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 هوقف فالسفة اإلسالم هن علن الكالم  

 إمنوذجُا( (1))اتو حاهد الغزايل

  ـ قسن الفلسفة وعلن االجتواع ـ كلية اآلداب ـ جاهعة املرقة سدينة على صاحل كريثات  .د

 

 ادللخص: 

وائف عدة من واشتغلت بو طأثر كبَت يف إطار الفكر االسالمي إذ تبنتو مجاعات كثَتة  كان لعلم الكالم
 شاعرة، وادلاتريدية. أعلها ادلعتزلة، واأل

شاعرة الكالمية، فقد كان لتجربتو مي من انحية مذىبية إىل مدرسة األينت ىـــ(504،الغزايل)رغم أن على الو 
مر الذي أدى بو رره من قيد العصبية ادلذىبية، األيف رب اواضح اوالوصول إليها، أثر الشكية وزلاولتو الكشف عن احلقيقة 

يصل من خالل تلك الدراسة إىل موقف معُت ػلاول ىذا البحث  ارسة نقدية موضوعية، وأنالكالم د إىل دراسة علم
 بيانو. 

سالمية إيدة االقاع عن العمن خالل ىذا البحث أن دور علم الكالم عند الغزايل ال يتعدى الدف وقد تبُت
أن يؤخذ الكالم بقدر  ومن مث يرى الغزايل ن الناس،م ض الشبهات اليت قد تثار لفئة معينةوعالج بع ،ضد خصومها

يب احلاذق يف استعمال الدواء بينبغي أن يكون كالط))فيقول: معُت ويف حدود معينة كما يؤخذ الدواء لعالج ادلرض 
 . (2)((موضعو، وذلك يف وقت احلاجة وعلى قدر احلاجةاخلطر إذ ال يضعو إال يف 

ABSTRACT 

Al-Ghazali was an intellectual of diverse interests, as his work invoked various fields 

of knowledge such as logic, theology, philosophy and mysticism. Although Al-

Ghazali, as we see him, was not a philosopher of the type of Al-Farabi, Avicenna, a 

theologian like Al-Ash’ari, a jurist as Al-Shafi’i, or a sufi as Al-Muhasibi, but he had 

a part of what all of these scholars possessed and he was related to what they 

belonged to, even by degrees. 

Among the many contributions of Al-Ghazali in the field of the Arab-Islamic culture, 

the researcher chose to write about the theological contribution made by Al-Ghazali 

as he believes that this discipline has a defensive mission that is clearly manifested in 

responding to the suspicions and preserving the beliefs of the common public. For Al-

Ghazali, theology is considered to be as a medicine not food; where medicine is only 

needed for patient. Besides, he spoke about the benefit of theology as well as its harm 

for that the harm is manifested in arousing suspicions and in confirming the belief of 
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innovators. Passion and fanaticism seize the speaker's heart and prevent him from 

realizing the truth or accepting it.  

 ةـــقدمـــدلا

، وما يرتبط بو من مسائل، ومن تلك العلوم، علم الكالم الذي بفهم النص الشرعي اعتنتكثرت العلوم اليت 
التأثَت شأنو شأن سائر العلوم يها أسباب خلت ف، وقد مر دبراحل عدة تداسالمية ومصادر ادلسلمُتلبيئة اإليرجع إىل ا

مية ابألدلة العقلية ورد الشبهة عنها، سالساسية وىي الدفاع عن العقائد اإلإال أنو بقى زلافظًا على مستو األخرى، اآل
، وسبب ذلك يرجع إىل اتريخ نشأتو على يد حولو اآلراءوقد تناول العلماء ىذا العلم من جوانب عدة، واختلفت 

صة دبسائل العقيدة عن متكلمي ادلعتزلة، وإىل استخدام بعض ادلتكلمُت دلناىج فلسفية ومنطقية أبعدت ادلناقشات اخلا
وزلاولة بعض ادلتكلمُت التقليل من  ،اسية، وعن جوىر العقيدة كما عرضتها آايت القرآن بوضوح وجالءسمصادرىا األ

سالمي، وأساليب قلية ال تستقيم مع أصول النظر اإل، والتشكيك يف داللتها أبساليب عشأن السنة ردًا أو أتويالً 
 االستدالل القرآين القريبة من العقل والفطرة. 

عرض لشبهات و لف فيو كتبًا أن يهتم بعلم الكالم ويؤ إىل دعت الغزايل  اليتسباب األ يبدو أن ىذه أبرز
ادلخالفُت وأجاب عنها، إال أنو مل يفرد ذلذا العلم كتاابً كبَتاً شاماًل دلسائل الكالم وأدلة ادلتكلمُت، ولكنو تعرض ألشهر 

وىو على صغر حجمو غزير الفوائد عظيم النفع، وقد  االقتصاد يف االعتقاد()سائل الكالمية وخصوصًا يف كتابو: ادل
لة تضاىي خرى، إال أن اىتمامو بو مل يبلغ منز أئل الكالمية يف كتب ألف على طريقة ادلتكلمُت، كما أنو تناول ادلسا

، ولكن ما كتبو يدل على معرفة واسعة وعمق يف الفهم وقدرة على رد فصول أو الفقو والتصو  اىتمامو ابلفلسفة أو األ
 الشبهات وإلزام ادلخالفُت. 

ومل يشف حالتو النفسية، ألنو يف ف دبقصوده، و فالغزايل مل يتخل عن علم الكالم لكونو مذمومًا بل ألنو مل ي
وليس مناسباً  كون ىذا العلم  علم اخلواص، وىي  ، مشَتاً إىل حقيقة علمية مهمةخر عمره ألف رسالة يف العلم نفسوآ

)إجلام العوام عن علم  ينك النصفُت، وىذا جلي من خالل رسالتودلا فرق بُت ذ للعوام، ولو كان مذمومًا كما يدعي
 الكالم(. 

ف داء الغزالً إذا كان علم الكالم لم ٌشمهما مفاده :  سؤاالً كل ىذه التقديرات البد أن تثَت 

ذي ٌوصل إلى الٌقٌن. فلماذا إذن ، وال هو بالعلم البالعالج الشافً لكل األدواءشخصً ولٌس ال

 ؟ بالشضح والبٌان لقضاٌاه م وعض لف الغزالً فً علم الكالأ

 يف البحث ومنها تتفرع تساؤالت كثَتة منها:  ادلشكلة الرئيسيةتلك ىي 

  بهذا االسم؟ ما المفهوم العام لعلم الكالم؟ وماهً موضوعاته؟ ولماذا سمً ـ1
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هل ٌعد علم الكالم مذموماً؟ وإذا كان غٌض مذموم فبم نفسض ما وضد عن نهً العلماء  ـ.2

  عن االشتغال به، وضجوع بع  العلماء عنه؟

  ما الفائدة من وضع هذا العلم عند الغزالً ؟ وهل له فائدة محددة؟ ـ3

عٌة هذا العلم عنده، وهً مشضما المنزلة التً ٌحتلها علم الكالم عند الغزالً؟ وما  ـ4

 هل هً حضام أو واجب عٌنً أم كٌفً؟ 

يديولوجية ذلذا العلم وبيان الوظيفة األتوضيح موقف الغزايل من علم الكالم، فتتمثل يف  أمهية البحثأما 
 سالمي. اخللق، ومدافعاً عن وحدة الصف اإلبوصفو حارساً لعقيدة عوام 

اليت يتناوذلا ىذا  من وراء ىذا البحث ىو تكوين تصور عن علم الكالم، وربديد ادلسائل اذلدف يف حُت أن
وتوضيح ما   مطلقًا ومنع الناس من اخلوض فيو، م علم الكالم ربرؽلاً ينا الكثَتين يزعمون أن الغزايل قد حر  العلم، دلا رأ

  ذام اترك انف ألي قيمة لو. يًتاوح ما بُت مادح لو معتقد فيو الكمال، وبُتقيل عنو أن موقفو 

فكر الغزايل الكالمي من خالل ربليل اعتمد عليو ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي لعرض نهج الذي ادلأما 
 أفكاره يف مؤلفاتو ادلتعلقة بعلم الكالم. 

 مباحث مسبوقة دبقدمة، ومتبوعة خباسبة ومذيلة بقائمة من ادلصادر وادلراجع. ثالثةفقد جاء يف  البحثأما 

االسالم من  . وتضمن ىذا ادلبحث مفهوم الكالم عند بعض فالسفة التعريف بعلم الكالم ادلبحث األول:
 مساء اليت أطلقت عليو.وعات اليت يدرسها ىذا العلم، واألىم ادلوضحيث التعريف، وبيان أ

أردان أن نوضح يف ىذا ادلبحث موقف العلماء من علم الكالم حيث  مناىضة علم الكالم: اين:ادلبحث الث
وغَتىم ذمهم  ىــ(241 محد بن حنبلأ)و ىــ(179،مالك)و ىـــ(204،لشافعيا)كــ ئمة  كثَت من األشاع عن  

 سنمثل دلواقفهم  دبا نسب أليبظلا وربذيرىم من علم الكالم وآراء ادلتكلمُت حيث مل نقف عند كل إمام أو كل قول وإ
 حامد الغزايل. 

، مسنبُت يف ىذا ادلبحث مقصود الغزايل من علم الكال موقف الغزايل من علم الكالم: :لثالثادلبحث ا
 . وفائدتو ومشروعية ىذا العلم

 : وفيها أىم النتائج اليت توصل إليها البحث. اخلادتة 
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 ادلبحث األول

 التعريف بعلم الكالم 

مسائو مدخل مهم وضروري حلل  ن العلوم والوقوف على موضوعاتو وأعلم موادلفاىيم يف  فهم ادلصطلحاتإن 
 الختالف بتصوره يف ذاتو وموضوعو أوسواء تعلق ا ،من اخلالفات اليت نشأت بُت العلماء حول ذلك العلم كثَت

نعرف ىذا  عن موقف الغزايل من علم الكالم أندبكانتو وفائدتو، أو بعالقتو بغَته من العلوم وذلذا أردان قبل احلديث 
 ، وبيان موضوعو وأمسائو اليت أطلقت عليو. العلم عند بعض العلماء

 ـ يف بيان مفهوم علم الكالم:  1

ن تباينت يف ألفاظها إال أهنا إت لعلم الكالم، وىذه التعريفات و قدم فالسفة اإلسالم العديد من التعريفا
اآلراء الدينية الواردة يف القرآن  ةواحد، فهي رلتمعو على أن علم الكالم يساعد ادلسلم على نصر تكاد تتفق على معٍت 

بُت أن علم الكالم يستطيع ادلرء من خاللو أن يثبت العقائد اإلؽلانية إثباات صحيحًا والسنة ابلفعل، وىذه التعريفات ت  
ت اليت وردت على لسان الفالسفة وادلتكلمُت تعريف وأن يرد كل االضلرافات عن ىذه العقائد، ومن ىذه التعريفا

صناعة الكالم يقتدر هبا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال ))( الذي عرف علم الكالم أبنو: 3)ىـــ(339 الفارايب)
عضد الدين )ويعرفو ، (4)(("وتزيف كل ما خالفها ابألقاويل احملدودة اليت صرح هبا واضع ادللة

معو على اثبات العقائد الدينية إبيراد احلجج ودفع )) الكالم علم يقتدر يف ادلواقف بقولو:  (5)ــ(ــــى756اإلجيي
 وقال (6(()نفس االعتقاد دون العمل، وابلدينية ادلنسوبة إىل دين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وادلراد ابلعقائد ما يقصد بو ،الشبو

احلجاج عن العقائد اإلميانية ابألدلة العقلية، والرد على ادلبتدعة ىو علم يتضمن ( أبنو: ))7)ىــ(808ابن خلدون)
  (.8)((دات يف مذاىب السلف وأىل السنةادلنحرفني يف االعتقا

لو العلوم الشرعية ادلصطبغة بصبغة عقلية، تدور مسائ أن علم الكالم علم منيفهم من التعريفات السابقة 
العلوم الشرعية  ة ذلا، وأنو سبيز بذلك عن غَته مندفاع عنها ضد اآلراء ادلخالفثباهتا والحول أصول العقائد اإلسالمية وإ

 .وغَته فو األخرى، كالفقو والتص

من العلوم، وىو البحث يف أصل العقيدة  كما يتضح أن لعلم الكالم موضوعو اخلاص بو الذي ؽليزه عن غَته
 ن.ىا، وىذا ما ستناولو اآلور ال يف زل
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 .الكالمموضوعات علم ــ 2 

لكل علم موضوع ؼلتص بو، ولكي يصَت العلم علماً فال بد لو من موضوع والبد لو من منهج وال بد لو من 
نظرايت يصل إليها، وابلنسبة لعلم الكالم فإنو كما سبق القول يف تعريفو أبنو يقوم على إثبات العقائد الدينية ابألدلة 

 والدين يقوم على مجلة من األحكام بعضها يتعلق ابألمور االعتقادية، العقلية، فإن موضوعو يتناول العقيدة الدينية
 من العبارات وادلعامالت أما موضوعات العقائد الدينية اليت يتناوذلا علم الكالم فهي:، وبعضها يتعلق ابألمور العملية

والسلبية، وعن أفعالو: إما يف أن يبحث فيو عن عوارضو الذاتية اليت ىي صفات الثبوتية  ذات هللا سبحانو وتعاىل:ــ 1
الدنيا كحدوث العامل وإما يف األخرة كاحلشر، وعن أحكامو: كبعث الرسل ونصب اإلمام يف الدنيا من حيث أهنما 

 (.9من حيث أهنما غلبان عليو أم ال )واجبان عليو تعاىل أو ال والثواب والعقاب يف األخرة 

من ادلوضوعات اليت تكلم فيها ادلتكلمون واعتربت من موضوعات علم  العامل من حيث داللتو على هللا تعاىل:ـ  2
و هللا قدم الدىر، والداللة على أن للعامل زلداًث وىالرد على الدىرية اللذين يقولون بالكالم ىي حدوث األجسام، و 

 (.11تعاىل والرد على ادلعطلة)

م الكالم منها على سبيل ادلثال: القضاء وإىل جانب ادلوضوعات السابقة ىناك موضوعات أخرى تناوذلا عل -3
 (. 11يت عرفت دبسألة اجلرب واالختيار)والقدر، وحرية اإلدارة اإلنسانية ال

ن هنم يعتقدون أعلى أن تكون من موضوعات علم الكالم أاإلمامة( اختلفت اآلراء حول ىذا ادلوضوع ) اإلمامة: -4
ىذا تكون اإلمامة من ادلتممات دلوضوعات علم الكالم ألهنا ىي اإلمامة ليست من األصول بل ىي من الفروع وعلى 

 من الفروع وليست من األصول.

 أمساء علم الكالم وأسباب التسمية. ـ 3

 طلقت على علم الكالم الباحث يف ادلسائل االعتقادية العديد من األمساء اليت منها: أ

كما   سميو عدة أمور منها ما ىو الدين؟ وما ادلراد منو؟حيث تشمل ىذه الت بعلم أصول الدينعلم الكالم  يــ مس   1
مسى هبذا االسم ألن موضوعو بتناول أصول الدين، وىي اإلؽلان ابهلل تعاىل ووحدانيتو تعاىل، وصفاتو وأفعالو واإلؽلان 

 ابلوحي وإرسال هللا تعاىل الرسل واإلؽلان ابلبعث ... اخل،

، من حيث أنو يتعلق ابألحكام االعتقادية األصلية يف مقابل علم الفقو كربابلفقو األ ىـــ(150،أبو حنيفة)مساه  .2
 (. 12صالة والزكاة وغَتىا من األحكام)األصغر الذي يتعلق ابألحكام الفرعية العملية كالصوم وال

 .علم التوحيد والصفات( 13) ىـــ(793،التفتازاين)طلق عليو أ .3
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 .لعدة أسبابسم ادلشهور لو وذلك حيث يعترب ىذا اإلسم ىو اإل بعلم الكالم ومسي -4

 أشهر أجزائو. ابسمالكل  م اإلذلي، كانت أشهر مباحثو، فسمين مسألة الكالإ ـ .1
بو تسميتو ابسم ادلسبب، وأيضًا ألن نسبة ىذا العلم للعلوم  ث قدرة على الكالم فسميلك أنو يور  بذ مسي .2

 ابلكالم.  الفلسفة، فسمي، كنسبة ادلنطق إىل اإلسالمية
ألن مباحثو نظرية فهو يبحث يف األمور االعتقادية اليت ال يندرج منها فعل، وعلى ىذا  ،بعلم الكالم مسي  .3

ثُت يف األحكام فالكالم مقابل الفعل، وكالم ادلتكلمون نظري لفظي ال يتعلق بو فعل، خبالف الفقهاء الباح
 (.14) الشرعية العملية

لتسمية إىل أىم ادلوضوعات اليت تناوذلا ىذا العلم وىو كالم هللا تعاىل من حيث القدم قد ترجع تلك ا  .4
 واحلدوث.

 ألن أصحابو تكلموا فيما سكت عنو الصحابو والتابعون ذلم إبحسان. ،بعلم الكالم وقد مسي .5
ي ىناك رأي، يرى  .6  ابلعقل سم حيث جرت العادة عند علماء الدين الباحثُت يف األصولهبذا اإل أنو مس 

 (. 15الصفات واألفعال، الذات، العقل) الكالم يف وا:لو فقاحباثهم ابلكالم فيأرادوا أن يعنونوا أحينما 

ألن مسألة خلق القرآن ىي أشهر ادلسائل اليت  ،شلا سبق يالحظ أن أصح األقوال يف ذلك ىو الرأي الرابع 
إذ احتدم الصراع إىل حد االضطهاد وسفك الدماء بُت  ،ـ(ـــىـ218 ادلأمون)اثر حوذلا اخلالف بُت ادلتكلمُت زمن 

ادلعتزلة واحلنابلة حول قضية: ىل القرآن سللوق أم غَت سللوق؟ ىل كالم هللا زلدث أم قدمي؟ فأطلقت التسمية على 
 العلم أبكملو. 

كل و الشكل التعليمي والشيتخذه علم الكالم ى يتضح لنا الشكل الذي ومن خالل التعريفات السابقة
ابن )، وتلك احلجج تعتمد على العقل كما يف تعريف ، ويقتضي الدفاع التسلح ابحلجج ادلختلفةالدفاعي
اإلثبات ػلتاج إىل النقل عن صاحب ألن  ،(ىــــ680،اإلجيي)وتعتمد على النقل كما يف تعريف  (م1404،خلدون

عنهما، ألنو ال يقوم  الكالم فهو ال يستغٍت لصيقان بعلم، ومن ىذا يتضح أن ادلنهج العقلي وادلنهج النقلي الشرع
ا أو يلحق هبما بغَتعلا، ومن ىنا نستطيع أن صلعل العقل والنقل ادلنهجان األساسيان يف علم الكالم، مث يتفرع عنهم

 مناىج أخرى اتبعة.
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 ادلبحث الثاين

 مناىضة علم الكالم 

علم الكالم الذي  من مسائل، ومن تلك العلومكثرت العلوم اليت اعتنت بفهم النص الشرعي وما يرتبط بو 
و شأن العلوم سالمية ومصادر ادلسلمُت، وقد مر دبراحل عدة تداخلت فيها أسباب التأثَت شأناإل يرجع إىل البيئة

قد ابألدلة العقلية، ورد الشبو عنها، و  ؽلانيةساسية وىي الدفاع عن العقائد اإلزلافظًا على مستو األ األخرى، إال أنو بقي
ختلفت اآلراء حولو، وسبب ذلك يرجع إىل اتريخ نشأتو على يد متكلمي علماء ىذا العلم من جوانب عدة، واتناول ال

عن مصادرىا  ادلعتزلة، وإىل استخدام بعض ادلتكلمُت دلناىج فلسفية ومنطقية أبعدت ادلناقشات اخلاصة دبسائل العقيدة
ن اولة بعض ادلتكلمُت التقليل من شآ، وزلوعن جوىرة العقيدة كما عرضتها آايت القرآن بوضوح وجالء ساسيةاأل

سالمي بية وال تستقيم مع أصول النظر اإلالسنة رداً أو أتوياًل، والتشكيك يف داللتها أبساليب عقلية ال يعرفها أىل العر 
  وأساليب االستدالل القرآين القريبة من العقل والفطرة.

من  احلديث من رجال سباب اليت أدت إىل مناىضة علم الكالم من قبل رلموعةويبدو أن ىذه ىي أبرز األ
إلصاق شىت التهم دبن ػلاول شلارسة ىذا ادلتشاهبة وأتويلها، وأسرفوا يف  ة زلاولة لتدبر النصوص، الذين قاوموا أي  السلف

من الكالم، يف أي صورة فر : ))شعارىم أمسى ينتهي إليها، حيثعن النتائج اليت اللون من التفكَت، بغض النظر 
خطر السؤال يف بعض ادلسائل، ـ( ــــى179مالك بن أنس)مام اإل(. بل نقل عن 16د(()يكون، كما تفر من األس

ستواء معلوم والكيف اإلسؤال بدعة، فحُت سئل عن كيفية اإلستواء على العرش؟ أجاب: " واعتبار مثل ىذا ال
التفكَت واحلديث يف ذات  م مالك بن أنس مجيع الذين يتناولونمااإل . وذلذا وصف(17")والسؤال عنو بدعة رلهول،

اب عبد هللا وما البدع؟ قال: أىل إايكم والبدع، قيل اي أفيقول: )) ر من ىذه البدع ، وكان ػلذ  ابدلبتدعُت هللا وصفاتو
، وكان إبحسانالبدع الذين يتكلمون يف أمساء هللا وصفاتو، وال يسكتون عما سكت عنو الصحابة والتابعون ذلم 

 (. 18(()يقول: من طلب الدين ابلكالم فقد تزندق

أيضًا ادلنحى الكالمي يف التفكَت، فشن محلة عنيفة على  (ـــــى 204الشافعي)وعقب مالك انىض اإلمام 
لويعلم الناس ما يف علم الكالم من األىواء لّفروا منو فقال: )) ادلتكلمُت وابلغ يف التشنيع على ىذا النوع من التفكَت

القبائل ف هبم يف العشائر و ابجلريد، ويطا فرارىم من األسد، وقولو أيضًا: حكمي يف أىل الكالم، أن يضربوا
 (. 19(()من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكالم عليهم: ىذا جزاء وينادى
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وابلتايل مل تكن دعوتو  علم الكالم ومن مناىج ادلتكلمُت منإىل التحذير  يتضح من ذلك أن الشافعي دعا
منضبطة تعتمد على ادلصادر وتغَت وجهتو وفق قواعد  وإظلا ىي دعوة إىل تصحيح أساليبو ،ىدمًا ألسس ىذا العلم

 العربية.  واألساليب القرآنية وقواعد البيان يف اللغة ،الشرعية

وأسرف يف مقارعة التفكَت الكالمي، فاتبع السبيل نفسو ـ ( ـــــى 241أمحد بن حنبل )مام مث جاء بعده اإل
لسوط يف سجاالت وشلاحكات صاخبة مع ادلتكلمُت، قادتو يف هناية ادلطاف إىل أن يضرب اب حىت زج نفسو يف 

 . (21حول مسألة خلق القرآن) ق.الثالث اذلجري( دؤاو ابن أيب د)مع  مناظرتو

وعن  ،الناس عن علم الكالم فقد كان ينهى ياقاس اأمحد بن حنبل من علم الكالم موقف أعترب موقفلذلك 
وال ترى أحداً ينظر يف الكالم إال ويف  فيها فكان يقول : ال يفلح صاحب الكالم أبداً  التفكَت يف العقيدة ابلتفلسف

 (. 22()علماء الكالم زاندقة(، وقولو: ))21قلبو مرض)

وواصل احلنابلة من بعده مناىضة علم الكالم تبعًا دلنهج إمامهم، فخاضوا صراعات حادة مع أصحاب 
م، واعتمدوا سالح التفكَت يف ىذا الصراع، وابت تراثهم رافدًا تستقى منو فتاوى تكفَت فرق ادلسلمُت، تلك الكال

هض اليت عملت على تعميق انقسامات األمة، وظلت إىل اآلالفتاوى  احلوار والتفاىم بُت ادلذاىب  مساعين ذب 
 سالمية. اإل

للفكر  رتيابإبكثَت منهم ينظر يف وعي عامة ادلسلمُت، فبدأ  وبذلك تغلغلت أفكار التيار ادلناىض للكالم 
الكالمي، بل تنامت ىذه احلالة، وصارت العلوم العقلية برمتها ينظر إليها بتوجس وريبة، وأشيع مناخ مشبع ابلتهمة 

العامة،  اثرة حنقلتقية والتكتم على معارفو، خشية إحول ىذه العلوم حىت اضطر ذلك بعض ادلهتمُت هبا للتمسك اب
و، وىذا ما ظهر يف اطعمدوا إىل صياغة خطاب ربريضي ضد علم الكالم ومن يتعخاصة وأن بعض خصوم الكالم 

(، وكتب الغزايل  ذم الكالم وأىلو)كتااًب بعنوان ( ــــى481نصاري اذلروي)أبو امساعيل األتبهم، فمثاًل كتب أمساء ك
حترمي النظر يف كتب علم )كتاب   (ـــــى620 الدين ادلقدسي موفق)(، وكتب إجلام العوام عن علم الكالمكتاب )
 . (23()الكالم

( أننا نوافق رأيو ادلدخل إىل دراسة علم الكالم) ــــــومن خالل اطالعنا علي كتاب حسن الشافعي ادلعنون بـ
وأما هني السلف عن الكالم واالشتغال بو فلعل مقصودىم كالم أىل البدع ادلخالفني للكتاب حينما قال ))

والسنة، وىذا ما يشهد ذلم اشتغاذلم ىم أنفسهم بلون من الكالم يتفق يف رأيهم مع القرآن ويعتمد على السنة 
 ،سطب، والفقو األالفقو األكرب فيما يروى عنو (ىـــــــ150،أبو حنيفة)الصحيحة ومدارك العقول السليمة، فألف 

لف أمحد بن حنبل الرد على وغريه ورد على ادلرجئة، وأحفصًا الفرد  ر الشافعيوانظ ،والعامل وادلتعلم ،والوصية
 . (24(()اجلهمية وكلها مؤلفات يف الكالم
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طريقة علم الكالم على على من استخدم  االعلماء يف النصوص السابقة كان منصبأن هني خالصة ذلك 
من إيراد الشبو  ، وأكثروا، وتركوا الكتاب والسنةيانب العقلاجلىواء والبدع الذين غل بوا ، وعلى طريقة أىل األالفالسفة

رواه مسلم فيما  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  النيب من يفتح ابب اجلدل، مستدلُت بقول النكَت على أىل السنة، وشددواعلى عقائد  الواردة
(( أي ادلتعمقون يف البحث واالستقصاء، وذلك الشتمال ىذا النوع من الكالم الفلسفي *تـََّنطعونادلم ىلك وأمحد ))

يف  زعزعةالكشف احلقائق، وعمارة القلوب ابليقُت، بل إنو يورث ب وعدم وفائوعلى كثَت من اخلبط والتضليل  ادلعقد
 العقيدة. 

منهم أيد االشتغال  اً قعلى مجيع العلماء ادلسلمُت وإظلا صلد فري مناىضة علم الكالم مل تسرواجلدير ابلذكر أن 
كتابو  (ــــى333،ادلاتريدي) استهالل ،ثباهتا  ابلعقللدين وإالذين رأوا ضرورة النظر يف أصول ابعلم الكالم، ومن ىؤالء 

تابو استحسان اخلوض يف يف ك ــ(ـــى321،شعري)األابلنظر جبانب العقل، والدين تتم  التوحيد ببيان أن سبيل معرفة
ادلؤيدين لعلم الكالم أدلة ، حيث قدم العلماء ــ(ـــى02ينالباقال) فيو ضرورة النظر يف الدين، ومن بعده ُتعلم الكالم يب

 نقلية وعقلية نذكر منها على سبيل ادلثال : 

يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُىا مِنكُمْ )الًتقي من حضيض التقليد إىل ذروة اإليقان مستدلُت بقول هللا تعاىل:  -

 .(25)وَالَّذِيهَ أُوتُىا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُىنَ خَبِريٌ(

 إرشاد ادلسًتشدين إبيضاح احلجة وإلزام ادلعاندين إبقامة احلجة.  -
 حفظ قواعد الدين عن أن تزلزذلا شبو ادلبطلُت. -
 عليو العلوم الشرعية فإنو أساسها وإليو يؤول أخذاً واقتباساً.  أنو ت بٌت -
 . (26)صحة النية واالعتقاد إذ هبا يرجى قبول العمل وغاية ذلك كلو الفوز بسعادة الدارين -

فباإلضافة إىل فريق ادلناىضُت وادلؤيدين لعلم الكالم صلد فريقًا توسط ادلعارضة ادلطلقة والتأييد ادلطلق، وىؤالء 
يزون بُت موضوعات علم الكالم، فمنو الكالم احملمود ومنو الكالم ادلذموم، وأيضًا من حيث ادلشتغلُت بو وادلمنوعُت ؽل

ى قانون الواجب هلل تعاىل وصفاتو والنبوة وادلعاد عل أبثباتىو ادلباحث اخلاصة  والكالم احملمود من االشتغال بو،
ومالئكتو وكتبو ورسلو...اخل، ؽلان ابهلل تعاىل تفصيل اإل -:وأساسها وىيسالم، وىذه ادلسائل أصل العلوم الشرعية اإل

مجال ، فمعرفة ىذه ادلباحث على وجو اإلادلباحث ادلذكورة لتقوية الكتاب والسنة ال دلخالفتها فال حرمة وال كراىة ةوىذ
أن دارسة علم  رأىفرض عُت على كل مسلم، وعلى وجو التفصيل من فروض الكفاايت كما يقول الغزايل الذي 

 موال وسائر احلقوق كالقضاء والوالية. فروض الكفاايت كالقيام حبراسة األالكالم من 

يكون مذموماً حينما علم الكالم مباح عند احلاجة إليو يف إزالة الشكوك يف أصول العقائد، و  وعلى ىذا فإن 
 (.27يكون الكالم سلالفاً للكتاب والسنة)
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ثباهتا على ائل ال توافق الكتاب والسنة، أو إفهو ادلخالف للكتاب والسنة كإدخال مسأما ادلذموم من الكالم 
 وجو ال يوافق الكتاب والسنة. 

طالق ذمو يف كل حال أو مدحو يف كل حال من علم الكالم ىو االعًتاف أبن إ ن ادلوقف السليموعليو فإ
و ففي إاثرة الشبهات وأتكيد اعتقاد ادلبتدعة خطأ، إذ فيو منفعة من جانب وفيو مضرة من جانب آخر، أما مضرت

حلقائق ومعرفتها للبدعة وتثبيتو يف صدورىم، وأما منفعتو فقد ي ظن يف تصور الغزايل أن علم الكالم قادرًا على كشف ا
إن فيو منفعة وفيو مضرة فهو ابعتبار منفعتو يف وقت االنتفاع حالل أو مندوب يقول الغزايل: ))على ما ىي عليو. 

فما مقصود علم ( 28(()وىو ابعتبار مضرتو يف وقت االستضرار وزللو حرام ،إليو أو واجب كما يقتضيو احلال
 الكالم عند الغزايل؟ وما فادتو؟ وما حكم مشروعيتو عند الغزايل؟ ىذا ما سننفصلو يف ادلبحث التايل. 

 ادلبحث الثالث

 موقف الغزايل من علم الكالم

صادفتو علمًا وافيًا مبقصوده، غري صود علم الكالم يقول الغزايل: ))عن مقـ مقصود علم الكالم عند الغزايل: 1
يقصد  (29(()واف مبقصودي، وإمنا ادلقصود منو حفظ عقيدة أىل السنة وحراستها عن تشويش أىل البدعة

فظهما من كل شكوك الغزايل أن مقصود علم الكالم ىو حفظ العقيدة على مسلم أخذ مبادئو من القرآن والسنة أي ح
وأصول الدين... ىذا ىو مقصود علم الكالم فهو علم ال يعتقد بصحة قضاايه  يضعها أعداء اإلسالم حول مباديء

 إال ادلؤمن بعقائده أصاًل. 

وىذا قليل )) :فيقول ان إدراك قواعد الدين إدراكًا يقينيًا واضحًا يستند إىل العقلأما مقصود الغزايل فقد ك
النفع يف حق من ال يسلم سوى الضرورايت شيئًا أصاًل، فلم يكن الكالم يف حقي كافياً، وال لدائي الذي كنت 

 (. 31(()أشكوه

دلا نشأت صنعة الكالم تفكَته فيقول: ))الغزايل كان موضوعياً يف ىذا النص الذي قالو الغزايل يفهم منو أن 
وخاضوا  ،مورلذب عن السنة ابلبحث عن حقائق األوكثر اخلوض فيو وطالت ادلدة، تشوق ادلتكلمون إىل زلاولة ا

دلا مل يكن ذلك مقصود علمهم، مل يبلغ كالمهم فيو الغاية  يف البحث عن اجلواىر واألعراض وأحكامها ولكن
بل  ،ميحو ظلمات احلرية يف اختالفات اخللق وال أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغرييالقصوى فلم حيصل منو ما 

 األلوايتولكن حصواًل مشواًب ابلتقليد يف بعض األمور اليت ليست من  ،لست أشك يف حصول ذلك لطائفة
أدوية الشفاء ختتلف ابختالف الداء وكم من داء  ال اإلنكار على من استشفى بو فإنن حكاية حايل، الغرض اآلو 

 (. 31(()ينتفع بو مريض ويتضرر بو آخر
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عن إدراك حجبوا ادلتكلمُت  تضح عندان أن الغزايل يرى أنفهمو أمعنا النظر يف النص السابق وحاولنا إذا أ
ي احلقائق فيها فإذا مل يستطع ػلول بُت القلوب وبُت ذبل اكثيف  الذي يعترب حجااب التقليد ادلذىيباحلقيقة لسببُت علا: 

 نسان كسر قيد التقليد فال ؽلكن ان تنكشف لو احلقيقة. اإل

ذلك أن ادلتكلمُت مل يستخدموا يف رلادالهتم براىُت منطقية زلققة،  يتعلق ابدلنهج الكالميالسبب اآلخر 
ومن مث جاءت براىينهم ضعيفة ال توصل إىل اليقُت وال تبلغ  بل استندوا إىل مقدمات تسلموىا تقليدًا ومل ؽلحصوىا،

  إىل احلق.

هم ضعيفة ال تقوم على أسس صحيحة أو مبادئ زلققة، ومن ومناىج تكلمُتىكذا يقرر الغزايل أن أدلة ادل
االؽلان أو يكشف إىل ونتيجة لذلك فإن علم الكالم ال ؽلكن أن يقود  َتة والشك أكثر شلا تفيد اليقُت،مث فإهنا تثَت احل
صحيح أن  ت والدفاع عن العقيدة ضد خصومها،مور، بل إن غاية ما يفيده ىذا العلم ىو رد الشبهاعن حقائق األ

قلة وفئة معينة  ن ىؤالءولك وتكون سبباً من أسباب إؽلانو، تكلمُتده علم الكالم وتنفع معو أدلة ادلبعض الناس قد يفي
فينبغي أن ػلدد الكالم يف دائرهتا وأن يستخدم ابلقدر الذي يفيد معها، أما عامة ادلسلمُت ومجهورىم وأصحاب الفطرة 

ف الغزايل كتابو إجلام العوام عن علم الكالم، وأكد يف كتاب لوذلذا أ ن الكالم قد يضرىم أكثر شلا يصلح،السليمة فإ
أن ػلرس مسعو من اجلدل والكالم غاية احلراسة، فإن ما يشوشو اجلدل أكثر ما ؽلهده، وما اإلحياء أن العامي ينبغي 

 (. 32) يفسده أكثر ما يصلحو

بو ادلرضى، والدواء يعاجل  دواءً ىل علم الكالم كما قصده الغزايل بوصفو بناء على ما تقدم ينبغي أن ينظر إ
كان ضرره أكرب من نفعو. فيحصر الغزايل   ال  انية نفعو للمريض وإيتحقق من إمك فيو مقادير معينة وأن البد أن نراعي

أصناف من ؽلكنهم االستفادة من علم الكالم يف اثنُت: مريض وطبيب . فاألول رجل وقعت لو شبهة ليست تزول عن 
ودواء لو يف ي دافعًا شبهتو ، فيجوز أن يكون القول ادلرتب الكالميب وعظي وال خبرب نقلي عن الرسولقلبو بكالم قر 

ؽلان يريد أن ػلصل ىذه الصنعة ليداوي هبا مريضًا عقل راسخ القدم يف الدين اثبت اإلوالثاين: شخص كامل ال مرضو،
 .(33)، وليحرص بو معتقده إذا قصد مبتدع إغواءهشبهة وليفحم بو مبتدعاً إذا نبغ إذا وقعت لو

ذلا لباب وجواىر ال علوم القشور حيث قسم يف   ومن زاوية أخرى يعد الغزايل علم الكالم من العلوم اليت
 النحو، وقسم علوم اللباب وم ىي لباب ومن العلوم القشور عندهكتابو )جواىر القرآن( العلوم إىل علوم ىي قشور وعل

قل قيمة إىل ثالثة جعل القسم الثاين ىو زلاجة الكفار ورلادلتهم، طبقتُت، إحداعلا أقل قيمة من اآلخرى، وقسم األ
 (.34منو يتشعب علم الكالم)و 
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 فائدة علم الكالم  واحلاجة إليو عند الغزايل: ـ 2

قصر الغزايل مهمة علم الكالم يف الدفاع عن العقائد الدينية ورد الشبهات، ويرتبط ذلك بوجود مبتدعة أ 
لوال وجود ادلبتدعة،  شهم لعقائد ادلسلمُت، لذلك كان يرى الغزايل أنو مل تكن ىناك حاجة لوجود علم الكالميوتشو 

 علم الكالم فعلم الكالم حارس لقلوب العوام عن تشويش ادلبتدعة، لذلك شبهو الغزايل يف كتابو إحياء علوم الدين
الذي دعا الناس الستئجار احلراس حلراسة طريق احلج ىو رد العدوان ووجود اخلوف، ولو مل ابحلارس فيقول: ))

 (. 35(()دلا احتجنا إىل احلراسةتقم طائفة ابلعدوان على احلجاج 

ناس يف طرق احلج، ذباه العقيدة، بدور احلارس الذي ػلرس اللك أن الغزايل يشبو دور ادلتكلم يفهم من ذ
احلارس وظيفتو على احلراسة  عراب اللصوص عليهم، فإن قصراذ احلراس خوفًا من تعدي األىل ازبفالناس اضطروا إ

اظرة وادلدافعة ومل فإن الناس احتاجوا إليو حلراسة العقيدةـ فإن ذبرد للمن ، وكذلك ادلتكلمفقط، ال ي عترب من مجلة احلجيج
ويشتغل دبا يصلح قلبو، مل  يكن من مجلة علماء الدين، وال يعترب عارفاً ابهلل ألن معرفة هللا تعاىل،  يسلك طريق األخرة

وإظلا الوصل إىل ادلعرفة  حجاابً عنها ومانعا منها، كان  دل من علم الكالم، بل إن الكالم قكما يقول الغزايل، ال ربص  

اللَّهَ لَمَعَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ )وَالَّذِيهَ جَاهَدُوا فِينَا : ابجملاىدة، اليت جعلها هللا سبحانو وتعاىل مقدمة للهداية حيث قال تعاىل

لغريبة ال تزيد ادلتجرد ذلا، مع ويؤكد الغزايل أن منهج الكالم ورلادالت ادلتكلمُت ومعرفة التفاريع ا (،36)الْمُحْسِنِنيَ(

هللا تعاىل  تداركوإال قسوة يف القلب، وغفلة عن هللا تعاىل، وسبادايً يف الضالل وطلبًا للجاه، إال ما  اإلعراض عن غَتىا
 (. 37الكالم غَته من العلوم الدينية) برمحتو، أو مزج مع

كما يفهم من ذلك أن موقع علم الكالم حسب رأي الغزايل من الدين كموقع احلارس من طريق احلج وذلذا 
 خلص الغزايل فائدة علم الكالم بكلمات قليلة وىي: 

اجلدل والكالم  فالغزايل يؤكد على العامي أن ػلرس مسعو من )حراسة عقيدة العوام عن تشويش ادلبتدعة(
ألن الكالم قد يثَت الشبهات وػلرك  هده، وما يفسده أكثر ما يصلحو،غاية احلراسة، فإن ما يشوشو اجلدل أكثر شلا ؽل

فعلم  دليل الكالمي أو أبدلة ادلتكلمُت،العقائد ويزيلها عن اجلزم والتصميم، وقد يصعب رجوع العقيدة وأتكيدىا ابل
ػلتاجو أصحاب الفطر السليمة ومن مل تطرأ ذلم شبهة كالصغار مثاًل، وىذا ما صرح بو الكالم عند الغزايل إذًا ال 

عن علم الكالم وأدلة  الغزايل، وىو يوضح الطريقة الصحيحة يف تعليم الصبيان، فذكر أنو ينبغي تلقينهم العقيدة بعيداً 
 . (38))...( فيبدئون حبفظ القرآن مث فهمو وتفسَته ادلتكلمُت،

ها التلقُت اجملرد والتقليد احملض، وقد يكون االعتقاد احلاصل ابلتقليد احملض عقائد العوام ومبادئفجميع 
إثباتو يف نفس الصيب والعامي حىت يًتسخ وال يتزلزل، وليس الطريق لذلك تعلم صنعة  فالبد من تقوية ،عيفاً يف البدايةض

 فاألمر عند ومعانيو ويشتغل بوظائف العبادات، األحاديث الكالم واجلدل، بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسَته وقراءة
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( إجلام العوام عن علم الكالممل يقتصر على الصغار، بل يشمل العوام أيضاً من سائر الناس لذلك ألف كتابو ) الغزايل
من أجل  ،وصفاتوخبار عن ذات هللا تعاىل يف اإل يعقدوهاخللق أن  يو اعتقاد السلف وما غلب على عوام فالذي بُت  

قاط، ص مذىب السلف يف عدة نمساك والكف عن اخلوض فيو، فلخ  بُت ما غلب البحث عنو وما غلب اإلالتمييز 
التقديس، مث وىي: ))حاديث ادلوعلة للتشبيو من عوام اخللق غلب عليو سبعة أمور فكل من بلغو حديث من ىذه األ

 . (39(()مث التسليم ألىل ادلعرفة ،مث الكف ،مساكإل، مث امث السكوت ،عرتاف ابلعجزالتصديق، مث اإل

ب على العامي أن ؼلوض يف تلك فال غل ،وجوهبا على كل العوام كافة  السلفعتقد فهذه سبع وظائف ا
عتقاد ابألمور السبعة اليت ذكرىا، وقد قصر التأويل على فئة ا ىو عند ادلتكلمُت، بل ينبغي اإلخبار ابلتأويل كماأل

 أما سائر اخللق فهم من العوام الذين مل يكلفوا ابخلوض يف سلوك منهج ادلتكلمُت.العارفُت، 

يف تصور الغزايل تنحصر يف مستوى أول، يف نقض أقوال و طللص جزئيًا إىل أن ماىية الكالم هبذا النح
الغزايل وظيفة صار لعلم الكالم مع (، وذلذا 41(، مث يف مستوى اثن، يف الدفاع عن عقيدة العوام)41اخلصوم)

علية البالغة لعلم الكالم فهو يف حق عتباره زلافظا على وحدة الصف اإلسالمي، لكن ابلرغم من األإيديولوجية تربيرية اب
ن فائدة علم الكالم ىي معرفة أصول وإ (،42) فقطالبعض ليس دبهم يف حكم الغزايل، ألن ادلقصود ابلكالم اخلاصة 

 بطال الشبهات اليت تثار حول قواعد العقائد.ئد ابلدليل واحلجة، والقدرة على إعد العقاالدين، والقدرة على إثبات قوا

 الكالم عند الغزايل: ـ مشروعية علم 3

حفظ عقيدة أىل السنة وحراستها عن تشويش أىل ): مقصود علم الكالم عند الغزايلن أا فيما سبق بين  
يفة والغاية حيث حصر مقصود ىذا العلم يف اذلوية من جهة القصد والوظيف علم الكالم الغزايل  ا رأيكما بين    (،البدعة

ختصاص اخلاصة من العلماء، يف درج علم الكالم ضمن العلوم اإلسالمية الظرفية اليت ىي من إكبينا أيضا  و  ،الدفاعية
االشتغال هبذا العلم إن َتى ف (،ن علم الكالمإجلام العوام عوليس من شأن العوام حيث بُت الغزايل ذلك يف كتابو )

وىو  ،الشك ابلربىانكافة اخللق إال التصديق وتطهَت القلب عن الريب و   ألنو ال غلب على ،من فروض الكفاايت..
 ن كان الإلعقائد واجبة والشك غَت مستحيل و الشكوك يف أصول ا إن إزالةو فرض عُت يف حق من اعًتاه الشك إلزالتو 

ة الشبهة فيهم قد يثور مبتدع و يتصدى إلغواء أىل احلق إبفاض، و ان مهمة يف الدينالدعوة ابلربىيقع إال يف األقل و 
 (. 43يعارض إغواءه ابلتقبيح وال ؽلكن ذلك إال هبذا العلم)فالبد شلن يقاوم  و 

بو، بل حكمو كحكم ارئة، لذلك ال يكلف الناس مجيعاً مور الطللنوازل واأل فعلم الكالم عند الغزايل ىو علم
و بل طالع عليو والتمرس أبدلتيعا ابإلأو علم ال ػلتاجو سائر اخللق ويف كل وقت، فال يطالب الناس مج أي صناعة

 .ودفعاً للشبهات عنهاعقائدىا مة وحراسة بو بعض العلماء رفعا للحرج عن األينبغي أن يشتغل 
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ك حصر مهمتو يف دفع احلرص عن التقليل من أعلية الدليل الكالمي لذل يشددالغزايل على ذلك فإن  بناءً 
ذلك يف العنصر  حيث وضحناشخاص حرمي على علم الكالم إال لبعض األالشبهات، ويؤكد ذلك إطالقة حكم الت

 السابق. 

ػلكم على علم الكالم عدة أحكام سلتلفة، فهو واجب كفائي، وحرام، وواجب  الغزايل نواجلدير ابلذكر أ
موقفًا متناقضًا سلتلفًا غاية حكام منفردة بعيداً عن صلتها دبا قبلها وما بعدىا من كالم لوجدان قرأان تلك األ وعيٍت، ول

 فاتوأنو يصرح مرة ابلتحرمي لشدة ضرره على عوام اخللق وكثرة آ ختالف، ولكن من خالل الفهم جلملة كالمو صلداإل
شخص سبكنت البدعة منو ومل الة خاصة للم عن حفهو يتك العيينمو ابلواجب ، وعندما وصف تعلاليت ذكرانىا سابقاً 

 ن يزيلها ويعيد الطمأنينة لنفسو إال دبمارسة نوع من الكالم وما ىو من جنس أدلة ادلتكلمُت، فهي حالة قليلةيستطع أ
 كفائي  ال طريق الكالم فهو يف حقو واجب عيٍت، أما وصف الكالم أبنو واجبالوقوع لشخص ليس أمامو أي طريق إ

دفع الوسواس والشبهات وقمع ادلبتدعة  أن ىذا العلم ليس من مهمتو إال   فهو الغالب يف عباراتو، ألن الغزايل يرى
، ، ويستغٌت عنها مجهور العلماءاخللق وال ينتفع هبا عوام الناس ليها سائرعقيدة وىي مهمة دفاعية ال ػلتاج إوحراسة ال

ن ػلرروا أدلة ادلتكلمُت ازم، وغلب على بعض العلماء أن يتمرسوا بعلم الكالم وأاجل ابإلؽلان فكل الناس ال يطالبون إال  
أكثر من مكان والدواء ال حلفظ العقيدة ورد الشبهات عنها إذا وقعت، فعلم الكالم دواء ال غذاء كما وصفو الغزايل يف 

صلده بوضوح من خالل ما ذكره  ، وتفصيل تلك احلاالت(44)ال ادلريض، وىذه ىي حقيقة الواجب الكفائيػلتاجو إ
 : طوائف أربعحُت قسم الناس إىل  (االقتصاد يف االعتقاد)يف كتابو 

العرب، فهؤالء مؤمنون حقًا  أبجالفإؽلاانً بسيطاً من غَت تعقيد أدلة وبراىُت كإؽلان من سبق  آمنت األوىل:
 بل غلب أن يًتكوا وحاذلم فال يتعرض ذلم. ال ينبغي أن تشوش عليهم عقائدىم، ف

فهؤالء أيضاً ال جدوى من استخدام الكالم معهم،  كالكفرة وادلبتدعة  مل تتبع احلق ومالت عنوطائفة  الثانية:
  بل إن الكالم ال يزيد أمثال ىؤالء إال تعصباً وبعداً عن احلق. 

شكاالت بعض الشكوك يف العقيدة، وبعض اإل ذكياء ابلفطرة، الذين وقعت يف نفوسهمبعض األ الثالثة:
 حوذلا، فهؤالء غلب التلطف معهم والرفق هبم يف العالج حىت سباط ىذه الشكوك وتزول الشبهات. 

لوا، فهؤالء أيضًا غلب أن يرفق هبم حىت يستمالوا إىل احلق ويرشدوا إىل طائفة من األذكياء الذين ض الرابعة:
فالكالم إذن ؽلكن أن يستخدم مع الفرقتُت الثالثة والرابعة إذا ما وجد  بية يف نفوسهم،من غَت إاثرة العص اذلدى وذلك

 (.45معلم ابرع خبَت دبداواة النفوس وأمراض القلوب)
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هيد ذبري رلرى ادلقدمات، سب اذباىاتثالثة أن الغزايل حدد طبيعة الكالم من خالل  يتضح من ىذا التقسيم
ادلسلمُت بل لطائفة منهم ن علم الكالم من ادلهمات يف الدين، وسبهيد اثن يف بيان أنو ليس مهمًا جلميع أول يف بيان أ

 (. 46عيان)نو من فرض الكفاايت ال من فرض األوسبهيد اثلث يف بيان أ سلصوصُت،

حق أكثر الناس، إال  الغزايل ال ػلرم علم الكالم ربرؽلاً مطلقاً، بل يرى أنو حرام يفنرى أن وبناء على ما تقدم 
ينبغي أن يكون كالطيب احلاذق يف استعمال )لذلك شب و ادلتكلم ابلطبيب فقال: أنو قد يكون واجباً كفائياً أو عينياً، 

 (. 47()ر احلاجةالدواء اخلطر إذ ال يضعو إال يف موضعو، وذلك يف وقت احلاجة وعلى قد

أنو  مالزمو يف بداية حياتو العلمية، لكنو أدرك بعد ذلكىذا ىو موقف الغزايل من علم الكالم وىو قد كان 
قد يصاب هبا البعض  مراض اليتوذلك حسب األ و وسيلة لالستقرار لدى بعض الناسليس غاية يف حد ذاتو، وإظلا ى

  وىو التصوفخر، قد يكونوا من العامة أو من شبو اخلاصة، ومن ىنا أضاف مدعمًا طبيًا ابمتياز أالدون البعض اآل
 وىل. السلوكي ابلدرجة األ

ال يتوجو إىل ادلقلد القاصرة فطرتو، وال إىل ضعيف العقل الذي أخذ عقيدتو  فعلم الكالم أذن حسب رأىو
 وا مؤمنُت أو مبتدعُت أو كفرية.ص دبا ىم ذو فطنة وذكاء سواء أكانالباطلة بتقليد أو مساع، بل يتوجو إىل اخلوا

  مة: ــاتــاخل 

 من خالل ما مت عرضو وربليلو ؽلكن لنا أن نسجل بعض النتائج خلص إليها البحث. 

سوفاً، وأنتهى صوفياً، حيث ، وجاىد فيلحياتو الفكرية فقيهاً، وصار أصولياً، وأضحى متكلماً  ابتدأ الغزايل .1
أن يكون مغرقًا لآلخرين غرق  عن ابلبحر الغريق، وعوضا ـ(ــــىـ478،أبو ادلعايل اجلويين)ستاذه وصفو أ

 ىو يف ذاتو. 
 أن التغَت الدائم يف فكره زايل يف سلتلف مراحل حياتو الفكرية، حيثل ىم  الغالبحث عن اليقُت شك   أن .2

ما ىو إال تطور ألسلوب البحث عن اليقُت، وهبذا ادلعٌت لن تكون التحوالت والتقلبات سوى عوارض 
ن تلونو ىذا بُت ادلذاىب وعدم ية يف أتليف الغزايل الفكري، بل إضرورية شكلت بدورىا العناصر اجلوىر 

 مة فكره. وعظ تويعبقر استقراره على قول واحد طوال حياتو قد ػلسب أنو مظهراً من مظاىر 
أن ما ورد عن العلماء من السلف واحملدثُت من نصوص تناىض علم الكالم زلمولة على من استخدم ىذا  .3

ب بوا جانب العقل وتركوا الكتاين غل  ىواء والبدع الذيقة الفالسفة، وعلى طريقة أىل األالعلم على طر 
سبيل الكفاية ـ للرد على غلو ادلبتدعة  طالق، بل إنو  قد يتحتم ـ علىالسنة، وليس النهي الوارد على اإلو 

 وضلوىم، وهبذا يعلم ادلذموم من علم الكالم والواجب منو. 
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بُت الغزايل أن علم الكالم لو دور زلدود ال يتعداه وىو الدفاع عن العقيدة ضد خصومها، وعالج بعض  .4
م بقدر معُت ويف حدود الشبهات اليت ربدث لفئة معينة من الناس، ومن مث يرى الغزايل أن يؤخذ الكال

 ، كما يؤخذ الدواء لعالج ادلرض. معينة
وإزالتها عن  يف إاثرة الشبهات وربريك العقائدولو فائدة، فضرره يتجلى  علم الكالم عند الغزايل لو ضرر .5

توىل على قلب ادلتكلم فاذلوى والتعصب وبغض اخلصوم يس صميم، ويف أتكيد اعتقاد ادلبتدعةاجلزم والت
أما منفعتو فتظهر يف نوع واحد وىو حراسة العقيدة على العوام  إدراك احلق والتسليم بو، وؽلنعو من

ضعيف يستفزه جدل ادلبتدع وإن كان فاسداً وحفظها عن تشويش ادلبتدعة أبنواع اجلدل، فإن العامي 
 ومعارضة الفاسد ابلفاسد تدفعو. 

فمرة  و واجب كفائي، وحرام، وواجب عيٍت،فهمام الغزايل ػلكم على علم الكالم عدة أحكام سلتلفة، اإل .6
يصرح ابلتحرمي لشدة ضرره على عوام اخللق وكثرة آفاتو، ومرة واجب عيٍت يف حالة خاصة لشخص 

ومرة واجب   ال دبمارسة نوع من الكالم،يزيلها، ويعد الطمأنينة لنفسو، ومل يستطع أن  وسبكنت البدعة من
عة وحراسة دليس من مهمتو إال دفع الوساوس والشبهات، وقمع ادلبتكفائي ألن الغزايل يرى أن ىذا العلم 

 العقيدة وىي مهمة دفاعية ال ػلتاج إليها سائر اخللق. 

يتضمن الدفاع عن العقيدة ابحلجج العقلية، ن علم الكالم علم ذلك ؽلكننا القول من وجهة نظران إختامًا ل
اخلالفة ومسألة القدر( وعوامل خارجية تتجلى يف احتكاك ) وقد ارتبط ظهوره أبحداث سياسية وتطورات اجتماعية

حتم على ادلتكلمُت النهوض للحفاظ على  الذي ءالشيىو ت ودايانت وثقافات أخرى، ادلسلمُت بشعوب وحضارا
ة سالم دبنهج عقلي، إضافالدفاع عن عقيدة اإل حض الشبهات ادلثارة حوذلا، وقد متسالمة العقائد اإلؽلانية وإثباهتا ود

إىل االستناد إىل النقل واالعتماد على الكتاب والسنة، ونظراً ألعلية ىذا العلم والدور الذي لعبو يف فًتة أوجو حىت ع د 
ادلثال علم أصول الدين والفقو األكرب وقد اصطلح على تسميتو بعدة أمساء منها على سبيل  من أىم العلوم اإلسالمية،

 الفقو(.يف مقابل الفقو األصغر)

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

ــاذل ــوامـ  : اتــقــيلــوالتع شـ
 -م1059ولد يف مدينة طوس يف خراسان،الغزايل: أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد  .1

، بداية اذلداية، درس مبادئ العلوم يف بلده، ومن مؤلفاتو جواىر القرآن ـ(ــــى505 –م  1111ـ/ـــى450
 (.94-93، بريوت، ص1،ط2)موسوعة أعالم الفلسفة، جالبسيط، الوسيط احمليط ابلبسيط 
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 . 19، صم2011، 1السعودية، ط،  دار ادلنهاج، 1، مجالغزايل: إحياء علوم الدين .2
ومشا  ، ولد بقربة وسيبع من أعمال فاراب اجلمهورية تركستانالفارايب: أبو نصر دمحم بن طرخان الفارايب .3

 مبادئ آراء أىل ادلدينة الفاضلة واجلمع رأي احلكمُت أفالطون وأرسطو أحصاء العلوم.فارس، ومن مؤلفاتو: 
 (.941، صم2000مكتبة مدبويل،، 1، ط2)عبد ادلنعم موسوعة الفلسفة والفالسفة، ج

 .86، صم1996، بَتوت، 1،طإحصاء العلوم: الفارايب  .4
: ىو األمام العالمة القاضي عضد الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن ركن الدين بن عبد عضد الدين اإلجيي .5

درس علوم متعددة،  م(1281ـ: ــى680يف أقصى بالد فارس، )الغفار بن أمحد االغلي ولد يف بلده إييج 
 الفقو وادلنطق وعلم الكالم، ومن مؤلفاتو، عيون اجلواىر، هبجة التوحيد، إشراف التواريخ.(

 .31ص دار اجليل، بريوت،، 1، ط3، جادلواقف: عضد الدين اإلجيي  .6
وتويف يف القاىرة مصر  م1332 بن خلدون ولد يف تونس عام ) ىو عبد الرمحن بن دمحم ابن خلدون: .7

، وىو من أسرة أندلسية ومن أىم مؤلفاتو: ادلقدمة وكتاب العرب والديوان، ادلبتدأ واخلرب، ) عبد ادلنعم 1414
 (45، ص1احلنفي، موسوعة الفلسفة والفالسفة، ج

 .511د.ط، د.ت، ص دار الشعب، ادلقدمة ،ابن خلدون  .8
 .11، صم1997لم للماليني، بريوت، د.ط، دار الع، مذاىب االسالميُت: عبد الرمحن بدوي .9

 .14، صم1995مكتبة وىبة، القاىرة، ، 2،طالفرق الكالمية اإلسالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب.10
                                                                                                     21.3، صم2007شبكة الفكر، ط، ، خالصة علم الكالم ،عبد اذلادي الفضلي.11
، وعبد الرمحن بدوي: مذاىب اإلسالميُت، 15، صالفرق الكالمية اإلسالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب.12

 .12ص
رأس أقسام الفلسفة جبامعات  م(1994-1930)يد كفر الغنيمي شرقية ، من موالالتفتازاين: ىو أبو الوفا .13

عدة، ومن مؤلفاتو" ابن سبعُت( ابن عطاء هللا ، واالنسان والكون يف اإلسالم، ادلدخل إىل التصرف ) عبد 
 (. 397ادلنعم احلنفي: موسوعة الفلسفة والفالسفة، ص

 .16ص، الفرق الكالمية اإلسالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب.14
 .51-49، صم 2008مكتبة االجنلو، د.ط، ، علم الكالم ومدارسة، فيصل بدير عون.15
، دار الكتاب ادلصري، ترمجة: دمحم يوسف موسى وصاحبيو، العقيدة والشريعة يف االسالم: جولد تسيهر.16

 . 114، صم1946القاىرة، 
 . 126، صم1909القاىرة، ، 3، جطبقات الشافعية الكربى: عبد الوىاب السبكي .17
مكتبة ، علي سامي النشار، تعليق: صون ادلنطق والكالم عن فٍت ادلنطق والكالم: جالل الدين السيوطي.18

 . 96، د.ط، ص1ط اخلاجني، مصر،
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، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم: طاش كربه زاد.19
 . 26، ص2ج  م.1985

، م1988، 2سوسنة ديلفد، دار ادلنتظر، بريوت، ط: ربقيق: طبقات ادلعتزلة: أمحد بن حيي ادلرتضى .20
 . 125 – 124ص

 . 26، ص2، ج مفتاح السعادة: طاش كربي زاد.21
 . 87، صم1985، 2عامل الكتب، بريوت، ط،  موسى دمحم علي، ربقيق وتعليق: قواعد العقائد: الغزايل .22

 .111:2و 95:1اقي يف ادلغٍت ، والعر 267:13*رواه العسقالين يف فتح الباري 
، دار 3) مدخل لدراسة الالىوت اجلديد وجدل العلم والدين( جعلم الكالم اجلديد: عبد اجلبار الرفاعي.23

 . 15 – 14م، ص2116، 1ط التنوير ، تونس،
، 2، طإدارة القرآن والعلوم االسالمية، ابكستان ادلدخل إىل دراسة علم الكالم،: حسن الشافعي .24

 . 36م، ص2111
 . 11: اآلية سورة اجملادلة.25
، م1،1997دار اجلبل، بريوت، ط، عبد الرمحن عمرية، ربقيق: 1، مجدلواقف: اعضد الدين اإلجيي.26

 . 41-41ص
 . 118، صالفرق الكالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب .27
 . 97، ص1، مج إحياء علوم الدين: لغزايلا .28
، د.ط، د.ت، دار ادلنهاج، أنس دمحم عدانن الشرقاوي، عٌت بو:  االعتقاداالقتصاد يف ،أبو حامد الغزايل .29

 8ص: 
،  م1967دار االندلس، بريوت، ، 7، ربقيق : مجيل صليبا وكامل عياد، طادلنقذ من الضالل: الغزايل .30

 8ص
 .  19 -18، ص1، مجاحياء علوم الدين:  الغزايل.31
 . 83، ص1، مجإحياء علوم الدين: لغزايلا.32
، م1990، 1، تعليق وقراءة وزبريج حديث: زلمود بيجو، طفيصل التفرقة بُت االسالم والزندقة: لغزايلا.33

 . 78ص
 . 88، صم1992، 2دار ادلعارف، ط، نظرات يف فكر الغزايل: عامر النجار .34
 .86، مح، ص إحياء علوم الدين: ابو حامد الغزايل .35
 . 69، اآليةسورة العنكبوت .36
 . 51، ص1، مجإحياء علوم الدين: الغزايل.37
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 . 79-78، ص صدر نفسو: ادلالغزايل.38
 42من أراد االطالع على تفاصيل االمور السبعة يراجع: الغزايل: إجلام العوام عن علم الكالم، ص .39
 . 63، صادلنقذ من الظالل: الغزايل .40
 . 16، صاالقتصاد يف االعتقاد:  الغزايل.41
، د. ت، 1، طدار الكتاب الثقافية، الكويت، عبد الرمحن بدوي: ربقيق: فضائح الباطنية: الغزايل.42

 . 93ص
 8، ص: االقتصاد يف االعتقاد، أبو حامد الغزايل .43
، موقف االمام الغزايل من علم الكالم ويليو أتمالت كالمية يف كتاب ادلنقذ من الظالليراجع: سعيد فودة:  .44

وما بعدىا،  89وما بعدىا، وعامر النجار: نظرات يف فكر الغزايل، ص 76، صم2009دار الفتح، ،1ط
، فريق البحث يف 1وسعيد البوسكالوي: قضااي يف علم الكالم، سلسلة الندوات واالايم الدراسية، رقم 
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 ا. بعدى

 . 75 -74،  صاالقتصاد يف االعتقاد:  الغزايل.45
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