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 تقدمي الدكتور حسن حنفي

 
 

 احلكمة تبعث من جديد
 

هذا الكتاب "احلكمة املصلوبة: مدخل إىل موقف ابن تيمية من الفلسفة" لسعوو  بعن 
قافيعاث هامعاث ات يخ عمل اململكعة الوربيعة السعوو  ة فبعو يتعاب  عر   صاحل السرحان، ميثعل حعد ث  

ات عنوانعع" "احلكمععة املصععلوبة" م  احلكمععة املبععدخر مأ اململععدأخر مأ املذبوحععة، أبتو عع   خععر هعع  
احلكمعععة املةاحعععة املبمتعععة املسعععت ودر منعععذ هاعععوف الملعععةاة علعععف الفلسعععفة أالف  عععفة ات " افععع  

ابعن تيميعة أابعن القعيو معرأخاث لبعن الصع ص، حعو مصع   موقفعاث الف  فة" أا تئناف ذلع  عنعد 
 خمسياث ل جتاه السلف .

أهو حبث  قيق يخخيياث،  عرخ  للرريعة السعلفية أخ ا، عا،  قعوف علعف لليعل النصعو ، 
أ ضع ممهبا ات م حق ات هنا ة ال رث لإلضافة إىل ا،عتما  علف املصا خ األصعلية أاملرا عع 

 ملوضوع  أن ا،يتفا  للدخا ات الثانو ة.األ ا ية ات ا
فية أمعععن  اخلبعععا، لسعععدفاع ععععن الفلسعععفة ل عععو احلريعععة الأ تميعععة لةعععرمر التعععد د ات الععع

فليسععع  الفلسعععفة ععععدأر للعععد ن مأ ضعععد العععوح ، بعععل هععع  متفقعععة موععع" ات املعععنب  أهعععو الوقعععل، 
نععد ، الفععاخا ، أالملا ععة أهعع  احلكمععة يمععا عععل عععن ذلعع  الف  ععفة املسععلمون ات املتععر : الك

 الراز ، أابن  ينا. أات اململرب: ابن خشد، ابن ل ة، أابن طفيل.
 

أمهععععو مععععا ات الكتععععاب هععععو التمييععععة بععععص الفلسععععفة اليو نيععععة العععع   صععععو  ق و ععععا عقعععع ث 
أفلسفياث، فف  الفلسفة اليو نية نظرايت ات بوض  وان با مرت طعة للثقافعة القدميعة، مثعل نظر عة 

قععد ، أقعدف الوععال، أالوقععوة الوتععرر، أالوقعل الفواة.فبععذه فلسععفة ،  ق لبععا الفعيض، أالفلعع  ال
 الوقل الصر   أ، النقل الصري .

مما الفلسفة مبوىن النظر أا،عت اخ فب  أا  عة للتعرع يمعا قعرخ ابعن خشعد، فاعمعاة الوقعل  عة  
 اصد الترع.من األأامر يما قاة تواىل )مف  توقلون( أالوقل مناط التكليف، أهو محد مق
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أ سعععتومل ال احعععث املعععنب  التعععاخخي  لعععر  حكعععو ابعععن تيميعععة علعععف الفلسعععفة إىل فلسعععفة 
خاصة أه  الفلسفة املتائية ال  نقدها الف  فة منفسبو، فبناك فر  بعص فوعل الفلسعفة م  

أمانيعة، فاخ عية مأ هند عة التفلسف أإعمعاة النظعر أطلع  اللهعان، أفلسعفة بوينبعا  و نيعة مأ خ 
أمععن خصععائب ال رععث الولمعع  جتنعع  األحكععاف املطلقععة أعععدف إطعع    ،مأ مواصععرر قيةمأ شععر 

 حكو اةة  علف الكل.
 

ألإلضععععافة  إىل هععععذه اةععععرمر ات املوقععععف أاملوضععععوع أاملععععنب  فالكتععععاب صععععمل  احلاععععو، 
أاضعع  الرة ععة،  قيععق الفبععو، خيلععو مععن احلتععو أالنقععل مععن القععدما  بملعع  حسععاب، أ قععوف علععف 

د،ة نظر  أخا  الولوف النقلية، أميثل نقلة نوعيعة ات يخ عمل الفكعر اإل ع م  منطق فكر  أا ت
املواصعععععر ات اململكعععععة أ ريوعععععد فالعععععة خععععع  أحلوذ عععععاث للدخا عععععات اإل ععععع مية احلعععععرر ات اةاموعععععات 

 السوو  ة.
 
 وتعععل يتعععاب "احلكمعععة املصعععلوبة" مبعععا فيععع" معععن معععةااي أ عععد ات ع معععة فاخقعععة ات يخ عععمل  

اةامويعة ات السعوو  ة أمرشعراث علعف انتقعاة  اموا عا معن مرحلعة النقعل إىل  ال روث أالدخا ات
مرحلة النقد، أمن التقليد إىل التاد د؛ مما  ساخع ات أت ر اإلص ص القا خ أحعده علعف يا عة 

 اململكة من ما حييط هبا من مخطاخ ات الداخل أاخلاخج.

 
 حسن حنفي
 القاهرة
2005 
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 أما قبل
 

لكّتي ( يان ات األصل  اضرر ملقي  ات محد ة الديتوخ خاشد هذا الكتاب )مأ ا
أعندما بدمت اإلعدا  للمراضرر امل اخك )محد مهو الصوالص األ بية ات مد نة الرايض(، 

ت دت ة ماهية الصوولت ال  تكتنف هذا ال رث، لذا فقد م قن  من" ، ميكن تقد  
إ، بود جتاأز عد  من الصوولت، منبا:   خا ة متكاملة عن موقف ابن تيمية من الفلسفة

ما األ  اب ال   ع  ابن تيمية لدخا ة الفلسفة؟، أما املرا ع ال  اعتمد عليبا ات  خا ت" 
هذه؟، أما مدى ا تيواب" للمداخس الفلسفية؟، أما مدى مصالت" ات النقد؟، مث ما أت   

 الفلسفة علي"؟
بوض  ةئيا ا  سترق  خا ة  لقد أ دت من يل  راة من هذه األ ئلة، بل

خاصة، أم   خا ة لك  تترقق فيبا صفة الولمية ، بد  ا من ا،ختكاز علف "مولومات 
صريرة"، أهذا ما  وض  لنا ممهية ا،عتما  علف "املنب  التاخخي " أالوصف ، يمرحلة مأىل 

 مأ يمدخل لدخا ة موقف ابن تيمية من الفلسفة.
 خا ة توض  مترأعية إعا ر  إ، سل رث، فبو ليأمن هنا يان  مترأعية هذا ا

النظر ات موقف ابن تيمية من الفلسفة، ات  أافو" أمصالت" أنتائا" أ  خه، أه  بدا ة ملتاخ ع 
علمية حس نا، ات مر سة  دة، التن ي" علف ممهيتبا، يما  نومل علف نتر بوضبا، 

ت ال ملدا   )ابن ملكا( ات ابن أ يكون اةة  القا ف من هذه السلسلة، أت   م  الليا
 إن شا  هللا تواىل. تيمية،

أات اخلتاف، ف  بد ة من شكر الديتوخ خاشد امل اخك، الذ  ملقي  هذه الدخا ة ات 
محد ت"، أيذل  لكل األصدقا  الذ ن قرمأا مسو ر ال رث أمبدأا م حظا و علي"، أمخب 

 عل  الوميو.ال احث  تاذ منبو للذير األ تاذ األ    ما د احلاي ن، أاأل
 مع الولو منين الوحيد الذ   ترمل مسرألية ما أخ  ات هذا الكتاب من مغ ط.

  وو  السرحان
 لندن
2006 
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 املقدمة
 

"حنن مثل يث  من حبعاخر ااعاذ ف، نقضع  معمعاخ  أحنعن جتعذف لجتعاه أعيوننعا مولقعة 
، بكعل  قعة الثقافعة ات السعوو  ةالولعو أ  حاةاةملة ال ليملة تصوخ هذه إىل الوخا  لجتاه مملا ر"، 

ظلعععع  نظععععرر ابععععن تيميععععة احلععععرا  فقععععد أتتععععرص  عععع   اةمععععو  الععععذ  مصععععاب احلريععععة السععععلفية؛ 
( إىل يث  من املسعائل، أالفلسعفة أاحعدر منبعا، هع   ف1328 -1263هع/ 728 -661)

ا عة أالتمرعيب، احَلَكوري عند السلفيص علف شو تو با و، أل تتوعرض مواقعف ابعن تيميعة للدخ 
ي ف ابعن تيميعة    مطل  هر،  القوف من  فبموا، أصاخ غا ةري من األت اع بل بقي  م  ر التقليد

بوضعبو،  الكع ف مأ معا أخا ه، أصعاَخ مقصعف فوعل فضع ث ععن النظعر ات صعرة هعذا أ ب"، علف
ممععا م ى  خا عة،لعع" مأ   فبعو   ف  بنقععل يع ف ابععن تيميعة  أن تكل عع أيعدت مقعوة غععال بو، ا،يتفعا َ 

أخرجيعع  مواهععده أمداخ عع" أ امواتعع"،  ثعع  مععن املنتسعع ص إىلحععاة يإىل مجععو  الفكععر، أضععوف  
ألععو مخععذ  "الفلسععفة " مثععا،ث، فععانظر إىل موقععف ابععن تيميععة أ خا ععت"  ععا، أقاخنعع" مأة مععا تقاخنعع" 

 فيت ص ل  صد  ي م . 1مبوقف تلميذه ابن القيو، ات يتاب" "إغا ة اللبفان"
توضعي  وقعف ابعن تيميعة معن الفلسعفة إىل عرضعاث مليونع" هذا ال رعث رعر   مهية متااأز ت

هعععذا املوقعععف علعععف الواقعععع الولمععع  أالثقعععاات ات السعععوو  ة، ف سععع   هعععذا املوقعععف تو عععد ات    خ
ا قسعماث أاحعداث لدخا ععة السعوو  ة قرابعة عتعر  اموعات أعتعرات الكليعات ، لعو  بعص  ن ا ع

ر ابعععن تيميعععة إىل الفلسعععفة الععع  تراهعععا يفعععراث أضععع ،ث ل تتاعععرم م  اعتمعععا اث علعععف نظعععر الفلسعععفة، أ 

                                                
لو نظر  إىل مناه   اموة اإلماف  مد بن  وو  اإل  مية، علف أ " املثاة، أنظر  إىل يلية مصوة الد ن، ال  ه   1

عتص  ل ا،ختصا ، فسناد ات مناه  املستوى السابع، ما ر "امللل أالنرل" أتدخس هذه املا ر ات هذا املستوى  ا
 اعة، أ و د ات مقرخ هذه املا ر  اينتان تدخ ان )مأ  30 الدخا   ات الفصلت لغ  اعات هذه املا ر م  وعياث،  وين 

ما  ظنون"  خ اث( للتفصيل، أمها: اليبو  ة أاملسيرية، أ  ث  اي ت تدخس لختصاخ! أه : ا ندأ ية أال وذ ة 
ضاث: الفلسفة، أاملا ونية. فما نصي   خا ة الفلسفة ات هذا الفصل؟ أالسيخية، أ دخس لختصاخ ات هذا املقرخ م 

اةواب: ، ش  ، مأ ما هو م وم من ال ش  ، فقد يان  متض  الفصوة  أن من  ستطيع املدخس إهنا  املنب  ف  
"إغاثة يو ات  ورض للفلسفة بقليل مأ يث ، مما إن عرَض للفلسفة فان"  قرخ علف الط ب الفصل الذ  يت " ابن الق

، فيقرمه مع الط ب  أن فبو، أ، متريب، أحيفظ" الط ب  أن فبو  أ، متريب، مث خير ون أهو  ظنون اللهفان"
 مهنو فبموا أعرفوا الفلسفة، ليركموا علف الف  فة أعلف الفلسفة، بل أعلف الوقل، للض ة.  
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 اموععة  ععوو  ة علععف فععت  قسععو للفلسععفة ات م   مععن يليا ععا، أ، علععف تععدخ س مععوا  فلسععفية، 
من لكعيو الوقعل التأييعد علعف أإن مرَّ ذير الفلسفة َعَرضاث فين مل  أصفبا للكفعر أالضع ة، أ 

 هو طر ق ا  ك.
املوقععععف علععععف املواقععععف الد نيععععة ال سععععيطة بععععل جتاأز ععععا إىل الدخا ععععات أل  قتصععععر هععععذا 

عن طر ق عرض   ث  خا عات جيمعع بينبعا مهنعا قترر ميا ميية، أ أأض  قوة هذا ل سة بتامل
مكتوبعة معن ق عل    عة معن "األيعا مييص"  نتمععون بتعكل  معن األشعكاة إىل  اموعة أاحعدر مععن 

أقسععو أاحععد، أهعع :  اموععة اإلمععاف  مععد بععن  ععوو   اموععات السععوو  ة، بععل إىل يليععة أاحععدر 
 اإل  مية، يلية مصوة الد ن، قسو الوقيدر أاملذاه  املواصرر، أهذه الدخا ات ه :

إعععدا : ، 2موقــف خــيس ا ســ ت ابــن تيميــة مــن  ران الف ســفة  منه ــ     ر ــها •
يتوخاه مععع العديتوخ صععاحل بععن غععرف هللا الملامعد ، أهعع  خ ععالة  يتععوخاه  ة هبعا  خ ععة الععد 

مرت ععععة التععععرف األأىل مععععن يليععععة مصععععوة الععععد ن، ات  اموععععة اإلمععععاف  مععععد بععععن  ععععوو  
اإل ع مية، للعرايض، حيعث  عذير من معن م ع اب اختيعاخه للموضعوع "من معن  سعمون 
بف  ععفة اإل عع ف قععد م خلععوا علععف األمععة شععراث عظيمععاث، مبععا انترلععوه مععن مفكععاخ فلسععفية 

  عن اإل ع ف؛ لكع  تريق عل ات مأ عاط املسعلمص،  ضالة، عملعوا  بعدهو ات تقر  بعا معن
أقععد ابتلينعععا ات هعععذا الةمععان مبعععن  عععلخ هععذه األفكعععاخ الفلسعععفية مععن بوعععض املنتسععع ص إىل 
اإل ععععع ف أاملستتعععععرقص أغععععع هو، علعععععف مهنعععععا متثعععععل فكعععععر اإل ععععع ف احلقيقععععع  أمنباععععع" 

 -يعع" هللا، ممععا نتععائ  حبثعع" األيععا مي ! فكععان منبععا: "يععان لتععيمل اإل عع ف خ 3الععواقو "
اط ع أا ع علف يت  الفلسفة، أمورفة  قيقعة رخا  الف  عفة متقعدميبو أاملتعأخر ن، 
حععو إن خصععوم" مععنبو، أمععن غعع هو، قععد اع،فععوا لعع" بععذل ، فصععاخأا  ر وععون إليعع" ات 

، أ قعععوة: "مخ عععطو ل  سعععل  4بيعععان  قعععائق معععذاه بو، أيتعععف خفعععااي مقعععواة مئمعععتبو"
ملتقععععععدمص: يتعععععععاليس، أفيثععععععاغوخس، أ عععععععقراط، مسععععععال  األ عععععععاطص مععععععن الف  عععععععفة ا

أمف طون، فان هر،  يانوا  قولون حبدأث الوال، أ ث تون موا  األبدان، أيانوا  ث تون 
                                                

، ط مكت ة املواخف للنتر  سفة  منه      ر هاموقف خيس ا س ت ابن تيمية من  ران الفصاحل الملامد ،  2
 ف. 2003أالتوز ع، الط وة األأىل 

  ،  ، من املقدمة. 3

4   590. 
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الصفات أاألموخ ا،ختياخ ة لل اخ  عة أ ل. مما مخ طو فكان مترياث،  و عد األأ ن، 
" أبيععنبو هععو من أهععو مأة مععن قععاة مععن الف  ععفة بقععدف الوععال، أ عع   هععذا الفععر  بينعع

مألئععععع  املتقعععععدمص يعععععانوا  بعععععا رأن إىل مخض األن يعععععا  للتعععععاف، أ تلقعععععون ععععععن لقمعععععان 
احلكععععيو، أمععععن بوععععده مععععن مصععععراب  اأ  أ ععععليمان، أمن مخ ععععطو ل  سععععافر إىل مخض 
األن يا ، أل  كن عنده من الولو ر خ األن يا  ما عند  لف"، أالف  عفة املنتسع ون إىل 

. هعععذا 5فلسعععفة مخ عععطو، أرخائععع" أت عععرأا، فانععع" يعععان مولمبعععو األأة" اإل ععع ف إحلعععا نقلعععوا
بوض ما  ا  ات هذه الر الة الع   ة هبعا صعاح با  خ عة العديتوخاه معع مرت عة التعرف 

 األأىل.

أتليععف: الععديتوخ علعع  بععن ع ععد الوة ععة التعع ل، أهععو ، 6اآلاثر العقديــة للوثنيــة اليو  يــة •
اصععرر، أقععد ط وعع  هععذا الكتععاب  اموععة اإلمععاف  يتععوخ ات قسععو الوقيععدر أاملععذاه  املو

 مد بن  وو  اإل  مية، أقد ذير من نتائ  حبث" هعذا، من معن   خ الو نيعة اليو نيعة 
ات ب   املسلمص "ما  ل " علينا اململرضون معن بعذخ اخلع ف بعص املسعلمص، أإحعداث 

ات يثععع  معععن  ال ععدع أالضععع لة فعععيبو حععو أ عععد بعععص مهععل اإل ععع ف بعععدع  يفر ععة، متثلععع 
الفر  أاملقا،ت أاملناه  يالفلسفة، أال اطنية، أاةبميعة، أالرافضعة، أغع ر التصعوف، 

، أيعععذل  "معععا نعععراه أنسعععمع بععع" معععن   خ القعععوف ممعععا  سعععمف للعععدأخر 7أفعععرأع يعععل منبعععا"
األأمل يعة  أخر األلوععاب األأمل يععة، أالعع  هعع  امتععدا  ألعيععا  الععو نيص أمنا عع ا و الد نيععة، 

الثو ععععان امللتععععو  علععععف يععععأس أالععععذ  مضععععرف علمععععاث علععععف الصععععيدليات، أخمبععععا  أم ضععععاث 
، أم ضعاث: "جيع  التن يع" أالترعذ ر معن السعفر إىل تلع  8املستتفيات الصعمل ر أالك ع ر"

الععع   ، ألنععع" معععا زالععع  لقيعععة موعععال تلععع  األمعععة الو نيعععة، ات موابعععدها أم ع بعععا أمتا يعععل 
من املتععأخر ن مععنبو قععد اعتنععوا بععذل  أعععدأه    تبععا أمسععاينبا أمععواطن معيا هععا، يمععا

تعرا ث أ  خاث مبمعة  ععو فرفظوهعا ات متععاحفبو أممعاين خاصعة، ل ي هععا النعاس ،  ععيما 
                                                

 .املرجع  فس  5
، الط وة األأىل، ط  اموة اإلماف  مد بن  وو  اإل  مية، ضمن اآلاثر العقدية للوثنية اليو  يةعل  الت ل،  6

 ف.1999 لسة: الصراط املستقيو، 

7   83. 

 .املرجع  فس  8
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-حيععث بع   اليععو ن معن ميععل مرايعة ا، ععتقطاب السعياح  ات الوععال–السعياص معنبو 
"9. 

ملرلعف حبثع" أتليعف:  صعر بعن يعد الفبعد، أقعد يتع  ا، 10احلضارة ا سـ مية حقيقة •
هعذا أهعو مويعد ات قسععو الوقيعدر أاملعذاه  املواصعرر، ات يليععة مصعوة العد ن، أقعد يفَّععر 
أا ععو للة ععغ أالضعع ة يععل ف  ععفة اإل عع ف أاملتععتمللص مععنبو بولععوف الكيميععا  أالفلعع  
أحنوهعععا، أذيعععر من هعععذا ال رعععث إحلعععا هعععو " عععواب عمعععن  وعععل حضعععاخر اإل ععع ف هععع  

مل حدر أ ولبا ه  تتييد امل ا  أزخرفة املسا د، أ وعل الن وغ ات علوف الف  فة أا
علمععا  اإل عع ف هععو امل حععدر يععابن  ععينا أالفععاخا  أحنععوهو"، أ قععوة عععن علععو الفلسععفة 
من": "من ع الض لة، أمناو ال اطل، أقد عتَّش ب" التيطان أضرب في" ق ابع"، حرَّمع" 

سعلو معن اإلحلعا ، أ  عن مهعل هعذا مجيع احملققص من الولما ، أمن م معن النظعر فيع" ل  
 ".الولو هو الكفر لهلل

 
مععن   خ موقععف ابععن تيميععة مععن الفلسععفة أنظرتعع" إليبععا، أ،  توقععف هععذا التععأ ر هععذه حلععاذج 

، أمععع هععذا التععأ   11علععف  اموععة اإلمععاف بععل  توععداها إىل مجيععع اةبععات التوليميععة ات السععوو  ة
ن )ات السععوو  ة( م   خا ععة علميععة  ا ععدر تععدخس الك عع  ،بععن تيميععة إ، منعع" ل تظبععر حععو اآ

 موقف ابن تيمية من الفلسفة.
أقد حاأل  ات هذا ال رعث املختصعر  خا عة بوعض املسعائل املتولقعة مبوقعف ابعن تيميعة  

 من الفلسفة، فمن ذل : 
 أاقع الفلسفة ات الوصر الذ  ظبر في" ابن تيمية، •

 لفلسفة،أاأل  اب ال   ع  ابن تيمية إىل ا،هتماف ل •

 أمصالة ابن تيمية ات اط ع" علف تراث الف  فة، أ خا ة مسائلبو، •

                                                
9   84. 

 ، حبث ل نتر حو اآن.حقيقة احلضارة ا س مية صر الفبد،  10

، ابن  ينا، الراز ، الفاخا ..أمشياعبو، أتليف: املبندس الرد  لى من  ظم الف سفة امل حدةانظر مث ث يتاب:  11
 مس  بن خليل املالك . 
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 أمدى أت   الفلسفة ات ابن تيمية، •

 مع عرض ملوقف ابن تيمية من مهو التياخات الفلسفية، أمهو الف  فة. •

إىل موقعععف ابعععن تيميعععة معععن الفلسعععفة، أإ،  "مـــدخ  "أقعععد اخععع،تري من  كعععون هعععذا ال رعععث 
 عداث أحيتعاج إىل  خا عات يثع ر مومقعة أتفصعيلية، تنعاقش معدى فبعو ابعن تيميعة فاملوضوع ي   

للمسععائل الفلسععفية العع  توععرض ملناقتععتبا، أيععذل  مععدى  قتعع" ات عععةأه للمسععائل أاألقععواة إىل 
مصراهبا، أ خا ة م ر بوض ي اخ املفكر ن من الف  فة أاملتكلمص علف ابعن تيميعة، يعالملةاة، 

 أم  الليات ال ملدا  ، أشباب الد ن السبرأخ  ، أابن خشد أغ هو.أفخر الد ن الراز ، 
حسع  من ميعون مبعدت الطر عق ممعاف هععذه الدخا عات، الع   عيكون  عا األ عر الك عع  أ  

 ليس علف الفكر السلف  فقط، بل أعلف الفكر اإل  م  بصوخر عامة.
 

  أيون ممتناث  ا  داث.أمخ و من القرا  الكراف مْن ،   خلوا عل  مب حظا و ال  
 

  وو  بن صاحل السرحان
assarhan@yahoo.com 
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 خمتصرات أمسان كتب ابن تيمية الواردة   البحث
 

 = بمليععة املععري  ات الععر  علععف املتفلسععفة أالقرامطععة أال اطنيععة مهععل اإلحلععا  مععن القععائلص لحللععوةبغيــة املــر د
 هع.1415أا،لا ، لقيق: مو ف الدأ ش، ط مكت ة ابن تيمية، الط وة الثانية 

 
=  خ  تواخض الوقل أالنقل، لقيق:  مد خشا   ال، ط  اموة اإلماف  مد بن  وو  اإل  مية، الدرن

 هع.1399الط وة األأىل 
 

 كت ة ابن تيمية.= الفرقان بص مأليا  الرين أمأليا  التيطان،  أن لقيق، ط مالفرقان
 

 = رموع فتاأى شيمل اإل  ف ميد بن تيمية، مجع أترتي  ع د الرين بن قا و،  .ت.جمموع الفتا ى

 
= منباج السنة الن و ة ات نقض ي ف التيوة أالقدخ ة، لقيق:  معد خشعا   عال، ط  اموعة منهاج السنة

 هع.1409اإلماف  مد بن  وو  اإل  مية، الط وة الثانية 
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  اقع الفلسفة    صر ابن تيمية:
 

"من عرف ذات" أتّل"" هذه اةملة ال  قا ا مف طون يان  منروتة علف مدّقة لب 
رمع التوليو الصابئ  ات حران، عندما زاخه املسوو   املرخ ؛ حيث قرمها ل" مال  بن عق ون 

 .12الصابئ 
ير   التوليو لألف طونية احملد ة،   أحران ذات تراث فلسف  عر ق، فقد يان  مكان 

ال  عريرف مت اعبا بود ذل  ل و "الصابئة"، حيث انتقل ير   التوليو من اإل كندخ ة إىل 
منطايية ات عبد عمر بن ع د الوة ة، اخلليفة األمو ، مث ا تقر ات حران ات عبد اخلليفة 

م للضوف بد اث من عبد اخلليفة الو ا   املتويل علف هللا، إ، من موقع املد نة الفلسف  بد
 .13املوتضد مع هارر الف  فة الصابئص مثل " ب  بن قرر" إىل بملدا  
، لكن ل ت َق ات 661ات هذه املد نة ذات ال،اث الفلسف  القد  ألد  ابن تيمية  نة 

ذايرت" عنبا إ، ذيرى فظيوة عندما أضو" مهل" ات الليل ات عربة متبالكة مع يت  مبي" 
 .666لنفيسة هرلث من التتاخ، أتو بوا إىل  متق  نة ا

أل حيمل ات تل  الوربة م  يتاب فلسف ، بل يان  مليئة بنفائس الكت  ات الفق" احلن ل  
أاحلد ث، فمع من عائلة  ة تيمية من الوائ ت الولمية الور قة إ، من عنا تبا يان  متو بة 

، عدا ما مخل  ب" ابن ة للك ميات أالوقلياتإىل الفق" أاحلد ث، أل تكن  ا م  عنا 
 .14تيمية من من مله أ ده يا  متقنص لولو اةل أاملقابلة

 

 
    دمشق:

                                                
 (.444: 1) مر ج الذهب، ملسوو  ا 12

، ضمن ال،اث اليو   ات احلضاخر اإل  مية، مجع أترمجة: ع د من ا سكندرية إىل بغدادمايس ما رهوف، انظر:  13
، ترمجة أتوليق:  مد ع د ا ا   مبو خ در، ط  اخ النبضة  ريس الفلسفة   ا س ت   بوخ، الرين بدأ ، أ 

: 1)  شأة الفكر الفلسفي   ا س تلنتاخ، عل   ام  ا، أ 27 -19ف،   1981الوربية، الط وة اخلامسة 
 هع.1402، ط مكت ة أه ة، الط وة السا  ة اجلا ب ا هلي   التفكري  س مي مد ال ب ، (، أ 107 -103

 .258   ،الرد  لى املنطقيني  14
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طل  الفو الناب" ابن تيمية الولو، أأاظ  علف حضوخ رالس احلد ث أالفق" أالتفس ، أل 
يمل، بل ، جتد ات شيوخ"، تذير يت  ال،ا و من" قرم الفلسفة مأ الولوف الوقلية علف م  ش

 أهو يث ، من يان ذا مورفة للفلسفة أالوقليات.
 فكيف كان   ع الفلسفة   الشات  مصر  العراق    صر ابن تيمية؟:

ل خترج التاف فيلسوفاث ي  اث، مع من"  خلبا مجع من الف  فة، ،  يما متفلسفة الصوفية، 
ف  نكا  جتد فيلسوفاث ي  اث  وا ث ات  750 -651مما ات عصر ابن تيمية ما بص عام  

مصر مأ التاف مأ الورا  إ، ما ندخ بل إننا نوا  من قلة املتتمللص للوقليات من فلسفة 
أمنطق أط يويات ات ذل  الوصر، أقد  ر تري مجلة من الكت  ال  مخَّخْ  لتل  الف،ر، 

 د إ، عد اث قلي ث  أذيرهو هنا.أحبث  عن يل َمْن قيل عن" من" فيلسوف مأ منطق ، فلو م 
 مما الف  فة املبمون الذ ن يانوا ات عصر ابن تيمية؛ فبو:

 نص  الد ن الطو  : -1
مبو ع د هللا  مد بن  مد بن حسن الطو  ، الفيلسوف الك  ، أالفلك  
املتبوخ، يان إمساعيلياث أبىن مرصداث ات قلوة مملوت، أبود ا تي   هو،يو عليبا 

حاشيت"، أانتقل إىل مذه  اإلمامية، أ، م خ  هل يان انتقال" تقية مف عن  صاخ من
 قناعة.

 .15، أقد نيَّف علف الثمانص672أتوات ات ذ  احلاة  نة 
ف ىن ل" مرصداث ات مد نة مراغة "أنقل إلي" شيئاث يث اث من   657أقد مقنع هو،يو  نة 

ختَّ  فيبا ف  فة، أختَّ  يت  األأقاف ال  يان  ب ملدا ، أعمل  اَخ حكمة أ 
لكل أاحد ات اليوف أالليلة    ة  خاهو، أ اخ ط  فيبا للط ي  ات اليوف  خمهان، 
أمدخ ة لكل فقي" ات اليوف  خهو، أ اخ حد ث لكل  دث نصف  خهو ات 

 .16اليوف"

                                                
 تتو اإلشاخر إلي" بود ذل  ل و:  (.592 -591: 7) ،  أخبار من ذهب خذرات الذهبابن الوما ،  15

 التذخات.
 (.228: 13) ،البداية  النهايةابن يث ،  16
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أميثر ابن تيمية من الر  علي" ات يت "، مثل " خ  التواخض" أ "الصفد ة" أ"منباج 
لع من يت " علف يتاب "شرص إشاخات ابن  ينا".أقد عاصر ابن تيمية أاطَّ  ،"السنة

 مجاعة من ت ميذ الطو  ، أ رى ل"  داة مع محدهو أهو:
احلسص بن  و ف بن املطبر التيو ، املتكلو اإلمام ، أيان ل" اشتملاة للولوف 

اج الكرامة ات الوقلية، أيت  يتالث ملل  اململوة  دعوه في" إىل التتّيع مساه: "منب
 .72617إ  ات اإلمامة"، أتوات  نة 

أقد خ َّ علي" ابن تيمية بكتاب" املتبوخ "منباج السنة الن و ة"، أذير الصفد  من ابن 
 .18تيمية يان  سم  ابن املطبر "ابن املناس"

 أمن ت ميذ الطو   غ  ابن املطبر:
ل" الطو   خئيس احلسن بن شرفتاه احلسيين، من ي اخ ت ميذ الطو  ، أقد  و -

مصراب" مبراغة، إ، مهنو ل حيكوا عن" اشتملال" للفلسفة بل للفق"، توات  نة 
71519. 

ع د هللا بن  مد ابن اخلواف الوراق  التافو ، يان ماهراث ات الط  أاحلساب  -
 .20أاملوقو،ت، إ، من اشتملال" يان ات الط  أاحلساب فقط

املرخ  املتكلو، من ت ميذ الطو  ، ألشر   ع د الرزا  بن ميد التي ا ، احلن ل  -
 . 72321يت  خةانة الرصد مبراغة، أتوات 

 مو  بن مسوو ، قط  الد ن الت از ، يان فقيباث شافوياث، من ت ميذ  -
 .71022الطو  ، إ، من" ات املوتقد يان علف   ن الواائة، توات  نة 

                                                
 (.158: 2) ، لقيق:  مد  يد  ا  احلق،   ت،  أ يان املائة الثامنة الدرر الكامنةابن حار الوسق  ،  17

  تتو اإلشاخر إلي" بود ذل  ل و: الدخخ.
 اخ فرانة شتا نر شتوغاخت، ات  نوات لقيق: مجاعة من احملققص، ط ، الوا  ابلوفياتص ص الد ن الصفد ،  18

 (.85: 13) متود ر.

 (.87: 8) ،الشذرات(، أ98: 2، )الدرر 19
 (.401 -400: 2) ،الدرر 20
 (.110 -108: 8) ،الشذرات(، أ474: 2) ،الدرر 21
 (.108: 5) ،الدرر 22
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ذل  الوق ، أامل حظ من ت ميذه   فالطو   هو التخصية املبمة ذات التأ   الفلسف ، ات
 يانوا من شو املذاه  أالفر  اإل  مية.

 مما التخصية الثانية، فكان :
 ابن   وص: -2

، أتوات منترراث 613قط  الد ن مبو  مد ع د احلق بن إبراهيو اإلش يل ، ألد  نة 
 .66823ات مكة  نة 

  "الس وينية" نس ة إىل ابن أللغ ابن تيمية ات الر  علي"، ،  يما ات يتاب" الذ  مس
  وص هذا، أهو مط وع ل و "بملية املري  ات الر  علف املتفلسفة أالقرامطة أال اطنية 

فيما عن" مهل اإلحلا  من القائلص لحللوة أا،لا "، أ أذير بوض ما قال" ابن تيمية 
  يأيت من هذا ال رث.

 أمن ت ميذه الذ ن م خيبو ابن تيمية:
 ابن هو : -

بدخ الد ن حسن بن عل  اململر  األندلس ، مث الدمتق ، اشتملل للط  
أاحلكمة، أ"عنده من علوف األأائل فنون" أيان  ترص لليبو  ات  متق يتاب 

 .69924" ،لة احلائر ن" ملو ف بن ميمون اليبو  ، مات  نة 
 ، أخ َّ علي" ات بوض يت "، يما  يأيت.25أقد خ ه ابن تيمية

 السيوات: -
 .73426ن ع د الرين، صاح  ابن   وص، مات  نة  مد ب

 مما التخصية الثالثة؛ فكان :
 الوفيف التلمسا : -3

                                                
 (.575 -573: 7) ،الشذرات 23
 (.781 – 780: 7)، املرجع السابق 24
 .052   ،بغية املر د 25
 (.189: 8) ،الشذرات 26
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عفيف الد ن  ليمان بن عل  بن ع د هللا بن عل ، ذيرأا من ابن   وص يان  ده من  بة 
 .27، أل" مثانون  نة690األف، توات ات خ    نة 

  بوض يت " "الفا ر" يما  يأيت ات هذا ال رث.أقد ميثر ابن تيمية من الر  علي"، أمساه ات
 مما التخصية الرابوة؛ فكان :

 الصدخ القونو : -4
 مد بن إ را  بن  مد القونو  الرأم ، مث الدمتق ، من ت ميذ ابن عر ، أقد تةأج 

 .67328ابن عر  مم" أخله، توات  نة 
 أقد يفره ابن تيمية، أميثر من الر  علي"؛ يما  يأيت.

 التخصية اخلامسة:أ 
 مو،    ة الد ن الرأم : -5

 مد بن  مد بن احلسص القونو  الرأم ، املورأف جب ة الد ن، صاح  )املثنو (، 
 .67229أصاح  الطر قة املولو ة، من القائلص بوحدر الو و ، توات  نة 

قت" الصوفية، مأ أل م د م  ي ف ،بن تيمية علي"، أ، علف يتاب" "املثنو "، أ، علف طر 
 علف طر قت" املتبوخر ات السماع أالرقب.

 
هذه مهو التخصيات الفلسفية ال  يان  ات عصر ابن تيمية، أإذا ا تقرم  يت  ال،ا و 
لذل  الوصر؛ فاننا جتد مجاعة "قليلة" اشتمللوا للفلسفة، مأ لملنطق، أنستطيع من نقسمبو 

 إىل رموعات:
 أهو شيوة ات املذه : فمنبو: من  تتملل للفلسفة

الوة الضر ر، حسن بن  مد بن ميد اإلخبل ، يان شيوياث بص اث للوربية، خم اث  -
 .66030ات الوقليات، مات  نة 

                                                
 (.721 -719: 7)، املرجع السابق 27
، لقيق:  مو   مد الطناح  أع د الفتاص احللو، ط  اخ إحيا  طبقات الشافعية الكربىيج الد ن الس ك ،   28

، ، ط  اخ الولو للم  ص، الط وة احلا  ة عترراأل  ت(، أخ  الد ن الةخيل ، 45: 8الكت  الوربية،  .ت، )
 ..(30: 6) ف،1995

 (.30: 7) ، ف.س،األ  ت 29
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ن بن مل  التافو ، يان فاض ث ات األصوة أالط   - جتو الد ن ميد بن  سّ 
 .69931أالفلسفة، متبماث للتتيع أالطون ات الصرابة، مات  نة 

قا خ بن مبذب األ فو ، فيلسوف  وتقد ن ور  مد، أمق ل علف قرا ر  ع د ال -
 .75232يتاب "الدعائو" للقاض  النومان، توات  نة 

 مد بن م ود التس، ، شيو  يان فقيباث فائقاث ات املنطق أاحلكمة، مات  نة  -
 .33بضع أ   ص أ  ومائة

 
 وضبو مورفة للفلسفة، لكنبو أمنبو: من يان من علما  الك ف، أل" عنا ة لملنطق، أل

 متكلمون أليسوا ف  فة:
مشس الد ن اخلسرأ شاه ، مبو  مد ع د احلميد بن عيسف التل ة  التافو ،  -

متكلو، من ت ميذ الراز ، تقدف ات علو األصوة، أتفنن ات علوف متود ر منبا 
 .65234الفلسفة، أمن مرلفات": "خمتصر التفا " ،بن  ينا، مات  نة 

الد ن األصفبا ، مبو ع د هللا  مد بن  مو  الوال  التافو ، ل" "  مشس -
الفوائد ات الولوف األخبوة" األصلص أاخل ف أاملنطق، أ "غا ة املطل " ات 

 .68835املنطق، مات  نة 

 .36أيان  دخس "التفا " ،بن  ينا

ط وع أل" عقيدر خمتصرر شرحبا ابن تيمية، أانتقد مواضع يث ر منبا، أشرح" م
 ل و: "شرص الوقيدر األصفبانية".

                                                                                                                                       
 (.521: 7) ،الشذرات 30
 (.777: 7)، املرجع السابق 31
 (.6: 3) ،الدرر 32
 (.3: 4) ،املرجع السابق 33
 (.441: 7) ،الشذرات 34
 (.710: 7) ،املرجع السابق 35
 (.374: 3) الدرر 36
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ع   الد ن ال ا  ، مبو احلسن عل  بن  مد بن خطاب املصر  التافو ،  -
 . 71437املتكلو األشور ، يان إماماث ات املنطق، مات  نة 

 .73238إبراهيو بن  ليمان املنطق ، يان إماماث ات املنطق، مات  نة  -
 

  السابقتص، أهو قليل، مثل:أمنبو: من ،  نتس  إىل إحدى الطائفتص
ابن النفيس، ع   الد ن عل  بن م  احلةف القرش  الدمتق  التافو ، الط ي   -

 .67839املتبوخ، أل" تصانيف ات املنطق، توات  نة 
حسن بن  مد بن  مد، ل" اشتملاة بك ف الفاخا  أابن  ينا، توات  نة  -

73240. 

ن  دخس ات يل فن حو الط  عثمان بن عل  الطائ ، ابن خطي   ل ن، يا -
 .73841أاحلكمة، مات  نة 

ابن األيفا ،  مد بن إبراهيو بن  اعد السنااخ  األصل مث املصر ، متقن  -
 .74942احلكمة أالرايضة أالط  أالرأحانيات، توات  نة 

 .43تقر  اث  730ميد بن ع د هللا األز  ، من متفلسفة الصوفية، مات  نة  -

 

ات إىل أ و  مجاعة من الداخ ص للفلسفة، أاملوظمص للف  فة، أميكن تت ع بوض اإلشاخ 
 709] نة  ةفابن تيمية ات مقدمة يتاب" "الر  علف املنطقيص"  قوة: "ملا ين  لإل كندخ 

  و اث ات القلوة[ ا تمع   من خم ت"  وظو املتفلسفة للتبو ل أالتقليد، فذيرت ل" بوض ما 
 .44ل" سترقون" من التابيل أالتضلي

                                                
 (.63 -62: 8) الشذرات(، أ177 -176: 3) ،املرجع السابق 37
 (.28: 1) الدرر 38
 (.702 -701: 7) الشذرات 39
 (.126: 2) الدرر 40
 (.58: 3) ،املرجع السابق 41
 (.367 -366: 3)، املرجع السابق 42
 (.197: 1)، املرجع السابق 43
44   3. 
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 ، ات مبيات  ترص فيبا احلالة الولمية ات مصر، ات عصره:748أ قوة األ فو   املتوىف  نة 
 إنَّ الدخأَس مبصر   ات عصر     طري  َوْ  علف َلمَلط  أفرط عياط  
 أم احث  ، تنتب  لنبا ة              د،ث، أنقل  ظاهر  األغ ط  

 تخليط  أاألخ ط  أمدخس    د  م احَث يلَّبا     نتأت عن ال
 أ دث  قد صاخ غا ةري علم"            م ةاَ   رأ با عن الدمياط 
 أف نةث ترأ  حد ثاث عالياث         أف َن  رأ  ذاَك عن م  اط  
 أالفرَ  بص عة ةهو أغر  بو       أمفصْ  عن اخلياط  أاحلناط  

 بقراط  أالفاضلري النرر ر فيبو  مب"             قوة مخ طاليس مأ 
 أعلوفري   ن  هللا   ت  بررث            هذا مأان  في" ط   بساط 
 45أىلَّ زما  أانقض  مأقات"ري           أذهاب" من مجلة األشراط

 
أبود هذا الورض اموعة من املتتمللص للفلسفة أاملنطق ات ذل  الوصر؛ ميكن مْن خنرج 

 ب وض امللروظات:
مللص للفلسفة ات ذل  الةمن مقاخنة مبا   ق" من عصوخ، ألول امللروظة األأىل: قلة املتت

مر ع ذل  هو املوقف السين املتتد  الرافض للفلسفة، ،  يما بود اخت اطبا لملذاه  
 .46التيوية ال اطنية

                                                
 (.73 -72: 2) الدرر 45

"رخف النصائح " أالتباب السبرأخ   ات يتاب "هتافت الف سفة"ميكن تسايل موقف اإلماف الملةاة ات يتاب"   46
أابن الص ص التافو  ات فتواه املتبوخر ات لر  الفلسفة، أما يت " الس ك  ات  ا ميا ية  كشف الفضائح اليو  ية"

أغ ها أابن خ   احلن ل  ات يتاب"  "سري أ  ت النب ن"أ "زغل العلم"أالذه  التافو  ات  "معيد النعم  مبيد النقم"
 أغ ها يث ، أهر،  عاخضوا الف  فة من لب بيان خطرهو علف الوقيدر. لف""فضل  لم السلف  لى اخل

مما املتكلمون فقد عقدأا فصو،ث ات يت بو خصصوها للر  علف الف  فة، ، فر  ات ذل  بص املوتةلة أاألشاعرر، يما 
 هو.ال اق   األشور ، أاةو ين األشور ، أغ    احلايو اةتم  املوتةة، أابن ات يت

منتوخ ضمن ال،اث اليو   ات  "موقف أهل السنة القدمان إبزان  لوت األ ائل"أميكن مرا وة مقالة  ولدز بر 
 احلضاخر اإل  مية، مجع أترمجة: ع د الرين بدأ .

 وخج ، أ 287 -282،   الفكر اليو ين  الثقافة العربية مي،  غويس، أل ط ع علف أ بة نظر خمالفة انظر: 
 .مصائر الفلسفة بني املسيحية  ا س تبيت ، طرا
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امللروظة الثانية: من غال  املتتمللص للفلسفة ات ذل  الوصر هو إما من التيوة، مأ من 
عنا ة لملنطق، أب وض امل احث الفلسفية، مأ من متفلسفة الصوفية  املتكلمص الذ ن  و

 الذ ن  قرب مذه بو من مذاه  ال اطنية.
حو من اإلمساعيلية يان  طلق عليبو لق   47فالفلسفة اخت ط  لملذاه  ال اطنية التيوية

 "الف  فة" مأ امل حدر.
طر ق بواب  "املنطق"  مما املتكلمون: فان الفلسفة  خل  إىل األشاعرر منبو عن

أ"اإل يات"، فالملةاة هو من مأة من م خل املنطق إىل علو الك ف، أإىل مصوة الفق"، مما 
، أشرحوها، ، 48فخر الد ن الراز  فبو من مأائل املتكلمص الذ ن اعتنوا بكت  الف  فة

                                                
 ( ات ترمجة الطي .239: 8) ،الشذرات(، أ156: 2) ،الدررانظر مث ث:  47

ميذه  من بوده ت  "طر قت يثر مت اع التيمل م  احلسن األشور  أ اقتففأ  (: "251  ) مقدمت قاة ابن خلدأن ات  48
فتصدخ لإلمامة ات طر قتبو أ هذهبا أ أضع املقدمات  ر ال اق  أ مخذ عنبو القاض  مبو بك ،يابن راهد أ غ ه

من"  أ من الورض ،  قوف للورض أ مثل إ  ات اةوهر الفر  أ اخل  أ األنظاخ أ ذل   تتوقف عليبا األ لة ال الوقلية 
ميانية ات أ وب اعتقا ها للوقائد اإل أ ول هذه القواعد ت واث  ،ممثاة ذل  مما تتوقف علي" م لتبو،   قف زمانص أ 

أ مجل  هذه الطر قة أ  ا ت من محسن الفنون  ،ب ط ن املدلوة لتوقف تل  األ لة عليبا أمن بط ن الدليل  رذن
القوف أ ألن صناعة  علف غ  الو " الصناع  لسذا ة من صوخ األ لة فيبا بوض األحيان إ، ،الد نية النظر ة أ الولوف

لة، أ لو ظبر منبا بوض الت   فلو أيخذ ب" ظاهرر ات امل ل تكن حينئذ ةأل لة أ توتل هبا األقيساملنطق ال  تس  هبا ا
 القاض  مث  ا  بود ،لةملة فكان  مباوخر عندهو لذل الفلسفية امل ا نة للوقائد الترعية  املتكلمون مل بستبا للولوف

مث  ،أ مأ ع القوة في" (التامل)ملواة فأملف ات الطر قة يتاب مبو ا من مئمة األشور ة إماف احلرمص م  بكر ال اق  
أقرمه الناس أ  ،مث انتترت من بود ذل  علوف املنطق ات امللة ،أ اختذه الناس إماما لوقائدهو (اإلخشا ) خلص" ات يتاب

مث نظرأا ات  ،تسل من  واها" األ لة منبا يما  سل ب قانون أ موياخ لأل لة فقط "بين" أ بص الولوف الفلسفية أبن فرقوا
منبا  الك ف لألقدمص فخالفوا الكث  منبا لللاهص ال  م ت إىل ذل  أ مبا من يث اث  تل  القواعد أ املقدمات ات فن

خ هو إىل ذل  فيبا أل  وتقدأا بط ن  مقت س من ي ف الف  فة ات الط يويات أ اإل يات. فلما  لأها مبوياخ املنطق
فصاخت هذه الطر قة ات مصطلربو م ا نة للطر قة األأىل أتسمف طر قة  ة من بط ن  ليل" يما صاخ إلي" القاض املدلو 

خصوف الوقائد لتنا    م خلوا فيبا الر  علف الف  فة فيما خالفوا في" من الوقائد اإلميانية أ ولوهو من أخمبا ،املتأخر ن
 خي" هللا أ ت و" اإلماف الملةاة الك ف علف هذا املنرف من يت  ات طر قة أ مأة ،ث  من مذاه  امل تدعة أ مذاه بوالك

الت س توغل املتأخرأن من بودهو ات خمالطة يت  الفلسفة أ  أ مجاعة قفوا م رهو أ اعتمدأا تقليدهو مث ابن اخلطي 
ختلط  الطر قتان عند هر،  ألقد ا ...من اشت اه املسائل فيبما الولمص فرس وه فيبما أاحداث  ات ععليبو شان املوض

أ، حيصل علي" طال " من   ،يث ،  تمية محد الفنص من اآخرحب املتأخر ن أ الت س  مسائل الك ف مبسائل الفلسفة
إ، من هذه الطر قة قد  وىن  ،من علما  الواو ات مجيع آتليفبو هأ من  ا  بود (الطوالع(ات ال يضاأ  يت بو يما فول"

طر قة السلف  أ مما  اذار ،ات مورفة احلااج لوفوخ ذل  فيبا ل ط ع علف املذاه  أ اإلغرا  لوهبا بوض طل ة الو
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علف املوتنص   يما "التفا " أ"الناار"أ"اإلشاخات أالتن يبات" ،بن  ينا، لذا فامل حظ
للفلسفة من املتكلمص ات ذل  الوصر هو اقتصاخهو علف "املنطق" أعلف يت  ابن  ينا 

 فقط.
فالراز  شرص يت  الف  فة أاختصرها )ابن  ينا علف أ " اخلصو ( أيت  ات م احثبا 
 لكن منطلق" يان ي مياث أل  كن فلسفياث، أات املقابل يان نص  الد ن الطو   )الذ   ود
ات ط قة ت ميذ الراز  مأ ت ميذ ت ميذه( الذ  شرص يت  املتكلمص أاختصرها لكن من 

 منطلق فلسف .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أتريس ا تنان ابن تيمية بكتب الفلسفة:
 

نتأ ابن تيمية نتأر علمية حن لية  لفية، فقد اعتىن بسماع احلد ث، أبدخأس 
  بكت  الفلسفة أاملنطق، إ، من  خول" ات التفس ، أالفق"، أل جتد ل" م   خا ة مأ اعتنا

،  يما ال اطنية منبو، أغ ر الصوفية؛ قا ه إىل  ةصراعات يث ر مع املتكلمص، أالتيو
ال رث عن  ذأخ مقا، و عند الف  فة، أالتفتيش عن عضد "عقل "  ستوص ب" علف 

                                                                                                                                       
أمن مخا  إ خاة  ه،ما حذا حذأ أ  (اإلخشا ) بوقائد علو الك ف فاحلا هو ات الطر قة القدمية للمتكلمص أ مصلبا يتاب

القد   ل صط صفاهنا أ إن أقع فيبا خمالفة  ن اخلطي اإلماف اب أ الملةاة الر  علف الف  فة ات عقائده فولي" بكت 
 ".املسائل أ ا،لت اس ات املوضوع ما ات طر قة هر،  املتأخر ن من بودهو فليس فيبا من ا،خت ط ات
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"ف  فة اإل  ف" مما إ  ات الوقائد "السلفية"، أقد أ د ابن تيمية بوض ضالت" ات يت  
  أفصل" ات  خر هذا ال رث.

، أا تمر هذا 710ألو حاألنا لد د هذا التاخ مل بدقة؛ فاننا قد جتد من" يان بود  نة 
 ا،عتنا  إىل أفار ابن تيمية ات السان.

أمما  دة علف صرة هذا الرم  من مهو يت  ابن تيمية ال  حوت مناقتات" للف  فة، مأ 
تقر  اث، مثل: " خ  تواخض الوقل أالنقل"، أ"منباج  710و، يت   بود  نة إ را ه ألقوا 

 . 49السنة الن و ة"، أ"الصفد ة"، أ"الر  علف املنطقيص"، أ"الس وينية"
أات النصيرة الذه ية، املنسوبة للذه ، نب  فيد  يث اث ات هذا األمر، إذ  قوة الذه  

ئق الكفرايت الفلسفية لنر  عليبا بوقولنا ، اي خ ل قد ن ش  قانفاىل يو خماط اث ابن تيمية: "
بلو  مسوف الف  فة أمصنفا و مرات ، أبكثرر ا توماة السموف  دمن عليبا اةسو 

 .50"أهللا ات ال دن أتكمن
 .51"مما من  ات عتر الس وص أقد قرب الرحيلأ قوة فيبا: "

د السابع من عمر ابن تيمية يان فبذا  دة علف أتخر قرا ر ابن تيمية  ذه الكت ، فالوق
  نة. 68عن  728إىل أفات"  نة  720بود  نة 

لفلسفة، أعدف مخذه  ا عن طر ق  خا تبا علف علمائبا؛ أقد عوض ابن تيمية أتخر قرا ت" ل
تراث "اإل  ميص" ات الفلسفة  وا  يانوا متائص، مأ إشراقيص، مأ  ل،ط ع علف بوض

داخس الفلسفية املختلفة، بل جتده قد اطلع علف تراث غ  املسلمص صوفية، مأ من مت اع امل
مثل ابن يمونة أمو ف بن ميمون، أيذل  ما يت " املتكلمون ات الفلسفة أنقدها مأ ات شرص  
يت با، أهذا ا،ط ع الوا ع عوض أتخر ابن تيمية ات  خا تبا؛ إ، من"     ملولومات" 

 بوض ا،خت اك.
صومة أصراع مع   ث طوائف: املتكلمص، أاملتصوفص،  خل ابن تيمية ات خ

؛ أيان حبا ة إىل   ص "عقل "  ر  ب" عليبو، فلاأ إىل قرا ر الفلسفة ليستخدف ةأالتيو

                                                
 ."بيان تلبيس اجلهمية"انظر مقدمات لقيق هذه الكت ، أ، م تطيع إعطا  خم   قيق للنس ة لكتاب  49

 .206 -205   مجو":  ص  شفو ، ، ضمن التوفيق الرل ،النصيحة الذهبيةاإلماف الذه ،  50
 .املرجع السابق 51
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 ليا ا ات  حض حا  خصوم" املتفلسفص، أ، نكا  جتد ق ل ابن تيمية ات الكت  السلفية 
سلف مأ الر  علف خمالفيبو؛ فقد يان م   ليل عقل   ستخدم" السلفيون لتأ يد مذاه  ال

 و موقف مورأف أمتتبر من الفلسفة أالك ف، بل حو من املنطق ذات"، بينما مخا  ابن 
تيمية من   ص  ذه الفر  من مصو ا ال  ا تندت إليبا ات حاابا ه  "الفلسفة"، أمن هذه 

لفر  خمالفة للوقل أللنقل الفلسفة خمالفة ملا ذه  إلي" "م اطص الف  فة"؛ فتكون هذه ا
 مواث.

أات الوق  ذات" مخا  توضي  من مذه  السلف، أهو مذه  نقل ، موافق للوقل الصري ، 
 أذل  تر يخاث لقاعدت" املتبوخر من "الوقل الصر   ، خيالف النقل الصري ".

خصوم"  لذا فونا ة ابن تيمية للفلسفة ل تكن مقصو ر لذا ا؛ بل يان الملرض منبا الر  علف
 من املتكلمص، أالصوفية، أالتيع  وا  يانوا لطنية مأ ا ين عتر ة.

فابن تيمية ل  دخل عال الفلسفة  اخ اث  ا داث مأ متولماث، بل  خل" خماصماث را ،ث، حيث 
بىن  خا ت" للفلسفة علف "التلفيق" فف  م  مسألة  لفلسفة  خا ة "نفوية"، فناده قد خس ا

خصوم" فيبا   رث عن م  قوة أل  فيلسوف  ر  علف هذا القوة؛  وا     ر د من  ر  علف
يان الفيلسوف متائياث مأ إشراقياث مأ غ  ذل ، أات املسألة ال   قوة هبا   رث ابن تيمية 

 عن م  قوة أل  فيلسوف  ر دها مبما يان مذه ".
أمتفلسفة الصوفية، أهناك      خر  فسر اعتنا  ابن تيمية للفلسفة أالر  علف ال اطنية 

أهو      يا  ؛ حيث  تبو ابن تيمية هذه الطوائف للتواأن مع "الكفاخ" من الصلي يص 
أالتتاخ ضد املسلمص، أ ر ع ابن تيمية هذا إىل مصوة مذه بو حيث ،  فرقون بص   ن 

 .52أ خر
 
 
 

                                                
 قوف املرلف إبعدا   خا ة  دأخ محد فصو ا حوة )النظر ة السيا ية عند ابن تيمية(، أفيبا  (.272: 1) ،الصفدية 52

من"  راهو خطراث علف الدألة اململويية بيان من موقف" من التيوة  ر ع ات  ة  ي   من" إىل منطلق  يا  ، حيث 
 )=السنية( لصاحل أ،ئبو للدألة الودأر اململولية )= التيوية، بود ذل (.
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 حكم الفلسفة  ند ابن تيمية
 

فة مجيواث، أقد ميثر من التصنيف ات الر  عليبو، فمن ابن تيمية خصو لدأ  للف  
 ذل :

 خ  تواخض الوقل أالنقل، أمنباج السنة الن و ة، أالصفد ة، أالس وينية، أالر  علف املنطقيص، 
 أنقض املنطق، أغ ها يث .

مما حكو ابن تيمية ات الف  فة فاهنو يفاخ عنده، أهو  رى منَّ "يفاخ اليبو  أالنصاخى 
علماث أعم ث منبو من أ وه يث ر، أالفلسفة يلبا ،  ص  صاح با ات  خ ة اليبو   مشرف

 .53أالنصاخى بود النسمل أالت د ل؛ فض ث عن  خ تبو ق ل ذل "
أالف  فة عند ابن تيمية معظو ض ،ث أ ب ث من "ااوس أمتري  الورب أا ند أال،ك أيث  

 .54من الصابئص"
ف  فة  فسدأن عقائد الناس؛ لذا فاهنو  ظبرأن ات الدأة ال  تنا   أ رى ابن تيمية من ال

حا و، حيث  قوة: "فانَّ هر،  مفسدأا علف الناس عقو و أم ايهنو، أهو  كثرأن أ ظبرأن 
ات ما  نا  بو من الدأة اةاهلية، يدألة القرامطة ال اطنية الو يد ة، أ ألة الت،، أحنوهو من 

 .55أات  أة مهل الر ر أالنفا "مهل اةبل أالض ة، 
أجيدخ من نت  إىل من ابن تيمية ل  تمل بقدح" مجيع م احث الفلسفة، بل اقتصر علف 
م رث "اإل يات" مما الط يويات أالرايضيات فبو  و،ف أبن غال  ي مبو فيبا  يد، 

ف يث  فناده  قوة عن مخ طو أمت اع" أبن " و ات الط يويات ي ف غال "  يد، أهو ي 
أا ع، أ و عقوة عرفوا هبا ذل ، أهو  قصدأن احلق، أ،  ظبر عليبو الونا ، لكنبو  باة 

 .56للولو اإل   إىل الملا ة، ليس عندهو من" إ، القليل"

                                                
 .367،   بغية املر د(، أانظر: 253 -252: 9) ،جمموع الفتا ى 53
 (.236: 1، )الصفدية 54

 (.236: 1) ،الصفدية 55
 .143   ،الرد  لى املنطقيني 56
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أعاب ابن تيمية علف املتكلمص خ هو بوض احلق الذ   ا  ب" الف  فة ات لب الط يويات 
يما تقول" املتفلسفة ات اإل يات أالن وات أاملوا  أالترائع أالرايضيات، حيث  قوة: "أاخلطأ ف

معظو من خطأ املتكلمص، أمما فيما  قولون" ات الولوف الط يوية أالرايضية؛ فقد  كون صواب 
املتفلسفة ميثر من صواب َمْن خ َّ عليبو من مهل الك ف؛ فان ميثر ي ف مهل الك ف ات 

 .57شرع"هذه األموخ ب  علو أ، عقل أ، 
أضرب ابن تيمية علف ذل  مبثاة أهو "إنكاخ يث  منبو لكث  من األموخ الرايضية يا تداخر 

 .58الفل ، أغ  ذل  مما  ةَّ علي" الكتاب أالسنة أ  خ السلف مع  ،لة الوقل"
أهذا املوقف من ابن تيمية  ذير  مبوقف الملةاة ات يتاب" " اف  الف  فة" حيث ذير 

قصر خ ه علف الف  فة ات خطأهو ات اإل يات  أن الط يويات أالرايضيات، ألن  الملةاة من"
مذه بو فيبا ،  صدف مص ث من مصوة الد ن، أألن هذه األموخ تقوف علف براهص هند ية 

 .59أحسابية
إ، منَّ ابن تيمية  ستدخك علف موقف" هذا، أ  ص من"  قدص ات ما  ةعو الف  فة من" برهان 

يقص ات الط يويات، أهو ليس برها ث بل ،  ودأ يون" من مموخ الوا ات؛ فيقوة:  فيد ال
"أحنن ل نقدص فيما عريلَو من األموخ الط يوية أالرايضية، لكن ذير  من ما  دَّعون" من اللهان 
الذ   فيد علوماث  قينية يلية لألموخ الط يوية: ليس يما  دعون"، بل غال  الط يويات إحلا 

 .60ا ات  تق ل التمل ، أ ا شرأط أموانع"ه  ع
هذا موقف ابن تيمية إمجا،ث من الفلسفة، فبو  راها مواخضة لد ن األن يا ؛ مما موقف" 

 للتفصيل، فذل  أفق اآيت:
-5ال اطنية. -4متفلسفة الصوفية.   -3مخ طو أمت اع".  -2الف  فة ق ل مخ طو.  -1

 املنطق.
 ات مسألة مبمة، شملل  الفكر اإل  م ، أه  مسألة:  لكين  أعرض، ق ل ذل ، لرم "

                                                
 .113   ،املرجع السابق 57

 .105   ،املرجع السابق 58
 .80   ،لقيق:  ليمان  نيا، هتافت الف سفةالملةاة،  59
 .311   ،الرد  لى املنطقيني 60
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 التوفيق بني الدين  الفلسفة

 
مع تسرب النظرايت أاآخا  الفلسفية إىل املسلمص؛ ظبرت  اأ،ت يث ر خمتلفة األهداف 
أاأل الي  للتوفيق بص الد ن أالفلسفة، مأ القوة أبن الفلسفة ، ختالف حقائق الد ن، أممن 

ا اااة من ف  فة اإل  ف: الكند ، أإخوان الصفا، أالفاخا ، أابن  ينا، م بو ات هذ
 أابن خشد.

أقد انتقد ابن تيمية هذه احملاأ،ت بتدر، ،  يما  اأ،ت إخوان الصفا، أابن  ينا، أابن 
 خشد.

 أ رى ابن تيمية منَّ من فبو ي ف األن يا  أي ف الف  فة ت ص ل" من الك مص متناقضان
 . 61قطواث، أعلو بط ن هذه احملاأ،ت

أقد ا و ابن تيمية الذ ن حاألوا اةمع بص الد ن أالفلسفة مبخالفة الد ن، أصري  
الفلسفة؛ حيث  قوة عن ابن  ينا أممثال" مهنو "مخا أا مْن جيمووا بص قوة  لفبو أبص ما 

خالفوا ب" الر وة مع خمالفة   ا ت ب" الر ل مع  ،لة الوقوة علي"؛ فلو ميكنبو ذل  إ، مبا
املوقوة، مع خمالفة  لفبو فيما مصابوا في"، أموافقتبو فيما مخطأأا في"، أيان يفراث ات امللل، 

 .62أمع تناقضبو، أخمالفة مجيع الوق  "
ألذا جتد ابن تيمية  و،ض علف لفظة "ف  فة اإل  ف" أ ستومل ملفاظاث مخرى مثل: 

 اإل  ف" أ"الف  فة املنتس ص إىل اإل  ف". "الف  فة الذ ن يانوا ات
أقاة: "أيان  وقوب بن إ را  الكند  فيلسوف اإل  ف ات أقت"، معين الفيلسوف الذ  
ات اإل  ف؛ أإ، فليس الف  فة من املسلمص، يما قالوا ل وض معيان القضار الذ ن يانوا ات 

 .  63إل  ف ف  فة"زماننا: ابن  ينا من ف  فة اإل  ف. فقاة: ليس ل

                                                
 .308   ،بغية املر د 61
 .243   ،الرد  لى املنطقيني 62
تيمية  . ذير الديتوخ ع د الفتاص ميد فرا  من بوض يتاب السلفية حذأا حذأ ابن199   ،الرد  لى املنطقيني 63

ات عدف ا توماة لفظة "ف  فة اإل  ف" حباة من اإل  ف ليس ات حا ة إىل ف  فة. انظر: ع د الفتاص ميد فرا ، 
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أمما جتدخ اإلشاخر إلي" من ابن تيمية  رى من الوقل الصر   ،  ناقض النقل الصري .  
أهنا ميكن من نو " بوض األ ئلة إىل ابن تيمية: هل عدف التواخض بص الوقل الصر   
 أالنقل الصري   ر ع إىل يوهنما شيئاث أاحداث؟ مف لكوهنما متما لص أ د،ن علف حقيقة

 أاحدر؟
أإذا يا  غ  متناقضص فلَو  واخض ابن تيمية  اأ،ت التوفيق بص الفلسفة أالتر وة؟ م وين 

؟ أما ضوابط هذا الوقل 64هذا من الفلسفة عند ابن تيمية ليس  من ضمن )الوقل الصر  (
 الصر  ؟

ر وة أالوقل أمع ذل  جتده  تبو الذ ن حاألوا اةمع بص التر وة أالفلسفة أبهنو خالفوا الت
 أما مصاب في" الف  فة.

أمما   ق  ظبر من ابن تيمية يخر  رى من التر وة أالفلسفة متناقضان قطواث، أيخر حيمّ ل 
 مسرألية المللط علف الذ ن حاألوا اةمع بينبما فخالفوا التر وة أالوقل أصري  الفلسفة.

  واخض الوقل الصر  ( نوع من أات اةملة: م،  رى ابن تيمية من قول": )النقل الصري  ،
 اةمع بص احلكمة أالتر وة؟

مف من"  رى املسألة أفق التاة: إذا   ت  القضية للنقل الصري  فما أافقبا فبو الوقل 
 الصر  ، أما خالفبا من الوقل فان" غ  صر  ؟

صر   ، أهذه الرة ة األخ ر ه  ال  تظبر ات يتالت ابن تيمية، أموىن هذا من الوقل ال
  دة علف صرت" إ، النقل الصري ، الذ   ستقل إب  ات نفس".

أأ دت ات ي ف محد ت ميذ ابن تيمية ما  ر د هذا الرم ، فبو  قوة عن شيخ": "من" يان 
جيول النقل الصري  مصل" أعمدت" ات مجيع ما   ين علي"، مث  وتضد للوقليات الصريرة 

 .65ف  فع يل ما  واخض ذل  من ش " املوقو،ت"ال  توافق ذل  أبمل ها، أجيتبد عل

                                                                                                                                       
من  النب املنقوة ات ال رث. أأاض  من 151ف،   2001ا ، فو ، ط  اخ الابن تيمية  موقف  من الفكر الفلسفي

 هذا هو خم  ابن تيمية م ضاث.
ا لطلة عند ابن تيمية، أابن تيمية ،  رى هذا بل  رى أ و  مسائل صريرة ات الفلسفة. م  من الفلسفة يلب 64

 .311، 243، 144   ، الرد  لى املنطقيني: انظر

لقيق:  مد  قطعة من مكتوب الشيس ا مات الزاهد خهاب الدين أمحد بن مري احلنبلي،ميد بن مّر  احلن ل ،  65
 .18ف،   1989ابن تيمية، الط وة األأىل بن إبراهيو التي ا ، ط مكت ة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 28 

 الف سفة قبل أرسطو: -1
 ثين ابن تيمية علف الف  فة القدما  الذ ن يانوا ق ل مخ طو؛ مثل  قراط 
أطاليس، حيث  قوة: "إن الصابئص ابتدعوا الترك فصاخأا متريص، أالف  فة 

انوا  و دأن هللا أحده املتريون من هر،  املتريص، أمما قدما  الف  فة الذ ن ي
،  تريون ب" شيئاث، أ رمنون أبن هللا  دث  ذا الوال، أ قرأن مبوا  األبدان؛ 

 فأألئ  من الصابئة احلنفا  الذ ن م ىن هللا عليبو.
مث املتريون من الصابئة يانوا  قرأن حبدأث هذا الوال، يما يان املتريون من 

ا ند، أقد ذير مهل املقا،ت من مأة  الورب تقر حبدأ "، أيذل  املتريون من
 .66من ظبر عن" القوة بقدم" من هر،  املتريص هو مخ طو"

أ ذير من الف  فة األ اطص القدما  "يانوا  قولون حبدأث هذا الوال، أيانوا 
 قولون: إن فو  هذا الوال عاملاث  خر   صفون" ب وض ما أصف الن ، صلف هللا 

أيانوا  ث تون موا  األبدان، يما  و د هذا ات ي ف  قراط  علي" أ لو، ب" اةنة،
أيليس أغ مها من م اطص الف  فة، أقد ذيرأا من مأة من قاة منبو بقدف 

 .67الوال مخ طو"
أ قوة م ضاث: "أ ذا يان م اطص الف  فة القدما  أيث  من املتأخر ن منبو 

موافقة األن يا  أمت اع األن يا  من علف خ ف قوة هر،  النفار، أيانوا مقرب إىل 
هر،  النفار من املتفلسفة أاةبمية أاملتكلمة، يما قد بسط  مقوا و ات غ  

 . 68هذا املوضع"
أ قوة: "أقد ذيرأا من م اطص الف  فة يفيثاغوخس أ قراط أمف طن قدموا 

 . 69التاف أتولموا احلكمة من لقمان أمصراب  اأ  أ ليمان"
   فة ق ل مخ طو، يما  رى ابن تيمية، يانوا:فقدما  الف 

                                                
 (.236: 1) ،الصفدية، أانظر: 289   ،الرد  لى املنطقيني 66
 (.351: 17، )جمموع الفتا ى 67
 .323   ،الرد  لى املنطقيني 68
 (.80 -79: 7، )درنال 69
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ل  كععن الف  عفة ق عل مخ ععطو موحعد ن، بععل يعانوا  و ععدأن  =يوحـد ن ،،  ــز  جـل •
عو أبنع"  ر عد إحع ة   عة  اآ ة املورأفة ات ب  هو ات ذل  الوقع ، ممعا  عقراط فقعد اري  

عو لإلحلعا ؛ لك احملايمعة ةنعة  فنع" صعرص ممعا د ة بدة اآ ة املو عو ر ات م ينعا، يمعا اري  
 .70مثل التمس أالقمر أه ا املد نةبو ا ر   ة أاع،ف ا، اف ب ط ن هذا 

،  ة مذه  أاحد حوة ال وث إىل ف  فة اليو ن، ميكن نسيثبتون معاد األبدان=  •
 فمث ث فيثاغوخس يان  رمن للتنا مل.

لة قعدف الوعال، أ، ميكععن من ل  نعاقش الف  عفة ق عل مخ عطو مسعأيثبتـون خلـق العـا =  •
، إ، من بوععععض ال ععععاحثص  ععععرى من إخ ععععاع )عععععدا مف طععععون(  رينسعععع  إلععععيبو فيبععععا قععععوة

الف  عفة القعدما  مصععوة األشعيا  إىل املععا  مأ ا عوا  مأ النععاخ مأ الع،اب  وععين قعدف هععذه 
 . 71املا ر ال  تر ع إليبا مجيع املوا 

ما  صف النيب، صلى ،  لي   سـلم،  يثبتون  املا  فوق هذا العا  يصفو   ببعض •
ريثريعععل" الععع  قعععاة هبعععا بـــ  اجلنـــة

= أاضععع  من هعععذه صعععوخر متعععوهة أ عععاذ ة ععععن نظر عععة "امل
 .مف طون

 .أهنم تعلموا احلكمة من لقمان  أصحاب دا د  سليمان •

 . أهنم من الصابئة احلنفان الذين أثىن ،  ليهم •

 
  طلع علف النصو  األصلية أ    هذه املورفة املتوهة هو من ابن تيمية ل

أ، علف  72)لودف مورفت" لليو نية(األصلية  و نيص،  وا ث بلملتباللف  فة الي
 النصو  امل،مجة لف  فة اليو ن.

أأاض  من ابن تيمية اعتمد علف مصا خ غ   قيقة ات حكا ت" ملقا،ت ف  فة 
ا خ توظو الف  فة اليو ن؛ إ، من الطر ف ات املوضوع هو اعتما ه علف مص

                                                
،مجة أالنتر  نة ، ضمن  اأخات مف طون، عرهبا زي  جتي   مو ، مط وة ةنة التأليف أالالدفاعمف طون،  70

 ف.1966
ابن تيمية  موقف  من الفكر  أ، 63 -56، ضمن يخ مل الفلسفة   الفلسفة اليو  يةانظر: إميل برهي"،  71

 .197، 153، ف. س،   الفلسفي
 (.276: 9الدرن ) 72
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القدما ، ألاأة شرعنة "الفلسفة" عن طر ق خبط إ نا  الف  فة أبن يا  بين 
، أذير ابن تيمية ات بوض املواضع 73إ رائيل أحكمائبو املو،ف هبو ات اإل  ف

 .74من" اعتمد ات ذل  علف  مد بن  و ف الوامر 

                                                
 ره القفط  عن الف  فة، أمن ذل ، قول": يكون من املبو مقاخنة ي ف ابن تيمية، مبا ذي 73

 15مة اليو نيص صابئة  وظمون الكواي  أ د نون بو ا ر األصناف.   أيان  عا
مبيذقليس: يان ات زمن  اأ  الن ، عليع" السع ف، علعف معا ذيعره الولمعا  بتعواخ مل األمعو، أقيعل إنع" مخعذ احلكمعة 

هعععا ات ممعععر املوعععا  عععن لقمعععان احلكعععيو للتعععاف، مث انصعععرف إىل بعع   اليعععو نيص فعععتكلو ات خلقعععة الوعععال أبشععيا  تقعععدص ظواهر 
 15  فباره بوضبو. 

أ و ن ممة عظيمة القدخ ات األمو، ظاهرر الذير ات اآفا ، فخمة امللعوك عنعد مجيعع األقعاليو، معنبو اإل عكندخ 
بععن فيلعع س املقععدأ  املوععرأف بععذ  القععرنص الععذ  غععةا  اخا بععن  اخا ملعع  الفععرس ات عقععر  اخه فا ععتل " ملكعع" بوععد إه يعع"، 

تععر  مععن ا نععد أالصععص فاععرى لعع" مععن ا، ععتي   علععف تلعع  اةبععات مععا شععبدت بعع" التععواخ مل، مث ملعع  بوععد أختطععاه إىل امل
اإل ععكندخ ال طاملععة، أخمبععا قيععل ال طالسععة، أ ان  ععو امللعع  أذلعع   ععو الرقععاب أا ععتمرأا أاحععداث بوععد أاحععد إىل من ملكععتبو 

فصعاخت مملكعة أاحعدر مثعل مملكعة الفعرس أال عابليص،  الرأف فانقرض ملكبو من األخض أانتظم  مملكتبو معع مملكعة العرأف
أيانع  بع    ععو ن ات الربعع الملععر  التعماة مععن األخض فرعدها معن  بععة اةنعوب ال رععر الرأمع  أالثملععوخ التعامية أالثملععوخ 

اععد ا اةةخ ة، أمن  بة التعماة بع   الع ن أمعا حاذاهعا معن ممالع  التعماة، أمعن  بعة اململعرب ختعوف بع   املانيعة الع  ق
مد نة خأمية، أمن  بة املتر  ختوف ب   مخمينية ألب األبعواب أاخللعي  املوع،ض معا بعص حبعر العرأف أحبعر نعيطس التعماة 
 تو عط بعع   اليعو نيص، ألملععة اليعو نيص تسععمف اإلغر قيعة أهعع  معن مأ ععع اللملعات أم لبععا، أيانع  عامععة اليعو نيص صععابئة 

 27 -26   صناف.موظمة للكواي   ائنة بو ا ر األ
يعععان مخ عععطوطاليس مولعععو اإل عععكندخ بعععن فيلععع س ملععع  مقدأنيعععة أر ابععع" عمعععل ات  يا عععة خعيتععع" أ ععع ر ملكععع" 

 29 .  أانقمع ب" الترك ات ب   اليو نيص أظبر اخل  أفاض الودة
ف رق يفر معن  قعوة بقعوة مخ عطوطاليس ات  ع ث مسعائل خعالف فيبعا يافعة اإل ع ميص، أهعو: من األ سعا  
، لتععر، أمن املثععاب أاملواقعع  األخأاص ااععر ر أالوقععولت خأحانيععة ،  سععمانية، أالثانيععة: ات صععفة هللا، عععة أ ععل،  ولععو 
الكليات  أن اةةئيات، فبو يفر صر   ألن هللا ،  وةب ععن علمع" مثقعاة ذخر ات السعماأات أ، ات األخض، أقعد يبوع" 

، أرمع  القعوة لتوعاخض األ لعة أل ميكنع" ا،نفصعاة عنع" علعف الو ع"، أمعن صعاح  املوتعل بوعد اعت عاخه علعف نعوع معن هعذا
 53   ذل  قول" أبزلية الوال أقدم"، أإن توللوا مرر ات قدم" بنس ة أمرر ات حدأ " بنس ة، فما برحوا ات احل ر.

يفة بويعدر ععن  عض  قراط: أمعلن مبخالفة اليو نيص ات ع عا  و األصعناف...إ، من لع" ات شعأن املوعا   خا  ضعو
 198  الفلسفة، خاخ ة عن املذاه  احملققة. 

  فيثععاغوخس: مخععذ احلكمععة عععن مصععراب  ععليمان بععن  اأ  النعع  مبصععر حععص  خلععوا إليبععا مععن بعع   التععاف. 
258. 
 ط ععخ العةأز  )املنتخ عات امللتقطعات(، لختصا ،أتريس احلكمان مجاة الد ن م  احلسن عل  بن  و ف القفط ،انظر: 

 مكت ة املثىن ب ملدا ، أمر سة اخلاجت ،  .ت.
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ظرر التمايد ة أهنا  راة مترأع، أهو: هل يان ابن تيمية ضرية هذه الن
للف  فة القدما ، مف من" يان أاعياث إىل عدف صرتبا إ، من" مخا  "توظيفبا" 

 للملض من فلسفة مخ طو أمت اع"؟
مما مصا خ ابن تيمية ات عرض" ملقا،ت الف  فة القدما ؛ فقد مشاخ علف 

"أقد ذير مبو احلسن األشور  ات يتاب املقا،ت )مقا،ت غ  بوضبا ات قول":
  ميص( عنبو من املقا،ت ما ل  ذيره الفاخا  أابن  ينا أممثا ما، أيذل  اإل

القاض  مبو بكر بن الطي  ات يتاب )الدقائق( الذ  خ َّ في" علف الف  فة 
أاملنامص، أخ   في" منطق املتكلمص من الورب علف منطق اليو ن، أيذل  

ف  فة ذيرأا منواعاث من املقا،ت متكلمة املوتةلة أالتيوة أغ هو ات خ هو علف ال
 .75أخ أها"

 
 أرسطو  أتبا  : -2

ذير ابن تيمية، ات نب  ل" طو ل، مجاعة من مت اع مخ طو، من اإل  ميص أمن 
اليو نيص؛ حيث  قوة: "مذه  الف  فة الذ  نصره الفاخا  أابن  ينا 

ئغ، أابن خشد أممثا ما، يالسبرأخ   املقتوة علف الةندقة، أيأ  بكر بن الصا
احلفيد؛ هو مذه  املتائص مت اع مخ طو صاح  املنطق، أهو الذ   ذيره 
الملةاة ات يتاب )مقاصد الف  فة(، أعلي" خ َّ ات )التباف (، أهو الذ   ذيره 
الراز  ات )امللخب( أ)امل احث املترقية(، أ ذيره اآمد  ات ) قائق احلقائق( 

 أ)خموز الكنوز( أغ  ذل .
 ر قتبو متف مبو الليات صاح  )املوتلأعلف ط

(، لكن" ل  قلدهو تقليد غ ه، بل اعتل ما ذيرأه حبس  نظره أعقل". أيذل  
الراز  أاآمد   و،ضان عليبو ات يث  مما  ذيرأن" حبس  ما  سن   و، أابن 
 ينا م ضاث قد خيالف األألص ات بوض ما ذيرأه، أ ذا ذير ات يتاب" املسمف 

                                                                                                                                       
 .337،   الرد  لى املنطقيني 74
 .334   ،املرجع السابق 75
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تفا ( من احلق الذ      عنده ذيره ات )احلكمة املترقية(، أالسبرأخ   بع)ال
 ذير ما     عنده ات )حكمة اإلشرا (، أالراز  ات )امل احث املترقية(.

أمت اع مخ طو من األألص مشبرهو    ة: برقلس، أاإل كندخ األفرأ  س ، 
اتفق  أ مسيطوس صاح  الترأص أال،مجة، أإذا قاة الراز  ات يت ": 

 .76الف  فة. فبو هر، "
مما تقو  ابن تيمية لفلسفة مخ طو أمت اع"؛ فقد ذير من" "ليس ات الطوائف 
املورأفص الذ ن  تكلمون ات الولو اإل   مع اخلطأ أالض ة مثل علما  اليبو  
أالنصاخى أمهل ال دع أغ هو م بل من هر، ، أ، مبود عن الولو لهلل، تواىل، 

 منبو.
؛  و ات الط يويات ي ف غال "  يد، أهو ي ف يث  أا ع، أ و عقوة عرفوا نوو

 هبا ذل ، أهو قد  قصدأن احلق أ،  ظبر عليبو الونا .
 .77لكنبو  باة  للولو اإل   إىل الملا ة، ليس عندهو من" إ، قليل يث  اخلطأ"

، حيث  قوة: أقاخن ابن تيمية بص مذاه  بوض الف  فة املتائص ات اإل يات
"أ، خ   من الف  فة مت اع مخ طو  قل  بلبو أ وظو علمبو؛ حبس  ما اتفق 
 و من األ  اب ال  تصر  عقو و أمنظاخهو، فكل من يان للن وات معلو 

 أإليبا مقرب؛ يان عقل" أنظره مص .
أ ذا  و د ،بن  ينا من الك ف ما هو خ  من ي ف  ب  بن قرر، أ و د 

ليات صاح  )املوتل( من الك ف ما هو خ  من ي ف ابن  ينا، أي ف أل  ال
 .78مخ طو نفس"  أن ي ف هر،  يلبو ات اإل يات"

أابن تيمية  كفر ات اع مخ طو من "اإل  ميص" ملقا،ت يث ر  قولون هبا، أمن 
 ممهبا:

 قدف الوال: -

                                                
 .336 -335   ،الرد  لى املنطقيني 76
 .143  ، املرجع السابق 77
 (.276: 9)الدرن  78
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ن هذا القوة يفر ات  رى ابن تيمية من مخ طو هو مأة من قاة بقدف الوال، أم
 .79مجيع األ اين

أ نس  ابن تيمية هذا القوة إىل مخ طو أمت اع" مثل:  مسطيوس، أاإل كندخ 
 .80اإلفر دأ  ، أبرقلس، أالفاخا ، أابن  ينا، أممثا و

ألو  لمنا ،بن تيمية صرة فبم" ملذه  ابن  ينا أابن خشد، ف  ميكن التسليو 
 81خم  الفاخا  ات "اةمع بص خم   احلكيمص"ل" هبذا التوميو، فقد غفل عن 

حيث  ث   في" خلق الوال، أيذل  ل  تْر إىل من الكند  م    خلق الوال من 
 .82، ش   ات خ ائل خمتلفة ل"

 :83الن ور -
 فابن تيمية  ذير من خصائب الن ور عند الف  فة ه :

" من الولو م( من تكون للن  قور قد ية، أه  قور احلدس، حبيث حيصل ل 
 بسبولة ما ، حيصل لمل ه إ، بكلفة شد در.

                                                
الولو للم  ص،  ، ط  اخ ريس الفلسفة اليو  ية و ف يرف، : طو من مسألة قدف الوال انظرموقف مخ  ترصل 79

 .147 -145) .ت(،   
 (.144 -143: 12، )جمموع الفتا ى 80
ف،   1960، لقيق: مل   نصر    خ، ط املط وة الكا وليكية، الط وة األأىل اجلمع بني رأيي احلكيمنيالفاخا ،  81

103 . 
هم    حدا ية ،  تناهي رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي إىل  لي بن اجلانظر علف   يل املثاة، الكند ،  82

ف،   1950، ضمن خ ائل الكند ، حققبا أمخر با  مد ع د ا ا   مبو خ در، ط  اخ الفكر الور  جرت العا 
فلسفة الكندي ، أحساف  ي  الد ن األلو  ، 75 -62، أما يت "  قق الر ائل ات املقدمة،   207 -201

 .153 -92ف،   1985يوة ، الط وة األأىل ، ط  اخ الطل  ران القدامى  احملدثني في 

لترص خم  الفاخا  أابن  ينا ات مسألة الن ور، أبيان أت رمها فيبا بنظر ة األح ف عند مخ طو أما مضافاه إىل هذه  83
، 95     الفلسفة ا س مية منهج  تطبيق ،النظر ة لتتوا ف مع املفبوف اإل  م  للن ور، انظر: إ راهيو مديوخ، 

، 278 -255ط مكت ة  اخ الولوف،   من قضااي الفكر ا س مي دراسة   صوص، مد يماة إبراهيو  وفر، أ 
 .295 -287ف،   1967ط  اخ األنواخ، الط وة األأىل املدخل إىل فلسفة ابن سينا، أتيس  شيمل األخض، 
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ب( قور التخييل أاحلس أال اطن حبيث  تمثل ل" ما  ولم" ات نفس"؛ ف اه 
أ سمو" ف ى ات نفس" صوخاث نوخانية ه  امل ئكة عندهو، أ سمع ات نفس" 

 مصوايث ه  ي ف هللا عندهو.
ات هيوىل الوال، يما  ستطيع ج( من تكون ل" قور نفسانية متكن" من التصرف 

 الوائن من  ر ر ات احملسو .
أ رى من هذا القوة ات تفس  الن ور "لطل، بل هو يفر  ستتاب قائل"، أ  ص ل" 
احلق؛ فان مصر علف اعتقا ه بود قياف احلاة الترعية علي" يفر، أإذا مصر علف 

 . 84إظباخه بود ا، تتابة قتل"
 الولو لةةئيات: -

ل ال   كفر ابن تيمية هبا الف  فة ه  نفيبو علو هللا لةةئيات، قاة من املسائ
ابن تيمية: "مث من ب ايهو أيفراي و مهنو قالوا: إن ال اخ  تواىل ،  ولو 
اةةئيات، أ،  ورف عص مو ف أعيسف أ، غ مها، أ، شيئاث من تفاصيل 

 .85احلوا ث"
 املوا : -

"،  قرأن مبوا  األبدان، أ و ات موا  النفوس   نقل ابن تيمية عن الف  فة مهنو
   ة مقواة، أالث  ة تريذير عن الفاخا  نفس" من" يان  قوة يخر هذا، أيخر هذا، 
أيخر هذا، منبو من  قر مبوا  األنفس مطلقاث، أمنبو من  قوة: إحلا توا  النفوس 

ف ]يذا[ ت قف ب قا  الواملة  أن اةاهلة؛ فان الواملة ت قف للولو، فان الولو 
مولومبا، أاةاهلة ال  ليس  ا مولوف ل   تفسد، أهذا قوة طائفة من معياهنو، 
أ و في" مصنفات، أمنبو من  نكر موا  األنفس يما  نكر موا  األبدان، أهو 

 .86قوة طوائف منبو، أيث  منبو  قوة للتنا مل"

                                                
 (.1: 1) الصفدية 84
اجلواب (، أانظر: 249: 9من رموع الفتاأى )، ضخمتصر  صيحة أهل ا ميان   الرد  لى منطق اليو ن 85

 (.27: 5) الصحيح
 (.36 -35: 9) جمموع الفتا ى 86
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" خا  مهل املد نة  : " مثلأما نس " ابن تيمية إىل الفاخا  هو املذيوخ ات يت
إ، من ابن تيمية مخطأ علي" إذ نس  ل" القوة بنف  املوا  مطلقاث؛ ، الفاضلة"

فكت  الفاخا  املو و ر عند  ليس فيبا ش   من ذل .أ،بن  ينا قو،ن: 
األأة: إ  ات احلتر النفسا ، أإنكاخ اةسما ، يما ات خ الت" 

تر لأل ساف أالنفوس، يما ات يتاب" . أالثا : إ  ات احل87"األضرو ة"
 .89، أات "خ الة ات  فع الملو من املوت"88"الناار"

 .90أيذل  الكند   ث   حتر األ سا 
أابن تيمية ل  تر إىل هذه األقواة عند ف  فة اإل  ف، بل عمو القوة أبهنو 

 .91 نكرأن بوث األ سا 
 

ألقد ها و ابن تيمية عقيدر  هذه بوض املسائل ال   كفر ابن تيمية الف  فة هبا،
الف  فة، ات لب التوحيد، أا مبو للترك، أمهنو إذا ا َّعوا التوحيد فاهنو ،  وملون ب"، 
أمهنو ،  رمنون للر ل، أ نكرأن ال وث، مأ بوث األ سا  علف األقل، أمهنو ،  ورفون ما 

 .92لصل ب" السوا ر أالناار ات اآخرر....
 ن تيمية من مشخا   بوض الف  فة املتائص:أفيما  ل  موقف اب

 أرسطو:أمبدم مبوقف" من شيخبو 

                                                
هع،  اخ الفكر الور  مبصر، 1368، لقيق:  ليمان  نيا، الط وة األأىل رسالة أ حوية   أمر املعادابن  ينا،  87

  109- 111. 

هع،   1357، مط وة السوا ر مبصر، الط وة الثانية يةالن اة   احلكمة املنطقية  الطبيعية  ا هلابن  ينا،  88
291. 

، ط  اخ املتر  ب أت، الط وة اخلامسة النفس البشرية  ند ابن سينابوا طة: مل   نصر    خ، ات يتاب":  89
 .5) .ت(،   

 -733،   ف.س، ضمن خ ائل الكند ، كمية كتب أرسطوطاليس  ما حيتاج إلي    حتصيل الفلسفةالكند ،  90
375. 

 .217 -213ف.س،   ابن تيمية  موقف  من الفكر الفلسفي، انظر:  91
 (.1انظر امللرق خقو ) 92
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حيث  رى ابن تيمية من" مأة من قاة بقدف الوال، أملا تكلو عن الف  فة قاة: "فان القوف ، 
 ورفون هللا، بل هو مبود عن مورفت" من يفاخ اليبو  أالنصاخى بكث ، أمخ طو املولو األأة 

برب الواملص إىل الملا ة، لكن  و مورفة  يدر لألموخ الط يوية، أهذا حبر من م بل الناس 
علمبو، أل" تفرغوا، أفي" ضيووا زماهنو، أمما مورفة هللا تواىل فرظبو منبا م خوس  داث، 
أمما م ئكت" أمن ياةه أيت " أخ ل" أاملوا  ف   ورفون ذل  مل ت"، أل  تكلموا في" ، بنف  أ، 

 .93ا تكلو ات ذل  متأخرأهو الداخلون ات امللل"إ  ات، أإحل
أقاة م ضاث: "أمخ طو يان أز ر اإل كندخ بن فلي س املقدأ ، نس ة إىل مقدأنية، أه  
 ة رر هر،  الف  فة اليو نيص الذ ن  سمون املتائص، أه  اليوف خراب، مأ غمرها 

 .94املا "
ةملرافيا؛ فأخ طو يان محد مولم  أابن تيمية  كتف هنا مورفة  قصة للتاخ مل أا 

اإل كندخ، أل  كن أز راث ل"، أهو جيول مقدأنية ه  اليو ن، أ ةعو مهنا خراب مأ غمرها 
 املا ، أهذا فبو مدخوة.

أ قوة: "أمما مئمتكو ال اخعون، يأخ طو أذأ "، فملا ت" مْن  كون مترياث  راخاث، أز راث ملل  
 .95مترك  راخ، يا، كندخ بن فيل س"

 أ، م خ  من م ن ل" من مخ طو أا، كندخ يا   احر ن؟
أذه  بوض ال احثص إىل من ابن تيمية اطَّلع م اشرر علف يت  مخ طو، إ، من" ، ميكن 

ن" ، " ظن" من مخ طو ؛ فابن تيمية  ت  محيا ث إىل مإ  ات ذل  أفق املولومات املتوفرر لد نا
 .97ة يت  امللل أالنرل، مأ  نقل قول" بوا ط96 قوة يذا أيذا

، فانين مخ   من 98مما إحالة ابن تيمية ات بوض يت " علف يتاب مخ طو "ما بود الط يوة"
ابن تيمية ل  طلع علف هذا الكتاب م اشرر، بل اطلع علي" عن طر ق يتاب "تلخيب ما متف 

                                                
 (.331 -330: 17) ،، رموع الفتاأىتفسري سورة ا خ ص 93
 (.332: 17) ،املرجع السابق 94
 (.86: 5) ،الدرن 95
 (.98: 6) ،ملرجع السابقا 96
 (.164 -159: 2) ،املرجع السابق 97 

 (.  85: 1) ،الصفدية، أ268، 224   ، لى املنطقيني الرد 98

This file was downloaded from QuranicThought.com



 37 

اضع، ب" مخ طو فيما بود الط يوة" لثاب  بن قرر، الذ  خلب ي ف مخ طو أانتقده ات مو 
 .99أنقل ابن تيمية عن هذا الكتاب نصوصاث طو لة

أقد اعتمد ابن تيمية م ضاث علف نقل ابن ملكا عن هذا الكتاب؛ حيث قاة عن مخ طو: 
"أي م" ات مسألة الولو مورأف مذيوخ ات يتاب" )ما بود الط يوة( أقد ذيره أبلفاظ" مبو 

 .100الليات صاح  )املوتل( أغ ه"
اةةف أبن ابن تيمية ل  طلع م اشرر علف يت  مخ طو، مأ غ ه من أعلف هذا فيمكننا 

 ف  فة اليو ن.

 

 
 ابن سينا:

ميثر ابن تيمية من الك ف عن ابن  ينا، أميثر من نقد  خائ"؛ أخمبا  وو  هذا إىل اط ع"  
ا  علف يث  من يت "، فمن ذل  قول": "ابن  ينا تكلو ات مشيا  من اإل يات أالن وات أاملو

أالترائع ل  تكلو فيبا  لف"، أ، أصل  إليبا عقو و، أ، بلملتبا علومبو؛ فان" ا تفا ها 
من املسلمص، أإن يان إحلا مخذ عن امل حدر املنتس ص إىل املسلمص ياإلمساعيلية، أيان هو 
 أمهل بيت" أمت اعبو مورأفص عند املسلمص لإلحلا ، أمحسن ما  ظبرأن   ن الرفض أهو ات
ال اطن   طنون الكفر احملض،...أاملقصو  هنا من ابن  ينا مخل عن نفس" من مهل بيت" أمله 
أمخاه يانوا من هر،  امل حدر، أمن" إحلا اشتملل للفلسفة بس   ذل ...أابن  ينا ملا عرف 
شيئاث من   ن املسلمص، أيان قد تلقف ما تلقاه عن امل حدر أعمن هو خ  منبو من 

ة أالرافضة؛ مخا  من جيمع بص ما عرف" بوقل" من هر،  أبص ما مخذه من  لف"، أمما املوتةل
محد " مثل ي م" ات الن وات أم راخ اآايت أاملنامات؛ بل أي م" ات بوض الط يويات 
أاملنطق، أي م" ات أا   الو و  أحنو ذل ، أإ، فأخ طو أمت اع" ليس ات ي مبو ذير 

  من األحكاف ال  لوا   الو و ، أإحلا  ذيرأن )الولة األأىل( أا   الو و ، أ، ش 
 أ ث تون" من حيث هو علة غائية للررية الفلكية  تررك الفل  للتت " ب". 

                                                
 .288   ،الرد  لى املنطقيني(، أ273 -272: 9) ،الدرن 99

 (.397: 9) ،الدرن 100
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فابن  ينا مصل  تل  الفلسفة الفا در بوض إص ص حو خا   علف من ل  ورف   ن 
التناقض؛ فيتكلو يل منبو اإل  ف من الطل ة النظاخ، أصاخ  ظبر  و بوض ما فيبا من 

 .101حبس  ما عنده"
 

 ابن رخد:
ميثر ابن تيمية من النقل عن يت  ابن خشد، بل  كا   كون نقلبا ياملة ات يت "، أ رى ابن 
تيمية من ابن خشد: "من مت ع الناس ملقا،ت املتائص؛ مخ طو أمت اع"، أمن ميثر الناس عنا ة 

 .102هبا، أموافقة  ا، أبيا ث ملا خالف في" ابن  ينا أممثال"  ا"
ف  فة ال اطنية، ،  يما املتائص مت اع مخ طو، أ رى م ضاث من قوة أ رى من"  وتقد مقواة ال

ابن خشد ات الترائع من  نس قوة ابن  ينا أممثال" من امل حدر، من مهنا ممثاة مضرأبة 
لتفبيو الوامة ما  تخيلون" ات ممر اإلميان لهلل أاليوف اآخر، أمن احلق الصر   الذ   صل  

أ راه ابن تيمية مفرطاث ات توص "  ر،  . 103اة هر،  الف  فةألهل الولو؛ إحلا هو مقو 
 .104الف  فة لل اطل، أغ  عاخف  حبقيقة مذه بو

 .105أمع هذا فابن خشد عنده من مقرب الف  فة إىل اإل  ف
 

 ابن ملكا:
أقد ميثر ابن تيمية من النقل عن يتاب" "املوتل ات احلكمة" أم ىن علي"؛ حيث أصف" أبن" ، 

، أمن حذَّا  مئمة 107، أمن" إماف ات الفلسفة106لد الف  فة تقليد غ ه، بل  وتل ي مبو ق
 . 108مهل املنطق

                                                
 (.571: 11(، )135 -133: 9) ،جمموع الفتا ى، أانظر: 144 -143   ،الرد  لى املنطقيني 101
 (.210: 6) ،الدرن 102
 (.242: 6) ،املرجع السابق 103
 (.397: 9) الدرن، 104
 (.295: 17) ،، رموع الفتاأىتفسري سورة ا خ ص 105
 (.323: 3) الدرن 106
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 الطوسي:

، أمن" ل  نفق عند املتريص 110، بل من خةأس امل حدر109 رى ابن تيمية من الطو   ملرد
 .111من الت، إ، أبياذ   املنامص، أمكا د احملتالص، املنافية للوقل أالد ن

 

 
 السهر ردي:

أقد ن " إىل اخت ف" أقد أضو" ابن تيمية ات النب الذ    ق نقل" مع الف  فة املتائص، 
، فبو  قوة مث ث: "السبرأخ   احلل  املقتوة: ي م" ات ال اطن أيخذه من ما ر عنبو

ا  وظو الف  فة الصابئص أااوس، أهبذه املوا   تمية عن غ ه من الف  فة املتائية، أ ذ
 .112األنواخ"

فالسبرأخ   هو املر س لفلسفة اإلشرا ، أقد قريتل بتبمة الةندقة، لذا فاألأىل من  ريودَّ مع 
ف  فة الصوفية، أ قوة ابن تيمية عن": "املقتوة علف الةندقة صاح  )التلوحيات( أ 
)األلواص( أ)حكمة اإلشرا ( أيان ات فلسفت" مستمداث من الرأف الصابئص أالفرس 

 .113ااوس"أ 
أقاة: "السبرأخ   املقتوة  ل  النظر أالتأل" مجيواث، لكن هذا صابئ  ض، فيلسوف ، 

 .114أيخذ من الن ور إ، ما أافق فلسفت""
 

                                                                                                                                       
، ضمن  امع الر ائل، ااموعة األأىل، لقيق:  مد خشا   ال، ط  اخ رسالة   حتقيق  لم ،ابن تيمية،  107

 .180هع،   1405املد ، الط وة الثانية 

 (.324: 3) الدرن 108
 (.44 :10(، )78: 6) الدرن 109
 (.67: 5) ،املرجع السابق 110
 (.68 -67: 5) ،املرجع السابق 111
 .195 -194   ،بغية املر د 112
 (.19 -18: 9) ،جمموع الفتا ى 113
 (.57: 2)، املرجع السابق 114
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أامل حظ علف نقد ابن تيمية للف  فة املتائص اعتما ه علف التلفيق، فبو  لفق خ أ ه من 
كلمص يالراز  أاألخمو  أغ ه، ،  يما ات  خ أ  الملةاة أالتبر تا  عليبو، أمن خ أ  املت

يت بو الفلسفية مأ شرأحبو لكت  ابن  ينا، أمن خ أ  بوضبو علف بوض، ألذا فر أ ه 
تكا  ختلو من األصالة، أتقتصر علف "ال، ي " بص املختلفص، أقد مشاخ إىل هذا املوىن 

ة من نقده للفلسفة ل  كن املستتر  الفرنس  هنر  ،أأ   بقول" عن ابن تيمية: "أاحلقيق
علف قدخ ي   من األصالة؛ إذ احنصر  بده ات تر  د انتقا ات التبر تا  أالملةاة 

 .115للفلسفة"
ألول الس   ات هذا هو من  خا ة ابن تيمية للفلسفة ل تكن  خا ة مقصو ر لذا ا؛ بل  

 يان   خا ة هدفبا احلااج مع املخالفص.
 ف سفة الصوفية: -3

هبو القائلون بوحدر الو و ؛ فابن تيمية  رى مهنو اعتقدأا عقيدر املتفلسفة، مث مخر وها  أاملرا 
، أ قوة إهنو ل أيخذأا مذه بو هذا من ي ف الولما  أالتيو  116ات قال  املكاشفة

املتبوخ ن عند األمة الذ ن  و لسان صد ، ألكن هر،  مخذأا مذه  الف  فة املنتس ص 
 .117 ينا أممثال" إىل اإل  ف يابن

 أابن تيمية  كفر هر،  املتفلسفة من الصوفية، ملقا،ت  قولون هبا، منبا:
 أحدر الو و : -

مما مصدخ الصوفية ات هذا القوة؛ فابن تيمية  ر و" إىل بوض الف  فة القدما  
 .118ق ل مخ طو، أمن مخ طو خ َّ عليبو

ًث  خر، فف  موضع   خر جيول مصل قو و إ، مننا جتد ابن تيمية  ضيف مصدخاث
 .119بوحدر الو و  هو قوة ال اطنية من الف  فة أالقرامطة أممثا و

 تفضيل الوة علف الن . -
                                                

 .225،    ظرايت ابن تيمية   السياسة  االجتماعهنر  ،أأ  ،   115
 .106،   لشيطانالفرقان بني أ ليان الرمحن  أ ليان اابن تيمية،  116
 (.265: 1) ،الصفدية 117
 .182   ،بغية املر د 118
 (.262: 1) ،الصفدية 119
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 من مصراب الناخ  تنومون فيبا: -

قاة ابن تيمية عن ف  فة الصوفية: "أمولوف من مصوة اإلميان    ة: اإلميان لهلل 
 ة؛ مما اإلميان لهلل: فاولوا أخ ل" أاليوف اآخر، أهو محلدأا ات األصوة الث 

أ و  املخلو  هو أ و  اخلالق، أهذا غا ة التوطيل. أمما اإلميان لليوف اآخر: 
فا عف ابن عر  من مصراب الناخ  تنومون ات الناخ، يما  تنوو مهل اةنة ات 
اةنة، أمن"  سمف عذالث من عذأبة طوم"...أمما اإلميان للر ل: فقد ا عوا من 

األأليا  معلو لهلل من خات األن يا ، أمن خات األن يا  هو أ ائر األن يا   خاتَ 
 . 120أيخذأن الولو لهلل من متكار خات األأليا ، أهذا مناقض للوقل أالد ن"

أللنس ة ملسألة تفضيل الوة علف الن ؛ فف  ي ف ابن عر  ما   ص من"  ر د 
: "إذا خم   الن   تكلو بك ف خاخج خ ف ما نقل" عن" ابن تيمية، حيث  قوة

عن التتر ع؛ فمن حيث هو أة أعاخف، أ ذا مقام" من حيث هو عال أأة 
ميمل أمت من حيث هو خ وة مأ ذأ تتر ع أشرع، فاذا مسوَ  محداث من مهل 
هللا  قوة، مأ  نقل إلي  عن" من" قاة: الو، ة معلف من الن ور؛ فليس  ر د ذل  

ذير ه، مأ  قوة: إن الوة فو  الن  أالر وة؛ فان"  وين بذل  ات  القائل إ، ما
شخب أاحد: أهو الر وة، علي" الس ف، من حيث هو أة مت من" من حيث 
هو ن  أخ وة، ، من الوة التابع ل" معلف من"، فان التابع ،  دخك املت وع مبداث 

 .121، فافبو"فيما هو يبع ل" في"، إذ لو م خي" ل  كن يبواث ل"
فابن عر    ص من قوة الصوفية بتفضيل الوة علف الن ،  ر دأن ب" من الن  من 
حيث يون" ألياث هلل مفضل من حيث يون" ن ياث ل"، أ،  ر دأن من الوة )من غ  

 .122األن يا (  كون مفضل من الن ، يما فبو ابن تيمية

                                                
 (.24 -245: 1) ،املرجع السابق 120
(، بترص صائن الد ن ال،ي"، لقيق:  سن بيداخفر، ط انتتاخات 559 -558: 1، )فصوص احلكمابن عر ،   121

 هع، ط مصطفف ال ا  احلل .1386الط وة الثانية  بترص القاشا ،أ ، 204بيداخ، قو، الط وة األأىل، أ  
الوالية لفبو نظر ة الو، ة عند ابن عر ، أالو قة بص الو، ة أالن ور مأ بص الن  أالوة؛ انظر: عل  شو  ييفيتش،  122

أىل ، الط وة األ، ترمجة أتقد : ميد الطي ، ط  اخ الترأ  النبوة  ند الشيس األكرب حميي الدين بن  ريب
 .85 -71ف، ،  يما   2004
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 وفية، قو و:أمن املسائل ال  يفر ابن تيمية هبا ف  فة الص
 أحدر األ اين: -

قاة ابن تيمية: "يان ابن   وص أالتلمسا  أغ هو  سوغون للر ل من  تمس  
لليبو  ة أالنصرانية يما  تمس  لإل  ف، أجيولون هذه طرقاث إىل هللا مبنةلة 
مذاه  املسلمص، أ قولون ملن خيتب هبو من النصاخى أاليبو : إذا عرفتو 

بقاةيو علف ملتكو. بل  قولون مثل هذا للمتريص ع ا  الترقيق ل  ضريو 
األأ ن...أهذا يان من   خ مذه  الذ ن  دَّعون الترقيق، أجيولون املترقق 
الذ   سوّ غ التد ن بد ن املسلمص أاليبو  أالنصاخى أاملتريص هو مفضل اخللق، 

ملتصوف أبوده عندهو علف ما ذيره ابن   وص أإخوان" هو الصوات،  ونون ا
علف طر قة الف  فة، ليس هو الصوات الذ  علف مذه  مهل احلد ث 

 .     123أالكتاب أالسنة"
 أعرض ابن تيمية لنقد بوض ف  فة الصوفية، فمنبو:

 ابن  ريب:
 كفر ابن تيمية ابن عر ، إ، من"  راه مقرب متفلسفة الصوفية إىل اإل  ف ملا ات ي م" من 

 ، أألن" ،  ث   علف ا،لا    ات غ ه، بل هو يث  ا،ضطراب الك ف اةيد الت   الكث
في"، أإحلا هو قائو مع خيال" الوا ع الذ   تخيل في" احلق يخر أال اطل مخرى، أهللا معلو مبا 

 . 124مات علي"
 ابن سبعني:

أابن تيمية  كفره، أميثر من الر  علي"، أبص مصول" ال  ا تقف منبا فلسفت"، حيث  قوة: 
"أمما ابن   وص: فأصل ما ت" من ي ف صاح  اإلخشا  أإْن مظبر تنقص" أحنوه من 
الك ف، أمن ي ف ابن خشد احلفيد، أ  الغ ات توظيو ابن الصائغ التب  لبن ل ة، أذأ " 
ات الفلسفة، أ ل  طر قة التوذ ة ات الترقيق، أمخذ من ي ف ابن عر ، أ ل  طر قاث ات 

طر ق غ ه، أإْن يان متاخياث  و ات األيثر، أمها أممثا ما  ستمدان يث اث مما لقيقبو مملا راث ل

                                                
 (.270 -268: 1) ،الصفدية 123
 (.143: 2) ،جمموع الفتا ى 124
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 لك" مبو حامد ات التصوف املخلوط للفلسفة، ألول هذا من مقوى األ  اب ات  لويبو 
 .125هذا الطر ق"

أعقد ابن تيمية مقاخنة بص ابن عر  أابن   وص، حيث  رى ابن تيمية مهنما مقل الناس 
لكتاب أالسنة أ  خ السلف، إ، من"  رى من ابن عر  معلو لحلد ث أالتصوف من مورفة ل

 .126ابن   وص، أمظبر لإل  ف من"، أمن ابن   وص محذ  ات الفلسفة من ابن عر 
 القو وي:

 رى ابن تيمية من القونو  ميفر من ابن عر  "أمقل علماث أإميا ث، أمقل مورفة لإل  ف  
، ]أم خل ات النظر أالك ف من ابن عر [، أملا يان مذه بو يفراث يان يل من أي ف املتا مل

 . 127حذ  في" يان ]يذا[ ميفر"
أعقد ابن تيمية مقاخنة بص القونو  أالنص  الطو  ، ف ود من ذير مهنما متفقان علف 

مية الض ة أالكفر؛ قاة:"النص  مقرب ]إىل اإل  ف[ من حيث اع،اف" للرب الصانع املت
عن اخللق، لكن" ميفر من  بة بوده عن الن ور أالترائع أالو ا ات، أمن الصدخ مقرب من 
 بة توظيم" للو ا ات أالن وات أالتأل" علف طر قة النصاخى، لكن" ميفر من حيث إن 
مو و ه ، حقيقة ل"، أإحلا  و د الو و  املطلق الذ  ، حقيقة ل" ات اخلاخج، أ ذا يان 

،ث، أمقل يفراث ات عمل"، أالنص  ميفر عم ث، أمقل يفراث ات قول"، أي مها يافر الصدخ ميفر قو 
ات قول" أعمل"، أ ذا  ظبر للوق   من عموف املسلمص من ي ف الصدخ من" إف  أزأخ 
أغرأخ، خمالف ملا  ا  ب" الر وة، يما  ظبر من مفواة النص  من" مرأ  أإعراض عما  ا  

ان النص  مقرب إىل الولما  ألن ات ي م" ما هو حق، يما من الصدخ ب" الر وة، أ ذا: ي
 .   128مقرب إىل الو َّا  ألن ات فوال" ما هو ع ا ر"

 التلمساين:

                                                
 .448 -447    ،بغية املر د 125
 .445   ،بغية املر د(، أ284 -283: 1) ،الصفدية 126
 (.161: 2) ،جمموع الفتا ى 127
 (.93 -92: 2) ،املرجع السابق 128
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التلمسا  مورأف بلق  الوفيف، أمساه ابن تيمية الفا ر التلمسا ، حيث  رى من" مخ ث 
 .130ذ  متأخر بو، أمع ذل   رى ابن تيمية من" مح129القوف أمعمقبو ات الكفر

أعقد ابن تيمية مقاخنة بص ابن عر  أالقونو  أالتلمسا ، فبو  رى من القونو  مت لقيقاث 
 .131من ابن عر ، أمن التلمسا  مت لقيقاث من القونو 

أذير ابن تيمية من مذه  هر،  ا،لا  ة مري  من    ة موا : " ل  اةبمية أتوطيلبو، 
ما  و د ات ي ف بوضبو من الكلمات ااملة املتتاهبة....أمن أرم ت الصوفية: أهو 

الةندقة الفلسفية، ال  ه  مصل التابو، أي مبو ات الو و  املطلق أالوقوة أالنفوس 
 أالوح  أالن ور أالو وب أاإلمكان أما ات ذل  من حق ألطل.

عر ؛ أ ذا هو مقرهبو فبذه املا ر مغل  علف ابن   وص أالقونو ، أالثانية مغل  علف ابن 
إىل اإل  ف، أالكل مت،يون ات التابو، أالتلمسا  معظمبو لقيقاث  ذه الةندقة أا،لا  

 .132ال  انفر أا هبا، أميفرهو لهلل أيت " أخ ل" أشرائو" أاليوف اآخر"
 ابن هود:

أيان من  قاة ابن تيمية: "أقد يان عند  بدمتق التيمل املتبوخ الذ   قاة ل" ابن هو ،
 .133معظو من خم ناه من هر،  ا،لا  ة زهداث أمورفة أخايضة"

أذير ابن تيمية من ابن هو  يان  تكلو علف األن يا  الث  ة مو ف أعيسف أ مد، أمن الرابع 
 .  134املنتظر معظو من هر،  أ ر و من  كون هو الرابع، مأ  صرص بذل 

 
 الباطنية:-4

                                                
 (.471: 2)، املرجع السابق 129
 .113  الفرقان، ، أ409   ،دبغية املر  130
 (.471: 2) ،جمموع الفتا ى، أانظر املرجع السابق 131
 (.175: 2) ،جمموع الفتا ى 132
 .520   ،بغية املر د 133
 (.284: 1) ،الصفدية 134

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45 

، أ رى من مصل   نبو 135ن املتفلسفة املنتس ص إىل اإل  ف رى ابن تيمية من ال اطنية م
، أمهنو  تظاهرأن للتتيع أهو ات 136مأخوذ من   ن ااوس أالصابئص )م  الف  فة(

 .137األصل م حدر
أيما   ق، فابن تيمية  ود ال اطنية مص ث ألقواة متفلسفة الصوفية، أ رى من مقواة 

 .138م حدر الصوفية تر ع إىل قوة هر، 
أ ر   ابن تيمية من      خوة ابن  ينا ات مذه  الف  فة هو يون مهل بيت" من 

 .139مت اع ال اطنية
مما حكو ابن تيمية ات مذه  هر،  الف  فة من ال اطنية؛ فبو عنده مشد ات الكفر 

 .140من مذاه  الف  فة مثل ابن  ينا أالفاخا 
 اطنية، يالكرما ، أالساستا ، إ، أمع من ابن تيمية اطلع علف تراث بوض ف  فة ال

من" ل   د خمايث خاصاث ات م  منبما، أيان نقده منص اث علف تل  املو وعة الك  ر أه : 
"خ ائل إخوان الصفا"، أبملض النظر عما حييط هبذه الر ائل من إشكا،ت يث ر؛ إ، 

، 141امطة الف  فةمن ابن تيمية جيولبو من اإلمساعيلية، أجيول يتاهبو مصل مذه  القر 
أ رى ابن تيمية من خ ائل إخوان الصفا يان  ا أت   ي   ات مأ اط الصوفية أالف  فة 

، مما يخ مل يتابتبا فيقوة ابن تيمية مهنا  142القائلص للفيض، أمهنا ين  الومدر  ر، 
 .143يت   ات الوق  الذ  بني  في" القاهرر خ ة املائة الرابوة من ا ارر

                                                
 .183   ،بغية املر د 135
 .194  ، املرجع السابق 136
 (.2: 1) ،الصفدية 137
 (.5: 1) ،املرجع السابق 138
 (.3: 1)، املرجع السابق 139
 (.276: 1) ،املرجع السابق 140
 (.27 -26، 10: 5) ،الدرن، أ330 -329   ،بغية املر د 141
 .180 -179   ،بغية املر د 142
 (27 -26، 10: 5) ،الدرن 143
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تيمية مقاخنة تكتف مأ " الت " بص التيوة أال اطنية أا،لا  ة من الصوفية؛  أعقد ابن
فيقوة: " ذا جتد بص الرافضة أالقرامطة أا،لا  ة اق،ان أاشت اه جيموبو مموخ: منبا 
الطون ات خياخ هذه األمة، أفيما علي" مهل السنة أاةماعة، أفيما ا تقر من مصوة امللة 

عون لطناث امتازأا ب" أاختصوا ب" عمن  واهو، مث هو مع ذل  أقواعد الد ن، أ د
 . 144مت عنون مت اغضون خمتلفون يما خم   أمسو  من ذل  ما ، حيصف"

 
 املنطق: -5

موقف ابن تيمية من املنطق هو ميثر اةوان  ا ترواذاث علف  خا ات ال احثص، لذا فا  ، 
يما بود  خا ات يث  من ال احثص من السنة م د حا ة إىل اإلطالة ات هذا اةان ، ،  

 600أالتيوة ات هذا اةان ، يدخا ة  مد حسن الة ن "منطق ابن تيمية" أه  ات قرابة 
 صفرة، أ خا ات عل   ام  النتاخ، 

 أ أحاأة هنا تلخيب خم " ات املنطق، مع بيان اخت اط نقده للمنطق بنقده للفلسفة عموماث.
 ائماث معلو من املنطق اليو   ، حيتاج إلي" الذي  أ،  نتفع ب"  قوة ابن تيمية: "ين  

ال ليد، ألكن ين  محس  من قضاايه صا قة ملا خم   من صد  يث  منبا، مث ت ص ة فيما 
 .145بود خطأ طائفة من قضاايه"

 أقد خلَّب ابن تيمية نقده للمنطق ات مخبع مقامات:
 ة إ، لحلد.األأة: إبطاة قو و من التصوخ ،  رينا

 الثا : إبطاة قو و من احلد  فيد التصوخ.
 الثالث: إبطاة قو و من التصد ق ،  ريناة إ، للقياس.

 .146الرابع: إبطاة قو و من القياس  فيد التصد ق
أ خا ة ابن تيمية للمنطق أنقده ل" غ  مقصو  ن لذا ما، بل  خس ابن تيمية املنطق أنقده 

الذ   كثرأن من ا،حتااج ب"، أ ذا  قوة: "أل  كن ذل  ]م  ل   علف املتكلمص، 

                                                
 (.103: 4) ،جمموع الفتا ى 144
 .3   ،الرد  لى املنطقيني 145
 .7  ، املرجع السابق 146
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إبطاة املنطق[ من مه ، ألن مه  يان  فيما يت ت" عليبو ات اإل يات، أت ص ة من يث اث مما 
 .147ذيرأه ات املنطق هو من مصوة فسا  قو و ات اإل يات"

 
 أثر الفلسفة   ابن تيمية:

خا ة مذه  فكر  مأ فلسف   أن من  تأ ر ب" من ، ميكن أل  شخب من  تومق ات  
 حيث  تور مأ ،  تور، أ، بد من  ستفيد من  خا ت" تل .

 فما الذ  ا تفا ه ابن تيمية من الفلسفة، أما الذ  مخذ منبا؟
هذا  ان  مبو من  وان  ابن تيمية الفكر ة؛ مغفل" الداخ ون، ف  نكا  جتد من 

ة ع د اايد الصمل  "مواقف خشد ة عند ابن تيمية"، أ  خا ات ات هذا اةان  إ،  خا 
بوض اإلشاخات عند لحثص أعلما   خر ن، مثل التيمل  مد زاهد الكو ر ، أ .  مد 

 عل  مبو خاين.
أ، ميكن ملثل هذه الوخقة من ليط )من حيث الكو مأ الكيف( مبا مخذ ابن تيمية من 

 بوض اةوان : الف  فة، إ، منين  أيتف  لإلشاخر إىل
 نقل ابن تيمية ي ف الف  فة ل  َّ ب" علف املتكلمص، يما ات خ  ابن خشد علف  -1

 . 148الملةاة
أ ر  ابن تيمية علف املتكلمص، ،  يما املتأخرأن منبو ب يان من مصوة  -2

مناهابو ات ا، تد،ة مأخوذر من مناه  الف  فة أمقوا و، يما قاة ات 
ك ف عامة من تكلو ب" من املتأخر ن مخذأه من ابن إحدى املسائل: "هذا ال

 .149 ينا"

 رى ابن تيمية من أتأ  ت املتكلمص أابتداعبو ه  ال  مبدت الطر ق  -3
للف  فة أأتأ   و، فيرت  هبذا علف إبطاة أتأ  ت املتكلمص، أمن ذل  

ا  ات قول" عن التأأ ل: "أ ذا يان هذا األصل الفا د مستلةماث للةندقة أاإلحل

                                                
 .4   ،الرد  لى املنطقينينب اضطراب ات (، أأقع ات ال83 -82: 9) ،جمموع الفتا ى 147
 (.441 -402: 3) ،الدرن :انظر 148
 (.19: 6) ،املرجع السابق 149
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 ايت هللا أممسائ"؛ فمن طر ه م اه إىل الكفر أالنفا  أاإلحلا ، أمن ل  طر ه 
 تناقض أفاخ  املوقوة الصر  ، أظبر ما ات قول" من التناقض أالفسا .

أمن هذا ال اب  خل  امل حدر أالقرامطة ال اطنية علف يل فرقة من الطوائف 
من ا تااب  و إىل بوض" الذ ن أافقوهو علف بوض هذا األصل، حو صاخ 

 عوه إىل ال اق  إن ممكن  الدعور، أإ، خضوا من" مبا م خلوه في" من اإلحلا ، 
 فان هذا األصل مناقض مواخض لد ن مجيع الر ل، صلوات هللا عليبو أ  م".

أقد خم   يتالث ل وض مئمة ال اطنية مساه: "األقاليد امللكوتية"  ل  في" هذا 
 .150ر يل فر ق بنرو من هذا الدليل"الس يل، أصاخ  ناظ

أا تفا  ابن تيمية من خ  بوض الف  فة علف بوض؛ فا تفا  من خ أ  ابن خشد  -4
علف ابن  ينا، أخ أ  السبرأخ   علف يث  من الف  فة، أخ أ  ابن ملكا علف 

 الف  فة، أخ أ  ابن   وص علف غ ه.
ر أ  علي"؛ هذا ات املسائل ال  فابن تيمية أيخذ من ي ف الرا  لي طل ب" ي ف امل

 كون الرا  موافقاث ، بن تيمية فيبا، م  من ابن تيمية عندما  ر د الر  علف قوة 
 ألحد الف  فة أيخذ م  خ  علف هذا القوة أل  فيلسوف  خر.

مما من  حية ا، تفا ر امل اشرر؛ فقد ا تفا  ابن تيمية من يث  من الف  فة،  -5
 أمنبو:

 ابن ملكا: -
هو معظو الف  فة أت  اث ات ابن تيمية، أجتد أت  ه الك   ات ا توانة ابن تيمية أ 

بك م" ات الر  علف املتكلمص، ات مسألة "حلوة احلوا ث" مأ "قياف األفواة 
 ا،ختياخ ة لهلل"، أمسألة "الولو اإل  ".

 أقد ا تفا  من" م ضثا ات نقده للمنطق، ات مسألة نقد "فكرر احلد عند
 .152، يما ا تفا  من" ات مسألة "األقيسة الترطية"151مخ طو"

                                                
 (.323 -322: 5)، املرجع السابق 150
 (.13 -12: 3) ،املعتربمبو الليات ال ملدا   املورأف لبن ملكا،  151
 (.155: 1)، املرجع السابق 152
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أقاة الديتوخ  مد عل  مبو خاين: "أمن الملر   من" قد نت  مذه  م  الليات 
تياخان متواخضان قد ،  تص ن قد ،  تص ن عن يث  حبقيقة موقف" الفلسف  

 قد هار بقدخ اخت اطبما للظرأف أامل بسات ال  صاح   ظبوخه، فبو مأ،ث 
موتقده اليبو   أاختضف اإل  ف   ناث، أهو م ضاث قد انتقد ابن  ينا أعمل علف 
هدف مذه " الفلسف  بقطع النظر عن يون" صاح  مذه  فلسف   د د 
 سترق أبن  كون موضع نقد للفقبا  املواخضص للنظر الفلسف  علف أ " 

 الوموف.
ن ل  ابن تيمية، الذ   افع عن م  أمأة املوقفص املتواخضص هو موقف الفقي" احل

الليات  أن فبو  قيق حلقيقة مذه " ات اخللق أاأللوهية، أقد  كون ات اق،اب 
املذه  ظاهرايث من املوقف الواف لألشاعرر ما  فسر لنا هذا الق وة املتسرع من 
 ان  خ اة الد ن، هذا لإلضافة إىل ما قد  كون ملثل" من مكانة خاصة عند 

ملسلمص حيث من" انقل  من اليبو  ة إىل اإل  ف عن طر ق ال رث فقبا  ا
 .153أالنظر، ، تقليداث لآلل  أاملتيخة"

 ابن خشد: -
أقد ا تفا  من" ابن تيمية يث اث؛ ،  يما ات خ ه علف ابن  ينا، أات خ ه علف 
املتكلمص؛ أخباصة إبطاة قاعد و ات "قياس الملائ  علف التاهد"، أيذل  ات 

ا تد، و علف أ و  هللا، عة أ ل، بدليل حدأث األعراض، أغ  ذل    إبطاة
 يث  من املسائل.

أالف  فة الذ ن ا تفا  منبو ابن تيمية يث ، لتاج  خا تبو إىل أق  طو ل، 
 أمكان ليس هذا  ل".

أ ن مل  اإلشاخر إىل من "اةةف" بتأ   فيلسوف موص علف ابن تيمية ات مسألة 
تاج إىل الدقة  أعدف التسرع، فمار  التتاب" ،  وين من ابن تيمية موينة ممر حي

                                                
، أانظر: 401ف،   1976، ط  اخ النبضة الوربية ي   ا س ت ريس الفكر الفلسف مد عل  مبو خاين،  153

، 10هع،   1413ط املكت ة األزهر ة لل،اث،  "املقدمات اخلمس  العشر ن"، مد زاهد الكو ر ، مقدمة يتاب: 
، املر سة الوربية للدخا ات أالنتر، الط وة دراسات   الفكر الفلسفي ا س ميالد ن األلو  ،  ي  أحساف 

 .148هع،   1400ألأىل ا
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نقل ذل  القوة من ذل  الفيلسوف؛ بل ،بد من شواهد مخرى توخث اليقص مأ 
 الظن الملال  بذل  الرم .

أا تفا  ابن تيمية من الف  فة ات الر  علف املتكلمص ات إبطا و "التسلسل ات  -6
ث ، مأة  ا"، أذل  ات تفر ق" بص قدف اآحا  املاض "، مأ ما  ورف "حبوا 

 أقدف النوع.
أملا يان ابن تيمية ات مورض اةداة مع الف  فة أاملتكلمص؛ فقد ا تومل  -7

ملفاظبو أمصطلرا و، أهذا ما ل  فول" السلف؛ ألذا فقد أضع قاعدت" 
املتبوخر، أه : "خماط ة مهل ا،صط ص لصط حبو" حيث  قوة: "أمما 

ط ة مهل ا،صط ص لصط حبو ألملتبو فليس مبكرأه؛ إذا احتي  إىل ذل ، خما
أيان  املوا  صريرة، يمخاط ة الواو من الرأف أالفرس أال،ك بلملتبو 

  .154أعرفبو، فان هذا  ائة حسن للرا ة، أإحلا يره" األئمة إذا ل حيت  إلي""

                                                
 (.43: 1) ،الدرن 154
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 إليها   كتب  اليت صرح ابن تيمية ابلرجوع املصادر الفلسفيةبعض فهرس 
 

 -م-
 أساس التأ يل، أتليف: القا ي  عمان.

 (.276: 1الصفد ة )
 

ا ســـرا إىل املقـــات األســـرى، أتليـــف: ابـــن 
  ريب.

 (.340: 5منباج السنة )
االفتخــــــــــــــــار، أتليــــــــــــــــف: أيب يعقــــــــــــــــوب 

 الس ستاين.
 (.1: 2 /301، 276: 1الصفد ة )

 
 ا خارات  التنبيهات، أتليف: ابن سينا.

: 8ن تيميعععة ات  خ  التوعععاخض )قعععاة عنععع" ابععع
 (: من" زبدر الفلسفة عندهو.244

 -166: 3 /314: 1 خ  التوععععععععععععععععاخض )
169 ،336/ 4 :258/ 5 :87 ،
101 ،104 ،105- 107 ،128- 
129 ،168 ،169/ 6 :19- 26 ،
40- 41 ،44- 45 ،59 ،70- 
72 ،78- 79 ،91- 92 ،99- 
102 ،277/ 8 :127 ،244- 
245 ،249 ،251- 258/ 9 :
233- 235 ،263- 267/ 10 :

33- 36 ،110 ،160- 161 .)
، 142، 137 -136: 1الصعععععععععععععععععفد ة )

165- 167/ 2 :284 ،339 .)
: 2 /353، 201: 1منبعععععععععععاج السعععععععععععنة )

197/ 3 :299.) 
 

األقاليــــد امللكوتيــــة، أتليــــف: أيب يعقــــوب 
 الس ستاين.

(، أفيعععععع": "أقععععععد 323: 5 خ  التوععععععاخض )
مسععععععاه خم عععععع ري يتععععععالث لعععععع وض مئمععععععة ال اطنيععععععة 

األقاليععععد امللكوتيععععة". أانظععععر:  خ  التوععععاخض 
: 1(، أالصععععععععععععععفد ة )132: 8 /58: 5)

276 ،301/ 2 :1 .) 
 

 األلواح العمادية، أتليف: السهر ردي.
خ عععععالة ات لفعععععظ السعععععنة ات القعععععر ن، ضعععععمن 

 .52،   1 امع الر ائل ج 
 _ت_

حتريـر الــدالئل   تقريــر املســائل، أتليــف: 
 أثري الدين األهبري.

: 1(، أفيعععععععععععع" )185: 6لتوععععععععععععاخض ) خ  ا
(: "أقععععععععععععد خم عععععععععععع ري األ عععععععععععع  378 -377

األهبععر ، أهععو ممععن  صععف" هععر،  املتععأخرأن 
لحلععععععععععذ  ات الفلسععععععععععفة أ قدمونعععععععععع" علععععععععععف 
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األخمعععععو ، أ قولعععععون: األصععععع با  صعععععاح  
 "القواعد" أغ ه ت مذت"".

 
تلخــــي  مــــا أتــــى بــــ  أرســــطو فيمــــا بعــــد 

 الطبيعة، أتليف: اثبت بن قرة.
 (.273 -272: 9) خ  التواخض 

 
تلخـــي  احملصـــل، أتليـــف:  صـــري الـــدين 

 الطوسي.
 (.248: 3منباج السنة )

 
ــــــــدين  ــــــــف: خــــــــهاب ال التلوحيــــــــات، أتلي

 السهر ردي.
: 9 /179، 172: 3 خ  التوعععععععععععععععععععاخض )

221- 222.) 
 

 هتافت التهافت، أتليف: ابن رخد.
 -397: 3 /162: 1 خ  التوععععععععععععععععاخض )

441/ 6 :210/ 8 :137- 138 ،
164- 172 ،174 ،175- 177 ،
187- 188 ،190- 200 ،203- 
217 ،225- 233/ 10 :141- 
143 ،149- 150 ،251- 252 .)

 (. 149: 1الصفد ة )
 -ص-

حكمــة ا خــراق، أتليــف: خــهاب الــدين 
 السهر ردي.

: 10 /230 -228: 9 خ  التوععععععاخض )
84- 88.) 
 

 احلكمة املشرقية، أتليف: ابن سينا.
منععععععع" ل  (،   عععععععدأ228: 9 خ  التوعععععععاخض )

  طلع علي".
 

 حي بن يقظان، أتليف: ابن طفيل.
(، أفيبعععا ا امععع" لععع" 56: 6 خ  التوعععاخض )

 لإلحلا .
 

_ _ 
داللــــــة احلــــــائرين، أتليــــــف: موســــــى بــــــن 

 ميمون.
 (.131: 1 خ  التواخض )

 _خ_
الــرد  لــى منطــق ا خــارات، أتليــف: ابــن 

 تيمية.
 (.281: 2الصفد ة )

 
يـــف: ابـــن الـــرد  لـــى املنطـــق اليـــو ين، أتل

 تيمية.
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(، أذيععر منعع" مصععنف  281: 2الصععفد ة )
ي ععع ، أمصعععنف خمتصعععر. ألولععع"  تععع  إىل: 

 الر  علف املنطقيص، أنقض املنطق.
 

 رسالة، أتليف: ابن سبعني.
 (.168: 6 خ  التواخض )

 
 الرسالة األ حوية، أتليف: ابن سينا.

، 18 -10: 5 /9: 1 خ  التوعععععععععععععععاخض )
50.) 
 

 مت الس ستاين.الزينة، أتليف: أيب حا
 (.106 -105: 2منباج السنة )

 
 _ش_

خـــرح ا خــــارات، أتليـــف:  صــــري الــــدين 
 الطوسي.

: 10 /56 -55: 6 خ  التوعععععععععععععععععععععععععاخض )
39- 44 ،111 ،164- 167 ،
: 3(. منبععععععععععععععععاج السععععععععععععععععنة )175 -174
299.) 

 
خـــرح إخــــارات ابــــن ســــينا، أتليــــف: ابــــن  

 كمو ة.
 (.87: 5 خ  التواخض )

 
ات، أتليــف: خــرح كــ ت أرســطو   ا هليــ

 اثبت بن قرة.
 .288الر  علف املنطقيص   

 
 الشفان، أتليف: ابن سينا.

، 11: 3 /288: 1 خ  التوعععععععععععععععععععععععععععععاخض )
140/ 6 :47- 48/ 8 :186/ 
10 :8.) 

 _ض_
 ــميمة   مســألة العلــم القــدمي، أتليــف: 

 ابن رخد.
 (.390 -383: 9 خ  التواخض )

 
 _ع_

 العقول العشرة  النفوس امللكية التسعة.
 (.35: 1خ  التواخض ) 
 

 -ف-
 الفتوحات املكية، أتليف: ابن  ريب.

 (.268 -267: 1الصفد ة )
 

 فصوص احلكم، أتليف: ابن  ريب.
 (،338 -336: 5منبععععععععععععععععاج السععععععععععععععععنة )

ا  الرين أمأليعا  التعيطان الفرقان بص مأليأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 

، أخ ععالة ات اةععواب عمععن  قععوة 112  
إن صععععفات العععععرب توعععععاىل نسععععع  إضعععععافات 

، 1من  عععامع الر عععائل ج ضععع أغععع  ذلععع ،
  164- 167. 

 
 -ف-

 املبدأ  املعاد، أتليف: السهر ردي.
خ عععععالة ات لفعععععظ السعععععنة ات القعععععر ن، ضعععععمن 

 .52،   1 امع الر ائل ج 
 

املعتـــرب   احلكمـــة، أتليـــف: أيب الربكـــات 
 البغدادي )ابن ملكا(.

 /172 -164، 20: 2 خ  التوععععععاخض )
3 :302/ 4 :26/ 6 :98 ،247/ 
9 :397 ،400- 409 ،416- 

418 ،423- 434/ 10 :3- 5 ،
(. الصعععععععععععععععععععععععفد ة 104 -100، 10 -7
(1 :45/ 2 :111 ،253- 256 ،

332- 333.) 
 

 مناهج األدلة، أتليف: ابن رخد.
: 7 /237 -212: 6 خ  التوععععععععععععععععاخض )

345- 347/ 9 :69- 82 ،84- 
99 ،106- 110 ،112- 113 ،

122- 132 ،321- 324 ،326- 
333 ،336 ،348- 354 ،370- 
371 ،378- 382/ 10 :197- 
200 ،207- 208 ،214- 215 ،
219- 221 ،224- 229 ،243- 
249 ،259- 269 ،281- 282 ،
289- 290 ،298- 300.) 

 
 _ن_

 الن اة، أتليف: ابن سينا.
(، أالصععععععععععععفد ة 98: 10 خ  التوععععععععععععاخض )

(2 :181- 186 ،187- 188.) 
 

 ظـــــــم الســـــــلوف ) ئيـــــــة ابـــــــن الفـــــــار ، 
ة(، أتليـــــــــف: ابــــــــــن قصـــــــــيدت  املشــــــــــهور 

 الفار .
الفرقععان بععص مأليععا  الععرين أمأليععا  التععيطان 

 -168: 6. أ خ  التوععععععععععاخض )119  
169.) 

 

 

 

 

 

 

 

 (1امللحق رقم )
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 ه بر ل" أاليوف اآخر  أاإلميانوحيد هللا (: "ت38 -31: 9قاة ابن تيمية )رموع الفتاأى 

السوا ر من األألص  مهللومل الصاحل هو أا اإلميانمت زمة مع الومل الصاحل فأهل هذا  مموخ
 إ،فكل من يذب الر ل فلن  كون  مشقيا متريون  اإلميانأاآخر ن أاخلاخ ون عن هذا 

متريا أيل مترك مكذب للر ل أيل مترك أيافر للر ل فبو يافر لليوف اآخر أيل من  
أيذل   ولنا ) :ىليفر لليوف اآخر فبو يافر للر ل أهو مترك أ ذا قاة   ران" أتوا

بوض زخرف القوة غرأخا ألو شا  ما  إىلأاةن  وحف بوضبو  اإلنسدأا شياطص ع ن لكل 
هو  أليق،فوا ما أل ضوهالذ ن ،  رمنون لآخرر  مفئدر إلي"فذخهو أما  ف،أن ألتصملف  فولوه

 إىلبوضبو  أاةن  وحف اإلنسأهو شياطص  معدا مجيع األن يا   و  منفأخل    (مق،فون
بوض القوة املةخرف أهو املة ن احملسن  ملرخأن ب" أالملرأخ هو التل يس أالتمو " أهذا شأن يل  

أغ هو من األألص  أاملتكلمة املتفلسفة ممري ف أيل عمل خيالف ما  ا ت ب" الر ل من 
 معدا ف ي   منفأخل  أل ضوهالذ ن ،  رمنوا لآخرر  مفئدر إلي"أاآخر ن مث قاة ألتصملف 

لآخرر  اإلميانخمالفة الر ل أترك  منالذ ن ،  رمنوا لآخرر   فولو  مفئدر إلي"الر ل تصملف 
 اتفخالف الر ل يما هو مو و   معدائبوزخرف  إىل مصملفمت زمان فمن ل  رمن لآخرر 

و أقاة تواىل ألقد  ئناهو بكتاب فصلناه علف عل األمة هذه اتالكفاخ أاملنافقص  مصناف
أتأ ل"  قوة الذ ن نسور من ق ل قد  أييتأتأ ل"  وف  إ،هدى أخية لقوف  رمنون هل  نظرأن 

 إت اعالذ ن تريوا  منفأخل  اآ ة ا ت خ ل خبنا لحلق فبل لنا من شفوا  فيتفووا لنا 
 ا  أتأ ل" أهو ما اخل ب"  ا ت خ ل خبنا لحلق أهذا   إذا قولون  الر الةالكتاب أهو 

قاة خب ل  اعم  وف القيامة  أحنترهأمن اعرض عن ذيرى فان ل" مويتة ضنكا يقول" 
 من تت   ايتنا فنسيتبا أيذل  اليوف تنسف اخل  أقد ين  بص ا قاة يذل  اعم  حترتين

السوا ر أاصل الناار من الوذاب  مصل منن تريوا ات اع  ايت"  صي بو ما ذير  فقد ت ص  الذ
بر ل" أاليوف اآخر أالومل الصاحل   أهذه  أاإلميانأحده ، شر   ل"  هو توحيد هللا بو ا ت"

ليس فيبا األمر بو ا ر هللا أحدر أالنبف عن  امل تدعةحكمتبو أفلسفتبو  اتاألموخ ليس  
األخأاص  اتبنور علف ما  إذ نسبو  برم حدث  إحلاالوال  اتع ا ر املخلوقات بل يل شرك 
أان صناعة الط  و أاألصناف أالتو د  ا  وخث منافع أ دفع  أاأل ساف من القوى أالط ائع
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للترك أالفاعلون ل" أمن ل أيمر للترك منبو فلو  ن" عن" بل  قر هر،   اآمرأنمضاخ فبو 
أهر،  أان خ   املوحد ن تر يرا ما فقد  ر   غ ه املتريص أقد  ورض عن األمر ن مجيوا 

 فاألألونا يان خةأ بو املتقدمون أاملتأخرأن أيمرأن للترك فتدبر هذا فان"  فع  دا   أ ذ
،  اإل  فملة  اتالصملرى أ و دأهنا أبصناف الو ا ات يذل  يانوا  اآ ة سمون الكواي  

،  و  ون التوحيد  مأأيمرأن ب"  مأ نبون عن الترك أ و  ون التوحيد بل  سوغون الترك 
 األن يا  منفس املفاخقة األنفس ي  أامل ئكة أع ا رع ا ر الكوا  اتمن مصنفا و  خم  أقد 

توحيدهو للقوة ، للو ا ر أالومل  فاحلاا عوا التوحيد  إذاالترك   أهو  مصلأغ هو ما هو 
الد ن هلل أع ا ت" أحده ،  إبخ   ا ت ب" لر ل ،بد في" من التوحيد  الذ أالتوحيد 

 األمسا هو توطيل حقائق  إحلا دعون"  ذ ال،  ورفون" أالتوحيد  ش  شر   ل" أهذا 
فلو يانوا موحد ن    اإلشراك م  اب معظوأالصفات أفي" من الكفر أالض ة ما هو من 

 صفوا هللا مبا أصفت" ب" خ ل" لكان موبو التوحيد  أن الومل أذل   منللقوة أالك ف أهو 
 تخذ إ ا  أن ما  واه أهو  و د هللا أحده أ  من،بد من  لأالناار بالسوا ر  ات،  كفف 

القوة أالك ف موطلون  احدأن ، موحدأن أ،  اتهللا فكيف أهو  إ،موىن قوة ، ال" 
 اتأذأ " ي ف مورأف أالذ ن  خلوا  األأةللر ل فليس في" للمولو  اإلميانخملصون   أمما 

بو حا، من  قر فأحسن اآخرامللل منبو  منوا ب وض صفات الر ل أيفرأا ب وض أمما اليوف 
أمنبو من  نكر املوا  ن مجيوا أمنبو من  قر مبوا  األخأاص الواملة  األ سا  أن  األخأاصمبوا  

أ و في" من ا،ضطراب ما  الفاخا نصر  م  الثا الث  ة ملولمبو  األقواة أن اةاهلة أهذه 
امللل من ،  إىلاملنتس ص الصواب   أقد مضلوا بت با و من  إىلل  بتدأا في"  مهنو ولو ب" 

هللا   فاذا يان ما ب" لصل   السوا ر أالناار   من التقاأر ليس عندهو  إ،حيصف عد ه 
أالسيا ات يما قاة هللا تواىل  ولمون ظاهرا  أاإلعماة األخ  مص  يان ما أيمرأن ب" من 

الولوف النظر ة فالصواب من احليار الدنيا أهو عن اآخرر هو غافلون     أمما ما  ذيرأن" من 
فليس عندهو من" ما لصل ب" الناار أالسوا ر بل  اإل  الولو  أإماالدنيا  ات منفوت"منبا 

،  اإل ية الولوفأغال  ما عندهو من" ليس مبتيقن مولوف بل قد صرص م اطص الفلسفة من 
الظن أإن الظن  إ،با خلق فليس موبو فيأاأل لألحرى تكلو فيبا  أإحلااليقص  إىل  يل فيبا 

عظيو لهر حو قيل مرر  ممر،  ملىن من احلق شيئا أ ذا  و د عندهو من املخالفة للر ل 
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بص  الذ الك اخ ممن  ورف الك ف أالفلسفة أاحلد ث أغ  ذل  ما الفر   األشيا ل وض 
أمن شاخيبو  ر د من الذ  ضل  القرامطة أال اطنية  األيرأالف  فة فقاة السيف  األن يا 

مولمبو  منبوض ذل  أهذا لب  طوة أصف" ليس الملرض هنا ذيره   أإحلا الملرض  ات
ه  قليلة املنفوة  أال خيوضون فيبا  ال  األموخأضع منطقبو ليةن ب" ما  قولون" من هذه 

 منفأما    م ضاالدنيو ة  األموخ اتالدنيو ة أقد  ستملىن عنبا  األموخ اته   إحلامنفوتبا  أميثر
 وزن هبا ما  و   السوا ر  مأ وزن هبذه الصناعة ما ليس من علومبو أما هو فو  قدخهو 

فبذا ممر ليس هو فيبا أ قد  ول هللا لكل ش   قدخا  األليوأالنويو أالناار من الوذاب 
أالقوف أان يان  و ذيا  أفطنة أفيبو زهد أمخ   فبذا القدخ ،  و     السوا ر أالناار   

بر ل"  أاإلميانع ا ت"  أإخ  لهلل أتوحيده  اإلمياناملتقدمة من  لألصوة إ،ذاب من الو
 ريت  فالذ  اإلخا رأالومل الصاحل   أإحلا قور الذيا  مبنةلة قور ال دن أقور  اآخرأاليوف 

 سم" أبدن" بدأن  ات كون مبنةلة من  رتف قور  األصوةبدأن هذه  أإخا  ةفضائل علمية 
أيل من هر،  أهر،  ،  نفو"  أاإلماخراملل   مهلأمهل الرم  أالولو مبنةلة    األصوةهذه 

 األموخ و د هللا أحده ، شر   ل" أ رمن بر ل" ألليوف اآخر أهذه  من إ،ذل  شيئا 
يان   أإ،فيسترق الثواب  اآخر رمن بر ل" أ رمن لليوف  منمت زمة فمن ع د هللا أحده لةف 

 ".قام  علي" احلاة للر ل إذاالوذاب هذا  اتلد الوعيد خي مهلمن 
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