
 اجلنَىريُ اجلسائريُ الدميكراطًُ الشعبًُ.

 وزارَ التعلًه العالٌ و البحث العلنٌ.

 كلًُ أصىل الديً.                                 جامعُ األمري عبد الكادر للعلىو اإلشالمًُ.

 .األدياٌمكارىُ  قصه العكًدَ و                                                       . قصيطًيُ

 الرقه التصلصلٌ:

 رقه التصجًل:

  قواعد نقد العقائد عند

 ابن تيمية.

 يف الفلصفُ اإلشالمًُ. الدكتىراهرشالُ ليًل درجُ 

 اجلامعُ األصلًُ الرتبُ الصفُ جليُ املياقشُ

 األمري عبد الكادر. أشتاذ تعلًه عالٌ رئًض عبد الىٍاب فرحات

 األمري عبد الكادر. تعلًه عالٌ أشتاذ مكرر اشعًد علًىاٌ

 األمري عبد الكادر. أشتاذ تعلًه عالٌ عضى عبد الكادر جدٍ

 2قصيطًيُ  أشتاذ تعلًه عالٌ عضى رابح مراجٌ

 2شطًف دكتىر عضى عبد العسيس بىشعري

 اشعًد علًىاٌ. إشراف األشتاذ الدكتىر:                إعداد: بلًل عبد الكريه.        

 .2034-2031/ 3416-3415الدراشًُ: الصيُ



 ملخص.
حتمل  فهيمن ضنائن العلم و غواليو، أهنا  غريىم؛ و مباحث مقاالت اإلسالميني وسمت 
و القلم لو راقما، بإظهار شعار من شعائر علماء األمة الصوت اإلسالمي عاليا،  معامل

و بيان وظيفة من وظائفهم ادللية، و أصل أصوذلا التعبدية، و ىو مشروعية الرد على  اإلسالمية،
ليميز اخلبيث من  أىل ادللل و أصحاب النحل،مقاالت آراء و ادلخالف، و نقد عقائد و 

 .الطيب، و الغث من السمني، فيطرد الدخيل، و يستخرج الدخن
و ليبقى سوق  ،قدحا و محاية لو من العاديات عشية و صبحا، ا؛ حراسة للدينكل ىذ

      .مجعا ، و حتفظ الوحدةنصحا األمر بادلعروف قائما
بالتأصيل للعقائد السلفية، و الدفاع عن العقيدة اإلسالمية و ابن تيمية شغل فكره و حياتو 

بيان ما خيالفها، و النظر و  كالرواسي،لتشييد قواعد  يسعى  من كل ما يراه دخيال عليها، و
فيما عند الفرق و الطوائف األخرى، و نقد اآلراء و دتحيصها ليميز اخلبيث من الطيب، ابتغاء 

 ألقوال، و التبست كثري من ادلسائل على الناس.تصنيفها بعدما  كثر االضطراب و تشعبت ا
  من الشخصيات اإلسالمية األكثر تأثريا يف األمة اإلسالمية، سواء من ادلقبلني عليو  و ىو

 منهجو، أو الرافضني لو و دلنهجو. و على
  ، من اتباع أو ابتداع،حنلة أو ملة علم هبا إال نقدىافقد شغل الورى بعلمو، و ما خلت  

 و خلف ندوبا على مذاىبهم. أو علة وىم، أو جودة فهم
حصرىا، أضاء هبا دياجري  عسرحىت  ترسائل منضودة، كثر  مصنفات مشهودة و لو و

 نور -نور على نور -لو مل دتسسو نار يء وضالظالم احلالك للبدع، مبشكاة يكاد نورىا ي
الطريق القومي، إلحياء  بيان القسطاس ادلستقيم، و بذاك رامو السنة النبوية،  القرءان و نور

 الدين.
ضعف أمر اخلالفة العباسية فيو، و تدىورت أحواذلا السياسية، فكان  ابن تيمية زمنو عصر 

     بعد تدمري بغداد، و اخلليفة ال يسوس غري حاضرة البالد، و سلطانو ال يباعد أسوار بغداد، 
و الفضالء منها،  سها و دورىا و قصورىا، و فرار العلماء و األدباءو ختريب مكتباهتا و مدار 

انتقلت احلركة العلمية و الفكرية حنو الشام و مصر، فحدثت هنضة علمية، بإقبال العلماء هبمة 



        عالية على نشر العلم، يف حلق التدريس و التصنيف، إستدراكا دلا فقد بأرض خرسان 
 .و العراق

         مصار، و ذىبت منها احلضارة؛ اليت ىي سر اهلل يف حصول العلم إذ  دلا خربت تلك األ
ذىب العلم من العجم مجلة، دلا مشلهم من البداوة، و اختص العلم باألمصار  و الصنائع؛

 .ادلوفورة احلضارة
 س ر األقوال و فهممها تشعب الشقاق، لوقوع االضطراب يفكثر اخلالف و و بذاىب العلم  

 العملية. يف ادلسائلية العلمية و راءن أىلها، و قلة النظر، و تفرع اآلع
 دوافع االختالف عديدة، و بواعث اخلالف متعددة، بعضها لو خصوصيات ادلكان، و كانت

 .و ظروف الزمان، و بعضها متعلق بطائفة من الناس دون غريىم، و أفراد دون سواىم
   مجاعة سنية اخلالف العقدي قسم الناس بني مسلم و كافر، و من معهم أصل اإلسالم بني و 

 مصيب و خمطأ. و الفرق ادلبتدعة، و أىل السنة و اجلماعة بني 
، و ال من كان من الفرق و احلكم على صاحبها هباع يف البدعة و وقال تالزم بني الأ مع اعتبار

السبعينية؛ ادلخالفة للفرقة الناجية أن يكفر، بل معهم أصل اإلسالم، و للفرقة الناجية أصوذلا، 
الفرقة من كان من فمن دخل اإلسالم بيقني و أركانو؛ ال خيرج إال بيقني و نقض أركانو، و كذا 

 الناجية من أىل السنة و اجلماعة.
      منهم رلتهد خمطئ، و متأول مقتصد، و جاىل معذور، ادلخالفون ألىل السنة ليسوا سواء؛ف

 .و متعدي ظامل، و كافر ضال
 و من ىنا كان موضوع الرسالة حبث قواعد ابن تيمية يف نقد العقائد، بتجلية أسباب

الختالف بني ادلسلمني يف عقيدهتم؛ رغم أهنم ورثوا على احملجة البيضاء، مث ظهر بينهم االنقسام ا
   السبل فكانوا طرائق قددا، و اختلفوا على دينهم كما اختلف الذين من قبلهم،  و تشعبت هبم

 و إن كان للخالف دوافع طبيعية كونية تقتضيها الًتكيبة البشرية الفطرية.
منو بيان القسمة احلسنة فيما يراه  كان فكل اختالف مذموما لذاتو،   ابن تيمية مل يعد الذ 

 من اختالف مقبول و يصعب دفعو، و آخر مذموم؛ و ىو متنوع و احلكم فيو ال يطرد.
نتلمس أنو يبين منهجو  :قواعده يف النقدمن و فرز  ،اعيفومن تض حبث يف منهج ابن تيمية امم

 و اعتبار احليثيات اليت تكتنف ظهورىا،  ،النقدي على قاعدة ادلوازنة، ادلوازنة يف النظر يف ادلقالة



 .نو و تقواه و علمو و خدمتو لإلسالمو ادلوازنة يف القائل بالنظر لتدي
     و مستوى النقد و التقييم، و يفرق يف احلكم بني القول و قائلو فكان يفرق بني مستوى الرد 

 و الفعل و فاعلو.
مبنية على مسألة التزاحم يف األحكام الشرعية، و ىي مسألة ذلا  هو قاعدة ادلوازنة عند

أفعال ادلكلف، و على يف احلكم على  احلاجة ذلا تكثر ، غري أنوعالئق و شعب يف علوم عدة
 ادلكلف نفسو، و تقييم احلال و نقد الرجال.

حال التزاحم يف احلكم على  الشرعية و بناء على ذلك يعلم أن ابن تيمية يعمل ادلوازنة
عليهم مبا أورده ، فال يستصاغ االستدالل بنقده لبعض ادلقاالت ألفراد من الناس فيحكم ادلعني

طوائف من أىل الكالم، أن يرفض كالمهم من كالم يف الرد، و ال يتضمن توسعو يف الرد على 
ادلسلمني من مجيع  نظاركالم  تثمرو تفصيال، بل ىو يستعني ببعض ما يراه صائبا، و يس مجلة

 الباطنية و ادلناطقة و الفالسفة. حال مناقشة الطوائف
ادلوازنة  يذكر خريىم و إن قل، و ىو ىنا يبين كالمو على قاعدة دح فضائلهم وو مي 

 .مبن فيو بدعةحىت النصرة  و ،الشرعية
إن رام الفصل  اليت يطالب هبا اجملتهد مقاصد اإلسالممن يعدىا  تزاحم األحكام و مسألة  

 .يف أحوال ادلكلفني، أو تصنيف الناس على منهج مستقيم ضاءيف النوازل، أو الق
من متكلمي أىل  عنده أىل الكالم، و ىم أفاضلاألشاعر  و يف نقده للفرق الكالمية يعد

 قرب للحنابلة عقدا، و األكثر تعظيما للسنة بني أىل الكالم.، و األالسنة و اجلماعة
طبقات و حنل،  وإلسالمية، شأنو شأن باقي الفنون، و أىلأما التصوف فهو من العلوم ا

      و مدارس  أقوام ؛و بني ىؤالء و ىؤالءالسنة، و آخرون فالسفة،  منهم مشايخ الكتاب و
 .و طرق

     و تاريخ نشأهتا، و عالقتها مع غريىا، ادلقاالتل و أصيف النقد ببحث ابن تيمية و اىتم 
 .ثبات اإلمسالك  و انقد أدلته و



Résumé. 
 

La science des groupes de penseurs ainsi que la critique 

des pensées est considérée comme l’une des  plus 

importantes des sciences, car elle représente une science 

particulière visant à défendre et préserver la foi islamique. 

Ibn Taimia, est l’un des plus brillants savant théologiens 

musulman qui s’est occupé véritablement de la défense de 

foi islamique. 

Ainsi il a critiqué l’ensemble des communautés qu’à 

côtoyer dans son époque ; Il sait faire la différence entre 

l’ensemble des divergences en matière de foi entre 

musulmans. 

Il se démarque des différents, qui naissent entre 

musulmans ainsi que les divergences qui touchent à l’origine 

de la religion. 

Ibn Taimia développe sa critique envers les autres savant 

notamment sur la question d’équilibre entre les différents 

dires constatés tout en prenant en compte la différence entre 

le dire et leurs reporteurs La similitude est essentiellement 

basée sur la question d’interpénétration des jugements 

légitimes visant exclusivement la personne concernée, dans 

son époque correspondante. 

Ibn Taimia a une perception envers les dires dans l’espace 

environnemental et celui de son reporteur ; de même qu’il 

prend en considération l’appartenance de l’individu à sa 

religion islamique, son degré de scientologique et ses dires 

avant développer n’importe quel jugement. 



Summary. 

 

 Labele Investigation Islamists articles and others; it carries 

landmarks Islamic, and the pen has dessin, showing the slogan 

of the rituals of Muslim scholars, and the statement of the 

function of their jobs denominational, and out of assets 

devotional, and is the legality reply the violator, and criticism 

of the beliefs, opinions and articles of  people has boredom 

and bee owners, to distinguish the bad from the good, and 

wheat from the chaff, expelled the intruder, and extracted 

millet. 

All this; guard of religion on every time, and the market for 

the Promotion of Virtue remains standing advice, and kept the 

unit collectively. 

And Ibn Taymiyyah held idea and the defense of the Islamic 

faith of all what he sees as an outsider to, and seeks to 

construct greats rules, and indicate opposers, and to consider 

when teams and other communities, and criticism of views 

and scrutinized to distinguish malignant from the good, in 

order to be classified after many turmoil and branched words, 

and confused many of the issues on people. He has served 

mankind with his knowledge, and they are free bee or the 

religion of science only criticism, follow or invent, or the 

quality of understanding or bug illusion, and behind scars on 

their doctrines. 



And his works remarkable and messages, abounded even 

indigestion inventory, light them darkness of heresies, And the 

opinin of Ibn Taymiyyah time of weakness is the Abbasid 

Caliphate in it, and their political conditions deteriorated, was 

the Calipha not decay is the capital of the country, and his 

power does not distance the walls of Baghdad, after the 

destruction of Baghdad, and sabotage their libraries and 

schools and their role and limitations, and the flight of 

scientists and writers and virtuous ones, moved the scientific 

and intellectual movement toward Syria and Egypt, And there 

were a scientific renaissance, scientists actively sought after 

high on the dissemination of science, in the throat of teaching 

and classification, to the land of Khorasan and Iraq. 

As what ruined those Alamassar, and went civilization; which 

is the mystery of God in that science and Trades; gold flag of 

the Persians sentence, because respondents nomadism, and 

singled out science alamassar civilization. 

And the motives of many differences, and multiple emitters 

disagreement, some of which particularities of the place, and 

circumstances of the time, and some of them related to a range 

of people and not others, and individuals. 

And disagreement nodal divided people between Muslim and 

infidel, and with them out of Islam among the Sunni group 

and the difference innovators, and the Sunnis and the 

community is right and wrong. 

With regard not correlation between falling into heresy and 

sentenced the owner, and not from the teams ;violation of the 



band survivor to atone, but with them out of Islam, and the 

band survivor assets, it is Islam entered certainty and corners; 

does not come only certainty as well as of the band was the 

survivor of the Sunnis and the community. 

And from here was the subject of the message Search rules Ibn 

Taymiyyah in cash faiths, causes of differences among 

Muslims in their faith then back them split and branched 

stranded. They were methods, and disagreed on religion also 

disagreed those before them , and if the dispute is required 

cosmic natural motives innate human structure. 

 So no longer Ibn Taymiyyah difference disgraced itself, was 

it good statement division deems acceptable from different 

and difficult to pay, and last blame worthy;, is a diversified 

and the government must not be expelled. 

Which research in the curriculum of Ibn Taymiyyah of 

Tdhaaifa, and sort of rules in cash: are feeling it builds critical 

approach on the basis of the budget, the budget in 

consideration of the article, and consider the merits that a neat 

appearance,Budget and in the view given to convict him and 

his piety and his knowledge and his service . 

 


