
  



 : املقدمة
العلومُُإليكُغايةُ ُأنُأبثُ ُ-ينأيهاُاألخُيفُالد ُ -ينُلتُ الغزايلُرمحهُهللا:ُ"فقدُسأُ ُيقولُ 

ُوغائلةُ  ُقاسيتُ ُوأسرارها، ُلكُما ُوأحكي ُوأغوارها، ُاحلق ُ املذاهب ُاستخالص ُيف ُبنيُُُه من
ُاستجرأتُ نُاملسالكُوالطُ قُمعُتبايُ رُ اضطرابُالفُ  ُوما ، عنُحضيضُُمنُاالرتفاعُ ُعليهُ ُرق 

ُإىلُيفاعالتُ  ُاستفدتهُأواًلُُُقليد ُاجتويتُ ُُاالستبصار،ُوما ُالكالم،ُوما قُأهلُرُ منُطُ اُُهُاثنيًُمنُعلم
ُاحلق ُ التُ  ُلدرك ُالقاصرين ُاإلمامُُعليم ُتقليد ُازدريتهُاثلثًُُُ،على ُالتفلسُ وما ُارتُُ،فاُمنُطرق هُيتُ ضُ وما

ُالتصوُ آخرًُ ُاجنلىُيلُيفُتضاعيفُتفتيشيُعنُأقاويلُ ُُ،فاُمنُطريقة ُاحلُ مُ ُُاخللقُ ُُوما ،ُقُ نُلباب
ُكثرةُالطُ ين ُوماُصرفُ  يتُبنيسابورُبعدُطولُينُإىلُمعاودُ وماُردُ ُ،لبةُعنُنشرُالعلمُببغدادُمع

، وقد العشرين إىل اآلن   منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ  -ومل أزل يف عنفوان شبايب ة،ُاملدُ 
اجلسور،ُُُغمرتهُخوضُ ُُ،ُوأخوضُ العميق  ة هذا البحر  م ل  أقتح    -على اخلمسني  أانف السن  

ُكلُورطة،ُمشكلة،ُوأتقحُ ُُمُعلىُكل ُ مظلمة،ُوأهتجُ ُُلُيفُكلُ اجلبانُاحلذور،ُوأتوغُ ُُالُخوضُ  م
ومبطل،   ز بني حمق   ألمي     ؛طائفة  مذهب كل    وأستكشف أسرار  ،ُُفرقة  ص عن عقيدة كل  وأتفح  
ُالتعطُ نُومبتدُ ومتسنُ  ُاألمورُدأيبُوديينشُُع...ُوقدُكان ُأمريُُ،إىلُدركُحقائق ُأول وريعانُُُمن

ُ.(1ُ)الُابختياريُوحيليت"ُ،يتلُ هاُيفُجبُ عمري،ُغريزةُوفطرةُمنُهللاُوضعُ 

ُالغزايلُ  ُحامد ُهللاأبو ُعاشُ ُعلماءُ ُأحدُ ُُرمحه ُزاخرًُصرًُعُاملسلمني، ُابلتيُ ا اراتُالفكريةُا
ُاملتالطمة ُأزماتُ ُُوخاضُجتاربُ ُُ،واسعةُُوشاركُيفُجماالتُفكريةُ ُُ،والسياسية عصفتُُُبلُعاىن

ُالنُ ُُصورهتاُُلتمثُ تُُبهُطوالُحياته ُالذيُُيف ُأنُ ،ُُنقلناهُعنهص   ميثلُشخصيةًُإال علميةُهلاُمكانتهاُُُه
ُاإلسالمي ُ  ُالفكر ُاحلق ُ ُُولعُحبب ُ أُ قدُُف،ُُيف ُإىل ُانتقلُُُُ؛حثُوالتنقيبلبُ ابُُاملعرفةُوالوصول ولذلك

،ُفراحُيبحثُفرق حمصور يف أربع   احلق   أن   وقد ظن  إىلُأخرى،ُُرمحهُهللاُمنُعقيدةُ ُالغزايلُ 
ُاحلقُ ُليفُأعماقُكتبهاُُُُوغاصُُ،فرقةًُُُفيهاُفرقةًُ ُالباطل،ُوقدُذكرُرمحهُهللاُذلكُفقال:ُُُيعرف من

يُيفُأربعُُالطالبنيُعندُ ُرتُأصنافُ صانُ هُةُجودُ هُوسعُ بفضلُ ُمنُهذاُاملرضُ ُوملاُشفاينُهللاُ "
ُفرق:

ُمُأهلُالرأيُوالنظر.عونُأّنُ املتكلمون:ُوهمُيدُ ُ-1

 

ُ(ُ.110-101ص:ُاملنقذُمنُالضاللُ)(1ُ)



ُأصحابُ ُ-2 ُأّنم ُيزعمون ُوهم ُاإلمامُُُالباطنية: ُواملخصوصونُابالقتباسُمن التعليم،
ُاملعصوم.

ُاملنطقُوالربهان.ُمُأهلُ الفالسفة:ُوهمُيزعمونُأّنُ ُ-3
ُ.احلضرة،ُوأهلُاملشاهدةُواملكاشفةُمُخواصُ عونُأّنُ ة:ُوهمُيدُ الصوفيُ ُ-4

ُايًُومثن ُ ُ،بعلمُالكالمُمبتدئًُُ؛،ُواستقصاءُماُعندُهذهُالفرقلسلوكُهذهُالطرقُ ُفابتدرتُ 
ُُ.(1)"بطريقُالصوفيةُاعًُمُالباطنية،ُومرب ُ بتعلُ ُاثًُبطريقُالفلسفة،ُومثل ُ 

السنةُاحلديثُُأهلمذهبُ:ُالطريقُاملستقيم،ُوهوُوُعنُاملذهبُاحلقُ رمحهُهللاُقدُغفلُُو
ة،ُويُ فطرةُالسُ هُإىلُالتُبهُنفسُ الفكريةُعادُ ُهذهُاملعاركُ ُهُبعدُأنُخاضُكلُ واجلماعة،ُبيدُأنُ 
ُ،هُطوُسمثُعادُإىلُبلدُ فظُاألحاديث،ُيقولُابنُكثريُرمحهُهللا:ُ"القرآنُوحُ ُفأقبلُعلىُتالوةُ 

القرآنُُا،ُوأقبلُعلىُتالوةُ بستاانُأنيقًُاُحسنة،ُوغرسُفيهاُذُدارًُواّتُ ُ،افأقامُهبا،ُوابتىنُرابطًُ
حاح،ُوكانتُوفاتهُيفُيومُاالثننيُالرابعُعشرُمنُمجادىُاآلخرةُمنُوحفظُاألحاديثُالص ُ 

ُالسنة،ُودفنُبطوسُرمحهُهللاُتعاىل،ُوقدُسألهُبعضُ  أصحابهُوهوُيفُالسياقُفقال:ُُهذه
ُ.(2)"رمحهُهللارهاُحىتُماتُابإلخالص،ُوملُيزلُيكر ُ ُأوصين،ُفقال:ُعليُك

ُكتاابتهُكثريةُُثُعنهُابنُتيميةُرمحهُهللاُيفُمواطنُ وقدُحتدُ  كانُقولهُرمحهُهللا:ُ"ُمنها،ُمن
ُيوجُ  ُالنبوُ ُُالرد ُ ُُدُيفُكالمهُمنُ أبوُحامدُمعُما ُالفالسفةُوتكفريهُهلم،ُوتعظيم ُ،ةُوغريُذلُكعلى

ةُيوجدُيفُبعضُكالمهُمادُ ُ،ومعُماُيوجدُفيهُأشياءُصحيحةُحسنةُبلُعظيمةُالقدرُانفعة
ُتوافُ ُُوأمورُُ،فلسفية ُللنبوةُُقُأصولُ أضيفتُإليه ُاملخالفة ُالفاسدة ُاملخالفةُلصريحُُُُ؛الفالسفة بل
ُ.(3ُ)"العقل

ُإمامًُُالغزايلُ ُأنُ ُوالشاهدُ  ُكان ُهللا ُعالُ رمحه ُمًُا ُوالفلسفة ُالكالم ُبعلم ُقليلُوالتصوُ ا ف،
معهُُنُبناُأنُنقفُ حيسُ ُ،وجوالتُيفُالفكرُاإلسالميُ ُلمُاحلديث،ُولهُصوالتُ البضاعةُيفُعُ 

ُ.علميًةُدقيقةًُُوقفاتُ 
 

ُ(ُ.118-117ص:ُاملنقذُمنُالضاللُ)(1ُ)
ُ(.12ُ/215البدايةُوالنهايةُ)(2ُ)
ُ(.184شرحُالعقيدةُاألصفهانيةُ)ص:ُ(3ُ)



 :متهيد

،ُوقدُنُأوُشك ُ خُ دُ ُوحيدُوالعقيدةُمنُأيُ اإلسالميةُابحلفاظُعلىُالتُ ُجاءتُالشريعةُ 
لغريُاملسلمني،ُُُلهاُابتداءًُيلتقويتهاُوزايدةُاليقنيُفيها،ُبلُلتحُصبلُُحتُالسُ الطرقُووضُ ُُتُ نُ بي ُ 

واإلهبام ه على توحيد هللا وإفراده ابلعبادة خالية من التعقيد ق القرآن وأدلت  ت طر  وجاء
مُرمحهُهللا:ُ"وهللاُسبحان هُحاج ُعباد هُعلىُألسنُرسل هُوأنبيائ هُفيم اُيقولُابنُالقيُ ،ُوالتلبيس

هُأبقربُالط رقُإىلُالعقل،ُوأسهل هاُتناواًل،ُوأقل  هاُتكلًفا،ُوأعظمهاُأرادُ تقريرهمُبهُوإلزامهمُإاي 
اُنهاُيفُكتاب ه ُمجعُ غناًءُونفًعا،ُوأجل  هاُمثرًةُوفائدًة،ُفح ج ج هُسبحانهُالعقليةُاليتُبيُ  ُكوّن  تُبني 
ُق ُالف هم، ُسهلة ُاملقدمات، ُقليل ة ُواضحة، ُظاهرة ُللش كوكُعقليةُمسعية، ُقاطعة ُالت ناول، ريب ة

ُكانتُاملعارفُاليتُاستنبطتُمنهاُيفُالقلوبُأرسخُ  د،ُوهلذا ،ُوالش به،ُملزمةُللمعان دُواجلاح 
ُأنف ع. ُاخللق ُالت وحيد،ُوإثباتُُُولعم وم ُإقامة  ُبهُعباد هُيف ُاملتتب  عُماُيفُكتابُهللاُمم اُحاج  ُتتب ع وإذا

ُالر  سال فات،ُوإثبات  ُالص   ةُوالن بوة،ُوإثباتُاملعادُوحشرُاألجساد،ُوطر قُإثباتُعلم هُبكل  
ُوظاهر،ُوعمومُق درت هُومشيئ ت ه،ُوتفر دهُابمللكُوالت دبري،ُوأن هُالُيستحقُ  ُ؛العبادةُسواهُخفي  

ه ُمنُتصرُ ُُوجدُاألمرُ  ُوجوهُيفُذلكُعلىُماُذكران  ُعلىُأجل   فُاملخاطبةُمنهُسبحانهُيفُذلك 
وأسبقهاُإىلُالقلوب،ُوأعظمهاُمالء م ةُللعقول،ُوأبعدهاُمنُالش كوكُوالش بهُيفُأوجزُاحلجاجُُ

ُوأبينه،ُوأعذبهُوأحسنه،ُوأرشقهُوأدلُ  ُ.(1)هُعلىُاملراد"لفظ 

ُكثريُرمحهُهللا:ُُُتناسبُالفطرةُالسليمة،ُوتوافقُالنفسُ ُبلُهيُعقيدةُ  السوية،ُيقولُابن
منُاحلنيفيةُملةُإبراهيم،ُالذيُهداكُهللاُهلا،ُُُهُهللاُلُكعلىُالذيُشرعُ ُُدُوجهكُواستمرُ "فسد ُ 

عليها،ُُكُالسليمة،ُاليتُفطرُهللاُاخللقُ الكمال،ُوأنتُمعُذلكُالزمُفطرتُ ُلهاُلكُغايةُ وكمُ 
ُ.(2)هُالُإلهُغريه"هُعلىُمعرفتهُوتوحيده،ُوأنرُخلقُ فإنهُتعاىلُفطُ 

قالُُُلُيفُخلقُهللاُليهتدواُبهُإليه،رُوالتأمُ فكُ التُ ُإىلُاسُ القرآنُالكرميُيدعوُالنُ ُجاءُ وقدُ
ُخ ل ق ْتُ)ُتعاىل: ُك ْيف  ب ل  ُاإْل  ُإ ىل  ُي  ْنظ ر ون  ُر ف ع ْتُُ)17}أ ف ال  ُك ْيف  ُالس م اء  ُو إ ىل  )18ُ (ُو إ ىل 

ُ ُك ْيف  ب ْتُُ)اجلْ ب ال  ُاأْل ْرضُ 19ن ص  ُس ط ح ْت{ُ(ُو إ ىل  هللاُعلىُُوحيثُ ،ُ[20-17]الغاشية:ُُك ْيف 

 

ُ(.2ُ/460الصواعقُاملرسلةُيفُالردُعلىُاجلهميةُواملعطلةُ)(1ُ)
ُ(.6ُ/313تفسريُابنُكثريُ)(2ُ)



ُُكلُ ُُفيدركُأنُ ُ،صفاءُانُالذيُعلىُالقلبُينجليُيفُحلظةُ الرُ ُفلعلُ ُ،لفكرُوالتأمُ والتُ ُاالنفراد
د ة ُأ ْنُته،ُيقولُتعاىل:ُعلىُوجودُهللاُووحدانيُ ُيفُهذاُالكونُشاهدُ ُما }ق ْلُإ َّن  اُأ ع ظ ك ْمُب و اح 

ن ة ُ{ُ ب ك ْمُم ْنُج  ُو ف  ر اد ىُمث  ُت  ت  ف ك ر واُم اُب ص اح  كانُالنيبُصلىُهللاُُو،ُ[46]سبأ:ُت  ق وم واُّلِل   ُم ْثىن 
فقد  ه مع ذلك كل   و للعبادة،ُُهللاُهوُاملستحقُ ُ،ُويربهنُهلمُعلىُأنُ جُالكفارُ عليهُوسلمُحياجُ 

ولذلكُُُ؛فقد بلغ الغاية، فبأي طريق وصل  األمسى هو وصول اإلنسان إىل احلق    كان اهلدف  
لُُقبُ فيُ ُ،حممداُرسولُهللاُفيشهدونُأنُالُإلهُإالُهللاُوأنُ ُكانُالنيبُصلىُهللاُأيتيهُاألعرابُ 

 التوحيد  يف  مسألة جواز التقليد    :وهي  ،يف العقيدة  ت مسألة كبرية  ومن هنا نشأ  ذلكُمنهم،ُُ
فمنهمُمنُأوجبُذلكُعلىُُ،اُسمنُالنُ ُطوائفُ ُفيهاُأقوالُ ُت،ُوقدُاضطربمن عدم جوازه

اُمنُ،ُوطائفةُرأتُفيهُطريقًُفاملكلُ علىُُوأوجبتُالنظرُ ُمتُالتقليدُ أحد،ُوطائفةُحرُ ُكل ُ 
ُللحق ُ  ُفمُ ُالطرقُاملوصلة ُيُ وليسُهوُاألوحد، ُالوصولُومل ُكفاه ُووصل لُعنُسأُ نُأخذُبه

ُبناءًُ،ُُودينة إميان املقل   يف قضي   عظيم   أ ي إىل خطواخلطأ يف هذه املسألة قد يؤد   سيلة،ُالُو
ُكفُ  ُا!ُُنُأخذُالعقيدةُتقليدًُاملسلمنيُممُ ُوامُ عمنيُرُبعضُاملتكل ُ علىُاخلطأُيفُهذهُاملسألة

وهو   ،من علماء املسلمني يف هذه املسألة عامل  ويف هذه الورقة سنبحث عن موقف 
 ألسباب، منها: ه مهم  موقف   رمحه هللا، وبيان   الغزال    أبو حامد  

املذاهب،ُوسربُُيفُمعرفةُ ُ،ُفهوُطويلُالباعُ ة املسلمنيمن أئم   إمام كبري   أن الغزال  ُ-1
مقتنعُُُمنُالفنونُخوضُ ُيفُكثريُ ُاملعارف،ُبلُخاضُ ُأغوارُاألقوالُواألفكار،ُومتحيصُدقائقُ 

ُالكالم،ُوجترُ صُفقط،ُفغاصُيفُجل ُ جمادلُأوُممح ُ ُُالُخوضُ  ُالفالسفة،ُوغاصُعُمنُغصُ ج ص
ُالباطنيُ  ُأعماق ُالتصوُ يف  ؛خبري ابألقوال واألفكار  رجل    فموقفه موقف  ف،ُُة،ُوجالُيفُميادين
 ا. ا كبريً  علمي  مما يكسبه وزانً 

ُكانُعلىُاملذهبُاألشعري ُ من الزمن ردًحاا مً أن الغزال كان متكل   ُ-2 ،ُورغمُ،ُفقد
ُموقفُ ُذلكُفإنُ  ُهو ُاملسألة ُمنُهذه ُبيانُ ُةأهلُالسنُجمموعُموقفه ُوفيه خلطأُُُواجلماعة،

ودرسهُوعرفه،ُُلمُالكالميُ خربُالعُ ُأييتُمنُرجلُ ُهذاُالتوافقُ ُنُ إإذُُ؛منيُيفُهذهُاملسألةاملتكل ُ 
ه وبيان عدم إيصاله إىل اليقني يف العقائد إال عجيبة من علم الكالم وذم    مواقف   وللغزال  

ُفاالطالعُعلىُموقفهُوحتريرُ ظر وحترمي التقليدمني من إجياب الن  املتكل     أصل  عكس    ،رما ند   هُ،



ُيعطُ وطريقةُرد ُ دلتهُُأُُومعرفةُ  ُتصوُ ُُيُطالبُ هُعلىُغريه ُاملسألةُُكافًياُُاُُرًُالعلم احلجاجُُُوعنُ عنُهذه
ُالواقعُفيها.

عدم قبول  مني، وهوعظيم أخطأ فيه مجلة من املتكل    ينبين عليها أمر   املسألة   أن  ُ-3
املسلمني، وبعظم تلك املسألة يعظم قدر حترير موقف العلماء منها،   دة من  املقل   إميان 

ُومنهم الغزال رمحه هللا.
هُيفُذلك،ُنُنصوصُ هُمنُهذهُاملسألة،ُلتبايُ موقفُ ُيفُبيانُ ُاضطربُالناسُ ُأنُالغزايلُ ُ-4

ُكماُيُ للفكرُالعقليُومناصرُللتقليدُويرىُوجوبُ ُفهلُهوُعدوُ  ،ُفهمُذلكُمنُبعضُنصوصهه
ُالتُُرُعقليُ أمُهوُمفك ُ  ُالنظرُواملنعُمن ُإجياب ُالعقالنينيُيف ُفقطُوجياري ُالعقل قليدُيثقُمبقاييس

ُكانُيرىُاملنعُ ،ُكماُيفهمُذلكُمنُنصوصُأخرى ُمثُرأىُجوازه؟ُمنُالتقليدُ ُأمُأنه

ُيةُدراسةُموقفهُوضبطه.كلُهذاُاالضطرابُيفُبيانُموقفهُينبئُأبهُ 
 : منه  درااملو  التقليد تعريف  أواًل:

ُ.(1ُ)ة"بالُحجُ ُقبولُقولُ ُ:هوُ"التقليدُ التقليدُفيقول:ُُفُالغزايلُ يعر ُ 

هذاُاملقل د،ُُُُةُتقضيُبتقليدُ دُحجُ أي:ُالُتوجُ ُُ"ةبالُحجُ "ُُ:الغزايلُرمحهُهللاُمنُقولهُُومرادُ 
ُالعامُ  ُتقليد ُالعامُ وذلكُمثل ُتقليد ُآخر،ُومثل ُلعامي   ،ُهملعلمُ ةُالُُالعصبيُ دُُيُآلابئهُوقبيلتهُجملرُ ي

ُاملفيتُدونُ الذيُأيخُ ُُالعاميُ ُُعليهُفإنُ ُُوبناءًُ ُالغزايل،ُتهُالُيعد ُمقل ُ حجُ ُُأنُيعرفُ ُُذُبقول ًداُعند
ُتعاىل: ُاملفيتُعليهُحجةُمنُمثلُقوله ُاتباعُقول ُت  ْعل م ون {ُُُألن ت ْمُال  ُك ن ْ ُالذ  ْكر ُإ ْن }ف اْسأ ل واُأ ْهل 

اإلمجاع على  املفيت؛ إذ دل   اتباع   ي  على العام   وجيب  "يقولُالغزايلُرمحهُهللا:ُ،ُ[43]النحل:ُ
ُأمُأصُ ُ،كذبُاملفيتُأمُصدقُُ،اتباع ذلك العوام   فرض   أن   اب.ُفنقول:ُقولُاملفيتُأخطأ

قليدُقبولُُنعينُابلتُ ا،ُفإانُ فلمُيكنُتقليدًُُ،حبجةُ ُفهوُقبولُقولُ ُ،اإلمجاعُةُ والشاهدُلزمُحبجُ 
ُفاالتباعُفيهُاعتمادُ ُ،والُبدليلُدقُبضرورةُ ةُوملُيعلمُالص ُ فحيثُملُتقمُحجُ ُ،ةقولُبالُحجُ 

ُ.(2)"علىُاجلهل
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ثُعنُوبنيُمنُيتحدُ ُومنُذهبُمذهبهُالفرقُبنيُالغزايلُ يفُمعرفةُُهذاُضروريُ ُوبيانُ 
هاُالُُاحلجةُعلىُاملسألةُنفسُ ُ:أيُ،ألخذُبقولُالغريُدونُمعرفةُللحجةه:ُافهُأبنُ قليدُويعر ُ التُ 

ُات ُ  ُاملقل دعلى ُالغزايلُمهمُجدُ ُُ.باع ُقالُأبنُ ُُنُ ألُُاوإيضاحُمفهوم ُالتقليدُ ُُالغزايلُ ُُهناكُمن ،ُُيوجب
ُيفُاملنعُونصوصًُلهُنصوصًُُوذلكُألنُ ُ؛مهإنهُحيرُ ُ:وهناكُمنُيقول ُا فيدُاإلجياب،ُوكالُُتا

كنُ،ُوالُميُ اُآخرنوعًُُزاُمنُالتقليدُوجوُ منعُنوعًُُالغزايلُ ُإبطالقهما،ُفإنُ ُالقولنيُغريُصحيحُ 
ُاملفهومُالصحيحُللتقليدُعندُالغزايل.ُمعرفةُذلكُإالُإبدراكُ 

 قليد؟ الت   الغزال محر   هل اثنًيا:
م وليس حمر  قليد  الت    يرى أن    ،منيالغزال رمحه هللا كان كغريه من املتكل     يرى أن  ناك من  ه  
ُرمحهُهللاُيردُ ُُوذلكُأن ُالغزايلُ دقيق،ُُُُغريُ ُُ-يفُنظري-هذاُُُو،ُُمث رجع إىل القول ابلواز  ،جبائز

ُكل ُ ُعلىُنوعُ  ُمقصودهم،علىُُةُاليتُيوردوّناُالُتدلُ األدلُ ُوُالتقليد،ُمنُالتقليدُوليسُعلى
ُ:أموركونُبهُوغايةُماُيتمسُ 

ُكالمهُرمحهُُُوكثريُ ُ،ُوهذاُصحيحُ بهعلى من أوج   ورد  التقليد   قد ذم    الغزال  أن  ُ-1 يف
ُُلُ سهُقدُهللا،ُفإنُ  ظرُإطالقًا،ُمونُالنُ وحير ُ ُواجلمودُ ُدةُممنُيوجبونُالتقليدُ قلمهُعلىُاملقل ُ سيف 

وأنُذلكُهوُُ،التقليدُاحلق ُ ُمعرفةُ ُطريقُ ُإىلُأنُ ُ(1ُ)يقولُرمحهُهللا:ُ"وذهبُاحلشويةُوالتعليمية
عليهمُابلسمعُُفردُ ُ،ةُوالتعليميةذكرُهناُاحلشويُ ،ُوقدُ(2)حرام"ُالنظرُوالبحثُ ُوأنُ ُ،الواجب

يلزمُالتقليدُُنُإجيابُ إإذُُ؛ةيفُحلقةُدائريُ ُهُجعلُالتقليدُ نُأقوىُردودهُعليهمُأنُ ومُ والعقل،ُ

 

منُالعلماء،ُيقولُُرُهذاُاالسمُهلمُعددُ ابخلصوص،ُوقدُذكُ ةُمنهمُواإلمساعيليُ ُ،اةُعمومًُ(ُهمُالباطنيُ 1)
:ُفبالعراقُقومُ ُالشهرستاينُيفُبيانُألقابُاإلمساعيلية:ُ"وهلمُألقابُكثريةُسوىُهذهُعلىُلسانُقومُ 

ُُ.(1ُ/192املللُوالنحلُ)ُُ.ون:ُالباطنية،ُوالقرامطة،ُواملزدكية.ُوخبراسان:ُالتعليمية،ُوامللحدة"يسمُ 
املعصوم،ُذُإالُمنُإمامهمُإنُالعلمُالُيؤخُ ُ:واُهبذاُاالسمُلقوهلمالقادرُعطاُصويف:ُ"ومسُ ُويقولُعبد

ةُُعملُفكرهُيفُأيُ أنُيُ ُمُمنه،ُفالُجيوزُلإلنسانُيفُمذهبهمابلتعلُ كُإالُنُالعلومُالُميكنُأنُتدرُ إُو
يهمُعنه،ُرغمُأنهُشخصُُإمامهمُاملعصوم،ُوقصرواُتلقُ ا،ُفحصرواُالعلمُيفُمطلقًُُلمسألةُمنُاملسائ

ُكانواُقدُرتُ ُجمهول،ُبلُالُوجودُ  دراساتُُ.اابُمنُأابلستهم"وُ ون ُ ُبواُلهُدعاةًُلهُإالُيفُأذهاّنم،ُوإن
ُ(ُ.84ص:ُمنهجيةُلبعضُفرقُالرافضةُوالباطنيةُ)
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ُ؛والنصراينُ ُُاليهوديُ ُُبلُواُلُُُ،ينُأوُاملبتدعالسُ ،ُفالُفرقُبنيُتقليدُُمنهُعدمُالتفريقُبنيُاملقل دين
زُالغزايلُيفُإبطالُهذاُالقولُعلىُإبطالُثالثُوقدُركُ ،ُهُعلىُحق ُ عيُأنُ نُاجلميعُيدُ إإذُ

ُركائزُوهي:ُ
 دقُاملقل دُ.معرفةُصُ عدمُ -
 .فسُإىلُهذاُاملقل دإبطالُسكونُالنُ  -
 ةُ.إبطالُالقولُابألكثريُ  -

ُاخلطأُعلىُمقل ُ رمحهُهللا:ُ"ُُيقولُ  ُأحتيلون ُأمُجتو ُ نقول: ونُكمُشاكُ زمتوهُفإنُ زونه؟ُفإنُجوُ دكم
والُضرورةُُ؟أمُبنظرُأوُتقليدُبضرورةُ ُ؟هعرفتمُاستحالتُ ُمُ ةُمذهبكم،ُوإنُأحلتموهُفبُ يفُصحُ 
ُُ.والُدليل

دمتُفيهُُه؟ُوإنُقلُ هُيفُتصديقُنفسُ عرفتمُصدقُ ُمُ فبُ ُمذهبهُحقُ ُدمتوهُيفُقوله:ُإنُ فإنُقلُ 
ُدُاآلخر؟ُاملقلُ ُمُعرفتمُصدقُ غريهُفبُ 

قونُبنيُسكونُنفوسكمُوسكونُنفوسُمُتفرُ فسُإىلُقولهُفبُ النُ ُلتمُعلىُسكونُ وإنُعوُ 

ُوبنيُقولُخمالفكم؟ُُُدكم:ُإينُصادقُحمقُ قونُبنيُقولُمقلُ النصارىُواليهود؟ُومبُتفرُ 

التقليدُأمُال؟ُفإنُملُتعلموهُفلمُُُاُيفُإجيابُالتقليد:ُهلُتعلمونُوجوبُ هلمُأيضًُُويقالُ 
أمُبنظرُأوُتقليد؟ُويعودُعليهمُالسؤالُيفُالتقليد،ُوالُسبيلُهلمُُُوإنُعلمتمُفبضرورةُ ُ؟دمتقلُ 

ُم.فالُيبقىُإالُإجيابُالتقليدُابلتحكُ ُ،ليلإىلُالنظرُوالدُ 
ُفهوُأوىلُابالتباع.ُُُُ،لألكثرينُتهُأبنهُمذهبُ قيل:ُعرفناُصحُ ُفإنُ 

ويعجزُعنهُُُ،نُوالُيدركهُإالُاألقلُ ُ،غامضُدقيقُ ُرمتُعلىُمنُيقول:ُاحلقُ قلنا:ُومبُأنكُ 
عنُُلو ُ ونفاذُالقرحيةُواخلُ،غُللنظرةُوالتفرُ كثريةُمنُاملمارسُ ُُاألكثرون؛ُألنهُحيتاجُإىلُشروطُ 

ُالسالمُُالشواغل.ُويدلُ  ُأنهُعليه ُابتداءُ كانُحمقُ ُُعليه ُيسريةُ رذُ أمرهُوهوُيفُشُ ُُاُيف خالفُُُعلىُُمة
ُم نُاألكثرين،ُوقدُقالُتعاىل:ُ} ُيُ و إ نُت ط ْعُأ ْكث  ر  ُاأْل ْرض  ُاّلِل ُ يف  ُع نُس ب يل  ل وك  ]األنعام:ُ{ُض 

فواُحىتُتدورواُيفُمجيعُالعاملُمثُيلزمكمُأنُتتوقُ ُ!ارُيفُزمانناُأكثر؟كيفُوعددُالكفُ ،ُُ[116
ُكيفُوهوُعلىُخالفُنصُوإنُغلبواُرجُ ُ،فواواُمجيعُاملخالفني،ُفإنُساووهمُتوقُ وتعدُ  حوا،



ُتعاىل:ُ}وُ ُُ!القرآن؟ {ُونُ مُ لُ عُُْي ُ ال ُُُمُْهُ رُ ث ُ كُْأ ُُُنُ كُ لُ }وُ ،ُُ[13]سبأ:ُُ{ُُورُ كُ الشُ ُُيُ ادُ بُ عُ ُُنُْم ُ ُُيلُ ل ُقُ قالُهللا
ُ.ُ[70]املؤمنون:ُ{ُونُ هُ ارُ كُ ُُق ُ حُ ْلُل ُُمُْهُ رُ ث ُ كُْأُ }وُ ،ُ[37]األنعام:ُ

  ه أن يسكن  من سر  »و،ُ(1ُ)«عليكم ابلسواد األعظم »عليهُالسالم:ُُفإنُقيل:ُفقدُقال
ُ.(2ُ)«ن االثنني أبعد  وهو م   ،والشيطان مع الواحد   ،حببوحة النة فليلزم الماعة  

ُكانُعنُتقليدُ ةُهذهُاألخبارُوليستُمتواترةًُمبُعرفتمُصحُ ُ:قلنا:ُأواًلُ زونُُمُتتميُ فبُ ُ؟ُفإن
الرسولُُعلمُبقولُ بلُُ ُ،دبعُالسوادُاألعظمُليسُمبقل ُ فمتُ ُلوُصحُ ُدُاعتقدُفسادها؟ُمثُ عنُمقل ُ 
ُ.(3ُ)"وليسُبتقليدُ،ةحبجُ ُوذلكُقبولُقولُ ُ،باعهات ُ ُوجوبُ 

فقوهلمُيفُالتقليدُهو:ُإجيابُُ-ااُواإلمساعيليةُخصوصًُوهمُالباطنيةُعمومًُ-ُأما التعليمية
ُابلتعليمية ُطويلةردودًُُعليهمُالغزايلُ ُ،ُوقدُردُ تقليدُاإلمامُاملعصوم،ُومنُأجلُذلكُمسوا ،ُا

ُكثريةُ.ُُوأبطلُقوهلمُيفُالتقليدُمنُأوجهُعقليةُ ُ،ةُيفُكتابهُ)فضائحُالباطنية(خاصُ 
أنهُُُ،ُلكنُهلُمعىنُذلُكبُالتقليدُ علىُمنُأوجُ ُرمحهُهللاُردُ ُالغزايلُ ُأنُ ُ:وخالصة األمر

ُُ؟التقليدُ ُمرُ حي
فردودهُليستُعلىُمنُجو زُالتقليدُصحيح،ُبُغريُالزم،ُواد  عاؤهُليسُهذاُأنُ ُ:اجلواُب
اُعلىُمُ  ُبتحرميُالتقليدالُيلزمُمنهُُعلىُمنُيوجبُالتقليدُ ُردُ والنُأوجبه،ُوإَّن  ،ُبلُقدُالقول 

ُى.األخُرُالغزايل ُ ُدهُيفُنصوصجنوهوُماُُ،جائزًاُغريُواجبُ يكونُ

ُهُعليهُيفُجتويزهُللتقليد.وإنُقيل:ُماُذكرهُالغزايلُهناُميكنُإيرادُ 
صُمنُنيُحىتُيتخلُ مطلًقا،ُولكنُجو زهُبشرطُ ُزُالتقليدُ نقول:ُبلُالغزايلُرمحهُهللاُملُجيو ُ 

ُاللوازمُاليتُذكرها،ُوسيأيتُبيانُذلكُعندُاحلديثُعنُجتويزهُللتقليدُ.

 

ُ(.18450خرجهُاإلمامُأمحدُ)(ُأ1)
ُ(.114اإلمامُأمحدُ)(ُأخرجه2ُ)
ُ(.371املستصفىُ)ص:ُُ(3ُ)



يقولُالغزايلُرمحهُهللا:ُ"التقليدُهوُُ،ل للعلمغري موص   التقليد    أن  بني   أن الغزال  ُ-2
ُ.(1ُ)يفُالفروع"الُيفُاألصولُوالُُ،اُإىلُالعلميقًُقبولُقولُبالُحجة،ُوليسُذلكُطُر

معُُُُعناُالنصُ ةُإذاُمجُ ه،ُخاصُ حرمتُ ُُلُللعلم،ُوالُيفيدُ غريُموصُ ُُالتقليدُ ُُيفيدُأنُ ُُوهذاُالنصُ 
ُاُووقعُعلىُاحلق ُ الدينُتقليدًُُُوأنهُإذاُأخذُاإلنسانُ ُُ،نصوصهُاألخرىُالصرحيةُيفُجوازُالتقليد

ُكلُمسائلُاالعتقاد،ُيقول:ُ"ُالقاطعُالُيشرتطُ ُحُرمحهُهللاُأبنُالعلمُ ويصر  ُ،ُكفاه لفاظُاأليف
ُت ثريُظنُ ُاليتُليستُجمملةًُ ا ُفإّن  ُظاهرة كتفىُابلظ نُيفُذلكُالقبيلُويُ ُ،اوالُصرحيةُولكنها

ُكانُذلكُيفُالفقهيُ ُ،والفنُ  فليسُجيبُعلىُاخللقُُ،أوُصفاتُهللاُ،اتُوأمورُاآلخرةوسواء
ُالتوحيدُ  ُأنهُقادرُعليمُ ُ،واأللفاظُفيهُصرحيُةُ،إالُأنُيعتقدوا ليسُُُ،صريمسيعُبُوأنُيعتقدوا

ُ.(2ُ)حُبه"عليهُوهوُمصرُ ُوكلُذلكُاشتملُالقرآنُ ُ،كمثلهُشيء

ُالرسولُُُوجودُهللاُوصُ اُيفُمسأليت ُأمُ  ُاألفيُ صلىُهللاُعليهُوسلمُُدق ُنصوصه خرىُستفادُمن
ُكماُسيأيتُبيانهُ.ُأنُ  ُالتقليدُفيهاُمقبول،

"بلُُةُنصوصُمنُكالمهُرمحهُهللا،ُمنهاُقوله:ُلذلكُبعدُ ُستدلُ ويُ ُ،ه أوجب النظرأن  ُُ-3
وصدقُالرسولُصلىُهللاُعليهُُُ،وجودُالصانعُتعاىلُُ:هُالُبدُمنُمعرفتهُمسألتانن ُأمُُالذيُنسل ُ 

ُبدُ ُُ.وسلم ُالرسولُُُُثبتُ أإذاُُُُمثُ ُُُ،منهُُوهذاُال ُبهُتقليدًُفالباقيُيتعلُ صلىُهللاُعليهُوسلمُُصدق اُق
ُكافُ ُ،اُخبربُالواحدوُظنُ أاُخبربُاملتواترُوُعلمًُأ وماُعداهُُ،نياُواآلخرةيفُالدُ ُوذلكُمنُالعلوم

 ظر يف اخللق حىت يستدل  معرفته الن    دق الرسول فطريق  وص    ا وجود الصانع  أم  ُُ،ُعنهمستغىًنُ
ُ.ُ(3ُ)"هبا على صدق الرسول ويف املعجزة حىت يستدل   ،به على اخلالق

الرسول صلى هللا عليه    مسألة وجود هللا ومسألة صدق    يف أن    واضح    صريح    نص    افهذ
هُبعدُهذاُ،ُفإنُ رمحهُهللاُهُعندُالغزايلُ هذاُليسُعلىُإطالقُ ُ،ُإالُأنُ وسلم حيتاجان إىل نظر

ُقسمُ ُ:اسُفيهُقسمانالنُ ُنُ إفُ،مُمعصومىلُمعلُ إيقول:ُ"وهذانُالُحاجةُفيهماُُصُمباشرةًُالنُ 
الُُ:قاطعنيُبهُوانطقنيُبقوهلمُ،مواُعليهُالعقدوصمُ ُ،ويهمب ُأمنُُااُومساعًُاعتقدواُذلكُتقليدًُ

 

ُ(.371-370ص:ُُاملستصفىُ)(1ُ)
ُ(.119فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(2ُ)
ُ(.92فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(3ُ)



وهؤالء ُ،رقُالربهانيةعنُالطُ ُحبثُ ُمنُغريُ،لهُإالُهللاُحممدُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلمإ
وعرفناُُ،طلب طرق الرباهني وليس عليهم ،وذلك االعتقاد يكفيهم ،اهم املسلمون حق  

ُكانُيقصدهُُن ُإفُُ،رعالشُ ُُاُمنُصاحبُ ذلكُقطعًُ ُالعربُ أه ُالسوادأغمارُُأُوُُجالف جلملةُابُوُُ،هل
ُطائفةُلوُقط ُ  ُشيئًُابًُاُرآعوا الُإبلُالُيبنيُمتييزهمُعنُالبهائمُُ؛اُمنُالرباهنيُالعقليةُملُيدركوا

مرهمُأُوُُ،ويقنعُمنهمُبهُ،ميانوكان يعرض عليهم كلمة الشهادتني مث حيكم هلم ابإلُ!ابلنطق
ُ،ن مل يكن عن برهان بل كان عن تقليدإو   ،م كافاالعتقاد املصم    ن  أا  قطعً فعلم  ُُ،ابلعباداُت

ُيتقدُ ورمبُ  ُكان ُاألإمُُا ُفيحلفهُُليه ُرسولُهللاأعرايب ُيقولأنوُُُ،نه ُفيما ُلهُويصدُ ُُ،هُصادق ُ،قهفيحلف
ُ.(1ُ)يستغنونُعنُاإلمامُاملعصوم"ُ-دينعينُاملقل ُ أ-فهؤالءُُُ،فيحكمُإبسالمه

علىُذلكُوبنيُُدُواستقرُ وبيانُالفرقُبنيُمنُقلُ ُ،جوازُالتقليدُابلتفصيلُوسيأيتُبيانُ ُ
 منُعرضتُلهُشبهة.

 التقليد؟ هل أوجب الغزال  اثلثًا: 
أيُاتباعُالعاميُالغزايلُقدُأوجبُالتقليد!ُُُُإنُ ُُ:قالهُقدُيُ ونصوصُ ُُعلىُتعريفُالغزايلُ ُُبناءًُ
اإلمجاعُعلىُأنُفرضُُ"وجيبُعلىُالعاميُاتباعُاملفيت؛ُإذُدلُ هُرمحهُهللاُيقول:ُفإنُ ،ُللمفيت

أخطأُأمُأصاب.ُفنقول:ُقولُاملفيتُوالشاهدُلزمُُ،كذبُاملفيتُأمُصدقُُ،ذلُكُالعوامُاتباعُ 
ُاإلمجاعحبجُ  ُحبجُ ُ،ة ُقول ُقبول ُتقليدًُُ،ةُ فهو ُيكن ُبالُفلم ُقول ُقبول ُابلتقليد ُنعين ُفإان ا،

ُ.(2)حجة"
ُاإلشكالُوردُ ُنُالغزايلُ وقدُتفطُ  وهذاُعنيُُُُ،هُفقال:ُ"فإنُقيل:ُفقدُأبطلتمُالتقليدهلذا

ُالتقليدُ  ُقلنا: ُبالُحجةقبولُُُُ:التقليد. ُاإلمجاع،ُُُ،قول ُبدليل ُاملفيت ُبه ُأفىت ُما ُعليهم وهؤالءُوجب
ُالشهود ُقبول ُاحلاكم ُعلى ُعندُظنُ ُُ،كماُوجب ُالواحد؛ُوذلك ُقبولُخرب ُ،الصدقُُووجبُعلينا

فهذاُاحلكمُقاطع،ُوالتقليدُُُ،ووجوبُاحلكمُعندُالظنُمعلومُبدليلُمسعيُقاطعُُُ،معلومُُوالظنُ 
ُ.(3ُ)جهل"

 

ُ(.93-92ص:ُفضائحُالباطنيةُ)(1ُ)
ُ(.371املستصفىُ)ص:ُُ(2ُ)
ُ(.373-372ص:ُُاملستصفىُ)(3ُ)



ُةُأمور،ُمنهاُ:وذلكُلعدُ ُ،حىتُهبذاُاملفهومُُالُيوجبُالتقليدُ ُ،ُفالغزايلُ وهذاُغريُصحيح
ُالصريحُعلىُمُ ردُ ُُ-1 ُالتقليدُ ه ُكماُردُ ُُنُأوجب ُالتعليميةُيفُإجياهبمُُُيفُمواطنُكثرية، على

ُُ.تقليدُاإلمامُاملعصوم
احلشويةُوجوبُاجلمودُمنُُمنُظنُ ُإجيابُالتقليد،ُيقولُرمحهُهللا:ُ"وعرفواُأنُ ُذمُ ُ-2

ُ.(1)واتباعُالظواهرُماُأتواُبهُإالُمنُضعفُالعقولُوقلةُالبصائر"ُعلىُالتقليد
جتويزُالنظرُمعُُنتاجُإليهُيفُمواضع،ُوالُميكنُأنُجيتمعُُ:مُالنظر،ُبلُقالأنهُملُحيرُ ُ-2

ُإجيابُالتقليد.
 القول الراجح عند الغزال رمحه هللا:رابًعا: 

ُجندُأنُ منُخاللُالنُ  دُعلىُمنُأوجبُتقليدُشدُ الغزايلُرمحهُهللاُقدُُصوصُالسابقة
ُبعينه ُفقدُوضعُكتاابًُشخص  ُاملعصومُكامالُيفُُ، ُاإلمام ُتقليد ُأوجب ُ)فضائحُُُُالرد  ُعلىُمن وهو

ُكلُ  ُكالمهُونصوصه ُالباطنية(،ُوبعدُالرجوعُإىل الغزايلُرمحهُهللاُُيفُذاتُاملوضوعُجندُأنُ ها
ُالتُ  ُالعقائدُوغريها،ُبلُحىتُيفُأعظمُمسألتنيُوهُ قليدُُيقولُجبواز ُالنُ ُُمعرفةا:ُُيف يبُهللا،ُوصدق

ميكنُتلخيصهُيفُعُعليهُصحيحُويشنُ ُغريُ ُقليدُالذيُيراهُالغزايلُ فالتُ صلىُهللاُعليهُوسلم،ُ
ةُيفُتقليدُهؤالء؛ُوهذاُقبلُوقوعُالتقليد،ًُما،ُحيثُالُحجُ ولوُملُيكنُعالُ أحدُُتقليدُأيُ 

ُكونُهذاُالتقليدُصحيحًُُفإنُوقعُالتقليدُفإنُاألمرُالوحيدُ  أوُُاالذيُجيعلهُالغزايلُمعيارًاُيف

ُالوصولُللحقُُغريُ  ُإىلُاحلقُُ ،ُفإنُملُيوصُ صحيحُهو: ُالتقليدُمذموًما،ُوإنُأوصلُل كانُذلك
ُالتقليدُفهوُاملخالفُللدليل،ُوالكفارُعبُ :ُ"وأمُ كانُمقبواًل،ُيقولُرمحهُهللا دواُاألواثنُاُذم 

خمالفُملقتضىُالدليلُفهوُُُالظاهرة،ُوكلُ ُدواُاألدلةُ وهيُالُتسمعُوالُتعقل،ُوجحُ ُواألصنام
ظرُيفُقواعدُ،ُفليسُالنُ كفاه التقليد يف الفروع واألصول  د على احلق  وإذا وقع املقل  ُُمذموم.

ُ.(2)"دعلىُاآلحاُااألصولُواجبًُ
 ابآليت:قليد يف العقائد رأي الغزال رمحه هللا يف مسألة الت  تلخيص  ناوميكن  

 

ُ(ُ.9االقتصادُيفُاالعتقادُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(ُ.68-67ُ/1تاوىُالربزيلُ)فينظر:ُ(2ُ)



 : خص هو الوصول إىل احلقالش   يف إميان  العربة  -1
ُكفاهُ ُطريقُ ُفبأي ُ  ُ،اإلسالمُأصلُ يفُُأوُغريهاُأبويهُدُاإلنسانُ ذلك،ُفإنُقلُ ُوصلُإليه

ُتبعًُ ُهلمفأسلم ُفإنُقيلُُ؛ا ُذلك، ُوبنيُمقل ُ اُفماُ:كفاه ُوالنصارىلفرقُبينه ُاليهود قيل:ُُ؟دة
عندُفالعربةُُ.لُإىلُاحلقُ ه،ُوذلكُملُيصُ يفُنفسُ ُلُإىلُماُهوُحقُ الوصولُللحق،ُفهذاُقدُوصُ 

ُيفُنفسه.ُحقُ هوُلُإليهُبكونُماُوصُ الغزايلُ

ىلُاالتباعُُإُمُمتيلونُاترةًُفنراكُ ُ:فإنُقيل:ُ"إىلُاحلقُ ُابلوصولُ ُاالكتفاءُ ًناُيقولُرمحهُهللاُمبي ُ 
بني  عدوا ابلوالدة  فالذين س   :شخصنيُهُيفُحق ُ ولكنُ ُ؛ههكذاُتعتقدُ ُ:قلتُ.ظرواترةُإىلُالنُ 

ُالكفُ ُ،ا مستغنون عن النظرتقليدً  وا احلق  املسلمني فأخذ   ُتيسُ وكذا ُإذا ُتصديقُار ُهلم ر
ُكانُيتيسُ وسلمُتقليدًُهللاُصلىُهللاُعليهُُرسول ُكما ُ.(1)العرب"ُرُألجالفُ ا

ُاتُ ُفالعاميُ  ُ"أقولُ ُبعُماإذا ُيقولُالغزايلُرمحهُهللا: ُكفاه، ُيفُالقرآن ُليسُُجاء للعامي:
كُإذاُصغيُإليهُفتهلك،ُفإنُ أوُتُ ُكُأنُّتوضُ ك،ُفاحذرُوإايُ يفُاالختالفاتُمنُعلمُ ُاخلوضُ 
عمركُيفُصناعةُالصياغةُملُتكنُمنُأهلُاحلياكة،ُوقدُصرفتُعمركُيفُغريُالعلمُُصرفتُ 
ُفكلُ كُأنُهتُ مثُإايُ ُكفإايُ!ُللخوضُفيه؟أهاًلُُتكونُ ُفكيفُ  جتريُعلىُُكبريةُ ُُلكُنفسك،

ُُ.يفُالعلمُفيكفرُمنُحيثُالُيدريُالعاميُأهونُمنُأنُخيوضُ 
ُقال ُبدُ ُُ:فإن ُأعتقدُ ُُال ُدين ُبهُُمن ُاملغفرةُُألصلُ هُوأعمل ُإىل ُاألداينوالنُ ُُ،به ُُ،اسُخمتلفونُيف

ُ؟لُعليهأتمرينُأنُآخذُوأعوُ ُدينُ ُفبأيُ 
ُللدينُأصولُ  ُأمُ ُُ،وفروعُفأقول: ُيقعُفيهما، ُاألصولُفليسُعليكُأنُواالختالفُإَّنا ا

تعتقدُُُُفعليكُأنُُ،هءُ هُصفاتهُوأمساهللاُتعاىلُملُيسرتُعنُعبادُ ُُفإنُ ُُ،يفُالقرآنُُفيهاُإالُماُُتعتقدُ 
ُ،هُشيءُ ليسُكمثلُ ُ،وُسُقدُ قادرُمسيعُبصريُجبارُمتكرب ُُعاملُ ُهللاُحيُ ُوأنُ ُُ،أنُالُإلهُإالُهللا

ُ.(2ُ)"يف صحة الدين فذلك كاف  فقُعليهُاألئمة،ُإىلُمجيعُماُوردُيفُالقرآنُواتُ 
  كل    ريح أن  الص   ق  حل وا:ُ"يقولُرمحهُهللاُو،ُاُهوُالوصولُللحقُ نُ كماُبي ُ ُُالعربةُعندُالغزايلُ ف

ا  ا جازمً جاء به الرسول عليه الصالة والسالم واشتمل عليه القرآن اعتقادً  اعتقد ما ن  م
 

ُ(.130فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(ُ.64القسطاسُاملستقيمُ)ص:ُ(2ُ)



اُمشرفُجدُ ُبلُاإلميانُاملستفادُمنُالدليلُالكالميُضعيفُ ُ،فهو مؤمن وإن مل يعرف أدلته

ُ.(1)احلاصلُيفُقلوهبم"ُالراسخُإميانُالعوامُ ُبلُاإلميانُ ُ،شبهةُعلىُالزوالُبكلُ 
ل النيب صلى هللا عليه وسلم قد قب   أن   ز التقليد عند الغزال رمحه هللاة جواومن أدل  

ُُ،ُيقولُ نظر ذلك من األعراب الذين كانوا أيتون ويسلمون دون   ُأنُرمحهُهللاُبعدُأنُبني 
يفُصحةُالعقيدة:ُ"وذلكُاالعتقادُيكفيهم،ُوليسُعليهمُطلبُطرقُُكافُ ُُإىلُاحلقُ ُالوصولُ 
ُكانُيقصدهُن ُإفُ،اُمنُصاحبُالشرعوعرفناُذلكُقطعًُُ،الرباهني هلُأغمارُأالعربُُوُجالفُ أه
بلُالُيبنيُمتييزهمُُ،ابُملُيدركواُشيئاُمنُالرباهنيُالعقليةاُرآعواُجلملةُطائفةُلوُقطُ ابُوُ،السواد

ُكلمةُالشهادتنيُمثُحيكمُهلمُابإلُ،قالُابلنطإعنُالبهائمُ ميانُويقنعُمنهمُُوكانُيعرضُعليهم
بل كان   ، ن مل يكن عن برهانإ و   م كاف  االعتقاد املصم    ن  أا  فعلم قطعً ُُ،مرهمُابلعباداُتأبهُُو

ُكانُيتقدُ ورمبُ ُُ،عن تقليد ُاألإمُُا فيحلفُُُ،نهُصادقُفيماُيقولأنهُرسولُهللاُُوأفهُُعرايبُفيحل ُ ليه
ُ.(2ُ)فيحكمُإبسالمه"ُ،قهلهُويصدُ 

ُُ:آخرُوهوُيبنيُأقسامُالناسُيفُاالعتقاد:ُ"والناسُعلىُثالثةُأقسامُوقالُيفُموضعُ 
رون عليه فهم مق    ،ا من آابئهممساعً   وا على اعتقاد احلق  ؤ نش  ،دوناملقل     قسم هم العوام  

 .سالمهمإبصحة 
ونُعندانُفهمُمدعوُ ُ،ااُعنُآابئهمُوتقليدًُمساعًُُاحلقُ ُواُعلىُضدُ ُؤالكفارُالذينُنُشُ:الثاين

ُ.(3ُ)"...دُابملعجزةُواتباعُسنتهُوكتابهاملعصومُاملؤيُ ُإىلُتقليدُالنيبُ 
د عن النظر الكالمي واألدلة  بع  وي   –وهو تقليد– ن العقيدة الطفل يف منشئه يلق  ُ-2

ُ:خ هذه العقيدة مع مرور األايم، وترتس  الكالمية
ماُذكرانهُيفُترمجةُالعقيدةُينبغيُأنُيقدمُإىلُالصيبُيفُأولُُُرمحهُهللا:ُ"اعلمُأنُ يقولُ

ُكربهُشيًئاُفشيًئامثُالُيزالُينكشُ ُ،اهُليحفظهُحفظًُنشو ُ  ُمثُ ُ،هُاحلفظفابتداؤُ ُ،فُلهُمعناهُيف
فمنُفضلُ  ،رهانبغري ب    يف الصيب     ا حيصل  وذلك مم  ُُ،مثُاالعتقادُواإليقانُوالتصديقُبهُُ،الفهم

 

ُ(.22ُ-21ص:ُفيصلُالتفرقةُ)(1ُ)
ُ(.93-92ص:ُفضائحُالباطنيةُ)(2ُ)
ُ(.129فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(3ُ)



ُقلبُ  ُأنُشُ ُُهللاُسبحانهُعلى ُأوُ رُ اإلنسان ُنشو ُ حهُيف ُإىلُح ج ةُوبرهانل ُلإلميانُمنُغريُحاجة ُ،ه
نعمُيكونُُ،قليد احملض د والت  مباديها التلقني اجملر   وكيف ينكر ذلك ومجيع عقائد العوام   

هُيقبلُبتداءُعلىُمعىنُأنُ عفُيفُاالمنُالضُ ُعنُنوعُ ُخالُ ُمبجردُالتقليدُغريُ ُاحلاصلُ ُاالعتقادُ 
حىتُيرتسخُوالُُوالعاميُ ُالصيب ُ ُهُيفُنفسُ هُوإثباتُ منُتقويتُ ُفالُبدُ ُ،إليهُيلقُ اإلزالةُبنقيضهُلوُأُ 

ُ.(1)يتزلزل"
قبلُالتقليدُلألبوينُُهللاُومعرفةُصدقُالرسولُيُ ُُمعرفةُ هُحىتُيفُمسأليت ُحُالغزايلُأنُ ويصر  ُ

ُأنُ ُما ُللحق ُ دام ُموصل ُ"،ُُه ُرمحهُهللا: اس  والن    ،انع وصدق الرسولواحملتاج إليه معرفة الص  يقول
فالُحاجةُهبمُإىلُاستئنافُتعلمُُ،ويف ذلك ما يغنيهم  ،ا ألبويهما وتقليدً قد اعتقدوها مساعً 

مُحاجةُالصبيانُيفُمبدأُالنشوءُفإنُقنعواُابلتعليمُمنُاألبوينُفنحنُنسلُ ُ،مُمعصوممنُمعل ُ 
ُ.(2)ذلكُوالُننكره"ُإىل

الدليل،ُوهوُأنُالعربُقدُأسلمواُوملُيطلبُمنهمُالنيبُصلىُهللاُُرُرمحهُهللاُنفسُ ويكرُ 
ُكفُ فإنُنشأُالصُ ُ،ظرعليهُوسلمُالنُ  مثُته،ُيقولُرمحهُهللا:ُُ"غريُعلىُعقيدةُوكانتُصحيحة

ُالدنياهُعلىُهذهُُإذاُوقعُنشوُ ُُالصيبُ  ُاشتغلُبكسب ُإن هُيسلمُولكنُ ُُ؛ملُينفتحُلهُغريهاُُالعقيدة
فُالشرعُأجالفُالعربُأكثرُمنُالتصديقُاجلازمُإذُملُيكل ُ ُ؛عتقادُأهلُاحلق ُ يفُاآلخرةُاب

ُ.(3ُ)"فوه أصالف نظم األدلة فلم يكل  فتيش وتكل  البحث والت   افأم  ُ،بظاهرُهذهُالعقائد
فهو  ،أو شك، واحتاج معه إىل النظر واالستدالل الكالمي من عرضت له شبهةُ-3

ُ:ى إىل النظر وجيوز له ذلكالذي يدع  

مثل ُهذاُقدُُ،ُفإنُ إالُمنُعرضتُلهُشبهة،ُوطرأُلهُشكُ ُتاجُإليهالنظرُعندُالغزايلُالُحيُ 
ُُحيتاجُإىلُالنظر ُ"ُيقولُ واالستدالل، التقليدُُكُويعرفُغررُوالذيُيتشكُ الغزايلُرمحهُهللا:

بعدُهذاُقدرُعلىُاتباعُُُمثُ ُُ،دُرسولُهللاالُإلهُإالُهللاُحممُ ُُ:لهُمنُمعرفةُصدقناُيفُقولناُُبدُ ُفال
ظرُيفُدليلهُالذيُدلُعليهُولنُيعرفُالتوحيدُوالنبوةُإالُابلنُ ُ،رسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلم

 

ُ(.1ُ/94إحياءُعلومُالدينُ)(1ُ)
ُ(.102فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(2ُ)
ُ(ُ.79-78ص:ُالعقائدُ)قواعدُ(3ُ)



بلُبكشفُُ،داحملضُوالقهرُاجملرُ مُحكُ نهُماُدعاهمُابلتُ إفُ،بهُودعاُالرسولُاخللقُ ُ،الصحابةُ 
ُ.(1)"كمتشك    القول مع كل   فهذا صورة  ُ،سبلُاألدلة

مُفهذاُيكفيه،ُوإماُأّنُ ُدواُووصلواُإىلُاحلقُ مُقلُ اُأّنُ الناسُإمُ ُأنُ ويقولُرمحهُهللاُوهوُيبنيُ
ابلتقليدُفهؤالءُالذينُيطلبُمُملُيقنعواُُ،ُوإماُأّنُ دعىُإىلُاحلقُ دواُوملُيصلواُإىلُاحلقُفهذاُيُ قلُ 

يفُالتقليدُُُنُ أُوعرفُ ُ،دينزُاملقل ُ منُفارقُحي ُ ُ:القسمُالثالثظر،ُيقولُرمحهُهللا:ُ"منهمُالنُ 

ظرُيفُخلقُالسمواتُواألرضُليعرفُبهُىلُالنُ إُندعوهُ ُفنحنُ ُ،اخلطأُفصارُالُيقنعُبهُخطرُ 
ُ.(2)ه"هللاُعليهُوسلمُليعرفُبهُصدقُ يبُصلىُرُيفُمعجزاتُالنُ فكُ ىلُالتُ إُوُ،انعالصُ 

فمنهمُمنُوصلُُُ،مهمُيفُموضعُآخرُإىلُقسمنيقسُ ُوُ،إىلُثالثةُأقسامُمُالناسُ قسُ ُوهنا
ُكانُبتقليدُ ُإىلُاحلقُ  ُكفاهُذلك،ُوالُحيتاجُإىلُالنُ ُ،أوُغريهُسواء ،ُوالُظرُالكالميُ فهذاُقد

ُالذيُحيتاجُإىلُنظرُ ُافهذُ،قاطع،ُومنهمُمنُعرضتُلهُشبهةُأوُشكُ ُالبحثُعنُبرهانُ 
"ُ ُرمحهُهللا: ُيقول ُالثاينواستدالل، ا بتشكيك وإم    ،ر  ا بتفك  ه إم  من اضطرب عليه تقليد  ُُ:القسم

ُالدالُ ُال الربهان القاطعإفهذا ال ينجيه  ،على آرائه له أبن اخلطأ جائز  أو بتأم   ،غريه إايه
ُ.(3)"وعلىُصدقُالرسولُوهوُالنظرُيفُاملعجزةُ،ظرُيفُالصنععلىُوجودُالصانعُوهوُالنُ 

ُُهُالُيوجبهُأصاًلُألنُ ُ؛فُعندُالغزايلليسُهوُأولُواجبُعلىُاملكلُ ُظرُ النُ ُعليهُفإنُ ُوبناءًُ

ُكلُ  طلبُمنهُذلك،ُوبنيُمنُملُتعرضُلهُقُبنيُمنُعرضتُلهُشبهةُفيُ اُيفر ُ أحد،ُوإَّنُ ُعلى
قالهُابنُتيميةُرمحهُهللا،ُفقدُقال:ُ"وعلىُُُماُُظر،ُوهذاُعنيُ طلبُمنهُالنُ فالُيُ ُُووصلُإىلُاحلقُ 

ابختالفُُلُالواجباتُالشرعيةُخيتلفُ وأوُ ُارعُللناسُحبسبُأحواهلم.هذاُفيكونُخطابُالشُ 
عندُُُخاطبُالكافراس،ُفقدُجيبُعلىُهذاُابتداًءُماُالُجيبُعلىُهذاُابتداًء،ُفيُ النُ ُأحوالُ 

اُاملسلمُفيخاطبُابلطهارةُوأمُ ُُهادتني،ُوذلكُأولُالواجباتُالشرعيةُاليتُيؤمرُهبا.بلوغهُابلشُ 
ُملُيكنُمتطهُ  ُاليتُملُيفعلها.،ُوابلصُ ارًُإذا ويفُاجلملةُُالةُوغريُذلكُمنُالواجباتُالشرعية

ُُيستويُفيهُمجيعُ ُُابعدُواحد،ُليسُهوُأمرًُُُاالواجباتُيفُالشرعُواحدًُُُترتيبُ ُُمُأنُ علُ فينبغيُأنُيُ 
علىُهذاُماُالُجيبُعلىُهذا،ُفكذلكُُهُقدُجيبُ عونُيفُذلك،ُفكماُأنُ الناس،ُبلُهمُمتنو ُ 

 

ُ(.130فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(1ُ)
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مُنُتكلُ ممُ ُواحدُ ُذاُقالُغريُ وهلُ رمحهُهللا:ُ"ُ،ُويقولُ (1ُ)"ؤمرُبهُهذاؤمرُهذاُابتداًءُمباُالُيُ ي ُُقد
ُالواجباُتيفُأوُ  ُالشهاداتن.ُُل ُالداخلُيفُدينناُهو ُالقادرُوغريه:ُأولُواجبُعلى ُكالشيخُعبد

ُملُجيبُعليهُعقبُبلوغهُجتديدُالشهادتني.ُاإذاُبلغُمسلمًُُالصيبُ ُمونُعلىُأنُ فقُاملسلُ واتُ 
 الواجبات، وال فيه إجياب النظر على كل أحد، وإمنا  النظر أول    والقرآن العزيز ليس فيه أن  

لُلهُعلىُمنُملُحيصُ ُهُواجبُ نُيقول:ُإنُ مُ ُقُلقولُ ،ُوهذاُموافُ ظر لبعض الناسيف األمر ابلن  
ُ.(2ُ)"األقوالُوهذاُأصحُ ،ُُبهإال ُُايُواجبًُمنُالُيؤدُ ُعلىُكلُ ُاإلميانُإالُبه،ُبلُهوُواجبُ 

 : هه أكثر من مصاحل  مفاسد  و  ،غري مطلوب ظر الكالمي  الن   -4
ُ ةُأدلةُذكرهاُبعدُ ُظرُ منُأوجبُالنُ علىُُغريُمطلوب،ُوردُ ُالنظرُ ُالغزايلُرمحهُهللاُأنُ ُبني 
ُمبسلكني:ُوهذاُابطلُ "فقال:ُ

ُإمجاعُ أحدُ  ُالعوامُ فإّنُ ُُ؛الصحابةُُها: ُيفتون ُكانوا ُبنيلُدرجةُ والُأيمروّنُ ُُم االجتهاد،ُوذلكُُُم
ُهم.ُُوعوام ُ مُهُ واترُمنُعلمائُ رورةُوالتُ علىُالضُ ُمعلومُ 

رتبةُُُهُطلبُ فُابألحكام،ُوتكليفُ مكلُ ُالعاميُ ُعلىُأنُ ُمنعقدُ ُاإلمجاعُ ُاملسلكُالثاين:ُأنُ 
يُويؤد ُ ُ،نائعفُوالصُ رُ لُاحلُ وتتعطُ ُ،سليُإىلُأنُينقطعُاحلرثُوالنُ هُيؤد ُ االجتهادُحمال؛ُألنُ 

ُ،العلماءُإىلُطلبُاملعايشُ ُُوذلكُيردُ ملتهمُبطلبُالعلم،ُُإىلُخرابُالدنياُلوُاشتغلُالناسُجبُ 
إالُُهذاُملُيبقُ ُالُ العلماءُوخرابُالعامل،ُوإذاُاستحُ ُبلُإىلُإهالكُ ُ،يُإىلُاندراسُالعلمويؤد ُ 

ُُ.(3)سؤالُالعلماء"
احلاجة إليه،   وعدم   علم الكالم  هتافت  ه يبني   الغزال رمحه هللا أن   أتى بهما ب ومن أعج  

 . مفاسده أكثر من مصاحله وأن  
خببااي قضاايه،   ه، عامل  ج  ل  يف أعماق    بعلم الكالم، غائص    من خبري    صادر    وهذا الكالم  

ُيقولُ هبراهين    ألدق     مدرك   ُالص ُ ُُتقويةُ ُُاُطريقةُ مبينًُرمحهُهللاُُُُ، ُنفوس وليسُُ"ُُبيةُوالعوام:العقيدةُيف
ُالقرآنُ ُ،اجلدلُوالكالمُمُصنعةُ يفُتقويتهُوإثباتهُأنُيعلُ ُريقُ الطُ  ُ،وتفسريهُ ُبلُيشتغلُبتالوة

 

ُ(ُ.17-8ُ/16درءُتعارضُالعقلُوالنقلُ)(1ُ)
ُ(.8ُ/8درءُتعارضُالعقلُوالنقلُ)(2ُ)
ُ(ُخمتصراُ.373-372ص:ُُاملستصفىُ)(3ُ)



اُمباُيقرعُرسوخًُُهُيزدادُ عتقادُ افالُيزالُُ،العباداُتُفُ ويشتغلُبوظائُ ُ،وقراءةُاحلديثُومعانيه
عليهُُعومباُيسطُ ُ،ومباُيردُعليهُمنُشواهدُاألحاديثُوفوائدهاُ،هججُ هُمنُأدلةُالقرآنُوحُ مسعُ 

وسيماهمُُ[هموجمالُس]إليهُمنُمشاهدةُالصاحلنيُُومباُيسريُ،هامنُأنوارُالعباداتُووظائفُ 
لقنيُلُالتُ فيكونُأوُ ُ،ستكانةُلهومساعهمُوهيآهتمُيفُاخلضوعُهللُعزُوجلُواخلوفُمنهُواال

ُالصُ  ُبذرُيف ُاألسبابُكالسُ ُُ،دركإلقاء ُلهوتكونُهذه ُالبذرُويقوىُُُ؛قيُوالرتبية ُذلك ُينمو حىت
ُالسُ أصلُ ُُ،راسخةًُُُويرتفعُشجرةُطيبةًُ ُيقولُحمذ ُ .ُُ(1)ماء"هاُاثبتُوفرعهاُيف ُالكالم:ُرًُمث اُمنُعلم

ماُُفإنُ ُ؛احلراسة ه  من الدل والكالم غاية  مسع   العامي والصيب[ :]أيوينبغي أن حيرس "
هُابجلدلُتضاهيُضربُبلُتقويتُ ُ،اُيصلحهأكثرُممُ فسدهُوماُيُ ُ،دهاُميه ُ شهُاجلدلُأكثرُممُ يشو ُ 

دهاُوهوُورمباُيفتتهاُذلكُويفسُ ُ،هاُأبنُتكثرُأجزاؤهاتقويتُ ُةُمنُاحلديدُرجاءُ الشجرةُابملدقُ 
ُ.(2)"فناهيكُابلعيانُبرهاانًُُ،واملشاهدةُتكفيكُيفُهذاُبياانًُُ،األغلب
فيقول:ُُُالكالم وإميان العوام من املسلمنيورثه علم قارن الغزال بني اإلميان الذي ي  وي  

ُعتقادُ افرتىُُ؛منيُواجملادلنياسُبعقيدةُاملتكل ُ قىُمنُعوامُالنُ الحُوالتُ أهلُالصُ ُفقسُعقيدةُ "
ُالثُ العام ُ  ُالشامخباتُكالطُ يُيف ُالدواهيُوالصواعقُُ،ود ُاملتكُُ،الُحتركه ُاحلارسُُل ُ وعقيدة هُعتقادُ ام

ُكخيطُ بتقسيماتُاجلدُ  إال من مسع ُ،هكذاُهكذاُومرةًُُهُالرايحُمرةًُتفيئُ ُ،مرسلُيفُاهلواءُل
ُ.(3ُ)"اعتقاد تقليدً ف نفس االا كما تلق  فه تقليدً فتلق   ،عتقاداال منهم دليل  

احلدود،ُوليسُهوُاألصلُيفُُيفُأضيقُ تاجُإليهُاُحيُ ظرُيفُالعقائدُوعلمُالكالمُعمومًُفالنُ 
علمُاف؟ُعلمُالكالم[ُ:]أيُعندكُفيهُفماُاملختارُ ُ:فإنُقلترمحهُهللا:ُ"ُيقولُ ُالعقائد،ُةُ معرف

فيهُمنُُُُبلُالُبدُ ُُ،حالُخطأُُحالُأوُحبمدهُيفُكل ُ ُُهُيفُكل ُ إطالقُالقولُبذم ُ ُُفيهُأنُ ُُاحلقُ ُُأنُ 
ُُ:تفصيل

ُأواًلُ ُلذاتُ ُالشيءُ ُُأنُ فاعلم ُوامليتةقدُحيرم ُكاخلمر ةُحترميهُعلُ ُأنُ ُ،لذاتهُُ:وأعينُبقويلُ،ه
لتفتُُيُ والُ،هُحرامالقولُأبنُ ُأطلقنائلناُعنهُوهذاُإذاُسُ ُ،هُوهوُاإلسكارُواملوُتيفُذاتُ ُوصفُ 

 

ُ(ُ.77-76ص:ُقواعدُالعقائدُ)(1ُ)
ُاملرجعُالسابق.(2ُ)
ُ(.78)ص:ُاملرجعُالسابقُ(3ُ)



يسيغهاُقمةُوملُجيدُماُاإلنسانُبلُ ُعُاخلمرُإذاُغصُ جترُ ُوإابحةُ ُ،ضطرارامليتةُعندُاالُإىلُإابحةُ 
ُ...سوىُاخلمر

ُلغريهُ  ُأخيكُ ُُوإىلُماُحيرم ُبيع وكأكلُُُُ،داءالن ُ ُُوالبيعُوقتُ ُُ،اخليارُُاملسلمُيفُوقتُ ُُكالبيعُعلى
ُ.ضرارهُحيرمُملاُفيهُمنُاإلفإنُ ُ،نيالط ُ 

لُقليلهُُالذيُيقتُ ُُمُ كالسُ ُُهُحرامُ طلقُالقولُعليهُأبنُ فيُ ُُ،ههُوكثريُ قليلُ ُُمُإىلُماُيضرُ وهذاُينقسُ 
ُالكثرةُُوإىلُماُيضرُ ُُ،وكثريه ُكالعُ ُُ،عند ُالقولُعليهُابإلابحة ُ،ابحملرورُُيضرُ هُُكثرُيُُفإنُ ُُ،سلفيطلق

ُالط ُ  ُالطنيُواخلمرُوالتحليلُ ُُالتحرميُ ُُإطالقُ ُُنُ أوكُُُ،نيوكأكل ُالتفاتُ ُُعلى ُالعسل ُأغلبُُُعلى إىل
ُ.األحوال

ُُ.لتباسُأنُيفصلتقابلتُفيهُاألحوالُفاألوىلُواألبعدُعنُاالُىُشيءُ فإنُتصدُ 
عتبارُمنفعتهُيفُوقتُابُفهوُ،ةمضرُ ُهوفيُفيهُمنفعةًُُإنُ ُ:فنعود إىل علم الكالم ونقول

تهُيفُوقتُعتبارُمضرُ وهوُابُ،كماُيقتضيهُاحلالُُأوُواجبُ ُ،إليهُأوُمندوبُ ُنتفاعُحاللُ اال
ُ.(1)"هُحرامستضرارُوحملُ اال

ُ،العقائدُوحتريكُ ُ،بهاُتفإاثرةُالشُ ُ:اُمضرتهأمُ :ُ"فقال ،علم الكالم مضار   بدأ يذكر  مث 
ُابلدُ ُ،بتداءاُحيصلُيفُاالفذلكُممُ ُ،صميموالتُ ُهاُعنُاجلزموإزالتُ  ُ،فيهُليلُمشكوكُ ورجوعها

ُ. ه يف االعتقاد احلق  فهذا ضرر  ُ،وخيتلفُفيهُاألشخاص
حبيثُتنبعثُُُ،وتثبيته يف صدورهم ،دعةاملبتدعة للب   عتقاد  اآخر يف أتكيد  وله ضرر  

ررُبواسطةُالتعصبُالذيُيثورُولكنُهذاُالضُ ُُ،همُعلىُاإلصرارُعليهحرصُ ُويشتدُ ُ،دواعيهم
إالُإذاُُ،طفُيفُأسرعُزمانهُابللُ عتقادُ اُميكنُأنُيزولُ ُالعاميُ ُولذلكُترىُاملبتدعُ ُُ؛منُاجلدل

ُبلدُ  ُنشؤهُيف ُاجلدلُوالتُ ُُكان ُاألوُ فإنُ ُُ،عصبيظهرُفيها ُاجتمعُعليه ُلو ُيقدرواُه لونُواآلخرونُمل
ُالبدعةُمنُصدره ُنزع ُاهلوىُوالتُ ُُ،على ُيستويلُبل ُاملخالفني ُاجملادلنيُوفرقة عصبُوبغضُخصوم

ُُتعاىلُلكُالغطاءُ هللاُهلُتريدُأنُيكشفُ ُ:حىتُلوُقيلُلهُ،ومينعهُمنُإدراكُاحلقُ ُ،علىُقلبه
وهذاُهوُُ،هبهُخصمُ ُمنُأنُيفرحُ ُخيفةًُُ؛هُذلُكلكرُ ُ؟معُخصمُكُاحلقُ ُويعرفكُابلعيانُأنُ 

 

ُ(.103-98ص:ُ)املرجعُالسابقُ(1ُ)



فهذاُُ،بلونُابلتعصُ أاثرهُاجملادُ ُفسادُ ُوهوُنوعُ ُ،ضالُالذيُاستطارُيفُالبالدُوالعباداءُالعُ الدُ 
ُُ.(1)"ضرره

،ُُتاج إليه يف أضيق احلدودحي  ه وأن   ،علم الكالم  الغزال حكم  ه يبني  على هذا كل     بناءً  مث  
ستعمالُابيبُاحلاذقُيفُكالطُ ُُهُفينبغيُأنُيكونُ اإلحاطةُبضررهُومنفعتُ ُوإذاُوقعتُ يقول:ُ"ف

ُ.وعلىُقدرُاحلاجةُ،وذلكُيفُوقتُاحلاجةُ،إذُالُيضعهُإالُيفُموضعهُ؛واءُاخلطرالدُ 
رتكوا على سالمة عقائدهم  ناعات جيب أن ي  رف والص   العوام املشتغلني ابحل    ه أن  وتفصيل  

حمض  ضرر   هم الكالم  تعليم   فإن   ،الذي ذكرانه احلق   عتقاد  نوا االمهما تلق  ، اليت اعتقدوها
ُرمبُ ُ؛يف حقهم ُشكُ إذ ُهلم ُيثري ُاالُ،اا ُعليهم ُذلكُُ،عتقادُ ويزلزل ُبعد ُالقيام ُميكن وال
ُُ.(2ُ)"ابإلصالح

واحدةُللوصولُإليه،ُُُالُتوجدُطريقةُ يكفي،ُُوُللحقُ ُالوصولُ ُإنُ ُُ:يقولُرمحهُهللاُفالغزايل

ُبتقليدُ ُُاإلنسانُ ُُلُ صُ فمىتُماُوُ  ُنظرُكفاهُُإليه علم الكالم قد يكون الن ظر و   ، وبناء عليه فإن  أو
ق الوصول إىل احلق يف نا يف حصر طر  ا خالف  هذا، وإمن  نا يف وليس خالف   ، للحق  موصاًل 

ُظر وحدهالن   ُينكرُذلك،ُيقولُرمحهُُُالكالمُموصلُ ُُعلمُ ُُُالغزايلُرمحهُهللاُأنُ ،ُويبني  إىلُاحلقُوال
أسبابُاإلميانُيفُحقُُاملتكلمنيُأحدُ ُذكرُأدلةُ ُهُجيوزُأنُيكونُ أنكرُأنُ ُلستُ ُُ،"نعم:ُهللا

ُُ.(3)اُاندر"وهوُأيضًُُ،عليهُولكنُليسُذلكُمبقصورُ ُ؛اُسبعضُالنُ 
ُاإلميانُ ُإالُأنُ  ُُضعيفُ ُ-حسبُوجهةُنظرُالغزايل-الذيُيوصلُإليهُعلمُالكالمُُهذا

اعتقدُماُجاءُبهُُمنُ ُكلُ ُُالصريحُأنُ ُأقوىُمنه،ُيقولُرمحهُهللا:ُ"واحلقُ ُ،ُوإميانُالعوامُ هشُ 
، بل اإلميان املستفاد  تهاُفهوُمؤمنُوإنُملُيعرفُأدلُ اُجازمًُالرسولُواشتملُعليهُالقرآنُاعتقادًُ

ُاإلميانُ ُُشبهة،  مشرف على التزلزل بكل    ،اجد    ضعيف    من الدليل الكالمي    اسخُإميانُالرُ ُُبل
ُ.(4)با"احلاصلُيفُقلوهبمُمنُالص ُ ُالعوامُ 

 

ُملرجعُالسابق.(ُا1)
ُاملرجعُالسابق.(2ُ)
ُ(ُ.77)ص:ُُُ-ضمنُفيصلُالتفرقة-ُةُالغزايلُإىلُملكشاهُيفُالعقائدرسال(3ُ)
ُ(.22ُ-21ص:ُفيصلُالتفرقةُبنيُاإلسالمُوالزندقةُ)(4ُ)



د مؤمن،  املقل    نة، وهي: أن  ة بي  واضح   إىل نتيجة   ميكننا أن نصل   هعلى ما سبق كل    بناءً 
 قليد.د الت  املسلمني من دائرة اإلميان جملر   عوام   وال ميكن أن خنرج  

الناسُيفُمعرفةُهللاُوصدقُالرسولُصلىُهللاُعليهُوسلمُُُاُأنُ يقولُالغزايلُرمحهُهللاُمبينًُ
ُ،بويهمأاُمنُاُومساعًُاعتقدواُذلكُتقليدًُُقسمُ ُ:الناسُفيهُقسمانُنُ إف:ُ"إىلُقسمنيُمنقسمون

هللاُصلىُهللاُعليهُُلهُإالُهللاُحممدُرسولُ إالُُ:وانطقنيُبقوهلمُ،قاطعنيُبهُمواُعليهُالعقدُ وصمُ 
ُحبثُ ُ،وسلم ُغري ُالربهانيةُمن ُالطرق وذلك االعتقاد   ،اوهؤالء هم املسلمون حق  ُ،عن

ُ.(1)يكفيهم"

الُهللاُحممدُُإالُإلهُُ:فُفهوُماُيرتمجهُقولههُعلىُاملكلُ ماُجيبُاعتقادُ ُاُأقلُ ويقول:ُ"وأمُ 
ُعاملُ ُقادرُ ُهُحيُ فإنُ ُ،قهُيفُصفاتُهللاُتعاىلقُالرسولُفينبغيُأنُيصد ُ مثُإذاُصدُ ُ،رسولُهللا

ُالبصريُُمريدُ ُُمتكلمُ  ُالس ميع ُالصفاُتُُوليسُعليهُحبثُ ُُ،ليسُكمثلهُشيءُوهو ُ،عنُحقيقةُهذه
مات  مل ختطر له هذه املسألة حىت مات بل لوأوُحادث،ُُالكالمُوالعلمُوغريهاُقدميُ ُنُ أُو

قلبه التصديق ما حصل يف بل كل   ،مونرها املتكل   ة اليت حر  م األدل  وليس عليه تعل   ،امؤمنً 
فُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوملُيكل ُ ُ،د اإلميان من غري دليل وبرهان فهو مؤمنمبجر   ابحلق   

ُ.(2)اخللق"ُعرابُوعوامُ تُاأللُاستمرُ اجملمُ ُمنُذلك،ُوعلىُهذاُاالعتقادُ ُوسلمُأكثرُ 
ُكفُ رمحهُهللاُعلىُبعضُاملتكل ُ ُيردُ ُو ظر،ُُوجوبُالنُ علىُُاملسلمنيُبناءًُُرواُعوامُ منيُالذين

ُهللاُ" روا عوام كف    ؛طائفة من املتكلمني :اا وإسرافً اس غلو  د الن  من أش   يقولُالغزايلُرمحه
ة أبدلتنا اليت نا ومل يعرف العقائد الشرعي  الكالم معرفت   من ال يعرف   موا أن  املسلمني، وزع  

اُعلىُوقفًُُة،ُوجعلواُاجلنُ هُأواًلُعبادُ ُىعلُهللاُالواسعةُ ُرمحةُ قواُفهؤالءُضيُ ُ!رانها فهو كافرحر  
إذُظهرُهلمُيفُعصرُرسولُهللاُُُ؛ارُمنُالسنةُاثنيًُمنُاملتكلمني،ُمثُجهلواُماُتواتُ ُُرذمةُيسريةُ شُ 

ُكانواُمنشغلنيُُهمُإبسالمُطوائفُ وعصرُالصحابةُرضيُهللاُعنهمُحكمُ  منُأجالفُالعرب

ُ.(3ُ)"هولوُاشتغلواُبهُملُيفهمُوُ،نُوملُيشتغلواُبعلمُالدليلثُ بعبادةُالوُ 

 

ُ(.92فضائحُالباطنيةُ)ص:ُ(1ُ)
ُ(.29ص:ُ)ُُ-ضمنُفيصلُالتفرقة-ُرسالةُالوعظ(2ُ)
ُ(ُ.75)ص:ُُُ-ضمنُفيصلُالتفرقة-رسالةُالغزايلُإىلُملكشاهُيفُالعقائدُ(3ُ)



ُالعقائد،ُُُُيقولونُجبوازُ ُُ-يفُجمملهُم-ُُةُواجلماعةالسنُ ُُأهلُ ُُا:وأخريً  فاملطلوبُمنُُالتقليدُيف
ُكانُأبي ُ ُللحق ُ ُهوُالوصولُ ُاإلنسانُ  العربُُصلىُهللاُعليهُوسلمُإميانُ ُلُالنيبُ بُ ،ُوقدُقُ طريق

ونهُوسيلةُمنُوإَّناُيعدُ ُ،مونُالنظرُ ر ُ مُالُحيُ ظرُواالستدالل،ُومعُذلكُفإّنُ همُابلنُ دونُأنُيطالبُ 
 در ما أيخذ املريض  ظر بق  من الن   فيأخذ  ه،ُزاغُقلبُ دتُفطرتهُُوتاجُإليهاُمنُفسُ حيُ ُ،لالوسائ

ُالنُ علىُمُ ُُالسنةُواجلماعة،ُوردُ ُُأهلُ ُُرُهذاُمباُيوافقُ والغزايلُرمحهُهللاُقرُ ُُ.من الدواء ظرُنُأوجب
ُبليغةُانفعة،ُُومنُاملتكلمنيُردودًُ ومعرفتهُُ،نهُمنُعلمُالكالمأقوالُالغزايلُلتمكُ ُيعظمُقدرُ ا

عامل،ُوهوُماُظهرُلناُمنُخاللُهذهُُُعارفُ ُُفجاءُالكالمُمنُخبريُ ُُ،وإحاطتهُبرباهينهُُ،خبباايه
ُرجُ.دينُبالُحُ وقبولُإميانُاملقل ُ ُقليدُيفُالعقائدالورقةُيفُمسألةُالتُ 

ُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعنيُ.ُ،ىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُحممدوصلُ 


