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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 تمهيد
حددديع عددن ةدرسددة كالةيددة فكريددة عريقددة  أ  و ددي  إن الحددديع عددن الغزالددي

اإلشعرية  وبما أننا لن نتطرق إلد  تلدا المدرسدة  من ةجدرد الحدديع عنهدا  المدرسة

سيجرنا إل  زوايا أخرى  و ذا ليس غرضنا و دفنا ةن  ذا البحع  مننا سنركز  ندا 

علدد  نانددح واحددد ةددن نوانددح الغزالددي العديدددا  و ددو التطددور الفكددر  فددي ةسدديرت  

فتني كثيرا  ودفعتني إل  كتابة  ذه العويصة والشاقة  و ذه الزاوية ةن ةسيرت  استوق

امسددطر لكشددض بعددب المالبسددات حددوا  ددذه امطددوار التددي ةددر بهددا    إخدداا نفسددي 
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بحانة إل  التعريض بالغزالي
1

  فهو ةعروف ةن قبل ةادحي  وقادحي   و دذا يعندي أن 

ةتنوعا  حيع ألض في فنون  ثرا تراثامن  ترك وراءه الغزالي شخصية ةثيرا للجدا  

()المنخوا فددي املددوادا  بدددأ بولددوا الفقدد عديدد
2

  المستصددف  ةددن علددم املددوا()  

 )اإلقتصداد فدي ا عتقداد(والعقائد )إلجام العوام عن علم الكالم( ولنض في علم الكالم

)فضدائ  )القوا الجميل في الرد عل  ةدن غيدر اإلنجيدل(   وامديان والمذا ح والفرق

)المنتحل ةدن علدم وعلدم الجددا وتهافت الفالسدفة()ةقالد الفالسفة  والفلسفة الباطنية(

)ةحددا الن ددر فددي والمنطق ةنهدداا العابدددين()  ()إحيدداء علددوم الدددينوالرقائق الجدددا(

)المنقذ ةدن والتصدوف )الونيز فدي الفقد (والفقد  المنطق  ةعيار العلم في فدن المنطدق(

 ابددا   فقددد كددان بحددق ةوسددوعيا  ألددض فددي كددل فددن كتالضددالا والمفصدد  عددن امحددواا(

ةنذ را قت البلوغ  قبل بلوغ العشدرين  -ولم أزا في عنفوان شبابي يقوا عن نفس :" 

أقدتحم لجدة  دذا البحدر العميدق  وأخدو   -إل  اآلن  وقدد أنداف السدن علد  الخمسدين 

دم  غمرت  خو  الجسور    خو  الجبان الحدذور  وأتوغدل فدي كدل ة لمدة  وأتهج 

ص عن عقيدا كل فرقة  وأستكشض أسدرار عل  كل ةشكلة  وأتقحم كل ورطة  وأتفح

ةددذ ح كددل طائفددة  مةيددز بددين ةحددق وةبطددل  وةتسددنن وةبتددد     أغددادر باطنيددا  إ  

وأحددح أن أطلددى علدد  باطنيتدد   و  إا ريددا  إ  وأريددد أن أعلددم حالددل إا ريتدد   و  

لد  فلسفيا  إ  وأقصد الوقوف عل  كن  فلسدفت   و  ةتكلمدا  إ  وأنتهدد فدي اإلطدال  ع

غايددة كالةدد  وةجادلتدد  و  لددوفيا  إ  وأحددرو علدد  العثددور علدد  سددر لددفوت   و  

ةتعبدددا  إ  وأترلددد ةددا يرنددى إليدد  حالددل عبادتدد   و  زنددديقا  ةعطددال  إ  وأتحسددس 

"وراءه للتنب  مسباب نرأت  في تعطيل  وزندقت 
3
. 

ه  فدال و  نرم أن تراث  الفكر  المتندو  والثدر تدرك رثدارا نليدة لمدن بعدد 

يفتددو العلمدداء قددديما وحددديثا يناقشددون أفكدداره وتصددورات  ون رياتدد   نقدددا وتحلدديال 

وتفكيكددا وتحقيقددا ودراسددة وةددا إلدد  كلددا  وةددا أكثددر الدراسددات والكتددح والبحددو  

والمقا ت حول   فقدد اةدت ت المكتبدات بتراثد  وةدا كتدح عند   فمدا ةدن زاويدة إ  

يقهددا ةددن قبددل البدداحثين  و ددذه الزاويددة التددي وتجددد ا قددد تددم تناولهددا ودراسددتها وتحق

ت أتناولهددا ألفيتهددا غيددر واضددحة المعددالم  و ددي بحانددة إلدد  إيضدداحات وتحلدديال

 وتعليقات  وسيتض  كلا في ةحل .

 ةالفكريأطواره 
بدأ الغزالي حيات  بطلح العلم كبقية الندا،  إ  أن تلهفد  للعلدم وشدوق  للمعرفدة 

لكتددح العلمدداء وةصددنفاتهم  كددل كلددا أولددل  إلدد   وبحثدد  المسددتمر وقراءتدد  الشددديدا
                                                 

1
 دد،(  وتددوفي سددنة 050الغزالددي   ددو ةحمددد بددن ةحمددد أبددو حاةددد الغزالددي الطوسددي ولددد سددنة ) 

عبد الفتاح ةحمد  تحقيق:  : ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرىةفصال ترنمت  :ان ر   ،(505)

م( 0993  3الحلو وةحمود ةحمد الطناحي ) الجيزا   جر للطباعة والنشر والتوزيى واإلعدالن ط

فيمدا نسدح إلد  اإلةدام أبدي الحسدن امشدعر   وةا بعد ا. ابن عساكر: تبيين كذب المفتر  6/090

 . 390وةا بعد ا. و390 ،( و0000  2)بيروت  دار الكتاب العربي ط
2
دفنتندي وأندا لغزالي  ذا الكتاب في عنفوان شباب   قاا شيخ  الجدويني إةدام الحدرةين:" لما ألض ا 

فدي  ابدن الجدوز : المندت م. حي   ال لبرت حت  أةوت  وأراد أن كتابا قد غط  علد  كتدابي"

 .9/061 ،( 0251   0تاريخ الملوك وامةم )بيروت  دار لادر ط
3
 .20-20د بيجو) دةشق  دار التقوى  د.ط.ت(والغزالي: المنقذ ةن الضالا  تحقيق: ةحمو 
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وقد كان الدتعط  إلد  درك يقوا عن نفس :"  ةصاف العلماء و و   يزاا شابا يافعا 

حقائق امةور دأبي وديني  ةدن أوا أةدر   وريعدان عمدر   غريدزا وفطدرا ةدن هللا 

كسدرت وضعها في نبلتي   باختيار  وحيلتي  وحت  انحلت عني رابطة التقليدد  وان

"علي العقائد الموروثة عل  قرب عهد سن الصبا
4
. 

وكاد يسبق شيوخ   بل إننا نملا أدلة أن  سبق شيخ  أبدا المعدالي الجدويني  

ككر ابن عساكر عن عبد الغفار الفارسي أن الجويني في كثير ةن الفنون والعلوم  

ي ةددى:" علددو درنتدد   وسددمو عبارتدد   وسددرعة نريدد  فددي النطددق والكددالم   يصددغ

ن را إل  الغزالي سترا مناقت  علي  في سرعة العبارا  وقوا الطبى  و  يطيح ل  

تصدي  للتصانيض  وإن كان ةتخرنا ب  ةنتسبا إلي  كما   يخفدي ةدن طبدى البشدر  

ولكن  ي هر التبج  ب   وا عتداد بمكان  إا را خالف ةا يضمره
5
. 

سد  ثقافدة عاةدة  ولدذلا نجدد تفنن الغزالي في طلح العلدوم  وأراد أن يكدون لنف

 تقافت  المتنوعدة الثدرا فدي ةختلدض الفندون  وأوا ةحاولدة بددأ بهدا الغزالدي بنداء قواعدد

أساسية  وألوا عاةة لفهدم ألدوا الفقد   من بهدا يمكدن أن نفهدم الفقد  علد  حقيقتد   

و ذا ةا نجده في كتاب  )المنخدوا فدي املدوا( ولهدذا يختلدض  دذا الكتداب عدن كتابد  

ر الشددهير )المستصددف  ةددن علددم املددوا( فدداموا بدايددة ألددوا الفقدد  أو نقددوا اآلخدد

فهدو أشدهر ةدن السدابق  مند  ألدض للناشئة أو المبتددئين  وامخيدر نهايدة ألدوا الفقد   

المنخددوا قبددل المستصددف  حسددح الترتيددح الزةنددي للدددكتور عبددد الددرحمن بدددو 
6

  و  

تطوره الفكر   لذلا لدم يتحدد  عدن نرم أن الغزالي   يعد  ذه المرحلة ةن ةراحل 

 ذه المرحلة في كتاب  )المنقذ ةن الضالا(  والذ  يبدو لدي أن  دذه المرحلدة   بدد أن 

تحسح منها في تصورنا تعد ةرحلة فكرية  وإن كدان الغزالدي لدم يعدد ا  من ألدوا 

موضوعات الفلسفيةالالفق  في رأ  كثير ةن الباحثين ةن أ م 
7
بح   ولكن يبددو أن سد 

كلا يرتد إل  كون الغزالي لدم يدوت بجديدد فدي  دذه المرحلدة  حيدع كدان ةقلددا لشديخ  

الجويني
8

  وةعو  عل  كتاب  المعروف)البر ان في ألوا الفق (
9
. 

                                                 
4
  .20و  المصدر السابق 
5
. و ابددن السددبكي: طبقددات الشددافعية الكبددرى 393ان ددر: ابددن عسدداكر: تبيددين كددذب المفتددر  و 

6/305.      
6
 .3/15 ،(0031  0عبد الرحمن بدو : ةوسوعة الفلسفة )ةنشورات كو  القرب  ط 
7
 خ الفلسفة اإلسالةية )القا را  ةكتبة الثقافة الدينية  د.ط.ت(.هيد لتاري: تمعبد الرزاقةصطف   
8
بغية المرتاد فدي الدرد علد  المتفلسدفة والقراةطدة والباطنيدة أ دل اإللحداد ةدن ابن تيمية الحراني:  

  0القائلين بالحلوا وا تحاد  تحقيق: ةوس  بدن سدليمان الددوي   )د. م: ةكتبدة العلدوم والحكدم  ط

 .311و م(0911 ،  0001
9
يبدو أن الغزالي لم يكن وفيا لشيخ   ولم يكدن سدلوك  سدلوك التلميدذ أةدام أسدتاكه  بدل كدان أحياندا  

ككدر ابدن السدبكي أن الجدويني يوةدا قداا للغزالدي:" يدا فقيد    يرى نفسد  أند  أفضدل ةدن الجدويني  

بيدت  ففدت  ةكاندا فرأ  في ونه  التغير  كون  استقل  ذه اللف دة علد  نفسد   فقالد  لد   افدت   دذا ال

وندده ةملددوءا بالكتددح  فقالد  لدد : ةددا قيدل لددي يددا فقيدد  حتد  أتيددت علدد   دذه الكتددح كلهددا"ان ر: ابددن 

ةددى أن الجددويني كددان يثنددي علدد  تالةذتدد   وخالددة  .5/015السددبكي: طبقددات الشددافعية الكبددرى 

أسدد   راسديايالغزالدي بحدر ةغددق وإلك الغزالي الذ  ولدف  بوفضدل ولدض ةقارندة بولدحاب :" 

 . 6/11ان ر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى "ةخرق والخوافي نار تحرق
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 تطدددوره الفكدددر يتجلددد  إلددد  كتددداب الغزالدددي) المنقدددذ ةدددن الضدددالا( بدددالعودا 

بعلدم الكدالم ئا دتدبةة  والمنهجي  حيع أشار بصري  العبارا إل  بداية ةسديرت  الفكريد

: فقدد سدولتني أيهدا امي فدي الددين  )العقائد والمذا ح والفرق وامديان( حيدع يقدوا:" 

أن أبددع  إليددا غايددة العلددوم وأسددرار ا  وغائلددة المددذا ح وأغوار ددا  وأحكددي لددا ةددا 

قاسيت  في استخالو الحق ةن بين اضطراب الفرق ةى تباين المسالا والطرِق  وةدا 

ي  ةن ا رتفا  عن حضيب التقليد  إل  يفاٍ  ا ستبصار  وةا اسدتفدت   استجرأت عل

"أو   ةن علم الكالم
10
. 

 

 

 أو ( ةرحلة علم الكالم
دلت   وعقلتد   وطالعدت كتدح قاا الغزالدي:"  ثدم إندي ابتددأت بعلدم الكدالم  فحص 

يدر المحققين ةنهم  ولنفت في  ةا أردت أن ألنض فصادفت  علما  وافيدا  بمقصدوده  غ

واف بمقصود   وإنما ةقصوده حفظ عقيدا أ ل السدنة  وحراسدتها عدن تشدوي  أ دل 

"البدعة
11
. 

طالى الغزالي كتبا عديددا  وفهمهدا وأدرك حقيقتهدا  وألدض كتبدا عديددا فدي  دذا 

المجاا  لكن  لدم يجدد فدي علدم الكدالم ةدا يشدفي عليلد   ويدرو  غليلد   بدل زاده ضدنكا 

 وةن نملة ةا ألف )ا قتصاد في ا عتقاد(.ة  وضيقا في ةسيرت  الفكرية الرحب

وةا أكثر العلماء الذين كةوا علم الكدالم فدي نهايدة عمدر م  إ  أن الفدرق بيدنهم 

وبين الغزالي أن امخير لم يقتندى بد  طريقدا نهائيدا للطمونيندة والراحدة النفسدية والبداا  

ةن علدم الكدالم إ   فكان يبحع عن طريق يضى حدا لرحلت  الشاقة والطويلة  فما كان

أن زاده ر قا ونصبا  كونما يصعد في السماء  ولهذا لم يذم ةنهج المتكلمين وطريقتهم 

منهم قصدوا بذلا حفظ عقيدا أ ل السدنة  لكند  لدم يدر  لنفسد  طريقدا  ولهدذا قداا:" 

". من ةقصوده الولوا إلد  بدر فصادفت  علما  وافيا  بمقصوده  غير واف بمقصود 

  ادئة ةطمئنة.ية اننفسشخصانية ي حالة امةان  و 

ولهذا قاا في نهايدة المطداف:" والغدر  اآلن: حكايدة حدالي    اإلنكدار علد  

ةددن استشددف  بدد   فدد ن أدويددة الشددفاء تختلددض بدداختالف الددداء  وكددم ةددن دواء ينتفددى بدد  

ةريب  ويستضر ب  رخر"
12
. 

 دد،( أن 131فددي ةسددولة علددم الكددالم يددرى شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة الحرانددي)ت

كمددا يددرى  – دد،(  من الجددويني  011 ددي طريقددة شدديخ  الجددويني)ت ة الغزالدديطريقدد

 و أوا ةن فت  باب التوويل عل  ةصراعي   ةتوثرا بالمعتزلة فدي  -كثير ةن الباحثين

 التوويل  ولهذا لم نجد قبل الجويني أحدا ةن أعمدا امشاعرا ةن أوا الصفات اإللهية 

 دد،(000بكددر البدداقالني)ت يأبددأةثدداا الونوديددة  وخالددة الصددفات الخبريددة 
13

ابددن   و

                                                 
10
 .39الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
11
 .29الغزالي: المنقذ ةن الضالا و  
12
 .00و  المصدر السابق 
13
   .اإلنصاف فيما يجح اعتقاده و  يجوز الخالف في  



 0 

 دد،(006فددورك املددبهاني)ت
14

 دد،(039لبغددداد )تا عبددد القددا ر  و
15

أبددو بكددر   و

 ،(051البيهقي)ت
16

 ،(010أبو الم فر اإلسفرايني)ت  و
17

  . 

ولهذا نجد الجيل الذ  يلي الجويني غارقا في توويدل الصدفات اإللهيدة وخالدة 

 بتددددداء ةددددن أشددددهر تالةذتدددد  كددددالغزالي  وةددددن بعددددده ةثددددل)الخبريددددة الونوديددددة( ا

 دددد،(501الشهرسددددتاني)ت
18

 دددد،(606الددددراز )ت  و
19

 دددد،(620اآلةددددد )ت  و
20

  

 ددد،(615البيضددداو )تو
21

 ددد،(109املدددفهاني)ت  و
22

 ددد،(156اإليجدددي)ت  و
23

  

 دددد،(106الجرندددداني)تو
24

 دددد،(115السنوسددددي)ت  و
25

 دددد،(0006اللقدددداني)ت  و
26

  

 ،(0311البيجور )تو
27
 .وغير م 

يصدلوا إلد   ا علم الكدالم فدي نهايدة عمدر م  ولدم ؤ ء امعالم كةو وكثير ةن

نتيجة ةرنوا في الجانح الفكر  والعقد   ويبدو لي أن كةهم لديس فدي كوند  علمدا   

فلو كان كلا كذلا لكان ينبغي أن نعد كتاب اإلةام أحمدد بدن حنبدل فدي رده  ةنفعة في  

ةي  ةى أن أحمد كان ةن أبغب النا، عل  الجهمية والزنادقة ةذةوةا  فهو كتاب كال

:" فدد ن أحمددد لددم يندد  عددن ن ددر فددي دليددل عقلددي الحرانددي يقددوا ابددن تيميددة لعلددم الكددالم 

لحي  يفضي إل  المطلوب  بل في كالة  فدي ألدوا الددين ةدن الدرد علد  الجهميدة 

وغير م ةن ا حتجاا بامدلة العقلية عل  فساد قوا المخالفين للسنة  ةا  دو ةعدروف 

كتب  وعندد ألدحاب "في 
28
لدذا كةدوا علدم الكدالم المجدرد عدن القدررن والسدنة  حيدع   .

خا  فيد  قدوم تجدردوا عدن كدل ةدا لد  لدلة بالنصدوو الدينيدة  وكثيدر ةدن ةؤلفدات 

ب  كتح علدم الكدالم  ولدم يدذةها أحدد  منهدا لدم تتجدرد عدن النصدوو لماء السلض تشع

علدم يتضدمن الحجداا عدن العقائدد  بقولد :" علدم الكدالم الدينية  وقد عدرف ابدن خلددون

الدينيددة بامدلددة العقليددة  والددرد علدد  المبتدعددة المنحددرفين فددي ا عتقددادات عددن ةددذا ح 

السلض وأ ل السنة"
29
. 

                                                 
14
 ةقا ت الشيخ  أبي الحسن امشعر .  
15
 لوا الدين.كتاب أ 
16
 ا عتقاد عل  ةذ ح السلض أ ل السنة والجماعة. 
17
 التبصير في الدين وتمييز الفرقة النانية عن الفرق الهالكين. 
18
 نهاية امقدام في علم الكالم. 
19
 امربعين في ألوا الدين.  
20
 غاية المرام في علم الكالم. 
21
 طوالى امنوار. 
22
 ار.شرح ةطالى امن ار عل  طوالى امنو 
23
 المواقض في علم الكالم. 
24
 شرح المواقض في علم الكالم لإليجي. 
25
 أم البرا ين. 
26
 نو را التوحيد. 
27
 تحفة المريد في شرح نو را التوحيد. 
28
تحقيق: ةحمدد رشداد سالم)السدعودية  ةكتبدة ابدن   درء تعار  العقل والنقل الحراني: بن تيميةا

  . 050-1/052 ،(0910 ،  0000  0تيمية  ط
29
  0ابددددن خلدددددون: المقدةددددة: تحقيددددق درويدددد  الجويددددد  )بيددددروت  دار الكتددددح العلميددددة  ط 
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وعلي   ف ن الغزالي لدم يتخدل عدن علدم الكدالم لكوند  ةدذةوةا  بدل مند  لدم يدض 

ي العلدم نفسد   بمقصوده  ولم يشض حالت  النفسية  من  في رخر عمدره  ألدض رسدالة فد

و ددي كددون  ددذا العلددم علددم الخددواو  ولدديس ةناسددبا  ةشدديرا إلدد  حقيقددة علميددة ةهمددة 

الصنفين  و ذا نلدي ةدن خدالا  كينا للعوام  ولو كان ةذةوةا كما يدع  لما فرق بين

 عنوان الرسالة)إلجام العوام عن علم الكالم(.

 

 ثانيا( ةرحلة الفلسفة
بعدد الفدراغ ةدن علدم  -ثدم إندي ابتددأت :" تحد  الغزالي عن  ذه المرحلة قائال

بعلم الفلسفة  وعلمت يقينا : أن    يقض عل  فساد نو  ةن العلوم  ةن   يقدض  -الكالم 

علدد  ةنتهدد  كلددا العلددم  حتدد  يسدداو  أعلمهددم فددي ألددل كلددا العلددم  ثددم يزيددد عليدد   

وإكا  ويجاوز درنت  فيطلى عل  ةدا لدم يطلدى عليد  لداحح العلدم  ةدن غدوره وغائلد  

"كاك يمكن أن يكون ةا يدعي  ةن فساده حقا  
30
. 

يعددد الغزالددي حسددح رأ  ابددن خلدددون)ت  دد،( أوا ةددن خلدد  بددين علددم الكددالم 

والفلسددفة
31

ولددم أر أحدددا  ةددن علمدداء اإلسددالم لددرف عنايتدد    ولهددذا قدداا عددن نفسدد :" 

 -هم حيع اشتغلوا بالرد علي -و مت  إل  كلا  ولم يكن في كتح المتكلمين ةن كالةهم 

إ  كلمات ةعقدا ةبددا إا را التناقب والفسداد    ي دن ا غتدرار بهدا بعاقدل عداةي  

فضال  عمن يدعي دقائق العلم  فعلمدت أن رد المدذ ح قبدل فهمد  واإلطدال  علد  كند  

"رة  في عماية
32
. 

وةا قام ب  الغزالي كان بحق نهدا ع يما وةهمة لعبة  من  بدأ أو  بدراسدة 

كانددت أوا تجربددة ةددن ةددتكلم يخددو  غمددار الفلسددفة وةوضددوعاتها الفلسددفة  و ددذه 

  وةفرداتهددا  ةددن غيددر أسددتاك و  شدديخ و  فيلسددوف  بددل عددوا علدد  نفسدد  وةطالعتدد

ودراسددت  الشخصددية  كددل كلددا فددي أوقددات فراغدد   مندد  كددان يؤلددض فددي الوقددت نفسدد  

درسدهم  رسائل فدي العلدوم الشدرعية  وكدان لد  فدي بغدداد ز داء ثالثمائدة طالدح علدم ي

ولكن ةى كلا اسدتطا  الغزالدي أن يفهدم الفلسدفة ويفقههدا علد  حقيقتهدا فدي زةدن قليدل 

فشدمرت عدن و و أقدل ةدن سدنتين  يقدوا و دو يتحدد  عدن  دذه التجربدة العويصدة:" 

ساق الجد في تحصيل كلا العلم ةن الكتح  بمجرد المطالعة ةن غير استعانة بوسدتاك  

ن التصنيض والتدريس في العلوم الشدرعية  وأندا وأقبلت عل  كلا في أوقات فراغي ة

ةمنو بالتدريس واإلفادا لثالثمائة نفس ةن الطلبة ببغداد. فدوطلعني هللا سدبحان  وتعدال  

بمجرد المطالعة في  ذه اموقات المختلسة  عل  ةنته  علدوةهم فدي أقدل ةدن سدنتين  

وده وأردده وأتفقددد ثددم لددم أزا أواإددح علدد  التفكددر فيدد  بعددد فهمدد  قريبددا  ةددن سددنة أعددا

غوائلدد  وأغددواره  حتدد  اط لعددت علدد  ةددا فيدد  ةددن خدددا   وتلبدديس وتحقيددق وتخييددل  

"واطالعا  لم أشا في 
33
. 

 

                                                 
30
 .00الغزالي: المنقذ ةن الضالا و  
31
 .0/066ابن خلدون: المقدةة  
32
 .00الغزالي: المنقذ ةن الضالا و  
33
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وقد بددأ الغزالدي بدراسدة الفلسدفة أو   مند  يعتقدد ةدن الناحيدة المنهجيدة أند    

وأبوابهدا   يمكن نقد الفلسفة ةن غير فهدم لهدا ولمفرداتهدا وأبوابهدا وألدنافها وأقسداةها

حيع قاا:" فد ن الوقدوف علد  فسداد المدذا ح قبدل اإلحاطدة بمدداركها ةحداا  بدل  دو 

رةي في العماية والضالا"
34
. 

أن علددددوم الفالسددددفة أربعددددة أقسددددام: الرياضدددديات والمنطقيددددات  بددددين الغزالددددي

والطبيعيات واإللهيات  ثم بدأ بشرح كل علم علد  حددا  و دذا الكتداب أعندي )ةقالدد 

لف  تمهيدا لكتاب رخر أ م ةند   و دو الشدرو  فدي نقدب ةدا عندد الفالسدفة  الفالسفة( أ

 وقد أسم  كتاب )تهافت الفالسفة(.

ينقسدمون  -عل  كثرا فرقهم  واخدتالف ةدذا بهم –ثم بين الغزالي أن الفالسفة 

إل  ثالثة أقسام  الد ريون والطبيعيون  واإللهيون
35
.   

قدددةين نحدددوا الصددانى المدددبر  و ددم طائفددة ةددن ام  الددد ريون: لصددنض امواا

العالم القادر  وزعموا: أن العالم لم يزا ةونودا  كدذلا بنفسد   وبدال لدانى  ولدم يدزا 

الحيوان ةن النطفة  والنطفة ةن الحيوان  كدذلا كدان  وكدذلا يكدون أبددا  و دؤ ء  دم 

 الزنادقة.

وعدن و دم قدوم أكثدروا بحدثهم عدن عدالم الطبيعدة   الطبيعيون: والصنض الثاني

عجائح الحيوان والنبات  وأكثروا الخو  في علم تشري  أعضاء الحيواندات. فدرأوا 

فيها ةن عجائح لدنى هللا تعدال   وبددائى حكمتد   ةمدا اضدطروا ةعد  إلد  ا عتدراف 

ك بدوا إلد  أن الدنفس تمدوت و  تعدود فجحددوا اآلخدرا   إ  أن  دؤ ء ...بفاطر حكيم 

لنشر  والقياةدة  والحسداب  فلدم يبدق عندد م للطاعدة وأنكروا الجنة والنار  والحشر وا

ثددواب  و  للمعصددية عقدداب  فانحددل عددنهم اللجددام  وانهمكددوا إنهمدداك امنعددام. و ددؤ ء 

أيضا  زنادقة  من ألل اإليمان  و: اإليمان باهلل واليوم اآلخر  و ؤ ء نحددوا اليدوم 

 اآلخر  وإن رةنوا باهلل ولفات .

و ددم المتددوخرون ةددنهم ةثددل سددقراط و ددو أسددتاك   اإللهيددون: والصددنض الثالددع

أفالطون وأفالطون أستاك أرسطاطاليس وأرسطاطاليس  دو الدذ  رتدح لهدم المنطدق  

و ذ ب لهم العلوم  وحرر لهم ةا لم يكن ةحررا  ةن قبل  وأنضج لهم ةا كدان فجدا  ةدن 

  وأوردوا علوةهم  و م بجملتهم  ردوا عل  الصنفين امولين ةن الد رية  والطبيعيدة

في الكشض عن فضائحهم ةا أغنوا ب  غيدر م " وكفد  هللا المدؤةنين القتداا " بتقداتلهم. 

ثددم رد أرسددطاطاليس علدد  أفالطددون وسددقراط وةددن كددان قددبلهم ةددن اإللهيددين  ردا  لددم 

يقصر في  حت  تبرأ عن نميعهم  إ  أن  استبق  ةدن ركاك كفدر م  وبددعتهم  بقايدا لدم 

"يوفق للنزو  عنها
36
. 

                                                 
34
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ثددم أوضدد  الغزالددي كيفيددة التعاةددل ةددى الفلسددفة  فددال بددد ةددن تفكيكهددا وتقسدديمها  

فقسددم يجددح التكفيددر بدد   وقسددم يجددح التبددديى بدد   وقسددم   يجددح إنكدداره  بددل   بددد ةددن 

تفصيل 
37

  . 

ولكدن ةجمدو  ةدا غلطدوا  ...وأةا اإللهيات: ففيها أكثر أغاليطهمقاا الغزالي:" 

تكفير م في ثالثة ةنها  وتبديعهم في سبعة عشدر.  في  يرنى إل  عشرين ألال   يجح

أةا المسائل الدثال     وإلبطاا ةذ بهم في  ذه المسائل العشرين لنفنا كتاب التهافت

 فقد خالفوا فيها كافة المسلمين وكلا في قولهم:

إن امنسددداد   تحشدددر  وإنمدددا المثددداب والمعاقدددح  دددي امرواح المجدددردا   (1

ولقدد لددقوا فدي إثبدات الروحانيدة: ف نهدا   حانية   نسدمانيةوالمثوبات والعقوبات رو

 كائنة أيضا   ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية  وكفروا بالشريعة فيما نطقوا ب .

وةن كلا قولهم: " إن هللا تعال  يعلم الكليات دون الجزئيات "   فهو أيضدا   (2

ْند ب ِةْثقادااب  }كفر لري   بل الحق أن : بب عا اِت وا ا فِدي اْماْرِ    ا ياْعدزب اوا دما ٍا فِدي الس  ر  كا

}
38
. 

وةددن كلددا قددولهم: يقدددم العددالم وأزليتدد   ولددم يددذ ح أحددد ةددن المسددلمين إلدد   (3

شدديء ةددن  ددذه المسددائل. وأةددا ةددا وراء كلددا ةددن نفدديهم الصددفات  وقددولهم: إندد  علدديم 

ةدن ةدذ ح  بالذات  و  يعلم زائد عل  الذات وةا يجر  ةجدراه  فمدذ بهم فيهدا قريدح

 المعتزلة  و  يجح تكفير المعتزلة بمثل كلا.

ولقدد فصدل الغزالدي فدي كتابد  الشدهير)تهافت الفالسدفة(  دذه المسدائل بصدورا 

  وسددوككر ةناقشددة ةستفيضددة ةنهجيددة علميددة  ورد علدد  الفالسددفة تناقضدداتهم وناقشددهم

 انما   ذه المسائل التي طرحها الغزالي في كتاب .

 .سولة في إبطاا قولهم بقدم العالمةالمسولة امول : 

 .ةسولة في إبطاا قولهم في أبدية العالم والزةان والحركةالمسولة الثانية: 

 في بيان تلبيسهم بقولهم إن هللا فاعل العالم ولانع  الثالثة:  المسولة

 .وأن العالم لنع  وفعل 

لم لدانعا  ةسدولة فدي تعجيدز م عدن إقاةدة الددليل علد  أن للعداالمسولة الرابعدة: 

 .وعلة

 المسولة الخاةسة: في تعجيز م عن إقاةة الدليل عل  استحالة إلهين.

 المسولة السادسة: في إبطاا ةذ بهم في نفي الصفات.

 المسالة السابعة: في إبطاا قولهم: إن كات اموا   تنقسم بالجنس والفصل.

  ية.المسولة الثاةنة: في إبطاا قولهم: إن اموا ةونود بسي  بال ةا

 المسولة التاسعة: في تعجيز م عن بيان إثبات أن اموا ليس بجسم.

 المسولة العاشرا: في بيان أن القوا بالد ر ونفي الصانى  زم لهم.

 المسولة الحادية عشرا: في تعجيز م عن القوا بون اموا يعلم غيره..

 المسولة الثانية عشرا: في تعجيز م عن القوا بون اموا يعلم كات .
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 المسولة الثالثة عشرا: في إبطاا قولهم: إن اموا   يعلم الجزئيات.

 المسالة الرابعة عشرا: في إبطاا قولهم: إن السماء حيوان ةتحرك باإلرادا.

 المسولة الخاةسة عشرا: في إبطاا ةا ككروه ةن الفر  المحرك للسماء.

م نميددى المسددولة السادسددة عشددرا: فددي إبطدداا قددولهم: إن نفددو، السددموات تعلدد

 الجزئيات الحادثة في  ذا العالم.

 المسولة السابعة عشرا: في إبطاا قولهم: باستحالة خرق العادات.

المسولة الثاةنة عشرا: في إبطداا قدولهم: إن نفدس اإلنسدان ندو ر قدائم بنفسد   

 ليس بجسم و  عر .

 رية.المسولة التاسعة عشرا: في إبطاا قولهم: باستحالة الفناء عل  النفو، البش

المسددولة العشددرون: فددي إبطدداا إنكددار م لبعددع امنسدداد  ةددى التلددذك والتددولم فددي 

الجنة والنار باللذات واآل م الجسمانية
39
. 

أةدددا فيمدددا يخدددص ةحاولدددة ابدددن رشدددد)ت  ددد،( فدددي الدددرد علددد  الغزالدددي فدددي 

كتاب )تهافت التهافت( فهي ةحاولة فلسفية أخدرى  لهدا قيمتهدا العلميدة والمعرفيدة  فدي 

المشدددائين  وبدددامخص الفالسدددفة نطددداق  فهدددو يحددداوا أن يدددذود عدددن الفالسدددفة  دددذا ال

  فددي المسددلمين ةددن الددذين كفددر م الغزالددي أةثدداا ابددن سددينا)ت  دد،( والفددارابي)ت  دد،(

كددونهم لددم يقولددوا بددون هللا يعلددم الكليددات دون الجزئيددات  وأن الغزالددي قددد غلدد  علدديهم  

ل  يعلمهدا بعلدم غيدر ةتجدانس لعلمندا أن  تعداةدافعا عنهم:"   ،(595)تيقوا ابن رشد

بهددا  وكلددا أن علمنددا بهددا  ةعلددوا للمعلددوم بدد   فهددو ةحددد  بحدوثدد   وةتغيددر بتغيددره  

وعلم هللا سبحان  بالونود علد  ةقابدل  دذا  ف ند  علدة للمعلدوم الدذ   دو الموندود"
40
. 

ي قد إ  أنني   إخاا الغزال وعمق  الفلسفي  رشد في  ذا المجاا وةى علو كعح ابن 

 م.غل  عليهم  بعد طوا دراسة وتمحيص وتفكير وةطالعة لكتبهم وةنا جهم وألوله

أن الذ  نرى بدين الغزالدي وابدن رشدد تحدوا إلد   الدكتور سليمان دنيايرى و

:" إن السدباب لديس فلسدفة  و  يصدل  أن يكدون سباب  و ذا   يعد فلسدفة  حيدع قداا

ز  وةدى كلدا  ورغدم كلدا  فقدد وقدى فيد  لونا ةن ألوانهدا  حتد  ولدو علد  سدبيل المجدا

 ذان الفيلسوفان"
41
بدايدة ولهذا ولض ابن رشدد الغزالدي بوولداف قاسدية  قداا فدي  .

:" فدد ن الغددر  فددي  ددذا القددوا  أن نبددين ةراتددح امقددواا المثبتددة  فددي كتدداب تدد ةقدة

التهافدددت مبدددي حاةدددد  فدددي التصدددديق واإلقندددا   وقصدددور أكثر دددا عدددن رتبدددة اليقدددين 

والبر ان"
42

ابن رشد في المسدولة الثانيدة عشدرا . ولنضرب عل  كلا ةثال  حيع قاا 

فجميددى ةددا تضددمن  ددذا علدد  أن اموا يعددرف كاتدد :"  فددي تعجيددز م عددن إقاةددة الدددليل

الفصددل تمويدد  وتهافددت ةددن أبددي حاةددد  ف نددا هلل وإنددا إليدد  رانعددون  علدد  زلددل العلمدداء 

"وةساةحتهم لطلح حسن الذكر في أةثاا  ذه امشياء
43
. 

                                                 
39
 .30م( و3006  0هافت الفالسفة  تحقيق: ةحمود بيجو) دةشق  دار التقوى  طتالغزالي:  
40
فصل المقاا فيما بين الحكمة والشريعة ةن ا تصاا تحقيق د.ةحمد عمارا )بيدروت  المؤسسدة  

 .29-21و م(0916  2العربية للدراسات والنشر  ط
41
م( 0960  0ابن رشد: تهافت التهافت  تحقيق:الدكتور سليمان دنيا ) القا را  دار المعدارف  ط 

 .09و
42
 .55و المصدر السابق 
43
 .619-611و المصدر السابق 
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 ( ةرحلة النزا  ةى المخالفينثالثا
ثددم إنددي لمددا فرغددت ةددن علددم :"  ددذه المرحلددةيقددوا الغزالددي و ددو يتحددد  عددن 

الفلسددفة وتحصدديل  وتفهمدد  وتزييددض ةددا يزيددض ةندد   علمددت أن كلددا أيضددا  غيددر واف 

بكماا الغر   وأن العقل ليس ةستقال  باإلحاطة بجميى المطالدح  و  كاشدفا  للغطداء 

"عضالتعن نميى الم
44
. 

فبدأ بالرد عل  المذا ح والفرق والطوائض  وخالة فرقة الباطنيدة  وقدد ألدض 

خليفددة المسددت هر بدداهللكتابددا حددوا فضددائ  الباطنيددة بندداء علدد  طلددح ةددن ال
45

  يقددوا 

وكددان قددد نبغددت نابغددة التعليميددة  وشددا  بنددي الخلددق تحدددثهم بمعرفددة ةعندد  الغزالددي:" 

ئم بالحق  فعن  لي أن أبحع فدي ةقدا تهم  مط لدى امةور ةن نهة اإلةام المعصوم القا

عل  ةا في كنانتهم. ثدم اتفدق أن ورد علدي أةدر ندازم ةدن حضدرا الخالفدة  بتصدنيض 

"فابتدأت بطلح كتبهم ونمى ةقا تهم ..كتاب يكشض عن حقيقة ةذ بهم.
46
. 

ولقد ككر الغزالي في ةقدةة كتاب )فضدائ  الباطنيدة( رغبدة الخليفدة المسدت هر 

فدد ني لددم أزا ةدددا المقددام بمدينددة   فددي تددوليض كتدداب حددوا الباطنيددة  حيددع يقددوا:"بدداهلل

ضداعض   ةاةيدة المسدت هريةالسالم ةتشوفا إل  أن أخدم المواقض المقدسدة النبويدة اإل

"الخلق إاللها بتصنيض كتاب في علم الدين وةد عل  طبقات  هللا ناللها
47
. 

قح أفكار الباطنية وفضحهم  كل كلا ولقد ناق  الغزالي بعقل  الناقد وفكره الثا

ةمدا دفدى الدبعب إلد  ا عتدرا   حيدع يدذكر شدبههم وبرد دا  بوسلوب علمي نددلي 

أنكر بعب أ دل الحدق ةبدالغتي فدي تقريدر عل  ةنهجيت   ولقد تحد  عن كلا قائال:" 

حجددتهم  فقدداا:  ددذا سددعي لهددم  فدد نهم كددانوا يعجددزون عددن نصددرا ةددذ بهم بمثددل  ددذه 

"تحقيقددا لهددا  وترتيبددا إيا دداالشددبهات لددو  
48
ولقددد دافددى الغزالددي عددن نفسدد  ضددد  .

و ذا اإلنكار ةن ون  حق  فقد أنكر أحمد بن حنبل عل  الحدار   المعترضين قائال:"

المحاسددبي رحمهمددا هللا تصددنيف  فددي الددرد علدد  المعتزلددة  فقدداا الحددار : الددرد علدد  

ثم أنبت عنها  فديم تدوةن أن فقاا أحمد: نعم  ولكن حكيت شبهتهم أو     البدعة فر 

يطالى الشبهة ةن يعلق كلدا بفهمد   و  يلتفدت إلد  الجدواب أو ين در فدي الجدواب و  

  يمكدن  -في تصور الغزالي  -. ثم بدأ بشرح قصد أحمد بن حنبل  من ةثل يفهم كن ؟

وةددا ككددره  أن يددرفب الددرد علدد  المخددالفين وخالددة المعتزلددة  ولهددذا قدداا الغزالددي:"

ن حنبل حق  ولكن في شبهة لدم تنتشدر ولدم تشدتهر فوةدا إكا انتشدرت  فدالجواب أحمد ب

                                                 
44
 .56الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
45
 المسددت هر بدداهلل ةيددر ةحمددد العباسدي دو أبددو العبدا، أحمددد بددن المقتدد  بددوةر هللا عبددد هللا بدن ام 

 .503سنة  يتوف
46
 .56الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
47
( افيددةةؤسسددة دار الكتددح الثق)الكويددت   عبددد الددرحمن بدددو   تحقيددق فضددائ  الباطنيددة :الغزالددي 

 .0و
48
 .51-56الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
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"عنهددا وانددح و  يمكددن الجددواب عنهددا إ  بعددد الحكايددة
49
و ددذه ةالح ددة ةهمددة ةددن  .

 الغزالي تنبيء عن عقلية ناقدا  وفكر نير.

و  يعني  ذا أن الغزالي في  ذه المرحلة اقتصدر فدي الدرد علد  الباطنيدة  بدل 

ثاا  وسبح تركيزه عليهم يرتد إل  أن الباطنية في وقتد  كاندت ةصددر قلدق ككر م كم

 المست هر باهلل. في عهد الخليفة وتهديد للخالفة السنية 

وةددى كددون الغزالددي علدد  ةددذ ح امشددعر  فددي العقائددد  إ  أندد  انتقددد بشدددا 

ت المتعصبين للمذ ح  والمقلدا الذين يرون أنفسهم ألحاب الحق المطلدق  و دذه كاند

ثقافددة تلددا الحقبددة  حيددع كددان التعصددح المددذ بي العقددد  علدد  أوندد   بحيددع يتصددور 

 -كما يحلدو لهدم  دذا اللفدظ  -ألحاب كل ةذ ح أن  عل  حق  وأن ةخالف  أو خصم  

وامد   ةن كلا التعنيض والنكير عل  المخدافين لإلةدام أ  إةدام عل  باطل وضاللة  

بحق المخالفين  ولقدد ركز الغزالدي علد   المذ ح  بل ولل امةر إل  درنة التكفير

ف ن زعدم أن حدد الكفدر ةدا  يقوا الغزالي:" ذه النقطة كثيرا  منها كانت تؤرق فكره  

يخالض ةذ ح امشعر  أو ةذ ح المعتزلدي أو ةدذ ح الحنبلدي أو غيدر م  فداعلم أند  

ان"غر بليد  قد قيده التقليد  فهو أعم  ةن العميان  فال تضيى ب لالح  الزة
50
 .   

ثددم بدددأ الغزالددي بمخاطبددة ألددحاب  ةددن الددذين ينتمددون إلدد  المددذ ح امشددعر   

فقاا:" ولعل لاحبا يميل ةن بين سائر المذا ح إلد  امشدعر   ويدزعم أن ةخالفتد  

فاسول  ةن أيدن ثبدت لد  أن كدون الحدق وقفدا في كل ورد ولدر كفر ةن الكفر الجلي  

ف  في لفة البقاء هلل تعال "علي   حت  قض  بكفر الباقالني إك خال
51
.  

ليدد قدائال:" وشدرط ثم شن الغزالي  جوةا عنيفا عل   ذه الشركةة ةن أ ل التق

المقلد أن ياسكت ويبسكت عن   من  قالر عن سلوك طريق الحجاا  ولو كان أ ال ل  

لكددان ةسددتتبعا   تابعددا  وإةاةددا   ةوةوةددا  فدد ن خددا  المقلددد فددي المحانددة فددذلا ةندد  

  والمستغل ب  كضارب في حديدد بدارد  وطالدح بصدالح الفاسدد  و دل يصدل  فضوا

العطار ةا أفسده الد ر"
52
. 

فالغزالي يعد كل ةن يجعل الحق وقفا عل  واحد ةن المتكلمين بعين  ةتناقضا  

يقوا:" ولعلا إن أنصفت علمت أن ةن نعل الحق وقفا عل  واحد ةن الن دار بعيند   

اقب"فهو أقرب إل  الكفر والتن
53
. 

اسددتكما  لمددا قددام بدد  الغزالددي  و ددو الددرد علدد  المقلدددا فددي الجانددح العقددد  و

والفكر   يحاوا في أحدد أ دم كتبد  و دو )إحيداء علدوم الددين(
54
تقدديم ةشدرو  نديدد  

                                                 
49
 .51-56و المصدر السابق 
50
 ،دد،  0002  0الغزالددي: فيصددل التفرقددة بددين اإلسددالم والزندقددة  تحقيددق: ةحمددود بيجددو) د.م.ط 

 .30-09(و 0992
51
 .30و  المصدر السابق 
52
 .33و  المصدر السابق 
53
 .33و المصدر السابق 
54
) بعندوانمدد بدن ةحمدد الحسديني الزبيدد  الشدهير بمرتضد  الحنفدي السديد ةحشرح  ذا الكتداب  

ةنهدداا   واختصددره ابددن الجددوز  فددي )إتحدداف السددادا المتقددين بشددرح أسددرار إحيدداء علددوم الدددين(

تهدذيح القالدين(  ثدم اختصدره ابدن قداةدة المقدسدي  وكدذا  ذبد  ةحمدد نمداا القاسدمي بعندوان ) 

 ةوع ة المؤةنين ةن إحياء علوم الدين(.
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كتدح الفقد  المذ بيدة نافددة  وخطدة نديددا  فدي الجانددح الفقهدي الشدرعي  فهدو يددرى أن

واآلراء التي لسنا بحانة إليهدا   تي لم تقى بعد الطبى  وفيها ةن المسائل ا فتراضية ال

ةن يقرأ  ذه الكتح   يزداد إيمانا بقراءتها  بل تزيدده تعقيددا ونفدوا واضدطرابا   فكل

منهددا ةليئددة بمسددائل نزئيددة تفصدديلية يحتددار اإلنسددان أحيانددا فددي بعددب زوايا ددا  فجدداء 

المقلدون  و ذا ةا نالح د     و ذا المنهج الذ  سلك  الفقهاءالغزالي ليغير  ذا المسار

في عنوان كتاب )إحياء علوم الدين(  وكون  ذه العلوم ةيتة    روح فيها  أشب  بالجثدة 

الهاةدا  فجاء الغزالي لينفخ فيها روحا  و ذه الروح  ي الجانح التربدو  وامخالقدي 

واإليماني والز د )التصوفي(  لدذلا نجدده فدي  دذا السدفر الضدخم  عدر  المسدائل 

اقشتها ةى ككر امدلة ةن الكتاب والسنة واآلثار وامقواا  ثدم بددأ بالحدديع نلفقهية وةا

عن الجوانح امخرى المتروكة عند الفقهاء  وكلا حت  يدزداد القدار ء إيماندا وتقدوى 

يقدوا ابدن  وز دا وتربية واتعاإا وةا إل  كلا ةن الجوانح اإليمانية الهاةة في حياتنا.

في كتداب اإلحيداء   -الفق  والتصوف -لي رحمة هللا بين امةرينخلدون:" ونمى الغزا

فدون في  أحكام الور  وا قتداء  ثم بين رداب القوم وسننهم  وشرح الطالحاتهم في 

عبدداراتهم  ولددار علددم التصددوف فددي الملددة علمددا ةدددونا بعددد أن كانددت الطريقددة عبددادا 

فق "
55
. 

وةدا درا   علدم طريدق اآلخدرا فوةداوقد تحد  الغزالي عن كتابد   دذا قدائال:" 

ةما سماه هللا سبحان  في كتاب  فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا   علي  السلض الصال 

ولمدا كدان  دذا   ولدار نسديا ةنسديا  فقد ألب  ةن بدين الخلدق ةطويدا  و داية ورشدا

إحيداء   رأيدت ا شدتغاا بتحريدر  دذا الكتداب ةهمدا  ثلما في الدين ةلما وخطبا ةددلهما

وإيضاحا لمبدا ي العلدوم النافعدة عندد   وكشفا عن ةنا ج امئمة المتقدةين  لوم الدينلع

"التبيين والسلض الصالحين
56
.  

 

ختلدددض الندددا، فيددد  اختالفدددا شدددديدا  يقدددوا  دددذا الكتددداب الدددذ  ألفددد  الغزالدددي ا

شهاره  وطائفة حذرت ةن  ونفرت  وطائفدة فطائفة انتصرت وتعصبت إلالمازر :" 

"لكتبدد  أحرقددت
57
قددوا أحددد م:" كدداد اإلحيدداء يكددون  مينطبددق علدديهفالطائفددة امولدد   .

قررنا"
58

  حيع ا تموا بهذا الكتاب ا تماةا بالغا  ولوروه تصويرا ر يبا  بحيدع أن 

ف نميى ةا في  حق ولدحي   وأبغضدوا كدل ةدن ينقدد  دذا الكتداب  ونجدد  دذا التصدر

ور الكتاب كوند  ةدن الطائ  ةن بعب الصوفية الغالا. وفريق رخر تطرف كثيرا فص

  دذه ةصديبة ع يمدة و نسدخ   قاحدرإتوليض شيطان رنيم  حيدع أقددم بعضدهم علد  

ا أبدددو بكدددر قدددويةدددن قبدددل  دددذه الطائفدددة التدددي عنفدددت علددد  الغزالدددي  فلندددذكر ةدددا قيدددل 

حياء  بالكذب عل  رسوا هللا لدل  هللا عليد  وسدلم  : شحن أبو حاةد اإل"الطرطوشي

                                                 
55
 .0/269ابن خلدون: المقدةة  
56
 إحياء علوم الدين  )ةصر: المكتبة التجارية الكبرى  د. ط. ت(. :الغزالي 
57
 .09/200الذ بي: سير أعالم النبالء  
58
  وقد نسح 353و  م(0969) القا را  دار الكتح الجاةعية   أحمد ةحمود لبحي: امشاعرا 

حيحا عند   فهدو أع دم ةدن أن يتفدوه بمثدل  دذا لبحي  ذا القدوا إلد  الندوو   و  إخداا كلدا لد

 الكالم الخطير.  
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"  أكثر كدذبا ةند رفال أعلم كتابا عل  بسي  ام
59
وقدد رد بعدب العلمداء علد   دذا  .

كتدداب    وكددذلاللمددازر  (الكشددض واإلنبدداء عددن كتدداب اإلحيدداء)المصددنض  خددذ ةددثال 

حيداء فدي الدرد إحيداء ةيدت اموكتاب )  الجوز  (  بنإعالم امحياء بوغالط اإلحياء)

 .بي الحسن بن سكرم( حياءعل  كتاب اإل

ي علددم الحددديع  ولهددذا اةددت  كتابدد  بامحاديددع والغزالددي كددان قليددل البضدداعة فدد

وبضاعتي في علم الحديع ةزناا الموضوعة والضعيفة  يقوا عن نفس :"
60
وقداا . "

"ولم يكن ل  علم باآلثار و  خبرا بالسنن النبوية القاضية عل  العقلالذ بي:" 
61
وقدد  .

لمغني عدن ا) ،( في كتاب  الموسوم 106الحافظ العراقي الشهرزور )ت الكتاب حقق

قدد وكدال الفدريقين   (حمل امسفار في امسفار في تخريج ةدا فدي اإلحيداء ةدن امخبدار

بقداءه فدي بيدت  – ولدنض فدي  دذه المددا:"  د،(110)تيقوا ابن كثير  بالغ في امةر

 الددين  و دو كتداب عجيدح  يشدتمل علد  علدوم كثيدرا ةدن كتاب  إحيداء علدوم -المقد،

ة ةدن التصدوف وأعمداا القلدوب  لكدن فيد  أحاديدع بوشدياء لطيفد الشرعيات  وةمزوا

وةنكددرات وةوضددوعات  كمددا يونددد فددي غيددره ةددن كتددح الفددرو  التددي  كثيددرا غرائددح

 علدد  الحدالا والحددرام  فالكتدداب الموضدو  للرقددائق والترغيددح والتر يددح يسدتدا بهددا

وقد شدنى عليد  أبدو الفدرا بدن الجدوز   ثدم  ". ثم قاا ابن كثير:" أسهل أةرا ةن غيره

علددوم  الصددالح  فددي كلددا تشددنيعا كثيددرا  وأراد المددازر  أن يحددرق كتابدد  إحيدداء ابددن

ديندد   وأةددا ديننددا  الدددين  وكددذلا غيددره ةددن المغاربددة  وقددالوا:  ددذا كتدداب إحيدداء علددوم

"ف حياء علوة  كتاب هللا وسنة رسول 
62
. 

أةا ابدن تيميدة الحراندي فكدأبد  يحداوا ولدض الكتداب بصدورا علميدة  ادئدة   

ا في الوقت نفس  بيان ةن أيدن اسدتقي الغزالدي ةادتد  العلميدة  ةدى اقتفداء ةدنهج ويحاو

أن كتابددد  اإلحيددداء تبدددى لكتددداب أبدددي طالدددح  الحراندددي ا يدددرى ابدددن تيميدددةلدددذ المقارندددة 

المكي)قوت القلوب( وكتاب المحاسبي)الرعاية(خالة في ةجاا أعماا القلوب
63

  ثدم 

أعلم بالحديع ةن الغزالدي  وكالةد  أندود أن أبا طالح المكي  الحراني يرى ابن تيمية

لكدن فيد    واإلحيداء فيد  فوائدد كثيدرا تحقيقا  وأبعد عن البدعة  ثم قاا عدن اإلحيداء:" 

 -ف ن في  ةواد فاسدا ةن كالم الفالسفة تتعلق بالتوحيد والنبدوا والمعداد   ةواد ةذةوةة

                                                 
59
سددير أعددالم النددبالء تحقيددق: شددعيح امرندداعوط   ةحمددد نعدديم العرقسوسددي ) بيددروت   الددذ بي: 

 .09/220 ،(0002  9ةؤسسة الرسالة ط
60
 .20م( و0992 ، 0002  0الغزالي: قانون التوويل  تحقيق: ةحمود بيجو ) د.م.ط 
61
 .09/231ر أعالم النبالء الذ بي: سي 
62
  0  طدار إحيدداء التددرا  العربددي)بيددروت   علددي شددير   تحقيددق: البدايددة والنهايددة ابددن كثيددر: 

 .1/051 (م0911.  ،  0001

 
63
وقد ككر الدكتور يوسض ةوس  في كتاب  )فلسفة امخدالق فدي اإلسدالم( أن الغزالدي نقدل كثيدرا  

) الذريعدة إلد  ةكدارم الشدريعة(  وةدن الدذين نقددوا  عن الراغح املفهاني  ولم يشر إلد  كتابد )

الغزالي في  ذه الزاوية الشيخ ةحمد زا د الكوثر  حيع ككر أن الغزالي تدبطن فدي إحيداءه ونقدل 

عدددن المحاسدددبي فدددي كتبددد   ولدددم يشدددر إليهدددا  وخالدددة كتدددابي المحاسدددبي )الرعايدددة( و)رسدددالة 

ن ةادحيددد  وناقديددد  )بيدددروت  ةؤسسدددة المسترشددددين(  نقدددال عدددن القرضددداو : اإلةدددام الغزالدددي بدددي

  و  ريدح أن ابدن تيميدة الحراندي قدد كشدض كلدا فددي 066م( و0990 د،  0000  0الرسدالة  ط

 عهده  وبين أن كثيرا ةن ةوضوعات اإلحياء ليست للغزالي.
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لبسددد  ثيددداب فددد كا ككدددرت ةعدددارف الصدددوفية كدددان بمنزلدددة ةدددن أخدددذ عددددوا للمسدددلمين أ

"المسلمين
64
. 

 ( ةرحلة التصوفرابعا
ولل الغزالي إل  المرحلة التي كان يبحع عنها  فوند ضالت  فدي  دذا العدالم 

الخاو  عالم الوندان والشعور والذوق والكشض والفناء والسدكر  إند  عدالم   يصدل 

القلدح   إلي  أحد بعلم  وةعرفت   بل بتخلي  عن كل ةا يعكر لفو اإليمان  ويكدر نقاء

ولددفاء الددروح  عددالم يتحلدد  فيدد  الصددوفي أو الزا ددد بالفضددائل والطهددارا والنقدداء 

ثدم إندي لمدا والصفاء  دعنا نستمى للغزالي ليحدثنا عن  ذه المرحلدة  يقدوا الغزالدي:" 

ا مدفرغت ةن  ذه العلوم أقبلت بهمتدي علد  طريدق الصدوفية  وعلمدت أن طدريقتهم إن

ةهم قطددى عقبددات الددنفس  والتنددزه عددن أخالقهددا تددتم بعلددم وعمددل  وكددان حالددل علددو

المذةوةددة ولددفاتها الخبيثددة  حتدد  يتولددل بهددا إلدد  تخليددة القلددح عددن غيددر هللا تعددال  

"وتحليت  بذكر هللا
65
. 

وقد استق  الغزالي  ذه التجربة بمطالعة كتح كل ةدن أبدي طالدح المكي)قدوت 

لبسدطاةي والشدبلي  ولهدذا القلوب( والحار  المحاسبي  والجنيد البغداد  وأبي يزيد ا

اطلعت عل  كن  ةقالد م العلمية  وحصلت ةدا يمكدن أن يحصدل ةدن طدريقهم قاا:" 

بالتعلم والسما . ف هر لي أن أخص خوالدهم  ةدا   يمكدن الولدوا إليد  بدالتعلم بدل 

"بالذوق والحاا وتبدا الصفات
66
. 

سدتطى في  ذه المرحلة ولل الغزالي إل  ةرحلدة الصدمت والتيد   بحيدع لدم ي

  فقدد كدان ةعروفدا خفيدةأن يدر، كدأب   ولهذا كان ندل ةحاولتد  الخدروا ةدن بغدداد 

تقلق  دوةا  فهو يريد العي  كانت الشهرا من و ومن الخليفة   يرض  برحيل   ندا 

في ةكان   يعرف  أحد  و  يفسد علي  خلوت  أحد  من  ذه المرحلة بالنسبة ل  ةرحلة 

ور بمسددالا الصددوفية  وا رتقدداء إلدد  الدددرنات العليددا  أو ةهمددة  و ددي ةرحلددة المددر

العددروا الروحددي والنفسددي للولددوا إلدد  غايددة الغايددات و ددي الفندداء  فكددان فددي  ددذه 

حت  استقر امةر ب  عل  الرحيل ةدن بغدداد إلد  المرحلة ةترددا بين الرحيل والبقاء  

تددردد بددين تجدداكب فلددم أزا أةكددة المكرةددة والشددام وبيددت المقددد،  يقددوا الغزالددي:" 

شهوات الدنيا  ودواعي اآلخرا  قريبا  ةن ستة أشدهر أولهدا رندح سدنة ثمدان وثمدانين 

وأربدى ةئدة  وفدي  دذا الشدهر ندداوز امةدر حدد ا ختيدار إلد  ا ضدطرار  إك أقفددل هللا 

عل  لساني حت  اعتقل عن التدريس  فكنت أنا د نفسي أن أدر، يوةا  واحدا  تطييبدا  

إلددي  فكددان   ينطلددق لسدداني بكلمددة واحدددا و  أسددتطيعها البتددة  حتدد   لقلددوب المختلفددة

"أورثت  ذه العقلة في اللسان حزنا  في القلح
67
. 

ولددديس  دددذا فحسدددح بدددل ةدددر  الغزالدددي ةرضدددا شدددديد  عجدددر امطبددداء عدددن 

 ةعالجت   فتوكدل علد  ربد   حتد  شدفاه هللا ةدن كلدا  يقدوا و دو يتحدد  عدن نفسد :" 

                                                 
64
ار )بيروت  ددراسددة وتحقيددق: حسددين ةحمددد ةخلددوف  الفتدداوى الكبددرى ابددن تيميددة الحرانددي: 

 .0/200( م0911- ،0291المعرفة  
65
 .60الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
66
 .65و المصدر السابق 
67
 .61الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
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بطلت ةع  قوا الهضم وةراءا الطعام والشراب  فكان   ينساغ لي ثريدد  و  تنهضدم 

لي لقمة  وتعدى إل  ضعض القوى  حت  قطى امطباء طمعهم ةن العالا وقدالوا:  دذا 

أةر نزا بالقلح  وةن  سرى إل  المزاا  فال سبيل إلي  بالعالا  إ  بون يتدروح السدر 

بعجز   وسق  بالكلية اختيار   التجوت إل  هللا تعال   ثم لما أحسست  عن الهم الملم

وسددهل   المضددطر إكا دعدداه حالتجدداء المضددطر الددذ    حيلددة لدد   فونددابني الددذ  يجبيدد

"عل  قلبي اإلعرا  عن الجاه والماا وام ل والولد واملحاب
68
. 

  أقدام بد  سدنتين  وكدان الشدام وأخيرا قرر الغزالدي تدرك بغدداد  والرحيدل إلد 

الشداغل العزلدة والخلدوا والرياضدة والمجا ددا  وتزكيدة الدنفس  وتصدفية القلدح  شغل 

ويغلق  لذكر هللا تعال   ثم كان يعتكض في ةسجد دةشق  ويصعد المنارا طوا النهار 

ل  بيت المقد،  يدخل كل يوم الصخرا  ويغلق الباب عل  إبابها عل  نفس   ثم رحل 

الحجاز  مداء فريضة الحج  وزيارا رسوا  إل  ثم بعد  ذه الفترا قرر الرحيل نفس  

هللا )لل  هللا علي  وسلم(  وفي نهايدة  دذه الرحلدة الطويلدة والشداقة  وقدى ةدا لدم يكدن 

ثدم ندذبتني الهمدم  ودعدوات امطفداا يتوقى وقوع   و و الحندين إلد  الدوطن  فقداا:" 

ت العزلة ب  أيضدا  إل  الوطن  فعاودت  بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرنو  إلي   فآثر

"حرلددا  علدد  الخلددوا  وتصددفية القلددح للددذكر
69
وقددد عدداد الغزالددي أخيددرا إلدد  وطندد    .

وةسق  رأس )طو،( وعاد ةرا أخرى إل  التدريس في ن اةية نيسدابور بتكليدض ةدن 

 فخر الملا.

ةدداكا حصددد الغزالددي فددي رحلتدد  الطويلددة  ددذه  والتددي داةددت عشددر سددنوات؟ 

ء  ددذه الخلددوات أةددور   يمكددن إحصدداع ا واستقصدداع ا  انكشددفت لددي فددي أثنددايقددوا:" 

إندي علمدت يقيندا  أن الصدوفية  دم السدالكون لطريدق هللا   والقدر الذ  أككدره لينتفدى بد 

وأن سيرتهم أحسن السير  وطريقهم ألدوب الطدرق  وأخالقهدم أزكد    تعال  خالة

و دي أوا  -هارتهدا وبالجملة  فماكا يقوا القدائلون فدي طريقدة  ط... ثم قاا:" امخالق

تطهير القلح بالكلية عما سوى هللا تعدال   وةفتاحهدا الجدار  ةنهدا ةجدرى  -شروطها 

ورخر ددا الفندداء بالكليددة فددي  التحددريم ةددن الصددالا  اسددتغراق القلددح بالكليددة بددذكر هللا 

"هللا
70
. 

و  ينس  الغزالي أن يشير إل  الصوفية الغالا ةدن ألدحاب الحلدوا كدالحالا 

د كددابن عربددي  من  ددذه الطريقددة ةآلهددا إلدد  الخددروا عددن الطريقددة ووحدددا الونددو

الصوفية السنية التي كدان عليهدا الجنيدد وأبدي سدليمان الدداراني والبسدطاةي وغيدر م  

وعلد  الجملدة  ينتهدي امةدر إلد  قدرب  يكداد يتخيدل ةند  طائفدة الحلدوا  ولهذا قاا:" 

بينا وند  الخطدو فيد  فدي كتداب وطائفة ا تحاد  وطائفة الولوا  وكل كلا خطو. وقد 

"المقصد امسن 
71
. 

وللغزالددي كددالم طويددل فددي اإلحيدداء  و ددو يتحددد  عددن لددنفين ةددن الصددوفية 

والولاا المغندي   أحد ما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق ةى هللا تعال  قائال:"

                                                 
68
 .61و المصدر السابق 
69
 .61و المصدر السابق 
70
 .69-61الغزالي: المنقذ ةن الضالا و 
71
 .10و المصدر السابق 
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حتددد  ينتهدددي قدددوم إلددد  دعدددوى ا تحددداد وارتفدددا  الحجددداب   عدددن امعمددداا ال دددا را

ويتشدبهون فيد    دا بالرعية والمشافهة بالخطاب فيقولون قيل لنا كذا وقلندا كدذاوالمشا 

  بالحسددين بددن ةنصددور الحددالا الددذ  لددلح منددل إطالقدد  كلمددات ةددن  ددذا الجددنس

وبمددا حكدد  عددن أبددي يزيددد البسددطاةي أندد  قدداا سددبحاني   ويستشددهدون بقولدد  أنددا الحددق

فهدذا وةثلد  ةمدا قدد  ثدم قداا:"".و ذا فن ةن الكالم ع ديم ضدرره فدي العدوام  سبحاني

حتد  ةدن نطدق بشديء ةند  فقتلد    وع م في العدوام ضدرره  استطار في البالد شرره

الصددنض  ".ثم تحددد  عددن الصددنض الثدداني قددائال:"أفضددل فددي ديددن هللا ةددن إحيدداء عشددرا

ولديس   وفيها عبدارات  ائلدة  الثاني ةن الشط  كلمات غير ةفهوةة لها إوا ر رائقة

ةا أن تكون غير ةفهوةة عندد قائلهدا بدل يصددر ا عدن خدب  فدي عقلد  إ  وراء ا طائل

وإةددا أن   وتشدوي  فددي خيالدد  لقلددة إحاطتدد  بمعندد  كدالم قددر  سددمع  و ددذا  ددو امكثددر

تكون ةفهوةة ل  ولكن    يقدر علد  تفهيمهدا وإيراد دا بعبدارا تددا علد  ضدميره لقلدة 

املفاإ الرشيقة و  فائددا لهدذا ةمارست  للعلم وعدم تعلم  طريق التعبير عن المعاني ب

الجنس ةن الكالم إ  أن  يشوش القلوب ويد   العقوا ويحير امك ان أو يحمل علد  

"أن يفهم ةنها ةعاني ةا أريدت بها ويكون فهم كل واحد عل  ةقتض   واه وطبع 
72
.  

  

 

 وسطيةخاةسا( ةرحلة ال
عن علم الكالم( ةدن رخدر ةن المتفق علي  بين الباحثين أن رسالة )إلجام العوام 

رسدددائل الغزالدددي العقديدددة والكالةيدددة
73

  لقدددد ألدددض  دددذه الرسدددالة لكدددي يوضددد  العقيددددا 

الصددحيحة و ددي عقيدددا السدددلض  ويددرد علدد  المخددالفين لهدددا  ةددن الرعددا  والجهددداا 

ونالحددظ ةددن خددالا عنددوان الرسددالة أن الغزالددي يريددد إبعدداد  والضددالا حسددح تعبيددره 

لددم الكددالم  والخددو  فددي تفالدديلها  وخالددة ةسددولة العددوام بقدددر ا سددتطا  عددن ع

وقد شب  علدم الكدالم بدالبحر المغدرق  وشدب  العداةي بالدذ    يحسدن الصفات اإللهية  

السباحة  وفي ةوضى رخر شب  علم الكدالم بامطعمدة القويدة  والعداةي بالرضديى  فدال 

الم لناعة شا أن الرضيى سيموت بمجرد تناول  تلا امطعمة  فالخو  في علم الك

الرناا ةن الن ار المتكلمدين  يقدوا الغزالدي:" وكدذلا العدوام إكا طلبدوا بالسدؤاا عدن 

 ذه المعاني يجح زنر م وةنعهم وضدربهم بالددرا كمدا كدان يفعلد  عمدر )رضدي هللا 

عندد ( بكددل ةددن سددوا عددن اآليددات المتشددابهات  وكمددا فعلدد  رسددوا هللا )لددل  هللا عليدد  

رر م خاضوا في ةسولة القدر  وسولوا عن "وسلم( في اإلنكار عل  قوم 
74
. 

ويركز الغزالي  نا عل  ةسولة الصدفات اإللهيدة  والفهدم الصدحي  لهدا  وكلدا  

فقدد سدولتني أرشددك هللا  يقوا الغزالي:"درءا للتشبي  والتجسيم  من  ةذ ح الحشوية  

                                                 
72
 .0/26الغزالي: إحياء علوم الدين  
73
العابدين إل  نندة رب العدالمين(  دو رخدر كتبد   لكند  لديس حدوا علدم    ريح أن كتاب )ةنهاا 

الكالم والعقائد  بل  و كتداب يتعلدق بتزكيدة الدنفس  والتصدوف والرقدائق والز دد  و دو نلدي ةدن 

 عنوان .
74
ةجموعددة رسددائل الغزالددي )بيددروت  دار الكتددح ضددمن   الغزالددي: إلجددام العددوام عددن علددم الكددالم 

 .01وم( 0990 ، 0000  0العلمية  ط
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ع عددن امخبددار المو مددة للتشددبي  عنددد الرعددا  والجهدداا ةددن الحشددوية الضددالا  حيدد

اعتقدوا في هللا ولفات  ةا يتعال  ويتقد، عن "
75
. 

ولقد ركز الغزالي عل  امحاديع الواردا في الصفات الخبرية الونوديدة  من 

امشاعرا المتدوخرين ةتفقدون علد  إثبدات سدبى لدفات هلل تعدال  فقد   و دي )القددرا  

  وخالدددة العلدددم  الحيددداا  اإلرادا  السدددمى  البصدددر  الكدددالم(  أةدددا الصدددفات امخدددرى

الخبريددة الونوديددة  فمتفقددون علدد  توويلهددا  منهددا حسددح تصددور م تقتضددي التشددبي  

والتجسيم  و ذا ةسلا ةن ناء بعد الجدويني  وإ  فد ن السدابقين وأعندي ةدن كدان قبدل 

الجويني أثبتوا الصفات الخبرية  ولم يؤولو ا البتة  من الجويني في تقدير   دو أوا 

صددفات الخبريددة الونوديددة علدد  ةصددراعي  فددي المدرسددة ةددن فددت  بدداب التوويددل فددي ال

 امشعرية.

في كتاب  )إلجام العوام عن علم الكالم( إل  ثالثة أبواب  باب الغزالي  وقد قسم

  وباب في البر ان عل  أن الحق في  ةذ ح بيان حقيقة ةذ ح السلض في  ذه امخبار

نافعدة فدي  دذا الفدن  ثدم  السلض  وأن ةن خالفهم فهو ةبتد   وباب في فصدوا ةتفرقدة

بدأ بشرح امبدواب  قدائال:" البداب اموا  فدي شدرح اعتقداد السدلض فدي  دذه امخبدار  

إعلم: أن الحق الصري  الذ    ةراء في  عند أ ل البصائر  و ةدذ ح السدلض  أعندي 

ةذ ح الصحابة والتابعين"
76
. 

ةدن بلغد   ثم قاا الغزالدي:" حقيقدة ةدذ ح السدلض  و دو الحدق عنددنا أن كدل   

امحاديدع ةدن عدوام الخلدق يجدح عليد  فيد  سدبعة أةدور: التقدديس  ثدم  هحديع ةدن  دذ

التصديق  ثم ا عتراف بالعجز  ثم السكوت  ثم اإلةساك  ثم الكدض  ثدم التسدليم م دل 

المعرفة"
77
 ر  كل عل  حدا ةى ضرب امةثاا.وةوبدأ بشرح  ذه ام .

يدة )الخبريدة الونوديدة( زاد امةدر   ريح أن الغزالي في ةسولة الصفات اإلله

تعقيدا  من  لم يوت بجديد  بل كل ةا ناء بد  ترديدد لمدا قعدده وألدل  شديخ  الجدويني  

ن   دو نفسد  وقدى فيمدا حدذر ةند   والمدرسدة امشدعرية بعدد فهو ةى كون  كم التقليد  لك

لدنيى  الجويني لم تقدم ن رية ةتكاةلة حدوا  دذه المسدولة  فقدد كدان حالهدا أفضدل قبدل

ةصدراعي   واقتددى بد  ةدن نداء بعدده ةدن المتدوخرين   الجويني  و و فت  الباب علد 

لة  وكلدا من وعل  رأسهم تلميذه الغزالدي  ولسدنا  ندا بحاندة إلد  ةناقشدة  دذه المسدو

لة  وعلمدداء أنددالء تناولو ددا بالدراسددة والتحليددل  ولكننددا سددنذكر ةثددا  واحدددا لفهددم المسدد

التعاةل ةى نميى الصفات اإللهية الخبرية الونوديدة ةنهدا  ولكي يكون قاعدا عاةة في

ةثالنا حوا لفة العلو والفوقية التي احتلت ةسداحة فسديحة فدي أبدواب علدم والعقلية  و

الكالم  يرى الغزالي تبعا لشيخ   ويرى الذين ناءوا بعده  أن إثبات  ذه الصدفة علد  

حسدح   امةرين كفر باإلنما إا ر ا ةن غير توويل يقتضي التشبي  والتجسيم  وكال

  لددذا أوا الغزالددي  ددذه الصددفة تددوويال ةتعسددفا ةتكلفددا  أفددرغ الصددفة ةددن رأ  الغزالددي

ةعنا ا الحقيقي  ولننقل كالم الغزالي كاةال  ونحللد  ونفككد  وننقدده  يقدوا:" إكا سدمى 
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كِ  لفظ الفوق  في قول  تعال } بِيرب وا بوا اْلقااِ رب فاْوقا ِعبااِدِه وا بوا اْلحا {يمب اْلخا
78

  وفي قولد  

ب هبددْم ِةددْن فاددْوقِِهمْ  تعددال } ددافبونا را { ياخا
79

  فلدديعلم أن الفددوق اسددم ةشددترك يطلددق لمعنيددين  

  يعني أن امعلد  لأحد ما: نسبة نسم إل  نسم بون يكون أحد ما أعل   واآلخر أسف

خليفدة فدوق ةن ناندح رأ، امسدفل  وقدد يطلدق لفوقيدة الرتبدة  وبهدذا المعند  يقداا: ال

السلطان  والسلطان فوق الوزير  وةا يقاا: العلدم فدوق العلدم  واموا يسدتدعي نسدما 

ينسح إل  نسم  والثاني    يستدعي  فليعتقد المؤةن قطعا أن اموا غيدر ةدراد  وأند  

عل  هللا تعال  ةحاا  ف ن  ةن لوازم امنسام  أو لوازم أعرا  امنسام  وإكا عرف 

لما أطلق وةاكا أريد  فقس عل  ةدا ككرنداه فال علي  إن لم يعرف أن   نفي  ذا المحاا 

ةا لم نذكره"
80
. 

ثم إن الغزالي يقطى في كون ةذ ح السدلض  دو الحدق  ويجدزم بدون ": أعدرف 

ودرك أسددراره الددذين شددا دوا  النددا، بمعدداني كالةدد   وأحددرا م بددالوقوف علدد  كنهدد  

رناء الليل والنهار  ةتشمرين لفهدم  الوحي والتنزيل  وعالروه ولاحبوه  بل  زةوه

ةعاني كالة   وتلقي  بالقبوا للعمل ب ". ثم قاا الغزالي و دو يتحدد  عدن الصدحابة:" 

إنهددم فددي طددوا عصددر م إلدد  رخددر م أعمددار م ةددا دعددوا الخلددق إلدد  البحددع والتفتددي  

والتفسير والتوويل والتعر  لمثل  دذه امةدور  بدل بدالغوا فدي زندر ةدن خدا  فيد   

عن  وتكلم ب " وسوا
81
. 

 نددا وقددى الغزالددي فددي تندداقب واضدد   فمددرا يشددغل بالنددا بتعقيداتدد  وتقسدديمات  

وتفريعات  الكالةية  ويؤوا اآليات الواردا في الصفات الخبرية الونودية  وفي ةقابل 

كلا يولينا باقتفاء ةذ ح السلض  وأند   دو الحدق المطلدق  وأن التوويدل ةدذةوم  وأن 

وةدن ثدم ي  ذه المسائل  بل نهوا عنهدا  وزندروا الخائضدين فيهدا  السلض لم يتكلموا ف

يستشهد بمقولة ةالا بن أنس الشهيرا عندةا سول  رنل عن ا ستواء  فقداا: ا سدتواء 

واإليمان ب  وانح" ةعلوم  والكيفية ةجهولة 
82
.  

وكالم ةالا بن أنس ينقب نميى ةا بناه الغزالدي فدي كتابد   دذا  من ةالكدا لدم 

عل  الرنل لكون  سوا عن ةعن  ا ستواء  بل أنكدر عليد  مند  سدول  عدن كيفيدة ينكر 

ا ستواء  فالمعن  ةعلوم  ولكن الكيفية ةجهولة  ثم إن ةالكا لم يفسر ا ستواء تفسيرا 

كالةيددا فلسددفيا ةعقدددا كمددا فسددر الغزالددي لددفة العلددو والفوقيددة  فمددا ككددره ةالددا قاعدددا 

لصددفات الخبريددة الونوديددة  فالددذ  اتفددق عليدد  السددلض أساسددية فددي كيفيددة التعاةددل ةددى ا

قاطبة أن الصفات اإللهية التي وردت في كتاب هللا  وسنة رسوا هللا )لدل  هللا عليد  

  بد أن نثبتها كما وردت  ةن غيدر توويدل و  تشدبي   و  تجسديم و  تعطيدل  وسلم( 

م  لدم يتنداولوا ةشدكلة فالمشب  يعبد لنما  والمعطل يعبدد عددةا  فالصدحابة وةدن تدبعه

الصفات اإللهية بهذه الصورا التي نجد ا عدن المتكلمدين  ولقدد لددق الغزالدي عنددةا 
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قاا:" فودلة القررن ةثل الغذاء ينتفى ب  كل إنسان  وأدلة المتكلمين ةثل الدواء ينتفى بد  

رحاد النا،  وتستضر ب  امكثرون"
83
. 

ا ةثا  لموضوعنا  ملفينا أن كثيدرا ولو عدنا لصفة العلو والفوقية التي اتخذنا 

ةن أعمدا المذ ح امشعر  أثبتوا  ذه الصدفة وفدق ةدذ ح السدلض  وحتد  الفيلسدوف 

الناقد ابدن رشدد عداب علد  امشداعرا كيفيدة تعداةلهم ةدى الصدفات الخبريدة الونوديدة  

 فلم يدزا أ دل الشدريعة فدي أوا -الجهة والعلو–ولهذا قاا ابن رشد:" وأةا  ذه الصفة 

امةر يثبتونها هلل سبحان   حت  نفتها المعتزلة  ثم تبعهم عل  نفيهدا ةتدوخرو امشدعرية 

كوبي المعالي وةن اقتدى بقول "
84
ولعل  يقصد بقول : وةن اقتدى بقول   الغزالدي. ثدم  .

ابن رشدد " فقدد إهدر لدا ةدن  دذا أن إثبدات الجهدة واندح بالشدر  والعقدل  وأند  قاا 

ن  علي   وإن إبطاا  ذه القاعدا إبطاا للشرائى"الذ  ناء ب  الشر  وانب
85
. 

إن ةحاولدة الغزالددي  ددذه  و ددي الوسدطية
86
 –بددين التشددبي  والتمثيددل والتجسدديم  

ةن نهة أخدرى  -ةن نهة   وبين التعطيل ةذ ح المعتزلة والجهمية -ةذ ح الحشوية

عددن  لدم تددؤت أكلهددا  بددل زادت المسددولة تعقيدددا ولدعوبة واضددطرابا  فقددد حدداوا الددذود

ةذ ح السلض  في كون   و المذ ح الحق الذ  يجح اتباع   لكن  في تقدير  لم يقددم 

انشدغال  بعلدم الكدالم لورا واضحة ل   وكلا يرتد إل  أسباب عديدا  لعل ةدن أ مهدا 

والفلسفة والتصوف والرد عل  المخافين والمقلدا وةدا إلد  كلدا  ولدم تدت  لد  الفرلدة 

ا كدان المدرء قريبدا ةدن السدنة كلمدا كدان أقدرب إلد  فهدم لدراسة الحديع النبدو   وكلمد

ةذ ح السلض  ولما كان الغزالي قليل البضاعة في الحديع النبو   لم يكن فهم  دقيقا 

لمددذ ح السددلض  ولهددذا كددان البدداقالني والبيهقددي وابددن فددورك املددبهاني علدد  درايددة 

عندد م  دذه التدوويالت بالحديع النبو   فكان فهمهم لمذ ح السلض أدق  ولهذا لم نجد 

المتكلفة والمتعسفة في الصفات اإللهية  بخالف الغزالي وةن ناء بعده
87
 .   

 

                                                 
83
 و إلجام العوام عن علم الكالم الغزالي: 
84
الكشض عن ةنا ج امدلدة فدي عقائدد الملدة وتعريدض ةدا وقدى فيهدا بحسدح التوويدل ةدن ابن رشد:  

الشددب  المزيفددة والبددد  المضددلة. تحقيددق د.ةحمددد عابددد الجددابر  )بيددروت  ةركددز دراسددات الوحدددا 

 .005و م(0991  0العربية  ط
85
بي كتابا حوا  ذه الصفة )العلو للعلي الغفدار(  وأثبدت ولقد ألض الذ  .005و المصدر السابق 

  ذه الصفة بامدلة العقلية والنقلية.
86
ولقد رسخ الغزالي فلسفة الوسطية فدي رسدالت  )قدانون التوويدل( حيدع ككدر فرقدا عديددا تناولدت  

هدا  ذه المسائل  ثم ككدر الفرقدة المتوسدطة الجاةعدة بدين المعقدوا والمنقدوا  الجاعلدة كدل واحدد ةن

ألال ةهما  المنكرا لتعار  العقل والشدر  وكوند  حقدا  وةدن كدذب العقدل فقدد كدذب الشدر   إك 

والمتنبدي". ان در:  بالعقل عرف لدق الشر   ولو  لدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بدي النبدي

 .09الغزالي: قانون التوويل و 
87
يرات فاسدددا أنكددر عليدد  أكثددر وبسددبح  ددذا التوويددل الددذ  يددذود عندد  الغزالددي دوةددا وقددى فددي تفسدد 

المحققين  خذ ةثال تفسيره الغريح لقصة إبرا يم )عليد  السدالم( لمدا رأى الكواكدح  حيدع فسدر ا 

ويعلدم أنهدا   ف ند  كدان يرا دا فدي الصدغر  ب   ذه امنسدام المضديئة يوليس المعنبالحجح قائال:" 

فمثل إبدرا يم عليد    ح ليس ب ل والجهاا يعلمون أن الكوك  وليست واحدا  ليست رلهة و ي كثيرا

ولكن المراد ب  أن  ندور ةدن امندوار التدي  دي ةدن    السالم   يغره الكوكح الذ    يغر السوادية

 .2/001ان ر: الغزالي: إحياء علوم الدين ".و ي عل  طريق السالكين  حجح هللا عز و نل
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 ةذ ح السلضسادسا( ةرحلة العودا إل  
بدددأ ا بعلددم الكددالم والفلسددفة   ددذه  ددي نهايددة رحلددة الغزالددي الطويلددة  رحلددة

متكلمة  أ  و و والتصوف والفق  وانته  إل  ةا انته  إلي  نل علماء امشاعرا ةن ال

  فددي التخلددي عددن التوويددل والتقوقددى حددوا صددال العددودا إلدد  ةددا كددان عليدد  السددلض ال

لحات المتكلمين  والبدء باتبا  طريقة المتقدةين أةثداا البداقالني والبيهقدي وابدن ةصط

عليد  شديخ  الجدويني فورك املبهاني والبغداد  واإلسفرايني وغيدر م  وةدا اسدتقر 

 في نهاية عمره.

المعلوم أن أساطين المدرسة امشعرية ةن الن ار والمتكلمة انتهد  أةدر م  ةن

إل  العودا إل  عقيدا العوام  و ي العقيددا البسديطة التدي كدان عليهدا السدلض الصدال   

شدديخ لكنددا بحانددة إلدد  كتدداب ةسددتقل  خددذ ةددثال  ككرنددا نميعهدداوامةثلددة كثيددرا  فلددو 

بو الفدت  الصدبر  الفقيد  قداا:" دخلدت علد  أالغزالي أبو المعالي الجويني يحكي عن  

أبي المعالي فدي ةرضد   فقداا:" أشدهدوا علدي أندي قدد رنعدت عدن كدل ةقالدة تخدالض 

السددلض  وإنددي أةددوت علدد  ةددا تمددوت عليدد  عجددائز نيسددابور"
88

  وبعددد الغزالددي نجددد 

لقدد :"  د،(606)تالموقض نفس  ةدن الدراز  واآلةدد  وغيدر م  حيدع يقدوا الدراز 

لكالةية  والمنا ج الفلسفية  فما رأيتها تشف  عليال  و  تدروى غلديال  توةلت الطرق ا

ورأيدددت أقدددرب الطدددرق طريقدددة القدددررن  اقدددرأ فدددي اإلثبدددات }الدددرحمن علددد  العدددرش 

اسددتوى{
89

. }إليدد  يصددعد الكلددم الطيددح والعمددل الصددال  يرفعدد {
90

. واقددرأ فددي النفددي 

}ليس كمثلد  شد {
91

  }و  يحيطدون بد  علمدا{
92

  } دل تعلدم سدميا{
93

. وةدن ندرب 

تجربتددي عددرف ةثددل ةعرفتددي "
94

": أةعنددت الن ددر فددي  دد،(620)تاآلةددد  يقددوا. و

الكالم  وةا استفدت ةن  شيئا إ  ةا علي  العوام"
95
. 

ويبدو أن الغزالي لرح في كتاب  )المنقذ ةدن الضدالا( أند  وندد ضدالت  فدي   

ك ةلدذات التصوف  لكن  ذا فيما يخص الجانح الروحي والنفسي والونداني  فدي تدر

الدنيا والجاه والمنالح والشهرا  لكدن الجاندح الفكدر  والعقلدي والعقدد  بقدي خاويدا 

عل  عرش   لذا تبين ل  أن التصوف سد ثغرا ةن الثغرات العديدا في اإلنسدان  وةد  

فراغا واحدا  لم يكن كافيا  فالتصوف وحده غير كاف في  دذه المسديرا  بدل   بدد أن 

م بمددا كددان عليدد  السددلض  ةددن تصددور واضدد  تجدداه المسددائل يضدداف إلدد  كلددا ا لتددزا

كان نانيا عمليا تطبيقيدا  -الز د وفق استعماا السلض -الكالةية العقدية  فالتصوف أو 

لددبعب السددلوكيات وامخالقيددات التددي حددع عليهددا النبددي )لددل  هللا عليدد  وسددلم( فددي 

كر الغفار )رضدي  سنت   وقد كان كثير ةن الصحابة ةلتزةين بها  وعل  رأسهم أبدو
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لذلا نجد الغزالي يعود إل  التدريس ةرا أخرى  بعدد أن تخلد  عنهدا كليدة  هللا عن (  

امةدرين  و  من  أدرك أن  ذا الموقض غير سديد  فلقدد كدان السدابقون يجمعدون بدين 

 .هماتناقب بين

يعد كتاب )ةنهاا العابدين إل  ننة رب العالمين( رخدر ةدا ألفد  فدي حياتد   فهدو 

يتنداوا تزكيدة الدنفس  والعدروا بهدا إلد  ةقاةدات العليدين  كتداب واضد  ةدن عنواند   

  ةددن الددذين لددم يتضددرنوا بشددطحات الصددوفية وخرافدداتهم معددروفينأةثدداا الصددوفية ال

وخزعبالتهم  والتي تصل أحياندا إلد  درندة الحلدوا وا تحداد ووحددا الوندود  و دي 

وكفدر  ولقدد تحدد  الغزالدي عدن  في تصور الغزالدي وأعمددا التصدوف السدني زندقدة

سبح توليف   ذ الكتاب  وتحد  في الوقت نفسد  عدن كتدابين رخدرين لد   أولهما)إحيداء 

أن كينددا  -فددي تصددوره -علددوم الدددين( وثانيهما)القربددة إلدد  هللا تعددال ( ولكددن الخلددل 

الكتابين وخالة اموا و و )اإلحياء( احتوى عل  )دقائق ةدن العلدوم اعتالدت علد  

العاةة  فقدحوا فيها  وخاضوا فيما لم يحسنوا ةنها" أفهام
96
. 

فابتهلدت إلد  ةدن بيدده الخلدق وامةدر أن ثم قاا و و يتحد  عن  ذا الكتداب:" 

يوفقني لتصنيض كتاب يقى علي  اإلنما   ويحصل بقراءت  ا نتفا   فونابني إلي كلا 

فيد  ترتيبدا عجيبدا الذ  يجيح المضطر إكا دعاه  وأطلعني عل  أسرار كلا  وألهمني 

لددم أككددره فددي المصددنفات التددي تقدددةت فددي أسددرار ةعدداةالت الدددين  و ددو الددذ  أنددا لدد  

والض"
97
. 

و  شددا أن الغزالددي فددي  ددذا الكتدداب أفضددل حددا  فددي كتبدد  امخددرى وخالددة 

)إحياء علدوم الددين(  من نقدد العلمداء كدان أكثدره ةونهدا إلد  )اإلحيداء( دون )ةنهداا 

ني كان قريبا إل  كتح السلض في الز د والرقائق  حيع في  اآليدات العابدين(  من الثا

وامحاديدددع المعقولدددة واآلثدددار المقبولدددة  والنكدددت السدددليمة  و  يخلدددو كتددداب ةدددن نقدددد 

وةالح ات  ولكن عند المقارنة نجد أن  ذا الكتاب  و امفضل ةدن بدين كتبد  العديددا 

لدن يحصدل تاب   ذا اإلنما   و دذا في  ذا المجاا  ولقد حاوا الغزالي أن يقى عل  ك

البتة  بل ربما تحقق ا نتفا  فق   من اموا لدم يتحقدق مكثدر علمداء اإلسدالم  فكيدض 

 يتحقق للغزالي و و قليل البضاعة في علم الحديع كما قاا عن نفس .

والددذ  يبدددو ةددن كتابدد   ددذا أندد  غيددر ةسدداره وةنهجدد   حيددع يحدداوا فددي نهايددة 

ودا إلد  سنة  والتزود بهذا العلدم الشدريض  مند   دو امسدا، للعدعمره ا قتراب ةن ال

ةدددذ ح السدددلض الصدددال   ولقدددد  ررى ةصدددير الدددذين سدددبقوه  وخالدددة ةصدددير شددديخ  

الجويني وغيره  فلم اإللرار في المضي عل   ذا الطريدق  وقدد نددم السدالكون فيد   

ريقدة البداقالني وتبرأوا ةن   وعدادوا إلد  ةدا كدان عليد  السدابقون اموائدل  وخالدة ط

والبيهقي وابن فدورك وامسدفرايني  بدل طريقدة شديخ المدرسدة امشدعرية أبدي الحسدن 

قولنددا الددذ  نقددوا بدد   وديانتنددا التددي ندددين بهددا   امشددعر   الددذ  قدداا فددي رخددر كتبدد :"

التمسا بكتاب هللا ربنا عز ونل  وبسدنة نبيندا ةحمدد لدل  هللا عليد  ورلد  وسدلم  وةدا 

صحابة والتابعين وأئمة الحديع  ونحن بذلا ةعتصمون  وبما كان روى عن السادا ال
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يقوا ب  أبو عبد هلل أحمد بن ةحمد بن حنبل  نضر هللا ونهد   ورفدى درنتد   وأندزا 

ةثوبت  قائلون  ولما خالض قول  ةخالفون  من  اإلةام الفاضل والرئيس الكاةل"
98
. 

لعلد  لدم تدت  لد  فرلدة ليس للغزالي كتاب يصرح بعودت  إل  طريقة السدنة  و

كلا  ولكننا نملا أدلة تؤيد  ذه الحقيقة  لقدد ككرندا سدابقا أن الغزالدي يقطدى فدي أحقيدة 

ةذ ح السلض في الجانح العقد   وأن    ةنداو ةدن اتباعد  واقتفداءه وسدلوك   حيدع 

اعلددم أن الحددق الصددري  الددذ    ةددراء فيدد  عنددد أ ددل البصددائر  ددو ةددذ ح  يقددوا:"

السلض"
99

وبدامخص  النبويدة قدراءا امحاديدعنراه في رخر حياتد  ةهتمدا نددا ب   ولهذا

لحي  البخار "
100

. من ةن شعار السلض ا  تمام بامحاديع النبوية وخالدة كتدح 

غتراب فددي عددالم السددنة النبويددة  فددوراد أن يخددرا ةندد   بدداالغزالددي شددعر الصددحاح  ف

  يقدددوا ابدددن تيميدددة والتصدددوف و عمدددره فدددي الكدددالم والفلسدددفةأفنددد    بعدددد أن سدددليما

ةددى فددرط ككائدد  وتولهدد  وةعرفتدد  بددالكالم والفلسددفة   -الحرانددي:" ولهددذا تجددد أبددا حاةددد

ينتهددي فددي  ددذه المسددائل إلدد  الوقددض   -وسددلوك  طريددق الز ددد والرياضددة والتصددوف

ويحيل في رخر أةره عل  طريقدة أ دل الكشدض"
101

يعتدرف  الحراندي . لكدن ابدن تيميدة

  طريقدة أ دل الحدديع  وةدات و دو يشدغل فدي لدحي  بون الغزالي بعد كلدا رندى إلد

البخددار 
102

. بددل قيددل: ةددات ولددحي  البخددار  علدد  لدددره
103
ويقددوا ابددن كثيددر  .

"والتحفظ للصحيحين  ويقاا إن  ةاا في رخر عمره إل  سما  الحديععن :"
104
. 

  

 الخاتمة
 ذه التحو ت الفكرية والتقلبات المنهجية للغزالي دليل عل  ع مدة فكدره  

وسالةة طويت   ونقاء نيت   فهو لم يتحوا ةن طور إل  طور إل  بعدد قل   وقوا ع

جدا فكريدا فريددا يبددأ بالشدا قناعة ودراسة وتعمق وتفكر  وخالة أن للغزالي ةنه

ةن لم يشا  لم ين ر  وةن لم ين ر لم يبصدر  وةدن لدم يبصدر  أو   حيع يقوا:"

إ  في ا ستقالا"بقي في العم  والحيرا والضالا  و  خالو لإلنسان 
105
. 
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و ذا المنهج دفع  إل  التشكيا في كل شيء  من كلا سيدفع  إلد  التفكيدر 

والبحع والتفتي   عل  يصل إل  الحقيقة  ولعل الدبعب يتصدور  دذا التحدوا ةدن 

الغزالي عيبا أو خلال في المنهج  ليس امةدر كدذلا إطالقدا  فلدو   دذا التحدوا لمدا 

يددة والفلسددفية ندددا  ونقاشددا وحددوارا وردودا  ولمددا ةدد  ةدد  الغزالددي السدداحة الفكر

المكتبات العلمية  ذا الكم الضخم ةن الرسائل والمؤلفات  و دذا التدرا  الثدر بغثد  

قيقدا وسمين  الذ  تركد  الغزالدي دفدى كثيدرا ةدن العلمداء إلد  ا نشدغاا بد  ردا وتح

 ونقدا ونقضا وشرحا وتفسيرا.

 ت عديددا  بددأ بمجداا الفقد  وألدول   ثدم لقد قدم الغزالدي الكثيدر فدي ةجدا

بعلددم الكددالم والفلسددفة  وكددذلا بددالرد علدد  المقلدددا  وأعلددن حربددا علدد  الباطنيددة  

واستقر في نهاية امةر فدي عزلدة غريبدة  وخلدوا ةدى ربد   علد  يلفدي راحدة بداا  

وطمونية نفس  لكن  بعد  ذه العزلة الطويلة عاد إل  التدريس وطلدح العلدم  وألدض 

ابا في  ذا المجداا  وأخيدرا انشدغل بالحدديع النبدو   وةدات ولدحي  البخدار  كت

 .  ةقتفيا طريقة السلض الصال عل  لدره

 

 

 

 


