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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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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

  



 ي 

 خطة البحث   

 مقدمة
 :التعريف باالمام الغزالي وعصره الفصل االول
 نتاجو الفكرما  :حياة االماـ الغزالي ك  المبحث االكؿ
 : عصر االماـ الغزاليالمبحث الثاني 

 
 في االستدالل : االمام الغزالي والمنيج الصوفيالفصل الثاني
 المنيج الصكفي في العقيدة فييا االماـ الغزالي كافؽ:القكاعد التي  المبحث االكؿ
 في العقيدة المنيج الصكفي فييا االماـ الغزالي خالؼ: القكاعد التي المبحث الثاني
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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 
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