ودفع اتهام
ات ن ٍة،
نها ُة إق امِ العق ل  ..إث ُ
ُ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ:
اﳊمد رب العاﳌﲔ ،وصلى ﷲ وسلم على نبينا ﳏمد ،وعلى آله وصحبه أﲨعﲔ،
أﻣا ﺑعد:
أﺑيات الﻔﺨﺮ الﺮازي اﳌﺸﻬﻮرة:
ﻓﺈن ﳑا سار ﰲ الناس -ﻓيما ﻳﺰﻳد على ﲦانيﺔ ﻗﺮونُ -
عقال (..؛ ﻓﻜم الﻜتب الﱵ أورد ا ،واﻷلسن الﱵ أنﺸد ا ،وﻣا ذاك
) اﻳﺔ إﻗدام العقﻮل ُ
إﻻ ﻷﳘيتﻬا؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻒ -ﰲ ﻛلمات وﺟيﺰة -ﺣقيقﺔ ﻣا ﻳﺆول إليه اﻻﺷتﻐال ﺑعلم
الﻜﻼم).(١

ٍ
ﻏﻮ ٍ
اص ﻓيه ،دى ﰲ الناس :إن ﻣن اﺑتُلﻲ ﺑه سيﺠد
لقد ﻛانﺖ صﺮﺧﺔً ﻣن ﺧبﲑ ﺑهّ ،
ٍ
ٍ ِ
وﺣﺸﺔ وﺷﻚ!
ﻔﺮ اليدﻳن ،إﻻ ﻣن
نﻔسه ﺑعد ﺣﲔ ص َ
لقد ﺗﺮﺟم الﺮازي ﰲ أﺑياﺗه ٍ -
ﺑﺼدق وﺣسﺮة -ﻣا ﻗﺮرﻩ أﻫﻞ السنﺔ واﳉماعﺔ وأﻛﺜﺮوا
ﻳﻖ إﱃ التِّيه).(٢
ﺗﺮدادﻩ :أن علم الﻜﻼم ﺿياعٌ للعمﺮ ﺑﻼ ﻃاﺋﻞ ،ﺑﻞ َﻣدرﺟﺔٌ إﱃ اﳊﲑة ،وﻃﺮ ٌ
ﻛبﲑا ﻣن ﺣياﺗه ﰲ ﺗﺸييدﻩ :ﻣن ﺗعﻈيم ﺷﺄن العقﻞ
ﺷﻄﺮا ً
ﻓﺄﻳن ﻣا أﺿﲎ نﻔسه ً

وﲢﻜيمه ،و صيﻞ أن ﻻ ﻗﻄﻊ )ﻳقﲔ( إﻻ ﰲ الدليﻞ العقلﻲ ،اﳌق ّدم على الدليﻞ النقلﻲ)(٣؟!

)(١

ﻗال ﺷيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ» :والسلﻒ إذا ذﻣﻮا أﻫﻞ الﻜﻼم وﻗالﻮا :علماء الﻜﻼم ز دﻗﺔ ،وﻣا

ارﺗدى أﺣد لﻜﻼم ﻓﺄﻓلح؛ ﻓلم ﻳﺮﻳدوا ﺑه ﻣﻄلﻖ الﻜﻼم ،وإﳕا ﻫﻮ :ﺣﻘﻴﻘﺔٌ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ

اﳌﺮﺳﻠﲔ« .ﳎمﻮع الﻔتاوى ) .(٤٦١/١٢وعليه ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم» :ﻫﻮ :ﻣا أﺣدﺛه اﳌتﻜلّمﻮن ﰲ أصﻮل الدﻳن ،ﻣن
إﺛبات العقاﺋد لﻄﺮق الﱵ اﺑتﻜﺮوﻫا ،وأعﺮﺿﻮا ا عما ﺟاء الﻜتاب والسنﺔ ﺑه« .ﻓتح رب الﱪﻳﺔ ﺑتلﺨيﺺ اﳊمﻮﻳﺔ
).(٩٥

)  ( ٢التيهُ" :اﳌﻔازة ﻳتيهُ اﻹنسان ﻓيﻬا" .ﳎمﻞ اللﻐﺔ ).(١٥٣
)  ( ٣ﻗال ﺷيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ» :ﻓتﺠد أ عبد ﷲ الﺮازي ﻳﻄعن ﰲ دﻻلﺔ اﻷدلﺔ اللﻔﻈيﺔ على اليقﲔ،
وﰲ إﻓادة اﻷﺧبار للعلم؛ وﻫﺬان ﳘا ﻣقدﻣتا الﺰندﻗﺔ!« ﳎمﻮع الﻔتاوى ).(١٠٤/٤

١

ٍ
لقد ذﻫب أدراج الﺮ ح! ﻓلم ﻳ ِ
وﺣﺸﺔ وو ل،
ﺑعد إﱃ ﻳقﲔ وانﺸﺮاح ،ﺑﻞ إﱃ
ﺼﻞ ِﻣن ُ
َ
وﻗيﻞ وﻗال!
ودونﻚ اعﱰاﻓه اﳌتﺄﺧﺮ عن ﻣنﺰلﺔ العقﻞ ﰲ اﳌباﺣﺚ اﻹﳍيﺔ -وﻓﻖ النﻬﺞ الﻜﻼﻣﻲ:-
أوﻫام وﺧياﻻت«)!(١
»
وﺣسبا ت ،وﻣنتﻬى اﻷﻣﺮٌ :
ﻓحاصﻞ العقﻮل :ﻇنﻮ ٌن ُ
ُ
ﻓﻼ ﻏﺮو إذن أن ﻳندم آﺧﺮ أﻣﺮﻩ على اﺷتﻐاله ﺑعلم الﻜﻼم؛ ﻓقد »ﻗال الﺸيﺦ ﺗقﻲ
الدﻳن اﺑن الﺼﻼح رﲪه ﷲ :أﺧﱪﱐ القﻄب الﻄﻮﻏاﱐ ﻣﺮﺗﲔ أنه ﲰﻊ الﻔﺨﺮ الﺮازي ﻳقﻮل:
"ليتﲏ ﱂ أﺷتﻐﻞ ﺑعلم الﻜﻼم" ،وﺑﻜى«).(٢
ﲨﻊ ﻣن أساﻃﲔ علم الﻜﻼم،
وﱂ ﻳَدرج الﺮازي وﺣيدا ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀمار؛ ﻓقد ﺷارﻛه ٌ
الﺬﻳن ﻣا أن ﺑلﻐﻮا ﻓيه أﺷدﻫم :ﺣﱴ أﺷﺮﻗﺖ أﻣاﻣﻬم ﺣقيقته؛ ﻓتﺠﺮعﻮا ﺣينﻬا ُﻏﺼﺺ
النداﻣﺔ ،ودونﻚ ﺧﻮاﺗيم ﻛبارﻫم) ،(٣وﷲ اﳍادي.

واﳊاصﻞ :أن ﻣن ر َام النﺠاة واليقﲔ ﻓليلﺰم ﺟادة السلﻒ الﺼاﱀ ،وﻣنﻬﺞ أﻫﻞ السنﺔ
واﳉماعﺔ) ،(٤وليق ّدم الﻮﺣﻲ على ﻛﻞ ﻣا سﻮاﻩ } اﺗﱠبِعُﻮا َﻣا أُنْ ِﺰَل إِلَْي ُﻜ ْم ِﻣ ْن َرﺑِّ ُﻜ ْم َوَﻻ ﺗَـتﱠبِ ُعﻮا
ِﻣ ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ ﻗَلِ ًيﻼ َﻣا ﺗَ َﺬ ﱠﻛُﺮو َن{.

)  ( ١رسالﺔ ذم لﺬات الدنيا ) ،(٢٥٢وﻫﻲ ﻣن آﺧﺮ ﻣا ﻛتب؛ ﺣيﺚ سﻄّﺮﻫا ﻗبﻞ وﻓاﺗه ﺑسنتﲔ ،ﻛما سيﺄﰐ.
)  ( ٢ﻃبقات الﻔقﻬاء الﺸاﻓعيﲔ ﻻﺑن ﻛﺜﲑ ) .(٧٨٠/٢ونقﻞ ﻫﺬا أﻳﻀا :الﺬﻫﱯ ﰲ رﻳﺦ اﻹسﻼم
) ،(١٣٧/١٣واﺑن ﻗاﺿﻲ ﺷﻬبﺔ ﰲ ﻃبقات الﺸاﻓعيﺔ ) ،(٦٥/٢والداوودي ﰲ ﻃبقات اﳌﻔسﺮﻳن ) ،(٢١٧/٢واﺑن العماد
ﰲ ﺷﺬرات الﺬﻫب ).(٤١/٧
)  ( ٣ﻗال أﺑﻮ اﳌعاﱄ اﳉﻮﻳﲏ» :ﻗلّبﺖ ﰲ علم الﻜﻼم اﺛنﱵ عﺸﺮة ألﻒ ورﻗﺔ ،وإن ﱂ ﻳلﻄﻒ ﷲ ﺑن اﳉﻮﻳﲏ
ﻓيمﻮت على دﻳن العﺠاﺋﺰ؛ ﻓﻮاﺧيبته!« .البدر الساﻓﺮ لﻸدﻓﻮي ) .(٧٤٢/٢و»ﻗال الﻔقيه ﻏاﱎ اﳌﻮﺷيلﻲ :ﲰعﺖ اﻹﻣام
أ اﳌعاﱄ ﻳقﻮل :لﻮ استقبلﺖ ﻣن أﻣﺮي ﻣا استدﺑﺮت ﻣا اﺷتﻐلﺖ لﻜﻼم« .سﲑ أعﻼم النبﻼء ).(٤٧٣/١٨
أﻳﺖ أصحاب اﻷدلﺔ السمعيﺔ ﻳقﻮل أﺣدﻫم عند اﳌﻮت " :اﻳﺔ إﻗدام
)  ( ٤ﻗال اﺑن القيم رﲪه ﷲ» :ﻓمﱴ ر َ
العقﻮل عقال" ،أو ﻳقﻮل" :لعمﺮي لقد ﻃﻔﺖ اﳌعاﻫد ﻛلﻬا" ،أو ﻳقﻮل" :ﻓيﻚ أﻏلﻮﻃﺔ الﻔﻜﺮ" ،أو ﻳقﻮل" :وﷲ ﻣا أدري
على أي عقيدة أﻣﻮت"؟! إﱃ أﺿعاف ذلﻚ ﻣن أﺣﻮال أصحاب الﺸبه العقليﺔ ،و التﻮﻓيﻖ« .الﺼﻮاعﻖ اﳌﺮسلﺔ
).(٧٤٢/٢

٢

 دﻋﻮى ﻣﺮدودة:
ﻫﺬا؛ وﻗد زعم ﺑعﺾ اﻷﺷاعﺮة اﳌعاصﺮﻳن أن ﺗلﻜم اﻷﺑيات ﻣنحﻮلﺔ على الﻔﺨﺮ
ﺷيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ!
الﺮازي ،وأن الﺬي اﻓﱰاﻫا عليهُ :
ﻫﻜﺬا! دعﻮى ﻣﺮسلﺔ ،ﺑﻼ ﺑﺮﻫان ..
دليﻞ
وإذا الدعاوى ﱂ ﺗقم ﺑدليلﻬا
لنﺺ ،ﻓﻬﻲ على ال ﱠس َﻔاﻩ ُ

وﻣن أولﺌﻚ اﳋَّﺮاصﲔ :ﺣسن السقاف -اﻷﺷعﺮي-؛ ﻓﺈنه ﻗال ﺑعد أن أوردﻫا» :ﻫﺬا
ﻛله ﻣﻜﺬوب على اﻹﻣام الﺮازي ،وﻻ ﺷﻚ ﰲ ذلﻚ عند  ،وﻗد أﺧﺬﻩ ﳎسمﺔ العﺼﺮ ﻣن
ﻛتب اﺑن ﺗيميﺔ ،وأذاعﻮﻩ ﰲ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب ،ﻓلتعلمﻮا أنه ﻛﺬب ﲝﺖ على اﻹﻣام الﺮازي!!
وﷲ اﳌستعان ،وأﻗﻮل :إن ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات ﻫﻲ ﻣن نﻈم اﺑن ﺗيميﺔ ،وﻛﺄنه ﻳﺼﻒ ا نﻔسه«).(١
وﻳبدو أن وﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات الﱵ أ نﺖ عن عﻈيم ِ
أسﻒ إﻣام علم الﻜﻼم ﰲ ﺧاﲤﺔ
ﻣﻄاﻓه  -ﻛان عليﻬم ﻛبﲑا؛ ﺣيﺚ ﺑلﻎ م) (٢إﱃ ﻫﺬﻩ السﺨاﻓﺔ!
ﻣعﺰوة للﺮازي ﰲ ﻃبقات الﺸاﻓعيﺔ
وﻣن العﺠب أن السقاف نقﻞ أن السبﻜﻲ أوردﻫا ّ

الﻜﱪى ،ﰒ علﻖ ﻗاﺋﻼ» :وعلى ﻓﺮض ﺛبﻮ ا عنه ﻻ ﺗﻔيد أنه ﺗﺮاﺟﻊ عن ﻣﺬﻫبه!«).(٣

ولسﺖ أﻗﻮل إن دﻻلتﻬا على الﱰاﺟﻊ ﺗﻮازي دﻻلتﻬا على الندم واﳊﲑة؛ لﻜن السﺆال:
ِﱂَ الﺮوﻏان والﻜيﻞ ﲟﻜيالﲔ؟
أيِ :
السبﻜﻲ ﲟا ا م ﺑه اﺑن ﺗيميﺔ؟!
السقاف
ﻳتﻬم
ﱂ
ﱂ
َ
ُ
َ
َ
أو على اﻷﻗﻞِ :ﱂَ َﱂ ﻳلتﺰم ﺑلﻮازم ﻓﺮﻳته؛ ﻓيﺰعم أن السبﻜﻲ ﻗد انﻄلﺖ عليه "أﻛﺬوﺑﺔ
اﺑن ﺗيميﺔ"؟! أم أنه ﺧﺸﻲ أن ﻻ ﻳﺼدﻗه أﺣد؟ وﻫﻜﺬا ﻓليﻜن العلم ،واﻹنﺼاف!
ﻣﻬما ﻳﻜن ﻣن ﺷﻲء؛ ﻓلقد ﻛﺸﻒ السقاف وﻣن سار على ﺠه عن ٍ
ﺿعﻒ علمﻲ
ﺗباع للﻬﻮى.
ﻣقﺮون ٍ
)(١
)(٢
)(٣

صحيح ﺷﺮح العقيدة الﻄحاوﻳﺔ ).(٦٧
أعﲏ السقاف وﻣن واﻓقه؛ ﻓقد وﻗﻔﺖ ﰲ ﺑعﺾ اﳌﻮاﻗﻊ الﺸبﻜيﺔ والﺼحﻒ على ﻣا ﻳﺸبه ﻛﻼﻣه.
صحيح ﺷﺮح العقيدة الﻄحاوﻳﺔ ).(٦٧

٣

ﻓﻬﻞ ﻛان ﻳُعﺠﺰﻫم أن ﻳنﻈﺮوا ﰲ أﻗﺮب ﻛتب الﱰاﺟم إﱃ أﻳدﻳﻬم ليتحققﻮا ﻣن ﻛﻮن
اﻷﺑيات ﻣنحﻮلﺔ على الﺮازي أم ﻻ؟
وﺗسﻬيﻼ عليﻬم ،وﺟﱪا لﻀعﻔﻬم أﻗﻮل :إن ﻫﺬا اﻷﺑيات ﺑتﺔ عن الﻔﺨﺮ الﺮازي ﺑﻼ
ِﻣﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺸﻬﻮرة ﻣستﻔيﻀﺔ عنه ،وﱂ ﻳﺸﻜﻚ ﰲ ﺛبﻮ ا عنه أﺣد ﻣن اﳌتقدﻣﲔ ﻓيما
أعلم.
وسﻮف أسﻮق ﻓيما ﰐ -ﺑعﻮن ﷲ -البيّنﺔ على ﻫﺬا؛ دﻓعا لﻼ ام الباﻃﻞ عن اﻹﻣام
اﳍمام اﺑن ﺗيميﺔ رﲪه ﷲ ،وإﻇﻬارا ﻷُﳕﻮذج -ﻣن ﳕاذج ﻛﺜﲑة -ﳊقيقﺔ ﻣا عليه ﳐالﻔﻮ أﻫﻞ
السنﺔ ﰲ العلم واﻹنﺼاف ،وﷲ اﳌستعان.
 اﻷﺑﻴﺎت:
َِاﻳﺔُ إِﻗْ َد ِام الْع ُق ِ
ال
ﻮل ِع َق ُ
ُ
َ
وأَرواﺣنَا ِﰲ وﺣ َﺸ ٍﺔ ِﻣن ﺟس ِ
ﻮﻣنَا
َْ
َ َْ ُ
ْ ُُ
َوَﱂْ نَ ْستَ ِﻔ ْد ِﻣ ْن َﲝْﺜِنَا ﻃُ َ
ﻮل ُع ْم ِﺮَ

ِ
ﺿ َﻼ ُل
ﲔ َ
َوأَ ْﻛﺜَـُﺮ َس ْع ِﻲ الْ َعالَم َ
وﺣ ِ
اص ُﻞ ُدنْـيَا َ أَذًى َوَوَ ُل
ََ
ِِ ِ
ِ
يﻞ َوﻗَالُﻮا
س َﻮى أَ ْن َﲨَ ْعنَا ﻓيه ﻗ َ

 اﻟﺒَـﻴِّﻨﺔ:
إﺛبات ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات ﻣن نﻈم الﺮازي :ﻣن ﺛﻼث ﻃﺮق:
 أوﻻ :وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻴﺪﻩ) :ذم ﻟﺬات اﻟﺪﻧﻴﺎ(.
وﻫﻞ ﰲ اﻷدلﺔ أصﺮح ﻣن ﻫﺬا! ﻓقد ﻗال الﺮازي ﰲ ﻛتاﺑه ﻫﺬا)» :(١وﻗد ﻗلﺖ ﰲ ﻫﺬا
اﳌعﲎ :اﻳﺔ إﻗدام العقﻮل عقال .« ...
)  ( ١ﰲ صحيﻔﺔ ) .(٢٦٢وﻫﻮ ﻣﻄبﻮع عن ﲬﺲ نسﺦ ﺧﻄيﺔ )ﻃبعﺔ ليدن( ،ﺣققه أﳝن ﺷحادة ،والﻜتاب
ﻳبدأ ﻣن صحيﻔﺔ ).(٢١١

وأﻧﺒﻪ إﱃ أن ﻣا ﻳُنقﻞ عنه عقيب ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات ﻣن ﻗﻮله» :لقد ﻣلﺖ الﻄﺮق الﻜﻼﻣيﺔ ،واﳌناﻫﺞ الﻔلسﻔيﺔ ،ﻓما
ﻏليﻼ ] .« ...انﻈﺮ :ﺑيان ﺗلبيﺲ اﳉﻬميﺔ ) ،(٤٢٠/١وﻣنﻬاج السنﺔ ) ،(٢٧١/٥والنبﻮات
عليﻼ وﻻ ﺗﺮوي ً
رأﻳتﻬا ﺗﺸﻔﻲ ً
) ،(٤٠٨/١ودرء التعارض ) ،(١٦٠/١وﳎمﻮع الﻔتاوى ) ،(١١/٥وإﻏاﺛﺔ اللﻬﻔان ) ،(٤٥/١والﺼﻮاعﻖ اﳌﺮسلﺔ
) [(٦٦٥/٢ﱂ أﻗﻒ عليه ﰲ ﻫﺬا الﻜتاب اﳌﻄبﻮع )ذم لﺬات الدنيا(؛ ﻓلﺮﲟا ﻫﻮ ﰲ ﺑعﺾ نسﺦ الﻜتاب ﻏﲑ الﱵ ﻃُبﻊ

٤

إﱃ آﺧﺮ اﻷﺑيات الساﺑقﺔ ،وﺑعدﻫا ﺑيتان:
وﻛم ﻗد رأﻳنا ﻣن ٍ
ﻓبادوا ﲨيعا ﻣسﺮعﲔ وزالﻮا
ﺟبال ودو ٍلﺔ
ﺟبال
رﺟال ﻓﺰالﻮا ،واﳉبال
وﻛم ﻣن ﺟبال ﻗد علﺖ ﺷﺮﻓا ا
ٌ
ُ
اﳋﺮاصﲔ أ م ﺷﻜﻜﻮا ﰲ وﺟﻮد ﻛتاب الﺮازي ﻫﺬا،
وﻣن عﺠيب ﺣال ﺑعﺾ أولﺌﻚ ّ
وﻣنﻬم ﻣن ﻗﻄﻊ ﺑعدم وﺟﻮدﻩ ،ﺑﻞ وادعى أن اﺑن ﺗيميﺔ ﻗد ﳓله عليه أﻳﻀا!
واسﱰوﺣﻮا -وﻣنﻬم السقاف ﰲ ﺗتمﺔ ﻛﻼﻣه الساﺑﻖ -إﱃ ﻛﻼم للدﻛتﻮر ﳏمد رﺷاد
ساﱂ ﰲ ﺗعليقه على نقﻞ اﺑن ﺗيميﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات ونسبتﻬا إﱃ ﻛتاب "أﻗسام اللﺬات"
للﺮازي ،ﺣيﺚ ﻗال» :ﱂ أﺟد ﻫﺬا النﺺ ﻓيما ﺑﲔ ﻳدي ﻣن ﻛتب الﺮازي سﻮاء اﳌﻄبﻮع ﻣنﻬا
واﳌﺨﻄﻮط  ...وﻫﺬا الﻜتاب ﳐﻄﻮط ﳍند ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﺮوﻛلمان ﺿمن ﻣﺆلﻔات
الﺮازي«).(١
واﳊﻖ أن الﻜتاب ﺑﺖ ﻗﻄعا عن الﺮازي) ،(٢وﰲ ﺿمنه اﻷﺑيات الساﺑقﺔ.
وﱂ ﻳُﺼب الدﻛتﻮر ﳏمد رﺷاد -رﲪه ﷲ -ﰲ نﻔﻲ ذﻛﺮ ﺑﺮوﻛلمان له؛ ﺑﻞ ﻗد ذﻛﺮﻩ

ﺿمن ﻣﺆلﻔات الﺮازي ،لﻜن سم) :ذم لﺬة الدنيا().(٣

عنﻬا ،ﻓﺈن له نسﺨا عدﻳدة ،وﻗد ذﻛﺮ اﶈقﻖ ﻣنﻬا سبﻊ نسﺦ ﳐﻄﻮﻃﺔ ،ﻣنﻬا نسﺨتان ﱂ ﻳقﻒ عليﻬما ،ولﺮﲟا -على ﺑُعد-
ﻓﻀ ّم النﺜﺮ إﱃ النﻈم ،وسيقا ﻣساﻗا واﺣدا؛ ﻻﲢاد ﻣﻮﺿﻮع الﻜﻼم ،وﷲ أعلم.
ﻫﻮ ﻛﻼﻣه ﰲ ﻛتاب آﺧﺮ ﻣن ﻛتبه اﳌﻔقﻮدة؛ ُ
اﳋﺮاصﲔ ام ﺷيﺦ اﻹسﻼم واﺑن القيم ﺧتﻼق نسبته إﱃ الﺮازي؛ أنبه إﱃ أن
وﻗبﻞ أن ﻳسارع أﺣد أولﺌﻚ ّ
ﻏﲑﳘا ﻗد نقله أﻳﻀا؛ وﻣنﻬم :الﺬﻫﱯ ﰲ سﲑ أعﻼم النبﻼء ) ،(٥٠١/٢١واﺑن ﻛﺜﲑ ﰲ البداﻳﺔ والنﻬاﻳﺔ ) (١٣/١٧وﻃبقات
الﻔقﻬاء الﺸاﻓعيﲔ ) ،(٧٨٠/٢واﺑن أﰊ العﺰ ﰲ ﺷﺮح العقيدة الﻄحاوﻳﺔ ) ،(٢٤٤/١واﺑن ﻗاﺿﻲ ﺷﻬبﺔ ﰲ ﻃبقات الﺸاﻓعيﺔ
) ،(٦٥/٢واﺑن العماد ﰲ ﺷﺬرات الﺬﻫب ) ،(٤١/٧والداوودي ﰲ ﻃبقات اﳌﻔسﺮﻳن ).(٢١٧/٢
)  ( ١ﺣاﺷيﺔ درء التعارض ).(١٦٠/١
)  ( ٢وﻗد أوردﻩ الدﻛتﻮر ﳏمد الﺰرﻛان ﺿمن الﻜتب الﱵ ﻻ ﺷﻚ ﰲ نسبتﻬا للﺮازي ،انﻈﺮ :الﻔﺨﺮ الﺮازي
وآراؤﻩ الﻜﻼﻣيﺔ والﻔلسﻔيﺔ ).(٧٨
رﻳﺦ اﻷدب العﺮﰊ ) (٣٦٨/٥ﻃبعﺔ اﳍيﺌﺔ العاﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ للﻜتاب.
) (٣

٥

والﺮازي ﱂ ﻳعنﻮن لﻜتاﺑه ﻫﺬا؛ ولﺬا ﺗنﻮعﺖ أﲰاؤﻩ ﰲ اﳌﺨﻄﻮﻃات؛ ﻓﻔﻲ ﺑعﻀﻬا :ذم
ﻛتاب للﻔﺨﺮ الﺮازي ﰲ ﺟﻮاب
لﺬات الدنيا ،وﰲ ﺑعﻀﻬا :ﲢقﲑ اللﺬات ،وﰲ ﺑعﻀﻬاٌ :
أسﺌلﺔ أﺣﻮال اللﺬات اﳌﻄلﻮﺑﺔ ﰲ الدنيا  ..إﱁ).(١

وﻗد ﻃبعه ﳏققه سم :رسالﺔ ذم لﺬات الدنيا.
وسبب ذلﻚ -وﷲ أعلم -أنه ﱂ ﻳﺼنﻔه ﺗﺼنيﻒ الﻜتب؛ وإﳕا ﻫﻮ ﺟﻮاب سﺆال ورد
إليه؛ ﺣيﺚ ﻗال ﰲ ﻣقدﻣته» :أﻣا ﺑعد ،ﻓقد سﺄلتﲏ عن أﺣﻮال اللﺬات اﳌﻄلﻮﺑﺔ ﰲ الدنيا،
والﻜﺸﻒ عن ﺣﺼﺮ أﻗساﻣﻬا «...؛ وعليه ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳنﺺ على اﲰه ﻛما ﻓعﻞ ﰲ ﻛتبه
اﳌﺼنﻔﺔ؛ ﻓاﺟتﻬد َﻣن ﺑعدﻩ ﰲ ﺗسميته.
وأنﺖ ﺗﺮى أن اﳌقدﻣﺔ ﺗﻔيد ﻣعﲎ اﻻسم الﺬي ذﻛﺮﻩ ﺷيﺦ اﻹسﻼم وﻏﲑﻩ ﻣن أﻫﻞ
العلم) :أﻗسام اللﺬات(.
وﻗد ﲰاﻩ الدﻛتﻮر ﳏمد الﺰرﻛان -اﳌتﺨﺼﺺ ﰲ ﺗﺮاث الﺮازي -أﻳﻀا ﺑـ) :أﻗسام
اللﺬات( ،ﰒ ﻗال» :وأعتقد أن ﻫﺬا الﻜتاب ﻫﻮ الﺬي ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑعﺾ اﳌﺆرﺧﲔ سم ذم
اللﺬات الدنيا ،أو ذم الدنيا«).(٢

)(٣
ﺿمنه ﻓيه ِﻣن آﺧﺮ آراﺋه.
وﻫﻮ ﻣن آﺧﺮ ﻣا ألّﻒ؛ ﻓقد ﻛتبه ﻗبﻞ وﻓاﺗه ﺑسنتﲔ ؛ ﻓما ّ



ﻧﻴﺎ :ﻧﻘﻠُهﺎ ﻋﻦ اﻟﺮازي ﻹﺳﻨﺎد اﳌﺘﺼﻞ.

وﻣن ذلﻚ:
 -١ذﻛﺮ اﺑن أﰊ أصيبعﺔ أنه ﲰﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات ﻣن ﺑدﻳﻊ الدﻳن البندﻫﻲ الﺬي ﲰعﻬا
ﻣن الﻔﺨﺮ الﺮازي).(٤
)  ( ١انﻈﺮ ﻣقدﻣﺔ اﶈقﻖ ).(٢٠٨-٢٠٥
)  ( ٢الﻔﺨﺮ الﺮازي وآراؤﻩ الﻜﻼﻣيﺔ والﻔلسﻔيﺔ ).(٧٩-٧٨
)  ( ٣ﺣيﺚ ّأرخ ﻛتاﺑته ﳍﺬا الﻜتاب ﰲ ﺷعبان سنﺔ أرﺑﻊ وستماﺋﺔ ﻛما ﰲ ﺧاﲤته ،انﻈﺮ ،(٢٦٥) :وﻛانﺖ
وﻓاﺗه سنﺔ سﺖ وستماﺋﺔ.
)  ( ٤عيﻮن اﻷنباء ﰲ ﻃبقات اﻷﻃباء ) .(٤٦٨ونقﻞ ﻫﺬا -أﻳﻀا -عن اﺑن أﰊ أصيبعﺔ :اﺑن ﻓﻀﻞ ﷲ
العمﺮي ﰲ ﻛتاﺑه ﻣسالﻚ اﻷﺑﺼار ) ،(٨٠/٩والﺼﻔدي ﰲ الﻮاﰲ لﻮﻓيات ).(١٨١/٤

٦

ﻓﻬﻬنا ليﺲ ﺑﲔ اﺑن أﰊ أصيبعﺔ والﺮازي إﻻ رﺟﻞ واﺣد!
 -٢ﻗال اﳌﻮصلﻲ ﰲ ﻛتاﺑه ﻗﻼﺋد اﳉمان ﰲ ﻓﺮاﺋد ﺷعﺮاء ﻫﺬا الﺰﻣان)» :(١أنﺸدﱐ
أﺑﻮ اﳌعاﱄ عبد اﳉبار ﺑن ﳏسن ﺑن ﻣﺰﱐ ﺑن عبد اﳉبار اﳉيلﻲ اﳍماﻣﻲ؛ ﻗال :ﻗﺮئ على
ﺷيﺨنا أﰊ الﻔﻀﻞ ﳏمد ﺑن عمﺮ الﺮازي لنﻔسه ،وأ أﲰﻊ «... :ﰒ ساق اﻷﺑيات.
وﻫﻬنا -أﻳﻀا -ليﺲ ﺑﲔ اﳌﻮصلﻲ والﺮازي إﻻ رﺟﻞ واﺣد!
 -٣لسان الدﻳن اﺑن اﳋﻄيب ﰲ ﻛتاﺑه اﻹﺣاﻃﺔ ﰲ أﺧبار ﻏﺮ ﻃﺔ) (٢عن ﺷيﺨه أﰊ
عبد ﷲ اﳌقﺮي ،ﻗال» :وﻗال ]اﳌقﺮي[ :أنﺸدﱐ ا اصﻲ ،ﻗال :أنﺸدﱐ اﻹﻣام ﳒم الدﻳن
الﻮاسﻄﻲ ،ﻗال :أنﺸدﱐ ﺷﺮف الدﻳن الدﻣياﻃﻲ ،ﻗال :أنﺸدﱐ ج الدﻳن اﻵﻣدي
]والﺼﻮاب :اﻷرﻣﻮي[ ﻣﺆلﻒ "اﳊاصﻞ" ،ﻗال :أنﺸدﱐ اﻹﻣام ﻓﺨﺮ الدﻳن لنﻔسه  «...ﰒ
ساق اﻷﺑيات.
ونقلﻬا عنه -أﻳﻀا -اﳌ ّقﺮي )اﳊﻔيد( ﰲ ﻛتاﺑه نﻔح الﻄيب ﻣن ﻏﺼن اﻷندلﺲ
الﺮﻃيب).(٣

 -٤الﺸاﻃﱯ ﰲ ﻛتاﺑه اﻹﻓادات واﻻنﺸادات) (٤ﺣيﺚ ﻗال» :أنﺸدﱐ الﺸيﺦ الﻔقيه
القاﺿﻲ اﻷعدل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏمد ﺑن عمﺮ ﺑن علﻲ القﺮﺷﻲ اﳍاﴰﻲ أﺑقاﻩ ﷲ ﰲ الساﺑﻊ
والعﺸﺮﻳن لﺬي اﳊﺠﺔ ﻣن عام سبعﺔ وﲬسﲔ وسبعماﺋﺔ ﻗال أنﺸدﱐ أﰊ ،ﻗال أنﺸدﱐ
ﺷﺮف الدﻳن الدﻣياﻃﻲ ،ﻗال أنﺸدﱐ ج الدﻳن اﻷرﻣﻮي ﻗال أنﺸدﱐ اﻹﻣام ﻓﺨﺮ الدﻳن
ﳏمد ﺑن عمﺮ الﺮازي لنﻔسه  «...ﰒ ساق اﻷﺑيات.


ﻟثﺎ :ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠى إثﺒﺎ ﺎ ﰲ ﻛﺘﺒهﻢ ﻣﻨسﻮﺑﺔً إﻟﻴﻪ ﺑﻼ إﻧﻜﺎر.
) (١

).(٨٤/٥

) (٢

).(٢٢٢/٢
).(٢٣٢/٥
).(٨٥-٨٤

) (٣
) (٤

٧

وﳑن أوردﻫا)- (١وﻣنﻬم ﻣن ﺗقدم:-
 -١ﻗﻮت اﳊمﻮي ﰲ ﻣعﺠم اﻷد ء ٢٥٩٠/٦
 -٢اﳌﻮصلﻲ ﰲ ﻗﻼﺋد اﳉمان ٨٤/٥
 -٣اﺑن أﰊ أصيبعﺔ -ﻛما ﺗقدم -ﰲ عيﻮن اﻷنباء ﰲ ﻃبقات اﻷﻃباء ٤٦٨
 -٤اﺑن الساعﻲ ﰲ الدر الﺜمﲔ ٢٤١
 -٥اﺑن ﺧلﻜان ﰲ وﻓيات اﻷعيان ٢٥٠/٤

)(٢

 -٦أﺑﻮ الﻔداء اﳌلﻚ اﳌﺆﻳد ﰲ اﳌﺨتﺼﺮ ﰲ أﺧبار البﺸﺮ ١١٢/٣
 -٧الﺬﻫﱯ ﰲ رﻳﺦ اﻹسﻼم ٤٠/١٣
 -٨اﻷدﻓﻮي ﰲ البدر الساﻓﺮ عن أنﺲ اﳌساﻓﺮ ٨٨٧/٢
 -٩اﺑن ﻓﻀﻞ ﷲ العمﺮي ﰲ ﻣسالﻚ اﻷﺑﺼار ٨٠/٩
 -١٠اﺑن الﻮردي ﰲ رﳜه ١٢٥/٢
 -١١الﺼﻔدي ﰲ الﻮاﰲ لﻮﻓيات ١٨١/٤
 -١٢الياﻓعﻲ ﰲ ﻣﺮآة اﳉنان ٩-٨/٤
 -١٣اﺑن السبﻜﻲ ﰲ ﻃبقات الﺸاﻓعيﺔ الﻜﱪى ٩٦/٨
 -١٤اﻹسنﻮي ﰲ ﻛتاﺑه اﳌﻬمات ﰲ ﺷﺮح الﺮوﺿﺔ والﺮاﻓعﻲ ٢٨٧/١
 -١٥اﺑن ﻛﺜﲑ ﰲ البداﻳﺔ والنﻬاﻳﺔ  ،١٣/١٧وﰲ ﻃبقات الﻔقﻬاء الﺸاﻓعيﲔ ٧٨٠/٢
 -١٦الﺸاﻃﱯ -ﻛما ﺗقدم -ﰲ اﻹﻓادات واﻹنﺸادات ٨٥-٨٤
 -١٧اﺑن أﰊ العﺰ اﳊنﻔﻲ ﰲ ﺷﺮح العقيدة الﻄحاوﻳﺔ ٢٤٤/١
 -١٨اﺑن الﻮزﻳﺮ ﰲ العﻮاصم  ،١٠٢/٢والﺮوض الباسم .(٣)٣٤٨/٢
 -١٩اﺑن اﳌلقن ﰲ العقد اﳌُﺬﻫب ﰲ ﻃبقات ﲪلﺔ ا َﳌﺬﻫب ١٥٠
) (١
) (٢
) (٣

سﻮى ﺷيﺦ اﻹسﻼم اﺑن ﺗيميﺔ واﺑن القيم رﲪﻬما ﷲ.

اﳋﺮاصﻮن ﻧﻪ صﺎﺣب اﻷﺑﻴﺎت!
وﻫﺆﻻء اﳋﻤسﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﻮن زﻣﻨﺎ ﻋﻠى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺬي ا ﻤﻪ ّ
واﻛتﻔى ﻓيﻬما لبيﺖ اﻷول.

٨

العليمﻲ ﰲ التارﻳﺦ اﳌعتﱪ ١٦٣/٣
ُ -٢٠
 -٢١الداوودي ﰲ ﻃبقات اﳌﻔسﺮﻳن ٢١٨/٢
 -٢٢الﻄيب ﳐﺮﻣﺔ اﳍِﺠﺮاﱐ ﰲ ﻗﻼدة النحﺮ ٢٤/٥
 -٢٣اﺑن العماد ﰲ ﺷﺬرات الﺬﻫب ٤٢/٧
ﻓﻬﺆﻻء أﻛﺜﺮ ﻣن عﺸﺮﻳن عاﳌا -ﻣن الﺸاﻓعيﺔ وﻣن ﻏﲑﻫم -ﺟﺰﻣﻮا ﺑنسبﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات
إﱃ الﺮازي ،وﱂ ﻳﱰددوا ﰲ إﺿاﻓتﻬا إليه ،وﻣنﻬم ﻣن ﺗﻮﰲ ﻗبﻞ وﻻدة اﺑن ﺗيميﺔ!
وﻫﺬﻩ أﻛﺜﺮ ﻣن عﺸﺮﻳن ﻣﺼدرا أوردت اﻷﺑيات ﺑﻼ أدﱏ ﺗﺸﻜيﻚ ﰲ نسبتﻬا إليه.
ولﻮ ﺷﺌﺖ أن أستﺰﻳد لﻔعلﺖ ،وﻓيما سقته الﻜﻔاﻳﺔ.
واﳋﻼصﺔ :أن القﻮم ﻗد نﻔﺮوا أﺷد النﻔﺮة ﻣن ﺛبﻮت ﻫﺬﻩ اﻷﺑيات عن إﻣاﻣﻬم الﺮازي،
وﺗﺰﻫد ﻓيه؛ لﻜنﻬم
ﻓتسارعﻮا إﱃ ادعاء ﺑﺮاءﺗه ﻣنﻬا؛ ﻷ ا ﺗﻐمﺰ ﻣنﻬﺠﻬم الﻜﻼﻣﻲ ﻣن ﻗناةّ ،
ﱂ ﺗﻮا ﺑﻄاﺋﻞ؛ ﻓﺜبﻮ ا عنه ﻻ ﻳقبﻞ التﺸﻜيﻚ.
وأﻫدى ﻣن ﻫﺬا وأرﺷد :أن ﻳتحلﻮا ﻹنﺼاف ،وﻳتﺠﺮدوا لقبﻮل اﳊﻖ ،ﰒ أن ﻳنتﻔعﻮا
لﻮصيﺔ ،وﻳتعﻈﻮا ﳌﻮعﻈﺔ ،والسعيد ﻣن ُوعظ ﺑﻐﲑﻩ.
ﺿا أﺑياﺗه ﺗلﻚ:
وأﺧﺘﻢ ﲟا ﻗلتُه ﻣعا ِر ً
نعم؛ ﱂ ﻳﻔدك
ُ
عمﺮك ﻛلﱠهُ
البحﺚ َ
ﻷنﻚ ﻗد ﺟاﻓيﺖ سنﺔَ ٍ
أﲪد
َ ُ
سينﺠﻮا ﺑﻐﲑﻫا
س أ ْن
ُ
ﻳﻈن أ ٌ
ُ

ﻚ اﳍﺬ َن :ﻗيﻞ وﻗالﻮا
سﻮى ﲨعِ َ
ﱡﻼل
ﻒ سنته ﻫم الﻀ ُ
وﻣن َﳚ ُ
بال
وﺧ ُ
وذاك لعمﺮي ﺧيبﺔٌ َ

أسﺄل ﷲ اﳌعاﻓاة ﻣن اﻷﻫﻮاء ،والﺜبات على السنﺔ والتﻮﺣيد ،واﳍداﻳﺔ لﻀال
اﳌسلمﲔ.
واﳊمد رب العاﳌﲔ ،صلى ﷲ وسلم على نبينا ﳏمد ،وعلى آله وصحبه
أﲨعﲔ.
وﻛﺘﺒﻪ :أ.د .صﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋثﻤﺎن ﺳﻨﺪي
اﳋاﻣﺲ ﻣن ﺷعبان ١٤٤٢ﻫـ ،ﰲ ﻃيبﺔ

٩

