املقدمة:
يقولُ ُالغزايلُرمحهُهللا"ُ:فقدُسأُلتُينُ-أيهاُاألخُيفُالدُينُ -أنُأبثُ ُإليكُغايةُ ُالعلومُ
وأسرارهاُ ،وغائلةُ ُاملذاهب ُوأغوارهاُ ،وأحكي ُلك ُما ُقاسيتُه ُيف ُاستخالص ُاحلقُ ُمن ُبنيُ
تفاع ُعنُحضيضُ
أت ُعليهُ ُمنُاالر ُ
اضطرابُالفُُرقُمعُتبايُنُاملسالكُوالطُرقُ،وماُاستجر ُ
هُاثنيًاُمنُطُُرقُأهلُ
االستبصارُ،وماُاستفدتهُأوالُمنُعلمُالكالمُ،وماُاجتويتُ ُ
ًُ
التُقليدُإىلُيفاعُ
اُمنُطرقُالتفلسفُ،وماُارتضُيتُهُ
ُ
التُعليمُالقاصرينُلدركُاحلقُُعلىُتقليدُاإلمامُ،وماُازدر ُ
يتهُاثلثً
يقةُالتصوفُ،وماُاجنلىُيلُيفُتضاعيفُتفتيشيُعنُأقاويلُُاخللقُُمُنُلبابُاحلُقُُ،
ُ
آخراُمنُطر
ًُ
وماُصرفُينُ ُعنُنشرُالعلمُببغدادُمعُكثرةُالطُلبةُ ،وماُردُينُإىلُمعاودُيتُبنيسابورُبعدُطولُ

املدُةُ،ومل أزل يف عنفوان شبايب -منذ راهقت البلوغ ،قبل بلوغ العشرين إىل اآلن ،وقد

أانف السن على اخلمسني -أقتحم لة هذا البحر العميقُ،وأخوضُُغمرتهُخوضُُاجلسورُ،
مُعلىُكلُمشكلةُ،وأتقحُمُكلُورطةُ،
ُ
الُخوضُُاجلبانُاحلذورُ،وأتوغُلُيفُكلُُمظلمةُ،وأهتجُ

وأتفحص عن عقيدة كل فرقةُ،وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؛ ألميز بني حمق ومبطل،
نُومبتدعُ...وقدُكانُالتعطُشُإىلُدركُحقائقُاألمورُدأيبُوديينُ،منُأولُأمريُوريعانُ
ُ
ومتسنُ
عمريُ،غريزةُوفطرةُمنُهللاُوضعُهاُيفُجبُلُيتُ،الُابختياريُوحيليت"ُ(ُ.)1
اخرا ُابلتيُاراتُالفكريةُ
صرا ُز ًُ
أبو ُحامد ُالغزايلُ ُرمحه ُهللا ُأحدُ ُعلماءُ ُاملسلمنيُ ،عاشُ ُع ًُ

بلُعاىنُأزماتُعصفتُ
ُ
وخاضُجتاربُ
ُ
والسياسيةُاملتالطمةُ،وشاركُيفُجماالتُفكريةُُواسعةُ،
تمثلُصورهتاُيفُالنُصُالذيُنقلناهُعنهُ،إالُأنُهُميثلُشخصي ُةًُعلميةُهلاُمكانتهاُ
بهُطوالُحياتهُت ُ
يفُالفكرُاإلسالميُُ،فقدُأُولعُحببُُاملعرفةُوالوصولُإىلُاحلقُُابلبُحثُوالتنقيب؛ُولذلكُانتقلُ

الغزايلُُرمحهُهللاُمنُعقيدةُُإىلُأخرىُ،وقد ظن أن احلق حمصور يف أربع فرقُ،فراحُيبحثُ
فيهاُفرق ُةًُفرق ُةًُ،وغاصُيفُأعماقُكتبهاُُليعرفُاحلقُُمنُالباطلُ،وقدُذكرُرمحهُهللاُذلكُفقالُ:

"وملاُشفاينُهللاُُمنُهذاُاملرضُُبفضلُهُوسعُةُجودُهُانُصرتُأصنافُُالطالبنيُعندُيُيفُأربعُ
فرقُ:
ُ-1املتكلمونُ:وهمُيدُعونُأّنُمُأهلُالرأيُوالنظرُ.
(ُ)1املنقذُمنُالضاللُ(صُ.ُ)110-101ُ:

ُأصحاب ُالتعليمُ ،واملخصوصون ُابالقتباسُمن ُاإلمامُ
ُ
ُ -2الباطنيةُ :وهم ُيزعمون ُأّنم
املعصومُ.
ُ-3الفالسفةُ:وهمُيزعمونُأّنُمُأهلُُاملنطقُوالربهانُ.
ُ-4الصوفيُةُ:وهمُيدُعونُأّنُمُخواصُُاحلضرةُ،وأهلُاملشاهدةُواملكاشفةُ.
ومثنُيًاُ
مبتدئُبعلمُالكالمُ ُ ،
فابتدرتُلسلوكُهذهُالطرقُُ،واستقصاءُماُعندُهذهُالفرق؛ ُ ًُ
ُ
بتعلمُالباطنيةُ،ومربُ ًُعاُبطريقُالصوفية"(ُُ.)1
بطريقُالفلسفةُ،ومثلُُثًاُ ُ
ُوقدُغفلُرمحهُهللاُعنُاملذهبُاحلقُُُوالطريقُاملستقيمُ،وهوُ:مذهبُأهلُاحلديثُالسنةُ
فطرةُالسويُةُ،
ُ
تُبهُنفسهُإىلُال
ُ
واجلماعةُ،بيدُأنُهُبعدُأنُخاضُكلُُهذهُاملعاركُُالفكريةُعادُ
سُ،
فأقبلُعلىُتالوةُُالقرآنُوحُفظُاألحاديثُ،يقولُابنُكثريُرمحهُهللا"ُ:مثُعادُإىلُبلدُهُطو ُ
ذُداراُحسنةُ،وغرسُفيهاُبستاانُأني ًُقاُ،وأقبلُعلىُتالوةُ ُالقرآنُ
فأقامُهباُ،وابتىنُراب ُطًاُ ،واّتُ ًُ
وحفظُاألحاديثُالصُحاحُ،وكانتُوفاتهُيفُيومُاالثننيُالرابعُعشرُمنُمجادىُاآلخرةُمنُ
هذهُالسنةُ،ودفنُبطوسُرمحهُهللاُتعاىلُ،وقدُسألهُبعضُ ُأصحابهُوهوُيفُالسياقُفقالُ:
ملُيزلُيكررهاُحىتُماتُرمحهُهللا"(ُ.)2
ُ
كُابإلخالصُ،و
أوصينُ،فقالُ:علي ُ
وقدُحتدُثُعنهُابنُتيميةُرمحهُهللاُيفُمواطنُُكثريةُمنُكتاابتهُ،منهاُقولهُرمحهُهللا"ُ:كانُ
كُ،
علىُالفالسفةُوتكفريهُهلمُ،وتعظيمُالنبوةُوغريُذل ُ
ُ
دُيفُكالمهُمنُالردُُ
ُ
أبوُحامدُمعُماُيوجُ
ومعُماُيوجدُفيهُأشياءُصحيحةُحسنةُبلُعظيمةُالقدرُانفعةُ،يوجدُيفُبعضُكالمهُمادُةُ
فلسفيةُ،وأمورُأضيفتُإليهُتوافُقُأصولُُالفالسفةُالفاسدةُاملخالفةُللنبوة؛ُبلُاملخالفةُلصريحُ
العقل"ُ(ُ.)3
التصوفُ ،قليلُ
ُإماما ُعالُ ًُما ُبعلم ُالكالم ُوالفلسفة ُو ُ
والشاهدُ ُأنُ ُالغزايلُ ُرمحه ُهللاُكان ًُ
حيسنُبناُأنُنقفُُمعهُ
لهُصوالتُوجوالتُيفُالفكرُاإلسالميُُ ُ،
ُ
البضاعةُيفُعُلمُاحلديثُ،و
وقفاتُعلميةًُدقيق ُةًُ.
ُ
(ُ)1املنقذُمنُالضاللُ(صُ.ُ)118-117ُ:
(ُ)2البدايةُوالنهايةُ(ُ.)215ُ/12
(ُ)3شرحُالعقيدةُاألصفهانيةُ(صُ.)184ُ:

متهيد:
نُأوُشكُ،وقدُ
ُ
جاءتُالشريعةُ ُاإلسالميةُابحلفاظُعلىُالتُوحيدُوالعقيدةُمنُأيُ ُدُخُ
لهاُابتداءًُلغريُاملسلمنيُ،
ُ
صي
حتُالسبلُلتقويتهاُوزايدةُاليقنيُفيهاُ،بلُلتح ُ
ُ
بيُنُتُُالطرقُووضُ

وجاءت طرق القرآن وأدلت ه على توحيد هللا وإفراده ابلعبادة خالية من التعقيد واإلهبام

والتلبيسُ،يقولُابنُالقيُمُرمحهُهللا"ُ:وهللاُسبحانهُحاجُعبادهُعلىُألسنُرسلهُوأنبيائهُفيماُ
هاُتناوالُ،وأقلهاُتكل ًفاُ،وأعظمهاُ
أرادُتقريرهمُبهُوإلزامهمُإايهُأبقربُالطرقُإىلُالعقلُ،وأسهل
ً
ُونفعاُ،وأجلهاُمثرةًُوفائدةًُ،فحججهُسبحانهُالعقليةُاليتُبيُنهاُيفُكتابهُمجعُتُبنيُكوّناُ
غناءً ً
عقليةُمسعيةُ،ظاهرةُواضحةُ،قليلةُاملقدماتُ،سهلةُالفهمُ،قريبةُالتناولُ،قاطعةُللشكوكُ
والشبهُ،ملزمةُللمعاندُواجلاحدُ،وهلذاُكانتُاملعارفُاليتُاستنبطتُمنهاُيفُالقلوبُأرسخُُ،
ولعمومُاخللقُأنفعُ.وإذاُتتبعُاملتتبعُماُيفُكتابُهللاُمماُحاجُبهُعبادهُيفُإقامةُالتوحيدُ،وإثباتُ
الصفاتُ،وإثبات ُالرسالةُوالنبوةُ،وإثباتُاملعادُوحشرُاألجسادُ،وطرقُإثباتُعلمهُبكلُ
خفي ُوظاهرُ،وعمومُقدرتهُومشيئتهُ،وتفردهُابمللكُوالتدبريُ،وأنهُالُيستحقُ ُالعبادةُسواه؛ُ
ُمنُتصرفُاملخاطبةُمنهُسبحانهُيفُذلكُعلىُأجلُوجوهُ
ُ
وجدُاألمرُُيفُذلكُعلىُماُذكرانه
احلجاجُوأسبقهاُإىلُالقلوبُ،وأعظمهاُمالءمةُللعقولُ،وأبعدهاُمنُالشكوكُوالشبهُيفُأوجزُ
لفظُوأبينهُ،وأعذبهُوأحسنهُ،وأرشقهُوأدلُهُعلىُاملراد"(ُ.)1
بلُهيُعقيدةُ ُتناسبُالفطرةُالسليمةُ،وتوافقُالنفسُ ُالسويةُ،يقولُابنُكثريُرمحهُهللاُ:
كُمنُاحلنيفيةُملةُإبراهيمُ،الذيُهداكُهللاُهلاُ،
"فسدُدُوجهكُواستمرُُعلىُالذيُشرعُهُهللاُل ُ
وكمُلهاُلكُغايةُ ُالكمالُ،وأنتُمعُذلكُالزمُفطرتُكُالسليمةُ،اليتُفطرُهللاُاخللقُ ُعليهاُ،
فإنهُتعاىلُفطُرُخلقُهُعلىُمعرفتهُوتوحيدهُ،وأنهُالُإلهُغريه"(ُ.)2
اسُإىل ُالتُفكُرُوالتأمُلُيفُخلقُهللاُليهتدواُبهُإليهُ ،قالُ
وقدُجاءُ ُالقرآنُالكرميُيدعوُالنُ ُ
ت ُُ(ُ)18وإىلُ
تعاىل{ُ :أفال ُي نْظرون ُإىل ْ
ت ُ(ُ)17وإىل ُالسماءُكْيف ُرفع ْ
ُاإلبلُكْيف ُخلق ْ
ت}ُ[الغاشيةُ،]20-17ُ:وحيثُ ُهللاُعلىُ
ت ُُ(ُ)19وإىل ْ
ُاأل ْرضُُكْيف ُسطح ْ
ا ْجلبالُكْيف ُنصب ْ
(ُ)1الصواعقُاملرسلةُيفُالردُعلىُاجلهميةُواملعطلةُ(ُ.)460ُ/2
(ُ)2تفسريُابنُكثريُ(ُ.)313ُ/6

الرانُالذيُعلىُالقلبُينجليُيفُحلظةُُصفاءُ،فيدركُأنُُُكلُُ
االنفرادُوالتُفكرُوالتأمُلُ،فلعلُُ ُ
ماُيفُهذاُالكونُشاهدُُعلىُوجودُهللاُووحدانيُتهُ،يقولُتعاىل{ُ:ق ْلُإَّناُأعظك ْمُبواحدةُأ ْنُ
ت قومواُّلِلُمثْىنُوف رادىُمثُت ت فكرواُماُبصاحبك ْمُم ْنُجنةُ}ُ[سبأُُ،]46ُ:وكانُالنيبُصلىُهللاُ

عليهُوسلمُحياجُجُالكفارُُ،ويربهنُهلمُعلىُأنُُهللاُهوُاملستحقُُللعبادةُ،ومع ذلك كله فقد

كان اهلدف األمسى هو وصول اإلنسان إىل احلق ،فبأي طريق وصل فقد بلغ الغاية؛ُولذلكُ
اب ُفيشهدونُأنُالُإلهُإالُهللاُوأنُ ُحممداُرسولُهللاُ ،فيُقبُلُ
كانُالنيبُصلىُهللاُأيتيهُاألعر ُ

ذلكُمنهمُ،ومن هنا نشأت مسألة كبرية يف العقيدة ،وهي :مسألة جواز التقليد يف التوحيد

سُ ،فمنهمُمنُأوجبُذلكُعلىُ
منُالنا ُ
من عدم جوازهُ،وقدُاضطربت ُفيهاُأقوالُ ُطوائفُ ُ ُ
متُالتقليد ُوأوجبتُالنظرُ ُعلىُاملكلُفُ،وطائفةُرأتُفيهُطري ًُقاُمنُ
ُ
أحدُ،وطائفةُحر
ُ
كلُ ُ
ليسُهوُاألوحدُ،فمنُأخذُبهُووصلُكفاهُالوصولُوملُيُسأُلُعنُ
ُ
الطرقُاملوصلةُللحقُ ُو

بناءًُ
ال ُوسيلةُ،واخلطأ يف هذه املسألة قد يؤدي إىل خطأ عظيم يف قضية إميان املقلدينُُ،و ُ
نُأخذُالعقيدةُتقليدا!ُُ
ًُ
علىُاخلطأُيفُهذهُاملسألةُكفُرُبعضُاملتكلُمنيُعوامُُاملسلمنيُممُ
ويف هذه الورقة سنبحث عن موقف عامل من علماء املسلمني يف هذه املسألة ،وهو
أبو حامد الغزال رمحه هللا ،وبيان موقفه مهم ألسباب ،منها:

ُ-1أن الغزال إمام كبري من أئمة املسلمنيُ،فهوُطويلُالباعُُيفُمعرفةُُاملذاهبُ،وسربُ
أغوارُاألقوالُواألفكارُ،ومتحيصُدقائقُُاملعارفُ،بلُخاضُُيفُكثريُُمنُالفنونُخوضُُمقتنعُ
جُالكالمُ،وجترعُمنُغصُصُالفالسفةُ،وغاصُ
ُ
الُخوضُُجمادلُأوُممحُصُفقطُ،فغاصُيفُجلُ

ةُ،وجالُيفُميادينُالتصوفُ،فموقفه موقف رجل خبري ابألقوال واألفكار؛
ُ
يفُأعماقُالباطنيُ
كبريا.
مما يكسبه ً
وزان علميا ً

ردحا من الزمنُ،فقدُكانُعلىُاملذهبُاألشعريُُ،ورغمُ
ُ -2أن الغزال كان متكل ًما ً
ذلكُفإنُ ُموقفه ُمن ُهذه ُاملسألة ُهو ُموقفُ ُجمموع ُأهلُالسنة ُواجلماعةُ ،وفيه ُبيانُ ُخلطأُ
املتكلُمنيُيفُهذهُاملسألة؛ُإذُإنُُهذاُالتوافقُُأييتُمنُرجلُُخربُالعُلمُالكالميُُودرسهُوعرفهُ،
وللغزال مواقف عجيبة من علم الكالم وذمه وبيان عدم إيصاله إىل اليقني يف العقائد إال

ما ندر ،عكس أصل املتكلمني من إجياب النظر وحترمي التقليدُ،فاالطالعُعلىُموقفهُوحترُيرهُ

العلمُتصوًُرُاُكافيًاُعنُهذهُاملسألةُوعنُُاحلجاجُ
ُ
ومعرفةُُأدلتهُوطريقةُردُهُعلىُغريهُيعطُيُطالبُُ
الواقعُفيهاُ.
ُ-3أن املسألة ينبين عليها أمر عظيم أخطأ فيه مجلة من املتكلمني ،وهو عدم قبول
إميان املقلدة من املسلمني ،وبعظم تلك املسألة يعظم قدر حترير موقف العلماء منها،
ومنهم الغزال رمحه هللاُ.
اضطربُالناسُيفُبيانُُموقفُهُمنُهذهُاملسألةُ،لتبايُنُنصوصُهُيفُذلكُ،
ُ
ُ-4أنُالغزايلُ ُ
فهلُهوُعدوُُللفكرُالعقليُومناصرُللتقليدُويرىُوجوبُهُكماُيُفهمُذلكُمنُبعضُنصوصهُ،
أمُهوُمفكُرُعقليُُيثقُمبقاييسُالعقلُفقطُوجياريُالعقالنينيُيفُإجيابُالنظرُواملنعُمنُالتقليدُ
كماُيفهمُذلكُمنُنصوصُأخرىُ،أمُأنهُكانُيرىُاملنعُُمنُالتقليدُُمثُرأىُجوازه؟ُ
كلُهذاُاالضطرابُيفُبيانُموقفهُينبئُأبهُيةُدراسةُموقفهُوضبطهُ.
أوال :تعريف التقليد واملراد منه:
ً
يعرفُالغزايلُُالتقليدُفيقول"ُ:التقليدُُهوُ:قبولُقولُُبالُحجُة"ُ(ُ.)1
ُ
ومرادُُالغزايلُرمحهُهللاُمنُقوله"ُ:بالُحجُة"ُأيُ:الُتوجُدُحجُةُتقضيُبتقليدُُهذاُاملقلدُ،
يُآلابئهُوقبيلتهُجملردُالعصبيُةُالُلعلمُهمُ،
ُ
وذلكُمثلُتقليدُالعامُيُلعاميُآخرُ،ومثلُتقليدُالعامُ
وبناءًُعليهُفإنُُالعاميُُالذيُأيخُذُبقولُاملفيتُدونُُأنُيعرفُُحجُتهُالُيعدُمقلُ ًداُعندُالغزايلُ،
ُ
اسألواُأ ْهلُالذ ْكرُإ ْنُكنْ ت ْمُالُت ْعلمون}ُ
ألنُاتباعُقولُاملفيتُعليهُحجةُمنُمثلُقولهُتعاىل{ُ:ف ْ

[النحلُ،]43ُ:يقولُالغزايلُرمحهُهللا"ُ:وجيب على العامي اتباع املفيت؛ إذ دل اإلمجاع على

أن فرض العوام اتباع ذلكُُ،كذبُاملفيتُأمُصدقُ ،أخطأُأمُأصُابُ.فنقولُ:قولُاملفيتُ
ُنعينُابلتقليدُقبولُ
ُ
فلمُيكنُتقليداُ،فإانُ
ًُ
والشاهدُلزمُحبجُةُ ُاإلمجاعُ ،فهوُقبولُقولُ ُحبجةُُ ،

قولُبالُحجُةُ ،فحيثُملُتقمُحجُةُوملُيعلمُالصُدقُبضرورةُ ُوالُبدليلُ ،فاالتباعُفيهُاعتمادُُ
علىُاجلهل"(ُ.)2
(ُ)1املستصفىُ(صُ.)370ُ:
(ُ)2املستصفىُ(صُ.)371ُ:

وبنيُمنُيتحدثُعنُ
ُ
وبيانُ ُهذاُضروريُ ُيفُمعرفةُالفرقُبنيُالغزايلُ ُومنُذهبُمذهبه ُ
احلجةُعلىُاملسألةُنفسهاُالُ
ُ
قليدُويعرفهُأبنُهُ:األخذُبقولُالغريُدونُمعرفةُللحجةُ،أيُ :
ُ
التُ
علىُاتُباعُاملقلدُ.وإيضاحُمفهومُالغزايلُمهمُجدُاُألنُُهناكُمنُقالُأبنُُالغزايلُُيوجبُالتقليدُُ،
اُيفُاملنعُونصوصاُُتفيدُاإلجيابُ،وكالُ
ًُ
ًُ
لهُنصوص
إنهُحيرمه؛ ُوذلكُألنُ ُ
وهناكُمنُيقولُ ُ :
نوعاُآخرُ،والُميُكنُ
اُمنُالتقليدُوجوز ُ ًُ
ُ
ًُ
منعُنوع
القولنيُغريُصحيحُ ُإبطالقهماُ،فإنُ ُالغزايلُ ُ
معرفةُذلكُإالُإبدراكُُاملفهومُالصحيحُللتقليدُعندُالغزايلُ.
اثنيًا :هل حرم الغزال التقليد؟
هناك من يرى أن الغزال رمحه هللا كان كغريه من املتكلمني ،يرى أن التقليد حمرم وليس
جبائز ،مث رجع إىل القول ابلوازُُ،وهذاُ-يفُنظريُ-غريُُدقيقُ،وذلكُأنُالغزايلُُرمحهُهللاُيردُُ

علىُنوعُ ُمنُالتقليدُوليسُعلىُكلُ ُالتقليدُُ ،واألدلُةُاليتُيوردوّناُالُتدلُ ُعلىُمقصودهمُ،
وغايةُماُيتمسكونُبهُأمورُ:
ُ
ُ -1أن الغزال قد ذم التقليد ورد على من أوجبهُ،وهذاُصحيحُ ُوكثريُ ُيفُكالمهُرمحهُ
مونُالنظرُإطالقًاُ،
وحير ُ
هللاُ،فإنُهُقدُسلُُسيفُقلمهُعلىُاملقلُدةُممنُيوجبونُالتقليدُُواجلمودُُ ُ
احلقُالتقليدُ،وأنُذلكُهوُ
يقولُرمحهُهللا"ُ:وذهبُاحلشويةُوالتعليميةُ(ُ)1إىلُأنُُطريقُُمعرفةُُ ُ
الواجبُ ،وأنُ ُالنظرُوالبحثُ ُحرام"(ُ،)2وقدُذكرُهناُاحلشويُةُوالتعليميةُ ،فردُ ُعليهمُابلسمعُ
نُإجياب ُالتقليدُيلزمُ
ُ
والعقلُ،ومُنُأقوىُردودهُعليهمُأنُهُجعلُالتقليدُ ُيفُحلقةُدائريُة؛ ُإذُإ
رُهذاُاالسمُهلمُعددُمنُالعلماءُ،يقولُ
ُ
ةُعموماُ ،واإلمساعيليُةُمنهمُابخلصوصُ،وقدُذكُ
ًُ
(ُ)1همُالباطنيُ

الشهرستاينُيفُبيانُألقابُاإلمساعيلية"ُ:وهلمُألقابُكثريةُسوىُهذهُعلىُلسانُقومُُقومُُ:فبالعراقُ
يسمُونُ:الباطنيةُ،والقرامطةُ،واملزدكيةُ.وخبراسانُ:التعليميةُ،وامللحدة"ُُ .املللُوالنحلُ(ُ.)192ُ/1
ويقولُعبدُالقادرُعطاُصويف"ُ:ومسُواُهبذاُاالسمُلقوهلمُ:إنُالعلمُالُيؤخُذُإالُمنُإمامهمُاملعصومُ،
نُالعلومُالُميكنُأنُتدركُإالُابلتعلُمُمنهُ،فالُجيوزُلإلنسانُيفُمذهبهم ُأنُيُعملُفكرهُيفُأيُةُ
ُ
ُوإ
مسألةُمنُاملسائل ُمطل ًُقاُ،فحصرواُالعلمُيفُإمامهمُاملعصومُ،وقصرواُتلقُيهمُعنهُ،رغمُأنهُشخصُ
جمهولُ،بلُالُوجودُ ُلهُإالُيفُأذهاّنمُ،وإنُكانواُقدُرتُبواُلهُدعاُةً ُونُُواابُمنُأابلستهم"ُ .دراساتُ

منهجيةُلبعضُفرقُالرافضةُوالباطنيةُ(صُ.ُ)84ُ:
(ُ)2املستصفىُ(صُ.)371ُ:

السينُأوُاملبتدعُُ،بلُو ُالُاليهوديُُوالنصراينُ؛ُ
منهُعدمُالتفريقُبنيُاملقلدينُ،فالُفرقُبنيُتقليدُ ُ
إذُإنُاجلميعُيدُعيُأنُهُعلىُحقُُ،وقدُركُزُالغزايلُيفُإبطالُهذاُالقولُعلىُإبطالُثالثُ
ركائزُوهيُُ:
 عدمُمعرفةُصُدقُاملقلدُ. إبطالُسكونُالنُفسُإىلُهذاُاملقلد. إبطالُالقولُابألكثريُةُ.زونه؟ُفإنُجوزمتوهُفإنُكمُشاكُونُ
ُ
دكمُأمُجتو
ُ
يقولُُرمحهُهللا"ُ:نقولُ:أحتيلونُاخلطأُعلىُمقلُ
ةُمذهبكمُ،وإنُأحلتموهُفبمُ ُعرفتمُاستحالتُه؟ ُبضرورةُ ُأمُبنظرُأوُتقليد؟ ُوالُضرورةُ
ُ
يفُصحُ
والُدليلُُ.
هُيفُتصديقُنفسه؟ُوإنُقلُدمتُفيهُ
ُ
مذهبهُحق ُفبُ ُم ُعرفتمُصدقُ
ُ
فإنُقلُدمتوهُيفُقولهُ:إنُ ُ
غريهُفبُمُعرفتمُصدقُُاملقلُدُاآلخر؟ُُ
مُتفرقونُبنيُسكونُنفوسكمُوسكونُنفوسُ
وإنُعولتمُعلىُسكونُ ُالنُفسُإىلُقولهُفبُ ُ
ُ
اليهود؟ُومبُتفرقونُبنيُقولُمقلُدكمُ:إينُصادقُحمقُُوبنيُقولُخمالفكم؟ُُ
ُ
النصارىُو
اُيفُإجيابُالتقليدُ:هلُتعلمونُوجوب ُالتقليدُأمُال؟ُفإنُملُتعلموهُفلمُ
ُ
ًُ
هلمُأيض
ويقالُ ُ
قلُدمت؟ُوإنُعلمتمُفبضرورةُُ أمُبنظرُأوُتقليد؟ُويعودُعليهمُالسؤالُيفُالتقليدُ،والُسبيلُهلمُ
إىلُالنظرُوالدُليلُ،فالُيبقىُإالُإجيابُالتقليدُابلتحكُمُ.
فإنُُقيلُ:عرفناُصحُتهُأبنهُمذهبُُلألكثرينُُ،فهوُأوىلُابالتباعُُ.
قلناُ:ومبُأنكُرمتُعلىُمنُيقولُ:احلقُ ُدقيقُ ُغامضُ ،الُيدركهُإالُاألقلُ ُونُ ،ويعجزُعنهُ
التفرغُللنظرُ ،ونفاذُالقرحيةُواخللوُ ُعنُ
األكثرون؛ُألنهُحيتاجُإىلُشروطُُُكثريةُمنُاملمارسُةُو ُ
الشواغلُ.ويدلُُعليهُأنهُعليهُالسالمُُكانُحمقُاُيفُابتداءُُأمرهُوهوُيفُشُرذُمةُيسريةُُعلىُخالفُ
ُاأل ْرض ُيُضلوك ُعنُسبيل ُاّلِلُ}ُ[األنعامُ:
األكثرينُ،وقدُقالُتعاىل{ُ:وإنُتط ْع ُأ ْكث ر ُمنُيف ْ
ُ،ُ ]116كيفُوعددُالكفُارُيفُزمانناُأكثر؟! ُمثُيلزمكمُأنُتتوقُفواُحىتُتدورواُيفُمجيعُالعاملُ
وتعدُواُمجيعُاملخالفنيُ،فإنُساووهمُتوقُفواُ ،وإنُغلبواُرجُحواُ،كيفُوهوُعلىُخالفُنصُ

{ولُكُنُُُأ ُْكثُُرهُ ُْمُالُُيُ ُْعلُمُونُ}ُ
الشكُورُ}ُ[سبأُ ُ،]13ُ:
قالُهللاُتعاىل{ُ:وقُلُيلُُمُ ُْنُعُبُادُيُُ ُ
ُ
القرآن؟!ُ
{وأُ ُْكثُُرهُ ُْمُلُلُْحُقُُُكُ ُارهُونُ}ُ[املؤمنونُُ.]70ُ:
[األنعامُ ُ،]37ُ:
فإنُقيلُ:فقدُقالُعليهُالسالم«ُ:عليكم ابلسواد األعظم»ُ(ُ،)1و«من سره أن يسكن

حببوحة النة فليلزم الماعة ،والشيطان مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد»ُ(ُ.)2
؟ُفإنُكانُعنُتقليدُ ُفبمُتتميُزونُ
ُ
ًُ
قلناُ:أوالُ:مبُعرفتمُصحُةُهذهُاألخبارُوليستُمتواترُةً
بلُعلمُبقولُُالرسولُ
عنُمقلُدُاعتقدُفسادها؟ُمثُُلوُصحُُفمتُبعُالسوادُاألعظمُليسُمبقلُدُ ُ،
وجوبُاتُباعهُ،وذلكُقبولُقولُُحبجُةُ،وليسُبتقليد"ُ(ُ.)3
ُ
اإلمساعيليةُخصوصاُ-فقوهلمُيفُالتقليدُهوُ:إجيابُ
ًُ
وهمُالباطنيةُعموماُو
ًُ
أما التعليميةُ-

ردوداُطويلةُ،
تقليدُاإلمامُاملعصومُ،ومنُأجلُذلكُمسواُابلتعليميةُ،وقدُردُ ُعليهمُالغزايلُ ُ ًُ

خاصُةُيفُكتابهُ(فضائحُالباطنية)ُ،وأبطلُقوهلمُيفُالتقليدُمنُأوجهُعقليةُُُكثريةُُ.

كُأنهُ
وخالصة األمرُ:أنُُالغزايلُُرمحهُهللاُردُُعلىُمنُأوجُبُالتقليدُُ،لكنُهلُمعىنُذل ُ
حيُرمُالتقليدُ ُ؟ُ
بُ :أنُ ُهذا ُغريُالزمُ،وادعاؤهُليس ُبصحيحُ،فردودهُليستُعلىُمنُجوزُالتقليدُ
اجلوا ُ
وإَّناُعلىُمُنُأوجبهُ،والردُ ُعلىُمنُيوجبُالتقليدُ ُالُيلزمُمنهُالقول ُبتحرميُالتقليدُ،بلُقدُ
األخرىُ.
جائزاُغريُواجبُُ،وهوُماُجندهُيفُنصوصُالغزايلُُ ُ
يكونُ ً
وإنُقيلُ:ماُذكرهُالغزايلُهناُميكنُإيرادُهُعليهُيفُجتويزهُللتقليدُ.
ايلُرمحهُهللاُملُجيوزُالتقليدُُمطل ًقاُ،ولكنُجوزهُبشرطُنيُحىتُيتخلُصُمنُ
ُ
نقولُ:بلُالغز

اللوازمُاليتُذكرهاُ،وسيأيتُبيانُذلكُعندُاحلديثُعنُجتويزهُللتقليدُُ.

(ُ)1أخرجهُاإلمامُأمحدُ(ُ.)18450
(ُ)2أخرجهُاإلمامُأمحدُ(ُ.)114
(ُ)3املستصفىُ(صُ.)371ُ:

ُ -2أن الغزال بني أن التقليد غري موصل للعلمُ ،يقولُالغزايلُرمحهُهللا"ُ:التقليدُهوُ

ليسُذلكُطري ًُقاُإىلُالعلمُ،الُيفُاألصولُوالُيفُالفروع"ُ(ُ.)1
ُ
قبولُقولُبالُحجةُ،و

عناُالنصُمعُ
ُ
لُللعلمُ،والُيفيدُحرمتُهُ،خاصُةُإذاُمجُ
ُ
التقليدُغريُموصُ
وهذاُالنصُُيفيدُأنُُ ُ
الدينُتقليداُووقعُعلىُاحلقُُ
ًُ
نصوصهُاألخرىُالصرحيةُيفُجوازُالتقليدُ،وأنهُإذاُأخذُاإلنسانُُ
ويصرحُرمحهُهللاُأبنُالعلمُُالقاطعُالُيشرتطُُيفُكلُمسائلُاالعتقادُ،يقول"ُ:األلفاظُ
كفاهُ ُ،
اليتُليستُجممل ُةً ُوالُصرحيةُولكنهاُظاهرةُفإّناُتثريُظنُاُ ،ويُكتفىُابلظنُيفُذلكُالقبيلُ
والفنُُ ،وسواءُكانُذلكُيفُالفقهيُاتُوأمورُاآلخرةُ ،أوُصفاتُهللاُ ،فليسُجيبُعلىُاخللقُ
إالُأنُيعتقدواُالتوحيدُُ ،واأللفاظُفيهُصرحيُةُ ،وأنُيعتقدواُأنهُقادرُعليمُ ُمسيعُبصريُ ،ليسُ
عليهُوهوُمصرحُبه"ُ(ُ.)2
ُ
كمثلهُشيءُ،وكلُذلكُاشتملُالقرآنُُ
أمُاُيفُمسأليتُُوجودُهللاُوصُدقُالرسولُصلىُهللاُعليهُوسلمُفيُستفادُمنُنصوصهُاألخرىُ
أنُُالتقليدُفيهاُمقبولُ،كماُسيأيتُبيانهُُ.
ستدلُلذلكُبعدُةُنصوصُمنُكالمهُرمحهُهللاُ،منهاُقوله"ُ:بلُ
ُ-3أنه أوجب النظرُ،ويُ ُ
الذيُنسلُمُأنُهُالُبدُمنُمعرفتهُمسألتانُ:وجودُالصانعُتعاىلُ،وصدقُالرسولُصلىُهللاُعليهُ
قُبهُتقليداُ
ًُ
وسلمُ.وهذاُالُبدُُمنهُُ،مثُُإذاُأثبتُُصدقُالرسولُصلىُهللاُعليهُوسلمُفالباقيُيتعلُ
وُعلماُخبربُاملتواترُأوُظنُاُخبربُالواحدُ،وذلكُمنُالعلومُكافُُيفُالدُنياُواآلخرةُ،وماُعداهُ
أ ًُ
مستغىنُعنهُ،أما وجود الصانع وصدق الرسول فطريق معرفته النظر يف اخللق حىت يستدل
ًُ
به على اخلالق ،ويف املعجزة حىت يستدل هبا على صدق الرسول"ُ(ُُ.)3

فهذا نص صريح واضح يف أن مسألة وجود هللا ومسألة صدق الرسول صلى هللا عليه
وسلم حيتاجان إىل نظرُ،إالُأنُ ُهذاُليسُعلىُإطالقُهُعندُالغزايلُ ُرمحهُهللاُ،فإنُهُبعدُهذاُ
الناسُفيهُقسمانُ:قسمُُ
النُصُمباشرُةًُيقول"ُ:وهذانُالُحاجةُفيهماُإىلُمعلُمُمعصومُ،فإنُُ ُ
اُومساعا ُمنُأبُويهمُ ،وصمُمواُعليهُالعقدُ ،قاطعنيُبهُوانطقنيُبقوهلمُ:الُ
ًُ
ًُ
اُذلكُتقليد
اعتقدو
(ُ)1املستصفىُ(صُ.)371-370ُ:
(ُ)2فضائحُالباطنيةُ(صُ.)119ُ:
(ُ)3فضائحُالباطنيةُ(صُ.)92ُ:

إلهُإالُهللاُحممدُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلمُ ،منُغريُحبثُ ُعنُالطُرقُالربهانيةُ ،وهؤالء
هم املسلمون حقا ،وذلك االعتقاد يكفيهم ،وليس عليهم طلب طرق الرباهنيُ ،وعرفناُ
جالفُالعربُُوأغمارُأهلُالسوادُُ،وابجلملةُ
ُ
الشرعُ،فإنُهُكانُيقصدهُأ
ذلكُقطعاُمنُصاحبُُ ُ
ًُ
اُشيئًاُمنُالرباهنيُالعقلية؛ ُبلُالُيبنيُمتييزهمُعنُالبهائمُإالُ
طائفةُلوُقطُعواُآُرا ًُاب ُملُيدركو ُ
ابلنطق! ُوكان يعرض عليهم كلمة الشهادتني مث حيكم هلم ابإلميانُ ،ويقنعُمنهمُبهُُُ،وأمرهمُ
قطعا أن االعتقاد املصمم كاف ،وإن مل يكن عن برهان بل كان عن تقليدُ،
ابلعبادا ُ
تُ،فعلم ً
ورمبُاُكانُيتقدُمُإليهُاألعرايبُفيحلفهُأنهُرسولُهللاُُ،وأنهُصادقُفيماُيقولُ،فيحلفُلهُويصدُقهُ،
ُ(ُ )1

فيحكمُإبسالمهُ،فهؤالءُ-أعينُاملقلُدينُ-يستغنونُعنُاإلمامُاملعصوم" .

ُوسيأيتُبيانُ ُجوازُالتقليدُابلتفصيلُ ،وبيانُالفرقُبنيُمنُقلُدُواستقرُ ُعلىُذلكُوبنيُ
منُعرضتُلهُشبهة.
اثلثًا :هل أوجب الغزال التقليد؟
بناءًُعلىُتعريفُالغزايلُُونصوصُهُقدُيُقالُ:إنُُالغزايلُقدُأوجبُالتقليد!ُأيُاتباعُالعاميُ
ُ
للمفيتُ،فإنُهُرمحهُهللاُيقول"ُ:وجيبُعلىُالعاميُاتباعُاملفيت؛ُإذُدلُ ُاإلمجاعُعلىُأنُفرضُ
كُُ،كذبُاملفيتُأمُصدقُ ،أخطأُأمُأصابُ.فنقولُ:قولُاملفيتُوالشاهدُلزمُ
العوامُاتباعُ ُذل ُ
ُتقليداُ ،فإان ُنعين ُابلتقليد ُقبول ُقول ُبالُ
حبجُة ُاإلمجاعُ ،فهو ُقبول ُقول ُحبجُةُُ ،فلم ُيكن ًُ
حجة"(ُ.)2

وقدُتفطُنُالغزايلُ ُهلذاُاإلشكالُوردُهُفقال"ُ:فإنُقيلُ:فقدُأبطلتمُالتقليدُُ ،وهذاُعنيُ
التقليدُ.قلناُ:التقليدُُ:قبولُقولُبالُحجةُ،وهؤالءُوجبُعليهمُماُأفىتُبهُاملفيتُبدليلُاإلمجاعُ،
كماُوجبُعلىُاحلاكمُقبولُالشهودُ،ووجبُعليناُقبولُخربُالواحد؛ُوذلكُعندُظنُُالصدقُ،
والظنُُمعلومُُ،ووجوبُاحلكمُعندُالظنُمعلومُبدليلُمسعيُقاطعُ،فهذاُاحلكمُقاطعُ،والتقليدُ
ُ(ُ )3
جهل" .
(ُ)1فضائحُالباطنيةُ(صُ.)93-92ُ:
(ُ)2املستصفىُ(صُ.)371ُ:
(ُ)3املستصفىُ(صُ.)373-372ُ:

وهذاُغريُصحيحُ،فالغزايلُُالُيوجبُالتقليدُُحىتُهبذاُاملفهومُ،وذلكُلعدُةُأمورُ،منهاُُ:
ُ-1ردُهُالصريحُعلىُمُنُأوجبُالتقليدُُيفُمواطنُكثريةُ،كماُردُُعلىُالتعليميةُيفُإجياهبمُ
تقليدُاإلمامُاملعصومُُ.
ُ -2ذمُ ُإجيابُالتقليدُ،يقولُرمحهُهللا"ُ:وعرفواُأنُ ُمنُظنُ ُمنُاحلشويةُوجوبُاجلمودُ
علىُالتقليدُواتباعُالظواهرُماُأتواُبهُإالُمنُضعفُالعقولُوقلةُالبصائر"(ُ.)1
أنهُملُحيرمُالنظرُ،بلُقالُ:نتاجُإليهُيفُمواضعُ،والُميكنُأنُجيتمعُجتويزُالنظرُمعُ
ُ
ُ- 2
إجيابُالتقليدُ.
ابعا :القول الراجح عند الغزال رمحه هللا:
رً
شددُعلىُمنُأوجبُتقليدُ
منُخاللُالنُصوصُالسابقةُجندُأنُ ُالغزايلُرمحهُهللاُقدُ ُ
ُ،فقدُوضعُكتاابُكامالُيفُالردُعلىُمنُأوجبُتقليدُاإلمامُاملعصومُوهوُ(فضائحُ
ًُ
شخصُبعينه
الباطنية)ُ،وبعدُالرجوعُإىلُكالمهُونصوصهُكلُهاُيفُذاتُاملوضوعُجندُأنُ ُالغزايلُرمحهُهللاُ
هللاُ،وصدقُالنيبُ
ُ
ازُالتقليدُيفُالعقائدُوغريهاُ،بلُحىتُيفُأعظمُمسألتنيُوهُاُ:معرفةُ
يقولُجبو ُ
صلىُهللاُعليهُوسلمُ،فالتُقليدُالذيُيراهُالغزايلُ ُغريُ ُصحيحُويشنُعُعليهُميكنُتلخيصهُيفُ
تقليدُأيُ ُأحدُولوُملُيكنُعالُ ًماُ،حيثُالُحجُةُيفُتقليدُهؤالء؛ُوهذاُقبلُوقوعُالتقليدُ،
اُيفُكونُهذاُالتقليدُصحيحا ُأوُ
ًُ
ايلُمعيار
فإنُوقعُالتقليدُفإنُاألمرُالوحيدُ ُالذيُجيعلهُالغز
ً

كانُذلكُالتقليدُمذموماُ،وإنُأوصلُ
لُإىلُاحلقُ
ُ
غريُُصحيحُهوُ:الوصولُللحقُ،فإنُملُيوصُ
ً
كانُمقبوالُ،يقولُرمحهُهللا"ُ:وأمُاُذم ُالتقليدُفهوُاملخالفُللدليلُ،والكفارُعبُدواُاألواثنُ
ً
واألصنامُوهيُالُتسمعُوالُتعقلُ،وجحُدواُاألدلةُُالظاهرةُ،وكلُُخمالفُملقتضىُالدليلُفهوُ
ُ،فليسُالنظرُيفُقواعدُ
ُ
مذمومُ.وإذا وقع املقلد على احلق كفاه التقليد يف الفروع واألصول

اجبًاُعلىُاآلحاد"(ُ.)2
األصولُو ُ

وميكننا تلخيص رأي الغزال رمحه هللا يف مسألة التقليد يف العقائد ابآليت:

(ُ)1االقتصادُيفُاالعتقادُ(صُ.ُ)9ُ:
(ُ)2ينظرُ:فتاوىُالربزيلُ(ُ.ُ)68-67ُ/1

 -1العربة يف إميان الشخص هو الوصول إىل احلق:
فبأيُ ُطريقُ ُوصلُإليهُكفاهُ ُذلكُ،فإنُقلُدُاإلنسانُ ُأبويه ُأوُغريها ُيفُأصلُ ُاإلسالمُ،
فأسلمُتبعاُهلم؛ُُكفاهُذلكُ،فإنُقيلُ :فما ُالفرقُبينهُوبنيُمقلُدةُاليهودُوالنصارى؟ ُقيلُ:
ًُ
هُ،وذلكُملُيصلُإىلُاحلقُُ.فالعربةُعندُ
ُ
يفُنفس
ُ
لُإىلُماُهوُحقُ
ُ
الوصولُللحقُ،فهذاُقدُوصُ
الغزايلُبكونُماُوصُلُإليهُهوُحقُُيفُنفسهُ.
يقولُرمحهُهللاُمبيُنًاُاالكتفاءُُابلوصولُُإىلُاحلقُ"ُ:فإنُقيلُ:فنراكُمُمتيلونُاترُةًُإىلُاالتباعُ

واترةُإىلُالنُظرُ.قلتُ:هكذاُتعتقدُه؛ُولكنُهُيفُحقُُشخصني :فالذين سعدوا ابلوالدة بني

ُتيسر ُهلم ُتصديقُ
املسلمني فأخذوا احلق تقلي ًدا مستغنون عن النظرُ ،وكذا ُالكفُار ُإذا ُ

اُكماُكانُيتيسرُألجالفُُالعرب"(ُ.)1
ُ
ًُ
وسلمُتقليد
رسولُهللاُصلىُهللاُعليهُ

فالعاميُ ُإذاُاتُبعُما ُجاء ُيفُالقرآنُكفاهُ،يقولُالغزايلُرمحهُهللا"ُ :أقولُ ُللعاميُ:ليسُ
اخلوضُُيفُاالختالفاتُمنُعلمُكُ،فاحذرُوإايُكُأنُّتوضُُأوُتُصغيُإليهُفتهلكُ،فإنُكُإذاُ
صرفتُ ُعمركُيفُصناعةُالصياغةُملُتكنُمنُأهلُاحلياكةُ،وقدُصرفتُعمركُيفُغريُالعلمُ
أهال ُللخوضُفيه؟! ُفإايك ُمثُإايُكُأنُهتُلكُنفسكُ،فكلُُُكبريةُ ُجتريُعلىُ
فكيفُ ُتكونُ ُ ًُ
العاميُأهونُمنُأنُخيوضُُيفُالعلمُفيكفرُمنُحيثُالُيدريُُ.
الناسُخمتلفونُيفُاألداينُ،
فإنُقالُ:الُبدُُمنُدينُأعتقدُهُوأعملُبهُألصلُُبهُإىلُاملغفرةُ،و ُ
أعولُعليه؟ُ
فبأيُُدينُُأتمرينُأنُآخذُو ُ
فأقولُ:للدينُأصولُ ُوفروعُُ ،واالختالفُإَّناُيقعُفيهماُ،أمُاُاألصولُفليسُعليكُأنُ
تعتقدُُفيهاُإالُماُيفُالقرآنُ،فإنُُهللاُتعاىلُملُيسرتُعنُعبادُهُصفاتهُوأمساءُهُ،فعليكُأنُتعتقدُ
سُ ،ليسُكمثلُهُشيءُُ،
هللاُحيُعاملُ ُقادرُمسيعُبصريُجبارُمتكربُ ُقدُو ُ
ُ
أنُالُإلهُإالُهللاُُ،وأنُ ُ
إىلُمجيعُماُوردُيفُالقرآنُواتُفقُعليهُاألئمةُ،فذلك كاف يف صحة الدين"ُ(ُ.)2
فالعربةُعندُالغزايلُُُكماُبيُنُاُهوُالوصولُللحقُُ ُ،ويقولُرمحهُهللا"ُ:واحلق الصريح أن كل
جازما
من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم واشتمل عليه القرآن
ً
اعتقادا ً
(ُ)1فضائحُالباطنيةُ(صُ.)130ُ:
(ُ)2القسطاسُاملستقيمُ(صُ.ُ)64ُ:

فهو مؤمن وإن مل يعرف أدلتهُ،بلُاإلميانُاملستفادُمنُالدليلُالكالميُضعيفُُجدُاُمشرفُ

علىُالزوالُبكلُُشبهةُ،بلُاإلميانُُالراسخُإميانُالعوامُُاحلاصلُيفُقلوهبم"(ُ.)1

ومن أدلة جواز التقليد عند الغزال رمحه هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد قبل
ُ،يقول ُرمحهُهللاُبعدُأنُبنيُ ُأنُ
ُ
ذلك من األعراب الذين كانوا أيتون ويسلمون دون نظر
الوصولُُإىلُاحلقُُكافُُيفُصحةُالعقيدة"ُ:وذلكُاالعتقادُيكفيهمُ،وليسُعليهمُطلبُطرقُ
العربُوأغمارُأهلُ
ُ
وعرفناُذلكُقطعاُمنُصاحبُالشرعُ،فإنُهُكانُيقصدهُأجالفُُ
ًُ
الرباهنيُ،
السوادُ ُ ،وابجلملةُطائفةُلوُقطُعواُآُراابُملُيدركواُشيئاُمنُالرباهنيُالعقليةُ ،بلُالُيبنيُمتييزهمُ
عنُالبهائمُإالُابلنطقُ،وكانُيعرضُعليهمُكلمةُالشهادتنيُمثُحيكمُهلمُابإلميانُويقنعُمنهمُ
قطعا أن االعتقاد املصمم كاف وإن مل يكن عن برهان ،بل كان
بهُوأمرهمُابلعبادا ُ
ُ
تُ،فعلم ً

نهُرسولُهللاُوأنهُصادقُفيماُيقولُ،فيحلفُ
ُ
عن تقليدُ،ورمبُاُكانُيتقدُمُإليهُاألعرايبُفيحلُفهُأ

لهُويصدُقهُ،فيحكمُإبسالمه"ُ(ُ.)2

وقالُيفُموضعُُآخرُوهوُيبنيُأقسامُالناسُيفُاالعتقاد"ُ:والناسُعلىُثالثةُأقسامُُ:
مساعا من آابئهم ،فهم مقرون عليه
قسم هم العوام املقلدون ،نشؤوا على اعتقاد احلق ً

بصحة إسالمهم.

فهمُمدعوونُعندانُ
ُ
اُعنُآابئهمُوتقليداُ،
ًُ
شُؤواُعلىُضدُُاحلقُُ ًُ
مساع
الثاينُ:الكفارُالذينُن ُ

إىلُتقليدُالنيبُُاملعصومُاملؤيُدُابملعجزةُواتباعُسنتهُوكتابهُ.)3(ُ"...

ُ -2الطفل يف منشئه يلقن العقيدة –وهو تقليد– ويبعد عن النظر الكالمي واألدلة
الكالمية ،وترتسخ هذه العقيدة مع مرور األايمُ:
يقولُرمحهُهللا"ُ:اعلمُأنُ ُماُذكرانهُيفُترمجةُالعقيدةُينبغيُأنُيقدمُإىلُالصيبُيفُأولُ
فابتداؤهُاحلفظُ ،مثُُ
الُينكشفُلهُمعناهُيفُكربهُشيئًاُفشيئًاُ ُ ،
ُ
نشوهُليحفظهُحف ُظًاُ ،مثُالُيز
ُ

الفهمُ،مثُاالعتقادُواإليقانُوالتصديقُبهُ،وذلك مما حيصل يف الصيب بغري برهان ،فمنُفضلُ
(ُ)1فيصلُالتفرقةُ(صُ.)22-ُ 21ُ:
(ُ)2فضائحُالباطنيةُ(صُ.)93-92ُ:
(ُ)3فضائحُالباطنيةُ(صُ.)129ُ:

لُنشوهُلإلميانُمنُغريُحاجةُإىلُحجةُوبرهانُ،
حهُيفُأو ُ
ُ
هللاُسبحانهُعلىُقلبُُاإلنسانُأنُشُُر
وكيف ينكر ذلك ومجيع عقائد العوام مباديها التلقني اجملرد والتقليد احملضُ ،نعمُيكونُ

االعتقادُُاحلاصلُُمبجردُالتقليدُغريُُخالُُعنُنوعُُمنُالضُعفُيفُاالبتداءُعلىُمعىنُأنُهُيقبلُ
اإلزالةُبنقيضهُلوُأُلقُيُإليهُ،فالُبدُُمنُتقويتُهُوإثباتُهُيفُنفسُُالصيبُُوالعاميُُحىتُيرتسخُوالُ
يتزلزل"(ُ.)1
هللاُومعرفةُصدقُالرسولُيقبلُالتقليدُلألبوينُ
ُ
ويصرحُالغزايلُأنُهُحىتُيفُمسأليتُ ُمعرفةُ ُ
ُ

ماُدامُأنُهُموصلُللحقُُ،يقولُرمحهُهللا"ُ:واحملتاج إليه معرفة الصانع وصدق الرسول ،والناس

مساعا وتقلي ًدا ألبويهم ،ويف ذلك ما يغنيهمُ،فالُحاجةُهبمُإىلُاستئنافُتعلمُ
قد اعتقدوها ً
منُمعلمُمعصومُ ،فإنُقنعواُابلتعليمُمنُاألبوينُفنحنُنسلُمُحاجةُالصبيانُيفُمبدأُالنشوءُ
ُ
إىلُذلكُوالُننكره"(ُ.)2

ويكررُرمحهُهللاُنفسُ ُالدليلُ،وهوُأنُالعربُقدُأسلمواُوملُيطلبُمنهمُالنيبُصلىُهللاُ
ُ
كانتُصحيحةُكفتهُ،يقولُرمحهُهللا"ُُ:مثُ
ُ
فإنُنشأُالصغريُعلىُعقيدةُو
ُ
عليهُوسلمُالنُظرُ ،
إذاُوقعُنشوهُعلىُهذهُالعقيدةُإنُاشتغلُبكسبُالدنياُملُينفتحُلهُغريها؛ُولكنُهُيسلمُ
ُ
الصيبُُ
يفُاآلخرةُابعتقادُأهلُاحلقُ؛ ُإذُملُيكلُفُالشرعُأجالفُالعربُأكثرُمنُالتصديقُاجلازمُ
بظاهرُهذهُالعقائدُ،فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم األدلة فلم يكلفوه أصال"ُ(ُ.)3

ُ-3من عرضت له شبهة أو شك ،واحتاج معه إىل النظر واالستدالل الكالمي ،فهو
الذي يدعى إىل النظر وجيوز له ذلكُ:
أُلهُشكُ،فإنُُمثلُهذاُقدُ
ُ
ايلُالُحيتاجُإليهُإالُمنُعرضتُلهُشبهةُ،وطر
ُ
النظرُعندُالغز
حيتاجُإىلُالنظر ُواالستداللُ،يقولُ ُالغزايلُرمحهُهللا"ُ:والذيُيتشكُكُويعرفُغررُالتقليدُ
فالُبدُُلهُمنُمعرفةُصدقناُيفُقولناُ:الُإلهُإالُهللاُحممُدُرسولُهللاُ،مثُُبعدُهذاُقدرُعلىُاتباعُ
النبوةُإالُابلنظرُيفُدليلهُالذيُدلُعليهُ
ُ
رسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلمُ،ولنُيعرفُالتوحيدُو
(ُ)1إحياءُعلومُالدينُ(ُ.)94ُ/1
(ُ)2فضائحُالباطنيةُ(صُ.)102ُ:
(ُ)3قواعدُالعقائدُ(صُ.ُ)79-78ُ:

القهرُاجملردُ ،بلُبكشفُ
ُ
الصحابةُُ ،ودعاُالرسولُاخللقُ ُبهُ ،فإنهُماُدعاهمُابلتُحكُمُاحملضُو
سبلُاألدلةُ،فهذا صورة القول مع كل متشكك"(ُ.)1

ويقولُرمحهُهللاُوهوُيبنيُأنُُالناسُإمُاُأّنُمُقلُدواُووصلواُإىلُاحلقُُفهذاُيكفيهُ،وإماُأّنُمُ
قلُدواُوملُيصلواُإىلُاحلقُفهذاُيُدعىُإىلُاحلقُُ،وإماُأّنُمُملُيقنعواُابلتقليدُفهؤالءُالذينُيطلبُ
منهمُالنُظرُ،يقولُرمحهُهللا"ُ:القسمُالثالثُ :منُفارقُحيُزُاملقلُدينُ ،وعرفُ ُأنُ ُيفُالتقليدُ
خطرُ ُاخلطأُفصارُالُيقنعُبهُ ،فنحنُ ُندعوهُُإىلُالنُظرُيفُخلقُالسمواتُواألرضُليعرفُبهُ
الصُانعُ ُ،وإىلُالتُفكُرُيفُمعجزاتُالنُيبُصلىُهللاُعليهُوسلمُليعرفُبهُصدقُه"(ُ.)2
قسمهمُيفُموضعُآخرُإىلُقسمنيُ،فمنهمُمنُوصلُ
مُالناسُإىلُثالثةُأقسامُ ُ،و ُ
ُ
قس
وهناُ ُ
فهذاُقدُكفاهُذلكُ،والُحيتاجُإىلُالنظرُالكالميُُ،والُ
ُ
اءُكانُبتقليد ُأوُغريهُ ،
ُ
إىلُاحلقُ ُسو
قاطعُ،ومنهمُمنُعرضتُلهُشبهةُأوُشكُ ،فهذا ُالذيُحيتاجُإىلُنظرُُ
ُ
البحثُعنُبرهانُ ُ
واستداللُ،يقولُرمحهُهللا"ُ:القسمُالثاينُ:من اضطرب عليه تقليده إما بتفكر ،وإما بتشكيك

غريه إايه ،أو بتأمله أبن اخلطأ جائز على آرائه ،فهذا ال ينجيه إال الربهان القاطع ُالدالُُ

علىُوجودُالصانعُوهوُالنُظرُيفُالصنعُ،وعلىُصدقُالرسولُوهوُالنظرُيفُاملعجزة"(ُ.)3

هُالُيوجبهُأصالُ
ًُ
وبناءًُعليهُفإنُُالنُظرُُليسُهوُأولُواجبُعلىُاملكلُفُعندُالغزايل؛ُألنُ
ُ
اُيفرقُبنيُمنُعرضتُلهُشبهةُفيُطلبُمنهُذلكُ،وبنيُمنُملُتعرضُلهُ
علىُكلُُأحدُ،وإَّنُ ُ
ووصلُإىلُاحلقُُفالُيُطلبُمنهُالنُظرُ،وهذاُعنيُُماُقالهُابنُتيميةُرمحهُهللاُ،فقدُقال"ُ:وعلىُ
هذاُفيكونُخطابُالشارعُللناسُحبسبُأحواهلمُ.و ُأولُالواجباتُالشرعيةُخيتلفُُابختالفُ
ُ
أحوالُ ُالنُاسُ،فقدُجيبُعلىُهذاُابتداءًُماُالُجيبُعلىُهذاُابتداءًُ،فيُخاطبُالكافر ُعندُ
بلوغهُابلشهادتنيُ،وذلكُأولُالواجباتُالشرعيةُاليتُيؤمرُهباُ.وأمُاُاملسلمُفيخاطبُابلطهارةُ
ُ
إذاُملُيكنُمتطهًُُراُ،وابلصُالةُوغريُذلكُمنُالواجباتُالشرعيةُاليتُملُيفعلهاُ .ويفُاجلملةُ
احدُ،ليسُهوُأمراُيستويُفيهُمجيعُُ
احداُبعدُو
فينبغيُأنُيُعلُمُأنُُترتيبُُالواجباتُيفُالشرعُو ًُ
ًُ
الناسُ،بلُهمُمتنوعونُيفُذلكُ،فكماُأنُهُقدُجيبُُعلىُهذاُماُالُجيبُعلىُهذاُ،فكذلكُ
ُ
(ُ)1فضائحُالباطنيةُ(صُ.)130ُ:
(ُ)2فضائحُالباطنيةُ(صُ.)129ُ:
(ُ)3فضائحُالباطنيةُ(صُ.)93ُ:

قد ُيُؤمرُهذاُابتداءًُمباُالُيُؤمرُبهُهذا"ُ(ُ،)1ويقولُ ُرمحهُهللا"ُ:وهلُذاُقالُغريُُواحدُُممُنُتكلُمُ
يفُأولُالواجباتُُكالشيخُعبدُالقادرُوغريهُ:أولُواجبُعلىُالداخلُيفُدينناُهوُالشهاداتنُ.
ُ
إذاُبلغُمسلما ُملُجيبُعليهُعقبُبلوغهُجتديدُالشهادتنيُ.
ًُ
واتُفقُاملسلُمونُعلىُأنُ ُالصيبُ ُ
والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات ،وال فيه إجياب النظر على كل أحد ،وإمنا

يف األمر ابلنظر لبعض الناسُ،وهذاُموافُقُلقولُُمُنُيقولُ:إنُهُواجبُُعلىُمنُملُحيصُلُلهُ

اجبًاُإالُُبهُ،وهذاُأصحُُاألقوال"ُ(ُ.)2
اإلميانُإالُبهُ،بلُهوُواجبُُعلىُكلُُمنُالُيؤدُيُو ُ
 -4النظر الكالمي غري مطلوب ،ومفاسده أكثر من مصاحله:

بعدةُأدلةُذكرهاُ
منُأوجبُالنظرُ ُ ُ
ُ
بنيُ ُالغزايلُرمحهُهللاُأنُ ُالنظرُ ُغريُمطلوبُ،وردُ ُعلىُ
فقال"ُ:وهذاُابطلُُمبسلكنيُ:
أحدُهاُ:إمجاعُُالصحابة؛ُفإّنُمُكانواُيفتونُالعوامُُوالُأيمروّنُمُبنيلُدرجةُُاالجتهادُ،وذلكُ
معلومُُعلىُالضُرورةُوالتُواترُمنُعلمائُهُمُوعوامُهمُُ.
املسلكُالثاينُ:أنُُاإلمجاعُُمنعقدُُعلىُأنُُالعاميُُمكلُفُابألحكامُ،وتكليفُهُطلبُُرتبةُ
االجتهادُحمال؛ُألنُهُيؤدُيُإىلُأنُينقطعُاحلرثُوالنُسلُ ،وتتعطُلُاحلُُرفُوالصُنائعُ ،ويؤدُيُ
إىلُخرابُالدنياُلوُاشتغلُالناسُجبُملتهمُبطلبُالعلمُ،وذلكُيردُُالعلماءُإىلُطلبُاملعايشُُ،
ويؤدُيُإىلُاندراسُالعلمُ ،بلُإىلُإهالكُ ُالعلماءُوخرابُالعاملُ،وإذاُاستحُالُ ُهذاُملُيبقُ ُإالُ
سؤالُالعلماء"(ُُ.)3

ومن أعجب ما أتى به الغزال رمحه هللا أنه يبني هتافت علم الكالم وعدم احلاجة إليه،
وأن مفاسده أكثر من مصاحله.
وهذا الكالم صادر من خبري بعلم الكالم ،غائص يف أعماق لجه ،عامل خببااي قضاايه،
مبينًاُطريقةُُتقويةُُالعقيدةُيفُنفوسُالصُبيةُوالعوام"ُ:وليسُ
مدرك ألدق براهينهُ،يقولُُرمحهُهللاُ ُ

الطُريقُ ُيفُتقويتهُوإثباتهُأنُيعلُمُصنعةُ ُاجلدلُوالكالمُ ،بلُيشتغلُبتالوةُالقرآنُ ُوتفسريهُُ،
(ُ)1درءُتعارضُالعقلُوالنقلُ(ُ.ُ)17-16ُ/8
(ُ)2درءُتعارضُالعقلُوالنقلُ(ُ.)8ُ/8
(ُ)3املستصفىُ(صُ)373-372ُ:خمتصراُُ.

رسوخاُمباُيقرعُ
تُ ،فالُيزالُاعتقادُهُيزدادُ ُ ًُ
وقراءةُاحلديثُومعانيهُ ،ويشتغلُبوظائُفُ ُالعبادا ُ
مسعُهُمنُأدلةُالقرآنُوحُججُهُ،ومباُيردُعليهُمنُشواهدُاألحاديثُوفوائدهاُ،ومباُيسطُعُعليهُ
سهم] ُوسيماهمُ
منُأنوارُالعباداتُووظائفُهاُ ،ومباُيسري ُإليهُمنُمشاهدةُالصاحلنيُ[وجمال ُ
فيكونُأولُالتُلقنيُ
ُ
ومساعهمُوهيآهتمُيفُاخلضوعُهللُعزُوجلُواخلوفُمنهُواالستكانةُلهُ ،
وتكونُهذهُاألسبابُكالسقيُوالرتبيةُله؛ُحىتُينموُذلكُالبذرُويقوىُ
ُ
كإلقاءُبذرُيفُالصُدرُ،
هاُاثبتُوفرعهاُيفُالسماء"(ُ.)1مثُيقولُحمذًُُراُمنُعلمُالكالمُ:
ُ
ويرتفعُشجرةُطيب ُةًُراسخ ُةًُ،أصلُ
"وينبغي أن حيرس [أي :العامي والصيب] مسعه من الدل والكالم غاية احلراسة؛ُفإنُُماُ

اُميهدهُ،وماُيُفسدهُأكثرُممُاُيصلحهُ،بلُتقويتُهُابجلدلُتضاهيُضربُ
يشوشهُاجلدلُأكثرُممُ ُ
ُ
مباُيفتتهاُذلكُويفسدهاُوهوُ
ُ
الشجرةُابملدقُةُمنُاحلديدُرجاءُ ُتقويتُهاُأبنُتكثرُأجزاؤهاُ ،ور
فناهيكُابلعيانُبرهاان"(ُ.)2
ًُ
املشاهدةُتكفيكُيفُهذاُبياانُ،
ًُ
األغلبُ،و
ويقارن الغزال بني اإلميان الذي يورثه علم الكالم وإميان العوام من املسلمني ُفيقولُ:

"فقسُعقيدةُ ُأهلُالصُالحُو ُالتقىُمنُعوامُالنُاسُبعقيدةُاملتكلُمنيُواجملادلني؛ ُفرتىُاعتقادُُ
يُيفُالثباتُكالطُودُالشامخُ،الُحتركهُالدواهيُوالصواعقُ،وعقيدةُاملتكلُمُاحلارسُاعتقادُهُ
ُ
العامُ
بتقسيماتُاجلدُلُكخيطُ ُمرسلُيفُاهلواءُ ،تفيئُهُالرايحُمرُةً ُهكذاُومرُةً ُهكذاُ ،إال من مسع

منهم دليل االعتقاد ،فتلقفه تقلي ًدا كما تلقف نفس االعتقاد تقلي ًدا"ُ(ُ.)3

ظرُيفُالعقائدُوعلمُالكالمُعموماُحيُتاجُإليهُيفُأضيقُُاحلدودُ،وليسُهوُاألصلُيفُ
ًُ
فالنُ
معرفةُُالعقائدُ،يقولُُرمحهُهللا"ُ:فإنُقلتُ:فماُاملختارُُعندكُفيهُ[أيُ:علمُالكالم]؟ُفاعلمُ
هُيفُكلُحالُأوُحبمدهُيفُكلُُحالُخطأُ،بلُالُبدُُفيهُمنُ
ُ
أنُُاحلقُُفيهُأنُُإطالقُالقولُبذمُ
تفصيلُُ:
فاعلمُأوال ُأنُ ُالشيءُ ُقدُحيرمُلذاتُهُكاخلمرُوامليتةُ ،وأعينُبقويلُُ :لذاتهُ ،أنُ ُعلُةُحترميهُ
ًُ
تُ،وهذاُإذاُسُئلناُعنهُأطلقناُالقولُأبنُهُحرامُ،والُيُلتفتُ
وصفُُيفُذاتُهُوهوُاإلسكارُواملو ُ
(ُ)1قواعدُالعقائدُ(صُ.ُ)77-76ُ:
(ُ)2املرجعُالسابقُ.
(ُ)3املرجعُالسابقُ(صُ.)78ُ:

جترعُاخلمرُإذاُغصُُاإلنسانُبلُقمةُوملُجيدُماُيسيغهاُ
إىلُإابحةُُامليتةُعندُاالضطرارُ،وإابحةُُ ُ
سوىُاخلمرُ...
كالبيعُعلىُبيعُأخيكُاملسلمُيفُوقتُُاخليارُ،والبيعُوقتُُالنُداءُ،وكأكلُ
ُ
وإىلُماُحيرمُلغريهُُ
الطُنيُ،فإنُهُحيرمُملاُفيهُمنُاإلضرارُ.
كالسمُُالذيُيقتُلُقليلهُ
كثريهُ ُ،فيطلقُالقولُعليهُأبنُهُحرامُُ ُ
وهذاُينقسمُإىلُماُيضرُُقليلُهُو ُ
ُ
كثريهُيضرُُابحملرورُ،
وكثريهُ،وإىلُماُيضرُُعندُالكثرةُ،فيطلقُالقولُعليهُابإلابحةُكالعُسلُ،فإنُُ ُ
علىُالعسلُالتفاتُإىلُأغلبُ
ُ
وكأكلُالطُنيُُ،وكأنُُإطالقُُالتحرميُُعلىُالطنيُواخلمرُوالتحليلُُ
األحوالُ.
فإنُتصدُىُشيءُُتقابلتُفيهُاألحوالُفاألوىلُواألبعدُعنُااللتباسُأنُيفصلُُ.
مضرةُ ،فهو ُابعتبارُمنفعتهُيفُوقتُ
فنعود إىل علم الكالم ونقولُ :إنُ ُفيهُمنفعُةً ُوفيه ُ ُ
عتبارُمضرتهُيفُوقتُ
ُ
أوُمندوب ُإليهُ ،أوُواجبُُُكماُيقتضيهُاحلالُ ،وهوُاب
ُ
نتفاعُحالل ُ
ُ
اال
االستضرارُوحملُهُحرام"(ُ.)1

يكُالعقائدُ،
تُ،وحتر ُ
فإاثرةُالشبها ُ
ُ
مث بدأ يذكر مضار علم الكالم ،فقال"ُ:أمُاُمضرتهُ:
ورجوعهاُابلدليلُمشكوكُ ُفيهُ،
ُ
وإزالتُهاُعنُاجلزم ُوالتُصميمُ ،فذلكُممُاُحيصلُيفُاالبتداءُ ،
وخيتلفُفيهُاألشخاصُ،فهذا ضرره يف االعتقاد احلقُ.

وله ضرر آخر يف أتكيد اعتقاد املبتدعة للبدعة ،وتثبيته يف صدورهمُ ،حبيثُتنبعثُ
ويشتدُحرصُهمُعلىُاإلصرارُعليهُُ،ولكنُهذاُالضُررُبواسطةُالتعصبُالذيُيثورُ
دواعيهمُ ُ ،
العاميُميكنُأنُيزولُُاعتقادُهُابللُطفُيفُأسرعُزمانُ،إالُإذاُ
منُاجلدلُ؛ُولذلكُترىُاملبتدعُُ ُ
هُلوُاجتمعُعليهُاألولونُواآلخرونُملُيقدرواُ
ُ
كانُنشؤهُيفُبلدُُيظهرُفيهاُاجلدلُوالتُعصبُ،فإنُ
علىُنزعُالبدعةُمنُصدرهُ،بلُاهلوىُوالتُعصبُوبغضُخصومُاجملادلنيُوفرقةُاملخالفنيُيستويلُ
علىُقلبهُ،ومينعهُمنُإدراكُاحلقُُ،حىتُلوُقيلُلهُ:هلُتريدُأنُيكشفُُهللاُتعاىلُلكُالغطاءُُ
ك؛ ُخيف ُةًُمنُأنُيفرحُ ُبهُخصمُهُ،وهذاُهوُ
لكرهُذل ُ
ك؟ ُ ُ
ويعرفكُابلعيانُأنُ ُاحلقُ ُمعُخصم ُ
(ُ)1املرجعُالسابقُ(صُ.)103-98ُ:

الدُاءُالعُضالُالذيُاستطارُيفُالبالدُوالعبادُ،وهوُنوعُُفسادُُأاثرهُاجملادُلونُابلتعصُبُ،فهذاُ
ضرره"(ُُ.)1
مث بناءً على هذا كله يبني الغزال حكم علم الكالم ،وأنه حيتاج إليه يف أضيق احلدودُ،

فيقول"ُ:وإذاُوقعتُ ُاإلحاطةُبضررهُومنفعتُهُفينبغيُأنُيكونُُُكالطُبيبُاحلاذقُيفُاستعمالُ
الدُواءُاخلطر؛ُإذُالُيضعهُإالُيفُموضعهُ،وذلكُيفُوقتُاحلاجةُ،وعلىُقدرُاحلاجةُ.
وتفصيله أن العوام املشتغلني ابحلرف والصناعات جيب أن يرتكوا على سالمة عقائدهم
اليت اعتقدوها ،مهما تلقنوا االعتقاد احلق الذي ذكرانه ،فإن تعليمهم الكالم ضرر حمض
يف حقهم؛ ُإذ ُرمبُا ُيثري ُهلم ُشكُاُ ،ويزلزل ُعليهم ُاالعتقادُُ ،وال ُميكن ُالقيام ُبعد ُذلكُ

ابإلصالح"ُ(ُُ.)2

يقةُواحدةُللوصولُإليهُ،
يكفيُ،والُتوجدُطر ُ
ُ
فالغزايل ُرمحهُهللا ُيقولُُ:إنُ ُالوصولُ ُللحقُ ُ

فمىتُماُوصُلُُاإلنسانُُإليهُبتقليدُُأوُنظرُكفاه ،وبناء عليه فإن النظر وعلم الكالم قد يكون
ُ

موصال للحق ،وليس خالفنا يف هذا ،وإمنا خالفنا يف حصر طرق الوصول إىل احلق يف
ً
النظر وحدهُ،ويبنيُُالغزايلُرمحهُهللاُأنُُعلمُُالكالمُموصلُُإىلُاحلقُوالُينكرُذلكُ،يقولُرمحهُ
هللا"ُ:نعمُُ ،لستُ ُأنكرُأنُهُجيوزُأنُيكونُ ُذكرُأدلةُ ُاملتكلمنيُأحدُ ُأسبابُاإلميانُيفُحقُ
وهوُأيضاُاندر"(ُُ.)3
ًُ
س؛ُولكنُليسُذلكُمبقصورُُعليهُ،
بعضُالنُا ُ
إالُأنُ ُهذاُاإلميانُ ُالذيُيوصلُإليهُعلمُالكالمُ-حسبُوجهةُنظرُالغزايلُ -ضعيفُُ
كل ُمنُ ُاعتقدُماُجاءُبهُ
هشُُ،وإميانُالعوامُ ُأقوىُمنهُ،يقولُرمحهُهللا"ُ:واحلقُ ُالصريحُأنُُُ ُ
اُجازماُفهوُمؤمنُوإنُملُيعرفُأدلُته ،بل اإلميان املستفاد
اشتملُعليهُالقرآنُاعتقاد ًُ
ًُ
الرسولُو

الراسخُإميانُ
من الدليل الكالمي ضعيف جدا ،مشرف على التزلزل بكل شبهةُ،بلُاإلميانُُ ُ

احلاصلُيفُقلوهبمُمنُالصبا"(ُ.)4
ُ
العوامُُ
(ُ)1املرجعُالسابقُ.
(ُ)2املرجعُالسابقُ.

(ُ)3رسالةُالغزايلُإىلُملكشاهُيفُالعقائدُ-ضمنُفيصلُالتفرقة ُ(ُ-صُ.ُ)77ُ:
(ُ)4فيصلُالتفرقةُبنيُاإلسالمُوالزندقةُ(صُ.)22-ُ 21ُ:

بناءً على ما سبق كله ميكننا أن نصل إىل نتيجة واضحة بينة ،وهي :أن املقلد مؤمن،

وال ميكن أن خنرج عوام املسلمني من دائرة اإلميان جملرد التقليد.

ايلُرمحهُهللاُمبينًاُأنُ ُالناسُيفُمعرفةُهللاُوصدقُالرسولُصلىُهللاُعليهُوسلمُ
ُ
يقولُالغز

اُومساعاُمنُأبويهمُ،
ًُ
ًُ
اُذلكُتقليد
منقسمونُإىلُقسمني"ُ:فإنُُالناسُفيهُقسمانُ:قسمُُاعتقدو
وصمُمواُعليهُالعقدُُقاطعنيُبهُ،وانطقنيُبقوهلمُ:الُإلهُإالُهللاُحممدُرسولُُهللاُصلىُهللاُعليهُ
وسلمُ ،من ُغري ُحبثُ ُعن ُالطرق ُالربهانيةُ ،وهؤالء هم املسلمون حقا ،وذلك االعتقاد

يكفيهم"(ُ.)1
ويقول"ُ:وأمُاُأقلُُماُجيبُاعتقادُهُعلىُاملكلُفُفهوُماُيرتمجهُقولهُ:الُإلهُإالُهللاُحممدُ
رسولُهللاُ ،مثُإذاُصدُقُالرسولُفينبغيُأنُيصدُقهُيفُصفاتُهللاُتعاىلُ ،فإنُهُحيُ ُقادرُُعاملُُ
تُ،
يدُليسُكمثلهُشيءُوهوُالسميعُالبصريُ،وليسُعليهُحبثُُعنُحقيقةُهذهُالصفا ُ
متكلمُُمر ُ
ُوأنُ ُالكالمُوالعلمُوغريهاُقدميُ ُأوُحادثُ،بل لو مل ختطر له هذه املسألة حىت مات مات

مؤمنًا ،وليس عليه تعلم األدلة اليت حررها املتكلمون ،بل كلما حصل يف قلبه التصديق

ابحلق مبجرد اإلميان من غري دليل وبرهان فهو مؤمنُ ،وملُيكلُفُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُ
لُاستمرتُاألعرابُوعوامُُاخللق"(ُ.)2
ُ
وسلمُأكثرُُمنُذلكُ،وعلىُهذاُاالعتقادُُاجملمُ

املسلمنيُبناءًُعلىُوجوبُالنُظرُ،
ُ
منيُالذينُكفرواُعوامُ ُ
ُ
ُويردُ ُرمحهُهللاُعلىُبعضُاملتكلُ

يقولُالغزايل ُرمحه ُهللاُ"من أشد الناس غلوا وإسرافًا :طائفة من املتكلمني؛ كفروا عوام

املسلمني ،وزعموا أن من ال يعرف الكالم معرفتنا ومل يعرف العقائد الشرعية أبدلتنا اليت
اُاجلنة ُوق ًُفاُعلىُ
هُأوالُ،وجعلو ُ
حررانها فهو كافر! ُفهؤالءُضيُقواُرمحةُ ُهللاُالواسعةُ ُعلى ُعبادُ ًُ
رُمنُالسنةُاثنيًا؛ُإذُظهرُهلمُيفُعصرُرسولُهللاُ
ُ
شُرذمةُيسريةُُمنُاملتكلمنيُ،مثُجهلواُماُتواتُ
وعصرُالصحابةُرضيُهللاُعنهمُحكمُهمُإبسالمُطوائفُ ُمنُأجالفُالعربُكانواُمنشغلنيُ
اُبهُملُيفهموه"ُ(ُ.)3
ُ
بعبادةُالوثُنُوملُيشتغلواُبعلمُالدليلُ،ولوُاشتغلو
ُ

(ُ)1فضائحُالباطنيةُ(صُ.)92ُ:
(ُ)2رسالةُالوعظُ-ضمنُفيصلُالتفرقة ُ(ُ-صُ.)29ُ:
(ُ)3رسالةُالغزايلُإىلُملكشاهُيفُالعقائدُ-ضمنُفيصلُالتفرقة ُ(ُ-صُ.ُ)75ُ:

وأخرياُ:أهلُُالسنُةُواجلماعةُ-يفُجممله ُمُ-يقولونُجبوازُُالتقليدُيفُالعقائدُ،فاملطلوبُمنُ
ً
اإلنسانُ ُهوُالوصولُ ُللحقُ ُأبيُ ُطريقُكانُ،وقدُقُبُلُالنيبُ ُصلىُهللاُعليهُوسلمُإميانُ ُالعربُ
دونُأنُيطالبُهمُابلنُظرُواالستداللُ،ومعُذلكُفإّنُمُالُحيُُرمونُالنظرُُ،وإَّناُيعدُونهُوسيلةُمنُ
تهُوزاغُقلبُهُ،فيأخذ من النظر بقدر ما أيخذ املريض
تاجُإليهاُمنُفسدتُفطر ُ
ُ
الوسائلُ ،حيُ
نُأوجبُالنظرُ
ُ
افقُأهلُُالسنةُواجلماعةُ،وردُُعلىُمُ
ايلُرمحهُهللاُقررُهذاُمباُيو ُ
ُ
من الدواءُ.والغز
يعظمُقدر ُأقوالُالغزايلُلتمكُنهُمنُعلمُالكالمُ ،ومعرفتهُ
ُ
منُاملتكلمنيُردوداُبليغةُانفعةُ ُ،و
ًُ
خبباايهُ،وإحاطتهُبرباهينهُ،فجاءُالكالمُمنُخبريُُعارفُُعاملُ،وهوُماُظهرُلناُمنُخاللُهذهُ
الورقةُيفُمسألةُالتُقليدُيفُالعقائدُوقبولُإميانُاملقلُدينُبالُحُرجُُ.
وصلُىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُحممدُ،وعلىُآلهُوصحبهُأمجعنيُُ.

