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Alle lof behoort aan Allah. 
 

Ibn taymiyah en de filosofie 
 (deel1)   
 
Sheikh el Islam ibn taymiya zegt: Etymologisch 
betekent de term filosofie: “Liefde voor de wijsheid”1.  
Hij verwijst naar de Griekse filosofen, hoewel alle 
beschavingen met of zonder een openbaring een eigen 
wijsheid hadden, zoals bijvoorbeeld de heidense 
godsdiensten uit Indië. De wijsheid in de Islam, 
ondericht de geleerden de leer die Allah aan zijn 
profeet openbaarde.  De fameuze imam Malik 
definieerde de wijsheid als volgt: ”De wijsheid is , de 
religie begrijpen, vervolgens toepassen.” In het gebruik 
betekent een filosoof, een disciple van het denken en 
de griekse wijsheid2. 
  
De Grieken waren de natuurwetenschap (fisica), 
wiskunde en het astronomie machtig. Wat de 
theologie betreft, sprak Aristoteles en zijn volgelingen 
weinig over. Zonder te vergeten dat grotendeels van 
diens toespraken fout waren als het over de teologie 

                                                 
1 Manhaj e-Sunna (1/359) 

2 E-Safdiya (2/325) 
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gaat. De Grieken en de Romeinen zijn heidenen die 
idolen en sterren vereren.3  Aristoteles leefde 300 jaar 
voor Christus en hij was de politieke raadgever van 
Alexander zoon van Filip van Macedonië. Sommigen 
dachten onterecht dat hij Doe Alqarnain was, die in de 
Koran werd vermeld.  In tegenstelling tot Alaxender de 
Grote, was Doe Alqarnain een monotheïst. Hij leefde 
elders en lang voor Aristoteles en bereikte het einde 
van Oosten en Westen. Hij bouwde met name de dam 
die momenteel Gog en Magog tegenhouden. De 
Macedoniër heeft nooit zijn limites bereikt, laat staan 
dat hij die fameuze dam heeft gebouwd.  
  
 
 De romeinen en de grieken aanbaden de zon, 
de maan en de sterren, waarvoor ze tempels bouwden 
en stanbeelden maakten. Zij geloofden ook in de 
magie van Nemrod zoon van Canaan.  Er zijn nog 
steeds sporen van deze vorm van heidendom in het 
Oosten, zoals in Turkije en Khata. Ze hingen een krans 
aan het stanbeeld en verheerlijkden hun idool, zonder 
te vergeten de vriend van Allah Abraham te beledigen. 
Deze praktijken vonden plaats in Sham, Egypte en Irak.  
 
  

                                                 
3 E-Rad ‘alâ el Muntiqyîn (323-324) 
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..... Harran4 is de stad waar Ibrahim geboren is, een 
andere hyphothese geeft aan dat hij van Irak was. Zij 
(inwoners van Haran) bouwden verschillende tempels 
ter ere van ‘‘het eerste principe‘‘ of ‘‘het eerste 
intellect“, of de zon of de maan enz.. 

Het christendom vestigde zich in Haran5, maar het 
sabeisme duurde tot en met de komst van de Islam. Er 
bleven nog altijd sabeens filosofen in het noorden van 
Irak wonen die auteurs waren of die geneeskunde 
beoefenden. Sommige onder hen zijn zich niet bekeerd 
tot de Islam.  

                                                 
4 Harran is de geboorteplaats van Ibn Taymiyyah. Op zij zesjarige leeftijd 
emigreerde hij met zijn familie naar Damascus om te ontsnappen aan de 
Mongoolse invasie in Haran. Het is interssant deze emigratie te vergelijken met de 
haditeh van de profeet vzmh:”Er zullen emigraties na emigraties plaats vinden en 
mensen (in een overlevering, “de beste onder de mensen”)  zullen vluchten naar 
het land van Ibrahim.” Overgeleverd door Ahmed (1/83,198,199). Ibrahim vzmh 
vluchtte van Iraq naar het shaamgebied, Slechte gebeurtenissen zijn vaak een 
voorloper van heilzaam gebeurtenissen.... .  

5 Helena moeder van Constantijn de Grote is oorspronkelijk van Harran. Geleerden 
en christelijke monniken wisten zeer goed, dat de Romeinen en de Grieken zich niet 
gemakkelijk zullen distantiëren van het heidendom. Daarom hebben ze voor hen 
een religie gecreëerd die een middenweg is tussen de weg van de profeten en de 
weg van heidenen. (Zie:  E-Rad ‘alâ el Muntiqyîn 335). 
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El Farabi vestigde zich in Harran in de vierde eeuw na 
de Hijra. Hij haalde zijn filosofische insperatie bij de 
inwoners van Harran. Thabit ibn Qurra (288 H) heeft 
een comentaar van de “metafysica“ van Aristoteles 
geschreven. Dit werk kwam in veel handen terecht en 
bevat veel fouten. 

Er bestaan twee soorten sabiërs: Monotheïsten en 
polytheïsten. De monotheïsten waren onderhevig aan 
de wetten van Thora, vervolgens aan de wetten van de 
Evangelie voor zijn afschaffing. Aanvankelijk volgden 
de sabiërs de religie van Ibrahim (de hanif). Daarna 
innoveerden ze sommige vormen van associaties en 
werden nadien in het algemeen heidenen, zowel 
Hindoes of Arabieren, met de overtuiging dat het 
heelal geschapen is.6  

Aristoteles is de eerst die de oneindigheid van de 
heelal steunde. De historicus Mohammed ibn Yusuf el 
‘Amiri vertelt dat de oude Grieken naar de Palestina 
reisden, waar ze kennis kregen van volgelingen van 
profeten Salamon en David. Pythagoras zou de wijze 
Luqmane hebben ontmoet. Aristoteles integendeel 
reisde niet naar het land van de profeten, daarom was 
het onmogelijk om beinvloed te worden door de 

                                                 
6 Idem. (328-334). 



 

 7 

kennis van de profeten. In feit erkenden de eerste 
Grieken dat de wereld een oorsprong heeft en dat er 
een ander wereld bestaat boven deze wereld, namelijk 
het paradijs zoals de Koran vermeld. De filosofen zoals 
Socrates als Thales geloofden zelfs in de verrijzenis van 
de lichamen.7 

De moslim filosofen zoals Averroes en Avicenne 
probeerden het gebrek aan belangstelling van de 
Grieken aan de religie te verdoezelen.  

Zij probeerden de religie en het Griekse denken te 
verzoenen met behulp van ‘ilm akalam8, Ze geloofden 
dat principes van de filosofie niet contradictorisch zijn 
met de leer van de profeten, maar diep in hun 
binnenste geloofden ze dat god en de verrijzenis 
metaforisch en denkbeeldig moet worden 
geintrepreteerd.  De goddelijke openbaring heeft als 
taak bepaalde begrippen duidelijk te maken aan de 
mensen (die dicht bij hun leefwereld passen)9, om hun 
                                                 
7 Voir Mawqif Sheïkh el Islam ibn Taïmiya min el Falâsifa par le D. Sâlih el Ghâmidî 
(250-251). 

8 Kalam is een islamitische term die toespraak, verhandeling of discussie betekent 
en verwijst naar de islamitische traditie van het streven naar theologische 
principes door dialectiek. De term wordt vaak gebruikt om de islamitische 
theologie te beschrijven. 

9  Toevoeging van de vertaler 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theologie
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leven op aarde te vergemakkelijken, maar tegelijkertijd 
zijn die begrippen totaal verschillend van de 
werkelijkheid. Hierbij zouden de profeten het recht 
hebben om te liegen. Eveneens zou de 
denkbeeldigheid of de hallucinatiekracht één van 
grootste kenmerken van de profeten zijn. De meesten 
verdoezelen hun ideeën, zodoende gebruiken ze een 
islamitisch lexicon. 10 

El Farabi is de eerste moslim filosoof die de Griekse 
noties van de theolgie binnen de Islamitische 
wetenschap verspreidde, zoals in zijn boek Ârâ el 
Madîna el Fâdhila. Hij wordt beschouwd als de tweede 
meester na Aristoteles.11  

Ibn Sina heeft de aristotelische theorie samengevat en 
met behulp van ‘ilm akalam gaf hij het een islamitische 
discour. Hij wist goed een coherentie te maken tussen 
de gedachten van zijn voorgangers.... 12. Arrazi en Tusi 
schreven een commentaar op zijn boek „el Ishârât wa 
e-Tanbihât“. Maar die hebben de subtiliteiten van zijn 

                                                 
10 Voir : e-Safdiya (1/237) 

11 Voir : el Jawâb e-Sahîh (3/214-215), et Majmû’ el Fatâwâ (2/82) 
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discours niet ontbloot. Ibn Rushd, als fanatiek van het 
aristotilisch denken probeerde alle de ideeën van 
Aristotelis door bochten te wringen terwijl zijn 
gedachten onverzoenbaar zijn met de Islam.  Averroes 
is echter nauwkeuriger dan Ibn Sina bij het overnemen 
van de gedachten van de eerste filosofen.  Ibn Mulka 
weerlegde in zijn boek el Mu’tabar fî el Hikma, 
duidelijk een paar van Aristotilesche ideeën. Hij 
onderscheid zich van anderen door zijn zorgvuldigheid 
in het overnemen van de woorden van Aristoteles uit 
zijn originele bronnen. Met zijn enorme analyserende 
geest, is hij één van de moslim filosofen met een 
pertinente discours en dichter bij de waarheid. In 
tegenstelling tot ibn Rushd en ibn Sina volgt hij niet 
blindelings de gedachten van de filosofen.  

Hij had een rationele benadering op de geschriften van 
Aristoteles met een verlichting uit de openbaring beter 
dan zijn voorgangers. Omdat hij in Bagdad in milieu 
van traditionalisten leefde.13 

 

                                                 
13 Idem. (3/324) et (9/397-416) 
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Ibn ‘Aribi (m. 638 h.) werd beinvloed door de ideeën 
van ibn Sina4, maar ibn Sib’in is meer bedreven in de 
filosofie dan ibn ‘Arabi. Hij heeft overigens de noties 
van het pantheïsme verder ontwikkeld, als niemand te 
voren14. Één van hun geleerden vroeg mij om hem het 
boek Lawh el Asâla van ibn sab’in uit te leggen, die 
uitzonderlijk bestemd is voor bepaalde personen 
waarvan zijn (het boek) bestaan mij onbekend was.15 
Wat El Ghazali betreft, hij gebruikt de soufistische 
woordenschat met een filosofische inhoud die het 
moeilijk maakt teneinde een onderscheid te maken 
tussen waar en vals, tussen het islamitische geloofsleer 
en  het sabeense en hellenistische denken. Uiteindelijk 
gebruikt hij dezelfde conclusies zoals Ibn ‘Arabi en ibn 
Sab’in, waarbij beiden geen enkel verschil maken 
tussen de Schepper en Zijn creatie.16 Alhoewel hij 
beweert de filosofie te hebben weerlegt. In feite zijn 
zijn opvattingen (over de filosofie) meerzinnig en 
verschillend afhankelijk van zijn boeken.  In sommige 
van zijn boeken heeft hij een bittere kritiek over de 
filosofie en in andere probeert hij op een onhandige 
wijze de openbaring met het sabeense en 

                                                 
14 Idem. (1-302-303). 

15 Idem. 

16 Jâmi’ e-Rasâil (1/164). 
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hellenistische denken te verzoenen17.  Abu Hamid is 
een bewonderaar van de Griekse logica, hij beweerde 
zijn logica te hebben geleerd van de taal van de 
profeet. Maar in feite heeft hij zijn logica uit de boeken 
van Ibn Sina geleerd die op zijn beurt rechtstreeks is 
geïnspireerd door de werken van Aristoteles.18 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Manhâj e-Sunna (1/356-357).  

18 Zie: E-Rad ‘alâ el Muntiqyîn (14-15). 
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