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Abstract
Penelitian ini ditulis untuk melihat salah satu metode baru dalam pengembangan
ilmu kalam, dengan menggunakan buku ‘Aqidah al-Muslim karya Syaikh Muhammad
al-Ghazzali sebagai objek penelitiannya. Metode baru tersebut adalah al-Fithry alTsaqafi. Dari buku tersebut dapat dianalisa bahwa Syaikh Muhammad al-Ghazali
mengaplikasikan metode al-Fithry al-Tsaqafi dalam pengembangan ilmu kalam
kontemporer. Ini tergambarkan dari lima bab dalam buku tersebut. Yaitu: Kritik atas ilmu
kalam, pembuktian atas wujud Allah, penciptaan alam, keterangan tentang ayat
“
”, dan kebebasan manusia (
). Dari pengamatan tersebut, ada tiga
unsur pokok bagaimana penulis tersebut benar-benar telah menggunakan metode al-Fithry
al-Tsaqafi, hal ini terbukti dengan alasan-alasan sebagaimana berikut: 1) beliau berusaha
menerangkan masalah-masalah kalam dengan hal-hal yang aksiomatis, sehingga pembaca
tidak diberatkan dengan istilah-istilah yang sulit dipahami, 2) berusaha membangun akidah
dari sumbernya langsung, yakni al-Qur’an dan Sunnah, 3) menerangkan sisi negatif dari
metode ilmu kalam yang terdahulu dan pengaruhnya dengan pemikiran modern.
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Abstrak
This research was written to see one of the new methods in the development of the
science of kalam, by using the book Aqidah al-Muslim by Syaikh Muhammad al-Ghazzali
as the object of research. The new method is al-Fithry al-Tsaqafi. From his book, it can be
analyzed that Syaikh Muhammad al-Ghazali applied the method of al-Fithry al-Tsaqafi
in the development of contemporary kalam science issues. This is illustrated from the five
chapters in the book. Namely: Criticism of the science of kalam, proof of the form of
God, creation of nature, description of the verse “laisa kamitslihi syai’un”, and human
freedom (af ’a>l al-iba>d). From these observations, there are three main elements of how the
author has actually used the method of al-Fithry al-Tsaqafi, this is evidenced by the following
reasons: First, he tried to explain kalam problems with axiomatic things, so that the reader
is not burdened with terms that are difficult to understand. Second, trying to build a creed
from its immediate source, namely the Qur’an and Sunnah. Three, explaining the negative
side of the previous method of the science of kalam and its influence with modern thought.
Keywords:
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مقدمة

ّ لقد بعث اهلل
نبيه حممدا صىل اهلل عليه وسلم هاديا ومبرشا ونذيرا

وداعيا إىل ادلين اذلي جعله اهلل منهاجا مستقيما مشتمال ىلع ما فيه سعادة
ّ  ثم استقام عليه السابقون.ادلنيا وفالح اآلخرة
األولون من صحابة رسول اهلل
ً
ّ ،صىل اهلل عليه وسلم وتابعيهم بشموهل وتكامله وترابطه
مما أورثهم تكامل

ّ
 ويف حضارتهم اليت أقاموها دون أي انفصال بني مسائل اإليمان،شخصياتهم
يف
ّ
 ومسائل الشعائر اتلعبدية و ماكرم األخالق وبني ترشيعات اتلعامل،والعقيدة
.يف هذه احلياة
ّ
 فأصبح اإلسالم.لكنه خلف من بعدهم خلوف جعلوا هذا املنهاج عضني
ّ
ّ
،الكالمية فقط
الغيبية واملسائل
دلى بعضهم تصوات عقلية بلعض القضايا
ّ ودلى بعض اآلخرين مشاعر
، يغيب فيها اإلنسان عن هذا الوجود،حب وفناء
1

، مناهج ابلحث يف العقيدة اإلسالمية يف العرص احلارض، عبد الرمحن بن زيد الزنيدي1
.5 ،)8991 ، دار شبيليا:(الرياض
TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam

119

Al-Fit}ri al-Tsaa>fi:> Nahwa al-Jadi>d fi> al-Manhaj al-Kala>mi> ‘Inda Muhammad...

ّ
االجتماعية
ودلى غريهم عبادات حمدودة الزمان واملاكن مفصولة عن احلياة
ّ
ّ
ّ
2
اتلجزيئية لإلسالم.
اليت تسري يف حظ آخر إىل غري ذلك من الصور
ّ
وذلا ،اكن من الرضوري أن يعلم لك إنسان منهاجا مناسبا ملجال عليم
معني قبل أن يتعمق وخيوض فيهّ ،
حت ال خيطئ وينحرف الطالب فيما يريد أن

يكون أهال فيه.

يف عرصنا هذا ،صدر مطبواع يفوق احلرص لشغل األعني واألذهان باملسائل

اتلافهة من هلو احلياة ولغوها ،وترف احلضارة وجونها .وجبانب ذلك ،تصدر كتب
ّ
ضخمة تعالج العالم ومشلكة الوجود ،ولكنها –لألسف -قلما تتعرض باالهتمام

والواجب لإليمان باهلل وايلوم اآلخر وما يتتبعه هذا اإليمان من تصحيح نظرتنا

لدلنيا وتفهم رساتلنا فيها.
ّ
وهنا ،ألف حممد الغزايل كتبا شىت يف انلقد واإلصالح العام ،وبدأ هو يف

كتابه «عقيدة املسلم» باالجتاه اجلديد دلى ابلاحث يف تقرير علوم العقيدة كما
َّ
وصورتها السنة املطهرة ،ألنها يف احلقيقة عمل حاسم يف
بينها القرآن الكريم
ميدان اإلصالح انلفيس واالجتمايع والسيايس.
ُُ
رأى ابلاحث يف هذا الكتاب نقوال وقواعد وآراء .أىت املؤلف بمنهج

جديد ،حيث رشح فيه مسائل اعتقادية ما يفتح األفئدة ،ويثري فيها مشاعر

اإليمان باهلل واالحرتام اخلالص دلينه .وذللك ،رأى ابلاحث حتليل هذا الكتاب
ّ
ّ
مهم ،حىت يقدر لك باحث رشح املسائل العقديّة مايفتح أفئدة القارئني ويثري
مشاعر إيمانهم باهلل.

 2نفس املرجع.6 ،...
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تعريف املنهج وعلم الكالم
يطيب للباحث قبل ادلخول إىل مضمون ابلحث ،أن يرشح معىن املنهج

ومعىن علم الكالم .فلفظة املنهج مأخوذة من انلهج ،وهو الوضوح واالستبانة
ُ
الطريق -فعل الزم -بمعىن استقام ووضح
واالستقامة يف الطريق ،تقول نهج
واستبان 3.وهو اعم يف لك مسلك ،ليس خاصا بالطريق املادي ،وهلذا ورد يف

الكتاب العزيز (للك جعلناكم رشعة ومنهاجا).4

واستخدمت اللفظة يف اخلطة املرسومة أو املسلوكة يف ادلراسة والعلم ،فقيل:

منهاج ادلراسة ،ومنهاج اتلعليم ،ومنهج ابلحث العليم 5.وإذا اكن منهج اتلعليم

اذلي هو جمموعة من املواد ادلارسية واخلربات العملية املوضوعة تلحقيق أهداف
الرتبية 6،ال يعنينا يف هذا املقام ،فإن اذلي يعنينا هو اثلاين أي املنهج العليم.

واملنهج العليم أو منهج ابلحث العليم يطلق ىلع شيئني :األول ،القواعد

العلمية اليت يسلكها العقل يف حركته للبحث عن احلقيقة يف أي جمال من

جماالت املعرفة اكملنطق األرسطي يف الفلسفة ،وأصول الفقه يف األحاكم الرشعية،
واملناهج احلديثة جتريبية ورياضية 7.اثلاين ،وىلع الطرائق العملية –اإلجرائية-
اليت يمارسها ابلاحث يف إخراج حبثه ،اكلرجوع إىل املراجع ،أو عمل االستبيان،

ومجع املادة العلمية ،والصياغة والفهرسة.

8

 3انظر اكمال يف حممد بن مكرم بن ىلع ،أبو الفضل ،مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرويفىع
اإلفريىق( ،املتوىف117 :ـه) ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،الطبعة :اثلاثلة  4141 -ه).
 4سورة املائدة ،اآلية .84
 5إبراهيم مصطىف وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد انلجار ،جممع اللغة العربية
بالقاهرة ،املعجم الوسيط( ،القاهرة :دار ادلعوة ،دون السنة) ،ج.669 ،2 .
 6مجيل صليبا ،املعجم الفلسيف( ،بلنان :دار الكتاب ابلناين ،)8791 ،ج.534 2 .
 7عبد الرمحن ابلدوي ،مناهج ابلحث العليم( ،الكويت :واكلة املطبواعت بالكويت ،ط،3.
دون السنة).3 ،
 8الزنيدي ،مناهج ابلحث يف العقيدة .51 ،...
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ّ
ّ
فعرفه بعض العلماء بتعاريف ،منها :ما ّ
أما علم الكالم ّ
عرفه اإلييج بأنه
ّ
ادلينية بإيراد احلجج ودفع الشبهة .واملراد
علم يقتدر معه ىلع إثبات العقائد

بالعقائد ما يقصد به نفس االعتقاد دون العمل وبادلينية املنسوبة إىل دين حممد
ّ
صىل اهلل َعلَيْ ِه َوسلمّ 9.
وعرف اجلرجاين أنه علم يبحث فيه عن ذات اهلل تعاىل
وصفاته ،وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد ىلع قانون اإلسالم ،والقيد األخري
إلخراج العلم اإلليه للفالسفة.
ّ
قال ابن خدلون بأن علم الكالم هو علم يتضمن احلجج عن العقائد
10

اإليمانية باألدلة العقلية والرد عن املنحرفني يف االعتقاد عن مذهب السلف
ّ
وأهل السنةّ 11.
وعرف أمل فتح اهلل زركيش بأنه علم إلثبات العقائد ادلينية

باألدلة العقلية ايلقينة وادلفاع عنها من الشبهات اليت آثارها أعداء اإلسالم.

12

وباجلملة ،علم الكالم هو علم إلثبات العقائد ادلينية باألدلة العلمية ،سواء

عقلية أو نقلية أو جتريبية ،وأيضا للرد عنها من شبهات أعداء اإلسالم.

املنهج الفطري اثلقايف

ّ
ذكر ادلكتور عبد الرمحن بن زيد الزنيدي ،أن هذا املنهج يقع يف برزخ بني

املنهجني ،بني املنهج الرتايث 13ومنهج العلم اتلجرييب املعارص ،14وهو يعترب من منهج
 9عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار ،أبو الفضل ،عضد ادلين اإلييج (املتوىف657 :ـه) ،كتاب
املواقف ،حتقيق :عبد الرمحن عمرية( ،بريوت :دار اجليل ،ط ،)7991 ،1 .ج.13 ،1 .
 10يلع بن حممد بن يلع الزين الرشيف اجلرجاين (املتوىف618 :ـه) ،اتلعريفات ،حتقيق :مجاعة
من العلماء بإرشاف انلارش( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.581 ،)3891 ،1 .
 11عبد الرمحن بن حممد بن خدلون ،مقدمة ابن خدلون ،حتقيق :د .عبد الواحد وايف،
(القاهرة :دارانلهضة ،د.س).324 ،
 12أمل فتح اهلل زركيش ،علم الكالم :تاريخ املذاهب اإلسالمية وقضاياها الكالمية،
(فونوروكو :جامعة دار السالم للطباعة والنرش ،ط.5 ،)6102 ،5 .
 13أي «املناهج اليت وضعت أنساقها الفرق العقدية السابقة ،وأخذت بها كتابات معارصة.
ومن ذلك :املنهج السليف ،واملنهج األشعري ،واملنهج اتللفييق بني السليف واألشعري ،واملنهج االعزتايل».
انظر :الزنيدي ،مناهج ابلحث يف العقيدة .96 ،...
 14أي «االجتاه اذلي يبين دراساته ىلع مقتضيات العلم اتلجرييب سواء يف منهجيته ،أو يف
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جديد يف ابلحوث االعتقادية .ومن خصائص هذا املنهج ،يه 15:األول ،االنطالق من
انلصوص الرشعية واألخذ باملنهجية اليت تقررت يف نصوص الكتاب والسنة .اثلاين،

تأكيد سلبية املناهج الكالمية السابقة ،وسلبية االجتاهات اليت حبثت العقيدة من

خالل تأثرها بالفكر املادي املعارص ،ألنها تؤدي إىل وقوع االحنراف يف عرض
جوانب العقيدة .اثلالث ،بناء العقيدة من انلبع الصايف ،اذلي جاء باحلق رصاحا

دون دخن أو غبش من الكتاب والسنة ،انلبع اذلي نهل منه اجليل انلموذيج األول.
الرابع ،االعتماد ىلع منهج فطري ،وهو أن ينايج العقل اإلنساين من خالل بدهياته،

اليت ال يماري يف صدقها وال حيتاج إىل اتللكف يف جهد استحضارها.

اخلامس ،االبتعاد عن القضايا العويصة يف الفكر ،وعن املنهجيات

ذات املنىح اتلخصيص ومصطلحاتها اخلاصة ،ويكون قريبا من انلص واضح
َّ
املبسطة ،ومستثمرا جوانب اثلقافة اليت ارتىق إيلها
األسلوب مستعينا باألمثلة

عموم الفكر املعارص ،ومركزا ىلع اخلاصية اإليمانية يف القضايا املبحوثة .فبهذا
اإلطار سوف حيلل ابلاحث كتاب عقيد املسلم ملحمد الغزايل.

ترمجة حممد الغزايل

ّ
واآلن ،يطيب للباحث أن يبني ترمجة حياة مؤلف الكتاب اذلي أراد أن

يبحث فيه قبل ادلخول يف كتاب «عقيد املسلم».

اسم مؤلف هذا الكتاب حممد الغزايل أمحد السقا ،ودل سنة 5331

وتويف –رمحه اهلل -يف  02شوال  .6141اشتهر الشيخ بأنه اعلم ومفكر إساليم
مرصي ،يعد أحد داعة الفكر اإلساليم يف العرص احلديثُ ،عرف عنه جتديده
يف الفكر اإلساليم وكونه من «املناهضني للتشدد والغلو يف ادلين» كما يقول أبو

ثمرات هذه املنهجية .وهو ىلع قسمني :قسم يركز ىلع االستدالالت املنهجية لعلم اتلجرييب ،وقسم
يركز ىلع حقائق العلم انلاجتة عن تلك االستدالالت» .نفس املرجع.521 ،
 15نفس املرجع ،ص.671-571 .
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العالمايض ،كما ُعرف بأسلوبه األديب الرصني يف الكتابة واشتهر بلقب أديب

ادلعوة .سببت انتقادات الغزايل لألنظمة احلاكمة يف العالم اإلساليم العديد من
املشالك هل سواء أثناء إقامته يف مرص أو يف السعودية.

16

من حيث حياته العلمية ،اكن الغزايل حصل ىلع شهادة اثلانوية األزهرية
ّ
بكلية أصول ادلين يف العام نفسه ،خترج منها سنة 1491م
اعم 7391م ثم اتلحق

حيث ختصص بادلعوة واإلرشاد .حصل ىلع درجة العاملية سنة 2491م.

17

وقد تلىق العلم عن الشيخ عبد العظيم الزرقاين ،والشيخ حممود شلتوت،

والشيخ حممد أبو زهرة ،وادلكتور حممد يوسف موىس ،والشيخ حممد حممد املدين،
والشيخ عبد العزيز بالل ،والشيخ إبراهيم الغرباوي ،والشيخ عبد العظيم

الزرقاين ،وغريهم من علماء األزهر.

18

ومن حيث حركته يف ادلعوة اإلسالمية ،اكن الشيخ انضم يف شبابه إىل
األول حسن ابلناّ .
مجاعة اإلخوان املسلمني وتأثّر بمرشدها ّ
ثم سافر إىل اجلزائر
سنة 4891م للتدريس يف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة،

درس فيها رفقة العديد من الشيوخ اكلشيخ يوسف القرضاوي والشيخ ابلويط
حىت تسعينات القرن العرشين .نال العديد من اجلوائز واتلكريم فحصل ىلع

جائزة امللك فيصل للعلوم اإلسالمية اعم 9041ـه.

19

وهنا شهادة العلماء اذلين اعرصوه .قال املفكر اإلساليم ادلكتور عبد

الصبور شاهني رمحه اهلل يف حممد الغزايل:

 16انظر :ويكيبيديا :املوسوعة احلرة  ،حممد الغزايل،

https://ar.wikipedia.org/wiki22/2/2018 .

 17نفس املرجع.

 18برافيل ،الشيخ حممد الغزايل ..الفقيه املجدد،

http://www.almuslimon.net/article_view.php?id=19525. 22/2/2018

 19نفس املرجع.

Vol. 3, No. 1, Februari 2019

124 Muhammad Shohibul Mujtaba
ً
تقديما للكتاب ،واحلق أن كتابًا يوضع ىلع
«ما أكتبه هنا رشف يل قبل أن يكون
غالفه اسم األستاذ الغزايل ال حيتاج إىل تقديم ،فحسبه يف تقديري أن يتوج بهذا
العلم اخلفاق وقد قرأت ادلنيا هل عرشات الكتب يف اإلسالم ودعوته ،وتلقت عنه ما
لم تتلق عن أحد من معارصيه ،حىت إن عرصنا هذا يمكن أن يطلق عليه يف جمال
20
ادلعوة عرص األستاذ الغزايل».

ّ
أما الشيخ أبو احلسن انلدوي يقول يف كتابه ّ
القيم (مذكرات سائح يف
ِ
الرشق العريب):

حريصا ىلع االجتماع بالشيخ حممد الغزايل ،أحد ّ
ً
كتَاب انلهضة ادلينية بمرص،
«كنت
وقابلت مؤلف (اإلسالم واألوضاع االقتصادية) و(اإلسالم واملناهج االشرتاكية)
و(اإلسالم املفرتى عليه) و (من هنا نعلم) ،قابلت الرجل ،ورسرت هلذه املقابلة؛ ألين
ً
ً
ً
نشيطا صاحب قلب ّ
يح وعقل ِّني ،ووجه يفيض بالبرش،
رأيت فيه رجال صاحلًا مثقفا
ٍ
ً
ورأيت أن كال منا يعرف صاحبه عن طريق الكتب والرسائل ويرى يف هذه الكتب
21
صورة أفاكره ومبادئه…»

اكن ملحمد الغزايل مؤلّفات كثرية ،بلغت إىل ستّني كتابا ،من ّ
أهمها :السنة

انلبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ،عقيدة املسلم ،فقه السرية ،كيف تفهم
ّ ّ
رس تأخر العرب واملسلمني ،دستور الوحدة اثلقافية بني
اإلسالم ،هموم داعية،
املسلمني ،خلق املسلم ،معركة املصحف ،مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية،
ّ
االشرتاكية ،اإلسالم واألوضاع
اإلسالم املفرتى عليه ،اإلسالم واملناهج

االقتصادية ،اإلسالم واالستبداد السيايس ،اإلسالم والطاقات املعطلة ،االستعمار

أحقاد وأطماع ،يف موكب ادلعوة ،اتلعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم،
حقيقة القومية العربية ،مع اهلل ،احلق املر ،قذائف احلق ،كفاح دين ،من هنا
نعلم ،نظرات يف القرآن ،صيحة اتلحذير من داعة اتلنصري ،جدد حياتك ،ادلعوة
 20يقظة فكر ،رسائل الشيخ حممد الغزايل املتجددة،

http://feker.net/ar/2011/03/09/3243-2. 22/2/2018

 21انظر اكمال يف أبو احلسن يلع احلسين انلدوي ،مذكرات سائح يف الرشق العريب( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط.)5791 ،3.
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اإلسالمية ،الطريق منهنا ،الفساد السيايس ،املحاور اخلمسة للقرآن الكريم،

املرأة يف اإلسالم ،تأمالت يف ادلين واحلياة ،تراثنا الفكري يف مزيان الرشع،

حصاد الغرور ،فن اذلكر وادلاعء عند خاتم األنبياء ،كيف نتعامل مع القرآن،
ظالم من الغرب ،األرسة املسلمة وحتديات العرص ،قضايا املرأة ،الرضاعة
اثلقافية للطفل املسلم.

22

كتاب عقيدة املسلم
نربز هنا موضواعت هذا الكتاب ىلع سبيل اإلمجال:
اكن هلذا الكتاب ثماين قضايا ،وللك قضية فروعها .األوىل :احلقيقة

األوىل .فروع هذه القضية :اهلل ،وجوده ،هل العالم خلق صدفة ،عقيدة األلوهية
عند الفالسة والعلماء ،الريب يف وجود اهلل ،ملاذا كفروا؟ ،هو َّ
األول ،واآلخر،

حاجة العالم إىل اهلل ،ليس كمثله يشء ،ما نعلم وما ال نعلم ،الغىن املطلق.
ّ
ثم اثلانية :الوحدة املطلقة .فروعها :إنما اهلل هلإ واحد ،عيىس ابن مريم
23

مغالطة ،عرض واقيع وجدل نظري ،إخالص اتلوحيد ،مقارنات بينا لرشاكء
والعبيد ،توحيد العامة وما يعلوه من غبار ،حول توحيد العامة.

24

ثم اثلاثلة :الكمال األىلع .فروعها :القدرة ،اإلرادة ،احلكمة ،احلياة ،العلم،

السمع وابلرص ،الكالم ،أنت أنت اهلل .ثم الرابعة :القضاء والقدر .فروعها:
ّ
ّ
اإليمان بالقضاء والقدر ،حنن جمبور ونيف هذا لكه ،هنا إرادتنا حرة ،معىن (يضل

من يشاء ويهدي من يشاء) ،كذب ىلع دين اهلل ،اإلعذار باألقدار ،إجابة ساخرة،
 22املعرفة ،حممد الغزايل،

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A
7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A22/2/2018.

 23حممد الغزايل ،عقيدة املسلم( ،دمشق :دار القلم ،الطبعة السابعة.84-1 ،)9891 ،
 24نفس املرجع.87-94 ،...
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ىلع هامش األقدار.

25

ثم اخلامسة :العمل أساس اإليمان .فروعها :اإليمان واإلسالم ،سوء العمل
ّ
ّ
أماين ،يف
بادلين رس أزمته يف العاملني ،اإليمان والعمل ،اليعلمون الكتاب إل
ميدان الرتبيةّ .
ثم السادسة :اخلطيئة واملتاب .فروعها :اإليمان واخلطيئة ،بني

اتلوبة والعصمة ،من خملفات حرب اجلدل ،هل املعصية مرض؟ ،خالفات ال
ِّ
26
مربر هلا.
َّ
ّ
انلبوة والفسلفة ،الويح ،العصمة،
ثم السابعة :انلبوات .فروعها :بني

املعجزة ،املعجزة بني الرسالة اخلاتمة والرساالت األوىل ،مقرتحات اكفرة ،حقيقة
َّ
انلبوة والعبقرية ،العباقرة ،األنبياء ،مسك
اإلعجاز املادي ،انليب واإلنسان ،بني

اخلتام ،موئل ابلطوالت ،الوصف بالعبقرية ،اإليمان وانلبوات .ثم اثلامنة:

اخللود .فروعها :هذى احلياة ،ما وراء احلياة ادلنيا ،الربزخ ،عمر الفرد وعمر
ادلنيا ،من أرشاط الساعة ،ابلعث واجلزاء ،حول شفاعة إمام األنبياء ،منكرو

ابلعث وسخف مزاعمهم.

27

حتليل كتاب»عقيدة املسلم»
واآلن ،يريد ابلاحث أن حيلل بعض األمثلة من كتابه عقيدة املسلم ،إىل
ّ
أن يستنبط ّ
صحة زعمه أن حممد الغزايل نهج يف كتابته املنهج الفطري اثلقايف:

ّ
أوال ،نقده لعلم الكالم.

ّ
األول :رأى الاكتب أن علم الكالم هو نظري حبت ،ينظم املقدمات

ويستخلص انلتائج ،كما تصنع ذلك اآلالت احلاسبة يف عرصنا هذا ،أو املوازين
 25نفس املرجع.421-97 ،...
 26نفس املرجع.081-521 ،
 27نفس املرجع.342-171 ،
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اليت تضبط أثقال األجسام ،ثم تسجل الرقم ،وتقذف به للطابلني .كذلك سارت
االستدالالت يف هذا العلم اخلطري ،فتلكمت عن اهلل سبحانه وتعاىل ،وعن صفاته

.الكريمة ،وانتهت إىل حقائق جيدة ،يسرتيح إيلها العقل احلصيف ...إىل أن قال:

«فكأن الطالب يذكر طائفة من األدلة ىلع الوجود ادلائم لواجب الوجود ،وال
يستشعر يف قرارة نفسه عظمة اخلالق املتعال .أو خيتلج يف بدنه عرق من الرغبة

أو الرهبة حنو من سواه ،وأهلمه فجوره وتقواه .أفهكذا تدرس العقيدة؟»

28

واثلاين :للظروف اليت نشأ فيها علم الكالم أثر يسء يف رسد حقائقه

وصوغ دقائقه ،فإن جحيم السياسة ،وتطاحن األحزاب املختلفة؟ أرسل شواظا
من األحاكم اإلسالمية؟ ال نزال! إىل ايلوم نشىق بها ،برغم القرون الطويلة اليت

مرت عليها ويف ضجيج اخلصومة السافرة يعرس ابلحث عن احلقيقة! ولو أمكن
الوصول إيلها ،فإنه يصعب االقتناع بها!  .........إىل أن قال« :ثم ذهب الرجال وبيق
اجلدال ..بيق إىل ايلوم يهدد وحدة األمة ويهز كيانه!»
ّ
هنا ،أكد الاكتب سلبية املناهج الكالمية السابقة ،وسلبية االجتاهات اليت
29

حبثت العقيدة من خالل تأثرها بها ،ألنها تؤدي إىل وقوع االحنراف يف عرض

جوانب العقيدة.

ثانيا :إثبات وجود اهلل.
قال الشيخ:
«وجود اهلل تعاىل من ابلداهيات اليت يدركها اإلنسان بفطرته ويهتدي إيلها بطبيعته.
وليس من مسائل العلوم املعقدة ،والمن حقائق اتلفكري العويصة .ولو ال أن شدة
الظهور قد تدل اخلفاء واقرتاب املسافة جدا قد يعطل الرؤية ما اختلف ىلع ذلك مؤمن
ّ
30
وال ملحد( .أيف اهلل شك فاطر السماوات واألرض)( .إبراهيم»)01 :
 28نفس املرجع.4-3 ،...
 29نفس املرجع.5-4 ،...
 30نفس املرجع31 ،...
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هنا ،يتبني دلى القارئ أن الاكتب ينايج العقل اإلنساين من خالل بدهياته،

اليت ال يماري يف صدقها وال حيتاج إىل اتللكف يف جهد استحضارها ،واألخذ
باملنهجية اليت تقررت يف نص القرآن .وهذه إحدى سمات املنهج الفطري اثلقيف.

ثاثلا :عن خلق العالم
قال الشيخ:
«فوضع األرض أمام الشمس مثال ...ثم ىلع مسافة معينة لو نقصت حبيث ازداد قربها
من الشمس الحرتقت أنواع األحياء من نبات وحيوان .ولو بعدت املسافة ّ
لعم اجلليد
والصقيع وجه األرض ،وهلك كذلك الزرع والرضع ...أفتظن إقامتها يف ماكنها ذاك
31
تلنعم حبرارة مناسبة جاء خبط عشواء؟»

هنا استفاد الاكتب من نتاج العقل احلديث ،حيث استعان ب ليسري

بالقارئ يف تسلسل فكري واضح حنو اتلحقق من قضاياه .فهذه انلقطة من
سمات املنهج الفطري اثليق.

رابعا :ليس كمثله يشء

ّ
إن انلملة ال تعرف حقيقة اإلنسان؛ فحدود اعملها اذلي تعيش فيه تقفها

دون ذلك والطفل يف املرحلة األوىل من عمره ال يعرف ما يه الرجولة  ٬وال
ما يصحبها من سعة عقل  ٬واستحاكم إدراك .بل إن اإلنسان اعجز عن إدراك
حقيقة الوجود املادي اذلي يعيش فيه ٬فكيف يعرف ما وراءه من غيوب؟......
وشأن األلوهية أسىم مما تتصور األذهان اللكيلة والعقول القارصة.

32

ّ
ثم يذكر ورود بعض الصفات يف الويح ،وحرية من حاول استكناه دالتلها،

واستكشاف حقيقتها ،وينتيه إىل القول« :وىلع ذلك فلك ما قطعنا بثبوته يف
 31نفس املرجع.71 ،...
 32نفس املرجع.63 ،...
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كتاب اهلل وسنة رسوهل مما وصف اهلل به نفسه وأسنده إىل ذاته؛ قبلناه ىلع العني

والرأس ٬ال نتعسف هل تأويال وال نقصد به جتسيما وال تشبيها».

33

هنا اعتمد الاكتب من بدائه احلياة ،اليت يربطها باملسائل اليت حبثها،

ليسري بالقارئ يف تسلسل فكري واضح حنو اتلحقق من قضاياه .فهذه انلقطة
من سمات املنهج الفطري اثلقايف.

خامسا :أفعال العباد
جواب الشيخ لسؤال ،فيما جيرب انلاس؟
«هناك أمور حتدث وتتم بمحض القدرة العليا ،وىلع وفق املشيئة اإلهلية وحدها ،ويه
تنفذ يف انلاس طواع أو كرها ،سواء شعر بها انلاس أو لم يشعروا .فالعقول ومقدار
ما يودع فيها من ذاكء أو غباء ،واألمزجة وما يالبسها من هدوء أو عنف ،واألجسام
وما تكون عليه من طول أو قرص ،ومجال أو قبح ،والشخصيات وما تطبع عليه من
امتداد أو انكماش ،والزمان اذلي تودل فيه ،واملاكن اذلي حتيا به ،وابليئة اليت تنشأ
يف ظلها ،والوادلان الذلان ينحدر منهما ،وما ترتكه الوراثة يف دمك من غرائز وميول،
34
واحلياة واملوت ،والصحة واملرض ،والسعة والضيق ،ذلك ومثله ،اليد لإلنسان فيه».

جواب الشيخ لسؤال :فيما تكون إرادة العبد ّ
حرة؟

َ ُ َ
«اخلطاب سهل جدا ،وسنجيب ىلع هذاالتساؤل بما يذ ُر شبَه املشوشني

هباء إن شاء اهلل .إننا حنس باستقالل إرادتنا وقدرتنا فيما نبارش من أعمال تقع
ّ
يف دائرتهما ،واكن يكيف هذا اإلحساس ديلال ىلع حريتهما ،لوال أن هناك من
ّ
يزعم أن اإلحساس يكذب أحيانا .ولكننا نطمنئ إىل صدق هذا اإلحساس،

ونكذب ما يغض من قيمته بعد أن نرجع إىل القرآن الكريم نستفتيه يف ذلك».

35

هنا ،حاول الاكتب أن يعالج صورة الفساد الواقعة يف دائرة اعمة انلاس
 33نفس املرجع.73 ،...
 34نفس املرجع79 ،...
 35نفس املرجع ،ص99 .
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من من املنتسبني لإلسالم يف مفاهيم املنحرفة بمنهج فطري ثقيف .وغري ذلك

من األمثلة الكثرية تأكد صحة رأي ابلاحث يف أن حممد الغزايل ينهج منهج
الفطري اثلقيف.

خاتمة
رأينا مماسبق ،فيما عرض هل ابلاحث من حتليل كتاب عقيدة املسلم

ملحمد الغزايل ،أنه اعتمد يف كتابه ىلع منهج بسيط فطري ثقيف يف بيان مسائل

العقيدة .وذلك أنه ينايج العقل اإلنساين من خالل بدهياته ،اليت ال يماري يف
ّ
صدقها وال حيتاج إىل اتللكف يف جهد استحضارها ،وحاول أن يبين العقيدة من

انلبع الصايف ،اذلي جاء باحلق رصاحا دون دخن أو غبش من الكتاب والسنة][.

مصادر ابلحث
ابن خدلون ،عبد الرمحن بن حممد .د.س .مقدمة ابن خدلون .حتقيق :د .عبد
الواحد وايف .القاهرة :دارانلهضة.

ابن منظور ،حممد بن مكرم بن ىلع ،أبو الفضل ،مجال ادلين األنصاري الرويفىع
اإلفريىق (املتوىف117 :ـه) 4141 .ـه .لسان العرب .بريوت :دار صادر .الطبعة
اثلاثلة.

اإلييج ،عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار ،أبو الفضل ،عضد ادلين (املتوىف:
657ـه) .7991 .كتاب املواقف .حتقيق :عبد الرمحن عمرية .بريوت :دار
اجليل .الطبعة األوىل.

ابلدوي ،عبد الرمحن .د.س .مناهج ابلحث العليم .الكويت :واكلة املطبواعت
بالكويت .الطبعة اثلاثلة.

اجلرجاين ،يلع بن حممد بن يلع الزين الرشيف (املتوىف618 :ـه) .3891 .اتلعريفات،
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حتقيق :مجاعة من العلماء بإرشاف انلارش .بريوت :دار الكتب العلمية.
الطبعة األوىل.

زركيش ،أمل فتح اهلل .6102 .علم الكالم :تاريخ املذاهب اإلسالمية وقضاياها
الكالمية .فونوروكو :جامعة دار السالم للطباعة والنرش .الطبعة اخلامسة.

الزنيدي ،عبد الرمحن بن زيد .8991 .مناهج ابلحث يف العقيدة اإلسالمية يف
العرص احلارض .الرياض :دار شبيليا.

صليبا ،مجيل .8791 .املعجم الفلسيف .بلنان :دار الكتاب ابلناين.
الغزايل ،حممد .9891 .عقيدة املسلم .دمشق :دار القلم .الطبعة السابعة.
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