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 النصُّ بین التقد�س والتأو�ل

 ∗الد�تورة نادین عّ�اس

 ،ٍل نبيُّ ـــعق لُّ ــُه فكـ�عْ فاتَّ  إْن ُخِصْصَت �عقلٍ  رُّ ها الغِ أیُّ 

 العالء المعّري أبو 

 

لهم على الناس، وجعلهم أدلًَّة لهم، « ِمْن أیَن أْوَجْبتم أنَّ َهللا اختصَّ قوًما �النبوَّة دون قوٍم، وفضَّ
لناَس إلیهم؟ وِمْن أیَن أَجْزتم في حكمة الحك�م أْن �ختاَر لهم ذلك، وُ�ْشلي �عَضهم على �عض، وأْحَوَج ا

 .١»و�ؤ�َِّد بینهم الَعداوات، وُ�كثَر المحار�ات، وُ�هلَك بذلك الناس؟

                                                   
رئ�سة قسم الفلسفة، ومدیرة "مر�ز لو�س پوز�ه لدراسة الحضارات القد�مة والوس�طة" في معهد اآلداب الشرقّ�ة التا�ع لكلّ�ة اآلداب   ∗

 بیروت. - والعلوم اإلنسانّ�ة في جامعة القّد�س یوسف
 .١٥، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١

تین في الّسنة عن دار المشرق م  جلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 



٢ 
 

أبو  »اإلسماعیليّ «م)، ونقلها إلینا ٩٢٥أبو �كر الرازي (ت حوالى  »الُملحد«ذ�ر هذه الكلمات 
ن المناظرات الَّتي دارت بینهما حول  أعالم النبوَّةم) في �تا�ه ٩٣٣زي (ت حوالى حاتم الرا حیث دوَّ

مواض�ع شائكة: النبوَّة، وتناقض األد�ان، وه�منة التقلید على أهل الشرائع، والقدماء الخمسة (ال�ارئ، 
 والنفس، والهیولى، والزمان والمكان)، وحدوث العالم...

، فصفة اإللحاد �انت ُتطَلق في القرآن »ملحد«َف الوحید الَّذي ُوِصف �أنَّه الرازي الفیلسو ولم �كن 
سة . وقد ُنِعت مفكِّرون ٢الكر�م وفي العصر األموّي من قَبل المعتزلة على َمْن یرفض األد�ان المؤسِّ

م: أبو ألس�اٍب دین�َّة أو س�اس�َّة، أذ�ر منه »الكفر«و »الزندقة«و »اإللحاد«كثیرون �عد ذلك �صفات 
. وقد ناقش ٣م)٨٥٩الرَّاوندّي (ت ، وأبو الحسین أحمد بن �حیى بن إسحق م)٨٦١(ت  ع�سى الورَّاق

 . »المقدَّسة«هؤالء إشكال�َّة االختالفات بین األد�ان، أي الت�اینات والتناقضات في النصوص 

ت بین األد�ان. ف�مكن وقد تفاوَتت مواقف المفكِّر�ن، والمتكلِّمین والفالسفة، في حق�قة االختالفا
 التمییز بین موقَفْین رئ�َسْین:

ل �شكِّك في النبوَّة و�عتبر األد�ان متناقضة. وأبرز ممثِّل�ه في العصر العّ�اسّي:  الموقف األوَّ
 الورَّاق، وابن الراوندي، وأبو �كر الرازي.

ن في األد�ان األخرى، و�طع »السماو�َّة«والموقف الثاني یرى الحق�قة في دیٍن واحٍد من األد�ان 
، )م٨٦٨الجاحظ (ت و ، م)٨٢٥ة (ت قرَّ  وورس َأبدو ثاو�عتبرها إمَّا �اطلة و�مَّا محرَّفة. أذ�ر من أنصاره: 

عبد و  م)،١٠٠٨م)، وع�سى بن ُزرعة (ت ٨٧٣وُحَنین بن إسَحق (ت  م)،٩ عمَّار ال�صري (القرن و 
 م).١١١١الغزالي (ت و ، الج�َّار المعتزليّ 
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ین المشتر�ة بین جم�ع الطوائف اإلسالم�َّة: التوحید، ُ�عتَبر تارً�ا أو مرتد�  راجع:  المعاد.و الرسالة، و ا َمْن ینكر أحد أصول الدِّ
 .٢٤٠، ص عقائدناس�حاني، 

نَّه من المالحدة الذین َألَّفوا �تً�ا في العصر الورَّاَق أَ  ،تثبيت دالئل النُّبوَّةفي �تا�ه  )،م١٠٢٥ (ت �صف عبد الج�َّار المعتزليّ  ٣
�و��َّة وشتم األَنب�اء وتك اد ذیبهم. و�سمِّي من المالحدة (فضًال الع�َّاسّي في الطَّعن على الرُّ ابن و  عن الورَّاق): َأبو حفص الحدَّ

(في الجزء الخاّص �اإلمامة) عن  تَّوحيد والعدلاملغين يف َأبواب الهـ). و�نقل عبد الج�َّار في �تا�ه  ٢٥٥الرَّاوندّي والحصرّي (ت 
اد  ١٧٩نَّ الورَّاق وهشام بن الحكم (ت �قوله: إنَّ مذهب الورَّاق هو الثَّنو�َّة، و  هـ) ٣٠٣(ت  َأبي علّي الج�َّائيّ  هـ) وَأ�ا حفص الحدَّ

نَّة.  فهشام بن الحكم قال �التَّجس�م، و�حدوث العلم، و�الجبر، وابن الرَّاوندّي قد نقضوا اإلسالم؛ َألنَّ مرادهم �ان إ�طال الكتاب والسُّ
ك �العدل. َأمَّا ابن الرَّاوندّي فقصُده في مَؤلَّفاته  كه «وَأمَّا الورَّاق ». التَّشك�ك«وغیر ذلك ممَّا ال �صحُّ معه التَّوحید وال التَّمسُّ فتمسُّ

وهذه ». ال: ُبلیُت بنصرة َأ�غض النَّاس إليَّ وأَعظمهم إقداًما على القتل...�مذاهب الثَّنو�َّة ظاهٌر، وَأنَّه �ان عند الخلوة ر�َّما ق
راجع:  یذ�ر ذلك. َأمَّا عبد الج�َّار فلم، إنَّ المقصود بها هو عليُّ بن َأبي طالب هـ) ٣٠٠(ت الحسین الخ�َّاط  بوأَ الع�ارة قد قال 

  .٢٩ ، صالتَّوحید والتَّثلیثعّ�اس، 
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د ت المناهج الَّتي اسُتعمَلت في الدفاع والهجوم والجدال والمناظرة، أبرزها: المنهج الجدلّي، وقد تعدَّ
والمنهج النقلّي، والمنهج المنطقّي. وغالب�َّة المفكِّر�ن اعتبروا أنَّ العقَل هو الحَكم والفْصل في حق�قة 

 اإل�مان واألد�ان. 

قیُن �ما قد غاب عن المعرفة �ما أحاطت �ه المعرفة... إنَّ اإل�ماَن هو ال�«: ةقرَّ  وورس َأبدو ثا�قول 
ًما عن أْن �كوَن  ل اإل�مان بتًَّة، متعظِّ فالناُس �افًَّة، في اإل�مان �ما جاء من عند هللا، ثالثٌة: منهم َمْن �عطِّ

 تح�ط �ه معرفُته،عقُله ت�ًعا لخبٍر لْم ُتِحط �ه معرفُته. ومنهم َمْن قد بذل عقَله لقبول خبٍر �أت�ه من هللا ال 
غیَر أنَّه یهمل إ�ماَنه وال یو�ل �ه عقَله أْن �حتاَط له نظًرا، حتَّى �جعَله في مكانه. ومنهم َمْن �خِضع 
ذهَنه للتصدیق �خبٍر ُ�سَند إلى هللا وال �ستند إلى هللا، وال �خلِّي إ�مانه أْن �عوَد �السفینة الَّتي ال ر�َّان فیها 

ر عقَله حتَّى �ضَعه في مكانه، ثمَّ یرخ�ه �كلِّ ما خرج من ذلك الموضع الَّذي قضى له وال نوت�َّة، بل یدبِّ 
َق في ما ُأسِند من الكالم إلى هللا  .٤»العقل �الحق�قة أْن �ستحقَّ أْن �صدِّ

إنَّ  هفي نظر و  .�التصدیق هو جدیرٌ  دینٍ  عِمَل عقله لیتبیَّن أيَّ �ُ  على اإلنسان أنْ و�قول أ�ًضا إنَّ 
ة تعدل الع�ان ة قض�ّ �قضي له العقل �الرو�َّ  ل�س أحدٌ  ،من بین جم�ع الناسف« هي الدین الحّق: ةصران�َّ نَّ ال
ما «. وال یلحُقه من قوله هذا إ�طاُل التوراة ٥»اة دینً صران�َّ نَّ اعتقد ال نِ مَ  إالَّ  ،بتدبیر عقله اه صار مؤمنً أنَّ 

إنَّما هي اإل�مان �اإلنجیل وتوا�عه  ةصران�َّ نَّ الإالَّ بتحق�قها ألنَّ  ةصران�َّ نَّ الدام اإلنجیل قد حقَّقها، وال تتمُّ 
 .٦»وناموس موسى وما بین ذلك من �تب األنب�اء

هي الدین الحّق؟  ةصران�َّ نَّ الوهنا أسأل: أيُّ عقٍل هو الَّذي أوَصل أ�ا قرَّة إلى هذه النت�جة؛ أي أنَّ 
 لدینّي، ومن اإل�مان بهذا االنتماء؟ أشكُّ في ذلك!هل هو عقٌل صاٍف مجرٌَّد من االنتماء ا

من البدیهيِّ أنَّ عقل أبي �كر الرازي الَّذي ُنعَت �الملحد �ختلف عن عقل األسقف أبي قرَّة من 
مات والمنطلقات والمنهج، و�الَّ لما تضار�ت النتائج. والواقع أنَّ نظرًة سر�عًة إلى الكتب  حیث المقدِّ

فرقٍة وطائفٍة �انت تدَّعي أنَّها  �َّة واإلسالم�َّة، في الفكر العر�ّي الوس�ط، تبیِّن أنَّ �لَّ الكالم�َّة، المس�ح
الُمحقَّة في فهم النصوص الدین�َّة، وتأو�لها، وسبر أغوارها، حتَّى إنَّها لم تكن تتوانى عن تكفیر الفرق 

لَّتي نتج منها ما �عَرف �محنة الحنابلة، والطوائف األخرى ألنَّ االختالف ممنوع! فإشكال�َّة خلق القرآن ا
والجدال بین الفَرق المس�ح�َّة الثالث (الملكّ�ة وال�عقو��َّة والنساطرة) حول ��ف�َّة اتِّحاد الطب�عَتین في 

 المس�ح مثاالن ساطعان في سماء العناد واالستبداد والتكفیر.

                                                   
 .٢٣، ص االبن وروح القدس إلهاآلب و بو قرَّة، أ ٤
وضرورة  ة الدین المس�حيّ صحَّ والجدیر ذ�ره أنَّ أ�ا قرَّة وضع مقالًة بیَّن فیها  .٢٦، ص اآلب واالبن وروح القدس إلهبو قرَّة، أ ٥

ق اإلنجیل بو قرَّة،أ. أنظر: تصدیق ما جاء �ه اإلنجیل  .٧٥-٧١ ، صم�مر في تحقُّ
 .٢٧، ص ح القدس إلهاآلب واالبن ورو بو قرَّة، أ ٦
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 ین األد�ان، وهو موقٌف مشكٌِّك فیهاسأدرس في �حثي هذا موقَف أبي �كر الرازي من االختالفات ب
ورافٌض لها، وموقَف متكلٍِّم مسلٍم ردَّ عل�ه هو أبو حاتم الرازي، وموقَف فیلسوٍف مس�حيٍّ هو ع�سى بن 
ا على أبي  ُزرعة. ثالثُة مواقف متضار�ة وحق�قٌة واحدة ثابتة: اختالف األد�ان... �نُت أتمنَّى أْن أجَد رد�

 یناقشه من دون انح�اٍز إلى دیٍن �عینه. ولعلَّ ثمَّة َمْن قام بذلك لكنَّ الردَّ لم �صل �كر الرازي من فیلسوفٍ 
إلینا؛ فمعظم الردود على الرازي، وهي �ثیرٌة، مفقودة. وهدفي في �حثي أْن أبیَِّن ��ف ترجَّح العقُل المؤمن 

اعت�ار نّصٍ �عینه  »النّصِ الدینيّ  تقد�س«بدیٍن من األد�ان بین تقد�س النّصِ الدینّي وتأو�له. وأقصد بـ 
تفسیر النّصِ الدینّي تفسیًرا  »النّصِ الدینيّ  تأو�ل«صح�ًحا حق�ا عص��ا على الشكِّ واالرت�اب؛ وأقصد بـ 

ر و�رفض ما یتنافر معه.  منحاًزا متحّیًزا �قبل ما یتناغم مع هوى المفسِّ

ل الكالم على المواقف الثالثة في النقاط اآلت  �ة:سأفصِّ

 أبو �كر الرازي: جاللة العقل وتناقض األد�ان. - أّوًال 
 أبو حاتم الرازي: نسخ الظاهر واتِّفاق األد�ان. - اثان�ً 
 ع�سى بن ُزرعة: نسخ شر�عة موسى و��طال نبوَّة محمَّد. - ثالًثا

 أبو �كر الرازي: جاللة العقل وتناقض األد�ان - أّوًال 

م، درس علوم ٨٥٦العام  ٧لرازي، فیلسوف وطبیب، ولد في الريّ محمَّد بن ز�ر�َّا اهو أبو �كر 
ّب والر�اضّ�ات والك�م�اء أوحد «م) إنَّه ٩٨٨والمنطق والفلسفة... قال عنه ابن الند�م (ت  عصره: الطِّ

ء، وحتَّى �ان �جري  ًال �ار�ا �الناس حسن الرأفة �الفقراء واألعالَّ دهره، وفر�د عصره... و�ان �ر�ًما متفضِّ
. ٩. إنتقل إلى �غداد، وتولَّى رئاسة الب�مارستان العضدي ف�ه زماًنا٨»علیهم الجرا�ات الواسعة و�مرِّضهم

�تاً�ا ورسالة، أكثرها في  ٢٣٢منها  م)١٢٧٠ (توضع عدًدا �بیًرا من المؤلَّفات، سمَّى ابن أبي ُأصی�عة 
بّ   م.٩٢٥ توفِّي العام. ١٠الطِّ

رازي في نقد األد�ان مفقودة فإنَّ اعتمادي س�كون على ما أورده لمَّا �انت مؤلَّفات أبي �كر ال
. لذا فإنَّني ١١أعالم النبوَّةخصومه في عرض أقواله، وأبرزهم أبو حاتم الرازي في ردوده عل�ه في �تا�ه 

                                                   
 الرّي ت�عد �ضعة �یلومترات عن مدینة طهران الحال�َّة.  ٧
 .٣٦٠، ص الفهرستالنَّد�م،  ٨
 .٣٤٤ص ، اَألن�اءعیون ، ُأَصیِ�عة ٩

 .٣٦١-٣٥٢ص ، عیون اَألن�اءُأَصیِ�عة،  ١٠
وا للردِّ على أقوال الرازي في النبوَّة واإلله�َّات: أبو الق ١١ هـ) رئ�س معتزلة �غداد في عصره، ٣١٩(ت  اسم البلخيّ أبرز الَّذین تصدُّ

هـ)، وأبو المعین ناصر بن خسرو (ت ٤٥٦هـ)، وابن حزم األندلسّي (ت ٤٣٠م)، وابن الهیثم ال�صرّي (ت ٩٥١(ت  والفارابيّ 
وأحمد بن عبد هللا  هـ) مؤلِّف وشاعر فارسّي و�ان داعً�ا إلى المذهب اإلسماعیلّي في عهد المستنصر �ا� الفاطمّي،٤٨١نحو 

رسائل رة العراق في عهد الحاكم �أمر هللا الفاطمّي. راجع: الرازي، ��بیر الدعاة اإلسماعیل�َّة �جز  هـ)٤١١(ت �عد  الكرمانيّ 
  .فلسف�َّة
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ن صورًة �املًة لمذه�ه، وآمل أْن  أعتبر أنَّ ما سأذ�ره ال �عبِّر عن مذهب الرازي أفضل تعبیر وال �كوِّ
 عَثر في یوٍم من األ�َّام على مؤلَّفاته المفقودة لیتسنَّى لنا التعرُّف على حق�قة مذه�ه.�ُ 

 سألخِّص موقف الرازي من النبوَّة واألد�ان في نقطَتْین اثنَتْین:

 العقل والنبوَّة - ١

لضارِّ في یرى الرازي أنَّ الحكمة اإلله�َّة تقتضي أْن یتساوى الناس في استعدادهم لمعرفة النافع وا
ي إلى العداء  ل هللا أفراًدا على أفراد، ف�كون بذلك لكلِّ فرٍد أت�اع، ما یؤدِّ ح�اتهم وآخرتهم، وأْن ال �فضِّ

اَألْولى �حكمة الحك�م ورحمة الرح�م أْن ُیلِهَم ع�اده أجمعین معرفَة منافعهم ومضاّرهم في «والتنازع: 
ل �عضهم على �عض وال �كون بینهم تنازع وال اختالف فیهلكوا، وذلك أْحَوط  عاجلهم وآجلهم، فال �فضِّ

ب غیره، و�ضرب �عضهم وجوه  ق �لُّ فرقٍة إمامها وتكذِّ لهم من أْن �جعَل �عضهم أئمًَّة ل�عض؛ فتصدِّ
 .١٢»�عض �الس�ف، و�عمُّ البالء و�هلكون �التعادي والمجاذ�ات؛ وقد هلك بذلك �ثیٌر من الناس �ما نرى 

لرازي متساوون في العقل والهمَّة والفطنة. ولو صرف �لُّ فرٍد همَّته إلى طلب فالناس في اعتقاد ا
 ١٣لو اجتهدوا واشتغلوا �ما ُ�عینهم«علوم الفلسفة الستطاع أْن یدرَك ما أدر�ه هو من علوم؛ فالناس 

 .١٤»الستووا في الهمم والعقول

ّب الروحانيّ ونجد في �تاب  ل  �قول .قدراتهه و ا تمجیًدا للعقل و��ماًنا �قو  الطِّ الرازي في الفصل األوَّ
ما أعطانا العقل وح�انا �ه لننال اسمه إنَّ  ال�ارئ عزَّ  إنَّ « :من الكتاب، وعنواُنه: في فضل العقل ومدحه

ه أعظم ِنَعم هللا عندنا وأنفع ما في جوهِر ِمثلنا نیُله و�لوغه، و�نَّ  ونبلغ �ه من المنافع العاجلة واآلجلة غا�ةَ 
ها لناناها وذلَّ ى ملكناها وُسسْ لنا على الحیوان غیر الناطق حتّ ف�العقل ُفضِّ . ها علیناا نا وأجداألش�اء ل

حسن و�طیب �ه �العقل أدر�نا جم�ع ما یرفعنا و�، و وعلیها منافُعها علینا وصرفناها في الوجوه العائدة
ى وصلنا بها إلى ما تعمالها حتَّ ا �العقل أدر�نا صناعة الُسُفن واسنَّ إف. �شنا ونصل إلى �غیتنا ومرادناع

ذي ف�ه الكثیر من مصالح أجسادنا وسائر الصناعات الَّ  بَّ قطع وحال ال�حر دوننا ودونه، و�ه نلنا الطِّ 
ا، و�ه عرفنا شكل ة المستورة عنَّ ا الخف�َّ العائدة علینا النافعة لنا، و�ه أدر�نا األمور الغامضة ال�عیدة منَّ 

 تها، و�ه وصلنا إلى معرفة ال�ارئ عزَّ اوالقمر وسائر الكواكب وأ�عادها وحر� األرض والفلك وعظم الشمس
حالة ه الشيء الذي لواله �انت حالتنا و�الجملة فإنَّ . الذي هو أعظم ما استدر�نا وأنفع ما أصبنا وجلَّ 

ه عن ا أن ال نحطَّ علین ه فحقیقٌ ه وجاللتُ ه وخطرُ ه ومحلُّ و�ذا �ان هذا مقدارُ . ..البهائم واألطفال والمجانین
ا، وال وهو المتبوع مام مزمومً ا عل�ه، وال وهو الزِ ته، وال نجعله وهو الحاكم محكومً له عن درجزِّ رتبته وال نن

                                                   
 .١٥، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١٢
 .١٦٩، ص تار�خ اإللحادبدوي، راجع:  .، وهي برأیي قراءة أفضل»هم�عین«، وفي قراءة بدوي »�عنیهم«في األصل   ١٣
 .١٧-١٦، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١٤
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 ...ضائه ونوقفها على إ�قافهرجع األمور إل�ه ونعتبرها �ه ونعتمد فیها عل�ه، فُنمضیها على إم، بل نُ اتا�عً 
ا و�نَّ .  صفائه وأضاء لنا غا�َة إضاءته و�لغ بنا نها�َة َقْصِد بلوغنا �ها إذا فعلنا ذلك صفا لنا غا�ةَ فإنَّ 

 .١٥» علینا �هسعداء �ما وهب هللا لنا منه ومنَّ 

في ح�اة اإلنسان، ولتدبیر أمور المعاش  فالعقُل إًذا �كفي وحده لمعرفة الخیر والشّر والنافع والضارّ 
ة. ومن ثمَّ فال حاجة إلى إرسال الرسل. أمَّا أهل الشرائع وطلب العلوم والصنائع، ولمعرفة أسرار األلوه�َّ 

فقد أخذوا الدین �التقلید، وهم ینَهْون الناس عن التفكُّر في أمور الدین وال�حث عن األصول. و�كفِّرون َمْن 
 اءر الدین والمِ  يالجدل ف من ذلك ما رووه عن أسالفهم: أنَّ «�خالف األخ�ار الَّتي یرُوونها عن رؤسائهم؛ 

آثار توجب خلق القرآن «. وهم �ذلك �اذبون �أتون �الخرافات واألخ�ار المتناقضة؛ من ذلك: ١٦»ف�ه �فر
وأخرى تنفي ذلك، وأخ�ار في تقد�م علّي وأخرى في تقد�م غیره، وآثار تنفي الَقَدر وأخرى تنفي 

 .١٧»اإلج�ار

 تناقض األد�ان - ٢
زعم ع�سى «: ل هللاثوا من قبَ �عَ هم لم یُ أنَّ یدلُّ على  ب�اءذي جاء �ه األنالتناقض الَّ  �قول الرازي إنَّ 

ت خالفا شْ ْرهِ ، وماني وزَ ه مخلوق �سائر الناسد أنَّ له، وزعم محمَّ  ه ال ابنَ ، وزعم موسى أنَّ هللا ه ابنُ أنَّ 
ن یْ نَ وْ كَ ت في الشْ ْرهِ زَ ، وماني خالف ن العالم، وسبب الخیر والشرّ وْ القد�م، و�َ  :في ادً موسى وع�سى �محمَّ 

زعمت . ..بلِ ل وُص تِ ه قُ ، وتزعم أنَّ ر ذلكنكِ صارى تُ ، والیهود والنَّ لالمس�ح لم �قتَ  د زعم أنَّ ، �محمَّ وعللهما
م التوراة، ثمَّ نسخ شرائعها و�دَّل قوانینها  صارى النَّ  أنَّ ع�سى قد�ٌم غیُر مر�وٍب، وأنَّه قال: جئُت ألتمِّ

 .١٨ »ه آٌب وابٌن وروُح القدس...زعمت أنَّ  صارى النَّ وأحكامها، وأنَّ 

فهو ، (من حیث النظم والتأل�ف والمعنى) ا إعجاز القرآنة، بل نفى أ�ًض ولم �كتِف الرازي بنفي النبوَّ 
. وال مجال في �حثي هذا لتفصیل الكالم في ١٩لین، وهي خرافاتوهو أساطیر األوَّ  ،التناقض�مملوء برأ�ه 

 على إیراد رأ�ه في النبوَّة وتناقض األد�ان.هذا الموضوع، فقد اخترُت االقتصار 

لئن أنكر النبوَّة فإنَّه لم ینكر األلوهة، فهو یؤمن بوجود إلٍه خالق قد�م، لكنَّه  وأشیر إلى أنَّ الرازي 
كتاب أنَّ لإلنسان خالًقا �قول �أر�عة قدماء آخر�ن (ذ�رتهم سا�ًقا)، وقد ذ�ر له ابن الند�م �تاً�ا �عنوان: 

 .٢١وهو یؤمن �اآلخرة والثواب والعقاب .٢٠حك�ًما

                                                   
ّب الروحانيّ الرازي،   ١٥  .١٩-١٧ص ، الطِّ
 .٣٩، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١٦
 .٤٠، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١٧
 .٦٥، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١٨
 .١٧٣، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ١٩
 .٣٦١ص ، الفهرستالنَّد�م،   ٢٠
الع على آرائه الفلسف�َّة في رسائله المنشورة. راجع: ١٠١ص ، السیرة الفلسف�َّة، الرازي   ٢١  .رسائل فلسف�َّةالرازي، . �مكن االطِّ
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 نسخ الظاهر واتِّفاق األد�انأبو حاتم الرازي:  - ثانً�ا

، من ��ار دعاة اإلسماعیل�َّة. إشتهر بدعوته إلى الرازي  أحمد بن حمدان بن أحمد هو أبو حاتم
دیلم وأصفهان والرّي. ّدى دوًرا �بیًرا في الشؤون الس�اس�َّة في طبرستان وأذر�ج�ان والأالمذهب الفاطمي. 

. أمَّا ابن ٢٢ةأعالم النبوَّ وقد ُحفَظت �عض مؤلَّفاته في خزائن الطائفة اإلسماعیلّ�ة في الهند، أبرزها �تاب 
 م.٩٣٣ العامحوالى  . توفِّي٢٣كتاب الجامعو : �تاب الز�نةذ�ر له �تا�ان فقط، هما الند�م فقد

ع �ثیًرا ف ه على أبي �كر الرازي في لمَّا �ان أبو حاتم الرازي قد توسَّ فال مجال في  ةأعالم النبوَّ ي ردِّ
ل؛ لذا سأحصرها في نقاٍط محدودة �ما �أتي:  �حثي هنا لدراسة ردوده �لِّها �شكٍل مفصَّ

 العقل بین التقلید والتأو�ل -أ 

یرفض قول الرازي الفیلسوف بتساوي الناس في العقل، و�قول �خالف ذلك إنَّ الناس متفاوتون  -١
نَّهم على ط�قات وتفاوت مراتب. والدلیل على ذلك أنَّا ال نرى في العالم إالَّ �في العقل والَكْ�س والفطنة، و 

إماًما ومأموًما وعالًما ومتعلًِّما في جم�ع الملل واألد�ان وعند أصحاب الفلسفة. و�ذلك فالناس محتاجون 
ماء، �خالف ما یدَّعي الرازي الفیلسوف. وهم �عضهم إلى �عض، غیر مستغنین �إلهامهم عن األئمَّة والعل

ِطن... وهذا موجود في جبلَّة الناس، یتفاضلون في تحصیل العلوم والصنائع. ففیهم البلید والمجتهد والفَ 
وهو یدلُّ على حكمة الحك�م الَّذي ساوى بین الناس في ط�ائعهم في أش�اء ُط�عوا علیها، �ما ُط�ع علیها 

لكنَّه خصَّ ال�شر �أْن �كوَن فیهم عالم ومتعلِّم، و�مام ومأموم،  ب الغذاء والتناسل؛طلسائر الحیوان، مثل 
ُب في حكمة الحك�م ورحمة جَ وهذا أوْ «وفاضل ومفضول... ل�قوم األمر والنهي، و�قع الثواب والعقاب؛ 

 .٢٤»الرح�م من أْن �كوَن سبیُل ال�شر سبیَل البهائم وسائر الحیوان

هم ینَهْون الناس عن التفكُّر في أمور �نّ وف إنَّ أهل الشرائع أخذوا الدین �التقلید و أمَّا قول الفیلس -٢
الدین وال�حث عن األصول، فیردُّ عل�ه الرازي �القول إنَّه وغیَره ممَّْن یدَّعي الفلسفة قد أْوجبوا التقلید في ما 

وأنَّ في ذلك دعوة إلى التقلید في ما ال  یدقُّ من العلوم، وأجازوا التسل�م لرؤسائهم في ما ال تبلغه عقولهم؛
: �ض�فو  ٢٥یبلغه اإلنسان �عقله. فك�ف �جیز ذلك ألت�اعه في الفلسفة، و�نكر على أهل الدین ذلك ؟!

ة، و�ث�ات اإلمامة؛ األصول، مثل: معرفة التوحید، وأمر النبوَّ  يوالعدل ال �جیزون التقلید ف أهل الحقِّ  إنَّ «
ة وثبت أمر اإلمامة، �عد ذلك �جوز أمر النبوَّ  ذا ثبت التوحید وصحَّ إالتقلید. فهذا ما ال �جوز قبوله �

 يذ ذ �ان فوق �لِّ إة ال�شر أن یبلغوا الغا�ة من العلم، جبلَّ  يم. ول�س فالعادل العالِ  مام الحقِّ التقلید لإل

                                                   
 .٢٩١، ص رسائل فلسف�َّةالرازي،   ٢٢
 .٢٣٦، ص الفهرستالنَّد�م،    ٢٣
 .١٨-١٦، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٢٤
 .٤٠، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٢٥
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 یبلغوا الغا�ة، فقد هم أنْ ف الناس �لُّ لِّ عل�م. و�ن سقط التقلید �عد معرفة هذه األصول �ما ذ�رنا و�ُ  علمٍ 
و�ذلك  .٢٦»هاسعَ  وُ ا إالَّ ف نفسً أعدل وأرحم �ع�اده من ذلك، وال �كلِّ  وجلَّ  فوا ما ال �ط�قون؛ �هللا عزَّ لِّ كُ 

فإنَّ القرآن قد دعا في آ�اٍت �ثیرة إلى التفكُّر في خلق هللا واالستدالل عل�ه من عجائب الصنع 
 ٢٧والتدبیر...

ف�ه  راءالدین والمِ  يالجدل ف«: قولهفظر ه یوجب ترك النَّ أنَّ  الفیلسوف زعمذي ا الخبر الَّ أمَّ  -٣
ظر، معناه النَّ  ل�س لجدلاالُمراد منه. ف ال بدَّ من تأو�ل هذا الحدیث لُ�عَرف ؛ ولكنه صح�حنَّ إ، ف»كفر
 .داة وترك اإلنصاف؛ ألنَّه على طر�ق المغال�ة والمعاالّدین يوهو �فر ف ،الخصومة والتنازع اهما معنو�نَّ 

﴿َوال ُتجاِدُلوا أَْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ ِ�الَِّتي ِهَي : فقالظر على أحسن الوجوه، �النَّ  رَ دل وأمَ وقد نهى هللا عن الج
. ٢٩َأْحَسُن﴾ َوجاِدْلُهْم ِ�الَِّتي ِهيَ  : ﴿اْدُع ِإلى َسِبیِل َر�َِّك ِ�اْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ أ�ًضا. وقال ٢٨َأْحَسُن﴾

 َیتالملحد خف ولكنَّ  .راء هو الجحود: المِ قال �عض أهل اللغةوقد والتنازع.  معناه الخصومةفراء المِ أمَّا 
، نصافظر واإلراء والجدل هو النَّ �المِ راد المُ  أنَّ  اعتقدة معرفته بلغة العرب؛ فلقلَّ ، هذه المعانيعل�ه 
 .٣٠ة له ف�ه�ما ال حجَّ  واحتجَّ 

ف الرازي الفیلسوف أهَل الشرائع �أنَّهم �اذبون �أتون �الخرافات واألخ�ار المتناقضة؛ أمَّا وص -٤
 مسألةإالَّ ناقش ی لم أ�ا حاتم الرازي ّي وتقد�م غیره، والَقَدر واإلج�ار؛ فإنَّ مثل: خلق القرآن وتقد�م عل

. أمَّا المسألتان ال�اقیتان ٣١وال تفو�ض : ال إج�ار، واستند إلى أحادیث نبو�َّة لیتَّخذ موقًفا وسًطا �قولالَقَدر
 فلم یناقشهما!

 شرائع موسى وع�سى نسخمحمَّد ی - ب

أمثال  أكثرها في جوا�ه على التناقضات الموجودة في التوراة واإلنجیل والقرآن إنَّ  الرازي  �قول -١
ه و�ن نَّ إه متناقض، فأنَّ  لاره الجهَّ ذي �قدِّ الَّ  األنب�اء كالمففیها.  الف وال تناقضاخت مضرو�ة، ول�س هناك

مم ون األ، و�انوا �خاطبااألنب�اء والحكماء �ان أكثر �المهم مرموزً  نَّ فقة؛ ألمتَّ  �همعان نَّ إاختلفت ألفاظه، ف
من  �ثیرٍ  يهم ضر�وا األمثال ففإنَّ «. ومثل هذا موجود في �الم الفالسفة؛ ٣٢مثالاأل �ضرب�الحكمة، و 

و�ض�ف: للتحقُّق من صدق �الم األنب�اء  .٣٣»نب�اء وسلكوا سبیلهمذلك مذهب األ يكالمهم، وذهبوا ف

                                                   
 .٤١، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٢٦
 .٤٤، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،  ٢٧
 .٤٦، اآل�ة سورة العنكبوت  ٢٨
 .١٢٥، اآل�ة سورة النحل  ٢٩
 .٤٣، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،    ٣٠
 .٤٦-٤٥، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣١
 .٦٦، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٢
 .٩٠، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٣
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كانوا مشهور�ن �الكمال والعقل «واألئمَّة، مثل: موسى وع�سى �محمَّد ُینَظر في أخالقهم وسیرتهم؛ فإنَّهم 
ع في الكالم على أخالق محمَّد٣٤»والتمییز والس�اسة والجمع لكلِّ ُخُلٍق محمود أمثاًال و�ذ�ر ، ٣٥. ثمَّ یتوسَّ

 .٣٦�تب األنب�اء (إنجیل متَّى، إنجیل مرقس، سفر أشع�ا...) من مختَلف

سة على العلم والحكمة. و�لُّ نبيٍّ ینسخ إنَّ  الرازي  �قول -٢ ظاهر ألفاظ «شرائع األنب�اء �لَّها مؤسَّ
مه ى ِ�ِه ُنوحً َشَرَع َلُكْم ِمنَ ﴿. قال هللا: ٣٧»َمْن تقدَّ یِن ما َوصَّ ْینا ِ�ِه ِإْبراِه�َم َوالَّذِ  ا الدِّ ي َأْوَحْینا ِإَلْ�َك َوما َوصَّ

یَن َوال َتَتَفرَُّقوا ِف�هِ  �انت تدعو  هاشرائعهم �لَّ  على أنَّ  فهذه اآل�ة تدلُّ . ٣٨﴾َوُموسى َوِع�سى َأْن َأِق�ُموا الدِّ
على  . فهذه اآل�ة تدلُّ ٤٠﴾اْنهاجً نا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َومِ ِلُكلٍّ َجَعلْ ﴿: أخرى  آ�ةٍ  ي. وقال ف٣٩ق ف�هرُّ ال تف إلى دینٍ 

، مختلف رمظاهر األ في منهاجه. فهذا غیرا ، ومنهاجً شر�عة صاح�ه غیرمنهم شر�عة  واحدٍ  لكلِّ  أنَّ 
صاح�ه اهر غیر شر�عة الظَّ  يفا ومنهاجً  منهم شر�عةً  واحدٍ  لكلِّ فالمقصود أنَّ  .لكنَّه ل�س متناقًضا

ذا جاز للنبيِّ محمَّد أْن لو . ٤١رائع، ومخالفة �عضهم ل�عض فیهاومنهاجه، ولذلك جاز لهم نسخ ظاهر الش
 يموسى وع�سى �الصدق والنبوَّة، وفشهادته ل يوهكذا �انت سبیل محمَّد ف«شرائع موسى وع�سى:  ینسخَ 

 .٤٢»نسخه شرائعهم يالجمعة بدل ذلك، وفنسخه السبت واألحد و�قامته 

أّن هللا إله واحد ال إله غیره، على في توحید هللا، واتَّفقوا إنَّ األنب�اء لم �ختلفوا في أصل الدین و  -٣
وأنَّه قد�م ال قد�م معه، وأنَّه خالق جم�ع الخالئق من ال شيء، وأنَّه �عث الّنبّیین م�ّشر�ن ومنذر�ن، 

ا إلى دعو جم�ع األنب�اء الدن�ا واآلخرة. و  ؛�غ رساالته، وأنَّه خلق الداَر�نواختارهم من خلقه واصطفاهم لتبل
ع�ادة هللا �األعمال الَّتي اتَّفقوا على أصولها، مثل الصالة والص�ام والز�اة، والقرابین... واختلفوا في 

فعلوا ذلك ل�ظهر قد . و الفروع، مثل أوقات الصالة وعدد ر�عاتها، وحدود الز�وات، ومواقیت الص�ام
الّ   .٤٣ب على حسب الطاعة والمعص�ةمن المهتدي، ول�كون الثواب والعقا المط�ع من العاصي والضَّ

لم �عِن �قوله  المس�ح ؛ ألنَّ وا �الّتأو�لهم ضلُّ نَّ إف ه ابن هللاإنَّ  المس�ح يوأّما الّنصارى وقولهم ف -٤
رفعه  أّن هللا قصده لكنَّ  !اوولدً  صاح�ةً  خذَ یتَّ  هللا أنْ  عزَّ  ،ه من جهة الوالدةه ابنُ ه ابن هللا أنَّ اإلنجیل إنَّ في 

                                                   
 .٦٨-٦٧، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٤
 .٨٠-٦٨، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٥
 .٨٧-٨١، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٦
 .٩١، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٧
 .١٣، اآل�ة سورة الشورى   ٣٨
 .٩١، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٣٩
 .٤٨، اآل�ة سورة المائدة   ٤٠
 .٩٢-٩١، ص ةالنبوَّ أعالم الرازي،   ٤١
 .١٠٢، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٤٢
 .١٢٥-١٢٣، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٤٣



١٠ 
 

بین األد�ان . أمَّا االختالف ٤٤هو�ودُّ ه دَ االنسان ولَ  ، �ما �حبُّ هح�َّ أواصطفاه و �ه واختاره لته وقرَّ وأعلى منز 
قد جاء و  .٤٥»الَّذي في القرآن هو حقٌّ وصدق«حول قتل المس�ح ف�جب أْن ُیرَجع ف�ه إلى القرآن؛ ألنَّ 

، ه حإنَّ ، فهم قتلوهعوا أنَّ ادَّ  هم و�نِ أنَّ معنى ذلك و  .٤٦َبْل َرَفَعُه ُهللا ِإَلْ�هِ  ،اَوما َقَتُلوُه َ�ِقینً : هف� ، رفعه هللا إل�هيٌّ
ل قول اإلنجیل عن موت ه شهیدألنَّ  م مسروروهو عند هللا مكرَّ  وفًقا لما جاء في  المس�ح. و�جب أْن یؤوَّ

 .٤٧هذا ال�اب ياإلنجیل ف القرآن �خالف دعوى الملحد أنَّ  فت�طل القرآن.

 رعة: نسخ شر�عة موسى و��طال نبوَّة محمَّدع�سى بن زُ  - ثالًثا

ولد في �غداد العام  ،مس�حّي �عقو�يّ عر�ّي ، فیلسوف ُزْرعةسحق بن إهو أبو علّي ع�سى بن 
ً�ا منه. قال عنه ابن الند�م إنَّه ٩٧٤�ان تلمیذ �حیى بن عدّي (ت  والفلسفة. بّ م. درس الطِّ ٩٤٢ م)، ومقرَّ

مین في علم المنطق« دین أحد المتقدِّ وذ�ر ابن أبي أصی�عة أنَّه �ان �عمل  .»وعلوم الفلسفة، والنقلة المجوِّ
ة نك�ات. قام ع�سى ب عّدة ة ترجمفي التجارة، وأنَّه عانى من غدر األنداد، إذ صودَرت أمواله، وأصابته عدَّ

فات في مصنّ  ووضع. ...الفلسف�َّة ألرسطو و�رقلس فلسف�َّة، �ما قام بتفسیر �عض النصوص مؤّلفات
 حاد...)، والّدفاع عن الدین المس�حّي.واالتّ  هوت المس�حّي (التَّوحید والتَّثلیث،الفلسفة والطب�عّ�ات والال

 .٤٨م �عد إصابته �مرض الفالج١٠٠٨العام  توفِّي

خطأ اعتقاد  ، وقد وضع لهذا الغرض مقالًة بیَّن فیهاالعالقة بین الفلسفة والدینإهتمَّ ع�سى بدراسة 
من جهٍة  فةلسَ م �الفَ لْ ع إلى العِ رائِ حقیق الشَ جة في تَ َق الحادْ ر أنَّ الفلسفة ُتفِسد الدین من جهة، وِص الجمهو 
�ما وضع مقالًة ناقش فیها مواضع الخالف بین الیهود والنَّصارى، وقد حصرها �خمسة مواِضع  .٤٩أخرى 

مقالة َعَمَلها والق�امة، عنوانها:  هي: نسخ شر�عة موسى، ومجيء المس�ح المنتظر، والتثلیث، واالتِّحاد،
. سأستند ٥٠إلى �عض الیهود وهو �شر بن فنحاس بن ُشَعْیب الحاسب في سنة س�ٍع وثمانین وثالثمائة

إ�طال  نسخ شر�عة موسى، �ما سأستند إلى مقالٍة أخرى ألبیِّن حججه على إلیها ألدرس ��ف بیَّن وجوب
لقسم عبد هللا بن َأحمد البلخّي على النَّصارى في �تا�ه المسمَّى َأوئل هذا ردُّ َأبي انبوَّة محمَّد، عنوانها: 

اَألدلَّة سَألني �عض َأصدقائي، َأیَّدهم هللا، تصفُّحه واإلجا�ة عنه في ذي القعدة سنة س�ع وثمانین 
 .٥١وثالثمائة

                                                   
 .١٢٦، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٤٤
 .١٣١، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،  ٤٥
 .١٥٨-١٥٧، اآل�ة سورة النساء  ٤٦
 .١٣٢-١٣١، ص ةأعالم النبوَّ الرازي،   ٤٧
 .٣٦٩-٣٦٧، ص شر�عةالفلسفة والمصري وعّ�اس،   ٤٨
 .٣٩٩-٣٦٥ ، صالفلسفة والشر�عةمصري وعّ�اس،   ٤٩
 .م٩٩٧یوافق هذا التار�خ العام   ٥٠
 .م٩٩٧یوافق هذا التار�خ العام   ٥١
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، وأ ل�س «نَّ النسَخ تقوم المقالتان على فكرٍة جوهر�َّة هي أنَّ نسَخ شر�عة موسى جائٌز، بل ضروريٌّ
. ٥٢»واجً�ا في �لِّ شر�عٍة دائًما بال نها�ة، وأنَّ النسَخ إنَّما �جب إلى حدٍّ ما ثمَّ ال �جوز النسُخ �عد ذلك

إنَّ المس�ح�َّة هي الشر�عة التامَّة الداع�ة إلى الفضیلة الكاملة، لذا �جب أْن ُتنسَخ شر�عة بتعبیر آخر، 
 وال �جوز أْن تأتي شر�عة �عدها تنسخها ألنَّها لْن تكوَن أكمل منها. موسى ألنَّها أقلُّ منها �ماًال،

بذ�ر أر�عة أصول، أو مسلَّمات، یبني علیها أدلَّته  الَّتي عملها إلى الیهود�ستهلُّ ع�سى مقالته 
 العقل�َّة والكتاب�َّة على وجوب نسخ شر�عة موسى، هي: 

ل: السنن الثالث:  األصل األوَّ

السنن ثالث: طب�ع�َّة وعقل�َّة ووضع�َّة. فالطب�ع�َّة تدعونا إلى ح�ازة النافع واللذیذ، �قول ع�سى إنَّ 
وهي أقدم في اإلنسان من جم�ع السنن. والعقل�َّة تدلُّنا على مقدار حاجتنا من االقتناء. والوضع�َّة، الَّتي 

 فعة.سبیُلها التوق�ف من ال�ارئ، فتنهج لنا طر�ق تحصیل األمور اللذیذة والنا

 األصل الثاني: االرتقاء من السهل إلى الصعب:

إنَّ التوق�ف تعل�ٌم ما. وال بدَّ في تعل�م المتعلِّم من الترقِّي من األ�سر إلى األصعب لینقاد المتعلِّم 
 إلى ما ُیدعى إل�ه و�درك معنى التعل�م والتوق�ف.

 األصل الثالث: الحسُّ أقدم في اإلنسان من االستدالل:

، وما ُینال �ه، و�وَقف عل�ه من ِقَبله، أسرع وصوًال إلى النفس وأ�سر من الَّذي ُینال إنَّ ال« حسَّ
ًما عند عدٍد أكثر من عدد الناس الَّذین �قبلون األمور �االستدالل . »�العقل و�االستدالل لذلك �كون مقدَّ

 والعقل.

 األصل الرا�ع: �لُّ بدا�ة لها غا�ة:

 ٥٣نتهاء وغا�ة. وعندما یبلغ المبتدُئ غایَته �كفُّ عن العمل.كلُّ ما ابُتِدَئ �ه، فله ا

�عد أْن ذ�ر ع�سى هذه المسلَّمات بیَّن وجوب نسخ شر�عة موسى من طر�َقْین: طر�ق ق�اس�َّة 
 عقل�َّة، وطر�ق �تاب�َّة ُصُحف�َّة.

 الطر�ق الق�اس�َّة العقل�َّة: -١

ل َمْن سنَّ ُسنَّةً  مأخوذة عن هللا. ولمَّا �ان داعً�ا لقوٍم �عبدون  �قول ع�سى إنَّ موسى هو أوَّ
 األصنام، فإنَّه لم �كن �مقدوره أْن �جعَل ما یدعوهم إل�ه ق�اًسا عقل��ا، بل نقلهم من الملموس إلى المرئيّ 

                                                   
٥٢  .83-, p 81EpistleStarr,  
٥٣  .103-, p 91EpistleStarr,  
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المسموع (األصل الثالث)، ونقلهم من ُسنَّة الطب�عة إلى ُسنَّة العقل والتوق�ف �أ�سر الطرق (األصل 
هي طر�ق التسو�ة بینهم، أي العدل؛ وذلك �أْن أخرَجهم من حال العبود�َّة وجعلهم أحراًرا، وقد الثاني)، و 

ل أكمل من ُسنَّة العدل فمن البیِّن الظاهر أنَّ العدل، و�ْن «. �قول ع�سى: ٥٤كان عالًما أنَّ ُسنَّة التفضُّ
َل أكمُل في الفضیلة منه، وأتمُّ ف ، وأفضل أحوال  ي الخیر�َّة،كان أمًرا فاضًال، فإنَّ التفضُّ ألنَّه ُخُلٌق إلهيٌّ

نا  فال �جوز« ُجودفي غا�ة الال�ارئ  مَّا �انول ٥٥»...ال�شر االقتداء ب�ارئهم تعالى أْن �ضنَّ علینا �حضِّ
نا علیها  نسخ شر�عة وندبنا إلى فعل فضیلٍة تامٍَّة، وهي ممَّا في قدرتنا واستطاعتنا. وفي ندبنا لها، وحضِّ

، فقد وجب أْن تكوَن شر�عُته منسوخًة، وأْن �كوَن الناسُخ لها هو الداعي إلى ُسنَّة عل�ه السالم!)( موسى
ل  .٥٦»التفضُّ

ل هي غا�ة الفضیلة؟ وأنَّ ناسَخ شر�عة موسى لْن ُتنَسخ  ولكن ما الدلیل على أنَّ ُسنَّة التفضُّ
 شر�عته؟ 

وان�َّة والغضب�َّة والناطقة. أمَّا القوَّة یبیِّن ع�سى ذلك من النظر في قوى النفس الثالث: الشه
راح المقتن�ات �لِّها إذا أردنا أْن نحقَِّق  الشهوان�َّة فلمَّا �انت تطلب المقتن�ات، فقد دعانا المس�ح إلى اطِّ

المقتن�ات �لَّها، صغیرها و�بیرها، و�قتصر على قوت  . ومن البدیهيِّ أنَّ َمْن یرفض٥٧غا�ة الفضیلة
. أمَّا القوَّة الغضبّ�ة ففیها ٥٨ب على شهواته، و�تجنَّب رذائل �ثیرة، و�ستفید فضائل عظ�مةیومه، یتغلَّ 

، واإلحسان إلیهم، والمحافظة علیهم، ٥٩المیل إلى المعاداة، لذلك دعانا المس�ح إلى محّ�ة األعداء
َسَن إل�كم، فأین موقع ومعاملتهم معاملة األصدقاء. فقال: إنَّكم إن اقتصرتم على أْن تحسنوا إلى َمْن أحْ 

ل منكم . فهل ٦١؟ وُأِمْرنا �ذلك �أْن َمْن لطمنا على إحدى جهَتي الوجه �أْن ندیَر له الجهة األخرى ٦٠التفضُّ
نا على تأمَّا القوَّة الناطقة، الَّتي العلُم فعُلها، فقد حّض  ٦٢في قمع النفس الغضب�َّة مز�ٌد ُیلتَمس على هذا؟

وقوفنا على «، إشارة منه إلى أنَّ ٦٤أنَّه قال إنَّ ملكوت هللا محصورٌة فینا ، حتَّى٦٣الدأب في طلب العلم
المعلومات الشر�فة الدائمة الوجود، ومعرفتنا بها المعرفة الحق�ق�َّة، هي الملكوت المنتظرة [كذا] ألنَّها ُتعلي 

                                                   
٥٤  .107-, p 103EpistleStarr,  
٥٥  .113-, p 111EpistleStarr,  
٥٦  .115-, p 113Epistle, Starr 
 .١٠-١٠/٩متَّى أنظر:   ٥٧
٥٨  .123 -, p 119EpistleStarr,  
 .٥/٤٤ متَّىأنظر:  ٥٩
 .٤٦-٥/٤٤ متَّىأنظر:   ٦٠
 .٦/٢٩لوقا أنظر:   ٦١
٦٢  .125-, p 123EpistleStarr,  
٦٣  .271-, p 125EpistleStarr,  
 .١٧/٢١ لوقاأنظر:   ٦٤
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عال، وترتقي بها عن �لِّ رت�ٍة نفوسنا من األدناس البدن�َّة، وتجعلها في حیِّز األش�اء الَّتي ال ینالها االنف
 .٦٥»دنیئة

 فقد تبیَّن أنَّ ناسخ شر�عة موسى ندبنا لما ل�س في ُوسع ال�شر استعمال ما هو أتمُّ وأفضل منه.

 الطر�ق الكتاب�َّة: -٢

إنَّ هللا ال یؤثر «�عمد ع�سى إلى ذ�ر آ�اٍت من العهد القد�م تشیر إلى وجوب نسخ شر�عة موسى: 
قال هللا س�حانه إنَّ األ�َّام «. وأ�ًضا: ٦٦»ة و�نَّما ذب�حة هللا هي النفس المتواضعة الخاضعةالذب�حَة الفان�

ا، ل�س �العهد الَّذي َعِهْدُته إلى آ�ائكم لمَّا أْخَرْجُتُهم ِمن أرِض ِمْصر . ٦٧»ستأتي وأعهد إل�كم عهًدا مستجد�
 .٦٨نسخ شر�عة موسىوفي هذا القول تصر�ٌح ظاهٌر ب

فقد وضح �ما قلناه وجوب نسخ شر�عة موسى، ووضح مع ذلك أنَّه ل�س یلزم «القول: �ختم ع�سى �
أْن ُتنَسَخ الشر�عة الناسخة لها، لكمال األفعال الَّتي ُنِدب لها أهُلها؛ فل�س من الحكمة أْن ینُدَب هللا تعالى 

فضیلة الكاملة واستعمال قوًما إلى فضیلٍة في غا�ة التمام و�رسل إلیهم َمْن ینُدبهم إلى الرجوع عن ال
فضیلٍة هي دون تلك، أو إلى ما ل�س �فضیلة. وألنَّ هذا من المحال ما ین�غي أْن �كوَن هذا آخر نسٍخ وال 
شيء ینسخ �عده، وأنَّ �لَّ داٍع فإنَّما یدعو إمَّا إلى الفضیلة األولى، ف�كون �منزلة موسى، أو إلى الفضیلة 

وى ذلك، فال سبیل إل�ه، وذلك ِمْن ِقَبل أنَّ الفضیلة �الجملة موقوفة بین الثان�ة، ف�كون المس�ح، فأمَّا س
ل، وقد أتى �أقصى ما ف�ه المس�ح  . ٦٩»أمَر�ن هما: العدل، وقد أتى �ه موسى (عل�ه السالم!)، والتفضُّ

مات الَّتي یبني علیها إنكاره نبوَّة وقد محمَّد.  إنَّ هذه النت�جة الَّتي انتهى إلیها ع�سى هي إحدى المقدِّ
ل الكالم على ذلك في  ه علىفصَّ . َأوئل اَألدلَّةالنَّصارى في �تا�ه المسمَّى  في نقدهسم البلخّي اَأبي القَ  ردِّ

ه ع�سى سؤاله إلى المسلمین، ف�قول لهم: ما الَّذي یر�ده هللا بنا في سنِّ السنن لنا و�رسال الدعاة  یوجِّ
ه أو یر�د نفعنا؟ من البدیهيِّ أنَّه یر�د نفعنا؛ ألنَّ المنتِفع هو الَّذي  واألنب�اء إلینا؟ هل ینال بذلك نفًعا �خصُّ

بل نجعل معنى «. ولمَّا �نَّا ال نصف ال�ارئ �ال�خل، ٧٠�حوز ما �ان �عوزه، وال شيء �عوز ال�ارئ البتَّة
والفضیلة في النها�ة.  ، فیلزم من ذلك أْن یر�َد لنا ال�ارئ الخیر في الغا�ة»الجود �الحق�قة في الغا�ة له

ل أكمل وأتمَّ  ل، ولمَّا �ان التفضُّ ولمَّا �انت الفضائل الَّتي نحن مندو�ون لها تنقسم قسَمین العدل والتفضُّ
فضیلًة من العدل، وهو ما دعانا إل�ه المس�ح، فإنَّه من الشن�ع القب�ح أْن ینُدَب ال�ارئ َمْن یدعونا إلى ما 
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ل. وهكذا، فإْن �انت الدعوة الَّتي دعانا إلیها محمَّد بن عبد هللا هي �خالف الفضیلة في الغا�ة،  أي التفضُّ
الفضیلة في الغا�ة، فما الحاجة إلیها وقد تقدَّمت الدعوة إلیها؟ و�ْن �انت مخالفة لها، فهي بال شكٍّ أدنى 

ل، وهذا ما ال �مكن أْن ینُدَبنا إل�ه ال�ارئ الحك�م؛ إذ ل�س م ن فعله أْن ینُدَب قوًما إلى من فضیلة التفضُّ
ر �عض الناس عن بلوغ غایتها . فیتبیَّن إًذا أْن ال ٧١فضیلٍة أدنى من الَّتي �انوا قد ُندبوا إلیها، و�ْن قصَّ

ل وأفضل الفضائل، و�اَن الِغنى عن نسخ شر�عة النَّصران�َّة  ُسنَّة �عد ُسنَّة المس�ح ألنَّها غا�ة التفضُّ
 �شر�عٍة أخرى سواها.

مات والنتائج  في ختام عرض المواقف الثالثة تتبیَّن بوضوح االختالفات بین العقول من حیث المقدِّ
یتَّفق الراز�َّان في إعالء شأن العقل، وأنَّه أفضل ما وه�ه هللا لإلنسان، لكنَّهما �ختلفان في والغا�ات... 

دراك أمور الدن�ا وأسرار األلوه�َّة تصوُّر عمل العقل وحدوده. فالعقل عند الرازي الفیلسوف قادٌر على إ
. وفي اعتقاده أنَّ النَّاظر في  ه، وهو مستغٍن عن مدَّعي النبوَّة الَّذین ال ینطقون �الحقِّ شرَط أْن ُینمَّى وُ�وجَّ
الفلسفة ال بدَّ من أْن �كوَن غیر معتقٍد �شرائع األنب�اء �ي تصفو نفسه وتتخلَّص من �دورة هذا العالم؛ إذ 

كون ناظًرا في الفلسفة وهو معتقٌد لهذه الخرافات، مق�ٌم على االختالفات، مصرٌّ على الجهل ك�ف �«
، النّصِ الحّق، �قرأ من خالله ٧٢»والتقلید؟! . أمَّا الرازي المتكلِّم فالعقل عنده محكوٌم �النّصِ القرآنيِّ

لها. ه ینطلق من النّصِ اإل النصوص الدین�َّة األخرى و�ؤوِّ ته؛ تأو�له موجَّ سالمّي یدافع عنه و�ثبت صحَّ
. منهجه في التأو�ل ب�انّي یبیِّن مضمون النّصِ انطالًقا من اللغة  فهو منحاٌز متحیٌِّز لما �عتقد أنَّه حقٌّ
وعلومها (البالغة، والنحو...). بتعبیٍر آخر، إنَّه عقل مثَقٌل �اإلرث اإلسالمّي (الفقه، وأصوله، 

ماُته والحدیث...)، ل�س عقًال صاف�ً  ا نق��ا، ول�س �مقدوره أْن �كوَن غیر ذلك! أمَّا ع�سى بن ُزرعة فمقدِّ
ین المس�حّي هو األفضل »ثابتة«دین�َّة، وأدواُته فلسف�َّة دین�َّة؛ فهو ینطلق من حق�قة  ، هي أنَّ الدِّ

ل. وممَّا ال شكَّ ف�ه أنَّ  ماته ل�ست واألكمل، ف�خترع ألفاًظا �صف بها الشرائع: العدل والتفضُّ مقدِّ
، وتقبل النقاش والتفكُّر. �ش�ه عقُل ع�سى عقَل الرازي المتكلِّم في تقد�س النّصِ الدینّي الَّذي »مقدَّسة«

ینّي.  نشأ �لُّ واحٍد منهما في أحضانه، وفي تأو�ل النصوص األخرى وفًقا لما �مل�ه علیهما انتماؤهما الدِّ
 وهما أصًال محكومان...عقالن أرادا أْن �حاكما النّص الدینّي، 
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 مختصرات المراجع

م�مر لَألب الفاضل الكبیر «م)، ٨٢٥= ثاودورس َأبو قرَّة (ت  اآلب واالبن وروح القدس إلهأبو قرَّة،  −
ثاودوروس ُأسقف حرَّان �حقِّق َأنَّه ال یلزم النَّصارى َأن �قولوا ثالثة آلهٍة إذ �قولون اآلب إله واالبن إله 

، في: »و�نَّ اآلب واالبن وروح القدس إله ولو �ان �لُّ واحٍد منهم تام على حدته وروح القدس إله.
 .١٩٠٤، تحقیق قسطنطین ال�اشا، بیروت، مط�عة الفوائد، م�امر ثاودوروس َأبي قرَّة ُأسقف حرَّان

ا (هكذا) ال م�مر في تحقُّق اإلنجیل وأنَّ �لم«= ثاودورس َأبو قرَّة، م�مر في تحقُّق اإلنجیل أبو قرَّة،  −
م�امر ثاودوروس َأبي قرَّة ، في: »�حقِّقه اإلنجیل فهو �اطل وضعه المعلِّم ثاودورس اسقف حرَّان

 .١٩٠٤، تحقیق قسطنطین ال�اشا، بیروت، مط�عة الفوائد، ُأسقف حرَّان
، ٢، ج ءعیون اَألن�اء في ط�قات اَألط�َّا، م)١٢٧٠ (تابن َأبي ُأَصیِ�عة =  عیون اَألن�اءُأَصیِ�عة،  −

 .١٩٨٧، بیروت، دار الثَّقافة العر��َّة، ٤ط 
، "دراسات إسالم�َّة"، ٢، ط من تار�خ اإللحاد في اإلسالم= عبد الرحمن بدوي،  تار�خ اإللحادبدوي،  −

 .١٩٨٠بیروت، المؤّسسة العر�ّ�ة للدراسات والنشر، 
دُّ على "الملحد" أبي  -لنبوَّة أعالم ام)، ٩٣٣= أبو حاتم الرازي (ت حوالى أعالم النبوَّة الرازي،  − الرَّ

 .٢٠٠٣، بیروت، دار الساقي، ١، ط�كٍر الرَّازي 
، ط رسائل فلسف�َّة مضاٌف إلیها ِقطًعا من �ت�ه المفقودة= أبو حاتم الرازي،  رسائل فلسف�َّةالرازي،  −

فاق الجدیدة، ، تحقیق لجنة إح�اء التراث العر�ّي في دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، منشورات دار اآل٥
١٩٨٢. 

رسائل فلسف�َّة مضاٌف إلیها ، في: »السیرة الفلسف�َّة«أبو حاتم الرازي، =  السیرة الفلسف�َّةالرازي،  −
، تحقیق لجنة إح�اء التراث العر�ّي في دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ٥، ط ِقطًعا من �ت�ه المفقودة

 .١٩٨٢منشورات دار اآلفاق الجدیدة، 
بّ الرازي،  − ّب الروحانيّ « = أبو حاتم الرازي،  الروحانيّ الطِّ رسائل فلسف�َّة مضاٌف إلیها ، في: »الطِّ

، تحقیق لجنة إح�اء التراث العر�ّي في دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ٥، ط ِقطًعا من �ت�ه المفقودة
 .١٩٨٢منشورات دار اآلفاق الجدیدة، 

هذا ردُّ َأبي القسم عبد هللا بن َأحمد «)، م١٠٠٨= ع�سى بن ُزرعة (ت  رّد على البلخيّ ُزرعة،  −
البلخّي على النَّصارى في �تا�ه المسمَّى َأوئل اَألدلَّة سَألني �عض َأصدقائي، َأیَّدهم هللا، تصفُّحه 

م�احث فلسف�َّة دین�َّة ل�عض القدماء ، في: »واإلجا�ة عنه في ذي القعدة سنة س�ع وثمانین وثالثمائة
ور�َّة، ةمن علماء النَّصران�َّ   .١٩٢٩، تحقیق القّس بولس س�اط، القاهرة، المط�عة السُّ
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 ٥٣�تاب �حتوي على إجا�ة  - عقائدنا الفلسف�َّة والقرآن�َّة= جعفر س�حاني،  عقائدناس�حاني،  −
، تعر�ب لجنة الهدى، بیروت، دار الروضة للط�اعة والنشر ١، طُسؤاًال فلسف��ا وقرآن��ا وتار�خ��ا

 .١٩٩٣والتوز�ع، 
نظر�َّة التَّوحید والتَّثلیث الفلسف�َّة عند �حیى بن عدّي في = نادین عّ�اس،  التَّوحید والتَّثلیثعّ�اس،  −

د على الورَّاق" (تحقیق المخطوطات ودراستها) ، ٣، "مجموعة ال�حوث العر�ّ�ة المس�حّ�ة"، كتا�ه "الرَّ
 .٢٠١٤ث والمنشورات، بیروت، جامعة القّد�س یوسف، مر�ز الّشرق المس�حّي لل�حو 

= بییر مصري ونادین عّ�اس، "عالقة الفلسفة �الشر�عة (مقالة  الفلسفة والشر�عةمصري وعّ�اس،  −
عملها أبو علّي ع�سى بن إسحق بن زرعة ل�عض إخوانه یبّین فیها براءة الناظر�ن في المنطق 

 .٣٩٩-٣٦٥) ٢٠١٨( ٩٢ المشرق دراسة ونّص"، والفلسفة مّما ُ�قَرفون �ه من فساد الدین) 
د، طهران، -، تحقیق رضاالفهرست ،م)٩٨٨= َأبو الفرج بن النَّد�م (ت  الفهرستالنَّد�م،  − تجدُّ

١٩٧١. 

− Starr, Epistle = Peter Starr, The Epistle to Bišr b. Finḥās of Ibn Zurcah (m. A.H. 398/A.D. 
1008) Edition, Translation and Commentary, Cambridge, Emmanuel College, (Thesis 
submitted for the Degree of Doctor of Philosophy), 1999. 

− Urvoy, Les Penseurs libres = Dominique Urvoy, Les Penseurs libres dans l'Islam classique: 
l'interrogation sur la religion chez les penseurs arabes indépendants, Paris, Bibliothèque 
Albin Michel, Idées, 1996. 

 


