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 ارحميما كما ربياني صغيرا.فربي  لى كالدم الحبيبيف، مف لـ يبخال عمي بالرعاية كالعناية ،إ

 

 .كالتفاني الصبر الغالية، مف كانت مثاؿ لى زكجتي إ

 

 عزاء، رفاؽ الذاكرة كالعمر.خكاني األإلى إ

 

 ف يجعميـ جندا مف جنده.أالدم، سائال اهلل عز كجؿ أك لى إ

 

 جزاىـ اهلل عني خير الجزاء. خكاني في الدعكة ،ا  لى مشايخي الكراـ ك إ

 

ياىـ في الفردكس األعمى مع النبييف كالصديقيف كالشيداء.سأؿ اهلل اف أ  يجمعني كا 
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 إق رارٌ 

اثي ت إلى مى يا قيدٍّ أيقرُّ أنا ميعدُّ ىذه الرٍّسىالة أن   اًجٍستير، كأن يا نتيجة أٍبحى ة المى امعىة القيٍدس؛ لنىٍيًؿ دىرجى ى جى

ة باٍستثناء ما تم   ـ لنيؿ درجة قد  لـ يي  ،أك أم جزء منيا دٍّراسة،اإلشارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه ال تالخاص 
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 شكر وعرفان

نعميا عمي، مف تكفيؽ كتيسير في جميع أمكرم، كعمى ما أنعمو أيكافي نعمو التي  حمد اهلل حمدان أ

 يجعمو في ميزاف حسناتي. أفعمي مف إتماـ ىذا البحث، سائال مكالم 

رشاد إلتماـ ىذه الرسالة كأشكر الدكتكر المشرؼ سعيد القيؽ عمى ما قدمو مف ، كعمى ما نصح كا 

 كرسو مف كقت كجيد .

 مف عناية ككقت لمناقشة ىذه الرسالة كالتعميؽ عمييا.  عمى ما قدمتو لجنة المناقشة كأشكر 

ـ كجيدىـ في سبيؿ العمـ كمية الدعكة في جامعة القدس عمى ما قدمكا مف عممي أساتذةكما أشكر 

 شكرىـ عمى رقي التعامؿ كليف الجانب.أكنشره، ك 

خكاني في الكمية عمى حسف كطيب صحبتيـ، كعمى ساعات جميمة  قضيناىا معا، فما كأشكر زمالئي كا 

 بخمكا بيا بعكف اك نصيحة.

 جزى اهلل عز وجل الجميع عني خيرا

 
  



 ج 

 ممخص 

في االستدالؿ عمى العقائد  رحمو اهلل تعالى الى بياف منيج االماـ الغزاليتيدؼ ىذه الرسالة 
لتي عنيت لممدارس اكجو االختالؼ كالتشابو بيف منيجو كالمناىج المختمفة أبياف مع  سالمية،اإل

حيث عممت الدراسة عمى بياف المنيج الذم سار عميو ، كمقدار تأثره بيذه المدارس ،العقيدةبدراسة 
 . ، كالسمات العامة التي ميزت منيجولممسائؿ العقدية الغزالي في تقريره

كاف  مع ما ،ر العمماء في العالـ االسالميكباكأحد الغزالي  االماـ مية البحث مف مكانةأىكتنبع 
 ضافة لبركزإ، أيضا العالـ االسالمي، بؿ كعمى الفكر الغربيليس فقط عمى  ،مف تأثير لنتاجو الفكرم

، سمكب كمنيج متميزأب المنحرفةدارس العقدية مالعمكـ العقدية كردكده عمى الفرؽ كالالغزالي في  ماـاإل
 براز ىذا المنيج كدراستو.إمف الميـ كاف يشيد لو بذلؾ كتبو كمؤلفاتو في مجاؿ العقيدة، لذلؾ 

ثـ عممت عمى  كتبو المختمفة، فياء الغزالي العقدية ر آبتتبع  ،كاتبعت في ىذا البحث المنيج االستقرائي
الخط الزمني لكتبو المؤلفة، ألستنبط مع مراعاة شكؿ منيا، أكتكضيح ما مقابمة النصكص كتحميميا 

 كسمات ىذا المذىب.في االستدالؿ عمى المسائؿ العقدية اخيرا منيجو 
كتراثو ماـ الغزالي كعصره باال كؿفي الفصؿ األ عرفت، حيث كقد قسمت ىذه الدراسة الى ثالثة فصكؿ

تفاؽ كاالختالؼ بيف منيجو الصكفية مبينا نقاط اإلب ي الفصؿ الثاني عالقة الغزاليذكرت ف الفكرم، ثـ
و مكقف مكضحا، كفي الفصؿ الثالث ذكرت عالقة الغزالي بعمـ الكالـ كمنيج بعض المدارس الصكفية

نتسابو لمدرسة األ منو ك  .شاعرةردكده عمى الفالسفة كا 
مكقفو مف الفرؽ العقدية ، مع بياف كخمصت في نياية البحث الى تميز الغزالي كمنيجو في االستدالؿ

االشاعرة كالصكفية في االستدالؿ كيخالفيـ ف منيجو يتقاطع في بعض جكانبو مع منيج أك  ،المختمفة
ألقكاؿ الفالسفة كمنيجيـ نكاره إع ،م عف باقي المناىج مختمفان  متفردان القضايا، فكاف منيجو  بعض في

 العقؿ.عمى  كميان  تمادان إعالمعتمد في بياف العقيدة 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to explain Imam al-Ghazali’s approach in deducing the 

Islamic beliefs, with a statement of the differences and similarities between his method 

and the different approaches of the other Islamic theological schools that were concerned 

with the study of the faith, and the extent of its influence on his thoughts, in order to 

clarify his methodology, showing its characteristic. 

The importance of the research stems from Al-Ghazali's position as one of the leading 

scholars in the Islamic world, with his intellectual output having an impact not only on the 

Islamic world, but also on Western thought, in addition to Al-Ghazali's emergence in the 

theological sciences and his responses to the deviant sects and schools, which is obvious in 

his books in the field of faith. 

In this research, I followed the inductive method by following the views of al-Ghazali in 

his various books. Then I worked on reviewing the texts, analyzing them and clarifying 

them, taking into account the timeline of his writings. Finally, I deduced the characteristics 

of his approach.  

The study was divided into three chapters. In the first chapter I introduced al-Ghazali, his 

era and his intellectual heritage. The second chapter studied the relationship between al-

Ghazali and Sufism, indicating the points of agreement and differences between his 

approach and the approach of some Sufi orders. In the third chapter I highlight his 

responses to the philosophers, his affiliation to the Ash'ari school, and his thoughts about 

theology.  

I conclude at the end of the research that it was obvious the uniqueness of al-Ghazali’s 

approach and its distinctive characteristics, clarifying his position of the theological 

schools, while his approach intersects in some aspects with the approach of the al-Ash'ari 

school and Sufism, its contradicting them in some cases.with a denial of philosopher's 

methodology, which depended totally on mind. 
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 مقدمة

ًمٍف سىيٍّئىاتً  كًر أىٍنفيًسنىا كى نىعيكذي ًباهلًل ًمٍف شيري نىٍستىٍغًفريهي، كى نىٍستىًعينيوي كى ٍمدى ًلمًو نىٍحمىديهي كى ٍف يىٍيًدًه إف  اٍلحى اًلنىا، مى  أىٍعمى

ٍف ييٍضًمٍؿ فىالى ىىاًدم لىوي، كىأىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإال  اهللي  مى كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي، كىأىٍشيىدي أىف  اهللي فىالى ميًضؿ  لىوي، كى

ٍبديهي كىرىسيكليوي. م دنا عى  ميحى

{)آؿ عمراف: ؽ  تيقىاًتًو كىالى تىميكتيف  ًإال  كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى  (102}يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ات قيكا الم وى حى

ـي ال ًذم خى  ب كي ًنسىاءن }يىا أىيُّيىا الن اسي ات قيكا رى االن كىًثيرنا كى بىث  ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي

ًقيبنا{)النساء: ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإف  الم وى كىافى عى ا  (1كىات قيكا الم وى ال ًذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

ـٍ }يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا ات قيكا  يىٍغًفٍر لىكي ـٍ كى الىكي ـٍ أىٍعمى قيكليكا قىٍكالن سىًديدنا * ييٍصًمٍح لىكي ٍف ييًطًع اهللى  اهللى كى مى ـٍ كى ذينيكبىكي

 (71، 70كىرىسيكلىوي فىقىٍد فىازى فىٍكزنا عىًظيمنا{)األحزاب: 

 أىم ا بىٍعدي:

ٍيرى اٍليىٍدًم ىىٍدمي  ًديًث ًكتىابي اهلًل، كىخى ٍيرى اٍلحى شىر  األيميكًر  فىًإف  خى م دو صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، كى ميحى

الىلىةو في الن اًر. كيؿ  ضى الىلىةه، كى كيؿ  ًبٍدعىةو ضى كيؿ  ميٍحدىثىةو ًبٍدعىةه، كى  ميٍحدىثىاتييىا، كى

 كبعد:

اف ىمية في حياة الفرد المسمـ، فيي عنك أفإف العقيدة االسالمية نالت عناية عمماء األمة لما ليا مف 

تميزه عف غيره، كىي الصفة المميزة لممجتمع المسمـ عف باقي المجتمعات كاألمـ، لذلؾ تكجيت جيكد 

عمماء األمة لمدفاع عف ىذه العقيدة في كجو الشبيات المضمة كالفرؽ المنحرفة كالعقائد الدخيمة، كعممكا 



 و 

لما جاء بو القرآف الكريـ كالسنة  عمى بياف العقيدة اإلسالمية الصافية كما فيميا السمؼ الصالح، ككفقان 

 النبكية الشريفة.

كقد كاف اإلماـ الغزالي رحمو اهلل تعالى مف ىؤالء العمماء المنافحيف عف العقيدة، الراديف لشبيات الفرؽ 

التي زاغت كأضمت، فعمؿ عمى الرد عمى شبيات ىذه الفرؽ، فرد عمى الباطنية، كرد شبيات 

المنيج األفضؿ لحفظ العقيدة، مراعيا بذلؾ عمـ العالـ كبساطة العامي، الفالسفة، كبيف لألمة ما رآه 

 بقدر الحاجة كالمصمحة. فكاف خطابو مكجيان 

كلما لمغزالي مف مكانة في االمة االسالمية، كلما نالتو مؤلفاتو مف القبكؿ كاالنتشار، جاء ىذا البحث 

المدارس كالفرؽ العقدية في عصره، فكانت ليبيف منيجو في دراسة العقيدة كتقريرىا، كبياف مكقفو مف 

 الرسالة بيانا لمنيج االستدالؿ عمى العقائد اإلسالمية عند اإلماـ الغزالي. 

 :أىمية البحث

سالمية المختمفة فمنيج مدرسة اف المناىج المتبعة في االستدالؿ عمى العقيدة تتنكع بتنكع المدارس اال

كقد تتقاطع ىذه  كالتي بدكرىا تختمؼ عف المنيج الصكفي،ثر يختمؼ عف منيج المدرسة الكالمية األ

 المدارس فيما بينيا كقد يجمع العالـ بيف بعضيا في االستدالؿ عمى العقيدة كبيانيا.

ف العقيدة لما ليا مف اىمية قد حظيت بعناية عمماء االمة عمى مر العصكر فتنكعت تبعا لذلؾ إ

تيا كبيانيا كالردكد عمى الطعكف الكاردة عمى العقيدة اكظير التمايز في تجمي، المناىج كالمصنفات

فكاف لمعمماء الدكر االىـ في الدفاع عف ثكابت العقيدة كدفع  كبياف فساد العقائد المختمفة ، ،االسالمية

 الشبيات التي كجيت ليا.

القرف في  حد مجددم العمكـ الشرعيةأعالـ االماـ الغزالي الذم يعتبر ككاف مف ىؤالء االئمة اال

كالذم كاف لو دكر بارز في العديد  ،سالميةمة اإلئمة العظاـ في تاريخ األحد األأك  ،الخامس اليجرم



 ز 

فألؼ المؤلفات  مف العمكـ الشرعية كباألخص في مجاؿ العقيدة كالرد عمى المذاىب العقدية الباطمة ،

مة فكاف عالمة فارقة في تاريخ األ صكؿ الديف كالرد عمى المذاىب كالنحؿ الباطمة ،أالمختمفة في بياف 

 بالدراسة كالتقصي. ككاف منيجو حريان 

صكلو التي سار عمييا ألذلؾ جاء ىذا البحث ليبيف منيج االماـ الغزالي كيبيف طريقتو في االستدالؿ ك 

و ئنتمااكصكفيف بالتصكؼ مع كمقدار تأثره بالمناىج المكجكدة في عصره بصفتو احد العمماء الم

 .ةشعرياأل لممدرسة

 سباب اختيار البحث:أ

ف كتب الغزالي ال ا  ك  ،ره عمى الفكر االسالميأثال ينكر احد دكر الغزالي كمكانتو بيف عمماء االمة ك 

كال يزاؿ العمماء ينيمكف مف كتبو كيتدارسكنيا بيف ، عمى عمـ الرجؿ كعمؽ فكره ك قكة ذىنو تزاؿ شاىدةن 

 كافكاره. رائوآل مؤيدناقد ك 

كالذم  ،صحاب المذاىب الباطنيةأالغزالي في ردكده عمى الفالسفة ك ف الجانب العقدم الذم تميز بو ا  ك 

برز أف المحكر العقدم مف أظيار لحؽ ألكبر دليؿ عمى ا  تناكلو في كتبو المختمفة ما بيف دفع لشبية ك 

ف الجانب الصكفي التربكم أكما  مع تعدد العمكـ التي تناكليا في كتبو،محاكر التي برز بيا الغزالي ال

ة في شخصية كفكر الغزالي ج االشعرم كاف مف الجكانب الرئيسضافة الى الجانب العقمي ممثال بالمنيإ

 العالـ .

كما نقؿ  فمف حاكـ عميو بأنو مف المتصكفة المغاليف ،راء العمماء في الغزالي قد تشعبت كتعددتآف إ

ف أك  عالـ النبالء،ماـ الغزالي في كتابو سير ألإلماـ الذىبي عف القاضي عياض عند ترجمتو اإل

حد المصادر لمتمقي ألياـ منيجو العقدم ىك منيج صكفي بحت مبني عمى كحدة الكجكد كككف اإل

ف طريقتو أك  دلة العقمية،حد المتكمميف المثبتيف لمعقيدة بالطرؽ كاألأخر حكـ عميو بككنو ألى إ العقدم،



 ح 

كحكـ عميو  ،شاعرةحيث عده ابف تيمية أحد متكممي األ ،المتكمميف كالفالسفةثبات العقائد طريقة إفي 

 ثبات العقائد.إالبعض بالمزج بيف الطرؽ المختمفة في 

الذيف لـ يتأثر بيـ العالـ االسالمي فقط بؿ تأثر بيـ العالـ  ،عالـاال األئمة دأحالغزالي  عتباركال

ذا البحث ليبيف منيجو العقدم في جاء ى تاريخ البشرية،عظـ المفكريف في أمف  العتبارهك  الغربي،

 بيف منيجو كالمدارس العقدية التي كجدت في زمانو. أك االختالؼ كليبيف مقدار التطابؽ ثبات العقائد،إ

 :أىداف البحث

 .سالمية في االستدالؿ عمى العقيدة في عصر الغزاليطاء نبذة عف مناىج بعض المدارس اإلإع-1

 االماـ الغزالي العقدم كالمناىج التي تأثر بيا.بياف منيج -2

 بياف مكاطف االختالؼ كاالفتراؽ بيف المدارس العقدية كمنيج االماـ الغزالي .-3

 بياف اثر االماـ الغزالي عمى العمكـ العقدية.-4

 :البحثفي متبع المنيج العممي ال

 االستقرائي التحميمي االستنباطيالمنيج 

رأيو فييا  مبينان في كتبو المختمفة القضايا العقدية التي تناكليا راء الغزالي في آ حيث عممت عمى استقراء

مع ، بعضيا عمى مقابمة ىذه النصكص مع  ، ثـ عممتالذم تبناه عند بيانو لممسائؿ العقديةكمنيجو 

نو منيج أما تبيف لي  مستنبطان ، كضيح ما استشكؿ منيالتؿ المطركحة ئيراد اقكاؿ لمعمماء في المساإ

 االماـ الغزالي في االستدالؿ عمى العقائد .

يراد االقتباسات مف ا  ك  البحث حيثما كردت،في حاديث الكاردة كقد عممت في بحثي ىذا عمى تخريج األ

  اجتزاء.العالـ مف المسألة مف غير كتب العمماء كاممة عند الحاجة لتكضيح مكقؼ 



 ط 

 الدراسات السابقة:

ماـ الغزالي في االستدالؿ عمى العقيدة عمى الرغـ مف كثرة بالبحث عف منيج اإلجد دراسة عنيت ألـ 

الكتب كالرسائؿ التي تناكلت فكر كمؤلفات الغزالي كذلؾ لتعدد الجكانب التي قد يتناكليا الباحثكف مف 

 دل الى تعدد كتبو كمؤلفاتو.أفكر الغزالي كتعدد العمـك التي برع بيا الغزالي مما 

مف الجكانب العقدية عند  حيانا جانبان أقدم عند االماـ الغزالي مبرزيف العمماء الجانب العكقد تناكؿ 

 :فمف ذلؾ ،مف كتبو بالشرح كالتعميؽ ف كتابان يتناكلك  حيانان أك  ،الغزالي

كتاب شرح عقيدة االماـ الغزالي لمشيخ احمد زركؽ كىك شرح لمتف قكاعد العقائد لالماـ الغزالي  -1

 حياء عمـك الديف .إكتابو  كالذم اكرده في

رسالة بعنكاف منيج اإلماـ محمد بف محمد الغزالي في عرض العقيدة عمى الصغير كالعامي مف  -2

لجاـ العكاـ عف عمـ الكالـ كىي ر  خالؿ كتابيو قكاعد العقائد  عداد سميح قرقش.إسالة ماجستير مف كا 

كرسالة ماجستير اخرل بعنكاف آراء اإلماـ أبي حامد محمد بف محمد الغزالي الكالمية في كتابو  -3

فيذه امثمة عمى بعض الكتب كالرسائؿ التي تناكلت بعض  حمد الدليمي،أعداد إقكاعد العقائد مف 

، لعقيدةجد دراسة عنيت ببياف منيجية الغزالي في االستدالؿ عمى اأكلـ  مؤلفات الغزالي العقدية،

 كمكقفو مف المدارس العقدية التي كجدت في عصره.

لمدكتكر عبدالمطيؼ محمد العبد بعنكاف قكاعد عمى كتاب  اطمعت بعد فراغي مف البحثكقد  -4

العقائد اإلسالمية عند اإلماـ الغزالي، ذكر فيو أراء اإلماـ الغزالي في أركاف اإليماف مثؿ العمـ بصفات 

 مف غير تفصيؿ في منيجو في االستدالؿ عمى ىذه العقائد. ،نى اإليمافاهلل كأفعالو كقكلو في مع
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 االول الفصل
______________________________________________________________ 

 التعريف باالمام الغزالي وعصره
 

 مام الغزالي ونتاجو الفكرياإلحياة :  االول المبحث

ة الي نسبة إلى مينىك محمد بف محمد بف محمد بف أحمد الطكسي المعركؼ بالغزالي ، كيعرؼ بالغزٌ 

صناعة الغزؿ، أك إلى بمدتو، حيث كاف يعيش في بمدة غزالة في طكس، كيعرؼ أيضان  أبيو كىي

 .بالطكسي نسبةن إلى بمدة طكس المكجكدة في خراساف في إيراف

 .في نفس البمدةيغزؿ الصكؼ كيبيعو في دكانو  ق( ككاف كالده450كلد بطكس سنة )

الغزالي الشيخ اإلماـ البحر حجة اإلسالـ أعجكبة الزماف زيف الديف أبك حامد محمد )قاؿ عنو الذىبي: 

بف محمد بف محمد بف أحمد الطكسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيؼ كالذكاء المفرط تىفىق و ببمده 

مدة أكالن ثـ تحكؿ إلى نيسابكر في مرافقة جماعة مف الطمبة فالـز إماـ الحرميف فبرع في الفقو في 

 .(1)(قريبة كمير في الكالـ كالجدؿ حتى صار عيف المناظريف... 

ككاف يحضر مجالس الفقياء كيجالسيـ، كيقكـ عمى  محبا لمعمـ كالعمماء، متجيا لمصكفية،كاف أبكه 

ف يتعمـ أفحرص عمى  ،لديو رغبة كحب شديد لمعمـ إنفاقو، ككاف  عمى يقدرما عمييـ خدمتيـ، كينفؽ 

كلما ، بنو أحمد كاعظان مؤثران في الناسإ، ككاف صكليالفقيو األ بنو أبك حامدإفكاف  كمحمد،كلداه احمد 

                                                           

ىػ / 1422)مؤسسة الرسالة ، 323،ص  9النبالء، ج محمد بف أحمد بف عثماف، سير اعالـ الذىبي، (1)
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لو بتعميميما كاالنفاؽ عمييما مما ترؾ  مكصيان كٌصى بيما إلى صديؽ لو متصٌكؼ، أقربت كفاة أبييما، 

صكفٌي عمى تعميميما قبؿ ال، فمما مات أرغبة منو في استدراؾ ما فاتو مف العمـ بتعميـ كلديو مف الماؿ،

فأشار عمييما  ما خٌمفيما ليما أبكىما مف األمكاؿ، كلـ يستطع الصكفٌي اإلنفاؽ عمييما، ذحتى نف

ففعال ذلؾ ككاف ىك السبب في عمك  سباب المعاش كالقكت،أبالمجكء الى مدرسة ليتحصؿ ليما 

 .(1)(فأبى أف يككف ًإاٌل هللطمبنا اٍلعمـ لغير اهلل )درجتيما، ككاف الغزالٌي يىحكي ىذا كيقيكؿ: 

فأخذ الفقو عف اإلماـ  كابتدأ طمبو لمعمـ في صغره ،أخذ الغزالي عممىو عف عدد مف األعالـ الكبار، 

ثـ رحؿ في  ،ثـ رحؿ إلى جرجاف كتمٌقى العمـ عمى يد الشيخ اإلسماعيميفي طكس،  (2)كانياذأحمد الر 

كتعٌمـ  ،ق(478)تإماـ الحرميف أبي المعالي الجكينيكأخذ أصكؿ الفقو عف  ىػ إلى نيسابكر،473عاـ 

مف ككاف  منو مختمؼ أنكاع العمـك مثؿ: فقو الخالؼ، كفقو الشافعية، كأصكؿ الفقو حتى اجتيد فييا،

ؽ، كأخذ كذلؾ عف الفضؿ بف محمد دبحر مغ بأنو الذم كصفو، فضؿ تالميذ االماـ الجكينيأ

تصكؼ كقد القشيرم، كالذم اشتير في زمانو حتى صار مقصد طالبي ال، تمميذ أبي القاسـ (3)الفارمذم

 .أخذ عنو الغزالي التصكؼ

ىػ، سافر الغزالي إلى بغداد، كبحكـ قربو مف نظاـ الممؾ الكزير  478بعد كفاة اإلماـ الجكيني سنة 

صكلو كسائر تعاليـ آنذاؾ، فقد ابتدأ الغزالي بالتدريس في المدارس النظامية ببغداد، كاف يدٌرس الفقو كأ
                                                           

، 2)دار المعرفة، لبناف،ط194، ص 6السبكي،عبد الكىاب بف تقي الديف،طبقات الشافعية الكبرل، ج (1)
 (بدكف تاريخ

اًمد الراذكاني (  2) م د الطكسي أىبيك حى ة ثـ   كراذكاف،أىٍحمد بف ميحى ٍفتيكحى برىاء ميٍيممىة ثـ  ألؼ سىاًكنة ثـ  ذاؿ ميٍعجمىة مى
مىٍيًو قبؿ رحمتو ًإلىى ، كىىىذىا الراذكاني أحد أىٍشيىاخ اٍلغىزاًلٌي ًفي اٍلًفٍقو،كىاؼ ثـ  ألؼ ثـ  نكف مف قرل طكس تفقو عى

رىمىٍيفً  اـ اٍلحى  (91، ص 4الكبرل، ج الديف،طبقات الشافعية السبكي،عبد الكىاب بف تقي .)ًإمى
ًمي   أىبيك الفىارٍمًذمُّ  (3) م دو  بفي  الفىٍضؿي  عى ـي ، الخيرىاسىاًنيُّ  ميحى ا ، اإًلمى ٍكًفي ًة، شىٍيخي  الكىًبٍيري ًمي   أىبيك الصُّ م دو  بفي  الفىٍضؿي  عى  ميحى

، ، الفىارمًذمُّ ًلدى ، الكىاًعظي  الخيرىاسىاًنيُّ ًبٍيعو  ًفيكتكفي  مائىة كىأىٍربىعً  سىٍبعو  سىنىةى  كي سىٍبًعٍيفى  سىٍبعو  سىنىةى  اآلًخًر، رى مائىة  كىأىٍربىعً  كى
/  ىػ1422، الرسالة مؤسسة) 565 ،ص 18ج النبالء، اعالـ سير عثماف، بف أحمد بف محمد الذىبي،)

 (جزء24ـ،2001
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الشريعة اإلسالمية، كبقي في التدريس مٌدة أربع سنكات، حتى اشتيير بيف الٌناس كصار مقصدنا لطالب 

رأيت الغزالي ببغداد يحضر درسو )العمـ مف شتى البقاع اإلسالمية، قاؿ اإلماـ أبك بكر بف العربي: 

 .(1)(ـأربعمائة عمامة مف أكابر الناس كأفاضميـ يأخذكف عنو العم

انيمؾ الغزالي في البحث كاالستقصاء كالرٌد عمى الفرؽ المخالفة بجانب تدريسو في المدرسة النظامية، 

ـٌ نقده فأٌلؼ كتابو "مقاصد الفالسفة" يبيٌ  كتابو "تيافت الفالسفة" مياجمان في ف فيو منيج الفالسفة، ث

الباطني )كىـ اإلسماعيمية( الذم كاف منتشران ثـٌ تصٌدل الغزالي لمفكر ، الفمسفة كمبٌينان تيافت منيجيـ

 485، حتى أٌنيـ قد اغتالكا الكزير نظاـ الممؾ عاـ كالذيف كاف ليـ اثر في الحياة السياسية ،في كقتو

، كتيكفي بعده الخميفة المقتدم بأمر اهلل، فمما جاء الخميفة المستظير باهلل، طمب مف ـ1091ىػ المكافؽ 

طنية في أفكارىـ، فأٌلؼ الغزالي في الرٌد عمييـ كتب "فضائح الباطنية" ك"حٌجة الغزالي أف يحارب البا

 ."الحؽ" ك"قكاصـ الباطنية

ىػ،  489ىػ، ثـ عاد منيا إلى دمشؽ فدخميا سنة  488أكالن مف بغداد إلى الحج سنة  الغزالي خرج

دمشؽ معتكفان في جامعيا، ثـ  فمبث فييا أيامان، ثـ تكٌجو إلى القدس، فجاكر فييا مٌدة، ثـ عاد كبقي في

، كاستمٌر يجكؿ في كما أكرد السبكي في كتابو طبقات الشافعية الكبرل رحؿ كزار اإلسكندرية في مصر

 .البمداف حتى عاد إلى بغداد لمتدريس فييا

ف يطمع الخميفة كجممة أدبر نفسي سفر الشاـ حذرا أكأظيرت عـز الخركج إلى مكة كانا يقكؿ الغزالي:) 

األصحاب عمى عزمي في المقاـ بالشاـ فتمطفت بمطائؼ الحيؿ في الخركج مف بغداد عمى عـز أال 

در الكفاؼ كقكت األطفاؿ، خر إال قدغداد، ما كاف معي مف الماؿ كلـ أأعاكدىا أبدا... ففارقت ب

                                                           

األرناؤكط،عبد )ت. محمكد  576ابف العماد العكرم،عبد الحي بف احمد،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ص (1)
 (11ـ،ج 1986 -ىػ  1406، 1القادر األرناؤكط،دار ابف كثير، دمشؽ ، بيركت،ط.
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يأخذه  ف ماؿ العراؽ مرصد لممصالح، لككنو كقفا عمى المسمميف، فمـ أر في العالـ ماالن أترخصا ب

ثـ دخمت الشاـ كأقمت بيا قريبا مف  سنتيف ال شغؿ ). كيقكؿ الغزالي أيضا:(1)(العالـ لعيالو أصمح منو

لي إال العزلة كالخمكة كالرياضة كالمجاىدة... ككنت أعتكؼ مدة في مسجد دمشؽ أصعد منارة المسجد 

 .(2)(طكؿ النيار كأغمؽ بابيا عمى نفسي

ـٌ إلى بمده طكس، كىناؾ لـ يمبث أف استجاب إلى كلـ يدـ طكيالن حتى أكمؿ رحمت و إلى نيسابكر كمف ث

قميمة، كما لبث أف قيتؿ رأم الكزير فخر الممؾ لمتدريس في نظامية نيسابكر مكرىان، فدٌرس فييا مدة 

الممؾ عمى يد الباطنية، مف ثـٌ  رحؿ الغزالي مرة أخرل إلى بمده طابراف في طكس، كسكف فييا،  فخر

جكار بيتو مدرسة لمفقياء كخانقاه لمصكفية، ككٌزع أكقاتو عمى كظائؼ مف ختـ القرآف كمجالسة متخذان ب

دامة الصالة كالصياـ كسائر الًعبىادات  .الصكفية كالتدريس لطمبة العمـ كا 

يقكؿ الذىبي:) تفقو ببمده أكال، ثـ تحكؿ إلى نيسابكر في مرافقة جماعة مف الطمبة، فالـز إماـ 

الحرميف، فبرع في الفقو في مدة قريبة ، كمير في الكالـ كالجدؿ، حتى صار عيف المناظريف، كأعاد 

ثـ سار أبك  لمطمبة، كشرع في التصنيؼ، فما أعجب ذلؾ شيخو أبا المعالي، كلكنو مظير لمتبجح بو،

حامد إلى المخيـ السمطاني، فأقبؿ عميو نظاـ الممؾ الكزير، كسر بكجكده، كناظر الكبار بحضرتو، 

فانبير لو، كشاع أمره ، فكاله النظاـ تدريس نظامية بغداد، فقدميا بعد الثمانيف كأربعمائة، كسنو نحك 

مو سيالف ذىنو في مضايؽ الكالـ، الثالثيف، كأخذ في تأليؼ األصكؿ كالفقو كالكالـ كالحكمة، كأدخ

 . كمزاؿ األقداـ، كهلل سر في خمقو

                                                           

)ت. الدكتكر عبد الحميـ محمكد، دار الكتب الحديثة، مصر،ج 61الغزالي، محمد بف محمد،المنقذ مف الضالؿ،ص (1)
1.) 
 61المرجع السابؽ، ص (2)
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أمير ، كفي رتبة رئيس كبير ، فأداه نظره  (1)كعظـ جاه الرجؿ ، كازدادت حشمتو بحيث إنو في دست

في العمـك كممارستو ألفانيف الزىديات إلى رفض الرئاسة، كاإلنابة إلى دار الخمكد ، كالتألو ، 

ص الح النفس، فحج مف كقتو ، كزار بيت المقدس، كصحب الفقيو نصر بف إبراىيـ كاإلخالص ، كا 

بدمشؽ ، كأقاـ مدة ، كألؼ كتاب "اإلحياء" ، ككتاب األربعيف"، ككتاب "القسطاس"، ككتاب " محؾ 

النظر " . كراض نفسو كجاىدىا، كطرد شيطاف الرعكنة ، كلبس زم األتقياء، ثـ بعد سنكات سار إلى 

  . عمى العمـ ما لسننو، حافظا لكقتو ، مكبان كطنو ، الز 

أنفاسو عقيمة ، كألح عمى الشيخ ، إلى  ير فخر الممؾ، حضر أبا حامد، كالتمس منو أف ال يبقكلما كزٌ 

 . (2)أف الف إلى القدـك إلى نيسابكر، فدرس بنظاميتيا(

تقديمو لمشافعي عمى غيره مف  كاف اإلماـ الغزالي متبعان لمذىب اإلماـ الشافعي في الفقو، كقد دافع عف

فكاف يخالؼ  ،قيسةدلة كاألعالـ باأل ،ابعتو لمشافعي متابعة مجتيدككانت مت .األئمة في كتابو المنخكؿ

 ما باف لو قكة الإفال يمتـز مف المذىب  ،ف قكم عنده دليؿ المخالؼإالشافعي في بعض المسائؿ 

 دليمو.

 تالميذ الغزالي:

 جمع غفير مف التالميذ كمنيـ:اخذ العمـ عف الغزالي 

ىػ، كتفٌقو في طكس عمى  544أبك النصر أحمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف الخمقدم، تكفي سنة  -

 الغزالي.

                                                           

،المعجـ كزمالؤه مصطفى إبراىيـ)منصبيا الكزارة كدست اٍلمٍجمس كىصدر المبىاس الدست: ( 1)
 ((2ـ،ج2011، 5)مجمع المغة العربية بالقاىرة، دار الدعكة، ط282،ص1الكسيط،ج

 .324سير اعالـ النبالء،ص الذىبي، (2)
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أبك منصكر محمد بف إسماعيؿ بف الحسيف العطارم، الكاعظ في طكس كالممٌقب بػ "جندة"، تكفي  -

 ىػ، كتفٌقو في طكس عمى الغزالي. 486

أبك الفتح أحمد بف عمي بف محمد بف برىاف، ككاف حنبميان، ثـ تفٌقو عمى الغزالي، ككاف يدٌرس في  -

 ىػ. 518المدرسة النظامية عمكما شتى، كدٌرس إحياء عمكـ الديف لمطالب، تكفي 

 ىػ. 554أبك سعيد محمد بف أسعد التكقاني، تكفي  -

 الممٌقب بػ "الميدم".أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف تكمرت المصمكدم،  -

 أبك حامد محمد بف عبد الممؾ الجكزقاني اإلسفراييني، تفٌقو عمى الغزالي في بغداد. -

 محمد بف يحيى بف منصكر، كىك مف أشير تالمذتو، تفقو عمى الغزالي، كشرح كتابو الكسيط. -

غرب العربي أبك بكر بف العربي، القاضي المالكي، كىك مف حمؿ كتابو إحياء عمكـ الديف إلى الم -

 (1)ىػ. 495عند عكدتو مف رحمتو المشرقية عاـ 

 مؤلفات الغزالي:

كألؼ  صكلو،أفكتب في الفقو ك  كفي مجاالت مختمفة، اثرل الغزالي الفكر االسالمي بمؤلفات كثيرة ،

كغير ذلؾ .كمف ىذه  كألؼ في االخالؽ كالتصكؼ، كألؼ في عمـ الكالـ ، في الفمسفة كالرد عمييا،

 المؤلفات:

 إحياء عمـك الديف

 المنقذ مف الظالؿ

 المقصد األسنى في شرج أسماء اهلل الحسنى

 إلجاـ العكاـ عف عمـ الكالـ

                                                           

 ج(10ق،1311)المكتبة الميمنية،55، ص1المرتضى الزبيدم،إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمـك الديف، ج  (1)
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 مقاصد الفالسفة

 تيافت الفالسفة

 (معيار العمـ )مقدمة تيافت الفالسفة

  محؾ النظر

 ميزاف العمؿ

 االقتصاد في االعتقاد

 المستصفى في عمـ أصكؿ الفقو

 المذىبالكسيط في 

 الكجيز في فقو اإلماـ الشافعي

 فضائح الباطنية

 القسطاس المستقيـ

 فيصؿ التفرقة بيف اإلسالـ كالزندقة

 التبر المسبكؾ في نصحية الممكؾ

 اييا الكلد المحب

 مياء السعادة يك

 شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ

 المنخكؿ في عمـ األصكؿ
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 الغزالي االمام عصر: الثاني المبحث

 
في ىذا العصر ضعفت الخالفة العباسية، ككانت تتدرج نحك الياكية نتيجة الصراع بيف دكلة بني بكيو 

كانتيى الصراع بانتصار السالجقة كدخكليـ بغداد كبسطيـ  (1)الباطنية، كدكلة السالجقة السنية

ذلؾ بقيادة مؤسس دكلتيـ ركف الديف  سمطانيـ عمى العراؽ كذلؾ قبؿ كالدة الغزالي بثالث سنيف، ككاف

أبي طالب، المعركؼ بطغرؿ بؾ الذم مثؿ أماـ الخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل فمنحو لقب السمطاف. 

كأصبحت السمطة الفعمية في يد السالجقة، كاقتصر أمر الخالفة العباسية عمى السمطة الركحية أك 

  (2).الظاىرية الشكمية

كاف أمر الحكـ في زمف الغزالي بيد السالجقة الذيف تعاقبكا عمى الحكـ في ظؿ الخالفة العباسية، 

كلكف حكـ السالجقة لـ يخؿ مف بحيث لـ يبؽى لمخمفاء العباسييف إال ذكر أسمائيـ عمى المنابر، 

 سالمية،طار خارجية تيدد الدكلة اإلأخضافة لكجكد إ كحركات تمرد عمى الحكـ ، خالفات داخمية،

بؾ الذم انتصر عميو بعد أف  مف ذلؾ حركب التمرد التي قادىا إبراىيـ ضد أخيو الحاكـ طغرؿك 

 .ىػ451استنجد بأكالد أخيو داكد، فغمبكه كأسركه في أكائؿ سنة 

                                                           

قميـ كسط آسيا، لعبت دكران كبيران في تاريخ الدكلة العباسية كالحركب  (1) ىي كاحدة مف الدكؿ الكبرل في تاريخ اإلسالـ كا 
الصميبية كالصٍّراع اإلسالمي البيزنطي. تأس ست الدكلة عمى يد ساللة الس الجقة، كىي ساللة تركي ة تنحدر مف قبيمة قنؽ 

تراؾ األكغكز. حكمت الدكلة السمجكقي ة في أكج ازدىارىا كاف ة إيراف كأفغانستاف ككسط التي تنتمي بدكرىا إلى مجمكعة أ
آسيا كيصكالن إلى كاشغر في الشرؽ، فضالن عف العراؽ كالشاـ كاألناضكؿ غربان كيصكالن إلى مشارؼ القسطنطينية. قامت 

ـ 1157ك في كسط آسيا، كحتى عاـ ىػ( عندما دخؿ مؤسٍّسيا طغرؿ بؾ مدينة مر  429ـ )1037الدكلة منذ عاـ 
ىػ( عند مقتؿ السمطاف أحمد سنجر، الذم تفك كت الدكلة بعده إلى كاليات منفصمةو حكمت أجزاءن مختمفة مف  552)

 (1984كسط كغربي آسيا.)انظر:الحسيني،أخبار الدكلة السمجكقية ،ت. محمد اقباؿ، دار اآلفاؽ الجديدة: بيركت،
 -ىػ 1406،  1دار القمـ، بيركت ،ط )ت.محمد العثماني، 416لدكلة العباسية، صانظر:محمد الخضرم، ا (2)

 ـ(1986
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الذم قاد حمالت التمرد، حتى استطاع بمعكنة الخميفة المنتصر  ثكرة أبي الحارث أرسالف البساسيرمك 

بؾ إلى مكانو بعد أف قضى  الفاطمي أف يخمع الخميفة القائـ مف الحكـ قبؿ أف يعيده السمطاف طغرؿ

بنو ألب إبؾ خمفو  تمامنا عمى البساسيرم الذم نشر الخكؼ كالرعب في الناس، ثـ بعد كفاة طغرؿ

ف عمو قطممش بف إسرائيؿ، كبعد كفاة ألب أرسالف تكلى إب الداخمية بينو كبيفأرسالف، فتكالت الفتف 

ىػ سيبدأ عصر 485الحكـ بعده ممكشاه، الذم كاجو ثكرة عمو قاكرت، ثـ بعد كفاة ممكشاه سنة 

السالجقة العظاـ في االندثار كالزكاؿ، ليبدأ عصر أبناء ممكشاه، الذم يعتبر عصر التشتت 

ليزداد تعاظـ االخطار الكثيرة بيف اإلخكة؛ حيث ستشغميـ تمؾ الحركب بأنفسيـ، كالصراعات كالحركب 

ابنو محمكد كعمره أربع سنيف، فقامت أمو  -أم: بعد ممكشاه  -كممؾ بعده )، يقكؿ المقريزم: الخارجية

 -تركاف-تركاف بتدبيره، فثار عميو أخكه بركياركؽ بف ممكشاه، كاستبد باألمر، ثـ إف ىذه المرأة 

كاصمت إثارة الفتف مرة أخرل؛ حيث استىٍعدىٍت رجالن يسمى إسماعيؿ بف ياقكتي بف داكد، كىك خاؿ 

بركياركؽ، كأرسمت إليو كربكقا كغيره مف األمراء في عسكر كثير مددنا لو، ككعدتو مقابؿ ذلؾ أف 

، كانتيى أمره تتزكج بو إف فعؿ ذلؾ، إال أف ىذه المحاكلة باءت بالفشؿ، حيث انيـز إسماعيؿ كعسكره

 (1)(ىػ 486بقتمو بعد أف كشؼ عف نكاياه بقتؿ بركياركؽ، كذلؾ في سنة 

كما إف انتيى بركياركؽ مف فتنة أخيو محمكد كأمو تركاف خاتكف، حتى خاض أقسى معاركو ضد عمو 

تتش، حيث تكبد خسائر جسيمة، ثـ بعد ذلؾ ثار عميو أخكه محمد طالبنا الحكـ كالسمطنة، كاستفحؿ 

 .مع أخيو بركياركؽ خمس كقعات ىائمة -أم محمد -ىػ، ككانت لو492أف خطب لو ببغداد سنة  إلى

لـ يستمر السمطاف بركياركؽ في الحياة طكيالن، فقد أصيب بالمرض بعد أف ىده التعب مف جراء ىذه 

ىػ، كقد بمغ مف العمر خمسنا 498الحركب التي أنيكت قكاه رغـ حداثة سنو، فكافاه األجؿ سنة 

                                                           

 ،8،ج1997 –1418دار الكتب العممية، )ت.محمد عبد القادر عطا، 34،ص 1الخطيب المقريزم،السمكؾ، ج (1)
 (.1ط
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كعشريف سنة، ككقع عميو اسـ السمطنة كلو اثنتا عشرة سنة، كقاسى مف الحركب كاختالؼ األمكر ما 

 .لـ يقاًسو أحد

 بنو ممكشاهإمحمد بف ممكشاه، رغـ أف السمطاف بركياركؽ كاف قد عيد بالسمطنة إلى ل ثـ استقر االمر

الثاني، الذم ما إف استقر عمى عرش السمطنة حتى تـ عزلو بعد سمؿ عينيو، ليتفرد محمد بف ممكشاه 

 .ىػ511ىػ إلى سنة 498بزماـ األمكر مف سنة 

 :وانتشارىا (1)ظيور دعــوة الباطنية

دعاة الباطنية في غرب العالـ اإلسالمي كشرقو، ك أخذكا يدعكف إلى  تشرإنكفي ىذا العصر أيضان 

ثارة الفتف  إسقاط اإلمارات السنية كعمى رأسيا الخالفة العباسية، كقد استطاعكا إفساد عقائد األمة كا 

كالقالقؿ، كمضكا يغتالكف الشخصيات السنية المعادية ليـ، فقتمكا مئات القادة مف الكزراء كالعمماء 

  .طيفكالسال

ىػ، ، فقتمكه طعننا في قمبو، 485كلـ يسمـ مف بطشيـ حتى الكزير نظاـ الممؾ السمجكقي الذم قتؿ سنة 

ىػ  ككاف أكبر أكالده، كىك كزير السمطاف سنجر 500نو فخر الممؾ الذم قتؿ سنة إبثـ بعده قتمكا 

، استكلىٍكا عمى قالع كثيرة، بنيسابكر، ككاف صائمنا، فقتمو باطني، كبعد القتؿ كالسمب كالنيب كالرعب

منيا: أصبياف، ألمكت، كىي عاصمتيـ، شاه ذر، خالنجاف، تكف، قايف، زكزف، خكر، خكسؼ، 

 .التنبكر، كقمعة خالدخاف في فارسشمككه، استكناكند، أردىاب، جرككه، قمعة الناظر، قمعة 

قد كانت تيدد كؿ مف لـ يكافقيا ف ،كأنيكتيا لقد زعزعت ىذه الحركاتي الباطنية كيافى الدكلة اإلسالمية

 منيـ مىف يجسر أف يمشي حاسرنا إال بدرع تحت ثيابو. لـ يبؽ فبأ بالفتؾ، كانتيى الحاؿ إلى األمراء،
                                                           

ظاىر يفيمو الناس بكاسطة إف النصكص الدينية ليا معنياف: أحدىما »الباطنية ىك كصؼ يطمؽ لمفئة التي تقكؿ:  (1)
المغة، كبمعرفة أساليب الكالـ، كالثاني باطف ال يدركو إال الذيف اختصيـ اهلل بيذه المعرفة، كىـ يىصميكف إلى إدراؾ ىذه 
المعاني المحجكبة عف عامة الناس بتعميـ اهلل ليـ مباشرة.)انظر: عكاـ، محمكد ،المكسكعة اإلسالمية الميسرة ، دار 

 (483،ص 3ـ، ج1995،دمشؽ صحارل،
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ف لـ يكف خطر الباطنية في بعض إ عداء الخارج كفتف الداخؿ،أككاف ىذا الخطر ال يقؿ خطرا عف 

كاستفحؿ أمرىا أياـ حكـ السمطاف ممكشاه، ثـ صاركا يتحرككف أسرفكا في القتؿ كالفتؾ، ف د،أشالفترات 

عمى نطاؽ كاسع، فقتمكا عددنا كثيرنا مف الناس، كلـ يميزكا بيف العامة كالخاصة، حتى قتىمكا العمماء 

أف لظكاىر  :)كما قاؿ الغزالي  عكفكسمكا بالباطنية؛ ألنيـ يدٌ  كالزىاد، كالصمحاء كاألمراء كالكزراء ،

ا باإلسماعيمية،  (1)(األخبار بكاطف تجرم في الظاىر مجرل المب مف القشرالقرآف ك  ، كعرفكا أيضن

قتمكا بأصبياف قاضي القضاة عبداهلل بف أحمد )كغير ذلؾ مف األلقاب، قاؿ شمس الديف الذىبي: 

ا أبا العالء صاعد بف محمد البخارم، كقيؿ: النيسابكرم الحنفي المفت ي، الخطيبي، كقتمكا ىناؾ أيضن

أحد األئمة، عف خمس كخمسيف سنة، كقتمكا فخر اإلسالـ أبا المحاسف عبدالكاحد بف إسماعيؿ 

 (2)(الركياني، شيخ الشافعية، كصاحب التصانيؼ، كشافعي الكقت

ماـ المعصـك ،كبسبب ىذا التصكر ـ عمى كجكد اإليقك  كقد كاف لمباطنية تصكر خاص لشكؿ الحكـ،

يتميز  عندىـاإلماـ المستكر ف العامة ،لتحقيؽ الحكـ القائـ عمى االماـ،تبنكا سياسة اغتياؿ الشخصيات 

فقد كانت الحركة الباطنية مقترنة بطمب عف غيره بالعصمة، كمنو يتمقى التعميـ؛ لذلؾ عظـ شرىـ، 

 رز مظاىرىا.أبالممؾ كالسمطة ،فكاف االغتياؿ السياسي احد 

 ثالثا:  الصراع المذىبي
حدىما يمثمو أف ،يكائؿ بكجكد تكجييف عقدياـ الخمفاء العباسييف األأيمف  تميز التاريخ االسالمي

لتزاما مطمقا ،كاالخر يقكـ عمى تكظيؼ العقؿ كعمـ الكالـ إصحاب الحديث الذم يتبنى االلتزاـ بالنقؿ أ

                                                           

 ، دار الكتب العممية( 2000، 1) تحقيؽ محمد عمي القطب ط21ص  فضائح الباطنية، الغزالي، (1)
بدكف  )ت. محمد السعيد بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية،238، ص 2الذىبي، العبر في خبر مف غبر، ج (2)

  (تاريخ
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لالستدالؿ عمى العقائد االسالمية ،ككانت بداية ىذا االتجاه مع المعتزلة ثـ انتشار الفكر االشعرم 

 مع اختالؼ بينيا في مقدار تكظيؼ العقؿ كحدكده في االستدالؿ عمى القضايا العقدية. كالماتريدم،

الذيف  مف الحنابمةؿ الحديث كجميـ أىكبر لمدرستيف ىما مدرسة كفي عصر الغزالي تحقؽ االنتشار األ

تميزكا بالتزاميـ بالحديث الشريؼ كدفاعيـ عف النقؿ في مكاجية المذاىب العقمية مف فالسفة كمعتزلة 

كفتنتو  حمد،أمتحمميف في ذلؾ ألكانان قاسية مف االضطياد كاألذل، بداية مف مؤسس المذىب االماـ 

 . القرآففي قضية خمؽ 

بمزجيـ المنقكؿ مع المعقكؿ لمكاجية الذيف اشتيركا  كالمالكية ةكىـ غالبية الشافعي شاعرةكمدرسة األ

كقدرتيـ عمى مكاجية تيار الفمسفة كالعقائد الباطنية، كقد أنجبكا في ىذه الفترة  المذاىب المنحرفة عقديا،

 .(1)عمماء أفذاذان كالجكيني كالغزالي ك إلكيا اليراسي

أشياع ىذيف المذىبيف في صراع مذىبي قسـ األمة كمنذ النصؼ الثاني لمقرف الخامس اليجرم دخؿ 

  (2).إلى فرؽ متناحرة متنافرة، كدحر قضاياىا الرئيسية إلى ىكامش اىتمامات ىذه المذاىب كالفرؽ

كقد تحكؿ ىذا الصراع المذىبي إلى فتنة دفعت األمة ثمنيا ضحايا بشرية كثيرة كخسرانان فكريان كركحيان 

 .كماديان كبيران 

سالجقة في بداية أمرىـ عمى مذىب أبي حنيفة، كعممكا عمى نصرتو بشدة، كأشدىـ في ذلؾ كاف الكقد 

قاـ  كفي مقابموىك الكزير عميد الممؾ الكندرم، الذم كاف حنفي المذىب، كثير التعصب لمذىبو، 

الكزير نظاـ الممؾ ببناء المدارس النظامية، كمنيا المدرسة النظامية الكبرل ببغداد؛ لنصرة المذىب 
                                                           

كس األئمة فقيا ؤ كر الممقب عماد الديف أحد فحكؿ العمماء  اإلماـ شمس اإلسالـ أبك الحسف إلكيا اليراسي(1)
كتفقو عمى  كأصكال كجدال كحفظا لمتكف أحاديث األحكاـ،كلد في خامس ذم القعدة سنة خمسيف كأربعمائة،

طبقات الشافعية الكبرل،  السبكي،عبد الكىاب بف تقي الديف،)إماـ الحرميف كىك أجؿ تالمذتو بعد الغزالي
 (231، ص 7ج

)دار القمـ، دبي،  40-39انظر:ماجد عرساف الكيالني، ىكذا ظير جيؿ صالح الديف كىكذا عادت القدس ،ص  (2)
 (.2005، 4ط



 13 

الشافعي، كالعقيدة األشعرية، كانتدب لذلؾ كبار العمماء، كأبرزىـ اإلماـ أبك حامد الغزالي، الذم حاز 

ء العباسييف؛ ألنيـ كانكا شافعييف، لقب الشافعي الثاني، كىذا العمؿ لقي استحساننا كبيرنا عند الخمفا

كبذلؾ عال نجـ المذىب الشافعي في الكقت الذم تراجع فيو المذىب الحنفي بكفاة آخر مناصر لو، 

بؾ لعف المبتدعة عمى المنابر،  كىك الكزير عميد الممؾ الكندرم، الذم استغؿ في حياتو تحسيف طغرؿ

بكؿ أذل، حتى منعيـ مف الكعظ كالتدريس،  فصار يمعف األشاعرة باعتبارىـ مبتدعة، كيقصدىـ

كعزليـ عف الخطابة بالجامع، كاستعاف ببعض المعتزلة الذيف زعمكا أنيـ يقتدكف بمذىب أبي حنيفة، 

ا، فكانت  ا ليـ، فحسنكا لمسمطاف االزدراء بمذىب األشعرم عمكمنا، كباألشعرية خصكصن كاتخذكه سياجن

ٍطبييا  ىا فشمؿ خراساف كالشاـ كالحجاز كالعراؽفتنة طار شررىا فمأل اآلفاؽ، كطاؿ ضرر  ، كعظـ خى

 (1).كبالؤىا

فكؽ المنابر بأمر مف السمطاف  ،ة أدت إلى لعف األشعرم ميت قبؿ ىذه الفتنة ًفتف مذىبية عظككقع

ىػ ككقعت بعد ذلؾ أحداث مؤسفة أخرل طبعيا التعصب لممذىب، حتى تنابزكا 445بؾ سنة  طغرؿ

 .كاستمر ذلؾ سنكات تكاد تككف متكاصمة متكالية ،ربقة اإلسالـ بالتكفير كالخركج مف

ىػ كقعت الفتنة بيف األشاعرة كالحنابمة، فقكم جانب الحنابمة قكة عظيمة، بحيث لـ يكف 447في سنة ك 

 خرلأفتنة ىػ كفي شكاؿ كقعت 469في سنة  كألحد مف األشاعرة أف يشيد الجمعة كال الجماعات ، 

، كأخذ يذـ الحنابمة، النظاميةبف القشيرم قدـ بغداد فجمس يتكمـ في ابيف الحنابمة كاألشاعرة؛ كذلؾ أف 

كينسبيـ إلى التجسيـ، كساعده أبك سعد الصكفي، كماؿ معو أبك إسحاؽ الشيرازم، ككتب إلى نظاـ 

                                                           

 .270، ص 2طبقات الشافعية الكبرل، ج السبكي،عبد الكىاب بف تقي الديف، (1)
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بي جعفر بف أبي مكسى الممؾ يشكك إليو الحنابمة، كيسألو المعكنة عمييـ، كذىب جماعة إلى الشريؼ أ

 (1).كثارت الفتنة ،شيخ الحنابمة كىك في مسجده، فدافع عنو آخركف، كاقتتؿ الناس بسبب ذلؾ

ىػ؛ حيث كقعت فتنة أخرل بيف الحنابمة كفقياء النظامية، 470كتكرر نفس العمؿ كبحدة أكثر سنة 

كجرح آخركف، ثـ سكنت كحمي لكؿ مف الفريقيف طائفة مف العكاـ، كقتؿ منيـ نحك عشريف رجالن، 

 .الفتنة

 الفتنة بين السنة والشيعة: رابعا:

حتى تعكد مف جديد، حتى كاف الصمح  تيدأأما الفتنة بيف السنة كالركافض فكانت مستديمة، ال تكاد 

ف تغرم بردم كىك يقكؿ في سنة بابيف ىذيف الفريقيف يعتبر مف العجائب كالغرائب، كانظر مثالن إلى 

، كلـ  (2)(العجائب أنو كقع الصمح بيف أىؿ السنة كالرافضة، كصارت كممتيـ كاحدة كاف مف)ىػ: 442

ىػ، كقعت الحرب بيف 443سنة  ففيتسمـ حقبة مف حقب التاريخ في ذلؾ العصر مف ىذه الفتف، 

ا ككتبكا عمييا: محمد كثير،فقيتؿ مف الفريقيف خمؽ  كالركافض،السنة  كذلؾ أف الركافض نصبكا أبراجن

مما أدل ، إقراف اإلسميففأنكرت السنة  كفر،ير البشر، فمف رضي فقد شكر، كمف أبى فقد كعمي خ

نيبكا السنة مف دفنو، رجكع  كبعدتؿ رجؿ ىاشمي فدفف عند اإلماـ أحمد، الحرب بينيما، فقي  لنشكب

يوو، كأحرؽ قبر جعفر  مشيد مكسى بف جعفر بف منصكر، كأحرقكا ضريح مكسى الجكاد، كقبكر بني بيكى

الحدكد، كقد قابميـ  تر كثيرة، كانتشرت الفتنة، كتجاكز بف المنصكر، كمحمد األميف، كأمو زبيدة، كقبك 

                                                           

القادر األرناؤكط كالدكتكر  ) دار ابف كثير، ت.عبد64،ص12انظر:ابف كثير،اسماعيؿ بف عمر، البداية كالنياية ،ج (1)
 (2010 -1431،  20بشار عكاد معركؼ، ج 

 ، بدكف تاريخ(1)ت.محمد ميدم شمس الديف، دار الكتب العممية،ط 52، ص 5ابف تغرم برم،الزاىرة، ج  (2)
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ا بمفاسد كثيرة، كال يمكف استصغار ىذه الفتف بيف ىذيف الفريقيف؛ ألنيـ بمغكا إلى  أكلئؾ الرافضة أيضن

 .(1)أف لـ يقدر عمى منعيـ الخميفة كال السمطاف

 :لبالد المسممين بدء االحتالل الصميبي

با إلى الشرؽ، مف القرف الخامس إلى ك في أكر  النصارليطمؽ ىذا االسـ عمى الحمالت التي كجييا 

عمى بيت المقدس مف أيدم المسمميف، كتمتاز ىذه الحركب في  ستيالء، لإلاليجرم القرف السابع 

بدايتيا عمى األقؿ بصفتيا الدينية، كبعد استعدادات كمشاكرات، قاـ الصميبيكف بشف غارات عمى 

ىػ يقكؿ ابف كثير:  492ىػ، كفي سنة 491المسمميف، فممككا مدينة أنطاكية بعد حصار شديد عاـ 

بيت المقدس شرفو اهلل، ككانكا في  -لعنيـ اهلل  -شعباف أخذت الفرنج في يـك الجمعة لتسع بقيف مف )

نحك ألؼ ألؼ مقاتؿ، فقتمكا في كسطو أزيد مف ستيف ألؼ قتيؿ مف المسمميف... فكانت فاجعة أصيب 

بيا المسممكف، بحيث ندب الخميفةي الفقياءى إلى الخركج إلى البالد؛ ليتربصكا الممكؾ عمى الجياد، فخرج 

، بينما استمر (2)(يؿو كغيري كاحد مف أعياف الفقياء، فصاركا في الناس، فمـ ييًفٍد ذلؾ شيئناابف عق

 .الصميبيكف في القتؿ كاالحتالؿ، كىذا ما أنتجتو االنقسامات كالًفتىف الداخمية

 .رابعا:  الحالة العممية

شاممة، فازدىرت فييا الدراسات مع كؿ ما ذكرناه سابقان، كانت ىذه الحقبة الزمنية تتسـ بنيضة عممية 

المنطؽ بفضؿ تالقي عمـ الفمسفة ك كما انتشرت  ،اإلسالمية في التفسير كالحديث كاألصكؿ كالفقو

  .حضارات األمـ المختمفة

                                                           

(
1

 القادر األرناؤكط  ) دار ابف كثير، ت.عبد64،ص12اسماعيؿ بف عمر، البداية كالنياية ،ج انظر:ابف كثير،(
 (2010 -1431،  20عكاد معركؼ، ج  كالدكتكر بشار

 .186، ص 12البداية كالنياية ،ج ابف كثير، (2)
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عمؿ السالجقة عمى إنشاء المدارس النظامية التي تميزت بدفاعيا عف المذىب السني، بينما نشط 
بالدعكة إلى المذىب الشيعي، مما زاد مف حدة كشدة الصراع بيف بمصر  (1)العبيديكف )الفاطميكف(

 .المذىبيف 
إضافة لدكرىـ التاريخي في مقاكمة الغزك الصميبي  -كلقد كاف لمسالجقة دكر كبير في ىذه النيضة 

فقد قامكا بإنشاء المدارس كدكر العمـ في كؿ مكاف كصؿ إليو سمطانيـ،  –كالتصدم لمخطر الباطني 
ا بالمدرسيف كالباحثيف عناية فائقة كأجزلكا ليـ األعطيات، ككانكا يركف أف العمـ مف أىـ كما اعتنك 

األسمحة التي تتسمح بيا األمة لتصد أم عدكاف يأتييا مف الكائديف ليا كالطاغيف عمييا. كقد كاف 
العالـ الفضؿ األكبر في ذلؾ لمكزير السمجكقي نظاـ الممؾ الذم أسس المدارس النظامية في أنحاء 

  .اإلسالمي
الغزالي بالنصؼ الثاني لمقرف اليجرم الخامس كبداية  عاصره الذمأكاخر العصر العباسي  تميزكما 

القرف اليجرم السادس باالزدىار الفكرم كالتطكر بمناىج الفمسفة اإلسالمية، حيث كانت تسيطر في 
اكتماؿ ككضكح الى  اضافةبف سينا كالفارابي، ااإلسالمية بزعامة (2)تمؾ الفترة المدرسة )المشائية(

 كأثره عمى المعاني الركحية كالخمقية في المجتمع المسمـ.الطريؽ الصكفي 
كفي ىذا  كفي ظؿ كجكد الفتف الداخمية، في ىذا العصر المثقؿ بالخالفات المذىبية كالسياسية كالعقدية،

لعدك ممثال استباحة ا، كما عاصر االماـ الغزالينشأ  باالفكار المتصادمة المتصارعة، المميءالجك 

 . سالميةرض اإلبالصميبيف لجزء مف األ

                                                           
إحدل دكؿ الخالفة اإلسالمية، كالكحيدةي مف بينيا التي اتخذت مف المذىب اإلسماعيمي الشيعي مذىبان ليا، كيدعي  (1)

لييا يعكد اسـ "الفاطمية". قامت ىذه الدكلة في بالد خمفاؤىا االنتساب إلى عمي بف أبي طالب كفاط مة الزىراء كا 
المغرب، ثـ ضمت مناطؽ كأقاليـ كاسعة في شماؿ أفريقيا كالشرؽ األكسط، فامتد نطاقيا مف المغرب إلى مصر، ثـ 

ميحم د،الدكلة  تكسعت فضمت جزيرة صقمية كالشاـ كالحجاز، فأصبحت أكبر دكلة استقمىت عف الدكلة العباسية )الطالبي،
 (642ـ،ص1985ليبناف، –األغمبي ة،ت.المنجي الصيادم،دار الغرب االسالمي،بيركت 

اما المٌشاؤكف بشكؿ مطمؽ فيـ مف أىؿ لكقيف كأفالطكف الحترامو الحكمة كاف يعٌمميا دائمان كىك في حاؿ المشي،  (2)
انظر: الشيرستاني،الممؿ كالنحؿ،دار المعرفة ، كأتباعو بالمٌشائيف) كتبعو عمى ذلؾ أرسطك، كمف ىذا الباب سيمي

أبي نصر  ( كأبرز عمماء المدرسة المشائية بيف المسمميف ىـ:يعقكب بف إسحاؽ الكندم،102،ص  2لبناف،ج
 األندلسي. كابف باجة األندلسي، ابف رشد نصير الديف الطكسي، كأبي عمي بف سينا، الفرابي،
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فكار الدخيمة كالعقائد الفاسدة اختط لنفسو منيجا في محاربة األ كمعاصرتو ليذه األحداث كمع نشأتو

 صالح المجتمعي كترسيخفعمؿ عمى اإل المجتمع كتعدد الفرؽ كالمذاىب، ةالناشئة مف تردم حال

مة عمى األليخرج  حكاؿ المجتمع كحالو،أنظر في  أفبعد  كمحاربة الفكر المنحرؼ، سالـ السني،اإل

ف يمكت مف أحياء ما كاد ا  ك  ،قاؽ الحؽ كبيانو لمناسإحكمؤلفات كانت سببا في  بمنيج عممي متيف،

  سالمية .خالؽ اإلالعقائد كاأل
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 الثاني الفصل
_________________________________________________________ 

 االمام الغزالي والمنيج الصوفي في االستدالل
 

 المنيج الصوفي في العقيدة فييا االمام الغزالي وافقالتي القواعد : االول المبحث

 مصادر التمقي عند الصوفية:

الصكفية كاختالؼ المدارس التي قاـ عمييا الفكر تختمؼ مصادر التمقي عند الصكفية باختالؼ الفرؽ 

 الصكفي كلكف يمكف اجماؿ ىذه المصادر بالتالي:

صكؿ العقيدة عند كؿ المصادر لتمقي أأف الكريـ آف الكريـ :كباقي الفرؽ االسالمية يعتبر القر آالقر  -1

 .الكثير مف المدارس الصكفية 

 .صكؿ االعتقادأمد تتس -ف الكريـآضافة لمقر إ-الثاني لمتشريع كمنيا كىي المصدر : السنة النبكية -2

كلـ يكتب الحديث  فآكالسنة، كمف لـ يحفظ القر مقيد بالكتاب  -التصكؼ-عممنا ىذا ):(1)يقكؿ الجنيد 

 .(2)(كلـ يتفق و ال يقتدل بو

  

                                                           

زاز القكاريرم، أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعالـ التصكؼ السني في القرف أبك القاسـ الجنيد بف محمد الخ (1)
شتير بصحبًة خالًو سرم السقطي، كالحارث االثالث اليجرم، أصمو مف نياكند مف مدف كردستاف، كلد ببغداد ، ك 

 297ـ السبت سنة المحاسبي، كدرس الفقو عمى أبي ثكر، ككاف يفتي في حمقتًو كىك ابف عشريف سنة، كتكفي يك 
 (2003ىػ.)انظر:السممي،محمد بف الحسيف، طبقات الصكفية، دار الكتب العممية، 

 ـ(2007،  3عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط)ت. 274،ص10جحمية األكلياء، بك نعيـ االصفياني،أ (2)
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 .(1)(ميشٌبؾ بحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ -التصكؼ-عممنا ىذا ك )

ما كراء الحجاب, مف المعاني الغيبية, كاألمكر الحقيقية كجكدان  كىك االطالع إلى:)الكشؼ -3

 (2)(كشعكران 

كذىب بعضيـ الى تحميؿ الحراـ  ،المنامات مصدرا مف مصادر التشريعجعؿ الصكفية المنامات:  -4

 كتحريـ الحالؿ استنادا عمى الرؤيا المنامية.

امات, كأقبمكا كأعرضكا ناستندكا في أخذ األعماؿ إلى الم كأضعؼ ىؤالء احتجاجان قكـ)قاؿ الشاطبي: 

بسببيا, فيقكلكف: رأينا فالنا الرجؿ الصالح, فقاؿ لنا: اترككا كذا كاعممكا كذا, كيتٍّفؽ مثؿ ىذا كثيرا 

كربما قاؿ بعضيـ: رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ في المناـ، فقاؿ لي:  ،لممتمرسيف برسـ التصكؼ

 (3)(، معرضا عف الحدكد المكضكعة في الشريعةفيعمؿ بيا، كيترؾ بيا بكذا،كذا، كأمرني 

كمذىب السمؼ رحميـ اهلل أٌف المنامات الصادقة ىي بشائر لممؤمنيف, ال تثبت بيا األحكاـ, كال تشٌرع 

ف كانت رؤياه حقان لكف ال يجكز إثبات حكـ شرعي بما جاء  )بيا الشرائع, قاؿ النككم: إف الرائي كا 

ا، ألف حالة النكـ ليست حالة ضبط كتحقيؽ لما يسمعو الرائي، كقد اتفقكا عمى أف مف شركط مف فيي

الضبط، كالنائـ ليس بيذه  تقبؿ ركايتو كشيادتو أف يككف متيقظان ال مغفالن كال كثير الخطأ كال مختؿ

 (4)الصفة(

                                                           

 1)ت. أحمد فريد المزيدم، دار الكتب العممية، ط 453،ص 1الدرية في تراجـ السادة الصكفية، ج المناكم،الككاكب (1)
 ـ(2008،
-ىػ 1403 1)دار الكتب العممية، بيركت ،لبناف ،ط184،ص 1الشريؼ الجرجاني،عمي بف محمد،التعريفات، ج   (2)

 ـ (1983
، 1بف عيد الياللي ، دار ابف عفاف، السعكدية ،ط ) ت. سميـ331،ص1الشاطبي،ابراىيـ بف مكسى،االعتصاـ ،،ج (3)

 (2ـ ،ج 1992 -ىػ 1412
) دار إحياء التراث العربي ، بيركت 115،ص1النككم، يحيى بف شرؼ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،،ج (4)

 (18،ج 1392، 2،ط
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، عمـ مف غير استدالؿ بآيةف بطريؽ الفيض م ،كىك ما يمقى في الركع:) (1)(العمـ المدٌني )اإللياـ -5

 (2)(كال نظر في حٌجة

كيعتبر  ،فيـ يٌدعكف لقاءه في اليقظة : التمقٍّي مباشرة مف النبي صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ -6

كمصنفاتيـ تطفح بيذه  ،المناىج التي يستقكف منيا عمكميـالصكفية ىذا المنيج في التمٌقي مف أكثؽ 

 .الركايات

فمف أكؿ الطريقة تبتدئ المكاشفات كالمشاىدات، حتى أنيـ فى يقظتيـ يشاىدكف قاؿ الغزالي :) 

المالئكة كأركاح األنبياء كيسمعكف اصكاتان كيقتبسكف منيـ فكائد. ثـ يترقى الحاؿ مف مشاىدة الصكر 

شتمؿ لفظو عمى خطأ صريح ال ار عنيا إال يضيؽ عنيا النطؽ، فال يحاكؿ معبر أف يعب إلى درجات

 (3)(االحتراز عنويمكنو 

قكاؿ كأفعاؿ مشايخيـ صفة الصكفية عمى أبعض أضفى  :أقكاؿ كأفعاؿ المشايخ كاألقطاب -7

كجعمكىا المعيف الذم يستقكف منو عمكميـ  ،العصمة مف الخطأ كالزلؿ كالنسيافكاعتقدكا فييا  ،القدسية

 .كمعارفيـ

حجج كؿ أحد، كقكاعد مذىبيـ  حججيـ في مسائميـ أظير مف -الصكفية-فإف ىؤالء )قاؿ القشيرم: 

كشيكخ ىذه  ،ا أرباب العقؿ كالًفكرمٌ ا  أقكل مف قكاعد كؿ مذىب, كالناس: إم ا أصحاب النقؿ كاألثر، ك 

                                                           

اهلل ، كتعريؼ منو لعبده ، كما حصؿ  يشير القـك بالعمـ المدني إلى ما يحصؿ لمعبد مف غير كاسطة ، بؿ بإلياـ مف (1)
لمخضر عميو السالـ بغير كاسطة مكسى ، قاؿ اهلل تعالى : آتيناه رحمة مف عندنا كعممناه مف لدنا عمما ،كفرؽ بيف 
الرحمة كالعمـ . كجعميما مف عنده كمف لدنو إذ لـ ينميما عمى يد بشر ، ككاف مف لدنو أخص كأقرب مف عنده)ابف قيـ 

ياؾ نستعيف،جالجكزية،مد  (2ـ ،ج1996/  1416)دار الكتاب العربي،446،ص2ارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .51التعريفات، ص  الشريؼ الجرجاني، (2)
 .84الغزالي،المنقذ مف الضالؿ، ص  (3)
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ىؿ الكصاؿ، كالناس أىؿ الطائفة ارتقكا عف ىذه الجممة؛ فالذم لمناس غيب، فيك ليـ ظيكر..... فيـ أ

 (1)االستدالؿ(

ككنو الزما مف لكاـز ك ، مية العمـ كطمبوأىبالشرع ،فيك يؤكد عمى  كبالنسبة لمتصكؼ السني المنضبط

 كبياف الصحيح مف الفاسد منيا. ،فيـ العقائد

مف صفات العبد، فإذا عرؼ كعمـ، فانظر كيؼ ا العمـ كالمعرفة الـز عمى العبد، كىما ليس):الجنيد قاؿ

  (2)(كاف

كيككف العمـ  ،ما كرد كرد عميؾ مف األحكاؿيا فتى الـز العمـ كلك )قاؿ الجنيد ألحد تالمذتو:ك 

كلكف آمنا بو مصحكبؾ، فاألحكاؿ تندرج فيؾ كتنفذ، ألف اهلل عز كجؿ يقكؿ: )كالراسخكف في العمـ يق

 (3)((7)سكرة آؿ عمراف،كؿ مف عند ربنا(ٌ 

  

                                                           

الحميـ محمكد ك محمكد بف الشريؼ ، دار  )ت.عبد 571،ص 2القشيرم،عبد الكريـ بف ىكازف،الرسالة القشيرية،ج (1)
 (2المعارؼ، القاىرة ،ج

 1)ت. أحمد فريد المزيدم، دار الكتب العممية، ط 444،ص1الككاكب الدرية في تراجـ السادة الصكفية،ج المناكم، (2)
 ـ(2008،
 . 267،ص 10حمية األكلياء،جابك نعيـ االصفياني، (3)
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 تصوف الغزالي:

ىك الطريؽ االمثؿ  شاد االماـ الغزالي بالصكفية كاعتبر اف طريقيـأابو المنقذ مف الضالؿ في كت

عممت ) يقكؿ الغزالي: بيف العمـ كالعمؿ ،لككف طريقيـ يجمع صكؿ العقيدة ألمكصكؿ الى الحقيقة ك 

يقينا أف الصكفية ىـ السالككف لطريؽ اهلل تعالى، خاصة كأف سيرتيـ أحسف السير، كطريقيـ أصكب 

الحكماء كعمـ الكاقفيف عمى أسرار الطرؽ، كأخالقيـ أزكى األخالؽ. بؿ لك جمع عقؿ العقالء، كحكمة 

الشرع مف العمماء، ليغيركا شيئا مف سيرىـ، كأخالقيـ، كيبدلكه بما ىك خير منو، لـ يجدكا إليو سبيال، 

فإف جميع حركاتيـ كسكناتيـ، في ظاىرىـ كباطنيـ، مقتبسة مف نكر مشكاة النبكة، كليس كراء نكر 

  (1)بكة عمى كجو األرض نكر ييستضاء بو(الن

حد كؿ الفقو كأأص العالـ البارزيف فيكالغزالي لككنو جامعا لمعمـك المتعمقة بالفقو كاصكلو كككنو احد ا

نظرتو  ، فإفالمتكمميف ؼ الى ذلؾ ككنو عالما بعمـ الكالـ كمذاىبأض ،ئمة المذىب الشافعيأ

فتراه ينقد  ،نظرة عالـ خبر العديد مف العمكـ ما ىيإنىمو كطرؽ التصكؼ عمى اختالفيا ألمتصكؼ ك 

كتراه ينتقي مف التصكؼ ما كافؽ ، خطاء التي كقع بيا بعض المنتسبيف لمتصكؼكيصكب كثيرا مف األ

فتميز بذلؾ عف كثير مف المنتسبيف لمصكفية الذيف لـ يكف  ،كاتفؽ مع تحصيمو لمعمكـ المختمفةمنيجو 

 العمؿ مع االفتقار الى العمـ .ليـ حظ مف العمـ الشرعي كاكتفكا ب

 :أبك طالب المكي في "قكت القمكب" ما نصويقكؿ  

حدثكنا عف الجنيد قاؿ: كنت إذا قمت مف عند سرم السقطي قاؿ لي: إذا فارقتني مف تجالس؟ فقمت: )

الحارث المحاسبي فقاؿ: نعـ خذ مف عممو كأدبو كدع عنؾ تشقيقو لمكالـ كرده عمى المتكمميف، قاؿ: 

عني أنؾ ي (جعمؾ اهلل صاحب حديث صكفيان كال جعمؾ صكفيان صاحب حديث)فمما كليت سمعتو يقكؿ: 

إذا ابتدأت بعمـ الحديث كاألثر كمعرفة األصكؿ كالسنف ثـ تزىدت كتعبدت تقدمت في عمـ الصكفية 
                                                           

 .377الغزالي،المنقذ مف الضالؿ ، ص  (1)
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ذا ابتدأت بالتعبد كالتقكل كالحاؿ شغمت بو عف العمـ كالسنف فخرجت إما  ككنت صكفيان عارفان، كا 

ظاىر ككتب الحديث شاطحان أك غالطان لجيمؾ باألصكؿ كالسنف فأحسف أحكالؾ أف ترجع إلى العمـ ال

       .(1)(ألنو ىك األصؿ الذم تفرع عميو العبادة كالعمـ كأنت قد بكدئت بالفرع قبؿ األصؿ

مكر التي قد تحصؿ لممؤمف ل الصادقة مف األؤ صكفة في ككف الكشؼ كااللياـ كالر كافؽ الغزالي المت

تثبت لو بيا معاني العقيدة ذا صفت نفسو كترقت في مراتب العبادة ،فتتحصؿ لو بيا معرفة يقينية إ

مع اختالؼ بينو كبيف بعض الصكفية في حدكد ىذه  كتكرثو اطمئنانا قمبيا مستأنسا بيا لصحة عقيدتو،

 المصادر كاثرىا في عمؿ الفرد كعقيدتو كما سنرل في الفصؿ القادـ.

ـ يشاىدكف فمف أكؿ الطريقة تبتدئ المكاشفات كالمشاىدات، حتى أنيـ فى يقظتي ) يقكؿ الغزالي:

  .(2)(المالئكة كأركاح األنبياء كيسمعكف اصكاتان كيقتبسكف منيـ فكائد

صحيح مسمـ عف مطرؼ مالئكة كما كرد في الكشؼ كالمشاىدة كمنيا مشاىدة اليثبت القكؿ بفيك ىنا 

فقاؿ إني محدثؾ فإف عشت فاكتـ عني فيو قاؿ بعث إلي  عمراف بف حصيف في مرضو الذم تكفي 

ف مت  أف  :)فحدث بيا إف شئت إنو قد سمـ عمٌي، قاؿ النككم في شرح مسمـ معنى الحديث األكؿكا 

عمراف بف حصيف كانت بو بكاسير فكاف يصبر عمى ألميا ككانت المالئكة تسمـ عميو كاكتكل كانقطع 

اد سالميـ عميو ثـ ترؾ الكي فعاد سالميـ عميو، قاؿ كقكلو في الحديث الثاني فإف عشت فاكتـ عني أر 

بو اإلخبار بالسالـ عميو ألنو كره أف يشاع عنو ذلؾ في حياتو لما فيو مف التعرض لمفتنة بخالؼ ما 

لو كاحتراما  يعني أف المالئكة كانت تسمـ عميو إكراما :)، كقاؿ القرطبي في شرح مسمـ (3)(بعد المكت

                                                           

)مطبعة البابي الحمبي،مصر، سنة 322،ص1المٌكي، محمد بف عمي، قكت القمكب في معاممة المحبكب، ج  (1)
 ـ(1961 -ىػ 1381

 .88الغزالي، المنقذ مف الضالؿ،ص(2)
 .365،ص2النككم،شرح صحيح مسمـ،ج (3)
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كأخرج الحاكـ في المستدرؾ .(1)(إلى أف اكتكل فتركت السالـ عميو ففيو إثبات كرامات األكلياء 

اعمـ يا مطرؼ أنو كاف يسمـ  ):كصححو مف طريؽ مطرؼ بف عبد اهلل عف عمراف بف حصيف قاؿ

 :قاؿففمما برأ كممو  :عمى المالئكة عند رأسي كعند البيت كعند باب الحجرة فمما اكتكيت ذىب ذاؾ قاؿ

  .(2)(اكتـ عمي حتى أمكت، اعمـ يا مطرؼ أنو عاد إلي الذم كنت

يرل لالستدالؿ عمى العقيدة  ؿ السنةأىمة المسمميف مف أئعند المعتمدة ضافة الى المصادر إفالغزالي 

معتبريف  ككافقو عمى ذلؾ عدد مف العمماء ، ف الكشؼ طريؽ معتبر لمترجيح كتقكية االختيار العقدمأ

ف تيمية في باماـ اإلمثاؿ ذلؾ ما نقؿ عف ك لياـ طريؽ معتبر كمرجح مف المرجحات الشرعية، اإل أف

فيك ترجيح شرعي قاؿ : فمتى ما كقع  القمب المعمكر بالتقكل إذا رجح بمجرد رأيو) :مجمكع الفتاكل

عنده كحصؿ في قمبو ما بطف معو إف ىذا األمر أك ىذا الكالـ أرضى هلل كرسكلو كاف ىذا ترجيحا 

فإذا اجتيد العبد في  أكامطمقا أخطس طريقا إلى الحقائؽ بدليؿ شرعي كالذيف أنكركا ككف اإللياـ لي

طاعة اهلل كتقكاه كاف ترجيحو لما رجح أقكل مف أدلة كثيرة ضعيفة فإلياـ مثؿ ىذا دليؿ في حقو كىك 

أقكل مف كثير مف األقيسة الضعيفة كالمكىكمة كالظكاىر كاالستصحابات الكثيرة التي يحتج بيا كثير 

  (3)(الفقوكأصكؿ ذاىب كالخالؼ مف الخائضيف في الم

فابف تيمية يرل ىنا اف الترجيح بالرأم لصاحب القمب التقي ىك ترجيح شرعي ،كأنكر عمى مف قاؿ 

بأف اإللياـ ال يصمح طريقا لمحقائؽ، بؿ يرل أنو كمما زاد المرء طاعة هلل كتقكل كاف ترجيحو اقكل، ثـ 

                                                           
محيي الديف ديب ميستك ك  )ت.364،ص3القرطبي،احمد بف عمر،المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ،،ج (1)

 1996 -ىػ  1417، 1أحمد محمد السيد كيكسؼ عمي بديكم ك محمكد إبراىيـ بزاؿ،دار ابف كثير، دمشؽ ،بيركت،ط
 ـ(
)ت. مصطفى عبد القادر عطا ، دار 536،ص3الحاكـ النيسابكرم،محمد بف عبداهلل،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،ج (2)

 (4،ج 1990 - 1411، 1ة ، بيركت ،طالكتب العممي

(
3

 (37ـ ،ج1995-ىػ1416) مجمع الممؾ فيد  ، 42،ص20ابف تيمية،احمد بف عبدالحميـ، الفتاكل، ج(
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اقربكا مف أفكاه المطيعيف كاسمعكا منيـ ما  : عمر بف الخطاب كقد قاؿيسكؽ األدلة عمى ذلؾ فيقكؿ:)

 فإنيـ تتجمى ليـ أمكر صادقة. ؛يقكلكف 

 ؛ما أخمص عبد العبادة هلل تعالى أربعيف يكما إال أجرل اهلل الحكمة عمى قمبو )المرفكع مكحكؿ كحديث

  .كفي ركاية إال ظيرت ينابيع الحكمة مف قمبو عمى لسانو (1)(كأنطؽ بيا لسانو

كرجعت إلى  ؛عمى التقكل جالت في الممككت  إف القمكب إذا اجتمعت : أبك سميماف الدارانيكقاؿ 

 . إلييا عالـ عمما ممف غير أف يؤد ؛ائد أصحابيا بطرؼ الفك 

كمف معو  (2)( كالصبر ضياء ؛كالصدقة برىاف ؛الصالة نكر  ): كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

نكر كبرىاف كضياء كيؼ ال يعرؼ حقائؽ األشياء مف فحكل كالـ أصحابيا؟ كال سيما األحاديث 

فتتساعد في حقو ىذه األشياء مع  ؛ألنو قاصد العمؿ بيا  ؛فإنو يعرؼ ذلؾ معرفة تامة ؛النبكية

االمتثاؿ كمحبة اهلل كرسكلو حتى أف المحب يعرؼ مف فحكل كالـ محبكبو مراده منو تمكيحا ال 

 .تصريحا

   ن كان من حزبيا أو من أعادييا إ   والعين تعرف من عيني محدثيا  

 وعقل عاصي اليوى يزداد تنويرا    بطوع ىوىإنارة العقل مكسوف  

                                                           

 -ىػ 1394)دار السعادة ، مصر، 189،ص5ابك نعيـ االصبياني ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء،ج (1)
 .( كذكره ابف الجكزم في المكضكعات 10ـ ،ج 1974

الحجاج،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مسمـ بف  (2)
 (5)ت. محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ،بيركت، ج 203،ص1، ج223حكتاب الطيارة،،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=2001#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=2001#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12032
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=22&ID=2001#docu
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ال يزاؿ عبدم يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحبو فإذا أحببتو كنت سمعو الذم ) كفي الحديث الصحيح

كمف كاف تكفيؽ اهلل  (1)( يسمع بو كبصره الذم يبصر بو كيده التي يبطش بيا كرجمو التي يمشي بيا

ذا كافلو كذلؾ فكيؼ ال يككف ذا بصيرة نافذة  اإلثـ كالبر في صدكر الخمؽ لو تردد   كنفس فعالة ؟ كا 

كقد ، اإلثـ حكاز القمكب :ابف مسعكد فكيؼ حاؿ مف اهلل سمعو كبصره كىك في قمبو. كقد قاؿ ؛كجكالف 

  . قدمنا أف الكذب ريبة كالصدؽ طمأنينة فالحديث الصدؽ تطمئف إليو النفس كيطمئف إليو القمب

 ؛فإذا لـ تستحؿ الفطرة : شاىدت األشياء عمى ما ىي عميو ؛عباده عمى الحؽكأيضا فإف اهلل فطر 

 (2)( الحؽ أبمج ال يخفى عمى فطف : عمر فأنكرت منكرىا كعرفت معركفيا. قاؿ

اكردىا ابف تيمية لمداللة عمى صحة اإللياـ، كأف القمكب التقية المستنيرة بنكر  فيذه بعض األدلة المتي

الحقائؽ كتيتدم الى الصحيح مف القكؿ كالفعؿ، كذلؾ بخالؼ الطاعة كالقرب مف اهلل، تتجمى ليا 

 القمكب المظممة، المغمكسة بالمعصية كالحراـ.

لمؤمف لقكة إيمانو، فمف باب األكلى أف معبد ااألمكر الككنية قد تنكشؼ لف يشير ابف تيمية الى أثـ 

كأيضا فإذا  ، فيقكؿ ابف تيمية:)تنكشؼ لو الحقائؽ الدينية، كىذا ال يستبعد في حؽ أكلياء اهلل المؤمنيف

فاألمكر الدينية كشفيا لو أيسر  ؛كانت األمكر الككنية قد تنكشؼ لمعبد المؤمف لقكة إيمانو يقينا كظنا 

و إلى كشفيا أحكج فالمؤمف تقع في قمبو أدلة عمى األشياء ال يمكنو التعبير عنيا فإن ؛بطريؽ األكلى 

في الغالب فإف كؿ أحد ال يمكنو إبانة المعاني القائمة بقمبو فإذا تكمـ الكاذب بيف يدم الصادؽ عرؼ 

                                                           

هلل عميو كسمـ البخارم،محمد بف اسماعيؿ،الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى ا (   1)
 ،دار طكؽ النجاة ،محمد زىير بف ناصر الناصرت.)105،ص8، ج6502كسننو كأيامو،كتاب الرقائؽ،ح

 ( 9 ج ،ىػ1422 ،1ط
 (37ـ ،ج1995-ىػ1416) مجمع الممؾ فيد  ، 42،ص20ابف تيمية،احمد بف عبدالحميـ، الفتاكل، ج  (2)
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ذ حذره كذبو مف فحكل كالمو فتدخؿ عميو نخكة الحياء اإليماني فتمنعو البياف كلكف ىك في نفسو قد أخ

  .منو كربما لكح أك صرح بو خكفا مف اهلل كشفقة عمى خمؽ اهلل ليحذركا مف ركايتو أك العمؿ بو

أك  ؛كأف ىذا الرجؿ كافر  ؛ككثير مف أىؿ اإليماف كالكشؼ يمقي اهلل في قمبو أف ىذا الطعاـ حراـ

مف غير دليؿ ظاىر بؿ بما يمقي اهلل في  ؛أك كاذب ؛أك مغف ؛أك خمار ؛أك لكطي ؛أك ديكث ؛فاسؽ

  .قمبو

كىذا الطعاـ  ؛كأف ىذا الرجؿ صالح  ؛ككذلؾ بالعكس يمقي في قمبو محبة لشخص كأنو مف أكلياء اهلل 

  . فيذا كأمثالو ال يجكز أف يستبعد في حؽ أكلياء اهلل المؤمنيف المتقيف ؛حالؿ كىذا القكؿ صدؽ

عمـ ىذه األحكاؿ المعينة بما أطمعو اهلل  الخضر لباب كأفىي مف ىذا ا مكسى مع الخضر كقصة

  .(1)( عميو. كىذا باب كاسع يطكؿ بسطو قد نبينا فيو عمى نكت شريفة تطمعؾ عمى ما كراءىا

مع كرع  صادقان  ان ف كافقت ايمانإ لياـ كخطرات النفس،االسالـ ابف تيمية في الكشؼ كاإل فيذا رأم شيخ

 ،يرل ذلؾ ايضا في الرؤيا الصادقة فانو ،حد الطرؽ في االستدالؿأككما يرل الغزالي الكشؼ كعبادة، 

كضكابط طريؽ الكشؼ كىذا ما يراه يضا بضكابط أكلكف ثبات المعتقد في حؽ الرائي فيعتبرىا طريقا إل

 كافقت صدقان ذا إكتأتي مكافقة لمكاقع كخاصة  ،تتحصؿ بيا المعرفةف الرؤية الحؽ أ فيىؿ السنة أ

 مف الرائي. ككرعان 

م ـى قىاؿى : ) ًإذىا  2263ثبت في صحيح مسمـ برقـ  سى مىٍيًو كى م ى الم و عى ًف الن ًبيٍّ صى ٍيرىةى عى مف حديث أىًبي ىيرى

ًديثنا  ـٍ حى ٍؤيىا أىٍصدىقيكي ـٍ ري ٍؤيىا اٍلميٍسًمـً تىٍكًذبي كىأىٍصدىقيكي ـٍ تىكىٍد ري ٍمسو اٍقتىرىبى الز مىافي لى ٍزءه ًمٍف خى ٍؤيىا اٍلميٍسًمـً جي كىري

ٍؤيىا ثىالثىةه  ٍزءنا ًمفى النُّبيك ًة كىالرُّ  : كىأىٍربىًعيفى جي

ًة بيٍشرىل ًمفى الم وً  اًلحى ٍؤيىا الص   فىالري

ٍؤيىا تىٍحًزيفه ًمفى الش ٍيطىافً   كىري
                                                           

 (37ـ ،ج1995-ىػ1416) مجمع الممؾ فيد  ، 42ص ،20احمد بف عبدالحميـ، الفتاكل، ج ابف تيمية،  (1)
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دٍّثي اٍلمىٍرءي نىٍفسىوي ، فىًإٍف رىأىل  ٍؤيىا ًمم ا ييحى دٍٍّث ًبيىا الن اسى كىري ؿٍّ كىال ييحى ـٍ فىٍمييصى ا يىٍكرىهي فىٍميىقي ـٍ مى ديكي  (1)( أىحى

ٍؤيىا ثىالثه  م ـى قىاؿى : ) ًإف  الرُّ سى مىٍيًو كى م ى الم و عى اًلؾو عىٍف رىسيكًؿ الم ًو صى ٍكًؼ ٍبًف مى  : كعىٍف عى

نىاًمًو ،  ًمٍنيىا أىىىاًكيؿي ًمفى الش ٍيطىاًف ًليىٍحزيفى ًبيىا اٍبفى  ؿي ًفي يىقىظىًتًو فىيىرىاهي ًفي مى ا يىييُـّ ًبًو الر جي ًمٍنيىا مى ـى ، كى آدى

ٍزءنا ًمفى النُّبيك ًة ( ٍزءه ًمٍف ًست ةو كىأىٍربىًعيفى جي ًمٍنيىا جي كى
ف كانت  )كقد مر معنا سابقا قكؿ النككم: (2) إف الرائي كا 

اء فييا، ألف حالة النكـ ليست حالة ضبط كتحقيؽ لما رؤياه حقان لكف ال يجكز إثبات حكـ شرعي بما ج

يسمعو الرائي، كقد اتفقكا عمى أف مف شركط مف تقبؿ ركايتو كشيادتو أف يككف متيقظان ال مغفالن كال 

  (3).كثير الخطأ كال مختؿ الضبط، كالنائـ ليس بيذه الصفة(

طريؽ الصكفية المكافؽ لما كاف عميو الصحابة الكراـ المنضبط بالكتاب كالسنة  أفاعتبر الغزالي 

المعرفة اليقينية ففي كتابو المنقذ مف الضالؿ يشير ى إلالجامع بيف العمـ كالعمؿ ىك الطريؽ المفضي 

 .الغزالي الى ذلؾ بعد بيانو لطكائؼ الناس كطرقيـ فيرجح مذىب الصكفية كطريقتيـ عمى باقي الطرؽ

 :حصرت أصناؼ الطالبيف عندم في أربع فرؽنا)يقكؿ الغزالي:

  .المتكممكف: كىـ يد عكف أنػيـ أىؿ الرأم كالنظر-1

 .الباطنية: كىـ يزعمكف أنػيـ أصحاب التعميـ كالمخصكصكف باالقتباس مف اإلماـ المعصـك-2

 .الفالسفة: كىـ يزعمكف أنػيـ أىؿ المنطؽ كالبرىاف-3

 .يدعكف أنػيـ خكاص الحضرة كأىؿ المشاىدة كالمكاشفةالصكفية: كىـ -4

                                                           

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، برقـ  مسمـ بف الحجاج، (1)
 ( 5)ت. محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ،ج773،ص4،ج2263

)ت. محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب 285،ص3،ج 3155ماجو، رقـ سنف ابف محمد بف يزيد، ابف ماجو، (2)
 (2العربية ، فيصؿ عيسى البابي الحمبي ،ج 

 .50،ص1ج ،شرح صحيح مسمـ النككم، (3)
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، فإف شذ  فيؤالء ىـ السالككف سبؿ طمب الحؽ، لحؽ ال يعدك ىذه األصناؼ األربعةفقمت في نفسي : ا

مف  ؛ كالرجكع إلى التقميد بعد مفارقتو ، إذ ال مطمع فينيـ، فال يبقى في درؾ الحؽ مطمعالحؽ ع

ك شعب ال يرأب، كشعث ال ، كىإذا عمـ ذلؾ انكسرت زجاجة تقميده، فقمدشرط المقمد أف ال يعمـ أنو م

 .، كيستأنؼ لو صنعة أخرل مستجدةيمـ بالتمفيؽ كالتأليؼ، إال أف يذاب بالنار

كمثنيان بطريؽ الفمسفة ،  ،مبتدئان بعمـ الكالـ ،فابتدرت لسمكؾ ىذه الطرؽ، كاستقصاء ما عند ىذه الفرؽ

 (1)(كمثمثان بتعمـ الباطنية ، كمربعان بطريؽ الصكفية

كالقدر الذم  ):كبعد اف بيف حاؿ الفرؽ الثالث االخرل ،ثـ يقكؿ الغزالي بعد ذلؾ عند ذكره الصكفية

أذكره لينتفع بو: إني عممت يقينان أف الصكفية ىـ السالككف لطريؽ اهلل تعالى  خاصة ، كأف سيرتيـ 

مع عقؿ العقالء ، كحكمة  أحسف السير ، كطريقيـ أصكب الطرؽ ، كأخالقيـ أزكى األخالؽ. بؿ لك جي

ان مف سيرىـ كأخالقيـ ، كيبدلكه بما الحكماء ، كعمـ الكاقفيف عمى أسرار الشرع مف العمماء ، ليغيركا شيئ

ىك خير منو ، لـ يجدكا إليو سبيالن. فإف جميع حركاتػيـ كسكناتػيـ ، في ظاىرىـ كباطنيـ ، مقتبسة 

 مشكاة النبكة ؛ كليس كراء نكر النبكة عمى كجو األرض نكر يستضاء بو. نكر مف 

تطيير القمب بالكمية عما  -ؿ شركطياكىي أك  -طيارتػيا كبالجممة، فماذا يقكؿ القائمكف في طريقة،

، كمفتاحيا الجارم منيا مجرل التحريـ مف الصالة، استغراؽ القمب بالكمية بذكر اهلل، تعالىسكل اهلل 

كآخرىا الفناء بالكمية في اهلل؟ كىذا آخرىا باإلضافة إلى ما يكاد يدخؿ تحت االختيار كالكسب مف 

 .(2)(قبؿ ذلؾ كالدىميز لمسالؾ إليو ، كماأكائميا. كىي عمى التحقيؽ أكؿ الطريقة 

 

                                                           

  118الغزالي ،المنقذ مف الضالؿ،ص (1)
 178ص ،المصدر نفسو (2)
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قفيك ىنا يذكر السبب الذم دعاه الختيار طريقيـ ك  لككنيا قائمة عمى  ضؿ الطرؽأفنيا أرارىا عمى ا 

 تطيير القمب كالعمؿ عمى تعمؽ القمب باهلل .

ينظر الى مقصكد التصكؼ عند الغزالي كما اختاره مف طرؽ  أفف المتأمؿ في تصكؼ الغزالي يجب إ

ال لتعدد الطرؽ الصكفية كاختالفيا فيما بينيا ،حتى ال يحكـ إكما ذلؾ االستدالؿ المكافقة لمصكفية 

كفي الفصؿ القادـ سنبيف بعض النقاط  ،طالقا مف ممارسات بعض الصكفيةإنعمى تصكؼ الغزالي 

 ية كبعض المعتقدات العقدية التي تبنتيا بعض المناىج الصكفية.التي خالؼ بيا الغزالي الصكف

 

 في العقيدة المنيج الصوفي فييا االمام الغزالي خالفالقواعد التي : الثاني المبحث

 القو ،إطكلكف ذلؾ ال يككف عمى  ف الغزالي يقكؿ بالكشؼ كسبيؿ لالستدالؿ عمى العقائد ،إقمنا 

 مكافقان  ناس كتحقيؽ الترجيح عند الخالؼ،كالمنامات تأتي في طكر االستئكشؼ فالغزالي يرل اف ال

النكتة مف نكت القكـ اياما  سميماف الداراني:)ربما يقع في قمبي أبكيقكؿ  بذلؾ قكؿ بعض الصكفية ،

 .(1)ال بشاىديف عدليف:الكتاب كالسنة(إقبؿ منو أفال 

 فإف قمت كممات الصكفية بناء )يقضي العقؿ باستحالتو فيقكؿ: ف اظير امران إفالغزالي يبطؿ الكشؼ 

عف درؾ ذلؾ كما ذكرتمكه تصرؼ ببضاعة  عمى مشاىدات انفتحت ليـ في طكر الكالية كالعقؿ يقصر

العقؿ فاعمـ أنو ال يجكز أف يظير في طكر الكالية ما يقضي العقؿ باستحالتو نعـ يجكز أف يظير ما 

بمجرد العقؿ مثالو أنو يجكز أف يكاشؼ الكلي بأف فالنا سيمكت  و ال يدركوالعقؿ عنو بمعنى أن يقصر

هلل سبحانو كتعالى كال يجكز أف يكاشؼ بأف ا ،عقؿ عنوال غدا كال يدرؾ ذلؾ ببضاعة العقؿ بؿ يقصر

                                                           

ياؾ نستعيف، ج مدارج السالكيف بيف محمد بف ابي بكر، ابف قيـ الجكزية،  (1) ، ص 2منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(2ـ ،ج 1996 -ق 1416، 3)ت.محمد المعتصـ باهلل البغدادم ، دار الكتاب العربي ، بيركت ،ط434



 31 

اهلل تبارؾ كأبعد مف ذلؾ أف يقكؿ إف  ،عنو غدا سيخمؽ مثؿ نفسو فإف ذلؾ يحيمو العقؿ ال أنو يقصر

ير أنا ىك اهلل عز ك جؿ سيصيرني نفسو أم أصكأبعد منو أف يقكؿ إف  ،سيجعمني مثؿ نفسو كتعالى

هلل يجعمني كلست خالؽ السمكات كاألرضيف كا ،اهلل تعالى كتقدس يجعمني قديمألف معناه أني حادث كا

فقد كمف صدؽ بمثؿ ىذا  ،خالؽ السمكات كاألرضيف كىذا معنى قكلو نظرت فإذا أنا ىك إذا لـ يؤكؿ

يكاشؼ كلي بأف فميصدؽ بأنو يجكز أف  ،عنده ما يعمـ عما ال يعمـ انخمع عف غريزة العقؿ كلـ يتميز

ف مف  ،اهلل باطال كأنو جعؿ جميع أقاكيؿ األنبياء كذباإف كانت حقا فقد قمبيا ا الشريعة باطمة كأني كا 

ب الصدؽ كذبا ليس بأبعد مف قاؿ يستحيؿ أف ينقمب الصدؽ كذبا فإنما يقكلو ببضاعة العقؿ فإف انقال

أخس  كمف لـ يفرؽ بيف ما أحالو العقؿ كبيف ما ال ينالو العقؿ فيك ،انقالب الحادث قديما كالعبد ربان 

 .(1)(مف أف يخاطب فميترؾ كجيمو

 كأفيك ىنا يرفض معارضة الكشؼ  ،كىذا نص ميـ جدا في بياف مكقؼ الغزالي مف الكشؼ كحدكده 

ا ما كاف يقصر العقؿ أم ،ف حصؿ التعارضإكيرد ىذا الكشؼ  ،ضركرة بالعقؿ ا معمكماالمنامات عمم

 كز الغزالي ىنا الكشؼ كيعتبره معتبرا.عنو مف غير معارضة فيجٌ 

جعمت الغزالي يرفض ما بناه بعض  ،ة الكشؼ كسمطتو عمى العقؿ كالنقؿىذا التمييز كالتحقيؽ لحقيق

ف أاىدة مف تفريقيـ بيف الحقيقة كالشريعة كقكليـ مف الصكفية عمى القكؿ بالكشؼ كالمنامات كالمش

ف العمماء يقفكف عند الظاىر بينما يتجاكز الصكفي ىذا الظاىر كصكال لما ألمشريعة ظاىرا كباطنا ك 

فيقسـ االسرار التي  ،الغزالي مسألة الحقيقة كالشريعة ففي كتاب قكاعد العقائد يناقشيسمكنو الحقيقة 

فيشير  ف الحقيقة تخالؼ الشريعة الظاىرة،أمزيال شبية مف قاؿ  ساـ ،أقيدركيا المقربكف الى خمسة 

                                                           

)ت.بساـ عبد الكىاب الجابي، الجفاف 156ص الغزالي، المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهلل الحسنى، (1)
 ـ(1987 – 1407، 1ط قبرص، –كالجابي 
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ال يمـز منو مخالفة  فيو غيره، وك فيـ معيف ال يشاركأ ،ككف بعض العارفيف يختص بعمـ معيفف أالى 

كالـ الغزالي كامال مف كتابو قكاعد العقائد كسأكرد  ،قاط الشريعةإسكبالتالي  الظاىر لمباطف كمناقضتو،

عمى بعض  كردان  مف مخالفة الظاىر لمباطف ، لبياف رأم الغزالي في ىذه العقيدة الباطمة كالرأم الزائؼ،

نكار لمعقائد المختمفة ا  ثبات ك إف االختالفات بيف كتبو ما بيف أك  مف اتيـ الغزالي بتبنيو ليذه العقيدة ،

 بيذه المقالة بالرغـ مف تصريحو الكاضح بخالؼ ذلؾ. ىك نتاج قكؿ الغزالي

بىعضيىا جمي يىٍبديك ) :الغزالي يقكؿ  ـ ييًشير ًإلىى أىف ىىًذه اٍلعيميكـ لىيىا ظكاىر كأسرار كى فىًإف قمت ىىذىا اٍلكىالى

ًفي يىت ًضح بالمجاىدة كالرياضة كالطمب الحثيث كالفكر الصافي كالسر  بىعضيىا خى اًلي عىف كؿ أىكال كى اٍلخى

الفا لمش ٍرع ًإٍذ لىٍيسى لمش ٍرع ظىاىر كباطف كسر  شىٍيء مف أشغاؿ الدٍُّنيىا سكل اٍلمىٍطميكب كىىىذىا يكىاد يككف ميخى

 .كعمف بؿ الظ اًىر كىاٍلبىاًطف كالسر كالعمف كىاًحد ًفيوً 

ٍفيىة كجمية الى ينكرىا ا ينكرىا القاصركف ال ذيف تمقفكا  فىاٍعمىـ أىف إنقساـ ىىًذه اٍلعيميـك ًإلىى خي ن مى ذيك بىًصيرىة كىاً 

ذىًلؾى  مىٍيًو فىمـ يكف لىييـ ترؽ ًإلىى شأك اٍلعالى كمقامات اٍلعممىاء كاألكلياء كى بىا شىٍيئا كجمدكا عى ًفي أىكىاًئؿ الصٍّ

 (1)(ظىاىر مف أىًدل ة الش ٍرع 

 الشرع، مؤيدان ما ذىب إليو مف أف العمكـ تنقسـثـ يعمد الغزالي الى ذكر األدلة عمى ىذا القكؿ مف 

سمـ) الى خفية كجمية، فذكر مف ىذه األدلة مىٍيًو كى قىاؿى صمى اهلل عى ـٍ أىبيك بكر ًبكىٍثرىة ًصيىاـ كىالى :)كى مىا فىضمكي

دره لىًكف بسر كقر ًفي صى ة كى الى  .رىًضي اهلل عىنوي  (2)(صى

مىا كىافى مف قىكىاًعد الٌديف لـ يكف كىالى شٌؾ ًفي أىف ذىًلؾ السٌٍّر كىافى  ارج ًمٍنيىا كى ميتىعىمقا بقكاعد الٌديف غير خى

 .خافيا بظكاىره عمى غىيره

                                                           

 ـ(1985 -ىػ 1405، 2لبناف،ط –)ت.مكسى محمد عمي،عالـ الكتب 112الغزالي، قكاعد العقائد،ص( 1)

قاؿ الحافظ العراقي: ركاه الترمذم الحكيـ في " النكادر " مف قكؿ بكر بف عبد اهلل المزني ، كلـ أجده  (  2)
 30،صمرفكعا)الحافظ العراقي، المغني عف حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار

، بيركت   ((1ـ ، ج  2005 -ىػ  1426، 1لبناف، ط –)دار ابف حـز
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قىاؿى سيؿ التستًرم رىًضي اهلل عىنوي  ميكـ عمـ ظىاىر يبذلو ألىؿ الظ اًىر كىعمـ بىاًطف الى  :كى ثىة عي لٍمعىالـ ثىالى

بىيف اهلل تىعىالىى الى يظيره ألحديىسعوي أظياره ًإال  ألىىمو كىعمـ ىيكى   .بىينو كى

قىاؿى بعض العارفيف إفشاء سر الربكبية كفر قىاؿى بىعضيـ لمربكبية سر لىك أظير لبطمت النُّبيك ة كلمنبكة ، كى كى

كىىىذىا اٍلقىاًئؿ ًإف لـ يرد بذلؾ  ،كلمعمماء ًبالم و سر لىك أظيركه لبطمت اأٍلىٍحكىاـ ،اٍلعمـ سر لىك كشؼ لبطؿ

ًحيح أىنو الى تنىاقض ًفيًو كىأىف  ؽ بؿ الص  كر فيميـ فىمىا ذكره لىٍيسى ًبحى عىفىاء لقيصي ف النُّبيك ة ًفي حؽ الضُّ بطالى

 .اٍلكىاًمؿ مف الى يطفىء نكر مىٍعرفىتو نكر كرعو كمالؾ اٍلكىرع النُّبيك ة

ٍخبىار يتىطىر ؽ ًإلىٍييىا تأكيالت فىبيف لنا كىٍيفي ة إختالؼ الظ اًىر كىاٍلبىاًطف فىًإف فىًإف قمت ىىًذه اآٍليىات كىاأٍلى 

ًقيقىة خالؼ الش ًريعىة كىىيكى  اٍلبىاًطف ًإف كىافى مناقضا لمظ اًىر فىًفيًو إًبطىاؿ الش ٍرع كىىيكى قىكؿ مف قىاؿى ًإف اٍلحى

ف كىافى الى يناق كفر أًلىف الش ًريعىة عبارىة عىف الظ اًىر ،كالحقيقة عبارىة عىف اٍلبىاًطف كىاً  اًلفوي فىييكى ىيكى  ضو كىالى ييخى

في كالجمي كىاًحدنا  .فيزكؿ ًبًو اإلنقساـ كىالى يككف لمش ٍرع سر الى يفشى بؿ يككف اٍلخى

يخرج عىف ميكـ المكاشفة كى مىة  فىاٍعمىـ أىف ىىذىا السُّؤىاؿ ييحىرؾ خطبا عىًظيما كينجر ًإلىى عي كد عمـ اٍلميعىامى مىٍقصي

قد تعبدنا بتمقينيا بالقمكب  كىىيكى غىرىض ىىًذه اٍلكتب فىًإف العقائد ال ًتي ذىكرنىاىىا مف أىعماؿ اٍلقيميكب كى

ؿ ًإلىى أىف يٍنكىشؼ لنا حقائقيا فىًإف ذىًلؾ لـ ييكىمؼ ًبًو كىاف ة  مىٍييىا الى ًبأىف يتىكىص  كالتصديؽ ًبعقد اٍلقمب عى

لىٍكالى أىنو عمؿ ظىاىر اٍلقمب الى عمؿ بىاًطنو لما الٍ  لىٍكالى أىنو مف اأٍلىٍعمىاؿ لما أكردناه ًفي ىىذىا اٍلكتاب كى خمؽ كى

 .أكردناه ًفي الٌشٍطر األكؿ مف اٍلكتاب

ـ ًإلىى تىٍحًريؾ  لىًكف ًإذا بىحر اٍلكىالى ًقيًقٌي ىيكى صفة سر اٍلقمب كباطنو كى ا اٍلكىٍشؼ اٍلحى ن مى خياؿ ًفي مناقضة كىاً 

ـ كجيز ًفي حٌمو  .الظ اًىر لمباطف فىالى بيد مف كىالى
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يمى  الؼ الش ًريعىة أىك اٍلبىاًطف يينىاقض الظ اًىر فىييكى ًإلىى اٍلكٍفر أقرب ًمٍنوي ًإلىى اإٍلً ًقيقىة تخى اف فىمف قىاؿى ًإف اٍلحى

كفى ًفي عىمميىا كيمتنعكف عىف إفشائيا  بؿ اأٍلىٍسرىار ال ًتي يٍختىص بيىا المقربكف ييٍدًركيىا كىالى  يشاركيـ اأٍلىٍكثىري

ٍمسىة أىقسىاـ  .(1)(ًإلىٍيًيـ ترجع ًإلىى خى

سرار التي يختص بيا بعض الناس دكف قساـ الخمسة التي ترجع الييا األثـ يبدأ الغزالي بذكر األ

ف غير تعارض بيف حد ىذه االقساـ مأف ىذه العمكـ التي اختص بيا المقربكف ترجع الى أبعض ،ك 

 الشريعة الظاىرة كىذه العمـك ،اك كما يسميو البعض باطنا يخالؼ الظاىر.

ال قسم كثر االفياـ ،كيدركو الخاصة فيقكؿ:)أما كاف دقيقا مف العمكـ ال تدركو فيذكر في القسـ االكؿ 

مىٍيًيـ أىف  األول كاص كىعى أىف يككف الش ٍيء ًفي نىفسو دىًقيقنا تكؿ أىكثر األفياـ عىف دركو فىيٍختىص بدركو اٍلخى

خفاء سر الٌركح ٍيثي تقصر أفياميـ عىف الد رؾ كا  مىٍيًيـ حى ، الى يفشكه ًإلىى غير أىىمو فىيصير ذىًلؾ فٍتنىة عى

سمـ عىف بى  مىٍيًو كى ًقيقىتو ًمم ا تكؿ األفياـ عىف دركو ككؼ رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عى يىانو مف ىىذىا اٍلقسـ فىًإف حى

 .كتقصر األكىاـ عىف تصكر كنيو

سمـ فىًإف مف لـ يعرؼ الٌركح فىكىأىن وي لـ  مىٍيًو كى كىالى تىظنف أىف ذىًلؾ لـ يكف مكشكفا لرىسيكؿ اهلل صمى اهلل عى

مف لـ يعرؼ نىفسو فىكيؼ يعرؼ ربو  انىوي يعرؼ نىفسو كى  .سيٍبحى

ـٍ يتأدبكف بآداب  لىكنيي ف لـ يىكيكنيكا أىٍنبيىاء كى كىالى يبعد أىف يككف ذىًلؾ مكشكفا لبىعض اأٍلىٍكًليىاء كىاٍلعيمىمىاء كىاً 

عز كىجؿ مف الخفايا مىا تقصر أفياـ الجماىير عىف  الش ٍرع فيسكتكف عىم ا سكت عىنوي بؿ ًفي ًصفىات اهلل

لـ يذكر رىسيكؿ  ت ى دركو كى سمـ ًمٍنيىا ًإال  الظ كىاًىر لألفياـ مف اٍلعمـ كىاٍلقيٍدرىة كىغىيرىمىا حى مىٍيًو كى اهلل صمى اهلل عى

اؼ مىا ييسمى عمما كقدرة  فيميا اٍلخمؽ ًبنىٍكع مينىاسبىة تكىمكىا ًإلىى عمميـٍ كقدرتيـ ًإٍذ كىافى لىييـ مف اأٍلىٍكصى

لىك ذك ا لىٍيسى ًلٍمخمًؽ ًمم ا يينىاًسبو بعض اٍلمينىاسبىة شىٍيء لـ فيتكىمكف ذىًلؾ ًبنىٍكع مقايسة كى ر مف ًصفىاتو مى

ًبٌي أىك اٍلعنيف لـ يفيميا ًإال  بمناسبة ًإلىى لىذ ة المطعكـ ال ًذم ييٍدًركوي  يفيمكه بؿ لىذ ة اٍلًجمىاع ًإذا ذكرت لمص 
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قدرتو كىعمـ اٍلخمؽ كقدرتيـ أىكثر مف كىالى يككف ذىًلؾ فيما عمى الت ٍحًقيؽ كالمخالفة بىيف عمـ  اهلل تىعىالىى كى

الفىة بىيف لىذ ة اٍلًجمىاع كىاأٍلكؿ  .اٍلميخى

اؿ أىك ًمم ا كىانىت لىوي  اًضرىة لىوي ًفي اٍلحى ٍنسىاف ًإال  نىفسو كصفات نىفسو ًمم ا ًىيى حى ٍممىًة فىالى يٍدرؾ اإٍلً ًباٍلجي مف  كى

ـ  بالمقايسة ًإلىٍيًو يف ا تىفىاكتا ًفي الٌشرؼ كالكماؿ فىمىٍيسى ًفي قيك ة قبؿ ث ـ  قد يصدؽ ًبأىف بىينيمى يـ ذىًلؾ لغيره ث

فىات مىعى  اٍلبشر ًإال  أىف يثبت هلل تىعىالىى مىا ىيكى ثىابت لنىفًسًو مف اٍلًفٍعؿ كىاٍلعمـ كىاٍلقيٍدرىة كىغىيرىىا مف الصٍّ

ا اٍختص  الرب الت ٍصًديؽ ًبأىف ذىًلؾ أكمؿ كأشرؼ فىيككف مي  عظـ تحكيمو عمى ًصفىات نىفسو الى عمى مى

سمـ مىٍيًو كى لذىًلؾ قىاؿى صمى اهلل عى ؿ كى ا أثنيت عمى  :)تىعىالىى ًبًو مف اٍلجالى مىٍيؾ أىٍنت كىمى الى أحصي ثىنىاء عى

 .(1)(نىفسؾ

لىٍيسى اٍلمىٍعنى أىنٍّي أعجز عىف الت ٍعًبير عىم ا أىٍدرىكتو بؿ ىيكى  لذىًلؾ قىاؿى كى لو كى الى اٍعًترىاؼ بالقصكر عىف ًإٍدرىاؾ جى

ًقيقىًة سكل اهلل عز كىجؿ  .بىعضيـ مىا عرؼ اهلل ًباٍلحى

قىاؿى الٌصديؽ رىًضي اهلل عىنوي  مد هلل ال ًذم لـ يىٍجعىؿ ًلٍمخمًؽ سىًبيال ًإلىى مىٍعرفىتو ًإال  ًباٍلعىجًز عىف  :كى اٍلحى

 .مىٍعرفىتو

ـ عىف ىىذىا النمط كلنرجع ًإلىى اٍلغىرىض كىىيكى أىف أحد اأٍلىٍقسىاـ مىا تكؿ األفياـ عىف كلنقيض عناف  اٍلكىالى

مف جممىتو بعض ًصفىات اهلل تىعىالىى مف جممىتو الٌركح كى  (2)(ًإٍدرىاكو كى

ثـ يذكر الغزالي القسـ الثاني مف العمكـ ،كىك ما اختص بو االنبياء كالصديقكف مف العمكـ مما ال 

 دراكو ،كلكف ذكره يضر بأغمب المستمعيف ،كمثاؿ ذلؾ سر القدر.إيصعب عمى العقؿ 
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دٍّيقيكفى عى  ال قسم الث ان ييقكؿ الغزالي:) ٍفييكـ ًفي مف الخفيات ال ًتي تٍمتىنع اأٍلىٍنًبيىاء كىالصٍّ ف ذكرىىا مىا ىيكى مى

لىًكف ذكره يضر ًبأىٍكثىرى المستمعيف كىالى يضر باألنبياء كىالصديقيف كسر اٍلقدر ، نىفسو الى يكؿ اٍلفىيـ عىنوي كى

قىاًئؽ مضرا ًببىٍعض  ال ًذم منع أىؿ اٍلعمـ مف إفشائو مف ىىذىا اٍلقسـ فىالى يبعد أىف يككف ذكر بعض اٍلحى

ا ي قىٍكلنىا اٍلخمؽ كىمى كىيؼ يبعد ىىذىا كى ضر نكر الش ٍمس بأبصار الخفافيش ككما تضر ريىاح اٍلكٍرد بالجعؿ كى

قد أضٌر  رادتو كمشيئتو حؽ ًفي نىفسو كى اء اهلل تىعىالىى كا  نىا كالمعاصي كالشركر كيمو ًبقىضى أىف اٍلكٍفر كىالزٍّ

لىة عمى الس   ا بالقبيح كىالظُّمـسىمىاعو ًبقكـ ًإٍذ أكىـ ذىًلؾ ًعٍندىـ أىنو دالى  .فو كنقيض اٍلًحٍكمىة كىالرٍّضى

لىك أفشى ألكىـ ًعٍند أىكثر  كىذىًلؾى سر اٍلقدر كى طىاًئفىة مف المخذكليف ًبمثؿ ذىًلؾ كى قد ألحد اٍبف الراكندم كى كى

ا يًزيؿ ذىًلؾ اٍلكىىـ عىٍنييـ  .اٍلخمؽ عىجزا ًإذا تقصر أفياميـ عىف ًإٍدرىاؾ مى

لىًكف لـ يذكر  لىك قىاؿى قىاًئؿ ًإف اٍلًقيىامىة لىك ذكر ميقاتيا كىأىن يىا بعد ألؼ سنة أىك أىكثر أىك أقؿ لىكىافى مفيكما كى كى

قت  ذا اٍستىٍبطىأىٍت النُّفيكس كى ر فىمىعىؿ  اٍلمد ة ًإلىٍييىا بعيدىة فىيطكؿ األمد كىاً  رى ة اٍلعباد كخكفا مف الض  لمٍصمحى

ٍكؼ كىأٍعرض الن اس عىف اٍلعقىاب قؿ إ لىك ذكرت لعظـ اٍلخى انىوي كى كتراثيا كلعميا كىانىت قريبىة ًفي عمـ اهلل سيٍبحى

ربىٍت الدٍُّنيىا ح  فىيككف ًمثىاال ليىذىا اٍلقسـ، اأٍلىٍعمىاؿ كىخى  (1)(فىيىذىا اٍلمىٍعنى لىك اتجو كىصى

و أندراكيا ،كما ا  تككف المسألة كاضحة بينة ال صعكبة في فيميا ك  أفكالقسـ الثالث مف ىذه العمـك ىك 

كىذا مما  ثرا في قمب المستمع،أكلكف تذكر عمى سبيؿ الرمز كاالشارة ، لتحقؽ ، ال ضرر مف ذكرىا

ال قسم )حيث يذكر الغزالي بعض االمثمة مف ذلؾ فيقكؿ: كاف يقع في قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،

لىًكف يكنى عىنوي عمى سىًبيؿ أىف  الث ال ث ر كى رى لـ يكف ًفيًو ضى ا لفيـ كى ًريحن ٍيثي لىك ذكر صى يككف الش ٍيء ًبحى

قع ذىًلؾ اأٍلىمر ًفي  ة ًفي أىف يعظـ كى لو مصمحى اإلستعارة كىالر ٍمز ليىكيكف كقعو ًفي قمب المستمع أغمب كى

نا ييقىٌمد الٌدرٌ  ا لىك قىاؿى قىاًئؿ رىأىٍيت فالى بث اٍلًحٍكمىة  قمبو كىمى نىاًزير فكنى ًبًو عىف إفشاء اٍلعمـ كى ًفي أىٍعنىاؽ اٍلخى

ٍنسىاف لـ  ًإلىى غير أىىميىا فالمستمع قد يٍسبؽ ًإلىى فيمو ظىاىر لمفظ كالمحقؽ ًإذا نظر كىعمـ أىف ذىًلؾ اإٍلً
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مف ىىذىا يكف مىعىو در كىالى كىافى ًفي مىٍكًضعو ًخٍنًزير تفطف لدرؾ السٌٍّر كىاٍلبىاًطف فيت فاكت الن اس ًفي ذىًلؾ كى

 قىاؿى الش اًعر

ًف خياط كىآخر حائؾ ... متقابالف عمى السماؾ األعزؿ  رجالى

احبو ًثيىاب اٍلمقبؿ  الى زىاؿى ينسج ذىاؾ خرقىة ميدبر ... كيخيط صى

يرجع ًإلىى الت ٍعًبير عىف فىًإن وي عبر عىف سىبىب سماكم ًفي اإلقباؿ كاإلدبار برجمىٍيف صانعيف كىىىذىا الن ٍكع 

سمـ مىٍيًو كى ًمٍنو قىٍكلو صمى اهلل عى م ف عيف اٍلمىٍعنى أىك مثمو كى ًإف اٍلمىٍسًجد لينزكم :(اٍلمىٍعنى بالصكرة ال ًتي تىتىضى

ٍعنى  كىأىنت ترل أىف ساحة اٍلمىٍسًجد الى تنقبض بالنخامة (1)( مف النخامة كىمىا تنزكم اٍلجٍمدىة عمى الن ار مى اهي كى

أىف ركح اٍلمىٍسًجد كىكنو ميعظما كىرمي النخامة ًفيًو تحقير لىوي فيضاد معنى المسجدية مضادة الن ار 

ا قىٍكلنىا لشىٍيء ًإذا . .  . ٍلجٍمدىةإلتصاؿ أىجزىاء ا مف ىىذىا اٍلقىًبيؿ ًفي كنايتو عىف اإلقتدار قىٍكلو تىعىالىى }ًإن مى كى

 .(40)سكرة النحؿ،}أردناه أىف نقيكؿ لىوي كف فىيككف

اؿ ًإٍذ اٍلمىٍعديكـ الى يفيـ اٍلخطاب  فىًإف ظىاىره ميٍمتىنع ًإٍذ قىٍكلو كف ًإف كىافى خطابا لمش ٍيء قبؿ كجكده فىييكى محى

لىًكف لما كىانىت ىىًذه اٍلًكتىابىة أكقع ًفي النُّفيكس كد فىييكى مستغف عىف التككيف كى ف كىافى بعد اٍلكيجي ت ى يمتثؿ كىاً   حى

ايىة اإلقتدار عدؿ ًإلىٍييىا  .ًفي تفييـ غى

لكنو يٍركل أىنو أيًريد ًبًو غير الظ اًىر كىمىا  كىأما اٍلمٍدرؾ ًبالش ٍرًع فىييكى أىف يككف إجراؤه عمى الظ اًىر ميمكنا كى

ف معنى المىاء  (17،)سكرة الرعدسالت أىكديىة ًبقىدًرىىا{كرد ًفي تىٍفًسير قىٍكلو تىعىالىى }أنزؿ مف الس مىاء مىاء ف كىاً 

بىعضيىا لـ  بىعضيىا قىًميال كى معنى األكدية ًىيى اٍلقيميكب كىأىف بىٍعضيىا احتممت شىٍيئا كثيرا كى ىىا ىينىا ىيكى اٍلقيٍرآف كى

ف ظير كطفا عمى رىأس المىاء فىًإن وي الى يثبت كىاٍلًيدىايىة ال   ًتي تىٍنفىع يٍحتىمؿ كالزبد مثؿ اٍلكٍفر كالنفاؽ فىًإن وي كىاً 
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ًفي ىىذىا اٍلقسـ تعمؽ جمىاعىة فأكلكا مىا كرد ًفي اآٍلًخرىة مف اٍلًميزىاف كالصراط كىغىيرىمىا كىىيكى  الن اس تمكث كى

اؿ فىيجب إجراؤه عمى الظ اًىر جراؤه عمى الظ اًىر غير محى كىايىة كا   (1)(ًبدعىة ًإٍذ لـ يٍنقؿ ذىًلؾ بطًريؽ الرٍّ

ركو جممة،كمثالو العشؽ أداما القسـ الرابع فيك ادراؾ االنساف تفصيؿ الشيء بالتحقيؽ بعد اف كاف قد 

بابو كعالجو، يختمؼ أسكالمرض كما يغترض االنساف مف حاالت شعكرية ،فعمـ االنساف بالمرض ك 

الكقكع ،كىذا كثر تحققا مف العمـ بو قبؿ أعمـ المصاب بيذا المرض، فالعمـ بالشيء بعد ككقكعو عف 

 ال قسم الر اب عحكاؿ االنساف كالجكع كالعطش كالعشؽ كالمرض كغير ذلؾ ، يقكؿ الغزالي:)أظاىر في 

اال مالبسا لىوي فيتفاكت  ـ  ييٍدًركوي تىٍفًصيالن بالتحقيؽ كالذكؽ ًبأىف يصير حى ٍنسىاف الش ٍيء جممىة ث أىف يٍدرؾ اإٍلً

يككف األكؿ كالقشر كىالث   ث ؿ  ،كىالث اًني كالباطف اًني كالمباب كىاأٍلكؿ كىالظ اًىرالعمماف كى ا يتىمى ذىًلؾى كىمى كى

كىاؿ  لإٍلٍنسىاف ًفي عينو شخص ًفي الظممىة أىك عمى اٍلبعد فىيحصؿ لىوي نكع عمـ فىًإذا رىآهي ًباٍلقرًب أىك بعد زى

يمىاف كالتصديؽ ، إستكماؿ لىوي الظالـ أٍدرؾ تفرقو بىينيمىا كىالى يككف اأٍلىخير األكؿ بؿ ىيكى  فىكىذىًلؾ اٍلعمـ كىاإٍلً

قيكع أكمؿ مف  ققو ًبًو ًعٍند اٍلكي لىًكف تحى قيكعو كى كد اٍلًعٍشؽ كىاٍلمىرىض كىاٍلمىٍكت قبؿ كي ٍنسىاف ًبكيجي ًإٍذ قد يصدؽ اإٍلً

سىاًئر اأٍلىٍحكىاؿ ثىالى  قيكع بؿ لإٍلٍنسىاف ًفي الش ٍيكىة كالعشؽ كى ققو قبؿ اٍلكي دراكات متباينةتحى  :ثىة أىٍحكىاؿ ميتىفىاًكتىة كا 

قيكعو :األكؿ كًدًه قبؿ كي  .تىٍصًديقو ًبكيجي

قيكعو :كىالث اًني  .ًعٍند كي

كىاؿ: كىالث اًلث الؼ التحقؽ ًبًو قبؿ الز  كىالو ييخى  .بعد تصرمو فىًإف تحققؾ ًباٍلجيكًع بعد زى

ميكـ الٌديف مىا يصير ذكقا فيكمؿ  كىذىًلؾى مف عي افىة ًإلىى مىا قبؿ ذىًلؾ فىفرؽ بىيف كى ضى فىيككف ذىًلؾ كالباطف ًباإٍلً

ًحيح بيىا بىيف عمـ الص  ًة كى ح   .عمـ اٍلمىًريض ًبالصٍّ
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لىٍيسى ًفي شىٍيء ًمٍنيىا بىاًطف يينىاقض الظ اًىر بؿ يتم مو كيكممو فىًفي ىىًذه اأٍلىٍقسىاـ اأٍلىٍربىعىة تىتىفىاكىت اٍلخمؽ كى

ا يتمـ المب القشر   (1)(كىمى

كفي ىذا يدخؿ تأكيؿ المفظ  خير ىك التعبير بمساف المقاؿ عف لساف الحاؿ ،كالقسـ الخامس كاأل

كمثالو ما نقؿ عمى لساف الجمادات كالحيكانات  ،المعنى المراد  إلىكصرؼ ظاىر المفظ  الظاىر،

ف الناس أكفي ىذا القسـ يبيف الغزالي  النطؽ لدييا ،لمداللة عمى معنى مراد مع انعداـ القدرة عمى 

ى مف إل فمف مغاؿ في التأكيؿ كصرؼ المفظ الى لساف الحاؿ ، تمايزت فيو بيف مسرؼ كمقتصد ،

بيف  ضافة الى فرقة اتبعت منيجا كسطان إ ،ممة كاحدة كحمؿ الكالـ عمى ظاىرهرفض التأكيؿ ج

ام س)فيقكؿ:ماـ الغزالي كىك ما يبينو اإل ،الفريقيف اؿ  ال قسم ال خ  أىف يعبر ًبًمسىاف اٍلمقىاؿ عىف ًلسىاف اٍلحى

 .فالقاصر اٍلفىيـ يقؼ عمى الظ اًىر كيعتقده نطقا كالبصير بالحقائؽ يٍدرؾ السٌٍّر ًفيوً 

كرائي اٍلحجر ال ًذم  ،فىمـ يتركني ؟قىاؿى سؿ مف يدقني، لمكتد لـ تشقني رقىاؿى اٍلًجدىا:كىىىذىا كىقىٍكؿ اٍلقىاًئؿ 

اؿ ًبًمسىاف اٍلمقىاؿ.كرائي  .فىيىذىا تىٍعًبير عىف ًلسىاف اٍلحى

ـ  اٍستىكىل ًإلىى الس مىاء كىًىي ديخاف فىقىاؿى لىيىا كلألرض ائتيا طىٍكعنا أىك كرىا قالتآ أىتىيٍ  مف ىىذىا قىٍكلو تىعىالىى }ث نىا كى

 (11)سكرة فصمت،}طائعيف

يىاة كعقال كفيما لمخطاب كخطابا ىيكى صىكت كحرؼ تسمعو فالبميد يٍفتىقر ًفي  فيمو ًإلىى أىف يقدر لىيما حى

اؿ كىأىنو  ًف أىتىٍينىا طائعيف كالبصير يعمـ أىف ذىًلؾ ًلسىاف اٍلحى تىقيكالى الس مىاء كىاأٍلىٍرض فتجيباف ًبحرؼ كىصىكت كى

كرىًة كمضطرتيف ًإلىى ال ري فىيىذىا اٍلفىٌف أىٍيضا ًمم ا يتىفىاكىت . . .  تسخيرأنباء عىف كىكنيمىا مسخرتيف ًبالض 

ًفي ىىذىا اٍلم تظير ًبًو ميفىارقىة اٍلبىاًطف لمظ اًىر كى قىاـ ألرباب أىٍربىاب الظ كىاًىر كأرباب البصائر ًفي عممو كى

ًميع الظ كىاًىر كالبراىيف أىك  قتصاد فىمف ميٍسًرؼ ًفي رفع الظ كىاًىر إنتيىاالمقامات ًإٍسرىاؼ ك  ًإلىى تىٍغًيير جى

ت ى حمميكا قىٍكلو تىعىالىى ميـ :أىٍكثىرىىا حى تشيد أىرجي  (65)سكرة يس،}}كتكممنا أىٍيدييـ كى
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قىكلو تىعىالىى قىاليكا لجمكدىـ لـ شيدتـ عمينا قىاليكا أنطقنا اهلل ال ًذم أنطؽ كؿ شىٍيء :كى  (21)سكرة فصمت،}}كى

كىذىًلؾى  ًفي اٍلًميزىاف كالصراط كالحساب كمناظرات أىؿ الن ار  كى نىًكير كى المخاطبات ال ًتي تٍجًرم مف مينكر كى

زىعىميكا أىف ذىًلؾ  (50)سكرة االعراؼ،}أفيضكا عمينا مف المىاء أىك ًمم ا رزقكـ اهلل} كىأىؿ اٍلجن ة ًفي قىٍكليـ

اؿ  (1)(كيمو ًبًمسىاف اٍلحى

حممكا جميع كقد بيف اإلماـ الغزالي بعد ذلؾ مكاقؼ العمماء مف ىذا القسـ الخامس، في مقابمة مف 

ٍنبىؿ رىًضي اهلل عىنوي )فيقكؿ: الظكاىر عمى معنى باطني، كفى ًفي حسـ اٍلبىاب ًمٍنييـ أىٍحمد بف حى ري كغال آخى

ت ى منع تىٍأًكيؿ قىٍكلو }كف فىيككف{ كىزىعىميكا أىف ذىًلؾ خط اب ًبحرؼ كىصىكت ييكجد مف اهلل تىعىالىى ًفي كؿ حى

ثىة أىٍلفىاظ  ابو يىقيكؿ ًإن و حسـ بىاب الت ٍأًكيؿ ًإال  لثىالى ت ى سىًمعت بعض أىٍصحى لىٍحظىة ًبعىدىد كىكف كؿ مككف حى

سمـ مىٍيًو كى  (2)(اٍلحجر اأٍلسكد يىًميف اهلل ًفي أرضو):قىٍكلو صمى اهلل عى

قىكلو صمى اهلل  سمـكى مىٍيًو كى اًبع الر ٍحمىف):عى  (3)(قمب اٍلميؤمف بىيف أصبعيف مف أىصى

سمـ  مىٍيًو كى قىكلو صمى اهلل عى انب اٍليمف):كى مىاؿ ًإلىى حسـ اٍلبىاب أىٍربىاب  (4)(ًإنٍّي ألجد نفس الر ٍحمىف مف جى كى

 .الظ كىاًىر
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ٍنبىؿ رىًضي اهلل عىنوي أىنو عمـ أىف  كؿ لىٍيسى ىيكى كىالظ ف ًبأىٍحمىد بف حى اإلستكاء لىٍيسى ىيكى اإلستقرار كىالنُّزي

لكنو منع مف الت ٍأًكيؿ حسما لمباب كرعاية لصالح اٍلخمؽ فىًإن وي ًإذا فتح اٍلبىاب ات سع اٍلخرؽ  اإلنتقاؿ كى

ًبط فىالى  اكز اإلقتصاد الى يىٍنضى اكىزى حد اإلقتصاد ًإٍذ حد مىا جى ٍبط كىجى  بىٍأس ًبيىذىا كىخرج اأٍلىمر عىف الض 

 .الٌزجر

ت ى قىاؿى مىالؾ رىحمىو اهلل لما سيًئؿى عىف  اءىت حى يٍشيد لىوي سيرة الٌسمؼ فىًإن ييـ كىانيكا يىقيكليكفى أمركىا كىمىا جى كى

يمىاف ًبًو كىاًجب كىالسُّؤىاؿ عىنوي ًبدعىة :اإلستكاء ٍعميكـ كالكيفية مىٍجييكلىة كىاإٍلً  .اإلستكاء مى

ذىىىبت طىا تركيكا مىا كى انىوي كى ا يتىعىم ؽ ًبًصفىات اهلل سيٍبحى ًئفىة ًإلىى اإلقتصاد كفتحكا بىاب الت ٍأًكيؿ ًفي بعض مى

منعيكا الت ٍأًكيؿ ًفيًو كىـ األشعرية  .يتىعىم ؽ ًباآلًخرىة عمى ظكاىرىا كى

ٍؤيىة  ت ى أكليكا مف ًصفىاتو تىعىالىى الرُّ مىٍيًيـ حى كىأكليكا كىكنو سميعا بىصيرنا كىأكليكا اٍلًمٍعرىاج كىزىعىميكا كىزىاد اٍلميٍعتىزلىة عى

كا بحشر  لىًكف أقرُّ ٍممىة مف أىٍحكىاـ اآٍلًخرىة كى أىنو لـ يكف بالجسد كىأكليكا عىذىاب اٍلقىٍبر كىاٍلًميزىاف كالصراط كىجي

ة كبالنار األجساد كبالجنة كاشتماليا عمى المأككالت كالمشمكمات كالمنككحات كالمالذ المحسكس

د زىاد  مف ترقييـ ًإلىى ىىذىا اٍلحى ميكد كيذيب الشحكـ كى كاشتماليا عمى جسـ محسكس محرؽ يحرؽ اٍلجي

الفالسفة فأكلكا كؿ مىا كرد ًفي اآٍلًخرىة كردكه ًإلىى االـ عقمية كركحانية كلذات عقمية كأنكركا حشر 

قىاليكا ًببىقىاء النُّفيكس كىأىن يىا تككف ًإم   م ا منعمةاألجساد كى ء ًبعىذىاب كنعيـ الى يٍدرؾ بالحس ، ا معذبة كىاً  كىىىؤيالى

 .ىـ المسرفكف

مىٍيًو ًإال  المكفقكف  نىاًبمىة دىًقيؽ غامض الى يطمع عى بىيف جمكد اٍلحى كحد اإلقتصاد بىيف ىىذىا اإلنحالؿ كيمو كى

ـ  ًإذا إكر ًبنكر إليي الى ًبالس مىاًع، ال ذيف يدرككف اأٍليمي  كا ث مىٍيًو نظري نكشفت لىييـ أسرار اأٍليميكر عمى مىا ًىيى عى

الؼ أكلكه،  هٍليىًقيف قررك ًإلىى الٌسمع كاأللفاظ اٍلكىاًردىة فىمىا كىافؽ مىا شاىدكه ًبنكر ا مىا خى ذ كى فىأىما مف يىٍأخي

ٌرد فىالى يٍستىقٌر لىوي ًفييىا قدـ كىالى  يتىعىي ف لىوي مكقؼ كاألليؽ بالمقتصر عمى معرفىة ىىًذه اأٍليميكر مف الٌسمع اٍلميجى

ٍنبىؿ رىحمىو اهلل ٌرد مقىاـ أىٍحمد بف حى كاآلف فكشؼ الغطاء عىف حد اإلقتصاد ًفي ىىًذه اأٍليميكر  ،الٌسمع اٍلميجى
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اًىر كىأىنو دىاخؿ ًفي عمـ المكاشفة كىاٍلقىٍكؿ ًفيًو يطكؿ فىالى نىخيكض ًفيًو كىاٍلغىرىض بىيىاف ميكىافقىة اٍلبىاًطف الظ  

ٍمسىة أيميكر كىًثيرىة الؼ لىوي فقد إنكشفت ًبيىًذًه اأٍلىٍقسىاـ اٍلخى  .غير ميخى

مىة العقيدة ال ًتي حررناىا كىأىن ييـٍ الى يكمفكف غير ذىًلؾ ًفي  ذا رىأينىا أىف نقتصر بكافة اٍلعىكاـ عمى تىٍرجى كىاً 

ة الث اًنيىة ًإلىى عقيدة ًفييىا لكامع  ة األكلى ًإال  ًإذا كىافى خكؼ تشكيش لشيكع اٍلًبٍدعىة فيرقى ًفي الدرجى الدرجى

غير تعمؽ فمنكرد ًفي ىىذىا اٍلكتاب ًتٍمؾى المكامع كلنقتصر ًفييىا عمى مىا حررناه  مف اأٍلىًدل ة المختصرة مف

ألىؿ اٍلقيدس كسميناه الرسىالىة القدسية ًفي قىكىاًعد العقائد كىًىي مكدعة ًفي ىىذىا اٍلفىٍصؿ الث اًلث مف ىىذىا 

 .(1)(اٍلكتاب 

ساـ التي يختص بعمميا قرار كاألسنا كيبيف األاذا فالغزالي ىنا يبيف المقصكد بأف لمشريعة ظاىرا كباط

ف مف يقكؿ بيذا القكؿ لمكفر أبؿ ىك يرل  ،الشريعة تخالؼ الحقيقة فأالبعض منكرا عمى مف قاؿ 

سرارا كعمكما يعمميا البعض دكف البعض كيقسـ أف كاف يقكؿ بأف لمشريعة ا  فيك ك  ،ماف ياقرب منو لإل

سرار التي يختص بيا المقربكف كال ساـ األأقصحاب السرائر كيبيف أصحاب الظكاىر ك أى إلالناس 

ألة مخالفة الحقيقة كالشريعة كما سفيك ىنا يبيف بجالء ككضكح رأيو في م يشاركيـ بيا االكثركف ،

مخالفا بذلؾ قكؿ بعض الصكفية ممف تبنكا ىذا الرأم ،فالعجب ممف ينسب ىذا  انبنى عمييا مف عقائد

نكر بعض العمماء كتبا تنسب لمغزالي لما احتكتو مف امكر ألذلؾ  د قكلو الكاضح ىذا،القكؿ لمغزالي بع

ماـ الذىبي في كتابو سير مخالفة لما صرح بو الغزالي مف العقائد في كتبو كمثاؿ ذلؾ ما ذكره اإل

كألبي المظفر يكسؼ سبط ابف الجكزم في كتاب " رياض األفياـ " في مناقب أىؿ الـ النبالء )أع

بيت قاؿ : ذكر أبك حامد في كتابو " سر العالميف ككشؼ ما في الداريف " فقاؿ في حديث : مف ال

كنت مكاله ، فعمي مكاله أف عمر قاؿ لعمي : بخ بخ ، أصبحت مكلى كؿ مؤمف كمؤمنة . قاؿ أبك 

خالفة حامد : كىذا تسميـ كرضى ، ثـ بعد ىذا غمب عميو اليكل حبا لمرياسة ، كعقد البنكد ، كأمر ال
                                                           

  117الغزالي، قكاعد العقائد ،ص (1)



 43 

كنيييا ، فحمميـ عمى الخالؼ ، فنبذكه كراء ظيكرىـ ، كاشتركا بو ثمنا قميال ، فبئس ما يشتركف ، 

كسرد كثيرا مف ىذا الكالـ الفسؿ الذم تزعمو اإلمامية ، كما أدرم ما عذره في ىذا ؟ كالظاىر أنو رجع 

كف ىذا كضع ىذا كما ذاؾ ببعيد، ىذا إف لـ ي .عنو، كتبع الحؽ، فإف الرجؿ مف بحكر العمـ، كاهلل أعمـ

ففي ىذا التأليؼ باليا ال تتطبب، كقاؿ في أكلو: إنو قرأه عميو محمد بف تكمرت المغربي سرا 

 .  (1)بالنظامية. قاؿ : كتكسمت فيو الممؾ (

كقكلو عند نقؿ قكؿ ابك عمرك بف الصالح)فأما كتاب" المضنكف بو عمى غير أىمو " فمعاذ اهلل أف 

يككف لو، شاىدت عمى نسخة بو بخط القاضي كماؿ الديف محمد بف عبد اهلل الشيرزكرم أنو مكضكع 

 .(2)( عمى الغزالي ، كأنو مخترع مف كتاب "مقاصد الفالسفة"، كقد نقضو الرجؿ بكتاب "التيافت "

يث ينقض كؿ قكؿ االخر كيشير فالقكؿ بأف لمغزالي قكليف احدىما مكجو لمعامة كاالخر لمخاصة بح

 أفف الغزالي كاف يقكؿ بأف الشريعة تخالؼ الحقيقة منقكض بما نقمناه عف الغزالي بالقكؿ صراحة أالى 

ما يخالؼ النص الذم كل مف المعتقدات تحافأم كتاب  ،يمافرب منو لإلأقمعتقد ىذا القكؿ لمكفر 

و منحكؿ عمى أننكار مخالفة الظاىر لمباطف ىك كتاب يغمب عميو الظف إه عف الغزالي مف نانقم

 الغزالي.

يقكؿ االماـ السبكي في  ك نفيو ،أى الغزالي لإكتاب  ةبات نسبإثكىذه منيجية اعتمدىا العمماء في 

كرد قكؿ ابف الصالح المتعمؽ بكتاب المضنكف بو عمى غير اىمو أكتابو طبقات الشافعية بعد اف 

المنسكب لمغزالي )كاألمر كما قاؿ ]أم كما قاؿ ابف الصالح[ ، كقد اشتمؿ "المضنكف" عمى التصريح 
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بقدـ العالـ، كنفي العمـ القديـ بالجزئيات، كنفي الصفات، ككؿ كاحدة مف ىذه يكفٍّر الغزالي قائميا، ىك 

 (1)(أجمعكف، فكيؼ ييتىصك ر أنو يقكليا؟ كأىؿ السٌنة

 كرىا الغزالي عمى قائمييا ،أنكنفي العمـ القديـ كالتصريح بقدـ العالـ ، فيذه القضايا مف نفي الصفات

الى  ى الغزالي جاءت مف كتب منسكبة زكران خذت عمأككثير مف القضايا التي  ،فكيؼ يمكف نسبتيا اليو

 الغزالي.

ما بنى إن ،يره لمعامة كمعتقد اختص بو البعضظأمعتقد  ،معتقديفف البعض ممف قاؿ بأف لمغزالي إبؿ 

 قكلو عمى بعض ىذه الكتب المنسكبة لمغزالي ليقرر كيبرر ىذا القكؿ.

ذا فالغزالي ينكر عمى القائميف بالتفريؽ بيف الحقيقة كالشريعة كينكر كذلؾ عمى بعض المتصكفة الذيف إ

)كطائفة ثالثة ظنت أف :فيشير الييـ بكتاب االحياء فيقكؿ ،قكؿ تأديتو لقكليـ بسقكط التكميؼالتبنكا ىذا 

المقصكد مف العبادات : المجاىدة حتى يصؿ العبد بيا إلى معرفة اهلل ، فإذا حصمت المعرفة ، فقد 

كالعبادة ، كيزعـ أنو ارتفع فى  كصؿ الشخص ، كبعد الكصكؿ يستغنى عف الكسيمة فيترؾ السعى

 .(2)(معرفة اهلل عف امتياف التكاليؼ . كأف التكميؼ يقتصر فقط عمى عكاـ الخمؽ 

خرة كلكنيا اخطأت قبمت عمى األأعرضت عف الدنيا ك أفيك ىنا يذكر ىذه الطائفة ضمف طكائؼ 

كثير مف الباطنية القائميف كحاؿ  ،ء قكليـ بسقكط التكميؼ كالعبادةكينكر عمى ىؤال الطريؽ كالمنيج،

 بالتفريؽ بيف الحقيقة كالشريعة .

نكرد جزءا ـ الغزالي كضح الغزالي فييا مكقفو مف القائميف بسقكط التكميؼ كقد نقؿ السبكي فتكل لالما

ا قىٍكلو متع اهلل اٍلميسمميف ًببىقىاًئًو كنفع الطالبيف بمشاىدتو كلقا) قاؿ: منيا، ئو كتب لىوي بعض الزائغيف مى
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انىوي بأنكاع مف  كمنحو اهلل أفضؿ مىا منح ًبًو خاصتو مف أصفيائو كأكليائو ًفي قمب خٌصو اٍلحؽ سيٍبحى

ًميع اأٍلىٍكقىات كىاأٍلىٍحكىاؿ متزايدة  الٌطرؼ كاليدايا كمنح أصنافا مف اأٍلىٍنكىار كالعطايا يٍستىمر لىوي ذىًلؾ ًفي جى

ًبأىٍحكىاـ الش ٍرع كآدابو منزىا عىف مآثمو كمخالفاتو كيجد  معمكران  هاًىرى اًئؽ كاآلفات مىعى كىكف ظى مىعى عدـ اٍلعىكى 

 .بىاًطف مكاشفات كأنكارا عىًجيبىةًفي الٍ 

كد مف التكاليؼ الش ٍرًعي ة كالرياضيات التأديبية ىيكى اٍلًفطىاـ عىم ا  ـ  ًإن و اٍنكىشىؼى لىوي نكع تىٍعًريؼ أىف اٍلمىٍقصي ث

ا   .فىًإنٍّي أيًريد أىف أنزؿ ًفيوً  قيؿ لميكسىى أخؿ قىٍمبؾسكل اٍلحؽ كىمى

ت ى ًإن و لىك اٍشتغؿ  كد بالكصكؿ ًإلىى اٍلقٍربىة كدكاـ الترقى مف غير فىٍترىة حى ـٌ اٍلًفطىاـ كىحصؿ اٍلمىٍقصي فىًإذا ت

مىٍيًو بااللتفات عىف أىٍنكى  اع الكاردات اٍلبىاًطنىة بكظائؼ الش ٍرع كظكاىره اٍنقىطع عىف حفظ اٍلبىاًطف كتشكش عى

اة أىمر الظ اًىر  .ًإلىى ميرىاعى

وي كىىىذىا الرجؿ الى يٍنزع يىده مف الت ٍكًميؼ الظ اًىر كىالى يقصر ًفي أىٍحكىاـ الش ًريعىة لىًكف ااًلٍعًتقىاد ال ًذم كىافى لى 

لكنو ييبىاًشرىىا ًفي الظ كىاًىر كالتكاليؼ تناقص كتقاصر عىم ا كىافى ًفي ااًلٍبًتدىاء مف  الت ٍعًظيـ لمكقعيا ًعٍنده كى

ف نقص اٍعًتقىاده  ارىت إلفا لىوي كىاً  ادىة الى ألجؿ اٍلخمؽ نظرىـ كىحفظ كمراقبة إنكارىـ بؿ صى مىٍييىا عى كيكاظب عى

كد مف الد اًعي كالدعكة حيصيكؿ ا ـ  ًإف عرضت ليىذىا شيٍبيىة أىف اٍلمىٍقصي ٍلمعرفىة ًفييىا كتعظيميا مىا حكميىا ث

ذا حصؿ ىىذىا اٍستغنى عىف الد اًعي كالكاسطة كىيؼى معالجتو فىًإف قيٍمنىا اٍلمعرفىة الى تتناىى أبدا بؿ  كالقربة كىاً 

ا قىاؿى الد اًعي قد تبيف مىا اٍحًتيجى ًإلىى بىيىا الة فىريبمى يىادىة أبدا فىالى يٍستىٍغنى عىف الد اًعي أبدا الى محى نو تقبؿ الزٍّ

كىاًئد كىشرح  ذىب فىمىك اٍحتىاجى السالؾ ًإلىى ميرىاجعىتو ًفي زى عىة ًفي ىىًذه  ةكاردمعالـ الٌطرؽ كى لـ تمكف اٍلميرىاجى

عىة فىمىا عالجو ينعـ  الة أًلىن وي غىابى عىف ًإٍمكىاف اٍلميرىاجى الة فىيىقيكؿ مىا ىيكى طىًبيب عمتي ًفي ىىًذه اٍلحى اٍلحى

كىاًب ميٍستى   (1)(ا عكد مف شافي بىيىانوكفى حسب مى ًباٍلجى
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فيذا رجؿ يستفتي اإلماـ الغزالي فيمف سار عمى أكامر الشرع كنكاىيو، حتى انكشؼ لو حقائؽ التكحيد، 

حتى صار يستشعر أف العبادات كأنار قمبو بنكر الطاعة، ككاصؿ الترقي كاإلقتراب مف اهلل عز كجؿ، 

 الظاىرة تقطعو عف حفظ الباطف كرعايتو.

كتكلد لديو اعتقاد أف الداعي كالدعكة، كالتزاـ العبادات الظاىرة، سبب لحصكؿ المعرفة كاالقتراب مف 

 الداعي.لى العبادات الظاىرة، كاستغني عف الدعكة ك لو ذلؾ انتفت الحاجة إاهلل عز كجؿ، فإف تحصؿ 

ًبالم ًو فجاء جكاب اإلماـ الغزالي عمى الفتكل بما يمي:) كاب كى ق ؽ المريد ىينىا أىف  :الت ٍكًفيؽاٍلجى يىٍنبىًغي أىف يتىحى

مف ظف أىف اٍلمىٍقصيكد مف التكاليؼ كالتعبد بالفرائض اٍلًفطىاـ عىم ا سكل اهلل تىعىالىى كالتجرد لىوي فىييكى 

كد كمخطىء ًفي ميًصيب ًفي ظىنٌ  كد كىالى مىٍقصيكد سكاهي بؿو أىف ذىًلؾ مىٍقصي هلل تىعىالىى  ظىٌنو أىنو كؿ اٍلمىٍقصي

اعىة اٍلعقؿ عىف دركياًفي اٍلفىرىاًئض ال ًتي استعبد بيىا اٍلخمؽ أسرار سكل اٍلًفطىا  .ـ تقصر بضى

مثؿ ىىذىا الرجؿ المنخدع ًبيىذىا الظ ف مثؿ رجؿ بنى لىوي أىبكهي قصرا عمى رىأس جبؿ كىكضع ًفيًو شد ة مف  كى

ًصي ة عمى كى  ة كأكد اٍلكى ًشيش حشيش طيب الر اًئحى لىده مٌرة بعد أيٍخرىل أىف الى يخمي ىىذىا اٍلقصر عىف ىىذىا اٍلحى

ًشيش ًفيوً  قىاؿى إياؾ أىف تسكف ىىذىا اٍلقصر سىاعىة مف ليؿ أىك نىيىار ًإال  كىىىذىا اٍلحى  .طكؿ عمره كى

لىد حكؿ اٍلقصر أنكاعا مف الرياحيف كجمب مف اٍلبر كىاٍلبىٍحر أكقارا مف اٍلعكد ك  العنبر كالمسؾ فزرع اٍلكى

ًشيش لما  ة اٍلحى ة فانغمرت رىاًئحى ًميع ذىًلؾ مىعى شدات كىًثيرىة مف الرياحيف الٌطيبىة الر اًئحى كىجمع ًفي قصره جى

تو كاآلف قد  ًشيش ًإال  لطيب رىاًئحى اًني ًبًحٍفظ ىىذىا اٍلحى ا أىٍكصى فاحت ىىًذه الركائح فىقىاؿى الى أىشؾ أىف كىاًلدم مى

تو فىالى فىاًئدىة ًفيًو اآٍلف ًإال  أىف يضياٍستىٍغنىٍيت  ، ؽ عمى اٍلمىكىاف فىرمي مف اٍلقصرًبيىًذًه الرياحيف عىف رىاًئحى

ٍربىة أشرؼ بيىا عمى  ي ة ىائمة كضربتو ضى ًشيش ظير مف بعض ثقب اٍلقصر حى فىمىم ا خال اٍلقصر عىف اٍلحى

ٍيثي لـ يىٍنفىعوي التنبو أىف ؾ فتفطف كتنبو حى ي ة اٍلمٍيمكىة اٍليىالى ًشيش كىافى مف خاصيتو دفع ىىًذه اٍلحى  .اٍلحى

لىد بعقمو  ذىًلؾى قد أٍدركوي اٍلكى لىد برائحتو كى ا اٍنًتفىاع اٍلكى ًصي ة بالحشيش غرضاف أىحدىمى كىافى أًلىًبيًو ًفي اٍلكى كى

ذىًلؾى ًمم ا قصر عىف دركو ي ات اٍلمٍيمكىة برائحتو كى ا ًعٍنده مف  كىالث اًني اندفاع اٍلحى لىد ًبمى لىد فاغتر اٍلكى بىًصيرىة اٍلكى
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ا قىاؿى تىعىالىى }ذىًلؾ مبمغيـ مف اٍلعمـ{  (30)سكرة النجـ،اٍلعمـ كىظف أىنو الى سر كىرىاء معمكمو كمعقكلو كىمى

ا ًعٍندىـ مف اٍلعمـ اءىٍتييـ رسميـ ًباٍلبىيٍّنىاًت فرحكا ًبمى قىاؿى }فىمىم ا جى غركر مف اٍغتر  كالم (83)سكرة غافر،}كى

لىقىد عرؼ أىؿ اٍلكىمىاؿ أىف قالب اآٍلدىًمٌي ، عممو فىييكى ميٍنتىؼو ًفي نىفسو بعقمو فىظف أىف مىا ىيكى ميٍنتىؼو عىف كى

ن مىا رقيتيا كقيدىا بطًريؽ الخاصية المكتكبات  كىذىًلؾ اٍلقصر كىأىنو معشش حيات كعقارب ميمكات كىاً 

انى  كعىة بقكلو سيٍبحى ة كىانىت عمى اٍلميؤمًنيفى كتابا مكقكتا{اٍلمىٍشري قىكلو  (103)سكرة النساء،وي }ًإف الص الى كى

مىٍيكيـ الٌصياـ  (1)((183)سكرة البقرة،}تىعىالىى }كتب عى

إدراؾ اإلنساف فاإلماـ الغزالي في معرض رده عمى الفتكل التي كردت عميو، يضرب مثال ليبيف اف 

 إدراكو لكؿ الحكـ كاألسرار المقصكدة مف ىذا التكميؼ.ألحد حكـ األمر كالتكميؼ، ال يعني 

ف ظف أنو حقؽ الغاية منو، فالتكميؼ اإلليي  لذلؾ كاف لزاما عمى االنساف أداء التكميؼ المأمكر بو كا 

 قد يحكم مف األسرار ما يعجز عف إدراؾ جميعيا عقؿ المكمؼ .

فىًإذف ًفي الت ٍكًميؼ غرضاف أٍدرؾ ىىذىا كل:) كيؤكد اإلماـ الغزالي عمى ىذه الحقيقة فيقكؿ في تتمة الفت

كر أىحدىمىا كغفؿ عىف اٍلمى   .اآلخرٍغري

ا بمغت أىمف ىىذىا التنيف كطير بىاًطنو   ٍتبىة اٍلكىمىاؿ كىمى قىاؿى مف بمغ ري كر عمى جيالتو كى فىًإف أصر ىىذىا اٍلمىٍغري

نوي   .عى

ـى تأمف  (99)سكرة األعراؼ،مكر اهلل ًإال  اٍلقىٍكـ الخاسركف{فىييقىاؿ لىوي أىٍنت مغركر ًفي أمنؾ }فىالى يىٍأمىف  فىًب

ف  نىاد كىاً  ٍمر تىحت الرماد كاستكناف الن ار ًفي الزٍّ أىف يككف التنيف مستكنا ًفي صميـ اٍلفيؤىاد استكناف اٍلجى

يا فىًإف منبتو كمنبعو ىىذىا القالب ال ًذم ىيكى ظىٌنو الش يىكىات كى  ًشيش مىاتى فىيىعيكد حى قمع اٍلحى فىات البشرية كى الصٍّ

د د نىبىاتو ميما كىانىت األىٍرض معرضة النصباب المىاء ًإلىٍييىا  مف األىٍرض الى ييؤمف عكده مٌرة أيٍخرىل ًبأىف يىتىجى
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ـى مصبا لكاردات المحسكسات كالشيكات لـ ييؤمف ًفييىا عكد الن   ا دىا بىات بعد مف منابعيا فىكىذىًلؾ القالب مى

 .ٍنًقطىاع كاالنبتاتااًل 

ثىة أيميكر اؿ ًإٍبًميس كىأىنو كىيؼى كصؼ ًبأىن وي كى  :كننبيو عمى ىىًذه اٍلمعرفىة كالتأمؿ ًفي ثىالى افى األكؿ بداية حى

ًئكىة ثـ  سقط  ا ًعٍنده مف اٍلعمـ كالغفمة عىف معمـ اٍلمىالى ة اٍلكىمىاؿ بمخالفة أىمر كىاًحد اغترار ًبمى عىف دىرىجى

تو ًإال  بكياستو كتمسكو بمعقكلو ًفي كىكنو خيرا مف آدـ أسرار  لـ يٍسقط عىف دىرىجى اهلل تىعىالىى ًفي االستبعاد كى

ص مف فطانة بتراء ككياسة  ـ فنبو اٍلخمؽ ًبيىذىا الر ٍمز عمى أىف البالىة أدنى ًإلىى اٍلخىالى مىٍيًو الس الى عى

ة  .نىاًقصى

مىٍيًو الس الى  اؿ آدـ عى ي ًفي ـ كىأىنو لـ يخرج مف اٍلجن ة ًإال  برككبو نييا كىاًحدنا ليعمـ أىف ركيكب الن يٍ الث اًني حى

 إًبطىاؿ ًإٍكمىاؿ كمخالفة.

ـ   ٍتبىة اٍلكىمىاؿ ث كر لىعىم و لـ تسمـ لىوي ري سمـ فىًإف ىىذىا اٍلمىٍغري مىٍيًو كى اؿ رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عى  ًإن و اأٍلىمر الث اًلث حى

ديكد كيكاظب عمى المكتكبات ًإلىى آخر أنفاسو بؿ زيد ًفي فىرىاًئضو  صمى اهلل سمـ لـ يزؿ يالـز اٍلحي مىٍيًو كى عى

قيؿ لىوي }يىا أىييىا المزمؿ قيـ الم ٍيؿ ًإال  قىًميال نصفو أىك انقص  لـ ييكجب عمى غىيره كى د كى مىٍيًو الت يىجُّ كىأكجب عى

يىادىة أًلىف الخزانة كمما اٍزدىادى جكىرىا نفاسة ، (3-1)سكرة المزمؿ،}ًمٍنوي قىًميال مىٍيًو ىىًذه الزٍّ ن مىا أكجبت عى كىاً 

 (1)(كشرفا فىيىٍنبىًغي أىف ييزىاد حصنيا إحكاما كعمكا 

بف السبكي في كتابو إكردىا أثـ يستمر االماـ الغزالي ببياف ما ينتقض بو ىذا المذىب في فتكل طكيمة 

فيبيف االماـ  ى سقكط التكاليؼإلمبينا بالحجة عكار ىذا الفكر الذم يدعك  ردت ىذا الجزء منيا ،أك ،

صحاب سقكط التكاليؼ ،ثـ يرد عمييا ردا مقنعا بعد أالغزالي الشبيات كالمقدمات العقمية التي يعرضيا 

ال ًتي ناليا أما مىا ذكره مف أىنو لىك اٍشتغؿ بالتكاليؼ لشغمو ذىًلؾ عىف اٍلقٍربىة تبيانيا ،كذلؾ مثؿ قكلو:) 

ًريح كمحاؿ فىاحش قىًبيح أًلى  نييكالكماؿ ال ًذم بمغو فىييكى كذب صى  .ف التكاليؼ ًقٍسمىاًف أىمر كى
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ٍرب كالغيبة كىاٍلكذب كىاٍلقىٍذؼ فىترؾ ذىًلؾ كىيؼى يشغؿ عىف  نىا كىالس ًرقىة كىاٍلقىٍتؿ كىالض  فىأىما المنييات مثؿ الزٍّ

كىيؼ يحجب عىف الٍ  ٍكقيكفا عمى ركيكب ىىًذه القاذكراتاٍلكىمىاؿ كى  .قٍربىة كىأم كىمىاؿ يككف مى

الو فقد دفع الشكاغؿ  ًميع مى لىك أٍنفؽ جى ة فىكيؼ تحجبو الز كىاة كى ٍكـ كىالص الى كىأما المأمكرات فكالزكاة كىالص 

ا ا ًميع دىره فىيىؿ يفكتوي بذلؾ ًإال  سمطنة الش ٍيكىة فىمى ـى جى ا لىك صى ل ًذم يفكت مف اٍلكىمىاؿ بترؾ عىف نىفسو كى

ة فتنقسـ ًإلىى أىفعىاؿ كأذكار كأفعالو قياـ حضاأٍلكؿ  اف كىأما الص الى كة الن يىار ًفي شير كىاًحد ىيكى رىمىضى

سيجيكد كىالى شٌؾ ًفي أىنو الى يخرج مف اٍلقٍربىة باألفعاؿ اٍلميٍعتىادىة فىًإن وي ًإف لـ يصؿ فسيككف ًإم ا  قىاًئما كرككع كى

كىيؼ يحجب عىف اٍلقٍربىة مىا ىيكى سىبىب اٍلقٍربىة  كد كىالرُّكيكع كى أىك قىاًعدا أىك ميٍضطىجعا كىغير اٍلميٍعتىاد ىيكى السُّجي

مى  سمـ }كاسجد كاقتر قىاؿى اهلل تىعىالىى لنىبيو صمى اهلل عى  (.19)سكرة العمؽ،}بٍيًو كى

ٌده عمى  التُّرىاب بىيف يىدىٍيًو استكانة لىوي كجد ًفي قمبو مًزيد ركح كىمف عشؽ ممكا ذىا جماؿ فىًإذا كضع خى

سمـ  مىٍيًو كى لذىًلؾ قىاؿى صمى اهلل عى قرب كى ة:كراحة كى ٍيني ًفي الص الى  .(1)))كىجعمت قير ة عى

ميما ألًقي ًفي قمبو أىف  اع كىاٍلقعيكد كى كد كأيسر ًمٍنوي ًفي ااًلٍضًطجى اؿ اٍلقٍربىة كاستزادتيا ًفي السُّجي فاستدامو حى

كد  ٍيثي ألًقي ًفي نىفسو أىف السُّجي اؿ ًإٍبًميس حى كد سىبىب حرمانو عىف اٍلقرب كىافى ذىًلؾ أنمكذجا مف حى السُّجي

كىاؿ قربتو ة الم ٍعنىة فسببو ترؾ  ًبحكـ اأٍلىمر سىبىب زى ة اٍلقٍربىة ًإلىى دىرىجى ككمالو فىكؿ كلي سقط مف دىرىجى

ات اٍلقرب قيؿ لىوي اسجد كاقترب كمقتداه  مامو ًإٍبًميس ككؿ كلي أسعد بالترقي ًإلىى دىرىجى كد كمقتداه كا  السُّجي

مامو ال سمـ كا  مىٍيًو كى اة محبكبة كخدفىكيؼ الى تككف قير ة عيف العىبٍ ر سيكؿ صمى اهلل عى متو ال ًتي د ًفي مينىاجى

ٍيثي رسميا كارتضاىا لىوي  ًلٌي أىف العباده تصير قير ة عينو كغذاء ركحو ًبحى بؿ معنى اٍرًتفىاع الت ٍكًميؼ مف اٍلكى

يحمؿ عمى ذىًلؾ ق كر اٍلمكتب كى ًبيٍّ ييكىمؼ حيضي مىٍيًو كمفة ًفيًو كىىيكى كىالص  نوي فىالى يككف عى يرا فىًإذا الى يصبر عى
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نوي فىمـ يكف ًفيًو كمفة كتكميؼ الجائع تنىاكؿ الط عىاـ  لـ يصبر عى ار ذىًلؾ ألذ اأٍلىٍشيىاء ًعٍنده كى أنس ًباٍلعمـً صى

اؿ كالتكميؼ ميٍرتىفع عىف  ًلٌي محى اؿ أًلىن وي يىٍأكيموي بشيكتو كيمتذ ًبًو فىأىم معنى لتكميفو فىًإذا تىٍكًميؼ اٍلكى المذيد محى

لً  يٍشرب كيزنيٌي ًبيىذىا اٍلمىٍعنى الى ًبمىٍعنى أىنو الى يىصي اٍلكى مٍّي كى ككما يىٍستىًحيؿ تىٍكًميؼ العاشؽ  ـك كىالى ييصى

ًلٌي ًفي  ٍنتىيى لذتو كشيكتو فىكىذىًلؾ غذىاء ركح اٍلكى ٍيًو كالتكاضع لىوي أًلىف ذىًلؾ مي الٌنظر ًإلىى معشكقو كتقبيؿ قىدىمى

زمىة ذكره كامتثاؿ أم ره كالتكاضع لىوي ًبقىٍمًبو الى ييمكنوي إشراؾ القالب مىعى اٍلقمب ًفي الخضكع ًإال  ًبصيكرىة ميالى

ت ى يٍشتىرؾ ًفي االلتذاذ قمبو كقالبو كىمىا قيؿ كد فىيككف ذىًلؾ كماال لمذة الخضكع كالتعظيـ حى  :السُّجي

قؿ لي ًىيى اٍلخمر ... أىم ليدرؾ سىٍمًعي لىذ   ا أٍدرؾ ذكقي طعموأىال فاسقني ضمرا كى  ة اٍسمو كىمى

ًلٌي مف اٍلقياـ هلل قىاًنتنا مناجيان  ًإلىى أىف الى يٍدرؾ ألـ الكـر ًفي اٍلقدىـ فىييقىاؿ لىوي ألـ يٍغفر اهلل  بؿ تىٍنتىًيي لىذ ة اٍلكى

ا تىأىٌخرلىؾ مى  مى   (1)ا(ايىقيكؿ أىفال أككف عبدا شكيكرن فى  ا تقدـ مف ذىٍنبؾ كى

ف المكمؼ اذا كصؿ الى معرفة اهلل سقط أك  ،رد الغزالي عمى القائميف بسقكط التكميؼفيذه الفتكل تبيف 

الباطنية كمف كافقيـ مف كبيذا يقكؿ  عماؿ الظاىرة ،فيصير غير مطالب بالعبادات كاألعنو التكميؼ 

رار أسرؾ أدف مف أك  عمى شريعة كحقيقة، اككف الديف مبني معتقديف ذلؾ بما قرركه مف الفالسفة،

كالذم ، فات االستدالؿ الفاسد عمى العقيدةأكىذا مف  الشريعة فبانت لو الحقيقة سقط عنو التكميؼ،

 رفضو الغزالي كبيف عكاره.

 الغزالي والقول بوحدة الوجود :

كمفادىا ال شيء إال نكرىا العمماء عمى الصكفية قكؿ بعضيـ بكحدة الكجكد أعظـ االمكر التي أمف 

الكائنات ىك نفصاؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ، كأف كجكد إفي الكجكد يمثؿ اهلل عز كجؿ ال  اهلل ككؿ ما

قكاؿ كبار المتصكفة تحمؿ أككثير مف  ،ليس كجكدىا غيره كال شيء سكاه البتة عيف كجكد اهلل تعالى
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بف عربي بتبٌني فكرة كحدة اكاشتير  ،جكد كقكؿ الحسيف بف منصكر الحالجعمى القكؿ بكحدة الك 

لكجكد حيث كاف يرل أٌف الككف بكٌؿ ما فيو ما ىك إاٌل صكرةه لمخالؽ جٌؿ كعال، كما أٌنو كاف يرل أٌف ا

ٌف كٌؿ الماٌديات المستحدثة في الككف ما ىي إال تجٌميات أشيءه كاحد كال يمٌثؿ سكل اهلل، ك الككف كٌمو 

 عمى.  العميٌ  الحسنى أسمائو مف بعض العمماء كالمو كقكلو:) كعمى ىذه العقيدة حمؿ ،عف الخالؽ

ـ   كما مىفٍ   حيث مف كىك.  لنفسو فعمٌكه ؟ ىك إالٌ  ىك كما ، ماذا عف أك.  لذاتو العميٌ  فيك ؟ ىك إالٌ  ث

 .(1)(ىك إالٌ  كليست ، لذاتيا العمي ة ىي محدثات فالمسم ى.  المكجكدات عيف الكجكد

كقد فسرت بعض عبارات  ،ليذه العقيدة الفاسدةذا كتبنييـ نكار عمماء االمة عمييـ قكليـ ىإ شدٌ كقد 

و يقكؿ بيذه العقيدة معتمديف عمى بعض أنالبعض ب كاتيمو نو يقكؿ بكحدة الكجكد،أ االماـ الغزالي عمى

 قكالو تفسيرا خاطئا.أك مفسريف لبعض أليو إالكتب المنحكلة 

القائميف بيا فيقكؿ في كتاب كثر مف مكضع في كتبو ينكر ىذه العقيدة كيحمؿ عمى أفالغزالي في 

أحدىما الدعاكم الطكيمة :فيف مف الكالـ أحدثو بعض الصكفيةكأما الشطح فنعني بو صن حياء:)اإل

العريضة في العشؽ مع اهلل تعالى كالكصاؿ المغني عف األعماؿ الظاىرة حتى ينتيي قكـ إلى دعكل 

فيقكلكف قيؿ لنا كذا كقمنا كذا  ،خطاباالتحاد كارتفاع الحجاب كالمشاىدة بالرؤية كالمشافية بال

 ،كيتشبيكف فيو بالحسيف بف منصكر الحالج الذم صمب ألجؿ إطالقو كممات مف ىذا الجنس

كىذا فف مف  ،كيستشيدكف بقكلو أنا الحؽ كبما حكي عف أبي يزيد البسطامي أنو قاؿ سبحاني سبحاني

 ،حة فالحتيـ كأظيركا مثؿ ىذه الدعاكمالكالـ عظيـ ضرره في العكاـ حتى ترؾ جماعة مف أىؿ الفال

فإف ىذا الكالـ يستمذه الطبع إذ فيو البطالة مف األعماؿ مع تزكية النفس بدرؾ المقامات كاألحكاؿ فال 

كميما أنكر عمييـ ذلؾ  ،كال عف تمقؼ كممات مخبطة مزخرفة ،تعجز األغبياء عف دعكل ذلؾ ألنفسيـ

لـ يعجزكا عف أف يقكلكا ىذا إنكار مصدره العمـ كالجداؿ كالعمـ حجاب كالجدؿ عمؿ النفس كىذا 
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فيذا كمثمو مما قد استطار في البالد شرره كعظـ  ،الحديث ال يمكح إال مف الباطف بمكاشفة نكر الحؽ

كأما أبك يزيد  ، مف إحياء عشرةفي العكاـ ضرره حتى مف نطؽ بشيء منو فقتمو أفضؿ في ديف اهلل

ف سمع ذلؾ منو فمعمو كاف يحكيو عف اهلل عز كجؿ  ،البسطامي رحمو اهلل فال يصح عنو ما يحكى كا 

 (14)سكرة طو،في كالـ يردده في نفسو كما لك سمع كىك يقكؿ }إنني أنا اهلل ال إلو إال أنا فاعبدني{

 (1)(يؿ الحكايةفإنو ما كاف ينبغي أف يفيـ منو ذلؾ إال عمى سب

الصنؼ الثاني مف الشطح كممات غير مفيكمة ليا ثـ يبيف الغزالي القسـ الثاني مف الشطح فيقكؿ:)

إما أف تككف غير مفيكمة عند قائميا بؿ يصدرىا  ،ظكاىر رائقة كفييا عبارات ىائمة كليس كراءىا طائؿ

 .عف خبط في عقمو كتشكيش في خيالو لقمة إحاطتو بمعنى كالـ قرع سمعو كىذا ىك األكثر

يرادىا بعبارة تدؿ عمى ضميره لقمة ممارستو  ما أف تككف مفيكمة لو كلكنو ال يقدر عمى تفييميا كا  كا 

كال فائدة ليذا الجنس مف الكالـ إال أنو  ،باأللفاظ الرشيقة لمعمـ كعدـ تعممو طريؽ التعبير عف المعاني

يشكش القمكب كيدىش العقكؿ كيحير األذىاف أك يحمؿ عمى أف يفيـ منيا معاني ما أريدت بيا كيككف 

 .فيـ كؿ كاحد عمى مقتضى ىكاه كطبعو

يكذب اهلل  كممكا الناس بما يعرفكف كدعكا ما ينكركف أتريدكف أف :)كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 .كىذا فيما يفيمو صاحبو كال يبمغو عقؿ المستمع فكيؼ فيما ال يفيمو قائمو  (2)(كرسكلو

 ه.ذكر فإف كاف يفيمو القائؿ دكف المستمع فال يحؿ 

ال تضعكا الحكمة عند غير أىميا فتظممكىا كال تمنعكىا أىميا فتظممكىـ  :كقاؿ عيسى عميو السالـ

 .دكاء في مكضع الداءككنكا كالطبيب الرفيؽ يضع ال
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كفي لفظ آخر مف كضع الحكمة في غير أىميا فقد جيؿ كمف منعيا أىميا فقد ظمـ إف لمحكمة حقان 

ف ليا أىالن فأعط كؿ ذم حؽ حقو  .كا 

كأما الطامات فيدخميا ما ذكرناه في الشطح كأمر آخر يخصيا كىك صرؼ ألفاظ الشرع عف ظكاىرىا 

 .(1)منيا إلى األفياـ فائدة كدأب الباطنية في التأكيالت( المفيكمة إلى أمكر باطنة ال يسبؽ

ف مف نطؽ بشيء مف ىذه أو يرل أنقكاؿ الدالة عمى كحدة الكجكد لدرجة ذا ينكر ىذه العقائد كاألإفيك 

الغزالي  اد نسبة القكؿ بكحدة الكجكد لالماـأر فمف  ،حياء عشرةإضؿ في ديف اهلل مف أف االقكاؿ فقتمو

ألف  ،كككف قكؿ الغزالي ال يمكف تأكيمو ينبغي عميو التيقف مف نسبة كتب الغزالي التي اعتمد عمييا ،

ظار العمماء أند اختمفت فييا تطرؽ احتماؿ التأكيؿ يدفع شبية المبس الحاصؿ بالكالـ ،كىذه قضية ق

كحدة الكجكد الى راد عنو ىذا فمف مثبت لو القكؿ ب لفاظيميـ لعبارات الغزالي كدالالت األف بحسب

حياء بياف كاضح لمعتقد الغزالي فيقاس ما تشابو مف ردنا مف قكؿ الغزالي نفسو في اإلأك كفي ما  القكؿ،

كالمو كاستشكؿ عمى ما كاف صريحا كاضحا كىذا مكقؼ العمماء مف كؿ كالـ يشعر بكحدة الكجكد 

ـ كىاهلل أعمـ تيمية في كتاب االستقامة عندما سئؿ عف بعض كالـ الحالج ) فإبفيقكؿ  قمت ىىذىا اٍلكىالى

قد رىأىٍيت أىٍشيىاء كىًثيرىة منسكبة  الو كى ٍسنىاد مف الى أعرؼ حى ًحيح عىف الحالج أـ الى فىًإف ًفي اإٍلً ىىؿ ىيكى صى

مىٍيًو الى  ف كىافى ًفي كثير مف ًإلىى الحالج مف مصنفات ككممات كرسائؿ كىًىي كذب عى  شٌؾ ًفي ذىًلؾ كىاً 

ارى كؿ مف ييًريد أىف يىٍأًتي ًبنىٍكع مف  مو الث اًبت عىنوي فىسىاد كاضطراب لىًكف حممكه أىكثر ًمم ا حممو كىصى كىالى

لكىكف قكـ ًمم ف يعظـ المجيكالت  مو أقبؿ لذىًلؾ مف غىيره كى الشطح كالطامات يعزكه ًإلىى الحالج لكىكف مىحى

اد كالحمكؿ  ًحيح ىيكى نفي مىٍذىىب ااًلتٍّحى ًحيحا فىمىٍعنىاه الص  ـ صى اليائمة يعظـ مثؿ ذىًلؾ فىًإف كىافى ىىذىا اٍلكىالى

                                                           

 36ص  ،1احياء عمـك الديف، ج  الغزالي، (1)



 54 

ـ مف الحالج ردا عمى أىؿ  نسب ذىًلؾ ًإلىى الحالج فىيككف ىىذىا اٍلكىالى قع ًفيًو طىاًئفىة مف المتصكفو كى ال ًذم كى

اد كالحمكؿ كىىىذىا ح ٍقبيكؿ (ااًلتٍّحى سف مى
(1). 

الذىبي في سير اعالـ النبالء)كمف عقيدة أبي حامد  ونقمكمما يبيف مكقؼ الغزالي مف ىذه العقيدة ما 

رحمو اهلل تعالى أكليا : الحمد هلل الذم تعرؼ إلى عباده بكتابو المنزؿ عمى لساف نبيو المرسؿ ، بأنو 

د لو ، لـ يزؿ كال يزاؿ منعكتا بنعكت الجالؿ ، في ذاتو كاحد ال شريؾ لو، فرد ال مثؿ لو ، صمد ال ض

كال تحيط بو الجيات ، كال تكنفو السماكات ، كأنو مستك عمى العرش عمى الكجو الذم قالو ، كبالمعنى 

الذم أراده ، منزىا عف المماسة كاالستقرار كالتمكف كالحمكؿ كاالنتقاؿ ، كىك فكؽ كؿ شيء إلى التخـك 

الكريد، ال يماثؿ قربو قرب األجساـ ، كاف قبؿ خمؽ المكاف كالزماف ، كىك  ، كىك أقرب إلينا مف حبؿ

اآلف عمى ما كاف عميو، كأنو بائف بصفاتو مف خمقو ، ما في ذاتو سكاه ، كال في سكاه ذاتو ، مقدس 

ظر عف التغير كاالنتقاؿ، ال تحمو الحكادث، كأنو مرئي الذات باألبصار في دار القرار، إتماما لمنعـ بالن

  .إلى كجيو الكريـ

خاطر، كأف القرآف إلى أف قاؿ: كيدرؾ حركة الذر في اليكاء، ال يخرج عف مشيئتو لفتة ناظر، كال فمتة 

، ال يقبؿ كب، مكتكب في المصاحؼ، كأنو مع ذلؾ قائـ بذات اهلل، محفكظ في القممقركء باأللسنة

كالـ اهلل بغير صكت كال حرؼ كما ترل االنفصاؿ باالنتقاؿ إلى القمكب كالصحؼ، كأف مكسى سمع 

، ثـ يعيدىا إلييا عند الحشر، فرؽ بالمكت بيف األركاح كاألجساـذاتو مف غير شكؿ كال لكف، كأنو ي

  .فيبعث مف في القبكر

 

                                                           

 )ت. محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد،119ص ،1االستقامة، ج احمد بف عبدالحميـ، ابف تيمية، (1)
 (2،ج 1403، 1المدينة المنكرة ،ط
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ف كاف ال يساكم ميزاف األعماؿ ميزاف الجسـ الثقيؿ،  ميزاف األعماؿ معيار يعبر عنو بالميزاف، كا 

 (1)(ككالمسطرة التي ىي ميزاف السطكر، ككالعركض ميزاف الشعركميزاف الشمس، 

،كتصريحو  كاره القكؿ بكحدة الكجكدنإلالشارة الى  فانظر الى قكلو)ما في ذاتو سكاه، كال في سكاه ذاتو(

 الكاضح بما يعتقده .

لطريؽ كاختياره ، لياـ كالكشؼكانية اإلإمف كافؽ الصكفية في بعض القضايا مثؿ ا  اذا فالغزالي ك 

 مكر مخالفة لمشريعة ،أما اعتقدكه مف فيبعض فرقيـ  و انتقدأنال ، إالصكفية الجامع بيف العمـ كالعمؿ

فكانت نظرتو ليـ  ،ك طرؽ لالستدالؿ عمى العقيدةأفمـ يسمـ ليـ كؿ ما ذىبكا اليو مف قضايا عقدية 

نكار كمثبتا منكرا ما يستحؽ اإلفجاء جيده مكضحا طريؽ الصكفية الحؽ  نظرة العالـ الفاحص الناقد ،

 .حقا كصكابا  رآهما 

ف الغزالي خالؼ الصكفية أف يغفؿ أاد الحكـ عمى منيج الغزالي كطرقو في االستدالؿ ال ينبغي أر فمف 

ففيك  في عدد مف االمكر ، الناظر  أفال إ مثؿ الطرؽ ،أطريؽ الصكفية ىك  أفو يرل أنكاف اعمف  كا 

م معتقد لمصكفية ىك معتقد أف أف يعتبر أك  ينسب كؿ قكؿ لمصكفية لمغزالي ، أففي طريقو ال يجب 

 يقكؿ بو الغزالي.

تضائو ار كتصريحو ب ،نتمائو لمصكفيةإمف  نطالقان إ اال لـ يمـز نفسو بيا ،أقك لـز االماـ الغزالي أكليذا 

كما ىذا  الغزالي ينكره،ف كاف ا  ك  قكاـ كؿ قكؿ لمصكفية ،أليو إفنسب  لمحقيقة ، طريؽ التصكؼ طريقان 

مف غير النظر كالتأمؿ في القضايا العقدية كاختيارات  ، نتيجة تعميـ الكصؼ عمى المكصكؼإال

 الغزالي ليا.

 

                                                           

 .329الذىبي،سير اعالـ النبالء،ص (1)



 56 

 

 


 الثالث الفصل
_____________________________________________________________ 

 عمم الكالم ودوره في منيجية الغزالي
 

 االمام الغزالي من عمم الكالمموقف : االول المبحث

بك أماـ تمميذ لإل تداءن بإ فيك ،عمدة الفكر االشعرمأد أحـ المتكمميف ك الأعد أح ماـ الغزالي اإل يعد

الغزالي عمى كقد سار  ،ةاالشعري المدرسةئمة احد أشعرم ك شعرم حامؿ فكر األالمعالي الجكيني األ

عتناقو لطريؽ إكمؤلفاتو تبيف  ،شعرمالفكر األسيامات كاضحة في تطكر إستاذه فكانت لو أدرب 

 ثبات العقائد .إشعرم في األ

فحمؿ البعض كالمو  ،لكالـ في كتابو المنقذ مف الضالؿلى مكقفو مف عمـ اإشار االماـ الغزالي أكقد 

كنظر البعض  نو يذـ عمـ الكالـ كيرل طريؽ الصكفية طريقا لممعرفة عكضا عف عمـ الكالـ ،أعمى 

تزما الكالـ ممف الغزالي بقي كفيا لعمـ أخرل كما احتكتو مف كالـ المتكمميف ليثبت ي كتبو األاالخر ف

يحتاج الى دراسة كاطالع عمى كتب الغزالي المختمفة لمعرفة  كالحكـ عمى مكقفو االشعرم ، بفكر

 كجد بينيا.ف إكامو عمى عمـ الكالـ كرفع التعارض أحقكالو ك أمكقفو مف عمـ الكالـ كالتكفيؽ بيف 

ىك عمـ يتضمف الحجاج عف العقائد اإليمانية باألدلة العقمية )يقكؿ ابف خمدكف معرفا عمـ الكالـ:  

كسر ىذه العقائد  كالرد عمى المبتدعة المنحرفيف في االعتقادات عف مذاىب السمؼ كأىؿ السنة،
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براز الحجج، كدفع عمـ يقتدر معو عمى إثبات العقائد )أك ىك  (1)(يمانية ىك التكحيداإل الدينية، كا 

عمى حد تعبير عضد الديف اإليجي. كعرفو الفارابي في كتابو "إحصاء العمكـ" بقكلو: (2)ة(الشبي

كصناعة الكالـ ممكة يقتدر بيا اإلنساف عمى نصرة اآلراء كاألفعاؿ المحدكدة التي صرح بيا كاضع )

 (3)(الممة، كتزييؼ كؿ ما خالفيا باألقاكيؿ

 

يفات أخرل لمكالـ تحدده بمكضكعو لتفصؿ بينو كبيف العمـك األخرل الناظرة في اإللييات، كىناؾ تعر 

عمـ يبحث فيو عف ذات اهلل كصفاتو كأحكاؿ الممكنات مف )منيا تعريؼ الشريؼ الجرجاني لو بقكلو: 

 (4)(المبدأ كالمعاد عمى قانكف اإلسالـ

 

ألف عنكاف )في بياف أسباب تسمية ىذا العمـ، باسـ: عمـ الكالـ، فقاؿ:  قاؿ سعد الديف التفتازاني

 ، مباحثو كاف قكليـ: الكالـ في كذا ككذا؛ كألف مسألة الكالـ كاف أشير مباحثو كأكثرىا نزاعنا كجداالن

 (5)(حتى إف بعض المتغمبة قتؿ كثيرنا مف أىؿ الحؽ؛ لعدـ قكليـ بخمؽ القرآف

 

                                                           

في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف  ابف خمدكف،عبد الرحمف بف محمد،ديكاف المبتدأ كالخبر (1)
 ـ(  1988 -ىػ  1408، 2)ت. خميؿ شحادة ، دار الفكر، بيركت ط 580، ص 1األكبر، ج

طبعة عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دار سعد ) 7اإليجي،عبدالرحمف بف محمد، المكاقؼ في عمـ الكالـ،ص (2)
 ـ (1999الديف، سنة 

، ص  (3)  ـ( 1996، 1مكتبة اليالؿ، بيركت،ط )ت.عمي ابك ممحـ،41الفارابي،محمد بف محمد، إحصاء العمـك
 .346الشريؼ الجرجاني ،التعريفات،ص (4)
 )مكتبة الكميات األزىرية(10التفتزاني،مسعكد بف عمر، شرح العقائد النسفية، ص (5)
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إما ألف أظير مسألة )ابو الممؿ كالنحؿ إلى أف سبب تسميتو بيذا االسـ: كذىب الشيرستاني في كت

ما لمقابمتيـ الفالسفة في تسميتيـ  تكممكا فييا كتقاتمكا عمييا ىي مسألة الكالـ، فسمي النكع باسميا، كا 

  (1)(فنا مف فنكف عمميـ بالمنطؽ، كالمنطؽ كالكالـ مترادفاف

اعمـ  عندما قسـ العمكـ الى عقمية كدينية فقاؿ:)كرد الغزالي مكانة عمـ الكالـ كمنزلتو بيف العمكـ أكقد 

لى دينية كالكالـ  أف العمكـ تنقسـ إلى عقمية كالطب كالحساب كاليندسة كليس ذلؾ مف غرضنا . كا 

ه عف األخالؽ كالفقو كأصكلو كعمـ الحديث كعمـ التفسير كعمـ الباطف ، أعني عمـ القمب كتطيير 

  . الذميمة ككؿ كاحد مف العقمية كالدينية ينقسـ إلى كمية كجزئية

فالعمـ الكمي مف العمكـ الدينية ىك الكالـ كسائر العمكـ مف الفقو كأصكلو كالحديث كالتفسير عمكـ 

جزئية، ألف المفسر ال ينظر إال في معنى الكتاب خاصة كالمحدث ال ينظر إال في طريؽ ثبكت 

خاصة، كالفقيو ال ينظر إال في أحكاـ أفعاؿ المكمفيف خاصة ، كاألصكلي ال ينظر إال في  الحديث

أدلة األحكاـ الشرعية خاصة كالمتكمـ ىك الذم ينظر في أعـ األشياء كىك المكجكد ، فيقسـ المكجكد 

الحياة أكال إلى قديـ حادث ، ثـ يقسـ المحدث إلى جكىر كعرض ، ثـ يقسـ العرض إلى ما تشترط فيو 

لى ما يستغني عنيا كالمكف كالريح كالطعـ ، كيقسـ  مف العمـ كاإلرادة كالقدرة كالكالـ كالسمع كالبصر كا 

  . الجكىر إلى الحيكاف كالنبات كالجماد كيبيف أف اختالفيا باألنكاع أك باألعراض

يككف كاحدا كأف يككف  ثـ ينظر في القديـ فيبيف أنو ال يتكثر كال ينقسـ انقساـ الحكادث ، بؿ ال بد أف

متميزا عف الحكادث بأكصاؼ تجب لو كبأمكر تستحيؿ عميو كأحكاـ تجكز في حقو كال تجب كال 

  . تستحيؿ ، كيفرؽ بيف الجائز كالكاجب كالمحاؿ في حقو

 

                                                           

 ( 3)ط. الحمبي،دار المعرفة ،بيركت،لبناف ،ج 29،ص1الشيرستاني،محمد بف عبدالكريـ،الممؿ كالنحؿ،ج  (1)
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ثـ يبيف أف أصؿ الفعؿ جائز عميو ، كأف العالـ فعمو الجائز ، كأنو لجكازه افتقر إلى محدث ، كأف بعثة 

ؿ مف أفعالو الجائزة ، كأنو قادر عميو كعمى تعريؼ صدقيـ بالمعجزات ، كأف ىذا الجائز كاقع . الرس

عند ىذا ينقطع كالـ المتكمـ كينتيي تصرؼ العقؿ ، بؿ العقؿ يدؿ عمى صدؽ النبي . ثـ يعزؿ نفسو 

ؿ بدركو كال يقضي كيعترؼ بأنو يتمقى مف النبي بالقبكؿ ما يقكلو في اهلل كاليكـ اآلخر مما يستقؿ العق

أيضا باستحالتو فقد يرد الشرع بما يقصر العقؿ عف االستقالؿ بإدراكو إذ ال يستقؿ العقؿ بإدراؾ ككف 

الطاعة سببا لمسعادة في اآلخرة كككف المعاصي لمشقاكة ، لكنو ال يقضي باستحالتو أيضا ، كيقضي 

عقؿ بو بيذه الطريؽ فيذا ما بكجكب صدؽ مف دلت المعجزة عمى صدقو ، فإذا أخبر عنو صدؽ ال

يحكيو عمـ الكالـ فقد عرفت ىذا أنو يبتدئ نظره في أعـ األشياء أكال كىك المكجكد ، ثـ ينزؿ بالتدريج 

إلى التفصيؿ الذم ذكرناه فيثبت فيو مبادئ سائر العمكـ الدينية مف الكتاب كالسنة كصدؽ الرسكؿ ، 

حدا خاصا كىك الكتاب فينظر في تفسيره ، كيأخذ فيأخذ المفسر مف جممة ما نظر فيو المتكمـ كا

المحدث كاحدا خاصا كىك السنة فينظر في طرؽ ثبكتيا ، كالفقيو يأخذ كاحدا خاصا كىك فعؿ المكمؼ 

فينظر في نسبتو إلى خطاب الشرع مف حيث الكجكب كالحظر كاإلباحة ، كيأخذ األصكلي كاحدا 

دقو فينظر في كجو داللتو عمى األحكاـ إما بممفكظو خاصا كىك قكؿ الرسكؿ الذم دؿ المتكمـ عمى ص

 (1)(، كال يجاكز نظر األصكلي قكؿ الرسكؿ عميو السالـ كفعمومفيكمو أك بمعقكؿ معناه كمستنبطوأك ب

 

عمـ الكالـ في نظر الغزالي ىك العمـ المثبت لباقي العمكـ الدينية، فيك عمـ كمي كباقي العمكـ  إذان 

كميا كجكب تعممو عمى كؿ مف أراد اإلشتغاؿ بالعمـك ككنو عمما  كلكف ال يمـز مف، بالنسبة لو جزئية

لى ىذا أشار الغزالي عندما يقكؿ: فإذا الكالـ ىك المتكفؿ بإثبات مبادئ العمـك الدينية كميا ، )الدينية كا 

ى ىذه الجزئيات فيي جزئية باإلضافة إلى الكالـ ، فالكالـ ىك العمـ األعمى في الرتبة إذ منو النزكؿ إل
                                                           

 ( 1، ط ـ1993-ىػ1413)دار الكتب العممية،  15،ص1المستصفى، ج الغزالي،( 1)
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فإف قيؿ : فميكف مف شرط األصكلي كالفقيو كالمفسر كالمحدث أف يككف قد حصؿ عمـ الكالـ ألنو قبؿ 

الفراغ مف الكمي األعمى كيؼ يمكنو النزكؿ إلى الجزئي األسفؿ ؟ قمنا : ليس ذلؾ شرطا في ككنو 

ف كاف ذلؾ شرطا في ككنو عالما مطمق ا مميئا بالعمـك الدينية ، كذلؾ أصكليا كفقييا كمفسرا كمحدثا كا 

أنو ما مف عمـ مف العمكـ الجزئية إال كلو مباد تؤخذ مسممة بالتقميد في ذلؾ العمـ كيطمب برىاف ثبكتيا 

  . في عمـ آخر

فالفقيو ينظر في نسبة فعؿ المكمؼ إلى خطاب الشرع في أمره كنييو كليس عميو إقامة البرىاف عمى 

لممكمفيف فقد أنكرت الجبرية فعؿ اإلنساف كأنكرت طائفة كجكد األعراض  إثبات األفعاؿ االختياريات

كالفعؿ عرض . كال عمى الفقيو إقامة البرىاف عمى ثبكت خطاب الشرع كأف هلل تعالى كالما قائما بنفسو 

ىك أمر كنيي ، كلكف يأخذ ثبكت الخطاب مف اهلل تعالى كثبكت الفعؿ مف المكمؼ عمى سبيؿ التقميد 

ي نسبة الفعؿ إلى الخطاب فيككف قد قاـ بمنتيى عممو . ككذلؾ األصكلي يأخذ بالتقميد مف كينظر ف

  . المتكمـ أف قكؿ الرسكؿ حجة كدليؿ كاجب الصدؽ ، ثـ ينظر في كجكه داللتو كشركط صحتو

مى فكؿ عالـ بعمـ مف العمكـ الجزئية فإنو مقمد ال محالة في مبادئ عممو إلى أف يترقى إلى العمـ األع

 .(1)(فيككف قد جاكز عممو إلى عمـ آخر

عمى عمـ الكالـ صبغة العمـ الكمي كاصفا باقي العمكـ بأنيا عمكـ جزئية لككف المتكمـ يضفي فيك 

ثـ يضع حدا لمعقؿ ال يتجاكزه كيرسـ ، عـ االشياء كىك الكجكد كالداللة عمى نبكة النبيأينظر في 

)عند ىذا ينقطع كالـ المتكمـ كينتيي تصرؼ العقؿ ، :الكارد سابقافانظر الى قكلو  ،حدكدا لعمـ الكالـ

بؿ العقؿ يدؿ عمى صدؽ النبي . ثـ يعزؿ نفسو كيعترؼ بأنو يتمقى مف النبي بالقبكؿ ما يقكلو في اهلل 

 (2)كاليـك اآلخر(

                                                           

 ( 1، ط ـ1993-ىػ1413)دار الكتب العممية،  15،ص1المستصفى، ج الغزالي، (1)
 .115المصدر السابؽ ،ص(  2)
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بحيث يمتقياف كال ، فيك ىنا يقؼ مكقفا كسطا بيف دكر العقؿ كدكر النقؿ كيكظؼ كال في جانب

 يتعارضاف كىذا يشير الى مكقؼ الغزالي مف عمـ الكالـ .

 تعالى ذات اهللكىك  ونما مكانة عمـ الكالـ كشرفو عند المشتغميف بو ناشئة مف شرؼ مكضكعا  ك 

 .ؿ الزيغ كالشبياتأىثبات العقيدة كالرد عمى ا  كصفاتو كالنبكات ك 

ـ في العمؿ عمى حماية عقائد العكاـ في لقد بيف االماـ الغزالي في مؤلفاتو المتعددة اىمية عمـ الكال

العكاـ كلمف تأثر  عف درجةكىك مفيد ايضا لمف ترقى  ىؿ البدع كالزيغ ،أمقابؿ الشبيات التي يطرحيا 

ببعض الشبو التي سمعيا ،ىذا مع اقرار الغزالي منع العكاـ عف عمـ الكالـ لككنيـ غير قادريف عمى 

بؿ يشير  ،عمـ بالحجج الكالمية ككيفية دفع الشبيةأفيتكفؿ بيذه الميمة المتكممكف لككنيـ  القياـ بو ،

 كاالشتغاؿ بمصالحو الدنيكية. صؿ بالعامي تقميد العمماء كالسككت عف الجداؿ فيو ،ف األأالى 

 كالصحيح، ف كالغذاء يفيد المريضكالقرآ ، لدكاء ال يفيد اال المريضاف عمـ الكالـ كأف الغزالي يرل إ

فالعكاـ يرجعكف الى العمماء العارفيف  كاف ىذا العمـ مف عمكـ الكفايات يقكـ بو البعض دكف البعض ،

 ف لـ تشتمؿ عمى دليؿ كال برىاف ما دامت متفقة مع الحؽ.ا  ك  كيكتفى منيـ بالعقائد بو،

 ييد الثالث في بيافيقكؿ االماـ الغزالي في كتابو االقتصاد في االعتقاد مقررا ىذه المسألة:)التم

 :االشتغاؿ بيذا العمـ مف فركض الكفايات

إعمـ أف التبحر في ىذا العمـ كاالشتغاؿ بمجامعو ليس مف فركض األعياف كىك مف فركض الكفايات. 

فأما أنو ليس مف فركض األعياف فقد إتضح لؾ برىانو في التمييد الثاني. إذ تبيف أنو ليس يجب عمى 

نما تصير إزالة الشؾ كافة الخمؽ إال التصد يؽ الجـز كتطيير القمب عف الريب كالشؾ في اإليماف. كا 

 .فرض عيف في حؽ مف اعتراه الشؾ

فإف قمت فمـ صار مف فركض الكفايات كقد ذكرت أف أكثر الفرؽ يضرىـ ذلؾ كال ينفعيـ؟ فاعمـ أنو 
ف كاف ال يقع إال في  قد سبؽ أف ازالة الشككؾ في أصكؿ العقائد كاجبة، كاعتكار الشؾ غير مستحيؿ كا 
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يتصدل إلغكاء أىؿ األقؿ، ثـ الدعكة إلى الحؽ بالبرىاف ميمة في الديف. ثـ ال يبعد أف يثكر مبتدع ك 
الحؽ بإفاضة الشبية فييـ فال بد ممف يقاكـ شبيتو بالكشؼ كيعارض إغكاءه بالتقبيح، كال يمكف ذلؾ 

كال تنفؾ البالد عف أمثاؿ ىذه الكقائع، فكجب أف يككف في كؿ قطر مف األقطار كصقع ، إال بيذا العمـ
دعة كيستميؿ المائميف عف الحؽ كيصفي مف األصقاع قائـ بالحؽ مشتغؿ بيذا العمـ يقاـك دعاة المبت

قمكب أىؿ السنة عف عكارض الشبية. فمك خال عنو القطر خرج بو أىؿ القطر كافة، كما لك خال عف 
الطبيب كالفقيو. نعـ مف أنس مف نفسو تعمـ الفقو أك الكالـ كخال الصقع عف القائـ بيما كلـ يتسع 

ؿ بو منيما؛ أكجبنا عميو االشتغاؿ بالفقو فإف الحاجة زمانو لمجمع بينيما كاستفتي في تعييف ما يشتغ
إليو أعـ كالكقائع فيو أكثر فال يستغني أحد في ليمو كنياره عف االستعانة بالفقو. كاعتكار الشككؾ 
المحكجة إلى عمـ الكالـ باد باإلضافة إليو كما أنو لك خال البمد عف الطبيب كالفقيو كاف التشاغؿ 

رؾ في الحاجة إليو الجماىير كالدىماء. فأما الطب فال يحتاج إليو األصحاء، بالفقو أىـ؛ ألنو يشت
كالمرضى أقؿ عددان باإلضافة إلييـ. ثـ المريض ال يستغني عف الفقو كما ال يستغني عف الطب 
لى الفقو لحياتو الباقية كشتاف بيف الحالتيف. فإذا نسبت ثمرة الطب  كحاجتو إلى الطب لحياتو الفانية كا 

ثمرة الفقو عممت ما بيف الثمرتيف. كيدلؾ عمى أف الفقو أىـ العمكـ اشتغاؿ الصحابة رضي اهلل  إلى
عنيـ بالبحث عنو في مشاكرتيـ كمفاكضاتيـ. كال يغرنؾ ما ييكؿ بو مف يعظـ صناعة الكالـ مف أنو 

االعتقاد األصؿ كالفقو فرع لو فإنيا كممة حؽ كلكنيا غير نافعة في ىذا المقاـ، فإف األصؿ ىك 
الصحيح كالتصديؽ الجـز كذلؾ حاصؿ بالتقميد كالحاجة إلى البرىاف كدقائؽ الجدؿ نادرة. كالطبيب 
أيضان قد يمبس فيقكؿ كجكدؾ ثـ كجكدؾ ثـ كجكد بدنؾ مكقكؼ عمى صناعتي كحياتؾ منكطة بي 

ـ مف التمكيو كقد نبينا فالحياة كالصحة أكالن ثـ االشتغاؿ بالديف ثانيان. كلكف ال يخفى ما تحت ىذا الكال
 .(1)(عميو

كقد نقمنا سابقا قكؿ االماـ الغزالي في كتابو المستصفى في اصكؿ الفقو عندما تكمـ عف مكانة عمـ 

 الكالـ بيف العمكـ المختمفة.

                                                           

، 1لبناف ،ط -دار الكتب العممية، بيركت  )ت. عبد اهلل محمد الخميمي،17في االعتقاد ،ص الغزالي،االقتصاد  (1)
 ـ ( 2004 -ىػ 1424
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كىك يشير الى مثؿ ىذا الكالـ في كتابو احياء عمكـ الديف عندما ذكر بياف العمـ الذم ىك فرض كفاية 

فإذف الكالـ صار مف جممة الصناعات الكاجبة عمى الكفاية حراسة لقمكب العكاـ عف تخيالت  فيقكؿ:)

نما حدث ذلؾ بحدكث البدع كما حدثت حاجة اإلنساف إلى استئجار البذرقة في طريؽ  (1)المبتدعة كا 

الحج بحدكث ظمـ العرب كقطعيـ الطريؽ كلك ترؾ العرب عدكانيـ لـ يكف استئجار الحراس مف 

ط طريؽ الحج فمذلؾ لك ترؾ المبتدع ىذيانو لما افتقر إلى الزيادة عمى ما عيد في عصر شرك 

الصحابة رضي اهلل عنيـ فميعمـ المتكمـ حده مف الديف كأف مكقعو منو مكقع الحارس في طريؽ الحج 

يسمؾ فإذا تجرد الحارس لمحراسة لـ يكف مف جممة الحاج كالمتكمـ إذا تجرد لممناظرة كالمدافعة كلـ 

طريؽ اآلخرة كلـ يشتغؿ بتعيد القمب كصالحو لـ يكف مف جممة عمماء الديف أصالن كليس عند المتكمـ 

نما  مف الديف إال العقيدة التي شاركو فييا سائر العكاـ كىي مف جممة أعماؿ ظاىر القمب كالمساف كا 

كأفعالو كجميع ما أشرنا إليو  يتميز عف العامي بصنعة المجادلة كالحراسة فأما معرفة اهلل تعالى كصفاتو

نما  في عمـ المكاشفة فاليحصؿ مف عمـ الكالـ بؿ يكاد أف يككف الكالـ حجابان عميو كمانعان عنو كا 

الكصكؿ إليو بالمجاىدة التي جعميا اهلل سبحانو مقدمة لميداية حيث قاؿ تعالى }كالذيف جاىدكا فينا 

ف اهلل لمع المحسنيف{  (2)((69العنكبكت،)سكرة لنيدينيـ سبمنا كا 

كظيفتو ،فيالحظ مما سبؽ اف االماـ الغزالي في جؿ كتبو قد اشاد بعمـ الكالـ مف حيث ىك عمـ كفاية 

 لحاد كاالبتداع،العقيدة االسالمية في كجو شبو اإلحماية عقيدة العكاـ مف شبيات المبتدعة كالدفاع عف 

المكقؼ ذاتو مف عمـ الكالـ فمف االقتصاد في كالمتأخرة عمى السكاء نراه يتبنى ففي كتبو المتقدمة 

نجد رأيو في ،صكؿ الفقو كما نقمنا عنو مف كتبو أياء عمكـ الديف الى المستصفى في حإعتقاد الى اال

                                                           

فارة (1) قىةي فارسي معر ب ؛ قاؿ ابف برم : البىٍذرقة الخي قة السمطاف بعىثى :  يقاؿ،البىٍذرى  بالذاؿ ، القافمة مع بىٍذرى
، ل معجمة ىػ  1414 ،3 ،طبيركت  ،دار صادر )167،ص3، جساف العرب )ابف منظكر، محمد بف مكـر

 (( 15 ،ج
 .23،ص 1إحياء عمـك الديف،ج الغزالي،  (2)
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ف كىك مف كتبو آكرده الغزالي في كتابو جكاىر القر أليزداد االمر بيانا نكرد ما ك عمـ الكالـ كاضحا بينا 

 :كىي عمى طبقتيف عمكـي المُّباب ):المباب إلى طبقتيفيقسـ عمـك المتأخرة حيث 

 :الطبقة السٍُّفمى مف عمكـ المُّبىاب كىي عمكـ األقساـ الثالثة التي سم يناىا التكابع المًتم ة -أ

فالقسـ األكؿ: معرفةي قىصص القرآف، كما يتعمؽ باألنبياء، كما يتعمؽ بالجاحديف كاألعداء، كيتكفؿ بيذا 

ُـّ إليو الحاجة  القيص اص كالكيع اظالعمـ  دٍّثيف، كىذا عمـ ال تىعي ةي  -كبعض الميحى كالقسـ الثاني: ىك ميحاج 

زالة الشُّبييات، كيتكفؿ بو  الكفار كمجادىلتييـ، كمنو يتشعب عمـ الكالـ المقصكد لردٍّ الضىالالًت كالًبدىع، كا 

سمينا الطبقة القريبةى منيما " الرسالة القيٍدًسي ة"؛ كالطبقة  الميتىكىمٍّمكف، كىذا العمـ قد شرحناه عمى طبقتيف،

ـٌ عف تشكيش الميبتىًدعىة، كال  التي فكقيا "االقتصاد في االعتقاد". كمقصكد ىذا العمـ حراسة عقيدًة العىكىا

ميًّا بكشؼ الحقائؽ، كبجنسو يتعمؽ الكتاب الذم صنفناه في "تيافيت الفالسفة" كا لذم يككف ىذا العمـ مى

ٌؽ كقىكاًصـي  ةي الحى ج  أكردناه في الرد عمى الباطًني ة في الكتاب الممقبي "الميستىٍظًيرم" كفي كتاب "حي

الباطنية". ككتاب "ميفىص ؿ الخالؼ في أصكؿ الديف". كليذا العمـ آلة يىعًرؼي بيا طريؽ المجادلة بؿ 

ة بالبرىاف الحقيقي، كقد أىٍكدعناه كتاب "محؾُّ  النظر" ككتاب "معياري العمـ" عمى كجو ال  طرؽ الميحاج 

ة كالشُّبية مف لـ ييًحٍط بيما عممان  ج   .ييٍمفى مثمو لمفقياء كالمتكمميف، كال يثؽ بحقيقة الحي

ـي الحدكد المكضكعة لالختصاص باألمكاؿ كالنساء، لالستعانة عمى البقاء في النفس  كالقسـ الثالث: ًعم

ثـ ال يخفى عميؾ أف رتبة القيص اص كالكيع اظ دكفى رتبة الفقياء ء . . . لفقيانسؿ، كىذا العمـ يتكال ه اكال

كالمتكمميف ما دامكا يقتصركف عمى مجرد القىصىص كما يىٍقريب منيا، كدرجة الفقيو كالمتكمـ متقاربة، لكف 

لى المتكمـ أشدُّ كأشٌد، كييحتاج إلى ًكمىٍييما لمصالح الدن يا، أما الفقيو فىمحفظ الحاجة إلى الفقيو أعـ، كا 

ة كالمجادلة، كيال  أحكاـ االختصاصاًت بالمآكًؿ كالمنىاًكح؛ كأما المتكمـ فمدفع ضرر الميبتىًدعة بالميحاج 

باطات  ريىـ، أما نسبتيـ إلى الطريؽ كالمقصد فنسبة الفقياء كنسبة عيم ار الرٍّ رى ريىـ كال يعـ  ضى يستطيرى شىرى

قىًة طريؽ الحج كحارسو إلى الحجاج، ذالحج، كنسبة المتكمميف كنسبة بى كالمصالح في طريؽ مكة إلى  رى
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فيؤالء إف أضافكا إلى صناعتيـ سمكؾى الطريؽ إلى اهلل تعالى بقطًع عىقىبىات النفس، كالنُّزكًع عف الدنيا، 

ف اقتصركا فدرجتيـ نازلةه  كاإلقباًؿ عمى اهلل تعالى، فىفىٍضمييـ عمى غيرىـ كفضؿ الشمس عمى القمر؛ كا 

 (1)(جدان 

ثالثة أقساـ، كجعؿ عمـ الكالـ في فيذه ىي الطبقة السفمى مف عمكـ الممباب، قسميا اإلماـ الغزالي إلى 

القسـ الثاني مبينا كظيفتو في رد الشبيات كالبدع، كأف اليدؼ منو حفظ عقيدة العكاـ عف تشكيش 

 .ـالمبتدعة، ثـ ذكر اإلماـ الغزالي كتبو المتعمقة بيذا العم

كبعد أف ذكر اإلماـ الغزالي أقساـ الطبقة السفمى مف عمكـ المباب، شرع في ذكر الطبقة العميا مف 

فييا العمكـ فقاؿ:)  كأما الطبقة العميا مف نىمىًط المُّباب فيي السكابؽي كاألصكؿي مف العمـك الميًيم ة، ًكأشرى

ـي باهلًل كاليـك اآلخر ألنو عمـ المىٍقًصد، كدكنىوي  العمـ بالصراط المستقيـ كطريؽ السمكؾ، كىك معرفةي العم

يىات، كقد أكدعنا ىذه العمـك  تزكية النفس، كقطعي عقبات الصفات المييًمكات، كتىٍحًميىتييا بالصفات المينىجٍّ

ٍبًع المييًمكات ما تجب تزكية النفس منو، مف الش رىًه كالغضب، كالًكبر  ًبكيتيب "إحياء عمكـ الديف" ففي ري

ياًء كالعجب، كالحسد كحب الجاه كحب الماؿ كغيرىا، كفي ريبع المينجيات يظير ما يتحم ى بو القمب كال رٍّ

 .مف الصفات المحمكدة كالزىد كالتككؿ كالرضا كالمحبة كالصدؽ كاإلخالص كغيرىا

قىبةو مف عقبات الن فس، كبالجممة يشتمؿ كتاب "اإلحياء" عمى أربعيف كتابان، يٍرشدؾ كؿ كتاب إلى عى

ًبيىا، كأنو كيؼ ييرفىع، كىذا العمـ فكؽى عمـ الفقو كالكالـ كما قبمو، لى حجابو مف حيجي  كأنيا كيؼ تيٍقطىع، كا 

صالح منازلو كدفع ميفسداتو كما يظير، كالعمـ  ألنو عمـ طريؽ السمكؾ، كذلؾ عمـ آلة السمكؾ كا 

ـي معرفة اهلل تعالى، فإف سائر العمكـ تيرادي  لو كمف أجمو كىك ال ييراد لغيره، كطريؽ  األعمى األشرؼي ًعم

 :التدريج فيو الت رىقٍّي مف األفعاؿ إلى الصفات، ثـ مف الصفات إلى الذات، فيي ثالث طبقات

                                                           

، بيركت 235ص الغزالي، جكاىر القرآف،(1) )ت. الدكتكر الشيخ محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء العمـك
 ـ( 1986 -ىػ  1406، 2،ط
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مؽ اهلل كال تفك ركا في ذات  أعالىا عمـ الذ ات، كال يحتمميا أكثر األفياـ، كلذلؾ قيؿ ليـ "تفك ركا في خى

لى ىذا التدريج يش م ـى في مالحظتو كنىظىًرًه حيث قاؿ: اهلل". كا  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ير تىدىرُّج رسكًؿ اهلل صى

"أعكذي ًبعىٍفًكؾى مف عقابؾ" فيذه مالحظة الفعؿ ثـ قاؿ كأعكذ برضاؾ مف سخطؾ كىذه مالحظة 

رجة، ثـ عند الصفات؛ ثـ قاؿ: "كأعكذي بؾ منؾ" كىذه مالحظة الذات؛ لـ يزؿ يترق ى إلى القيرب درجةن د

 .النياية اعترؼ بالعجز فقاؿ: "ال أيحًصي ثناءن عميؾى أنتى كما أثنىٍيتى عمى نفسؾ" فيذا أشرؼ العمكـ

ـي اآلخرة كىك عمـ المىعىاد كما ذكرناه في األقساـ الثالثة كىك متصؿ بعمـ المعرفة،  كيتمكه في الش رؼ ًعم

 .(1)(معرفة، أك مصيرًه محجكبان بالجيؿتحقًُّقًو بالكحقيقتو معرفة نسبة العبد إلى اهلل تعالى عند 

 

اذا فالغزالي في ىذه الكتب المتعددة المؤلفة في فترات زمنية مختمفة يقرر حقيقة مكقفو مف عمـ الكالـ 

ه كيبرز ايضا حدكد ىذا العمـ كاصفا ايا ككظيفة ىذا العمـ كدكره في صيانة العقيدة كالدفاع عنيا ،

ال يجيز ألم كاف االشتغاؿ بيذا العمـ مف غير حاجة اك دراية تامة  ،لممريض بقدر بالدكاء الذم يعطى

،فيقكؿ في االحياء)فنعكد إلى عمـ ،بؿ يرل اف عمـ الكالـ يكظؼ بقدر الحاجة كالشبية المزمع نفييا 

و أك الكالـ كنقكؿ إف فيو منفعة كفيو مضرة فيك باعتبار منفعتو في كقت االنتفاع حالؿ أك مندكب إلي

كاجب كما يقتضيو الحاؿ كىك باعتبار مضرتو في كقت االستضرار كمحمو حراـ أما مضرتو فإثارة 

زالتيا عف الجـز كالتصميـ فذلؾ مما يحصؿ في االبتداء كرجكعيا بالدليؿ  الشبيات كتحريؾ العقائد كا 

 .مشككؾ فيو كيختمؼ فيو اإلشخاص فيذا ضرره في االعتقاد الحؽ

                                                           

، بيركت ،ط235ص الغزالي، جكاىر القرآف، (1) ، 2)ت. الدكتكر الشيخ محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء العمـك
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كيد اعتقاد المبدعة لمبدعة كتثبيتو في صدكرىـ بحيث تنبعث دكاعييـ كيشتد كلو ضرر آخر في تأ

كلذلؾ ترل  ،كلكف ىذا الضرر بكاسطة التعب الذم يثكر مف الجدؿ ،حرصيـ عمى اإلصرار عميو

المبتدع العامي يمكف أف يزكؿ اعتقاده بالمطؼ في أسرع زماف إال إذا كاف نشؤه في بمد يظير فييا 

بؿ  ،فإنو لك اجتمع عميو األكلكف كاآلخركف لـ يقدركا عمى نزع البدعة مف صدره ،الجدؿ كالتعصب

 ،اليكل كالتعصب كبغض خصكـ المجادليف كفرقة المخالفيف يستكلي عمى قمبو كيمنعو مف إدراؾ الحؽ

حتى لك قيؿ لو ىؿ تريد أف يكشؼ اهلل تعالى لؾ الغطاء كيعرفؾ بالعياف أف الحؽ مع خصمؾ لكره 

كىك نكع  ،كىذا ىك الداء العضاؿ الذم استطار في البالد كالعباد ،مف أف يفرح بو خصمو ذلؾ خيفة

 (1)(فساد أثاره المجادلكف بالتعصب فيذا ضرره

 فيك ىنا يبيف ضرر عمـ الكالـ لسببيف:

 إثارة الشبيات كتشكيش اإلعتقاد. -1

 المبتدعة لمبدعة التباعو اليكل كالتعصب برغـ ظيكر الحؽ لو.  تثبيت إعتقاد -2

بأنو قد يككف حالال اك حرامان اك كاجبا اك مندكبان بحسب مكضعو كمقدار كيحكـ عمى عمـ الكالـ 

 االحتياج اليو.

كأما منفعتو فقد يظف أف فائدتو كشؼ ثـ يشرع الغزالي في ذكر ما يظف نفعو مف عمـ الكالـ فيقكؿ:) 

كىييات فميس في الكالـ كفاء بيذا المطمب الشريؼ كلعؿ  ،الحقائؽ كمعرفتيا عمى ما ىي عميو

كىذا إذا سمعتو مف محدث أك حشكم ربما خطر  ،التخبيط كالتضميؿ فيو أكثر مف الكشؼ كالتعريؼ

ببالؾ أف الناس أعداء ما جيمكا فاسمع ىذا ممف خبر الكالـ ثـ قاله بعد حقيقة الخبرة كبعد التغمغؿ فيو 

كجاكز ذلؾ إلى التعمؽ في عمكـ أخر تناسب نكع الكالـ كتحقؽ أف  ،إلى منتيى درجة المتكمميف

 .لكجو مسدكدالطريؽ إلى حقائؽ المعرفة مف ىذا ا
                                                           

(1)
 .265،ص1لغزالي، احياء عمـك الديف،جا
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يضاح لبعض األمكر كلكف عمى الندكر في أمكر جمية  ،كلعمرم ال ينفؾ الكالـ عف كشؼ كتعريؼ كا 

بؿ منفعتو شيء كاحد كىك حراسة العقيدة التي ترجمناىا عمى  ،تكاد تفيـ قبؿ التعمؽ في صنعة الكالـ

ف فإف العامي ضعيؼ يست ،العكاـ كحفظيا عف تشكيشات المبتدعة بأنكاع الجدؿ فزه جدؿ المبتدع كا 

 .ان كمعارضة الفاسد بالفاسد تدفعوكاف فاسد

كأجمع  ،كالناس متعبدكف بيذه العقيدة التي قدمناىا إذ كرد الشرع بيا لما فييا مف صالح دينيـ كدنياىـ

المبتدعة كما تعبد السالطيف  كالعمماء يتعبدكف بحفظيا عمى العكاـ مف تمبيسات ،السمؼ الصالح عمييا

ذا كقعت اإلحاطة بضرره كمنفعتو فينبغي أف يككف  ،بحفظ أمكاليـ عف تيجمات الظممة كالغصاب كا 

كالطبيب الحاذؽ في استعماؿ الدكاء الخطر إذ ال يضعو إال في مكضعو كذلؾ في كقت الحاجة كعمى 

 (1)(قدر الحاجة

ىذا الدكاء كطرؽ استخدامو، بحيث يككف مالئمان لكؿ فرقة ثـ يعمد الغزالي الى تبياف مكاضع استعماؿ 

 ، كال يتجاكز فيو العالـ حد اإلنتفاع الى حد الضرر.كطائفة بحسب حاليا

التي  كتفصيمو أف العكاـ المشتغميف بالحرؼ كالصناعات يجب أف يترككا عمى سالمة عقائدىـ)

فإف تعميميـ الكالـ ضرر محض في حقيـ إذ ربما  ،اعتقدكىا ميما تمقنكا االعتقاد الحؽ الذم ذكرناه

 .يثير ليـ شكان كيزلزؿ عمييـ االعتقاد كال يمكف القياـ بعد ذلؾ باإلصالح

كبالكالـ المطيؼ المقنع  ،كأما العامي المعتقد لمبدعة فينبغي أف يدعى إلى الحؽ بالتمطؼ ال بالتعصب

فإف  ،كالحديث الممزكج بفف مف الكعظ كالتحذير لمنفس المؤثر في القمب القريب مف سياؽ أدلة القرآف

ذلؾ أنفع مف الجداؿ المكضكع عمى شرط المتكمميف إذ العامي إذا سمع ذلؾ اعتقد أنو نكع صنعة مف 

فإف عجز عف الجكاب قدر أف المجادليف مف أىؿ  ،الجدؿ تعمميا المتكمـ ليستدرج الناس إلى اعتقاده

 .مذىبو أيضان يقدركف عمى دفعو
                                                           

(1)
 265،ص1لغزالي، احياء عمـك الديف،جا
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ككذلؾ مع مف كقع في شؾ إذ يجب إزالتو بالمطؼ كالكعظ كاألدلة  ،دؿ مع ىذا كمع األكؿ حراـفالج

كاستقصاء الجدؿ إنما ينفع في مكضع كاحد كىك أف يفرض  المقبكلة البعيدة عف تعمؽ الكالـ ، القريبة

لؾ فيمف كذ ،عامي اعتقد البدعة بنكع جدؿ سمعو فيقابؿ ذلؾ الجدؿ بمثمو فيعكد إلى اعتقاد الحؽ

ظير لو مف األنس بالمجادلة ما يمنعو عف القناعة بالمكاعظ كالتحذيرات العامية فقد انتيى ىذا إلى 

كأما في بالد تقؿ فييا البدعة كال تختمؼ فييا ، حالة ال يشفيو منيا إال دكاء الجدؿ فجاز أف يمقى إليو

رض لألدلة كيتربص كقكع شبية فإف كال يتع ،المذاىب فيقتصر فييا عمى ترجمة االعتقاد الذم ذكرناه

فإف كانت البدعة شائعة ككاف يخاؼ عمى الصبياف أف يخدعكا فال بأس أف  ،كقعت ذكر بقدر الحاجة

يعممكا القدر الذم أكدعناه كتاب الرسالة القدسية ليككف ذلؾ سببان لدفع تأثير مجادالت المبتدعة إف 

فإف كاف فيو ذكاء كتنبو بذكائو  ،كىذا مقدار مختصر كقد أكدعناه ىذا الكتاب الختصاره ،كقعت إلييـ

لمكضع سؤاؿ أك ثارت في نفسو شبية فقد بدت العمة المحذكرة كظير الداء فال بأس أف يرقى منو إلى 

لنظر كىك قدر خمسيف كرقة كليس فيو خركج عف ا ،القدر الذم ذكرناه في كتاب االقتصاد في االعتقاد

ف لـ يقنعو ذلؾ فقد ،في قكاعد العقائد إلى غير ذلؾ مف مباحث المتكمميف فإف اقنعو ذلؾ كؼ عنو كا 

صارت العمة مزمنة كالداء غالبان كالمرض ساريان فميتمطؼ بو الطبيب بقدر إمكانو كينتظر قضاء اهلل 

شؾ كالشبية إلى ما قدر أك يستمر عمى ال ،تعالى فيو إلى أف ينكشؼ لو الحؽ بتنبيو مف اهلل سبحانو

 .(1)فالقدر الذم يحكيو ذلؾ الكتاب كجنسو مف المصنفات ىك الذم يرجى نفعو( ،لو

كالكتاب كما  ،لجاـ العكاـ عف عمـ الكالـإكىك  كىذا المنيج يظير جميا في كتاب مف اكاخر كتبو تأليفا

فكأنو بتخصيصو  الكالـ،يظير مف عنكانو يشير الى منيج الغزالي بشكؿ عاـ كحكمو عمى عمـ 

الحظر عف عمـ الكالـ بالعكاـ يشير الى جكازه لمعمماء بما ينسجـ مع حكمو عميو سابقا انو عمـ مف 

فينيى عف خكض مف لـ  كاف الخكض فيو يبنى عمى حاؿ المخاطب كالدارس لممسألة ، عمكـ الكفاية ،
                                                           

 .265،ص1الغزالي، احياء عمـك الديف،ج (1)



 71 

ف متى يككف عمـ الكالـ مفيدا لمعامي كيبي دكات العمـ كالتمكف الشرعي في عمـ الكالـ ،أتكتمؿ لو 

مجادال لجكجا ليس يقمد كليس يقنعو أدلة القرأف كال االقاكيؿ الجمية  ف قيؿ :فاف فرضنا عامياإففيقكؿ:) 

 المفرقة السابقة الى االفياـ،فماذا نصنع بو؟

فينظر في شمائمو فاف كجدنا  ،قمنا :ىذا مريض ماؿ طبعو عف صحة الفطرة كسالمة الخمقة االصمية

المجاج كالجداؿ غالبا عمى طبعو لـ نجادلو،كطيرنا كجو االرض عنو اف كاف يجادلنا في اصؿ مف 

اصكؿ االيماف،كاف تكسمنا فيو بالفراسة مخائؿ الرشد كالقبكؿ اف جاكزنا بو مف الكالـ الظاىر الى 

اه بالجداؿ المر كالبرىاف الحمك،كبالجممة فنجتيد تكفيؽ في االدلة عالجناه بما قدرنا عميو مف ذلؾ،كداكين

كرخصتنا في القدر مف المداكاة ال تدؿ عمى فتح باب الكالـ  ،اف نجادلو باالحسف كما امر اهلل تعالى

كما يعالج بو المريض بحكـ الضركرة  ف االدكية تستعمؿ في حؽ المرضى كىـ االقمكف،إف مع الكافة،

فطرة الصحيحة االصميو معدة لقبكؿ االيماف دكف المجادلة كتحرير ،كاليجب اف يكقى عنو الصحيح 

حقائؽ االدلة ،كليس الضرر في استعماؿ الدكاء مع االصحاء بأقؿ مف الضرر في اىماؿ الدكاء مع 

)ادع الى سبيؿ ربؾ :المرضى ،فميكضع كؿ شيء مكضعو كما امر اهلل تعالى بو نبيو حيث قاؿ

كالمدعك بالحكمة الى الحؽ  ،(125)سكرة النحؿ،( ليـ بالتي ىي احسفبالحكمة كالمكعظة الحسنة كجاد

، كبالمجادلة الحسنة قـك اخركف عمى ما فصمنا اقساميـ في كتاب  كبالمكعظة الحسنة قـك اخركف، قـك

 .(1)القسطاس المستقيـ فال نطكؿ باعادتو(

الكالـ في نظر الغزالي يتبيف مما سبؽ كبجمعنا لمنصكص المختمفة مف كتب الغزالي دكر عمـ 

كمكانتو في دفع البدع  ككيفية تكظيفو في الذب عف العقيدة الصحيحة ، لالستدالؿ عمى العقائد ،

كالذم ادل بالبعض الى القكؿ بأف الغزالي  -كتأمؿ كالمو في المنقذ فال يرفضو مطمقا ، ،كالشبو كردىا

يشير بعد التمحيص الى اف الغزالي يرل  -ترؾ عمـ الكالـ بالجممة كاختار بديال عنو طريؽ الصكفية
                                                           

 (1ط دار البشائر، )ت.محمد اميف الفاركقي، 112،ص1العكاـ عف عمـ الكالـ ، ج لجاـإالغزالي، (1)
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كىك  ، مثؿ لتثبيت العقائد كتككيدىاكما قمنا سابقا طريؽ الصكفية الجامع لمعمـ كالعمؿ ىك الطريؽ األ

 دكر عمـ الكالـ كعدـ انكار دكره .مع الحفاظ عمى  االنسب لمعامة كالعمماء

متو، كعقمتو، كطالعت  يقكؿ الغزالي في كتابو المنقذ مف الضالؿ :)ثـ إني ابتدأت بعمـ الكالـ، فحص 

كتب المحققيف منيـ، كصنفت فيو ما أردت أف أصنؼ فصادفتو عممان كافيان بمقصكده، غير كاؼ 

نما مقصكده حفظ عقيدة أىؿ السنة، كحراستيا عف تشكيش أىؿ البدعة ى اهلل فقد ألق ،بمقصكدم، كا 

تعالى، إلى عباده عمى لساف رسكلو عقيدة ىي الحؽ. عمى ما فيو صالح دينيـ كدنياىـ، كما نطؽ 

بمعرفتو القرآف كاألخبار. ثـ ألقى الشيطاف في كساكس المبتدعة أمكران مخالفة لمسنة، فميجكا بيا ككادكا 

حرؾ دكاعييـ لنصرة السنة فأنشأ اهلل تعالى، طائفة المتكمميف، ك  يشكشكف عقيدة الحؽ عمى أىميا.

بكالـ مرتب، يكشؼ عف تمبيسات أىؿ البدع المحدثة، عمى خالؼ السنة المأثكرة، فمنو نشأ عمـ 

الكالـ كأىمو، فمقد قاـ طائفة منيـ بما ندبيـ اهلل تعالى إليو، فأحسنكا الذب عف السنة، كالنضاؿ عف 

 .(1) (ما أحدث مف البدعةالعقيدة المتمقاة بالقبكؿ مف النبكة، كالتغيير في كجو 

ثـ يبيف الدكر المناط بو  بؿ يصفو بالعمـ الكافي بمقصكده، ىميتو ،أفيك ىنا ال ينكر دكر عمـ الكالـ ك 

كبينت دكره في حراسة  مع كتابات الغزالي السابقة التي تناكلت عمـ الكالـ، فيصبح الكالـ متسقان  ،

في تجاكزىـ ليذا الدكر كبحثيـ في حقائؽ االمكر كاره عمى المتكممة بعد ذلؾ إنداللة ذلؾ ك  العقيدة ،

نعـ  حكاميا مع عدـ ككف ذلؾ مقصكد عمميـ.يقكؿ:)أكخكضيـ في البحث عف الجكاىر كاالعراض ك 

لما نشأت صنعة الكالـ، ككثر الخكض فيو، كطالت المدة، تشكؽ المتكممكف إلى محاكلة الذب عف 

السنة بالبحث عف حقائؽ األمكر كخاضكا في البحث عف الجكاىر كاألعراض كأحكاميا. كلكف لـ يكف 
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ظممات ذلؾ مقصكد عمميـ، لـ يبمغ كالميـ فيو الغاية القصكل، فمـ يحصؿ منو ما يمحك بالكمية 

 (1)الحيرة في اختالفات الخمؽ(

نمك  ى المعرفة اليقينية كعمـ الباطف إلا يتأتى محك الحيرة كما يرل الغزالي في طريؽ التصكؼ المفضي ا 

ثـ يشير الى فائدة ىذا العمـ لمبعض كجكاز ، كالذم ىك مقصكد الغزالي مف بحثو عف الطريؽ الصحيح

كف قد حصؿ ذلؾ لغيرم، بؿ لست أشؾ في حصكؿ ذلؾ االستشفاء بو مف الحيرة)كال أبعدي أف يك

لطائفة، كلكف حصكالن مشكبان بالتقميد في بعض األمكر التي ليست مف األكليات، كالغرض اآلف: حكاية 

حالي، ال اإلنكار عمى مف استشفى بو، فإف أدكية الشفاء تختمؼ باختالؼ الداء، ككـ مف دكاء ينتفع 

 .مى ككف عمـ الكالـ كالدكاء لمجسدفيعيد التأكيد ع  (2)بو مريض كيستضر بو آخر(

كؿ قائما عمى الحجج العقمية ف ىنالؾ تعارضا بيف عمـ الكالـ كالتصكؼ لككف األأكقد يظف البعض 

لكف الغزالي يرل اف ، ك متكمما أكف يككف المرء صكفيا أما إقائما عمى الذكؽ كالمشاىدة فكككف الثاني 

كقد سبؽ الغزالي في ىذا التكجو عمماء اخركف مثؿ الحارث  اذ لكؿ عمـ مجالو ، ،ال تعارض

ككاف في نفس  ،عالـ الصكفية كلو تصانيؼ جميمة في عمـ السمكؾ كاالخالؽأالمحاسبي الذم كاف مف 

يككف التصكؼ بديال عف عمـ  أففال يشترط  ؼ في الرد عمى المعتزلة كالرافضة،ألالكقت متكمما 

 بؿ قد يجتمعاف معا كيتكامالف بحيث يؤدم كال منيما دكره المناسب.  الكالـ ،

 تقميد العامي في العقائد:

قضية اختمؼ فييا العمماء كىي ىؿ يجب عمى العامي النظر في ا يتفرع عمى عمـ الكالـ كمسائمو مم

جب أك فمف اكجب النظر عمى العامي كرفض التقميد في العقائد  كىؿ التقميد في العقائد جائز، االدلة ،

                                                           

 124،صالغزالي،المنقذ مف الضالؿ (1)
 125ص المرجع السابؽ، (2)
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كمف رأل جكاز التقميد في العقائد لـ يكجب  ،عمى العامي تعمـ مسائؿ عمـ الكالـ كطرؽ االستدالؿ 

 عمى العامي تعمـ مسائؿ عمـ الكالـ.

لجاـ العكاـ عف عمـ إردت سابقا يتبيف مكقؼ الغزالي مف تقميد العامي بالعقائد النابع مف أك كفي ما 

ا ذإلجاـ العكاـ حيث قاؿ:)فاف قاؿ قائؿ :العامي إرده الغزالي في كتابو أك كيتجمى ىذا في ما  الكالـ ،

ر اهلل أمكقد  كمف لـ يعرؼ الدليؿ كاف جاىال بالمدلكؿ ، ـ يعرؼ الدليؿ،منع مف البحث كالنظر ل

كبتقديسو عف سمات الحكادث  كال،أيماف بو كالتصديؽ بكجكده باإل أم ،تعالى كافة عباده بمعرفتو

كىذه  كبصفاتو مف العمـ كالقدرة كنفكذ المشيئة كغيرىا رابعا، كبكحدانيتو ثالثا، كمشابية غيره ثانيا،

ككؿ عمـ مطمكب فال سبيؿ الى اقتناصو كتحصيمو اال بشبكة  االمكر ليست ضركرية فيي اذا مطمكبة،

ال بمعرفة إكب ككيفية انتاجيا ،كذلؾ ال يتـ االدلة ،كالتفطف لكجكد داللتيا عمى المطماالدلة كالنظر في 

عمـ البحث  الى تماـ يئان كينجر ذلؾ شيئا فش ،ترتيب المقدمات كاستنتاج النتائجشركط البراىيف ككيفية 

سكؿ صمى ككذلؾ يجب عمى العامي اف يصدؽ الر  ،لى اخر النظر في المعقكالتإكاستيفاء عمـ الكالـ 

كصدقو ليس بضركرم بؿ ىك بشر كسائر الخمؽ فال بد مف دليؿ  اهلل عميو كسمـ في كؿ ما جاء بو ،

 كال يمكف ذلؾ اال بالنظر في المعجزة كمعرفة حقيقة المعجزة ، ،يميزه عف غيره ممف تحدل بالنبكة كاذبا

 . (1)كشركطيا الى اخر النظر في النبكات ،كىك لب عمـ الكالـ(

ف العامي يكفي في حقو أكيقرر  يتبيف لنا مكقؼ الغزالي مف تعمـ العامي لمسائؿ عمـ الكالـ ،كبيذا 

لة أدكال يجاكز بالعامي الى ما كراء  لى التصديؽ ،إف كما يجرم مجراه مما يحرؾ القمب آلة القر أد

بؿ يضيؼ الغزالي الى ذلؾ دلة، ،فيكفي في حقو التصديؽ الجاـز مف غير بحث كتحرير لأل فالقرآ

اديث التي تناكليا عمماء الكالـ فيقكؿ:)حقيقة حذا بمغو حديث مف األإكيذكر ما يجب عمى العامي 

يجب عميو ، حاديث مف عكاـ الخمؽف كؿ مف بمغو حديث مف ىذه األأ مذىب السمؼ كىك الحؽ عندنا
                                                           

 103ص لجاـ العكاـ،إالغزالي،  (1)
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ثـ  لسككت، ثـ االمساؾ، ثـ الكؼ،فيو سبعة امكر :التقديس، ثـ التصديؽ، ثـ اعتراؼ بالعجز، ثـ ا

 .(1)التسميـ الىؿ المعرفة(

 

 ردود الغزالي عمى استدالالت الفالسفة العقدية:  الثاني المبحث

لفت فييا كمقكالت الفالسفة حتى اطمع عمى عمكميـ كما انكب الغزالي عمى الفمسفة يقرأ الكتب التي أ

ناء تدريسو في المدرسة النظامية في أثككاف تعممو لمفمسفة تعمما ذاتيا  قرركه مف عقائد في كتبيـ ،

كاطمع عمى ما حكت  ،فتعمؽ في دراسة الفمسفة حتى تمكف مف مذاىب الفالسفة كمدارسيـ بغداد،

مسار الفمسفة عمى  نقده ثركتبيـ ،فأ وليككف بعد ذلؾ منيجا فريدا في الرد عمييـ كنقد ما حكت كتبيـ ،

 ثارىا الفالسفة كشكشت عمى بعض المسمميف.أالعربي كدفع الشبيات التي في المشرؽ 

ا أحاصيميا، ما يذـ مني يسرد الغزالي رحمتو مع الفمسفة في كتاب المنقذ مف الضالؿ فيقكؿ:)الفمسفة

، كما ال يكفر، كما يبدع فيو كما ال يبدع، كبياف ما سرقكه مف كالـ أىؿ كما ال يذـ، كما يكفر فيو قائمو

 ،لحؽ لحؽ، كما مزجكه بكالميـ لتركيج باطميـ في درج ذلؾ، ككيفية حصكؿ نفرة النفكس مف ذلؾ اا

 .ككيفية استخالص صراؼ الحقائؽ الحؽ الخالص مف الزيؼ كالبيرج مف جممة كالميـ

أنو ال يقؼ عمى فساد نكع  بعمـ الفمسفة، كعممت يقينان  -ـ بعد الفراغ مف عمـ الكال -ثـ إني ابتدأت 

مف العمكـ، مف ال يقؼ عمى منتيى ذلؾ العمـ، حتى يساكم أعمميـ في أصؿ ذلؾ العمـ، ثـ يزيد عميو، 

ذا ذاؾ يمكف أف  (2)كيجاكز درجتو فيطمع عمى ما لـ يطمع عميو صاحب العمـ، مف غكره كغائمو، كا 

سالـ صرؼ عنايتو كىمتو إلى ذلؾ، كلـ يككف ما يدعيو مف فساده حقان. كلـ أر أحدان مف عمماء اإل
                                                           

 4، صلجاـ العكاـإالغزالي، (1)

 ساف)ابف منظكر، لكبعده عمقو: شيء كؿ غكر،الغكر بعيد فالف: يقاؿ. قعره: شيء كؿ غكر: غكر (2)
 (( 15 ،جىػ  1414 ،3 ،طبيركت  ،دار صادر ) 33،ص5،جالعرب
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إال كممات معقدة مبددة ظاىرة  -حيث اشتغمكا بالرد عمييـ  -يكف في كتب المتكمميف مف كالميـ 

التناقض كالفساد، ال يظف االغترار بيا بعاقؿ عامي، فضالن عمف يدعي دقائؽ العمـ، فعممت أف رد 

 .ةالمذىب قبؿ فيمو كاإلطالع عمى كنو رمى في عماي

المطالعة مف غير استعانة بأستاذ،  فشمرت عف ساؽ الجد في تحصيؿ ذلؾ العمـ مف الكتب، بمجرد

بالتدريس  (1)كأقبمت عمى ذلؾ في أكقات فراغي مف التصنيؼ كالتدريس في العمكـ الشرعية، كأنا ممنك

فأطمعني اهلل سبحانو كتعالى بمجرد المطالعة في ىذه  ،لثالثمائة نفس مف الطمبة ببغداد كاإلفادة

األكقات المختمسة، عمى منتيى عمكميـ في أقؿ مف سنتيف، ثـ لـ أزؿ أكاظب عمى التفكر فيو بعد 

كتمبيس  حتى اط معت عمى ما فيو مف خداعفيمو قريبان مف سنة أعاكده كأردده كأتفقد غكائمو كأغكاره، 

 .ـ أشؾ فيوكتحقيؽ كتخييؿ، كاطالعان ل

عمى  -فاسمع اآلف حكايتو، كحكاية حاصؿ عمكميـ، فإني رأيتيـ أصنافان، كرأيت عمكميـ أقسامان كىـ 

ف كاف بيف القدماء منيـ كاألقدميف، كبيف األكاخر  -كثرة أصنافيـ  يمزميـ كصمة الكفر كاإللحاد، كا 

 .(2)منيـ كاألكائؿ، تفاكت عظيـ، في البعد عف الحؽ كالقرب منو(

رد فيو مقكالت الفالسفة أك ؼ كتابو مقاصد الفالسفة الذم ألكبعد تبحر الغزالي في عمكـ الفالسفة 

كىك ما فعمو في كتابو  نقده ليـ ىك نقد مبني عمى عمـ، أفبعمكميـ داال عمى  حاطتوإكمناىجيـ مبينا 

 تيافت الفالسفة.

                                                           

ت. محمد )336،ص1القامكس المحيط،جمحمد بف يعقكب، مناه يمنكه: ابتاله، كاختبره )الفيركز أبادم،  (1)
ـ ،  2005 -ىػ  1426،  8لبناف ،ط  -كالتكزيع، بيركت نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر 

 ((1ج
 127المنقذ مف الضالؿ،ص الغزالي،(2)
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ة كحكمو عمييا مف منظكر الشريعة كرد الغزالي في كتابو تيافت الفالسفة نقده لمقضايا الفمسفيأ

مضمنا الكتاب عشريف مسألة ناقش فييا الفالسفة فكفرىـ في ثالث مسائؿ كبدعيـ في  ،سالميةاإل

 سبعة عشر مسألة.

بعة اقساـ ،ككاف نقده أر كلـ يكف حكـ الغزالي عمى الفمسفة حكما شمكليا بؿ قسـ العمكـ الفمسفية الى 

 حياء ككتابو المنقذ .كقد ذكر ىذا التقسيـ في كتابو اإل لييات ،باإل شد مكجيا الى الجزء المتعمؽاأل

 :كأما الفمسفة فميست عممان برأسيا بؿ ىي أربعة أجزاءحياء:)فقاؿ في اإل

أحدىا اليندسة كالحساب كىما مباحاف كما سبؽ كال يمنع عنيما إال مف يخاؼ عميو أف يتجاكز بيما 

ضعيؼ عنيما ال فيصاف ال ،يف ليما قد خرجكا منيما إلى البدعفإف أكثر الممارس ،إلى عمكـ مذمكمة

ككما يصاف حديث  ،صبى عف شاطىء النير خيفة عميو مف الكقكع في النيرلعينيما كما يصاف 

 .العيد باإلسالـ عف مخالطة الكفار خكفان عميو مع أف القكم ال يندب إلى مخالطتيـ

 ككجو الحد كشركطو كىما داخالف في عمـ الكالـ الثاني المنطؽ كىك بحث عف كجو الدليؿ كشركطو

كالفالسفة  ،الثالث اإللييات كىك بحث عف ذات اهلل سبحانو كتعالى كصفاتو كىك داخؿ في الكالـ أيضان 

ككما أف االعتزاؿ  ،لـ ينفردكا فييا بنمط آخر مف العمـ بؿ انفردكا بمذاىب بعضيا كفر كبعضيا بدعة

ائفة مف المتكمميف كأىؿ البحث كالنظر انفردكا بمذاىب باطمة فكذلؾ ليس عممان برأسو بؿ أصحابو ط

 .الفالسفة

كالرابع الطبيعيات كبعضيا مخالؼ لمشرع كالديف كالحؽ فيك جيؿ كليس بعمـ حتى نكرده في أقساـ 

كبعضيا بحث عف صفات األجساـ كخكاصيا ككيفية استحالتيا كتغيرىا كىك شبيو بنظر  ،العمكـ

كىـ ينظركف  ،الطبيب ينظر في بدف اإلنساف عمى الخصكص مف حيث يمرض كيصح األطباء إال أف
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كأما  ، كلكف لمطب فضؿ عميو كىك أنو محتاج إليو ،في جميع األجساـ مف حيث تتغير كتتحرؾ

 .(1)عمكميـ في الطبيعيات فال حاجة إلييا(

اهلل يعمـ الكميات  بقػػػػدـ العالـ كأزليتػػػو، كبأفٌ  فمف القضايا التي استكجبت تكفيرىـ حسب الغػػػػػزالي قكليػػػـ

نكػػارىػػػػـ لحشػػػر األجسػػػاد يػػػكـ المعػػػاد  .دكف الجزئيات، كا 

ابف  كالفػػػػػػػػارابي  مثؿ الفالسفة اإلسالميػػػػػػػػػػكف كمف ضمنيـكىنا كفر الغزالي الفالسفة في ىذه المسائؿ 

 .( 2)سػػينا

اعتبر البعض كتاب تيافت الفالسفة ضربة لما كصفو البعػػػػػػػػػض باستكبار الفالسفة كادعائيـ التكصؿ 

جكبة فيما أإلى الحقيقة في المسائؿ الغيبية بعقكليـ، أعمف الغزالي في كتابو فشؿ الفمسفة في إيجػػػػػػػاد 

القضايا الخارجة عف حدكد العقؿ، كخمؽ العالـ كغير ذلؾ مف  لييات،مثؿ معرفة الخالؽ،اإلبيتعمؽ 

مكاضع اىتماماتيا في المسائؿ القابمة لمقياس كالمالحظة مثؿ الطب  كصرح أف الفمسفة يجب أف تبقي

كاعتبر الغزالي محاكلة الفالسفة في إدراؾ شيء غير قابؿ لإلدراؾ بحكاس  ،فمؾالكالرياضيات ك 

 .اإلنساف منافيا لمفيـك الفمسػفة مػف األساس

مف  مستحيؿ تطبيؽ قكانيف القضايا الحسيةغزالي في كتاب تيافت الفالسفة إلى فكرة أنو مف الخمص ال

تعتمد عمى الكحي اإلنساف لفيـ طبيعة الجػػػزء المعنكم كعميو فإف الكسيمة المثمى لفيـ الجانب الركحػػػػي 

 كليس عمى العقؿ.

                                                           

  22، ص1الغزالي،احياء عمـك الديف،ج (1)
 كأشرفت جدا ضعؼ، قاؿ في كفيات األعياف:)كقد أكرد ابف خمكاف أف ابف سينا قد تاب في أكاخر حياتو (2)

 ثـ المعالجة، تنفعني فال تدبيره عف عجز قد بدني في الذم المدبر: كقاؿ المداكاة فأىمؿ السقكط، عمى قكتو
 كؿ في يختـ كجعؿ مماليكو كأعتؽ عرفو مف عمى المظالـ كرد الفقراء، عمى معو بما كتصدؽ كتاب اغتسؿ

 ،إحساف عباس)ت.160،ص2()ابف خمكاف، أحمد بف محمد، كفيات االعياف،ج مات ثـ ختمة، أياـ ثالثة=
 ((7 ـ، ج1994، 1طبيركت  ،دار صادر
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كبدعيـ  ،فالسفة في ثالث مسائؿ منياكفر الذكر الغزالي عشريف مسألة في كتابو تيافت الفالسفة ،

 في سبعة عشر مسألة ،كالمسائؿ العشركف ىي:

 .األكلى: في أكلية العالـ

 .الثانية: في أبدية العالـ

 .الثالثة: في بياف تمبسيـ في قكليـ: أف اهلل سبحانو كتعالى صانع العالـ، كأف العالـ صنعو

 .الرابعة: في تعجيزىـ عف إثبات الصانع

 .في تعجيزىـ عف إقامة الدليؿ عمى استحالة الييف الخامسة:

 .السادسة: في نفي الصفات

 .السابعة: في قكليـ: إف ذات األكؿ ال ينقسـ بالجنس كالفصؿ

 .الثامنة: في قكليـ: إف األكؿ مكجكد بسيط بال ماىية

 .التاسعة: في تعجيزىـ، عف بياف إثبات أف األكؿ ليس بجسـ

 .قامة الدليؿ عمى أف لمعالـ صانعان، كعمةالعاشرة: في تعجيزىـ، عف إ

 .الحادية عشرة: في تعجيزىـ عف القكؿ: بأف األكؿ يعمـ غيره

 .الثانية عشرة: في تعجيزىـ عف القكؿ: بأف األكؿ يعمـ ذاتو

 .الثالثة عشرة: في إبطاؿ قكليـ: أف األكؿ ال يعمـ الجزئيات

 .تحرؾ باإلرادةالرابعة عشرة: في إبطاؿ قكليـ: أف السماء حيكاف م

 .الخامسة عشرة: فيما ذكركه مف العرض المحرؾ لمسماء

 .السادسة عشرة: في قكليـ: أف نفكس السماكات، تعمـ جميع الجزئيات الحادثة في ىذا العالـ

 .السابعة عشرة: في قكليـ: باستحالة خرؽ العادات

 .اإلنساني جكىر ركحاني الثامنة عشرة: في تعجيزىـ عف إقامة البرىاف العقمي، عمى أف النفس
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 .التاسعة عشرة: في قكليـ: باستحالة الفناء عمى النفكس البشرية

العشركف: في إبطاؿ إنكارىـ البعث، كحشر األجساد، مع التمذذ كالتألـ بالجنة كالنار، باآلالـ كالمذات 

 الجسمانية.

 ،فناقشيا كفندىا  تيافت الفالسفة ،فيذه القضايا العشركف ىي القضايا التي تناكليا الغزالي في كتابو 

نو ال يمكف أمدلال عمى  رافضا اختيارات الفالسفة العقدية كطريقيـ في االستدالؿ عمى العقائد ،

ف التخبط أك  ،بدكف كحي سماكم كنبي مرسؿ االقتصار عمى العقؿ عند الخكض في معرفية االلييات ،

 ي عمى العقؿ مف غير االستضاءة بنكر الكحي.الحاصؿ في عقائد الفالسفة ىك نتاج االعتماد الكم

بؿ كاف انكارا مكجيا الى المسائؿ  نكارا كميا يشمؿ كؿ عمكميـ ،إنكار الغزالي لمفمسفة إلـ يكف 

قساـ ال يتعارض مع بعض ىذه األ قساـ ،أى عدة إلكقد ذكرنا اف الغزالي قسـ عمكـ الفالسفة  العقدية،

نشأٍت مف  فات المتعمقة بعمكميـ الرياضية ىي :)حد األأ أفضافة لذلؾ إبؿ يرل  سالـ كالديف،اإل

صديؽ لإلسالـ جاىؿ، ظٌف أٌف الديف ينبغي أف يينصر بإنكار كٌؿ عمـ منسكب إلييـ، فأنكر جميع 

عمكميـ كاٌدعى جيميـ فييا، حتى أنكر قكليـ في الكسكؼ كالخسكؼ، كزعـ أٌف ما قالكه عمى خالؼ 

لؾ سمع مف عرؼ ذلؾ بالبرىاف القاطع، لـ يشٌؾ في برىانو، لكف اعتقد أٌف اإلسالـ الشرع، فمما قرع ذ

ا نكار البرىاف القاطع فيزداد لمفمسفة حٌبا كلإلسالـ بغضن كلقد عظـ عمى الديف ، مبني عمى الجيؿ كا 

ي جناية مف ظٌف أٌف اإلسالـ يينصر بإنكار ىذه العمكـ، كليس في الشرع تعٌرضه ليذه العمكـ بالنف

 ذه العمكـ تعٌرضه لألمكر الدينية.كاإلثبات، كال في ى
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كانكارىا يضعؼ مكقؼ المعارض  ،فبعض العمـك التي جائت بيا الفمسفة ال تعارض مسممات الديف

فيحسف السامع ليذا الظف في كؿ  فينسب المعارض لمجيؿ كالمثبت لمعمـ ، كيقكم مكقؼ الفالسفة ،

 .(1)(عمكميـ الغث منيا كالسميف

كلف نخكض في تفاصيؿ ما  كردكده عمييـ ، فيذا بشكؿ مكجز خالصة تجربة الغزالي مع الفمسفة،

 لة الفالسفة فيي مكدعة عمى التفصيؿ في كتابو تيافت الفالسفة،أدكرده مف مسائؿ كحججو في تفنيد أ

 ييمنا حكمو عمى منيجيـ في االستدالؿ عمى العقائد.نما ا  ك 

 الغزالي والفكر االشعرياالمام : الثالث المبحث

بك أتاذه اماـ الحرميف أسئمة مدرسة الفكر االشعرم ،متابعا بذلؾ أمما ىك معمـك اف االماـ الغزالي مف 

 .ةاالشعري مماء المدرسةحد كبار عأالمعالي الجكيني ،

يسيركف  ائد منيجابات العقإثكارتضكا طريقتو في ، ةاالشعري تسب الكثير مف العمماء الى المدرسةكقد ان

 كا في انتشار الفكر األشعرم:العمماء الذيف ساعد عميو كمف ىؤالء

ـ(،  1027ق/  418ـ(، أبك إسحاؽ االسفرايني )ت  1013ق / 406القاضي أبك بكر الباقالني )ت 

ق(، فخر الديف  1037ق/429ـ(، عبد القاىر البغدادم )ت  1010ق/  406أبك بكر بف فكرؾ )ت 

ـ  1153ق/  548ـ(، الشيرستاني )ت  1355ق/  755(، اإليجي )ت ـ1210ق/ 816الرازم )ت 

ق(، القاضي  520ـ(، أبك الحجاج الضرير المراكشي )ت  1496ق/  890(، اإلماـ السنكسي )ت 

ق(،  614ق(، أبك الحسف عمي بف احمد األمكم السبتي بف خمير) ت  543أبك بكر بف عربي )ت 

 ق(. 574أبك عمرك عثماف الساللجي )ت 

                                                           

  140الغزالي،المنقذ مف الضالؿ، ص(1)
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الحسف األشعرم، الذم قضى أغمب عمره في مذىب اإلعتزاؿ، كلكف في  يأب ينتسب األشاعرة إلى

 جديدان سمي بإسمو فيما بعد. اخر عمره ترؾ فكر المعتزلة كأسس منيجاأك 

ىؿ السنة كالجماعة أحد المذاىب المعتبرة مف أىي األشاعرة مف المذاىب الكالمية اإلسالمية كالتي 

المدارس األخرل المنتسبة لمسنة  تتشابو معفاألشعرية مدرسة سنية،  ىؿ الحديث،أك  ضافة لمماتريديةإ

مع اختالؼ في حجـ الدكر المعطى  تكظيؼ العقؿ لإلستدالؿ عمى المسائؿ العقدية،في  ديةيكالماتر 

الذم  كقد أراد األشعرم مف تأسيسو ليذا المذىب أف يسمؾ طريقان كسطان بيف الفكر اإلعتزالي. لمعقؿ

فرأل أف أراء أىؿ ، اعتمدكا عمى النقؿ يجنح الى العقؿ جنكحا مفرطا كمذىب أىؿ الحديث الذيف 

ف خالفيـ في بعض ستدالالت تدعـ االحديث تحتاج الى اإلستدالؿ العقمي، فحاكؿ أف يقدـ  أرائيـ كا 

و عمى العقؿ، لى المعرفة مف خالؿ اإلعتماد عمى النص كتقديمإمنيجيـ في الكصكؿ فسمؾ  ،األراء

 كلكنو خالفيـ في أنو يستعيف بالعقؿ عمى دعـ آرائو.

د الشرع ، كلكف اليمكف يستفادة مف العقؿ في تأيعند األشاعرة ىي اال حد المسائؿ االساسيةأإف 

مف العقؿ بدكف التقيد بالنص، إذ في حالة مخالفة النص لمعقؿ فالمقدـ عندىـ النص، كيركف  اإلستفادة

 أف يككف تابعا لمنص. أف العقؿ البد

 نيج االشعرم ما يمي:مىـ النقاط التي ارتكز عمييا الأكمف 

احتراـ النصكص كاعتبارىا المصدر الرئيس لمعقيدة. يقكؿ األشعرم في "اإلبانة عف أصكؿ  -1

 قكلنا الذم نقكؿ بو كديانتنا التي نديف بيا التمسؾ بكتاب ربنا عز كجؿ كبسنة نبينا صمى اهلل)الديانة": 

، فاألشعرم يستدؿ عمى العقائد (1)(عميو كسمـ، كما ركم عف السادة الصحابة كالتابعيف كأئمة الحديث

                                                           

 )ت. فكقية حسيف محمكد ، دار األنصار،20ص ،1اإلبانة عف أصكؿ الديانة ،ج عمي بف اسماعيؿ، االشعرم، (1)
 (1ـ،ج  1397، 1ط القاىرة ،
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بالنقؿ كالعقؿ ، يستدؿ باألدلة العقمية كالبراىيف المنطقية عمى صدؽ ما جاء في الكتاب كالسنة بعد أف 

كىما عمى النصكص ليؤكليا أك يمضي  أكجب التصديؽ بيا كما ىي نقالن، فيك ال يتخذ مف العقؿ حى

 .شكالو اف كجدإلمنص في فيمو كحؿ ظاىرىا، بؿ يتخذ العقؿ خادما 

عمى ظاىرىا مبدئيا، كعدـ المجكء إلى التأكيؿ إال إذا أكجبتو ضركرة تنزيو الخالؽ حمؿ النصكص  -2

األشاعرة يركف أف السمة الغالبة في طريقة التعامؿ مع ، فعز كجؿ عما ال يميؽ بو مف الصفات

النصكص المتشابية في فترة السمؼ كانت بطريؽ التفكيض مع التنزيو، كىك ما يعده األشاعرة تأكيال 

لينا، عمى الرغـ مف كجكد حاالت عديدة تذكر أف السمؼ مف صحابة كتابعيف كمف تبعيـ قد قامكا إجما

السمؼ أثناء فبتأكيؿ عدد مف النصكص المتشابية تأكيالن تفصيمينا، إال أنو كبحسب ما يعتقد األشاعرة، 

التفصيمي الذم كاف التفكيض يصرفكف معنى النص المكىـ لمتشبيو عف ظاىره، كىذا يتفؽ مع التأكيؿ 

السمة الغالبة عند عمماء الخمؼ دكف أف ينفي ذلؾ كجكد مف اتبع مف عمماء الخمؼ طريقة التفكيض 

العقمية  كباألدلة ،الستدالؿ عند األشاعرة يككف باألدلة النقمية )نصكص الكتاب كالسنة(فا مع التنزيو،

ؿ منيما اآلخر، فيـ يركف أف النقؿ الثابت فاألدلة النقمية كالعقمية عندىـ يؤيد ك ،عمى كجو التعاضد

الصريح كالعقؿ الصحيح ال يتعارضاف، كاألشاعرة عندما يكٌجيكف خطابيـ إلى مخالفييـ الذيف ال 

لؾ يككف فقط في مجاؿ يقيمكف كزنا لمكتاب كالسنة، فإنيـ يقدمكف األدلة العقمية عمى النقمية كذ

ىرييف نيـ يركف أف المراد ىك الرد عمى المخالفيف، كالدالعقائد في باب العقميات، أل عمىاالستدالؿ 

ف ال يركف حجية لمقرآف كالسنة، إال بعد ك المشركيف كنحكىـ، فيؤالء المخالفكأىؿ التثميث كالمجسمة ك 

قاؿ  .بف عبد اهلل ىك رسكؿ اهلل ان إقامة األدلة العقمية عمى اإليماف باهلل كأف القرآف كالـ اهلل كأف محمد

 –فإنيـ )في كتابو تبييف كذب المفترم: مبينان ىذا المنيج في التعامؿ مع المخالؼ الحافظ ابف عساكر 

بحمد اهلل ليسكا معتزلة، كال نفاة لصفات اهلل معطمة، لكنيـ يثبتكف لو سبحانو ما أثبتو  –يعني األشاعرة 

صفو بو نبٌيو صمى اهلل عميو لنفسو مف الصفات، كيصفكنو بما اتصؼ بو في محكـ اآليات، كبما ك 
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كسمـ في صحيح الركايات كينزىكنو عف سمات النقص كاآلفات، فإذا كجدكا مف يقكؿ بالتجسيـ أك 

التكييؼ مف المجسمة كالمشبية، كلقكا مف يصفو بصفات المحدثات مف القائميف بالحدكد كالجية فحينئذ 

يؿ، كيبالغكف في إثبات التقديس لو كالتنزيو يسمككف طريؽ التأكيؿ، كيثبتكف تنزييو تعالى بأكضح الدل

خكفان مف كقكع مف ال يعمـ في ظيمـ التشبيو، فإذا أمنكا مف ذلؾ رأكا أف السككت أسمـ، كترؾ الخكض 

، كما مثاليـ في ذلؾ إال مثؿ الطبيب الحاذؽ الذم يداكم كؿ داء مف  في التأكيؿ إال عند الحاجة أحـز

تحقؽ غمبة البركدة عمى المريض داكاه باألدكية الحاٌرة، كيعالجو باألدكية  األدكاء بالدكاء المكافؽ، فإذا

كمى عف سفياف: إذا كنت  الباردة عند تيقنو منو بغمبة الحرارة، كما ىذا في ضرب المثاؿ إال كما ري

ذا كنت بالككفة فحٌدث بفضائؿ عثماف رضي اهلل عنو.  بالشاـ فحٌدث بفضائؿ عمي رضي اهلل عنو، كا 

اؿ المتأٌكؿ بالدليؿ الكاضح إال مثاؿ الرجؿ السابح، فإنو ال يحتاج إلى السباحة ما داـ في البر، كما مث

فإف اتفؽ لو في بعض األحاييف رككب البحر، كعايف ىكلو عند ارتجاجو كشاىد منو تالطـ أمكاجو، 

يسبح بجيده  كعصفت بو الريح حتى انكسر الفيمؾ، كأحاط بو إف لـ يستعمؿ السباحة الييمؾ، فحينئذ

طمبان لمنجاة، كال يمحقو فييا تقصير حٌبان لمحياة، فكذلؾ المكٌحد ما داـ سالكان محٌجة التنزيو، آمنان في 

عقده مف رككب لٌجة التشبيو، فيك غير محتاج إلى الخكض في التأكيؿ لسالمة عقيدتو مف التشبيو 

ثيؿ، فال بٌد مف تصفية قمبو مف الكدر كاألباطيؿ، فأما إذا تكٌدر صفاء عقده بكدكرة التكييؼ كالتم

 . (1)(بمصفاة التأكيؿ، كتركيؽ ذىنو براككؽ الدليؿ، لتسمـ عقيدتو مف التشبيو كالتعطيؿ

ال يرل األشاعرة ضركرة أف يتعٌمـ المسممكف عمـ الكالـ، خاصةن إف لـ تكف ىناؾ فرؽ مخالفة  -3

يحتاج الرد عمييا استخداـ عمـ الكالـ، كىذا ما كاف عميو سمؼ األمة مف صحابة كتابعيف، حيث لـ 

                                                           

) دار الكتاب 389كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم،ص ابف عساكر،عمي بف الحسف،تبييف (1)
 (1،ج  1404، 3العربي، بيركت ،ط
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مف  تظير في عصرىـ فرؽ كآراء مخالفة ألىؿ السنة كالجماعة مثؿ المعتزلة، فكاف السمؼ يحذركف

استخداـ عمـ الكالـ لغياب الضركرة الداعية إلى ذلؾ، كىذا بحسب فيـ األشاعرة، كلكف بعد أف بدأت 

تظير فرؽ ترٌكج آلراء تشكؾ في العقيدة اإلسالمية بشكؿ عاـ كفي كجكد اهلل كفي عقيدة أىؿ السنة 

ذه اآلراء المشككة، كالجماعة بشكؿ خاص، رأل عدد مف العمماء ضركرة استخداـ عمـ الكالـ لتفنيد ى

كعدـ السككت عنيا مخافة أف يسبب عدـ الرد عمى المخالفيف فتنة لممسمميف فينجر بعض العكاـ كراء 

آراء المشككيف، كمف ىنا ذىب العديد مف األشاعرة إلى القكؿ بأف تعٌمـ عمـ الكالـ مطمكب فقط ممف 

يدافع عف اإلسالـ بالحجج الباىرة أك  يغمب عميو الشؾ ليذىب شكو بما يقرأه مف حجج، أك مف يريد أف

، فال بد مف المخالفة الصكؿ الديف، مغترنا ببعض األقكاؿ معتقدا اعتقادا باطاليدؿ إنساننا ضٌؿ سبيمو 

يتفرغ لمرد عمى المشككيف الذيف يشكككف الناس في عقائدىـ بالرد عمييـ باألدلة المبطمة ألقكاليـ، عالـ 

لحاجة، كأما المطمكب مف عامة الناس فيك القياـ عمى العقائد الحقة كيستعمؿ ىذا العمـ عمى قدر ا

الصحيحة كمعرفتيا عمى سبيؿ اإلجماؿ، أما التكسع في معرفة أدلة االعتقاد فميس مطمكبنا مف كؿ 

 الناس.

تأييد معاني العقيدة التي كردت بيا النصكص الشرعية بالبرىاف العقمي الذم يكظؼ كؿ ما يمكف  -3

 .لعقيدة السنية كالمعطيات الككنية كالطبيعية كالمنطؽ كالفمسفة كثقافة العصر عمكماأف ينصر ا

كمف ضمنيـ  فيذه النقاط تشكؿ مرتكزات الفكر االشعرم كمنيج عمماء االشاعرة الذم جاؤا مف بعده،

 ثبات العقائد كالرد عمى شبيات المشككيف مف فالسفةالغزالي الذم تبنى المنيج االشعرم كسيمة إل

فكار التي تبنتيا كمف ىذه األ ثاركىا،أكالردكد عمى المعتزلة في القضايا الكالمية التي  كباطنية،

 كالتي شكمت ىكية المدرسة االشعرية: شعرية،المدرسة األ

كما جاء في القرآف  ،لذات؛ كالعمـ كالقدرة كاإلرادةإثبات صفات أزلية لمبارم عز كجؿ زائدة عمى ا -1

كاالستكاء عمى العرش،  ،كالحديث الصحيح مف الصفات الخبرية المكىمة لتشبيو اهلل بخمقو كتجسيمو
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ثبات الكجو كاليد، يقع تأكيمو بما تدؿ عميو مف السيطرة كالقدرة كالذات عمى خالؼ بيف عمماء  ،كا 

االختالؼ بيف التأكيميف في أف التفكيض كيؿ االجمالي كالتػأكيؿ التفصيمي، كيبرز االشاعرة بيف التأ

)التأكيؿ اإلجمالي( ال يحدد معنىن معيننا، بؿ يكتفي بعدـ اإلقرار بظاىر النص المتشابو الذم يستحيؿ 

عمى اهلل، كيفكضكف المعنى المراد مف النص إلى اهلل، أما التأكيؿ التفصيمي فيزيد عمى التفكيض بأنو 

نفى ظاىره المستحيؿ عمى اهلل، كىذا المعنى المؤٌكؿ إليو يككف جائزنا  حدد معنىن لمنص المتشابو بعد أف

كقاؿ اإلماـ النككم في مقدمة  في حؽ اهلل كينفي عنو التشبيو الذم تكىمو البعض مف ظاىر النص.

اختمفكا في آيات الصفات، كأخبارىا ىؿ يخاض فييا بالتأكيؿ أـ ال؟ فقاؿ )المجمكع شرح الميذب: 

عمى ما يميؽ بيا، كىذا أشير المذىبيف لممتكمميف، كقاؿ آخركف: ال تتأكؿ بؿ يمسؾ عف  قائمكف: تتأكؿ

الكالـ في معناىا، كيككؿ عمميا إلى اهلل تعالى، كيعتقد مع ذلؾ تنزيو اهلل تعالى، كانتفاء صفات 

لمراد الحادث عنو، فيقاؿ مثال : نؤمف بأف الرحمف عمى العرش استكل، كال نعمـ حقيقة معنى ذلؾ، كا

، كأنو منزه عف الحمكؿ، كسمات (11)سكرة الشكرل،بو، مع أنا نعتقد أف اهلل تعالى: }ليس كمثمو شيء{

إذ ال يطالب اإلنساف بالخكض في ذلؾ ، فإذا  ،قة السمؼ أك جماىيرىـ، كىي أسمـ الحدكث، كىذه طري

 حاجة إليو، فإف دعت كالمخاطرة فيما ال ضركرة بؿ ال تنزيو فال حاجة إلى الخكض في ذلؾاعتقد ال

الحاجة إلى التأكيؿ لرد مبتدع، كنحكه تأكلكا حينئذ، كعمى ىذا يحمؿ ما جاء عف العمماء في ىذا، كاهلل 

 .(1)(أعمـ

أما  ،هلل تعالى، كىك صفة مف صفات اهللالقرآف كالـ اهلل قديـ باعتباره كالما نفسيا قائما بذات ا-2

كالـ قديـ مف حيث معانيو  بأف كالـ اهلل كىك القرآفاألشاعرة قالكا ف  .األصكات كالحركؼ فيي حادثة

                                                           

 (23) دار الفكر ،بيركت،ج25،ص1المجمكع شرح الميذب ،ج يحيى بف شرؼ، النككم،  (1)
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شاراتو المكتكبة ، فيك تنزيؿ لممعاني كاألفكار القديمة بألفاظ  كأفكاره ، كمحدث مف حيث ألفاظو كا 

 .جديدة

كاإلنساف يكتسبيا  ،أفعاؿ العباد خيرىا كشرىا مف خمؽ اهلل أفقاؿ االشاعرة بنظرية الكسب كىي -3

رادتو، كأف ما يقع  .قدرة التي خمقيا اهلل فيوبال يرل األشاعرة أف جميع أفعاؿ البشر تقع تحت حكـ اهلل كا 

عند أىؿ السنة األشاعرة  يكجدكمو مف عند اهلل، كال  الصادر مف االنساففي الككف مف الخير كالشر 

إحاطة إرادة اهلل، كأف  عف لتعارض إرادة اإلنساف مع إرادة اهلل، كأنو ال شيء في الككف خارجحتماؿ إ

إرادة اهلل شاممة شمكالن ال تخرج عنو أفعاؿ البشر االختيارية، كيستدلكف عمى ذلؾ باآلية القرآنية مف 

ضالؿ كاليداية مف اإل لككف  (َّاالنساف، )سكرة{كما تشاءكف إاٌل أف يشاء اهلل}سكرة اإلنساف 

أم يخمؽ اليداية في قمب مف يريد كييسره  (٨سكرة فاطر،){يضؿ مف يشاء كييدم مف يشاء }اهلل،

أف اهلل خمؽ  الممؤمنيف معناى تولميسرل، كيخمؽ اإلضالؿ في قمب مف يريد كييسره لمعسرل ، كىداي

ضالؿ اهلل لمكافر معناه أف اهلل خمؽ ضاللو لمنع  كنكر باإليماف قمكبيـ ، ىداىـ ، كتكلى تكفيقيـ لو ، كا 

اهلل يضؿ مف يشاء كييدم فإف  }بأدلة كثيرة منيا قكلو تعالى:  أييـتكفيقو عنيـ ، كيعزز األشاعرة ر 

فمف يرد اهلل أف ييديو يشرح صدره لإلسالـ  كمف يرد أف  }كقكلو تعالى :  (٨)سكرة فاطر ،{مف يشاء 

 (١ُِاالنعاـ،  سكرة){ما يٌصٌعد في السماء أنيضمو يجعؿ صدره ضيقا حرجا ك

 رةضكجكه يكمئذ نا}لقكلو تعالى فاهلل يرل باألبصار في اآلخرة اآلخرةرؤية اهلل باألبصار ثابتة في  -4

ار كلقرينة ذكر الكجو مع كذلؾ ألف اآلخرة ليست دار انتظ(ِّ،ِِ ،)سكرة القيامة{الى ربيا ناظرة

 .العينيف

 .مرتكب الكبيرة يظؿ مؤمنا؛ كلكنو يعاقب في اآلخرة -5
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 مظاىر االخرة ىي عمى الحقيقة كليست عمى المجازككؿ  ،الحكض كالميزاف كالبرزخ كالشفاعة حؽ-6

لككف العقؿ ال يحكـ باستحالتيا، فيثبت ما كرد في الكتاب كالسنة مف أكصاؼ اهلل كاالعتقاد برسمو 

 .كاليـك اآلخر كالمالئكة كالحساب كالعقاب كالثكاب

ف شاء -8 عاقب  قالكا إف اهلل قادر عمى التصرؼ كيؼ يشاء، فيك إف شاء أثاب العاصي ، كا 

ف شا ف عاقب فبعدلو ، ألنو أء عاقب العاصي ، كأثاب المطيع، ك المطيع ، كا  نو إف أثاب فبفضمو ، كا 

قؿ ياعبادم الذيف أسرفكا عمى  }ستدلكا بآيات ا ثكاب كالعقاب، ك حؽ ألحد عميو ، كاليجب عمى اهلل ال

 (53)سكرة الزمر ،{ر الرحيـ الغفك  ذنكب جميعا إنو ىكأنفسيـ التقنطكا مف رحمة اهلل إف اهلل يغفر ال

يئ عمى اهلل عزكجؿ، فقد قاؿ ثابة المحسف كمعاقبة المسإكىذا بخالؼ ما يقكلو المعتزلة مف كجكب 

 يريد ، فإرادتو مطمقة كليست ماباألشاعرة بأف اهلل متصرؼ في ممكو كممككتو يفعؿ مايشاء، كيحكـ 

يعززكف  كقد أتى األشاعرة بادلة نقمية، بغايات كحكـكليست معممة دائما ، متعمقة ال باالنساف كالبالعالـ

قؿ أعكذ برب الفمؽ  }كلو : كق (16،سكرة البركج){فعاؿ لما يريد }مف ذلؾ قكلو تعالى: ك  ،بيا رأييـ ىذا

)سكرة {كـ آلمف مف في األرض كميـ جميعا كلك شاء رب}كقكلو:   (2-1الفمؽ، )سكرة{مف شر ماخمؽ 

 .(99يكنس،

كيركف أف اإلنساف  انو ال يمكف االستدالؿ عمى قبح كحسف االفعاؿ بغير الشرع ،يرل االشاعرة  -9

 كالعقؿ اليكجب شيئا كاليقتضي تحسينا كال تقبيحا.، اليمتـز بأحكاـ العقؿ ىذه ،إال إذا أيدىا النقؿ

 .ألف العقؿ في خدمة النقؿ كليس العكس ،متعمقة بكجكد النقؿ  ففائدة العقؿفالكاجبات كميا سمعية , 

يتمسككف األشاعرة ف لفاظ المكىمة لمتشبيو،مسألة تأكيؿ األ مف القضايا التي تميز بيا منيج االشعرم ،

بظاىر ما يدؿ عميو المفظ كيجيزكف صرؼ المفظ عف ظاىره الراجح إلى احتماؿ مرجكح لدليؿ يقترف 

بالمفظ فيصرفو عف ظاىره، كىذا الدليؿ يسمى عندىـ "قرينة"، كمف أمثمة ذلؾ عندىـ اآلية القرآنية: 

آلفة كذىاب العمـ، ، فتأتي كممة النسياف في كالـ العرب بمعنى ا (67،التكبة )سكرة{نسكا اهلل فنسييـ}
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كتأتي بمعنى الترؾ كاستعماليا بالمعنى األكؿ أكثر كلذا كاف ىك )الظاىر الراجح( مف كممة النسياف 

بصفة عامة، ككاف الثاني كىك الترؾ ىك )االحتماؿ المرجكح( لذا فإنو يتعٌيف العدكؿ عف تفسير 

االحتماؿ المرجكح كىك الترؾ،  النسياف في اآلية عف الظاىر الراجح كىك اآلفة كذىاب العمـ إلى

 .كالقرينة الصارفة عف المعنى األكؿ ىك استحالة )اآلفة كذىاب العمـ( عمى اهلل

ذىب األشاعرة في التعامؿ مع اآليات المتشابية إلى "التأكيؿ الصحيح" لٌمفظ المتشابو، أم بصرفو كقد  

بالقرائف المتعددة، كبعرؼ االستعماؿ عف المعنى الظاىر المباشر إلى معافو أخرل، كييستعاف عمى ىذا 

كالعادة، ألنيـ يركف أف التعكيؿ في الحكـ كاالستنباط عمى قصد المتكمـ كمراده، كمراده يظير أحيانا 

مف المفظ نفسو، كأحيانا مف العالمات كالقرائف المصاحبة، فمراد المتكمـ مف قكلو: رأيت أسدنا، غير 

المنبر، ففي األكلى يقصد الحيكاف المفترس بداللة لفظ األسد،  مراده مف قكلو: رأيت أسدنا يخطب عمى

 .”ركفي الثاني يقصد الرجؿ الشجاع بداللة القرينة "يخطب عمى المنب

اف المنتميف لممذىب االشعرم اختمفكا في بعض القضايا الجزئية كبعض المسائؿ العقدية مع التزاميـ 

تمؾ اآلراء التي انتيى إلييا  دعمكارم جاء أئمة بعد األشعف بالمنيج العاـ لممدرسة االشعرية ،

نما كذلؾ في المقدمات التي ساقيا،  األشعرم، كقد تعصب بعضيـ لرأم األشعرم، ال في النتائج فقط كا 

كأكجبكا اتباعو في المقدمة كالنتيجة معان، كعمى رأس ىذا الفريؽ أبك بكر الباقالني حيث أنو لـ يقتصر 

 .مف نتائج بؿ إنو ال يجٌكز بغير مقدماتو أيضان  عمى ما كصؿ إليو األشعرم

أف المقدمات العقمية لـ يجئ بيا  ،الغزالي ـجاء بعد الباقالني كعمى رأسي رأل فريؽ آخر مف األشاعرةك 

لى دالئؿ كبٌينات مكصكؿ إل ؾ إمكانيةن لكتاب أك سٌنة، كمياديف العقؿ متسعة كأبكابو مفتكحة، كأف ىنا

مـ يسمؾ الغزالي مسمؾ الباقالني، كلـ يدع لمثؿ ما ف ،األشعرم كصؿ إلييالـ يت ئجكنتا عقميةمف قضايا 

في االستدالؿ بطالف النتيجة، كأف الديف خاطب  شعرمأنو ال يمـز مف مخالفة األ دعا إليو، بؿ قرر
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اؿ ، فمجالعقكؿ جميعا، كعمى الناس أف يؤمنكا بما جاء بالكتاب كالسنة، كأف يقككه بما يشاءكف مف أدلة

 .لى المقصكدإيتناسب مع الحاجة كبما يؤدم االستدالؿ باألدلة مفتكح لمعالـ بما 

كما انتقد المتعصبيف مف األشاعرة الذيف يعتبركف الخركج عف مذىب األشعرم كفران أك زندقة كطالبيـ 

  . بالدليؿ عمى ذلؾ

المتعصب، مكغر الصدر، منقسـ يقكؿ في فيصؿ التفرقة: ) إني رأيتؾ أييا األخ المشفؽ، كالصديؽ 

الفكر، لما قرع سمعؾ مف طعف طائفة مف الحس د، عمى بعض كتبنا المصنفة في أسرار معامالت 

الديف، كزعـ أف فييا ما يخالؼ مذىب األصحاب المتقدميف، كالمشايخ المتكمميف كأف العدكؿ عف 

 .(1)(ؿ كخسرمذىب األشعرم، كلك في قيد شعرة كفر، كمباينتو كلك في نزر، ضال

ثـ قاؿ: ) خاطب نفسؾ كصاحبؾ كطالبو بحد الكفر، فإف زعـ أف حد الكفر ما يخالؼ مذىب 

األشعرم، أك مذىب المعتزلي، أك مذىب الحنبمي، أك غيره، فاعمـ أنو غرٌّ بميد، قد قي ده التقميد فيك 

 .(2)أعمى مف العمياف، فال تضيع بإصالحو الزماف ( 

قكاؿ التي راء كاألكانت لو بعض األبؿ  مذىب االماـ االشعرم مف غير تعصب،ذا قد تبنى إفالغزالي 

لو  شعريان أفقييا لو نظرتو الفقيية المتميزة، كاف ايضا فكما كاف  ماـ المذىب االماـ االشعرم ،إخالفت 

 الستدالؿ عمى العقائد.بعمكمو لف كاف قد ارتضى منيج االماـ االشعرم ا  ك  راؤه الكالمية الخاصة ،أ

 

 

  

                                                           

 ،1ط اح، دمشؽ،مطبعة الصب )ت. محمكد بيجك،14-13ص فيصؿ التفرقة بيف اإلسالـ كالزندقة، الغزالي، (1)
 ـ(1993

 14المرجع السابؽ،ص (2)
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 خاتمة

كالخطكط العامة التي سار عمييا االماـ  مما سبؽ يتبيف لنا منيج الغزالي في االستدالؿ عمى العقائد ،

 سالـ السني في كجو المبتدعة كالفالسفة ،الغزالي في تقرير العقائد االسالمية كالمنافحة عف اإل

ف الكريـ آالمؤيدة بالكحي متمثال بالقر مستخدما الحجج العقمية المنطقية ، صحاب العقائد الفاسدةأك 

 كدفع فساد الباطنية كضالؿ معتقدىا، فاستطاع دفع ضرر الفمسفة كبياف تيافتيا ، كالسنة الشريفة،

 كمنبيا عمى اخطاء الصكفية كضالالت بعض فرقيـ.

لحدكد العقؿ كدكره  مبينان  بيف العقؿ كالنقؿ ، ى العمـ كالعمؿ ،جامعان إل داعيان  فكاف منيجو منيجا كسطان 

كمؤكدا  كحدكد استخدامو كاالستعانة بو في تقرير العقائد ،مكضحا دكر عمـ الكالـ  بات العقائد ،إثفي 

ثر ذلؾ عمى تثبيت العقيدة ،كتحقيؽ ما أثاـ ك شراقيا كتطييرىا مف المعاصي كاألا  عمى صفاء النفس ك 

 يو المؤمف مف اطمئناف لصحة معتقده.إليصبك 

ف الدارس لكتب الغزالي الناقؿ ألقكالو يجب عميو تحقيؽ النظرة الشاممة لما ألؼ الغزالي ،كاالطالع إ

ليستطيع الدارس تحقيؽ حكـ مكضكعي  نتاجو الفكرم مقركنا بالمرحمة الزمنية ليذا االنتاج ،إعمى 

د يجد بيانو في ق فما اشكؿ عمى الباحث في مكضع مف كتب الغزالي ، عمى افكار كمعتقدات الغزالي،

كىذا  ف ما اشكؿ مف كالـ الغزالي في مكاف يحمؿ عمى ما كاف كاضحا ظاىرا،أمكضع اخر،كما 

 كيكجد انسجاما كتكامال بيف مؤلفاتو المختمفة. يحقؽ النظرة المكضكعية لتراث الغزالي الفكرم ،

النظرة الجزئية لفكره كنتاجو،فمف  هنابع مف ىذ كشخصان  اف اختالؼ االحكاـ المكجية الى الغزالي فكران 

 بعدك الفمسفة كمدمر حصكنيا ،حاكـ عميو بأنو احد الفالسفة الى اخر حكـ عميو بالنقيض كاصفا اياه 

كمف كاصؼ لو بأنو احد كبار  كقؼ التطكر المعرفي في الشرؽ االسالمي،أف كتابو تيافت الفالسفة كأ

الى كاصؼ لو بالصكفي المعتقد باالكىاـ كالخياالت  المتكمميف المشيديف بالعقؿ المقتصريف عميو،

كما ىذا االختالؼ الشديد كالكصؼ المتناقض لذات الشخص اال نتيجة  كالمنامات منحيا مكانة العقؿ،
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فحـر الكثيركف االستفادة مف كتب الغزالي  برزت جانبا كغفمت عف جانب،أالتي  ىذه النظرة المجتزئة،

 كاالنطباعات المشاعة مف البعض.بسبب الحكـ المسبؽ 

كلكف مف  مف غير نقد كتمحيص ، ةكىذا ال يعني بحاؿ التسميـ لكؿ اقكاؿ الغزالي كاختياراتو العقدي

 طالؽ كصؼ متسرع عمى الغزالي نحاكـ مف خاللو كتاباتو كمؤلفاتو .إغير 

كما قدمو مف  عصره ، مف تآليؼ ىامة رد بيا عمى الشبيات التي كانت غالبة فيبؿ نحفظ لو ما قدـ 

سالـ حتى صار عالمة بارزة في تاريخ اإل رعية المختمفة،شمنيجية عممية في مياديف العمـك ال

كىذا ما نكه عميو  ساني ايضا،نسالمي بؿ اإلكنقطة فارقة ليس فقط في تاريخ الفكر اإل كالمسمميف ،

 الكثير مف عمماء الغرب.

رافضا الشطحات كالمخالفات  بالسنة كالشرع ، منضبطان تبنى الغزالي المنيج الصكفي عمال كعمما 

 مازجا ذلؾ بتكظيؼ عمـ الكالـ في بياف العقائد عند الحاجة ، العقدية التي تبنتيا بعض فرؽ الصكفية،

، الفالسفة كالمعتزلةؿ كما فعمع بياف حدكده مف غير مغاالة  دكر العقؿ في االستدالؿ العقدم، كمبرزان 

فكاف منيجو منيجان كسطيان يأخذ مف كؿ فكر كمف كؿ فرقة ما كافؽ الشرع، ككافؽ فيمو لمنصكص 

الشرعية مف غير تعصب لفكر أك طائفة معينة، كىذا ما اجتيدت في بيانو مف خالؿ نقؿ أقكالو 

ا العقدية، كمبينا لما تبناه المختمفة مف كتبو، مبرزان مآخذه عمى الفرؽ التي عاصرىا، كنقده لمناىجي

 كارتضاه مف ىذه المناىج.

اف التراث الفكرم الذم خمفو الغزالي يحتاج الى دراسة متأنية كتنقيح مؤسسي لكتبو كمؤلفاتو، يطرح 

يستخمص مف  ليو دراسة كافية،إماـ الغزالي ، كيدرس ما ثبتت نسبتو ى اإلإلمف خالليا ما شؾ بنسبتو 

حياء ما اندرس مف فكاره سببا إلألتعكد  ،في ما كتب في مياديف المعرفة المختمفةليا منيج االماـ خال

 كما كانت أحد اسباب حياة االمة االسالمية في فترة مف تاريخيا. عمكـ كقيـ،
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