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        اءاإلهـد
إىل روح والدي الذي قال اهللا تعاىل فيه ويف أمثاله  من 

َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتاً َبلْ : " الشهداء
فَِرِحَني ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه . أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ

يَن لَْم َيلَْحقُوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَلَّا َخْوٌف َوَيْسَتْبِشُرونَ ِبالَِّذ
  "َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ

          
  صدق اهللا العظيم
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
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  مقّدمـة
  

إن اإلمام فخر الدين الرازي أشهر من نار على علم يف الفكر اإلسالمي، حيث كانت 
شهرته يف علم الكالم ال تضاهى ويف علمي األصول والكالم أظهر، إال أنه مل يكن على ذلك 
احلال يف عصرنا هذا، على الرغم من تأثريه الكبري يف القرون التالية لعصره، حيث شاعت 

ماء وطالب العلم، وكانت مصادر أساسية يف مجيع العلوم اليت ألّف فيها، وقد مصنفاته بني العل
حتدث العلماء واملؤرخون بإعجاب عن فكره يف مجيع تلك العلوم ومكانته فيها، لذلك لقب 

  .بألقاب كثرية، كاإلمام وسيد احلكماء احملدثني وغريها
ر وعامل األصول، فإنه مل يعرف وإذا كان معروفا عند العلماء واملؤرخني باملتكلم واملفس

كفيلسوف، مع العلم أن هؤالء مجيعا تقريبا يشريون إىل أمهية املادة الفلسفية عنده، كما أن 
  .أكثر خصومه يتهمونه بامليل إىل الرتعة الفلسفية يف تفكريه

هذا، إن الفلسفة اإلسالمية نفسها اختلف العلماء قدميا وحديثا يف هنجها ومشكالهتا 
ها، فمنهم من ظن أهنا نسخة طبق األصل للفلسفة اليونانية، ومنهم من اعتقد أهنا علم ومباحث

الكالم، لكي مييزها عن الفلسفة اليونانية، ولكن الرازي أحدث طفرة يف تاريخ الفلسفة 
اإلسالمية، ملا دمج بني العلوم العقلية والعلوم الشرعية، فأصبح الناتج ضربا من التفكري املتمّيز 

  .اير للفلسفة ولعلم الكالماملغ
هكذا، جعل الرازي جمال البحث رحبا ومتنّوعا، وتظهر أمهية فكره يف التطور احلاصل 
بالفعل يف الفلسفة اإلسالمية من بعده، حيث أخرجها من مأزق قضية التوفيق بني العقل 

  . والنقل، ودفع العقل إىل أقصى مداه، حىت بان عجزه وتقرر نقصانه
ن حتصيله للمادة الفلسفية والتحكم فيها، والتجديد الكبري الذي أدخله وعلى الرغم م

عليها، إال أن شهرته بالفلسفة مل تكن مبستوى جمهوده الفلسفي، وقد يرجع السبب يف ذلك إما 
إىل نقده الشديد للفالسفة، وإما إىل إظهار العلماء لفكره يف العلوم األخرى دون الفلسفة 

عترب فكره الفلسفي جمهوال وغري مبحوث، ويتمىن الباحثون املعاصرون حلاجتهم إليها، لذلك ي
  .أن تنهض دراسة يف هذا اجلانب ويف حقيقة فكره
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لذلك وقع اختيارنا على موضوع فكر اإلمام الرازي، ألنه هام جّدا، وألن الفكر اإلسالمي 
مهما كانت يواجه حتديات كبرية يف هذا العصر، وقد عزمنا على القيام هبذه املهمة، 

الصعوبات، اليت تعترضنا، من أجل إظهار هذا الفكر اجلديد يف زمانه واملطموس يف القرون 
  .القريبة منا، أي القرون اليت استوىل فيها االستعمار على العامل اإلسالمي

 خالف شديد حول وبالفعل، لقد وقع العلماء واملؤرخون والباحثون يف عصرنا هذا يف
 من يقّر بأن الرازي كان فيلسوفا كبريا دون منازع، بأعماله الفلسفية هذا املوضوع، فمنهم

ومنهم من مل يوافق على . الباهرة واجتهاداته يف أقسام الفلسفة ومباحثها املتنّوعة وطرائق حبثها
ذلك، واعتربه متكلما أو عاملا يف علمي األصول، مبعىن أنه مل خيرج عن سياق وغاية التفكري 

 الكالم، وأنه ظلّ يدافع عن العقائد اإلميانية بالطرائق العقلية، ومل تشفع لدى املتوخى يف علم
هؤالء مؤلفاته الفلسفية اليت حتدى هبا فالسفة اإلسالم وغريهم كابن سينا وأرسطو، وال شهادة 
العلماء املعتربين بكونه متفلسفا وصاحب مادة فلسفية، بل يتجاوز فكره الفلسفة بالنسبة 

وهناك فريق آخر أكثرهم من خصومه، الذين يعتربونه جمرد ناقل ألقوال . اليةللمطالب الع
  .الفالسفة ومقحما هلا يف علم الكالم وعلوم الشريعة

وعليه، فإن حبث فكر الرازي من جهيت بعده الفلسفي وحقيقته يعترب إشكاال عويصا، 
تارخيه منذ نشأته، أي هل ألننا وجدنا أن املعرفة حبقيقة فكره جيب أّوال إعادة تقومي جمرى 

حقيقة فكره ذات بعد فلسفي أم ال ؟ مثّ ما مدى مسامهته يف اجملهود الفلسفي يف الفكر 
اإلسالمي ؟ وما هي أصالته فيه؟ وكيف يشكل حلقة هامة يف الفلسفة اإلسالمية ؟ وملّا تقدمنا 

 وكانت غايته يف ذلك يف البحث عن فلسفته، فقد لفت انتباهنا دجمه بني الفلسفة وعلم الكالم،
أن يصل بالعقل إىل أقصى حدوده، األمر الذي جعلنا نوّجه البحث إىل بيان هذه احلقيقة يف 

  .مجيع مناحي فكره
  :لذلك، حددنا ثالثة أهداف لرسالتنا، هي

  .التعريف بفكر اإلمام الرازي العقلي، سواء كان فلسفة أو كالما: األول
  . بالنسبة للسابقني لهالكشف عن اجلديد يف فكره: الثاين
.                                                                الكشف عن حقيقة فكره وأصالته: الثالث
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هذا، وملّا كان هذا املوضوع بكرا وواسعا، فإن اإلحاطة به تقتضي االعتماد أساسا على 
 أبعاد فكره، انطالقا من هنجه العقلي، وأما مؤلفاته الفلسفية والكالمية، مث القيام باستخراج

  .الدراسات احلديثة على قلّتها فقد نبهت إىل أمهية هذا املوضوع دون تناوله
والواقع أن هذا املوضوع ال ميكن الوصول فيه إىل املبتغى، إال بإعادة قراءة اجلانب 

كره له تعلق حبياته وأعماله التارخيي املتعلق حبياة الرازي كما أشرنا، ألن فهم أمور كثرية يف ف
وعالقته بعصره وباملذاهب الفكرية والفلسفية،  وألن البحث يف أصول فكره وأصالته يتقدم 

  .على املعرفة بنسقه الفلسفي وحقيقة فكره، هلذا قّسمت الرسالة إىل ثالثة أبواب
لفصل يف حياة الرازي وثقافته وآثاره، وهو مقّسم على أربعة فصول، ا: الباب األّول

والفصل الرابع يف . والفصل الثالث يف ثقافته. والفصل الثاين يف حياته. األول يف نبذة عن عصره
  .آثاره

يف أصول فكره، وهو يشتمل على أربعة فصول، حيث كان الفصل األول : الباب الثاين
ثالث يف والفصل الثاين يف األصول الفكرية اإلسالمية، والفصل ال. يف األصول القرآنية والنبوية

والفصل الرابع يف ردوده على مجيع املذاهب الفلسفية . األصول اليونانية والفكر الشرقي القدمي
  .والفرق الكالمية

يف فلسفته وأقسامها، وهو يشتمل على أربعة فصول، حيث كان الفصل : الباب الثالث
مور العامة والعلم والفصل الثاين يف مباحث الفلسفة، كاأل. األول يف مفهوم الفلسفة وموضوعها

والفكر ودائرة املعلومات اليت تتضمن البحث يف الوجود وأقسامه واملقوالت واجلواهر 
والفصل الثالث يف آرائه يف اإلنسانيات، وهي علم النفس وعلم األخالق وعلم . واألعراض
ته، الذي يتضمن البحث عن إثبات واجب الوجود لذا.والفصل الرابع يف العلم اإلهلي. السياسة

  .وعلم اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله والنبوات اليت هي من لواحق هذا العلم
وقد حاولنا أن جنعل هذا املخطط شامال ومعربا عن حقيقة فكر الرازي ومعّرفا به، لذلك 
بذلنا جهودا كبرية من أجل االطالع على مصنفاته الفلسفية والكالمية واستثمارها، وكذلك 

  .يثة حول هذا املوضوعالبحث عن الدراسات احلد
واحلق أننا مل نقم مبجرد سرد آرائه والدفاع عنها وعن أصالته، بل لقد قمنا بالرّد عليه، 
كلما رأينا فكرة أو موقفا متناقضا أو غري ذلك، وترجع هفواته إىل مغامراته الفكرية أو إىل 

  .متسكه مبا هو شائع دون فحص
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لة، فقد استعملنا مناهج عديدة وفق احلاجة، هذا، وأما املناهج املتبعة يف هذه الرسا
ويتصّدرها املنهج االستقصائي الذي يفيد يف كلّ األبواب، وقد استعملنا مناهج أخرى أيضا، 
حبسب األبواب أو الفصول، كمنهج النقد التارخيي يف الباب األول، والنقد بصفة عامة يف مجيع 

ل معرفة حقيقة فكره وأصوله، ومنهج التحليل األبواب، ومنهج املقارنة يف الباب الثاين من أج
  .والتركيب يف الفصل الثالث لبيان ترابط وتسلسل املباحث والقضايا الفلسفية لديه

هذا، وقد واجهتنا صعوبات كثرية، منها عدم توفّر مؤلفات الرازي يف اجلزائر، ما عدا القليل 
الستئناس هبا، ألن العناية به بدأت منذ جّدا، ومنها قلّة الدراسات احلديثة يف فكره اليت ميكن ا

عقدين تقريبا، ومنها أن هذا املوضوع بكر، فكان االستقصاء فيه يتطلب وقتا طويال وجهدا 
  .وما توفيقي إال باهللا العلي العظيم. كبريا وماال كثريا من أجل إجنازه
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  الباب األول
  

  وآثارهعصره وحياته   فخر الدين الرازي 
  
  
  
  
  
  
  
  
] …[ام فخر الدين الرازي اإلم"

أفضل املتأخرين وسيد احلكماء احملدثني 
قد شاعت سيادته وانتشرت يف اآلفاق 

  إبن أيب أصيبعة "مصنفاته وتالمذته
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إن قصة حياة فخر الدين الرازي طويلة ومثرية، ومما زاد يف إثارهتا وغرابتها الكيفية اليت 
ات نظر خمتلفة، وأحيانا متناقضة، حيث مدح كتبت هبا عرب العصور، وقد رواها القدامى بوجه

  .فيها املادحون، ومشت مشّات، كل حسب موقعه ومواقفه من أبعاد شخصية الرازي
والواضح يف تلك الروايات أن أصحاهبا يذكرون نتفا من حياته وفكره، وهم يف الغالب 

 الغث يذكرون جانبا دون آخر، أو حادثة دون أخرى أو قضية دون غريها، كما يقصون
  .والسمني، دون تبيان املعقول من اخليال، واحلق من الباطل يف قصصهم

وأما املتأخرون ممن كتب يف حياة الرازي، فينقلون عن القدامى دون فحص عقلي أو 
منهج علمي، ألن أغلبهم يزيد ما يشاء من تلفيقات، تأويال لكالم السابقني، وال يكلف نفسه 

  .بحت هذه القصة عجيبة، ألهنا تروى بإثارة ومحاسةإعمال فكره فيما يكتب، حىت أص
لذلك، كان البد من اإلقدام على فك ألغاز كثرية عالقة هبا، ووضع شخصية الرازي يف 
سياقها التارخيي، لكي تفهم على حقيقها، كعامل سخر حياته للدين والعلم، ويشهد على هذا 

طه االجتماعي بعقالنية وواقعية، كما وقائع من حياته وآثاره الفكرية، فهو قد تفاعل مع حمي
  .تفلسف أيضا بعقالنية، وتدّين باحلدود الشرعية

كان اإلمام الرازي عاملا فذا، حيث ترك لنا تراثا فكريا ضخما يف العلوم املختلفة، 
الشرعية منها والعقلية، ألنه خاض فيها كلها، كفارس مقدام، ومل يسكت عن احلق فيها، ومل 

  .ة يف سبيلها، ولوكانت عظيمةتثنه خطوب احليا
هذا، وملا كانت هذه اآلثار كثرية ومتنوعة، وقيل فيها كالم معقول وغري معقول عرب 

  .الزمان، فمن الواجب القيام بإحصائها وضبطها، وبيان ماله، وما ينسب إليه
إن شخصية اإلمام الرازي فريدة يف نوعها بالنسبة للفلسفة، وقد كانت له اليد الطوىل 

ها، ألنه أعاد توجيه تيارها من حيث املفاهيم واملسار، وكان قد قلب الوضع السائد فيها على في
املؤيدين واملعارضني هلا على السواء، وهلذا ترك تراثا فلسفيا مؤثرا يف مجيع القرون الالحقة لدى 

  .املسلمني
أعماله على وال ميكن فهم فلسفته من ناحييت املبادئ واألبعاد إال بوضع مسار حياته و

 .بساط البحث أوال، وهو موضوع هذا الباب
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             الفصل األول
  

  عصر فخر الدين الرازي 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
إذا أقبلت اململكة خدمت الشهوات "

العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول 
  "الشهوات

  أفالطون
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تعترب هـ، وإليها ينسب، وهي مدينة مشهورة، 543ولد فخر الدين الرازي بالري سنة 
من أمهات بالد فارس، وأعالم املدن اإلسالمية يف ذلك العصر، وهي كثرية اخلريات 

  .)1(والثمرات
ولقد نشأ هبا، وتعلم يف مدارسها، وعلى الرغم من شهرته يف اآلفاق فيما بعد، فإن ياقوت 

من أعيان من ينسب إليها، " معجم البلدان"مل يذكره يف كتابه ) هـ626ت (احلموي 
فقد ذكره " آثار البالد وأخبار العباد"يف كتابه ) هـ682ت (القزويين عماد الدين خبالف 

  .بترمجة جيدة
هذا، ولقد كان أهل الري ثالث طوائف، شافعية وهم األقلية، وحنفية وهم األكثر، وشيعة 
وهم السواد األعظم، وكانت اخلالفات بينها متواصلة، ففي البداية وقع التصادم بني أهل 

  ).2(والشيعة، وكانت الغلبة ألهل السنة، فلم يتركوا منهم من يعرفالسنة 
مث بعد ذلك، وقعت حروب بني الشافعية واحلنفية، وكانت الغلبة للشافعية مع قلة 

  .عددها
هذا، وكانت الري موقعا لألحداث التارخيية يف ذلك الوقت، لكثرة من طرقها من 

 األرض، فجعلوها يف غاية الظلمة، ومسالكها الدول، ولذلك جلأ أهلها إىل بناء دورها حتت
  .، وتقع اآلن يف اجلنوب الغريب من طهران)3(وعرة

هـ، وهي السنة اليت ولد فيها الرازي، قد قامت الدولة الغورية، وكانت 543ففي سنة 
يف عشرية بداية فترة الضعف واالحنطاط للدولتني السلجوقية والغزنوية، ومها الدولتان اللتان 

ت ظالهلما، ويف أيام ازدهارمها، ولقد زالتا بعد موته ببضع سنني، عندما خرج املغول عاش حت
  .من بالد الصني

هذا، وإذا كان القرن السادس اهلجري عصرا اجتمعت فيه متناقضات كثرية، فإن عوامل القوة 
     الستمرار احلضارة االسالمية موجودة أيضا، وهلذا فال تكاد دولة ما تسقط، حىت تظهر  

دولة أخرى، تكون كبرية أيضا، لتواصل املسرية التارخيية، وقد استطاعت الدولتان اخلوارزمية 
 لبعض الوقت، )6(، وقاومتا التتر)5( املتكررة، ورّد هجمات اخلطا )4(والغورية مقاومة فنت الغّز 

  .وقد حلتا حمل الدولة الغزنوية، والدولة السلجوقية يف فارس
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ية فقد حلت حمل الدولة السلجوقية يف غرب فارس، ملا ضعفت وعجزت أما الدولة األيوب
عن رّد احلمالت الصليبية يف الشرق األوسط، كما قاومت الدولة املوحدية احلمالت الصليبية 

الدولة الفاطمية والدولة احلمادية : يف مشال إفريقيا واألندلس، وقد حلّت حمل ثالث دول هي
  .والدولة املرابطية
 أن القرن السادس اهلجري شهد حتوالت كبرية يف مجيع امليادين، من أمهها بداية واملالحظ

اضمحالل اخلالفة العباسية، بتفككها إىل دول صغرية كثرية تعمل كل دولة على السيطرة على 
مجيع نواحي احلياة يف إقليمها، وكان هذا الوضع سببا يف ظهور بوادر الفساد والتخلف يف 

ما عدا احلركة الفكرية والعلمية، فقد تواصلت بفضل وجود علماء . ماعيةشؤون احلياة االجت
  .كبار يف هذا العصر، واستقالل املدارس التعليمية عن السلطة السياسية

لقد كتب هلذه احلركة أن تواصل مسارها بثبات، وأن تعّوض النكوص الذي أصاب 
سم ال يؤدي يف احلني إىل التأثري يف جسم األمة اإلسالمية، ومن املعلوم أن املرض ملا يطال اجل

  :العقل، إال بعد اهنيار اجلسم، لذلك يتميز القرن السادس اهلجري مبا يأيت
  : ضعف اخلالفة العباسية واضمحالهلا-1

منها التناحر على السلطة داخل بيت -: ويرجع هذا الضعف واالضمحالل إىل أسباب كثرية
ني اخلالفتني العباسية والفاطمية من أجل السيطرة اخلالفة نفسه، واستنـزاف طاقات كبرية ب

  .على العامل اإلسالمي واالنفراد باحلكم وقيادته
ومنها أيضا التعارض بني السلطة واتساع الرقة اجلغرافية لدولة اخلالفة، ألن اخلليفة -

ب يضطر إىل تعيني والة على البالد البعيدة، وإىل أن مينحهم سلطات عسكرية ودينية إىل جان
السلطة املدنية، فيغري ذلك هؤالء الوالة على االنفصال واالستقالل، وقد حصل ذلك 
للخالفتني أكثر من مرة، وأدى هذا التصرف إىل االحنطاط السياسي، مث احلضاري، وكان هذا 
حال القرن السادس اهلجري، حيث اهنارت اخلالفتان العباسية والفاطمية أمام سالطني األقاليم، 

وص يف الفترات اليت كان فيها اخلليفة ليس حاكما عظيما، ألن عظمة الدولة من وعلى اخلص
  .)7(عظمة الرجل الذي يقودها كما يقال 

ومن الشواهد التارخيية على قيام حروب بني اخللفاء والسالطني، احلرب اليت وقعت سنة 
) هـ547ت (والسلطان مسعود ) تويف السنة نفسها(هـ بني اخلليفة املسترشد باهللا 529
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ت (هـ بني اخلليفة الراشد 530واحلرب  اليت نشبت يف السنة املوالية أي سنة .)8(السلجوقي
  ).9(وعسكر السلطان مسعود ) هـ532

وقد ذكر املؤرخون حروبا كثرية من هذا النوع، طوال القرن السادس اهلجري، حيث 
ىت دينيا، إذ كانوا يطلبون جترأ فيها السالطني على اخللفاء، ال سياسيا وعسكريا فقط، بل ح

بردة ) هـ552ت (اخلطبة ألنفسهم، ويسلبوهنم رموز اخلالفة، منها سلب السلطان سنجر
، مث أعادمها إىل ) هـ529ت(النيب صلى اهللا عليه وسلم والقضيب من اخلليفة املسترشد باهللا 

ل على ضعف  وهذه الظاهرة تد)10.(هـ535يف سنة ) هـ555ت (اخلليفة املقتفي ألمر اهللا 
  .اخلالفة وتصدعها

هذا، وملا كثرت اإلمارات وامللوك كثرت الفنت، وتأججت الرغبات يف التناحر على 
السلطة، وأحيانا باالستعانة بالكفار، وذلك مذكور ومشهور يف كتب التاريخ، مثل فتنة مجاعة 

، )هـ589ت (أصحاب اخللفاء العلويني مبصر، الذين أرادوا الوثوب على صالح الدين 
  .)11(باستدعاء اإلفرنج من صقلية ومن ساحل الشام إىل مصر مقابل مال وبالد 

أن اخلليفة الناصر ): هـ630ت (وأما قدوم التتر إىل بالد املسلمني، فيقول ابن األثري 
  .)12(راسل التتر يطمعهم يف البالد، وتلك هي الطامة الكربى ) هـ622ت(لدين اهللا 

إلسالمية مسرحا للحروب الصليبية طوال هذا القرن، وقد أدت هذا، ولقد كانت البالد ا
هذه احلروب إىل املزيد من الضعف للخالفة، وإىل العجز الكلي أحيانا عن املقاومة، والدفاع 
عن البالد الواسعة، اليت طرقتها احلمالت الصليبية، وغزوات أقوام من كل ناحية، وال سيما 

هـ، إىل بالد 617 القرن السابع اهلجري، وبالتحديد سنة خروج التتر يف العشرية الثانية من
  . )13(اإلسالم 
  : األحوال االجتماعية-2 

هذا، ولقد تدهورت احلياة االجتماعية يف القرن السادس اهلجري جراء الفساد السياسي، الذي 
لفة، وإىل استنـزف القدرات االجتماعية، املادية واملعنوية معا، كما يرجع األمر إىل الفنت املخت

ما ذكرناه سابقا، وإىل األزمات االقتصادية، وانتشار األوبئة، وهذه العوامل كلها سامهت يف 
تدمري البنيات االجتماعية املادية واملعنوية، اليت كانت من مقومات القوة والنماء، لذلك خربت 

 حيث يغار املدن، وانقطعت الطرق، وانتشرت اللصوصية، ومل تسلم منها حىت قوافل احلجاج،
  .عليها جهارا هنارا، لذلك ساءت العالقات االجتماعية املختلفة
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هـ زاد أمر العيارين 538ففي سنة -: ويشهد على ذلك، ما وقع خالل هذه السنوات
  ).16(اللذين كان هلما نصيب مما يأخذه العيارون ) 15( بسبب ابن الوزير وابن قاورت ،)14(

اسانية على احلجاج اخلراسانية، وقتلوا منهم نفرا، هـ أغار اجلند اخلر552ويف سنة ـ 
وسلبوهم أمواهلم وأمتعتهم، وملا تقدموا يف املسري قليال، هامجتهم االمساعيلية، فقتلوهم إال من 

 وباألمن ،)17(هرب، وقتل فيهم كثري من العلماء والزهاد، وتلك مصيبة عظيمة حلت باحلجاج 
  .العام يف ذلك الزمان

ـ الوزير ـ  هـ، اندلعت فتنة أخرى ببغداد، بسبب ابن هبرية 556ويف سنة ـ 
) 18(والغلمان والفقهاء، حيث أمر اخلليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم، فمضى إليهم أستاذ الدار 

  ).19(وعاقبهم
هـ، وقعت فتنة بني التركمان واألكراد بديار اجلزيرة واملوصل، قتل 581ويف سنة ـ 

وال، ودامت سنني عديدة، حيث انقطعت فيها الطرق بني بالد فيها خلق كثري، وهنبت األم
  ).20(كثرية، من الشام إىل أذربيجان 

ويف مطلع القرن السابع اهلجري، تواصلت الفنت بني أهل البالد املختلفة، وكذلك بني ـ 
وفتنة  ).21(أهل األحياء يف املدينة الواحدة، مثل فتنة ببغداد بني أهل باب األزج وأهل املأمونية 

  ).22(هبراة بني أهل السوقني احلدادين والصفارين 
هذا، وأما األزمات االقتصادية فهي ال تعّد وال حتصى، وقد أدت إىل الغالء الشديد يف 
البالد اإلسالمية كافة، ومل يسلم منها بلد، وقد أدت إىل اجملاعة يف أحيان كثرية، فعمت هذه 

هـ، 543رق إىل أقصى الغرب، مثل الذي وقع سنة األزمات البالد اإلسالمية من أقصى الش
وهي سنة والدة الرازي، حيث عّم الغالء مجيع البالد من خراسان إىل العراق، وإىل الشام وإىل 

  ).23(بالد إفريقيا 
  ).24(هـ، اشتد الغالء أيضا، وعّم سائر البالد، ودام إىل السنة املوالية 574ويف سنة ـ 

ت الناس إىل أكل الدواب احملرمة واملكروهة، وهناك روايات هذا، وقد دفعت هذه األزما
، وهو ما تتقزز منه النفس، وحىت ) 25(كثرية يف كتب التاريخ، تتحدث عن أكل حلم اآلدميني 

  .من وصف مشاهده، واهللا املستعان
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  : األحوال الطبيعية-3
لطبيعة باستمرار، ويف كل إن األحوال املراد احلديث عنها هنا، هي تلك الظواهر اليت حتدث يف ا

األزمان، ويف البالد املختلفة، ولكن امللفت لالنتباه بالنسبة إليها يف القرن السادس اهلجري، هو 
كثرهتا، وشدهتا، وآثارها على الناس، خاصة وأن احلياة االجتماعية ليست على ما يرام، 

  . وغريهمكاحلروب املتواصلة بني املسلمني أنفسهم، وبينهم وبني الصليبيني
ومن الكوارث الطبيعية اليت شهدها هذا القرن الزالزل واجلفاف والفيضانات، فالزالزل 
مل تتوقف طوال هذا القرن، وقد اهتم املؤرخون بذكرها، ووصف أحواهلا وآثارها، وكانت 
تضرب البالد الكثرية يف كل عشرية، وحتدث أضرارا كبرية يف البنايات سواء كانت منازل أو 

  ).26(عامة، كاجلسور وغريها مرافق 
وكذلك، كارثة اجلفاف اليت كانت آثارها وخيمة على معاش الناس واستقرارهم، ألن 
انقطاع األمطار يؤدي إىل قلة الغلة، مث إىل الغالء، وإىل ارحتال الناس عن الديار والبالد، وإىل 

هم ذلك كله يف إضعاف موت احليوانات اليت هي من املصادر األساسية ملعاش اإلنسان، وقد أس
  .املسرية احلضارية للمسلمني

  : اخلالفات الفكرية-4
كان الصراع الفكري على أشّده يف هذا القرن بني الفرق الكالمية، وبينها وبني املذاهب 

الفقهية، وما وقع يف هذا القرن، إمنا هو استمرار لالختالف القدمي يف مسائل السياسة والعقائد، 
الف الفكري يف حد ذاته ليس نقمة بكامله، والهو ميزة خاصة بالثقافة مع العلم أن االخت

اإلسالمية، ألن مجيع األديان األخرى عرفت أشكاال وأنواعا من االختالفات يف األصول 
  .والفروع معا

وقد نشأ علم الكالم من االختالف يف األصول، ونشأ علم الفقه من االختالف يف 
: الصفات والتوحيد، ثانيا: أوال: صول يف أربع مسائل كربىالفروع، وكان االختالف يف األ

  ).27(النبوة واإلمامة : الوعد والوعيد، ورابعا: القضاء والقدر، ثالثا
هذا، ويتميز القرن السادس اهلجري من الناحية الفكرية، باتساع موضوع التفكري يف 

ية والطبيعية واالجتماعية، كما العلوم الشرعية، وكذلك احلال يف العلوم األخرى، كالعلوم العقل
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تتمّيز بكثرة اإلنتاج يف مجيع تلك العلوم، وبنمو سلطة الفرق واملذاهب يف تأطري وجتنيد الناس 
  .يف صفوفها

أما كثرة العلماء املناصرين للفرق واملذاهب فقد عمقت جمال الصراع الفكري، وأعطته 
  .ر على اخلصممحاسا كبريا، ومل يكن اهلدف عند هؤالء إال االنتصا

ويتميز هذا القرن أيضا، بوجود كثرة الزهاد واملتصوفة، ويعين هذا، أن املسلمني صاروا 
يندفعون إىل البحث عن اخلالص الفردي ال اجلماعي، اندفاعا جعل احلياة االجتماعية مشلولة، 

ولة، وفتحوا بذلك بابا على مصراعيه أمام اليهود والنصارى، الذين تغلغلوا يف وظائف الد
  .وشؤون احلياة املختلفة، وهذا من األمور اليت سامهت يف انتشار األهواء والبدع

ويشعر اخللفاء واألمراء يف بعض األحيان هبذا التغلغل، فيأمرون بعزل اليهود والنصارى 
، أن ال يستخدم يف الديوان ) 28(من دواوين الدولة، مثلما أمر اخلليفة العباسي الناصر لدين اهللا 

  .دي أو نصراين، وأن ال يستعان به مهما كانت احلاجة ملحةيهو
ولقد أهني إليه مرة أن رجال امسه ابن زطينا، ال نظري له يف الكتابة، فكتب على الطالعة 

، مع العلم أن هذه األوامر الناهية عن استخدام ) 29(مات ابن زطينا، ما العمل؟ أنبطل الديوان؟
ابع، حىت أصبحت من النوادر، مما يدل على عدم احتياط اليهود قليلة، وهي تعد على األص

  .املسلمني منهم
هذا، ولقد رأينا قبل حني، كيف ساءت األحوال االجتماعية سياسيا واقتصاديا، وكيف 
وثبت أقوام على املسلمني من كل جانب، وكان هذا سببا هاما، قد جعل الناس مييلون إىل 

 ألن أفهامهم صماء وعقوهلم جدباء يف بعض العهود، التقليد، ويرفضون االجتهاد والتجديد،
  .كهذا العهد،وكان ذلك كله من عالمات بداية االحنطاط

لقد أدى الصراع الفكري بدوره إىل إثارة فنت دموية يف بعض االحيان، مثل الفتنة اليت 
 وفتنة أخرى سنة )30(هـ باستراباذ 554نشبت بني العلويني الشيعة والشافعية يف سنة 

  ).31(هـ يف أصفهان بسبب التعصب للمذاهب، وهي فتنة قتل فيها خلق كثري 560
هذا، وأما حماكمات العلماء تعسفا، وطردهم من البالد أو محلهم على اخلروج منها أو 
حتريض العامة عليهم،أو حرق كتبهم، فلم يسلم منها إال القليل، ومنها على سبيل املثال، ال 

الذي كان ) هـ611-548(السالم بن عبد الوهاب الكيالين احلصر، حماكمة الركن عبد 
حنبليا، عارفا باملنطق والفلسفة، وقد اهتم بأقوال الفالسفة، لذلك وقعت له حمنة يف عهد الوزير 
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ابن يونس، فأحرقت مكتبته يف رحبة ببغداد، يف يوم مشهود، وأخرجت مدرسة جّده من يده، 
، وأدخل السجن مدة، )هـ597ت(فرج ابن اجلوزي ويد أبيه عبد الوهاب، وفوضت إىل أيب 

  ).32(هـ، ملا قبض على الوزير ابن يونس فرّد إليه ما سلب منه 589مث أفرج عنه سنة 
، بسعي )هـ597ت (وهناك حماكمة أخرى، عقدت بواسط، للشيخ ابن اجلوزي 

ا توىل الركن عبد السالم السابق الذكر، إذ ادعى عليه، بتصرف يف وقف مدرسة جّده، مل
هـ، وتلقاه الناس، وقد بقي يف 595، مث أفرج عنه سنة )33(إدارهتا، فحكم عليه بالسجن 

  ).34(املطمورة بسجن واسط مخس سنني 
هذا، وكانت نقمة الفقهاء وأنصار الفرق شديدة على كل من حياول االجتهاد أو يشتغل 

، اليت كانت تقوم بتسليط بعلوم األوائل، وقد يتواطؤ هؤالء الفقهاء مع السلطة السياسية
من ) هـ631-551(العقوبات أو الطرد من البالد، ومن ذلك، خروج سيف الدين اآلمدي 

هـ، ألنه متهم بفساد العقيدة، ومذهب الفالسفة، ملا 592العراق إىل الشام، مث إىل مصر سنة 
ه سعيدا أظهر من علوم األوائل، ومرة أخرى، انتقل خفية من مصر إىل الشام، ومل يكن حظ

، هذا يف املشرق وأما يف ) 35(هنالك، حيث عزل عن التدريس، وأقام خمتفيا يف بيته، حىت تويف 
  .حمنة شديدة، فأحرقت كتبه وأخرج من قرطبة) هـ595-520(املغرب فقد عاش ابن رشد 

هذا، وأما فخر الدين الرازي فطرد من بالد كثرية، بعد أن حيل فيها، بسبب آرائه، ال 
ة فحسب، بل الدينية أيضا، ألهنا ليست متحجرة وال مقلدة، كما كان حال الفقهاء الفلسفي

وأشباه العلماء يف عصره، وإمنا كان جمتهدا وجمددا يف العلوم العقلية والنقلية معا، وكان جريئا 
: هـ هبراة، وقد قيل595ومدافعا بقوة عن آرائه، يذكر املؤرخون أن أعظم فتنة وقعت له سنة 

:  ابن أخت غياث الدين مدرسة له، نزل ذلك كالصاعقة على الكّرامية، ويف رواية أخرىملا بىن
أن الفتنة حصلت بسبب مناظرة الرازي البن القدوة، وهو مقدم الكرامية ومل ختمد إال بإخراج 

  ).36(الرازي من هراة 
كان : قيل: هذا، وقد استدل املؤرخون على شجاعة الرازي، وجرأته يف الوعظ مبا يلي

يا سلطان ال سلطانك : "الرازي يعظ يف داره، وقد زاره السلطان شهاب الدين الغوري فقال له
  ).37(" يبقى وال تلبيس الرازي، وإن مردنا إىل اهللا، فبكى شهاب الدين حىت رمحه الناس

وبالفعل، فلقد انتشرت شرور العامة، عندما وجدت لنفسها قوة، باالعتماد على سلطة 
ة الفقهاء، وهي قوة كانت يف بعض األحيان تستخدمها للتمرد على السلطتني الساسة وسلط
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على تسكني الكرامية، إال ) هـ599ت(معا، كما هو الشأن حني عجز غيات الدين الغوري 
بعد أن وعدهم بإخراج الرازي، وأيضا حني انقلب الناس كشهود والفقهاء كقضاة على ابن 

  ).هـ597ت(اجلوزي 
) هـ587ت(د العلماء يف هذا العصر، أمثال الرازي والسهروردي هكذا، شاع اضطها

وغريهم، وهذا يدل على سيطرة ) هـ631ت(والسيف اآلمدي ) هـ595ت(وابن رشد 
الرتعة التقليدية عل احلياة االجتماعية، وعدم احترام قواعد احلوار، وحرية التفكري السائدة يف 

املذاهب حيرضون العامة على العلماء، عوض القرون السابقة، ولقد ظل أهل الفرق وأصحاب 
حماورهتم يف املسائل اخلالفية، كما كان بعض احلكام مستبدا ومنحازا إىل حد التعصب األعمى، 

  .وهؤالء ليسوا حكاما جملتمع متعدد اآلراء
فاالختالف واضح بني هذا القرن والقرون قبله، ولو كان األمر نسبيا، إال أن تبادل اآلراء 

حا من قبل، واالختالف متفشيا، والتأمل العقلي ناظرا يف مسائل العقيدة والشريعة معا، كان مبا
فأنتج ذلك كله ثقافة متنوعة، وظهرت مؤلفات جليلة، وملا بدأ التعصب، وقبض على احلرية، 
وسجن العقل، فاضمحل الفكر، وحتولت سلطة الدولة إىل أداة قهر وقمع، ما عدا بعض احلكام 

  .يانيف بعض األح
هكذا يكون التشتت والتمزق قد عّم مجيع ميادين احلياة االجتماعية يف هذا القرن،  
والرازي عاش يف هذا العصر يف ظل إجيابياته وسلبياته عاملا مقارعا للجهل وأنواع الضالالت، 

فقد ظلّ متمسكا .وعلى الرغم من عدم رضى العامة عنه، وكثرة احلساد واملتعصبني عليه
  .لعالية، وبذل جهدا كبريا يف سبيل التعريف هباباملطالب ا
  



 19

  م1225-1125/ هـ 622-520 لوحة ألهم احلوادث التارخيية يف عصر الرازي -5

 أهم األحداث يف العامل اإلسالمي السنة
أهم األحداث يف العامل 

 أحداث خاصة بالرازي غري اإلسالمي

وفاة أمحد بن حممد، أخي الغزايل، فقيه - هـ520
  .واعظ

وفاة ابن رشد اجلد، وولد احلفيد شهرا قبل -
  .ذلك

خطاب املسترشد باهللا يوم األضحى وكان -
 يوما مشهودا

  

  .وفاة ابن تومرت املوحدي- هـ524
قتل اخللفاء العلويون اآلمر بأحكام اهللا -

 .صاحب مصر

 إقرار نظام -م1128
 فرسان املعبد

 

يب طب. وفاة أيب العالء زهر بن عبد امللك- هـ525
  أندلسي

 وفاة السلطان حممود السلجوقي-

انقسام -م1130
املثقفني،تـأليف 

.الكونفوشيوسية اجلديدة

 

مسري زنكي مع دبيس لقتال اخلليفة حبصن - هـ526
 الربامكة

  

قيام احلرب بني اخلليفة والسلطان مسعود، - هـ529
 واهنزام اخلليفة، وقتلته الباطنية، ومثلوا به

  

رب بني اخلليفة الراشد والسلطان قيام احل- هـ530
  .مسعود السلجوقي

 .متّ خلع الراشد وخلفه املقتفي ألمر اهللا-

  

  مولد صالح الدين األيويب- هـ532
  الغالء الشديد خبراسان-
 .وقع زلزال شديد بالشام والعراق-

  

قيام حرب بني السلطانني سنجر - هـ533
  .وخوارزمشاه

 .وفاة ابن باجة الفيلسوف-
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وفاة هبة بن احلسني البديع األسطراليب -هـ534
 .الفيلسوف

  

  .وفاة الفتح بن خاقان املؤرخ واألديب-هـ535
) ص(السلطان سنجر يعيد بردة النيب -

 .والقضيب إىل املقتفي

جممع سنس -م1140
حياكم أبيالر، ويف السنة 
: املوالية صدر له كتابه

 مقدمة يف الالهوت

 

يوسف بن تاشفني، الذي أمر وفاة علي بن -هـ537
 .حبرق كتب الغزايل

وفاة أبيالر زعيم جتديد -
 .الفكر يف فرنسا

 

  .وفاة أيب القاسم الزخمشري النحوي، املفسر-هـ538
 وقوع صلح بني السلطانني زنكي ومسعود-

  

   .وفاة تاشفني بن علي بن يوسف-هـ539
   .مولد ابن جبري، الرحالة-هـ540
لسلطان زنكي من طرف مماليكه، وتوىل قتل ا-هـ541

  .ولده نور الدين
 .استيالء عبد املؤمن بن علي على األندلس-

  

  .قيام أعظم حرب بني السلجوقية-هـ542
  .امللك نور الدين يفتح ثغورا عديدة-
 .هـ537اشتد الغالء بإفريقيا منذ -

  

  .وفاة أيب بكر ابن العريب-هـ543
  .يانقراض بين باديس بن زير-
  .استيالء الغورية على غزنة-
 .انتشار الغالء يف املشارق واملغارب-

 دعوة -م1147-
القديس برنار إىل احلملة 

 .الصليبية الثانية

مولد فخر الدين -
  .الرازي

 .هـ544وقيل سنة 

  .وفاة القاضي عياض مبراكش، فقيه وحمدث-هـ544
 .مولد ابن األثري أيب السعادات-

  

 ابن سينا، اليت كانت حبوزة أحرقت كتب-هـ545
 .أحد القضاة
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  .وفاة أيب الفتح الشهرستاين املتكلم-هـ548
 .استيالء غياث الدين الغوري على هراة-

 وفاة القديس -م1153-
  .برنار

وفاة راجار ملك -
 .صقلية

 

مولد سيف الدين اآلمدي وقيل سنة -هـ550
  .هـ551

 .مولد ابن عساكر عبد الرمحن بن حممد-

  

  .وفاة السلطان سنجر-هـ552
قلع املقتفي باب الكعبة وعوضه بباب -

  .مصفح
 .وقعت زالزل عظيمة بالشام-

  

  وفاة أيب الربكات البغدادي، الفيلسوف-هـ555
  .وفاة اخلليفة املقتفي وبويع ابنه املستنجد باهللا-
 . مولد ابن األثري عز الدين املؤرخ-

  

  .قيام فتنة ببغداد-هـ556
 .تنة أخرى بنيسابوروف-

  

   .وفاة عبد املؤمن بن علي، ملك املوحدين-هـ558
وفاة والد الرازي -  .الغّز خيّرب بالد غزنة-هـ559

ضياء الدين خطيب 
 الري

قيام فتنة بني السلطانني نور الدين وقلج -هـ560
  .أرسالن

  . وفتنة أخرى بأصفهان-
  .وفاة اإلدريسي، املؤرخ واجلغرايف-
  . ابن عريب املتصوفمولد-
 .مولد القفطي، املؤرخ-

  

 مولد جنكز م1168- .بداية الدولة األيوبية-هـ564
 .خان
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بىن صالح الدين مدارس شافعية، وعزل قضاة -هـ566
  .الشيعة

 وفاة اخلليفة املستنجد باهللا-

 اغتيال توماس م1170-
 .بكيت

 

بة انقراض الدولة العلوية مبصر، وإقامة اخلط-هـ567
 .العباسية

  

وفاة خوارمشاه وخلفه ابنه سلطان شاه، -هـ568
 .ونازعه أخوه عالء الدين

  

  .وفاة ابن عساكر احلافظ الؤرخ-هـ571
قيام حرب بني السلطانني صالح الدين -

  .وسيف الدين غازي
 .زلزلت بالد العجم من العراق إىل السند-

  

 أمر صالح الدين ببناء مدرسة على قرب-هـ572
 .الشافعي

 نشأة الشيعة م1176-
 .الفالدية يف ليون

 

ألف الرازي كتاب -  انقطعت األمطار واشتد الغالء-هـ574
 .جامع العلوم

  .وفاة الغافقي، املؤرخ-هـ575
 وفاة اخلليفة املستضيء بأمر اهللا وخلفه الناصر-

ألف الرازي كتاب - 
  .احملصول

 .هـ576وقيل 
  .الشاعر املتصوفمولد ابن الفارض، -هـ576

 .وفاة السلطان سيف الدين غازي-
 وفاة لويس م1180

السابع، وفاة ساليسبوري 
 .تلميذ أبيالر

ألف الرازي كتاب -
 .اجلدل

  .مولد ابن صالح الفقيه-هـ577
 .مولد العز بن عبد السالم-

  

   .وفاة ابن بشكوال املؤرخ-هـ578
  .ر الرازيوفاة الصابوين نور الدين، الذي ناظ-هـ580

  .وفاة النيسابوري الرضى، تناظر مع الرازي-
وفاة اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن، وخلفه -

 .ابنه يعقوب

قصد الرازي خبارى، - 
ومّر بسرخس ولقي 
طبيبها عبد الرمحن بن 

 .عبد الكرمي
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  .وفاة ابن طفيل الفيلسوف-هـ581
قيام فتنة ببالد املوصل وديار بكر والشام -

 .وغريها

  

دخل الرازي دار -  .انقراض الدولة الغزنوية-هـ582
الشرف املسعودي 

  . وعقد جملسا
وقيل يف هذه السنة 
ألف كتاب املباحث 

 .املشرقية
عودة الرازي من -  .غزو شهاب الدين الغوري للهند واهنزم-هـ583

 .خبارى إىل الري
   .وفاة أسامة بن منقذ املؤرخ واألمري-هـ584
 وفاة فريديريك م1190 . ملك األملان إىل الشام، وماتوصول-هـ586

  .األول بربروس
داللة : نشر كتاب-

 .احلائرين البن ميمون

 

قتل السهروردي شهاب الدين، من طرف -هـ587
  .الظاهر بأمر من والده صالح الدين

قتل قزل أرسالن صاحب مهذان والري -
 .وأصفهان

  

  .هذه السنة تسمى بسنة امللوك-هـ589
  .وفاة صالح الدين-
  .وفاة مسعود بن مودود-
وفاة حممود سلطان شاه، أخو عالء الدين -

 خوارزم شاه

 مولد القديس م1190
ألبري الكبري الفيلسوف 

 .وأستاذ توما األكويين

 

قيام حرب بني شهاب الدين الغوري وملك -هـ590
 .اهلند
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ابن رشد يقع يف حمنة بسبب نظره يف علوم -هـ593
  .وائلاأل
 .وفاة ملكشاه بن تكش-

  

  .وفاة ابن رشد احلفيد-هـ595
  .وفاة ابن زهر أبو بكر الطبيب-
  .ابن اجلوزي خيرج من السجن بواسط-
  .وفاة اخلليفة يعقوب بن يوسف-
غياث الدين الغوري يتحول إىل مذهب -

 .الشافعي

وفاة ريتشارد -م1199
 .األول ملك اجنلترا

وقوع فتنة هبراة بني -
  .زي والكراميةالرا
إمتام تفسري سورة آل -

  .عمران وسورة النساء
وقيل بدأ يف التفسري -

قبل هذه السنة ألن 
سورة الفاحتة والبقرة 
وآل عمران فسرت 
قبل ربيع اآلخر 

 .هـ595
  .مولد ابن أيب أصيبعة املؤرخ-هـ596

  .استيالء امللك العادل على مصر-
وفاة خوارزمشاه تكش وخلفه ابنه حممد -
 .لميذ الرازيت

ملك فرنسا -م1200
يصدر مرسوما لصاحل 

 .األساتذة والطلبة

 

  .وفاة ابن اجلوزي أبو الفرج-هـ597
  .مولد الطوسي نصري الدين الفيلسوف-
  .استيالء غياث الدين على خراسان-
وقوع زالزل عظيمة باملوصل والعراق والشام -

 .ومصر

خلص الرازي شرح - 
اإلشارات ومساه لباب 

 .راتاإلشا

   .مولد أبوشامة املقدسي املؤرخ-هـ598
  .وفاة غياث الدين ملك الغورية-هـ599

 .ابتداء دولة املغول-
  

  .مولد برهان الدين النسفي، املتكلم-هـ600
 .هجمة الفرنج على بيت املقدس-

ثورة احلنابلة على - 
الرازي بسبب دخوله 

 .إىل هراة
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 استيالء الالتني -م1204 .حياءقيام فتنة ببغداد بني األ- هـ601
 .على القسطنطينية

  .وفاة حممد بن الرازي-
إمتام تفسري سور كثرية -

 .من القرآن الكرمي
  .قتل اإلمساعيلية لشهاب الدين الغوري- هـ602

  .استيالء السلطان عالد الدين على غزنة-
 قيام فتنة هبراة-

الرازي يؤلف كتاب - 
الرباهني البهائية، وأهداه 

 . حاكم باميانإىل
 القديس -م1206 .امللك خوارزمشاه يتوسع يف بالد كثرية- هـ603

دومينيك يدعو إىل 
مناهضة هرطقة األطهار 

  .يف تولوز
تأسيس مدرسة -

االخوة (الدومينيكان 
 ).الوعاظ

إجناز الرازي للجزء -
األول من كتاب املطالب 

  .العالية
مواصلة تفسري القرآن -

  .الكرمي
 األول من  تأليف اجلزء-

 .كتاب املطالب العالية
 .مولد جالل الدين الرومي الشاعر املتصوف- هـ604

  .مقتل غياث الدين ملك الغورية-
  .ـ مسري خوارزمشاه حملاربة اخلطا، واهنزامه

 .ـ وقوع زالزل بالعراق وبالد كثرية

  

وفاة موسى بن ميمون الطبيب الفيلسوف - هـ605
  .اليهودي

 .سان ونيسابورزالزل عظيمة خبرا-

أجنز الرازي أجزاء من - 
كتاب املطالب العالية من 

 .الثاين إىل الثامن
 تأسيس حركة -م1209 .استالء جنكز خان على بالد قراخطا- هـ606

االخوة الفرنسيسكانية 
 .االوىل

  .إمالء الرازي لوصيته-
أجنز اجلزء التاسع من -

  .كتاب املطالب العالية
 .وفاته يف غّرة شوال-

 حترمي كتب -م1210 .مولد ابن النفيس الطبيب الفيلسوف- هـ607
أرسطو يف املدارس 

 .الباريسية

 

   .مولد ابن خلكان املؤرخ األديب- هـ608
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  .وفاة بن عساكر أبو الفضل، والد العز- هـ610
 .مولد البوصريي الشاعر-

  . معركة بوفني-م1214
 .مولد روجر باكون-

 

حماربة  -م1215 .اه على غزنةاستيالء خوارزمش- هـ612
فريدريك الثاين 

 .للهراطقة

 

   .وفاة ابن جبري، الرحالة- هـ614
وفاة امللك العادل األيويب، الذي أهدى له - هـ615

 .الرازي كتاب تأسيس التقديس
  

ظهور التتر، واستيالئهم على خبارى - هـ616
 .ومسرقند

  

  .منهامسري جنكز خان إىل خوارزم ومتكنه - هـ617
استيالء التتر على بالد كثرية كالري -

  .وومهذان وغزنة
وفاة خوارزمشاه حممد بن تكش تلميذ -

 .الرازي

  

  .وفاة القطب املصري تلميذ الرازي- هـ618
عبور جنكز خان لنهر جيحون وفتكه -

 .بالناس والدواب

  

وفاة ملك بالد املغرب يوسف بن حممد بن - هـ620
 .الناصر بن يعقوب

نتشار مجاعة من ا- 
تالميذ الرازي كزين 
الدين الكشي واخلوجني 

 .واخلسرو شاهي
 مولد توما -م1225  هـ622

 .اإلكويين
 

  
نالحظ من خالل هذا اجلدول أن عصر الرازي يتميز باضمحالل اخلالفة العباسية، وتفكك 

،  ويدخلون يف السلطة املركزية إىل دول كثرية، حيث تتناحر هذه الدول على استقطاب اخللفاء
  .حروب فيما بينهم وبينهم وبني اخلليفة، مما أثر سلبا على مجيع ميادين احلياة
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       وهذا العصر مل ينج من الكوارث الطبيعية الكثرية،كالزالزل واجلفاف، اليت اهتم  
  .املؤرخون بذكرها وإحصاء اخلسائر املترتبة عنها وآثارها على املسرية احلضارية

يضا بظهور العلماء األعالم يف كل علم وفن، مثلما هو مشاهد يف لوحة كما يتميز أ
وميكن اإلشارة إىل أهم الظواهر اليت سادت هذا العصر، وإىل العوامل اليت . األحداث التارخيية

  :كانت سببا يف االضمحالل والتقوقع، وهي بإجياز
  ..ختلفةهذا العصر مليء باألحداث املثرية والعجيبة يف امليادين امل -1
  .هو عصر االضطرابات السياسية والفكرية والدينية -2
املغول يطرقون احلدود الشرقية، لضعف ملوك وسالطني املسلمني بسبب تناحرهم  -3

  .فيما بينهم
  .احلروب الصليبية هتدد البالد اإلسالمية غربا وكانت املراكز احلضارية مسرحا هلا -4
 – أي هؤالء األعداء من كل جنس ودين –جانب ملوك املسلمني يستعينون باأل -5

  .يف احلروب اليت تقع بينهم
  .البناء االجتماعي يصبح هشا، بسبب العوامل السابقة الذكر -6
  .الفرق الكالمية واملذاهب الفقهية يشتد الصراع بينها مجيعا -7
  .الفكر يزدهر ويتنوع، بظهور العلماء األعالم كالرازي -8
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  :ل األول من الباب األولهوامش الفص
. 892، ص 1965مكتبة األسدي، طهران، ) ط.د(، 2، مجمعجم البلدانياقوت احلمودي، : أنظر) 1(

  .375ص . 1960، دار صادر بريوت )ط.د (.آثار البالد وأخبار العبادوالقزويين، 
  .893، ص 2، مجمعجم البلدانياقوت احلموي، ) 2(
ـ 375والقزويين، آثار البالد، ص ./ 894، ص 2، مججم البلدانمعياقوت احلموي، : أنظر أيضا) 3(

376.  
الغز شعب من شعوب الترك، ومنهم كان السلجوقية، وقد انتقلوا من نواحي أقاصي الترك إىل ما وراء ) 4(

النهر، وأسلموا ولكن كانت أفعاهلم  قبيحة، وخرجوا بالدا كثرية، وأشعلوا فتنا، وقتلوا العلماء والصاحلني، 
  .وأحرقوا خزائن الكتب

اخلطا قوم من الترك الكفار، خرجوا من أطراف الصني، متركزوا يف ما وراء النهر، وقد استنجد هبم ) 5(
  .بعض سالطني وأمراء املسلمني على بعضهم

التتر شعب من الترك كثري العدد، خرج من أطراف الصني إىل تركستان وكاشغر، وإىل ما وراء النهر، ) 6(
يف البالد كالسحاب، فابتليت البشرية بشّرهم، فلم جيدوا من يصدهم بعد هزمية خوارزمشاه مث ساروا 

  .حممد، تلميذ الرازي، فزحفوا حيث شاءوا
، ص 1948، دار إحياء الكتب العربية، 2عادل زعيتر، ط: ، ترحضارة العربغوستاف لوبون، ) 7(

480.  
  .347ص). ت.د(ار الطباعة املنريية، القاهرة، ، د8، مجالكامل يف التاريخابن األثري، : أنظر) 8(

  .204، ص 1958، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، 2، طخمتصر تاريخ الدولوابن العربي، 
  .352، ص 8، مجالكاملابن األثري، ) 9(
، 2، جتتمة املختصر يف أخبار البشروابن الوردي، . 368، ص 8، مج الكاملابن األثري، : أنظر) 10(
  .69، ص 1970عرفة، بريوت، ، دار امل1ط
  .123، ص )ت.د(، مطبعة االستقامة، القاهرة، )ط.د(، 9، مجالكاملابن األثري، ) 11(
  .361، ص 9املرجع نفسه، مج) 12(
  .329، ص 9املرجع نفسه، مج) 13(
العيارون، مفرد عيار، يعين من يكون عاطال عن العمل، ويتجول ويطوف كثريا، ويترك نفسه ) 14(

  . ومعناه يف وقتنا هذا املنحرفوهواها،
كانا عقيدي العيارين، األول ولد الوزير والثاين أخو امرأة السلطان، وملا استفحل األمر، أمر ) 15(

  .السلطان بصلبهما إال أن األول هرب والثاين قبض عليه وصلب
  .7، ص 9، مجالكاملابن األثري، ) 16(
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  .56، ص 9املرجع نفسه، مج) 17(
لدين أبو الفرج حممد بن عبد اهللا بن رئيس الرؤساء خلف أباه يف هذا املنصب يف عهد هو عضد ا) 18(

  .هـ573املقتفي، وبقي إىل عهد املستنجد، مث استوزره املستضيئ، قتل سنة 
  .72، ص9املرجع السابق، مج) 19(
  .170، ص 9املرجع نفسه، مج) 20(
  .268، ص 9املرجع نفسه، مج) 21(
  .270، ص 9املرجع نفسه، مج) 22(
، 2، جكتاب املختصر يف أخبار البشروأبو الفدا، . /  23، ص 9، مجالكاملابن األثري، : أنظر ) 23(
  .31، ص )ت.د(، دار الكتاب اللبناين، بريوت ) ط.د(
  .145، ص 9، مجالكاملابن األثري، ) 24(
، والذهيب يف العرب، ألن هؤالء صراملخت، وأبو الفدا يف الكاملأنظر ما قاله املؤرخون، كابن األثري يف ) 25(

  .رصدوا هذه الظاهرة مرات عديدة يف القرن السادس اهلجري
 - 590 -573 - 571 -565 -552 -544 -533 -532 -  529:   راجع سنوات) 26(

  . للهجرة عند ابن األثري، وابن اجلوزي سبط، وأيب الفدا، وابن الوردي605 -604 -600 -597
  .96، ص  تاريخ الدولخمتصرابن العربي، ) 27(
هـ، فلم يل 622تويف سنة : هـ، قال ابن األثري575توىل اخلالفة بعد أبيه املستضيئ بأمر اهللا سنة ) 28(

هو الذي أطمع التتر : اخلالفة أطول مدة منه، وكان ظاملا قبيح السرية يف رعيته، ويفعل الشيء وضده، وقيل
  ).9/361يخ الكامل يف التار(يف البالد، وراسلهم يف ذلك 

، )ت.د(، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، اهلند، 1، ط8، ج1، قسم مرآة الزمانابن اجلوزي سبط، ) 29(
  .378ص 

  .66، ص 9، مجالكاملابن األثري، ) 30(
  .92، ص 9املرجع نفسه، مج) 31(
ي، ، مكتبة القدس)ط.د(، 5، ج3، مجشذرات الذهب يف أخبار من ذهبابن العماد، : راجع) 32(

، مكتبة املثىن ببغداد، ومؤسسة اخلاجني تاريخ احلكماءوالقفطي، . 46-45هـ، ص 1351القاهرة، 
  .229-228، ص )ت.د(مبصر، 

  .46، ص 5، ج3، مجشذرات الذهبابن العماد، ) 33(
  .285، ص 1963، طبعة الكويت، 4، جالعرب يف خرب من غربالذهيب احلافظ، ) 34(
  .241، ص حلكماء تاريخ ا القفطي،-:راجع) 35(
  .145، ص 5، ج3، مجشذرات الذهبوابن العماد،  -
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-293، ص 1948، مطبعة النهضة املصرية، القاهرة، 1، ط3، مج وفيات األعيانوابن خلكان، -
294.  

  .247، ص 9، مجالكامل ابن األثري، -:راجع) 36(
  .285، ص 4، جالعربوالذهيب،  -
  .126، ص 9، مجاملختصروأبو الفدا،  -
  .274، ص 9، مجالكامل ابن األثري، -:راجع) 37(
 13، ص 2، جاملختصر وأبو الفدا، -)38(
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             الفصل الثاين

   
  رحلة فخر الدين الرازي يف عصره

  
  

  
  
  

  
  من َدْوَحٍة فَخريٍة ُعَمِريٍَّة"

  طَاَبْت َمَغاِرُس َمجِدَها املَُتأَثِِّل
  اَمِكيَِّة اَألْنَساِب َزاٍك أَْصلَُه

  َوفُُروُعَها فَْوَق السَِّماِك اَألْعَزِل
  

  "عننيابن "
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إن حياة الرازي جديرة بالدرس والتحليل من أجل اإلفادة واالستفادة، ألن شخصيته 
فذّة، صنعت أحداثا هامة يف عصرها، وأثرت فكريا يف العصور الالحقة، وأفادهتا بتجربتها، فهو  

 سريهم الذاتية، ألن علمهم مكتسب بالتجربة الشخصية وأمثاله ال ميكن فهمهم إال من خالل
  .أكثر مما حصل بالتحصيل

هذا، ملا كان خصوم الرازي قد حاولوا تشويه شخصيته، سواء يف حياته أو بعد مماته، 
فإنه البد من توضيح أمور كثرية يف تلك الشخصية، اليت ظلت غامضة أو مشوهة إىل يومنا 

املتأخرين خاصة، وإما بسبب خالفات بني املؤرخني يف فهم هذا، إما بسبب هؤالء اخلصوم 
  .سريته، لذلك من الضروري القيام بالبحث فيها أّوال قبل البحث يف أصول فكره

ولقد كانت شخصية الرازي فريدة من نوعها يف القرن السادس اهلجري أو الثاين عشر 
إلسالمي من شرقه إىل غربه، ومن امليالدي، ألن علمه بلغ أقصى مداه، حيث عّم أرجاء العامل ا

مشاله إىل جنوبه، فال جتد مركزا علميا خيلو من تدارس كتبه أو على األقل يتكلم طالب العلم 
وغريهم عن أفكاره يف خمتلف العلوم، إما باملوافقة أو باملعارضة، وهذه الشهرة يف حياته 

  .تواصلت بعد موته بفضل تالميذه الربرة
قتضي التعريف به أوال، مث بيان كيفية تعامله مع أحوال عصره يف إن رصد رحلة الرازي ي

  :كالفكر والسياسة واالقتصاد وغريها، على النحو اآليت. امليادين املختلفة ثانيا
  
حممد بن عمر بن احلسني بن : إن اسم الرازي الكامل هو: مولد الرازي وألقابه-1

، الرازي املولد، ويرجع نسبه إىل أيب بكر احلسن بن علي، التيمي البكري، الطربستاين  األصل
الصديق رضي اهللا عنه، كما يقول املؤرخون، وهو ملقب بفخر الدين، ومعروف بابن خطيب 

  .)1(الري أو بابن اخلطيب
ولد سنة ثالث وأربعني ومخسمائة للهجرة، وقيل سنة أربع وأربعني، بالري، وهي السنة 

: ، الذي يقول من بعد اختياره هلا)هـ681ت(كان اليت ذكرها بعض املؤرخني، منهم ابن خل
، إن )2(وقيل سنة ثالث وأربعني ومخسمائة بالري، يف اخلامس والعشرين من شهر رمضان 

  .أمثال هؤالء املؤرخني يذكرون أمورا جزئية ودقيقة جّدا، مع ذلك ال يعرفون السنة بالضبط
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 وأما القلّة القليلة منهم هذا، إن االسم الذي يذكره به أغلب املؤرخني هو حممد،
، أي يذكر يف حرف ) 5(، أو بفخر الدين )4( أو بالفخر بن اخلطيب )3(فيذكرونه بابن اخلطيب 

  .الفاء باللقب، وليس بامسه، كما جرت العادة يف كتب التراجم
، )7( أو إمام املتكلمني)6(وقد أطلقت عليه ألقاب علمية كثرية، كاإلمام أو اإلمام العالمة 

، إذا ) 11(، أو سلطان املتكلمني ) 10(، أو شيخ اإلسالم ) 9(، أو الشيخ ) 8( اإلمام الكبري أو
  .ذكرت هذه األلقاب فإن املراد هبا هو فخر الدين الرازي

، وعند )12(وأما كنيته فليست واحدة، حيث يكىن عند بعض املؤرخني بأيب عبد اهللا 
  .)14(، ويكىن عند اآلخرين بأيب املعايل  )13(البعض اآلخر وهم األغلبية بأيب الفضل 

  
 لقد ولد ونشأ يف أسرة شريفة وعريقة، من جهيت شرف النسب : أسرة الرازي-2

وشرف العلم، ومل خيتلف اثنان يف نسبه العريب، الذي أكده كل املؤرخني، وقد مدحه بذلك 
  :قائال) هـ630ت (ابن عنني 

  ٍة       من َدْوَحٍة فَخريٍة ُعَمِريَّـ  
  طَاَبْت َمَغاِرُس َمجِدَها املَُتأَثِِّل

    َمِكيَِّة اَألْنَساِب َزاٍك أَْصلَُها
  )15(َوفُُروُعَها فَْوَق السَِّماِك اَألْعَزِل 

  

هذا، وأما شرف العلم، فإن والده ضياء الدين عمر بن احلسني كان شيخا وإماما يف العلمني 
هر باخلطيب، شهرة ابنه فخر الدين بابن اخلطيب، األصول واخلالف، وخطيبا مفّوها، حىت اشت
   .)16(وصار متمّيزا بفصاحته، ومبا يورده يف خطبه 

وكان فصيح اللسان قوي اجلنان فقيها : "عن والد فخر الدين) هـ771ت(ويقول السبكي 
، وهذه الصفات اليت يتميز هبا ضياء الدين، ) 17(" أصوليا متكلما، صوفيا، خطيبا حمدثا أديبا

توجد أيضا يف شخص ابنه فخر الدين جبالء وقوة، وقد زاد عليه باملوسوعية والتصانيف 
  .الكثرية،وفنون العلوم

ولقد تلقى فخر الدين رعاية هامة من أبيه، حيث كان له أبا وأستاذا، كما كان له أخ يكربه 
 يقتفي أثره سنا، يلقب بركن الدين، نال حظا من العلم، إال أنه كان حيسد فخر الدين، فصار
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يف تنقالته ويشنع عليه، ويدعى أنه أعلم منه، وإذا كان بعض الناس يهزأ به، لتشنيعه بأخيه، فإن 
فخر الدين يشفق عليه وحيسن إليه باستمرار، وملا ساءت أحواله، اتفق هو والسلطان 

  .) 18(خوارزمشاه على وضعه يف مكان ال خيرج منه، وجعال له ما يكفيه للعيش إىل وفاته
هذا، وأما كون فخر الدين الرازي رب أسرة، فهو أمر ليس فيه نقاش، ألنه من املعلوم عنه أنه 
خلّف ابنني وبنتا، أكربمها يلقب بلقب جّده ضياء الدين، واألصغر يلقب بشمس الدين، مث 
بفخر الدين بعد وفاة أبيه، وكالمها له حظ يف العلوم، إال أن عالمات الفطنة والذكاء اخلارق 

إن عاش ابين هذا فإنه يكون أعلم : ظاهرة منذ الصغر  على األصغر، وهو الذي قال عنه والده
  .) 19(مين 

وقد وقع املؤرخون يف اضطراب واختالف يف بعض القضايا، منها ملن صنف الرازي كتاب 
األكرب : "يف هذا الشأن) هـ746ت (األربعني، هل هو لألصغر أم لألكرب؟ يقول الصفدي 

ند يف حياة أبيه وخدم خوارزمشاه واآلخر اشتغل ومل نعلم له ترمجة، وأظنه الذي منهما جت
  .) 20(" ألكرب أوالدي حممد واهللا أعلم: لكنه قال" األربعني يف أصول الدين"صنف له 

ومن املعلوم أنه إذا كان الرازي نفسه صّرح أنه ألفه حملمد، كما ذكر يف مقدمة كتاب 
] …[، "حممد" هذا الكتاب، ألجل أكرب أوالدي، وأعزهم علي أردت أن أكتب: "األربعني
  .فإنه هبذا يبعد أي ختمني يف األمر)   21("."األربعني يف أصول الدين"بـ : ومسيته

، "أعزهم علي"ويرجع ذلك االضطراب عند الصفدي وغريه من املؤرخني إىل تأويل كلمة 
كن قد يتحدث األب عن أحد أبنائه، بأنه بكونه يعز االبن األصغر، إلعجابه بفطنته وذكائه ول

عزيز عليه، دون أن ينفي عزته عن اآلخر، ألن املشاعر والعواطف ال تقاس بالقوالب اللغوية 
  .واملنطقية

ومما ال شّك فيه أن كتاب األربعني قد صنفه ألكرب أوالده حممد،ألن األمر واضح يف قوله 
ة أخرى تتعلق مبن ورث منصب أبيه يف السابق، ولكن هناك من املؤرخني من أثار مشكل

أن حممدا هو الذي ورث منصب أبيه يف )هـ687ت (التدريس، وقد ظن الشهرزوري 
، وهذا أيضا غري صحيح، ألن الرازي نفسه ذكر يف تفسريه، أن ولده )22(التدريس والوعظ 

  .) 23(حممدا مات سنة إحدى وستمائة
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 ليس هو الذي ورث منصب أبيه يف التدريس ويعين هذا، أنه مات قبله خبمس سنوات، وأنه
  .والوعظ، ألنه أيضا جتند وخدم امللك خوارزمشاه، كما ذكر املؤرخون

هذا، ومن شدة حزن الرازي على وفاة ابنه حممد، كان يذكره كلما ختم تفسري سورة بعد هذه 
وقد كان يل ولد ": الوفاة، ابتداء من سورة يونس إىل سورة الرعد، ويبني مشائله وأخالقه، قائال

، )24("صاحل حسن السرية فتويف يف الغربة يف عنفوان شبابه، وكان قليب كاحملترق لذلك السبب

: وكان كثري الدعاء له، ويطلب ممن نظر يف تفسريه وانتفع به، أن يذكر ابنه بالدعاء، كقوله
  .)25("ْن لَُدْنَك َرْحَمةً ِإنََّك أَْنَت الَْوهَّاُبَربََّنا ال ُتِزغْ قُلُوَبَنا َبْعَد ِإذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِم"

ولقد ذكّر يف موضع آخر من تفسريه، حبزنه وضيق صدره بسبب وفاة ابنه حممد، وقال شعرا 
  :يرثيه به

  سالم على قرب دفنت بتربته
                 وأحتفك الرمحن بالكرم اجلّم

                 وما صدين عن جعل جفين مدفنا
                  جلسمك إال أنه أبدا يهمي

                 حيايت ومويت واحد بعد بعدكم
  )26(                بل املوت أوىل من مداومة الغم 

وأنا أوصي من طالع كتايب واستفاد ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن خيص : "وقال أيضا
دعو ملن قد مات يف غربة  بعيدا عن اإلخوان واألب واألم ولدي وخيصين بقراءة الفاحتة، وي

   .)27(" بالرمحة واملغفرة
  :وقد كّرر هذا الطلب ملن نظر يف كتابه، مرة أخرى، مث قال بيتني من الشعر يرثيه هبما

                  أرى معامل هذا العامل الفاين 
                ممزوجة مبخافات وأحزان

      خرياته مثل أحالم مفزعـة            
   .)28(              وشره يف الربايا دائم داين 

تزوجها الوزير عالء الدين، وزير ): هـ668ت (هذا، وأما البنت فقد قال ابن أيب أصيبعة 
امللك خوارزمشاه، وهو رجل فاضل، نال حظا يف العلوم واألدب، وهو الذي طلب األمان 
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، ملا شاهد التتر ال يبقي على شيء، وقد وىف )هـ624ت ( جنكز خان ألوالد فخر الدين من
جنكز خان بوعده، حينما حلّ جيشه على أبواب هراة، حيث نادى فيها املنادي بأمره، باألمان 
ألوالد فخر الدين، فهرعت أعداد كبرية من األقرباء وأعيان الدولة، ومن الفقهاء أيضا إىل دار 

 ولكن التتر فصلوا أوالد فخر الدين يف ناحية، مث قتلوا مجيع من كان فخر الدين، طلبا لألمان،
يف الدار، ولقد انقطعت أخبار أوالد فخر الدين منذ ذلك الوقت، وال سيما بعدما أخذهم التتر 

   .)29(إىل مسرقند 
هذا، وإذا كانت أخبار أوالد الرازي منقطعة إىل عهد قريب من عهد ابن أيب أصيبعة 

حممد بن عطاء اهللا بن حممد الرازي، اهلروي : إن كتب التاريخ تذكر من ذريته، ف)هـ668ت(
   .)30(هـ هبراة من ذرية فخر الدين الرازي 767املولد، احلنفي مث الشافعي، الذي ولد سنة 

ويعين هذا أن أوالد فخر الدين مل ينقطع خربهم متاما، وإال كيف عرف حممد بن عطاء اهللا ، 
ة، إن هذا يدل على عودة أحفاده إليها، ويعرف عن هذا احلفيد الذي وعرف أنه ولد هبرا

، وأنه تنقل بني بالد كثرية، مث حّج، )هـ791ت(نتحدث عنه، أنه أخذ عن السعد التفتازاين 
وتعرض إىل حمن معهم، وحسده ) هـ807ت(وقد اتصل بسالطني وحكام، منهم تيمورلنك 
ل اجلفاء الذي حصل له مع تيمورلنك، وحمنة بعض العلماء بسبب تعظيم السالطني له، مث

امتحانه يف القاهرة، ألنه كان يدعي العلم، مبا ال يقدر عليه الناس، كحفظ الصحيحني عن ظهر 
   .)31(القلب، وبأسانيده لصحيح مسلم، فتبني عجزه 

وال يستبعد أن يكون سبب حمنته يرجع إىل تعصب الفقهاء عليه، لكونه معظمها عند السلطان 
  .األعيان يف القاهرة ولكونه ليس من أهل البلدو

 من ذي احلجة، سنة تسع وعشرين ومثامنائة للهجرة 19هذا، ولقد كانت وفاته يوم االثنني 
، يعرف معه للفخر الرازي هو وحفيد آخر، يسمى حممد بن حممد بن حممد بن فخر ) 32(

بة إىل أق سراي من بالد ، نس)هـ776ت(الدين، لقب جبمال الدين، املعروف باألقسرائي 
  .الروم، ومعناها القصر األبيض، وهو اللغوي والعامل بالتفسري والطب واألدب

لقد اهتم املؤرخون بصفات الرازي سواء اجلسمية أو النفسية والعقلية أو :  صفات الرازي-3
 وذلك االجتماعية، ومل جند هلم مثل هذا االهتمام عندما يتطرقون إىل علماء وفالسفة آخرين،

يرجع إىل مكانة الرازي يف األوساط االجتماعية، ومرتبته العلمية، اليت ناهلا مبميزات شخصيته، 
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وليس هببات السالطني وامللوك، أو بعصبيات اجلماعات االجتماعية، ومن الصفات اليت 
استقطبت اهتمامهم، الصوت اجلَْهَوِري، والوقار، واهليئة اجلميلة، وحدة الذكاء، والعزة 

  .األنفة، وغريهاو
ومن الصفات اجلسمية اليت ذكرها هؤالء املؤرخون له، أنه ربع القامة، عبل اجلسم، كبري 

   .)33(اللحية، جهوري الصوت، أي فيه فخامة، له بزة حسنة، وهيئة مجيلة 
هذا، وأما صفاته العقلية والنفسية، فقد اختلف فيها املؤرخون، فمنهم املعجب واملادح، ومنهم 

 والباغض، إال أهنم متفقون على كونه صاحب التصانيف والعلوم العقلية، وأنه رأس يف الذام
  .الذكاء، وصاحب وقار ومهابة

أنه أمشط شعر اللحية، عظيم الصدر والرأس، جيد ): هـ668ت(يقول ابن أيب أصيبعة 
، عارف الفطرة، حاد الذهن، حسن العبارة كثري الرباعة، قوي النظر يف صناعة الطب ومباحثها

  . ولو مل يكن الرازي متمكنا يف صناعة الطب، ملا ذكر يف طبقات األطباء).34(بفنون األدب 
اجتمع له مخسة أشياء ما مجعها اهللا لغريه فيما علمته من : "فيقول) هـ764ت (أما الصفدي 

أمثاله وهي سعة العبارة يف القدرة على الكالم وصحة الذهن واالطالع الذي ما عليه مزيد 
واحلافظة املستوعبة والذاكرة اليت تعينه على ما يريده يف تقرير األدلة والرباهني، وكان فيه قوة 

   .)35(" جدلية، ونظره دقيق، وكان عارفا باألدب
وهي صفات اعترب بسببها وحيد عصره يف العلوم العقلية والشرعية، وكان نورا مبددا 

  .لومة الئم يف احلق، ويف تقرير الصوابللظلمات، وسيفا قاطعا لألوهام، ألنه ال يهاب 
هذا، ومل جند مؤرخا ذكره دون اإلشادة مبواهبه، فالذين يذمونه كانوا أيضا يثنون عليه، 
ويعترفون خبصاله، مث جيهدون أنفسهم يف إلصاق التهم وإطالق التشكيكات فيه أمثال الذهيب 

: احدة، كقوهلم، لقد كانت عبارات هؤالء و)هـ852ت (، وابن حجر )هـ748ت (
   .)36(" صاحب التصانيف، رأس يف الذكاء والعقليات، ولكنه عري عن اآلثار"

وكان خاطره قويا وذهنه جليا، كثري : "ولقد اعترف الشهرزوري له بفضائل عظيمة يف قوله
   .)37(" الفكر والنظر وكان جمللسه جاللة وعظمة، وكان يتعاظم حىت على امللوك
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: دا على ما بلغه عنه، دون فحص األخبار، وإعمال العقل، وهذا قولهمث شرع يف ذمه، اعتما
كثري األكل واملباضعة حمبا للجاه، وكانت أخالقه شرسة يؤذي هبا احملصلني إذا حبثوا عنده وهو "

  :الذي يقول يف وصف أخالقه
                     أشكو إىل اهللا من خلق يغريين

   من عقلي ومن ديين                  وميحق النور
                     حرارة يف مزاج القلب حمكمة

   .)38(                   تبدو فتنمو فتغويين فترديين 
إن هذه التهم اليت أوردها الشهرزوري ال أساس هلا من الصحة، ألنه مل يفهم املغزى من البيتني، 

رد، لذلك حتدث عن املعاناة واجملاهدة من مثّ إن صح له، فيبدو من صاحبهما أنه يرغب يف التج
األمور الدنياوية، اليت حتجب حقائق العقل والدين معا، وأما حرارة القلب، فهي أداة دافعة إىل 
املقاومة والكفاح يف احلياة، قد تكون إجيابية كما ميكن أن تكون سلبية، وال يفهم مثل هذه 

  .األمور، إال العامل احلاذق
ضعة واجلاه، فإن الشواهد التارخيية والعقلية تشهد على الرازي بعدم اإلفراط أما األكل واملبا

والتفريط فيها، كما أن الشهرزوري نفسه يقر له بكثرة الفكر والنظر يف القول األول، وهذا 
واهللا : "جيعله بعيدا عن اإلفراط، ولقد ذكر له كالما جيدا، يناقض كالمه السابق، وهو قوله

، وهذه العبارة ) 39(" لفوات عن االشتغال بالعلم يف وقت األكل والزمان عزيزأنين أتأسف يف ا
  .اليت نقلها عن الرازي نفسه تبطل كل اهتام

إن مثل هذا االضطراب، وإيراد التهم الكثرية دون ضوابط علمية أو عقلية عند املؤرخني، يرجع 
املعقول، والوقوع يف التناقض، إىل نزاعاهتم ومذاهبهم، اليت تستبد هبم إىل درجة اخلروج عن 

  .وغريها من اهلفوات والتهافت
وقد وصف أخالقه أحسن وصف، ) هـ771ت (هذا، وأما الذين مدحوه، فمنهم السبكي 

له املهابة الوافرة عند أصحابه، وعطفه ورفقه مشهود، فإن محامة سقطت جبانبه يوم : فقال
   .)40(شتاء، أخذها ورّق هلا 
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وكان : "ميدة، اليت أكدها بعض املؤرخني اآلخرين وكرروها بإجيازومن تلك الصفات احل
، وإذا فصلت فيمكن القول أنه كثري العلم، ومتقن لفنونه، وورع ) 41(" صاحب وقار وحشمة

  .وثقة ومتدين ويتكرب على أهل الدنيا، ويتواضع للفقراء
عدد من امللوك واألمراء، يتفق املؤرخون على اتصاله وتعامله مع :  عالقة الرازي بامللوك-4  

وقد نال منهم املراتب العالية واألموال الكثرية، أمثال سالطني الدولة الغورية والدولة 
كان غرضه : اخلوارزمشاهية، ولكنهم اختلفوا يف الغرض من هذا االتصال، فمنهم من قال

  .طلب اجلاه، ومنهم من نفى عنه ذلك
ألنه نال احلظوة من امللوك والسالطني، ومل يكن طالبا والظاهر أن هتمة اجلاه رماه هبا خصومه، 

للجاه، وال وقف مرة واحدة على أبواهبم من نفسه، بل هم الذين كانوا يطلبونه ويتوسلون إليه، 
ولكن هذا السلوك من هؤالء السالطني يعترب من الفضائل لديهم، ألهنم حافظوا على اإلرث 

للعلماء، وإكرامهم وإقامة اجملالس واملدارس هلم، وغري التليد يف هذا الشأن، وهو تودد احلكام 
  .ذلك من العنايات

وأشهر امللوك الذين اتصل هبم الرازي، غياث الدين وأخوه شهاب الدين من الغورية، كما لقي 
بعض مشاهد استقبال ) هـ668ت (حظوة عند أمرائهما أيضا، وقد حكى ابن أيب أصيبعة 

كنت هبراة، قد حلّ هبا : ين حممد الوتار املوصلي حدثين، قالإن مشس الد: األمراء له، فقال
فخر الدين، وتلقاه السلطان حسني بن خرمني، وأكرمه، ونصب له منربا وسجادة يف صدر 
الديوان من اجلامع، لرياه الناس، وكنت حاضرا يف ذلك اليوم املشهود، وملا حضر السلطان أمره 

وملا حضر السلطان حممود، وهو ابن أخت شهاب الدين الشيخ فخر الدين باجللوس قريبا منه، 
وهذا املشهد يدل على . )42(الغوري، أشار إليه الشيخ باجللوس قريبا منه من الناحية األخرى 

  .مكانة الرازي عند اخلاصة والعامة
هذا، وإذا كان الرازي يصدر أوامر يف جمالسه للسالطني واألمراء، فإن هذا التصرف يدل على 

حب سلطة، وأن سلطته العلمية تعلو على السلطة السياسية، وهلذا ال يصح أن يطلب أنه صا
اجلاه ممن هو أدىن منه، بل العكس هو الصحيح، حيث كان بعض السالطني يطلبون اجلاه من 

  .العلماء يف ذلك الزمان
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ومن فضائل صحبة الرازي للسالطني، أنه ينصحهم ويدعوهم إىل اخلريات، ويصحح هلم 
، حىت ارتد عن مذهب الكراّمية، )هـ599ت (اهتم، مثلما أثر يف غياث الدين الغوري معتقد

وهذه مثرة من مثار صحبة الرازي للملوك، وهو ال  .)43(ألن بالد الغور أكثرها كراّمية جمسمة 
يتأخر أبدا، يف تصحيح املعتقدات الباطلة عند الناس، وتصحيحها عند احلكام أيضا، ويفعل 

ناسبة جتمعه هبم، فهو يسعى دائما يف هذا السبيل، ويعترب تصحيحها عند احلكام ذلك يف كل م
  .أوىل، ألهنا تتعدى إىل اجلمهور

هذا، وأما اتصاله بامللوك اخلوارزمشاهية، فكانت له لديهم احلظوة واملراتب العالية، وقد حكى 
   .)44(املؤرخون له مواقف جليلة، وكان يأيت إليه خوارزمشاه نفسه 

، ملا ذهب إىل غزنة، وأقام )هـ596ت (د اتصل الرازي بعالء الدين تكش خوارزمشاه وق
يدرس يف بعض مساجدها، مث صار معلما لولده حممد، ويف عهد هذا األخري، نال اجلاه الكبري 

، والسلطان )هـ617ت (واملال الكثري، وقيل أنه كان يغلظ على السلطان حممد خوارزمشاه 
  . ذلك يرجع إىل كونه تلميذه، ولعل) 45(حيتمله 

هذا، ولقد كان خوازرمشاه حممد سلطانا كبريا، وملكا جليال، واسع املماليك، كثري احلروب، 
أباد أمة اخلطا، وذلّت له األمم، كما كان ظلوما وصاحب غور ودهاء، إال أنه اهنزم أمام 

   .)46(جنكيز خان، وتشتت مشله أمامه 
واد يف احلروب، أما من جهة أهل العلم، فلم يذكر أحد ظلما وتلك هي شيم كبار امللوك والق

له للعلماء، ولقد رأينا كيف كان الرازي يغلظ القول يف خماطبته، ومع ذلك حيتمله، وحظي 
وقال للسلطان : "يف هذا األمر) هـ852ت (ويقول ابن حجر  ،)47(عنده ونال أسىن املراتب 

، وهل هذه الصحبة )48(" ن يف مشس علمكيوما حنن يف ظل سيفك فقال له السلطان وحن
  .مفسدة للعلم وأهله؟ ال بل هي محيدة، قلما ينجح فيها عامل

لقد رزق الفخر الرازي ثروتني، ثروة العلم، وثروة املال، ونادرا ما :  ـ ثروة الرازي5   
، فإن )هـ668ت (جتتمعان عند شخص واحد، ويف حالة اجتماعهما، حسب ابن أيب أصيبعة 

ل العلم يسبق حصول الثروة، ألن املتعمق يف العلم ميكنه أن يثري إذا رغب يف ذلك، أما حصو
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، ألن صاحب الثروة مهته ) 49(العكس فغري ممكن، إال إذا كان الشخص شريف اهلمة جّداً 
  .مصروفة إىل الكسب فحسب، بينما الرازي حصلت له الثروة بعد العلم

له ثروة : كى معظم املؤرخني عنها، ومقدارها، فقالواهكذا، كان الرازي صاحب ثروة، وقد ح
   .)50(كثرية، وحوله املماليك بالسيوف اجملذبة عند الركوب 

ملا مات اإلمام فخر الدين خلف ثروة ضخمة تقدر : وأما مقدارها فذكروه باألرقام، فقالوا
   .)51(بثمانني ألف دينار سوى الدواب والعقار وغري ذلك 

حصلت له ثروته من طبيب حاذق، كانت : مسألة مصدر الثروة، فقال بعضهمولقد اختلفوا يف 
له ثروة، وكانت له بنتان، ولفخر الدين ابنان، تزوجا هبما، فلما مات الطبيب، فاستوىل فخر 
الدين على ثروته، والقسط اآلخر من النعمة ناله من شهاب الدين الغوري، حينما عامله جبملة 

   .)52(سالطني له من املال، ومن إكرام ال
ويقول فريق آخر أن سبب ثروته يرجع إىل ما مجعه من اتصاله بالسالطني فقط، أمثال ، شهاب 

، )هـ596ت(، الذي بالغ يف إكرامه، وعالء الدين خوارزمشاه )هـ602ت (الدين الغوري 
   .)53(الذي حظي عنده 

، )هـ617ت(ه حممد وتؤكد رواية أخرى على حصول اجلاه للرازي من السلطان خوارزمشا
وهذا ليس صحيحا،   .)5(الذي أدناه، ورفع مرتلته، ومنه صار له اجلاه العريض والرزق الوفري 

ألن ثروة الرازي حصلت له، قبل وصول السلطان حممد إىل سدة احلكم، وإن كان حظي 
  .عنده، بعد ذلك

وكان يف أول : " قولهيف) هـ852ت (أما الرواية الفريدة والغريبة، فهي اليت ذكرها ابن حجر 
أمره فقريا، مث اتفق أنه صاهر تاجرا متمّوال، وله ولدان فزوجهما ابنتيه ومات التاجر فتقلب 

   .)55(" الفخر يف ذلك املال وصار من رؤساء ذلك الزمان
إن هذه الرواية صحيحة يف شقها األول، وهو أن الرازي كان فقريا يف عهده االول، ولكن 

ساس له من الصحة، ألن زواج ابنيه كان من ابنيت الطبيب املشار إليه سابقا، الشق الثاين ال أ
  .وليس من التاجر
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وذلك الطبيب هو عبد الرمحن بن عبد الكرمي السرخسي، املدعو بثقة الدين شرف اإلسالم، 
ويقال أنه انتهت إليه رئاسة صناعة الطب يف سرخس، وملا اجتاز به فخر الدين، يف حدود سنة 

   .)56(، نزل عليه، فأكرمه، ونشأت بينهما صداقة وحمبة هـ580
فإنه بعد أن حتلى : "نقال عن الرازي) هـ646ت (ويؤكد هذه العالقة، ما رواه القفطي 

بالعلم الكثري والفضل الغزير والطريقة الفاضلة الرضية والسنة السنّية كثر إحسانه إيل وإنعامه 
   .)57(" بصالح حايل وفراغ بايل حاليت إقاميت وترحايلعلّي وطال اجنذاب خاطره إىل ما يتعلق 

وذلك، يدل على مصاهرة الرازي هلذا الطبيب، وليس التاجر، ألن املصاهرة بني األفاضل تكون 
  .على أساس فضائل عليا، كالدين والعلم، ال على أساس جاه املال

على ) هـ768ت (اليافعي هذا، وأما هتمة التقلب يف ذلك املال، أو االستيالء عليه، فقد رد 
قلت وعلى تقدير صحة ذلك حيمل على استيالء شرعي من حنو وصاية : "من ادعى ذلك بقوله

  .، وهذا جواب حسن)58(" أو وكالة
يف إثبات فقر الرازي يف أول أمره على ما حكاه داود ) هـ464ت (لقد اعتمد القفطي 

الرازي ببخارى مريضا يف بعض املدارس، الطييب، وهو تاجر، كان يتنقل بني البالد، أنه شاهد 
وشكا له فقره، فجمع له بعض املال من التجار املستعربني، وبه خرج من خبارى وقصد 

، وهذا إن وقع فإنه يسمى فقر األسفار، الذي قد يصيب حىت األثرياء، ومل يذكر )59(خراسان 
  .أحد له فقرا يوم كان يف الري

ا يف بعض الوقت، وليس كل الفقر، وأما أسباب النعمة وصفوة القول، أن الرازي كان فقري
واألرزاق، اليت هتاطلت عليه، فيمكن إرجاعها إىل مرياثه لثروة صهره الطبيب، وإىل إكرام 

) هـ630ت (السالطني له، واملؤكد أنه مل يكن خبيال به على غريه، بدليل أن ابن عنني 
   .)60(دينار الشاعر يشهد أنه نال منه ما مقداره ثالثني ألف 

هذا، وملا كان صاحب حاشية، فال بد أنه كان يصرف على هؤالء اجملندين لديه، وخدمه 
  .وطالبه، وإال كانوا سينصرفون عنه، وال خيدمونه

، ومل )61(كما قد أوصى عند احتضاره بعتق بعض غلمانه وجواريه، ومنحهم مقدارا من املال
  .يذكر أحد أنه بذّر أو أفسد بثروته
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لقد اختلف املؤرخون يف سبب وفاة الرازي ويف بعض الضوابط الزمنية : فاة الرازي و- 6
ومكان الدفن، غري أهنم متفقون على وفاته مبدينة هراة، وكذلك السنة، وهي سنة ست 

  .وستمائة للهجرة
، وقال )62(أن سبب الوفاة ترجع إىل مرض أصابه، ومل يشف منه : حيث قال بعض املؤرخني

رقة الكراّمية دست له من وضع السم يف طعامه، فمات، ألنه كان كثري اإلزراء هبا أن ف: آخرون
)63(.  

يقول العبد الراجي رّبه الواثق : "واحلق أن وفاة الرازي مل تكن بالسم، بدليل قوله يف الوصية
" بكرم مواله، حممد بن عمر بن احلسن الرازي، وهو يف آخر عهده بالدنيا وأول عهده باآلخرة

، ويظهر من هذه الوصية أنه مات مبرض، ال بالسم، ألن السم ال ميهله ليوصي مثلما )64(
أوصى، وال تتأخر وفاته أشهرا، كما أنه لو كان هناك يف بيته شخص مدسوس، فإنه سينكشف 

  .أمره يف يوم من األيام، وهذا مل حيصل
ه وصية على تلميذه وأملى يف شدة مرض): "هـ668ت (والراجح هو ما قاله ابن أيب أصيبعة 

إبراهيم بن أيب بكر بن علي األصفهاين، وذلك يف يوم األحد احلادي والعشرين من شهر احملرم 
   .)65(" سنة ست وستمائة، وامتد مرضه إىل أن تويف يوم العيد غرة شوال

وهو  ،)66("أوصى هبذه الوصية ملا احتضر: "الذي قال) هـ748ت (هذا، وجند غريه كالذهيب 
  .يح، ألن االحتضار قصري املدة، وال يسمح بإمالء وصية طويلة، وفكرية دقيقةغري صح

أنه تويف يوم : هذا، وأما االختالف اآلخر، فيتعلق بزمان الوفاة، ولقد قال فيه معظم املؤرخني
. )68(تويف يف ذي احلجة: ، وأما القلة القليلة فقالت)67(العيد غرة شوال من سنة ست وستمائة 

ودفن بظاهر هراة عند جبل قريب منها : "يف مسألة مكان الدفن) هـ646ت (ي وقال القفط
   .)69(" وأظهر ذلك، واحلقيقة أنه دفن يف داره
وقال ابن  ،)70("وأوصى أن يدفن ليال خوفا من العامة: "وأما وقت دفنه فقال الشهرزوري عنه

   .)71(" ودفن آخر النهار يف اجلبل املصاقب لقرية مزداخان: "خلكان
ويظهر أن متويه الناس يف مكان دفنه يرجع إىل اخلوف من العامة، أن ميثلوا جبثته، ملا كان 

وهذا استنادا إىل . )73(هو الذي أوصى أن يدفن ليال :  وقيل،)72(خصومه يشيعون عنه االحنالل 
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نوين إذا مت يبالغون يف إخفاء مويت وال خيربون أحدا به، ويكفنوين ويدف: "ما جاء يف الوصية
على شرط الشرع، وحيملونين إىل اجلبل املصاقب لقرية مزداخان، ويدفنوين هناك، وإذا 

   .)74(" وضعوين يف اللحد قرأوا علي ما قدروا عليه من آيات القرآن
إن ما أوصى به الرازي يدل على حقد دفني وجهالة جهالء لدى هؤالء العوام، ومن وراءهم 

 يرزقه اهللا الرزق الوفري، وسداد الرأي، من أجل أن يأمن من زعماء الفرق واملذاهب، ولو مل
نفسه حباشية من مماليك الترك، يدافعون عنه يف ترحاله ومقامه، لكان هالكه قبل ذلك الوقت، 

  .إال أن األعمار بيد اهللا تعاىل، وبفضله حنيا ومنوت
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  الثالث الفصل
  ثقافة فخر الدين الرازي

  
  
  
  

                                             َبحٌر َتَصدََّر للعلُوم َوَمْن َرأًى
  َبحًرا َتَصدََّر قَْبلَُه يف َمْحِفِل

  َحُب للتُّقَى َوُمَشمٌِّر يف اهللا َيْس
  َوالدِّيِن ِسْرَبالَ الَعفَاِف املُْسِبِل
  َماَتْت ِبِه ِبَدٌع َتَماَدى ُعْمُرَها 
  َدْهًرا َوكَاَد ظَلَاُمَها ال َيْنَجِلي 

  "ابن عنني"
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لقد نشأ الرازي على طلب العلم، واستمر يف ذلك طوال حياته، حيث تنقل يف سن 
وهو كثري الترحال، ال يستقر له حال يف مكان . ء كثريينالشباب من أجله بني شيوخ وعلما

  . ملدة طويلة
لذلك، ميكن أن يلقب بالرحالة، ألنه يتنقل دائما بني مدن فارس والشرق األقصى، إال أن 
غايته مغايرة متاما لغاية أصحاب الرحالت، حيث أنه ليس له غاية واحدة يف ذلك، بل غايات 

عقد جمالس الوعظ باملساجد، يف املدن اليت حيل هبا، وهو يف كثرية، كالتدريس واملناظرة و
  .الغالب األعم ينوي ذلك

ومن خالل هذه الرحالت، التقى بعدد كبري من العلماء البارزين يف عصره، وتناظر مع 
بعضهم، وكان يكسب مودة طالب العلم، يف كل بلد حيل به، حيث كانوا يتهافتون عليه، 

  .تشد إليه الرحال طلبا للعلم: لذلك قيلويسريون معه أينما رحل، 
وملا كان يسعى يف هذه الرحالت بني مدن الري وخوارزم وما وراء النهر إىل تبليغ العلم، 

  .من غري أن يطلب منه ذلك، فهذا فضل منه على الناس، ألنه هو الذي ينتقل إليهم
الناس هكذا، كان حال حياته يف سعي دائم لكسب العلم وتعليمه، وكان يعلم 

مبستوياهتم املختلفة، بالطرائق التعليمية املناسبة لكل فئة منهم، كاملناظرة واملباحثة يف التدريس 
  .والوعظ، إضافة إىل مصنفاته اليت يتداوهلا الناس يف البالد الكثرية

هذا، وأما تقدير جهده يف هذا املسعى، فاملؤرخون وقعوا يف خالف شديد حوله، بسبب 
ده، ألن عموم هؤالء ينقل األخبار دون فحصها والتحقيق فيها، وموازنتها كثرة خصومه وحسا

بغريها إن وجدت، ومع ذلك فإهنم كانوا يسلمون بأن الرازي عامل كبري يف علوم كثرية، مما 
  :جيعل جترحيهم له يذهب أدراج الرياح، وهذه املسائل املشار إليها، سيأيت شرحها فيما يلي

  :  شيوخ الرازي-1
خر الدين الرازي العلوم عن علماء كثريين، منهم يف بداية عهده والده، ضياء الدين أخذ ف

غاية املرام "، له )1( هـ559أبو القاسم عمر بن احلسني بن احلسن الفقيه الشافعي، املتويف سنة 
وكان فصيح اللسان قوي اجلنان فقيها أصوليا، : "يف جملدين، وقال عنه السبكي" يف علم الكالم

  .)2("ما صوفيا، خطيبا حمدثا أديبامتكل
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وأما ضياء الدين والده، فإنه كان يعتربه إماما وشيخا، وقد ذكره يف مصنفاته، كأحد 
ومسعت الشيخ اإلمام الزاهد الوالد : "األعالم يف علم الكالم، والفقه وأصوله، إنه يقول عنه

، )4("خالفا لشيخي ووالدي ": وقال أيضا)3("مرتابلوال األسباب ملا ارتاب : رمحه اهللا يقول
وهذا يدل على أن أسرته هيأت له شروط التعلم وحفزته على التحصيل والتطرق إىل خمتلف 
العلوم، ولقد سار على هنج والده يف فن اخلطابة والوعظ، فكان جهوري الصوت فصيحا، مثل 

  .والده متاما، وله أيضا قوة يف جمادلة املناوئني للدين
، )7(، فاشتغل عليه مدة)6( أو السمعاين)5( بعد والده بالكمال السمناينهذا، واتصل الرازي

، واجلبلي نسبة إىل )9( أو اجملد اجلبلي)8(وملا عاد إىل الري، اشتغل بعلوم احلكمة على اجملد اجليلي
بالد اجلبال، وهي العراق باصطالح العجم، ما بني أصبهان وقزوين ومهذان والري 

  .)10(والدينور
يلي فنسبة إىل جيالن أو كيالن، ما وراء طربستان، وقيل جيالن قوم من أبناء وأما اجل

  .)11(فارس، وقيل جيالن قرية حتت املدائن 
 ،)12(وكان اجليلي من كبار احلكماء يف زمانه ومن األفاضل العظماء، له تصانيف جليلة 

، )13(كالم واحلكمة هناكولقد طلب إىل مراغة ليدرس هبا، فسافر معه الرازي، وقرأ عليه علم ال
  .وهو أمر يدل على جودة دروس اجليلي وولوع الرازي باحلكمة

هذا، وسافر الرازي أيضا إىل خراسان طلبا للعلم، خاصة احلكمة، حيث اطلع هناك على 
 حىت حصل ،)14(، واستفاد منها كثريا )هـ339ت(، والفارايب)هـ428ت (تصانيف ابن سينا 

والفكر، فانطلق يناظر وخيطب يف الناس ويدرس  ويؤلف، إىل أن لنفسه استقالل التحصيل 
  .اشتهر يف اآلفاق ، وبه انطفأت مشعة أهل األبواق، واضمحلت األنساق، ومل يبق هلا من واق

وكان الرازي جمتهدا يف طلب العلم إىل درجة القسوة على نفسه، وهو ينتقل من معلم 
  .ع حلقات الدرس، ويكثر السفر يف سبيل العلمإىل آخر، ومن مدرسة إىل أخرى، ويرتاد مجي

هذا، وأما صحة وجودة علمه يف العلوم املختلفة، فترجع إىل املشايخ الثقاة، الذين أخذ 
عنهم، ويف هذا الشأن، لقد اهتم املؤرخون بذكر انتقال العلم من العلماء واألئمة األجماد إىل 

والده، فإن بعض املؤرخني يذكرون أن والده املتأخرين منهم، وملا كان الرازي قد اشتغل على 
  .)15(أنه صاحبه : ، وقال آخرون)هـ516ت(البغوي تلميذ حملي السنة أيب حممد 
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سريته، أي أنه اشتغل على " حتصيل احلق"أن الرازي ذكر يف كتابه : وقال املؤرخون أيضا
 سليمان بن ناصر والده يف علمي األصول واملذهب، ووالده يف علم األصول على أيب القاسم

، وهو على األستاذ أيب اسحاق )هـ478ت (وهو على إمام احلرمني ) هـ512ت (األنصاري 
وهو على ) هـ321ت (، وهو على الشيخ أيب احلسني الباهلي )هـ418ت (االسفراييين 

، وأما يف املذهب فأخذ والده على أيب حممد البغوي )هـ324ت (الشيخ أيب احلسن األشعري 
، وهو على القفال املروزي )هـ462ت (، وهو على القاضي حسني املروزي )هـ516ت(
، وهو على أيب اسحاق املروزي )هـ371(، وهو على أيب زيد املروزي )هـ417ت(
، وهو على أيب القاسم األمناطي )هـ306ت (، وهو على أيب العباس بن سريج )هـ340ت(
 وهو على اإلمام الشافعي ،)هـ264ت (، وهو على أيب إبراهيم املزين )هـ288ت(
  .)16(رضي اهللا عنه) هـ204ت(

وتدل هذه األسانيد على صحة علم الرازي، يف العلوم اإلسالمية والكالمية، وأما العلوم 
األخرى، كاحلكمة والطب واللغة، فلم جند من ذكر له أستاذا فيها، ما عدا أخذه احلكمة على 

  .ص، أو من اجملالس املختلفة اليت كان يرتادها بالرياجملد اجليلي، ولعله ناهلا باالجتهاد اخلا
  : حتصيل الرازي-2

  :يرجع حتصيل الرازي إىل ثالثة عوامل هي
أنه تعلم على مشايخ أجالء، واقتداؤه هبم كان واضحا، حيث كان هذا العامل أوال، 

  .حامسا يف تنمية استعداداته وقدراته، وتفتق مواهبه
ظة، وقد أشار املؤرخون إىل هذا العامل وأمهيته يف التحصيل، كان ميتاز بقوة احلاف، ثانيا
أنه حيفظ : ، وقيل أيضا)17()هـ478ت (أنه كان حيفظ الشامل إلمام احلرمني : يف قوهلم

، وكذا املعتمد أليب احلسني البصري )هـ505ت (املستصفى يف أصول الفقه للغزايل 
  .)18() هـ436ت(

وحكي أنه : "يف هذا الشأن) هـ682ت (لقزويين وكان حيفظ التوراة أيضا، ويقول ا
أي سفر : كيف عرفت أنه يف التوراة؟ فقال: كان على املنرب فنقل شيئا من التوراة فقالوا له

  .)19(!"شئتم عينوا حىت أقرأه عليكم
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، إن املواظبة يف طلب العلم واالشتغال به تدريسا ووعظا ومناظرة، كان ذلك عامال ثالثا
حكى لنا : "يف هذا الشأن) هـ668ت(نفسه، ويقول ابن أيب أصيبعة  يف هاما يف ترسيخه

واهللا أنين أتأسف يف الفوات :  عن الشيخ فخر الدين أنه قال. )20(القاضي مشس الدين اخلوئي 
  .)21("عن االشتغال بالعلم يف وقت األكل، فإن الوقت والزمان عزيز

 ملا كان الشيخ فخر الدين مبرند أقام :وحدثين حمي الدين قاضي مرند، قال: "ويقول أيضا
باملدرسة اليت كان أيب مدرسها، وكان يشتغل عنه بالفقه، مث اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم 

  .)22("احلكمية، ومتيز حىت مل يوجد يف زمانه آخر يضاهيه
ومعىن هذا، أن الرازي كان شديد احلرص يف العلوم، ومل تشغله شؤون احلياة عنها، وقد 

أيضا يف علوم احلكمة بفضل اجتهاده، كما أن شغفه يف التحصيل كان كبريا، حيث برع 
  .دفعه إىل أقصى ما ميكن أن يناله اإلنسان من العلوم

، إال أنه يكون قد )23(ن علوما كثرية، ويتقدم فيها، ويسود وذلك التحصيل جعله يتق
وعّن له أن  ":، لذلك قيلأضاع الوقت واملال يف نظر البعض من هذا احلرص يف بعض العلوم

 ومع ذلك، فقد ،)24(" طائلهتّوس بعمل الكيمياء وضيع يف ذلك ماال كثريا ومل حيصل على 
  ".املباحث املشرقية"أدرك شيئا من علم الكيمياء، وهذا ظاهر يف كتابه 

  : طرائق الرازي يف التبليغ-3
 والتدريس، شهد له هبا يعترب الرازي صاحب طرائق ناجعة يف البحث واملناظرة والتأليف

األنصار واخلصوم، ولعل براعته يف العلوم الشرعية واحلكمية وغريها، ترجع إىل حسن اختيار 
ألن الطريقة نصف التفكري واالبتكار، واألعمال اجليدة تكون من .الطريقة املناسبة واجليدة

وسنحاول أن نبينها إنتاجها، وللرازي منها طرائق خاصة به، حبسب املوضوعات اليت يعاجلها، 
  :فيما يلي
يف صورهتا اخلارجية عقلية حمضة، ولكنها يف تبدو هذه الطريقة :  طريقته يف البحث-أ

احلقيقة عقلية ونقلية، وتسمى طريقة املتأخرين، وهي عقلية ألهنا تأخذ مما أتى يف الفلسفة، يف 
من حكمته هنا، أنه مجع . نةحدود معينة، وهي نقلية أيضا، ألهنا تراعي ما أتى يف الكتاب والس

  .بني العقل والنقل، وذلك عن طريق توحيد طريقة البحث يف موضوعيهما
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، مث تبعه اإلمام ابن اخلطيب )هـ505ت (املتأخرين اإلمام الغزايل وأول من كتب بطريقة 
  .)25()هـ808ت(الرازي، مث مجاعة قفوا أثرهم، كما يقول ابن خلدون 

املعاصر للرازي، ألهنا ) هـ595ت( الفالسفة أمثال ابن رشد وهي طريقة خمالفة لطريقة
تتناول الفلسفة على هنج إسالمي خاص، وتعترب طريقة جديدة وجمددة، ولذلك كانت منهجا 

، وسعد )هـ757ت(، واإلجيي )هـ685ت(للمتكلمني بعد الرازي، أمثال البيضاوي 
  .)26(وغريهم) هـ791ت(التفتازاين 

، وهي على خالف "ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول: "ى مبدأوتقوم هذه الطريقة عل
بطالن الدليل يؤذن ببطالن : "، اليت تعرف مببدأ)هـ403ت(طريقة الباقالين أيب بكر 

  .، وتسمى بطريقة املتقدمني)هـ478ت(، وقد تبعه فيها إمام احلرمني "املدلول
ت واإلهليات، واعتمدتا يف اآلن  اقتبست الطريقتان من كالم الفالسفة يف الطبيعياولقد

أنه كان يصوغ أدلته على منط : نفسه على مذهب أهل السنة، ولذلك قيل عن طريقة الرازي
  .)27(االستدالالت العقلية كالفالسفة، ولكن يف حدود مذهب أهل السنة 

انتشرت علوم املنطق يف الفكر اإلسالمي ): هـ808ت(عنهما ابن خلدون هذا، ويقول 
ني، مث أقبل الناس على املنطق كعلم مستقل عن باقي العلوم الفلسفية، فهو قانون ومعيار بالطريقت

لألدلة دون أن يعين شيئا آخر، لذلك أدى األمر إىل مباينة الطريقة الثانية لألوىل، وتسمى طريقة 
  .)28(املتأخرين 

احلجج املتعلقة هذا، وما دام الرازي قد اعتمد على طريق العقل، فإنه كان يعرض اآلراء و
مبوضوع ما، مث يناقشها، ويف األخري ينتهي إىل إثباهتا أو نفيها، وهذه الطريقة تؤدي إىل تفصيل 
املطالب والتطويل، والتفريعات اليت يصعب حصرها، ألن طلب احلقيقة  أو اليقني ال ينال 

  .باإلجياز، واالكتفاء بوجه أو وجهني يف املسألة الواحدة
زي كان يكثر من إيراد اإلشكاليات يف البحث، فهو أحد الفالسفة اهذا، ومبا أن الر

املسلمني القليلني، الذين برعوا يف إثارة اإلشكاليات واالعتراضات املعضلة، وتلك هي الطريقة 
  .الفلسفية احملضة
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، ألنه )29(" األدلة واالحتجاجفابن اخلطيب أميل إىل االستكثار من : "يقول ابن خلدون
إذ ترجيح : "على النقل، وال ميكن إثبات العقل بالنقل، وميكن إثبات النقل بالعقليرجح العقل 

  .)30("النقل على العقل يقتضي القدح يف العقل املستلزم للقدح يف النقل الفتقاره إليه
وقد أدت هذه الطريقة العقلية به إىل اإلكثار من األدلة العقلية على النقلية يف تفسري 

 كاد أن خيرج عن مطلب التفسري، خاصة وأن خصومه غري راضني بطريقته القرآن الكرمي، حىت
، ويدل هذا )31(الذي ينكر عليه عدم اختيار قول أو مذهب له) هـ852ت(حجر هذه،كابن 

الكالم الذي قاله كثري من خصومه، على أنه مل يسلك طريق القاعدين عن االجتهاد، واخلالدين 
  . والناشئني على عبادة العباد ونسيان رب العبادإىل األرض، والراضني بالعبودية،

على الرازي أيضا، بسبب هذه الطريقة، يف ) هـ687ت(هذا، ولقد هتجم الشهرزوري 
فالرجل مل حيصل شيئا من سرائر احلكماء املتأهلني، ومل ينل مكنون علوم العلماء : "قوله

، وقد بالغ )32("ذيبها وإيضاحهااألقدمني بل اشتغل طول عمره جبمع أقاويل الناس وتفريغها وهت
  .)33(" وال تثبت أمثال تلك الشبهات إال يف النفوس العامية الكدرة: "يف التجريح يف قوله

هذا، ومل ينكر الشهرزوري قدرة الرازي على ترتيب حد وإقامة برهان، ومل يتهمه يف هذه 
 طريق  التجرد، يف األمور العقلية، بل عاد إىل رشده وترّحم عليه، وتأسف لعدم سلوكه

كان رمحه اهللا تعاىل شديد االستعداد قوي النفس يف استخراج اللطائف والفوائد من : "قوله
  .)34(" كالم احلكماء إال أن عيبه عدم التجرد والسلوك

 يصرح بطريقة العقل ويتبناها، حىت يف تفسريه، الذي يقول فيه، واحلاصل هو أن الرازي
 وكان يقدم األدوات املعرفية أو املفاهيم املتعلقة بعلم ما، قبل )35("عقليوهاهنا حبث : "مثال

الشروع يف شرح اآلية املراد شرحها، وكان أيضا يدرس املوضوعات واألفكار واألحكام، 
يدفع هذه : "والتأويالت املمكنة، بأوجه خمتلفة كاحتماالت، كما يعرب عنها يف قوله

ى حبث املسائل وعلى حصرها، ويفيد أيضا يف  ويساعد هذا األسلوب عل)36(االحتماالت 
  .طريقة املناظرة

 كان  الرازي مناظرا وجمادال كبريا، استعمل طريقة خاصة مع : طريقته يف املناظرة-ب
خصومه، وخصوم أهل السنة من الفرق اإلسالمية، وأهل العقائد غري اإلسالمية، وعلى الرغم 

طريقة، ألن املتناظرين مييالن إىل املغالطة والتنابز من أن هناك من العلماء من ال حيّبذ هذه ال
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باأللقاب واملهاترة، كما يسعى كل واحد منهما إىل الغلبة، مع ذلك تبقى طريقة املناظرة صاحلة 
  .يف أحوال كثرية

  فالرازي يذكر أن الناظرة تصلح يف جماالت كثرية، منها تقرير الدين الذي هو حرفة األنبياء، 
 على ويستدل. )37(والنظر  يدل على فساد مذهب احلشوية يف إنكار البحث ويذكّر أن هذا

َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعلٍْم َوال ُهدًى َوال ِكَتاٍب : "إباحة املناظرة بقوله تعاىل
  .)38("ُمِنٍري

ا ورد يف اآلية وبالفعل، فاجلدل حسن، وحسنه يكون بالعلم واهلدى والكتاب املنري، كم
السابقة، ويعين الرازي بالعلم العلم الضروري، وباهلدى االستدالل والنظر، ألنه يهدي إىل 
املعرفة، وبالكتاب املنري الوحي، وأما املذموم منه، فهو الذي يكون بغري مقدمات ضرورية، وال 

  .نظرية وال مسعية
تبه بني اآلراء، واحلجج، مث  الشفوية، كما كان يقابل يف كوقد مارس الرازي املناظرة

يفحصها، ويف هناية املطاف يتخذ موقفا منها، وال شك يف أن هذه الطريقة جعلته يؤثر يف 
خصومه، ويفحمهم، وقد رجع خلق كثري إىل مذهب أهل السنة، بفضل مناظراته اجليدة، 

  .ووعظه، وسيأيت توضيح حول مناظراته يف الفصل اآليت
د كانت طريقة الرازي جد حسنة، وهلذا فهو يتميز مبصنفاته،  لق: طريقته يف التأليف-ج

وهو أول من اخترع هذا الترتيب يف كتبه، ومل يسبقه : مسي بصاحب املصنفات، وقيل عنهحىت 
  .)39(أحد إليه 

هذا، وأما طريقته يف تناول املسائل أو القضايا، فإنه يذكر املسألة، مث يفتح باب تقسيمها، 
إىل أن ينتهي إىل أبسط فرع أو حّد، ويعين هذا، أنه يعتمد على طريقة ويستمر يف التقسيم 

السرب والتقسيم، وهي طريقة ال خيرج منها شيء عن تلك املسألة، وهكذا انضبطت له 
  .)40(القواعد

وقد اشتهر الرازي بكثرة التأليف والتفريعات املطولة، بسبب ذلك الترتيب واالستطراد، 
خنتار اللباب من كل باب وجنتاز : "ة، مربرا ذلك بقولهوإقامة األدلوالبحث عن حصر املسألة، 

التطويل واإلطناب جمتنبا فيه عن اإلجياز املتضمن لأللغاز جمتنبا فيه اإلفصاح املفيد 
  .)41("لإليضاح
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هذا، وإذا كان البعض معجبا هبذه الطريقة، فإن البعض اآلخر، قد اهتمه بسببها، ألنه يثري 
در على التخلص منها يف بعض األحيان، وكذلك اهتموه بعدم الفهم ملقاصد الشكوك، ومل يق

 واحلقيقة أن هؤالء مل يبينوا عيوبا ،)42(احلكماء، وببناء البحوث على تقرير قواعد املشائني
وأخطاء يف طريقة الرازي، وإمنا كالمهم جمرد اهتام، ودعوة إىل اتباع طريقة الكشف والذوق، 

 إىل حبث وتأليف، وهي إذا كانت ختلص فردا، فإهنا تترك عامة الناس وهي طريقة ال حتتاج
للضياع، وهلذا فهي ليست كطريقة الرازي، اليت تعلم الناس سبل الرشاد، وتبني احلق من 

  .الباطل، والصواب من اخلطأ
ومن أراد إدخال الرّد على الفالسفة يف : "لقد أثىن ابن خلدوين على الرازي، بقوله

أن الرازي غّير ترتيب : ، ويقول أيضا)43("اخلطيبيه بكتب الغزايل واإلمام ابن عقائده فعل
املسائل يف الطبيعيات واإلهليات، الذي كان سائدا عند احلكماء، فهو يف املباحث املشرقية يقدم 
الكالم على األمور العامة، مث ينتقل إىل اجلسميات ولواحقها، وأخريا إىل الروحانيات 

، ويظهر جليا ملن طالع )44(د صارت طريقته طريقة جلميع املتكلمني بعده ولواحقها، ولق
  .مصنفاته، أنه سلك طريقة خاصة به، يف تقسيم الفلسفة، وكيفية تناوهلا

وهذه الطريقة اخلاصة، تتجلى يف مجيع مصنفاته، حىت غري الفلسفية، فقد نقل القفطي 
يف " شرح القانون"ب نفاته، ككتاعنه بعض العبارات اليت تدل على متيز مص) هـ646ت(

فأردت أن أكتب : "الطب البن سينا، الذي أهداه إىل ابن عبد الكرمي السرخسي الطبيب، فقال
هذا الكتاب بامسه ألغراض ثالثة، األول أن كثريا من هذه املباحث تلخصت مبجاورته وهتذبت 

ثوقي بقوته يف هذا العلم مبناقشته ومثافنته، والثاين ليكون قضاء لبعض حقوقه، والثالث لو
وأصوله السيما على أبواب هذا الكتاب وفصوله فعرفت أنه الذي يعرف قدر ما استخرجته من 
النكت العلمية والغرائب احلكمية اليت ال توجد يف شيء من املصنفات اليت للقدماء واملتأخرين 

  .ة واضحةوهذه العبار.)45(" والسابقنيومل يشتمل عليها كتاب أحد من السالفني 
 لقد حكى املؤرخون أن الرازي إذا جلس للتدريس جيلس : طريقته يف التدريس-د

، والقطب املصري )هـ666ت حوايل (بالقرب منه التالميذ الكبار، أمثال، زين الدين الكشي 
، وشهاب الدين النيسابوري، مث يليهم بقية التالميذ، مث سائر احلاضرين على قدر )هـ618ت(

  .)46(مراتبهم



 58

هذا، وأما طريقة إجرائه للدرس، فإن املباحثة تبدأ بسؤال من التالميذ أو احلاضرين يف 
املسائل أو يف العلوم اليت يرغبون يف معرفتها، فإذا سأل التالميذ الكبار أمثال املذكورين سابقا، 
فاجلواب يكون من الرازي نفسه، وأما إذا سأل غريهم، فيجيب أولئك الكبار، وال يتدخل 

  .)47(الوصف، ويتكلم مبا يفوق رازي إال عند وقوع حبث مشكل، أو معىن غريب، فيشاركهمال
هكذا، كان الرازي أستاذا ناجحا، ومؤمنا برسالة التعليم، وهو مل يشتغل بالتدريس من 
أجل الكسب، وال أعرض عن طالب علم يف درسه، بل كانت حلقات درسه مفتوحة للناس 

: ين كانوا حيضروهنا ليسألوه،ألن العلم ينال باألستاذ، وهو القائلكافة، مبا فيهم خصومه، الذ
 جمالس التالميذ خاصة، فإن ، وإذا كانت)48(" من األستاذإن اإلنسان إمنا يستفيد العلم بالتعلم "

اجملالس العامة حيضرها أيضا هؤالء التالميذ، كما أن العامة ميكن هلا احلضور يف جمالس التالميذ، 
  . جمالسه؟إذن فما هي

  : جمالس الرازي- 4
الرازي تتميز باشتماهلا على مجيع فئات الناس، ومراتبهم ومستوياهتم العلمية املختلفة، ومذاهبهم جمالس 

، )49(كان حيضر جمالسه أرباب املقاالت واملذاهب ويسألونه : املختلفة أيضا، ويف هذا يقول املؤرخون
، كان العلماء أنفسهم يقصدونه، وتشد )50( واألمراء وامللوك كان حيضرها األكابر: ومنهم من يقول أيضا

  .)51(إليه الرحال من البالد البعيدة 
أنه حضر درس الرازي يوما : الشاعر قال) هـ630ت (خون أن ابن عنني وقد حكى املؤر

يف مدرسته خبوارزم، وكان درسه حافال باألفاضل، ومن مجلة امللوك الذين كانوا حيضرون 
  .)52(مللك خوارزمشاه جمالسه ا

هذا، وتتميز أيضا جمالس الرازي بالنظام واالنضباط، وهناك عوامل كثرية سامهت يف 
فرض النظام، منها ما يرجع إىل شخصيته ككالمه بالصوت اجلهوري، واملباحثة يف املوضوعات 

 اجملالس اجلليلة، وتقرير املسائل واحلجج اليت يبحثها، ومنها ما يرجع إىل احمليط، كتشكيلة
املتكونة من امللوك واألمراء واألفاضل، وبالفعل فإن هذه التشكيلة توحي إىل كل حاضر 
بضرورة احلفاظ على النظام واالنضباط، باإلضافة إىل حاشيته اليت تسهر على احملافظة على 

  .النظام
دثين وح: " دور حاشيته يف جمالسه، كابن أيب أصيبعة يف قولهوقد أشار بعض املؤرخني إىل

والشيخ فخر الدين يف صدر اإليوان، وعن ] …: [مشس الدين حممد بن الوتار املوصلي قال
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وكان له : "ويقول أيضا. )53("مماليكه الترك متكئني على السيوفجانبيه، مينة ويسرة صفان من 
  .)54(" جملس عظيم للتدريس

واعلم : "لفة، فيقولوالرازي نفسه كان يذكر جلوسه مع العلماء الكبار يف العلوم املخت
أين حني كنت مقيما خبوارزم، وكان هناك مجع من أكابر األدباء، أوردت عليهم إشكاال يف 

  . حيثما أقام يقام له جملس للدرس او للوعظ أو للمناظرةوكان. )55("البابهذا 
هذا، وتعقد جمالسه للمناظرة، إما بطلب منه، أو من اخلصم، أو حتصل صدفة، وقد جرت 

ته بينه وبني فرق كالمية كاملعتزلة والكّرامية، حيث كانت مناظرات حادة، فينال منهم مناظرا
وينالون منه، ولقد ناظر أيضا اليهود والنصارى، وكان يغلبهم بقوة احلجة والربهان، وطريقته 
يف ذلك أنه كان يقدم املسلمات، مث يبّين ما يلزم من التسليم أو من عدم التسليم، كما فعل مع 

  .)56("املدلول أو الهل تسلم أن عدم الدليل ال يدل على عدم : "ض النصارى يف مناظرةبع
وأما جملس وعظه فإنه يتميز فيها عن الوعاظ اآلخرين خبصلتني، مها قوة التقرير، والبكاء 
الكثري، فالتقرير مثل وعظه مرة خبوارزم أمام املعتزلة، حيث كان يقرر املسائل اخلالفية بني 

أئمتكم ال يقدرون على هذا، وملا خاف مشايخ املعتزلة على : ة واألشاعرة، ويقول هلماملعتزل
ال تتركوا االعتزال، فإن هذا الرجل أعطاه اهللا تعاىل يف : أنصارهم، أن يتبعوا الدليل، قالوا هلم

  .)57(التقرير قوة، ال لضعف مذهبكم 
، وكان إذا وعظ يلحقه الوجد، هذا، وأما البكاء الكثري، فقد شهد له به الصديق والعدو
كان يعظ باللسانني العريب : ويكثر البكاء، ويف بعض األحيان يغمى عليه، ولقد قيل

  .)58(والعجمي
وبالفعل، لقد كان البكاء يقع منه يف جمالس وعظه، اليت كان حيضرها اخلاص والعام، 

. ِمْن َهذَا الَْحِديِث َتْعَجُبونَأَفَ: "ومن األدلة على فضل البكاء من خشية اهللا تعاىل، قوله تعاىل
، وقد ذكر املؤرخون، أنه وعظ يوما حبضور السلطان شهاب الدين )59("َوَتْضَحكُونَ َوال َتْبكُونَ
يا سلطان العامل ال سلطانك يبقى وال تلبيس الرازي يبقى، وقرأ قوله :  الغوري، وأنه قال له

  .)61(، فأبكى السلطان)60("َوأَنَّ َمَردََّنا ِإلَى اللَِّه : " تعاىل
هذا، وإذا كان احلسن ما شهدت به األعداء، فإن خصوم الرازي شهدوا له بالتقرير 

وكان جمللسه جاللة : "القوي، وسعة االطالع، واالختراع، قال أحدهم عن جمالسه
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 جييب كل سائل بأحسن إجابة، ولذلك، قد رجع خلق ، ومن فضائله أنه كان)62("وعظمة
  .ان ينتمي إىل الفرق الكالمية كاملعتزلة والكراّمية وغريهم إىل مذهب أهل السنةكثري ممن ك

حيكى أنه كان يف أحد جمالسه هبراة، يف يوم شات، وإذا حبمامة يطاردها جارح، فمّرت 
، )64(دخلت يف كمه: ، وقيل)63(حجره: رمت بنفسها على إيوانه، وقيلبني صفني إىل أن 

، فاستأذنه يف قول شيء، فأذن )هـ630ت(هلا، مث هنض ابن عنني فنهض وأخذها بيديه، ورّق 
  :له ، فأنشد

  )65(يا ابن الكرام املطعمني إذا شتوا 
   وثلج خاشف)66(يف كل مسغبة 

   إذا النفوس تطايرت)67(العاصمني
  بني الصوارم والوشيج الراعف

   الورقاء أن حملكم)68(من نبأ
  حرم وأنك ملجأ للخائف

مره الشيخ أن جيلس قريبا منه، وكافأه بعد ذلك بدنانري كثرية، وبقي حمسنا إليه، مث أ
  .)69(والشاعر ميدحه مبناسبة أو غري مناسبة 

هكذا، كانت جمالسه تتميز بالوقار واهليبة، ألنه يتكلم بفصاحة بليغة، وبكالم مسائله 
مات مجة من أهل الفرق عظيمة، وكذلك بالفوائد العلمية الكثرية، وهذا كله جلب له خصو

  .واملذاهب واحلاسدين
  : ـ صراع الرازي مع خصومه5

كان الرازي كثري الترحال، ونظرا إىل هذا ، فإنه كان يعيش يف وسط اجتماعي 
مضطرب، وتتصارع فيه االجتاهات الفكرية املختلفة السائدة يف عصره، وقد تفاعل معها بكل 

 املعادلة الفكرية، ولقد أدى به هذا إىل دخوله يف عزم وحزم، وكان طرفا مهما، وله وزنه يف
خصومات مع جهات عديدة، فكرية أو عقائدية، ألسباب كثرية، منها تفنيده آلراء الفرق 

  .الكالمية يف جمالسه، أو مبناظراته معهم، ومنها االختالف املذهيب والعقائدي، ومنها احلسد
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اليهود والنصارى، فلقد كانت شديدة، مته مع أهل الفرق الكالمية والفالسفة وأما خصو
، فمن الفرق الكراّمية، اليت كان يف صراع مرير معها، ألهنا ألنه خاض معها مجيعا معارك عنيفة

  .)70(مل تتقبل منه بيان أخطائها، حىت قيل عنه، إهنم  توصلوا إىل إطعامه السم، فهلك
هـ، بسبب مناظرته البن 595وقد مهّوا به مرة بالفعل، فهرب واستجار بالسلطان سنة 

  .، وكان بينه وبينهم السيف األمحر)71(القدوة مقدمهم 
ملا مهر يف العلوم، قصد خوارزم، وأهلها : وأما خصومته مع املعتزلة، فقال عنها املؤرخون

متكلمة، فجرت بينه وبني املعتزلة مناظرات، فيما يرجع إىل املذهب واالعتقاد، فأخرج منها، مث 
  .)72(مثل ما جرى خبوارزم، فعاد إىل الري النهر، فجرى له أيضا قصد ما وراء 

هذا، وملا كان يعظ على غري طريقة احلنابلة، فإهنم كانوا يكتبون له قصصا تتضمن 
وبلغ من أمر احلشوية أن كتبوا له : "يف هذا الشأن) هـ771ت(، يقول السبكي )73(شتمه

 ألن الرازي فضحهم يف إنكارهم )74("  منربهرقاعا فيها أنواع السيئات وصاروا يضعوهنا على
أن القضايا العقلية : للنظر العقلي والرباهني العقلية، وكان يزعجهم بآرائه ونقده، مثل قوله
  .)75 (يصعب حتصيل العلم هبا على سبيل التمام والكمال إال للعقالء الكاملني
لعقائد املخالفة، ومن بعض والواضح أن الطاعنني يف الرازي، إمنا هم من أهل املذاهب وا

الغافلني من أهل السنة، ليس جملرد االختالف يف اآلراء والقناعات، ولكن لقوة احلجة والرباهني 
  .)76(اليت يبطل هبا مذاهبهم 

هذا، وأما خصومته مع املتفلسفة فترجع إىل رده عليهم، مثل رده واستدراكه عل ابن سينا 
  .)77() هـ428ت (

رى وشبهات اليهود، وكانت له معهم مناظرات حادة، وكان يبحث  النصاولقد رد على
عنهم أينما وجدوا يف البالد اليت يتنقل فيها ليناظرهم، وقد ورد خوارزم مرة، ومسع بنصراين 

  .)78(ذهبت ملناظرته : يدعي التحقيق والتعمق، فقال
تفتر عزميته يوما، وقد دامت معارك الرازي الفكرية مع أهل الفرق وغريهم طوال حياته، ومل 

  .ومل يتراجع فيها، فهو قد ظل يدافع عن عقيدة أهل السنة إىل وفاته
وأتى جبنات طلعها هضيم، وكلمات يقسم : "ائج احملققةيقول السبكي عن انتصاراته والنت

وله : "ويقول أيضا عن انتصاره على املعتزلة. )79(" الدهر أن امللحد بعدها ال يقدر أن يضيم
ألشعري من سننه إىل ركن شديد واعتزل املعتزيل علما أنه ما يلفظ من قول إال شعار أوى ا
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وراضى النفس يف دفع أهل البدع : "ويقول أيضا عن دفعه للبدع. )80 ("لديه رقيب عتيد
وعرج على اخلوارج فدخلوا حتت : "ويقول أيضا عن اخلوارج. )81 ("وسلوك الطريقة

 أيضا ويقول. )83 ("وانعطف إىل املرجئة وما أرجأهم: "ةويقول أيضا عن املرجئ. )82("الطاعة
: ويقول أيضا عن الباطنية. )84 ("من املنيةودعا احللولية فحلّ عليهم ما هو أشّد : "عن احللولية

:  عن احلشويةويقول أيضا. )85 ("وأصبحت الباطنية تأخذ أقواله وال تتعدى مذهب الظاهرية"
فضح على رؤوس األشهاد مجعهم، فشربوا كأسا قطع وأما احلشوية قبح اهللا صنعهم و"

  .)86("عدم الناس حمشاهمأمعاءهم، وهربوا فرارا إىل خسيِّ األماكن حىت 
وأما النصارى واليهود فأصبحوا مجيعا : "وأما عن اليهود والنصارى، فيقول السبكي
 وما من )87(" َرىُسكَاَرى َوَما ُهْم ِبُسكَا" وقلوهبم شىت ونفوسهم حيارى ورأيت الفريقني 

ِإنَّا : "أيها الفرد ال نقول بالتثليث بني يديك، وال يهودي إال سلّم، وقال:  نصراين رآه إال قال
  .)90 ("إنه لذو قدر عظيم: وأقسم الفيلسوف: " ويقول عن الفالسفة)89(.")88("ُهْدَنا ِإلَْيَك

صومات، فاحلسد هو وإذا كان  االختالف يف العقيدة أو يف املذهب سببا يف بعض اخل
هذا يعين أن الرازي كان يف الواجهة يف عصره، وهو يف . اآلخر ال يقل أمهية يف أن يؤدي إليها

مقدمة محلة العلوم الدينية والدنيوية، فالبد أن يكون له حساد، خاصة وأن املتزلفني والوشاة 
  .باقي الفئات االجتماعيةكثريون يف حميطه، مث أن احلسد آفة بني العلماء أنفسهم، وبينهم وبني 

فوجدها ) هـ505ت (وأما أسباب احلسد فكثرية، وقد أحصاها أبو حامد الغزايل 
العداوة، والكرب، والتعزز، والعجب، واخلوف من فوت املقاصد احملبوبة، : سبعة أبواب وهي 

  .)91(. وحب الرياسة، وخبث النفس وخبلها باخلري على الناس
 خصومه، ولذلك حسده كثري من أهل زمانه، وال يستبعد إن هذه األسباب متوفرة يف

أن حيسده الالحقون، الذين هم على شاكلة األولني، خاصة وأن احلسد على العلم ال يغتفر فيه 
احملسود، ألن نعمة العلم ليست كنعمة املال واجلاه، فهما معرضان للزوال عند احملسود، أو 

سد، وأما احلسد يف نعمة العلم، فال أثر له، ألن ميكن أن ميلكهما احلاسد، وعندئذ يزول احل
زوال العلم ال حيصل إال بزوال صاحبه، وألن احتمال نيله من احلاسد أمر مستبعد، ألن العلم 
ينال إما باهلبة أو باالكتساب، هذا ولو كان احلاسد موهوبا ملا حسد، وأما االكتساب فالذي 

  .)92(يف طلب العلميشتغل باحلسد ال جيتهد 
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لقد عرف الرازي أسباب عداوة بعض الناس له، وأدرك أنه منهم خصوما باحلسد، 
فاشتغل بالفضائل حىت ماتوا كمدا، وذلك ألن أنواع العداوات اليت تنشأ عن اختالفات، ميكن 

  :أن تزول، ماعدا عداوة احلسد، ولذلك قيل 
                                 كل العداوات قد ترجى أفاقتها

  .                             إال عداوة من عاداك من احلسد  
وقد رّد على أولئك الذين شككوا يف عقيدته، ويف عدم اتباعه ألهل السنة واجلماعة، 
بأنه جد واجتهد يف نصرة مذهب أهل السنة واجلماعة، وكان يعلم الناس أن ال مذهب إال هو، 

ه، وتالميذه من بعده، وهو مل يتوقف يوما عن فكيف ال يكون هو من أهله ؟ وهذا دأب أبي
  .)93 (الدعوة إىل الدين احلق، واملذهب احلق، ويعمل دوما من أجل إبطال البدع

ب من األصحاب وهو على كل حال، مل يتعجب من الطاعنني فيه، بقدر ما يتعج
ال يتيسر كيف قعدوا عن نصري والرد على أعدائي، ومن املعلوم أنه : "واألحباب، إنه يقول 

ويستدل على طلب العون، بطلب موسى عليه . )94(" شيء من األمور إال باملعاونة واملساعدة
َوأَِخي َهاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَساناً : "السالم من اهللا، أن جيعل أخاه عونا له، يف قوله تعاىل 

  .)95 ("كَذُِّبوِنفَأَْرِسلُْه َمِعَي ِرْدءاً ُيَصدِّقُِني ِإنِّي أََخاُف أَنْ ُي
هذا، وإذا قصر أو قعد أصاحبه عن الدفاع عنه، فإن املتأخرين من أنصاره، قد دافعوا 

واعلم أن هذه اجلملة من : "الذي قال ) هـ771ت (عنه، وأبطلوا شبه احلساد، أمثال السبكي 
 يسبه، أو كالم اإلمام دالة على مراقبته طول وقته، وحماسبته لنفسه، رضي اهللا عنه،  وقبح من

  .)96 ("يذكره بسوء حسدا وبغيا من عند نفسه
فمن وقف على هذه األلفاظ علم ما كان عليه : " فيقول ) هـ764ت (وأما الصفدي 

  .)97 ("هذا اإلمام من صحة االعتقاد ويقني الدين واتباع الشريعة املطهرة 
 العصور إن خصوم الرازي ليسوا متواجدين يف عصره فقط، بل يوجد كثري منهم يف

الالحقة، حيث استمر القدح فيه بتأويل بعض األمور الواردة يف مصنفاته، أو من أمور تتعلق 
  .حبياته كالثروة واجلاه

حاول إثبات الشناعات عليه، ، الذي )هـ740ت (  الذهيب ومن أولئك اخلصوم
وقال حممد قال حممد التازي : منها أنه قال . وإمنا الشناعات قائمة عليه بأشياء: " كقوله
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وهذا القول يظهر أنه . )98(" هو العريب: الرازي، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم،والتازي
  .منسوب إليه، ومل نعثر عليه يف كتبه

وقد اهتمه الذهيب أيضا، باإلقبال على الدنيا واالبتعاد عن اآلخرة، بسبب األموال العظيمة 
  .)99(لتجمل الزائد يف حوزته، ومماليك الترك، واحلشم الكثري، وا

وهذا الذي : "الذي اهتمه بالبحث الصرف، وقال ) هـ687 ت(ومنهم الشهرزوري 
، فإنه وراء ما اشتغل ذكرناه من حقيقة أحواله ليس غرضنا القدح بل غرضنا تيقن طريق احلق

وهو يتجاهل أن . )100(" الدنيا املقتصرين على البحث الصرفبه هو وأمثاله من اخلائفني يف 
  .لرازي كان خبالف ذلكا

له تشكيكات على مسائل : "الذي قال عنه ) هـ852ت (ومنهم ابن حجر العسقالين 
وكان يعاب : "، ولكنه مل يذكر واحدة منها، مث قال أيضا )101(" من دعائم الدين تورث احلرية

 بإيراد الشبه الشديدة ويقصر يف حلها حىت قال بعض املغاربة يورد الشبه نقدا وخيلها
  .)102("نسيئة

هذا، وإن اعتماد ابن حجر على مآخذ املغاربة عليه، خاصة وأن املسائل املقصودة هنا 
ت (هي من مسائل علم الكالم، اليت مل خيض فيها هؤالء بدليل أن املقري أبو العباس 

وأما ملكة العلوم النظرية فهي قاصرة على البالد املشرقية وال عناية حلذاق "يقول ) هـ1041
  .)103 ("قرويني واإلفريقيني إال بتحقيق الفقه فقطال

ولكن ابن حجر حاول يف مناسبات كثرية تربير ادعاءاته على الرازي بكل وسيلة، فهذه 
، ومهوا به، ألنه كان يذكر هلم، )هـ656ت (األرموي املرة حيتج بأن أهل مصر هاجروا التاج 

  .ما قاله شيخه اإلمام الرازي
اطلة، ألن السبب احلقيقي الذي أدى باألرموي إىل اخلروج من غري أن هذه التهمة ب

مصر هو خوف هؤالء من فضحهم يف ما يعتقدونه من أباطيل، وأفهامهم اهلشة يف العلوم 
املختلفة، لذلك جرت له حمنة هناك، وإذا كانت عداوهتم له ترجع إىل كونه طالبا لإلمام 

  .ه ينتسب إىل معدن العلمالرازي، فهذا ليس قدحا فيه بل تشريف له، ألن
أن ابن حجر مل يورد هذه الشبه من عند نفسه، وإمنا حكى ما قيل :  ورب قائل يقول 

يف كتب التاريخ، وهذا ال يصح أيضا، ما دام يورد هذه الشبه ويتركها دون فحص وتصحيح، 
  .أو على األقل كان من الواجب ردها إىل مصادرها



 65

وأبلغ من ذلك  : "، الذي يقول فيه) هـ728ت (ومن خصوم الرازي أيضا ابن تيمية 
أن منهم من يصنف يف دين املشركني والردة عن اإلسالم، كما صنف الرازي يف كتابه يف 
عبادة الكواكب واألصنام، وأقام األدلة على حسن ذلك، ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن 

  )104("  اإلسالموعاد إىلاإلسالم باتفاق املسلمني وإن كان قد يكون تاب منه 
والذي يفهم من هذا، أن املتهمني للرازي حياولون إثبات هتمة فساد عقيدته، بسبب كتابه 

، وقد بالغ ابن تيمية يف االهتام، وما قاله سابقا ال أساس له من الصحة، ألنه "السر املكتوم"
ن يعتقد يف غري وغريمها، أ" تفسري أمساء اهللا احلسىن"و". التفسري الكبري"يستحيل على مؤلف 

  .اإلسالم، وكونه حبث يف منفعة املعرفة بالفلك، فهذا أمر علمي، ال يعاب عليه
حجة اتفاق املسلمني فإن املسلمني حقا ال يكفر بعضهم بعضا، وال يسيئون هذا، وأما 

  .الظن، وال يغتابون، وأما كونه تاب منه، فالتوبة واإلنابة إىل اهللا ديدانه
، "السر املكتوم"يف هذا السياق على هتمة تأليف كتاب ) هـ771ت (السبكي ولقد رد 

أن هذا الكتاب خمتلق عليه، وبتقدير صحة نسبته إليه ليس بسحر، فليتأمله من حيسن : "فقال 
: السحر، ويكفيك شاهدا على تعصب شيخنا عليه ذكره إياه يف حرف الفاء، حيث قال 

  .)105 ("الفخر الرازي
زي ليسوا متواجدين يف عصره فقط، بل يف كل العصور، كما هذا يعين أن خصوم الرا

ت (له أنصار أيضا يف العصور املختلفة، يردون عنه كيد خصومه، وقد حكى الصفدي 
رأيت بعضهم قد كتب على كتاب : "عن بعض القادحني يف مصنفاته، فقال ) هـ764

  :الذي لإلمام فخر الدين بيتني، ومها " احملصل"
  ين حاصلهحمصل يف أصول الد

        من بعد حتصيله أصل بال دين
  حبر الضالالت والشك املبني وما

                 فيه فأكثره وحي الشياطني
  :فكتبت حتتها من نظمي 

  عميت عن فهم ما ضمت مسائله
         ونورمها قد جتلى بالرباهني

  فملت عجزا إىل التقليد وهو مىت



 66

         حققت مل تلق أمرا غري مظنون
  الناس أعداء ما مل يعرفوه فالو

  )106( الشياطني        بدع إذا قلت ذا وحي 

وقلت يوما : "هذا، وأما عن نقد العلماء لتفسريه، وإيراد التشكيكات عليه، فقال 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : للشيخ اإلمام العالمة قاضي القضاة أيب احلسن علي السبكي 

ما األمر كذا، إمنا فيه : يه كل شيء إال التفسري، فقال قاضي القضاة ف: وقد ذكر تفسري اإلمام 
  .)107(" شيءمع التفسري كل 

وأما عن هتمة إيراد شبه الفالسفة يف مصنفاته، فأكد الصفدي أنه مع ذلك زلزل 
  .)108 (قواعدهم

وابن تيمية نفسه كان يقف إىل جانب الرازي يف بعض األحيان، ويستدل بكالمه يف 
ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه : " كثرية، ويربئه من بعض الظنون كقوله فيه مسائل

يعتمد الكالم الباطل، وليس كذلك، بل تكلم حبسب مبلغه من العلم والنظر والبحث يف كل 
: ولكنه مل يبق عليه، بل نسخه بكالم آخر تعصب فيه عليه، حيث قال. )109(" مقام مبا يظهر له

  .)110 (" عامة ما يقولهوهو متناقض يف"
وإمام ) هـ505ت (واحلقيقة أن ابن تيمية كان عنيفا على كثريين أمثال الغزايل 

فإن فرض أن أحدا نقل مذهب : "، والرازي وغريهم، ولقد قال فيهم )ـ ه 478ت (احلرمني 
ايل السلف كما ذكره فإما أن يكون قليل املعرفة بآثار السلف كأيب املعايل، وأيب حامد الغز

 وكان يطلق عليهم صفات بذيئة كاملخانيث، ولذلك رد عليه )111(" وابن اخلطيب وأمثاهلم
ويعجبين من كالم الشيخ كمال الدين الزملكاين يف رده على : "فقال) هـ771ت (السبكي 

إن كانت األشاعرة الذين فيهم القاضي أبو بكر الباقالين واألستاذ أبو اسحاق : ابن تيمية، قوله 
فراييين وإمام احلرمني والغزايل وهلم جّرا إىل اإلمام فخر الدين خمانيث فليس بعد األنبياء االس

  .والصحابة فحول
إن كان هؤالء أغمارا، واألشعري خيلبهم، فليس بعد األنبياء والصحابة فطن : وأقول 
  .)112(" فيا هللا واملسلمني

زموري أخربه، أنه مسع ابن تيمية هذا، وقد حكى الشيخ اآلبلي أن عبد اهللا بن إبراهيم ال
  :ينشد لنفسه 
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  حمصل يف أصول الدين حاصله
         من بعد حتصيله علم بال دين

  أصل الضاللة واإلفك املبني فما
         فيه فأكثره وحي الشياطني

  .)113(واهللا لو رأيته لضربته هبذا القضيب، وكان بيده : لذلك قال 
عليه، وأنصاره يدافعون عنه عرب التاريخ، وهاهو وهكذا كان خصوم الرازي يتهجمون 

الشيخ اآلبلي من املغاربة يقف إىل جانب الرازي، خبالف ما كان حيتج به ابن حجر فيما 
  .سبق بكالم بعض املغاربة

ويف الغالب األعم، إن هؤالء اخلصوم حاولوا إثبات احنالل عقيدة الرازي، ولكنهم مل 
ا إىل الطعن، وإصدار األحكام دون مربر، والعجيب أهنم ال انصرفويوفقوا يف إقامة احلجة، ألهنم 

يتهمون الناس الذين ميارسون السحر وضروبه، وال يلتفتون إىل أنواع خداع الناس بعضهم 
للبعض، واألكاذيب اليت هي آفة االجتماع البشري، وهم ال مييزون بني أفنان السحر ومن 

  .هبا أو يطلبهاحيمل عصا السحر، ومن يبطلها ومن يعيش 
ولذلك، فال يصح أن يتهم الرازي بالسحر، بأية صورة كانت، ألنه كان يرد على 

ت (وقد يصدق قول أفالطون . بالعقلشبهات املشركني بالدين، ويدافع عن اإلسالم 
كثريهم من حيملون عصا السحر، أما العاملون : على هؤالء " فيدون"يف حماورة ) هـ347

  .)114(بالسحر فقليل
هذا، ولقد نبه الرازي نفسه الناس إىل عدم االستهانة به، وقد حكى أبو عبد اهللا احلسن 

  :الواسطي، مسع اإلمام فخر الدين ينشد على املنرب عقيب كالم عاتب فيه أهل هراة، يقول 
        املرء مادام حيا يستهان به

  )115(          ويعظم الرزء فيه حني يفتقد 
  :سياق قال شاعر          ويف هذا ال

       مجال ذي األرض كانوا يف احلياة وهم
              بعد املمات مجال الكتب والسري



 68

  :وقال آخر 
        الزلت حمسودا على نعمة

  .        فإمنا الكامل من حيسد
    
 رأينا أن خصومه قد حاولوا تشويهه يف نظر أهل عصره، ولدى األجيال : ورع الرازي - 6  

ة، ولكنهم مل يفلحوا، ألن ورعه، وجديته، وغريته على الدين، كلها مسات ظاهرة فيه، الالحق
وسلوكات ثابتة يف شخصه، أما ما نسب إليه كالشره وكثرة املباضعة وحب املال واجلاه، 

  .فمجرد سّب وافتراءات
فال ولقد استعان يف احلقيقة على أخراه بدنياه، السيما وأنه أخذها حبدود الشرع، وهلذا 

  .يصح القدح فيها، وهو طريق حسن، وفضيلة يف الدين اإلسالمي
ورأينا أيضا، أنه يف مجيع مراحل حياته يعمل على إعالء شأن الدين، وإكبار السنة 
وأهلها، وكانت أخالقه محيدة، ألنه كان حسن املعاملة، وإذا سأله سائل كان جييب بأحسن 

ب إليه احلنابلة قصصا، حتمل سبا وطعنا فيه ويف جواب، حىت ولو كان السائل مشاغبا، وقد كت
أسرته، فلما قرأها على احلاضرين، مث رّد على ذلك حبدود الشرع واملعقول، مث ختم كالمه 

  .)116(" حيزتهوأنا فواهللا ال قلت أن الباري سبحانه وتعاىل جسم وال شبهته وال : "بقوله
 ومتينة، وإمنا خصومه جلأوا إىل الطعن ويعين جبوابه هذا، أن أخالقه حسنة وعقيدته صحيحة

فيه بدل املناظرة العلمية، مبقارعة احلجة باحلجة، وهي الطريقة اليت ال يقدرون عليها، 
  .وخيافون من الفضيحة عند املواجهة، ولذلك كان ديداهنم الطعن، وسوق األخبار الكاذبة

ريخ، فهو مل يزل اإلمام  وملا احنط خصومه إىل احلضيض، وارتفع جنمه يف مساء التاهذا،
  .اجلليل، بالدين املكني وبالعلم العظيم

ولقد مّر أن خلقا كثريا من الكرامية وغريهم رجعوا إىل مذهب السنة، بفضله، وكان له 
ذلك حبسن اخللق ال بغريه، وهو يعترب من الفقهاء الكبار، ومن علماء األصلني األخيار، ولقد 

  .وله يف ذلك كالم وسلوكالتحق بالصوفية وأهل املشاهدة، 
، ويقول ابن )117(، أنه يعد من أهل الدين والتصوف بتفسريه وقد ذكر أكثر من واحد

وكان مع تبحره يف األصول يقول من التزم دين العجائز فهو ) : "هـ852ت (حجر العسقالين 
  .)119(إن مذهب اجلرب هو املذهب الصحيح : أن الرازي قال : ، وقال أيضا )118(" الفائز
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وذلك كله حسن منه، ألن االعتماد على اهللا تعاىل، وخشيته من حسن العبادة، مصداقا 
. )120(" ما أصابك من حسنة فمن اهللا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك: "لقوله تعاىل 

والدليل على خشية اهللا كثرة الدعاء والبكاء يف الوعظ، واالستغفار، وكذلك طلب العلوم 
  .)121(" ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء: "، ويقول اهللا تعاىل الشرعية واحلكمية

هذا، وملا كان الرازي حمسودا بسبب نعميت الرزق والعلم، فهو ممن يصدق عليهم 
رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف " ال حسد إال يف اثنتني : "احلديث النبوي الشريف 

  .وهذا ما كان يعمل بالنعمتني. )122 ("حكمة فهو يقضي هبا ويعلمهااهللا ورجل آتاه . احلق
كان الرازي يذكر املوت كثريا ويؤثره قصد لقاء ) :  ه668ت (يقول ابن أيب أصيبغة 

 كما كان يوحد اهللا تعاىل بأمجل العبارات، ويصفه )123(اهللا تعاىل، والنظر إىل وجهه الكرمي 
ه يصف نفسه بأخس األوصاف إجالال وترتيها هللا تعاىل، بأعظم األوصاف ويف اآلن نفس

إن عقلي وفهمي قاصر عن الوصول إىل : "أن الرازي كان يقول )  ه748ت (وحكى الذهيب 
إن كنت ترحم فقريا، فأنا ذاك، وإن : "، ومن كالمه أيضا )124(" كنه صفة ذرة من خملوقاتك

 غريقا، فأنا الغريق يف حبر الذنوب، وإن كنت ترى معيوبا، فأنا ذاك املعيوب، وإن كنت ختلص
  .)125 ("كنت أنت أنت، فأنا أنا ليس غري النقص واحلرمان والذل واهلوان

هذا، وأما بكاؤه يف جمالس الوعظ، فكان ألسباب، منها اخلشوع وخشية اهللا تعاىل، 
ومنها أسفه على الوقوع يف اخلطأ، ملا يكتشفه، أو يظن أنه قد حصل ذلك يف مجيع 

  .)126(لومهع
إىل الرازي، أنه بلغه بكاءه الشديد بسبب )  ه638ت (عريب وقد جاء يف رسالة ابن 

ولذلك انتهز . مسألة اعتقدها منذ ثالثني سنة، مث الح له، أهنا على خالف ما كان يعتقده
  :الفرصة، وكتب له من علمه املكنون، فأثرت فيه الرسالة، حىت قال 

  قدام العقول عقال                   هناية إ
  )127(                                     وأكثر سعي العاملني ضالل 

، يقول )هـ643ت (وقد حكى املؤرخون يف رواية عن اإلمام ابن صالح أيب عمر 
يا ليتين مل أشتغل بعلم : حدثين القطب الطوغاين مرتني أنه مسع الفخر الرازي، يقول : فيها

  .)128 (الكالم، وبكى
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هذا، وهناك من يستدل على حسن عقيدته من وصيته، كما يقول ابن خلكان 
وأما ابن حجر . )129(له وصية أمالها يف مرض موته، تدل على حسن عقيدته ): ه681ت(
: فقال) ه771ت(وأما السبكي . )130(أوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده : فقال) ه852ت(

  .)131(حسدا وبغياه لنفسه، وقبح من يسبه أو يذكره بسوء مجلة الوصية دالة على مراقبته وحماسبت
وبالفعل، فلقد كان الرازي حسن اخللق، سهل اللقاء، كثري النفع خلاصته وأصحابه، 
مجيل العشرة، كثري الرب، ولذلك، فإن أخالقه وعقيدته فوق الشبهات، وهي حممودة عند أهل 

  .األخالق والدين
  
 العلماء واملؤرخني الذين وصفوه بأحسن الكالم إن أقوال:  ما قيل عن الرازي-7

  :ورفعوه إىل أمسى املراتب، تدل على أنه صاحب التصانيف املشهورة، منها ما يأيت 
  .)132(" وكان إمام الدنيا يف عصره: "عنه )  ه630ت (األثري يقول ابن  -
الفقه كان من أفاضل أهل زمانه بذّ القدماء يف ) : " ه646ت (ويقول القفطي  -

  .)133 ("وعلم األصول والكالم واحلكمة
] …[أفضل املتأخرين وسيد احلكماء احملدثني ) : " ه668ت (ويقول ابن أيب أصيبعة  -

ويتكلم على املنرب بأنواع من ] …[قوي النظر يف صناعة الطب ومباحثها 
  .)134("احلكمة

اق أهل زمانه فريد عصره، ونسيج وحده، ف) : " ه 681ت (ويقول ابن خلكان  -
  .)135(" يف علم الكالم واملعقوالت وعلم األوائل

إمام الوقت ونادرة الدهر وأعجوبة ) :  ه682ت (ويقول القزويين عماد الدين  -
  .)136 ("الزمان

إمام زمانه وفاضل أيامه، وصاحب التصانيف ) : "هـ687ت (ويقول الشهرزوري  -
وم، بلغ رمحه اهللا تعاىل يف البحث واجلدل املعظمة واملؤلفات املفخمة يف أكثر العل

  .)137 ("والقيل والقال مبلغا عظيما 
وكل تصانيفه ممتعة، ورزق فيها سعادة ) : " ه748ت (ويقول الذهيب احلافظ  -

  )138 ("عظيمة وانتشرت يف اآلفاق
  .)139( "اإلمام العالمة فريد دهره ونسيج وحده) : " ه764ت (ويقول الصفدي  -
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اإلمام الكبري العالمة النحرير األصويل املتكلم املناظر ):"ه768ت (ول اليافعيويق -
  .)140("املفسرصاحب التصانيف املشهورة يف اآلفاق احلظية يف سوق اإلفادة باالتفاق

إمام املتكلمني، ذو الباع الواسع يف تعليق العلوم، ) : "هـ771ت (ويقول السبكي  -
املنطوق واملفهوم، واالرتفاع قدرا على الرفاق وهل واالجتماع بالشاسع من حقائق 

جيري من األقدار إال األمر، حبر ليس للبحر ما عنده من اجلواهر، وحرب مسا على 
السماء وأين للسماء مثل ما له من الزواهر، وروضة علم تستقل الرياض نفسها أن 

  .)141 ("حتاكي ما لديه من األزاهر
إمام ] …[العالمة سلطان املتكلمني يف زمانه ) : "ه 851ت (ويقول القاضي شهبة  -

  .)142 ("وقته يف العلوم العقلية وأحد األئمة يف العلوم الشرعية
صاحب التصانيف رأس يف الذكاء ) : " ه852ت (ويقول ابن حجر  -

  .)142("والعقليات
  :وهلذا كله، فهو جدير بأن يقال فيه ما مدح به شاعر غريه 

  أيت الزمان مبثله       هيهات ال ي
  .           إن الزمان مبثله لشحيح
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  هوامش الفصل الثالث من الباب األول
  

، وكالة املعارف اجلليلة ، ) ط.د( ، 1 ، مج هدية العارفنيالبغدادي إمساعيل باشا ،  )1(
  .784م ، ص 1955استنبول 

  .242 ، ص 1965 طبعة 7 ، ج طبقات الشافعيةالسبكي ،  )2(
  .123 ، ص 13 ، ج 7 ، مج التفسري الكبريالرازي ،  )3(
  .102، ص ) ت.د(، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ) ط.د(،  احملصل الرازي ، )4(
 ، طبقة تاريخ اإلسالم والذهيب ، – 382  ص 3ج  الوفيات ابن خلكان،: قال بالسمناين  )5(

 4 ، ج مرآة الزمان واليافعي ، – 249  ص 4 ، ج الوايف  والصفدي ، -  205 ، ص 61
  .وغريهم. 68  ص 8 ج الطبقات والسبكي ، – 8، ص 

  .189 ، ص 2 ، ج تتمة املختصرابن الوردي ، : قال بالسمعاين  )6(
بن ) بضم الكاف(بن كّم ) بكسر الزاي(هو أبو نصر الكمال أمحد بن زر : قال السبكي  )7(

 وأما ياقوت احلموي فيقول يف 17 – 16  ص 6 يف الطبقات ج. عقيل، وهو اسم أعجمي
وهي جبل يف ديار بين متيم، ) بكسر السني(يستبعد انتسابه إىل بالد مسعان  : معجم البلدان

. 140 – 139 ، ص 3ج .  وأيضا اسم موضع بالشام، والسمعانية أيضا قرية باليمن
ني الري ودامغان، بلدة ب) بكسر السني(واألصح هو السمناين حسب ياقوت، ألن مسنان 

  .وهناك مسنان أيضا بالعراق، وأخرى بقومس
  فلم يذكرها املؤرخون ماعدا السبكي يف الطبقات باختصار   .      وأما ترمجة الكمال السمناين

  .17 ، ص 6 ه بنيسابور ، ج 575تويف سنة :      شديد، قال 
 وابن خلكان ، – 462 ص األنبياءعيون  كابن أيب أصيبعة ،     : قال باجليلي معظم املؤرخني      )8(

مـرآة   واليـافعي،  - 68 ، ص 8، ج   الطبقات   والسبكي،   – 382 ، ص    3 ، مج    الوفيات
  .8 ، ص 4 ، ج اجلنان

 ، ص نزهة األرواح والشهرزوري ، – 249 ، ص 4 ، ج الوايفالصفدي ، : قال باجلبلي  )9(
394.  

  .15 ، ص 2 ، مج معجم البلدانياقوت احلموي ،  )10(
  .180– 179 ، 2املرجع نفسه ، ج  )11(
  .462 ، ص عيون األنبياءابن أيب أصيبعة ،  )12(
  .8 ، ص 4، ج مرآة اجلنان  واليافعي ، – 382 ، ص 3 ، مج الوفياتابن خلكان ،  )13(
  .291 ، ص تاريخ احلكماءالقفطي ،  )14(
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 ، 2 ، مج طبقات الشافعية شهبة ،  وابن القاضي– 68 ، ص 8 ، ج الطبقاتالسبكي ،  )15(
  .21 ، ص 5 ، ج شذرات الذهب وابن العماد ، – 396ص 

  11 ، ص 4 ، ج مرآة اجلنان واليافعي ، – 384 ، ص 3 ، مج الوفياتابن خلكان ،  )16(
  .103 ، ص 2 ، ج مفتاح السعادة وطاش كربى زاده ، –

  .382  ، ص3 ، مج الوفيات ابن خلكان ، -:  راجع  )17(
  .86 ، ص8 ، ج الطبقات                    ـ السبكي ، 

  .249  ص 4 ، ج الوايف                    ـ الصفدي ، 
  .206 ، ص 61 ، طبقة تاريخ اإلسالم                    ـ الذهيب ، 

  .9 – 8 ، ص 4 ، ج مرآة اجلناناليافعي،  )18(
  .379 ، ص آثار البالدالقزويين ،  )19(
  . تلميذ الرازي)  ه637ت (هو مشس الدين أمحد بن اخلليل اخلوئي  )20(
  .462 ، ص عيون األنبياءابن أيب أصيبعة ،  )21(
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها )22(
  .397 ، ص 2 ، مج طبقات الشافعيةابن القاضي شهبة ،  )23(
  .292 ، ص تاريخ احلكماءالقفطي ،  )24(
  .369، ص ) د،ت(، دار العودة ، بريوت ، ) د،ط( ، املقدمة خلدون عبد الرمحن، ابن )25(
 1974، الدار التونسية ، تونس ) ط.د(، احملاضرات املغربياتابن عاشور حممد الفاضل ،  )26(

  .178، ص 
  ، دار الكنب احلديثة ، القاهرة1 ، ط 2، ج التفسري واملفسرون الذهيب حممد حسني ،  )27(

  .294م ، ص 1961
  .369 ، ص املقدمةابن خلدون ،  )28(
  .361املرجع نفسه ن ص  )29(
  .51 ، ص احملصلالرازي ،  )30(
  .428 ، ص 4 ، ج لسان امليزانابن حجر ،  )31(
  .393 ن ص نزهة األرواحالشهرزوري ،  )32(
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها )33(
  .394املرجع نفسه ، ص  )34(
  .42 ، ص 7 ، ج 4 ، مج التفسري الكبريالرازي ،  )35(
  .74 ، ص 7 ، ج 4املصدر نفسه ، مج  )36(
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  .167 ، ص 7 ، ج 4املصدر نفسه ، مج  )37(
  .8سورة احلج ، اآلية  )38(
  .249 ، ص 4 ، ج الوايفوالصفدي ، . 206 ، 61 ، طبقة تاريخ اإلسالمالذهيب ،  )39(
  .249 ، ص 4 ، ج الوايفي ، الصفد )40(
 ، ص 1990 ، دار الكتاب العريب ، بريوت 1 ، ط 1 ، ج املباحث املشرقيةالرازي ،  )41(

88.  
  .393 ، ص نزهة األرواحالشهرزوري ،  )42(
  .370 ، ص املقدمةابن خلدون ،  )43(
  .392املرجع نفسه ، ص  )44(
  .228 – 227، ص تاريخ احلكماء القفطي ،  )45(
  .462 ، ص عيون األنبياءابن أيب أصيبعة ،  )46(
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها )47(
  .101 ، ص 17 ، ج 9 ، مج التفسري الكبريالرازي ،  )48(
  .383 ، ص 3 ، مج الوفيات ابن خلكان ، -: راجع  )49(

  .249 ، ص 4 ، ج الوايف                         ـ الصفدي ، 
  .209 ، ص 61 ، طبقة تاريخ اإلسالم             ـ الذهيب ،     

  .103 ، ص 2 ، ج مفتاح السعادة                 ـ طاش كربى زاده ، 
  . 8 ، ص 4 ، ج مرآة اجلناناليافعي ،  )50(
  .10 ، ص 4املرجع نفسه ، ج  )51(
  .462 ، ص عيون األنبياء ابن أيب أصيبعة ، -: راجع  )52(

  .383 ،ص 3 ، مج الوفيات               ـ ابن خلكان ،    
  .87 ،ص 8 ، ج طبقات الشافعية                  ـ السبكي ، 

  .248 ، ص 4 ، ج الوايف                  ـ الصفدي ، 
  .10 ، ص 4 ، ج مرآة اجلنان                  ـ اليافعي ، 

  .462  ،صعيون األنبياءابن أيب أصيبعة ،  )53(
  .465املرجع نفسه ، ص  )54(
  .108 ، ص 7 ، ج 9 ، مج التفسري الكبريالرازي ،  )55(
  .212 ، ص 21 ، ج 11املصدر نفسه ، مج  )56(
  .378 ، ص 4 ، ج آثار البالدالقزويين ،  )57(
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  8 ، ص 4 ، ج مرآة اجلناناليافعي ،  )58(
  .60 – 59سورة النجم ، اآلية  )59(
  .43سورة غافر ، اآلية  )60(
 211 ، ص 61 ، طبقة تاريخ اإلسالم والذهيب ، – 3 ، ص4 ، ج مرآة اجلناناليافعي ،  )61(

  .106 ، ص 2 ، ج مفتاح السعادة طاش كربى زاده ، -
  .392 ، ص نزهة األرواحالشهرزوري،  )62(
  .252 ، ص 4 ، ج الوايفالصفدي ،  )63(
  .105 ، ص 2 ، ج مفتاح السعادةطاش كربى زاده ،  )64(
  .463  ص عيون األنباءعند ابن أيب أصيبعة ، يف " استوى "  )65(
  .463 ، ص4 ، ج عيون األنباءعند ابن أيب أصيبعة ، يف " خممصة "  )66(
  .252 ، ص 4 ، ج الوايفعند الصفدي ، يف " والعاصمني "  )67(
  .88 ،ص 8 ، ج الشافعيةطبقات عند السبكي ، يف " أنبأ "  )68(
  .106 ، ص 2 ، ج مفتاح السعادةطاش كربى زاده ،  )69(
  .292 ، ص تاريخ احلكماءالقفطي ،  )70(
  .211 ، ص 61 ، طبقة تاريخ اإلسالمالذهيب ،  )71(
  .382 ،ص 3 ، مج الوفيات ابن خلكان ، -: راجع  )72(

  .86 ،ص 8 ، ج طبقات الشافعية                  ـ السبكي ، 
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            الفصل الرابع

  آثار فخر الدين الرازي                          
   

  

  
  

                                      دخلت يف كل علم لألنام وقد 
  حررته بدقيق الفكر والنظر
  إذا انتصرت لرأي أو ملسألة

  ترجحت ألويل األلباب والفكر
  وكل علم لك الفصل املبني به
  سري فأنت حقا مجال الكتب وال

  "الصفدي"
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لقد ترك الرازي آثارا فاخرة، وأفكارا نرية، وأمثاال سائرة، وأعماال خرية، تشهد له على 
سعة العلم وإنفاقه يف سبيل  الصالح والفالح، ومنها أنه ترك تالميذ، صاروا أعالما يف العلوم، 

 على هنج أستاذهم، وقد انتشروا يف مجيع أرجاء العامل اإلسالمي يف القرن السابع اهلجري، وهم
حيث كانوا علماء للناس، وركنا قويا يف الفكر اإلسالمي، فكانوا أيضا مصدرا للعلوم العقلية 
والنقلية يف عصرهم، مثلما كان أستاذهم من قبل، الذي أحسن تعليمهم ما يف الكتاب 

  . واحلكمة
لشهرهتا بني وأما األثر اآلخر، فهو مناظراته، اليت كانت مضرب املثل عرب األجيال، 

  . العلماء، وهي تتميز مبنطقها السليم ومنهجها القومي
وأما مصنفاته، فتعترب من اآلثار اهلامة عرب العصور، وهي تزيد على املائة، فكان يعرف 

إنه صاحب املصنفات، : هبا، ويلقب ببعضها أو جبملتها، كما مّر يف الفصل السابق، فيقال عنه
  . كانت كثرية بالفعل أيضالتميزها، وليس لكثرهتا، وإن 

ومن مزايا هذه املصنفات، أهنا متنوعة، منها املوجزة واملطولة واملتوسطة، ومنها 
االبتكارات، ومنها شروح على كتب القدامى، ومنها الرسائل، كما أهنا تناولت العلوم 

  .يهااملختلفة، كالعلوم الدينية والفلسفية والعلمية، وتدل كلها على أن صاحبها متبحر ف
هذا، وأما شعره، فيتميز باحلكمة والوعظ، وإن كان أكثره مل يصل إىل العصور األخرية، 

  .وقد وصل بعضه فقط،وهو املذكور يف مصنفاته أو الذي نقلته كتب املؤرخني
وأما وصيته، فتعترب آثرا هاما أيضا، ألهنا تعرب عن زبدة مكنون فكره وصدق إميانه، وهي 

  . ته الفكرية واحلياتية، هلذا، فهي جديرة بالقراءة والتأمل والدراسةعبارة عن عرض حال جترب
وهذه املسائل املشار إليها متثل آثاره الطيبة وأعماله اجلليلة، وهلا انعكاس على عصره وما 

  : بعده، وسيكون بياهنا على النحو اآليت
يذه، الذين  إن الرازي ترك مدرسة فكرية واسعة، محل لواءها تالم: تالميذ الرازيـ1

يبلغ عددهم عندما يركب للسفر حنو الثالمثائة طالب، يدرس عليه كل واحد منهم ما يعنيه من 
العلوم، ويأتون إليه من البالد البعيدة، ويهاجرون إليه من كل حدب وصوب، على اختالف 

                    )             1(.مطالبهم يف العلوم والفنون، إذ جيد كل واحد منهم عنده ما يرومه منه
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ولقد انتشر هؤالء التالميذ بعد وفاة الرازي رمحه اهللا تعاىل يف البالد املختلفة، وأصبحت 
طريقته التعليمية ذائعة الّصيت، واستمرت عرب العصور، ألن تالميذه الكثريين الذين صاروا 

ا أثره يف العلوم علماء أجالء، كّونوا مدارس بدورهم، وساروا فيها على هنج شيخهم، واقتفو
  .الشرعية والعقلية

ومن ):" هـ748ت (وقد ذكر املؤرخون بعضهم، ممن نال شهرة كبرية، قال الذهيب
تاج الدين حممد بن احلسني األرموي، وقد تويف قبل وقعة بغداد، " احلاصل"تالمذته مصنف 

ي الدين ومشس الدين عبد احلميد بن عيسى اخلسروشاهي، والقاضي مشس الدين اخلويي، وحم
  .) 2(قاضي مرند

زين الدين الكشي، والقطب : فذكر ثالثة منهم فقط) هـ668ت(وأما ابن أيب أصيبعة 
  .) 3(املصري، وشهاب الدين النيسابوري 

زين الدين : ، فقد ذكر عددا منهم، وبلدان إقامتهم، فقال )هـ684ت (وأما ابن العربي 
اخلوجني مبصر، ومشس الدين اخلسروشاهي الكشي، والقطب املصري خبراسان، وأفضل الدين 

بدمشق، وأثري الدين األهبري بالروم، وتاج الدين األرموي وسراج الدين، بقونية، وهم سادات 
  .) 4(فضالء، وهلم تصانيف جليلة يف املنطق واحلكمة 

وسنذكر عددا من هؤالء التالمذة، الذين كانوا سادات فضالء بأعماهلم يف عصرهم، 
  : وهم

بن اللبودي، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن عبدان بن عبد الواحد، الدمشقي ـ ا1
شرح : هـ، وله621الطبيب، سافر إىل بالد العجم واشتغل هناك باحلكمة، تويف بدمشق سنة 

  . ) 5(كتاب امللخص يف احلكمة للرازي، وآفاق اإلشراق باحلكمة 
فضل، السمرقندي املنطقي، تويف سنة ـ األهبري، أثري الدين املفضل بن عمر بن امل2

إيساغوجي يف املنطق، وخمتصر الكليات اخلمس، وهداية احلكمة، وزبدة : هـ، وله 663
  .) 6(الكشف، وكشف احلقائق 

: ، ولههـ656ـ األرموي، تاج الدين حممد بن احلسني، القاضي الشافعي، تويف سنة 3
  .) 7(احلاصل من احملصول، وهو خمتصر احملصول للرازي 

ـ األرموي، سراج الدين، أبو الثناء حممود بن أيب بكر بن حامد بن أمحد الدمشقي 4
هـ، ونظرا لصغر سنه يف عهد الرازي، فلم يعتربه 682هـ، وتويف سنة594الشافعي، ولد سنة 



 82

البعض من تالمذته، أي أنه مل يلحق به، ومادام سنه يتجاوز العشر سنوات قبل وفاة الرازي، 
لباب األربعني : ن يكون من التالمذة الصغار، الذين كانوا بكثرة أيضا يف جمالسه، وله فيمكن أ

، وحتصيل ) 8(يف أصول الدين للرازي، وشرح اإلشارات البن سينا، وشرح الوجيز الغزايل 
  .احملصل، ومطالع األنوار يف املنطق، وشرح املوجز للخوجني

ي، وهو الذي أملى عليه الرازي وصيته يف ـ األصفهاين، إبراهيم بن أيب بكر بن عل5
  .ومل نعثر له على ترمجة) 9(شدة مرضه

هـ، وقد 676ـ البيلقاين، أبو أمحد ، الزكي بن احلسن، الشافعي الفقيه، تويف سنة 6
أخذ عن الرازي، وكان مناظرا، ومتقدما يف األصوليني والكالم، وله ثروة وجتارة، عمر دهرا، 

  .  يذكر له املترمجون مؤلفات، ومل) 10(وسكن اليمن
أبو حممد مشس الدين عبد احلميد بن عيسى التربيزي الشافعي، ولد : ـ اخلسروشاهي7

هـ بدمشق، رحل وأخذ الكالم وغريه عن الرازي، حىت برع 652هـ، وتويف سنة 580سنة 
يزا يف فيه، وتقدم يف علم األصول والعقليات، مث دّرس وناظر، ولقد كان إماما فاضال، ومتم
، ) 11(العلوم العقلية، وأتقن العلوم الشرعية، وملا توجه إىل دمشق، فأقام عند امللك الناصر داود 

  .) 12(سنني كثرية، وكان متواضعا، كبري القدر، كثري اإلحسان 
إمام [...] هو السيد الصدر الكبري، العامل مشس الدين : "يقول ابن أيب أصيبعة عنه

  .) 13("قدوة األنام، شرف اإلسالمالعلماء، سيد احلكماء 
وملا وصل إىل دمشق اجتمعت به فوجدته شيخا حسن السمت، مليح : "ويقول أيضا

الكالم قوي الذكاء، حمصال للعلوم، ورأيته يوما وقد أتى إليه بعض فقهاء العجم بكتاب دقيق 
لى رأسه، فسألته عن ، فلما نظر فيه صار يقبله ويضعه ع) 14(اخلط مثن البغدادي، معتزيل التقطيع

هذا خط شيخنا اإلمام فخر الدين اخلطيب رمحه اهللا، فعظم عندي قدره لتعظيمه : ذلك فقال
  .) 15("شيخه

  : مث ذكر أبياتا يف رثائه، للشيخ عز الدين حممد بن حسني الغنوي الضرير اآلربلي،منها
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              فىت عامل باحلق باخلري عامل 
  .ا كل ذي علم من الناس عامل                 وم

  فىت بذ كل القائلني بصمته               

  . )16(. فكيف إذا وافيته وهو قائل                     
خمتصر كتاب املهذب يف الفقه أليب إسحاق الشريازي، وخمتصر : أما مصنفاته فذكر له

  .) 17(شيخهكتاب الشفاء البن سينا، وتتمة كتاب اآليات البينات للرازي 
ـ خوارزمشاه، قطب الدين حممد بن تكش بن أرسالن بن أتسز بن حممد بن 8

أنو شتكني، السلطان الكبري، لقب بعالء الدين بعد أبيه، وكان ملكا جليال أصيال، عايل اهلمة، 
واسع املمالك، كثري احلروب، صبورا على التعب والسري، ذا ظلم وجربوت وعز ودهاء، 

 وذلت له األمم، إىل أن خرج التتر، فانكسر، وفلت منهم يف كل حصار فدانت له امللوك،
  . ) 18(هـ، مبرض اإلسهال 617ومالحقة، حىت أدركه األجل سنة 

، ويرجع ذلك إىل اتصال اإلمام الرازي بعالء ) 19(كان عاملا بالفقه واألصول : وقيل 
  . ) 20(الدين تكش، وتعليمه لولده حممد هذا 

ماه ورد بن عبد امللك، : بو عبد اهللا أفضل الدين حممد بن ناماور، ويقالـ اخلوجني، أ9
هـ بالقاهرة، درس وتوىل القضاء مبصر، مث صار 646هـ، وتويف سنة 590الشافعي، ولد سنة 

  . ) 21(قاضي القضاة 
هو اإلمام العامل الصدر الكامل سيد العلماء واحلكماء، أوحد "ويقول ابن أيب أصبيعة 

قوي االشتغال كثري التحصيل، اجتمعت به بالقاهرة يف سنة إثنتني [...] المة أوانه زمانه، وع
وقرأت عليه بعض الكليات من كتاب . وثالثني وستمائة فوجدته الغاية القصوى يف سائر العلوم

مث ذكر أبياتا قيلت يف رثائه، للشيخ عز الدين حممد بن حسني . ) 22(."القانون للرئيس ابن سينا
  :  الضرير اآلربلي، منهاالغنوي
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               قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل
                       وماتت مبوت اخلوجني الفضائل

               فيا أيها احلرب الذي جاء أخرة
                       فحلّ لنا ما مل حتل األوائل 
               وحربا إذا قيس البحار بعلمه

   .)23(                           غدا علمه حبرا وتلك اجلداول  
شرح ما قاله الرئيس ابن سينا يف النبض، ومقالة يف اخلدور : أما مؤلفاته فذكر له

والوروم، وكتاب اجلمل يف املنطق، وكتاب كشف األسرار يف املنطق، وكتاب املوجز يف 
   .)24(املنطق، وكتاب أدوار احلميات

ي، ويقال أيضا اخلوئي، أبو العباس مشس الدين أمحد بن خليل بن ـ اخلوي10
هـ، وتويف بدمشق سنة 583سعادة بن جعفر بن عيسى، الشافعي، قاضي القضاة، ولد سنة 

هـ، كان عارفا بأصول الطب وغريه من أجزاء احلكمة، وكانت أخالقه محيدة، وإميانه 637
  .)25(رآن قويا، ألنه مالزم للصالة والصيام وقراءة الق

وقرأ عليه مجاعة من املشتغلني : "وأما عن اشتغاله بالتدريس، فيقول بن أيب أصيبعة
  .)26("وانتفعوا به، وكنت أتردد إليه، وقرأت عليه التبصرة البن سهالن

وكان شيخه اإلمام فخر الدين، حلقه وقرأ : هذا، وإذا كان ابن أيب أصيبعة يقول عنه
أنه دخل خراسان وقرأ هبا األصول على القطب : يقول) هـ1089ت(، فإن ابن العماد )27(عليه

، وهذا غري صحيح، ألن دخوله خراسان معناه أدرك )28(املصري، صاحب اإلمام فخر الدين
الرازي، لكون القطب املصري الزم شيخه إىل وفاته، وألن ما قاله ابن أيب أصيبعة أقرب إىل 

  . الصواب، نظرا لتتلمذه على اخلوئي نفسه
هذا، فإن أخطاء بن العماد كثرية، بدليل أنه ال مييز بني اخلوئي مشس الدين واخلوئي أيب 
عبد اهللا شهاب الدين، حيث ترجم هلذا األخري بالترمجة نفسها اليت لألول، لقبا وكنية، وحىت 

حممد بن : هـ، ومل مييزه عنه، إال بكونه معروفا بابن اخلوئي، وامسه637سنة وفاة هي نفسها 
  .هـ693هـ، وتويف سنة 626 الذي ولد سنة )29(محد بن خليل بن سعادة بن جعفر،أ

تتمة تفسري القرآن البن خطيب الري، وكتاب يف النحو، وكتاب يف علم : وله
  .)30(األصول
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  .ـ الزوزين، حممد بن حممد، ومل نعثر له على ترمجة11
حممد أبو اسحق قطب الدين إبراهيم بن علي بن : ـ القطب املصري12

السلمي، املغريب األصل، اإلمام الطبيب، رحل إىل مصر مث إىل بالد العجم، واشتغل 
هـ 618هناك على الرازي، حىت اشتهر، وكان أجل تالمذته وأكثرهم متيزا، قتل سنة 

بنيسابور، ملا استباحها التتر، وقد صنف كتبا كثرية يف الطب واحلكمة، منها شرح 
  .)31(انون البن سيناالكليات بأسرها من كتاب الق

فهذا مما تنخل من : "وقد حكى ابن أيب أصيبعة عنه، أنه يفضل بن اخلطيب على ابن سينا
كالم اإلمامني العظيمني اإلمام املتقدم واإلمام املتأخر عنه زمانا، الراجح عليه علما وعمال 

  .)32("واعتقادا ومذهبا
تعديل :  تالمذة الرازي، ولهـ الكشي، زين الدين عبد الرمحن بن حممد، من أجل13

ومل . )33(املعيار، وشرح ترتيل األفكار يف املنطق، وحدائق احلقائق يف املنطق والطبيعي واإلهلي
  . هـ، وال معلومات كافية عن حياته666تذكر كتب التراجم سنة وفاته، اليت كانت حوايل 

  . ـ الليثي، ذكر هكذا، ومل نعثر له على ترمجة14
  . اهلروي، أبو يعلى، ومل نعثر له على ترمجةـ املاليين 15

ـ حممد بن رضوان احلكيم، وهو الذي سأل اإلمام الرازي شيخه أن يشرح 16        
  . ومل نعثر له على ترمجة. )34(عيون احلكمة البن سينا 

  : ـ حمي الدين قاضي مرند، ذكره ابن أيب أصيبعة، فقال17
ا كان الشيخ فخر الدين مبرند، أقام باملدرسة اليت مل: وحدثين حمي الدين قاضي مرند، قال"

كان أيب مدرسها، وكان يشتغل عنه بالفقه، مث اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم احلكمية، ومتيز 
. )35("حىت مل يوجد يف زمانه آخر يضاهيه، واجتمعت به أيضا هبمدان وهراة، واشتغلت عليه

  . ومل نعثر له على ترمجة
  . شهاب الدين، ومل نعتر له على ترمجةـ النيسابوري، 18
  . ـ اهلروي، شرف الدين أبو بكر بن حممد، ومل نعتر له على ترمجة19
ـ ابن عنني، أبو احملاسن شرف الدين حممد بن نصر بن احلسن بن علي، 20

هـ، وتويف سنة 549الشاعر، ولد سنة . املعروف بابن عنني، الدمشقي، األديب
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باجلامع األموي على كبار العلماء، أمثال ابن عساكر احلافظ هـ،تتلمذ يف البداية 630
  .)36().هـ589ت(

،ضجر منه الناس، وقد جترأ على السلطان )هـ589ت(ويف عهد صالح الدين األيويب 
نفسه، فأخرج من دمشق، وكانت وجهته العراق، مث أذربيجان وخراسان، مث اليمن ومصر، 

  : فقال عن خروجه من دمشق
   فعالم أبعدمت أخا ثقة            

  وال سرقا) 37(            مل جيترم ذنبا 
               أنفوا املؤذن من بالدكم

  .)38(         إن كان ينفى كل من صدقا
 سعادة بلقاء الرازي يف الشرق األقصى، وكان مبثابة تلميذه، هذا، وقد وجد ابن عنني

بات كثرية، وأطال الثناء عليه، وقد استفاد منه من ألنه منذ أن عرفه لزمه، ومدحه يف مناس
  .ناحييت العلم واهلبات

هكذا، بقي ابن عنني وفيا لشيخه يف مدحه، وكان حمور هذا املدح يدور حول تفوق 
الرازي يف العلم، ونسبه العريب، ألن من املعروف عن هذا الشاعر تعصبه للعرب على العجم، 

لعجم إال أنه ظل يهجوهم أشخاصا وأقواما وبالدا، مثل هجائه فعلى الرغم من تواجده يف بالد ا
  :لبخاري

               آليت ال آيت خبارى بعدها
                   ولو أهنا يف األرض دار خلود
               فلقد حللت هبا حنيفا مسلما

  .)39(.عتقاد يهودي         ورحلت عنها با
ذه األبيات من قصيدة خمتصرة قاهلا ملا سقطت محامة يف ومن شعره يف مدح الرازي، ه

حجر الرازي، وكان يطاردها جارح يف يوم شات، فأخذها ورّق هلا، عندئذ استأذنه ابن عنني 
  :فأذن له، فقالبالكالم، 

  
  يا ابن الكرام املطعمني إذا شتوا
                   يف كل خممصة وثلج خاشف
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  رتالعاصمني إذا النفوس تطاي
   بني الصوارم والوشيج الراعف

  من نبأ الورقاء أن حملكم
   حرم وأنك ملجأ للخائف

  وفدت عليك وقد تداىن حتفها 
   فحبوهتا ببقائها املستأنف 
  ولو أهنا حتىب مبال النثـنت

  من راحتيك بنائل متضاعف                 
               جاءت سليمان الزمان بشكوها 

                   واملوت يلمع من جناحي خاطف
                قرم لواه القوت حىت ظله

  .)40(                  بإزائه جيري بقلب واجف
  :ومدحه بقصيدة أخرى، سريها إليه من نيسابور إىل هراة، فقال

  ريح الشمال عساك أن تتحملي
  .خدمي إىل املوىل اإلمام األفضل

   وقفي بواديه املقدس وانظري           
                   نور اهلدى متألقا ال يأتلي

              من دوحة فخرية عمرية
                  طابت مغارس جمدها املتأثل 

              مكية األنساب زاك أصلها 
                  وفروعها فوق السماك األعزل 

  ى يديه فطاملا             واستمطري جدو
                  خلف احليا يف كل عام ممحل
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              نعم سحائبها تعود كما بدت
                  ال يعرف الومسي منها والويل

              حبر تصدر للعلوم ومن رأي
                  حبرا تصدر قبله يف حمفل
  ى             ومشمر يف اهللا يسحب للتق

                  والدين سربال العفاف املسبل
              ماتت به بدع متادى عمرها

                  دهرا وكان ظالمها ال ينجلي
             

              فعال به اإلسالم أرفع هضبة
          ورسا سواه يف احلضيض األسفل

  غلط امرؤ بأيب علي قاسه
      هيهات قصر عن مداه أبو علي           

  لو أن رسطاليس يسمع لفظة
  من لفظه لعرته هزة أفكل

  وحلار بطليموس لو القاه من
                  برهانه يف كل شكل مشكل

  فلو أهنم مجعوا لديه تيقنوا
                  أن الفضيلة مل تكن لألول

  وبه يبيت احللم معتصما إذا 
                   هزت رياح الشوق ركين يذبل
                     يعفو عن الذنب العظيم تكرما

                   وجيود مسؤوال وإن مل يسأل
               أرضى اإلله بفعله ودفاعه

                    عن دينه وأقر عني املرسل
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              يا أيها املوىل الذي درجاته
                    ترنو إىل فلك الثوابت من عل

             ما منصب إال وقدرك فوقه
                   فبمجدك السامي يهنأ ما تلي 

             فمىت أراد اهللا رفعة منصب
                   أفضى إليك فنال أشرف مرتل 

            ال زال ربعك للوفود حمطة 
  )41(        أبدا وجودك كهف كل مؤمل        

  :واقترح عليه الرازي أن يقول شعرا، ويف كل كلمة حرف السني، فقال
              مرسى السيادة سدة سيفية

                     حمروسة مسعودة التأسيس
      سيف يسرك سله وسؤاله

                   ملساءة  يوسي وسلب نفوس
  بق السراة بسرية وسريرة             س

                   حمسودتني وسار سري رئيس
               حسنت سريرته وقدس سنحه
  .)42(                  ومسا بأسالف سراة شوس

كما اقترح عليه أخرى مثلها، حيث تشتمل هذه املرة كل كلمة منها على حرف احلاء، 
  :فقال

  ية باحلمى             حيا حمل احلاجب
                   والسفح سفح مدحل سحاح
               حىت تصاحب حسله حياته

                   ويضاحك احلوذان حسن أقاح
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               سحب يوشحها ملوح ملقح
                   وحيف حافلها حفيف رياح 

              محالة  حنـانة  فحنينها    
  )43(          والريح حتفزها حنني رزاح

هذا، فإن هذه القائمة تتضمن فقط التالمذة املباشرين ،أي الذين أخذوا عن الرازي يف 
جمالسه، وهناك مجاعة أخرى ميكن أن تعترب من التالمذة أيضا، ألهنم تتلمذوا عنه من خالل 

، الذي شرح بعض )هـ685ت(نكتبه، نظرا لعنايتهم هبا، أمثال القزويين الكاتيب جنم الدي
املصنفات احلكمية للرازي، كاملفصل يف شرح احملصل، واملنصص يف شرح امللخص يف املنطق 

  .وغريمها. واحلكمة
كثري جدا، وكانوا معجبني مجيعا بشيخ وأما العلماء الذين تتلمذوا على تالمذته، فعددهم 

الذي أخذ عن )  هـ668ت(أصيبعة أساتذهتم، ويشهدون له بالفضل يف العلم، أمثال ابن أيب 
اخلوجني، واخلسروشاهي، وحمي الدين قاضي مرند، واخلويي مشس الدين، وكان هؤالء أساتذته 

  .كما مّر يف ترمجاته هلم
ملا كان فن املناظرة فنا مشهورا يف الثقافة اإلسالمية، فال بد أنه :  ـ مناظرات الرازي2

خ يف جماالت الفكر اإلسالمي املختلفة، كمجال علم خاض فيه علماء كبار، وإال ما كان ليترس
الكالم وغريه، ومنها العلوم اإلسالمية األخرى، واألمثلة على ذلك كثرية، منها مناظرة اإلمام 

يف األصلح والتعليل ومناظرته يف )هـ303ت (لشيخه أيب علي اجلبائي ) هـ324ت(األشعري 
  .)44(أمساء اهللا تعاىل

اسحق بن ابراهيم احلنظلي يف كراء بيوت أهل ) هـ204ت(لشافعي وقبله، ناظر اإلمام ا
) هـ415ت(القاضي عبد اجلبار )  هـ418ت(وناظر األستاذ أبو اسحق االسفراييين . )45(مكة

  )46(يف أفعال اإلنسان
ويعين هذا، أن باب املناظرة كان مفتوحا، منذ صدر اإلسالم، ألن الغرض منها هو إظهار 

ل، ولكن ملا تشعبت اآلراء، ووجهات النظر، واقتضى احلال الدفاع عنها، احلق وإبطال الباط
أصبحت بعض املناظرات منحرفة عن الغاية املطلوبة، وصار غرضها املفاخرة والغلبة، ولقد دفع 
  ذلك ببعض العلماء إىل حترميها، والنهي عن االشتغال هبا، ألهنا تبعد عن جادة الصواب، وتورث 
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إذا كان الغرض من املناظرة املباحثة عن ): هـ505ت(يقول الغزايلالوحشة والعداوة، 
احلق وللحق فهي مقبولة، ما عدا هذا من األغراض، فهي مفسدة، ألهنا تؤدي إىل األخالق 

  .)47(الذميمة كاحلسد وتزكية النفس والكربياء والغلبة
 قبل تعصبهم، ألن لقد نقل عن الغزايل أن املناظرة تصلح ملعارضة بدعة، وتنفع مع العوام

املبتدع أو املتعصب يكون على دراية بأساليب اجلدل، اليت متكنه من اإلفالت عند إفحامه، فال 
يترك مذهبه، وأساليب املغالطة يف املناظرة هي استمالة األتباع، والتعجب واللعن والشتم 

  .)48(والتحقري، وهذه كلها سلوكات منافية للدين
ن بني أغراض املناظرة وأساليبها، فإن االختالف ظل قائما بني هذا، وإذا كان الغزايل مم

  .بعض الفقهاء واحملدثني وبعض العلماء واملتكلمني يف حترميها أو إباحتها
لقد كان الرازي ممن أباح املناظرة، ومارسها كحرفة يف الرد على الفرق الكالمية، وبيان 

 اإلسالمية ليسوا على صواب يف كل ما فساد معتقداهتا، ألن أهل الفرق واملذاهب من امللة
  .يذهبون إليه، كما ناظر اليهود والنصارى بقوة، وكشف عن فساد معتقدهم

ومعىن هذا، أن الرازي كان حيبذ املناظرة، وأن االشتغال هبا جاء إقتداء باألنبياء عليهم 
مثل :  فقالالسالم، الذين ناظروا أقوامهم، ومشركي زماهنم، وأورد مناظراهتم يف تفسريه،
ومن مناظراته . مناظرات إبراهيم اخلليل من أجل إثبات التوحيد وإبطال الشركاء واألنداد

  )49("يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا: "مناظرته ألبيه حني قال له
ا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلم: "ومناظرته مع قومه، يف قوله تعاىل

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب . أفل قال ال أحب اآلفلني
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا . ألكونن من القوم الضالني
  .)50(" قوم إين بريء مما تشركون

ي حاج إبراهيم يف ربه أن أتاه اهللا أمل تر إىل الذ:"ومناظرته مع ملك زمانه، يف قوله تعاىل
امللك إذ قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن اهللا يأيت 

  ).51("بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر واهللا ال يهدي القوم الظاملني

ذا إال كبريا هلم لعلهم إليه فجعلهم جذا: "ومناظرته مع الكفار عموما، يف قوله تعاىل
  .)52("قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني: "إىل قوله" يرجعون
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وما دامت هذه املناظرات حتفظ املعتقد الصحيح وتبينه وتدحض الباطل من املعتقدات 
 ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم: "فهي جائزة، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل

فهذه اآلية . )53("باليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين
  .)54(واآليات من قبلها صرحية يف جوازها

وقد أكد الرازي على أن املناظرة يف تقرير الدين ودفع الشبهات والبدع واجب، وهي 
د أيضا على بطالن مذهب حرفة األنبياء كما جاء يف اآليات السابقة، لذلك اشتغل هبا، وأك

  .)55(احلشوية يف إنكارها
وقد رّد يف مناظراته على الفرق مجيعا، كالدهرية الذين يقولون بقدم الدهر والعامل، _ 

  .ألن العامل حمدث عنده
ورّد على اجملوس والزنادقة والنصارى وغريهم ممن قالوا بكثرة الصانعني، وأنه ال يشبه _ 
  .األشياء

  .ود وعلى غريهم من املشبهة، ألن اهللا تعاىل ليس جبسمورّد على اليه_ 
وأقام الداللة على نبوة حممد صلى اهللا . ورّد على الربامهة وغريهم من منكري النبوة_ 
  .عليه وسلم
ورّد على املعطلة، وأنه عز وجل قدمي وقادر وحي وواحد؛  وكذلك ناظر يف _ 

  .اله والرؤية واملعاد والنبوةموضوعات أصول الدين، مثل صفات اهللا تعاىل وأفع
هذا، وكانت جمالس املناظرة تعقد كلما دخل الرازي مدينة، مع أصحاب املعتقدات 

ملا دخلت بالد ما وراء النهر وصلت أوال إىل بلدة خبارى : "واملذاهب السابقة الذكر، إنه يقول
 بناكت واتفقت يل يف كل مث إىل مسرقند مث انتقلت منها إىل خجند مث انتقلت إىل البلدة املسماة

 ومن )56("واحدة من هذه البالد مناظرات وجمادالت مع من كان فيها من األفاضل واألعيان
هذه ما سجل ومنها ما أخرب عنها، وعدد املناظرات املسجلة أقل بكثري مما أخرب عنها، ألن 

، أمثال النور معظم املناظرات املسجلة قد جرت مبدينة خبارى، مع شخصيات تكرر امسها فيها
،  )هـ582ت(، والشرف املسعودي )هـ580ت(والرضا النيسابوري ) هـ580ت (الصابوين 

  .وله مناظرة واحدة مبدينة غزنة، وأخرى مبدينة مسرقند، وثالثة جمهولة املكان
وهذا يدل على أنه سجل بعض املناظرات فقط، وبعد فترة من إجرائها، ألنه كان يترجم 

ر معها، مثل الرضا النيسابوري، والشرف املسعودي، والفريد الغيالين، للشخصيات اليت تناظ
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هـ تاريخ وفاة املسعودي، وتفيد بعض العبارات أنه سجلها اعتمادا على ما 582أي بعد سنة 
   .)57(" مّر على لساين يف األيام حني كنت ببخارى: "بقي يف ذاكرته، كما يشري إىل ذلك قوله

   .)58(   "دة خبارى حبضرة مجاعة من أكابرهممتلملت يوما ببل: "وقوله

هذا، وأما موضوعات املناظرات املسجلة، فكانت يف مسائل كالمية، مثل التكوين                
واملكون، وحدوث العامل والصفات والبقاء والرؤية، وكانت أخرى يف الفقه، مثل البيع، 

م األحكام، وأخرى يف مباحثة كتاب امللل وتركيب القياسات يف املسائل الفقهية وامللكية، وعل
  ).هـ505ت(، وكتاب شفاء العليل للغزايل )هـ548ت (والنحل للشهرستاين 

هذا، وملا كانت املناظرات جتري بينه وبني أشخاص خمتلفني يف املذاهب والعقائد، فهي ال 
صم من ختلو من بعض املغالطات، ومن بعض السخرية واالستهزاء من أجل التأثري على اخل

طرف على آخر، ونظرا إىل هذا ، فلقد استغل بعض املفكرين قدميا وحديثا بعض عبارات 
الرازي وأساليبه يف املناظرة من أجل اهتامه بتناول مناظريه من الفقهاء واملتكلمني والفالسفة 

  .)59(بالتهكم والسخرية، واالستعالء، لغلبة شهوة حب الظهور عنده
ن يطلب الشهرة أو يسعى جملرد الغلبة، ولكن الشهرة هي اليت ويف احلقيقة، إنه مل يك

تالحقه، بدليل توافد الناس مبستوياهتم املختلفة إليه، وإحلاحهم يف االستماع إليه، ألن مناظراته 
مليئة مبظاهر االستئناس به، والناس ينتفعون بعلمه، وأنه كان يتودد إىل مناظريه، ويتسامح 

  .لهممعهم، كما كان يذكر فضائ
وكان رجال مستقيم اخلاطر ): "هـ580ت(وهذه شواهد من كالمه، قال عن النيسابوري 

وإياك وأن تظن يف أين ): "هـ580 ت(وقال خبصوص النور الصابوين . )61("بعيدا عن االعوجاج 
ذكرت هذا الكالم على سبيل اإليذان واإلهانة وإمنا ذكرته لك تنبيها لك لئال ترجع إىل الطعن 

  .)62("لماء واألفاضل مث ودع كل واحد منا صاحبه وافترقنايف الع
هذا، وبعد أيام من مناظرة الصابوين اقترح عليه بعض الناس زيارته إلزالة الوحشة عنه، 

إال أين أعدت هذا الكالم : "فذهب إليه دون تردد، ومما يؤثر عنه، أنه قال يف مناظرة أخرى
لقد أظهر الصابوين من بعد هذا قصوره يف علم أصول و. )63("بالرفع والسهولة مرارا وأطوارا

الدين، فالتمس من الرازي أن ال يسعى يف إظهار قصوره، فلما مسع منه ذلك ، وعد أن ال 
وهذا دليل واضح على . )64(يسعى يف إظهار قصوره، بل يسعى بعد ذلك يف تعظيمه وإكرامه 

  . نفي التهم السابقة عنه
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ه االستهزاء واالستعالء، فإن قواعد املناظرة مثل مبدأ اإللزام هذا، وإذا جاء شيء يفهم من
  . باحلجة بني املتناظرين تقرره، ومن حق الرازي االحتفاظ به، وإظهاره، وإال فال معىن للمناظرة

ولقد كان مناظروه عند قصورهم يشغبون عليه بالعوام أو يتذرعون بإطالة الوقت، 
قد طال : د مرتب اجمللس أن خيفي غلبته ملناظريه، فقالوفواته، مثلما حدث له مرة، حيث أرا

أيها اخلوارزمي إن موالنا ال يقوم : الوقت وكثرت الفوائد ومتامه يف جملس آخر، فأجابه الرازي
من هذا اجمللس إال كافرا أو فاسقا، ألين ألزمته احلكم باحلجة، أي أنه كافر إن مل يعتقد على 

فهو هنا يناظر من أجل . )65( به فهو فاسق على زعمه أيضا زعمه، وأما إن اعتقد ومل يعترف
  . إثبات الفرق بني اإلميان والكفر

هكذا، فإن قطع الكالم ينبغي أن يكون بأسباب موضوعية، ومنها الشغب جبميع أساليبه، 
وال يعترب كل قطع للمناظرة تكربا واحتقارا، كما يظن . يوجب ذلك، وإال حبطت أعمال العامل

فرأيت الصواب قطع هذا : "ن الرازي، والرد على هذا الظن يظهر من كالمهالبعض م
وملا انتهى الكالم إىل هذا املقام كثر القيل والقال من غري فائدة : "ويقول أيضا. )66("الكالم

وكانت املناظرة حني تنقلب يف بعض األحيان إىل مناظريه فيما بينهم، فيبقى . )67("دينية علمية
  .)68(حمتاج إىل بيان هو ساكنا غري 

هذا، وأما من اهتمه بتعنيفه ملناظريه، فإن تلك التهمة باطلة أيضا، ألن األسباب تتعلق 
مبناظريه أنفسهم، منها أهنم يصدرون أحكاما تعسفية أو يتعصبون أو يشغبون أو ينحرفون عن 
 جادة الصواب، ولقد كان من حقه اجلواب باألسلوب املناسب لكل موقف، حيث زعم
الصابوين مرة أنه ما وقع بصره على وجه شخص يستحق أن يسمى إنسانا، ممن شاهدهم يف 
: رحلته إىل مكة، فتأذى من كالمه الناس، ونقلوه إىل الرازي، فسأله عن احلجة، وكان جوابه

ال يوجد عامل يف البالد اليت مر هبا، ألنه عقد جمالس التذكري والوعظ، ومل يسأله أحد عن شيء، 
هذا االستدالل يف غاية الضعف، ألن العلماء ال :  عرف الرازي قصوره وغروره، فقال لهحينئذ

  .)69(حيبذون إيراد السؤاالت يف هذه اجملالس، وليس جهال من احلاضرين
هذا، ولو كان الرازي عنيفا يف مثل هذا اجلواب، كما اهتمه خصومه، ملا عظمه 

تتامات مناظراته مليئة بذكر الثناء والتعظيم احلاضرون واستنكروا رأي خصمه، ولقد كانت اخ
له من احلاضرين، كما هو الشأن يف خامتة املناظرة األوىل والتاسعة والثانية عشر، واخلامسة 

  .عشر، مما يدل على أنه كان على حق وصواب فيما ذهب إليه
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وبالفعل، فهو حيب أن يعترف له اخلصم إذا أصاب، كما أنه يعترف هو له باحلق أو 
بالصواب إن كان من جانبه، ولقد برهن على ذلك مبناسبة مناظرته مع رجل زاهد منقطع يف 
زاوية، حينما دخل هراة مرة وختلف هذا الرجل عن حضور جملسه، ولكن أهل املدينة مجعوا 

أنا رجل فقري ال شرف يف زياريت وال : بينهما يف جملس، فسأله الرازي عن سبب ختلفه، فقال له
ألي شيء : هذا جواب أهل األدب أي الصوفية، فبادره الرجل: في، قال الرازينقص يف ختل

إن افتخارك : أنا إمام املسلمني وواجب التعظيم، قال الرجل: وجبت زيارتك، فأجاب الرازي
: مبائة برهان، قال الرجل: بالعلم، ورأس العلوم معرفة اهللا تعاىل، فكيف عرفته، فأجاب الرازي

شك، واهللا تعاىل جعل يف قليب نورا ال يدخل معه شك، فضال عن احلاجة إىل الربهان إلزالة ال
  .)70("التفسري الكبري"الربهان، فأثر هذا الكالم يف قلب الرازي، ودخل اخللوة، وبعدها صنف 

هذا، وأما مناظرات الرازي مع اليهود والنصارى، فكثرية أيضا، وهي مل ترد ضمن 
 قليل، وإمنا ذكرها يف مصنفاته بإجياز، مثل اليت ذكرها يف مناظراته املسجلة املذكورة قبل

، وهناك مناظرة أخرى قال )71("مناظرة جرت بيين وبني بعض النصارى: "قائال" التفسري الكبري"
اتفق أين كنت خبوارزم، وأخربت أنه جاء نصراين يدعي التحقيق والتعمق يف مذهبهم، : "عنها

مناظرة يف : وهي املناظرة اليت طبعت يف كتيب بعنوان. )72("فذهبت إليه وشرعنا يف احلديث
وأهم قضاياها، دعوة ألوهية عيسى ونقضها، وصدق نبوة حممد صلى اهللا . الرّد على النصارى

عليه وسلم، والتشبيه والتجسيم عند املسلمني، والرّد على ذلك، وادعاء انتشار اإلسالم 
ت قضايا فرعية كاإلسراء واملعراج ودفن سيدنا بالسيف، وشبهة اختالف املسلمني، كما أثري

  .)73(حممد صلى اهللا عليه وسلم
ومن نتائج مناظرات الرازي، رجوع كثري من الناس إىل طريق أهل السنة واجلماعة، 

وأما الكالم : "بعدما تبني هلم فساد املعتقدات اليت كانوا ينتحلوهنا، ويف ذلك يقول السبكي
  .)74(وهو اإلمام، رّد على طوائف املبتدعة وهّد قواعدهمفكل ساكت خلفه، وكيف ال 

وأما عن النصارى و اليهود والربامهة فكانوا يفرون منه،خوفا من لقائه درءا ملعتقداهتم، 
خاصة وأنه يطلبهم للمناظرة ، وقد اشتهر بفن املناظرة بني أهل الفرق الكالمية، واملذاهب 

  .حىت صار مهاب اجلانب عندهمالفقهية وأهل العقائد غري اإلسالمية، 
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 لقد اشتهر الرازي بصاحب املصنفات، وأقر مجيع من ترجم له، : مصنفات الرازي-3
أنه صنف يف علوم وفنون كثرية، وأن هذه املصنفات مفيدة، وتتميز حبسن التبويب، والتحليل 

ق، وصار هبا والتركيب، واإلجياز أحيانا واإلطناب أحيانا أخرى، كما تتميز بالشمول والتعم
  .عالمة زمانه، وإمام املسلمني، وجمدد القرن السادس اهلجري دون منازع

  :ولقد جاء يف أرجوزة السيوطي
               والسادس الفخر اإلمام الرازي
  )75(                    والرافعي مثله يوازي

يف علوم ط، فال يضاهي الرازي، الذي ضرب بسهم غري أن الرافعي كان فقيها فق
كان إماما : حىت قيل عنه. )77(وهو أول من أدخل الطريقة الفلسفية يف سائر العلوم. )76(كثرية

  .)78(بارعا يف فنون من العلوم
وعلى الستمائة مثال احلافظ عبد : كان شيخنا الذهيب يقول): هـ771ت(يقول السبكي

  .)79(الغين يف احلديث، واإلمام فخر الدين الرازي يف الكالم
كل كتبه ممتعة، وهو أول من اخترع : ن املؤرخني والعلماء أثنوا على مصنفاته، فقالواإ

، ولو كان له كتاب واحد مما صنف لكفاه )80(الترتيب املوجود فيها، وأتى فيها مبا مل يسبق إليه
  .أن يكون به عالمة العلوم النقلية والعقلية

 اآلفاق، حىت بلغت أقصى وهي كتب قد رزق هبا سعادة عظيمة، وأهنا انتشرت يف
، وكانت )81(املغارب واملشارق، وأقبل الناس على االشتغال هبا، ورفضوا كتب املتقدمني

  .مطلوبة يف حياته، وبعد وفاته
حكى يل بعض األفاضل أن ملكا سأله أن يصنف له شيئا ): هـ764ت (يقول الصفدي 

، وكان السلطان "احملصل"ه، فوضع لهيف األصول ليقرأه، فاشترط عليه أن حيضر درسه ويقرأ علي
  .)82(يأيت إليه، ويأخذ مداس اإلمام، وحيمله يف كمه، ويسمع الدرس يف الكتاب

ميزان "يف كتابه ) هـ748ت (هذا، ولقد طعن بعض املؤرخني يف كتبه، ومنهم الذهيب 
تاب من يف خماطبة النجوم، سحر صريح، فلعله " السر املكتوم"وله كتاب:"حني قال" االعتدال

  .)83("تأليفه إن شاء اهللا تعاىل
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هذا الكالم يف امليزان ليس موزونا، وصاحبه ليس وازنا، ألنه ذكر كتابا واحدا، بعد أن 
وبتقدير : "فقال) هـ771ت (وصف الرازي بصاحب التصانيف،وهلذا رّد عليه تلميذه السبكي
ن السحر، ومن بغض شيخنا صحة نسبة الكتاب إىل الرازي، فهو ليس بسحر، فليتأمله من حيس

  .)84(له، أنه ذكره يف حرف الفاء أي بالفخر
فكالمه يف الرازي ليس كله مفيدا، ال علما وال ) هـ687ت(هذا، وأما الشهرزوري 

وكان أكثر عمره مشغوال بكتبه : "دينا، ألنه يتعجب من اشتغاله طول عمره بالتصنيف، فقال
 علوم ال يعرف حقائقها، ويشهد بصحة هذه للتصانيف يف كل فن، حىت أنه كان يصنف يف

  .)85("القضية تصنيفه للسر املكتوم يف السحر والطلسمات
وله من غرائب الكتب تفسري : "وذكر له أيضا بعض املصنفات اليت اعتربها غريبة، فقال

سورة البقرة على الوجه العقلي ال النقلي، وشرح هنج البالغة غري تام وامللل والنحل، ومنتخب 
وأعجب أحوال هذا الرجل أنه صنف يف : "، مث نفى عنه احلكمة مبا صنف فقال)86("تنكلوشا

احلكمة كتبا كثرية توهم أنه من احلكماء املربزين الذين وصلوا إىل غايات املراتب وهنايات 
  .)87("املطالب، ومل يبلغ مرتبة أقلهم

رد أحكام ذاتية متناقضة، وهذا الطعون ال تستند إىل دليل عقلي أو نقلي، وإمنا هي جم
وتشكيكات لصرف الناس عن كتبه، وما فيها من السبل واملناهج اليت ميكن أن تنظم هلم 

  .حياهتم، وهتديهم إىل فهم دينهم احلنيف
وهلذا يدعو الشهرزوري إىل التصوف واتباع سبله، بالتشكيك يف السبل واملناهج 

 وتزول الشكوك وحتصل احلقائق واملعارف، ومن ذلك النور تنحل الشبهات: "املخالفة، كقوله
وإال فمحال أن حيصل اليقني العلمي مبجرد املطالعة لتلك املؤلفات، وترديد النظر يف تلك 

  .)88("املصنفات من غري جتريد
وهكذا، فعلى من أراد التثبت من عدم صحة ذلك الكالم، فعليه بكتب الرازي، 

نه ال يذكر يف زمرة احلكماء، فإن الشهرزوري ليكتشف مكانة طريقة التجرد عنده، وأما أ
نفسه ذكره منهم يف مواضع أخرى، قد مّرت، وإذا قصد أنه مل يذكره العلماء يف هذا الباب، 
فهذا باطل أيضا، ألهنم عقدوا له ترمجة وذكروه يف مجيع الكتب املؤلفة يف هذا الغرض، ومل 

ك أن ذلك الطعن والتجريح، كان بدافع خيتلفوا يف كونه إمام عصره، بل عرب القرون، وال ش
  .التعصب الذي ال يغين عن احلق شيئا، وال يدفع إىل انتشار العلم وتقدمه
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وهذه : "واحلاصل الذي به خنتم الكالم يف هذه املسألة هو جواب الرازي نفسه حني يقول
قد الكتب بأسرها تتضمن شرح أصول الدين وإبطال شبهات الفالسفة وسائر املخالفني، و

اعترف املوافقون واملخالفون أنه مل يصنف أحد من املتقدمني واملتأخرين مثل هذه 
، وهذا جواب صريح متقدم على تشكيكات خصومه، الذين مل ينتبهوا إليه، )89("املصنفات

  .أمثال الذهيب والشهرزوري
لكن هذا، ولقد اهتم املؤرخون والباحثون بذكر مصنفاته يف قوائم، أو بذكرها فردية، و

هذه القوائم جاءت مضطربة نتيجة خلل تابع للشكل أو املضمون، وعلى سبيل املثال جند فيها 
من ذكر الكتاب الواحد بامسني أو أكثر، كتسميتهم لكتاب أساس التقديس، بتأسيس التقديس، 
وكتاب الطب، بالطب الكبري واجلامع الكبري، وكتاب لوامع البينات يف تفسري األمساء 

  .بشرح أمساء اهللا احلسىن، وتفسري أمساء اهللا احلسىنوالصفات، 
  :وهلذا يرجع االلتباس إىل أسباب عديدة، نذكر منها

  : عوامل ترجع إىل الرازي نفسه، ومنها:أوال
ـ عنونة الرازي ملصنفاته بعناوين طويلة وطنانة،  قد تؤدي يف حالة اختصارها إىل ظن 

 بني كتابني، مثال على ذلك، كتاب املعامل يف وجود كتاب آخر، أو يؤدي أيضا إىل التباس
أصول الدين، وكتاب املعامل يف أصول الفقه، فإن ذكر اسم املعامل فقط يؤدي إىل التباس، هل 

  .املراد هو الكتاب األول أو الثاين؟
فاعتقد البعض . وكذلك األمر بالنسبة لكتاب االختيارات العالئية يف التأثريات السماوية

 هذا املوضوع كتابني ومها االختيارات العالئية، واالختيارات السماوية، ومها يف أنه ألّف يف
األصل كتاب واحد فقط، ألن علم االختيارات فرع من علم النجوم، وهو البحث عن أحكام 
كل وقت وزمان، وما يوافقه من حصول اخلري أو الشر، وكان ابتداء األمور أو تركها حبسب 

  .وقد ألفه بالفارسية خلوارزمشاه حممد. )90(لقمر يف منازلوجود الشمس يف بروج وا
ـ الغموض يف إيراد بعض عناوين كتبه، مثال ذلك، املعامل يف األصولني، فإنه قد يفهم 
منه كتاب واحد، تناول فيه العلمني، أو وجود كتابني واحد يف أصول الدين، وآخر يف أصول 

  .الفقه
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 األصول، وكتاب احملصول يف أصول الفقه، هل مها ومثال آخر، كتاب احملصول يف علم
  .كتابان أم كتاب واحد؟ مع العلم أنه مل يصنف يف أصول الدين باسم احملصول

ـ التصنيف الكثري، ولقد نشأ عنه اضطراب يف تكرار بعض موضوعات مصنفاته، 
ت، كاختصاره للكتب املطولة، ووضع رسائل يف قضايا حمددة، مثال ذلك، شرح اإلشارا

لباب اإلشارات، واختصاره لكتاب احملصول يف أصول الفقه، مبنتخب : اختصره يف كتاب مساه
  .احملصول، وكتاب هتذيب الدالئل، جاء اختصارا لكتاب الدالئل يف عيون املسائل

ـ إطالقه األلقاب على كتبه، مثال ذلك، التفسري الكبري امللقب مبفاتيح الغيب، وكتاب 
امللقب مبفاتيح العلوم، وإن كان داخال يف التفسري، وكتاب الطب، امللقب تفسري سورة الفاحتة 

  .باجلامع الكبري
ـ ذكره موضوع الكتاب كشطر مضاف إىل عنوانه، فهو إذا حذف حصل االلتباس، 
مثال ذلك، كتاب املعامل يف أصول الدين، واملعامل يف أصول الفقه، ومثال آخر، كتاب الطريقة 

ة يف اخلالف واجلدل، والطريقة يف اجلدل، فالكتاب واحد، مع العلم أن يف اخلالف، والطريق
علم اخلالف يبحث يف كيفية إيراد احلجج الشرعية، ودفع الشبهات بإيراد الرباهني القطعية، 

  .)91(وهو اجلدل الذي بدوره يعترب قسما من املنطق، إال أن األول خّص باملقاصد الدينية
 من أجزاء مصنفاته املطولة، وهو أمر ال مفر أن حيصل ـ إطالقه لفظ كتاب على جزء

االلتباس معه، مثال ذلك، كتاب اجلرب والقدر، وهو اجلزء التاسع من كتاب املطالب العالية، 
: وليس كتابا مستقال، ومع ذلك فإنه ذكره يف اجلزء الثامن من املطالب العالية مرتني، وقال

 مع ذلك، من املعلوم أن من )92("ستقصاء يف كتاب منفرداعلم أن الكالم يف تقريره سيأيت باال"
يفيد " يف كتاب منفرد: "ال يعرف أسلوب الرازي ال ينتبه للمقصود يف الوهلة األوىل، ألن قوله

يدل على املقبل، واملقبل بعد اجلزء الثامن هو " سيأيت"املبحث اخلاص مبوضوع معني، وألن قوله
  .اجلزء التاسع

قول باجلرب والقدر، ومتام الكالم يف هذا الباب سيأيت يف الكتاب التاسع إن ال: "وقال أيضا
  .وهذه العبارة واضحة ال حتتاج إىل تفسري. )93"(إن شاء اهللا تعاىل

ومثال آخر، وهو كتاب القدم واحلدوث، وهو عبارة عن اجلزء الرابع من املطالب العالية، 
يف " القدم واحلدوث"إنا قد بينا يف كتاب: "لوقد ذكره يف اجلزء السابع، على أنه سابق، فقا

وستكون لنا عودة إىل هذا البحث : " وهذا غين عن البيان، وقال أيضا).94("صفات السماوات
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 وهو يشري إىل جزء سيأيت وهو الرابع، ألنه كان ).95("يف الكتاب املشتمل على احلدوث والقدم
  .يف الثالث
إىل الري، وكلهم حيمل اسم الرازي، ولقد نشأ عن هناك علماء بكثرة ممن ينتسب : ثانيا

هذا اضطراب يف إحلاق كتب بعضهم بالبعض اآلخر، حيث أحلقت كتب بفخر الدين خطأ، 
وكذلك وجود علماء بكثرة لقبوا بفخر الدين أو بابن اخلطيب أو الذين حيملون امسه نفسه، 

  املؤرخني، مثال ذلك،  وهو حممد بن عمر، كانت هذه األمور من أسباب االلتباس عند 
 إىل اإلمام الرازي ، بينما هو أليب الفتح سليم بن )96(هناك من نسب كتاب اإلشارة

  ). هـ447ت(أيوب بن سليم الرازي 
التصحيف بسبب سوء القراءة أو الكتابة الصحيحة أو أخطاء النساخ، أو غموض : ثالثا

 قلب حروف، مثال ذلك، االختيارات اخلط، أو زيادة نقاط أو حذفها، أو تغيري أماكنها أو
العالئية، إذا حذفت نقطة واحدة من الياء يف لفظة االختيارات، تقلب إىل االختبارات، ومثال 
آخر، وهو املسائل النجارية، فإن تغيري النقاط يف حرف النون إىل باء، واجليم إىل خاء، يصبح 

  .لبعض السر املكنوناللفظ البخارية، ومثل كتاب السر املكتوم، فنجده عند ا
إن هذه األسباب ميكن جتاوزها باملنهج العلمي، وهو أفضل طريقة للتمييز بني الصواب 
واخلطأ يف مصنفات الرازي، ومبا أن مجلة أخطاء املؤرخني والباحثني ترجع إليها، باستثناء 

ينا من اخلصوم،  لذلك سنحاول الكشف عن أخطاء قوائم مصنفاته لديهم، وهذا مبا يتوفر لد
معلومات، وسنتكلم على كل قائمة ملؤرخ أو باحث على حدة، باختصار وبالترتيب الزمين 

  .للوفاة، ماعدا املعاصرين
 وفيها التباس، منها )97( مصنفا61وهي تتضمن ). هـ646ت (ـ قائمة القفطي 

سىن، كتاب املعامل يف األصولني، هل هو كتاب واحد أم إثنان؟ وكتاب تفسري أمساء اهللا احل
الذي ذكر معه كتاب لوامع البينات، أهنما يف احلقيقة كتاب واحد، وأما كتاب القضاء والقدر، 

  .إن كان يعين به كتاب اجلرب والقدر، فهو اجلزء التاسع من كتاب املطالب العالية
هذا، ولقد انفرد بذكر الرسالة اجملدية، وسراج القلوب، وجواب الغيالين، ورسالة يف 

  .تنبيه اإلشارة يف األصول، والطريقة يف اجلدل، ولعله الطريقة يف اخلالف واجلدلالسؤال، و
، وفيها بعض األخطاء، )98( مصنفا68، وتتضمن )هـ668ت(ـ قائمة ابن أيب أصيبعة 

منها ذكره كتاب الرياض املونقة، مث امللل والنحل، ومها كتاب واحد، وكتاب االختبارات 
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اوية، حيث وقع يف تصحيف االختبارات بدل االختيارات وقد توهم العالئية واالختبارات السم
هذا، . وجود كتابني، واحلق أنه كتاب واحد، هو االختيارات العالئية يف االختبارات السماوية

. مسائل يف الطب، وأما القضاء والقدر، فهو اجلرب القدر، كما أشرنا سابقا: ولقد انفرد بذكر
  .وحيتمل أن يكون كتابا مستقال

 حيث اقتصر فيها ،)99( مصنفا فقط29وقد ذكر فيها ). هـ681ت(ـ قائمة ابن خلكان 
على أهم كتبه يف خمتلف الفنون، ولقد أمهل فيها ذكر كتاب املباحث املشرقية، ورتبها على 
حسب املوضوعات، وكان يبني قيمة كل علم من العلوم أو فن من الفنون، مث يذكر املصنفات 

السر املكنون، وشرح أمساء اهللا : ويف الطلسمات: يف التباس، حينما قالفيه، ولذلك وقع 
  .مما يوحي أن الكتاب الثاين يف الطلسمات، بينما هو يف التوحيد. احلسىن

وله خمتصر يف اإلعجاز، ومؤاخذات جيدة على : "وهناك التباس آخر لديه يف قوله
جياز يف دراية اإلعجاز أم إعجاز القرآن ، إذ ال نعرف هل يقصد به كتاب هناية اإل)100("النحاة

  .الكرمي؟ وال نعرف أيضا هل املؤاخذات على النحاة كتاب أم جمرد مالحظة؟
 28، وضع الذهيب قائمتني، األوىل ضمنها )هـ748ت(ـ قائمة الذهيب احلافظ 

يذكر ، ويبدو أنه اعتمد يف األوىل على ابن خلكان، ومل )102( مصنفا13والثانية . )101(مصنفا
فيها املعامل يف أصول الفقه، وتفسري الفاحتة، وهتذيب الدالئل، ولكنه أضاف إليها تأسيس 

  .التقديس، وعيون املسائل
وأما القائمة الثانية، فقد كرر فيها بعض ما ذكره يف األوىل،ككتاب املطالب العالية، 

ر إىل أن عيون احلكمة وعيون احلكمة، وشرح الوجيز للغزايل، والتفسري الكبري، ولكنه مل يش
  .البن سينا، وأن الرازي شرحه فقط

االختبارات العالئية بدل االختيارات العالئية، : هذا، ولقد وقع يف تصحيف، مثل قوله
وظن أن كتاب االختيارات العالئية غري االختيارات السماوية، وهذه األخطاء وقع فيها أيضا 

  .ابن أيب أصيبعة، لعله نقل عنه
وقد انفرد بذكر . )103( مصنفا68تضمنت هذه القائمة ). هـ764ت(لصفدي ـ قائمة ا

كتاب احلكمة املشرقية، ولعله يقصد املباحث املشرقية، الذي مل يذكره، وكتاب احملرر يف 
النحو، وشرح ديوان املتنيب، واملختص، والنهاية البهائية، وكتاب اإلشارات، ولعله يقصد كتاب 

  ).هـ447ت(زي اإلشارة أليب الفتح الرا
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هذا، ولقد ذكر كتاب املعامل يف أصول الدين والفقه معا، وهو أحد التأويالت لكتاب 
املعامل يف األصولني، الذي ذكره القفطي، وقد ظن أيضا أن كتاب شرح أبيات الشافعي 

امللل والنحل، والرياض املونقة، ومها كتاب : األربعة، هو كتاب القضاء والقدر، وذكر أيضا
، وأما كتاب عيون احلكمة فلم يشر أنه شرحه، وليس له، وكذلك كتاب االختيارات واحد

السماوية فإنه ظنه كتابا مستقال، كالسابقني عليه، وقد وجدنا خمطوطني يف باريس، واحد 
االختيارات العالئية، : األحكام العالئية يف األعالم السماوية، والثاين بعنوان: حيمل عنوان

يف بعض ألفاظ العنوانني، وأما املضمون فهو واحد، مع اختالف بسيط يف ويظهر االختالف 
التقدمي والتأخري بني األلفاظ والعبارات، بسبب الترمجة من الفارسية، ورمبا االختالف يف 
التسمية أيضا يرجع إىل اختيار اللفظ املناسب يف نظر املترجم، ولكن يف املضمون ورد لفظ 

  .االختيارات يف النسختني
وهي تشبه إىل حد كبري . )104( مصنفا 28ولقد تضمنت ). هـ768ت(ـ قائمة اليافعي

قائمة ابن خلكان، سواء يف عدد املصنفات أو يف الترتيب، بدليل أن كتاب شرح أمساء اهللا 
  .احلسىن جاء يف الطلسمات

 هذا، ولقد مجع بني كتاب الزبدة واملعامل، وظنهما كتابا واحدا، وكذلك بني احملصول
واملعامل، وحصل األمر نفسه يف قائمة ابن خلكان، ولكن الواو بني الزبدة واملعامل ليست للجمع 

  . بني اللفظني، وإمنا للجمع بني كتابني، واألمر نفسه بني احملصول واملعامل
ويدل هذا التصحيف على أن املؤرخني قد ينقلون دون تثبت، وال معرفة هلم باملصنفات، 

احلكمة ونسبوه إىل الرازي، وبالعكس، فيذكر اليافعي كتاب شرح امللخص مثلما ذكروا عيون 
  .البن سينا، بينما ابن سينا مل يؤلف كتابا هبذا االسم، أو باسم امللخص

، ومتتاز بكوهنا خمتصرة جدا، )105( مصنفا 24وهي تتضمن ). هـ771(ـ قائمة السبكي 
املباحث : الفعل، فهو يذكر أهم كتبه مثلبالنسبة ملقدار تبجيله وتعظيمه ألعمال الرازي، وب

  . املشرقية وامللخص، وكتب الطب بصفة خاصة
أجوبة املسائل البخارية، بدل أجوبة : ولقد وقع كغريه من املؤرخني يف تصحيف، يف قوله

: كتاب عيون احلكمة، بدل شرح عيون احلكمة، ومثل قوله: املسائل النجارية، ومثل قوله
بدل البيان والربهان يف الرد على أهل الزيغ " يف الرد على أهل الزيغ والطغيانالربهان "و" البيان"

  .والطغيان، ككتاب واحد
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وقبل عرض القائمة أشار إىل أن للرازي حنو مائيت ). هـ774ت (ـ قائمة ابن كثري 
، وقد وقع كباقي املؤرخني يف تصحيف، )106( مصنفات فقط7مصنف، ولكنه مل يذكر إىل 

  . له أصول الفقه واحملصول: اسم الكتاب وموضوعه، مثل قولهخللطه بني 
، وهي كتب )107( مصنفا 24وتتضمن ). هـ851ت(ـ قائمة ابن القاضي شهبة 

املعامل يف أصول الدين، واملعامل يف أصول الفقه، : معلومة، ما عدا أنه ذكر كتابني مستقلني ومها
  . خطوطات املتوفرةوهي مشكلة حتل باملقارنة بينها وبالرجوع إىل امل

مع كتابني . )108( مصنفات 8وتتضمن ).هـ852ت(ـ قائمة ابن حجر العسقالين
 مصنفات، وقد 10املختصرة يف املنطق واآليات البينات، وبذلك تصبح : خارج القائمة، ومها 

  . انفرد بذكر كتاب احملاضر، واملختصرة يف املنطق
، كلها يف العلوم الدينية، ومل )109( مصنفات8وفيها ). هـ911ت(ـ قائمة السيوطي 

  . طبقات املفسرين: يذكر كتب الكالم واحلكمة، ولعله مل يذكرها احتراما ملضمون كتابه
 ومن بعدها مباشرة، )110( مصنفا21وفيها ). هـ968ت(ـ قائمة طاش كربى زاده 

ا يرتفع طريقة يف اخلالف، ومناقب الشافعي، والسّر املكتوم،وهب: يضيف ثالثة كتب، وهي
درة الترتيل وغرة : وقد ذكر مصنفات أخرى يف مواضع خمتلفة، وهي.  مصنفا24العدد إىل 

التأويل، واملباحث املشرقية، وهناية اإلجياز، وامللخص، وكتاب يف علم األخالق، واالختيارات 
  .  مصنفا31العالئية، وتأسيس التقديس، وهبا ترتفع القائمة مّرة أخرى إىل 

نه نقل ترمجة الرازي عن السبكي والذهيب، فإن أخطاءه مثل أخطائهم، فوقع هذا، ومبا أ
: أجوبة املسائل البخارية، بدل أجوبة املسائل النجارية، ويف قوله: يف التصحيف كما يف قوله

الربهان يف الرد على أهل الزيغ والطغيان، بدل البيان والربهان يف الرد على أهل الزيغ والطغيان، 
تاب املعامل، زيادة على هذا دون إشارة إىل موضوعه، وانفرد بذكر كتاب التبيان ولقد ذكر ك
  .يف املعاين

إن املصنفات اليت أوردها حاجي خليفة ).  هـ1067ت (ـ قائمة حاجي خليفة 
للرازي يف كتابه كشف الظنون، إذا أسقطنا العناوين الكثرية للكتاب الواحد، فيبلغ عددها 

كتاب الرياض : ، وهي قائمة ال توجد فيها مصنفات كثرية، مثل مصنفا55حسب إحصائها 
املونقة، واملسائل النجارية، وتعجيز الفالسفة، ورسالة اجلوهر الفرد، والرسالة الكمالية، والطب 

  . الكبري وغريها
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ولقد اعتمد فيها على . )111( مصنفا 11وتتضمن ). هـ1089ت(ـ قائمة ابن العماد 
  .)112(....ومن تصانيفه تفسري كبري: وقال ابن القاضي: ك لقولهابن القاضي شهبة، وذل

واملالحظ على تلك القوائم، أهنا تزيد وتنقص بني مؤرخ وآخر، وإذا كان العدد يف 
تناقص مستمر من القفطي وابن أيب أصيبعة إىل ابن العماد، فإنه ارتفع مرة أخرى عند حاجي 

ىل عدم استخدام املنهج التارخيي النقدي، وأما أسباب األخطاء عندهم فترجع إ. خليفة
  . ومعظمهم اعتمد على النقل على املتقدمني عليه، وعلى ما مسعوا الناس يتحدثون به

إن الرازي نفسه نبه إىل وجود بعض احلواشي يف مصنفاته، ليست من أصل الكتاب، 
د فاسدة، مث أن فإين قد رأيت يف تصانيفي كثريا من الناس كتبوا على حواشيها زوائ: "فقال

قوما ظنوا أهنا من أصل الكتاب فأدخلوها يف املنت، مث رمبا جاء بعضهم بتلك النتيجة فأراها 
ومن . )113 (" ."الشيخ"مملوءة من احلشو والزوائد الفاسدة، ومثل هذا ال يبعد أيضا يف كتب 

  . هنا جاء الزيف والتحريف يف مجلة أعماله بعد وفاته
ثون يف عصرنا هذا، فإهنم حاولوا إحصاء مصنفات الرازي، وأما املؤرخون والباح

وتصحيح بعض االضطراب وااللتباس فيها، إال أن أعماهلم ال ختلو من نقائص وأخطاء، ومن 
  : بينهم

، ومن )114( مصنفا81، الذي أحصى يف قائمته )هـ1339ت(ـ البغدادي إمساعيل 
دراية اإلعجاز، وهناية اإلجياز يف :  ، مثل أخطائه، تكرار الكتب بعناوين خمتلفة، ظنها متعددة

واإلنارات يف شرح اإلشارات، وشرح اإلشارات، والرياض املونقة، وامللل . دراية اإلعجاز
  . والنحل

احلق والبعث، بدل اخللق والبعث، وقد ذكر كتاب القضاء والقدر، : ومن تصحيفه قوله
 كتاب املطالب العالية، كما أشرنا إليه من إن كان هو نفسه اجلرب والقدر، فهو اجلزء التاسع من

احملصول يف علم األصول، ومباحث احلدوث، ورسالة : قبل ، وقد انفرد بذكر املصنفات اآلتية
اجلواهر، ولعلها اجلوهر الفرد ، وسداسيات يف احلديث، واملسك العبيق يف قصة يوسف 

  .الصديق
 تقدميه لكتاب اعتقادات فرق ، وقد أوردها يف)ت      (ـ قائمة النشار علي سامي 

، )115( مصنفا 97املسلمني واملشركني، كما استخلصها من املترمجني للرازي، حيث سرد فيها 
وأخطاؤه كأخطاء أصحاب املصادر اليت أخذ منها، مثل تكرار الكتاب الواحد بعنوانني، دون 
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سري، وذكره كتاب لوامع توضيح، ومنها ذكره لكتاب تفسري أمساء اهللا احلسىن، يف جمموعة التف
البّينات، يف قسم الكالم، وذكره كتاب امللخص يف الفلسفة يف قسم احلكمة، مث أعاد ذكره 

  . باسم امللخص يف احلكمة واملنطق
مل يذكره حاجي خليفة يف كشف :الكتاب املوسوم بالسر املكتوم، وقال:وذكر أيضا

السّر املكتوم يف :علوم واآلداب باسم، مث ذكره يف قسم ال)116(الظنون، والصواب أنه ذكره
السر املكنون، واحلق أن هذه العناوين : خماطبة النجوم ،وذكره أيضا يف قسم الطلسمات باسم

  . هي كتاب واحد
وفيها أخطاء واضحة، . )117( مصنفا134وهي ذات . ـ قائمة قنوايت جورج شحاته

، وتفسري )26(، والتفسري، رقم )84(، ويف إبطال القياس، رقم )1(إبطال القياس، رقم : مثل 
، )63(، وشرح أمساء اهللا، رقم)25(، وتعجيز الفالسفة، رقم )31(القرآن الكرمي، رقم 
، الذي نبه عليه )12(، واعتقادات فرق املسلمني واملشركني، رقم )100(ولوامع البينات رقم 

، )121(و) 55(ت رقمي أنه هو نفسه امللل والنحل، والرياض املونقة، ولكنه أعاد ذكرمها حت
  . وغريها من األخطاء على هذا النحو

 مصنفا للرازي، صنفها إىل 194ـ قائمة الزركان حممد الصاحل، وهي قائمة أورد فيها 
، والثانية مساها املشكوك فيها، 93 إىل 1ثالث جمموعات، اجملموعة األوىل مساها املثبتة من رقم 

  . 194 إىل 166املنحولة من رقم ، والثالثة مساها 165 إىل 94من رقم 
وقد حاول . )118 (وقال أنه أحصاها من كتب املؤرخني وفهارس املكتبات العربية والعاملية

تصحيح بعض األخطاء الواردة يف كتب املؤرخني، وقوائم الباحثني املعاصرين، إال أنه مل يسلم 
  : هو بدوره من الوقوع يف بعض األخطاء، منها

كتاب اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ليس هو كتاب امللل ـ تأكيده على أن 
والنحل أو الرياض املونقة، مث يف موضع آخر ذكر أن كتاب اعتقادات فرق املسلمني 

  . واملشركني، يسمى امللل والنحل، وهذا تناقض صريح
اليت ذكرها مؤرخ متأخر كحاجي خليفة أو : " ....هذا، وقال عن الكتب املشكوك فيها

، )119("، ومل يكن هلا سند من الكتب القدمية أو إحاالت للرازي Brockelmannوكلمانبر
وليست صحة األمور بالقدم، وحينما ذكر أيضا كتاب اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، 
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وهذه العبارة تتناقض مع . )120(." 2/668مل أجد أحدا أشار إليه هبذا سوى بروكلمان : "قال
  . دايةما سلم به يف الب

ـ وكذلك، اعترب كتاب جامع العلوم، ليس هو كتاب حدائق األنوار، وكالمها مؤلف 
بالفارسية، وهو موسوعة علمية، ومهدى إىل امللك خوارزمشاه، وكانت حجته يف استقالل 

 علما، 40الواحد عن اآلخر، هي اختالف عدد العلوم يف كل كتاب، فاألول حيتوي على 
ذه احلجة غري مقنعة، ألن الرازي أشار إىل وجود تعليقات على  علما،وه60والثاين على 

حواشي مصنفاته يف حياته وما أدراك بعد وفاته، ومن الناس من يدخلها يف املنت دون تنبيه إىل 
  . ذلك

هذا، وأما الكتب املشكوك فيها، فإن شكّه يف كتب املتأخرين أمثال حاجي خليفة، 
ألن العربة ليست يف املتقدم واملتأخر بل يف مقدار إصابة احلق والبغدادي إمساعيل، ليس يف حمله، 

والصواب، والزركان هنا وقع يف تناقض، ألنه من جهة ال يثق يف املتأخرين، ومن جهة أخرى 
 بأنه أول من ذكر كتاب اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، Brockelmannيذكر بروكلمان 

  . هبذا االسم
ملفصل للزخمشري ضمن قائمة الكتب املشكوك فيها، وظن ـ ولقد أورد كتاب شرح ا

أن ابن خلكان واليافعي والسبكي شكوا يف صحة نسبته إىل الرازي، وإذا صح هذا الشك، فلم 
أورد كتايب شرح الوجيز، وشرح سقط الزند يف القائمة املثبتة؟ وقد كانا معطوفني على شرح 

  . كون واحدا عليهااملفصل، وال بد للحكم باإلثبات أو الشك أن ي
إن له شرح : ويقال : "ومن أراد التأكد منه فليتأمل عبارة ابن خلكان واليافعي، وهي 

  . )121("املفصل يف النحو للزخمشري، وشرح الوجيز يف الفقه للغزايل وشرح سقط الزند للمعري
، وقيل شرح مفصل الزخمشري يف النحو، ووجيز الغزايل يف الفقه: "وأما السبكي فقال
  . ، فحىت لفظة شرح واحدة يف هذه العبارة)122(" وسقط الزند أليب العالء

وأورد أيضا كتاب أقسام اللذات، وظن أنه كتاب ذم الدنيا، املذكور عند القدماء، ** 
ذكره ابن تيمية يف كتابه موافقة صحيح املنقول، وهذا غري صحيح، ألنه أخطأ يف اسم : فقال

 إىل اللذات، والصواب أقسام الذات، ألن الكتاب يف العلم الكتاب، أي صحف لفظة الذات
وأنشد ): "هـ728ت(اإلهلي، وليس يف موضوع اللذات كما توهم، وها هي عبارة ابن تيمية 

  .)123("."أقسام الذات"أبو عبد اهللا الرازي يف غري موضع من كتبه مثل كتاب 
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: و الذي ذكره بعض املؤرخني باسم       مث اهتم ابن تيمية أيضا بأنه اعتقد أن الكتاب ه
  .ذم لذات الدنيا، وهذا أيضا غري صحيح، ألن الفرق بينهما واضح

ـ قوائم أصحاب التقدمي لكتب الرازي املطبوعة، اهتم الباحثون ممن قّدم لكتب الرازي 
املطبوعة، بتصحيح بعض األخطاء املتعلقة هبا، منهم الدكتور أمحد حجازي السقا، الذي حقق 

 املطالب العالية وقدم له ، وأشار يف البداية إىل كثرة مصنفات الرازي، ولكنه تبني له أن كتاب
بعضها عبارة عن أبواب أو أجزاء من كتبه املطولة، وضرب مثال بكتاب النبوات، وأنه  اجلزء 
الثامن من كتاب املطالب العالية، وكتاب النفس، هو نفسه اجلزء السابع من املطالب العالية، 

  .)124(كذلك كتاب القضاء والقدر، أنه اجلزء التاسع من املطالب العاليةو
ولكن الدكتور السقا نفسه، ساهم يف تلك التجزئة للكتب املطولة وغريها، فحقق كتاب 
األربعني و نشره، مث أخرج كتاب خلق القرآن بني املعتزلة وأهل السنة، وهو يف احلقيقة، عبارة 

  . من كتاب األربعنيعن املسألة السابعة عشرة 
هذا،ولقد وجدنا كتبا منشورة دون ذكر من قام بإخراجه، ككتاب عجائب القرآن، عن 
دار الكتب العلمية ببريوت، وهو كتاب مل يذكره واحد من القدماء هبذا االسم، وملا تفحصنا 

 نشر مضمونه تبني لنا أنه هو كتاب أسرار الترتيل وأنوار التأويل، مما يدل على الفوضى يف
  . مصنفات الرازي بغرض جتاري، مما يوهم الباحثني والقراء بتعدد الكتب

ولقد نّبه أكثر من باحث إىل مثل هذه األخطاء، اليت أشرنا إليها سابقا، مع ذلك، منهم 
من يلتزم بتلك التصحيحات اليت ينبه إليها وهناك من مل يلتزم، ومبا أن عملية تصحيح مصنفات 

ما من باحث : ريق كامل،كما أشار إىل ذلك الدكتور بكري شيخ أمنيالرازي حتتاج إىل ف
يستطيع القول الفصل يف أمساء كتب الرازي، وعددها، إال إذا اطلع على املخطوطات، وما 
طبع منها، وهي موجودة يف خمتلف مكتبات العامل، وهذا العمل ال يستطيعه باحث واحد، فال 

فإننا ال نزعم يف هذا .)125 (عشرات السنني إلجنازهبد من فريق كامل، ومدة زمنية تقدر ب
  .البحث أننا وصلنا إىل القول الفصل يف حصر قائمة مصنفات الرازي

      مع ذلك فالقائمة اليت سنقترحها حاولنا العمل باملالحظات املذكورة سابقا، 
 مؤرخني أو واعتمدنا فيها على انتقاء املصنفات على ما جاء يف كتب القدماء، سواء كانوا

غريهم،أي الذين ذكرنا قوائمهم، والذين أشاروا إىل ما يهم من مصنفات الرازي، أو من 
  . إحاالت الرازي على كتبه، من أجل تفادي الوقوع يف األخطاء مرة أخرى
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ونظرا إىل تداخل موضوعات العلوم والفنون يف مصنفاته، كالتداخل بني الكالم 
وضوع يكون صعبا جدا، لذلك فضلنا الترقيم والتسلسل العام والفلسفة، فإن تصنيفها حبسب امل

لسائر املصنفات، وهي مرتبة أجبديا، وأما املصادر واملراجع اليت ذكرهتا، فإن كان املصّنف 
مشهورا ومتفقا عليه، فيشار إليه، بأنه ذكره معظم املؤرخني، وإن كان غري ذلك، فنضطر إىل 

   :ع منها والقائمة املقترحة هيبيان من ذكره، واإلشارة إىل ما طب

أن " : أشار إليه الرازي يف كتاب لباب اإلشارات، فقال:اآليات البينات يف املنطقـ 1
  . وذكره معظم املؤرخني. 69ص " الكالم يف املختلطات مذكور يف كتاب اآليات البينات

والصفدي . 470وابن أيب أصيبعة ص . 293ذكره القفطي ص :  إبطال القياسـ 2
  .2/107، والبغدادي إمساعيل 4/255

 أشار إليه الرازي هبذا االسم يف كتاب اعتقادات فرق : أجوبة املسائل النجاريةـ 3
. 4/255والصفدي . 3/321وذكره هبذا االسم أيضا ابن خلكان . 91صاملسلمني واملشركني 

ت اليت أجراها يف ، وأما من ذكره باملسائل البخارية فعلى أساس أنه هو املناظرا4/7واليافعي 
  .2/104وطاش كربى زاده . 8/87والسبكي . 61/205الذهيب : بالد ما وراء النهر، وهم

والصفدي . 470، وابن أيب أصيبعة ص 293ذكره القفطي ص :  إحكام األحكامـ 4
  .2/107والبغدادي . 4/255

 أهداه  ألفه بالفارسية مث عرب،: االختيارات العالئية من االختيارات السماويةـ 5
، وذكره ابن أيب 293للسلطان خوارزمشاه عالء الدين حممد، ذكره هبذا االسم القفطي ص 

أصيبعة مقسما، فظن أن االختيارات العالئية كتاب، واالختيارات السماوية كتاب آخر، 
، وطاش كربى زاده، وأما من 4/256فيه تنجيم، والصفدي :  قال61/208وكذلك الذهيب 
  . 2/107، والبغدادي 1/91الئية يف األعالم السماوية فهو حاجي خليفة ذكره باألحكام الع

وقد عثرنا على الكتابني خمطوطني يف باريس، أحدمها عنوانه األحكام العالئية واآلخر 
  . االختيارات العالئية، ومها يف احلقيقة كتاب واحد، وإمنا االختالف البسيط يرجع إىل الترمجة

. 4/255والصفدي . 470، وابن أيب أصيبعة ص 293ي ص  ذكره القفط: األخالقـ 6
أخالق :  فقال1/37كتاب يف علم األخالق، وحاجي خليفة :  فقال1/384وطاش كربى زاده 
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 1أخالق فخر الدين، والقلقشندي يف صبح األعشى، ج:  فقال2/107فخر الدين، والبغدادي 
  . 479ص

ويف : " كتاب املطالب العالية فقال أحال إليه الرازي يف: األربعني يف أصول الدينـ7
وال سيما يف كتاب : "ويف شرح عيون احلكمة، قال. 8/79" كتاب األربعني يف أصول الدين

وهذا الكتاب أهداه إىل ولده حممد الذي تويف سنة . 3/112" األربعني يف أصول الدين
  .هـ601

دين األرموي خلصه القاضي سراج ال: وقد ذكره معظم املؤرخني، وقال حاجي خليفة
وطبع حبيدر أباد الدكن سنة ). هـ797ت(ومساه اللباب، وشرحه واصل احلموي ) هـ682ت(

  .م1986 وبالقاهرة سنة هـ1353
 أشار إليه الرازي يف كتاب اعتقادات فرق : إرشاد النظار إىل لطائف األسرارـ8

  . وذكره معظم املؤرخني. 92صاملسلمني واملشركني 
: أحال إليه الرازي مرتني يف كتاب األربعني، فقال: نوار التأويل أسرار الترتيل وأـ 9

  .1/146 ويف موضع آخر. 1/131" ومشروح يف كتابنا املسمى أسرار الترتيل وأنوار التأويل"...
أخبار بدل أنوار، وحاجي خليفة : ، وقال 4/155والصفدي . 293وقد ذكره القفطي ص 

، 1992م األول، وهو مطبوع ببريوت والقاهرة سنة مل يتمه بقي يف أواخر القس:  فقال1/83
  . باسم عجائب القرآن1984وهناك طبعة أخرى لدار الكتب العلمية ببريوت سنة 

 أو اإلشارة أو تنبيه اإلشارة، أحال إليه الرازي يف كتاب شرح عيون :اإلشارات _ 10
، وقد فهمه البعض 2/105" وهذا هو الوجه الذي ذكرناه يف كتاب اإلشارات: "احلكمة، فقال

  .بأنه كتاب اإلشارات البن سينا، بينما هو مستقل عن كتاب شرح اإلشارات
 باسم 4/255 باسم تنبيه اإلشارة يف األصول، والصفدي 292وذكره القفطي ص 

  .اإلشارات
  .2/107والبغدادي . 470صذكره ابن أيب أصيبعة : األشربة _ 11
عاصرون، أنه كتاب يف ذم الدنيا، ويرجع اخلطأ وقد ظن الباحثون امل: أقسام الذات _ 12

واخلطأ الثاين هو أهنم أساءوا فهم سياق عبارة . )126(إىل تصحيف لفظة الذات إىل اللذات 
وأنشد أبو عبد اهللا الرازي يف غري موضع من : "وردت عند ابن تيمية عن هذا الكتاب، وهي
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العلم : م أشرف العلوم وأنه ثالث مقاماتملا ذكر أن هذا العل" أقسام الذات:"كتبه، مثل كتاب
  .)127("بالذات، والصفات واألفعال

واملراد بأشرف العلوم العلم اإلهلي، وإذا كانت العبارة قد بينت أقسامه، فال معىن لتأويله 
  .إىل أقسام اللذات، ألن اللذات ليست للعلم وليس هلا علم

  .2/107والبغدادي . تاب كبريك:  وقال1/224ذكره حاجي خليفة : حبر األنساب_ 13
يف الفرق بني : " أحال إليه الرازي يف كتاب شرح عيون احلكمة، فقال:الربهان _ 14

 1/237" املشهورات وبني األوليات، وقد ذكرناه يف كتاب الربهان وأوردنا عليه األسئلة الكثرية
  .وهو كتاب يبدو أنه يف القياسات، ومل يذكره واحد من املؤرخني

  .2/107، والبغدادي 1/241 ذكره حاجي خليفة :ربهان يف قراءة القرآنال_ 15
وذكره ابن أيب . ألفه بالفارسية:  وقال293صذكره القفطي : الرباهني البهائية_ 16

ومل يذكره الصفدي، وإمنا ذكر . 2/107وذكره أيضا البغدادي .  وقال مثله470أصيبعة ص
  .، ولعل هذا هو ذاك4/255ية كتاب النهاية البهائية يف املباحث القياس

أشار إليه الرازي يف كتاب :  البيان والربهان يف الرّد على أهل الزيغ والطغيان_ 17
  .91صاعتقادات فرق املسلمني واملشركني، 

، 4/7، واليافعي 4/255والصفدي . 61/205والذهيب. 3/381وذكره كل من ابن خلكان 
  . 2/398تقل، وابن القاضي شهبة ، لكنه ظن أن البيان كتاب مس8/87والسبكي 
ومن أراد : " أحال إليه الرازي يف كتاب التفسري الكبري فقال:تأسيس التقديس _ 18

. 7ص. 22ج. 11مج" االستقصاء يف اآليات واألخبار املتشاهبات فعليه بكتاب تأسيس التقديس
 ابن أيب أصيبعة، ألفه للسلطان امللك العادل أيب بكر بن أيوب، وقد كافأه بألف دينار، حسب

  .هذا بعيد، ألن الرازي كان يف أقصى الشرق وامللك كان بدمشق
 وذكره معظم املؤرخني، وذكره بعض املعاصرين بأساس التقديس، وهو مطبوع هبذا 

  .هـ1354االسم، بالقاهرة سنة 
  .2/104 ذكره طاش كربى زاده :التبيان يف املعاين _ 19
: ، وقال2/107والبغدادي .1/354ره حاجي خليفة  ذك:التحبري يف علم التعبري _ 20

  .التخيري بدل التحبري
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، 4/255، والصفدي 61/205، والذهيب 3/381ذكره ابن خلكان : حتصيل احلق _ 21
يف : ، وقال1/369، وحاجي خليفة 2/104، وطاش كربى زاده 8/87، والسبكي 4/7واليافعي 

  .يف الكالم:  وقال أيضا2/107الكالم، والبغدادي 
 أحال إليه الرازي يف كتاب شرح عيون احلكمة، :التشريح من الرأس إىل احللق  _ 22
  .2/226"وتشريح تلك العصية مذكور يف كتاب التشريح: "فقال

. مل يتم:  وقال،4/255والصفدي . 61/208والذهيب . 470ذكره ابن أيب أصيبعة ص
تصنيف ابن سينا واإلمام وال أنفع من :  وقال1/409، وحاجي خليفة 2/107والبغدادي 

  .الرازي
 باسم هتجني تعجيز الفالسفة، بالفارسية، 293صذكره القفطي : تعجيز الفالسفة _ 23

. ألفه بالفارسية:  وقال4/255ألفه بالفارسية، والصفدي : ، وقال470وذكره ابن أيب أصيبعة ص
  .2/107والبغدادي 

رتب على أربعة : وقال 1/449ذكره حاجي خليفة : تفسري سورة اإلخالص _ 24
  .2/107فصول، وذكره البغدادي 

، وابن أيب 293صذكره القفطي : تفسري سورة البقرة على الوجه العقلي ال النقلي _ 25
  .396صوالشهرزوري يف نزهة األرواح . 4/255والصفدي . 470أصيبعة ص

. يف جملد: ذكره معظم املؤرخني، وقالوا. أو مفاتيح العلوم: تفسري سورة الفاحتة _ 26
  . فذكره باسم مفاتيح العلوم2/108وأما البغدادي . يف جملدين: ماعدا حاجي خليفة فقال

أحال إليه الرازي يف كتاب . املسمى مبفاتيح الغيب أو فتوح الغيب: التفسري الكبري _ 27
ذكره وحنن ن" التفسري الكبري"أنا قد بلغنا يف شرح هذا الباب يف: "املطالب العالية يف موضعني

والكالم املستقصى يف تفسري هذه اآلية مذكور يف : "وقال أيضا. 4/355" هنا مجال وأصوال
االستقصاء التام : "وأما يف كتاب األربعني فأحال إليه يف موضعني وقال. 7/401" التفسري الكبري

وأما األجوبة املفصلة فمذكورة  يف : "، وقال أيضا2/176" فيه مذكور يف كتاب التفسري
  .2/255" تفسري الكبريال

مساه مفاتيح الغيب : وقد ذكره معظم املؤرخني، واختلفوا يف حجمه، وإمتامه، القفطي قال
وابن خلكان . وابن أيب أصيبعة قال مثل القفطي. 292صوهو اثنا عشر جملدا خبطه الدقيق، 



 112

يف : ال، والصفدي ق3/381مجع فيه كل غريب وغريبة وهو كبري جدا، لكنه مل يكمله، : قال
:  واليافعي أيضا قال4/255أكمل التفسري على املنرب إمالء، : أكثر من ثالثني جملدا، وقال أيضا

مل يكمله، وقد وضع تكملة له جنم الدين القمويل : ، وحاجي خليفة قال4/7مل يكمله، 
  .2/1756ومساه الواضح، ) هـ687ت(، واختصره برهان الدين النسفي)هـ727ت(

هـ، 1353، واملصرية هـ1307واخلريية .1289مرة، باملطبعة األمريية وقد طبع أكثر من 
  .ودار إحياء التراث العريب ببريوت

ذكرها ): رسالة(التنبيه على بعض األسرار املودعة يف بعض سور القرآن العظيم _ 28
  .4/256 ، والصفدي470صابن أيب أصيبعة 

 يف كتاب اعتقادات فرق املسلمني أشار إليه الرازي: هتذيب الدالئل وعيون املسائل_ 29
. 1/515وحاجي خليفة . 4/7واليافعي . 3/381وذكره ابن خلكان . 92صواملشركني 
  .2/107والبغدادي 

ألفه بالفارسية للسلطان عالء :  وقال1/565ذكره حاجي خليفة : جامع العلوم_ 30
لما، وذكره الدين تكش، وهو كتاب مفيد جدا، ويف جملد متوسط، مشتمل على أربعني ع

ألفه بالفارسية، ولعله حدائق األنوار يف حقائق األسرار، الذي ذكره : ، قال2/107البغدادي 
مستقال عن األول، ألن األول يشتمل على أربعني علما، والثاين على ستني علما، ولكن 
املعروف عن الرازي يسمي الكتاب، ويلقبه، وأما االختالف يف عدد العلوم فليس من عادة 

رازي، أن يكتب شيئا مث يعيده، وهناك احتمال إضافة علوم أخرى من القراء والشراح، مث ال
  .أدخلت يف املنت

 مل يذكره املؤرخون، ولعله :اجلدل والكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل _ 31
كتاب مباحث اجلدل عند ظن بعض املعاصرين كالزركان، وقد طبع باسم الكاشف عن أصول 

  .1992ول العلل ببريوت الدالئل وفص
  .2/107، والبغدادي 1/605 ذكره حاجي خليفة :اجلمل يف الكالم _ 32
  . فقط. 293صذكره القفطي، : جواب الغيالين _ 33
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أنا كنا : " أحال إليها الرازي يف كتاب املطالب العالية فقال):رسالة(اجلوهر الفرد _ 34
مث : "وقال يف كتاب شرح عيون احلكمة. 6/32" قد كتبنا رسالة مفردة يف مسألة اجلوهر الفرد

  .2/126" لنا يف مسألة اجلوهر الفرد كتاب مفرد بالغنا فيه يف تقرير الكالم من الطرفني
 وهي إثبات 2/16" فإن لنا كتابا منفردا يف هذه املسألة: "وأما يف كتاب األربعني فقال

ورة يف الكتاب الذي صنفناه يف هذه وأما األجوبة املفصلة فهي مذك:"اجلوهر الفرد، وقال أيضا
  .2/17" املسألة

 وأما البغدادي فذكر رسالة اجلواهر 4/255والصفدي . 470وقد ذكرها ابن أيب أصيبعة ص
  . ولعلها هذه2/107

، 470صوابن أيب أصيبعة . 293صذكرها القفطي، ): رسالة(حدوث العامل _ 35
باحث احلدوث، ولعله رسالة احلدوث أو ، إال أن هذا األخري ذكر أيضا م2/107والبغدادي 

  .يقصد مباحث احلدود الذي مل يذكره
احلق بدل : ، ولكنه قال2/107والبغدادي . 4/255ذكره الصفدي : اخللق والبعث _ 36

  .اخللق، وذكره أيضا القفطي
ألفه بالفارسية، وابن أيب : ، وقال293صذكره القفطي : اخلمسني يف أصول الدين _ 37

وحاجي خليفة . 2/107والبغدادي . 4/427وابن حجر  .4/255والصفدي ،470أصيبعة ص
  .وهو خمتصر:  وقال1/725

، 1/739 وحاجي خليفة 2/482 ذكره طاش كربى زاده :درة الترتيل وغرة التأويل_ 38
  .يف اآليات املتشاهبات:  فقال2/107يف اآليات املتشاهبات، والبغدادي : فقال

يف :  وقال1/760 يف أصول الفقه، ذكره حاجي خليفة :ائلالدالئل يف عيون املس _ 39
، 61/205الذهيب : ، وذكره آخرون باسم عيون املسائل، وهم2/107الكالم، والبغدادي 

   .8/87، والسبكي 4/255والصفدي 
. 470، وابن أيب أصيبعة ص 293 ذكرها القفطي ص ):رسالة(ذم الدنيا  _ 40

  .2/107والبغدادي . 4/255والصفدي 
  .470ص، وابن أيب أصيبعة 293 ذكرها القفطي :الرسالة الصاحبية _ 41   
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ألفه بالفارسية، :  وقال292 ذكره القفطي ص :الرسالة الكمالية يف احلقائق اإلهلية _ 42
ألفه بالفارسية لكمال الدين حممد بن ميكائيل، :  وقال أيضا470وابن أيب أصيبعة ص 

  .2/107والبغدادي . 4/255والصفدي 
  .293 ذكرها القفطي فقط، : الرسالة اجملديةـ43
  .2/107والبغدادي . 470ذكرها ابن أيب أصيبعة ص :  الرسالة احملمديةـ44
  .2/107، والبغدادي 470 ذكره ابن أيب أصيبعة ص : الرعايةـ45
، 470، وابن أيب أصيبعة ص 293 ذكره القفطي ص ...):كتاب يف ( الرمل ـ 46
  .2/107بغدادي ، وال61/208والذهيب 
ومن :" أو امللل والنحل، أحال إليه الرازي يف التفسري الكبري، فقال: الرياض املونقةـ 47

أراد ذلك فليطالع كتابنا الذي مسيناه بالرياض املونقة إال أننا نذكره هنا تقسيما جامعا 
  . حلوهذا يدل على أن الكتاب يف الفرق وهو نفسه امللل والن. 77ص.18ج.9مج " للمذاهب

وأما الذين ذكروه باسم امللل والنحل . 5/138وقد ذكره بالرياض املونقة فقط، السبكي 
  . 5/21وابن العماد . 396، والشهرزوري 2/398وابن القاضي شهبة . 206/ 61الذهيب : فهم 

  : وأما الذين ذكروا االمسني على أساس كتابني فهم
وقد . 2/107، والبغدادي 4/255 والصفدي. 470وابن أيب أصيبعة ص . 293القفطي ص 

  .م1938طبع باسم اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، بالقاهرة سنة 
زبدة :  ذكره معظم املؤرخني، ومنهم من علق عليه، كالقفطي الذي قال: الزبدةـ 48

زبدة املعامل يف : وحاجي خليفة قال. الزبدة واملعامل: األفكار وعمدة النظار، واليافعي قال
  . مالكال

:   أحال إليها الرازي يف كتاب املطالب العالية، فقال ):رسالة( زيارة القبور ـ 49
". حممد بن سام بن احلسني الغوري"سألين بعض أكابر امللوك عن هذه املسألة وهو امللك "

وكان رجال حسن السرية مرضي الطريقة، شديد امليل إىل العلماء، قوي الرغبة يف جمالسة أهل 
ومل . 7/275 " لعقل، فكتبت له فيه رسالة، وأنا أذكر ههنا ملخص ذلك الكالمالدين وا

  . يذكرها املؤرخون
  . 232 ذكرها القفطي فقط ، ص ):رسالة(السؤال ـ  50
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 أحال إليه الرازي يف كتاب :السر املكتوم يف خماطبة الشمس والقمر والنجومـ  51
نا يف املقالة األوىل من السر والكالم فيه قد استقصي: "شرح عيون احلكمة، فقال

  . 2/193"املكتوم
قيل أنه : وقد ذكره معظم املؤرخني، ولكن ابن خلكان ذكره بالسر املكنون، وبعضهم قال

خمتلق عليه فلم يصح أنه له، كحاجي خليفة، ولكن الرازي أحال إليه، فال شك أنه له، ولكن 
  . ير لغرض السحر وطريقهال يعين هذا أنه ينتقص من قدره بسببه، ألن غرضه مغا

  . 292 كتاب ذكره القفطي فقط، ص : سراج القلوبـ 52
أحال إليه الرازي يف كتاب شرح عيون :  شرح اإلشارات والتنبيهات البن سيناـ 53

وقال . 2/230" ويف هذا املوضع أحباث دقيقة ذكرناها يف شرح اإلشارات: "احلكمة، فقال
  .2/120" شرحنا لكتاب اإلشاراتوحنن قررنا هذا الكالم يف : "أيضا

وقال يف . 1/306" ولنا عليه كالم يف شرح اإلشارات: "وقال يف كتاب املباحث املشرقية
وذكره أيضا يف . 89ص " استقصينا ذكرها يف شرحنا هلذا الكتاب: "كتاب لباب اإلشارات

  .39 ص ويف مناظرات ما وراء النهر،. 91كتاب اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، ص 
بالغ يف الرد على صاحبه، : وقد ذكره معظم املؤرخني، وعلق عليه حاجي خليفة وقال 
ألنه أخذ عن ابن أيب أصيبعة . وأما البغدادي فظن أنه غري كتاب اإلنارات يف شرح اإلشارات

  . هـ1325وقد طبع قسم اإلهليات بالقاهرة سنة . الذي ذكره هبذا االسم
  .4/255ذكره الصفدي :  شرح ديوان املتنيبـ 54
وذكره أيضا .  ذكره معظم املؤرخني يف قوائمهم: شرح سقط الزند للمعريـ 55

  . 39السيوطي يف طبقات املفسرين ص 
وذكره الصفدي . ذكره معظم املؤرخني يف قوائمهم:  شرح عيون احلكمةـ 56

  .م1986والسبكي باسم عيون احلكمة، وقد طبع بالقاهرة سنة 
 أحال إليه الرازي يف كتاب املباحث :ت للقانون يف الطب البن سينا شرح الكلياـ 57

وقد ألفه للحكيم . 2/270" وأما أقسام األغذية فقد ذكرناها يف شرحنا للقانون: "املشرقية فقال
  . السرخسي الذي صار صهرا له بعد ذلك

  . مهمل يت: وقد ذكره معظم املؤرخني يف قوائمهم ، وقاال القفطي وابن أيب أصيبعة
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، 470، وابن أيب أصيبعة ص 293ذكره القفطي ص :  شرح مصادرات اقليدسـ 58
  .2/108والبغدادي . 4/255والصفدي 

مساه : وقال القفطي.  يف النحو، ذكره معظم املؤرخني: شرح املفصل للزخمشريـ 59
  .مل يتمه: وأما ابن أيب أصيبعة فقال. كتاب احملصل يف شرح كتاب املفصل

والصفدي . 470وابن أيب أصيبعة ص . 293 ذكره القفطي :ج البالغة شرح هنـ 60
  .2/108والبغدادي . مل يتمه: كلهم قالوا. 396والشهرزوري ص . 4/255

وأما . مل يتمه: وقال القفطي. ذكره معظم املؤرخني.  يف الفقه: شرح وجيز الغزايلـ 61
. شرح نصفه: وأما الذهيب فقال. مل يتمه أي شرح العبادات والنكاح: ابن أيب أصيبعة فقال

  . وكذلك ابن القاضي شهبة
، 470وابن أيب أصيبعة ص . 293 ذكره القفطي ص : شفاء العي واخلالفـ 62

  .2/107والبغدادي 
مل يذكره املؤرخون، وقد طبعته مكتبة الكليات :  الشفاعة العظمى يف يوم القيامةـ 63

  .م1988األزهرية، بالقاهرة سنة 
 أو اجلامع الكبري، أحال إليه الرازي يف كتاب املباحث املشرقية فقال :كبري الطب الـ 64

، ويف كتاب التفسري الكبري 1/426 "وأما سائر األحباث اليت فيها فقد استوفيناها يف الطب: " 
، وقال 75ص . 20ج.10مج " وهو الذي أوردناه على األطباء يف كتابنا الكبري يف الطب: "قال

واالستقصاء يف تفاريع هذا الباب مذكور يف الطب الكبري، ويف : "ن احلكمةيف كتاب شرح عيو
  .2/107" كتاب اهلدى

مل يتم، ويعرف بكتاب :  وقال470وابن أيب أصيبعة ص . 292وقد ذكره القفطي ص 
  . مل يتم:  وقال4/255الطب الكبري، والذهيب ذكره باسم الطب الكبري، والصفدي 

 470، وابن أيب أصيبعة ص 293 ذكره القفطي ص :اخلالف الطريقة العالئية يف ـ 65
  .2/107والبغدادي . 4/255والصفدي . أربع جملدات: وقال

بني : " أحال إليه الرازي يف التفسري الكبري فقال: الطريقة يف اخلالف واجلدلـ 66
، 5مج" الصورتني فرق دقيق لطيف ذكرناه يف اخلالفيات فمن أراده فليطلب ذلك الكتاب

  .36ص،10ج
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وأما من ذكره باسم الطريقة يف .  باسم الطريقة يف اجلدل292وقد ذكره القفطي ص 
وذكره حاجي . 4/427وابن حجر . 2/398وابن القاضي شهبة . 8/87السبكي : اخلالف فهم

  .  باسم الطريقة يف اخلالف واجلدل2/1113خليفة يف 
والصفدي . 470بعة ص وابن أيب أصي. 293 ذكره القفطي ص : عصمة األنبياءـ 67

وقد طبع بالقاهرة سنة . 2/107والبغدادي .هو خمتصر:  وقال2/1142وحاجي خليفة . 4/255
  . هـ1388وبسوريا سنة . هـ1355

، وعنده األنظار يف 470ص ذكره ابن أيب  أصيبعة : عمدة النظار وزينة األفكارـ 68
  .2/107مكان النظار، والبغدادي 

والذهيب . 3/382وابن خلكان . 470كرها ابن أيب أصيبعة ص  ذ):رسالة( الفراسة ـ 69
وطبعت بباريس سنة . 2/107والبغدادي . 2/1445وحاجي خليفة . 4/8واليافعي . 61/206

  .م1939
.  والبغدادي470وابن أيب أصيبعة ص . 293 ذكره القفطي ص : فضائل الصحابةـ 70
  .  ذكره باسم فضائل األصحاب4/155والصفدي
والصفدي . 470وابن أيب أصيبعة ص . 293 ذكره القفطي ص :اء والقدر القضـ 71

هذا الكتاب إن كان هو نفسه كتاب اجلرب والقدر، فهو اجلزء . 2/107والبغدادي . 4/255
. غري أن اإلشكال قائم. فليس هو كذلك. التاسع من املطالب العاملية، وإن كان ليس كذلك

ألن الرازي كان يؤلف أكثر من كتاب يف املوضوع . لعدم استبعاد تأليف هذا الكتاب مستقال
  .الواحد، كما فعل يف املوضوعات األخرى

والصفدي . 470وابن أيب أصيبعة ص . 292 ذكره القفطي ص : لباب اإلشاراتـ 72
، مث هـ1326وقد طبع بالقاهرة سنة . هـ597خلصه سنة :  وقال1/74وحاجي خليفة . 4/255

  .م1986سنة 
، والصفدي 470وابن أيب أصيبعة ص . 293 ذكره القفطي ص :الغياثية اللطائف ـ 73

  .2/108والبغدادي . 4/255
 وهو املسمى أيضا بشرح : لوامع البينات يف شرح أمساء اهللا تعاىل والصفاتـ 74

وحتقيق القول يف تفسري نعوته ومساته، : "األمساء احلسىن، أشار إليه الرازي يف مقدمته فقال
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وقد ألفه للملك سام بن ].". لوامع البينات يف األمساء والصفات[تاب ومسيته فصنعت هذا الك
  .عمد بن مسعود بن احلسني

لوامع البينات يف تفسري "إنا قد دللنا يف كتاب : "ولقد أحال إليه يف املطالب العالية، فقال
قصاء يف ومن أراد االست: "وقال يف التفسري. 9/152ج" أن اهللا اسم علم" األمساء والصفات

وقال يف . 7ص.22ج 11مج" األمساء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات يف األمساء والصفات
واعلم أن لنا يف تفسري أمساء اهللا كتابا كبريا كثري الدقائق شريف : "موضع آخر يف التفسري

  . 66ص 15ج 8مج" احلقائق مسيناه بلوامع البينات يف تفسري األمساء والصفات
عظم املؤرخني، ولكن هناك من ذكره بلوامع البينات، كابن أيب أصيبعة ص وقد ذكره م

ما . وآخرون ذكروه بشرح األمساء احلسىن. 2/108والبغدادي . 2/1569، وحاجي خليفة 293
وطبعته أيضا . هـ1323عدا القفطي، فقد ذكره باالمسني، وطبع يف املطبعة الشرقية القاهرة سنة 

  .1976الكليات األزهرية سنة 
  .470وابن أيب أصيبعة ص . 292ذكره القفطي ص :  مباحث اجلدلـ75
  .4/256والصفدي . 470 ذكره ابن أيب أصيبعة ص : مباحث احلدودـ76
والذهيب . 3/381  ذكره ابن خلكان:  املباحث العمادية يف املطالب املعاديةـ77

. 8/87السبكي و. 2/398وابن القاضي شهبة. 4/7واليافعي . 4/255والصفدي . 61/205
وقد أشار إليه الرازي يف اعتقادات فرق . 2/1577وحاجي خليفة . 2/104وطاش كربى زاده 
  .92ص . املسلمني واملشركني

 أشار إليه الرازي يف كتابه اعتقادات فرق املسلمني واملشركني : املباحث املشرقيةـ78
  .39صويف مناظرات يف بالد ما وراء النهر . 91ص 

يف العلم اإلهلي : ولكن علّق بعضهم، كحاجي خليفة فقال.  املؤرخنيوقد ذكره معظم
وأما الصفدي فقد ذكر كتاب احلكمة املشرقية، . يف العلم اإلهلي: والطبيعي، وقال البغدادي

  . لعله املباحث املشرقية الذي مل يذكره
وابن أيب .  باسم مباحث الوجود والعدم292 ذكره القفطي ص : مباحث الوجودـ79

  .4/256والصفدي . 470صيبعة ص أ
  . فقط4/427 ذكره ابن حجر : احملاضرـ 80
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  . فقط4/255 ذكره الصفدي : احملرر يف النحوـ 81
وابن أيب أصيبعة ص  . 292 ذكره القفطي ص : حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرينـ 82

لسبكي وا. 4/7واليافعي . 4/255 والصفدي 61/205والذهيب . 3/381وابن خلكان . 470
ت (شرحه الكاتيب القزويين :  وقال2/1614وحاجي خليفة . 2/104وطاش كربى زاده . 8/87

وقد طبع بالقاهرة . ومساه تلخيص احملصل) هـ672ت(وخلصه الطوسي. ومساه املفصل) هـ675
  . 1991وطبعته دار التراث سنة .  وطبعته أيضا مكتبة الكليات األزهريةهـ1323

 أشار إليه الرازي بعبارات توهم أنه ليس كتابا واحدا، :لفقه احملصول يف أصول اـ83
وقال . 1/349، األربعني "ومتام الكالم فيه مذكور يف كتاب احملصول يف علم األصول:" وهي 

وهنا وجوه كثرية، سوى ما ذكرناه يف ضعف التواتر ذكرناها يف كتاب : "يف املطالب العالية
فلريجع إىل هذه ] الوقوف عليها[فمن أراد " صول الديناألربعني يف أ"ويف كتاب " احملصول"

فقد تكلمنا فيه يف اجلملة املسمى باحملصول يف : "وأما يف التفسري فقال. 82/78" الكتب
فاالضطراب كان سببه كلمة األصول أو علم األصول، اليت مل . 196ص،22ج 11مج " األصول

  . و أصول الدين أو أصول الفقه؟يرد بعدها شيء يزيل االلتباس، فيتحدد املراد هل ه
وكان هذا االلتباس هو الذي جعل البغدادي يظن أن كتاب احملصول يف أصول الفقه غري 

  . ولكن اسم احملصول ال يعين إال كتاب علم أصول الفقه. احملصول يف علم األصول
مة وأما باقي املؤرخني فذكروه باسم احملصول يف أصول الفقه، مع زيادة أو نقصان لكل

  . هـ1401وقد طبع بالرياض سنة ". علم"
  . فقط4/255 ذكره الصفدي : املختصـ84
. 3/381 أو إعجاز القرآن، ذكره باالسم األول ابن خلكان :خمتصر اإلعجازـ 85
وذكره باالسم الثاين السيوطي يف طبقات املفسرين ص . 2/107واليافعي . 61/205والذهيب 

: وأما الصفدي فقال. و من مجلة فروع علم التفسريوه: وقال. 1/120وحاجي خليفة . 39
  .دراية اإلعجاز: قال. 2/107والبغدادي . اختصار دالئل اإلعجاز

  .، فقط4/429 ذكره ابن حجر يف اللسان :املختصرة يف املنطق_ 86
  .،فقط470ص ذكره ابن أيب أصيبعة :مسائل يف الطب_ 87
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ه، وقد أحال إليه يف كتاب شرح عيون يف العلم اإلهلي ولواحق: املطالب العالية_ 88
املطالب  « وهنا وجوه كثرية يف اإلشكاالت ذكرناها يف الكتاب املسمى:"احلكمة،قائال

يف احلكمة، وأما ابن أيب : وذكره معظم املؤرخني وغريهم، وقد قال القفطي. 3/100" »العالية
  .م1987وقد طبع ببريوت سنة . آخر مؤلف مل يتم: أصيبعة فقال

 باسم 292ص أو خمتصر علم الدين، ذكره القفطي :املعامل يف أصول الدين_  89
:  قال2/1726آخر مصنف صغري، وحاجي خليفة :  قال470صاألصولني، وابن أيب أصيبعة 

ولعله األربعني يف أصول الدين، خمتصر، أوله احلمد هللا، فالق اإلصباح، وخالق األرواح، ولكن 
وهذا يدل على . سبحان املتفرد يف قيوميته بوجوب األزلية والبقاء: هذا خطأ، ألن أول األربعني
  . فذكره باسم معامل يف األصول2/108أهنما خمتلفان، وأما البغدادي 

يف الكالم، ولعله املعامل يف أصول : ولكن حاجي خليفة ذكر مرة أخرى كتاب املعامل وقال
ول الدين، وقد طبعته مكتبة الكليات الدين، وأما باقي املؤرخني فذكروه باسم املعامل يف أص

  .األزهرية، دون تاريخ
وابن القاضي . 4/7، واليافعي 3/381 ذكره ابن خلكان :املعامل يف أصول الفقه _  90

شرحه أبو احلسن األرموي : ، وقال2/1726وحاجي خليفة . 5/21، وابن العماد 2/398شهبة 
  .2/1727) . هـ644ت(لمساين وابن الت) هـ666ت(وجنم الدين اللبودي ) هـ757ت(

 أحال إليه الرازي يف كتاب شرح عيون احلكمة، :امللخص يف احلكمة واملنطق _ 91
ويف  .2/242" وأما احلق الذي اخترناه فقد ذكرناه يف كتاب امللخص فلريجع إليه: " فقال

وذكره أيضا يف كتاب اعتقادات فرق املسلمني .3/167. 2/216. 1/98.181مواضع أخرى 
ويف شرح اإلشارات والتنبيهات .39صويف مناظرات يف بالد ما وراء النهر . 91صاملشركني و

   .225. 180. 153. 102. 1/13يف أكثر من موضع 
شرحه أبو احلسن القزويين الكاتيب : وقد ذكره  معظم املؤرخني، وقال حاجي خليفة

وعليه حواش مفيدة ). ـه666ت(ومساه املنصص، واختصره جنم الدين ابن اللبودي ) هـ675ت(
  . الذي هو تلميذ الرازي) هـ621ت) (األب(لألهبري، وشرحه مشس الدين ابن اللبودي 

، 21ج 11ذكرها الرازي يف التفسري الكبري مج :  مناظرة يف الرد على النصارىـ 92
ألوهية عيسى عليه : وقد جرت خبوارزم بينه وبني أحد النصارى يف عدد من القضايا. 212ص 
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والتشبيه والتجسيم، وغموض التعاليم اإلسالمية، ). ص(وصدق نبوة سيدنا حممد. المالس
وقد طبعتها دار الغرب اإلسالمي ببريوت سنة  . وانتشار اإلسالم بالسيف، واختالف املسلمني

1986.  
  .م1967،وببريوت هـ1355طبعت حبيدرأباد :  مناظرات يف بالد ما وراء النهرـ 93
 باسم 4/255 ذكره معظم املؤرخني، وذكره الصفدي :لشافعيمناقب اإلمام ا_ 94

  .هـ1279وقد طبع بالقاهرة سنة . حسن: ترجيح مذهب الشافعي وأخباره، والسبكي قال
هو أحد السبعة : إن تنكلوشا حكيم بابلي، وقال ابن الندمي: منتخب تنكلوشا_ 95

: على أمساء الكواكب السبعة، ولهالعلماء الذين رّد إليهم الضحاك البيوت السبعة، اليت بنيت 
   )128(كتاب الوجود واحلدود
والرازي وضع له . وكتابه مشهور بني أيدي الناس موجود. امسه البابلي: وأما القفطي فقال

ومن نظر يف كتب السحر : "وأحال إليه يف باب الطلسمات، فقال يف املطالب العالية. منتخبا
 الباب، وكتاب تنكلوشا كتاب مشهور موجود يف والطلسمات، رأى حكايات عجيبة يف هذا
أن ذواناي : تنكلوشا: حكى:"وقال أيضا. 8/52" أيدي الناس، وفيه من هذا الباب شيء كثري

سيد البشر ، ملا بلغ يف تصفية النفس، ورياضة الذهن، الحت له من الصور الفلكية، ماال ميكن 
  . 8/160" وصفه

، 8/191" أن عرفت كواكب هذه األعمال وطوالعهاإنك بعد : قال تنكلوشا: "وقال أيضا
وابن أيب أصيبعة . 292صوقد ذكره القفطي . وهذا دليل على تلخيصه أو شرحه هلذا الكتاب

أنه :  ذكره باسم منتخب درج تنكلوشا، وقيل4/256بصيغة دنكلوشا، والصفدي . 470ص 
  .396شرحها، والشهرزوري يف نزهة األرواح ص 

وابن .2/398وابن القاضي شهبة .4/255ذكره الصفدي :  احملصولمنتخبـ  96       
هذا خمتصر انتخبته :أن الرازي أشار إليه بقوله:الذي قال.2/1616وحاجي خليفة .5/21العماد 

  .من كتايب احملصول،ورتبته على مقدمة وفصول
، وهو من الكتب املبسوطة فيه: ، قال2/1864ذكره حاجي خليفة : املنطق الكبري _ 97 

  .2/108وذكره البغدادي أيضا
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. 61/208والذهيب . 470ص، وابن أيب أصيبعة 293ذكره القفطي ص : النبض _ 98
  .2/107، والبغدادي 4/256الصفدي 
 والبغدادي .4/256والصفدي . 470ذكرها ابن أيب أصيبعة ص ): رسالة(النبوات  _ 99

طالب العالية يف النبوات، ولقد تبني  وهناك فرق بني هذه الرسالة واجلزء الثامن من امل.2/107
  .م1986وطبعت ببريوت سنة . لنا الفرق باملقارنة بني املضمونني

وابن أيب أصيبعة . 293صذكره باملصدور القفطي .  أو الصدور: نفثة املصدورـ 100
  . 2/108وذكره بالصدور البغدادي . 4/255والصفدي . 470ص 

أنا بينا يف : "  املطالب العالية إىل كتاب فقالأشار الرازي يف): رسالة( النفس ـ 101
. 8/137" كتاب النفس أن القوة الومهية اليت لإلنسان قد تكون قادرة على التأثري يف األجسام

إال أن إطالق اسم الكتاب على أجزاء املطالب ميكن أن يكون املراد هبا هو اجلزء السابع، الذي 
  .لةيسبق اجلزء الثامن الذي فيه هذه اإلحا

وابن أيب أصيبعة . 293صهذا، وأما املؤرخون فذكرها البعض بالرسالة أمثال القفطي 
 2/1467كحاجي خليفة . وذكرها آخرون بكتاب النفس والروح. 4/256والصفدي . 470ص

  . ذكرها هبذا االسم أيضا2/108والبغدادي . خلصه حممد العالئي ورتبه على أقسام: وقال
. ي اليت نشرها ماجد فخري يف كتابه الفكر األخالقي العريبوإذا كانت هذه الرسالة ه

أن هذه الرسالة أو الكتاب يف علم : وقيل. فهي ختتلف متاما عن اجلزء السابع من املطالب العالية
وهناك طبعة هلذا الكتاب باسم كتاب النفس والروح شرح قوامها، بطهران سنة . األخالق

  .هـ1406وتلتها طبعة ثانية سنة . هـ1364
  .2/108والبغدادي . 2/1973ذكره حاجي خليفة : نقد الترتيل _ 102
 والصفدي 470 ذكره ابن أيب أصيبعة ص :هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز _  103

وهو :   وقال2/1986  وحاجي خليفة2/108والبغدادي . 2/418وطاش كربى زاده . 4/255
  .م1985بريوت وب. هـ1317وطبع بالقاهرة سنة . يف علم البيان

لكنا بينا يف كتاب : "  أحال إليه الرازي يف التفسري الكبري، فقال:هناية العقول _ 104
وذكره أيضا يف كتاب . 132ص 14 ج 7مج " هناية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة

  .91صاعتقادات فرق املسلمني واملشركني 
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ل الدين، يكون يف أربع جملدات، يف أصو: وقد ذكره املؤرخون، ومنهم الصفدي الذي قال
  .يف الكالم يف دراية األصول، رتبه على عشرين أصال: وحاجي خليفة الذي قال

واالستقصاء يف : " أحال إليه الرازي يف كتاب شرح عيون احلكمة فقال:اهلدى _ 105
  .ومل يذكره املؤرخون. 2/187" تفاريع هذا الباب مذكور يف الطب الكبري ويف كتاب اهلدى

والذهيب . 470وابن أيب أصيبعة ص . 293ص كتاب ذكره القفطي :اهلندسة_ 106
61/208.  

وعلى أنا قد : "أحال إليها الرازي يف كتاب التفسري الكبري فقال): رسالة(اهليئة _ 107
بينا يف علم اهليئة أن الفالسفة مل يتم هلم دليل يف بيان أن هذه الكواكب مركوزة يف الفلك 

، 26ج، 13مج )" تبارك الذي بيده امللك(ا شرحنا هذا الكالم يف تفسري سورة الثامن، ولعلن
  .119ص

. 4/250والصفدي . 61/212والذهيب . 466ص ذكرها ابن أيب أصيبعة :الوصية_ 108
  .8/90والسبكي 

هذا ما توصلنا إىل إثباته من مصنفات الرازي إىل هذا الوقت، وقد بذلنا يف ذلك جهدا 
ا إىل مصنفاته نفسها، ألنه كان حييل إىل كتبه ويشري إىل أعماله، ويذّكر هبا، معتربا، حيث رجعن

كما رجعنا إىل بطون الكتب التارخيية القدمية، والدراسات املعاصرة من أجل ضبط قائمة تلك 
  .املصنفات، وبيان مدى مسامهته يف العلوم والفنون واملعارف املختلفة

ا من نظمه، وهي مقتطفات من قصائد طويلة،  أورد املؤرخون قطع: ـ شعر الرازي4
ومعظم شعره يف فن احلكمة والتأمل، ماعدا بيتني وقصيدة أوردمها هو نفسه يف كتاب التفسري 

  .الكبري يف رثاء ابنه حممد، وأخرى يف مدح عالء الدين خوارزمشاه
ا وال له شعر بالعريب ليس يف الطبقة العلي: "عن شعر الرازي) هـ764ت (يقول الصفدي 

: فقال) هـ687ت (وأما الشهرزوري . )129(" السفلى، وشعر بالفارسي لعله يكون فيه جميدا
  .)130("وله أشعار بالعربية ليست بتلك اجليدة"

هذا، ومهما تكن قيمة شعره، فإنه كان يتذوق الشعر، ولقد حاول التعبري به عن مكنون 
خلواطر القوية والعواطف اجلياشة يعرب عنها الفكر، ألنه كان يشعر أن النثر ليس كافيا، وألن ا

  .يف الغالب األعم بالشعر، كالتعبري عن التأمالت العميقة وجتربة احلياة، ورثاء األموات
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وذكرت هذه األبيات يف : هكذا، فإنه ملا كان ضيق الصدر بسبب وفاة ولده حممد، قال
  :مرثيته على سبيل اإلجياز

  ادة لنا           فلو كانت األقدار منق
  .         فديناك من محاك بالروح واجلسم

               ولو كانت األمالك تأخذ رشوة
  .          خضعنا هلا بالرق يف احلكم واالسم
               ولكنه حكم إذا حان حينـه
  .           سرى من مقر العرش يف جلّة اليّم
  سأبكي عليك العمر بالدم دائما

             ومل أحنرف عن ذاك يف الكيف والكم
               سالم على قرب دفنت بتربتـه
             وأحتفك الرمحـن بالكرم اجلـّم
  وما صّدين عن جعل جفين مدفنا
              جلسمك إال أنه أبـدا يهـمي 
              وأقسم إن مسوا رفايت ورميت

  زن يف مكمن العظم   أحسوا بنار احل
                       حيايت ومويت واحد بعد بعدكم

             بل املوت أوىل من مداومة الغـّم
             رضيت مبا أمضى اإلله حبكمه

  )131(           لعلمي بأين ال جياوزين حكـمي
  :وأقول يف مرثية ذلك الولد شعرا: وقال أيضا

  عامل هذا العامل الفانـي            أرى م
                   ممزوجة مبخافـات وأحـزان

              خرياتـه مثل أحالم مفزعـة 
  )132(         وشّره يف البـرايا دائم دانـي
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، ألنه كان قريب )هـ668ت(هذا، ولقد نقل املؤرخون شعر الرازي عن ابن أيب أصيبعة 
من الذين مسعوه عن الرازي نفسه، ومبا أن جلّ املؤرخني أوردوا العهد به، مما مسح له مساعه 

  .بعض ما ذكره فقط، فقد أحالوا إليه، كالصفدي
وهذا مقتطف من نظمه املشهور، املتداول لدى املؤرخني والعلماء، وهو مقتبس مما دّونه 

مسعه بدوره من ابن أيب أصيبعة، يف كتاب عيون األنباء، وقد مسعه من بديع الدين البندهي الذي 
  :الرازي، الذي قال

               هناية إقدام العقول عقال 
           وأكثر سعي العاملني ضـالل 

               وأرواحنا يف عقلة من جسومنا 
           وحاصل دنيانا أذى ووبـال

               ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا
  فيه قيل وقالوا          سوى أن مجعنا 

               وكم قد رأينا من رجال ودولة
            فبادوا مجيعا مسرعني وزالوا

              وكم من جبال قد علت شرفاهتا
  )133(          رجال فزالوا واجلبال جبـال

  : أنشدين أيضا قال، أنشدين املذكور لنفسه: وقال ابن أيب أصيبعة أيضا
   فلو قنعت نفسي مبيسور بلغة           

            ملا سبقت يف املكرمات رجاهلا
             ولو كانت الدنيا مناسبة هلـا
            ملا استحقرت نقصاهنا وكماهلا
  وال أرمق الدنيا بعني كرامـة

                    وال أتوقى سوءها واختالهلـا
  ائـها           وذلك ألين عارف بفن

                   ومستيقن ترحاهلا واحنـالهلـا
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             أروم أمورا يصغر الدهر عندها
  .)134(وتستعظم األفـالك طـّرا وصاهلـا

وتدل هذه األبيات على عزة النفس، وعلى اليقني واإلميان الصادق باخلالق، والطموح 
م له حبب الدنيا، ألن الدنيا ال حيبها إال الكبري يف طلب احلقيقة، وهو نظم يبطل اهتام اخلصو

  . من وثق هبا
  :ومما أنشده الرازي أيضا

              أرواحنا ليس تدري أين مذهبها 
  .          ويف التراب توارى هذه اجلثث
             كون يرى وفساد جاء يتبعـه
  )135(.          اهللا أعلم ما يف خلقـه عبـث

أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم ِإلَْيَنا ال : " إىل قوله تعاىلوبعد ذلك نظر
  .)136("ُتْرَجُعونَ

ومعظم القصائد نقلها ابن أيب أصيبعة، والصفدي وغريهم إال أن األول انفرد بذكر 
مه عالء أنشدين بعض الفقهاء للشيخ فخر الدين بن اخلطيب يف خمدو: قصيدة يف املدح فقال

  : حني كسر الغوري، قال)137(الدين علي خوارزمشاه 
                     الدين ممدود الرواق موطّـد

           والكفر حملول النطاق مبـدد
              بعد عالء الدين وامللك الـذي
            أدىن خصائصه الُعلَى والسُّودد
  ما            مشس يشق جبينه حجب الّس
            والليل قاري الدجنـة أسـود
   هو يف اجلحافل إن أثري غبارها
  .)138(           أسد ولكن يف احملافـل سّيـد

ويبقى سبب مدح الرازي لعالء الدين ضد الغوري جمهوال، ألن مودته مللوك الدولتني 
مة بني الدولتني باستمرار، اخلوارزمشاهية والغورية ظلت حسنة، على الرغم من احلروب القائ

  . والتنافس على كسب طاعة أهل هراة، وهي املدينة اليت استقر فيها الرازي يف آخر أيامه
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أم شهاب )هـ599ت(وهلذا، فلنا أن نتساءل من الغوري املقصود، فهل هو غيات الدين 
ين ؟ واملرجح عندنا أنه غيات الد)هـ605ت(أم غيات الدين حممود  ) هـ602ت (الدين 

وأخيه شهاب الدين كانت جيدة إىل وفاهتما، وأن ) األب(حممود، ألن عالقته بغياث الدين 
  . واهللا أعلم. هـ603البطوالت الكبرية لعالء الدين خوارزمشاه حممد بدأت منذ سنة 

اهلادية للتقليد (وأما الصفدي فقد انفرد بذكر مطلع قصيدة نونية طويلة للرازي، تسمى 
  : وأوهلا). وحيداملؤدية إىل الت

              يا طالب التوحيد واإلميـان 
            أبشر بكل كرامة وأمان

              واعلم بأن أجل أبواب اهلدى
  )139(          تقرير دين اهللا بالربهـان

هكذا ، جعل الرازي الشعر طريقا من طرق التعبري عن مكنون الفكر، إضافة إىل كونه 
املشاعر والعواطف واخلواطر، وهذا إن دلّ على شيء فإمنا يدل على أنه كان مولعا يعرب عن 

بالشعر، خاصة وأنه يستشهد به يف مصنفاته، وعلى اخلصوص يف كتابه التفسري الكبري، وهذا 
  . يعين أنه مل يترك فنا إال طرقه وال سبيال إال سلكه، وال جماال من جماالت الفكر إال جال فيه

 لقد اشتهرت الوصية اليت أوصى هبا ملا احتضر بني املؤرخني :الرازي ـ وصية 5
والعلماء، وصارت مصدرا هاما عندهم، يف قضايا حياته وعلمه وإميانه، سواء لدى املناصرين أو 

  . اخلصوم، لذلك تأول عليه اخلصوم أشياء كثرية انطالقا مما ورد فيها
 أيب بكر األصبهاين، وذلك يوم األحد ولقد أملى هذه الوصية على تلميذه إبراهيم بن

ويبدو أنه مل يذكرها كاملة إال ابن أيب . )140(احلادي والعشرين من احملرم سنة ست وستمائة 
فاختزهلا مبا ورد يف األخري، وكذلك السبكي ) هـ748ت (، وأما الذهيب )هـ668ت (أصيبعة 

  .طفة فقطفاكتفى بذكر عبارات مقت) هـ764ت(، وأما الصفدي )هـ771ت (
استهلها بذكر امسه، وأنه يف آخر عهده بالدنيا وأول عهده باآلخرة، وهو : وهذا ملخصها

يف وقت تلني فيه األشياء القاسية كالقلب وغريه، وفيه يرجع كل منكر إىل مواله، فحمد اهللا 
ليت عرفها تعاىل جبميع حمامد مالئكته، اليت نطق هبا أنبياؤه، وهي حمامد تستحقها ألوهيته، سواء ا

  . أم مل يعرفها، وأما النقص واجلهل فمن نتائج احلدوث واملكان
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مث صلى على املالئكة واألنبياء املرسلني، ومجيع عباد اهللا الصاحلني، فقال مذكرا إخوانه يف 
وهذا خمصوص من . )141(اإلنسان إذ مات انقطع تعلقه عن اخللق: أن الناس يقولون: الدين
  : وجهني

ي من عمل صاحل فيكون سببا للدعاء، والدعاء له أثر عند اهللا تعاىل، وذكر ما بق: األول
أنه كان حمبا للعلم، وكان يكتب يف كل شيء شيئا دون مراعاة لكمية أو كيفية، وحلق أو 
باطل، والثابت عنده، أن من نظر يف الكتب املعتربة،  فسيجد هذا العامل احملسوس حتت تدبري 

 واألعراض، بينما هو موصوف بصفات الكمال، مث أفصح عن جتربته مدبر مرته عن املتحيزات
مع الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فما وجد منها فائدة تساوي الفائدة اليت وجدها يف 

األول ألن القرآن الكرمي يدعو إىل تسليم العظمة واجلاللة هللا تعاىل : القرآن الكرمي، لسببني
لكرمي مينع عن التعمق يف إيراد املتعارضات واملتناقضات، لعلمه وحده، والثاين أن القرآن ا

  . بتالشي العقول البشرية وعجزها
لذلك، أكد على إميانه بوجود اهللا تعاىل ووحدته، وبراءته عن الشركاء، وهو حريص 
على ما اتفق عليه األئمة املتبعني للمعىن الواحد، وأما ما ال يكون كذلك، فإنه طلب من اهللا 

ىل اجلزاء بقدر النية، ال بقدر حاصل القول، فاستغاث باهللا وطلب الرمحة والستر وحمو تعا
الذنوب، مث أكد على اتباعه لدين سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، والقرآن الكرمي، وعّول 

  .عليهما، فأعاد طلب الرجاء واإلغاثة باهللا تعاىل
أمن جييب : "، وقال أيضا)142("عبدي يب أنا عند ظن : " مث ذكّر مبا قاله سبحانه وتعاىل

  )144("وإذا سألك عبادي عين فإين قريب:"وقال أيضا. )143("املضطر إذا دعاه
هذا، وملا بني قصور اإلنسان وضعفه، فطلب مرة أخرى األمان والرمحة، وأن ال يعذبه 

  . قبل املوت وعند املوت وبعد املوت، وأن خيفف عنه سكرات املوت
لعلمية اليت صنفها واستكثر فيها من إيراد السؤاالت على املتقدمني، فطلب وأما الكتب ا

ممن نظر فيها، إن طابت له ووجد فيها فائدة أن يدعو له، وإال فليحذف السيئ منها، وما قصد 
  . فيها إال تكثري البحث وشحذ األذهان، وكان معتمدا على اهللا تعاىل يف مجيع األحوال

علق مبصاحل األطفال والعورات وأداء املظامل واجلنايات، وكان وهو املت: الوجه الثاين
اعتماده فيها أيضا على اهللا تعاىل وعلى نائبه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومبا أن السلطان 
األعظم أعلى من أن يشتغل بإصالح مهمات األطفال، ألهنا مهمات يتحمل مسؤوليتها 
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 وأمر بتقوى اهللا تعاىل، وأن يبالغ يف تربية )145( لفالن اإلنسان، فلذلك أوصى برعاية أوالده
، كما أمره هو ومجيع تالمذته أن خيفوا موته، وأن يكفن ويدفن على شرط )146(ولده أيب بكر 

شرع اهللا تعاىل، وأن يقرءوا عليه ما قدروا عليه من القرآن الكرمي، بعد وضعه يف اللحد، مث 
  .تاج فأحسن إليه، وهذا آخر الوصيةيا كرمي جاءك الفقري احمل: يقولون

مليئة مبحاسن العقل، وجامعة لإلميان . ولقد كانت هذه الوصية درسا ونظرا وتوحيدا
الصادق واليقني التام بالرسالة احملمدية ، نفعنا اهللا هبا، وبأعماله األخرى، اللهم ارمحه وغفر له 

  . ووسع عليه من كل جانب، يا أكرم األكرمني
يف حياة الرازي وآثاره ليكتشف مسامهاته الكبرية يف ميادين الفكر والعلوم، إن املتمعن 

وأنه سخر حياته للعلم والتوحيد العقلي والعملي، خبالف ما يقوله عنه الذين تعصبوا عليه، 
  . سواء من اخلصوم أو احلساد، وقد بذل هؤالء جهودا من أجل احلطّ من قيمته، سترا لفكره

 الباب عرض قصة حياته وأعماله من خالل فكره وما يتصل به، من وهلذا حاولنا يف هذا
أجل إظهار آرائه ومواقفه من مجيع القضايا اليت واجهها فكريا، أو اليت كانت موضوعا متداوال 

   .يف عصره، وهي قضايا يأيت عرضها وحتليلها يف األبواب املقبلة، وسنبدأ أوال بأصول فكره
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  .208،ص61طبقة يخ اإلسالم، الذهيب، تار) 2(
  .462، ص عيون األنباء ابن أيب أصيبعة،) 3(
  .254، صخمتصر تاريخ الدولابن العربي، ) 4(
، 2، مجهدية العارفنيوالبغدادي إمساعيل باشا، . 663-662ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء،ص) 5(
  .111ص

  .469، ص2، مجهدية العارفنيالبغدادي إمساعيل باشا، ) 6(
  .406، ص2املرجع نفسه، مج) 7(
  .صفحة نفسهااملرجع نفسه، ال) 8(
  .466، صعيون األنباءابن أيب أصيبعة، ) 9(
  .352، ص5، جشذرات الذهبوابن العماد، _ ، 187، ص4، جمرآة اجلناناليافعي، ) 10(
امللك داود بن عيسى بن حممد بن أيوب، الناصر، أبو املفاخر، ابن امللك املعظم عيسى بن امللك ) 11(

هـ، وقد أهدى الرازي كتاب تأسيس التقديس، 656ا سنة هـ بدمشق، وتويف هب603العادل، ولد سنة 
  .إىل جده امللك العادل

  .649_ 648، صعيون األنباءابن أيب أصيبعة، ) 12(
  .648املرجع نفسه، ص) 13(
  .وصف خلط الرازي، بصفات أهل ذلك الزمان) 14(
  .649املرجع السابق، ص) 15(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) 16(
  .650فسه، صاملرجع ن) 17(
وابن العماد، . 39، ص4، جمرآه اجلنانواليافعي، . 333، ص9، مجالكاملابن األثري، _:  راجع) 18(

  .209، ص2، جتتمة املختصروابن الوردي، . 76، ص5، جشذرات الذهب
  .209، ص2، جتتمة املختصرابن الوردي، ) 19(
  .394، صنزهة األرواحالشهرزوري، ) 20(
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  .587- 586 صعيون األنباء، ابن أيب أصيبعة،) 21(
  
  .586املرجع نفسه، ص) 22(
  .587املرجع نفسه، ص)23(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) 24(
  .646املرجع نفسه، ص) 25(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) 26(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) 27(
  .185، ص5، جشذرات الذهبابن العماد، ) 28(
  .424،ص5املرجع نفسه، ج) 29(
  .647،صعيون األنباءابن أيب أصيبعة، ) 30(
  .471املرجع نفسه، ص) 31(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) 32(
  .524،ص1، مجهدية العارفنيالبغدادي إمساعيل باشا، ) 33(
، مكتبة األجنلو املصرية، 1أمحد حجازي أمحد السقا، ط/ ، تح1، جشرح عيون احلكمةالرازي، ) 34(

  .40 صهـ،1400القاهرة 
  .462، صعيون األنباءابن أيب أصيبعة، ) 35(
خليل مردم بك، مطبوعات اجملمع العلمي العريب، بدمشق، / ، تحمقدمة ديوان ابن عننيأنظر ) 36(

  .4، ص1946
  .ما خانكم يوما: وعند ابن خلكان) 37(
  .8، خلليل مردم بك،صمقدمة ديوانهابن عنني، ) 38(
  .211 ص، ديوانه،ابن عنني) 39(
  .95املرجع نفسه، ص) 40(
  ".مقتطف."55 ـ 53املرجع نفسه، ص) 41(
  ".مقتطف "97-96ص. املرجع نفسه) 42(
  .98املرجع نفسه، ص) 43(
  .357-356،ص1965، عيسى البايب احلليب 1 ط3، جطبقات الشافعية الكربىالسبكي، ) 44(
  .89، ص2املرجع نفسه، ج) 45(
  .261، ص4املرجع نفسه، ج) 46(
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  .45، ص1، جإحياء علوم الدينزايل أبو حامد، الغ) 47(
  .40، ص1املرجع نفسه، ج) 48(
  .42سورة مرمي، اآلية ) 49(
  .78 إىل 76سورة األنعام، اآلية ) 50(
  .258سورة البقرة، اآلية ) 51(
  .68و 58سورة األنبياء، اآليتان ) 52(
  .125سورة النحل، اآلية ) 53(
  .35-34، ص13، ج13، مجالتفسري الكبريالرازي، ) 54(
  .167، ص7، ج4املصدر نفسه، مج) 55(
  .2ص. هـ1355، طبيعة حيدر آباد، الدكن، اهلند 1ط. مناظرات يف بالد ما وراء النهرالرازي، ) 56(
  .33املصدر نفسه، ص) 57(
  .30املصدر نفسه، ص) 58(
، 1969ملعارف مبصر، سنة ، دار ا)ط.د. (تقدمي لكتاب البداية والنهاية للصابوينخليف فتح اهللا، ) 59(
  .11-10ص

  .2، صاملناظراتالرازي، ) 60(
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها) 61(
  .9املصدر نفسه، ص) 62(
  .11املصدر نفسه، ص) 63(
  .14املصدر نفسه، ص) 64(
  .378-377، صآثار البالدالقزويين، ) 65(
  .20املصدر السابق، ص) 66(
  .27املصدر نفسه، ص) 67(
  .33ر نفسه، املصد)  68(
  .8- 7املصدر نفسه، ص)  69(
  .108، ص2، جمفتاح السعادةطاش كربى زاده، )  70(
  .212، ص21، ج11، مجالتفسري الكبريالرازي، )  71(
  .83،ص8، ج4املصدر نفسه، مج)  72(
-12، ص1986، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )ط.د(، مناظرة يف الرد على النصارىالرازي،  ) 73(

13.  
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  .82، ص8، جطبقات الشافعية  السبكي، )74(
  .12، ص)ت.د(، مكتبة اآلداب، )ط.د(. اجملددون يف اإلسالمالصعيدي عبد املتعال، )  75(
  .215املرجع نفسه، ص )  76(
  .226املرجع نفسه، ص )  77(
  .197،ص6،جالنجوم الزاهرةابن تغرى بردي، )  78(
  .26ص3،ج1965 طبعة احلليب طبقات الشافعية،السبكي، )  79(
  .381، ص3، مجالوفياتابن خلكان، )  80(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها)  81(
  .254، ص4 جالوايف،الصفدي، )  82(
  .348، ص3ج. ميزان االعتدالالذهيب، )  83(
  .88، ص8، جطبقات الشافعيةالسبكي، )   84(
  .395، صنزهة األرواحالشهرزوري، )  85(
  .396املرجع نفسه، ص)  86(
  .393املرجع نفسه، ص) 87(
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها)  88(
  .92 ص.اعتقادات فرق املسلمني واملشركنيالرازي، )  89(
 املطبعة اإلسالمية بطهران، 3،ط1، مجكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، )   90(

  .34، ص1947
  .721، ص1املرجع نفسه، مج)   91(
. ، دار الكتاب العريب، بريوت1ط.أمحد حجازي السقا/ ، تح8 جلب العالية،، املطاالرزي)  92(

  .11ص. 1987
  .19 ، ص8املصدر نفسه،  ج )  93(
  .342،  ص7املصدر نفسه، ج)  94(
  . 238، ص3املصدر نفسه ج)  95(
  .390، ص 1965، طبعة احلليب 4 ، جطبقات الشافعيةالسبكي، )  96(
  .293-292 صتاريخ احلكماء،القفطي، )  97(
  .470، صعيون األنباءابن أيب أصيبعة، )  98(
  .382-381، ص3، مجوفيات األعيانابن خلكان )  99(
  .381، ص3املرجع نفسه، مج)  100(
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  .206-205،ص61 طبقة تاريخ اإلسالم،الذهيب، )  101(
  .208، ص61املرجع نفسه، طبقة )  102(
  .256- 254، س 4، جالوايف بالوفياتالصفدي، )  103(
  .8-7، ص4 جمرآة اجلنان،اليافعي، )  104(
  .87،ص8، جطبقات الشافعيةالسبكي، )  105(
  .55، ص 13، مجالبداية والنهايةابن كثري ، )  106(
  .398، ص2 مجطبقات الشافعية،ابن القاضي شهبة، )  107(
  .427، ص4، جلسان امليزانابن حجر، )  108(
  .39، صطبقات املفسرينالسيوطي، )  109(
  .104-103، ص2 جمفتاح السعادة،طاش كربى زادة، )  110(
  .21، ص5، جشذرات الذهبابن العماد، )  111(
  .املرجع نفسه،ت الصفحة نفسها)  112(
  . فأراها، املراد فرآها: جاءت يف النص كلمة. 114،ص3ج. شرح عيون احلكمةالرازي، )  113(
  .108- 107ص،2 مجهدية العارفني،البغدادي إمساعيل، )  114(
  .26 صمقدمة العتقادات فرق املسلمني واملشركنيعلى سامي النشار، )  115(
  .989، ص2، جكشف الظنونحاجي خليفة، )  116(
 ضمن كتاب إىل طه حسني يف عيد ميالده السبعني، دار فخر الدين الرازي،جورج قنوايت، )  117(

  .225-202، ص1962املعارف مبصر، 
). ت.د(، دار الفكر، )ط.د(، فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفيةاحل، الزركان حممد ص)  118(
  .57ص

  .58املرجع نفسه، ص)  119(
  .111املرجع نفسه، ص)  120(
  .8،ص4، جمرآة اجلنانواليافعي، _ 381،ص3، مجالوفياتابن خلكان، )  121(
  .87،ص8، جطبقات الشافعيةالسبكي، )  122(
، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة 2، ط1، جصحيح املنقول لصريح املعقولافقة ابن تيمية، مو)  123(

  .92ص. 1951
  .14، ص1 مجتقدمي لكتاب املطالب العالية،أمحد حجازي السقا، )  124(
، دار العلم للماليني، بريوت 1،طتقدمي لكتاب هناية اإلجياز يف دراية اإلعجازبكري شيخ أمني، )  125(

  .16، ص1985
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  .79، صفخر الدين الرازيالزركان، )  126(
  .92، ص1، جموافقة صحيح املنقولابن تيمية، )   127(
  .377ص. 1930طبعة مصر . الفهرستابن الندمي، )  128(
  .4/294 الوايفالصفدي، )   129(
  .396، صنزهة األرواحالشهرزوري، )  130(
  .229، ص18، ج9، مجالتفسري الكبريالرازي، )  131(
  .71ص. 19 ج10مج. ملصدر نفسها)  132(
  .468 ص، عيون األنباء،ابن أيب أصيبعة)  133(
  .469_468املرجع نفسه ص)  134(
  .496املرجع نفسه ص)  135(
  .115سورة املؤمنون، اآلية )  136(
الصحيح هو عالء الدين حممد خوارز مشاه صاحب البطوالت، أما علي شاه فهو أخوه، ليس له )  137(

ه انكسر يف حروب وأسر مرة، وقد خرج على أخيه عالء الدين حممد، وتعاون عليه مع غياث بطوالت، ألن
  ).9/294أنظر ابن األثري، الكامل، . (هـ605الدين حممد، لكنه متكن منهما وأمر بقتلهما سنة 

  .469 ، صعيون األنباءابن أيب أصيبعة، )  138(
  .258، ص4، جالوايفالصفدي، )  139(
  .8/90 ،جطبقات الشافعية. والسبكي. 466 صعيون األنباء، أصيبعة ابن أيب)  140(
إال من : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: "كأنه يريد معىن احلديث النبوي الشريف)  141(

  .1631صحيح مسلم، رقمه " صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
قال رسول اهللا صلى : "، وأما عند مسلم فقال6951حيح البخاري حديث قدسي، رقمه يف ص)  142(

  .2675رقمه " أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين: إن اهللا يقول: اهللا عليه وسلم
  .62سورة النمل اآلية )  143(
  . 186سورة البقرة اآلية )  144(
  مل يذكر من هو هذا الشخص ؟) 145 (

ى بذلك فعال، ألن أوالده بلغوا سن الرشد يف هذا عجيب منه إذا أوص)  146(
هـ قبله، ومبا أنه له ابنان وبنت، وهم متزوجون 601حياته، مث أن ابنه حممد قد مات سنة 

مجيعا يف حياته، الولدان تزوجا من ابنيت الطبيب السرخسي، وكذلك البنت تزوجت من 
   اللهم إذا قصد حفيدا له.الوزير عالء امللك، ومل يذكر واحد أن له ابن باسم أيب بكر
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  الباب الثاين

  
  أصول فكر فخر الدين الرازي

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
كان ابن اخلطيب شديد احلرص جدا يف سائر "

العلوم الشرعية واحلكمية ، جّيد الفطرة ، حاد 
  ". الذهن ، حسن العبارة ، كثري الرباعة

  .ابن أيب أصيبعة
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ختالفا بني العلماء واملؤرخني حول أصالة فكر يتبني مما ورد يف الباب السابق ، أن هناك ا
الرازي ، بسبب اطالعه الدقيق والواسع على الثقافات السائدة يف زمانه ، فضال عن عمق 
معرفته بالفكر اإلسالمي وفنونه ، وبسبب نسجه اجليد بني تلك الثقافات من جهة، والفكر 

 مصنفاته أيضا اليت حتتوي على اإلسالمي من جهة أخرى، ومجعه بني الوحي والعقل ، وبسبب
آراء أرباب الفكر يف مجلتها ، وعلى اجتهاداته النافذة ، وعلى نقده الصارم لكافة املذاهب 

  .وأصحاهبا ، حىت ولو كانوا كبارا
هذا ، وملا كانت كتبه حتتوي على حشد فكري كبري، فإن الباحثني قدميا وحديثا يف 

حمض أم هو يوناين أم هو جامع بينهما ؟ وهل ذلك حرية حول أصالة فكره ، هل هو إسالمي 
  الفكر من عنده أم هو من عند غريه ؟ 

واجلواب عن تلك األسئلة يكمن يف البداية يف حصر املصادر املختلفة ، اليت حيتمل أن 
  .مثّ النظر يف مدى صحة ذلك. تكون قد أثرت يف فكره أو سامهت يف تشكيله
ه كتبه وكتب من درسوه من املتقدمني واملتأخرين إن أصول فكر الرازي كما تدل علي

  :أربعة 
: فكر املذاهب والفرق اإلسالمية ، وثالثها: وثانيها . القرآن الكرمي والسنة النبوية: أّوهلا 

  .اجملهود الشخصي: ورابعها . الفلسفة اليونانية والفكر الشرقي القدمي والثقافة الفارسية
ل أصل من تلك األصول وصحته باالعتماد على ولقد حاولنا التعرف على حقيقة ك

شواهد من كالم الرازي نفسه ، ألن إثبات هذه األصول ال يكون إال مبا يقوله هو بنفسه ، 
  .وهو ما سيظهر يف الفصول التالية اليت سنعاجل فيها هذه األصول
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  الفصل األول
  

  األصول القرآنية والنبوية لفكر
  فخر الدين الرازي

  
  

  

  
  

مت بقدره العظيم عقود امللة انتظ"
اإلسالمية، وابتسمت بدّره النظيم تُغوُر 

  "الثغُور احملمدية
  تاج الدين السبكي
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لقد كان القرآن الكرمي مصدرا رئيسيا للرازي ، وكذلك السنة النبوية الشريفة يف بناء 
فة أو يف العمل، فكره ، ويعين هذا أنه كان يعتمد عليهما طوال حياته ، ويعّول عليهما يف املعر

كما هو مشاهد يف كل مصنفاته، ولعل القاسم املشترك بينهما هو هذه األصول القرآنية 
  .والنبوية ، ألنه ال خيلو مصنف ما من مصنفاته من التطرق إليها

وهلذا ، فاملتأمل يف فكره ، يالحظ بدون عناء متيزه بالطابع القرآين، سواء يف املسائل 
 العقل ودوره وحدوده، ألن معاين القرآن الكرمي والسنة بارزة يف بطون املعرفية أو يف مفهوم

  .مصنفاته
  .والستقصاء األمر يف ذلك كله ، فإن هذه األصول سيجري النظر فيها يف ستة مباحث

يف مسـألة التأويل وفهم القرآن : يف االستدالل بالقرآن الكرمي ،والثاين: املبحث األول 
يف مذهب : يف املصدر احلقيقي للعلم ، واخلامس : انة العقل ، والرابع يف مك: الكرمي، والثالث 

يف مذهب الرازي على أنه من السنة : الرازي على أنه على طريقة القرآن الكرمي ، والسادس
  .النبوية
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  يف االستدالل بالقرآن الكرمي: املبحث األول 
 على أسس العقل وحده، إن الرازي خيالف الرأي الذي يرى أن املباحث العقلية قائمة

كما هو احلال يف الفلسفة اليونانية ، وعند بعض املتفلسفة املسلمني ، أما هو فريى أن أفضل 
طريقة هي التمسك باآليات واألخبار يف دراسة املباحث العقلية، والتمسك باألدلة العقلية يف 

 خصومه، ومن دراسة املباحث الشرعية ، وهذا املوقف قد جلب له نقدا شديدا من طرف
غريهم، وقد أجاهبم بأن رفض التمسك يف املباحث احلكمية العقلية  باآليات واألخبار جهل 

 9القرن (مأل كتبه بأقوال هومريوس ) م. ق322 – 384(صريح ،وعلّل ذلك، بأن أرسطو 
  )1(الشاعر،وهو ال يعاب على ذلك وشتان ما بني أقوال هومريوس وآيات الذكر احلكيم) م.ق

وأما تقدمي الرازي للعقل على النص يف بعض األحيان، فإن املراد منه غري ما هذا، 
واعلم أنه كان جيب علينا أن نبتدئ يف االستدالل بكتاب اهللا تعاىل ، مث : "يفهمونه من قوله

بسنة رسوله ، مث بالدالئل العقلية ، تقدميا للنص ، إال أنا ملا تأملنا ، وجدنا االستدالل بتلك 
 يظهر كل الظهور ، إال بعد اإلحاطة بتلك العقليات ، فلهذا السبب قدمنا الدالئل النصوص ال

ال َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه " فالقرآن الكرمي بالنسبة إليه هو الذي )2(" العقلية
  ).3("َتْنِزيلٌ ِمْن َحِكيٍم َحِميد

، حتديا خلصومه، خاصة يف )4(ه أيضا بالكتاب اإلهلي ولقد كان يذكره بامسه، كما يذكر
مواضع إثبات احلكمة، وإثبات عدم التعارض بني الوحي والعقل، حيث كان يدعم الربهنة 
. العقلية باألدلة القرآنية ، ويف اآلن نفسه ، قد يفسر القرآن الكرمي بقواعد احلكمة العقلية

  :والدليل على ذلك باألمور اآلتية
للحكمة إىل نظرية وعملية، يف ) هـ 428ت (ان تفسريه لتقسيم ابن سينا ك:  األول

  .)5(" الكتاب اإلهلي ناطق حبصر الكماالت اإلنسانية يف هاتني املرتبتني: "قوله
وأما استدالله بآيات من القرآن الكرمي على هاتني املرتبتني، فإن احلكمة النظرية قد 

 وبقوله تعاىل )6(" َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً:"ليل عليه السالميستدل عليها بقوله تعاىل حكاية عن اخل
قَالَ ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آَتاِنَي الِْكَتاَب َوَجَعلَِني َنِبّياً، َوَجَعلَِني ُمَباَركاً : "حكاية عن عيسى عليه السالم 

  ).7(" أَْيَن َما كُْنت
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: ستدل عليها يف قوله تعاىل وأما احلكمة العملية حكاية عن اخلليل عليه السالم فهو ي
َوأَْوَصِني ِبالصَّالِة : " وبقوله تعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم )8(" َوأَلِْحقِْني ِبالصَّاِلِحَني"

  ).9(" َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت َحّياً
 فهو يستدل دائما بالقرآن الكرمي يف مجيع املسائل احلكمية، ألنه يرى أن مجيع : الثاين
  .)10(دالئل سواء كانت دالئل األنفس أو دالئل اآلفاق مذكورة يف القرآن العظيم أنواع ال

هذا، ولقد اعتمد يف رّده على أقوال الفالسفة بالرباهني العقلية، واآليات القرآنية، 
) 11("اُبُه ِعْنَد َربِِّهَوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإلَهاً آَخَر ال ُبْرَهانَ لَُه ِبِه فَِإنََّما ِحَس:"كاستدالله بقوله تعاىل

  .)12(فاهللا تعاىل معلوم الثبوت وما سواه غري معلوم واالقتصار على املعلوم أوىل 
واستدل على كونه تعاىل قائما بذاته ، ألن واجب الوجود هو القيوم احلق ، وما سواه 

ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْحيُّ اللَُّه ال : " يف قوله تعاىل)13(فهو مقوم من غريه ، وهذا هو السر الذي يراه 
  .)14(" الْقَيُّوُم

واستدل أيضا على أن واجب الوجود بلغة الفالسفة هو الربهان على الكل، وليس شيء 
 وبقوله تعاىل )16(" َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو: " بدليل قوله تعاىل)15(غريه يكون برهانا عليه 

  .)17(" َبُر َشَهاَدةً قُِل اللَُّه قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكْ:"
لقد كان الرازي يؤكد على ربوبية اهللا تعاىل ، مبا ال يدع جماال للشك ، كلما تطرق إىل 
أقوال الفالسفة ، فهو يرى أن األحسن ليس هو قوهلم باملوجب ، بل القول بأنه تعاىل هو املبدأ 

دات األخرى، فيلزم عنه، أنه تعاىل هو لوجود مجيع املمكنات، وأنه هو املؤثر يف مجيع املوجو
إن كلُ من يف السموات واألرض إال أتى : " مث استدل بقوله تعاىل. )18(املؤثر أيضا يف ماهياهتا 

  . )19(" الرمحن عبدا
منها أن اهللا تعاىل . وأما دالئل اآلفاق واألنفس املذكورة يف القرآن الكرمي فكثرية: الثالث

اء متحركة باإلرادة ، وباحلركة املستديرة ، ألن احلركة املستقيمة ال أقام الدليل على أن السم
 ويقول )20(تصح عن الفلك ، وألن ما تصح عليه حركة ما ، ففيه مبدأ امليل إىل تلك احلركة 

ثََر النَّاِس ال لََخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرِض أَكَْبُر ِمْن َخلِْق النَّاِس َولَِكنَّ أَكْ: "اهللا تعاىل عن هذا امليل 
  ).21("َيْعلَُمونَ
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ومبا أن الفلك باعتباره متماسكا ميتنع عليه التفرق والتمزق ، فقد احتج الرازي على ذلك 
وهو يدل على أن هناك تعارضا بني بنيانه على . )22(" َوَبَنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبعاً ِشَداداً: "بقوله تعاىل

التمزق عليه ، فاألفالك غري متخرقة ومتمزقة ، وهذا الشدة واإلحكام ، وبني وجوب التفرق و
فاآليتان . )23(" فَاْرِجِع الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن فُطُوٍر: "هو الدليل على إحكامها ، مث يقول اهللا تعاىل

  .)24(تدالن على استحالة اخلرق على الفلك 
ر اعتمد فيه على قوله  أما تقدمي الرازي لدالئل اآلفاق على دالئل األنفس فهو أم:الرابع

 ويعين هذا أن االستدالل بأحوال )25(" الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء ِبَناًء: "تعاىل
  .)26(السموات واألرض لديه حيتل املرتبة األوىل يف إثبات وجود اهللا تعاىل

ملا استدل اهللا : "بقولهمث أوضح املقاصد من استدالل اهللا تعاىل بأحوال األرض والسماء 
بأحوال األرض وهي املكان الكلي، استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي فإن داللة املكان 
والزمان مناسبة ألن املكان ال تستغين عنه اجلواهر ، والزمان ال تستغين عنه األعراض ، ألن لكل 

  .)27(" عرض فهو يف زمان
و أن اهللا تعاىل تارة يقدم دالئل اآلفاق ، وتارة والذي يالحظه الرازي من بعد هذا ، ه

  .)28(أخرى يقدم دالئل األنفس
 )29(فهو عندما يقابل بني األمور العلوية واألمور السفلية ، يقدم العلويات على السفليات 

لْأَْرَض َوا: " وقوله تعاىل يف مقابلها )30(" َوالسََّماَء َرفََعَها َوَوَضَع الِْميَزانَ: "مثل قوله تعاىل
  .)31(" َوَضَعَها ِلألَناِم

هذا، وأما استدالالت الرازي على قضايا العاملني الطبيعي واإلهلي بدالئل األنفس فكثرية 
:  وقوله تعاىل )32(" فَالُْمقَِسَماِت أَْمراً: "جّدا، مثل استدالله على صفات املالئكة بقوله تعاىل 

مل املالئكة متوسطا بني العامل اإلهلي والعامل اجلسماين ، ال وجعل عا. )33(" فَالُْمَدِبَراِت أَْمراً"
  .)34(توسطا باحليز واملكان ، وإمنا بالشرف والرتبة 

 ولقد قسم الروحانيات من بعد هذا إىل مراتب ، املرتبة األوىل منها خاصة :اخلامس
ْنَدُه ال َيْسَتكِْبُرونَ َعْن َوَمْن ِع: " ، لقوله تعاىل )35(باملالئكة املقربني ، وهي األشرف واألعلى 

  .)36(" ِعَباَدِتِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ، ُيَسبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ال َيفُْتُرونَ
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َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه ِإلَّا ِبِإذِْنِه َيْعلَُم َما َبْيَن : "وأما املرتبة الثانية فيشري إليها قوله تعال 
َما َخلْفَُهْم َوال ُيِحيطُونَ ِبَشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه ِإلَّا ِبَما َشاَء َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض أَْيِديِهْم َو

وهي للنفوس وأعالها النفس املدبرة  .   )37("  َوال َيُؤوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعِظيُم 
  )38(للكرسي

ية على أن النفس غري البدن فذكر ما جاءت به اآليات عن وأما الدالئل السمع: السادس
َوال :  "قيام احلياة بعد املوت ، سواء للسعداء أو لألشقياء ، لقد جاء يف حق السعداء قوله تعاىل

َني ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُونَ، فَِرِح
  )39("فَْضِلِه َوَيْسَتْبِشُرونَ ِبالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَلَّا َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ

وله تعاىل  وق)40(" النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّيا: "وجاء يف حق األشقياء ، قوله تعاىل
واملراد من تعذيب الكفار وهم أحياء أن مييزوا بني العذاب و . )41(" أُغِْرقُوا فَأُْدِخلُوا َناراً : "

  .)42(الراحة 
وأما الدالئل احلاصلة يف اإلنسان ، فهي احلياة والقدرة والشهوة والعقل ، وهي : السابع

ي أن اهللا تعاىل من بعد هذا ، ملا قدم يف ويظهر للراز. )43(دالئل ال يقدر عليها سوى اهللا تعاىل 
كتابه دالئل األنفس على دالئل اآلفاق ، قدم أيضا العرضيات اليت لألنفس ، وأّخر العرضيات 

  ).45("َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرِض: "وذلك يف قوله تعاىل.  )44(اليت لآلفاق 
القرآن الكرمي يف القضايا املختلفة، ولكنه يتميز إن الرازي ليس  هو الوحيد ممن استدل ب

عن العلماء الكثريين الذين يعولون عليه ، بفطنة وحذاقة يف اقتفاء آثار املعاين الدقيقة ، 
والدالالت احلقة ، فهو ليس مثلهم ، ألن بعضهم ال يصيب احلق ، وألن بعضهم اآلخر حيتج به 

  .ماء هم الذين تقل عثراهتم عند االستدالل بهجملرد االحتجاج ، والقلة القليلة من العل
لقد كان الرازي يتحسس معاين اآليات ، كما تدل على ذلك إشارته إىل بعض خصومه 
بأن اآلية اليت عّول عليها ، ال تفيد إال جمرد اللفظ ، بينما اآلية اليت يعول هو عليها تفيد املعىن ، 

  .ليس اللفظ ألن املعىن هو املراد و)46(فكان قوله أوىل 
وهو يرى أن العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ ، خالفا ملن يعتقد عكس ذلك ، 
ألن ألفاظا كثرية من األلفاظ العامة وردت يف األسباب اخلاصة، وهذا يدل على أن األسباب 

  .)47(اخلاصة هي املقصودة ، أما إفادهتا للعموم فال يكون قويا 
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اته العقلية بالقرآن الكرمي ، مما يثبت أن فكره من هكذا ، فالرازي يستدل على مقدم
القرآن الكرمي ، ويرى أن اآليات إذا أثبتت املقدمات العقلية ، دل ذلك على أهنا يقينية ، ويرى 
: أيضا أن اإلعجاز القرآين شامل جلميع اجلوانب املعرفية، ومنها اجلانب العقلي كقوله تعاىل

 ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرِض أَِإلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم ِإنْ أَمَّْن َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ"
  .)48(" كُْنُتْم َصاِدِقني، قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض الَْغْيَب ِإلَّا اللَُّه

لَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الَْمثَلُ الْأَْعلَى ِفي َوُهَو الَِّذي َيْبدأُ ا: "وقوله تعاىل
 واملقدمات اليت يريد إثباهتا هاهنا ، هي جواز )49(" السََّماَواِت َوالْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم

لومات الكلية إعادة املعدوم، والداللة على قدرته على مجيع املمكنات، وعلمه جبميع املع
  )50(واجلزئية

، على أن اهللا )51(" ثُمَّ ِإنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُونَ : " هذا، لقد استدل أيضا بقوله تعاىل
  .)52(تعاىل جعل احلياة واملوت والبعث أدلة على قدرة عظيمة ال ميلكها سواه سبحانه وتعاىل 

 السموات واألرض، ويسبح الكل لذلك وجبت عبادته تعاىل، حيث يسجد له من يف
حبمده، وقد استدل الرازي هبذه العبادة على إثبات الرؤية قياسا، ملا عرفنا سجود مجيع 
املمكنات هللا تعاىل باخلرب، من غري أن نرى ذلك، فثبت أن الرؤية كذلك، نعرفها خبرب اهللا 

  .  )53(تعاىل
 الكرمي يف مجيع مصنفاته ، عن وعليه، ميكننا القول ، أن الرازي كان متمسكا بالقرآن

وعي ، وبصرية نافذة ، وإميان صادق كل الصدق ، بدليل أنه كان يرجع إليه يف مجيع شؤونه ، 
ومل يغفل عنه أبدا ، منذ بداية عهده يف طلب العلم إىل حني وفاته ، وال نكون خمطئني إذا قلنا 

ه ، وأن فكره قرآين أو من القرآن أيضا ، أن القرآن الكرمي كان املصدر األول واألساسي لفكر
  .الكرمي نفسه
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  .يف مسألة التأويل وفهم القرآن الكرمي :املبحث الثاين 
لقد اختلف العلماء يف مسألة التأويل، منهم من يبيحه ، ومنهم من يرفض التطرق إليه، 

ق ، ومنهم من حيرمه، خاصة فيما يتعلق باآليات املتشاهبات ، وميكن تصنيفهم إىل ثالث فر
  :كما يلي

الرافضون للتأويل، وهم املشبهة واجملسمة، ألهنم يأخذون اآليات على : الفرقة األوىل
  .ظاهرها

 وهي فرقة السلفية ، اليت ترى لآليات تأويال، ولكنها ترفض ممارسته اتقاء :الفرقة الثانية
  .للتشبيه والتعطيل، ألن التأويل احلقيقي يف نظرها ال يعلمه إال اهللا تعاىل

  .)54( فرقة املؤّولة على ما يليق باآليات :الفرقة الثالثة
هذا، ويوجد اختالف كبري بني تأويل املعتزلة وتأويل األشاعرة ، فاألشاعرة منهم من 
أخذ بالتأويل كاملعتزلة ، لكنهم متسكوا مبذهبهم على اإلطالق، فيما خيص حقيقة النص، 

مي ال يعلم معناه ، ويعين هذا ، أهنا ألن األشعرية جوزت وجود شيء يف القرآن الكر
  :وأما موقف الرازي فيظهر بوجوه .)55(تعتقد بالترتيه بعيدا عن التأويل 

. مبا أن الرازي كان أشعريا، وخصما عنيدا للمجسمة واملشبهة واحلشوية: الوجه األول
 ضد املعتزلة يف فإنه مييل إىل التأويل، دفعا لشبهات الفرق املذكورة وغريها، وهو يف اآلن نفسه

  .تأويالهتا، اليت أوصلتها إىل نفي الصفات
ويظهر أن الدواعي األخرى اليت جعلته مييل إىل التأويل ترجع إىل القرآن الكرمي نفسه ، 
وإىل لغة العرب، ألن املراد يف آيات القرآن الكرمي هو الدالالت ال األلفاظ املعرب هبا، وأن كالم 

از، وهلذا البد من البحث عن املقاصد، ومن االنصراف عن األلفاظ، العرب مليء بالبالغة واجمل
  .واالنتباه إىل أن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب، وإىل أنه يتضمن اجملاز يف جانب من إعجازه

فالتأويل عنده منهج لفّك رموز اجملاز، وإدراك املعاين العميقة والدقيقة لآليات ، وليس له 
هو احلال عند بعض املؤّولة ، الذين زاد التأويل عندهم على  حده ، فتاهوا غاية يف ذاته ، مثلما 

يف بيداء اجملردات، لذلك وقف الرازي منه موقفا وسطا، حيث  حيتاط من الوقوع يف 
  .الضالالت مبنعه ، ويدعو إىل عدم اخلوض فيه يف بعض املسائل ، اتقاء للشبهات والزالت

  ا املراد هنا ، بكونه أباحه، وملاذا منعه ؟ رمبا يسأل سائل م:الوجه الثاين



 146

أما أنه تناول التأويل وأباحه، فريجع إىل رغبته يف استقصاء معاين اآليات، خاصة املتشاهبة 
منها، وكذلك احلروف املقطعة يف أول السور ، ومعاين اآليات اليت حتدثت عن املوت واحلياة 

  .والبعث وعذاب القرب
نزل القرآن على : " هذا ، مبا روي عن ابن عباس، أنه قالولقد استدل على صّحة رأيه

وجه ال يعرفه أحد جلهالته ، ووجه يعرفه العلماء ويفسرونه، ووجه نعرفه من قبل : أربعة أوجه
  .)56(" العربية فقط ، ووجه ال يعلمه إال اهللا

د ذاته، واإلعجاز يف نظره ، بناء على ما يقوله ابن عباس ال يرجع إىل نظم الكالم يف ح
ألن العرب يأتون به، وإمنا يرجع إىل أمر خارج عن ذلك، كالفصاحة والسالمة من مجيع 

قُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت الِْأْنُس َوالِْجنُّ َعلَى أَنْ َيأُْتوا : " العيوب، والتحدي لإلتيان مبثله، يف قوله تعاىل
وهذا التحدي ). 58("فَأُْتوا ِبُسوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه:" وقوله تعاىل)  57("ِبِمثِْل َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ ِبِمثِْلِه 

جعل العرب وغريهم ال يستطيعون رفعه ، ألن اإلعجاز يف القرآن الكرمي خارج عن جمرد نظم 
  ).59(الكالم 

الدليل على كون القرآن معجزا أن العرب حتدُّوا إىل معارضته ، ومل يأتوا : " يقول الرازي
  .)60("  عجزهم عنها لكان حماال أن يتركوهاهبا، ولو ال

هذا، وملا رأى الرازي أن التشبيه كثري يف القرآن الكرمي ، كتشبيه اإلميان بالنور والكفر 
، فأوجب التأويل لفهمه، ولدفع زيغ وضالالت املشبهة وغريهم ، ولتبيان مسائل )61(بالظلمة

تشاهبات، وهذه كلها غايات من التأويل، التأويل كاليد والوجه والعرش، وإليضاح اآليات امل
باحملكمات ) 62("آمّنا:" فلما أخرب اهللا تعاىل عن الراسخني يف العلم أهنم يقولون: " فهو يقول

اهللا ، حكى عنهم أهنم تضرعوا يف أن ال جيعل قلبهم مائال " من عنده"واملتشاهبات، وأن كلها 
ا كالم عقلي برهاين قاطع متأكد هبذا التقرير إىل الباطل، بعد أن جعله مائال إىل احلق ، فهذ

  .)63(" القرآين
ملا دلت الدالئل على : " وهو يرد يف هذا السياق على الذين يرفضون التأويل فيقول أيضا
  .) 64(" أن الزيغ ال جيوز أن خيلقه اهللا تعاىل، وجب محل هذه اآلية على التأويل

فساد القول بأنه اهللا تعاىل موجد ألفعال ويف هذا السياق نفسه يورد دالئل عقلية على 
وقوله ) 65("َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى:" العباد ، فيحمل آيات كثرية على التأويل مثل قوله تعاىل

َه قََتلَُهْم فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللَّ:"   وقوله تعاىل)66("ُهَو الَِّذي ُيَسيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر  : " تعاىل
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كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك :"   وقوله تعاىل)67(" َوَما َرَمْيَت ِإذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى
  )68("ِبالَْحق

  :وقد أّول اآلية األوىل بوجهني
  .أن املضحك واملبكي من يفعل ما عنده حيصل الضحك والبكاء: األول
فيقتضي ذلك مرة واحدة ، . كاء جاءا إخبارا عن أمر يف املاضيأن الضحك والب: والثاين

  فلم قلتم أهنما هو تلك املرة ؟
  .وأّول اآلية الثانية باالقتدار والتمكني

وجزم حبصول املقصود ، ولكن اهللا رمى، . وأّول اآلية الثالثة بأن رمي العبد كان بغري علم
  .أي أن ذلك الشيء أوصله اهللا تعاىل إىل املقصود

  .)69(وأّول اآلية الرابعة ، بأن اهللا تعاىل كلّفه باخلروج 
هذا ، وقد كان الرازي يتحرى الدقة من أجل التمييز بني املعاين ، مثل متييزه بني اإلله 
واملعبود ، ألن اهللا تعاىل موجود يف األزل، ومل يعبد يف مجيعه، وألنه ذكر معبودات دونه يف 

) 71("َوَما أُِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللَّه:"وقوله تعاىل) 70(" َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَّهِإنَّكُْم َوَما:" قوله تعاىل

  ).72(وهو خالف ما اعتقده البعض 
هكذا، كان يرد املتشابه إىل احملكم ، ألن أصل القرآن الكرمي عنده حمكم ، وألن املتشابه 

  .منه وارد فيه بسبب عجز عقولنا عن إدراك حقيقته
 إن اإلنسان الذي يقدر حقا على التأويل يكون مصدره القرآن نفسه، أي :الوجه الثالث

  .يرّد بعضه إىل البعض اآلخر ، اتفاقا أو اختالفا
ويظهر أن هذا املوقف هو الذي متسك به الرازي أيضا  يف معاجلته لقضية استنكار أو 

  .، بعد أن بني حجج أصحاهبمااستحسان اخلوض يف اجلدل ، فهو حياول التوفيق بني القولني
َما َضَرُبوُه لََك :" الذين يرفضون االستدالل والنظر بتاتا ، وذلك لقوله تعاىل: الفريق األول

َوال ِجَدالَ ِفي : " ولقوله تعال. ، استهجانا ألهل اجلدل) 73("ِإلَّا َجَدالً َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ 
َوال َتَناَزُعوا فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب : " ملا هنى عنه ، ولقوله تعاىل  أي لو أنه سبيل مقبول )74(" الَْحج 

  .)76(وهو هني عن املنازعة املفضية إىل اجلدل . )75(" ِرُحيكُْم 
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هذا، وأما الفريق الثاين الذي يستحسن اجلدل ، فريى أن اجلدل يدخل يف باب تقرير 
اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربَِّك : " بقوله تعاىل وقد احتج أصحاب هذا الفريق )77(الدين والطاعات 

  ).78(" ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن 
إن شواهد الفريقني على ما يقوالنه هي من القرآن نفسه، وهلذا فالبد من أن التشابه 

صل يف لفظه املتشابه نفسه، يف قوله حاصل يف لفظ اجلدل بسبب تعدد معانيه، مثلما هو حا
  )80(للغامض متشابه: ، مبعىن أن طعوم الثمرات خمتلفة،كما يقال)79("َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِبهاً:" تعاىل

فلفظ اجلدل يستعمل يف مواطن كثرية حبسب الغرض، ولذلك حيمل اجلدل املذموم على 
جلدل املمدوح أو املباح على اجلدل املقر اجلدل املقر للباطل، وعلى طلب املال واجلاه، وحيمل ا

  .)81(للحق والداعي إىل سبيل اهللا والذاب عن دينه ، محال يوفق به بني النصوص
 هذا ، إذا كانت املشبهة قد رفضت اجملاز ألنه احتمايل ويدفع إىل التأويل :الوجه الرابع

من جاز الشيء : واجملاز مفعل: " فقد جاء يف تعريفه للمجاز. ويعترب املعرفة اإلنسانية حمدودة
أهنم : وجيوزه إذا تعداه ، وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه جماز، على معىن

  .)82(" جازوا به موضعه األصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوال
فإهنا إن هذا التعريف يبني أن اجملاز ما ينتقل فيه معىن اللفظ من معىن إىل آخر، مثل اليد، 

  .)83(تعين اجلارحة يف األصل، مث انتقلت إىل النعمة ، هذا بعد أن بّين املعنيني من العالقة 
استعارة احملسوس للمحسوس أو : ولذلك يرى الرازي أن االستعارة على أربعة أقسام

  .)84(للمعقول ، أو استعارة املعقول للمعقول أو للمحسوس 
م األربعة باآليات البينات، حيث استدل على وقد استدل على كل قسم من تلك األقسا

 ،فاملستعار منه النار، )85("َواْشَتَعلَ الرَّأُْس َشْيبا : " استعارة احملسوس للمحسوس، بقوله تعاىل
َوَتَركَْنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي :" وقوله تعاىل. واملستعار له الشيب ، واجلامع هو االنبساط

والصبح :"صل املوج للماء واستعمل يف اآلية للداللة على حركتهم، وقوله تعاىلفأ. )86(" َبْعض 
  .)88(حيث استعار التنفس للظهور . )87(" إذا تنفس

َبلْ َنقِْذُف ِبالَْحقِّ َعلَى الَْباِطِل : " واستدل على استعارة احملسوس للمعقول بقوله تعاىل
، فأفرغ )90("َربََّنا أَفِْرغْ َعلَْيَنا َصْبرا:"  قوله تعاىل، فالقذف والدمغ مستعاران، و)89("فََيْدَمُغُه 
 ، فلفظة اخلوض مستعارة )91(" َوِإذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضونَ ِفي آَياِتَنا :" وقوله تعاىل. مستعار
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بنيان مستعار فال) 92("أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى :" وقوله تعاىل. وأصلها من اخلوض يف املاء
  .) 93(وأصله للحيطان

قَالُوا َيا َوْيلََنا َمْن :" هذا، وأما استعارة املعقول للمعقول ، فقد استدل عليه بقوله تعاىل
َولَمَّا : "وقوله تعاىل. حيث استعار الرقاد للموت، ومها أمران معقوالن) 94("َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا 

  .) 96( ، فالسكوت والزوال وصفان معقوالن )95(" َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضب 
، ) 97("ِإنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء :" واستدل على استعارة املعقول للمحسوس بقوله تعاىل

" ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة :" وقوله تعاىل. فاملستعار منه املتكرب واملستعار له املاء واجلامع االستعالء
، فمبصرة مستعارة وهي ) 99("َوَجَعلَْنا آَيةَ النََّهاِر ُمْبِصَرةً : " له تعاىلوقو.  فالعتو مستعار)98(

  .) 100(أفصح من مضيئة
 إن الرازي كما نرى له اطالع كبري يف علم البيان ، وصاحب دقة يف :الوجه اخلامس

ويظهر ).  هـ471ت (ولقد استفاد كثريا من الشيخ عبد القاهر اجلرجاين . استنباط فوائده
، حيث أظهر إعجابه به ، واعتربه أول من استخرج " هناية اإلجياز " ذلك جليا يف مقدمة كتابه 

  .) 101(أصول علم البيان ، وكشف عن حقائقه 
التقطت منهما ": " أسرار البالغة " و " دالئل اإلعجاز" وبالفعل، فهو يقول عن كتابه 

ب مع التهذيب ، والتحرير مع التقرير ، معاقد فوائدمها ، ومقاصد فرائدمها ، وراعيت الترتي
وضبطت أوابد اإلمجاالت يف كل باب بالتقسيمات اليقينية ومجعت متفرقات الكلم يف الضوابط 

  .) 102(" العقلية 
يف مصنفاته ، ويصرح به ، يف " دالئل اإلعجاز " وهو أيضا يستشهد مبا جاء يف كتاب 

زيد فعل كذا ، يفيد : تقدمي االسم يف قولكمسألة تقدمي االسم على الفعل ، إذ يبني أن 
  .) 103(فعل زيد كذا : التوكيد والقوة ، وهو ما ال يفيده قولك

هذا، ومهما يكن األمر ، فإن الرازي أخذ فعال عن غريه يف علم البيان ، ومع ذلك  
  .فالعلماء  يشهدون له يف هذا الفن باجتهادات وبراعة

ليس لكل معىن لفظ ، ألن املعاين املعقولة ال تتناهى ، فهو على سبيل  املثال ، يرى أنه 
  .) 104(بينما األلفاظ متناهية ، ألهنا مركبة 
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وملا وقع اخلالف يف األلفاظ ، هل هي موضوعة بإزاء الصور الذهنية أم بإزاء املاهيات 
 تغري اخلارجية ؟ فذهب إىل أهنا موضوعة بإزاء الصور الذهنية ، واحتج بأن اللفظ يتغري حبسب

  .) 105(الصور يف الذهن 
هذا، وأما مسألة التواتر واآلحاد يف النقل، فهو يذهب إىل اعتبار أكثر ألفاظ القرآن 

  .) 106(الكرمي من املتواتر ، ألن اللغة تؤخذ اعتياديا 
هكذا ، يكون التأويل عنده من الطرائق املوصلة إىل احلقائق الكامنة وراء األلفاظ، وهو 

عرفة اللغة العربية، وجبملة العلوم واملعارف املختلفة املعينة على تفسري القرآن مشروط عنده مب
  .الكرمي ، وهلذا فهو يرى أن السكوت عن التأويل أفضل إذا تعذر ذلك

. ) 107(" َهلْ َيْنظُُرونَ ِإلَّا أَنْ َيأِْتَيُهُم اللَُّه ِفي ظُلٍَل ِمَن الَْغَمام : " ولقد نظر يف قوله تعاىل
ملا ثبت بالدالئل القاطعة أن اجمليء والذهاب على اهللا تعاىل حمال ، علمنا قطعا أنه ليس : " لفقا

مراد اهللا تعاىل من هذه اآلية هو اجمليء والذهاب،وأن مراده بعد ذلك شيء آخر فإن عينا ذلك 
صيل املراد مل نأمن اخلطأ ، فاألوىل السكوت عن التأمل ، وتفويض معىن اآلية على سبيل التف

  . ، والعبارة واضحة)108(" إىل اهللا تعاىل 
فالتأويل ليس مشروعا إال يف حدود ، لذلك كان يرد على تأويالت : الوجه السادس
  :أهل الفرق بطريقتني 
 طريقة التأويل نفسها، حيث كان يكشف عن عيوب تأويالت املؤّولني، :الطريقة األوىل

)  هـ415ت (ذلك، كتأويل القاضي عبد اجلبار ويبني أوجه اخلطأ فيها، وقصور نظرهم وغري 
 للفظ االعتزال ، حينما صادفه يف القرآن الكرمي ، وظن أن – هو رئيس املعتزلة يف زمانه –

َوِإنْ :" إال أن الرازي يعترب هذا فاسدا ، بدليل قوله تعاىل. املراد منه املدح ، مبعىن اعتزال الباطل
  .) 110(، هذا من االعتزال الذي هو كفر ، وهو ذّم ) 109( " لَْم ُتْؤِمُنوا ِلي فَاْعَتِزلُوِن

:" وقد رّد أيضا على قول املعتزلة خبلق القرآن الكرمي ، وأوضح أن املراد من قوله تعاىل 
هو املوصوف باإلنزال والترتيل على سبيل اجملاز، وهو هذه احلروف، ) 111("ِكَتاٌب أُْنِزلَ ِإلَْيك 

  .) 112( واهللا أعلم وال نزاع يف حدوثها ،
هي طريقة السكوت عن التأويل والتعلق حبضرة اجلالل، وباملعاين الروحية، : الطريقة الثانية     

  .) 113(حىت تنكشف لإلنسان صفات جالله وكربيائه، عندئذ تقوى نفسه وتكمل قوته
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ليت بنيت وقد استدل الرازي على صحة هذه الطريقة، بالشواهد االستقرائية، مثل األبنية ا
للدين واخلريات ، فهي تبقى زمانا طويال ، على الرغم من ضعفها ورخاوهتا ، بينما اليت تبىن 
من أجل الدنيا كقصور امللوك واألكابر ، فإهنا سريعة الزوال ، على الرغم من قوهتا ، ومثل 

  .) 114(ثياب أهل الزهد والطاعة والعلم ، حيث تبقى زمانا طويال ، وكذلك آثارهم 
، ويرى أن ) 115(واستدل أيضا، بالكتب املرتلة، وكتب احلكمة بأهنا باقية على وجه الدهر

املتعلقني حبضرة اجلالل هم األنبياء واألولياء واحلكماء اإلهليون، ألن طريقتهم اإلعراض عن متع 
يف أحوال وألن نور معرفة اهللا تعاىل يغنيهم عن اخلوض .) 116(احلياة الدنيا، واإلقبال على اآلخرة

  ).117("والباقياُت الصاحلاُت خٌري عند ربِّك ثوابا وخٌري أمالً: " حياة الدنيا، بدليل قوله تعاىل 
ثُمَّ اْسَتَوى :" ومما يدعم صحة هذه الطريقة أيضا، موقف الرازي من تأويل قوله تعاىل

ية ، أحدمها أعرض عن ، وملا رأى أن العلماء على مذهبني يف تفسري هذه اآل) 118("َعلَى الَْعْرش 
  .) 119(والثاين خاض يف تأويلها ، فقد اعترب املذهب األول أسلم، وإىل احلكمة أقرب. تأويلها

هكذا ، يكون الرازي قد أبطل التأويل ، ال بسبب قصور العقل عن : الوجه السابع
كمات ، إدراك احلقائق املطلقة فحسب ، ولكن بسبب آخر أيضا ، أال وهو ما تبينه اآليات احمل

أنه ثبت : واجلواب : " وما ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وما يوضحه هو يف قوله
، ) 120("بالتواتر أنه عليه الصالة والسالم كان يثبت املعاد اجلسماين وذلك ال يقبل التأويل 

  .وهذا يدل على أن التأويل يصح يف مواطن وبشروط ، وال يصح يف مواطن أخرى
 اآليات اليت تأّوهلا فتتعلق مبواطن الرّد على أهل الفرق واألهواء ، وكذلك على هذا، وأما

وقد كان يندفع يف التأويل إىل درجة التفلسف ، . بعض علماء أهل السنة ، فيما ال يتفق معهم
حيث يتيه بالقارئ يف عوامل معرفية كثرية ، ولرمبا كان هذا التوسع والتشعب سببا يف أن حيكم 

ويف أن يرد السبكي . على تفسريه بأنه فيه كل شيء إال التفسري)  هـ728ت (ة ابن تيمي
 ، وهو بالفعل )121(ما األمر كذا إمنا فيه مع التفسري كل شيء : عليه بقوله )  هـ771ت(

  .تفسري فريد من نوعه
أي . لقد كان الرازي يدرس املسائل واألحكام واملقدمات والتأويالت بوجوه عديدة

حتماالت ، وملا ينتهي من تفريعها وتفريغها يبدأ يف إبطال تلك االحتماالت الواحدة يدرسها كا
يدفع هذه : كقوله. بعد األخرى، مث ينتهي أخريا إىل ما يريد الوقوف عنده واإلقرار به
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، مث يسرد احلجج ) 122(يدفع هذه االحتماالت : االحتماالت الواحدة بعد األخرى ، كقوله 
  .املبطلة هلا
 كان يفسر القرآن الكرمي بعد تقدمي األدوات املعرفية أو املعلومات اخلاصة بعلم ما ، إنه

مما يعينه على الفهم ، مث يرجع إىل شرح اآلية املطلوب شرحها ، مثلما هو الشأن يف حبثه عن 
  . فلقد توسع فيه كثريا)123(" كان " مفهوم 

حر يف علم األصول وعلم اللغة ومن تكلم يف القرآن الكرمي دون تب: وألنه كان يقول
:" والنحو، فهو بعيد كل البعد عن اهللا تعاىل، واستدل على ما يقول باحلديث النبوي الشريف

  .) 124("من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذّب :" وكان جديرا به االستدالل بقوله تعاىل

فالكذب على اهللا تعاىل يشمل مجيع أنواع الكذب ، ألنه هنى عن الكذب .  )125(" بآياته 
  .ككذب

فألن استعماله يف احلقيقة يرجع . هذا، وملا كان الرازي متهما باستعمال املنطق يف تفسريه
إىل اقتضاء الضرورة أو حينما يضطر إىل الرد على قضايا منطقية قد أثارها  البعض مثل رّده 

تفلسف الغزايل فزعم أن هذه اآلية مبنية على الشكل الثاين : فقال)  هـ505 ت(على الغزايل 
  : من األشكال املنطقية ، وألن حاصلها يكون يف صيغة القياس على النحو اآليت 

  أحد من البشر ما أنزل اهللا عليه شيئا 
  موسى أنزل اهللا عليه شيئا           
  .يلزم أن موسى ما كان من البشر

  .) 126(حمال وهذا خلف و
يوجب القول بكوهنا " ما أنزل اهللا على بشر من شيء " إن : ولقد أجاب عن هذا بقوله

فثبت أن داللة هذه اآلية على املطلوب إمنا تصح عند االعتراف بصحة الشكل الثاين "كاذبة ، 
  .) 127(" من األشكال املنطقية وعند االعتراف بصحة قياس اخللف واهللا أعلم 

 ، أن املقدمة األوىل اليت هي للكفار، تطعن يف كتاب موسى ، ألهنم وتفسري ذلك
يرفضون أن يرتل اهللا تعاىل شيئا على البشر تكذيبا ملوسى عليه السالم ، على الرغم من ادعائهم 

  .اإلميان باهللا
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وأما املقدمة الثانية ، فعلى العكس من ذلك ، أي أن موسى أنزل عليه الكتاب، وهم 
اب ، عمن أنزله ؟ ومادام أهنم سلموا به يف مقدمتهم ، أال وهو اهللا تعاىل، فلم ال مطالبون باجلو

يسلمون بأنه أنزل شيئا على بشر ؟ مبعىن أن املقدمة الثانية تشككهم فيما صدقوا به ، وإذا 
  .متسكوا بتصديقهم هذا ، فيلزمهم التصديق مبا أنزل على موسى عليه السالم

 التأويل ، وهو أنه من جهة متمسك بالتأويل ، ومن جهة هكذا، كان موقف الرازي من
وهو موقف يدل على الوعي مبا ميكن تأويله وما ال ميكن ، كما . أخرى يرتع إىل السكوت عنه

  .تبّين لنا من خالل الشواهد السابقة
حيث أنه كان يستند إىل اإلميان الكامل مبا جاء يف القرآن الكرمي وإىل التصديق الصادق 

إال أن هذا ال يتعارض عنده مع استخدام القواعد العقلية ، ألن التربير العقلي . الة احملمديةبالرس
  .ميكن أن جيري على قضايا الدين ، لذلك بقي أن نتعرف على مكانة العقل عنده



 154

  . يف مكانة العقل :املبحث الثالث 
معهم يف دواعي هذا  إن الرازي يعترب من الذين يقدمون العقل على النقل ، ولكنه خيتلف 
وقد بذل جهودا . التقدمي ، ويف املراد من ذلك ، كما خيتلف معهم يف مفهوم العقل وحدوده

معتربة ليبّين أن العقل السليم أو الفطري ال يتعارض مع النص احملكم، وأن النصوص املتشاهبة يف 
يف احلالني يتعذر احلكم الظاهر إما أن تؤول ، وإما أن ال يعلم حقيقتها العقل البشري ، وأهنا 

  .عليها بأهنا متعارضة مع العقل أو غري متعارضة
ومن الدواعي اليت جعلته يرجح العقل على النقل ، لكي ال يقع القدح يف النقل نفسه ، 
تعظيم الروحانيات ، والقول بالعلم الضروري ، وتعدد قوى النفس ، ومتيز اإلدراك العقلي ، 

  :ويدل على ذلك وجوه. دقوالصدق العقلي كونه أصدق ص
ملا كان النقل ال يعلم إال بالعقل دون غريه من قدرات النفس ، فألنه لوال :الوجه األول

: الدالئل العقلية ما استطعنا الوقوف على حقيقة النص، وقد احتج على هذا بربهان اخللف فقال
  ) 128(" النقل الفتقاره إليهإذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح يف العقل املستلزم للقدح يف" 

فمنها : هذا ، وأما الدالئل من كالم الرازي اليت تثبت ضرورة تقدمي العقل على النقل
تعظيم الروحانيات وإهانة اجلسمانيات وهو أمر قائم يف العقل ، ويعترف به مجيع أهل امللل 

  ).129(والطوائف 
 منه ، فكان ذلك هو العقل ، وملا كان الوحي ال يدرك إال مبا هو من جنسه أو قريب
َوَعلََّم آَدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ : " مبعىن فالبد من علم سابق ومستودع له ، والدليل عليه قوله تعاىل

 ِعلَْم لََنا قَالُوا ُسْبَحاَنَك ال. َعَرَضُهْم َعلَى الَْمالِئكَِة فَقَالَ أَْنِبئُوِني ِبأَْسَماِء َهُؤالِء ِإنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني
قَالَ َيا آَدُم أَْنِبئُْهْم ِبأَْسَماِئِهْم فَلَمَّا أَْنَبأَُهْم ِبأَْسَماِئِهْم قَالَ . ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك أَْنَت الَْعِليُم الَْحِكيُم

  ).130(" أَلَْم أَقُلْ لَكُْم ِإنِّي أَْعلَُم غَْيَب السََّماَواِت َوالْأَْرِض 
 ملا علم آدم األمساء كلها ، طلب من املالئكة اإلخبار عن تلك األمساء ، إن اهللا تعاىل

فظهر عجزهم ، وملا طلب ذلك من آدم ، أنبأهم بأمسائهم ، فدل ذلك على أن النص البد له 
  .من علم سابق مغروز يف النفس

ومنها تقرير الرازي كون العلم ضروريا وبديهيا ، وكون العقل عبارة عن العلوم ـ 
  ).131(بديهية ال
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وتصور العلم جزء منه وجزء البديهي بديهي ، فتصور العلم : " وأما أنه بديهي فيقول
  ).132(" بديهي 

ألهنا إما ضرورية ابتداء أو الزمة عنها لزوما ضروريا " وأما أن العلوم كلها ضرورية فـ 
ا كان كذلك كانت فإنه إن بقي احتمال عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوه مل يكن علما ، وإذ

  ).133(" بأثرها ضرورية 
ومنها أن الرازي ملا عد قوى النفس فوجدها تسعة عشر قوة ، تدعوها كلها إىل ـ 

اللذات اجلسمانية والطيبات الشهوانية ، فخمسة منها هي احلواس الظاهرة ، ومخسة أخرى هي 
اجلاذبة واملاسكة : ة، هي احلواس الباطنة ، واثنان الشهوة والغضب ، وسبعة هي القوى الكامن

وأما العقل فهو قوة واحدة ، تدعو النفس إىل . واهلاضمة والدافعة والغاذية والنامية واملولدة
 ، وهبا يتميز اإلنسان عن احليوان ، وبه االمتياز والتفاوت والتفاضل بني )134(عبادة اهللا تعاىل 

  .الناس
ن اإلدراك العقلي أمت اإلدراكات ومنها أن الرازي ملا نظر يف اإلدراكات وجد أـ 

  ).135(وأفضلها ، ألن العقل يتغلغل يف ماهية الشيء وحقيقته 
  ).136(ومنها أن ما مل يعرف صدقه بالعقل مل يفد، ولذلك كان السمعي احملض حماال ـ 
ومنها أن مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة املستحيالت ، ومبا أن ـ 

ط التكليف ، فيلزم أن العقل هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة املستحيالت العقل هو منا
  ).137(وليس اخلرب وحده

وهلذا كله ، فإن الرازي يعترب إنكار النظر والدالئل العقلية من األمور الطاعنة يف الوحي 
احلشوية نفسه ، وهو خيالف هبذا أهل الفرق الكالمية يف تأويالهتا لبعض اآليات ، لقد أّولت 

) 138("اتَِّبُعوا َما أُْنِزلَ ِإلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َوال َتتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه أَْوِلَياَء قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ:" قوله تعاىل

بكون اآلية تدعو إىل متابعة ما أنزل اهللا ، وال جيوز متابعة غري ما أنزل اهللا ، كالقياس ، لذلك 
وقد أجاب الرازي بأن هذا بعيد ، ألن العلم بكون القرآن . الرباهني العقليةتنكر النظر العقلي و

الكرمي حجة،و احلجة  موقوفة على صحة التمسك بالدالئل العقلية ، وألن القرآن مل يطعن يف 
  ).139(صحة الدالئل العقلية ، وإال فيلزم التناقض 
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ضان مأخوذة من تقريراهتما ، مثل إن الدالئل على أن العقل والنقل ال يتناق: الوجه الثاين
 فاآلية تبني ).140("وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سّم اخلياط:"تفسري الرازي لقوله تعاىل

استحالة ولوج اجلمل الذي هو أعظم األجسام يف ثقب اإلبرة اليت هي أضيق املنافذ، فكان ذلك 
لشرط ، وكان هذا شرطا حماال ، الولوج حماال ، وملا كان دخول اجلنة يتوقف على هذا ا

 وهذا ).141(وقد ثبت يف العقول أن املوقوف على احملال  حمال . فدخول اجلنة يكون حماال
  .التطابق بني العقل والنقل من أدل الدالئل على وجوب النظر العقلي واإلقرار بالرباهني العقلية

إن : " ت معا ، كقولهوإذا ثبت هذا ، فال عجب أن يستدل الرازي بالنصوص والعقليا
الدالئل العقلية إذا دلت على صحة قولنا ، مث رأينا أن ظواهر القرآن واألخبار تؤكد تلك 

  ).142(" العقليات ، قوي اليقني وزالت الشبهات ، وباهللا التوفيق 
هكذا ، فإن الرازي كان يستدل جبميع الدالئل من أجل إثبات ما جيب إثباته ، وإبطال 

وليس عنده ما مينع إدخال الدالئل النقلية يف العقليات أو إدخال الدالئل العقلية . ما جيب إبطاله
  .يف النقليات ، ألن مسألة موافقة العقل للنقل والنقل للعقل بديهية ، ال يفصل بينهما إال جاهل

ويظهر ذلك أيضا يف جوابه على قول املعتزلة ، بأن القرآن حمدث ، حينما توصل إىل أن 
احلروف واألصوات حمدثة ، وال نزاع يف ذلك ، وأن يثبت أن القرآن قدمي ، باعتبار يثبت أن 

  ).143(أن صفات اهللا تعاىل قدمية ، منها كونه تعاىل متكلًما 
َوَما : " اليت جاءت يف قوله تعاىل" احملدث " هذا، وقد احتج بسوء فهم املعتزلة للفظة 

ما يأتيهم من ذكر من رّبهم :" وقوله تعاىل).144("  ُمْحَدٍث َيأِْتيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمَن الرَّْحَمِن
 إن كلمة حمدث تعين اجلديد ، ولكن رأينا قبل قليل أن القرآن الكرمي ليس كله ).145("حمدث

  :حمدثا ، بل احملدث هو بعض القرآن ، لذلك يصري نظم هذا الكالم كما يلي
  القرآن ذكر -
  وبعض الذكر حمدث -

ة عن هذا القياس من الشكل الرابع ، ألن احلد األوسط غري مستغرق يف فال تلزم نتيج
  ).146(املقدمتني ، ومادامت النتيجة ممتنعة ، فمن أين للمعتزلة القول بأن القرآن حمدث 

هكذا،  يكون الرازي قد يفسر القرآن الكرمي باملنطق ، وهذا يرجع إىل اجلمع بني 
وكما ثبت هذا املعىن : "  فكره ومشاهد يف مصنفاته ، كقولهالدالئل العقلية والدالئل النقلية يف
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:" هبذا الربهان العقلي ، وهبذا اخلرب الذي رويناه ، ثبت أيضا بنص القرآن ، وهو قوله تعاىل
  ).148( " ).147(" َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيُحولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلِْبه 

ئل قد أخذه من القرآن الكرمي نفسه ، الذي وردت واحلق أن هذا اجلمع بني أنواع الدال
لقد حاول أن ال يرفض أي نوع . فيه مجيع أنواع الدالئل والرباهني ، حبسب املناسبة واإلفادة

منها ، ويعين هذا أن الطريق الذي اختاره أفضل الطرق ، وهو طريق اإلميان الصادق والعلم 
  .النافع

كل واحد منهما إما :"  عّرف الدليل واألمارة ، بقولهولقد أشار إىل هذا اجلمع أيضا ، ملا
  ).149("أن يكون عقليا حمضا أو مسعيا حمضا أو مركبا منهما 

فالعقل مثل النقل عند الرازي ، ألنه يتجه إىل عبادة اهللا تعاىل ، واإلعراض عن كل ما 
 )151(ة  من جهة ، وألن بديهة العقل ال تستبعد وجود موصوف بصفات خمصوص)150(سواه 

  .من جهة أخرى
 ).152(هذا ، وملا كان العقل قاطعا باستحالة صدور معلول عن علة ما توجد يف نفسها 

فإن طريقة العقل اليت تقوم على نظم الكالم تكون إما باالنتقال من املخلوق إىل اخلالق ، وهو 
ي ، فإن الرازي يفضل الربهان اإلين ، وأما باالنتقال من اخلالق إىل املخلوق وهو الربهان اللم

  ).153(" إن " ألنه أشرف من برهان " مل "برهان 
  وأما طريق السمع احملض ، فهو االستناد إىل ما أخربت به الكتب :الوجه الثالث

السماوية ، وقالت به األنبياء ، باعتبار أن مسائل الثواب والعقاب ، واجلنة والنار ، وغريها ، ال 
 ، ولكن الرازي الحظ أن هذه الطريقة ليست )154( األخبار ميكن معرفتها إال عن طريق

  .بل هناك  طرق أخرى).155(الوحيدة يف حتصيل املعرفة باهللا تعاىل ، مثلما ادعت احلشوية 
 وأما الطريقة املركبة من الطريقتني العقلية والسمعية، فقد سبق أن أشرنا :الوجه الرابع

ن هذا اجلمع، وللمزيد من التوضيح سنضيف بعض إىل الكيفية اليت مجع بينهما،والغرض م
  .األمثلة، من أجل إثبات االتفاق بني الطريقتني

على ) 156("َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميٍم َوال َشِفيٍع ُيطَاُع : " لقد احتج املعتزلة بقوله تعاىلـ 
 الظامل وأجاهبم الرازي باآلية نفسها ، على أن لفظ. نفي الشفاعة عن عصاة املسلمني
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يعين من يأيت بالظلم ، لذلك فهو ال يدل على عصاة املسلمني وحدهم ، وال على 
  ).157(الكافرين وحدهم ، بل يشمل الكافر وغريه 

للظاملني : أن اآلية نقيض للقول: كما أن الرازي جلأ إىل املنطق إلثبات الشفاعة ، فقالـ 
ومبا أن . علم أن نقيضها جزئية سالبةمحيم وشفيع ، وهذا القول قضية كلية موجبة ، مع ال

فدل ذلك على . القضية السالبة تكذب عند كذب بعض الصور فقط، وليس يف مجيعها
أن حكم اآلية ليس كليا ، وإمنا وقع على البعض ، وهذا إثبات لوقوع الشفاعة على 

  ).158(البعض 
: " تدلت بقوله تعاىلهذا، وملا احتجت املرجئة بأن املسلم العاصي ال يدخل النار، واسـ 

 فتمسك الرازي هبذه اآلية ، وبقوله ).159(" ِإنَّ الِْخْزَي الَْيْوَم َوالسُّوَء َعلَى الْكَاِفِريَن 
 فركب من جمموع اآليتني قياسا، ).160(" َربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَته :" تعاىل

  :على هيئة الشكل األول
   .- أي ال خيزى - يدخل النار  ال مؤمن -
  .وصاحب الكبرية مؤمن -
  ).161(فيلزم أن صاحب الكبرية ال يدخل النار  -

  .فاآليات هنا تثبت املقدمتني ، ولكن نتيجتهما عقلية
  هكذا، نستطيع القول بأن طريقة الرازي جتمع بني املنهج العقلي واملنهج:الوجه اخلامس

ينهما يف بعض األحيان، وهذه الطريقة كانت هلا نتائج اإلخباري، حيث يصعب الفصل ب
. عظيمة على الفكر الفلسفي اإلسالمي ، الذي أصبح يعتمد من بعده على العقل والنقل معا

وصارت بعض الفرق اليت كانت تعتمد على النقل احملض تدخل يف خطاهبا الفكر الكالمي 
، ويف ) هـ 728ت(على رأسهم ابن تيمية واألساليب العقلية ، أمثال احلنابلة املتأخرين ، و

الوقت نفسه أفل جنم املعتزلة الذين كانوا أنصارا لالجتاه العقلي،بسبب مزامحة الفرق األخرى 
  .لإلنتاج الفكري العقلي، كاألشاعرة

 ويظهر مما سبق أن متجيد الرازي للعقل ، ومنحه هذه املكانة الرفيعة ، :الوجه السادس
يس الغرض منه أن يلغي النقل او حيد من مكانته وأمهيته ، وإمنا الغرض واألمهية القصوى ، ل

احلقيقي هو أن يشري إىل فضله ودوره يف فهم النقل نفسه ، وماعدا ذلك ، مما يقول الفالسفة 
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فإن الرازي ال يقول به ، ألن للعقل حدودا . أو املعتزلة من كونه يستطيع اخلوض يف كل شيء
  . يرقى بعدها إىل ما فوقها ، إال بإذن رب العاملنيال يتعداها ، ومكانة ال

أن الرازي قلت ثقته بالعقل يف أواخر أيامه، ملا بلغ أوج كماله : لقد صدق من قال
العلمي، وبالفعل فقد أدرك قصوره ومال عنه إىل الرتعة الصوفية، كأيب حامد الغزايل 

  :متاما ، إنه يقول يف مطلع قصيدة يف هذا الباب) هـ505ت(
  )162(                      هناية إقدام العقول عقال      وأكثر سعي العاملني ضالل 

 وبالفعل ، فإن الرازي قد تعرف على حقيقة  العقل وحدوده ، واستطاع الولوج إىل 
أغوار علوم كثرية ، كما تراكمت  لديه معارف جليلة، وحصلت له جتربة عميقة جدا ، وصار 

  ).163("لبشرية تتالشى وتضمحل يف تلك املضايق العميقة واملناهج اخلفيةأن العقول ا:" يرى
بل يف مجيع مصنفاته، إنه . هذا، وقد ذهب إىل هذا املوقف، ليس عند االحتضار فقط

أن القضايا العقلية احملضة  يصعب حتصيل العلم هبا على سبيل التمام والكمال إال للعقالء :"يقول
عراض عن قضايا احلس واخليال وألفوا استحضار املعقوالت اجملردة ، الكاملني الذين تعودوا اإل

وأما العقل ، فإنه مصباح :"  ويقول يف موضع آخر).164(" ومثل هذا اإلنسان يكون كالنادر
ضعيف، إمنا حصل بعد استيالء تلك التسعة عشر على مملكة البدن، وإذا كان كذلك ، فالظاهر 

وس واألرواح ، فإذا مات البدن، بقيت النفس يف اخلسران أن حب الدنيا يستويل على النف
 وهو مصباح تؤثر عليه عوامل وتضعفه ، وهي تتعلق باستيالء حب الدنيا ).165(" واحلرمان 

ِإنَّ :"  وقد استدل أيضا بقوله تعال).166(على النفس ، ومراتب الناس يف الدنيا بعد ذلك
  ).167(" اإلنسان لَِفي ُخْسٍر 

الدالئل اليت أقامها على قصور العقل ، أن التعقل حيصل بارتسام صورة املعلوم هذا، ومن 
يف العامل ، حبيث تتساوى تلك الصور يف املاهية مع املعلوم ، وإذا ادعينا معرفة اهللا هبذه الطريقة، 

  .)168(فإن صورته يف عقولنا تكون مساوية ملاهيته وتقال على أشخاص عدة ، وهذا حمال
وهذا ما انتهى إليه العقل الضعيف، وجالل اهللا تعاىل مرته من :" لك املعرفة ويقول عن ت

  .)169(" غايات عقول العقالء وهنايات علوم العلماء 
ويذهب الرازي إىل أن قصور العقل ليس يف الغيبيات فقط ، وإمنا يف معرفة النفس 

 مثل املسائل الظاهرية ، واجلسم ، ومعرفة املكان والزمان أيضا ، ألن العقل يتحري كثريا يف
  .)170(فكيف يقدر على معرفة أخفى األشياء 
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إن كل ما يقدر عليه العقل هو اإلقرار بالكامل املطلق ، وترتيهه عن النقائص إمجاال ، أما 
  .)171(التفصيل فليس من شأنه 

ة ، هذا، ومل يغفل عن الطرائق األخرى اليت ميكن أن تؤدي إىل املعرفة الصادقة واليقيني
وهي طرائق أصحاب الكماالت، كاألنبياء واحلكماء واألولياء ، وألن علم هؤالء يرتل عليهم 

: " الذي يشري إليه قوله تعاىل. )172(بفضل من اهللا تعاىل ، ويسمى هذا العلم بالعلم اللدين 
  .)173(" َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلْما 

، ألن نور العلم له عيوب ، كعيوب النار، فنور فالعلم العقلي مليء بالشبهات والغفالت 
النار ممزوج بدخان يسّود الثوب وجيفف الدماغ، ومثله نور العقل فهو ممزوج بدخان 

  .الشبهات
ومثلهما اإلشراق واالحتراق ، فإشراق نور العقل عند وقوعه على الدالئل، وأما اإلحراق 

ء ، فإن نور السراج ينطفئ بأدىن سبب ، وكذلك اإلضاءة واالنطفا. فعند وقوعه على الشبهات
ويضيء يف البيت الصغري ، أما يف الصحراء فيزول ونور العقل مثله ، ينطفيء بأدىن شبهة ، 

  ).174(ويضيء عند استعماله يف املطالب العالية ، وغريها من الصفات املشتركة 
ية الشريفة إىل أن هذا، وينتهي بعد كل هذا االستقصاء والبحث العميق يف املطالب العال

  .)175(احلكم على تلك األشياء بالنفي أو اإلثبات ، إمنا هو علم ال يعلمه إال اهللا العلي العليم 
َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلِْم ِإلَّا : "مثل قوله تعاىل. )176(ويستدل عليه مبا جاء يف الكتاب اإلهلي 

  ).178(" َد   َربَِّك ِإلَّا ُهوَوَما َيْعلَُم ُجُنو: "  وقوله)177(" قَِليالً 
إن هذا التشكيك يف العقل وبيان قصوره يف جماالت عديدة ال يريد به سلب دوره يف 
حتصيل العلم ، وإمنا املراد بذلك البحث عن املصدر احلقيقي للعلم ، وأما مكانته ضمن القدرات 

  .ها فيما مّرالنفسية ، وطرائق املعرفة اإلنسانية فمحفوظة عنده ، كما كان يرا
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  يف املصدر احلقيقي للعلم: املبحث الرابع 
لقد رأينا يف املبحث  السابق، كيف قلت ثقة الرازي يف العقل، أمام مصادر أخرى، 
كالنبوة وطريقة الكشف، ألنه يذهب إىل القول أن بديهة العقل تقّر بقيام الدليل على إثبات أمر 

  ).179( ، ملا يقوم الدليل عليه، وإال فوجب التوقفأو نفيه، ويعين هذا أن القضاء يكون بأمر
  :والتوقف عنده على وجهني 

يتوقف العقل إزاء معرفة الذات اإلهلية املخصوصة ، وقد استدل الرازي : الوجه األول
على ذلك ، حبجج كثرية ، ويف مواضع عديدة يف مصنفاته ، نذكر هنا واحدة منها ، وهي تغين 

د نفي املعرفة بالذات اإلهلية املخصوصة ، قدم وجوه املعلوم عند البشر ، عن الباقي، إنه ملا أرا
وهي كونه معلوما إما بالوجود أو بكيفية ذلك ، أو باإلضافة أو بالسلب ومبا أن العلم هبذه 

أننا ال : فإنه حيق القول. الوجوه األربعة ليس شيء منها يوجب العلم بتلك الذات املخصوصة
  ).180(وصة نعرف حقيقتها املخص

وبالفعل،  فالعلم باهللا احلاصل بالعقل البشري ليس علما بالذات املخصوصة ، وهي ذات 
اهللا تعاىل ، وهكذا فعلمنا بأنه واجب الوجود لذاته أو دائم الوجود ، ليس علما بذاته 

وهو يثبت أن معرفة العقل البشري ال تدرك ذات اهللا املخصوصة ، وال . )181(املخصوصة 
  ).182(لعلم هبا ، فيكون العلم بالذات املخصوصة هللا تعاىل ليس حاصال لنا توجب ا

رأينا يف املبحث السابق أن العقل يتوقف يف األمور الطبيعية كمسائل احلياة : الوجه الثاين
والزمان وغريها ، فكيف ال يتوقف يف املباحث اإلهلية ومضايقها ؟ لذلك فال يبقى لإلنسان إال 

وللرازي مواقف يف مصادر العلم، . )183(هللا تعاىل يف إفاضة املعارف احلقيقية االلتجاء إىل ا
  : وجوابات حسنة على إشكاليات العلماء، وتلك املواقف هي

 تقدم الكالم على أن الرازي قلّت ثقته بالعقل يف أواخر حياته، ولكنه ال :املوقف األول
ملطالب العالية ومنها معرفة إله العامل ، من يرفض بتاتا املعرفة العقلية ، بل يعترب أن معرفة ا

مهمات العاقل، ولكن حبسب الطاقة البشرية، وهلذا فإن ما جيب أن يعرف عنه هو صفاته ، 
  ).184(وترتيهه عن الشريك ، وتقديسه 
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أما معرفة اإلنسان لنفسه ، وملا ينبغي أن يكون عليه ، فإهنا معرفة ناقصة، : املوقف الثاين
وكان البحث عن أحكام األفعال من الوجوب . )185( األنبياء هداة للبشر وهلذا بعث اهللا

  .فثبت أن اإلنسان ضعيف وحمتاج، فالبد من نيب).  186(واجلواز واحلظر مستفادا من السمع 
فالنبوة تدعو إىل التصديق برسالة ، وإىل االستجابة جلملة من األوامر والنواهي ، اليت 

وتبني سبل الفوز يف اآلخرة ، وهي دعوة تطلب أوال اإلميان باهللا تعاىل ، تنظم احلياة الدنيوية ، 
واملعرفة بصفاته، مث تتدرج نزوال إىل ما جيب أن يكون عليه اإلنسان، مث إىل حالة بعد املوت، 
وهذا كله يشكل دواعي وصوارف يف القلوب ، حبيث يكون فعل اإلنسان صادرا عن داعية 

  ).188(ا للفهم والشعور ال العقل ويكون القلب موضع. )187(
وقد استدل الرازي باآليات واألخبار على أن القلب حمل الفهم والذكر، : املوقف الثالث

: وقوله تعاىل). 189("َعلَى قَلِْبك. َنَزلَ ِبِه الرُّوُح الْأَِمُني. َوِإنَُّه لََتْنِزيلُ َربِّ الَْعالَِمَني:" بقوله تعاىل
ِمَن : " وقوله تعاىل ).190(" ِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَ"

ِإلَّا َمْن أُكِْرَه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ :" وقوله تعاىل. )191(" الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا ِبأَفَْواِهِهْم َولَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم 
واملراد من سرد هذا العدد الكبري ). 193("كتب يف قلوهبم اإلميان:"  وقوله تعاىل.)192("ِبالِْأَميان 

  ).194(من اآليات من أجل  أن يثبت مبا ال يدع جماال للشك أن القلب هو حمل املعارف والذكر 
 لَُهْم أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرِض فََتكُونَ: "  بدليل قوله تعاىل).195(وأنه هو حمل التعقل أيضا 

  ).197(" لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ ِبَها : "  وقوله ).196(" قُلُوٌب َيْعِقلُونَ ِبَها 
أال إن يف اجلسد : " ومن األخبار اليت ذكرها الرازي كأدلة قوله عليه الصالة والسالم

 ).198(" مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب
 هكذا فاألخبار ).199(" يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك : " وله عليه الصالة والسالم وق

  ).200(تثبت هي األخرى أيضا أن مصدر التعقل والذكر هو القلب 
 إذا كان الرازي يرى أن مستودع املعرفة هو القلب ، فإن مصدرها :املوقف الرابع

أال إن ريب أمرين أن : " لرسول صلى اهللا عليه وسلم احلقيقي عنده هو اهللا تعاىل ، وذلك لقول ا
  ).201(" أعلمكم ما جهلتم مما علمين 

فاإلنسان حيصل على املعرفة ويعقل األشياء عن طريقة النبوة ، وما شاهبها كاحلكمة والتصوف 
، على ما أقره مجهور العقالء ، لذلك صنف البشر إىل أقسام أو درجات ، حسب املراتب 
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األنبياء واألولياء واحلكماء الذين يشتغلون باإلهليات ، وأما :  والتجرد على النحو اآليتالشرفية ،
ألجل : أما احلكماء الطبيعيون والرياضيون فالفائدة يف وجودهم : " عن مقابل هؤالء فيقول

مصاحل احلياة العاجلة وملا كانت هذه احلياة خسيسة كان اخلادمون هلا غري موصوفني 
  ).202("بالشرف

رائق يف ترتيبه ، ويرى من  إن الرازي يقدم طريقة النبوة على سائر الط:املوقف اخلامس
  : بعد هذا أن مهمات األنبياء على قسمني 

  .إزالة ما ال ينبغي -
  .وحتصيل ما ينبغي -

والقسم األول منهما متقدم على التايل، ألنه يزيل ما هو فاسد ، ويفسح اجملال ، لكي 
  ).203(ينبغي أن يكون حتصل أمور ما 

ولقد بني الرازي من بعد هذا ، ويف مواضيع كثرية من مؤلفاته أن املراد من النبوة 
  ).204(االشتغال بعبادة اهللا تعاىل، وكيفية صدور الفوائد عن األنبياء ،ومعاجلة األرواح البشرية

دعو إىل التوحيد وملا نظر يف نبوة األنبياء ، فوجد أن دعوة حممد عليه الصالة والسالم ت
والترتيه ، وتبطل شبهات أهل األديان األخرى كاليهود والنصارى واجملوس ، لقد فسر انتشار 
األنوار  احملمدية بسرعة فائقة يف أرجاء العامل ، مبا أزالته من غشوات كانت عالقة بقلوب 

  ).205(الناس
دات ، الذين ميكن أن هذا، وأما القسم الثاين ، فهم األولياء وأهل الرياضات واملشاه

اليت ليست معرفتها يف استطاعة الناس العاديني وال يف استطاعتهم . تنكشف هلم بعض احلقائق
هم أيضا على الدوام ، لو أن اهللا تعاىل أهلمهم وأيدهم بأنواره ، وإال فكيف نفسر مقاومتهم 

  .وغلبتهم لقوى العامل اجلسماين
نحه اهللا تعاىل لعباده من العلم والقوى واملال،  إن الرازي يؤمن مبا مي:املوقف السادس

): "  هـ40ت (ويستدل عليه بأقوال األولياء واحلكماء املعتربين ، كقول علي بن أيب طالب 
فاألنبياء واألولياء ال " لذلك أيضا " واهللا ما قلعت باب خيرب بقوة جسدانية ولكن بقوة إهلية 

  ).206(" نا عند ظهور األحوال الروحانية عليهم يبالون بكثرة األعداء وال يقيمون هلم وز
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وهذا يدل بوضوح على أن حصول القوة والعلم لديه هو من اهللا تعاىل ، بل بإعانة منه 
ال أعبد رّبا مل أره، : هل رأيت ربك ؟ فقال : " ملن يشاء ، وقد سئل على بن أيب طالب أيضا

القلوب حبقائق ] ة العيان ، ولكن رأتهالعيون مبشاهد[ما رأته : كيف رأيته؟ فقال: فقيل له
  ).207(" العرفان 

عرفت ريب بريب ، ولوال : مبا عرفت ربك ؟ قال: " وكذلك ، سئل ذو النون املصري
  ).208(" ملا عرفت ريب ] أخربين[ريب 

 وملا جعل الرازي علم اليقني واردات ترد على النفوس ، فقد لقي مذهبه :املوقف السابع
هو واردات ترد : " الذي قال)  هـ728ت ( عند خصومه، كابن تيمية هذا استحسانا حىت

بأن علم اليقني : " وينقل جوابه عمن اعترض عليه". على النفوس ، تعجز النفوس عن رّدها 
  ).209(" عندنا هو موجود بالضرورة ال بالنظر ، وهو جواب حسن

لعلم ، كما رأينا ، بدالئل هذا، وصفوة القول ، أن الرازي حاول إثبات املصدر احلقيقي ل
املعقول واملنقول واالستقراء ، ليؤكد أن اهللا سبحانه وتعاىل عامل بكل شيء ، وواهب للعلم ، 

  .وال ميلك علم اليقني أو العلم اللدين سواه
  : ولقد بّين مع هذا أن العلم اإلنساين هو على قسمني

 يتعدى فيه العقل احلدود ما حيصل عند اإلنسان بقرحية العقل، وهو علم ال: األول
  .املرسومة له سلفا
هو ما يهبه اهللا تعاىل لإلنسان، بطريقة الكشف ، لذلك ال حيتاج اإلنسان يف هذه : والثاين

احلالة إىل قرحية العقل، بل حيتاج إىل األنوار اإلهلية ، اليت ترد إليه بدون واسطة ، ومها قسمان 
  .يقّر الرازي  هبما معا
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  .مذهب الرازي على طريقة القرآن الكرمي : املبحث اخلامس
 أن طريقة القرآن الكرمي تقوم على وجوب التسليم بقضاء اهللا السابقنيرأينا يف املبحثني 

تعاىل وقدره ، وأن طريقة العقل ال تفي بأغراض املعرفة الدنيوية، وال بأسرار معرفة اإلهليات، 
  :والدليل عليه بوجوه. ن يشاء ،كباقي النعم األخرىألن العلم احلقيقي رباين، وال يهبه اهللا إال مل

 وقدره ، فال يعزب عن – تعاىل –أن الكل بقضاء اهللا : "  يقول الرازي:الوجه األول
  ).210(" علمه وحكمه مثقال ذرة يف السموات واألرض 

ولقد انتهى إىل هذا، بعد حبث ونظر ، وحتصيل نادر ، ويقني راسخ ، حيث  تبني له  أن 
قة القرآن الكرمي تتميز بالوحدة واالنسجام ، أي بسمات ال توجد يف أية طريقة أخرى ، طري

وحاصلها املنع عن التعمق ، وعدم اخلوض يف القيل والقال ، ومحل الفهم والعقل على 
 وهو ما جيب على اإلنسان إذا ما أراد الوصول إىل ).211(االستكثار من دالئل األنفس واآلفاق 

  . من وجودهمعرفة الغاية
لقد استنتجنا من مؤلفات الرازي أنه يؤثر طريقة القرآن الكرمي على الطرائق الكالمية 

فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة اليت : " واملناهج الفلسفية، وهاهو  يصرح بذلك يف وصيته
  ).212( "وجدهتا يف القرآن العظيم ، ألنه يسعى يف تسليم العظمة واجلالل بالكلية هللا تعاىل

أن دالئل املتكلمني واحلكماء ال يعين أهنا ناقصة وضعيفة ، بل هي كاملة : " ويقول أيضا
ئلها دقيقة ، وهبا تتبدد وقوية ولكن طريقة القرآن الكرمي أقرب إىل احلق والصواب، ألن دال

  ).213("الشبهات
أعجب . القرآنوملا اعترف الرازي يف وصيته ، بأن أفضل الطرائق طريقة : الوجه الثاين

هبذا االعتراف إعجابا شديدا ، ونقل عبارته املذكورة يف الوصية، يف ) ـ ه728ت(ابن تيمية 
لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي : "مواضع كثرية يف كتبه، وهي

  ).214(" عليال وال تروي غليال ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن
جاب ابن تيمية هبذه العبارة وترديده هلا يف كتبه ينبغي لنا أن نذكر بأنه ومهما يكن إع

 ).215(طعن فيه ، واعتربه من أكثر الناس طعنا يف األدلة السمعية ، ومتسكا بكوهنا ال تفيد اليقني 
وهذا غري صحيح متاما ، ألن الشواهد اليت ذكرناها إىل حد اآلن عن اختياره لطريقة القرآن 

  .أخوذة من مصنفاته ، وتغين عن كل تعليقالكرمي  م



 166

ورأيت أصح : هكذا ، لقد وجدنا علماء كثريين نقلوا  من كالم الرازي هذه العبارة 
  . وقد ذكروها باستدالالهتا كما جاءت يف الوصية).216(الطرق طريقة القرآن 

 أن هذه إال: "ومن كالم الرازي الصريح والواضح على تعلقه بطريقة القرآن الكرمي، قوله
  ).217(" أهنا أقرب الطرق إىل احلق والصواب : الطريقة املذكورة يف القرآن الكرمي عندي

وأما كيف توصل إىل إدراك ما يف هذه الطريقة من صواب وحق، فإنه : الوجه الثالث
  ).218(حكى عن نفسه، أنه ترك التعصب، وجّرب، ومن فعل مثله يعلم أن احلق هو ما ذكره

 التجربة الذاتية توصل إىل معرفة احلق تبارك وتعاىل ، وهي من السبل ولقد أوضح أن
الواردة يف طريقة القرآن الكرمي ، وقد استدل على ذلك مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

ويعين هذا أن العارف لنفسه يتعرف على . )219("من عرف نفسه فقد عرف ربه : " أنه قال
ه ، بطريقة املخالفة ، ألن من عرف نفسه باحلدوث عرف ربه بالقدم دالئل توصله إىل معرفة رب

  ).220(، ومن عرف نفسه باإلمكان عرف ربه بالوجوب 
. هذا ، ولقد وجدنا يف مصنفات الرازي ما يؤكد أن تعويله كان دوما على اهللا تعاىل

د املرسلني وكتايب ديين متابعة حممد سي: وأقول : " وأنه كان يكثر الدعاء ، مثلما جاء يف قوله
  ).221(" هو القرآن العظيم ، وتعويلي يف طلب الدين عليهما 

وأعلم أنه ليس يل أحد سواك ، وال أجد حمسنا سواك، : " وكان من دعائه ورجائه قوله 
  ).222(" وأنا معترف بالزلة والقصور ، والعيب والفتور ، فال ختيب رجائي ، وال ترد دعائي

ته واحلاسدين له ، يتهمونه بإيراد الشبهات واستكثار السؤاالت ، إن الطاعنني يف مصنفا
وهو ال يقدر على حلها ، وهذا غري صحيح ،ألنه ذكر يف الوصية أن املراد من ذلك هو تشحيذ 
اخلاطر وطلب ممن وجد فيها شيئا مضرا أن حيذفه ، وأن ال يؤاخذه به ، ألن ما حصله من 

  ).223( ، وأن اعتماده فيها كان على اهللا تعاىل العلوم ، كان حبسب الطاقة البشرية
 لقد تقدم الكالم على أنه ال يفصل بني الرباهني العقلية واآليات القرآنية :الوجه الرابع

واألخبار ، ألنه يعتقد أن اجلمع بينها يشكل الطريقة املثلى ، وهي طريقة من جرهبا مل يبق يف 
ويعين هبذا التسهيل ).224(ن سهلها اهللا عليه قلبه شك بصحة مذهبه ، وهي أيضا طريقة مل

االعتماد على اهللا تعاىل أوال ، مث تأيت اإلعانة والتوفيق منه ثانيا ، ولقد كان هذا هو مذهب 
  ).225(الرازي حسبما أعلن عنه صراحة يف مصنفاته 
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فهو ال هذا، ومن يظن أنه جيمع بني الرباهني العقلية واآليات واألخبار يف مجيع املسائل ، 
تربير طعنه فيه ، )  هـ728ت (يريد إال الطعن فيه ، بتقويله ما مل يقل ، مثلما حاول ابن تيمية 

  ).226(خاصة ملا قدم العقل على السمع ، يف بعض املسائل ، وتأويل بعض اآليات 
إن الرازي قد خيطئ يف مسألة ما ، ولكن األحكام املطلقة عليه ليست : الوجه اخلامس

قال ومسعا ، ألن كتبه مملوءة باالحتجاج باألدلة السمعية اخلربية ، ومن التناقض صحيحة ، ع
  .احلكم عليه بالتشكيك يف دينه ، واحلكم عليه يف اآلن نفسه بأنه يقول باجلرب

فاجلمع بني الرباهني العقلية واآليات واألخبار ليس مطلقا لديه ، ألنه مييز بني املسائل ، 
ج بالرباهني العقلية واألدلة السمعية ، ومنها ما يقبل االحتجاج باألدلة فمنها ما يقبل االحتجا

انا ال نثبت صحة رؤية اهللا تعاىل بالدليل العقلي ، : " السمعية فقط ، كقوله يف رؤية اهللا تعاىل
  ).227(" بل نتمسك يف هذه املسألة بظواهر القرآن واألحاديث 
 الطريقة القرآنية اليت تتضمن الطرائق ومما الشك فيه أن مذهب الرازي مل خيرج عن

املذكورة  سابقا ، كإعمال العقل والتصديق بالنبوات ، واالهتداء باألنوار اإلهلية ، ويعين هذا 
أن معارفنا العقلية ليست متعارضة مع املعارف اليت مينحها اهللا سبحانه وتعاىل عن طريق النبوة 

 واحدة ، مهما تعددت الطرائق اليت حتصل هبا ، وهي عند أو اهلبة املباشرة ، ألن املعرفة احلقيقية
  الرازي تأيت كلها من عند اهللا تعاىل، فال حيصل شيء منها إال بإذنه 

وبالفعل، فإذا كان اهللا تعاىل املصدر احلقيقي للمعرفة احلقيقية ، فإن طريقة كتابه املرتل 
  .اختذها الرازي مذهبا لهعلى سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل طريقة ، ولذلك 
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  .يف أن مذهب الرازي من السنة النبوية: املبحث السادس 
 لقد عرفنا يف الفصل األول من الباب األول ، أن الرازي نشأ يف أسرة سنية ، وتلقى علومه 
على أهل السنة ، وأنه ملا قوي عوده يف العلوم ، تبىن مذهب السنة واجلماعة عن بصرية 

 تقليد أو جمرد إمعية ، وقد دافع عنه بقوة ال مثيل هلا ضد مجيع اخلصوم واختيار ، ال عن
بالعقل وبالنقل أيضا ، كما تدل على ذلك مصنفاته اململوءة باألحاديث النبوية ، وأقوال 

  .الصحابة رضوان اهللا عليهم ، وستأيت شواهد على ذلك، كدالئل على ما نريد إثباته
قفه منه على ض إما تواتر أو آحاد ، فقد بىن الرازي موملا كان النقل احمل: الشاهد األول

ما اتفق عليه األصوليون ، وهو أنه ال جيوز التمسك بأخبار اآلحاد ، ألن خرب الواحد مظنون، 
  ).228(خاصة يف املسائل اليقينية 

هذا ، وملا رأى أن أكثر احملدثني كفروا الروافض بسبب ادعائهم لعصمة علي بن أيب 
فشكك يف صحة روايات بعض الرواة ، ألهنم غري معصومني، وألن )  هـ40ت (طالب 

  ).229(عيبهم أهنم ال مييزون بني حسن الظن وبني القطع واليقني 
ألنه ليس . بينما هو أوجب على نفسه إحسان الظن هبؤالء الرواة ، من غري جزم ويقني

فيتعدى األمر إىل اجلزم واليقني يف كاحملدثني الذين يعتقدون أن جمرد حسن الظن هبؤالء الرواة ، 
 وقد احتج بشدة على استنتاجات هؤالء احملدثني بأن من اهتم بالرفض فال ).230(العلوم واملعارف

                            : تقبل روايته ، حيث جاء ذلك االحتجاج على هيئة قياس من الشكل األول 
  . روايته                        كل رافضي ال تقبل
  .                                وفالن رافضي

  .                                فيلزم أن فالنا ال تقبل روايته
وقد يتعجب منهم اإلنسان ملا جعلوا جمرد االهتام بالرفض علة يف نفي صحة رواية الرواة، 

   : ومل جيعلوا التصريح بالتشبيه علة ، كأن يقال 
                           كل مصرح بالتشبيه جاهل بربه

  .                                وفالن مصرح بالتشبيه
  .                                فيلزم أن فالنا جاهل بربه

  أو            كل جاهل بربه ال تقبل روايته
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                 وفالن جاهل بربه
  )231(.  أن فالنا ال تقبل روايته               فيلزم

هكذا ، ثبت عند الرازي أنه ال جيوز التمسك بأخبار اآلحاد يف اليقينيات، كمسألة 
القضاء والقدر اليت هي قطعية يقينية، ال يصح إثباهتا أو نفيها باخلرب الواحد الذي يفيد 

  ).232(الظن
رآن الكرمي ، وهي توجب لقد رأينا فيما سبق أنه كان على الطريقة الواردة يف الق

التصديق باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، كما أنه كان شديد التعلق 
باألحاديث النبوية ومناقب الصحابة واألئمة املعتربين ، وقد واظب على هذه الطريقة إىل مماته ، 

صحيحة املتفق عليها بني فكل ما ورد يف القرآن واألخبار ال: " أليس هو الذي يقول يف الوصية 
  ).233(" األئمة املتبعني للمعىن الواحد ، فهو كما هو 

ويعين هذا أنه مل يكن مبدال وال مغريا ملا ورد يف القرآن الكرمي ، وال للسنة النبوية ، وهو 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم : "من العلماء املتمسكني بقوله عليه الصالة والسالم 

  ).234(" تاب اهللا وسنة نبيه ك: هبما 
 لقد ظل متمسكا بالسنة احملمدية طوال حياته ، بدليل أنه كان يكثر من :الشاهد الثاين

 ).235(االستدالل باألحاديث الشريفة وسري الصحابة على املسألة الواحدة يف بعض األحيان 
إن : " وية ، إنه يقولوهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على سعة اطالعه ودرايته باألخبار النب

األحاديث الواردة يف هذا الباب كثرية ومن وقف على كيفية االستدالل هبذه األخبار اليت 
  ).236(" واهللا أعلم. رويناها ، أمكنه التمسك بسائر األخبار الواردة يف هذا الباب

اليت ال هذا، ولقد كان يعّول على أخبار األنبياء عليهم السالم ، يف إثبات بعض املسائل 
. يصح إثباهتا إال هبا ، مثل مسألة الرؤية اليت ظهرت له دالئل النفاة هلا واملثبتني يف غاية الضعف

ولكنه ملا وجد يف أخبار األنبياء عليهم السالم وأصحاب املكاشفات ما يدل على جواز وقوعها 
  . فلم يتردد يف جتويزها).237(

: والقدر بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  لقد استدل يف مسألة اجلرب :الشاهد الثالث
ما من نفس منفوسة ، إال وقد كتب مكاهنا من اجلنة أو النار ، وإال قد كتبت شقية أو ["

ال ولكن اعملوا : " أفال نتكل على كتابنا يا رسول اهللا وندع العمل؟ قال: فقال رجل " سعيدة
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 ، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل فكل ميسر ، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء
فََسُنَيسُِّرُه . َوَصدََّق ِبالُْحْسَنى. فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى: " مث تال هذه اآلية: " قال" أهل السعادة

  ).239(.] )238(" فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى . َوكَذََّب ِبالُْحْسَنى. َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى. ِللُْيْسَرى
 ).240(إن هذا احلديث عند الرازي يدل على أن جمموع القدرة والداعي يوجب الفعل 

ويعين بقوله أن جمموع القدرة والداعي مستلزم للفعل ، أن اهللا تعاىل هو اخلالق للدواعي ، 
  ).241(ولألفعال املخصوصة ، وهو ما يذهب إليه عن اختيار 

أن عمر بن : " يف املطأ )  هـ179ت ( مالك وقد استدل عليه أيضا مبا رواه اإلمام
َوِإذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى : " اخلطاب سئل عن قوله تعاىل

، فقال سئل رسول اهللا عنها :  قال عمر بن اخلطاب ).242(" أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت ِبَربِّكُْم قَالُوا َبلَى 
خلقت : إن اهللا خلق آدم ، مث مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذريته ، فقال: " رسول اهللا 

هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون، مث مسح ظهره فاستخرج منه ذريته، فقال هؤالء للنار، 
  ).243(" وبعمل أهل النار يعملون 

جلرب ، إال أن الرازي يف احلقيقة ومن املعلوم أن كل من متسك هبذا املذهب قد يتهم با
يرفض التواكل ، ويرى أن املراد بالقضاء هو وضع األسباب اليت يلزم من التقائها مصادفة 
حدوث الفعل ، هذا وقد حيتمل معىن آخر ، وهو علم اهللا تعاىل بوقوع الفعل أو حكمه 

  ).244(بوقوعه، ولذلك يقرر الرازي أن العبد ال استقالل له بالفعل والترك 
 58ت (ومن مجلة األحاديث اليت استدل هبا أيضا لتدعيم رأيه، حديث روته عائشة 

إن اهللا خلق اجلنة ، وخلق هلا أهال ، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت ) : " هـ
). 245(" وهم يف أصالب آبائهم ، وخلق النار ، وخلق هلا أهال ، وهم يف أصالب آبائهم 

  ).246( به ظاهر واالستدالل
أنا جليس : "  وأما عن مسألة السعادة فقد استدل الرازي حبديث قدسي :الشاهد الرابع

 ويعين هذا احلديث أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات اجلسمانية، ).247(" من ذكرين 
كمية على أن قد دلت الشواهد النبوية واملعامل احل: " ويقول أن السعادات اجلسمانية ، مث يقول 

  ).248(" اجلهل هبذا الباب يوجب العذاب الدائم واخلسار املطلق 
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إنّ هللا سبعني حجابا :" وأما عن قصور العقل، فقد استدل هبذا احلديث:الشاهد اخلامس
     ).249(من نور، لو كشفها ألحرقت ُسبحات وجهه كل ما يف السموات واألرض

من احتجب عن العقول بشدة ظهوره ، سبحان : " مث أردفه بقول بعض الصاحلني 
  ).250(" واختفى عنها بكمال نوره 
 وأما عمن عاب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم كثرة الزوجات ، :الشاهد السادس

. لو حقا رسوال من عند اهللا ، ملا اشتغل بأمر النساء ، بل كان جيب عليه اإلعراض عنهن: وقال
عليه السالم ثالمثائة امرأة مهرية ، وسبعمائة سرية ، ولداود أن لسليمان : فقد رّد عليه بقوله 

ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا : " مث استدل بقوله تعاىل). 251(مائة امرأة 
  ).252(" وذرية 

 ومن فضائل الدعوة احملمدية يف رأيه ، أهنا أحسن طريقة يف الدعوة إىل :الشاهد السابع
، ألهنا تعظم اهللا تعاىل على سبيل اإلمجال ، ومتنع اخلوض يف التفصيل ، وترتهه عبادة اهللا تعاىل 

  ).254( ، لذلك كانت أفضل طريقة )253(" واهللا الغين وأنتم الفقراء: " مبا جاء يف قوله تعاىل
:" فهو ظاهر يف مصنفاته ، كقوله. هذا وأما ميل الرازي إىل أهل البيت: الشاهد الثامن

عرفت ريب بنقص :"أخذهتا من قول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهوهذه الداللة 
  ).255(" العزائم وفسخ اهلمم

ويقول عن مكانة وفضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، بقوله عليه الصالة والسالم 
 وملا كان هارون أفضل من كل أمة موسى ، ).256(" أنت مين مبرتلة هارون من موسى :"له

  ).257(وجب أن يكون علي أفضل من كل أمة حممد عليه السالم 
)  هـ458ت (واإلمام البيهقي ).  هـ241ت (ويقول عنه أيضا ، مبا رواه اإلمام أمحد 

من أراد أن ينظر يف آدم وفضله وإىل نوح يف تقواه وإىل : " أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).258("  ، فلينظر إىل علي بن أيب طالب إبراهيم يف حلمه، وإىل عيسى يف عبادته

 وأنه كان ).259(هذا ، ومن شدة تعلق الرازي بأهل البيت ، أنه كان يدعو بدعائمهم 
مع العلم بأن نسبه يرجع إىل أيب . يفضل علي بن أيب طالب على باقي الصحابة يف أمور كثرية

لروحانيات ، وتسود يف إن هذا ال حيصل إال ملن تغلب عليه ا).  هـ13ت (بكر الصديق 
  .تفكريه املعقوالت ، ويصري عبدا لربه ال لغريه
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 35ت (وعثمان )  هـ23ت (فهو مل جيحد فضائل باقي الصحابة كأيب بكر ، وعمر 
وغريهم ، ولكنه يتحدث عنهم مجيعا حبسن مقال وصدق لسان ، والدليل على ذلك أنه ) هـ

وأمثاهلا :"  املفاضلة بينه وبني أيب بكر ، يقولحينما يعدد فضائل علي بن أيب طالب، ويصل إىل
  ).260(" موجودة يف جانب أيب بكر 

هذا، ويف اخلتام ، ميكننا القول أن الرازي سار على الطريقة الواردة يف القرآن الكرمي ، 
واستلزم األخذ بالسنة النبوية واالستعانة . مع ذلك مل يقص الرباهني العقلية ، ألهنا وردت فيه

ومن تأمل يف هذه الرباهني العقلية ، وضم إليها هذه : " إنه يقول . يقة أو التجربة الكشفيةبالطر
ولكن . مل يبق يف قلبه شك يف صحة مذهبنا: اآليات، وهذا اخلرب خاصة ، ورجع إىل نفسه 

  ).261(" ذلك إمنا يسهل على من سهله اهللا عليه 
قرآن الكرمي وبسنة خامت األنبياء إن ما ورد يف هذا الفصل ليدل على مدى تعلقه بال
وهذا سيظهر بوضوح أيضا يف . صلوات اهللا عليهم ، وعلى براعته يف اجلمع بني العقل والسمع

  .الفصول القادمة من هذا الباب
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  .234  ص 5 ج 3 مج التفسري الكبريالرازي ،  )108(
  .21سورة الدخان اآلية  )109(
  .39 ص اعتقادات فرق املسلمني واملشركنيالرازي ،  )110(
  .2سورة األعراف  اآلية  )111(
  .15  ص 14 ج 7  مج التفسري الكبريالرازي ،  )112(
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  .231 ص 7  ج املطالب العاليةالرازي ،  )113(
  .229 – 228  ص 7املصدر نفسه  ج  )114(
  .231  ص 7املصدر نفسه ج  )115(
  .225  ص 7املصدر نفسه  ج  )116(
  .46سورة الكهف اآلية  )117(
 ، والسجدة اآلية 59والفرقان اآلية . 2 ، والرعد اآلية 3 ، ويونس اآلية 54سورة األعراف اآلية  )118(

  .4 ، واحلديد اآلية 4
  .165  ص 25  ج 13  مج التفسري الكبريالرازي ،  )119(
  .234الرازي احملصل  ص  )120(
  .254 ، ص 4  ج الوايف بالوفياتالصفدي ،  )121(
  .73  ص 7  ج 4  مج التفسري الكبريالرازي ،  )122(
  .108  ص 7 ج 4املصدر نفسه  مج  )123(
احلديث ليس هكذا يف صحيح مسلم ، بل جاء هبذه . 191  ص 7  ج 4املصدر نفسه مج  )124(

  .10 ص 1ج " من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار : " الصيغة 
  .21ية سورة األنعام اآل )125(
ِإذْ قَالُوا َما : "  ، اآلية املتحدث عنها قوله تعاىل77  ص 13  ج 7  مج التفسري الكبريالرازي ،  )126(

  .91من سورة األنعام " أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَْنَزلَ الِْكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَسى 
  . نفسهااملصدر نفسه والصفحة )127(
  .51  ص  احملصلالرازي ، )128(
  .256  ص 1  ج املطالب العاليةالرازي ،   )129(
  .33 ، 32 ، 31سورة البقرة اآليات  )130(
  .256  ص 26  ج 13  مج التفسري الكبريالرازي ،  )131(
  .100 ، ص احملصلالرازي ،  )132(
  .103املصدر نفسه ، ص  )133(
  .43  ص 14  ج 7  مج التفسري الكبري ، الرازي )134(
  .468  ص 1  ج  املباحث الشرقيةالرازي ،  )135(
  .51  ص احملصلالرازي ،  )136(
  .104املصدر نفسه  ص  )137(
  .3سورة األعراف اآلية  )138(
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  .19  ص 14  ج 7  مج التفسري الكبريالرازي ،  )139(
  .40سورة األعراف اآلية  )140(
  .77  ص 14  ج 7  مج التفسري الكبريالرازي ،  )141(
  .214  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )142(
  .140 ص22ج  11 ، مجوالتفسري الكبري./ 258 –  257 ص1ج .األربعنيالرازي ،  )143(
  .5سورة الشعراء  اآلية  )144(
  .2سور األنبياء  اآلية  )145(
  .141  ص 22  ج 11  مج تفسري الكبريالالرازي ،  )146(
  .24سورة األنفال اآلية  )147(
  .243 ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )148(
  .51سورة األنفال اآلية  )149(
  .16  ص 7  ج املطالب العاليةالرازي ،  )150(
  .23  ص 2املصدر نفسه  ج  )151(
  .137  ص 1املصدر نفسه  ج  )152(
  .101  ص 1  ج 1  مج التفسري الكبريالرازي ،  )153(
  .73  ص 2  ج  األربعنيالرازي ،  )154(
  .115  ص 2  ج 1  مج التفسري الكبريالرازي ،  )155(
  .18سورة غافر اآلية  )156(
  .40  ص الشفاعة العظمىالرازي ،  )157(
  .56املصدر نفسه  ص  )158(
  .27سورة النحل  اآلية  )159(
  .192سورة آل عمران  اآلية  )160(
  .82-81  صالشفاعة العظمىالرازي،  )161(
  .64 ، ص 1950 سنة 9 ، جملة لواء اإلسالم ، العدد أعالم الثقافة اإلسالميةالتحرير ،  )162(
  .469  ص عيون األنبياء ، نقلها ابن أيب أصيبعة يف الوصيةالرازي ،  )163(
  .9  ص 13  ج 7  مج التفسري الكبريالرازي ،  )164(
  .113  ص 8  ج املطالب العاليةالرازي ،  )165(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )166(
  .2سورة العصر اآلية  )167(
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  .524 – 523  ص 2  ج املباحث الشرقيةالرازي ،  )168(
  .204  ص 1  ج األربعنيالرازي ،  )169(
  .43  ص 1  ج ب العاليةاملطالالرازي ،  )170(
  .49  ص 1املصدر نفسه ج )171(
  .280  ص 7املصدر نفسه ج  )172(
  .65سور الكهف اآلية  )173(
  .284 – 283  ص 7  ج املطالب العاليةالرازي ،  )174(
  .296  ص 7املصدر نفسه ج  )175(
  .385  ص 7املصدر نفسه ج )176(
  .85 سورة اإلسراء اآلية )177(
  .31سورة املدثر  اآلية  )178(
  .9  ص 2  ج املطالب العاليةالرازي ،  )179(
  .88  ص 2املصدر نفسه ج  )180(
  .89  ص 2املصدر نفسه ج  )181(
  .90  ص 2املصدر نفسه ج  )182(
  .98  ص 2املصدر نفسه ج  )183(
  .173  ص 26  ج 13  مج التفسري الكبريالرازي ،  )184(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )185(
  .146  ص 7  ج 4املصدر نفسه  مج  )186(
  .243  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )187(
  .168  ص 7املصدر نفسه  ج  )188(
  .194 إىل 192سورة الشعراء اآليات  )189(
  .37سورة ق اآلية  )190(
  .41سورة املائدة اآلية  )191(
  .105سورة النحل اآلية  )192(
  .22سورة اجملادلة اآلية  )193(
  .172 إىل 170  ص 7  ج املطالب العاليةالرازي ،  )194(
  .172  ص 7املصدر نفسه ج  )195(
  .46سورة احلج اآلية  )196(
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  .179سورة األعراف اآلية  )197(
 ص ،1981 ، دار الفكر سنة 1ي ج البخارصحيحويف . 1599 مسلم ، رقمه صحيحورد يف  )198(

  ".…أال وإن يف اجلسد : " غري أن بداية احلديث عندمها هكذا  . 19
اللهم مصرف : "مل نعثر يف الصحيحني على هذه الصيغة ، بل ورد يف صحيح مسلم ما يشبهه  )199(

" قلوبال ومقلب ال: " كما جاء يف املوطأ  . 2654رقمه " صرف قلوبنا على طاعتك . القلوب 
  .1032رقمه 

  .342  ص 9ج . /172  ص 7  ج املطالب العاليةالرازي ،  )200(
: " البخاري فقد ورد بصيغة أخرى صحيح  ، أما يف 2865 مسلم ، رقمه صحيحهكذا ورد يف  )201(

. 1ج" أنا أعلمكم باهللا وأن املعرفة فعل القلب لقول اهللا تعاىل ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم
  .365  ص 9ج .يف املطالب العاليةوجاء هذا احلديث  / .10ص

  .225  ص 7  ج املطالب العاليةالرازي ،  )202(
  .119  ص 8املصدر نفسه ج  )203(
  .121  ص 8املصدر نفسه ج  )204(
  .122  ص 8املصدر نفسه ج  )205(
  .258  ص 1املصدر نفسه ج  )206(
  .245  ص 1املصدر نفسه ج  )207(
  .املصدر نفسه الصفحة نفسها )208(
  .76  ص 2  مج جمموع فتاوىابن تيمية ،  )209(
  .117  ص 8  ج املطالب العاليةالرازي ،  )210(
  .236  ص 1املصدر نفسه ج  )211(
  .267أنظر الوصية يف عيون األنبياء البن ابن أصيبعة  ص  )212(
  .236 ص  1  ج املطالب العاليةالرازي ،  )213(
  ص 1 وموافقة صحيح املنقول لصريح املعقول  ج – 562  ص 5 مج جمموع فتاوىابن تيمية ،  )214(

  مكتبة ومطبعة حممد علي صييح 1 من جمموعة الرسائل الكربى  ج ورسالة الفرقان – 93
  .106 ، 97وأوالده ، القاهرة ، ص 

  .106  ص 1  ج رسالة الفرقانابن تيمية ،  )215(
  2  مج طبقات الشافعية ابن القاضي شهبة ، – 210  ص 61 ، طبقة تاريخ اإلسالمالذهيب ،  )216(

  .22  ص 5  ج شذرات الذهب ابن العماد – 397ص 
  .236  ص 1  ج املطالب العاليةالرازي ،  )217(
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  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )218(
  .مل يرد احلديث يف الصحيحني )219(
  .247  ص 1  ج املطالب العاليةالرازي ،  )220(
  .467  ص )الوصية(عيون األنبياء ابن أيب أصيبعة ،  )221(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )222(
  .468 . 465املصدر نفسه  ص  )223(
  .243  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )224(
  .251  ص 9املصدر نفسه  ج  )225(
  .104  ص 1 ، ضمن جمموعة الرسائل الكربى  ج ، رسالة الفرقانيمية ابن ت )226(
  .277 ص 1 ج األربعنيالرازي ،  )227(
  .201  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )228(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )229(
  .املصدر نفسه  والصفحة نفسها )230(
  .213  ص 9املصدر نفسه  ج  )231(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )232(
  .467 البن أيب أصيبعة ص  الوصية يف عيون األنبياءأنظر  )233(
  .1982 ، ط دار النفائس ، بريوت ، 1619 ، رقم احلديث ، املوطأاإلمام  مالك  )234(
  .62  ص 2  ج املطالب العاليةالرازي ،  )235(
  .244  ص 9املصدر نفسه  ج  )236(
  .87  ص 2ملصدر نفسه  ج ا )237(
  .10 إىل 5سورة الليل اآليات  )238(
  5وتفسري سورة الليل . 82جنائز .  وصحيح البخاري– 2647 مسلم رقم احلديث صحيحأنظر  )239(

  .4 وسنن أيب داود ، قدر -
  227 - 226  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )240(
  .229  ص 9املصدر نفسه  ج  )241(
  .172سورة األعراف اآلية  )242(
  .10قدر .  ، وكذلك ورد يف سنن أيب داود 1618 ، رقم احلديث املوطأاإلمام مالك ،  )243(
  .238 – 237  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )244(
  .1 أيب داود ، ذراري املشركني سنن ويف – 2662 مسلم ورقمه صحيحورد يف  )245(
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  .241  ص 9  ج املطالب العاليةزي ، الرا )246(
  .مل يرد يف الصحيحني وغريمها )247(
  .39  ص 1  ج املطالب العاليةالرازي ،  )248(
حجابه النور ، لو كشفه الحترقت وجهه ما انتهى إليه : " مسلم برواية أخرى صحيحورد يف  )249(

  .179رقمه " بصره من خلقه 
  .48  ص 1  ج عاليةاملطالب الالرازي ،  )250(
  .63 – 62  ص 19  ج 10  مج التفسري الكبريالرازي ،  )251(
  .38سورة الرعد  اآلية  )252(
  .38سورة حممد اآلية  )253(
  .117  ص 8  ج املطالب العاليةالرازي ،  )254(
  .98  ص 9املصدر نفسه  ج  )255(
إال أنه ال  نيب : "  مسلم ، زيادة صحيح ويف – 9 البخاري ، مناقب املهاجرينصحيح ورد يف  )256(

  .2404رقمه " بعدي 
  .311  ص2  ج األربعنيالرازي ،  )257(
  .313  ص 2املصدر نفسه  ج  )258(
  .327  ص 2املصدر نفسه  ج  )259(
  .318  ص 2املصدر نفسه  ج  )260(
  .243  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )261(
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  الفصل الثاين                       
  

  األصول الفكرية اإلسالمية 

                     لفكر فخر الدين الرازي

  
  

  
  
  
  
  

إمام املتكلمني، ذو الباع الواسع يف تعليق "
العلوم، واالجتماع بالشاسع من حقائق 
املنطوق واملفهوم، واالرتفاع قدرا على 

  ".الرفاق
  .تاج الدين الّسبكي
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ا كان مذهب الرازي الفقهي شافعيا، ومذهبه الكالمي أشعريا، رأينا أنه ينبغي علينا مل
حبث هذه العالقة، حىت نتعرف بدقة عن األصول اليت سامهت يف تشكيل فكره يف هذه الفنون، 
باإلضافة إىل نزعة املعتزلة اليت تفاعل معها بقوة، سواء مبوافقته لبعض آراء أعالمها أو مبعارضتها 

  .اربتهاوحم
 الذي ما ولعل تلك الرتعات الثالث كان هلا التأثري اإلجيايب يف فكر الرازي، وهو األمر

يزال حملّ جدل بني الباحثني، بسبب الروح العلمية اليت يتمتع هبا،وألنه مل يتبع طريقة 
من طرق هذه الرتعات، ومل يتخذها منهجا له، سواء فيما أصابت أو أخطأت فيه، بل 

  . فاحصا وناقدا الذعا، ال يقبل أدىن خطأ، مهما كان األمركان باحثا
وال يعين هذا، أنه متمرد دون وعي، بل كان يتشّرف بانتمائه إىل الشافعية، من 
غري أن يبخس املذاهب األخرى، وكان أيضا يعتز بأشعريته، دون تعصب مذهيب، فقد 

  .ن أصابت أو أخطأتكان  متفتحا على باقي الفرق األخرى، وعارفا بأحواهلا، وأي
وهلذا، فضلنا الوقوف على حقيقة هذه األصول، من خالل عالقته مبذهب 

  .الشافعي، وفرقيت األشعرية واملعتزلة، لذلك سنتناول كل واحد منها يف مبحث
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  يف فكر الرازي والشافعية :املبحث األول
، وترجع ) 1(إن مجيع كتب التراجم وغريها تذكر أن الرازي كان فقيها شافعيا  ـ 1

  :األسباب اليت صريته شافعيا، على ما يظهر إىل سببني رئيسيني 
ولقد تأثر  هبذا . أن األشاعرة يف عمومهم على مذهب الشافعي : السبب األول

املذهب منذ نشأته يف األوساط األشعرية والسنية، ألن من طبيعة البيوتات واملدارس أن يكون 
: يف رواية أخذها عن الرازي نفسه ) هـ681ت(ان ويقول ابن خلك. صغارها على مذهبها

وأما اشتغاله يف املذهب فإنه اشتغل على والده ووالده على أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء "
البغوي، وهو على القاضي حسني املروزي وهو على القفال املروزي وهو على أيب زيد املروزي 

باس بن سريج وهو على أيب القاسم األمناطي وهو على أيب اسحاق املروزي وهو على أيب الع
  ).2(" وهو على أيب إبراهيم املزين وهو على اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه

إن هذه الرواية تدل من جهة على شافعية الرازي يف مرحلة تعلّمه، وتدل من جهة 
، ألنه أخرى على أنه أخذ مذهب الشافعي عن أصوله، لذلك فهو ملتزم به بعد أن صار عاملا

  .كان يشري دائما إىل هؤالء العلماء األفذاذ يف كتبه
لقد متسك الرازي مبذهب الشافعي إىل أبعد احلدود، ال عن تقليد  : السبب الثاين

ونشأة تعليمية فحسب، وإمنا عن قناعة بصحة هذا املذهب، مع العلم أنه باستطاعته أن ينتقل 
  .اصة وأنه تضلع يف األمور الفقهية كلهاإىل مذهب آخر، بسبب قناعات قد حتصل لديه، خ

  :بوجهني )  هـ204ت (هذا، ولقد كان يذكر اإلمام الشافعي ـ  2
إما كشاهد على صحة أمر أو قضية من خالل ما جييب به السائلني، ومن : األّول

الفرصاد طعمها ولوهنا : سألوا الشافعي عن الدليل عن الصانع فقال: "األمثلة اليت ساقها، قوله 
واحد، تأكلها دودة القز فيخرج منها اإلبريسم، ويأكلها النحل فيخرج منه : ورحيها وصبغها 

العسل، وتأكله الظباء فينعقد يف نوافجها املسك، وتأكلها سائر احليوانات فتفضل مع العفونة 
رة ، والعبا) 3(" هو اهللا سبحانه: والفساد، فالذي دّبر هذه األجسام على هذه املناهج العجيبة 

  .واضحة
روي أن الشافعي رضي اهللا عنه سئل عن آية يف كتاب اهللا تعاىل تدل : "ويقول أيضا 

:  واآلية هي قوله تعاىل )4(" على أن اإلمجاع حجة فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حىت وجد هذه اآلية
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غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع "
  ).5(" َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً

واملراد باآلية أن اتباع سبيل غري املؤمنني حرام، وأما اتباع سبيل املؤمنني فهو واجب، 
  .وهذا دليل على أن اإلمجاع حجة

ث املسائل بينه وبني غريه من وإما يذكره كصاحب حق، حينما يبح: الوجه الثاين
، أن اإلمام الرازي )هـ764ت (، حيث يقول الصفدي )هـ150ت(العلماء، كأيب حنيفة

إذا عمل تفسريا نقل أقوال املفسرين، كأدلة الشافعية وأدلة احلنفية، مث يبحث بني الفريقني، ويف 
  ).6(الغالب كان ينتصر للشافعية 

بأن ترمجة القرآن الكرمي ال تفي : ها قول الشافعي فمن: وأما الشواهد األخرى على ذلك 
  ).7(بصحة الصالة، بينما يرى أبو حنيفة أهنا كافية 

ومنها ذهاب الرازي إىل االحتجاج بوجوه على أن قراءة القرآن الكرمي يف الصالة ال -
  ).8(تصح إال باللفظ العريب، أي كما أنزله اهللا تعاىل 

ة، هل هي واجبة يف الصالة أم ال ؟ يقول األكثرون ومنها مسألة قراءة الفاحت-
واحتج الرازي بثمانية عشر حجة إلثبات . ال جيب: ويقول أبو حنيفة . أهنا واجبة

  ).9(وجوهبا يف الصالة 
أهنا : ومنها البسملة، هل هي آية وجيهر هبا يف الصالة أم ال ؟ قال الشافعي -

ية من الفاحتة، إال أهنا يسر هبا، وأما الرازي ليست آ: آية وجيهر هبا، وقال أبو حنيفة 
  ).10(اجلهر هبا سّنة : فيقول 
ومنها اختالف الشافعي وأيب حنيفة يف مسألة احلجر على البالغ املبذر، فقال -

واحتج . )11(حيجر عليه، ألنه سفيه : ال حيجر عليه، وقال الشافعي: أبو حنيفة 
  ).12(" الكموال تؤتوا السفهاء أمو: بقوله تعاىل 

قد تبني الرشد من : "هذا، وأما الرازي فلقد استدل لترجيح قول الشافعي بقوله تعاىل 
وهو عند أيب حنيفة غري معترب، .  واملراد بالرشد صالح املال، والصالح يف الدين أيضا)13(" الغّي

صابة اخلري، أن معىن الرشد هو إ: واستدل الرازي أيضا بقول أهل اللغة . أي الصالح يف الدين
  ).14(فيكون املفسد يف دينه غري مصيب للخري 
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وهو يرى من بعد هذا، أن طرائق كثرية يف انفاق املال أو كسبه، قد تؤدي إىل أنواع من 
الصالح يف حياة الدنيا، ولكنها ليست على جمرى الصالح الديين، وهلذا أوجب ضم الصالح يف 

كن القول أنه إذا كان العقل مطلوبا يف الرشد، الدين، للمراد من الرشد، وباعتبار آخر، مي
  فلماذا ال يكون الدين كذلك ؟

هل جيوز للزوج غسل زوجته، فقال : هذا، وهناك اختالف آخر له شهرة بني املذهبني 
َولَكُْم ِنْصُف َما َتَرَك : "، واحتج بقوله تعاىل )15(جيوز، ألهنا زوجته بعد املوت : الشافعي 
ال جيوز، ألهنا ليست زوجته بعد املوت، بدليل أنه ال :  وأما أبو حنيفة فقال ).16(" أَْزَواُجكُْم

  ).17(" ِإلَّا َعلَى أَْزَواِجِهْم: "حيل منها أشياء كالوطء، واحتج بقوله تعاىل 
وأما الرازي فريى، أهنا زوجة، ألن امتناع الوطء ال يرفع الزوجية، واستدل عليه حباالت 

لوطء، مع ذلك فهي زوجة، مثل زمان احليض والنفاس وهنار رمضان كثرية ال حيل فيها ا
  ).18(وغريها 

وهناك أيضا مسألة نقض الوضوء عند ملس املرأة، فالشافعي يرى أنه ينقض، واحتج بقوله 
وأما الرازي فقد طعن يف حجة . ال ينقضه:  وقال أبو حنيفة ).19(" أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء: "تعاىل 

 ألنه ).20(، واعتربها من خرب الواحد أو القياس، فال تكون معارضة حلجة الشافعي أيب حنيفة
  ).21(ثبت يف أصول الفقه أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

 ويظهر مما سبق، أن الرازي قد يتناقض أحيانا، فهو يف املبحث األول من الفصل  ـ3
ص السبب، وهو اآلن يأخذ به، وجيعله قاعدة يف السابق يبطل مبدأ العربة بعموم اللفظ ال خبصو

  .أصول الفقه
مع العلم أن هناك مسائل تشبه هذه املذكورة قبل قليل، ال يصح فيها األخذ بعربة عموم 

 فإذا أخذنا مببدأ عموم اللفظ، ).22(" فَاْعَتِزلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيِض: "اللفظ، كما يف قوله تعاىل 
 تطرد من البيت، كما يفعل النصارى، وإما أن تبقى يف البيت، ولكن ينقطع فإن احلائض إما أن

  .الرجل عنها، امتثاال لقوله تعاىل، بوجوب اعتزال الزوجة عند احمليض
وأما إذا أخذنا العربة خبصوص السبب فإن اعتزال النساء يف احمليض، يعين عدم املباشرة 

 أي يعين اعتزال شيء حمدد يف املرأة، ).23("  ُهَو أَذى قُلْ: " فقط، ألنه جاء يف اآلية قوله تعاىل 
  .بسبب الضرر، ومل جيعلها كلها أذى، لذلك فال تنقطع معها التصرفات والعالقات األخرى
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والدليل على ذلك، أن أحاديث نبوية كثرية تثبت أن املراد هو عدم املباشرة فقط، كقوله 
 وهناك حديث آخر رواه حيي بن ).24(" النكاحاصنعوا كل شيء إال : "عليه الصالة والسالم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتكيء يف حجري وأنا : "حيي عن عائشة أهنا قالت 
قال يل رسول اهللا صلى اهللا :  وحديث آخر عن عائشة أيضا قالت ).25(" حائض فيقرأ القرآن

إن حيضتك : "إين حائض، فقال : فقـلت : قالت " ناوليين اخلُمَرِة من املسجد: "عليه وسلم 
  . ونعترب هذه الدالئل كافية لنفي العربة بعموم اللفظ يف مثل هذه املسائل).26(" ليست يف يدك

ومما الشك فيه، أن الرازي يقف بكل إصرار إىل جانب مذهب الشافعي، ويدافع  ـ 4
" شافعي رمحه اهللاواعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب ال: "عنه بدالئل خمتلفة، كقوله 

هب أنه حصل التعارض بني دالئلكم : مث نقول: " وكقوله عند التعارض بني الدالئل ).27(
  ).28(" ودالئلنا إال أن الترجيح معنا

للتأكيد على .  وهذا يعين أن الرازي ال يكتفي بذكر احلجج، بل يضيف إليها تعليقات
 الشافعي، مع العلم أنه مل يتأثر به يف صحتها أو قوهتا، وهذه شواهد على مدى تأثره بآراء

املسائل الفقهية فحسب، بل تأثر به أيضا يف املسائل الكالمية، وذلك مشاهد يف كتاب مناقب 
  .الشافعي

لقد كانت أول مشكلة افتتح هبا كتاب مناقب الشافعي، هي اختالف العلماء وأهل 
  : طائفتني الفرق يف موقف الشافعي من علم الكالم، وهؤالء يصنفهم إىل

ترى أن بعض ما نقل عن الشافعي يف علم الكالم يطعن يف هذا العلم، :  الطائفة األوىل 
لو أن رجال : "وقال أيضا). 29(" ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح: "مثلما روي عنه، أنه قال 

أوصى بكتبه من العلم ألحد، وكان فيها كتب كالم مل تدخل تلك الكتب يف الوصية، ألهنا 
  ).30(" يست من كتب العلمل

خري : "مسعت أيب يقول : أيضا، أنه قال ) هـ241ت (ومثلما روي عن أمحد بن حنبل 
  ).31(" خصلة يف الشافعي أنه ما كان يشتهي الكالم

  
إن هذه األقوال املروية عن الشافعي هي اليت محلت هذه الطائفة على الطعن يف علمه 

عندهم يكون جاهال بذات اهللا وصفاته وبنبوة األنبياء عليهم واجتهاده، ألن املنكر لعلم الكالم 
  :السالم، ولقد احتج هؤالء بوجوه 
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إن املعرفة باهللا تعاىل، ونبوة األنبياء استداللية وليست ضرورية، والدليل : الوجه األول 
ملراد إما أن يكون عقليا أو مسعيا، ومبا أنه ليس جائزا أن يكون مسعيا، فهو يكون عقليا، وهو ا

  ).32(بعلم الكالم 
ملا اختلف املسلمون يف صفات اهللا تعاىل، وادعى كل واحد منهم أنه على : الوجه الثاين 

احلق، صار املخالفون لغريهم أصحاب بدعة أيا كانوا، ومتييز ذلك بالنقل يقتضي أن يكون 
 فهو جاهل باهللا بالتواتر، ومبا أنه مفقود، فطريق العقل أوىل، لذلك فمن طعن يف علم الكالم
  ).33(وبرسله واليوم اآلخر، أي ال يكون من املسلمني، فضال أن يكون من اجملتهدين 

إن القرآن الكرمي مملوء بدالئل القدرة والعلم والترتيه وإعمال العقل : الوجه الثالث 
ال ودالئل النبوة، وإذا ثبت هذا، كان الطعن يف علم الكالم طعنا يف القرآن الكرمي، وذك حم

  . وهذا الوجه شامل للوجهني السابقني).34(
هذا، وأما الطائفة الثانية وتتألف من احلشوية واحملدثني فهي متمسكة باألقوال املذكورة 
عن الشافعي، وترى أن الشافعي إمام كامل عظيم، وأن إنكاره لعلم الكالم، لدليل على أنه 

  ).35(مذموم 
شرف العلوم، وأن الشافعي هو أفضل اجملتهدين والذي يراه الرازي هو أن علم الكالم أ

وأعلمهم، ومبا أنه كان من الواجب عليه أن يوفق بني آرائه، لذلك محل طعن الشافعي يف علم 
 منها أن ذمه له كان بسبب انتساب أهل البدع إىل أهل الكالم، -: الكالم على تأويالت 

  .وانتصار السالطني هلم على أهل احلق
بحث والنظر يف زمانه كان من أجل الدنيا، وهو ليس براغب فيها،  ومنها أن ال-

  ).36(فتركهما وأعرض عنهما 
هذا، وملا حاول الرازي إثبات أن االجتهاد ضد التقليد، والبد له من النظر العقلي، فتبّين 
له أن الشافعي كمجتهد ليس رافضا للنظر العقلي، حيث استدل من بعد هذا بروايات تشهد 

ى أنه عامل بالكالم، وإال فكيف يقدر على اجلواب عن شبهات املسائل، اليت سئل عنها كلها عل
)37.(  

إن الرازي يف أحيان كثرية ينقل آراء الشافعي يف كتبه، مما يدل على أن مذهبه يف  ـ 5
إن املؤذن : "الفقه من مذهب الشافعي، فهاهو يف تفسريه لآلذان حيكي عن الشافعي أنه يقول 

ال حول وال قوة إال : حّي على الصالة حّي على الفالح، فالسّنة أن يقول املستمع : إذا قال 
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ال حول : أن اإلنسان إذا دعي إىل الصالة وإىل الفالح فهو يقول : باهللا العلي العظيم، واملعىن 
  ).38(" وال قوة وال طاقة يف اإلتيان هبذه الطاعة، إال بإعانة اهللا وتوفيقه

،  باملبىن واملعىن نفسه، وقد ختمه بإقرار "املطالب العالية"د يف كتاب إن هذا النص موجو
وهو شهادة صرحية منه على أنه يف املذهب ). 39(" وذلك صريح مذهبنا: "ما يذهب إليه بقوله 

على مذهب الشافعي، ودليل قاطع ميكن الرد به على من يظن بأنه ليس على أي مذهب أو مل 
  .يتبع مذهبا

أن رأي الرازي يف القضاء والقدر يرجع إىل متسكه هبذا املذهب : ميكن القول وعليه، فإنه 
السين، القائم على أن ترتب الدواعي والصوارف اضطراري، وهلذا اختار أن خيالف أصحابه من 

  .األشاعرة يف قوهلم بالكسب
مع هذا، وكذلك جند مواقفه يف مسأليت اإلمامة وأحوال اخللفاء يتشابه متام  التشابه 

، ودعمها حبجج "مناقب الشافعي"مواقف اإلمام الشافعي، وقد شرح تلك املواقف يف كتاب 
  .من عنده، مما يدل على موافقته هلا، كما يذكر املواقف نفسها يف كتبه أخرى

كما . وخري دليل على ذلك ما ذكره الرازي عن تفضيل اإلمام الشافعي للخلفاء الراشدين
 وهذا  املوقف ).40(ان حيتج على صحة خالفة أيب بكر بدالئل قوية هم يف توليهم للخالفة، وك

جلب له اهتاما، ألن األوىل به كهامشي أن يقدم عليا على أيب بكر، ولكنه رّد على هذه التهمة 
علي بن خاليت وابن عمي، ألين رجل من بين عبد مناف وأنت رجل من عبد الدار، : "قائال 

  ).41(" أوىل هبذه الكرامة ولكن ليس األمر كما تتمىنولو كان األمر كما قلت، لكنت 
  :وللشافعي نظم يفيد صحة خالفة اخللفاء على الترتيب 

               وأنا أبا بكر خليفة أمحـد 
                 وكان أبو حفص على احلق حيرص

              وأشهد ريب أن عثمان فاضل
  )42(صـص                 وأن علّيا فضلـه متخ

هذا، ولقد كان الرازي على هذا املذهب، حيث أنه يشهد بصحة خالفة اخللفاء 
الراشدين، ويعظمهم عند ذكرهم، وهو يرفض قول الرافضة، بأن علّيا منصوص على إمامته 
بالقرآن الكرمي أو احلديث النبوي، ألن النص يف حّد ذاته ال ميكن أن خيفى أو حيرف إن كان 

  .لصحابة على قيد احلياة يف ذلك الزمان، وإال وقع الشك يف إمياهنم، وهو حمال، وا)43(موجودا 



 191

 -إن طريق حصول اإلمامة إما النص أو االختيار، ومبا أن القول بالنص باطل : ويقول
طريق اإلمامة هو االختيار، :  فيبقى القول باالختيار، وكل من قال –على ما ستأيت دالئله 

  ).44(كر، فوجب القطع بصحة إمامته، دون ريب اإلمام هو أبو ب: وقال 
هذا، وملا كان الرازي يرّد على الشيعة يف مسألة اإلمامة، ويطعن يف دعواهم، فإهنم كانوا 

أنه متواتر وإذا وجدوا خربا يقوي قولنا، : زعموا : "يردون عليه، وكان هو يقول عن رّدهم 
  ).45(" رى التحكمأنه خرب واحد، وليس بصحيح، وهذا جيري جم: زعموا 
 يتفقان يف مسألة السنن الصحيحة على أهنا قليلة – الشافعي والرازي -إن اإلمامني  ـ 6

السنن : "عند أهل املعرفة، والدليل عليه أن الشافعي سئل عن السنن الصحيحة، فأجاب 
عن  ال يصح له – رضي اهللا عنه –الصحيحة قليلة عند أهل املعرفة إذا كان أبو بكر الصديق 

 مع – رضي اهللا عنه –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال سبعة أحاديث، وعمر بن اخلطاب 
 –طول مدته، بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يصح له إال مخسون حديثا، وعثمان 

 مع ما كان حيض الناس على – رضي اهللا عنه – فأقل، وعلي بن أيب طالب –رضي اهللا عنه 
  فكيف يوثق يف كثريها؟).46(" يصح له حديث كثري، ألنه كان مشغوال ممتحنااألخذ منه، ال 

إن األفاضل الذين صحبوا من أّول املبعث : "هذا، وجند املوقف نفسه عند الرازي يف قوله 
 مع – رضي اهللا عنهم –إىل آخر الوفاة، ما حدثوا إال قليال، كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي 

هم، وشدة مالزمتهم حلضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجّد النيب كثرة علومهم، وقوة خواطر
  ).47(" يف إرشادهم وتعليمهم

وهذا املوقف من اإلمامني يشكك يف صحة كثرة األحاديث اليت تعد باآلالف عند بعض 
الرواة، كأيب هريرة، الذي يرى فيه الرازي أن كثريا من الصحابة طعنوا فيه، بسبب بعض 

ولقد منعه علي بن أيب طالب عن ذلك، وقال " حّدثين خليلي أبو القاسم" "وله أقواله، مثل ق
  ).48(" مىت كان خليال لك: "له

وأما مسألة فضائل الصحابة، وعلى األخص علي بن أيب طالب، فكال من اإلمامني ـ 7
فر ما ن: "يدافع عنه، ويبني فضائله، وقد اتفق أن قال أحدهم عن ابن أيب طالب عند الشافعي 

كان فيه أربع : "فأجابه الشافعي رضي اهللا عنه". الناس من علي، إال ألنه كان ال يبايل بأحد
خصال، ال تكون خصلة واحدة منها يف إنسان، إال وحيق له أن ال يبايل بأحد إنه كان زاهدا، 
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ايل والزاهد ال يبايل بأحد، وكان عاملا، والعامل ال يبايل بأحد، وكان شجاعا، والشجاع ال يب
  ).49("بأحد، وكان شريفا، والشريف ال يبايل بأحد

إن هذا الوصف الدقيق والعميق، ال يصدر إال عن صاحب علم وجتربة كبريين يف أمور 
  .الدين، وشؤون احلياة، وهي الطريقة اليت اتبعها الرازي يف مسريته، وكان يدعو إليها

جدنا كثريا من أقوال علي بن أيب هذا، وملا كان الرازي ليس بعيدا عن ذلك املراد، فقد و
طالب يف كتبه، وجاء أغلبها يف مسائل القضاء والقدر، والروحانيات، والترتيه، حيث كان 

ولنختم هذا الربهان القاطع بفصل منقول عن أمري املؤمنني علي : "جيعل أقواله حججا، كقوله 
  ).50("  يقوي ما ذكرناه– رضي اهللا عنه –بن أيب طالب 

ينقل له جوابات حسنة يف منتهى احلكمة والعلم، كجوابه لسائل عن التوحيد كما كان 
  ).51(" التوحيد أن ال تتومهه والعدل أن تتهمه: "والعدل، فقال

وأما من األفضل، أهو علي بن أيب طالب أم أبو بكر الصديق ؟ فإن الرازي يف ردوده 
بطل دعواهم بأن عليا أفضل من أيب على ادعاءات الشيعة، كان يرّد عليهم يف هذه املسألة، وي

  ).53(" فاقبلوا مّنا مثله يف حق أيب بكر" بقوله هلم ).52(بكر، ألنه كان أكثر جهادا 
واحلق أن علي بن أيب طالب وأبا بكر الصديق جتمعهما خصال اشتهرا هبا، وقد مجعها 

ضل والدين كان أبو بكر وعلي معروفني عند أهل مكة بالف: "اإلمام الشافعي يف قوله 
 وهلذا جيب علينا أن نتجنب املفاضلة بني اخللفاء الراشدين، ألن انقسامات ).54(" والصدق

  .املسلمني حصلت بسبب هذه املباحث املصطنعة، اليت ال تفيد يف الدين، وال يف الدنيا
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  .يف فكر الرازي واألشعرية: املبحث الثاين 
أنه يتعصب له، : مذهب الشافعي، وقيل رأينا يف املبحث السابق، أن الرازي كان على 

  ).55(والسيما فيما خيالف مذهب احلنفية، وهوكذلك يتعصب لألشعرية يف أصول العقائد 
لذلك سنحاول أن نبني أشعريته يف مسائل العلم واملعلومات، ويف القول حبدوث العامل، و 

  .األشاعرة باملتحّيز والكونإثبات العامل بالقسمة العقلية إىل جوهر وعرض أو إىل ما يسمى عند 
وال خيتلف اثنان على أن الرازي على طريقة األشعري، ألنه ميزج بني الكالم والفلسفة، 

 ).56("حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من الفالسفة واملتكلمني"ويظهر ذلك من عنوان كتابه 
  .وهلذا يتفق مجيع املترمجني له على أنه أشعري يف األصول العقائدية

أنه اشتغل يف : "عنه ) هـ681ت (وأما كيف صار أشعريا ؟ فقد حكى ابن خلكان 
علم األصول علىوالده ضياء الدين عمر، ووالده على أيب القاسم سليمان بن ناصر األنصاري 
وهو على إمام احلرمني أيب املعايل، وهو على األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين وهو على الشيخ 

  ).57(" ي وهو على شيخ السنة أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعريأيب احلسن الباهل
ويعين هذا أنه قد نشأ وتتلمذ يف أحضان املدرسة األشعرية وأنه أخذ علم األصول عن 

).  هـ478ت (إلمام احلرمني " الشامل"أنه كان حيفظ كتاب : أصوله، ويقال يف هذا الشأن 
  ).58( وهذا ما ذكره عنه مجيع املترمجني لسريته

أوى ) : "هـ771ت (هذا، ولقد انتصرت األشعرية به، حسب قول التاج السبكي 
  :ويقول يف قصيدته النونية ). 59(" األشعري من سننه إىل ركن شديد

            وابن اخلطيب وقوله إن الوجـ                                                                    
        ـد يزيد وهو األشعري الثاين     

              واالختالف يف االسم هل هو واملسـ
                    ـّمى واحد ال اثنان أو غريان

              واألشعريـة بينهم خلـف إذا
                     عدت مسائله على اإلنسـان
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              بلغت مئني وكلّهم ذو سّنة 
  )60(                           أخذت عن املبعوث من عدنان          

قصد احلط من قدره وشأنه . هذا، وأما بعض خصومه فقد نسبوه إىل األشعرية باحتشام
مث رجع وتبصر مذهب أيب : يف قوله ) هـ687ت (يف انتصاره لألشعرية، أمثال الشهرزوري 

:  خيرج عن األشعرية منذ نشأته، والقول بأنه ، واحلقيقة أنه مل) 61(" احلسن األشعري املتكلم
رجع وتبصر مذهب األشعري، وهذا الكالم يصعب تصديقه، ألنه كان أشعريا بالنشأة 

  .وباالقتناع، وستأيت شواهد على هذه املسألة بعد قليل
أن غالب مادة الرازي أخذها من كتب أيب املعايل ) هـ728ت (والذي يراه ابن تيمية 

، وأخذ عن )هـ403ت (، وبعض كتب القاضي أيب بكر "الشامل "مثل) هـ478ت (
ت (وأمثاله، ولكنه ليس مطلعا على كتب أيب احلسن األشعري ) هـ548ت (الشهرستاين 

  ).62() هـ324
إن اخلط املؤلف من األجزاء اليت ال : "وهو قول غري صحيح، ألن الرازي يدفعه بقوله 

وذهب " النوادر"فقد أنكره يف كتاب " األشعري" أما تتجزأ، هل ميكن أن جيعل دائرة أم ال ؟
  ).63(" إىل أنه جائز" الشامل"يف " إمام احلرمني"

ومن تأمل كالم فحول النظر يف هذه املسألة علم : "وألن ابن تيمية أيضا يدفعه يف قوله 
رفعه إىل  وهذا يعين أنه يناقض كالمه السابق، ألنه هنا ي).64(" أن الرازي قد استوعب ما ذكروه

  .مرتبة فحول النظار
هذا، ومما الشك فيه، أن الرازي كان من كبار العلماء، الذين محلوا لواء املذهب 
األشعري ووسعوا فيه، وقد ترك مدرسة فكرية، غطّت كل مناحي الفكر، وانتشرت شرقا 

  .وغربا، كما كان لألشعرية وألهل السنة عامة عّز به، ال مثيل له، يف عهده ومن بعده
جاء عاملان كبريان قّويا مذهب األشعري وزادا يف ) : "م1954ت (يقول أمحد أمني 

انتشاره، مها أبو حامد الغزايل، وفخر الدين الرازي فقد كان هلما مقام كبري عند املسلمني 
  ).65(" وتأليفات كثرية استقبلت بالقبول

 مذهب األشعري، كل واحد منهما وسع من: مث أوضح أوجه التشابه بينهما، وهي أن 
وله تصانيف كثرية، وميتاز بقوة احلجة، وفصاحة اللسان، والقدرة على الربهنة، وكان دعامة 

  ).66(ألهل السنة، وحارب كل املذاهب األخرى املناوئة للسّنة 
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: واحلق أن الرازي كان على مذهب أهل السنة، وهو يشهد على نفسه بذلك، فيقول 
رّدا ). 67(" ذهيب وال مذهب أساليف إال مذهب أهل السّنة واجلماعةوقد علم العاملون أنه ليس م"

  .منه على خصومه ليثبت هلم أن اهتامهم له بعد والئه ألهل السنة باطل
ومن تأمل يف كتبه، فإنه جيده على مذهب األشعرية، حيث أنه كان يستشهد بكتب 

قشتها، وهلذا فال نعتقد أنه جاهل األشعري، ويذكر ما فيها، وينقل أقواله لالستدالل هبا أو ملنا
قال األشعري كل واحد من أجزاء اإلنسان موصوف بعلم على حدة وقدرة : "به، فإنه يقول 

  ).68(" على حدة، وهذا يكّون هذا البدن مركبا من أشياء كثرية
واحتج : "والدليل على أشعريته من بعد هذا، يظهر يف استعماله للعبارات اآلتية 

وهي عبارات تدل كلها على ". مذهب أصحابنا"و" أما أصحابنا"و" ل أصحابناقو"و" أصحابنا
  .متسكه مبذهب األشعرية وأهل السّنة

احتج أصحابنا بأن : "هذا، وفيما يلي بعض املقتطفات من كالمه كشواهد، مثل قوله 
 ذاته احتج أصحابنا بأنه لو ال اختصاص:  وقوله )69(" حركة املختار متميزة عن حركة املرتعش

  ).70(" ألصله صّح أن يعلم ويقّدر وإال مل يكن حصول هذه الصحة أوىل من ال حصوهلا
أكثر مما يستعملها يف " التفسري الكبري"يف كتابه " احتج أصحابنا"فهو يستعمل عبارة 

كتفسريه . غريه، وهو يذكرها إشارة إىل األشاعرة، حينما يفسر آية ما بآراء ومقومات خمتلفة
احتج أصحابنا هبذه اآلية : " فهو يقول فيه ).71(" إن اهللا على كل شيء قدير: "ىل لقوله تعا

  ).72(" على أن مقدور العبد مقدور هللا تعاىل خالفا أليب علي وأيب هاشم
احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن احملدث حال حدوثه مقدور هللا خالفا " "ويقول 

  ).73(" الفعل حمالاالستطاعة قبل : للمعتزلة، فإهنم يقولون 
 احتج ).74(" اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض: "ويقول عن قوله تعاىل 

أصحابنا هبذه اآلية على أنه تعاىل خالق ألعمال العباد، ألن أعمال العباد حاصلة يف السموات 
  ).75(ه واألرض مبعىن أهنا مملوكة له، وملكها يوجب وقوعها بقدرت

َربِّ : " هبذه اآلية )76(احتج أصحابنا على أن أفعال العبد خملوقة هللا تعاىل : ويقول أيضا 
  ).77(" اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي

وهو " احتج أصحابنا"هكذا، كان الرازي يعرب عن وجهة نظر األشاعرة هبذه العبارة 
. أنه متمسك مبذهب أهل السّنة، ومل يغادره أو ينحرف عنه مما يدل على ).78(يكررها كثريا 
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وليس اختالفه مع بعض علماء هذا املذهب يف بعض املسائل اختالفا خارج املذهب ولكن 
  .داخله

وقد : "فقد جاءت يف مواضع كثرية، نذكر منها قوله " قول أصحابنا"هذا، وأما عبارة 
وذلك هو قول أصحابنا : " وقوله )79(" ذه اآليةاختلف قول أصحابنا وقول املعتزلة يف تفسري ه

أهل التوحيد والترتيه، الذين عزلوا حكم الوهم واخليال عن ذات اهللا تعاىل وصفاته، وذلك هو 
  ).80(" املنهج القومي والصراط املستقيم

أما أصحابنا فقد متسكوا فيه : "فقد جاءت يف قوله" أصحابنا"          وأما عبارة 
فإهنم : وأما أصحابنا : " وكان يقوهلا عند ذكر أو شرح آراء األشعرية، كقوله ).81("بوجوه

مع ذلك . الشيء إذا عدم فقد بطلت ذاته وال تبقى له حال العدم هوية وال خصوصية: يقولون 
  ).82(" ال ميتنع يف قدرة اهللا إعادته بعينه وهذا مل يقل به إال أصحابنا: قالوا 

مذهب : "فقد تكررت كثريا يف كتبه، ومنها قوله " امذهب أصحابن"وأما عبارة 
  ).83(" أن األنبياء أفضل من املالئكة: أصحابنا والشيعة 

: كقوله " منا"أو " من أصحابنا: "وهو عندما يذكر أعالم األشعرية يضيف عبارة 
ومل ) 85( من أصحابنا على ابن اهليصم )84(وهذا السؤال قد أورده األستاذ ابن فورك رمحه اهللا "

  ).86(" يقدر أن يذكر عنه جوابا
 واملراد ).87(" وذهب مجهور املتكلمني منا ومن املعتزلة إىل أهنا معلومة: "ويقول أيضا 

وأما املسائل . باملعلومة ذات اهللا تعاىل، وهذا املوقف من نقاط االلتقاء بني األشاعرة واملعتزلة
، فاملعتزلة والفالسفة ينكروهنا، وتثبتها املشبهة املختلف فيها بني الفريقني، فمثل مسألة الرؤية

والكرامية، ولكن باعتقاد كونه تعاىل يف املكان واجلهة، خالفا لألشعرية اليت تثبت الرؤية، وهي 
مرتهة عن الكيفية، وقد انفردت هبذا القول الذي ال يقول به أحد إال األشعرية، حسب اإلمام 

  ).88(الرازي 
 أن الرازي يذهب مذهب األشعرية على العموم، كمسألة وهناك شواهد أخرى على

: القضاء والقدر، الذي ال مرّد له، ولذلك جنده يقول ملا وصل يف تفسريه الكبري إىل قوله تعاىل 
أّوهلا : اعلم أن أصحابنا متسكوا هبذه اآلية من وجوه  : ")89(" َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد"

َوُصدُّوا : "وثانيها .  وقد بينا أن ذلك املزين هو اهللا)90(" لْ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا َمكُْرُهْمَب: "قوله 
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ومن يضلل اهللا : "وثالثها قوله .  بضم الصاد، وقد بينا أن ذلك الصاد هو اهللا)91(" َعِن السَِّبيل
  ).93(" ، وهو صريح يف املقصود) 92(" فما له من هاد

مواضع أخرى على أن املؤثر يف حصول الفعل هو قدرة اهللا تعاىل، وأما هذا ويؤكد يف 
وأكثر اتباعه ) هـ324ت (قدرة العبد فال أثر هلا فيه، وكان هذا قول أيب احلسن األشعري 

ولكن مهما كان االختالف ). هـ406ت (وابن فورك )  هـ403ت (كالقاضي أيب بكر 
  ).94(ني القاضي واألشعري يف هذه املسألة موجودا بينهم، فهو بوجه فقط، كاالختالف ب

فلم ال دلّ وقوع الفعل الذي هو كسب : "وبالفعل، فإن األشعري يقول بذلك صراحة 
" قيل له كذلك نقول. على أنه ال فاعل له إالّ اهللا كما دلّ على أنه ال خالق له إال اهللا تعاىل

)95.(  
ازي ملقالة األشعري ،وهو استيعاب وهذا إن دلّ على شيء فإمنا يدلّ على استيعاب الر

يبطل اهتامات خصومه، يف أنه ليس مطلعا على كتبه، واملراد بالعبارات اليت ذكرناها آنفا من 
أجل الداللة على اتباعه ملذهب أهل السنة عموما، واألشعرية على اخلصوص، وهي عبارات 

حابنا من جييب بأن نرى ومن أص: "حاضرة عند أيب احلسن األشعري وللغرض نفسه، إنه يقول 
  ).96(" بقضاء اهللا تعاىل وقدره اللذين أمرنا أن نرضى هبما اتباعا ألمره

)  هـ728ت (هكذا، فالقول بأن اهللا تعاىل هو خالق أفعال العباد حجة عند ابن تيمية 
أيضا، وهو قول األشعرية، ولذلك كان يدعو مثلهم إىل ) هـ158ت (واإلمام األوزاعي 

  ).97( القول باجلرب نفيا أو إثباتا االمتناع عن
هذا، وملا كان أصحاب املذاهب ال يتفقون كل االتفاق فيما بينهم، فال عيب أن خيتلف 
الرازي مع باقي األشاعرة يف بعض املسائل، ألن حدوث بعض االختالفات بني األشاعرة، مما 

ب، غري أهنم خيتلفون يف يدل على استيعابه ملقاالهتم، وبالفعل، فهم يتفقون على مبدأ الكس
مع االستاذ أيب اسحاق )  هـ403ت (كيفية حصوله، مثل اختالف القاضي أيب بكر الباقالين 

  ). هـ478ت (، وكالمها مع إمام احلرمني ) هـ418ت (االسفراييين 
زعم القاضي أن ذات الفعل واقعة بقدرة اهللا : "وهي اختالفات يقول الرازي عنها 

وزعم األستاذ أبو : " ويقول عن األستاذ ).98(" أو معصية بقدرة العبدتعاىل، وكونه طاعة 
وزعم إمام : " وأما عن اإلمام فيقول ).99(" إسحاق أن ذات الفعل وصفاته تقع بالقدرتني
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احلرمني أن اهللا تعاىل موجد للعبد القدرة واإلرادة مث مها يوجبان وجود املقدور، وهو قول 
  ).100("  أيب احلسني البصريالفالسفة ومن املعتزلة قول

وهذه العبارات تعين أنه كان ملما بآراء األشاعرة عن بينة، وليس جملرد أنه منهم، ألن 
  .الذي ينتمي على أساس تقليد، ال يستطيع التمييز بني الفروق الدقيقة

وللمزيد من توضيح هذه املسألة، وكون اطالعه على دقائق الفهم لدى كل واحد منهم 
أن أبا احلسن األشعري أثبت اليد صفة وراء القدرة، والوجه وراء : "ورد له ما يلي عميقا، ن

الوجود، وأثبت األستاذ أبو اسحاق صفة توجب االستغناء عن الوجود،  وأثبت القاضي ثالث 
  ).101(" صفات هي إدراك الشم والذوق واللمس

ن مزاعم خصومه باطلة،         هذا كله يعين أنه كان مستوعبا ملقاالت األشاعرة، وأ
  .ومن أراد املزيد من األدلة، فعليه مبراجعة كتبه، فإنه سيجدها مليئة بالشواهد احلية، كما قلناه

واحلق أن الرازي مثل أيب احلسن األشعري، يف كونه حيتفظ بعلم الكالم بغايته احلقيقية، 
دان، وذلك باعتراف خصومه  ويعترب من أجل العلماء يف هذا املي)102(وهي الدفاع عن العقيدة 

الذي يقول )  هـ808ت (له، كابن تيمية، ناهيك عن أصحابه أو من تأثر به، كابن خلدون 
  ).103(" من أراد الرّد على الفالسفة فعليه بكتب الغزايل واإلمام ابن اخلطيب: "

أوهلما، أنه مل خيرج يف مجلة : ومما الشك فيه، أن الرازي أشعري أصيل من جهتني 
وثانيهما، أنه اجتهد قدر طاقته يف حلّ . ره عند السياق العام لألشعرية، وأهل السنةفك

فال عجب أن .مشكالت علم الكالم وعلوم الشريعة، وألن االجتهاد كان من سنن أهل السّنة
  . يأخذ ما أصابوا فيه، وجيتهد بنفسه يف الوقت نفسه
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  .يف فكر الرازي واملعتزلة :املبحث الثالث

 املبحث السابق، أن األشعرية كانت مصدرا هاما بالنسبة لفكر الرازي، وأنه رأينا يف
خالفها يف بعض املسائل، ولذلك قد يسأل سائل عن دوافع هذا اخلالف، هل هو بدافع من 

  مصدر آخر أثّر يف فكره أم مما استقل به لنفسه ؟
ذا أنه تأثر بغري والذي نالحظه هو أن كال األمرين ميكن اعتبارمها صحيحني، ويعين ه

األشعرية، أي أنه ذهب إىل مذاهب أخرى، كمذهب االعتزال أو الفالسفة، كما أنه استقل 
  .أحيانا بأشياء من نفسه

لذلك، فإننا سننظر اآلن يف مدى تأثره بالفكر االعتزايل ويف السبب الذي جعله  ـ 1
. ، فيذهب مذهب املعتزلةخيالف األشاعرة يف حماولتهم إلبطال القول بتحسني العقل وتقبيحه

إنّ : على أن األشاعرة فهموا أن احلسن حسن لذاته، والقبيح قبيح لذاته، بينما املعتزلة يقولون
احلسن حيسن لوجوه عائدة إليه، وكذلك القبيح، ولقد رّد األشاعرة على هذا التعليل بوجوه، 

  ).104(وعلى أنه غري مفهوم وال معقول 
وه، فضرب مثال باخلل، الذي إذا تناوله اإلنسان على أكل ولقد شرح الرازي تلك الوج

طعام دسم، فإنه قد حتصل لديه لذة، وأما إن تناوله على جوع، فقد حتصل لديه آالم، ونظرا 
إىل هذا، فإنه ال ينبغي االعتقاد بأن اللذة قد حصلت بتناول اخلل، وإمنا هناك أحوال تشترك مع 

  ).105(ام وقوة املعدة، وغريها، وقس ذلك يف سائر األمور اخلل يف حصول اللذة، كأنواع الطع
إن ترجيح الرازي لبعض أقوال املعتزلة فيه شبهة لدى بعض العلماء، حيث اعتقدوا أنه 
ينهل من فكرهم، وال شيء من عند نفسه يف احلقيقة،ألن أقواله عبارة عن ترديد ألقواهلم، وهم 

عض آرائهم أو الدفاع عنهم، فإن الشبهة تصري إذا وجدوا يف كتبه، ما يدل على متسكه بب
  .لديهم حقيقة مطلقة

وبالفعل، فالرازي ينتصر للمعتزلة، عندما يرى أهنم على حق أو حينما يتفق معهم يف 
فظهر هبذا أن الذين عّولوا على هذه احلجة يف إبطال : "بعض املقدمات أو االحتجاجات، كقوله

  ).106("  حييطوا مبقالتهم، واهللا أعلمكالم املعتزلة مل يعرفوا مذهبهم ومل
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وكذلك، كان يرى أن ما يتخيله املعتزلة من احلسن والقبح، قد صدقوا فيه، إال أنه يرجعه 
 وهذا يدل على أنه ال يتورع يف اإلقدام على نصرة املعتزلة ).107(إىل جلب املنافع ودفع املضار 

  .وامليل إليهم، مع وفائه دائما ملذهب أهل السنة
وأكرب شبهة جعلت منه معتزليا هي ذكره هلم يف كتبه، كفرقة أو شيوخهم  ـ 2

، وهو من شيوخ املعتزلة ) هـ436ت (األعالم، خاصة ما يرويه عن أيب احلسني البصري 
القالئل الذين خيالفون أصحابه يف بعض املسائل، مما يقر به أهل السنة، والرازي مثله يف خمالفة 

  .أصحابه أيضا
 على اقتراب أيب احلسني البصري من أهل السنة قوله يف احلياة، أهنا صفة قائمة والدليل

أن ذات اهللا : ، ولقد استحسن الرازي منه قوله ) 108(بالذات، ألن احلي ال ميتنع أن يعلم ويقدر 
تعاىل خمالفة لسائر الذوات، لنفس ذاته املخصوصة، فلم ال جيوز أن تكون صفة العاملية والقادرية 

  ).109( حق اهللا تعاىل معللة بذاته املخصوصة ؟ يف
، ولذلك يظن البعض كما أشرنا قبل ) 110(" التصفح"كما كان يذكر له كتبه مثل كتاب 

قليل، أنه ينهل من الفكر االعتزايل، واألمر ليس صحيحا، ألننا جنده يف الغالب األعم خيالف 
  .ظرهم بقوةاملعتزلة، ويرّد عليهم كثريا يف كتبه، كما كان ينا

وقد يقوى اهتامهم له، بأنه على مقولة املعتزلة يف الضئيل واجلليل، كلما وجدوا لديه ما 
) 111(كانت تقول به هذه الفرقة، مثل تقدميه للعقل على النقل، فظنوا أنه على طريقة املعتزلة 

  .باعتبارهم من رواد هذه الفكرة
ابن تيمية، لكي يربر طعنه فيه، على وقد كان هذا التقدمي لديه للعقل مطية لدى  ـ 3

ألن االستدالل بالسمع مشروط بأن ال يعارضه : "أساس أنه طعن يف األدلة السمعية، يف قوله 
 واملراد هبذا النقل إقامة احلجة على ).112(" قاطع عقلي، فإذا عارضه العقلي وجب تقدميه عليه

  .صحة التهمة
همه ابن تيمية، ألن السمع اخلربي الصحيح ال واحلق أن املراد عند الرازي ليس هو ما ف

يعارضه العقل السليم، هذا ،وإذا وجد العقل ثغرة أو شبهة يف األخبار، فإنه جيب النظر يف 
  .صحته، والناظر هنا هو العقل السليم
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عند حصول التعارض بني ظواهر النقل وقواطع العقل، ال ميكن : "يقول الرازي 
وال ] وال تكذيبهما معا، و إال لزم رفع النقيضني[ديق النقيضني تصديقهما معا، وإال لزم تص

ترجيح النقل على القواطع العقلية، ألن النقل ال ميكن التصديق به إال بالدالئل العقلية، فترجيح 
وملا كان العقل أصال للنقل، كان الطعن يف العقل . النقل على العقل يقتضي الطعن يف العقل

فلم يبق إال القسم الرابع وهو القطع مبقتضيات . والنقل معا، وأنه حمالموجبا للطعن يف العقل 
  ).113(" الدالئل العقلية القطعية ومحل الظواهر النقلية على التأويل

هذا، وأما عن مسألة التمسك بأخبار اآلحاد، فريى أن األصوليني متفقون على أنه ال 
 ال جيوز التمسك به يف املسائل اليقينية جيوز التمسك هبا، ألن خرب الواحد مظنون، واملظنون

هذا من جهة ، ويرى من جهة أخرى أن الدالئل النقلية اليت تقوم على األخبار املتواترة ).  114(
  . وهذا صواب ليس موجبا للطعن).115(مفيدة لليقني 

ويظهر أن ابن تيمية يقرأ كتب الرازي مبخيال مذهيب، ألنه كان يتحامل عليه دون  ـ 4
ان، مثل تأويل ترجيح نفي اإلرادة، وهو القول املرتبط مبسألة القضاء والقدر، حيث اهتمه بره

فيها بالعجز عن جواب املتفلسفة على أصول مذهب أصحابه اجلهمية واملعتزلة، لذلك فّر إليهم 
)116.(  

نفسر واحلق أن الرازي ليس جهميا وال معتزليا، كما أنه مل يفّر إىل الفالسفة، وإال فبماذا 
نقده الالذع هلؤالء مجيعا ؟ والدليل على فساد شبهة ابن تيمية يظهر من تناقضاته الكثرية، منها 

 هذا من )117(" هناية العقول"كان الرازي جييب جبواب اجلهمية واملعتزلة يف كتابه : أنه يقول 
ورد فيه جهة، ومن جهة أخرى يذكره مبدح يف مواضع أخرى، منها مدحه لكتابه أيضا، ألنه أ

  ).118(من احلقائق والدقائق ما ال يكاد يوجد يف كتب األولني واآلخرين 
ومن التناقض أن نسلم يف اآلن نفسه بأنه كتاب جليل، وبأن جواباته على منوال الفرق، 
اليت مل يرض هبا، ألن هذا يعين أن هذا الكتاب ليس جليال، وأنه نسخة طبق األصل يف مادته 

، هذا وإن جاء فيه شيء قريب منهما، فال يدل على تبعية ووالء صاحبه للفرقتني املذكورتني
هلما، ألن ابن تيمية نفسه قد مأل كتبه بذكر الرازي، فهل هو منه ؟ إن اجلواب يكون بالنفي، 
ولذلك فال تصح نسبة الرازي إىل اجلهمية واملعتزلة جملرد تشابه يف األقوال أو القتراب بينهما يف 

  .حملدودةبعض املسائل ا
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هذا ولقد استمر التحامل على الرازي بسبب اآلراء املذكورة، إىل عهدنا هذا،  ـ 5
: على هذه العبارة للرازي" املطالب العالية"حيث علّق األستاذ أمحد حجازي السقا حمقق كتاب 

 وملا تعارضت األخبار وجب الرجوع إىل دالئل العقل وقد بينا أن دالئلنا العقلية أقوي وأكمل"
إن إحالة الرازي إىل العقل، لدليل على أن دالئل املعتزلة السمعية ال " ، فقال ) 119(" وأوضح

ميكن ردها، ألهنا حمكمة، وأما ما متسك به فهو املتشابه، كما أن دالئل العقل ال حتسم الرتاع، 
والعقل ألن العقل نفسه ال جيوز وجود اإلله، وهذا من مشاغبات الرازي، إلبعاد دالئل النقل 

 واحلقيقة أن الرازي ما كان مشاغبا وال مضلال، وال ضاال، بل هو كباقي العلماء قد ).120(معا 
  .خيطئ، وهذا ليس مثل ذاك

هذا، وأما عن عدم جواز وجود اإلله عقال، فهذا يدل داللة قاطعة على أن احملقق مل 
دة اهللا تعاىل، واإلعراض أن العقل يقتضي التوجه إىل عبا: "يدقق، وإال فكيف غفل عن قوله 

وكل ذلك يدل على أن إهانة اجلسمانيات، وتعظيم : وقوله أيضا ). 121(" عن كل ما سواه
  ).122(" الروحانيات أمر مركوز يف العقول

إن هذه الشواهد تدل على جواز وجود اإلله عقال يف نظر الرازي، ألن من ال يدرك 
بنسبة كبرية، أي حظه من الرشاد قليل جدا، النقل بالعقل، فهو معرض للوقوع يف الضالل 

واملالحظ أن احنرافات وضالالت الناس يف الدين ترجع إىل التهاون يف استخدام العقل، إما 
لسيطرة املخيلة أو احلواس عليهم، وإما جلملة نوازع الشهوات املستبدة هبم، وهي مجيعا، قد 

   أن يرشد ويفهم ؟حكم عليها العقل معا بالفساد، فكيف لآلبق عن العقل
ومل يقل فال ). 123(" فَال َتتَِّبُعوا الَْهَوى: "ومن األدلة النقلية على صحة ذلك، قوله تعاىل 

ِإنْ َيتَِّبُعونَ ِإلَّا الظَّنَّ : "وقوله تعاىل . تتبعوا العقل، ألن اهلوى مصدره النفس ونوازعها املختلفة
  ).125(" َوَما َتْهَوى الْأَْنفُُس
 بعد أن ).126(" لَآياٍت ِلقَْوٍم َيْعِقلُونَ: "ومنه التعقل قد أثىن عليه اهللا تعاىل بقوله إن العقل 

ذكر السموات واألرض، والليل والنهار، واملاء وتصريف الرياح والسحاب، اليت ال ينتبه احلس 
 بعد ).127(" َعاِلُمونََوَما َيْعِقلَُها ِإلَّا الْ: "أو املخيلة إىل كوهنا آيات، خبالف العقل، وقوله تعاىل 

أن العلم يكون باحلواس أو باملخيلة او بنوازع النفس : األمثال املضروبة للناس، وال عاقل يقول 
كَِثرياً : "ألن العلم مقرون بالعقل، وأما اهلوى فمقرون بنوازع النفس، لقوله تعاىل . املختلفة
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وهو دليل على أن العلم ينعدم عند استيالء األهواء، ومن  ).128(" لَُيِضلُّونَ ِبأَْهَواِئِهْم ِبَغْيِر ِعلٍْم
  .أراد املزيد من التوضيح، فلرياجع املبحث الثالث من الفصل األول من هذا الباب

، ) هـ436ت (هذا، وأما ذكر الرازي ألعالم املعتزلة، كأيب احلسني البصري ـ  6
أبو عبد اهللا الرازي : قلت : "فإن ابن تيمية يتخذه حجة إلثبات تبعيته، ولذلك يقول عنه 

ما جيده يف كتب أيب احلسني البصري وصاحبه حممود : غالب مادته يف كالم املعتزلة 
  ).129(" اخلوارزمي، وشيخه عبد اجلبار اهلمداين وحنوهم

مث ينقض هذه التبعية، عندما يعترف بأن ما ادعاه الرازي يف العلم الضروري، ليس مبطال 
ني البصري أو بالعكس، بل كالمها صادق ومصيب فيما ذكره، وإمنا وقع ملا ادعاه أبو احلس

  ).130(غلطه يف إنكاره ما مع اآلخر من احلق 
ومع هذا، فإن ابن تيمية ظل وفيا لوهم تبعية الرازي أليب احلسني البصري، كلما وجد 

 ميكن ملن يأيت قوال مشتركا بينهما، كالقول بأن األمة إذا اختلفت يف تأويل اآلية على قولني،
  ).131(بعدهم أن يقول بقول ثالث، باستثناء االختالف يف األحكام 

هذا وهناك من يرجع حتامل ابن تيمية على األشاعرة ومنهم الرازي إىل ما يكنه هلم من 
 أو إىل ميله إىل فكر الكرامية )132(احلقد، على الرغم من أن مذهبهم منبثق عن الكتاب والسنة 

 ولقد كان الرازي خصما عنيدا للكرامية، لذلك فإن ).133(تشبيه والتجسيم القائم على ال
أتباعهم ال يكفون عن حماربته عرب التاريخ، وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أنه زعزع 

  .أركاهنم
هكذا، فال عيب أن يتفق مع املعتزلة يف بعض اآلراء ،ألن التقاطع سبق أن حصل ـ  7

يف القول بأن )  هـ324ت (، وأيب احلسن األشعري ) هـ436ت (ي بني أيب احلسني البصر
 ومع ذلك فإنه مل يقال عن املتأخر أنه تابع للمتقدم، وإذا ).134(وجود كل شيء نفس ماهيته 

افترضنا صحة تأثر الواحد باآلخر، فال مانع من أن حيصل ذلك، وخاصة إذا كان من أجل 
  .يقول بهالوقوف إىل جانب احلق، بغض النظر عمن 

وهلذا فإنه ينبغي لنا أن ننظر إىل ظاهرة تبادل اآلراء بني األشاعرة واملعتزلة على أهنا قدمية 
وأصيلة بينهم، وهذا يعين أن الرازي ليس مبتدعا، ملا مييل يف بعض مواقفه إىل املعتزلة، خاصة 

م الذين هلم شأن وأنه مؤرخ للفكر البشري، إذ مأل كتبه بذكر كل الرتاعات الفكرية، واألعال
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يف موضوع ما من املوضوعات املبحوثة عنده، فهو ال يتردد يف عرض آراء اجلميع أو تبسيطها 
  .أو تقريبها إىل األفهام، كما كان يذكر احلجج املدعمة لتلك اآلراء

مث إين أوجه أنظار الباحثني إىل حماولة مجع آراء املعتزلة من : "وهلذا فقد صدق من قال 
  ).135(" رة املتأخرين أمثال فخر الدين الرازي واآلمديكتب األشاع

ألن الرازي كان على دراية تامة مبقاالت كل واحد من أعالم املعتزلة، وحيكي عنهم 
وهو عندنا وعند أيب اهلذيل وأيب احلسني البصري من املعتزلة نفي حمض خالفا : "بدقة، كقوله 

وعندنا وعند أيب علي وأيب : "كونه تعاىل مريدا  ويقول أيضا عن ).136(" للباقني من املعتزلة
ألنا جنيب عن األول جبواب إمجايل ذكره : " ويقول أيضا ).137(" هاشم صفة زائدة على العلم

  ).138("أبو اهلذيل وهو أن اهللا تعاىل أنزل القرآن ليكون حجة على الكافرين ال ليكون حجة هلم
د، أنه يقتبس من املعتزلة، بل كان ذلك  هذا وال ينبغي أن يفهم من هذه الشواه- 8

جمرد اتفاق قد حيصل عند من يتمتع بالروح العلمية، ألن احلق مطلوب، وإصابته ممكنة لكل 
العلماء مهما اختلفت عقائدهم، وال ينكر هذا إال مكابر، لذلك فالرازي إن رأى شيئا ما 

  .صحيحا عند املعتزلة من حقه أن يتمسك به أو يستحسنه
 بعض األحيان، وأما يف أحيان أخرى، فقد يكون الواحد مع اآلخر على رأي هذا يف

إن املعصية عند املعتزلة وعندنا، ال توجب : "واحد، ولكن بأسباب خمتلفة، كما يقول الرازي
الكفر، أما عندنا فألن صاحب الكبرية مؤمن، وأما عند املعتزلة فألنه وإن خرج عن اإلميان فلم 

  ).139(" يدخل يف الكفر
هكذا، فإن نقاط التقاطع بني األشاعرة واملعتزلة كثرية، ألن أعالمهما كانوا يتبادلون 
اآلراء، وهم ليسوا جنودا أو مناضلني حىن يدافع كل واحد عن فريقه باحلق أو بالباطل، بل 
كانوا علماء، ومن خصائص العامل أن ال يتعصب، لذلك فقد يرجح الواحد منهم رأي فريق 

املعتزلة ينكروهنا : "أي فريقه، كما نرى يف قول الرازي عن كرامات األولياء آخر على ر
أبو احلسني : "ووافقهم األستاذ أبو اسحق من أصحابنا، وأكثر أصحابنا يثبتوهنا، وبه قال 

  ).140(" من املعتزلة " البصري
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عامل : عاىل إن املعتزلة وافقونا على أنه ت: "هذا، وأما عن علم اهللا تعاىل فيقول  ـ 9 
وهذا يعين أن املعتزلة تأثر متأخروهم باألشاعرة، ). 141(" جبميع اجلزئيات اليت ستقع وستوجد

  .وليس دائما بالعكس
أن الرازي مل يكن تابعا حمضا للمعتزلة، بل كان يف أغلب حديثه عنهم يباحثهم، : قلنا 

إذا جوزمت كون العبد  : نقول للمعتزلة: "ويلقي عليهم إشكاالت من صميم مذهبهم، كقوله 
فما األمان من أن يكون حمدث املعجزات واحدا من الشياطني واألبالسة، وعلى هذا . موجودا

  ).142(" التقدير فإنه خيرج املعجز من أن يدل على الصدق ؟ 
هكذا، فلقد كان ينقل حاصل كالمهم، ويفحصه أو يقلبه على وجوه، مث يقف عند 

وأضم إليه : " يضيف إليه أشياء، إما لزيادة يف التوضيح، كقوله الصواب ويطرح غريه، كما قد
وجوها أخرى، أقوى وأكمل مما ذكروه، ليكون البحث موصال إىل أقصى الغايات : من عندي 

 وإما ).143(" وأكمل مما ذكره، ليكون البحث موصال إىل أقصى الغايات وأكمل النهايات
 واملعتزلة احتجوا )144("أنزلناه حكما عربيا:"قوله تعاىلإثبات شيء ما أصابوا فيه، مثلما جاء يف 

  :به على حدوث القرآن الكرمي بوجوه 
  .أنه وصفه بالرتول واملرتل حمدث: األول 
  .أنه عريب والعريب وضع واصطالح فهو حمدث: والثاين 

  )145(أنه كان حكما عربيا، وما كان كذلك، فهو حمدث : والثالث 
ه تدل على أن املركب من احلروف واألصوات، فهو حمدث، مث أجاب بأن هذه الوجو

  ).146(وال نزاع فيه 
: هذا، وإذا كانت املعتزلة حتتج بآيات أخرى على حدوث القرآن الكرمي، كقوله تعاىل 

 فإن الرازي يثبت قيام الرتاع يف قدم كالم اهللا ).148(" َما َيأِْتيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث"
اىل، ألن اآليات اليت عول عليها املعتزلة ال تفيد حدوث كل ما كان ذكرا بل على ذكر ما تع

  ).149(حمدث 
والذي يراه مؤرخو الفلسفة اإلسالمية، وبعض الباحثني أن املعتزلة أقاموا فكرهم على 

أهل العقل، أي رفعوا جمد العقل عاليا،  واحتجوا به يف اجلليل والضئيل حىت صار من خيالفهم ك
السنة على العموم واألشاعرة على األخص، كأنه عدو للعقل أو ال عقل له، واألمر ليس 

  .كذلك
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وبالفعل، فإن الرازي يبني أن فضيلة العقل يف اإلنسان أعلى وأجل، بدليل العقل والنقل 
ولقد حصل . معا، ألن الغاية من إنزال الكتب وبعث الرسل كان من أجل تذكري أويل األلباب

 ولقد جاء ذلك تفسريا ).150( ذلك بسبب العقل، فلو ال فضله ما كانت لإلنسان مناقب لديهم
  ).151(" َوِلَيذَّكََّر أُولُو الْأَلَْباب: "لقوله تعاىل 

إن فضل اهللا تعاىل سابق على كل فضل، ولكن الناس غافلون عن هذا، كما يشري إليه 
" لون إن هم إال كاألنعاِم بل أضلُّ سبيالًأم حتسُب أن أكثَرُهم يسمعون أو يعق:"قوله تعاىل

)152.(  
 وتدل هذه اآلية على صحة الطرقتني بشرط توفر اهلداية اهلادية من اهللا تعاىل، وهذا هو 

  .موقف الرازي يف سائر كتبه
لقد كان خيتلف مع املعتزلة يف مسائل كثرية، بل كان يرد عليم بقوة، وبال  ـ 10

  .ةجماملة، ويف كل كبرية وصغري
َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن : "ففي مسألة الشفاعة احتجت املعتزلة على نفيها بقوله تعاىل 

ألن أهل الكبائر ال ). 154("  َوال َيْشفَُعونَ ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى: "، وبقوله تعاىل أيضا ) 153("َنِصٍري
تفسري اآلية األخرية على وقد جاء جواب الرازي معتمدا على . يقال فيهم أن اهللا تعاىل يرتضيهم

رأي ابن عباس رضي اهللا عنهما، أي ملن قال ال إله إال اهللا، وهبذا تكون اآلية تدل داللة قوية 
  ).155(على إثبات الشفاعة ال على نفيها 

لو كان اهلدى والضالل من عند اهللا : هذا، وأما مسألة اهلدى والضالل فتقول املعتزلة 
لكفر، ومل يرد منهم القبول من الرسول، فما يكون منهم إزاء الرسول تعاىل وأراد من الكافرين ا

  ).156(إال الصد والرد، ويكون إرسال الرسول نقمة ال رمحة، على خالف املراد 
وقد جاء رد الرازي حامسا، على أن آيات كثرية تنفي قول املعتزلة، وكذلك الدالئل 

ونان إال من اهللا تعاىل، وأما الوجوه املتعسفة العقلية القاطعة، وتثبت أن اهلدى والضالل ال يك
  ).157(والتأويالت اليت أتوا هبا، فهي ضعيفة عنده 

هذا وأما مسألة الرؤية فإن املعتزلة عولوا يف نفيها على اآليات أيضا، بعد أن أولوها 
ض بوجوه عقلية، حىت صارت من الدالئل العقلية، ال النقلية، ولقد اعترض عليهم الرازي، ورف

  .تأويل ظواهر اآليات املتعلقة هبذه املسألة
  



 207

 ال يف املبدأ - األشاعرة -واجلدير بالذكر، أنه خيتلف أيضا يف هذه املسألة مع أصحابه 
فقط، ولكن يف الدليل أيضا، وهو أن الوجود يف الشاهد علة لصحة الرؤية، فيجب أن يكون 

 هذا الدليل، ولكن الرازي صرح  ولقد عول مجهور األشاعرة على).158(كذلك يف الغائب 
 وأورد عليه إشكاالت، ويف األخري اعترف أنه غري قادر على األجوبة ).159(بالعجز عن متشيه 

عنها، وظهر له امتناع إثبات الرؤية يف اآلخرة بالدليل العقلي، وبقي التمسك بظواهر القرآن 
  ).161(ملاتريدي  ولذلك اختار لنفسه مذهب ا).160(الكرمي واألحاديث النبوية 

َوقَالَ الَِّذيَن ال : "هذا، ومن مجلة اآليات الكثرية، اليت استدل هبا املعتزلة قوله تعاىل 
" َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْوال أُْنِزلَ َعلَْيَنا الَْمالِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا ِفي أَْنفُِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتّواً كَِبرياً

، فظنوا أن داللة اآلية متنع رؤيته، ألهنا لو كانت جائزة ملا كان السؤال عنها عتوا ) 162(
  .واستكبارا

ويرى الرازي أهنا دالة على الرؤية، ألن توبيخ الطالبني هلا جاء على طلبها يف احلياة الدنيا، 
ه عتا واستكرب وألن الطالب لشيء مستحيل، ال يقال عنه أن. وليس املراد منها رؤيته يف اآلخرة

، وألن احتجابه على الذين ال يرجون لقاءه ، يبني أن الذين يلقونه يرونه، ألن اللقاء تلزم ) 163(
  .عنه الرؤية
هذا، وإذا رجعنا إىل مسألة تأثر الرازي بأيب احلسني البصري، وهي املسألة اليت  ـ 11

ه ينسبونه إليه، كذكره له أثارت شبهات يف أصالته، فإننا جند أسبابا عديدة قد جعلت خصوم
يف كتبه، واتفاقه معه يف بعض املسائل، والثناء عليه ومتييزه عن سائر املعتزلة، واالحتجاج بآرائه 

 وهو كان من أذكياء –ورأيت أبا احلسني حممد بن علي البصري :  "على غريه، كقوله 
  ).164(" املعتزلة

الذين ينتمي إليهم، مثل رأيهم يف علم اهللا ومما حيكى عنه أنه كان ينكر بعض آراء املعتزلة 
تعاىل باملتغريات، فإن مجهور أهل السنة واملعتزلة يتفقون على أن العلم بأن الشيء سيوجد هو 

 وهو مهما حاول ).165(نفس العلم بوجوده إذا وجد، ولكن أبا احلسني البصري ينكر ذلك 
  ).166(غري يف علم اهللا تعاىل باجلزئيات إبطال هذا املذهب ال يفلح، بسبب أنه التزم وقوع الت

هو أن املانع من التغري جيري يف . والذي يراه الرازي، الذي اعترض عليه بسؤالني صعبني
  ).167(الصفات احلقيقية، وأما الصفات اإلضافية فيمكن أن جيري  التغري فيها 
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 لقوله باستقالل وهلذا، فهو يرى أن أبا احلسني البصري يبدو شديد الغلو يف االعتزال،
العبد بفعله، واحلقيقة أنه شديد الغلو يف القول باجلرب، ألننا إذا تأملنا موقفه بني قول الفالسفة 
يف أن الفعل موقوف على الداعي وحصول القدرة، وهو الذي اختاره، وقول املعتزلة بأن العلم 

ذهبه الذي اختاره أم ضروري، أي أن العبد يستقل بفعله، هاهنا قد وقع يف تناقض، أميسك مب
يقّر بأن امتناع املرجوح عند االستواء يوجب الراجح ؟ فإننا نرى أن ال خروج له عن النقيضني 

  ".التصفح" وهو ما يصرح به يف كتابه ).168(
املمكن هو الذي استوى طرفاه فلو حصل الرجحان من غري مرجح، :"وقد قال الرازي

  ).169(" اء وذلك مجع بني النقيضني وهو حماللزم أن حيصل الرجحان حال حصول االستو
إن ذكر مقاالت الفرق وذكر أعالمها، ومجعها وحصرها : هذا، ويف األخري، فإننا نقول 

وتصنيفها، ال توجب قيام شبهة التبعية، وكذلك االحتجاج ببعض آرائها وحججها والثناء 
العلمية، ألن اإلقرار باحلق عليها أحيانا، فهو ال يوجب التبعية، بقدر ما يدل على الروح 

والصواب إن رأيناه يف شيء أو وجدناه عند شخص وجب علينا االنصياع له، طاملا أنه حق 
فأصحاب الشبهات مل يفهموا مقالة الرازي، والطريقة اجلديدة اليت مل يألفوها، أال . وصواب

ث ال يعلم، والرازي ملا وهي الطريقة البحثية العلمية، اليت سبق هبا أهل زمانه، ألن من ال يبح
حبث علم، فانظر إىل ما أتى به، فإنه العني تقر به، والكالم يصدق بربهانه، والنفس تبتعد عن 

  .الزيغ والطغيان، سواء فيما رأيناه أو فيما سيأيت، واهللا املستعان
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  :هوامش الفصل الثاين من الباب الثاين 
  
 ص  61 ، طبقة تاريخ اإلسالم  الذهيب ، –  381  ص3 ج وفيات األعيانابن خلكان،  )1(

  .248  ص 4  ج الوايف بالوفيات الصفدي، – 204
  .384  ص 3 ج وفيات األعيانابن خلكان،  )2(
  .241  ص 1  جاملطالب العاليةالرازي ،  )3(
  .43  ص 11  ج 6  مج التفسري الكبريالرازي ،  )4(
  .115سورة النساء  اآلية  )5(
  .254  ص 4  جالوايف بالوفياتدي ، الصف )6(
  .209  ص 1  ج 1  مج التفسري الكبريالرازي ،  )7(
  .210 – 209  ص 1  ج 1املصدر نفسه  مج  )8(
  .  وما بعدها189  ص 1  ج1املصدر نفسه مج  )9(
  .203  ص 1  ج 1املصدر نفسه  مج  )10(
  .186  ص 9  ج 5املصدر نفسه  مج  )11(
  .5رة النساء  اآلية سو )12(
  .256سورة البقرة اآلية  )13(
  .109 – 188  ص 9  ج 5  مج التفسري الكبريالرازي ،  )14(
  .273 ، ص 1961،مكتبة الكليات األزهرية القاهرة السنة 1، ط1 ، جاألمالشافعي ،  )15(
  .12سورة النساء  اآلية  )16(
  .6سورة املؤمنون  اآلية  )17(
  .220  ص 9  ج 5  مج التفسري الكبريالرازي ،  )18(
  .6سورة املائدة  اآلية  )19(
  .156  ص 11  ج 6  مج التفسري الكبريالرازي ،  )20(
  .238  ص 10  ج 5 املصدر نفسه  مج  )21(
  .222سورة البقرة  اآلية  )22(
  .السورة نفسها واآلية نفسها )23(
لتشد إزارها مث : " وهناك  ما يشبهه يف موطأ مالك – 302 ، رقمه صحيح مسلميف  )24(

  .122رقمه " شأنك بأعالها
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  .4 ، كتاب احليض وصحيح البخاري – 301 ، رقمه يف صحيح مسلم )25(
  .298 ، رقمه صحيح مسلميف  )26(
  .125  ص 11  ج 6  مج التفسري الكبريالرازي ،  )27(
  .206  ص 1  ج 1املصدر نفسه  مج  )28(
 1986 ، الكليات األزهرية  1 ، حتقيق أمحد حجازي السقا ، ط مناقب الشافعيالرازي ،  )29(

  .99، ص 
  .100املصدر نفسه  ص  )30(
  .املصدر نفسه  والصفحة نفسها )31(
  .101املصدر نفسه  ص  )32(
  102 املصدر نفسه  ص  )33(
  .املصدر نفسه  والصفحة نفسها )34(
  .املصدر نفسه  والصفحة نفسها )35(
  .103املصدر نفسه  ص  )36(
  .104 – 103املصدر نفسه  ص  )37(
  .128 – 127املصدر نفسه  ص  )38(
  .251  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )39(
  .134 – 133  ص مناقب الشافعيالرازي ،  )40(
  .134املصدر نفسه  ص  )41(
  .135  ص املصدر نفسه )42(
  .139  ص 11  ج 6  مج التفسري الكبريالرازي ،  )43(
  .292  ص 2  ج األربعنيالرازي ،  )44(
  .290  ص 2املصدر نفسه  ج  )45(
  .135  ص مناقب الشافعيالرازي  )46(
  .206  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )47(
  .206 – 205  ص 9املصدر نفسه  ج  )48(
  .134  ص مناقب الشافعيالرازي ،  )49(
  .45  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )50(
  .372  ص 9املصدر نفسه  ج  )51(
  .9  ص 11  ج 6  مج التفسري الكبريالرازي ،  )52(
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  .10  ص 11  ج 6املصدر نفسه  مج  )53(
 ، ص 1940يب احلليب مبصر   مكتبة البا1ط . أمحد حممد شاكر:  ، تجلرسالةالشافعي ، ا )54(

415.  
  .65 ، ص 1950  السنة 9 ، جملة لواء اإلسالم ، العدد أعالم الثقافة اإلسالميةحترير ،  )55(
  178  ص ، احملاضرات املغربياتابن عاشور  )56(
 وقد ذكر هذه الرواية أيضا ، طاش كربى – 384  ص 3 ج وفيات األعيانابن خلكان،  )57(

  .103  ص 2  ج ح السعادةمفتازاده ، 
  ص 61  طبقة تاريخ اإلسالم الذهيب ، - 382  ص 3 ج وفيات األعيانابن خلكان،  )58(

طبقات  ابن القاضي شهبة ، – 249  ص 4  جالوايف بالوفيات الصفدي ، - 206
  .102 / 2  مفتاح السعادة طاش كربى زاده ، – 396 / 2  مج الشافعية

  مفتاح السعادة ونقله عنه طاش كىب زاده ، – 82  ص 8  ج الشافعيةطبقات السبكي ،  )59(
  .102  ص 2ج 

  .388  ص 3 ، ج 1965 ، طبعة طبقات الشافعيةالسبكي ،  )60(
  .393 ص نزهة األرواحالشهرزوري ،  )61(
  .87 ص 2 ، ج موافقة صحيح املنقول لصريح املعقولابن تيمية ،  )62(
  .22 ص 6  ج لب العاليةاملطاالرازي ،  )63(
  .102 ص 2 ، ج موافقة صحيح املنقول لصريح املعقولابن تيمية ،  )64(
 ، ص 1966 ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة  4 ، ط 4 ، ج ظهر اإلسالمأمحد أمني ،  )65(

84.  
  .89 – 88  ص 4املرجع نفسه  ج  )66(
  .92  ص شركنياعتقادات فرق املسلمني واملالرازي ،  )67(
  .40، ص 1935مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر ، )  د،ط( ، أساس التقديسالرازي ،  )68(
  .105  ص احملصلالرازي ،  )69(
  .167املصدر نفسه  ص  )70(
 . 284 – 259 – 148 – 109 – 106:  وجاءت أيضا يف اآليات 20سورة البقرة اآلية  )71(

  .من نفس السورة
  .81  ص 2  ج 1  مج التفسري الكبريالرازي ،  )72(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )73(
  .2سورة إبراهيم اآلية  )74(
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  .77  ص 19  ج 10  مج التفسري الكبريالرازي ،  )75(
  .139  ص 19 ج 10 املصدر نفسه  مج  )76(
  .40 سورة إبراهيم  اآلية  )77(
  13 مج – 28  ص 20 ج 10 مج – 48. 17  ص 9  ج 5  مج بريالتفسري الكالرازي ،  )78(

  .140  ص 26ج 
  .37  ص 9  ج 5 املصدر نفسه  مج  )79(
  .11  ص أساس التقديسالرازي ،  )80(
  .45  ص الشفاعة العظمىالرازي ،  )81(
  .39  ص 2ج األربعني  الرازي  )82(
  .177  ص 2 املصدر نفسه  ج  )83(
  هـ 406 فورك أبو بكر حممد بن احلسن ، األصويل األشعري ت ابن )84(
ابن اهليصم ، حممد بن اهليصم ، وإليه تنسب فرقة اهليصمية ، اليت هي فرقة من الكرامية ،  )85(

ولكنه قريب من السنة ، النه عدل بعض ما احنرفت به الكرامية ، ذكر هذا الرازي نفسه يف 
  . امللل والنحل ، يف ترمجة اهليصميةأساس التقديس ، والشهرستاين يف

  .71  ص أساس التقديسالرازي ،  )86(
  .188ص احملصل  الرازي ،  )87(
  .189املصدر نفسه  ص  )88(
  .33 وغافر اآلية 36 . 23اآليتان . ، ووردت يف سوريت الزمر  33سورة الرعد اآلية  )89(
  .33سورة الرعد ، اآلية  )90(
  .33 الرعد ، اآلية  سورة )91(
  . 33سورة الرعد ، اآلية  )92(
  .57  ص 19  ج 10  مج التفسري الكبريالرازي ،  )93(
  .10 – 9  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )94(
 ، نشره األب رتشرد يوسف مكارثي ، املطبعة الكاثوليكية ، اللمعاألشعري أبو احلسن ،  )95(

  .39، ص  1952بريوت 
  .47املرجع نفسه  ص  )96(
  .237  ص 16 ، مج جمموع فتاوىابن تيمية ،  )97(
  .194ص احملصل  الرازي ،  )98(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )99(
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أيب احلسني "والصواب " أيب احلسن البصري"جاء يف العبارة . املصدر نفسه والصفحة نفسها )100(
  .بعةفخطأ من الناسخ أو املط" البصري

  .187املصدر نفسه ، ص  )101(
، دار الفكر اللبناين  1 ، ط ، املنطلقات الفكرية عند اإلمام فخر الدين الرازيحممد العرييب  )102(

  .23 ، ص 1992، بريوت 
  .370، ص  املقدمة ابن خلدون ، )103(
  .338  ص 3 ، ج املطالب العاليةالرازي ،  )104(
  .339 -  338 ص 3ج املصدر نفسه   )105(
  .339  ص 3املصدر نفسه ج  )106(
  .351  ص 3املصدر نفسه ج  )107(
  .218  ص 1 ج األربعني الرازي ،  )108(
  .املصدر نفسه ، الصفحة نفسها )109(
  .54  ص 4  ج املطالب العاليةالرازي  ،  )110(
ار النهضة العربية  بريوت    د5 ، ط 2 ، ج يف علم الكالمأمحد حممود صبحي ،  )111(

  .279ص .1985
  .104  ص 1 ،  ضمن جمموعة الرسائل الكربى  ج رسالة الفرقانابن تيمية ،  )112(
  .117 – 116  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )113(
  .201 ص 9املصدر نفسه  ج  )114(
  .254  ص 2  ج األربعنيالرازي ،  )115(
  .97  ص 1  ج رسالة الفرقان ابن تيمية ، )116(
  .203 ص 2 ، ج موافقة صحيح املنقول لصريح املعقولابن تيمية ،  )117(
  .86  ص2املصدر نفسه ج )118(
  .366  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي ،  )119(
  .367 – 366 ، هامش ص 9املصدر نفسه  ج  )120(
  .16  ص 7املصدر نفسه  ج  )121(
  .256  ص 1صدر نفسه  ج امل )122(
  135سورة النساء  اآلية  )123(
  .43سورة الفرقان ، اآلية  )124(
  .23سورة النجم ، اآلية  )125(
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  .164سورة البقرة ، اآلية  )126(
  .43سورة العنكبوت ، اآلية  )127(
  .119سورة األنعام ، اآلية  )128(
  .87 ص 2 ، ج ول لصريح املعقولموافقة صحيح املنقابن تيمية ،  )129(
  .236 ،مج  ص جمموع فتاوىابن تيمية ،  )130(
  .44  ص 1   ج رسالة الفرقانابن تيمية ،  )131(
 ، 1965 ، دار املعارف مبصر 3 ، ط نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالمعلي سامي النشار ،  )132(

  .332 – 331 ص
  .640املرجع نفسه  ص  )133(
  .82  ص 1  ج األربعنيالرازي ،  )134(
  .504 ، ص نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالمعلي سامي النشار ،  )135(
  .55 ، ص احملصلالرازي ،  )136(
  .168املصدر نفسه  ص  )137(
  .199 – 198املصدر نفسه  ص  )138(
  .238  ص 2  ج 1  مج التفسري الكبريالرازي ،  )139(
  .199  ص 2  ج ، األربعنيالرازي  )140(
  .46  ص 9  ج املطالب العاليةالرازي  )141(
  .66 ص 9املصدر نفسه  ج  )142(
  .119  ص 9املصدر نفسه ، ج  )143(
  .37سورة الرعد اآلية  )144(
  .61  ص19  ج 10 ، مج التفسري الكبريالرازي ،  )145(
  .62  ص 9  ج 10املصدر نفسه  مج  )146(
  .2سورة األنبياء  اآلية  )147(
  .5سورة الشعراء  اآلية  )148(
  .140  ص 22  ج 11  مج التفسري الكبريالرازي ،  )149(
  .150  ص 19  ج 10املصدر نفسه  مج  )150(
  .52سورة إبراهيم  اآلية  )151(
  .44سورة الفرقان ، اآلية  )152(
  .71سورة احلج ، اآلية  )153(
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  .28سورة األنبياء ، اآلية  )154(
  .66 ص 23  ج 12 مج – 160  ص 22 ج  11  مج التفسري الكبريالرازي ،  )155(
  .23  ص 22  ج 11املصدر نفسه  مج  )156(
  .29  ص 20  ج 10املصدر نفسه  مج  )157(
  .189  ص احملصلالرازي ،  )158(
  .268 ص 1 ج ، األربعنيالرازي  )159(
  .277  ص 1ملصدر نفسه  ج ا )160(
من كتبه ). هـ 333ن (نسبة إىل أيب منصور حممد ين حممد بن حممود ، من أئمة املتكلمني  )161(

  .كتاب التوحيد ، أوهام املعتزلة، الرد على القرامطة ، اجلدل ، تأويالت القرآن: 
  .21سورة الفرقان اآلية  )162(
  .70 – 69  ص 24  ج 12ج  ، مالتفسري الكبريالرازي ،  )163(
  .87  ص 1 ، ج املطالب العاليةالرازي ،  )164(
  .195-194 ص 1  ج األربعنيالرازي،  )165(
  .196  ص 1املصدر نفسه  ج  )166(
  .198 – 197  ص 1املصدر نفسه  ج  )167(
  .319  ص 1املصدر نفسه  ج  )168(
 87  ص 1  ج املطالب العاليةالرازي ، )169(
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  الفصل الثالث
  

  األصول اليونانيـة والشرقيـة
  .لفكر فخر الدين الرازي

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

وأما علوم احلكماء، فلقد تدّرع جبلباهبا، وتلفّع "
بأثواهبا، وتسّرع يف طلبها، حىت دخل من كل أبواهبا، 

  "إنه لذو قدر عظيم: وأقسم الفيلسوف
  دين السبكيتاج ال
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  : لقد اشتغل الرازي بالفلسفة، تعلّما وتعليما وتأليفا
أما التعلّم فإن اهتمامه بالفلسفة كان كبريا، هلذا فإنه ملا طلب شيخه جمد الدين اجليلي إىل 
املراغة، سافر معه، حرصا على استكمال تعلم العلوم احلكمية، وبالفعل فلقد قرأ عليه احلكمة 

  .)1(ملدة طويلة
  .ا التعليم فإنه كان يباحث يف جمالسه يف املسائل الفلسفية وباصطالحاهتاوأم

. وأما التأليف فقد شرح كتبا فلسفية البن سينا، كاإلشارات والتنبيهات، وعيون احلكمة
وله مبتكرات كاحملصل واملباحث املشرقية واملطالب العالية وامللخص يف املنطق واحلكمة 

  .على اهتمامه بالعلوم احلكمية، ومدى عنايته هباوهذه املؤلفات تدل . وغريها
، ألنه يعترب العلوم العقلية رأس املال الفكر، )2(ولقد كان يقّر بوجوب النظر واالستدالل

باعتبار أن الفكر ال معىن له إال ترتيب علوم بديهية ليتوصل هبا إىل علوم كسبية، ويشبه هذا 
اجر يف رأس املال التاجر بالبيع والشراء، ويشبه التصرف لديه يف العلوم العقلية بتصرف الت

  .)3(حصول النتيجة حبصول الربح، ويشبه حصول القدرة على النظر برأس املال
هذا، وملا كانت احلكمة متتد جذورها إىل الثقافات الشرقية القدمية، اليت كانت علومها 

ألول شبها حول اشتغاله كثرية، رأينا أن نقّسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث، نتناول يف ا
بالفلسفة، ويف املبحث الثاين نتناول عالقته بالفلسفة املشائية، ويف املبحث الثالث نتناول عالقته 
باألفالطونية، ويف املبحث الرابع نتناول عالقته بالفكر الشرقي القدمي والثقافة الفارسية، وفقا 

  .ملقدار تأثره بتلك الفلسفات والثقافات
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  .يف شبه حول اشتغال الرازي بالفلسفة :لاملبحث األو

لقد أثريت شبهات حول فكر الرازي وعقيدته، بسبب اشتغاله بالفلسفة، واهتمامه هبا، 
ويعين هذا أن االشتغال بالفلسفة كان سببا يف خصومات وانتقادات كثرية يف حياته، وبعد 

 املشائني اليونانيني وأتباعه من)  ق م322ت(مماته، كاهتامه بأنه جمرد ناقل عن أرسطو 
، وابن سينا )هـ312ت(وحممد بن زكريا الرازي ). م201ت(واملسلمني، أمثال قالينوس 

، وهو متهم أيضا بأنه كان َيِرُد الشبه )هـ560ت(، وأيب الربكات البغدادي )هـ428ت(
عن الفالسفة وغريهم، ومل جيب عنها، أو بأنه شغل الناس بكتب الفلسفة بدل كتب السنة، 

  .غري ذلكو
وبالفعل، فلقد اهتم املؤرخون وغريهم هبذه الشبه بني مؤيد ومعارض، فذكر الصفدي 

أن خصوم الرازي أكثروا عليه التشنيع بسبب إيراد الشبه واألدلة للخصوم ومل ) هـ764ت(
، الذي اعتمد على ما ذكره ابن )هـ734ت(جيب عنها، ومن هؤالء الشيخ ابن سيد الناس 

 رحلته، من أنه دخل الري، ووجد الرازي قد التفت عن السّنة وشغل يف) هـ614ت(جبري 
  .)4(الناس بكتب ابن سينا وأرسطو

أما كون الرازي اشتغل بالفلسفة فهذا صحيح، وليس خفيا على أحد، وأما أنه التفت عن 
السّنة فهذه شهادة باطلة، وافتراء عليه، ألن ابن جبري مل يدخل الري، ومل يذكر ذلك يف 

ته، والدليل على أنه مل يدخل الري، أن البلدان اليت دخلها حسب الرحلة كانت على رحل
مسلك أو طريق ال يؤدي به إىل الري، لقد سار من بغداد يف اجتاه املوصل، ومن املوصل إىل 
ديار ربيعة، ومنها إىل نصيبني، مث إىل ديار بكر، وميافارقني، مث إىل بلدان الشام، مث إىل 

 ذهب إىل الري لكان عليه أن يسلك طريقا آخر، من بغداد إىل كرمنشاه، ومنها لو. األندلس
  .إىل مهذان مث إىل الري، ومادام مل يذكر شيئا عن هذا املسلك فإنه مل يدخل الري

هذا، وأما أنه شغل الناس بكتب ابن سينا وأرسطو، فأمر يدل على فضله، ولكن خصومه 

 من أجل التشكيك يف مكانته يف الفكر - ما يظنونه به  ما دام مل جيدوا-استغلوا أي كالم 
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السين، ودوره يف تطويره، حسدا له على إصابته يف اجتهادا ته، وجناحه يف الرد على أهل البدع 

  .والنصارى واليهود، وحىت على الفالسفة

وأما علوم احلكمة فلقد تدّرع : "عن تضلعه يف احلكمة) هـ771ت(يقول السبكي 
  .)5("لفع بأثواهبا وتسّرع يف طلبها، حىت دخل من كل أبواهباجبلباهبا، وت

وبالفعل،فهو . )6(" إمام وقته يف العلوم العقلية): "هـ851ت(ويقول ابن القاضي شهبة 
إمام، ومهما يكن من شيء، فإنه أخذ من الفلسفة ما رآه صحيحا فيها، وحافظ يف اآلن نفسه 

  .، وهلذا فال جمال للتشكيك فيه أبداعلى مذهب أهل السنة، ودافع عنه بكل قواه
هذا، وأما شبهة النقل عن احلكماء، فمن الذين أوردوها نصري الدين الطوسي 

يف شرحه للمحصل، حيث كان يقول عن بعض املسائل بأهنا ال حتتاج إىل ) هـ672ت(
ثل وعن بعض األقوال، بأهنا ليست من أقوال احلكماء، م. )7(حبث، ألهنا جمرد نقل للمذاهب 

) 8(أن املمكن حال بقائه حمتاج إىل املؤثر، وهذا قول احلكماء واملتأخرين من املتكلمني: قوله

وحيث كان يقول بأنه يأخذ من احلكماء طريقة ما أو دليال ما ويوهم القارئ بأن ما يورده هو 
  .)9(أن اإلنسان مدين بالطبع: له، مثلما أخذ طريقتهم يف إثبات النبوة، وهي قوهلم

هذه التهم باطلة، وال أساس هلا من الصحة، ألن إيراد األقوال واقتباسها مل يكن عنده إن 
تدليسا، وإمنا هو يورده إما لصحته وهذا ال خالف فيه بني العقالء وليس عيبا، وإما ملباحثته، 
والرّد عليه، وهذه طريقة علمية، حيث يكون قد تقدم هبا على أقرانه من العلماء، وجتاوز هبا 

  .رهعص
وبالفعل، فأول مالحظة تلفت انتباه القارئ يف كتبه كثرة ذكر أقوال احلكماء ومذاهبهم 
وكتبهم وأدلتهم يف القضايا املختلفة، وهي أقوال جييب أو يرّد عليها، وال يتركها متّر هكذا 
مرور الكرام، إال إذا كانت صحيحة، مع ذلك يقول فيها شيئا، كأن يشهد هلا، وإذا مل يتوسع 

حيانا يف اجلواب، كما يف املختصرات أو عندما يسبق ذكر املسألة، فإنه كان حييل إىل تلك أ
  . ملن أراد املزيد من التوضيح واملعرفة)10(املسائل يف كتبه احلكمية املطولة
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واعلم أن اجلواب عن هذه احلجة يستدعي حبثا طويال واستقصاء : "ومثال ذلك قوله
  .)11("طولة ولنرجع إىل تفسري املنتالقول فيه مذكور يف كتبنا امل

 ويعين هنا احلركة والزمان، ومها )12("ومن أرادها فليطالع سائر كتبنا: "ويقول أيضا
  .يقبالن االنقسامات غري املتناهية

وهناك من ذكر املسائل اليت تأثر هبا الرازي بالتحديد، كاإلمكان والوجوب والضرورة 
عض التعاريف، كتعريف اجلسم الطبيعي بأنه القابل للفرض، ومن ذكر ميوله إىل الفالسفة يف ب

وهناك من ذكر أنه كان يقترب من الفالسفة . )13(وهو هنا يقترب من نظرية اهليوىل والصورة
وبأنه كان يرجح دليل اإلمكان عند . )14(يف تفسريه للزمان واحلركة وبقوله بقدم العامل

  ).15(الفالسفة

 هنج الفالسفة يف أن اجلوهر ال يقبل االشتداد والتضعيف يف وهناك أيضا من يرى أنه على
وأنه كان يسمي اجلواهر اجملردة بالروحانية أو بالعقول، . )16(املاهية، ولكنه يقبلهما يف الوجود

يف ) هـ428ت(وابن سينا ) هـ339ت(وأنه ال خيتلف عن الفارايب . )17(وهو قول الفالسفة
وهذا يدل على ) . م.ق322ت(رية، أكثر مما فعل أرسطو توضيح أولوية اجلزئيات يف اجلوه

  .)18(إبداع الفالسفة املسلمني حينما ال يتقيدون بآراء أرسطو يف أحيان كثرية 
وبالفعل،فلقد كان يتناول مسائل الوجود واملوجودات والواجب واملمكن، وميزجها 

ا اهتمه ابن تيمية وهلذ. )19(مبسائل التوحيد، وخيوض يف التوحيد بالطريقة الفلسفية
آراء " املطالب العالية"بأنه لّبس الكالم بالفلسفة، بدليل أنه مجع يف كتاب )هـ728ت(

ولقد ضرب مثال على ذلك، حبديث املعراج، الذي . )20(الفالسفة واملتكلمني بشكل عام
  . )21(احتذى فيه الرازي حذو ابن سينا

مذاهب الفالسفة املشائني، وكذلك  وقد اهتمه أيضا ابن تيمية، بأنه ال يعرف ما يف 
  .)22(مذاهب طوائف الفالسفة املتقدمني 

هذا، وملا حاول ابن تيمية أن يبني علم ما بعد الطبيعة ما هو، ولواحقه ومكانته عند 
حىت أن من :"املشائني، انتهي إىل اهتام الرازي، بأنه كان يبين عليه يف العلوم اإلسالمية، إنه يقول

 من متكلمة املسلمني ـ كابن اخلطيب وغريه ـ يتكلمون يف أصول الفقه، له مادة فلسفية
والعجيب من ابن ) 23( "الذي هو علم إسالمي حمض، فيبنون على تلك األصول الفلسفية
فهذا الكالم الذي ذكره : "تيمية، أنه مرة يتهم الرازي، ومرة أخرى ميدحه، كما جاء يف قوله
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وهو يف كثري من األحيان يعترف له، . )24("الم صحيحالرازي وحكاه عن احلكماء هنا، ك
اإللزام الذي ألزمهم إياه : قلت: "ويستشهد بآرائه، ويعتربها حججا دامغة، مثلما جاء يف قوله

. )25("الرازي صحيح متوجه، وهو اجلواب الثاين الذي أجاهبم به الغزايل يف كتاب التهافت
وهذا من جيد . تتناهى دفعة كما ذكره الرازيفيلزم وجود علل ومعلوالت ال :"ويقول أيضا

  .)26("كالمه
ويعين هذا أن من اعتمد على ابن تيمية من أجل الطعن يف الرازي، فإنه ال يصيب اهلدف، 
ألن موقف ابن تيمية يف حقيقة األمر، ال متثله بعض األحكام اليت طعن هبا، كما يتوهم البعض، 

كتاب شرح عيون احلكمة للرازي، وقد جعل تقدميه كالدكتور أمحد حجازي السقا الذي قدم ل
طعنا ال تعريفا بالكتاب، وتوجيها للقراء ضد الرازي، حبيث نقل األقوال اجلارحة البن تيمية 
دون غريها، وهي األقوال اليت ال تؤخذ بعني االعتبار من الناحية العلمية، كما أطال يف ذكر 

  .مناقب ابن تيمية، كأنه يقدم له ال للرازي
ومن مجلة ما جاء يف هذا التقدمي، أنه أثار مسألة تعارض النقل والعقل، اعتقادا منه أن 
املسلمني ال مشكلة فكرية تشغلهم إال هذه، ولقد طعن يف الرازي على أساس متسكه بالعقل، 

ومشاغبات الرازي يف دين اهللا بالعقل أكثر من أن حتصى، والذين أحصوا  :" كما جاء يف قوله
مثّ حاول إظهار فكر الرازي بأنه مقتبس من . )27("لرّدها كثريون من أهل العلمووفقوا 

الفالسفة، كدليل الترجيح، وسخر منه الشتغاله بالفلسفة، وتأثره ببعض آراء الفالسفة، العتبار 
عنده أن احملدث والفقيه لو انشغال مثله بالفلسفة لضاعت مصاحل املسلمني وانعدم الوازع 

مينع انتشار الشر واألذى بني الناس، ولرمبا ندما احملدث والفقيه من ذلك، مثلما الديين، الذي 
  .ندم الرازي وغريه ممن اشتغل بالفلسفة

هذا، وأما ما ذكره عن ابن تيمية من أنه يكره الفلسفة، فقد أرجع سبب ذلك إىل اشتغال 
ند نصري الدين الطوسي هبا، وإىل كونه جاسوسا من الشيعة على السنيني ع

أن الكافر العادل : "، وإىل ما كان يقوله من )29(ومترمجا لرسائله ) هـ663ت(هوالكو
  .)30("أحسن من املسلم اجلائر

هذا، وأعاب على الرازي أيضا كثرة التصانيف يف كل فن، فزعم أنه لو ختصص لكان 
ه، أفضل ليجيد القول أو ليجدد فيه، مث ذكر له كتبا يف الطب استدالال على صحة زعم
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عيون : واستشهد على ذلك بقول للقفطي على أنه قوي النظر يف صناعة الطب، يف كتابه
  :واجلواب على هذه اهتم كاآليت. وهذا الكتاب ليس للقفطي بل البن أيب أصيبعة. )31(األنباء

 ـ إن هذه التهم مردودة، ألهنا ال تقوم على أساس متني، ألن املراد من اقتباساته ألقوال 
  .  ومتسكه ببعضها من أجل صحتها، عمل علمي حبث، كما أوضحناه سابقااحلكماء،

ـ وألن هذه االنتقادات غري مؤسسة أيضا، وليست من النقد العلمي البناء، ألهنا عبارة 
عن جتميع وإحصاء أنواع السباب والقدح، فال ميكن أن تعد دليال على صحة التهم، خاصة 

، أن خصوم الرازي كثريون، وأهنم مل يكفوا عنه، ولقد وأن صاحب التقدمي املذكور يعلم جيدا
وفخر الدين الرازي مل يسلم من ألسنة الفالسفة الذين : اعترف هو نفسه بذلك يف قوله

وهي ألسنة سليطة تنطق يف احلقيقة بعيوب يف . )32(" نصرهم، وال من ألسنة احملدثني والفقهاء
عقوال، ميكن أن يكون حجة للمدعني على ما أصحاهبا، ال يف املسبوب، وهي ال تذكر شيئا م

  .يدعونه
ـ هذا، وأما الزعم بأن االشتغال بالفلسفة يؤدي إىل ضياع مصاحل املسلمني، فإن مقابله 
ليس كذلك، ويعين هذا أن اشتغال العدد األكرب من املسلمني بالفقه واحلديث عرب تارخيهم مل 

غاهلم به، مل يكن خالصا هللا تعاىل، ومل يكن حيافظ على مصاحلهم، ومل ينظم شؤوهنم، ألن اشت
وإال فبماذا نفسر . حىت للتنظيم االجتماعي، بل كان من أجل أغراض آنية وذاتية دنيوية حقرية

ومنذ أن استحدثوا أنواع التمذهب يف الدين، والتعصب . ضياع مصاحلهم طوال القرون املاضية
هل املذاهب، فلم تستقم أحواهلم، ومل تتحقق لألفهام، الذي جنم عنه التطاحن بال هوادة بني أ

  .مصاحلهم
  :ـ هذا، وأما إيراده ألبيات الرازي، اليت مطلعها

  .هناية إقدام العقول عقال      وأكثر سعي العاملني ضالل
فإنه مل حيترم قائلها، وذلك بعدم ذكر اسم صاحبها، بل نسب قوهلا إىل الفالسفة، وهذا 

كرها ترمي إىل غري مرامي الفالسفة، ماعدا بعضهم، وهي تعرب يف تضليل، ألن األبيات اليت ذ
  .احلقيقة عن عمق التدين ال الكفر

ـ وأما كراهية ابن تيمية للفلسفة بسبب كون الطوسي فيلسوفا ووزيرا هلوالكو، فإن 
الرابطة اليت تومهها بني الفلسفة وخدمة العدو غري صحيحة، ألن العاقل ال يربط بني تصرفات 
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خاص والعلم، وألن ظاهرة االستعانة بالعدو عند املسلمني بعضهم على بعض كانت شائعة األش
  .يف تلك الفترة وما بعدها، وما قبلها، لذلك ينبغي إلقاء اللوم على اجلميع

ـ هذا، وأما كثرة التصنيف يف كل فن، فدليل على أن صاحبها فيلسوف كبري، ألن 
فأرسطو مثال كتب يف فنون كثرية، وكذلك ابن سينا هذه اخلصلة من شيم الفالسفة الكبار، 

  .وغريمها
وأما أمنيته بأنه لو كان متخصصا يف علم واحد لكان أفضل، فال يصح، ألنه ليس لنا _ 

  .أن حنكم على القدماء مبعاين العصر احلديث
ـ وأما ذكره لكتب الطب، كدليل على عدم التخصص، فإن ذلك دليل على أنه كان 

سفة الكبار، مثلما أشرنا، وتشريف له، وليس انتقاصا منه، ألنه كان يضارع هبا من طراز الفال
  .كبار العلماء يف علم الطب

هكذا، فإن املفكرين املعاصرين مل ينصفوا الرازي، حىت يف املسائل الواضحة، ومل يعترفوا 
قد حاول بعضهم ول. بل تاهوا يف بيداء التهم والسباب.له بالفضل يف دفع الفكر اإلسالمي قدًما

ميكن أن يوزن الرازي بني : أمثال الدكتور أمحد حممود صبحي أن ينفي عنه األصالة فقال
املتكلمني مبعيارين االتساق واألصالة، أما االتساق فهو ميزة كبار املفكرين، غري متوفرة فيه، 

املتعارضة، فهو يرجح وأما األصالة، فيفتقر إليها، ألنه مأل كتبه باآلراء . ألنه له عقلية موسوعية
  .)33(مرة قول الفالسفة وأخرى قول املعتزلة، وتارة أخرى مييل إىل األشعرية

هذا، ومل يتوقف عند هذا احلد، بل أضاف شكوكا أخرى، حيث ذكر ببعض مواقفه، 
كتقدميه العقل على النقل، وجعله علم الكالم أشرف العلوم الدينية، وهو ما مل تتجرأ املعتزلة 

ه، وعجزه عن حل مشكالت فالسفة اإلسالم، ما عدا مسألة العلم اإلهلي، وحشر على قول
األجساد، وعدم انسجام كتبه، كتعارض مضمون كتابه أساس التقديس مع كتبه الفلسفية مثل 

  .)34(املباحث املشرقية
ولقد أراد هبذه الشكوك والتهم أن يثبت اضطراب فكر الرازي وافتقاره لألصالة، لذلك 

اول دائما رّد مجلة آرائه إىل أسالفه من الفالسفة واملتكلمني، وينفي عنه أن تكون له أية كان حي
هناية إقدام : مكانة يف التراث العقائدي، وينتهي إىل إثبات صحة هذه التهم بأبياته اليت مطلعها

  .)35(، ويزعم أهنا تدل على اإلقرار بعدم االبتكار واألصالة…العقول عقال
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الرازي فوق هذه الشكوك والتهم، ألهنا ليست معقولة، وال موضوعية فيها، واحلقيقة أن 
وإذا أخذنا باملعايري اليت اعتمد هؤالء املتهمون عليها منذ القدمي إىل اآلن، وأحلقناها بغريه، فإننا 

  .سنقصي كثريا من العلماء الذين يشهد هلم باألصالة، وال نكاد نرى أصيال على اإلطالق
ا قيل عن الرازي ال أساس له من الصحة، وال نشك أبدا يف أصالته، طاملا وعليه، فإن م

أنه ال شيء يدل على انتقاله من شيء إىل آخر دون اعتبار، ومل يكن مبدال، وال مغريا يف 
العقائد، بل كان على هنج واحد من بداية حياته إىل مماته، وهذا إن دلّ على شيء فإمنا يدل 

  . الفصل األول من هذا البابعلى األصالة، كما يوضحه
ـ هذا، وأما الرّد على اهتامه بالعقلية املوسوعية وكتابته يف كل علم وفن، فقد سبق 
اجلواب قبل قليل، وكذلك هتمة احتواء كتبه على آراء متعارضة، وهتمة تقدمي العقل على النقل، 

 مناسبة، وال شيء يدعو واعتباره علم الكالم أشرف العلوم، فقد مّر أيضا اجلواب يف أكثر من
  .للتكرار

ـ وأما هتمته بتعارض مضامني كتبه، فالسبب يرجع إىل اختالف املوضوعات املطروقة، 
فكتاب أساس التقديس يف التوحيد، وكتاب املباحث املشرقية يف مجلة الفلسفة، ومع ذلك فقد 

يهه وصفاته، جند نقاط تقاطع بينهما، كما هو الشأن يف مسائل إثبات واجب الوجود وترت
وعدم حتيزه وإقامة الدالئل العقلية والسمعية عليها، إن هذه املسائل كلها كانت مدار البحث 
يف كتاب أساس التقديس، وهي أيضا موضوعات النظر يف كتاب املباحث املشرقية، سواء يف 

  .الكتاب األول منه أو الثالث
اث العقائدي، فهو غري صحيح، ألن ـ هذا، وأما احلكم عليه بعدم احتالله ملكانة يف التر

التاريخ يشهد على أن فكره كان مسيطرا على العامل اإلسالمي ملدة قرون، حيث اشتغل بكتبه 
  .أنصاره وخصومه

ـ وأما شعره فليس دليال عليه بل له، ويدل على عمق تدينه، وعلى مجلة حتصيله 
ة، وهو أمر ال يفهمه إال من جرب كإنسان، يف فترة من العمر، يقع فيها االشتغال بشؤون احليا

  .مثل جتربته، ولتجارب العلماء دقائق فال ينبغي جتاهلها
ـ ويرجع السبب اجلوهري يف كل هذه التهم إىل اشتغاله بالفلسفة، وبراعته فيها، إىل 
جانب براعته يف العلوم الشرعية، واملؤكد الذي ال غبار عليه، أنه تأثر بالفلسفة وببعض 

فهو مل يأخذ الفلسفة حبذافريها، ومل خيلد . كن ذلك ال يوجب تكفريه وشتمهالفالسفة، ول
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إليها، بل كان يباحث الفالسفة، ويرد عليهم، ولكي يصل إىل هذا الغرض كان جيب عليه أن 
  .يتعرف على آرائهم وحججهم، وأن يربع فيها، وينال املرتبة العالية يف سلمها

له يف العلوم الشرعية، ) هـ728ت(ابن تيمية لذلك، يظن هؤالء املفكرون أن تكفري 
كان بسبب هذا االشتغال بالفلسفة من جهة، واهتامه من جهة أخرى بعدم ذكر احلكماء 

ما جيده يف : ويف كالم الفالسفة: "املتقدمني، وعدم اإلطالع على كتبهم، كما جاء يف قوله
 وينفي عنه أيضا اإلطالع )36("وكتب قدماء املعتزلة] …[كتب ابن سينا وأيب الربكات وحنومها
وأما أقوال أئمة الفقه واحلديث والتصوف والتفسري : "على كتب العلوم الشرعية، يف قوله

أي على . )37("وغريهم من علماء املسلمني فكالم الرازي يدل على أنه مل يكن مطلعا على ذلك
  .العلوم الشرعية

، غري صحيح، ألن هؤالء القدامى ال وهذا االهتام بعدم اطالع الرازي على كتب القدامى
يذكرون املصادر، وألن أغلب كتبهم مفقودة، وإمنا بقيت أقواهلم متفرقة يف كتب الالحقني، 
كما أن ابن تيمية نفسه كان يتجاهل النصوص الدالة على اطالعه على سائر كتب 

  .)38(القدامى
 نفسه، لكي تتضح وهلذا، فنحن مضطرون إىل ذكر عدد من الشواهد من كالم الرازي

مسألة اطالعه على كتب احلكماء القدامى، ويزول اإلشكال فيها، ونشري يف البداية إىل 
وخنتم هذا الفصل بذكر ما جاء يف : "استخدامه ملصطلح الفلسفة القدمية، حيث جاء يف قوله

ه كان يذكر ونشري أيضا، إىل أن. )39("أن إله العامل هو حقيقة الالهناية] وهو[الفلسفة القدمية 
وهذا على قول أكثر الفالسفة املتقدمني الذين : "الفالسفة املتقدمني، ويذكر آراءهم، مثل قوله

  .)40(."أجرام األفالك ليست صلبية، بل هي جارية جمرى األنوار اللطيفة: يقولون
ومن األدلة على حسن اطالعه على كتب احلكماء القدامى، أنه كان ينقل أقواهلم، 

: فإهنم قالوا: "و بقوله)م.ق370ت (Democriteدميقراطيسءهم، كنقله لقول شيعة ويذكر أمسا
هذه األجسام احملسوسة، ينتهي حتليل تركيبها إىل أجزاء أصلية، قابلة للقسمة الومهية، إىل غري "

  .)41("وهلذا التقدير فإنه يندفع احملذور املذكور" النهاية وليست قابلة للقسمة االنفكاكية
أنه : "فقد ذكره يف مواضع كثرية، نذكر منها قوله) م.ق3القرن  (Euclideيدسإقلوأما 

أنه إذا أخرج من طرف " إقليدس"كتب يف الشكل اخلامس عشر من املقالة الثالثة من كتاب 
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قطر دائرة خط على زاوية قائمة، فإن الزاوية اليت حييط هبا ذلك اخلط، مع حدبة الدائرة، أصغر 
  .)42("ستقيمة اخلطنيمن كل زاوية حادة م
إن كل خطني مستقيمني، : "ذكر يف مصادرة املقالة األوىل" إقليدس"إن : "ويقول أيضا

فإهنما يلتقيان يف . وقع عليهما خط آخر، فتصري الزاويتني اللتني من جهة واحدة أقل من قائمتني
 لو كانت :واتفق املهندسون على صحته، وحنن نقول" إقليدس" فهذا حكم ذكره" تلك اجلهة

  .)43("احلكم حقا] هذا[املقادير قابلة للقسمة إىل غري النهاية، ملا كان
ومما ال شك فيه، أن مصنفاته مملوءة مبثل هذه الشواهد اليت تدل داللة واضحة على 

  .معرفته بأقوال الفالسفة مبختلف طبقاهتم وعصورهم، وبصحتها وفسادها
فرد املستنبطة من قسمة اخلطوط،عرض هذا، وملا ذكر الدالئل على نفي اجلوهر ال

إن علم اهلندسة يبطل القول : ، فوصل بعد ذلك إىل النتيجة اآلتيةEuclideإقليدسنظريات 
  .)44(باجلوهر الفرد، ومن أثبته فيجب عليه الطعن يف علوم اهلندسة

هذا، ولو افترضنا صحة عدم اطالعه على فلسفات احلكماء القدامى، فمن أين له أن مييز 
ني آرائهم، مث بينهم وبني غريهم، حبسب املسائل، فالقسمة االنفكاكية مثال هي يف نظره ممكنة ب

، وهي غري ) هـ428ت(وابن سينا ) م. ق322ت(احلصول إىل غري النهاية عند أرسطو 
  .)45(الزمة عند دميقراطيس وشيعته

أن أرسطو يقول : هذا، وأما عن اخلالء، فهل هو ممتنع الوقوع أو ممكن الوقوع؟ فيقول
أنه جائز : عنه، إنه ممتنع الوقوع، وأما مذهب مجهور األقدمني من احلكماء، فيقولون عنه

  .)46(الوقوع
وهو من بعد هذا، يستدل على نفي اجلوهر الفرد بقانون أبلونيوس 

Apollonius)250_220بّين يف كتاب " أبلونيوس"إن : "يف اخلطوط، فيقول) م. ق
ني يتقاربان أبدا وال يلتقيان، وذلك يدل على أن التزايد يف القرب إىل وجود خط" املخروطات"

  .)47("غاية النهاية، ال يوجب حصول االلتقاء
وهكذا، فهو يذكر الفالسفة القدامى بطريقة موضوعية، مع شيء من اإلحياء إىل بعض 

زعم أنباذقلس أن ): "م. قEmpédocle) 483-423مزاعمهم، كما يقول عن أنباذقلس 
  .)48("تكّون األجرام األسطقسية باالتفاق
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فهو قول الفالسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس بالزمان : "ويقول عن الفالسفة القدامى
. ويعين القول بأن العامل قدمي الذات، وحمدث الصفات. )49("كثاليس وأنكساغورس وسقراط

 عن سبب قيام القيامة، ، فقد أورد له نصا مطوال)م. قSocrate) 470-399وأما عن سقراط 
  .)50(ووجود جهنم، اليت يتعذب فيها أهل الناس

إال أنا نورد الرمسني : "ومهما يكن اعتراف الرازي بإقتدائه أحيانا بالقدامى، كما يف قوله
فهو مل يشذ عن كبار الفالسفة يف تعامله . )51("املشهورين للجوهر والعرض اقتداء باملتقدمني

 له، ألن االطالع عليها أمر ضروري، واخلروج عليها نتيجة حتمية، إذا مع الفلسفات السابقة
اقتضى األمر ذلك، وبالفعل فالوقوف على الفلسفات السابقة جتربة البد منها لكل من أراد 
التفلسف، وينبغي للنفس التواقة إىل احلكمة من بعد هذا، أن ال تبقى حبيسة تلك الفلسفات، 

اقفها، وهذا مشاهد عند الرازي، حينما كان يفاجئنا مبواقفه بل جيب عليها أن تستقل مبو
  .املعارضة هلؤالء الفالسفة مجيعا

ونعتقد أن الشواهد املذكورة إىل حد اآلن كافية إلبطال هتمة عدم اطالعه على فلسفات 
احلكماء القدامى، وقد تبني من خالهلا، أنه مييز بني أقواهلم، ويعرف كتبهم، وهو على دراية 

وهبذا القدر يزول اإلشكال يف هذه . ية مبذاهبهم، وكان يقارن بعضهم بالبعض اآلخركاف
  .املسألة، ويبقى أمامنا البحث يف مزاعم من حاول أن يرّده يف الفلسفة إىل املشائية
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  .الرازي واملشائية :املبحث الثاين

بة مل ، وهي نس)هـ428ت(لقد كان الرازي ينسب إىل املشائية، لتأثره بابن سينا 
يطعن فيها أحد، ولكن املتأمل الدقيق النظر يف كتبه جيد مساحات واسعة للفالسفة القدامى 

  .كما رأينا، وحلكماء الثقافات الشرقية القدمية كما سنرى
ورمبا يظن البعض أنه خيص املشائية بشيء من االمتياز، واحلقيقة أنه كان يتعامل مع سائر 

باحثة، أي أنه مل خيص املشائية بامتياز عن باقي الفلسفات، الفلسفات بنفس املبادئ وروح امل
  .وإمنا اكتسب شهرة يف الفلسفة باحلظ الوافر الذي نالته كتبه مبدى انتشارها واشتغال الناس هبا

فروح املباحثة العلمية تظهر دوما يف أغراض أعماله قبل أو بعد التطرق إىل فلسفة ما أو 
وأتباعه على فساد هذا " أرسطاطاليس"احتج: "، فيقولفيلسوف ما، وهي روح ال تفارقه

ويقول مثل هذا الكالم . )52("املذهب بوجوه وحنن نذكرها، ونبحث فيها على سبيل اإلنصاف
  .يف مواطن كثرية من كتبه

ـ هذا، ومما ال شك فيه، أنه كان على دراية جيدة خببايا الفلسفة املشائية، ألنه خيربنا 1
، وأتباعه يف املسائل اليت يتفقون فيها أو خيتلفون، لقد حكى عنهم )م. ق322ت(عن أرسطو 

وكذلك يف القول بأن الزمان هو مقدار حركة . )53(مثال أهنم يتفقون يف القول بامتناع اخلالء
وأما كوهنا حادثة أم . وكذلك يف القول بأن النفوس البشرية متحدة بالنوع. )54(الفلك األعظم

  .)55(، ومن قبله)م. ق347ت (Platonدثة خالفا ألفالطون قدمية فيقولون أهنا حا
ولقد كان أيضا على دراية مبا تتفق فيه املشائية مع املذاهب األخرى، فقدم العامل بالذات 

، وأيب نصر )مTheophrastos) 412- 485والصفات هو قول أرسطو، وثافرسطس 
العامل قدمي بذاته وصفاته ممن يعتقدون أن ). هـ428ت(، وابن سينا )هـ339ت(الفارايب 

  .)56(إال احلركات واألوضاع
من أراد أن يشرع : "ولقد كان يوافق أرسطو، ويشرح له عبارات من كالمه، مثل قوله

ويعين هذا أنه جيب على . )57("يف طلب هذه املعارف اإلهلية، فليستحدث لنفسه فطرة أخرى
  .ن عالئق احلس والوهماإلنسان أن يبالغ يف األمور التجريدية، لكي يتخلص م
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إن الرازي ال يأخذ بطريقة التصفية والرياضة األرسطية، ولكنه يستحسنها، وقد يذكرها 
كحجة إلقناع خصوم هذه الطريقة من املشائني أنفسهم، على أهنا طريقة جليلة، خاصة إذا 

  .جاءت بعد طريقة النظر واالستدالل، ومسحت لصاحبها بأن يترقى إىل أقصى الغايات
كنت أشرب فال : "أنه قال: "هاهو ينقل قوال آخر ألرسطو يف هذا الشأن ، فيقولو

وهذه األحوال، ال يشرحها املقال، " أروي، فلما شربت من هذا البحر، رويت ريا ال ظمأ بعده
وال يصل إليها الكالم، ومن مل يذق مل يعرف، ومن مل يشاهد مل يصدق، واهللا أعلم 

  .)58("باملغيبات
كنت : "قال أرسطوطاليس: "ن أرسطو أيضا قوله يف االشتغال بعلم النجوموينقل ع

  .)59("مشتغال هبذا العلم صباحا ومساء
هذا، وملا أراد الرازي إثبات بقاء النفوس بعد موت األبدان، وصحة زيارة القبور، 
ا، استدل مبا يفعله أصحاب أرسطو، حيث كانوا يذهبون إىل قربه،حينما تصعب عليهم مسألة م

فيبحثوهنا عنده، وقد تنكشف هلم حلوهلا، مبا يدل على أن مثل هذا، قد حيصل عند قبور 
  .)60(العلماء الزهاد و األولياء األجماد 

 ـ هذا، ومن املسائل اليت وافق فيها أرسطو مسألة املتعلق األول للنفس، وكونه 2
 ونفيه قول من يعتقد أنه هو .)61(القلب،ال الدماغ، واعتباره هلذا املذهب أنه أصح املذاهب 

، وأتباعه من األطباء، وبالفعل ، فلقد عقد )م201ـgalénos) 131الدماغ، مثل قالينوس 
  .)62(مقارنة بني املذهبني، وبعد االستقصاء، تبني له أن حجج قالينوس ضعيفة

لمية، ويف احلقيقة، أننا نعتقد أنه مل يرجح قول أرسطو يف هذه املسألة لقناعة منطقية أو ع
ألن الدالئل متكافئة بني املذهبني، وألن الطب املعاصر يثبت صحة موقف قالينوس، ويعترب 
الدماغ مركزا جلميع قوى احلس واملعرفة، هكذا يكون الترجيح قد حصل عنده على ما يظهر 

  . بسبب وجود آيات كثرية من القرآن الكرمي تدل على أن القلب هو املصدر الرئيسي للنفس
لقوى العقلية منها ما يكون يف غاية الكمال والشرف، ألن معرفته حبقائق األشياء مث إن ا

ال حتصل بالتعلم، ومنها ما ال يكون كذلك، ألن معرفته كسبية بالتعلم، وحيتاج إىل قانون 
  .)63(صناعي يعصمه من الزلل 

م إن القس: وقال صاحب املنطق: "وهي قوى يستدل الرازي على إثباهتا بقول أرسطو
األول، وإن كان غنيا عن االستعانة باملنطق، إال أنه نادر جّدا، والغلبة للقسم الثاين، وكلهم 
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، )64(" حمتاجون إىل املنطق، فانظر إىل هذه األسرار العميقة، كيف جتدها يف األلفاظ القرآنية

 هذه وهكذا فأسرار  اآليات القرآنية هي اليت جعلته يرجح قول أرسطو على قول قالينوس يف
  .املسألة

 هذا،وأما القول بأن العامل القدمي مبادته وصورته، فهو مذهب أرسطو وأتباعه  ـ3       
، ألن األجسام الفلكية عندهم أزلية أبدية )هـ428ت(وابن سينا ) هـ339ت(كالفارايب 

إلثبات  وهو مذهب مل يعتز الرازي كثريا به، ومل يتطرق إليه با)65(يف ذواهتا، ويف مجيع صفاهتا 
يتعذر إثبات النبوة عند من : أو النفي أو التشكيك، إال يف مسألة إثبات النبوة، حيث يقول

  .)66(يقول بقدم العامل
هذا، ويرّد على املذهب املخالف القائل حبدوث العامل، فريى أن الكتب اإلهلية ال شيء 

ودة من القرآن الكرمي فيها يدل بصريح العبارة على حدوث العامل، ما عدا بعض اآليات املعد
  . )67(املشعرة هبذا املعىن

ولذلك كان موقفه يف هذه املسألة أميل إىل التوقف وعدم القطع، اقتداء بأكابر األنبياء 
صلوات اهللا عليهم، حيث سكتوا عن اخلوض فيها، ألهنا بلغت يف الصعوبة حّدا تعجز العقول 

لينوس، بسبب عدم ترجيحه ألحد القولني، وهو هبذا املوقف يكون على رأي قا. )68(عن حلّها
  . أي القول بأن العامل إما قدمي وإما حمدث

وهو ملا وجد أن قالينوس متهم بالعجز، ألنه مل يقل بأحد القولني الشائعني، وألنه يرى 
فيهما احنرافا عن الصواب ، حيث دافع عنه، بالرّد على املتهمني له، وقد أورد عليهم إشكاال، 

إما القول بأن العامل : اس يف هذه املسألة على واحد من االحتماالت األربعة اآلتيةوهو أن الن
حمدث مبادته وصورته، وإما القول بأنه قدمي مبادته وصورته، وإما أن يكون قدميا مبادته وحمدثا 

  .)69(بصورته، وإما أن يكون حمدثا مبادته وقدميا بصورته
اكتب : " املوت، أنه قال لبعض تالمذتههذا، ولقد حكى عن قالينوس عندما حضرته

عين، أين ما عرفت أن العامل حمدث أو قدمي وأين ما عرفت أن النفس هو املزاج، أو شيء آخر 
  .)70("غري املزاج

ومن الناس من طعن فيه هلذا القول، أي أنه يقر بلسانه على أنه خرج من الدنيا كما 
 والذي رّد به الرازي على هؤالء املتهمني، هو .دخل، ومل يعرف شيئا من األشياء، اليت ذكرها
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أن الدالئل إىل جانب قالينوس، ألنه كان منصفا، وطالبا للحق، وألن هذه املسألة من أعقد 
  .)71(املسائل اليت يضعف العقل أمامها

هذا، وعالقة الرازي بفلسفة أرسطو، ال تتحدد فقط مبا يوافق به هذه الفلسفة، بل مبا 
ا، ولذلك ينبغي أن نتخلص من وهم كثرة أقوال أرسطو يف كتبه، وأن نعرف أنه خيالفها به أيض

  .ما كان على هداه، إال يف حدود معينة، أي يف بعض املسائل، ويف الطريقة البحثية ال غري
وبالفعل، فإنه كان يعقب على أقوال أرسطو، ويردها ويرد أدلته عليها، فهو ال يرى 

ولذلك يذكر األمور العشرة اليت استدل . )72( من األعضاء كلهاكما يرى أرسطو أن املين نازل
  .هبا على ذلك، وينبه إىل أن ابن سينا قد نقل ذلك يف كتاب الشفاء

إن األبدان خملوقة هللا تعاىل، ألن بيان عظمة اخللق جاء بعد ذكر أدوار اخللقة اجلمسانية، 
 مث جعلناه نطفة يف قرار مكني، مث ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني،: "يف قوله تعاىل

  .)73("خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما
أن الفاعل احلقيقي : مث يستدرك على من يقول أن املين جوهر متشابه األجزاء، بقوله

انية أو قوة من لألبدان ومصورها مدبر حكيم وقادر وعليم ومدرك، وليس من النفس اإلنس
  .)75(.)74("فتبارك اهللا أحسن اخلالقني: "قواها، وقد استدل على ذلك بقوله تعاىل

هذا، وملا أكد على أن خالق األبدان مدبر حكيم بالقرآن الكرمي، فالتفت إىل احلكماء، 
ووجدهم يتفقون على ذلك، خاصة أفاضل احلكماء املتقدمني، وقد أحال إىل كتاب منافع 

على أساس أن فيهما . )76(.لقالينوس، وكتاب آخر هو آراء أبقراط وأفالطون، له أيضااألعضاء 
  .تلك احلكمة من خلق املخلوقات على الكيفيات اليت هي عليها

إن الرازي مل يكن مريدا ألرسطو، مثل املشائني املسلمني، ألنه كان خيرج عن _ 4
عليه بقوة، ولقد كان موقفه من املشائني سياق مذهبه يف مسائل كثرية، وأنه كان ينتقده ويرّد 

اإلسالميني غري بعيد عن موقفه من أرسطو، ومهما اعتقد البعض بأنه مل خيرج عن مجلة آرائهم 
وطريقتهم، ففي احلقيقة أنه قد خالفهم يف مسائل ذات أصول عقائدية، كالواحد ال يصدر عنه 

  .ر املعاد اجلسماينإال الواحد، وعلم اهللا بالكليات دون اجلزئيات، وإنكا
وبالفعل، فهو ينتصر للفالسفة يف مسائل العلم الطبيعي، ويف تفسري مبادئ الوجود 

ولكنه يستدرك عليهم، ومنهم حممد بن زكريا الرازي . )77(كالعلل واملقوالت واحلركة والزمان
كما . وغريهم) هـ555ت(وأبو الربكات البغدادي ) هـ428ت(وابن سينا ) هـ313ت(
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وهذه بعض . ر يف كتبه، حيث يوافقهم يف بعض املسائل، وال يتقيد بآرائهم يف أخرىهو ظاه
  :الشواهد على ذلك

مل يذكر -ـ  أما بالنسبة حملمد بن زكريا الرازي، فإنه يستحسن منه تصنيفه لكتاب
 يف إقامة الداللة على وجود اإلله احلكيم بواسطة عجائب بدن اإلنسان، وبني مضمونه -عنوانه
أن صريح العقل يشهد بأن عجائب وبدائع تركيب البدن ال ميكن : از، وينقل عنه قولهبإجي

  .)78(صدورها إال عن مدبر قادر حكيم
هذا، وملا كان قالينوس قد أثبت أن العامل أبدي بدليل أن األفالك والكواكب لو كانت 

صان، وهو ما مل حيصل، تنهدم قليال قليال لظهر فيها آثار اخلراب، ولتغريت من الكمال إىل النق
: ويدل على بطالن الرأي القائل به، أن حممد بن زكريا الرازي اعترض على هذه احلجة بقوله

إن عدم األفالك والكواكب عدم ذبويل، وال يعين عدم اإلحساس مبا حيصل فيها الذبول ليس 
ال ميتنع أن كذلك، ألن أجسامها صلبة، وما يتحلل منها غري حمسوس به يف أعمارنا، ولذلك ف

  .)79(حيصل التغري فيها دون اإلحساس به، وهو اعتراض استحسنه منه الرازي
وهناك اعتراف آخر له، يتمثل يف اإللزامات اليت ألزم هبا حممد بن زكريا الرازي أحد 

يف مناظرة له معه، مل يستطع فيها هذا ) هـ319ت(شيوخ املعتزلة، وهو أبو القاسم الكعيب 
وأما من جهة . هذا من جهة. )80(ن قبضة يده يف مسائل التعديل والتجويزاألخري التخلص م

  .أخرى، فإن الرازي يعترض عليه يف مسائل كثرية
ومن املسائل اليت استدرك عليه فيها مسألة حدوث العامل بسبب عشق النفس على 

حممد بن "ياه هذا املذهب كان قد اندرس خربه وامنحى أثره عن أهل العامل فأح: "اهليوىل، بقوله
وبعد االستقصاء يف . )81("والناس أطلقوا ألسنتهم فيه، وطّولوا مبا ال فائدة فيه" زكريا الرازي

أن إله العامل : أصول هذه املسألة، وبيان أدلته عليها، يستدرك عليه بقول الفالسفة الذين يقولون
يوىل، ومبا أن موجب بالذات، وهو قول يتناقض مع ما ذهب إليه يف عشق النفس على اهل

حدوث العامل من فروع القائلني بالفاعل املختار، والفالسفة ينكرون أن يكون إله العامل فاعال 
  .)82(خمتارا، فوجب أن يكون إنكارهم هلذا القول أشّد

وهو على كل حال مل يفلت من قبضة الرازي واستدراكاته، ألنه كان كلما وقف على 
  .ه بالنقد الشديدرأي أو حجة زائغة إال ويعقب علي
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فإنه سار معه على النهج نفسه، وهو ) هـ288ت(ـ هذا، وأما عن ثابت بن قّرة 
يقوم أوال بنقل ما عنده من آراء، ويظهر حججه فيها، مث حياول االستدراك عليه، وقد صرح 

إال أين رأيت يف فصول منسوبة إىل ثابت بن قرة مذهبا عجيبا اختاره : "هبذه املنهجية يف قوله
  .)83("لنفسه وأنا أنقل ذلك املذهب أوال مث أذكر احلجة املصححة ملذهب احلكماء ثانيا

وبالفعل، فلقد ذكر ما قاله ثابت بن قرة عن اجلسم الطبيعي، واحليز، مث استدرك عليه 
بإشكاالت، ومبا أرده ابن سينا يف إبطال هذا املذهب، ولكنه مل ينته إىل جواب قاطع، بل 

  .)84(ض الوجوه من قول ثابت، باإلشكاالت اليت أوردها عليهحاول أن يصحح بع
، فإننا ال نستطيع أن نقول )هـ428ت(ـ هذا، وأما عالقة الرازي بفلسفة ابن سينا 

فيها القول الفصل هنا، ألهنا حتتاج إىل حبث خاص، ونظرا إىل ذلك، فكل ما نريد الوصول إليه 
 سينا، وعنايته بأعماله وشرحها، مث النظر يف بعض فيما يلي، هو بيان مدى اهتمامه بفلسفة ابن

  .اآلراء اليت تأثر هبا، كشواهد على ذلك
لقد بلغت أمهية فلسفة ابن سينا عند الرازي مبلغا كبريا، فامسه يتردد بكثرة يف : أوال

مل كتبه، على غري العادة بالنسبة لباقي الفالسفة ومزيته هنا أنه كثريا ما ينقل إلينا آراءه اليت 
  .تصل إلينا املؤلفات اليت قيلت فيها

هذا، ولقد شرح له مؤلفاته املعتربة، نذكر منها، شرح اإلشارات والتنبيهات، وتلخيصه 
له بعنوان لباب اإلشارات وشرح عيون احلكمة، وشرح كليات القانون يف الطب، وهي أمهات 

  .كتب ابن سينا
 عنه أنه اعتىن بكتب ابن سينا ولقد شهد له العلماء هبذا العمل اجلليل، فقالوا

وألهل املشرق عناية بكتاب اإلشارات ): "هـ808ت(ومما يقوله ابن خلدون . )85(وشرحها
  .)86("البن سينا ولإلمام ابن اخلطيب عليه شرح حسن

هذا، وملا كانت هذه العناية منه بكتب ابن سينا واضحة، ظن بعض املفكرين : ثانيا
عن شارح له فقط، أو أنه ما أتى به هو نفسه املوجود عند من املعاصرين أن الرازي عبارة 

، أو أنه ال خيتلف يف مسألة املعرفة عن )87(سبقه، أي ال خيتلف يف شيء عن آراء ابن سينا
، أو أنه يردد نفس املعاين اليت أشاعها ابن سينا، ولكن )88(فالسفة اإلسالم، خاصة ابن سينا

  .)89(بألفاظ أخرى
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 اآلراء يف مجلتها عبارة عن أحكام قيمة، ألهنا ليست مربرة مبا يقنع من والواقع أن هذه
  . جهة، والستنادها إىل املظاهر اخلارجية من جهة أخرى

وهي آراء مل يقدم أصحاهبا أدلة وافية بغرضها، ولكن أدلتهم كثريا ما ينقضوهنا، فمن 
باجتماع اجلوهر والعرض يف كان يرى أن الرازي على هدى آراء ابن سينا، عندما ظن أنه قال 

  .)90(أن الرازي خيالف ابن سينا يف مفهوم اجلوهر: الصورة العقلية، يتراجع عن ذلك، ويقول
هكذا، يبقى الرازي صانعا لألحداث، بإثارة اإلشكاالت املؤثرة يف كل زمان، لذلك مل 

طعن فيه، أمثال يسلم من ألسنة بعض املفكرين املعاصرين، الذين ساروا على هنج خصومه يف ال
. )91(أن الرازي أصابه اإلرهاق بعد شوط طويل مع الفالسفة: أمحد حممود صبحي، الذي قال

ومما ال شك فيه، أنه مل يستسلم البن سينا أو لغريه من الفالسفة، بل أورد عليه وعليهم 
  .إشكاالت، حيث عجز من كان على طريقهم عن ردها

ة ابن سينا، وأنه أخذ عنه أشياء بعد فحصها، ومع ذلك، فال ننكر استفادته من فلسف
: وظهور وجه صحتها، وأنه كان يبسط عباراته ويقر هبا إىل األفهام، ويعرب عن ذلك، قوله

وأنا أكتب تفصيل مذهبه يف القوى الباطنية بعبارة نفسي حىت تكون أخصر واىل األفهام "
  .إذا دعت احلاجة إىل ذلكمما يدل على أنه كان يشرح عباراته الغامضة، . )92("أقرب

أن الشيخ ذكر : واعلم: "ولقد كان يعترف له فيما أصاب به احلق، فيقول
  .)93("وهذا هو احلق الذي ال حميص عنه. أن العلّة الغائية علّة فاعلية العلّة الفاعلية" اإلشارات"يف

و هذا، وإظهار مدى تأثر الرازي بابن سينا غري ممكن بإطالق مثل هذه األحكام أ
باالعتماد على مظاهر خارجية ال تغين عن احلق شيئا، فاألمر حيتاج إىل إثبات عن طريق 

  .النصوص على األقل، ألن األدلة العقلية حتتاج إىل دراسة معمقة هلا، الستخراجها
ولذلك، فإننا نكتفي هنا بذكر بعض النصوص كشواهد على ما نقول، فابن سينا يقول 

  .)94("الدراك الفعالاحلي هو : "يف تعريف احلي
احلي هو الدراك الفعال وهو مدرك لكل املعقوالت وفاعل لكل  : "وأما الرازي فيقول

  .ومها قوالن وتعريفان ال فرق بينهما. )95("املمكنات
إذا حدث البدن وقدرنا أن : "هذا، وأما عن مسألة إبطال التناسخ، فالرازي يقول فيها

فال بد وأن حتدث نفس أخرى على ما بيناه فيلزم أن يكون النفس تتعلق به على سبيل التناسخ 
إذا فرضنا نفسا تناسختها أبدان وكل بدن فإنه : "وأما ابن سينا فيقول فيها. )96("للبدن نفسان
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وهكذا . )97("بذاته يستحق نفسا حتدث له وتتعلق به، فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا
  .فاملعىن واحد يف العبارتني

وذلك "د تطابقا بينهما يف مسألة عدم موت النفس مبوت البدن، يقول ابن سينا هذا، وجن
أن كل شيء من شأنه أن يفسد بسبب ما ، ففيه قوة أن يفسد، وقبل الفساد فيه فعل أن يبقى، 

  .)98("وحمال أن يكون من جهة واحدة يف شيء واحد قوة أن يفسد، وفعل أن يبقى
 عليها العدم لوجب أ، يكون هناك شيء يوجد فيه النفس لو صح: "وأما الرازي فيقول

إمكان ذلك الفساد وذلك الشيء ليس هو ذات النفس فإن النفس ال تبقى مع الفساد والذي 
  .)99("فيه إمكان الفساد جيب أن يبقى مع الفساد

وإذا كانت هذه الشواهد تبّين بعض موافقات الرازي البن سينا، فليس غرضه من كل 
ملوافقة أو التقليد، بل قد يكون من أجل املباحثة واالستقصاء، ولذلك، ينبغي نقل نقله عنه ا

  .التمييز بني أنواع النقل، حبسب األغراض
ويف مجيع األحوال، فالرازي يتميز باألمانة العلمية، حينما ينقل كالم اآلخرين، سواء من 

قائدي أو مذهيب أو بغرض الفالسفة أو املتكلمني، وكان ينقل أقواهلم دون انتقاء على أساس ع
ما يفيد االنتقاص من الغري أو ما يعني على الغلبة، بل كان ينقل ما حيتاج إليه يف البحث والنظر 

  .أو ما يتعلق أصال مبسألة ما، اليت هي حمل مباحثه
هذا، وملا كان الغرض اجلوهري فيما ينقل من أجل املباحثة، فإنه كان يسعى فيه إىل 

 اآلراء وأدلتها، مث جيتهد يف تقرير تلك األقوال اليت ينقلها، وبعد ذلك، التحصيل أوال وعرض
قد ينتهي إىل نتيجة، إما حل وسط وإما ترجيح للقول األحسن من القولني، وإما ينتهي إىل 
التوقف بسبب استعصاء املسألة عن احلل، أو اإلشارة إىل إشكاالت أخرى، لكي يستمر يف 

  .)100(نهجية كان حيددها قبل اخلوض يف املسألة ويلزم هبا نفسهالبحث من جديد، إن هذه امل
 ـ هذا، وأما آراؤه اخلاصة، فال تدرك بسهولة، ألهنا تأيت بعد تلخيصات مفصلة، 5

وتفسري واسع ألقوال الذين يباحثهم، وقد انتبه هو نفسه إىل الصعوبة اليت متنع الناس أن يعترفوا 
وال يعترف يل، مبا ذكرته إال من أحاط بأكثر كالم : "قولهله بفضل االجتهاد واالبتكار، يف 

العقالء ووقف على مضمون مصنفات العلماء حىت ميكنه التمييز بني القدمي واجلديد والطارف 
  .)101("والتليد
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إن الرازي يتميز عن الكثري من العلماء بالروح العلمية، بدليل أنه كان موضوعيا 
خيص أو الشرح، ولقد أعلن يف فاحتة شرح عيون احلكمة البن ومتواضعا عند املباحثة أو التل

شكال ومضمونا، مع ذلك، فإنه أقدم على . )102(سينا، أنه خمالف هلذا الكتاب يف كل شيء
  .شرحه بروح علمية خالصة، بعيدا عن كل تعصب أو طعن

 وما كان يظنه خصومه من أصحاب املذاهب والفرق، من أنه كان يطعن يف ابن سينا يف
بل كل ما غلب على ظين فساده أفسدته مبقدار ما : "شروحه، فهو غري صحيح، ألن قوله

.  هذا القول يبطل دعاويهم)103("استطعت، وما غلب على ظين صحته قررته مبقدار ما قدرت
ولعلهم كانوا عاجزين عن مسايرة طريقته يف البحث، وعن التفريق بني النقد والطعن، ألن 

 أو سبل أصحاب املذاهب واملتعصبني الذين يرون فيه طعنا ال طائل منه، النقد ليس من أدوات
  .جلهلهم به وأغراضه

وصفوة القول، أن من يقرأ للرازي يعتقد أنه يقرأ لباحث أكادميي معاصر، إذ كان 
يعرض األفكار واآلراء، مث يتناوهلا بالتحليل والشرح والنقد، مث بعد ذلك حيكم عليها بدون 

  .يدل نقده لفلسفة ابن سينا على عدم التسليم هبا مجلة وتفصيالحتيز، وهلذا 
هذا، وأما الفيلسوف املشائي اإلسالمي الذي يعترب قد تأثر به الرازي، فهو أبو الربكات 

وممن أشار إىل هذا التأثر من القدامى نصري الدين ). هـ555حوايل .ت(البغدادي 
  .)104( أيب الربكات وغريه من املتقدمنيالذي يرى أنه كان حيتج حبجج). هـ672ت(الطوسي

: ، أن الشبه اليت أوردها الرازي على احلكماء قسمان)هـ687ت(ويرى الشهرزوري 
  .)105(قسم أخذه عن أيب الربكات، وقسم آخر يرجع إىل تصرفات ذهنه

ولقد أخذ هذا القول عنه بعض الباحثني املعاصرين، وتصرفوا فيه، فمنهم من نقله لتأكيد 
  .واعتربه قوال صحيحا دون استقصاء فيه ويف املسائل اليت حيتمل قد تأثر فيها. )106(عيةالتب

ومنهم من تصرف فيه، إلثبات وجود هذا التأثر، بدليل أننا جند مسائل واضحة عند 
الرازي، وال جندها كذلك عند السابقني، إال عند أيب الربكات، كمسألة وجود النفس وطبيعة 

 والبدن، وإدراك النفس جلميع أنواع اإلدراكات، كما كان حيتج باعتراضات العالقة بني النفس
  .)107(أيب الربكات على الفالسفة املشائني

وهناك من يرى أن رأي الرازي يف مسائل احملل واملوضوع واهليوىل، كرأي أيب 
 وهناك من يرى أن هذا التأثر عادي، وال عجب يف ذلك، ألن الرازي مفكر. )108(الربكات
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ومن كان كذلك، فال بد أن يلتقي مع الفالسفة العقالنيني يف عدد من القضايا . )109(عقلي
  .الفكرية

وهذه بعض الشواهد من كالمه على ذلك، وهي اليت أوقعت منتقديه يف وهم سوء الظن 
 به، ودفعتهم إىل القول مبيله إىل رأي أيب الربكات، الذي أثبت علم اهللا تعاىل باجلزئيات، مع أن

  .)110(أكثر الفالسفة ينكرون ذلك
ويف احلقيقة أن أبا الربكات مل يكن سباقا إىل إثبات علم اهللا باجلزئيات، ألن املتكلمني 

  .ومجلة أهل السّنة يثبتونه، وخاصة األشاعرة الذين ينتمي إليهم الرازي
: لههذا، وأما من يظن أنه حيتج ويعترض على الفالسفة حبجج أيب الربكات، كما يف قو

قولكم لو كان علمه باألشياء مستفادا من األشياء لكان : واعترض الشيخ أبو الربكات فقال"
فإنه جيهل منهج الرازي الذي كتب به كتبه، وكان هذا . )111("لغريه مدخل يف تتميم ذاته

  .اجلهل مبنهجه سببا لكثري من التأويالت اخلاطئة واالهتامات اجلارحة
وأما اآلن فلما وفقنا اهللا تعاىل جلميع هذه املسائل : "ا، فيقولوهو منهج يشري إليه دائم

الطبيعية واإلهلية على هذا التركيب والتهذيب الذي مل يسبقنا إليه أحد فلنختم الكتاب حامدين 
  .)112("هللا تعاىل

فالرازي صاحب طريقة خاصة به، وتتميز بالبحث، ألهنا تتناول مجيع اآلراء وحججها 
از والتعصب، وهي إذا كانت مستهجنة عند البعض كالشهرزوري بعيدا عن االحني

، فإهنا طريقة علمية، ولقد أثبتت العلوم احلديثة صحتها ويقينها، خبالف طريقة )هـ687ت(
البحث املذهيب أو النضايل اليت يدعي أصحاهبا هبا املعرفة بالعلم واحلق، بل هي بعيدة عن طريقة 

  .الرازي، وال جمال للمقارنة
، وإذا ما أردنا معرفة أصول فكر الرازي، فإنه ال بد لنا من طريق آخر، ألن الشواهد هذا

اليت اعتمد عليها املؤرخون واخلصوم وبعض الباحثني املعاصرين، ال ميكن أن تكون حججا 
وألن هؤالء كانوا يؤاخذونه . كافية، وجوابا شافيا، على مدى تأثره هبذا الفيلسوف أو ذاك

السفة، وببعض املواقف اليت يرجح فيها فيلسوفا على آخر، كترمجته أليب بذكر أقوال الف
الربكات على غريه من الفالسفة، وترجيح آرائه على آرائهم، واعتباره يف بعض األحيان من 

وهذا الذي جعلهم يظنون أنه على هداه يف اجلليل والضئيل، . )113(كبار الفالسفة املتأخرين
  .واحلقيقة غري ذلك
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 ننكر أن يكون قد استفاد من آراء أيب الربكات اجلريئة والواضحة، كإثباته إننا ال
إليرادات حمدثة وعلوم حمدثة يف ذات اهللا تعاىل، ألن اإلقرار بكونه تعاىل إله العامل، ال يستقيم 
إال مع هذا املذهب، مع اإلجالل والترتيه طبعا، وهو مذهب قالت به أكثر فرق العقالء، وإن 

  .)114(رونه باللسانكانوا ينك
وهو يستحسن أيضا شكوك أيب الربكات يف أدلة نفي اخلالء، ألن أكثر الفالسفة 

وال يعين هذا أنه املثبت الوحيد له، وإمنا جاء استثناؤه . )115(ينكرونه داخل العامل، ويثبته هو فيه
فيما ذهبوا إليه، عند الرازي على أساس أن املتأخرين أمثاله على مذهب املشائية، وخيالفهم هو 
  .وأما مجهور الفالسفة القدامى ومجهور املتكلمني، فإهنم جيوزون وقوع اخلالء

، فال يدل هذا االختيار على أنه )116(هذا، وملا كان املختار عند الرازي هو القول باخلالء
، حاصل بسبب ما ذهب إليه أبو الربكات، ألن هذا القول قال به كثري من الفالسفة واملتكلمني

  .ومن اإلنصاف أن ينسب إليهم
إن الرازي لو كان مقلدا أليب الربكات، وحمتجا بأدلته ضد الفالسفة، ملا كان يستدرك 
عليه أو يضعف حجته يف مسائل كثرية، منها مسألة إبطال التناسخ، حيث الحظ الرازي أنه 

  .)117(أبطله حبجة ضعيفة جدا، وهي دليل املتكلمني
نته بآراء أيب الربكات للرد على الفالسفة ليست صحيحة، ألن هكذا، فإن هتمة استعا

اخلالف بني أيب الربكات والفالسفة يتمثل يف تقرير املسائل والتطويل فيها، فهو يفعل ذلك، 
  .)118(خبالف الفالسفة، كما فعل يف مسألة بقاء النفس بعد فساد البدن
مات، حىت اهتمه خصومه بقول إن الرازي كان بارعا يف علم الفلك، ومتبحرا يف الطلس

ومع ذلك،  فلقد كان ينتقد أبا الربكات يف هذه األمور، وخاصة عندما . )119(السحر وممارسته
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل . )120(توسع يف شرح أحوال الكاهنة البغدادية يف كتاب املعترب

  .على التزامه بالعقيدة، وحرصه يف طلب العلوم
عجب أن يتأثر الرازي بالفلسفة املشائية ولكن العجب أن يستطيع هذا، وليس من ال

  .اجلمع بينها وبني الفلسفة األفالطونية والعقائد الشرقية
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  .الرازي واألفالطونية :املبحث الثالث

حسبما هو شائع يف تاريخ الفلسفة، ). م.ق322ت(إن املشائية تطلق على شيعة أرسطو 
ى أن تسمية املشائية تطلق على شيعة أفالطون ير) هـ462ت(ولكن صاعد األندلسي 

  .)121(وشيعة أرسطو معا، ألهنما كانا يعلمان الناس ومها ميشيان ) م. ق347ت(
ـ هذا، وملا كانت الرتعة األفالطونية قد تشبعت بالعقائد الشرقية، وتطورت خارج 1

مية أخذت من التراث الروح اليونانية، فإن بعض املفكرين املعاصرين يرون أن احلضارة اإلسال
اليوناين العناصر الشرقية ال الروح اليونانية اخلالصة، ويعين هذا أهنا استعادت، ومل تأخذ، وهو 

  . )122(ما يفسر اهتمام علماء املسلمني باألفالطونية احملدثة 
والذي يراه بعضهم كبدوي عبد الرمحن، أن الفلسفة يف حد ذاهتا منافية لطبيعة الروح 

  .)123(، ولذلك مل يفهم املسلمون يف اجلملة ما هي الفلسفة؟، ناهيك عن إنتاجهااإلسالمية
والواقع أن الفلسفة اهليلنية حسب بعض اآلراء ساعدت فقط على تكوين املذاهب 
والفرق ضد الغنوصية، اليت جند األوساط االجتماعية تعتنق فكرها يف نزعاهتا الصوفية، ويعين 

  . وتلبس لباسها)124(ة باألفالطونية احملدثة، والفيثاغورية احملدثةهذا، أن هذه األوساط متأثر
وهذا رأي غري صحيح، ألنه رأي نقله بعض املفكرين العرب عن املفكرين الغربيني، 
الذين ما يزالون حيكمون على الفكر اإلسالمي بالتبعية والقصور، قصد التقليل من شأنه، ويقول 

  . صورة طبق األصل لعقائد األفالطونيني احملدثنيأن الفلسفة اإلسالمية: كثري منهم
بل هي مؤلفة من خليط، كاألفالطونية واألرسطية والرواقية واألفالطونية احملدثة 

  . )125(والفيثاغورية احملدثة ومن بعض املقّومات األخرى
وقد جاء عند هؤالء يف سياق هذا احلديث عن الفلسفة اإلسالمية، أن فخر الدين الرازي 

) هـ339ت(رب من أصحاب األنساق الكبرية يف الفلسفة اإلسالمية إىل جانب الفارايب يعت
، ولكن هذه األنساق )هـ555حوايل .ت(وأيب الربكات البغدادي ) هـ428ت(وابن سينا 

عبارة عن خليط من األفكار املختلفة، ألن أصحاهبا ال خيتلفون يف شيء عن باقي املفكرين من 
ية، إذ كلهم مطبوع بالرتعات الباطنية ذات األصول اليونانية دون أصحاب الرتعات الباطن

  .)126شك، ومنهم من يرجعها يف بعض األحيان إىل األصول الفارسية
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 ـ هذا، ومبا أننا أوردنا هذه اآلراء يف هذا التقدمي، لكي نشري إىل مكانة فكر أفالطون 2
 حيق لنا أن نتعرض إىل ذلك لنعرف القول يف الفلسفة اإلسالمية، وإىل مدى تأثر الرازي به، فإنه

  . الفصل فيه
وهناك أيضا .)127(أن الرازي حيتمل تأثره باألفالطونية بقدر فهم املسلمني هلا: لقد قيل 

من يستبعد هذا التأثر، ويرى أن الرازي مل حيّصل شيئا من سرائر احلكماء املتأهلني، كأفالطون، 
والذي ال شك فيه هو .)128(ائية، واتباعه للطريقة البحثيةبسبب اهتمامه وعنايته بالفلسفة املش

أن الرأي األخري باطل، ألن الرازي نفسه يقّر بإتباع أفالطون يف بعض املسائل، وقد جاء هذا 
الرأي جمرد هتمة وذم ملن خيالفه يف املذهب أو الرأي، وألن بعض املفكرين املعاصرين يؤكد على 

  . كرهوجود اآلثار األفالطونية يف ف
وبالفعل، فعالقة الرازي بفكر أفالطون ترجع إىل تأثره بابن سينا، فما يقوله الرازي مثال 
عن ماهية النفس وكوهنا مغايرة للجسم ولكل ما هو حمسوس، هو نفسه عند ابن سينا، وهو 

  .بدوره مأخوذ عن مذهب أفالطون يف جوهرية النفس واستقالهلا عن اجلسم
بقاء النفس بعد موت البدن، مبا أمجع عليه أفضل البشر وهم ولقد استدل الرازي على 

األنبياء واألولياء واحلكماء األهليون، ألن هؤالء يف نظره وجدوا من أجل تنبيه الناس إىل حقيقة 
أمرهم ومصريهم، ولذلك كان أوىل أن نأخذ برأيهم، بينما احلكماء الطبيعيون والرياضيون فإن 

  .)129(جل مصاحل احلياة العاجلةالفائدة من وجودهم هي من أ
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على معرفته باحلكماء اإلهليني واألخذ مبا أصابوا فيه 
احلق، واملالحظ أنه مييز بني خمتلف طبقات احلكماء، ولذلك فال جمال للشك يف معرفته 

  .بأفالطون
فة أفالطون، فهو طريق هذا، وأما الطريق اآلخر، الذي كان نافذة له لإلطالع على فلس

أيب الربكات البغدادي، الذي كانت آراؤه يف العلم الطبيعي تناقض مذهب أرسطو، فرأيه مثال 
يف املكان، ويف إثبات وجود اخلالء يرجع إىل أفالطون، وهو رأي يعارض به مذهب أرسطو 

  .)130يف العلم الطبيعي
، خاصة وأنه زعزع أفكارهم ولذلك، يعترب من كبار املصارعني للفالسفة اليونانيني
، وتعين كلمة "املباحث املشرقية: "بالنقد، وطورها يف حبوثه الصوفية، مثلما فعل يف كتابه
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وهذا احلدس قد أدخله ابن سينا يف الفكر اإلسالمي، . )131(اإلشراق فيه احلدس األفالطوين 
  .)132(فالطونوأسهم أبو الربكات يف دفعه إىل الغاية املنشودة، وهي إحياء مذهب أ

أما اآلراء واألفكار األفالطونية األخرى، اليت حيتمل أن يكون الرازي قد تأثر هبا، فريجع 
وهي آراء وأفكار البد لنا من . )133(معظمها إىل ما جاء يف حماوريت فيدون وطيماوس 

  . االستدالل بالنصوص إلثباهتا
  . يهما ـ ونبدأ أوال بوجه شبه بني الرازي وأفالطون يف وصيت3

ما أدري ما أقول لكم، غري أمنا ! يا إخواين:"يقول أفالطون لتالمذته حينما حضرته املوت
دخلت الدنيا مضطرا وهاأنا أخرج منها مكرها، وما بلغت من العلم شيئا أكثر من علمي بأين 

  .)134"ال أدري شيئا
ربه الواثق بكرم يقول العبد الراجي رمحة :"أما الرازي فيقول ما يشبهه يف بداية وصيته

مواله حممد بن عمر بن احلسني الرازي، وهو يف آخر عهده بالدنيا وأول عهده باآلخرة، وهو 
ولقد اختربت : "ويقول أيضا. )135("الوقت الذي يلني فيه كل قاس، ويتوجه إىل مواله كل آبق
  .)136("الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة

الرازي استهل كل واحد منهما وصيته بوعي انتقاله إىل العامل اآلخر، إن أفالطون و
وبإظهار قصوره عندما حضرت حلظة املوت، وهذا يعين أن نتيجة جتربة احلكيمني واحدة، 
وأهنما انطلقا من مقدمات أو مبادئ واحدة، وأهنما مل يتحصال على علم اليقني مما عرفاه 

  . واخترباه من علوم الدنيا كلها
شهد لنا العامل كله : "من تلك املنطلقات، االستدالل على اخلالق باخللق، يقول أفالطونو

أن له مدبر ليس من شكله وال من جنسه، وعلمنا أنه ال خيلو مجيع اخللق وال يقوم دونه، وشهد 
  .)137("لنا تدبريه أنه قادر حكيم خبري

دبر مرته عن مماثلة املتحيزات إن هذا العامل احملسوس حتت تدبري م:"وأما الرازي فيقول
  . فهو هنا يوافقه وال خيالفه. )138("واألعراض، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرمحة

ومنها مسألة اإلقرار بوجود أنفس لألفالك، وتأثريها على النفوس الناطقة، يقول أفالطون 
د الكواكب، وصري فلما أمت خلق العامل، قسم األنفس وجعل عددها كعد: "يف حماورة طيماوس

  .)139("كل واحدة منها يف واحد من الكواكب، وأراها طبيعة العامل، وسن هلا السنن وبّينها لنا
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أن النفوس الناطقة من جنس : "وأما الرازي الذي اختار هذا املذهب لنفسه، فيقول
 فال األرواح الفلكية، ومولدة منها، وكأهنا قطرات من تلك البحار، ومشوع من تلك الشموس،

واملختار عندي أن النفس الفلكية جوهر : "ويقول أيضا. )140("حمالة يكون هلا أثر ما وقوة ما
جمرد عن اجلسمية وعالئقها، ومع هذا فإهنا موصوفة باإلدراكات اجلزئية، واإلرادات اجلزئية، 

  .)141("وكذلك أيضا موصوفة باإلدراكات الكلية واإلرادات الكلية
 منسوبا ألفالطون، وعلمنا أن الرازي اختاره لنفسه من بني وإذا كان هذا املذهب

مذاهب أخرى، فهذا يدل على تأثره بأفالطون، ويعين أن القول هبذا املذهب ليس من مبتكراته، 
  .وإن كان قد توسع فيه

هذا، وجند أفالطون قد برهن باحلس والقياس على أن حركة االستدارة أبسط ما يف العامل 
 هلا، وأن العلة  يف حركة الفلك حركة االستدارة، وهي احلركة املستفادة من الطبيعي، وال ضد

. )142(عامل النفس، فوجب أن تكون النفس أبسط وأبقى، ألهنا أقرب من نور الباري تعاىل 
ولقد أثبت أيضا النفس للطبيعة، بدليل أهنا متلي مرة اخلري ومرة الشر، وشبه القوى الطبيعية 

  .)143(فرد اإلنساين، ألهنا تقوم بالوظائف نفسهابقوى أعضاء نفس ال
وهو ما جنده عند الرازي يف مباحث الفلك، ومراتب النفس، حيث يرى يف احلجة األوىل 
اليت أثبت هبا أن األفالك والكواكب أحياء عاقلة، أن األفالك متحركة باالستدارة، وكل حركة 

احلركتني الطبيعية والقسرية مستبعدتان، إما أن تكون طبيعية أو قسرية أو إرادية، ومبا أن 
  .)144(فحركة األفالك إرادية، وهذا يدل على أهنا أحياء عاقلة 

إن صلة الرازي بأفالطون واضحة، بغض النظر عن االختالف املوجود بينهما، وهو أن 
 أفالطون يسعى إىل إثبات العضوية ـ اجلسمية ـ للنفس ، بينما الرازي يسعى دائما إىل إثبات

ولرمبا يبدو هذا االختالف شكليا، ولكنه مهم جدا يف معرفة منطلقات وغايات . النفس للطبيعة
كل واحد منهما، وهي منطلقات وغايات شديدة االختالف، وبالفعل فإن الرازي أثبت النفس 
للفلك، وذلك اإلثبات يقوم على مبدأ اخللق، على النهج  القرآين، وهو أن اهللا تعاىل خلق 

  . ، مث بث فيها األنفس، كما خلق اإلنسان من طني، مث نفخ فيه احلياة والروحاألكوان
وأما إثبات العضوية للنفس عند أفالطون، فيدل على أسبقية وجود النماذج املثالية على 
الطبيعة، ألن وجود األفالك وما فيها من املوجودات يأيت من املبدأ الذي هو الواحد واخلري، 

  . أمله للنماذج املثاليةوحتصل املوجودات بت
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هذا، ونالحظ اتفاقا بينهما يف الغرض من حركة النفس يف الطبيعة، فأفالطون ملا أراد 
إثبات بقاء النفس بعد موت البدن، انطلق من مبدأ كون حركة النفس دائمة ومن ذاهتا، ومبا أن 

ون هو احلركة الدائمة ومن ذاهتا تتشوف إىل شيء ما، فذلك الشيء كما يرى أفالط
  .)145(باريها

        وأما الرازي فيشّبه الفلك، حبيوان كبري مطيع ملعبوده وخالقه، ويعترب أن النفس 
ويرى . )146(الكلية مواظبة على العبادة، ألنه يرى أن حركاهتا جارية جمرى الركوع والسجود
 اهللا تعاىل ، أيضا أن الغرض من حركة الفلك هو اكتساب أنواع من الكماالت، ال يعلمها إال

  . )147(وأما عقل اإلنسان فال يستطيع االطالع عليها
هكذا، فالتأثري والتأثر حيصل بني العلماء، وهو أمر طبيعي، وأما رّد ما جاء يف القرآن 

فأمر غري مقبول ألنه ال وجه . )148(الكرمي إىل مذهب أفالطون كتقدمي الغيب على الشهادة
  . للمقارنة بينهما

والرازي وحمي الدين بن عريب ) هـ505ت(يما خيص العلماء كالغزايل هذا، وأما ف
، فإن احتمال تأثرهم باألفكار األفالطونية قائم أيضا، خاصة الغزايل يف كتاب )هـ638ت(

وال نستبعد أن يكون ذلك . )149(اإلحياء، والرازي يف كتاب التفسري، وابن عريب يف مصنفاته
عة بروح اإلسالم، والكالم احلكمي، بدافع اإلسالم نفسه الذي يف الكتب املذكورة ، ألهنا متشب

  .يرغّب يف طلب احلكمة، ولو يف الصني، وليس بدافع نزوة من الرتوات
هذا، لو قال قائل بتأثر الرازي بأفكار أفالطون يف كتبه احلكمية، لكان األمر أهون، أما 

 وتصرحيات واضحة تدل على يف كتاب التفسري فال، ألن كتب احلكمة حتتوي على تقريرات
وأما احلكماء فمن أراد معرفة أحواهلم : "وجود هذا التأثر، كقول الرازي يف بقاء النفس

" سقراط"وسريهم يف هذه الطريقة فليطالع الكتب املشتملة على شرح أحواهلم وال سيما طريقة 
  . )150(". "أفالطون"و

فالطون يف مسائل خمتلفة ، مثل هكذا، كان احلال يف كتبه احلكمية، فهو حيكي عن أ
ومثل قوله . )151(وجود موجودات جمردة يف األعيان، وهي اليت يسميها أفالطون باملثل اجملردة

ومثل قوله يف . )152(هو السطح احلاوي : يف املكان بأنه هو البعد والفضاء، خالفا ملن يقول 
اجلسم يف آن من اآلنات خيتلف عن احلركة بأهنا عبارة عن اخلروج عن املساواة، مبعىن أن حال 

  . )153(حاله قبل ذلك وبعده
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  : هذا، وأما عن عدم انفكاك الصورة عن اهليوىل فاحتج بقياسني، األول
  مبا أن كل جسم متناه
  وكل متناه مشكل

  .فيلزم أن كل جسم مشكل
  مبا أن اجلسمية ال تنفك عن الشكل:       والقياس الثاين

   املادةوالشكل ال حيصل إال مع
  .فيلزم أن اجلسمية ال تنفك عن املادة

  .)154(إن هذه احلجة عّول عليها أفالطون إلثبات عدم انفكاك الصورة عن اهليوىل: وقال 
: وأما عن الزمان، فهناك شواهد كثرية، تدل على قول الرازي مبذهب أفالطون، كقوله

الزمان ويف حقيقته، وهو مذهب أن هذا القول أقرب األقوال املذكورة يف ماهية : بل عندي "
أن احلق يف حقيقة املكان والزمان ما قاله أفالطون : "ويقول أيضا. )155(" اإلمام أفالطون

  .)156("اإلهلي، ال ما أثاره أرسطاطاليس املنطقي
ولقد تكرر مثل هذا االعتراف من الرازي باختيار ما ذهب إليه أفالطون يف الزمان، 

وأنه مغاير للحركة وجلميع صفاهتا، ألنه قدمي عند . )157( قائم بذاتهبأن الزمان جوهر: كقوله
  .)158(أصحاب أفالطون وليست احلركة قدمية عندهم

إن هذه الشواهد كلها تدل على تأثر الرازي مبا ذهب إليه أفالطون، خاصة يف مسألة 
، على أنه الزمان، وتدل أيضا على حضور فكر أفالطون يف مصنفاته، مما يبطل دعوى خصومه

  . ال علم له بالفالسفة املتأهلني
 ـ هذا، ومل يكن الرازي مقلدا حمضا ملذهب أفالطون، ألنه مرة يشرح آراءه، ومرة 4

أخرى ينتقدها، مث قد يوافق على شيء أو يستحسنه، وهو عندما يبحث أو يستقصي اآلراء 
هم فلسفة أفالطون بقدر طاقته، وأدلتها، ال يريد إال وجه احلق فيها ال غري، لذلك جنده حياول ف

  . ومبا يتفق مع الروح العلمية
واجلدير بالذكر، أن أفالطون يعين باملكان تارة اهليوىل ، وتارة أخرى الصورة، أما املراد 
من كونه هيوىل فهو جمرد تشبيه، ألن اهليوىل متتاز ذاهتا بالبقاء وبالقابلية لألحوال املتعاقبة 

 املكان الذي هو فضاء ال يتبدل ، ويكون قابال لورود األجسام عليه، والصفات املتالحقة، مثل
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هذا، وأما كون املكان صورة، فألن الصورة اليت ميتاز هبا اجلوهر اجلسماين عن اجلواهر اجملردة، 
  .)159(جيعله يشبه األبعاد اجملردة باألبعاد الثالثة للجوهر اجلسماين

فالطون، هو تصحيح تأويل بعض املغالطني، ممن هذا، ومراد الرازي لشرحه للمكان عند أ
يرمي إىل تشويه أفالطون، لقد نقلت مجاعة قوله يف املكان، هل هو عبارة عن اهليوىل أم 
الصورة؟  مث حاولت إبطاله بأن اجلسم عندما ينتقل من مكان إىل آخر، فإنه ينتقل جبميع 

فالطون مل يقل املكان هو اهليوىل أجزائه، أي اهليوىل والصورة معا، وهذا غري صحيح، ألن أ
  .)160(والصورة معا

ولقد حاول الرازي تفسري املكان عند أفالطون، مبا كان يقوله أفالطون نفسه، من أن 
املكان هو الفضاء أو اخلالء، الذي له أبعاد موجودة قائمة بذاهتا، تكون عنها أمكنة 

املكان هو البعد، ولذلك انتصر لقول ولكنه انتقد هذا الرأي، مفندا أن يكون .)161(لألجسام
على الرغم من أنه ينتصر له على أرسطو يف . )162(أرسطو يف املكان، وطعن يف قول أفالطون

   .مسألة الزمان
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   .الرازي والفكر الشرقي القدمي والثقافة الفارسية :املبحث الرابع

وم آخر، بل جاءت إذا كانت الشريعة اإلسالمية مل تأت الستبدال ثقافة قوم بثقافة ق
لتهذيب الثقافات البشرية مجيعا، فإهنا كانت تدعو إىل استبدال سلوكات سيئة بأخرى حسنة، 

  . سواء عند العرب أو غريهم من األقوام
هذا، وملا تقلصت الفتوحات اإلسالمية يف العصر العباسي، ومال املسلمون إىل االستقرار 

هم حركة علمية، من مجلة أعماهلا، أهنا نقلت والعناية بشؤون البناء احلضاري، ظهرت بين
التراث العلمي لألمم السابقة، كالتراث العلمي اليوناين والفارسي واهلندي وغريه إىل اللغة 

وكانت تتمتع حبرية التفكري، . )163(العربية، ولقد لقيت هذه احلركة تشجيعا من اخللفاء
مية أن تتغلغل يف الثقافة اإلسالمية، ولقد فسمحت ملذاهب فكرية عقائدية يف تلك الثقافات القد

  . تبنت فرق عديدة أفكارها، ألن اإلسالم أتاح هلا فضاء التعبري عن ذاهتا
يرى أحد املؤرخني للفلسفة اإلسالمية أن احلكمة اهلندية والفارسية اليت جاءت إىل 

ية إليهم عن طريق املسلمني أهم مما جاءهم من العقل السامي، وقد انتقلت تعاليم الفرس الدين
وأما الثقافة اهلندية فإن بعض عقائدها وحكمتها قد . )164(املانوية أو الفرق الغنوصية األخرى

وصلت إىل العرب قبل اإلسالم، عن طريق التجارة أو وساطة الفرق، وأخذت مكانة مرموقة 
  . ةلديهم، بعد ما فتح املسلمون اهلند والسند، وخاصة احلكمة األخالقية والسياسي

وهو من رواد النقلة للحكمة اهلندية عددا من ) هـ142ت (لقد نقل ابن املقفع 
القصص واألساطري املعربة عنها، ككتاب كليلة ودمنة، وكان التنجيم والرياضيات من أهم 
العلوم املنقولة أيضا، إذ كان هلما أكرب األثر يف احلكمة العقلية لدى املسلمني، خاصة التنجيم 

  .)165(قة بالطب العملي والسحرالذي له عال
 ـ هذا، وملا كانت العقيدة اإلسالمية ترفض املعتقدات الفارسية واهلندية، ومل يرض 1

املسلمون بكل ما نقل إليهم منها، فلذلك وقعت مشادات فكرية بينهم وبني أنصارها، ولقد 
مذاهب أهل كان هذا النقل سببا يف ظهور فرق أو مذاهب إسالمية تدافع عن العقيدة، ك

السنة، اليت محلت تلك املذاهب على التراجع يف بعض الفترات، خاصة ملا متكنت من إقناع 
اخللفاء واألمراء واستمالتهم إليها، واإلشارة إليهم بضرورة حماربة أهل تلك املذاهب، اليت 

  . كانت تفعل معهم مثلها
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ع إىل ميول اخللفاء واألمراء، هكذا، فإن إحياء أو تراجع املذاهب الفارسية أو اهلندية يرج
ألن التاريخ يشهد بأن ازدهار حركة الترمجة كان بتشجيع اخللفاء العباسيني، خاصة يف عهد 

ويشهد أيضا بأن تراجعها كان ). هـ218ت (واملأمون ) هـ193ت (هارون الرشيد 
  . يلةعلى من يشتغل باملذاهب الفكرية الدخ) هـ247ت (بالسبب نفسه، مثل محلة املتوكل 

هذا، وأما عودة اللغة الفارسية وثقافتها إىل احلياة اليومية، فقد حدث هذا يف عهد فتور 
اخلالفة العباسية، أي يف ظل األسر احلاكمة الفارسية، مث يف ظل احلكام األتراك من بعدها، ألهنم 

هم لغة للتعامل كانوا جيهلون العربية وألن اللغة الفارسية كانت يف متناوهلم، وكانت بالنسبة إلي
  .)166(السياسي واألدب

ـ هكذا، فلقد صارت هذه الثقافات منتشرة بني الناس، ولذلك جيدر بنا أن نعرف ما 2
مدى تأثر الرازي بالثقافة اهلندية والفارسية؟ إن من يقول بتأثره هبذه الثقافات يستدل بكتابه 

يقة أن هذا الكتاب حيتوي على مجلة املباحث املشرقية، الذي مجع فيه زبدة الفكر الشرقي، واحلق
الثقافات البشرية، كالشرقية القدمية واليونانية واإلسالمية، وله مميزاته وطابعه اخلاص الذي يدل 

  . على سعة اطالع صاحبه وأصالة فكره
لقد كان الرازي جييد اللغة الفارسية، وكان يكتب ويعظ وخيطب هبا، وكان واسع املعرفة 

، ومنها مذاهب الفكر الشرقي القدمي، ولكن احتمال تأثره هبذا الفكر ضعيف بالعقائد املختلفة
جدا، ولقد حصره البعض يف علمي الفلك والتنجيم، بدليل أن خصومه رموه بالسحر واإلحلاد 

  . بسبب عنايته هبذين العلمني
الذي حكم عليه بقسوة بسبب تصنيفه ) هـ687ت(ومن املتهمني له هبذا الشهر زوري 

الذي شنع عليه لتأليفه هذا الكتاب، ) هـ728ت(وابن تيمية . )167( السر املكتوملكتاب
االختيارات العالئية من االختيارات السماوية، ألهنما خيدمان أهل : وكتابه اآلخر املسمى 

  . الضالل بدل أن يعلما االستخارة النبوية للمسلمني
ن سلوكات واعتقادات كشرب ولقد حاول هؤالء تربير ذلك، مبا جاء يف الكتابني، م

اخلمر وعمل السحر، وعبادة الكواكب والتقرب إليها بأنواع الفواحش، مما هو كفر 
  . واجلواب على هذه االهتامات سيأيت بعد ذكر آراء مجيع املتهمني له. )168(وفسوق
 ـ هذا، وجند بعض الباحثني املعاصرين لفكر الرازي، قد ساروا على طريق االهتام، 3
هم صحيح، وحجج مقنعة، حيث حكم عليه أحدهم وهو الدكتور الزركان، الذي دون ف
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يدعي عليه، أنه كان يقوم بتنظيم السحر وتبويبه مبجهودات ال حيمد عليها، وهو ملا حاول تربير 
والواقع أن هذا الباحث لو . )169أقدم اعتذاري لعرض ما جاء يف هذه الفقرة: قوله هذا، قال

 مصنفاته ألدرك أن هذا االعتذار قد سبقه إليه الرازي نفسه، وأنه ال جمال كان مطلعا جيدا على
  . الهتامه بالسحر، ألن املسألة عنده اقتضت املناقشة يف زمانه، ولقد ناقشها مبا فيه الكفاية

هذا، وأما باحث آخر، فقد حاول إظهار التأثري الثقايف الفارسي يف فكر الرازي، وذلك 
وأنه قبل بفكرة وجود عقول يف العامل العلوي . لنجوم والكواكب أيضامن اشتغاله مبوضوع ا

حية مدركة، هلا إرادة وتأثري على العامل السفلي، مث حاول تربير إقدامه على اخلوض يف هذا 
العلم، مبا كانت البيئة املشرقية يف ذلك الزمان تسمح به من التطرق لعلوم الفلك ولواحقها 

 هذا الوجه من التربير ليس دافعا حقيقيا، بل الدافع احلقيقي هو والواقع أن. )170(كالسحر
  . الرغبة يف معرفة هذا العلم من أجل فضح املشتغلني بالسحر، والرّد على الطاعنني يف النبوة

 ـ هذا، ولقد اعتمد هؤالء يف طعنهم على ما ذكره املؤخرون خبصوص كتاب السر 4
 على نسبته إىل الرازي، وال على موضوعه وقيمته املكتوم، وهم يف احلقيقة ليسوا متفقني

أن : وهناك من قال.)171(العلمية، فمنهم من نسبه إليه واعتربه يف السحر على طريقة من يعتقده 
وأما الفريق الرابع فقد . )173(وهناك من حتفظ، ألنه مل يقف عليه. )172(هذا الكتاب خمتلق عليه

الغرض منه ليس من أجل السحر، ألن أهل هذا الفن أدرك الصواب، حيث نسبه إليه،إال أن 
  .)174(يشهدون بذلك

هكذا، فإن نسبة هذا الكتاب إليه ثابتة، وهي ثابتة أيضا بدليل إحالته يف أحد مصنفاته 
إن أحوال هذا العامل ختتلف حبسب اختالف أحوال الشمس والكالم فيه قد استقصيناه : "بقوله

  . )175("."كتومالسر امل"يف املقالة األوىل من 
وبالفعل، فهو موجود كمخطوط يف مكتبة األسد بسوريا، ويف املكتبة الوطنية الفرنسية 
بباريس، وهو يتطابق شكال ومضمونا مع مصنفاته األخرى، ولذلك ال بد من ذكر مقتطفات 

  . منه، لتوضيح هذه النسبة، ومن أجل الرّد أيضا على من يظن أنه يف السحر احملض
 كان يطمح إىل معرفة هذا العلم بروح علمية، ولذلك كان خيوض يف أي علم إن الرازي

جليل أو وضيع يف نظر الناس، ولقد كان يتمتع بروح املباحثة واالستقصاء، وخيوض يف سائر 
العلوم والفنون من أجل الدفاع عن القعيدة اإلسالمية، وإنارة السبيل أمامها، ويشرح ذلك، 

فهذا الكتاب جنمع فيه ملخص ما وصل إلينا من علم : "لكتابفيقول يف افتتاحية هذا ا
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" الطلسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب مع التربي عن كل ما خيالف الدين واليقني
)176( .  

وهو كتاب قد مهد ملضمونه بثالثة فصول، األول بني فيه شرف هذا العلم عموما، 
ضمنوا احلكمة النفس احلية ونزهوها ):"م.ق399ت(مستشهدا بأقوال احلكماء كقول سقراط 

وقول بقراط . )177("عن القراطيس والصحف فإهنا طاهرة مقدسة غري فاسدة وال دنسة وال ميتة
  . )178("ليس حبكيم من عرف السبيل وحاد عنه): "م.ق377ت(

. )179(وأما الفصل الثاين، فضمنه فضائل هذا العلم، باالعتماد على ما قاله احلكماء أيضا
وأما الفصل الثالث فذكر فيه شرائط االشتغال هبذا العلم، وهي يف نظره بعيدة كلها عن رذائل 

  .ألهنا تنهى عن االشتغال بالشرور واألوساخ واجلهل. )180(السحر وأوساخه ومفاسد الشيطان
مث يدخل بعد ذلك يف صلب موضوع هذا العلم، فيبني يف املقالة األوىل، اليت هي يف 

 القوى الروحية أقوى من القوى املادية، مستدال بقول أمري املؤمنني علي بن أيب أصوله، أن
  .)181("واهللا ما قلعت باب خيرب بقوة جسدانية ولكن بقوة إهلية):"هـ40ت(طالب 

ويرى أن هذا العلم ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، ألن العقل عنده يقر هبذه العلوم، 
  . ع الشرع، فما جيمع عليه العقل والشرع ال ميكن إنكاره أو هجرهوملا كان العقل ال يتعارض م

اعلم أن العقول والشرائع متطابقة على أن املتويل كل نوع من أنواع : "ويقول عن ذلك 
حوادث هذا العامل روح مساوي على حده، وهذه األرواح هي املسماة يف لسان الشرع 

  .)182("عقولباملالئكة وإمنا قلنا أن األمر كذلك حبسب ال
هذا، ولقد استدل على صحة االشتغال بعلم النجوم، بتمسك الناس به منذ قدمي الدهر، 
فنحن ال جند بدايات يف علم النجوم، وال يف العلم اإلهلي، وهلذا فإهنا كلما رجعنا إىل املاضي 

، وإنسانا السحيق، إال ووجدنامها موجودين، خبالف العلوم األخرى، فإننا جند هلا بداية معلومة
ما أول قد خاض فيها، وهلذا فلو كان علم النجوم باطال، المتنع أهل الدنيا من الدهر الداهر 

  .)183(على التمسك به
 ـ هذا، وأما من يظن أن االشتغال بعلم النجوم شرك، فيعتربه قاصر النظر والعقل، 5

 صنعه، ألن اهللا تعاىل وجاهال حبقيقة الشرع اليت حتث على تأمل خملوقات اهللا تعاىل، وبديع
ويقول . )184(" أَفَلَْم َيْنظُُروا ِإلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروٍج:"يقول
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لسََّماَواِت َواألْرِض الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتفَكَُّرونَ ِفي َخلِْق ا: "أيضا
  .)185("َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطالً ُسْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّاِر

إن من نظر يف مثل هذه اآليات،وهي كثرية جدا يعلم أن العامل حادث، ومبا أن احلدوث 
 ما دامت يف األفالك يتناىف مع القول بربوبية الكواكب، فالعقل ال يشهد بربوبية الكواكب

  .)186(دالئل احلدوث يف األفالك ظاهرة
هذا، ومما ال شك فيه، أن الرازي ليس هو العامل املسلم الوحيد الذي خاض يف علم 
الفلك وفروعه كالسحر، فتاريخ العلوم عند املسلمني يشهد بأن احلضارة اإلسالمية حافظت 

يت كان البعض يدرسها، ويستدل على تراث اإلنسانية من الضياع،ومنه علم الفلك، ولواحقه ال
  .بأحوال الكواكب والنجوم على األمور املستقبلية، كالقحط واحلروب وغري ذلك

ولقد كان البعض اآلخر يأخذ بعلم الفلك من أجل تعيني أوقات العبادات، ونظر بعض 
العلماء يف أحوال السماء من أجل استخراج الدالئل والشواهد على وجود اخلالق، ولذلك 

  . وا املعرفة بالفلك شرطا يف كمال اإلميان، بعدما فصلوا بينه وبني السحرجعل
هذا، ولقد انتشرت ظاهرة التنجيم يف احلياة االجتماعية، ألن بعض اخللفاء واألمراء كانوا 
يستشريون املنجمني يف األعمال السياسية والعسكرية، وأعمال البناء، على الرغم من علمهم، 

  .  فساد التنجيم، وسفه أهلهبأن اإلسالم فصل يف
هكذا، فإن علم الفلك كان معروفا عند املسلمني يف املراحل األوىل، لقيام احلضارة 
اإلسالمية، وحيتل مكانة هامة عندهم، إذ كانوا يستخدمونه يف معرفة أوقات مطالع النجوم 

 عهد اخلالفة العباسية، ومغارهبا، من أجل املعرفة باألوقات واملواقع، وترجع عنايتهم به إىل بداية
ولقد اهتموا بصناعة ). هـ158ت(اليت ترجم فيها كتاب السند هند بأمر من اخلليفة املنصور 

النجوم واهلندسة والطب وغريها من العلوم القدمية، وألفوا فيها الكتب، وأظهروا منها اجلليل 
  .)187(والغريب
العلماء األول هو التمييز بني  ـ وأما جواز النظر يف علم السحر، فالغرض منه عند 6

يف مسائل السحر، فأثبت ) هـ478ت (املعجزة والسحر، ولقد خاض إمام احلرمني اجلويين
وقد وقف على الشواهد السمعية إلثبات وجوده، . )188(اجلن والشياطني ورّد على منكريهم

كمه، وهو كقصة هاروت وماروت، وسورة الفلق، واتفق الفقهاء على وجوده، واختلفوا يف ح
  .)189(ال يظهر إال على يد فاسق، وأما الكرامة فال تظهر إال على يد تقي
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فإنه يأخذ به، ويقول عن شبهة خرق العادة ) هـ505ت (هذا، وأما أبو حامد الغزايل 
وإن مل يشافه به فغايته الداللة على صدقه بفعل خارق للعادة وال : "....بني املعجزة والسحر
ر والطلسمات وعجائب اخلواص، وهي خارقة للعادات عند من ال يتميز ذلك عن السح

  .)190(."يعرفها، وإذا استويا يف خرق العادة مل يؤمن ذلك فال حيصل العلم بالتصديق
ومادام العلم ال حيصل بالتصديق، بسبب شبهة خرق العادة اليت يستوي فيها النيب 

  . طريق املعرفة هبماوالساحر، فالبد من طريق آخر وهو التمييز بينهما عن 
ويتلوه الكالم يف السحر ليحصل الفرق بني :"وهو ما يشري إليه الرازي أيضا حيث يقول 

لذلك حاول أن يضع للسحر علما، حىت يعرف ومييز عن .)191("املعجز والسحر والنيب والساحر
طة املعجز، وقد اشتغل به علميا، ألنه رأى نقصا معتربا فيه، فصارت عنده أصوله مضبو

  .)192(وقواعده معلومة
 ـ هذا، وأما عن جواز االشتغال علميا بالسحر، فريى أن االستقراء يدل على حصول 7

النفع به، ويرى أيضا أن ما ال ينفع كله، ال يترك كله، وهلذا أباح االشتغال به، واالعتناء به 
  . )193(وحتصيله

لفالسفة، وأما النفوس الضعيفة فالنفوس القوية قد تأيت باملعجزات والكرامات على رأي ا
فقد حيصل هلا نفس القوة املؤثرة، إذا ما اجتمعت واجتهت حنو أمر ما، كصالة االستسقاء، 
ولذلك فإن احتمال حصول هذا جيعل سائر االحتماالت ممكنة احلصول، كأحوال املالئكة 

  .)194(واجلن وأفعال الكواكب، وهي أحياء ناطقة
فقد اعتمد على قول املنجمني يف ذلك، مث استدل بقوله أما كيف هي أحياء ناطقة، 

ويعين . )195() هَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ: (تعاىل
أن الشمس والقمر جيريان يف الفلك كما جيري اإلنسان يف البحر، ألن هذه " يسبحون"بـ

  .)196(طلق إال على العاقلاللفظة ال ت
ُتَسبُِّح لَُه السََّماَواُت السَّْبُع :" (وأما ورود لفظة التسبيح مبعىن التحميد، فهو يف قوله تعاىل 

 َواألْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإنْ ِمْن َشْيٍء ِإلَّا ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َولَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه كَانَ َحِليماً
  .)197()غَفُوراً
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أن الفلك : وال يعين هذا أن الرازي يصدق جبميع ما يقوله املنجمون واحلكماء، كقوهلم 
وهو قول ظاهر الفساد يف نظره، ألن مملكة الباري تعاىل ال تكتال .حمدد، أي وراءه خالء ومالء

  . )198(مبكيال العقل
ن املطلوب من حتصيله العلم وهو يرفض أيضا التنجيم كسلوك يسعى إىل الفساد، ويرى أ

فقط، ولذلك فهو يؤخذ عن السلف، مثلما تؤخذ سائر املذاهب والعلوم عن السابقني، وقد أقر 
إال أنه كان مييز جيدا بني املعجزة والسحر، ويرى أن . )199(هنا أنه أخذ أصوله عن السلف

نهج القومي، وحتملهم خوارق العادات وعجائبها على وجهني، ألهنا إما أن تدعو الناس إىل ال
على الصراط املستقيم، وإما أن تورط األنفس يف مهاوي اآلفات والشرور، فاألوىل تسمى 

  .)200(باملعجزات، والثانية تسمى بالسحر
هكذا، فهو على مذهب أكثر علماء املسلمني، يف بيان الفرق بني املعجزة والسحر، 

العلم بأن باب السحر عند العلماء كان ويزيد عليهم باالطالع اجليد على علم الفلك، مع 
يدرج يف مبحث النبوة، من أجل التمييز الذي أشرنا إليه، فالنبوة مدد إهلي، وأما السحر فهو 
تأثري األكوان يف اإلنسان، إما بواسطة نفسانية الكواكب أو بقوة نفسانية ذاتية أو بواسطة 

  . شيطانية
لك مشروع، وهو يف النهاية من أجل التنبيه وهلذا، فاملراد من خوض الرازي يف علم الف

أيضا إىل منافعه، مثل منافع النجوم، إذ حيصل هبا ضوء يف الليل، وحيصل هبا تفاوت يف أحوال 
الفصول األربعة، وهي عالمات يهتدي هبا يف ظلمات الليل يف الرب والبحر، لقوله 

  .)203(افعها كثرية، وينبغي علينا االنتباه إليهافمن.)201(" َوَعالَماٍت وبالنَّْجِم ُهم َيْهَتُدون:"تعاىل
لقد كان الرازي طالبا للمعرفة يف هذا العلم ومباحثا آلراء أهله، كما كان يفعل يف سائر 
العلوم، وقد كان ال خيرج عن مبادئ هذا العلم، إال أنه كان يبطل املعتقدات غري املوحدة، 

وقد بني فساد تلك املعتقدات . نجوم والكواكبكمعتقدات الصابئة ومجيع من يعتقد بربوبية ال
هكذا، فاالعتقاد ببخت جنم الشعرى باطل، ألهنا .)204("َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى:"بقوله تعاىل

  .وهو الذي جتب عبادته بدال منها. )205(خملوقة، وخالقها هو حمركها
لرّد على املنجمني، وعلى هذا، ولو مل يكن مطلعا على هذا العلم وفروعه، ملا استطاع ا

من متسك بأحكامهم، كرده على بعض أهل هذا العلم، الذين وجدهم يبحثون حكم املنجمني 
إن هذه املسألة فرع من فروع علم األحكام، : هـ، بقوله هلم582بوقوع الطوفان الرحيي سنة 
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وف واالحتراز مما وهذا العلم ضعيف، فال حاجة إىل حبث املسألة هبذا اجلد العظيم، وال إىل اخل
  .)206(يقوله املنجمون

ويدل ذلك كله على أن علم الفلك كان موجودا بقوة يف مجيع احلضارات القدمية، وأنه 
أقدم العلوم اليت عرفها اإلنسان، إىل جانب العلوم احلكمية والعقائد الدينية والفكرية، وقد 

 ومنها ما انتقلت إليهم عن طريق ويف علوم كثرية، كانت هلم عناية هبا،. ساهم املسلمون فيه
الفرس، أو مما أخذوه مباشرة عن حكماء اهلند، ألن اهلند كانت معدنا للحكمة ومنبتا للفضائل 

  .)207(األخالقية والسياسية وكانت ذات براعة يف علم العدد واملعرفة بأسرار الفلك والطب
 تقلدوا العلوم واحلكمة  ـ هذا، ولقد كان الرازي من مجلة العلماء املسلمني، الذين8

: ، الذي يقول "طمطم اهلندي"اهلندية، حيث نقل كثريا من أفكار احلكماء اهلنود، أمثال 
املفكر ال نكاح له املفكر ال يشبع املفكر ال يقع بصره إال على ما يفكر فيه املفكر ال يلتمس "

  .)208("هاملفكر ال ينظر إىل نور الفكر بعينه بل بفكر[...] إال ما يفكر فيه
ولقد نقل عنهم يف السحر، ما يروى عنه يف مسائله كخواص الدرجات وأثرها وخبورها 

وكان حياول دائما أن يستشف األفكار العلمية من معتقدات املذاهب اهلندية، ويطرح ما . )209(
ليس علميا أو معقوال من تلك املذاهب،كاالحتراز عن الطعام الطيب والزواج وامليل إىل تعذيب 

  .)210(النفس باحلرق أو االنتحار من أعلى اجلبل
 ـ هذا، وأما حكماء بالد ما بني النهرين، فقد حكى عنهم يف كتبه، يف مسائل 9

الذي نقل أقواله يف مسائل الفلك، . )211(احلكمة والفلك خاصة، ومنهم هرمس البابلي
وقعت على الكواكب البيابانية تعمل يف سائر البيوت، إذا ":"هرمس"قال:"كقوله
  .)212("."درجاهتا

ونقل عنه يف السحر أقواله، يف كتاب املطالب العالية، وهي األقوال نفسها اليت ذكرها له 
إن :"وقال هرمس: "يف كتاب السر املكتوم، مع اختالف بسيط يف الصياغة، يف األول يقول
: مث قال "ويضيف"." خري ما يعمل به العامل، هو ما خيفى عن أعني البشر وشروق الشمس

اعمل نريجنات القطعية وعقد الشهوة، ودخنها كلها بالليل، واحترز فيها عن العيون 
  .)213("والالمعة



 254

وقال هرمس يف الكتاب املخزون يف أسرار النريجنات أن : "وأما يف الكتاب الثاين فيقول
قال : "ويقول أيضا. )214(" خري ما يعمل به العامل ما خيفى عن عيون البشر وشروق الشمس
  . )215(." اعمل نرينج احملبة والعداوة والقطيعة وعقد الشهوة ودخاهنا كلها ليال

ويدل هذا على أن كتاب السر املكتوم له، ألن الفصل الثالث منه املتضمن لشرائط 
  .االشتغال بعلم السحر، هي نفسها الواردة يف اجلزء الثامن من كتاب املطالب العالية

وعن آرائها " أبو ذاطيس البابلي"ية أخرى تدعى هذا، ولقد حكى عن شخص
  .بكثري من التفاصيل.)216(السحرية

هذا، وأما تنكلوشا فكانت له مكانة معتربة يف مصنفاته، ونقل عنه يف تصفية النفس 
سيد البشر، ملا بلغ يف تصفية النفس، ورياضة الذهن، " ذوناي"أن : حكى تنكلوشا: "والكشف

  .)217("ية، ما ال ميكن وصفهالحت له من الصور الفلك
األول، أن يكون سليما عن املناحس، : وأما يف السحر فنقل عنه حال القمر من وجوه

والثالث، األحوال . )219(والثاين، األحوال املتعلقة بقران الكوكب مع القمر. )218(وذلك بأمور 
  .)221( يفيده حبسب األيام والرابع، اقتران القمر بالكوكب وما. )220(املتعلقة بكونه يف الربوج 

هكذا، فإنه ال ميكننا أن ننفي تأثره هبذا احلكيم، يف هذا العلم، ألنه يستدل بآرائه على 
زيادة على . )222(مسائل أو يقّر بصحتها، كعدم استبعاده ملا قاله يف وجود القوى النفسانية 

خر وضع منتخبا أيضا وهناك إحالة منه إىل عامل آ. )223(ذلك ، لقد وضع منتخبا حلكمته
على اخلصوص املقالة املنتخبة من كتاب تنكاوشا اليت انتخبها : "لكتاب هذا احلكيم، يف قوله

  .)225("قدس روحه العزيز. )224(اإلمام املتبحر شرف الزمان حممد االساليت
 إن هذه األمثلة جمرد إشارات إىل اهتمامه واطالعه على حكمة البابليني، فإنه يبدو للوهلة
األوىل كان  مدينا كثريا هلم، فمع ذلك خيالفهم يف مسائل كثرية، ألن حبثه يف علم الفلك كان 
إلظهار جالئل الكواكب والنجوم ومداراهتا، من أجل االستدالل عقال على أهنا حتتاج يف 
حركاهتا إىل مدبر قاهر، مطلع على أسرار الفلك ولطائفه، وأما الدليل النقلي على ذلك فقوله 

الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتفَكَُّرونَ ِفي َخلِْق السََّماَواِت َوالْأَْرِض : "اىلتع
وهو يرجحه ألنه يف الغالب األعم، . )226(" َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطالً ُسْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّاِر

وال شك يف أهنا هي اليت تدفعه لكي خيوض يف . )227(آلفاق، ألهنا أجل وأعظميرجح دالئل ا
  . علم الفلك وأقسامه
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 ـ هذا، وأما تأثري الفكر الفارسي يف فكر الرازي، فال ميكن معرفة حقيقته، إال إذا 10
  : عرفنا املقدمات اآلتية

تجاري عامال ـ لقد كان العرب قبل اإلسالم على اتصال بالفرس، وكان التبادل ال
رئيسيا للتفاعل الثقايف بينهما، وهو تفاعل ازداد يف عهد اإلسالم، وال سيما ملا امتزجت فيه 

  . الثقافتان العربية والفارسية يف املراكز احلضرية
أن : عن محلة العلم يف اإلسالم يف املقدمة ) هـ808ت (ـ لقد ذكر ابن خلدون 

ما إن كان فيهم العريب يف نسبه فهو أعجمي يف لغته أكثرهم العجم إال يف القليل النادر، وأ
  . )228(ومرباه ومشيخته

من قبله أن وعاظ اخلراسانية يعظون يف موسم احلج ) هـ614ت (ـ ويذكر ابن جبري 
باللسانني العريب والعجمي، وهم أصحاب قدرة عجيبة يف هذا الفن، ويرى ذلك فضال من اهللا 

  .)229(تعاىل يأتيه من يشاء
ا بعض الباحثني املعاصرين فريون أن إحياء التراث الفكري الفارسي يرجع إىل ـ وأم

احلكام وإىل شدة العصبية الشعوبية يف عهد الرازي، ويرون أيضا أن ظاهرة انتشار الثقافة 
  .)230(الفارسية فرضت نفسها عليه فرضا، وما كان يقوى على االنفكاك منها

ما طوال العهود اإلسالمية المتياز الدولة هناك وبالفعل، فالتراث الفارسي قد ظل قائ
باحلضارة، وتقدم أهلها يف العلوم والصنائع، وأمهية مؤلفات علمائهم قبل الرازي ومن بعده 

الذي وصلت مؤلفاته إىل ابن خلدون مبصر، والفرس ) هـ792ت(أمثال سعد الدين التفتازاين
) هـ672ت(الرازي ونصري الدين الطوسيليسوا كالعجم الذين مل يظهر فيهم أحد بعد اإلمام 

ويعين هذا أن انطفاء العلم يف البالد اليت عاش فيها الرازي . )231(ولقد انطفأت شعلتهم بعدمها
يرجع إىل وهن الفكر اإلسالمي عامة، وقد عرفنا سابقا أن أهل فارس يتميزون مبوهبة وحظ 

  . يف العلوم
 الثقافة، أنه كان يعظ على عادة مشايخ هذا، وحيكي املؤرخون عن عالقة الرازي هبذه

العجم باللسانني العريب والعجمي، كما كان له شعر بالعريب وبالفارسي، ولرمبا يكون الفارسي 
  .)232(منه كثريا وجيدا

لذلك، فإنه جيب علينا أن منيز بني اللسان الفارسي والتراث العقائدي، وما هو علمي، 
 أنه يتمسك بالعقائد الوثنية القدمية، ألن اللغة أداة تعبري تقبل فاستخدامه للغة الفارسية، ال يعين



 256

مضامني كثرية، إذا ما صيغت مبقتضاها، وقد عرب بالفارسية عن بعض املفاهيم واملسائل، 
أنه بنفسه جاء يعين أنه بذاته : وترمجته بالعربية" [خداي"واألعاجم كانوا يقولون :"كقوله

  .)233("الوجود لذاتهأنه واجب : وتفسريه] وجد، وحصل
ومعناه بنفسه " خوداي"فريد اللفظ إىل أصله من " خداي"ويشرح يف موضع آخر معىن 

أي بنفسه وجد، وذلك مطابق ملعىن االصطالح " خداي"جاء، وهذا اجمليء يعين الوجود، ومنه 
  .)234(الفلسفي بالعربية، وهو واجب الوجود لذاته
بأنه ال " إىل"هذا النهج، كتفسريه للنظر املتبوع بـهذا، وله تفاسري كثرية يف كتبه على 

" ديدن"واستدل عليه باختالف اللفظني املعربين عنهما بالفارسية ومها . )235(يفيد الرؤية 
، فاألول يعين الرؤية، واللفظ الثاين يعين النظر، والفرق واضح بالبداهة يف "نكريسنت"و

  .)236(حلدقة إىل جهة حضور املرئييعين حتريك ا" نكريستم"الفارسية، ألن قوهلم
وهم مقرون : "ومبا أنه كان عارفا أيضا باللغة التركية، فإنه عندما ذكرهم، قال عنهم

، "إلغ بايات:"، يعين الرب واحد، وقد يقول بعضهم "به ينكري: "بوجود اإلله تعاىل فيقولون
  .)237("ومعناه الغين األعظم

 فقد ذكرها من خالل أصحاهبا هذا، وأما املسائل العلمية واحلكمية
ولقد . )238(زعم أن اهللا أنزله عليه" زند أوستا"وكتابه ). م. ق6حوايل القرن "(زرادشت"كـ

حكى من أقواله، خاصة ما يتعلق باملسائل الفلكية، كاعتبار الشعرى اليمانية أجل كوكب يف 
النظر يف الشعرى اليمانية إن :"طيقاتنا"الفلك من البيابانية اليت هي حنوس، وكقوله يف كتاب 

  . وهي مسائل سبق احلديث عنها. )239("يسكن احلمى املمتزجة من الصفراء والسوداء
هذا، وأما استخدامه وعنايته باللسان الفارسي، وتدوينه لبعض كتبه به، فليس ذلك ختليا 

مبا يفهمون، عن اللسان العريب، وإمنا املراد به التبليغ وتفهيم القوم الذين يعيش يف وسطهم 
  . خاصة يف بعض املسائل اليت يرى أهنا تكون معلومة لديهم بلساهنم

وهلذا، فإن قراءة القرآن الكرمي وآداء العبادات ال تصح عنده إال باللسان العريب، ومن 
ْو َولَ: "وقوله أيضا. )240()ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبٍني: (قرأه بالفارسية فهو مل يقرأ ، بدليل قوله تعاىل

" َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِمّياً لَقَالُوا لَْوال فُصِّلَْت آَياُتُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوِشفَاٌء
وتفيد لو يف اآلية انتفاء الشيء النتفاء غريه، ويعين هذا أن اهللا تعاىل مل جيعله قرآنا . )241(

  .)242(.أعجميا
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تج أيضا على عدم صحة صالة املصلي بترمجة القرآن إىل لغة أخرى، على رأي وقد اح
الذي يرى ذلك جائزا ) هـ150ت (، ال على رأي أيب حنيفة )هـ204ت(اإلمام الشافعي

يف حق القادر والعاجز، والصحيح هو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صلّى بالقرآن املرتل 
  .)243(ب علينا ما وجب عليه، ألننا مطالبون باتباعهعربيا، وواظب عليه، ولذلك فإنه جي

والذي يراه يف استدراكه على رأي أيب حنيفة أن الكلمات املنظومة بالفارسية ليست 
ُدوستان : بقرآن، ألن القول بأهنا قرآن، يعترب جهال عظيما وخروجا عن اإلمجاع، فمن يقول 

هذا أن ترمجة القرآن ال تكون قرآنا َدّر َبهشت قرآن، ليس بصحيح العقل والدين، ويعين 
)244(.  

: وهناك من يزعم أن ألفاظا كثرية يف القرآن الكرمي ليست عربية، مثل طوىب يف قوله تعاىل
ولكنهم اختلفوا يف أصلها، . )245() الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب(

اسم للجنة باهلندية، وهي أقوال : نة باحلبشية، وآخرون قالواطوىب اسم اجل: فمنهم من قال
ضعيفة عند الرازي، ألن القرآن الكرمي ليس فيه إال العريب، واشتقاق لفظ طوىب من مصدر 

  .)246(طاب ظاهر
هذا هو االستدراك على أيب حنيفة مبا سبق، وليس حتامال أو تقوال له، ألنه صّرح بذلك، 

أو آمن : "مث قال. )247("سبيح وهتليل كما صح لو شرع بغري العربيةوصح شروعه بت: "يف قوله
  .)248("أو لّبى أو سلّم أو ّمسى عند ذبح أو قرأ هبا عاجزا

 ـ إن معرفة الرازي الواسعة بالثقافات القدمية متثل اجلانب املعريف احملض لديه، وهو 11
ان الفارسي وسعة اطالعه يف آداهبا بعيد كل البعد عن التأثر العقائدي هبا، وأما براعته باللس

  . وعلومها، فهي ميزة فتحت له أبواب الفكر املوسوعي
هذا، وأما من ظن به الظنون يف عقيدته كتلوثها بالعقائد الوثنية القدمية، فهو خمطئ يف 
حق رجل جليل اإلميان والعلم واألخالق احلميدة، والدليل على ذلك يظهر يف انتشار فكره 

 يف بالد كثرية كالشام ومصر وبالد املغرب، فضال عن بالد فارس وما جاورها، جبميع فروعه
يف عهده ومن بعده، ولو مل يكن أصيال وخاليا من الشوائب، ملا لقي قبوال حسنا، ونال حظا 

  . وافرا من العناية واالشتغال به
هية، ألن وهلذا، فشبهات اخلصوم اليت طعنت يف عقيدته، بسبب إحاطته بعلوم األوائل وا

أصحاهبا ال مييزون بني املعرفة واالعتقاد، وكذلك بني املباحثة واإلقرار، فاالحنراف العقائدي 
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فيمن ينقل روايات أحوال الناس املتعلقة حبياهتم آداب وفنونا وسياسة، مما ال عالقة له بالعلوم 
  . واحلكمة، اليت جيب أن تنقل، وأن تروى، ألهنا جديرة بالنقل والرواية

ن الرازي كان عاملا موسوعيا، وناقدا فذا، ومناظرا بارعا، وخطيبا مفّوها، وناقال أمينا إ
لتراث الفكر البشري، ولذلك فشبهات احلساد واخلصوم واجلهال حوله باطلة، ولقد كان 

  . يستدرك على اجلميع ويستقل برأيه، وهو ما سنراه بدالئل يف الفصل القادم
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  الفصل الرابع
  

   الرازي للمتكلمني والفالسفة     نقد فخر الدين
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  لو أن رسطاليس يسمع لفظة                                              
  من لفظه لعرته هزة أفكل

  وحيار بطليموس لو القاه من 
  برهانه يف كل شكل مشكل
  فلو أهنم مجعوا لديه تيقنوا  
  .أن الفضيلة مل تكن لألول

  "ابن عنني"
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 الرازي مأل كتبه بأقوال املتكلمني واحلكماء، وغرضه من ذلك ليس هو التمسك هبا إن
أو التشهري هلا، بل من أجل مباحثتها أو الرّد عليها، وهو مل خيرج عن القاعدة املعروفة، وهو أن 
الفيلسوف ال يكون كذلك، إال إذا تعلم تاريخ الفلسفة وجّرب مشكالهتا، وتسلح بروح النقد، 

  . األصيلوأتى ب
هلذا، فالبد من النظر يف ردوده، بالقدر الذي يوضح مدى استقالله عن القدامى سواء 
كانوا متكلمني أو حكماء، حبسب الترتيب الذي اتبعناه يف الفصول السالفة، وعليه، فسينقسم 

  : هذا الفصل إىل ثالثة مباحث
الكالمية اإلسالمية، ورّده املبحث األول سنتناول فيه ردوده املوجهة إىل املذاهب والفرق 

على املتكلمني بصفة إمجالية، وسنذكر من بعد ذلك ما انتقد به كل مذهب أو فرقة، كالكرامية 
والشيعة واحلنبلية، وسنتعّرف على موقفه احلقيقي من األشعرية واملعتزلة، ألنه مل يكن مريدا 

  . ة وبصريةهلما، بل كل ما يف األمر أنه كان يتمسك ببعض آرائهما عن قناع
هذا، وأما املبحث الثاين، فإننا سنتطرق فيه إىل نقده للفالسفة اليونانيني واإلسالميني، 

  .وكذلك نقده للعقائد السائدة يف فكر الشرق القدمي
وأما املبحث الثالث، فقد خصصناه للنظر يف استدراكه على ابن سينا، نظرا ألمهية عالقته 

  . خيرج عن فلسفتهبه، ليكون جوابا ملن يظن أنه مل 



 271

  .نقد الرازي للمذاهب والفرق الكالمية: املبحث األول
      لقد تكونت شخصية الرازي الفكرية منذ نشأته األوىل، ومنذ أن كان طالبا للعلم وإىل 
املرحلة اليت بلغ فيها أشده، مث انطلق جمددا، معارضا للتقليد، ويظهر ذلك من خالل نقده جلميع 

: سفة، الذين مل يستثن واحدا منهم، ومنهم والده إذ خالفه يف الرأي، يف قولهاملتكلمني والفال
ويعين تقدمي املشيخة على الوالدية يف قوله، أن مرتبة املشيخة . )1("خالفا لشيخي ووالدي"

أشرف، وأما الوالدية فهي ال تصنع إال اجلسم باجملرى الطبيعي، ولقد كان حظ الرازي كبريا، 
ضن واحد، يف اجلانبني العقلي واجلسمي، وأما حظ والده فأكرب، ألنه أدى ألنه تشكل يف ح

  . رسالته كاملة
هذا، ويدل اختالفه يف الرأي مع والده، على أنه نشأ على التجديد، وطلب احلق، ولذلك 
كان نابذا للتقليد األعمى، ونلمس ذلك يف مصنفاته، اليت حتتوي على أفكار دقيقة وعميقة، 

  .ه املنازل الرفيعة يف سائر العلوم والفنونتدل على أن ل
ومما ال شك فيه، أنه كان جمددا يف عصره، ومفكرا بارزا، ال يشق له غبار، وال تدحض 
العقول برهانه بسهولة، إال إذا سارت على منواله وجّربت مثل جتربته، وهو ال حيصل بيسر، إال 

  .باالجتهاد وقوة القرحية
ألنه عالمة وقته يف كل العلوم، . )2(ماء واملؤرخون على ذلكأما أنه جمدد، فاتفق  العل

  .)3(كعلم اخلالف واألصول، اللذين يتميز فيهما، وصار قليل املثل
ويرى بعض الباحثني ـ على قلتهم ـ يف فكر الرازي، أنه مل يكن تابعا وال مقلدا، كما 

  . )4( ما يرفضه أو ما يقبلهيزعم خصومه، بل كان باحثا متعمقا، ومفندا ناقدا، ألنه يعي جيدا
يف كالمه عن املعاد ) هـ728ت(ويشهد له بذلك أيضا بعض خصومه، كابن تيمية 

ولكن الرازي هو الذي سلك : "واالحتجاج عليه بالقرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، إنه يقول
وجب علما فيه طريق العلم الضروري إن الرسول جاء به، ويف احلقيقة فجميع األدلة اليقينية ت

  .)5("ضروريا واألدلة السمعية اخلربية توجب علما ضروريا بأخبار الرسول
خالف : "فيقول عنه يف تلخيص احملصل) هـ672ت(هذا، وأما نصري الدين الطوسي 

املصنف سائر احلكماء يف التصديق، فإنه عنده إدراك مع احلكم كما أن التصور إدراك ال مع 
  .)6(والتصور هو اإلدراك الساذج[...] احلكم وحده احلكم وعندهم أن التصديق هو 
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ويرى أيضا أن الرازي يتميز بروح االستقالل عن املذاهب، بدليل أنه خيتار املواقف اليت 
أن الذوات لو : "يراها مقنعة، بعد أن يفرغ من نقل املذاهب، مثل تعقيبه عمن يقول باحلال

وهر عرضا، ومبا أن اإلنسان والفرس كانت مشتركة لزم صحة انقالب القدمي حمدثا واجل
  .)7("مشتركان يف احليوانية فيلزم انقالب اإلنسان فرسا وبالعكس

هذا، وملا كان الرازي يعترض على املذاهب باالعتراضات نفسها يف سائر كتبه، دل ذلك 
ويعين هذا أن . )8(على استقالله مبذهب خاص، خاصة وأنه خيالف الكل، كما يقول الطوسي

بريا من فكره جاء من اجتهاده وابتكاره اخلاص، وسنبني ذلك من خالل ردوده على جزءا ك
  .املتكلمني وموقفه من بعض املذاهب والفرق، ومنها األشعرية واملعتزلة اليت سنتوسع فيهما قليال

  . نقد الرازي للكالم وأهله:  املسألة األوىل
 على استقالله عنهم، وهذه بعض كان الرازي خيالف املتكلمني يف مسائل كثرية، مما يدل

االسم : قالت احلشوية والكرامية واألشعرية: "الشواهد من آرائه اليت خيالفهم فيها، إنه يقول
االسم غري املسمى ونفس التسمية، واملختار عندنا : نفس املسمى وغري التسمية، وقالت املعتزلة

  .)9("أن االسم غري املسمى وغري التسمية
ما يذهب إليه كل فريق، وما هو خمتار عنده، فقد فّسر متييزه بني االسم هذا، وملا بّين 

والتسمية، على أساس أن التسمية تعيني للفظ معني لتعريف الذات املعينة، مبعىن أن التعيني يدل 
على قصد الواضع وإرادته، وأما االسم فهو جمرد اللفظة املعينة، وهبذا يكون الفرق بينهما 

  .)10(معلوما وواضحا
كل :" وهو خيالف املتكلمني أيضا يف داللة لفظة الشيء، اليت جاءت يف قوله تعاىلـ

: ويعّول عليه لبيان أن املعدوم ليس بشيء، وكذلك على قوله تعاىل أيضا. )11("شيء هالك
ألن اسم الشيء يتناول املاهيات، واهللا تعاىل قادر عليها . )12("واهللا على كل شيء قدير"

بطال، وهو متقدم عليها تقدم املؤثر على األثر، وهي لذلك نفي حمض وعدم صرف بالتقرير واإل
  . )13(يف األول

هذا، ويتطرق بعد ذلك إىل بيان رأي املتكلمني الذين يقولون بأن املعدوم شيء، حيث 
  .)14(كان يرد على كل حجة من حججهم العقلية والنقلية، مبا يفيد بطالهنا
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 باآلية األوىل على هالك وعدم كل شيء، سوى اهللا تعاىل، هكذا، فلما احتج املتكلمون
  .)15(فلم يقبل بذلك الفهم الذي فهموه من اآلية، ألن داللة الشيء عندهم غري وافية بالغرض

وأما أهل التوحيد فاحتجوا هبذه اآلية على أنه تعاىل شيء، ألن لفظة الشيء مشتركة مثل 
  .هلالك، وهو يعين أنه تعاىل شيءالوجود، بدليل استثناء وجهه تعاىل من ا

وأما اجملسمة فاستدلت هبذه اآلية على أنه تعاىل جسم، ومبا أن اجلسم يف األزل عدم، واهللا 
  .)16(تعاىل موجود، فاملعدوم ال يكون شيئا يف األزل، ويصح إطالق لفظ الشيء على اهللا تعاىل

 تعاىل ال يرد عليه عدم فالشيء كما يرى ال يطلق إال على موجود، وملا كان وجود اهللا
  .)17(فهو شيء، وكان حقا مطلقا

وأما صدق لفظ الشيء على كونه تعاىل شيئا من ناحية أنه أعم األلفاظ، فاستدل على 
  .)18(ذلك بصدق لفظي الذات واحلقيقة عليه

  : ولذلك فهو يقول أن وجود اهللا تعاىل ال خيرج عن واحد من األقسام الثالثة اآلتيةـ 
أن لفظ املوجود ال يفيد مفهوما واحدا، ألنه مشترك بني :  قول من يقول: األول

وهو قول بعض املتكلمني، كأيب . الواجب لذاته، واملمكن لذاته، ولذلك، فاشتراكه لفظي فقط
  ).هـ436ت(وأيب احلسني البصري ) هـ324ت (احلسن األشعري 
ا، إال أنه يف حق واجب أن لفظ املوجود يفيد مفهوما واحد: قول من يقول : والثاين

الوجود لذاته يعترب وجودا جمردا، وهذا يعين أن وجود اهللا تعاىل نفس حقيقته، كقول أيب علي 
  ).هـ428ت(ابن سينا 

هو قول طائفة من املتكلمني، أن الوجود صفة من صفات حقيقة اهللا تعاىل، : والثالث
غري ماهيته، وهو القول الذي ونعت من نعوت ماهيته، وهذا يدل على أن وجود اهللا تعاىل 

  .)19(اختاره الرازي ونصره يف كتبه
هذا، وملا حاول املتكلمون إبطال التسلسل، وأنكروا على الفالسفة جواز حدوث ـ 

حادث قبل حادث ال إىل أول، وهو عندهم حمال، فنجده يفسر قوهلم، بأنه يوجب انتهاء 
صراع بينهم وبني الفالسفة يرجع إىل ، ويرى أن سبب ال)20(احلوادث كلها إىل مؤثر قدمي

فالفيلسوف يستدل حبال املؤثر على حال األثر، . مقدمة الوجوب واإلمكان يف الذات والصفات
  .)21(واملتكلم يستدل حبال األثر على حال املؤثر
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 هذا، ويرجع بعض اخلالفات بني املتكلمني والفالسفة إىل اخلالف اللفظي، كما يف ـ
 إىل الفاعل أو استحالة ذلك، لقد حكم الفالسفة جبواز إسناد العامل إىل مسألة إسناد القدمي

الباري تعاىل، العتقادهم أن املوجب بالذات قدمي، وأما املتكلمون فحكموا باألحوال، كالعاملية 
  . والقادرية واملوجدية

وأما . لعقلويلزم من قول الفالسفة أن إسناد األثر القدمي إىل املؤثر القدمي غري ممتنع يف ا
املتكلمون فاعتقدوا أن إله العامل فاعل خمتار، لذلك قالوا بامتناع إسناد األثر القدمي إليه، ولكنهم 

العاملية األزلية معللة بالعلم األزيل، والقادرية األزلية معللة بالقدرة األزلية، والعلم األزيل : يقولون
 األزيل ممكن أن يكون معلال بالعلة مشروط باحلياة األزلية، وهذا يعين أهنم يصرحون بأن

  .)22(. املؤثرة، وهو قول يتعارض مع معتقدهم بامتناع إسناد األثر القدمي إىل املؤثر القدمي
إىل موقف الرازي من املتكلمني والفالسفة، واعتربه ) هـ728ت (وقد أشار ابن تيمية 

مع كل فريق، أي يأيت باألدلة موقفا مل يتعمد فيه صاحبه نصرة الباطل، إذ كان يتعامل مبنطق 
العقلية حبسب نظره وغرض البحث، ويهدف من وراء ذلك البحث الوصول إىل 

وهلذا كان فكر الرازي ظاهر األمهية لديه، ومل يتردد يف اختاذه حجة للطعن يف كالم .)23(املطلق
  . املتكلمني والفالسفة معا

 فإننا ال نستطيع ذلك، ألن كتبه هذا، وإذا ما أردنا حصر نقد الرازي للفرق الكالمية
حتتوي على مادة ضخمة يف هذا املوضوع، قد حتتاج إىل دراسة خاصة ، وألن مرادنا هنا هو 

  .ذكر بعض الشواهد عن مواقفه إزاء أهم الفرق لتتضح لنا عالقته هبا
  :ردود الرازي على الكرامية والشيعة واحلنبلية: املسألة الثانية

يطرة على عقول الناس يف البالد اليت كان الرازي يعيش إن هذه الفرق كانت مس
فيها،وعلى الرغم من ذلك ، فقد واجهها جبرأة كبرية، وتتمّيز ردوده على هذه الفرق باملعرفة 
اجليدة بآرائها وحججها وأغراضها،وبتحديهم بوسائل وطرق خمتلفة، وبشجاعة كبرية، 

  :وسنذكر كل فرقة على حدة
يز موقف الرازي من هذه الفرقة بالنقد الشديد، الناتج ال عن  يتم:الكرامية:  أوال

اخلصومة احملضة، كما يظن البعض، ولكن عن نقد هو جمرد عن أي نفع حيايت، جينيه به، بدليل 
  . أنه كان ينصفهم، فيما ينسب إليهم زورا قصد احلطّ من شأهنم
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حمل للحوادث، قيل إن هذا مل ومما نذكره على سبيل املثال موقفه من قوهلم بأن اهللا تعاىل 
  .)24(يقل به أحد إال الكرامية، واحلقيقة يف نظره أنه قول، قال به أكثر أرباب أهل املذاهب 

وهو يشرح أحيانا أخرى آراءها بدون تعقيب، إال موازنة بينها وبني آراء املذاهب 
نََّما أَْمُرُه ِإذَا أََراَد َشْيئاً أَنْ ِإ: (أن إرادة اهللا حمدثة، بدليل قوله تعاىل: األخرى، مثل شرحه لقوهلا

  :وذلك بأمرين. )25() َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ
ظرف زمان، وكل ما " إذا"ملا جعل اهللا تعاىل لإلرادة زمانا، علمنا أهنا حمدثة، ألن : األول

  .هو زماين فهو حادث
ب، وملا كان العامل حادثا، بفاء التعقي" فيكون"أنه تعاىل جعل إرادته متصلة بقوله : الثاين

  .)26(وما قبل احلادث متصل به حادث، فإنه يلزم أن تكون إرادته حمدثة
هذا، وترجع اخلصومة بينه وبني الكرامية إىل اخلالف يف مسائل التوحيد، حيث يذهب 
إىل بيان كونه تعاىل مرتها عن احليز واجلهة، أي عن كونه ليس مبتحيز وال حال يف املتحيز، 

  .)27( يف العامل وال يف خارج العامل، وأنه ليس معلوم االمتناع يف بديهة العقلوليس
وتذهب الكرامية إىل أنه واحد مرته عن التركيب والتبعيض وليس بصغري وال حبقري، 
ولكنهم يقولون يف نفسه ما خيالف ذلك، وهو القول باإلشارة إىل اهللا تعاىل حبسب احلس، ومن 

ه امتداد يف اجلهات واألحياز، فال بد من أن أحد جانبيه مغاير لآلخر، املعلوم أنه إذا حصل ل
وهو أمر يوجب االنقسام، والقابل لالنقسام يكون مركبا، وهذا إن كان ال يوجب االنقسام، 

  . فال حيصل له امتداد، وما ال يقبل االنقسام كالنقطة، وكان يف غاية الصغر واحلقارة
ابل للقسمة مع القول بكونه عظيما غري متناه، فكيف حكموا هذا، وإذا التزموا بأنه غري ق

بكونه تعاىل ليس متحيزا وال حاال يف املتحيز، وهو مدفوع يف بديهة العقل، وكيف حكموا 
  .)28(على ما كان بديهي البطالن بالصحة، وعلى غري البديهي بكونه بديهيا

غري متناه، على خالف صريح إن زعم الكرامية بأن اهللا تعاىل مشار إليه باحلس، وأنه 
  . بّين البطالن. )29(العقل

ولقد أدى هذا اخلالف بينهم وبني الرازي إىل صراع مرير، وكانت املعارك اليت خاضها 
معهم غري متكافئة من الناحية االجتماعية، ألنه فرد وهم مجع، مع ذلك فإهنم مل يقدروا عليه، 

  .وكان منهم أن دسوا له على ما قيل من ّمسه
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 أما نقده أو رّده على الشيعة، فلنا مثال عنه يف املسألة اليت تتعلق جبوهر :الشيعة: ثانيا
على سائر اخللفاء والناس، ورفع ) هـ40ت(هذه الفرقة، أال وهي أفضلية على بن أيب طالب

  . الغالة منهم له إىل مرتبة أعلى من ذلك
، ولكنه، على الرغم من ذلك لقد كان رمحه اهللا شديد التبجيل والدفاع عن آل البيت

  . ، ألن احلق أوىل أن يقال أو يتبع)هـ13ت(كان يفضل أبا بكر الصديق 
إن : "ومن املمكن أن نستشف معاين ما يقوله عنهما، إذا تأملنا ما يقوله عن جهادمها

جهاد أيب بكر كان بالدعوة إىل الدين، وأكثر أفاضل العشرة إمنا أسلموا على يده، وهذا النوع 
من اجلهاد هو حرفة النيب عليه الصالة والسالم، وأما جهاد علي فإمنا كان بالقتل، وال شك أن 

إن ابتداء اجلهاد كان أليب بكر،وآخره لعلي رضي اهللا :"ويقول أيضا.)30("األول أفضل
فجهاد أيب بكر ليس هو جهاد علي، فاألول منهما هو اجلهاد بالدعوة والطرق . ).31("عنهما

والثاين هو اجلهاد بالسيف، وإذا تدبر العاقل اجلهادين، فال بد له من أن يفضل اجلهاد السلمية، 
  . األول، ألنه أشق، ونتائجه أعظم

وأما عن مسألة اإلمامة، فإنه يرد فيها بقوة على الشيعة، ويفند مزاعمهم يف فصول طويلة 
إلمامة يف علي بن أيب من كتبه، هذا وملا كانت هذه املزاعم تقول بعصمة اإلمام، وحتصر ا

طالب وذريته، وتنفي وتطعن يف إمامة اخللفاء األوائل، فإنه يبطلها، ويثبت صحة مجيع اخللفاء، 
  . وعلى رأسهم اخلليفة األول

وهو يف مباحثته حلجج الشيعة املثبتة عندهم إلمامة علي بن أيب طالب على طريقته 
سهاب، وبعد أن يفرغ منها يسميها شبهات، املعهودة، يعمد يف البداية إىل حصرها وشرحها بإ

مث يذكر بعض ما يتمسك به يف إثبات إمامة أيب بكر، ويرجع بعد ذلك إىل اجلواب عن تلك 
  .)32(الشبهات الواحدة بعد األخرى

وهي التمسك باملطاعن يف : "هذا، وقد جاء يف جوابه عن الشبهة اخلامسة عشر األخرية
 إن ما ذكرناه من الدالئل على إمامة أيب بكر رضي اهللا عنه، :أيب بكر وعمر وعثمان، فجواهبا

 وهذا منتهى )33("دالئل يقينية، وما ذكرمتوه من املطاعن حمتمل، واحملتمل ال يعارض اليقني
  . اإلنصاف
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أما ما نقده به احلنابلة، فكان من جهة التزامهم بكونه تعاىل مركبا من  و:احلنبلية: ثالثا
زاء واألبعاض، ويف اآلن نفسه، يعترفون أن ذات اهللا تعاىل خمالفة لذوات هذه احملسوسات األج

ال جيوز : هل جيوز على ذات اهللا تعاىل ما جيوز خللقه؟ يقولون: يف كل أحواهلا، وإذا قيل هلم
عليه تعاىل ذلك، وال يقاس حاله حبال غريه وهو غريب، ألنه إذا ثبت عندهم، فكيف قبلوا 

لوهم واخليال يف أن كل موجود إما أن يكون متحيزا، وإما أن يكون حاال يف حبكم ا
  .)34(املتحيز

إن حكم الوهم واخليال يف حق اهللا تعاىل إن كان مقبوال فإنه جيب أن يقبل على 
  .)35(اإلطالق، وهذا باطل باالتفاق، وإن مل يكن مقبوال، فال التفات إليه

: اقضاهتم، لذلك حكم الرازي عليهم بقسوة يف قولهفاحلنابلة هم أسرى التزاماهتم وتن
أن احلنابلة القائلني بالتركيب والتأليف أسوأ حاال من هؤالء الكرامية، وذلك ألهنم : واعلم "

  .)36("اعترفوا بكونه مركبا من األجزاء واألبعاض
خل يف والواقع أن رأيه احلقيقي فيهم متميز، ألن نقده هلم يف بعض املسائل، مل جيعله يد

مشادات معهم، مع العلم بأهنم كانوا يبغضونه ويشمتونه، سواء كانوا من املعاصرين له أو 
  . املتأخرين

والدليل على عدم خماصمته هلم، كما كان خياصم الكرامية، أنه كان يدافع عندهم، 
وينصفهم إن كانوا على حق، وقد جاء يف مناظرته مع أحد النصارى، اليت دارت حول شبهات 

تشبيه والتجسيم، وغموض التعاليم اإلسالمية، وشبهة اختالف املسلمني، ومنها شبهة تكفري ال
األشعرية للحنابلة وبالعكس، أن هذا الذي مساه النصارى تكفريا، ليس كذلك، وإمنا هو تبديع، 
ابلة ألن مراد األشاعرة ترتيه اهللا تعاىل، واملبالغة يف إجالله وتعظيمه، دفعا للتشبيه، وأما احلن

  .)37(فاملراد عندهم الفرار من الوقوع يف البدع، وضرورة التمسك بالسلف الصاحل
سبب التنافر بني األشعرية واحلنبلية إىل غلظة ) هـ728ت(هذا، ويرجع ابن تيمية 

الذي كان سببا يف الفتنة بينهما، وأما من قبل فقد كانتا ) هـ465ت(األشاعرة بعد القشريي 
  .)38(متساملتني
األشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على :"ل عن مكانة وأمهية كل واحدة منهماويقو

  .)39("احلنبلية كما أن متكلمة احلنبلية فيما حيتجون به من القياس العقلي فرع عليهم
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لقد كانت هذه الردود متثل بعض الشواهد فقط، وأما مجلة الردود اليت حاول فيها دحض 
ملذاهب، فهي كثرية جّدا، ميكن أن تتوسع فيها دراسة خاصة، حجج فرق املتكلمني، وأهل ا

وقد كان ناقدا ومفندا آلرائهم، ومل يكن متقيدا بفريق ما، ألنه كان يطلب وجه احلق يف كل 
مسألة، ومبا أن أهل الفرقة الواحدة ال يصيبون احلق يف كل املسائل، فإهنم قد يصيبون احلق 

د حييدون عنه يف أخرى، وال شك يف أن هذا هو سبب أحيانا يف مسألة ما دون غريها، وق
موافقته أو خمالفته للفرق الكالمية واملذاهب الفقهية، وهو سبب أيضا أو عامل قد جعله خيتم 
دائما حبثه مبوقف متميز، وهو موقف يستنبطه يف أكثر األحيان من اخلالفات املذهبية، مثلما 

مسك به، من املناظرة بني اجلربية والقدرية، بدالئل استنبط صالح القرآن الكرمي، ودعا إىل الت
اآليات، مع أن الترجيح القاطع ال حيصل عنده إال بالدالئل العقلية، ألن الدالئل العقلية قوية، 

  .)40(وألن احلق يف نظره، خاصتها
هكذا، فهو مستقل عن الفرق اليت حتدثنا عنها كلها، وهو مستقل أيضا عن األشاعرة 

  . للذين مها موضوع ما يليواملعتزلة ا
  : رّد الرازي على األشعرية:  املسألة الثالثة

إن الرازي خيالف مجيع الفرق الكالمية، وال يستثين األشعرية من نقده وخمالفته هلا يف 
هلذا اعترب بعض العلماء هذا االستدراك منه . بعض املسائل، ألن طلب احلق ونبذ ما خيالفه غايته

  .ونه إىل أمسى مصاف العلماء األفذاذجتديدا هلا، ويرفع
: كان يقول) هـ618ت(أن القطب املصري ) هـ668ت(لقد حكى ابن أيب أصيبعة 

فهذا مما تنخل من كالم اإلمامني العظيمني اإلمام املتقدم واإلمام املتأخر عنه زمنا، الراجح عليه "
وباإلمام املتأخر ) هـ505ت(زايل واملراد باإلمام املتقدم الغ. )41("علما وعمال واعتقادا ومذهبا

  . الرازي
" وهذا هو احلجة الثابتة على قاضي العقل والنقل: "فيقول عنه) هـ771ت(وأما السبكي 

. )42(" هذا اإلمام املطلق إن كنت إمام احلرمني: وال أبو املعايل إال ممن يقال له: "ويقول أيضا
، ولقد فضله الرازي عليه وعلى اإلمام )هـ403ت(واملراد بالقاضي يف العبارة األوىل الباقالين 

  . لكونه جمددا، ومتضلعا يف العلوم). هـ478ت(اجلويين 
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فريى أنه مل يبني مسألة القرآن الكرمي على طريقة ) هـ728ت(وأما ابن تيمية 
وتدل هذه املالحظة اليت هي نقد من ابن تيمية على عدم التزام الرازي بطريقة . )43(األشعري
 يف كل شيء، ويعين هذا يف النهاية أن الرازي ليس جمرد مريد يف أشعريته، بل كان األشعري

جمتهدا وجمددا يف أكثر العلوم والفنون، ومنها الطريقة األشعرية نفسها، ولذلك كان أهال 
  . للمكانة املرموقة

هذا، إن الشواهد اليت تثبت استدراكه على األشاعرة كثرية، منها مسألة الواسطة بني 
املوجود واملعدوم، اليت كان بعض األشاعرة أمثال الباقالين وإمام احلرمني يثبتوهنا ويسموهنا 
باحلال، هي صفة يف نظرهم ملوجود ال يوصف بالوجود أو العدم، ولكنه ال يقول هبا، ألنه ينفي 

  .)44(متاما أن تكون هناك واسطة بني املوجود واملعدوم
لذاته، وهي اليت رّد فيها على أيب احلسن األشعري ومنها مسألة كونه تعاىل باقيا ـ 

صاحب الفكرة، بأنه ميتنع كونه تعاىل باقيا بالبقاء، وإال انقلبت الذات صفة والصفة ذاتا، وهو 
  .)45(حمال

اللغات كلها : ومنها مسألة أصل اللغة اليت خالف فيها أبا احلسن األشعري، الذي قالـ 
  .)47(طالحية ال توقيفية اللغات  اص:  بقوله)46(توقيفية 
 ومنها مسألة الرؤية، فإنه اعترض بشدة على إثبات الرؤية ، بدليل الوجود عند ـ
فهذا ما عندي من األسئلة على : "وقال ملا فرغ من ذكر اعتراضاته على دليلهم. )48(األشعرية

 هبذا هذا الدليل، وأنا غري قادر على األجوبة عنها، فمن أجاب عنه ، أمكنة أن يتمسك
ويدل هذا التوقف عن اجلواب على تلك اإلشكاالت اليت اعترض هبا، على . )49("الدليل

  . تواضعه العلمي، وعلى صعوبة املسألة وقصور العقل البشري
، وإذا كان ما تقوله األشعرية صراحة، ميكن إدراكه بسهولة ويسر، فإن ما تبطنه اهذـ 

كان حاد الذهن، جيد القرحية، قابضا على ناصية ليس يف استطاعة أي مفكر أن يدركه إال من 
العلم، أمثال الرازي، الذي انتبه إىل أن األشعرية قد تصرح بشيء، غري أهنا تتبىن يف احلقيقة شيئا 

  آخر، كما هو حاهلا يف مسألة، هل يعقل أن يكون اهللا تعاىل حمال للحوادث؟
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 قد اهتمت هبا فرقة الكرامية، إن شبهة القول بأنه تعاىل حمل للحوادث،: يقول الرازي
واحلقيقة أن هذا القول الزم ألكثر أهل املذاهب، ومنها األشعرية، حىت وإن كانوا حياولون 

  : الفرار منه، وهو ال زم عليهم بأدلة
ملا كان اهللا تعاىل قادرا على إجياد اجلسم املعني من األول إىل األبد، فإنه : الدليل األول
إنه بقي قادرا على إجياده، ألن إجياد الوجود حمال، ويعين هذا أن : ا خلقهميتنع أن يقال عنه إذ

  . تعلق قادريته بإجياد ذلك اجلسم قد زال وفين
إذا علمنا أنه تعاىل يف األزل، ال يطلب من زيد إقامة الصالة وإيتاء الزكاة : الدليل الثاين

وهو .  الوجود، فهذا الطلب إلزاميف احلال، وأنه يطلب ذلك منه يف احلال، حينما يدخل زيد يف
إلزام باحلال، ما كان حاصال مث حصل، وهذا أيضا إلزام يقتضي حدوث الصفة يف ذات اهللا 

  . تعاىل
 ميتنع عليه تعاىل أن يسمع صوت زيد قبل وجوده، وأن يرى صورته قبل :الدليل الثالث

 حدوث هذه الصفات يف وجودها، وهو إذا وجد كان سامعا لصوته ورائيا لصورته، مبا يقتضي
  .)50(ذاته تعاىل

ولقد انتقد األشعرية ال يف مضامني الفكر فحسب، بل انتقدها أيضا يف االصطالحات، 
كعدم متييزها بني الفاسد والباطل يف سلب الصحة واالعتبار عنهما، وبالفعل فالباطل عنده هو 

 والفاسد ما عري عن الوضع املنتفى، أي ما يتناىف مع الشرع أو ال يفيد املقصود من وضعه،
  .)51(األصلي دون الضروري 

هذا، وال ينبغي أن نستغرب منه هذا االختالف بينه وبني فرقته اليت ناصرها بقوة، ألنه مل 
يشذ به عن باقي األشاعرة، وبالفعل فهذا يصدر عنهم، ولقد كانوا خيتلفون فيما بينهم، وال 

ذهب أبو احلسن األشعري وأتباعه إىل أن : " يقوليرون يف ذلك حرجا أو احنرافا، ولذلك فهو
  . )52("اهللا تعاىل باق ببقاء يقوم به، وذهب القاضي وإمام احلرمني إىل نفيه وهو احلق

هذا، وإذا كان يوافق القاضي يف نفي بقاء اإلله تعاىل ببقاء، فهو خيالفه يف أهم مبدأ 
 تقول به الطريقة املعروفة بطريقة الذي" بطالن الدليل يؤذن ببطالن املدلول"عنده، وهو 

املتقدمني، وهو مبدأ ال تقول به طريقة املتأخرين، اليت وضعها يف مقابل هذه الطريقة، واليت 
  . ترى بأن عدم الدليل ال يدل على عدم املدلول
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فاخلروج على طريقة املتقدمني من األشاعرة، يعترب يف حد ذاته ردا قويا وجتديدا عميقا، 
عدم الدليل يلزم عنه عدم "لمنا أن دليل وجود اهللا تعاىل هو العامل، ووافقنا على أن فنحن إذا ع

فإن عدم العامل يف األزل يلزم عنه عدم الصانع يف األزل، وملا كان ذلك حماال ثبت أن ".املدلول
  .)53(عدم الدليل ال يدل على عدم املدلول

 قوله، بداللة املعجزة على الصدق، هذا، وأما ما خيص إمام احلرمني، فقد رّد عليه يفـ 
وكوهنا تترتل مرتلة التصديق بالقول، وتبينه بضرب مثال، وهو أن ملكا تصدر مث دخلت عليه 
: رعيته يف حشد، فلما أخذ كل واحد جملسه حبسب املراتب، انتصب واحد من خواصه، وقال

[...]  امللك إليكمقد حل بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم وأنا رسول!    معاشر األشهاد
فإن كنت أيها امللك صادقا يف دعواي، فخالف عادتك، وانتصب يف صدرك مث اقعد، ففعل 
امللك ذلك، واستيقن احلاضرون عندئذ أن تصديق امللك إياه يعين أن الفعل الصادر منه يرتل 

  .)54(مرتلة القول املصرح به
إن : ه مذهب أستاذه، فقالهذا املثال نفسه، وذهب في) هـ505ت(ولقد ذكر الغزايل 

امللك ملا خالف العادة بفعله، كان ذلك مبثابة قوله أنت رسويل، فثبت أن املعجزة تدل على 
  . )55(التصديق

هذا، وأما الرازي فإنه أعاد احلكاية نفسها، يف كتاب أسرار الترتيل، واعترض عليها 
  : بوجهني

لتصديق ألن حصول الشيء مع  إن  حصول ذلك الفعل من امللك ال يدل على ا:األول
  . الشيء اآلخر ال يدل على العلية، مث توسع يف بيان بطالن ذلك

ال يصح يف حق اهللا تعاىل أن يكون مثل ذلك امللك، ألن الفرق واضح، فذلك : والثاين
امللك إذا كان قد أظهر املوافقة على دعوة املدعي من أجل رعاية مصاحل ملكه، فإن ظاهر أفعاله 

  .)56(ال على التصديق أو التكذيبليس دلي
 على الرغم من تقارب وجهيت نظريهما - هذا، ويعترض هبذا الرد أيضا على الغزايل، ـ

 وبالفعل فهو ينتقده يف بعض املسائل، منها مسألة مفهوم اجلدل، -يف مسائل كثرية جدا 
وينتقده يف هذه . طلباعتباره عند الغزايل منازعة جتري بني متعارضني لتحقيق حق أو إلبطال با

  : املسألة ألن هذا التعريف وحججه على اجلدل خمتل يف نظره، مبا يلي
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  . ـ منها، إذا تناظر شخصان طلبا للحق فقط، فإنه ميتنع وقوع املنازعة بينهما
  . ـ ومنها، حتقيق احلق يشتمل على إبطال الباطل

  . ليس جمادال كجدل احلمقىـ ومنها، أصل اجملادل أن يكون جمادال مبلكة يف هذا الفن و
وما :" ـ ومنها، إن اجملادل قد جيادل من أجل حتقيق الباطل، وإبطال احلق، كقوله تعاىل

  . )58("وجادلوا بالباطل ليحضوا به احلق: "وقوله أيضا. )57("جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا
أنه ملكة صناعية : هذا، ويعرف اجلدل من بعد هذا مبا خيالف تعريف الغزايل، فيقول

  .)59(يتمكن صاحبها هبا من تركيب احلجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة إلنتاج نتيجة ظنية
اجلدل : "من أن ). هـ322ت(مث يستدل على صحة هذا التعريف مبا قاله أرسطو 

حتصيل صناعة يتمكن هبا اإلنسان أن يأيت باحلجة على كل ما يوضح مطلوبا، من مقدمات 
  .)60(" يكون إذا أجبنا مل يوجد منا ما يناقض به وضعناذائعة، وأن

تفلسف : هذا، ويالحظ أن أغلب نقد الرازي للغزايل هو يف املادة الفلسفية، كقوله
الغزايل، ملا محل الكوكب على النفس الناطقة احليوانية، اليت لكل كوكب، والقمر على النفس 

د الذي لكل ذلك، حيث زعم أن املراد الناطقة اليت لكل فلك، والشمس على العقل اجملر
إمكاهنا يف نفسها، ويعين هذا أن . )61("فلما أفل قال ال أحب اآلفلني: "باألقوال يف قوله تعاىل

مجيع املمكنات ممكنة الوجود لذاهتا، وأن كل ممكن ال بد له من مؤثر، وهذا الكالم حسن عند 
  .)62(الرازي، ولكنه رفض محل لفظ اآلية عليه

: قع أنه كان حيكم أحيانا بالضعف على آراء الغزايل، ويعرب عن ذلك فيقولوالوا
واملراد هبذا البحث . )63(."فقلت سؤال الغزايل ليس بشيء وكالمه يف هذا البحث ضعيف جدا"

  . يف عبارته صناعة األحكام
يثين على كتب الغزايل، ككتاب شفاء ) هـ582ت(هذا، وملا كان الشرف املسعودي 

بأن فيه أشياء كثرية جيب حبثها، وذكر :  مناظرته مع الرازي، أجابه هذا األخريالعليل يف
  . )64(مسألتني، األوىل الطرد والعكس، هل يدل على العلية؟ والثانية قياس الشبه

وملا قال له املسعودي، إذا وجدت هذه النقائص يف كتاب شفاء العليل، فإن كتاب 
 الرازي بأنه نزل بطوس يف صومعة الغزايل، ومسع من املستصفى برئ من هذه العيوب، أجابه

احلاضرين هناك أهنم أفنوا أعمارهم يف قراءة املستصفى، وملا طلب منهم اإلتيان بدليل منه كما 
قرره الغزايل، بعد أن وعد من فعل ذلك، أن يعطيه مائة دينار، فجاءه رجل يف الغد، يعترب من 
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 الدار املغصوبة، ظانا أن كالم الغزايل فيها قوي، فأجابه أذكيائهم، وتكلم يف مسألة الصالة يف
  .)65(بأن كالمه يف هذه املسألة يف غاية الضعف

ما حكاه من أنه دخل ) هـ548ت( ومن ردوده على أشعري آخر وهو الشهر ستاينـ
اشتريت كتبا : عليه يوما الشرف املسعودي وهو يف غاية السرور، فسأله عن السبب، فقال

 سأله عن عناوينها، فذكر كتاب امللل والنحل للشهر ستاين، فرّد عليه بأن هذا نفيسة، مث
يف مادة ). هـ429ت(الكتاب منقول من كتاب الفرق بني الفرق أليب منصور البغدادي 

املذاهب اإلسالمية، وأما حكايات أحوال الفالسفة فنقل بعضها من كتاب صوان احلكمة، وأما 
  .)66().هـ250ت (ب أديان العرب للجاحظ أديان العرب فنقلها من كتا

إن هذه الردود تبني مدى ما يتميز به من خصال علمية كالنظر الثاقب، والروح البحثية 
املؤدية إىل التجديد، والنهج العلمي األصيل، الذي ينبغي أن يسلكه كل عامل يكون مبرتبته، ألن 

  . س، وإجهاد العقلالفهم الصحيح والعمل اجليد ال يتأتى إال مبجاهدة النف
فالرازي قد ساهم يف جتديد الفكر اإلسالمي، انطالقا من جتديده لفكر األشعرية، وهي 
الفرقة اليت ظل يعتز هبا، ويصرح باالنتساب إليها، من غري استسالم للتقليد وأهله، ألنه كان 

  . يرى فيها فرقة أهل السنة واجلماعة
   :لةرّد الرازي على املعتز: املسألة الرابعة

إذا قسنا ردود الرازي على الفرق الكالمية السالفة، بردوده على فرقة املعتزلة، فإننا جند 
هذه الفرقة قد نالت احلظ األوفر من النقد بالنسبة ألية فرقة أخرى، وهذا النقد ما كان ليحصل 

خر رماه منه لو مل يستوعب فكرها استيعابا جيدا، حىت اعتقد البعض أنه منهم، وأما البعض اآل
  .بشبه يف عقيدته وتفكريه، بسبب عالقته هبذه الفرقة اليت تتسم بالتعقيد

هلذا، فإننا ال ندعي أننا سنقول القول الفصل فيها، بل سنقصر على ذكر بعض ردوده 
عليهم من أجل تصحيح الرأي الذي حياول جمددا أن يرجع قوة فكره وبراعة نقده للفالسفة إىل 

  . عالقته هبم يف مجيع أبعادها ال ميكن أن مييط اللثام عنها إال حبث خاصاملعتزلة، وذلك، ألن 
) هـ436ت (هكذا، فالرأي الذي كان يعتربه على هدى املعتزلة وأيب احلسني البصري 

على األخص، مل يصب احلق، ألن أكثر املؤرخني والعلماء يشهدون بعكس ذلك متاما، ومنهم 
 البصري إال فاقد بصره وإن رام حلاق نظره فَقَْد فَقََد وما: "، الذي يقول)هـ771ت(السبكي 
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وما البصري إال فاقد بصره، الرد على : ليدحض ذلك الرأي، ألن مراده بقوله.)67(" نظر العني
  .أيب احلسني، مبا جيعله فاقدا للقدرة على اجلواب والدفاع عن آرائه

ظ من قول إال لديه رقيب واعتزل املعتزيل علما أنه ما يلف: " ويقول السبكي أيضا 
ويعين هبذا أن الرازي كان مراقبا لتفكري املعتزلة يف جليله ووضيعه، وأنه مل يترك هلم . )68("عتيد

  .شيئا فاسدا، إال وأتى عليه بالرّد
وجعلهم . )69(وبالفعل، فإن نقده هلم، هو الذي خفض من غلوائهم، وحّد من شططهم

م، وذهبت رحيهم، ومل يبق منهم من يدعي االعتزال إال بدون شأن بعد زمانه، ولقد أفل جنمه
  . القليل جّدا

هذا، أول ما نستفتح به االستقصاء يف املسائل اليت رّد فيها عليهم، مسألة لفظ االعتزال 
أن املراد ) هـ415ت (نفسه، هل يقال على وجه املدح أم الذم؟ لقد زعم القاضي عبد اجلبار 

والصحيح أنه للذم، . الكرمي يعين اعتزال الباطل، وتوهم أنه للمدحمن لفظ االعتزال يف القرآن 
ألن لفظ اعتزلون دال على الكفر، ولذلك فهو .)70(" وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون: "كقوله تعاىل

  .)71(للذم
الصنف األول، مسائل كانت : هذا، وأما املسائل األخرى، فإننا سنقسمها إىل صنفني

  . ة، والصنف الثاين، هو ما يقول  به أحد أعالمهاتقول هبا املعتزلة كفرق
نذكر فيه أهم املسائل اليت تتعلق هبا كفرقة، مث ننظر يف ردود الرازي على :الصنف األول

  :آرائها وحججها 
إن املعدوم يف نظرهم شيء، استدلوا ". هل املعدوم شيء أم ال ؟ "هي:  فاملسألة األوىل
فالشيء الذي يقال .)72("إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونإمنا أمره :"على ذلك بقوله تعاىل

له كن هو قبل أن يقال له ذلك كان معدوما، ولكنه شيء أو يصح أن يقال له شيء يف 
  . نظرهم

والذي أجاهبم به الرازي هو أن هذا بيان لعدم ختلف الشيء عن تعلق اإلرادة به، وال 
ولقد نفى أن . )73( الشيء هو املوجود ال املعدوم داللة فيه أبدا على أنه شيء قبل ذلك، ألن

يكون املعدوم شيئا، ألن املعدوم ليس قابال للهالك مثل الشيء املوجود، ويعين هذا أن املعدوم 
  . )74(ال يعدم، ولذلك فهو ليس بشيء
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دليل وأما فيما خيص مسألة اجلنة والنار، فاملعتزلة يرون أهنما غري خملوقتني، ب: املسألة الثانية
ألهنما لو كانتا خملوقتني لفنيتا، وبدليل قوله تعاىل يف صفة . )75("وكل شيء هالك: "قوله تعاىل

وأما اعتراضه عليهم يف هذه . فهاتان اآليتان تدالن على عدم فنائهما. )76("أكلها دائم: "اجلنة
وقودها : " فة الناروبقوله تعاىل يف ص. )77("أعدت للمتقني: "املسألة فبقوله تعاىل يف صفة اجلنة
فهو إما .)79("كل شيء هالك إال وجهه: "وبقوله تعاىل. )78(" الناس واحلجارة أعدت للكافرين

وملا كان ". أكلها دائم: "على األكثر، أو جيمل قوله" كل شيء هالك"أن حيمل قوله تعاىل 
  .)80(ة يف اآلية السابقةزمان فنائهما قليال بالنسبة إىل زمان بقائهما، فأطلق لفظ الدوام على اجلن

هل ميكن إعادة الشيء بعينه مرة أخرى، إذا فين وعدم "وهي مسألة املعاد : املسألة الثالثة
فاملعتزلة متفقون على إمكان إعادة املعدوم، ألن املعدوم عندهم شيء، ولقد جوزوا ". أم ال؟ 

  . هو صفة الوجود فقطإعادته على أساس أن ذاته املخصوصة قائمة، وإمنا الزائل عن الشيء 
وخيالفهم الرازي يف كيفية اإلعادة، ويف فناء الذات املخصوصة، ويقول مبا يقوله مجلة 
األشاعرة، وهو أن الشيء إذا عدم وفين، فال بد أن تزول ذاته املخصوصة، وتصري عدما صرفا، 

 الوجود، وملا كان وأما إعادته بعينه فال متتنع يف قدرته تعاىل، ألن الشيء حال عدمه يبقى جائز
  . )81(اهللا تعاىل قادرا على مجيع اجلائزات دل ذلك على أنه قادر على إعادة املعدوم بعينه

فقد كشف " هل يعقل أن يكون اهللا تعاىل حمال للحوادث؟"وأما مسألة : املسألة الرابعة
يف ذاته صفة الرازي أن املعتزلة كغريهم من الفرق الكالمية، تقول به، ألن اهللا تعاىل حيدث 

املريدية والكرامية، كما حيدث يف ذاته كونه سامعا مبصرا هلذه األصوات احلادثة، وهلذه األلوان 
احلادثة، وألنه تعاىل ميتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده، وأن يرى صورة زيد قبل وجودها، 

  .)82(ونظرا إىل هذا، فكونه تعاىل سامعا ورائيا يقتضي حدوث هذه الصفات يف ذاته
وأما مسألة كالم اهللا تعاىل، فاملعروف فيها عن املعتزلة قوهلم خبلق القرآن : املسألة اخلامسة

ويعين هذا أنه أنزله حال . )83(" أنزلناه حكما عربيا: "الكرمي، ومن حججهم النقلية قوله تعاىل
رتل يكون كونه حكما عربيا، فدلت اآلية على أنه حمدث، ألن اهللا تعاىل وصفه باملرتل، وامل

حمدثا، ووصفه بالعريب، وما هو عريب حاصل باصطالح العرب يف زمان دون زمان، وما كان 
  . كذلك، فهو حمدث، وملا وصفه بكونه حكما عربيا، دل على أنه حمدث أيضا
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والذي يراه الرازي يف هذه الوجوه اليت فسروا هبا اآلية السابقة أن داللتها هي داللة على 
 مركب من احلروف واألصوات، وما كان كذلك، فهو حمدث، ال نزاع أن القرآن الكرمي

  .)85(ألن املوصوف بالنازل واملرتل هو هذه احلروف، وهي حمدثة. )84(فيه
ولقد قالت املعتزلة بأن كالم اهللا تعاىل حقائق خمتلفة، وهم يتعجبون من : املسألة السادسة

عليهم، هو أن العلم الواحد ال ميتنع أن يكون قول أهل السنة بأنه واحد، والذي رّد به الرازي 
  .)86(علما باألشياء الكثرية، فهو مثل اخلرب والواحد، الذي هو أيضا خرب عن األشياء الكثرية

هذا، وإذا كان مجهور األشاعرة يظنون أن املعتزلة يوافقوهنم يف كونه تعاىل متكلما، 
ا يقولون به، ولقد أوضح الرازي أن ما يقول به وخيالفوهنم يف قدم الكالم، فاملعتزلة ال يقولون مب

املعتزلة، ال يقول به األشاعرة من ناحية اللفظ، بل من حيث املعىن، ويكمن اخلالف اجلوهري 
  .بينهما يف ماهية الكالم
وأما مسألة الرؤية، فلقد رّد الرازي على شبهات املعتزلة يف امتناع : املسألة السابعة

  .)87(وجوب التمسك بظواهر الدالئل السمعية الدالة على حصول الرؤيةالرؤية، وهو يرى فيها 
ويرد أيضا على نفيهم للشفاعة يوم القيامة، بأن دالئلهم عامة يف حق : املسألة الثامنة

األشخاص، ويثبتها هو يف حق فساق األمة، وإن كان ال يثبتها يف حق الكل، ألن دالئله 
  .)88(لعامخمصوصة ال عامة، واخلاص مقدم على ا

  .)89(هذا، ويرفض قوهلم بوجوب غفران صاحب الصغرية وصاحب الكبرية بعد التوبة
وخيالفهم أيضا جبواز الكرامات، وأفضلية األنبياء على املالئكة، لقوله :املسألة التاسعة

وألن طاعة البشر . )90("إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني:"تعاىل
  .ومبا أن الطاعة األشق يكون ثواهبا أكرب، فيلزم أهنا األفضل. )91(أشق

وأما رّده على قوهلم حبدوث العامل، فقد احتلت هذه املسألة مساحة : املسألة العاشرة
واسعة يف كتبه، مع أن اخلالف بينه وبينهم يف كيفية احلدوث، ال يف احلدوث نفسه، فهو 

 ال لداعية أو لداعية، فاألول باطل، ألنه عيب، وهو على اهللا أن فاعل العامل قد أحدثه إما: يقول
تعاىل حمال، والثاين هو األصح، إال أنه أحدثه إما لداعية إيصال النفع إىل نفسه أو لداعية إيصال 
النفع إىل غريه، فاألول باطل، ألنه غين عن احلاجة، والثاين هو األصح، فدل ذلك على داعية 

  .)92(اإلحسان
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وملا زعم املعتزلة أن العبد موجد ألفعاله على طريق االختيار، بدليل : احلادية عشراملسألة 
فرّد عليهم بأن اآليات اليت عّولوا عليها معارضة باآليات الدالة على . )93(من كتاب اهللا نفسه

أن مجيع األفعال بقضاء اهللا تعاىل وقدره، وأن نفي كون العبد موجدا ألفعاله، ال يعين أنه ليس 
وأما احلق فأفعال العباد خملوقة هللا تعاىل، ألن دفع املضار يكون بإعانة . )94(فاعال مكتسبا هلا 

اهللا تعاىل، وألن حصول اخلريات بإجياده أيضا، فوجب أن يكون فعل اإلنسان صادرا عنه، إذا 
  . )95(دعاه الداعي إليه، وأما حصول تلك الداعية فليس إال من اهللا تعاىل

هب إىل القول بأن الفعل حيصل مبجموع القدرة والداعية املعينة، ويكون هذا، فهو يذ
العبد هبذا فاعال ألفعاله ويف الوقت نفسه، تكون أفعاله واقعة بقضاء اهللا تعاىل، وهو ما يسمى 

  .)96(عنده باملرجح
هذا، وأما مفهوم الداعية، فهو يف احلقيقة غري الغرض عنده، خالفا ملن ال يفرقون بني 

فظني، فالغرض كما يراه هو اسم للمنفعة املعلومة أو املظنونة، وأما الداعي فهو ذلك العلم أو الل
  .)97(الظن، ويسمى عند احلكماء بالعلة الغائية أو بالعلة التامة

والواقع أن املعتزلة يرفضون التكليف عندما تكون الداعية خالصة إىل الفعل والترك، ألن 
حال ما يكون اإلنسان مترددا، بسبب التكافؤ بني الدواعي الدافعة التكليف عندهم ال يصح إال 

إىل الفعل أو الترك، وهذا ال معىن له، ألن اإلنسان يف حالة حصول الداعي إىل الفعل لديه 
. )98(يكون كالذي يلجأ إىل الفعل، أي املضطر، وكذلك يف حالة حصول داعي الترك

  . يدعي املعتزلةواإلنسان يف هذه احلالة ليس خمتارا كما 
ولقد أنكر عليهم أيضا القول بأن صدور الفعل عن القادر يكون من غري الداعي، ويف 
احلقيقة ميكن ذلك يف حق اجلاهل، ولكن بالنسبة للعامل فال يصدر عنه الفعل، إال للداعي، ألن 

اعي، خبالف العلم يف حال انضمامه إىل القدر ال يبطل ماهيتها، وإمنا جيعل اإلنسان عارفا بالد
اجلاهل الذي يتوهم أنه قام بالفعل مبحض إرادته، وأما جتويزهم للترجيح من غري مرجح، 
كترجيح أحد القدحني على اآلخر، أو أحد الرغيفني على اآلخر، ال ملرجح، فإهنم يف احلقيقة 

ات من قد غفلوا على أن الفاعل حال ما يكون عاملا بالفعل أو الترك، فإنه يعي األسباب والغاي
الترجيح، وهلذا ال يصح الترجيح إال مبرجح، وجوزوا أيضا ختصيص كل جوهر فرد حبيز معني 

  .كما مر قبل قليل. )99(دون آخر، وهذا ال ملرجح، إن هذه األقوال كلها باطلة
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هل جيد اإلنسان من نفسه مشيئة : "وقد عارضهم أيضا بإشكال يف هذه املسألة، وهو
ِلَما َيَراه من أن احلق هو أن العقل جيزم بأن الداعية احلاصلة يف ". ه يشاء؟الفعل أو الترك جملرد أن

القلب ليست من اإلنسان، بل هو مضطر إليها، ولكن يف صورة خمتار، وهكذا يثبت الفرق بني 
ويتضح أن رجحان أحد الطرفني على اآلخر ميتنع عند . )100(املوجب بالطبع والقادر املختار 

 وأنه ال بد من أن يضاف الداعي، لكي حيصل الرجحان، ويصري الفعل واجب االستواء بينهما،
  .)101(الوقوع

لذلك، فاملمكنات تفتقر إىل واجب الوجود، وأفعال العباد قسم من أقسام املمكنات، 
أنه " أيب جهل"إنه تعاىل أخرب عن : "وبيانه. )102(فيلزم أن أفعال العباد تفتقر إىل واجب الوجود

: كذبا وذلك حمال، واملفضي إىل احملال: لو صدر عنه اإلميان، النقلب اخلرب الصدقال يؤمن، ف
  .)103("حمال، فلزمهم يف اجلرب ما ألزموه علينا

هذا، وأما عن التناقض بني الدالئل العقلية والدالئل النقلية، فريى زواله باعتبار أن جمموع 
ع هو اهللا تعاىل، وأن ذلك اجملموع موجب القدرة مع الداعي مؤثر يف الفعل، وخالق ذلك اجملمو

لوقوع الفعل، فصح أن الكل بقضاء اهللا وقدره، وليس األمر كما قالت املعتزلة، إذ أثبتت أن 
العمل، والفعل ، والصنع، : القرآن الكرمي يضيف الفعل إىل العبد بأمساء أفعال كثرية، وهي

ردت كلها يف القرآن الكرمي، وهي والكسب، واجلعل، واخللق، واإلحداث، واإلبداع، وقد و
ألفاظ تسند الفعل إىل فاعله، وال ينكر ذلك يف نظرهم إال مكابر، والواقع أن فهمهم لتلك 
اآليات الدالة عليها ليس صحيحا، ألن العبد ال يكون فاعال حقيقيا إال إذا كان خالقا لتلك 

 خالقها فيه هو اهللا تعاىل، وهبذا القدرة ولتلك الداعية يف نفسه، وما دام األمر ليس كذلك، فإن
  .)104(يكون الكل بقضائه وقدره، وهكذا تكون تلك اآليات يف حملها

ويرّد أيضا على ما متسكوا به يف مسألة اإلميان والكفر، وهو أن : املسألة الثانية عشر 
العذاب مث يوخبهم ويذيقهم .اإلميان أو الكفر من قبل العبد، ألنه ال يصح أن خيلق الكفر فيهم

عندي اثنا عشر وجها من وجوه العذر على عدم : عليه، فلو كان األمر كذلك، لقال الكافر
بأن اآليات دالة على عدم املوانع من اإلميان، وعلى : اإلميان، وبعد شرحه هلذه الوجوه، جييب
  .)105(قيام املوانع، وعليه فال بد من التوفيق بينها

ثل جانبا فقط من ردوده عليهم، ضمن أعماله هكذا، فإن هذه الردود املذكورة مت
الكثرية، ومواجهته هلم، ونقده هلم، ويدل نقده الدقيق والعميق هلم على أنه أتى على مجيع 
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فكرهم، ويدل أيضا على إطالعه الواسع على آرائهم، وقد ساعدته مناظراته هلم على اكتساب 
ولقد كان مييز جيدا بني . عا وبناءهذه املعرفة بفكرهم، وهلذا كان نقده هلم ممكنا ومشرو

آرائهم كفرقة، وبني ما يقول به واحد من أعالمهم، ويستقل به، كأيب احلسني البصري 
، وقد كان يذكر واحدا )هـ319ت(، والكعيب )هـ303ت(وأيب علي اجلبائي ) هـ436ت(

يف مسألة عدم من هؤالء األعالم يف بعض املسائل للداللة على الفرقة، مثلما ذكر أبا احلسني 
  .)106(جواز إعادة املعدوم
 نذكر فيه ردوده على هؤالء األعالم أنفسهم، كرّده على موقف أيب :الصنف الثاين

احلسني البصري، يف قضية إجياد اإلنسان ألفعاله، ألن هذا املوقف يثري التعجب عنده، ألنه جيمع 
والقول بأن الفعل موقوف على بني القول بكون اإلنسان يعلم بالضرورة أنه موجد ألفعاله، 

  .)107(وألن القول األول غلو يف القدر، والقول الثاين غلو يف اجلرب!. الداعي
: ولقد علّق الدكتور أمحد حجازي السقا، حمقق كتاب األربعني على هذا التعجب فقال
اها هو شديد التعجب من ذلك األمر، ألنه مل يفهم قصده، وهو أن الداعي هو احلاجة اليت يهو

اإلنسان ويريدها، كاهلارب من السبع، إذا ظهر له طريقان، ومن املعلوم أن اجلائع إذا خري بني 
  .)108(رغيفني، فاجلوع هو الذي يدعوه إىل اختيار أحدمها

واحلق أن صاحب هذا التعليق فضح أبا احلسني البصري، ألنه بّين مبا فيه الكفاية أنه 
ا ال شك فيه، أن الفعل اإلنساين إذا كان الداعي إليه هو متناقض، كما قال الرازي متاما، ومم

الذي جيعله موجودا أو معدوما، فإن هذا القول يتعارض مع ما يقول به أبو احلسني كمعتزيل، 
  . وألن القول بالداعي يعترب ضربا من القول باجلرب

ني البصري مل وبالفعل، فإن القائل بالرأيني يكون متناقضا، ويثري التعجب، ألن أبا احلس
يستطع التحرر من قيود فرقته، وألنه على الرغم من إثباته ملا خيالف رأيهم يضيف العلم 

إن العلم الضروري حاصل بكون العبد موجدا ألفعاله، أليس : الضروري إىل موقفهم، فيقول
ويبدو أنه يفعل ذلك من أجل احملافظة على ! هذا من التناقض؟ ومع ذلك فهو ال يتحاشاه

نته بني أصحابه، أو خلوفه من اخلروج عنهم يف هذه املسألة لسبب آخر، ولذلك قد تفهم مكا
  .)109(الرازي موقفه املتناقض أو املبالغ فيه
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هذا، واخلالف بينه وبني أيب احلسني يتعلق مبفهوم العلم الضروري، وكل واحد منهما 
لّ هذه املعضلة، فأوضح ح) هـ728ت (يعطيه بعدا مغايرا لآلخر، ولقد حاول ابن تيمية 
بل كالمها صادق فيما ذكره من العلم : طريقة كل واحد منهما، وبني فضائله، مث قال

الضروري، وأما الغلط بينهما فهو يف إنكار الواحد لآلخر ماله من احلق، فيما ذكره من العلم 
الوجود الضروري، إذ ال فرق بني كون العبد حمدثا لفعله، وبني كون هذا اإلحداث ممكن 

هكذا، فالرازي مييل إىل بعض آراء أيب احلسني أو يستحسنها، لذلك . )110(مبشيئة اهللا تعاىل
  . يتسم رّده عليه بالتفهم

، فيتميز بالرفض ألكثر آرائه، ألنه )هـ303ت( هذا، وأما موقفه إزاء أيب علي اجلبائي 
  ).هـ324ت(معتزيل صرف، وعليه خرج أبو احلسن األشعري 

وعند أيب علي الضوء شرط : "ئل اليت عارضه فيها مسألة الضوء، إذ يقولومن املسا
  .)111("وجود اللون، وعندنا شرط صحة كونه مرئيا

ومنها، كون اللغات كلها توقيفية عنده، لذلك يعارضه الرازي ويرى عكس ذلك، أي 
زيل، بأن مث إن موقف أيب علي من أصل اللغة، ال يتفق مع قوله كمعت. )112(كوهنا اتفاقية

اإلنسان هو املوجد ألفعاله، ومبا أن اللغة فعل من أفعاله، فإن القول بأهنا توقيفية يتعارض مع 
  .القول حبرية االختيار يف األفعال

إن اهللا تعاىل قد : لقول من يقول) هـ321ت(ومنها عدم إنكار أيب علي وابنه أيب هاشم 
املريدية والكرامية، وكونه سامعا لألصوات ويف نظرمها حيدث يف ذاته صفة . يكون حمال لغريه

ومبصرا لأللوان فهي صفات حادثة، لذلك فهما يقوالن حبدوث الصفات يف ذات اهللا تعاىل، 
  .)113(مثلما قالت به مجيع الفرق

والذي نستخلصه من هذه االنتقادات اليت حاول فيها إضعاف التوجه الفكري للمعتزلة، 
د فكره، واجتاهه الروحي، وقلة ثقته بالعقل يف املسائل ويعرض لنا يف الوقت نفسه أبعا

  . وشهادته عليه بالتوقف عندما يبحث يف املسائل العويصة.اإلهلية
أن املباحث يف اإلهليات إذا انتهت إىل هذه املضائق، فحينئذ : واعلم: "كان يقول: لذلك

عاىل يف إفاضة املعارف تدهش العقول وتقف األفكار، وليس بعد ذلك إال االلتجاء إىل اهللا ت
  .)114("احلقيقية
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هذا، ومن يظن بأنه يف بعض األحيان يدعو إىل اعتبار العقل كأصل للمعرفة باهللا تعاىل، 
عندما ترك الوسطية األشعرية، فقد حاد عن الصواب، ألنه يف احلقيقة مل يتخل عن األشاعرة، 

  .  خيتلف معهم يف املسائل اجلوهريةبل ظل يدعوهم باألصحاب يف سائر كتبه املتأخرة، وألنه مل
هذا، وميكننا القول بأنه دفع بالفكر األشعري قدما إىل األمام، وأن أعماله كانت جتديدا 

أن املعصوم من عصمه . )115(" وكفى بربك وكيال: "ويدل على ذلك تفسريه لقوله تعاىل. هلا
سان ال يستطيع أن حيترز من نفسه اهللا تعاىل، والضال من أضله اهللا تعاىل أيضا، وملا كان اإلن

وهو . )116(عند اإلقدام على احلق، واإلحجام عن الباطل، فهذا دليل على أن الكل من اهللا تعاىل
  .هبذا التفسري مل خيتلف كثريا عن معظم األشاعرة 

هذا، وأما نقده للمعتزلة فقد غاص به يف أعماق الفكر االعتزايل وكشف عن جليله 
 كثريا من آرائهم، اليت احتوهتا كتبهم املفقودة، وهذه مزية عظيمة، جيب أن ووضيعه، ونقل لنا

حتسب له، إذ لو ال هذا النقد ملا أمكن هلا أن تصل إلينا، وال شك أن نقدا مثل هذا هو نقد 
جمرد عن اهلوى واألغراض الدنيوية، هو نقد يؤدي إىل احملافظة على التراث الفكري، وإىل إنتاج 

ع، وهو نقد أيضا يفتح باب العلم على مصراعيه ملن يريد النهل منه أو مواصلة فكر جيد ورفي
  . املسرية بكل أبعادها
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  .نقد الرازي للفالسفة: املبحث الثاين
لقد رأينا يف املبحث السابق، أن الرازي مل يكن مريدا ألهل الفرق واملذاهب اإلسالمية، 

ن ناقدا فذا له، والذي نريده يف هذا املبحث، ومل يكن رافضا رفضا مطلقا لعلم الكالم، بل كا
هو أن نعرف كيف تعامل مع الفالسفة، وما موقفه منهم؟ فهو مل يكن جمرد شارح للفالسفة 
اليونانيني، وال مكررا ملا قالوه بألفاظ عربية، بل كان ناقدا شديدا هلم، وهو ما كان ليستطيع 

نت لديه ثقافة فلسفية عالية، وعقالنية الرد عليهم، لو مل يدرس فلسفتهم جيدا، حىت تكو
  . صارمة نادرة

لقد اعتربه البعض من املفكرين األوائل الذين أسسوا حركة فلسفية معتربة يف الفكر 
اإلسالمي، إذ تصرف يف األفكار اليونانية، ووظف تلك األفكار يف حبوثه الصوفية بعد 

  .)117(ألرسطية بعنفتطويرها، وكان يهاجم يف الوقت نفسه خمتلف النظريات ا
وقد خالف الفالسفة الذين أخذ عنهم هذا ):"هـ748ت(ويف ذلك يقول الذهيب

فقد رّد على من حاول التشكيك يف فكر الرازي، ) هـ764ت(وأما الصفدي . )118("الفن
بسبب إيراده لشبه الفالسفة يف كتبه، ألنه زلزل قواعدهم، وألنه كلما ذكر هلم شبهة إال 

شديد، إما ليهدمها وميحقها، وإما ليزلزل أركاهنا، كمسألة وجود اهللا تعاىل أنه وأردفها بنقد 
عني ذاته، وقد رّد عليهم بأن اإلنسان يعلم قطعا أنه تعاىل موجود، ولكنه ال يعلم ما هي ذاته؟ 
فلو كان وجوده عني ذاته، الستحال وقوع الشك يف ذاته، ماهي؟ والستحال القطع يف 

  .)119(ال يكون معلوما وجمهوال يف اآلن نفسهوجوده، ألن الشيء 
هكذا، فهو من العلماء األفذاذ الذين قاوموا الفلسفة اليونانية، من أجل محاية العقيدة 

، مما جعله علما شاخما، لذلك لقي معارضة عنيفة من )120(اإلسالمية من التشكيك والتشويه 
ته على الفالسفة، وبسبب بعض ، بسبب محل)هـ672ت(أنصار الفلسفة اليونانية كالطوسي

أفكاره اليت يعارضهم هبا مجلة وتفصيال، كمبدأ الضرورة، وتفسريه للقرآن الكرمي بطريقة غري 
  .)121(معهودة

وبالفعل، فإن الطوسي قد أشار يف شرح احملصل إىل خمالفة الرازي ملا هو مشهور عند 
يف اصطالح  الرسم التام الفالسفة، زيادة على ما هم فيه خيتلفون، كاختالفه معهم 
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ويف مسألة التصديق فإن مذهبه يقوم على أنه عبارة عن جمموع التصورات مع . )122(والناقص
  .)123(احلكم

ومن أراد الرد على الفالسفة يف عقائده : "يف هذا الشأن) هـ808ت(ويقول ابن خلدون 
  .)124("فعليه بكتب الغزايل واإلمام ابن اخلطيب

فقد أوىل اهتماما كبريا للمسائل اليت رد فيها ) هـ1059ت(شريازي وأما صدر الدين ال
الرازي على الفالسفة، كقوهلم أن للطبائع العالية والسافلة غايات طبيعية وهنايات ذاتية، وهو 
قول يعارضهم فيه بالوجود الذهين، ألن اآلثار املخصوصة املطلوبة، ال حتصل بفعل من الغاية، 

  .)125( قد تكون سببا للتحريكات والتأثريات اخلارجيةوألن الدوافع الومهية،
هذا، ولقد اعترض عليهم يف مسألة امتناع صدور الكثرة عن الواحد، من حيث هو 
واحد، ألنه يستحيل أن يصدر أثران عن الواحد، وهو ما ال يراه هو، ألنه مل مينع أن يصدر 

  .)127( كل متحرك له حمركواعترض عليهم أيضا يف قوهلم بأن. )126(أثران عن الواحد
هذا، ويتعجب الشريازي من إيراد الرازي للتشكيك يف مسألة خروج الشيء من القوة 

وألن العربة باالتفاق ليس حجة، . )128(إىل الفعل على التدريج، ألن احلكماء متفقون على ذلك
يه قد يكون ألن اجلماعات البشرية قد تتفق على أرذل األشياء، ونظرا إىل ذلك، فالتشكيك ف

يف حمله، طاملا أن قوهلم حيتمل اإلشارة إىل عدم وجود الفاعل احلقيقي أو االنتقاص منه باعتبار 
  .أن األشياء ملا خترج على التدريج تعين ذلك

هذا، وأما اهتامه للرازي باملباهاة عندما يشعر بأنه قد زلزل قوانني الفالسفة وهدم 
م هذا الشعور كان شعورا بشريا، ينتاب كل منتصر، وال فال عيب يف ذلك، ما دا. )129(أصوهلا

  . يصح أن نقبله عند من نرضى به، ونرفضه عند من خناصمه، خاصة يف األمور الطبيعية
. )130(أن ما ألزم به الرازي الفالسفة، ال حميد عنه ) هـ728ت(والذي يراه ابن تيمية 

ماء املسلمني الذين ردوا على ولكنه تراجع يف موضع آخر، حيث صنفه ضمن جمموعة العل
الفالسفة بردود ضعيفة، ومل يصنفه ضمن جمموعة العلماء اليت تضم عددا كبريا من األمساء، 

ولقد أكد على تفضيله هلم، ألن مناظرهتم . حيث اعترب ردودهم أصح من ردود جمموعة الرازي
  .)131(للمتفلسفة خري من مناظرة أولئك 

) هـ548ت(بعض األشاعرة اآلخرين كالشهرستاين كما صنف ضمن جمموعة الرازي 
وهذا فيه إجحاف يف حقهما، ألهنما سامها كثريا يف الرّد على ). هـ631ت(واآلمدي
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الفالسفة، ويف احلقيقة أن ردود هؤالء الثالثة، ال تقل أمهية عن ردود األعالم املذكورين يف 
  . ذا املوضوعاجملموعة الثانية، ويشهد على ذلك ما تركوه من آثار يف ه

والواقع أن ابن تيمية نفسه قد مأل كتبه بردود الرازي بدل ردود من فضلهم عليه، وهذا 
  . ما يدعو إىل التعجب من مواقفه املتناقضة

هذا، وليس من احلكمة املفاضلة بني هؤالء العلماء مجيعا ألن كل واحد منهم يرد حبسب 
 ال نستطيع تفضيل ردود املتقدمني على عصره، ومقدار فهمه، ومنطلقات مذهبه، كما أننا

ردود املتأخرين، طاملا أن املتأخرين على دراية بردود املتقدمني، ونظرا إىل هذا، فمن املمكن أن 
يكون املتأخرون أفضل من املتقدمني لتراكم اخلربة واتضاح املسائل، و إال فهم مثلهم على 

  . األقل
ة ترتيب يتماشى مع ترتيب الفصل السابق، هذا، وسنذكر اآلن ردود الرازي، مع مراعا

لتكون واضحة وشاملة للفكر الفلسفي، أي أننا سنتطرق يف البداية إىل ردوده على الفالسفة 
اليونانيني، مث الفالسفة اإلسالميني، ويف األخري سنذكر بعضا من ردوده على عقائد مفكري  

  . الشرق القدمي
  :سفة اليونانينيردود الرازي على الفال: املسألة األوىل

لقد كان الرازي يرّد على الفالسفة اليونانيني إما بصفة عامة مبا يتفقون فيه،كفالسفة 
لذلك . ميثلون نزعة فلسفية، وإما بصفة خاصة، أي يرّد على فيلسوف ما حبسب آرائه اخلاصة

  :تنقسم هذه املسألة إىل قسمني
الف هؤالء الفالسفة يف مسألة أفضلية أما بالنسبة للردود العامة، فإنه خي: القسم األول

ألن أفضل العبادات . )132(املالئكة على األنبياء، إذ يرى خالفا هلم أن األنبياء أفضل من املالئكة
  .أشقها، وعبادة األنبياء مليئة باملشاق، بينما عبادة املالئكة خالية منها
 مع القول بقدم العامل، ألن ويرى أيضا يف مسألة النبوة خالفا هلم، أن إثباهتا ال يستقيم

هذا القول يقدح يف ألوهية اإلله، ومن فعل ذلك فال سبيل له إىل اإلقرار بالنبوة أصال، ناهيك 
  .)133(عن جعلها من فروع العلم اإلهلي
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 وإذا كان يعتقد البعض أنه يهاجم الفالسفة بقوة، فهو ال يفعل ذلك، إال بعد أن يبّين ـ
ا، وقد يصنفها إىل أصناف قبل أن يرد عليها، مثلما فعل مع قوهلم آراءهم ويشرح أدلتهم فيه

  : بقدم األجسام، ألنه ال حظ أنه مل يكن رأيهم على وجه واحد، بل هم فريقان
الفريق األول، هو الذي يرى أن األجسام كانت يف األزل متحركة، وينقسم إىل طائفتني، 

ة احلركة، وأبديتها، والطائفة الثانية تقول بأن واحدة تقول بقدم العامل، مبادته وصورته، وبأزلي
  .العامل يتكون من أجزاء غري متحركة، ولذلك فإن حركاهتا مضطربة من األزل إىل األبد

هذا، وأما الفريق الثاين، فهو يرى أن العامل قدمي املادة وحمدث الصورة، مبعىن أن املادة 
وقد رّد . ل، مث ركب اهللا تعاىل منها العاملاملكونة للعامل أجزاء صغرية، كانت ساكنة يف األز

على الفريق األول بامتناع احلركة األزلية، وعلى الفريق الثاين، بأنه اشتغل بإبطال هذا 
  .)134(املذهب

أما إثباهتم ألزلية العامل، فقد أثبتوا أوال أبدية العامل، أي أنه لو مل يكن أبديا، لصح عليه 
فهو من هذه اجلهة غري قابل للعدم، وذلك . ا أن ذلك حمالالعدم بعد أن كان موجودا، ومب

  .)135(يوجب كونه أزليا
هذا، وملا كان يقول بأن األجسام حمدثة، فإنه خيالفهم يف كوهنا أزلية، سواء كانت ساكنة 

وأما أن اجلسم ميتنع أن يكون متحركا، فألن ماهية . أو متحركة، فالقسمان عنده باطالن
 من حالة إىل حالة، وهذا يقتضي أن تكون مسبوقة بالغري، بينما األزلية احلركة هي االنتقال

  .تقتضي عدم املسبوقية بالغري، وتنايف اجلمع بني القولني
وأما امتناع كون اجلسم ساكنا يف األزل، فألن السكون لو كان أزليا المتنع زواله، وملا 

ة منذ األزل، وأن السكون مثل ثبت أن األجسام ليست ممتنعة الزوال، ومن أهنا ليست ساكن
  .)136(األجسام جائز الزوال، باعتبار أن األجسام متاثله، وأن خروجها عن حيزها جائز

هذا، وترجع حماولة الفالسفة إلثبات أبدية العامل إىل قوهلم بدوام مجيع املوجودات بدوام 
 به، ألنه فاهتم أن الباري تعاىل، وهو دوام يوجب نفي حصول التغري يف العامل، ولقد قالوا

  . هكذا، فالعامل ليس قدميا عند الرازي. )137(املشاهدة تثبت حصول التغري، وتبطل قوهلم
 هذا، وال يفوتنا يف هذا السياق أن نشري إىل رده على شبهة الفالسفة، وهو قوهلم بأن ـ

  . ذات اهللا تعاىل، إما أن تكون متقدمة على وجود العامل أو ال
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ة، فإن تقدمها إما أن يكون متناهيا أو غري متناه، فإن كان متناهيا فيلزم فإذا كانت متقدم
  . حدوث الباري تعاىل، وهو حمال، وإن مل يكن متناهيا، فذلك دليل على أن زمان تقدمها قدمي

هذا، وإن افترضنا عدم تقدمها، فيلزم إما حدوث الباري تعاىل، وهو حمال، وإما إثبات 
  .  عندهمقدم العامل وهو املطلوب

هكذا، يكون الرازي رافضا للتقدم بالزمان، ألن الزمان املاضي متقدم على الزمان 
املستقبل، ويرى أن هذا التقدم ال يكون بالزمان، و إال حصل الزمان يف زمان آخر، وهو حمال، 

  .)138(وبه يبطل قوهلم أن ذات الباري تعاىل متقدمة على العامل بالزمان
 أن البحث املهم يف هذا املوضع بيان أنه هل يعقل أن يكون للشيء واعلم: "هذا، ويقول 

الواحد خروج من القوة إىل الفعل على التدريج فإن هذا متفق عليه بني احلكماء ويل فيه 
  .)139("شك

فخروج الشيء من القوة إىل الفعل باعتبار الزمان، وكذلك باعتبار احلركة والدفعة 
، خاصة )ق،م322ت(ديه، وهذا الذي يفسر لنا خمالفته ألرسطووعالقتهما بالزمان غري ثابت ل

يف مفهوم احلركة وخروج الشيء من القوة إىل الفعل، كما خيتلف معه يف مسألة الزمان، ألن 
التسليم بأن األشياء خترج من القوة إىل الفعل على التدريج، قد يؤدي إىل القول بالتولد الذايت 

  .  وهو ما ال يقول به الرازي أصاللألشياء، ونفي الفاعل املختار،
ويرفض أن . )140(هذا، وال يقول أيضا بالكمون والورود، وحياول دائما بيان بطالهنا

يقال األجسام ثقيلة أو خفيفة، ألن كل ما هو يف موضعه الطبيعي، ال ميكن اخلروج عنه، ومبا 
خفيفة، وال هي موجودة أن األجسام يف موضعها الطبيعي، فال نستطيع القول أهنا ثقيلة أو 

  .)141(بالقوة أو بالفعل
 هذا، ويرى أيضا أن قول الفالسفة بأن تأثري املؤثر إمنا يكون يف وجود األثر ال يف ـ

  .)142(ألن الوجود له ماهية عنده، و إال امتنع أن يكون له تأثري يف املاهية. ماهيته، فهو باطل
يدة، كمبدأ الواحد ال يصدر عنه إىل  ويرد عليهم أيضا ما خيالف عندهم أصول العقـ

الواحد، وبالفعل فهو يرد عليهم يف هذا املبدأ، ألن الكثرة تصدر عن العقل الفعال املدبر للعامل، 
وألن الفلك الواحد فيه موجودات كثرية كاهليوىل والصورة اجلسمية والصورة النوعية، فعلمنا 

  . ال شك فيه. )143(أن هذا املبدأ باطل
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 عليهم إشكاالت على هذا املبدأ يف كتاب املباحث املشرقية وأطال يف بسطها، وقد أورد
مث انتهى إىل القول، بأن مجلة ما يلزم عنه، ال ميكن التمسك به، ألنه عبارة عن خرافات، ومن 

أي كالمه . )144(أراد التأكد من ذلك، والوصول إىل احلق، فعليه أن حيكم عقله بني الكالمني 
  .السفةهو وكالم الف

 ويرّد على قوهلم بامتناع إعادة األبدان، ألن حججهم يف هذه املسألة ضعيفة، وهي ـ
  .)145(مبنية على أصول واهية

  .)146( ويرّد عليهم أيضا يف مسألة إنكارهم لعلم اهللا تعاىل باجلزئياتـ
ا وهذه الردود املشار هبا إىل موقفه من الفالسفة تتعلق بالتوجه العام للفالسفة، ومب

  . يشتركون فيه من آراء
وأما ردوده على كل فيلسوف على حدة، فسنذكر بعضا منها فقط، ألن : القسم الثاين

املقام ال يسمح بتناوهلا كلها يف هذا البحث، إال أننا سنحاول الوقوف قليال عند ردوده املتعلقة 
ولنبدأ بفالسفة . ئنيبالفالسفة الذين تأثر هبم، لنبني مدى استقالله عنهم، كالفالسفة املشا

  .اليونان، ألن الرازي كان على دراية بكل فيلسوف منهم، ويظهر ذلك جليا يف مصنفاته
الذي يقول عنه أنه جعل النفس جسما، ) . م.ق 554ـ thalès)624ومنهم طاليس 

الذي يتفق معه يف كون ) م.ق323ـ Diogéne) 413وأرجعها إىل عنصر املاء، وديوجني 
  .كنه خيتلف معه يف كوهنا ماء، ألهنا هواءالنفس جسما، ول

هذا، وملا نظر الرازي يف حججهما فوجدها قائمة على أقيسة مركبة من املوجبتني يف 
الشكل الثاين، وذلك غري منتج، ألنه ال ميتنع يف العقل استواء املاهيات املختلفة يف بعض 

لزم عنهما نتيجة، ألن احلد ومعىن هذا أن املوجبتني من الشكل الثاين ال ت. )147(الصفات
  . األوسط فيهما ال يكون مستغرقا

الذي زعم أن األجسام األسطقسية ) م.ق423ـ Empédocle) 483ومنهم أنباذوقليس 
  : وله يف ذلك أربع حجج. تكونت باالتفاق

  .منها أن الطبيعة تفتقر إىل الروية، ولذلك فهي ال تفعل ألجل غرض
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ل فإننا جنده ال يتوجه إىل حتقيق غرض معني، ألنه حيصل ومنها، إذا تأملنا نظام الذبو
بسبب ضرورة املادة، واحلق أن نظام الطبيعة يؤدي أشياء كثرية دون قصد، كالزوائد 

  .والتشوهات واملوت
ومنها، لو افترضنا أن الطبيعة تفعل لغرض، فإن غرضها، إما أن يكون لغرض آخر، 

  . لغرض آخر، فيكون فعلها ال لغرض أصالوعندئذ يلزم التسلسل، وإما أن ال يكون 
  .)148(ومنها، أن الطبيعة الواحدة تفعل أفعاال خمتلفة، لذلك فهي ال تفعل لغرض

ولقد أجابه الرازي بأن االتفاق ميكن حصوله يف األمور الطبيعية، بالقياس إىل أفرادها، مث 
  : بّين  بطالن تلك احلجج بإسهاب، مبا يأيت

إن انعدام الروية يف الطبيعة ال جيعل الفعل خاليا من الغاية ألن الروية نفسها :               أّوال
قد ال جتعل الفعل ذا غاية، بل قد تؤدي إىل متييز الفعل عن غريه، وتعني على وقوعه، ومن هنا 
فإنه ميكن أن تتكون الغاية املخصوصة لكل فعل، وأن حيصل الفعل دون روية، كصور أفعال 

  . لنفس، وهي ال حتتاج إىل رويةامللكات عن ا
هذا، واملالحظ على فساد الكائنات، أنه حيدث لعدم بلوغ كماالهتا أو حلصول :  ثانيا

زيادات خارجة عن جمراها الطبيعي، فاملوت والذبول حيدثان بسبب قصور الطبيعة عن بلوغ 
. عينة واملوت مثلهالغاية املقصودة، ومع هذا فنظام الذبول يؤدي فعال طبيعيا من أجل غاية م

وعلى الرغم من أن الغاية منه ليست نافعة بالنسبة للشخص، فهي حتقق غاية بالنسبة للنظام 
 . الكلي

هذا، وال يلزم أن تكون لكل غاية غاية، ألن الغاية احلقيقية مقصودة لذاهتا، وأما :  ثالثا
 . سائر األشياء فتقصدها

ة، وأما اختالف األفعال فريجع إىل اللوازم والغاية الذاتية من بعد هذا واحد:  رابعا
اخلارجية، ألن الوصول إىل تلك الغاية يكون بوسائط كثرية وخمتلفة، وهي األفعال املختلفة، مما 

 .)149(يثبت أن الطبيعة تفعل لغرض 
والذي يرى أن العامل تكّون ). م. قDémocrite) 460- 370ومنهم دميقريطس 
سية ما هي إال عناصر أو أجرام صغرية، وهي غري متناهية ودائمة باالتفاق، ألن مبادئه األسا

احلركة، فاتفق أن تصادمت واجتمعت على هيئة، كان عنها هذا العامل، ولقد أجابه الرازي 
 : على هذا الزعم بأمور ثالثة
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إن االتفاق غاية عرضية ألمر طبيعي أو إرادي أو قسري، وإذا كان القسر ال : األول
ر آخر إىل ما ال هناية، فال بد أن ينتهي إىل اإلرادة أو الطبيعة، ومبا أن اإلرادة يستند إىل قس

 . والطبيعة أقدم من االتفاق، فالسبب األول للعامل هو اإلرادة أو الطبيعة
 إذا كانت تلك األجرام الصغرية متشاكلة الطبائع، فإن حركتها تكون إىل جهة :الثاين

دمة، فإذا افترضنا أن التصادم حاصل كان لزاما على العامل أن واحدة، وال تقع بينها لذلك مصا
 . ال يبقى هلذه املدة، ألن بقاءه على هذا احلال يدل على بطالن هذا الزعم

 لقد قال دميقريطس بعكس ما جيب أن يقوله، ألنه جعل األمر الدائم الذي خيضع :الثالث
لنبات واحليوان غايات معينة، بينما العكس لنظام واحد اتفاقيا، وجعل األمور املتغرية كأحوال ا

 .)150(أوىل
ويتعلق رده عليه ببعض النظريات ) . م.ق4حوايل القرن  (Euclideومنهم إقليدس 

الرياضية، كاشتغاله يف املقالة اخلامسة بإقامة الربهان على إثبات أن نسبة املقدارين املتساويني إىل 
 نظر الرازي ليس يف حمله، ألن العلم بصحة هذه مقدار ثابت متساوية، إن هذا االشتغال يف

 .)151(املسألة علم ضروري 
اللذان يتربعان على ). م.ق322ـ 284(وأرسطو ) م.ق237ـ 427(ومنهم أفالطون 

عرش الفلسفة اليونانية، وحيتالن قمة هرمها، ولقد رأينا يف الفصل السابق، أن الرازي يأخذ 
 رأي أرسطو، وأنه يف مسألة املكان يعارض أفالطون برأي أفالطون يف الزمان ليعارض به

وينتصر ألرسطو، الذي ال يعترب املكان بعدا قائما بنفسه، فالبعد املسمى بالفضاء يف نظره هو 
إما أن يكون حاال يف مادة أو ال يكون حاال يف مادة، ومبا أن القسمني باطالن، فالقول بأن 

 .)152(املكان هو البعد باطل
 :  على أرسطو فكثرية جدا، ويرجع السبب يف ذلك إىل عوامل منهاوأما ردوده

 ـ إن مكانة أرسطو املرموقة بني الفالسفة جعلت الرازي يعتقد أن الرّد عليه ينسحب 1)1(
 . عليهم مجيعا

 ـ ومنها أن الرازي رأى الفالسفة بعد أرسطو يعتقدون يف كتبه اعتقادات عظيمة، 2)2(
 .  ضرب الرأس املدبر، وبذل جهودا مضنية يف سبيل إبطال تلك الكتبومنهم ابن سينا، فحاول
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 ـ ومنها أنه ملا كان إقبال الرازي على الفلسفة من أجل معرفة ما يف كتب الفالسفة 3)3(
للرد عليهم، فليس من أجل ذاهتا، وقد صرح يف مناسبات كثرية أنه صرف شطرا من عمره يف 

عى للرد عليهم مبصنفات كثرية، ككتاب هناية العقول، سبيل معرفة كتب الفالسفة، لذلك س
 .)153(وكتاب املباحث املشرقية، وكتاب امللخص، وكتاب شرح اإلشارات البن سينا، وغريها

وقد صرح يف مواضع كثرية يف مصنفات ويف وصيته، بأنه اخترب املناهج الكالمية وغريها، 
 .  القرآن الكرميومل حيصل منها على طائل، وال جدوى، إال يف طريقة

هذا، ومبا أن مسألة الرد على أرسطو جاءت يف كتبه املطولة فإن حصرها وتناوهلا يف هذا 
 : املقام ليس يف املستطاع، لذلك سنكتفي بذكر بعض الشواهد منها فقط

 إن أرسطو ملا كان يعارض املثل األفالطونية، وحياول إبطاهلا بدعوى أن اجملرد إما أن ـ
شتركا بني هذه األشخاص أو ال يكون، رّد عليه الرازي بأن األول حمال والثاين يكون بعينه م

كذلك، وهو يف هذه املسألة يناصر أفالطون، ألنه ال بد يف كل طبيعة نوعية من شخص باق 
أزيل وأبدي، وأما قول أرسطو بأن أفراد الطبيعة الواحدة مشتركة يف االستغناء عن القابل أو 

 .)154(منقوض بالوجود بل باألجناس واألنواعاحلاجة إليه، فهو 
 هذا، ومن مزاعم أرسطو، أن األمور املتخالفة بالنوع سواء كانت قريبة أو بعيدة، ال ـ

تستقل هبا قوة واحدة كاإلدراك والتحريك وغريها، ويلزم عن ذلك، أن القوى بسائط والبسيط 
 .ال يصدر عنه بالذات إال فعل واحد

و عدم التسليم بأن الواحد ال يصدر عنه أكثر من الواحد، ألن القوة والذي يراه الرازي ه
الواحدة جيوز أن تكون مبدأ لألفعال املتضادة حبسب الشرائط املختلفة كالطبيعة، ويعين هذا أنه 
جيوز أن تكون القوة الفاعلة لألفعال النباتية واحليوانية واحدة، طاملا أن الفعل يتعدد بتعدد 

 .)155(اآلالت
وهو ال يتفق معه أيضا يف مسألة خروج الشيء من القوة إىل الفعل، ألن املوجود  ـ

يستحيل عليه أن يكون بالقوة من كل وجه، وإال كان وجوده نفسه بالقوة، فيصري ما بالقوة 
 .أيضا بالقوة، وعندئذ تكون القوة حاصلة وغري حاصلة يف اآلن نفسه، وذلك حمال
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 فإن حصوهلا لذي قوة، ويكون الشيء احلاصل بالفعل هذا، وإذا كانت حاصلة بالفعل،
إما من كل وجه أو من بعض الوجوه، كما أن املوجود بالقوة فإما أن يكون خروجه إىل الفعل 

 .)156(دفعة واحدة أو ال يكون دفعة واحدة، فاألول يسمى بالكون والثاين باحلركة
ان، والزمان يقدر باحلركة وملا كان خروج الشيء من القوة إىل الفعل باعتبار الزم

والدفعة، فمن املعلوم أن الرازي يعارض متاما أرسطو يف هذه املسألة، ألننا إذا سلمنا خبروج 
الشيء من القوة إىل الفعل على التدريج، فإنه جيب علينا القول بالتولد الذايت لألشياء، ويلزم 

 . يقول بهعنه أيضا القول بنفي الفاعل املختار، وهو ما حياول أن ال 
واملختار : " ويرد عليه أيضا يف مسألة التحيز واحلجمية بإبطال إثبات اهليوىل، فيقولـ
أن القول بإثبات اهليوىل ـ هبذا التفسريـ باطل، فيجب علينا، أن نذكر دالئل املثبتني : عندي

 .)157(."ها ثالثاللهيوىل أوال، مث نعترض عليها ثانيا، مث نقيم الدالئل اليقينية على القول بامتناع
والذي نالحظ على هذه الردود، هو أن الرازي كان يستعمل فيها الطريقة العلمية، 
فيتعرف على الفكرة وحجج القائلني هبا أوال، مث ينقدها، وأخريا ينتهي إىل ما يريد إثباته أو 

التفكري نفيه، وهي تدل على استيعابه ملقاالت الفالسفة وعلى قدرة كبرية ساعدته على تطوير 
 . الفلسفي بنقده وآرائه املتميزة

 هذا، مل يكن رده على أرسطو يف املسائل الطبيعية وامليتافيزيقية فحسب، بل رد عليه ـ
أيضا يف أهم علم لديه، أال وهو املنطق، وبالفعل فلقد ضعف ما قيل يف الفرق بني األوليات 

وينفع . ليات ألجل سالمتها حاصالوالومهيات، ألن ذلك ينفع أّوال لو كان علمنا بصحة األو
ثانيا بشرط اإلحاطة جبميع القضايا اليت ال هناية هلا، ومبا أن هذا متعذر، فال جيوز القدح يف 
القضايا اليت تسمى األوليات، وأن ال يوثق هبا على سبيل اإلطالق، ومبا أهنا مساوية للمقدمات 

ى ال جيعل إحدامها أوىل من األخرى، الومهية يف القوة، فإن قدح كل واحدة منها يف األخر
ويعين هذا أن الومهيات ليست أضعف من األوليات، ألهنا لو كانت كذلك ملا كنا يف حاجة 

فالرازي يرفض التفاوت يف العلوم اليقينية هلذا السبب، وألن حصول . إىل التمييز بينهما
له ال يترتب عليه عدم االحتمال، ولو على أبعد الوجوه، يفقد اليقني يقينيته، وعدم حصو

 .)158(حصول التفاوت
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هذا، هو ما أجاب به الرازي عن الفرق بني األوليات والومهيات وبينها وبني املشهورات، 
 .ولقد اعتمد فيه على مجلة إشكاالت السوفسطائية 

 هذا، وملا كان أنصار أرسطو ال يرون تفاوتا يف التقدمي والتأخري يف مقدمات القياس، ـ
ال يؤثر يف األمور العقلية، بّين هلم الرازي أن الكربى أقوى املقدمتني يف اقتضاء ألن ذلك 

اإلنتاج، وهلذا فإن تقدميها أهم وأوجب، حىت ولو كان اندراج احلد األصغر حتت األوسط أمرا 
 .)159(سهال، ويعين هذا أن التقدمي والتأخري يغري من األمر شيئا

فة اإلسالميني، الذين يقدمون املقدمة الصغرى على هذا، واملراد بأنصار أرسطو الفالس
: الكربى، لتسهيل عملية تداخل احلدود الثالثة يف نظام القياس احلملي، وبالفعل، حسبما يقال

فإنه ال ميكن هدم املنطق إال مبنطق، والفلسفة إال بفلسفة، فلقد وجد نفسه ال يستطيع التخلص 
 .من التفلسف
 فأكثره يتعلق مبسألة هل الدماغ معدن اإلدراك Galénosنوس  هذا، وأما رده على قاليـ

والفهم أم القلب؟ واجلدير بالذكر يف البداية أن الرازي يعود إىل مناصرة أرسطو يف هذه 
املسألة، ألنه كان على حق، واحلق أوىل أن يتبع، فمصدر اإلدراك والفهم هو القلب، ملا تبني 

 ومن أن األعصاب هي آلة اإلدراك، والدليل عليه، أن عنده من أن القلب هو منبت األعصاب،
احلركة اإلرادية ال تكون إال بآلة صلبة قوية، وملا كان الدماغ غري متوفر على الصالبة املطلوبة، 
وكنا جندها يف القلب، ألن حلمه شديد القوة، فيه عضالت كثرية، وهو أصلب حلم يف جسم 

 . اإلدراك، هبذه احلقائقفالقلب هو مصدر الفهم و. )160(اإلنسان
إن الرازي ال يتردد يف التذكري هبذه احلقائق، وال يف معارضة قالينوس كلما خاض يف هذه 
املسألة يف مصنفاته، فهو ينفي نفيا قاطعا أن تقوم داللة يقينية على أن منبت األعصاب هو 

 والغم، ويرفض يف الدماغ، والحظ أن قالينوس متناقض، ألنه جيعل القلب مبدأ الغضب والفرح
الوقت نفسه، أن يكون قوة مدركة، مع العلم بأن الغضب عبارة عن دفع املنايف، ودفع املنايف ال 
يصح إىل بعد الشعور واإلدراك بكونه منافيا، وهكذا فإنه يتناقض وال مناص له من التناقض إال 

 .)161(أن يسلم بأنه حمل العلم واإلدراك
ازي على الفالسفة اليونانيني، وفيما يأيت ردوده على هذا آخر الكالم عن ردود الر

 .املشائية اإلسالمية
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 :ردود الرازي على املشائية اإلسالمية: املسألة الثانية
تعترب ردود الرازي على املشائني اإلسالميني شاملة، ألنه مل يستثن واحدا منهم، ال أبا 

ا الربكات البغدادي ، وال أب)هـ428ت(، وال ابن سينا)هـ393ت(نصر الفارايب 
يرى األول والثاين حسب الرازي : ونبدأ بذكر رأيهم يف ماهية الزمان، فنقول). هـ555ت(

 .)162(أن الزمان مقدار حركة الفلك األعظم، وأما الثالث فريى أنه مقدار امتداد الوجود
 أي ولقد رأينا قبل قليل أن الرازي يعارض أرسطو يف مسائل كثرية منها مسألة الزمان،

يرفض تفسريه باحلركات، ألنه غين عن كل احلركات، ودليله هو أن مقدار احلركة يف احلقيقة 
هو عبارة عن مقدار امتداد احلركة، وأن امتداد احلركة ال وجود له يف األعيان، هكذا، فلو 
كان الزمان مقدارا للحركة، لكان صفة من صفات احلركة، ومبا أن كل صفة حتتاج إىل 

ا، فالزمان حيتاج إىل احلركة، وهو باطل، والعكس هو الصحيح، أي أن احلركة املوصوف هب
 . هي اليت حتتاج إىل الزمان

هذا، ويظهر بطالن ما ذهب إليه الفالسفة يف الزمان بدليل آخر،وهو لو كان الزمان 
 مقدارا للحركة، لكّنا مىت فرضنا عدم احلركة، وجب فرض عدم وجود الزمان، ومبا أن التايل

 .)163(باطل، فاملقدم مثله
، فنعرضه بناء على تفسري ظاهرة عودة )هـ288ت( هذا، وأما رده على ثابت بن قرة ـ

املدرة إىل األرض إذا رميت إىل فوق، حيث يرى املشاؤون عامة أن سبب عودهتا هو طلبها 
 تابع لكلية األرض، ألن طبائع األجرام تابعة حلصوهلا يف أحيازها، وحصوهلا يف أحيازها

إن هذا باطل عند الرازي، ألن حصول كلياهتا يف أحيازها يستدعي سببا آخر، ليس . لطبائعها
هو ما ذكره ثابت، ويعين هذا أنه خلصوصية زائدة، وهكذا فاملتمسك باختصاص الكليات 
بأحيازها ميكن معارضته باختصاص تلك الكليات بتلك الطبائع املخصوصة، وباختصاص 

 اجلزئية، وأما التمسك حبركة أجزاء العناصر إىل أحياز كلياهتا، كعودة املدرة األجزاء بأحيازها
 .)164(إىل األرض بعد رميها إىل فوق فيستحيل، النفكاك اجلزء املعني عن حيزه الكلي

 هذا، ولقد استخف الرازي بالكندي حينما ذكره يف مسألة لغوية، وردت عنه يف ـ
إين أجد : وقال له) هـ286ت(ها أنه ركب إىل املربد ومؤدا ).هـ304ت(رواية عن األنباري

إن : إن عبد اهللا قائم، ويقولون: عبد اهللا قائم، ويقولون: يف كالم العرب حشوا، فهم يقولون
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بل املعاين خمتلفة الختالف األلفاظ، فقوهلم عبد اهللا قائم إخبار عن : عبد اهللا لقائم، فقال املربد
إن عبد اهللا لقائم، جواب : قائم، جواب عن سؤال سائل، وقوهلمإن عبد اهللا : قيامه، وقوهلم 

 .)165(عن إنكار منكر لقيامه
هذا، ومل جند شيئا يذكر للكندي من الناحية الفلسفية يف مصنفات الرازي، وال ندري 

 .السبب يف ذلك
 وجند من جهة أخرى، أنه أوىل اهتماما كبريا بفلسفة حممد بن زكريا الرازي ـ

وأن هذا األخري مل ينج من النقد الالذع، بسبب ما كان يصرح به من أفكار ال ، )هـ313ت(
تتفق مع املنطق السليم، كإحيائه ملذهب ُيرجع سبب حدوث العامل إىل عشق النفس على 

 .اهليوىل، وهو مذهب أطلق الناس من أجله ألسنتهم فيه
لطريقة اليت سيتبعها، ولقد عقد الرازي العزم على رد هذا املذهب، فحدد يف البداية ا

وهي طريقة االستقصاء، وبالفعل فقد عرض املذهب مبقدماته، مث انتقل إىل سؤاالت وجوابات 
ليتضح املقصود، ويف األخري انتهى إىل إبطاله، ورأى أن القائلني بأن إله العامل موجب بالذات 

ل اإلله ال جيب أن تكون ينكرون هذا املذهب، وأما الذين يقولون بالفاعل املختار، أي بأن أفعا
واقعة على وفق مصاحل اإلنسان، فهؤالء ال يلتفتون إىل هذا املذهب أصال، وحجتهم يف ذلك 

 .)166(أن اإلله رحيم كرمي ال يفعل فعال مؤملا وضارا 
 هذا، ولقد كان الرازي يتهم املشائني اإلسالميني بعدم اإلخالص لألرسطية، ألهنم ـ

إن الزمان عبارة عن مقدار الوجود، وإذا كان : الربكات الذي قاليأتون بكالم مبهم، كأيب 
املراد بذلك هو مقدار امتداد الوجود، فهو باطل، ألن امتداد الوجود عبارة عن بقاء الشيء 
ودوامه، وبقاء كل شيء ودوامه صفة قائمة به، كما أن بقاء الشيء ودوامه غري بقاء ودوام 

ضي إىل القول باجتماع األزمنة الكثرية دفعة واحدة، وهو حمال، اآلخر، ومبا أن التسليم هبذا يف
 .)167(فيكون قول أيب الربكات باطال

إن هؤالء املشائني اإلسالميني يذكرون متثيالت لتقريب الفهم يف مسألة الزمان كتمثيل 
ها اآلنات بالنقط، فالنقط حتدث خطا حبركتها، تشبهها اآلنات اليت حتدث مثلها زمانا بامتداد

وسيالهنا، فهي تشبهها، ولكن تشبيهها غامض، ألن حركة النقطة على السطح أمر مشاهد، 
وأما حركة اآلن فأمر غري قابل للمشاهدة، وإذا زعم أحد أنه يتحرك فعلى أي شيء يتحرك؟ 
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وهو يتحرك على أجرام األفالك أم على العناصر؟ إن هذا األمر صعب التصور، مع العلم ال 
ه يف قول أصحاب أرسطو، وهم ال يقبلون حبصول الزمان من اآلنات يليق ما مثل ب

 .)168(املتتالية
هذا، وكان يرّد على أيب الربكات البغدادي يف مسائل كثرية، خالفا ملا هو شائع من أنه 

أبو "وإذا عرفت هذا الدليل، عرفت أن السؤال الذي ذكره :"كان على هداه، فهو يقول عنه
 .)169("لق له هبذا الدليل البتةساقط، ال تع" الربكات
 هذا، وأما رده على ابن سينا، فإنه يتميز بالصرامة املعهودة منه، وما قيل عن تأثره ـ

بالشيخ، بسبب ترديده هلذا االسم الكبري يف مصنفاته، والهتمامه بالكتب اليت شرحها له، 
 أمر غري قائم على ككتاب اإلشارات والتنبيهات، وعيون احلكمة، والقانون يف الطب، فهو

 .أساس صحيح
 ولكن ترديده ألقوال الشيخ وامسه، ليس كله من أجل بسط فلسفته واتباعه، ولكن من 
أجل مناقشة آرائه والرد عليها، فاملنهجية تقتضي عرض اآلراء وحججها أّوال، مث مناقشتها 

 . اليت يذكره فيهاثانيا، مث البت يف صحتها أو فسادها ثالثا، وهذا مشاهد يف معظم املواقع 
وإذا كان، وال بد من اإلتيان بشواهد إلثبات هذه الدعوى، فإننا سنتعرض هلا يف املبحث 

 .القادم، الذي خصصناه هلذه املسألة
هكذا، فلقد كان الرازي يرد على املشائية اإلسالمية يف أكثر املسائل الفلسفية الكربى، 

ب، وحياول دائما قلعها من جذورها، حىت ال حيث مل يترك هلا متنفسا، فهو يراقبها عن كث
يبقى هلا منبت، ميكن أن ترجع منه، لذلك فإنه مل يكتب هلا املزيد من االنتشار بعد الرازي إال 

 . مبقدار ما كانت منتشرة به أو أقلّ من ذلك
وبالفعل، فهو يرفض أدلة الفالسفة يف أكثر املطالب اليت حياولون إثباهتا، ويصفها بأوهن 

 بيت العنكبوت، ألن العقول البشرية ضعيفة، والعلوم اليت يبتكرها اإلنسان حقرية، وأما من
َوَيْسأَلوَنَك َعِن الرُّوِح : (ويستدل بقوله تعاىل. )170(احلق كل احلق فهو ما جاء يف القرآن الكرمي

وهذا الذي جعله ينتقد املشائية . )171()الًقُِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلِْم ِإلَّا قَِلي
 . اإلسالمية نقدا شديدا، ألهنا بعيدة يف نظره عن احلق، الذي هو موجود يف القرآن الكرمي
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 : ردود الرازي على الفكر الشرقي القدمي: املسألة الثالثة  
 متهما بتطرقه رأينا يف املبحث الرابع من الفصل الثالث من هذا الباب، أن الرازي كان

إىل الفكر الشرقي القدمي، أي بذكره وعنايته باحلكماء القدماء يف شىت احلضارات، وإعجابه 
ببعض حكمتهم، وتأليفه يف علومهم، مثل علم الفلك، وما يتفرع عنه، من مباحث التنجيم 

 :واجلواب على ذلك بوجوه. والسحر
ض مصنفاته، ككتاب لقد استدل خصومه على تلك الشبهات ببع: الوجه األول

وكتاب السر املكتوم، . املباحث املشرقية وتعين عندهم كلمة مشرقية التراث الشرقي القدمي
 : وكتاب االختيارات العالئية، أهنما يف مسائل التنجيم والسحر، واجلواب على ذلك بأمرين

 ليس غرضه من ذكر حكمة وعلوم أهل الشرق القدمي التمسك هبا، والسري على: األول
هداها، ولقد كان من واجب هؤالء اخلصوم قبل الطعن يف تلك املؤلفات أن يتحروا الغرض 
منها، وأن يذكروا ما جاء يف القرآن الكرمي من ذكر لفرعون وقارون وغريمها من الطغاة 
واملفسدين والضالني واملضلني، وأن يتأملوا كيف ذكروا، ألن العربة ليس يف جمرد الذكر، بل 

 وقياسا على ذلك، فإن تناول الرازي للفكر الشرقي القدمي ينبغي البحث عن بالغرض منه،
غرضه، وملا كان غرضه ليس التشهري به، أو نشره أو الدعوة للتمسك  به واعتناقه، فغرضه 

 .احلقيقي مل يكن إال للبحث فيه، ومعرفته للرد عليه
سبة ملؤلفاته الكثرية يف العقل إن املؤلفات اليت اهتم هبا تعترب قطرة يف حبر، بالن: الثاين

والدين، ومن أراد املوازنة بني هذه وتلك، فعليه بالعودة إىل قائمة مصنفاته يف الفصل الرابع من 
الباب األول، فيظهر من عناوين ومضامني كتبه كلها، أهنا يف الرّد على مجيع أصناف اإلحلاد، 

 .ومناصرة لعقيدة التوحيد، ومدافعة عنها
والدليل على أن مراده من التأليف يف فنون احلضارات الشرقية القدمية هو : الوجه الثاين

الرّد، والتمييز بني احلق والباطل، فبيان ذلك من املنهج العلمي الذي يتبعه، هو أن أهل العقائد 
غري اإلسالمية يزعمون أهنم يتمسكون بالدالئل العقلية، وأنه ال يستطيع أي عامل أن يبطل 

 ببحث مسائلهم، ومناقشتهم فيها بطريقة العقل، ولقد متكن الرازي من النيل عقائدهم إال
منهم، باتباعه هلذه الطريقة العلمية، ألهنا جعلته يرد عليهم عن بصرية، وليس عن جهل، فتأليفه 
يف سائر العلوم والفنون املعرفية يدل كله على تفتحه على مجيع احلضارات وثقافاهتا، وهي مهما 
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فة، فمع ذلك حتمل يف طياهتا شيئا ما ميكن االنتفاع به معرفيا، وهو أن نتعرف كانت منحر
 . على األقل على فسادها لنتجنبه

وأما سبب انطالقه يف حبث املسائل والعلوم من املاضي البعيد فريجع إىل مبدأ اقتنع به، 
 .)172(وهو أن أصول املذاهب والعلوم تنبين على النقل عن السلف

آخر، وهو أن دفع الشر أهم من جلب اخلري، ألن دفع الشر يقتضي إبقاء وهناك مبدأ 
األصل الذي هو أهم من حتصيل الزائد، وألن إيصال اخلري إىل مجيع الناس غري ممكن، بينما دفع 
الشر عنهم ممكن، هذا يعين أن عدم دفع الشر شر، وأما عدم إيصال اخلري فيحتمل أن ال يترتب 

 .)173(لناس على السالمةشيء عليه، وأن يبقى ا
ولعل هذا املبدأ هو الذي كان دافعا له، لكي خيوض يف الفكر الشرقي القدمي، من أجل 
دفع ما فيه من الشر، وبيان فساد معتقداهتم فيه، ال سيما وأن فرقا كثرية كاملانوية واملزدكية 

ا إىل هذا الفكر، وغريمها، تنتسب إىل اإلسالم بوجه أو بآخر، وهي يف احلقيقة ترجع جذوره
 . وللرّد عليها، فال بد من العودة إىل األصل

هذا، ويعترب الرازي يف تاريخ الفكر اإلسالمي من األعالم الكبار، الذين : الوجه الثالث
حاربوا أهل العقائد املخالفة، مثل العقائد الشرقية الدخيلة أو املتبقية، اليت تغلغلت يف أوساط 

 . املسلمني من أجل تضليلهم
ولذلك، فإننا سنتعرف على ردوده على الفكر الشرقي من خالل ردوده على الفرق 

 .املتطرفة واملنحرفة، وإن كانت تتظاهر باإلسالم
 ومن هذه الفرق فرقة صوفية، هي املباحية أو اإلباحية، اليت تقوم على دين مزدك، ـ

يعة حبفظهم لطاعات وكان أصحاب الفرقة السابقة خيالفون الشر. )174(وتسمى املزدكية
 .)175(وتلبيسات ال عالقة هلا هبا

 ومنها الرتعة الباطنية اليت ابتدعها رجل من األهواز يقال له عبد اهللا بن ميمون ـ
وقد ساعده يف دعوته أوالد ملوك العجم من اجملوس، بسبب حقدهم على اإلسالم . )176(القداح

لقد ضلت هذه الدعوة خلقا كثريا يف بالد واملسلمني، وبقاء الرتعة اجملوسية يف نفوسهم، و
العجم، ويف بالد املغرب ومصر، ألن أصحاب هذه الدعوة استقروا يف هذه البالد، حبركة 

وقد . الذي أخذ إجازة الدعوة من مصر، ورجع إىل بالد العجم لنشرها. )166(احلسن بن الصباح
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عوة تفسد يف الدين أكثر من مجيع إن مثل هذه الد: استمرت فتنته إىل زمان الرازي، وقال عنها
الكفار، ألن أصحاهبا يزعمون أن العقل إن كان كافيا فليس ألحد أن يعترض اآلخر، وإن مل 
يكن كافيا فال بد من إمام، واجلواب عليه، أن عدم االحتياج إىل العقل يعين عدم متييزهم بني 

م ومن هو؟ مما يدل على أن رأيهم يف احملق واملبطل، وأما أن اإلمام حمتاج إليه، فأين ذلك اإلما
 .)178(اإلمامة يف غاية اجلهل

، وهو رجل )هـ294ت( ومنها أيضا الرتعة القرمطية، اليت تنسب إىل محدان القرمطيـ
متوار، دعاه أحد دعاة الباطنية إىل معتقدهم، فقبل الدعوة، مث صار يدعو الناس إليها، وقد أضل 

 . خلقا كثريا
، وهو من أصحاب أيب مسلم )هـ163ت(أتباع املقنع اخلراساين وكذلك املقنعية ـ

الذي ادعى النبوة مث األلوهية من طريق التناسخ، واجتمع عليه خلق ). هـ137ت(اخلراساين 
 .)179(كثري، وأضلهم ضالال كبريا

وال شك أن مثل هذه الرتعات لقيت من يبّين للناس فسادها، كالرازي الذي بذل جهودا 
قاذ الناس من ضالالهتا، ويظهر ذلك يف مناظراته ومصنفاته، لقد كان كلما تطرق معتربة يف إن

 . إليها ال يترك آراءها متر دون فحصها ونقدها
 لو كان له شيء من االحنراف عن الشريعة يف مصنفاته وحياته ملا أقدم :الوجه الرابع

، أنه مل يدخل أحد مثله على الطعن يف هذه الفرق وغريها، وملا عرف العام واخلاص من الناس
 . يف معارك طاحنة مع الفرق الضالة، سواء اخلارجة عن اإلسالم صراحة أو اليت تتظاهر به

وهلذا، فإنه مهما طعن فيه خصومه وحساده، فإهنم مل يستطيعوا النيل منه، ألن نيته حسنة 
مل مبقتضى الشريعة يف اإلقدام على تناول الفكر الشرقي القدمي، فهو املفكر املنهجي، الذي يع

 . قدر املستطاع
لقد كان يرى أن اخلطر كل اخلطر على الدين يأيت من طريق التشبيه، ويرى أيضا أن 
مذهب املشبهة هو رأس الكفر، ويعين هذا أن كل مذهب يقول بأن اهللا تعاىل جسم، هو 

 .)180(ينمذهب قد احنرف عن جادة الصواب عقال، ألن العقل ال يسلّم بذلك، ناهيك عن الد
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وإذا كانت بعض الفرق اإلسالمية ضالة عنده بسبب القول بالتشبيه والتجسيم، فما بالك 
. )182(واملانوية.)181(بفرق قائمة على معتقدات الشرق القدمي، كاملزدكية، والزرادشتية 

 . ، وغريها)183(والصبائية
لى أمور باطلة، أن الشرائع تشتمل ع:  لقد كانت اجملوسية تقدح يف النبوة، وتقولـ

لذلك فالقول هبا باطل، وقوهلم بوجود إهلني متحاربني، واحد منهما هو إله اخلري يستعني جبند 
املالئكة، وآخر هو إله الشر يستعني جبند الشياطني، طبعا هذا باطل عند الرازي، ألن العقل 

 .)184(ينفر من مساعها
ض قضايا الفلك، كاقتران بعض  هذا، وأما رّده على تنكلوشا البابلي، فيتعلق ببعـ

: الكواكب مع القمر، وكأثر ذلك على أحوال البشر، وهي قضايا ال يوافقه عليها، ويقول عنها
 .)195("هذا فيه نظر، ألنه يف هذه احلالة يكون يف احملاق، وهو ال يصلح لعمل"

تطاع أن و هذا يدل منه، على أنه لو مل يكن عاملا بأحوال الفلك وأسس التنجيم، ملا اس
 . ينتبه إىل عدم حصول االقتران بني كوكب ما والقمر

واحلق أنه اشتغل بعلوم الفلك بغرض إبطال السحر وتكذيب أهله، الذين يطعنون يف 
النبوة، ويفسدون أكثر مما يصلحون، وال عجب يف أن جند علماء األصول كإمام احلرمني 

نظر يف هذا الباب، بينما غرضهم يهتمون بال) هـ505ت(، وأيب حامد الغزايل )هـ478ت(
 . من ذلك هو التمييز بني املعجز والسحر

هذا، ويتفق حذاق علماء األصول على أن وجود الصانع يثبت بأدلة خمتلفة، منها 
االستدالل بأحوال الفلك، وهو قسم من أقسام الدالئل اليت عّول عليها الرازي يف ردوده على 

 .  الصانعالعقائد املخالفة، يف إثبات وجود
وبالفعل، فالعقول عندما تتأمل أجرام الفلك وحركاهتا تدرك بالبداهة أهنا ليست على 

الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوِبِهْم : (العبث والسفه، وأهنا على ما قاله اهللا تعاىل
 َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطالً ُسْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب َوَيَتفَكَُّرونَ ِفي َخلِْق السََّماَواِت َوالْأَْرِض

إن ما يظهر صرحيا يف اآلية، وما يثبته العقل، ليدل على أن املتأمل يف الكون ال . )186()النَّاِر
يسعه إال أن يقّر بوجود مدبر قاهر حيركه ألسرار خفية، وحلكم لطيفة هو املطلع عليها، أما حنن 

 .)187(ا ـ حسب الرازي ـ إال اإلميان هبا على اإلمجالفليس عندن
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هذا، ومن منافع النجوم، أن اهللا تعاىل زين السماء هبا، وحيصل هبا قدر من الضوء ليال، 
كما حيصل هبا تفاوت يف أحوال الفصول، وجعلها تعاىل عالمات يهتدى هبا يف ظلمات الليل 

وجعلها أيضا رجوما . )188("م هم يهتدونوعالمات وبالنج: "يف الرب والبحر، فقال عنها
ألن الشياطني يعملون على إخراج الناس . )189("وجعلناها رجوما للشياطني: "للشياطني، فقال 

 .)190(من نور اإلميان إىل ظلمات الكفر
: هذا، وأما من حرَّم النظر يف علم النجوم، فهو خمطئ، ويرفض الرازي هذا احلكم فيقول

لنظر يف علم النجوم حرام مطلقا، ألن من نظر فيه ليستدل به على التوحيد، إننا ال نسلم أن ا
فهو قائم بأعظم الطاعات، بالنسبة إليه، وهلذا السبب استحق إبراهيم عليه السالم املدح بالنظر 

 .)191(يف النجوم
فهي إما أن حتدث بدافع اإلعجاز، وإما أن حتدث : ومن الواضح أن اخلوارق على وجهني

 السحر، ومبا أن املعجزة والسحر متشاركتان يف التخييل، فالبد من التفريق بينهما، وهو بدافع
املراد عند الرازي، بدعوته إىل املعرفة بالسحر، ألن إبطاله من قبل العلماء ممكن طاملا عرفوه 

 .)192(ومتكنوا منه، وأما املعجز فليس كذلك
 السحر حيدث عن طريق التأثريات ويلزم من هذا، أن اخلوارق ليست كلها سحرا، ألن

النفسانية، كأن يتوهم شخص أن القمر منشق، بواسطة التأثري النفسي، والقمر يف حد ذاته مل 
حيدث فيه شيء، وأما املعجز فهو خارق حيدث يف احلركات اآللية للفلك، أو يف ذات األجرام 

 .)193(وليس جمرد وهم
ن علم السحر غري قبيح وال حمظور باتفاق هذا، وأما كون السحر حراما أم ال، فريى أ
هل يستوي الذين يعلمون والذين ال : "احملققني، ألن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعاىل

وألن السحر لو مل يكن يعلم ملا أمكن الفرق بينه وبني املعجز، وملا كان العلم . )194("يعلمون
لم بالسحر واجب، وهو حرام على باملعجز واجبا، فكيف يكون حراما، وهكذا فتحصيل الع

من كان غرضه الفساد أو الظلم، ومن يقوم به هلذا السبب كافر على اإلطالق، وكذلك من 
 .)195(اعتقد بأن الكواكب هي املدبرة للعامل، واخلالقة ملا فيه من احلوادث واخلريات والشرور

لم الفلك، ومنه السحر هذا، وأما التمييز بني الغرضني، فيدل على أن الرازي أقدم على ع
بغرض التمييز بني املعجز والسحر، وإذ جتىن عليه خصم أو حسود ورماه بالسحر فقد كذب، 
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ألنه كان ينقب يف عجائب الكون من أجل االستدالل عقال على وجود الفاعل املختار، 
  . واملدبر اجلبار الذي ال تأخذه ِسنة أو نوم

 ة إىل مصنفاته، فإنه سيجد فيها ال حمالة أنه يتناولومن أراد التأكد من ذلك، فعليه بالعود
مسائل الفلك، مبا يف ذلك التنجيم والسحر بطريقة معرفية حمضة، وللغرض الشريف، وأنه مل 
تصدر منه زلة صرحية تضعف عقيدته، فهو عامل شديد اإلميان باهللا تعاىل، موهوب العقل، نافذ 

  . البصرية، وعايل اهلمة
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 استدراك الرازي على ابن سينا: املبحث الثالث
إن اجلواب على إشكالية العالقة بني الشيخني الرازي وابن سينا يكون بتقسيم هذا املبحث إىل 

  :قسمني، األول يف املقدمات والثاين يف الشواهد
إن عالقة الرازي بفلسفة ابن سينا تتميز بالقبول والرفض معا، فهو . يف املقدمات: القسم األول
كونه مأل مصنفاته بذكر اسم الشيخ وآرائه يف كل العلوم والفنون، وبالفعل   جهةسيناوي من

فهو يعرض تلك اآلراء، مث يشرحها بعباراته، ويدعم بعضا منها حبجج من عنده، حىت تصري 
واضحة، وقابلة للتسليم أو الرفض، ولقد شرح له أيضا كتبه، كشرح اإلشارات، الذي 

  . اب اإلشاراتاختصره يف كتاب صغري مساه لب
ومع ذلك، فإنه مل يكن جمرد شارح لكتبه أو ناقل لفلسفته، بل كان هلا ناقدا شديدا، 
حىت اهتم بشدة التهجم عليها، وهذا كلما رأى فيها شيئا ال يستقيم مع العقل السليم أو ال يتفق 

  . مع الشريعة اإلسالمية
ة ابن سينا فحسب، بل يسعى ومما ال شك فيه، أن هذا االستدراك ليس املراد منه فلسف

من خالله أيضا إىل الرّد على املشائية، وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أنه مل يكن رهينة 
  .لفلسفة ابن سينا خاصة، وللفلسفة املشائية عامة، بل كان فيلسوفا مستقال بفلسفته
ا التقليل من شأن والدليل على ذلك، أن املشائية بعده، ملا شعروا بالضائقة عليهم، حاولو

استدراكاته على أوليائهم، والطعن يف شروحه، واعتربوها جترحيا، ال شرحا، ومن املمكن أن 
يرجع اعتراض هؤالء اخلصوم إىل أسباب غري موضوعية، كاعتناقهم للفلسفة املشائية مذهبا يف 

ا فلسفة من احلياة، وإال فبماذا نفسر إصرارهم على التقيد هبا؟ هذا وإذا كانوا يعتربوهن
  الفلسفات، فلماذا مل حياولوا االستفادة من تلك االنتقادات املوجهة إليها لتطويرها؟

ومما يتهم به الرازي لدى املؤلفني املعاصرين، أنه يسعى بنقده لفلسفة ابن سينا إىل تنقيح 
ملتبصر وهو اهتام باطل، ألن الباحث ا. )196(آرائه وتقويتها من أجل توظيفها، فيما يذهب إليه

إذا أمعن النظر يف مصنفاته، فإنه سيالحظ أنه مل يسلم مبقوالت الشيخ ومراميه، على الرغم من 
املعرفة اجليدة هبا، وأما تنقيحه أو تقويته آلراء الشيخ فلم يرم بذلك إىل توظيفها فيما يذهب 

   .إليه، ألن ما يذهب إليه يف احلقيقة ال يتدعم بتلك اآلراء اليت يعارضها بقوة
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 وال ننكر أنه كان يفعل ذلك، لكن من أجل الرّد على السيناوية خاصة واملشائية عامة، 
والدليل على هذا، ما ذكره يف مقدمة شرح كتاب عيون احلكمة، أنه تردد يف اإلقدام على 

  : شرحه، ملا سأله بعض أصحابه ألسباب منها
مرة، ألنه مل يتعرض أحد لتحليل إن اإلقدام على شرح هذا الكتاب يعترب مغا:         األول

  .تركيباته
ومنها أنه كان خيالف مضمون الكتاب مجلة وتفصيال، فخشي أن يقع يف مثالب :        الثاين

عديدة، فهو إن داهن وهادن صاحبه فيما يذهب إليه، أصبح كالراضي بتوجيه العباد إىل 
  .لسنة اخلزي واخلذالنمسالك الغي والعناد، وإن عزم على الكشف والبيان، وقع يف أ

ومنها أنه الحظ على الكتاب عددا من اآلفات، منها أنه غري مبين على املنهج : الثالث
القومي والصراط املستقيم، ومنها أيضا أن الكتاب صغري احلجم، ويف اعتقاد اجلمهور أنه كثري 

  . علىشرحهلذلك تردد يف اإلقدام.)197(العلم، بسبب أن مصنفه يف هذا العلم عظيم االسم
  :      وأما األسباب اليت يذكرها دافعة على شرحه فهي

كان ال بد من اإلقدام على شرح هذا الكتاب، حىت يثبت خلصومه على مدى :        األول
  .تواضعه العلمي، وعدم غروره واعتداده بالنفس، وهذه شيمة العلماء األفذاذ

رين وكالمها مر، وأنه اختار األمر الثاين فهو ليكشف فيه أنه ال مفّر من أحد األم: والثاين
وهو يعلم أن ألسنة الناس ال جتدي أمام احلق، وأن راحة الضمري سيجدها يف هذا األمر ال يف 

  .األمر األول
  . فليبني مدى خمالفته ألهداف هذا الكتاب ما دام غري مبين على املنهج القومي: والثالث

 جهده اخلاص، مع التحلي بالروح العلمية، وقد هكذا، فلقد قرر أن يشرحه، اعتمادا على
بل كل ما غلب على ظين فساده، أفسدته مبقدار ما استطعت، وما غلب :"عرب عن هذا بقوله

  .)198("على ظين صحته قررته مبقدار ما قدرت
سنعمل على استخراج شواهد من استدراك الرازي على ابن . يف الشواهد: القسم الثاين
  . علوم وفنون خمتلفة، حىت يظهر جليا أن استقالله حقيقة وليس خياالسينا من مصنفاته يف

 لقد ذكر الرازي أن الشيخ ملا أراد التمييز بني لفظي املعرفة والعلم، جعل املعرفة عبارة ـ
عن إدراك اجلزئيات، والعلم عبارة عن إدراك الكليات، وإذا كان العلم إدراكا، فإن املدرك 
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فسه، وإن أدركه ثانية، وأدرك مع إدراكه له أنه هو ذلك األول، قيل لشيء، فيحفظ أثره يف ن
لإلدراك الثاين هبذا الشرط معرفة، وليس علما، وهناك خطأ يف مسألة اإلدراك منذ البداية، يف 

اليت هي " إما"تعريف الشيخ، على أنه إما تصور وإما تصديق، ويرجع هذا اخلطأ إىل صيغة 
ال يوجد عناد بني التصور والتصديق، وإذا كان التصور شرطا للتصديق للعناد، بينما يف احلقيقة 

التصور إما أن يكون معه التصديق وإما أن ال يكون : فال عناد بينهما، ومن األفضل أن يقال
  .)199(معه التصديق

وهبذا التعريف لإلدراك عند الرازي ميكننا احلديث عن مستويات اإلدراك أو أنواعه، ألن 
لذلك يكون الفرق بني التصور . ا تصوريا فقط، وإدراكا تصوريا تصديقياهناك إدراك

  .والتصديق كالفرق بني البسيط واملركب
 أما مسألة أن العلم باملاهية موقوف على العلم بأجزاء املاهية، فابن سينا يذكر فيها أنه ـ

. ة على سبيل التفصيلال يدعي أن العلم باملاهية املركبة مشروط بتقدم العلم بأجزاء تلك املاهي
والذي يراه الرازي، أن قوله هذا فيه خطأ غري مسموح به، ألننا إما أن نسلم أن العامل باملاهية 

العلم : املركبة مسبوق بالعلم بأجزائها أو ال نسلم ذلك، فإن مل نسلم بذلك، فسيبطل قوله
جزاء املاهية، البد أن يكون باملاهية مسبوق بالعلم بأجزائها، وأما إذا سلمنا بذلك، فالعامل بأ

عاملا بكل واحد من تلك األجزاء، ويكون علمه بكل واحد منها غري علمه باآلخر، فيكون 
  .)200(العلم باملاهية غري مشروط بالعلم بأجزائها على سبيل التفصيل خطأ: قوله

 هذا، ولعل االختالف يف حد العلم ينجر عنه االختالف يف كون املنطق هل هو علم ـ
  . م ال؟ وهو حبث يبدو لفظيا، ولكنه حبث له اعتبار يف احلكم على املنطق أنه علمأ

يرى الرازي أن املنطق يبحث يف املعقوالت، حسب تعريف موضوعه، وهو حبث يف 
املعقوالت الثابتة من حيث أنه كيف ميكن ترتيبها إىل تعرف اجملهوالت، إن املعقوالت خمتلف 

رج أم يف الذهن أم فيهما معا؟ أما من ظن أهنا ما له وجود يف فيها، هل هي موجودة يف اخلا
اخلارج، فاملنطق عنده ليس علما، وأما من ظن املعقوالت ما له وجود ذهين فقط، فاملنطق عنده 
أيضا ليس علما، هذا وأما من جعلها حبثا عن كل ما له وجود، سواء كان يف اخلارج أو يف 

  .)201(الذهن، فاملنطق عنده علم
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ذا، لقد اعترض الرازي على إيراد ابن سينا لكتاب املقوالت يف علم املنطق، بسبب ه
التعريف السابق ملوضوع املنطق، حيث يرى أن هذا الكتاب ال تعلق له باملنطق البتة، وإمنا هو 

وأما إيراده يف علم املنطق فغريب، ألن املقوالت عنده حبث عن . )202(أحد أبواب العلم اإلهلي
خالفا للمنطق الذي هو حبث عن األعراض . )203( املفردة، اليت هي املعقوالت األوىلاملعاين

  .العارضة للمعقوالت الثابتة، كما جاء يف تعريفه
 هذا، وجنده بعد أن أكد على رفض إقحام كتاب املقوالت يف علم املنطق، يبقى عليه ـ

 يف عددها، حيث حصرها يف شروحه كما ورد عند املتقدمني، حىت وإن كان يعارضهم أيضا
اجلوهر، والكم، والكيف، والنسبة، وهذه األخرية مجع فيها باقي : يف أربع مقوالت فقط، هي

  . األول تناول فيه مقولة اإلضافة، والثاين مجع فيه الباقي: املقوالت األخرى، وقسمها إىل قسمني
رابه يف تعريف كما الحظ على الشيخ يف هذه املسألة، أنه كثري االضطراب، مثل اضط

واضطرابه فيما يتعلق بشرائط التناقض حيث جعلها مثانية . )204(بعض املقوالت كمقولة الوضع
وحدة املوضوع ووحدة احملمول : شرائط جمتمعة حىت يتحقق التناقض، وهي يف نظره  ثالثة

ة الشرط، ووحدة الزمان، أما اخلمسة الباقية، فهي كاملكررة، ألهنا تندرج يف هذه الثالثة،فوحد
ووحدة اجلزء والكل، تدخالن يف وحدة املوضوع، وأما وحدة اإلضافة ووحدة القوة والفعل 

  .)205(ووحدة املكان فتدخل يف وحدة احملمول
واعلم أن كالم الشيخ مشعر بأن الدوام : " ويرّد عليه يف تصوره للجزء والكل يف قولهـ

 الكليات، فال ينفك عن الضرورة، وأنت يف اجلزئيات، قد ينفك عن الضرورة، وأما الدوام يف
تعلم بأن هذا ليس من مباحث املنطقي، بل جيب على املنطقي أن يعرف الفرق بني جهة 

  . )206("الضرورة وجهة الدوام، سواء تالزما أو مل يتالزما
 إن تلك االعتراضات السابقة متعلقة بتحديد ما يدخل يف موضوع املنطق، وما ال ـ

إنه خيالفه .  مسائل املنطق يف حد ذاهتا، فهو خيالف فيها الشيخ أيضا يف أكثرهايدخل فيه، وأما
يف مسألة الفصول واألجناس، إذ يرى أن مذهب الشيخ فيها غري مستقيم، ألنه جعل الفصل 
األخري هو العلة األوىل، واجلنس العايل هو املعلول األخري، وهذا ال ميكن االستدالل به على 

ملتصاعدة، ألن الربهان إمنا قام على انتهاء املمكنات إىل علة أوىل ال إىل معلول تناهي األجناس ا
حيث أن الفصل هو الصفة واجلنس العايل هو املوصوف . أخري، ويذهب هو إىل ما خيالف ذلك
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المتناع اقترانه جبنس واحد، ومىت . األول، واملشهور أن الفصل الواحد ال ُيقّوم إال نوعا واحدا
  .)207( كذلك، مل يقّوم إال نوعا واحداكان األمر
 هذا، ويرد عليه أيضا يف تعريف الفصل، فيبني أوال، أنه يطلق على معىن عام، وعلى ـ

هو : معىن خاص، وعلى معىن ثالث هو خاص اخلاص، ويبني ثانيا أن املراد بتعريف الشيخ
م، وأما تعريف الفصل املقول على كلي يف جواب أي شيء ما هو؟ إمنا هو الفصل باملعىن العا

باملعىن الذي هو خاص اخلاص، فهو الكلي الذايت املقول على الشيء يف جواب ما هو؟ وأما 
  )208(فهو كمال اجلزء املميز: التعريف الشامل له

وهذا التعريف الشامل هو الذي حيد الفصل، حبيث ال خيرج منه شيء عن التصور، 
اجلنس هو الكلي : ريا عن تعريف اجلنس، يف قوهلمخبالف تعريف املتقدمني، فهو ال خيتلف كث

املقول على كثريين يف جواب ما هو؟ وأما الفصل فهو كلي حيمل على الشيء يف جواب أي 
  شيء هو يف جوهره؟

إن الرازي اعترض على التعريفني لعدم دقتهما، لذلك حاول تعريفهما مبا يفرق بينهما، 
  .)209(ملشترك، وأما الفصل فهو كمال اجلزء املميزهو كمال اجلزء ا: حيث عرف اجلنس، بقوله

 هذا، وسنذكر اآلن بعض  األمور اخلالفية يف االستدالل، كان الرازي يطعن هبا يف ـ
" الشفاء"الطريقة الثانية اليت ذكرها الشيخ يف :"بعض األحيان يف حجج ابن سينا،  منها قوله أن
  .)210("هي ليست حبجة برهانية بل هي من باب االستقراء

وبالفعل، فأكثر االعتراضات يف مسائل املنطق موجودة على اخلصوص يف شرحيه 
، حيث جييز استعمال بعض احلجج على أهنا برهانية، "اإلشارات"و" عيون احلكمة"للكتابني 

هذا خسيس وهذا شريف، ولكن ابن سينا : بينما هي استقرائية أو خطابية، كرفضه ملن يقول
دما أراد بيان أن العايل ال يفعل ألجل السافل شيئا، مع أن ذلك أوىل أجاز لنفسه ذلك، عن

  .)211(املطالب بالتحقيق
ومثل هذا االعتراض قد يكرره، كلما تطرق إىل املسألة نفسها، حيث يقول عن 

هو الذي قال يف كتاب الربهان من كتاب الشفاء إذا رأيت : "االعتراض السابق يف موضع آخر
 هذا شريف وهذا خسيس فاعلم أنه غلط فليت شعري كيف جوز الرجل العامي يقول

  .)212("استعمال هذه املقدمة اخلطابية يف هذه املباحث العلمية
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واملراد من العبارة، أن الكالم املبين على قيميت اخلسة والشرف خطايب ال برهاين، وملا 
  .كان ابن سينا قد أنكر ذلك، مث عمل به، دلّ ذلك على أنه متناقض

وقد اعترض عليه يف جوانب عديدة من القياس، حيث يتهمه بتزييف تقسيم القياس  ـ
  .)213(إىل أقسام يف كتبه املطولة، وهي حمصورة يف الربهان واجلدل واملغالطة واخلطابة والشعر

 وأما مسألة تقدمي املقدمة الصغرى على الكربى عند ابن سينا والفالسفة اإلسالميني، ـ
سطو، فإننا جند الرازي يرجح ترتيب أرسطو على أساس أن املقدمة على خالف ترتيب أر

  . الكربى أقوى املقدمتني يف اقتضاء اإلنتاج، لذلك كان تقدميها أهم وأوجب
وملا احتج أنصار أرسطو على أن ال تفاوت بالتقدمي والتأخري يف املقدمات، طاملا أن 

 سينا، فلم يذكروا السبب فيه، والذي يراه األمور العقلية ال تتأثر بذلك، فأما املناصرون البن
الرازي هو أن القياس الطبيعي هو الشكل األول، ألن العقل ينتقل من األصغر إىل األوسط، 
ومن األوسط إىل األكرب، وأما األشكال األخرى فتحصل من عكس إحدى املقدمتني أو معا 

، والشكل الثالث حيصل فالشكل الثاين يرتد إىل األول بعكس الكربى. من الشكل األول
بعكس املقدمة الصغرى، وأما إذا عكسنا املقدمتني معا، فيحصل الشكل الرابع، وفيه يقع 
الوسط بني الطرفني، ويقع الطرفان يف الوسط، وهذا هو وجه الصعوبة يف إدراك تداخل احلدود 

لصغرى وأما حجته على أن املقدمة الكربى أقوى يف لزوم النتيجة من ا. يف هذا الشكل
  : فبوجهني

إن كل ما صدق عليه األصغر وثبت له األوسط فال شيء من ذلك يدل على : األول
ثبوت األكرب لألصغر، خبالف الكربى، فإن كل ما ثبت له األوسط فقد ثبت له األكرب، وإذا 

  . علمنا أن األصغر يثبت له األوسط، فهذا يدل على ثبوت األكرب لألصغر
و أن التفاوت يظهر عند كذب الكربى بالكلية، إذ ميتنع أن تكون املالحظ هنا، ه: الثاين

  : كقولنا. النتيجة صادقة، وال ميتنع أن تكون النتيجة صادقة يف حالة كذب الصغرى بالكلية
  كل إنسان فرس
  وكل فرس حيوان

  .كل إنسان حيوان: فيلزم 
  : جة، كقولناإن هذه النتيجة جاءت صادقة، وأما إذا كذبت الكربى فال تصدق النتي
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  كل إنسان ناطق
  وكل ناطق مجاد

  كل إنسان مجاد: فيلزم
  .)214(وهذه النتيجة كاذبة لكذب الكربى، لذلك كانت الكربى أقوى وأمت وأكمل

هذا، ويعترض الرازي على الشيخ ملا جعل النتيجة يف الشكل األول تابعة للمقدمة الكربى 
  : إال يف موضعني
نة خاصة، والكربى وجودية، فإن النتيجة فيه تكون ممكنة أن تكون الصغرى ممك: أحدمها
  . تابعة للصغرى
أن تكون الصغرى ضرورية، والكربى عرفية عامة، فإن النتيجة فيه تكون : واآلخر

  . ضرورية كالصغرى
وهذا غري صحيح، ألن النتيجة قد تكون تابعة للصغرى يف قرائن كثرية، ما عدا يف هاتني 

  : الصورتني
ذا كانت الصغرى ممكنة عامة، والكربى وجودية فالنتيجة تكون ممكنة خاصة، إ: األوىل

  . وهي ختتلف مع املقدمتني يف الكيفية
وهي عندما تكون النتيجة دائمة، فإن هذه اجلهة خمالفة جلهة الصغرى، اليت هي : والثانية

  .)215(ضرورية، وأما بالنسبة إىل جهة الكربى، فإهنا عرفية عامة
أهم نتيجة نستخلصها من تلك االعتراضات والردود، هو أن الرازي أدخل هذا، ولعل 

  . تعديالت كثرية على املسائل املنطقية، وقد جدد يف هذا العلم، كما جدد يف العلوم األخرى
وأما استدراكه على ابن سينا يف األقسام األخرى من الفلسفة، فلنبدأ أوال مبا يسمى 

 اليت هي مدركات عقلية للمعاين العامة، تتعلق بالوجود واملاهية والوحدة مور العامة،باأل
حيث الحظ أن الشيخ يسلم بوجود موجود ال . والكثرة والوجوب واإلمكان والقدم واحلدوث

حيصل يف داخل العامل، وال يف خارجه، مث زعم أن اجلازم هبذه املقدمة هو الوهم ال العقل، 
 غري احملسوسات غري موثوق به، وهي مزاعم يف احلقيقة باطلة، وزعم أيضا أن حكم الوهم يف

  .)216(ألن إثبات موجود ال حيصل يف داخل العامل وال يف خارجه حمال
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 هذا، ويشكك الرازي يف مبدأ هام عند الفالسفة، وهو أن الواحد ال يصدر عنه إال ـ
وأهنما ال يصدران عن لذلك فهو يعترض على من يرى أن القبول والفعل أثران، . الواحد

واحد، باعتبار أن املؤثرية واملتأثرية ليست وصفني وجوديني حىت يفتقرا إىل علة، فال نسلم أن 
  .)217(الواحد يستحيل عنه صدور أثرين

وله أيضا تشكيك يف خروج الشيء من القوة إىل الفعل على التدريج، على الرغم من 
  .)218(اتفاق احلكماء عليه

ضطرابات اليت الحظها على الشيخ، قوله يف موضوع املمكن، أنه ال  هذا، ومن االـ
يترجح أحد طرفيه إال ملرجح، فهو من جهة يعترب هذه القضية استداللية، ومن جهة أخرى 
جيعلها بديهية، ويفعل ذلك، حينما يضيق عليه األمر يف االستدالل عليها، فيعود إىل القول بأهنا 

  .)219(بديهية
يلزم من فرض ارتفاع :  مسألة العلة واملعلول، فالشيخ يقول فيها كذلك احلال يفـ

وهذا ليس على معىن أن ارتفاع املعلول علة الرتفاع العلة، بل على معىن . املعلول ارتفاع العلة
أن ارتفاع املعلول يدل على أن العلة قد ارتفعت أوال، ومن ارتفاع العلة يلزم ارتفاع املعلول، 

يف أول عهده اعتقد أن هذا جواب حق، ولكن ظهر له أنه ضعيف، ألن وحيكي الرازي أنه 
ارتفاع املعلول ال يوجب ارتفاع العلة، بدليل أن هذه الصور واألعراض اليت نشاهدها قد تعدم، 
مع ذلك فإن علتها ليس من الواجب أن ترتفع، وأما إذا افترضنا ما مّر، فإن األمر يتسلسل إىل 

 يكون واجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته، وذلك حىت يصري قابال العلة األوىل، فيلزم أن
للفناء والعدم، وملا كان هذا باطال، ثبت فساد من يرى أن ارتفاع املعلول يلزم عنه ارتفاع 

  .)220(العلة
 وقد استنكر الرازي بشدة مذهب الشيخ يف أن ماهية واجب الوجود وحقيقته هي ـ

ن حقيقة الوجود واحدة يف حق الواجب واملمكن ،وهو ما ال يقول الوجود اجملرد، على أساس أ
  .)221(به عاقل

ولذلك، وجب إبطال أن يكون لفظ الوجود مقوال باالشتراك ألن حقيقة الباري تعاىل، 
ومبا أن اجلمهور . لو كانت هي الوجود بشرط سلبه عن املاهية وجب أن تكون معلومة للبشر
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لومة للبشر، وقد قامت الرباهني القاطعة على ذلك، ثبت أن اتفقوا على أن حقيقته غري مع
  .)222(حقيقته مغايرة للوجود املقيد بالقيد السليب

يعترض الرازي أيضا على من يعتقد أن العلم باملعلول يوجب العلم بالعلة، ألن ،هكذاـ  
ز أن تكون اللوازم معلوالت املاهيات، ال تكون دالة على حقيقة الشيء، ومهما يكن من اجلائ

الصفات الزمة للموصوفات، فالعكس غري صحيح، أي ال تكون املوصوفات الزمة للصفات، 
ويريد من هذا القول الوصول إىل أن العلم باملعلول ال يوجب العلم بالعلة، ألن املعلول يف حالة 
استناده إىل علته غري مستقل بالوجود والعدم، بل يدل على حاجته ألجل اإلمكان، بينما 
اإلمكان ال حيوج إىل تلك العلة من حيث هي هي، بل حيوج إىل العلة املطلقة، ولذلك فال 

  .)223(يكون العلم باملعلول موجبا للعلم حبقيقة العلة املخصوصة
 إن هذه االعتراضات على ابن سينا من طرف الرازي يف األمور العامة تبني مدى  ـ

  .  هي مفاتيح للمسائل الطبيعية وغريهااستقالله  بفلسفة خاصة به، ألن هذه املسائل
وهلذا، فإننا نقف اآلن على بعض االعتراضات يف الطبيعيات، إذ ال خيلو مذهب الشيخ 
فيها من هفوات، هلا عالقة بقضايا املادة والزمان واحلركة والفلك والنفس وغريها، خاصة وأن 

  .كتاب امللخص واملباحث املشرقيةالرازي توسع يف حتليل فلسفة الطبيعة يف مصنفاته املطولة، ك
 ومن هذه االعتراضات، أن ابن سينا أبطل أن يكون املضاف جنسا للمقوالت الست ـ

األخرية، ومل يذكر مذهب من يرى أن الوضع خارج النسبة، ألنه عرض، وأدخل اخلمسة 
ال عن الباقية حتت النسبة، على الرغم من اختالل هذا املذهب، وهو مذهب مل يتطرق إليه فض

  .)224(أن يبطله
ويرجع سبب إعراض ابن سينا عن اخلوض يف مجلة إشكاالت املقوالت إىل والئه 

وأما حنن فنقول ما قلناه مث نتبع منهاج القوم وعادهتم شئنا أو :"ألرسطو، ويعرب عنه بقوله
  . )225("أبينا

. كبري، ومكانتهويعين هذا القول أن هناك آراء يف فلسفته ليست نرية مبا يناسب االسم ال
وإال . وهو األمر الذي جعل الرازي ينقده بشدة، ألن إثبات رأي أو نفيه ال يكون بالتقليد

أصبح كل شخص ميلك احلجة على ما هو عليه من التقليد، وما هو عليه من التقليد حق بدون 
  . منازع
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  هذا، ويف مسألة الزمان، فإن ابن سينا مل خيرج عن مذهب أرسطو، وهو مذهبـ
انتقده الرازي، يف مجيع مناحيه، إذ ميز بني الزمان والدهر والسرمد، وبّين أن األول يعين أحوال 
التغريات مع املتغريات، والثاين عبارة عن أحوال األشياء الثابتة مع األشياء املتغرية، وأما السرمد 

رمد هو نفس هذه غري أنه مل يبني إن كان الدهر والس. فهو عبارة عن أحوال األشياء الثابتة
  .)226(النسب املخصوصة أم هو أمر آخر يقتضي حصول هذه النسب؟

هذا، وملا جاء عند ابن سينا يف مسألة الزمان واحلركة، أن كل حادث له موضوع، رّد 
عليه الرازي أن ذلك منقوض بالنفوس الناطقة، فهي حادثة وغري حالة يف املادة، وهذا ينفي أن 

  .)227(حركة حاالًّ فيها، مث ذكر موانع كثرية على ذلكيكون الزمان مقدارا لل
ويرجع االعتراض يف هذه املسألة إىل املبدأ الذي فسرت به حقيقة احلركة، وهو مبدأ 
خروج الشيء من القوة إىل الفعل على التدريج، وهو متفق عليه بني احلكماء، ولكن الرازي 

لزمان الذي ال يعرف إال باحلركة، وهذا يرفضه، ويعين عنده هنا أن احلركة ال تعرف إال با
هذا ما قاله الشيخ ويف هذا الكالم إشكال من حيث أن ما ال وجود : "دور، وقد جاء يف قوله

له يف اخلارج كيف يتقدر بالزمان املوجود يف األعيان بل باحلركة عند الشيخ حمل الزمان وعلة 
  .)228("له فاملعدوم كيف يكون حمال للموجودات وعلة له

والذي نستخلصه من هذه اإلشكاالت الكثرية يف مسألة الزمان، هو أن ابن سينا مل 
  . يستطع حلها، بسبب سوء اختيار املقدمات والتمسك مببادئ غري جمدية يف احللول اليت طرقها

 ويعارضه أيضا يف املتقدم واملتأخر، حيث ميتنع أن يوجدا معا، إال يف حالة كون ـ
 مع كل حادث حيدث ويكون قبال لكل حادث من احلوادث، كما يكون الباري تعاىل موجودا

معها، أي عند حدوثها، فيلزم من هذه القبلية واملعية استحالة حصول احلركة والتغري، وبالتايل 
وجود الزمان املتعلق باحلركة، إال أن ابن سينا مل يوفق يف حل اإلشكال، مبا ذهب إليه من أن 

 تكون بالزمان، ومعية الثابت مع املتغري بالدهر، ومعية الثابت مع الثابت معية املتغري مع املتغري
ألن هذه األمور بعيدة عن التحصيل والتحقيق، مث أن التقدم والتأخر واملعية على . بالسرمد

  .)229(الوجه املخصوص، ال حاجة هبا إىل وجود مقدار احلركة، فبطل القول بالزمان
الزمان املطلق الذي ليس موجودا يف : زمان على معننيـ ويعارضه أيضا يف تقسيمه لل

اآلن، وال يف املاضي، وال يف املستقبل، وال يلزم من نفي األخص نفي األعم، وهذا مشكل، ألن 
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وأما . إثبات الوجود للشيء الذي ال يكون موجودا يف أحد األوقات الثالثة غري موجود أصال
ألن العقل ملا حصر مطلق احلصول يف جمموع عدم لزوم األعم من نفي األخص فهو ضعيف، 

فال بد من أن ارتفاعها يلزم به ارتفاع مطلق احلصول، لذلك وقع ابن سينا يف . األوقات بأسرها
فهو ملا استنتج من نفي حصول الشيء يف األوقات الثالثة نفى حصوله مطلقا، مث زعم . تناقض

  .)230( يف أحد األوقات الثالثةأن الشيء قد يكون موجودا، حىت ولو مل يكن له وجود
على أن اعتراضات الرازي على ابن سينا قائمة ) هـ1059ت( هذا، ويشهد الشريازي ـ

إن : ومن االعتراضات الفخرية قوله: "على الطعن يف املبادئ اليت يأخذ هبا يف الربهنة، فيقول
مليل وهو مبدأ هذا هذا ال يتمشى يف احلركات الكمية والكيفية فإن تلك احلركات غنية عن ا

  .)231("الربهان
 ومن مزاعم ابن سينا يف مقولة الكيف، أن األلوان غري موجودة بالفعل يف األجسام ـ

حال كوهنا مظلمة، واحتج على ذلك بأّنا ال نراها يف الظلمة، وأجابه الرازي، مل ال جيوز أن 
ا، فألن صحة كونه يقال الضوء ليس شرطا لوجود اللون؟ فإن كان شرطا لصحة كونه مبصر

  .)232(مبصرا حكم زائد على ذاته
 هذا، ويرد عليه الرازي يف مسائل أخرى كثرية، ومنها ما يتعلق باجلوهر حيث أورد ـ

يف كتاب امللخص يف مقدمة أحكام اجلواهر وأعراض، أن الشيخ أىب أن يكون الشيء الواحد 
، والشيء إن مل يكن يف جوهرا وعرضا، ألن اجلوهر هو الذي ال يكون يف موضوع أصال

املوضوع أصال ال يكون عرضا، وإن كان يف موضوع ما مل يصدق عليه َترسُّم اجلوهر، وهذا 
غري صحيح، ألنه ميكن حتقيق أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا، حيث يكون عرضا 

  .)233(بالنسبة إىل احملل، وجوهرا بالنسبة إىل املركب
بأنه املاهية اليت إذا وجدت يف األعيان كانت ال يف : رويعترض عليه يف تعريفه للجوه

  . )234(ألن هذا التعريف ال يصدق إال على املاهية اليت يكون وجودها مغايرا ملاهيتها. موضوع
ومن تناقضات ابن سينا يف التجوهر، أنه بّين يف آخر النمط الثالث من اإلشارات، أن 

ن جوهرا جمردا، وأما يف املسألة الثانية من النمط املباشر للتحريكات اجلزئية يستحيل أن يكو
  .)235(السادس، فأجاز ذلك، وهذا تناقض واضح
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 هذا، ومل يكن مراد الرازي هبذا النقد التسفيه أو االنتقاص من قدر ابن سينا، بل مراده ـ
خ واعلم أن مىت أبطلنا هذه املقالة استقام مذهب الشي:"أن يقّوم ما يرى فيه خلال، يف قوله

والدليل على فسادها أن انفعال األصغر أعظم من انفعال األعظم، فجذب كلية األرض للمدرة 
الصغرية أعظم من جذهبا للحجارة العظيمة ولو كان َعْوُد املدرة جبذب كلية األرض إياها 
لوجب أن يكون احلجر كلما كان أصغر كان أسرع نزوال، وفساد التايل يدل على فساد 

  .)236("املقدم
ن هذه العبارة تدل على أن ابن سينا كان على مذهب أرسطو يف كون األجسام الثقيلة إ

. كاحلجارة وغريها ترتل حنو األسفل، ويف كون األجسام اخلفيفة كالدخان تصعد حنو األعلى
  .لذلك افترض أن سبب عودة املدرة يرجع إىل أن فيها قوة تقتضي احلصول يف األسفل

ا قد جعل احلرارة والربودة الزمني متعاكسني على اخلفة  هذا، وملا كان ابن سينـ
وأن احلال بالنسبة للثقل . ورأى بأنه إذا سخنت املادة خفت وإذا خفت سخنت. والثقل

والربودة، وقد أجابه بإسهاب على أن هذه احلجة ركيكة، بدليل أن حصول العلة الفاعلية فقط 
لعلة القابلية أيضا، ومثال ذلك، من اجلائز ال يكفي يف حدوث املعلول، إذ ال بد من حصول ا

أن ال حيصل الثقل واخلفة ألجل املادة الفلكية، اليت ال تقبل الواحد منهما، ال لعدم احلرارة 
والربودة، بل لعدم القبول كاحلركة اليت هي علة يف التسخني، إال أن حركات األفالك ال 

ا من أعلى اجلو وقمم اجلبال الشاخمة توجب سخونتها، ولو كانت توجبها لكان ما يقرب منه
أشد حرا، والستحال أن ختتص الشمس باإلسخان دون السموات، مع العلم بأن الشمس 

  .)237(بالنسبة هلا، كقطرة يف حبر، وهذه التوايل كلها باطلة، فثبت بطالن املقدم
سخني، أن ميلها هو الذي يؤثر يف عملية الت: ويقول ابن سينا أيضا بشأن تسخني الشمس

واحتج بأن مسامتتها لرؤوس الناس جيعل دوامها يزيد يف التسخني، أي كلما كانت طويلة 
والليايل قصرية زادت احلرارة، خبالف حال كون الشمس بعيدة عن رؤوسهم، فإن احلر ال 

  .بل يكون الربد شديدا، وذلك البتعاد الشمس عنهم. يكون شديدا
 ألن حدوث التسخني ال يرجع إىل سبب غاية امليل، إن هذا التفسري يعتربه الرازي فاسدا،

أن : بدليل أن تسخني الشمس خلط االستواء يكون أقوى، وهي ليست يف غاية امليل، وأما قوله
التسخني حيدث بطول النهار الصيفي، فغري صحيح، وتأثريه قليل، أنظر إىل القطب، فالنهار فيه 
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ن طول النهار يف الصيف يقابله طول الليايل يف ستة أشهر، مع ذلك فهو يف غاية الربد، كما أ
الشتاء، ومع ذلك فال يؤثر طول الليايل يف الربودة، وطول النهر مثله، أي ال يؤثر يف 

  .)238(التسخني
واعلم إنا قد ذكرنا يف باب الكيف : " هذا، وخيالفه أيضا يف تعريف اليابس، يف قولهـ

لإلشكال ويعسر تركه هلا بعد القبول وعندنا أنه أن اليابس عند الشيخ هو الذي يعسر قبوله 
  .)239("الذي يعسر التصاقه بغريه ويسهل تفرقه فإن أخذنا بتفسري الشيخ مل يستمر هذا الكالم

 هكذا، فاعتراضات الرازي عليه، ال تقتصر على ميدان دون غريه، وال على الطعن يف ـ
قة، ففي العبارة السابقة يشري إىل أن احلجج دون املفاهيم أو بالعكس، بل كانت شاملة ودقي

  .هناك قواعد ينبغي االمتثال هلا، وأهدافا معينة نريد حتقيقها، وإال فال معىن للتعريف
 هذا، وأما تعريف النفس وأحواهلا وأنواعها، فقد توسع فيها الرازي يف كتبه املطولة، ـ

و يدعمها بتوضيحات جيدة، حيث كان يقدم آراء ابن سينا ويشرحها، ويلتمس هلا األعذار، أ
  .قصد إبطال ما يذهب إليه

ويرجع عنده سبب إخفاق ابن سينا يف مسألة النفس وأحواهلا إىل االعتماد على نقل ما 
قاله قدماء الفالسفة مثلما جاء يف تعريفه للنفس، بأهنا كمال أول جلسم طبيعي آيل، ويقسمها 

، والنفس احليوانية، والنفس العاقلة أو الناطقة، النفس النباتية: إىل ثالثة أنواع أو مراتب، هي
  .)240(كما هو معروف عند أرسطو وأصحابه

هذا، ومن حتفظات الرازي على الشيخ أنه ملا أراد بيان أن النفس الناطقة، وباجلملة كل 
جوهر عاقل ليس جبسم، وال جبسماين، أورد ذلك يف النمط الثالث، وإيراده أوىل يف النمط 

ترجم بالتجريد، هذا ومهما كانت احلاجة ماسة إىل إيرادها يف النمط الثالث من أجل السابع امل
إثبات اجلوهر املفارق، والبحث عن ماهية النفس وكماالهتا، إال أن ما هو أوىل هو أوىل يف 
الترتيب والوضع، لذلك اضطرب يف منط التجريد عندما أراد أن يبحث عن حال النفس بعد 

فبني هنا بقاءها مع كماالهتا الذاتية، ومل يتعرض لبيان امتناع كوهنا جسما أو التجرد عن البدن، 
  .)241(جسمانية، ويعين هذا أنه مل يورد ما جيب أن يـبّين هناك
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 هذا، ومما نقله ابن سينا عن قدماء الفالسفة، أن النفس الناطقة جمردة عن اجلسمية، ـ
إقناعية، خالفا للرازي الذي يرى أهنا بأسرها وحاول االحتجاج على ذلك بدالئلهم زاعما أهنا 
  .)242(ضعيفة، وال تفيد ظنا قويا، فضال عن اجلزم واليقني

ـ هذا، وأما يف مسألة إدراك النفس الناطقة للكليات دون اجلزئيات، فوجد الرازي أن 
أصحاب هذا املذهب حيتجون بوجوه عامة وأخرى خاصة، ومنهم الشيخ الذي يفهم من 

 املراد، مع أن تلك الوجوه اليت عّولوا عليها ضعيفة، ولقد رّد عليها الواحدة بعد كالمه ذلك
إذ حاول إثبات أن النفس هي املدركة جلميع أقسام اإلدراكات سواء كانت . )243(األخرى

كلية أم جزئية، وهو هبذا خيالف مذهب ابن سينا خمالفة تامة، ألن أصحاب ذلك املذهب 
تصورات وتصديقات وإذا كانت التصورات انفعالية، : قسمنييقسمون اإلدراكات إىل 

فالتصديقات أفعال، باعتبارها إسنادات، وإسناد أمر إىل آخر حكم، وهو فعل تقوم به النفس 
  . اليت هي قادرة على تصديقات، اليت ال هناية هلا، أي قادرة على أفعال ال هناية هلا

وما نعقله من . اد أو احلكم ليس فعالهذا، ويرفض الرازي التسليم بذلك، ألن اإلسن
احلكم هو حصول االعتقاد بأن إحدى املاهيتني موصوفة بالثانية أو مسلوبة عنها، وإذا كان 
التصديق عبارة عن حصول هذا االعتقاد يف جوهر النفس، فتكون النفس يف هذه احلالة قابلة ال 

  .)244(فاعلة
فس الفلكية املباشرة لتحريكات الفلك قوة  هذا، ولقد ذكر الشيخ يف هذا الباب أن النـ

جسمانية، مع العلم بأن احلركات الفلكية غري متناهية، فكيف تصدر أفعال غري متناهية عن 
القوى اجلسمانية؟ ومل ال جيوز أن يقال على النفس الناطقة بأهنا قوة جسمانية؟ إن تناقض 

  .)245(الشيخ يف هذه املسألة ظاهر غري خفي
الفكرة حركة ما للنفس يف : ن الشيخ يقول عن القوة املدركة اليت للنفسهذا، وملا كا

فالرازي يرّد على هذا القول، . املعاين مستغنية بالتخيل يف أكثر األمر، يطلب هبا احلد األوسط
  :ويعتربه ضعيفا من ثالثة وجوه

 ذكر هذه ال معىن حلركة النفس يف املعاين، إال كوهنا طالبة للحد األوسط، فيصري: األول
  .احلركة عبثا
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مستغنية بالتخيل، فضعيف ألن التخيل عنده يقوم على إدراك اجلزئيات : وأما قوله: الثاين
  . وأما احلد والربهان فيقوم كل منهما على الكليات، لذلك فالتخيل ال يعني الفكرة. فقط

ا أنه جعل إن طلب الشيء ال يكون ممكنا إال إذا كان املطلوب مشعورا به، ومل: الثالث
احلد األوسط مطلوبا، فهو إن كان مشعورا به فهو حاضر، فكيف ميكن طلب احلاضر؟ وإن مل 

  .)246(يكن كذلك، فكيف ميكن طلبه؟
 ويرد عليه أيضا يف مسألة القوى الباطنية، ألن القوى اليت أحصاها تكاد تكون ـ

 هي بعينها احلاكمة، إذ أننا إذا واحدة، فالقوة الومهية هي بعينها املفكرة، واملتخيلة واملتذكرة
نظرنا إليها بذاهتا فحاكمة، وإذا نظرنا إليها حبركاهتا وأفعاهلا فمتخيلة ومتذكرة، إهنا متخيلة مبا 
تعمل يف الصور واملعاين، ومتذكرة مبا ينتهي إليها عمله، فإن هذه اإلدراكات الكثرية يف احلقيقة 

  .)247(راب الشيخ يف أمرهاترجع إىل قوة واحدة، وهو ما يدل على اضط
وهاهنا حبث آخر وهو أن ما ذكره لو صح ملا افترق احلال فيه :  هذا، ويقول الرازيـ

بني النفس الناطقة والوهم، ألن املعاين اليت يدركها الوهم إذا صارت خمزونة فإنا ال نعين بذلك 
نة، ألن انتقال الصور أهنا كانت موجودة يف القوة الومهية، وأهنا انتقلت بعينها إىل اخلزا

  .)248(واألعراض حمال
وهذا يدل على أن القوى اليت ذكرها ابن سينا ميكن أن ترد إىل قوة واحدة، ألن إدراك 

دون الفصل بينهما، . شيء ما كاإلنسان يكون يف اآلن نفسه لإلنسان اجملرد واإلنسان الفرد
  . ملدركات مدركةوهلذا فال بد أن تكون اإلدراكات واحدة، وإال فال تكون ا

وقد تعجب الرازي من الشيخ على عدم تعرضه يف كتبه الفلسفية إىل القوة احليوانية، 
ولكنه تعرض هلا يف كتاب القانون، وإن كان األطباء متفقني على القول هبا، وألن هذا يعين أنه 

  .)249(أمهل قوة هامة من قوى احلس واحلركة
ات للمسائل يقدم شروحا، مث يدعو إىل املقارنة  هذا، وجند الرازي يف بعض االفتتاحيـ

بني حججه وحجج ابن سينا، مث يذكر أن بيانه أكمل وأمت، والذي نفهمه من هذا، هو أنه يتفق 
معه يف جوهر الفكرة، ولكن إذا واصلنا القراءة سنكتشف انقالبه عليه باالعتراض على أصل 

  . الفكرة أو الدليل
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ثبات جترد النفس الناطقة، حيث جنده يف البداية يسهب يف مثال ذلك، ما جاء يف مسألة إ
إحصاء الوجوه اليت أثبت هبا الشيخ هذه املسألة، مث جنده يردف كل وجه باعتراض خاص، 
وبعد أن يصل إىل جوهر املسألة وهو أن الصورة العقلية الكلية جمردة عن الشكل والوضع، 

مث يستنتج  أن هذه الصورة الكلية . انيايظهر له أن كل ما كان كذلك امتنع أن يكون جسم
اجملردة إمنا أخذت عن األشخاص املوصوفة باملقادير املعينة واألوضاع املعينة، وهذا تابع ملبحث 

  .)250(العلم، الذي سبق إبطال قول الشيخ فيه
 هذا، وملا أراد ابن سينا إثبات أن القوة العاقلة ليست من القوى اجلسمانية، واحتج ـ
ك باألفعال غري املتناهية اليت تقوى عليها القوة العاقلة، وال تقوى عليها القوى على ذل
فاعترض عليه الرازي بعدم التسليم بأن القوة العاقلة تقوى على أفعال غري متناهية، . اجلسمانية

وال تقوى أيضا على إدراكات غري متناهية، ألن التسليم بذلك ال مينع التسليم بأن القوة 
ة تقوى عليها، لوجوب القول بصحة بقاء القوة اجلسمانية أبدا، وإال لزم انتهاؤها إىل اجلسماني

وقت ميتنع بقاؤها فيه، حينئذ يلزم االنتقال من اإلمكان الذايت إىل االمتناع الذايت وهو 
  .)251(حمال

 وللرازي تشكيك يف صحة كون الشيء عقال، ويف أن ال يكون له تعلق باألجسام ـ
التصرف، ألن من يعتقده يرى ذلك قياسا على أن احلركات الفلكية غري متناهية، وأن بالتدبري و

وإذا ثبت أن ما يكون . فاعلها يستحيل أن يكون جسما أوحاال يف جسم، وأنه بالتايل عقل
فإن النفوس الناطقة ليست أجساما وال حالة فيها، ويلزم أن . عقال ليس جسما وال حاال فيه

  .)252(وهو ما مل يثبت بعد بالدليل. تكون عقوال حمضة
 هذا، ومن تناقضات ابن سينا، أنه يعترب األفالك أحياء عاقلة متحركة باإلرادة، وأن ـ

النفس احملركة جسمانية متغرية وليست جمردة عن املادة، ويعترب أن نسبتها إىل الفلك كنسبة 
وال شك أن بني القولني . النفس احليوانية لإلنسان، وقد رأينا قبل قليل أنه يثبت العكس

  .)253(تعارض، وهو تناقض صريح منه ال خيفى
  : هذا، ومن ردود الرازي عليه يف العلم اإلهلي، ما يلي

إن موضوع العلم اإلهلي عند ابن سينا هو البحث يف الوجود الكلي من مجيع اجلهات، 
ثرة والقوة والفعل، والعلة وهو املعرفة باملعاين العامة جلميع املوجودات كاهلوية والوحدة والك
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واملعلول، والنظر يف األصول واملبادئ، وإثبات احلق األول وتفرده وربوبيته وصفاته، وإثبات 
  .)254(اجلواهر الروحانية من مبدعاته، وأما فروعه فهي نزول الوحي وعلم املعاد

ات ومنفعتها يف واملالحظ عليه هو أنه أقحم يف العلم اإلهلي مباحث النبوة واملعاد والعباد
الدنيا واآلخرة، خالفا ألرسطو، وأنه قد توسع يف هذه الفروع يف كتاب اإلشارات والتنبيهات 

  .وأضاف إليها أسرار اآليات كاألفعال الشاقة واإلخبار عن الغيوب واخلوارق
هذا، وقد الحظ على الرازي أنه اكتفى بذكر األصول املتعارف عليها عند الفالسفة يف 

هلي يف كتاب امللخص، وأما يف كتاب املباحث املشرقية فقد أضاف النبوة وتوابعها العلم اإل
كأصل، خبالف ابن سينا الذي جعلها من الفروع، ويعين بالتوابع السياسات وعلم األخالق، 

الدور األول سياسي، ألنه يشتغل بدعوة اخللق إىل نبوته، : ألن مهمة النيب تتمثل يف دورين
ئع، والدور الثاين أخالقي، وهو أنه يعمل على بيان تأثري العبادات والطاعات يف ويبني هلم الشرا

  .تزكية النفس، ولكن الرازي مل يستكمل حترير العلمني
هذا، وأما كتابه املطالب العالية، فإنه ألفه جوابا على إشكاالت هذا العلم اإلهلي 

ته، ولكن األجل أدركه قبل إمتامه، ومعاقده، ورتبه على عشرة أقسام، كما ذكر يف خامتة مقدما
لقد أجنز منه التسعة األوىل، ومل خيرج العاشر إىل الوجود الفعلي وهو يف املعاد الروحاين 

وهو كتاب شامل لقضايا العلم اإلهلي، بالنظرة اإلسالمية، ويرد به على أثولوجية . واجلسماين
  . نااليونان، ومن كان على هنجهم يف معظمه أو قليله كابن سي

أنه الذي يكون له دائما :  لقد رّد عليهم، يف مسألة تعريف الواجب، إذ يعرفه ابن سيناـ
ذلك الوجود، إما بذاته أو بغريه، ويعارضه فيه الرازي، بأن املشهور يف الكتب هو تفسريه، مبا 

  .)255(ال فائدة فيه هنا" دائما"يكون ضروري الوجود، وبأن اصطالح 
عريف املمكن، الذي يدعي فيه أن املمكن لذاته ال بد له من  ويعارضه أيضا يف تـ

أنه ما مل حيصل ألحد : سبب، ومل يزد على هذا القدر البتة، وهو ال فائدة فيه، ويعرفه هو
طرفيه رجحان على آخر، فإذا حصل فهو إما أن يكون ذلك املمكن أو غريه، واألول باطل، 

  .)256(وتبني أنه الثاين
ة إثبات واجب الوجود، فهو يذكّر فيها قبل االعتراض عليها بطريقة  هذا، وأما مسألـ

احلكماء، وهي االستدالل بأحوال املمكنات على إثبات موجود واجب الوجود لذاته، ملا ثبت 
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أن هذه املوجودات احملسوسات ممكنة وحمدثة، وثبت أن املمكن حمتاج إىل املرجح، وأن احملَدث 
 التسلسل والدور حماالن، فإنه جيب انتهاء هذه املوجودات إىل موجود حمتاج إىل احملِدث، ومبا أن

قدمي أزيل واجب الوجود لذاته، ولقد استدل عليه الشيخ بطريق اعتبار حال الوجود من حيث 
  . أنه وجود، ألن املوجود من حيث إنه موجود يشهد بوجود موجود هو واجب الوجود لذاته

ألن املوجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، فإن إن هذا الكالم ضعيف عند الرازي، 
وملا كانت هذه املقدمة هي . كان ممكنا لذاته امتنع رجحان وجوده على عدمه إال ملرجح

السبيل الوحيد يف إثبات واجب الوجود، فإن ما ذكره الشيخ يدل على املراد، ولكنه يبقى هناك 
  .)257(ها؟شك يف أن ذلك املوجود هل هو هذه األجسام أو غري

إن املمكن ال :  هذا، ولقد الحظ الرازي أن كالم الشيخ مضطرب يف املقدمة اآلتيةـ
حيث يقول مرة أن هذه املقدمة استداللية، ومرة . يترجح أحد طرفيه على اآلخر، إال ملرجح

أو أخرى أهنا بديهية، ويعين هذا أنه يدعي بإقامة الربهان على صحتها، مث إذا انتهى إىل املقصود 
  .)258(ضاق عليه األمر، رجع إىل القول بأهنا بديهية

أن العلم بالشيء عبارة عن :  هذا، ويعترض الرازي على مجلة الفالسفة الذين يقولونـ
حصول صورة مساوية يف املاهية للمعلوم يف العامل، ِملا يراه من أن تلك الصورة العقلية تكون 

 والثابت أن ذلك حمال، فيلزم امتناع حصول العلم بتلك مساوية لذات اهللا تعاىل يف متام املاهية،
وِملا يراه من أنه لو ثبت أن العلم ال حيصل إال عند حصول صورة مساوية . الذات املخصوصة

للمعلوم يف العامل، لكان هذا برهانا يقينيا على امتناع معرفة تلك الذات املخصوصة يف حق كل 
  .)259(املخلوقات
 الشيخ متسكه مبقدمات فاسدة، كأن تكون حقيقة الوجود  لذلك فلقد عاب علىـ

حقيقة واحدة على الواجب وعلى املمكنات، ليس باالشتراك اللفظي فحسب، بل باالشتراك 
املعنوي، ومن الواضح يف هذا املفهوم أن وجود اهللا تعاىل كان مساويا لوجود املمكنات، 

حقيقة وجود الباري تعاىل تكون معلومة وكانت ماهية وجود املمكنات معلومة بالضرورة، فإن 
بالضرورة، وهو ما ينفيه يف مواضع أخرى، ويقول فيها بأن حقيقة الباري تعاىل غري معلومة 

  .)260(للبشر
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 هذا، وقد تقدم أن واجب الوجود لذاته هو مدبر العامل، ألن العامل ممكن، وكل ممكن ـ
سم، وبأن كل منقسم له جزء، فيكون اجلسم فله مدبر مؤثر، واحتج عليه الفالسفة بانقسام اجل

حمتاجا إىل جزئه، وكل حمتاج ممكن، فيكون كل جسم ممكن لذاته، وكذلك فإن اجلسم ممكن 
من جهة كليته، حيث أنه مركب من اهليوىل والصورة وكل ممكن لذاته فله مؤثر، وذلك املؤثر 

ه، ألهنا تعتمد على وهو احتجاج مل يرض الرازي على طريقت. ليس جسما وال جسمانيا
املقدمات املذكورة سابقا، وهي غري يقينية، وتدل على فساد مذهب الشيخ، لقوله بأن الوجود 

  .)261(يف الواجب واملمكن واحد، مع العلم أنه ليس لواجب الوجود حقيقة سوى ذلك الوجود
ويظهر الفرق واضحا بني وجود الواجب ووجود املمكن، يف كون املمكن معلوال، 

لواجب علة، واملمكن له قابلية الوجود والعدم، خبالف الواجب يصح عليه الوجود، ولكن ال وا
  .     )262(يصح عليه العدم وإال ليس بالواجب، لذلك ثبت أن الواجب يكون ثبوتيا

 هذا، وكان مراد الرازي من مجيع هذه املقدمات واحلجج الرّد على الفالسفة ومنهم ابن 
ثر العامل موجب بالذات ال فاعل باالختيار، وقد سعى إىل إبطاله، وقال أنه سينا، لقوهلم بأن مؤ

  .)263(ساقط بالكلية
 وهناك عيب آخر يف مذهب الشيخ، يتمثل يف تصرحيه بأن وجود األشياء عنه تعاىل، ـ

ليس باإلمكان اخلاص بل باإلمكان العام، ألن اإلمكان العام يندرج حتته الواجب، ويقول هبذا 
وحنن نعلم أنه ال يستقيم مع من .  من يقول بأنه تعاىل موجب بالذات، وأن العامل قدمياملذهب

ألن إله العامل لو كان موجبا بالذات لدامت اآلثار واملعلوالت بدوام .)264(يقول بالفاعل املختار
  .)265(املؤثر املوجب، والمتنع وقوع التغري يف العامل
ل، حبيث يؤثر األعلى يف األدىن، فمن أصوهلم يف هذا هذا، ومبا أن الفالسفة يرتبون العقو

. الترتيب، أن املدبر للعامل السفلي هو األفالك والكواكب، ألن الواحد ال يصدر عنه إال الواحد
ولذلك، فهي تفتقر . وهذا القول عند الرازي فاسد، ألن األفالك جيوز عليها التركيب واالحنالل

  .)266(اعل خمتاريف ذاهتا وصفاهتا وأشكاهلا إىل ف
على . هذا، ومما يثري التعجب عند الرازي قول الشيخ، بأنه تعاىل عقل وعاقل ومعقول

الرغم من تناقضه مع قوله املذكور سابقا، وهو أن تعقله لألشياء يستدعي حضور صور 
وأما القول األول فحكمه ال خيتلف عن احلكم على . فهو قول باطل كما رأينا. )267(األشياء
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لذلك ال . حيث أن حب الشيء للشيء هو نفس إدراكه. ، أن اهللا تعاىل عاشق ومعشوققوله
وأما الشوق عليه تعاىل وعلى العقول املفارقة . يصح إسقاط حال النفوس البشرية على اهللا تعاىل

  .)268(فمحال، ألنه من خواص النفوس البشرية
ا، منها تقسيم الفالسفة  هذا، وأما مسألة الصفات فما أكثر اعتراضات الرازي فيهـ

ليس جبسم، وال جوهر وال عرض وال حال وال حمل، وإىل إضافية : للصفات إىل سلبية كقولنا
ويف زعمهم أن كون اهللا تعاىل . مبدأ وفاعل، أو إىل مركبة منهما، كاألول واملريد: كقولنا

 كانوا قد سلموا وهذا عجيب، ألهنم. عقال وعاقال ومعقوال سليب، ألنه عبارة عن سلب املادة
بأن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم يف العامل، ومع ذلك فهم حيولونه هنا إىل 

  .)269(سلب للمادة
وملا استدل ابن سينا على أنه تعاىل عامل بكونه تعاىل جمردا، أي هو موجود قائم بنفسه، 

ذلك ينكر علم اهللا تعاىل فمع . ليس جبسم وال جبسماين، وهو عامل بنفسه وبسائر املاهيات
  : وهو ما حاول بعض الفالسفة أمثاله إثباته بوجوه ثالثة. باجلزئيات، ويسلم علمه بالكليات

  . ومبا أن التايل حمال فاملقدم مثله. لو علم اهللا تعاىل اجلزئيات لتغري علمه بتغريها: األول
علمه بأنه : يخلقه، وهنا علمانعندما كان اهللا تعاىل خيلق العامل، كان عاملا بأنه س: الثاين

ومها خيتلفان يف نفسيهما، ولو فرضنا حصول كل واحد منهما بعد . سيخلقه، وعلمه بأنه خلقه
  .وهو يعين أنه ال يصح أن جنعل أحدمها حمل اآلخر. حصول اآلخر بدال عنه، لكان ذلك جهال

. ذلك الشيءالعلم بأن الشيء سيوجد غري متوقف يف كونه علما على حضور : الثالث
واجلواب أن واجب الوجود بذاته واجب . واملتنافيان جيب أن يكونا متغايرين. بل ذلك ينافيه

الوجود من مجيع جهاته، وأما االعتقاد بأن إدراك اجلزئيات ال يكون إال بآلة جسمانية فقول 
  .)270(فاسد، ألن العلم صفة إضافية وتغري اإلضافات جائز على اهللا تعاىل

ترف الرازي بأن البحث يف هذه املسألة صعب جدا، ألن املدرك للجزئيات هذا، ويع
ولكنه حاول حل العقدة بكون إدراك اجلزئيات . يكون جسمانيا مثلما اشترط بعض الفالسفة

  .)271(ال حيصل باآللة اجلسمانية فقط، بل حيصل لغري اجلسماين
ويرى أن . ىل ال يعلم شيئاوهو يرفض ذلك املذهب بسبب ما جاء فيه من تصريح بأنه تعا

الشيخ مل ينتبه إىل أن مقالته منكرة، ألنه رجع إىل هذا املذهب املنقول عن األوائل، فوقع يف 
وهو زعم مبين بدوره على أن . غلطهم، لزعمهم أن الشيء الواحد ال يكون قابال وفاعال معا
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تبه، وهلذا فال ميكن أن وهذا قد أبطله الرازي يف سائر ك. الواحد ال يصدر عنه إال الواحد
  .)272(يكون األول مثله

 وخيالفه أيضا يف كون صفة العامل ليست سلبية، بل هي إجيابية، كصفة القادر واحلي ـ
  .)273(والسميع والبصري واملتكلم والباقي واحلكيم اليت هي كلها عنده إجيابية

ذات، موجودة يف  وخيالفه يف أن الصفات ليست نفس الذات، بل هي أمر زائد على الـ
هو . إن املعقول من كونه عاملا وقادرا وذاتا موجودة: الذات، وهذه خالصة ما احتج به عليه

فالقادر قد يكون عاملا، وقد ال . ألفاظ متباينة، إذ يفيد اللفظ الواحد منها ما ال يفيده اآلخران
الشيء الواحد ليس الصفة عني الذات يلزم أن يكون : لذلك فإذا قلنا. يكون، وبالعكس أيضا

وهذا باطل بصريح العقل، فثبت أن الصفات زائدة على . شيئا واحدا بل يكون شيئني متغايرين
  .)274(الذات

 هذا، وملا أنكر الفالسفة الصفات، كان لزاما عليهم أن ينكروا األمساء، حيث قال ـ
ته تعاىل، فمن أين ال اسم له تعاىل، ألن االسم يوضع للمعلول، وحنن ال نعرف حقيق: القدماء

وتلك األشياء اليت تقال عليها . يكون له عندنا اسم، مث إن األمساء اليت نعرفها تقال على كثريين
ويعين هذا أن االسم ليس داال على هوية واحدة، نعرفها به، وأن اهلوية . متباينة يف ماهياهتا

ا أن يدل عليه أو على ما الواحدة ليس هلا اسم واحد، ويكون االسم الذي يطلق على الشيء إم
أما األول فهو حسب الفالسفة غري ممكن . يكون داخال فيه، أو على ما يكون خارجا عنه

  .والرازي هنا جيّوز أن يكون له اسم خمصوص هو االسم األعظم. المتناع معرفة حقيقته تعاىل
  .وأما الثاين فهو حمال على الباري تعاىل، ألنه مرته عن مجيع جهات التركيب

وأما الثالث فهو االسم الدال على الصفة، والصفة إما أن تكون سلبية أو إضافية أو 
  .)275(حقيقية أو سلبية مع إضافية أو إضافية مع حقيقية

  : والذي يراه الرازي أن األمساء إما أن تكون عائدة إىل الذات أو الصفات أو األفعال
 ليس جوهرا وال جسمانيا، وال يف حيز، أما األمساء العائدة إىل الذات، فمثل كونه تعاىل

  .وال حاال، وال حمال
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وأما اليت تعود إىل الصفات، فمثل صفات الترتيه، حبيث ننفي عنه تعاىل أضداد العلم 
كاجلهل والنسيان والنوم، وأضداد القدرة كأفعال التعب واآلالت، وأضداد الوحدة كنفي 

  .الشركاء واألنداد
ل، فمثل أنه تعاىل ال خيلق الباطل وال اللعب وال العبث وال وأما اليت تعود إىل األفعا

الكفر، وال حيب الفساد وال يعاقب دون جرم، وال ينتفع بطاعات، وال يتضرر مبعاصي العصاة 
  . من األفعال اليت تؤدي إىل ما فيه من املظامل والرذائل والفواحش.)276(وغريها

املشهور أن ابن سينا يقول فيها بنظرية الفيض،      هذا، وأما أفعال واجب الوجود لذاته، ف
ويكون أول فيض فيها، هو فيض . نزوال من األعلى إىل األسفل أو من األشرف إىل األقل شرفا

العقول العشرة عنه تعاىل، مث نفوس األفالك، مث األجرام السماوية، مث الكائنات الفاسدة، وهو 
وهو فاعل الكل مبعىن أنه املوجود : "لك يف قولهفيض حيصل بدون قصد أو إرادة، ألنه الزم، وذ

الذي يفيض عنه كل وجود فيضا تاما، مباينا لذاته، وألن كون ما تكّون عن األول إمنا هو على 
  .)277(."سبيل اللزوم

وقد رّد الرازي على هذه النظرية ببيان فساد أسسها اليت تقوم عليها، فالعقل األول فيها 
إمكانه ووجوده ووجوبه بغريه، ليصح إسناد جرم الفلك : وجوهيتضمن الكثرة من ثالثة 

وهو خبط، ألن اإلمكان أمر عدمي، وما هو عدمي ال يكون علة يف . ونفسه وعقله إليه
وألن . الوجود، وألن اإلمكان يف املمكنات متساو، وكذا الوجود، واملتساويات حكمها واحد

ىل والصورة اجلسمية والفلكية والنفس الفلك ليس موجودا واحدا، بل هو مركب من اهليو
والعقل املفارق، وإذا أسندنا هذه األشياء إىل جهتني أو أكثر، فإننا نكون قد أسندنا إىل اجلهة 

هذا وأما . والواجب هو إسقاط الوسائط بني العلة واملعلوالت الكثرية. الواحدة أكثر من الواحد
ل نوع للجوهر، وكل ما له جنس فهو مركب، أن الصادر األول بسيط فيناقضه القول بأن العق

وقد كان سبب كل هذه األخطاء القول بأن الواحد ال يصدر . وعليه فالفائض ليس أمرا واحدا
  .)278(عنه إال الواحد

 هذا، وأما مسألة النبوة فحاصل مذهب الشيخ فيها، هو أن التصورات النفسانية قد ـ
ومن الواجب أن يوجد النيب، وهو إنسان، . صريتكون مبادئ حلدوث احلوادث يف العامل العن

  وأن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس و هي النبوة، والنبوة  تعين  اإلتيان  باملعجزات، 
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واملعجزة تقتضي أن تكون نفس النيب إما خمالفة لسائر النفوس خلصوصيتها، وإما أن ال تكون 
وأما الثاين فال . بشرية متحدة يف النوعكذلك، فاألول مل يقم فيه دليل على أن النفوس ال

يستحيل عند الفالسفة القائلني باملوجب أن يقوى املزاج النادر على اإلتيان باملعجز، واألمر عند 
القائلني بالفاعل املختار، خبالف ذلك، أي أنه تعاىل هو الذي خيلق قدرة العبد على اإلتيان 

  .)279(ى نفي ذلك، فهذا هو احلقباملعجزات، وما دامت مل تقم داللة قاطعة عل
 هذا، ويقحم الرازي مبحث علم الفلك والسحر يف العلوم النقلية والعقلية معا، من ـ

عن طريق التمييز بني أنواع اخلوارق، ألن كل معجز خارق، . أجل التمييز بني النيب والساحر
ولكنها . خوارقوالعكس ليس صحيحا، فالسحر والطلسمات واحليل اهلندسية والعزائم كلها 

كما أن هذه احلوادث قد خيلقها اإلنسان أو غريه، فما خيلقه . ليست من أجل أغراض النبوة
اإلنسان هو السحر، وما خيلقه ذلك الغري إما أن يكون جسما فلكيا أو عنصريا أو جمموع 

  .)280(اجلسم الفلكي والعنصري وهو الطلسمات 
رازي نظرية الفيض، إىل ما يفهم منها من  هذا، ويرجع السبب الذي من أجله رفض الـ

وجود وسائط بني الباري تعاىل واملوجودات احملدثة، اليت تقوم على مبدأ االتصال والتواصل، 
وما فيه من التسلسل اآليل، الذي يؤدي إىل أن كل عقل يدرك من ذاته، وال يؤثر إال فيما دونه 

منه مباشرة، ويرجع أيضا إىل أن القول بالفيض مباشرة، وأن كل متأثر ال يتأثر إال مبا هو أعلى 
وهذا يعين أن النسق املعريف هلذه . يستلزم عند أصحاب هذه النظرية القول بقدم املادة والعامل

النظرية ينتفي فيه أن تتدخل إرادة الباري تعاىل يف إحداث املوجودات البعيدة عن مرتبته، لزعم 
لواحد، ولزعمهم أيضا أن العقول البشرية تستطيع إدراك الفالسفة أن الواحد ال يصدر عنه إال ا

  .أحوال املخلوقات من تلقاء ذاهتا
وأما الرازي فريى أن العقول البشرية ال تستطيع إدراك أحوال املخلوقات إال قليال، ألن 

وألن العقول . )281(ملك اهللا تعاىل أوسع وأعمق بكثري من قدرة العقل البشري على أن حييط به
ية متناهية، واملتناهي ال سبيل له إىل إدراك غري املتناهي وقد احتج على ذلك بثالث البشر
  :حجج



 335

إن كل ما يقدر أن يستحضره العقل يكون متقدرا بالزمان، وما كان كذلك فهو : األوىل
متناه، فهو عاجز عن معرفة كونه تعاىل أزليا أبديا، وأما كل ما يعرف بالسلب فال يكون علما 

  . عاىلحبقيقته ت
ملا كان اإلنسان عاجزا عن معرفة نفسه فمن أين له أن يعرف ما هو مغاير له : الثانية

  :متاما؟ ومن يقول أن نفسه هي هذا اهليكل فهو باطل بوجهني
إن اإلنسان قد يعرف نفسه حينما يكون غافال عن مجلة هذا اهليكل وما فيه، : األول

  . فيكون املعلوم مغايرا ملا ليس مبعلوم
مبا أن ذات اإلنسان شيء واحد من أول عمره إىل آخره، بينما هيكله وما فيه غري : لثاينا

  . باق، فيكون الباقي مغايرا لغري الباقي
ثبت أن العقل البشري يتصرف فيما يكون يف زمان أو مكان، وال ميكنه أن يدرك : الثالثة

 متناه يف الذات والصفات الباري تعاىل، وال مجلة صفاته وأفعاله، ألن اهللا تعاىل غري
  .)282(واألفعال
 هذا، ونستطيع القول اآلن، بعدما بينا أن الرازي يعارض ابن سينا يف اجلليل والضئيل، ـ

وقد جتاوز التقليد املتبع يف عصره، وهو أن العامل كان خيتار لنفسه مذهبا أو مدرسة، ليدخل 
الرازي كان قوال وعمال، جاريا على حتت رايته أو رايتها، ونستطيع القول أيضا أن تفلسف 

روح التفلسف احلق، ألنه كان يطرح التعصب للمذاهب أو اآلراء، وال يأخذ بشيء إال بعد 
  .التأكد من صحته

لقد حاول أن ينقل التغيري الفلسفي إىل مرتبة أعلى من الشمول والتجريد املوجود قبله، 
دالة على ذلك كثرية، فإننا مل نتمكن من وملا كانت الشواهد ال. وأن يوجهه حنو مناح جديدة

كباقي اإلشكاالت . إحصائها يف هذا املقام، بل ومن املمكن أن تكون موضوعا لدراسة خاصة
  . اهلامة يف تفكريه

هذا، ويف ختام هذا الفصل، فيمكننا القول أن الرازي سلك يف ردوده على املذاهب 
. على عصره باستيعاب مجيع العلوم والفنونالكالمية والفلسفية طريقة علمية، وبأنه متقدم 

حيث كان يعرض أو يبسط آراء أصحاب تلك املذاهب وحججهم، مث بعد ذلك يشرع يف 
  . نقدها
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وبالفعل، فهذه املنهجية لديه تدل على تشبعه باملنهج العلمي، الذي اكتسبه باملمارسة، 
لم الكالم والفلسفة ملا استطاع ولو مل يكن على دراية جيدة بع. وعلى ثقته بنفسه، وصفاء ذهنه

  . أن يتفلسف هبذا املستوى، وأن يؤسس تيارا كالميا فلسفيا مغايرا ملا كان موجودا قبله
ولذلك فإنه استطاع أن خيفف به على . ومن مسات هذا التيار، أنه يقّر بالعقل والنقل معا

 النجاح الذي مل يستطع األقل من الصراع بني العقل والنقل، الذي كان قائما منذ قرون، وهو
إىل ابن ) هـ252ت(أصحاب مؤلفات التوفيق بني احلكمة والشريعة حتقيقه، منذ الكندي 

  . املعاصر له) هـ595ت(رشد
هذا، ومن نتائج نقده للمذاهب الكالمية والفلسفية، أنه أثر فيها بدوره، حيث جندها قد 

وباإلضافة . يره وفق هذا النقدكفت عن بعض ما كانت تقول به أو سعت إىل تربيره أو تطو
إىل هذا، فإنه استطاع أن يدفع بعض املذاهب الفقهية الرافضة للخوض يف علم الكالم 
والفلسفة، إىل اخلوض يف حبر العلمني دون حرج، كاحلنابلة الذين جاؤوا بعده، وعلى رأسهم 

  ).هـ728ت(ابن تيمية
وأملنا من . بني املتكلمني والفالسفةهذا، فإننا نكون قد نبهنا إىل بعض االختالف بينه و

بعد ذلك أن نكون قد وفقنا يف بيان مدى استقالل فكره عن فكر تلك املذاهب، وهو 
  . املطلوب

إن أصول فكر الرازي متنوعة، منه ما هو مستمد من : وأما عن خامتة هذا الباب، فنقول
م والفلسفة، ومع ذلك، فإن العلوم الشرعية، ومنه ما هو مأخوذ من علوم األوائل، كعلم الكال

  .تأثره األكرب كان بالقرآن الكرمي، حىت يف األمور الفلسفية
وال يعين هذا، أنه غري متأثر بعلم الكالم وبالتراث الفلسفي والفكر الشرقي القدمي، ألن 
ذلك واضح يف مصنفاته يف احلكمة، وهو أمر غري منكر، ألن غرضه من معرفتها هو جمرد 

 استطاع اإلفالت من قبضة أفكارها، وصار باجتهاداته واحدا من األعالم ولذلك. املعرف
اجملددين يف الفلسفة، واملتميزين باألصالة، ألن الفلسفة عنده جمرد تفكري، وليست ضربا معينا 

  .من التفكري
فهو ليس باملتفلسف على النمط الفلسفي اليوناين احملض، ألنه كان خصما عنيدا له، 

وليس بالشرقي الصرف .  بالفلسفة اليونانية على أهنا احلقة، وما عداها باطلولكل املتمسكني
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الذي تاه يف بيداء اخليال، وشدته الروح عن التفكري، بل كان من العلماء الذين أنصفوا مجيع 
  . احلضارات واعترفوا بفضائلها

يف العلوم أنه كان آخر جنم يف الثقافة اإلسالمية، هذا وأما ريادته : وحيق لنا القول
وأما ريادته يف الفكر . الشرعية، فتتمثل يف دفعها قدما، خاصة يف تفسريه للقرآن الكرمي

الفلسفي فتتمثل يف إحاطته بكل أبعاده املعرفية والطبيعية واإلهلية، وتتمثل أيضا يف كونه عاملا 
 اليت رأينا كيف موسوعيا فيه، بفضل ما أتى به من األفهام اجلديدة، يف مقابل األفهام القدمية،

وذلك مشاهد يف مصنفاته اليت . وفتح الباب واسعا أمام العلم والفلسفة معا أن يتطورا. انتقدها
  . يورد فيها احتماالت كثرية واردة، ميكن أن تكون فروضا علمية

إنه حبق فيلسوف ومتكلم وأصويل ومفسر وفقيه ولغوي وشاعر وعامل يف علوم أخرى 
  . لرياضيات وفروع الطبيعياتكثرية كالطب والفلك وا

وإليه يرجع الفضل يف إزالة التعارض بني العقل والنقل، عندما امتد فكره يف العامل 
اإلسالمي، وبسط نفوذه على الناس من أقصى املشرق إىل أقصى املغرب، وصار العلماء بعده 

آلخر، كما جرت يسلمون هبما معا، ونادرا ما جتد عاملا معتربا ينكر واحدا منهما ومناصرا ل
هذا . العادة من قبل، وهلذا أصبح قدوة يف هذا األمر، سواء عند من مييل إليه أو من خيتلف معه
  . ما وفقنا اهللا تعاىل إليه يف بيان أصول فكره، وأما الكالم يف حمتواه فسيأيت يف الباب اآليت
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، دار اجليل بريوت، ومكتبة الكليات 1ط. أمحد حجازي السقا/ تح.أسرار الترتيل، الرازي)56(
 . وما بعدها131ص.  1992األزهرية سنة 

 .4سورة غافر اآلية )57(
 .5سورة غافر اآلية )58(
 .227 - 226 ص 1  جشرح عيون احلكمةالرازي، )59(
 .228 ص1املصدر نفسه ج)60(
 .76 اآلية سورة األنعام)61(
 .55 ص 13 ج7 مجالتفسري الكبري الرازي، )62(
 .22ص .  مناظرات يف بالد ما وراء النهرالرازي، )63(
 .27ص . املصدر نفسه )64(
 .28املصدر نفسه  ص )65(
 .25املصدر نفسه  ص )66(
 .85 ص8 جطبقات الشافعية الكربىالسبكي، )67(
 .82 ص8املرجع نفسه ج)68(
 .66ص. 1950السنة  . 9العدد . جملة لواء اإلسالم. أعالم الثقافة اإلسالميةالتحرير، )69(
 .21سورة الدخان اآلية )70(
 .39 صاعتقادات فرق املسلمني واملشركنيالرازي، )71(
 .82سورة يس اآلية )72(
 .111ـ 110، ص 26، ج13 مج التفسري الكبري،الرازي، )73(
 .25 ص 25 ج13املصدر نفسه مج )74(
 .88سورة القصص اآلية )75(
 .35سورة الرعد اآلية )76(
 .133سورة آل عمران اآلية )77(
 .24سورة البقرة اآلية )78(
 .88سورة القصص اآلية )79(
 .25 -24، ص 25، ج13  مج .التفسري الكبريالرازي، )80(
 .40 -39   ص 2ج   األربعنيالرازي، )81(
 .107،  ص2،  جاملطالب العاليةالرازي، )82(
 .37سورة الرعد، اآلية  )83(
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 .62ـ 61، ص19، ج10، مجالتفسري الكبريالرازي، )84(
 .73، ص 19، ج10املصدر نفسه، مج )85(
 األزهرية مكتبة الكليات) ط.د(طه عبد الرؤوف سعد، /قدم له. معامل أصول الدينالرازي، )86(

 65ص).ت.د(القاهرة
 .69املصدر نفسه   ص )87(
 .127ص .  املصدر نفسه)88(
 .86  ص الشفاعة العظمى يف يوم القيامةالرازي، )89(
 .33سورة آل عمران اآلية )90(
 .221 ص احملصلالرازي، )91(
 .71 -70  ص 3  جاملطالب العاليةالرازي، )92(
 .194  ص حملصلاالرازي، )93(
 .198املصدر نفسه  ص )94(
 .172ص . 12  ج6  مج التفسري الكبريالرازي، )95(
 .73  ص 2  جاملطالب العاليةالرازي، )96(
 .10  ص3املصدر نفسه  ج)97(
 .27ـ 26  ص 3املصدر نفسه  ج)98(
 .53  ص 3املصدر نفسه  ج)99(
 .60  ص 3املصدر نفسه  ج)100(
 .11  ص 9املصدر نفسه  ج)101(
 .34  ص 9املصدر نفسه  ج)102(
 .267  ص 9املصدر نفسه  ج)103(
 . وما بعدها300  ص 9املصدر نفسه  ج)104(
 .  وما بعدها306  ص 9املصدر نفسه  ج)105(
 .231  ص 1  جاألربعنيالرازي، )106(
   .320   صاحملصلالرازي، )107(
 ).اهلامش(املصدر نفسه والصفحة نفسها )108(
 .258 ص 9جب العالية الرازي، املطال)109(
 .237 -236  ص 16  مججمموع فتاوىابن تيمية، )110(
 .93   ص احملصلالرازي، )111(



 342

 .175  ص 2 ج1  مجالتفسري الكبريالرازي، )112(
 .107  ص2  جاملطالب العاليةالرازي، )113(
 .98ص . 2املصدر نفسه  ج)114(
 .48. 3وسورة األحزاب اآليتان . 81سورة النساء اآلية )115(
 .9 ص 21 ج11 مجالتفسري الكبريالرازي، )116(

(117)Horten.m .Falsafa. Encyclopédie de l’islam. t2  leyde 1927. p.54. 
 . 207   ص61 طبقة ,تاريخ اإلسالمالذهيب احلافظ، )118(
 .252  ص 4  جالوايف بالوفياتالصفدي، )119(
حسن حممود الشافعي، وحممد العيد مجال : ، ترتطور الفكر الفلسفي يف إيرانإقبال حممد، )120(

 .96ص .  1989، الدار الفنية، القاهرة 1الدين، ط
تبة األجنلو املصرية، القاهرة مك. حسني جميب املصري: ، ترما وراء الطبيعة يف إيرانإقبال حممد، )121(

 .105ص .1987
 .19 نشر على هامشه ص شرح احملصل،الطوسي نصري الدين، )122(
 .54املرجع نفسه  ص )123(
 .370  ص  املقدمةابن خلدون،)124(
.  من السفر األول1ج. احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعةالشريازي صدر الدين، )125(

 .276ـ 275ص . بقم .شورات مصطفوي من
 .177ص .   من السفر األول2املرجع نفسه  ج)126(
 .42 من السفر األول   ص 3املرجع نفسه  ج)127(
 .27ـ 26 من السفر األول   ص3املرجع نفسه  ج)128(
 .64 من السفر الرابع   ص 1املرجع نفسه  ج)129(
 .218   ص املنقول لصريح املعقولموافقة صحيح ابن تيمية، )130(
 .295 - 294  ص 5  مج جمموع فتاوىابن تيمية ، )131(
 .221  ص حملصلالرازي، ا)132(
 .33 ص 4  جاملطالب العاليةالرازي، )133(
 .282 - 281  ص 4املصدر نفسه  ج)134(
 .228  ص 4املصدر نفسه  ج)135(
 .36 -35  ص معامل أصول الدينالرازي، )136(
 .38املصدر نفسه  ص )137(
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 دار اجلبل بريوت، واملكتب الثقايف 2أمحد حجازي السقا، ط/  تحاملسائل اخلمسون،الرازي، )138(
 .23 - 22،  ص 1990القاهرة 

 .671  ص 1  جاملباحث املشرقيةالرازي، )139(
 .698ـ 697  ص 1املصدر نفسه  ج)140(
 .86  ص 2ه  جاملصدر نفس)141(
 .102  ص 1جألربعني  الرازي، ا)142(
 .201،  ص احملصلالرازي، )143(
 .535  ص 2   جاملباحث املشرقيةالرازي، )144(
 .450  ص 2املصدر نفسه  ج)145(
 .498  ص 2املصدر نفسه   ج)146(
 .25  ص 2  جاألربعنيالرازي، )147(
 . 654ـ 653  ص 1  جشرقيةاملباحث املالرازي، )148(
 . وبعدها655  ص 1املصدر نفسه  ج)149(
 .660-659   ص1  جواملباحث املشرقية/  371  ص 5  جاملطالب العاليةالرازي، )150(
 .140  ص 6   جاملطالب العاليةالرازي، )151(
 .138 ، 135  ص 5املصدر نفسه  ج)152(
 .92 -91  ص سلمني واملشركنياعتقادات طرق املالرازي، )153(
 .79ص . سوريا. دمشق. مبكتبة األسد) خمطوط (.امللخص يف املنطق واحلكمةالرازي، )154(
 .217املصدر نفسه  ص )155(
 .670 ـ 669  ص 1  جاملباحث املشرقيةالرازي، )156(
 .200  ص 6  جاملطالب العاليةالرازي، )157(
 .63خمطوط،  ص  . امللخصالرازي، )158(
 .165  ص 1  جشرح عيون احلكمةالرازي، )159(
،  األحباث اإلسالمية، وكتاب النفس والروح/   182 -181ص 7جملطالب العالية الرازي، ا)160(

 .72ـ 71 ص ،1406طهران 
 .165، 116 ص 7 جواملطالب العالية، 420 ص 2 جاملباحث املشرقيةالرازي، )161(
 .51 ص 5 ج.املطالب العاليةرازي، ال)162(
 .  وما بعدها57 ص 5املصدر نفسه ج)163(
 .71 ص 2  جاملباحث املشرقيةالرازي، )164(
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 .37 -36  ص 2  ج1  مجالتفسري الكبريالرازي، )165(
 . وما بعدها 401  ص 4  جاملطالب العاليةالرازي، )166(
 .75  ص 5املصدر نفسه  ج)167(
 .106  ص 5املصدر نفسه  ج)168(
 .184  ص 6املصدر نفسه  ج)169(
 .195  ص 6املصدر نفسه  ج)170(
 .85سورة اإلسراء اآلية )171(
 .160  ص 8  جاملطالب العاليةالرازي، )172(
 .183 -182ص .  16  ج8  مج التفسري الكبريالرازي، )173(
ك بن نامدان، عاش يف زمن قباد بن فريوز والد شروان العادل، ادعى املزدكية نسبة إىل مزد)174(

النبوة، وأظهر دين اإلباحة، وملا تأذى منه أنو شروان، فطلبه للمناظرة بشرط أن قطعه طاوعه 
 .وإال فيقتله وبعد املناظرة تبني عجز مزدك، لذلك قتله وفعل الشيء نفسه مع أتباعه

 .74ص ... ملسلمني واملشركنياعتقادات فرق االرازي، )175(
فقيه إمامي واهي احلديث عند ) هـ180ت(عبد اهللا بن ميمون بن داود املعروف بابن القداح )176(

 .علماء السنة وهو من الثقاة عند الشيعة
داهية وعامل باهلندسة واحلساب ) هـ518ـ 428(احلسن بن صباح بن علي اإلمساعيلي )177(

ن أصل مياين، كان مقدم اإلمساعيلية بأصبهان، طاف ببالد كثرية، كان من والنجوم، ولد مبرو م
 .كبار الزنادقة

 .ـ وما بعدها76ص ..اعتقادات فرق املسلمني واملشركنيالرازي، )178(
 .80ـ 79املصدر نفسه ص )179(
 .196 ص أساس التقديسالرازي، )180(
من أهل أذربيجان، ظهر يف زمن بشتاسف بن هلراسف نسبة إىل زرا دشت، رجل : الزرادشتيه)181(

 . حوايل القرن السادس قبل امليالد، ادعى النبوة وصدقه بشتاسف، وانتشرت عقيدته بني اجملوس
م، ظهر زمن سابور بن أزدشري ادعى النبوة أرجع 276 ـ 215أتباع ماين حوايل : املانوية)182(

 .نتشرت دعوته يف أهل الصنيأصل العامل إىل اصلني النور والظلمة، ا
جاء يف امللل والنحل، قوم من عبدة الكواكب ألهنم يرجعون خلق وتدبري العامل إىل : الصبائية)183(

الكواكب السبعة، وملا كانت الكواكب تغيب عن أنظارهم فصنعوا أصناما على صورهتا 
 .لعبادهتا

 .91  ص 8  جاملطالب العاليةالرازي، )184(



 345

 .198  ص 8املصدر نفسه  ج)185(
 .191سورة آل عمران اآلية )186(
 .213  ص 4  ج2  مج التفسري الكبريالرازي، )187(
 .16سورة النحل اآلية )188(
 .5سورة امللك اآلية )189(
 .60  ص 30  ج15  مج التفسري الكبريالرازي، )190(
 .134،  ص 2ج األربعني  الرازي،)191(
 . 76  ص مناظرة يف الرد على النصارىالرازي، )192(
 .231خمطوط  ص  . امللخصالرازي، )193(
 .9سورة الزمر اآلية )194(
 .214  ص 3  ج2مج التفسري الكبري  الرازي، )195(
 .390ص .  النفس وخلودها عند اإلمام الرازيأبو سعدة حممد حسيين،)196(
 .40  ص 1  جاحلكمةعيون الرازي، شرح )197(
 .42  ص 1املصدر نفسه ج)198(
 .489  ص 1  جاملباحث املشرقيةالرازي، )199(
 .62  ص 1جشرح عيون احلكمة  الرازي، )200(
 .48ـ 47  ص 1املصدر نفسه  ج)201(
 .95  ص 1املصدر نفسه  ج)202(
 .162  ص 1املصدر نفسه  ج)203(
 .113  ص 1املصدر نفسه  ج)204(
 .151 ـ 150  ص 1املصدر نفسه  ج)205(
 .40  ص لباب اإلشاراتالرازي، )206(
 .14 ، خمطوط  ص ، امللخصالرازي)207(
 .81ـ 80 ص 1 جعيون احلكمةالرازي، شرح )208(
ية أمحد حجازي السقا، ط ، مكتبة الكليات األزهر/ تح. لباب اإلشارات والتنبيهاتالرازي، )209(

 .27ص . 1986القاهرة 
 .126 ص 2 جاملباحث املشرقيةالرازي، )210(
 .512 ص 2املصدر نفسه ج)211(
 .50 ص 2 جشرح اإلشارات والتنبيهاتالرازي، )212(
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 .224  ص 1  جشرح عيون احلكمةالرازي، )213(
 .  وما بعدها165  ص 1املصدر نفسه  ج)214(
 . 68  ص شارات والتنبيهاتلباب اإلالرازي، )215(
 .64، 22  ص 2  جاملطالب العاليةالرازي، )216(
 .177  ص 2، السفر األول  جاألسفار األربعةالشريازي، )217(
 .26  ص 3السفر األول  ج. املرجع نفسه)218(
 .87  ص 1  جاملطالب العاليةالرازي، )219(
 .55 -54  ص 4املصدر نفسه  ج)220(
 .104  ص 1  جاملباحث املشرقيةالرازي، )221(
 .124  ص 1املصدر نفسه  ج)222(
 . وما بعدها478  ص 1املصدر نفسه  ج)223(
 .271  ص 1املصدر نفسه  ج)224(
 .1959 تقدمي إبراهيم مدكور، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي القاهرة املقوالت،ابن سينا، )225(

 .8ص
 . وما بعدها89  ص 5  ج، املطالب العاليةازيالر)226(
 .155ص .  خمطوط . ، امللخصالرازي)227(
 .673  ص 1  جاملباحث املشرقيةالرازي، )228(
 .760ـ 759  ص 1املصدر نفسه  ج)229(
 .763 ـ 762  ص 1املصدر نفسه  ج)230(
 .207ص  . 3  جاألسفار األربعةالشريازي، )231(
 . 104ص .  خمطوط . امللخصالرازي، )232(
 .85املصدر نفسه  ص )233(
 .35 ص 2   جاملطالب العاليةالرازي، )234(
 .27 ص 2 جشرح اإلشارات الرازي، )235(
 .80  ص 1املصدر نفسه  ج)236(
 .92 -91  ص 2  جالباحث املشرقيةالرازي، )237(
 .  بعدها وما208   ص 2املصدر نفسه  ج)238(
 .130  ص 2املصدر نفسه  ج)239(
 .120 ص 1  جشرح اإلشاراتالرازي، )240(
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 .163  ص1املصدر نفسه  ج)241(
 .99  ص 7  جاملطالب العاليةالرازي، )242(
 .247  ص 7املصدر نفسه  ج)243(
 .79 -78  ص 7املصدر نفسه  ج)244(
 .80  ص 7املصدر نفسه  ج)245(
 .124 -123  ص لباب اإلشاراتالرازي، )246(
 .152  ص 1  جشرح اإلشاراتالرازي، )247(
 .160  ص 1املصدر نفسه  ج)248(
 .289  ص 2  جاملباحث املشرقيةالرازي، )249(
 . وما بعدها69  ص 7  ج املطالب العاليةالرازي، )250(
 .77ـ76  ص 7املصدر نفسه  ج)251(
 .27  ص 2  جشرح اإلشاراتالرازي، )252(
 .111  ص 2  جاملباحث املشرقيةالرازي، )253(
 ، مطبعة اجلوائب قسطنطينية 1ط.  ضمن جمموعرسالة يف أقسام العلوم العقلية. ابن سينا)254(

 .77-76م،  ص 1880
 .87  ص 3  جشرح عيون احلكمةالرازي، )255(
 .94 -93   ص3املصدر نفسه  ج)256(
 .54  ص 1  جاملطالب العاليةالرازي، )257(
 .87  ص 1املصدر نفسه  ج)258(
 .92  ص 2املصدر نفسه  ج)259(
 .171 -170  ص 1  جشرح اإلشاراتالرازي، )260(
 .240-239خمطوط  ص . امللخصالرازي، )261(
 .603 - 602  ص 1  جاملباحث املشرقيةالرازي، )262(
 .286، 99  ص 3  جاملطالب العاليةالرازي، )263(
 .126  ص 3  جعيون احلكمةالرازي، شرح )264(
 .182  ص 1 ج1  مجالتفسري الكبريالرازي، )265(
 . 201احملصل ص . 338  ص 1  جألربعنيالرازي، ا)266(
 .526  ص 2جاملباحث املشرقية  الرازي، )267(
 .100  ص 2  جاراتشرح اإلشالرازي، )268(
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 .235  ص 3  جاملطالب العالية. /   244  ص امللخصالرازي، )269(
 .242  ص امللخصالرازي، )270(
 .163  ص لباب اإلشاراتالرازي، )271(
 .120  ص 3  جشرح عيون احلكمةالرازي، )272(
 .5  ص 3  جاملطالب العاليةالرازي، )273(
 .  وما بعدها244  ص 3جاملصدر نفسه  )274(
   والتفسري الكبري   /  124  ص 3  جوشرح عيون احلكمة. /   244  ص امللخصالرازي، )275(

 .66 ص 15 ج8مج 
 .138-137  ص 1  ج1  مجالتفسري الكبريالرازي، )276(
 .311  ص النجاةابن سينا،  )277(
 .245 -244   ص  امللخص الرازي،)278(
 .230 -229ملصدر نفسه   ص ا)279(
 .231املصدر نفسه  ص )280(
 .190املصدر نفسه  ص )281(
 . وما بعدها131 ص أسرار الترتيل وأنوار التأويلالرازي، )282(

57777777777777777777777777777777777777777777777777  
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  الباب الثالث
  

  فلسفة فخر الدين الرازي وأقسامها
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

حبر ليس للبحر ما عنده من اجلواهر، "
وَحْبٌر مسا على السماء وأين السماء مثل ما 
له من الزواهر، وروضة علم يستقل 
الرياض نفسها أن حتاكي ما لديه من 

  "األزاهر
             تاج الدين السُّبكي
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ين فعرفنا لقد عرفنا يف الباب األول أن الرازي أسس مدرسة متنقلة ، وأما يف الباب الثا
وقد حّصل معرفة أرباب املقاالت فيها، وأدرك مبادئها . أنه طرق أبواب العلوم واملعارف كلها

وغاياهتا وحدودها، لذلك ميكن تعريفه بالفيلسوف املتكلم الشارح للقرآن الكرمي، ألنه فَلَْسف 
لقرآن الكرمي الكالم، وكلَّم الفلسفة، حىت صار العلمان لديه علما واحدا، كما أن تفسريه ل

  .كان على املنهج العقلي
هكذا ، يكون قد ألف فلسفة خاصة، يف مفهومها وقضاياها، وسيأيت توضيح ذلك يف 
أربعة فصول، الفصل األول ، يكون يف مفهوم الفلسفة وموضوعها، من خالل اشتغاله بالفلسفة 

  .والعلوم األخرى، والنظر يف مؤلفاته الفلسفية
كون يف مباحث الفلسفة لديه، كمبحث العلم واملنهج، وتقسيم وأما الفصل الثاين، في

  .دائرة املوجودات وفق نظام املقوالت
  .وأما الفصل الثالث، ففي آرائه يف اإلنسانيات كعلم النفس واألخالق والسياسة

وهبذا نكون قد تعرفنا على فلسفته . وأما الفصل الرابع، فيتعلق بالعلم اإلهلي وقضاياه
  .وأقسامها
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إذا كان الرازي متكلما كما هو معروف، فإنه ليس معروفا يف الوقت نفسه 
ية جديرة أن كفيلسوف، مع العلم أنه ترك أعماال  فلسفية هامة جّدا، وكانت له نفحات فلسف

  .يلتفت إليها، وأن ترفعه إىل درجة الفالسفة الكبار
وبالفعل، كان عاملا بالفلسفة مثل علمه بعلم الكالم، ويعترب من األوائل الذين مجعوا بني 
  .العلمني، حيث بّين صحة طريق كل واحد منهما، وهذا ال يتأتى إال بالعلم الدقيق العميق هبما

 القول، بأن الرازي استحدث طريقة خاصة، بسبب اجلمع وقد ذهب معظم العلماء إىل
بني العلمني، ولكن األمر ليس كذلك، كما فهموه، ألنه مل خيبط فيهما خبط عشواء، وكل ما 
يف األمر، أنه حاول مجع ما يقبل اجلمع ، بدليل رفضه للقضايا الفلسفية املنافية للدين، ويف 

م للنهج الفلسفي، وإمنا حاول التفلسف يف بعض الوقت نفسه، مل يقدم على إخضاع علم الكال
جوانبه املتعلقة مبا هو معطى للبشر من أجل التفكري فيه، كما حاول إجياد القاسم املشترك 

  :وبيانه فيما يأيت . بينهما
 الغاية من الفلسفة عند الرازي هي إزالة احلواجز بني الفلسفة كمنهج وعلم إذا كانتـ 

 جتاوز حماوالت التوفيق بني الفلسفة والدين السابقة وحماوالت الكالم، فيكون فكره قد
املعاصرين له، وفضله يف هذا اجملال يرجع إىل البحث يف األمور املشتركة بني العقول البشرية، 
دون أن يهمل ما هو خاص بأمة من األمم أو دين من األديان ، ولقد وفق يف عمله هذا، وظهر 

  .غريهم من أرباب املقاالت يف هذا الشأنتفّوقه على فالسفة كثريين و
إن الرازي يعترب فيلسوفا حقا من مجيع النواحي ، منها أنه كلّف نفسه مشاق البحث ـ 

عن حقائق األشياء، وهو مل ينقطع يوما عن البحث، ويف الوقت نفسه مل يتخلّ عن شؤون 
ئج ضروب فكره هامة جدا احلياة، سواء احلياة اخلاصة أو املتعلقة باجملتمع، لذلك كانت نتا

  .وفريدة
كما أنه كان شديد العناية جبميع القيم الدينية والعقلية، وتظهر قدرته جليا على ـ 

تقييد الشهوات البهيمية والغضبية يف مسار حياته، قوال وعمال، أي أنه كان يطلق العنان للحياة 
  .ة، كما رأينا يف أكثر من موضعالروحية، سواء كانت دينية أو فلسفية، يف مقابل احلياة الطبيعي

ومن املعروف عنه أيضا، أنه يتمتع بعقالنية فذّة، حيث ميكن اعتباره هبا فيلسوفا ـ 
دون منازع، يكفي أنه كان متزنا يف مجيع تصرفاته املتعلقة حبياته اليومية أو تفكريه الديين أو 
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نطقية املتداولة، ألنه يعترب العقل تفكريه العقلي، كما أنه مل يترك عقله تقوده صرامة القوالب امل
وسيلة ال غاية، وهو يعارض أنصار العقل الذين يؤهلون العقل، وينسجون حوله األساطري 
واخلياالت، اليت يرفضها العقل نفسه، مثال ذلك نظرية صدور العقول عن بعضها البعض 

، وغري ذلك من اآلخر، وتوهم البعض منهم أن األفالك أحياء ناطقة من غري ناطق ينطقها
  .األمور

هذا، وملا كانت مفاهيم الفلسفة عموما تشري إىل كون التفلسف يتضمن ممارسة ـ 
النقد، فإن الرازي يف احلقيقة قد أقام فلسفته على النهج النقدي، لذلك ميكن القول أنه أسس 

  .  يف الفكر األوريبkantمثلما أسسها كانط .فلسفة نقدية يف الفكر اإلسالمي
ا الشك فيه ، أنه يتمتع مبكانة مرموقة يف العامل اإلسالمي حيا أو ميتا، ومثله يف وممـ 

يف العامل الغريب، ألن كل واحد منهما كان مصدرا هاما ) م. ق322ت (ذلك كمثل أرسطو 
من مصادر حضارة أمته، ومن حكمته أنه أثّر تأثريا إجيابيا يف جمرى الفكر الفلسفي اإلسالمي، 

  .له من حالة التلقي واالقتداء إىل حالة االبتكار والتجديدوذلك بتحويله 
هكذا يعترب من الفالسفة اإلسالميني القالئل الذين أثروا يف الفكر اإلسالمي بشقيه ـ 

وقد ترك بصماته يف ميادين خمتلفة، وساد تراثه قرونا ، وظلّ يشتغل به . الكالمي والفلسفي
ونه ، حيث كانوا يتهمونه بأشياء كثرية، منها هتمة أهل العلم، األمر الذي جعل خصومه حيسد

هذا من جهة . االشتغال بالفلسفة ، وإدخال االصطالحات الفلسفية يف علمي الكالم والشريعة
وأما من جهة خصومه املتفلسفة، فإهنم يتهمونه بتحريف مباحث . املشتغلني بالعلوم الشرعية

  .انينيالفلسفة وتوجهها املعروف منذ الفالسفة اليون
إن هؤالء اخلصوم جيهلون أو يتجاهلون حقيقة التطور النوعي يف الفكر اإلسالمي، ـ 

بفضل طريقة الرازي املعروفة بطريقة املتأخرين، حيث عاجل هبا قضايا الفلسفة والعلوم املختلفة 
 معاجلة ناجعة، وهو هبذه الطريقة يكون قد وضع األساس املتني للفلسفة اإلسالمية احلقيقية،

  .وهذا ما سنعمل على بيانه من خالل أعماله الفلسفية
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  .الرازي بني الفلسفة والعلوم األخرى: املبحث األول
لقد اشتغل الرازي بالفلسفة وبالعلوم املختلفة والكثرية ، سواء كانت علوما          

هي بدورها شرعية أو غري شرعية، ومادام التفلسف عبارة عن التفكري يف مشكالت خمتلفة، اليت 
  .عبارة عن موضوعات للعلوم ، فإن جمموع هذه املوضوعات يؤلف موضوع الفلسفة

أنه البد " الربهان"أنه سيجيء يف كتاب : اعلم: " ويقول عن موضوع علم من العلوم
وذلك الشيء هو . لكل علم من شيء ، يبحث يف ذلك العلم عن أغراضه من حيث هو هو

  .)1("  العلم أنه موضوع ذلك: الذي يقال له 
ومبا أن موضوعات العلوم متنوعة ومتباينة، وتفصل بينها حدود قائمة، فمع ذلك  

وهذا ما جيعل موضوع علم ما يكون جزئيا . تتواصل فيما بينها جبسور ، وتتداخل يف األغراض
بالنسبة إىل ذلك اجملموع، ألن موضوع كل علم يتعلق مبوجود معني، وذلك اجملموع عند 

  : كون كليا، وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام كربىالرازي ي
  . يتعلق باألمور العامة، كالواجب واملمكن، والقدم واحلدوث: القسم األول
  . يتعلق باملمكنات كاجلواهر واألعراض: القسم الثاين

  . يتعلق باإلهليات احملضة: القسم الثالث 
 العلوم واملعارف وعلى هذا األساس يكون موضوع الفلسفة عنده عبارة عن جمموع

  .)2(املتعلقة باملوجودات 
وأما التفلسف فينبغي أن يسبقه عمل وجهد يف طلب العلم، أي يف بداية العهد، البد من 
حتصيل ما جاء يف كتب املتقدمني، مث القيام باختيار اللباب من كل باب، مث فصل املطالب 

 األخري يأيت تقدمي احلل الشايف بعضها عن البعض اآلخر، مث إردافها بالنقض والتشكيك، ويف
  .)3 (واجلواب الوايف بقدر االستطاعة

، تكون الفلسفة عنده حبثا عقليا خالصا، ولكن هذا البحث ال حيصل إال بعد هكذا
، ) م1831ت (Hegelحتصيل العلوم املقتضية للتفلسف، وهو املفهوم الذي ارتضاه هيقل 

فكار مبا هي أفكار يف مجيع فروع املعرفة، من أجل مبعىن أن الفلسفة تفكري الحق، تبحث يف األ
ألن عملية التفلسف جتري على نتائج العلوم وطرائقها . )4(الوصول إىل املعيار والكلي 

  .وموضوعاهتا، ومن هنا، فالبد من حتصيل هذه أّوال، مث بعد ذلك يأيت النظر يف مشكالهتا
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عريف، فالبد أن التعريف الذي هذا، وملا كانت الفلسفة قابلة للتعريف بأكثر من ت
يتمسك به فيلسوف ما، هو الذي حيدد موضوع الفلسفة لديه، وكذلك تصنيف العلوم، ومبعىن 

  .آخر ، فإن تعريف الفلسفة مفتاح لتحديد موضوعها وألقسام العلوم املندرجة حتت لوائها
سام الفلسفة، وهلذا، أقدم الرازي على التصرف يف أقسام العلوم، حيث أدمج علوما يف أق

  .كإحلاقه لقسم من علم الكالم هبا
وأما كيف خالط علم الكالم الفلسفة، فإن هذا األمر يرجع إىل حاجة املتكلم إىل 
اصطالحات الفلسفة، لتقرير األحكام االعتقادية على الوجه العقلي، لذلك عرف هذا اجلزء 

ملا ُعدَّ من العلوم . داولة يف الفلسفةألنه لو مل يستخدم آليات العقل املت. بالعلم الشرعي العقلي
  .العقلية

ومادام علم الكالم ال يعّد من العلوم الشرعية ، كعلم الفقه وعلم الروايات وغريمها، ألنه 
يسعى إىل الربهنة على مسائله، ويف الوقت نفسه ليس علما فلسفيا، ألن معظم مسائله من 

  .خاص يف الثقافة اإلسالميةاألحكام االعتقادية اإلميانية ، فلذلك هو علم 
ونظرا هلذا الوضع الذي هو فيه علم الكالم، فقد مسي بفلسفة الدين اإلسالمي، ألنه يضع 
أسس الدين اإلسالمي حمل مناقشة بطريقيت العقل والتجارب العلمية، حىت صارت عقائده 

  .)5 (نظرية
ايا كثرية ماعدا واحلق أن اختالط علم الكالم بالفلسفة يرجع إىل اشتراكهما يف قض

وليس راجعا إىل بدعة من عند الرازي ، وكل ما فعله هو أنه بّين هذه احلقيقة، . السمعيات
  .وبذل جهودا كبرية يف التنبيه إىل هذه العالقة بني العلمني

ومما الشك فيه، أنه كان يعاجل املوضوعات املشتركة باصطالحات العلمني، احتراما 
 وهو يفعل ذلك أيضا من أجل االستدالل على حقيقة الستقالل كل علم عن اآلخر،

اشتراكهما، مثال ذلك موضوع املوجودات وطبائعها ، فقد تناوله يف كتبه باصطالحات 
الفالسفة واملتكلمني معا، ألن علم الكالم يبحث يف املوجودات مثل الفلسفة، مع فارق بينهما، 

) : هـ816ت(كما يقول اجلرجاين وهو أن البحث يف الكالم جيري على قواعد اإلسالم، 
  .)6 (علم باحث عن األعراض الذاتية للموجودات من حيث هو على قاعدة اإلسالم
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ويعين هذا التعريف، أن علم الكالم يقوم على فرض صحة العقائد اإلميانية، مث االستدالل 
ف عن الفلسفة لذلك خيتل. عليها باألدلة العقلية، من أجل إزالة الشبه والشكوك وحتصيل اليقني

  .يف املنهج واالصطالح والغاية من النظر يف األشياء
هذا، لقد كانت فلسفة الرازي الكالمية أو كالمه الفلسفي موضوعا هاّما لدى العلماء 
قدميا وحديثا، فمنهم املستحسن هلذا الدمج، ومنهم املستهجن، لكنهم يقّرون مجيعا بأنه املبتكر 

  .)7 (سم طريقة املتأخرينللطريقة اجلديدة املعروفة با
  : دور الرازي الكبري يف العلمني إىل أمرين– من تركيا – أتاي وقد أرجع الدكتور حسني

أنه استوعب فلسفة أرسطو التقليدية ، وكان أول من أدخلها يف علم الكالم، : األول 
  .حىت صار الكالم يعرف بالفلسفة وبالعكس

 قد أدى إىل ظهور اجتاه جديد يف علم الكالم إن دجمه للفلسفة يف علم الكالم: الثاين
  .نفسه، وقد أثر هذا االجتاه تأثريا كبريا يف الفكر اإلسالمي

وبعد أن بّين جمهودات الرازي وفضله يف الفكر اإلسالمي، مثّ ذهب يف االجتاه املعاكس، 
 للفلسفة يف عندما اهتمه بإمخاد التفكري الفلسفي احلّر يف العامل اإلسالمي، بسبب ذلك الدمج

علم الكالم، حىت أصبحت الفلسفة بعده ال تدرس كعلم مستقل، أي البد من املرور عن طريق 
علم الكالم للوصول إليها، وال تدرس أيضا من أجل ذاهتا، بل من أجل غريها، مث أضاف هتمة 
أخرى، وهي أن الرازي ساهم بقسط كبري يف كبح مجاح الفلسفة، بنجاحه يف عملية التوفيق 
بينها وبني علم الكالم، وقد نشأ مذهب كالمي فلسفي متكامل جراء هذا التوفيق، حيث كان 
من الصعب على أنصار الفلسفة النيل منه، األمر الذي جعلهم يتومهون أنه قتل األفكار الفلسفية 

  .)8 (احلّرة
 ملكانة مث بعد هذا الطعن يتراجع القائل، وينقض كالمه هذا بآخر، حيث أعاد االعتبار فيه

أن فخر الدين : أعتقد أننا على احلق عندما نقول : " الرازي يف الفكر اإلسالمي يف قوله 
الرازي هو الذي التقى عنده الفالسفة واملتكلمون وصاروا جنبا إىل جنب يف إثبات وتثبيت 

  .)9 ("املبادئ الكالمية والفلسفة يف خدمة اإلسالم واحلضارة اإلسالمية
جع مشاهد عند أكثر من باحث يف فكر الرازي، بدليل قول بعضهم، أن إن مثل هذا الترا

اصطالح الفالسفة يف العربية ال يدل على من يفكر حبرية يف املشكالت امليتافيزيقية والطبيعية 
  .)10 (وحياة اإلنسان ومصريه، بل يقال على املفكرين الذين ميثلون مدرسة فلسفية معّينة
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، ألهنم يتهمون الرازي بكبح حرية التفكري، مث يثبتون وهذا يدل على تناقض هؤالء 
العكس من بعد ذلك، أي أنه أخذ قسطا كبريا من احلرية يف مجلة تفكريه بالنسبة للفالسفة 

وهذه التناقضات الكثرية يف آراء .)11 (أواملتكلمني، وهذا ما مسح له بعرض احتجاج جّيد
  . ، تدل على عمق فكره وقوة حججهومواقف العلماء قدميا وحديثا حول فكر الرازي

هلذا كانت بعض التقديرات خاطئة، عند بعض الباحثني املعاصرين جملهود الرازي 
الفلسفي، ألنه بالفعل قد ساهم بقسط كبري يف تأسيس وترسيخ الفكر الفلسفي احلر يف الفكر 

لسفة ضرب من الفكر اإلسالمي، بعيدا عن التقليد الشائع لدى الفالسفة اإلسالميني، باعتبار الف
اليوناين، وهو املفهوم الذي يرفضه، لذلك سعى يف مشروعه الفلسفي إىل ختليص العقل من 
مقررات الفلسفة اليونانية، مث قام بتوظيف العقل وفق أسس مغايرة، فأنشأ فلسفة مغايرة، واليت 

  .تسمى عند مفكرين كثريين بالفلسفة الكالمية
يات هذه الفلسفة، إال أن بعض الباحثني أمثال  الرغم من وضوح مبادئ وغاوعلى

، يرى أهنا فلسفة تلفيقية، ألهنا ليست على هنج ومبادئ وغايات ) حممد عابد(الدكتور اجلابري 
على أن الرازي قام )  هـ808ت(الفلسفة اليونانية، وقد احتج مبا تومهه من كالم ابن خلدون 

مال ابتكاريا، هلذا أيضا كان سببا يف االلتباس بدمج الكالم يف الفلسفة وبالعكس، وهذا ليس ع
الذي حصل لدى من جاء بعده، وقد أضلهم مبنهجه هذا، الذي خيتلف متاما عن هنج باقي 
املتكلمني القدماء ، سواء مع املعتزلة أو األشاعرة ، كما أن مناهضتهم للفلسفة والفالسفة 

 الكالم إىل حّد يعجز املرء عن التمييز كانت أفضل من نقده هلما، ألنه دمج بني الفلسفة وعلم
  .وهذا غري صحيح. فهو حسبه إما كان راضيا بالفلسفة أو مستسلما هلا. )12(بينهما 

واحلق أن ابن خلدون مل يقل ذلك، بل أشار إىل من جاء بعده، أهنم وقعوا يف االلتباس 
 يف خمالطة كتب الفلسفة مث توغل املتأخرون من بعدهم:" من عند أنفسهم، ال بسببه، وهذا قوله

  .)13(" والتبس عليهم شأن املوضوع يف العلمني فحسبوه فيهما واحدا من اشتباه املسائل فيهما
" بطالن الدليل ال يؤذن ببطالن املدلول"ولقد عّرف طريقة املتأخرين بأهنا تقوم على مبدأ 

رمني، ومناهضة لطريقة خالفا لطريقة املتقدمني أمثال القاضي أيب بكر الباقالين وإمام احل
الفالسفة وكل من كان على هنجهم من األتباع والشيع، فيما خالفوا فيه العقائد اإلميانية، وأول 

  .) 14(من اختطها وأظهر مالحمها أبو حامد الغزايل، مث أرسى قواعدها ورفع بنياهنا اإلمام الرازي
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ومن أراد إدخال الرّد :" زيويقول أيضا عن وضوح املسائل والرّد على الفالسفة عند الرا
على الفالسفة يف عقائده فعليه بكتب الغزايل واإلمام ابن اخلطيب فإهنا وإن وقع فيها خمالفة 
لالصطالح القدمي فليس فيها من االختالط يف املسائل وااللتباس يف املوضوع ما يف طريقة هؤالء 

ألن االلتباس حاصل .إليه اجلابريهذا القول ينفي متاما ما ذهب   .)15(" املتأخرين من بعدهم
  .بسبب خمالطة كتب الفلسفة بأنفسهم، وال يرجع إىل الرازي

هذا، إذا نظرنا إىل الرازي من جهة الفلسفة، فهو فيلسوف كبري، وإذا نظرنا إليه من جهة 
علمي األصول فهو من اجملددين فيهما، وإذا نظرنا إليه من جهة احلكمة العملية فهو الزاهد 

هكذا مل يترك علما معلوما يف عصره إال خاض فيه، وكان له فيه باع طويل،وتالميذ . وفاملتص
  .واهللا املستعان واملطاع. أتباع، وأنصار أشجاع، وخصوم أبشاع
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  .مؤلفات الرازي الفلسفية: املبحث الثاين
لقد سبقت اإلشارة إىل أن آراء الرازي الفلسفية توجد يف مؤلفاته املختلفة، ويرجع ذلك  

ملباحث بني العلوم املختلفة، وإىل تداخل القضايا الفلسفية مع القضايا إىل اشتراك املوضوعات وا
الكالمية يف نقاط تقاطع كثرية، هذا الذي جعله يدخل اصطالحات الفلسفة يف تفسري القرآن 

  .الكرمي، ويف علمي األصول، هذا عن الكتب املختلطة ككتاب احملصل
ضة، ويف الوقت نفسه يرّد فيها على  على املادة الفلسفية احملوأما الكتب اليت حتتوي

وكنا حنن يف ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم : " الفالسفة، فقد ذكر هو نفسه عددا منها، يف قوله 
حىت وفقنا . الكالم تشوقنا إىل معرفة كتبهم لنرّد عليهم فصرفنا شطرا صاحلا من العمر يف ذلك

هناية العقول، وكتاب املباحث املشرقية، اهللا تعاىل يف تصنيف كتب تتضمن الرّد عليهم ككتاب 
وكتاب امللخص، وكتاب شرح اإلشارات، وكتاب جوابات املسائل النجارية، وكتاب البيان 
والربهان يف الرد على أهل الزيغ والطغيان، وكتاب املباحث العمادية يف املطالب املعادية، 

وهذه .  إىل لطائف األسراروكتاب هتذيب الدالئل يف عيون املسائل، وكتاب إرشاد النظار
  .)1("الكتب بأسرها تتضمن شرح أصول الدين وإبطال شبهات الفالسفة وسائر املخالفني

وهذه القائمة تتضمن كتبا فلسفية وأخرى كالمية، ولكن هناك كتب ورسائل يف املادة 
، اجلدل والكاشف عن أصول الدالئل: الفلسفية مل يذكرها هنا، ألنه ألّفها الحقا، وهي 

وكتاب مباحث اجلدل، ومباحث احلدود، ومباحث الوجود، واملنطق الكبري، واملختصرة يف 
  .املنطق، واملطالب العالية، وتعجيز الفالسفة ، ورسالة يف النفس والروح

ولكننا اعتمدنا يف هذه الدراسة على كتبه األساسية أو الكبرية يف الفلسفة، وهي كتاب 
صل، وكتاب امللخص، وكتاب املطالب العالية، ألهنا متثل يف املباحث املشرقية، وكتاب احمل
  .شكلها ومضموهنا نسقه الفلسفي

هذا، ومن املعروف عن الرازي أنه حييل إىل كتبه ويذكرها كثريا، مما يدل على صحة 
انتساب معظم ما يذكر منها إليه، ولكن االلتباس حاصل يف تقدم بعضها على البعض اآلخر يف 

  .أنه ال يشري إىل تاريخ تأليفها إال يف حاالت قليلةالزمان، خاصة 
  :مثال ذلك، لقد أحال يف كتاب املباحث املشرقية إىل كتاب شرح اإلشارات ، يف قوله



 361

كما أحال يف كتاب شرح اإلشارات إىل . )2(" " اإلشارات"ح ولنا عليه كالم يف شر"
لة مذكور يف املباحث املشرقية ويف ولنا كالم يف هذه املسأ:"كتاب املباحث املشرقية، يف قوله

  .)3(" كتاب امللخص
وأما يف كتاب امللخص ، فقد ذكر كتاب املباحث املشرقية يف عدد من املرات، قد 
يعتقد القارئ أن كتاب املباحث املشرقية متقدم على كتاب امللخص، ولكن اإلشكال هو أنه 

عكس ، ويف الوقت نفسه ذكر ذكر كتاب املباحث املشرقية يف كتاب شرح اإلشارات وبال
كتاب امللخص يف كتاب شرح اإلشارات أكثر من مرة ، والتفسري املعقول هلذا اإلشكال هو 

وإال ال . أنه كان يؤلف يف الزمن الواحد كتبا كثرية ، كما حصل يف الكتب الثالثة أعاله
  .حلّ معقول هلذا اإلشكال
 يشرع يف حبث مسائلها بالتدريج، قد ان يفتح مشاريع الكتب أوال، مثومعىن ذلك، أنه ك

وهذه ظاهرة واضحة لديه يف التأليف، خاصة يف . تقصر املدة أو تطول حسب املشروع
  .املشاريع الكبرية، كالتفسري الكبري، وكتاب املطالب العالية

وحنن نشري إىل ذلك إشارة خفيفة وجنعل االستقصاء على : " والدليل على ذلك قوله
وهذه العبارة تشري إىل أن املقام ال يسمح بالتوسع، الذي . )4("  وامللخصاملباحث املشرقية

على أنه سيتناول " جنعل االستقصاء " سيكون يف الكتابني املذكورين، وقد عربت صيغة احلاضر 
  .تلك املسألة يف الكتابني املذكورين بالتفصيل املطلوب

ولكن اختالط األمر عند .تأليفورمبا يعترب هذا املسلك عنده، من مظاهر طريقته يف ال
مادام يكثر اإلحاالت . القراء معلوم، وحىت عند الباحثني،فيما خيص هذا اإلشكال يبقى قائما

. )5(من كتاب إىل آخر، ومنها أنه ذكر يف كتاب التفسري الكبري كتاب تأسيس التقديس
  .)6 (وبالعكس

، ألن كتاب التفسري الكبري امتد إن احلل املمكن هلذا اإلشكال هو ما أشرنا إليه قبل قليل
كما أنه قد يذكر . هـ 606 هـ إىل أواخر أيام حياته من سنة 594تأليفه من أواخر سنة 

أحيانا تاريخ تفسري السور، ويف أحيان أخرى يعزف عن ذلك، حيث مل يذكر تاريخ إمتام 
ران وسورة النساء، تفسري سورة الفاحتة وسورة البقرة، مث ذكر تاريخ إمتام تفسري سورة آل عم

سورة املائدة وسورة األنعام وسورة األعراف، : مث انقطع عن ذكر التواريخ لثالث سور، هي 
مث عاد إىل ذكر التواريخ إىل سورة الكهف، مث انقطع مرة ثانية، هكذا كان األمر يتأرجح بني 
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عن ذكر ذكر تواريخ إمتام التفسري لسورة ما ، ويعزف عن األخرى، حيث توقف هنائيا 
  .هـ، وهذا ال يدل على إمتام التفسري ، وال على عدمه603التواريخ بعد سنة 

 هـ وهي 606 هـ إىل سنة 603وكذلك كتاب املطالب العالية امتد تأليفه من سنة 
وهذه املدد الطويلة اليت استغرقها يف . سنة وفاته، دون إمتامه، حيث بقي اجلزء العاشر وعدا فقط

. كبرية الطويلة، تدل على أنه يف هذه املشاريع  يأخذ الوقت الكايف يف إجنازهاإجناز املشاريع ال
كما أنه ال يشتغل مبشروع واحد حّتى يتمه، بل كان دائم االشتغال يف التأليف، حبسب القضايا 
املتداولة يف زمان من األزمنة، لذلك قد تكون تلك القضايا يف مضمون عدد من الكتب، 

دار احلاجة يف كل كتاب، كما أن معظم كتبه مبتورة اإلجناز، حيث بقيت فيضطر لتناوهلا مبق
  .أجزاء أو أقسام دون كتابتها، ككتاب املباحث املشرقية، وكتاب املطالب العالية

الفلسفية قد اشتهرت بني العلماء، وأقبل طالب العلم إىل التعلم هذا، وملا كانت كتبه 
مهيتها، وقد ذكر هو بنفسه، أنه حينما ذهب إىل بالد ما منها، يف أثناء حياته، فدلّ ذلك على أ

 هـ، وجد بعض العلماء يدرسون تصانيفه املذكورة ، ككتاب املباحث 580وراء النهر سنة 
  .)7 (املشرقية وكتاب هناية العقول

لذلك كان من الواجب أن نعرف بتلك الكتب الفلسفية، لكي يظهر جمهوده يف الفلسفة، 
، ومن تلك الكتب كتاب املباحث املشرقية، وكتاب احملصل، وكتاب وتتضح حقيقة فكره

  .امللخص ، وكتاب املطالب العالية
إن هذا الكتاب يعترب كتابا فلسفيا،ألنه مجع فيه كل العلوم : كتاب املباحث املشرقية

الفلسفية، وعاجلها بطريقة جديدة ومتميزة، كما قد خالف فيه القدامى يف أقسام الفلسفة 
  .بها، ويشهد اجلميع أي األنصار واخلصوم بذلكوترتي

ولكن هذا الكتاب أثريت حوله إشكاالت، منها تسميته باملباحث املشرقية، ومنها ما 
مل يرد يف املعاجم " املشرقية"يتعلق مبضمونه، هل هو يف الفلسفة أم يف علم الكالم ؟ إن لفظ 

 املشكلة يف العصر احلديث عند املستشرقني، العربية، ومل يهتم به العلماء القدماء، بل أثريت هذه
فتبعهم بعض املفكرين العرب، وينقسم هؤالء إىل فريقني، فريق يبحث عن جذور هذا 

يف كتابه )  هـ428ت (االصطالح يف الفكر اإلسالمي، وزعم أنه يرجع إىل كتابات ابن سينا
  .احلكمة املشرقية وكتابه اآلخر منطق املشرقيني
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خر، فقد حاول تفسري مصطلح املشرقية برده إىل حكمة اإلشراق واألنوار وأما الفريق اآل
اليت مّهد هلا ابن سينا أيضا، وأساسها التصوف، وتاله فيها السهروردي شهاب الدين 

واإلشراق عند هؤالء عبارة عن أفكار صوفية تفسر ).  هـ638ت (، وابن عريب )هـ587ت(
  .األشياء بقوى غيبية إىل جانب العقل

 الواقع، إن االجتاهني يتفقان على املراد منه، وهو خمالفة الفلسفة اليونانية عامة ويف
أن كلمة مشرقية مشتقة من الشرق يف مقابل الغرب، ألن أصحاب : واألرسطية خاصة، ويقال

هذه الرتعة كانوا يعيشون شرق اليونان، ويف الوقت نفسه وجدوا أن التفكري  الشرقي القدمي 
كري اليوناين، ويريدون هبا أيضا معارضة املشائية، ألن معارضتها بالدين ليست يتميز عن التف

  .حجة قوية عند الفالسفة، فأتوا بشيء عقلي يتعارض مع العقلي األرسطي
هلذا، يكون املراد من احلكمة املشرقية سواء عند ابن سينا أو الرازي هو الرّد على املشائية 

ا وحضارة، وبالفعل فإن مالمح الفكر الشرقي ظاهرة يف والدفاع عن اخلصوصية الشرقية فكر
كتاب الرازي هذا، بدليل أنه يرد على كل ما هو أرسطي، ومل يسلم ابن سينا نفسه من النقد، 

بينما اآلراء اليت خيالف فيها املشائية تثمن ). م. ق322ت (يف اآلراء اليت شايع فيها أرسطو 
  .هوتعزز حبجج أقوى من حجج ابن سينا نفس

هذا، وأما إشكالية موضوع هذا الكتاب هل هو يف الفلسفة أم يف علم الكالم ؟ فإن 
: إنه يف علم الكالم ، ومنهم من يقول : العلماء والباحثني ليسوا متفقني عليه، فمنهم من يقول 

ومبا أن هذا الرأي األخري هو الشائع . إنه يف العلمني معا: إنه يف الفلسفة ، ومنهم من يقول 
دى العلماء، وهو األقرب إىل الصواب، ألن الرازي حاول قدر املستطاع اجلمع بني العلمني، ل

  .بواسطة املسائل املشتركة بينهما، كما سبق الذكر
من األوائل الذين تفطنوا إىل هذه املسألة عند ) هـ808ت (لقد كان ابن خلدون 

أنه اختلطت فيه مسائل : هالرازي، حيث يقول عن ترتيب كتاب املباحث املشرقية ومضمون
علم الكالم مبسائل الفلسفة لتشابه موضوع علم الكالم مبوضوع اإلهليات يف الفلسفة، فصارت 
فنا واحدا، وقد حصل ذلك بعد تغيري ترتيب احلكماء يف مسائل الطبيعيات واإلهليات، فقدم 

 الكالم أخريا يف الكالم يف األمور العامة، مث تاله الكالم يف اجلسمانيات وتوابعها، مث
  .وهذا صحيح. )8 (الروحانيات وتوابعها
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كتاب املباحث املشرقية يف العلم اإلهلي : فيقول) هـ1067ت(وأما حاجي خليفة 
والطبيعي، وهو كتاب كبري، مجع فيه صاحبه آراء احلكماء السالفني ونتائج أقواهلم وأجاب 

  .)9( منه إىل األخص فاألخص منهج هذا الكتاب بدأ بأعم األمور نازال: مث قال. عنهم
إال أن صاحبه أخذ . هكذا يتفق العلماء على أن هذا الكتاب وضع على النسق الفلسفي

فيه قسطا كبريا من احلرية يف التصرف يف مادته الفلسفية ومنهجه ومضمونه، وقد رتبه على 
  :ثالثة كتب، هي 

بالعلم الكلي، وعند أرسطو وهي تسمى عند ابن سينا . يف األمور العامة: الكتاب األول
بالفلسفة األوىل، وعلى رأسها مسألة الوجود، الذي هو أعم األمور، لقد بدأ البحث عن 
حقيقته وخواصه وأحكامه، مث ذكر ما يقابله وهو العدم، مث حبث ما هو قريب منه يف الشمول، 

وهي . ود انقساما أّولياكاملاهية والوحدة والكثرة، مث انتقل إىل املسائل اليت ينقسم إليها الوج
مث بعد ذلك تناول املباحث املتعلقة بالقدم واحلدوث، على أساس . الوجوب واإلمكان واالمتناع

  .أن املوجود قد ينقسم إليهما أيضا انقساما أوليا على بعض االعتبارات
وأما إدخال مسألة القدم واحلدوث ضمن األمور العامة، فألنه قد رأى بعض حقيقتهما 

مهما هلا عالقة بالوجود، وأما أعراض احملدثات وأقسامها فقد أخر الكالم عنها إىل مجلة وأحكا
األعراض من الكتاب الثاين،كسبق الزمان للمحدث، أورده يف باب الزمان، وكذلك اشترط 
احلاجة إىل املؤثر يف احلدوث ، والقدم الزماين وحدوث العامل، لقد أخرها مجيعا إىل باب العلة 

  .)10(ألن ذلك أليق على حد قوله . لواملعلو
ملا كان املمكن ينقسم أوليا إىل جوهر وعرض، فقد . يف أقسام املمكنات: الكتاب الثاين

ذكر يف البداية حقيقتهما واخلواص املشتركة بينهما، لذلك وضع كل قسم يف مجلة عند 
ة املشتملة على أحكام التحليل، واجلواهر تتقدم على األعراض باحلقيقة، بينما هو يقدم اجلمل

األعراض على اجلملة املشتملة على أحكام اجلواهر، ألن املباحث الواقعة يف أقسام اجلواهر 
وأحكامها يتقرر ويتضح أكثرها بأصول مقررة يف أحكام األعراض، وكان هذا العذر سببا يف 

  .)11(ذلك التقدمي 
العرضية، مبتدئا بالكم هذا، لقد تناول أحكام األعراض يف هيئة املقوالت التسع 

وأحكامه مث الكيف وأحكامه ، مث مجلة املقوالت النسبية ، وهي السبع الباقية، وبعدها حبث 
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أحكام العلة واملعلول، وأحكام احلركة وعالقتها بالزمان، ألن هذين املبحثني يتعلقان 
  .باألعراض

  : ثة فنونملة على أحكام اجلواهر، فقد قسمها إىل ثالهذا، أما اجلملة املشت
  األول يف األجسام، حيث حبث جتوهرها وأحكامها وأحواهلا، والكائنات اليت ال نفس هلا، 
والفن الثاين يف علم النفس، ومسائله هي األحكام الكلية للنفس والقوى النباتية، 
واإلدراكات الظاهرية والباطنية، وجترد النفس وأفعاهلا، وأحواهلا بعد مفارقة البدن، والنفوس 

  .السماوية
  .والفن الثالث يف إثبات اجلواهر اجملردة

يف العلم اإلهلي، لقد تناول فيه واجب الوجود لذاته، من حيث إثباته : الكتاب الثالث
ووحدته وترتيهه عن اجلواهر واألعراض، مث أحصى صفاته، وبّين أفعاله، مث تكلم عن النبوات 

  .وتوابعها
ه الفلسفية، ألنه مجع فيه كل العلوم الفلسفية، هكذا، يعترب هذا الكتاب من أعظم كتب

  .واجتهد يف حل إشكاالهتا املختلفة املتعلقة باألمور العامة أو العلم الطبيعي أو العلم اإلهلي
حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء : امسه الكامل: كتاب احملصل

يع املعاهد واملدارس املوجودة يف حضائر وهو كتاب استعمل يف التدريس يف مج. واملتكلمني
وخري دليل على ذلك، أن علماء كثريين شرحوه، . العامل اإلسالمي يف عهد الرازي ومن بعده

وقد كانت الغاية من شرحه أو تلخيصه تسهيل فهمه لطالب العلم، ولكن . بعد أن تتلمذوا منه
  .هؤالء وقعوا يف خالف كبري حول قيمة هذا الكتاب

ن أول من قام بشرحه أحد تالمذته الكبار، وهو قطب الدين أبو إسحاق إبراهيم لقد كا
  .الذي كان أصله مغاربيا).  هـ618ت (بن علي حممد السلمي املصري 

ضمنه خصومة . تلخيص احملصل: ومساه)  هـ672ت (وشرحه أيضا نصري الدين الطوسي -
  .شديدة لصاحبه

  .املفصل يف شرح احملصل: ومساه).  هـ675ت(ويين  وشرحه أيضا جنم الدين الكاتيب القز-
  ). هـ750ت (واختصره عالء الدين بن عثمان املارديين -
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لباب احملصل، بل هو تلخيص أكثر مما هو : ومساه). هـ808ت(وشرحه أيضا ابن خلدون -
  .وقد أدرج فيه تعليقات الطوسي على آراء الرازي. شرح أو كان مشروحا على وجه اإلمجال

  .وكتب تعليقات يف ذمه). هـ728ت(وقيل شرحه ابن تيمية -
وملا كان هؤالء الشّراح قد تعلموا فيه ككتاب مدرسي، حيث استفادوا منه، فإن بعضهم 
ذمه كالطوسي وابن تيمية، وأما الباقي فقد حاول اإلنصاف واعترف بقيمته، كابن خلدون يف 

يد وأخذ يف حتقيقه كل مسلك وطريق إال أن فوجدناه كتابا احتوى على مذهب كل فر: "قوله 
فيه إسهابا ال متيل مهم أهل العصر إليه وإطنابا ال تعول قرائحهم عليه فرأيت  بعون اهللا تعاىل أن 
أحذف من ألفاظه ما ُيستغىن عنه وأترك منها ما البد منه وأضيف كل جواب إىل سؤاله وأنسج 

  .)12(" يف مجيعها على منواله
تبّين أن ما قام به ابن خلدون هو جمرد اختصار وهتذيب لفظي، وأما وهذه العبارة 

الترتيب واملضمون فأبقامها على حاهلما، ماعدا إضافات من كالم الطوسي، وقليال من بنات 
للداللة على أن الكالم ليس للرازي، ولكن . )13(" ولقائل أن يقول"أفكاره، وعرب عنهما ب 

ي نفسه يف هذا الكتاب إىل جانب عدد كبري من اإلشارات، هذه اإلشارة قد استخدمها الراز
وأما املراد " لنا"و" قلنا"و" عندي"و" حنن نقول"و".ألنا نقول: "اليت يشري هبا إىل آرائه، مثل 

  .عنده من اإلشارة األوىل، فهو جمرد افتراض أن شخصا ما يقول بكذا
دون عليهما يف خمتصره، هذا، وأما ترتيب كتاب احملصل وقضاياه، فقد حافظ ابن خل

حيث أبقى على تقسيم األركان وعناوينها، كما أبقى على املقدمات يف الركن األول، لكنه 
أدخل تعديالت لفظية على عناوينها، فأصبحت املقدمة األوىل يف البديهيات بدل العلوم األولية، 

ثة يف الدليل وأقسامه كما واملقدمة الثانية يف النظر بدل أحكام النظر، وأبقى على ملقدمة الثال
هو، ولكنه أخطأ بإطالق اصطالح البديهيات يف املقدمة األوىل على التصورات والتصديقات، 

  .وكان احلق مع الرازي ملا مساها بالعلوم األولية 
والركن الثاين يف العلوم وتقسيمها، لقد تكلم الرازي يف البداية على تقسيم املمكنات 

قسيمها على رأي املتكلمني، وقد عنون النظر الثاين بالعوارض ومل على رأي احلكماء بعد ت
يظهر ذلك عند ابن خلدون، ولكنه وضع عنوان املوجودات عند الفالسفة، ومل يكن ذلك بارزا 
عند الرازي، إال أهنما وضعا عنوان النظر يف األجسام دون ترقيم ملا سبق، كما هو حال خامتة 

  .ين، األول يف الوحدة والكثرة والثاين يف العلة واملعلولهذا الركن، حيث قسمت إىل نظر
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وأما الركن الثالث والرابع ، فقد حافظ ابن خلدون على أقسامها وعناوينها األصلية، ألن 
  .الناس يعرفون معاين االصطالحات والعلوم الواردة فيهما
فاضل يف وإن كان قد اجتهد قوم من األ:" هذا، وأما الطوسي فيقول عن غرض تلخيصه

. )14("إيضاحه وشرحه وقوم يف نقض قواعده وجرحه، ومل جير أكثرهم على قاعدة اإلنصاف
ولكن هذا الزعم جاء ادراء لغرض آخر أفصح عنه منذ البداية، على أن احملصل امسه غري مطابق 

لذلك رأى أن من . وبيانه غري موصل إىل دعواه ، وفيه الغث والسمني ما ال حيصى. ملعناه
  .ه القيام بتصحيحه والرد عليهواجب

وهذا يعين أنه مل يكن غرضه جمرد تلخيص أو شرح، ألن ما فعله يف احلقيقة هو جمرد 
نقد، حيث كان يتصيد بعض اآلراء لينقض عليها بالتسفيه، بدل االلتزام بالتلخيص ، والواقع 

يقات على قضايا أن املضمون الوارد ال يتطابق مع العنوان املعلن، ألنه جاء على شكل تعل
  .خبالف شروح العلماء اآلخرين. منتقاة، هلذا ال يعد مثل هذا العمل تلخيصا أو شرحا

هذا، وأما موضوع كتاب احملصل، فيذكر الرازي نفسه يف مقدمته، أنه يف علم الكالم، 
ألنه . ومبا أن هذا العلم عنده علم نظري فال بأس أن يتضمن بعض القضايا واألفكار الفلسفية

  .راد به أن يضع تأسيسا جديدا لعلم الكالمأ
وأما ابن خلدون فقد ذكر أنه يقصد باختصاره االشتغال باملعارف اإلهلية املوصلة إىل 
حضرة قدسية اهللا تعاىل، اعتقادا منه أن كتاب احملصل يف العلوم اإلهلية،ألن صاحب احملصل 

  .لم اإلهليتناول مجيع القضايا الواردة فيه بكيفية توحي أنه يف الع
هذا، وأما نصري الدين الطوسي، فريى أنه يف علم األصول ، وإمنا وضع ترتيبه ومضمونه 

بسبب املادة الفلسفية . على غري العادة اجلارية يف علم األصول، أو أنه يف أصول علم األصول
  .فيه

 وهناك من يرى أن موضوع كتاب احملصل يف التوفيق بني علم الكالم والفلسفة، أمثال
أنه ألول مرة يف تاريخ علم الكالم يظهر كتاب مبثل هذا :الدكتور حممد عابد اجلابري، يف قوله 

الوضوح يف هدفه يف حتقيق املصاحلة بني علم الكالم والفلسفة، ليس على طريقة التوفيق املعتاد، 
ن بل على شكل تعايش بني مفاهيم العلمني، حىت صار موضوعهما واحدا يشترك فيه املتكلمو

  .)15(والفالسفة معا 
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هكذا يكون كتاب احملصل قد أحدث ضجة فكرية عرب العصور، بسبب اجلمع بني علم 
  .الكالم والفلسفة، وكذلك بطريقته اجلديد يف تناول القضايا املعرفية والطبيعية واإلهلية

 ويف احلقيقة إن موضوع هذا الكتاب يف علم الكالم والفلسفة معا، ورمبا أراد صاحبه أن
جيعل علم الكالم علما حقيقيا، خاصة بعد أن وضع له األصول املنطقية وحّدد له املوضوع 
والغايات، حيث أصبح ليس جمرد آراء جوفاء أو سفسطة ال طائل من ورائها، لذلك كانت 

  .أقسامه تشكل سلسلة متكاملة بالعلم باحلقيقة املطلقة
 هو بالعمل اليسري والسهل، وال بالنظرة وال ينبغي االستهانة هبذا اجلمع بني العلمني، وال

املنحرفة، مثلما يتوهم خصوم الرازي، الذين طعنوا فيه اضطرارا مبا ألفوا واعتقدوا، وقد يكون 
هذا الكتاب غري ممنهج وال يتفق مع ما هو مألوف، إذا اعترب بأنه يف علم األصول أو غريه، 

  .ديد الذي فيهولكنه خاص، ألنه كتب للخواص، وفريد من نوعه باجل
  :وميكن تقسيم كتاب احملصل إىل قسمني رئيسيني 

يف علوم احلكمة، ويقودها املنطق الذي قاد وحكم قضايا الركنني األول  : القسم األول
والثاين، حيث جاءت قواعد املنطق وآلياته يف الركن األول واضحة، وأما يف الركن الثاين فقد 

 بأدوات املنطق كاملقوالت، حيث حبث املوجودات يف تناول الرازي موضوعه يف الطبيعيات
البداية باألمور الكلية على رأيي احلكماء واملتكلمني، فاحلكماء قسموها إىل واجب وممكن، 

مث ختم هذا الركن باحلديث عن الوحدة والكثرة والعلة . واملتكلمون قسموها إىل قدمي وحمدث
  .واملعلول

عرض : والت اخلاصة باألعراض، وقسمها إىل قسمني كما حبث املوجودات املمكنة باملق
قسمة وعرض نسبة، حيث يضم األول الكم والكيف، ويضم القسم الثاين مقوالت السبع 

  .الباقية
اليت هي موضوع الركن الثالث، وقد تناول فيه املسائل اإلهلية، .  يف اإلهليات:القسم الثاين

وأما الركن .  واألمساء باملضمون اإلسالمي البحتكوجود اهللا تعاىل وإثباته، والصفات واألفعال
الرابع ففي السمعيات، وهي تابعة لإلهليات، كالنبوة واملعاد ومسائل أخرى كاألحكام 

  .واإلمامة
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هكذا يكون الرازي يف هذا الكتاب قد انطلق منطقيا، وحبث مسائل املعلومات 
أيضا تتوجيا لكتبه املطولة، كفيلسوف وختم الكتاب كعامل األصول، وهذا الكتاب قد جاء 

  .وهو ميثّل زبدة فكره املتنوع
املطالب العالية من العلم اإلهلي، وقد ألفه الرازي :  عنوانه الكامل:كتاب املطالب العالية

يف اللسان اليوناين، كما صّرح يف افتتاحيته، ليؤكد على أنه يف اإلهليات " أثولوجيا"على منط 
 على طريقني، طريق العقل وطريق الوحي، وكالمها صحيح، وهو وأن هذا العلم قائم. احملضة

  .يعرب عن حقيقة مطالب هذا العلم
وخري دليل على ذلك، ما شهدت به مقدمة هذا الكتاب، املتضمنة ألربع قضايا جوهرية، 

  :هي
علوم األخرى، فهو عنده أشرف النظر يف مكانة هذا العلم بالنسبة إىل ال: القضية األوىل

  .نه أعالها مجيعهاالعلوم أل
البحث عن الطريق املوصل إىل هذا العلم، أهو العقل أم سبيل األخذ : القضية الثانية 
  باألوىل واألخلق ؟
  البحث عن حتصيل املعارف أيكون بطريق واحد أم بطرق كثرية ؟: القضية الثالثة

  .هي حماولته لضبط معاقد هذا العلم: القضية الرابعة 
ثارة هذه القضايا هو أن يبني مكانة هذا العلم والسبل املوصلة إىل إن غرض الرازي من إ

  .مطالبه ومعرفة معاقده
أن هذا الكتاب ألفه يف ثالث أو أربع جملدات، ومل يتمه، وهو : هذا، ولقد قال املؤرخون

و آخر ما ألّف، أما أنه جاء يف هذا العدد من اجمللدات، فال ندري ما املراد باجمللد، أهو اجلزء أ
وأما إن . ما يتألف من أجزاء ؟ إن كان املراد ما حيتوي على عدد من األجزاء ، فال إشكال هنا

كان املراد ما حيتوي على جزء واحد، فهنا إشكال، ألن هذا الكتاب وضع تصوره على عشرة 
ولرمبا يقصد املؤرخون أن األجزاء األربعة . أقسام، حيث أجنزت تسعة أقسام، وبقي العاشر

 اليت هي يف ذات اهللا تعاىل وصفاته وأفعاله متثل كتابا واحدا، وباقي األجزاء يعدوهنا كتبا األوىل
  .مستقلة

كما ظنوا بالنسبة للجزء الثامن يف النبوات بأنه كتاب مستقل، وكذلك اجلزء التاسع يف 
 اهللا اجلرب والقدر، وهذا غري صحيح، ألن العلم اإلهلي يف تصور الرازي ليس جمرد حبث يف ذات
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تعاىل وصفاته وأفعاله، بل هنا متعلقات بذلك كله، كمسألة خلق العامل، واملكان والزمان 
  .واألرواح والنبوات واملعاد

وأما أن هذا الكتاب مل يتمه، فهو صحيح ، ولكن من ظن أنه آخر ما ألف، فقد أخطأ، 
مر، وملا كان ألنه كان يؤلف عددا من الكتب يف وقت واحد، وقد سبق الكالم عن هذا األ

يستغرق وقتا طويال يف تأليف كتبه املطولة، فالبد أننا ال نستطيع اجلزم أن هذا آخر كتبه، 
وهنا وجوه : " بدليل إحالته إىل هذا الكتاب يف كتاب شرح عيون احلكمة البن سينا، يف قوله 

  .)16 (" "املطالب العالية" كثرية يف اإلشكاالت ذكرناها يف الكتاب املسمى 
قد يفهم البعض من هذه اإلحالة، أن كتاب املطالب العالية متقدم على كتاب شرح و

عيون احلكمة، وهذا غري صحيح، ألن املسألة اليت كان يناقشها قبل اإلحالة هي مسألة 
الكلي، ومبا أهنا ميكن أن َتِرَد يف األمور العامة أو يف العلم اإلهلي، فقد أوردها يف العلم 

  .الكتاب املشار منه أو املشار إليهاإلهلي، سواء يف 
. وملا كان الرازي قد توسع كثريا يف األمور اجلوهرية من العلم اإلهلي يف هذا الكتاب

فالبد أنه يف تلك اإلحالة يعين األجزاء األربعة األوىل منه، وليس مجلة الكتاب، ألن تلك 
 الضطر إىل وضع تقدمي لكل األجزاء متكاملة فيما بينها، لو كان األمر على العكس من ذلك،

  .جزء كما جرت العادة لديه يف األجزاء الالحقة لألول
ولنا يف هذا املوضوع :"وألنه يف بعض اإلحاالت األخرى كان يعّين اجلزء املراد، كقوله

. )17("وعبارة الكتاب غنية عن الشرح" اجلرب والقدر"وجوه دقيقة غامضة ذكرناها يف كتاب 
  .ليه هنا هو اجلزء التاسع من كتاب املطالب العالية، وليس كتابا منفرداوالكتاب الذي أحال إ

وقد يفهم أيضا من هذه اإلحالة أيضا، أن الكتابني كان يؤلفهما يف وقت واحد، وذلك 
لورود اإلحالة يف اجلزء الثالث واألخري من كتاب شرح عيون احلكمة، وأما الكتاب احملال إليه، 

ب املطالب العالية، الذي هو جزء أخري يف اجملموعة، وقد أشار إىل فهو اجلزء التاسع من كتا
 هـ، وهذا يدل أيضا على أنه فرغ من تأليفهما يف وقت واحد 606إمتامه يف حمرم من سنة 

  .تقريبا
هكذا، كان الرازي خيطط للمشاريع، ويفتح الورشات، وينتقل من ورشة إىل أخرى، 

ة ورشة ما، ولكنه إذا زارها أسرع يف اإلجناز، حسب مقتضى احلال، وقد يتأخر عن زيار
ويدفع باملشروع قدما، وهذا مشاهد يف تأليف كتاب املطالب العالية، ويظهر من خالل تواريخ 
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ت (إمتام كل جزء، املذكورة يف خوامتها، واليت أشار إليها بعض العلماء، مثل طاش كربى زادة 
  :ة األوىل، دون الباقي، وهذه توارخيها كلّهاالذي ذكر تواريخ إمتام األجزاء الست)  هـ968

  . هـ603أمته يوم اجلمعة من ذي القعدة سنة : اجلزء األول ـ 
  .هـ 605أمته جبرجانية خوارزم يف النصف الثاين من شهر ربيع األول سنة:اجلزء الثاينـ 
سادس من أمته جبرجانية خوارزم يف الدار اململوكية يف ليلة االثنني ال:  اجلزء الثالث ـ

يظهر من هذا التاريخ أن هذا اجلزء متقدم يف التأليف على اجلزء . هـ605ربيع األول سنة 
وهذا غري صحيح، ألن التاريخ املذكور حيتمل وجود اخلطأ يف الشهر، رمبا كتب النساخ . الثاين

 تقدميه وألن الترتيب الذي أورده يف املقدمة يكون داال على. شهر ربيع األول بدل ربيع الثاين
 على الكالم يف الصفات اإلجيابية يف كتبه األخرى، هكذا – الترتيه –للكالم يف الصفات السلبية 

  .وما اخلطأ إال يف ذكر الشهر. يكون اجلزء الثاين متقدما على اجلزء الثالث يف التأليف والترتيب
كر تاريخ دون ذ. هـ 605أمته ليلة األربعاء من مجادى األوىل سنة :اجلزء الرابعـ  
  .اليوم

  . هـ605أمته ليلة السبت السابع عشر من مجادى األوىل سنة : اجلزء اخلامسـ  
  . هـ605أمته يوم االثنني الثاين عشر من مجادى اآلخرة سنة : اجلزء السادسـ  

  .هـ 605أمته يوم االثنني الرابع عشر من رجب سنة :  اجلزء السابع ـ
  .إمتامهمل يذكر تاريخ : اجلزء الثامن ـ 

  . هـ606أمته يف العشر األواخر من حمرم سنة : اجلزء التاسعـ  
واملالحظ عن التواريخ املذكورة أعاله، أنه شرع يف تأليف اجلزء األول يف أواخر سنة 

 هـ مث انصرف عن مشروع كتاب املطالب العالية ملدة تفوق العام، وبعد أن عاد إىل 603
 من الثاين إىل الثامن يف وقت قياسي يقدر بستة أشهر تأليفه عكف على إجناز سبعة أجزاء

هـ ، وبقي من املشروع اجلزء العاشر دون 606فقط،وأما اجلزء التاسع فأمته يف مطلع سنة 
  . هـ606تأليف، حيث أدركه املوت يف غّرة شّوال سنة 

أنه : هذا، وأما موضوع كتاب املطالب العالية، فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من يقول
أنه يف : ومنهم من يقول. )19(أنه يف علم الكالم : ومنهم من يقول. )18(يف احلكمة 

ولكن هذه اآلراء ليست صائبة، ألن صاحب الكتاب يصّرح بأنه يف العلم اإلهلي، . )20(األصول
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وقد بّين يف مقدمته حقيقة هذا العلم وأقسامه، وهي عشرة أقسام، وعند التأليف مسى كل قسم 
  : تاب، على النحو اآليت منها بك

حيث تناول فيه .  يف الدالئل الدالة على إثبات واجب الوجود لذاته:القسم األول
الدالئل القطعية اليقينية، وقد أسهب يف ذكر الدالئل املثبتة لإلله القدمي، مث تكلم يف مسائل 

  .الوجوب والوجود واإلرادات والتعّين واملاهية، وهو مطبوع كجزء أول
 يف صفات اهللا تعاىل، من حيث أصنافها وأحكامها وترتيهه تعاىل عن : الثاينالقسم

  .التحيز واجلهة والضد والند، وهو مطبوع كجزء ثاين
 يف صفات اإلكرام، وملا كان القسم السابق يف الصفات السلبية، فإن هذا :القسم الثالث

ة والسمع والبصر والكالم القسم كان يف إثبات الصفات اإلجيابية، كالقدرة والعلم واحليا
  .والبقاء واحلكمة

  : يف أفعال اهللا تعاىل، وهو ينقسم بدوره إىل ثالثة أقسام:القسم الرابع
  .دوام اهللا تعاىل يف كونه فاعال وجوادا:      األول
  .كيفية صدور األفعال عن اهللا تعاىل:      الثاين
  .الكالم يف القضاء والقدر:      الثالث

  . األربعة طبعت كأجزاء على هذا الترتيبوهذه األقسام
 يف ختليق العامل األعلى واألسفل، حيث تناول فيه ذاتيات اجلسم، :القسم اخلامس

وهو مطبوع كجزء سادس يف .وإشكالية اجلوهر الفرد، وأحكام األجسام، واهليوىل األوىل
  .اهليوىل

بع يف األرواح وهو مطبوع كجزء سا.  يف مراتب األرواح املقدسة:القسم السادس
. تناول فيه النفس اإلنسانية، واألرواح السفلية املسماة باجلن والشياطني. العالية والسافلة

  .واألرواح العالية الفلكية
 يف حقيقة املكان والزمان وهو مطبوع كجزء خامس يف الزمان واملكان، :القسم السابع

  .ملقالة الثانيةحيث تناول فيه الزمان يف املقالة األوىل، واملكان يف ا
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وهو مطبوع كجزء ثامن يف النبوات، تناول فيه . يف النبوة وشرح حقيقتها: القسم الثامن
القول بالنبوة عن طريق املعجزات، والقول بالنبوة عن طريق آخر مساه بإكمال الناقصني، مثّ 

  .تكلم يف السحر وأقسامه من أجل التمييز بني النيب والساحر
فية اكتساب الصفات الفاضلة، وهو مطبوع كجزء تاسع يف اجلرب يف كي: القسم التاسع

والقدر أو القضاء والقدر، إن مقدمته توحي أنه كتاب مستقل، ألهنا جاءت على منط 
خبالف األجزاء السابقة اليت كانت متهيداهتا وجيزة جدا، بعضها . افتتاحيات الكتب املستقلة
  .كاجلزء الرابع. منعدم التقدمي أو التمهيد

وقد تناول فيه مسألة خلق األفعال، وقسمه إىل مقدمة يف بيان مذاهب الناس يف هذا 
  .املوضوع، وأبواب يف تقرير الدالئل العقلية والنقلية على أن أفعال العباد كلها بتقدير اهللا تعاىل

ويتفق مجيع املؤرخني والعلماء والباحثني .  يف املعاد الروحاين واجلسماين:القسم العاشر
  .ى أنه مل يؤلفه، ألن املوت أدركه قبل إمتام هذا املشروععل

هذا، إن هذا الكتاب ميثل قمة هرم فكر الرازي وهو يعرب بصدق عن فلسفته األوىل، وقد 
لذلك يكون قد وضع بالفعل األساس املتني للعلم اإلهلي يف . رّد فيه على الفلسفة األوىل اليونانية

  .الفكر اإلسالمي
 إن هذا الكتاب يشبه كتاب املباحث  املشرقية يف : املنطق واحلكمةكتاب امللخص يف

التعبري عن قضايا الفلسفة وأقسامها، إال أن فيه قسما خاصا باملنطق، لذلك يكون شامال لكل 
أقسام الفلسفة املعروفة عند القدماء، وأما الشيء املضاف فيه هو األمور العامة وتفصيل الكالم 

  .فيها
لكتاب يف الفلسفة، حيث يشتمل على مجيع أقسامها، وفيه جوابات والشك أن هذا ا

. على إشكاالهتا ، بدليل أنه كان مصدرا هاما يف مادة الفلسفة سواء عند الرازي أو عند غريه
لذلك كان حييل إليه، عندما يتناول املسائل الفلسفية يف كتبه األخرى، ولقد جاءت اإلحاالت 

ن سينا الفلسفية، كشرح كتاب اإلشارات والتنبيهات وشرح الكثرية إليه يف شروح كتب اب
كتاب عيون احلكمة، وملا كانت هذه الكتب فلسفية دون منازع، فإن اإلحالة من شروحها إىل 

  . هذا الكتاب يدل على أن مادته فلسفية حمضة، كونه مصدرا لشرح قضايا الفلسفة
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كما ذكر حاجي خليفة . ملنطقهذا، ويشهد العلماء على أن هذا الكتاب يف احلكمة وا
ومساه املنصص، )  هـ675ت (شرحه أبو احلسن القزويين الكاتيب : ، الذي قال)هـ1067ت(

). هـ663ت (وعليه حاشية مفيدة لألهبري ).  هـ666ت (واختصره جنم الدين ابن اللبودي 
ذ الرازي مع العلم أن هذين األخريين من تالمي. )21()  هـ621(وشرحه مشس الدين اللبودي 

  .الكبار
إن كتاب امللخص يتميز عن كتاب املباحث املشرقية وكتاب احملصل باملنطق، حيث 

مث جعل القسم الثاين يف األمور العامة وأحكام . أورده يف القسم األول مبفرده، كعلم قائم برأسه
  . اجلواهر واألعراض والعلم اإلهلي

تني، املقدمة يف بيان احلاجة إىل املنطق يف املنطق ، يتألف من مقدمة ومجل: القسم األول
األول يف املقدمات ، تناول : واجلملة األوىل يف التصورات، وقد رتبها على قسمني. وموضوعه

  .والقسم الثاين يف املقاصد، أي الكالم يف احلدود والرسوم. فيه مجلة أحوال التصورات
الباب األول يف أحكام : ة أبوابوأما اجلملة الثانية ففي التصديقات، وقد قسمها إىل ثالث

القضايا، والباب الثاين يف القياس، من حيث تأليفه ومادته وقواعده، والباب الثالث يف الربهان 
  .وأصناف املقدمات
  :وقد قسمه إىل ثالثة كتب، هي: القسم الثاين

ثرة يف األمور العامة، وفيها النظر يف الوجود واملاهية والوحدة والك: الكتاب األول   
  .والوجوب واإلمكان واالمتناع والقدم واحلدوث

املقدمة يف . يف أحكام اجلواهر واألعراض، وقد رتبه على مقدمة ومجلتني: الكتاب الثاين  
أما اجلملة الثانية ففي األعراض، اليت هي املقوالت . بيان حقيقة اجلوهر والعرض وأحكامهما

يف، وأوجز جدا يف باقي مقوالت األعراض ، التسع، حيث توسع كثريا يف مقوليت الكم والك
  .ولكنه أضاف لواحق عليها وهي العلل املعلوالت واحلركة والزمان

وأما اجلملة الثانية، ففي اجلواهر، وقد رتبها على ثالثة فنون، الفن األول يف األجسام، 
 بإسهاب، تناول يف البداية مسألة جتوهر األجسام وأحكامها، مث عرج على أنواعها وظواهرها

والفن الثاين يف النفس، لقد حبث حقيقتها، مث تكلم عن القوى النباتية واإلدراكات الظاهرة 
والباطنة، مث تناول ماهية النفس اإلنسانية وصفاهتا وعالقتها بالبدن وتكلم أيضا عن املعاد 
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باجلسم،وتفاريع والفن الثالث يف العقل، تناول فيه مسألتني، املراد من العقل وعالقته . اجلسماين
  .العقول
الباب األول يف ذات اهللا : يف العلم اإلهلي، وقد رتبه على ثالثة أبواب : الكتاب الثالث 
  .والباب الثالث يف أفعاله تعاىل. والباب الثاين يف صفاته تعاىل. تعاىل

هذا، ونظرا هلذه املصنفات الفلسفية وغريها ميكن القول أن الرازي كان فيلسوفا حبق، 
حيث يكمل بعضها . ه نسق فلسفي متكامل يظهر من خالل مضامني الكتب السابقة الذكرول

البعض اآلخر، وإذا كان كتاب احملصل يف النظريات واملسائل األولية، فإن كتاب املباحث 
بدليل أن األمور العامة كمباحث مشتركة بني . املشرقية فضاء رحب لتلك النظريات

  .احملصلاملوجودات مستخلصة من كتاب 
وأما كتاب املطالب، فقد تناول فيه العلم اإلهلي مباشرة، وربط مباحثه مبباحث العلوم 

  .وأن مجلة مباحثه تتناول وجود اهللا تعاىل واملعرفة بصفاته وتدبريه للعامل. األخرى
وأما كتاب امللخص، فقد جاء تتوجيا لتحصيله للمادة الفلسفية، وكان تعبريا عن مباحث 

ظرة جديدة، منها إخراجه للمنطق من دائرة الفلسفة العامة كمقدمة أو متهيد إىل علم الفلسفة بن
  .مستقل قائم بذاته

كما أن تلك الكتب تتشابه من ناحية ملنهج وتقسيم املباحث، فنظامها يف الغالب يتألف 
. يعي وتوابعهمن ثالثة أقسام، األول يكون يف املقدمات، والثاين يف املعلومات املتعلقة بالعلم الطب
وبعد هذا . والثالث يف اإلهليات وتوابعها، ماعدا كتاب املطالب العالية فكلّه يف العلم اإلهلي

البيان ألعمال الرازي الفلسفية، فيبقى بيان مضامني تلك األعمال، اليت تظهر من خالل القضايا 
  .الفلسفية عنده، يف املبحث اآليت
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  .3ب . 1الثاين من فهوامش املبحث 
  

  .92-91ص  . اعتقادات فرق املسلمني واملشركني. الرازي  )1(
  .306ص  . 1ج  . املباحث املشرقية. الرازي  )2(
  .153ص  . 1ج  . شرح اإلشارات. الرازي  )3(
  .102ص  . 1ج . املصدر نفسه  )4(
  .7ص  . 22ج  . 11مج  . التفسري الكبري. الرازي  )5(
  .106ص  . تأسيس القديس. الرازي  )6(
  .39ص . املناظرات . الرازي  )7(
  .392ص  . املقدمة. ابن خلدون  )8(
  .1778-1577ص  . 2مج  . كشف الظنونحاجي خليفة ،  )9(
  .232ص  . 1ج  . املباحث املشرقية. الرازي  )10(
  .267ص  . 1ج . املصدر نفسه  )11(
. دار الطباعة املغربية . نشره األب األغوسطيين لوسيانو روبيو  . باب احملصلل. ابن خلدون  )12(

  .3- 2ص  . 1952تطوان املغرب 
  .3ص . املرجع نفسه  )13(
  .16ص . تلخيص احملصل على هامشه. الطوسي  )14(
  .502ص  . بنية العقل العريب. اجلابري حممد عابد )15(
  .100ص  . 3ج  . شرح عيون احلكمة. الرازي  )16(
  .96ص  . 3ج . املصدر نفسه  )17(
  .292ص  . تاريخ احلكماء. القبطي  )18(
 2ج . كشف الظنون . وحاجي خليفة . 205ص  . 61طبقة  . تاريخ اإلسالم. الذهيب  )19(

  .1714ص . 
  .255ص  . 4ج  . الوايف بالوفياتالصفدي ،  )20(
  .1819ص  . 2مج .  كشف الظنونحاجي خليفة ،  )21(
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  .قضايا الفلسفة عند الرازي: املبحث الثالث
إن موضوع الفلسفة لدى الرازي يظهر من خالل القضايا اليت تناوهلا يف كتبه الفلسفية،  

ومن خالل مفهومه للفلسفة مما سبق ذكره، أي أن الفلسفة تعين النظر يف مجيع املوجودات 
  .واملعرفة بالعلوم املتعلقة هبا

 تقدم الكالم على اجلمع بني قضايا الفلسفة وبعض قضايا علم الكالم، كإحلاقه ولقد
قضية القدم واحلدوث الكالمية بقضايا الوجوب واإلمكان واالمتناع الفلسفية، وقد حصل ذلك 

  .يف مجيع املواقع اليت يتطرق فيها إىل هذه القضايا
د أسس فلسفة جديدة، غايتها وهو هبذا الدمج بني قضايا الفلسفة وعلم الكالم، يكون ق

اجلواب على اإلشكاليات الفكرية بقدر االستطاعة ، ويف رأيه أن هذه القضايا مشتركة بني 
العلمني، وهدفها واحد، ألهنا ال تؤدي الغرض إذا كانت منفصلة عن بعضها البعض، وألنه 

ول الوحي إىل عهده، أيضا وجد الفكر اإلسالمي حيث على التفكري احلّر والتأمل، انطالقا من نز
  .كما أن املناهج املستعملة يف البحث الفلسفي متعددة ومتنوعة، فال داعي للتقليد

هكذا، كان التراث الفكري اإلسالمي يدفع املفكرين قدما إىل املزيد من االبتكار 
وهذا .)1(يبدأ الفيلسوف اإلسالمي متكلما مث ينتهي فيلسوفا: والتفلسف، لذلك صدق من قال

 أن الفيلسوف اإلسالمي، ال يكون كذلك إال إذا كان متكلما، رمبا هذا الذي جعل يعين
الرازي يبحث يف القضايا املشتركة يف العلمني معا، لكي يكّون وحدة يف شخصية الفيلسوف 

  .اإلسالمي، ويف الوقت نفسه يكون قد أسس هلذه الفلسفة
عم األشياء كالوجود، مث يرتالن هذا، وملا وجد أن الفيلسوف واملتكلم ينظران معا يف أ

إىل األخص فاألخص، فلذلك جعل القضايا العامة يف نسق واحد، وما دامت هي كذلك 
فتشمل مجيع املباحث الفرعية يف العلوم املختلفة، لذلك أصبحت قضايا الواجب واملمكن 

سم إىل قضايا واملمتنع والقدمي واحملدث تشكل جوهر فلسفة الرازي، وهذه القضايا األساسية تنق
فرعية بدورها، اليت متثل مباحث الفلسفة،ويشكل ذلك اجملموع النسق الفلسفي، كما أن تلك 
القضايا تكون حاضرة يف أقسام الفلسفة املعهودة كلها، أي يف املنطق والفلسفة الطبيعية والعلم 

  .اإلهلي، كما حتتل الصدارة يف األمور العامة عند الرازي
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أو الفيلسوف عنده، هو الذي يطري يف أقطار امللكوت، ويسبح يف هكذا، يكون العامل 
حبار املعقوالت، فيطالع املوجود واملعدوم والواجب واملمكن واحملال، مث يعرف انقسام املمكن 
إىل جوهر وعرض، واجلوهر إىل بسيط ومركب، ويبالغ يف تقسيم كل منها إىل أنواعها وأنواع 

رف اجلزء الذي به يشارك غريه واجلزء الذي به ميتاز عن غريه، مث أنواعها مث إىل أجزائها، مث يع
  .)2 (يعرف أثر كل شيء ومؤثره ومعلوله وعلته والزمه وملزومه وكليه وجزئيه وواحده وكثريه

هذا، وملا كان الوجود أعم األمور مجيعا، فالبد أن يقال على واجب الوجود لذاته، 
 بني املتكلمني والفالسفة، هل يقال لفظ املوجود وعلى ممكن الوجود لذاته، ولكن اخلالف

عليهما معا، حبسب مفهوم مشترك أو حبسب االشتراك اللفظي فقط ؟ وإذا كان يقال حبسب 
  :مفهوم مشترك ، فهو ينقسم بدوره إىل قسمني

فيكون الوجود صفة . إنه يقال يف حق واجب الوجود لذاته مقارن ملاهية أخرى: األول
  .ن لواحقهالتلك املاهية وم
  .)3 (إنه أمر قائم بنفسه مستقل بذاته، ال صفة لشيء من املاهية: الثاين

لذلك يرى الرازي أن لفظ املوجود يقال على واجب الوجود لذاته بواحد من األقسام 
  :الثالثة اآلتية

هو رأي الذين يعتربون لفظ املوجود ال يفيد مفهوما واحدا مشتركا، بل : القسم األول
وأبو احلسني )  هـ324ت (اشتراك لفظي، وهذا الرأي يقول به أبو احلسن األشعري هو جمرد 
  ).هـ 436ت (البصري 

هو رأي من يقول بأن لفظ املوجود يفيد مفهوما مشتركا واحدا، لكن يف : القسم الثاين 
  ).هـ 428ت (حق الواجب يعين الوجود اجملرد، وهو قول الفالسفة، كابن سينا 

و رأي من يقول بأن الوجود صفة حقيقية هللا تعاىل، فيصري وجود اهللا ه: القسم الثالث
تعاىل غري ماهيته، وهو قول طائفة كبرية من املتكلمني، وهو الرأي الذي ناصره الرازي يف أكثر 

  .)4 (كتبه
  :والدليل على صحة ما ذهب إليه يظهر من تقسيم املوجود إىل ثالثة أنواع، وهي 

، وهو إما أن يكون قابال للقسمة كاجلسم، وإما أن ال يكون املوجود املتحيز: األول
  .كذلك، كاجلزء الذي ال يتجزأ عند من يقول بإثباته
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املوجود احلال يف املتحيز، وهو األعراض القائمة باجلواهر واألجسام، وهي : الثاين 
  .األعراض التسعة عند الفالسفة

  .ملتحيز، وهو الباري تعاىلاملوجود الالمتحيز وال احلال يف ا:       الثالث
وهذا القسم األخري أثبته الفالسفة، وأنكره املتكلمون العتقادهم أن ما سوى اهللا تعاىل 

حيث جعلهم ذلك . حمدث، ولكن توقف دليلهم على حدوث العامل عند املتحيزات وأعراضها
كالمهم ليس تاما إما إبطال هذا النوع، وإما إقامة الدليل على حدوثه، لذلك جاء : أمام أمرين

  .)5 (يف هذه القضية
ومما الشك فيه، أن الرازي سلك هنج الفالسفة يف تقسيم املوجود إىل قسمني، يف أكثر 
كتبه، فهو إما واجب الوجود لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، ألنه ال جيوز أن تكون كل 

 وجوده إىل شيء آخر املوجودات واجبة، وال أن تكون كلها ممكنة، ألن كلّ ممكن حمتاج يف
  .)6 (مغاير له، وملا ثبت أنه يستحيل أن يكون هذا املغاير ممكنا،فثبت أنه واجب الوجود لذاته

غري أنه، ملا أراد إثبات املؤثر يف وجود املوجودات املمكنة، فلم جيد احلل املناسب، إال 
درة واالختيار، ال ترجيح قول املتكلمني على قول الفالسفة، بأن املؤثر فاعل بالقصد والق

وهذا اضطراب واضح، ألنه أقّر يف البداية بصحة طريق الوجوب . )7 (بالطبع واإلجياب
واإلمكان، مث تراجع عن القول بالعلة املوجبة املوافقة هلذا الطريق، فقال بالفاعل املختار على 

  .طريق املتكلمني
بأن أمر الوجوب : يقول مرةواحلق أنه متناقض يف قضية املؤثر يف وجود املوجودات، فهو 

أن دالئل كثرية تقوم على : ويقول مرة أخرى. )8(بالذات حاصل متحقق سليم من كل طعن
بطالن قول الفالسفة، بأن املؤثر يف العامل هو موجب بالذات، ال فاعل باالختيار ، بل كان 

التناقض، الذي هو دون االلتفات إىل رفع هذا . )9 (ينعت هذا القول بالبطالن والسقوط وغريمها
  .ظاهر

  :وملا كان تصور املؤثر على قسمني 
أحدمها الفاعل املختار، والثاين العلة املوجبة، فقال املتكلمون باألول، وقال الفالسفة 
بالثاين، وأما الرازي فيقول باألول، ويف الوقت نفسه يورد حججا كثرية مؤيدة لرأي الفالسفة 

  .)10( إىل املؤثر القدمي يف عدم امتناع إسناد األثر القدمي
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ولكن عذر الرازي معه، ملا أقحم قضية القدم واحلدوث يف قضايا الفلسفة، وأثبت أكثر 
من قدمي واحد على غري طريق الفلسفة، بل اختار طريقا لنفسه يليق بالباري تعاىل، ورمبا هو 

ه احلسنة، وشجاعته يف مضطر للقول مبا قال، وتناقضه يف مسألة املؤثر وغريها تشفع له اجتهادات
مواجهة اإلشكاليات العويصة بكل ثبات، وفتحه آلفاق العقل، حىت صار بفضله واسعا جدا  

  ).م. ق322ت (بالنسبة للثقافة اإلسالمية قبله املقّيدة بفلسفة أرسطو 
هذا ، وأما قضية الواجب، فريى أن واجب الوجود لذاته جيب أن يكون قدميا أزليا، 

يح، مبعىن ليس كل ما هو كان قدميا هو بالضرورة سيكون أزليا أو واجب والعكس ليس بصح
الوجود، ألن واجب الوجود لذاته غري قابل للعدم، لذلك فهو موجود أزال وأبدا، وأما العكس 
فال يصح، باعتبار العقل ال مينع دوام املعلول بدوام علته، فيكون املعلول من هذه اجلهة قدميا 

  .)11 ( مع ذلك ليس بالواجب، بل هو ممكن فقطباقيا أزليا أبديا،
هكذا، يعارض الرازي الفالسفة هبذا املوقف، ويرّد عليهم بأن الباري تعاىل متقدم على 
العامل يف الوجود بقدم غري متناه وبغري زمان، ألن الزمان هو أصل الشبهة عندهم، وإذا كان 

اضي على زمان املستقبل دون زمان، فلم ال الزمان ميتنع أن يكون له زمان، مثل تقدم الزمان امل
  .)12 (جيوز تقدم الباري تعاىل على وجود العامل بال زمان ؟

ولكن الرازي قد يتفق مع الفالسفة يف اللفظ أو العبارة، وخيتلف معهم يف املفهوم، كما 
ل سبق يف قضية القدم، وأما إن وافقهم يف موقف ما وقضية ما، كنظرية الوجود ولواحقها مث

العلل واملقوالت، فهو ال يتردد بالرّد عليهم بقوة يف مواقف وقضايا كثرية، خاصة يف العلم 
  .)13 (الطبيعي

 وكذلك كان يرّد عليهم يف القضايا اليت خيالفون هبا العقائد اإلميانية، كقضية الواحد ال 
  .عاد اجلسماينيصدر عنه إال الواحد، وعلم اهللا تعاىل بالكليات دون اجلزئيات، وإنكار امل

وقد كان خيالف أيضا أصحابه يف قضايا هامة عندهم، مثل خمالفته لقول الباقالين 
كما يعلن أنه ال ميكن إثبات العقل بالنقل، . ببطالن الدليل يؤذن ببطالن املدلول) هـ403ت(

مه، وإمنا النقل بالعقل، وهو يف هذه القضية ال يقصد تقدم العقل على النقل،مثلما يظن به خصو
  .بل يعين اإلثبات

وهذا التوجه لدى الرازي يف نقد الفالسفة، إمنا يدل على التفلسف وإعمال العقل، ألن 
الفلسفة تنشأ من ممارسة التفكري، وليس من التقليد،كما أن الفكر رحب،ال حتده االصطالحات 
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ربا من أبواب واملوضوعات املألوفة، وهذه احلرية الفكرية وما يلزم عنها من األفكار متثل ض
  .التجديد يف قضايا الفلسفة

ومهما شكّك الشكاك يف استخدامه الصطالحات الفالسفة مبعاين مغايرة، ويف دجمه 
لقضايا كالمية يف قضايا فلسفية، كقضية القدم واحلدوث، إال أنه ميلك احلجج املعقولة 

  .والدواعي الضرورية، للتغيري الذي أحدثه يف الفلسفة ويف علم الكالم
وقد يفهم من املقاربة اليت صنعها بني املنهج الكالمي والنظرية الفلسفية يف مفهوم الوجود 

  .)14 (وأقسامه وأحكامه، أن الغاية من ذلك هي البحث عن الدالئل الدالة واملثبتة أللوهية اإلله
 وأما حجته يف إقحام قضية القدم واحلدوث يف الفلسفة، فألن املوجود قد ينقسم إىل قدمي

  .كانقسامه إىل واجب وممكن. )15 (وحمدث، انقساما أوليا على بعض االعتبارات
وكذلك استخدامه لطريق الفالسفة الذي هو طريق الواجب واإلمكان يف جمال علم 
الكالم بدل القدم واحلدوث، الذي يرجع إىل مفهوم القدم عنده، حيث أنه ميكن أن يكون 

د لذاته، وإما أن يكون معلوال لعلة واجب الوجود معلوال، فهو إما أن يكون واجب الوجو
  .)16 (لذاته، ولكن طريان العدم على القدمي حمال

وأما الفرق بني القدميني، فيكون بالعدم، حيث يكون القدمي غري القابل للعدم خمالفا للقدمي 
له وجوده القابل للعدم، فاألول هو الباري تعاىل، والثاين هو املمكن احملتاج إىل مؤثر يرجح 

  .على عدمه
هكذا، ظل الرازي يعارض مجلة املتكلمني يف هذه القضية وغريها يف مجيع كتبه، ومنها 
أيضا ترجيح اإلمكان على احلدوث يف إثبات الباري تعاىل، ألن احلدوث ال ميكن أن يكون علة 

 لتأخره عن العلة احلاجة إىل املؤثر، وال يكون جزءا منها، وال شرطا لعلة حاجة األثر إىل املؤثر،
  .)17 (املؤثرة مبراتب كثرية ، خبالف اإلمكان يتأخر مبرتبة واحدة

ومعىن ذلك أن اإلمكان يسبق احلدوث زمانيا، ألن احلادث يكون مسبوقا حبادث آخر، 
ليكون كل سبق مقّربا إىل العلة املؤثرة، والبد لتلك احلوادث املتسلسلة من حمل لتخصص 

ت وحبادث دون حادث، وذلك احملل هو املادة، فثبت أن لكل حادث االستعداد بوقت دون وق
  .)18 (مادة سابقة عليه وحركة سابقة عليها، بينما اإلمكان حموج إىل العلة مباشرة

لذلك، ملا أراد الرازي االستدالل على أن الباري تعاىل علة مؤثرة يف وجود العامل وما 
ووجد أيضا أن أحد طريف . )19(لطرق األخرى فيه، فوجد طريق اإلمكان أجود من إثباته با
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املمكن ال يترجح على اآلخر إال لعلّة، وأن حصوله واجب عند حصول العلة،  ألن املمكن ال 
  .)20 (يترجح أحد طرفيه على اآلخر إال ملرّجح

التقدم : إن واجب الوجود لذاته يتقدم على مجيع املمكنات خبمسة أقسام معروفة، وهي
ات وبالشرف وبالزمان وباملكان، إال أن الرازي أضاف من عنده قسما سادسا، بالعلية وبالذ

وهو حصول القبلية والبعدية من غري اعتبار الزمان، مما يوجب حصوهلما بني وجود احلادث 
وعدمه ال بالزمان طبعا، وهذا القسم يكون مغايرا لألقسام اخلمسة السابقة، ألن العامل ممكن 

علته، حيث أن تلك العلة تكون سابقة على العامل بالعلية وبالذات لذاته، وواجب الوجود 
  .)21 (وبالشرف

وبعد هذا الترجيح لإلمكان، يعود إىل اإلقرار بأن كل شيء ما سوى الباري تعاىل ممكن 
الوجود لذاته، وكل ما هو كذلك، فهو حمدث، وألن أجسام العامل متناهية املقدار، وكل ما هو 

ث، فيلزم أن تكون تلك األجسام حمدثة، كما أن العقل يسلم بأن وجود كان كذلك، فهو حمد
احملدث هبذا املقدار ال أكثر وال أقل يدل على وجود خمصص ومرجح له، وهو املؤثر 

  .)22(املختار
هذا، وأما استغناء الباري تعاىل عن الزمان، فال يتعلق بالفعل األول يف خلق العامل، بل هو 

، ألن االفتقار إىل زمان يتطلب زمانا آخر ، مث يتسلسل األمر وهو كذلك يف أفعاله كلها
  .)23(حمال

ولكن هناك من يتهم الرازي بشبهة كونه يعتمد يف إثبات وجود اهللا تعاىل على طريق 
اإلمكان، الذي هو طريق الفالسفة، وطريق الربهان املنطقي، فإن هذه الشبهة يف احلقيقة ال 

ن كان قبله أو بعده سلكوا هذا الطريق، والعجيب أن من خصومه تلحقه وحده، ألن كثريا مم
من ناصر الفالسفة عليه، وهذا يدل على تقبلهم لبعض آراء الفالسفة، وإذا كانوا قد أباحوا 
ألنفسهم ذلك، فِلَم استنكروا عليه مسألة ترجيح قول الفالسفة، واتباع طريق اإلمكان ؟ وهم 

دث، ونذكر على سبيل املثال، ال احلصر، ما قاله ابن كثري قد رضوا باصطالح املمكن بدل احمل
  :يف شعره، قوله )  هـ771ت(

   تتمة أبواب السعادة للخلق
  بذكر جالل الواحد األحد احلق



 383

   مدبر كل املمكنات بأسرها
  .)24(ومبدعها بالعدل والقصد والصدق 

  
يا علم الكالم، وبالفعل ع يف فلسفته بني قضايا الفلسفة وقضاهذا، لقد كان الرازي جيم

استطاع أن ينسج فلسفة إسالمية إنسانية، ويف الوقت نفسه يكون قد اخنرط يف الفلسفة العاملية، 
جبواباته على اإلشكاليات الكربى، اليت تعين البشر كافة، باختالف عقائدهم وحضاراهتم، ألنه 

 عقدة أو خلفيات، كما كان كان حياور املتقدمني واملعاصرين له بالعقل، وحبرية كاملة، دون
يعترف بصواب من أصاب منهم دون خضوع، وأما التعرف على مباحث هذه الفلسفة، 

  .فسيأيت يف الفصول اآلتية
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  3ب . 1هوامش املبحث الثالث من ف
  

  .335ص .1967 مكتبة اخلاجني مبصر 1ط. التفكري الفلسفي اإلسالمي. سليمان دنيا  )1(
  .199ص  . 2ج  . 1مج. التفسري الكبري. الرازي )2(
  .290ص  . 1ج  . املطالب العالية. الرازي  )3(
  .291-290ص  . 1ج . املصدر نفسه  )4(
  .12ص  . 4ج . املصدر نفسه  )5(
  .26ص  . املسائل اخلمسون. الرازي  )6(
  .27ص . املصدر نفسه  )7(
  .289ص  . 1ج  . لب العاليةاملطا. الرازي  )8(
  .286.  99ص  . 3ج . املصدر نفسه  )9(
  .232ص  . 4ج . املصدر نفسه  )10(
  .318ص  . 1ج . املصدر نفسه  )11(
  .23 -22ص .  املسائل اخلمسون. الرازي  )12(
  .31ص  . 2ج  . يف علم الكالم. صبحي أمحد  )13(
 . 1971 سنة 79العدد . جملة الفكر املعاصر  . ة اإلسالميةأزمة الفلسف. عفت الشرقاوي  )14(

  .101ص 
  .91ص  . 1ج  . املباحث املشرقية. الرازي  )15(
  .326ص  . 1ج  . املطالب العالية. الرازي  )16(
  .83-82ص  . امللخص. الرازي  )17(
  .81ص . املصدر نفسه  )18(
  .189ص  . 1 ، ج شرح اإلشارات. الرازي  )19(
  .235-234ص  . 1ج . املصدر نفسه  )20(
  .15-14ص  . 4ج  . املطالب العالية. الرازي  )21(
  .21-20ص  . املسائل اخلمسون. الرازي  )22(
  .54ص  . 1ج  . 1مج  . التفسري الكبري. الرازي  )23(
 .56ص  . 13ج  . البداية والنهاية. ابن كثري  )24(
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  الفصل الثاين
 

  مباحث الرازي الفلسفية
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
اإلمام الرازي كبري األذكياء "

  "واحلكماء واملصنفني
  مشس الدين الذهيب 
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إن مباحث الفلسفة تتوزع حسب أقسامها، وهذه األقسام ختتلف من نسق فلسفي إىل 
آخر، وملا كان الرازي يعارض النسق الفلسفي السينوي، يف تقسيم الفلسفة وتوزيع املباحث 

  يها، فما هو تقسيمه هو للفلسفة وما هي مباحث كل قسم منها؟ف
والواقع أن أقسام الفلسفة عنده ثالثة، ويتألف كل قسم منها من املباحث املعربة عنه، 

  : وهي
وقد عّوض هبذا .  يتألف من مباحث املعرفة، كاألمور العامة والعلم واملنهج:القسم األول

لذلك جعل مباحثه مغايرة ملباحث ).  هـ428ت (نا القسم قسم املنطق يف تقسيم ابن سي
  .املنطق، ألن املنطق عنده رأس بذاته

يتألف من مباحث املوجودات، انطالقا من البحث يف الوجود وأقسامه، : القسم الثاين
  .مث املقوالت، مث تأيت مباحث العلوم اإلنسانية

ي تعاىل وصفاته وأفعاله، مث  يتألف من مباحث العلم اإلهلي، كإثبات البار:القسم الثالث
  .إثبات النبوة

إذا كان القسم األول عبارة عن املعايري واألدوات املعرفية ملوضوعات القسمني التاليني، 
فالبد من بيان هذه املعايري واألدوات قبل القسمني الالحقني، مث يليه بيان مباحث القسم الثاين 

اجل يف فصل خاص، نظرا لوضعية تقسيم العلوم يف ماعدا العلوم اإلنسانية، فستع. يف هذا الفصل
عصرنا هذا، وكذلك القسم الثالث املتعلق مبباحث األلوهية، فقد كان من األفضل بياهنا بفصل 

  .خاص أيضا
لذلك سنعاجل يف هذا الفصل املباحث املتعلقة باألمور العامة يف املبحث األول، والعلم 

لومات أو املوجودات يف املبحث الثالث، ومبا أن هذا والفكر يف املبحث الثاين، ودائرة املع
  :املبحث األخري واسع جّدا، فقد قسمناه إىل ثالثة أقسام

  .يف الوجود وأقسامه: القسم األول
  .يف املقوالت: القسم الثاين
  . يف اجلواهر واألعراض: القسم الثالث
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   يف األمور العامة:املبحث األول
اته أو مناظراته أو خطبه يقوم بوضع مقدمات حيدد هبا لقد كان الرازي يف مجيع مصنف

املفاهيم، ويسطر هبا اخلطط، قبل اإلقدام على تناول املوضوعات املراد حبثها، وقد يفعل ذلك 
أيضا، إذا شعر باحلاجة إىل توضيح إشكالية ما أو اجلواب عليها، فهو يضع دائما يف البداية 

  .يق باملطلوبالقواعد أو الضوابط املعرفية اليت تل
لذلك ال عجب أن ترد هذه املقدمات على رأس كل تأليف أو خطبة أو مناظرة، كما 
ترد أيضا يف أركان وأقسام كتبه قبل الدخول يف املوضوع، وكان يطّول فيها يف أكثر األحيان، 
 مما جيعل القارئ لكتبه واملستمع خلطبه ال مييز بينها وبني صلب املوضوع، مع ذلك، فهو يأخذ

بالقارئ أو املستمع إىل أن يتبني بنفسه حقائق األمور املبحوثة، ويعلّمه كيف ينبغي عليه أن 
  .يفكر إذا رغب يف ذلك

وألن املباحث اليت كان ينطلق منها يف معاجلة املوضوعات، سواء كانت موضوعات 
مال كتب أو أقسام كتب أو مطالب جزئية، هي دائما مباحث األمور العامة، وقد كان استع

األمور العامة شائعا عند املتكلمني، حيث تتميز بطبيعة معرفية، ألهنا عندهم جمرد مسائل أولية 
ومنطلقات للعلم مبعرفة األشياء، كوجودها وخواصها وغري ذلك، فهي تشبه إىل حد ما املنطق 

  .يف وظيفتها
ال على لذلك جعل املتكلمون األمور العامة مدركات عقلية للمعاين العامة، وهي تق

املفاهيم العامة على سبيل التقابل، بسبب تعلق كل واحد من املتقابلني بغرض علمي، كالوجود 
والعدم، ولكن ليس األمر كذلك يف مجيع األحوال، ألن تصور اإلنسان والالّإنسان ال يتعلق 
شيء منهما بغرض علمي، وقد يتعلق بواحد منهما فقط، كالوجوب والالوجوب، هلذا يعين 

  .)1( الغرض العلمي عند املتكلمني بإثبات العقائد الدينيةتعلق
هي ما ال خيتص بقسم من :"األمور العامة بقوله)  هـ816ت (لقد عّرف اجلرجاين 

لذلك تتقدم على مباحث الطبيعة وما . )2("أقسام املوجود اليت هي الواجب واجلوهر والعرض
 على كل املوجودات، سواء كانت طبيعية أو بعد الطبيعة، ألهنا تقال عند املتكلمني والفالسفة

  .غري طبيعية
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اعلم أنه قد ثبت أن كل ما كان :"وأما الرازي فقد اعتربها أرفع املباحث احلقيقية يف قوله
أعم كان علمنا به أكمل وأمت، وملا كان الوجود أعم األمور وأمشلها ال جرم ابتدأنا يف كتابنا 

حكامه مث ذكرنا بعد ذلك ما يقابله وهو العدم مث ذكرنا األّول بالبحث عنه وعن خواصه وعن أ
وملا . )3("بعد ذلك ما يكون قريبا من الوجود يف الشمول والعموم وهو املاهية والوحدة والكثرة

كان الوجود أعم األمور، فإن العدم الذي يقابله ال يعترب من األمور العامة، وإمنا يذكر فيها على 
  .تناع والقدم ليست منهاسبيل التبعية، وكذلك االم

مث يأيت مبحث املاهية بعد مبحث الوجود، ألن املاهية أقرب من غريها إىل الوجود، مث 
  .تأيت الوحدة والكثرة والوجوب واإلمكان واالمتناع، وأخريا القدم واحلدوث

هكذا، يكون الرازي قد وضع مباحث األمور العامة على شكل املتقابالت، حيث تعرب 
نها على إشكالية فكرية، فالوجود يقابله العدم، واملاهية تقابلها األعراض، كل واحدة م

والوحدة تقابلها الكثرة، والوجوب يقابله اإلمكان واالمتناع، والقدم يقابله احلدوث، ولكن 
أمر القدم واحلدوث ليس أصيال يف الفلسفة، بل هو من مباحث علم الكالم، أحلقه الرازي 

انقسام الوجود إليه باعتبار من االعتبارات، وقد تقدم ذكرها يف الفصل باألمور العامة بسبب 
  .األول من هذا الباب

هذا، أما طريقة التقدمي باألمور العامة ملوضوعات العلوم الطبيعية وما بعد الطبيعة، فهي 
، مث أخذ هبا املتكلمون، وصارت طريقة ضرورية يف علم )هـ403ت(من ابتكار الباقالين 

وانتقلت منه إىل الفلسفة، بعد أن أصبحت مباحثها تتعلق بالفلسفة العامة، وتسمى الكالم، 
أيضا بطريقة املقدمات، وال خيفى على الباحثني أن الرازي كان له الفضل الكبري يف تطوير 
األمور العامة شكال ومضمونا، خاصة أنه دمج بني علم الكالم والفلسفة يف نقاط تقاطع كثرية، 

  .سألةمنها هذه امل
فهو مل ينظر إىل األمور العامة من زاوية املتكلمني وال من زاوية الفالسفة، وإمنا جعل 
مضموهنا يشتمل على مباحث فلسفية، مث أردفها مببحث كالمي، وهو القدم واحلدوث، أي أنه  

ضل يعارض املتكلمني باملباحث الفلسفية، مثلما يعارض الفالسفة بكون التقدمي باألمور العامة أف
كما هو مشاهد يف كتاب امللخص، فالقسم األول منه خصه . من املنطق، الذي هو رأس بذاته

للمنطق، والقسم الثاين لباقي العلوم، وفضله هنا أنه استعمل طريقة علم الكالم مبحتوى فلسفي، 
  .لكي يتفق ما يقدم به مع ماهية الطبيعيات وحىت مع اإلهليات
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سفية وبعض كتبه الكالمية أهنا تتضمن يف البداية البحث واملالحظ على مضمون كتبه الفل
يف األمور العامة، بإجياز أو بإسهاب، مثل كتاب املباحث املشرقية، وكتاب امللخص، وهي 
عنده عبارة عن قوانني تسدد الفكر إىل املطالب، اليت يرومها، ألهنا كانت شاملة جلميع 

وتذكر ما :"ا يف موضوعات املطالب، كقولهاملوجودات املمكنة خاصة، و قد كان حييل إليه
فاملراد بباب الوجود املبحث األول من األمور العامة، . )4("أعطيناك من القانون يف باب الوجود

  .كما ورد يف كتبه املشار إليها
ومقدمات العلم هي األمور اليت البد من معرفتها قبل الشروع يف مباحث :" ويقول أيضا

وهذه العبارة تبني الغرض من املقدمات، وهو . )5("وبيان فائدته وغري ذلكالعلم ذاته، كتعريفه، 
التعريف بالعلم املراد حبثه وبغايته، لذلك تكون األمور العامة كمقدمات للعلوم الطبيعية والعلم 

  .اإلهلي، وهي بالفعل تعني على فهم وتفسري املسائل الفلسفية يف هذين العلمني
مسلمات من أجل إثبات صحة القضايا الفلسفية، عن طريق وقد تؤخذ األمور العامة ك

: االستدالل، أو تقوم بتقرير مفهوم علم ما، وبيان غايته وأقسامه، ويقول الرازي يف هذا الشأن
مىت كان أعم كان أقوى بأن احلكم إذا ثبت يف العام واخلاص فثبوته يف العام يكون أّوال … " 

 مثلما فعل يف كتاب احملصول، حيث خّص علم أصول )6("وبالذات ويف اخلاص ثانيا وبالعرض
  .الفقه مبقدمات يف عشرة فصول

هذا، ورمبا اإلشكال يف هذه األمور، هو أن الوجود أعم األمور مجيعها، مث يليه ما هو 
قريب منه يف الشمول، وهو املاهية مث الوحدة والكثرة، وما ينقسم إليه الوجود انقساما أوليا ، 

واإلمكان، مث القدم واحلدوث، لذلك فما هي عالقة الوجود باألمور الالحقة له؟ وهو الوجوب 
هل هي قائمة بذاهتا أم يتبع بعضها البعض اآلخر؟ وإذا كانت األمور األخرية من توابع الوجود 

  فهل هي عامة بذاهتا أم بعموم الوجود نفسه؟
 على افتراضني، إما تابعة على وهذا يعين أن األمور العامة ماعدا الوجود تكون من التوابع

أساس أهنا جزئية بالنسبة إىل الكل، وإما تابعة على أساس جمرد لواحق، وأما فكرة كوهنا عامة، 
فعلى جهتني، إما عامة بذاهتا أو بعموم الوجود، وإذا كانت عامة بذاهتا فهي مستقلة عن 

ل يف معظم كتبه، وإن كان الوجود، وليست بتوابع له، فيكون الوجود زائدا عليها، كما يقو
زائدا على املمكنات فقط، أي على ذوات املاهيات، فألن الوجود عنده غري مقول على 

  .)7 (الواجب واملمكن باشتراك االسم، وهو مع ذلك مقارن ملاهية غريه
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وأما إذا كانت عامة بعموم الوجود، فاألمر خبالف ذلك، أي أن الوجود ليس زائدا 
 هذا احلال جزءا من املاهية، كما أن الكالم يف األمور العامة هنا يكون عليها، ألنه يصبح يف
  .متعلقا بالوجود وحده

ولكن إذا اعتربت تلك التوابع من األمور العامة فإهنا تكون كذلك، من جهة نسبتها إىل 
ما دوهنا من األمور األخرى، والشتراك موجودات جزئية كثرية فيها، مع ذلك، إذا نظرناها من 

  .ذه اجلهة، فإهنا ليست عامة لوحدها، ألن مجيع اجلواهر وأعراض املقوالت هي كذلك عامةه
هذا، وملا جعل الرازي األمور العامة مفتاحا للعلمني الطبيعي واإلهلي، ولكنها هل تصدق 
:" على مباحثهما؟ فاجلواب باإلثبات طبعا، ألنه يّتبع طريقة نزولية يف مؤلفاته الفلسفية، كقوله

. )8("ت إذا تأملت ترتيب كتابنا وجدته مبتدأ بأعم األمور نازال منه إىل األخص فاألخصوأن
وهو حيرص يف هذا الرتول أن تكون االنتقاالت منطقية، أي من الكل إىل اجلزء، ماعدا يف بعض 
احلاالت اجلزئية االستثنائية، مما يدل على أنه يوافق  أرسطو بأن العلم ال يكون إال بالكليات، 
وأن عملية االستدالل الربهانية تكون بانتقال العقل من الكليات إىل اجلزئيات، وألن برهان اللم 

  .عنده أشرف من برهان اآلن
وميكن القول أن األمور العامة جتري على مباحث العلم الطبيعي جمرى االستدالل 

 واألعم على بالكليات على اجلزئيات، لذلك جعلها متقدمة عليها كتقدم الكل على اجلزء،
وقد سلك هذا النهج يف ترتيب مباحث العلم الطبيعي، حيث أن املمكن ينقسم . األخص

بالقسمة األوىل إىل جوهر وعرض، لذلك تناول يف بداية هذا العلم ما هو مشترك بينهما أي 
  .اجلوهر والعرض، مث انتقل إىل ذكر خواص اجلوهر كجوهر، وخواص العرض كعرض

مور العامة إىل مباحث العلم اإلهلي، كاالستدالل بالكلي على الكلي، هذا، وأما نسبة األ
فهو قد تكلم فيه يف املسائل اإلهلية، وبالعكس قد يتكلم عن املسائل اإلهلية يف األمور العامة، 
لذلك كان يستعمل اإلحالة من هذا الطرف إىل ذلك الطرف، خاصة عندما يريد التخلص من 

  .التكرار
 العامة واملمكنات، فقد كان يضع املسائل والكالم فيها يف املكان املناسب وأما بني األمور

فقط، كتأخري  الكالم يف أعراض احملدثات وأقسامها، منها سبق الزمان للمحدثات والقدم 
الزماين وحدوث العامل من مبحث القدم واحلدوث يف األمور العامة إىل الكالم فيها يف مواقعها 

  .)9 (ن ذلك أليق كما قاليف العلم الطبيعي، أل
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وميكن القول أن الوحدة العضوية بني أقسام الفلسفة عنده، وبينها وبني مباحثها، تظهر 
من خالل ترتيبها وكيفية تناوهلا مبقدار احلاجة، اليت تفي باملطلوب، وكذلك يف توزيع املسائل 

ب، وقد تقدم فيما واإلحالة من قسم إىل آخر، ومن مبحث إىل آخر، حبسب األغراض واملطال
مضى أنه حييل كثريا من كتاب إىل آخر، مما يدلّ على اتفاق فكره مع نفسه، وكأن فكره أيضا 

ومل تظهر عليه عالمات التدرج أو التفاوت بني ما كتبه يف بداية عهده . قد نضج دفعة واحدة
  .وآخره

                  
  . من الباب الثالثهوامش املبحث األول من الفصل الثاين             

  
، 1966 ، شركة خياط ، بريوت 1، ج كشاف اصطالحات الفنون التهانوي حممد أعلى،  )1(

  .73ص 
  .51 ، ص ، التعريفاتاجلرجاين علي بن حممد  )2(
  .90 ، ص 1 ، ج املباحث الشرقيةالرازي ،  )3(
  .76 ، ص 1 ، ج احملصلالرازي ،   )4(
  .90 ، ص 1 املصدر نفسه ، ج )5(
  .107 ، ص 1املصدر نفسه ، ج  )6(
  .121 ، ص 1 ، ج املباحث الشرقيةالرازي ،  )7(
  .94- 93 ، ص 1املصدر نفسه ، ج  )8(
  .232 ، ص 1املصدر نفسه ، ج  )9(
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  .العلم والفكر:  املبحث الثاين
ل اإلنساين يدرك إن العلم عبارة عن املعرفة بالتصورات والتصديقات وطرائقهما، ألن العق

األشياء مباهيتها أو برسومها، ومبا أن اإلنسان يفتقر إىل العلم يف مجيع شؤونه الروحية واملادية، 
فهو دائم السعي والطلب له، ولعل حديث الرازي املستفيض، حول العلم وفضائله يدل على 

  .أمهيته ومدى افتقار اإلنسان إليه
اهبا بذكر فضائل العلم وأنواعه ومصادره وطرائقه وال عجب أن يفتتح الرازي كتبه أو أبو

وأحكامه، هلذا ميكن القول أن مجلة آرائه يف قضايا املعرفة والنظر واملنهج تشكل نسقا هاما يف 
نظرية املعرفة، لذلك البد من توضيح مفهوم العلم عنده وأقسامه وأحكامه، مث التطرق إىل أهم 

  :بني علم اهللا تعاىل وعلم اإلنسان، يف مسائل النحو اآليت طرائق العلم وثقته هبا، وبيان الفرق 
   .مفهوم العلم  :املسألة األوىل

لقد سبقت اإلشارة يف مبحث األمور العامة السابق على أن املقدمات قضايا أولية لبيان 
حقيقة األشياء حبسب املطالب، ألن يف العلم جيب التمهيد للمطالب بقواعد وضوابط معرفية، 

  .ل علم معرفة وليس كل معرفة علماوألن ك
وهو :" وقد ذكر صاحب كتاب التعريفات أن العلم له مفاهيم كثرية جدا يف قوله

االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، وقال احلكماء وهو حصول صورة الشيء يف العقل واألول 
علوم واجلهل أخص من الثاين، وقيل العلم هو إدراك على ما هو به، وقيل زوال اخلفاء من امل

نقيضه، وقيل هو مستغن عن التعريف وقيل صفة راسخة يدرك هبا الكليات واجلزئيات وقيل 
العلم وصول النفس إىل معىن الشيء وقيل عبارة عن إضافة خمصوصة بني العاقل واملعقول وقيل 

  .)1("عبارة عن صفة ذات صفة
 نقاط، ولو كانت قليلة، وأما واملالحظ على هذه املفاهيم أهنا خمتلفة، ولكنها تتقاطع يف

موقف الرازي منها، وهو املهم هنا، فإنه كان على علم هبا كلها، ألنه كان يذكرها يف مؤلفاته 
ويشرحها بوجهة نظر أصحاهبا، مث ينقدها من أجل إبطال الفاسد منها، وقد يثبت منها ما هو 

حقوق أصحاهبا، خاصة صحيح، حبجج من عند نفسه، حيث ال يشعر القارئ أنه أخل حبق من 
إذا كان على صواب، ويرجع ذلك إىل شرح املسائل بتوازن ومقدار احلاجة، وميكن التأكد من 

  .)2(هذا بالعودة إىل كتاب املباحث املشرقية وكتاب التفسري الكبري
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هذا، لقد كان يرّد باستمرار ويف مجيع القضايا تقريبا على الفالسفة وأهل الفرق وامللل، 
العلم صورة حاصلة يف : ه من العلم باملقارنة برّده على أفهام الفالسفة، يف قوهلموأما موقف

  :وقد بني عيوب هذا املفهوم بأربعة وجوه. النفس مطابقة للمعلوم
إن إطالق لفظ الصورة على العلم على سبيل اجملاز فاسد، ألن متثيلهم : الوجه األول

 عليه، فإن حصول صورة اجلبل والبحر يف بانعكاس صورة الوجه على املرآة ضعيف، وقياسا
الذهن يعين أن يف الذهن جبل وحبر، وهو حمال، وإذا مل حيصال يف الذهن، بل الذي حصل هو 
صورهتما فقط، فيكون املعلوم عندئذ هو الصورة وليس اجلبل والبحر، ويف هذه احلالة، ال يكون 

  .اجلبل والبحر معلومني
  .ة تلك الصورة للمعلوم يقتضي الدورإن قوهلم مبطابق: الوجه الثاين
وملا كان عندهم، أن املعلومات قد تكون موجودة يف اخلارج، وقد ال : الوجه الثالث

تكون، واليت تكون يسموهنا باألمور االعتبارية والصورة الذهنية واملعقوالت الثانية، فاملطابقة يف 
  .هذا القسم أيضا غري ممكنة وغري معقولة

ن العقل يف حالة تعقله للمعدوم، ال ميكن أن يقال عن الصورة العقلية هنا إ: الوجه الرابع
أهنا مطابقة للمعدوم، ألن املطابقة تقتضي أمرا ثبوتيا، والعدم نفي حمض، لذلك يستحيل أن 

  .)3(تتحقق املطابقة
ة هذا، وأما رّده على من يعتقد أن العلم هو نفس انطباع ماهية املعلوم يف العامل، فله ثالث

  : أدلة عليه
  لو كان األمر كذلك، للزم أن ال نعقل ذواتنا، وملا كان التايل باطال، فاملقدم مثله :األول
 إن تعقلنا لذاتنا ليس ألجل صورة أخرى، بل ألجل ذاتنا، فبل ما خيالف هذه :الثاين

  .الغاية
 عقولنا، لو كان األمر كذلك أيضا، فإن ماهيات اجلمادات اليت نعقلها حتصل يف: الثالث

  .)4(وهي يف الواقع ليست حاصلة عند اإلدراك هبا
هذا، وأما مفهومه للعلم، فقد كان يذكره بعد أن يفرغ من الرّد أو يصادر به قبل ذلك، 
وهو أن العلم واإلدراك عبارة عن حالة إضافية توجد بوجود املضافني أو هو جمرد نسبة 
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قل، ألن النسبة املخصوصة واإلضافة خمصوصة وإضافة خمصوصة ، وتلك اإلضافة هي التع
  .)5 (املخصوصة هي اليت تقوم بني العقل وذلك املعلوم، وليست املطابقة

ومن اإلشكاالت املتعلقة حبّد العلم هل هو جوهر أم عرض أم مها معا؟ فالرازي مييل إىل 
 كجزء أن العلم عرض ، والربهان عليه ظاهر بالنسبة إليه، ألن العلم موجود يف شيء ما، ال

منه، خبالف من يعتقد أن العلم عبارة عن الصورة املطابقة للمعلوم املرتسمة يف ذهن العامل، فإن 
تلك الصورة العقلية تكون جوهرا وعرضا، ولكنه ال ينكر أن يكون الشيء الواحد جوهرا 
لك وعرضا يف األعيان، مثلما يكون باعتبار وجوده الذهين عرضا، وباعتبار ماهيته جوهرا، فذ

  .)6 (ليس مبنكر عنده
وأما من يعتقد أن العلم جوهر، فيلزم عن هذا القول، أنه حيصل بالربهان، وما ليس 
حاصال به فليس بالعلم، بل هو جمرد معرفة، ألن العلم عند املشائني هو ما يكون بالكليات، 

ما هو كلي، بل ويتعذر هاهنا أن تكون املعرفة احلاصلة باحلس علما، باعتبار احلس ال يقع على 
يقع على اجلزئي فقط،لذلك عّرفوا العلم باالدراكات الكلية، واملعرفة باالدراكات اجلزئية، كما 
أن الربهان هو ما حيصل بأوساط والعلم مثله، بشرط قيام الضرورة يف االنتقال، هلذا رفضوا 

فقط، وأما األنواع الطرائق األخرى أن تنتج العلم، مث حكموا بأن العلم هو ما يصدر عن العقل 
األخرى من املعرفة فليست بعلم، ويسموهنا بأمساء كثرية، كالظن والوهم وغري ذلك من 

  .األمساء، العتقاد لديهم أن ما ال يكون على طريقة الضرورة والتوسط واملناسبة فليس بعلم
 قابال وإذا افترضنا أن العلم جوهر وله ماهية وحيصل بالربهان، فإنه يف هذه احلالة يكون

للتعريف، ولكن يف احلقيقة ال ميكن تعريفه باحلّد أو الرسم، ألنه هو احلاكم بامتياز كل شيء 
عما سواه، فكيف مييز نفسه عن غريه، وألن األمور اليت تعّرف العلم تكون أخس منه، كالعامل 

بة، وألن حقيقة العلم ليست مكتس. بشيء ما تكون ذاته متصفة بالعلم من غريه برهان ونظر
وإذا افترضنا أن هناك علم مكتسب، فهو يف هذه احلالة، البد له من علم ضروري يسبقه ، وإال 

  .)7 (حصل التسلسل، ومادام ميتنع على غري العلم أن يكشف عنه، فيستحيل تعريفه
إن مذهب الرازي يف مجيع مؤلفاته هو أن العلم غين عن التعريف، ألن اإلنسان يعلم 

كعلمه بأن النار حمرقة والشمس مشرقة وأنه موجود، . ة دون تعريف هلابالضرورة أشياء كثري
  .)8(ولو مل تكن حقيقة العلم ضرورة، المتنع أن يكون هذا العلم املخصوص ضروريا 
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وأما أسباب العجز عن التعريف فريجعها الرازي إىل أمرين، إما خلفاء املطلوب جدا، وإما 
ثاين، فال يوجد شيء أعرف من العلم ليكون معرفا له، ألن للجالء التام، فاألول بّين، وأما ال

كل أحد يعلم بالضرورة وجود نفسه ومكانه وغري ذلك من األحوال اليت تتصف هبا ذات 
اإلنسان، فإن هذه العلوم احلاصلة تدل على أهنا ضرورية، لعدم وجود توسط بني الذات 

  .)9(العارفة والشيء املعروف، لذلك ميتنع قيام التعريف
معرفة املعلوم على ما هو به، :" مع ذلك، لقد حاول وضع مفهوم عام للتعريف يف قوله

إن هذا املفهوم يشبه التعريف بالرسم، . )10("هو االعتقاد الذي ال يتوقع عليه مزيد: ويقال
حبيث تقع املعرفة موقع اجلنس، وما به املعلوم كخاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ملا 

بريا من األلفاظ، وهي تسعة وعشرون لفظا، فقد اعتقد أهنا مرادفة لعلم، وإذا أحصى عددا ك
  .وهو املطلوب. كان األمر كذلك، فيمكن تعريفه عن طريق التعريف اللفظي

إن لفظ اليقني من األلفاظ اليت ذكرها الرازي كمرادفات . العلم واليقني: املسألة الثانية
علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني، : ني واحلق، يف قولهللعلم، ولكنه أضافها إىل العلم والع

معناه أنه اعتقاد بشيء ما، وميكن أن يكون خبالف ما هو عليه ذلك االعتقاد، وهو : قالوا
  .)11(حيصل عن طريقني، إما عن بديهة الفطرة، وإما عن نظر العقل 

نسان بالظن وعلى أن الرازي حيكم على أعمال اإل: لقد زعم بعض الباحثني يف قوهلم
 وقد ذكرت )12(املسائل االعتقادية باليقني، وأن الغاية من اليقني هو التمييز بني احلق والباطل 

إال أن نسبتها إليه . )13 (لذلك حتتاج إىل توضيح. مفاهيم كثرية منسوبة إليه، وهي ليست جيدة
 ويظهر أن هذا القول عبارة .مشكوك فيها، ألن تلك املفاهيم منها ما هو له، ومنها ما هو لغريه

  .عن شرح أو توضيح ملفهوم اليقني املشار إليه يف البداية، وليس كالما خاصا مبراد الرازي
ومن املعلوم أنه يقول بالعلم الضروري، وهو علم حيصل ببديهة الفطرة، وما يكون 

لشبهة كذلك، فال يصح وصفه باليقني، ألن اليقني عنده عبارة عن علم حيصل بعد زوال ا
  .)14(والشك بسبب التأمل

هذا، ملا كان الفالسفة يزعمون أن اليقينيات هي املعقوالت ال غريها، فثبت عندهم أن 
. مفهوم اليقني هو االعتقاد بأن كذا كذا على الدوام، إما بطريق التصور أو بطريق التصديق

د والسبب معا، األمر الذي لذلك اعتقدوا أيضا أن العلم اليقيين هو ما اجتمع فيه اليقني بالوجو
  .يؤدي إىل ضرورة قيام الربهنة، إلظهار الداللة على اليقني
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والرازي ال يوافق الفالسفة على حصر اليقني بطريقة الربهنة فقط، بل يرى أنه قد حيصل 
إن كثرة الدالئل توجب القوة يف اليقني : بدالئل دون ختصيص بكوهنا برهانية، ألنه كان يقول

  .إذن قوة اليقني عنده تأيت من كثرة الدالئل، ال بنوعية الدليل. )15 (وزوال الشك
إما أن تكون . وملا نظر يف تركيب الدليل فوجده ال خيرج عن ثالثة احتماالت يف تركيبه

وال شك يف قطعية . مقدماته كلها عقلية، وإما أن تكون كلها نقلية، وإما أن تكون خمتلطة
أهنا ال تفيد اليقني، : ئل القائمة على املقدمات النقلية ظنية، فيقالالدالئل العقلية، ولكن الدال

ألهنا مبنية على نقل اللغات والنحو والتصريف وغري ذلك،وألن النقل يف حد ذاته حجة، فال 
ميكن إثبات النقل بالنقل، أي احلجة باحلجة، هلذا كانت الدالئل النقلية ظنية، باعتبار مقدماهتا 

  .)16(لزم عنه إال الظنظنية، والظن ال ي
لذلك جعل املناطقة الدليل القائم على املقدمات الضرورية أو القطعية قياسا عقليا أو 
برهانيا، والدليل القائم على املقدمات الظنية أو فيه واحدة ظنية قياسا ظنيا أو متثيال، واملسمى 

  .أيضا بالقياس الفقهي
ر أو بكفر، ألن املالئكة طلبوا احلكمة هذا، وأما طلب الدليل عند الرازي فليس مبنك

التفصيلية يف خلقة آدم عليه السالم، ومل يكن ذلك كفرا، وقد كانت طلبات األنبياء عليهم 
 ولكن طلب الدليل عند األنبياء ليس بغرض حتصيل اليقني، بل )17(السالم كثرية ومل تعد كفرا

  . تعاىلمن أجل االطمئنان يف الغالب األعم، والتعلم من علم اهللا
إىل )  هـ1067ت ( ينقسم العلم حسب حاجي خليفة .تقسيم العلم: املسألة الثالثة

أقسام كثرية من جهات خمتلفة، فهو ينقسم من جهة إىل قدمي وحمدث، ومن جهة أخرى حسب 
متعلقه إىل تصور وتصديق، ومن جهة طرقه إىل ثالثة أقسام، قسم يثبت يف النفس، وقسم يدرك 

يعلم بالقياس،وأما من جهة اختالف موضوعاته فينقسم إىل أقسام كثرية، يسمى باحلس، وقسم 
  .)18(بعضها علوما وبعضها صنائع 

هذا، أما الرازي، فقد أوىل عناية خاصة بتقسيم الفالسفة للعلم إىل تصور وتصديق، 
ية وتقسيم املتكلمني إىل بديهي وكسيب، إىل جانب البحث يف إدراك األشياء من حيث هي جزئ

وكلية، مبعىن هل مصدر العلم موجود يف الذات املدركة أم خارجها ؟ وهو يف احلقيقة قد عاجل 
هذه القضايا بطريقته اخلاصة، حيث أدخل مفهومي البداهة والكسب يف مبحث التصور 
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والتصديق، كما حبث يف مبحث البداهة والكسب قضية التصور الكلي ووجود التصور يف 
  .الذهن أو يف اخلارج

فهو يرى أن العلم إما تصور أو تصديق، وهذا فيه اتفاق بني العقالء، ولكن اخلالف يف 
فالعلوم التصورية توجد يف النفس وجودا بديهيا، كاملاهيات املدركة . )19(طريقة ضبط األقوال

باحلواس، واملاهيات املدركة من النفس إدراكا ضروريا مثل اللذة واألمل والشبع واجلوع، 
الغضب، واملاهيات املدركة حبكم فطرة العقل، كتصور معىن الوجود والعدم والفرح و

والوجوب واإلمكان واالمتناع والوحدة والكثرة، واملاهيات اليت يركبها العقل واخليال مثل 
تصور حبر من الزئبق وإنسان له ألف رأس، لذلك فإن تصورات العقول البشرية ال خترج عن 

  .)20(ك التصديقات حمصورة يف هذه األقسامهذه األقسام األربعة، وكذل
ظهر :" كان ذلك التقسيم واردا يف كتاب املطالب العالية وأما يف كتاب احملصل فيقول

لك أن اإلنسان ال ميكنه أن يتصور إال ما أدركه حبسه أو وجده يف فطرة النفس كاألمل واللذة 
يركبه العقل أو اخليال من هذه أو من بديهة العقل كتصور الوجود والوحدة والكثرة أو ما 

  .)21("األقسام
إن هذا التقسيم متسك به يف سائر مؤلفاته، ويظهر أنه مل حيد عنه بالزيادة أو النقصان، 

  .بدليل أن الكتاب األول ألّفه يف أواخر حياته، والثاين ألّفه يف بدايتها
ل القائلني بأن هذا، وأما إثبات أن التصورات كلها بديهية، فقد استدل عليه من قو

التصور قد يكون كسبيا، ولكنهم ينفون أن يكون كله كذلك، وإال لزم التسلسل أو الدور، 
  .)22(ومها حماالن، إذن البد أن تكون التصورات غنية عن االكتساب

وأما مسألة هل ميكن أن يكون احلس مصدرا للتصورات أم ال ؟ فلما رأى أن أفالطون 
وغريمها ممن يقدح يف احلسيات، حيث يزعمون أن ) م. ق322ت (وأرسطو ) م. ق347ت (

لقد عمل يف البداية على بيان حقيقة رأي . )23(التصورات اليقينية هي املعقوالت ال احلسيات
هؤالء، مث رّد عليهم بأن انتفاء السبب الواحد ال يوجب انتفاء احلكم، لذلك ال جيوز اجلزم 

 بتلك األدلّة، مما يعين أن جمرد حكم احلس يكون غري بوجود شيء يف احملسوسات، إال بعد العلم
مقبول، ألن احلس يعترب يف نظرهم كاملتهم، واملتهم ال تقبل شهادته، وبالتايل البد من البحث 
عن حاكم آخر، يكون أّوليا، وهذا ليس صحيحا، ألن حكم احلس قد يكون حقا، وقد يكون 

  . )24( معرفةمن فقد حّسا فقد: باطال، بل بالعكس كما يقال
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وأما ملاذا جعل التصور بديهيا ال كسبيا ؟ فألنه وجد حتصيل العلم ال ميكن إال بواسطة 
معلومات متقدمة على اجملهول، وأن تلك العلوم احلاضرة املتوسل هبا إىل اكتساب ذلك اجملهول 

  .)25(جيب أن تكون ضرورية، وإال وقع الفكر يف التسلسل أو الدور
. )26(إن التصور غري مكتسب والتصديق مثله، يف معظم كتبه :  يقولوبالفعل، لقد كان

التقسيم األول أن كل واحد :" ولكنه يتراجع قليال يف كتاب خمتصر علم أصول الدين يف قوله
من التصور والتصديق قد يكون بديهيا وقد يكون كسبيا، فالتصورات البديهية مثل تصورنا 

ت الكسبية مثل تصورنا ملعىن امللك واجلن، والتصديقات ملعىن احلرارة والربودة، والتصورا
البديهية كقولنا النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان، والتصديقات الكسبية كقولنا اإلله قدمي 

  .)27("والعامل حمدث
إنه يف هذه العبارة يريد إثبات وجود تصورات وتصديقات بديهية وأخرى كسبية، ألهنا 

  .)28(ية، فالعلم هبا يفتقر إىل قيام تصورات وتصديقات أخرى عليهاإذا كانت كلها كسب
لذلك كان . )29(وأما الفرق بني التصور والتصديق فهو كالفرق بني البسيط واملركب

  .)30(التصديق عنده عبارة عن جمموع التصورات مع احلكم
 هذا، لقد استحسن كثري من العلماء قول الرازي بالتصور البديهي، كالسيوطي

وقد تفطن الفخر الرازي ملا عليه أئمة الكالم وقرر يف حمصله وغريه :" يف قوله) هـ911ت(
  .)31("إن احلّد ال يفيد تصور احملدود: أن التصورات ال تكون مكتسبة، وهذا هو حقيقة قولنا

إن عدم إفادة احلّد لتصور احملدود مل يقل به الرازي، ألن احملدود عنده، إما له ماهية وإما 
يس له ماهية، فاألول ميكن تصوره باحلد، وأما الثاين فال ميكن تصوره باحلد، ومن هنا ال ل

  .يكون حمدودا
وملا كانت هذه املسألة هلا عالقة باملنطق، فعلمنا أن السيوطي مل يقل ذلك من باب إدراك 

سفة للطعن شيء ما هام يف هذه املسألة، وإمنا كان يتصيد بعض األفكار من نقاد الفلسفة والفال
أهنا تقوم على احلّد، هلذا ملا وجد عبارة الرازي قد تفيد تأويل ما : يف طريقة املنطق، اليت يقال

يريد الوصول إليه، فتمسك هبا، وأثىن على صاحبها، لكنه يف مواضع أخرى يعترب الرازي أخطر 
  .رجل متفلسف يف تاريخ اإلسالم

إىل القول به، )  هـ403ت (لباقالين هذا، وأما القول بالعلم الضروري، فقد سبق ا
حينما تساءل على كم تنقسم علوم املخلوقني ؟ فأجاب بأهنا على قسمني، منها ما هو علم 
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ضرورة، ومنها ما هو علم نظر واستدالل، وقد عّرف األول بأنه علم يلزم نفس املخلوق لزوما 
  .)32 (ال ميكنه اخلروج عنه وال االنفكاك منه وال يشك يف تعلقه

فإذا كان مفهوم العلم الضروري هو ما يلزم نفس املخلوق دون ارتياب، فإن مفهوم 
  .)33 (ما ال ميكن دفعه بشك يف نفسه وال شبهة يف طريقه: الرازي قريب جدا منه، يف قوله

والذي يدل على أن العلم بالتصور والتصديق أساسه العلم الضروري هو غريزة العقل، 
ذا كان األمر خالفا لذلك، فإنه يتعذر على العقل القيام بعمل التصور بكوهنا مصدرا للعلم، وإ

واحلكم واالستدالل، فثبت أن العقل ليس كسبيا، وعلمه مثله، وأما كيف حيصل العلم بالنظر، 
  .فسيأيت يف املسألة املوالية

 لقد كان الرازي يستعمل مصطلحات عديدة أحيانا مبعىن. العلم والنظر: املسألة الرابعة 
إن : واحد تقريبا، مثال ذلك اصطالح النظر، فهو يعين به ما يعنيه بالفكر واالعتبار، فيقول

ألن كليهما عبارة عن ترتيب . )34(النظر هو الفكر يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن
مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل هبا إىل حتصيل علم أو ظن مثله، وهو يقرر يف مؤلفاته املختلفة، 

ن العقل عندما يستحضر علمني، يلزم عنهما بالضرورة علم آخر، ويسمى هذا العمل أ
هكذا يكون النظر عنده يعين الفكر، والفكر يعين القيام باالستدالل، حيث ترتب . )35(بالنظر

  .التصديقات حلصول تصديقات أخر، والنظر مثله
د واملعدوم والواجب واملمكن هلذا جعل العلم باملعقوالت حيصل بالنظر، ألن العلم باملوجو

واحملال وأقسام املمكن وما به االشتراك وما به االمتياز والعلة واملعلول وغريها حيصل بالنظر، 
، ولكن القول بأن العلم )36 (وألن العلم عبارة عن تصورات كلية، ال يتطرق إليها الزوال والتغري

  . أنه على هنج أرسطو يف هذه املسألةاحلقيقي هو ما يكون بالكليات الثابتة يف العقل، يعين
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هذا، وأما االعتبار عنده فهو النظر يف حقائق األشياء وجهات داللتها، ليعرف النظر هبذا 
  .واملراد جبنسها، أن النتائج تتبع املقدمات يف ضرورهتا أو ظّنها. )37 (شيئا آخر من جنسها

 فلذلك جعل التصورات ضرورية، وملا كان األمر االعتباري يوجد يف عقل املعترب فقط،
والنظر يفيد العلم، من حيث هو عبارة عن حصول علمني يف الذهن، يوجبان علما آخر، ألن 

بكسر (هو النظر، كما أن املوجب ) بفتح اجليم(بالنسبة إىل املوجب ) بكسر اجليم(املوجب 
 االستدالل بالعلة على إما يكون: يعين به الدليل، والدليل عنده يكون على ثالثة أنواع) اجليم

  .)38(املعلول، وإما بالعكس من ذلك، وإما يكون االستدالل بأحد املعلولني على اآلخر 
هذا، ومن االصطالحات القريبة للسابقة، اصطالح االستدالل والداللة والدليل واألمارة 

علم ما مل يعلم فاالستدالل عنده يعين طلب الداللة، والداللة ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إىل 
بعد، مع اضطرار حلصول ذلك املعلوم اجلديد، والدليل هو املعىن الدال، وهو يف عرف النظار 

  .)39 (الداللة
وأما األمارة، فهي ما يؤدي النظر الصحيح فيها إىل ظن غالب، والنظر الصحيح هو 

 إنه ترتيب علوم أو :الفكر الذي يطلع الناظر على ما تدلّ عليه الداللة أو األمارة، لذلك قيل
واملالحظ على هذه االصطالحات، أهنا يفسر بعضها . )40(ظنون ليتوصل هبا إىل علم أو ظن 

  .البعض اآلخر
هكذا، يكون االستدالل عموما هو إقامة الدليل، وينقسم حبسب طريقة ترتيب 

  :التصديقات إىل ثالثة أنواع، املشار إليها سابقا، وقد وضعها بصيغة أخرى، منها 
  .االستدالل بالعام على اخلاص، وهو ما يسمى بالقياس العقلي أو املنطقي: األول
  .االستدالل باخلاص على العام، وهو ما يسمى باالستقراء: الثاين
االستدالل باخلاص على اخلاص بوجود ما هو مشترك على أساس املناط، وهو ما : الثالث

  .)41 (يسمى بالقياس الفقهي
لدليل حبسب مادته إىل ثالثة أقسام، ألن املدلوالت إما عقلية حمضة، ولكن الرازي يقسم ا

  :وإما مسعية حمضة، وإما مركبة منهما، كأنه يعيد تقسيم االستدالل إىل ثالثة أنواع أخرى
االستدالل العقلي احملض، هو ما يلزم من وجوده وجود املدلول، فاللزوم هو : األول

  .ومني على األقل إىل استنتاج معلوم آخر كان مطلوبااالستدالل، ألن العقل ينتقل من معل
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االستدالل السمعي احملض، فهو حمال، ألن خرب الغري ما مل يعلم صدقه بالعقل مل : الثاين
  .يفد العلم، لذلك جعل النقل يفتقر إىل العقل

االستدالل املركب من العقلي والسمعي، وهو ظاهر، ألنه جيري جمرى األول يف : الثالث
  .وماللز

وملا كان اخلرب عبارة عن قول مؤلف من ألفاظ، فيزعم الفقهاء أن الدليل اللفظي يفيد 
العلم، بينما الرازي ينفي أن يفيده، ألن الدليل اللفظي ال يفيد اليقني إال بشروط كثرية، 
كعصمة رواة األلفاظ وإعراهبا وتصريفها، وعدم االشتراك واجملاز والنقل والتخصيص وعدم 

 والتقدمي والتأخري والنسخ وعدم املعارض العقلي الذي لو ظهر لرجح عليه، هلذا رفض اإلضمار
ترجيح النقل على العقل، والعكس هو الصحيح، بدليل أن القدح يف العقل يستلزم القدح يف 

  .)42 (النقل
ويف الواقع، أن تلك الشروط املذكورة يصعب توفرها عند شخص واحد يف وقت واحد، 

لخرب أن يكون دليال لصعوبة حصول هذا اجلمع، وألن اخلرب يف طبيعته حيتمل لذلك يتعذر ل
الصدق والكذب، ومن هنا فالبد أن يتدخل العقل لكي يتقرر صدقه أو كذبه، والدليل عليه من 
القرآن الكرمي، حيث توجد آيات كثرية حتثّ على التفكر والنظر يف الدالئل، وهي تنقسم إىل 

فاق ودالئل األنفس، لو كانت اآليات جمرد خرب، لوجدنا القرآن الكرمي قسمني، مها دالئل اآل
مؤلفا من األخبار من أوله إىل آخره، كما أن أكثر األنبياء والرسل اشتغلوا بالتعلم والتعليم، 

  .وهذا دليل آخر على شرعية العقل
 من هذا، أما حقيقة النظر فتتمثل يف طلب معرفة جمهول من معلومني، مثال ذلك، إن

يريد العلم بأن العامل ممكن، جيب أن يعلم أن العامل متغري، وأن كل متغري ممكن، ويلزم من هذين 
املعلومني حصول ذلك املطلوب، الذي كان جمهوال، مث صار بعدمها معلوما مثلهما، كما يلزم 

ة، ألن من قطعهما نتيجة علمية قطعية، وإن كان أحدمها مظنونا أو كالمها، فالنتيجة تكون ظني
  .)43(الظن أخس من القطع

وملا كانت حقيقة النظر تقوم على استنتاج نتيجة معلومة، بعد أن كانت مطلوبا جمهوال، 
فالبد أن النظر يفيد العلم، ألن اجملهول ال يعلم إال باملعلوم، وأن املعلوم ال يلزم عنه إال املعلوم، 

  علم بكون ذلك املعلوم احلاصل حقافثبت أن النظر على الوجه الصحيح يلزم عنه بالضرورة

)44(.  
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هكذا، يكون النظر طريقا إىل العلم، ألن العلم يكثر بكثرة النظر، كما يقل بقلته، والذي 
يبني ذلك أيضا هو الفرق بني علمي عاملني، واحد نظر يف عدد كثري من األدلة، وآخر نظر يف 

  .مية بينهما عند العلماء بكثرة النظردليل واحد، أو يف عدد قليل، لذلك تكون املفاضلة العل
واحلق أن النظر فعل الناظر، وتوليده للعلم يكون على جهة األحداث، والدليل على ذلك 
عند الرازي، أن النظر مطلوب من كل مكلف، ألن العلم صفة شرف وكمال، وأن امتياز 

 اجلسم، وقد استدل اإلنسان عن احليوان عند العقالء يكون بفضيلة العلم، وليس بقوة من قوى
  :على هذا بوجهني

  .لو قيل للعامل يا جاهل، فإنه يتأذى، على الرغم من علمه بكذب القائل: األول
ولو قيل للجاهل يا عامل، فإنه يفرح بذلك، مع علمه بكذب القائل، وأنه ليس : الثاين
  .كذلك

قيقة رؤساء وهذا يعين، أن العلم شريف لذاته وحمبوب لذاته، لذلك كان العلماء باحل
  .)45(بالطبع على من كان دوهنم يف العلم

وقد استدل أيضا على منقبة العلم بسجود املالئكة آلدم عليه السالم،  ألن اهللا تعاىل أظهر 
عليه العلم، فاستحق عليه ذلك السجود، وجعله به خليفة يف العامل السفلي، كما أن السعادة 

اجعلين على "بدليل قول يوسف عليه السالم . )46(لبالعلم راجحة على السعادة باجلسم واملا
ومل يقل إين حسيب نسيب فصيح مليح، وإن كان هو . )47("خزائن األرض إين حفيظ عليم

كذلك من هذه اجلهة أيضا شريف وعلى كمال تلك الصفات، ولكنه فضل صفيت األمانة 
  .د الناس العقالءوالعلم، اليت هي صفات شرف وكمال ولعلو شأهنا عند اهللا تعاىل وعن

ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال :" لذلك، فّسر الرازي قوله تعاىل
 بأن اجلدل مع العلم واهلدى والكتاب املنري جائز حسن، واملراد بالعلم العلم )48 ("كتاب منري

لكتاب املنري الضروري كما ذهب إليه، وباهلدى النظر واالستدالل، ألنه يهدي إىل العلم، وبا
  .)49 (الوحي، هلذا ال يصح اجلدال بغري مقدمة إما ضرورية أو نظرية أو مسعية

هكذا، يكون البحث عن العلم من مناط التكليف، وإال مل يستحق اإلنسان أن يكون 
  .خليفة يف العامل السفلي، ألن العلم غاية والفكر وسيلة من الوسائل املؤدية إىل تلك الغاية
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املراد هبا الطرائق املفيدة للعلم، خالفا للطرائق املذكورة .طرائق العلم: امسة املسألة اخل
سابقا يف الفصل الثالث من الباب األول حول التبليغ، مع العلم أن فيها نقاط تقاطع مع املراد 
هبا هنا، مثلما سبقت اإلشارة أيضا إىل طريقة االستدالل بالقرآن الكرمي واملصدر احلقيقي للعلم 

  . الفصل األول من الباب الثاينيف
واجلدير بالذكر أن تلك الطرائق املذكورة كلها مفيدة للعلم عند الرازي على خالف 
الطرائق املفيدة للعلم عند الفالسفة واملتكلمني، ماعدا القليل منها، حيث عارض أكثرها 

 رضي هبا، فهي وأما اليت. وانتقدها بشدة، وأرجع السبب يف ضعفها إىل الدور أو التسلسل
طريقة بعض املتكلمني والفالسفة اإلسالميني اخلربية، لكنه طعمها بالعقل، وإىل جانب هذه 

  .الطريقة، ابتكر طرائق جديدة يف املوضوعات الفكرية كطريقة التقرير
وبالفعل، لقد أخذ بالطريقة اخلربية، بعد أن عدهلا، ورفض طريقة التبيان املباشرة املوروثة 

 ألن برهان اللم عنده أشرف من برهان اآلن، فاألول ينطلق من الفاعل إىل الفعل، عن أرسطو،
والثاين بالعكس، ينطلق من الفعل إىل الفاعل، وألن برهان اللم يتناسب مع املنهج اخلربي 
اإلسالمي، حيث ينطلق الفكر من اخلالق إىل املخلوق وأن الفطرة تشهد بوجود اخلالق أو 

 قيام الدالئل على املخلوقات، وهذا السبق يف حد ذاته، يعين أن الفاعل الفاعل املختار قبل
املختار هو الربهان على الكل، والعكس غري صحيح، وهذا الذي جعله يأخذ بطريقة الربهنة، 

  .)50 (اليت جتري بالنظر العقلي، ألن العلم باهللا تعاىل سابق على وجود األنبياء
ر، فريجع يف احلقيقة إىل ما هو مقرر يف املنطق، على وأما رفضه لطريقة التبيان املباش

مبعىن أن املعلوالت ال تكون . )51 (أساس أن عدم العلم بالشيء ال يفيد العلم بعدم الشيء
  .معلومة الوجود أو العدم إال بالعلم بالعلّة

  :هذا، ملا كان العلم عنده على قسمني
بعها الفكر، كحصول البديهيات، منها العلم البديهي، هو ما حيصل دون طريقة يت: األول

  .بديهة تصور الوجود والعدم، وبديهة تصديق أن النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان
هو ما حيصل بالكسب، وما كان كذلك، فالبد له من طريقة . العلم الكسيب: الثاين

  .يتبعها
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ها إىل صنفني كبريين أو فثبت أن طرائق العلم املعروفة تتعلق بالنوع الثاين فقط، مث صنف
  : قسمني مها

طرائق النظر والتأمل واالستدالل والتدبر، هي اليت يتكلف اإلنسان : الصنف األول
تركيب ما عنده من العلوم البديهية النظرية على ترتيب معني من الترتيبات املعروفة يف هذه 

  .يتم بالطلب واجلهدالطرائق الفرعية، لكي يتوصل الفكر إىل استعالم اجملهوالت، وهذا 
 طرائق الرياضة واجملاهدة، هي اليت جيعل اإلنسان فيها قواه احلسية واخليالية :الصنف الثاين

ضعيفة، من أجل انصراف جوهر العقل إىل استقبال األنوار اإلهلية املشرقة، عندئذ حتصل لديه 
 اصلة بالعلوم اللدنيةالعلوم من غري واسطة وطلب يف التفكر والتأمل، وتسمى تلك  العلوم احل

)52(.  
أما موقف الرازي من هذه الطرائق وأنواعها، فيتميز بالنقد لبعضها، خاصة طرائق الفكر 
املوروثة عن أرسطو، كطريقة الدور أو املصادرة على املطلوب، اليت يقوم عليها القياس احلملي، 

ة ومعلوال يف الوقت نفسه وأما بطالهنا فبّين، ألن ال شيء يتوقف على نفسه، مبعىن يكون علّ
  .وجودا وعدما

وكذلك طريقة التسلسل، فيعتربها باطلة، ألن ترتيب أمور إىل غري هناية، ال يفيد العلم، 
كاتباع مبدأ العلة، الذي يدفع الفكر إىل افتراض علة للعلة نفسها، فيتسلسل األمر إىل ما ال 

هما يبطالن العلم، إال إذا أخذت بعني هناية، ومادام العلم ال حيصل أبدا هبذين السبيلني، ف
  .االعتبار بعض الشروط، مثل التفطن يف القياس احلملي، أي ما يسميه أيضا باملقدمة الثالثة

كما انتقد أيضا طريقة احلد، على أساس أنه يعترب املاهية اعتبارية، خالفا لألرسطيني، 
ن احلد، إن كان الغرض منه جمرد فإهنم يطلبوهنا باحلّد، هذا الذي جعله يتساءل عن الغرض م

. )53 (التمييز، فهو سهل لغاية، وإن كان بغرض معرفة املاهية املوجودة، فهذا أمر صعب جدا
ألن التصور ال حيتاج إىل احلد، وقد تقدم بيان ذلك يف أقسام اإلدراك اليت جعلها سبال حلصول 

  .التصور
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هان باخللف واجملاهدة والتقرير، وبياهنا يف هذا، أما الطرائق اليت كان يعّول عليها، فهي الرب
  :اآليت

تقوم على إثبات املطلوب بإبطال نقيضه، وهي إما على هيئة : طريقة الربهان باخللف
قياس اقتراين، وإما على هيئة قياس استثنائي، وهي طريقة معلومة يف املنطق، ال حتتاج إىل 

ثريا، ويثق فيها أكثر من ضروب القياس توضيحات أكثر من هذا، وقد كان الرازي يستعملها ك
  .األخرى

 لقد سلكها الرازي منذ عهده األول إىل مماته، و كان :طريقة اجملاهدة أو الرياضة
يرجحها على الطرائق األخرى، ألن مقوماهتا مستمدة من القرآن الكرمي، لذلك مل يكن فيها 

 على حال مجهور الناس على هنج الصوفية، حيث كان يتوسط ويعتدل فيها، كما مل يكن
  .املقبلني على حياة الدنيا، بل كان معتدال يف حياته وفكره على قدر ما هو متاح له

والدليل على ذلك، أن الشيخ حمي الدين بن عريب كتب إليه رسالة عرفان وتقدير، وقد 
تخيله وقد وقفت على بعض تواليفك وما أيدك اهللا به من القوة املتخيلة وما ت:"جاء فيها قوله

وبعد هذا الثناء واإلطراء، دعاه إىل أن يسلك طريقة الرياضات . )54("من الفكر اجليد
واجملاهدات واخللوات، واالنقطاع عن شؤون احلياة، بدل طريقة النظر، خاصة أنه مسع عنه 

  .)55(يقول كالما يفيد صحة هذه الطريقة 
أنه كان يعظ ويلحقه الوجد، وال ومن الدالئل أيضا على اتباع الرازي لطريقة اجملاهدات، 

جيامل السالطني والكرباء وال يتودد إىل أصحاب اجلاه واملراتب، وال خيشى لوم الئم يف قول ما 
يظهر له حقا، سواء كان ذلك الالئم سلطانا أو مجهورا، وأن جتربته يف هذه الطريقة كشفت له 

القرآن الكرمي أفضل طريقة، وأما عن قرب هناية رحلته الفكرية، ورأى من خالهلا أن  طريقة 
من ظن به غري هذا، فلرياجع ما ورد يف الباب األول عن سريته، حىت يدرك اجلواب الشايف 

  .لظنه
الفرق بني التحرير والتقرير، التحرير بيان :" وقد عّرفها اجلرجاين بقوله:طريقة التقرير

راد بالعبارة القول احلسن الواضح، والتعبري وامل. )56("املعىن بالكتابة والتقرير بيان املعىن بالعبارة
  .الدقيق، وملا كان أسلوبه يتميز هبذه الطريقة يف املكتوب واملنطوق، فعّد مبتكرا هلا وموسوما هبا
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والدليل على صحة هذه الطريقة، أنه وعظ يوما خبوارزم أما مجهور املعتزلة، فبهت 
. ايخ املعتزلة على مجهورهم أن يتبعوا الدليلاجلميع، وطلب منهم اإلتيان مبا أتى، وقد خاف مش

ومن أراد . ليس العيب يف مذهبكم، ولكن هذا الرجل له قوة التقرير يف املسائل: فقالوا هلم
  .توضيحا أكثر، فلرياجع الطرائق املذكورة يف الفصل الثالث من الباب األول
 إىل آخر يف مؤلفاته، وأما من ناحية املكتوب، فقد كان يشري إىل هذه الطريقة  من حني

ولكنك أيها الطالب اخلبري بأن العاقل ال حييد عن املألوف إذا وجد إىل تقريره سبيال :"كقوله
والعبارة واضحة ال حتتاج . )57(" وال يرغب عن املعروف إذا وجد عليه دليال مجلة أو تفصيال

  .إىل شرح
وهو أن جنتهد يف تقرير ] …[مي وملا عرفنا أن الفريقني ليسا على النهج القو:"ويقول أيضا

 فيظهر من العبارتني أن التقرير منهج )58 ("ما وصل إلينا من كلماهتم وحصلناه من مقاالهتم
  .للدليل، وبيان للمجهول أو الغامض

وتقريره :"وألن األمور املقررة تؤخذ حبسب مسلمات املخاطب أو ما يلزم قبوله، كقوله
فالقول : نا هذا إما أن حتدث ال ملؤثر أو ملؤثر وعلى التقديرأن هذه احلوادث اليت حتدث يف عامل

  .)59 ("الذي ذكرناه الزم
هذا، لقد أقر بعض الباحثني أن الرازي هو مؤسس الطريقة التقريرية الفلسفية لسائر 
العلوم، كالتفسري وفنون اللغة، بدليل أن تفسريه سلك فيه سبيال جديدا على غري العادة، 

اية اإلجياز يف البالغة، حيث تناول مسائله هبذه الطريقة بدل الطريقة األدبية وكذلك كتابه هن
املعروفة، لذلك ضاعت مثرة علوم كثرية، وال ينبغي االفتخار هبذه الطريقة، ألنه إن كان  جمددا 
هبا، إال أهنا طريقة رجعية، على الرغم من اتباعها ممن جاء بعده يف التعليم والتأليف، وقد ضيع 

  .)60(ا فيها بدل االشتغال بشؤون املسلمني املختلفة وقت
وما هذه األحكام إال مزاعم، وهي ظنون سيئة هبذه الطريقة، بسبب اجلهل هبا أو العجز 
عن اتباعها، ألن احلكم عليها بالرجعية وجعلها سببا يف تأخر املسلمني باطل، وألن صاحب 

ي املعادي ألدىن قواعد الروح العلمية، كما أنه هذه املزاعم تظهر عليه عالمات البعد اإليديولوج
متناقض، حينما زعم من جهة أن هذه الطريقة رجعية، وكانت سببا يف التأخر والتخلف، ومن 
جهة أخرى يتهم الرازي بعدم االشتغال بشؤون املسلمني، كاحلياة الدينية والسياسية 

لقد أخذ املسلمون هبذه الطريقة يف : الواالجتماعية وحىت العلمية، ولكنه نسي أو ال يعلم، أنه ق
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فكيف للمسلمني أن يأخذوا شيئا عن جهل، أليس هذا اجلهل سببا هلم مجيعا . التعليم والتأليف
  .يف التخلف عرب العصور؟ وهذا قدح فيهم ال نظري له

وإذا كان الرازي حقا قد أثر يف اجملاالت املذكورة، حىت كان سببا يف ختلف املسلمني 
بطل الزعم بأنه مل يشتغل هبا، وإذا افترضنا أنه مل يشتغل هبا حقا، فبطل الزعم بأنه أثر  فيها، ف

وهذا يدل على أن للرازي خصوما يف العصور الالحقة إىل اليوم، وهذا . وكان سببا يف التخلف
  .األمر مفصل يف الباب األول، وال زيادة عليه

لرجل، سوى للرازي وأمثاله من العلماء وميكن القول بأن التاريخ مل يذكر خصومة دائمة 
الكبار، وذلك لعلو شأنه يف العلوم وطرائقه اجليدة وحتكمه فيها، وسداد آرائه يف معظم ما 

  .يذهب إليه، ويلي املزيد من التعريف بآرائه يف مبحث دائرة املعلومات
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  .هوامش املبحث الثاين من الفصل الثاين من الباب الثالث
  

  .168 ، ص التعريفات ، اجلرجاين )1(
. 2  مج1مج. التفسري الكبري و/  وما بعدها  437ص  . 1  جاملباحث املشرقيةالرازي ،  )2(

  .203-201ص 
  .202ص  . 2مج . 1مج. التفسري الكبري و. الرازي  )3(
  443-442ص  . 1  جاملباحث املشرقيةالرازي ،  )4(
  .50ص  . 1ج . واملباحث الشرقية/  104-103 ص . 3 جاملطالب العالية. الرازي  )5(
  .458ص  . 1  جاملباحث املشرقيةالرازي ،  )6(
  .453ص . 1ج. املصدر نفسه  )7(
  .أ.75ص . 599رقمه . بتونس. خمطوط بدار الكتب. خمتصر علم أصول الدينالرازي ،  )8(
  .203ص  . 2ج . 1مج. التفسري الكبري . الرازي  )9(
  .20ص  . الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العللرازي ، ال )10(
  .206ص  . 2 ج1مج. التفسري الكبري . الرازي  )11(
  .129ص . املنطلقات الفكرية عند الرازي. حممد العرييب  )12(
  .130ص . املرجع نفسه  )13(
  .45ص  . 13ج  . 7مج. التفسري الكبري . الرازي  )14(
  .196ص  . 14ج . 7مح . املصدر نفسه )15(
  .أ.77 –ب  .76ص  . خمتصر علم أصول الدينالرازي ،  )16(
  .256ص  . 3ج . 2مج. التفسري الكبري . الرازي  )17(
  .11ص  . 1ج . كشف  الظنونحاجي خليفة ،  )18(
  .103ص  . 3ج . املطالب العاليةالرازي ،  )19(
  .50- 49ص  . 1ج. املصدر نفسه  )20(
  .18ص . احملصل الرازي ،  )21(
  .19ص . املصدر نفسه  )22(
  .20ص . املصدر نفسه  )23(
  . وما بعدها26ص . املصدر نفسه  )24(
  .21ص  . 3ج . 2مج. التفسري الكبري . الرازي  )25(
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ص  . 2ج . 1 مجوكتاب التفسري الكبري . 54 . 44 . 17 . 16ص  . احملصلأنظر كتاب  )26(
  .وما بعدها 143

  .ب74 – أ 74ص  . خمتصر علم أصول الدين. الرازي  )27(
  .ب74ص . املصدر نفسه  )28(
  .43ص  . 1ج . شرح عيون احلكمة. الرازي  )29(
  .54ص . احملصل . الرازي  )30(
  .208ص ). ت.د(دار بريوت ) ط.د . (صون املنطق والكالم. السيوطي جالل الدين  )31(
  .7ص  . 1957. بريوت . املكتبة الشرقية  . التمهيد. الباقالين )32(
  .20ص  . الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل. الرازي  )33(
  .الصفحة نفسها. املصدر نفسه  )34(
  .أ.75ص . خمتصر علم أصول الدين . الرازي  )35(
  .199ص  . 2ج . 1مج. التفسري الكبري . الرازي  )36(
  .282ص . 29ج . 15مج. نفسه . املصدر نفسه  )37(

  .ب.75 ، ص خمتصر علم أصول الدينالرازي ،  )38(
  .19ص  . الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العللالرازي ،  )39(
  .20ص . املصدر نفسه  )40(
  .52ص . احملصل . الرازي  )41(
  .51ص . املصدر نفسه  )42(
  .أ.76ص  . لم أصول الدينخمتصر ع. الرازي  )43(
  .ب.أ.75ص . املصدر نفسه  )44(
  .198ص  . 2ج . 1مج. التفسري الكبري . الرازي  )45(
  .200-199ص  . 2ج . 1مج. املصدر نفسه  )46(
  .55اآلية . سورة يوسف  )47(
  .20اآلية . وسورة لقمان  . 8اآلية . سورة احلج  )48(
  .11ص  . 23ج  . 12مج. لكبري التفسري ا. الرازي  )49(
  .6ص  . املنطلقات الفكرية عند اإلمام الرازي. حممد العرييب  )50(
  .13ص . . 7ج . املطالب العالية. الرازي  )51(
  .150ص  . 2ج . 11مج. التفسري الكبري . الرازي  )52(
  .107 . 104ص  . مناهج البحث عند مفكري اإلسالم. علي سامي النشار )53(
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دار إحياء التراث  . 1ط. ضمن جمموع رسائل  . رسالة إىل الرازيابن عريب حمي الدين ،  )54(
  .1ص  . 1948عن دائرة املعارف العثمانية حيدر أباد . العريب 

  .4ص . املرجع نفسه  )55(
  .78ص  . التعريفات. اجلرجاين  )56(
   .188ص. 1ج. املباحث املشرقية.الرازي  )57(
  .89. 1ج.  املصدر نفسه  )58(
  .194ص  . 14ج . 7مج . التفسري الكبري.  الرازي )59(
 .226ص  . اجملددون يف اإلسالم. الصعيدي عبد املتعال  )60(
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  دائرة املعلومات أو املوجودات: املبحث الثالث
يف وجوده إن الوجود هو مفتاح دائرة املعلومات أو املوجودات، ألن املعلوم يتوقف 

وماهيته ولوازمه وأقسامه على اجلواب على إشكاليات الوجود العويصة واملتعددة، وألن البحث 
فيه يتعلق بأصناف املوجودات املختلفة أشد االختالف، ومن أهم تلك املشكالت فيه، هل هو 
 قابل للتعريف أم ال ؟ وهل هو مشترك بني املوجودات أم ال ؟ وإذا كان مشتركا، فمن أية
جهة، أي هل يقال عليها بالتواطؤ أم بالتشكيك ؟ وهل هو جزء من ماهيات املوجودات أم 
زائد عليها؟ كما أن هناك لدى الفالسفة اختالفات يف تقسيم املوجودات، وبينهم وبني 

  .املتكلمني
إذا نظرنا إىل املعلوم من جهة اإلطالق، فهو إما موجود أو معدوم، وإذا نظرنا إليه من 

نه موجودا، فهو إما واجب وإما ممكن، وإذا نظرناه من جهة املمكن، فهو ينقسم جهة كو
بتقسيمات كثرية، كانقسامه إىل قائم بنفسه، وقائم بغريه، كما ينقسم أيضا إىل جوهر أو 

  :عرض، لذلك ينقسم هذا املبحث إىل ثالثة أقسام، هي 
  .الوجود وأقسامه: القسم األول

يف األمور العامة، من حيث هو وجود، وعلى أنه أعم لقد سبق الكالم عن الوجود 
األشياء مجيعا، وأما إذا نظرناه من جهة كونه معلوما لدى الرازي، فهو معطى أويل، غري قابل 
للتعريف، ألنه ليس له فصل وجنس ، وليس من هذه اجلهة فقط، بل لكونه تصورا بديهيا، 

مة، ويقابله العدم، ومادام العقل حاكم لذلك كان أعم األشياء للموجودات، وهو قابل للقس
بأن املعلوم إما موجود أو غري موجود، فما هو مفهومي الوجود والعدم ؟وما هي أقسام 

  :املوجود، واجلواب على هذه اإلشكاليات يكون بالنظر يف املسائل اآلتية
  . مفهوم الوجود واملوجود: املسألة األوىل

ذا االمتناع يرجع إىل كون الوجود بسيطا وظاهرا، إن تصور الوجود غري ممكن البّتة، وه
، ال )1(أنه غين عن التعريف أي ال يدرك بالفكر، بل بالبداهة، ألنه مفهوم واحد: لذلك يقال

يقبل التركيب، وإال ال يصدق على الواجب لذاته واملمكن لذاته معا، الستحالة أن تكون كل 
ن بعضها واجبا وبعضها اآلخر ممكنا، ومبا أن املوجودات واجبة أو ممكنة، إذن فالبد أن يكو
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املوجودات املمكنة مركبة، خالفا للموجود الواجب ليس مبركب، فوجب أن يكون الواجب 
  .)2 (بذاته ولذاته واحدا

وأما من زعم أنه ميكن تعريف الوجود بنفسه، أي حيمل الوجود على نفسه لفظا أو 
د املاهية، مع العلم أن الرازي يرفض الترادف، وأما باحلد، فإن التعريف عن طريق اللفظ، ال يفي

التعريف باحلد، فهو باطل أيضا، كما هو معروف، ألن الوجود ليس له جنس أو فصل ولو 
  .عرضي أو خاصة، وذلك خللوه من املاهية واألعراض

وإذا كان مفهوم الوجود ال حيصل تصوره باحلد أو الرسم أو أي طريق آخر من طرق 
البد أنه حيصل بالبداهة، والتصديق به مثله متاما، ألن ما يتوقف عليه البديهي أوىل االكتساب، ف

  .)3 (أن يكون بديهيا
هلذا، لقد أطنب الرازي يف مسائل الوجود، بسبب اإلشكاالت املثارة حوله يف جمال 

املعرفة، وهو حمل خالف كبري بني العلماء، لذلك كان مراده دائما هو أن خيرج حبل معقول 
ومقبول، وقبل بيان مسألة تعريف الوجود ، على أنه  غين عن التعريف، فبدأ بالرد على غرضي 

  :التعريف األساسيني، ومها
  .البد من غرض يف التعريف ، وهو إفادة تصور جمهول بواسطة تصور معلوم: األول
  . املعرَّفاملراد من التعريف التنبيه على الشيء بعالمة منبهة ، وإن كانت أخفى من: الثاين

إن تعريف الوجود بالطريق األول ممتنع، ببطالن مجلة التعريفات اليت ُعرِّف هبا، كالذي 
يصح أن يعلم وخيرب عنه أو الذي يكون فاعال أو منفعال، واألصل يف التعريف أن تستعمل 
ألفاظ عند إجرائه، مثل لفظ ما أو حرف ما أو الذي أو األمر أو الشيء، وهي ألفاظ مرادفة 

  .)4 (للوجود عند تعريفه
وأما من عّرف الوجود مبا خيرب عنه، فالبد عند احلكم على الشيء بالنفي أو اإلثبات من 

معرفة سابقة بالوجود، وكذلك حال تعريفه عن طريق الفاعل أو املنفعل، الذي هو طريق 
الوجود قبال، الرسم، فال يصح، ألن الفاعل له أثر موجود يف الغري ومعرفة سابقة تقتضي معرفة 

وهناك دليل آخر، رمبا يكون خمرجا لإلشكال، حيث كان . فبطل الزعم بدعوى تعريف الوجود
التعريف هو إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه عنه، وأن اإلثبات والنفي على ما هو أويل بديهي ، 

ا، فيكون فثبت أن هذا العلم مسبوق بالوجود والعدم، والسابق على األويل أوىل بأن يكون أّولي
  .)5 (عندئذ تصور الوجود أويل،وهو املطلوب



 413

وهذا معناه، أن تعريف الوجود بنفسه أو مبا يكون داخال فيه أو مبا يكون خارجا عنه 
والثاين أيضا . ممتنع ، ألن تعريفه بنفسه باطل من جهة استحالة كونه معلوما قبل كونه معلوما

 وجودية أو ال تكون، فإن كانت وجودية،كان باطل، ألن الوجود ليس له أجزاء، إما أن تكون
للوجود وجودات، فيصري الشيء حمتاجا إىل مثله، وإن مل تكن وجودية، فاجتماع تلك األجزاء 
إما أن حتدث صفة الوجود أو ال حتدثها، فإن مل حتدثها كان الوجود عبارة عن األمور العدمية، 

فال . ثرا يف ذلك الوجود أو قابال لهوإذا حدثت هلا صفة الوجود، فيكون ذلك اجملموع مؤ
يكون التركيب يف نفس الوجود، بل يف قابله أو فاعله، عندئذ يكون تعريف الوجود هبذا 

الطريق تعريفا مبا هو خارج عنه، ال مبا فيه، وأما تعريفه مبا هو خارج عنه، فباطل أيضا، ألن 
  .وهو املطلوب. )6(هبداهة العقل تشهد أن الوجود أعرف من كل ما ميكن تعريفه ب

هذا، أما املوجود فهو مشتق من الوجود، يقال على كل املوجودات باالشتراك،ألنه يقال 
على املوجودات ذوات املاهيات، وعلى اليت ليس هلا ماهية، كما يقال على املوجودات يف 

  .األذهان واملوجودات يف األعيان، وعلى اليت هي بالفعل واليت هي بالقوة
لوجود غين عن التعريف، فاملوجود مثله،وإن كان هناك خالف فيه بني وملا كان ا

الفالسفة، فتعريفه صعب جدا، ألنه ينقسم إىل واجب وممكن، وإىل موجود يف الذهن وموجود 
  .يف اخلارج، لذلك تعريفه فيه خالف،  بسبب هذه األقسام، كيف جيمعها التعريف دون خلل

على أن ما ذهب إليه الرازي يتفق مع )  هـ672ت (هذا، ويؤكد نصري الدين الطوسي 
قوله بأن التصديق عبارة عن جمموع التصورات مع احلكم، وأن التصورات بديهية، واحلق ما 

  . وهو املطلوب)7(ذكره يف هذه املسألة
  . مفهوم العدم واملعدوم: املسألة الثانية

ليه أنه موجود، وما دام إن العدم نفي حمض، يقال على املعلوم أنه معدوم، مثلما يقال ع
العدم مثل الوجود فيما يقال عليه، فهو مثله أيضا يف إدراكه، حيث يكون تصور العدم بديهيا، 

  .والتصديق به مثله
  

وإذا كان الوجود والعدم حيكم هبما على املعلوم، فإن املعلوم ينقسم إىل موجود أو 
املعدوم : كم به، ألن التصديق بقولناوهذا يعين أن املعدوم معلوم، وإال ما كان أن حي. معدوم
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معلوم متوقف على التصور البديهي، ومبا أن هذا التصور حاصل، فالبد من حصول التصديق 
  .)8 (املبين عليه

ولكن هل املعدوم ممكن الثبوت أو ممتنع الثبوت؟ حيث جييب الرازي، أن الطرفني نفي 
 سوادا، فيمتنع أن يكون سوادا من عدم حمض، وهذا ال نزاع فيه، ألن وجود السواد عني كونه

الوجود، وألن السوادية املعدومة مشتركة يف الثبوت املقابل لالنتفاء احملض، ومباينة خبصوصيتها 
  .)9(النوعية، وما به االشتراك غري ما به االمتياز 

وقد استدل بوجوه أخرى أيضا على إثبات املعدوم، منها ليس كل معدوم ثابتا، على 
 املعدومات املتخلية ال ميكن احلكم عليها، النعدام حصول تصور هلا، مثال ذلك، إذا أساس أن

تصورنا جبال من ياقوت وحبرا من زئبق، فإن احلكم بامتياز بعض املخيالت ال يعين أهنا ثابتة يف 
العدم، ألن تصور مثل هذا اجلبل والبحر عبارة عن أجسام قامت هبا أعراض، مع العلم أن 

ري موصوفة باألعراض حال العدم، لذلك ال ميكن إثبات ماهية اجلبل كونه جبال حال اجلواهر غ
  .العدم

 ومنها إذا كان الوجود مناقضا للعدم، وأن الوجود ميكن إثباته، فالبد أن يكون العدم ـ
  .واملوصوف بالوصف الثبويت ثابت فاملعدوم املمكن ثابت. ممتنعا، وإال ال حيصل التناقض بينها

ا امتناع تقرير ماهية التركيب قبل دخوهلا يف الوجود، وهذا يعين أن التميز الذهين  ومنهـ
  .)10(ال يستدعي حتقق املاهيات خارج الذهن،ألن املعدوم معلوم، إذا كان امتيازا يف التصور

وملا كان الرازي يسلم بالتناقض القائم بني الوجود والعدم، لكنه يرفض قيام واسطة 
، وإمام ) هـ403ت (معتزلة ولبعض األشاعرة ، أمثال الباقالين بينهما، خالفا لل

، الذين أثبتوا واسطة مسوها باحلال، وهي صفة ملوجود ال يوصف )هـ478ت(احلرمني
  .)11(بالوجود وال بالعدم

ويرجع سبب رفضه للواسطة إىل عالقة التناقض بني الوجود والعدم، وإىل كون املعدوم 
 تنفك عن صفة الوجود، كما أهنا ال تتقرر بأنفسها، وإال لكانت ليس شيئا، ألن املاهيات ال

مشاركة يف كوهنا متقررة خارج الذهن وخمالفة خبصوصياهتا، وما به املشاركة غريها به 
املخالفة، وألهنا حال عرائها عن الوجود ال تكون موصوفة به، لذلك كانت املعدومات ليست 

  .، وهو املطلوب)12(بأشياء



 415

  . خواص الوجود: ثالثةاملسألة ال
وهي تتمثل يف خاصيتني أساسيتني، مها كون الوجود مشتركا، وزائدا على ماهيات 
املمكنات، أما أن الوجود مفهوم مشترك بني كل املوجودات، فألنه ينقسم إىل الواجب 
واملمكن، ومورد التقسيم مشترك بينهما، وألن العلم الضروري حاكم بصحة هذا احلصر، وال 

  . بني القسمني، كما يستحيل أن يكون الوجود واحدا، وإال مل تتعدد املوجوداتواسطة
السواد : السواد، وقولنا: وأما أن الوجود زائد على املاهيات، فيظهر من الفرق بني قولنا

املوجود إما أن : العامل إما موجود وإما معدوم، وقولنا : موجود، وكذلك من الفرق بني قولنا
ا أن يكون معدوما، وهذا الفرق هو الذي يدل على أن الوجود زائد على يكون موجودا وإم

  .)13 (املاهية، ألنه لو مل يكن مغايرا هلا، ملا صح حصول الفرق بينهما
إن : ولكن خصوم الرازي طعنوا يف قوله بأن الوجود أويل التصور وبديهي، حيث قالوا

 على ماهياهتا، ويلزم من هذين الوجود ليس كذلك، كونه مشتركا بني املوجودات وزائدا
الالزمني أن يكون العلم هبما أوليا بديهيا، وملا مل يكونا كذلك، فالوجود ليس بأّويل 

  )14(التصور
  :ولقد رّد عليهم بوجهني

أن كون الوجود زائدا ومشتركا، وضعان إضافيان ليس هلما وجود يف اخلارج، : أحدمها
 الشيء، ويتسلسل األمر، وإذا مل يكونا من األمور ألن املشترك يف اخلارج يكون زائدا على

  .الوجودية يف اخلارج، فلم تكن املاهية مستقلة باقتصادمها، فاندفع اإلشكال
إن العلم بكون الوجود مشتركا بني املاهيات وزائدا عليهما أويل التصور، ألن : وثانيهما

وليست برباهني . )15(رى التنبيهاتااللتزام هبذا األمر يعين أن الرباهني املذكورة فيه جتري جم
مبعىن الكلمة، باعتبار الوجود غري قابل للتعريف، وإمنا أنه يدرك ببديهة العقل، فلذلك ال سبيل 

  .إىل إقامة الربهنة عليه وعلى خواصه
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  . أقسام املوجودات: املسألة الرابعة
قسمة املعروفة إن املوجود ينقسم عقليا إىل قسمات عديدة حسب الرازي، إىل جانب ال

بالقسمة الثنائية، وهي إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود لذاته بالقسمة الثنائية، وهي 
فاألول هو اهللا تعاىل، والثاين هو كل ما سواه . إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود لذاته

  .)16(من املوجودات
يث قسم املوجود إىل ثالثة أقسام، إما وأما تقسيمات الرازي، فمنها القسمة الثالثية، ح

أن يكون املوجود متحيزا، وإما أن يكون حاال يف املتحيز، وإما أن ال يكون متحيزا وال حاال 
  .يف املتحيز

القابل للقسمة : األول: املوجود املتحيز، وهو ينقسم بدوره إىل قسمني: القسم األول
  .هر الفرد عند من يقول بهوهو اجلسم، والثاين ليس قابال للقسمة وهو اجلو

املوجود احلال يف املتحيز، وهو األعراض القائمة باجلوهر واألجسام، وهي : القسم الثاين
  .أجناس تسعة عند الفالسفة

 املوجود الذي ال يكون متحيزا وال حاال يف املتحيز، وهو اهللا سبحانه :القسم الثالث
ف فيه، فالفالسفة أثبتوه، واملتكلمون وأما حصول هذا القسم يف املمكنات فمختل. وتعاىل

  .)17(أنكروه، بدعوى أن ما سوى اهللا تعاىل حمدث
  : وأما القسمة الرباعية للموجودات فهي على النحو اآليت

  املوجود الذي يؤثر وال يتأثر البتة، وهو اهللا تعاىل ،: القسم األول
اهليويل عند الفالسفة ليست  املوجود الذي يتأثر وال يؤثر، وهو اهليويل، و:القسم الثاين

متحيزة، وصورهتا هي احلجمية والتحيز، وملا كان الوجود أشرف من العدم، وأن أشرف 
املوجودات املؤثر الذي ال يتأثر، فثبت أن املتأثر الذي ال يؤثر هو اهليويل، فلذلك هي أخس 

  .املوجودات
  .النفوس املوجود الذي يؤثر ويتأثر معا، وهو األرواح و:القسم الثالث
  )18( املوجود الذي ال يؤثر وال يتأثر البتة، وهو ممتنع  الوجود يف العقول:القسم الرابع

: ولكن الرازي ذكر هذا التقسيم الرباعي يف كتاب التفسري الكبري، بقسمة ثالثية، فيقول
  :مراتب املوجودات ثالثة
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  .موجود مؤثر وال يتأثر، وهو األقوى، ألنه فاعل: أوهلا
  . املوجود املتأثر وال يؤثر، وهو األضعف، ألنه يقع يف درجة املفعول:وثانيها
املوجود املؤثر باعتبار، واملتأثر باعتبار آخر، ويقع يف مرتبة وسطى بني األول : وثالثها

  .)19(والثاين 
والشك أن هذه التقسيمات املذكورة تفيد بيان أصناف املوجودات، غري أهنا قد ترّد إىل 

، وهو التقسيم الثنائي، ألن املوجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته، والواجب التقسيم األويل
وأما املمكن فهو الذي . لذاته هو الذي يؤثر وال يتأثر وال يكون متحيزا وال حاال يف املتحيز

ينقسم إىل متحيز وحال يف املتحيز، كما ينقسم حسب املراتب إىل مؤثر ومتأثر، ومتأثر وال 
  .يت توضيح ألقسام املمكن يف املسألة السادسةوسيأ. يؤثر

  .املوجود الواجب الوجود لذاته: املسألة اخلامسة
  : لقد فسره الرازي بثالثة أمور

  .أنه يستحق الوجود من ذاته: أحدها
  .أنه ال يقبل العدم، أي ال يصح عليه العدم: وثانيها
  .أنه ال يتوقف يف وجوده على سبب منفصل: وثالثها
 األول مفهومه ثبويت، ألن وجود واجب الوجود لذاته متوقف على ذاته، وأما إن األمر

الثاين والثالث، فمفهومان سلبيان، ألن الوجود من حيث هو وجود ال يقبل العدم البتة، سواء 
كان واجبا أو ممكنا، فيه حبث، وكذلك القول بنفي قيام الواجب بسبب منفصل، ألنه مّر يف 

وجود الذي ال يكون متحيزا وال حاال يف املتحيز هو املوجود ال لذاته وال أقسام املوجود، أن امل
لغريه، وهذا املوجود يستغين عن السبب يف وجوده سواء من ذاته أو من غريه، وإال ما كان أن 
يكون كذلك، مع ذلك فالعقل يقر بأن هذا املوجود يكون قابال للوجود والعدم، مادام يكون 

وده، وهذا اإلشكال دفعه الرازي بأن االعتراف بوجود موجود غين عن غنيا عن السبب يف وج
  .)20(السبب الذي يوجب االعتراف بوجود موجود واجب الوجود لذاته، وهو املطلوب

إن الرازي استدل على إثبات واجب الوجود لذاته مبا هو أعرف بني الوجوب واإلمكان 
  ن تصور العدم، وكذلك  أمر و االمتناع، حيث الحظ أن تصور  الوجود  أقدم  م
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الوجوب فهو أعرف، ألنه أقوى إىل طبيعة الوجود، وألن املمكن ال يوجد يف ذاته اقتضاء 
  .للوجود أو العدم، ويكون حمتاجا فيهما إىل غريه

وإذا كان الشيء حمتاجا، فإن العقل يطلب عليه علة، لذلك يكون حمتاجا يف وجوده 
 فهو موجود يف ذاته ليس حمتاجا لغريه، وإال ما كان واجبا، وعدمه إىل غريه، خالفا للوجوب،

وأما االمتناع، فهو ضد الوجود، فال يصح أن يكون أشرف منه، ألن املوجود أشرف من 
  .املعدوم، فثبت أن الوجوب أقرب إىل الوجود وأنه أقوى وأشرف وأعرف من غريه

عض الكتب ثالث ومن هنا استخلص الرازي خواص الواجب لذاته، وقد ذكر يف ب
خواص للواجب، ويف كتاب احملصل عشر خواص، ونذكر يف البداية ما هو شائع يف كتبه 

  :عموما، وهي
وأما من زعم إمكان . الواجب لذاته ال ميكن أن يكون واجبا لذاته ولغريه معا: األوىل

  . وهو حمالحصول اجلمع بينهما، فال ميكن ذلك، إال عند اإلقرار بإمكان اجلمع بني املتناقضني
 الواجب لذاته ال يكون مركبا، ألن املركب يتألف من أجزاء، وما كان كذلك، :الثانية

  .فيفتقر إىل غريه، واملفتقر ال يكون واجبا لذاته، كما مّر قبل قليل
 الواجب بالذات ال يكون مفهومه ثبوتيا، وإال لكان إما متام املاهية أو جزءا منها :الثالثة

ألول باطل، ألن الواجب لذاته حقيقته ليست معلومة للبشر، والثاين باطل أو خارجا عنها، ا
أيضا، وإال لزم كون الواجب لذاته مركبا، وهو حمال، والثالث باطل أيضا، ألن الصفة اخلارجة 
عن املاهية الحقة هلا ومفتقرة إليها، واملفتقر إىل الغري ممكن، وليس واجبا، فثبت أن الواجب 

  .)22(ا لذاته ليس ثبوتي
  :وأما اخلواص العشر اليت ذكرها يف كتاب احملصل، فهي 

  .الواحد ال يكون واجبا لذاته ولغريه معا-1
  .الواجب لذاته ال يتركب عن غريه ، وإال كان ممكنا-2
  .الواجب لذاته ال يتركب عنه غريه-3
  .الواجب لذاته ال يكون وجوده زائدا على ماهيته عكس املمكن-4
  .واجب لذاته ال جيوز أن يكون وجوبه زائدا عليهال-5
  .الواجب بالذات ال يكون مشتركا بني اثنني-6
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لفظ الواجب يقع على الواجب بالذات والواجب بالغري باالشتراك -7
  .اللفظي

  .الواجب بالذات واجب من مجيع جهاته-8
  .الواجب لذاته ال يصح عليه العدم-9

  .)23(أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته الواجب لذاته جيوز -10
ولكن الرازي أثبت عند شرح اخلاصية الرابعة، أن وجود واجب الوجود زائد على 
ماهيته، ألن وجوده معلوم وماهيته غري معلومة، كما يرفض أن يقال لفظ الوجوب على 

 ألن الواجب الواجب  بالذات والواجب بالغري، سواء باالشتراك املعنوي أو االشتراك اللفظي،
  .عنده ليس وصفا ثبوتيا

هذا، وملا كان دليل الرازي على كون وجود واجب الوجود زائدا على ماهيته قائما على 
، مناصرا ) هـ672ت (أن وجوده معلوم وماهيته غري معلومة، فقد رّد عليه الطوسي 

 هو املشترك بني للفالسفة القائلني بأن الوجود ليس زائدا على املاهية، ألن الوجود املعلوم
الواجب وغريه، حيث يقال عليه وعلى غريه بالتشكيك، ولكن وجوده اخلارجي اخلاص به غري 

  .)24(معلوم، وال ميكن محله على غريه، وذلك الستحالة وقوع الكثرة فيه 
ولكن احلق مع الرازي، ألن الوجود إذا مل يكن زائدا على املاهية، فال ميكن أن حيمل 

ة، سواء كانت هلا ماهية أو مل تكن، وأما قول الطوسي بأن وجود الواجب على أشياء كثري
فهذا ال يقبله العقل، ألنه ال ميكن لذات الواجب . قسمان، وجود خارجي خاص ووجود عام

أن حيمل عليها وجودان، ولقد سبق الكالم يف مفهوم الوجود، أنه جيب أن يكون واحدا 
رضنا أنه ينقسم أوال إىل وجود خاص ووجود عام، فأيهما وبسيطا وغري قابل للتركيب، وإذا افت

ينقسم إىل واجب وممكن ؟ هكذا يبقى اإلشكال قائما، يف حالة أخذنا برأي الطوسي، إذن حلّ 
  .اإلشكال مع الرازي

   .املوجود املمكن لذاته أو عامل الطبيعة: املسألة السادسة 
: جوب واالمتناع عنه، كقولناإن تعريف اإلمكان غري ممكن، إال عن طريق سلب الو

وملا كان من أقسام الوجود، فال يصح اعتبار الوجود جنسا، . املمكن ما ليس ضروريا أو ممتنعا
وإذا اعترب هو ذاته فصال، فالعقل . ألن قسمة الوجود ليست فصلية، بدليل أنه ال يوجد له فصل
  .عريف املمكنال يسلم أن يكون الفصل مقوما لنفسه، بل لغريه، هلذا ميتنع ت
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وأما املوجود املمكن، فهو الذي يكون موجودا بترجيح أحد طريف املمكن من مرجح، 
وهذا يعين أن الطرف الراجح . ألنه قبل أن يكون موجودا، كان مترددا بني الوجود والعدم

بسبب من املرجح، مث صار واجب احلصول، يف مقابل الطرف اآلخر، الذي يصري ممتنع 
  .)25 (ور السبب جيعل حّد التساوي بني الطرفني زائدااحلصول، ألن حض

  :ولعل مفهوم املمكن يتضح إذا ذكرنا خواصه، وهي ثالثة خواص على العموم
املمكن لذاته تتساوى نسبة الوجود والعدم إليه، وال تفاوت بينهما، حىت تسمح : األوىل

  .تلك النسبة للمرجح أن يرجح أحد الطرفني دون أولوية أو وجوب
يلزم عن اخلاصية السابقة، أن ال يترجح أحد الطرفني يف املمكن على اآلخر إال : لثانيةا

  .ملرجح، والعلم حباجة املمكن للمؤثر مركوز يف فطرة اإلنسان
املمكن لذاته يتميز أيضا باحلاجة إىل املؤثر، ألن تلك احلاجة هي اليت تستقطب : الثالثة
  .)26 (الفاعل املؤثر

ملمكن املذكور يف كتاب احملصل ضعف املذكور يف املؤلفات ولكن عدد خواص ا
  :األخرى، وهي بإجياز

ألن كل . املمكن لذاته ال يلزم من فرض وجوده أو عدمه من حيث هو حمال-1
  .واحد منهما منافيا لإلمكان ، فيكون القول باإلمكان حماال

  .املمكن ال يوجد وال يعدم إال بسبب منفصل-2
  .اوي الطرفنياملمكن متس-3
  .املمكن يف رجحانه مسبوق بوجوب وملحق بوجوب-4
  .اإلمكان علة احلاجة إىل املؤثر ال احلدوث-5
  .)27 (املمكن حال بقائه ال يستغين عن املؤثر-6

ومما الشك فيه، أن هذه اخلواص جبملتها يستلزم بعضها البعض اآلخر، فوجود احلاجة 
ر، ويقرر العقل فيها أن نسبة الوجود والعدم جيب أن تكون على يعين وجود العلة أو وجود املؤث

  .السوية يف املمكنات
هذا، وأما تقسيم املمكن، فقد أورد الرازي تقسيمات متعددة، منها تقسيم املمكن إىل 
ممكن الوجود يف ذاته، وممكن الوجود لشيء ما، وكل ممكن الوجود بشيء ما هو ممكن الوجود 
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صحيح، ألنه ميكن أن يكون ممكن الوجود يف ذاته ليس ممكن الوجود لذاته، والعكس غري 
  .)28(لشيء

ومنها تقسيم املمكن إىل ما يكون  ممكن قائما بنفسه أو قائما بغريه، والقائم بنفسه ـ 
إما أن يكون متحيزا أو ال يكون كذلك، واملتحيز إما أن يكون قابال للقسمة كاجلسم، وإما أن 

ة وهو اجلوهر الفرد، والقائم بنفسه الذي ال يكون متحيزا وال حاال يف ال يكون قابال للقسم
املتحيز هو اجلوهر الروحاين، وملا كان هذا القسم حمل نزاع، أي هناك من يرى أن غري املتحيز 

ومن زعم بوجود موجود غريه يشاركه يف صفة . وغري احلال يف املتحيز هو الباري تعاىل فقط
ولكن هذا الزعم ضعيف جدا،  على أساس أن االشتراك يف . باطلهذا القسم، فهو حمال و

وأما القائم بالغري، فهو العرض ، الذي ينقسم بدوره إىل . السلب ال يوجب االشتراك يف املاهية
قسمني، األول العرض القائم باملتحيزات كاألعراض اجلسمانية، والثاين العرض القائم 

  .)29 (باملفارقات كاألعراض الروحانية
  :وللمزيد من التوضيح وضعنا هذا املشجر هلذا التقسيم املذكور 

  املمكن
  

  قائم بالغري                                     قائم بنفسه          
  

  قائمعرض             عرض قائم                      متحيزغري   متحيز        
  بغري املتحيزات            باملتحيزات                يف املتحيز         غري حال          

  
  

  األعراض                األعراض                        غري قابل    اجلوهرقابل  
  الروحانية                 اجلسمانية                    للقسمة     الروحاينللقسمة

  
      اجلوهراجلسم  

  الفرد              
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ومنها التقسيم املعروف يف الفلسفة وهو تقسيم املمكن إىل جوهر وعرض، وما يليهما ـ 
من األقسام الفرعية، فإن هذا التقسيم هو الذي اعتمده الرازي يف مؤلفاته الفلسفية، حيث جعل 

 وهو نفسه التقسيم املقويل الذي تدخل فيه كل املوجودات الطبيعية، فلسفة الطبيعة قائمة عليه،
  .وهو ما يبّينه هذا املشجر، مث سيأيت توضيح للنظام املقويل عنده

  
  
  
  
  
  

  املمكن                                        
  

  ما ليس يف املوضوع                                ما هو يف املوضوع
  

  اجلوهر                                                   العرض
  

  املركب منهماحمل           اجلوهر                    اجلوهر                           
  يف احملل                            

  
  واهليويل            الصورة  اهليويل              ةالصور                           

  
  اجلسم                                                                     

                    ال نسبة وال قسمةيقتضي قسمة   يقتضي نسبة 
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  الكيف                                   لكم    ا         اإلضافة
  

       الكيفياتالتهيؤ       الكيفيات      احملسوس     ما ينقسم إىل  إىل ما ينقسم   
  الكمية                    النفسانية                     أجزاء غري        أجزاء يف حد

  الالقوة        القوة                  احلواس     مشتركة                واحد
  
  املنفصلة          املتصلة                                    كم منفصل         كم متصل 
  

  األولية        حنناءاال         االستقامة                        العدد  ليس قار   وجد معا 
   والتركيب                                                               الذات  قار الذات

                                                                                           والتقدم
  )30(والتأخر                                                         فقط            الزمان 

      
    ذات بعد   بعدان   ثالثة أبعاد                                                

  واحد
   السطح   اجلسم التعليمي      اخلط

  
  الوضع       أن ينفعل         أن يفعل          امللك        املضاف     املىت  األين 

  اهليئة احلاصلة     التأثر               التأثري         اإلحاطة        النسبة  الزمان املكان
  للجسم                                           بالغري         املتكررة               

  
  
  
  

  



 424

   .املقوالت: م الثاين القس
 ملا كان منهج الرازي يف البحث يقوم على التقسيم والترتيب للمباحث واألشياء، فإن 
املعقوالت كانت عنده أوىل هبذا املنهج، بل لقد كان يعتربه منهجا عقليا، ألن التقسيم 
له والتصنيف عقليان، مثل التقسيمات السابقة للموجودات، حيث أهنا مقسمة وفق ما يقب

العقل، ومرتبة ترتيبا تنازليا من األعم إىل األخص، واأللفاظ الدالة على كل قسم ما تقال أو 
  .حتمل على ذلك القسم كقسم وعلى ما حتته من الفروع بالتواطؤ

وباعتبار املوجودات موضوعات املعقوالت، فالبد ممن يروم تقسيما وترتيبا للمعقوالت 
، حىت يكون تصنيفها معربا عن حقيقة املوجودات أن جيعل الدال يتناسب مع املدلول

وأجناسها، ولكن هنا إشكاالت تتعلق حبصر مقوالت العقل، بدءا من اختالف العلماء يف 
لذلك سنحدد يف . مفهومها والغرض منها، وكذا االختالف يف عددها وأصنافها وخصائصها

صنافها وخصائصها يف مسائل البداية مفهومها وموقعها يف فلسفة الرازي، مث بيان عددها وأ
  :على النحو اآليت

  . مفهوم املقوالت: املسألة األوىل
مفردها مقولة، مشتقة من لفظ القول الدال على شيء ما من املوجودات، واملقولة من 
حيث هي قول بسيط، ال تدل على أن الشيء موجود أو غري موجود، وال تكون صادقة أو 

  .آخركاذبة، إال إذا أضيف إليها شيء 
وتلك املضافات عبارة عن ماهيات، حيث تكون املقوالت حمموالت أو أمورا مضافة 

ومبا أهنا أيضا . على أحناء معينة، وعليه ميكن تعريفها بأهنا معاين مفردة ُيدل عليها بألفاظ مفردة
  .هي مبثابة تبويب جلوانب املعرفة باملوجودات، فلذلك يعرب هبا عن أنواع الدالالت يف القول

واملقولة عند أرسطو ومن أخذ بفلسفته يف هذا اجلانب، تعين اإلضافة أو اإلسناد، وهي 
معاين كلية حتمل على أشياء إما جوهريا أو عرضيا، وهي عبارة عن جنس من األجناس 

  .تقال كمحموالت على ما دوهنا. )31(العالية
ملقوالت، وهي التواطؤ وأما قبل املقوالت فهناك دالالت تعني على فهم تلك األقوال أو ا

وهذه الدالالت تفيد يف التمييز بني املقوالت . )32 (واالشتراك والتشكيك واالشتقاق واالتفاق
اليت هلا اسم : وتصنيفها وترتيبها، لذلك مهد هبا أرسطو يف كتاب املقوالت، وقال عن التواطؤ
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املشتقة فاليت هلا لقب عام وجوهرها واحد، وأما املتفقة، فاليت هلا اسم عام فحسب ، وأما 
  .)33(حبسب امسه، مثل الفصيح من الفصاحة 

لقد كانت هذه االصطالحات متداولة لدى مجيع الفالسفة املهتمني باملنطق وعلمي 
الطبيعة وما بعد الطبيعة، ألهنا تعمها مجيعا، فاملقوالت تعم مجيع املوجودات الطبيعية، لذلك 

وأما العلم اإلهلي الذي يبحث يف املوجودات املطلقة . ياجعل الرازي العلم الطبيعي علما مقول
واملفارقة واألسباب القصوى، فإن البحث فيه يقتضي النظر يف األمور العامة املشتركة بني 

  .العلمني، كالوحدة والكثرة والقوة والفعل والعلة واملعلول
  . موقع املقوالت يف فكر الرازي: املسألة الثانية 

ليها يف قسم األعراض يف مجيع مؤلفاته، ومل يذكرها يف املنطق، ماعدا لقد جاء الكالم ع
إن احلق أن هذا الكتاب ال تعلق له باملنطق البتة، إمنا :" يف الشروح على كتب ابن سينا، فقال

هو أحد أبواب العلم اإلهلي، إال أن الشيخ ملا وافق املتقدمني، وأورد هذا الباب يف هذا العلم، 
  .)34 ("ره فنحن أيضا نفس

املراد يف هذه العبارة بالكتاب كتاب املقوالت، وهبذا العلم املنطق، فهو يشري إىل عدم 
موافقته على إدراج املقوالت يف باب املنطق، ألهنا ال عالقة هلا به، وإمنا هي تعرفنا باملوجودات 

والت، مث املمكنة فقط، وهي اجلواهر واألعراض، لذلك مهد قبل الكالم عن األعراض باملق
ينتقل منها مباشرة إىل الكالم عن تفاصيلها، بدأ بالكم مث الكيف مث املضاف واألين واملىت 

  .والوضع وامللك وأن يفعل وأن ينفعل
إذا كان بيان املقوالت جاء وجيزا يف مقدمة الكالم عن األعراض، إال أنه فصل الكالم 

أن فلسفة الطبيعة عنده تقوم على النظام فيها، عندما تناول األعراض بالتحليل، وهذا يدل على 
املقويل، حبيث كان يذكر أحكام كل مقولة مث يبني جماهلا الطبيعي، مث يتبعها بالبحث يف العلل 

  .واملعلوالت واحلركة والزمان
لقد كان يعرض املقوالت بقدر أقسامها وتفاصيلها، ومبدى اتساعها يف الوجود ومشوهلا 

مقوليت الكم والكيف، خبالف باقي املقوالت، ولكنه توسع أكثر للموجودات، لذلك أطنب يف 
  .يف العلل واملعلوالت، وكذلك يف حبث احلركة وعالقتها باملقوالت
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  .الغرض من املقوالت: املسألة الثالثة
 إن الفالسفة اختلفوا يف غرضها، هناك منهم من جعلها حمموالت تقال على موضوعات، 

 منطقية، ألهنا تنطلق بدراسة داللة األلفاظ املفردة وفهم معانيها، مث فتكون من هذه اجلهة دراسة
وهناك من جعلها دراسة . حتصر األجناس العليا، مث تبني كيف حيمل بعضها على البعض اآلخر

للجواهر واألعراض، ألهنا تقوم على حصر املوجودات يف الذهن أو اخلارج، من جهة أهنا معاين 
  .)34(ة على ما يدخل حتتهاكلية، حبيث تدل كل مقول

هذا، وأما الرازي فقد سبقت اإلشارة إىل موقفه املبدئي يف املسألة السابقة، على أن 
املقوالت ليست من أجزاء املنطق، خبالف من يعتقد أهنا دراسة منطقية، ألنه جعلها تتعلق 

، أو يف اثنتني أو باملوجودات الطبيعية، مبعىن كل املوجودات املمكنة داخلة يف إحدى املقوالت
يف أكثر، أي قد يكون الشيء الواحد جوهرا وكما وكيفا وغريها من األعراض، مثل اجلسم 

  .هو جوهر وله أبعاد كمية وكيفيات، ورمبا تتكثر عليه كاملكان والزمان وهلم جّرا
كما أن املقوالت هلا عالقة مبا يسمى بالفلسفة يف تعبريها عن املوجودات، ألهنا تعتربها 
أجناسا للموجودات، ولو كانت يف حالة احلمل على احملموالت، اليت حيكم هبا العقل على 
املوضوعات، فمع ذلك متثل أنواع الوجود املختلفة، كتسليمنا بأهنا عبارة عن األجناس العليا يف 

  .الطبيعيات، فهي من هذه الناحية متثل أيضا احلدود
   .عدد املقوالت: املسألة الرابعة 

  :ها عند أرسطو عشر مقوالت، وهيإن عدد
  .هو القائم بنفسه، والسؤال عنه ما هو ؟ مثل إنسان، فرس: اجلوهر-
  .ما يدل على كمية ، كعدد ما لشيء ما: الكم-
  .ما يدل على ملكة أو حال ، كأبيض وكاتب: الكيف-
  .ما يدل على شيء كضعف ونصف: اإلضافة-
  .مكان ماما يدل على وجود شيء يف :األين-
  .ما يدل على وجود شيء يف زمان معني، كاألمس والغد: املىت-
  .أو املوضوع ما يدل على هيئة شيء كقائم وجالس: الوضع-
  .اجلدة أو امللك، كحيازة شيء على شيء آخر: أن يكون له-
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  .ما يدل على فاعل فعل، كيقطع ويكتب: أن يفعل-
  .)35 (كاالنفعال بالشيءما يدل على فعل فاعل، : أن ينفعل-

واملالحظ على أتباع أرسطو أهنم التزموا هبذا العدد، ودافعوا عنه، منهم ابن سينا 
والرازي، لقد اعتربوا األوىل جوهرا والباقي أعراضا، وهي غري متداخلة، ولكن الرازي يف دفاعه 

دة منها جوهر عن هذا العدد، استدل بإمجاع الفالسفة املعتربين على هذا العدد، حيث واح
  .)36 (والتسع الباقية عرض

ولكنه ذكر اآلراء املعارضة هلذا العدد، ورّد عليها، بل كان يلوم ابن سينا على عدم الرّد 
اجلوهر والكم والكيف والنسبة، أي : من الناس من جعلها أربعا: على بعض اآلراء، حيث يقول
 ومنهم من أخرج الوضع عن النسبة، - الصحيح السبع الباقية-جعل النسبة جنسا للست الباقية

.  حتت النسب– الصحيح الست الباقية –ألنه ليس هو نفس النسبة، وأدخل اخلمس الباقية 
ومنهم من جعل املضاف . والشيخ مل يذكر هذا املذهب فضال عن أن يبطله، مع أنه خمتل جدا

مل على شيء من املضاف احلقيقي ال حي: جنسا للست الباقية، والشيخ أبطل ذلك بأن قال
  .)37 (املقوالت األخرى محل جنس، ألن النسبة تكون لطرف واحد ، واإلضافة تكون لطرفني

وإذا كان الرازي يرّد على املخالفني، فإنه قد توسع يف هذه الردود، وأطنب يف حتليل 
يلها املقوالت، وهو األمر الذي خيالف فيه أرسطو، ولكنه غري رأيه يف هذا العدد، حيث عند حتل

خاصة يف مجلة األعراض يف مجيع مؤلفاته الفلسفية، قد انقلب على نفسه وأخذ الكم والكيف 
على انفراد، مث مجع الباقي كفن واحد، مث عاد مّرة أخرى إىل أخذ املضاف على انفراد يف باب 
خاص، ووضع الباقي يف باب آخر، واليت تناوهلا خبمسة فصول، على أساس لكل مقولة فصل، 

ا اجملموع احلقيقي ست مقوالت، وليس مخسا، ألنه مجع بني مقوليت أن يفعل وأن ينفعل، بينم
  .وهذا هو سبب اخلطأ يف العدد، ملا كان يذكر العدد ستة بدال من سبعة، ومخسة بدال من ستة

وهناك دليل آخر عنده على إثبات هذه العشر مقوالت، حيث يرجع إىل نفيه ملن يقول 
ن هذه العشر، كالوحدة والنقطة واآلن، أي مجيع االعتبارات العامة بوجود أمور خارجة ع

كالشيئية، وقد مثل مبفهوم األبيض على أنه ال يدخل حتت جنس اجلوهر أو مقولة الكيف، ألن 
الداخل حتت مقولة الكيف هو البياض، فيكون األبيض خارج املقوالت العشر، وكذلك القول 

شتقة، إال أنه رد على ذلك كله برد ابن سينا، وأضاف من يف مجيع املفهومات من األسامي امل
عنده، أن خروج تلك األمور عن هذه العشر ال يقدح يف دعواه، فهي جمعولة أجناسا للماهيات 
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اليت تكون هلا وحدة نوعية مثل السواد والبياض واإلنسان والفرس، ألن كون الشيء ذا بياض 
هي نفس مقولة أن ينفعل وأما األعدام كاجلهل والعمي ال جيعله حمصل املاهية ، وأما احلركة ف

  .)38 (فخارجة، مع ذلك فإن املعترب يف املقوالت هو األمور الوجودية
لقد بذل الرازي جهودا كبرية يف إثبات العشر املقوالت ال زيادة وال نقصان، وقد توسع 

 املمكن إىل جوهر وقد قسم املوجود. يف ذلك كثريا إىل حد التشويش على ما يريد إثباته
وعرض، وأهنما مقولتان باعتبار من االعتبارات، ألن مقوالت العرض من جنس واحد، وإذا 
أخذت كل واحدة منها كجنس، فهل يصح ذلك أم ال ؟ واجلواب سيأيت يف املسألتني 

  .القادمتني
   .أصناف املقوالت أو انقسامها: املسألة اخلامسة 

مات، ترجع يف احلقيقة إىل التقسيم األويل للموجودات لقد أورد الرازي عددا من التقسي
عند الفالسفة أي ينقسم املوجود إىل واجب وممكن، واملمكن ينقسم إىل جوهر وعرض، 
والعرض ينقسم إىل املقوالت التسع، واليت تنقسم بدورها عنده إىل أعراض  قسمة، وهي الكم 

  .والكيف وأعراض نسبة السبع الباقية
 الفالسفة يف منطق التقسيم، يف كون املوجود إما أن يكون واجبا إذن هو يتفق مع

لذاته،وإما أن يكون ممكنا لذاته، ويف انقسام املمكن لذاته، إىل ما ال يكون يف موضوع وهو 
اجلوهر، وما يكون يف موضوع وهو العرض، وبعد هذه املرحلة خيتلف معهم يف مفهوم العرض 

رض جنسا للمقوالت التسع، ألن كل مقولة عندهم متثل وأقسامه، فهم يرفضون أن يكون الع
وهو خيالفهم يف ذلك ، ألن مورد التقسيم . جنسا، وهو الرأي الشائع لدى الفالسفة املنطقيني

  .عنده آيل، ويف الوقت نفسه يقر بوجود تداخل بني املقوالت
  . لذلك جعل العرض يقتضي القسمة أو النسبة أو ال قسمة وال نسبة

  .هو الكم وأقسامه وأجزاؤه: فاألول
نسبة : نسبة الشيء إىل مكانه وهو األين، وثانيها : هو أعراض النسبة، فأحدها: والثاين

ما به الشيء يف الشيء : اإلضافة كاألبوة والبنوة، ورابعها: الشيء إىل زمانه وهو املىت، وثالثها
كون الشيء حماطا : ا وسادسه. قبول الشيء لألثر وهو أن ينفعل: وهو أن يفعل، وخامسها

  .اهليئة احلاصلة للجسم،وهو الوضع: وسابعها. بشيء آخر، وهو احلد أو اجلدة
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العرض الذي ال يقتضي القسمة وال النسبة فهو الكيف، الذي ينقسم بدوره إىل : والثالث
  .اليت سنذكرها يف قسم اجلواهر واألعراض. )39 (أقسام كثرية

فنانا مبدعا يف التقسيم، ألنه جعل مّرة مقولة الكيف هكذا يكون الرازي إما مضطربا أو 
يف قسم املقوالت القابلة للقسمة، ومّرة أخرى وضعها يف قسم مستقل مساه بالذي ال يقتضي 

  .القسمة وال النسبة
   هل املقوالت أجناس أم ال ؟: املسألة السادسة 

ى أهنا ال تكون كذلك إال إن الرأي الشائع هو أهنا أجناس عالية لألشياء، وأما الرازي فري
  :بتحقيق مخسة أمور

جيب أن تكون األقسام اليت حتت كل واحدة منها من هذه العشر مشتركة يف : األول
  .وصف ما، ألن الذي يكون أقل من مرتبة اجلنس يكون مشتركا

  .إن جهة االشتراك أمر ثبويت، ألهنا لو كانت سلبية فال تكون جنسا: الثاين
الثبويت مقول على ما حتته بالتواطؤ ال بالتشكيك، ألن ما بالتشكيك ال إن األمر : الثالث
  .يكون جنسا
  .إن ما يقال بالتواطؤ هو من الذاتيات ال من العرضيات: الرابع
إن ذلك املشترك املتواطئ الثبويت املقّوم كمال املشترك بني األنواع، كاحليوان : اخلامس

  .)40 (ألنواعه
با يف رفضه، ألن تكون املقوالت أجناسا، ألن اجلنس له إذن، كانت هذه األمور سب

وملا . مفهوم مشترك بني أنواعه، وهو مقول على ما حتته بالتواطؤ، وجيب أن يكون ثبوتيا وذاتيا
  .كان إثبات هذه األمور عليها غري ممكن، فالبد أنه ال واحدة منها جنسا

ما بسيط وإما مركب، لو دخلت وهناك دليل آخر عند الرازي، وهو أن املوجود املمكن إ
  البسائط حتت هذه املقوالت كأجناس، لكانت البسائط داخلة حتت األجناس، وهذا غري 

ممكن، ألن الداخل حتت اجلنس ال يكون إال مركبا، وإذا افترضنا أن الداخل حتته هو 
ترب بعضها وأما من يع. فيعود الكالم على البسائط، فيتعذر أن تكون املقوالت أجناسا. املركب

فقط، هي اليت تكون جنسا، كاجلوهر والكم والكيف والنسبة، فباطل أيضا، ألهنا لو كانت 
جنسا، لكانت كل نسبة مركبة يف ماهيتها، واملركب كما سبق ذكره، يتألف من البسائط، 
حيث تكون بني أجزاء املركب نسبا أخرى، إما أن ال ينتهي املركب إىل نسب بسيطة، فتكون 
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وإما أن تنتهي إىل نسب بسيطة داخلة حتت مطلق النسبية، .  مركبة عن غري بسائطاملركبة
  .)41 (ولكنها ليست داخلة حتت جنس

واجلنس كما هو معلوم ينقسم بالفصول الذاتية، ولكن السؤال هنا هل قسمة اجلنس 
ري قابل بالعوارض تكون مطابقة للقسمة بالفصول الذاتية ؟ كتقسيم احليوان إىل قابل للعلم وغ

له، فهل هو مثل تقسيمه إىل ناطق وغري ناطق؟ واحلق أنه غري مطابق، ألن القابل للعلم ليس 
  .)42(نوعا، فهناك تداخل بني أفراد األنواع احليوانية يف هذا اجملال

ويرى الرازي أيضا أن النقطة والوحدة والوجود غري داخلة حتت جنس املقوالت، ومل 
العلم، أهنم يعتقدون أن تلك املقوالت العشر شاملة لكل املوجودات يبينوا كوهنا أجناسا، مع 

 وسوف يتضح أمر اجلواهر واألعراض )43 (املمكنة، فبطلت دعواهم بكوهنا أجناسا عالية
  .وأحكامهما وأقسامهما، يف القسم الذي يلي هذا

  
   .اجلواهر واألعراض أو معطيات فلسفة الطبيعة: القسم الثالث
شتمل على أقسام الفلسفة الطبيعية، من حيث هي فلسفة للممكنات، إن هذا القسم ي

واملمكن عند الرازي ينقسم إىل ما هو يف موضوع وهو العرض، وما هو ليس يف موضوع، 
ويف اصطالح املتكلمني، املمكن هو احملدث، وما يف املوضوع هو املتحيز، وما . وهو اجلوهر

ذا يستخدم مجيع االصطالحات، دون مراعاة للفصل ليس يف املوضوع هو احلال يف املتحيز، هك
  .بني الفلسفة وعلم الكالم، كما تقدم توضيح ذلك يف الفصل األول من هذا الباب

ومبا أنه خالف املتقدمني عليه من الفالسفة واملتكلمني يف أمور كثرية، ومنها مباحث 
على أحكام األعراض على اجلواهر واألعراض، بداية من ترتيبها، حيث قدم اجلملة املشتملة 

اجلملة املشتملة على أحكام اجلواهر، والسبب يف هذا اخلالف املنهجي، هو أن أحكام اجلواهر 
ال يتقرر أكثرها وال يتضح، إال مبقررات أحكام األعراض، مع العلم أن أحكام اجلواهر متقدمة 

حتقيق املراد من البحث ولكنه فعل ذلك ملقتضى املنهج املناسب و. على أحكام األعراض بالذات
فيهما، أال وهو الوصول يف أقسام اجلوهر إىل قسم األرواح، الذي ينقل العقل من بعد التفكري 

  .فيه إىل التأمل يف مباحث العلم اإلهلي
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وهذه املخالفة ملا هو مألوف، هلا عالقة ببعض ما ذهب إليه أرسطو يف تقدم اجلواهر 
بد ملن أراد الرّد عليه من منهج مغاير ملنهجه، فوجد على األعراض، كالعلم بالكليات، فال

الرازي أن منهج االستقراء الذي استعمله العلماء من املسلمني وغريهم، قد يفيد على األقل يف 
الرد على أرسطو، وحيقق املراد من أن املعرفة باجلزئيات دالة على الكليات، كاالستدالل على 

  .فاق، انطالقا من اجلزئيات حىت لو كانت صغرية أو حقريةوجود اهللا تعاىل بدالئل األنفس واأل
وألن املعرفة بأحكام األعراض أيسر وأوضح يف العملية التعليمية، خاصة أن الرازي 
مارس التعليم وفنونه ملدة طويلة، حيث درس وخطب يف الناس ووعظ إىل أن جاء أجله، وال 

  .مةعجب أن حتتوي مؤلفاته على خربة وطرائق تربوية ها
ويف مجيع األحوال، فهو يسعى إىل خمالفة أرسطو وابن سينا من الفالسفة و بعض  
املتكلمني، من أجل إظهار حقائق يراها بقدر طاقته، أهنا كذلك، هذا الذي جعله يكون دائم 

  .البحث واالجتهاد، فيما يعرض أمامه من العلوم املختلفة، قصد التوضيح واإلفادة واإلجادة
 فلسفة الطبيعة إىل منهج االستقراء، لينطلق من الظواهر واجلزئيات إىل هكذا، يعود يف

بيان البواطن والكليات، خبالف منهجه فيما تقدم يف النظر يف األمور العامة املشتركة بني 
اجلزئيات والكليات والواجب واملمكن، وسيكون الكالم على اجلواهر واألعراض يف مسائل، 

  :هي
   .األعراض وأحكامهاخواص : املسألة األول

إن العرض هو ما كان صفة لغريه وما ميتنع بقاؤه، وقد عرفه الفالسفة مبا هو موجود يف 
املوضوع، وهذا الكالم عام بالنسبة إىل الرازي، ألنه قد يصدق على العرض، كما يصدق على 

ال يصح العرض هو املوجود يف شيء غري متقّوم به ال كجزء منه و:" غريه، لذلك عرفه بقوله
  :مث شرح هذا التعريف بأربعة أمور مساها قيودا، وهي. )44 ("قوامه دون ما هو فيه
يعين أنه ميتنع أن يكون يف أشياء، بل يتوقف وجوده " املوجود يف شيء: " القيد األول
  .على شيء واحد
قّومة هو احتراز عن وجود الصورة يف املادة، ألن املادة مت" غري متقّوم به :" القيد الثاين

العرض قد يتقّوم بنفسه، فهو فاسد، ألن العرض ميكن قيامه بالعرض، : بالصورة، وأما من قال
  .وألن العرض الذي هو احملل غري متقوم بنفسه، وإال لصار جوهرا
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هو احتراز عن وجود اجلزء يف الكل أو وجود اجلنس يف " ال كجزء منه:" القيد الثالث
والنوع جزء من . ه األمور موجودة يف أشياء هي أجزاء هلاالنوع، والنوع يف الشخص، ألن هذ

  .اجلنس، وأما وجود العرض يف املوضوع فبخالف ذلك
أي ميتنع وجود ذلك " وال يصح قوامه دون ما هو فيه:" القيد الرابع-

الشخص مبا هو كذلك، إال يف ذلك احملل املعني، حىت حيصل الفرق بني العرض 
مبعىن يكون الشيء لشخصيته يقتضي ذلك احملل، هذا ووجود الشخص يف املكان، 

وملا كانت الكليات ممتنعة الوجود . خبالف وجود اجلسم يف املكان والزمان املطلقني
يف اخلارج، وما امتنع وجوده يف اخلارج، فيمتنع أن يوجد فيه اجلسم يف اخلارج، 

 ال وجودا لذلك فاملراد من كون العرض يف املوضوع، أن يكون موجودا خارجيا
  .)45 (ذهنيا

واملراد هبذه القيود أن يبني كيف تتشخص األعراض ، بسبب موضوعاهتا املعينة، وأن 
 كما أن العرض حمتاج إىل – وقد سبقت اإلشارة إليه يف القسم السابق –العرض ليس جنسا 

موضوع، كاحتياج املادة إىل الصورة، لكن ال إىل صورة معينة، بل إىل أي صورة كانت، 
وألن احلال واحملل ال يعقالن إال إذا كان كل واحد منهما مغايرا لآلخر، . )46(كذلك العرض 

  .وهو املطلوب. )47(ومن هنا فالبد أن يكون ألحدمها احتياج لآلخر 
وأما قيام العرض بالعرض، فاملشهور امتناعه، ولكن الرازي يرى أن اخللل يف تفسري احللول، 

ل أن خيتص شيء لشيء، فيصري أحدمها منعوتا باآلخر، حيث يسمى عند من مينعه، ومعىن احللو
الناعت حاال،ويسمى املنعوت حمال، وألن ذلك االختصاص إن مل يعرف مبقوماته فال ينتفي، 
فقد يعرف بلوازمه، مثال ذلك أن الوجود زائد على املاهية، مع ذلك تتصف املاهية بالوجود، 

سلبية واإلضافات وال ميكن تفسري ذلك االتصاف مبا وكذلك املوجودات قد توصف بالنعوت ال
وإذا حصل االختصاص بني عرضني فيجعل أحدمها منعوتا باآلخر،فيحصل املطلوب، . قالوه

ومثال آخر، وهو البطء حيث يكون وصفا وجوديا زائدا على احلركة، وأن اجلسم ميتنع أن 
  .)48 (وبيوصف بالبطء، إذن املوصوف بالبطء هو احلركة، فثبت املطل

وأما قيام العرض الواحد باحمللني، فقد منعه الرازي، ألن البداهة حاكمة بأن املوجود يف 
كما أن الشيء الواحد ال يصح أن يكون . )49(هذا احملل، ليس هو املوجود يف احملل اآلخر
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ر وأما يف اجلواه. جوهرا وعرضا، وإن جّوز ذلك قوم، فأما هو فقد جّوزه يف اجلواهر الصورية
  .وهذا مجلة كالم الرازي يف أحكام األعراض. )50 (املفارقة فال

   .أصناف األعراض: املسألة الثانية
لقد سبق الكالم يف القسم األول من هذا املبحث على أن العرض هو قسيم اجلوهر، 
ومها يشتركان يف الدخول حتت املمكن، وأن املقوالت تنقسم إىل قسمني مقولة اجلوهر 

راض، فهل العرض ينقسم دائما حبسب املقوالت أم هناك تقسيمات أخرى له؟ ومقوالت األع
أعراض النسبة : واملشاهد يف مؤلفات الرازي الفلسفية، أنه يقسم العرض إىل ثالثة أقسام، هي

وأعراض القسمة واألعراض اليت ال توجب القسمة وال النسبة، ولكنه يف املؤلفات الكالمية، 
ملتحيزات كاألعراض اجلسمانية، وقائم باملفارقات كاألعراض يقسم العرض إىل قائم با

  .الروحانية
والذي يهم هنا هو إبراز التقسيم الفلسفي، حبسب املقوالت، فالعرض إما أن يقتضي 
قسمة أو نسبة أو ال قسمة وال نسبة، وينقسم كل قسم من هذه األقسام إىل أقسام فرعية، 

  :ويظهر ذلك يف هذا املشجر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)51 (لعرضا
  
  ال قسمة وال نسبة                يقتضي نسبة                      يقتضي قسمة         
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  الكيف                                                                     الكم        
 
  

  د   الوضعاجل       أن      أناإلضافة     املىت  األين                 
  امللك    ينفعل  يفعل                                         

  
  

  متصل    منفصل      
  أعراض       األعراض املختصة       األعراض            مستقر   مستقر غري     العدد      

  خبالف        بذوات األنفس        احملسوسة              باقي       منقضي                 
  هذه                                                    قار الذات      ليس قار              

  الذات                
  زائل     راسخ                                                                  

  حال       ملكة                            ما يقبل         الزمان               
  الكيفيات                   االنفعاالت االنفعاليات       القسمة                              

  الكمية                           سريعة     بطيئة         يف امتداد                            
  الزوال     الزوال                                               

     الالقبول       القبول                  السطح اجلسم                           اخلط
   القوة      الالقوة                                                                       

  
  الكمية املنفصلة                                الكمية املتصلة                                  
  الزوجية                                         االستقامة                                 
  والفردية                                          واالحنناء                                 
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واملالحظ على هذا املشجر، أن العرض غري مقسم حبسب املقوالت، بل قسم على أساس آخر، 
ة، ومن جهة أخرى، فهل اشتراك مقوالت النسبة يف حد وهو أنواع خواصه، هذا من جه

النسبة ميكن اعتبارها مقولة واحدة ؟ وإذا اعتربنا املقوالت أنواعها، فإن فصوهلا هي القسمة أو 
. الكم مقولة عرضية النسبة:النسبة أو ال قسمة وال نسبة، حينئذ ميكن تعريفها باحلّد، كقولنا

إذا صح هذا، . ة، ويف الكيف مقولة عرضية ال قسمة وال نسبةاألين مقولة عرضية النسب: وقولنا
فإن العرض ال ينقسم مباشرة إىل املقوالت التسع، بل ينقسم أوال إىل فصول، وهو األمر الذي 

  .يرفضه الرازي، لكنه يقول به
  :وأما بيان املقوالت العرضية، وبسطها على املوجودات وفق تقسيمه، فيكون كاآليت

الذي يقتضي القسمة هو الكم، إما تشترك أجزاؤه يف حد واحد، وهو  العرض :األول
الكم املتصل، واملتصل ينقسم إما إىل قار الذات، إن كان له بعد واحد فهو اخلط، وإن كان له 
بعدان فهو السطح، وإن كان له ثالثة أبعاد فهو اجلسم، وإما غري قار الذات وهو الزمان، وأما 

  .)52( الكم املنفصل فهو العدد
 العرض الذي يقتضي النسبة، وهو يكون متعددا، الشتراك عدد من املقوالت :الثاين

فيه، وهي األين واملىت واإلضافة والفعل واالنفعال وامللك أو اجلّدة والوضع، وقد جيمعها الرازي 
يف بعض األحيان يف اإلضافة، وأحيانا أخرى خيرج اإلضافة كمقولة مستقلة، ويبقي على 

  .)53 ( مع بعضها البعض اآلخراألخرى،
  :وله أربعة أقسام . العرض الذي ال يقتضي القسمة وال النسبة وهو الكيف: الثالث
  .الكيفيات احملسوسة باحلواس اخلمس: أحدها 
  .الكيفيات النفسية: وثانيها 
  .التهيؤ إما للدفع وهو القوة أو للتأثر وهو الالقوة: وثالثها 

صة بالكميات، واملتصلة كاالستقامة واالحنناء، واملنفصلة الكيفيات املخت: ورابعها 
  .)54(كاألولية والتركيب والتقدم والتأخر 

لقد أطال الكالم يف قسم الكيف، بسبب ما فيه من أصناف كثرية، خاصة الكيفيات اخلاصة 
ا واإلدراك إم. فالعرض املشروط باحلياة ينقسم إىل إدراك أو فعل. بذوات األنفس أو األحياء
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إدراك للجزئيات وهو احلواس وإما إدراك للكليات وهو العلوم والظنون واجلهاالت ويدخل فيه 
  .)55 (وأما الفعل أو التحرك فهو ما يتم باإلرادة أو القدرة أو الشهوة أو النفرة. النظر

هذا، ولكن الرازي أورد تقسيما ثنائيا يف عمومه لألعراض الكيفية، وهي إما أعراض حتل يف 
حياء فقط، وإما أعراض حتل يف غري األحياء، وكل واحد من هذين القسمني ميكن تقسيمه األ

  :إىل أقسام فرعية كثرية، وتظهر يف املشجر اآليت
  .)56(الكيف                                           

  
  اءأعراض لغري األحي                                 أعراض األحياء فقط

  
  األكوان         األعراض احلسية                      الصفات           احلياة

  حصول اجلوهر    احلواس اخلمس                                                           
  يف احليز                                               الصفات          الصفات
  املعتربة            املعتربة

  يف النفس                                               احلركة        يف اإلدراك
  ن                                                                           السكو

  الشهوة                                 االجتماع        اإلرادة  القدرة           
  االفتراق          والنفرة                                      والكراهية         
  
  

  اللذة           النظر          أدوات       االعتقادات   
  واألمل          والتفكري          احلواس              
  اخلمس              

  
  املدركة   املدركة   املدركة   املدركة   املدركة        تصديقات         تصورات       

      بالبصر   بالسمع    بالذوق   بالشم    باللمس                                 
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              جازمة          غري     األلوان      األصوات    الطعوم    الروائح    احلرارة     
                والربودة                        جازمة  واألضواء   واحلروف                        
  الرطوبة                                                   غري مطابقة          مطابقة         

  واليبوسة                                                                              
  
  علوم                  علوم             علوم 

  تقليدية                نظرية          ضرورية
  

  اعتقاد          اعتقاد                                 
  غري جازم          جازم            أولية           مستفادة   
  من غري          باحلواس   
  الوهم    الظن      الشك                      دليل             اخلمس      

  وال شبهة               
  

إن أصناف األعراض املذكورة يف هذا املشجر تدل على مجيع املوجودات يف العامل 
. السفلي، فهي تلحق اجلواهر وتدل عليها، بصفة من الصفات الواردة يف التصنيفات السابقة

  .غريهالذلك جاءت متشعبة وشاملة، وقد شغلت حيزا كبريا يف مؤلفات الرازي الفلسفية و
لقد كان يذكرها أحيانا بإجياز، وإذا رأى ضرورة إىل التفصيل أو حاجة ما إىل اإلثبات 

وهو مل يتناوهلا يف الطبيعيات فقط، بل كان يقف عندها . أو النفي، فإنه يطيل إىل حد اإلطناب
والتمييز يف األمور العامة ويف األمور املعرفية خاصة، وحىت يف اإلهليات، ألن املعرفة باألشياء 

  .بينها يكون عن طريقها أيضا، باعتبارها من اللوازم املفيدة يف املعرفة
هذا، ولكنه يف التصنيفات السابقة لألعراض مل يصنف العلة واملعلول واحلركة وغريها 

مع العلم أنه مل يهملها، حيث أدرجها عند تطبيق املقوالت يف الطبيعيات أو . يف عداد املقوالت
قد وضعها يف تصنيف الطبيعيات املقويل ضمن قائمة األعراض، هذا من جهة بعبارة أخرى ف

ومن أخرى يبدو أنه جعلها من األعراض غري املقولية، حينما تناول األعراض يف مخسة فنون، 
األول يف الكم والثاين يف الكيف والثالث يف بقية املقوالت، والرابع يف العلل واملعلوالت، 
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زمان، وإذا علمنا أن الفن الرابع واخلامس ليسا من صنف املقوالت، واخلامس يف احلركة وال
  .فإهنما من اللواحق

   .لواحق األعراض: املسألة الثالثة 
وهي العلل واملعلوالت واحلركة، لقد بّرر الرازي الكالم يف هذه األمور، حيث الكالم 

 )57(اسب ملقولة أن ينفعليف العلل واملعلوالت مناسب ملقولة أن يفعل، والكالم يف احلركة من
  .لذلك جعل فنيهما من لواحق فنون املقوالت

يقول الرازي يف حد العلة، ما حيتاج إليه الشيء مثل االحتياج . العلة واملعلول :أوال 
إىل الصورة واملادة، هذا إذا كانت تلك احلاجة جزءا داخال يف الشيء، فإن مل يكن جزءا فيه، 

 حيث وجوده يف الذهن أو ال تكون، فاألول هو العلة الغائية، فهو إما أن تكون علّيته من
  .)58 (والثاين هو العلة الفاعلية

  :وقد أبقى على تقسيم العلة إىل أربعة أقسام املعروفة، هي
 لقد حاول يف البداية إبطال ما ذهب إليه الفالسفة بسبب هذه العلة، :العلة الفاعلية

احد، حبيث طعن يف مجيع حججهم، فانتهى إىل أنه ال مانع وهو أن الواحد ال يصدر عنه إال الو
أن تكون للعلة البسيطة الواحدة معلوالت كثرية، وبالعكس فإن املعلول الواحد، ال ميكن 
إسناده إىل علل كثرية، ألن املعلول الواحد حيتاج إىل علة ما، وأما إسناده إىل تلك العلة املعينة 

  .)59(إن تلك العلة مقتضية لذلك املعلولليس ألمر عائد إىل املعلول، بل 
كما حاول إبطال التسلسل يف العلل، مبراد آراء الفالسفة يف العلة واملعلول، وحاصل 

مث تكلم يف عدم . )60(مراده هو أن األسباب واملسببات متناهية، والكل منته إىل واجب الوجود 
  . على املعلولشرط تقدم العدم على الفعل بني الوجود والعلة وقوة العلة

 لقد عّرف املادة بأهنا عبارة عن الشيء الذي حيصل فيه إمكان وجود :العلة املادية
  : الشيء، مثل اخلشب للسرير، واحلديد للسيف، مث قسم املادة إىل قسمني

حدوث الصفة يف احملل، ال يكون موجبا لزوال شيء عنه، فتكون هذه الصفة : األول
ىن احملل احلامل لتلك الصفة قد كان متحركا إىل احلادث، وبعد احلادثة عرضية ال صورة، مبع

الوصول إىل ما حترك إليه فال يغادره، أي ال يتراجع، مثل الصيب الذي يتحرك إىل الرجولية، 
  .)61 (وبعد أن يصري رجال، فال يعود مرة أخرى صبيا
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وث اهلوائية يف حدوث الصفات يف احملل، قد يكون موجبا لزوال الشيء عنه، كحد: والثاين
فاحلدوث موجب . احملل يكون موجبا لزوال املائية أو حدوث السواد يوجب زوال البياض

لذلك، فإن االنقالب يف القسم األول حمال، وأما يف الثاين . لزوال املقوم أو لزوال األعراض
  .)62(فممكن، كاملاء الذي ينقلب هواء وبالعكس 

آخر، وتناهي العلل املادية، وشوق اهليوىل إىل مث حبث يف كيفية حصول الشيء من شيء 
  .الصورة

 لقد بني الرازي كيف تكون الصورة علة ، أي أن نسبة الصورة إىل :العلة الصورية
املادة، ال تعين أهنا علة صورية، بل تكون كذلك، إذا كانت تلك النسبة إىل املركب، ومبعىن 

  .)63(ا منها، يف حالة وقوع التركيبآخر، تكون الصورة علة يف املادة عندما تكون جزء
  . مث حبث يف الفرق بني الطبيعة والصورة، وامتناع تقوم املادة بصورتني

لقد حبث تقسيم الغايات، وهي على نوعني إما ذاتية أو اتفاقية، فاألول : العلة الغائية
ائما هو حصول املسبب من ذلك السبب دائما أو على األكثر، والثاين إذا حصل ذلك ليس د

  .)64(وال على األكثر
مث حبث يف األسباب االتفاقية، والفرق بني البخت واالتفاق، وإثبات الغايات للحركات 
الطبيعية، وإثبات وجود الغاية للعامل، وتناهي العلل الغائية، والفرق بني الغاية واخلري، وهذه 

 الفعل فيكون سببا األمور تدل على أن كل فاعل يفعل لغرض فهو ناقص يف نفسه، وأما ذلك
  .وهو املطلوب. لكماله

مبا أن :  لقد ذكر الرازي أمورا تساعد على حتديد مفهوم احلركة، فقال.احلركة: ثانيا
املوجود املمكن يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه، وإال لكان يف وجوده بالقوة تكون 

لفعل من كل وجه أو من تلك القوة حاصلة وغري حاصلة، هذا خلف، بل البد أن يكون إما با
بعض الوجوه، ألن كل ما بالقوة إما أن يكون خروجه إىل الفعل دفعة وهو املسمى بالكون أو 

هكذا ميكن تعريف احلركة بأهنا احلصول أو احلدوث أو اخلروج إىل . ال دفعة وهو احلركة
  .)65 (وهو تعريف حسن. الفعل يسريا يسريا أو على التدريج أو ال دفعة

 طعونا عليه من املتقدمني، ولكنه يف كتاب امللخص ذكر أرسطو على أنه هو صاحب مث أورد
  :هذه الطعون، وهي
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يسريا يسريا على التدريج إال بالزمان املعّرف باحلركة، : ال ميكن تعريف احلركة بقولنا -
  .فيلزم الدور

 بالزمان املعرف وال ميكن تعريفها أيضا بالدفعة، ألن الدفعة معّرف باآلن، واآلن معرف -
  .باحلركة، فيلزم الدور أيضا

فهي مستهجنة، لذلك عرفها أرسطو وأتباعه . وملا كانت هذه املفاهيم يلزم عنها الدور
باألمر املمكن احلصول للشيء وحبصول كمال يف ذلك الشيء، فتصبح احلركة كمال ملا ميكن 

  . أن يتحرك
إن تصور ماهية الدفعة : ألول، فقالولكن الرازي رّد على شبهات أرسطو يف التعريف ا

والتدريج أوىل، وأن مفهوم اآلن والزمان يدفع إىل الدور، والواقع أن اإلشكال يف احلدوث على 
سبيل التدريج غري معقول، ألن الشيء إذا تغري فالبد أن يكون إما حيصل لشيء كان ما كان 

أنه حدث فيه شيء، فالبد أنه وإذا كان االفتراض على . موجودا أو لزوال شيء كان موجودا
كان معدوما، مث صار موجودا، وكل ما كان كذلك، فله ابتداء، كما أن هذا االبتداء ال يكون 

  .)66(غري منقسم، حىت ال يكون لكل ابتداٍء ابتداٌء 
: ولكن الرازي مل يفوت الفرصة يف هذه املسألة أن يرد على أرسطو يف تعريفه للحركة، فقال

 احلركة أمر ممكن احلصول للجسم وحصوهلا كمال له، لكن هذا الكمال :إن أرسطو قال
يفارق سائر الكماالت، ألن حقيقته التأدي إىل الغري، وهذا يعين أن الكمال للجسم ال حيصل 

  :إال بأمرين أو خاصيتني
  .أنه البد من مطلوب ممكن احلصول، حىت يتأدى إليه: أحدمها
بقى منه شيء بالقوة، ألن املتحرك يكون متحركا إن التوجه إىل املطلوب ي: ثانيهما

وما دام األمر . بالفعل، حىت ولو مل يصل بعد إىل املقصود، فلذلك يبقى منه شيء بالقوة
كذلك، فإن هوية احلركة متعلقة هبذا املتبقي بالقوة، ويف الوقت نفسه، ال يكون املتأدي 

  .)67 (د من هاتني اخلاصيتنيإليه حاصال بالفعل، عندئذ ال يوجد يف قول أرسطو واح
  :وهي. مث أورد طعونا قوية على تعريف أرسطو، من جهة أن احلركة كمال أول ملا بالقوة

إن تعريف الشيء مبا هو أخفى غري جائز، وتصور احلركة أسهل وأوضح مما ذكر، ـ 
  .فكل عاقل يدرك بالضرورة الفرق بني كون اجلسم متحركا وكونه ساكنا
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  .يفترض حدوث الشيء يسريا يسريا وقد سبق بيان فسادهالكمال األول ـ 
إذا كان احلدوث باالفتراض يسريا يسريا غري ممتنع، لكن الكمال األول ال ميكن ـ 

تصور ثبوته إال يف شيء، تفرض حدوثه على التدريج، وما كان على هذا السبيل فاسد، 
  .)68(احلركة حدوث على التدريج، وهذا أوىل : واألفضل لو قال

هذا، أما التعريف الذي ارتضاه الرازي واستحسنه هو ما ذكره أفالطون، على أن احلركة عبارة 
عن كون اجلسم يفرض فيه آن من األنوات، حبيث يكون حاله يف ذلك اآلن غري حاله يف اآلن 
الذي قبله أو بعده، هلذا يكون تصور اآلن والقبلي متوقف على تصور الزمان املتوقف على 

  .)69 (ركة، وهذه التصورات يف احلقيقة جلية ال حتتاج إىل تعريفتصور احل
هكذا يناصر الرازي رأي أفالطون ضد أرسطو، وما دام الزمان متعلق باحلركة، فالبد أن يكون 
على الرأي نفسه، وهو احلاصل فعال، ألنه سبقت اإلشارة إىل رفضه لرأي أرسطو يف الزمان، 

  .مر هنا يف احلركةوقد أخذ برأي أفالطون وكذلك األ
هذا، لقد ذكر الرازي أمورا، البد منها للحركة، وهي ستة، ما منه احلركة، وما إليه، 
وما فيه، وما له، وما به، والزمان، مث ذكر أن لكل متحرك حمركا غريه، وعليه سبعة أوجه، 

  .)70(حيث أسهب يف حتليلها من أجل الوصول إىل إثبات ذلك احملرك 
ركة إىل املقوالت، مبعىن أن اجلسم يتغري من املقولة املعينة إىل صنف آخر كما ذكر نسبة احل

منها، وأما املقوالت اليت تقع فيها احلركة، فاملشهور أهنا تقع يف أربع، الكم والكيف واألين 
أحدمها بالتخلخل والتكاثف، : والوضع، مثال ذلك وقوع احلركة يف الكم يكون على وجهني

  .)71 (لذبول، ولكنه ينفي وقوع احلركة عن باقي املقوالتوثانيهما بالنمو وا
وأما انقسام احلركة فقد ذكر أمورا أساسية متعلقة باحلركة نفسها كالزمان، ألن 
احلركة تنقسم بانقسام الزمان، بسبب حصوله يف مجيع احلركات، واألمر اآلخر هو املسافة، 

ألن كل متحرك عرض حال يف ألن كل حركة تكون على مسافة، وكل مسافة منقسمة، و
. )72(اجلسم املنقسم، واحلال يف املنقسم منقسم، فتكون كل حركة منقسمة، وهو املطلوب 

  :لذلك ميكن تقسيم احلركة بتقسيمات كثرية، منها
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احلركة إما أن تكون واحدة بالشخص أو النوع أو اجلنس، أما وحدهتا : التقسيم األول
ا وزماهنا وما هي فيه، ووحدة املوضوع والزمان أمر الشخصية فتتحقق عند وحدة موضوعه

  .)73(البد منه، الستحالة قيام الواحد مبحلني وإعادة املعدوم
قد تقسم احلركة إىل بطيئة وسريعة، والسريعة تقطع املسافة األطول يف : التقسيم الثاين

  .)74 (الزمان األقل، والبطيئة بالعكس
 تكون متطابقة، وقد ال تكون، فاملتطابقة هي اليت مبا أن احلركات قد: التقسيم الثالث

مسافاهتا متطابقة، وذلك التطابق يف احلركات املكانية، كخط وارتفاع االرتفاع، وقد يكون 
بالقوة كاملثلث واملربع، فإهنما ال يتطابقان إال بتقطيع أحدمها قطعا مث يرد إىل نظام حيصل منه 

  .)75 (اآلخر
ركات قد تكون متضادة وقد ال تكون، واملتضادة يف األجناس إن احل : التقسيم الرابع

املختلفة كالنقلة واالستحالة والنمو، ولكنها قد جتتمع معا، وإن تعاندت يف بعض األوقات 
ألمور خارجية ليست يف ماهياهتا، وأما الداخلة حتت جنس واحد، فهما متضادتان، كالتسويد 

تحرك، ألن حركة احلجر قسرا وحركة النار طبعا إىل والتبييض، وأما علة التضاد ليست يف امل
فوق غري متضادتني مع تضاد هاتني القوتني، وكذلك األزمنة غري متضادة، كاحلركة الصاعدة 

  .)76(ضد اهلابطة مع وحدة الطريق، عندئذ تكون علة التضاد ما عنه وما إليه
ة منهما، كحركة  احلركة قد تكون مستقيمة أو مستديرة أو مركب:التقسيم اخلامس

العجلة والكرة املدحرجة وهي اللولبية، أما احلركة املستقيمة فال تنتهي إىل السكون، وهو 
مذهب أفالطون، خالفا ألرسطو، وأما احلركة املستديرة فهي علة حدوث احلوادث بالذات، 
 كاحلوادث العنصرية، وهذه احلركة أقدم من غريها بالذات والشرف، ألن احلركات الكمية

وهو . واملكانية مجيعها ترد إىل اجلرم املستدير املتحرك باالستدارة، وذلك يقتضي التقدم
  .)77 (املطلوب

احلركة إما أن تكون بالذات وإما بالعرض، فاألول، إما أن تكون : التقسيم السادس
  .)78 (طبيعية أو قسرية أو إرادية

وده ضد من أنكره، وأثبت مث بعد ذلك تناول الزمان حبكم تعلقه باحلركة، فبني وج
وملا كان الزمان مقدار احلركة عند أرسطو وأتباعه، فقد . حقيقته، وتعلقه باحلركة وغري ذلك
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احتجوا على أنه ال جيوز أن يكون موجودا، ألن فرض وجوده يلزم منه إما أن يكون قار الذات 
وإذا مل يكن قار . فأو ال يكون، وإذا كان قار الذات، فيكون احلاضر عني املاضي، وهذا خل

الذات، فيقضي العقل بأن جزءا منه كان موجودا، وجزءا آخر حصل اآلن، ومبا أن املاضي 
  .)79 (واآلن هو نفسه الزمان، فيلزم منه وقوع الزمان يف الزمان، مث يلزم التسلسل وهو باطل

ار هكذا ، إذا كان الرازي يرفض مفهوم أرسطو للزمان واحلركة، فالبد أن يرفض إنك
وجود الزمان، فهو ممن يقول بوجوده، لكن ليس عن طريق الربهان، بل عن طريق العلم، ومبا 
أن العلم أويل بديهي، فإن الزمان مثله، وأما الربهان فقد يفيد يف إثبات حقيقته املخصوصة 

  .)80 (بكونه مقدارا للحركة
 مجلة األعراض ويليه الكالم وبعد إمتام ذكر مباحث العلة واحلركة، فيكون الكالم قد انتهى عن

  .يف مجلة اجلواهر
   أحكام اجلواهر وخواص األجسام: املسألة الرابعة 

إذا كان العدم هو املوجود يف املوضوع، فيقابله اجلوهر بأنه املوجود ال يف املوضوع، 
ألن ماهيته إذا وجدت كانت ال يف املوضوع، ويعين أيضا الشيء احملصل يف اخلارج، واحلكم 

 الشيء باجلوهرية على هذا الوجود يف اخلارج، ولكن األمر ليس كذلك دائما، لعدم على
  .)81 (وجود اجلواهر الكلية يف اخلارج، مع ذلك فهي جواهر

لذلك، شرط أن ال يكون اجلوهر يف املوضوع، ألن ما ليس يف موضوع أعم من ما ليس يف 
 أعم من سلب احملل، فيكون احملل، فاملوضوع أخص من احملل، حىت يكون سلب املوضوع

  .)82 (اجلوهر هو املوجود ال يف موضوع
وقد يطلق لفظ أو اسم اجلوهر على موجود قائم بنفسه، وعلى الذات واحلقيقة، وعلى ما 
يتركب منه غريه، مثل اجلسم، لذلك يبدأ البحث يف اجلواهر من جتوهر األجسام، فما هو حّد 

  اجلسم ؟
 املقّومة للجسم، واملشهور منها، حّد املتكلمني الذين لقد ذكر الرازي مجلة احلدود

إنه الذي ميكن فرض األبعاد : وحّد املشائني يف قوهلم. اجلسم هو الطويل العريض العميق: قالوا
وقد فسر الثاين باإلمكان العام ليندرج فيه ما يكون حاصال . الثالثة املتقاطعة على الزوايا القائمة

  .)83( إما وجوبا كما يف األفالك أو جوازا كما يف العناصر بالفعل من تلك األبعاد،
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ولكن الرازي مل يرض هبذين احلدين، ومل يعتربمها من احلدود، بل مها من الرسوم، مث رّد عليهما 
إن هناك فرقا بني ما هو له طول وعرض وعمق واجلسمية، فاجلسم ينفك يف : فقال عن األول

ال ينفك عنه يف الوجود اخلارجي، ولكنه ينفك عنه يف الوجود اخلارجي عن اخلط، والسطح 
الوجود الذهين، وأما اجلسم فال ينفك عنه يف الوجود اخلارجي، وال يف الوجود الذهين، إال أنه 

  .)84 (مغاير للصورة اجلسمية، فبطل حتديد اجلسم هبذه األمور
  :وأما رّده على الرسم الثاين فبوجوه كثرية

م أن األجسام املشاهدة كوهنا حجما متحيزا وغريمها من منها أن كل عاقل يعلـ 
األوصاف، دون أن خيطر بالبال أن الزاوية قائمة، فثبت أن هذا التعريف ال يصح، ألنه أخفى 

  .)85 (من املعّرف
ومنها أن اجلسم عند املشائني مركب من اهليويل والصورة، وال دخل للصورة يف ـ 

احلد الذي جيعل الشيء حيصل بالفعل، وإذا افترضنا أنه جزء من قابلية األبعاد، ألهنا عبارة عن 
القابل، فيكون الشيء الواحد مبدأ للقبول أو الفعل، وذلك حمال، وإذا مل تكن الصورة جزءا 
من القابل لألبعاد، فلم يكن القابل هلا إال اهليويل، فيمتنع عن هذا الرسم أن يكون داال على 

وأما من اعترب أن اهليوىل ال تقبل األبعاد إال بعد قبول . هليويلاجلسم ، بل يكون داال على ا
 وجمموع اهليوىل – أي الصورة –الصورة أوال، فليعلم أن هناك فرقا بني اهليوىل بشرط اجلسمية 

واحلق أن القابل لألبعاد هو اهليوىل بشرط حصول اجلسمية فيها، ال جمموع اهليوىل . مع اجلسمية
يوىل بشرط اجلسمية عبارة عن اهليويل نفسها، فظهر أن هذا التعريف ال مع اجلسمية، ولكن اهل

  .)86 (يدل على اجلسم، بل على اهليوىل
ومنها أن اهليوىل األوىل يصدق عليها فرض األبعاد فيها، بواسطة الصورة اجلسمية، ـ 

وهذا أخص من صحة فرض تلك األبعاد فيها مطلقا، ومىت صدق األخص صدق األعم، فما 
  .)87 (لوه رمسيا للجسم تدخل فيه اهليوىلجع

ومنها أن الوهم يصدق فرض األبعاد الثالثة فيه، وتسمى األبعاد التخييلية جسما ـ 
  .)88 (تعليميا، مع أن الوهم ليس جسما

ومنها أن القابلية واإلمكان السابقة الذكر أوصاف ال ثبوت هلا يف اخلارج، ـ 
  .)89 (يف املركبات كاجلسم،ولكن قد جيوز ذلك يف البسائطوالتعريف باألمور العدمية ال جيوز 
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ومنها قول الفالسفة، أن العلم بكون اجلسم مركبا من اهليوىل والصورة علم بديهي ـ 
ضروري باطل، ألن تعريف اجلسم بأنه اجلوهر القابل لألبعاد الثالثة، هو كالم بعض الفالسفة 

هية متصورة بنفسها غنية عن التعريف،وحقيقتها هي أن ماهية اجلسم ما:فقط،وأما الباقون فقالوا
هذا احلجم، وليس هذا االمتداد، ولكن هذا ساقط، ألن كل شيء له حجم ومقدار وكالمهما 
مقّوم ملاهية اجلسم، وأما من اعترب املقّوم يكون شيئا واحدا فقط، حبيث يكون ذلك الشيء 

ن للشيء اعتباران، فيلزم أن اجلسم بكونه مغايرا للجزء اآلخر، ومبا أن العقل ال مينع أن يكو
جسما نعرف أنه جسم من أوله إىل آخره، وأما األجزاء احلاصلة فيه، مهما كان عددها يبلغ 

  .)90 (األلوف، فغري داخلة يف تقومي ماهيته، فظهر الفرق بني العلم مباهية اجلسم والعلم بكميته
ى أن لكل جسم حّيزا طبيعيا، إال ثابت بن هذا، وأما أحكام األجسام، فقد اتفق الفالسفة عل

فمذهبه عجيب حسب الرازي، لذلك أورده قبل الرّد على الفالسفة، ومما )  هـ288ت (قرة 
جاء فيه، أن األرض طالبة للمكان الذي هي فيه، فهذا باطل، ألنه ال شيء من األمكنة حال 

 مث حصلت األرض يف واحد خيص ذلك املكان دون غريه، لو افترضنا أن كل األماكن خالية،
منها اتفاقا، فهي تقف فيه، وال تنتقل إىل غريه، باعتبار أن كل األماكن على السواء، وقد 
ضرب مثال باملدرة، حيث إذا رميت إىل جانب عادت إىل جانب األرض، فألن اجلزء من 
عنصر يطلب األجزاء األخرى من ذلك العنصر، أي يطلب الشيء شبيهه، حبيث إذا وضع 
أجزاء األرض يف موضع من اخلالء املتوهم سابقا، ووضع الباقي يف موضع آخر، فالبد أن 
جيذب الكبري منها الصغري، وسيحصل هذا يف مجيع احلاالت اليت ميكن افتراضها، كأن تصري 
األرض نصفني، ووقع كل منهما يف جانب، فيكون طلب كل واحد منهما مساويا لآلخر، مما 

 الوسط، وأما إذا رفعت األرض إىل فلك الشمس، مث أطلق حجر من املوضع جيعلهما يلتقيان يف
وهكذا . الذي هي فيه اآلن، فإن ذلك احلجر يرتفع إليها لطلبه للشيء األعظم، الذي هو شبيهه

يطلب كل جزء األجزاء طلبا واحدا، فيلزم من ذلك استدارة األرض وكريتها، والطلب يكون 
  .)91(للمركز 

 ثابت بن قرة يبدو صحيحا، ألن ذلك ما يثبته العلم يف العصر احلاضر، على أن وبالفعل، فقول
األجسام تنجذب من جنس األرض إليها، وهو ما يسمى بقانون اجلاذبية، كما أن الرازي على 

بأن حصول األجرام يف أحيازها تابع لطبائعها، وهو قول باطل، ألن : حق أيضا ملا رد على قوله
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سببا، ومبا أنه ليس هو نفس اجلسمية العامة، بل هناك خصوصية زائدة ذلك احلصول يقتضي 
  .)92 (عليه هي املطلوبة

هذا، وأما رّده على الفالسفة املشائني، فإن اجلسم لكي يكون له حيز معني، البد له من 
خصوصية تقتضي ذلك احليز املعني، لو قدر اجلسم خاليا عن مجيع العوارض، فإما أن حيصل يف 

مكنة أو ال حيصل يف شيء منها أو حيصل يف مكان معني، واألول والثاين حماالن، كل األ
والثالث يعين ذلك املكان املعني وهو املكان الطبيعي، ولكن استدعاؤه لذلك املكان إما أن 
يكون جلسميته أو للوازمها، فيكون كل جسم فيه، وأما إن كان ألمر آخر غري الزم، فاتصاف 

إن حصل فهو حمال، وإن جاز فيجوز أيضا أن ال يكون شيء من األمكنة اجلسم بذلك األمر 
مستحقا له، وبافتراض حصول اجلسم يف املكان املعني، فإنه قبل حصوله فيه كان يف مكان 

وهذا يعين أن ال يلزم . آخر، أو موصوفا بصفة أخرى ألجلها حصل يف هذا املكان ال يف غريه
 لصورة أخرى تتقدمها، فاجلسمية لذاهتا تقتضي صورة من حصول صورة معينة، أن يكون ذلك

مبهمة، مث ختصصها يكون باألسباب غري الالزمة للجسمية، كما جيوز أن تقتضي اجلسمية لذاهتا 
  .)93(حيزا مبهما، يكون ختصصه باألسباب غري الالزمة للجسمية 

وعليه ثالث . لصورةبأن اجلسم مركب من اهليوىل وا: هذا، ويبطل الرازي أيضا قول الفالسفة
  :حجج على بطالنه

لو كان اجلسم يف ماهيته مركبا من جزأين، لكان لكل واحد منهما : احلجة األوىل
باعتبار أن الواحد منهما ميتاز عن اآلخر، فيلزم إما أن يكون كل واحد . حقيقة ووجود قائم

نهما حجما، منهما حجما، وإما أن يكون الواحد فقط حجما، وإما أن ال يكون واحدا م
  .)94 (فثبت أن اجلسم ليس مركبا من اهليوىل والصورة. والكل باطل

هيوىل اجلسم البسيط إما أن تكون واحدة أو كثرية، والقسمان باطالن، : احلجة الثانية
فبطل القول باهليوىل، وإذا كان اجلسم مركبا منهما افتراضا، فتكون هيوىل اجلسم البسيط قبل 

ا واحدة أو متعددة، ومبا أهنما فاسدان، فثبت أن اجلسم ليس مركبا من وقوع القسمة فيه، إم
  .)95 (اهليوىل والصورة
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 القول باهليوىل فاسد أصال، ومادام اهليوىل تقبل االتصال واالنفصال، ومها :احلجة الثالثة
صفتان تتعلقان باحليز واملكان واجلهة،وكل ما هو كان كذلك، فهو جسم ومتحيز وله جهة، 

لتايل لو كانت للجسم هيوىل، لكانت هي عني اجلسم، وهو حمال، عندئذ ميتنع أن يكون وبا
  .)96 (للجسم هيوىل

وإذا كانت اهليوىل عند أكثر الفالسفة مشروطة لألجسام العظيمة احملسوسة، غري أهنم اختلفوا 
عند اهللا هي اجلزء الذي ال يتجزأ، ومنهم من جعلها خملوقة من : فيها ما هي؟ فمنهم من قال

إن األجزاء املكونة : تعاىل، مث يؤلفها، مث يرتبها، حىت تؤلف األجسام العظيمة، ومنهم من قال
كانت متفرقة واقعة يف : لألجسام قدمية، وهؤالء اختلفوا وانقسموا إىل فريقني، أحدمها قال
كانت : قالوثانيهما . اخلالء من األزل إىل الوقت الذي مجعها اهللا تعاىل وخلق العامل منها

جمتمعة، مث أنه تعاىل فرقها، وميز بعضها عن البعض اآلخر، فجعل من بعضها فلكا، ومن البعض 
وهو قول من اعتقد أن السموات واألرض حمدثة بسبب التركيب . اآلخر نارا وهواء وغريمها

  .)97 (والشكل، وقدمية حبسب اهليوىل
املثبتني للهيوىل، وقد كان اعتراضه قويا، ولكن الرازي أبطل هذا التفسري، بعد أن ذكر دالئل 

بالدالئل اليت أقامها على امتناعها، ومن أراد املزيد من املعرفة يف أمر اهليوىل، فعليه بكتبه 
  .الفلسفية والكالمية

 الذي يشهد -هذا، لكن العجب كل العجب أن يدعي بعض الباحثني يف هذا العصر 
الرازي وضع تعريفا للجسم بدل تعريف املتكلمني،  أن -التقدم العلمي ودقة مناهج البحث 

وذلك التعريف يف احلقيقة هو تعريف الفالسفة عموما، مث زعموا أنه آثر يف كتابه املباحث 
 )98(املشرقية الفالسفة على املتكلمني، ملا أخذ بنظرية اهليوىل والصورة يف تفسري اجلسم الطبيعي

عدما تبني أن هناك عالقة بني القول بقدم املادة وأزلية مث ميتد هذا الزعم إىل أن يصري هتمة، ب
العامل،مع العلم أنه قد انتقد الفالسفة بشدة يف مسألة تركب اجلسم من اهليوىل والصورة، كما 

  .مّر قبل قليل
إن مثل هذه التهم والشبهات ال تغين أصحاهبا يف شيء، ألن الرازي كان دائما خبالف 

 قوية نظرية اهليوىل والصورة، وإمنا ذكرها يف كتبه من أجل البحث ذلك، فهو ينفي ويبطل بأدلة
  .واالستقصاء، وهو الشيء الذي عجز هؤالء عن إدراكه
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هذا، وأما موقفه من نظرية اجلوهر الفرد، فهو متردد، بسبب مناهج ومواضيع البحث، 
ملتكلمني فهو ينفيه، أي أنه يثبته مرة وينفيه مرة أخرى، إذا تعلق األمر بالرد على بعض أقوال ا

وإذا وجد نفسه أما إشكاالت فلسفية عويصة، أو يتعلق األمر ببعض آراء الفالسفة اليت جيب 
إبطاهلا بطريق اجلوهر الفرد، فهو يثبته، والعموم أنه يثبته يف كتبه الكالمية، وينفيه يف كتبه 

  .الفلسفية كفيلسوف
  :هذا، وأما خواص وصفات اجلسم، فهي ثالث صفات

جوهر اجلسم له تعلق ببعض مقوالت األعراض، ألن اجلسم ينتهي ببسيط وهو : وىلاأل
قطعه، والبسيط ينتهي خبط وهو قطعه، واخلط ينتهي بنقطة وهي قطعه، فالبسيط ليس هو هناية 
اجلسم، بل هو شيء حيصل به هناية اجلسم وهو كيف، والبسيط واخلط من مقولة الكم والنهاية 

  .من املضاف
عدم تناهي اجلسم، إذا كان اجلسم موجبا لكي يتناهى من ناحية امتناعه أن : الثانية

  .ينفك يف اخلارج، فال ميتنع أن ينفك يف الذهن، لذلك ال برهان على تناهيه
اجلسم مرتب، ألن النقطة هناية اخلط، الذي هو هناية السطح، والذي هو هناية : الثالثة

ح، الذي هو قبل اخلط، واخلط قبل النقطة، وأما اجلسم، فدل هذا على أن اجلسم قبل السط
العكس، فإن النقطة تفعل اخلط، مث اخلط يفعل السطح، مث السطح يفعل اجلسم، فهو التخييل 

  .)99 (على أساس فرض النقطة متحركة
ذات جهة : متحيزة وإذا متيزت باجلهة واملقدار، فيقال: هكذا، إذا متيزت األجسام باحليز، فيقال

أهنا متماثلة يف اجلسمية وخمتلفة يف الصفات القائمة هبا، حبيث :  يف املقدار، وقد يقالومتناهية
يكون بعضها حارا أو باردا، وبعضها رطبا أو يابسا، وبعضها لطيفا أو كثيفا، وبعضها سفليا أو 

  .)100 (علويا
ا ومن اخلصائص األساسية للجسم، أنه مشار إليه، وكل مشار إليه فهو منقسم، ألن م

على ميينه مغاير ملا على يساره، وبالعكس، وكل منقسم مركب، وكل مركب ممكن، واملمكن 
وهذا ميكن أن يكون دليال آخر على بطالن الدعوى السابقة، اليت . )101 (ال يكون قدميا أزليا

  .تتهم الرازي بامليل إىل القول بقدم العامل على طريق الفالسفة
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أن :  ليس جنسا، هذا خبالف الفالسفة ممن يقولومن صفات اجلسم أيضا عنده، أنه
ولكن هذا . اجلوهر حممول على ما حتته محل املقّوم، أي محل اجلنس على أنواعه، وأفراد أنواعه

  .)102 (ليس حقا، ألن اجلنس قد حيمل محل اللوازم غري املقومة، فلذلك ليس جبنس
  :يوقد استدل على نفي اجلوهر أن يكون جنسا، خبمسة أدلة، ه

أن املوجود ال يف موضوع ال ميكن أن يكون جنسا ، لو كان جنسا، : الدليل األول
لكان امتياز كل واحد من أنواعه عن اآلخر بفضل ذلك الفصل، ومادام الفصل ال يكون 

حينئذ يكون اجلنس من ماهية . عرضيا المتناع كون العرض جوهرا، فوجب أن يكون جوهرا
لنوع يف طبيعة اجلنس، فوجب امتياز الفصل عن النوع بفصل الفصل، ويكون الفصل مشاركا ل
  .آخر، ويلزم التسلسل وهو حمال

إن وجود املاهية ال يف موضوع، يفيد سلب الكون عن املوضوع، وأن : الدليل الثاين
تلك املاهية مقتضية لذلك السلب، وهذا االقتضاء يعين جيوز أن تكون الطبيعة اجلنسية هي ذلك 

كما أن .  بني اجلنس كجزء من ماهية النوع، وذلك السلب احملض قد ال يفيدالسلب، لتعارض
أصل االقتضاء إذا مل يكن ثبوتيا، فيمتنع أن يكون داخال يف ماهية النوع، فيمنع أيضا أن يكون 

  .اجلوهر جنسا
 ملا ثبت أن حقيقة اهللا تعاىل عني ذاته، فدل ذلك على أن املاهية مىت :الدليل الثالث

.  األعيان، فهي ال يف موضوع، فلو كان هذا املعىن جنسا، للزم كونه تعاىل مركباكانت يف
  .وذلك حمال

 لو كان اجلوهر جنسا، لكان العقل مركبا من اجلنس والفصل، كما :الدليل الرابع
  .ميكن أن يصدر عن األول أكثر من واحد، وذلك عندهم حمال

ه، فيمتنع عليه الدخول حتت شيء من  إذا كان اجلوهر بسيطا يف ماهيت:الدليل اخلامس
األجناس، ألن الداخل فيها يكون مركبا، ومادام البسيط ليس مركبا، فاجلوهر ليس جنسا، وأما 
. إن كانت ماهيته مركبة، فوجب أن يكون له بسائط، حبيث كل واحد منها يكون جوهرا

  .)103 (عندئذ يعود الكالم السابق، فثبت أن اجلوهر ليس جنسا
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اجلوهر ال ضد له، ماعدا اجلواهر الصورية، ففيها إشكال ، ألن الصور متضادة وكذلك 
كالنارية واملائية واألرضية واهلوائية، ولكن الفلك ليس لصورته ضد، وهذا هو وجه اإلشكال 

  .)104 (هنا
الصفات الثبوتية ، وثانيهما : أحدمها. وميكن القول أن الرازي ذكر نوعني من اخلواص لألجسام

صفات السلبية، فاألوىل كالتحيز والتناهي والتماثل وكوهنا مشار إليها، وأما الثانية، فمثل ال: 
  .عدم وجود الضد، ونفي اجلنسية ونفي كوهنا من البسائط

   .أصناف اجلواهر: املسألة اخلامسة
اجلوهر عند الرازي ينقسم إىل قسمني، إما أن يكون يف حمل، وإما أن ال يكون يف حمل، 

فينقسم بدوره إىل ما يكون . كون يف احملل هو الصورة اجلسمية، والذي ليس يف احمللوالذي ي
فإن كان حمال، فهو اهليوىل، وإن مل يكن حمال،فال خيلو إما أن يكون . حمال لشيء أو ما ال يكون

مركبا من اهليوىل والصورة وهو اجلسم، وإما أن ال يكون، وإن مل يكن فال خيلو إما أن يكون 
  .)105 (قة باحملل والتدبري والتحريك وهو النفس، وإما أن ال يكون له ذلك وهو العقلله عال

وميكن وضع هذا التقسيم للجواهر يف املشجر من أجل توضيح القسمة واملعرفة بأصنافها 
                           .وعددها
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  اجلوهر                                     
  
  ال يف حمل                                        يف حمل  
  

  ال يكون حمال          حمل لشيء                             الصورة
  اجلسمانية

  اهليوىل
        ليس مركبا منهما     مركب من

  اهليوىل والصورة   
  لهليس         له عالقة                   

  عالقة باحملل        باحملل              اجلسم
    

   العقل       النفس      
إن هذا املشجر يعكس أصناف اجلواهر وعددها وهي مخسة، الصورة واهليوىل واجلسم 
والنفس والعقل، ولكن الرازي عند حتليلها ودراستها قد تناوهلا يف ثالثة فنون، الفن األول يف 

الفن الثاين يف النفس، والفن الثالث يف العقل، وقد فعل هذا، ألن اجلوهر قد يكون األجسام، و
كليا أو جزئيا، وقد يكون أيضا مركبا أو بسيطا، وألن جوهر اجلسم يتضمن اهليوىل والصورة، 
لذلك مجعها يف فن واحد، وهو الفن األول، باعتبار اجلسم مركب من اهليوىل والصورة، وقد 

  .طريقة يف مجيع مصنفاته الفلسفيةاستخدم هذه ال
كما يعكس هذا املشجر أيضا أصناف اجلواهر وأقسامها، فمنها ما هو ظاهر التركيب 
كاجلسم، ومبا أن املركب قابل للقسمة فما هي قسمة اجلسم ؟ فاألجسام كوهنا قابلة للقسمة، 

 متناهية أو غري ألهنا مركبة، واملركب هو املؤلف من أجسام جزئية، قد تكون هذه األجزاء
متناهية، باعتبار أن القسمة يف املركبات املمكنات قد تكون بالفعل أو ليست بالفعل، وكل 

  :واحد من القسمني إما أن يكون متناهيا أو غري متناه، فيلزم من هذا أربعة أقسام معتربة، هي
  .أن يكون يف القسم أجزاء متناهية بالفعل: األول
  .اء غري متناهية بالفعلأن يكون فيه أجز: الثاين 
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  .أن ال يكون فيه أجزاء حاصلة بالفعل، بل بالقوة وتكون متناهية: الثالث 
  .)106 (أن يكون فيه أجزاء غري متناهية بالقوة: الرابع 

وبناء على هذه االعتبارات، فإن اجلسم ينقسم إىل بسيط ومركب، واجلسم البسيط يرسم على 
  : وجهني

أن اجلسم مركب من اهليوىل والصورة، أما من قال :  يقولهو مذهب من ال: أحدمها 
ذلك، فال يستقيم عليه هذا الرسم، ألن اجلسم هاهنا له جزء مادي وجزء آخر صوري، هلذا 
البد من قيد آخر لدى الرازي، كالقول بأنه الذي يكون جزؤه اجلسماين مساويا لكله يف 

  .االسم واحلد
أجسام خمتلفة الطبائع، مبعىن إن اجلسم البسيط هو ما أنه الذي مل يتركب من : وثانيهما 

ال تكون حقيقته مركبة عن أجسام خمتلفة الطبائع، كاألجسام الفلكية أو العنصرية، خبالف 
اجلسم املركب، فإنه مؤلف من أجزاء خمتلفة الطبائع كبدن اإلنسان، وال شد أن هذه األجزاء 

  .)107 (حاصلة بالفعل ومتناهية
، لقد اعترب الرازي قول أرسطو خبروج املوجودات من القوة إىل الفعل، يتفق متاما         هذا

مع ما جاء يف القرآن الكرمي، حيث أن املشائني يعتربون أن اجلسم البسيط يف نفسه شيء 
التقطيع : واحد، وأن اخلروج من القوة إىل الفعل يكون باألسباب املوجبة لذلك، وهي

، مبعىن أن األجسام قابلة لالنقسامات، إما متناهية أو غري متناهية، واختالف األعراض والتوهم
اهللا تعاىل قادر على املقدورات غري املتناهية، : لذلك يفهم من هذا املذهب، ما يفهم من قولنا

ولكن حدوث ما ال هناية له حمال، ألن املراد هو أن قادرية اهللا تعاىل ال ينتهي إىل حد إال ويصح 
  .)108 (منها اإلجياد

  :وأما قسمة اهليوىل فلم يذكر هلا أقساما، بل ذكر مراتب، هي
هيوىل الصناعة، وهي األجسام اليت يعمل منها، وفيها الصانع صناعة ما، : األوىل 

كاخلشب للنجار، واحلديد للحداد، ألن املادة هي اهليوىل، وأما الصورة فهي األشكال اليت 
  .تطبعها

النار واهلواء واملاء والتراب وهي املادة اليت تتكون منها هيوىل الطبيعة، ك: الثانية
  .الكائنات الواقعة حتت فلك القمر، كاملعادن والنباتات واحليوانات
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هيوىل الكل، أي اجلسم املطلق الذي منه حيصل العامل اجلسماين، كاألفالك : الثالثة
  .والكواكب واألركان األربعة

خالف، ألهنا عند البعض هي أجزاء ال تتجزأ، وعند اهليوىل األوىل، وهي حمل : الرابعة
  .)109 (اآلخرين ذات قائمة بنفسها، حيث حتل فيها اجلسمية فيتولد اجلسم

وهو حمق ملا مساها مراتب، لبيانه هلا على أهنا متتاز كل واحدة من تلك األنواع مبرتبة، حيث بدأ 
ل هذه املراتب أقسام اهليوىل وأنواعها، من اهليوىل األدىن متدرجا إىل األعلى، ويف احلقيقة متث

  .وهو املطلوب
واملسماة يف اصطالح الفالسفة . هذا ، وأما اجلواهر غري املتحيزة، فهي النفوس والعقول

باملفارقات، ويف اصطالح اآلخرين باألرواح، ومبا أن جواهر العقل أو العقول اجملردة ليست 
وأما النفوس . ألجسام على سبيل التصرف والتدبرأجساما وال حالة يف األجسام وال متعلقة با

اليت هي جواهر جمردة يف ذواهتا عن اجلسمية واحللول يف اجلسمية، خبالف العقول، فهي متعلقة 
باألجسام على سبيل التصرف والتدبر، وهي تنقسم إىل قسمني، إما أن تكون مدبرة لألجسام 

  .يح جوهر النفس والعقل يف الفصل املقبلوسيأيت توض. )110(الفلكية أو لألجسام العنصرية 
هكذا، يكون الرازي قد قدم فلسفته الطبيعية يف صورة اجلواهر واألعراض، ألن مباحث فلسفته 
الطبيعية تقتضي النظر فيهما، وقد بذل جهودا كبرية يف بيان فروعها وفروع فروعها إىل أبسط 

الل بيانه ملدى مطابقة تقسيمات شيء منها، وخواصها وأحكامها، وتظهر تلك اجلهود من خ
اجلواهر واألعراض العقلية لألشياء الطبيعية، فال يستهان مبسامهته يف هذا اجلانب، حيث أجاد يف 

  .التعريف مبكونات اجلواهر واألعراض
وقد ساعدته يف ذلك معرفته اجليدة بالعلوم الطبيعية املختلفة يف حتليل اجلواهر 

 فلسفته الطبيعية، كما أنه قد ميتد هذا إىل اإلفادة واإلجادة يف واألعراض، وهو األمر املهم يف
جماالت أخرى كالعلم اإلهلي، ألن احلقيقة كل ال يتجزأ، وأن فلسفة الطبيعة حلقة من حلقات 
الفلسفة العامة، وقبل االنتقال إىل العلم اإلهلي، فالبد من الوقوف على الفلسفة االجتماعية أو 

  .جتماعية، لنتعرف على آراء الرازي يف اإلنسانياتما يسمى بالعلوم اال
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  الفصل الثالث

  

  آراء الرازي يف اإلنسانيات
  
  
  
  
  
  
  

كسب يديها  فإهنا ومىت تغذت النفس "
ال جتد  حالوة اجلود والوهب، وتكون 
ممن أكل من حتته، والرجل من أكل من 

  ." فوقه
من رسالته إىل  حمي الدين بن عريب

  الرازي
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إن القاسم املشترك يف اإلنسانيات هو النفس،  وأمرها قد حبثه الرازي يف فلسفة الطبيعة، 
م عن موقعها من أقسام املمكنات يف الفصل ألهنا تتعلق بقسم املمكنات، وقد تقدم الكال

السابق، حيث أن املمكن إما قائم بالنفس أو قائم بالغري، والقائم بالنفس إما أن يكون متحيزا 
أو ال يكون متحيزا، فاملوجودات اليت ال تكون متحيزة هي املسماة يف اصطالح الفالسفة 

  .باملفارقات، ويف اصطالح أهل العقائد باألرواح
نفس تتميز بكوهنا تؤثر وتتأثر معا، خبالف املوجودات األخرى اليت منها ما يؤثر وال وال

  .يتأثر وهو واجب الوجود لذاته، ومنها ما يتأثر وال يؤثر وهو اهليوىل
ولقد توسع الرازي يف الكالم عن النفس يف مؤلفاته الفلسفية والكالمية، مع ذلك قد 

، حيث خلص فيه مجلة آرائه يف حقيقة النفس "س والروحكتاب النف"وضع كتابا خاصا هبا مساه 
ومصريها، مث حبث أفعاهلا، وبّين كيف تكون تلك األفعال خرية أو شريرة، حسنة أو قبيحة، 

  .كما حبثها من جهة اجلزاء الذي يستحقه كل فعل
لذلك يكون قسم هام من الكتاب املذكور له متعلقات بعلم األخالق، ألنه حبث فيه 

لنفس حبثا أخالقيا، هلذا ال بد من النظر يف تصوراته للقيم األخالقية، وما مييزها عن أفعال ا
  .األفعال غري اإلنسانية، كأفعال النفوس الكلية اجملردة، يف مقابل النفوس السفلية املادية

ومن مجلة أفعال النفوس البشرية وعقوهلا، أهنا تصنع التنظيم االجتماعي باإلرادة والعلم، 
ق السياسة، وهلذا جيب حبث هذا اجلانب اإلنساين أيضا، لذلك يكون موضوع هذا وبطري

الفصل يف النظر يف مسائل النفس كنفس، ويف مسائل قيم أفعاهلا، ويف مسائل سياستها، وسوف 
  .يعاجل كل قسم من هذه األقسام يف مبحث خاص
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  .يف علم النفس: املبحث األول
ث الفلسفة الطبيعية، فإنه من هذه الناحية يعترب ملا كان مبحث النفس واحدا من مباح

مكمال للكالم يف تلك الفلسفة، وسيجري البحث عن مكانة النفس بني املوجودات، من خالل 
النسق املعتاد نفسه لدى الرازي وحتليل األمور الطبيعية بطريق العقل، وإن كان يستعمل احلجج 

  .وزن العقلالسمعية أيضا، فال مناص عنده من أن تكون على 
واجلدير بالذكر أن مبحث النفس وارد يف مجيع كتبه الفلسفية والكالمية، ألن النفس 
جزء من عامل الطبيعة وقد خصها جبزء يف كتاب املطالب العالية، وهو اجلزء السابع، وألهنا من 

ها وماهيتها لذلك فال بد من النظر يف أحكام. الناحية الكالمية متثل مدار اإلميان بالبعث والقيامة
وقواها وأقسامها ومرتبتها ومصريها، وهذه املوضوعات متنوعة وشاملة ملا هو له تعلق 

  .بالطبيعيات، ومنها ما هو له تعلق مبا وراء الطبيعة
      وهذا يعين أن البحث يف النفس واسع جدا، ويقتضي النظر فيها من جهات كثرية، 

ل قسم منها واسعا إىل حد كبري، وال ميكن تتبع وقد تنقسم إىل أقسام متعددة، حبيث يكون ك
  .مجيع أجزاء فروعه وتفاصيل أخرى فيه، ورمبا يقتضي ذلك دراسة خاصة

وأما املراد هنا، فهو الكشف عن آرائه يف النفس، بالتعرف أّوال على حقيقة النفس 
ن حّدها البشرية، حبكم أهنا نفس مكلفة، خالفا لنفوس املوجودات األخرى، وذلك بالبحث ع

وأقسامها أو مراتبها، مث النظر يف النفس البشرية وقواها وجتردها ومصريها، وسوف يكون 
  : البحث يف هذه األمور يف مسائل على النحو اآليت

  .يف حد النفس: املسألة األوىل
      إن تعريف النفس عند الرازي فيه ريب كبري، ألهنا جوهر جمرد، وليس هلا جنس 

عريفها باحلد ممكنا، كما أهنا هلا تعلق باجلسم من ناحية أفعاهلا، فيكون وفصل حىت يصري ت
اإلشكال هل النفس تضم يف ماهيتها اجلسم أم ال؟ فينبغي على كل تعريف هلا أن يأخذ بعني 

  .االعتبار مجيع اجلوانب أو األبعاد اليت يتكّون منها اإلنسان
فوجد أنه غري دال على حقيقتها، وليس      وملا نظر يف تعريفها لدى فالسفة املشائية، 

شامال جلميع النفوس اليت يقولون هبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تعريفها غري ممكن 
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أصال، على الرغم من نقده لتعريف الفالسفة وهتذيبه، فلم يسلم بإمكان تعريفها، هلذا البد من 
  .ف النفس، ورفضه للتعريف أصالحبث موقفه من هاتني اجلهتني أي نقده للفالسفة يف تعري

الحظ الرازي أن تعريف الفالسفة للنفس، بكمال أّول جلسم طبيعي آيل : املوقف األول
هذا التعريف عنده خمتل، ألن حّده ال يتناول مجيع النفوس اليت يقولون هبا، . ذي حياة بالقوة

رج عن هذا التعريف، وقد كالنفوس الفلكية، وحىت لنفوس الكائنات احلية املعروفة، منها ما خي
  :ذكر دالئل كثرية يف إبطال هذا التعريف

:  منها أن األوائل مسوا القوى اجلسمانية املباشرة لتحريك األفالك نفوسا، ويقولونـ
الكل حي وله نفس ناطقة، فلم يلتفتوا إىل القدر التافه واملائت من الكل حىت ميتنعوا ألجله من 

كما أن هذا التعريف ميكن أن يؤخذ فيه اجلسم يف حد النفس، إطالق صفة احلياة على الكل، 
  .)1(وألن النفوس الفلكية ال تنفعل باآلالت

 ومنها أن النفس مسيت كذلك، ألهنا تفعل فعال ما فقط، هلذا ميكن القول أن كل قوة ـ
نفس، وإذا صارت كل قوة يف الطبيعة نفسا، فهو حمال بداللة االستقراء، وإال كانت القوى 

وأما إن كان املراد بذلك القوة الفاعلة بالقصد، فستخرج النفس . أكثر من األشياء األخرى
النباتية، وتبقى النفس احليوانية والفلكية، وإذا كان املراد منها القوة الفاعلة أفعاال متقابلة، 
فستخرج النفس الفلكية، فكلما زاد شرط من الشروط، إال ازداد مفهومها ختصصا أو 

  .لذلك من الصعب إجياد تعريف جامع مانع هلا. )2(ااحنصار
 ومنها أن تعريف النفس بالكمال أوىل من تعريفها بالصورة أو بالقوة، ألن أصل ـ

النفس يتضمن قوة اإلدراك، وهي انفعالية وقوة التحريك وهي فعلية وليس واحدة من القوتني 
وة عليهما باالشتراك، خالفا للفظ أوىل من األخرى، لدخوهلما معا يف حّدها، وألن وقوع الق

الكمال، فهو يقال عليهما بال اشتراك، أي أن الكمال اسم هلا من حيث استكمال كمال 
وأما . النوع، وهذا يعين أن تعريف الشيء من مجيع جهاته أوىل من تعريفه ببعض جهاته فقط

 البدن عند الرازي، تعريف النفس بالصورة، فهو غري الئق، ألن النفس اإلنسانية غري حالة يف
  .)3(فال ميكن أن تكون صورة فيه، عندئذ يكون تعريفها بالكمال أوىل

 ومنها أن الرازي ال يعترض على صفة الكمال، وإمنا ال يوافق على باقي الصفات، ـ
خاصة ترتيبها، ألن هذا الكمال جلسم طبيعي، ال يعين كل جسم طبيعي، حيث أن النفس 
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نصرية واملركبات الناقصة املعدنية، بل الكمال يكون للجسم الطبيعي ليست كماال للبسائط الع
الذي تصدر عنه كماالت ثابتة بواسطة آالت، فيكون هذا التعريف غري دقيق، ألنه يشمل 
أجساما طبيعية ليس هلا نفوس، وأما إضافة اآليل فيجعل هذا التعريف النفوس الفلكية خارج 

  .)4(التدائرة مفهوم النفس، خللوها من اآل
مل ال جيوز أن يقال إن احلياة هي هذا الكمال؟ : ومنها أن إضافة صفة احلياة لقول قائلـ

ليست حالّ ناجعا، لذلك أجاب الرازي، أن األجسام منها ما اختص بصدور اآلثار عنها على 
هنج واحد، ويسمى ذلك نفسا،ومنها ما مل خيتص هبا، فال بد من وجود قوى خمصوصة، ألن 

ياة يقتضي ذلك، كما أن اسم النفس ال يقال حبسب الذات بل لكونه مبدأ للحركة معىن احل
  .)5(والفعل
 ومنها أن جوهر اإلشكال يف هذا التعريف هو أنه يتضمن اجلسم كجزء من هوية ـ

النفس، بينما الرازي يرى أن النفس غري البدن، ألهنا تتربأ منه عند زواله، لذلك يكون هذا 
ىل النفس من حيث عالقتها بالبدن، وهي تفعل يف األجسام أفعاال خمصوصة التعريف قد نظر إ

  .)6(ال من حيث ذاهتا وجوهرها
 ومنها أن ماهية النفس ال خترج عن أربع احتماالت، عندما يشري كل واحد بقوله ـ

، إما أن يكون جسما أو جسمانيا أو ال جسما وال جسمانيا أو مركبا منهما تركيبا ثنائيا "أنا"
إن كان جسما، فهو إما هذا املشار إليه أو فيه أو خارجا عنه، وإن كان جسمانيا . و ثالثياأ

فإما أن يكون صفة هلذا اجلسم أو جلسم يف داخله أو جلسم خارج عنه، وملا اتفق احلكماء 
على تفسريه . )7(املعتربون على أنه ليس جبسم وال جسماين، فإن الرازي يأخذ هبذا القول

  .أيت يف املسألة الثالثةاخلاص، وسي
 ومنها أن ما يكون ال جسما وال جسمانيا يقتضي أن يكون معلوما بالضرورة بغري ـ

آالت، ومن هنا يظهر للرازي، أن هذا املعلوم بالضرورة غين عن التعريف، ألن تعريف الواضح 
، وهو مع باخلفي غري جائز، وألن علم كل واحد بذاته املخصوصة أظهر من علمه هبذا التعريف

يقر بأن ما له حد كان تعريفه به أوىل من تعريفه بالرسم، هلذا فإن تعريفها إذا كان . ذلك
جمعوال لبيان ماهيتها فهو غري ممكن، كما تقدم، وإذا كان جمعوال هلا من حيث ُتَدبُِّر البدن، فال 
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درج فيه مجيع يصح أيضا، ألنه حيتاج إىل بيانات، ويف مجيع األحوال ال ميكن ذكر تعريف تن
  .)8(النفوس، وإن كان املراد به جمرد تفسري للفظ النفس، فاندفعت اإلشكاالت

لقد كانت هذه التقريرات تدل على فساد تعريف الفالسفة للنفس، وثبت عنده أن 
  .النفس غري قابلة للتعريف، ألهنا واضحة بذاهتا، وتدرك نفسها دون واسطة

ر كل واحد منا هبويته املخصوصة شعور بديهي  يرى الرازي أن شعو: املوقف الثاين
  .)9(أويل، لذلك تكون النفس غنية عن التعريف والكسب والطلب

أنا : حينما يقول" أنا"وقد استدل على إثبات ذلك، باستقراء كل واحد لنفسه، بقوله 
فعلت وأنا مسعت، وأنا أدركت، وهي إشارات إىل األنا اليت تسمى بالنفس، وهي أعرف 

ء لإلنسان نفسه، ألن علمه بغريه يتوقف على علمه بنفسه، والعكس غري صحيح، مبعىن األشيا
املعرفة بالغري تقتضي بالضرورة املعرفة بالذات العارفة نفسها، خبالف العكس، فإن املعرفة 

  .)10(بالنفس ليست مستفادة من شيء آخر، وإال لزم الدور وهو حمال
ليس خارج املاهية، بل هو " أنا"، باعتبار أن القول لذلك ميتنع طلب معرفة النفس بالدليل

  .)11(يدل على أن العلم بصفة النفس بديهي، وكذلك العلم بذاهتا
وأما من شك يف هذا الدليل الشعوري، باعتبار الشعور ليس شعورا واحدا متعلقا باهلوية 

رارة والربودة، واللذة املخصوصة، وأن االحساسات الظاهرية والباطنية َتِرُد عليه، كالشعور باحل
واألمل، فيجيب الرازي بأن الشعور باهلوية املخصوصة شعور بديهي أويل، قد حيصل عن غفلة 

  .)12(باحلرارة والربودة وغريمها، مما يدل على مغايرة هذا الشعور هلذه الكيفيات احلسية
إن النفس : "وهذا املوقف يتفق يف جزء كبري منه مع مفهوم أفالطون للنفس، الذي يقول

حيث يكون القائم بذاته غري قابل . )13("قائمة بذاهتا من أجل أهنا ليست حممولة وال مركبة
للتعريف باحلد، وكذلك بكوهنا ليست مركبة، فيمتنع تعريفها، وأما أهنا ليست حممولة، فيعين 

  .ذلك عند الرازي عدم حلوهلا يف البدن، وإمنا هلا تعلق به فقط
  . أقسام النفسيف: املسألة الثانية

لقد ذكر الرازي تقسيمات عديدة للفالسفة، منها تقسيم ابن سينا الثالثي حبسب 
  .قوى النفس، وهذا املشجر اآليت، يبني تلك األقسام وفروعها
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  .)14(قوى النفس                                    
  

  النفس الناطقة              احليوانيةالنفس                         النفس النباتية       
  

        غاذية       منمية      مولدة     حمركة       مدركة    العقل        العقل 
       النظري       العملي

  الين اهليو-                                                                          
باعثة     فاعلة       من خارج        من داخل                                                           

   بامللكة -                                                                          
   بالفعل-                                                                          

  . املستفاد-                                                                  
   احلس املشترك-  البصر       -                                     

   املصورة-        السمع-            غضبية        شهوانية  
   املركبة-          الشم-                                     

   الوامهة- الذوق       -                                     
   احلافظة- اللمس       -                                     

        
  :قسامللنفس إىل ثالثة أ) م201ت(ولقد أورد أيضا قسمة قالينوس 

  .النفس الشهوانية، وحملها الكبد، وهي أدىن مراتب النفس:  القسم األول-
  .النفس الغضبية، وحملها القلب، وهي أوسطها مرتبة:  القسم الثاين-
  .النفس الناطقة، وحملها الدماغ، وهي أعالها وأشرفها:  القسم الثالث-

فهي . والغضب واإلدراكوأما الشهوة . مث عقب على هذا التقسيم، بأن النفس واحدة
ولكنه مل يعقب على تقسيم ابن سينا بل شرحه . )15(عبارة عن صفات للنفس وليست نفوسا

  .بإجياز ودقة، باعتباره يتناول قوى النفس، وليس جوهرها
   مث ينتهي إىل خالصة، وهي أن النفوس خمتلفة ليس من ناحية قواها فقط، بل حبسب 

نقسم باجلوهر إىل نفوس نورانية علوية، ونفوس كثيفة كدرة، ماهيتها وجواهرها أيضا، وهي ت
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وأما وحدة النفس، فال توجد يف مجيع النفوس العلوية والسفلية، بل موجودة فقط يف النفوس 
الناطقة، ألن نفوس األشخاص ال خيالف بعضها بعضا، إال يف العدد، وهي يف املاهية 

  .)16(واحدة
  : لروح إىل قسمنيوعليه، يقسم النفس املفارقة أو ا

اليت ليست أجساما وال حالة يف األجسام، وليست متعلقة باألجسام على سبيل : األول
  .التصرف والتدبري، وهو العقول اجملردة

اليت تكون متعلقة باألجسام على سبيل التصرف والتدبري، وهي اجلواهر اجملردة يف : الثاين
  : القسم ينقسم بدوره إىل قسمنيذواهتا عن اجلسمية واحللول يف اجلسمية، وهذا 

إما أن تكون مدبرة لألجسام الفلكية، وإما مدبرة لألجسام العنصرية، وأما األرواح 
وأما . املدبرة لألجسام الفلكية، فاألفالك تكون هلا كاألبدان، والكواكب تكون هلا كالقلوب

ضا، فلكل بدن نفس النفوس املدبرة لألجسام العنصرية أو النفوس السفلية، كما يسميها أي
  .)17(واحدة

هذا، وأما الدالئل على وجود تلك األرواح العلوية، فريى الرازي أن العقول والشرائع 
متطابقة يف هذه املسألة، حيث أن هناك روحا مساويا على حد قوله يتوىل نوعا من أنواع 

 العقل حوادث هذا العامل، وتسمى هذه األرواح يف لسان الشرع باملالئكة، ويف لسان
  .)18(بالعقول

ولكن الرازي خيالف الفالسفة، ويرد عليهم يف إظهار النفوس لتصوراهتا يف الوجود 
العيين، حيث ذهبوا إىل أن للطبائع العالية والسافلة غايات طبيعية وهنايات ذاتية، وأن الغاية علّة 

بينما هو يرى أن تلك مباهياهتا لفاعلية الفاعل واستكماله مبا يستدعي التوصل إليه يف فعله، 
  .)19(األرواح مقدورة للقادر الفاعل املرجح، ال للطبيعة

هذا، وأما قسمة النفوس حبسب أحوال قوهتا النظرية، فتنقسم إىل أربعة أقسام، وميثل كل 
  : قسم منها مرتبة معينة، هي

  .النفوس الشريفة املوصوفة بالعلوم القدسية اإلهلية: األول
 حصلت هلا اعتقادات حقة يف اإلهليات واملفارقات ال بسبب برهاين، النفوس اليت: الثاين

  .بل بإقناعات أو بتقليد
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  .النفوس اخلالية من االعتقادات احلقة والباطلة: الثالث
  .)20(النفوس املوصوفة باالعتقادات الباطلة: الرابع

و أضافها، هذا، إن هذه التقسيمات للنفس اليت أوردها عن الفالسفة، واليت ارتضاها أ
وهي إما تقسيم حبسب قواها أو ماهيتها أو شرفها، و ميكن القول أن النفس البشرية تقع يف 

  . احليوانية يف مجيع تلك األقسام-مرتبة وسطى بني النفوس العلوية والنفوس النباتية
  . يف النفس البشرية: املسألة الثالثة

لى الفالسفة يف معرفة حقيقتها، لقد كانت النفس البشرية من املوضوعات الصعبة جدا ع
لذلك اختلفوا اختالفات كبرية، نظرا لطبيعتها املعقدة، وقواها وقدراهتا املتنوعة وعالقاهتا 
باألشياء الكثرية، ولكن كان مدار حبثهم فيها يتعلق يف الغالب األعم يف مشكلة ماهيتها 

  .وعالقتها بالبدن وقواها
املتقدمني عليه كاألرسطيني، فهو قائم على الرد أما موقف الرازي من آراء الفالسفة 

عليها، وإن كان قد وافقهم يف شيء، فال يكون على الوجه نفسه الذي يعتقده الفالسفة، مثال 
أن النفس جوهر ليس جبسم وال جبسماين، ألن األمر لو : ذلك نقده للفالسفة الذين يقولون

ة، وألن اجلوهر اجملرد ميتنع أن يكون له كان كذلك، لكان تصرفها يف البدن ليس بآلة جسماني
: قرب وبعد من األجسام، حبيث يكون تأثريه يف البدن مبحض االختراع دون آالت، لذلك قال

النفس جوهر جسماين نوراين شريف حاصل يف هذا البدن، وبالتايل ميكن أن تكون أفعاهلا 
  .وهذا خمرج جيد. )21(باآلالت اجلسمانية

 يتعارض مع القول بأن النفوس البشرية الناطقة جواهر جمردة عن وهذا املفهوم عنده ال
اجلسمية،وعن احللول يف اجلسم، ألن ذلك يرجع إىل تعلق النفس بالبدن على سبيل التصرف 
والتدبري، مبعىن هي جواهر مفارقة بذاهتا، وقد جعلها كذلك، ألهنا تتميز عن النفوس احليوانية 

  .)22(جساموالنباتية بكوهنا حالة يف األ
هذا، ملا كان هناك تناقض بني القول بأن النفس ليست جسما وال جسمانية، والقول بأهنا 
جوهر جسماين نوراين شريف، فقد حاول إجياد املخرج منه، بالرجوع إىل أصل اخللقة جلوهر 

  كن النفس، وهو كونه عاريا عن الكمالني، أي معرفة  احلق لذاته و اخلري للعمل به، حبيث ال  مي
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للنفس اكتساب هذين الكمالني إال بواسطة هذا البدن، فصار ختليق هذا البدن مطلوبا 
  .)23(هلذه احلكمة

ألنه يقّر أن جوهر النفس ليس . وقد ظن الرازي أنه دفع التناقض، ولكنه زاده وضوحا
 النفس جمردا حمضا، وبالتايل فهو جسماين، كما قال يف كالم سابق، واحلق أنه يتناقض يف ماهية

البشرية، لقوله يف مؤلفاته الفلسفية أن النفس ليست جسما وال جسمانية، وأما يف مؤلفاته 
وهذا تناقض واضح، خاصة أنه يذكر . أن النفس جوهر جسماين نوراين: الكالمية فيقول

  .النفس بإثبات اجلسمانية واجلسم، مث ينفيه
خصوصة املشاهدة احملسوسة، أن النفس هي هذه البنية امل: ولكن رّده على من يقول
  : يتمثل إبطاله بثالثة براهني، هي

إن هوية اإلنسان مغايرة جلميع أعضائه، ألنه قد يدرك ذاته دون : الربهان األول
االستعانة بأعضائه الظاهرة والباطنة، كما أن الذات تكون ثابتة على الرغم من تغري سائر 

  .األعضاء والصفات
إلنسان هبويته بديهي غري مكتسب خبالف علمه بأعضائه، عندئذ إن علم ا: الربهان الثاين

  .تكون هويته مغايرة جلميع أعضائه
إن أعضاء اإلنسان تزيد وتنقص عرب الزمان واملكان، بينما األنا يبقى : الربهان الثالث

  .)24(على ما هو عليه، فثبت أن هويته مغايرة للبنية احملسوسة
أ استداليل ملا حاول إقامة الربهان الثاين على أساس قياس ولكنه هذه املرة، قد وقع يف خط

  : محلي، فوضعه على اهليئة اآلتية
  .علم اإلنسان بأعضائه الظاهرة والباطنة مكتسب

  .وعلم اإلنسان هبويته غري مكتسب                        
  إذن، هوية اإلنسان مغايرة جلميع أعضائه                        

لقياس يتألف من أكثر من ثالثة حدود املشروطة يف القياس احلملي، بل هي إن هذا ا
علم اإلنسان بأعضائه، وعلم اإلنسان هبويته، واملكتسب، وغري املكتسب، لذلك ال : أربعة

  يسمى مثل هذا الوضع للقياس برهانا،  بل رمبا هو تربير  حيتمل أكثر من شك، كما أنه  أورد
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 له يف املقدمتني، وهو املغايرة، فمن أين له أن هوية اإلنسان  حدا يف النتيجة ال وجود
  .مغايرة جلميع أعضائه

وقد ذكر أيضا دليال آخر، على أن النفس البشرية مغايرة للنفس احليوانية، من أجل إثبات 
  :حيث وازن بني إدراك النفسني، فوجدمها خمتلفني، بدليلني. أن هوية اإلنسان مغايرة ألعضائه

  .ن احليوانات ال تعقل الكليات، كاإلنسانإ: األول
إن احليوانات ال هترب من أمل غريها، كاإلنسان، وإمنا هترب من أملها فقط، بعد : الثاين

علمها بنفسها وهذا يدل على أن نفوس احليوانات ليست جمردة، خبالف اإلنسان، فهويته 
  .)25(مغايرة ألعضائه

ما ينفي قوله ومراده، ألنه جعل حقيقة اإلنسان إن الرازي يف هذا االستدالل يستدل على 
جمردة، لو كان األمر كذلك، لكان مالكا، مث إذا كان اإلنسان يدرك الكليات بقوى ويدرك 
اجلزئيات بقوى أخرى، فإن حقيقته ليست واحدة، بل متعددة، وهو ما يتعارض مع قوله بأن 

  .النفس واحدة
 يدرك مطلق األمل، مثلما يدعي، حيث قد كما أن االستقراء يثبت أن من الناس من ال

يوجد منهم من يشاهد آالم غريهم، وهم ال يتحرجون، وال يشمئزون وال يكون لديهم رّد 
فعل، بل بالعكس، قد حيصل لدى بعضهم من يتلذذ مبشاهدة آالم غريهم، مثال ذلك وأد 

خرية، وخري دليل كما أن وأدهن بسبل أخرى حاصل يف العصور األ. )26(البنات يف اجلاهلية
  . على ذلك أيضا َمشاِهُد احلروب اليت تصنعها النفوس البشرية

إن اإلنسان ليس متميزا عن احليوانات بإدراك مطلق األمل، وإال ما أقدم على سفك الدماء 
: وأنواع االعتداءات، اليت تشاهد يف تاريخ البشرية، واملذكورة يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل

 ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك وإذ قال"
إّنا : "وقال أيضا. )27(" الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون

عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان 
لو كان اإلنسان يدرك مطلق األمل، ملا وصفه بالظلم واجلهل، وأما . )28("جهوالإنه كان ظلوما 

  .أنه يدرك الكليات ففيه شك بالنسبة ملطلق احلقائق
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هذا، لقد تراجع الرازي عن رأيه يف هذه املسألة، حيث أنه أثبت تعلق النفس بالبدن 
لشريعة، وقال الفالسفة مبا هو وبالعكس، بسبب املشاكلة واملوافقة بينهما، وملا ثبت هذا يف ا

  .)29(قريب منها، فال يصح تكذيب هذا األمر
ولكن يف رأي الرازي أن تعلق النفس بالبدن ليس تعلق احللول، وليس أيضا كتعلق 
اإلنسان بداره وثوبه الذي يرافقه تارة ويفارقه أخرى، بل ال بد من أن يكون ذلك التعلق تعلق 

ن للنفس أن تفارق معشوقها، مادامت مصاحَبُته ممكنة، لذلك العاشق مبعشوقه، عشقا ال ميك
قسم اإلدراكات حبسب فاعلها، فالنفس تدرك الكليات والبدن يدرك اجلزئيات، فيكون تعلق 

  .)30(النفس بالبدن تعلق التدبري والتصريف، الذي هو أقوى من تعلق العاشق واملعشوق
دن نفسا واحدة، وتكون القوى األخرى وملا كانت النفس مدبرة للبدن، فيقرر أن لكل ب

وأما هل النفوس البشرية واحدة بالنوع أم ال؟ فريى أن . )31(مجيعها معلولة هلا ومتشعبة منها
النفس واحدة وتنبعث منها قوى خمتلفة كثرية حبسب األفعال املختلفة، ألهنا هي املبصرة 

وعلى هذا . )32(واملتذكرة واملدبرة للبدنوالسامعة والشامة والذائقة والالمسة واملتخيلة واملفكرة 
  .األساس يوافق ابن سينا يف القول بوحدة النفس

ولكنه يتراجع أحيانا عن قوله السابق، ألن القطع باختالفها يف النوع صعب، والغالب 
: على الظن أهنا كذلك،واستدل على وحدة النفس بأقوال نبوية، منها قوله عليه الصالة والسالم

ومعىن . )33("ادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالمالناس مع"
احلديث أن هناك من الناس من هو جمبول على الشر والنذالة، ومنهم من  يكون جمبوال على 

  .)34(البخل، وبالضد، هناك من يكون مفطورا على اجلود بالوراثة
باينة مباهياهتا، وهذا من األسباب اليت جتعل وإذا كانت النفوس البشرية خمتلفة باجلوهر مت

بعضها يكون خريا وبعضها اآلخر يكون شريرا، فيمكن قياس األمور األخرى على هذه 
القاعدة، كالبالدة والذكاء واحلرية والنذالة والشرف والدناءة، وأن لكل روح من األرواح 

  .)35(السفلية روحا مساويا هو له كاألب الشفيق والسيد الرحيم
هذا، أما كون النفس الناطقة هل هي حادثة أم ال؟ فإن الرازي يرى فيها اختالفا بني 

أن النفس حادثة، أي تكون موجودة قبل البدن، ولكن : الفالسفة، فابن سينا يذهب إىل القول
القول باحلدوث قد يؤدي إىل القول بالتناسخ، ألن احلدوث إذا كان قد يؤدي إىل القول 

  .)36(ل التناسخ مبين على حدوث النفس، فيلزم الدور بذلك، فإن إبطا
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وملا مسيت النفس البشرية بالنفس الناطقة، فقد كان ابن سينا يعترب هذه التسمية جمرد لقب 
من غري إفادة فائدة معقولة، ولكن الرازي يرّد عليه بأن األمر ليس كذلك، ألن هذه التسمية 

قد تدرك ما هو مالئم أو منايف، دون معرفة غريها تفيد فائدة معقولة، بدليل أن احليوانات 
أحوال تلك املدركات، خبالف اإلنسان فيمكنه معرفة إدراك اآلخر، أنه أدرك شيئا ما، لذلك 

  .)37(فإن وصف النفس البشرية بالناطقة فيه فائدة وليس جمرد لقب
 امتيازات إن املراد عنده من هذه التسمية هو حصول امتياز النفس البشرية إىل جانب

أخرى كالتجرد وبعض القوى املخصوصة والتكليف، هلذا ميكن اعتبارها روحا، ألن املتعلق 
األول للنفس هو الروح، وهو جسم لطيف خباري يتكون من ألطف أجزاء األغذية، بدليل أن 
شد األعصاب يبطل قوى احلس واحلركة، ويرى أيضا أن القلب هو جممع األرواح وهو العضو 

  .)38(هلاالرئيسي 
لكنه، عند استقصائه ملعىن الروح، وجد أنه يدل على معاين كثرية، منها ما قاله املفسرون 

ويسألونك عن الروح قل : "للقرآن الكرمي، أن املراد بالروح سبب احلياة، واستدلوا بقوله تعاىل
ز العقول عن وهذه اآلية دالة على إعجا. )39("الروح من أمر ريب وما أتيتم من العلم إال قليال

  .)40(معرفة حقيقة الروح
  : وأما إطالق لفظ الروح، فهو على وجوه

أنه يقال على جربيل عليه السالم، وكان وصفه بروح القدس تشريفا له وبيانا : أحدها
لعلو مرتبته، ألنه هو الذي كان يبلغ الدين إىل األنبياء، وبه حييا الدين، كما حييا البدن بالروح، 

  . ليه الصفة الروحانية، كباقي املالئكة، لكنها عنده أكمل وأمتوألن الغالب ع
يقال روح القدس أيضا على اإلجنيل، ألن الدين حييا به، ومصاحل الناس تنتظم : وثانيها

  .ألجله
يقال روح القدس أيضا على عيسى عليه السالم ملكانته عند اهللا تعاىل، كان ذلك : وثالثها

بيت اهللا، وناقة اهللا، فاملراد :  الروح إىل اهللا تعاىل كنسبة قولناتشريفا وتعظيما له، ألن نسبة
  .بالروح هنا ما حييا به اإلنسان

لذلك، يظهر أن إطالق لفظ الروح على جربيل واإلجنيل وعلى االسم األعظم كان جمازا 
على سبيل التشبيه، ألن الروح كما عّرفه مرة أخرى، هو الريح املتردد يف خمارج اإلنسان 
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فهو ليس داال على تلك املسميات باحلقيقة، فإطالقه عليها جمرد تشريف وتعظيم . )41(منافذهو
  .ال غري

هكذا، تكون النفس البشرية عند الرازي عبارة عن جوهر لطيف له تعلق بالبدن، قادرة 
على إحداث احلوادث الغريبة، وترغب يف اإلطالع على األسرار الغائبة عن احلس، مما جيعل 

ال البدنية تابعة لألحوال النفسية، وأما قواها وجتردها ومصريها فسيأيت يف املسائل القادمة األحو
  .تباعا

  .يف قوى النفس البشرية: املسألة الرابعة
إذا كان اإلنسان ميتاز عن احليوان والنبات بالنفس الناطقة فال يعين هذا أنه ميلك ثالث 

ة، ألن القوى احليوانية والنباتية تتدبرها النفس نفوس مستقلة عن بعضها البعض، بل نفسه واحد
  .الناطقة، إما نظريا أو عمليا،  مبعىن أن النفس البشرية تصدر عنها اآلثار على هنج واحد

لقد كان الرازي يشبه تعلق النفس بالبدن كتعلق امللك مبملكته، فالنفس الناطقة كامللك، 
كالرعية والشهوة والغضب كالعدو واملنازع يف والبدن كاملدينة، واحلواس كاجلنود، واألعضاء 

  .)42(اململكة
أن النفس البشرية تقوى على الفعل، الذي هو احلركة وعلى : ويف موضع آخر يقول 

وكل واحدة منها تسمى قوة، وأن . االنفعال من احملسوسات واملعقوالت الذي هو اإلدراك
اين، فتحدث الصورة، وإذا انضاف إليها املادة اليت حتلها قد جيتمع منها جوهر نبايت أو حيو

كمال النوع، فصارت ذات كمال، ألن النفس الناطقة ليست صورة للمادة، ولكنها كمال 
للجسم، مثل امللك كمال املدينة، باعتبار أن الداللة على النوع تتضمن الداللة على املادة من 

  .)43(غري عكس
مة ابن سينا، وهي ثالثة أقسام، كما وأما بيان القوى النفسانية فقد عرض الرازي قس

  :سبقت اإلشارة إليه يف املشجر املذكور يف املسألة الثانية، وهذا شرح موجز هلا بوجوه
  : قوى النفس النباتية، وهي: الوجه األول

  . القوة الغادية، هي اليت حتول جسما آخر إىل جسمها-1
  .ة له القوة املنمية، هي اليت تزيد يف جسمها زيادة مناسب-2
  . القوة املولدة، هي اليت تأخذ من جسمها جزءا فتفعل فيه أجساما أخرى شبيهة به-3
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قوى النفس احليوانية، وهي قوتان يف احلقيقة، حمركة ومدركة، وتتفرع : الوجه الثاين  
  : عنهما قوى جزئية

  : تنقسم إىل قسمني:  القوة احملركة-1
ى احلركة طلبا للذة، وهي القوة الشهوانية، وإما إما أن تبعث عل: احملركة الباعثة: األوىل

  .أن تبعث على احلركة طلبا للغلبة، وهي القوة الغضبية
  .وهي تنبعث من األعصاب والعضالت: احملركة الفاعلة: الثانية

  : وهي تنقسم إىل قسمني:  القوة املدركة-2
  . املدركة من اخلارج، وهي احلواس اخلمس: األوىل
 من الداخل، وهي القوى املدركة باحلواس الباطنية، اليت هي احلس املدركة: الثانية

  .)44(املشترك واملصورة واملركبة والوامهة واحلافظة
  : قوى النفس الناطقة، يقال هلا قوتان، مها: الوجه الثالث

  .القوة النظرية، هي استعداد جوهر النفس لقبول الصور الكلية اجملردة: األوىل
  .)45(ملية، هي استعداد جوهر النفس لتدبري هذا البدن وإصالحهالقوة الع: الثانية

هذا، وملا كان اشتغال النفس الناطقة بطلب كمال العلم، فهو لذة يف احلال وسعادة يف 
االستقبال، ألن تصرفها يف العامل اجلسماين مشروط بتعلقها بالبدن، وعليه ال خترج النفوس 

  : البشرية على واحد من األقسام الثالثة
قسم النفوس املستغرقة يف املعارف واألنوار اإلهلية، وهم املسمون يف القرآن الكرمي : األول

وتارة أخرى باملقربني يف . )46(" والسابقون السابقون أولئك املقربون: "بالسابقني يف قوله تعاىل
  .)47(" فأما إن كان من املقربني: "قوله تعاىل
لعاملني، وهي تارة تترقى إىل األعلى  بالعبودية، وتارة قسم النفوس امللتفة إىل ا: الثاين

  .أخرى تترتل إىل العامل األسفل، بسبب التدبري والتصرف، وهؤالء هم أصحاب امليمنة
قسم النفوس املتوجهة فقط إىل العامل األسفل، وأصحاهبا متوغلون يف طلب : الثالث

  .اللذات املادية، وهؤالء هم أصحاب الشمال
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 هذه األقسام طريق خاص لبلوغ درجة ذلك القسم، فطريق القسم األول ولكل قسم من
هو علم الرياضة الروحانية، وطريق القسم الثاين هو علم األخالق، وطريق القسم الثالث 

  .)48(االستجابة لألهواء
لقد كان الرازي مصنفا هلذه األقسام حبسب الدرجات، ورتبها من األعلى إىل األسفل، 

 والتجرد، لذلك تكون النفوس قابلة، إذا توجهت إىل األعلى، وفاعلة إذا على أساس الشرف
توجهت إىل األسفل، وأما إذا توسطت فهي متأرجحة، حينئذ يكون فعل النفس ليس فاضال، 

  . ما دام يؤدي إىل اخللود إىل األرض
هذا، وملا كانت النفس الناطقة تقع يف مرتبة وسطى بني النفس احليوانية والنفس 

الئكية، فال بد أهنا تكون متأرجحة بسبب هذه املرتبة، اليت ال يستطيع اإلنسان أن يتجاوزها امل
أو ينحط عنها، إال يف أحوال خاصة، ومهما يكن طلب اإلنسان للكمال لنفسه من جهيت 

  . النفس والبدن أو العقل واحلس، فإنه إما أن يناله بطريق الكسب أو يكون فيه على اجلبلة
ر أن صفات النفس الناطقة هي مجيع القوى واإلدراكات املذكورة سابقا، وملا هذا، ويظه

كانت اإلدراكات متفاوتة حبسب مصدرها، فال بد أن صفاهتا تكون كذلك، وكلما كان 
اإلدراك أشد واملدرك أشرف، فكانت الصفة احلاصلة منه أشرف وأمت، كالفرق بني اإلدراك 

وى من الثاين، وأن املدرك العقلي أشرف من املدرك احلسي، العقلي واإلدراك احلسي، فاألول أق
  .)49(فثبت أن الصفات واللذات العقلية أشرف من الصفات واللذات احلسية

لذلك جعل الرازي النفس الناطقة جمردة، حىت ال تكون نفسا بال غاية وال تكليف، لكي 
  . وهو موضوع املسألة اآلتيةميكنها من الترقي والصعود إىل املراتب العالية قدر املستطاع،

  .يف جترد النفس البشرية: املسألة اخلامسة
  : لقد افترض الرازي افتراضني متناقضني حلقيقة النفس، ومها

لقد افترض أن النفس جمردة، على أساس أهنا تنتمي إىل العامل العلوي، ومبا أن : األول
 عقل وعاقل ومعقول، وال معىن جزء اجملرد جمرد، فتكون ماهية النفس جمردة، وكل جمرد هو

  .)50(للنفس إال ذلك
وهو أن النفس ليست جمردة، وقد رفض أن تكون النفس جمردة، عندما رّد على : الثاين

  .)51(ألن افتراض جتردها يعين أهنا ال تعلق هلا بالبدن. قول ابن سينا بكوهنا جمردة
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أن الثواب والعقاب حسيني ال : وهذا يعين أنه يرد باألول على املتكلمني، الذين يقولون
. )52(غري، لذلك صنف النفوس يف درجات، وإال تعذر وجود السعادة والشقاء الروحانيني

وبالثاين يرد به على الفالسفة وابن سينا على اخلصوص، بكونه من املسلمني، لكي ينسجم مع 
  .مطالب فهم املسلمني اآلخرين لإلسالم
س، أهنا كمال أول، وهلا قوى كثرية، ومن تلك القوى هذا، لقد مّر سابقا يف تعريف النف

القوة على الفعل يف الكماالت العقلية، حىت تصري نورانية ومشرقة ومبتهجة، وذلك عن طريق 
املواظبة على األفكار الكثرية يف العلوم الدقيقة، وهي توجب كمال حال النفس، وبالعكس 

وعليه إذا كانت النفس عني البدن أو جزءا بالنسبة حلال البدن، فهي توجب نقصانه وهالكه، 
منه فيلزم أن الشيء الواحد يكون سببا للكمال والنقصان معا، وهو حمال، فثبت أن النفس غري 

  .)53(البدن
هكذا، يكون املراد باجملرد هو الذي ليس جبسم وال جبسماين، وهل النفس كذلك؟ وقد 

خذ برأي أو بنائه، أن يعرض اآلراء املختلفة يف جرت العادة عند الرازي أنه قبل اإلقدام على األ
املسألة الواحدة، كما فعل هنا، حيث ذكر آراء الفرق الكالمية وبعض الفالسفة، مث بني حجج 

  . كل رأي بقدر احلاجة إليه
ومن تلك اآلراء ما زعمه املتكلمون من أن النفس أو اإلشارة إىل أنا اجلسم هي هذه 

 مجهورهم، ولكن هذا الرأي وصفه بالضعف، ألن االستقراء يبني أن البنية احملسوسة، كما قال
هذه البنية دائمة التغري والتنقل من حال إىل حال آخر، ومن الصغر إىل الكرب، ومن الذبول إىل 
السمن، مع العلم أن كل واحد من الناس يدرك ذاته وبقاءها املستمر على الرغم من تعاقب 

  .)54(تلك األحوال عليها
أن النفس غري البدن، فهم الفالسفة، ومنهم بعض املعتزلة واألشاعرة، :  الذين قالواوأما

وحجتهم  يف ذلك، أن العلم باهللا تعاىل غري متحيز وال حال فيه، ألن ذلك العلم غري منقسم، 
وال يصح خالفه، باعتبار أن اجلسم منقسم واحلال يف املنقسم منقسم، ولكن الرازي يرفض أن 

 يف املنقسم منقسما، بل هو باطل، ألن النقطة أو الوحدة أو اإلضافة أو الوجود، قد يكون احلال
  .)55(حتل يف املنقسمات مع ذلك ال تنقسم
أن النفس غري البدن، وخيتلف معهم يف إثبات ذلك، : إذن الرازي يتفق مع من يقول

  : حيث كان يعتمد يف إثبات هذا الرأي على ثالثة أنواع من األدلة، هي
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الدالئل االستقرائية والشواهد املأخوذة من بعض الفالسفة، على أن : لنوع األولا
فهو دليل على خمالفة النفس للبدن، " أنا مسعت"و" أنا جئت"و" أنا: "اإلنسان عندما يشري بقوله

حبيث يكون عاملا بذاته املخصوصة وغافال عن مجيع أعضائه، وبطبيعة احلال يكون املعلوم مغايرا 
ملعلوم، كما أن األعضاء يطرأ عليها التبدل والتغري، بينما النفس تبقى هي هي من أول لغري ا

  .)56(العمر إىل آخره، فثبت أن النفس غري البدن
ومبا أن أحوال البدن تابعة ألحوال النفس، فال بد أن التبدل والتغري الذي يلحق تلك 

 إذا كان العكس صحيحا، أي أن األحوال البدنية يكون ناجتا عن تبدل وتغري النفس، وأما
النفس ثابتة، فإن أحوال البدن تكون كذلك، وملا دلت املشاهدة على حصول التبدل والتغري يف 
البدن، وأن اآلثار احلاصلة يف البدن من فعل النفس، فاإلشكال ما يزال قائما، فإما أن ننكر تأثري 

 النفس، ومبا أن األول حمال، فيبقى النفس يف البدن، وإما أن تكون حبصول التبدل والتغري يف
  . الثاين هو األقرب إىل دفع اإلشكال

الدالئل العقلية على أن النفس غري البدن، حيث أن االعتبارات العقلية دالة : النوع الثاين
  .)57(على قوة النفس أهنا تكون أكمل، كلما كان ضعف البدن أكمل

حيحة يف مجيع األحوال، ألن قوة ولكن قاعدة التضاد بني النفس والبدن، ليست ص
الشهوة النفسانية قد تضعف بضعف أعضاء البدن، أي أن ضعف البدن قد يؤدي إىل ضعف 
قوى كثرية يف النفس، وليس ذلك رغبة من النفس على االستكمال أو للتجرد، بدليل قوله 

قال ريب أنَّا يكون يل . يا زكريا إنا نبشُرك بغالم اُمسه حيىي مل جنعل له من قبلُ َسِميَّا: "تعاىل
قال كذلك قال ربُّك هو عليَّ هيٌِّن وقد . غالٌم وكانت امرأيت عاقًرا وقد بلغُت من الكِرب ِعِتيَّا

  .)58(."خلقُتك من قبلُ ومل َتُك شيئًا
كما أن الشعور باحلاجات النفسية إما أن يكون عن طريق العضوية أو ليس عن طريق 

 الثاين لو كان األمر كذلك، لكان مسعى كل البشر إىل حاجاهتم العضوية، فاألول معلوم، لكن
  .بالطبع، وهو حمال، ألن نفس اإلنسان ناطقة

إن : "واحلق أن هذا املذهب هو مذهب أفالطون، يف كون النفس غري البدن، الذي قال
من شأن اجلسم إذا زدت عليه جسما آخر، زاد يف كميته وثقله، فلو كانت النفس جسما مث 

  .)59("دث باجلسد، كان جيب أن يكون اجلسد أثقل مما يكون إذا مل تكن فيهاحت
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وقد تأسس مذهب الرازي يف احلقيقة على مذهب أفالطون يف أمور كثرية، منها حقيقة 
  : النفس، وأما الدالئل على ذلك من املعقول، فهي أربعة

كل واحد من القول بوحدة النفس يوجب أن تكون مغايرة للبدن، ول: الدليل األول
فيه ختصيص، ومن غري املمكن أن تكون متعددة، على " أنا"أجزائه، ألن اإلشارة إىل الذات بـ

الرغم من أن اإلنسان مركب من أشياء كثرية، مع ذلك فهو واحد بالعلم الضروري، بغض 
النظر عن جهة التركيب، وألن مقام االستدالل يبني أن الغضب واإلدراك والشهوة صفات 

ذات واحدة، وهي ليست متباينة وال هي يف َمَحال خمتلفة، فالغضب حيدث عند حماولة ثالث ل
دفع املنايف، وأن طلب املالئم مشروط بالشعور بكون الشيء مالئما أو منافيا، والذي يكون 
مشعورا به، فال بد أن يكون مدركا، وكذلك املشتهى يكون مدركا، فثبت أن هذه الصفات 

  .موجودة يف ذات واحدة
إذا كان هناك جوهران مستقالن يف الذات الواحدة، فال بد أن يستقل كل : الدليل الثاين

واحد منهما بفعله اخلاص به،فلو كان للغضب جوهر وللشهوة جوهر ولإلدراك جوهر، لكان 
  .غري حاصل، فثبت أهنا ليست مستقلة، وال هي ذوات، بل هي جمرد صفات جلوهر واحد

راك قد يكون سببا يف حصول الغضب أو الشهوة، ألنه إذا كان إن اإلد: الدليل الثالث
املدرك غري الغاضب وغري الذي اشتهى، فظهر أن حصول الترتيب من اإلدراك إىل الشهوة إىل 

  .الغضب يدل على أن الذات واحدة
 ملا كانت حقيقة احليوان أنه جسم دون نفس متحركة باإلرادة، فعلمنا أن :الدليل الرابع

هو املتحرك باإلرادة، ألن احلركة اإلرادية مشروطة بالداعي، والداعي يستلزم الشعور اإلنسان 
خبري يرغب فيه أو شر يرغب يف دفعه، فيكون املتحرك باإلرادة هو نفسه املدرك للخري والدافع 

  .         )60(للمؤذي، فثبت أن النفس البشرية واحدة مهما تعددت قواها وصفاهتا
  . قلية تثبت أن احملرك جلميع األعضاء هو شيء واحد امسه النفسوهذه الدالئل الع
  : الدالئل السمعية، ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع بدورها، وهي: النوع الثالث

إثبات أن النفس غري البدن بآيات من القرآن الكرمي، وهذه اآليات تدل على أن : األول
وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا : "عاىلاإلنسان املخصوص باق بعد موت البدن، يف قوله ت

  . )62("أَخرُجوا أنفَسكُم الَيْوَم: "وقوله تعاىل. )61(" أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون
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لقد استدل الرازي بتلك اآليات على مغايرة النفس للبدن، حيث تتصل به تارة وتنفصل 
. )63("نَّةُ ارجعي إىل ربِِّك راِضَيةً َمرضَيةًيا أيتها النفُس املطمئ:"وذكر أيضا قوله تعاىل. أخرى

" للداللة على عدم موت النفس، ألهنا ترجع إىل عامل القدس دون فناء، وذكر أيضا قوله تعاىل
للداللة على مغايرة الروح للبدن، ألنه خلق البدن . )64("ولقد خلقَنا اإلنسانَ من ُساللٍة من ِطٍين

وال تكونوا كالذين نُسوا اَهللا فأَنساُهم أنفَسُهم : " قوله تعاىلوذكر أيضا. مبراحل، خالفا للروح
ويسألونك عن الروح قُل الروُح من أمِر : "وذكر أيضا قوله تعاىل. )65("أُولِئك ُهم الفَاِسقُون

للداللة على الفرق بني عامل األرواح وعامل األجساد، .)66(" ربِّي وما أَُتْيُتم من العلِم إالَّ قَليالً 
ونفٍس وَما َسوَّاها فَأَلَْهَمها فُُجوَرها : "لى أن جوهر الروح شريف، وذكر أيضا قوله تعاىلوع

  .للداللة على وصف النفس باإلدراك والتحريك. )67("وَتقَْواها
ولقد كانت مجلة تلك اآليات تدل على بقاء النفس بعد موت البدن، وعلى الفرق بينها 

خري أو للشر، فوجب أن تكون النفس غري البدن يف مجيع وبني البدن، وقدرهتا على الفعل لل
  .)68(األحوال

إثبات أن النفس غري البدن باألحاديث النبوية الشريفة، وذكر منها قوله عليه : والثاين
حىت إذا محل امليت على نعشه، : "وقوله أيضا" من عرف نفسه عرف ربَّه: "الصالة والسالم

 أهلي ويا ولدي ال تلعنب بكم الدنيا، كما لعبت يب، يا: وتقول. رفرفت روحه فوق النعش
  .     )69(" مجعت املال من حلِّه ومن غري حلِّه، فاملَُهنَّأُ لغريي،والتبعة عليَّ فاحذروا مثل ما حل يب

كما نّبه إىل وجود أحاديث أخرى كثرية تدل على بقاء النفس الناطقة العاقلة بعد 
  .)70(املوت

ل ذكره لآليات واألحاديث السابقة يبدو أنه ال مييز بني الروح هذا، إن الرازي من خال
والنفس، وقد اضطرب بسبب املزج بني ماهية اإلنسان وماهية النفس، فالروح يف القرآن الكرمي 
غري النفس، لذلك بقاء الروح ليس بقاء للنفس أو ملاهية اإلنسان وجوهره، وإذا سلمنا أن 

طقة، فمن أين له أن يصف إنسانا ما بكونه ميتا، وعلى تقدير املوت ال يلحق جوهر النفس النا
قوله بأن املوت يلحق البدن فقط، باعتباره عرضا جلوهر النفس، يعين هذا أن اإلنسان ليس 
مبيت، ألن تغري وتبدل األعراض الكثرية فيه من ميالده إىل ما يسمى مبماته ال يقال عليه، بأنه 

  . ض اجلسم أو اجلسمية عن النفس، فثبت أنه ليس باملوتميت، بسببها، وكذلك يف زوال عر
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كما أنه يتناقض يف قوله هذا مع قوله حبشر األجساد، ألن اجلسد إذا مل يكن جوهرا 
ملاهية اإلنسان، فلماذا يرضى بالقول، بإمكان إعادته يف عذاب القرب ويوم احلشر، خبالف 

 ميكن إعادهتا كلها إما جمتمعة وإما األعراض الطارئة على اإلنسان، وهي كثرية جدا، فال
  .متفرقة

 ملا رأى الرازي أن الناس يذهبون إىل املزارات للتربك، ويصلون ويصومون يف :والثالث
أوقات معينة طلبا للقربان، فال بد أن أرواح هؤالء األشخاص املزارة حية، لذلك حتدث 

ربه من أجل املباحثة يف الكرامات واإلهلامات، وقد ضرب مثال بزيارة أصحاب أرسطو لق
  .)71(املسائل العويصة طلبا حللّها، وقد تنكشف هلم احللول يف أكثر األحيان
كمال أول، ويف هذه : ومن تناقضاته هنا، أنه يف تعريف النفس كان يفضل أن يقال

كيف للنفس أن . املسألة يدعي أهنا جوهر مستقل جمرد، طبعا هناك فرق واضح بني القولني
  .صانا، ويف الوقت نفسه هي كاملةتستكمل نق

  . يف مصري النفس البشرية: املسألة السادسة
ملا كان البعث واحلساب من شروط اإلميان يف اإلسالم، وكان مجهور املسلمني يبحثون 
مشكلة إعادة املعدوم، هل هي ممكنة أم ال؟ فإن الرازي يتفق معهم من الناحية العقائدية، ولكنه 

  .حية البحثيةخيتلف معهم من النا
لذلك مل خيض كثريا يف بعث البدن، بعد املوت، ألن أصل املشكلة عنده يتمثل يف حقيقة 
النفس الناطقة، باعتبارها هي اليت تثاب أو تعاقب وليس البدن، وأما قضية إعادة املعدوم 

ى كل فممكنة من الناحية العقلية والسمعية، وهلا عالقة مبباحث املمكن، ومادام اهللا قادر عل
املمكنات، فالبد أنه قادر على إعادة األبدان بعد موهتا، هلذا ثبت عنده إمكان حصول حشر 

  .)72(األجساد، ألن املوت ليست عدما حمضا
وبالفعل، إن الرازي غّير جمرى البحث يف تلك القضية، من البحث يف حشر األجساد إىل 

جمرد، وقد أطنب يف مجيع كتبه البحث يف امتناع موت النفس، على أساس أهنا جوهر عقلي 
  .اليت تناول فيها النفس يف هذه املسألة، للتأكيد على أهنا مغايرة للجسم

  : هذا، لقد وجد أن للناس مذاهب يف بقاء النفس بعد موت البدن، ومها مذهبان
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مذهب من يعتقد أن النفس عبارة عن جسم خمصوص موصوف مبزاج، : املذهب األول
  :ىل قسمنيوينقسم هذا املذهب إ

ألن البعث والقيامة غري . أن بقاء النفس ممتنع: ميثله أهل البحث والنظر، ويقولون: أحدمها
  . ممكن حصوهلما
وقد . أن حقيقة اإلنسان هي هذا اهليكل: ميثله أهل التقليد واألثر، ويقولون: وثانيهما

  . مسعوا من األنبياء والعلماء إثبات القول بالبعث والقيامة
أن اإلنسان جوهر جمرد مغاير للبدن، وهم : مذهب الفريق الذي يقول: لثايناملذهب ا

يثبتون بقاء النفس بعد موت البدن، ومنهم الرازي الذي أقام دليله على مفهوم النفس بكوهنا 
جوهرا جمردا، على أهنا مدبرة للجسم، وعلى تعلقها بالبدن، وقد شبه ذلك التعلق بتعلق اهللا 

  .)73( يدل عنده على بقاء النفس بعد موت البدنتعاىل بالعامل، مما
إن اجلواب على جترد النفس وتدبريها للبدن حيتاج إىل تريث، وأما تشبيه النفس وتعلقها 
بالبدن، بتعلق اإلله بالعامل، فهو فاسد، ألن اإلنسان لو كان نفسا حمضا كما مّر الكالم، لكان 

  .ميكن استغناؤها عن البدن، كاإلله متاما
ا قوله بضعف البدن واضمحالله خبالف النفس، فقد مّر اجلواب عليه يف املسألة اليت وأم

قبل هذه ، وميكن إضافة توضيح أكثر، بأن االستدالل بعدم ضعف النفس مثل البدن ليس 
صحيحا، ألن الضعف ال يلحق البدن وحده، فاإلنسان يف مرحلة الشيخوخة تضعف لديه 

ن الباطنية الفكر والذاكرة وغريمها، فهي ال تكون هلا قدرة مثل القوى الظاهرية والباطنية، وم
  . اليت كانت من قبل، فثبت أن األمر ليس عكسيا دائما بني قوى النفس والبدن

لذلك، قد مييل اإلنسان إىل أحد االجتاهني املتناقضني، فإما مييل إىل العبادات والطاعات 
ار عنده، وإمنا على سبيل العجز الذي أصابه، وإما والتفكر يف مصائر األشياء، وال سبيل لالختي

  .دون إصابة اللذة فيما يطلبه. أن مييل إىل االجتاه املعاكس
هذا، إن اضطراب الرازي يف هذه املسألة يرجع إىل عدم التمييز بني موت النفس 
ز وحضورها عند البعث والقيامة، وإذا كان مراده ببقاء النفس بعد موت البدن، أي عدم جوا

املوت عليها، فهذا فيه شك كبري، وإن كان يعين خلودها يف اجلنة أو النار بعد البعث 
  .واحلساب، فهذا حق 
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ولكن ال ميتنع جواز موت النفس من الناحيتني العقلية والسمعية، فالعقل يشهد كما يقول 
لى سبيل الرازي نفسه بوجود الفاعل املختار، وهو القادر على كل املمكنات، والفاعل هلا ع

الترجيح واالختيار، فيبقى أمر النفس إن كان من املمكنات فيجوز عليه املوت، وإن كان من 
  . الواجبات فهو باطل، ألنه ال يصح إال قيام واجب واحد فقط

كلُّ : "وأما من الناحية السمعية، فهناك آيات كثرية تدل على فناء النفس، كقوله تعاىل
ية صرحية بأن النفس فانية، ألن ذوق املوت ال يكون للبدن بل واآل. )74(" نفٍس ذائقةٌ املوت

. وهي دالة على هالك كل املمكنات. )75(" كلُّ من َعليها فاٍَن: " للنفس، وقال تعاىل أيضا
هذه اآلية . )76("ال يذوقون فيها املوَت إالَّ املَوَتةَ اُألولَى وَوقَاُهم َعذَاَب اجلَِحيم: "وقوله تعاىل
  .وقوع املوت على النفس، وأما للمرة الثانية فالدالة على 

هذا، وأما موت البدن، فهو حق معلوم، ال حيتاج إىل دليل، ألن املشاهدة احلسية تغين عن 
الدليل، فثبت فناء اإلنسان بكامله، ألن العقل يشهد مبحاسبة اإلنسان بكامل ماهيته، أي نفسا 

يوم : "وأما الشواهد السمعية كقوله تعاىل.بوبدنا، لذلك ال بد من حضور البدن يوم احلسا
اليوم َنخِتُم على : "وقوله تعاىل. )77(" تشهُد عليهم ألِسَنُتُهم وأيِديِهم وأرُجلُُهم مبا كانوا َيعَملُون

وملا ثبت احلساب، فال بد . )78("أفواِهِهم وُتكلُِّمنا أيِديِهم وتشهُد أرجلُُهم َبما كاُنوا َيكِسُبونَ
  .فس قابلة للموت، مث تبعث للحساب كاجلسد متاماأن تكون الن

النفس باقية بعد فناء البدن، بدعوى : هذا، وإذا كان الرازي قد رّد على حجج من قال
ألن جواز قبول . أهنا ضعيفة ال تفىن بالغرض، فلو كانت قابلة للعدم، لكان لذلك القبول حمل

رة، وكذلك عند فناء تلك الصورة، اهليوىل للصورة العقلية كان مشروطا حبصول تلك الصو
  .)79(حبيث ال يبقى ذلك القبول

ويظهر أن مذهب الرازي قد استقاه من أفالطون كما سبقت اإلشارة إليه ، ألنه كان 
قال سقراط ضمنوا احلكمة النفس :"يف قوله).م.ق399ت(يذكره دون نقد، وكذلك سقراط

قدسة غري فاسدة وال دنسة وال ميتة، وال احلية ونزهوها عن القراطيس والصحف، فإهنا طاهرة م
وهذا القول يتفق متاما مع قول . )80("ينبغي أن توّدع إال األنفس احلية وترته عن اجللود امليتة

ليس للنفس جوهر سوى جوهر احلياة وال للحياة جوهر سوى جوهر احلركة، : " أفالطون
ركة النفس ذاتية دائمة احلياة، فالنفس هي احلركة واحلياة، ومن أجل ذلك قال من قال إن ح
  .)81("ألن كل متحرك من ذاته دائم احلركة ال ميوت فالنفس ال متوت
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إن هذين القولني يشهدان على تطابق معنامها مع ما ذهب إليه الرازي يف بقاء النفس بعد 
موت البدن، لذلك كان يذكر هذين الفيلسوفني لالعتبار هبما، وأما فضله هو فيتمثل يف 

ولكنه مل حيقق النجاح املطلوب يف املسألة، . القوية وكثرهتا يف هذه املسألة كما يقولحججه
  .ألنه عّول على اجملهول من أجل إثبات جمهول آخر

إن : هذا، وبعد البحث الطويل والعريض يف النفس وأحواهلا، يصل إىل خماطرة، يف قوله
شقاوة بعد املوت، فإن أصبنا يف هذا اعتقادنا أن النفس فانية، وأهنا خالية من السعادة وال

االعتقاد وصلنا إىل هذه اللذات القليلة املنغصة يف أيامنا القليلة، وإن أخطأنا فيه وصلنا إىل 
  .)82(العذاب املؤبد والشقاء املخلد

بل هناك . لذلك، من أين له أن يفترض فناء النفس يؤدي إىل هذه املخاطرة الفكرية
ه مل حيدد معىن لفظ الفناء هل هو جمرد املوت أم هو استمرار يف غموض يف هذا الكالم، ألن

  اهلالك؟
هكذا، يكون البحث الفلسفي متواصال عرب األجيال واحلضارات، وفضل الرازي فيه أنه 
أوصله إىل أعلى بيان وأرقى درجة يف زمانه، بغض النظر عن االضطراب الذي وقع فيه يف 

ت هذا املبحث صعبة جدا، كمسألة املوت، هل مبحث النفس، ويرجع ذلك إىل أن مشكال
هي جمرد انفصال النفس عن البدن أم هو شيء آخر؟ وإذا صدقنا قوله بعدم فناء النفس، وأن 

وتكون هيئة هذا القياس من الشكل . اإلنسان عبارة عن النفس، فيلزم أن اإلنسان ال يفىن
  : األول

                 كل نفس ليست بفانية
        اإلنسان عبارة عن نفس           

                  اإلنسان ليس بفان
وإذا كان الرازي يقّر بفناء البدن ويرفض أن تكون النفس فانية، وهذا ال يصح، ألن 
اإلنسان مركب من النفس واجلسم، فإما أن يقع الفناء على مجيع األجزاء أو ال يقع، باعتبار أن 

يف علم النفس املعاصر، إن شخصية اإلنسان تتركب من ماهية اإلنسان أوسع من النفس، و
جوانب كثرية، وإذا كانت النفس حتتل قسما هاما منها، فإن هناك جوانب أخرى كالبعد 
اجلسماين والبعد الروحي والبعد االجتماعي، لذلك ينبغي التمييز يف هذه املسألة بني ماهية 
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ه يريد إثبات أن النفس غري البدن بعدم اإلنسان وماهية النفس، وكل ما يف األمر عنده، أن
  . الفناء، وإثبات عدم الفناء باستقالل النفس عن البدن، وهذا فيه دور

ويف الوقت نفسه قد يكون مثريا للعجب، . إن الرازي يثري اإلعجاب يف بعض األحيان
 الوجوه، كما هو احلال يف هذه املسألة ويف املسألة الثالثة، حينما وضع قياسا فاسدا من مجيع

وظن أن حدي علم اإلنسان بأعضائه، وعلم اإلنسان هبويته، شيء واحد، وهو احلد 
األوسط، فإذا افترضنا أهنما كليان، فال إنتاج للكليني املوجبني من الشكل الثالث، إال بشرط 
النتيجة أن تكون جزئية، وإذا افترضنا أهنما جزئيان، فال إنتاج أصال من مقدمتني جزئيتني، 

ا إذا كانا مهملني، كما هو ظاهر، فال إنتاج منهما أيضا، ألن النتيجة جيب أن تكون وأم
  .معينة ومعلومة يف املقدمتني، بينما يف هذه احلالة مل يتعني شيء، لكي يكون نتيجة

لذلك ميكن أن يكون علم اإلنسان بأعضائه عبارة عن جزء من علمه هبويته، فثبت أن 
حدها، وعليه فإن الرباهني املنطقية اليت عّول عليها الرازي يف علم هوية اإلنسان ليست النفس و

النفس قد خانه احلظ يف إقامتها، ورمبا هذا العلم ال يقبل الربهنة منطقيا، األمر الذي جعله ال 
يوفق يف معظم االستدالالت اليت أقامها حول النفس، وهذا ليس عيبا، ألنه حاول فعل شيء 

بب طبيعة املوضوع، وخبروجه عن طريقته اخلاصة وطريقة القرآن فلم يكتب له النجاح بس
  .الكرمي
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  يف األخالق: املبحث الثاين
إن الرازي مل يؤلف يف موضوع األخالق إال كتابا واحدا، وهو كتاب النفس والروح، 

ق، بل تناول يف قسم هام منه مشكالت النفس العديدة، ولكن مضمونه مل يكن كله يف األخال
وهو القسم األول، ورمبا يرجع السبب إىل العالقة بني األخالق وأحوال النفس ، ولكن املتأمل 
يف اجلزء اآلخر منه جيد أن الكالم عن تلك العالقة حاضر، وبالتايل ميكن االستغناء عن ذلك 

  . جلوهري هو األخالقاجلزء من علم النفس، ما دام املوضوع ا
. ومبا أن هذا الكتاب يف علم األخالق، فلماذا مساه بالنفس والروح، بدل علم األخالق

وهو نفسه . )1(وقد زعم أنه رتبه على النهج الربهاين اليقيين، ال على الطريق اخلطايب اإلقناعي
وقس . )2(طريق الظنوإمنا أقرب طريق فيها هو . أن مسألة اللذة واألمل ال برهان عليها: يقول

على ذلك باقي مسائل األخالق، اليت يؤكد فيها أن احلكمة العملية هي احلاصلة بالفعل، وأن 
  .اإلنسان مقبل على األخالق الفاضلة وعلى ضدها، لذلك ال ميكن الربهنة يف األخالق

كما أنه وعد يف خامتة كتاب املباحث املشرقية أن يكتب يف األخالق والسياسة شيئا 
ومل يفعل، على الرغم من أن هذا الكتاب ألفه يف بداية حياته، مث أنه . )3(ضمه إىل هذا الكتابي

لو جعل كتاب النفس والروح هو ذلك العمل الذي وعد به، لصرح به، ومادام مل يصرح فهو 
  . مل يفعل، وكذلك احلال يف السياسة

:  األخالق يف قولهإذا كان هذا من جهة، فإنه من جهة أخرى قد أحال إىل كتبه يف
رمبا يعين . )4("فهذا ما يليق هبذا املوضوع من شرح األخالق والباقي مذكور يف كتب األخالق"

هبا تلك الكتب والرسائل اليت ألفها من جنس رسائل وكتب ابن سينا يف الفلسفة املشرقية 
وهي . )5(لقبورككتاب املطالب العالية وكتاب اهلدى وكتاب النفس والروح ورسالة يف زيارة ا

  .بالفعل تتضمن قيما أخالقية عليا
كما سبق ذكره يف الفصل األول من هذا الباب، أي أنه كان . كان هذا حال الرازي

يرسم اخلطط ويتصور الشكل واملضمون، مث يعد بإجناز ذلك كلّه، لكن منها ما هو منجز 
ق والسياسة، مع ذلك ميكن بالفعل، ومنها ما مل يسعفه احلظ يف حتقيقه، كالكتابة يف األخال

  .التماس آرائه فيهما يف معظم كتبه الفلسفية والكالمية



 489

وترجع أمهية علمي األخالق والسياسة عنده إىل أمهية أقسام التكاليف املوجودة يف أعمال 
  .)6(القلوب، اليت تشتمل عليها كتب األخالق والسياسات حبسب امللل املختلفة واألمم املتباينة

 مبحث القيم، فهو أمشل من حبث قيم اخلري والشر، ألن القيم تشتمل على هذا، وأما
احلق واجلمال، وباعتبار قسم اخلري هو موضوع األخالق، فإن الرازي ال : قسمني آخرين مها

  . خيتلف كثريا عن الفالسفة املسلمني يف جعل هذا املوضوع مرتبطا بأصول الشريعة اإلسالمية
يعترب مصدرا ملبحث األخالق وفق األصول ) هـ505ت(أيب حامدومبا أن اإلمام الغزايل 

اإلسالمية وقيمها، فإن الرازي كعامل من علماء األشعرية قد اقتبس أمورا كثرية منه، وكذلك 
جند علماء آخرين أخذوا عن الغزايل القوانني والفضائل مبنظور إسالمي حمض، كأيب بكر بن 

لفالسفة عن األنبياء ما يتعلق بالسياسة ، خاصة يف مبدأ أخذ ا)هـ543ت(العريب 
وقد شاءت الصدف أن يولد الرازي يف سنة وفاة ابن العريب ليواصل املسار . )7(واألخالق

  . التارخيي لإلسالم
ولكن يف موضوع . )8(وكالمها كان أشعريا، حيث يقوالن بالكسب املشوب باجلربية

خالقية ليست موجودة يف ذوات األشياء، األخالق، قد خيتلفان فابن العريب يرى أن القيم األ
خبالف الرازي مييل . )9(وال ترجع إىل ذات العقل، وإمنا هي مأخوذة من األمر والنهي اإلهلي

قليال إىل قول املعتزلة والفالسفة، بأن القيم األخالقية من فعل العقل، وهو ما سيوضح يف 
  : املسائل اآلتية

  . مكونات اإلنسانالقيم األخالقية و: ملسألة األوىلا
  : يرى الرازي أن الوجوه العقلية للقيمة اخللقية أربعة أقسام

  .قسم يرضاه العقل وال ترضاه الشهوة، وهو األمراض واملكاره يف الدنيا: أوهلا
  . قسم ترضاه الشهوة وال يرضاه العقل، وهو املعاصي مجيعا: وثانيها
وهو اجلهل، ألن مرتلة العلم من اجلهل، ما ال يرضاه العقل وال ترضاه الشهوة، : وثالثها

  .كمرتلة اجلنة من النار، فإذا كانا ال يرضيان بالنار، فإهنما ال يرضيان باجلهل
ما يرضاه العقل وترضاه الشهوة، وهو العلم، ألهنما على التشبيه السابق يرضيان : ورابعها

  .)10(باجلنة، لذلك فهما أيضا يرضيان بالعلم
جهة النفوس، فوجدها حبسب أحوال قوهتا العملية تنقسم إىل ثالثة هذا، وملا نظر إىل 

  : هي. أقسام
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  .النفوس املوصوفة باألخالق الفاضلة والعلوم الكثرية: أحدها
  . النفوس اخلالية عن األخالق الفاضلة والعلوم: وثانيها
  .)11(النفوس املوصوفة باألخالق الردية واجلهل، ورئيسها حب املاديات: وثالثها

  : وميكن القول أن التقسيمني يدالن على نتيجتني لدى الرازي، مها
أن العالقة بني قوى النفس البشرية هي عالقة تنافرية تارة، وقد تكون عالقة : األوىل

  .توافقية تارة أخرى
  .أن القيم اخللقية صفات للنفس، إما صفات فاضلة أو صفات رذيلة: الثانية

الفاضلة فاضلة على الدوام؟ وهل فضيلة من الفضائل ولكن اإلشكال هاهنا هل النفس 
ذاتية أي طبيعية أم هي زائدة على الذات ومكتسبة؟ وقبل البحث عن اجلواب، ال بد من 
توضيح معىن احلكمة العملية لدى الرازي فهو يف احلقيقة مييز بني معنيني هلذا االصطالح، املعىن 

سبب أنه جزء من الفلسفة، باعتبارها قسم من األول، هو ما درج الفالسفة على األخذ به، ب
احلكمة، يقابلها قسم آخر، وهو احلكمة النظرية، وهي يف اإلطار الفلسفي ال تعين اخللق، بل 

  . تعين العلم باخللق
وأما املعىن الثاين، فهو املراد عند الرازي، بأهنا ملكة تصدر عنها األفعال املتوسطة بني 

واملعرفة بامللكات اخللقية، ويلزم البحث عن طريق القياس . لغباوة وا-اخلبث -أفعال اجلربزة 
كم هي، وما هي، وما الفاضل منها، وما الرديء، وكيف حتدث من غري قصد واكتساب أو 
كيف تكتسب بقصد؟ وغري ذلك من األمور اليت جيب املعرفة هبا، وال تكون هذه املعرفة 

 هناك حكمة عملية دون أن خيلق اإلنسان غريزية، بل هي حاصلة بالفعل، حبيث ال تكون
  . خلقا

واملقارنة بني املعنيني تفضي إىل بيان أن املعىن األول يكون أعم من الثاين، ألن العلم 
باخللق ما هو ليس علما كالثاين، الذي يتعلق فقط هبذا اخللق، بل هو علم بسائر األخالق 

  .)12(املعنينيوالسياسات أيضا، فهي داخلة فيها، فظهر الفرق بني 
هذا، لقد حبث الرازي عن مرتبة اإلنسان من بني املوجودات، من أجل املعرفة مبا يليق به 
وما ال يليق، وهذه املرتبة هلا خواص ال تتوفر إال يف اإلنسان، وهي كما جاءت يف كتب 

ة، وأوسطها األخالق ثالثة قوى نفسانية، وقد رتبها ترتيبا عموديا، أشرفها القوة النطقية الدماغي
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. )13(القوة الغضبية القلبية، وأدوهنا القوة الشهوانية الكبدية، وإليها ترجع مجيع الصفات اخللقية
لذلك يرى أن أفضل طوائف البشر وأكملهم من تظهر عليهم علوم احلقيقة ويتمتعون باألخالق 

  .)14(الفاضلة
قد قسم املخلوقات على وأما موقع هذه املرتبة اإلنسانية من بني مراتب املوجودات، ف

  : أربعة أقسام
  . الذي له عقل وحكمة وليس له طبيعة وال شهوة وهم املالئكة: األول
الذي ليس له عقل وال حكمة وله طبيعة وشهوة، وهو سائر احليوانات، ما عدا : الثاين
  .اإلنسان

  . تاتالذي ليس له عقل وال حكمة وال طبيعة وال شهوة، وهي اجلمادات والنبا: الثالث
  .)15(الذي له عقل وحكمة، وله طبيعة وشهوة، وهو اإلنسان: الرابع

ومن عادة . هكذا، تكون مرتبة اإلنسان وسطا بني مرتبة املالئكة ومرتبة احليوانات
الرازي أنه يفسر مثل هذه األمور بالعقل والنقل، وهذا ما فعله هنا، حيث فسر خواص هذه 

:  الشهوة والغضب والعقل، بناء على ما جاء يف قوله تعاىلاملرتبة اليت هي قوى النفس الثالث
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة، قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك "

  .)16("الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون
هي السبب يف وقوع إن املراد بالفساد الشهوة وبسفك الدماء الغضب ألن الشهوة 

العقل، ألنه سبب يف " ما ال تعلمون"الفساد، والغضب هو السبب يف سفك الدماء، واملراد بـ
التسبيح والتحميد، ومبعىن آخر، إن اإلنسان ليس دائم الفساد، وإمنا هو يشتغل باخلري أكثر مما 

والغضب والعقل، يشتغل بالشر، وهلذا تكون مرتبة اإلنسان وسطية، ألهنا جتمع بني الشهوة 
  .)17(حيث يؤدي هذا اجلمع إىل قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وحصول احلمد

ولكي يكون اإلنسان على اخللق احلميد واخلري، ال بد له أن جيمع بني تلك القوى يف 
نفسه، فإن أي احنراف أو ميل طرف إىل جانب دون آخر، يلزم عنه اهلالك له واخلسران، لذلك 

  . ن مالكا حمضا، وال حيوانا حمضاال يستطيع أن يكو
وقد مييل اإلنسان شوقا إىل األمور اإلهلية، لذلك يقر الرازي أن العارفني قد تظهر هلم 
تلك األمور يف غاية الوضوح واجلالء واإلشراق، ولكن ليس جلميع الناس، وال دائما، ألهنا يف 

درات وحمّرفات، فيقع اإلنسان أوقات كثرية تشوهبا احملاكاة والتخيالت والتمثيالت، وهي مك
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يف االحنراف والضالل، كما أن الشوق غري متناه، كلما كان التوغل أكثر كان الشوق 
  .)18(أعظم

وقد ضرب الرازي مثال بأحوال اخللق بالنسبة إىل األغذية اللطيفة اللذيذة، على ثالثة 
  : أقسام

لكنهم ملا واظبوا عليها، فصاروا ال حال امللوك املتنعمني باألشياء الطيبة اللذيذة، و: األول
  .جيدون فيها لذة، كحال املالئكة

فصاروا . حال الذين ما أكلوا إال األطعمة اخلشنة، ومل يتناولوا الطيبة منها أبدا: الثاين
كحال املواظبني على الفقر والبؤس، وال يتأملون منها، فهم كاحليوانات ال انتقال من تلك 

  .األحوال
ذين يأكلون األطعمة اخلشنة تارة، ويتناولون األطعمة الطيبة اللذيذة تارة حال ال: الثالث

أخرى، مث إذا وجدوها اشتاقوا إليها، والتذوا هبا التذاذا، كحال اإلنسان، فهو يتنقل من حال 
إن . )19(ظلمات املاديات إىل حال األنوار القدسية، وبالعكس، أو قد يوفق قليال بني هذا وذلك

ين هو الذي تصدر منه اآلثار املتناقضة، مما يدل على أن متتعه بقدرة قاهرة الشخص اإلنسا
  . موجودة أصال فيه، وإال امتنع أن يكون مكلفا. )20(وحكمة غري متناهية

وإذا كانت هناك معارضة على ذلك، فألن قدرة اإلنسان على الفعل أو الترك سبب يف 
 االختالف إىل إشكال يف القيمة األخالقية، االختالف بني الفالسفة واملتكلمني، ويؤدي هذا

  .هل هي مطلقة أم نسبية؟ واجلواب عنه سيأيت يف املسألة اليت تلي هذه
  .القيم األخالقية بني املطلقية والنسبية: املسألة الثانية

إن القول مبطلقية القيم أو نسبيتها يرجع إىل موقف معني من إشكالية وقوع القبائح 
 اهللا تعاىل أم اإلنسان؟ وملا كانت اجملربة ومجهور املسلمني يردون مجيع والفواحش، أفاعلها

أفعال اإلنسان إىل فاعلها احلقيقي، وهو اهللا تعاىل، فيوجد من يتبىن الرأي املقابل كاملعتزلة الذين 
أن فعل العبد من العبد، وبظهور األشاعرة ظهر رأي ثالث يتوسط بني املوقفني : يقولون

 املتضادين فقالوا بالكسب، وما دام الرازي من األشعرية، فإن رأيه يكون قريبا املتناقضني أو
  منهم، حيث أنه ذهب إىل القول مبا يتناسب مع ألوهية اإلله  يف ملكه  وترتيهه  عن فعل الشر 
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إمنا حصلت أفعال العباد عن قدرهتم ودواعيهم، وأما : والفواحش والقبائح، لذلك قال
  . )21(و جمموع القدرة والداعي، حينئذ يسقط ذلك عنهافعل اهللا تعاىل فه

فهذا ما يوحي . )22(وملا كان كمال اإلنسان أن يعرف احلق لذاته، واخلري ألجل العمل به
بأن القيم األخالقية منها ما يكون مطلقا، ومنها ما يكون نسبيا، كاحلق هو مطلق بالضرورة 

طلقا بوجه ونسبيا بوجه آخر، ألن القيمة وإال ما كان حقا، وأما اخلري فهو قد يكون م
األخالقية كقيمة هي مطلقة، وأما كوهنا فعال من األفعال اإلنسانية فهي نسبية، وقد حيصل أن 

  .نستهجن سلوكا من شخص ما، وال نستهجنه من شخص آخر
هذا، وقد ترجع املعرفة بالقيمة األخالقية إىل شعور اإلنسان مبا جيب أن يكون أو مبا جيب 
أن يقبل أو حيترم أو يفضل، مبعىن أن هذا الشعور هو املقابل للخاصية املعيارية اليت متيز تلك 
القيمة، لذلك يكون ما جيب أن يكون أوسع من اإللزام األخالقي، الذي هو حالة خاصة 

  .)23(منه
فلقد مر سابقا كالم عن مرتبته بني . وأما كون اإلنسان يعيش ثنائية الروح واجلسد

ودات، على أنه يقع يف مرتبة وسطى، فمن األفضل له التكيف مع األوضاع اجلديدة املوج
والتمسك بالتوازن يف تلك الثنائية، وإال يكون فاقدا خلواصه، وبالتايل ال يستطيع التخلص من 
مطالب اجلسد ولو أراد، ألنه حمكوم عليه بأن ال يتخلى عنها، حىت لو أراد ذلك ، وال عن 

  .)24(عليه بالتوسط والتوافق، ذلك خري لهمطالب الروح، ف
هذا، وأما إشكالية املطلقية والنسبية يف األخالق، فإن كان اخلري خريا والشر شرا والباطل 

  .وإذا كانت بالعكس، فهي نسبية. )25(باطال، فهي مطلقة 
بالفعل، فإن الرازي ملا تأمل وحبث يف املسألة فلم جيد ما هو حمبوب لذاته سوى اللذة 
واألمل، ومها يف احلقيقة وجهان لعملة واحدة، ألن اللذيذ يكون سببا لكمال امللتذ، وما يكون 
كماال يكون لذيذا، ورمبا يشار إىل اللذة اجلسمانية باللذة، واللذة الروحانية بالكمال، وكذلك 

وهناك املكروه بالذات هو األمل والنقصان، ومها وجهان لعملة واحدة، كما تقدم يف مقابلهما، 
  :ثالثة أدلة على ذلك
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الناقص إذ وصف بصفات املدح فرح به مع علمه بان القائل كاذب، والكامل إذا : األول
وصف بصفات الذم حزن، مع علمه بكذب القائل، والسبب فيه أن الكمال لذاته موجب للذة 

  .والنقصان لذاته موجب لألمل أو الكراهية
ستولني على األقران دخل هؤالء يف قلبه وصار  إذا مسع شخص عن الشجعان وامل:الثاين

  . حيبهم حبا شديدا مما يدل على أن الكمال حمبوب لذاته
 إذا سأل سائل طالب املال،ِلَم يطلبه؟ فيجيب أن طلبه له من أجل حتصيل :الثالث

  .)26(وطلب اللذات مطلوبة بذاهتا والكمال مثلها. اللذات
صة كمال العلم هو لذة يف احلال وسعادة يف فثبت أن اشتغال النفس بطلب الكمال خا

  .)27(االستقبال، وعنده أن تصرف وتدبر النفس للبدن مشروط بتعلقها به
هكذا، يكون الوجود حمبوبا بالذات، ومنه كل ما كان سببا لوجود الشيء ولبقائه، فهو 

ات، وهذا خري، وأما كل ما يكون سببا لعدم الشيء يف نفسه ولعدم أحواله، فهو مكروه بالذ
  .يدل على مطلقية القيمة األخالقية، وأما نسبيتها فتتمثل يف اللذات احلسية

  .معايري القيم األخالقية: املسألة الثالثة
إن القيمة األخالقية قد توزن مبعيار الوسطية أو مبعيار اخلري والشر، فاألول هو الوسط 

تكونوا شهداء على الناس ويكون وكذلك جعلناكم أمة وسطا ل: "لقوله تعاىل. الذي هو العدل
قال أوسطهم : "أي عادلة وتفسر هذه اآلية آية أخرى، قوله تعاىل. )28("الرسول عليهم شهيدا

وتفسر أيضا هبذا املعىن يف احلديث الشريف . أي أعدهلم. )29(" أمل أقل لكم لو ال تسبِّحون
. أي أفضلها. )31(" خري األمور أوسطها"وحبديث آخر . )30("أمة وسطا: "الشارح هلا 

  : ويفسرها أيضا قول زهري. واألفضل هو العدل
  .)32(إذا نزلت إحدى الليايل العظائمهم وسط يرضى األنام حبكمهم 

والوسط يف كل شيء هو ما هو خري، باعتباره أيضا يعين التوسط بني الغايل واملقصر، 
  . ه األمة وخرييتهاوبني اإلفراط والتفريط، فاآلية السابقة دالة على عدالة هذ
. )33("إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان: "وألن كلمة العدل معيار لألفعال، لقوله تعاىل

ومسي العدل عدال، لتحصيل ما هو سبب اعتداله، وكمال حاله، لذلك مسيت الشهادة عدال، 
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حث ألن األفضل دائما هو طريق االعتدال، وكذلك األمر يف املعقوالت، فإن التوغل يف الب
  .)34(بالنظر واالستدالل مذموم، وتركه مذموم أيضا، األفضل االعتدال

ولكن الناس خيتلفون يف األخالق كالعدل واجلور، واحلرية والنذالة، والرمحة والقسوة، 
ومبا أن ذلك ال يرجع إىل االختالف يف املزاج وال إىل تعلم من املعلم، وال مكتسبا من األبوين، 

ب يف غاية الشرف واالبن يف غاية السقوط، وبالعكس، وكذلك القول فقد حيصل أن يكون األ
هلذا مييل . )35(يف سائر األخالق، ويف احلقيقة يرجع السبب إىل االختالف يف ماهية النفوس

الرازي إىل القول أن األخالق جمعولة من اهللا تعاىل، وتدل عليه اآلية األوىل اليت كانت حمور 
  . الكالم عن الوسطية

، وأما املعيار الثاين، فهو احلكم على األفعال البشرية إما باخلري أو بالشر، وإما باحلسن هذا
ويقابله احلسن وهو . )36("ما يستحق فاعله الذم عليه:"أو القبح، وقد عرف الرازي القبيح بقوله

ل أو واملراد هبما مالئمة الطبع ومنافرته أو كون الشيء صفة كما. ما يستحق فاعله املدح عليه
نقصان، لذلك مال إىل جعلهما عقليني، ألن الفعل إما موجب للثواب أو العقاب، وللمدح أو 

وهنا يرجع إىل بيان كون األخالق نسبية، ألن التكليف مبا ال يطاق قبح، واهللا تعاىل ملا . الذم
 كلف اإلنسان مل يكلفه مبا ال يطاق، كما أن قبح الشيء يف ذاته ليس معقوال، كالكذب لو

  .)37(كان قبيحا يف ذاته ملا استحسن يف بعض األحيان، كاستعماله إلجناء شيء من الظامل
وهذا يعين أن التحسني والتقبيح يقاالن على جلب املنافع ودفع املضار، لذلك يقاالن يف 
حق من يصح عليه النفع والضار، وال يصح يف حق اهللا تعاىل، ألنه مرته عن ذلك، وما كان 

  .)38( ليس مبطلقكذلك فهو نسيب
وألن التحسني والتقبيح عبارة عن تصورات نفسانية، وهي كاللذة واألمل، ختص القابل 
حلصوهلما فيه ومن يكون من جنسه، تنشأ من جمرد اعتقاد بأهنا نافعة أو ضارة، دون أن يكون 

  .ذلك على احلقيقة، وهذا هو وجه النسبية يف األخالق
 احلسن والقبح من أفعال العباد بسبب كوهنا أفعاال أن) هـ728ت(وقد ذكر ابن تيمية 

نافعة أو ضارة، وهذا مسلم به، وقد تعرف بالعقل، كما اختار الرازي يف آخر أمره، أهنما 
  .)39(ثابتان يف أفعال العباد

هذا، وأما الفضائل اخللقية، فتنقسم إىل ثالثة أنواع، ولكل واحد منها طرفان رذيالن، 
  : هي
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ة، خلق تصدر عنه األفعال املتوسطة بني أفعال التهور واجلنب، وهذان الشجاع: األول
  . الطرفان رذيالن
العفة، خلق تصدر عنه األفعال املتوسطة بني الفجور واخلمود، وهذان الطرفان : الثاين
  . رذيالن

 - اخلبث–خلق تصدر عنه األفعال املتوسطة بني أفعال اجلربزة  : احلكمة: الثالث
  . وجمموع هذه األنواع يعين العدالة. )40(ن الطرفان رذيالنوالغباوة، وهذا

وملا مسيت تلك الفضائل األخالقية بالعدالة يف مقابل اجلور، فعلمنا أهنا ذات تعلق 
بالصفات اإلهلية، ألن اهللا تعاىل هو أعدل العادلني، ومرته عن اجلور، فثبت أن النفوس الشريفة 

ملفارقة يف احلكمة واحلرية والعفة واخلريية والكرم والرمحة متيل بغريزهتا إىل التشبه بالعلل ا
  .وسيأيت تعريف هبذه الفضائل يف املسألة اخلامسة. )41(وغريها

   .اللّذة واألمل: املسألة الرابعة
لقد عرض الرازي آراء الفالسفة يف هذه املسألة قبل الرد عليها واختار الرأي الصائب يف 

اللذة عبارة عن اخلروج من احلالة غري الطبيعية، ): هـ313ت(نظره، كتعريف حممد بن زكريا
وأما ابن . واألمل عبارة عن خروج عن احلالة الطبيعية، وتكون اللذة انفعال بالضد

فقد عرف اللذة بإدراك املالئم، واملالئم هو الكمال اخلاص بالشيء، واألمل ) هـ428ت(سينا
  .)42(هو إدراك املنايف

لى هذين التعريفني، بأن هذه املسألة ال تقبل الربهنة، وإمنا أقرب ولكن الرازي اعترض ع
طريق فيها هو طريق الظن، لذلك فاللذة ليست هي املالئم، ألن املريض قد يلتذ باحلالوة مع 
أهنا تضره وال تالئمه، وينفر من األدوية وهي تنفعه وتالئمه، فدل هذا على أن اللذة ليست 

مل، ليس هو نفس إدراك املنايف، ألن شواهد يف الطب تدل على إدراكا للمالئم، وكذلك األ
فثبت أن إدراك املنايف ال يقتضي . حصول اإلحساس بسوء املزاج الرطب وهو غري مؤمل

  .وقد كان هذا الرد شائعا يف كتبه. )43(األمل
ويرّد أيضا على تعريف ابن سينا، على أن اخلري ليس إدراكا ملا هو خري عند املدرك، 

ألن اإلنسان قد يدرك الصحة والسالمة، وال يلتذ، أي أنه ال يرى ذلك خريا، بل . شر مثلهوال
  .)44(هو أمر عادي، فثبت أيضا أن اللذة مغايرة لإلدراك



 497

وملا كان اإلنسان يتردد بني اللذة واألمل والسعادة والشقاء، فإن تلك األمور تتعاقب عليه 
 منها، وال شك أن الرازي قد أصاب ملا اعترب اللذة باستمرار، وال خيلو يف حلظة من اللحظات

واألمل من مقومات طبيعة اإلنسان، ألنه يتميز هبا عن املالئكة واحليوانات، بشرط االعتدال 
  .فيها

هذا، وأما خواص اللذة فتتمثل يف الشدة واملدة واملداومة املعروفة لدى الفالسفة، ولكن 
  : ونذكر منها. ا ختالطها هذه أحياناالرازي ذهب إىل القول خبواص أخرى، رمب

 قضاء احلاجة باألكل والشرب والوقاع، لدفع احلاجات اجلسدية امللحة، وقد تنقلب ـ
إىل آالم بالزيادة والنقصان، وكلما كانت احلاجة أشد كان االلتذاذ أقوى وبالعكس، فثبت أن 

  . اللذة والطلب تكون على قدر احلاجة
ات ال حتصل إال حال احلدوث، ألن االستمرار فيها، ال يبقي  ومنها احلدوث، فإن اللذـ

  .على االلتذاذ، فهو حيصل يف أول زمان احلدوث، وبعد ذلك فال حيصل، لزوال االنفعال
 ومنها الكفاية، وهي قدر احلاجة إىل االنتفاع، وما عدا ذلك، قد يفقد االلتذاذ، بل قد ـ

  . يست خريات وسعاداتينقلب إىل آالم، وهذا يدل على أن اللذات ل
 أصل األشياء املستلذة واملستطابة يف الدنيا كانت قذرة اجلوهر، وستكون كذلك بعد ـ

حلظة االلتذاذ فضرب مثال باحلنطة اليت كانت يف البداية عفنة يف األرض وخالطتها عفونات 
والفواكه القاذورات، مث استوت فأكلت، مث تعود مرة أخرى إىل أصلها املننت، وكذلك اللحوم 

  .)45(واحلالوات
 ومنها املنافاة للروح اإلنسانية، إن االشتغال باللذات يكون صاحبها يف غاية املذمة، ـ

ألن اإلنسان ليس بدنا وحده، بل له عقل يدفعه إىل الترقي والعلم باألنوار اإلهلية، لذلك يكون 
مامه، وإذا تغلبت البهيمية، االشتغال باللذات معيقا للقوة العقلية، كما يسّد أبواب العلوم أ

  . فيفقد اإلنسان إنسانيته
 ومنها مبدأ التعويض واالستبدال، إذا كان اإلنسان مستبدال للذة بأخرى يف أية حلظة، ـ

فاألجدر به أن يستبدل اللذات اجلسدانية باللذات الروحية والعقلية، اليت هي أفضل من 
  .)46(األوىل
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اللذات احلسية وهي : ة الدنيوية فهي على قسمنيهذا، وأما أنواع اللذات يف احليا
معلومة، واللذات اخليالية، وهي كلذة الرياسة، فإن اإلنسان إذا مل يزاوهلا مل يكن له شعور هبا، 
وإذا كان عدمي الشعور هبا بسبب من األسباب، فيكون فاقد اللذة هبا، وأما إذا مارسها، 

تهد يف طلبها إىل أن يبلغ مقاما آخر أعلى مما كان فيحصل االلتذاذ، مث تتقوى الرغبة فيها، وجي
فيه قبل ذلك، أي أن اإلنسان كلما كان أكثر فوزا، كان أعظم حرصا وأشد رغبة يف حتصيل 
الزائد، حىت حتصل اللذة، وبقدر ما يتسع جمال الكماالت ومراتبها، فاإلنسان يظل حريصا على 

رض الشوق واحلرص، ويصعب عليه إزالته بلوغها، وهذا قد ينقلب إىل الضد، حيث حيصل م
وملا كان اإلنسان عاجزا عن التطبيب يف هذا اجملال، فال بد من االلتجاء إىل الرحيم . عن القلب

  .)47(الكرمي، لنيل العالج الشايف
وإذا كان الشوق إىل اهللا تعاىل طلبا ملقام عال شريف، فإن قاعدة اللذة قد تتعارض مع 

ذ إذا بقي واستمر مل يبق لذيذا حال بقائه، وكذلك األمل، باعتبار أن اللذة هذا القول، ألن اللذي
  .)48(واألمل ال حيصالن إال عند االنتقال من أحد اجلانبني إىل اجلانب اآلخر

وملا كانت عامة الناس تتوهم أن اللذات احلسية أقوى من غريها، فالرازي يعارض هذا 
لية أقوى وأشرف بكثري من اللذات احلسية، وقد الرأي ويقول بعكسه، أي أن اللذات العق

وجعل املقابلة بينهما أساسا يف االستدالل، . استدل على ذلك بأمثلة كثرية عقليا وحسيا
  : والدالئل عليها، هي

 لو كانت السعادة حتصل بلذة األكل والشرب والوقاع، لكان احلمار وسائر احليوانات ـ
اقل، ألن تلك اللذات عند احليوان أقوى منها عند أسعد من املالئكة، وذلك ال يقوله ع

اإلنسان، فضرب أمثلة كثرية، كقوة األسد على التسلط والغضب، والعصفور على النكاح، 
  .)49(فثبت أن سعادة اإلنسان غري متعلقة هبذا النوع من اللذات

 ومنها أن حصول السعادة والكمال ليس حاصال بسبب تلك اللذات اجلسدانية، لو ـ
انت بالفعل هي السبب، لكان االشتغال بقضاء تلك الشهوات مكمال إلنسانية اإلنسان ك

  . ورافعا له إىل أعلى الدرجات، لكن التايل باطل واملقدم مثله
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 ومنها أن اللذات اجلسدانية قاسم مشترك بني اإلنسان واحليوانات، لو كانت السعادة ـ
ة يتميز وميتاز هبا، والتايل معلوم الفساد واملقدم والكمال قائمني عليها، ملا كان لإلنسان فضيل

  .)50(مثله
 ومنها أن اللذات اجلسدانية ليست لذات باحلقيقة، وإمنا هي عبارة عن دفع اآلالم، ـ

وقد سبقت اإلشارة إىل هذا، ألن اإلنسان كلما كان أكثر جوعا وعطشا ورغبة يف الوقاع، 
ان التذاذه أقل، فثبت أهنا ليست لذات، إمنا هي كان التذاذه أمت وأقوى، وكلما كان أقل، ك

عبارة عن دفع اآلالم، وكذلك لبس الثياب وغريها، وقد ثبت أيضا أن السعادة أمر مغاير هلذه 
  .األحوال
 ومنها إذا كان اإلنسان ليس حبيوان، مهما شاركه بأفعال األكل والشرب والوقاع، ـ

  .)51(تلك اللذات ليست شريفةفإن األشرف له أن ال يكون حيوانا، فثبت أن 
 ومنها أن العلم الضروري يشهد على أن سعادة املالئكة وهبجتها أشرف من هبجة ـ

احليوانات، وأن املالئكة ليس هلا لذات اجلسد، فثبت أن سعادة اإلنسان وكماله حيصل 
  . بالتخلق، والتخلق يكون بقطع احلاجات وإفاضة اخلريات

نقطعني، ويرتهوهنم، ويف الوقت نفسه حيكمون على املقبلني  ومنها أن الناس يعظمون املـ
واملستغرقني يف الشهوات بالبهيمية واخلزي واخلالعة واخلساسة، فوجب الترفع للحصول على 

  . السعادة والكمال
واالفتخار هبا، فإن ال عاقل .  ومنها إذا كانت السعادة والكمال ال عيب يف إظهارهاـ

ذات اجلسدانية، بل تعمل يف السر واخللوة، ألهنا خسيسة، كما أن يفتخر أو يظهر كثرة الل
  .)52(السفهاء ال يشتمون إال بذكر ألفاظ الوقاع

 ومنها أن احليوان يؤخذ أو يشترى حبسب شرفه، كلما كان ميله إىل احلاجات ـ
اجلسدانية عنده أكثر، وكان قبوله للرياضة أقل، كانت قيمته أقل، وكلما كان ميله إىل 

حلاجات أقل وقبوله للرياضة أكثر، كانت قيمته أكثر، كالفرس القابل للرياضة والكّر والفّر ا
  .والتعلم يشترى بالثمن الكثري، فثبت أن احليوان نفسه يؤخذ بفضائله ومنافعه غري املادية
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 ومنها أن البشر يتفاوتون بالعقول واألخالق ال باللذات اجلسدانية، فضرب أمثلة ـ
صقالبة لقلة نصيبهم من املعارف احلقيقية واألخالق الفاضلة، خبالف سكان وسط بالزنوج وال

  .)53(املعمورة، فثبت أن فضيلة اإلنسان وكماله بالعلوم واملعارف واألخالق ال بضدها
هذا، وأما عالج أفعال اإلنسان املخلة باألخالق احلميدة والفضائل، فسيأيت يف املسألة 

  .من األفعالمع بيان لنوعني . التالية
  . ما جيب أن يكون أو عالج الشهوات: املسألة اخلامسة

أن أفضل عالج للشهوات والرذائل هو التجرد، واالنقطاع عن اللذات إن الرازي يرى 
اجلسدانية، إال ما هو ضروري لإلبقاء على احلياة، واملعني على حتقيق الفضائل، وكسب العلوم، 

  .بل من أجل أغراض أخرى. شهوةفذلك مباح، ألنه ليس جمرد قضاء لل
وقد مّر يف أكثر من موضع يف املبحث السابق، أنه كان يدعو إىل التجرد والترقي من 

وأما املراد من التجرد، فهو . أجل احلصول على السعادة األبدية واالنغماس يف األنوار اإلهلية
لشهوات الغريزية، واإلقبال االنقطاع عن األحوال اجلسمانية، وترك خمالطة اخللق واالبتعاد عن ا

لذلك كان يعترب طريقة التصوف حسنة، ألهنا تؤدي إىل . )54(على عامل الصفاء واألرواح
  .وألهنا قائمة على التجرد والتصفية. املعرفة باهللا تعاىل

يف هذه املسألة، حيث ذكره ) هـ505ت(لقد كان يعتمد كثريا على اإلمام أيب حامد
فهذا هو الكالم يف حقيقة احلسد كله من كالم الشيخ الغزايل : "لهيف مواضع كثرية، منها قو

  .)55("رمحه اهللا تعاىل
وهو يذكره عند كل فضيلة أو رذيلة، وليس يف احلسد فقط، مما يدل على أنه أخذ مادة 

  : الفضائل اخللقية ورذائل األعمال يف حبثه منه، ومن تلك الفضائل والرذائل وعالجها ما يأيت
هي تعقل املعقوالت، وهي إما أن تكون غريزية أو كسبية، والغريزية كوهنا : احلكمة 

صادقة األحكام يف القضايا الفطرية، كاالستعداد األول لالكتساب، وأما احلكمة الكسبية، فإن 
  .النفوس متفاوتة فيها وأعالها النفس القدسية النبوية، وتقابلها النفس البهيمية

ة النفس بالبدن أضعف وعالقتها باملعقوالت أقوى، كلما كانت عالق: حرية النفس
  . فكانت أكثر حرية، ومن كانت نفسه بالعكس، فهو بالعكس، أي تقل حريته



 501

  .هي عدم التوقان إىل اللذات املستكرهة يف املشهور: العفة 
عبارة عن التذاذ النفس وتأذيها خبري غريها وشره، كالتذاذها وتأذيها خبري نفسها : اخلريية

  :رها ويتفرع عنها الكرم والرمحة والشجاعةوش
  .هو التذاذ النفس بإيصال خري إىل غريها:  الكرمـ
  .هي تأذي النفس بشر يصل إىل الغري وهذه الفضيلة حتصل حبصول احلرية:  الرمحةـ
قوة النفس واحتقار اخلصم والترفع، وهي مطاوعة النفس لغريزهتا احلكمية :  الشجاعةـ

  .)56(اميف اإلقدام واإلحج
وهذه الفضائل تعترب عند الرازي أساسية، وهي حتصل يف النفس بثالثة أسباب، إما بسبب 

  .)57(املزاج أو أمور خارجية أو جوهر النفس عند من يقول باختالفها
. وبالفعل، فقد ذكر عددا كبريا من الفضائل يف كتبه، خاصة املنقولة عن أيب حامد الغزايل

هي يف احلقيقة من خواص اإلنسان، ألهنا صفة ال تتصور يف البهائم منها فضيلة الصرب، اليت 
واملالئكة، ويتفرع عنها العفة وضبط النفس والشجاعة وكظم الغيظ وسعة الصدر والكتمان 

والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس : "وقد مجعها اهللا تعاىل يف قوله. والزهد والقناعة
املراد بالبأساء املصيبة، والضراء الفقر، وحبني . )58(" املتقونأولئك الذين صدقوا وأولئك هم

البأس احملاربة، هكذا تكون للصرب فضائل كثرية، أي أنه أضاف إليه أكثر اخلريات واجلزاء عليه 
  .)59(باألضعاف والنصرة والرمحة واهلداية

 من كالم هذا، وأما الرذائل فقد ذكر الرازي أيضا منها عددا كبريا، ومنها املقتبس
  : منها. الغزايل، خاصة يف رذيلة احلسد، وقد ذكر أيضا عالجا لكل رذيلة

فبحث عن . وملا وجد أن آيات كثرية وردت يف مدح املال وأخرى يف ذمه:  حب املال
  : التوفيق بينها ببيان مراتب الفضائل، وهي على النحو اآليت

  .لةالفضائل النفسانية، كالعلوم واألخالق الفاض: األوىل
  .الفضائل البدنية، كالصحة واجلمال: الثانية
  .الفضائل اخلارجية، كالطعام والشراب: الثالثة
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وأما املال فهو بعيد، ألنه خادم على اإلطالق، وقد يصرف على حتصيل العلوم وهتذيب 
األخالق أو على العكس من ذلك، ويكون أفضل املال ما صرف على الفضائل، وشره ما 

  .)60(صرف على الرذائل
احلرص سعي تام يف حتصيل املال عند عدمه أو قلّته، والبخل سعي تام : احلرص والبخل 

  .)61(يف إمساكه عند وجوده، إذن حب اجلمع والتحصيل حرص، وحب اإلبقاء خبل
  : وحقيقتهما تتمثل يف : اجلود والبخل 

  .ـ الذي جيب بذله، إذا بذل فهو جود، وإذا مل يبذل فهو خبل
  : ح خيتلف باختالف األحوال واالعتبارات على ثالثة أحناءـ االستقبا

بسبب الفاعل نفسه، إذا كثر ماله يستقبح به ما ال يستقبح ممن يقل ماله، كما : األول
يستقبح من العاقل ما ال يستقبح من الصيب، ومن الرجل بالنسبة للمرأة، ومن احلر بالنسبة إىل 

  . العبد
  .ما ال يستقبح مع األجانب. تقبح أمور مع األهل والولدبسبب املضاف إليه، تس: الثاين
  .  تستقبح يف الطعام ما ال يستقبح يف غريه- سوء احلال-بسبب ما فيه املضايقة : الثالث
  .بسبب الوقت، هناك أمور تستقبح يف أوقات دون أوقات أخرى: الرابع

مية واخللقية، فيسمى لذلك، فاملال إذا استخدم يف حتصيل مرتبة من مراتب الفضائل العل
  .)62(سخاوة، وإذا امتنع منه فيسمى خبال، وأما إذا صرف يف غري هذه املراتب فيسمى تبذيرا

ألنه . بذل املال ما جيب بذله، والبخل عكسه، واجلود أعلى مرتبة من السخي: السخي 
مة الناس يعين إفادة ما ينبغي ال لعوض، خبالف السخي قد حيصل خوفا من هجو الشعراء أو مال

  .)63(وغريها
 حب ملك قلوب الناس أو حب التفرد باحلكم واالستيالء واالستعالء، ولكن الذي :اجلاه

وقد ضرب الرازي . )64(يعتقد أنه ملك قلوب الناس، فهو خمطئ، بل هو اململوك لكل اخللق
إلقبال مثال، كمن جعل نفسه شيخا لطائفة، فهو قد صار عبدا لكل واحد منهم، ال يلتذ إال با

عليهم، ويغتم بإعراضهم عليه، هكذا يكون صاحب اجلاه مملوكا إىل أقصى الغايات وعبدا إىل 
  .)65(أبلغ النهايات
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هو إظهار صفة يعتقد الناس أهنا من الفضائل، مع كوهنا عارية منها، والرياء قد :  الرياء
أشياء كثرية كالبدن يقع يف أحوال الدنيا أو الدين، ويسمى صاحبه باملرائي، فهو يكون يف 

  .)66(والزي والقول والعمل وغريها
والرياء قد يلحق الناس يف أمور الدين، وعالجه مبحاربة الشيطان واالنصراف عن اللذات 
واالقتداء بالفضالء وجتنب األشرار واحلذر من الغرور والكرب، واإلخالص يف العمل، واالبتعاد 

  .)64(جلاه والوقوع يف الرياءعن الرذائل، كاملداهنة قد تدفع إىل حب ا
هو رغبة يف زوال نعمة على شخص، والشماتة فيه، فهو مذموم، حيث دلت :  احلسد

وّد كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من : "كقوله تعاىل. دالئل عقلية ومسعية كثرية على ذمه
  .)68("بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق

احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب : "الرسول عليه الصالة والسالموقال 
. )69("والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار والصالة نور املؤمن والصيام جنة من النار

وقد ذكر الرازي شواهد كثرية من احلديث الشريف على أن احلسد مذموم يف الدنيا 
  .)70(والدين

العداوة : وهي. سد فقد ذكر منها سبعة أسباب منقولة عن الغزايلوأما أسباب احل
والبغضاء والتعزز واألنفة والتعجب واخلوف من فوت املقاصد وحب الرياسة، وشح النفس 

  .)71(باخلري على الناس
ولكن هذه األسباب واهية ليست موجبة بالضرورة للحسد، بل األسباب احلقيقية هي 

ال حسد إال يف : "وقد ذكرمها الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قولهاملال واحلكمة أو العلم، 
اثنتني رجل أتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل أتاه اهللا حكمة فهو يقضي هبا 

  .)72("ويعلمها
  . العلم والعمل: وأما العالج فيكون بأمرين

 وقدره، واملعرفة بضرر العلم، كاملعرفة حبصول األشياء كلها بقضاء اهللا تعاىل: األول
  .احلسد ليس على احملسود بل على احلاسد

العمل أن يصرف احلاسد قلبه عن احلسد، وأن يقنع مبا عنده من قدرة ومال : الثاين
  . وعلم
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وقد ذكر الرازي أن احلسد من العلم أكثر ضررا وفسادا وذنبا، ألن من حسد صاحب 
لسانه أو ميرض أو ميوت، لكي ال يعلم وال علم فيتمىن له اخلطأ وكشفه وفضحه وأن خيرس 
  .)73(وهذه أخس مرتبة احلسد. يتعلم منه الناس، أو أن يهجره الناس وينأوا عنه

ألن املراد بالعمل . ويرى أيضا أن عالجات الرذائل مجيعا تكون دائما بالعلم واألخالق
القي، ألنه يتفرد عن لذلك ميكن تعريف اإلنسان بالكائن األخ. املذكور أعاله يعين األخالق

سائر احليوانات وغريه من املوجودات األخرى مبعرفة اخلري والشر، والعدل والظلم، كما أن 
التنظيم االجتماعي البشري يقوم على األخالق، وهذا مشاهد عرب التاريخ، ألن اجملتمعات اليت 

 القانون عرفت رقيا حضاريا وبلغت فيه درجة رفيعة كان أساسها األخالق وراعيها هو
  . األخالقي
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  .هوامش املبحث الثاين من الفصل الثالث من الباب الثالث
  

  .3ص . كتاب النفس والروح. الرازي )1(
 .514ص . 1ج. املباحث املشرقية. الرازي )2(
 .557ص  . 2ج. املصدر نفسه )3(
 .511ص . 1ج. املصدر نفسه )4(
 .504 ص.  بنية العقل العريباجلابري، )5(
 .9ص . 1 ج1 مج.التفسري الكبري. الرازي )6(
الشركة الوطنية للنشر ) . ط.د (1ج. آراء أيب بكر بن العريب الكالميةطاليب عمار،  )7(

 .187ص ). ت.د(اجلزائر . والتوزيع
 .193ص  . 1ج. املرجع نفسه )8(
 .204ص . 1ج. املرجع نفسه )9(
 .185ص . 2ج . 1مج. التفسري الكبري. الرازي )10(
 . 180ص . ولباب اإلشارات./  114ص . معامل أصول الدين. الرازي )11(
 . 121ص . وامللخص ./   511ص  . 1ج. املباحث املشرقية. الرازي )12(
 .150ص . 7ج. طالب العاليةامل. الرازي )13(
 .302ص . 7ج. املصدر نفسه )14(
 .4 -3 ص .كتاب النفس والروح. الرازي )15(
 .30اآلية . سورة البقرة  )16(
 . 5ـ 4ص . املصدر السابق )17(
 .7ـ 6ص . املصدر نفسه )18(
 .9ص . املصدر نفسه )19(
 .12ص . املصدر نفسه )20(
 . 335ص . 9ج. املطالب العالية. الرازي )21(
 .25ص . 1ج. 1مج. التفسري الكبري. الرازي )22(
الشركة الوطنية ) ط.د (.نظرية القيم يف الفكر املعاصر بني النسبية واملطلقيةبيع، ميمون الر )23(

 .38ص . 1980اجلزائر . للنشر والتوزيع 
 .59ص . املرجع نفسه )24(
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 .332ص . املرجع نفسه )25(
 .21 - 20ص . النفس والروحكتاب . الرازي )26(
 . 25ص . املصدر نفسه )27(
 .143اآلية . ةسورة البقر )28(
 .28اآلية . سورة القلم )29(
، مسند أمحدويف .  من كتاب تفسري القرآن الكرمي2886، رقمه سنن الترمذيحديث من  )30(

 .  من كتاب باقي مسند املكثرين10646رقمه
 . رمبا هو حكمة. مل نعثر له على سند يف الكتب التسعة )31(
 . 108ص . 4ج. 2مج. التفسري الكبري. الرازي )32(
 . 90اآلية . سورة النحل )33(
 .63 -62 ص .أسرار الترتيل. الرازي )34(
 .225 ص امللخصالرازي  )35(
 .23ص . الكاشف عن أصول الدالئل. الرازي )36(
 .203-202ص. احملصل, الرازي )37(
 .87ص. معامل أصول الدين. الرازي )38(
بريوت , دار الفكر اللبناين. 1ط. تقدمي رفيق العجم.2، جالنطقينيالرد على . ابن تيمية )39(

 .154ص. 1993
 .120ص. وامللخص. /  511_509ص. 1 جاملباحث املشرقية،. الرازي )40(
 .424ص. 2ج. املباحث املشرقية. الرازي )41(
 .513- 512ص. 1ج. املصدر نفسه )42(
 .135-134، ص3ج. يون احلكمةوشرح ع . /  514ص .1ج. املصدر نفسه  )43(
 . 133ص.3ج.وشرح عيون احلكمة/  184_183ص. لباب اإلشارات, الرازي )44(
 .98-96، صكتاب النفس والروح, الرازي )45(
 .100-99املصدر نفسه، ص )46(
 .68-67ص. 1ج. 1 مجالتفسري الكبري،, الرازي )47(
 .8ص. املصدر السابق )48(
./  166- 165 ص3 جوشرح عيون احلكمة/   182، صاب اإلشاراتلب. الرازي )49(

 .89-88ص. وكتاب النفس والروح
 .89ص. كتاب النفس والروح. الرازي )50(
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 .91-90ص. املصدر نفسه )51(
 .93-92ص. املصدر نفسه )52(
 .95-94ص. املصدر نفسه )53(
 .210،ص3ج.2 مجالتفسري الكبري،. الرازي )54(
 .239ص. 3، ج2ملصدر نفسه، مجا )55(
 .426_425، ص2 جاملباحث املشرقية،الرازي،  )56(
 .427، ص2املصدر نفسه، ج )57(
 .177سورة البقرة، اآلية  )58(
 .171_ 170ص. 4ج_ 2، مجالتفسري الكبري. الرازي )59(
 .111_110ص. كتاب النفس والروح. الرازي )60(
 .113ص. املصدر نفسه )61(
 125_124ص. املصدر نفسه )62(
 .126ص. املصدر نفسه )63(
 .143-141املصدر نفسه، ص )64(
 .145 -144ص. املصدر نفسه )65(
 .160-159ص. املصدر نفسه )66(
 .190-189ص. املصدر نفسه )67(
 .109اآلية . سورة البقرة )68(
 .زهد باب احلسد من كتاب ال4200، رقمه من سنن ابن ماجهحديث  )69(
 .238-237ص, 3ج, 2 مجالتفسري الكبري،الرازي،  )70(
 .241-240، ص3، ج2املصدر نفسه، مج )71(
 .6608رقمه . صحيح البخاريومن . 1352، رقمه صحيح مسلمحديث شريف من  )72(
  .243ص. 3، ج2املصدر السابق، مج )73(
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  .يف السياسة: املبحث الثالث
 يف مبحث األخالق إىل أن الرازي مل يكتب كتابا معينا أو رسالة يف لقد سبقت اإلشارة

السياسة، يف حدود علمنا، وإمنا وردت آراؤه يف اإلمامة واالجتماع البشري يف هنايات مؤلفاته 
الفلسفية والكالمية، كما أنه كان يذكر بعض املمارسات السياسية هنا وهناك يف تلك 

  .املؤلفات
  : الفكر السياسي، فيمكن ردها إىل دافعني أساسيني، مهاوأما دوافع خوضه يف 

ملا الحظ أن الناس حيتاجون إىل رئيس يقوم بأمر اخلالفة واإلمارة، مثل حاجتهم : األول
إىل بعض العلم واملعرفة بالشريعة لكي تستقيم عقيدهتم وحياهتم الدنيوية، فال بد من النظر يف 

  .)1(أمر هذه الرئاسة، وما قيل فيها
احلاجة إىل رئيس أو مدبر لشؤون الناس هي ما تقتضيه احلكمة العملية، لذلك أراد أن و

  يبّين هذا التعامل السياسي بني احلاكم واحملكومني ما هو؟ 
ملا شاهد أن أخطاء الفرق الكالمية يف اإلمامة، وعلى اخلصوص الشيعة، قد : الثاين

اء هؤالء املتكلمة ليست خاطئة فقط، بل فيها جتاوزت حدود املعقول، فأراد الرّد عليها، ألن آر
حتريف للفكر السياسي اإلسالمي، وفيه ظلم فاحش يف حق اخللفاء الراشدين عقيدة وتارخيا، 
وأكثر من هذا، فقد تسببت تلك اآلراء يف متزيق اجملتمع اإلسالمي، بدل العمل على توحيد 

  .صفوفه
شيعة، وإثبات صحة خالفة اخللفاء وسيأيت توضيح هذا األمر يف رّد الرازي على ال

الراشدين األربعة، وهذا يعين أنه ليس بعيدا عن الفكر السياسي التقليدي للمسلمني، وال عن 
احلياة السياسية السائدة يف عصره، خاصة أنه كان خياصم فرقا كثرية هلا عالقة مبيدان السياسة 

 يف قضايا خمتلفة، كلما دعت احلاجة لذلك كان يرّد عليها. إىل جانب القضايا الفكرية األخرى
  . إىل ذلك، وليس رّده متعلقا بالفكر والعقيدة فحسب، بل حىت مبمارسات احلياة اليومية

هكذا، كان حال الرازي يف حياته وفكره فيلسوفا متكلما مناضال، وهو يف هذا امليدان 
  : يعتمد يف بناء آرائه السياسية على أمرين
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 حتليله السياسي لإلمامة على مادة الشريعة بالدرجة األوىل، أي أنه كان يعتمد يف: األول
أنه يستمد آراءه من القرآن الكرمي وسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وسري الصحابة رضوان 

  . اهللا عليهم
كان حتليله للشؤون السياسية يقوم على العقل إىل جانب ما تقرره الشريعة، لقد : الثاين

ية العقل عنده، سواء يف فهم القرآن الكرمي وتفسريه أو يف حاجة اإلنسان سبق الكالم عن أمه
  . إليه لالهتداء إىل احلق واخلري

وذلك كله سيظهر يف املسائل القادمة، اليت حيلل فيها السياسة الداخلية واخلارجية للدولة 
 أن حتافظ على اإلسالمية منذ بداية الدعوة اإلسالمية، حيث ال ميكن هلذه اجملموعة البشرية

كياهنا وتستمر يف احلياة وتنتصر على أعدائها إال باللجوء إىل املمارسة السياسية، اليت هي من 
  . األدوات املعينة على حتقيق غايات اجملتمع البشري

رضي اهللا عنه، أنه ) هـ68ت(هلذا، ملا أراد بيان ذلك، فضرب مثال مبا رواه ابن عباس 
) هـ38ت(لرسول عليه الصالة والسالم، وكان عنده صهيب مر مأل من قريش على ا: قال

وغريهم من املسلمني ) هـ37ت(وعمار ) هـ20ت(وبالل) هـ37ت(وخباب 
يا حممد أرضيت هبؤالء عن قومك؟ أفنحن نكون تبعا هلؤالء؟ أطردهم : فقالوا له. املستضعفني

  .)2(نيوما أنا بطارد املؤمن: فأجاهبم. عن نفسك فلعلك إن طردهتم اتبعناك
وهذا املوقف يدل على صحة نبوته، ألنه كان يعمل وفق ما ورد يف القرآن الكرمي، يف 

وال تطُرِد الذين يدعون ربَُّهم بالغَداِة والعِشيِّ يريُدون وجَهه ما عليك من حَساِبِهم : "قوله تعاىل
  .            )3( "من شيٍء وما من حَساِبَك عليِهم من شيٍء فَتطُرَدُهم فتكون من الظَّاِلِمني

وملا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو احلاكم على املسلمني وويل أمرهم، فله 
صالحية الطرد، ولكن طرد هؤالء فيه ظلم، ألن أساس امللك هو إقامة العدل، لذلك هناه اهللا 
ياة تعاىل عن طردهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الويل احلقيقي هو اهللا تعاىل، وأن ح

كما أن . املؤمن ليست هلوا ولعبا، بل جّد وأعمال صاحلة، فال حيق طرد املؤمن ما دام مؤمنا
طلب هؤالء اخللق من قريش يدخل يف باب الغرور واالستعالء واملتع الدنيوية، فال فائدة ترجى 

  . من طلبهم
، وال مث يأيت تأكيد يف آيات أخرى للداللة على أن القوي ال يبقى قويا أبد الدهر

قد خلت من قبِلكم ُسَنن فسريوا يف : "الضعيف يكون ضعيفا إىل يوم الدين، يف قوله تعاىل
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وال ِتُهنوا . هذا بيانٌ للناِس وهًدى وموعظةٌ للمتَِّقني . األرض فانظروا كيف كان عاقبةُ املكذِبني
أحوال القرون املاضية كان  وهذه اآليات تبني أن )4("وال حتَزُنوا وأنُتم األعلَْون إنْ كنُتم مؤمِنني

فيها مأل هلم صولة ومكانة عالية، لكن ملا كان هؤالء ليسوا على سداد من أمرهم، فصاروا من 
املهلكني واملندثرين، وصارت دولة أهل احلق عالية، فال ينبغي االستكانة واخلوف، ألن قوله 

ياُم نداولَُها بني الناِس وليعلَم اُهللا إن ميَسْسكُم قرٌح فقد مسَّ القوَم قرٌح مثلُُه وتلك األ: "تعاىل
حيث على الصرب ومواجهة الشدائد . )5("الذيَن آمُنوا ويتخذَِ منكُم شهداء واهللا ال حيبُّ الظاِملني

بشجاعة، وقد أشار الرازي يف تفسري هذه اآلية على أن القوة واالستعالء والدولة ستحصل 
ني الناس، ال يدوم حاهلا وال مضارها، وقد استدل للمسلمني، ألن أيام الدنيا عبارة عن دول ب

يف جاهليته، ) هـ31ت(أبا سفيان ) هـ23ت(على هذا أيضا، مبا أجاب به عمر بن اخلطاب 
ال سواء قتالنا : يوم بيوم واأليام دول واحلرب سجال، فكان اجلواب عليه: ملا قال هذا األخري

  .)6(األمر كما تزعمون، فقد خبنا إذن وخسرناإن كان : وقال أيضا. يف اجلنة وقتالكم يف النار
إذا كان أمر احلاكم يف السياسة جيب أن يكون نافذا، والرعية مطيعة، واحملافظة على 
السلطة الفعلية ومكوناهتا من الواجبات اليت ينبغي تقدميها على مجيع الواجبات األخرى، فإن 

ول صلى اهللا عليه وسلم، حيث كانوا الرازي قد ذكر نوعني من القبيح يعامل به الكفار الرس
ينهون الناس عن قبول دينه واإلقرار بنبوته، والثاين أهنم كانوا ينأون عنه ويهددون من يتقرب 

وهم ينهون عنه وينأَْونَ عنه وإن ُيهلكون إالَّ أنفسهم وما : "وهذا قد جاء يف قوله تعاىل. )7(منه
  .)8(" يشعرون

  : م، فوجدهم ثالث طوائفهذا، وملا نظر الرازي يف احلكا
  . الذين حيكمون على بواطن الناس وأرواحهم وهم العلماء: أحدها
الذين حيكمون على ظواهر الناس، وهم امللوك والسالطني وحكمهم يتميز : وثانيها

  . بالقهر والسلطنة
األنبياء عليهم السالم، فهم يتصرفون يف بواطن اخللق وأرواحهم، بفضل املعارف : وثالثها

  .)9(العلوم اليت منحها هلم اهللا تعاىلو
هلذا، ميكن القول أن حبث الرازي يف السياسة يتعلق بناحيتني التارخيية والنظرية، 

  : ولإلطالع على آرائه، كما وردت يف مؤلفاته، ال بد من تقسيمها إىل ست مسائل، هي
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  .يف مفهوم اإلمامة: املسألة األوىل
 من أجل بيان مفهوم اإلمامة سياسة، وهو اسم يدل لقد شرح الرازي لفظ اإلمام لغة،

على شخص يؤم به ويقتدى به، مثله كمثل لفظ الرداء، فهو اسم ملا يرتدى به، وكذلك 
  .)10(اللحاف اسم ملا يلتحف به، واإلزار ملا يؤتزر به

وإذا كانت خصوصية اإلمام أن يقتدى به، فإنه بكونه إنسانا قد يقع يف الذنب، لذلك 
شكال هنا يتمثل يف التعارض بني أمور كثرية، فهل يقتدى به أم ال؟ ألنه يف حالة إقدامه فإن اإل

على الذنب قد يقتدى به أو ال يقتدى به، فاألول يتعارض مع مبدأ ال طاعة ملخلوق يف معصية 
اخلالق، وإال فإن ذلك الذنب يرجع إىل اخلالق كأنه هو فاعله، وأما إذا مل يقتد به، فإن ذلك 

مام ال يبقى إماما، لعدم اإلقتداء به، باعتبار أن املأموم يتبع اإلمام يف بعض األمور وخيالفه يف اإل
البعض اآلخر، وذلك حسبما يراه حسنا فيتبعه وما يراه قبيحا فيتجنبه بنفسه، ويف هذه احلالة ال 

  . )11(يكون متبعا لإلمام بل لنفسه، عندئذ تسقط اإلمامة عن ذلك اإلمام
إلشكال هو الذي كان حمور  الكالم عن اإلمامة لدى املتكلمني لذلك اشترطت وهذا ا

الشيعة العصمة ألئمتها، متييزا هلم على احلكام اآلخرين، الذين مل تصح إمامتهم، لفقداهنم هلذا 
العنصر اهلام، وأما الرازي فيخالفهم الرأي، ألن اإلشكال السابق املراد منه إفادة صحة نبوة 

الذين هم طائفة من أئمة الناس، وليس قاصدا لعموم اإلمامة، ألن اسم اإلمام يقال األنبياء، 
  . أيضا على رؤساء الكفار

وإذ ابتلى إبراهيَم ربُُّه بكلمات فأمتُهنَّ قال إين جاِعلَُك : "وأما املراد باإلمام يف قوله تعاىل
األنبياء : خاص خمتلفني فيقالفهو النيب، ألن لفظ اإلمام قد يطلق على أش. )12("للناِس إماًما

أئمة، واخللفاء أئمة والسالطني أئمة، والقضاة والفقهاء أئمة، والذي يصلي بالناس أيضا يسمى 
إماما، ويقال عليهم مجيعا أئمة للزوم اإلئتمام هبم، أي قبول قوهلم وأحكامهم، لذلك يكون 

وحىت يقال على من يكون . ريهمعىن اإلمام عاما، فيقال ملن استحق اإلقتداء به يف الدين وغ
وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال : "داعيا أو قائدا للباطل، لقوله تعاىل

  .)13("ينصرون
وهلذا يكون ". يدعون إىل النار: "ولكن لفظ اإلمام استعمل يف هذه اآلية مقيدا، يف قوله
مث تأيت . )14(وأعالها مرتبة األنبياءلفظ اإلمام عاما، ولكن هناك مراتب بني أصناف األئمة، 

  .مرتبة العلماء لكوهنم ورثة األنبياء، مث يليهم احلكام، مبا فيهم من إمامة كربى وصغرى
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  .يف نصب اإلمام: املسألة الثانية
لقد اختلف املسلمون يف أمر نصب اإلمام منذ صدر اإلسالم بعد وفاة الرسول صلى اهللا 

نشأ عن ذلك االختالف طوائف سياسية، وأول خالف كان عليه وسلم، وذكر الرازي أنه 
حول نصب اإلمام يتعلق بوجوب اإلمامة أو بعدم وجوهبا، فظهر فريقان، فريق يرى أن نصبه 

  . واجب، وفريق آخر يرى أنه ليس بواجب، وقد ينقسم كل فريق إىل فرق فرعية
   :لقد انقسم الفريق الذي يقول بوجوب اإلمامة إىل قسمني فرعيني

  . القائلون بوجوهبا مسعا فقط، وهو قول أهل السنة وأكثر املعتزلة والزيدية: الفرع األول
القائلون بوجوهبا عقال، وهذا الفرع ينقسم بدوره إىل فريقني، منهم من : الفرع الثاين

يرى أن الوجوب العقلي دال على أنه واجب عقلي حمض، وهو قول بعض املعتزلة 
والكعيب ) هـ300ت(واخلياط) هـ436ت(احلسني البصريوأيب ) هـ250ت(كاجلاحظ

ومنهم من يرى أن ذلك الوجوب إهلي كالشيعة، وهم فريقان، فريق يرى أن ) هـ319ت (
وفريق آخر . نصب اإلمام واجب لقيادة الناس باإلمام املعصوم وهو قول اإلمساعيلية واملالحدة

  .)15(يرى أن نصبه لطف بالناس وهو قول اإلثناعشرية
  : أما الفريق الثاين القائل بعدم وجوب اإلمامة فينقسم إىل ثالثة أقسامو

الذين قالوا بعدم وجوهبا يف وقت دون وقت ، أي ال جتب يف وقت احلرب : أحدها
  . واالضطراب، ألن نصبه يف هذا الوقت قد يزيد يف الشّر

، ويوجبوهنا يف وقت القائلون بعدم وجوهبا يف وقت السلم لعدم احلاجة إىل اإلمام: وثانيها
  .احلرب والفنت من أجل القهر، أي عكس القول السابق

  .)16(القائلون بعدم وجوهبا أصال يف مجيع األوقات وهم اخلوارج: وثالثها
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  :وميكن بيان تلك الفرق وفروعها وأصحاهبا يف هذا املشجر
                                    اإلمامة

  
  غري واجبة                                                واجبة          

  
  واجب مسعي    واجب عقلي   ال جتب وقت      ال جتب وقت      ال جتب يف

         السلم لعدم       مجيع األحوالاحلرب والفنت                          
  احلاجة إليها         دفع الشرل                            

  األشاعرة 
  وأكثر    
  املعتزلة   
  والزيدية  

  واجب إهلي               جب من اخللق   وا 
  لدفع الضرر    
  

  القول باإلمام              القول باإلمام     اجلاحظ وأبو احلسني     
  غري املعصوم                   صوماملع           البصري واخلياط      

  والكعيب  
  عشرية اإلثنا              اإلمساعيلية                           

  واملالحدة                            
        

واملالحظ على قسمة الفريق الثاين إىل ثالث طوائف غري موفقة، واألفضل لو قسمه إىل 
أي إىل أن اإلمامة جتب يف وقت دون وقت، وال جتب أصال، مث بعد ذلك ينقسم قسمني فقط، 

الفريق القائل بوجوهبا يف وقت دون وقت، إىل وقت احلرب ووقت السلم، عندئذ تكون 
  .القسمة منطقية
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هذا، وأما الرازي، فريى أن نصب اإلمام واجب ألن الغرض من نصبه هو دفع الضرر، 
اهر، ملا احترزوا عن املفاسد، فهو واجب عند من يقول بالوجوب ولو مل يكن للناس رئيس ق

العقلي، وبضرورة عند من يقول به، لذلك حصل اإلمجاع على أن نصب الرئيس يقتضي 
  .)17(اندفاع أنواع املفاسد، اليت ال تندفع إال به

مث يرّد على من يذهب إىل رفض نصب الرئيس حبجة أن نصبه قد يؤدي إىل مفاسد أكثر 
ا كان حاصال، وبسبب احتمال عدم طاعته أو زيادة الظلم على الناس مبيله إىل تقوية رياسته، مم

  . بسلب األموال واستحداث اهلرج واملرج من أجل انصراف الناس إىل مشاكلهم اخلاصة
ولكن هذه احملذورات قد حتصل بالفعل، مع ذلك ال متنع نصب الرئيس، ألن املفاسد 

 قد يكون ضررها أكثر من املفاسد احلاصلة من وجوده، فإن ترك اخلري احلاصلة من عدم الرئيس
  .)18(الكثري ألجل الشر القليل شر كثري

وأما رّده على الشيعة يف نصب اإلمام والوجوب اإلهلي، فسيأيت يف املسألة الرابعة، اليت 
  . تتناول مجلة ردوده على فرق الشيعة املختلفة

أنه يستعمل لفظ أو اصطالح الرئيس بدل اإلمام أو ولكن املالحظ عند الرازي هنا، 
اخلليفة أو امللك أو السلطان، وهو مصطلح جديد يف أدبيات الكالم يف اإلمامة عند املتكلمني 
وغريهم، ويعين ذلك أنه يريد إخراج احلكم من دائرة التفكري اخلربي إىل دائرة التفكري العقلي 

 حبسب األوضاع االجتماعية ومقتضى مصاحل الناس االجتماعي، وهو أن يتوىل الرئيس منصبه
يف زماهنم، لذلك مل يقترح منطا معينا من احلكم سواء ألهل زمانه أو لغريهم، ومل خيض يف 
البحث عن قوانني معينة حلكم الناس، بل ترك اجملال مفتوحا أمامهم، بل جيب عليهم فقط 

  . منصب الرئيس ليتوىل شؤوهنم وحيافظ على مصاحلهم وأمنه
  .يف شروط اإلمامة لدى الشيعة: املسألة الثالثة

إن الرازي يعترب الشيعة جنسا حتته أربعة أنواع من الفرق، وهي اإلمامية والكيسانية 
. والزيدية وغالة اإلمامية، وقد أمجعت على القول بأن اإلمام بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

زيدية بالنص اخلفي، وقالت الفرق األخرى ، بالنص، قالت ال)هـ40ت(هو علي بن أيب طالب
مث اختلفت ). هـ61ت(مث أخوه احلسني ) هـ50ت(بالنص الظاهر، مث يأيت بعده ابنه احلسن 

  الشيعة عمن يلي احلسني، فمنهم  القائل بإمامة كل فاطمي مستحق  لشروط  اإلمامة على  ما 
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يف عقب احلسني، أي يليه ابنه أمجعوا عليه، ومنهم القائل بترتيب معني، فجعلوا اإلمامة 
مث ). هـ148ت(مث ابنه جعفر الصادق). هـ114ت(، مث ابنه حممد الباقر )هـ93ت(علي 

مث ابنه حممد املتقي ). هـ203ت(مث ابنه علي الرضا ) هـ183ت(ابنه موسى الكاظم 
مث ابنه ). هـ260ت(مث ابنه احلسن الزكي ). هـ254ت(مث ابنه علي التقي ). هـ220ت(
  .)19(ولكن للشيعة اختالفات يف هذه املراتب. وهو القائم املنتظر). هـ275ت(د حمم

كما اختلفوا يف النص، هل الرسول صلى اهللا عليه وسلم نص على علي فقط أم نص 
أن : وقال آخرون. أن النص دال على علي فقط: أيضا على احلسن واحلسني؟ منهم من قال
  .)20(سن، واحلسن نّص على احلسني النص على علي، وهو بدوره نّص على احل

وإذ ابتلى إبراهيم ربه : "وأما الدليل على أن اإلمامة ال تكون إال بالنص، فلقوله تعاىل
. )21("بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني

ا التنصيص، فريّد الرازي عليهم بأن لقد متسكوا هبذه اآلية يف إثبات أن اإلمام يصري إماما هبذ
املراد هنا هو النبوة، وليس مطلق اإلمامة، وأما من سلم بأن املراد هو مطلق اإلمامة، فال نزاع 

. ولكن الرتاع يف أنه هل تثبت بغري النص؟ وليس هنا نفي أو إثبات. بكوهنا قد حتصل بالنص
ففيه " ومن ذرييت" على ما جاء يف اآلية وأما تعدي اإلمامة من اإلمام األول إىل ذريته قياسا

أقوال، منهم من اعترب كل األوالد واألحفاد حيق هلم تويل اإلمامة، ومنهم من اعترب اإلمامة 
يستحقها البعض فقط، ولكن املراد من اآلية أن اهللا تعاىل أعلم إبراهيم أنه جيعل يف ذريته أنبياء، 

اعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغريهم من استجابة لدعائه، وقد حصل ذلك بالفعل كإمس
  .)22(ذرية إبراهيم

هكذا يتمسك الرازي بأن املراد من اآلية السابقة هو إمامة النبوة وليس إمامة السياسة، 
ألن طريق حتصيل اإلمامة اختلف فيه املسلمون، هل هو التنصيص أم ال؟ فالشيعة تزعم أنه ال 

فاطمي كان عاملا زاهدا وخرج بالسيف ودعا إىل طريق إىل اإلمامة سوى التنصيص، حيث كل 
ولكن األشاعرة وأكثر أهل االعتزال خيالفوهنم الرأي، فطريق اإلمامة . نفسه باإلمامة فهو إمام
وأما إنكار الشيعة كاالثناعشرية لعقد البيعة، فريجع إىل اخلوف من عدم . عندهم هو عقد البيعة

هور الفنت، كما ميكن أن حتصل ملن ال قدرة له يف االستقرار بسبب التنازع على اإلمامة وظ
تسيري حىت نفسه، فكيف يسري هذا الشخص البلد بأكمله، وإذا كان اإلمام نائبا هللا تعاىل 

  .)23(ولرسوله، فال سبيل إليها إال بالنص
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هذا، وأما احلجج النصية يف إثبات إمامة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عند الشيعة، 
أنت مين : "وقوله أيضا. )24("من كنت مواله فعلي مواله: "عليه الصالة والسالمقوله : فهي

وقد رّد الرازي بقوة على متسكهم هبذه . )25("مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي
  .)26(األقوال

وأما الشرط الثاين الذي شرطته الشيعة يف إثبات اإلمامة فهو العصمة، ما عدا الزيدية، 
ي على قول أهل السنة واملعتزلة، على أن اإلمام ال جيب أن يكون معصوما، وقد أثبتت اليت ه

الشيعة إمامة أئمتهم عن طريق العقل، الذي يشهد أن اإلمام واجب العصمة، وأن عليا كان 
وكذلك إذا . كذلك، فهو إمام معصوم، ولكن إذا قيل أن اإلمام غري علي، فيخترق اإلمجاع

صحة إمامة أيب بكر واخللفاء من بعده، فإن اإلمام ما كان واجب العصمة، قامت الداللة على 
  .)27(عندئذ يسقط شرط العصمة

لذلك جلأت الشيعة إىل إنكار إمامة هؤالء اخللفاء قبل علي، إلثبات إمامة علي فقط عن 
) هـ13ت(طريق وضع شرط العصمة، وقد احتجت الروافض مبا يقدح يف إمامة أيب بكر 

على أن العهد ". قال ال ينال عهدي الظاملني: "باآلية السابقة اليت جاء فيها) هـ23ت(وعمر 
هو اإلمامة عند البعض، ولكن إذا كان املراد هو النبوة فهذا صحيح، وإال فال، ألن اهللا تعاىل 

وملا عمََّمت الروافض املراد من اآلية، فمن أجل . أعلم إبراهيم أن بعض ذريته ليس أهال للنبوة
ار إمامة الشيخني على أساس أهنما كانا كافرين، ومن كان كذلك فهو ظامل، وليس إنك

. مبعصوم، لذلك ال يصلحان لإلمامة ما دام غري معصومني باالتفاق، فوجب أن ترفض إمامتهما
  : وقوهلم مبين على قياسني
  كل مشرك ظامل:                           األول

           ومها مشركان                          
                                      فهما ظاملان

  الظامل ليس مستحقا لإلمامة:                 والقياس الثاين
                                  ومها ظاملان

                                  فهما ليسا مستحقني لإلمامة 
عنهما الظلم من الظاهر والباطن، لذلك ال يقال أهنما كانا ولكن أبو بكر وعمر مل يعرف 

  .)28(ظاملني حال كفرمها، ألن بعد زوال الكفر ال يبقى هذا االسم يقال عليهما
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وقد شبه الرازي حال املؤمن الذي كان كافرا بالنائم، فاإلميان هو عبارة التصديق، 
ان كذلك، والتائب عن الكفر مثله والتصديق غري حاصل للنائم، مع ذلك يسمى مؤمنا، وإذا ك

ال يسمى كافرا، وإال ما كان تائبا، فسقط قوهلم بإنكار إمامة الشيخني، وأما اآلية فدالة على 
النبوة ال غري، وأما االحتجاج هبا على وجوب العصمة ظاهرا وباطنا، فالرازي قد أخذ بالظاهر 

 وإذا كانت مسألة الفسق ليس فيها .فقط دون الباطن، ألن الباطن ال يعلمه إال اهللا تعاىل
إمجاع، ألن مجهور املتكلمني والفقهاء رفضوا عقد اإلمامة لفاسق، وأما من جوزها، فاستثىن 
القضاء، كمن جّوز أن يتوىل قاض عادل القضاء من إمام عادل أو جائر،حيث تكون أحكامه 

  .)29(نافذة والصالة خلفه جائزة، وهناك من أنكر ذلك
لرازي من عرض آراء الشيعة إمجاال أو تفصيال، لكي يبطل أقواهلم يف نصب هذا، ومراد ا

اإلمام وشروطه كالنص والعصمة وغري ذلك، ووجد أن أكثر الشيعة احنرفت عن جادة الصواب 
يف هذا املوضوع، بسبب اإلساءة إىل اخللفاء الراشدين قبل علي بن أيب طالب، ويف الوقت 

تدت إىل حقيقة اإلسالم، لذلك جعل رده عليهم يكون عن نفسه، فإن تلك اإلساءات قد ام
  .طريق الشرع والعقل معا
  .يف ردود الرازي على الشيعة: املسألة الرابعة

ملا كانت اإلمامة عند الرازي من فروع الدين، والدين يفهم بالعقل ال بقوى أخرى من 
 مزاعمهم، وهي ذات النفس، فوجد نفسه يف مواجهة أمام الشيعة، حيث ال ميكن السكوت عن

صلة بالنصوص الدينية، وهذا الذي جعله يرد عليهم ببيان الفهم الصحيح والتأويل املعقول لتلك 
النصوص اليت احتجت هبا فرق الشيعة على إمامة علي وأبنائه وأحفاده، وكذلك اليت احتجت 

رين يف نصب هاهو يرّد على أم. هبا على بطالن إمامة أيب بكر وعمر، ونصب اإلمام وشروطه
  : اإلمام

إن نصب الرئيس من أجل دفع الضرر الذي ال يندفع إال بنصبه، يعين أن : األمر األول
دفع الضرر واجب بقدر اإلمكان، هلذا جيب على العقالء نصبه هلم، ألن نصب الرئيس مهيب 

  : وسائس يأمرهم باألفعال اجلميلة وينهاهم عن القبائح، ويوجب ذلك الواجب شرطان
العلم الضروري، يشهد أن البلد الذي يكون فيه رئيس ضابط لشؤون عباده خري : لاألو

  . من بلد يكون خاليا منه
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دفع الضرر عن النفس، أمر يهم كل واحد من الناس، لذلك يكون هذا الشعور : الثاين
  .)30(بدفع الضرر واجبا عليهم نصب الرئيس، وال مرد له

 اهللا تعاىل، فهو ال جيب عليه نصب الرئيس، خالفا يتعلق بنصب اإلمام من: األمر الثاين
للشيعة كاإلمساعيلية واإلثناعشرية، والدليل عليه، أنه لو وجب على اهللا تعاىل نصب اإلمام، 
لكان إما نصبه لكي يتمكن املكلّف من الرجوع إليه واالنتفاع به يف الدين والدنيا أو الواجب 

ان باطالن، ألنه لو كان األمر كذلك لفعله، وما نصبه سواء كان كذلك أو مل يكن، والقسم
دام مل يفعله، فثبت بالعلم الضروري أن ذلك الواجب واجب إنساين، لدفع الضرر وجلب 

  . املنفعة
وأما إبطال املراد من نصب اإلمام على غري منفعة دينية أو دنيوية، ألن الرئيس يوجد 

ن للوصول إليه، وملا كان يتعذر الوصول لالنتفاع به، وحلصول ذلك النفع، فال بد من إمكا
  .)31(إليه، خلفائه أو لغريه، فال ينتفع به، وبالتايل فال فائدة من نصبه أصال، أي يكون نصبه عبثا

أن نصب اإلمام فيه فوائد عظيمة كهداية اخللق إىل معرفة اهللا : وملا قالت اإلمساعيلية
إلمام عندهم قد يضطر لالختفاء خوفا من تعاىل، كونه لطفا يف أداء الواجبات العقلية، وا

الظلمة، فقد رّد الرازي بأن هذا اإلمام اخلائف املتستر ال ينتفع به الناس، لعدم الوصول إليه، 
ولغلبة الظلمة له، وإذا كان عاجزا عن إظهار نفسه للمحتاج، فدل ذلك على فساد قوهلم، ألن 

  .)32(املراد من الرئيس أو اإلمام هو حتصيل املنافع
 بأن نصب اإلمام -فقيه شيعي–) هـ436ت(هذا، وأما ما احتج به الشريف املرتضى

وهذه احلجة . لطف، واللطف على اهللا تعاىل واجب، فيلزم أن يكون نصب اإلمام واجبا إهليا
  : بناها على قياس من الشكل األول

  اللطف على اهللا تعاىل واجب عليه
  ونصب اإلمام لطف

  .ى اهللا تعاىل فنصب اإلمام واجب عل
إن هذه احلجة باطلة عند الرازي، ألنه ال يسلم بأن اللطف واجب، أي أن املقدمة 
الكربى ليست يقينية بل هي جمرد مسلمة، لذلك فالواجب ليس بالزم على اهللا تعاىل، أي أن 
واجب الوجود ال يلزم عنه واجب، وإال ليس بنفسه واجبا، وكذلك املقدمة الصغرى، فإن 

طف ليس املراد منه اللطف اإلهلي، وإمنا اللطف اإلنساين، حيث يكون اخللق يف حال معىن الل
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خبالف حاهلم إذا مل يكن هلم . قيام رئيس قاهر عن املعاصي، ويأمر بالطاعات متمتعا باللطف
  .)33(مثل هذا الرئيس

الرعية، ورمبا اإلشكال يف كون اإلمام ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر أو ال تطيعه 
حيث ميكن أن حيصل شر أكثر لو مل يكن ذلك اإلمام أو الرئيس، ويرد الرازي بأن هذا جمرد 
احتمال نادر، والغالب راجح على النادر، ولكن هذا االحتمال دال على فساد قول الشيعة بأن 

من حيث أن ذلك اإلمام يكون فاعال للشر أو متساحما . نصب اإلمام واجب على اهللا تعاىل
  .)34(ه، مما يعين أن اإلمام ال يصح نصبه من اهللا تعاىلمع

وأما رد الرازي على حجج الشيعة يف حديثي املوىل واملرتلة، فإن هذين احلديثني يدالن 
على علو مكانة علي، وعلى صحة دينه، وال حيمالن على اإلمامة، ألن هناك أحاديث كثرية 

نصار، ومل حتمل على اإلمامة، كما أن األخبار وآيات قرآنية متجد الصحابة من املهاجرين واأل
الواردة يف فضائل أيب بكر وعمر قد بلغت مبلغ التواتر، مما يدل على صحة خالفتهما، لذلك 
فإن سبيل التوفيق بينها هو السبيل األمثل لصيانة األمة من الكفر والفسق، خبالف آراء الشيعة 

  .)35(اليت تكفر الصحابة فضال عن باقي املسلمني
كما كان يرّد على زعم الشيعة أن اإلمجاع حاصل على مقالتهم يف اإلمامة، ولكنهم 
يتجاهلون اخلالف اجللي بينهم يف مراتب األئمة وتوليهم اإلمامة، باإلضافة إىل كفر وفسوق 
بعض فرق الشيعة، لقدحهم يف الشرع والصحابة، وقوهلم بقدم العامل، كما أهنم وقعوا يف 

قول والعمل، ألن الذين اعتربوهم أئمة أكثرهم مل يشتغلوا باإلمامة، ومل حياربوا تناقضات بني ال
لذلك جلئوا إىل القول جبواز التقية قياسا على جواز اختفاء النيب عليه الصالة والسالم يف . الظلمة

  .)36(الغار، وليت األمر كذلك 
رآنية وأخبار نبوية، ومما ال شك فيه أن الشيعة جممعة على أن اإلمامة تكون بنصوص ق

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك يف فهمها وتفسريها، وهذا يدل على عدم وجود نصوص واضحة 
  . ومتواترة يف إثبات مزاعمهم

إمنا قليناه : لذلك، كلما قيل هلم هذا خطأ، وبطالنه ظاهر، وال سبيل إىل دّسه، قالوا
 هذه املسألة، ويرّد على يدافع عنهم يف) هـ672ت(وحىت نصري الدين الطوسي. )37(تقية

الرازي، ألن التقية ال جيوزوهنا إال ملن خياف على نفسه أو على أصحابه، وأما بغري هذا الشرط 
 اقتصر يف باب اإلمامة على إيراد أقوال بعض فرق -املراد الرازي–فال جيوزوهنا، بينما املصنف 
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يضا أقوال غريهم كأهل السنة الشيعة ومل يورد أقوال الغالة والباطنية منهم، ومل يورد أ
  .)38(واملعتزلة

لقد سبقت اإلشارة إىل أن إيراد الرازي آلراء الشيعة من أجل الرد عليها، ألنه مل يقصد 
أن يعّرف هبا وال أن يعّرف أيضا جبميع اآلراء يف موضوع اإلمامة، ألهنا معلومة، وأما عدم 

اإلثناعشرية واإلمساعيلية والروافض يف أكثر ذكره للغالة والباطنية، فليس كذلك، ألنه ورد اسم 
املواقع هنا وهناك، مث هب أنه مل يذكرها، فإن نقده للشيعة عموما يف األصول يتعدى إىل 
الفروع، وأما التقية فإن جتويزها يف أمر عظيم أو وضيع، فال يتغري معناها، وال يتسع وال يضيق، 

  .  التاريخ؟ فإن ذلك فيه شكوهل تصح على قائد جيوش اجلماهري الكثرية عرب
  .يف فضائل أيب بكر الصديق: املسألة اخلامسة

إن آيات كثرية من القرآن الكرمي ُتثين على الصحابة عموما أو ختص بعضهم بذكر 
خصاله الدينية والعقلية، وكان علي بن أيب طالب منهم إىل جانب أيب بكر الصديق وباقي 

  .ه الشيعة ال يقبله العقل وال أساس له من الديناخللفاء والصحابة، ولكن ما ذهبت إلي
وقد ذكر الرازي بعض تلك األقوال الفاسدة، خبالف ما يزعمه الطوسي، بل ذكر أقوال 
أدناهم مرتبة، كقول معلم اإلثناعشرية، الذي يزعم أن عليا رضي اهللا عنه أفضل من مجيع 

اقل، وكذلك أقوال الروافض القادحة وهذا الكالم ال يقوله جمنون، ناهيك عن ع. )39(األنبياء 
  .يف أيب بكر وعمر وغريمها، فال تصدر إال من أصحاب نفوس عليلة كدرة

      هذا، وقد ذكر الرازي بعض فضائل أيب بكر، لالستدالل على صحة خالفته، وإذا 
ثبتت خالفته، فإن خالفة اآلخرين تكون كذلك، منها أنه أفضل الناس بعد الرسول صلى اهللا 

ليه وسلم، بينما قالت الشيعة وبعض املعتزلة هو علي، لذلك جوزوا إمامة املفضول على ع
وفضل : "وجود األفضل، واحتجت الشيعة بأن عليا كان أكثر جهادا من أيب بكر، لقوله تعاىل

وقد أجاب أهل السنة على هذه الدعوى، بأن . )40("اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما
جهاد بالدعوة إىل الدين وجهاد بالسيف، ومن املعلوم أن أبا بكر قد : قسمنياجلهاد على 

) هـ36ت(وطلحة ) هـ35ت(جاهد بالدعوة يف أول اإلسالم، وأمثر جهاده بإسالم عثمان 
  . وغريهم من الصحابة، وهم كثريون) هـ36ت(والزبري
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ومن هو أوىل وأما علي فقد جاهد بالسيف عند قوة اإلسالم، فاجلهاد األول أوىل، 
  .)41(أفضل، واألفضل هو اإلمام

لقد رضي اهللا عن املؤمنني : "وقد مدح اهللا تعاىل أبا بكر يف آيات كثرية منها قوله تعاىل
. )42("إذ يبايُعوَنك حتت الشجرة فَعِلَم ما يف قلوهِبم فأنزلَ السكينةَ عليهم وأَثَاَبُهم فتًحا قريًبا

  .  حتت الشجرةوكان أبو بكر من هؤالء املبايعني
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوُهم بإحسان : "ومنها قوله تعاىل

  . وال شك أن أبا بكر كان من السابقني األولني. )43("رضَي اهللا عنُهم ورُضوا عنه
ن نعمٍة وما ألحٍد عنده م. وسيجَنُبها األتقى، الذي ُيؤِتي مالُُه َيتزكَّى: "ومنها قوله تعاىل

وقد اتفق أكثر املفسرين على أن . )44("إال ابتغاَء وْجِه َربِِّه األْعلَى، ولََسْوَف يرَضى. ُتجزى
  . )45(املراد من هذه اآلية هو أبو بكر

ما طلعت : "وأما األحاديث الشريفة فقد ذكر الرازي قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
هذان : "وقوله أيضا. )46("رسلني أفضل من أيب بكرالشمس وال غربت على أحد بعد النبيني وامل

  .)47("سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني وال ختربمها يا علي
على رسلك يا أبا بكر ُسدُّوا هذه األبواب الشوارَع إىل : "وقوله عليه الصالة والسالم

وهذه . )48("أً أفضل عندي يًدا يف الصحبة من أيب بكراملسجد إال باَب أيب بكر فإين ال أعلم اْمَر
  .املرتلة تدل على أنه أفضل اخللق بعد النبيني واملرسلني

خري الناس بعد رسول اهللا صلى "هذا، هناك كالم من علي نفسه على ذلك، حيث يقول 
  .)49("اهللا عليه وسلم أبو بكر وخري الناس بعد أيب بكر عمر

 الكرمي واألخبار النبوية كافية على أن أبا بكر خري الناس بعد وهذه الدالئل من القرآن
لذلك يستحق اخلالفة، وثبت بطالن أقوال الشيعة فيه وغريه من . الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  . اخللفاء من بعده
  .يف إثبات إمامة أيب بكر واخللفاء من بعده: املسألة السادسة

  . راشدين باألدلة العقلية والنقليةلقد أثبت الرازي صحة إمامة اخللفاء ال
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اإلمام احلق بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو أبو بكر، ألن األمة : األدلة العقلية
). هـ32ت(جممعة على أن اإلمامة ال خترج عن واحد من الثالثة، أبو بكر وعلي والعباس 

  : ومن األدلة على صحة إمامة أيب بكر، ما يلي
ار اخلالفة ألنفسهم، فناظرهم أبو بكر يف ذلك، مث تركوا األمر، ملا طلب األنص: األول

فظهر فساد قوهلم، ولكن بويع باخلالفة، وأمجعت األمة على إمامته دون نزاع يذكر من علي أو 
  . العباس

لو كان لعلي نصا جليا على أنه صاحب حق يف اإلمامة، ألظهره، وهو مل يكن يف : الثاين
 بكر يف حالة القوة والتسلط، حىت مينعه عن طلب حق لنفسه، وألن حالة العجز، وال كان أبو

وأحفاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعّمه ). هـ11ت(عليا كان معه يف ذلك الوقت فاطمة 
  . إىل جانبه أيضا، وسل سيفه رافضا خلالفة أيب بكر) هـ36ت(العباس، كما كان الزبري 

ريين كالرافضني خلالفته من قريش، منهم أبو لقد كان أبو بكر أمام أعداء كث: الثالث
واهللا ألمألن الوادي عليكم " تيم"أرضيتم يا بين عبد مناف أن تلي عليكم : سفيان الذي قال

كما أن األنصار يكنون له العداء، ألنه أفحمهم يف مناظرة معهم، وخرجت عليه . خيال ورجال
روف ميلك القوة والشوكة لريّد طوائف خاض معها حروب الردة، وهل من كان يف هذه الظ

  .نصوص جلية لو كانت؟
وما دام أبو بكر ال قوة وال شوكة له، بل هو عند الروافض كان جبانا ضعيفا، : الرابع

  .ومىت كان األمر كذلك، فمن أين له أن يغتصب اإلمامة
لقد ثبت بأحاديث  صحيحة كثرية استخالف أبا بكر يف الصالة، وإذا كان  : اخلامس

  .)50( إلمامة الناس يف الصالة يف زمن النبوة، فثبت كونه إماما يف سائر األمور األخرىأهال
هناك آيات من القرآن الكرمي وأحاديث نبوية تثبت أن أبا بكر إمام حق : األدلة النقلية

قل للمَخلَِّفني من األعراب سُتْدَعونَ إىل قوٍم أُوِلي بأٍس : "بعد رسول اهللا، ومنها قوله تعاىل
شديٍد تقاِتلُوَنُهم أو ُيْسِلُمون فإن ُتطيُعوا يؤتكُُم اهللا أجًرا حسًنا وإن َتَتَولَّْوا كما تولَّيُتم من قبلُ 

سيقول املخلفون إذا : "وال جيوز أن يكون الداعي هو النيب لقوله تعاىل. )51("يعذِّبكُم عذاًبا أليًما
دون أن يبدلوا كالَم اهللا قل لن تتِبُعونا كذلك قال انطلقُتم إىل مغاِنم لتأُخذوها ذَُرونا نتبعكُم يري
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لو كان الداعي هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مث منعهم عن متابعته، للزم .)52("اهللا من قبلُ
  .التناقض، وهو حمال

ألن حروب علي " تقاتلوهنم أو يسلمون: " وال جيوز أن يكون املراد هو علي لقوله تعاىل
س املراد أيضا من جاء بعد علي، ألهنم عند الرازي كانوا على اخلطأ، ما كان ذلك منه، ولي

وعند الشيعة على الكفر، وملا بطلت هذه األقسام، فثبت أن املراد منها هو أحد أولئك الثالثة، 
  .)53(أبو بكر وعمر وعثمان، مما يوجب إمامتهم

احلات ليستخلفَنَُّهم يف وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الص: " ومنها أيضا قوله تعاىل
األرض كما استخلف الذين من قبلهم وِلُيمكَِّننَّ هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنَُّهم من بعد 

وهذا خطاب موجه إىل احلاضرين، إليصال اخلالفة إليهم، ال ميكن محله على . )54("خوفهم أمًنا
ن إظهار دينهم، أي كانوا يف حالة علي أو احلسن واحلسني، ألهنم عند الشيعة ليسوا متمكنني م

  . اخلوف والتقية، فوجب محله على هؤالء اخللفاء الثالثة
وسيجنبها األتقى، الذي يؤيت ماله يتزكى، وما ألحد عنده من : " ومنها أيضا قوله تعاىل

، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم رباه من عهد صغره إىل آخر عمره، وتلك " نعمة جتزى
وأما أبو بكر فقد كان لرسول اهللا يف حقه نعمة اإلرشاد إىل الدين، ولكن .  اجملازةالنعمة توجب

  .)56(فثبت أن هذه اآليات حتمل على أيب بكر. هذه النعمة ال جتزى البتة
اقتدوا باللذين من : "وأما األخبار فكثرية أيضا، ونذكر منها قوله عليه الصالة والسالم

اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تصري : " عليه الصالة والسالموقوله. )57("بعدي أيب بكر وعمر
ألن جمموع . وهذا احلديث يدل على صحة خالفة اخللفاء الراشدين. )58("ملكا عضوضا

 6 سنة وعلي 12 سنوات وعثمان 10أبو بكر توىل سنتني، وعمر. حكمهم ثالثون سنة
  . ألهنم ليسوا ملوكا ظاملني. سنوات

". مها سيدا كهول أهل اجلنة:" عليه وسلم عن أيب بكر وعمروقال الرسول صلى اهللا
الذي سبق ذكره، معناه لو كانا غاصبني لإلمامة ملا كان هذا احلكم الئقا هبما، ومها أيضا من 

  .)59(املبشرين باجلنة
هكذا ، تكون اإلمامة إما بالنص أو باالختيار، وملا دلت الدالئل على عدم وجود النص 

 ودلت أخرى على صحة إمامة أيب بكر املنعقدة بالبيعة، فثبت أن البيعة طريق اجللي املتواتر،
  . أن إمامة أيب بكر كانت حقا وليست اغتصابا: حلصول اإلمامة، لذلك كل من قال به، قال
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ومن املعروف أن املسلمني نصبوا أبا بكر خليفة باملبايعة بترشيح من عمر، وبايعه اجلميع 
عمر بترشيح من أيب بكر أو وصية، وبايعه اجلميع أيضا دون معارضة ومنهم علي، مث استخلف 

تذكر، مث رشح عمر مجاعة من كبار الصحابة، وكان منهم عثمان، الذي اختاره أصحابه 
بالشورى بينهم، مث انتقلت اخلالفة إىل علي بإمجاع أكثر أهل احلل والعقد، باستثناء اعتراض 

ملاذا اختلف : نة صفوف املسلمني، قال رجل لعليعليه، وملا عمت الفت) هـ60ت(معاوية
إن هؤالء اخللفاء كانوا أولياء على : عليك املسلمون ومل خيتلفوا على من كان قبلك؟ فأجابه

ويفهم من جوابه هذا، أنه كان موافقا على إمامة اخللفاء . أمثايل، وأنا ويل على أمثالك
  .عنوا فيهاقبله،وكانت شرعية، فمن أين ألشباه أتباعه أن يط

  :هذا، وأما الطاعنون يف إمامة علي فهما فريقان
ميثله معاوية وعسكره، حيث اهتموه بعدم إقامة العدل باالقتصاص من قتلة : أحدمها

عثمان، وهذا ظلم ظاهر يف إمامته عندهم، ولكن هؤالء جيهلون أن للقصاص شرائط، قد 
 كوهنم موصوفني باستفاء شرائط ختتلف باختالف االجتهادات، لعله مل يؤد اجتهاده إىل

  . القصاص
فرقة اخلوارج، الذين كانوا من أنصاره، مث انقلوا عليه، بعد التحكيم، مع ذلك  : وثانيهما

استمر يف حتمل عبء اإلمامة، وهذا يعترب عندهم فسقا، ولكن هذه التهم باطلة، ألن قبوله 
هم، وإما إلقامة احلجة على أعدائه، للتحكيم إما لضعف رآه يف أنصاره وكان هؤالء اخلوارج من

مع العلم أن املؤرخني يذكرون خروج اخلوارج على . )60(بأنه ليس راغبا يف احلرب كحرب
  . علي، وكيف محلوه على قبول التحكيم، وأنه قبل به حتت ضغطهم خوفا من انقسام صفوفه

اهللا بن ويف األخري ميكن االستدالل على صحة طريقة االستخالف، مبا رواه عبد 
أحتمل أمركم حيا : استخلف، فقال: قالوا له. حضرت أيب حني أصيب: ، قال)هـ74ت(عمر

وميتا؟ لوددت أنَّ َحظَِّي منها الكفاف ال عليَّ وال يل، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خري 
 قال عبد - أي رسول اهللا– وإن أترككم فقد ترككم من هو خري مين -يعين أبا بكر–مين 
  .      )61(رفت أنه ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مستخلففع:اهللا

وهذا دليل على أن الرسول عليه الصالة والسالم مل ينص على خليفة سواء لعلي أو لغريه، 
وإمنا ترك األمر شورى بني املسلمني، كما أن عليا أو العباس مل يعترضا على االستخالف 

 الكل موافق، إىل ما بعد الفتنة الكربى، فظهرت أهواء الناس احلاصل فعال للخلفاء الثالثة، بل
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حول املاضي، بدل أن يسعوا إىل حل مشاكلهم يف حاضرهم، لذلك صارت األمزجة والعادات 
املوروثة قبل اإلسالم ظاهرة، وليس هلا ضابط، فتعمق الشرخ يف السياسة، مما أدى باملسلمني 

املألوف طوال قرون من تاريخ البشرية، بدل نظام الشورى، إىل العودة إىل النظام امللكي القدمي 
  .حسب السنة اليت سنها اخللفاء الراشدون

هذا، وإذا كان الرازي مل يصنف يف اإلنسانيات كثريا، فإن آراءه فيها دمسة حتتاج إىل من 
 حيللها ويبسطها، ومادهتا املذكورة يف مصنفاته كافية، وحبثه كان عميقا دائما، وأطروحات

وله باع طويل يف احلياة الفكرية والسياسية معا، وإال كيف يوفق يف حياته بني . البحث أصيلة
دول متناحرة فيما بينها، وأمراء مستبدين وفرق متعصبة، مع ذلك استطاع أن يكسب ود 
اجلميع، ولو مل تكن له حكمة عملية ملا استطاع مجع الناس حوله، وأن يبلغ صيته مشارق 

  .  اإلسالمي، املسمى يف هذا العصر بالعامل القدميومغارب العامل
لقد كان أيضا دعامة هامة للملوك والسالطني يف حروهبم مع الكفار، حيث كان يشجع 
كبارهم وصغارهم بتأليف كتب هلم على انتصاراهتم وأخذهم بأسباب الرقي واحلضارة، وهذا 

  . نادر يف العلماء إال من كان من طرازه
 القول، أنه كان يعرض آراء أهل عصره والسابقني له يف اخلطاب لذلك كله، ميكن

السياسي، قبل نقدها، كما هو شائع يف الطريقة العلمية يف عصرنا هذا، فيكون قد سبق روسو 
يف حتليل مسألة انتخاب الرئيس والكالم على العقد االجتماعي بني احلاكم ) م1778ت(

كأن يكون . ء هامة يف أدبيات الفكر السياسيواحملكومني، لذلك يكون أيضا قد أبرز آرا
احلاكم امسه رئيس، وهو يكون سببا يف فساد أو استقامة الناس، سواء يف بعض األوقات أو يف 
كل األوقات، مع ذلك يبقى وجود الرئيس واجبا، ألنه إن مل يفد كثريا، فإن وجوده يدفع شرا 

   .كثريا
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. ومعامل أصول الدين./  240 صواحملصل. /  256-255ص. 2ج. األربعني. الرازي )15(

 .134-133ص
 .134والثالث ص. والثاين الصفحة نفسها. 256ص. 2ج. املصادر نفسها األول )16(
 .257 -256ص. 2 جواألربعني./   241 صاحملصل. الرازي )17(
 .257ص. 2 ج.األربعني. الرازي )18(
 .246، 241ص. احملصل. الرازي )19(
 .247ص. املصدر نفسه )20(
 .124اآلية . سورة البقرة )21(
 .45-44ص. 4ج. 2مج. التفسري الكبري. الرازي )22(
 .137-136ص. ومعامل أصول الدين./   269-268ص. 2 ج.األربعني. الرازي )23(
وقال , وباب مناقب علي,  من كتاب املناقب عن رسول اهللا3646رقمه . سنن الترمذي )24(

 .هذا حديث حسن غريب: أبو عيسى
  .من كتاب املقدمة وباب فضل علي. 118رقمه . وسنن النسائي
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ويف رواية . من كتاب فضائل الصحابة وباب فضائل علي. 4418رقمه . صحيح مسلم )25(
أما ترضى أن تكون مين : "ل علي يا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان، فقالفقا: أخرى

  .4419رقمه " مبرتلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي
من كتاب املناقب وباب مناقب علي، وحديث آخر . 3430 رقمه .وصحيح البخاري

  . من كتاب املغازي، وباب غزوة تابوك4064رقمه 
  .144، صومعامل أصول الدين./  283_282ص. 2، جربعنياأل, الرازي )26(
 .136ص. ومعامل أصول الدين./  263ص. 2ج. واألربعني. 248ص. احملصل. الرازي )27(
 .46_45ص. 4ج. 2مج. التفسري الكبري. الرازي )28(
 . 47_46ص. 4ج. 2مج. املصدر نفسه )29(
 .134ص.  أصول الدينومعامل./   256ص. 2، جاألربعني. الرازي )30(
 .258-257ص. 2 جاألربعني،.  الرازي )31(
 .258ص. 2ج. املصدر نفسه )32(
 .263،  259- 258ص. 2املصدر نفسه، ج )33(
 .135-134ص. معامل أصول الدين. الرازي )34(
 .145ص. املصدر نفسه )35(
 .248ص. احملصل. الرازي )36(
 .250ص. املصدر نفسه )37(
 250ص. شرح احملصل على هامشه. الطوسي نصري الدين )38(
 .86ص. 7ج. 4مج. التفسري الكبري. الرازي )39(
 .95اآلية. سورة النساء )40(
 .291ص. 2 جواألربعني. 146-145ص. معامل أصول الدين. الرازي )41(
 .18اآلية . سورة الفتح )42(
 .100اآلية. سورة التوبة )43(
 .21-17اآليات . ة الليلسور )44(
 .288_287ص. 2، جاألربعني. الرازي )45(
مل يوجد ختريج هلذا احلديث يف الكتب التسعة، ما عدا كتاب سنن الترمذي برواية أخرى  )46(

يا خري الناس بعد رسول اهللا، فقال أبو :قال عمر أليب بكر : "على عمر ال على أيب بكر
ما طلعت الشمس على رجل خري : "مسعت رسول اهللا يقولبكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد 
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وقال أبو .  من كتاب املناقب عن رسول اهللا وباب مناقب عمر3617رقمه ". من عمر
 .عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه

وباب مناقب أيب بكر . من كتاب املناقب عن رسول اهللا. 3597رقمه . سنن الترمذي )47(
 .وعمر
  . من كتاب املقدمة وباب فضل أيب بكر. 92، رقمه ن ابن ماجةوسن

  . وباب مسند علي,  من كتاب مسند العشرة568 رقمه .ومسند أمحد
  . من كتاب املقدمة وباب وفاة النيب81, رقمه. سنن الدارمي )48(
 من كتاب املقدمة وباب فضل عمر. 103 رقمه سنن ابن ماجه )49(

  .مسند العشرة املبشرين باجلنة وباب من سنن علي. 793  رقمه.ومسند أمحد
  .143-142. 138ص. ومعامل أصول الدين./ 272-271ص. 2، جاألربعني. الرازي )50(
 .16اآلية. سورة الفتح )51(
 .15اآلية . سورة الفتح )52(
 .286ص. 2 جواألربعني./  140-139 صمعامل أصول الدين. الرازي )53(
 .55اآلية . ة النورسور )54(
 .19_17اآليات . سورة الليل )55(
 .288-287ص. 2ج واألربعني ./ 141-140ص. معامل أصول الدين. الرازي )56(
وباب مناقب أيب بكر . من كتاب املناقب عند رسول اهللا. 3595رقمه . سنن الترمذي )57(

 .وعمر
  . ل أيب بكروباب فض. من كتاب املقدمة. 94رقمه . وسنن ابن ماجه
  .كتاب باقي مسند األنصار باب حديث حذيفة بن اليمان. 22161رقمه .ومسند أمحد

اخلالفة يف أميت ثالثون سنة "بل جاء يف كتب احلديث , مل يوجد ختريج له على هذه الصيغة )58(
 ". مث ملك بعد ذلك
  .وباب ما جاء يف اخلالفة. كتاب الفنت. 2152رقمه . من سنن الترمذي

  .وباب حديث أيب عبد الرمحن. كتاب مسند األنصار. 20918رقمه . سند أمحدوم
  .291-290ص. 2، جواألربعني./   142ص. معامل أصول الدين. الرازي )59(
 .147-146ص. معامل أصول الدين. الرازي )60(
  .باب االستخالف وتركه, كتاب اإلمارة. 1823حديث رقمه . صحيح مسلم )61(
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   الرابعالفصل
                        

  يف العلـم اإلهلـي
  
  

  
  
  

                                                         
                                                           

                                                         
  

  هذا كالم الشيخ فخر الدين يف "                                                                              
هبطت عليه الزََّرُف     " أسراره  "

  فجزاه رب العرش خري جزائه
  "  وحباه جنات النعيم تزخرُف
  السيوطي
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العلم اإلهلي بأنه علم بأحوال ما ال يفتقر يف ) هـ1158ت(لقد عّرف التَّهاَنِوي 
دين اخلارجي والذهين إىل املادة، ومتّيزه عما يفتقر إىل املادة يف الوجود اخلارجي، وهو املوجو

  .)1 (املسمى بالفلسفة األوىل والعلم األعلى والعلم الكلي ومبا بعد الطبيعة ومبا قبل الطبيعة
إن هذه التسميات تعين شيئا واحدا، ألن موضوع حبثها شيء واحد، وهو البحث يف 

وجودات، فإذا نظر فيه اإلنسان قبل الطبيعة فيسمى ما قبل الطبيعة أو الفلسفة األوىل الوجود وامل
أو العلم الكلي، وإذا نظر فيه بعد النظر يف الطبيعيات، فيسمى مبا وراء الطبيعة أو العلم األعلى 

  .يف مقابل العلم األدىن الذي هو العلم الطبيعي
ه قبل العلم الطبيعي وبعده، لذلك كان الرازي ويف مجيع األحوال، فإن هذا العلم ينظر في

حييل إليه، عندما يبحث يف األمور العامة، كما حييل إىل مباحث الوجود والعدم واملاهية 
وأحكام العقل كالوجوب واجلواز واالمتناع، عندما يبحث يف العلم اإلهلي، ويعين هذا أن 

  .لذلك مسي بالتسميات السابقةمباحث هذا العلم متقدمة ومتأخرة على العلم الطبيعي، 
وأما تسمية العلم اإلهلي، فهي تسمية أطلقها الفالسفة كابن سينا مث الرازي، وموضوعه 

لذلك اعتربه الرازي أشرف العلوم مجيعا، من أربعة . )2 (البحث يف املوجود املطلق ولواحقه
  :وجوه

م، ومنه يكون ألنه علم يبحث يف الوجود املطلق الذي هو أشرف من العد: األول
املوجود أشرف من املعدوم، واملوجود الواجب لذاته أشرف من املوجود املمكن لذاته، لذلك 
يكون الواجب لذاته حقا، ولفظ احلق ال يليق إال له، وأما املوجودات املمكنة فليست حقا، 

دات ووجودها ليس باحلقيقة، ألهنا تقبل العدم، وملا كان واجب الوجود لذاته أكمل املوجو
  .وأشرفها، فالبد أن العلم الذي يبحث عن املعرفة به يكون أشرف العلوم

إذا كان لكل علم غايته، فإن غاية هذا العلم هي الفوز بالسعادة األبدية، : الوجه الثاين
ومبا أن السعادات على قسمني، إما جسمانية أو روحانية، وأن السعادات اجلسمانية خسيسة، 

  .فيعة، فثبت أن العلم الذي يؤدي إىل السعادات الروحانية أشرفوالسعادات الروحانية ر
إن اإلنسان ليجد من نفسه الكمال والسعادة، كلما خاض يف هذا العلم، : الوجه الثالث

ألن روحه تكون مستغرقة يف أكمل املعارف ومنقطعة عن اخلسائس ومنجذبة إىل احلقائق، 
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عليه، فثبت أن الذي كان سببا يف حصول لذلك تقوى تلك الروح، وتكون أكمل مما كانت 
  .تلك البهجة والكمال يف الروح أشرف من غريه

ملا كانت املصاحل املعتربة تنتظم مبعرفة املبدأ احلق واملعاد، وكان الطريق : الوجه الرابع
  .)3 (إليها هو هذا العلم، فثبت أن هذا العلم أشرف العلوم
 يكون بشرف املعلوم، أي كلما كان املعلوم وهذه الوجوه تعين أن شرف علم من العلوم

أشرف، كان العلم به أشرف، ومبا أن العلم علمان، علم ديين وعلم دنيوي، فيكون العلم الديين 
أشرف من غري الديين، وأن العلوم الدينية أنواع، أشرفها علم األصول من العلوم األخرى 

  .)4(كالفقه والتفسري 
، فهي االستدالل على وجود املبدأ األول الذي هو مصدر هذا، وأما مباحث العلم اإلهلي

املوجودات املمكنة أو ما يسمى عند الفالسفة بواجب الوجود لذاته أو إثبات الصانع وإله العامل 
عند املتكلمني، وكذلك إثبات املعرفة به وصفاته وأمسائه وأفعاله، ومن لواحق هذا العلم عند 

  .نشر والقيامةالرازي إثبات النبوة واحلشر وال
يف الرّد عل الفالسفة بقوة يف ثالث )  هـ505ت(لذلك ال خيتلف الرازي عن الغزايل 
  :مسائل جوهرية تتعلق هبذا العلم، وهي

  .الواحد ال يصدر عنه إال الواحد: األوىل
  .أن اهللا تعاىل يعلم الكليات دون اجلزئيات: الثانية
  .إنكار املعاد اجلسماين: الثالثة

  :، فيمكن تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحثوهلذا كله
يف إثبات واجب الوجود لذاته، وبيان خواصه، وترتيهه عقال ومسعا عن اجلسمية : األول

  واجلوهرية وإثبات تقدسه تعاىل بكونه واحدا أحدا،ونفي الضد والند والزمان واملكان عنه تعاىل
مل بذاته وبالكليات واجلزئيات، ويف يف علم اهللا تعاىل وإحصاء صفاته، يف أنه عا: الثاين
  .تقسيم أمسائه
  .يف أفعال اهللا تعاىل، وصدور األفعال عنه وحدوث العامل، ومسألة اجلرب والقدر: الثالث
  .يف النبوة، وتوابعها: الرابع
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  .إثبات واجب الوجود لذاته: املبحث األول
أو العلم الضروري، وملا كان إن الطريق إىل إثبات واجب الوجود لذاته إما العقل          

الرازي يقول بصحة الطريقني بالنسبة للمعلومات املتعلقة بعامل املمكنات، فإنه يفقد الثقة يف 
قدرة العقل بالنسبة إىل إثبات مدبر العامل أو الفاعل املختار، ألن العقل ال ميكنه إقامة الربهنة 

قل هو أن يلتمس من الباري تعاىل أن على وجود واجب الوجود لذاته، وكل ما يقدر عليه الع
  .يعينه على سبل املعرفة به

لذلك، ميّيز الرازي بني أمرين خمتلفني، إثبات وجود الباري تعاىل واملعرفة بوجوده، مبعىن 
أنه جيب الفصل بني إثبات وجود الباري تعاىل الذي هو يف األصل ممتنع على عقول البشر، 

عرفة به ليس مبمتنع، باعتبار أن املعرفة قد حتصل بطرق كثرية، والسعي للوصول إليه الذي هو امل
منها العقلية وغري العقلية، هلذا كان أكثر مدار كالمه عن واجب الوجود لذاته قائما على هذا 
األساس، من حيث معقوليته لعقل اإلنسان، وكذلك عن طريق العلم الضروري، وأما اإلثبات 

  .املعرفة بهفال يكون لذاته تعاىل، بل لتلك 
  :إذن، هذا املبحث ميكن تقسيمه إىل أربع مسائل، هي

  .يف بيان خواص واجب الوجود لذاته أو ترتيهه عن عامل اإلمكان: األوىل
  .يف بيان موقف الرازي من إثبات وجود واجب الوجود لذاته: الثانية
  .يف إثبات العلم بوجود مدبر العامل أو الفاعل املختار: الثالثة
  .يف بيان حدود العقل يف إثبات الباري تعاىل، واملعرفة بذاته املخصوصة: الرابعة

ومجلة هذه املسائل ستبني أن الباري تعاىل فرد على اإلطالق، وغين عن الفاعل والقابل، 
وهو الكامل وما سواه ناقص وحمتاج إليه يف حال حدوثه وبقائه، وأن االستدالل إىل وجوده 

  .إىل املؤثر، وأن األصول اإلسالمية تتقرر هبذا الطريق دون غريهيكون باالنتقال من األثر 
  . خواص واجب الوجود لذاته أو ترتيه الباري تعاىل عن عامل اإلمكان :املسألة األوىل

إن الرازي يذكر خواصا كثرية، كلها ترتّه الباري تعاىل عن املوجودات املمكنة، ويقدم 
 بعضها، بذكر فروع جزئية هلا، وأخص خاصية له، هي عليها أدلة عقلية ومسعية، وقد يطنب يف

  .أنه واحد أحد والباقي ترتيه
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لقد اعتمد الرازي على مقدمات احلكماء يف إثبات وحدة واجب الوجود لذاته، وهي 
  :ست مقدمات 

  .الوجوب أمر ثبويت: األوىل 
 هو ما ال الوجوب بالذات ميتنع أن يكون وصفا خارجا عن الذات، ألن الواجب: الثانية 

  .يتصور يف العقل عدمه
  .الوجوب وصف مشترك: الثالثة 
  .التعّين زائد على ماهية املتعّين: الرابعة

  .التعّين وصف ثبويت: اخلامسة 
  .أن ما به االشتراك غري ما به االختالف: السادسة 

 وأما االستدالل هبذه املقدمات على وحدة واجب الوجود لذاته، فمنها أنه لو كان أكثر
من واحد، لكان كل واحد مركبا من جزئني، فيكون واجب الوجود متقّوما هبما، عندئذ ال 
يكون واجبا لذاته بل واجبا لغريه، ألن ما كان قوامه بغريه كحال قيامه هنا على جزئه فليس 

  .)5(بواجب 
وهناك وجه آخر على إثبات أن واجب الوجود لذاته واحد، وهو أنه لو كان أكثر من 

لكانت األشياء الداخلة حتته إما أن يكون متايزها بالذات أو بغري الذاتيات، فإن كان واحد، 
بالذاتيات كان واجب الوجود جنسا حتته أنواع، وإن كان بغريها، كان نوعا حتته أشخاص، 

  :وهو حمال أن يكون جنسا ألنواع حتته، بثالثة دالئل
 باطل يف حق الباري تعاىل، ألن أن األنواع البد هلا من فصول مقّوهة، وذلك: األول

الفصل يعترب علة لوجود النوع من اجلنس، وملا كان الواجب بالذات موجودا أصال ، فإنه لو 
  .كان جنسا، لكان موجودا مرتني، وذلك حمال

إذا كان وجوب الوجود بالذات ال يلزم من عدم غريه عدمه، وهذا خبالف إن : الثاين
  .زم من عدم الفصل عدمه، وهذا حمال يف حق الباري تعاىلكان جنسا متقّوما بالفصل، فيل

مبا أن األجناس مراتب، فلو كان وجوب الوجود أكثر من واحد، لكان كل : الثالث
واحد منهما يتمّيز عن اآلخر إما بفصل خيتص به، وإما بامتياز أحدمها عن اآلخر بفصل 

  .)6 (ممتنعوجودي، واآلخر ميتاز عنه بعدم ذلك املعىن، وهذا األخري 
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وأما أن واجب الوجود لذاته يكون نوعا حتته أشخاص ، فهو ممتنع أيضا، ألن كل 
شخص إن كان مساويا لآلخر يف متام املاهية ومفارقا له يف غري املاهية حبسب التعّين 
والتشخيص، فإن ذلك التعّين الذي هو زائد على املاهية يكون مستدعيا لعلة غري تلك املاهية 

 فيصبح الواجب قائما على تلك العلة، أي يكون معلوال ال واجبا، وذلك ممتنع عقال، ولوازمها،
  .)7 (وألن النوع الذي يكون له أشخاص كثريين ليس يعقل إال بالتباين يف الوقت واحلّيز

ومما ال شك فيه، أن الوحدانية املطلقة تعين نفي الكثرة يف الذات، ونفي الشريك والضّد 
املستحيل أن يكون شبيها بغريه أو أن يكون غريه شبيها به، لو كان األمر والنّد، ألنه من 

  .كذلك، له شبيه أو يشبهه شيء لُوِجَد واجبان أو أكثر، وذلك ممتنع عقال ومسعا
واملراد بنفي الكثرة عن واجب الوجود لذاته، هو إثبات الوحدانية ، وهذا يعين أنه ال 

جلسم بأجزائه، لو كان األمر كذلك له أجزاء مقّومة، لكان تتقّوم ذاته بأجزاء، مثلما يتقّوم ا
مركبا ، واملركب حمتاج إىل جزئه، وجزؤه غريه، فيكون حمتاجا إىل غريه، واحملتاج إىل الغري 

  .)8 (ممكن لذاته، وليس واجبا لذاته، وهذا خلف
اته هذا، لقد ذكر الرازي عددا كبريا من السلوب، من أجل إثبات أن واجب الوجود لذ

  :واحد، وميكن تصنيفها إىل عقلية ومسعية، فالعقلية 
منها أن واجب الوجود لذاته ليس بعرض ، ألن كل عرض حمتاج إىل احملل، والواجب ـ 

ال حيل يف شيء وال حيل فيه شيء، لو حلّت يف ذاته أشياء، لكانت تلك األشياء إما واجبة لذاهتا 
فتكون واجبة به، مبعىن تكون ذاته فاعلة وقابلة، فيكون أكثر من واحد ، وإما ممكنة لذاهتا 

  .وذلك ممتنع يف حق الباري تعاىل، كما ميتنع أن يكون حمتاجا، وإال ليس بواجب
ومنها أنه ال يقبل التغري، وهو من حيث هوهو ال يقبل التغري يف ذاته أو صفاته، ألن ـ 

  . أن الواجب ال يقبل التغريالذي يقبل التغري ممكن لذاته، والواجب مغاير للممكن ، فثبت
ومنها أنه أزيل أبدي، ألنه من حيث هوهو يكون موجودا أزال وأبدا ، فال يعقل أن ـ 

يقبل العدم قبال و بعدا، وإال ليس بواجب، كما أنه لو كان قابال للعدم ، لكان متوقفا على 
  .الغري وحمتاجا إليه
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ه واحدا ، ألنه لو كان مركبا، لكان ومنها أنه فرد يف ذاته، وقد سبق الكالم على كونـ 
مفتقرا إىل جزئه، وجزؤه غريه، فيكون مفتقرا إىل غريه، واملفتقر إىل الغري يكون ممكنا، ال 

  :واجبا، ويتفرع عن هذه اخلاصية ثالثة أمور 
أن واجب الوجود لذاته واحد، لو كان أكثر لكانا مشتركني يف الوجوب : األول

  .بح كل واحد منهما مركبا ال فرداوخمتلفني يف التعّين، فيص
أن الواجب ال يكون متحّيزا، ألن كل متحّيز منقسم حبسب الكمية بنفي اجلزء، : الثاين

وحبسب املاهية إىل املادة والصورة، واملنقسم ال يكون فردا، ويلزم عن غري املتحيز أن ال يكون 
  .يف جهة، أي يكون جمردا وعاقال ومعقوال

ال ميكن تعريفه، ألن تعريف الشيء بنفسه حمال، وأما تعريفه جبزئه أن الواجب : الثالث
  .)9(فالواجب ليس له جزء 

هكذا، يكون واجب الوجود لذاته ليس جبسم وال جبوهر، وال بعرض ، وليس يف املكان 
  .وال يف الزمان، وليس مكانا وال متحدا بغريه، وليس له أمل وال لذة وليس له ضّد وال نّد

لدالئل السمعية على أن الباري تعاىل مرته عن اجلسمية واحليز واجلهة والضد هذا، وأما ا
والند، فهي كثرية جدا، ومن املعلوم أن الرازي كان يفسر القرآن الكرمي بوجه عقلي، وما من 
دليل مسعي إال وله صورة عقلية، لذلك كان يقحم املفاهيم الفلسفية واآلليات العقلية املنطقية يف 

  . ستقصاء عندما يتناول األخبار السمعيةالبحث واال
وذلك يظهر يف تفسريه لسورة اإلخالص، حيث كان يثبت الصانع للعامل بكونه ليس 
جسما وال جسمانيا وال مركبا، وإال كان ممكنا ومفتقرا إىل مؤثر، وعندئذ إما يلزم الدور أو 

ون ذلك الصانع مرتها عن التسلسل ومها حماالن، ألن املفضي إىل احملال حمال، فوجب أن يك
  .)10 (اجلسمية والتركيب واإلمكان واحلاجة واجلهة

  :كما أنه أقام تلك الدالئل على مقدمات ثالث
أن الباري تعاىل مرته عن اجلسمية، ألنه املوجود الوحيد الذي ليس له : املقدمة األول

  .)11 (هاتاألحياز واجلهات، وليس حاال يف العامل وال مباينا عنه يف شيء من اجل
  .أنه تعاىل مرته عن الند والشبيه، وال يلزم من نفي النظري والشبيه نفيه: املقدمة الثانية
  )12(.أن القائلني بكونه تعاىل جسما،اختلفوا يف صورته،واحلق خبالف ذلك:املقدمة الثالثة
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 على إن ترتيه الباري تعاىل عند الرازي معلوم ببديهة العقل، ألن أكثر العقالء متفقون
ذلك ، وقد وجد أساس الترتيه يف سورة اإلخالص، ألن هذه السورة مبنية على تلك املقدمات، 
وهي من اآليات احملكمات، ألن اهللا تعاىل جعلها جوابا عن سؤال املتشابه وأنزهلا عند احلاجة، 

والند من أجل نفي اجلسمية واحليز واجلهة عن ذات اهللا تعاىل وصفاته، وهي أيضا يف نفي الضد 
  .)13(واملشابه، فثبت أنه واحد أحد

 إذا كان الترتيه العقلي قائما يف الغالب األعم على نفي اجلسمية واجلوهرية والعرضية 
واملكانية والزمانية عن ذات واجب الوجود لذاته وصفاته، فإن الترتيه السمعي يثبت أنه تعاىل 

ت الثبوتية، وأما الصفات السلبية فهي قادر وعامل وحي ومريد وقدمي ومتكلم وغريها من الصفا
غري متناهية عند الرازي ، ألهنا عبارة عن سلب كل ما هو يف عامل اإلمكان عن الباري تعاىل ، 

  .وسيأيت الكالم عن الصفات يف املبحث املقبل
  . إثبات وجود اهللا  تعاىل: املسألة الثانية

ذاته وفرد على اإلطالق، وغين إن إثبات واجب الوجود لذاته يقتضي إثبات أنه واجب ل
عن الفاعل والقابل، ومؤثر يف كل املمكنات، ومىت ثبت ذلك ، فإن واجب الوجود لذاته 

  .يكون موجودا
  :والكالم يف هذه املسألة مبين على مخسة أمور حسب الرازي

  .حتقيق ماهية اإلمكان: أحدها
  .بيان أن املمكن البد له من مرّجح: وثانيها
  .ملؤثر البد أن يكون موجودا مع األثرأن ا: وثالثها
  .إبطال التسلسل: ورابعها
  .إبطال الدور: وخامسها

وهذه األمور هي اليت يذكرها كمقدمات عند كل استدالل على وجود واجب الوجود 
لذاته، ولكنه يذكرها مرة هبذا العدد، ومرة ثانية بأقل، ومرة ثالثة بأكثر، والزيادة والنقصان 

  .)14(ن واملؤثر، وأما أمر التسلسل والدور فقد ذكرمها يف مجيع املواقع يتعلقان باملمك
فاإلمكان . وملا كان املرجوع إليه يف إثبات واجب الوجود لذاته هو اإلمكان أو احلدوث

  طريق الفالسفة، واحلدوث طريق املتكلمني، إال أن الرازي مجع بني الطريقتني وألف أربعة طرق 
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إمكان الذوات أو إمكان الصفات أو : مة يف اإلمكان واحلدوث، وهيحبسب االحتماالت القائ
حدوث الذوات أو حدوث الصفات، ويف بعض األحيان كان يركب ستة طرق، عندما يدخل 

جمموع اإلمكان واحلدوث يف : احتمال اجلمع بني اإلمكان واحلدوث، فينضاف طريقان، ومها
ذه هي الطرق املعتمدة يف االستدالل على وه. الذات، وجمموع اإلمكان واحلدوث يف الصفات

  .)15 (إثبات واجب الوجود لذته
هذا، إذا كان أصل االستدالل هو انتقال الفكر من املعلوم إىل اجملهول بأحد الوجوه 

  :الثالثة اآلتية
  .االستدالل بالعلة على املعلول: األول
  .االستدالل باملساوي على املساوي: الثاين
  .باملعلول على العلةاالستدالل : الثالث

فإن الطريقني األّولني يف حق الباري تعاىل باطالن، فبقي الطريق الثالث، وهو االنتقال من 
  .)16 (األثر إىل املؤثر أو من املخلوق إىل اخلالق

طريق اإلمكان وطريق احلدوث، : وذلك الطريق ينقسم إىل طريقني فرعيني ومها
ن على وجود واجب الوجود لذاته بوجود املوجودات واإلمكان طريق الفالسفة، حيث يستدلو

املمكنة، ومبا أن املمكن قابل للوجود والعدم معا، فالبد أن وجود الشيء يترجح على عدمه 
مبرجح مؤثر، وإال ما أمكنه أن يكون موجودا، وملا كان ذلك املؤثر ميتنع أن يكون ممكنا مثله، 

  .)17 ( الوجود، وهو املطلوبوإال حصل الدور أو التسلسل، فثبت أنه واجب
أي . وأما طريق احلدوث فهو معتمد معظم املتكلمني، وقد زعموا أن احلدوث علة احلاجة

أن االحتياج إىل املؤثر حيصل عندما مل يكن الشيء ، مث يكون ، وهذا أظهر يف املعقول من 
لة احلاجة هي احتياج املمكن إىل السبب يف نظر املتكلمني، ولكن هناك من زعم منهم أن ع

احلدوث فقط، ومنهم من زعم علة احلاجة هي اإلمكان بشرط كون الشيء مما سيحدث، ويف 
  .)18 (نظر الرازي، فإن هذه الطريقة األخرية قوية

واحلق أن الفالسفة واملتكلمني يتفقون على أن العامل حمتاج إىل املدبر، وخيتلفون يف طريق 
واملبدأ متفق عليه، وبقي الطريق املؤدي إىل ذلك هّو هّو، إثباته فقط، وما دامت الغاية واحدة 

ال عيب يف االختالف فيه، وأن الرازي أخذ بالطريقني وأقر بصالحهما، وإن كان ميله إىل 
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طريق اإلمكان واضحا، فألنه أفضل من طريق احلدوث، من حيث أن احلاجة إىل املؤثر يف 
  .املمكنات أظهر من احملدثات

 عند الفالسفة واملتكلمني ال خترج عن األربعة املشار إليها سابقا، وهذا والطرق املعتمدة
  :تعريف موجز هبا

االستدالل على مدبر العامل بإمكان الذوات، وهو إقامة الداللة على أن : الطريقة األوىل
مدبر العامل واجب وموجود، ويستحيل أن يكون أكثر من واحد، انطالقا من شيء معلوم، 

وذلك . عامل، ومبا أن كل ممكن له مؤثر، والعامل ممكن، فثبت أن العامل له مؤثروهو إمكان ال
فإما أن يتسلسل أو ينتهي إىل الواجب، والتسلسل باطل، فبقي . املؤثر إن كان ممكنا فله مؤثر

  .أن ينتهي إىل وجود واجب الوجود لذاته، حيث يكون املؤثر واجبا، وهو املطلوب
الل بإمكان الصفات، مبا أن األجسام مشتركة يف اجلسمية ومتباينة  االستد:الطريقة الثانية

يف الصفات واجلهات، وأن كل جسم له صفات خمصوصة، فالبد من وجود موجود خمصص، 
وذلك املخصص إن كان جسما فقد افتقر إىل نفسه وهو حمال، وإن مل يكن جسما فهو واجب 

كون فردا مرتها عن اجلسمية وخواص الوجود لذاته أو الفاعل املختار عند الرازي، وي
  .)19(األجسام

االستدالل حبدوث الذوات على وجود مدبر للعامل، ومبا أن كل األجسام : الطريقة الثالثة
حمدثة، وكل حمدث فله حمدث، والعلم هبذه األمور ضروري، فثبت أن األجسام هلا حمدث، 

 حمدثا لنفسه وهو حمال، فثبت وذلك احملدث يستحيل أن يكون جسما أو جسمانيا، وإال كان
  .أن احملدث فاعل خمتار مرته عن مجيع احملدثات

 االستدالل حبدوث الصفات، وهي حمصورة يف دالئل األنفس واآلفاق، :الطريقة الرابعة
وأظهرها عند العقالء النطفة اليت تنقلب حيوانا، فالبد من وجود مؤثر يف طباع األعضاء 

لك املؤثر هو احليوان نفسه، بدليل االمتياز والتنوع يف اخللق، فثبت وأشكاهلا، وميتنع أن يكون ذ
  .)20 (أنه الفاعل املختار

إن املالحظ على هذه الطرائق أهنا قائمة على مبدأ افتقار العامل وما فيه إىل واجب أو 
 صانع أو مدبر ألحواله، واحملتاج إليه موجود ومتقدم على احملتاج، وال يصح أن يكون احملتاج
إليه حمتاجا، وإال حصل الدور أو التسلسل، وكالمها باطل، فثبت أنه واجب الوجود لذاته عند 

  .الفالسفة أو الصانع أو املدبر عند املتكلمني أو الفاعل املختار عند الرازي
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ومن فضائل الرازي يف هذه املسألة، أنه مل حيصر الدليل يف إثبات واجب الوجود لذاته يف 
لما فعل الفالسفة واملتكلمون، بل اعترف بصحة مجيع الطرائق املثبتة له، طريقة واحدة، مث

حبسب اختالف الناس يف عقائدهم ومشارهبم، وحىت يف امتياز بعضهم على البعض اآلخر يف 
  :القوى الروحانية، كما أنه كان يذكر طرائق أخرى زيادة عن السابقة، وهي 

ب أصحاهبا إىل أن العلم بوجود اهللا تعاىل طريقة التجريد واملكاشفة، حيث يذه: األوىل
ضروري بديهي،ألن اإلنسان يلجأ إىل اهللا تعاىل مستنجدا ومتضرعا كلما وقع يف حمنة أو بلية، 
وهو يفعل ذلك دون تدبر أو تردد أو روية، فثبت أنه تعاىل موجود ببديهة فطرة اإلنسان دون 

  .)21 (وسائط
هي أن املشاهدة احلسية تشهد أن السموات واألرض طريقة اإلحكام واإلتقان، و: الثانية

مصنوعة بإحكام وإتقان، وال ميكن أن يكون ذلك من الطبيعة نفسها، وعلى اخلصوص تركيب 
بدن احليوان واإلنسان، وما فيه من املنافع والبدائع، حبيث ال تصدر هذه األمور إال عن مدبر 

  .)22(للعامل حكيم عليم، وهي طريقة حسنة دالة على وجود مدبر 
طريقة اجلمع بني اإلمكان واحلدوث، وهي من مبتكرات الرازي، وداللتها أن : الثالثة

األجسام حمدثة، وأن ما سوى الباري تعاىل هو ممكن، وكل ما هو كذلك، فهو حمدث، فيلزم 
  .)23 (أن يكون ما سوى اهللا تعاىل حمدثا

، حينما أقام ) هـ685ت (اوي وقد أخذ هبذه الطريقة بعض املتأخرين كالقاضي البيض
الشك يف وجود حادث، وكل حادث ممكن، : الربهنة على وجود واجب الوجود لذاته، فقال

وإال مل يكن معدوما تارة وموجودا أخرى، وكل ممكن له سبب، وذلك السبب إما أن يكون 
  .)24( واجبا أو منتهيا إليه الستحالة الدور أو التسلسل، فثبت أنه واجب، وهو املطلوب

طريقة القرآن الكرمي، من املعلوم أن الرازي كان دائم االعتماد على القرآن : الرابعة
الكرمي، وقد مسى ما جاء فيه من أحكام يف هذا الشأن وغريه بالطريقة القرآنية، وهو يفضلها 

ة واحلق،   على مجيع الطرائق املعروفة عند الفالسفة واملتكلمني، لكمال أدلّتها وقوهتا، ومتتاز بالدق
واملراد بكثرة األسئلة ما ميكن اجلواب به . )25 (وجتعل أبواب الشبهات تنسد واألسئلة تكثر

كدالئل إقناعية، وملا كانت عنده الدالئل السمعية ظنية، فإن كثرهتا جتعلها تتحول إىل قطعية، مث 
، وألهنا تثري جوانب تصري قطعيتها أفضل من قطعية دالئل الفالسفة واملتكلمني، وذلك ألهنا أفيد
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كثرية يف اإلنسان، كالعقل والوجدان وأحوال أخرى يف النفس، وهلذا كان تأثريها أكرب، 
  .وإقناعها أجود

مع ذلك، فإن الرازي ظل متمسكا بدالئل العقل وطريقة اإلمكان، ألن إثبات إمكان 
 ليس بآمن، احملسوسات يؤدي إىل التوسل به إىل إثبات واجب الوجود، ولكن هذا الطريق

باعتبار أن انعدام احملدثات ال يدل على انعدام الفاعل املختار، لذلك اعترب أن حال الوجود من 
حيث هو يدل على إثبات واجب الوجود لذاته ، فكانت هذه الداللة أصدق وعن الشبهات 

  .)26 (أبعد
تشهد على وللرازي دليل عقلي هام يف إثبات واجب الوجود لذاته، وهو أن بديهة العقل 

أنه ال واسطة بني النفي واإلثبات، ووجود الباري تعاىل إن كان منفيا، فهو نفي للصانع وهو 
حمال، ألن الرباهني القاطعة تثبت الصانع، لذلك يبطل النفي، ويلزم إقرار بوجود الباري تعاىل 

  .)27 (وثبوته
قي هو هو يف مجيع هذا، وأما موقفه من الفالسفة واملتكلمني يف العلم اإلهلي، فقد ب

مؤلفاته، حيث كان يرّد بقوة على الفالسفة بأن املؤثر يف العامل فاعل خمتار، وليس العلة 
املوجبة، ويعارض أيضا املتكلمني يف احلدوث كعلّة احلاجة إىل املؤثر، ألن احلدوث يكون 

 إىل املؤثر، مسبوقا بالعدم، واملسبوقية صفة لذلك الوجود، فثبت أن احلدوث ليس علّة احلاجة
وال هي جزء من تلك العلة، وألن العدم نفي حمض، فال يصح أن يكون علة احملتاج إىل املؤثر، 

  .)28 (بل احملتاج إىل املؤثر هو الوجود، والوجود املمكن فقط
ولكن إشكالية الربهنة على وجود الباري تعاىل تبقى قائمة لدى الفالسفة واملتكلمني يف 

ات، فمنهم من يسلم بإمكان قيام الربهنة، ومنهم من يرفض ذلك أصال، مجيع العهود واحلضار
والرازي يعترب من هؤالء الرافضني لقيام الربهنة، ألن الربهنة احلقيقية متر عن طريق االستدالل 
من املؤثر إىل األثر، الذي هو يسمى بربهان اللم، وهو ما ال يقدر عليه عقل البشر، وأما برهان 

استدالل من األثر إىل املؤثر، فهو يعترب دليال وليس برهانا، كما تقدم الكالم يف اآلن، الذي هو 
  .بداية هذه املسألة

والدليل عليه بوجه آخر، هو أن بعض الفالسفة املعاصرين يدحضون مجيع الرباهني اليت 
نة على يزعم أصحاهبا أهنا كافية يف إثبات وجود الباري تعاىل، ألن اإلنسان إذا مل يستطع الربه

وجود اهللا تعاىل، فلن يستطيع فضال عن ذلك أن يربهن على عدم وجوده، وألن تلك الرباهني 
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املزعومة ليست براهني باحلقيقة، وإمنا هي طرائق يهتدي هبا اإلنسان يف تفكريه مع نفسه، 
ء يف وفطرة العقل تشهد أن اهللا  املربهن عليه ليس إهلا حقيقيا، بل هو عبارة عن شيء من األشيا

  .)29 (العامل
هلذا، ملا ذكر الرازي أدلة إثبات وجود الباري تعاىل فلم يعتربها براهني عليه، ألنه يعلم أن 

  .الربهنة عليه ممتنعة، وإمنا املراد من تلك الدالئل طلب املعرفة والتقرب منه
  .  إثبات العلم بوجود اهللا تعاىل: املسألة الثالثة

لعلم بالصانع أكثر من الربهنة على وجوده، ألن الربهنة لقد تكلم الرازي على إثبات ا
عليه متتنع وال سبيل إليها، مادام العقل البشري قاصرا يف هذا اجملال، وكل ما ميكن أن يفعله هو 

  .حتصيل املعرفة به، بطرق كثرية حسب مستويات الناس ومذاهبهم
 الرازي أن املعرفة به تكون إذن هناك فرق بني املعرفة باهللا تعاىل والربهنة عليه، ويرى

  :بأحد األمور األربعة
  .إما العلم بكونه موجودا، ويسمى دليل الوجود كما مّر الكالم عليه سابقا: األوىل
  .وإما العلم بدوام وجوده: الثاين
  .وإما العلم بصفات اجلالل ، وهي االعتبارات السلبية: الثالث
  .عتبارات اإلضافيةوإما العلم بصفات اإلكرام، وهي اال: الرابع

وملا كانت ذاته تعاىل مغايرة هلذه األمور، فإن حقيقته غري وجوده، ومغايرة أيضا لدوامه، 
وأهنا غري سلبية أو إضافية، فثبت أن حقيقته املخصوصة غري معلومة للبشر، واملعلوم هو هذه 

  .)30 (األمور فقط
  :لذلك وضع الرازي ثبتا ملراتب التوحيد، وهي أربع مراتب

  .اإلقرار باللسان -
  .االعتقاد بالقلب -
  .تأكيد ذلك االعتقاد باحلجة -
  .أن يكون العبد مغمورا يف حبر التوحيد، وال خيطر بباله غري األحد الصمد -

فالذي يعرف اهللا تعاىل باإلقرار باللسان واالعتقاد بالقلب من غري دليل، فهو مقلد، 
ا إثبات التوحيد بالدليل والربهان واجب،وهو ما سعى واالختالف يف صحة إميانه مشهور، وأم
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إليه العقالء إلثباته بالدالئل العقلية والنقلية، وأما املقام الرابع، فهو الفناء يف حبر التوحيد بطريق 
  .)31 (العرفان

هذا، لقد ذكر الرازي كالما عجيبا للفالسفة يف هذا الباب، وهو أن العلم بالعلّة علّة 
ول، ولكن العلم باملعلول ال يكون علّة للعلم بالعلم، واملراد هبذه العبارة، أن القضايا للعلم باملعل

وهم الذين . )32(العقلية احملضة يصعب حتصيل العلم هبا بالتمام والكمال، إال لبعض الناس فقط 
يعرفون اهللا تعاىل بأصغر شيء أو بأكربه، وبأرذل شيء أو بأشرفه، وتلك هي دالئل األنفس 

  .آلفاق، اليت يؤخذ هبا يف التوحيد، فيثبت عندهم أن هناك صانعا واحدا للعاملوا
هذا، فإن الرازي يفضل طريقة حدوث الصفات على باقي الطرق، ألن قبل العلم بإمكان 
ذوات األجسام وقبل العلم حبدوثها نشاهد حدوث صفات وأحوال ميكن االستدالل هبا على 

سوسة قد توجد يف األجسام الفلكية أو العنصرية ، فاألوىل وجود الصانع، وتلك احلوادث احمل
كحركات الكواكب والنجوم ودوراهنا وأضوائها وظلماهتا والليل والنهار وقرهبا وبعدها عن 
األرض، وأما األجسام العنصرية، فمنها بساطتها وتركيبها وصفاهتا ومنافعها، ومركباهتا مثل 

حليوان، وهذه األنواع من الدالئل هلا وقع كبري يف القلوب، اآلثار العلوية واملعادن والنبات وا
  .)33 (وتأثري قوي يف العقول، كما أهنا بعيدة عن الشبهات

لقد اعترب االستدالل بأحوال اجلسم العنصري وبأحوال عامل األفالك من أظهر الدالئل 
ألنواع حبر ال ساحل وأقواها، ألن القرآن الكرمي مليء هبذه الدالئل، وأن البحث يف مثل هذه ا

له،حيث ينبهر العلماء بعظمتها، مث يسلّمون األمر بعد ذلك إىل اهللا العليم القدير احلكيم،ومن 
خللق السموات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال :" تلك اآليات قوله تعاىل

  .)34 ("يعلمون 
إنَّ يف خلِق السموات :" قوله تعاىلوأما اآلية اليت أهبرته هو، وكان تأثريها قويا عليه، ف

واألرِض واختالف الليل والنهار والفلُك اليت جتري يف البحر مبا ينفُع الناَس وما أنزلَ اُهللا من 
السماِء من ماٍء فأحيا به األرَض بعد موهتا وبثَّ فيها من كلّ داّبٍة وتصريف الرياح والسحاِب 

وهذه اآلية مشتملة على أنواع كثرية . )35 ("عقلوناملسّخِر بني السماء واألرض آليات لقوم ي
من الدالئل، ومل يرد مثلها يف كتب أخرى من الكتب السماوية، وأن هذا النوع من البحث حبر 
ال ساحل له، فأينما نظر اإلنسان يشاهد األفق األعلى والشفق األمحر، فتشتاق نفسه إىل معرفة 

: نية أنواع من الدالئل، الثالثة األوىل من الفلك،هيما بعد ذلك األفق، وهذه اآلية تتضمن مثا
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خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار، واخلمسة الباقية من عامل العناصر، منها الفلك 
الرياح : اليت جتري يف البحر، واملاء الذي حييا به النبات واحليوان، واآلثار العلوية هي على نوعني

  .)36 (والسحاب
ازي ذكر ثالث طرائق معتربة لتحصيل اإلنسان للعلم بوجود الباري تعاىل، واحلق أن الر

  :اثنتان منها ترجع إىل اإلنسان نفسه، وواحدة ترجع إىل اهللا تعاىل، وهي 
 طريقة االستدالل العقلي ، عبارة عن طلب املعرفة بالدليل، ومبا أن الكالم قد :األوىل

وهذه . حث الثاين من الفصل الثاين من هذا البابسبق يف أكثر من موضع عليها، خاصة يف املب
الطريقة غري متناهية، ألن كل ذرة من ذرات العامل تشهد بوجود إله كامل واحد، كما قال 

  :الشاعر
  .تدلّ على أنه واحد            ويف كل شيء له آية 

 النفس ، وأما كيف حتصل تلك املعرفة بالدليل، فإن أساس املعرفة األولية هو احلس أو
ألن األشياء يف العامل إما مدركات باحلس أو بالنفس، مث بعد ذلك تتألف معرفة أخرى من 
الدرجة الثانية وهي مدركات العقل واملنطق، كأن يدلّ احلس على أن األجسام احملسوسة 
مركبة، مث يستدل العقل على أن كل مركب ممكن، وكل ممكن له مؤثر، فيلزم أن كل مركب 

مث يستمر يف االستدالل بأن ذلك املؤثر ليس جبسم وال جبسماين، فيثبت أن العامل له له مؤثر، 
مؤثر أو صانع أو فاعل باالختيار أو واجب، وهذه األلفاظ تقال حبسب مذاهب الناس، هلذا 
يكون االستدالل بأحوال العامل العلوي والسفلي حيتاج إىل االستعانة بإمكان األعراض 

  .)37(الدالئل يف اجملال اإلهلي، مما يقوي اليقني ويزيل الشبهات والصفات، وقد تكثر 
إذا عرفت هذه :" وقد توّسع الرازي يف إثبات صحة هذه الطريقة وأثىن عليها يف قوله

ملا كان األمر كذلك كانت : الوجوه املقتضية لرجحان هذه الطريقة على سائر الطرق، فنقول
  .)38 ("ن الدالئل، السيما القرآن الكرميالكتب اإلهلية مملوءة من هذا النوع م

هذا، وأما من شكّك يف ختليق الباري تعاىل ألعضاء اإلنسان ولسائر األبدان، ويعتقد أن 
اخلالق هو األفالك والكواكب أو العقل والنفس، فإن الرازي يرّد على شبهة ختليق األفالك 

  يرّد على الشبهة  الثانية بأن العقل  إذا بتماثل األجسام، فال يصح أن تكون العلّة  يف األبدان، و
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كان ممكن الوجود فيفتقر إىل السبب، ومبا أن الدور والتسلسل باطالن، فالبد أن ينتهي األمر 
  .)39 (إىل واجب الوجود لذاته، وهو املطلوب

لقد تقدم الكالم عنها يف املسألة املاضية، وتعين .  طريقة تصفية الباطن أو العرفان:الثانية
أن اهلداية أو العلم باهللا تعاىل يتعلق مبنهج خاص ومشرب معني لكل واحد من السائرين إىل اهللا 
تعاىل، حبيث يدرك هؤالء احلقائق دون االستعانة بالعقل، ولذلك وصف الرازي جمال هؤالء بأنه 

  .)40 (حبر ال ساحل له
ل هي طريقة يف ولكن من يعتقد أن الرازي اعترب هذه الطريقة برهانية فقد كذب، ب

املعرفة باهللا فقط، ألن الربهنة الذوقية، إما املراد منها الربهنة اإلنسانية أو الربهنة الربانية، فاألوىل 
باطلة، ألن أصحاب العرفان ال يتبعون طريقة الربهنة املعروفة، اليت تأخذ مظهر املصادرة على 

 وال سبيل إىل استفادة الناس منها، وال املطلوب، وألن املعرفة الذوقية متعلقة بالذات العارفة،
دليل على صحتها أو فسادها، هلذا ال ميكن اجلمع بني فكرة الربهنة والذوق، بل هناك تناقض 
بني القول بالربهنة القائم على وسيلة التعبري ودالئل سابقة، والذوق كحالة ال حتتاج إىل مثل 

  .ة برهانيةتلك الوسائل والدالئل، فيبطل أن تكون هذه الطريق
وأما إن كان املراد هو الربهنة الربانية فهو باطل أيضا، ألن الباري تعاىل ليس مطلوبا منه 
إقامتها لنفسه أو لغريه، فقد تبني بالوجهني أن هذه الربهنة غري ممكنة، فثبت أن طريقة العرفان 

  .يهاأو الذوق، ال ميكن االطمئنان إليها، األمر الذي جيعل الناس ال يقبلون عل
تعين أن املعرفة باملغيبات ممتنعة على اإلنسان، إال بتعليم من .  طريقة التعليم الرّباين:الثالثة

. )41 (اهللا تعاىل، وقد اكتفى الرازي بذكر األدلة السمعية فقط على إثبات صحة هذه الطريقة
وقال . )42 ("كيمقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احل:" منها قوله تعاىل

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال :" أيضا
:" وقال أيضا. )43 ("يعلمها وال حبٍة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابٍس إال يف كتاب مبني

يسلُُك من بني يديه ومن إال من ارتضى من رسول فإنه . عاملُ الغيِب فال ُيظهُر على غيِبه أحًدا
  .)44(" خلِفِه رَصًدا

ومجلة اآليات السابقة تدل على أن العلم باملغيبات ممتنع على البشر، واتفق عليه العقالء، 
ولكن اخلالف بني الناس يرجع إىل كيفية حتصيل البعض منه، وأما املراد بالتعليم املذكور يف 
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م بدورهم يعلمون باقي الناس، وهذا املراد عليه اآليات السابقة، فهو تعليم الرسل فقط، مث ه
إشكاالت، ملاذا يعلم بعض الناس دون الباقني ؟ فهل ذلك التعليم حيصل لعلّة أم لغاية ؟ إذا كان 
لعلّة فذلك حمال، ألن الباري تعاىل مرته عن أن يكون له مؤثر يف ذاته أو صفاته أو أفعاله، وأما 

ألن صاحب الغاية يكون حمتاجا، والباري تعاىل ليس مبحتاج، إال بالنسبة للغاية فهو حمال أيضا، 
إذا كان املراد بالغاية هو حتصيل املنفعة للبشر، مع ذلك ميكن أن يعود السؤال مرة أخرى، 
فلماذا ال يكون ذلك التعليم مباشرا للناس كافة ؟ مع العلم أيضا أن العقيدة اإلسالمية ترفض 

الق، وسيأيت توضيح عن هذه الفكرة يف مبحث النبوة من هذا الوسائط بني املخلوقات واخل
  .الفصل

هذا، لقد كان الرازي حريصا كل احلرص على بيان تطابق العقل والسمع يف هذه املسألة 
وغريها، ألن دالئل القرآن الكرمي سواء كانت دالئل األنفس أو اآلفاق هي املعتمدة لدى 

وفيها دعوة صرحية إىل النظر واالستدالل والتفكر، وذم العقالء، وهي بدورها من دالئل العقل، 
التقليد واخللود إىل األرض ، لذلك فإن كل من دعا إىل النظر واالستدالل، فهو على وفق 

  .)45(القرآن الكرمي، ودين األنبياء 
هكذا ، كان الرازي يوفق بني تلك الطرائق ويقّر بصحتها، وقد وضعها يف ترتيب 

ان العقل إمنا نظر إىل أضواء عامل األزلية من ظلمات عامل احلدوث وك:" تكاملي بقوله
واإلمكان فغلبته دهشة أنوار األزلية فعميت عيناه فبقي متحّيرا فالتجأ بطبعه إىل مفيض األنوار، 

  .)46 ("رّب اشرح يل صدري :" فقال
ريقة والشك أن هذه العبارة جتمع بني تلك الطرائق الثالث السابقة الذكر، أوهلا ط

االستدالل العقلي باحلدوث واإلمكان، وثانيها طريقة الدهشة من األنوار األزلية، املسماة 
بطريقة الذوق والعرفان، وثالثها طريقة اهلداية باللجوء إىل الباري تعاىل، املسماة بطريقة التعليم 

  .الرباين
  . حدود العقل أو عجز العقل عن معرفة ذات اهللا تعاىل: املسألة الرابعة

لقد أثبت الرازي بدالئل كثرية وجود الباري تعاىل والعلم به، لكنه تراجع قليال بالنسبة 
لقدرة العقل على إدراك املطالب اإلهلية العالية، ألن العقول البشرية ضعيفة، ال تستطيع استقبال 

  :أنوار عامل الغيب والشهادة، وقد احتج على ذلك بثالثة أمور
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ناس من اخلالدين إىل األرض، لتمسكهم بعامل احملسوسات، فال ملا كان معظم ال: األول
توجد إال قلة قليلة منهم من يرتقي إىل عامل اخلياالت، مث قد ترتقي قلّة من تلك القلّة إىل عامل 
املعقوالت، ومبا أن هذا العامل األخري فيه درجات، واألرواح املقدسة يف مراتب ال تتعداها، 

لفاضلة عندما تصل إىل عامل األنوار تتالشى وتضمحل، ألهنا عاجزة عن فالبد أن أكثر العقول ا
فثبت أن . )47("وسقاهم رهبم شرابا طهورا:" استقبال تلك األنوار، وقد استدل عليه بقوله تعاىل

  .)48 (العقل يتعثر يف الطريق، وال يستطيع أن يصل إىل الغاية املطلوبة مبفرده
ات العقلية غري منتهية إىل املطالب اإلهلية العالية، فيجب ملا كانت اإلدراك: األمر الثاين

األخذ باألوىل واألخلق، ألنه تقدم يف املسائل السابقة، على أن طريق إثبات الفاعل املختار هو 
حدوث العامل دون وسائط، واألخذ مبا هو يقيين واجب، وطرح املشكوك املشتبه مثله، وملا 

ئط، فثبت أن طريق العقل القائم على الوسائط ليس يقينيا،  كان طريق العقل قائما على الوسا
ألن الوسائط اليت كان هبا خلق العامل ال دليل على وجودها ، ويستحيل أن يكون أكثر من 
مؤثر واحد يف الوجود، لذلك يسقط القول بالوسائط، فثبت أن اهللا تعاىل قادر على اإلجياد 

  .)49(والتكوين دون وسائط 
جيب " ال يلزم من عدم الدليل عدم املدلول" وهو أن الذي يتمسك مببدأ :األمر الثالث

عليه أن يسلّم بقصور عقول البشر، ألن الصفات اإلهلية املعروفة واملقررة كصفة اجلالل ونعوت 
الكمال أعظم من أن تدرك بالعقول، فثبت أن العقل حينما يكون منبهرا يكون قاصرا جّدا يف 

  .)50 (ة اإلهليةإدراك املطالب العالي
وملا كان الرازي هو صاحب هذا املبدأ، فال عجب أن يقول بقصور العقل، ألن مجيع 
الدالئل اليت أقامها على إثبات ذلك، هي يف احلقيقة ترجع إىل هذه األمور، ومن تلك الدالئل 

الذات التفاوت بني قدرة العقل واملطالب العالية اإلهلية، حيث أن اهللا تعاىل غري متناه يف 
والصفات، بينما العقل متناه يف الذات والصفات، واملتناهي ال سبيل له إىل إدراك غري املتناهي، 

  .)51(فثبت أن العقل قاصر 
ومن األدلّة عليه، دليل ندرة اإلنسان الكامل، حيث أن القضايا العقلية احملضة يصعب 

، الذين أعرضوا عن عامل احلس العلم هبا على سبيل التمام والكمال، إال ألشخاص قليلني جدا
واخليال، وارتقوا إىل عامل املعقوالت اجملردة، وملا كان طريق العقل ليس متيسرا لكل الناس ، 
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فإن طريق القرآن الكرمي متاح جلميع اخللق، وهو طريق موصل إىل القضايا العقلية اجملردة، فثبت 
  .)52(أن العقل قاصر

  : تعاىل للبشر، وعليه براهنيومنها دليل عدم معلومية ذات اهللاـ 
لو علم اإلنسان حقيقة اهللا تعاىل، لعلم كل احلقائق مع متام لوازمها من : الربهان األول

غري برهان، والتايل كاذب واملقدم مثله، ألن بيان الشرطية من أنه مبدأ لألشياء، والعلم بالعلة 
  .يوجب العلم باملعلول
ي تعاىل عند البشر هو األمور الكلية دون األمور  واملعلوم من البار:الربهان الثاين

اخلصوصية، كالعلم بأنه واجب ، وأن الذات الواجبة مقيدة بقيد التجرد عن املادة ولواحقها، مث 
لذلك فإن الذات اإلهلية تصبح . أن املعرفة بالذات الواجبة اجملردة مقيدة بقيد الَعاِلِمَية والقاِدِرية

  .ية دون اعتبار لشراكة فيهامفهومة هبذه األمور الكل
  :إن االستقراء يدلّ على أن معرفة اإلنسان تكون بوجهني: الربهان الثالث

  ما يعرفه بالنفس كاألمل واللذة واجلوع والعطش ومجلة ما هو حاضر يف النفس،    :أحدمها
 يف ما يعرفه بالتشبيه والتمثيل، ولكن املتشاهبان يشتركان يف وجوه، وخيتلفان: وثانيهما

  .أخرى، فثبت أن التشبيه ال يفيد معرفة املشّبه
وملا استحالت معرفة ذات اهللا تعاىل وصفاته بالوجه األول، فبقي الثاين، حيث ميكن 

  .معرفة بعض صفاته السلبية واإلضافية، ولكن تبقى املعرفة بذاته تعاىل ممتنعة
الصورة احلاصلة يف العقل  لو عرف اإلنسان الباري تعاىل بعقله، لكانت :الربهان الرابع

  .)53 (مساوية ملاهية املدرك، وذلك حمال
ومنها بيان امتناع تعريف الباري تعاىل، ملا كانت ماهيته غري معلومة للبشر، خبالف ـ 

ومبا أن التعريف يقوم على املاهية، فال ميكن . )54(وجوده، فوجب التغاير بني املاهية والوجود 
ن بوجوده وصفاته السلبية واإلضافة، فال تدل تلك املعرفة على املعرفة تعريفه، وأما معرفة اإلنسا

حبقيقته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن التعريف ال يقوم على السلب حبسب شروطه 
  .املنطقية، فثبت أن تعريف الباري تعاىل ممتنع
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ك باجلانب هذا، وأما الطريق إىل حضرة الباري تعاىل هو األخذ باألوىل واألخلق والتمس
األفضل األكمل، فألنه طريق عظماء احلكماء وأساطني الفلسفة، كما يقول الرازي، وألن 

  . )55(عقول البشر عاجزة عن حتصيل اليقني يف املطالب العالية اإلهلية
هكذا، ينتهي الرازي بعد حبث طويل يف أمور العقل واملعقوالت، وبعد اطالع عميق يف 

ن عجز العقل وقصوره عن جتاوز عامل الطبيعة، وقد وصل إىل هذه العلوم املختلفة، إىل بيا
  .النتيجة، ال ببيان عقلي فقط، بل بتجربة مليئة باملغامرات الفكرية

وصفوة القول، فإن إقامة األدلة على وجود اهللا تعاىل ليس من أجل اجلدل عند الرازي، 
قائد احلقة يف قلوب الناس ويف الفكر اإلسالمي أيضا على العموم، بل من أجل حتصيل الع

  . )56(وتقوية اإلميان 
وملا كان يقول باألوىل واألخلق وبالعلم الضروري يف إدراك وجود الباري تعاىل يف 
حلظات عجز العقل، فإنه يف الوقت نفسه قد مأل مصنفاته باألدلة العقلية على إثبات وجود 

معية تركيبا عقليا يف الغالب األعم، مما الباري تعاىل، وأكثر من هذا، لقد كان يركب األدلة الس
  .يدل على أن دالئل العقل تشغل مساحة واسعة جّدا من فكره الفلسفي والكالمي
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  . علم اهللا تعاىل وصفاته:  املبحث الثاين
ملا كانت عبادة اهللا تعاىل تقتضي املعرفة به، فإن هذه املعرفة تكون بأحد أمرين، إما 
بوجوده وإما بصفاته، وقد تقدم الكالم عن وجوده، فبقي االستقصاء يف صفاته وأمسائه، 

  .والبحث يف أصنافها وما جيوز وصفه به وما ال جيوز
  :رازي يقسم األشياء حسب القسمة العقلية إىل ثالثة أقساموميكن التذكري بأن ال

  .هناك موجود كامل ال حيتمل النقصان وهو اهللا تعاىل، وبعده املالئكة: األول
وهو املوجود املقابل لألول، أي الناقص الذي ال حيتمل الكمال، وهو اجلمادات : الثاين
  .والبهائم

ما أن يسعى إىل حتصيل الكماالت وإما يسعى وهو املوجود الذي يقبل األمرين، إ: الثالث
إىل كسب النقائص، وهذا املوجود هو اإلنسان، الذي ليس بالكامل احملض وال بالناقص احملض، 
أي أنه تارة يترقى وتارة أخرى يتسفل، وأما كماله فليس لذاته، وال ميكن أن يصري كذلك إال 

   :إذا انتسب إىل الكامل لذاته، واالنتساب على وجهني
  .انتساب عرضي كالصحة واملال واجلمال، وهو ال فائدة فيه: األول
انتساب جوهري، كالعبادة، ألن عدم زوال الصفة اإلهلية عن اهللا تعاىل ميتنع زوال : الثاين

صفة العبودية عن اإلنسان، فتكون هذه النسبة ثابتة، ال تقبل الزوال ألن املنتسب إليه هو الباري 
  .)1(تعاىل 

ا كان اهللا تعاىل ميتاز بصفة الكمال، فهي حمصورة يف العلم والقدرة عند الرازي، هذا، مل
  .)2 (وأما إمهاله لوجوب الوجود، فريجع إىل كون ذلك من عني الذات ال من الصفات

وأما صفة العلم، فهي صفة شرف وكمال، ألن اجلهل عكسه، والدليل عليه، إذا قيل 
ك، مع العلم أنه يعلم كذب ذلك القول، ولو قيل لرجل لرجل عامل يا جاهل فإنه يتأذى بذل

جاهل يا عامل، فإنه يفرح بذلك، وإن كان يعلم كذب ذلك القول، مما يدل على أن العلم 
  .)3 (شريف لذاته

هلذا، فإن اهللا تعاىل أوىل أن يكون عاملا وقادرا من غريه،حيث يوصف بالعامل، وقد يقال 
بالغة التامة يف العلم، نظرا إلحاطته بكل املعلومات، فال عليم مطلق عليه تعاىل العالّم والعليم للم

  .)4 (إال هو
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ومما ال شك فيه أن الرازي يعارض الفالسفة بشدة يف هذه  املسألة، ويرّد على قوهلم أن 
اهللا تعاىل ال يعلم إال الكليات، وللتعرف على آرائه يف هذا املبحث، فالبد من تقسيمه إىل مخس 

وىل يف علم اهللا تعاىل بذاته، والثانية يف علمه تعاىل باجلزئيات، والثالثة يف باقي مسائل، األ
  .الصفات، والرابعة يف تصنيف صفات اهللا تعاىل، واخلامسة يف أمساء اهللا تعاىل

  . علم اهللا تعاىل بذاته املخصوصة:  املسألة األوىل
اضرة له، ألن هناك نسبة خمصوصة إن معىن كونه تعاىل عاملا بذاته هو أن ماهيته اجملردة ح

حاصلة بني العامل واملعلوم، وهي عبارة عن شعور وعلم وإدراك، كما أن تلك النسبة أمر زائد 
ولو مل يكن كذلك، لكان جاهال، . )5(على الذات، فثبت أنه تعاىل عامل وله علم بذاته وبغريه 

مر ليس معلوما لديه، كما يستحيل ووصفه باجلهل حمال، ألنه ميتنع أن يقصد كفاعل خمتار إىل أ
أن يعلم بالغري، دون أن حيصل له علم بذاته املخصوصة، حبيث يكون العلم جبميع املوجودات 
مبدأ، البد من العلم به، وإال صار علمه ناقصا، والنقصان ليس من صفات الكمال، فثبت أن 

  .علمه تعاىل يتضمن العلم بذاته املخصوصة و جبميع املعلومات
، )6(ا احتج املتكلمون بدليل اإلحكام واإلتقان على كونه تعاىل عاملا جبميع املعلوماتومل

فإن الرازي يتفق معهم من حيث املبدأ، وخيالفهم يف الدليل، ألن دليل اإلحكام واإلتقان ليس 
ل قويا، باعتبار أن تصور احلقائق واملاهيات حاصل هللا تعاىل لكونه تعاىل قادرا خمتارا، وأنه يفع

بالقصد إىل التكوين والتخليق املشروط بتصور تلك املعلومات، وأما من اعتقد خبالف ذلك ، 
فإنه خيلع عن اهللا تعاىل القصد وهو حمال، ألن العلم بذلك ضروري، فالبد أنه تعاىل عامل جبميع 

  .)7 (املاهيات ومنها ماهيته اجملردة املخصوصة
املخصوصة بوجوب علمه تعاىل باألثر األول لقد استدل الرازي على علمه تعاىل بذاته 

الصادر عنه، وعلمه تعاىل باألثر األول يوجب علمه تعاىل باألثر الثاين، وهكذا يكون األثر 
األول علّة قريبة لألثر الثاين، ومبا أن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول، فثبت أن املراد بعلم 

. )8(هذا قد حيصل له علم باآلثار الصادرة عنهالغيب هذا العلم بذاته املخصوصة، وبعلمه 
والعكس ليس صحيحا، ألن العلم باألثر ال يفيد العلم باملؤثر، مبعىن أن علمه بذاته تعاىل ليس 

  .)9 (إال له، وهو املسمى مبفاتح الغيب
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هكذا، يتنب أنه تعاىل عامل أّوال بذاته املخصوصة، مث حيصل لديه علم آخر من ذلك العلم، 
العلم بكل املوجودات األخرى، فيكون العلم الثاين متعلقا باألول، ألن املعترب يف العقل أن وهو 

علمه تعاىل مغاير لذاته، خالفا جلمهور املعتزلة، ألن علم اإلله عند الرازي ومجهور األشاعرة هو 
  .إضافة خمصوصة

علمه عن علم هذا، وميكن االستدالل على إثبات علمه تعاىل لذاته املخصوصة باختالف 
اإلنسان، ومبا أن عقول البشر ال تستطيع حتصيل املعارف دفعة واحدة، بل بالتدريج، وال إىل 
أّول وال إىل آخر، فثبت أن علم اهللا تعاىل باملعلومات املمكنة غري متناهية، وأنه حيصل دفعة 

  .)10 (واحدة، ألنه غري مستفاد من الفكر والتأمل كعلم اإلنسان
  :ج املذكورة يف هذا الشأن ميكن أن ترّد إىل واحد من الربهاننيإن مجيع احلج

لقد سبق الكالم يف موضوع العلم، أن اجملردات تعقل ذاهتا، ومبا أن الباري تعاىل : األول
جمرد، فهو يعقل ذاته، كما أن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول، ومبا أن ذاته تعاىل علة يف كل 

  .ه بذاته املخصوصة علمه بسائر املمكناتاملمكنات، فيلزم من علم
كل ما يف حق الباري تعاىل هو واجب، ألنه واجب من مجيع اجلهات، ومادام : الثاين

واجب الوجود واحد، فهو عامل جبميع املاهيات اليت تغايره، والعامل بغريه ميكن أن يعلم ذاته، 
  .)11 (وهو املطلوب

ذاته املخصوصة، وإال لكان ممكنا ال واجبا، وهذا كله يدل على أن اهللا تعاىل عامل ب
فالواجب لذاته هو الذي يكون موجودا لذاته وبذاته، وما سواه يفتقر إليه من مجيع النواحي، 

  .منها العلم، لذلك فهو عامل بكونه عاملا
    .علم اهللا تعاىل باجلزئيات:  املسألة الثانية

ت فقط، لذلك كان يرّد بقوة على إن الرازي يرفض أن يقتصر علمه تعاىل على الكليا
الفالسفة، بأنه تعاىل عامل باجلزئيات أيضا، ألن واجب الوجود لذاته كامل، لو مل يكن عاملا 

  .باجلزئيات، لكان ناقصا، والنقص عليه حمال
فقد جلأ . )12(وإذا كانت هذه احلجة من احلجج اخلطابية، اليت ال تفيد يف القطعيات 

تعاىل عاملا بكل املعلومات، لكي يستدل بأن ذلك العلم يتضمن العلم الرازي إىل مبدأ كونه 
  .باجلزئيات، كما تقدم الكالم يف املسألة السابقة، على أن العامل بالعلة عامل باملعلول
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وملا كان اهللا تعاىل عاملا بذاته املخصوصة، فوجب أن يكون عاملا جبميع املعلومات 
 بالبعض يقتضي العلم بالكل أيضا، ومادام يعلم الكليات األخرى، ومنها اجلزئيات، ألن العلم

اليت هي جزء من العلم بالكل، فالبد أنه يعلم اجلزء اآلخر، الذي هو من اجلزئيات وهو 
  .)13 (املطلوب

ومن أظهر الدالئل عند الرازي على أن اهللا تعاىل يعلم اجلزئيات، دالئل القرآن الكرمي، 
: جلزء احملسوس على الكلي املعقول اجملرد، وذلك يف قوله تعاىلحيث أنه جاء فيه االستدالل با

وعنده مفاتُح الغيب ال يعلُمها إال هو ويعلُم ما يف الربِّ والبحِر وما تسقطُ من ورقٍة إال يعلُمها "
  .)14("وال حّبٍة يف ظلماِت األرِض وال رطٍب وال يابٍس إال يف كتاٍب مبٍين

، فتبعه "وعنده مفتاح الغيب ال يعلمها إال هو: "هو قولهوملا ذكر املعقول اجملرد الذي 
بذكر اجلزئيات احملسوسة، اليت هي كائنات الرب والبحر، وسقوط أوراق األشجار، مث عاد 

مما ) وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني:" مرة أخرى إىل القضية العقلية اجملردة يف قوله
ت هذا العلم يدلّ عليه أيضا قول املتكلمني، بأنه يدل على علمه تعاىل باجلزئيات، وأن إثبا

تعاىل ملا صنع العامل بإتقان وإحكام، فدلّ ذلك على كونه تعاىل عاملا جبميع جواهره 
وأعراضه، كما يدل عليه أيضا قول احلكماء على أنه تعاىل مبدأ جلميع املمكنات، والعلم 

نه تعاىل عاملا بكل املعلومات، وهذا باملبدأ يوجب العلم باألثر، كما مّر سابقا، فوجب كو
  .)15 (دليل على أنه عامل باجلزئيات والكليات معا، وهو املطلوب

هذا، وأما املثبتون لعلم اهللا تعاىل باجلزئيات، فأقوى حجة عندهم، هي أن بدن 
احليوانات مركب من مواد متشاهبة األجزاء واالمتزاج، ولكنها خمتلفة الطبائع واألوضاع 

، ومبا أن فاعل بدن احليوان ليس هو من الطبيعة، ألن القوة الواحدة من الطبيعة ال واجلهات
تفعل إال فعال واحدا، فالبد أن املنافع والكماالت احلاصلة يف أبدان احليوانات تكون صادرة 

  .)16 (عن فاعل حكيم قادر عامل بالكليات واجلزئيات
  : تعاىل باجلزئيات بثالث حججوقد أبطل الرازي قول الفالسفة املنكر لعلم اهللا

إن فاعل أبدان احليوانات جيب أن يكون عاملا، والفاعل احلقيقي هو اهللا تعاىل، : األوىل
  .وهذا يدل على علمه تعاىل باجلزئيات

لقد سبق القول بأن العلم صفة كمال واجلهل صفة نقصان، فيجب ترتيه اهللا : الثانية 
  .تعاىل عن النقائص
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نت املاهية موصوفة بالقيود اليت صارت هبا شخصا معينا واقعا يف وقت ملا كا: الثالثة
معّين من معلوالت اهللا تعاىل، فإن العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول، حسب الفالسفة 

  .)17 (أنفسهم، وهو املطلوب
لذلك يلزم من علمه تعاىل كواجب الوجود لذاته علمه مبا هو علّة لشخص ما، حيث 

ص معلوما لديه، وإذا مل يكن معلوما، فيمتنع أن حيصل ذلك الشخص، يكون ذلك الشخ
  .ومادام هو حاصل، فالبد أن موجده كان عاملا به قبل وجوده وبعده

  . صفات اهللا تعاىل:  املسألة الثالثة
لقد كان الرازي مييل مّرة إىل الفالسفة يف طريقة العلم اإلهلي القائمة على مبدأ العقل 

رى يأخذ بطريقة املتكلمني القائمة على مبدأ اإلحكام واإلتقان، بعد أن لذاته، ومّرة أخ
  .هذهبا ، يف كونه تعاىل فاعال باالختيار، ال موجبا بالذات

كما كان يقول باإلضافة املخصوصة يف مفهوم العلم واإلدراك والشعور، أي ليس 
إمنا اإلضافات ال العلم عبارة عن حضور صورة املدرك يف املدرك، حسب قول الفالسفة، و

آخر هلا وال تنقطع، ولكن هلا بداية، فأّوهلا العلم بالذات، وبعد ذلك العلم بالعلم بالذات، 
  .)18 (ألن الربهان قائم على وجوب تناهي املمكنات إىل أّول وليس إىل آخر

لقد سبق الكالم على أن العلم والقدرة من صفات الكمال، فالعلم ملا كان كماال 
ر حمبوبا لذاته، وكذلك القدرة، مع ذلك اختلف الناس يف صفاته تعاىل، فالبد من لذاته، فصا

  .تذكري مبذاهبهم يف هذه املسألة
من املعروف عن مجهور الفالسفة أهنم ينفون الصفات عن اهللا تعاىل، من أجل إثبات 

كون أن ذاته تعاىل واحدة، وإال حصل قدميني أو أكثر يف ذاته تعاىل، ومن املفروض أن ت
واحدة ، وقد وافقهم املعتزلة يف ذلك، وقالوا ميتنع ثبوت قدمي آخر سوى ذات اهللا تعاىل، 
وأما األشاعرة فقد اتفقوا على ثبوت الصفات، وهي موجودة قدمية قائمة بذاته، ولكن 
 املعتزلة والرازي بالغوا يف إنكار قدمي سوى اهللا تعاىل، مع ذلك قالوا به يف املعىن، عندما قالوا

بأمور كثرية ثابتة يف األزل، كأحوال الصفات، وإذا كان هذا التفسري لديهم يثبت قدماء مع 
  .)19(اهللا تعاىل، ففي احلقيقة أن وجود القدماء ممتنع أصال 

  :لقد أرجع الرازي اضطراب العلماء يف إثبات الصفات ونفيها إىل مقدمتني
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نقصان، مما جعل نفاة الصفات يف اعتبار العقل أن الوحدة كمال والكثرة : األوىل
  .يبالغوا يف التوحيد بإنكار الصفات

مبا أن املوجود القادر على مجيع املقدورات يكون عاملا جبميع املعلومات، فالبد : الثانية
أنه أكمل من املوجود الذي ال يكون قادرا عاملا، وملا كانت ماهيات الصفات خمتلفة متغايرة 

وال خيرج رأي يف الصفات عن هتني . )20 (فات اهللا تعاىلفوجب االعتراف بالكثرة يف ص
  .املقدمتني

هذا، ولكن ليس الفالسفة مجيعا ينفون الصفات بل منهم من يثبتها كالفالسفة 
اإلهلني، حيث أن الصفات عندهم على نوعني سلبية وإضافية، األمر الذي جيعل كثرة 

  .)21 (تالسلوب ال توجب كثرة يف الذات، وكذلك كثرة اإلضافا
هكذا، يكون قول مثبيت الصفات داال على كونه تعاىل عاملا قادرا، ومها أمران ثبوتيان 

لقد كان هذا املذهب مذهب األشاعرة أيضا، حيث . )22 (معلومان زائدان على الذات
يثبتون هللا تعاىل صفات قدمية زائدة على ذاته، مبعىن يكون عاملا بعلم وقادرا بقدرة ومريدا 

خالفا للمعتزلة والفالسفة املشائني، الذين جعلوا صفات اهللا تعاىل هي عني ذاته، وإن بإرادة، 
كانت متحدة بالذات، ولكنها يف احلقيقة ختتلف عن الذات يف املفهوم واالعتبار، وكان هذا 
أيضا مذهب املتصوفة، بقوهلم أن صفات اهللا تعاىل، عني ذاته حبسب الوجود، وغري ذاته 

احتجوا بأن ذاته تعاىل بالنسبة إىل املعلومات علم وبالنسبة إىل املرادات حبسب التعقل، و
  .)23 (إرادة، ومجيعها شيء واحد

وملا كان املثبتون للصفات مييزون بني الذات والصفات ، فألن الصفات عندهم مغايرة 
 للوجود ولكيفياته، بينما حقيقة واجب الوجود وماهيته موجبة لوجوده ، فالفرق واضح بني

ذات اهللا تعاىل ذات، فهذا القول خيتلف عن قولنا : الذات والصفات، مثال ذلك، إذا قلنا
  .)24 (ذات اهللا تعاىل عاملة قادرة، حيث صار كونه عاملا قادرا غري نفس تلك الذات: اآلخر

وقد يتخيل خصوم املثبتني للصفات شبهة وجود قدماء كثريين، عند من يقول بإثبات 
 تعاىل قدمي ميتنع عليه العدم والفناء، مبعىن هو أزيل أبدي، واألمر خيتلف الصفات، ولكن اهللا

بالنسبة لقدماء آخرين عند من يقول هبم، ألن القدمي صفة وليس هو عني الذات، وذلك ال 
ينعكس، فإن كون الشيء قدميا ال يفيد نفي األولية عنه، وإمنا القدم دال على طول املدة 

  .إلشكال قائمامع ذلك يبقى ا.)25(فقط
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كما أن هناك شبهة أخرى يف مذهب مثبيت الصفات، وهي أن تعدد الصفات يلزم عنه 
كثرة يف حقيقة اهللا تعاىل، وال تكون تلك احلقيقة واحدة، ولكن الرازي يرّد على هذه 
الشبهة بأن واجب الوجود لذاته واحد يف ذاته، وأما الصفات فهي كثرية غري متناهية، ألهنا 

ألن الصفات لو . )26 (ن سلوب أو إضافات، ومهما كثرت فالذات تبقى واحدةعبارة ع
كانت هي عني الذات، فإما أن تنعدم وهو حمال، وإما أن تكون موجودة، عندئذ حتصل 
الكثرة يف ذاته تعاىل وهو حمال أيضا، فثبت أن الشبهة احلقيقية يف قول نفاة الصفاة، ال عند 

  .مثبتيها
ملعتربة يف التوحيد، فهي العلم والقدرة واحلياة واإلرادة والسمع هذا، وأما الصفات ا

والبصر والكالم، ومبا أنا العلم سبق الكالم عليه يف املسألة األوىل، وأما كونه تعاىل قادرا، 
فهو الذي يصح أن يصدر عنه ما يكون يف نفسه ممكنا، والفعل يصح فيما ما يزال، فاهللا 

وأما أنه حي ومريد .)27 (التكوين واإلجياد يف األزل، وفيما يزالتعاىل قادر، ألنه قادر على 
  : ومسيع فتعين
أنه تعاىل حي، أي الذي يقدر ويعلم، وهو الدّراك الفعال، أي املدرك لكل ـ 

املعلومات والفاعل لكل املمكنات، وهذا يعين نفي االمتناع عنه، وملا كان االمتناع صفة 
  .)28 (ثبت أن صفة احلياة ثبوتيةعدمية، ونفيها هو نفي النفي، ف

وأنه تعاىل مريد، ألنه حيدث احلوادث يف وقت خاص وكيفية خاصة، واإلرادة ـ 
ختتلف عن القدرة، فاإلرادة تأثري بالتخصيص، والقدرة تأثري يف اإلجياد، واإلرادة صفة زائدة 

  .)29 (على العلم حسب الرازي
يتصف بالسمع والبصر وإال اتصف وأنه تعاىل مسيع بصري، ألن احلي البد أن ـ 

وأن السمع والبصر صفات شرف لدى الكائنات احلية، وفقداهنا . )30 (بضدمها وهو حمال
  .نقصان، وقس على هذا سائر الصفات

  تصنيف صفات اهللا تعاىل: املسألة الرابعة 
إن الرازي وضع تصانيف خمالفة للمتكلمني والفالسفة، وقد كان املتكلمون يقسمون 

ما جيب على اهللا تعاىل، وما جيوز أن يوصف به، وما يستحيل : ات إىل ثالثة أنواعالصف
وصفه به، وهذا التقسيم قد وضع وفق حكم العقل، الذي حيكم على األشياء بالوجوب أو 
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اجلواز أو االستحالة، وهناك تقسيم آخر لديهم، وهو أَنْ ُتقسم الصفات إىل ذاتية أو معنوية 
  .)31 (أو صفات األفعال

  :وأما تصنيف الرازي، فهو على نوعني 
تقسيم الصفات إىل إضافية وسلبية، وقد استمده من القرآن الكرمي، ألن : النوع األول

:" اإلضافات والسلوب، يف قوله تعاىل.: لفظه مشعر بأن صفات اهللا تعاىل حمصورة يف أمرين
  .)32("تباَرَك اسُم ربَِّك ذي اجلَالَِل واإلكَراِم

دمي الصفات السلبية على اإلضافية، فريجع إىل أن السلوب تتحقق بتصور وأما تق
واحد، حيث يكفي يف ذلك املسلوب ذاته أن تظهر الصفة، وأما اإلضافات فتحتاج يف 

وقد ّمسى الصفات اإلضافية يف بعض األحيان . )33 (حتقيقها إىل غريها، لوجود مضافني
 القدرة والعلم واإلرادة واحلياة، واملسماة يف لفظ :بالصفات الثبوتية أو اإلجيابية، اليت هي

القرآن الكرمي بصفات اإلكرام، وملا كان اهللا تعاىل خالقا للعامل، فاخللق يقتضي القدرة والعلم 
واإلرادة وغريها من الصفات اإلجيابية، وتقابلها الصفات السلبية املسماة بصفات اجلالل، 

متناهية، ألن املراد هو سلب مجيع املمكنات عن اهللا لكونه تعاىل صمدا، وهذه الصفات غري 
  .تعاىل

هكذا، كان الرازي ميّيز دائما بني نوعني من الصفات، فهي إما ثبوتية أو سلبية، ولكنه 
كان يذكرها باصطالح املتكلمني أو الفالسفة أو ميزج بينهما، ألنه كان جيمع بني العلمني، 

واملريد وغريها باصطالح املتكلمني، كما يستعمل املبدأ فهو يذكر الثبوتية، كالقادر والعامل 
والفاعل وغريها باصطالح الفالسفة، وكذلك احلال يف الصفات السلبية كالقدوس والسالم 
والغين والواحد عند املتكلمني، وقد يسلب عن واجب الوجود لذاته مجيع صفات املمكنات، 

  .وال مبحلليس جبسم وال جبوهر وال بعرض وال حبال : كقولنا
والواقع أنه كان يشرح لغة علم بلغة علم آخر، كقوله يف شرح بعض الصفات 
الثبوتية، أن املراد باملبدأ األول الذي ال يكون مسبوقا بغريه، ويكون سابقا على غريه، 
والفاعل أو املريد هو الذي يكون عاملا مبا يصدر عنه، وال يكون ذلك الصادر منافيا، وذلك 

  .)34 ( عقال وعاقال ومعقوال سليب، ألنه عبارة عن سلب املادةأن كونه تعاىل
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 وهو تقسيم الصفات يف كتاب شرح أمساء اهللا احلسىن، وقد قسمها إىل :النوع الثاين
ثالثة أقسام أساسية، وهي الثبوتية احلقيقية والثبوتية اإلضافية والثبوتية السلبية، مث ركب منها 

  :أربعة أقسام أخرى، وهي
  .يكون صفة حقيقية مع صفة إضافيةما  -
  .ما يكون صفة حقيقية مع صفة سلبية -
  .ما يكون صفة إضافية مع صفة سلبية -
  .ما يكون صفة حقيقية وإضافية مع صفة سلبية -

  :هكذا، يكون جمموع األقسام سبعة على النحو اآليت
  .إنه موجود وشيء وحي:  الصفة احلقيقية ، كقولنا:القسم األول

معبود ومعلوم ومذكور ومشكور، ويا :  الصفة اإلضافية فقط، كقولنا:م الثاينالقس
  .من هو معبود يف كل مكان وهو العلي العظيم، وهذه إضافات حمضة

قدوس وسالم وغين وأحد وواحد، فالقدوس :  الصفة السلبية، كقولنا:القسم الثالث
 العيوب، والغين هو املسلوب هو املسلوب عنه مشاهبة املمكنات، والسالم هو املسلوب عنه

  .عنه احلاجة، واألحد هو املسلوب عنه الكثرة والواحد هو املسلوب عنه النظري
عامل وقادر ومريد ومسيع وبصري، :  الصفة احلقيقية مع اإلضافية، كقولنا:القسم الرابع

إن العلم صفة قائمة بالذات وهلا إضافة إىل املعلومات، وكذلك باقي الصفات من هذا 
  .القبيل

قدمي أزيل، مبعىن موجود ال :  الصفة احلقيقية مع السلب، كقولنا:القسم اخلامس
يسبقه عدم فوجوده صفة حقيقية، وال يسبقه عدم سلب، أي نفي العدم السابق،ونفي النفي 

  .ثبوت، لذلك فهي صفة ثبوتية
سبق أّول وآخر، فاألول ما ي:  الصفة اإلضافية مع السلب، كقولنا:القسم السادس

  .غريه وال يسبقه غريه، فكونه سابقا إضافة، وكونه ال يسبقه غريه سلب
امللك، هو الذي يفتقر :  الصفة احلقيقية مع اإلضافة والسلب، كقولنا:القسم السابع

إليه غريه، وهو يستغين عن الغري، فوجوده صفة حقيقية، وافتقار غريه إليه إضافة، واستغناؤه 
  .)35 (عن غريه سلب
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انت اإلضافات والسلوب عند الرازي غري متناهية، فإن صفات اهللا تعاىل تكون وملا ك
كذلك غري متناهية، ألنه عامل مبا ال هناية له، وقادر على ما الهناية له، وهو خالق جلميع 
احملدثات ومريد لكل الكائنات وحّي على الدوام، لذلك جّوز كثرة الصفات، وال تعارض 

  . صفاهتابني الذات الواحدة وكثرة
  

  . أمساء اهللا تعاىل: املسألة اخلامسة
ملا كان اسم كل شئ إما واقعا عليه حبسب الذات أو حبسب جزء من الذات أو 
حبسب األمور اخلارجية عن الذات، فهل جيوز أن يقع اسم على اهللا تعاىل حبسب هذه 

أن ذات اهللا : قولاألقسام أم ال ؟ فالقسم األول اختلف العلماء والفالسفة فيه، فمن كان ي
أن ذاته تعاىل غري معلومة : تعاىل معلومة، فأقر بصحة إطالق االسم عليه، ومن كان يقول

للبشر، فنفى وضع االسم له، وأما وقوع االسم عليه حبسب أجزاء ماهيته، فذلك حمال، ألن 
االسم عليه ذاته غري معلومة أوال، وال تتجزأ ثانيا، أي أن ذاته تعاىل غري مركبة، وأما وقوع 

حبسب األمور اخلارجية عن ذاته، فيجوز ، ألن األمساء الواقعة حبسب الصفات ممكنة، وقد 
تقدم الكالم على حقيقة الصفات وأنواعها، وملا كانت الصفات كثرية باعتبار أن اإلضافات 

  .)36 (والسلوب غري متناهية، فإن األمساء مثلها كثرية غري متناهية متباينة غري مترادفة
هذا، لقد دافع الرازي عن إثبات أمساء اهللا تعاىل ببيان االختالف بني االسم واملسمى 

إن : والتسمية، على خالف آراء املتكلمني كاحلشوية والكرامية وبعض األشاعرة يف قوهلم
إن االسم غري املسمى ونفس التسمية، : االسم نفس املسمى وغري التسمية، وقول املعتزلة 

إن االسم غري املسمى وغري التسمية،وأما أن ):  هـ505ت (رأي الغزايلواملختار عنده 
  :االسم غري املسمى، فاحتج عليه خبمسة أدلة، هي

 لو كان االسم هو ذات الشيء، لكان ذلك الشيء امسا لنفسه، وهو حمال، :األول
 خمصوصة دالة والواقع أن أمساء اهللا تعاىل كثرية واملسمى واحد، وإمنا األمساء عبارة عن ألفاظ

على املسمى بالوضع واالصطالح، مثال ذلك ، اسم اخلالق يدل على الذي يصدر عنه 
  .اخللق، وليس امسا للخلق، وكذلك اسم الرزاق، فثبت أن االسم غري املسمى
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معدوم ومنفي والالّثبوت، فهي أمساء موجودة، ولكن املسميات :  إذا قلنا:الثاين
  .معدومة،  فاالسم غري املسمى

اتفق أهل اللغة على أن االسم كلمة واملسمى ذات الشيء، واملعروف يف : الثالث
  .املنطق أيضا أن اللفظ غري املعىن، فاالسم غري املسمى

وهللا األمساُء احلسَىن فادُعوُه هبا وذُروا الذين ُيلِحُدون يف أمساِئِه :"  قوله تعاىل:الرابع
 هذه اآلية لتدلّ على الدعوة إىل ذكره بأمسائه، إن. )37 ("فَسُيجَزونَ ما كانوا َيعَملُون 

  .فاالسم غري املسمى
 إن وضع االسم للشيء يستحيل إذا كان االسم هو املسمى، وإال وضع ذلك :اخلامس

الشيء على نفسه، وحىت أمساء البشر وضع واصطالح، فلم جيز أن يكون االسم هو املسمى، 
  .ولكن هو يف حق اهللا تعاىل أوىل

مية غري االسم، فألن التسمية جمّرد تعيني لفظ لتعريف ذات معينة، وذلك وأما التس
حسب إرادة الواضع، واالسم جمرد لفظ معني، والفرق واضح، فيكون تعيني االسم للمسمى 

  .)38(غري االسم واملسمى 
مث نظر يف أصل االسم عند اللغويني، ووجد أن الرتاع فيه يتعلق مبصدره، هل هو 

 حسب قول البصريني أم هو من السمة حسب قول الكوفيني ؟ وبعد مشتق من السمّو
البحث واالستقصاء انتهى إىل أن االسم عند النحويني لفظ مفرد دالّ بالوضع على معىن 

  .)39 (مفيد دون زمان
هذا، وأما الفرق بني االسم والصفة، فاملتكلمون كانوا مييزون بينهما، على أساس أن 

السماء : شيء، والصفة جمرد وصف معني لتلك املاهية، مثال ذلكاالسم دال على ماهية ال
واألرض، والرجل واجلدار، هي أمساء، واخلالق والرازق والطويل والقصري صفات، وهذا هو 

ولكن الرازي يرفض ذلك، ومييز بينهما بنوع الشرف احلاصل يف كل واحد . الفرق عندهم
نه أقدم منها، حيث أن الصفة اسم مشتق، منهما، إال أن االسم أشرف عنده من الصفة، أل

واالسم املشتق مركب من األمساء املفردة املوضوعة، وهذه األمساء املوضوعة أمساء ذوات، 
. وأما املشتقة فأمساء صفات مع إضافة خمصوصة، والذات أشرف من الصفة، وهو املطلوب
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لذوات، ألن الذوات ولكن من جهة الترتيب، فأمساء الصفات سابقة بالرتبة على أمساء ا
  .)40 (تعرف بواسطة الصفات يف الغالب األعم

كما أن أهل العلم اختلفوا أيضا يف األمساء والصفات من جهة إثباهتا ونفيها، فمنهم 
من نفى ثبوت األمساء هللا تعاىل، وسلّم بثبوت الصفات، ألن حقيقته غري معلومة للبشر، فال 

ي على هذا الفريق بأنه ال ميتنع يف قدرته تعاىل أن ُيعرِّف يصح االسم لغري املعلوم، ويرّد الراز
  .عباده بأمساء دالة على حقيقته

ومنهم من عكس األمر السابق، أي سلّم بثبوت األمساء وأنكر الصفات، وهم قدماء 
الفالسفة، ألن الوصف إما أن يكون مطابقا له أو ال يكون، إن مل يطابقه فهو جهل 

ن تلك الصفات إما هي عني الذات أو ليست بعني الذات، وكذب، وإن طابقه، فتكو
ومن أراد معرفة رّد الرازي على هذا الرأي ، . )41 (والقسمان باطالن، فبطل القول بالصفات

  .فعليه مبراجعة مسألة الصفات السابقة
، ا خالف، هناك من يعتربها توقيفيةهذا، وأما هل األمساء توقيفية أم اصطالحية ؟ ففيه

للصفات، ألن أمساء اهللا تعاىل مذكورة بنص الكتاب، وأما من يعتربها اصطالحية، خالفا 
ومنها ما مل يرد يف الكتاب نصا، كما وردت أمساء . فألهنا مذكورة يف اللغات املختلفة

 الصفات، اليت ال يصح إطالقها عليه تعاىل، كاملكر واالستهزاء والغضب والتكرب واحلياء

)42(.  
الرازي أقساما كثرية لألمساء، وهي تعود إىل األقسام الثالثة املشار إليها هذا، لقد ذكر 

يف بداية هذه املسألة، أي أن األمساء إما أمساء الذات أو دالة على جزء من الذات أو دالة 
على الصفات، فداللة األول على الذات باملطابقة، والثاين بالتضمن، والثالث بااللتزام، ومبا 

لث تكون داللته على صفة إما ثبوتية أو سلبية فيتركب من ذلك أقسام أخرى، أن القسم الثا
  :فيكون اجملموع ستة أقسام، هي

  .األمساء الدالة على نفس الذات -
  .األمساء الدالة على جزء الذات -
  .األمساء الدالة على صفة الذات -
  .األمساء الدالة على صفة إضافية -
  . حقيقية جمردة عن اإلضافةاألمساء الدالة على صفة -
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  .)43 (األمساء الدالة على صفة حقيقية ذات إضافة -
. إال أنه يتراجع عن هذا التقسيم يف كتاب التفسري الكبري ويعود إىل التقسيم الثالثي

  :وتلك األقسام كربى هي
األمساء الدالة على الوجود، كوصفه باسم الشيء واملوجود وذات اهللا : القسم األول

  .نفس والنور واحلقوال
األمساء الدالة على كيفيات الوجود، كالقدمي واألزيل واألبدي : القسم الثاين

  .والسرمدي والباقي والدائم وواجب الوجود لذاته عند الفالسفة
أمساء الصفات املغايرة للوجود ولكيفيات الوجود، ويقول هبا مثبتو : القسم الثالث

  .)44(ي والسميع والبصري الصفات فقط، كالعامل والقادر واحل
وصفوة القول ، إن الرازي يقّر بصحة وضع االسم هللا تعاىل، وأن أمساءه تعاىل أشرف 

أعظمها ، ألنه دال على ذاته املخصوصة، " اهللا"األمساء، وهي كلها عظيمة، ولكن لفظ 
بحث ومهما كانت ذاته تعاىل غري معلومة للبشر، فإن العقول مل تتوقف حلظة عن ذكره، وال

  . يف علمه املسمى بالعلم اإلهلي
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  .37ص
  .244ص . وامللخص   /  524ص  . 2ج  . املباحث املشرقية. الرازي  )43(
  . وما بعدها116ص  . 1ج  . 1مج  . التفسري الكبري.   الرازي )44(
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  أفعال اهللا تعاىل :  املبحث الثالث
لقد عرفنا من خالل إثبات وجود اهللا تعاىل وبيان صفاته، أن معرفة البشر بأفعاله تعاىل 
وصفاته أقرب إىل عقوهلم من معرفة ذاته تعاىل، ألن آثار أفعاله يف عامل املمكنات أظهر للبشر، 
وألن بعض صفاته تتوقف على أفعاله كالقدرة، حيث أن القادر هو الذي يصح منه أن يفعل أو 
ال يفعل، وكذلك العلم فهو عمدة الفعل، حيث ال يصح جلاهل أو غافل أن يكون فاعال، وهذا 

  . على أن الفاعل احلقيقي يقتضي منه أن يكون عاملا ومريدا ألفعالهيدل
وملا كانت أفعاله تعاىل تتحقق يف العامل، وما فيه من الكائنات املختلفة، فإن اإلشكال 
املعروف يف هذا املبحث هو كيف يفعل اهللا تعاىل ؟ وهل إرادات البشر قادرة على الفعل ؟ 

 على قول الفالسفة يف نظرية الصدور، وضرورة اعتماد فاجلواب حسب الرازي يكون بالرّد
مبدأ اخللق، وبيان حدوث العامل، والتسليم بأن أفعال العباد كلها واقعة بقدرة اهللا تعاىل، وهذه 

  .مسائل ثالث يف هذا املبحث
  صدور األفعال عن اهللا تعاىل  : املسألة األوىل

نظرية الفيض، على أن الصادر األول عن إن الرازي يعارض الفالسفة فيما ذهبوا إليه يف 
واجب الوجود لذاته عقل حمض، وملا كان هذا الصادر األول إما واحدا أو متعددا، فأثبتوا 

  .)1 (األول وأبطلوا الثاين
وقد اعتربوا أن صدور الفعل عن الباري تعاىل يكون بالطبع واإلجياب، وليس باإلرادة 

جياد والغرض منه، يعين أنه تعاىل يكون طالبا للكمال، وهو واالختيار، ألن القول بالقصد يف اإل
  .حمال، وأصل اخلالف يرجع إىل االختالف يف مفهوم اإلرادة وكونه تعاىل مريدا

وإذا كان الفالسفة يعتربون كونه تعاىل مريدا، على أنه يعقل ذاته، فإن الرازي يذهب إىل 
 تعاىل خمتار يعين أن قصده يتجه إىل مجيع أن اإلرادة صفة زائدة على العلم، فالعلم على أنه

  .املمكنات، مادام هو املؤثر فيها لعلمه هبا
وأما القدرة فهي دالة على أن الفعل يكون مقصودا إما إىل إجياد شيء أو عدمه، فيكون 
القادر هو الذي خيرج الشيء من حال العدم إىل حال الوجود وبالعكس، حيث يكون القادر 

لذلك ال يسلم الرازي أن الواحد ال . والترك معا، وأن يؤثر بالقصد واالختيارقادرا على الفعل 
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يكون قابال وفاعال معا، وال يقول أن تلك التعقالت استلزمت كماله، بل كماله هو املستلزم 
  .)2 (لتلك التعقالت، ويستلزم أيضا املبدئية وليس العكس

الذي يترّدد بني الفعل والترك، ألن كما يرّد الرازي أيضا على من يعتقد أن القادر هو 
هذا يصح لو كان الفعل والترك مقدورين، ومبا أن الترك حمال أن يكون مقدورا، فهو عدم 

القادر يكون مترددا بني الفعل والترك، ورمبا يؤخذ : والعدم نفي حمض، لذلك ال يصح أن يقال
 ولكن هذا يلزم عنه إما قدم الترك مبعىن فعل الضد، فيكون القادر مترددا بني الفعل وضده،

  .)3 (العامل أو قدم ضده، وهو ما ال يقول به عاقل
هذا، وملا كان القادر هو املريد للفعل، فيكون املؤثر البد له من فعل وهو املصدر، وللفعل 
الزمان، وللفاعل أيضا العرض، كما أن الفعل يقع يف مكان ويف شيء آخر، ويلزم عن هذا كله 

  :ثة مباحث عقليةحسب الرازي ثال
فالعامل وقع عليه . خلق اهللا تعاىل العامل: وهو قد يكون مفعوال به، كقولنا. املصدر: األول

اخللق، لو كان خلقه مغايرا له، لكان ذلك املغاير عاملَاً آخر، واخلالق إن كان قدميا يلزم من 
خلقه إىل خالق آخر، قدمه قدم العامل، وذلك ينفي كونه خملوقا، وأما إن كان حادثا فيفتقر 

  .ويلزم التسلسل وهو حمال
 الزمان، إن فعل اهللا تعاىل يستغين عن الزمان ألن االفتقار إىل زمان يتطلب زمانا :الثاين

  .آخر ، فيتسلسل األمر، وهو حمال، أو يصري للزمان زمان وهو حمال أيضا
رض إن كان قدميا العرض، إن كان فعل اهللا تعاىل يستغين عن العرض، فألن الع: الثالث

فثبت أن فعل اهللا تعاىل مغاير . )4(فيلزم قدم الفعل، وإن كان حادثا، فيلزم التسلسل، وهو حمال 
  .لفعل اإلنسان، وال ينبغي قياس الواحد باآلخر

هذا، أما كيفية صدور األفعال، فقد قالت الفالسفة أن واجب الوجود واحد، فالبد أن 
واحدا، وهو عقل حمض، وهذا القول مل يكن مرضيا عند الصادر األول عنه يكون معلوال 

الرازي، لذلك رّد عليه، بأن الصادر األول ميكن أن يصدر عنه أكثر من واحد، كما ال ميكن 
ذلك، فإذا مل يكن ممكنا، فيكون الصادر عنه أيضا واحدا كاألول، حيث ال يوجد موجودان 

اء كثرية ليس بعضها علة للبعض اآلخر، وال إال يف سلسلة العلية واملعلولية، ولكن هناك أشي
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معلوال أيضا ، كاألعراض منها الطعوم والروائح واإلضافات، فثبت بطالن قول الفالسفة بأن 
  .)5 (الواحد ال يصدر عنه إال الواحد

  :واحلق أن الرازي ال ميانع  إسناد كل املمكنات إىل اهللا تعاىل، وهي على قسمني
  .فيض عنه تعاىل من غري شرطمن املمكنات ما ي: األول
ومنها ما حيتاج يف حدوثه إىل أمور قبل حدوثها، لتكون األمور السالفة مقدمة : الثاين

لألمور الالحقة، كاألشياء املنتظمة حبركة سرمدية دورية، فهي إذا استعدت للوجود فصدرت 
  .)6 (عن الباري تعاىل دون تأثري وسائط يف إجيادها

 قادرا على مجيع املمكنات، وهو واجب الوجود من مجيع جهاته، وملا كان الباري تعاىل
  .)7 (فوجب أن تدوم أفعاله بدوامه، وأن سبق العدم ليس بشرط يف احتياج الفعل إىل الفاعل

هلذا يرفض الرازي نظرية الصدور، ويقول بنظرية التخليق، وهي أن أفعال اهللا تعاىل 
جاء عن ختليق، ألن اخللق عبارة عن اإلجياد حمكمة متقنة، وما يكون كذلك، فالبد أنه 

والتكوين على سبيل القصد، والقاصد إىل شيء معني يكون خمتارا عاملا حبقيقة ذلك الشيء، 
خبالف اجلاهل أو الغافل، ال ميكنه أن يكون قاصدا، ولكن القصد يكون مسبوقا بالعلم، لذلك 

لمه بلوازمها وآثارها، فثبت أنه عامل حكيم يلزم من علمه تعاىل مباهيات األشياء اليت أوجدها  ع
  .)8 (مريد

وأما من يعترض على هذا املذهب، ويزعم أنه جيوز أن يكون املوجد لتلك األشياء هو 
طبائع األفالك، فالرازي يرّد على هذا الزعم بأنه جمرد احتمال، وليس األمر كذلك، ألن املوجد 

لوجود، وقد تقدم الكالم عنه يف املباحث احلقيقي هو الذي خيرج الشيء من العدم إىل ا
  .السابقة، على أن ذلك املوجد جيب أن يكون خمالفا للموجودات املمكنة

ومن املعلوم أن طبائع الفصول واألفالك والنجوم من املمكنات، فال سبيل أن تكون فاعلة 
در عن غري العليم باحلقيقة يف اإلجياد، ألن سائر األشياء املوجودة حمكمة متقنة، فيمتنع أن تص

  .)9 (احلكيم املريد
فثبت أن الطبيعة ال تفعل مثل هذه األفعال احملكمة املتقنة، ألهنا خالية عن الشعور 
واالدراك، بل ليست قادرة على فعل من األفعال، إال مبا شاء اهللا تعاىل، وإمنا ذلك االحتمال هو 

ائع واألفالك، ألن األجسام متماثلة جمرد احتمال، ولكن يف احلقيقة يستحيل التخليق من الطب
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ومن خواصها قابلية التأثر، وال قدرة هلا على التأثري، وهذا دليل قوي حسب الرازي على أن 
  .األفعال احملكمة املتقنة ال تصدر إال عن عليم حكيم مريد

  حدوث العامل : املسألة الثانية
الرازي، ألنه أعظم فعل له، إن حدوث العامل دليل قوي ظاهر على وجود اهللا تعاىل عند 

خللُق السموات واألرِض أكَبُر من خلق الناِس :"ويدل عليه املنقول واملعقول، فاألول قوله تعاىل
  .اآلية صرحية. )10(" ولكن أكثر الناس ال يعلمون

واملعقول هو االستدالل على حدوث العامل حبدوث األجسام، وأشهر حجة استداللية 
األجسام ممكنة، وأن وجود األجسام يتوقف على وجود حركات على ذلك تتمثل يف كون 

ماضية، والبد أيضا أن تتناهى األجسام يف املقدار، مما يدل على أن العامل وما فيه من حوادث 
  .حمتاج إىل فاعل مؤثر موجد

والشك أن ما سوى اهللا تعاىل ممكن، وكل ممكن فهو حمدث، فيلزم أن يكون ما سوى 
 ورمبا يقع الشك يف قضية كل ممكن حمدث، ولكن املمكن حمتاج يف وجوده إىل اهللا تعاىل حمدثا،

مؤثر، واحلاجة إىل املؤثر، قد تكون حال الوجود أو حال العدم، فإن كانت يف حال الوجود، 
فهي إما أن تكون احلاجة إىل املؤثر حال البقاء، ألنه يلزم منه إجياد الوجود، وهو حمال، فبقي أن 

إما يف حال احلدوث أو حال العدم، فيلزم احلدوث على التقديرين، فثبت أن ما تكون احلاجة 
  .)11(سوى اهللا تعاىل ممكن، وكل ما هو ممكن فهو حمدث 

وملا ثبت أن كل حمدث له مؤثر، واملؤثر إما أن يكون موجبا بالطبع أو فاعال باالختيار، 
بقي الثاين، حيث أن احملدث حيدث واألول باطل، كما تقدم الكالم عليه يف أكثر من موضع، ف

حبركات متعاقبة، وهي نفسها حمدثة، أي مفتقرة إىل مؤثر خمتار، وذلك املؤثر البد أن يكون 
سابقا على فعله، فتكون مجلة احلركات املاضية مسبوقة بوجود الفاعل املختار، ومبا أن كل 

ول، وهو موجد العامل وحمرك مسبوق بالغري له أول، فيلزم أن يكون جلملة احلركات املاضية أ
  .)12(األفالك والعناصر، وهو املطلوب 

واما االستدالل على حدوث العامل بتناهي األجسام يف املقدار، فألن كل متناه يف املقدار 
فهو حمدث، لذلك تكون األجسام حمدثة، أي أن اختصاص جسم ما مبقدار معني، ال أكثر وال 

   بتخصيص  خمصص وترجيح  مرجح، فيصري كل حمتاج  إىل أقل مما هو عليه،  البد أنه  حصل
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خمصص حمدثا، وألن األجسام متساوية يف متام املاهية كأجسام، ولكنها ليست كذلك يف 
املقادير والصفات، ومادام ميتنع حصول تلك املقادير والصفات من القوى اجلسمانية، فالبد أهنا 

  .)13 (حصلت مبوجد خمصص مرّجح، وهو املطلوب
ذا، وأما قول الفالسفة بقدم العامل بسبب شبهة تقدم الباري تعاىل على العامل بالزمان، ه

فقد رّد الرازي عليهم، بأن تقدم الباري تعاىل على وجود العامل كان بقدم غري متناه، وليس 
بالزمان، ألن بديهة العقل تشهد على أن الزمان املاضي متقدم على الزمان املستقبل مع ذلك فال 

قال أن هذا النوع من التقدم كان بالزمان، وإال صار للزمان زمان آخر، وهو حمال، وإذا جاز ي
التقدم بغري زمان يف عامل اإلمكان، فلماذا ال يصح أن تتقدم ذات الباري تعاىل على وجود العامل 

  .)14 (بال زمان ؟
 صار موجودا، هكذا، يكون العامل حمدثا ومفعوال هللا تعاىل، ألنه مل يكن موجودا، مث

ومثله يف ذلك كمثل باقي األشياء األخرى، أي مل يكن مث كان، فهو قابل للوجود والعدم، وقد 
  .ترجح وجوده على عدمه بترجيح مرجح، وهو اهللا تعاىل الذي فعل فعله فيه بإحكام وإتقان

  . أفعال العباد: املسألة الثالثة
اإلنسان مقدورة له أم ال ؟ منهم من يرى لقد اختلف العلماء يف هذه املسألة، فهل أفعال 

  .أن أفعال اإلنسان حاصلة بقدرة اهللا تعاىل، ال من نفسه، وهو قول معظم األشاعرة
ومنهم من يرى أن املؤثر يف وجود الفعل هو قدرة اهللا تعاىل مع قدرة اإلنسان إما ـ 

درة اإلنسان، وهو قول بعض باجتماع القدرتني على األثر الواحد،وإما بإعانة قدرة اهللا تعاىل لق
  .)15 ("قدرة العبد تؤثر مبعىن:"، إال أنه قال) هـ418ت(األشاعرة كأيب إسحاق االسفراييين 

ومنهم من يرى أن حصول الفعل عقيب جمموع القدرة مع الداعي واجب، ألن القادر ـ 
ك ميتنع رجحان هو الذي ميكنه الفعل بدال عن الترك وبالعكس، وهذا االستواء بني الفعل والتر

أحد الطرفني على اآلخر إال مبرجح، وهو حصول الداعي، الذي جيعل الفعل واجب الوقوع، 
  :وهذا الرأي على قولني

قول الفالسفة القائم على مبدأ أن مدبر العامل موجب بالذات، حيث إذا حصلت : األول
انية غري قادرة على اإلجياد القدرة مع الداعي حيصل االستعداد التام للفعل، ومبا أن القوى اجلسم

  .والتأثري، فألن وجود األشياء يفيض من واهب الصور
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قول من يعتقد أن مدبر العامل فاعل خمتار، وعند هؤالء أن جمموع القدرة والداعي : الثاين
وهذا هو القول املختار . يستلزم حصول الفعل، إال أن امللزوم والالزم حيصالن بقدرة اهللا تعاىل

  .يعند الراز
ومنهم من يرى أن املؤثر يف حصول الفعل هو قدرة العبد على سبيل االستقالل، وهو ـ 
  .)16 (قول املعتزلة

ولكن بعد عرض الرازي جلميع تلك اآلراء، ومناقشتها، قد وصل إىل نتيجة واحدة، وهي 
اته أن اجلرب الزم ال مفر منه، ألن اإلنسان مل خيلق نفسه، فكيف له أن يستقل بفعله، وقدر

          .                   متغرية تزيد وتنقص،وهذا دليل على أن أفعاله جمعولة له
هذا، ويرى كثري من احملققني أن هذه املسألة متعلقة بإثبات الصانع، ألن اإلنسان من عامل 
اإلمكان احملوج إىل املؤثر واملرجح، وأن القدرة احلقيقية على اإلجياد والتكوين ليست يف 

اعة اإلنسان، هلذا يكون اجلرب الزما، وإذا كان األمر كذلك، فيتعذر االستدالل على استط
وجود الصانع بإمكان املمكنات، ألن هناك تعارض بني األمرين، فإما القول باجلرب وإما القول 

  .)17 (بنفي الصانع
داعيته، وأما واحلق أن الرازي يقّر أن اإلنسان فاعل ألفعاله، ألن املؤثر يف أفعاله قدرته و

اهللا تعاىل فهو موجه لتلك القدرة والداعية، وأنه املرجح ألحد الطرفني على اآلخر، أي الفعل 
والترك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فخالق العلة يكون خالقا ملعلوالهتا، فيكون اإلنسان 

  .)18 (مضطرا يف اختياره، واملتمعن يف هذا األمر ال يرى يف الوجود إال اجلرب
قد أطنب الرازي يف حتليل هذه املسألة ومناقشتها باآلراء واحلجج املختلفة، يف مجيع ل

مؤلفاته الفلسفية والكالمية، وهو على مبدأ واحد فيها، أي أن فعل اإلنسان يتوقف على 
جمموع القدرة والداعي، وعليه يكون اهللا تعاىل خالقا ألفعال العباد، ويدل على ذلك العقل 

  .والنقل
ذلكم اهللا ربُّكُم ال إله إال هو خالُق كلِّ شيٍء فاعُبُدوُه وهو :"دلة النقل قوله تعاىلومن أ

إن ظاهر هذه اآلية يشهد على صحته دليل العقل، على أن الفعل . )19 ("على كلِّ شيٍء وِكيلٌ
موقوف على الداعي، وملا كان خالق الداعي هو اهللا تعاىل، فثبت اقتضاء كونه تعاىل خالقا 

  .)20 (عال العبادألف
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وأما دالئل العقل على عدم استقال اإلنسان بنفسه بالفعل والترك، فقد ذكر الرازي 
عشرة براهني على ذلك، وسنذكر الثالثة األوىل فقط، ألن الباقي يتعلق مبسائل الواجب 

  .واملمكن السابقة الذكر
 الترك وإما ليس إن القادر على الفعل املخصوص يكون إما قادرا على: الربهان األول

بقادر، فإذا صح منه الترك، فكانت القدرة صاحلة للفعل والترك، ولكن رجحان أحد الطرفني 
إما متوقف على مرجح أو ليس مبتوقف عليه، وإذا توقف عليه، فيكون إما من العبد أو من غريه 

لث باطل، وأما أو ال منه وال من غريه، فاألول غري جائز وإال حصل الدور، والثاين جائز والثا
  .إن مل يتوقف على مرجح، فيلزم من ذلك نفي الصانع، كما تقدم الكالم فيه

وأما إن مل يصح منه الترك، فيقتضي ذلك أن تكون تلك القدرة مستلزمة للفعل، مبعىن قد 
  .)21 (حيدث الفعل حبصول القدرة، وميتنع بامتناعها، فيكون القول باجلرب الزما

ك أن أفعال العباد قسم من املمكنات فوجب القطع بانتهائها يف والش: الربهان الثاين
  .)22 (سلسلة احلاجة إىل الباري تعاىل، ألن العبد ليس مستقال باإلجياد والتكوين، وهو املطلوب

إذا رجع اإلنسان إىل نفسه وتأمل أفعاله وأحواله، فإنه يدرك اضطراره : الربهان الثالث
  .)23(ه بتقدير اهللا تعاىلقطعا ويقينا، ويسلم بأن أفعال

هذا، وبعد البحث الطويل واالستقصاء الدقيق لآلراء والرباهني، ينتهي الرازي إىل أن 
أفعال العبد كلها بتقدير العزيز احلكيم، ألنه ال يقدر على اإلجياد والتكوين، أي إخراج الشيء 

يبحث هذه املسألة من               من العدم إىل الوجود، وإذا كان هذا حقا ال شك فيه، فإن الرازي مل 
                    .جهة  الثواب والعقاب، اليت هي جوهرية يف هذا املبحث
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  .يف النبوات:  املبحث الرابع
لقد جعل الرازي مبحث النبوات من توابع العلم اإلهلي، ألن وجود النيب يدل على وجود 
الفاعل املختار، وأساس دعوة النيب هو حتصيل الدين يف الناس، وأن جيعلهم يعبدون اهللا تعاىل 

  .اه، والعمل بأوامره ونواهيه حسب الشريعة املرتلة على نيب من األنبياءدون سو
لذلك كان الرازي يعترب دالئل وجود الفاعل املختار، كدليل متاثل األجسام يف الذات 
والصفات، من األدلة العظيمة يف تقرير األصول اإلسالمية، كإثبات معجزات األنبياء وإثبات 

  .)1 (احلشر والنشر والقيامة
كما أن الكالم على املعجزات له تعلق بأفعال اهللا تعاىل، ألن املعجزات عبارة عن خوارق 

  .العادات خيلقها اهللا تعاىل يف أزمنة وأمكنة معينة، وهذا دليل على أنه تعاىل خيلق باستمرار
ولكن اإلشكال كما مّر يف مبحث أفعاله تعاىل، هل هي معللة بشيء من األغراض 

 ؟ لقد أدى هذا اإلشكال إىل االختالف بني العلماء واملذاهب والطوائف، وله والدواعي أم ال
أن أفعاله تعاىل غري معللة بشيء من : انعكاسات بالنسبة للمعجزات، ألن الذين يقولون

أن أفعال اهللا : األغراض والدواعي، يعين هذا املذهب أن القول باملعجزات ممتنع، وأما من يقول
لدواعي، فكيف عرفوا أنه ال داعي هللا تعاىل إىل خلق املعجزات إال تصديق تعاىل موقوفة على ا

  .)2 (املدعي
هذا،مل يكن هذا املبحث دينيا حمضا، وال كالميا فقط، بل هو من املباحث اليت طرقها 
الفالسفة أيضا، حيث كان الرازي يذكر آراءهم يف مسائله، ويناقشها، منها االستدالل على 

 العارف بني البشر، ألن معيشتهم ال تكتمل إال عن طريق االجتماع يف وجود النيب بوجود
املوضع الواحد، ولكن ذلك االجتماع ينتظم بشريعة ضابطة، وآتية من عند اهللا تعاىل عن طريق 

  . )3(الشارع الذي يكون خمصوصا وهو النيب
ملطالب العالية،  وملا كان الرازي قد ألّف كتابا يف النبوات،وهو اجلزء الثامن من كتاب ا

فقد حبث فيه عددا من املسائل حول النبوة،وهي النظر يف طوائف منكري النبوات والرّد عليها، 
والنظر يف إثبات النبوة عن طريق املعجزات، وكذلك عن طريق إكمال الناقصني، مث النظر يف 

نبوة حممد عليه خواص النيب ومهامه، مث النظر يف عصمة األنبياء، ويف األخري تكلم يف إثبات 
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الصالة والسالم، وهذه املسائل مل ترد فقط يف الكتاب املذكور أعاله، بل وردت أيضا يف 
  .مؤلفاته األخرى،وهي املسائل نفسها املعتمدة يف هذا املبحث، من أجل معرفة آرائه يف النبوات

  .منكرو النبوات ورّد الرازي عليهم: املسألة األوىل
لطوائف املنكرة للنبوات، مث حبث آراءها يف شبهات، مث بعد لقد وضع الرازي قائمة با

  :ذلك رّد عليها، وتلك الطوائف، هي
أن إله العامل موجب بالذات، وهم الفالسفة، ويلزم عن قوهلم : الذين قالوا: الطائفة األول
  .هذا إنكار النبوة

وا التكليف واألمر أن إله العامل فاعل خمتار، لكنهم أنكر: الذين قالوا: الطائفة الثانية
  .والنهي، وملا كانت األنبياء قد جاءت بالتكاليف، فيلزم إبطال النبوة

  .إن العقول كافية يف معرفة التكاليف، فال فائدة من النبوة: الذين قالوا: الطائفة الثالثة
الذين أنكروا املعجزات، ألن خرق العادة ممتنع يف العقول، وعليه أنكروا : الطائفة الرابعة

  .لنبوات، وهم بدورهم ينقسمون إىل فرقا
لقد نقل عن األنبياء أهنم اشتغلوا بأحوال ال تليق هبم، مما : الذين قالوا: الطائفة اخلامسة

  .يوجب الطعن يف كوهنم رسال وأنبياء
لو كانت هناك رسل، فيجب أن تكون من املالئكة، وهذا : الذين قالوا: الطائفة السادسة
  .)4 ( القرآن الكرميالفريق مذكور كثريا يف

: وبعد أن ذكر الطوائف مبذاهبها، الحظ أن كالمهم يتعلق بقضيتني جوهريتني، ومها
التكاليف وحكم العقل، بالنسبة للتكاليف يرى أن املنكرين هلا يقولون باجلرب، ويلزم عن اجلرب 

نبياء يصرحون بطالن التكليف، وبطالن التكليف يلزم عنه بطالن النبوة، والدليل عليه أن األ
بعدم وجود فائدة من بعثهم إال تبليغ التكاليف، وملا كانت التكاليف إما مشتملة على فائدة 
وإما ليست كذلك، والقسمان باطالن، فيبطل القول بالتكاليف وكذلك النبوة،وأما بالنسبة إىل 

  .)5 (ف والنبوةمن يستند إىل حكم العقل يف التحسني والتقبيح، فال يرى فائدة أيضا يف التكالي
هلذا، يبدو أن الرازي قد وقع يف التناقض، حيث أنه كان يصرح باجلرب، ويف الوقت نفسه 
كان من املدافعني بقوة عن إثبات النبوة، وهو يف احلقيقة ال يتناقض، ألنه يقول بإثبات النبوة ال 

  . التناقضعن طريق التكاليف واملعجزات، بل عن طريق إكمال الناقصني، هكذا تزول شبهة
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هذا، وأما ردوده على منكري النبوات، فهي كثرية، ال يسمح املقام بذكرها كلها، 
  :ويكفي ذكر األصول اليت جعلها واجبة املعرفة واإلقرار هبا، وهي

جيب أن يعرف اإلنسان حقيقة النبوات، على أساس أن القول بالنبوات : األصل األول
  .)6(فرع على القول بالفاعل املختار

 أنه ال ميتنع أن يكون الشيء معلوم اجلواز واإلمكان، كأن حيصل اجلزم :صل الثايناأل
والقطع بعدم وجود الشيء ومل حيصل، كرؤية شخص للمرة الثانية، حيث يكون هو نفسه 
املشاهد يف املرة األوىل، مع جتويز قطعي بكونه مغايرا لذلك األول، خاصة إذا كانت املدة 

  .)7 (طويلة بني املرتني
هو أن يعلم اإلنسان بطالن حتسني العقل وتقبيحه، ألنه ال التفات إليه يف : األصل الثالث

  .)8(أفعال اهللا تعاىل وأحكامه
  .والشك أن هذه األصول تقّر بصحة النبوات وتبطل أقوال املنكرين هلا، وهو املطلوب

  .إثبات النبوات: املسألة الثانية 
لبشر خالفا للمتكلمني الذين جوزوها فقط، ماعدا إن الرازي يعترب النبوة ضرورية ل

املعتزلة، ويظهر وجه احلاجة إىل النيب من خالل حياة البشر القائمة على االجتماع، ونظرا إىل 
  .دوره يف إرشادهم إىل سبل السعادات واخلريات

وقد فّسر الرازي ذلك، بأن اإلنسان عاجز عن كسب معاشه مبفرده، فظهر وجه احلاجة 
عني له الستكمال حاجاته، ولتحقيق هذه الغاية، فالبد من قيام اجتماع بشري، والذي إىل م

يقوم على شرائط، لكي ال يظلم الواحد منهم اآلخر يف املعامالت واحلاجات، وهذا يقتضي 
قيام شخص ما بذلك، ويكون خمصوصا حىت ينقاد الناس له، وهو النيب، لكونه عارفا مرتها عن 

  .)9(الرذائل
 االستدالل على وجه احلاجة إىل النيب، قد ورد يف كتبه الفلسفية، وهو منقول عن وهذا

كتب ابن سينا، وما عدا ذلك فهو له، خاصة ما جاء يف كتاب النبوات وكتاب  التفسري 
  :وغريمها، فريى أن القائلني بالنبوات فريقان

ألن املعجزة دليل أن النبوة حتصل عن طريق املعجزات، : الذين يقولون: الفريق األول
قاطع عندهم، بأن املدعي صادق يف دعواه، واملعجز إما أن يكون عبارة عن اإلتيان بغري املعتاد، 
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وإما أن يكون مانعا للمعتاد، بشرط أن يكون مقرونا بالتحدي، حىت تتميز املعجزات عن 
  .)10 (الكرامات والسحر والشعبذة

 املدعي، واألمر ليس كذلك عند وهذا الفريق يزعم أن املعجزات تدل على صدق
  .)11(الرازي، مع العلم أن عامة امللل والنحل تسري على هذا الطريق

أن النبوة تدعو الناس إىل احلق واخلري، بغض النظر عن : الذين يقولون: الفريق الثاين
حصول املعجزات وأنواعها، ألن النيب عندما يدعو إىل احلق ويصرف الناس عن الباطل والظلم، 
يكون هذا كافيا لتصديقه واتباعه، وذلك حلاجة الناس إليه، ألن معظمهم يكون ناقصا يف 

  .)12(القوتني النظرية والعملية، بينما هو يكون قويا فيهما، لذلك فهو حمتاج إليه
هكذا، يكون النيب بالطريقة الثانية شخصا مدعيا للنبوة، وقد بلغ الكمال يف القوتني 

ث يقدر على معاجلة الناقصني يف القوتني، وهذا التكميل هو غاية النبوة، النظرية والعملية، حي
  .وملا حصل هذا األثر بالفعل عند مقدمه، فدل ذلك على أنه نيب مرسل

وهذا الطريق أفضل طريق يف إثبات النبوة عند الرازي، ألنه طريق من باب برهان اللم، 
تدالل باألثر على املؤثر على سبيل الذي هو أشرف من برهان اآلن، الذي يقوم على االس

  .)13(االحتمال، مثل حال طريق املعجزات
ولكن أصحاب طريق املعجزات يزعمون أن طريقهم أفضل وأقرب إىل الصواب يف إثبات 
النبوة من أي طريق آخر، ألنه مذكور يف القرآن الكرمي، وأن طريق كمال النيب، هو من قول 

  .)14(هنم خرق العادة ونفي وجود املالئكةالفالسفة، لذلك فهو باطل، لنكرا
إن زعم هؤالء األنصار لطريقة املعجزات يرجع إىل عدم فهمهم لغرض الرازي، عندما 
رجح طريقة كمال األنبياء، وألهنم مل ميعنوا النظر يف دالئله، وميكن التذكري بأن القرآن الكرمي 

رقا للعادة، وإمنا هو كتاب هلداية دليل كبري وجوهري على صدق النبوة احملمدية، وهو ليس خ
الناس وإرشادهم إىل سبل السعادات واخلربات، ويهدي إىل الدين املستقيم، الذي هو أفضل 
األديان باعتداله يف التشريع ووسطيته يف األمور املعتربة يف الدين والدنيا، وعلى الرغم من أن 

جزات األنبياء اآلخرين، مع ذلك معجزات الرسول صلى اهللا عليه وسلم تبدو أقل عددا من مع
كان أفضل األنبياء، ألن هذه املرتبة لو كانت حاصلة باملعجزات، لكان غريه أفضل منه، فثبت 

  .وهو املطلوب. أنه ناهلا بطريقة إكمال الناقصني
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  .يف خواص النيب ومهامه: املسألة الثالثة
نظرية والعملية، وخواص النيب إن انقياد الناس للنيب حسب الرازي يرجع إىل كمال قوته ال

  :تتعلق هباتني القوتني، وهي
القوة العاقلة، حيث تكون عند النيب مقدمات كثرية وسرعة االنتقال منها إىل : األوىل

  .املطالب من غري غلط وخطأ
القوة املخيلة، تكون يف حال اليقظة حىت يتمكن من مساع كالم اهللا تعاىل، ولكي : الثانية

  .ن خيرب عن املغيبات الكائنة واملاضيةتسمح له أيضا أ
  .)15(أن تكون نفس النيب متصرفة يف املادة لكي تتأتى هلا املعجزات: الثالثة

هذا، وملا كانت العناية اإلهلية راعية جلميع املنافع الكلية واجلزئية للبشر، فكيف هتمل 
ذلك ثبت أنه البد من إجياد شخص النيب من أجل استقامة حياة الناس وهدايتهم إىل الدين؟ ل

نيب، وأما كيفية االشتغال بالدعوة، فإن ذلك منه ما هو متعلق بالسياسات كتدبري شؤون 
  .)16(اجملتمع، ومنه ما هو متعلق باألخالق كتزكية النفس

  :ومنه ما هو متعلق بالدين، وهو ثالثة أمور حبسب الزمان
وجود إله واحد يدبره، ووجوب املاضي، وهو أن يرشد الناس إىل حدوث العامل و: األول

  .ترتيه اهللا تعاىل عن اجلسمية ولواحقها
احلاضر، وهو ما يتعلق بالزمن احلاضر للنيب، حيث يدعو الناس إىل االشتغال : الثاين

باملعبود عن طريقني معا، طريقة االعتبار بالعلوم واملعارف، وطريقة اإلتيان بالطاعات 
، يكون النيب شخصا خمصوصا متميزا بتلك اخلواص هكذا. كالصلوات والزكوات والصدقات

  .عن باقي الناس، لكي يكون قدوة هلم ومرشدا يف الدين
  .عصمة األنبياء : املسألة الرابعة 

لقد ألّف الرازي كتابا صغريا يف هذه املسألة، وأثبت فيه ويف غريه أن األنبياء معصومون 
 وأما املعارضون لذلك، فقد ذكر آراءهم عن الكفر والبدع واخليانة والتحريف وتعمد خلطأ،

  .ورّد عليها، وال يسمح املقام بذكرها هنا، ومن أراد معرفتها فعليه بكتب املتكلمني
  :ولكن االختالف بني العلماء يف هذه املسألة يرجع إىل أربعة مواضيع، هي

  .ما يتعلق باالعتقاد: األول
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  .ما يتعلق بالتبليغ: الثاين
  .الفتوىما يتعلق ب: الثالث
  .ما يتعلق بأفعال األنبياء وأحواهلم: الرابع

وملا كان يرى أن األنبياء معصومون يف هذه املواضيع كلها يف زمان النبوة، عن الكبار 
  .)18 (والصغائر بالعمد، فأما سبيل السهو فهو جائز عنده

  :هذا، وأما أسباب العصمة فتتمثل يف أربعة أمور
  .و لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة، له عن الفجورأن يكون لنفس النيب أ: أوهلا

  .أن حيصل لديه العلم مبناقب الطاعات ومثالب املعاصي: وثانيها
  .تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي، وبيان من اهللا تعاىل: وثالثها
إذا صدرت عنه أمور من باب ترك األوىل أو النسيان، فيعاقب عليه،وال يترك : ورابعها

  .مهمال
  .)19 ( إذا اجتمعت هذه األمور يف شخص، فسيكون معصوما عن املعاصيهلذا،

  :ويعين ذلك، أن العصمة واجبة وقت الرسالة، وقد بينها الرازي بثالثة وجوه
أن كل من أراد نعمة اهللا تعاىل عليه أكثر، فإن صدور الذنب منه أقبح : الوجه األول

 فوجب أن تكون ذنوهبم أقبح وأفحش، وأفحش،وملا كانت نعمته تعاىل على األنبياء أكثر،
لذلك يستحقون الزجر والتوبيخ، واحلق أن زجر األنبياء باطل، فثبت أهنم ال تصدر عنهم 

  .الذنوب واملعاصي
لو صدرت الذنوب عن األنبياء لكانوا فساقا، ولو كانوا فساقا، ملا قبلت : الوجه الثاين

يطة، فكيف تقبل يف الدعوة إىل األديان؟ وملا شهادهتم، وإذا مل تقبل شهادهتم يف القضايا البس
  .كان التايل باطال، فاملقدم مثله

لو كانوا يأتون باملعاصي، لوجب اتباعهم فيها، وهذا باطل، فذاك مثله، : الوجه الثالث
قل إن كنتم حتبُّون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر :"وقد أمر اهللا باتباعهم لكماهلم يف قوله تعاىل

ألن اإلتيان باملعاصي نقصان، ورمبا قد يقع واحد منهم يف . )20("نوبكم واهللا غفور رحيملكم ذ
  .فثبت أهنم معصومون، وهو املطلوب. )21(خطأ سهوا أو نسيانا، وإمنا يكون ذلك قبل النبوة
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  .إثبات نبوة حممد عليه الصالة والسالم: املسألة اخلامسة
كر آراء املنكرين للدعوة احملمدية، وبيان الشبهات إن الرازي استهل بيان هذه املسألة بذ

اليت أقامها هؤالء على هذه الدعوة، قبل التطرق إىل إثباهتا، واملنكرون هلا كثريون، فمنهم من 
  . يتحجج باملراد من النبوة، وهو التكليف، على أنه باطل، فتكون النبوة مثله باطلة

  . كاف يف معرفته، فال حاجة إىل النيبالتكليف جائز والعقل: ومنهم الذين يقولونـ 
  .ومنهم من جّوز البعثة عقال، ولكن املعجزات عندهم ليست دالة على صحة الرسالةـ 
  .إن حصول خوارق العادة مستحيل، وبالتايل يبطل صدق املدعي بالنبوة: ومنهم من يقولـ 
 الدعوة، لذلك ال أننا مل نشاهد املعجزات، وال دليل على حصوهلا وقت: ومنهم من يقولـ 

  .سبيل إىل تصديق املدعي، وأما إخبار الناس بذلك، فهو جمرد ظن، ال يفيد العلم
االشتغال بغري اهللا تعاىل حجاب عن املعرفة به، ومبا أن : ومنهم مجاعة من الصوفية قالواـ 

 تكون األنبياء يدعون الناس إىل التكاليف والطاعات، فهم يشغلوهنم بغري اهللا تعاىل، لذلك ال
  .دعوهتم حقا وصدقا

أن الشرائع فيها أشياء ال فائدة فيها كالصوم والصالة واحلج للمعبود، ويف : ومنهم من يقولـ 
  .الوقت نفسه فيها متاعب للعباد، فوجب أن ال تكون هذه الشرائع من اهللا تعاىل

  .)22(ومنهم من سلّم بالنبوة، ولكنهم ينازعون يف النبوة احملمدية ـ 
ن فرغ الرازي من ذكر آراء تلك الطوائف، زعم أن هؤالء ينكرون الدعوة وبعد أ

احملمدية، واحلق أن هؤالء ينكرون النبوة أصال، ماعدا الفريق األخري، فإنكارهم خاص بنبّوة 
حممد عليه الصالة والسالم، وهم الذين أقاموا الشبهات على هذه النبوة، وعليها كان رّده، 

يف زعمه، إذا ما سلمنا مببدئه، وهو أن إثبات نبوة حممد عليه الصالة ورمبا قد يكون على حق 
  .والسالم يعترب إثباتا ألصل النبوة

ومن الشبهات الشائعة لدى املشركني على النبوة احملمدية، خاصة من اليهود والنصارى، 
قد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما كان رسوال للناس كافة، بل بعث إىل العرب خاصة، و

هو الذي بعث يف :"زعموا أن الدليل على ذلك موجود يف القرآن الكرمي نفسه، يف قوله تعاىل
األميني رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة، وإن كانوا من قبلُ 

  .)23("لفي ضالل مبني
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الشيء بالذكر لقد رّد الرازي على هذا الزعم، بأنه ضعيف، ألنه ال يلزم من ختصيص 
وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر :"نفي ملا عداه، وإال ما كان قوله تعاىل

  .)25 ( صادقا، وأما القول األول فكان دليال على صحة رسالته)24("الناس ال يعلمون
وقالت طائفة من اليهود أن الدليل على كونه رسوال إىل العرب خاصة هو قوله 

هذا كتاٌب أنزلَناُه مبارٌك مصدٌِّق الذي َبَني َيدْيِه َوِلُتْنِذَر أمَّ القُرى وَمن حوهلا والذين و:"تعاىل
ويف زعم هؤالء أن هذه اآلية . )26 ("يؤمنون باآلخرة يؤمنون به وُهم على صالِتهم حياِفظُون

  .تدل على تقييد الرسالة احملمدية وحصرها يف قومه
دال على " أم القرى ومن حوهلا:" الزعم، ألن قوله تعاىلوقد أجاب الرازي ببطالن هذا

  .)27(العامل كله، وإال ما كان القرآن الكرمي معجزا
كما أن الدعوة اإلسالمية قائمة يف أصلها على التدرج، حيث تبدأ دائما من األدىن قبل 

  .األقصى، كالذات قبل اآلخرين واألهل قبل غريهم والقوم قبل اآلخرين
ل صلى اهللا عليه وسلم بعث برسائل إىل ملوك الدول احمليطة بالبالد العربية، مث إن الرسو

يدعوهم فيها إىل الدخول يف اإلسالم، بعد أن دانت العرب لدعوته، ولو كان مرسال إىل العرب 
فحسب، لكانت تلك الرسائل باطلة، وقد ثبت تارخييا أن تلك الرسائل كانت حقا، فيلزم أن 

  . السابقة على ما خيالف هذا املعلومال حيمل معىن اآلية
هذا، وأما االستدالل على صحة نبوة حممد عليه الصالة والسالم، فقد بناه على مقدمات، 

  : وهي
إنه ادعى النبوة، واملثبت هلذه املقدمة هو اخلرب املتواتر، حيث أخرب أهل : املقدمة األوىل

 وقد مسع كالمه بكونه مدعيا للنبوة التواتر عن وجود شخص امسه حممد صلى اهللا عليه وسلم،
  .ومرسال من عند اهللا تعاىل، وأن القرآن الكرمي مرتل عليه، وليس من عند نفسه

 لقد ظهر املعجز عليه وفق دعواه، وهو القرآن الكرمي ، وأما املعجزات :املقدمة الثانية
  :األخرى الكثرية فيمكن تقسيمها إىل قسمني

  : قسم بدورها إىل ثالثة أقساماحلسية، وهي تن: القسم األول
املعجزات اخلارجة عن ذاته،كانشقاق القمر، وتسليم احلجر عليه ونبوع :         أّوله
  .املاء من بني أصابعه
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  .األحوال العائدة إىل ذاته، كاخلامت بني كتفيه وغريها من أحوال خلقته:        ثانيه
 والعفة واجتناب القبائح، وهذه الصفات ما يتعلق بصفاته، كالصدق واألمانة:        ثالثه

  .)28 (كانت فيه من أول عمره إىل آخره
  :وهي ستة أنواع من املعجزات، وهي بإجياز. العقلية: القسم الثاين

لقد ظهر يف قوم ما كان أهلها أهل علم، وال كان يف مكة علماء، وال سافر يف : األول
 سافر فيهما، ولكن ظهرت عليه النبوة بعد سن سبيل طلب العلم، وال طال سفره يف املرتني اليت

  .األربعني، مما يدل على نبوته، والقرآن الكرمي أكرب وأعظم دليل
مل يكن قبل الدعوة يبحث يف املسائل اإلهلية، وال اعتىن بعلم من العلوم أو فن من : الثاين

  .)29(الفنون، حىت يقال أن ما أتى به من عند نفسه، أي حصل بالتدبر والتأمل
لقد حتمل مشاقا كثرية بسبب دعوته، مع ذلك مل يتغري يف مجيع أحواله، وحىت : الثالث

  .بعد أن حصلت له رئاسة الناس مل يتغري أيضا، بل ظل عفيفا زاهدا متعبدا
  .إنه كان جماب الدعوة، من أراد معرفتها فلرياجع كتب السرية النبوية: الرابع
  . التوراة واإلجنيللقد وردت البشارة مبقدمه يف: اخلامس
لقد أخرب عن الغيوب، وهو معجز، وتلك األخبار معلومة، ومنها شواهد كثرية : السادس
  .)30 (يف القرآن الكرمي

الذين يتبعون الرسولَ : "إن هذه األنواع الكثرية من املعجزات يشملها كلها قوله تعاىل
جنيِل يأمُرُهم باملعروف وينهاهم عن النيبَّ األمّي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراِة واإل

املنكر وحيلُّ هلم الطيبات وحيّرُم عليهم اخلباِئث ويضُع عنهم إْصَرُهم واألغالَل اليت كانت عليهم 
  .)31 ("فالذين آمنوا به وعزَُّروُه ونصروُه واتبعوا النوَر الذي أُنِزلَ معُه أولئك ُهم املفلحون

صلى اهللا عليه وسلم كان أميا ومذكورا يف التوراة وقد جاء يف هذه اآلية أن الرسول 
واإلجنيل، وداعيا إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا جيلب له املشاق واملتاعب مع 

  .الناس، وقد نزل عليه النور وهو القرآن الكرمي، فوجب اتباعه
معجزا، ودليل هكذا، كانت نبوته عليه الصالة والسالم قائمة على كون القرآن الكرمي 

  :إعجازه يلتمس من طريقني
أنه ال مياثله كالم الفصحاء، وأن التفاوت معلوم بينه وبينهم، وأنه ناقض للعادة : األول

  .لدى الفصحاء، فوجب أن يكون معجزا
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وملا حتدى القرآن الكرمي أن يؤتى مبثله سورة أو آية، فقد عجز الفصحاء عن : الثاين
  .)32 ( له، فثبت أنه معجز من مجيع الوجوهاإلتيان مبثله أو باملعارض

هلذا، ميكن القول أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء بالفعل، ألن طريقته يف 
الدعوة إىل اهللا تعاىل أحسن طريقة، وهي طريقة إكمال الناقصني، وأن أهل الدنيا قد انتفعوا 

ه مل يكن على شرع أحد قبل نزول الوحي، وأن. بدعوته أفضل من انتفاعهم بدعوة مجيع األنبياء
بل كان على الفطرة، وهو مبعوث للناس كافة، لذلك انتشرت رسالته يف أحناء العامل يف وقت 
  .قياسي جدا، فثبت أن شريعة القرآن الكرمي أكمل الشرائع، وأن الذي نزلت عليه أفضل اخللق
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   :خـامتـة
لقد متت هذه الرسالة حبمد اهللا تعاىل وعونه، وحققنا فيها نتائج هامة بالنسبة إلينا وإىل غرينا، 

  :حيث بلغنا فيها األهداف املسطرة أو املرجوة، وميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام
كر وهي تتعلق بنشأة فكر الرازي وآثاره ومواقفه من الف. لعامةالنتائج ا: القسم األّول 

اإلسالمي والفلسفات اليونانية، ومبا أن الفكر اإلنساين ال ينبت كالفطر، بل ينشأ يف بيئة معينة 
وحضارة خاصة، مث يكون داال عليها بعد ذلك، فقد ساعدنا العرض الذي قّدمنا به ـ حول 

ئة االجتماعية والفكرية والروحية السائدة يف عصره ـ على الغوص حياته وآثاره وتفاعله مع البي
  .يف حقيقة فكره

 وبناء على هذا الترابط بني حياته وفكره، حاولنا تصحيح اجلانب التارخيي من حياته 
وبيان حقيقة توجهه الفكري، وتقومي بعض آراء املؤرخني حول شخصيته وأعماله وفكره، كما 

ته، اليت كانت مضطربة اضطرابا كبريا لدى املؤرخني والباحثني حاولنا ضبط قائمة مصنفا
املعاصرين، ألسباب كثرية، منها أن الرازي يطلق ألقابا على مؤلفاته، ومنها ما مل يكن مرضيا 

  .عند هؤالء، ومنها عدم مراعاة الدقة عند وضع القائمة
، إال أهنا اجتمعت يف  بالفعل، لقد التقت عوامل هامة وأساسية عنده لقيام حضارة راقية

فرد ال يف جمتمع، وعلى الرغم من حماوالته لنقلها إىل احلياة االجتماعية، فلم جيد االستجابة 
املطلوبة، حيث كان يؤلف يف مواضيع ختص حاضر عهده، وجييب على اإلشكاليات املتداولة 

 يستحق أن يلقّب بني العلماء، وكان جييب هذا ويرّد على هذا ويعلّم ذاك، وهو هبذا النشاط
  .بالفيلسوف املناضل

 كما استطاع أن يكّون وحدة بني أطراف متعارضة فكريا واجتماعيا، فمن الناحية 
الفكرية، قد صنع وحدة بني العامل الطبيعي والعامل الروحي، وصارت هذه الوحدة حقيقة 

جتماعية، فقد عّزز واقعية، تتقاطع فيها املباحث الفلسفية بني العاملني، وأما من الناحية اال
الوحدة بني املسلمني يف مبحثي األخالق والسياسة، فاألخالق ينبغي أن تكون وفق القيم 
اإلسالمية املادية والروحية، ويف السياسة دافع على صّحة خالفة اخللفاء الراشدين، وتصدى إىل 

من جمال السياسة إىل مجيع الفرق اليت كانت سببا يف متزيق مشل املسلمني، واليت امتّدت آراؤها 
  .جماالت أخرى، ورأينا أن آراءه يف السياسة متطّورة جّدا عمن سبقه
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 هكذا، مل ينخرط يف فريق ضّد فريق، ومل يكن مناصرا لدولة ضّد أخرى، بل كان 
يتعامل وخيالط كلّ حكام الدول اليت عاش على أراضيها، وكذلك الطبقات الشعبية املختلفة، 

  .ميع، ويرون فيه خري ممثل للروح اإلسالميةوكان حمترما من اجل
اط، لقد ملك فكر الرازي وجدان املسلمني مّدة طويلة، مث مهّش يف عصور االحنط

ولألسف الشديد مل تظهر حركة نشطة لبعث هذا الفكر، إال يف العشريتني األخريتني من القرن 
فاته، وتعترب هذه العودة املاضي، حيث التفت بعض الباحثني إليه، وعمل آخرون على طبع مؤل

إليه من مطالب هذا العصر بالنسبة للفكر اإلسالمي، من أجل مواجهة آفتني هتّددانه، واحدة 
داخلية وأخرى خارجية، ألن هذا الفكر قّدم حلوال ملشكالت تتشابه مع مشكالت عصرنا 

االستفادة يف إجياد هذا، وال يعين ذلك أن العصور تتطابق واحللول جاهزة دوما، وإمنا املراد هو 
  .احللول املناسبة حلاضر املسلمني

 و ذلك ما أكدت عليه تلك البحوث القليلة، ألن فكر الرازي يقوم على نسق منسجم، 
و حيتوي على مناهج متنوعة و متفتحة، و هو ال يتضمن مطالب املسلمني فقط، بل حىت 

  .خصوم اإلسالم يرومون منه أشياء ينبغي الكشف عنها
  النتائج اخلاصة، نعين هبا أصالته و جتديده احلاصل يف الفلسفة و غريها، :الثاينالقسم 

وانعكاس ذلك على الفكر اإلسالمي و العاملي، منها أنه صاحب طريقة جديدة تسمى بطريقة 
املتأخرين، اليت خالف هبا أصحابه، واليت ساعدته على الدمج بني الفلسفة و علم الكالم، حيث 

داً، بعد أن كان مقسما، قسم يفكر تفكريا كالمياً، و آخر يفكر تفكريا جعل العقل موح
فلسفيا، كما أصبح املوضوع واحدا أيضا، ألن مباحث الفلسفة هي نفسها بصفة عامة 

  .موضوعات الدين، و هو ما ذهب إليه هيقل أيضا
 ومنها أن الرازي مل يتمسك بأي مذهب كالمي أو فلسفي، بل كان يأخذ منها ما ـ

و حق وصواب بغض النظر عن صاحبه، وهذه الروح العلمية كانت عامال أساسيا يف التجديد ه
  .واإلبداع لديه سواء تعلق األمر بالفلسفة أو بغريها

 ومنها أنه كان يستعمل اصطالحات علم الكالم يف الفلسفة و بالعكس، نظرا جلمعه ـ
  .بني العلمني، فصارت مألوفة عند من جاء بعده
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ن طريقته يف التفلسف تسمى بالطريقة التقريرية، فهي أداة جيدة يف نقد  ومنها أـ
  .املذاهب املختلفة أو إثبات ما هو صحيح فيها، لذلك كان يرد بأحسن جواب و أفضل رأي

 ومنها أن تفلسفه مل يقلد فيه غريه، و ال كان خمالفا للعقائد اإلميانية، و قد حقق جناحاً ـ
و، باملقارنة لنقد الغزايل هلا، حيث كان يقارع احلجة باحلجة، ومل باهراً يف نقد فلسفة أرسط

يكفر واحدا من الناس إال من جهر به، بل كان حياول إقناع اجلميع بالرباهني واألدلة، ال 
  .بالطرق املغايرة

 ومنها أنه صاحب القول بالعلم الضروري، كما يؤكد ابن تيمية، و كذلك ترجيح ـ
 إثبات واجب الوجود لذاته، والقول باملرجح، كما أنه صاحب القول اإلمكان على احلدوث يف

  .باجلرب بطريقة خاصة
  . ومنها أنه فّسر عامل الطبيعة بالنظام املقويلـ
 ومنها أنه أخرج املنطق من أقسام الفلسفة، فجعله علما قائما برأسه، األمر الذي سهل ـ

  .إدخاله يف علوم الشريعة، و قياس مسائلها مبعايريه
 ومنها أن مؤلفاته تتميز بالتفكري العقلي املنطقي القائم على املقدمات، فأكثر القضايا ـ

  .كان يقررها مبقدمات
 ومنها أنه كان يقدم العقل على النقل، ألن العقل أداة فهم و تفسري لألخبار، ال يصح ـ

  .أن يتأخر، و ال يعين هذا التقدم األفضلية أو االمتياز
ه للمنهج القرآن ال يعين ذلك تراجعاً أو إلغاء للمناهج األخرى، كما  ومنها أن ترجيحـ

فهم البعض، و إمنا امتياز هذا املنهج يرجع إىل تدعيم العقل لكي ال يقع يف األخطاء واألوهام، 
  .وإىل ترك التعصب و استكثار الدالئل

ابلة اجلدلية  و منها أنه جعل اجلدل الفلسفي صاعدا من العرض إىل اجلوهر، و أن املقـ
  .ال تصح إال بني العرض و اجلوهر

  النتائج املتعلقة بقيمة فكره و مكانته، يظهر جليا بعد إمتام هذه الدراسة :القسم الثالث
أنه يستحق بالفعل األلقاب اليت لقّب هبا، ألنه أسس لفلسفة جديدة متميزة يف مجيع النواحي، 

برتوعه إىل االستقالل و االنفراد بالرأي و القدرة مغايرة للفلسفات السابقة له، و قد حقق ذلك 
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على النقد و عدم متسكه مبذهب من املذاهب منذ نشأته إىل مماته، ما عدا التمسك ببعض اآلراء 
  . اليت يراها صحيحة بنفسه

 وقد كان فيلسوفا مناضال متمردا اجتماعيا و فكريا، حيث ثار على مجيع األنساق ـ 
  . يستثن يف ذلك أصحابه و أكثر الفالسفة شهرة، كابن سينا و الغزايلالفلسفية السابقة، فلم

و ميكن اعتباره من الفالسفة اإلسالميني القالئل الذين خلفوا مدرسة فكرية، حيث ـ  
سادت العامل اإلسالمي من بعده، فال خيلو مصر من وجود واحد من تالمذته، يقود مدرسة 

  .هذه الظاهرة فريدة يف التاريخ اإلسالميويعلم العلوم مبنطق شيخه و حكمته، و 
 إن الرازي ظل وفيا للعقل، و جعل طريقه صاحلا للمعرفة باهللا تعاىل، على الرغم من ـ 

نقده له، و بيان عجزه يف معرفة املغيبات فقط، لذلك مل يكن فكره جمرد جتريدات واهية و ال 
  .أعماال مبتذلة، بل كان حقا يعترب صاحب رسالة فكرية

 كما كان فكره قائما على االجتهاد، و يدعو إىل التجديد ضد التقليد، و إىل احلرية ـ 
ضد العبودية، و إىل اإلميان ضد الكفر، و إىل العقل ضد اهلوى، و قد برهن على ذلك باألقوال 
واألفعال، حيث كان يستعني على صالح دنياه بصالح أخراه، و على صالح أخراه بصالح 

  . اخلصوم و اتصل بالسالطني و األمراءدنياه، لذلك ناظر
 وقد كانت له يف احلكمة اليد البيضاء و يف األصلني اليد الطوىل و يف العلوم و الفنون ـ 

  .اليد املثلى، و أخذ حبكمته العلماء و الشرفاء
 وصفوة القول أنه كان له يف الفلسفة باع، و يف الفقه و الكالم أتباع، ما ضل يف الفرع 

مجاع، وهو إمام العلماء و مفحم املناظرين، و مبيد الضالني و املضلني، و صاحب وال يف اإل
الطريقة احملدثة يف التصنيف و التأليف، و جمدد طريقة النظر واالعتبار، لذلك يستحق أن يلقب 
حبكيم الفقهاء و فقيه احلكماء، و مبتكلم احلكماء وحكيم املتكلمني، و حبكيم العلماء وعامل 

                                           .  وبعامل الفنانني وفنان العلماءاحلكماء،
                             

                                                    وما توفيقي إال باهللا تعاىل
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  وائب  مطبعة اجل. 1ط. تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات). أبو علي(ابن سينا   ـ17

  .1880.             قسطنطينية
  دار اآلفاق اجلديدة   .1ط. ماجد فخري : تقدمي  . لنجـاةا). أبو علي(ابن سينا  ـ 18

  .1985.             بريوت
  .  عبد الكرمي حممد : مجع وإعداد  . احملاضرات املغربيات). حممد الفاضل(ابن عاشور  ـ 19

  .1974س تون.            الدار التونسية
  .1958املطبعة الكاثوليكية بريوت . 2ط. خمتصر تاريخ الدول). أبو الفرج(ابن العربي  ـ 20
  مجعية  . 1ط. ضمن جمموع رسائل . رسالة إىل اإلمام الرازي). حمي الدين(ابن عريب   ـ21

   .1948. حيدر أباد.             دائرة املعارف اإلسالمية
  )ت.د(دار اآلفاق اجلديدة بريوت .شذرات الذهب).  عبد احليأبو الفالح(ابن العماد   ـ22
  مطبوعات اجملمع  . خليل مردم بك: تح. الديوان ). أبو احملاسن شرف الدين(ابن عنني   ـ23

  .1946دمشق .               العلمي العريب
  طباعة  دار الندرة اجلديدة لل). ط.د. (طبقات الشافعيـة). أبو بكر(ابن القاضي شهبة   ـ24

   .1987. بريوت.              والنشر
  مكتبة املعارف ببريوت  .1ط. البداية والنهايـة). أبو الفدا عماد الدين(ابن كثري   ـ25

  .1966.              ومكتبة النصر بالرياض
  .ه1313. املطبعة العلمية القاهرة. 1ط. السنـن). أبو احلسن حممد(ابن ماجه   ـ26
  )  ط.د. (البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان). أبو عبد اهللا( التلمساين ابن مرمي  ـ27
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 ).ت.د(اجلزائر .              ديوان املطبوعات اجلامعية
   .1930 طبعة مصر  .الفهرسـت). حممد بن إسحاق(ابن النديـم   ـ28
  دار   . 1ط. رتتمـة املختصر يف أخبار البش). أبو حفص زين الدين(ابن الوردي  ـ 29

   .1970            املعارف بريوت 
  مكتبة البايب احلليب   . 2ط. شرح تنويـر األبصار). النعمان بن ثابت(أبو حنيفـة  ـ 30

   .1966            مبصر 
  بريوت  . دار الكتاب العريب .  نشره احلاج حسن ابرايب .السنـن ). سليمان(أبو داود  ـ31 

  ).ت.د            (
  دار النهضة العربية  . 2ط. تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسالم). حممد علي(أبو ريـان  ـ 32

  .1976 .             بريوت 
   .  1 ط.النفس وخلودها عند اإلمام فخر الدين الرازي). حممد حسيين( أبو سعدة  ـ 33

   .1989القاهرة .              شركة الصفا للطباعة والترمجة والنشر
  .  دار الكتاب اللبناين ) ط.د. (املختصر يف أخبار البشر). إمساعيل بن علي(أبو الفـدا  ـ 34

  ).ت.د(              بريوت 
  .1991القاهرة . مكتبة دار التراث . 1ط . تقديـم لكتاب احملصل). حسني(أتـاي  ـ 35
الكويت ودار القلم  وكالة املطبوعات  . 1ط. عبد الرمحن بدوي: تح. املنطـق. أرسطو ـ 36

  .1980ببريوت 
   1952بريوت . املطبعة الكاثوليكية). ط.د. (كتاب اللمـع). أبو احلسن(األشعـري  ـ 37
  .  مكتبة النهضة املصرية) ط.د. (زكي جنيب حممود/ تر. حماورة فيـدون. أفالطـون ـ 38

  ). ت.د(            القاهرة 
  حسن حممود الشافعي وحممد السعيد  / تر. ي يف إيرانتطور الفكر الفلسف). حممد(إقبال  ـ 39

  .1989الدار الفنية القاهرة  .1ط.            مجال الدين
  مكتبة ) ط.د. (حسني جميب املصري/ تر. ما وراء الطبيعة يف إيران). حممد(إقبال  ـ 40

  .1987القاهرة .             األجنلو املصرية
  .1966القاهرة . مكتبة النهضة املصرية. 3ط. ظهـر اإلسالم). أمحد(أمني  ـ 41
   .  1ط. حياة بوعلوان: تح. طبقـات األمـم). أبو القاسم صاعد بن أمحد(األندلسي ـ  42
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  .1985.                دار الطليعة بريوت
  .1957بريوت . املكتبة الشرقية). ط.د. (التمهيـد). أبو بكر(الباقالين  ـ 43
  .1981بريوت . دار الفكر ). ط.د. ( الصحيـح). اهللاأبو عبد(البخاري  ـ 44
  .  دراسة لكبار املستشرقني. التراث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية). عبد الرمحن(بدوي  ـ 45

   .1964القاهرة . مكتبة النهضة املصرية . 2             ط
  مؤسسة  ). ط.د. (صالح الني املنجد: تح. مناقب ابن عربـي). إبراهيم(البغدادي  ـ 46

  .1959بريوت .              التراث العريب
استنبول . وكالة املعارف اجلليلة). ط.د. (هديـة العارفيـن). إمساعيل باشا(البغدادي  ـ 47

1955.            .  
  مكتبة ومطبعة حممد علي  . 1ط. متـن طوالع األنـوار). القاضي عبد اهللا(البيضاوي  ـ 48

  .ه1302القاهرة . ح وأوالده             صبي
  مكتبة  . حممد عبد اهلادي أبو ريدة/ تر. مذهب الذرة عند املسلميـن). س(بينيـس  ـ 49

  . 1964القاهرة .              النهضة املصرية
  ).ت.د(بريوت . دار الكتاب العريب). ط.د. (السنـن). أبو عيسى حممد(الترمذي   ـ50
  الشركة التونسية ). ط.د. (هلية عند فخر الدين الرازيالذات اإل). عمر(التريكي  ـ 51

  .1988تونس .               للتوزيع
  .1966بريوت . خياط). ط.د. (كشاف اصطالحات الفنون). حممد أعلى(التهانوي  ـ 52
  .  مركز دراسات الوحدة العربية. 3ط. بنيـة العقل العربـي). حممد عابد( اجلابري  ـ53

  .1990وت             بري
  .    إحسان عباس وآخرون/   تر.دراسـات يف حضارة اإلسالم). هاملتون(جـب  ـ 54

  .1979بريوت . دار العلم للماليني. 3           ط
  دار الكتاب املصري ودار الكتاب  . 1 ط.التعريفـات). علي بن حممد(اجلرجاين  ـ 55

  .1991.        اللبناين
 . بريوت. دار األندلس.3ط. عبد الرمحن بدوي: تح. سالمأفالطون يف اإل.  مجاعـةـ 56

1982            .  
  .  مؤسسة الكتب الثقافية.1ط. أسعد متيم: تح.  اإلرشـاد).إمام احلرمني( اجلويين  ـ 57
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  .1985.            بريوت
  املطبعة  . 3ط. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون). مصطفى(حاجي خليفة   ـ58

  .1947طهران .     اإلسالمية      
   .هـ1349دمشق . مطبعة االعتدال). ط.د (.السنـن). أبو حممد عبد اهللا(الدارمي ـ  59
  .  1ط. علي حممد عمر: تح . طبقـات املفسريـن). احلافظ مشس الدين(الداودي  ـ 60

  .1972          مكتبة وهبة بعابدين 
  ).  ط.د. (رانكه: تح. نـز الّدرر وجامع الغررك). أبو بكر بن عبد اهللا(الدراداري  ـ 61

  . 1982القاهرة ). ن.د          (
  .1967مكتبة اخلاجني مبصر . 1  ط.التفكري الفلسفي اإلسالمي). سليمان(دنيـا  ـ 62
  .  5ط. حممد عبد اهلادي أبو ريدة/ تر. تاريخ الفلسفة يف اإلسالم). ج. ت(دي بور  ـ 63

  . 1981بريوت . العربية          دار النهضة 
  .1988مؤسسة الرسالة بريوت. 1ط. تاريـخ اإلسـالم). احلافظ أبو عبد اهللا(الذهيب  ـ 64
  .   صالح الدين املنجد: تح. العبـر يف خبـر من غبـر). احلافظ أبو عبد اهللا(الذهيب  ـ 65

  .1963مطبعة حكومة الكويت ). ط.د          (
  دار إحياء الكتب   ). ط.د (.ميـزان االعتدال). د اهللاحلافظ أبو عب(الذهيب  ـ 66

  ).  ت.د.(           العربية
  .1961القاهرة . دار الكتب احلديثة. 1ط. التفسيـر واملفسرون). حممد حسني(الذهيب  ـ 67
  دار  ). ط.د. (فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية). حممد صاحل(الزركان  ـ 68

  ).  ت.د(لفكر           ا
  .  حممد أبو الفضل إبراهيم:  تح.الربهان يف علوم القرآن). بدر الدين حممد(الزركشي  ـ 69

  . 1957القاهرة . دار إحياء الكتب العربية.1          ط
  حممد جالل  : تج. املذاهب اليونانية الفلسفية يف العامل اإلسالمي). دافيد(سانتالنا  ـ 70

  .1981بريوت . دار النهضة العربية). ط.د(.              شرف
  عبد الفتاح  : تح. طبقات الشافعية الكبـرى). عبد الوهاب بن تقي الدين(السبكي  ـ 71

  . 1992. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 2ط.          حممد احللو وحممود حممد الطناحي 
  .1965القاهرة . مطبعة عيسى البايب احلليب. 1ط:            وطبعة أخرى
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  دار  ). ط.د. (صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم). جالل الدين(السيوطي  ـ 72
  ).   ت.د(بريوت .            الكتب العلمية

  .1960 طبعة طهران .طبقات املفسـرين). جالل الدين(السيوطي  ـ 73
  هـ1325ة مبصر طبعة السعاد). ط.د . (املزهـر  ).جالل الدين(السيوطي  ـ 74
  .1961القاهرة . مكتبة الكليات األزهرية. 1ط. األّم). أبو عبد اهللا حممد(الشافعي  ـ 75
  مكتبة البايب احلليب  . 1ط. أمحد حممد شاكر: تح. الرسـالة). أبو عبد اهللا(الشافعي  ـ 76

  .    1940القاهرة .            مبصر 
  .  1ط. ماء أو نزهة األرواح وروضة األفراحتاريخ احلك). مشس الدين(الشهرزوري  ـ 77

  ).   ت.د. (          مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية
  .  2ط. احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة). صدر الدين حممد(الشريازي  ـ 78

  ).ت.د(           منشورات مصطفوى بقم 
  دار  ). ط.د. (تقدمي خليف فتح اهللا. يـةالبدايـة والنها). نور الدين(الصابوين  ـ 79

  .1969           املعارف مبصر 
  . 1985بريوت . دار النهضة العربية. 5ط. يف علـم الكالم). أمحد حممود(صبحي  ـ 80
  ).ت.د).(م.د.(مكتبة اآلداب). ط.د. (اجملددون يف اإلسالم). عبد املتعال(الصعيدي  ـ 81
  .1959دمشق . املطبعة اهلامشية).ط.د.(وايف بالوفياتال). صالح الدين(الصفدي   ـ82
  .1985دار الكتب العلمية بريوت ).ط.د. (مفتاح السعادة). أمحد(طاش كربى زادة  ـ 83
  الشركة الوطنية للنشر  ). ط.د (.آراء أيب بكر بن العريب الكالمية). عمار(طاليب  ـ 84

  ).ت.د(اجلزائر .              والتوزيع
  مكتبة الكليات  ). ط.د. (على هامشه, تلخيص احملصل). نصري الدين(سي الطو ـ 85

  ).ت.د(القاهرة .              األزهرية
  دار الفكر  . 1ط. املنطلقات الفكرية عند اإلمام فخر الدين الرازي). حممد(العرييب ـ  86

  .1992بريوت .             اللبناين
  .1980بريوت . دار املعرفة). ط.د. ( الدينإحياء علوم). أبو حامد(الغزايل  ـ 87
  .1993بريوت .دار مكتبة اهلالل. 1ط. االقتصاد يف االعتقاد). أبو حامد(الغزايل  ـ 88
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.              دار املشرق). ط.د.(حمسن مهدي: تح. كتاب احلروف). أبو نصر(الفارايب  ـ 89
  .1969بريوت 

  .         دار صادر). ط.د. (د وأخبار العبادآثار البال). زكريا بن حممد(القزويين ـ  90
  . 1960             بريوت 

  فاروق : تح. عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات). زكريا بن حممد(القزويين  ـ 91
  .1981بريوت . دار اآلفاق اجلديدة.4ط.             سعد

  طوط باملكتبة الوطنية  خم. املفصل يف شرح احملصل). جنم الدين(القزويين الكاتيب  ـ 92
    .R 16380حتت رقم .             بباريس

  . 1983بريوت . دار الفكر). ط.د. (الصحيح). أبو احلسني مسلم (القشريي ـ 93
  مكتبة املثىن ببغداد ومؤسسة اخلاجني  ). ط.د. (تاريخ احلكماء). مجال الدين(القفطي  ـ 94

  ). ت.د(           مبصر 
  .1914القاهرة . دار الكتب املصرية.1ج. صبح األعشى). أبو العباس أمحد(ي القلقشند ـ 95
  ضمن كتاب إىل طه حسني يف عيد ميالده  . فخر الدين الرازي ). جورج(قنوايت  ـ 96

  . 1962دار املعارف مبصر ). ط.د.( السبعني           
  ).ت.د(بريوت . لمطبعة جديدة دار الق. تاريخ الفلسفة اليونانية). يوسف(كرم  ـ 97
  .  دار إحياء الكتب العربية.2ط. عادل زعيتر: تر. حضارة العرب). غوستاف(لوبون  ـ 98

  . 1948           القاهرة 
  وزارة الثقافة واإلرشاد  ). ط.د. (مقدمة كتاب املقوالت البن سينا). إبراهيم(مدكور  ـ 99

  .1959القاهرة .            القومي
  مطبعة  ). ط.د. (أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض). بو العباس أمحدأ(املقري  ـ 100

  .1942القاهرة .              جلنة  التأليف والترمجة والنشر
  الشركة  ). ط.د. (نظرية القيم يف الفكر املعاصر بني النسبية واملطلقية). الربيع(ميمون  ـ 101

  .1980زائر اجل.                الوطنية للنشر والتوزيع
  .1964القاهرة . مطبعة مصطفى البايب احلليب. 1ط. لسننا). أبو عبد الرمحن(النسائي ـ 102
  .  دار النهضة العربية. 3ط. مناهج البحث عند مفكري اإلسالم). علي سامي(النشار  ـ 103

  . 1984              بريوت 
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  .  دار املعارف مبصر. 3ط. منشأة الفكر الفلسفي يف اإلسال). علي سامي(النشار  ـ 104
  .1965              القاهرة 

  دار املعارف  .3 ط.األصول األفالظونية). عباس(والشربيين ) علي سامي(النشار  ـ 105
  .1965القاهرة .             مبصر

  .1978القاهرة . مكتبة احلرية احلديثة.1ط. فكرة اجلوهر ).سامي(نصر  ـ 106
  دار  .1ط. إمام عبد الفتاح إمام: تر. موسوعة العلوم الفلسفية). يامجورج ول(هيقل  ـ 107

  .1983بريوت .             التنوير
  مكتبة القاهرة  .1ط. حممد فتحي الشنيطي: تر. مدخل إىل الفلسفة). كارل(ياسبريس  ـ 108

  .1967.             احلديثة
  .  دائرة املعارف النظامية.1ط. ربة اليقظانمرآة اجلنان وع). أبو حممد عبد اهللا(اليافعي  ـ 109

  . هـ1338             حيدر أباد 
  .1965طهران .مكتبة األسدي).ط.د. (معجم البلدان). أبو عبد اهللا(ياقوت احلموي  ـ 110

  :ج ـ الدوريات بالعربية
  .1950السنة .9العدد . جملة لواء اإلسالم. أعالم الثقافة اإلسالمية. التحريرـ  1    
 السنة 79العدد . جملة الفكر املعاصر. أزمة الفلسفة اإلسالمية). عفت(الشرقاوي ـ  2   

1971.  
  :د ـ املراجع باللغة األجنبية

      1927Leyde . 2T. Encyclopédie de L’islam -1     
.1991. françe. f.u.P. Encyclopédie philosophique universelle -2     

Ràzi commentateur du -din al-L’œuvre    de Fakhr  al). Roger(Arnaldez  - 3   
.         siècles12-10. Cahiers de civilisation médiévale . coran et philosophe               
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  جدول توافق السنوات اهلجرية مع السنوات امليالدية
  

السنة 
 اهلجرية

السنة 
 امليالدية

 السنة 
 اهلجرة

 السنة
 امليالدية

 السنة
 اهلجرية

السنة 
 امليالدية

520 26/1125 540 1145 560 1165 
521 1126 541 1146 561 1166 

522 1127 542 1147 562 1167 

523 1128 543 1148 563 1168 

524 1129 544 1149 564 1169 

525 1130 545 1150 565 1170 

526 1131 546 1151 566 1171 

527 1132 547 1152 567 1172 

528 1133 548 1153 568 1173 

529 1134 549 1154 569 1174 

530 1135 550 1155 570 1175 

531 1136 551 1156 571 1176 

532 1137 552 1157 572 1177 

533 1138 553 1158 573 1178 

534 1139 554 1159 574 1179 

535 1140 555 1160 575 1180 

536 1141 556 1161 576 1181 

537 1142 557 1162 577 1182 

538 1143 558 1163 578 1183 

539 1144 559 1164 579 1184/83 
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 م1211 هـ608 م1198 هـ594 م1184 هـ580

581 1185 595 98/1199 609 1212 
582 1186 596 1200 610 1213 

583 1187 597 1201 611 1214 

584 1188 598 1202 612 1215 

585 1189 599 1203 613 1216 

586 1190      600 1204 614 1217 

587 1191 601 1205 615 1218 

588 1192 602 1206 616 1219 

589 1193 603 1207 617 1220 

590 1194 604 1208 618 1221 

591 1195 605 1209 619 1222 

592 1196 606 09/1210 620 1223 
593 1197 607 1210 621 1224 
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             فهرس األعالم
               

      )أ         ( 
  ،67، 66: اآلبلي أبو عبد اهللا حممد

  ،171، 154: آدم

  ،294، 204، 21، 18، 17: ديناآلمدي أبو احلسن سيف ال

  19: اآلمر بأحكام اهللا
  ، 516، 515، 310، 171، 141، 140، 91: إبراهيم اخلليل

  ،249، 231: أبقراط

  ، 226: أبلونيوس
  ،39، 37، 36، 24، 8 :ابن أبي أصيبعة

 40 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47،48 ،58،69،  
 70 ،72 ،73 ،74 ،77 ،78 ،81 ،82 ،  

83 ،84 ،85 ،90، 101 ،104 ،108،  
 109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114،  
 115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120،  
 121 ،122 ،123 ،125 ،126 ،128،  
 130 ،131 ،133 ،135 ،136 ،178،  
 181 ،221 ،264 ،267 ،278 ،338،  

 339 ،351 ،  
  ،135، 130، 78، 70، 45، 44، 30، 29، 28، 21، 13: ابن األثري عز الدين

  ،                                            20:ثري جمد الدين أبو السعاداتابن األ
  19: ابن باجة

  22: ابن بشكوال
  ،133، 48، 45: ابن تغري بردي

  120: ابن التلمساين عبد اهللا بن حممد
  19: ابن تومرت

  ،158،  151،  134، 110، 107، 106، 76، 66، 65، 64: ابن تيمية تقي الدين
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 164، 165  ،169 ،180 ،181 ،194 ،197  ،198  ،200 ،201 ،203 ،211 ،212  ،
213  ،214 ،220 ،221 ،224 ،225 ،247 ،259  ،260  ،263 ،265 ،271  ،274 ،
277  ،279 ،290 ،293 ،294  ،336  ،338 ،339 ،141 ،340 ،366 ،495 ،506 ،
549 ،589 ،  

   ،255، 218، 26، 20):الرحالة(ابن جبري 

  ،24، 18، 17 :جلوزي أبو الفرجابن ا
  ،29: ابن اجلوزي سبط

  40،  37 :ابن حجر أبو الفضل أمحد 
44، 46، 47 ،48  ،55 ،64  ،67 ،68،  

  
  
 69،71 ،73 ،76،77،78 ،103 ،113 ،117 ،119 ،120 ،134 ،263 ،265،  
  

  ، 528، 506، 485، 188، 171 :ابن حنبل أمحد
  ،73  ،57،  54  :ابن خلدون عبد الرمحن

 74،198،213،233،255،262 ،265 ،267 ،293 ،357 ،359  ،363  ،366،  
 367 ،376،  

،  70، 69، 48، 47، 45،  44،  43،  32،  29، 25 :ابن خلكان أبو العباس مشس الدين
73  ،74  ،75  ،77 ،101 ،102 ،106  ،108  ،110 ،111 ،112 ،115 ،117  ،

118  ،119 ،120 ،121 ،122 ،131  ،133  ،134 ،185 ،193 ،209 ،211 ،267،  
  

  19): اجلد(ابن رشد 
  ،336،  54، 24، 19،  18،  17 ):احلفيد(ابن رشد 
  ،16: ابن زطينا

  ،24: ابن زهر أبو بكر
  ،185  ،52: ابن سريج أبو العباس

  84: ابن سهالن
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  ،218: ابن سيد الناس أبو الفتح
 

، 104، 102، 101، 88، 85، 84، 83، 82، 61، 57، 51، 20، 5: ابن سينا أبو علي
109 ،111 ،115 ،116 ،140 ،217 ،218 ،220 ،222 ،224 ،226 ،228 ،230 ،
231 ،233 ،234 ،235 ،236 ،239 ،240، 241 ،262 ،263 ،273 ،299 ،300 ،
303 ،305 ،312 ،313 ،314 ،315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،320 ،321 ،322 ،
323 ،324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،333 ،335 ،346 ،347 ،
348 ،326 ،363 ،364 ،370 ،373 ،378 ،386 ،425 ،427 ،431 ،464 ،465 ،
470 ،471 ،472 ،474 ،475 ،488 ،496 ،530 ،577 ،590  ،  

  69، 22 :ابن صالح أبو عمر

  23: ابن طفيل
  ، 211، 73 :ابن عاشور حممد الفاضل

  ،130، 81، 29، 28: ابن العربي
  ، 489، 20 :عريب أبو بكرابن ال

  ،459، 410، 405، 363، 242، 69، 21 :ابن عريب حمي الدين
  ،26: ابن عساكر أبو الفضل
  ،86، 22 :ابن عساكر احلافظ

  21: ابن عساكر عبد الرمحن
، 122، 120، 114، 104، 84، 77، 73، 47، 46، 29 :ابن العماد أبو الفالح عبد احلي

130 ،131 ،134 ،180 ،265،  
، 131، 86، 85، 59، 58، 49، 45، 42، 33، 31: ن عنني أبو احملاسن شرف الديناب

269،  
  ،22): شاعر(ابن الفارض 

  ،212، 197، 196 :ابن فورك أبو بكر
، 116، 114، 110، 104، 103، 78، 77، 73، 71، 47، 45 :ابن القاضي شهبة أبو بكر

117 ،118 ،120 ،122 ،134 ،180 ،211 ،219 ،259 ،265،  
  14: ابن قاورت
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  17،60: ابن القدوة
  ،384، 382، 134، 103، 77 :ابن كثري عماد الدين إمساعيل

  ،374، 81،121: ابن اللبودي مشس الدين

  ، 374، 120،121: ابن اللبودي جنم الدين
  ، 528، 507 :ابن ماجه

  77: ابن مرمي التلمساين
  246: ابن املقفع

   23: ابن منقذ أسامة
  ،25، 23 :ابن ميمون موسى

  ،134، 121: ابن الندمي
  ،25 :ابن النفيس
  14: ابن هبرية
  ،212، 196: ابن اهليصم

  109: ابن واصل احلموي مجال الدين
  ،130، 29، 28: ابن الوردي أبو حفص

  ،17): وزير(ابن يونس 
  129: أبو بكر بن الرازي
، 521 ،520، 519، 517، 516، 276، 192، 191، 190، 172، 32: أبو بكر الصديق

522 ،523 ،524 ،527 ،  
  ،288: أبو جهل

  ،268، 257، 187، 186: أبو حنيفة النعمان
  ،182: أبو داود
  ،254 :أبوذاطيس

   ،265، 263: أبو ريان حممد علي
  ،  486، 345، 338، 262 :أبو سعدة حممد حسيين

  ، 522، 510 :أبو سفيان
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  24: أبو شامة املقدسي
  ،528 :أبو عبد الرمحن

  19: ء زهر بن عبد امللكأبو العال

   ،29،30 :أبو الفداء إمساعيل بن علي
  ، 204: أبو اهلذيل العالف

  ، 191: أبو هريرة
   ،374، 81،121: األهبري أثري الدين

  22، 20 :أبيالر ربري
  ،359، 356 :أتاي حسني
  19: أمحد بن حممد

  21: اإلدريسي أبو عبد اهللا
، 240، 239، 231، 229، 228، 226 ،222، 220، 218، 140، 88، 25، 5 :أرسطو
244 ،245 ،269 ،282 ،296 ،299 ،300 ،301 ،302 ،305 ،317 ،321 ،323 ،
328 ،353 ،356 ،363 ،364 ،397 ،399 ،403 ،404 ،425 ،426 ،427 ،431 ،
440 ،441 ،442 ،443 ،455 ،479 ،  

  
  120: األرموي أبو احلسن
  ،81، 64 :األرموي تاج الدين

  ،109، 81: الديناألرموي سراج 
  ،359: أرنلديز روجري

  ،515 ):نيب(إسحاق 
  ،571، 204، 198، 197، 193، 90، 66، 52: االسفراييين أبو إسحاق

  ، 254: األساليت حممد
  ، 515: إمساعيل عليه السالم
، 279، 273، 212، 203، 198، 197، 195، 194، 193، 90، 52:األشعري أبو احلسن

280 ،290 ،378،  
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  ،128، 82 : إبراهيماألصفهاين
  

، 264، 245، 244، 243، 242، 241، 240، 239، 231، 228، 77، 67 :أفالطون
299، 397 ،441 ،442 ،464 ،476 ،477 ،481 ،484 ،486 ،487 ،300،  

   ،342: إقبال حممد
   ،299، 226، 225، 116 :إقليدس

  ،23 ):قديس(ألبري الكبري 
   ،211، 194: أمني أمحد
  ، 298، 226 :أنباذوقليس
  ،304، 303 :األنباري

  ،193، 51 :األنصاري أبو القاسم سليمان
  ،226: أنكساغورس

  ،185، 51 :األمناطي أبو القاسم
  ،197: األوزاعي

  ، 54: اإلجيي عضد امللة
   )ب          ( 

، 380، 357، 280، 279، 278، 198، 197، 194، 66، 54 :الباقالين القاضي أبو بكر
388 ،399 ،409 ،414  ،  

  26: باكون روجر
  ،193، 52:الباهلي أبو احلسني

  ، 527، 210، 507، 485، 209، 182، 180، 135: البخاري
  ، 487، 486، 484، 264، 263، 239 :بدوي عبد الرمحن

  ،21، 20 ):قديس(برنار 

  ،106: بروكلمان

   ،344 :بشتاسف بن هبراسف
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، 273، 213، 208، 207، 204، 203، 200، 197، 52 :البصري أبو احلسني املعتزيل
283 ،284 ،289 ،290 ،378 ،512 ،513،   

  ،269، 88:بطليموس
  77: البغدادي إبراهيم

، 241، 240، 239، 238، 237، 236، 231، 224، 218، 21: البغدادي أبو الربكات
303 ،304 ،305 ،  

  ،  283: البغدادي أبو منصور
، 115، 114، 113، 112، 111، 110 ،109، 108، 106، 104، 72: البغدادي إمساعيل

116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،130 ،131 ،134  ،  
   ،52، 51 :البغوي أبو حممد

   ،105: البغوي احلسني بن مسعود
  ،134، 107 :بكري شيخ أمني
   ،509: بالل بن رباح

  ،125: البندهي بديع الدين
  26): شاعر صويف(البوصريي 

  ،550، 539، 54: بد اهللالبيضاوي القاضي ع
  ،82: البيلقاين أبو أمحد

   ،262: س.بينيس
  ، 171: البيهقي

  )ت         ( 
   20: تاشفني بن علي بن يوسف

  ، 528، 527، 526، 506 :الترمذي
  ،551، 267، 265، 262 :التريكي عمر

   ،255، 54، 36 :التفتازاين السعد
  ، 309، 254، 122، 121، 97 :تنكلوشا
  ، 549، 530، 391 :التهانوي
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  26: توما االكويين

  22: توماس بكيت
  36: تيمورلنك
  )ث        ( 

  ،228،303، 233 :ثابت بن قرة
  : ثافرسطس
  )ج         ( 

  ،505، 376، 367، 359، 358، 357 :اجلابري حممد عابد
   ،513، 512، 283 :اجلاحظ

  ، 265 :جب هاملتون
  ،290 ،289، 204، 199، 90 :اجلبائي أبو علي

  
  ،290، 204، 199: اجلبائي أبو هاشم

  ،149: اجلرجاين عبد القاهر
  ،410، 408، 405، 391، 387، 359، 355 :اجلرجاين علي بن حممد

  ، 515): الصادق(جعفر بن حممد 
  25: جالل الدين الرومي

  ،40، 36، 26، 25، 21: جنكز خان
، 279، 278،، 257، 250 ،197، 194، 193، 66، 54، 26652 :اجلويين إمام احلرمني

280 ،281 ،309 ،339 ،357 ،414 ،  
  )ح          ( 

، 114، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 106، 105، 104، 103: حاجي خليفة
115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،133 ،134 ،364 ،374 ،
376 ،396 ،408  ،  

  ،96: احلافظ عبد الغين
  ، 523، 515، 514 :احلسن بن علي
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  ،515): الزكي(احلسن بن علي 
  39 :حسني بن خرمني
   ،344، 307 :احلسني بن الصباح
  ، 523، 515، 514 :احلسني بن علي
  ، 72، 28، 11 :احلموي ياقوت

  90: احلنظلي إسحاق بن إبراهيم
   )خ(          
  ،509: خباب

   ،308: اخلراساين أبو مسلم
   ،308: اخلراساين املقنع

  ،90، 82، 81، 26: شاهي مشس الديناخلسرو
  132: خليف فتح اهللا
  ،22، 19: خوارزمشاه

، 83، 58، 41، 40، 36، 35، 34، 24، 23، 22، 19: خوارزمشاه عالء الدين تكش
106 ،112،  

  ،135، 127، 124، 108، 98، 83، 40، 26، 25، 24 :خوارزمشاه عالء الدين حممد
   ،203: اخلوارزمي حممود
  ،90، 84، 83، 82، 81، 26 : الديناخلوجني أفضل

  ،90، 84، 81، 73، 52 :اخلوئي مشس الدين

  ،84: اخلوئي شهاب الدين
  ،513، 512 :اخلياط

           
  )د        ( 
  ،528: الدارمي

   130: داود بن عيسى
  42): أمري(داود الطييب 
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  45، 44 :الداودي مشس الدين
  19): سلطان(دبيس 

   ،265: الدراداري
  25): قديس(يك دومين

  ،384: دنيا سليمان
   ،265: ج.ت. دي بور

  ،299، 298، 226، 225 :دميقراطيس
  ، 298: ديوجني

  )ذ            ( 
، 72، 70، 69، 63، 48، 47، 46، 44، 43، 37، 30، 29 :الذهيب احلافظ أبو عبد اهللا

73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،81 ،96 ،101 ،103 ،108 ،110 ،114 ،116 ،117، 
118 ،119 ،120 ،122 ،123 ،128 ،130 ،133 ،180 ،209 ،211 ،262 ،265 ،
292 ،342 ،376 ،385   ،  

  73: الذهيب حممد حسني

   ،254: ذوناي
  ، 164: ذو النون املصري

  ) ر           (
  21): ملك صقلية(راجار 

  ،496: الرازي أبو بكر حممد بن زكريا
  102، 100: الرازي أبو الفتح
  .موجود يف مجيع الصفحات تقريبا:  الدينالرازي فخر

  19، 12 ):خليفة(الراشد

  96: الرافعي
  .أنظر الكيالين:الركن عبد السالم بن عبد الوهاب

  34):أخ فخر الدين(ركن الدين بن اخلطيب 
  ،525: ج. ج.روسو 
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  24: ريتشارد األول
  ) ز             (

  ،522، 520 :الزبري بن العوام
   ،344، 256: زرادشت

  ، 265، 260، 247، 134، 113، 106، 105: الزركان حممد صاحل
  ،175، 174 :الزركشي

  116، 106، 20 :الزخمشري أبو القاسم
  66: الزملكاين كمال الدين

  66: الزموري عبد اهللا بن إبراهيم
  20، 19 ):سلطان(زنكي 

  85: الزوزين حممد بن حممد
   )س          ( 

  ،344: سابور بن أزدشري
  ،22: يسالسبور

  118): سلطان(سام بن عمد بن مسعود 
   ،262، 259 :سامي نصر

  ،264: سانتالنا دافيد
، 66، 65، 63، 62، 61، 49، 48، 46، 45، 44، 38، 33 ):احلفيد(السبكي تاج الدين 

69 ،70 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،96 ،97 ،102 ،103 ،106 ،108 ،110 ،
111 ،114 ،116 ،117 ،118 ،119 ،121 ،123 ،128 ،130 ،131 ،132 ،133 ،
134 ،135 ،138 ،151 ،183 ،193 ،211 ،216 ،219 ،259 ،265 ،267 ،278 ،
283 ،284 ،338 ،339 ،340 ،349 ،  

  ، 135، 116، 57، 41، 22 :السرخسي عبد الرمحن
، 343، 340، 289، 260، 221، 201، 134، 133، 131، 107: السقا أمحد حجازي

345 ،585،  
  ،481، 267، 249، 243، 226 :طسقرا
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  ،23، 22 :سلطانشاه أخ تكش
  ،21، 20، 19، 13 ):سلطان(سنجر 

  ،363، 23، 18 :السهروردي شهاب الدين
  ،22: سيف الدين غازي

  ، 529، 409، 398، 176، 134، 120، 115، 103، 96، 44 :السيوطي جالل الدين

  )ش           ( 
 
 

، 188، 187، 186، 185، 121، 103، 102، 90، 52 ،22 :الشافعي أبو عبد اهللا حممد
189 ،190 ،191 ،192 ،209 ،211 ،257 ،  

   ،263: الشربيين عباس
  ،384: الشرقاوي عفت
  ،344: شروال العادل

  518: الشريف املرتضى
  34: مشس الدين بن فخر الدين الرازي

، 73، 72، 70، 63، 55، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 38، 34 :الشهرزوري مشس الدين
74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،97 ،98 ،111 ،114 ،116 ،122 ،124 ،130 ،133 ،135 ،

194 ،211 ،236 ،237 ،247 ،262 ،  
  ، 293، 283، 194، 93، 21 :الشهرستاين

  ،46: الشوكاين أبو عبد اهللا
  ،484، 346، 342، 322، 293 :الشريازي صدر الدين

  )ص           ( 
  ،132، 94، 93، 92 ،22 :الصابوين نور الدين
   ،267، 266، 263، 239 :صاعد األندلسي

  ، 486، 457، 384، 262، 261، 259، 234، 222، 213 :صبحي أمحد حممود
  ،410، 132 :الصعيدي عبد املتعال
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، 73، 72، 70، 66، 65، 64، 48، 47، 46، 45، 44، 37، 34 :الصفدي صالح الدين
74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،96 ،101 ،108، 109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،

115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،
128 ،130 ،131 ،135 ،177 ،186 ،209 ،211 ،218 ،267 ،292 ،342 ،376 ،  

  ،86، 23، 22، 19، 13 :صالح الدين األيويب
  ،509: صهيب بن سنان

           
  )ض          ( 
  121: الضحاك

  ،271، 50، 33، 21): والد الرازي(ضياء الدين 
  ، 193، 33 :ضياء الدين بن فخر الدين الرازي

  )ط          ( 
، 113، 111، 109، 108، 103، 77، 75، 73، 48، 47، 45 :طاش كربى زاده أمحد

118 ،119 ،123 ،132 ،134 ،211 ،265 ،371 ،  
  ،505: طاليب عمار
   ،298، 226 :طاليس

  ،520 : عبيد اهللاطلحة بن
   ،253: طمطم اهلندي
  134: طه حسني

، 271، 262، 259، 255، 236، 222، 221، 219، 119، 24: الطوسي نصري الدين
272 ،292 ،338 ،342 ،365 ،366 ،367 ،376 ،413 ،419 ،455 ،519 ،520 ،
527 ،  

  ،69: الطوغاين القطب
  )ظ         ( 

  23: الظاهر بن صالح الدين
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  )ع         ( 
  ، 188، 170 ):أم املؤمنني( عائشة 

  ،130، 111، 26، 24 :العادل أبو بكر 
  ،524، 522 :العباس بن عبد املطلب

  ،509: عبد اهللا بن عباس
  ،524: عبد اهللا بن عمر

  21، 20 :عبد املؤمن بن علي
  ، 524، 523، 520، 276، 191، 190، 172: عثمان بن عفان
  ،409، 408، 213 :العرييب حممد

  22: العّز بن عبد السالم

  29: عضد الدين أبو الفرج
  135، 36 ):وزير خوارزمشاه(عالء الدين 

، 276، 249، 192، 191، 190، 172، 171، 168، 164، 163 :علي بن أيب طالب
514 ،515 ،516 ،517 ،519 ،520 ،521 ،522 ،523 ،524،  

   ،515): زين العابدين(علي بن احلسني 
   ،515): التقي(مد علي بن حم

   ،515): الرضى(علي بن موسى 
  20: علي بن يوسف بن تاشفني

  ، 509: عمار بن ياسر
، 521، 520، 519، 517، 516، 510، 276، 192، 191، 190، 172: عمر بن اخلطاب

523 ،524، 527،  
  20: عياض القاضي
  130: عيسى بن العادل
  ، 171، 141، 121 ):عليه السالم(عيسى بن مرمي 
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   )غ            ( 
  22:الغافقي

، 106، 101، 92، 91، 82، 76، 66، 62، 57، 54، 52، 20، 19 :الغزايل أبو حامد
116 ،131 ،152 ،159 ،194 ،198 ،220 ،243 ،251 ،266 ،278 ،281 ،282 ،
283 ،284 ،309 ،339 ،357 ،358 ،489 ،500 ،501 ،503 ،531 ،561 ،589 ،
590،  

  
  83، 82 : الدين الضريرالغنوي عز

  ،127، 59، 41، 39، 25، 23 :الغوري شهاب الدين
  ،127، 126، 40، 39، 25، 24، 21، 18 :الغوري غياث الدين

  127:الغوري غياث الدين حممود
  115:الغوري حممد بن سام

  28: غوستاف لوبون
  ،113، 100، 92 :الغيالين الفريد

   )ف         ( 
  ، 455، 303، 239، 230، 228، 220، 51 :الفارايب أبو نصر

   ،522): ص(فاطمة بنت حممد 
  ،20: الفتح بن خاقان
  122: فخري ماجد

  23: فريدريك األول
  26: فريدريك الثاين

   )ق          ( 
   ،284، 203، 150، 90 :القاضي عبد اجلبار

  ،90، 85، 81، 53 :قاضي مرند حمي الدين
  ،465، 302، 232، 231، 230، 229، 218 :قالينوس

   ،344 :قباد بن فريوز
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  ،344، 307 :القداح عبد اهللا بن ميمون
  ، 308: القرمطي محدان
  21،23 :قزل أرسالن

  ، 266، 132، 78، 74، 73، 70، 52، 48، 45، 28، 11 :القزويين عماد الدين
  ، 565، 374، 365، 121، 119، 90: القزويين الكاتيب جنم الدين

  ، 277: القشريي
  ، 365، 278، 85، 84، 81، 57، 26 :ي إبراهيم القطب املصر

، 74، 73، 70، 57، 48، 47، 45، 44، 43، 42، 29، 21 :القفطي أبو احلسن مجال الدين
75 ،78 ،100 ،102 ،104 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،

117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،133 ،221 ،259 ،  
   ،21: قلج أرسالن
  109: القلقشندي

  112: القمويل أبو العباس أمحد
  ،134، 105 :قنوايت جورج شحاته

   ) ك          (
  ،353: إ.كانط

  ،455: كرم يوسف
  ،85، 81، 57، 26 :الكشي زين الدين

  ،513، 512، 289، 232 :الكعيب
  51: الكمال السمناين أو السمعاين

  114: كمال الدين حممد
   ،336، 303: الكندي

  ،17: لكيالين عبد الوهاب ا
  16،17 :الكيالين الركن عبد السالم
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   )ل         ( 
  85: الليثي

  ،22: لويس السابع
   )م         ( 

   ،215، 207 :املاتريدي أبو منصور
  ،365: املارديين عالء الدين

  250: ماروت
   ،189، 170 :مالك بن أنس

  85: املاليين اهلروي أبو يعلى
   ،247 ):خليفة(املأمون 
  ، 344: ماين
  ،304، 303 :املربد

  102،115 :املتنيب أبو الطيب
  ، 247): خلبفة(املتوكل 

  ، 217، 52، 51 :اجملد اجليلي
  ،515): القائم(حممد بن احلسن 
  ،85: حممد بن رضوان
  ،135، 124، 109، 35، 34، 25 :حممد بن الرازي

، 159، 152، 151، 129، 121، 95، 92، 63): صلى اهللا عليه وسلم( حممد بن عبد اهللا 
191 ،194 ،198 ،257 ،271 ،509 ،510،512 ،514 ،515 ،519 ،520 ،521 ،
522 ،523 ،524 ،578 ،581 ،582 ،584،  

  36): من ذرية الرازي(حممد بن عطاء اهللا 
  ،515): الباقر( حممد بن علي
  ،515): املتقي(حممد بن علي 

  ،36: )حفيد الرازي( حممد بن حممد األقسراين 
  ،122: حممد العالئي
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  39): أمري(حممود 
  19: حممود السلجوقي
   ،455، 346 :مدكور إبراهيم

  ،185، 52: املروزي أبو إسحاق
  ، 185، 52 :املروزي أبو زيد

   ،185، 52: املروزي القاضي حسني
  ،185، 52 :املروزي القفال

  ،344، 307 :مزدك
  ، 185، 52 :املزين أبو إبراهيم
   ،19، 13، 12 ):خليفة( املسترشد باهللا

  29، 22 ):خليفة(املستضيء بأمر اهللا 
  29، 22، 21 ):خليفة(املستنجد 
  23، 20، 19، 12 ):سلطان(مسعود 

  ، 283، 282، 93، 92، 23 :املسعودي الشرف
  ، 528، 527، 507، 485، 210، 209، 182، 181، 180، 177، 135، 76، 36 :مسلم

  524: معاوية بن أيب سفيان
  ،115، 106 :عري أبو العالءامل

  ،29، 21، 20، 19، 13 ):خليفة(املقتفي 
  ،76، 64 :املقري أبو العباس
  ،135 ، 127 ، 126، 24 :ملكشاه بن تكش

  ،250): خليفة(املنصور 
  ،516، 171، 153، 152، 63 :موسى عليه السالم
  ، 515):الكاظم(موسى بن جعفر 

  ،58، 39 :املوصلي مشس الدين
  505: عميمون الربي
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   ) ن         ( 
  ،82، 22، 13 ):خليفة(الناصر لدين اهللا 

  ،527: النسائي
  ،112، 24 :النسفي برهان الدين
   263،409، 214، 134، 105 :النشار علي سامي
  ، 171: نوح عليه السالم

  ،21، 20 :نور الدين بن زكي
  ،93، 92، 22 :النيسابوري الرضى

  ،85 ،81، 57 :النيسابوري شهاب الدين
  )ه            ( 

  ،250: هاروت
  ،516، 171، 63 :هارون

   ،247): خليفة(هارون الرشيد 
  ،20: هبة بن احلسني الفيلسوف

  ، 254، 253 :هرمس البابلي
  ،85: اهلروي شرف الدين

  ،222، 221 :هوالكو
  ،140: هومريوس

  ،588، 359، 354 :هيقل
   )و           ( 

  ،67: الواسطي أبو عبد اهللا احلسن
  )ي           ( 

  550: ياسبريس كارل
، 108، 106، 102، 78، 75، 74، 73، 70، 47، 46، 45 ، 42 :اليافعي عبد اهللا بن أسعد

110 ،112 ،114 ،117 ،118 ،119 ،120 ،130 ،134،  
   ،188: حيىي بن حيىي
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  ،515): نيب(يعقوب 
  24، 22: يعقوب بن يوسف

  ،515، 104): نيب(يوسف 
  22: ملؤمنيوسف بن عبد ا

  26 : يوسف بن حممد املوحدي
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