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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ةــــــــدمـاملق

 ، سيدنا حممد وعلي آله أشرف املرسلني، والصالة والسالم علي  رب العاملني  احلمد هللا
  وأصحابه ومن اتبع هديه إيل يوم الدين

  دــــا بعـــأم 
 – ٤٥٠دور اإلمام أيب حامد الغزايل حجة اإلسالم ( ببيانيتعلق  فإن هذا البحث

) ، يف نقد التأويل الباطين لدي الباطنية ومواجهته ، وذلك من خالل ما قام  ـه ٥٠٥
به من مناقشة هلذا التأويل الباطين يف عدد من كتبه ، وخباصة يف كتابه الشهري( فضائح 

   . ) ١ ( ( املنقذ من الضالل )الباطنية ) وكتابه األشهر

، حيث استوعب قد كان اإلمام الغزايل صاحب عقل مفكر وبصرية نافذة ف
املشكالت اليت عاصرها ابتداء من أصوهلا العقائدية والتارخيية واالجتماعية ، واختذ لنفسه 

  ،منهجا يقوم على االشتغال باألمراض األساسية اليت خنرت يف داخل اتمع اإلسالمي. 

وقد أدرك رمحه اهللا يف تشخيص هذه األمراض أثر التراث الذي تسلمه جيله من 
األجيال السابقة والذي تكمن فيه جذور االحنرافات القائمة وأصول اإلصالح املنشود. 
فراح يبحث عما كان أصيال إسالميا مث أصابه االحنراف وما مل يكن أصيال من اإلسالم ، 

ص الغزايل أكداس التراث العقائدي واالجتماعي الذي بل وفد إليه من اخلارج  مث حم
تناثرت أجزاؤه بني املذاهب الفقهية والفرق الصوفية واملذاهب الفلسفية والباطنية ، 
واجتهد يف إبعاد الغريب الضار واستبقاء األصيل النافع مث تنقيته من التشويه والتحوير 

  مي . الذي حلق به خالل املسرية التارخيية للفكر اإلسال
                                                

هذا البحث هو يف األصل حبث قد شاركت به يف املؤمتر الدويل الرابع لقسم الفلسفة بكلية اآلداب   )١ ( 
م ، والذي كان بعنوان (  ٢٠١٧يف إبريل  جامعة القاهرة  باالشتراك مع الس األعلى للثقافة 

  فلسفة التأويل : آفاقها واجتاهاا )
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وخالل هذه احملاولة ، مل يتردد الغزايل من أن يهوى مبعوله على ما كان دخيال ،  
وأن جيتهد يف اجتثاثه وتنقية الفكر اإلسالمي منه ولو كانت مرتلته يف أرقى حمافل املثقفني 
ودور العلم . وهذا ما فعله بالنسبة لألفكار الباطنية والفلسفية اليت تسللت إىل احلياة 

ة يف ركاب العلوم الطبيعية والرياضيات والترمجة ، كذلك مل يتردد من انتشال ما الفكري
رآه أصيال صائبا وإن هان أمره بني الناس وهذا ما فعله بالنسبة للتصوف الذي آل أمره 
منذ زمن إىل الشكلية واالنزواء يف زوايا عوام الدراويش . وبعد ذلك كله أقام الغزايل 

بناء فكريا عقائديا وتربويا استطاع من خالله إحياء علوم الدين  من األجزاء املنتقاة 
  . ) ١ (ودفعها لتسري مرة ثانية يف شرايني اتمع الذي عاصره 

وقد فعل الغزايل هذا بعد أن قام مبواجهة الفلسفات الغازية واملعادية لإلسالم 
ا تأثري ضار وهدام يف واملتمثلة  يف الفلسفة اليونانية والفلسفة الباطنية واليت كان هل

جماالت العقيدة واألخالق يف األفراد واتمعات على السواء فقام برد الناس إىل اإلميان 
بالعقيدة واالعتماد على  مصادر الدين األصيلة، ودعا إىل االستقامة يف األخالق، ولذلك 

التعليم تعددت ميادين النهوض واإلصالح اليت قام ا : يف الفكر والعقل والعلم و
والتربية والتهذيب ، وخباصة قيامه مبقاومة التيارات الفكرية املنحرفة ومناقشتها مناقشة 

  علمية موضوعية، وتفنيدها تفنيداً قوياً وبيان خروجها عن اإلسالم ، 
فمن خالل الرجوع إيل عصر الغزايل يتبني لنا أن الرجل قد أدى مهمة متميزة يف 

إن  األمة اإلسالمية كانت مصابة مبا يشبه اهلزمية العقلية و تاريخ الفكر اإلسالمي، حيث 
النفسية أمام النحل املنشقة، و الفرق اهلدامة، و الفلسفات الوافدة، و البدع الفكرية 
احملدثة، و مل يكن ذلك لقوة هذه األفكار الغازية، بل لضعف أسلحة املدافعني عن العقيدة 

                                                
راجع تفصيل ذلك لدي د ماجد عرسان الكيالين : هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت   )١ ( 

م ، وص  ١٩٩٩ – ـه ١٤٢٠مكتبة دار االستقامة الطبعة الثانية  ١٠٣ – ١٠٢القدس ص
  م ١٩٩٥ – ـه ١٤١٦العاملي للفكر اإلسالمي  من طبعة املعهد ١١٧ – ١١٦
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لعقلية والنفسية شكا يف الدين، وضعفا يف اليقني، اإلسالمية. وقد أمثرت هذه اهلزمية ا 
واضطرابا يف السياسة، وفسادا يف االجتماع، أشاعه أتباع  واحنالال يف األخالق،

وبينهما حلف ظاهر، واتصال خفي، وتعاون مشبوه،  ، الفلسفة، ودعاة الباطنية
ومألوا كتبهم فالفالسفة مهدوا للباطنية بتأويلهم احملكمات بل القطعيات يف الدين، 

  ،  ( إخوان الصفا ) خصوصا يف رسائلالرموز وباإلشارات و
والباطنية كانوا يبحثون عن أنصارهم يف طالب الفلسفة، ويف بقايا 

فنفقت سوق الباطنية وهبت رحيهم ونصت جتارم، واجتمع حوهلم أناس الوثنيني:.
ن الذين كانوا سببا يف بدوافع خمتلفة وأغراض شىت، ومنهم من دفعه إليهم أخذ الثأر م

ذهاب دولتهم وملكهم، ومنهم من دفعه بغض الدولة العباسية القائمة، وما يعانونه من 
ظلم وحيف يف ظلها ـ والباطنية هم الذين يعملون ضدها وينتصبون هلا ـ ومنهم من 
دفعه الرغبة يف األسرار والغوامض، ومنهم من دفعه إليهم رد فعل ضد الظاهرية 

التمسك بالقشور واإلحلاح عليها إحلاحا زائدا، وإنكار كل ما زاد عليها، السائدة، و
وكثري منهم اندفع وراء إشباع الرغبات والتهام اللذات اليت ميكن منها الباطنية وال ميكن 
منها غريهم، ومنهم من دفعه الغضب ألهل البيت والتشيع هلم، وكانت الباطنية تنشر 

  دعوا بامسهم وتدعو إليهم. 
ومهما اختلفت الدوافع واألغراض فقد كسبت الباطنية شيعا وأنصارا، وأصبحت 
مؤسسة سرية يرهب جانبها وختشى غائلتها، حىت أصبحت يف زمن قريب قوة حتسب هلا 
احلكومات اإلسالمية الكبرية احلساب الكبري، وظلت منها مدة طويلة يف تعب عظيم 

ء احلكومات صرعى اإلرهاب، واغتيال وعناء كبري، وأضحى كثري من رجاالا ووزرا
  ؛  ، وفخر امللك نفوس كان غناؤها لإلسالم عظيما، كنظام امللك الطوسي

حىت أتى على املسلمني حني من الدهر، وال يعرف العامل منهم أو الوزير أو القائد 
كان امليدان يف  قدوإذا نام يف الليل هل يصبح ساملا أم يكون فريسة أحد اإلرهابيني ، 

حاجة إىل فارس مقتدر مدرب، يعرف كيف يقاتل يف حلبة الفكر، مسلح مبثل أسلحة 
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املهامجني، قادر على أن حيارب خصومه مبثل ما حياربونه به، السيف بالسيف والرمح  
بالرمح، شجاع ال يتهيب خوض معركة، وال يرهب خصما مهما عال صيته، وكان ذلك 

   . ) ١ ( ر األعلى، ليسد الثغرة، وميأل الفراغ، هو أبا حامد الغزايلالفارس الذي أعده القد

  وقد اعترف بذلك القدماء و املعاصرون :
يقول عن الغزايل إنه : ( حجة  تاج الدين السبكيجند العالمة  : فمن القدماء

اإلسالم وحمجة الدين اليت يتوصل ا إىل دار السالم ،جامع أشتات العلوم واملربز يف 
املنقول منها واملفهوم  ،جرت األئمة قبله بشأو ومل تقع منه بالغاية وال وقف عند مطلب 

غ مبلغ وراءه مطلب ألصحاب النهاية والبداية  حىت أمخل من القرناء كل خصم بل
السهام وأمخد من نريان البدع كل ما ال تستطيع أيدي االدين مسها  ، كان رضي اهللا 
عنه ضرغاما إال أن األسود تتضاءل بني يديه وتتوارى وبدرا متاما إال أن هداه يشرق 
ارا وبشرا من اخللق ولكنه الطود العظيم وبعض اخللق لكل مثل ما بعض احلجر الدر 

لناس إىل رد فرية الفالسفة أحوج من الظلماء ملصابيح السماء وأفقر من النظيم ،جاء وا
اجلدباء إىل قطرات املاء فلم يزل يناضل عن الدين احلنيفي جبالد مقاله وحيمى حوزة 
الدين وال يلطخ بدم املعتدين حد  نصاله حىت أصبح الدين وثيق العرى وانكشفت 

   . ) ٢ ( غياهب الشبهات وما كانت إال حديثا مفترى)
احلاجة إىل  يذكر الشيخ  أبو احلسن الندوي حتت عنوان : ومن املعاصرين :
وقد تواضعت على إضعافه  - العامل اإلسالمي يف القرن اخلامسأن شخصية قوية جديدة : 

الفلسفة والباطنية، وأحدثتا تبلبال فكريا؛ جيره إىل اإلحلاد يف العقيدة، والتدهور يف 
                                                

والغزايل ١٣٣/١٤٠ص ١راجع رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم للشيخ أيب احلسن الندوي ج   )١ ( 
، دار الوفاء للطبع والنشر والتوزيع  ٢٢،  ٢٠بني مادحيه وناقديه للدكتور يوسف حممد ص 

  م ١٩٩١ –ه  ١٤١١الطبعة الثانية 
 -، دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع  ١٩٣/ص٦طبقات الشافعية الكربى، ج  )٢ ( 

  . د.عبد الفتاح حممد احللو ، حتقيق: د. حممود حممد الطناحي٢هـ، الطبعة: ط١٤١٣
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يف السياسة ـ كان يف حاجة ملحة إىل شخصية قوية جديدة ترد األخالق، واالضطراب  
إليه اإلميان بالعقيدة، واالعتماد على مصادر الدين األصيلة، واالستقامة يف األخالق، 
وينتج اإلنتاج اجلديد الذي تكسد معه سوق الباطنية وتركد رحيها، وتعرض اإلسالم 

   . نيةعرضا عقليا مجيال تدحض معه حجج الفالسفة والباط

وكان البد هلذه الشخصية أن تكون جامعة بني العلوم العقلية والنقلية، هلا يف كل 
منهما قدم راسخة وباع طويل ونظر نافذ، وتكون عقلية كبرية تناهض فالسفة اليونان 
وقادة الفكر يف العامل، جتري معهم يف رهان واحد، وتستطيع أن تدون كثريا من العلوم 

ل فيهما كلمتها، وجتمع إىل ذلك كله من املواهب العلمية والكفاية تدوينا جديدا، وتقو
العقلية اإلميان القوي الراسخ الذي اكتسبه هذا الرجل بدراسته وتأمالته، وإخالصه 
وجهاده يف سبيل الوصول إىل املعرفة واليقني، ويستطيع بكل ذلك أن ينفخ يف اتمع 

ق العامل اإلسالمي ـ وهو يف أشد حاجة اإلسالمي روحا جديدا وحياة جديدة. لقد رز
وأدق ساعة ـ هذه الشخصية الفذة، يف منتصف القرن اخلامس اهلجري: هي شخصية 

   . ) ١ ( الغزايل

نشأ الغزايل يف عصر تعددت فيه النحل واملدارس العقلية، وتصارعت فيه  فقد
االجتاهات الفكرية والدينية، داخل الساحة اإلسالمية، ووجد نفسه أمام حبر جلي من 
اختالفات املذاهب والتيارات، متالطم األمواج، عميق القاع، فلم يقف موقف املتفرج، 

وال عمق القاع، وال كثرة من غرق من قبل، ممن ومل يرعه سعة البحر، وال شدة املوج، 
اختالف اخللق  يذكر يف كتابه ( املنقذ من الضالل ) أنمل حيسن الغوص والسباحة، حيث 

وتباين الطرق ، حبر  املذاهب ، على كثرة الفرق يف األديان وامللل ، مث اختالف األئمة يف
ومل أزل يف عنفوان شبايب ( وريعان عميق غرق فيه األكثرون ، وما جنا منه إال األقلون ، 

عمري ) ، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إىل اآلن ، وقد أناف السن على 
                                                

  ١٤٤ص  ١راجع رجال الفكر والدعوة للعالمة الندوي ج   )١ ( 
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  ضوور ، ال خاجلَس ضوخ تهاخلمسني ، أقتحم جلّة هذا البحر العميق ، وأخوض غَمر
كل اجلبان احلذور ، وأتوغل يف كل مظلمة ، وأتـهجم على كل مشكلة ، وأتفحم 

أسرار مذهب كل طائفة ؛ ألميز بني  ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف
محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع ، ال أغادر باطنيا إال وأحب أن أطلع على باطنيته، وال 
ظاهرياً إال وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته ، وال زنديقا معطال إال وأجتسس وراءه للتنبه 

  .  ) ١ ( تعطيله وزندقتهألسباب جرأته يف 
وقد تواضعت على  -العامل اإلسالمي يف القرن اخلامس اهلجري وهكذا كان 

إضعافه الفلسفة والباطنية، وأحدثتا تبلبال فكريا؛ جيره إىل اإلحلاد يف العقيدة، والتدهور 
كان يف حاجة ملحة إىل شخصية قوية جديدة  - يف األخالق، واالضطراب يف السياسة 

مصادر الدين األصيلة، واالستقامة يف األخالق، ترد إليه اإلميان بالعقيدة، واالعتماد على 
وينتج اإلنتاج اجلديد الذي تكسد معه سوق الباطنية وتركد رحيها، وتعرض اإلسالم 

  عرضا عقليا مجيال تدحض معه حجج الفالسفة والباطنية، 

وكان البد هلذه الشخصية أن تكون جامعة بني العلوم العقلية والنقلية، هلا يف كل 
راسخة وباع طويل ونظر نافذ، وتكون عقلية كبرية تناهض فالسفة اليونان منهما قدم 

وقادة الفكر يف العامل، جتري معهم يف رهان واحد، وتستطيع أن تدون كثريا من العلوم 
تدوينا جديدا، وتقول فيهما كلمتها، وجتمع إىل ذلك كله من املواهب العلمية والكفاية 

ذي اكتسبه هذا الرجل بدراسته وتأمالته، وإخالصه العقلية اإلميان القوي الراسخ ال
وجهاده يف سبيل الوصول إىل املعرفة واليقني، ويستطيع بكل ذلك أن ينفخ يف اتمع 

  اإلسالمي روحا جديدا وحياة جديدة. 
                                                

اإلمام الدكتور عبد احلليم حممود دار املعارف حتقيق   ٣٢٩ - ٣٢٨راجع املنقذ من الضالل  ص   )١ ( 
  ٨٠ – ٧٨م ، واملنقذ من الضالل واملوصل إيل ذي العزة واجلالل ص  ١٩٨٥مبصر الطبعة الثانية 

، حققه وقدم له د مجيل صليبا ود كامل عياد ، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 
  ه ١٤١٦ –م  ١٩٩٦
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لقد رزق العامل اإلسالمي ـ وهو يف أشد حاجة وأدق ساعة ـ هذه الشخصية  
جري: هي شخصية الغزايل ، حيث كانت الباطنية الفذة، يف منتصف القرن اخلامس اهل

فعظم شأا تتسرب إىل اتمع وتنفث مسومها فيه، وكانت هلا اإلغراءات املادية القوية، 
ومل يكن يف العامل اإلسالمي يف يف عصره ، واستهووا كثريا من الشبان ومن طلبة العلم ، 
أسرارها، ونقض ما تبين عليه آخر القرن اخلامس أحد أجدر بالرد عليها، والكشف عن 

دعوا من الغزايل جلمعه بني التضلع من الفلسفة والوقوف على لب التصوف وعلم 
الباطن، والتصافه بالغوص يف حقائق األشياء، والتعمق يف العلوم، وتلك بضاعة الباطنية 

  . ) ١ ( اليت تتبجح ا،

  دواعي قيام الغزايل بالرد علي الباطنية : 
 ول يف كتابه املنقذ من الضالل :ـالغزايل إليهم ودخل عليهم حيث يقوهنا أقبل 

وكان قد نبغت نابغة التعليمية ، وشاع بني اخللق حتدثهم مبعرفة معىن األمور من جهة  «
اإلمام املعصوم القائم باحلق ، فعن يل أن أحبث يف مقاالم ، ألطّلع على ما يف كنانتهم. مث 
اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة اخلالفة ، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة 

مدافعته وصار ذلك مستحثاً من خارج ، ضميمة للباعث من الباطن  مذهبهم. فلم يسعين
، فابتدأت بطلب كتبهم ومجع مقاالم. وكذلك قد بلغين بعض كلمام املستحدثة اليت 
ولدتـها خواطر أهل العصر ، ال على املنهاج املعهود من سلفهم. فجمعت تلك 

أنكر  واستوفيت اجلواب عنها ، حىت الكلمات ، ورتبتها ترتيباً حمكماً مقارناً للتحقيق ،
يعجزون  بعض أهل احلق مين مبالغيت يف تقرير حجتهم، فقال: هذا سعي هلم ، فإم كانوا

إياها . وهذا اإلنكار  عن نصرة مذهبهم مبثل هذه الشبهات لوال حتقيقك هلا ، وترتيبك
هللا ) ، تصنيفه يف من وجه حق ، فقد أنكر أمحد بن حنبل على احلارث احملاسيب ( رمحهما ا

الرد على املعتزلة ؛ فقال احلارث: الرد على البدعة فرض فقال أمحد: نعم ، ولكن 
                                                

  ١٧٣،   ١٤٤ص  ١لدعوة يف اإلسالم  ج راجع رجال الفكر وا  )١ ( 
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حكيت شبهتهم أوالً مث أجبت عنها ؛ فبم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ،  
  وال يلتفت إىل اجلواب ، أو ينظر يف اجلواب وال يفهم كنهه؟ 

حق ، ولكن يف شبهة مل تنتشر  حنبل ذكره أمحد بن مث يعقب الغزايل بقوله : وما
ومل تشتهر. فأما إذا انتشرت ، فاجلواب عنها واجب وال ميكن اجلواب عنها إال بعد 
احلكاية. نعم ، ينبغي أن ال يتكلف هلم شبهة مل  يتكلفوها  ؛ ومل أتكلف أنا ذلك ، بل 

 ، بعد أن كان قد التحق املختلفني إيل كنت قد مسعت تلك الشبهة من واحد من أصحايب
تصانيف املصنفني يف الرد عليهم ،  م ؛ وانتحل مذهبهم ، وحكى أم يضحكون على

بأنـهم مل يفهموا بعد حجتهم. مث ذكر تلك احلجة وحكاها عنهم ، فلم أرض لنفسي أن 
 –وإن مسعتها  -يظن يف الغفلة عن أصل حجتهم ، فلذلك أوردا ، وال أن يظن يب أين 

  . ) ١ ( أفهمها فلذلك قررامل 
فقد اخذ الغزايل يف تصنيف كتاب يف الرد على الباطنية مشتمل على الكشف عن 
بدعهم وضالالم وفنون مكرهم واحتياهلم ووجه استدراجهم عوام اخللق وجهاهلم 

وانسالهلم عن ربقة اإلسالم وانسالخهم  وإيضاح غوائلهم يف تلبيسهم وخداعهم
  ،  واخنالعهم وإبراز فضائحهم وقبائحهم مبا يفضي إىل هتك أستارهم وكشف أغوارهم

حيث يذكر الغزايل أنه قد خرجت االوامر الشريفة املقدسة النبوية املستظهرية 
م باإلشارة إليه يف تصنيف كتاب يف الرد على الباطنية مشتمل على الكشف عن بدعه

وضالالم وفنون مكرهم واحتياهلم ووجه استدراجهم عوام اخللق وجهاهلم وإيضاح 
غوائلهم يف تلبيسهم وخداعهم وانسالهلم عن ربقة اإلسالم وانسالخهم واخنالعهم 
وإبراز فضائحهم وقبائحهم مبا يفضي إىل هتك أستارهم وكشف أغوارهم فكانت املفاحتة 

هر نعمة اجابت قبل الدعاء ولبت قبل النداء وإن كانت باالستخدام يف هذا املهم يف الظا
                                                

وحتقيق د مجيل صليبا ،   ٣٦٤ - ٣٦٣راجع املنقذ من الضالل: حتقيق  د عبد احلليم حممود ص   )١ ( 
  ١٩٢،  راجع رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم  ص   ١١٩ – ١١٨ص 
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يف احلقيقة ضالة كنت أنشدها وبغية كنت أقصدها فرأيت االمتثال حتما واملسارعة إىل  
االرتسام حزما وكيف ال أسارع اليه وان الحظت جانب اآلمر ألفيته أمرا مبلغه زعيم 

وجب طاعته خالق اخللق رب األمة وشرف الدين ومنشؤه مالذ األمم أمري املؤمنني وم
العاملني إذ قال اهللا تعاىل ( أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ) وإن التفت 
إىل املأمور به فهو ذب عن احلق املبني ونضال دون حجة الدين وقطع لدابر امللحدين وإن 

عة إىل رجعت إىل نفسي وقد شرفت باخلطاب به من بني سائر العاملني رأيت املسار
اإلذعان واالمتثال يف حقي من فروض األعيان إذ يقل على بسيط األرض من يستقل يف 
قواعد العقائد بإقامة احلجة والربهان حبيث يرقيها من حضيض الظن واحلسبان إىل يفاع 
القطع واالستيقان فانه اخلطب اجلسيم واألمر العظيم الذي ال تستقل بأعيانه بضاعة 

بأركانه إال من ختصص باملعضلة الزباء ملا جنم يف أصول الديانات من الفقهاء وال يضطلع 
واختلط مبسالك األوائل من الفالسفة واحلكماء فمن بواطن غيهم كان ، األهواء 

استمداد هؤالء فإم بني مذاهب الثنوية والفالسفة يترددون وحول حدود املنطق يف 
صمه ملا تقدر على قمعه وخصمه ويف جمادالم يدندنون ، ولقد طال تفتيشي عن شبه خ

  مثل ذلك أنشد : 
ــه     ــن لتوقيــــ ــر  لكــــ ــر ال للشــــ ــت الشــــ  عرفــــ

ــه        ــع فيـــ ــاس يقـــ ــن النـــ ــر مـــ ــرف الشـــ ــن ال يعـــ  ومـــ

     
تظاهرت علي أسباب اإلجياب واإللزام واستقبلت وينتهي الغزايل إيل أنه قد ( 

وبادرت إىل االمتثال واالرتسام وانتدبت لتصنيف هذا الكتاب  وااللتزاماآليت باالعتناق 
مبنيا على عشرة ابواب سائال من اهللا سبحانه التوفيق لشاكله والصواب ومسيته ( فضائح 

  . ) ١ () الباطنية وفضائل املستظهرية ) واهللا تعاىل املوفق إلمتام هذه النية
ومعين ذلك أن الداعي األهم الذي محل الغزايل علي تأليف هذا الكتاب هو ما 

                                                
، مؤسسة   ٤ – ٣ة صفحراجع فضائح الباطنية لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل   )١ ( 
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رآه من استفحال أمر الباطنية ، وبث دعاة اإلمساعيلية من قبل الدولة الفاطمية يف مصر  
  للدعوة إيل اخلليفة الفاطمي ( املستنصر باهللا ) ضد اخلليفة العباسي ( املستظهر باهللا )

استهدف من هذا الكتاب هدفني : إظهار فضائح الباطنية ،  وهلذا فإن الغزايل قد 
وهو أمر يتعلق بالعقيدة ، وبيان فضائل املستظهرية ، أي خالفة املستظهر باهللا العباسي ، 

(  ـ) وهو أمر يتعلق بالسياسة ، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب ب ـه ٥١٢( ت 
  ) املستظهري ) يف ( فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية 

فالغزايل يف ردوده علي الباطنية اليت بدأها بكتابنا هذا ، إمنا قصد أو قصد له أن 
يناضل الباطنية من حيث املذهب ، كما كان أمراء السالجقة يكافحوا من حيث 
السلطان السياسي ، وكان الغزايل علي وعي تام خبطر الباطنية علي اإلسالم ، وهلذا كان 

  . ) ١ ( متحمسا هجومه عليهم عنيفا خملصا

  منهج الغزايل يف الرد علي الباطنية من خالل كتابه  فضائح الباطنية : 
وقد حدد لنا الغزايل منهجه الذي استنهجه يف هذا الكتاب بأنه سيحلل آراءهم ، 
ويستقرئ ما وراءها بأسلوب الغوص والتحقيق والتعميق إيل أقصي الغايات ، حيث 

تلف منهجه باإلضافة إىل املعىن غوصا وحتقيقا وتساهال يذكر أن الكالم يف التصانيف خي
وتزويقا وباإلضافة إىل اللفظ إطنابا وإسهابا واختصارا واجيازا وباإلضافة إىل املقصد 

، ولكل واحد من األقسام فائدة وآفةمقامات وتقليال فهذه ثالثة تكثريا وتطويال واقتصارا 
وأما املقام االول فالغرض يف الغوص والتحقيق والتعمق يف أسرار املعاين إىل اقصى 
الغايات التوقي من إزراء احملققني وقدح الغواصني فام إذا تأملوه فلم يصادفوه على 
مطابقة أوضاع اجلدال وموافقة حدود املنطق عند النظار استركوا عمل املصنف واستغثوا 

يف سلك العوام ولكن  واالخنراطلتقاعد عن شأو التحقيق يف الكالم كالمه واعتقدوا فيه ا
                                                

راجع بالتفصيل التصدير العام الذي قدمه  د عبد الرمحن بدوي لكتاب فضائح الباطنية ص ح وما   )١ ( 
  بعدها
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له آفة وهي قلة جدواه وفائدته يف حق األكثرين فإن الكالم إذا كان على ذوق املراء  
واجلدال ال على مساق اخلطاب املقنع مل يستقل بدركه إال الغواصون ومل يتفطن ملغاصاته 

واالقتصار على فن من الكالم يستحسن يف إال احملققون وأما سلوك مسلك التساهل 
املخاطبات ففائدته أن يستلذ وقعه يف األمساع وال تكل عن فهمه والتفطن ملقاصده أكثر 
الطباع وحيصل به اإلقناع لكل ذي حجى وفطنة وان مل يكن متبحرا يف العلوم ، وهذا 

عي القدح الفن من جوالب املدح واإلطراء ولكن من الظاهريني وآفته أنه من دوا
واإلزراء ولكن من الغواصني ، فرأيت أن أسلك املسلك املقتصد بني الطرفني وال أخلى 
الكتاب عن أمور برهانية يتفطن هلا احملققون وال عن كلمات إقناعية يستفيد منها 
املتومهون فان احلاجة إىل هذا الكتاب عامة يف حق اخلواص والعوام وشاملة مجيع 

م وهذا هو األقرب إىل املنهج القومي فلطاملا قيل كال طريف قصد الطبقات من أهل االسال
  . ) ١ ( األمور ذميم

  وقد قسم الغزايل كتابه ( فضائح الباطنية ) إيل عشرة أبواب : 

  الباب األول يف اإلعراب عن املنهج الذي استنهجته يف سياق هذا الكتاب 

الباب الثاين يف بيان ألقام والكشف عن السبب الباعث هلم على نصب هذه 
  الدعوة املضلة 

غترار الباب الثالث يف بيان درجات حيلهم يف التلبيس والكشف عن سبب اال
  حبيلهم مع ظهور فسادها 

  الباب الرابع يف نقل مذهبهم مجلة وتفصيال 

ستدالهلم باألمور العددية وفيه الباب اخلامس يف تأويالم لظواهر القرآن وا
فصالن الفصل األول يف تأويلهم للظواهر والفصل الثاين يف استدالالم باألعداد 

                                                
  ٨ – ٧راجع فضائح الباطنية للغزايل ص   )١ ( 
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  واحلروف  

الباب السادس يف إيراد أدلتهم العقيلة على نصرة مذهبهم والكشف عن 
  تلبيسام اليت زوقوها بزعمهم يف معرض الربهان على إبطال النظر العقلي 

  الباب السابع يف إبطال استدالهلم بالنص على نصب االمام املعصوم 

  الباب الثامن يف مقتضى فتوى الشرع يف حقهم من التكفري والتخطئة وسفك الدم 
الباب التاسع يف إقامة الربهان الفقهي الشرعي على أن اإلمام احلق يف عصرنا هذا 

  هو اإلمام املستظهر باهللا حرس اهللا ظالله 

  العاشر يف الوظائف الدينية اليت باملواظبة عليها يدوم استحقاق اإلمامة  الباب

وانتهي إيل القول بأن هذه ترمجة األبواب واهللا املستعان على سلوك جادة احلق 
  . ) ١ ( واستنهاج مسلك الصدق

ويهمنا هنا يف هذا البحث أن نشري إيل أن الغزايل قد خصص الباب األول يف 
  اإلعراب عن املنهج الذي استنهجه يف سياق هذا الكتاب ، والذي سبق ان أشرنا إليه ، 

وخصص الباب الثاين يف بيان ألقاب الباطنية ، والكشف عن السبب الباعث هلم  
  على نصب هذه الدعوة املضلة ، 

يف الفصل األول من هذا الباب ألقام اليت تداولتها األلسنة على  حيث يذكر
اختالف األعصار واألزمنة وهي عشرة ألقاب الباطنية والقرامطة والقرمطية واخلرمية 
  واحلرمدينية واإلمساعيلية والسبعية والبابكية واحملمرة والتعليمية وبني أن لكل لقب سببا ، 

  م :علي بيان لقبني هلهنا ونقتصر 

                                                
  . ٦  - ٥صفحة  ١فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
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  :الذي اشتهروا به ، وهو الباطنية : األول  
حيث يذكر الغزايل أم قد لقبوا بذلك اللقب لدعواهم أن لظواهر القرآن 
واألخبار بواطن جترى يف الظواهر جمرى اللب من القشر وأا بصورها توهم عند اجلهال 

ئق معينة وأن األغبياء صورا جلية وهي عند العقالء واألذكياء رموز وإشارات إىل حقا
من تقاعد عقله عن الغوص على اخلفايا واألسرار والبواطن واألغوار وقنع بظواهرها 
مسارعا إىل االغترار كان حتت األواصر واألغالل معىن باألوزار واألثقال وأرادوا ب 
األغالل التكليفات الشرعية فإن من ارتقى إىل علم الباطن احنط عنه التكليف واستراح 

  اك يق ىق يف ىف يث ّٰ :  وهم املرادون بقوله تعاىلمن أعبائه 

ورمبا موهوا باالستشهاد عليه بقوهلم إن اجلهال املنكرين للباطن هم  . ) ١ ( ِّ لكمك

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ّٰ :  الذين اريدوا بقوله تعاىل
  .  ) ٢ ( ِّ يت

  : إيل أن غرضهم األقصى يتمثل يف إبطال الشرائع الغزايل وينتهي 

 انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على احلكم بدعوى الباطن فإم إذا
على حسب ما يوجب االنسالخ عن قواعد الدين إذا سقطت الثقة مبوجب االلفاظ 

  . ) ٣ ( الصرحية فال يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه

ولقبوا ا نسبة هلم إىل حاصل مذهبهم  وأما اللقب الثاين فإم مسوا باخلرمية
وزبدته فانه راجع إىل طي بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن املتعبدين وتسليط 

                                                
  . ١٥٧سورة األعراف :   )١ ( 
  . ١٣ سورة احلديد :  )٢ ( 
  . ١٢ – ١١صفحة  ١فضائح الباطنية جزء   )٣ ( 
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الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من املباحات واحملرمات وخرم  
ته ويهتز املستلذ املستطاب الذي يرتاح االنسان اليه مبشاهد يءلفظ اعجمي ينبئ عن الش

لرؤيته وقد كان هذا لقبا للمزدكية وهم اهل اإلباحة من اوس الذين نبغوا يف ايام قباذ 
وأباحوا النساء وان كن من احملارم وأحلوا كل حمظور وكانوا يسمون خرمدينية فهؤالء 
ايضا لقبوا ا ملشاتهم اياهم يف اخر املذهب وان خالفوهم يف املقدمات وسوابق احليل 

   . ) ١ ( االستدراجيف 

وينتهي الغزايل بعد كالم طويل إيل أنه  ينبغي أن يعرف االنسان ان رتبة هذه 
الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضالل ، إذ ال جند فرقة ينقض مذهبها بنفس 
املذهب سوى هذه إذ مذهبها إبطال النظر وتغيري االلفاظ عن موضوعاا بدعوى الرموز 

ان ينطلق به لسام اما نظر أو نقل : اما النظر فقد ابطلوه وأما اللفظ  وكل ما يتصور
  فقد جوز ان يراد باللفظ غري موضوعه فال يبقى هلم معتصم

فإن قيل فهذا ينقلب عليكم فأنتم جتوزون ايضا تأويل الظواهر كما اولتم آية  
يارا يف التأويل وهو أن االستواء وخرب الرتول وغريمها قلنا ما ابعد هذا القلب فإن لنا مع

ما دل نظر العقل ودليله على بطالن ظاهره علمنا ضرورة أن املراد غري ذلك بشرط ان 
يكون اللفظ مناسبا له بطريق التجوز واالستعارة فقد دل الدليل على بطالن االستواء 
والرتول فإن ذلك من صفات احلوادث فحمل على االستيالء وهو مناسب للغة واما 

النشر واجلنة والنار فليس يف العقل دليل على إبطاله وال مناسبة بني االلفاظ احلشر و
الواردة فيه وبني املعىن الذي اولوه عليه حىت يقال انه املراد بل التأويل يف تكذيب حمض 

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب ّٰ  : فأي مناسبة بني قوله
 ِّ يق ىق يف ىف يث ىث نث ّٰ : وقوله ، ِّ  مس خس حس جس مخ جخ

                                                
  . ١٤صفحة  ١فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
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 وبني ما اعتقدوه من اتصال اجلواهر الروحانية باألمور ِّ رن مم ّٰ :  إىل قوله

الروحانية العقلية اليت ال مدخل فيها للمحسوسات فإن جاز أن يكذب صاحب املعجزة 
الذي ال  ذه التأويالت اليت مل ختطر قط ببال من مسعها فلم ال جيوز تكذيب معصومكم

معجزة له بتأويله على امور ليس ختطر بباهلم ملصلحة أو ملسيس حاجة فإن غاية لفظه 
التصريح والقسم وهذه األلفاظ يف القرآن صرحية ومؤيدة بالقسم وزعموا ان ذلك ذكر 

  . ) ١ (ملصلحة واملراد غري ما سبق إىل األفهام منها وهذا ال خملص عنه 

الث يف بيان درجات حيلهم يف التلبيس والكشف وقد خصص الغزايل الباب الث 
عن سبب اإلغترار حبيلهم مع ظهور فسادها ، ويهمنا هنا ان نشري إيل أن الباب اخلامس 
قد خصصه يف عرض تأويالم لظواهر القرآن ونقدها واستدالهلم باألمور العددية وفيه 

  فصالن : 
  يف تأويلهم للظواهر        : الفصل األول 

  . ) ٢ ( يف استدالالم باألعداد واحلروف: الثاين والفصل 

  
    

                                                
  . ٥٣ – ٥٢، ص  ١فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
  . ٥صفحة  ١راجع املصدر السابق  جزء   )٢ ( 

٧٦٨



      
 ١٧ 

  ل األولـــــالفص 
  رــــم للظواهـــيف تأويله

: ام ملا عجزوا عن صرف اخللق عن القرآن  والقول الوجيز يف تأويلهم للظواهر
والسنة صرفوهم عن املراد ما إىل خماريق زخرفوها واستفادوا مبا انتزعوه من نفوسهم 
من مقتضى األلفاظ إبطال معاين اشرع ومبا زخرفوه من التأويالت تنفيذ انقيادهم 

مل حيظوا مبواالة املوالني  للمبايعة واملواالة وام لو صرحوا بالنفي احملض والتكذيب ارد
  .وكانوا اول املقصودين املقتولني 

مث حكي الغزايل نبذة من تأويالم لنستدل ا على خمازيهم فقد قالوا كل ما ورد 
من الظواهر يف التكاليف واحلشر والنشر واألمور اإلهلية فكلها أمثلة ورموز إىل بواطن 

املستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة  اما الشرعيات فمعىن اجلنابة عندهم مبادرة
استحقاقه ومعىن الغسل جتديد العهد على فعل ذلك وجمامعة البهيمة معناها عندهم معاجلة 
من ال عهد عليه ومل يؤد شيئا من صدقة النجوى وهي مائة وتسعة عشر درمها عندهم 

مىت وجب القتل  فلذلك اوجب الشرع القتل على الفاعل واملفعول به واال فالبهيمة
عليها والزنا هو القاء نطفة العلم الباطن يف نفس من مل يسبق معه عقد العهد االحتالم هو 
ان يسبق لسانه إىل إفشاء السر يف غري حمله فعليه الغسل اي جتديد املعاهدة الطهور هو 
التربي والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى مبايعة االمام الصيام هو االمساك عن 

السر الكعبة هي النيب والباب علي الصفا هو النيب واملروة علي وامليقات هو كشف 
االساس والتلبية إجابة الداعي والطواف بالبيت سبعا هو الطواف مبحمد إىل متام األئمة 
السبعة والصلوات اخلمس أدلة على االصول االربعة وعلى االمام فالفجر دليل السابق 

  .ليل لألساس واملغرب دليل الناطق والعشاء دليل اإلمام والظهر دليل التايل والعصر د

وكذلك زعموا أن احملرمات عبارة عن ذوي الشر من الرجال وقد تعبدنا 
فأما املعاد ،  باجتنام كما أن العبادات عبارة عن االخيار األبرار الذين أمرنا باتباعهم

التكاليف فاا موظفة على فزعم بعضهم أن النار واالغالل عبارة عن األوامر اليت هي 
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اجلهال بعلم الباطن فما داموا مستمرين عليها فهم معذبون فإذا نالوا علم الباطن وضعت  
عنهم أغالل التكاليف وسعدوا باخلالص عنها واخذوا يؤولون كل لفظ ورد يف القرآن 

ذى ا والسنة فقالوا أار من لنب أي معادن الدين العلم الباطن يرتضع ا أهلها ويتغ
تغذيا تدوم ا حياته اللطيفة فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من املعلم كما ان 
حياة اجلسم الكثيف بارتضاع اللنب من ثدي االم و أار من مخر هو العلم الظاهر و أار 

  من عسل مصفى هو علم الباطن املأخوذ من احلجج واألئمة 

قالوا : الطوفان معناه طوفان العلم اغرق به أما املعجزات فقد أولوا مجيعها و
املتمسكون بالسنة والسفينة حرزه الذي حتصن به من استجاب لدعوته ونار إبراهيم 
عبارة عن غضب منرود ال عن النار احلقيقية وذبح إسحاق معناه اخذ العهد عليه عصا 

بحر افتراق موسى حجته اليت تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه ال اخلشب انفالق ال
علم موسى فيهم على أقسام والبحر هو العامل والغمام الذي أظلهم معناه االمام الذي 
نصبه موسى إلرشادهم وإفاضة العلم عليهم اجلراد والقمل والضفادع هي سؤاالت 
موسى وإلزاماته اليت سلطت عليهم واملن والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة 

  تسبيح اجلبال معناه تسبيح رجال شداد يف الدين راسخني يف اليقني هو املراد بالسلوى 

مث يذكر أم زعموا أن اجلن الذي ملكهم سليمان بن داود هم باطنية ذلك 
الزمان والشياطني هم الظاهرية الذي كلفوا باألعمال الشاقة ، وأن عيسى له أب من 

م بل استفاد العلم من اهللا بغري حيث الظاهر وإمنا أراد باألب اإلمام إذ مل يكن له إما
واسطة ، وزعموا لعنهم اهللا أن أباه يوسف النجار وان كالمه يف املهد اطالعه يف مهد 
القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غريه بعد الوفاة واخلالص من القالب إحياء 

ه االعمى معناه املوتى من عيسى معناه االحياء حبياة العلم عن موت اجلهل الباطن وابراؤ
عن عمي الضالل وبرص الكفر ببصرية احلق املبني ابليس وآدم عبارة عن أيب بكر وعلي 
إذ امر أبوبكر بالسجود لعلي والطاعة له فأىب واستكرب الدجال زعموا انه أبو بكر وكان 
اعور إذ مل يبصر اال بعني الظاهر دون عني الباطن ويأجوج ومأجوج هم اهل الظاهر ، 
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الغزايل إيل القول بأن هذا من هذيام يف التأويالت حكيناها ليضحك منها ونعوذ  وينتهي 
  . ) ١ ( باهللا من صرعة الغافل وكبوة اجلاهل

  مسالك الغزايل يف الرد علي تأويالت الباطنية :
مث يقول الغزايل : ولسنا نسلك يف الرد عليهم اال مبسالك ثالثة : إبطال ومعارضة 

  .وحتقيق 

فهو أن يقال مب عرفتم أن املراد من هذه  :اإلبطال املسلك األول وهو أما 
األلفاظ ما ذكرمت فإن اخذمتوه من نظر العقل فهو عندكم باطل وان مسعتموه من لفظ 
االمام املعصوم فلفظه ليس بأشد تصرحيا من هذه األلفاظ اليت أولتموها فلعل مراده أمر 

فزعم ان املراد آخر اشد بطونا من الباطن الذي ذكرمتوه ولكنه جاوز الظاهر بدرجة 
باجلبال الرجال فما املراد بالرجال لعل املراد به امر آخر واملراد بالشياطني اهل الظاهر 
فما اهل الظاهر واملراد باللنب العلم فما معىن العلم فإن قلت العلم والرجال اهل الظاهر 

ني فأنت صرحية يف مقتضياا بوضع اللغة ان كنت ناظرا بالعني العوراء إىل أحد اجلانب
العينني فإن الرجال ظاهر وعميت  بإحدىأبصرت  ألنكاملراد إذا بالدجال فإنه أعور 

بالعني االخرى الناظرة إىل اجلبال واا ايضا ظاهر فإن قلت ميكن ان يكىن باجلبال عن 
  الرجال قلنا وميكن ان يكىن بالرجال عن غريهم 

الرجال فليرتل معىن  وهكذا يف كل فن و إذا نزل تسبيح اجلبال على تسبيح
على اجلبال فإن  ِّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ  الرجال يف قوله تعاىل

املناسبة قائمة من اجلانبني مث إذا نزل اجلبال على الرجال ونزل الرجال أيضا على غريه 
أمكن ترتيل ذلك الباطن الثالث على رابع وتسلسل إىل حد يبطل التفاهم و التفهيم وال 

  .ميكن التحكم بأن احلائز الرتبة الثانية دون الثالثة أو الثالثة دون الرابعة 
                                                

  . ٥٨ – ٥٥صفحة  ١فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
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وهو أن يتناول مجيع األخبار على  :معارضة الفاسد بالفاسد : لك الثاين املس 
نقيض مذهبهم مثال يقال قوله ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة أى ال يدخل العقل دماغا 
فيه التصديق باملعصوم وقوله إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا أى إذا نكح 

درن الصحبة مباء العلم وصفاء العمل بعد أن يعفرها  الباطين بنت أحدكم فليغسلها عن
بتراب اإلذالل أو يقول قائل النكاح ال ينعقد بغري شهود ووىل وأما قوله كل نكاح ال 
حيضره أربعة فهو سفاح معناه أن كل اعتقاد مل يشهد له احللفاء األربعة أبو بكر وعمر 

دي عدل أي ال وقاع إال بذكر وعثمان وعلي فهو باطل وقوله ال نكاح إال بويل وشاه
وأنثيني إىل غري ذلك من الترهات واملقصود من ذكر هذا القدر معارضة الفاسد بالفاسد 
وتعريف الطريق يف فتح هذا الباب حىت إذا اهتديت إليه مل تعجز عن ترتيل كل لفظة من 

 قوله كتاب أو سنة على نقيض معتقدهم فإن زعموا أنكم أنزلتم الصورة على املعصوم يف
ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة فأي مناسبة بينهما قلت وأنتم نزلتم الثعبان على الربهان 
واألب يف حق عيسى على اإلمام واللنب على العلم يف أار اللنب يف اجلنة واجلن على 
الباطنية والشياطني على الظاهرية واجلبال على الرجال فما املناسبة فإن قلت الربهان 

الشبه كما يقضم الثعبان غريه واإلمام يفيد الوجود العلمي كما يفيد األب يقضم 
الوجود الشخصي واللنب يغذي الشخص كما يغذي العلم الروح واجلن باطن كالباطنية 
فيقال هلم فاذا اكتفيتم ذا القدر من املشاركة فلم خيلق اهللا شيئني إال وبينهما مشاركة 

على اإلمام الن الصورة مثال ال روح فيها كما أن االمام يف وصف ما فإنا نزلنا الصورة 
عندكم معصوم وال معجزة له والدماغ مسكن العقل كما ان البيت مسكن العاقل 
وامللك شئ روحاين كما أن العقل كذلك فثبت أن املراد بقوله ال تدخل املالئكة بيتا فيه 

ام فإذا عرفت هذا فخذ كل صورة معناه ال يدخل العقل دماغا فيه اعتقادا عصمة اإلم
لفظ ذكروه وخذ ما تريده واطلب منهما املشاركة بوجه ما وتأوله عليه فيكون دليال 
مبوجب قوهلم كما عرفتك يف املناسبة بني امللك والعقل والدماغ والبيت والصورة 
واإلمام وإذا انفتح لك الباب اطلعت على وجه حيلهم يف التلبيس برتع موجبات 
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دير اهلوسات بدال عنها للتوصل إىل إبطال الشرع  ، وهذا القدر كاف يف األلفاظ وتق 
  . ) ١ ( إبطال تأويلهم

أن تقول هذه البواطن والتأويالت اليت ذكرمتوها  التحقيق وهو: املسلك الثالث 
لو ساحمناكم أا صحيحة فما حكمها يف الشرع أجيب إخفاؤها أم جيب إفشاؤها فإن 
قلتم جيب إفشاؤها إىل كل أحد قلنا فلم كتمها حممد صلى اهللا عليه وسلم فلم يذكر 

حد من هذا شيئا من ذلك للصحابة ولعامة اخللق حىت درج ذلك العصر ومل يكن أل
 يم  ىم مم ّٰ :  اجلنس خرب ، وكيف استجاز كتمان دين اهللا وقد قال تعاىل

تنبها على أن الدين ال حيل كتمانه وإن زعموا أنه جيب إخفاؤه فنقول ما  ِّ جن
أوجب الرسول صلى اهللا عليه وسلم إخفاؤه من سر الدين كيف حل لكم إفشاؤه 
واجلناية يف السر باإلفشاء ممن اطلع عليه من أعظم اجلنايات فلوال أن صاحب الشرع 

رار ملا أخفاها وملا كرر هذه الظواهر عرف سرا عظيما ومصلحة كلية يف إخفاء هذه األس
على أمساع اخللق وملا تكررت يف كلمات القرآن صفة اجلنة والنار بألفاظ صرحية مع 
علمه بأن الناس يفهمون منه خالف الباطن الذي هو حق ويعتقدون هذه الظواهر اليت ال 

هل مبعىن الكالم إذ حقيقة هلا فإن نسبتموه إىل اجلهل مبا فهمه اخللق منه فهو نسبة إىل اجل
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم قطعا أن اخللق ليس يفهمون من قوله وظل ممدود 
وماء مسكوب وفاكهة كثرية إال املفهوم منه يف اللغة فكذا سائر األلفاظ مث مع علمه 
بذلك كان يؤكده عليهم بالتكرير والقسم ومل يفش إليهم الباطن الذي ذكرمتوه لعلمه 

سر اهللا املكتوم فلم أفشيتم هذا السر وخرقتم هذا احلجاب وهل هذا إال خروج عن  بأنه
الدين وخمالفة لصاحب الشرع وهدم جلميع ما أسسه إن سلم لكم جدال أن ما ذكرمتوه 
من الباطن حق عند اهللا وهذا ال خمرج هلم عنه فإن قيل هذا سر ال جيوز إفشاؤه إىل عوام 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن حق النيب أن يفشيه إىل  اخللق فلهذا مل يفشه رسول
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سوسه الذي هو وصية وخليفته من بعده وقد أفشاه إىل علي دون غريه قلنا وعلي هل  
أفشاه إىل غري سوسه وخليفته أم ال ، فإن مل يفشه إال إىل سوسه و كذا سوس سوسه 

العوام حىت تناطقوا به وخليفة خليفته إىل اآلن فكيف انتهى إىل هؤالء اجلهال من 
وشحنت التصانيف حبكايته وتداولته األلسنة فال بد أن يقال إن واحدا من اخللفاء عصى 
وأفشى السر إىل غري أهله فانتشر وعندهم أم معصومون ال يتصور عليهم العصيان فإن 
 قيل السوس ال يذكره إال مع من تعاهده عليه قلنا وما الذي منع الرسول من أن يعاهد
ويذكره إن كان جيوز إفشاؤه مع العهد فإن قيل لعله عاهد وذكر ولكن مل ينقل ألجل 
العهد الذي أخذ ممن أفشى إليه قلنا ومل انتشر ذلك فيكم وأئمتكم ال يظهرون ذلك إال 
مع من أخذ العهد عليه وما الذي عصم عهد أولئك دون عهد هؤالء مث يقال إذا جاز 

هد يتصور نقضه فهل يتصور أن يفشيه إىل من يعلم اإلمام إفشاء هذا السر بالعهد فالع
املعصوم أنه ال ينقضه أو يكفى أن يظنه بفراسته و اجتهاده واستدالله باألمارات فإن قلتم 
ال جيوز إال إىل من علم اإلمام املعصوم أنه ال ينقضه بتعريف من جهة اهللا فكيف انتشرت 

ال ممن مسع فإما ان يكون املبلغ ناقصا للعهد أو مل هذه األسرار إىل كافة اخللق ومل تنتشر ا
يعاهد أصال ويف احدمها نسبة املعصوم إىل اجلهل ويف االخر نسبته إىل املعصية وال سبيل 
إىل واحد منهما عندهم وان زعمتم أنه حيل اإلفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة يف 

ففي هذا نقض اصل مذهبهم الم املأخوذ عليه عهده انه ال ينقصه استدالال باألمارات 
 اخلطأزعموا انه ال جيوز اتباع أدلة العقل ونظره الن العقالء خمتلفون يف النظر ففيه خطر 

فكيف حكموا بالفراسة واالمارة اليت اخلطأ أغلب عليها من الصواب ويف ذلك إفشاء 
الفقهيات سر الدين وهو أعظم االشياء خطرا وقد منعوا التمسك بالظن واالجتهاد يف 

اليت هي حكم بني اخللق على سبيل التوسط يف اخلصومات مث ردوا افشاء سر الدين إىل 
  . اخلياالت والفراسات

وهذا مسلك متني يتفطن له الذكي ويتبجح به املشتغل بعلوم الشرع إذ يتيقن 
قطعا  قطعا ان القائل قائالن قائل يقول ال باطن هلذه الظواهر وال تأويل هلا فالتأويل باطل
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وقائل ينقدح له ان ذلك ميكن ان يكون كنايات عن بواطن مل يأذن اهللا لرسول اهللا صلى  
اهللا عليه وسلم بان يصرح بالبواطن بل ألزمه النطق بالظواهر فصار النطق بالباطن حراما 
باطال وفجورا حمظورا ومراغمة لواضع الشرع وهذه التأسيسة باالتفاق فليس اهل 

د بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيالء الشهوات على اخللق عصرنا مع بعد العه
وإعراض الكافة عن امور الدين أطوع للحق وال اقبل للسر وال آمن عليه وال أحرى 
بفهمه واالنتفاع به من أهل عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه األسرار 

م أفواه الناطقني عن اللهج ا والتأويالت ان كان هلا حقيقة فقد أقفل امساعهم عنها وأجل
ولنا يف رسول اهللا أسوة حسنة يف قوله وفعله فال نقول اال ما قال وال نظهر اال ما يظهر 
ونسكت عما سكت عنه ويف االفعال حنافظ على العبادات بل على التهجد والنوافل 

وال  وأنواع ااهدات ونعلم ان ما مل يستغن عنه صاحب الشرع فنحن ال نستغين عنه
ننخدع بقول احلمقى إن نفوسنا اذا صفت بعلم الباطن استغنينا عن االعمال الظاهرة بل 
نستهزئ ذا القائل املغرور ونقول له يا مسكني أتعتقد ان نفسك اصغي وأزكي من 

  نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد كان يقوم ليال يصلى حىت تنتفخ قدماه 

األحوال وقصرت أدلة عقولنا مثال عن درك ضاللك  لكنا نقول إذا أخذنا بأسوأ
وجهلك وعن االحاطة بصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنا نرى بدائه عقولنا 
تقضي بأن اخلسران يف زمرة حممد صلى اهللا عليه وسلم وموافقته والقناعة مبا رضي هو 

  ،بل لنفسه اوىل من الفوز معك أيها املخذول اجلاهل بل املعتوه املخ

وينتهي الغزايل إيل القول : فلينظر االن املنصف يف آخر هذا وأوله فآخره يقنع 
العوام بل العجائز وأوله يفيد الربهان احلقيقي لكل حمقق آنس بعلوم الشرع وناهيك 

  . ) ١ ( بكالم ينتفع به كافة اخللق على اختالف طبقام يف العلم واجلهل

                                                
  . ٦٦ – ٦٢صفحة  ١فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
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  يـل الثانـــالفص 
  روفـــداد واحلــتدالهلم باألعــي اسـف

يذكر الغزايل أن هذا فن من اجلهالة اختصت به هذه الفرقة من بني الفرق فإن 
طوائف الضالل مع انشعاب كالمهم وانتشار طرقهم يف نظم الشبهات مل تتطلخ طائفة 
منهم ذا اجلنس واستركوها وعلم عوامهم وجهاهلم بالضرورة بطالا فاجتووها 

يتمسك والغيب بكل ايهام يتزلزل  يءهؤالء وال غرو فالغريق بكل ش وتشبث ا
ويتشكك وحنن نذكر شيئا يسريا منه ليشكر الناظر فيه ربه على سالمة العقل واعتدال 

، املزاج وصحة الفطرة فإن االخنداع مبثل ذلك ال ينبعث اال من العته واخلبل يف العقل 
فقد قالوا ان الثقب على رأس اآلدمي سبعة والسموات سبعة  واالرضون سبع والنجوم 
سبعة أعين السيارة وأيام االسبوع سبعة فهذا يدل على أن دور األئمة يتم بسبعة وزعموا 
ان الطبائع اربع وان فصول السنة اربعة فهذا يدل على االصول االربعة وهي السابق 

  واألساس اإلمامان  والتايل اإلآلهان والناطق

وزعموا ان الربوج اثنا عشر فتدل على احلجج االثىن عشر كما نقلناه يف مذهبهم 
ورمبا استثاروا من شكل احليوانات دالالت فقالوا اآلدمي على شكل حروف حممد فان 
رأسه مثل ميم ويداه مبسوطتان كاحلاء وعجزه ك امليم ورجاله ك الدال وذا اجلنس 

كل الطيور والبهائم ورمبا تأولوا من احلروف واعدادها فقالوا قد قال يتكلمون على ش
النيب صلى اهللا عليه وسلم امرت ان أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها 

وزعموا أن ،  عصموا مين دمائهم وامواهلم اال حبقها قيل وما حقها قال معرفة حدودها
ان ال إله اال اهللا اربع كلمات وسبعة فصول وهي  حدودها معرفة اسرار حروفها وهي

قطع ال إله اال اهللا وثالثة جواهر فإن ال حرف يبقى إله و إال اهللا فهي ثالثة جواهر 
واجلملة اثنا عشر حرفا وزعموا ان الكلمات االربع دالة على املدبرين العلوين السابق 

ته على الروحانيات فأما على والتايل واملدبرين السفليني الناطق واالساس هذه دالل
اجلسمانيات فاا الطبائع االربع واما اجلواهر الثالثة فدالة على جربيل وميكائيل 
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وإسرافيل من الروحانيات ومن اجلسمانيات على الطول والعرض والعمق إذ ا ترى  
االجسام والفصول السبعة تدل من الروحانيات على االنبياء السبعة ومن اجلسمانيات 

ى الكواكب السبعة ألنه لو األنبياء السبعة ملا اختلفت الشرائع كما أنه لوال الكواكب عل
السبعة ملا اختلفت األزمنة واحلروف االثنا عشر تدل على احلجج االثىن عشر ( ويف 
اجلسمانيات على الربوج االثىن عشر ) وهكذا تصرفوا يف قول حممد رسول اهللا ويف 

برزوا ضروبا من احلماقات تضحك اانني فضال عن احلروف ويف اوائل السور وأ
العقالء وناهيك خزيا بطائفة هذا منهج استدالهلم ولسنا نكثر حكاية هذا اجلنس عنهم 

وهذا فن يعرف بضرورة العقل بطالنه فال حيتاج ، اكتفاء ذا القدر يف تعريف خمازيهم 
  .إىل ابطاله 

  نهم مسلكني : مطالبة ومعارضةاال انا نعلمك يف افحام الغيب واملعاند م
فهو أن يقال ومن أين عرفتم هذه الدالالت ولو حكم االنسان ا  : أما املطالبة

حلكم على نفسه بانه من سوء مزاجه أثار عليه االخالط فأورث اضغاث األحالم وقد 
اضلكم اهللا إىل هذا احلد حىت مل يستحيوا منها أعرفتم صحتها بضرورة العقل أو نظر أو 
مساع من إمامكم املعصوم فإن ادعيتم الضرورة باهتم عقولكم واخترعتم مث مل تسلموا من 
معارض يدعى انه عرف بالضرورة بطالنه مث يكون مقامه من تعارض احلق بالفاسد مقام 
من يعارض الفاسد بالفاسد ، وان عرفتم بنظر العقل فنظر العقل عندكم باطل الختالف 

قتم به فأفيدونا وجه النظر وسياقه وما به االستدالل على هذه العقالء يف نظرهم وإن صد
احلماقات وان عرفتم ذلك من قول اإلمام املعصوم فبينوا ان الناقل عنه معصوم أو بلغ 
الناقلون عنه حد التواتر مث صححوا ان اإلمام املعصوم ال خيطئ مث بينوا انه يستحيل ان 

احلماقات وهو يعلم بطالا كما زعمتم أن يفهم ما يعرف بطالنه فلعله خدعكم ذه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم خدع اخللق بصفة اجلنة والنار ومبا حيكي عن األنبياء من إحياء 

 يءاملوتى وقلب العصا ثعبانا وقد كذب يف مجيعها وذكرها مع علمه بأا مل يكن منها ش
تفهيم الظواهر ويعلم ام  وان الناس يفهمون منها على القطع ظواهرها وانه كان يقصد
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يفهمون ما يفهمهم من الظواهر وهو خالف احلق ولكن رأى فيه مصلحة فلعل إمامكم  
املعصوم رأى من املصلحة ان يستهزئ بعقولكم ويضحك من أذقانكم فألقى اليكم هذه 
الترهات إظهارا لغاية االستيالء عليكم واالستعباد لكم وافتخارا بغاية الدهاء والكياسة 
يف التلبيس عليكم فليت شعري مباذا أمنتم الكذب عليه ملصلحة رآها وقد صرحتم 
بذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهل بينهما فرق إال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مؤيد باملعجزة الدالة على صدقه والذي اليه استرواحكم ال معجزة له سوى محاقتكم هذا 

  .سبيل املطالبة 

فلسنا نقصد لتعيني الصور ولكن نعلمك طريقا يعم  كل ما يف  : ارضةوأما املع
العامل من االشكال واحلروف فان كل موجود فهو من الواحد إىل العشرة فما فوقها ال 
حمالة فمهما رأيت شيئا واحدا فاستدل به على حممد صلى اهللا عيه وسلم وإذا رأيت اثنني 

ر وان كان ثالثة فمحمد صلى اهللا عليه وسلم فقل هو داللة على الشيخني أيب بكر وعم
بكر وعمر إن كان اربعة فاخللفاء االربعة وان كان مخسة فعلى حممد مع اخللفاء  وابو

واالربعة وقل اما تعرفون السر ان الثقب على رأس اآلدمي مخس ما هو الواحد وهو الفم 
املنخران على اخللفاء يدل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم فانه واحد والعينان و

االربعة ونقول اما تعرفون السر يف اسم حممد وانه اربعة حروف ما هو فإذا قالوا ال 
فنقول هو السر الذي ال يطلع عليه اال ملك مقرب فانه يبنيه على ان اسم خليفته اربعة 
حروف وهو عتيق دون علي الذي امسه ثالثة احرف فإذا وجدت سبعة فاستدل به على 

من خلفاء بين أمية مبالغة يف إرغامهم وإجالال لبين العباس عن املعارضة م وقل سبعة 
عدد السموات السبع والنجوم واالسبوع دال على معاوية ويزيد مث مروان مث عبد امللك 
مث الوليد مث عمر بن عبد العزيز مث هشام مث السابع املنتظر وهو الذي يقال له السفياين 

اإلمامية أو قابلهم مبذهب الراوندية وقل إنه يدل على العباس مث وهو قول األموية من 
عبد اهللا ابن العباس ( مث علي بن عبد اهللا ) مث حممد بن علي مث إبراهيم مث أبو العباس 
السفاح مث املنصور وكذلك ما جتده من عشرة أو اثىن عشر فعد من خلفاء بين العباس 
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يتبني فساد  - كما يقول الغزايل  –صال وبه بعددهم مث انظر هل جتد بني الكالمني ف 
كالمهم وافتضاحهم وإلزامهم باستدالهلم وهذا اجلنس من الكالم ال يليق باحملصل فيه 

   . ) ١ (اإلكثار منه فلنعدل عنه إىل غريه 

واخلالصة أن اإلمام الغزايل قد  قرر يف كتابه فضائح الباطنية  شبهام إىل أقصى 
اإلمكان ، مث أظهر فسادها  بغاية الربهان . وانتهي يف كتابه ( املنقذ من الضالل ) إيل أنه 
ال حاصل عند هؤالء ، وال طائل لكالمهم. ولوال سوء نصرة الصديق اجلاهل ، ملا انتهت 

 إىل هذه الدرجة ؛ ولكن شدة التعصب ، دعت الذابني عن - مع ضعفها  -تلك البدعة 
احلق إىل تطويل النـزاع معهم يف مقدمات كالمهم ، وإىل جماحدم يف كل ما نطقوا به 

فجاحدوهم يف دعواهم : احلاجة إىل التعليم واملعلم ، ويف دعواهم أنه : ال يصلح كل  ،
حجتهم يف إظهار احلاجة إىل التعليم واملعلم ، معلم ، بل ال بد من معلم معصوم وظهرت 

وضعف قول املنكرين يف مقابلته ، فاغتر بذلك مجاعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم 
  وضعف مذهب املخالفني ، ومل يفهموا أن ذلك لضعف ناصر احلق وجعله بطريقه ،

بل الصواب االعتراف باحلاجة إىل املعلم ، وأنه ال بد وأن يكون املعلم معصوماً ،  
ولكن معلمنا املعصوم هو حممد صلى اهللا عليه وسلّم فإذا قالوا : هو ميت فنقول : 
ومعلمكم غائب فإذا قالوا : معلمنا قد علم الدعاة وبثهم يف البالد ، وهو ينتظر 

عليهم مشكل فنقول : ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم يف  مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل
 عليكم لكم دينكم وأمتمت البالد وأكمل التعليم إذ قال اهللا تعاىل : ' اليوم أكملت
نعميت ' ، وبعد كمال التعليم ال يضر موت املعلم كما ال يضر غيبته . فبقي قوهلم : 

، أم باإلجتهاد والرأي وهو مظنة كيف حتكمون فيما مل تسمعوه ؟ أبالنص ومل تسمعوه 
  اخلالف ؟ 

فنقول : نفعل ما فعله معاذ إذ بعثه رسول اهللا عليه الصالة والسالم إىل اليمن . 
                                                

  . ٧٢ – ٦٦صفحة  ١فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
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أن حنكم بالنص عند وجود النص ، وباالجتهاد عند عدمه . مث يذكر الغزايل أن هلم ها  
 قواعد العقائد ، إذ هنا سؤالني : أحدمها قوهلم : هذا وإن صح يف اتهدات فال يصح يف

  املخطئ فيه غري معذور ، فكيف السبيل إليه ؟ فأقول : 

قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة ، وما وراء ذلك من التفصيل ، 
واملتنازع فيه ، يعرف احلق فيه بالقسطاس املستقيم .وهي املوازين اليت ذكرها اهللا تعاىل 

اب القسطاس املستقيم ' فإن قال : خصومك يف كتابه ، وهي مخسة ذكرا يف كت
خيالفونك يف ذلك امليزان فأقول : وال يتصور أن يفهم ذلك امليزان مث خيالف فيه ، إذ ال 
خيالف فيه أهل التعليم ، ألين استخرجته من القرآن وتعلمته منه ، وال خيالف فيه أهل 

وال خيالف فيه املتكلم ألنه  املنطق ، ألنه موافق ملا شرطوه يف املنطق وغري خمالف له ،
موافق ملا يذكره يف أدلة النظريات ، وبه يعرف احلق يف الكالميات . فإن قال : فإن كان 
يف يدك مثل هذا امليزان فلم ال ترفع اخلالف بني اخللق ؟ ، فأقول : لو أصغوا إيل لرفعت 

تأمله لتعلم أنه اخلالف بينهم ، وذكرت طريق رفع اخلالف يف كتاب القسطاس املستقيم ف
فإن قال : ادعيت أنك ترفع اخلالف بني  حق وأنه يرفع اخلالف قطعاً لو أصغوا ...

اخللق ولكن املتحري بني املذاهب املتعارضة ، واالختالفات املتقابلة ، مل يلزمه اإلصغاء 
إليك دون خصمك وأكثر اخلصوم خيالفونك ، وال فرق بينك وبينهم وهذا هو سؤاهلم 

حري إىل نفسك الثاين ، فأقول : وهذا أوالً ينقلب عليك ، فإنك إذا دعوت هذا املت
فيقول املتحري : مبا صرت أوىل من خمالفيك ، وأكثر أهل العلم خيالفونك ؟ فليت شعري 
مباذا جتيب ؟ أجتيب بأن تقول : إمامي منصوص عليه ، فمن يصدقك يف دعوى النص ، 
وهو مل يسمع النص من الرسول ؟ وإمنا يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على 

هب أنه سلم لك النص ، فإن كان متحرياً يف أصل النبوة ، اختراعك وتكذيبك . مث 
فقال : هب أن إمامك يديل مبعجزة عيسى عليه السالم فيقول : الدليل على صدقي أين 
أحيي أباك ، فأحياه ، فناطقين بأنه حمق ، فبماذا أعلم صدقه ؟ ومل يعلم كافة اخللق صدق 

ألسئلة املشكلة ما ال يدفع إال بدقيق عيسى عليه السالم ذه املعجزة ، بل عليه من ا
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النظر العقلي ، والنظر العقلي ال يوثق به عندك ، وال يعرف داللة املعجزة على الصدق  
ما مل يعرف السحر والتمييز بينه وبني املعجزة ، وما مل يعرف أن اهللا ال يضل عباده . 

ذلك ؟ ومل يكن وسؤال اإلضالل وعسر حترير اجلواب عنه مشهور فبماذا تدفع مجيع 
إمامك أوىل باملتابعة من خمالفه فريجع إىل األدلة النظرية اليت ينكرها ، وخصمه يديل مبثل 
تلك األدلة وأوضح منها وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقالباً عظيماً لو اجتمع أوهلم 

ن وآخرهم على أن جييبوا عنه جواباً مل يقدروا عليه . وإمنا نشأ الفساد من مجاعة م
الضعفة ناظروهم ، فلم يشتغلوا بالقلب بل باجلواب . وذلك مما يطول فيه الكالم ، وما 
ال يسبق سريعاً إىل اإلفهام ، فال يصلح لإلفحام . فإن قال قائل : فهذا هو القلب ، فهل 

  عنه جواب ؟ فأقول : 

فيها ، نعم جوابه أن املتحري لو قال : أنا متحري ومل يعني املسألة اليت هو متحري 
يقال له : أنت كمريض ، يقول : أنا مريض وال يعني مرضه ويطلب عالجه فيقال له : 
ليس يف الوجود عالج للمرض املطلق ، بل ملرض معني . من صداع أو إسهال أو غريمها 
فكذلك املتحري ينبغي أن يعني ما هو متحري فيه ، فإن عني املسألة عرفته احلق فيها بالوزن 

مسة ، اليت ال يفهمها أحد إال ويعترف بأنه امليزان احلق ، ويفهم منه أيضاً باملوازين اخل
صحة الوزن ، كما يفهم متعلم علم احلساب ، نفس احلساب ، وكون احملاسب املعلم 
عاملاً باحلساب وصادقاً فيه . وقد أوضحت ذلك يف كتاب القسطاس املستقيم يف مقدار 

  .  ) ١ ( عشرين ورقة ، فليتأمل

هي الغزايل يف كتابه ( املنقذ من الضالل ) إيل أنه ليس املقصود اآلن بيان وينت
فساد مذهبهم ، فقد ذكرت ذلك يف كتاب املستظهري أوالً ، ويف كتاب حجة احلق ثانياً 
، وهو جواب كالم هلم عرض علي ببغداد ، ويف كتاب مفصل اخلالف الذي هو اثنا 

علي مدان ، ويف كتاب الدرجة املرقوم  عشر فصالً ثالثاً ، وهو جواب كالم عرض
                                                

  . ٣٧٠ – ٣٦٥راجع املنقذ من الضالل للغزايل ص   )١ ( 
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؛ وفيكتاب ( باجلداول رابعاً ، وهو من ركيك كالمهم الذي عرض علي بطوس  
القسطاس املستقيم) خامساً ، وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان ميزان العلوم 

هم وإظهار االستغناء عن اإلمام [ املعصوم ] ملن أحاط به. بل املقصود أن هؤالء ليس مع
هم مع عجزهم عن إقامة الربهان على شيء من الشفاء املنجي من ظلمات اآلراء ، بل 

تعيني اإلمام ، طاملا جربناهم فصدقناهم يف احلاجة إىل التعليم ، وإىل املعلم املعصوم 
وعرضنا عليهم إشكاالت فلم يفهموها ، فضالً عن القيام حبلّها فلما عجزوا أحالوا على 

ضيعوا عمرهم يف طلب اإلمام الغائب ، وقالوا : إنه ال بد من السفر إليه والعجب أم 
املعلم ويف التبجح بالظفر به ، ومل يتعلموا منه شيئاً أصالً ، كاملتضمخ بالنجاسة ، يتعب 
يف طلب املاء حىت إذا وجده مل يستعمله ، وبقي متضمخاً باخلبائث . ومنهم من ادعى 
شيئاً من علمهم ، فكان حاصل ما ذكره شيئاً من ركيك فلسفة فيثاغورس وهو رجل من 
قدماء األوائل ، ومذهبه أرك مذاهب الفلسفة ، وقد رد عليه أرسطاطاليس ، بل استرك 
كالمه واسترذله ، وهو احملكي يف كتاب إخوان الصفا وهو على التحقيق حشو الفلسفة 
. فالعجب ممن يتعب طول العمر يف حتصيل العلم مث يقنع مبثل ذلك العلم الركيك 

مقاصد العلوم فهؤالء أيضاً جربناهم وسربنا ظاهرهم  املستغيث ، ويظن بأنه ظفر بأقصى
وباطنهم ، يف رجع حاصلهم إىل استدراج العوام ، وضعفاء العقول ببيان احلاجة إىل 
املعلم ، وجمادلتهم يف إنكارهم احلاجة إىل التعليم بكالم قوي مفحم ، حىت إذا ساعدهم 

من تعليمه وقف وقال : اآلن إذا  على احلاجة إىل املعلم مساعد وقال : هات علمه وأفدنا
سلمت يل هذا فاطلبه ، فإمنا غرضي هذا القدر فقط . إذ علم أنه لو زاد على ذلك 
الفتضح ولعجز عن حل أدىن اإلشكاالت ، بل عجز عن فهمه ، فضالً عن جوابه . فهذه 

  . ) ١ ( حقيقة حاهلم فأخربهم تقلهم فلما جربناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً

  زايل علي الباطنية بالكفر والضالل :حكم الغ
                                                

  . ٣٧٢ – ٣٧٠راجع املصدر السابق ص   )١ ( 
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وقام بتأليف كتب عديدة ضد  وبذلك يكون الغزايل قد تعمق يف تعاليم الباطنية ، 
هذه التعاليم ، وعرض يف هذه الكتب تعاليمهم وأهدافهم بطريقة منهجية، وقرر شبهتهم 

تقرير اإلمكان حيت وجدنا بعض أهل احلق يف عصره قد المه يف مبالغته يف  ىإيل أقص
هلم خدمة كبرية ، ولكنه الغزايل الذي يأيب إال أن يفحص  ىحجتهم ، ألنه بذلك قد أد

ويستقصي ويتعمق يف املذهب ويستظهره مث يكر عليه بتفنيد ما فيه من مزاعم وأباطيل ، 
وهذا شأنه مع كل املذاهب اليت قام مبناقشتها، وهذا هو أسلوبه الذي التزمه يف تأليف 

بعضها مقدمات لبعض ، فاملقاصد مقدمة لتهافت الفالسفة ، فقبل أن  كتبه ،حيث جعل
لنقد تعاليم الفالسفة ، ابتدأ بتأليف "املقاصد " فأوضح فيه علومهم وحججهم ،  ىيتصد

وتلك هي الطريقة الصحيحة يف كتابة البحوث العلمية ، تبدأ أوال بتحليل ما كتب يف 
موضوع البحث ، حتليال موضوعيا ال حتيز فيه ، مث يلي ذلك حبث املؤلف نفسه ونتائجه 

   . ) ١ ( يقته اخلاصةاليت أمكنه الوصول إليها بطر

ويذكر الدكتور عبدالقادر حممود أن اإلمام الغزايل قد قدم يف ثورته ضد الباطنية 
رسائل وكتبا وأوجعهم فيها نقدا وتفنيدا ، واستخدم منهج العقل يف مناقشتهم ،  
ونصحهم بأم لو اقتدوا بالرسول عليه الصالة والسالم لكان تقليدهم مبنيا علي العقل 

ن ذلك أفضل هلم من االستسالم خلرافة اإلمام املعصوم الغائب احلاضر القائم، ، وكا
وميضي الغزايل العبقري إمجاال مث تفصيال معهم يف تأويالم الفاسدة احلمقاء ويف 
استدالالم الضالة بأسرار احلروف واألعداد ، ويف براهينهم الضالة علي إبطال النظر 

عصوم، الذي يزعمون له العصمة من اهلوي واخلطأ والزلل، العقلي، حيال ساحة اإلمام امل
ليبني من وراء معين اإلمامة يف نظر اإلسالم ، واصال يف النهاية إيل فتوي الشرع يف حقهم 

                                                
من حبوث مهرجان  ٤٣٧الغزايل للدكتور حسن الساعايت ص  راجع املنهج الوضعي عند اإلمام   )١ ( 

لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية  األعلى، مطبوعات الس  م ١٩٦١الغزايل بدمشق 
  . م ١٩٦٢ – ـه ١٣٨٢القاهرة 
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من التكفري وسفك الدم ، أو فتوي الشرع يف ختطئة الضال منهم أو تبديعه ليمكن زجره  
سلم وكحجة اإلسالم، بأنه ال يكفر منهم وإعادته إيل صوابه، وقد حكم الغزايل كقاض م

، ا القرآن وكما جاءت ا السنة سوي من أنكر حقيقة التوحيد اإلسالمي كما جاء
ر اجلزاء وسوي من أنكر اكتمال دعوة األنبياء خبتام أكمل الشرائع ، وسوي من أنك

والعقائد  ، وسوي من أول كل أمر من أمور الدين يف العبادات واحلساب والبعث واملعاد
كل أولئك ومن سلك سبيلهم ، نيا أو يف اآلخرة علي السواء ...واملعامالت يف الد

   . ) ١ ( يقضي عليهم بالكفر واملروق من اإلسالم ، ويسلك م مسالك املرتدين

الغزايل يف الباب الذي خصصه للكشف عن فتوى الشرع يف حقهم  يذكرحيث 
من التكفري وسفك الدم أن مضمون هذا الباب فتاوى فقهية وحنصر مقصوده يف فصول 

الفصل األول يف تكفريهم أو تضليلهم أو ختطئتهم ومهما سئلنا عن واحد منهم . أربعة 
إىل التكفري إال بعد السؤال عن أو عن مجاعتهم وقيل لنا هل حتكمون بكفرهم مل نتسارع 

معتقدهم ومقالتهم ونراجع احملكوم عليه أو نكشف عن معتقدهم بقول عدول جيوز 
  االعتماد على شهادم فإذا عرفنا حقيقة احلال حكمنا مبوجبه 

  وملقالتهم مرتبتان : 
  توجب التخطئة والتضليل والتبديع ، : إحدامها 

  توجب التكفري والتربي : واألخرى 

وهي اليت توجب التخطئة والتضليل والتبديع هي أن تصادف : فاملرتبة األوىل 
عاميا يعتقد أن استحقاق اإلمامة يف أصل البيت وأن املستحق اليوم املتصدي هلا منهم 
وأن املستحق هلا يف العصر األول كان هو على رضى اهللا عنه فدفع عنها بغري استحقاق 

ن اخلطأ والزلل فانه ال بد أن يكون معصوما ومع وزعم مع ذلك أن اإلمام معصوم ع
                                                

راجع الفكر اإلسالمي والفلسفات املعارضة يف القدمي واحلديث للدكتور عبد القادر حممود    )١ ( 
  . م ١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب   ٢٩٢ - ٢٨٤ص
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ذلك فال يستحل سفك دمائنا وال يعتقد كفرنا ولكنه يعتقد فينا أنا أهل البغى زلت  
بصائرنا عن درك احلق خطأ إذ عدلنا عن اتباعه عنادا ونكدا فهذا الشخص ال يستباح 

دعا فيزجر عن ضالله سفك دمه وال حيكم بكفره هلذه االقاويل بل حيكم بكونه ضاال مبت
   . ) ١ ( وبدعته مبا يقتضيه رأي اإلمام

مث ذكر يف املرتبة الثانية املقاالت املوجبة للتكفري وهى أن يعتقد ما ذكرناه ويزيد 
عليه فيعتقد كفرنا واستباحة أموالنا وسفك دمائنا فهذا يوجب التكفري ال حمالة ألم 

قادرا عاملا مريدا متكلما مسيعا بصريا حيا ليس عرفوا أننا نعتقد أن للعامل صانعا واحدا 
كمثله شيء وأن رسوله حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم صادق يف كل ما جاء به 
من احلشر والنشر والقيامة واجلنة والنار وهذه االعتقادات هي اليت تدور عليها صحة 

شيء مما حكى من الدين فمن رآها كفرا فهو كافر ال حمالة فإن انضاف إىل هذا 
معتقدام من إثبات إهلني وإنكار احلشر والنشر وجحود اجلنة والنار والقيامة فكل واحد 

   . ) ٢ ( من هذه املعتقدات موجب للتكفري صدر منهم أو من غريهم

أن الغزايل الذي ينبذ كل تبعية عقلية ، ويدين التقليد بكافة أشكاله ، واخلالصة 
، ونقضها وأصاا يف الصميم ، وبرهن علي أن نظرية التعليم قد رفض تعاليم الباطنية 

من اإلمام املعصوم تناقض نفسها بنفسها من حيث إن الباطنية جيب أن تطبق الفكر 
عن  -املنطقي للربهنة علي صحة هذه النظرية ، علي الرغم من أا يف الوقت نفسه 

 - كما يقول  - تبة هذه الفرقة جتحد أية قيمة للمنطق ، وهذا جيعل ر -طريق تعاليمها  
أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضالل ، إذ ال جند فرقة ينقض مذهبها بنفس املذهب 

  . ) ٣ ( سوي هذه

                                                
  . ١٤٧ – ١٤٦ص  ١راجع فضائح الباطنية جزء   )١ ( 
  . ١٥٦ – ١٥١راجع تفصيل ذلك يف فضائح الباطنية صفحة   )٢ ( 
دار املعارف  ٥٣راجع املنهج الفلسفي بني الغزايل وديكارت للدكتور حممود محدي زقزوق ص   )٣ ( 

                         = 
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وينتهي إيل القول عنهم وعن علمهم : فالعجب ممن يتعب طول العمر يف حتصيل  
اصد العلوم! العلم مث يقنع مبثل ذلك العلم الركيك املستغث ، ويظن بأنه ظفر بأقصى مق

فهؤالء أيضاً جربناهم وسربنا ظاهرهم وباطنهم ؛ فرجع حاصلهم إىل استدراج العوام ، 
وضعفاء العقول ببيان احلاجة إىل املعلم ، وجمادلتهم يف إنكارهم احلاجة إىل التعليم بكالم 

إذا ساعدهم على احلاجة إىل املعلم مساعد ، وقال: هات علمه وأفدنا  قوي مفحم ، حىت
تعليمه!  وقف وقال: اآلن إذا سلمت يل هذا فاطلبه ، فإمنا غرضي هذا القدر فقط.   من

إذ علم أنه لو زاد على ذلك الفتضح ولعجز عن حل أدىن اإلشكاالت ، بل عجز عن 
فهمه ، فضالً عن جوابـه. فهذه حقيقة حاهلم ، فأخربهم تقْلُهم ، فلما خربناهم نفضنا 

   . ) ١ ( اليد عنهم
يذكر للغزايل هنا : استمراره علي نقد هذه الطائفة ، وكشف اللثام عن ومما 

تناقض أفكارها ، وفضح أعماهلا ، وسوء نواياها برغم ما كان معلوما يف ذلك الوقت أن 
هذا النقد قد يكلفه  حياته وقد رأى بنفسه مصرع رجل الدولة الكبري الوزير نظام امللك 

وكان فخر امللك هو الذي أحل على الغزايل يف  أيضا -ابن نظام امللك-وفخر امللك
  . معاودة التدريس فلم جيد بدا أمام ضغطه من اإلذعان

وكان الباطنية يهددون كل من يرونه خطرا عليهم من  رجال امللك أو رجال 
العلم باالنتقام يف صورة طعنة من خنجر أو سم يدس يف طعام أو غري ذلك من األساليب 

ها بكل دقة ، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على شجاعة الغزايل اليت أتقنوها ونفذو
  . ) ٢ ( يف صدعه باحلق ومواجهة الباطل مهما تكن النتيجة ولن يصيبه إال ما كتب اهللا له

كما قال الدكتور النشار   -وهكذا أراد اإلمام الغزايل سيد مفكري أهل السنة 

                                                                                                                   
  . م ١٩٩٨مبصر 

  . ٣٧٢/  ٣٧١املنقذ   )١ ( 
  . ٦١/٦٢راجع الغزايل بني مادحيه وناقديه ص   )٢ ( 
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كل ما عرف العامل اإلسالمي من علوم  ، أراد أن خيضع كل فكر ألهل السنة ، خاض  -  
رذاذ ، وتقلب فيها باحثا مفسرا معلقا، وكل جتاربه يف  يءومعارف ، وأصابه من كل ش

نطاق الفقه والكالم والفلسفة والتصوف  ، كانت جتربة مفكر سين ، يبحث كل حقيقة 
واجلماعة  يف خمتربها ، وهو عامل السنة ، ويف كل جتربة هو قابض علي مذهب أهل السنة

قبض اجلبابرة ، ويعلن جتربته األخرية وهو يف اية رحلته الباسقة الدنيوية ، مبتدئا أويل 
خطواته حنو روضة حممد الباقية ، وكوثره السرمدي ، فيسكن الروح واجلسد ، وينتفض 

   . ) ١ ( انتفاضته األخرية وصحيح البخاري علي صدره

حيث كانت خامتة أمره اإلقبال علي الصحيحني ، كما ورد علي ألسنة كثري من 
واملعترفني بفضله ، بدءا مبعاصره عبد الغافر الفارسي ومرورا واحملبني له ، منتقديه ، 

بشيخ اإلسالم ابن تيمية وانتهاء باحلافظ ابن كثري والعالمة ابن السبكي ، الذي يقول 
باله على حديث املصطفى  صلى اهللا عليه وسلم  وجمالسة وكانت خامتة أمره إقعنه : 

أهله ومطالعة الصحيحني البخاري ومسلم اللذين مها حجة اإلسالم ولو عاش لسبق 
   . ) ٢ (الكل يف ذلك الفن بيسري من األيام يستفرغه يف حتصيله 

                                                
دار املعارف  ٢١١ص ١راجع نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم  للدكتور علي  سامي  النشار ج   )١ ( 

  . م ١٩٩٥الطبعة التاسعة 
دار النشر : املكتب   ٢٢٧صفحة  ١راجع شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ، جزء   )٢ ( 

، الطبعة : الرابعة وكتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ١٣٩١ -بريوت  -اإلسالمي 
، ، دار النشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، ١٨٥ - ١٨٤صفحة  ٩جمموع الفتاوى جزء 

، ٢١٠/ص٦قيق : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي وطبقات الشافعية الكربى ،جحت
، حتقيق : د. حممود  ٢هـ ، الطبعة : ط١٤١٣ -دار النشر : هجر للطباعة والنشر والتوزيع = 

، اسم املؤلف:   ١٧٤،  ١٧١/ص١٢د.عبد الفتاح حممد احللو ، والبداية والنهاية ج حممد الطناحي
مع طبعة دار بريوت  –اعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء ، دار النشر : مكتبة املعارف إمس

، دار النشر : دار ١٢٦صفحة  ١٧واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  جزء  . الريان للتراث القاهرة
 - ٣١٧/ص١٩، الطبعة : األوىل ، راجع سري أعالم النبالء ج ١٣٥٨ -بريوت  -صادر =   

                         = 
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ن عظمة شخصية الغزايل ال ترجع فحسب إيل تشعب تفكريه ، إذ مل وهكذا فإ 
يدع علما من العلوم الدينية يف عصره ، مل ينبغ فيه إيل حد أن يصبح من أحد رجاله ، 
وإمنا بتعقد املنحين اخلاص بشخصيته إيل حد أن ختتلف فيه آراء الباحثني إيل اليوم ، علي 

تساق يف تفكريه ، أو التعارض بني نظرياته ، وإمنا أنه من اخلطأ أن يرد ذلك إيل عدم اال
إيل مرونة فكره ، والتزامه االعتدال بني اإلفراط والتفريط ، وقد استطاع أن يصل إيل 
كل هذا التأثري اخلطري يف الفكر اإلسالمي بعد أن متثل متاما تراث السابقني عليه ، مث 

  . يتوارون إيل جانبه أضفي عليه من عبقريته ونفخ فيه من روحه ما جعلهم

بعض الباحثني أنه إن صح أن نتخري من كل  حضارة علماً واحداً  ولذلك يري
مربزاً فيها ممثالً هلا كان أرسطو بني اليونان وديكارت أو كانت من  بني األوروبيني 
احملدثني، فال أظن أن هناك مفكرا يشغل نفس املكانة يف احلضارة اإلسالمية ورمبا على حنو 

ر متثيالً وأعمق تأثرياً من اإلمام  حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل، حيث استطاع أن أكث
يصل إيل كل هذا التأثري اخلطري يف الفكر اإلسالمي بعد أن متثل متاما تراث السابقني عليه 

   . ) ١ ( ، مث أضفي عليه من عبقريته ونفخ فيه من روحه ما جعلهم يتوارون إيل جانبه

خصومه من املعاصرين وهو الدكتور حممد عابد اجلابري يعترف حىت إن أحد 
الغزايل بقي وما يزال حاضراً يف ثقافتنا العربية اإلسالمية منذ أن بلغ العقد الثالث من بأن

عمره مع مثانينات القرن اخلامس اهلجري، إىل اليوم، وما أظنه سيكف عن احلضور فيها 
يف وجدان مؤيديه والرافعني من شأنه كما يف أذهان  ، كان حاضراً وما يزال قريباً

                                                                                                                   
اسم املؤلف:  حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا ، دار النشر : مؤسسة  ٣١٩

، الطبعة : التاسعة ، حتقيق : شعيب األرناؤوط ، حممد نعيم  ١٤١٣ -بريوت  -الرسالة 
  العرقسوسي

راجع الدكتور أمحد صبحي :يف علم الكالم :دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين   )١ ( 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت الطبعة اخلامسة  ١٦٥/١٦٧األشاعرة ص  ٢ج

  م١٩٨٥هـ١٤٠٥
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معارضيه الراغبني يف التخلص منه نوعاً من التخلص. وهذا احلضور املستمر للغزايل يف  
الفكر العريب اإلسالمي دليل على أنه مل يكن جمرد واحد من أعالمه البارزين، بل هو 

، اليت مل تشخ بعد  املرجعية برهان على أنه كان وال يزال أحد مكوناته، وإحدى سلطاته
ويقرر أن مكونات فكره هي مكونات الثقافة العربية اإلسالمية كلها، مبختلف منازعها 
واجتاهاا وتياراا. ذلك أن الغزايل مل يكن مرآة انعكست عليه ثقافة عصره وحسب، 

ليت عرفها بل لقد كان أيضاً ساحة التقت عندها خمتلف التيارات الفكرية واأليديولوجية ا
الفكر العريب اإلسالمي إىل عهده، وقد استكملت مراحل منوها وأسباب نضجها، فعربت 
على لسانه ومن خالل سلوكه وجتربته الفكرية عن مدى تنوعها واتساع آفاقها، عن 
صراعاا وتناقضاا ،لذلك يرى أن أقصر طريق إىل فكر الغزايل ومكوناته ليس بوصفه 

وصفه ظاهرة فكرية يف الثقافة العربية اإلسالمية ظلت حاضرة فيها فكر رجل بعينه، بل ب
فقد جتاوز اإلمام الغزايل  إذن يف معيار العلم اإلسالمي، ، ) ١ ( طيلة القرون التسعة املاضية

 ،”ظاهرة فكرية“درجة اتهد وادد، إىل حيث أصبح يف تاريخ الفكر اإلسالمي 
كت بصماا على مسرية الفكر اإلسالمي يف ما تال و"مرجعية فكرية " ميزت عصره، وتر

عصره من عصور.. بل ال تزال اجتهاداته وآثاره الفكرية تطبع قطاعات واسعة من 
  . الثقافة اإلسالمية حىت اآلن

  

  
    

                                                
يف فكره من كتاب (أبو حامد الغزايل :دراسات  ٥٥/٦٢راجع حبثه مكونات فكر الغزايل ص   )١ ( 

  . ١٩٨٨وعصره وتأثريه )من منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط 
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  ادرـــــع واملصــــرس املراجـــفه 

إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو   للحافظ احملدث، ١٢البداية والنهاية ج -  ١
  مع طبعة دار الريان للتراث القاهرةبريوت  –الفداء ، دار النشر : مكتبة املعارف 

دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين للدكتور أمحد صبحي :يف  -  ٢
الطبعة دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت ، األشاعرة  ٢علم الكالم ج

  م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥اخلامسة 

لإلمام أيب  التصدير العام الذي قدمه  د عبد الرمحن بدوي لكتاب فضائح الباطنية - ٣
الكويت ،  - حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ، مؤسسة دار الكتب الثقافية 

  حققه وقدم له  : د عبد الرمحن بدوي

لعالمة أيب احلسن الندوي  اجلزء األول رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم للشيخ ا -  ٤
دار القلم للنشر  - نشر دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت، ملتزم التوزيع 

  .م  ١٩٩٦ – ـه ١٤١٦والتوزيع بالقاهرة  الطبعة العاشرة 

الذهيب  اسم املؤلف:  حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ١٩ سري أعالم النبالء ج - ٥
، الطبعة :  ١٤١٣ - بريوت  -أبو عبد اهللا ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

  التاسعة ، حتقيق : شعيب األرناؤوط ، حممد نعيم العرقسوسي

 -شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ، دار النشر : املكتب اإلسالمي  -  ٦
  ، الطبعة : الرابعة ١٣٩١ - بريوت 

للعالمة ابن السبكي ، دار النشر: هجر للطباعة والنشر  .ية الكربى طبقات الشافع - ٧
د.عبد  ، حتقيق: د. حممود حممد الطناحي٢هـ، الطبعة: ط١٤١٣ -والتوزيع 

 الفتاح حممد احللو
لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ، مؤسسة دار . فضائح الباطنية  -  ٨
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  . وقدم له  : د عبد الرمحن بدويالكويت ، حققه  -الكتب الثقافية  

الفكر اإلسالمي والفلسفات املعارضة يف القدمي واحلديث للدكتور عبد القادر  - ٩
  .م  ١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب  -حممود 

الغزايل بني مادحيه وناقديه للدكتور يوسف حممد ، دار الوفاء للطبع والنشر  -  ١٠
  . م ١٩٩١ – ـه ١٤١١والتوزيع الطبعة الثانية 

املنهج الفلسفي بني الغزايل وديكارت للدكتور حممود محدي زقزوق دار املعارف  -  ١١
  .م  ١٩٩٨مبصر 

املنهج الوضعي عند اإلمام الغزايل للدكتور حسن الساعايت ضمن حبوث مهرجان  - ١٢
لرعاية الفنون واآلداب  األعلىم ، مطبوعات الس  ١٩٦١الغزايل بدمشق 

  .م  ١٩٦٢ – ـه ١٣٨٢والعلوم االجتماعية القاهرة 
، ، دار  ٩جمموع الفتاوى : كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جزء  - ١٣

النشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبد الرمحن بن حممد بن 
، دار النشر : ٢١٠/ص٦قاسم العاصمي النجدي وطبقات الشافعية الكربى ، ج

  . ٢: ط هـ ، الطبعة١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

للدكتور حممد عابد اجلابري من كتاب (أبو حامد الغزايل  .مكونات فكر الغزايل  - ١٤
:دراسات يف فكره وعصره وتأثريه )من منشورات كلية اآلداب والعلوم 

  . ١٩٨٨اإلنسانية بالرباط 

، دار النشر : دار ١٧املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم للعالمة ابن اجلوزي  جزء  - ١٥
  .، الطبعة : األوىل  ١٣٥٨ -بريوت  - صادر 

حتقيق اإلمام الدكتور عبد احلليم حممود دار املعارف مبصر  .املنقذ من الضالل  - ١٦
  .م ، واملنقذ من الضالل واملوصل إيل ذي العزة واجلالل  ١٩٨٥الطبعة الثانية 
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حققه وقدم له د مجيل صليبا ود كامل عياد ، دار األندلس للطباعة والنشر  
  . ـه ١٤١٦ –م  ١٩٩٦والتوزيع بريوت 

لدين وهكذا عادت القدس د ماجد عرسان الكيالين  هكذا ظهر جيل صالح ا - ١٧
طبعة املعهد وم ،  ١٩٩٩ – ـه ١٤٢٠مكتبة دار االستقامة الطبعة الثانية 

  . م ١٩٩٥ – ـه ١٤١٦العاملي للفكر اإلسالمي 
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  ملخص حبث بعنوان 
   )دور اإلمام الغزايل يف مواجهة التأويل الباطين( 

  دراسة حتليلية نقدية
 – ٤٥٠يدور هذا البحث حول دور اإلمام أيب حامد الغزايل حجة اإلسالم ( 

ه ) ، يف نقد التأويل الباطين ومواجهته ، وذلك من خالل ما قام به من مناقشة  ٥٠٥
هلذا التأويل الباطين يف عدد من كتبه ، حيث يذكر أن اختالف اخللق يف األديان وامللل ، 

عميق غرق فيه  مث اختالف األئمة يف املذاهب ، على كثرة الفرق وتباين الطرق ، حبر
حيث قام بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة ا منه إال األقلون ، األكثرون ، وما جن

مذهبهم. ومساه فضائح الباطنية وفضائل املستظهرية ) وقد خصص الباب الثاين يف بيان 
ألقام والكشف عن السبب الباعث هلم على نصب هذه الدعوة املضلة ، فذكر من 

ار بواطن جترى يف الظواهر جمرى األخبالقام الباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن و
اللب من القشر ، واملقصود ، أن الغزايل قد قرر شبهتهم إىل أقصى اإلمكان ، مث أظهر 
فسادها بغاية الربهان . وانتهي يف كتابه (املنقذ من الضالل) إيل أنه ال حاصل عند 

 -البدعةهؤالء، وال طائل لكالمهم. ولوال سوء نصرة الصديق اجلاهل، ملا انتهت تلك 
وهكذا تعمق الغزايل يف تعاليم الباطنية ،وقام بتأليف  إىل هذه الدرجة ؛ - مع ضعفها

كتب عديدة ضد هذه التعاليم ، وعرض يف هذه الكتب تعاليمهم وأهدافهم بطريقة 
منهجية، وقرر شبهتهم إيل أقصي اإلمكان حيت وجدنا بعض أهل احلق يف عصره قد المه 

تهم ، ولكنه الغزايل الذي يأيب إال أن يفحص ويستقصي ويتعمق يف مبالغته يف تقرير حج
يف املذهب ويستظهره مث يكر عليه بتفنيد ما فيه من مزاعم وأباطيل ، وهذا شأنه مع كل 

  . أ د فتحي حممد الزغيب ، املذاهب اليت قام مبناقشتها
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 A research abstract with the title: 
The Role of Imam al-Ghazali in Confronting The 

exoteric interpretation (batiny Tafsir), a critical and analytical 
study 

This research tackles the role of the authority on 
Islam (Hojatoleslam) Imam Abu Hamed Al-Ghazali (450-
505 AH) played in criticizing and confronting the exoteric 
interpretation of the Qur'an and Hadith through discussing 
it in some of his books. He mentioned that differences 
between people in religions and faiths, between Imams in 
their ways, and between sects are like a fathomless sea 
that many drowned in it, and few are those who survive. 
He also wrote a book that uncovers the reality of their sect, 
and titled it (Fada'ehul batiniyyah wa zahiriyyah) 
"Disgraces of Batiniyyah and Mustazheryyah". He allocated 
the second part of that book to show their titles, and 
uncover the motive that urged them to put this misleading 
claim. Moreover, among their exoteric claims, Al-Ghazali 
mentioned that Batiniyyah see that the outward (ẓāhir) 
meaning of expressions in the Qur'an and Hadith has 
esoteric (batin) meanings that are like the essence to the 
cover. This means that Al-Ghazali asserted greatly on the 
suspicion of their belief, and evidently showed its 
invalidity. Therefore, Al-Ghazali concluded in his book 
(al-Munqidhu menad Dalaal) "The Saver from misguidance" 
that they and their words are useless, and unless that bad 
habit of supporting an ignorant fellow, that heresy would 
not –although it is groundless – spread to such a degree.  

As we see, al-Ghazali fathomed the depth of Batiniyyah's 
instructions, wrote many books that confront these 
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 instructions, showed –in these books- their instructions 
and aims systematically, and came to say that they are 
greatly suspicious to the extent that we saw some of his 
contemporary righteous fellows blamed him of his 
exaggeration in criticizing their opinions. However, he is 
al-Ghazali who does nothing but searching, investigating 
and studying thoroughly any sect to uncover it, and then 
come to it again to refute its allegations and vanities, and 
he always did so with all the sects he discussed. Professor:  
Fathi Muhammad Az-zoghbi       
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