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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 

 :الَبْدء قَ ْبل

 آَخر ملدخل   إضاءة  

 

 وليدة فقط ليست أيضاً  ابلغرب عالقتنا ألن حديثاً؛ ليس االستغراب علم»
 اإلسالمي للرتاث املتمثل احلضارية األان نشأة منذ جذورها متتد بل احلديث، العصر

 علم جذور متتد القدماء فعل كما  ابليوانن عالقتنا ففي. يزيد أو قرانً  عشر أربعة عرب
 اليوانن وإىل وحضارايً، واترخيياً، جغرافياً، الغرب، من جزء   اليوانن. االستغراب

تد   والرومان  [.1]«األورب   الوعي مصادر متم

 بعض   افتتانم  أن   إىل ـ حنفي حلسن النص هذا خالل من ـ أذهبم  أن يل هل 
 يف الفالسفة متقدمي وأن   احلاضر، العصر هذا وليدم  ليس الغرب    ابملثال مثقفينا
 حني حنياه؛ الذي احلضاري    ابلنقص الشعور هلذا ميه  دون كانوا  إمنا الثقايف اترخينا

 ؟«اليواننية الفلسفة»: آنذاك الثقافية ُصومره أمسى يف الغرب ابملثال فُتنوا

 ـ أنه «االستغراب علم يف مقدمته» يكتب وهو يعلم حنفي حسن كان  وهل
 أن قمل   تيمي ة ابن لرتاث جديدةً  رؤيةً  الباحثني ألحد سينري ـ ذلك إىل يقصد مل وإن
 دارسوه؟ هلا تنب ه
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 واملنطق عامًة، اليواننية الفلسفة حول تيمية ابن وكتاابتُ  أحباث تـُعمد   ملاذا»
 االستغراب؟ لعلم إرهاصات   أو جذوراً  خاصًة، األرسطي

 حسن للدكتور «االستغراب علم يف مقدمة» لكتاب قراءيت أن أُقر ر ابتداءً 
 على الرد» عن خاصة دراسة إعداد بفكرة إيل   أوحت سنوات؛ أربع منذ حنفي

 .االستغراب بعلم وربطه تيمية ابن لإلمام «املنطقيني

 اإلسالمية احلضارة عالقة إىل ـ القدمي منوذجه يف ـ ترجع العلم هذا فجذور 
 حتو  ل أن استطاعت دارساً، ذااتً  اإلسالمية احلضارة كانت  عندما اليواننية، ابحلضارة
  موضوع إىل اليواننية احلضارة

 يسعى واليت تيمية ابن توخ اها اليت األهدافم  ذلك إىل أضفنا فإذا..  دراسة
 .املطابقة يكن مل إن االتفاق جند ـ واكتماله بنائه عند ـ املعاصر االستغراب علم إليها

 إرهابه، من التقليلُ  األورب، الوعي على السيطرةُ  االستغراب؛ علم فأهداف 
 .يقهر ال الذي ابلوعي ليس وأنه

 متث ل استطاع الذي اإلسالمي، الفكر مناذج من منوذج فإنه تيمية ابن أما 
 .بنقدها قام مث هويته؛ يفقد أن دون السابقة احلضارات

 للمعرفة، كمصدر    منا الكثري قلوب يف قابع   الغرب أن طاملا أنه نعرتف كنا  وإذا 
 دوماً  حاجة ويف قاصرين فسنظل   والتقييم؛ للفهم شيء   كل    إليه حيالُ  مرجعي    وكإطار  

 .أوصياء إىل
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 اآلخر من الرهبة إزاحة إىل يهدف كان  تيمية ابن إن: ومعه ذلك قبل نقول
 .منه تصدر فكرية وصاية ألي والتصدي وحتجيمه، وكشفه

 أرسطو أو أفالطون يدع وال بعقله يفكر أن املسلم لإلنسان تيمية ابن أراد لقد 
 [.2« ].له يفكرون أفلوطني أو

 

 إىل مدخل: املصلوبة احلكمة» حبثه يف السرحان سعود كتبه  ما قرأتُ ..  
 «مظلم مدخل» ولوجم  أمري أو لم  هتي بتُ  أين ومع ،«الفلسفة من تيمية ابن موقف
 الذي ذاك يشبه شيئاً  اختذتُ  أين إال! دماً  تقطر «مصلوبة حكمة» اببه على ُعل  قت  
 .ودخلتُ .. الطريق هلم فينري رؤوسهم على والكهوف األغوار مراتدو يضعه

ه يف السلفية مدرستنا من تسر بوا الذين زمالئنا بعض مشكلة تكُمنُ    أنه تـمومُّه 
 وتظل   الثقافية، حياتنا اتريخ من مهمة ملرحلة يؤسس إمنا ثقافياً؛ شيئاً  يكتب حني

 وعلي عبده، وحممد أمني، وقاسم واألفغاين، الطهطاوي،: أمساءُ  خيالمه تُداعب
 هذا «الثقايف شيئه» يف فيلقي... حسني وطه السيد، لطفي وأمحد عبدالرازق،

 سيقام الذي املهرجان يف تراثه دارسو إليها يهتدي أن عسى الكلمات؛ بعض
 !لوالدته األوىل ابملئوية االحتفال مبناسبة

 كونه  جمرد البحث هذا أُّهية تتجاوز»: حبثه مقدمة يف صاحبنا كقول  وذلك
 العلمي الواقع على املوقف هذا آاثر توضيح إىل الفلسفة من تيمية ابن ملوقف عرضاً 

 هذه أمام الطريق مهدت أكون أن وحسيب»: وقوله ،«السعودية يف والثقايف
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 وعلى بل فقط، السلفي الفكر على ليس الكبري األثر هلا سيكون اليت الدراسات،
 [ 3. ]«عامة بصورة اإلسالمي الفكر

 السلفي    مشروعهم يف فشلوا من بعض أرى حني كثرياً   ذهين يف ترتدد أسئلة   هنا 
 :مدرستنا على فيشغبون يعودون

 يفعلون كما  ابحلجارة  نوافذهم فيقذفون اجملاورة املدارس إىل يذهبون ال ابهلم ما
  معنا؟

 سالحه حيمل ممو تور   إىل فُتحيلمه عقلمه اإلنسان على متلكُ  اليت الث أ ر نظرية أهي
  هدى؟ غري على الطرقات يف به يرتن حُ  وميشي

 كان  كمال    حتقيق عن عمجمزم  من كل     كحال  األنفس هذه ينتاب ابلنقص أشعور  
 هلا يكون حىت الشذوذ، من شيء   إىل تفكريها يف تع ممدم  أن على حيملها ينُشُده؛

  وتفر دها؟ الذات خصوصية من نوع  

ة املعرفة نشوة هي أم توُّه 
ُ
ر فأرادوا هؤالء؛ عقول يف متش ت   امل  يشاركهم أن للط ه 

 كافكا،  الوجودي اغرتاب أحلان على فادمي، اإلابحي املخرج بكأس األثيمة، اللذة
  بوليفيا؟ أحراش يف الر  فاق مع قيفارا به ترّن   الذي نريودا لنشيد

  

 بـمع دُ  أعرض مث صاحبنا، مع أقرأها أن أمود   البحث هذا يف رئيسة حماور  ستة
 [ 4. ]بسبيله حنن ما مثل من لشيء  
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 ابن تراث مع السلفي ون هبا تعامل اليت اجلامدة التقليدي ةُ  النظرةُ : األول احملور
 .الفلسفة يف تيمية

 .للفلسفة تيمية ابن دراسة أتخ ر: الثاين احملور

 ملقاالت حكايته يف دقيقة غري مصادر على تيمية ابن اعتمادُ : الثالث احملور
 . اليوانن فالسفة

 .«النفعية»و «التلفيق» على للفلسفة دراستمه تيمية ابن بناءُ : الرابع احملور

 . تيمية ابن على الباحثُ  أخمذها مآخذُ : اخلامس احملور

 . املنطق من تيمية ابن   موقفُ : السادس احملور
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 :األول احملور

  السلفّيون هبا تعامل اليت اجلامدة التقليديَّة النظرة  

 الفلسفة يف تيمية ابن تراث مع

 

 يف هلا ورقة   أربحم  السلفية حتسبه الذي تيمية ابن أن يثبت أن صاحبنا يريد
 وجه على تفهمها ال اليت الفلسفة على الرد ويف[ 5] عامة، العقلي   الرتاث

 احتاج حنبلي فقيه إال هو فما.. كذلك  ليس كذلك؛  حتسبه الذي هذا اخلصوص؛
،  على فدرسها الفلسفة دراسة إىل ردوده بعض يف  اترة ونفعياً  اترة، ملف  قاً  ك ربم

 حاال الفكري ومجودان التقليدية نظرتنا ألن فصدقناه، بقوله ُخدعنا إننا مث أخرى،
 .احلقيقة هذه رؤية دون

 املسائل، من كثري  إىل.. احلراين تيمية ابن نظرة ظلت فقد: »1ص قال 
 تتعرض ومل توجهاهتم، شىت على السلفيني عند احلمكممُ  هي منها، واحدة والفلسفة

 . «األتباع من التقليد أسرية بقيت بل والتمحيص، للدراسة تيمية ابن مواقف

 يف توجد»: أنه اجلامدةُ  السلفيةُ  هبا بُليت   اليت الر ز ي ة هذه آاثر من وكان 
 واحداً  قسماً  جنباهتا بني حتوي ال الكليات وعشرات جامعات عشر قرابة السعودية

 وضالالً  كفراً   تراها اليت الفلسفة إىل تيمية ابن نظرة على واعتماداً  الفلسفة، لدراسة
 عمرمضاً  الفلسفة ذكر مر   وإن.. للفلسفة قسم فتح على سعودية جامعة أي تتجرأ مل

 .«اهلالك طريق هو العقل طريق أن على والتأكيد والضالل، ابلكفر وصفها فينبغي
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 كان»: قال قدمياً؛ الصعيدي عبداملتعال رد ده كان  مكرور، قول   هنا ذكره ما 
  الفلسفة علوم فعادت   اجلمود، من النواحي تلك يف جارته بعده مدرسة تيمية البن
 ابن وكان العلوم، من إليها وما واحلديث والتفسري الفقه بغري هتتم ومل عاداها، كما
 ليسري تيمية، ابن من بعده مدرسة له يكون أن أوىل الفقيه الفيلسوف رشد

 وعلوم الدين علوم بني هبا وجيمعوا الصحيح، التجديد سبيل يف هبا املسلمون
..  تقليده على بعده مجدت اليت تيمية ابن مدرسة من خرياً  كان  فهذا الفلسفة،

 دعوة كانت  وقد تيمية، ابن دعوة بطابع متأثراً  كان  الوهابية الدعوة طابع أن على
 يف وهو فيها، كبرياً   نقصاً  هذا وكان وعلومها، الفلسفة هتمل أو تنافر تيمية ابن

 [.6«]..  ضرراً  أشد   الوهابية الدعوة

 مبُطلق يقاس اإلبداع حجم أن يظن كاتبه  أن البحث هذا قراءيت من أعلم 
 معه أنزلق لن لذا اجلرأة، هذه حتملها اليت الفكرية ابلقيمة وليس الثوابت، على اجلرأة

 يؤسس أنه يزعم الذي وهو أنشأها، اليت اخلطابية هذه يضاد   خطاب    مهوىً  يف
 .الثقافية حياتنا اتريخ يف مهمة عقلية ملرحلة

 ابن لرتاث الفكرية القيمة يف الفلسفة دارسي بعض أقوال من شيئاً  وسُأورد 
 بعضهم إن بل املغر رة، التقليدية للسلفية ينتمون ال ممن وهؤالء[ 7] الفلسفي، تيمية

ه قد  من حبال   مدرسته أتباع يرضاه ال ما عنها املنقول الكتب هذه يف تيمية البن وج 
 . األحوال

 نظراً  والفلسفة والتصوف الكالم يف تيمية ابن نمظمر»: عبدالرازق مصطفى -1
 وحسن واترخيها؛ الفلسفية املذاهب على اطالع سعة على تدل فكتبه: عميقاً 
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 أن نرجو إان.. وفهم علم عن ينبئ الفلسفة مذاهب من عليه للر د يمعر ض ملا تصويره
 يف تيمية ابن آراء درس إىل والتصوف الكالم وعلوم ابلفلسفة املشتغلني ُّهم تتوجه

 .والتصوف والكالم الفلسفة

 تيمية ابن كشف  وفلسفية، وصوفية كالمية  آراء توضيح يف انفعة الدراسة وهذه
 . املبسوط الواضح بقوله بياهنا وأحسن أصوهلا إىل وردها النفاذ، بفكره غموضها

 فلسفية نظرات والصوفية واملتكلمني الفالسفة على رد ه ثنااي يف تيمية والبن
 [ 8. ]«جديدة آفاقاً  الناشئة الفلسفية لدراساتنا تفتح قد طريفة

 اتريخ هو العرب والكالم العربية الفلسفة فتاريخ وإذن»: املرزوقي أبويعرب -2 
 املالئمة إىل سعياً .. احملدثة والتوراتية احملدثة األفالطونية من هذه التخلص حماوالت

 هذا وإدراك النسبيني، والعمل والعلم املطلقني، العمل بعد وما العلم، بعد ما بني
 ردوده يف تيمية ابن منهما انطلق اللذان ُّها أبرزانها اليت املالئمة وعدم االنفجار

 منها انطلق اليت وهي االمسي، العلم نظرية لوضع والكالم، والتصوف الفلسفة على
 [ 9. ]«االمسي العمل نظرية لوضع كذلك  خلدون ابن

 الفلسفي النقد مظاهر من آخر مظهر   هذا»: شرف جالل حممد -3 
 املتكلم تيمية ابن شخصية يف بوضوح يتجلى سينا، ابن بعد اإلسالمية للمشائية
 كل  عن به نستغين النقد هلذا فريداً  منوذجاً  منه نتخذ أن املمكن من وكان السلفي،

 على والفحص ابلتحليل هلا وتعرض إال شخصية أو فكرة يرتك فلم سلف، ما
 .والنقل العقل من أساس
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 الفكر نضج أن بعد متأخر عصر يف ظهوره إىل كله  ذلك يف الفضل ويرجع
 هلذا الكامل االطالع على تيمية ابن أعان مما واضحاً، طريقاً  واختذ اإلسالمي

. «صحيح والعكس الفلسفة على ابملتكلمني يستعني فكان الفلسفي، الرتاث
[10 ] 

 على يقوم كاف    ذايت بتماسك تتمتع للعامل رؤيته إن»: أجهر احلكيم عبد -4 
 تعرضه بسبب: اثنياً  صعب تيمية ابن.. وصلبة واضحة ومنطقية فلسفية أسس

 عليه، السابق الفلسفي ابلرتاث الرجل هذا معرفة تعكس عويصة فلسفية لقضااي
 على يقتصر ال هنا واألمر إسالمية، عربية مصادر من األغلب على أتى والذي

 يريد معقدة فلسفية لقضااي هو تبن يه يف بل فحسب، القضااي تلك مناقشته
 [ 11. ]«عليه السابقة العقالنية اخلطاابت عن كبديل  وتقدميها أتسيسها

 اليوانن فالسفة مبذهب خبرياً  الشيخ كان»: فؤاد أمحد الفتاح عبد -5 
 فقط ذلك يتضح وال اإلسالم، فالسفة آبراء الواسعة معرفته عن فضالً  القدماء،

 أيضاً  يتضح وإمنا الفالسفة، ملذاهب العريضة اخلطوط عرض بصدد يكون عندما
 سبيل على للمكان أرسطو كتعريف  الفلسفية للمعاين الدقيقة التعريفات يورد عندما
 أقسام بعض يف تيمية ابن لإلمام كرسي  إنشاء إىل الدعوة جند د حنن وها.. املثال

 [ 12! ]«جامعاتنا يف الفلسفة

 . به أبس ال كتي ب  ذلك من جلاء األقوال هذه مثل أتتبع ذهبت لو

 شرف الصمد عبد وفينا - السلفية دراويشم  حننُ  كنا  إذا أنه إىل أصل؛ أن أريد
 فكيف به، أصبنا مبا ُأصبنا قد - هراس خليل وحممد سامل، رشاد وحممد الدين،
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 ينكشف ال مث الفلسفة؛ يف تيمية ابن لرتاث الفكرية ابلقيمة هؤالء خُيدع أن جاز
  الفمر د؟ العقل هذا لصاحب إال أمره

  

 :الثاين احملور

 للفلسفة تيمية ابن دراسة أتخُّر

 

 بسماع اعتىن فقد سلفية، حنبلية علمية نشأة تيمية ابن نشأ: »10ص قال
 الفلسفة بكتب اعتناء أو دراسة أي له جند ومل والفقه، التفسري وبدروس احلديث،
 الباطنية السيما والشيعة املتكلمني، مع كثرية  صراعات يف دخوله أن إال واملنطق،

 الفالسفة، عند مقاالهتم جذور عن البحث إىل قاده الصوفية؛ وغالة منهم،
 . «السلفية» العقائد إثبات على به يستعني «عقلي» عضد عن والتفتيش

 نصوص من ألثبت املرة؛ هذه العقل استعمال السلفية تلميذ أان سأحاول 
 .جداً  مبكراً  مبكراً، الفلسفة عرف تيمية ابن أن - غريها ومن - صاحبنا

 إثبات على به يستعني عقلياً  عضداً  له لتكون الفلسفة تيمية ابن درس إمنا -1
 على به يرد   قدمياً  مصنفاً  أل ف قد تيمية ابن أن علمنا لو ماذا.. السلفية العقائد
 له لتكون الفلسفة درس أنه دام فما عمره؟ من الثالثني دون وهو الرازي املتكلم
 . ريب ال عمره من العشرينات يف درسها قد فيكون.. عقلياً  عضداً 
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 االستدالل أن من هؤالء زعمه ما على الكالم بسطنا وقد»: تيمية ابن قال 
 والتصريف والنحو اللغة نقل مثل ظنية، مقدمات على موقوف السمعية ابألدلة
 ابلسمعي، العقلي واملعارض والنقل واالشرتاك والتخصيص واإلضمار اجملاز ونفي
 [ 13. ]«سنة ثالثني حنو من قدمياً  مصنفاً  الكالم هذا فساد يف صنفنا كنا  وقد

 أنه «والنقل العقل تعارض درء» كتابه  يف تيمية ابن يذكر»: الكردي حممود قال
 يرجح سامل رشاد حممد الدكتور كان  فإذا.. سنة ثالثني حنو من قدمياً  مصنفاً  صنف

(.. 717-713) سنيت بني كتب  قد «والنقل العقل تعارض درء» كتاب  يكون أن
 [14. ]«سنة عشرون وعمره وضع األول كتابه  أن نفرتض أن ميكن أنه ذلك معىن

 بعد كان  أنه جند قد فإننا بدقة؛ التاريخ هذا حتديد حاولنا لو: »10ص قال
 على يدل ومما. السجن يف تيمية ابن وفاة إىل االعتناء هذا واستمر ،710 سنة

 إيراده أو للفالسفة، مناقشاته حوت اليت تيمية ابن كتب  أهم أن الرأي هذا صحة
 .. «.«والنقل العقل تعارض درء»: مثل تقريبا، 710 سنة بعد كتبت  ألقواهلم،

 والدليل ،(710) سنة بعد الفلسفة بكتب تيمية ابن اعتناء يكون كيف  -2 
 سنة بعد كتبت  للفالسفة مناقشاته حوت اليت كتبه  أهم أن ذلك صحة على

 تقريباً؟( 710)

 هذا يكون أن بدقة التاريخ حتديد حناول وحنن «املنطقي الفكر» من أليس
 أن إىل نب هنا قد صاحبنا أن والسيما بعدها، وليس( 710) سنة قبل التاريخ
 ..نظن كنا  اليت بتلك ليست العقلية تيمية ابن قدرات
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 يستعني عقلي عضد عن فيه يفت ش التاريخ هذا قبل زمن إىل احتاج أنه بد ال
 .. به

 هذا يف كثرياً   يفيدان نص للذهيب، املنسوبة الذهبية، النصيحة ويف: »10ص
 الفلسفية الكفرايت دقائق ننبش كم  فإىل»: تيمية ابن خماطباً  الذهيب يقول إذ األمر،

 وبكثرة مرات، ومصنفاهتم الفالسفة مسوم بلعت قد رجل اي بعقولنا، عليها لنرد
 .«البدن يف وهللا وتكمن اجلسم عليها يدمن السموم استعمال

 .«الرحيل قرب وقد السبعني عشر يف أنت أما»: فيها ويقول

 ابن عمر من السابع فالعقد الكتب، هلذه تيمية ابن قراءة أتخر على يدل فهذا
 . «سنة 68 عن 728 سنة وفاته إىل 720 سنة بعد كان  تيمية

: يقال أال ؟«الذهيب يقول.. للذهيب املنسوبة الذهبية النصيحة ويف» -أ -3 
  ؟«كم  فإىل: للذهيب املنسوبة النصيحة يف جاء»

 على الكبري األثر له سيكون»: فلسفي لدرس ميه  د أن يريد عقل   هنا ها -ب
 به مُيىن عما تكشف العقل هذا استظهارات لكن ،«عامة بصورة اإلسالمي الفكر

 فيه يتوس م صيبي  أيفهم.. وإمكاانته طموحه بني املوازنة يف يوف ق ال حني اإلنسان
  ؟«الكتب هلذه تيمية ابن قراءة أتخر على يدل»: أنه الن ص هذا من الن جابةم  أهله

 «الفلسفية الكفرايت دقائق ننبش كم  إىل»: تيمية البن ويقول يصرخ انصح
 الفالسفة مسوم بلعت قد» ،«كم  إىل»: فيها عمرك أفنيت فقد رجل اي اتركها

 عشر يف أنت»و: لك آن أما عليها، وتوافرت قرأهتا ما لكثرة «مرات ومصنفاهتم
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ت  وقد «السبعني   إن السن هذه يف ابلفلسفة تشتغل أن بك يليق فليس سن ك كمربم
 قرب وقد»: عنها تنزع أن لك آن أما.. الشباب زمن هبا االشتغال بك يليق كان

 . «الرحيل

 هلذه تيمية ابن   قراءة أتخر على يدل»: العقول يوقظ الذي الصراخ أفهذا
 .عقلك على هللا أعانك ؟«الكتب

 من به بُلينا ما لوال فيه، كنا  ما كل     عن يغنينا هنا تيمية ابن كالم  يف ما -4
 بعد الفالسفة أبقوال معرفيت أوائل يف) كنت  وقد»: تيمية ابن قال الر عونة، هذه

 أوجب ما األمور، هذه وحتقيق العلم، طلب يف الر غبة من وعندي ،( بقريب بلوغي
 تزعمون أنتم: له وأقول املقام، هذا يف أانظره وأان سينا ابن منامي يف أرى كنت  أين

 أضعف يقوله ال الذي الكالم هذا مثل وتقولون اخللق، وأذكياء العامل عقالء أنكم
 من واحداً  كان  إن األول العقل: فأقول الكالم هذا مثل عليه وأورد عقاًل؟ الناس
 كان  وإن وفلك، ونفس عقل عنه يصدر ال واحد، إال عنه يصدر فال اجلهات مجيع

 أمور هي الكثرة تلك: قيل ولو واحد، من أكثر الواحد عن صدر فقد كثرة،  فيه
 [15..«. ] وجود عنها يصدر ال العدمية فاألمور عدمية،

 :الثالث احملور

 دقيقة غري مصادر على تيمية ابن اعتماد  

 اليوانن فالسفة ملقاالت حكايته يف
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 على يطلع مل تيمية ابن أن هو املشوهة املعرفة هذه وسبب: »16ص قال
 وال( ابليواننية معرفته لعدم) بلغتهم سواءً  اليواننيني، للفالسفة األصلية النصوص

 مصادر على اعتمد تيمية ابن أن وواضح. اليوانن لفالسفة املرتمجة النصوص على
 . «اليوانن فالسفة ملقاالت حكايته يف دقيقة غري

 بعضها كتابه  نصوص يضرب فهو ب ظمل ف ه، حتف ه عن لكن ابحث؛ وصاحُبنا
 :يؤتى أين من يدري فال ببعض

 وتفصيلية، معمقة كثرية  دراسات إىل وحيتاج جداً  كبري  املوضوع: »3ص قال
 مدى وكذلك ملناقشتها، تعرض اليت الفلسفية للمسائل تيمية ابن فهم مدى تناقش

 من املفكرين كبار  بعض أثر ودراسة أصحاهبا، إىل واألقوال للمسائل عزوه يف دقته
 الربكات وأب الرازي، الدين وفخر كالغزايل،  تيمية، ابن على واملتكلمني الفالسفة

 . «وغريهم رشد وابن السهروردي، الدين وشهاب البغدادي،

 الكتاب؛ هذا عن ملكا ابن نقل على أيضاً  تيمية ابن اعتمد وقد: »20ص
 بعد ما) كتابه  يف مذكور معروف العلم مسألة يف وكالمه»: أرسطو عن قال حيث

 .«وغريه( املعترب) صاحب الربكات أبو     أبلفاظه ذكره وقد( الطبيعة

 .«تيمية ابن يف أتثرياً  الفالسفة أعظم وهو: ملكا ابن: »28ص

  نقلها يكون يكاد بل رشد، ابن كتب  عن النقل من تيمية ابن أكثر: »21ص
 .«كتبه  يف كاملة
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 هذا منها؟ أخذه وماالذي الفلسفة، من تيمية ابن استفاده الذي ما: »27ص
 من جند نكاد فال الدارسون، أغفله الفكرية؛ تيمية ابن جوانب من مهم جانب

 ابن عند رشدية مواقف»  الصغري اجمليد عبد دراسة إال اجلانب هذا يف دراسات
 زاهد حممد الشيخ مثل آخرين، وعلماء ابحثني عند اإلشارات وبعض ،«تيمية

 .«راين أبو علي حممد. ود[ 16] الكوثري،

 الفلسفة اتريخ على واالطالع النباهة، من شيء   على صاحبنا كان  لو
 حكايته يف دقيقة غري مصادر على اعتمد تيمية ابن أن» : ذكر ملا اإلسالمية؛

 يف ـ يثبت عنه سقُتها اليت النصوص هذه يف ذهب مث ؛«اليوانن فالسفة ملقاالت
 . تيمية ابن يف رشد وابن ملكا ابن هللا هبة الربكات ألب البالغ األثر ـ سذاجة

 دراسة إىل وتدعو تيمية ابن يف الفيلسوفني هذين أثر تثبت أن يف لك خري أي  
 تعلم أال ؟«مشوهة معرفة»: اليوانن فالسفة مبقاالت معرفته أن تزعم وأنت ذلك؛

 اشتباكه، من اليوانين الرتاث خل صا اللذان الفيلسوفان ُّها رشد وابن ملكا ابن أن
 عن واحلديثُ  تيمية ابن يف أثرُّها فإثباتُ  أحد؟ حيرره مل كما  األرسطي النص وحر را
 والسيما - اليوانن فالسفة مقاالت عرف قد تيمية ابن أن فيه مبؤلفاهتا؛ عنايته شد ة

  وأجالها؟ ُصومره أدق يف - أرسطو

 تراث على تيمية ابن اطالع دق ة ألُثبت خاطري وأجهدت ذهين كددتُ   قد لو 
  فاللهم هنا، الطريقة هذه من صاحبنا أفادنيه ما مبثل يل تيس ر ملا اليوانن؛ فالسفة

 !أمثاله من تيمية ابن تراث الثاليب يف كث  ر
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  مشائياً  يكن مل اإلسالمية الفلسفة يف األول االجتاه إن»: أبوراين علي حممد قال
 أرسطي ستار حتت مسترتاً  أفالطونياً  كان  ما بصدد املؤرخني مجهرة اعتقد كما

 من بد ال وكان احلقيقي، أفالطون إىل يرجع إمنا الفيض نظرية لب   أن إذ مزعوم،
 . األوىل اإلسالمية الفلسفة بناء يف الكامن األفالطوين التيار هذا عن الكشف

 ابن] البغدادي أبوالربكات هو فيلسوف الكبري النقدي العمل هلذا تصدى وقد
 على كان  أنه إذ[ 17] ،(اإلسالمية الفلسفة كانت  عمانويل) يعترب الذي[ ملكا

 وهي ألفالطون تتعصب املعامل واضحة أفالطونية مدرسة ظهور إىل الطرق مفرتق
 [ 18. ]«رشد ابن يتزعمها أرسطية ومدرسة اإلشراقية، املدرسة

 غريه، مع متداخالً  اليواننية ابلفلسفة العرب معرفة بداية يف املشائي   النص جاء
 عند واضحاً  ذلك وبدا أفلوطني، من وأرسطو أرسطو، من أفالطون تبني   فيه يصعب
 أفالطون بني جيمع وهو وأرسطو، أفالطون «احلكيمني رأيي بني اجلمع» يف الفاراب
 الناقد والغزايل ألرسطو، أهنا ظاانً  أفلوطني «أثولوجيا» يشرح وهو سينا وابن! ونفسه
 رشد ابن قام حىت سينا، ابن فيه تبع الذي املنطقي النص دون الفلسفي لإلجناز
 فيه اختلط أن بعد اشتباكه من وحر ره العرب، ابلشرح املثقل األرسطي النص جب الء
 أبفلوطني، وأفالطون ابلفاراب، وأرسطو أبرسطو، وأفالطون ابلشرح، النص

 [ 19. ]أرسطو مالمح فتحددت

 ما العناية من فأوالُّها الفميلسوفني   هذين كتب  يف املزية هذه يعلم تيمية ابن كان
 أقرب وهو أرسطو، قول على الربكات أب     كالم  من فهذا»: قال غريها، يوله مل



 56من  18صفحة 
 

 إىل أقرب رشد وابنُ  رشد، ابن من الباب هذا يف البحث وجودة الن قل حترير إىل
 [ 20. ]«وشيعته أرسطو تعظيم يف غلو ه مع سينا، ابن من ذلك يف القول جودة

 ابن الوليد أبو ذكر كما  أيضاً، الفالسفة أكثر عن املنقول هو وهذا بل»: وقال
 أكثر ومن وأتباعه، أرسطو: املشائني ملقاالت الناس أتبع من وهو احلفيد، رشد

 [ 21. ]«هلا وأمثاله سينا ابن فيه خالف ملا وبياانً  هلا، وموافقة هبا، عناية الناس

 على تشهد ـ نواهض كثرية    أدلة   مجلة يف ـ واحداً  دليالً  إال ليس هنا ذكرته وما
 .إليه ذهب ما ُزور

 أُرت  ب أن احملاور بعض قراءة يف حاولتُ : عليه أُنبه أن أود   مهمي  معىن وهنا
 ابن معرفة تكن فلم ضي  قاً، اجلواب جاء فرمب ا نفسه، صاحبنا نصوص على اجلواب

 من فله األمر، ينتهي مث الفيلسوفمني   هذين طريق من أفاده ما هو ابلفلسفة تيمية
  مبوارد والعناية عنهم، النقول وحتقيق الفالسفة، أبقوال والبصر عليهما، االستدارك

 فإن..  كثري  خري   ذلك يف النصوص من وعندان. تراثه قارئ له حيارُ  ما.. كالمهم
 !له عدان صاحبنا عاد

 الفلسفة على كالمه  بعض يف اخلطأ إليه يتطرق مل تيمية ابن أن أزعم لست
 أفراد بني فرق   لكن يصيبهم، ما يصيبه العلماء من كغريه  فهو وفالسفتها، اليواننية

 يسقطه الذي «املشوهة ابملعرفة»: االهتام وبني مؤلف؛ منها يسلم ال اليت األخطاء
 .الفلسفة يف تيمية ابن كالم  جمموع على االطالع
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 هذر من أكثر فليس يستطيعه، أحد   كل    اخلاطر عفوم  هكذا الكالم وإنشاء
 .جمالسهم يف العامة

 سأكشف ـ احملاور أهم من عندي وهو ـ احملور هذا عن احلديث أختم أن قبل
 إىل ـ غريها مع ـ هبا ليتوصل حتي لها صاحبنا كان  عليها، الكالم أخ رتُ  حيلة عن

 هذه لكن دقيقة، غري مصادر يف عليها اطلع وأنه ابلفلسفة، تيمية ابن معرفة ضعف
 .هللا حبمد تكش فت  احليلة

 حق يف اإلعالمي التعتيم من نوعاً  «املظلم املدخل» هذا يف صاحبنا مارس
 .القارئ عقل من يتحي فه أن أراد مما كثرياً   ذكُرها عليه سيفسدُ  فلسفية شخصية

 مراتدو يضعه الذي ذاك يشبه شيئاً  املدخلم  هذا ولوجي أمو لم  اصطنعت كنت
 ..الطريق هلم فينري رؤوسهم على والكهوف األغوار

لمل ها من فألفيتهُ  الظلمات هذه إىل النور وج هتُ  وقد  على مث   قاعداً  بعمامته، خم
 قد اآلمدي ، الدين سيفم  للفلسفة؛ درس   يف أيخذ دمشق مدارس إحدى يف حصري

 ...أبصرتك

 الفالسفة، من مجع دخلها أنه مع كبرياً،  فيلسوفاً  الشام خترج مل: »5ص قال
 فال 750-651 عامي بني ما تيمية ابن عصر يف أما الصوفية، متفلسفة السيما

 نعجب إننا بل ندر ما إال العراق أو الشام أو مصر يف سواءً  كبرياً   فيلسوفاً  جند نكاد
 وقد العصر، ذلك يف وطبيعيات ومنطق فلسفة من ابلعقليات املشتغلني قلة من
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 أنه عنه قيل من كل  عن وحبثت الفرتة، لتلك أرخت اليت الكتب من مجلة جردت
 .«هنا سأذكرهم قليالً  عدداً  إال أجد فلم منطقي، أو فيلسوف

 نقول من سقناه فيما تيمية ابن يف الفالسفة بعض أثر عن صاحبُنا حتد ث لقد
 أثر عن واحداً  سطراً  فيذكر مرة يغلط مل كله  حبثه يف لكنه نسقه، مل وفيما عنه

 !«أخفاه ظهوره شديدُ »: يكون أن إال تيمية، ابن يف اآلمدي

( 631) عام إىل قليالً  وسأرجع هذه،( 750-651) عامي بني مبا أُخدع لن
 ألن ،(661) سنة بثالثني تيمية ابن والدة قبل دمشق يف اآلمدي وفاة اتريخ
 عصر يف الفالسفة مجلة يف يذكر فال الثاين القرن أهل من جتعله ليست سنة ثالثني

 كابن  تيمية ابن يف الفالسفة بعض أثر دراسة إىل جاهداً  يدعو من وألن تيمية، ابن
 دمشق، يف املتوىف اآلمدي الفيلسوف يتجاهل أن له يستقيم ال رشد وابن ملكا

 [ 22. ]عليه واملثنني برتاثه املعتنني من كان  نفسه تيمية ابن وأن والسيما

 الدمشقي، تيمية ابن بني الصلة ليقطع حبثه؛ مادة يف احليلة هذه حتي ل لقد
 وليصل دمشق، يف تالمذته يف أو كتبه  يف إن   اآلمدي   خل فه الذي الفلسفي واإلرث

 ..عقلي سند إىل احتاج حنبلياً  فقيهاً  كان  إمنا تيمية ابن أن إىل

 أصولياً  القراء من كثري  عند «اآلمدي الدين سيف»: علي احلسن أبو ُعرف
 و «الكالم علم يف املرام غاية»و «األحكام أصول يف اإلحكام» بكتابه متكلماً 

 «الكنوز رموز»و «احلقائق دقائق» بكتابه فيلسوف أيضاً  لكنه.. «األفكار أبكار»
: «واملتكلمني احلكماء ألفاظ شرح يف املبني» وبكتابه ،«التمويهات كشف»و
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ة الفلسفي النضج ميث  ل الذي  اصطالح على الفلسفية قراءته ودقة ألفاظه بعد 
 [ 23. ]سينا وابن والفاراب أرسطو أعمال من مستمد ميس ر نظام وفق الفالسفة،

 أن إىل فيها واستقر محاة، أمري وفاة بعد( 617) سنة دمشق إىل اآلمدي توج ه
 له تلمذ ممن وكان خاصة، دروس يف الفلسفة بتدريس فيها وقام ،(631) سنة تويف
 وبني بينه كان  ملا ،«الكنوز رموز» كتابه  عليه قرأ الذي[ 24] أصيبعة أب ابن فيها
 .صلة من أبيه

 حجبت ه الذي هذا ولعل[ 25] بعناية، تيمية ابن قرأهم ممن واحداً  اآلمدي كان
 من مهم جانب عن رؤيته بمعد يكشفُ  يغيب، أن له فأريد اهلوى ظُلمات عنا

 . تيمية ابن عند املعريف البناء جوانب

 درس يف يكن مل إن الفيلسوف، هذا تالمذة عن أخذ تيمية ابن يكون ال مل
 واستفادة؟ مذاكرة من أقل   فال منتظم،

: كتبه  يف ذكره تردد وكثرة نفسها أقواله من اثبت فهذا برتاثه تيمية ابن معرفة أما
 أمر الصالح بن عمرو أاب الشيخ أن بلغتنا اليت املشهورة احلكاايت من إن حىت»

 من أفضل منه أخُذها: وقال اآلمدي، احلسن أب      من معروفة مدرسة ابنتزاع
 الكالمية العلوم يف تبحراً  أكثر وقته يف أحد يكن مل اآلمدي أن مع عك ا، أخذ

 [26. ]«اعتقاداً  وأمثلهم إسالماً  أحسنهم من وكان منه، والفلسفية

 

 :الرابع احملور
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 «النفعية»و «التلفيق» على للفلسفة دراسَته تيمية ابن بناء  

 

م   يضعف إن ما مرات، عدة حبثه يف املعىن هذا فكر ر الكشف هبذا صاحبنا ُفت 
 قيمة عن جبرأته فيصرفه القارئ به ليفجأم  القول هبذا يلقي حىت عنده؛ البحث نـمفمسُ 

 .يقرأ ما

 بل متعلماً، أو حمايداً  دارساً  الفلسفة عامل يدخل مل تيمية فابن: »11ص قال
 دراسته بىن تيمية فابن ،«نفعية» دراسة الفلسفة درس حيث جماداًل، خماصماً  دخله

 عن يبحث فيها خصومه على يرد أن يريد مسألة أي ففي «التلفيق» على للفلسفة
 إشراقياً  أو مشائياً  الفيلسوف كان  سواء القول؛ هذا على يرد فيلسوف ألي قول أي
 ألي قول أي عن تيمية ابن يبحث هبا يقول اليت املسألة ويف ذلك، غري أو

 . «مذهبه كان  مهما يؤيدها فيلسوف

 على اعتماده املشائني للفالسفة تيمية ابن نقد على واملالحظ: »22ص
 «. ..عليهم والشهرستاين الغزايل ردود من ردوده يلفق فهو التلفيق،

 من فاستفاد بعض، على الفالسفة بعض رد من تيمية ابن واستفاد: »28ص
 وردود الفالسفة، من كثري  على السهروردي وردود سينا، ابن على رشد ابن ردود
 كالم  من أيخذ تيمية فابن غريه، على سبعني ابن وردود الفالسفة، على ملكا ابن
 تيمية البن موافقاً  الراد يكون اليت املسائل يف هذا عليه؛ املردود كالم  به ليبطل الراد
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 على رد أي أيخذ الفالسفة ألحد قول على الرد يريد عندما تيمية ابن أن أي فيها،
 «.  آخر فيلسوف ألي القول هذا

 ففي قراءهتا، ُأحسنم  حىت نظائرها إىل وضم ها البحث نصوص تتب ع أتعبين -1 
 ويوز ع يفر ق الواحد املعىن أن نرى هذه؛ ويف حبثه من أوردهُتا اليت السابقة النصوص

 ،28ص مث 22ص مث11ص: هنا فما القارئ، ميل ه حىت كله  البحث يف ويكر ر
 الفكري، التنظيم وطرائق ابملنهج عنايةً  للمفكرين أبن وعهدي. واحد ُكل     يف واملعىن

 و ديكارت، «مقال»و بيكون، «أبرجانون» بـمع دُ  ُحن ك ما صاحبنا يكون أن إال
 إىل فسنمهله[ 27] ،«بوررايل» فالسفة عند «التفكري فن» و اسبينوزا، «إصالح»
 . املنهج على كالمه  من شيئاً  منه نقبل مث هبا يـمل ثمغم  أن

: فريقني يف القراء مع يقسمين له، عقلي أج رتُ  أين صاحبنا يظن هل -2 
 من أيخذ نفعياً  ملفقاً : اآلخر الفريق فريد   تيمية؛ ابن كان:  قل: الفريق هلذا يقول
  هذا؟ على به فريد   هذا

 .إليه ذهب ما على به يستشهد نصاً  كلها  املواضع هذه يف يورد مل إنه

 شبهةً  صاحبنا على أُورد أن فأستطيع وأان شك، ال البناء من أيسرُ  اهلدمُ  -3 
 مع صادقاً  أكون وحىت اجلاد ، البحث من سنوات ثالث رد ها يكل  فه الكالم من

 فكيف املعرفة، مشكالت أعقد من املنهج يف الكالم فإن وقارئي؛ وصاحيب نفسي
 على ردوده يف تيمية ابن منهج عن كان  إذا كيف  بل تيمية؟ ابن عن كان  إذا

  الفالسفة؟
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 :إىل حتتاج الفالسفة على ردوده يف تيمية ابن منهج فدراسة 

 .بعناية اجلانب هذا يف تيمية ابن تراث دراسة -1

 .وتتم  مه تشرحه فهي القيم ابن كتب  من الرتاث هبذا يت صل ما دراسة -2

 .املعرفة نظرايت من املنهج هبذا يتصل ما دراسة -3

 . خاصة الفلسفي الرتاث يف املنهج دراسة -4

 .ردودهم يف الفالسفة أبرز مناهج دراسة -5

 على ردوده يف تيمية ابن منهج عن يتحدث وهو هبذا صاحبنا قام فهل
 بدراسة حريي  وهو به، أقم مل أيضاً  وأان هذا، على يشهد وكالمه كال،  الفالسفة؟

 .جادة مفردة

 ابن ملنهج قراءة فهي أمو رمده، ما تعدو لن هنا صاحبنا لكالم قراءيت فإن لذا
 قرأانه ما بعض من أفدانه منهج   هنا، اصطنعناه الذي وهذا اجلزئية، هذه يف تيمية

 . بضابطه العقول نتاج من االستفادة على مثمل   وهو ردود، من

 ينم   عمل   هو أم صاحبنا، فهم كما «تلفيقاً » تيمية ابن به يقوم كان  ما هل
 الفالسفة؟ مناهج على تيمية ابن اطالع عمق على

 من الفلسفة إىل عمد أقواهلم؛ الفالسفة على ينقض أن تيمية ابن أراد ملا
 طريق سلوك املنهج من وكان عنها، خارج بشيء   وليس أبدواهتا فنقضها الداخل
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 هي الدايلكتيكية احلركة هذه»: جدهلم يف البعض بعضهم مع أنفسهم الفالسفة
 . «الفلسفة ماهية

 يف منهم أيخذ هو مث قبله من نظر وجهات ينقد املفكرين، كل     شأنُ  شأنه إن
 ..الفكر قانون يشبه وهذا نفسه، الوقت

 سنحت إذا اخلصم دعاوى يف الضعف مواطن إظهارم  املغالبة أصل من وألن
 دواعي كانت  بل املنهجي، العرض مقتضيات يلتزم يكن مل وأنه والسيما الفرصة،
. الصناعي املسلك من أقوى كان  لديه الطبيعي املسلك ألن احلاكمة هي اجملادلة

[28 ] 

 ملا متاماً  مغاير آخر شيء   إثبات إىل فيه يذهب كالم  يف بدوي عبدالرمحن قال
: حيدث لبعض بعضهم الفالسفة تفنيد إن هيجل قال»: يوض حه لكنه فيه، حنن

 تفنيد فمثالً . «الالحقة الفكر مذاهب يف السابقة الفلسفات ختتفي أن دون»
 العلل نظرية يف الصورة بفكرة االحتفاظ من أرسطو متنع مل أفالطون ملثالية أرسطو

ن ت  وتفنيد.. عنده  أان» مقالة على احلفاظ من كمن ت  مينع مل ديكارت ملذهب كم
 يف األساسي املبدأ أن هو حيدث والذي. هو مذهبه يف «موجود إذن فأان أفكر،
 إلبعاد يكفي للمكانة التغيري هذا.. الحقة مرتبة يف اثنوية مرتبة إىل ينزل ما فلسفة
 ..عنها]![  «التلفيق» شبهة

 يف لوجدان أفالطون، حماورات أخذان لو إننا»: أفالطون بفلسفة مثالً  ولنضرب
ً، طابعاً  اآلخر بعضها ويف إيلي اً، طابعاً  بعضها  طابعاً  الثالث بعضها ويف فيثاغوراي 

 املختلفة الفلسفات هذه بني وح دت قد أفالطون فلسفة فإن ذلك ومع هريقليطي اً،
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لة  وجوده لتربير له بد ال الحق مذهب كل  أن من الرغم وعلى.. «نقائصها من معد 
 هي الدايلكتيكية احلركة هذه» فإن عليه، السابقة املذاهب أو املذهب آراء يفند أن

 [ 29. ]«نفسها الفلسفة ماهية

 الرتاكم نظرية عن ينفك   ليس العلماء؛ من واحداً  إال تيمية ابن كان  هل -5 
  اإلنساين؟ العقل صياغة يف وأثر ها املعريف

ي» و الرتاكمي العقل نتاج بني الفروق أعظم من واحد هنا املعىن وهذا  «الومح 
س  .املؤس  

 الصراع هذا صارع إنه حىت به، االحتفاء عظيمم  تيمية ابن كان  الذي الوحي هذا
 .لسلطته ويرد ها اآلبقة الفالسفة عقولم  ليخضع العنيفم  العقلي  

 عن يقول وُهوم  رشد، ابن احلضاري؛ اترخينا يف عقل   أذل    عمل من هذا أين
 بن أرسطوطاليس اليوانن، أعقل هو الكتاب هذا مؤلف إن»: أرسطو متأهل ه

 وقد وأكمملها، الطبيعة بعد وما  والطبيعيات املنطق علوم وضع الذي نيقوماخس،
 تستحق ال العلوم هذه عن قبله أُل  فت اليت الكتب مجيع ألن وضعها، إنه: قلتُ 
 ألن أكملها، إنه: قلت وقد اخلاصة، مبؤلفاته توارت   وألهنا عنها، احلديث ُجهد
ةم  مدة يف أي زمننا، حىت خلفوه الذين مجيع سم  يضيفوا أن يستطيعوا مل قرانً، عمشر َخم
 يف اجتمع هذا مجيع أن والواقع ابل، ذا خطأً  فيها جيدوا أن أو مؤلفاته إىل شيئاً 
 يستحق الوجه هذا على امتاز إذ وهو للعادة، خارق عجيب   أمر   وهذا واحد، رجل

 يسم ونه األوائل جعل ما وهذا بشرايً، يدعى أن من أكثر إهليًّا يدعى أن
 [30!]«إهليًّا
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 لعبداملتعال معنا مر   الذي الساقط القول معىن نعرف النص هذا ضوء ويف
 من بعده مدرسة له يكون أن أوىل الفقيه الفيلسوف رشد ابن وكان»: الصعيدي

 علوم بني هبا وجيمعوا الصحيح، التجديد سبيل يف هبا املسلمون ليسري تيمية، ابن
 على بعده مجدت اليت تيمية ابن مدرسة من خرياً  كان  فهذا الفلسفة، وعلوم الدين
 «... تقليده

 عبداملتعال؟ الشيخ ايموالان التقليد أين

 على التوافر أم ،« أرسطو شارح»: أنه أوصافه أكرب كان  مستعبد عقل متابعة
 ؟«أرسطو انقض»: أنه أوصافه أحد عامل تراث درس

  

 نفعية أهي الفالسفة؟ مذاهب من وصفها ما «النفعي ة» هذه -6
  بنتام؟ نفعية أم الربامجاتية، نفعية أم السوفسطائيني،

 أحد من هبا لينال جملس يف له صديق أذن يف عاميي  هبا يهمسُ  لفظة هي أم
  الداخلني؟

 عن يناضل كان  ممن ُجهد مسلم؛ كاتب  دراسة يف يوصف أن الشناعة ملن إنه
 من املضحكة؛ الوثنية اليواننية التصورات تلك أسر من العقل لينقذ «الوحي»

 بعض يف توحي بكلمة األثر، والبالغ الغاية، السامي اجلهد هذا يوصف أن الشناعة
 . «العقلي ابللؤم»: ظالهلا
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 يكشف كما  النظري، منقطعة دينية غرية عن يكشف املوقف هبذا تيمية وابن»
 يف وصدقها األشياء أحقية يرى الذي العملي الفيلسوف عن الوقت نفس يف
 اليت القضااي قبيل من األداين تقررها اليت القضااي وأكثر البشر، لبين العام «نفعها»

 [ 31. ]«تيمية ابن عنها دافع

 إشارة لكنها الفالسفة، على ردوده يف تيمية ابن منهج بدراسة يفي ال هنا ما
 . هذا من أبكثر تسمح ال والبحث القراءة طبيعة وإن املنهج، هذا إىل

 

 

 

 

 :اخلامس احملور

 تيمية ابن على الباحث   َأَخذها مآخذ  

 

 نظرتُ  قد وأان فيه، فانظروا عقلي هاؤم: يقول فهو يكتب حني املؤلف أن أعلمُ 
 :به هو وما العقل يشبه شيئاً  فوجدت

 إىل تعمد أن املدارس؛ من مدرسة تقو ض أن أردت ما إذا العقل من ألنه
 ..فتفرتسه املدرسة هذه ميث  ل ممن ضعيف
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 يف فُيجاد ل يبتلى أن أم ا اخلطة؟ هذه عن صاحبنا صرف الذي ما أدري ال
 وهللا فهذه الفهم؛ يف بعدُ  وجيال ده العلم، اتريخ يف العلماء أكرب من واحداً  العلم
 .عد هتا صاحبنا هلا أعد   ما ورطة

 حذراً  يكون أن فعليه والفهم، العلم يف تيمية ابنم  وجيال د جياد ل أن أراد ومن
  ابلتهمة فهمه على ويعود مر ات، علمه فرياجع وجيالمد، جيادمل أن من احلذر غاية

 .كر ات

 جمه ل أمن   عندي؛ املعريف البنيان متماسك عامل قيمة من «يـمُغض  » ليس أنه واحلق  
 ال العلوم فأفراد مستحيلة، التامة املطلقة املعرفة ألن هناك، أخطأ أو هنا، ونسي

 والغفلة اخلطأ من عليه جيري فإنه والفهم العلم من بلغ مهما اإلنسان وألن تتناهى،
 . إنساانً  كونه  الزم من هو ما

 يقول أن له أحب   ال من كحال  يغلط ال تيمية ابن إن: ألقول هنا جئتُ  فما
 ابحلمومل فأصابته صاحبنا عقل ضربت   النقد شهوة إن: ألقول جئتُ  لكن ذلك،

 ! ابهلل إال قو ة وال حمو ل فال الفكري   

 ليكون 15ص مث ،22 بصفحة أعين ابملقلوب، القراءة سأبدأ هذا وبسبب
 :صاحبنا على أيسر

 اإلميان وأما».. : الصوفية فالسفة عن تيمية ابن قال: »22ص قال: أوالً 
 األنبياء خامت وأن األنبياء، خامت من ابهلل أعلم األولياء خامت أن ادعوا فقد: ابلرسل
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 مناقض وهذا األولياء، خامت مشكاة من ابهلل العلم أيخذون األنبياء وسائر هو
 . «والدين للعقل

 يريد أنه يبني ما عرب ابن كالم  ففي النيب؛ على الويل تفضيل ملسألة وابلنسبة
 خارج بكالم يتكلم النيب رأيت إذا»: يقول حيث تيمية، ابن عنه نقله ما خالف

 أكمل وويل عامل هو حيث من مقامه وهلذا وعارف، ويل هو حيث فمن التشريع؛
 يقول، هللا أهل من أحداً  مسعت فإذا وشرع، تشريع ذو أو رسول هو حيث من وأمت
 ما إال القائل ذلك يريد فليس النبوة، من أعلى الوالية: قال أنه عنه إليك ينقل أو

: واحد شخص يف بذلك يعين فإنه والرسول؛ النيب فوق الويل إن: يقول أو ذكرانه،
 ال ورسول، نيب هو حيث من منه أمت ويل هو حيث من السالم عليه الرسول وهو
 إذ فيه، له اتبع هو فيما أبداً  املتبوع يدرك ال التابع فإن منه، أعلى له التابع الويل أن
 . «فافهم له، اتبعاً  يكن مل أدركه لو

 النيب أن به يريدون النيب، على الويل بتفضيل الصوفية قول أن يبني عرب فابن
 غري من) الويل أن يريدون وال له، نبياً  كونه  حيث من أفضل هلل ولياً  كونه  حيث من

 . «تيمية ابن فهم كما  النيب، من أفضل يكون( األنبياء

 تيمية ابن كالم  بني يفر ق عاد فما الفكري   ابحلمومل صاحبنا النقد شهوةُ  أصابت
م عقله؛ عن القول يذب   أن يريد كان  ولو. «الويل»: و «األولياء خامت»: عن  الهت 

 اتريخ يف الصويف للرتاث انقد   أكرب   فهمم  يت هم أن قبل مر ة ألفم  للكالم فهمه
 .اإلسالم
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 يراه ال وقد يراه، قد للهالل املرتائي مبنزلة الدليل يف الناظر»: تيمية ابن قال
 إىل حيتاج فهذا: املسألة يف الناظر وأما. القلب أعمى وكذلك ،«بصره يف لعشىً »

 مبا الشرع فأممره وينتفع، به يهتدي أن وإىل اهلادي، ابلدليل يظفر أن إىل: شيئني
 [32.]«املعوقة األسباب عنه ويصرف اهلادية، األسباب قلبه على ينزل أن يوجب

 .«تيمية ابن فهم كما..   الويل أن يريدون وال»

 يف كان  إذا أحدان إن الص فاقة؟ على والقدرة اجلرأة هذه هؤالء يستمد   أين من
 أن خوفم  به يقول أن قبل مرات   ذهنه يف املعىن أدار العلم طلبة بعض فيه جملس  
 خيجل فال هبا ويسري عقله عورة عن للناس يكشف هؤالء من والواحد عليه، يُزرى

 !كل  ه  وشأهنا وأطوارها منازعها يف تباينها أشد   ما األنفس هذه فلله.. ينكسر وال

[.. عرب ابن] الطائي شيخهم قول جنس من وهذا»: تيمية ابن قال -1
 نبوته من أفضل عنده النيب ووالية النبوة، من أفضل الوالية إن: أيضاً  ويقول

 النبوة حيث ومن واسطة، بال هللا من أيخذ الوالية حيث من بزعمه ألنه ورسالته،
 هي النبوة أن: أصوهلم على وتوجيهه مطلقاً، يقولونه قد الكالم وهذا. بواسطة أيخذ
 املعقوالت عليه تر د فالويل الصرف، املعقول هي والوالية املعقوالت، ختييل مقام

 هذه ختييل هي نبوته جهة من لكن املعقوالت، هذه له واليته جهة من والنيب صرفاً،
 جهة وهي الدرجات أنزل عندهم رسالته وجهة اخليال، بواسطة فيأخذ املعقوالت،

 الرسول أن وهو املسلمون، عليها اتفق اليت للحقيقة قلب وهذا.. للناس تبليغه
 والرسالة بنيب، ليس الذي الويل من أفضل والنيب برسول، ليس الذي النيب من أفضل
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 تلقياً  أكملهم األولياء أفضل وأن الوالية، تنتظم النبوة أن كما  والوالية، النبوة تنتظم
 [ 33. ]«األنبياء عن

 . وينقضه أصوهلم على ويوجهه هذا «يفهم» تيمية فابن

 ونبوته نبوته، من أعظم النيب والية إن: ويقولون»: فيقول عليه يزيد مث -2
 لوالية اتبعة األولياء سائر ووالية واليته أن أحدهم يد عي قد مث رسالته، من أعظم
 من أعظم عندهم هي واليتهم حيث من والرسل األنبياء مجيع وأن األولياء، خامت

 الوجود بوحدة القول عندهم هو الذي ابهلل العلم يستفيدون وإمنا ورسالتهم، نبوهتم
 بغري هللا عن أيخذ الويل: قالوا أن ذلك أصل يف وشبهتهم األولياء، خامت مشكاة من

 من وجيعلونه ـ نفوسهم يف يفيض ما جعلوا وهلذا بواسطة، والرسول والنيب واسطة،
 عمران، بن موسى تكليم من أعظم ـ الرابنية واملكاشفات اإلهلية، املخاطبات ابب
 إىل ليوحون الشياطني وإن) نفسانية شيطانية،ووساوس إحياءات احلقيقة يف وهي

 عن أيخذه ما: الويل عند ما أفضل أن لعلموا ُهدوا ولو ،(121:األنعام) ،(أوليائهم
 أبوبكر، وأفضلهم الصديقون، األولياء أفضل وأن قلبه، عن أيخذه ما ال الرسول

اثً  كان  عمر أن مع عمر، من أفضل هو وكان  النيب عن الصحيحني يف ثبت كما  حمُمد 
 أميت يف يكن فإن حمدثون، قبلكم األمم يف كان  قد: ) قال أنه وسلم عليه هللا صلى
 [«.34(]فعمر أحد

 اإلميان وأما»: عنه صاحبنا ساقه الذي النص يف تيمية ابن ذمكمره ما -3
 خامت وأن األنبياء، خامت من ابهلل أعلم «األولياء خامت» أن ادعوا فقد: ابلرسل
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 قول هو ؛«األولياء خامت مشكاة من ابهلل العلم أيخذون األنبياء وسائر هو األنبياء
 . نفسه عرب ابن

 إال العلم هذا وليس ابهلل، عامل أعلى هو وهذا: »«احلكم فصوص» يف قال
 الرسول مشكاة من إال والرسل األنبياء أحد يراه وما األولياء، وخامت الرسل خلامت

 يرونه ال الرسل إن حىت اخلامت، الويل مشكاة من إال األولياء من أحد يراه وال اخلامت،
 [.35]«األولياء خامت مشكاة» من إال ـ رأوه مىت ـ

  تيمية، ابن يرى كما  أرسطو قبل الفالسفة فقدماء: »15ص قال: اثنياً 
 :ومنها تيمية ابن على أخذها مآخذ فذكر«. ..كانوا

 عليه هللا صلى النيب وصف ما ببعض يصفونه العامل هذا فوق عاملاً  يثبتون»
ُثل» نظرية عن وساذجة مشوهة صورة هذه أن واضح=  اجلنة به وسلم

ُ
 قال اليت «امل

 .«أفالطون هبا

 والنقد األفالطوين البناء املثل، نظرية»  كتابه  يف الوايل اجلليل عبد قال -أ
 مفكرين من فلسفي مزيج هي بل العدم، من تنشأ مل املثل نظرية: »«األرسطي
 . «خارقة إبداعات إليها مضاف وقادة، بعقلية موضوعة سابقني،

 .دقيق غري ،«أفالطون هبا قاهلا اليت «املثل» نظرية»: فقوله

 السابق الكتاب إىل صاحبنا فأحيل «األفالطونية املثل» يف اجلنة ذكر أما -ب
 حلسام وكتاب ،[36] كرم  ليوسف «اليواننية الفلسفة اتريخ»: مع فيه ليفتش

 «اجلنة»: عن قالوه فيما ولينظر ،«طاليس قبل الفلسفة بواكري»: عنوانه األلوسي
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 دون إليهما أحيله..  أشكاهلا بكل املثالية ويف اليوانين الفكر يف «األورفي ة»: وأثر
 هذه يف نذكره ما على وقـمف نا ألننا البحث، يف ُعوده يشتد   حىت الصفحات ذكر

 !عنه هللا عفا «قوقل» الشيخ عن نتلق ها ومل الليل، وسهر اجلبني بعرق القراءة

 ؟«األفالطونية املثل» نظرية عن ساذجة صورة صاحبم  تيمية ابن كان  هل
 هذه لنا تتبني حىت هلا ومناقشته «األفالطونية املثل» عن تيمية البن كالماً   سأسوق
 . بوضوح السذاجة

 يسموهنا اليت األعيان عن اجملردة الكليات قدماؤهم أثبت ملا»: تيمية ابن قال
اقهم، ذلك أنكر «األفالطونية املثل»  مث الذهن، يف إال تكون ال هذه: وقالوا ُحذ 

 األعيان عن جمردة إهنا: قالوا جمردة اخلارج يف الكليات هذه ثبوت ادعوا الذين
 تكون أن ميتنع بل لألعيان، املبدعة هي هذه تكون أن عندهم وميتنع احملسوسة،

 وصفة. منها جزءاً  أو لألعيان، صفة تكون أن إما فإهنا األعيان؛ وجود يف شرطاً 
 ُقد  ر فلو للجملة، خالقاً  يكون ال الشيء وجزء للموصوف، خالقةً  تكون ال الشيء

 من لغريه مبدعاً  يكون أن امتنع اإلطالق بشرط مطلقاً  وجوداً  اخلارج يف أن
 احملداثت تكون فإذن غريه، وجود يف شرطاً  يكون أن امتنع بل املوجودات،
 الوجود هذا عن مستغنية املبدع اخلالق إىل وافتقارها حدوثها املعلوم واملمكنات

 قال الذي كان  إذا فكيف اخلارج، يف وجوداً  له إن: قيل إن اإلطالق، بشرط املطلق
 املطلقة الكليات هذه وجود جعل من على إنكاراً  الناس أشد من هو القول هذا

 والفلسفة األعلى العلم أن قرروا قد وهم الذهن؟ عن خارجاً  األعيان عن اجملردة
 هذا موضوع املطلق الوجود فجعلوا ولواحقه، الوجود يف الناظر العلم هو األوىل
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 وقدمي ومعلول، وعل ة وممكن، واجب إىل ينقسم الذي املطلق هو هذا لكن العلم،
 الوجود هذا جيعلوا أن هؤالء ميكن فلم. األقسام بني مشرتك التقسيم وممورد. وحمدث
 الوجود هو الواجب الوجود فجعلوا الواجب، الوجود هو وممكن واجب إىل املنقسم
 سلب بشرط أو املطلق، الوجود سوى حقيقة له ليس الذي اإلطالق بشرط املطلق
 املاهيات من لشيء   عارضاً  ليس وجوده أبن هذا عن ويعربون الثبوتية، األمور

 للحقائق يعرض الوجود أن وهو الفاسد، أصلهم على مبيني  التعبري وهذا. واحلقائق
 يف فيكون حقيقته، غري الشيء وجود اخلارج يف أنه على بناء اخلارج، يف الثابتة
 [37!]«أخرى ويفارقها اترة، الوجود هلا يعرض حقيقة اخلارج

 على ذلك بنوا قد كانوا»: تيمية ابن قول على التعليق يف املرزوقي أبويعرب قال
 قول وهو...  املعينات على زائدة اخلارج يف اثبتة الكليات جعل من قول.. 

 أصاًل، العقلي التعدد اعترب وإذا»: املرزوقي قال. «عرب ابن صاحب القونوي
 ابن ينسبها اليت املعقولة، الكليات بواقعية قائالً  احلل كان  له، ظالًّ  احلسي والتعدد

ُثل» نظرية جنس من إايها معترباً  القونوي، أعين وربيبه عرب ابن تلميذ إىل تيمية
ُ
 امل

 [«.38]«األفالطونية

 ودقة رأي، أصالةُ  فيه متماسك، علميي  عمل   يدي   بني الذي البحث أن لو
 وهم أو هنا، كاتبه  أخطأ أن عندي قيمته من «غمض  » ملا اطالع؛ وسعة فهم،
 العمل وهذا الفاضحة، العلمية الض حالة هذه مبثل البحث يكون أن لكن.. هناك

 وفهمه؛ تيمية ابن علم على اجلرأة هبذه ب ل ةً  الطني صاحبه يزيد مث املخجل، العقلي  
 بعض يقول كما  أقول ال»: الطناحي فيها قال كان  مما وأوهامه أخطاءه فإن
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ت  ني تـمُغض  » بل الرسالة، قيمة من تـمُغض   ال امللحوظات هذه إن املناقشني  وس 
 [39! ]«تـمُغض  

 ومل الساذجة أوهامه على أمثلة وهي أمره من فسحة يف وهو صاحبنا قال 
 :أستقص  

[ حران] عنها ذاكرته يف تبق مل لكن ،661 سنة تيمية ابن ولد: »5ص -1
 «.666 سنة دمشق إىل وتوجهوا..  عربة يف أهله وضعه عندما فظيعة ذكرى إال

 [40(.]667) سنة دمشق إىل قدموا وهم

 إىل 720 سنة بعد كان  تيمية ابن عمر من السابع فالعقد: »11ص -2
 .«سنة 68 عن 728 سنة وفاته

 عن يتوىف ،(728) سنة وتويف ،(661) سنة ـ السابق النص يف كما  ـ ولد ومن
 (.68) عن وليس سنة( 67)

 [.41] احلسن امسه. «الشيعي املطهر بن يوسف بن احلسني: »6ص -3

 حسن بن حممد بن حممد أبوعبدهللا: الطوسي الدين نصري: »5ص -4
 ـ 672 سنة احلجة ذي يف وتويف..  املشهور والفلكي الكبري، الفيلسوف الطوسي،

 .«الثمانني على نيف وقد

 يف يفهم يكن فلم تيمية ابن وأما ،«الكبري الفيلسوف»: الطوسي نصريالدين -أ
 .شيئاً  الفلسفة
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 .«أبوعبدهللا» وليس أبوجعفر،: نصريالدين كنية  -ب

  والدته ألن ،«الثمانني على ينيف»: ومل سنة وسبعني َخس عن تويف -ج
 [42.]597 سنة كانت

 :صاحبنا إىل اخلطأ تطرق -5 

 «ذهب من أخبار يف الذهب شذرات»: إىل الطوسي ترمجة يف رجع ألنه -أ
 .األرانؤوط حممود: حتقيق العماد، البن

 مث.. «الذهب شذرات» بكتابه العماد ابن واشتهر»: العثيمني عبدالرمحن قال
 فيما مت  ] جملدات أربع هـ1410 سنة حىت منه وطبع األرانؤوط حممود حتقيقه أعاد
 هذه أهم من ولعل. لذكرها املقام يتسع ال مالحظات حتقيقه على ولنا[ .. بعد

 يف موجودة وهي خبطه، اليت املؤلف نسخة على يعتمد مل حمققه أن املالحظات
 [.43..«] برتكيا مدينة مكتبة

 املائة أعيان يف الكامنة الدرر»: إىل احللي املطهر ابن ترمجة يف ورجع -ب
 .احلق جاد سيد حممد: حتقيق حجر، البن «الثامنة

 طبعة طبع: واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة»... : الطناحي قال
 لناشرها، هللا وغفر جداً، رديئة طبعة وهي[ الكتاب أتليف وقت هذا] مبصر وحيدة

 الدرر.. صناعته من ليس الكتب حتقيق ولكن والوعظ، الفضل أهل من رجل فهو
 غري طبعة وهي..  مبصر والثانية..  طبعتني طبع: الثامنة املائة أعيان يف الكامنة
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 فناشرُّها السابق، «الكبار القراء معرفة» كتاب  طبعة يف قيل ما فيها ويقال جيدة،
 [.44] «واحد وحمققهما واحد،

 «الشذرات» إىل ـ فلسفي حبث يف ـ الفالسفة تراجم حترير يف يُرجع ليس -6 
 مما املرجع كان  وكلما. مؤلفيها خبط أصلية خمطوطات إىل ولو «الكامنة الدرر» و

 .وأدق   أوىف كان  العملمم ترمجة يف أُفرد

 العي  نةُ  كانت  فإن دمه، من عي  نة أيخذون املخترب، إىل املرء يذهب عندما -7
مُ  كان  فاسدةً   أن أراد ومن»..وفهمه صاحبنا علم من «عي نة» وهذه كل ه،  فاسداً  الد 
 أن من احلذر غاية حذراً  يكون أن فعليه والفهم، العلم يف تيمية ابن وجيال د جياد ل
 .«وجيالمد جيادمل

  

 

 

 :السادس احملور

 املنطق من تيمية ابن   موقف  

 

 على استحواذاً  اجلوانب أكثر هو املنطق من تيمية ابن موقف: »26ص قال
 بعد السيما اجلانب، هذا يف اإلطالة إىل حاجة أجد ال فإين لذا الباحثني، دراسات
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 حسن حممد كدراسة  اجلانب، هذا يف والشيعة السنة من الباحثني من كثري  دراسات
 سامي علي ودراسات صفحة، 600 قرابة يف وهي «تيمية ابن منطق» الزين

 بنقده للمنطق نقده ارتباط بيان مع املنطق، يف رأيه تلخيص هنا وسأحاول النشار،
 . تيمية ابن عند املنطق عن سطراً  عشر اثين يف حتد ث مث. «عموماً  للفلسفة

 بعض هنا سنمكث العجلة؟ فيم ،«اجلانب هذا يف اإلطالة إىل حاجة أجد ال»
 : واملنطق تيمية ابن مع الوقت

 اإلمام أن أوالها: قضااي ثالث البحث هبذا نثبت أن نريد»: يعقوب حممود -1
 املفكرين من أحد   ينقده مل كما  شامالً  مذهبياً  نقداً  املشائي املنطق نقد تيمية ابن

 [ 45. ]«بعده وال قبله ال اإلسالميني

 منه بدأت الذي ـ عشر السابع القرن يف تفجرت»: الشرقاوي عبدهللا حممد -2
 رأس على يقف كبار،  علماء فالسفة يد على التجريبية النزعة ـ احلديثة الفلسفة وبه

 يف وسعاً  بيكون يدخر ومل(. 1626-1561) بيكون فرنسيس الطويل صفهم
 والقحط العلمي اجلمود أوزار وحتميلها شأهنا، من واحلط التقليدية الفلسفة مهامجة
 وعقمها، التقليدية الفلسفة ضحالة من ليتعجب وإنه. إليه األمر آل الذي العقلي

 ـ لبيكون برز قد.. وسعادته وتقدمه اإلنسان رفاهية يف الفاعل اإلسهام عن وعجزها
 العلمي، املنهج إصالح إىل املاس ة احلاجة ـ[ 46] ديكارت ملعاصره برز مثلما
: أي «اجلديد األورجانون» كتابه  وضمنه التجريبـي، االستقرائي املنهج بيكون فوضع
 منطق يتضمن الذي «القدمي األورجانون» مقابل يف اجلديدة واآللة اجلديد املنطق
ب البشري العقل وأصاب العلم أفسد الذي أرسطو  .والعقم ابجلد 
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 ونقضه به نقده مبا ونقضه أرسطو منطق نقد قد بيكون فرنسيس أن ولنالحظ
 وإان. «املنطقيني على الرد» و «املنطق نقض» كتابيه  يف( تيمية ابن) املسلم املفكر
 السابق، وهو تيمية ابن: العمالقني املفكرين هذين بني العالقة دراسة إىل لنتطلع

 [ 47. ]«ألرسطو منهما كل  نقد ضوء يف الالحق وهو وبيكون

 الفيلسوف الك جان ولد: تيمية وابن لوك جان»: طباطبائي مصطفى -3
 عام يف وتويف إجنلرتا، يف بريستول مدينة قرب م1632 عام يف اإلجنليزي الشهري
.. الغرب العامل يف أرسطو منطق نقد يف كبري  دور له الشهري املفكر وهذا. 1704
 من ظاهر هو كما  ،«البشر فهم يف رسالة»: يسمى الك جلان املشهور الكتاب

 بعض خبالف – الك جان..  وقوانينه الذهن مبعرفة تتعلق مباحث يف كتب  امسه،
 البشري، والعقل الفهم قدرة من خملوقاً  الكلي ات أو الكلية املعاين اعترب – املناطقة

 أن واضح»: الصدد هذا يف ويقول خارجي، مستقل وجود هلا يعتقد يكن ومل
 الفهم اخرتاع من ُّها بل لألشياء، الواقعي ابلوجود يتعلقان ال والكلي العمومي
 .«وخلقه اإلنساين

 ومن»: وقال أوضح بشكل الك جان قبل تيمية ابن بي نه الذي هو الرأي هذا
 معي ناً، إال يعلم ال[ احلس إذ] «احلس» هبا فارق اليت «العقل» صفات أخص  
 ليس أنه: اخلطاب وفصل»: تيمية ابن يوضح وعندئذ  . «مطلقاً  كلياً   يدركه والعقل

، جزئي إال اخلارج يف  مطلقاً  كونه  مع عام مطلق هو ما اخلارج يف ليس معني 
 [48«.]..عاماً 
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 تيمية؛ ابن به قال مما أكثر مل ستيوارت جون يقل مل»: علي قائد فضل -4
 متضمنة «فان سقراط» النتيجة ألن حاصل، حتصيل األرسطي القياس أن يقرر وهو

 تقول كما «إنسان سقراط» وأن طاملا «فان إنسان كل» الكربى القياس مقدمة يف
 [ 49. ]«الصغرى املقدمة

 تيمية ابن حملاولة بيان الكتاب هذا صفحات على»: الغمري عفاف -5
 ملنطق عربية عقلية من املوضوعي العلمي للنقد القليلة احملاوالت من وهي املنطقية،
 التوص ل دون القبول أو األسباب، تقدمي دون ابلرفض تكتف مل حماولة فهي أرسطو،

 جملرد للمنطق تيمية ابن نقد يكن فلم. ابلصحة الصدق على براهني أو أدلة إىل
 يف الطريقة هذه كفاية  عدم إلظهار كان  بل التفكري يف قدمية طريقة هدم أي اهلدم،
 طرق ألن اخلطأ، يف الوقوع عن اإلنساين التفكري عصمة يف أو املعرفة، بلوغ

 التقليدي املنطق إىل بنا حاجة فال مث ومن القرآن، يف موجودة الصحيحة االستدالل
 فناقش وفهم، دراسة عن واعياً  رفضه جاء..  دقة أكثر هو مبا عنه نستغين أننا طاملا

 وأوضح وبراهينه وقواعده القياس نظرية وأُّهها ونظرايته، عامة بصفة القدمي املنطق
 نقدية حماولة بذلك فقدم. احلقة املعرفة إىل الوصول يف كفايتها  عدم أو بطالهنا
 اليت اإلسالمي الفكر اتريخ يف القليلة النقدية احملاوالت من وكانت..  مكتملة
 تكفري أو إحجام أو إسقاط عن ال ومناقشة نقد على بناء األرسطي املنطق رفضت

 الدكتور وافقنا احلد؛ يف املوجب للمقام وج هها اليت تيمية ابن حلجج دراستنا يف.. 
 من احلجج هذه يف تيمية ابن قاله ما بعض بني تشابه وجود إثبات يف إسالم عزمي

:  خاصة املعاصرين، التحليليني أو املنطقيني الوضعيني وبني األرسطي، للمنطق نقد
 الثابتة، املاهيات لفكرة نقده يف تيمية فابن وفتنجشتني، رسل، وبرتراند كارانب،
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 ال حتليلياً  منهجاً  يستخدم األذهان؛ يف إال والكليات املاهيات وجود بعدم وقوله
 رسل أمثال املعاصرين التحليل ومناطقة فالسفة حتليالت عن ووضوحه دقته يف يقل

 [50.]«وفتنجشتني

 حاجة به يعد فلم تيمية، وابن املنطق عن احلديث عند السري صاحُبنا أغمذ   مل م 
  اإلطالة؟ إىل

 ويهدمه كله  حبثه عليه ينقض املنطق يف تيمية ابن تراث قيمة عن الكالم أيكون
 بعدم القول إن مكروه؟ يصيبه أن خمافةم  السري وأسرع السالمة آثر لذا رأسه، على

 مصادرها يف عليها اطالعه وعدم ابلفلسفة، تيمية ابن «احلنبلي الفقيه» معرفة
 والنفعية؛ التلفيق على فيها منهجه بقيام والقول شيوخها، عن هلا وتلقيه األصلية

  الفرق؟ فما أيضاً  املنطق يف يقال

 بنقده للمنطق نقده ارتباط»: منه غفلةً  لسانه على جرى قد أنه السيما
 .«عموماً  للفلسفة

 املبلغ؛ هذا املشائي للمنطق نقده يف تيمية ابن يبلغ أن الذهن يف يصح ليس إنه
 .املتعج ل هذا له يريده الذي الذريع الفشل الفلسفة يف ذلك بعد يفشل هو مث

 فأي   ذاته، ابلبحث املنطق كعالقة  ابلفلسفة املنطق عالقة أن: ديوي جون يرى
 ال حني املنطق يف واملؤلفون اآلخر، على ينعكس أن بد ال أحدُّها يف تغيري

 بني الرابطة عن يكشف التحليل فإن الفلسفية؛ اجتاهاهتم يف ميوهلم عن يفصحون
 [ 51. ]منطقية نظرية من إليه يذهبون وما امليول
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 املتفلسفة يعظم رأيُته ممن   ب اجتمع ابإلسكندري ة كنت  ملا»: تيمية ابن قال
 واقتضى والتضليل، التجهيل من يستحقونه ما بعضم  له فذكرتُ  والتقليد، ابلتهويل

 تلك عل قُته ما املنطق على الكالم من والعصر الظهر بني قعدة يف كتبتُ   أين ذلك
 ُّه يت فإن ُّه يت، من ذلك يكن ومل. مت   أن إىل جمالس يف ذلك بعد تعق بُته مث الساعة،

 أصوهلم يف ذكروه مما كثرياً   أن يل وتبني. «اإلهليات» يف عليهم كتبُته  فيما كانت  إمنا
 الناس بعض فأراد..  اإلهليات يف قوهلم فساد أصول من هو املنطق ويف اإلهليات يف
 ألنه ذلك، يف فأذنتُ  املنطق، يف عليهم الكالم من ذاك إذ علقته ما يكتب أن

 ما أضعاف حيتمل عليهم الرد   ابب من فُتح ما كان  وإن احلق، معرفة ابب يفتح
 [52.]«الساعة تلك عل قُته

 ...«ُّه يت من ذلك يكن ومل..  والعصر الظهر بني قعدة يف كتبتُ »

« ..كونه  جمرد البحث هذا أُّهية تتجاوز»: حبثه مقدمة يف قال قد صاحبنا كان
 ينصب زائر   ؛«..الدراسات هذه أمام الطريق مهدت أكون أن وحسيب»: وقال
 ـ خمجل   بال ـ يتحد ث يذهب مث نيويورك، يف السحاب انطحات وسط قدميةً  خيمةً 

 !املعماري ة اهلندسة أتسيس بداية يشبه شيء   عن

 تـمنـ ُقضم  أن ـ وحي مكم  ـ وتريد اإلسالم، يف شيخ   مشروعم  تكون أن يف فشلت إنك
 ..كل  ه  اإلسالم شيخم 

 رمحه ـ تيمية ابن أمحد العباس أبو الدين تقي اإلسالم شيخ كان  فقد: بعد أما
 ورائدم  اإلنسان، اتريخ عرفها اليت العلمية العقول أكرب من واحداً  ـ عنه ورضي هللا

 أهل على هللا حجة وهو اإلسالم، يف جمد د دعوةُ  بلغت ها أن قل   تنويرية جتديدية دعوة



 56من  44صفحة 
 

ةم  يُؤيت  : }العقول مم ممةم  يـُؤ تم  ومممن يمشماءُ  ممن احل  ك  م  فـمقمد   احل  ك  اً  أُويت  ث رياً   خمري  رُ  وممما كم  يمذ ك 
ُلوا   إ ال    .269: البقرة{ األمل بماب   أُو 

 أبن يسمحُ  ليس الصاحل؛ السلف منهج وداثره التوحيد، شعاره طيباً  بلداً  وإن
 الباطل، يف عنها فبحثت   احلق، يف نفسها جتد مل مغرضة ، غ ر ة   أقالم   منهما تُعر يمه
 بال صدره ضاق قد دام ما.. مت سع البالد تلك ففي الوثني ة الفلسفة دمر سم  رام ومن
 . جامعاتنا يف املساجد مآذن هبا تعلو هللا إال إله

 

 

 

 بسبيله حنن ما مثل من شيء  

 

 اإلسالمية، الصحوة يف وأثر ه «العاملي االنفتاح»: عن املتحد  ث حديث كثُر
 .«الصحوة انتكاسات»: يف العاملي االنفتاح هذا أثر عن احلديث قل   لكن

، يف يشرهبا سيجارةً : سنوات عدة قبل الصحوة منتكس غايةُ  كان  أو ختف  
؛ فإذا مساعها، يسارق أغنيةً   اجملتمع براءة حتكمها أفعال  .. السهر من أكثر تفل تم

 .اتب من على هللا ويتوب
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 ابلغ وشطط   غالب، عقليي  ومجاح   فكريي، تلو ث   ـ الشهوة مع ـ فثم   اليوم؛ وأما
 كان  أن بعد صفيق بوجه نفسمها الصحوةم  يواجه الصحوة منتكسم  جعل السوء؛
 وأصبحتم  حممومة ، سمو رة   يف وثوابتها أصوهلما ينازعها صار.. خجالً  منها يتوارى
 واجلابري، والعروي، «الثقايف املفصل»: عن تتحدث مبحوحةً  أصوااتً  تسمعُ 

 يف يفهم ال الذي تيمية وابن وأركون، العظم، وصادق «االجتماعي احلراك»و
 تطامن ليست السلفية ألن املوضوع، هذا وبسط للعمو د أوف قم  أن فعسى.. الفلسفة

 الغرب   العقل وألن فيه، يـُع ممل أن حمق ه فيما العقل يـُع ممل أن ترفض وال العقل، من
رم  ليس مبنهاجه  . سملفي    مبنهاج   عقل   من احلضاري الدمر س على أقدم

 .صاحبه به تـملمع بم  هو إن له ويل   العقل هذا والعقل،

 الناشئ، العقل خصائص من األفكار تغري   سرعة أن ندرك مىت: حنن نعم وحنن،
 عاهات   هبا فأحدثت   املعرفة عصاابتُ  ختمط فت ها العقول هذه على حنرص مل إن وأننا

 ! حسابنا على هبا لتتسو ل أعادهتا مث فكرية؛

-------------------------- 

 اهلوامش

 .57ص االستغراب، علم يف مقدمة حنفي، حسن[ 1]

 .شرقية برؤية الغرب دراسة: واالستغراب 

 البن املنطقيني على الرد مع وقفة االستغراب، علم جذور ماضي، حممود[ 2]
 يظهر رشد ابن أن نالحظ وهنا»: جاسم ابمسة بقول هذا وقارن. 6 ،5ص تيمية،
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 األرسطي، املذهب عن بذلك مدافعاً  والشراح واملناطقة الفالسفة عموم مع
 من انبع املوقف وهذا ونصوصه، األول املعلم على خرجوا ألهنم ويؤاخذهم
 . 8ص رشد، البن املنطقي النقد. «أبرسطو الشديد رشد ابن أتثر استحكام

 أفسد من أول: »..1/66 التوحيدي، حيان ألب واملؤانسة، اإلمتاع: يف[ 3]
 تبعه إن أنه    وظن اجلاحظ مذهب ختي ل ألنه ،[العميد ابن] الفضل أبو الكالم
 الفضل أبو يعلم أال نفسه؛ من قريباً  اجلاحظ، من بعيداً  فوقع أدركه، تاله وإن حلقه،

 كل     صدر يف جتتمع وال إنسان، كل  عند تلتقي ال أبشياء مدبـ ر   اجلاحظ مذهب أن
 واملنافسة والعشق والفراغ والعمر والعادة واألصول والعلم واملنشأ ابلطبع: أحد

 .«واحد منها ينفك قلما مغالق وسواها واحد، ميلكها قلما مفاتح وهذه والبلوغ؛

 حيان أبو األعسم، األمري عبد: تيمية ابن تراث بعض يف التوحيدي عن
 .  22ص املقابسات، كتاب  يف التوحيدي

 :على أنبه أن أود[ 4]

 الغالف صفحة بتجاوز ترقيمها فآمل الصفحات، مرقم غري البحث أن – أ
 .اإلحالة تتفق حىت للمقدمة( 1) الرقم ووضع

 ،(40) رقم ابهلامش يدي   بني اليت األوراق يف تنتهي البحث هوامش أن -ب
 يتجاوز ال القراءة هذه يف فما ،(154) رقم بلغت املت يف اهلوامش إحالة أن مع

 .األربعني هبوامشه البحث

 .   مؤرخ غري البحث أن -ج
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ثمين»:  جاسر ابن إبراهيم الشيخ عن بسام ابن قال[ 5]  وهو تالميذه أحد حد 
 ـ املنهاج ـ يف للطلبة يدرس كان[  جاسر ابن] أنه.. السعدي عبدالرمحن الشيخ
 ابن ـ املعارض كالم  الدرس أمام القارئ فقرأ بريدة، يف تيمية ابن اإلسالم لشيخ
 على إال الطلبة انتبه فما والضالل، الرفض يف أقواله يسرد القارئ وأخذ ـ املطهر
ه ونشيجه الشيخ بكاء  اإلخوان أيها»: قال سكن فلم ا اإلسالم، شيخ على وترمح 

 الرد يستطيع الذي فمن الكبري، اإلمام هذا مثل وأمثاله الطاغية هلذا هللاُ  يقي  ض مل لو
. 1/281 قرون، مثانية خالل جند علماء. «والشبهات احلجج هذه على واإلجابة

 هذه قرون أثناء يف بعباده هللا لطف من تيمي ةم  ابن أن سعدي ابن الشيخ ويرى
 .      149ص القرآنية، اآلايت من الرابنية املواهب: األمة

 .  439 ،266ص اإلسالم، يف اجملددون[ 6]

 إسالم: النيهوم الصادق كتاب  مراجعة يف قوله يف حنفي حسن مع لست[ 7]
 احلجج ثقل من تقلل املنتقاة النصوص على االعتماد كثرة  أن كما»: اإلسالم ضد

 االعتماد كثرة  إن: فيقال قوله يُقي د أن إال. 2/402 والوطن، الفكر ُّهوم. «العقلية
 من النقاش موضوع  كان  إذا العقلية؛ احلجج ثقل من تقل ل املنتقاة النصوص على
 لفظة إن: حنفي حلسن املصرية للحضارة دارس   قال لو ماذا. العقلية احلجة جمال

  القرآن؟ يف ترد مل «فرعون»

 رسالة ،195ص صحافية، سرية من أشياء اخلوارج، آخر: يف الريس ولرايض
 .   لبنان يف كتابه  ومنع النيهوم الصادق عن

 .  123،120ص الثاين، واملعلم العرب فليسوف[ 8]
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 . 147ص الكلي، منزلة خالل من اترخيها منطق العربية، الفلسفة جتليات[ 9]

 .140ص اإلسالمي، الفكر يف واإلنسان والعامل هللا[ 10]

 . 26،13ص اإلسالم، يف الفلسفي القول واستئناف تيمية ابن[ 11]

 .269،266ص الفلسفي، الفكر من وموقفه تيمية ابن[ 12]

 .1/22 والنقل، العقل تعارض درء[ 13]

 لو. 67ص تيمية، ابن عند النقدي التفكري منهج على القرآن أثر[ 14]
 هذا من وحذفنا ،«الدرء» كتابته  لوقت تقدير أعلى على( 717) سنة أخذان
 هذا ألف قد ،(661) سنة املولود تيمية ابن يكون ،«سنة ثالثني من حنواً » التاريخ

 . بيقني الثالثني دون وهو الكتاب

 شيخ موقف الغامدي، صاحل: عن. 1/37 اجلهمية، تلبيس بيان[ 15]
 .207ص عرضها، يف ومنهجه الفالسفة آراء من تيمية ابن اإلسالم

 كون  حىت جداً  مبكرة بداية الفلسفي للفكر حتصيله بدأ لقد»: الكردي قال 
 واضح وهذا.. البلوغ عمر يف صيب وهو واملتكلمني الفالسفة عن فكرة لنفسه

 مرة قلت أين وأذكر» : يقول فهو[ 24ص] املنطق رد عن مصنفه يف هو ابعرتافه
 ذاك إذ وأان ـ هبم املشغوفني من( واملتكلمني الفالسفة) هلم ينتصر كان  من لبعض
 وإما الدالئل يف إما ابطل ففيه هؤالء يقوله ما كل  ـ االحتالم من العهد قريب صغري  

 .67ص القرآن، أثر«. ..املسائل يف
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 تراث يف يفتش وهو األقوال هذه من بشيء   الالهث حبثه يف صاحبنا يتعث ر أمل  
    تيمية؟ ابن

 فالكوثري  .. «سرحاني ة إشارة  » ،«الكوثري الشيخ» إىل هنا اإلشارة[ 16]
 ابتعاداً  ابإلسالم تظاهر: »38ص ملكا ابن عن التاريخ، عرب من: كتابه  يف يقول
 بغيته تيمية ابن وجد الذي الوحيد الفيلسوف وهو قلبه، يف مبا أعلم وهللا اهلوان عن

 هللا تعاىل سبحانه، هللا يف احلوادث حلول جبواز القول يف لنفسه قدوةً  واختذه عنده
 . «األفاكني إفك عن

: ملكا ابن عن قوله لكن ُكف يناه،  فقد تيمية ابن يف كالمه  مناقشة هنا ب ليس 
 أب فلسفة يف النقدي اجلانب: يف الطيب أمحد عليه رد ه ،«..ابإلسالم تظاهر»

 .38ص البغدادي، الربكات

 الكوثري زاهد الشيخ: دراسته القادر عبد أمحد حممد به ختم ما أحسن ما 
 : قال حيث اإلسالمي، الفكر جمال يف وجهوده

 ال ممن غريه ختطئة إىل اندفاعه الزائد محاسه إطار يف الكوثري على يؤخذ »
 عن تصدر أن يليق ال أبوصاف خصمه يصف أو ابلكفر، رمم يه حد إىل معه يتفق
 . «مثله مفكر أو عامل

 حتليل.. املشائية الفلسفة من الربكات أب موقف حبث يف وخطيت[ »17]
 سواء فيها، قيلت اليت مظاهنا ويف هبا، القائلني عند بتعقبها وذلك املنقودة، الفكرة

 الفاراب يف ممثلة اإلسالمية املشائية عند أو احملدثة، األفالطونية عند أو أرسطو عند
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 والضبط الدقة يف غاية نقالً  ذلك يف ينقل الربكات أبو كان  وقد سينا، وابن
 .  10ص النقدي، اجلانب الطيب، أمحد. «واألمانة

 جمموعة املشكاة،: ضمن اإلسالمية، الفلسفة لدراسة جديد منهج[ 18]
 سامي علي الدكتور املرحوم اسم إىل مهداة اإلنسانية والعلوم الفلسفة يف مقاالت
 .20ص ،[1980 ت] النشار

 الطيب، ابن الفرج ألب أرسطو، ملقوالت الكبري الشرح: حتقيق مقدمة[ 19]
 فيلسوف رشد ابن: ضمن رشد، ابن منطق دراسة: يف األعسم ولعبداألمري. 11ص

 ابلنص الوعي ميتلك كان  رشد ابن»: لوفاته الثامنة املئوية الذكرى يف والغرب الشرق
 أقوال كل  على التارخيي العقالين احلكم يُكون أن استطاع حبيث األرسطوطاليسي

 .1/81. «أرسطوطاليس ألقوال واملتأولني والشراح املفسرين

 .9/434 والنقل، العقل تعارض درء[ 20]

 .6/210 السابق، املرجع[ 21]

 تيمية، ابن        اإلسالم شيخ علوم يف اجلامعية الرسائل دليل: يف[ 22]
 اآلمدي الدين سيف من تيمية ابن اإلسالم شيخ موقف:77ص شوشان، لعثمان

 صدر) الدليل هذا ويف. هـ1407 القرى، أم جامعة اهلنيدي، ليحىي اإلهليات، يف
 درست   رسالة وثالثون مئة منها علمية، رسالة وسبعون وسبع مئة( 1424 سنة

 .    حتقيقه يف والباقي تيمية، ابن تراث
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 ُنشر. 118ص العرب، عند الفلسفي املصطلح األعسم، األمري عبد[23]
 دراسة اآلمدي، الفيلسوف: يف األعسم وأفرده السابق، الكتاب ضمن «املبني»

 .  وحتقيق

 فلسفية شخصية   فهذه احليلة، خليوط وربط آخر إعالمي تعتيم   هنا[ 24]
  أهم صاحب هو بل فحسب، ذلك وليس دمشق، يف الفلسفة تدرس كانت  أخرى
. األطباء طبقات يف األنباء عيون: اإلسالمي اترخينا يف الفالسفة تراجم يف كتاب

 . أمساُؤها الكتب هذه عن صمرمف ما أكثر فما هذه، «األطباء بطبقات» تغرت   وال

 أصيبعة أب ابن  عصر وكان ابلطب، يشتغلون الفالسفة من كثري  كان  ملا 
 صاحبنا أخفاه أبن فعوقب الطب، أبردية فالسفته عقول أخفى الفالسفة، ميقت

 .   قط حبثه يف كتابمه  وال يذكره فلم

 (.  668) سنة أصيبعة أب ابن تويف 

 . 166 ،43 ،40ص الكالمية، وآراؤه ،اآلمدي الشافعي حسن[25]

 منهاج: وفهرس. 11/149 الدرء،: فهرس ،156ص املنطق، نقض[26]
 .  9/222 السنة،

 أمني، عثمان. 19ص األدب، البحث منهج الطاهر، جواد علي[ 27]
 .76ص «وماهيته املنهج ضرورة»: ديكارت

 اإلسالم، يف الفلسفي القول واستئناف تيمية أجهر،ابن احلكيم عبد[ 28]
: عقيلي إبراهيم قال. 7ص األرسطي، واملنطق تيمية ،ابن يعقوب حممود. 82ص
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 تيمية، ابن عند املنهجي التكامل مفهوم على التدليل سبق ما خالل من حاولت»
 حلساب بعضها يلغ فلم املمكنة املعرفة طرق مجيع من االستفادة حاول أنه وكيف
 أهنا على العلم مصادر كل  إىل ونظر جماله، يف طريق بكل عمل وإمنا بعض،

 بينها «للتلفيق» السابقة احملاوالت وألغى ومتباينة، مستقلة ال ومتداخلة متكاملة
 تيمية، ابن عند املعريف املنهج تكامل. «مطلقاً  لبعض اتبع بعضها أن أساس على
 . 383ص

 . 53ص الفلسفة، إىل جديد مدخل[ 29]

 حممد. 70ص زعيرت، عادل ترمجة والرشدية، رشد ابن رينان، إرنست[ 30]
 الكالم، وعلم املنطق من رجاهلا وموقف السلفية املدرسة أمحد، عبدالستار

 املؤلفون يفعله مامل ألرسطو رشد ابن فعل لقد»: اخلضريي ولزينب. 248ص
 .7ص الوسطى، العصور فلسفة يف رشد ابن أثر«.  للقرآن إال املسلمون

 .  433ص السلفية، املدرسة أمحد، الستار عبد حممد[ 31]

 .  34ص املنطق، نقض[ 32]

 .252ص الصفدية، الرسالة[ 33]

 .387ص املراتد، بغية[ 34]

. 253ص الصفدية، الرسالة: حمق  قمي   عن. 1/61 احلكم، فصوص[ 35]
 تيمية ابن ملوقف إشارة ،78ص اإلسالمي، التصوف اتريخ: يف بدوي الرمحن ولعبد

 .   عرب ابن من
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 الدومينيكاين «للراهب»و ،(1959 ت) كرم  يوسف «للتوماوي  [ »36]
 وال مصر، مثقفي من كثري  يف السوء ابلغ أثر   ؛(1994 ت) قنوايت شحاته جورج
 حممد: اإلسالمي والعامل مصر يف الفلسفة أساتذة بعد فيما أصبحوا من سيما

 وزينب العراقي، وعاطف بدوي، وعبدالرمحن أمني، وعثمان أبوريدة، عبداهلادي
 ...اخلضريي

 .اإلشارة هذه به تفي ال توس ع إىل حيتاج األثر هذا 

 كان  عندما قنوايت األب أن والطريف: »83 ص قنوايت، أبوان: كتاب  ويف 
 أمساء على حتتوي صغرية بطاقة املذبح فوق يضع كان  الدير، يف الصباح قد اس يرأس
 امساً  وعشرين ثالمثائة حوايل يقرأ وكان صالته، يف ليذكرهم وحسبانه فكره يف الذين

 ..«! حسني طه: املثال سبيل على منهم.. 

 الدكتور األب جثمان: »475 ص العراقي، لعاطف والتنوير، العقل: ويف
 .«العراقي عاطف تلميذه اجلثمان جبوار وقف وقد..  قنوايت جورج

 مع وقفة جورج؛ األب تلميذ العراقي عاطف «الكذ اب» الفيلسوف مع ولنا 
 شاء إن القراءة هذا غري يف عبدالرازق ومصطفى تيمية ابن على «املخزي كذبه»

 .هللا

 . 448ص تيمية، ابن مصطلحات موسوعة العجم، رفيق[ 37]

 .  438ص العربية، الفلسفة جتليات[ 38]
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..  الطناحي حممود: كتاب  ضمن األخرية، الليلة العتيبـي، سهو بن تركي[ 39]
 .  38ص تغيب، لن ذكرى

 اإلسالم شيخ لسرية اجلامع العمران، حممد بن وعلي مشس، عزير حممد[ 40]
 إىل حران من أسرته مع انتقاله»: التفصيلي الفهرس قرون، سبعة خالل تيمية ابن

 .751ص ،«اترخيه ـ دمشق

 دراسة اهلجري، السابع القرن يف الفلسفي املشهد هاشم، مهدي صاحل[41]
 األعالم: ويف. 335ص عصره، ورجال احللي املطهر ابن العالمة فكر يف
 .  «احلسني يسميه من وخيطئ هنا هو كما  احلسن: »2/228

 املنهج مؤسس الطوسي، نصريالدين الفيلسوف األعسم، عبداألمري[42]
 .25ص ،23ص اإلسالمي، الكالم علم يف الفلسفي

 يشري كما «اإلكرام غاية» فأكرمه به هوالكو اختصه هنا ومن: »41ص وفيه 
 يف أاثرت اليت الصلة هذه على طويل وقت مير ومل واخلوانساري، البحراين ذلك إىل

 أعلن أن نفسه، الوحش من ابلوحش الذ أن بعد املطمئن سعادة النصري نفس
 طوال الزمته اليت التقي ة قناع وجهه عن فأزاح ؛(عشري اثنا) شيعي أنه رمسي بشكل

 الرابع يف املدهش اإلعالن ذلك وكان اإلمساعيلية، قالع يف عاماً  وعشرين مثانية
 بال الشيعي للفكر العقلي الزعيم بعد فيما ليصبح.. هـ654 سنة شوال من عشر
 الشيعي الرتاث به يفخر الذي األول الشيعي والفيلسوف هذا، يومنا حىت منازع

 .  «بكامله
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 .  2/460 احلنابلة، ضرائح على الوابلة السحب[ 43]

 ،53ص العلوم، وتعريفات واملصنفات والبلدان الرتاجم مراجع يف املوجز[ 44]
 مل ألهنما ،«الدرر» وحمقق «الشذرات» حمقق على ـ الناقل مع ـ يقع واللوم. 73
 .  الوهم على ينبها

 .  5ص األرسطي، واملنطق تيمية ابن[ 45]

 يكونوا أن األخرية القرون هذه يف أرادوا من معظم»: ديكارت قال[ 46]
 ذوي من كثريون  وفيهم ـ يتابعوه مل من أما.. عمياء متابعة أرسطو اتبعوا قد فالسفة
 املدارس يف يـُعمل م ال ألنه شباهبم، يف آبرائه التشبع من يربأوا فلم ـ الراجحة العقول
. «احلقة املبادئ معرفة إىل وصوهلم دون حال شغالً  ذلك شغلهم وقد سواها،
 .35ص أمني، عثمان ترمجة الفلسفة، مبادئ

 دليل: ويف. 143ص ،(1988) الفلسفة لدراسة نقدي مدخل[ 47]
 اإلسالم شيخ بني املنطق نظرية: 145ص اإلسالم، شيخ علوم يف اجلامعية الرسائل

 .   1989 القاهرة، جامعة النيب، عبد أمحد جلالل الغرب، وفالسفة تيمية ابن

 عبدالرحيم ترمجة اليوانين، املنطق مواجهة يف املسلمون املفكرون[ 48]
 .  137 ـ135ص البلوشي،

 عن. 136ص تيمية، وابن سينا ابن عند األرسطية القياس نظرية نقد[ 49]
 أرسطو منذ الصوري املنطق النشار، سامي علي: مل ستيوارت وجون تيمية ابن

 .424ص املعاصر، وتطوره
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 اليت العلمية الدراسات من «مل» يفيد أن طبيعياً  كان»: الطويل توفيق قال 
 يد على الدراسات هذه بدأت وقد ومراحله، خطواته وبيان االستقراء قيام إىل أدت
 هذه بدأت»: قوله الحظ. 133ص مل، ستيورت جون. «احلديث الفكر رو اد

 .  «احلديث الفكر رو اد يد على الدراسات

 أوردان من بعض أن ونؤكد. 333 ،10ص تيمية، ابن عند املنطق[ 50]
 .منها كثري  يف  انقشوه بل أقواله، بكل تيمية البن يسل موا مل نقوهلم

 بني العالقة» ومناهجه، أصوله اإلسالمي، ،املنطق املدر سي تقي حممد[ 51]
 .33ص ،«واملنطق الفلسفة

 .  45ص املنطقيني، على الرد[ 52]

  

 

   


