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 المقدمة

إف اضتمد هلل حنمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من   
، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، يهده اهلل فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو

 كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان. كأشهد أف ػتمدان عبده كرسولو 
  َيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمون[:102آؿ عمراف]. 
 ُهَما يَا أَي َُّها النَّاُس ا َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ت َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

النساء: ]باً رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي تَ َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم رَِقي

1] 
   ُّ َلُك  ْم َأْعَم  اَلُكْم َويَ ْغِف  ْر َلُك  ْم يَ  ا أَي َْ َْ  ِديداً ْ ُيْع  ِل َه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ات َُّق  وا اللَّ  َو َوُقولُ  وا قَ   ْوالً 

ُْوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً   [.70,71األحزاب: ]  ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اللََّو َوَر
 :أما بعد  
ان عريضػػػػأ ُب قلػػػػوب اظتسػػػػلمٌن, بػػػػل كعػػػػ  تػػػػار هم كمواقػػػػ  فػػػػال زالػػػػل قضػػػػيأ الن ػػػػد ت ػػػػًن أشػػػػ ان  

علمػاههم, يتعػػدل ذلػػك إع كاقعهػم كمالػػيهم العلمػػ  كالعملػ , كاضتضػػارم كالسياسػػ  كاالقت ػػادم 
 كاالجتماع . 

كينػػاؿ الن ػػد العلمػػ  مػػن ذلػػك اوػػل األعلػػى, كيتبػػ  منػػو م ػػاف الػػرأس مػػن اصتسػػد, كىػػو ي ػػـو علػػى   
دارىا علػػػػى اتبػػػػاع اضتػػػػل ال اعتػػػػول, كالعػػػػدؿ كا ن ػػػػاؼ ال ال لػػػػم أسػػػػن دينيػػػػأ ع ديػػػػأ منه يػػػػأ مػػػػ

كا جحاؼ, كالتػدليل كالتعليػل ال ػحي  ال الرمػ  بػالتارظ كال نػوف, كالت ػرد ال التع ػم, كالعلػم 
 ال اصتهل....

 كما قاؿ العالمأ ابن ال يم ُب نونيتو:    
 كىواف  مبذمأ الردل    ل ىيى   من يلبسهمامن ثوبٌن  كتعر  
 ثوب التع م بئسل ال وباف  من اصتهل اظتركم فوقوثوب 
 زينل ُّا األعطاؼ كال تفاف  لأو با ن اؼ أفار حي  كحتل  

ٍب يػػػػلٌب الن ػػػػد الع ػػػػدم اظتنه ػػػػ  ُب عػػػػٌن الن ػػػػد العلمػػػػ , كىػػػػو الػػػػذم كافػػػػل الغػػػػًنة علػػػػى الع يػػػػدة   
كمسػػػتمده ال تػػػاب  كا ميػػػاف, كباع ػػػو الن ػػػ  هلل كرسػػػولو صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم كل تابػػػو كللمػػػ منٌن,
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العزيز كالسنأ النبويأ ال حيحأ, كمػا درج عليػو سػل  األمػأ كعلمػاء ا سػالـ ُب مػلثورىم كسػطورىم 
 كمن وؿ أحواعتم. 

فػػػػجذا جػػػػن  عػػػػن ىػػػػذا اظتػػػػنهى بتع ػػػػم, أك اتبػػػػاع ىػػػػول, أك ػتػػػػ  ت ليػػػػد بغػػػػًن ىػػػػدم, أك حتػػػػٌزب   
ال ػػل مػػن يتبعػػو ُب قولػػو كمسػػل و, كت ػػني  مػػذمومٌن... ال. اػػل داعيتػػو كزؿ  ُب نفسػػو كُب قولػػو ك 

 كإف ان  جهالن أك تعاظتا أف يسًن على هنى أىل السنأ كاصتماعأ بدعواه كادعاهو. 
ألجل ىذا كلو كلغًنه تداعل البواعػ,, كحت  ػل اضتاجػات إع ترٌسػم مػنهى أىػل السػنأ كاصتماعػأ   

 .  ُب الن د الع دم خ وصان فضال عن الن د العلم  من حي, العمـو
كال أحسػػن ُب تطبيػػل ىػػذا اظتػػنهى مػػن اسػػتمداده مػػن الػػوح  اللػػري  ُب ال تػػاب كالسػػنأ كاهلل عػػز   

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَ وَّاِميَن لِّلِو ُش َهَداَء بِاْلِقْس ِ  َوالَ َيْر رَِمنَُّكْم كجل ي وؿ ُب آيأ اظتاهدة: }
ِدُلوْا ُى    َو َأق ْ    َرَُّ لِلت َّْق    َوْ َوات َُّق    وْا اللَّ    َو ِإنَّ اللَّ    َو َخِبي    ٌر ِبَم    ا َش    َنقُن قَ     ْوٍم َعلَ    ى َأالَّ تَ ْع    ِدُلوْا اْع    

 [.8{]اظتاهدة: تَ ْعَمُلونَ 
كمن خالؿ األمنوذج العمل  حنتاج تتبع طراهل راسا  العلم من ػت  ػ  العلمػاء ُب تلصػيل ذلػك,   

 كمن ٍب ُب إعمالو كتطبي و.
ا منهى أىل السنأ فيو إرتاالن ب ولو: ))...كىذا شيخ ا سالـ يرسم شلف الن د ك    كىؽت ا يػىتػىعىل لي ًُّىذى

ابىًأ كىالت اًبًعٌنى كىمىٍن بػىٍعدىىي  يًن، ًمنى ال  حى ٍم ًإعى يػىٍوـً اٍلبىاًب أىٍف يػيٍعلىمى أىف  الر جيلى اٍلعىً يمى ُب اٍلًعٍلًم كىالدٍّ
اًد مىٍ ريكننا بًال  نٍّ، كىنػىٍوعه ًمنى اعٍتىوىل اٍلً يىامىًأ، أىٍىًل اٍلبػىٍيًل كىغىًٍنًًىٍم، قى  ٍد َيىٍ يلي ًمٍنوي نػىٍوعه ًمنى ااًلٍجًتهى

، فػىيىٍح يلي ًبسىبىًم ذىًلكى مىا الى يػىٍنبىًغ  اتػٍّبىاعيوي ًفيًو، كىًإٍف كىافى ًمٍن أىٍكلًيىاًء الل ًو اٍلميت ً ٌنى   .اطٍتىًف ٍّ
ا ًإذىا كىقىعى يىً ًني    ًيدي تىٍ وًيمى ذىًلكى اٍلًفٍعًل كىاتػٍّبىاعىوي عىلىٍيًو،  كىًمٍ لي ىىذى نىأن ًلطىاهًفىتػىٌٍنً: طىاهًفىأه تػيعى ٍّميوي فػىُتي ًفتػٍ

ٍونًًو ًمٍن أىٍىًل اصتٍىن   يىًتًو كىتػىٍ وىاهي، بىٍل ُب ًبرًٍّه كىكى نًًو ًأ، بىٍل ُب ًإميىاكىطىاهًفىأه تىذيم وي فػىتىٍ عىلي ذىًلكى قىاًدحنا ُب ًكالى
ٍيًن الط رىفػىٌٍنً فىاًسده. ميىاًف. كىًكالى ىىذى  حىَّت  ختيٍرًجىوي عىًن اٍ ً

ا. كىمىٍن سىلىكى طىرً    يلى كىاطٍتىوىارًجي كىالر كىاًف ي كىغىيػٍريىيٍم ًمٍن ذىًكم اأٍلىٍىوىاًء دىخىلى عىلىٍيًهمي الد اًخلي ًمٍن ىىذى
اًؿ عى  مى مىٍن يىٍستىًحل  التػ   ، ااًلٍعًتدى هي، كىأىٍعطىى اضتٍىل  حى  وي، فػىيػيعى ٍّمي اضتٍىل ، كىيػىٍرحىمي اطٍتىٍللى ب وي كىكىاالى ٍعً يمى، كىأىحى

، كىَييىم  ًمٍن  كىيػىٍعلىمي  ـ ، كىيػي ىابي كىيػيعىاقىمي ، فػىييٍحمىدي كىييذى أىف  الر جيلى اٍلوىاًحدى تى يوفي لىوي حىسىنىاته كىسىيٍّئىاته
فنا لًٍلاىوىارًًج كىاٍلميٍعتىزًلىًأ كىمىٍن   ي ًمٍن كىٍجوو.كىٍجوو كىيػيبػٍغى  ا ىيوى مىٍذىىمي أىٍىًل الس ن ًأ كىاصتٍىمىاعىًأ، ًخالى ىىذى

ا ُب مىٍوًلًعوً   .(1)((كىافػى ىهيٍم. كىقىٍد بيًسطى ىىذى
                                                           

 (.4/543): ""ِٕٙبط اٌسٕخ إٌج٠ٛخ فٟ ٔمغ والَ اٌش١ؼخ ٚاٌمذس٠خ (1)
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يأ ُب ىذا إذا ت رر ىذا فجنو من اظتعلـو عند علماء أىل السنأ كاصتماعأ دتيز شيخ ا سالـ ابن تيم  
 ال دد كىو اظتنهى الن دم العلم  علميان كع ديان, كتلصيالن كتفريعان..

ألجل ىذا ف د تلملل ُب تاريخ اظتسلمٌن العلم , كُب شواىده الن ديأ, فرأيل شيخ ا سالـ   
تناكؿ علمٌن بارزين بالن د العلم  الع دم ك ًنان, كأطرامها عديدان, كنوع  ال الـ فيهما بسطان 

 مان, كمها: ع ي
 ا ماـ أبو حامد الغزايل.  -1
 كالليخ أبو عبد اهلل الفار الرازم.   -2
ككالمو كمناقلاتو كردكده على ال اين أك ر منو على األكؿ, فاخُتت مدارسػأ كالمػو كن ػده لللػيخ   

أيب حامػػد ػتمػػد بػػن ػتمػػد بػػن الغػػزايل لي ػػوف عنوانػػان ظتػػنهى حػػرمن بالبحػػ, كالػػدرس مػػن منػػاىى أىػػل 
اصتماعػػػأ ُب ن ػػػد اظتاػػػال , بعيػػػدان عػػػن ال لػػػم كالتع سػػػ , كاضتيػػػ  كالتال ػػػ ... ف ػػػاء ىػػػذا السػػػنأ ك 

 البح, منت مان ُّذه اظت دمأ. 
 ٍب تعري  موجز با ماـ الغزايل.  -
 ٍب دتهيد مرحل  تار   ع دم: ُب دخوؿ اظتذىم األشعرم على ال وفيأ. -
 حامػػد الغػػزايل مب وثػػأ مػػن خػػالؿ ٍب جػػاءت اظتعػػاع العامػػأ ُب ن ػػد شػػيخ ا سػػالـ ل مػػاـ أيب -

 سبعأ مباح,:
 : مذىم الغزايل ُب االعت اد كمنه و فيو.المبحث األول  -1
 : اظتراحل اليت مر  ُّا أبو حامد الغزايل. المبحث الثاني  -2
 : اظت ادر اليت أثرت جليان على أيب حامد الغزايل.المبحث الثالث  -3
  كتم أيب حامد الغزايل.: تعري  شيخ ا سالـ لبع  ما ُبالمبحث الرابع  -4
 : ن د كتاب "إحياء علـو الدين".المبحث الخامس  -5
 : ن د العلماء ل تاب "إحياء علـو الدين".المبحث السادس  -6
 : اعتذار شيخ ا سالـ أليب حامد الغزايل كحتسٌن بع  أجوبتو.المبحث السابع  -7
كسػػاهالن ظتػػوالم كإعتػػ  حسػػن  حامػػدان ريب جػػل  كعػػال, كم ػػليان علػػى رسػػولو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم,  

ال  ػػػػد, كسػػػػالمأ السػػػػبيل, كع ػػػػيم النػػػػواؿ, ككػػػػره العفػػػػو, كالن ػػػػ  لػػػػو سػػػػبحانو كل تابػػػػو كلرسػػػػولو 
 كاظتسلمٌن كعامتهم. 

 فما كاف فيو من حل كصواب فهو ػت  توفيل كتسديد, كىدايأ من ريب كحده ال شريك لو.  
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 , كمن ذلك. كما كاف غًن ذلك فمين كمن الليطاف كأعوذ باهلل منو 
كاظتن ػػ  يهػػم خطػػل اظتاطػػ,  صػػابتو, كسػػيئاتو ضتسػػناتو, فهػػذه سػػنأ اهلل ُب عبػػاده جػػزاءن كثوابػػان,  

 كاضتل ق دت كاطتًن أردت كال حوؿ كال قوة إال باهلل, ىو حسيب كنعم الوكيل.
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 (1)موجز ترجمة الشيخ أبي حامد الغزالي

بال يل الذاهع, كاللهرة رزتو اهلل ليل من العلماء الليخ أبو حامد الغزايل مع عدد قح     
 الواسعأ, كالعنايأ بُتارتهم كعلومهم كم لفاهتم قدميان كحدي ان. 

كما ىذه ال لمات باليت ت دم ح و أك بعضو, كل ن ال بد من ا شارة إع ش ء ؽتا يعرؼ بو   
  التوفيل. أبو حامد عينان كحاالن! كىذا ىو اظت  ود من ىذا ا جياز كاهلل كيل

 ػػػػ بتلديد  فهو الليخ البحر اظت ن  اظتتوقد ذكاءن أبو حامد ػتمد بن ػتمد الطوس  الغز ايل
 الزام نسبأ إع صنعأ الغزؿ, كبتافيفها نسبأ إع قريأ غزالأ ػػػػ, اظتل م حب أ ا سالـ. 

 ( كعمره ستن كستسوف سنأ505ىػ(, كتوُب ُّا سنأ )450كلد مبدينأ طوس سنأ ,)ىػ . 
  (, كالزمو, كمنو أخذ 478درس على رتاعأ, أشهرىم أبو اظتعايل اصتويين إماـ اضترمٌن )ت

  , كقد تلثر بو ك ًنان, كىذا من دالهل أثر الليوخ!اظتذىم األشعرم
  تويل التدرين ُب أشهر مدارس ع ره كمراكز العلم فيو, كى  اظتدرسأ الن اميأ, اليت أنللىا

 . نل ىذه اظتدارس ػتالن نلر األشعريأ, حي, كاالوزير ن اـ اظتلك
  ارحتل من بلده إع نيسابور كالعراؽ كم أ كاظتدينأ, ٍب اللاـ كبيل اظت دس, ٍب بغداد سنأ

 ىػ(, ٍب نيسابور, فرجع بعدىا إع طوس, كتوُب ُّا. 499)
 " كُب المستعفى, كأمهها "ؿ", كُب األصو الوجيزلو الت اني  اظتلهورة ُب الف و, منها ,"

", كُب الفضائَ" كغًنه, كُب الرد على الباطنيأ "االقتعاد في االعتقاديدة األشاعرة "ع 
", كسيلٌب ال الـ عليو إف إحياء علوم الدينالزىد كالسلوؾ أحفل كتبو مادة كأشهرىا "

 شاء اهلل. 
  ,ح ل أليب حامد الطراب نفس  كبًن أثر ُب مراحلو اظتتعاقبأ ُب: فلسفتو, ع يدتو

 سنٌن.  10كو, حَّت اعتزؿ كت وفو كسلو 
                                                           

رٕبٚي رشعّخ اٌغضاٌٟ عّغ ِٓ اٌّزشع١ّٓ فٟ وزجُٙ, ِٚٓ أعٛد٘ب: "س١ش أػالَ إٌجالء"  (1)

س٠خ اإلسالَ", ٌٗ فٟ اٌغضء اٌّخطٛؽ, ٚ"ؽجمبد اٌشبفؼ١خ" (, ٚ"رب346-19/322ٌٍز٘جٟ )

(, 306-291ٌٍؾبفع اثٓ وض١ش ـــ ِخطٛؽ, ٚ"رج١١ٓ وزة اٌّفزشٞ" ٌٍؾبفع اثٓ ػسبوش )

(, 245-2/242) , ٚ"ؽجمبد اٌشبفؼ١خ" ٌإلسٕٛٞ(289-6/191ٚ"ؽجمبد اٌشبفؼ١خ" ٌٍسجىٟ )

ضاٌٟ ٚاثٓ ر١ّ١خ", ٚأٌٚٙب اٌزٞ ٘ٛ ثٍسبْ (, ٚ"ِمبسٔخ ث١ٓ اٌغ53-1/6ٚ"إرؾبف اٌسبدح اٌّزم١ٓ" )

(. وّب 16( ِٚب ثؼذ٘ب, ٚ"لبْٔٛ اٌزأ٠ًٚ" ٌٗ فٟ ص )76ٔفسٗ وزبثٗ "إٌّمز ِٓ اٌؼالي" ص)

 ....اٌخػمذ ِؤرّش ػٓ اإلِبَ اٌغضاٌٟ ٚعٙٛدٖ اٌؼ١ٍّخ
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 كىو األطوار األربعأ اليت مر  عليها أبو حامد رزتو اهلل, كى : :مراحل تنقلو 
 األشعريأ.  -1
 الفلسفأ.ٍب  -2
 كالت وؼ. -3
 الرجوع إع اضتدي,, حي, مات كصحي  الباارم على صدره!ٍب   -4
 ؛ كالفار تلخرين منهمأبو حامد الغزايل ركن ُب مذىم األشاعرة, كعليو التعويل عند اظت

كبسببو ح ل تطور ُب مذىم األشاعرة ُب مواجهأ االجتاىات الفلسفيأ,  ,(1)الرازم
 م ابل التافي  ُب مواجهأ اظتعتزلأ اصتهميأ.

  يعت  أبو حامد الغزايل كأبو ال اسم ال لًنم مها من أدخال اظتذىم األشعرم ظتذىم
 الت وؼ كذلك ُب ال رف اطتامن اعت رم!

   كعتذا دخل عليو ما دخل من  ,(2)ح بلنو مزج  البضاعأ ُب اضتدي,كىو رزتو اهلل صر
 الغلط ع ديان كمنه يان كحدي يان كسلوكيان.

رزتو اهلل أبا حامد, كعاملو بعفوه, كسُت عليو عيوبو, كجتاكز عنو برزتتو, كأدخلو جنتو بعفوه,   
 . آمٌن. سلمٌنكلنا كلعلماهنا كصتميع اظت كب احل عملو, كرتعو ُّا مع سلفو ال اضتٌن

 
                                     

 

 

 

 

                                                           

ٚألعً ٘زا وض١شاً ِب ٠زوشّ٘ب اٌش١خ اثٓ ر١ّ١خ فٟ ثبة اٌظفبد خظٛطبً ٚاٌشاصٞ ِؼطٛفبً  (1)

 .ػٍٝ أثٟ ؽبِذ فٟ ِٛاػغ ػذ٠ذح ِٓ ِٕبلشبرّٙب وزجٗ؛ فزأٍِٗ

ذ ثٙزا 35/176(, ٚأظش: "ِغّٛع اٌفزبٜٚ" )16فٟ وزبثٗ "لبْٔٛ اٌزأ٠ًٚ" ص ) (2) (؛ فئٔٗ لؼَّ

 .لبػذح فٟ أثٟ ؽبِذ ٚأِضبٌٗ إرا سدٚا إٌظٛص أٚ ؽشفٛ٘ب
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 :في دخول األشعرية على العوفية تمهيد     

ىو اظت سن  (ىػ330اظتتوَب سنأ )إف من اظتعلـو أف الليخ أبا اضتسن عل  بن إشتاعيل األشعرم   
 طواهفهم.  اضت ي   ظتذىم األشاعرة, كإليو تنتسم

اظتعتزلأ ربيبان بعدة أطوار حي, نلل ردحان من الزمن ُب أحضاف حياتو  أبو اضتسن خالؿ كقد مر    
 عند أيب عل  اصتيب اه  زكج أمو, ٍب تلميذان كمنااران عتم حنوان من أربعٌن سنأ. 

 ., ُب اَّالن كالنوادم كالت اني كهتافتهم, كن د مذىبهم, مبينان عورىم حَّت رجع بعدىا عن االعتزاؿ  
ب ُب ال وؿ بنف  ال فات ا عتيأ االختياريأ, ل نو تل    مذ   ىم عبد اهلل بن سعيد بن كيال 

من أصوؿ اظتعتزلأ كدليل األعراض كحنوه حَّت عاد ُب آخر حياتو عن ىذا كب يل عنده بعضان 
اللهًن:  اظتذىم, كرجع إع جادة أىل السنأ كاصتماعأ ح ان, أتباع السل  ال احل, كأل  كتابو

 كل ن رجوعو رزتو اهلل ع ي ن بعد ذلك رجوعان ػتضان حي, ب يل ".الديانة اإلبانة عن أصول"
اظتعتزلأ, ٍب ال البيأ, كإف كاف  ُب مذىيب من عمره اليت طواىا نتي أ السنٌن ال  ًنة شواهم قليلأ
عند ذكر ع يدتو أنو على ع يدة ا ماـ أزتد بن  "اإلْالميين مقاالت"ك "ا بانأ"قد صرح ُب 
كل ن ما ينبغ  مالح تو أف أبا اضتسن انلغل ُب طوره ال اين كىو كالبيتو  له مبا قاؿ بو!حنبل, كقاه

الذم عيرؼ .كىو , كالت عيد ظتذىبو ُب نف  ال فات االختياريأ عن اهللمناارهتمبالرد على اظتعتزلأ ك 
  .بعدي مبذىم األشاعرة, حي, استمرت اظتناكءة بٌن اظتعتزلأ كاألشاعرة عدة قركف بعده

 نالحظ ُب ت اني  أهمأ األشاعرة ُب الع يدة ردكدىم كمناقلاهتم للمعتزلأ ك ًنان جدان.  جر اءكاك 
يعت كف األشاعرة كاضتالأ ىذا سيما ككاف لعداكة اللديدة بٌن اظتذىبٌن, الكى  اليت أذترت ا  

االعتزاؿ كالسنأ ُب م ابل أىل أنفسهم اظتدافعٌن عن أىل السنأ كاصتماعأ, كعن حوزة ال تاب 
 كاظتت لمٌن عنهم. (1)كعتذا يعىد كف أنفسهم أىل السنأ كاصتماعأ

                                                           

شسٖ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ فمؾ, ٌٚٙزا وبْ ش١خ ُ ٌُٙ ٘زا االٔزسبة ٚرج١ٕٗ, ٌٚىٓ ٌٗ ِب ٠جسٍَّ ِٚغ أٔٗ ال ٠   (1)

أً٘ اٌسٕخ فٟ ِمبثً اٌّؼزضٌخ ٚاٌغ١ّٙخ ٚاٌشافؼخ, ؽ١ش لبي فٟ ث١بْ رٍج١س اٌغ١ّٙخ ِغ اإلسالَ ٠ؼذُ٘ 

فٟ والُِٙ ِٓ األدٌخ اٌظؾ١ؾخ ِٚٛافمخ اٌسٕخ ِب ال ٠ٛعذ فٟ والَ ػبِخ اٌطٛائف, ))ٚإْ وبْ : 2/87

ِٓ أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ ػٕذ سٕخ ٚاٌغّبػخ ٚاٌؾذ٠ش, ُٚ٘ ٠ؼذْٚ فئُٔٙ ألشة ؽٛائف أً٘ اٌىالَ إٌٝ اٌ

فٟ اٌجالد اٌزٟ ٠ىْٛ أً٘ اٌجذع ُ٘ أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ إٌظش إٌٝ ِضً اٌّؼزضٌخ ٚاٌشافؼخ ٚغ١شُ٘, ثً 

ٚٔمذ ش١خ اإلسالَ أثب إسّبػ١ً اٌٙشٚٞ ٌّب ثبٌغ فٟ رُِٙ,  .ٚاٌشافؼخ ٚٔؾُٛ٘((ا٘ـ ف١ٙب ُ٘ اٌّؼزضٌخ

س ثأٔ   .(6/55ٚ 8/230ٗ األشؼش٠خ ألشة اٌطٛائف إٌٝ أً٘ اٌسٕخ وّب فٟ "اٌفزبٜٚ" )ٚلشَّ

َّّٟ األشبػشح ثأً٘ اٌسٕخ ال ٠ؼٕٟ أُٔٙ ُ٘ أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ فٟ وً ؽبي, ثً ُ٘ فٟ اٌٛالغ  ٌٚىٓ رس

 ١ٌسٛا أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ ؽمبً ٚطذلبً, فال ٠ سٍُ ٌُٙ ٘زا االٔزسبة ٚال ٠ زٕبصي ٌُٙ ف١ٗ!
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ككاف أف احتدت الوجهأ بٌن ال البيأ كأيب اضتسن األشعرم ُب مواجهأ اظتعتزلأ, مع سبل ال البيأ   
ُب مسللأ كالـ اهلل, اليت تابع فيها ى الء رتاعات من العلماء  الزمين ُب ىذه اظتواجهأ, كالسيما

الة الكيالنية"كغًنىم, كُب ىذا ي وؿ شيخ ا سالـ ُب ابلأ اضتن ))ككاف أيضان قد نبغ ُب  :"الْر
من ال البيأ كحنوىم, أتباع أيب ػتمد عبد اهلل بن سعيد بن   [ا ماـ أزتد]أكاخر ع ر أيب عبد اهلل 

مأ رد فيها على اصتهميأ اظتعتزلأ كغًنىم, كىم من مت ل كالب الب رم, الذم صن   م نفات
 ال ٍّفاتيأ. 

كطري تو مييل فيها إع مذىم أىل اضتدي, كالسنأ, ل ن فيها نوع من البدعأ, ل ونو أثبل قياـ   
ال فات بذات اهلل كع ي بل قياـ األمور االختياريأ بذاتو, كل ن لو ُب الرد على اصتهميأ ػػػػ نفاة 

بو فضلو ُب ىذا الباب, كإفساده ال فات كالعلو ػػػػػ من الدالهل كاضت ى كبسط ال وؿ ما بٌن  
من األدلأ كاطتطاب, كصار ما ذكره معونأ كن ًنان كختلي ان من  ظتذاىم نفاة ال فات بلنواع

الذين أثبتوا  ظتن جاء بعده من ىذا ال ن شبههم ل  ًن من أكيل األلباب, حَّت صار قدكة كإمامان 
عتم الفاسدة, اليت أكجبل فساد بع  ال فات كناقضوا نفاهتا, كإف كانوا قد شركوىم ُب بع  أصو 

 ما قالوه من جهأ اظتع وؿ, كؼتالفتو لسنأ الرسوؿ.
ككاف ؽتن اتبعو اضتارث اواسيب, كأبو العباس ال النس , ٍب أبو اضتسن األشعرم, كأبو اضتسن بن   

مهدم الط م, كأبو العباس الضبع , كأبو سليماف الدمل  , كأبو حاًب البسيت, كغًن ى الء 
 , اظتتل بٌن بن ار أىل اضتدي,. ظت بتٌن لل فات اظتنتسبٌن إع السنأ كاضتدي,ا
كسلك طري و ابن كالب ُب الفرؽ بٌن ال فات الالزمأ كاضتياة كال فات االختياريأ, كأف الرب   

دكف ال اين, ك ًن من اظتتلخرين: من أصحاب مالك كاللافع  كأزتد: كالتميمٌن أيب  ي ـو بو األكؿ 
الفضل اليت ذكر يم  كابن ابنو رزؽ اهلل التميم , كعلى ع يدة مالتميم  كابنو أيب الفضل التاضتسن 

 ع يدة أزتد اعتمد أبو ب ر البيه   فيما ذكره من مناقم أزتد ُب االعت اد.  أهنا
ككذلك سلك طري أ ابن كالب ىذه أبو اضتسن بن ساع كأتباعو الساظتيأ, كال ال  أبو يعلى   

, كأيب الوليد الباج , ابن ع يل, كأيب اضتسن الزاغوين, كى  طري أ أب اظتعايل اصتويينكأتباعو: ك
 كال ال  أيب ب ر ابن العريب كغًنىم, ل نهم افُتقوا ُب ال رآف. 
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كا ماـ أزتد بن حنبل كغًنه من أهمأ السنأ كانوا َيذركف عن ىذا األصل الذم أحدثو ابن    
ىو سبم حتذير ا ماـ أزتد عن اضتارث اواسيب كحنوه من كالب, كَيذركف عن أصحابو, كىذا 

 .(1)((اىػال البيأ
كمع ىذا انتلر اظتذىم األشعرم بعد أيب اضتسن بسرعأ ُب البالد ا سالميأ كالسيما اظتلرؽ   

ا سالم  منها, ككاف عتذا االنتلار عدة أسباب أرادىا البارم سبحانو كتعاع, منها, ما ذكره 
 ابن تيميأ ُب قاعدة ُب أف ال رآف كالـ اهلل, حي, قاؿ: شيخ ا سالـ 

  ك رة اضتل الذم ي ولوف, كاهور األثارة النبويأ عندىم.   -1
لبسهم ذلك مب ايين ع ليأ, بعضها موركث عن ال ابئأ, كبعضها ؽتا ابتدع ُب ا سالـ,  -2

رة النبويأ ما ُب ذلك من اللبهات عليهم, كانهم أنو ع مي ن الت مسكي باألثاكاستيالء 
 من أىل الع ل كالعلم إال على ىذا الوجو. 

 لع  األثارة النبويأ الدافعأ عتذه اللبهات, كاظتولحٍّأ لسبيل اعتدل عندىم.  -3
 الع ز كالتفريط الواقع ُب اظتنتسبٌن إع السنأ كاضتدي,:   -4
 تارة يرككف ما ال يعلموف صحتو. -
إال أماين, كيعرلوف عن بياف داللأ كتارة ي ونوف كاأليميٌن الذين ال يعلموف ال تاب  -

 .(2)على ح اهل األمورال تاب كالسنأ 
دعاتو كتلييد  ,اظتتم ل ُب تبين بع  الوزراء كالوالة لو دعم قوة السلطاف للمذىم األشعرم  -5

زتل ككما كت ريبهم كالعنايأ ُّم, كما سيلٌب ُب منوذج الوزير ن اـ اظتلك,  ,كعلماهو
 .غًنهكذا , ك (3)دة األشاعرةيعنو ػػػػ الناس على ع  صالح الدين ػػػػ عفا اهلل

 تبين ك ًن من أتباع اظتذاىم الف هيأ للمذىم كالدعوة إليو كالسيما عند اللافعيأ  -6
 .(4)فهو فيهم كال  جل  كمتلخرم اظتال يأ 

                                                           

 (.368-12/366ٓ اٌى١ال١ٔخ ػّٓ اٌفزبٜٚ )ِ (1)

 .ِٓ اٌّغّٛع 12/33فٟ أٚي  (2)

 , ِغ ِؾّذرٗ فٟ إخفبء اٌشفغ ِٓ ثالد ِظش!2/343 "اٌخطؾ"وّب ٔمٍٗ اٌّمش٠ضٞ فٟ  (3)

 .62-1/43ٚأظش اٌشسبٌخ اٌٛاػؾخ 

 .504-2/496 "ِٛلف اثٓ ر١ّ١خ ِٓ األشبػشح" أظش ٌؾ١ض١بد ٘زٖ األسجبة (4)
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اللافع  ظتعت د األشاعرة عتو من أقول األسباب ُب إف ىذا التبين من أتباع اظتذىم 
األشعرم, ل وة اظتذىم اللافع  كانتلاره الواسع كك رة اظتنتسبٌن إليو, ذيوع اظتذىم 

  عند األحناؼ! كقل م ل ذلك ُب اظتذىم اظتاتريدم
أبي مداخلأ اظتذىم األشعرم للت وؼ ُب ال رف اطتامن من اعت رم خت ي ان, بواسطأ:   -7

اليت أكسبل ال وفيٌن األشعريٌن! ىذه اظتداخلأ  القاْم القشيري وأبي حامد الغزالي
 كما أكسبل انتلاران كذيوعان ُب كسطهم!  اظتذىم األشعرم نفوذان 
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 :أبي حامد الغزاليلإلمام معالم نقد شيخ اإلْالم    
, ل نو مع ىذا لين مع ومان, أبو حامد إماـ ملهور,    كمتوقد ذكاءن, سهلل عليو ك ًن من العلـو

يدة, كما من شرط العاع أف ال  ط,, فما كاف منها باجتهاده؛ كقد ذكر العلماء لو أخطاءن عد
ذر منو مبنهى عدؿ كعلم كأدب  فهو ملجور عليو, معذكر فيو, كاهلل يغفر لو, كمن اظتهم بياف ما َيي

 كن   للماال  كاألمأ.
كالـ الليخ العاع الناقد شيخ ا سالـ ابن   من (1)كأحسن ما يناسم ىذه اضتاؿ تتبع ما تيسر  

 تيميأ ػػػػ كىو من ىو ُب فهمو كعلمو كإن افو كعدلو ػػػػػ ُب ن د حاؿ الليخ أيب حامد رزتهما اهلل. 
كلذا سلكرد قولو رزتو اهلل الداؿ على اظت  ود دكف تطويل جيمع كل م التو عن الغزايل, كألف   

 اظت اـ ي تف  بالن ل الواحد اصتامع إف شاء اهلل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ومنهرو فيو:االعتقاد في  الغزالي مذىبالمبحث األول:   

من ريو, كعتذا ك ًنان ما يذكره شيخ كبار ا ماـ أبو حامد الغزايل من أعمدة اظتذىم األشعرم ك   
 :(1)(48-1/47ا سالـ ُب عداد من ريهم؛ كما ي وؿ ُب "االست امأ" )

                                                           

غ١شٖ ِّٓ ٘ٛ ػٓ اٌغضاٌٟ ٚ ٓ اإلِبَٚإفشاد ِب ف١ٙب ػ اثٓ ر١ّ١خ ْ ٔخً رأ١ٌف اٌش١خ٘زا, ٚإ (1)

١ىْٛ ٌِضٍٗ أٚ ألً أٚ أوضش ِٕٗ ٌؼًّ ع١ًٍ وض١ش اٌفبئذح, ٌٚٛ فٟ ٔمذ اٌش١خ ٌُٙ, ٚو١ف١زٗ, ِٕٚٙغٗ. 

ٔجشاسبً ٌطالة اٌؼٍُ, ٚأّٔٛرعبً فٟ ٔمذ ِخبٌفٟ أً٘ اٌسٕخ ػٍٝ سٕٓ اٌؼذي ٚاإلٔظبف, ٚثسّذ 

ِٕٙظ اٌسٍف اٌظبٌؼ فٟ ٔمذ اٌّخبٌف ٚإٔظبفٗ, ٚإٔضاٌٗ  ٌزؾشٞ ٚاٌزٛف١ك, ِّب ٠ؾمك رطج١مبً ا

ٚثٙزٖ إٌّبسجخ أش١ش ثٙزا ِٛاػ١غ ٌطٍجخ اٌؼٍُ فٟ األؽبس٠ؼ اٌؼ١ٍب, ِغ شؼِّ  اٌّىبْ اٌالئك ثٗ.

 ِٛاػ١غ رخظض اٌؼم١ذح ٚاًٌٍّ ٚاٌّزا٘ت ػٕذُ٘!
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ا اٍلبىاب كىذىًلكى أىف طواه   ))   ـ من اٍلميٍعتىزلىأ كىًبًنىة من أىلف ل ميًهٌم عىً يم اٍل در ُب ىىذى  ...اٍل ىالى
 كأىب حىاًمد]ىو اصتويين[ كأىب اظتعاع ]ىو الباقالين[ شعريأ كال الى أىىب ب ر كىمن اتبعهم من األ

ـ ال ًذم يسمونو أصيوؿ الٌديناكالرازم كىمن  ]ىو الغزايل[ , تبعهم من اٍلفي ىهىاء يع موف أىمر اٍل ىالى
قطعيأ, كيوىنوف من أمر الف و الذم ىو معرفأ أح اـ األفعاؿ, حَّت جيعلوه من  مسىاهًلوفي علوف 

 اىػ. ((باب ال نوف ال العلـو
, كعلى ت انيفهم مع أيب ىم أشهر رجاالت اظتذىم األشعرم كأساطينواظتذكوركف كى الء األربعأ 
 اظتاتلفأ. ت ـو أصولو كقواعده, كمن ٍب تطوره كتوسعو ُب أبواب االعت اد اضتسن األشعرم

لمن أعالـ ال فاتيأ ال الميأ مع ابن كالب كأتباعو,  أبا حامد الغزايل كالليخ كذلك يعد    
 (:1/324الع ل كالن ل" )درء تعارض في وؿ ُب "

))... قلل: ىذا جواب رتهور ال فاتيأ ال الميأ ػػػػ كابن كالب كاألشعرم كأصحاُّما ػػػػ, كبو   
ظتعايل كالتميميوف من أصحاب أزتد كال ال  أبو يعلى كابن ع يل جييم ال ال  أبو ب ر كأبو ا

", كزي فو عليو ابن رشد اضتفيد, كبو تهافت الفالْفةكابن الزاغوين كأم اعتم, كبو أجاب الغزايل ُب "
  أجاب اآلمدم, كبو أجاب الرازم ُب بع  اظتوالع...(( اىػ.

 ُب ال فات الذين كقعوا ُب احنراؼ ال فاتيأ اسم َّموع اظتت لمٌن ": معطلَ "العفاتية 
 , كإف كاف قد يلمل عمـو اظت بتٌن لل فات!فيها بالتلكيل كالتفوي  مع ا ثبات

كرتهور ال فاتيأ م طل  على أىل التلكيل لبع  ال فات من ال الميأ كأتباعهم, كعتذا جاء   
((؛ فهم من سار على ثالث نسخ من ؼتطوطأ "الدرء" ى ذا: ))... رتهور ال فاتيأ ال البيأ ُب

طري أ عبد اهلل بن سعيد بن كالب ُب تلكيل ال فات االختياريأ خ وصان؛ كليب اضتسن األشعرم 
 كأتباعو من اللافعيأ كمن تلثر ُّم من اضتنابلأ ؽتن عددىم الليخ.

( على أف تلكيالتو مع غًنه من األشاعرة ى  4بل نص  الليخ ُب "الفتول اضتمويأ ال  ل" ظ)  
 تلكيالت بلر اظتريس  اظتعتزيل.  عٌن
 أيب اظتعايل ُب زمانو كأبو حامد ُب األصل أشعرم, أخذ اظتذىم األشعرم عن شيخ اظتذىم  

, ل ن زاد عليو بجدخالو الفلسفأ فيو, كن لو من مواجهأ اظتهذب األشعرم للمعتزلأ إع اصتويين
 مواجهأ الفالسفأ ٍب ن لو بعد ذلك كأدخلو إع الت وؼ.

                                                                                                                                                                                 

 : تنبيه (1)

 اٌؼجذ اٌفم١ش! رٛػ١ؼ ث١ٓ ِؼىٛفز١ٓ ]  [ فٙٛ ِٓ ِٓب وبْ فٟ أصٕبء إٌمٛي ِ    
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(: ))... كأبو حامد تارة ي بل ال فات الع ليأ متابعأ 5/249ؿ شيخ ا سالـ ُب "الدرء" )قا  
لألشعرم كأصحابو, كتارة ينفيها أك يردىا إع العلم مواف أ للمتفلسفأ, كتارة ي  , كىو آخر 

 أحوالو, ٍب يعت م بالسنأ, كيلتغل باضتدي,, كعلى ذلك مات(( اىػ.
عرة ى  ال فات اليت ت بل بطريل الع ل؛ حي, أثبتها الع ل كال فات الع ليأ عند األشا  

 العلمك اإلرادةك البعرك السمع :عندىم, كال فات السبع اظتلهورة عندىم, كى  صفات
 . القدرةك الكالمك الحياةك
 كال فات اليت ال ي بتها الع ل ال ري  ػػػػ بزعمهم ػػػػ ينفوهنا؛ كاالستواء كالنزكؿ.  
 الن ل بياف أصل مذىبو الذم عليو نلل.  كاظت  ود من ىذا  
 . ال الـ عليها عند ال الـ على اظتراحل اليت مر  ُّا أبو حامد الغزايلأما مراحلو كأطواره, فسيلٌب  
كشيخ ا سالـ رزتو اهلل ي فو بلنو من أهمأ اصتهميأ النفاة, أم: جهميأ األشاعرة, كرمبا كصفو   

    .(1)كع اصتهميأ اوضأ اظتعطلٌن لألشتاء كال فاتبلنو من فركع اصتهميأ ػػػػ من فر 
تزلأ عكمعلـو أف أهمأ اصتهميأ النفاة كاظت(: ))31-7/29ُب "الع ل كالن ل" ) شيخ ا سالـ قاؿ  

كأم اعتم، من أبعد الناس عن العلم مبعاين ال رآف كاألخبار كأقواؿ السل ، كجتد أهمتهم من أبعد 
كالسنأ، كإمنا عمدهتم ُب اللرعيات على ما ي نونو إرتاعان، مع ك رة الناس عن االستدالؿ بال تاب 

خطئهم فيما ي نونو إرتاعان، كلين بجرتاع، كعمدهتم ُب أصوؿ الدين على ما ي نونو ع ليات، 
كى  جهليات، السيما م ل الرازم كأم الو، الذين مينعوف أف يستدؿ ُب ىذه اظتساهل بال تاب 

ده ُب كتم أهمأ النفاة، م ل أيب اضتسٌن الب رم كأم الو، كم ل أيب كاعت  ذلك مبا جت, كالسنأ
 ((...حامد، كالرازم، كأم اعتما

إع قولو: ))ككذلك الغزايل كالرازم كأم اعتما من فركع اصتهميأ ىم من أقل الناس علمان   
دي,, حَّت باألحادي, النبويأ كأقواؿ السل  ُب أصوؿ الدين كمعاين ال رآف, كفيما بلغوه من اضت

 إف ك ًنان منهم ال ي ن أف السل  ت لموا ُب ىذه األبواب(( اىػ.

                                                           

 أطٕبف اٌغ١ّٙخ فٟ والَ ش١خ اإلسالَ صالصخ:  (1)

 اٌغ١ّٙخ اٌّؾؼخ ُٚ٘ اٌغُٙ ثٓ طفٛاْ ٚأرجبػٗ, ُٚ٘ اٌّشعئخ اٌّؾؼخ. -1

 ٔفبح اٌظفبد فمؾ. -ع١ّٙخ اٌّؼزضٌخ -2

 .ع١ّٙخ األشبػشح ٚاٌّزى١ٍّٓ, ٔفبح ثؼغ اٌظفبد -3
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  ,ىذا كأبو حامد الغزايل ىو أكؿ من أدخل منطل الفالسفأ ُب أصوؿ اظتسلمٌن كخلطو ُّا
كعتذا ت لم عليو علماء اظتسلمٌن, نص  عليو شيخ ا سالـ ُب "ن يحأ أىل ا مياف ُب الرد 

 (.9/231َّموع" )على منطل اليوناف", ُب "ا
كالذم دخل على أيب حامد أيضان ؽتا تطرؽ بعد ذلك إع ع يدتو كمنه و خلطو أقولأ الفالسفأ   

من ال تاب كالسنأ, حَّت قاؿ فيو  كمناى هم كحدكدىم باألحادي, كاظتعاين اللرعيأ اظتستمدة
 (: 132-1/131شيخ ا سالـ ملبهان لو, كما ُب "الدرء" )

"داللأ اضتاهرين", كىو ُب يهود كليب حامد الغزايل  صاحم (1)ى بن ميموف))... حَّت إف موس  
 ُب اظتسلمٌن, ميزج األقواؿ النبويأ باألقواؿ الفلسفأ, كيتلكعتا عليها...((.

صر ح ُب كتابو  كأبو حامد الغزايل ُب غتاؿ البح, كاظتناارة كاصتدؿ لين لو منهى ػتدد, حي,  
 ف اؿ:  ( بذلك68"هتافل الفالسفأ" ظ )

تارة مذىم اظتعتزلأ, كأخرل مذىم ال راميأ, كطوران مذىم الواقفأ, كال انته  ))... فللزمهم   
 ذابان عن مذىم ؼت وظ((.

))كعتذا جتد أبا حامد ُب مناارتو (: 1/163ىذا قاؿ شيخ ا سالـ ُب "الع ل كالن ل" )ُب   
كما قاؿ: نناارىم ػػػػ يعين: مع كالـ للفالسفأ إمنا يبطل طرقهم كال ي بل طري أ معينأ, بل ىو  

األشعرم ػػػػ تارة ب الـ اظتعتزلأ, كتارة ب الـ ال راميأ, كتارة بطري أ الواقفأ. كىذه الطري أ ى  
 الغالم عليو ُب منتهى كالمو((.

كللتم يل على صدؽ ىذا اظتنهى ُب أيب حامد ُب مسللأ كالـ اهلل تبعان ظتذىم الفالسفأ, قاؿ   
ـ ُب رسالأ اصتواب عمن ي وؿ ُب صفات اهلل نسم كإلافات من "جامع الرساهل" شيخ ا سال

(1/163-164 :) 
ا ال ىٍوؿ ))   كىكىقع ًفيًو طواه  من اظتنتسبٌن ًإعى اٍلملىل من  ,ىيوى قىوؿ اظتتفلسفأػػػػ ُب كالـ اهلل ػػػػػ كىىىذى

ـ  ,ؽت ن خلط الفلسفأ بالت وؼ ,كىمن اظتنتسبٌن ًإعى اٍلميسلمٌن ,اٍليػىهيود كىالن  ىارىل م ل أىل اٍل ىالى
األكؿ  "المضنون ِبِو على غير َأىلو"كىم ل مىا كىقع أليب حىاًمد ُب كتاب  ,اٍلمىٍسئيوؿ عىنوي كىأىٍم ىالو

كيمياء "ك "مسائل النفخ والتسوية"ك "مشكاة اأْلَنْ َوار"م ل  ,كىحنىٍو ذىًلك من اظت نفات ,كىال  اين 
                                                           

١ِّْٛ, ؽج١ت, ف١ٍسٛف, ٠ٙٛدٞ أسٍُ ٚؽفع اٌمشآْ صُ سعغ إٌٝ أثٛ إسؾبق, ِٛسٝ ثٓ  (1)

٘ـ(, ٚوزبثٗ "دالٌخ اٌؾبس٠ٓ" ثبٌؼشث١خ فٟ صالصخ أعضاء, 601(, ٚرٛفٟ )٠529ٙٛد٠زٗ, ٌٚذ سٕخ)

(, ٚأظش أ٠ؼبً: 330-7/329ٚ٘ٛ ِطجٛع, ٚؽشٚفٗ ثبٌؼجش٠خ, ٚ٘ٛ وزبة فٍسفزٗ. "األػالَ" )

 خ, ٚسثّب دخً ِؼٗ ِٓ رٌه إٌٝ اإلسالَ.ٚ٘ٛ ف١ٍسٛف ا١ٌٙٛد٠ .(7/94"اٌذسء" )
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ٍحيىاء"كىمىا ييًلًن إًلىٍيًو أىٍحيىاننا ُب  ",جواىر اْلُقْرآن"ك "ةالسََّعادَ  مو  فىًجن وي ك ًنان  ؛كىغىًنه "اٍ ً مىا يى ع ُب كىالى
ـ الفالسفأ ـ ال  وًفي أ أىك عباراهتم ,مىا ىيوى مىٍلخيوذ من كىالى  ,فػىيػى ىع ًفيًو ك ًن من اظتت وفأ ,ك لطو ًب ىالى

اال ذين الى مييزكف بىٌن ـ كىبىٌن مىا  يىالًفوي من الفلسفأ اٍلفىاًسدىة كىغىًنىى ا ًإذا الى  , حىً ي ىأ دين اٍ ًٍسالى ًسيمى
 "الف وظ"فىًجن وي يػيٍفًض  ًإعى قىوؿ اٍبن سبعٌن كىاٍبن عىرىيبٌ صىاحم  ؛ين على ذىًلك كىاتػ بىعل لوازموبي 

ـ ا اٍل ىالى كىأىنو لىٍينى لٍلعىاع  ,ي ىأ مىٍذىىبهم ي كؿ ًإعى التعطيل اٍلمىٍح كىحى ً  ,كأم اعتما ؽت ن يػى يوؿ مب ل ىىذى
 .((كاظتالوؽ ىيوى اطٍتىاًلل ,بل اطٍتىاًلل ىيوى اٍلمىٍاليوؽ ,مباين لىوي  ربٌ 
 ( كما بعدىا.4/281الفالسفأ ُب األصوؿ "الدرء" )أيب حامد الغزايل  أكان ر أيضان مواف   
حامد الغزايل ُب منه و, كخلطو ظتذىم األشعرم ب الـ فف  ىذا بياف الطراب منهى أيب   

, ؽتا يفض  إع لواـز خطًنة عند فالسفأ ال وفيأ, ؽتا ي كؿ إع غايأ الفالسفأ كعبارات ال وفيأ
لطراهل ال وفيأ كالفالسفأ باظتلثور عن النيب ىذا اطتلط  وكال حوؿ كال قوة إال باهلل. كسببالتعطيل 

 ذلك اطتلط!! صلى اهلل عليو كسلم, فنتى
كالباطنيأ إع ال وفيأ,  ال وصيأكأيضان فت  أبو حامد رزتو اهلل بابان ع يمان للفلسفأ كصتل منو   

 " شاىد ذلك.اإلحياءكاألشعريأ, ككتابو "
 
 
 
 
 
 :بها أبو حامد الغزالي المراحل التي مرَّ المبحث الثاني:    
والع من كتبو أفهم أف أبا حامد تن ل من من غتمل كالـ مُترتيو, كت ريرات شيخ ا سالـ ُب م  

أمرلو "شفاء ابن  سفأ حي, بلعها كع يستطع غتها حي,مرحلأ األشعريأ ػػػػ التلكيل ػػػػ إع الفل
سينا"ك ٍب إع الت وؼ كالعزلأ, كآخر أمره االعت اـ باضتدي, كالع وؼ على "ال حيحٌن", حَّت 

 ي ل  ُب ىذه اظترحلأ األخًنة ما يدؿ على مات ك"صحي  ا ماـ الباارم" على صدره, ل نو ع
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؛ ألبدع ُب أيب حامد الغزايل لو ُب عمر د  لو مي ىذا كَيسن التنبيو أنو: , رجوعو عما سط ره كقر ره قبلي 
 حدي, الرسوؿ أميا إبداع.

 كعليو فاظتراحل أربع: أشعريأ, ففلسفيأ, ف وفيأ, ٍب سلفيأ سنيأ, كاضتمد هلل على ىذا.   
بىٍل ًمٍ لي أىيب حىاًمدو لىم ا حى ىرى ))...(: 57-2/54يخ ا سالـ ُب "غتموع الفتاكل" )قاؿ ش  

؛ كىاٍلً يىاسي  ـً كىاٍلفىٍلسىفىًأ؛ ال ًذم ىيوى الن  ىري ال ًذم ىيوى اٍلعىمىلي  ,أىٍك ُب الت  ىو ًؼ كىاٍلًعبىادىةً  ,الط ريؽى ُب اٍل ىالى
ثىًأ. كىعٍى يىٍذكيٍر  ,كىاٍلوىٍجدي  ًء اأٍلىٍصنىاًؼ ال  الى  غىيػٍرى ىى يالى

َِ بِاأْلَْحَوالِ "كى  "اْلُمْنِقِذ ِمْن الضَّاَللِ "بىٍل أىبيو حىاًمدو لىم ا ذىكىرى ُب    أىٍحوىالىوي ُب طيريًؽ اٍلًعٍلًم  "اْلُمْفِع
ا اٍلمىٍعريكفىأً  ,طىرًي ىهيمٍ كىذىكىرى أىف  أىك ؿى مىا عىرىضى لىوي مىا يػىٍعُتىًضي  ,كىأىٍحوىاًؿ اٍلعىاعًً    ,كىىيوى الس ٍفسىطىأي ًبليبىًههى

اءي قىرًيبنا ًمٍن شىٍهرىٍينً  ا الد  الى  ,حًبيٍ ًم اضتٍىاؿً  ,ىيوى ًفيًهمىا عىلىى مىٍذىىًم الس ٍفسىطىأً  ,كىذىكىرى أىن وي أىٍعضىلى ًبًو ىىذى
ٍنًطًل كىاٍلمى ىاؿً   ند ذلك اظترض...اهلل ع حىَّت  شىفىى ,حًبيٍ ًم اٍلمى

: )ٍب قاؿ:(     احٍنى ىرىٍت طيريؽي الط الًًبٌنى ًعٍنًدم ُب أىٍربىًع ًفرىؽو
 : كىىيٍم يىد عيوفى أىنػ هيٍم أىٍىلي الر ٍأًم كىالن  ىًر. اْلُمَتَكلُِّمونَ   -1
مىاـً كىاٍلمياى ٍّ ي  ,: كىىيٍم يىد عيوفى أىنػ هيٍم أىٍصحىابي التػ عىل مً َواْلَباِطِنيَّةُ   -2 وفى بًااًلٍقًتبىاًس ًمٍن اٍ ً

 .  اٍلمىٍع يوـً
َفةُ   -3 ِْ ٍنًطًل. كىاٍلبػيٍرىىاًف. َواْلَفاَل  : كىىيٍم يىد عيوفى أىنػ هيٍم أىٍصحىابي اٍلمى
ًة.  ,: كىيىد عيوفى أىنػ هيٍم خىوىاظ  اضتٍىٍضرىةً َوالعُّوِفيَّةُ   -4  كىأىٍىلي اٍلمي ىاشىفىًأ كىاٍلميلىاىىدى
ًذًه اأٍلىٍصنىاؼى اأٍلىٍربػىعىأى فػى يٍلل ُب    ًء ىيٍم الس ا ؛ نػىٍفًس : اضتٍىل  الى يػىٍعديك ىى  ,ًل يوفى سيبيلى طىرًيًل اضتٍىلٍّ فػىهى يالى

 . (1)فىالى يػىبػٍ ىى ُب دىٍرًؾ اضتٍىلٍّ مىٍطمىعه  ,فىًجٍف سيد  اضتٍىل  عىنػٍهيمٍ 
تى    ـً كىفىاًهدى كىأىف  مىا عىلىٍيًو  ,الى حتىًٍ يلي اضتٍى ىاًهلً  ,وي: الذ ب  عىٍن الس ن ًأ بًاصتٍىدىؿً ٍبي  ذىكىرى أىف  مىٍ  يودى اٍل ىالى

 كىاضتٍىل  ًمنػٍهىا الى يىًف  بًاٍلمىٍ  يوًد.  ,كىأىف  اٍلفىٍلسىفىأى بػىٍعضيهىا حىلٌّ كىبػىٍعضيهىا كيٍفره  ,اٍلبىاًطًني أي بىاًطله 
أى بًتىٍحً يًل  ,كىعىمىلو  كىعىًلمى أىنػ هىا الى حتىٍ يلي إال  ًبًعٍلمو  ,م ًتًو عىلىى طىرًيًل ال  وًفي أً ٍبي  ذىكىرى أىن وي أىقػٍبىلى ًًُّ    فىابٍػتىدى

 ,كىكيتيًم اضتٍىاًرًث اواسيب ,أًلىيب طىاًلمو اٍلمى ٍّ ٍّ  "قيوًت اٍل يليوبً "ًمٍ لى  ,ًعٍلًمًهٍم ًمٍن ميطىالىعىًأ كيتيًبًهمٍ 
ٍلثيورىًة عىٍن اصتٍينػىٍيدكاظتتفرقات الٍ  ٍبًل ٍّ كىأىيب يىزًيدى  مى    ..حىَّت  طىلىعى عىلىى كيٍنًو مى ىاًصًدًىٍم اٍلًعٍلًمي ًأ. ,كىاللٍّ

                                                           

رأًِ و١ف أػشع ػٓ ؽش٠مخ اٌسٍف: أً٘ اٌؾذ٠ش: أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ طذلبً ٚػذالً ٌٚؼً  (1)

ثٕبء ػٍٝ ِب ٠أرٟ ــــ إْ شبء هللا ــــ ِٓ ِظبدسٖ اٌزٟ أصشد ف١ٗ  ػزسٖ أٔٗ ال ٠ؼشف ؽش٠مزُٙ

 .ع١ٍبً سؽّٗ هللا ٚػفب ػٕب ٚػٕٗ
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ًذًه اطٍتىلىوىاًت أيميوره الى مييًٍ ني إٍح ىاؤيىىا كىاٍسًتٍ  ىاؤيىىا   : اٍن ىلى ى يل ُب أىثٍػنىاًء ىى كىاٍل ىٍدري  ,إعى أىٍف قىاؿى
هيٍم كىأىف  ًسًنىتػى  ,أىينٍّ عىًلٍمل يىً يننا أىف  ال  وًفي أى ىيٍم الس اًل يوفى ًلطىرًيًل الل ًو خىاص أن  :ًذم أىذٍكيريهي لًيػيٍنتػىفىعى ًبوً ال  

ؽً  ,رًي ىتػىهيٍم أىٍصوىبي الط ريؽً كىطى  ,أىٍحسىني السًٍّنىً  قػيهيٍم أىزٍكىى اأٍلىٍخالى  ...كىأىٍخالى
ا رىسيوؿي الل وً  ًمًو أىف  أىسىاسى الط رًيلً فىادي ًمٍن كىالى قػيٍلل: ييٍستػى      ,ًى ى شىهىادىةي أىٍف الى إلىوى إال  الل وي كىأىف  ػتيىم دن

ا قػىر ٍرتو غىيػٍرى مىر ةو  ؛ ال ًذم جىعىلىوي ىيوى النػٍّهىايىأى  ,كىمى ـً ٍسالى ا أىك ؿي اٍ ً   .كىىىذى
ًسفىأً  ,رًيًل اأٍلىٍنًبيىاءً كىبػىيػ ٍنل اٍلفىٍرؽى بػىٌٍنى طى    لىً ٍن ىيوى عٍى يػىٍعًرٍؼ طىرًي ىأى أىٍىًل  ,كىاٍلميتى ىلًٍّمٌن كىطىرًيًل اٍلفىالى

ا ا عٍى يىٍذكيٍرىى ؛ فىًلهىذى ةي عىلىى  ,الس ن ًأ كىاضتٍىًديً, ًمٍن اٍلعىارًًفٌنى كىًى ى الط رًي ىأي اٍلميحىم ًدي أي اٍلمىٍحضىأي الل اًىدى
  .((يًع الط ريؽً رتىً 
 ىذا ت رير شيخ ا سالـ اظتن   ضتاؿ أيب حامد كقتئذو.  
قبل أف ي كب أخًنان إع اضتدي, كالع وؼ على "ال حيحٌن"  كللعلم ف د ذكر ىذا أبو حامد  

حَّت مات كصحي  الباارم على صدره, حَّت قاؿ شيخ ا سالـ ُب موالع منها "بياف تلبين 
 (:103-3/102اصتهميأ" )

من خيارىم ػػػػ أم الفالسفأ كاظتت لمٌن ػػػػ كأعلمهم كأدينهم, كىو مع ىذا ي فر كأبو حامد  ))...  
الفالسفأ, فضالن عن أف يضللهم تارة, كتارة جيعل ما كٌفرىم بو من العلم اظتضنوف بو على غًن 

 أىلو. 
عمدتو كأصلو الذم كيضلل اظتت لمٌن تارة, كجيعل طري هم لين فيها بياف للحل, كتارة جيعلها   

 ييضلل من خالفو. 
فيأ األقواؿ اظتتناقضأ؛ فتارة جيعلهم خاصأ األمأ, كيفضلهم على و ككذلك تارة ي وؿ ُب ال   

 الف هاء, كتارة مينع إعطاءىم الزكاة, أك يوجم عليو االكتساب, مع إباحتو إعطاء الزكاة للمتف هأ.
, ككاف ك ًن اظتطالعأ لػػ "صحي  الباارم", ,كإف كاف ُب آخر عمره ماؿ إع طري أ أىل اضتدي  

كبذلك ختم عملو, كعليو مات, كىو أفضل أحوالو, كاهلل تعاع يغفر لنا كلساهر إخواننا الذين 
 ((....سب ونا با مياف, كال جيعل ُب قلوبنا غالن للذين آمنوا, ربنا إنك رؤكؼ رحيم

كالفلسفأ كالت وؼ ػػػػػ كما سبل ُب بياف  فها ىو رزتو اهلل بعد اضتًنة كااللطراب ُب ال الـ  
تم لو مبا رأيل. فنسلؿ ربنا حسن اطتادتأ كرتيل العاقبأ ُب الدين كالدنيا كاآلخرة. منه و ػػػػػ   ي

كأختم ُّذه العبارة اظتات رة للليخ ابن تيميأ, كأحيل إع باق  اظتوالع ُب تلكيد ىذا اظت  ود,   
 (:5/269) اهلل ُب "منهاج السنأ" قاؿ رزتو
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ن ر فيما كاف عنده  ككذلك أبو حامد ُب آخر عمره است ر أمره على الوق  كاضتًنة, بعد أف))  
الن ٌار كأىل ال الـ كالفلسفأ, كسلك ما تبٌن لو من طرؽ العبادة كالريالأ كالزىد, كُب  من طريل

  اىػ.(1)((آخر عمره اشتغل باضتدي,؛ بالباارم كمسلم
حاؿ ا ماـ الغزايل أيب  ن دش ء مهم جدان ُب احل, كىذا االلطراب إف استحضار ىذه اظتر   

 حامد, كمن ٍب اضت م عليو باضتل ال بالباطل, كبالعدؿ ال باضتي , كاهلل اظتستعاف.
كىذا الللف ُب تب ر اضتاؿ كاألحواؿ اليت مر  عليها اللاص اظتن ود جيم اعتبارىا كحت  ها قبل   

م قدميان كحدي ان, فهذه ى  طري أ الراساٌن ُب العلم, او  ٌن فيو  اضت م على أحدو من أىل العل
 كلم اؿ شيخ ا سالـ ابن تيميأ كابن ال يم كأم اعتما.

 
 
 
 :رت جلًيا على أبي حامد الغزاليالمعادر التي أثَّ المبحث الثالث:   
ثار النبويأ كاظتعاين اللرعيأ سبل أف أبا حامد ػػػػ عفا اهلل عنو ػػػػ خلط منطل الفالسفأ كأقاكيلهم باآل  

 كحاكؿ اظتزج بينها. 
( 451-448كالليخ ابن تيميأ رتع تلك اظت ادر بعبارة جامعأ سهلأ, ف اؿ ُب "بغيأ اظترتاد" )  

ي  د أبا ] "اللامل"ك "ا رشاد"كأبو حامد مادتو ال الميأ من كالـ شياو ُب )) ُب رتلأ نفيسأ:
ل نو ُب أصوؿ  ,(3)ما إع ما تل اه من ال ال  أيب ب ر الباقالينكحنومها مضمو  [(2)اظتعايل اصتويين

كلم  ,مذىم الواقفأ كت ويم اَّتهدين كحنو ذلكك الف و سلك ُب الغالم مذىم ابن الباقالين 
 .كغًنه ُب ال ياس كحنوه (4)إع ذلك ما أخذه من كالـ أيب زيد الدبوس 

  .دكف ال ال  أيب ب ر عايل اصتويين إماـ اضترمٌن[]أم أبو اظت فطري تو طري أ شياو ؛كأما ُب ال الـ

                                                           

(, ٚ"اٌشد ػٍٝ 9/185, 4/72(, ٚ"ِغّٛع اٌفزبٜٚ" )1/362ٌزؼبسع" )ٚأظش: "دسء ا (1)

 .(198إٌّطم١١ٓ" ص )

 ٘ـ(.478-419إِبَ اٌؾش١ِٓ أثٛ اٌّؼبٌٟ ػجذ اٌٍّه اٌغ٠ٕٟٛ األشؼشٞ اٌىج١ش ) (2)

 .٘ـ(403ثٛ ثىش ِؾّذ ثٓ اٌط١ت اٌجبلالٟٔ األشؼشٞ اٌّشٙٛس اٌّزٛفٝ سٕخ )أ (3)

٘ـ(, ٌٗ: "رأس١س إٌظش" 430-367سٟ اٌؾٕفٟ األطٌٟٛ )٘ٛ ػجذ هللا ثٓ ػّش اٌذثٛ (4)

 ٚ"األسشاس". أظش: "األػالَ".
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كطري أ الف هاء اليت ى  أصوب من طري أ  ,كشياو ُب أصوؿ الف و مييل إع مذىم اللافع   
أبو حامد أمرلو  :كعتذا ي اؿ ,(1)كمادة أيب حامد ُب الفلسفأ من كالـ ابن سينا .الواقفأ

ائل إخوان العفا"كمن كالـ أصحاب ",الشفاء" ائل أبي حيان التوحيدي"ك "ْر  .كحنو ذلك ",ْر
 ,(2)فلك ر مادتو من كالـ الليخ أيب طالم اظت   ؛كبو نبل ,كىو أجل علومو ,كأما ُب الت وؼ  

 ؛ُب ال   كالل ر كالرجاء كاطتوؼ كاوبأ كا خالظ (3)الذم يذكره ُب اظتن يات
 كأعلى. الم أشد  ل ن كاف أبو ط ,فجف عامتو ملخوذ من كالـ أيب طالم اظت   
كالذم   "؛الرعاية"ُب  (4)فلخذ غالبو من كالـ اضتارث اواسيب ؛كما يذكره ُب ربع اظتهل ات  

 يذكره ُب ذـ اضتسد كالع م كالفار كالرياء كال   كحنو ذلك.
كاستمد من   ,فمادتو ال الميأ أك رىا من كالـ ال ال  أيب ب ر كحنوه ؛كأما شياو أبو اظتعايل  

 س اُبر ال الـ على أيب قاسم ا ككاف قد فس   ,على ؼتتارات لو]اظتعتزيل[  ىاشم اصتباه  كالـ أيب
 كل ن ال ال  ىو عندىم أكع. ,عن أيب إسحاؽ ا سفراهيين

 .كل د خرج عن طري أ ال ال  كذكيو ُب موالع إع طري أ اظتعتزلأ  
 ل كالمو ؽتا َي يو عنو الناس.كإمنا ين  ؛فلم ي ن يستمد منو ؛كأما كالـ أيب اضتسن نفسو  
فجف اللهرستاين أخذه عن األن ارم  ؛كالرازم مادتو ال الميأ من كالـ أيب اظتعايل كاللهرستاين  

كسلك طري تو ُب أصوؿ  ,كلو مادة قويأ من كالـ أيب اضتسٌن الب رم ,النيسابورم عن أيب اظتعايل
 الواقفأ. كى  أقرب إع طري أ الف هاء من طري أ ,الف و ك ًنان 

ف اف فيو  ,كأما الت وؼ ,كُب الفلسفأ مادتو من كالـ ابن سينا كاللهرستاين أيضا كحنومها  
 ُب الف و. كما كاف لعيفان   لعيفان 

 كعتذا يوجد ُب كالـ ىذا كأيب حامد كحنومها من الفلسفأ ما ال يوجد ُب كالـ أيب اظتعايل كذكيو.  

                                                           

٘ٛ أثٛ ػٍٟ اٌؾس١ٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ س١ٕب اٌف١ٍسٛف, ٚ٘ٛ ِذخً فٍسفخ ا١ٌٛٔبْ إٌٝ اٌّس١ٍّٓ,  (1)

 .خج١ش, س١ئ

٘ـ(, طبؽت وزبة "لٛد اٌمٍٛة", 386٘ٛ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ػط١خ اٌّىٟ أثٛ ؽبٌت )د (2)

 .(10/1ٙٛس ثبٌض٘ذ, ٚفٟ وزبثٗ اٌمٛد أظش: "اٌّغّٛع" )ِش

ؽ١ش لسُ اٌغضاٌٟ وزبثٗ "اإلؽ١بء" إٌٝ أسثؼخ ألسبَ: اٌؼجبداد, ٚاٌؼبداد, ٚاٌٍّٙىبد,  (3)

 ٚإٌّغ١بد.

اٌؾبسس ثٓ أسذ اٌّؾبسجٟ, ش١خ اٌظٛف١خ, ِٕٚظش فىشُ٘, وبْ والث١ًب فٟ اٌظفبد, ٘غشٖ  (4)

 .٘ـ(243اإلِبَ أؽّذ ٌزٌه, ِبد سٕخ )
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حامد من مذىم النفاة اظتعتزلأ ما ال يوجد ُب كالـ أيب  كيوجد ُب كالـ ىذا كأيب اظتعايل كأيب  
 اضتسن األشعرم كقدماء أصحابو.

بن  اكيوجد ُب كالـ أيب اضتسن من النف  الذم أخذه من اظتعتزلأ ما ال يوجد ُب كالـ أيب ػتمد   
 .كالب الذم أخذ أبو اضتسن طري و

لأ ما ال يوجد ُب كالـ أىل اضتدي, كيوجد ُب كالـ ابن كالب من النف  الذم قارب فيو اظتعتز   
 .كالسنأ كالسل  كاألهمأ

 .((فالسعيد من لـز السنأ ؛صار ُب األتباع ذراعا ٍب باعا حَّت آؿ ىذا اظتآؿ كإذا كاف الغلط ش ان   
 كىذا االستطراد س تو كامالن ظتناسبأ اظت اـ.  
 ( اظتاطوط. 103-3/93كان ر "بياف تلبين اصتهميأ" )  
(: ))كأبو حامد كانل مواده ُب العلـو ا عتيأ من اظتت لمٌن كالفالسفأ 100ءه ظ )كقاؿ أثنا  

 كال وفيأ الذين فهم كالمهم((.
من ن لو لتلكيل ا ماـ أزتد ألحادي,  "إحياء علوم الدينقاؿ ىذا أثناء ن ده ظتا جاء ُب "  

ن...((, ك))أنا جلين من , ك))إين ألجد نفن الرزتن من قبل اليم))اضت ر األسود ميٌن اهلل...((
 ذكرين...((؛ فطالعها ىناؾ. 

(: ))كالغزايل ُب كالمو مادة فلسفيأ ك ًنة بسبم كالـ ابن سينا ُب 4/54) كقاؿ ُب "اَّموع"  
ائل إخوان العفاكغًنه, ك" "الشفاء" ", ككالـ أيب حياف التوحيدم, كأما اظتادة اظتعتزليأ ُب  ْر

 ػ.كالمو؛ ف ليلأ أك معدكدة...((اى
ف رر شيخ ا سالـ ىاىنا ىذه اظت ادر اليت أكقعل أبا حامد الغزايل فيما كقع فيو من االلطراب   

كالتحوؿ اليت جعلتو يتن ل ُب مراحلو سالفأ الذكر. كىذا التولي  اصتل  من شيخ ا سالـ يدؿ 
 على عمل فهمو كع يم س ه ألحواؿ ى الء: الغزايل كالرازم الفار كأم اعتما.
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 :تعريف شيخ اإلْالم لبعض ما في كتب أبي حامد الغزاليالمبحث الرابع:    
لي ن معلومان بادئ ذم بدء أنو ال  لو كتاب من كتم شيخ ا سالـ اظتطولأ إال كفيها ذكر أليب   

 حامد, كن ل عن كتبو, كىذا است ر يل بالتتبع من ن ولو ككتبو رزتو اهلل.
فاصيل ن وؿ الليخ من كتم أيب حامد اظتاتلفأ, كمناقلأ الليخ ظتا ين لو كمن اظتهم مطالعأ ت  

منها؛ فمن منه و أنو ين ل رتالن طويلأ من كتاب أيب حامد, ٍب يناقلها تف يالن, كرمبا أحاؿ إع 
 ف  ل فيها ال وؿ أبسط كأمشل. موالع أخر

 من موارد الليخ اظتهمأ, أف كتم أيب حامد الغزايلكىذا إف دؿ  على ش ء؛ فجمنا يدؿ على   
 خ وصان ُب الن وؿ عن الفالسفأ كاظتت لمٌن كال وفيأ كن دىم الباطنيأ.

 كأىم كتم الغزايل كأم لها "إحياء علـو الدين", كال الـ عليو ُب البح, ال ادـ إف شاء اهلل.  
لو حَّت ما ختم ككل ع الليخ ابن تيميأ قاعدة ال بد من اعتبارىا ُب كتم الغزايل مست حبٌن ضتا  

 (:66-4/63ػػػػػػ )(1)غتموع الفتاكل" ػػػػػ ُب "ن   اظتنطل"لو بو, ف اؿ ُب "
دي أىبىا حىاًمدو اٍلغىزىايل  ))   ـً كىاأٍليصيوًؿ كىغىًٍنً ذىًلكى  -كىجتًى  ,مىعى أىف  لىوي ًمٍن اٍلًعٍلًم بًاٍلًفٍ ًو كىالت  ىو ًؼ كىاٍل ىالى

ًمي ًأ أىٍك ػىرى ًمٍن أيكلىًئكى  ,دىًة كىحيٍسًن اٍل ىٍ دً مىعى الز ٍىًد كىاٍلًعبىا ٍسالى يىٍذكيري ُب ًكتىاًب  -كىتػىبىح رًًه ُب اٍلعيليوـً اٍ ً
فىًجذىا طىلىٍبل ذىًلكى اٍلً تىابى كىاٍعتػى ىٍدت ًفيًو  ,"اْلَمْضُنوُن ِبِو َعَلى َغْيِر َأْىِلوِ " كىحنىٍوًًه ًكتىابىوي: "اأْلَْربَِعينَ "
قىٍد غييػٍّرىٍت ًعبىارىاتػيهيٍم  ,كىجىٍدتو قػىٍوؿى ال  ابًئىًأ اٍلميتػىفىٍلًسفىًأ ًبعىٍيًنوً  ,ٍسرىارى اضتٍى ىاًهًل كىغىايىأى اٍلمىطىاًلمً أى 

  .كىتػىٍرتًيبىاتػيهيمٍ 
                                                           

 .(56-53ٚفٟ ؽجؼخ "إٌمغ" اٌّسزمٍخ ) (1)
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ًت اٍلًعبىادً    ًت أىٍىًل اٍلًملىلً  ,كىمىٍن عٍى يػىٍعلىٍم حى ىاًهلى مى ىاالى ذىاؾى ىيوى السٍّر  ال ًذم كىافى  يػىٍعتىً دي أىف   ,كىمى ىاالى
كىأىن وي ىيوى ال ًذم يىط ًلعي عىلىٍيًو اٍلمي ىاًشفيوفى ال ًذينى أىٍدرىكيوا  ,بػىٌٍنى الن يبٍّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىيب بىٍ رو 

 .  اضتٍى ىاًهلى بًنيوًر إعتًى ن
ً ًننا مىا َييً    عتًى ٍّ فىًجف  أىبىا حىاًمدو كى أىن وي ييوجىدي لًل  وًفي ًأ  كىعىلىى مىا يػىٍعتىً دي  ,يلي ُب كيتيًبًو عىلىى ذىًلكى الن وًر اٍ ً

    ًبًو الل رٍعي. كىاٍلًعبىاًد ًبرًيىالىًتًهٍم كىًديىانىًتًهٍم ًمٍن إٍدرىاًؾ اضتٍى ىاًهًل كىكىٍلًفهىا عتىيٍم حىَّت  يىزًنيوا ًبذىًلكى مىا كىرىدى 
اهًًو كىًصٍدًؽ طىلىًبًو مىا ُب طىرًيًل اٍلميتى ىلًٍّمٌنى    كاظتتفلسفأ ًمٍن  كىسىبىمي ذىًلكى أىن وي كىافى قىٍد عىًلمى ًبذىكى

ا أىٍخبػىرى بًًو عىٍن نػىٍفًسًو   -كىآتىاهي الل وي إميىاننا غتيٍمىالن  ,ااًلٍلًطرىابً  كىصىارى يػىتىلىو ؼي إعى تػىٍفً يًل  ,-كىمى
ـً اٍلمىلىاًيًخ كىال  وًفي ًأ  ,أً اصتٍيٍملى  ـً  ,مىا ىيوى أىقػٍرىبي إعى اضتٍىلٍّ فػىيىً دي ُب كىالى كىأىٍكعى بًالت ٍحً يًل ًمٍن كىالى

ًسفىًأ كىاٍلميتى ىلًٍّمٌن ليٍغوي ًمٍن اٍلًمًنىاًث الن بىًومٍّ ال ًذم ًعٍندى  ,كىاأٍلىٍمري كىمىا كىجىدىهي  ,اٍلفىالى خىاص ًأ لىً ٍن عٍى يػىبػٍ
حىَّت  نىاليوا ًمٍن  ,كىمىا كىصىلى إلىٍيًو الس اًب يوفى اأٍلىك ليوفى ًمٍن اٍلًعٍلًم كىاٍلًعبىادىةً  ,ًمٍن اٍلعيليوـً كىاأٍلىٍحوىاؿً  اأٍليم أً 

 . ًت اٍلًعبىاًدي ًأ مىا عٍى يػىنػىٍلوي أيكلىًئكى  اٍلمي ىاشىفىاًت اٍلًعٍلًمي ًأ كىاٍلميعىامىالى
هي طىرًيله  أ,يػىٍعتىً دي أىف  تػىٍفً يلى تًٍلكى اصتٍيٍملىًأ َيىٍ يلي مبي ىر ًد تًٍلكى الط رًي ً  فى ىارى    حىٍي,ي عٍى يى يٍن ًعٍندى

هي ًمٍن ًقل ًأ اٍلًعٍلًم ًُّى  ؛غىيػٍريىىا اًد الط رًي ىًأ اطٍتىاص ًأ الس نػٍّي ًأ الن بىوًي ًأ عىٍنوي مبىا كىافى ًعٍندى ا كىًمٍن الل بػيهىاًت اًلٍنًسدى
اليوا ًُّىا بػىيػٍنىوي كىبػىٌٍنى تًٍلكى الط رًي ىًأ.  ,ال يًت تػى ىل دىىىا عىٍن اٍلميتػىفىٍلًسفىًأ كىاٍلميتى ىلًٍّمٌن  حىَّت  حى

ٍـّ عًتىًذًه اضتٍى    كىاىل ًذم حيً مى بًًو  ,ال ًذم سىلى ىوي  كىًإمن ىا ذىاؾى لًًعٍلًموً  ,وىاًهًل كىًلطىرًي ىًأ اٍلًعٍلمً كىعًتىذىا كىافى كىً ًنى الذ 
ًمي أه كىًإمن ىا ىيوى عى ىاهً  ,كىلىٍينى ىيوى ًبًعٍلمً  ,ًأ اٍلميتىابػىعىًأ لًلرٍّسىالىأً عىٍن حىً ي ى  : ؛  دي فػىٍلسىًفي أه كىكىالى كىمىا قىاؿى الس لى ي

ـً ىيوى اصتٍىٍهلي )) : كىكىمىا قىاؿى أىبيو يي  ((,اٍلًعٍلمي بًاٍل ىالى ـً تػىزىٍندىؽى ))وسي ى  .((مىٍن طىلىمى اٍلًعٍلمى بًاٍل ىالى
ًذًه اٍل يتيًم عىٍنوي    حىَّت  كىافى اٍلفىً يوي أىبيو  ,كىعًتىذىا صىارى طىاهًفىأه ؽت ٍن يػىرىل فىًضيلىتىوي كىًديىانػىتىوي يىٍدفػىعيوفى كيجيودى ىى

ـً  ايىًأ" ًمٍن تىٍ ًنيًفوً  -وي نٍ ًفيمىا عىل  ىوي عى  -ػتيىم دو ٍبني عىٍبًد الس الى ايىأي اعتًٍدى : إمن ىا  ,يػيٍنً ري أىٍف يى يوفى "ًبدى كىيػى يوؿي
 .ىيوى تػى ىو ؿه عىلىٍيوً 

ًذًه اٍل يتيمى    كىاٍلمىٍرديكدي ًمنػٍهىا  ,مىٍ بيوعتيىا أىٍلعىاؼي مىٍرديكًدىىا]أم: كتم أيب حامد اظتذمومأ[ مىعى أىف  ىى
يًن. كىلى  ,أيميوره غتيٍمىلىأه   ٍينى ًفيهىا عى ىاًهدي كىالى أيصيوؿي الدٍّ

بيوفى ثػيبيوتىوي عىٍنوي اْلَمْضُنوُن ِبِو َعَلى َغْيِر َأْىِلوِ كىأىم ا "   اًء يي ىذٍّ كىأىم ا  ," فػى ىٍد كىافى طىاهًفىأه أيٍخرىل ًمٍن اٍلعيلىمى
ا كيل   ؛أىٍىلي اطٍتًبػٍرىًة ًبًو كىحًبىالًوً  ميوي فػىيػىٍعلىميوفى أىف  ىىذى ًموً  ؛وي كىالى ًأ بػىٍعًضًو بػىٍعضنا ,لًًعٍلًمًهٍم مبىوىادٍّ كىالى  ,كىميلىابػىهى

أًلىف  ًعٍندىىيٍم ًمٍن  ؛ٍ بيتيوفى عىلىى قػىٍوؿو ثىاًبلو الى يػى  ,ميٍضطىرًًبٌنى  –كىمىا قىد ٍمل   -كىلىً ٍن كىافى ىيوى كىأىٍم ىاليوي 
اًء كىالط لىًم مىا يػىتىلىو فيوفى بًًو إعى طىرًي ىًأ خىاص ًأ اطٍتىٍللً  ًذًه  ,الذ كى كىعٍى يػي ىد ٍر عتىيٍم سيليوؾي طىرًيًل خىاص ًأ ىى
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ميىافى اأٍليم ًأ ال ًذينى كىرًثيوا عىٍن الر سيوًؿ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى اٍلًعٍلمى كىا ميىاًف كىاٍل يٍرآًف   ,ٍ ً كىىيٍم أىٍىلي حى ىاًهًل اٍ ً
ٍمنىاهي   ,كىأىٍىلي اٍلفىٍهًم ًلً تىاًب الل ًو كىاٍلًعٍلًم كىاٍلفىٍهًم ضتًىًديً, رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى , كىمىا قىد 

ا اٍلًعٍلًم بًاأٍلىٍحوىاًؿ كىاأٍلىٍعمى   كىمىا جىاءىٍت بًًو الرٍّسىالىأي.,اًؿ اٍلمينىاًسبىًأ ًلذىًلكى كىأىتٍػبىاًع ىىذى
ا كىافى الل ٍيخي    حً  أىبيوكىعًتىذى كى ػيرى اٍل ىٍوؿي ًفيًو : أىبيو حىاًمدو  -ًفيمىا رىأىٍيتو ًِبىطًٍّو  -يػى يوؿي  عىٍمروك ٍبني ال  الى

ًذًه اٍل يتيمي  ,كىًمٍنوي  الًفى  :يػىٍعيًن  –فىلىم ا ىى فػىييٍس ىلي عىٍنوي  ,كىأىم ا الر جيلي  ,فىالى يػيٍلتػىفىلي إلىيػٍهىا ,-أى لًٍلحىلٍّ اٍلمياى
 كىيػيفىو ضي أىٍمريهي إعى الل ًو.

 كىتػىٍوبىًأ اٍلميٍذًنًم تىٍلٌب عىلىى كيلٍّ  ,أًلىف  عىٍفوى الل ًو عىٍن الن اًس  كىاٍلميٍاًط,ً  ؛كىمىٍ  يوديهي أىن وي الى ييٍذكىري ًبسيوءً   
ا كىأىٍم ىالًوً  ,ذىٍنمو  كىأًلىف  مىٍغًفرىةى الل ًو بًاضتٍىسىنىاًت ًمٍنوي كىًمٍن غىًٍنًًه كىتىٍ ًفًنيهي  ,كىذىًلكى ًمٍن أىقػٍرىًب اأٍلىٍشيىاًء إعى ىىذى

ٍنسىافي عىلىى اٍنًتفى  ,الذ نيوًب بًاٍلمى ىاًهًم تىٍلٌب عىلىى ػتيى ًٍّل الذ نيوبً  ـي اٍ ً و إال  فىالى يػىٍ دي اًء ذىًلكى ُب حىلن ميعىٌن 
 الى ًسي مىا مىعى كى ٍػرىًة اٍ ًٍحسىاًف كىاٍلًعٍلًم ال  ًحيً  كىاٍلعىمىًل ال  اًلً  كىاٍل ىٍ ًد اضتٍىسىًن.  ,بًبىً ًنىةً 

ًيلي إعى اٍلفىٍلسىفىأً    ًمي ًأ. لىً ن وي أىٍاهىرىىىا ُب قىالىًم الت  ىو ًؼ كىاٍلًعبىارى  ,كىىيوى ميى ٍسالى  اًت اٍ ً
ا فػى ىٍد رىد  عىلىٍيًو عيلىمىاءي اٍلميٍسًلًمٌنى    اًبًو أىبيو بىٍ رو ٍبني اٍلعىرىيبٍّ  ,كىعًتىذى : "شىٍياينىا  ,حىَّت  أىخىص  أىٍصحى فىًجن وي قىاؿى

ًسفىأً   ". فىمىا قىدىرى  ,ٍبي  أىرىادى أىٍف  ىٍريجى ًمنػٍهيمٍ  ,أىبيو حىاًمدو دىخىلى ُب بىٍطًن اٍلفىالى
اًىًم اٍلبىاًطًني ًأ مىا ييوجً     .((تىٍ ًديلى ذىًلكى ُب كيتيًبوً  مكىقىٍد حيً  ى عىٍنوي ًمٍن اٍل ىٍوًؿ مبىذى
كما ىذا التطويل إال ل  د الذم أشرت إليو, كألنو ينب, عن منهى الليخ ابن تيميأ مع أم اؿ   

 أيب حامد! رزتهم اهلل. 
 ب يأ ال تم م دران عتا باسم كتاب أيب حامد كاآلٌب:شيخ ا سالـ للحيل إع ن د كس 
( أنو مولوع على قواعد 10/282ُب "الع ل كالن ل" ) ":كتاَّ "مشكاة األنوار  -1

(, 1/163ك"جامع الرساهل" )(, 205( فيو, كقبلها ظ )10/270اظتتفلسفأ, كُب )
 (.13/238(, ك"اَّموع" )8/21, 2/389ك"منهاج السنأ" )

توس ع ُب حتليلو كمناقلأ بع  ما فيو ُب "بغيأ اظترتاد", كما ُب  ":جواىر القرآناب "كت  -2
( كغًنىا, ك"الع ل 394-313ك 276من نوع كالـ ال رامطأ, كان ر م الن ُب ظ )

 (.164-1/163(, ك"جامع الرساهل" )6/223كالن ل" )
"ُب الع ل كالن ل"  ":قةالتفرقة بين اإليمان والزند", ك"علم الكالم إلرام العوام عن"  -3

التلكيل ؽتا ألفو آخر عمره. كان ر  (, كاألكؿ ُب ذٍـّ 6/225(, كفيو )10/270)
 (.4/72, 17/357"اَّموع" )
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اظتنطل الفلسف  اليوناين ُب "غتموع الفتاكل" ُب  ":محك النظر" ك"معيار العالمكتايب "  -4
اب "ال سطاس (. ككذا كت19ك 15اظتنط يٌن" ظ) ك"الرد على (,9/184-185)

, (195-194(, كان رىا ُب "الرد على اظتنط يٌن" )185-9/184اظتست يم" ُب )
, كذكر فيو أنو تعلمو من األنبياء ػػػػ أم: اظتنطل ػػػػ كإمنا تعلمو من ابن سينا, (15كظ )

 كىو تعلمو من أرسطو. 
ألرسط  ُب ُب أصوؿ الف و: كفيو أدخل أبو حامد اظتنطل اليوناين ا "المستعفىكتاب "  -5

بعد ذلك, حَّت زعم فيو  م دمتو, كىو أكؿ من أدخلو ُب أصوؿ الف و, كتبعو من تابعو
أف من ع َيط باظتنطل علمان فال ث أ لو بل ء من علومو, كىو العلم الذم قاؿ فيو 

 الليخ: ))ال َيتاج إليو الذك , كال ينتفع بو الغيب((, كان ر اظت ادر اليت قبلو. 
كأنو بٌن  فيها كفرىم ػػػػ أم  ,(1)"تهافت الفالْفة" ك"لفالْفةمقاصد اككتايب "  -6

: كإن ار اظتعاد. كان رىا ُب ,, كإن ار العلم باصتزهياتُب مساهل قدـ العاع الفالسفأػػػػ
(, ك"الع ل كالن ل" 9/230(, ك"اَّموع" )195"الرد على اظتنط يٌن" ظ )

(6/223-230.) 
ت لم فيو فيما مضى, كأف ىناؾ من ش  ك فيو,  ",بو على غير أىلوالمضنون ككتاب "  -7

 كان ر: "الرد على, (7/357, 69-4/63كال واب انو من كالمو ُب "اَّموع" )
(, 9/398(, )6/223(, )173-5/172ك"الع ل كالن ل" ) (,195اظتنط يٌن" )

 (.1/267ك"منهاج السنأ" )
-1/163مع الرساهل" ) "جا" ُبكيمياء السعادةك"" مسائل النفَ السويةككتايب "  -8

 (.6/224, ك"الع ل كالن ل" )(164
/كرقأ 3, ك"ن   التلسين" )(2/187)" ُب "جامع الرساهل" شرح األْماء الحسنى"  -9

 , من نساأ جامعأ اظتلك سعود, كيسمى بػػػػػ "اظت  د األسىن".(47
 (.1/5)ُب "الع ل كالن ل"  "قانون التأويلك" -10

                                                           

اٌش١خ ِٓ خالي وزبة اثٓ سشذ اٌؾف١ذ "رٙبفذ اٌزٙبفذ" فٟ ٔمغ وزبة  ٚ٘زا اٌىزبة ٔبلشٗ (1)

 138-8/136, 426-416ٚ 401-3/397٘زا فٟ ِٛاػغ ِٓ "اٌؼمً ٚإٌمً", ِٕٙب: ) أثٟ ؽبِذ

ٚ164-171 ٚ188-198 ٚ225-234 ,10/141-149 ,4/281-289 ,10/133-140 ٚ180-

 ., ٚغ١ش٘ب(185
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 (.6/223)ع ل كالن ل" " ُب "الالمنقذ من الضاللككتاب " -11
ُب بياف تلبين اصتهميأ نساأ ال اىريأ لمن  "االقتعاد في االعتقادككتاب " -12

 (.214"ال واكم الدرارم" كرقأ )
"قاعدة ُب الرد على الغزايل ُب التوكل" لليخ ا سالـ  ان ر", منهاج العابدينككتاب " -13

 ابن تيميأ.
كالسلوؾ, كن د شيخ ا سالـ ابن تيميأ عتا,  من كتم أيب حامد الغزايل ُب الع يدةىذه رتلأ   

 كتعريفو ُّا, كما فيها من اضتل كلده بعدؿ كح مأ كغًنة على ع يدة السل  ال احل, كمنه هم.
 
 :(1)"المبحث الخامس: نقد كتاَّ "إحياء علوم الدين   
تناكعتا  اليتكىو أك ر كتم أيب حامد  ,ىذا ال تاب أك  كتم أيب حامد كأشهرىا, كأعرفها بو  

شيخ ا سالـ ُب موالع من م نفاتو, بل كم در من أىم م ادره ُب أقواؿ الفرؽ, خ وصان 
 ال وفيأ. 

كالليخ ابن تيميأ أحيانان ي رح ب امل اشتو, كأحيانان ي ت ر على قولو: قاؿ أبو حامد ُب كتاب   
 (.5/347". كان ر "الع ل كالن ل" )اإلحياء"
( بلنو أجل كتم الغزايل. كما كصفو كذلك ُب "الع ل كالن ل" 1/80ككصفو ُب "االست امأ" )  
(7/145 .) 
كىو ُب "االست امأ" ك ًنان ما ين ل عنو كيتع بو, كرمبا أيده ككاقفو فيما قرره, كان ر: "بياف   

(, كما معناه ُب "الع ل كالن ل" 102-3/93التلبين" ُب نساأ جامعأ اظتلك سعود )
  "بياف التلبين" ب ولو: ))كقد بسط ُب غًن ىذا اظت ل ((. (؛ حي, أحاؿ إع5/149-150)

  كظتا سئل شيخ ا سالـ عن كتايب "إحياء علـو الدين" ك"قوت ال لوب"؛ قاؿ ُب "غتموع
( غتيبان 230-2/229(, كُب "الفتاكل اظت ريأ ال  ل" )552-10/551" )الفتاكل

  :على ذلك
ْحَياءِ "تىابي ككً  "ُقوِت اْلُقُلوَِّ "أىم ا ًكتىابي ))   اًؿ اٍل يليوًب: ًمٍ لى  "اإْلِ تػىبىعه لىوي ًفيمىا يىٍذكيريهي ًمٍن أىٍعمى

 .  ال  ٍ ً كىالل ٍ ًر كىاضتٍيمٍّ كىالتػ وىك ًل كىالتػ ٍوًحيًد كىحنىًٍو ذىًلكى
                                                           

سجك اٌىالَ أْ وزبة "إؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ" لسّٗ ِؤٌفٗ إٌٝ أسثؼخ ألسبَ: اٌؼجبداد, ٚاٌؼبداد,  (1)

 .ٚإٌّغ١بد, ٚاٌٍّٙىبد
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ـً أىٍىًل عيليوـً اٍل يليوًب مً    ٍن ال  وًفي ًأ كىغىًٍنًًىٍم ًمٍن أىيب حىاًمدو كىأىبيو طىاًلمو أىٍعلىمي بًاضتٍىًديً,، كىاأٍلىثىًر كىكىالى
ميوي أىسىد  كىأىٍجوىدي حتىًٍ ي نا كىأىبٍػعىدي عىٍن اٍلًبٍدعىأً  ,اٍلغىزىايلٍّ  " أىحىاًدي,ى لىًعيفىأن قيوًت اٍل يليوبً مىعى أىف  ُب " ,كىكىالى

 كىمىٍوليوعىأن كىأىٍشيىاءى كىً ًنىةن مىٍرديكدىةن. 
ْحَياءِ "ُب كىأىم ا مىا    ـً ُب اٍلميٍهًل ىاتً  "اإْلِ ـً عىلىى اٍلً ٍ ً كىاٍلعيٍ ًم كىالرٍّيىاًء كىاضتٍىسىًد  ؛ًمٍن اٍل ىالى ًمٍ لي اٍل ىالى

ـً اضتٍىاًرًث اٍلميحىاسىيبٍّ ُب  ؛كىحنىًٍو ذىًلكى  ٍنوي مىا ىيوى كىمً  ,كىًمٍنوي مىا ىيوى مىٍ بيوؿه  "الرٍّعىايىأً "فػىغىالًبيوي مىنػٍ يوؿه ًمٍن كىالى
 كىًمٍنوي مىا ىيوى ميتػىنىازىعه ًفيًو.  ,مىٍرديكده 
ْحَياءُ ك"   ًسفىًأ  ؛لىً ٍن ًفيًو مىوىاد  مىٍذميومىأه  ," ًفيًو فػىوىاهًدي كىً ًنىةه اإْلِ ـً اٍلفىالى فىًجن وي ًفيًو مىوىاد  فىاًسدىةه ًمٍن كىالى

كىافى مبىٍنزًلىًأ مىٍن أىخىذى عىديكًّا لًٍلميٍسًلًمٌنى   ,ذىكىرى مىعىاًرؼى ال  وًفي أً  فىًجذىا ,عىادً تػىتػىعىل لي بًالتػ ٍوًحيًد كىالن بػيو ًة كىاٍلمى 
 أىٍلبىسىوي ثًيىابى اٍلميٍسًلًمٌنى. 

يًن عىلىى    ا ُب كيتيًبوً كىقىٍد أىٍن ىرى أىًهم أي الدٍّ ًشفىاءى اٍبًن " يػىٍعيًن  ,اللٍّفىاءي"لىوي "أمر كىقىاليوا:  ,أىيب حىاًمدو ىىذى
 ُب اٍلفىٍلسىفىًأ.  "ًسينىا
 بىٍل مىٍوليوعىأه كىً ًنىةه.  ,أىحىاًدي,ي كىآثىاره لىًعيفىأه  كىًفيوً   
اهًتًٍم.     كىًفيًو أىٍشيىاءي ًمٍن أىغىالًيًط ال  وًفي ًأ كىتػير ىى
ـً اٍلمىلىاًيًخ ال  وًفي ًأ اٍلعىارًًفٌنى    اًؿ اٍل يليوًب اٍلميوىاًفًل كىًفيًو مىعى ذىًلكى ًمٍن كىالى  اٍلميٍستىً يًمٌنى ُب أىٍعمى

ىيوى أىٍك ػىري ؽت ا  لًٍلً تىاًب كىالس ن ًأ، كىًمٍن غىًٍنً ذىًلكى ًمٍن اٍلًعبىادىاًت كىاأٍلىدىًب مىا ىيوى ميوىاًفله لًٍلً تىاًب كىالس ن ًأ مىا
ا اٍختػىلى ى ًفيًو اٍجًتهىادي  .يىرًدي ًمٍنوي   ((اىػ.الن اًس كىتػىنىازىعيوا ًفيوً  فىًلهىذى

غالبو جيد, ل ن  "اإلحياء( قاؿ: ))... ككالمو ُب "4/55كقاؿ شيخ ا سالـ ُب "اَّموع" )  
فيو مواد فاسدة: مادة منط يأ, كمادة كالميأ, كمادة من ترىات ال وفيأ, كمادة من األحادي, 

 اظتولوعأ(( اىػ.
ميأ إع من ذم و ألجلو خ وصان, أك لغًنه من كتبو كما قاؿ يكُب ىذا ال دد أشار الليخ ابن ت  

 (:240-6/239ُب "الع ل كالن ل" )
يذمونو مبا كاف هم ... ألف أبا حامد  ال  الفالسفأ تارة كيواف هم أخرل؛ فعلماء اظتسلمٌن ))  

ل حي   فيو من األقواؿ اظتاالفأ للحل الذم بع, اهلل بو ػتمدان صلى اهلل عليو كسلم ظتواف أ
 اظتن وؿ كصري  اظتع وؿ.
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 ,(2)كأيب ن ر ال لًنم ,(1)كما كقع من ا ن ار عليو أشياء ُب كالـ رفي و أيب اضتسن اظترغيناين   
كأيب عبد اهلل الذك ,  ,(5)كأيب عبد اهلل اظتازرم ,(4)يب ب ر بن العريبأك  ,(3)كأيب ب ر الطرطوش 
كيوس  الدمل  , كابن زتدكف  ,(8)بياف الدمل  كأيب ال ,(7)كابن ع يل ,(6)كػتمود اطتوارزم 
 كأيب عمرك بن ,(11)كأيب ػتمد اظت دس  ,(10)كأيب الفرج بن اصتوزم ,(9)ال رطيب ال ال 

 كغًن كاحد من علماء اظتسلمٌن كشيوخهم.  ,(12)ال الح

                                                           

٘ـ(. "إٌجالء" 593-530٘ٛ أثٛ اٌؾسٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش اٌفشغبٟٔ اٌّشغ١ٕبٟٔ اٌؾٕفٟ ) (1)

 .(4/266(, ٚ"األػالَ" )20/232)

٘ـ( "إٌجالء" 514ػجذ اٌشؽ١ُ ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ٘ٛاصْ اٌمش١شٞ اٌظٛفٟ األشؼشٞ )د (2)

(20/424). 

, ِٚٓ ٘ـ(520-451) , ِٓ أئّخ اٌّبٌى١خِؾّذ ثٓ ا١ٌٌٛذ ثٓ ِؾّذ ثٓ خٍف اٌمششٟ اٌطشؽٛشٟ (3)

  ػٍّبء أً٘ اٌسٕخ ٚاٌغّبػخ, ٌٗ "اٌؾٛادس ٚاٌجذع".

٘ـ(, ر١ٍّز أثٟ ؽبِذ, ِٓ 543-468ثٓ اٌؼشثٟ األٔذٌسٟ اإلشج١ٍٟ )٘ٛ اٌمبػٟ ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا  (4)

                                               .ٚطبؽت اٌزظب١ٔف اٌزٟ ِٕٙب "ػبسػخ األؽٛرٞ ششػ عبِغ اٌزشِزٞ" ,ػٍّبء األشبػشح

== 

١ٗ ِبٌىٟ, ٘ـ(, ِؾذس, فم536-453٘ٛ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ػّش اٌز١ّّٟ اٌّبصسٞ اٌظمٍٟ ) (5)==

طبؽت اٌشد ػٍٝ "اإلؽ١بء" اٌّسّٝ "اٌىشف ٚاإلٔجبء فٟ اٌشد ػٍٝ اإلؽ١بء", ٚس١أرٟ ٌٗ ِض٠ذ ث١بْ إْ 

 شبء هللا.

أثٛ اٌمبسُ, عبس هللا, ِؾّٛد ثٓ ػّش اٌضِخششٞ اٌخٛاسصِٟ, طبؽت رفس١ش "اٌىشبف",  (6)

 .٘ـ(, ِٚٓ ػٍّبء اٌٍغخ ٚاٌجالغخ538-476اٌّؼزضٌٟ, )

٘ـ(, طبؽت اٌفْٕٛ, خبٌف 513-431بء ػٍٟ ثٓ ػم١ً اٌجغذادٞ اٌؾٕجٍٟ )٘ٛ أثٛ اٌٛف (7)

 .اٌؾٕبثٍخ فٟ اٌظفبد إٌٝ ِز٘ت اٌىالث١خ, ٌىٕٗ ربة ِٕٗ فٟ آخش ػّشٖ.

٘ٛ ٔجأ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾفٛظ اثٓ اٌؾٛسأٟ اٌظٛفٟ, ش١خ اٌطبئفخ اٌج١ب١ٔخ, ٚ٘ٛ سٍفٟ اٌؼم١ذح,  (8)

 .٘ـ(511ٚشبفؼٟ اٌّز٘ت, رٛفٟ سٕخ )

(, 211أثٛ ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽّذ٠ٓ اٌمشؽجٟ, لبػٟ اٌّبٌى١خ ثٙب. "اٌظفذ٠خ" ) ٘ٛ (9)

 .(19/32ٚ"إٌجالء" )

٘ـ(, ؽٕجٍٟ, ِشٙٛس, 597-508٘ٛ اٌؼبٌُ اٌّشٙٛس أثٛ اٌفشط ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌغٛصٞ ) (10)

 .ٔمُ ػ١ٍٗ اٌزؼط١ً

٘ـ(, 600-541ٟ, )٘ٛ اٌؾبفع ػجذ اٌغٕٟ ثٓ ػجذ اٌٛاؽذ اٌّمذسٟ اٌغّبػ١ٍٟ اٌؾٕجٍ (11)

 .طبؽت "ػّذح اٌؾذ٠ش"

٘ٛ ػضّبْ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌظالػ, اٌشبفؼٟ, اٌشٙشصٚسٞ, طبؽت اٌّمذِخ اٌش١ٙشح  (12)

 .٘ـ(643-577فٟ ػٍُ اٌّظطٍؼ, )
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 و من كاظتتفلسفأ الذين يواف وف ما ذكره من أقواعتم يذمونو ظتا اعت م بو من دين ا سالـ ككاف  
ال تاب كالسنأ؛ كما يفعل ابن رشد اضتفيد ىذا كابن الطفيل صاحم رسالأ "ح  بن ي  اف" كابن 

 سبعٌن كابن ىود كأم اعتم. 
كى الء كأم اعتم يع موف ما كافل فيو الفالسفأ, كما يفعل ذلك صاحم "خلع النعلٌن" كابن   

 .اىػ.((عريب صاحم "الف وظ" كأم اعتم...
ؾ اهلل ػػػػػ ىذا الن د اظتنه  , كالتف يل  الدقيل كالعميل اظتبين على فهم كالـ اظتن ود: فتلمل ػػػػػ رعا  

الليخ أيب حامد الغزايل, كفهم طري تو كمنه و كزتل كالمو على اومل الالهل بو بال غلو كال 
نت د فيو تفريط, كال تزيٍّد كال غتاملأ فليخ ا سالـ أرتل ؽتيزات كتاب ا حياء ٍب ف  ل فيما اي 

 م صالن لو مبا ييسمى باظتالح ات اظتنه يأ ا رتاليأ.
 
 
 
 :المبحث السادس: نقد العلماء لكتاَّ "إحياء علوم الدين  
كذلك أف العلماء تعرلوا لن د كتاب "ا حياء" حي, كانل لو ال يمأ اظتعت ة لدل ػتيب الليخ   

 د شيخ ا سالـ: كؽتن عد  أيب حامد الغزايل, السيما ال وفيأ كاألشعريأ, 
أبو ب ر ػتمد بن الوليد الطرطوش  فيمن كقع منو ا ن ار على أيب حامد ُب كتاب  -1

(, كؽتا 496-19/494"ا حياء" خ وصان, حي, ن ل عنو الذىيب ُب تررتتو لو )
 أ علـو الدين...((.كىو لعمر اهلل أشبو بجمات))ا حياء", "ُب كتاب قاؿ: 
أنبلنا ابن عال ف, عن اطتلوع , عن الطرطوش ؛ أنو كتم بلو: ))قػػػػ رزتو اهلل ػػػػ كقاؿ 

", اإلحياءىذه الرسالأ جوابان عن ساهل سللو من األندلن عن ح ي أ أمر م ل  "
متو, فوجدتو امرءان رأيل أبا حامد ككل   ف تم إع عبد اهلل بن م فر: سالـ عليك؛ فجين
, ككاف ذلك  , ٍب خال  طري أ العلماء, مع م زمانوكافر الفهم كالع ل, كؽتارسأ العلـو

العلـو كأىلها, كدخل ُب ]أم: تركها[ ؼ, فه ر كدخل ُب غمار العماؿ, ٍب ت و  
علـو اطتواطر كأرباب ال لوب ككساكس الليطاف, ٍب ساُّا كجعل يطعن على الف هاء 
مبذاىم الفالسفأ كرموز اضتالج, كجعل ينتح  عن الف هاء كاظت لمٌن, كل د كاد أف 

 ينسلخ من الدين...
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؛ عمد فت لم ُب علـو األحواؿ, كمرامز ال وفيأ, ككاف غًن "اإلحياءفلما عمل كتابو "
ٍـّ رأسو, فال ُب علماء اظتسلمٌن قر   , كال ُب أنين ُّا, كال خبًن مبعرفتها, فس ط على أ

 أحواؿ الزاىدين است ر.
فال اعلم كتابان على ٍب شحن كتابو بال ذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم, 

 كجو بسيط األرض أك ر كذبان على الرسوؿ منو. 
 . و مبذاىم الفالسفأ كرموز اضتالج كمعاين "رساهل إخواف ال فا"ٍب شب  
؛ ع يبعد ت فًنه, كإف كاف ال يعت ده, فما أقرب كاف الرجل يعت د ما سطرهفلئن  

 تضليلو. 
تلر بٌن من ال معرفأ لو بسمومو كأما ما ذكرت من إحراؽ ال تاب؛ فلعمرم إذا ان

ال اتلأ, خي  عليهم أف يعت دكا إذان صحأ ما فيو؛ ف اف حتري و ُب معىن ما حر قتو 
 ل ح  اظت اح  اليت ختال  اظت ح  الع ماين(( اىػ.اال حابأ من 

ال كا ماـ الطرطوش  إمنا ذكر ىذا كعن  ؛ ظتا فيو من السم اظتدىوف بالعسل, كالذم ينطل  ػػػ ب  
فُتكو كما ىو حاؿ األعم األغلم ؽتن ع   عليو, شك ػػػػ على من ال معرفأ عنده بتلك الطراهل,  

ىػ( ُب دكلأ اظترابطٌن بسعايأ 503بالفعل ف د أحرؽ ا حياء سنأ ) .(1)أكجم عليهم من مطالعتو
 ( لدل األمًن عل  بن يوس  بن تاشفٌن. 508بسعايأ الليخ ػتمد بن عل  بن زتديو )

ؽتن عد دىم الليخ ابن تيميأ أبو  "اإلحياءالذين اشتهر عنهم تع م " كمن العلماء -2
, صاحم شرح مسلم اظتسمى بػػػػػ "اظتعلم", ىػ(536عبد اهلل ػتمد اظتازرم ال  ل  )

 كىو ُب الفركع من أهمأ اظتال يأ, كملربو لين بعيدان عن أيب حامد الغزايل رزتهما اهلل. 
 "الكشف واإلنباء عن كتاَّ اإلحياءشتاه "أل  أبو عبد اهلل ن ده ك         

( عن اصتبل  ُب "تار و" أنو قاؿ: ))كقد رأيل  19/330ف د ن ل الذىيب ُب "السًن" )  
للمازرم, كفيو: كل د أع م عن قـو من  "الكشف واإلنباء عن كتاَّ اإلحياءكتاب "

كإذ كاف فيو أثره ما أك اظتال يأ يركف مال ان ا ماـ يهرب من التحديد كجيانم أف يرسم رشتان, 
قياس ما؛ تورعان كحتف ان من الفتول فيما َيمل الناس عليو, ٍب يستحسنوف من رجل فتاكل 

                                                           

٘ـ( فٟ "اٌّؼ١بس اٌّؼشة" عّالً ِٓ رٍه اٌشسبٌخ. ٚأظشٖ ف١ٙب 914ٚٔمً اٌٛٔشش٠شٟ ) (1)

ثؼغ ػٍّبء اٌّغشة ٚاألٔذٌس فٟ "اإلؽ١بء" ٚإؽشالٗ (, ٚروش لجٍٗ اخزالف 12/186-187)

 .( ِٓ اٌّغٍذ رار184-185ٗ)
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بناىا على ما ال ح ي أ لو, كفيو ك ًن من اآلثار عن النيب صلى اهلل عليو كسلم, لفل فيها 
من ترمنات األكلياء ال ابل بغًن ال ابل, ككذا ما أكرده عن السل  ال مي ن ثبوتو كلو, كأكرد 

 كنف ات األصفياء ما جيل موقعو, ل ن مزج فيو النافع بالضار...((.
 ظتن شاء! (342-340كذكر رتالن أخر يطوؿ اظت اـ بذكرىا؛ فحبذا مطالعتها ُب "السًن" )  
( قوالن ُب 333-232كما ن ل عن ال ال  أيب عبد اهلل بن زتدين ال رطيب بعده ) -3

 .نبيو على أىم أغالطو, ؽتا سل أك ره, كالتذمٍّو كختطٍّئتو
أشار الذىيب ُب "السًن" أيضان إع ن د قال  اصتماعأ أبو عبد اهلل بن زتدين قد ك 

 .(333-19/332ال رطيب )
ن دان أليب ب ر العريب ُب كتابو "شرح  (19/237كن ل الذىيب ُب "السًن" أيضان ) -4

 .األشتاء اضتسىن" ُب مسللأ ال درة... كأثىن على ن ده
 (: 19/342ف اؿ )", اإلحياءكما ذكر رد  ابن اصتوزم على " -5
", كمأله باألحادي, الباطلأ, كع يعلم اإلحياءقاؿ أبو الفرج بن اصتوزم: صن  أبو حامد "  

عن قانوف الف و, كقاؿ: إف اظتراد بال وكم كال مر  بطالهنا, كت لم على ال ل , كخرج
ح م اهلل عز كجل, كع ييرد ىذه اظتعركفات!! كىذا  كاللمن اللواٌب رآىن إبراىيم أنوار ى 

 من جنن كالـ الباطنيأ.
", كبٌن  خطله ُب غتلدات, شتاه كتاب اإلحياءكقد رد  ابن اصتوزم على أيب حامد ُب كتاب "  
  كىذا ال تاب ع ي هر لنا! " اىػ. ىو بفت  اعتمزة.األحياء"
 ع  ل اهلل ب هور ىذا ال تاب. فاهلل أك    
( 143-3/129كُب ىذا ال دد يوجد ُب "غتموعأ الرساهل كاظتساهل الن ديأ" ) -6

الليخ عبد اللطي  ابن الليخ عبد الرزتن بن حسن ابن شيخ ا سالـ رسالأ للعالمأ 
ىػ( ى  الرسالأ التاسعأ علرة إع من بلغو 1293-1225ػتمد بن عبد الوىاب )

لعامأ, رتع فيها أقواؿ شيخ ي رؤه على ا من بع  من يلتغل ب تاب "ا حياء"
ا سالـ كالذىيب كابن العريب كسبط ابن اصتوزم كابن ال الح كأزتد اصتيل  كابن 

كاظتازرم... كابن تومرت تلميذ أيب حامد  زتدين ال رطيب كالطرطوش  كابن عساكر
 فان رىا كحواشيها, كلوال ا طالأ؛ ألرتلل كالـ ى الء ؽتا ع يت رر.
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" ُب المغني عن حمل األْفارا عملو اضتافظ العراق  ُب كتابو "كإف أنسى ال أنسى م -7
خترجيو ألحادي, ا حياء, كاضتمد هلل أنو طبع حباشيتو, ككذا ما فعلو الزبيدم, كرحم 

 اهلل اصتميع, كأجزؿ عتم اظت وبأ.
رة إع ك ًنة, كفيما سبل ال نايأ ل شا  ىذا ككتم العلماء ُب ن د "ا حياء" أك ال ناء عليو كمدحو  

 اظت  ود.
 كبعد؛ فجف التنبيو على اطتطل كن ده لين عيبان ُب اظتاط, كال حطٌان ل دره.    

 ءي نيبالن أٍف تػيعىد  مىعايًبيوكىفىى الػمىر            مىٍن ذا ال ذم تػيٍرلىى سى اياهي كيل ها           
 رزتو اهلل اظتسلمٌن, بل كأليب حامد كلوال الن   هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم كلدين اهلل كلعباده

 ال األنبياء ُب التبليغ. إتعرض عتذا أكلئك العلماء الربانيوف, كال مع ـو من اطتطل أحد  نفسو, ما
 كغًنه على ثالثأ أحواؿ: ككتم كاظت  ود؛ فما ُب كتم أيب حامد الغزايل رزتو اهلل : تنبيو 
 كىو ك ًن كاضتمد هلل. ما كاف ح ًّا كصدقنا, في بل بال نزاع,: األول  -1
, فهو مرفوض مردكد عليو,كىو غًن قليل, كأحسن أحوالو فيو ما كاف خطلن كباطالن  :الثاني  -2

 أنو ملجور على اجتهاده, كإف جانم ال واب.
عنو, ىو ػتتمل لذا أك ذاؾ, فيب ى على احتمالو, كجيم الس وت التف يل فيما  :الثالث  -3

ا بال راهن كالسياؽ ىل العلم ترجي  أحدمهكإحساف ال ن ب اهلو, خال ما اهر أل
 كمعرفأ اضتاؿ, فًنجع إع األكليٌن.

كالفار   ,كىذا اظتنهى لو ن اهر عديدة عند شيخ ا سالـ ابن تيميأ مع غًن ا ماـ الغزايل  
ككذا لو مناذج عديدة كما  ,الرازم كابن عريب الطاه  ال وُب, كعبد ال ادر اصتيالين... كغًنىم

 ىػ( كغًنىم481ماـ ابن ال يم من شيخ ا سالـ أيب إشتاعيل اعتركم األن ارم )ُب موق  ا 
كالمو كال سيما ُب كتاب "مدارج السال ٌن" الذم شرح فيو كتاب "منازؿ الساهرين" كأكل   

, على حسن ال ن من الليخ أيب إشتاعيل األن ارم اعتركم , م دمان اضتل عليومعتمدان  كبٌن  
 .أحسن ػتاملو, حَّت ع ز عن ذلك ُب بع  اظتوالع اليسًنة كحامالن كالمو على

كال ي ن ااف أف تتبع ن د العلماء للعاع كبياف خطئو خ وصان ُب مساهل االعت اد من   
العلماء, بل ما فعلوه مبن  ا ساءة ُب العلماء أك حت ًنىم...إل, بل ىذا ىو ما يرتضيو أكلئك

 ضتل يب ى اظت  د ػتمودان شرعيان.قبلهم, ل ن عند الت رد هلل ك بانأ ا
  ال لتح يل أىواء كم اصد نفسيأ أك حزبيأ أك خاصأ!  
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 :ين بعض أجوبتوالمبحث السابع: اعتذار شيخ اإلْالم ألبي حامد وتحسِّ    

طل؛ فجف عتما أسبابان, كىا ىنا اطت واب ك الظتا كاف أبو حامد الغزايل كغًنه من العلماء, لو   
 ـ إع بع  األسباب اليت أدت بليب حامد إع اطتطل كالزلل. أشار شيخ ا سال

 (: 7/149ذكر األحادي, اظتولوعأ كالواىيأ ما قالو ُب "الع ل كالن ل" ) -1
))... أبو حامد لين لو من اطت ة باآلثار النبويأ كالسلفيأ ما ألىل اظتعرفأ بذلك, الذين   

األحادي, كاآلثار اظتولوعأ كاظت ذكبأ ما  مييزكف بٌن صحيحو كس يمو, كعتذا يذكر ُب كتبو من
 لو علم أهنا مولوعأ ع يذكرىا(( اىػ.

اضتدي,, كىو ُب أنو مزج  البضاعأ من  "قانون التأويلمد نفسو صرح ُب "امع أف أبا ح  
كمن طالع كتاب اضتافظ العراق  "اظتغين عن زتل األسفار"  آخر عمره ع   على اضتدي,.

  ه شيخ ا سالـ ابن تيميأ.على ىذا الذم قر ر كق  
كي وؿ بع  العلماء: لو ميد  لو ُب عمره؛ ألاهر اهلل منو ع اهم؛ ألف الرجل يتوقد ذكاءن,   

 كحي ٍّلل لو أسباب الفهم كاظتعرفأ كاالستعداد عتا.
الع ل كالن ل" درء تعارض كالـ أيب حامد فيو حل كباطل ُب اصتملأ, قاؿ الليخ ُب " -2

(6/56-57): 
كإمنا جيعل الفناء ُب ىذا التوحيد ىو غايأ العارفٌن صوفيأ ى الء اظتالحدة, كابن  ))...  

الطفيل صاحم رسالأ "ح  بن ي  اف", كأم اؿ عتذا يستلنسوف مبا جيدكنو من كالـ أيب حامد 
مواف ان ل وعتم؛ إذ كاف ُب ك ًن من كالمو ما يوافل الباطل من قوؿ ى الء, كما ُب ك ًن من  

 ل  ًن من باطلهم(( اىػ.كالمو ردٌّ 
( ُب 13/238الطراب طري أ أيب حامد الغزايل. قاؿ شيخ ا سالـ ُب "اَّموع" ) -3

 عن ما ُب كتبو من الباطل: رجوعو 
كأم الو, كى  ؽتا أع م اظتسلموف إن اره  "مشكاة األنوار))... كؽتن سلك ذلك صاحم "  

الفالسفأ, ٍب أراد أف  رج, فما قدر,  , كقالوا: دخل ُب بطوف"الشفاءعليو, كقالوا: أمرلو "
كآخركف ي ولوف: بل رجع  كمن الناس من يطعن ُب ىذه ال تم, كي وؿ: إهنا م ذكبأ عليو,
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عنها, كىذا أقرب األقواؿ؛ قد قد صرٌح ب فر الفالسفأ ُب مساهل, كتضليلهم ُب مساهل أك ر 
 منها, كصرح بلف طري تهم ال توصل إع اظتطلوب(( اىػ.

ىاىنا أف الليخ ابن تيميأ ي رٍّب أف ي وف الليخ أبو حامد الغزايل قد رجع عن أقواؿ  فتلمل  
 الفالسفأ كما ىو ااىر حالو.

ىذه غتمل أسباب االحنرافات ُب كتم الليخ أيب حامد الغزايل اليت دارت عليها اعتذارات   
بو أىل ا ن اؼ كما  كىو من ال وة الس  كالعدؿ كا ن اؼ ما ي ر  شيخ ا سالـ ابن تيميأ, 

َواَل َيْررَِمنَُّكْم َشَنقُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأقْ َرَُّ لِلت َّْقَوْ َوات َُّقوْا اللََّو قاؿ تعاع: }
 [.8]اظتاهدة: {ِإنَّ اللََّو َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلونَ 

  اظتسدد لو من ال وؿ اصتيد كلئن كاف أك ر ما سبل من م الم الغزايل كع راتو, فجف
ما ي رب من ذلك, حَّت كاف ىذا ىو آخر ما است ر عليو أمره, ل ن  وف أكاألح اـ اظت

 بو ُب أك ر حياتو كت انيفو.  األكؿ أشهر عنو النلغالو
 فمما ن لو عنو شيخ ا سالـ ابن تيميأ من ذتٌن قولو كرتيل عبارتو ك ًن, ىذه مناذج منو.   
 (: 198فلسفيأ ككالمهم قاؿ الليخ ُب "الرد على اظتنط يٌن" )ذمو للمناىى الُب  ( أ)
))كاظت  ود ىنا أف كتم أيب حامد, كإف كاف فيها ك ًن من كالمهم الباطل, إما بعبارهتم أك   

بعبارة أخرل؛ فهو ُب آخر أمره يبالغ ُب ذمهم, كيبٌن أف طري تهم متضمنأ من اصتهل كال فر 
طري أ اظتت لمٌن, كمات كىو ملتغل بالباارم ما يوجم ذمها كفسادىا أع م من 

 اىػ.(1)كمسلم((
 (: 8/251كقاؿ ُب رده توحيد الفالسفأ ُب "الع ل كالن ل" ) ( َّ)
))كعتذا بٌن  أبو حامد الغزايل كغًنه من اظتسلمٌن, بل كابن رشد كأم الو من الفالسفأ, فساد   

اليت شتوىا تركيبان, كأنو ال ح أ عتم ما ذكركه ُب ىذا التوحيد, كبطالف ما نفوه من ىذه اظتعاين 
أصالن, إال ما تومهوه من مدلوؿ لفظ كاجم الوجود باظتعىن الذم ت وره, ال باظتعىن  على ذلك

الذم قاـ عليو الدليل, ف اف ُب ح تهم على ألفاظ غتملأ إذا بػييٍّنل اهر فساد  
 .(2)كالمهم((

                                                           

 .(4/72(, ٚ"اٌّغّٛع" )5/269(, ٚ"ِٕٙبط اٌسٕخ" )1/162ٚأظش: "اٌذسء" ) (1)

(, ٚف١ٗ 152, 144, 141-10/135ٚأظش فٟ ِضً ٘زا ٚأشجب٘ٗ: "اٌؼمً ٚإٌمً" ) (2)

فٟ رَ وزت اٌفالسفخ,  (482-4/481, 438ٚ, 405-404, 3/402( ٚاسزذسن ػ١ٍٗ, ٚ)8/158)
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 (: 13/238ُب "اَّموع" ) ُب ت فًن الباطنيأ كال رامطأ كاظتتفلسفأ منهم, ف اؿ ( ج)
... فجنو قد صر ح ب فر الفالسفأ ُب مساهل, كتضليلهم ُب مساهل أك ر منها, كصرح بلف ))  

 (: 279كقاؿ ُب "بغيأ اظترتاد" ظ )  طري تهم ال توصل إع اظتطلوب...(( اىػ.
م ل  رة ن ره ُب كالمه [", كىو الغزايلجواىر القرآنيعين: "]" الرواىر))كصاحم "  

كاستمداده منهم, مزج ُب كالمو ك ًنان من كالمهم, كإف كاف قد ي فرىم ب  ًن ؽتا يواف هم 
عليو ُب موالع أخر, كُب أكاخر كالمو قطع بلف كالمهم ال يفيد علمان كال ي ينان, بل ككذلك 

" الباارم كمسلم, كمات صحيحياظتت لمٌن, كآخر ما اشتغل بو الن ر ُب " قطع ُب كالـ
 اىػ. (1)بذلك(( كىو ملتغل

-181ك 5/165ال الـ ُب "الع ل كالن ل" ) ذكر الغزايل االتفاؽ بٌن السل  على ذٍـّ  ( د)
 : (17/357(, كُب "اَّموع" )185

" ػتاف أ إلرام العوام عن علم الكالم))... كأبو حامد إمنا ذـ التلكيل ُب آخر عمره, كصن  "   
 على ىذا األصل...(( اىػ.

 .كألجلو كيرٍّرإال لتلكيده,  ىذا ال الـ ع  اظتعاين ُب كالـ الليخ. كما سيلكقد يالحظ ت رار لب  
  ات كلعل من اظتناسم أف أختم ُّذه ال لمات  للليخ ابن تيميأ, قاؿ رزتو اهلل: النًنٍّ
))كىذا أبو حامد الغزايل, مع فرط ذكاهو كتلعتو, كمعرفتو بال الـ كالفلسفأ, كسلوكو طريل الزىد   

كَييل ُب آخر أمره على طري أ لت وؼ, ينته  ُب ىذه اظتساهل إع الوق  كاضتًنة, كالريالأ كا
 (.4/72ال ل , كإف كاف بعد ذلك رجع إع طري أ أىل اضتدي,(( اىػ. من "اَّموع" )

إع ال بًن كىذا ُب اضت ي أ يوجم لنا االعتبار كالع أ ف ي  آؿ حاؿ ىذا الذك  اظتتللو العاع   
سبحانو  دكاـ س اؿ اهلل اعتدايأ كال بات عليها, كغىن ال لم بوأيضان لنا اب, كيوجم اضتًنة كااللطر 

فجف اعتادم اظتهدم من ىداه اهلل, كالضاؿ اظتضل من أللو اهلل خ وصان على  ,عمن سواه عز كجل
اَلِم َوَمن يُِرْد َأن َفَمن يُِرِد اللَُّو َأن يَ ْهِديَُو َيْشَرْح َصْدرَُه لِ } كال حوؿ كال قوة إال باهللعلم منو  ْْ إِل

لَِّذيَن الَ ُيِضلَُّو َيْرَعْل َصْدرَُه َضيِّقًا َحَرجًا َكأَنََّما َيعَّعَُّد ِفي السََّماِء َكَذِلَك َيْرَعُل اللَُّو الرِّْجَس َعَلى ا
َلُهْم َداُر السَّاَلِم ِعنَد رَبِِّهْم  ْكَُّروَن َوَىَذا ِصَراُط رَبَِّك ُمْسَتِقيمًا َقْد َفعَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوٍم َيذَّ  ْ يُ ْؤِمُنونَ 

                                                                                                                                                                                 

ٌٚٛال اإلؽبٌخ ٌسمذ ّٔبرط أخشٜ ِٓ ٘زٖ إٌمٛي, ٌىٓ ِٓ أؽ١ً ػٍٝ ٍِٟء  .(5/71أظشٖ فٟ )

 ف١ٍؾزً!

 .(9/185ٚأظش: "اٌّغّٛع/ٔمغ إٌّطك" ) (1)
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اللهم اختم لنا ِبًن كاجعل خًن أعمالنا خوادتها  [27-25األنعاـ: ]{َوُىَو َولِي ُُّهْم ِبَما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ 
كعاملنا بعفوؾ كرلاؾ كسُتؾ ككالدينا كملا نا كساهر كخًن أعمارنا أكاخرىا كتوفنا كأنل راضو عنا 

 آمٌن. ء اظتسلمٌن كعامتهم يا ذا اصتالؿ كا كراـ. علما
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 ق.1407د اضتريب, الدار السلفيأ طػػػػػػػػػػػ ا مياف= أليب عمر العدين, حت يل كدراسأ زت
 ق.1403ا مياف= أليب عبيد ال اسم بن سالـ, ختريى األلباين, اظت تم ا سالم  ط ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403ا مياف= البن أيب شيبأ, ختريى األلباين, اظت تم ا سالم  "  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406يه , م سسأ الرسالأ طا مياف= ومد بن منده, حت يل كدراسأ عل  ناصر ف  ػػػػػػػػػػػ
 البدايأ كالنهايأ= اضتافظ ابن ك ًن, مراجعأ غتموعأ من العلماء, دار ال تم العلميأ.  ػػػػػػػػػػػ

 ق. 1402ػػػػػػػػػػػ البدع كالنه  عنها= البن كلاح ال رطيب, دار األمأ العريب ط
م, رسالأ علميأ قدمها جاسم مهلهل آؿ ال ىاف ُب عالمات مهدم آخر الزماف = للمت   اعتندػػػػػػػػػػػ 

 ياسٌن, مطبوعأ باآللأ ال اتبأ عاـ            
 ق.1403تاريخ الُتاث العريب= ف اد سزكٌن, طبعأ جامعأ ا ماـ ػػػػػػػػػػػ 
 ـ.1987تاريخ اظتذاىم ا سالميأ= ػتمد أبو زىرة, دار الف ر العريب,  ػػػػػػػػػػػ
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ومد بن ن ر اظتركزم, حت يل عبد الرزتن الفريواه , م تبأ الدار باظتدينأ  تع يم قدر ال الة= ػػػػػػػػػػػ
 ق. 1406

تغليل التعليل على صحي  الباارم= اضتافظ ابن ح ر, حت يل كدراسأ سعيد ال زم , اظت تم  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405ا سالم  

طي , اظت تبأ العلميأ باظتدينأ ت ريم الت ريم= اضتافظ ابن ح ر, حت يل عبد الوىاب عبد الل ػػػػػػػػػػػ
 ق.1395

 ق.1399التمهيد= البن عبد ال , حت يل عبد اهلل بن ال ديل, طبع اضت ومأ اظتغربيأ عاـ  ػػػػػػػػػػػ
دتهيد األكاهل كتلايص الرساهل= أليب ب ر الباقالين, حت يل عماد الدين حيدر, م سسأ ال تم  ػػػػػػػػػػػ

 ق. 1407ال  افيأ 
التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع= أليب اضتسن اظتلط , تعليل ػتمد زاىد ال وثرم, م تبأ نلر  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1368ال  افأ ا سالميأ 
 هتذيم التهذيم= البن ح ر, ت وير دارصادر. ػػػػػػػػػػػ
 هتذيم اآلثار= للط م, ختريى ػتمد شاكر, نلر جامعأ ا ماـ طبع اظتدين.ػػػػػػػػػػػ
 التوحيد= أليب من ور اظتاتريدم, حت يل فت  اهلل خلي , نلر دار اصتامعات اظت ريأ. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408التوحيد= البن خزميأ, حت يل كدراسأ عبد العزيز اللهواف, م تبأ الرشد  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1397تفسًن العزيز اضتميد= سليماف بن عبد اهلل بن ػتمد, اظت تم ا سالم   ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403اطتوارج دراسأ لن د منه م= ناصر السعوم رسالأ علميأ, مطبوعأ اآللأ ال اتبأ عاـ  ػػػػػػػػػػػ
دراسأ عن الفرؽ ُب تاريخ اظتسلمٌن اطتوارج كالليعأ= أزتد بن جل , م سسأ اظتلك في ل اطتًنيأ  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1408عاـ 
 ق.1406البدر, الدار السلفيأ ذـ التلكيل= البن قدامأ  اظت دس , حتيل بدر  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405السنأ= البن أيب عاصم, ختريى األلباين, اظت تم ا سالم   ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406السنأ= عبد اهلل بن أزتد, دراسأ كحت يل ػتمد سعيد ال حطاين, دار ابن ال يم  ػػػػػػػػػػػ
  عبد اضتميد, اظت تبأ الع ريأ.السنن= أليب داكد سليماف بن أشع,, حت يل ػتمد ػت  الدين ػػػػػػػػػػػ
 سنن الُتمذم= حت يل أزتد ػتمد شاكر, دار ال تم العلميأ. ػػػػػػػػػػػ
 سنن ابن ماجو= ترتيم ػتمد ف اد عبد الباق , طبعأ عيسى البايب كأركانو. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1369يأ عاـ اللريعأ= أليب ب ر اآلجرم, حت يل ػتمد حامد الف  , مطبعأ السنأ اومد ػػػػػػػػػػػ

 .ػػػػػػػػػػػ شرح أصوؿ اعت اد أىل السنأ كاصتماعأ= أليب ال اسم الالل اه , حت يل أزتد اضتمداف, دار طيبأ
 ق.1408شرح األصوؿ اطتمسأ= لل ال  عبد اصتبار, حت يل عبد ال ره ع ماف, م تبأ كىبأ  ػػػػػػػػػػػ
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 ق.1408ػتمد سعيد ال حطاين, دار ابن ال يم  شرح السنأ= أليب ػتمد ال ُّارم, حت يل ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403شرح السنأ= للبغوم, حت يل األرن كط كاللاكيش, اظت تم ا سالم   ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404شرح الع يدة الطحاكيأ= ابن أيب العز اضتنف , ختريى األلباين, اظت تم ا سالم   ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404ارئ, دار ال تم العلميأ شرح الف و األك = اظتال عل  ق ػػػػػػػػػػػ
 ق.1382شرح ق يدة ابن ال يم= إبراىيم بن عيسى, اظت تم ا سالم   ػػػػػػػػػػػ
 ق.1399ال حاح= لل وىرم, دار العلم للماليٌن  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407صحي  الباارم= ترتيم كفهرسو م طف  ديم البغا, دار الُتاث اظتدينأ  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407سنن ابن ماجو= األلباين, اظت تم ا سالم   صحي  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1972صحي  مسلم= ترتيم كفهرسو ػتمد ف اد عبد الباق , دار إحياء الُتاث العريب  ػػػػػػػػػػػ
 .10لحى ا سالـ= أزتد أمٌن, دار ال تاب العريب ط ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408لعي  سنن ابن ماجو= األلباين, اظت تم ا سالم   ػػػػػػػػػػػ
 ق.1398الطب ات ال  ل= البن سعد, دار بًنكت  ػػػػػػػػػػػ
 ق1404ع يدة السل  أصحاب اضتدي,= أليب إشتاعيل ال ابوين, حت يل بدر البدر, الدار السلفيأ  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1401ع يدة اظتسلمٌن كالرد على اظتلحدين= الليخ صاحل البليه , اظتطابع األىليأ  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405العواصم من ال واصم= أليب ب ر بن العريب, حت يل ػتم الدين اطتطيم, اظت تبأ العلميأ  ػػػػػػػػػػػ
العٌن ُب األثر ُب ع اهد أىل األثر= عبد الباق  البعل  اضتنبل , رسالأ علميأ قدمها راشد الطيار,  ػػػػػػػػػػػ

 مطبوعأ على اآللأ.
 د الرزتن بن حسن, دار الف ر.فت  اَّيد شرح كتاب التوحيد= عب ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405الفرؽ بٌن الفرؽ= البغدادم, درا ال تم العلميأ  ػػػػػػػػػػػ
الفواهد اَّموعأ ُب األحادي, اظتولوعو= اللوكاين, حت يل عبد الرزتن اظتعلم  اليماين, اظت تم  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1407ا سالم  
 ق.1408اللاكيش, اظت تم ا سالم   فهارس صحي  كلعي  سنن ابن ماجو= صنع ػػػػػػػػػػػ
 ق.1356في  ال دير= للمناكم, اظت تبأ الت اريأ ال  ل  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407ال اموس اويط= للفًنكزآبادم, م سسأ الرسالأ  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1976قواعد اظتنهى السلف = م طفى حلم , دار األم ار  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1380= السفاريين, طبعأ آؿ ثاين كق  ُب مطابع األصفهاف لوامع األنوار البهيأ ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406غتمع الزكاهد كمنبع الفواهد= للهي م , م سسأ اظتعارؼ  ػػػػػػػػػػػ
 ق كما صور عنها.1381غتموع الفتاكل= شيخ ا سالـ ابن تيميأ, طبعأ اظتلك سعود  ػػػػػػػػػػػ



39 

 ق.1401ل تاب العريب ؼتتار ال حاح= للفار الرازم, دار ا ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405ؼتت ر شعم ا مياف= لل زكيين, ح  و عبد ال ادر األرن كط, دار ابن ك ًن ػػػػػػػػػػػ

 ق, دار إيالؼ بال ويل.1427 2ػػػػػػػػػ مسللأ ا مياف= عل  اللبل, ط
 معارج ال بوؿ بلرح سلم الوصوؿ= حافظ ح م , دار ال تم العلميأ. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408ظتعتزلأ بٌن ال ده كاضتدي,= طارؽ عبد اضت يم, دار األرقم بريطانيا ا ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406اظتع م األكسط= للط اين, حت يل ػتمود الطحاف, م تبأ اظتعارؼ  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404ق. كدار صادر1376مع م البلداف= ياقوت اضتموم, دار بًنكت  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1982ػتمد ف اد عبد الباق , اظت تبأ ا سالميأ بلستنبوؿاظتع م اظتفهرس= كلعو  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1376مع م اظت لفٌن= عمر رلا كحالو, اظت تبأ العربيأ  ػػػػػػػػػػػ
 اظت باح اظتنًن= الفيوم , طبعأ عمر البايب كشركاه. ػػػػػػػػػػػ
 اظتلل كالنحل ُّامش الف ل= اللهرستاين, م تبأ السالـ العاظتيأ. ػػػػػػػػػػػ
م االت ا سالميٌن= أليب اضتسن األشعرم, حت يل ػت  الدين عبد اضتميد, م تبأ النهضأ  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1389
 ق.1399اظتنهاج شعم ا مياف= للح يم , دار الف ر  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407منهى األشاعرة ُب الع يدة= سفر اضتوايل, الدار السلفيأ  ػػػػػػػػػػػ
أليب عبد اهلل ػتمد عبد األندلس  تعليل ػتمد بن أزتد السعيد, م تبأ السورام نونيأ ال حطاين=  ػػػػػػػػػػػ

 ق. 1409
 
 
 


