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  املقدمة

 وأشھد أن ال .الحمد � رب العالمین والعاقبة للمتقین وال عدوان إال علي الظالمین

 المنعوت بنعوت ، الموصوف بصفات الجالل، إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ

ئق  فنفي حقا. والمنزه عما یضاد كمالھ من سلب حقائق أسمائھ وصفاتھ،الكمال

 وإثبات حقائقھا علي وجھ الكمال الذي ،أسمائھ وصفاتھ متضمن للتعطیل والتشبیھ

   .ال یستحقھ سواه ھو حقیقة التوحید والتنزیھ

 والموحد مبین ، والممثل مشبھ لھ بالعبید، فالمعطل جاحد لكمال المعبود           

 ً،بد عدمافالمعطل یع ،قطب رحى التوحیدلحقائق أسمائھ وكمال أوصافھ وذلك 

ً والموحد یعبد ربا لیس كمثلھ شئ لھ األسماء الحسني ً،والممثل یعبد صنما

  ًوالصفات العلي وسع كل شئ رحمة وعلما 

ھ وحجتھ وخیرتھ من خلق ،ً     وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ وأمینھ علي وحیھ

عھ من  ونعمتھ التي أتمھا علي أتبا،المھداة إلي العالمین فھو رحمتھ ،علي عباده

ن الظلمات  فأخرج هللا بھ الناس م، من الرسل أرسلھ هللا علي حین فترة.المؤمنین

ًعینا عمیا وأذنا صما وقلوبا غلفا  وفتح بھ أ،إلي النور ً ً ً صلوات ربي وسالمھ علیھ  ً

   .وعلي آلھ وأصحابھ أما بعد

 فھو تارة ،             فقد حاول اإلنسان منذ القد م أن یتوصل إلي المعرفة با�

ًیعمل عقلھ في مشكلة األلوھیھ أمال منھ أن یتوصل إلي ما فیھ طمأنینة نفسھ 

 وتارة یقر بعجز عقلھ عن الخوض في ،المتطلعة في قلق إلي اسكناه المجھول

 فیذھب ، وتارة یري غیر ھذا وذاك، فیركن إلي اإلیمان البسیط با�،ھذه المشكلة

 ویسلك طریق التصوف الذي یعتمد علي ،إلي إلتماس المعرفة با� في نفسھ

   .تطھیر النفس من عالئق الحس وأدران البدن

 . هللا،ً وستتجھ دائما إلي ھذه الحقیقة الخالدة،           اتجھت عقول البشر إذن

 واحدا ً ظل وسیظل شیئافإن  ،ومھما اختلفت تصورات تلك العقول أو ستختلف

   . وما تتصف بھ من صفات سامیة،لھیةفوق مستوي اإلدراك وھو كنھ الذات اإل

 ،فلبي احتیاجات العقول المتطلعة إلي خالقھا اء اإلسالم كدین سماوي ـ          ج

 ، وأنھ واحد ال شریك لھ، وأنھ الخالق لكل شئ، تعالياإلقرار بوجودهودعا إلي 
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ا وقد أقر المسلمون في أول األمر بما جاء بھ اإلسالم في ھذا الشأن ولم یمنعو

   . ولم یخوضوا في الجدل بشأنھ،النظر فیھ

ً شك في ھذه العقائد وأثار حولھا خالفا ،        ثم ظھر فریق من المتشككین

 وانقسم المسلمون بصدد العقائد ، وظھرت   تیارات مختلفة دینیة وسیاسیةً،وجداال

ً وكل فرقة تذھب مذھبا خاصا،إلي أقسام متعددة وفرق متباینة  ووجد أعداء ،ً

 ووجھوا ، وخاضوا في البحث في عقائده،فرصة سانحة فكادوا لإلسالماإلسالم 

 كما دسوا علي أھلھ معتقدات ،طعنات قویة إلي ھذه العقائد البسیطة في جوھرھا

   ً.غریبة أحیانا

 وھي شبھات خطیرة ،أثار بعض غالة الشیعة شبھات التشبیھ والتجسیم      ف     

 وبالغ بعض المعتزلة في نفي الصفات فأدي بھم ذلك ،ةفي تاریخ العقائد اإلسالمی

 ومنھم األشعریة موقف المثبت ، ووقف أھل السنة والجماعة،إلي التعطیل

   . فاقتربوا من التشبیھً، وبالغ بعض أھل السنة في إثبات الصفات أحیانا،للصفات

تھا  الصفات وعالق،ً          وأیضا مما كثر النزاع فیھ من مسائل االعتقاد

 ھل ھي غیر الذات أم زائدة علیھا ؟ وھل المجموع یستلزم التركیب ،بالذات

المستلزم لالفتقار واإلمكان أم ال ؟ وھل كون الصفات زائدة علي الذات یستلزم 

افتقار الذات إلیھا ؟ وھل تعدد الصفات یستلزم تكثر القدماء أم ال ؟ وھل الصفات 

المسائل التي اھتم بھا الباحثون وحصل أجزاء للذات أم ال ؟ إلي غیر ذلك من 

   .بینھم الخالف فیھا

ً       وفي رأینا أن عقول الباحثین في العقائد بحثا نظریا  ، بین التشبیھ والتجسیم،ً

 في مشكلة ، والتنزیھ والوقوف عند حد اإلیمان دون التأویل، واإلثبات،والتعطیل

ًوس التي تبحث دائما عن  لم تتوصل إلي شئ مقنع یرضي النف،الذات والصفات

ً وتتحرق شوقا ،المجھول وتتطلع إلي عالم آخر ھو عالم الحق والخیر والجمال

  .  الذي لیس كمثلھ شئ، هللا،إلي مبدعھا األول

 ویمكننا القول بأن مذھبھ ، لقد أثبت اإلمام الغزالي الصفات � عز وجل        

 ،یة في مجال البحث اإللھي آنذاكًیعد ممثال لواحد من تیارین ساد الحیاة الفكر

 وقد ،ونعني بھ تیار اإلثبات في حین كان ھناك تیار آخر یقف علي النقیض منھ
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المعتزلة  ، وكان ممن تزعموه،تمثل في نفي صفات المعاني عن الباري عز وجل

   .متابعین في ذلك الفالسفة

ك الشبھات التي تل  إلي السبب في نشأة كال التیارینوقد أرجع الغزالي         

 والتي ، فیما یتعلق بالتشبیھ والتجسیم،أثارتھا السبئیة أواخر عھد الخلفاء الراشدین

 إلي الحد الذي دفع بأصحاب ،تابعھم في القول بھا بعد ذلك بعض غالة الشیعة

ًالفرق المختلفة إلي محاولة رد ھذه الشبھات دفاعا عن العقیدة اإلسالمیة ودعائمھا 

 وترتبت علیھا نتائج تباینت في درجة ،أسالیب اختلفت فیما بینھم ب،من التشویش

   .اقترابھا أو ابتعادھا عن مذھب السلف من الصحابة والتابعین

القرآن الكریم قد ظھرت فیھ آیات تصف المعبود بالتنزیھ المطلق   كما أن         

وجب  ف، وصریحة في بابھا، وھي سلوب كلھا،الظاھر الداللة من غیر تأویل

 وقد فسرھا النبي صلي هللا علیھ وسلم والصحابة والتابعین علي ،اإلیمان بھا

 مرة في الذات ومرة في ، ثم وردت آیات آخري قلیلة توھم التشبیھ.ظاھرھا

   .الصفات

ھذا البحث سنحاول أن نبرز اتجاھین من اتجاھات المتكلمین في ھذه   وفي    

ًمثال في المعتزلة ت وھو تیار النفي م:ألول االتجاه ا.المشكلة العقائدیة الھامة

 حیث أن .ًمثال في اإلمام الغزاليت والتیار الثاني ھو تیار اإلثبات م،والفالسفة

 من أھم المسائل التي التصقت بالفالسفة ،مسألة الذات وعالقتھا بالصفات

ً حیث أخذ ھذا الجانب حیزا كبیرا من الصراع العقدي،والمعتزلة واألشعریة ما  م،ً

ولقد اجتھد  .األثر الكبیر في التركیز علي مباحثھ والتنقیب عن دواخلھكان لھ 

 في الرد علي المعتزلة ، وقلمھ السیال، وسخر إمكاناتھ العقلیة،اإلمام الغزالي

   .والفالسفة ودحض شبھاتھم

 وھو ینشد ، وقد ظل رحمھ هللا طول حیاتھ یطوف في آفاق المعرفة            

 وتتجاذبھ التیارات العنیفة من كل ، یخوض األمواج العاتیة، الحقیقةالوصول إلي

 ولكن قبل أن نعرض موقف الغزالي من قضیة العالقة بین الذات .جانب

 البد من إلقاء الضوء علي رأي كل من المعتزلة والفالسفة حول ھذه ،والصفات

            .القضیة وذلك لكي یتضح لنا الموضوع بشكل كامل
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   :وأھمیتھ  الموضوع اختیارأسباب  ً:أوال

أن ھذا الموضوع لھ عالقة بأول ركن من أركان اإلیمان وأھمھا علي  -١

 وأھم باب فیھ وھو ذاتھ ، أال وھو اإلیمان با� عز وجل،اإلطالق

  .وصفاتھ

 إذ أن العباد ال ،یعد توحید الذات والصفات من أھم مباحث علم التوحید -٢

معرفة إال إذا تعرفوا علیھ من خالل یمكن أن یعرفوا ربھم حق ال

 والتي فصلت وبینت ،النصوص التي وردت في الكتاب والسنة

 .ًووضحت أسماؤه وصفاتھ بما ال یدع مجاال للزیادة أو النقصان

یعد ھذا الموضوع خدمة كبیرة في ھدم المنھج الذي تقوم علیھ مقالة  -٣

 ،یة والكالمیة فھذه المقالة بمختلف مدارسھا الفلسف،التعطیل للصفات

 وإن اختلفت درجات نفیھم ،قامت علي مبدأ النفي في باب الصفات

  .باختالف غلوھم في ھذا الباب

ًومن األسباب أیضا الرغبة الشخصیة في التعمق في دراسة مسائل  -٤

 وذلك ألھمیتھ والثمار التي ، وخاصة توحید األسماء والصفات،التوحید

 الذي ھو أصل العلوم كلھا ،میجنیھا العبد من خالل فھم ھذا العل

  .وأشرفھا

 شغف قدیم إلي معرفة ،ًوقد دفعني إلي اختیار الغزالي موضوعا للبحث -٥

 فمنذ بدأت أطالع كتب التراث ھالني أن أجد ،ھذه الشخصیة المتمیزة

 ، واألصول، والفلسفة والفقھ،العقیدة .ًاسمھ مسطورا في كل علم

 واألخالق والتربیة

ًختیار ھذا الموضوع أني رأیت اإلمام الغزالي ھدفا ًأیضا دفعني إلي ا -٦

 وألئك ، ھؤالء یكیلون لھ المدح والثناء.للنقد بین المادحین والقادحین

  ..یحطون من شأنھ

    : تحدید مشكلة البحثً:ثانیا

   :یمكن تحدید مشكلة البحث من خالل اإلجابة علي التساؤالت اآلتیة

  الذات والصفات ؟ ما ھو رأي المعتزلة في العالقة بین -١

 ما ھو رأي الفالسفة حول ھذا الموضوع ؟  -٢
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ما ھو موقف الغزالي من المعتزلة والفالسفة في بحوثھم حول مسألة  -٣

 وما ھو رأیھ حول ھذه القضیة الشائكة ؟ الذات وعالقتھا بالصفات ؟ 

 ال ھي الذات وال م أ،  أم غیر الذات، ھل الصفات عین الذاتً:وأخیرا -٤

 ھي غیرھا ؟ 

   : سلكت الباحثة في ھذا البحث:منھج البحث ً:ثالثا

حیث قامت من خالل ھذا المنھج بعمل استقراء المنھج االستقرائي  -١

معتزلة والفالسفة واإلمام الغزالي حول موضوع العالقة بین لنصوص ال

  . ثم قامت بتوزیعھا حسب موضوعات البحث،الذات والصفات

بما یتوافق مع المنھج العلمي  وھو تحلیل النصوص :المنھج التحلیلي -٢

  .واألمانة العلمیة

وھو إبراز أوجھ الشبھ واالختالف بین التیارات  :المنھج المقارن -٣

وال یخفى علي أحد الصعوبات التي یمكن أن تقابل الباحث .المتناحرة

 ،وھو یكتب في مثل ھذه الموضوعات الشائكة من صعوبة األسلوب

 . الخوض في متاھات علم الكالمجفافھ، حیث البد منباإلضافة إلي 

   .باإلضافة إلي تشعب الموضوع

  : خطة البحثً:رابعا

  : تمھید،  وعدة مباحث، وقد تكونت ھذه الدراسة من مقدمة

 منھج ، مشكلة البحث، أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ:وفیھا :المقدمة

   .ً وأخیرا خطتھ،البحث

 تحدید :ین األول بعنوان ویشتمل علي مطلب،توطئة :بعنوان.التمھید

   . موقف الصحابة من مسألة الذات والصفات: والثاني.المصطلحات

   . في العالقة بین الذات والصفاتالمعتزلة  رأي : المبحث األول

   .في العالقة بین الذات والصفاتالفالسفة  رأي : المبحث الثاني

  والصفات  رأي اإلمام الغزالي في العالقة بین الذات :المبحث الثالث
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   .األسماء وعالقتھا بالذات والصفات عند اإلمام الغزالي:المبحث الرابع

 الجذور األشعریة  في مذھب الغزالي فیما یتعلق بمشكلة : المبحث الخامس

  .العالقة بین الذات اإللھیة وصفاتھا

   . برؤیة نقدیةلغزالي ا المذھب :  المبحث السادس

   :الخاتمة وقائمة المراجع

ً حمدا طیبا مباركا فیھ– تعالي –فإني أحمد هللا  :وبعد ً  ، كما یحب ربنا ویرضي،ً

 علي ما وفقني إلیھ في كتابة ھذا ،ًحمدا یلیق بجاللھ وكمالھ وعظیم سلطانھ

 فالحمد ، وما أمدني بھ من العون والتوفیق، وما ھیأ لي من السبل لفھمھ،البحث

   .� في األولي واآلخرة
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   توطئة:التمھید

  التعریف بالمصطلحات األساسیة في البحث :مطلب األولال

قبل الحدیث عن موقف كل من الفالسفة والمعتزلة من مسألة الصفات          

البد من توطئة موجزة  وردود الغزالي علیھم اإللھیة وعالقتھا بالذات 

   :للمصطلحات األساسیة في البحث

   :التوحیدًأوال 

 وھو مبدأ مشترك بین ،"اإلقرار بوحدانیة هللا " لعام ھو التوحید بمعناه ا           

 ھو ، و المقصود بالتوحید ھنا. وأقرتھ جمیع الفرق اإلسالمیة،جمیع المسلمین

وبمعني آخر ھل الصفات ھي الذات أم  .التوحید بین الذات اإللھیة وصفاتھا

   .لنصارىغیرھا ؟ والذي یظھر لنا أن ذلك نشأ من خالل ردود أھل الكالم علي ا

، لھ ١ حیث وجد المعتزلة النصارى قد تصوروا هللا علي أنھ جوھر           

 وقد أدي ھذا ،ھي صفات الوجود والعلم والحیاة ،أقانیم أو صفات یتقوم بھا

 والنظر .التصور عند النصارى إلي اعتبار ھذه الصفات ذات كیان مستقل عن هللا

 وكانت النتیجة أن ساقھم ھذا القول .نھإلیھا علي أنھا أشخاص مستقلة عنھ سبحا

   ٢ .إلي إثبات إلھین

 ،التي وجدھا المعتزلة عند أصحاب الدیانات األخرىأمام ھذه اآلراء           

 ظنوا أن تحقیق التوحید والخلوص من شرك ،وعند بعض الفرق اإلسالمیة

   .النصارى ال یتم إال بنفي جمیع الصفات عن هللا تعالي

 ناف لوجودیة الصفات كالفالسفة  بین،لك انقسمت فرق المسلمین فیھا ولذ       

 ومن قال بوجودیتھا ولكن حكم بأنھا محدثة كالكرامیة وأذنابھم .والمعتزلة

 ومن قال بوجودیتھا وقدمھا قدم الذات وھم أھل السنة والجماعة من ،الحشویة

  . .أشاعرة وماتریدیة

                                                           

مجم�ع /  راجع المعج�م الفل�سفي. ومتعین بماھیتھ،تقوم بذاتھ فھو م،ھو ما قام بنفسھ: الجوھر  ١
  . م١٩٨٣ – ـ ھ١٤٠٣/ الھیئة العامة لشؤن المطابع األمیریة/ ٦٤ص /  اللغة العربیة

دار الثقاف�ة / ١٠٨ص / دراسات في علم الك�الم والفل�سفة اإلس�المیة/   یحیي ھویدي.راجع د ٢
   .للطباعة والنشر



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
اإلنسان ال  و، ھنا ذات هللا سبحانھ وتعاليالمقصود بالذات :تعریف الذات ً:ثانیا

 ا ألن تصورھ،ا والوقوف علي كنھھ،یستطیع اإلحاطة بحقیقة الذات اإللھیة

 ال في الذھن وال في ، وال یعرف كنھھا، كون الذات اإللھیة ال یحاط بھا،مستحیل

 یعلم ما " : قال تعالي.مطلق وما یرد في ذھن اإلنسان محددسبحانھ  ھ ألن،الخارج

لیس كمثلھ شئ وھو  " : ویقول١" بین أیدیھم وما خلفھم وال یحیطون بھ علما 

  ٢" السمیع البصیر 

  

   : الصفة تعریف:ً ثالثا

  .لغة النعت"  :الصفة

 وقال ،نحو طویل وقصیرھي االسم الدال علي بعض أحوال الذات ً وشرعا 

ل  محسوس كاألبیض أو معقو. ما دل علي معني زائد علي الذات:البعض

  ٣ ".كالعلم

األمارة الالزمة بذات الموصوف الذي یعرف  " :بأنھا ویعرفھا الجرجاني       

 وھو دال علیھا وذلك مثل العلم ،ً وھي ما وقع الوصف مشتقا منھا٤ " .بھا

   .والقدرة ونحوه

 ووردت بھ ، ما قام بالذات اإللھیة مما یمیزھا عن غیرھا": وقیل ھي       

  ٥ ."ة نصوص الكتاب والسن

                                                           

  . "١١٠" آیة / سورة طھ ١
  ."١١" آیة / سورة الشورى ٢
 /  ط أولي/ ٢١٧ص / التوقیف علي مھمات التعریف/ زین الدین  محمد عبد الرؤف المناوي ٣

   . م١٩٩٠ ـ ھ١٤١٠/ عالم الكتب
/  التعریف�ات/ السید الشریف أبي الحسن علي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي الح�سیني الجرج�اني الحنف�ي ٤

/ ط الثانیة/ منشورات محمد علي بیضون  /وضع حواشیھ وفھارسھ محمد باسل/  ١٣٦ص 
   . م٢٠٠٣ – ـ ھ١٤٢٤/  لبنان–بیروت / دار الكتب العلمیة

أض��واء / ط أول�ي/ ١٢ص /  أق��سامھا. تعریفھ�ا.ال�صفات اإللھی��ة/ محم�د خلیف��ة عل�ي التمیم��ي ٥
  . م٢٠٠٢ – ـھ١٤٢٢/ السلف



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 أو یكون لھ ، الشئ الذي یوجد بالموصوف:ً وأخیرا یعرفھا الباقالني بأنھا         

 والصفات ھنا یقصد ١ . الذي یصدر عن الصفة،ویكسبھ الوصف الذي ھو النعت

 وفي الحقیقة أن مسألة الصفات تعتبر من أھم ،بھا صفات هللا سبحانھ وتعالي

ًوأكثرھا مثارا للخالف وتنازع اآلراء بین  ً، وأعظمھا تشعبا،المشاكل الكالمیة

  ٢. .الفرق المختلفة من مثبتین ونفاه

  

   : واألصول،النشأة : تعریف المعتزلة:ًرابعا 

ً نشأت تعبیرا عن تیار فكري یتجھ اتجاھا ، حركة فكریة:المعتزلة ھي           ً

ثاني الھجري ظھرت في الثلث األول من القرن ال وقد    ٣ .ًمعینا في فھم العقائد

 ،علي العقل المجرد في فھم العقیدة اإلسالمیةاعتمدت وقد ٤ .علي جھة التقریب

علي الرغم من تعدد الروایات في سبب أو و ٥ .وذلك لتأثرھا ببعض الفلسفات

 ٦ ، ومع حقیقة تضافر عدد من العوامل المختلفة التي أدت إلي ذلك،أسباب نشأتھا

ًجد فیھا مصطلح االعتزال داال علي اختیارات إال أن اللحظة التاریخیة التي و

 ، تعود إلي الواقعة التي تضمنت،عقدیة لم تكن معروفة من قبل عند المسلمین

ه عن رأیھ في حكم ١٣١ت " واصل بن عطاء " إفصاح مؤسس ھذه الفرقة 

                                                           

تحقی�ق عم�اد / ٢٣٣ص / لتمھید األوائل في تلخیص الدالئ/ راجع محمد بن الطیب الباقالني ١
  .ـ ھ١٤٠٧/ مؤسسة الكتب الثقافیة/ الدین أحمد حیدر

/ ً راج�ع أی�ضا اب�ن كثی�ر.مرج�ع س�ابق/ ٢٠٤ص / ٥٥ج / ت�اریخ دم�شق/ راجع ابن ع�ساكر ٢
  .مرجع سابق/ ٥٣٥ص / ١ج / طبقات الشافعیین

/ ٦٣٩ص / الث�انيالق�سم / النزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلسالمیة/ راجع حسین مروة ٣
  . م١٩٧٨ط 

  .ـ ھ١٤١٠/ بیروت/ ط المؤسسة العربیة/ ٢ص / المعتزلة/ راجع زھدي جارهللا ٤
الموس��وعة المی��سرة ف��ي األدی��ان والم��ذاھب واألح��زاب /  م��انع ب��ن حم��اد الجھن��ي.راج��ع د ٥

   .زیعدار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتو/ ط الثالثة/ ٦٩ص / المجلد األول/ المعاصرة
ط دار / وم��ا بع��دھا١٠٠ص / المعتزل��ة تك��وین العق�ل العرب��ي/ راج�ع محم��د إب��راھیم الفی�ومي ٦

 ٢٢المعتزل�ة ص / ً راج�ع أی�ضا زھ�دي ج�ارهللا،ھ�ـ ١٤٢٣/ ط أولي/ القاھرة/ الفكر العربي
ط /  وم�ا بع�دھا٣٠ص / المعتزل�ة وأص�ولھم الخم�سة/ ً راجع أی�ضا ع�واد المعت�ق.وما بعدھا

  .ـ ھ١٤٢١/ الریاض/ ة الرشدمكتب/ الرابعة



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 محور ھویتھم واألصل الذي ،مرتكب الكبیرة ؛ حیث شكل ھذا الرأي الجدید

  ١ . سائر الفرق اإلسالمیةانفردوا بھ من بین

 یا :فقال"  الحسن البصري"   وھذه الواقعة ھي أنھ دخل رجل علي           

لقد ظھرت في زماننا جماعة یكفرون أصحاب الكبائر ؛ فكیف تحكم ! إمام الدین 

 أنا ال أقول أن صاحب : قال واصل بن عطاء،لنا بذلك اعتقادا ؟ وقبل أن یجیب

 ثم قام ، بل ھو في منزلة بین المنزلتین،ال كافر مطلقالكبیرة مؤمن مطلق و

یكرر ما أجاب بھ علي جماعة من واعتزل إلي أسطوانة من أسطوانات المسجد 

   ٢ . فسمي وأصحابھ معتزلة، اعتزلنا واصل: فقال الحسن،أصحاب الحسن

 بما ، والذي عرف فیما بعد بأصل المنزلة بین المنزلتین– مثل ھذا الرأي         

 بدایة الخوض في مضامین عقدیة وكالمیة –ترتب علیھ من آثار وتداعیات 

تعبر عن ھویة ھذه الفرقة الناشئة ٣ أخري أدت إلي تكوین خمسة أصول عامة 

   .في البصرة

 ألنھا تدل ،   إال أن البحث العلمي یرفض ما قد یستفاد من ھذه الروایات      

 كما . ھو واصل بن عطاء،خص معینعلي أن المعتزلة حركة فردیة قام بھا ش

                                                           

 وس�ائر أق�والھم ق�د ش�اركھم فیھ�ا ،ھ�ذا خاص�ة المعتزل�ة الت�ي انف�ردوا بھ�ا: " یقول ابن تیمیة  ١
مرك��ز اب��ن /  حم��د الع��صالني.تحقی��ق د/ ٢٦٧ص /  الفرق��ان ب��ین الح��ق والباط��ل."غی��رھم 

  .ـھ١٤٣٣/ ط أولي/ الریاض/ تیمیة
أم�الي المرت�ضي غ�رر الفوائ�د / لموسوي العل�ويراجع الشریف المرتضي علي بن الحسین ا ٢

/  م�روان العطی�ة.مكتب�ة د/ تحقیق محمد أبو الف�ضل إب�راھیم/ ١٦٧ص / ١ج / ودرر القالئد
 راج�ع أب�ي الف�تح محم�د ب�ن عب�د . م١٩٥٤ – ـ ھ�١٣٧٣/ دار إحیاء الكتب العربیة/ ط أولي

تحقیق عبد األمی�ر / ٦٢ ،٦١ص / ١ج/ الملل والنحل/ الكریم بن أبي بكر أحمد الشھرستاني
ً راجع أیضا تقي الدین أبي العباس أحم�د ب�ن .ـ ھ١٤١٠/ ط أولي/ دار المعرفة بیروت/ مھنا

/ ٤ج / الم��واعظ واالعتب��ار ب��ذكر الخط��ط واآلث��ار/ عل��ي ب��ن عب��د الق��ادر العبی��دي المقری��زي
ة والفك�ر المعتزل�/ ً راجع أیضا عادل الع�وا.ـ ھ١٤١٠/ ط أولي/ ط دار الكتب العلمیة/ ٣٤٦
 ویمك��ن أن یك��ون معن��ي ق��ول الح��سن ،.األھ��الي للطباع��ة والن��شر/ ط أول��ي/ ٤٥ص / الح��ر

 وق��د یك��ون المق��صود ،االعت��زال الح��سي بمفارقت��ھ الجماع��ة" : اعتزلن��ا واص��ل " الب��صري 
 راج�ع عب�د الق�اھر . باعتزالھ قول جمھور األمة في حكم مرتكب الكبی�رة،االعتزال المعنوي

/ تحقی�ق مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د/ ١١٨ص / الفرق بین الفرق/ البغداديبن طاھر بن محمد 
   . م١٩٩٥ – ـ ھ١٤١٦/  بیروت–صیدا / المكتبة العصریة

 األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن ، المنزلة بین المن�زلتین، الوعد والوعید، العدل،التوحید: ھي  ٣
/ ی�ق فی�صل ب�دیر ع�ونتحق/ ٦٧ص / األص�ول الخم�سة/  راجع عبد الجبار الھمذاني.المنكر

  .م١٩٩٨/ ط أولي/ مطبوعات جامعة الكویت



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 من أن انتقال واصل من حلقة إلي ً،فض البحث العلمي ما قد یستفاد منھا أیضایر

 بحیث یبدو أنھا وجدت ، ھو الذي یحدد نشأة المعتزلة،أخري في المسجد نفسھ

  فجائیة اقترنت بعمل جسدي انفعالي بصورة عفویة 

ما ھو إال تبسیط مبتذل وتشویھ لتلك  ،        إن فھم المسألة علي ھذه الصورة

 إننا نحن ، ال یقصدون ذلك، وال شك أن من نقلوا تلك الروایات،الحركة الفكریة

 ونستطیع أن نفھم منھا ما یتفق مع ، التي قدموھا لنا،الذین نقرأ المادة التاریخیة

  ١.منھج البحث واالستنتاج

 جاء ،علي أن اسم المعتزلة          غیر أن ھناك نصوصا ً تاریخیة أخري تدل 

ًتعبیرا عن موقف فكري یمثل تیارا ال أفرادا ً "  : " ٤٧١" "اإلسفراییني "  یقول ،ً

 وصیغة الجمع ھنا تدل علي أن ٢" . المسلمینمجالس العتزالھم معتزلة سموا ف

 كانت تفكر علي غیر ما كان یفكر جمھور ،المعتزلة حركة فكریة عامة

   .المسلمین

 ممن قالوا ،وقد كان المعتزلة حربا علي أصحاب الدیانات األخرى           

 فوقفوا منھا ، وقد اعترضتھم مشكلة الصفات وأسماء هللا الحسني،بتعدد اآللھة

ًموقفا واضحا  وبحثوا في حقیقة ، وفسروھا تفسیر یصون معني الوحدانیة،ً

ین الصفات  وفرقوا ب، ھل ھي عین الذات ؟ أم ھي أمر زائد علي الذات،الصفة

ً فمن بینھا ما یتطلب بحثا ، ولن نقف عند ھذه الصفات صفة صفة،بعضھا وبعض

     .ً ولكنھا عولجت في الجملة عالجا یحقق معني التوحید،بذاتھ

                                                           

 ،٦٣٩ص / الق�سم الث�اني/ النزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلسالمیة/ راجع حسین مروة ١
   . مرجع سابق.٦٤٠

ص / التبصیر في الدین وتمیی�ز الفرق�ة الناجی�ة ع�ن الف�رق الھ�الكین/  أبو المظفر اإلسفرایني ٢
ً راجع أی�ضا .م١٩٨٣ – ـ ھ١٤٠٣/  عالم الكتب/ ط أولي/ ال یوسف الحوتتحقیق كم/ ٢٢

  .٦٤٠ ،٦٣٩ص / القسم الثاني/ النزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلسالمیة/ حسین مروة
  .مرجع سابق



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
أعني بھم في ھذا البحث الفالسفة المنتسبین إلي  :  المقصود بالفالسفة:ً خامسا 

 ، الذین تأثروا بالفلسفات الیونانیة"الفارابي "  و ،"ابن سینا "  أمثال ،اإلسالم

  ١ .وأدخلوھا في اإلسالم

   : التعریف باإلمام الغزالي:ًسادسا 

 ولد ،  ھو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي: اسمھ ونشأتھً:أوال     

 وسط مجتمع تتجاذبھ ،بقریة غزالة بمدینة طوس"  م ١٠٥٩ –ه ٤٥٠" عام 

 ، والمحاورات الفلسفیة،ت في المناظرات الكالمیة والتي تمثل،التیارات المختلفة

 ولكن كانت لدیھ رغبة ،وقد نشأ في بیت فقیر ألب صوفي ال یملك غیر حرفتھ

 وحینما حضرتھ الوفاة عھد إلي صدیق لھ ،شدیدة في تعلیم ولدیھ محمد وأحمد

 اجتھد الرجل في تنفیذ ، وأعطاه ما لدیھ من مال یسیر،متصوف برعایة ولدیھ

 األب علي خیر وجھ حتى نفذ ما تركھ لھما أبوھما من المال وتعذر علیھ وصیة

 فألحقھما بإحدى المدارس التي كانت منتشرة في ،القیام برعایتھما واإلنفاق علیھما

  ٢ . والتي كانت تكفل طالب العلم فیھا،ذلك الوقت

 علي  وأخذ الفقھ،درس في صباه علي عدد من العلماء واألعالم : دراستھً:ثانیا

أبي "  ثم سافر إلي جرجان فأخذ عن اإلمام ،في طوس" أحمد الراذكاني " اإلمام 

 ثم انتقل ، وعاد بعد ذلك إلي طوس حیث بقي ثالث سنین،"نصر ااإلسماعیلي  

 وعلم ، حیث تلقي فیھا علم أصول الفقھ،،إلي نیسابور والتحق بالمدرسة النظامیة

والزمھ فتره ینھل من علمھ " ام الحرمین أبي المعالي الجویني إم"  الكالم علي

 وأصول الدین والمنطق والفلسفة وصار ،ویأخذ عنھ حتى برع في الفقھ وأصولھ

   .علي علم واسع بالخالف والجدل

                                                           

ص / ١ج / موق�ف المتكلم�ین م�ن االس�تدالل بن�صوص الكت�اب وال�سنة/ راجع سلیمان الف�ص ١
    .ر والتوزیعدار العاصمة للنش/ ٢٨

ص / ٦ج / طبق��ات ال��شافعیة الكب��ري/ راج��ع ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن تق��ي ال��دین ال��سبكي ٢
دار ھج�ر للطباع�ة / ط الثانی�ة/  عبد الفتاح محمد الحلو،تحقیق محمود محمد الطناحي/ ١٩١

/ ً راج��ع أی��ضا أب��و الف��دا إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر الدم��شقيـ،ھ��١٤١٢والن��شر والتوزی��ع 
/ مكتب�ة الثقاف�ة الدینی�ة/  محم�د زنھ�م،تحقیق أحمد عمر ھاشم/ ٥٣٣/ ١ج / ت الشافعیینطبقا

العق��د / ً راج��ع أی��ضا س��راج ال��دین عم��ر ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د ال��شافعي. م١٩٩٣ – ـ ھ�١٤١٣
 س�ید ،تحقیق أیمن ن�صر األزھ�ر/ ١١٧ ،١١٦ص / ١ج / المذھب في طبقات حملة المذھب

  . م١٩٩٧ – ـ ھ١٤١٧/  بیروتدار الكتب العلمیة/  ط أولي،مھني



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ، بل كان دائم الثناء علیھ والمفاخرة بھ،         وكان الجویني ال یخفي إعجابھ بھ

 وظل بھا حتى توفي شیخھ ،ة طویلةوقد استقر المقام بالغزالي في نیسابور فتر

 ثم غادرھا وھو لم یتجاوز الثامن ،" م ١٠٨٥ – ه ٤٧٨" اإلمام الجویني عام 

   .والعشرین من عمره

" نظام الملك " فقصد الوزیر السلجوقي " المعسكر "         خرج الغزالي إلي 

أن یحقق  واستطاع الغزالي ،ًالذي كان معروفا بتقدیره للعلم ورعایتھ للعلماء

 والمنافسین ،ًشھرة واسعة بعد أن ناظر عددا من األئمة والعلماء، وأفحم الخصوم

 فارتفع بذلك ذكره وذاع صیتھ ودار اسمھ في ،حتى اعترفوا لھ بالعلم والفضل

   .اآلفاق

للتدریس بالمدرسة النظامیة في بغداد فقصدھا في " نظام الملك "        واختاره 

 وقد استقبل ،وكان قد بلغ الرابعة والثالثین من عمره "  م١٠٩١ – ه ٤٨٤" سنة 

 حتى غلبت ، وكانت لھ مھابة وجالل في نفوس العامة والخاصةً،فیھا استقباال

  ١ .حشمتھ األمراء والملوك والوزراء

 ووجھ جھده إلي محاولة ،          وقد صرف الغزالي ھمتھ إلي عقد المناظرات

 حولھا الفرق األربعة التي سیطرة علي الحیاة  والتي اختلفت،التماس الحقیقة

 الفالسفة الذین یدعون أنھم أھل النظر والمنطق :الفكریة في عصره وھي

 والباطنیة الذین ، والمتكلمون الذین یرون أنھم أھل الرأي والنظر،والبرھان

 والصوفیة الذین ،یزعمون أنھم ھم المخصوصون باألخذ عن اإلمام المعصوم

  .م خواص الحضرة اإللھیة وأھل المشاھدة والمكاشفةیقولون بأنھ

 من دیسمبر ١٩=  ه ٥٠٥ من جماد اآلخرة ١٤" توفي اإلمام الغزالي في  :وفاتھ

ًم عن عمر بلغ خمسا وخمسین عاما١١١١ ً ترك تراثا صوفیا وفقھیا وفلسفیا ،ً ً ً ً

                                                           

/ وفیات األعیان وأنباء أبناء الزم�ان/ راجع أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان ١
ً راج��ع أی��ضا ، م١٩٧١/ دار ص��ادر بی��روت/ ط أول��ي/ تحقی��ق اح��سان عب��اس/ ٢١٦/ ٤ج 

 /٢٠٤ ،١٠٣ص / ٥٥ج / القاس��م عل��ي ب��ن الح��سن ب��ن ھب��ة هللا المع��روف ب��ابن ع��ساكرأبو
 – ـ ھ��١٤١٥/ دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع/ تحقی��ق عم��رو ب��ن غرام��ھ العم��روي

/ ٥٣٤ص / ١ج / ً راج��ع أی��ضا أب��و الف��دا إس��ماعیل ب��ن كثی��ر طبق��ات ال��شافعیین، م١٩٩٥
  .مرجع سابق



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ً  كثیر منھا ال یزال مخطوطا،ً مصنفا ما بین كتاب ورسالة٤٥٧ًكبیرا بلغ 

  ١ .ومعظمھا مفقود

  

  :المطلب الثاني

   موقف الصحابة من مسألة الذات والصفات                  

 علي التسلیم بما جاء في الكتاب ،درج الناس في الصدر األول من اإلسالم

 وكان التوحید الخالص ، فیما یمس الصفات اإللھیة وغیرھا من المسائل،والسنة

 ولم نشھد ،رة الرئیسیة التي تحدد فھمھم لعقائد الدین وكان التنزیھ ھو الفك،رائدھم

لدي السلف ھذا الجدل في العقائد علي النحو الذي سنراه لدي المعتزلة والغزالي 

 فلم تكن مسألة الصفات اإللھیة موضع خالف لدي ،وغیره من األشاعرة

   .الصحابة

 وعلموا ،ھاإن السلف غلبوا أدلة التنزیھ لكثرتھا ووضوح داللت حیث        

 فأمنوا بھا ولم یتعرضوا ، وقضوا بأن اآلیات من كالم هللا،استحالة التشبیھ

وھذا معني قول الكثیر منھم آمنوا بھا كما جاءت وال  ،تأویلھاللمعناھا وال 

  ٢.تتعرضوا لتأویلھا لجواز أن یكون ابتالء فیجب الوقف واإلذعان لھ

 ولذلك فلم یجنحوا إلي التعمق ً،عمالً       إذ كانوا متحققین باإلیمان علما و

 وعلي ذلك فقد مضي زمن النبي صلي هللا علیھ .والبحث الجدلي في أمور العقائد

 ألنھم أدركوا زمان ،وسلم والمسلمون علي عقیدة واحدة ھي ما جاء في كتاب هللا

 فأزال نور الصحبة عنھم ظلمة الشكوك ،الوحي وشرف صحبة صاحبھ

  ٣ .واألوھام

                                                           

/ ً راجع أیضا أبو الفدا إسماعیل بن كثیر.٢٠٤ص / ٥٥ج / تاریخ دمشق/ راجع ابن عساكر ١
  .مرجع سابق/ ٥٣٥ص / ١ج / نطبقات الشافعیی

ً راج�ع  أی�ضا ،.المطبعة ال�شرقیة/ ٥١٧ص / المقدمة/ راجع العالمة عبد الرحمن بن خلدون ٢

ص / ١ج / المل�ل والنح�ل/ أبي الفتح محم�د ب�ن عب�د الك�ریم ب�ن أب�ي بك�ر أحم�د ال�شھرستاني
   . م١٩٧٥ – ـ ھ١٣٩٥/ دار المعرفة/ ط الثانیة/ تحقیق محمد سید كیالني/ ١٠٤

لجن��ة الت��ألیف / ٢٧٢ص / تمھی��د لت��اریخ الفل��سفة اإلس��المیة/ راج��ع م��صطفي عب��د ال��رازق ٣
  .القاھرة/ م١٩٤٤ – ـ ھ١٣٦٣/ والترجمة والنشر



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 فقد خشي الصحابة أن یؤدي البحث العقلي في مجال العقائد إلي انقسام         

 فنھوا عن ذلك وحرصوا علي توحید الكلمة بأن یكونوا علي منھاج ،المسلمین

 وإن كان ثمة خالف بینھم فھو في فروع األحكام ،واحد في أصول العقائد

  ١.الشرعیة كالمیراث وغیره

 ، قد تنازع الصحابة في كثیر من مسائل األحكام ": ابن قیم الجوزیة یقول        

 ولكن بحمد هللا لم یتنازعوا في مسألة ،إیماناوھم سادات المسلمین وأكمل األمة 

واحدة من مسائل األسماء والصفات واألفعال، بل كلھم علي إثبات ما نطق بھ 

   ٢ " . كلمة واحدة من أولھم إلي آخرھم،الكتاب العزیز والسنة النبویة

 غیر أنھ لم یلبث أن تشكك بعض أھل األھواء من المسلمین في العقیدة          

 فأطلقوا العنان لتأویل النصوص ،اإلسالمیة وذلك في أواخر عصر الصحابة

 وذھبوا في تأویلھم مذاھب بعیدة عن مذاھب ،القرآنیة المتعلقة بالذات والصفات

  ٣ .السلف فأثاروا بذلك مشكالت وشبھات

 وقد ٤.ً    وأیضا اتبع ھؤالء ما تشابھ من اآلیات وتوغلوا في التشبیھ          

 في مسألة ،تمثلت الشبھات التي أثیرت حول العقائد قبیل المائة سنة من الھجرة

 والجعد ، ومعبد الجھني،غیالن الدمشقيًكال من قام بھا قد و ،القدر واالستطاعة

 الشبھات التي ابتدعھا جھم بن –  فیما یذكر المقریزي–ً ومنھا أیضا .٥بن درھم 

 إذ نفي أن یكون ً، لم یكن الكالم فیھا معروفاو ، حیث تكلم في الصفات،صفوان

                                                           

    . مرجع سابق.١٤ص / الفرق بین الفرق/ راجع البغدادي ١
ن ع�ن أعالم الم�وقعی/ شمس الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة ٢

/ دار الكت�ب العلمی�ة/ رتبھ وض�بطھ محم�د عب�د ال�سالم اب�راھیم/ ٣٩ص / ١ج/ رب العالمین
  .م١٩٩٦ – ـ ھ١٤١٧/  لبنان–بیروت 

  . مرجع سابق.٢٠ ،١٨ص / الفرق بین الفرق/ راجع البغدادي ٣
ت�صور اإلل�ھ ف�ي ذات�ھ وص�فاتھ عل�ي :  والت�شبیھ ھ�و .٥١٧ص / المقدم�ة/ راجع ابن خل�دون ٤

/ مجمع اللغة العربیة/  راجع المعجم الفلسفي. والفكرة في أساسھا وثنیة قدیمة،إلنسانغرار ا
    .مرجع سابق.٤٤ص 

  .١٥ ،١٤ص / الفرق بین الفرق/ راجع البغدادي ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 واجتذب إلیھ أنصار كثیرون ، فبث الشك بذلك في نفوس المسلمین،� صفة

  ١ .یمیلون إلي رأیھ

وقد أرجع الغزالي السبب في نشأة علم الكالم إلي ظھور ھؤالء            

المبتدعة الباحثین فیما ورد في نصوص القرآن والسنة عن عقائد علي النحو الذي 

 ومحاولة المسلمین المتمسكین بالسنة رد ،ًلم یكن معروفا للصحابة ومن تابعھم

  ٢ .حججھم وكشف شبھاتھم

            ویوضح المقریزي موقف صحابة النبي صلي هللا علیھ وسلم من مسألة 

 ولم یفرق أحد منھم ، أنھم سكتوا عن الكالم في الصفات:ولالذات والصفات فیق

 من العلم ،ولكنھم أثبتوا لھ سبحانھ صفات أزلیة٣ بین صفة ذات وصفة فعل 

والقدرة والحیاة واإلرادة والسمع والبصر والكالم والجالل واإلكرام والجود 

ًقا واحدا فلم  وأنھم قد ساقوا الكالم في ھذه الصفات سو،واإلنعام والعزة والعظمة ً

  ٤ . مثلما فعل المتكلمون فیما بعد،یمیزوا بینھا ولم یبحثوھا بطریقة منھجیة

علي نفسھ وھكذا أثبتوا رضي هللا عنھم ما أطلقھ هللا سبحانھ  " :       یقول

 فأثبتوا رضي هللا ، مع نفي مماثلة المخلوق،الكریمة من الوجھ والید ونحو ذلك

 ولم یتعرض مع ذلك أحد ،نزھوا هللا من غیر تعطیل و،عنھم الصفات بال تشبیھ

 ولم یكن .منھم إلي تأویل شئ من ھذا ورأوا بإجماعھم اجراء الصفات كما وردت

 وعلي إثبات نبوة محمد صلي هللا ،عند أحد منھم ما یستدل بھ علي وحدانیة هللا

                                                           

الم��واعظ / راج��ع تق��ي ال��دین أب��ي العب��اس أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن عب��د الق��ادر العبی��دي المقری��زي ١
/ ١٩٠ ،١٧٩ص / ٤ج / روف ب���الخطط المقریزی���ةواالعتب���ار ب���ذكر الخط���ط واآلث���ار المع���

 – ـ ھ�١٤١٨/  لبن�ان–بیروت / دار الكتب العلمیة/ ط أولي/ خلیل المنصور/ وضع حواشیھ
  .م١٩٩٨

  / بقل��م عب��د الحل��یم محم��ود/ ١٣٤ص / المنق��ذ م��ن ال��ضالل/ راج��ع حج��ة اإلس��الم الغزال��ي ٢
  .مكتبة األنجلو المصریة/  م١٩٦٢  / ط الثالثة

 راجع أبو الوف�ا . المتكلمون فیما بعد بین ما یسمي بالصفات الذاتیة والصفات الفعلیةوقد فرق ٣
 فال��صفات .دار الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع/ ١٠١عل��م الك��الم وبع��ض م��شكالتھ ص / التفت��ازاني

 نح�و الق�درة والع�زة ،الذاتیة كما یذكر الجرجاني ھي ما یوصف هللا بھا وال یوص�ف ب�ضدھا
 كالرض�ا والرحم�ة ،الصفات الفعلیة ھي ما یجوز أن یوصف هللا بضدھا و.والعظمة وغیرھا

/  راج��ع العالم��ة عل��ي ب��ن محم��د ال��سید ال��شریف الجرج��اني.وال��سخط والغ��ضب ونحوھ��ا
  .دار الفضیلة/ تحقیق محمد صدیق المنشاوي/ ١١٤ص / التعریفات

  . مرجع سابق.١٨٨ص / الخطط المقریزیة/ راجع المقریزي ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  وال عرف أحد منھم الطرق الكالمیة وال مسائل،علیھ وسلم سوي كتاب هللا

  ١ ." فمضي عصر الصحابة رضي  هللا عنھم علي ھذا النحو ،الفلسفة

           ویمكن لنا أن نقول أن الكالم في الصفات قد ظھر منذ أواخر عھد 

الذین ذھبوا إلي  ٢ كالسبئیة ،الخلفاء الراشدین بظھور بعض الغالة المتطرفین

 وھؤالء .آلخرین وتابعھم بعد ذلك علي مذھبھم بعض غالة الشیعة ا،التشبیھ

ًھا أحیانا جسما لھ صفات األجساموشبھوا الذات اإللھیة بذوات المخلوقین واعتبر ً.   

 قد تأثروا في ،              ویري التفتازاني أن السبئیة وغیرھم من فرق الغالة

قولھم بالتشبیھ والتجسیم بمذاھب الیھود والنصاري،  إذ أن الیھود قد سبقوھم إلي 

 كما شبھ ، بل قد یكونوا أول من أحدث القول بالتشبیھ،ق بالمخلوقتشبیھ الخال

 ومن ثم سرت ھذه ، متأثرین بھم،بالخالق" المسیح "  من بعدھم الخلق النصارى

 وقد تجرد للرد علي ، وعملت عملھا في آرائھم،الشبھات إلي أذھان أولئك الغالة

  ٣ .ھؤالء فرق متكلمي اإلسالم ومن أبرز ھؤالء الملطي

 وإنما ظھر ،والجدیر بالذكر أن التشبیھ لم یظھر عند غالة الشیعة فحسب         

 وھو من مثبتي ، وھم أصحاب عبد هللا بن كرام السجستاني،ًأیضا عند الكرامیة

 وكان من الطبیعي أن تثیر آراء ابن ٤.الصفات إال أنھ ینتھي إلي التشبیھ والتجسیم

                                                           

 وجدیر بالذكر أن ابن حزم في الفصل ی�ذھب .بتصرف یسیر/ نفس الصفحة/ قالمرجع الساب ١
 ، فمح�ال ال یج�وز،وأم�ا إط�الق لف�ظ ال�صفات � تع�الي ع�ز وج�ل: إلي أبعد من ذلك فیقول 

 وال ، وال عل�ي لف�ظ ال�صفة،ألن هللا تعالي لم ینص قط في كالمھ المن�زل عل�ي لف�ظ ال�صفات
 وال جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة ،و صفة أو صفات بأن هللا تعالي ذُحفظ عن النبي 

ف��ال یج��وز الق��ول بلف��ظ ال��صفات وال ...... وال ع��ن أح��د م��ن خی��ار الت��ابعین،رض��ي هللا ع��نھم
 وإنم��ا اخت��رع لف��ظ ال��صفات المعتزل��ة وھ��شام ونظ��راؤه م��ن ، ب��ل ھ��ي بدع��ة منك��رة،اعتق��اده

 أب��ي محم�د عل��ي ب�ن أحم��د  راج�ع اإلم�ام. وس�لك س��بیلھم ق�وم م��ن أص�حاب الك��الم،الراف�ضة
تحقی�ق / ١٣ص / ٢ج / الف�صل ف�ي المل�ل واألھ�واء والنح�ل/ المعروف بابن ح�زم األندل�سي

   بتصرف . لبنان–بیرو / دار إحیاء التراث العربي/ یوسف البقاعي
 أن��ت اإلل��ھ فنف��اه عل��ي إل��ي ، ق��ال لعل��ي رض��ي هللا عن��ھ،ھ��م أتب��اع عب��د هللا ب��ن س��بأ: ال��سبئیة  ٢

   . مرجع سابق.١٠١ص / التعریفات/ ع الجرجاني راج،المدائن
التنبیھ وال�رد عل�ي / راجع اإلمام أبي الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي ٣

ق��دم ل��ھ وعل��ق علی��ھ محم��د زاھ��د الح��سن / ١٤ ص ،المقدم��ة ص ع/ أھ��ل األھ��واء والب��دع
 مكتبة المثني ومكتبة المعارف /  م١٩٦٨ – ـ ھ١٣٨٨/ الكوثري

  مرجع سابق .١٩٠ص / ٤ج / الخطط المقریزیة/ راجع المقریزي ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 لما فیھا من مخالفة ظاھرة لما أوجبھ ،يكرام وأتباعھ الفرق اإلسالمیة األخر

   . ومن ثم فقد ھب المعتزلة لمناظرة الكرامیة،اإلسالم من اعتقاد التنزیھ

وكان بین الكرامیة بالمشرق وبین المعتزلة مناظرات  " :        یقول المقریزي

ًوأیضا فقد نھض للرد علي الكرامیة متكلموا ١". ومناكرات وفتن كثیرة متعددة 

   .السنةأھل 

 أثبتوا ھم ،فریق من المتكلمین أصحاب الحدیثوھناك بعد ذلك              

اآلخرون الصفات ولكنھم بالغوا كسابقیھم في اإلثبات حتى وقعوا في التشبیھ 

 إذ ال ،فقد أخذوا النصوص الدینیة بظواھرھا،٣ "الحشویة "  وھم ٢ والتجسیم

 مسألة الذات والصفات فيھم یقفون  ولذلك ف،مدخل للعقل عندھم في معرفة هللا

عند حدود األلفاظ في النصوص القرآنیة ونصوص األحادیث كاالستواء والوجھ 

 ولم یذھبوا فیما وراءھا ، واإلتیان والفوقیة وغیر ذلكئوالیدین والجنب والمج

 فأجروھا علي ظاھرھا أعني ما یفھم عند اإلطالق علي ،ًبحثا عن تفسیر أو تأویل

  ٤ .األجسام

 فإنھم قالوا أن ، أما الفرقة التي تدعي الحشویة: وفي ذلك یقول ابن رشد         

 أعني أن اإلیمان بوجوده الذي كلف ،طریق معرفة وجود هللا ھو السمع ال العقل

 كما ، ویؤمن بھ إیمانا، یكفي فیھ أن یتلقي من صاحب الشرع،الناس التصدیق بھ

 وھذه الفرقة الضالة .ما ال مدخل فیھ للعقل وغیر ذلك م،یتلقي منھ أحوال المعاد

الظاھر من أمرھا أنھا مقصرة عن مقصود الشرع في الطریق الذي وصفھ 

  ٥.فھذا حال الحشویة مع ظاھر الشرع......د هللا  مفضیة إلي معرفة وجو،للجمیع

                                                           

  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ١
 وع��ن األفك��ار والم��دركات العقلی��ة بال��صور ،التج��سیم ھ��و التعبی��ر ع��ن المج��رد بالمح��سوس ٢٢

/ ٣٧٥ص / ١ج / معجم اللغة العربیة المعاصرة/  راجع أحمد مختار عبد الحمید.المحسوسة
  م ٢٠٠٨ – ـ ھ١٤٢٩/  الكتبعالم/ ط أولي

 . وذھبوا إلي التجسیم، وھم طائفة تمسكوا بالظواھر،نسبة إلي الحشو أو الحشا: الحشویة  ٣٣٣
/  محمد النج�ار، حامد عبد القادر، أحمد الزیات،إبراھیم مصطفي/ راجع مجمع اللغة العربیة

  .دار الدعوة القاھرة/ ١٧٧ص 
  .١٠٦ ،١٠٥ص / ١ج / الملل والنحل/ راجع الشھرستاني ٤
تق�دیم / ٣١ص / مناھج األدلة في عقائد الملة مع مقدمة في نقد مدارس عل�م الك�الم/ ابن رشد ٥

  . م١٩٦٤/ مكتبة األنجلو المصریة/ محمود قاسم/ وتحقیق



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 رأوا الوقوف عند ما ،من خالل ما سبق یتضح أن األولون من المسلمین          

 والنطق بما نطق ،وعدم الخروج قید شعرة عما صرح بھ الدین، النصورد فیھ

 دون الدخول في تفاصیل المتشابھات والجدال  ، والسكوت عما سكت عنھ،بھ

 التي كانت تعتقد أن ، وقد قبل رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قول الجاریة،فیھا

   . ألن عقلھا ال یقوي علي أكثر من ذلك،هللا في السماء

 : كیف استوي ؟ فأطرق برأسھ ثم قال:     وروي عن مالك بن أنس أنھ سئل   

 والسؤال عنھ ، واإلیمان بھ واجب، والكیف غیر معقول،االستواء غیر مجھول

 إما ألن ھذه : وذلك ألحد سببین، فھؤالء رأوا الوقوف عند ما جاء بھ الدین.بدعة

 وراء العقل ال یمكن فاتھ شئ أو ألن ما یتعلق با� وص.البحوث ال تصلح للعامة

   ١ . وذلك خطأ كبیر.أن یصل إلیھ اإلنسان إال بأن یقیس هللا علي نفسھ

 من أھل ،ھذا وبعد أن تحدثنا عن إثبات الصفات لدي متقدمي المتكلمین          

 ،ثمة تیار آخر تناول مشكلة الذات والصفات إال أن ،السنة والمشبھة والمجسمة

ً ومضاد لھ تماما وھو تیار نفي ،اه عند المشبھة والمجسمةغیر ذلك الذي ذكرن

ًوسنبدأ أوال بالحدیث عن .وقد تمثل ھذا التیار في المعتزلة الفالسفة.الصفات

  .المعتزلة تم نتبع ذلك بالحدیث عن الفالسفة

 وھل كان . مع ذكر موقفھ من ھذه القضیة،الغزالي علیھم جمیعا ثم نتبع ذلك برد

ً؟ أم كان متأثرا بغیرة ؟ كل ھذه األسئلة سنجیب علیھا في ھذا ًبدعا في آرائھ 

   .البحث إن شاء هللا

  

  

  

  

  

                                                           

/ مؤس���سة ھن���داوي للتعل���یم والثقاف���ة/ ٦٩٧ص / ٣ج / ض���حي اإلس���الم/ راج���ع أحم���د أم���ین ١
   .م١٩٣٣ – ـھ١٣٥١



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  المبحث األول

  رأي المعتزلة في مسألة العالقة بین الذات والصفات

" ت  أول ما ظھر لدي الجھم ابن صفوان الصفات ظھر القول بنفي            

م حدث بعد عصر الصحابة رضي ث " :، ویصور المقریزي فتنتھ بقولھ١ ه" ١٣٢

 فإنھ نفي أن ،هللا عنھم مذھب جھم بن صفوان ببالد المشرق فعظمت الفتنة بھ

ً وأورد علي أھل اإلسالم شكوكا أثرت في الملة اإلسالمیة ،یكون � تعالي صفة

  ٢ ."ًآثارا قبیحة تولد عنھا بالء كبیر 

 تعالي بصفة یوصف بھا        وقد ذھب جھم إلي أنھ ال یجوز أن یوصف الباري

ً حیا عالماھ تعالي فنفي كونً، ألن ذلك یقتضي تشبیھا،خلقھ ً وأثبت كونھ قادرا ،ً

ًفاعال خالقا   ٣ . ألنھ ال یوصف شئ من خلقھ بالقدرة والفعل والخلق،ً

 أخذ عن جھم ، رأس المعتزلة وشیخھم، فلما جاء واصل بن عطاء        

ا لقبھم خصومھم بالجھمیة لموافقتھم لھم في  ومن ھن،فكرة نفي الصفاتوأتباعھ 

  ٤ . ولكن المعتزلة رفضوا ھذه التسمیة،ھذا الصدد

 أن القول بنفي الصفات الذي قال بھ واصل بن :           ویري الشھرستاني

  بالمعتزلة یكون مقالة خاصة حتىعطاء لم یبلغ مرحلة االكتمال بشبھاتھ وحججھ 

 وكان واصل یشرع ،غیر نضیجھ.......الة في بدئھا وقد كانت تلك المق  " :یقول

                                                           

 وعنھ أخذ ، المؤرخین أن الجعد بن درھم كان أول من أظھر القول بنفي الصفاتیذكر بعض ١
سرح العیون في ش�رح رس�الة اب�ن /  راجع جمال الدین   بن نباتھ المصري.جھم ھذه المقالة

  .دار الفكر العربي/ تحقیق أبو الفضل إبراھیم/ ٢٩٣ص / زیدون
  .ابق مرجع س.١٩٠ص / ٤ج / الخطط المقریزیة/ المقریزي ٢
  . مرجع سابق.٨٦ص / ١ج / الملل والنحل/ الشھرستاني ٣
 یقول الشیخ . مرجع سابق.١١٣ص / علم الكالم وبعض مشكالتھ/ راجع أبو الوفا التفتازاني ٤

 لم�ا یجمعھم�ا م�ن الق�ول بم�سائل ،ُأطل�ق لف�ظ الجھمی�ة عل�ي المعتزل�ة: جمال ال�دین القاس�مي 
 وخل�ق الق�رآن، ، والرؤی�ة،ھمی�ة الق�ول بنف�ي ال�صفات فالمعتزلة أخذت ع�ن الج،تتفقان علیھا

 إال أن م�ا توافق�وا فی�ھ م�ن م�سائل كبی�رة جعلھ�م كأھ�ل ،وإن كان لكل فروع غیر ما لألخرى
/ مؤس��سة الرس��الة/ ط أول��ي/ ٥٩ص /  راج��ع ت��اریخ الجھمی��ة والمعتزل��ة.الم��ذھب الواح��د

نادھم أفعال العباد لق�درتھم  وذلك إلس،ً ویسمي المعتزلة أیضا بالقدریة. م١٩٧٩ – ـھ١٣٩٩
راج�ع ت�اریخ / ً موافق�ة ل�رأي معب�د الجھن�ي وغ�یالن الدم�شقي الق�دریین،وإنكارھم الق�در فیھ�ا

  .٧١ص / الجھمیة والمعتزلة



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 من أثبت : حیث قال، وھو االتفاق علي استحالة وجود إلھین،فیھا علي قول ظاھر

   ١ ."معني وصفة قدیمة فقد أثبت إلھین 

 النواة األولي التي انطلق منھا تبني المعتزلة ،وال یمنع أن یكون قولھ ھذا         

 من أئمتھم الذین ه وتطویره علي ید من جاء بعد ،تلمذھب الجھمیة في الصفا

 واختالط المسلمین بالشعوب ،عاصروا حركة الترجمة لكتب الفلسفة القدیمة

 ، والذین كان لھم اشتغال كبیر بعلوم األوائل،المجاورة بعد توسع الفتح اإلسالمي

   .فاتوقد تأثر المعتزلة بھؤالء الفالسفة واقتبسوا  عنھم مذھبھم في نفي الص

         غیر أن حقیقة القول بنفي الصفات عند واصل وعند من تقدمھ من 

 المشبھة بمثابة رد فعل طبیعي لما أثاره تالجھمیة ھي فیما یري التفتازاني كان

 غیر أن واصل في دفاعھ عن ،والمجسمة من شبھات حول الذات والصفات

 فوقع بذلك ھو وأصحابھ في ،یھ المضاد للتشباالتجاهفي العقیدة اإلسالمیة قد بالغ 

  ٢ .نفي الصفات أو التعطیل

یرمي إلي إنكار المذھب الثنوي صفات للوھناك من یري أنھ كان بنفیھ           

 و ،استحالة وجود قدیمین أزلیین فواصل یري ،جد لھ بعض المؤیدینالذي كان ی

وھر یتعارض مع ج وھذا ، ھو إثبات إلھینإثبات المعني والصفة القدیمة

  ٣.اإلسالم

 فأخذوا یؤیدون مقالتھ في ،وقد تأثر شیوخ المعتزلة بعد واصل بالفلسفة          

 فانتھي األمر بھم إلي أن قالوا بقول الفالسفة في ھذا ،نفي الصفات ببراھین عقلیة

  ٤ .الشأن

 ولیس المقصود بھا الصفات ،         وبذلك نفي المعتزلة الصفات عن هللا

وال الصفات السلبیة معني واإلیجابیة " لیس كمثلھ شئ " ل قولھم ، مث٥بیةالسل

                                                           

الك�الم والفل�سفة / ًراج�ع أی�ضا أحم�د عل�ي زھ�رة.٤٦ص / ١ج / المل�ل والنح�ل/ الشھرستاني ١
  .م نینوي للدراسات والنشر والتوزیع٢٠٠٤/ ط أولي/ ١٢٥ص / عند الخوارج والمعتزلة

  .نفس الصفحة/  المرجع السابق٢
    .مرجع سابق.١٢٦ص / الكالم والفلسفة عند الخوارج والمعتزلة/ راجع أحمد علي زھرة ٣
   .مرجع سابق.٤٦ص / ١ح / الملل والنحل/ راجع الشھرستاني ٤
تابھ أو عل�ي ل�سان رس�ولھ ص�لي هللا ھي ما نفاه هللا سبحانھ عن نفسھ في ك: الصفات السلبیة  ٥

=  فیج��ب نفیھ��ا ، والتع��ب، والعج��ز، والم��وت، مث��ل الن��وم، وكلھ��ا ص��فات نق��ص،علی��ھ وس��لم



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
بل المقصود بھا الصفات اإلیجابیة . ١" قل ھو هللا أحد  " : مثل قولھ تعاليً،لفظا

 والقرآن ، ولم ینكر المعتزلة الصفات. مثل العلم واإلرادة والكالم،ًلفظا ومعني

 لكنھم ، كتاب هللا المنزل وال سبیل إلي إنكار ما جاء في،یقول بھا صراحة

  ٢ . وكونھا زائدة علي الذات،ینكرون كونھا قدیمة

 مفكري المعتزلة قد تأثروا برأس فرقتھم فیما یتعلق مما سبق یتضح أن            

 ،زادوا علیھ استخدامھم الحجاج العقلي في تعضید دعواھموقد  ،بنفیھم للصفات

السبع الزائدة  ٣فاتھ تعالي الثبوتیة حیث ذھب جمیع شیوخ المعتزلة إلي إنكار ص

ً باعتبار أن إثبات الصفات یعد مخال بالتوحید بناء علي فھمھم لمعني ،علي ذاتھ ً

ً فقالوا بأن صفاتھ تعالي وذاتھ شیئا واحدا،الواحد واألحد ولیس فیھا كثرة بأي  ،ً

 علي النحو في التعبیر عن ھذا المعني أقوالھموقد اختلفت  .وجھ من الوجوه

   :اآلتي

  ً:ال یوجد عالقة بین ذات الباري وصفاتھ مطلقا:  القول األول

 ویتضح ذلك من ،وھذا ما كان علیھ المعتزلة قبل اختالط فكرھم بالفلسفة      

 ٤  ."من أثبت معني وصفة قدیمة فقد أثبت إلھین " خالل قول واصل بن عطاء 
میذه قد توسعوا في ذلك كل  فإن تال،وإذا كان واصل ابن عطاء قد اكتفي بما قرر

وإن ،ً ویكفي أن نشیر إلي ثالثة منھم قدموا لھذه المشكلة حلوال مختلفة،التوسع

    . وأبو ھاشم الجبائي، والنظام،تالقت عند ھدف واحد وھم العالف

                                                                                                                                             

 راج�ع محم�د ب��ن ص�الح ب��ن .ع�ن هللا ع�ز وج��ل م�ع إثب�ات أن هللا موص��وف بكم�ال ض��دھا=
تحقی�ق أش�رف عب�د / ٣١،٣٢ص / القواعد المثلي في صفات هللا و أس�مائھ الح�سني/ عثیمین

   . م١٩٩٤ – ـ ھ١٤١٤/ مؤسسة السنة/ ط الثانیة/ المقصود عبد الرحیم
   . "١" آیة / سورة اإلخالص ١
دار / ٩ ،٨ص / مخت��ارات ف��ي ن��صوص الفل��سفة اإلس��المیة/ راج��ع حرب��ي عب��اس عطیت��وا ٢

النزع�ات المادی�ة ف�ي الفل�سفة العربی�ة / ً راجع أیضا حسین مروة.م١٩٩٤/ المعرفة الجامعیة
  .مرجع سابق/ ٦٥٨ص / القسم الثاني/ اإلسالمیة

ھي ما أثبتھ هللا تعالي لنفسھ في كتابھ أو علي لسان رسولھ صلي هللا علیھ : الصفات الثبوتیة  ٣
 ، والن���زول، والحكم���ة، والع���زة، والق���درة، والحی���اة،العل���م: ً وھ���ي كثی���رة ج���دا منھ���ا ،وس���لم

 فمعرف�ة هللا األص�ل ،ت ال�سلبیة فالصفات الثبوتیة أكثر بكثی�ر م�ن ال�صفا،واالستواء وغیرھا
القواع��د /  راج��ع محم��د ب��ن عثیم��ین. ومق��صوده تكمی��ل اإلثب��ات، وال��سلب ت��ابع،فیھ��ا اإلثب��ات

  . مرجع سابق.٣١ص / المثلي في صفات هللا وأسمائھ الحسني
   .٤٦ص / ج/ الملل والنحل/ الشھرستاني ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
   :الصفات عین الذات  :القول الثاني   

-  ٧٥١"  ه   "٢٢٧ – ١٣٥" یل العالف ذأبو الھ المعتزلي الكبیر جاء        

ً وإن لم تخرج جوھریا عن نطاق وحدة ، بصیغة جدیدة لمسألة الصفات. "٨٤٢

  وھذه الصیغة ھي أن الصفات،الذات والصفات في التفكیر المعتزلي العام
 ال حقیقة ،ًبمعني أن الصفات عبارة عن وجوھا واعتبارات  ذھنیة ،ًوجوھا للذات

 وبذلك تكون ،والصفات ھي الذات ، فالذات ھي الصفات،لھا تمیزھا عن الذات

  ١ ."إنھ تعالي عالم بعلم ھو ھو " الصفة عین الصفة األخرى یقول أبو الھزیل 

 فالذات تسمي ، وقادر بقدرة ھي ذاتھ،فھو سبحانھ عالم بعلم ھو ذاتھ               

 وعلي ھذا یكون مذھب . وبالمقدور قدرة ونحو ذلكً،باعتبار تعلقھا بالمعلوم علما

أن ذاتھ  والذین اعتقدوا ،عالف ھو عین ما ذھب إلیھ الفالسفة في ھذا الشأنال

   .ھ من الوجوه وترجع إلي السلوب واللوازمواحدة ال كثرة فیھا بوج

أن الباري  " : منھا، أن العالف انفرد بعشر قواعد:یقول الشھرستاني             

  ، حي بحیاة وحیاتھ ذاتھ،تھ قادر بقدرة وقدرتھ ذا،وعلمھ ذاتھتعالي عالم بعلم 

 .وإنما اقتبس ھذا من الفالسفة الذین اعتقدوا أن ذاتھ واحدة ال كثرة فیھا بوجھ

 بل ھي ذاتھ،  وترجع إلي ،وإنما الصفات لیست وراء الذات معاني قائمة بذاتھ

  ٢  ."السلوب واللوازم 

أرسطو قال في  فإن ،یل أخذ قولھ من أرسطوذ ویذكر األشعري أن أبا الھ         
 الھزیل فحسن أبو . سمع كلھ، حیاة كلھ،ھ قدرة كل، إن الباري علم كلھ:بعض كتبھ

٣ . علمھ ھو ھو وقدرتھ ھي ھو : وقال.لفظ أرسطو
  

ًویري الشھرستاني أن ھناك تشابھا بین رأي العالف في الصفات وبین             

العلم والقدرة " ه الصفات وإذا أثبت أبو الھذیل ھذ " : إذ یقول،النصارىأقانیم 
   .  ٤ " النصارى فھي بعینھا أقانیم ،ًوجوھا للذات" والحیاة 

                                                           

مام  أحمد ب�ن الح�سین ب�ن تعلیق اإل/ ١٨٣ص / شرح األصول الخمسة/ عبد الجبار بن أحمد ١
  .م١٩٩٦ – ھـ١٤١٦/ مكتبة وھبة/ ط الثالثة/  عبد الكریم عثمان.حققھ وقدم لھ د/ أبي ھاشم

  .٥٠ص / ١ح / الملل والنحل/ الشھرستاني ٢
ص / مق�االت اإلس�المیین واخ�تالف الم�صلین/ اإلمام أبي الحسن علي بن إسماعیل األشعري ٣

ك��الوس " دار الن��شر / م٢٠٠٠ –ه ١٤٢٦بی��روت  /عن��ي بت��صحیحھ ھلم��وت ریت��ر/ ٤٨٥
  .برلین" شقارتس فرالغ 

    .مرجع سابق.٥٠ص / ١ج / الملل والنحل/ الشھرستاني ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 إذ ذھب ، وبناء علي ذلك یكون العالف قد خالف غیره من المعتزلة        

 ال بعلم ، حي بذاتھ، قادر بذاتھ،عالم بذاتھ" : فقالوا، إلي نفي الصفاتھم أكثر

 ألنھ لو شاركتھ الصفات في ؛عان قائمة بھ  وم، ھي صفات قدیمة.وقدرة وحیاة

  ١ " .القدم الذي ھو أخص الوصف لشاركتھ في األلوھیة

 وإلي ھذا الخالف یشیر .  فكأن العالف یثبت الصفات علي أنھا عین الذات       

 وبین قول القائل ،بذاتھ ال بعلم عالم .والفرق بین قول القائل " :الشھرستاني بقولھ

 أو . والثاني إثبات ذات ھو بعینھ صفة، أن األول نفي الصفة،اتھعالم بعلم ھو ذ

  ٢ .إثبات صفة ھي بعینھا ذات

ً مما سبق یتضح أن العالف ذھب في الصفات مذھبا جدیدا               فال فرق ،ً

 ٣ . وكان یعمم ذلك في الصفات كلھا، فالصفة عین الذات،عنده بین الصفة والذات

 ،كما ذھب الشھرستاني ،ل النصاري في األقانیم الثالثةوھذا القول یقترب من قو

كما . وحیاة كلھ، قدرة كلھ،كما یقترب من قول أرسطو القائل بأن هللا علم كلھ

   .ذھب األشعري

 إال أننا نرید أن نناقش رأي الشھرستاني ورأي األشعري فیما ذھبوا إلیھ    

   :فنقول

لعالف یجري في إطار الخط العام لھذه  اد إن الخط العام لمسألة الصفات عنً:أوال

 وھو خط ال یلتقي مع مفھوم األقانیم ،المسألة عند معظم مفكري المعتزلة

 ،المسیحیة ذات التركیب المعقد الذي یصعب تخلیصھ من فكرة التعدد والتجسد

   .وكلتاھما بعیدة عن تفكیر المعتزلة والعالف

 وإنما ، لم یبحث مسألة الصفات ألن أرسطو، یصعب األخذ برأي األشعريً:ثانیا

 إذ قرر أنھ یستحیل أن یكون موضوع ھذا اإلدراك ،بحث مسألة اإلدراك اإللھي

 بمعني أن اإلدراك اإللھي ال یمكن أن یرتبط بموضوع ،ًشیئا غیر الذات اإللھیة

   .ًأقل شرفا من الذات اإللھیة

                                                           

   .٤٥ ،٤٤ص / المرجع السابق ١
 .٥٠ص / المرجع السابق ٢
 ھو عب�د هللا ب�ن ،ًأن العالف بھذا الرأي كان یعارض معاصرا آخر:  ابراھیم مدكور .یقول د ٣

   . مرجع سابق.٤١ص / ٢ج /  راجع في الفلسفة اإلسالمیة منھج وتطبیق.لسلفيكالب ا



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
مھ تعالي بالموجودات  وھذا یقتضي ارتباط عل، العالف یثبت صفة العلم �ً:ثالثا

  ١ . فا� عنده ال یعلم إال ذاتھ فقط، وھذا یناقض رأي أرسطو،الجزئیة

   : الصفات عائدة إلي معني السلب:الثالث القول 

ً لنري نوعا ،لخطوة جدیدة في مسألة الصفات عند المعتزلة  ننتقل             

 عاصر العالف ،ر یظھر لدي معتزلي آخ،ًجدیدا من التفكیر في ھذه المسألة

 جعل حیث    " م ٨٤٥ –ه ٢٢١" " إبراھیم بن سیار النظام " وتتلمذ علیھ وھو 

ً زمالئھ تماما في تنزیھ اه ما یریري وذلك ألنھ  ،الصفات تعود إلي معني السلب

 معني :یقول ف. فنراه یحاول أن یحل مشكلة الصفات علي نحو خاص،هللا وتوحیده

 ومعني قولي قادر إثبات ذاتھ ونفي العجز ، الجھل عنھقولي عالم إثبات ذاتھ ونفي

 ومعني قولي حي إثبات ذاتھ ونفي الموت عنھ وكذلك قولھ في سائر صفات ،عنھ

   ٢.الذات علي ھذا الترتیب

ً یقول األشعري موضحا  ،ومذھب النظام ال یختلف عن مذھب العالف          

ًسمیعا بصیرا قدیما بنفسھأن هللا لم یزل  " :رأي النظام في نفي الصفات ً  ال بعلم ،ً

  ٣ ." وكذلك قولھ في سائر الصفات ،وقدرة وحیاة وسمع وبصر وقدم

.  ونفي ضد ھذه الصفة عنھ،ات ذاتھ أن إثبات صفة � ھو إثبمعني ھذا          

 فمعني عالم ، تختلف الصفات الختالف ما ینفي عن هللا من وجوه النقصوإنما

 فرأیھ یختلف من ھذه الزاویة ، وال معني عالم معني حي،عنده لیس معني قادر

   .عما ارتآه العالف في ھذا المقام

 إذ ھو ،ویقرر النظام أن إثبات الصفة � ھو في الحقیقة علي سبیل التوسع        

 ،یطلق علي هللا علي سبیل التوسعً فالوجھ مثال . إثبات ذاتھ،لو حققت األمر

ً ویري النظام أن � تعالي علما وقدرة توسعا.اھا النعمة والید معن،ومعناه الذات ً، 

ًعالما قادراأما في الحقیقة فإننا نثبتھ  لھ حیاة  " : غیر أن النظام كان ال یقول.ً

                                                           

 ،٦٦٠ص / الق�سم الث�اني/ النزعات المادیة في الفلسفة العربیة اإلسالمیة/ راجع حسین مروة ١
  .مرجع سابق/ ٦٦١

ط / تحقی��ق محم��د مح��ي ال��دین عب��د الحمی��د/ ٢٣٣ص / ١ج / مق��االت اإلس��المیین/ األش��عري ٢
  مكتبة النھضة المصریة  /  م١٩٥٠ – ھـ ١٣٦٩/ أولي

/ ٨١ ،٨٠ص / إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكالمیة الفل�سفیة/ محمد عبد الھادي أبو ریده ٣
  .٤٨٦ص / مقاالت اإلسالمیین/ ً راجع أیضا األشعري.لجنة التألیف والترجمة والنشر



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 أطلق صفة العلم علي ذاتھ في – فیما یري – ألن هللا سبحانھ ،وسمع وبصر

  ١ .الحیاة والسمع والبصرلم یطلق  ولكنھ ،ً تماما كما أطلق القوة ،القرآن الكریم

 – فیما یذكر السید مرتضي –وكذلك ذھب النظام وأتباعھ من المعتزلة          

إلي أن قدرة هللا تعالي وعلمھ وحیاتھ وسمعھ وبصره وإرادتھ ال ینبغي أن یقال 

كما ال  ، وذلك ألنھا صفات، وال یقال إنھا بعض منھ،عنھا أنھا أشیاء أو أعراض

 ، وكان النظام   یقول أن أفعال العباد صفاتھم.صفة أخريیجوز وصف صفة ب

  ٢ .ًولیست جزءا  منھم

ً            وكما نالحظ أن النظام بقي في عرضھ لفلسفتھ منسجما مع رأي 

 أما ذكر الصفات فھي لكي ینفي عن ، فھو یؤكد أن وجود هللا في ذاتھ،المعتزلة

 واختالف الصفات راجع إلي اختالف ً،بمعني أن مدلولھا سلبي دائما .هللا مضادھا

 ً، ولیس في ھذا االختالف ما یؤدي إلي تعدد مطلقا،أضدادھا المنفیة عن هللا

   ٣. بل ھي إثبات لھا وسلب نقص عنھا،فلیست الصفة عین الذات كما قال العالف

 ومن الجدیر بالذكر أن الخالف الذي أشار إلیھ الشھرستاني بین العالف           

 وحاصل رأي العالف ھو ، ھو من قبیل الخالف اللفظي،من المعتزلةوغیره 

 من ، فالنظام یلتزم ذلك الخط المعتزلي العام في ھذه المسألة٤ .حاصل رأیھم

 ولكنھ یري أن لكل صفة منھا ،حیث نفي الصفات الزائدة عن ذات هللا القدیمة

ًجانبا إیجابیا ھو إثبات الذات ً وجانبا سلبا ھو نفي ضدھ،ً    .ا عن الذاتً

 : فأشار إلیھ بقولھ– تفتازاني . فیما یذكر د–  إلي ذلك وقد فطن األشعري       

ً أقول إن لھ علما ھو :ً أتقول أن � علما ؟  قال:وكان أبو الھذیل كلما قیل لھ" 

                                                           

راج�ع   .٨١ص / م وآراؤه الكالمی�ةإبراھیم بن سیار النظ�ا/ راجع محمد عبد الھادي أبو ریدة١
  .١١٨ ،١١٧/ علم الكالم وبعض مشكالتھ/ أبو الوفا التفتازاني

ص / تب�صرة الع�وام ف�ي معرف�ة مق�االت األن�ام/ راجع سید مرت�ضي ب�ن داع�ي ح�سني رازي ٢
ً راج�ع أی�ضا محم�د عب�د الھ�ادي .مطبعة مجل�س/ ١٣١٣طھران / تصحیح عباس إقبال/ ٥٥

   .٨٢ص / ن سیار النظام وآراؤه الكالمیةإبراھیم ب/ أبو ریدة
ً راج��ع أی��ضا .٤٢ص / ٢ج/ ف��ي الفل��سفة اإلس��المیة م��نھج وتطبی��ق/ راج��ع إب��راھیم م��دكور ٣

ط / ٦٦٣ص / الق�سم الث��اني/ النزع�ات المادی�ة ف��ي الفل�سفة العربی�ة اإلس�المیة/ ح�سین م�روة
   . م١٩٧٨

 .١١٥ص / علم الكالم وبعض مشكالتھ/ أبو الوفا التفتازاني ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
   فنفي أبو الھزیل ، وأنھ عالم بعلم ھو ھو وكذلك قولھ في سائر صفات الذات،ھو

  ١ " .ھم أنھ أثبتھ وذلك أنھ لم یثبت إال الباري فقطالعلم من حیث أو

 ، معني أن هللا عالم أنھ قادر:یل كان یقولذ       ویضاف إلي ذلك أن أبا الھ

 مادام ال یثبت للباري ، وھذا الزم لھ فیما یذكر األشعري،ومعني أنھ حي أنھ قادر

فت الصفات فقیل فلم اختل"  : وكان إذا قیل لھ.صفات إال علي سبیل أنھا ھي ھو

 وھو ٢ " . الختالف المعلوم والمقدور: فكان یجیب. وقیل حي، وقیل قادر،عالم

ًلیس اختالفا حقیقیا    .فیما یريً

 فإننا إذا ،وعلیھ قد أثبت العالف صفات الذات اإللھیة علي أنھا عین الذات        

 ومعني أن ،عنھعلم ھو هللا ونفي الجھل  فھذا إثبات ، أضفنا صفة العلم إلي هللا

 بحیث یمكن ، ومعني أنھ قادر ھو معني أنھ حي،هللا عالم عنده ھو معني أنھ قادر

 . كما یقول د–" العلم والقدرة والحیاة " اعتبار ھذه الصفات الثالثة عنده وھي 

ً فضال عن أنھ لیس ھناك ، بمثابة وجوه أو أحوال للذات اإللھیة–تفتازاني 

 وبین أن ،لعالف الصفات علي أنھا عین الذاتاختالف جوھري بین إثبات ا

    ٣ .ینفیھا

   :الصفات أحوال وراء الذات : الرابع القول

أما المذھب األخیر فیما یتعلق بالصفات اإللھیة وارتباطھا بالذات عند           

أبي ھاشم "  فھو مذھب ،ً والذي یمثل تحوال عن آراء المتقدمین منھم،المعتزلة

 ،ًوقد ذھب إلي إثبات الصفات أحواال وراء الذات" ه  ٣٢١ – ٢٧٥" " المعتزلي 

بمعني أن الصفة ھي الحال التي تكون خارج الذات ومنفصلة عنھا وال تتعلق 

  ٤ ." یستحق هللا تعالي ھذه الصفات لما ھو علیھ في ذاتھ : یقول أبو ھاشم،بھا

ًلومة وراء كونھ ذاتا  بمعنى أنھ ذو حالة ھي صفة مع،ا� عالم لذاتھف            

 فأثبت ، وفي رأیھ أن الصفة تعلم علي الذات ال بإنفرادھا.ًموجودا وھي العالمیة

                                                           

  .ط كالوس شقارتس فرالغ برلیت. ٤٨٦ص / ٢ج / مقاالت اإلسالمیین/ األشعري ١
   .نفس الصفحة/ المصدر السابق ٢
  .١١٧ ،١١٦ص / علم الكالم وبعض مشكالتھ/ راجع أبو الوفا   التفتازاني ٣
   .١١٨ص / شرح األصول الخمسة/ القاضي عبد الجبار ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ھي صفات ال موجودة وال معدومة وال معلومة وال مجھولة وال ١ً.بذلك أحوال

أنھ " فمعني عالم  ٢ .ًوال تعرف مستقلة وإنما دائما مع الذات ،قدیمة وال محدثة

  ٣ ."صھ بھا تتأتي األفعال المحكمة منھ مختص بحال الختصا

ًیدرك فرقا ضروریا بین معرفة الشئ مطلقا ویري أبو ھاشم أن العقل           ً ً، 

فكون العالم  ً، فلیس من عرف الذات عرف كونھ عالما.وبین معرفتھ علي صفتھ

ًعالما ھو حال وراء كونھ ذاتا   وكذلك، أي المفھوم منھا غیر المفھوم من الذات،ً

 ھي أحوال – فیما یري أبو ھاشم – فالصفات .القول في صفة القدرة والحیاة

 أو ھي مفھومات تدرك بھا الذات كما تدرك الجزئیات بواسطة ،للذات اإللھیة

 أو تكون ، وھذا ال یستتبع عنده أن تكون األحوال زائدة علي الذات.المعاني الكلیة

ون باالعتبارات العقلیة أو الوجوه  فاألحوال عنده ھي أشبھ ما تك،ھي عین الذات

  ٤ .المعنویة للذات اإللھیة

عرف وبھا ُ بھا ت، بمعني أن األحوال وجوه واعتبارات لذات واحدة              

 ترمي إلي إثبات أن الذات ، ونظریة األحوال كنظریة المعاني،تتمیز عن غیرھا

                                                           

 إذ یق�ول ،س لھ حد حقیقي حتي یمكن تعریفھ بوجھ ش�املیذھب الشھرستاني إلي أن الحال لی ١
 وم��ا ھ��و أعل��م أن��ھ ل��یس للح��ال ح��د حقیق��ي ی��ذكر حت��ي نعرفھ��ا بح��دھا ،أم��ا بی��ان الح��ال: " 

 ب�ل لھ�ا ،"للح�ال "  فإن�ھ ی�ؤدي إل�ي إثب�ات الح�ال ،وحقیقتھا علي وجھ ی�شمل جمی�ع األح�وال
 وم�ا یعل�ل فھ�ي أحك�ام  ، یعل�ل وإل�ي م�اال، وھ�ي تنق�سم إل�ي مایعل�ل،ضابط وحاص�ر بالق�سمة

/  عب�د الك�ریم ال�شھرستاني."ً وماال یعلل فھو صفات لیس أحكاما لمع�ان ،لمعان قائمة بذوات
ً وانظ��ر أی��ضا تعری��ف اآلم��دي .ح��رره وص��ححھ الف��رد جی��وم/ نھای��ة اإلق��دام ف��ي عل��م الك��الم

" الصفة الحالیة " حیث یعرف " المبین " والصفة الغیر معللة في " المعللة " للصفة الحالیة 
 فما كانت في الحكم بھ�ا عل�ي ال�ذات تفتق�ر إل�ي ،وھي ما یعبر عنھا بالصفة المعللة: " بقولھ 

ًقیام صفة أخري بالذات ؛ ككون العالم عالما والقادر قادرا  المب�ین ف�ي / سیف الدین اآلمدي."ً
/ ود ال�شافعي ح�سن محم�.تحقیق وتقدیم د/ ١٢٠ص / شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمین

ً فیعرفھ�ا ق�ائال وھ�ي ،  أم�ا ال�صفة الغی�ر معلل�ة. م١٩٩٣ –ه ١٤١٣/ مكتبة وھب�ة/ ط الثانیة

 . ك�العلم والق�درة ونحوھم�ا،التي ال یفتقر الحكم بھا علي الذات إلي قی�ام ص�فة أخ�ري بال�ذات
ني  والج�دیر بال�ذكر أن تعری�ف الب�اقال.١٢١ص / المب�ین" وقد یعبر عنھا بالصفات النف�سیة 

لالحوال ھو نفس تعریف أب�و ھاش�م ل�ھ إال أن الب�اقالني یفت�رق ف�ي أن الح�ال لی�ست عن�ده ال 
ً وقد اعتبر الباقالني ال�صفات أح�واال .معلومة وال مجھولھ كما ھو شأن الحال عند أبي ھاشم

 . .ًتماما كما اعتبرھا كذلك الغزالي
نھایة اإلقدام في /  الشھرستانيً راجع أیضا.٨٢ص / ١ج / الملل والنحل/ راجع الشھرستاني ٢

  .١٣٣ص / علم الكالم
  .٢١٩/ ٥ج / المغني في أبواب التوحید والعدل/ القاضي عبد الجبار ٣
   . بتصرف یسیر.١٢٠ص / علم الكالم وبعض مشكالتھ/ أبو الوفا التفتازاني ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
اعتباریة ال تعرف إال  وأن الصفات لیست إال مجرد أحوال وأمور ،اإللھیة واحدة

 ولكنھ یعدھا ، فیسلم بالصفات، وكأنھ بھذا یقترب من السلف،عن طریق الذات

 ولعل ھذا ھو الذي یسر . وال وجود لھا في الخارج،مجرد أحوال یدركھا الذھن

  .للباقالني والجویني من أئمة األشاعرة األخذ بھذه الفكرة

 أما وصفھا بأنھا ال ،تباریةأمور اع  وال ضیر في القول بأن األحوال           

 وقد الحظ . ألنھ ال واسطة بین الوجود والعدم،موجودة وال معدومة فباطل

   ١ .الشھرستاني بحق أنھ كان األجدر بأبي ھاشم أن یقول أنھا موجودة في األذھان

 كان ، تفتازاني أن رأي أبي ھاشم في الصفات علي ھذا النحو. ویري د         

 ورأي أھل السنة ومن ،ن رأیین ھما رأي المعتزلة في نفي الصفاتیتوسط بی

 ثم یعود ، إذ أنھ كان یثبت الصفات علي وجھ،تابعھم من األشاعرة في إثباتھا

  ٢ .فینفیھا علي وجھ آخر

وإن كانوا قد نفوا  ومن الجدیر بالذكر أن المعتزلة علي اختالف فرقھم          

 وھي أن الصفات لو كانت ، ذلك كانت واحدةً فإن حجتھم جمیعا علي،الصفات

 فیلزم قیام الحوادث بذاتھ ، ال تخلو إما أن تكون محدثةا فإنھ،زائدة علي الذات

 ألن أخص ، مما یلزم عنھ تعدد القدماء، وإما أن تكون تلك الصفات قدیمة،تعالي

ي  لشاركتھ ف، ومن ثم فلو كانت الصفات قدیمة كھو٣ .وصف لھ سبحانھ ھو القدم

  ٤ . فكیف بمن أثبت أكثر من ذلك، وقد كفر النصارى لقولھم بقدم ثالثة،األلوھیة

أنھ لو كان  " ،ً        وأیضا یستدل المعتزلة علي نفیھم للصفات بدلیل مؤداه

 كما نري ذلك في ، وحي بحیاة زائدة علي ذاتھ،ًالباري عالما، بعلم زائد علي ذاتھ

                                                           

   .١٤٩ ،١٤٨ص / نھایة اإلقدام في علم الكالم/ الشھرستاني ١
ً راجع أیضا جالل محم�د .١٤٩ ،١٤٨ص / علم الكالم وبعض مشكالتھ/ تازانيأبو الوفا التف ٢

   . م١٩٨٢/ دار الكتاب اللبناني بیروت/ ١٢٩ص / نشأة األشعریة وتطورھا/ موسي
ً راج���ع أی���ضا .١٩٧،،١٩٦ص / ش���رح األص���ول الخم���سة/ راج���ع القاض���ي عب���د الجب���ار ٣

ن��شأة / اج��ع ج��الل محم��د موس��ي ر،.١٩٩ص / نھای��ة اإلق��دام ف��ي عل��م الك��الم/ ال��شھرستاني
ً راجع أیضا أبي الحسین عبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن عثم�ان .١٣٤ص / األشعریة وتطورھا

مقدم��ة وتحقی��ق / ١١١ص / االنت��صار وال��رد عل��ي اب��ن الراون��دي الملح��د/ الخی��اط المعتزل��ي
   .م١٩٥٢ –ه ١٣٤٤/ مطبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة/ الدكتور نبرج

ط / ١٠٨ص / المعتزل��ة تك��وین العق��ل العرب��ي أع��الم وأفك��ار/ راھیم الفی��وميراج��ع محم��د إب�� ٤
  . م٢٠٠٢ – ھـ ١٤٢٣/ دار الفكر العربي/ أولي



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وھذه نراھا في صفة ،حامل ومحمول لكان ھناك صفة وموصوف و،اإلنسان

   . وھو نفس الدلیل الذي یستدل بھ الفالسفة في ھذا المجال١ ،"الجسمیة  

في التوحید بین الذات  المعتزلة اعتمد علیھ         كذلك كان من جملة ما 

 في حقھ واالنقسام ونفیھم التركیب ،ھو تحدیدھم لمعني الوحدانیة ،والصفات

 ألن كل مركب یفتقر إلي ،ًمركبا الحتاج كل جزء إلي غیرهإذ لو كان " تعالي 

 وھي نفس الحجة التي اعتمد علیھا ٢ ." وهللا منزه عن االفتقار إلي الغیر،غیره

ً انطالقا من نفس األصل الذي ، في نفیھم الصفات عن الباري تعالي.الفالسفة

یة من متكلمي  إذ كانوا أول من فلسف فكرة الوحدان،انطلق منھ مفكرو المعتزلة

  ٣.اإلسالم

 ،         وإذا كانت فكرة نفي الصفات عند المعتزلة قد انبثقت من قولھم بالتوحید

 إذ نزھوا الباري تعالي عن المادة وأعراضھا ،ًفقد نجمت أیضا عن قولھم بالتنزیھ

ًتنزیھا تاما  والتي سرت ، فحاربوا بذلك المذاھب المتعلقة بالتشبیھ والتجسیم٤.ً

   .الیھودیةالدیانات األخرى وبخاصة ا إلي اإلسالم من عداوتھ

 وھي أن المعتزلة رغم نفیھم ، بقیت نقطة أخیرة البد من اإلشارة إلیھا          

ً قد أثبتوا لھ األسماء فأطلقوا علیھ حیا وعلیما وقدیرا،لصفات الباري المعنویة ً ً. ٥  

 بل یجعلون ،ھا علي الحقیقةإال أنھم رغم ذلك ال یقرون بأسماء هللا الحسني كل

وھم بذلك قد فارقوا الجھمیة الذین نفوا أسماء هللا ٦ ،ًكثیرا منھا علي سبیل المجاز

                                                           

دار /  ط الثانی���ة.١١٠ ،١٠٩ص / الم���نھج النق���دي ف���ي فل���سفة اب���ن رش���د/ ع���اطف العراق���ي ١
   .م١٩٨٤/ المعارف

م والفل��سفة عن��د المعتزل��ة الك��ال/ ً راج��ع أی��ضا أحم��د عل��ي زھ��رة،.١٠٩/ المرج��ع ال��سابق ٢
  .مرجع سابق/ ٩٢ص / والخوارج

مرج���ع / ٣٩ص / ٢ج / ف���ي الفل���سفة اإلس���المیة م���نھج وتطبی���ق/ راج���ع إب���راھیم م���دكور ٣
    .مرجع سابق/ ١٢٣ص / نشأة األشعریة وتطورھا/ ًراجع أیضا جالل محمد موسي.سابق

ًراج��ع أی��ضا . ٦ ص / ملح��داالنت�صار وال��رد عل��ي ب��ن الراون�دي ال/ راج�ع الخی��اط المعتزل��ي ٤

 مرج�ع .تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید/ ٢١٦ص / ١ج/ مقاالت اإلسالمیین/ األشعري
  .سابق

  .٢٣٧ص / ١ج / منھاج السنة/ ابن تیمیة ٥
  . مرجع سابق.٥٤ص / تاریخ الجھمیة والمعتزلة/ راجع جمال الدین القاسمي الدمشقي ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ألنھ ینفي األسماء ً،ولذلك كان جھم أشد تعطیال.الحسني كنفیھم لصفاتھ

   ١.والصفات

 من خالل ما سبق یتضح أن المعتزلة عندما بحثوا مشكلة الذات           

ً وقفوا منھا موقفا واضحا،والصفات  ، وفسروھا تفسیر یصون معني الوحدانیة،ً

فردوا بذلك علي المجوسیة القائلین  ،ویتمشي مع مبدأھم األول وھو التوحید

 كما ردوا علي الدھریة الذین ، وأثبتوا وجود إلھ قدیم واحد ال شریك لھ،بإلھین

فنفوا الصفات الزائدة علي  كما أثبتوا وحدة الذات اإللھیة ،أنكروا وجود الصانع

 .اإلقرار بقدمھا یعني اإلقرار بوجود قدیمینو ، ألنھا تؤدي إلي الشرك،الذات

 ألن القائم بالشئ ، یلزمھا خصائص األعراض،واعتبارھا زائدة علي الذات

ً وعندما یصبح هللا تعالي محال ، حتي لواله لما تحقق لھ وجود،محتاج إلیھ

 ،ً ویكون المركب مفتقرا إلي أجزائھواالنقساملتجسیم لألعراض یلزمھ التركیب وا

   .ً والمفتقر إلي غیره ممكن ولیس واجبا بذاتھ،وأجزاؤه غیره

ال ینكرون الصفات كوجوه واعتبارات "             وبناء علي ذلك فإن المعتزلة 

 ولكنھم ینكرون إثبات صفات ھي ذوات موجودات أزلیة قدیمة قائمة ،لذات واحدة

 وزعموا أن ، بمعني أن المعتزلة أثبتوا الذات مجردة عن الصفات٢ ."ھ تعالي بذات

 وجعلوا إضافة ، فنفوا قیام الصفات الذاتیة والفعلیة با� تعالي،هللا ال یقوم بھ صفة

 أو من إضافة ،الصفات إلي هللا تعالي إما من باب إضافة الملك والتشریف

   .من غیر قیام معني بھ" أي القول " وصف

 فالمعتزلة ،ًغیر أن الغلو في المنطق قد یؤدي أحیانا إلي العكس                

ًوإن كانوا قد اتفقوا فیما بینھم علي نفي صفات هللا الثبوتیة انطالقا من قولھم 

 إال أنھم قد انتھوا في ذلك إلي آراء تتعارض مع أصلھم في ،بالتوحید والتنزیھ

   .التوحید والتنزیھ

 ، نري البصریین منھم قد ذھبوا فیما یتعلق باإلرادة، فعلي سبیل المثال          

 وھي بال نزاع ٣ .إلي أن إرادتھ سبحانھ لیست قدیمة بل إنھا محدثة ال في محل

                                                           

  .٦٠ص / المصدر السابق ١
/ ً راج��ع أی��ضا ع��اطف العراق��ي، مرج��ع س��ابق٢٠٠، ١٩٩ص / نھای��ة اإلق��دام/ تانيال��شھرس ٢

  . مرجع سابق.١٠٩ص / المنھج النقدي في فلسفة ابن رشد
  .٣٣٧ ،٣٣٤ص / الفرق بین الفرق/ البغدادي ٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وھذا ماال یقره المعتزلة وغیرھم ، وإال حدثت األشیاء بالطبع،صفة ضروریة �

 ،ن الصفات الذاتیة عامة التعلق أل، ولكنھا لیست عین الذات،من الفرق اإلسالمیة

ً تعالي عن ذلك علوا كبیرا،مما یؤدي إلي إرادة هللا للفواحش  كما . وھذا باطل،ً

ولذلك فلن  . ألن ھذا یؤدي إلي تعدد القدماء،أنھا لیست قدیمة بمعزل عن الذات

 فیما یري – وحدوثھا وتجددھا .یبق إال أن تكون حادثة ال سیما وھي متجددة

 فھي إذن ، یحوالن    دون أن تكون قائمة بذات هللا– من المعتزلة البصریون

  ١ .حادثة ال في محل

 فردوا اإلرادة ، وقد أحس معتزلة آخرون بما في ھذا القول من تھافت           

 ، ألنھا لو كانت حادثة،ألنھ ال یجوز أن تكون اإلرادة حادثة ٢ .إلي العلم أو القدرة

 وجمیع ھذه ، أو تكون مستقلة بذاتھ، أو في غیره،ي نفسھفإما أن یحدثھا هللا ف

 وعلي ،ً أن یكون هللا محال للحوادث، حیث یترتب علي األول،الفروض مستحیلة

 أما الثالث فھو محال ،ًالثاني أن یكون من تحل فیھ إرادة هللا مریدا بإرادة هللا

  ٣  .قة وھذا معناه تعدد القدماء حقی،ًأیضا ألن الصفة ستقوم بنفسھا

  

   :من خالل ما سبق یتضح لنا عدة أمور   

 ألن ، المعتزلة ال یثبتون للباري تعالي أي صفة تقوم بھ حقیقةإن  ً:         أوال

 فھم أثبتوا التوحید بدلیل .ذلك یتعارض مع مفھومھم للتوحید وطریقة إثباتھ

لھم علي  وقیام أي صفة من الصفات الثبوتیة بالباري تعالي یبطل دلی،الحدوث

ً تفسیرات متقاربة تختلف شكال وتتحد ، وھذه التفسیرات كما نراھا،التوحید

 وأن الصفات تختلف باختالف  ، وتلتقي في إثبات أن ال شئ غیر الذاتً،جوھرا

  ٤ .إدراكاتنا نحن لمعاني ذاتھ

 المعتزلة یتحاشون إثبات ھذه الصفات كمعان زائدة وراء إن   :ًثانیا            

 إذ أن ذات هللا ، ألن ذلك في رأیھم ضد التوحید الواجب إثباتھ � تعالي،تالذا
                                                           

   .٢٤٥،٢٥١ص / نھایة اإلقدام في علم الكالم/ راجع الشھرستاني ١
ف��ي الفل��سفة اإلس��المیة م��نھج / إب��راھیم م��دكورً راج��ع أی��ضا .٢٣٨ص / الم��صدر ال��سابق ٢

  .٤٠ص/ ٢ج / وتطبیق
   . مرجع سابق.٤١ص /  محمود قاسم.مقدمة د/ مناھج األدلة في عقائد الملة/ ابن رشد ٣
   ..مكتبة النھضة المصریة/ ط السابعة/ ٣٠ص / ٣ج/ ضحي اإلسالم/ أحمد أمین ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وأن صفاتھ لیست وراء ذاتھ معاني قائمة ، ال كثرة فیھا بوجھ من الوجوهواحدة

   .بذاتھ بل ھي ذاتھ

 ،  التزم المعتزلة ھذا التفسیر ألنھم وجدوا أن القول بأنھ قادر بقدرة: ًثالثا       

ًالخ یعني أن ھناك علما وعالما....وعالم بعلم  والنتیجة الحاصلة ً، وقدرة وقادرا،ً

 وذلك . تعدد الموصوفات بتعدد الصفات أي تعدد اآللھة أو تعدد القدماء:ھي

   ً.أیضایناقض مبدأ التوحید 

الوقوع في الثنائیة الفارسیة التي تقول ن  ولعل المعتزلة كانوا یتفادو :ًرابعا       

 كانت :یعلق علي مذھبھم بقولھ" أحمد أمین "  وھذا ما جعل ،نبإلھین قدیمی

لیس "  حیث طبقوا قولھ تعالي ، في غایة السمو والرفعة،نظرتھم في توحید هللا

 مثل المجسمة الذین جعلوا ، وحاربوا األنظار الوضعیة،أبدع تطبیق" كمثلھ شئ 

أشبھ برد فعل لبعض  ألنھ ، وھذا المسلك من المعتزلة كان البد منھً،هللا جسما

   ١ .العقائد في زمنھم

 وھم أرباب الكالم والبحث ،ًوأخیرا فإني أتعجب من المعتزلة                      

 ومن ، لم تستوعب عقولھم أن الذات ال یمكن أن تنفك عن صفاتھا،في المعقوالت

ي ویكشف لنا الدكتور صبحي عن حقیقة موقف المعتزلة ف. ثم فال شبھ وال تعدد

 فیري أنھم قد نظروا إلي الذات اإللھیة نظرة ماصدقیة تتصل ،ھذا الموضوع

 فاستبعدوا بذلك أي تصور یترتب علیھ إثبات الصفات مغایرة للذات مفارقة ،بالكم

 معتبرین أن التوحید ال یكون إال ،بقیام الصفات بالذات ومن ثم رفضوا القول .لھا

 وأن ،ون الذات تتعلق بالوجود العیني غافلین عن ك،بإثبات صفات ھي ھي الذات

الصفات تتعلق بالوجود الذھني المتعدد فاالعتقاد أن معني الصفة غیر معني 

ً صبحي ذاتا مجردة عن الصفات كما . فیما یري د–الذات لیس المقصود بھ 

 وھو . وإنما یعني أن الصفة لیست عین ذات الموصوف،ذھب إلي ذلك األشاعرة

ً ولم تجد حال إال علي أیدي أبو ھاشم ، ظلت تواجھ المعتزلةیري أن ھذه المشكلة

   ٢  .كنا ال نتفق معھ في القول باألحوال وإن ،حین قال بنظریتھ في األحوال

                                                           

  .٧٣٧ص / ٣ج / ضحي اإلسالم/ أحمد أمین ١
دراس��ة فل��سفیة آلراء الف��رق اإلس��المیة ف��ي " ف��ي عل��م الك��الم /  أحم��د محم��ود ص��بحيراج��ع ٢

 ھـ ١٤٠٥/ دار النھضة العربیة/ ط الخامسة/ ٦٤ ،٦٣ص / ااألشاعرة/ ٢ج/ "أصول الدین 
  . م١٩٨٥ –



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وھذا ، ولكنھم عطلوا معانیھا،         وعلي أي حال فقد أثبت المعتزلة الصفات

د إذا أصاب لھ  إال أنھم كانوا مجتھدین والمجتھ،ھو ما یؤخذ علي المعتزلة

   . والمعتزلة لم یقصدوا بذلك إال التوحید الخالص. وإن أخطأ لھ أجر،أجران

 حیث أن األسماء تدل علي ،ًوأخیرا أثبت المعتزلة األسماء دون الصفات         

 وھي المطابقة فاألسماء كلھا مترادفات ال تدل علي ،الذات داللة واحدة فقط

التي  فال یصفون هللا بشئ من الصفات ، تعالي وال یشتق منھا صفات �،صفات

 ، ونقول للمعتزلة كما أنكم تثبتون األسماء.تشتق من أسمائھ سبحانھ وتعالي

 فكذلك الصفات ال ،ء األسماء ال تشبھ األسما: فكما تقولون،ًفأثبتوا أیضا الصفات

   تشبھ الصفات

قة بین الذات  ھذا وبعد أن عرضنا رأي المعتزلة في موضوع العال         

 لنرى ھل كان ، ننتقل للحدیث عن موقف الفالسفة حول ھذا الموضوع،والصفات

لھم رأي آخر مختلف مع ما ذھب إلیھ المعتزلة ؟ أم أنھم ذھبوا إلي نفس ما ذھب 

   .إلیھ المعتزلة ؟ ھذا ما سوف نحاول اإلجابة عنھ في المبحث القادم إن شاء هللا

  

  

  



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  الثانيالمبحث 

  سفة في العالقة بین الذات والصفاترأي الفال

 وابن ،" والكندي ،"والفارابي  " ،"كابن سینا " لقد بحث فالسفة اإلسالم          

 ١ .ً انطالقا من قولھم بالوحدانیة،صفات هللا تعالي" ابن طفیل " وكذلك ،"رشد 

 مما ًحیث ذھبوا إلي نفي الصفات اعتقادا منھم أن إثباتھا یؤدي إلي حصول التكثر

 ولقد كان الفالسفة احدي الفرقتین اللتین ركز ٢ .ینافي وحدانیة المبدأ األول

 وسوف نقوم بتوضیح مذھبھم في .الغزالي ھجومھ علیھا في ھذا المجال

الصفحات القادمة لیتضح لنا مدي متابعة الفالسفة للمعتزلة فیما ذھبوا إلیھ من 

لي أنھ ال خالف بین الفالسفة  ولكن في البدایة البد أن نشیر إ.نفي الصفات

 وال بالصفات ، مثل أنھ لیس بجسم،والمتكلمین في اتصاف هللا بالصفات السلبیة

اإلضافیة مثل ھو األول واآلخر،  ولكن الخالف في الصفات الثبوتیة الذاتیة 

كالعلم والقدرة واإلرادة وغیرھا فقد جوزھا أھل السنة علي اختالف فیما بینھم في 

 وسوف نقوم بعرض آراء الفالسفة حول ھذا الموضوع ٣.فاھا الفالسفة ون،كمیتھا

   :فیما یلي

   : الكندي:ًأوال   

 فقد ذھب نفس المذھب في ،وكما وحد المعتزلة بین ذات هللا تعالي وصفاتھ      

ًإذ أننا نلمس في فكره تیارا اعتزالیا وذلك حین ینفي " الكندي " المشرق 

بل  " .بت وحدانیة هللا بالنظر إلي هللا من جھة ذاتھ فھو یحاول أن یث،الصفات

ًنراه أیضا یحاول أن یؤكد علي وحدانیة هللا عن طریق محاولة إثبات أنھ یختلف 

   ٤ ." أي عدم الشبة بینھ تعالي وبین خلقھ ،في ذلك عن بقیة الموجودات المخلوقة

                                                           

دار / ط الرابع�ة/ ٩٩ص / ث�ورة العق�ل ف�ي الفل�سفة العربی�ة/  محمد عاطف العراق�ي.راجع د ١
  .م ١٩٧٨/ المعارف

  .٩٧ص / المرجع السابق ٢
مشكلة الصراع بین الفلسفة والدین من الغزالي واب�ن رش�د إل�ي الطوس�ي / راجع رضا سعادة ٣

   . م١٩٩٠/ دار الفكر اللبناني/ ط أولي/ ٩٣ ،٩٢ص / والخواجة زاده
دار / ط الثانی���ة/ ٧١ص / دراس��ات ف���ي م���ذاھب فالس��فة الم���شرق/ محم��د ع���اطف العراق���ي ٤

  . م١٩٧٣/ المعارف



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ،شئ من المعقوالت  إن الواحد  الحق لیس ھو :ً          یقول الكندي مقررا ذلك

وال ھو عنصر وال جنس وال نوع وال شخص وال نفس وال عقل وال جزء وال 

 ، بل واحد مرسل ال یقبل التكثر،جمیع وال بعض وال واحد باإلضافة إلي غیره

 وال موصوف ، وال ذو إضافة، وال ذو كیفیة، وال ذو كمیة،وال ھیولي وال صورة

 وال موصوف بشئ مما ینفي أن یكون ، وال ذو جنس،بشئ من باقي المعقوالت

 وال ، إنھ الواحد بالذات الذي ال یتكثر البتة بجھة من الجھات.ًواحدا بالحقیقة

 وال ھو زمان وال ، ال من جھة ذاتھ وال من جھة غیره،ینقسم بنوع من األنواع

مكان وال حامل وال محمول وال جزء وال جوھر وال عرض وال ینقسم بنوع من 

    ١ .ةأنواع القسم

            معني ھذا أننا ال یمكن أن نصف هللا بأي صفة إیجابیة إال صفة الوحدة 

لیس "  وینبغي أن ننفي عنھ صفات األجسام فھو ،وما یتصل بھا من صفات ذاتیة

 ،ذلك شأنھ شأن المعتزلة الذین عاشرھم واستفاد منھم  والكندي في."كمثلھ شئ 

 أن كل ما خطر علي بالنا من صفات فا� مباین  بمعني،ینزه هللا عن كل ما عداه

   ٢.لھا

. "  وھو٣ . دائم ال یفني، وال یشبھ خلقھ في شئ،       فا� عنده واحد غیر متكثر

ً وال تكون لیسا أبدا٤اإلنیة  الحق التي لم تكن لیس    ٥.ً" لم یزل وال یزال أیس أبدا،ً

    ٦ . والمبدع الحكیم،وھو الخالق القادر

                                                           

تق�دیم وتحقی�ق / ١٤١ ،١٤٠ص /  راجع  كتاب الكندي إلي المعتصم ب�ا� ف�ي الفل�سفة األول�ي١
ً راجع أیضا . م١٩٦٨  - ھـ ١٣٦٧/ دار إحیاء الكتب العربیة/ ط أولي/ أحمد فؤاد األھواني

تحقی��ق / ١٠٤ص / الق��سم األول/ رس��ائل الكن��دي الفل��سفیة/ أب��و یعق��وب ب��ن إس��حاق الكن��دي
مكتب��ة / لجن��ة الت��ألیف/ دار الفك��ر العرب��ي/ ط الثانی��ة/ م��د عب��د الھ��ادي أب��و ری��دةوتق��دیم مح

/ ١٢٩ص / الفلسفة اإلسالمیة في المشرق/ ً راجع أیضا فیصل بدیر عون.القاھرة/ الخانجي
  . م١٩٨٠/ القاھرة/ دار الثقافة للنشر والتوزیع

   ١٣٠ص / الفلسفة اإلسالمیة في المشرق/ راجع فیصل عون ٢
محم�د عب�د / تحقی�ق/ ٢٠٧ص / رسائل الكندي الفل�سفیة/ جع أبو یعقوب بن إسحاق الكنديرا ٣

  . م١٩٥٠ – ھـ ١٣٦٩/ مطبعة االعتماد/ دار الفكر العربي/ الھادي أبو ریدة
وقد استعمل  الكندي وم�ن بع�ده الف�ارابي واب�ن س�ینا لفظ�ي الل�یس واألی�س للتقاب�ل ب�ین الع�دم  ٤

دار / ٨١ص / ٢ج / في الفلسفة اإلسالمیة منھج وتطبیق/ مدكور إبراھیم . راجع د.والوجود
   .مكتبة الدراسات الفلسفیة/ المعارف

  .مرجع سابق.٢١٥ص / رسائل الكندي الفلسفیة/ أبو یعقوب بن إسحاق الكندي ٥
 . ٢٠٠ص / المرجع السابق ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
      أما عن عالقة الذات اإللھیة بصفاتھا فإن مذھب الكندي یشیر إلي أنھ      

 فالصفات عنده ھي عین الذات اإللھیة ألنھا ً،جاري المعتزلة في ھذا الصدد أیضا

 إنھ سبحانھ عالم بعلم ، وكلھ قدرة وكلھ حیاة، فكلھ سبحانھ علم،وحدة واحدة

  ١ .وعلمھ ذاتھ حي بحیاة وحیاتھ ذاتھ

یثبت للباري صفات الذات " الكندي "  من خالل ما سبق یتضح أن       

ً فھي لیست شیئا متمیزا من الذات،ً ویردھا جمیعا إلي الذات،واألفعال والسلوب ً، 

ًونلمح في ھذا التصویر آثارا  " .ًتماما كما فعل المعتزلة " .وال منفصلة عنھا

   إال أنھا لم تخرج بفیلسوف العرب عن،أرسطیة

 وتثبت � القوة ،وروحھا التي تقوم علي التوحید٢لعقیدة اإلسالمیة  أساس ا

  ٣ ."المطلقة والخلق واإلبداع 

  

  :٥ وابن سینا ٤  الفارابي ً:ثانیا  

        ذھب الفارابي إلي  أن  واجب الوجود واحد بسیط ال تكثر فیھ بوجھ من 

   :لوحدانیةكمفتاح للبرھنة علي ا" التام "  وقد استخدم فكرة ،الوجوه

                                                           

   . مرجع سابق.١٣٥ ،١٣٤ص / الفلسفة اإلسالمیة في المشرق/ راجع فیصل عون ١
 وھ�ذا ھ�و الرب�اط ب�ین ، ل�ھ ص�فة الخل�ق واإلب�داع،بمعني أن هللا عند الكندي خالق ھ�ذا الع�الم ٢

 ی��درك ھ��ذا الع��الم وال ، بخ��الف إل��ھ أرس��طو فھ��و إل��ھ مث��الي أش��بھ بتمث��ال،الع��الم وب��ین خالق��ھ
 وعلي ذلك فإن مفھوم اإللھ عند الكندي متف�ق م�ع . ألنھ عنده قدیم،یحركھ، فھو یتحرك بذاتھ

 عالم الغیب وال�شھادة وس�ع ك�ل ، فا� حي قیوم ال تأخذه سنة وال نوم، اإلسالم وتعالیمھروح
  .١٣٦ ،١٣٥ص / الفلسفة اإلسالمیة في المشرق/  راجع فیصل بدیر عون.شئ  علما

  .٨١ص / ٢ج / في الفلسفة اإلسالمیة منھج وتطبیق/  إبراھیم مدكور.د ٣
:  ل�ھ مؤلف�ات عدی�دة منھ�ا ،ل�ق علی�ھ اس�م المعل�م الث�اني یط،ھو أبو ن�صر الف�ارابي: الفارابي  ٤

 راج��ع عب��د .ھ��ـ ٣٣٩ ت��وفي س��نة ، ن��صوص ف��ي الحكم��ة، عی��ون الم��سائل،المدین��ة الفاض��لة
المؤس��سة العربی��ة / ط أول��ي/  وم��ا بع��دھا٩٣ص / ٢ج / موس��وعة الفل��سفة/ ال��رحمن ب��دوي
   م١٩٨٤/ للنشر والتوزیع

 واإلش��ارات ، والنج��اه،ال��شفاء:  وأھ��م مؤلفات��ھ ،ئیسیطل��ق علی��ھ اس��م ال��شیخ ال��ر: اب��ن س��ینا  ٥
ص / ١ج / الموس�وعة الفل�سفیة/ ال�رحمن ب�دوي. راج�ع عب�د.ھـ ٤٢٨ توفي سنة ،والتنبیھات

   . مرجع سابق. وما بعدھا٤٠



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وذلك في أي ،ًفالتام ھو ماال یمكن أن یوجد خارجا منھ وجود من نوع وجوده" 

  ١.".شئ كان

 إذ ال یمكن أن یكون ھذا ً، فإنھ البد أن یكون واحداً،         وإذا كان هللا تاما

أن الحقیقة التي "    فواجب الوجود واحد بمعني ٢ .الوجود التام لشئ آخر غیره

   ٣ . وواحد بمعني  أنھ ال یقبل التجزئ، غیرهلھ لیست لشئ

 فھو لیس بجسم وال مادة جسم ،ً       ولما كان واجب الوجود واحدا من كل وجھ

 وال صورة معقولة في مادة ، وال مادة معقولة لصورة معقولة،وال صورة جسم

ن  أل، ألدي ھذا إلي القول بأن لھ مادة، إذ لو قلنا أن لھ تعالي صورة٤ .معقولة

 ألن القول بأن لھ مادة ،ً أیضا فلیس لھ تعالي مادة.الصورة ال توجد إال في مادة

 ولو قلنا بالمادة . إذ المادة البد أن یكون لھا صورة،یستتبعھ القول بأن لھ صورة

 كما ھو الحال في ، فإن ذاتھ ستكون مؤلفة من شیئین،والصورة بالنسبة � تعالي

  ٥ .من صورة إذ تتألف من مادة و،األجسام

غیر مركب من مادة وصورة كما ھو الحال "الفاربي "            فا� فیما یري 

 فا� ، وإذا كانت ھذه الموجودات تقبل االنقسام ألنھا مركبة،في سائر الموجودات

  .ال ینقسم ألنھ غیر مركب

 ،سابقةً     فالفالسفة إذن ینفون عن هللا تعالي صفاتھ استنادا إلي حجة التركیب ال

 ً،لو كان لھ صفة لكان مركبا " :وھي التي یقررھا ابن تیمیة حكایة عنھم بقولھ

                                                           

 ألبی�ر ن�صري .تق�دیم وتعلی�ق د/ ٤٠ ،٣٩ص / آراء أھل المدینة الفاض�لة/ أبو نصر الفارابي ١
  . م١٩٨٦/  لبنان–بیروت / المطبعة الكاثولیكیة/ لمشرقدار ا/ ط الثانیة/ نادر

  . بتصرف.٤٠ص / راجع المصدر السابق ٢
ض�من كت�اب / ٥ص / عیون المسائل في المنط�ق ومب�ادئ الفل�سفة القدیم�ة/ أبو نصر الفاربي ٣

  .ھـ ١٣٤٩/ مطبعة دار المعارف العثمانیة/ ط أولي/ رسائل فلسفیة
   .بتصرف/ نفس الصفحة/ المرجع السابق ٤
ً راج��ع أی��ضا جمی��ل .بت��صرف/ ٣٨ص / آراء المدین��ة الفاض��لة/ راج��ع أب��و ن��صر الف��ارابي ٥

الدار / دار الكتاب العالمي/ الشركة العالمیة للكتاب/ ١٤٨ص / تاریخ الفلسفة العربیة/ صلیبا
/ یةتاریخ الفلسفة العرب/  خلیل الجر–ً راجع أیضا حنا الفاخوري .م١٩٨٩/ اإلفریقیة العربیة

   . م.١٩٩٣/ ط الثالثة/ دار الجیل بیروت/ "الفلسفة العربیة في الشرق والغرب " / ٢ج



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ً والمفتقر إلي غیره ال یكون واجبا ، وأجزاؤه غیره،والمركب مفتقر إلي أجزائھ

   ١ ."بنفسھ 

 أن واجب الوجود ،ًمعبرا عن ذلك المعني ما مؤداه" ابن سینا "            و یقول 

ًثرة فیھ ال ذھنا وال خارجاواحد بسیط ال ك  ، وكل ما یعبر عنھ من أسمائھ،ً

فإذا قیل لھ .فمرجعھ إلي مفھوم واحد ھو نفس ذاتھ مع مالحظة سلب أو إضافة

 ، وإذا قیل حق عني بھ أن وجوده ال یزول،واحد عني بھ أنھ موجود ال نظیر لھ

   ٢  .وإذا قیل حي عني بھ أنھ موجود ال یفسد

 فالوصف والموصوف : یعبر ابن رشد عن نفس المعني بقولھً             أیضا

 یرجعان إلي معني واحد من جمیع ٣بالنسبة لألشیاء التي لیست في ھیولي 

 دون أن نجد جھة بھا یفصل المحمول عن الموضوع والوصف من ،الوجوه

  . ٤ أعني في ذات الشئ وطبیعتھ ،الموصوف خارج الذھن

ن أن واجب الوجود خیر محض وكمال محض       والفالسفة رغم ذلك یقولو

 ولذیذ وملتذ ، وعشق وعاشق ومعشوق، وأنھ عقل وعاقل ومعقول،وحق محض

 ویزعمون أن ، بل ویثبتون لھ العلم والقدرة واإلرادة ونحو ذلك من الصفات،ولذه

   ٥ .ذلك ال یستلزم الكثرة والتركیب في ذاتھ

 ،والعاشق منھ ھو المعشوق " :صفاتھً       یقول الفارابي موحدا بین ذات هللا و

 فإن المعشوق منا ھو الفضیلة والجمال ولیس ،وذلك علي خالف ما یوجد فینا

 فأما .فلیس العاشق منا ھو المعشوق بعینھ...... .العاشق منا ھو الجمال والفضیلة

                                                           

/ منھاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدری�ة/ تقي الدین أبو العباس بن محمد بن تیمیة ١
منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود / ط أولي/ تحقیق محمد رشاد سالم/ ١٦٤ص / ٢ج 

/ ١٧٦ص / تھاف�ت الفالس�فة/ ًراج�ع أی�ضا اإلم�ام الغزال�ي./  م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦/ یةاإلسالم
   .م١٩٧٢ – ھـ ١٣٩٢/ دار المعارف/ ط الثامنة/  سلیمان دنیا.تحقیق وتقدیم د

/ ٣ج / م�ع ش�رح عی�ون الحكم�ة لإلم�ام فخ�ر ال�دین ال�رازي/ عیون الم�سائل/ راجع ابن سینا ٢
   .ھـ ١٤١٥/ ادق للطباعة والنشرمؤسسة الص/ ١٣٠ إلي ١٢٥ ،١١٦ ،١١٤ص 

ج�وھر ف�ي الج�سم قاب�ل :  وفي االصطالح .لفظ یوناني بمعني األصل أو المادة: الھیولي ھو  ٣
/ ٢ج / المعج�م الفل�سفي/  جمی�ل ص�لیبا. د.لما یعرض لذلك الج�سم م�ن االت�صال واالنف�صال

  . م١٩٨٢/ دار الكتاب اللبناني/ ٥٣٦ص 
/ ١٦٢٢ص / تف��سیر م��ا بع��د الطبیع��ة/ م��د ب��ن محم��د ب��ن رش��دراج��ع أب��و الولی��د محم��د ب��ن أح ٤

  .منتدي سور األزبكیة
  . مرجع سابق.١٦٤ص / تھافت الفالسفة/ راجع اإلمام الغزالي ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 فھو المحبوب ، والمحب ھو المحبوب،ھو فإن العاشق منھ ھو بعینھ المعشوق

   ١ ." أحبھ غیره أو لم یحبھ وعشقھ غیره أو لم یعشقھ ،وق األولاألول والمعش

 والموجودات األخرى ،         وھذا یعني تمییز الفالسفة التام بین هللا من جھة

إذ أننا بالنسبة � تعالي ال نستطیع أن نفرق بین " كلھا ما عدا هللا من جھة أخري 

بالنسبة لنا فإننا البد أن نفرق  أما .ذات وموضوع تبحث فیھ ھذه الذات وتدركھ

 وطرف ثاني ھو الموضوع الذي ، طرف أول ھو الذات المدركة،بین طرفین

ً كما نقول مثال إن زیدا ،ندركھ أو نحسھ أو نعشقھ " یعشق الفضیلة " الذات " ً

  ٢ ."الموضوع 

         وعلي ذلك فإن فالسفة اإلسالم كانوا ینظرون إلي واجب الوجود حین 

   . ومن جھة مباینة للموجودات األخرى، من جھة ذاتھ،ن عن صفاتھیتحدثو

 ،        وإذا كان فالسفة اإلسالم قد وحدوا بالنسبة � بین العقل والعاقل والمعقول

 فا� عالم وال یحتاج في أن یعلم .فقد اعتمدوا علي ھذه الفكرة بالنسبة لصفة العلم

 فإنھ یعلم ، بل إنھ مكتف بذاتھ،ا العلمإلي ذات أخري خارجة عن ذاتھ یستفید منھ

ً تماما كما نقول أن العقل ، فھو ذات واحدة وجوھر واحد،وإنھ معلوم وإنھ علم

  ٣ .والعاقل والمعقول منھ شئ واحد

وكان ذلك ،          ولما كان الباري یعقل ذاتھ ویعقل ما یصدر عنھ من معلوالت

 فإن أقوال الفالسفة ،بتعدد المعلوماتًموھما للكثرة في ذاتھ ضرورة تعدد العلوم 

 یدلنا علي ،في ھذا المجال تدل علي أنھم ینفون إلي حد كبیر علم هللا بالجزئیات

 وال . إن كانت المعقوالت ال تتحد بالعاقل:ولعلك تقول " :ذلك قول ابن سینا

ً فلیس واحدا .ثم قد سلمت أن واجب الوجود یعقل كل شئ.....بعضھا مع بعض

ً ثم  یلزم قیومیتھ عقال . بذاتھ، إنھ لما كان یعقل ذاتھ: فنقول. ھناك كثرةًحقا بل

 ال داخلة في  الذات ، جاءت الكثرة الزمھ متأخرة. لذاتھ ؛ أن یعقل الكثرة،بذاتھ

 وكثرة اللوازم من الذات مباینة أو غیر .ً وجاءت أیضا علي ترتیب.مقومھ بھا

 وغیر إضافیة ، لھ كثرة لوازم إضافیةواألول یعرض. ٤ ال تثلم الوحدة ،مباینة

                                                           

   . مرجع سابق.٥٤ص / آراء أھل المدینة الفاضلة/ أبو نصر الفارابي ١
     . مرجع سابق.١٠٥ص / ثورة العقل في الفلسفة العربیة/ عاطف العراقي ٢
   .١٠٢ص / المرجع السابق ٣
  .ال تنافي الوحدة: بمعني  ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 " . لكن ال تأثیر لذلك في وحدانیة ذاتھ، وبسبب ذلك كثرة األسماء،وكثرة سلوب

١   

            وقد ظن ابن سینا أنھ بھذه المحاولة قد استطاع التوفیق بین الفلسفة 

 الذي یجعل  وبین الدین، أن األول ال یعلم إال ذاتھ وال یعلم إال الكلیات:التي تقول

   .هللا عالما ً بكل شئ

 فھو ،فإن أقوالھ  في ھذا المقام تدل علي نفس المعني"  الفاربي"         أما 

 ،وأما جل المعقوالت التي یعقلھا اإلنسان من األشیاء التي ھي في مواد " :یقول

فلیست تعقلھا األنفس السماویة ألنھا أرفع رتبة بجواھرھا عن أن تعقل المعقوالت 

 فإنھ . فاألول یعقل ذاتھ وإن كانت ذاتھ بوجھ ما ھي الموجودات كلھا .التي دونھا

 ألن سائر الموجودات إنما ، فقد عقل بوجھ ما الموجودات كلھا،إذا عقل ذاتھ

  ٢ ."اقتبس كل واحد منھا الوجود عن وجوده 

 وقد ً،اما              ھذا النص یدل داللة قاطعة علي نفیھ لعلم هللا بالجزئیات تم

 وھذا ھو ، وإن كان ھو لم یصرح بذلك،ذھب إلي ذلك غیره من فالسفة اإلسالم

ًالذي جعل آراؤه في مجال الخلود یشوبھا التناقض والتذبذب وذلك نظرا الرتباط 

ً خصوصا إذا ،علم هللا بالجزئیات التي تحدث في الكون بموضوع الثواب والعقاب

لتي خلعھا الفارابي علي الباري ونفیھ لھا قد أضفنا إلي ذلك قولنا بأن الصفات ا

  ٣  .ًجعلت هللا بعیدا من زاویة ما عن مخلوقاتھ

ھو خیر .. .ھو واحد " :ً             یقول الفارابي ملخصا أھم صفاتھ تعالي

 وھذه األشیاء الثالثة كلھا ، وعاقل محض، ومعقول محض، وعقل محض،محض

 ومرید، ولھ غایة الكمال والجمال ،قادر و، وعالم، وحي، وھو حكیم،فیھ واحد

 ووجود . وھو العاشق األول والمعشوق األول. ولھ أعظم السرور بذاتھ.والبھاء

                                                           

 ،٢٨٢ ،٢٨١ص / اإلشارات والتنبیھات م�ع ش�رح ن�صیر ال�دین الطوس�ي/ أبو علي بن سینا ١
  .دار المعارف/ ط الثالثة/ القسم الثالث اإللھیات/  سلیمان دنیا.تحقیق د/ ٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٣

 .تحقی��ق د/ ٣٤ص / ی��ة الملق��ب بمب��ادئ الموج��وداتكت��اب ال��سیاسة المدن/ أب��و ن��صر الف��اربي ٢
  .وزارة التراث القومي والثقافة/  لبنان–بیروت / الطبعة الكاثولیكیة/ فوزي متري نجار

    .مرجع سابق.١٠٣ص / ثورة العقل في الفلسفة العربیة/ راجع محمد عاطف العراقي ٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 .جمیع األشیاء منھ علي الوجھ الذي یصل أثر وجوده إلي األشیاء فتصیر موجودة

  ١ ."والموجودات كلھا علي الترتیب حصلت من أثر وجوده 

 " :٢ًخر مرتبا علي نفیھ الصفات قولھ بالفیض           ویقول في موضع آ

 واجب الوجود ،واجب الوجود بذاتھ ال جنس لھ وال فصل لھ وال نوع لھ وال ند لھ

 وھو ظاھر علي ،مبدأ كل فیض.......ال مقوم لھ وال موضوع لھ وال عوارض لھ

لمھ فع......  . فھو من حیث ھو ظاھر، فلھ الكل من حیث ال كثرة فیھ، بذاتھ،ذاتھ

 ویتحد الكل ، فیكثر علمھ بالكل كثرة بعد ذاتھ، وعلمھ نفس ذاتھ،بالكل بعد ذاتھ

 ، وھو الباطن. وكیف ال وقد وجب. فھو الحق، فھو الكل وحده.بالنسبة إلي ذاتھ

  ٣ . وباطن من حیث ظاھر، فھو ظاھر من حیث ھو باطن.وكیف ال وقد ظھر

ً         وأیضا یقول الفارابي معبرا عن تو حیده و توحید أقرانھ من الفالسفة بین ً

 ،ًلیس علمھ بذاتھ مفارقا لذاتھ بل ھو ذاتھ " :ذات هللا تعالي وصفاتھ أصدق تعبیر

 وفیھ الكثرة غیر ، بل الزمة لذاتھ،وعلمھ بالكل صفة لذاتھ لیست ھي ذاتھ

 وبحسب مقابلة القوة والقدرة ،المتناھیة بحسب كثرة المعلومات الغیر متناھیة

 فإن الصفة بعد الذات ال بزمان ، فال كثرة في الذات بل بعد الذات،یر متناھیةالغ

والترتیب یجمع .. .ً لكن لتلك الكثرة ترتیبا ترتقي بھ إلي الذات.بل بترتیب الوجود

ً وإذا اعتبر الحق ذاتا  وصفاتا. والنظام وحدة ما،الكثرة في نظام  كان كل في ،ً

ً، فمنھما یحصل الكل مفردا عن ٤ قدرتھ وعلمھ ً فإذا كان الكل متمثال في،وحدة

 وقد اشتملت علیھ أحدیة ، فھو كل الكل من حیث صفاتھ،اللواحق ثم یكتسي المواد

   ٥ ."ذاتھ 

                                                           

  . مرجع سابق.٥ص / فة القدیمةعیون المسائل في المنطق ومبادئ الفلس/ أبو نصر الفارابي ١
 ،ًفع�ل فاع�ل یفع�ل دائم�ا ال لع�وض وال لغ�رض:  وف�ي االص�طالح ،كث�رة الم�اء: الفیض ھو  ٢

ص / ٢ج / المعج��م الفل��سفي/  راج��ع جمی��ل ص��لیبا.وذل��ك الفاع��ل ال یك��ون إال دائ��م الوج��ود
   . مرجع سابق.١٧٢

/ ١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ص  / ف��صوص الحك��م م��ع ش��رح ن��صوص الحك��م/ أب��و ن��صر الف��ارابي ٣
/  م١٩٠٧ – ھ��ـ ١٣٢٥/ ط أول��ي/ ض��من كت��اب المجم��وع م��ن مؤلف��ات أب��ي ن��صر الف��ارابي

  .مطبعة السعادة
ًوالفارابي بذلك یرد الصفات جمیعا إلي العلم والقدرة وقد ذكر ذلك الغزالي في كتابھ المقصد  ٤

/ ١٧٥ص / لح�سنيالمقصد األس�ني ف�ي ش�رح أس�ماء هللا ا/  راجع أبو حامد الغزالي.األسني
   . لبنان–بیروت / دار المشرق/  فضلھ شماده.تحقیق د

   .١٧٢ص / المرجع السابق ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 فھو یري أن ،ً          وأخیرا لم یفت الفارابي أن یشیر إلي أسماء هللا الحسني

 ،زائد عن الذات دون أن تؤذن بشئ ،أسمائھ تعالي تدل علي الكمال والجالل

  ١ .وإنما تعبر عن عالقة الباري جل شأنھ بمخلوقات

         من خالل ما سبق یتضح أن قضیة الذات وعالقتھا بالصفات اإللھیة تقوم 

 فھم ، والثاني التنزیھ.التوحید:  علي مبدأین األول" وابن سینا "الفارابي "عند 

ولذلك  " :"  إبراھیم مدكور. " یقول د.یقولون بتوحید یرد الصفات إلي الذات

 ویستمسكون بالبساطة التي ال تسمح بأي تركیب في حقیقة ،عدوا بین المعطلة

 والمادیة ، ویذھبون إلي تنزیھ ینفي الزمان والمكان.الذات اإللھیة وال في مدلولھا

 ، وھم بذلك یلتقون مع المعتزلة،ً ویمیز الخالق من المخلوق تمیزا تاما ً،والجسمیة

   ٢ " . ذلك ألن تصورھم لأللوھیة أعمق في التجرید والعقالنیة،ادوا علیھموإن ز

         والواقع أن فكرة األلوھیة عند الفارابي وابن سینا أعمق في التنزیھ وأبلغ 

ً فھي تبعد اإللھ بعدا تاما ً عن كل مالھ شائبة ،في التجرید مما قال بھ المعتزلة

ًلیا بحتاً وتصوره تصویرا عق،الحس والمادة  وھو تصویر أقرب إلي فكرة ،ً

 وكان ، لكن ھذا التصور إن الءم الخاصة فإنھ ال یالئم العامة،التسامي والالنھائیة

    ٣.موضع نقد ومالحظات من جھات مختلفة

 وھذا مخالف ،              فالفارابي وابن سینا قصروا العلم اإللھي علي الكلیات

 الذي یخبرنا في كثیر من آیاتھ أن هللا سبحانھ ،ریمًتماما لما جاء بھ القرآن الك

وعنده مفاتح الغیب  " : قال تعالي في كتابھ العزیز،وتعالي قد أحاط بكل شئ علما

ال یعلمھا إال ھو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال یعلمھا وال حبة 

  ٤ ."في ظلمات األرض وال رطب وال یابس إال في كتاب مبین 

                                                           

  .بتصرف/ ٦٠ ،٥٩ص   / آراء أھل المدینة الفاضلة/ راجع أبو نصر الفارابي ١
  . بتصرف یسیر.٨١ص / ٢ج/ في الفلسفة اإلسالمیة منھج وتطبیق/  إبراھیم مدكور.د ٢
  .٨٣ص / المرجع السابق ٣
  . "٥٩" آیة / سورة األنعام ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ،ً فیما نعتقد لم یقوال بھذا زیغا وال زندقة،غیر أن فیلسوفي اإلسالم          "  

 ،وإنما قصد بھ اإلمعان في تنزیھ فكرة األلوھیة وصوغھا صیاغة عقلیة مجردة

   ١ " .ولكل منھما تبتالت ودعوات تؤذن بإیمان عمیق

  

  :٢  ابن طفیلً:ثالثا   

 إذ جري علي مذھب أقرانھ من الفالسفة ،وقد نحا ابن طفیل نفس النحو          

 وإن كان قد ذھب إلي إثبات الوحدانیة  بطریق غیر مباشر أي ،في نفي الصفات

 والتي تناولھا بالبحث من خالل ،من خالل دراستھ للصفات اإللھیة األخري

  . ٣دراستھ لموضوعات أخري في مذھبھ 

صفات وذلك ال لشئ إال أنھ فھو یذھب نفس مذھب المعتزلة في نفي ال            

 حیث یري أن الصفات اإللھیة ،یري أن إثباتھا یؤدي إلي حصول الكثرة في ذاتھ

 وھي كلھا راجعة إلي حقیقة ، كالعلم والقدرة والحكمة: صفات ثبوت:علي نوعین

 وعلم هللا إذن ، إذ الكثرة من صفات األجسام،ذاتھ ال كثرة فیھا بوجھ من الوجوه

 فھو العالم ، وعلمھ ھو ذاتھ، بل ذاتھ ھي علمھ،علي ذاتھلیس معني زائد 

   . ھو حقیقة ذاتھ، إن صفات الثبوت كلھا ترجع إلي معني واحد،والمعلوم والعلم

 فإنھا كلھا راجعة إلي التنزه عن الجسمیة ولواحقھا :            أما صفات السلب

   ٤ .وما یتعلق بھا  ولو عن بعد

                                                           

  .٨٤ص / المرجع السابق ١
 ل��ھ مؤلف��ات ف��ي الط��ب ،ھ��و أب��و بك��ر محم��د ب��ن عب��د المل��ك ب��ن طفی��ل األندل��سي: اب��ن طفی��ل  ٢

/  راج�ع عب�د ال�رحمن ب�دوي.ھ�ـ ٥٨١ توفي س�نة ، وأھم مؤلف لھ ھو حي بن یقظان،والفلك
  .قمرجع ساب/  وما بعدھا٦٧ص / ١ج / موسوعة الفلسفة

دار / ط الرابع�ة/ ١٤٥، ١٤٦ص / المیتافیزیق�ا ف�ي فل�سفة اب�ن طفی�ل/ راجع عاطف العراقي ٣
  .١٩٨٥/ المعارف

 .ً راج�ع أی�ضا د.مؤسسة ھنداوي  للتعل�یم والثقاف�ة/ ٤١ص / حي بن یقظان/ راجع ابن طفیل ٤
دار غری�ب / ٧٤ ،٧٣ص / "ح�ي ب�ن یقظ�ان " فلسفة اب�ن طفی�ل وق�صة / عبد الحلیم محمود

المیتافیزیق�ا ف�ي فل�سفة /  ع�اطف العراق�ي.ً راج�ع أی�ضا د.القاھرة/ للطباعة والنشر والتوزیع
   . مرجع سابق.١٤٥ص / ابن طفیل



 
 
 

    

 
 

 

 

٤٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 تعد كلھا راجعة إلي ،ات الثبوت أو صفات اإلیجاب          معني ھذا أن صف

  ١ . وال كثرة فیھا بوجھ من الوجوه،حقیقة ذاتھ

 إذ أنھ یقول ،ً           وھذا یعد تعبیرا من جانب ابن طفیل عن تأثره بالمعتزلة

 كما أن صفات ، بل ذاتھ ھي علمھ بذاتھ،ًإن علمھ بذاتھ لیس معني زائدا علي ذاتھ

  ٢ .ي التنزه عن الجسمیةالسلب راجعة إل

وما   " :            ویقول ابن طفیل في إثباتھ لوحدانیة هللا من خالل تنزیھھ للحق

 یطلب الفناء عن نفسھ واإلخالص في مشاھدة الحق حتى تأتي لھ – حي –زال 

 وغابت عن ذكره وفكره السماوات واألرض وما بینھما وجمیع الصور ،ذلك

 وجمیع القوي المفارقة للمواد والتي ھي الذوات ،نیةالروحانیة والقوي الجسما

 وتالشي الكل ، وغابت ذاتھ في جملة تلك الذوات،العارفة بالموجود الحق

 ولم یبق إال الواحد الحق الموجود الثابت ،واضمحل وصار ھباء منثورا

   ٣".الوجود

 إذ ،وعالم فیذھب ابن طفیل إلي أن هللا قادر ،        أما عن صفة العلم والقدرة

 یقول ابن طفیل .ً كما یدل أیضا علي العلم،أن إیجاد العالم یدل علي صفة القدرة

أال  " ٤ . فھو ال محالة قادر علیھ وعالم بھ،ًإذا كان هللا فاعال للعالم " :في رسالتھ

 إذ أن ، وقدرة هللا تعد غیر متناھیة.٥ ."یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر 

   ٦ . وهللا منزه عن الجسمیة،ي تعد متناھیةاألجسام فحسب ھي الت

 إذ ،ً           أیضا ینفي ابن طفیل مثلما نفي غیره من الفالسفة صفات النقص

 فا� ،ًیري أن جمیع صفات النقص الموجودة في المخلوقات یعد هللا منزھا عنھا

وبین  بحیث ال توجد نسبة بینھ تعالي ،تعالي أعظم من مخلوقاتھ وأدوم وأتم منھا

 وھو أحق بھا من كل ما ، فا� تعالي یتصف بجمیع صفات الكمال.مخلوقاتھ

 ولیس في الوجود كمال ، إنھ تعالي فوق الكمال والبھاء والحسن،یوصف بھا دونھ

                                                           

  . بتصرف٤١ص / حي بن یقظان/ راجع ابن طفیل ١
  .١٤٦ص / المیتافیزیقا في فلسفة ابن طفیل/  عاطف العراقي.راجع د ٢
  .٤٢ص / حي بن یقظان/ ابن طفیل ٣
  .٢٨ص / لمرجع السابقا ٤
  .١٤آیة / سورة الملك ٥
  .بتصرف/ ٢٩ص / حي بن یقظان/ ابن طفیل ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 " :  یقول١  .وال حسن وال بھاء وال جمال إال صادر من جھتھ وفائض من قبلھ

 ومنزه عن صفات ،لھاالموجود الواجب الوجود متصف بأوصاف الكمال ك

  ٢ ."النقص وبرئ منھا 

ً          وأیضا ینفي ابن طفیل عنھ تعالي العدم حیث یقول محاوال الربط بین  ً

ً فرآه بریئا ،لقد تتبع حي صفات النقص كلھا " :نفي صفات النقص ونفي العدم

 وكیف یكون ، ولیس معني النقص إال العدم المحض أو ما یتعلق بالعدم،منھا

   ٣ ."م تعلق أو تلبس بمن ھو الموجود المحض الواجب الوجود بذاتھ العد

 إذ أنھ ،ً البد أن یكون منفیا عن هللا تعالي،             فالعدم فیما یري ابن طفیل

 وقد سبق للفارابي أن بین أن العدم ال یوجد .ال یوجد إال في كائنات العالم السفلي

 في ،دث في الموجودات الحادثة المتغیرة إذ یح،إال في عالم ما تحت فلك القمر

   ٤ .حین أن هللا سبحانھ لیس بحادث وال متغیر

 فھو الموجود الرفیع الثابت ، أزلي أبدي– كما یذكر ابن طفل –         وهللا 

   ٥ . وھو سبب لوجود جمیع األشیاء،الوجود الذي ال سبب لوجوده

ً فنراه یعد تردیدا لما ارتآه ،لصفات         أما عن مذھبھ في التوحید بین الذات وا

 إن : یقول ابن طفیل.ًغیره من فالسفة اإلسالم نقال عن إمامھم وأستاذھم أرسطو

 فھو الموجود وھو ،فال وجود إال ھو " ،هللا تعالي ھو المعطي لكل وجود وجوده

   ٦ " .الكمال وھو التمام وھو الحسن وھو البھاء وھو القدرة وھو العلم وھو ھو

ً       من خالل ما سبق یتضح أن ابن طفیل ال یخصص مبحثا مستقال من     ً

 والعالقة بین ھذه الصفات ، لدراسة الصفات اإللھیة،مباحث قصتھ الفلسفیة

 بل إنھ ،والذات علي النحو الذي نجده عند كثیر من المتكلمین وفالسفة العرب

   .ت أخريیتحدث عن الصفات اإللھیة في أثناء عرضھ آلرائھ في مشكال

                                                           

  .٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ص ،المرجع السابق ١
  .٣٢ص / المرجع السابق ٢
   .٣٠ص / المرجع السابق ٣
 ع�اطف .ً راج�ع أی�ضا د، بت�صرف.٣٧ص / آراء أھ�ل المدین�ة الفاض�لة/ أبو ن�صر الف�ارابي ٤

  .١٠٠ص / رة العقل في الفلسفة العربیةثو/ العراقي
  .٣٠ص / حي بن یقظان/ راجع ابن طفیل ٥
   .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ً         والدارس لما كتبھ ابن طفیل عن الصفات اإللھیة یجد أنھ كان مستفیدا من 

ً ومن الفارابي أیضا كما أوضحنا ،المعتزلة في توحیدھم بین الذات والصفات

   ً.سابقا

   :       مما سبق یتضح أن

الفالسفة ینفون الكثرة عن هللا من كل وجھ ومع ھذا فإنھم یقولون ھو  -١

 وعقل وعاقل ، وباق، وقدیم، وواحد، وجوھر، وموجود، وأول،دأمب

الخ وزعموا أن كل ذلك .... ومعشوق ولذیذ وملتذ،ومعقول وعاشق

   .عبارة عن معني واحد ال كثرة فیھ

 ،ًالعمدة في فھم مذھبھم رد ھذه األمور جمیعا إلي السلب واإلضافة -٢

اإلشارة إلي وجود  ومبدأ ب،فالباري أول باإلضافة إلي الموجودات بعده

 ١ ً. وجوھر بمعنى سلب العدم آخرا. وموجود بمعنى معلوم،غیره منھ

 ، حي، فیقولون ھو موجود،الفالسفة یطلقون علي هللا أسماء الصفات -٣

 فقدیم یعني ، لكنھم یرجعونھا إلي الصفات السلبیة، مرید، قادر، باق،قدیم

ني لیس مثل وحي یع  ،ً وباق لیس ملحوقا بھ،ًلیس مسبوقا بالعدم

 ٢ ً. ومرید لیس مكرھا، وقدیر لیس عاجز،الجمادات

 وجب بالضرورة أن ال تكون لھ ً،یري الفالسفة أنھ تعالي إذا كان واحدا -٤

 فنفي الصفات مقصود بھ نفي ،صفات زائدة علي ذاتھ فتدخل الكثرة فیھ

  ٣ .الكثرة

ًإن فالسفة اإلسالم ذھبوا مذھبا قریبا من المعتزلة   -٥  تعدد  فأنكروا،ً

 فھم ، لكنھم لم یكونوا من المعطلة، وحاولوا التنزیھ المطلق،الصفات

 ثم یؤكدون في الوقت ،یقرون بالصفات وال یمنعون إطالقھا علي هللا

 وبدیھي أنھم حرصوا علي . وھو ذاتھ،نفسھ أن المفھوم منھا واحد

 وكل ، ألن ذات اإلنسان مغایرة لصفاتھ،التفرقة الفاصلة بین هللا واإلنسان

 في حین أنھ ال یحق لنا القول بأن ،صفة من ھذه الصفات مباینة لغیرھا

 وھو ، فا� ھو الوجود األول.الصفات مغایرة للذات بالنسبة إلي هللا تعالي

                                                           

مشكلة الصراع بین الفلسفة والدین من الغزالي واب�ن رش�د إل�ي الطوس�ي / راجع رضا سعادة ١
  .٨٧ص / والخواجة زادة

   .٩٣ص / المرجع السابق ٢
  .١٠٠ص / المرجع السابق ٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ،واجب الوجود لذاتھ أو العلة األولي أو الحق الذي أكسب كل شئ حقیقتھ

 وإنما ، إنكارھا فال سبیل إلي،أما الصفات التي ورد ذكرھا في القرآن

 حتي یستطیع عقل ،ینبغي أن تفھم علي أنھا اعتبارات ذھنیة ال غني عنھا

 ففي ،اإلنسان القاصر أن یكون لنفسھ فكرة عن حقیقة الذات اإللھیة

الجملة لم یكن الفالسفة من المعطلة وإنما آثروا أن یذھبوا في التنزیھ إلي 

   ١ .أبعد حدوده

الحظ أن العالم اإللھي ال یجب أن یقال فیھ كثرة وال           إال أنھ یجب أن ن

 فھو ال ینطبق علي أي لفظ من األلفاظ المسموعة حتى ،وحدة وال كل وال بعض

 فال یعرفھ إال من شاھده وال تثبت حقیقتھ ،ال نتوھم فیھ شئ علي خالف الحقیقة

   .إال عند من سعد بھ

ً شامال لما ارتآه فالسفة اإلسالم              بعد ھذا العرض الذي نأمل أن یكون

 والذي اتضح من خاللھ رأي الفالسفة في الذات ،في موضوع الذات والصفات

ً أنھم یسلكوا بذلك مسلكا ً، واتضح من خاللھ أیضا،اإللھیة وعالقتھا بالصفات

ًمناقضا للمسلك الذي صار فیھ مثبتي الصفات من األشاعرة وأسالفھم من أھل 

 بل وصل األمر إلي أنھ ً، ذلك ھاجمھم الغزالي ھجوما عنیفا وبناء علي،السنة

 وھي مسألة قدم ، وذلك في ثالثة مسائل تناولوھا،كفرھم وأخرجھم من الملة

ً وأخیرا مسألة ،ً مسألة أن هللا ال یحیط علما بالجزئیات الحادثة من األجسام،العالم

 في بحثنا ھذا لذلك لن  وكل ھذه المسائل ال عالقة لنا بھا،إنكارھم بعث األجسام

   .نتطرق إلیھا

            أما التیار أو االتجاه اآلخر في موضوع الصفات اإللھیة فیمثلھ 

 أبناء ، وھم باإلضافة إلي طوائف المشبھة والمجسمة،المثبتون لتلك الصفات

ً وأسالفھم أھل السنة الذین أثبتوا � تعالي صفاتا توفیقیة غیر ،المدرسة األشعریة

ن مفكري األشعریة قد زادوا علیھم استخدام الحجاج العقلي لتعضید وتقویة أ

   . لكي یكونوا علي قدم المساواة مع خصومھم من المعتزلة والفالسفة،المذھب

ولذلك فإننا سننتقل موضحین مذھب الغزالي في تقریر العالقة بین ذات          

 حیث ،لتیار في المدرسة األشعریةً وذلك نظرا لكونھ أحد ممثلي ھذا ا،هللا وصفاتھ

                                                           

    .مرجع سابق/ ٤٠ص / مناھج األدلة في عقائد الملة/ راجع ابن رشد ١



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وسوف نقوم ، وبین بطالن ما ذھبوا إلیھ،عمد الغزالي إلي نقد المعتزلة والفالسفة

وال عجب في  ،هللاإن شاء بعرض ردود الغزالي علیھم وإفحامھ لھم بالتفصیل 

 فتجاوز من ، ھضم علوم الدنیا والدین،ذلك فھو عمالق الفكر العربي واإلسالمي

وھذا ھو ما سوف نتحدث عنھ في المبحث  ، كل من حاول اللحاق بھعيوأ ،سبقھ

   .القادم إن شاء هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  الثالثالمبحث 

  :موقف الغزالي من المعتزلة والفالسفة

إذا كان المعتزلة والفالسفة قد نفوا صفات المعاني عن الباري سبحانھ واعتبروھا 

 فقد تجرد الغزالي ،ھم بأدلة عقلیة متنوعة مستدلین علي صحة دعوا،عین ذاتھ

ً مقسما ردوده في ،للرد علیھم بحجج مماثلة تتشابھ في سیاقھا مع سوقھم ألدلتھم

ھذا المجال إلي أربعة أقسام أو أحكام تضم الصفات الثبوتیة أو المعنویة علي 

ائدة  أن الصفات المعنویة تعد ز:اختالفھا وقد ذھب إلي توضیح الحكم األول بقولھ

   . إن شاء هللالمبحث وھذا ما سنتحدث عنھ في ھذا ا.علي الذات اإللھیة

  

   :الصفات المعنویة تعد زائدة علي الذات اإللھیة :المطلب األول 

  ومتكلم ، ومرید بإرادة، قادر بقدرة، حي بحیاة،فالباري سبحانھ عالم بعلم        

 فإن لھ ،نفك عن موصوفھا ألن الصفة ال ت. وبصیر ببصر، وسمیع بسمع،بكالم

  ١ .سبحانھ ھذه األوصاف من ھذه الصفات القدیمة

ذات لھ علي  ھو وصف یدل ً،یري أن وصف العالم مثال فالغزالي           

 فإذا ثبت كونھ ٢ . وھما الذات والعلم،ً وعلیھ یكون داال علي اثنین ال واحد،العلم

ي اتصافھ بالعلم والقدرة والحیاة ً كان ذلك داال عل،ًسبحانھ موصوفا بتلك الصفات

 كما ذھب المعتزلة ٣ .واإلرادة والكالم والسمع والبصر ولیس بمجرد الذات

 معتمدین علي أن تلك الصفات لو ،والفالسفة نافین عنھ تعالي صفاتھ القدیمة
                                                           

دراس�ة ن�صیة لل�دكتور / ٥٩ص / قواع�د العقائ�د ف�ي التوحی�د/ راجع اإلمام أبي حامد الغزالي ١
ً راج�ع أی�ضا ،الق�اھرة/ دار الحدیث للنشر والتوزی�ع/ ط الثانیة/ محمد عقیل بن علي المھدلي

وض�ع / ٧٥ص / االقت�صاد ف�ي االعتق�اد/ محمد بن محمد الغزال�ياإلمام أبي حامد محمد بن 
 –بیروت / دار الكتب العلمیة/ منشورات محمد علي بیضون/ حواشیھ عبد هللا محمد الخلیلي

  .ه١٤٢٤ – م ٢٠٠٤/ ط أولي/ لبنان
 .تحقی�ق د/ ٥٩ص / المقصد األس�ني ف�ي ش�رح أس�ماء هللا الح�سني/ راجع أبي حامد الغزالي ٢

  . بتصرف.مكتبة القرآن/ ن الخشتمحمد عثما
/ عالم الكتب/ تحقیق وتعلیق موسي محمد علي/ ٥٩ص / قواعد العقائد/ راجع اإلمام الغزالي ٣

ص / االقتصاد ف�ي االعتق�اد/ ً راجع أیضا اإلمام الغزالي،ھـ  ١٩٨٥ – ھـ ١٤٠٥/ ط الثانیة
مرج��ع .بت�صرف/ ٥٩ص / قواع�د العقائ�د ف��ي التوحی�د/ ًراج�ع أی�ضا الغزال��ي. بت�صرف.٧٥

    .سابق



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 كما أشرنا ، فیلزم من ذلك تعدد القدماء، لشاركتھ في القدم،كانت زائدة علي الذات

    .ًلذلك انتھوا جمیعا إلي أن الصفات عین الذاتو ً.سابقا

 فلم ،الفالسفة وإن نفوا عن هللا الصفاتالمعتزلة و         ویذكر الغزالي أن 

 فإنھم لم ینكروا األفعال وال كثرة السلوب ،ًیثبتوا بذلك إال ذاتا واحدة من كل وجھ

ًمیعا إلي صفة  وھو یضیف أنھم قد ردوا الصفات السبع ج١ .وال كثرة اإلضافات

     ٢ . ثم ردوا العلم إلي الذات،العلم

 .       وذھبوا إلي أن السمع ھو عبارة عن علم الباري التام المتعلق باألصوات

والكالم عند المعتزلة یرجع إلي ،وأن البصر ھو علمھ باأللوان وسائر المبصرات

الفالسفة إلي  ویرجع عند ، وھو ما یخلقھ من الكالم في جسم من الجمادات،فعلھ

 من غیر أن یكون لھ وجود من ،سماع یخلقھ في ذات النبي علیھ الصالة والسالم

 أما إرادة الباري فیوضح الغزالي أن ،  أما حیاتھ فھي عندھم علمھ بذاتھ.خارج

 فیوجده كما یعلمھ ؛ ویكون علمھ ،أنھ یعلم وجھ الخیر ونظامھ ،معناھا عندھم

  . ٣  . ًبالشئ سببا لوجود ذلك الشئ

 وفعلھ ، وال یفعل إذا شاء،أنھ یفعل إذا شاء"             وأما القدرة فمعناھا 

 فما علم هللا أن الخیر في وجوده ، ومشیئتھ ترجع إلي علمھ بوجھ الخیر،معلوم

  ٤ " . وما علم أن الخیر في أن ال یوجد فال یوجد منھ،فیوجد منھ

 ألن الفعل ، تحقیق المعلوم إلي القدرة         ولما كان العلم في الشاھد یحتاج في

 فإنھ یستتبع ذلك أن تكون الجارحة سلیمة ،في الشاھد إنما یكون بجارحة

 ومن ثم ، فإن الباري ال یفعل بجارحھ،وذلك بخالفھ في الغائبوموصوفة بالقدرة 

ً ونتیجة لذلك فإن القدرة أیضا ترجع إلي .ًكان علمھ كافیا في وجود المعلوم

  ٥.العلم

                                                           

  . مرجع سابق.٢٥٣ص / المقصد األسني في شرح أسماء هللا الحسني/ راجع الغزالي ١
  .٢٥٤ص / المرجع السابق ٢
   .٧٥ص / االقتصاد في االعتقاد/ ً راجع أیضا الغزالي.نفس الصفحة/ المرجع السابق ٣
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٤
  .تصرف یسیرب/ ٢٥٥ص / المرجع السابق ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وال ، وال القدرة إال عین العلم، وعلیھ فال تكون اإلرادة إال عین القدرة"         

   ١" . إلي عین الذات– فیما یذكر الفالسفة – فالكل إذن یرجع ،العلم إال عین الذات

 " ، ویذكر الغزالي أن الفالسفة بعد أن ردوا صفات الباري إلي العلم        

 فیكون العلم والعالم ، ألنھ یعلم ذاتھ بذاتھ،إلي ذاتھزعموا أن العلم أیضا ً یرجع 

 فیعلم ، ألنھ یعلم ذاتھ مبدأ كل موجود، وإنما یعلم غیره من ذاتھ،والمعلوم واحد

 ٢ ." مما ال یوجب كثرة في ذاتھ ،سائر الموجودات من ذاتھ علي سبیل التبعیة

وجب نفي  ومن ثم ، محال،وعلیھ فإن كل ما یوجب الكثرة في واجب الوجود

 بمعني اإلثنینیة أو حصول ألن إثباتھا یوجب الكثرة  .الصفات عن المبدأ األول

  ٣ ً.أیضاوھو محال آخر علي قول الفالسفة 

نفوا صفات الباري من العلم ،والواقع أن الفالسفة والمعتزلة علي السواء         

ست زائدة علي  ولی، ألنھا توجب الكثرة وتعود إلي ذات واحدة،والقدرة واإلرادة

   : وھو علي الشكل التالي، وسلكوا في ذلك عدة مسالك لتبریر ھذا الطرح.الذات

  

   :یتعلق بالصفة والموصوف :األول

 .ًمؤداه أنھ لما ثبت مغایرة الصفة للموصوف استنادا إلي تعریف الغیرین      

 إما :و كان ذلك ال یخل٤ . ما یجوز وجود أحدھما دون اآلخر باإلضافة إلیھ:وھو

 ، أو یفتقر كل واحد إلي اآلخر،أن یستغني كل واحد منھما عن اآلخر في وجوده

 ویترتب علي الغرض .أو یستغني واحد منھما عن اآلخر ویحتاج اآلخر إلیھ

إذ أن معناھا القول  ، وھي تثنیة مطلقة،األول أن یكون كل منھما واجب الوجود

   ٥ .بتعدد اآللھة

                                                           

دار المع�ارف / ط ال�سادسة/ تحقی�ق س�لیمان دنی�ا/ ١٦٧ص / تھاف�ت الفالس�فة/ اإلمام الغزالي ١
  .القاھرة

  .٢٥٥ص / المقصد األسني في شرح أسماء هللا الحسني/ اإلمام الغزالي ٢
   .١٧٢ص / تھافت الفالسفة/ راجع الغزالي ٣
ص / تھاف��ت الفالس��فة/ ًع أی��ضا الغزال��ي راج��،ص / االقت��صاد ف��ي االعتق��اد/ راج��ع الغزال��ي ٤

١٧٢.  
  . بتصرف.١٧٣ ،١٧٢ص / تھافت الفالسفة/ راجع الغزالي ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 إذ یترتب علیھ أال یكون ،قول باحتیاج كل منھما لآلخرً         ویبطل أیضا ال

 مع استغنائھ ،ھو ما قوامھ بذاتھ إذ أن واجب الوجود ،واحد منھما واجب الوجود

  ١ .من كل وجھ عن غیره

ً أن یكون أحدھما محتاجا دون – كما یذكر الفالسفة –ویستحیل كذلك       

 ویكون اآلخر ھو واجب ً، ألن المحتاج في ھذه الحالة یكون معلوال،اآلخر

ً وھو المحتاج معلوال فإنھ یكون بذلك مفتقرا إلي سبب أو ، فإذا كان األول.الوجود ً

 وواجب الوجود ال ٢ .ؤدي إلي أن ترتبط ذات واجب الوجود بسببــ مما ی،علة

  ٣ .ارتباط لھ بعلة أو سبب

  

   :اعتراض الغزالي    

 إن قولھم باستحالة الكثرة في واجب ً:     یرد الغزالي علي دلیلھم األول قائال

ً ویعترض أیضا علي ھذا الدلیل بأن التقسیم  ٤ .الوجود لیس لدیھم برھان علیھ

  ؟"  ولیس أحدھما علة لآلخر ،َلم یستحیل ثبوت موجودین ال علة لھما" إذ  .خطأ

 إن الذات في قوامھا غیر :     ویقرر الغزالي أن األصح في ھذا الشأن أن نقول

 في حین أن الصفات محتاجة إلي الموصوف كما ھو ،حتاجة  إلي الصفاتم

 وبھذا القول نجد الغزالي قد استطاع أن یزیل إلي حد ما ٥ .الحال في الشاھد

   .ًاإلشكال الذي أثاره الفالسفة من كون إثبات الصفات مؤدیا إلي التثنیة

   :بالعلم  یتعلق :الثاني

ً لكان مفتقرا ،ً لو كان زائدا علي ذاتھ،ي صفاتھ علم الباري وباقحیث أن        

ً فیكون ممكنا لذاتھ واجبا لعلھ،إلیھا  والموصوف بھا ، وتلك العلة لیست إال الذات،ً

                                                           

  .بتصرف یسیر/ ١٧٣ص / المرجع السابق ١
  .بتصرف/ نفس الصفحة/ المرجع السابق ٢
  .١٦١ ،١٦٠ص / المرجع السابق ٣
  .١٧٣ص / المرجع السابق ٤
 



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ألنھ حینئذ یصدر ٢ . وقابلة معا وھو محال١  فتكون الذات فاعلة،لیس إال الذات

ن اجتماع فاعلیة  وأل. فیصدر عنھ أثران وھو ممتنع،عن هللا الفعل والقبول معا

 ،شئ وقابلیتھ في واحد یستلزم اجتماع المتنافیین فالفاعلیة تقتضي الوجوب

  ٣ . وھما متنافیان،والقابلیة تقتضي اإلمكان

   :اعتراض الغزالي

 أن واجب الوجود علي اصطالحھم معترف :یرد الغزالي علي ذلك بقولھ          

صح أن نقول أنھ كما ثبت أن ذاتھ  غیر أن األ.بھ من جھة أنھ لیس لھ علة فاعلة

 ھذا من جھة العلة ،قدیمة وال فاعل لھا فكذلك تكون صفاتھ قدیمة وال فاعل لھا

  ٤ .الفاعلیة

 ولكنھ یستبدلھا ، فإن الغزالي ال یعترف بھا، أما العلة القابلیة للصفات         

لل  إن الدلیل لم یدل إال علي إثبات طرف ینقطع بھ تسلسل الع،بالقول

 كما أنھ ال فاعل ،ال فاعل لھا وھو ممكن بواحد لھ صفات قدیمة ،والمعلوالت

 ولیس قائمة بغیره كما ھو الحال في ، وتكون ھذه الصفات متقررة في ذاتھ،لذاتھ

 ولما . ولیست ذاتنا في محل، وذاتنا تكون محل لھ، فإن علمنا في ذاتنا،الشاھد

تعالي لیست  وصفاتھ ،ھي الحدوث – الفالسفة –كانت علة االفتقار عندھم 

فالصفة انقطع تسلسل علتھا الفاعلیة مع "   ٥ .ً فإنھ ال یكون فاعال لھا،بحادثة

  ٦ ." إذ ال فاعل لھا كما ال فاعل للذات ،الذات

  

                                                           

 أي تك�ون م�ؤثرة ف�ي المعل�ول ، الت�ي یوج�د منھ�ا المعل�ولت�سمي عل�ة الوج�ود: العلة الفاعل�ة  ١
/ التعریفات/  راجع أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي.موجدة لھ

  .مرجع سابق/ وضع حواشیھ محمد باسل/ ١٥٦ص 
محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین م�ن العلم�اء / فخر الدین محمد بن عمر الخطیب الرازي ٢

مراجع��ة ط��ھ عب��د /        تلخ��یص ن��صیر ال��دین الطوس��ي/ ١٨٢ص / حكم��اء والمتكلم��ینوال
 ،١٧٣ص / تھاف�ت الفالس�فة/ ً راج�ع أی�ضا الغزال�ي.مكتب�ة الكلی�ات األزھری�ة/ ال�رؤف س�عد

١٧٤.   
مشكلة الصراع بین الفلسفة والدین من الغزالي واب�ن رش�د إل�ي الطوس�ي / راجع رضا سعادة ٣

   .٩٣ص / والخواجة زاده
 . مرجع سابق.١٧٤ ،١٧٣ص / تھافت الفالسفة/ راجع الغزالي ٤
  .١٧٤ص / المرجع السابق ٥
   .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  

    :یتعلق بالصفات :الثالثالدلیل 

ي الذي استدل بھ الفالسفة علي صحة دعواھم بنف أما الدلیل الثاني              

 بل كانت عارضة ، ھو أن الصفات وإن لم تدخل في ماھیة األول،الصفات

 مما یستلزم أن ، فإنھا تكون دائمة لھ، كما ھو الحال في الشاھد،باإلضافة إلیھ

 ً، فتكون بذلك أعراضا، وبذلك یمتنع تقومھا بذاتھا،تكون الصفات الزمة للماھیة

ً وتكون الذات بذلك سببا ،لذات فتكون بذلك ثابتة ل،ال تقوم بنفسھاواألعراض 

   ١ . مما یوجب كونھا معلولة،فیھا

  

   :اعتراض الغزالي

 ، إنكم إذا عنیتم بكون الصفات تابعة  للذات:      یجیب الغزالي علي ذلك بقولھ

 فإن ، والذات فاعلة لھا، بأن تكون الصفات مفعولة للذات،ًوأن الذات سببا لھا

فإن ذلك لیس یلزم في "  .ھو الحال في الشاھدالذات لیست بفاعلة للصفات كما 

وإذا عنیتم بقولكم ھذا  ." إذ ذاتنا لیست بعلة فاعلة لعلمنا ،علمنا باإلضافة إلي ذاتنا

 وإن ، فھو عین مذھبنا،أن الذات محل وأن الصفة ال تقوم بنفسھا في غیر محل

 أن تكون الصفات  لم َ یستحیلً: ثم یقول الغزالي متسائال٢ .اختلفت تعبیراتكم عنھ

         ٣!!! ومع ذلك فھي قدیمة وال فاعل لھا ؟ ،قائمة بالذات

  

   :الدلیل الرابع

ًأیضا استدل المعتزلة والفالسفة علي عدم ثبوت صفات زائدة علي              

ً فلو قامت بذاتھ صفات زائدة لكان ناقصا ، بأن صفتھ تعالي صفة كمال،ذاتھ

   .زائدةًمستكمال بھذه الصفات ال

                                                           

  .١٧٥ص / المرجع السابق ١
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٢
   .نفس الصفحة/ ًالمرجع السابق أیضا ٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
   :اعتراض الغزالي

 إن :ً  فإن قام الفالسفة فألبسوا دلیلھم السابق لباسا آخر فقالوا :یقول الغزالي       

ً فینجم عنھ أال یكون غنیا ،ًإثبات الصفات یؤدي إلي أن یكون األول محتاجا إلیھا

    ١ . إذ أن معني الغني المطلق ھو من ال یحتاج إلي غیر ذاتھً،مطلقا

 إذ أنھ كان لم ، بأن صفات الكمال ال تخالف ذات الكامل:    كان رد الغزالي      

ً فال معني لكونھ كامال إال وجود ،ًیزل وال یزال كامال بالعلم والقدرة والحیاة

 ،إال وجود الصفات المنافیة للحاجة بذاتھً وال معني لكونھ غنیا ،الكمال لذاتھ

 ال ، استفادتھ صفة كمال من غیره–زالي  ھو فیما یري الغ–فالمحال في حق هللا 

فكیف تنكرون صفات " ً ثم یتساءل الغزالي أیضا  .اتصافھ بصفة كمال ھي غیره

   ٢؟ " الكمال التي بھا تتم اإللھیة بمثل ھذه التخیالت اللفظیة 

  

   : یتعلق بالتركیب والجسمیة: الخامس الدلیل

صفة ال ذات وصفة وحلول  بأن إثبات: إلي القولالفالسفةذھب حیث         

 وھو ، والمركب جسم، وكل تركیب یحتاج إلي مركب، ینجم عنھ التركیب،بالذات

  . ٣ السبب في نفي الجسمیة عنھ تعالي 

   :اعتراض الغزالي

 یوضح أن ھذا االعتراض یشابھ قول من و ،إن الغزالي ینفي ما ادعوه      

ألول موجود قدیم ال علة لھ وال ولما كان ا ، أن كل موجود یحتاج إلي موجد:یقول

ً موصوفا قدیماكان،موجد  ولكن ، وال لصفاتھ وال لقیام صفة بذاتھ، وال علة لذاتھ،ً

 أن یكون الباري – فیما یقول الغزالي – وھذا ال یقتضي . بال علةً،الكل یعد قدیما

 ٤ .وعلة حدوثھ أنھ ال یخلو عن الحوادث ً، ألن الجسم یعد حادثاً،سبحانھ جسما

                                                           

  .١٧٦ ،١٧٥ص / المرجع السابق ١
  .١٧٦ص / المرجع السابق ٢
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٣
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ولذلك فھو یلزم الفالسفة بأنھم إذا لم یستطیعوا أن یثبتوا حدوث األجسام من 

  ١ ً. فلیجیزوا إذن أن تكون العلة األولي جسما،ًناحیة كونھا محال للحوادث

ً ویالحظ الغزالي أن الفالسفة وإن نفوا عن الباري الصفات احترازا عن       

 وبخاصة ،میع الصفات إلي الذات فھم رغم ذلك لم یستطیعوا رد ج،لزوم الكثرة

ً أن یكون علمھ زائدا علي مجرد ً، إذ یلزم من القول بكونھ عالما،صفة العلم

ً وھم جمیعا یستوون في ذلك سواء منھم من سلموا بأن األول یعلم غیره ٢ .وجوده

   . فھم في كلتا الحالتین لم یستطیعوا أن یتخلصوا من الكثرة،أو من نفوا منھم ذلك

   ویذكر الغزالي أن المعتزلة وإن شاركوا الفالسفة في نفیھم لصفات       

 وھما صفتا اإلرادة ، إال أنھم قد فارقوھم في إثبات صفتین منھما،الباري المعنویة

 ومتكلم بكالم ، إذ ذھبوا إلي أن الباري مرید بإرادة زائدة علي ذاتھ٣ .والكالم  

 والكالم یخلقھ في جسم ،ي غیر محل غیر أن اإلرادة یخلقھا ف،زائد علي ذاتھ

   .ً وھذا یعد باطال فیما یري الغزالي.جماد ویكون ھو المتكلم بھ

 أن الفریقین ،والعجیب في المساجلة الكالمیة بین الفالسفة والمتكلمین       "  

ً ورغم ذلك یبقى الصراع الفكري دائرا ،ًیقران أحیانا كثیرة نفس المسائل العقدیة

 ً، فال أحد من الفریقین مثال. أو تفضیل النقل علي العقل، البرھانیةحول الطریقة

 لكن الخالف یظھر حول مستلزمات ھذه ،إال ویقر بوحدانیة هللا وعدم تعدده

 ،ً وال یجعلھ جسما إال قلة من المجسمة، وكلھم ینفون الجسمیة عنھ.الوحدانیة

 ومع ذلك فالغزالي .عريالذین ال یعتد بھم بالنظر لكبار المتكلمین أمثال األش

  ٤ ." ویجادلھم في نفي الجسمیة عنھ تعالي ،یرفض براھین الفالسفة

                                                           

  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ١
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٢
  .٧٥ص / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ٣
م��شكلة ال��صراع ب��ین الفل��سفة وال��دین م��ن الغزال��ي واب��ن رش��د إل��ي الطوس��ي / رض��ا س��عادة ٤

  . مرجع سابق.١٠٦ص / هوالخواجة زاد



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٢
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  :بعدة أدلة ، كون الصفات زائدة علي الذات الغزالي علي أدلة  :المطلب الثاني 

   :الدلیل األول

 فإن ً،أن من ساعد علي أنھ تعالي عالم فقد ساعد علي أن لھ علما"           

 ویعقلھا علي ً، فإن العاقل یعقل ذاتا، واحد، عالم ومن لھ علم:قولناالمفھوم من 

   ١ ً. فیكون قد عقل صفة وموصوفا،حالة وصفة بعد ذلك

 فھو فیما یري الغزالي كقول ،          أما قول المعتزلة والفالسفة عالم بال علم

والمعلوم  فإن العلم ، وعلم بال عالم وعالم بال معلوم،غني بال مال " :من یقول

 ، وكما ال یتصور قاتل بال قتل وال قتیل،والعالم متالزمة كالقتل والمقتول والقاتل

 وال علم  بال ، كذلك ال یتصور عالم بال علم،ال یتصور قتیل بال قاتل وال قتل

 بل ھذه الثالثة متالزمة في العقل ال ینفك بعض منھا . وال معلوم بال عالم،معلوم

   ٢ ."عن البعض 

ًسوي ما وقع الوصف مشتقا منھا  وھو دال     والصفة عند الغزالي ال تعني      

ًفال معني لكونھ عالما إال كون "  وعلي ذلك فاألحوال لیست إال الصفات ،علیھا

 والغزالي بذلك ٣ ." تلك الصفة ھي الحال وھي العلم ،الذات علي صفة وحال

ًالھم في ھذا المجال ھوسا یخالف من أثبتوا األحوال من المعتزلة ویعتبر أقو

  .ً وإن كان متفقا مع من أثبتوھا من األشاعرة كالجویني  والباقالني٤ ً.محضا

   :الدلیل الثاني

 وأن ،ً وأیضا یستدل الغزالي  علي كون الصفات زائدة علي الذات           

أنھ  ،  بدلیل مؤداه-ً ردا بذلك علي المعتزلة والفالسفة - األحوال لیست إال صفات 

 فكان المفھوم من العلم ، لكان العلم نفس الوجود،لو كانت الصفات نفس الذات

ًوالوجود أمرا واحدا  ،ًمما یدل علي كون العلم زائدا علي   الوجود . وھو باطل،ً

 ویبطل عدم . أم ال، إما أن تختص بذات الموجود،وھذه الزیادة ال تخلو

 وإن كانت .ًیكون وصفا لھ إذ یخرج ذلك عن أن ،اختصاصھا بذات الموجود
                                                           

  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ١
  .١٨٩ص / قواعد العقائد/ اإلمام الغزالي ٢
  .٧٦ص / راجع االقتصاد في االعتقاد ٣
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
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 إذ ١ . إال العلم– فیما یذكر الغزالي – فإنھا لیست ،الزیادة مختصة بذات الموجود

الزیادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة علي الوجود التي یحسن " الصفة ھي 

  ٢ ."أن یشتق للموجود بسببھ منھ اسم العالم 

   :الدلیل الثالث

 – كقول المعتزلة والفالسفة –قول أن صفات هللا عینھ  ال یصح أن نأنھ          

 ."سم ال یكون عین الداخل في االسمبعض الداخل في اال"  فإن ،ألنھا إدراك جزء

  ٣ .فید زید لیست ھي زید وال ھي غیر زید

أن  ما سبق وانتھي إلیھ أئمتھ فیقررإلي وعلي ذلك فإن الغزالي ینتھي          

كل بعض فلیس "  ألن ، كما أنھا لیست غیر ذاتھ،ذاتصفات هللا لیست عین ال

 ، معني ذلك أن جزء معني الشئ لیس ھو غیره٤." وال ھو بعینھ الكل ،غیر الكل

   . وال ھو عینھ الفتقاره إلي غیره،وإال ألمكن أن نفھمھ دونھ

 اعلم أن الصفات السبع عند و "   : ویعبر الغزالي عن ذلك بقولھ         

ومعني  ، األعیان واألحكامثابتة وھي ،عان زائدة علي مفھوم الذات م،األشاعرة

  ٥ . "منھا  لیست نفس الذات وال خارجة ثبوت األعیان أنھا

   :"وذلك بشرطین ،غیر أن الغزالي یجیز القول بأن الصفات غیر ذاتھ     

   . أال یكون ھناك مانع شرعي یحول دون إطالقنا ھذا القول :األول

باإلضافات  یفھم من الغیر ما یجوز وجوده دون الذي ھو غیره  الأن :الثاني

 فا� واحد ، معني ذلك أنھ ال یجوز إطالق لفظ الغیر إال بعد التفصیل٦.إلیھ

                                                           

  . بتصرف.نفس الصفحة/ راجع المرجع السابق  ١
   .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٢
  .٧٩ص /  في االعتقاداالقتصاد/ راجع الغزالي ٣
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٤
ض�من مجموع�ة رس�ائل اإلم�ام / ١٤٢روضة الطالبین وعم�دة ال�سالكین ص / اإلمام الغزالي ٥

  .المكتبة التوفیقیة/ راجعھا وحققھا إبراھیم أمین محمد/ الغزالي
 األس�ني ف�ي ش�رح المق�صد/ ً راج�ع أی�ضا الغزال�ي.٧٩ص / االقت�صاد ف�ي االعتق�اد/ الغزالي ٦

  م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ط أول��ي  / تحقی��ق عب��د الوھ��اب الج��ابي/ ٣٢ص / أس��ماء هللا الح��سني
  .قبرص.



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وإن كان ال یطلق علي الصفة ،"هللا "  وصفاتھ داخلة في مسمي اسم ،بصفاتھ

   . ولیست صفاتھ غیره ولیست ھي،أنھا إلھ أو خالق أو رازق

 فاإلیمان ، أن العالقة بین الذات والصفات عالقة تالزم: وخالصة القول         

 فال یتصور وجود ذات مجردة ، وكذلك العكس،بالذات یستلزم اإلیمان بالصفات

ًخالفا لما ذھب  .كما ال یتحقق وجود صفة بدون ذات ،عن الصفات في الخارج

   .ن الذات من اعتبارھم أن الصفات عی،إلیھ المعتزلة والفالسفة

ً        وفي رأي أن مصدر الخطأ عند المعتزلة والفالسفة كان نابعا من إدخال 

 دون أدني مفارقة أو تمییز بین ،المعاییر والمقاییس اإلنسانیة في األمور اإللھیة

ً فقد كانوا یتصورون مثال أن العلم أو اإلرادة وسائر الصفات ،الخالق والمخلوق

 ومن ھنا لم یمكنھم فھم العالقة ،ما ھي في حق اإلنسان ك،ھي في حق هللا تعالي

صفات تعالي  ولھذا نجد الغزالي قد أثبت � .الحقیقیة بین الذات اإللھیة وصفاتھا

 كما أنھ أدق للمنطق والعقل من ، وھو ما جاء بھ القرآن والسنة.زائدة علي ذاتھ

   .نفي صفات هللا تعالي

 ، اإلیمان بالذات العلیة الواجبة الوجود: یعني         وعلي ذلك فاإلیمان با�

 إنما یعني ھذا اإلیمان ، وعندما یقول المؤمن  آمنت با�.واإلیمان بصفاتھ العلي

 ال تشبھ  التي،لذوات متصفة بصفات الكمال أي اإلیمان بذات ال تشبھ ا،الشامل

   .مختلفة ولصفات خلقھ حقائق ، بل لصفاتھ حقائق.صفات خلقھ

ونحن نزالء عند اإلمام الغزالي في أحضان كتابھ  -ًوأخیرا فقد استمتعنا          

وذلك رغم صعوبة األسلوب وھو یبدع  ، بلباقة ھذا الرجل -تھافت الفالسفة " 

   . ویتصدي ألدلتھم ویقدم البدیل،ویفكر ویرد علي المعتزلة والفالسفة

من مبادئ المتكلمین  وقد انطلق في ردوده علي المعتزلة والفالسفة         

ً بحجج قویة جدا غلبھم فیھا معظم ، واستطاع بجدارة محاجتھم،ومنطلقاتھم

بل استند إلي  ،من القرآن والسنة أدلة یستند إلي وھو في محاجتھ تلك لم .األحیان

    .ً وذلك ألن خطابھ كان موجھا باألساس إلي المعتزلة والفالسفة،أدلة عقلیة صرفھ

   



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
      

  صفات الباري عز وجل كلھا قدیمة قائمة بذاتھ تعالي  :ثالثالمطلب ال

 انتقل إلي الحكم ، عن الحكم األول للصفاتعد أن انتھي الغزالي من الحدیثب

حیث ذھب  ،من األحكام المتعلقة  بصفات الباري المعنویة السبعوالثالث الثاني 

 أنھ لما دل ،لك والدلیل علي ذ،أنھ من الواجب أن تقوم صفات الباري بذاتھإلي 

 وھذا لیس معناه ، فقد دل في الوقت نفسھ علي صفاتھ،الدلیل علي وجود الصانع

ال فرق بین كونھ علي تلك الصفة وبین قیام "  إذ أنھ ١ .إال قیام تلك الصفات بذاتھ

  ٢ ."الصفة بذاتھ 

ًعلما قائما  فقد أثبتنا بذلك ، وھكذا یري الغزالي أننا إذا أثبتنا � تعالي العلم        ً

 إذ ال فرق بین إثبات ، فقد أثبتنا إرادة قائمة بذاتھ،وإذا أثبتنا لھ اإلرادة ،بذاتھ

 في حین أننا إذا أثبتنا . فھما عبارتان عن معني واحد،الصفات وبین قیامھا بذاتھ

 فإن إثبات تلك الصفات یكون في ،لھ تعالي تلك الصفات ولم نثبت قیامھا بذاتھ

 ،فتسمیة الذات مریدة بإرادة لم تقوم بھ " : یقول الغزالي.یھا سواءھذه الحالة ونف

 فسواء كانت موجودة .... وإذا لم تقم اإلرادة بھ،ًكتسمیتھ متحركا بحركة لم تقم بھ

  ٣ ." أنھ مرید لفظ خطأ ال معني لھ : فقول القائل،أو معدومة

 مفھومنا ،لصفات بالذات وینبھ الغزالي إلي أننا ال ینبغي أن نفھم من قیام ا       

 إذ أن ، ولیست الحقیقة كذلك، كما ذھب الفالسفة إلي ذلك،لقیام األعراض بمحالھا

  ٤ . فھي قدیمة وال فاعل لھا،الصفات تقوم بالذات قیام الصفات بالموصوفات

 ال یجوز أن یقوم شئ منھا بغیر ، یتضح أن صفاتھ تعاليوبناء علي ذلك        

 وعلي ذلك فالباري سبحانھ .ن في محل أو لم یكن في محلذاتھ تعالي سواء كا

 وبصیر ، وسمیع بسمع قائم بذاتھ، وقادر بقدرة قائمة بذاتھ،عالم بعلم قائم بذاتھ

 ومتكلم بكالم قائم ، كما أنھ سبحانھ مرید بإرادة قائمة بذاتھ،ببصر قائم بذاتھ

 غیر أنھم قالوا ،دة والكالم الذین أثبتوا للباري اإلرا،ً وذلك خالفا للمعتزلة،بذاتھ

                                                           

   .٨٠ ،٧٩ص / راجع االقتصاد في االعتقاد ١
     ٨٠ص / المصدر السابق ٢
  .نفس الصفحة/ المصدر السابق ٣
   .١٧٥ص / راجع تھافت الفالسفة ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 غیر أننا نري أن ، ومرید بإرادة قائمة ال في محل،أنھ متكلم بكالم قائم في محل

 ولكنھم ،ما حدي بالمعتزلة إلي قولھم ھذا كان تنزیھ الباري في المقام األول

  ١ . فأثبتوا تلك الصفات وعطلوا معانیھا،التعبیر عن ذلكأخطأوا 

 ذھب إلي ،من إثبات قیام الصفات بذاتھ تعالي الغزالي وبعد أن انتھي         

 ، اإلرادة: حدوث ثالثة منھا وھيً وذلك خالفا للمعتزلة الذین ذھبوا إلي،ھاقدم

 وقادر بقدرة ،وعلیھ كان الباري مرید بإرادة قدیمة٢ . والكالم،والعلم بالحوادث

 " ٣ .ي باقي الصفات وكذلك الحال ف، ومتكلم بكالم قدیم، وعالم بعلم قدیم،قدیمة

  ٤ ."إذ یجب للصفات من نعوت القدم ما یجب للذات 

 فإما أن یحدثھا ، أنھا إن كانت حادثة:قدم الصفات ھو      ودلیل الغزالي علي 

 ، وإما أن یحدثھا في غیر ذاتھ.ً وھو سبحانھ لیس محال للحوادث،الباري في ذاتھ

 ألن ،ن تكون محدثة وقائمة بذاتھا كما أنھ من المحال أ،وذلك أشھر في االستحالة

  ٥ .الصفة ال تقوم بنفسھا

           والواقع أن الغزالي قد أثبت قدم الصفات علي أساس استحالة كون 

ً ألن ما كان محال للحوادث ال ٦ .ًالباري فیما لم یزل وال یزال محال للحوادث

  ٧ . وماال یخلو عن الحوادث فھو حادث،یخلو عنھا

  

  

  

                                                           

دراس��ة فل�سفیة آلراء الف��رق اإلس�المیة ف��ي " لك�الم ف��ي عل�م ا/  أحم�د محم��د ص�بحي.راج�ع د ١
  .٦٣ ،٦٢ص / "األشاعرة  " ٢ج / "أصول الدین 

   .٨٠ص / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ٢
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٣
  .١٨٥ص / قواعد العقائد/ الغزالي ٤
ص / قواع��د العقائ��د/ زال��يً راج��ع أی��ضا الغ.٨٠ص / االقت��صاد ف��ي االعتق��اد/ راج��ع الغزال��ي ٥

١٨٦ ،١٨٥.  
  .نفس الصفحات/ راجع المصدران السابقان ٦
  .١٨٦ص / قواعد العقائد/ راجع الغزالي ٧



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 نذكر منھا دلیلین فقط وذلك  لعدم :علي ذلك بعدة أدلةالغزالي تدل  یسو     

   :اإلطالة

  :الدلیل األول 

 بینما اتصف ،ًأنھ قد ثبت وجوب الوجود � سبحانھ نظرا لقدمھ وأزلیتھ          

ً ولما كان مستحیال أن ینقلب الوجوب ،ًالحادث باإلمكان والجواز نظرا لحدوثھ

 إذ یترتب علیھ ، أن یكون واجب الذات جائز الصفاتً كان محاال،إلي الجواز

 ، فلما كان ذلك كذلك. وھو محال بالضرورة، الجواز والوجوب:اجتماع النقیضین

فكل ما ھو " ً قدیما بذاتھ وصفاتھ – فیما یري الغزالي –كان الباري سبحانھ 

  ١ ."واجب الذات فمن المحال أن یكون جائز الصفات 

   :الدلیل الثاني

أما الدلیل الثاني الذي أورده الغزالي في استداللھ علي استحالة أن یكون          

 أننا إذا قدرنا قیام حادث ، فإنھ قد بناه علي القول الشائع،ًالباري محال للحوادث

 أو بالخلو أو ، إما أن یتصف بضده: فإنھ قبل حلولھ بھ كان ال یخلو،بذاتھ تعالي

 ویري الغزالي أنھ إذا كان –ما ارتأتھ الكرامیة  وھذا مخالف ل-االنفكاك عنھ 

 وإن ،ً أو االنفكاك قدیما فإنھ یستحیل عدمھ الستحالة عدم القدیم،ضد ھذا الحادث

 مما یؤدي إلي حوادث ال أول ، كان قبلھ حادث   وقبل الحادث حادثً،كان حادثا

    ٢.لھا وھو محال

ًأن یكون الباري محال تحالة  وعلیھ یري الغزالي أنھ لما ثبت اس            

 ، وكانت علة حدوث األجسام ھي تعرضھا للتغیر وتقلب األوصاف،للحوادث

ً فكیف یكون خالقھا مشاركا لھا في ،وتلك لیست إال حوادث تحل في األجسام

  ویبني الغزالي علي ذلك ضرورة أن تكون صفاتھ تعالي جمیعا٣ .قبول التغییر

   .قدیمة

                                                           

  .٨١ ،٨٠ص / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ١
   .٨١ص / المرجع السابق ٢
  . مرجع سابق.١٨٦ص / قواعد العقائد/ راجع الغزالي ٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 أن اإلمام الغزالي یركز علي أن القول في ا سبق یتضح وبناء علي م        

ً فكما أن � ذاتا ال تشبھ ذوات ، یحتذي حذوه،الصفات كالقول في الذات

 فكذلك ،فكما أن هللا قدیم . فكذلك لھ صفات ال تشبھ صفات المخلوقین،المخلوقین

   .دم الصفات قدم الذات یستلزم ق:صفاتھ قدیمة ألن القاعدة الشرعیة العقلیة تقول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

    

 
 

 

 

٥١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  المبحث الرابع

  األسماء وعالقتھا بالذات والصفات

  

 كما أوضحھ ،ا انتقلنا من ذلك إلي بیان الحكم الرابع من أحكام الصفاتفإذ

 وجدنا محور بحث الغزالي في ھذا المقام یدور حول مسألة أسماء هللا ،الغزالي

 بل إنھ قدم لنا ،لھا بالذات والصفاتوھو بالطبع لم یبحثھا بطریقة أفقیة ال عالقة 

ًبحثا رأسیا لمشكلة الصفات والذات واألفعالفي ھذا المجال   وعالقتھا بقضیة ،ً

 بحیث یمكننا القول أن الغزالي قد قدم لنا في معرض توضیحھ للحكم ،األسماء

 ربط فیھا بین الذات ، دراسة موجزة دقیقة،الرابع من األحكام العامة لصفات هللا

 تولذلك خصص.لھیة وصفاتھا وأفعالھا وبین أسمائھا بطریقة منھجیة سلیمةاإل

    .لھذا الحكم مبحث خاص بھ

 ونحن في بحثنا لمذھب الغزالي في ھذا المجال سوف نقتصر علي ما          

من  " األسني المقصد "  و ،"االقتصاد في االعتقاد " أورده الغزالي في كتابیھ 

 دون بحث موضوع األسماء ،ات واألفعال وبین األسماءالربط بین الذات والصف

 الذي إلتزمھ الغزالي في بحثھ لھذا واإلسھابً نظرا للتطویل ،بطریقھ مفصلة

 إذ أن بحثنا ، ولخروج ذلك عن دائرة بحثنا من ناحیة أخري،الموضوع من ناحیة

   .یتعلق بقضیة األسماء فقط من جھة عالقتھا بالذات والصفات

 یجدر بنا أن نشیر إلي أن ، وقبل أن نشرع في عرض مذھب الغزالي             

ِوإن اتبع في بحثھ لھذا المجال منھجا دقیقا بید أنھ لم یكن محدثالغزالي  ً ًا لھذا ً

   .ً بل إنھ كان شائعا عند من سبقوه من األشاعرة متقدمین ومتأخرین،المنھج

 إذ ،عني االسم والمسمي والتسمیةین مفیفرق بیبدأ الغزالي كالمھ و               

 والذي ، والموجود في اللسان، االسم ھو اللفظ الموضوع للداللة   یري أن معني 

 فھو عبارة عن الحروف المقطعة الموضوعة ،یدل علي المعني الذي في الذھن

   ١ .باالختیار اإلنساني للداللة علي أعیان األشیاء

                                                           

 .٤٤ ،٤٣ ،٤٢ص / المرجع السابق ١



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 فلھ واضع ووضع وموضوع ،وع للداللة      ولما كان االسم ھو اللفظ الموض

 ،يِأما الواضع فھو المسم ، وھو المدلول علیھ،ىَ والموضوع لھ ھو المسم١ .لھ

 والغزالي یري أن ھذه األسماء الثالثة تعد بذلك متباینة .وأما الوضع فھو التسمیة

ً وھذا یعد مخالفا لما ذھب إلیھ جمیع أئمتھ من اعتبار االسم ھو ٢ .المعاني

   ٣ . كما أنھ یخالف قول المعتزلة بأن االسم ھو التسمیة،سمي وأنھ غیر التسمیةالم

 كي یثبت تھافت قول ، ذلك لیوضح معني الھو ھوبعد ثم ینتقل الغزالي          

   : إذ یري أن لفظ الھو ھو یطلق علي ثالثة وجوه،من قال بأن االسم ھو المسمي

 واحد في نفسھ ولھ اسمان مترادفان یصدق إطالقھ علي كل شئ ھو :الوجھ األول

   .ھو األسد واللیث ، الخمر ھي العقار: كقول القائل.ال یختلف مفھومھما ألبتھ

 ، الصارم ھو السیف:  كقول القائل، یطلق علي األسماء المتداخلة:الوجھ الثاني

   .والمھند ھو السیف

قولنا الثلج  مثل ، الشئ الواحد الذي وصف بوصفین:الوجھ الثالث           

وبذلك فإن الغزالي یخطئ المعتزلة في قولھم بأن االسم ھو  ٤ .أبیض وبارد

   .المسمى

ًوترتیبا علي ذلك یري الغزالي أنھ ال یصح القول بأن االسم ھو المسمى           

 .مى مدلول االسم لفظ دال والمس -١ :علي قیاس األسماء المترادفة  لعدة أسباب

 االسم یسئل -٣ . والمسمي قد ال یكون كذلك،مي وتركي  االسم عربي وعج-٢

ًاالسم قد یكون مجازا والمسمي  -٤عنھ بما ھو ؟  والمسمي یسئل عنھ بمن ھو ؟ 

 وعلي ذلك فإن االسم عند .  االسم قد یتبدل والمسمي ال یتبدل- ٥ .ال یكون كذلك

  ٥  .الغزالي لیس ھو المسمى

                                                           

  .٤٦ص / المرجع السابق ١
  .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٢
ش�رح المواق�ف للقاض�ي ع�ضد ال�دین عب�د / راجع ال�سید ال�شریف عل�ي ب�ن محم�د الجرج�اني ٣

    .دار الكتب العلمیة./ ٢٣١ ،٢٢٩،٢٣٠/ ٨ج / الرحمن اإلیجي
  .٤٨ ،٤٨ص / المقصد األسني/ راجع الغزالي ٤
   .٤٩ ص/ المرجع السابق ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ،بأن االسم ھو المسمي علي الوجھ الثاني       ویري الغزالي أن إطالق القول 

 إذ یلزم منھ أن تكون التسمیة والمسمى والمسمي واالسم كلھا بمعني ً،یعد باطال

    . وقد ثبت بطالنھ،واحد

 وال في االسم ، فإنھ ال یجري في االسم والمسمى:             أما الوجھ الثالث

ھو "  التأویالت السابقة للفظ وبناء علي ذلك یقرر الغزالي بطالن  ١ .والتسمیة

 إذ تعد غیر جاریة فیما یتعلق بتلك ،فیما یتصل باالسم والمسمى والتسمیة" ھو 

 غیر أنھ یجیز اطالق ما یرجع منھا إلي . ال حقیقتھا وال مجازھا.المفھومات ألبتھ

 فإن كان ،ولكن بشرط أال یكون في اللغة فرق بین مفھومي اللفظین.الترادف

  ٢ . فال یصح االطالقبینھما فرق

         غیر أن الغزالي وإن أحال أن یكون االسم ھو المسمى علي معني حقیقة 

 أو ، أو ھو غیره، فإنھ قد أجاز القول بأن یكون االسم ھو المسمى،االسم وماھیتھ

   ٣ . باعتبار مفھوم االسم ومدلولھ،ال ھو ھو وال ھو غیره

 كما ھو الحال ، علي ذات المسمى وحقیقتھً حیث أن االسم قد یكون داال         

 وھو كل اسم یقال في جواب ،في أسماء األنواع التي لیست مشتقة من مسمیاتھا

 كاألسماء ،ً وقد ال یكون داال علي حقیقة المسمى. والعلم،؟ مثل اإلنسانما ھو 

 بل علي ، فإنھ ال یدل علي حقیقة مسماه،المشتقة من مسمیاتھا كالعالم والكاتب

 . ولفظ العلم ال یدل إال علي العلم، ألن لفظ العالم یدل علي ذات لھا علم.صفة لھ

 فإما أن یكون االسم ،وال یصح أن تكون األسماء ال ھي المسمى وال ھي غیره

 فمفھوم ، وھذا من ناحیة اعتبار المفھومات ال المعاني،ھو المسمى أو ھو غیره

وز أن نقول عنھ أنھ ھو ھو إال في حالة  فال یج.لفظ إنسان غیر مفھوم لفظ العالم

  ٤ .إذا وصفت بأنھا عالمة وأنھا إنسان ،الذات الواحدة

 نراه یذھب ،          أما مسألة ربط الغزالي بین ذاتھ تعالي وصفاتھ وبین أسمائھ

إلي أن األسامي التي تشتق � تعالي من صفاتھ المعنویة السبع یصدق اطالقھا 

                                                           

  .٥١ ،٥٠ص / المرجع السابق ١
   .٥٢ص / المرجع السابق ٢
  .٥٣ص / المرجع السابق ٣
  .٥٦ ،٥٥  ،٥٤ ،٥٣ص / المرجع السابق ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ًعلیھ أزال وأبدا  ً فھو في القدم كان حیا عالما قادرا سمیعا بصیرا متكلما "ً ً ً ً ً  أما ."ً

   ١ .األسماء المشتقة من أفعال الباري فقد تطلق علیھ في األزل أو ال تطلق

إذ أنھ " المقصد األسني " وتفصیل ذلك یوضحھ الغزالي في كتابھ             

ألسماء التي تتعلق بصفات علي ذكر ا" االقتصاد في االعتقاد " اقتصر في كتابھ 

المقصد " ًأننا یمكن أن نجد تفصیال لذلك في  غیر ،الباري المعنویة دون غیرھا

 أن : إذ یعبر عما سلف بقولھ.إذ أنھ قد أوقفھ علي بحث قضیة األسماء" األسني 

 فإن أوصافھ سبحانھ ال تقتصر ،ًهللا سبحانھ إذا كان موصوفا بصفات معنویة سبع

 ، وأخري من ماھیتھ،ًناك أوصافا أخري مشتقة لھ من أفعالھ بل ھ،علي ذلك

أو تلك التي تتركب من  ،ًفضال عن الصفات التي تتركب من مجموع صفتین

 ، ولذلك تتعدد األسماء وتتكثر. أو سلب وإضافة، أو صفة وسلب،صفة وإضافة

  ٢ .غیر أنھا ترجع في النھایة إلي ذات واحدة

   : فیذھب إلي أن مجموعھا یرجع إليً، جمیعا ویحصر الغزالي تلك األسماء  

 إذ یراد بھ الذات من حیث ، والحق، كا�:ماال یدل منھا إال علي الذات -١

ً وھذه تطلق علیھ أزال وأبدا،ھي واجبة الوجود ً.  

 ، والسالم، كالقدوس،ما یدل علي الذات مع سلب أوجھ النقص عن ذاتھ -٢

 ھو المسلوب عنھ كل –الي   فیما یري الغز- فالقدوس. واألحد،والغني

 والسالم ھو المسلوب ،ما یخطر بالبال ویدخل الوھم من أوجھ النقص

 واألحد ھو المسلوب عنھ ، والغني ھو المسلوب عنھ الحاجة،عنھ العیوب

ً وھذه األسماء یصدق إطالقھا علي الباري أزال وأبدا.النظیر والقسمة ً. ٣ 

 ،ة أخري تشیر إلي السلب ومن ناحی،ألنھا تدل علي الذات من ناحیة

   ٤ . وما سلب عنھ لذاتھ فإنھ یالزم الذات علي الدوام،فیكون السلب لذاتھ

 كالعلي والعظیم واألول واآلخر ،ما یرجع إلي الذات مع إضافة إلي غیره -٣

 فالعلي ھو الذات التي ھي فوق سائر الذوات ،والظاھر والباطن وأمثالھا

 ،ذات من حیث تجاوز حدود اإلدراكات والعظیم یدل علي ال .في المرتبة
                                                           

   .٨٧ص / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ١
  .١٤٠ص / المقصد األسني/ راجع الغزالي ٢
ص / المق�صد األس�ني/ ًضا الغزالي راجع أی،.٨٧ص / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ٣

١٤٠.  
  .بتصرف/ ٨٧ص  / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 واآلخر ھو الذي إلیھ مصیر ،وأما األول فھو السابق علي الموجودات

 فھذان االسمان ال یجتمعان في وصفھ إال باإلضافة إلي ،الموجودات

 أما الباطن ،والظاھر ھو الذات باإلضافة إلي داللة العقل  .الموجودات

وتوضیح ذلك یمكن أن  ١ ،وھمفھو الذات مضافة إلي إدراك الحس وال

 ٢"وھو السمیع البصیر" وقولھ "  شئ لیس كمثلھ" نتلمسھ في قولھ تعالي 

 غیر أن هللا سبحانھ أراد ،فإن تلك اآلیتین قد وردتا في سورة واحدة

 وھو اإلدراك العقلي المجرد للذات عن ،باآلیة األولي معني الظھور

وھو اإلدراك الحسي والوھمي  ، وأراد باآلیة الثانیة البطون،لواحقھا

  .والذي ندركھ بالسمع والبصر

              ویري الغزالي أن ھذه الطائفة من األسماء قد تطلق فیراد بھا ذات 

ً ومن ثم یصدق إطالقھا في ھذه الحالة علیھ أزال ،إذا لم تضاف إلي خلقھالباري 

 وفي ھذه الحالة ،خلقھ وقد تطلق ویراد بھا أفعال الباري باإلضافة إلي ً،وأبدا

ً ومن ثم یصدق إطالقھا علیھ سبحانھ أبدا ال أزال،تكون من صفات أفعالھ ً.   

 . كالملك والعزیز.ومن األسماء ما یرجع إلي الذات مع سلب أو إضافة -٤

ًوفي ذلك یوضح الغزالي متابعا أئمتھ أن اسم الملك یدل علي ذات ال 

زیز فھو الذي ال نظیر لھ  أما الع،تحتاج إلي شئ ویحتاج إلیھ كل شئ

وھو یري أن ھذه األسماء . ٣وھو مما یصعب نیلھ والوصول إلیھ  

 إذ أنھا ترجع إلي ،یصدق إطالقھا علي هللا سبحانھ في األزل واألبد

 كما أنھا ترجع إلي الصفات السلبیة ،الذات من جھة إضافتھا إلیھ تعالي

  .من جھة سلب النقص عن ذاتھ تعالي من ناحیة أخري

ًأیضا یقرر الغزالي أن من أسمائھ تعالي ما یرجع إلي صفة من صفات  -٥

 وتلك . والمتكلم، والبصیر، والسمیع، والحي، والقادر، كالعلیم،المعاني

 عند من یعتقد قدم ،یصدق إطالقھا علیھ سبحانھ فیما لم یزل وال یزال

 وھو في ذلك یردد ما ذھب إلیھ جمیع من سبقوه من ٤ .ھذه الصفات 

  .ألشاعرة متقدمین ومتأخرینا

                                                           

  .١٤٠ص / المقصد األسني/ راجع الغزالي ١
  . "١١" آیة / سورة الشورى ٢
  .١٤١ص / المرجع السابق ٣
  .١٤١ ص/ المقصد االسني/ ً راجع أیضا الغزالي.٨٨ص / االقتصاد في االعتقاد/ الغزالي ٤



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ومن أسماء الباري سبحانھ ما یرجع إلي صفة من صفات المعاني كالعلم  -٦

 یدل إذ أن اسم الخبیر . كالخبیر والحكیم والشھید والمحصي،مع إضافة

ً والشھید یدل علي العلم مضافا إلي .ًعلي العلم مضافا إلي األمور الباطنة

 .ً أما الحكیم فیدل علي العلم مضافا إلي أشرف الموجودات.ما یشاھد

والمحصي یدل علي العلم من حیث یحیط بمعلومات محصورة معدودة 

 ١ .التفصیل

 ، من أسمائھ تعالي الحسني ما یرجع إلي صفة القدرة مع زیادة إضافةو -٧

 والمتانة ، فإن القوة ھي تمام  القدرة،كالقھار والقوي والمقتدر والمتین

  ٢ . والقھر  ھو تأثیرھا في المقدور بالغلبة،دتھاش

 إذ یصدق إطالقھا علي هللا ،ویؤكد الغزالي أن ھذه األسماء كسابقتھا      

ًسبحانھ وتعالي أزال وأبدا نظرا لتعلقھا بالصفات القدیمة ً  غیر أنھا قد تدل .ً

 ، وفي ھذه الحالة تكون من صفات فعلھ،علي أفعالھ باإلضافة إلي خلقھ

   . قد تطلق علیھ فیما ال یزال ولیس في األزل،فتكون حادثة كفعلھ

 كالخالق والباري والمصور ،أما ما یرجع من األسماء إلي صفات الفعل -٨

والوھاب والرازق والفتاح والقابض والباسط والخافض والرافع والمعز 

والمذل والمغني والھادي والمانع والممیت والمحي والوالي والتواب 

علي الباري سبحانھ في األزل إذا نظرنا  فإنھا یصدق إطالقھا ،اونظائرھ

 لم ، فإذا نظرنا إلیھا من جھة ما ھي بالفعل.إلیھا من جھة ما ھي بالقوة

  ٣ .تصدق علیھ في األزل

 ً، إذ أنھ یسمي وھو في الغمد صارما،     وھو یوضح ذلك بمثال السیف

ي في الحالة األولي  ولكنھ یسم،كما یسمي كذلك عند حصول القطع بھ

أن الصفة التي یحصل بھا القطع "  ومعناه ،ًصارما من جھة ما ھو بالقوة

 بل ألمر آخر ،في الحال ال لقصور في ذات السیف وحدتھ واستعداده

                                                           

   .١٤١ص / المقصد األسني/ راجع الغزالي ١
   .نفس الصفحة/ المرجع السابق ٢
ص / المق�صد األس�ني/ ً راج�ع أی�ضا الغزال�ي.٨٨ص / االقتصاد في االعتقاد/ راجع الغزالي ٣

١٤١.  



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 في حین أن تسمیتھ بالصارم في ھذه الحالة الثانیة ترجع  "  .وراء ذاتھ

  ١ . أي عند مباشرة القطع بھ،إلي ما ھو بھ بالفعل

ً          وبناء علي ذلك فإن األسماء المشتقة � تعالي من أفعالھ تجري 

مجري تسمیة السیف في الغمد بالصارم فتكون بذلك صادقة علیھ في 

 فإذا تم ،ً ألن كل ما یشترط لتحقیق الفعل یكون موجودا في األزل،األزل

اء مجري بینما تجري تلك األسم .الفعل لم یكن لتجدد شئ في ذاتھ تعالي

 فال تكون صادقة علي الباري في ، السیف بالصارم عند القطعةتسمی

   .األزل

ً         وأخیرا یذھب الغزالي إلي أن صفات هللا سبحانھ وتعالي تعد 

 . فإنھ موقوف باإلذن فیھ،توقیفیة من جھة ما یرجع منھا إلي األسماء

 فیكون ،صافغیر أنھا تعد توفیقیة من ناحیة ما یرجع منھا إلي األو

 ولكن بشرط أال یوھم ذلك النقص في ،الصادق منھا مباح دون الكاذب

  ٢ .حقھ تعالي

 والخبر ینقسم إلي صدق ،ًوذلك ألن الوصف یعد خبرا عن أمر        

ً تماما كما دل ، وقد دل الشرع علي تحریم الكذب إال بعارض  ،وكذب

ً نصف زیدا بأنھ  وكما أنھ یجوز لنا أن،علي إباحة الصدق إال بعارض

 ، سواء ورد الشرع بذلك أو لم یرد،موجود، فكذلك في حق هللا تعالي

ً علي أن یراعي في ذلك أال یكون موھما ٣ .فنقول أنھ موجود وقدیم

 فذلك ،أو ما یدل علي مدحً فأما ماال یوھم نقصا ،للنقص في حق الباري

سالمة عن  مطلق مباح بالدلیل الذي أباح الصدق مع ال– فیما یري –

   .العوارض المحرمة

" المذل "        وفي ذلك یري الغزالي أننا إذا أطلقنا علیھ سبحانھ اسم  

ً فإنھ یكون موھما للنقص في حقھ ً، منفردا– وھو من أسمائھ الحسني –

                                                           

  .٨٨ص / االقتصاد في االعتقاد/ الغزالي ١
  .١٥٤ص / المقصد األسني/ راجع الغزالي ٢
  .١ ٥٥ص / قالمرجع الساب ٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 كان مجموعھما وصف ،"المعز "  ولكننا إذا ما قرناه باسمھ ،تعالي

   ١ .یھ إذ یدل علي أن طرفي األمور بید،مدح

          مما سبق یتضح أن ھناك عالقة وثیقة بین ذات هللا وصفاتھ 

   : وخالصة ھذه المسألة،وأسمائھ

 ،أن صفات هللا تعالي یعبر عنھا في القرآن والسنة بأسماء متعددة -١

ًفمثال صفة علم هللا تعالي عبر القرآن عنھا باسم العالم والعلیم 

الرحمن والرحیم وذي م باس وصفة الرحمة عبر عنھا ،والعالم

 وجمیع ، فالصفة واحدة واألسماء المعبرة عنھا متعددة،الرحمة

وھي صادقة علیھ سبحانھ  .األسماء ترجع إلي صفاتھ المعنویة السبع

ًأزال وأبدا  بخالف األسماء المشتقة من أفعالھ تعالي فقد تطلق علیھ ،ً

  .في األزل أو ال تطلق

 ،من جھة ما یرجع منھا إلي األسماءسبحانھ تعد توقیفیة صفات هللا  -٢

 حیث ال یسمي هللا عز وجل إال بما جاء بھ ،مجال للعقل فیھافال 

 ألن العقل قاصرعن معرفة ما ، بال زیادة وال نقصان،الكتاب والسنة

  .یستحقھ هللا تعالي من األسماء فوجب الوقوف في ذلك علي النص

أن العقل إن دل  بمعني ،أما ما یرجع إلي األوصاف فإنھا تعد توفیقیة

 وإن لم یسم ً،علي أن الباري عالم فإنھ من الواجب أن نسمیھ عالما

 وكذلك الحال ، ألن العقل قد دل علي المعني،ھو سبحانھ نفسھ بذلك

الغزالي إال اإلمام  وھذا اجتھاد رائع من ،في سائر أسماء هللا تعالي

 فال .ب االجتھاد فھذا الباب لیس من أبوا،أني ال أتفق معھ في ذلك

 ،بمجرد العقلًیجوز أن یشتق من الفعل أو من الصفة اسما � تعالي 

 .ألنھ ال یعلم هللا إال هللا .إال إذا ورد نص علي ذلك من الكتاب والسنة

 واألخبار ال ،فأسماء هللا كسائر أمور االعتقاد ھي من قبیل األخبار

  .رسولھتثبت إال بالنصوص الواردة عن هللا عز وجل وعن 

 فإن الغزالي یري أنھ من ،أما مسألة ھل االسم ھو المسمي أم غیره -٣

 إال أنھ أجاز ،المستحیل أن یكون االسم ھو المسمي من حیث الحقیقة

 فاالسم ،القول بأن االسم ھو المسمي من حیث مفھوم االسم ومدلولھ

                                                           

  .١٥٥ص / المرجع السابق ١



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
د  یصح علي الواح،والتسمیة والمسمي عد الغزالي ألفاظ متباینة المقصود

" ن الغیر في مقابلة أل" ھو " ال أنھ " ھو غیر الثاني  " :منھا أن یقال

ًوھذا یعد مخالفا لما ذھب إلیھ جمیع أئمتھ من اعتبار االسم ھو ."الھو ھو 

 كما أنھ یخالف قول المعتزلة بأن االسم ھو ،المسمى وأنھ غیر التسمیة

ضح ذلك  نو، ونحن نري أن المسألة أبسط من ذلك بكثیر ،التسمیة

فأنت تنادي من !  یا هللا : فإذا قلت، االسم قد یراد بھ المسمي تارة:فنقول

 فأنت اآلن ، أما إذا قلت هللا تعالي اسم عربي.؟ تنادي ذات هللا عز وجل

 ،ً فكلمة هللا أحیانا نرید بھا المسمي. ولیس المسمي،أردت بكلمة هللا االسم

بذلك نكون قد وصلنا إلي نھایة  و. وهللا أعلم.ًا نرید بھا االسموأحیان

 إال أننا نتساءل ھل كان الغزالي متأثر ،مذھب الغزالي في ھذا الموضوع

ً أم متفردا بتلك اآلراء ؟ ھذا ما ،في مذھبھ بمن سبقھ من األشاعرة

  .سنعرفھ في المبحث القادم إن شاء هللا

  

  



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  المبحث الخامس

بمشكلة العالقة بین الذات الجذور األشعریة في مذھب الغزالي فیما یتعلق 

  اإللھیة وبین صفاتھا

   :في مسألة عالقة الذات اإللھیة بصفاتھارأي األشعري  ً:أوال

ولنبدأ بتوضیح رأي األشعري في مشكلة العالقة بین الذات والصفات وكیفیة 

 أننا غیر. لكي یتسنى لنا معرفة مدي تأثر الغزالي بھ في ھذا الموضوع،بحثھ فیھا

ًث األشعري لھذه المشكلة ورأیھ فیھا لم یكن منتظما بحیث یمكن نقول أن بح

 كما ،ًالحصول علیھ مجموعا في فصل أو باب منفرد من فصول وأبواب مؤلفاتھ

 بل كان عبارة عن آراء متناثرة ،ھو الحال عند تالمذتھ من مفكري األشعریة

ا في بحثنا  ولذلك فقد استندن.مبعثرة ومتداخلة أوردھا في معرض بحثھ للصفات

إلي المراجع التي بحثت  ،لمذھبھ باإلضافة إلي ما استطعنا استخالصھ من مؤلفاتھ

   .في مذھب األشاعرة سواء كانت قدیمة أو حدیثة

ً أثبت لھ أیضا صفاتا ،صفاتھ الوجودیة  فاألشعري بعد أن أثبت � تعالي          ً

ن ھذا ما یثبتھ العقل  أل، وذھب إلي أن تلك الصفات زائدة علي الذات،معنویة

 وكذلك الحال في ، قادر بقدرة، فھو سبحانھ عالم بعلم١ . ال السمع فقط،السلیم

  ٢ .جمیع الصفات

ودلیل األشعري علي ذلك ھو ثبوت ھذه الصفات للموصوف بھا في             

ًوجھ الداللة ال یختلف شاھدا وغائبا "  حیث أن ،الشاھد   وعلیھ فال معني للعالم٣."ً

 ومن ثم یري األشعري أن من قال . وال للقادر إال أنھ ذو قدرة،إال أنھ ذو علم

ً فضال عن أنھ یتساوي ،ً كان مناقضا للمعقول، أو قادر وال قدرة،عالم وال علم

 الذین شاركوا المعتزلة ٤  ،ومن أثبتھا لھ ونفي قیامھا بذاتھ وھو یقصد الفالسفة

 في حین أن مفھوم كل صفة یغایر ،ھافي القول بنفي الصفات وترادف معانی

                                                           

  .١٢٨ص / ١ج / مقاالت اإلسالمیین/ راجع األشعري ١
تق��دیم / ٣٠ ،٢٤ص / اللم�ع ف��ي ال�رد عل�ي أھ�ل الزی�غ والب�دع/ راج�ع أب�ي الح�سن األش�عري ٢

  بتصرف . م١٩٥٥/ مطبعة مصر/ وتصحیح  حمودة غرابة
  .٩٤ص / ١ج / الملل والنحل/ الشھرستاني ٣
تحقی��ق دكت��ورة فوقی��ة / ١٤٤ص / اإلبان��ة ع��ن أص��ول الدیان��ة/  أب��ي الح��سن األش��عريراج��ع ٤

 .م١٩٧٧ – ھـ ١٣٩٧/ القاھرة/ جامعة عین شمس/ دار األنصار/ ط أولي/ حسین محمود



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 فھو ١ .اغفر لي یا عالم : ومن ثم ألزمھم األشعري إمكان القول .مفھوم األخري

 فإنھ ال تمایز بین معني ،یري أنھ طالما لم تفترق الذات عن الصفات في المعني

   .أخريالعلم ومعني أي صفة 

 ال یكون في نظر ،وإثبات اختالف الصفات عن بعضھا في المعني            

 إذ ال معني لتصور القدرة اإللھیة ،األشعري إال بإثبات ھذه الصفات قائمة بالذات

 وھذا معناه أن األشعري قد أثبت . وكذلك العلم،منفكة أو مستقلة عن الذات اإللھیة

 ،ولكن ذلك لیس معناه . فال ھي الذات وال ھي غیر الذات،الصفات قائمة بالذات

ًلیس إذا دل الفعل الحكمي علي أن لإلنسان علما " یقول  ٢،للذاتمغایرة الصفات 

 كما لیس إذا دل علي أنھ عالم دل علي أنھ متغایر علي وجھ ،دل علي أنھ غیره

  ٤ .وما ترتب من تثلیث . إذ أن ذلك ھو عین االعتقاد المسیحي٣ ."من الوجوه 

 ،ت قائمة بالذات من خالل ما سبق یتضح أن األشعري قد أثبت الصفا  .      

 فھو سبحانھ لم ٥ً وقد أثبتھا أیضا قدیمة كھو .فال ھي الذات وال ھي غیر الذات

   .ًیزل موصوفا بھا

 أنھ لما ثبت لھ تعالي وصف : منھا،وھو یستدل علي ذلك بأدلة متنوعة            

فات ً فإن الحي إذا لم یكن موصوفا بالعلم والقدرة واإلرادة وغیرھا من الص،الحیاة

 ، سبحانھ عن االتصاف بھا أفات یتعاليوھيً لكان موصوفا بأضدادھا ،في األزل

 مما ، وقد ثبت اتصافھ بھا،وإذا كان كذلك الستحال أن یتصف بتلك الصفات اآلن

   ٦ .ًیدل علي أنھ تعالي لم یزل موصوفا بتلك الصفات

 ما ، المعنویةًأیضا من أدلة األشعري علي قدم صفات الباري تعالي             

 فال . فھو آمر ناه. لھ األمر والنھي، من أنھ  تعالي ملك،نقلھ عنھ الشھرستاني

 إما أن : فال یخلوً، فإن كان محدثا. إما أن یكون آمر بأمر قدیم أم محدث:یخلو

                                                           

 . ١٤٤ص / اإلبانة/ راجع األشعري ١
دراس��ة فل��سفیة آلراء الف��رق اإلس��المیة ف��ي " ف��ي عل��م الك��الم / راج��ع أحم��د محم��ود ص��بحي ٢

    . مرجع سابق.٦٣ص / "أصول الدین 
  .٢٨ص / اللمع في الرد علي أھل الزیغ والبدع/ راجع األشعري ٣
  .٦٢ص / ٢ج / في علم الكالم/ أحمد صبحي/ راجع ٤
  .٤٥ص / اللمع/ راجع األشعري ٥
  .بتصرف/ ٢٦ ،٢٥ص / المرجع السابق ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ویستحیل أن یحدثھ في ذاتھ لئال ، أو ال في محل، أو في محل،یحدثھ في ذاتھ

  ،ًیل أن یحدثھ في محل فیكون المحل موصوفا بھویستح،ًیكون محال للحوادث

 ، قائم بھ، فتعین أنھ قدیم.ویستحیل أن یحدثھ ال في محل ألن ذلك غیر معقول

   ١ . وكذلك في سائر الصفات.صفة لھ

قیامھا بذات و ، وھكذا یتضح مما سبق أن األشعري قد أثبت قدم الصفات         

رد األشعري علي المعتزلة الذین وإن اتفق  وقد . وأنھا زائدة علي الذات،الباري

 وھما في ھذه الوحدة یعارضان الثنویة والمسیحیة ،معھم في القول بوحدة الذات

ًغیر أنھ یختلف معھم اختالفا بینا في الصفات  وخالصة رأي األشعري في ذلك .ً

 سیؤدي إلي ،أن اعتبار الصفة ھي الذات مع االعتراف بأن الصفات متعددة

فتعین أنھا . فإذا علم فیعلم بالذات التي ھي علم وقدرة وإرادة، الذاتتناقض في

علي ذلك فإن النتیجة التي ال محیص عنھا أن صفاتھ تعالي  وبناء ٢ قائمة بالذات 

   ٣ ." وال ھي ھو وال ھي غیره ، ال یقال ھي ھو وال غیره،أزلیة قائمة بذاتھ" 

 أن یحل مشكلة – النشار .ما یري د فی–قد استطاع وبذلك فإن األشعري           

 ھذا في الوقت الذي ارتأى فیھ بعض ٤ .الصفات حلھا النھائي في العالم اإلسالمي

ًالباحثین أن األشعري لم یقدم لنا بصدد ھذه المشكلة حال مقنعا وسوف نقوم .ً

   .بعرض آراء بعض الباحثین

   : الدكتور عبد الرحمن بدويً:أوال

 قد ، في قولھ بأن الصفات ال ھي الذات وال ھي غیرھایري أن األشعري       

ً فلم یقدم حال للمشكلة وال ھو برافع للتناقض بین مذھبھ ومذھب ،اتسم بالغموض

 بأن الصفات عین : كما أن ردود األشعري علي المعتزلة في قولھم،المعتزلة

ون بأنھا  ولكنھم یقول، غیر مفیدة معھم ألنھم یثبتون الصفات وال ینفونھا،الذات

                                                           

  .یربتصرف یس./ ٩٥ص / ١ج / الملل والنحل/  راجع الشھرستاني١
ً وراج���ع أی���ضا ،٢٥٥ص / ٢ج / مق���االت اإلس���المیین/ راج���ع ف���ي ذل���ك كت���اب األش���عري ٢

 .٩٥، ٩٤ص / ١ج / الملل والنحل/ الشھرستاني
   .٩٥ص / ١ج / الملل والنحل/ ًراجع أیضا الشھرستاني ٣
دار / ط التاس�عة/ ٤٣٢ص / ١ج / نشأة الفكر الفلسفي ف�ي اإلس�الم/ راجع علي سامي النشار ٤

  .فالمعار



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 بدوي أن التوفیق في ھذا .ولذلك یعتبر د .ًعین الذات أو أنھا وجوھا للذات

    ١ .ًالمجال كان حلیفا للمعتزلة دون األشعري

   :ًثانیا الدكتور أحمد صبحي

 وتحاشي التصور ، إذ یري  أن األشعري قد انتقد الموقف المعتزلي      

ال ھي ھو وال ھي غیره قائمة  فقال بصفات ، وترك المشكلة معلقة،المسیحي

  ٢ .ًبالذات فلم یقدم بذلك حال لھا

  : الدكتور محمود قاسمً:ثالثا

 یري أن موقف األشعري من ھذه المشكلة یعد غیر مفھوم ألن الصفات          

وال ندري كیف تكون الصفات ال ھي ھو وال  " .إما أن تكون الذات أو ال تكون

ًیلمح نوعا لعقل اإلنساني العادي وغیر العادي فإن ا علي حد تعبیره ،ھي غیره

   ٣ ."من التناقض البدیھي في ھذا التعبیر 

ً لقد كان األشعري فذا في قولھ أن الصفات :" البغدادي " قولیًوأخیرا            

ال ھي الذات وال ھي غیر الذات فھو من ناحیة ینفي أن تكون الذات والصفات 

 وینفي من ناحیة أخري أن ،لذات قدیمة والقدیم واحد ألن ا،واحدة فیتعدد القدیم

 من ،ًفتكون ذواتا منفصلة تجري علیھا أحكام الذات،تكون الصفات مستقلة بذاتھا

 وھو عین ما ذھب إلیھ النصارى في قولھم باألقانیم ،القدم واألزلیة والوجودیة

ات وتجسد أقنوم العلم منھا في شخص المسیح وبذلك یري األشعري أن الصف

 فھو صفھ لما قام بھ ،فكل معني ال یقوم بنفسھ" تقوم بالذات وبینھما عالقة 

     األخرى ولیست الواحدة منھما ھي ٤ ."ووصف لھ 

  

                                                           

/ بی�روت/ دار العلم للمالی�ین/ ٥٤٨ص / ١ج / مذاھب اإلسالمیین/ راجع عبد الرحمن بدوي ١
   . م١٩٩٧

  .٦٤ ،٦٣ص / ٢ج / في علم الكالم/ راجع أحمد صبحي ٢
ص / مقدمة مناھج األدلة في عقائ�د المل�ة م�ع مقدم�ة ف�ي نق�د م�دارس عل�م الك�الم/ / ابن رشد ٣

   . مرجع سابق.٤٢ ،٤١
/ ١٤٩ص / أص�ول ال��دین/ ور عب�د الق��اھر ب�ن ط�اھر ب�ن محم��د التمیم�ي البغ�داديأب�ي من�ص ٤

دار الكت��ب / ط أول��ي/ من��شورات محم��د عل��ي بی��ضون/ تحقی��ق وتعلی��ق أحم��د ش��مس ال��دین
  . م٢٠٠٢ – ھـ ١٤٢٣/  لبنان–بیروت / العلمیة



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
   : رأي األشعري حول عالقة أسمائھ تعالي الحسني بذاتھ وصفاتھً:ثانیا

ي  فإذا انتقلنا من ذلك لنستطلع رأي األشعري حول عالقة أسمائھ تعال        

 فالمأثور عنھ لدي أصحابھ أنھ یقیس ھذه القضیة علي ،الحسني بذاتھ وصفاتھ

 ، فاالسم ھو المسمي في الصفات الوجودیة،قضیة العالقة بین الذات والصفات

 واالسم ال ھو المسمي وال ھو غیره ،واالسم غیر المسمي في الصفات الفعلیة

  ١ .بالنسبة للصفات المعنویة

 وصفاتھ ، وأسماؤه صفاتھ،ن � عز وجل أسماء وصفات وتفصیل ذلك أ       

ً فما كان من أسمائھ الحسني داال علي الذات من غیر اعتبار معني فیھ ٢ ،أوصافھ

   . فھي بعینھ المسمي، هللا والموجود والذات:نحو

  ،وأما األسماء التي تدل علي صفات حقیقیة قائمة بذات الباري تعالي           

 فكذلك ،كون تلك الصفات قائمة بذاتھ تعالي ال ھي ھو وال غیرهفإنھ كما ثبت 

 فیما – وإذن فاألسماء في ھذا القسم .الحال في األسماء الدالة علي تلك الصفات

فإن المسمي ذاتھ واالسم  . ال ھي الذات وال ھي غیر الذات–یذكر األشعري 

   . وال غیرھا،علمھ الذي لیس عین ذاتھ

 كما في حالة ، غیر المسمي– فیما یشیر األشعري –سم وقد یكون اال         

 ألن االسم كالخالق ھو نفس ،٣. فإنھا وال شك غیره،األسماء المشتقھ من أفعالھ

   . وخلقھ غیر ذاتھ،الخالق

 أن مذھب األشعري في العالقة بین أسماء هللا ، وخالصة القول في ذلك         

 وھو ،ھ في العالقة بین الذات والصفات ھي عین قول،الحسني وبین ذاتھ وصفاتھ

 وإن كان الغزالي ،في الوقت نفسھ عین ما ذھب إلیھ الغزالي في ھذا الموضوع

   . األلفاظ ال المعانيقد أقام تقسیمھ لألسماء باعتبار

                                                           

د تحقی�ق أحم�/ ٤٩٥ص / ٢ج / أبك�ار األفك�ار ف�ي أص�ول ال�دین/ راجع س�یف ال�دین اآلم�دي ١
/ مركز تحقیق الت�راث/ مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة/ ط الثانیة/ محمد المھدي

  .١٣٧ص / أصول الدین/ ً راجع أیضا البغدادي. م٢٠٠٤ – ھـ ١٤٢٤
  .١٤٩ص / أصول الدین/ راجع البغدادي ٢
 ،٢٢٩ص / ٨ج / ش�رح المواق�ف لإلیج�ي/  راجع السید الشریف علي ب�ن محم�د الجرج�اني ٣

٢٣٠.   



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
   : االباقالني ً:ثانیا

لة فإذا انتقلنا في بحثنا للجذور األشعریة في مذھب الغزالي فیما یتعلق بمشك       

 وجدنا ، من مؤسس المذھب إلي تالمذتھ،العالقة بین الذات اإللھیة وبین صفاتھا

   .ً تماما كما ردده الحقوه من األشاعرة ومنھم الغزالي،الباقالني یردد مذھب إمامھ

 فھي ،       حیث یذھب الباقالني إلي أن صفات الباري المعنویة تعد قدیمة

ًالزمة للذات اإللھیة أزال وأبدا  ودلیل الباقالني علي أن الباري سبحانھ لم یزل ١ .ً

   ٢ . وال داعي لتكراره مرة ثانیة، ھو نفس دلیل األشعري، بتلك الصفاتًموصوفا

 مثل أنھ حي ،لنفسھ بصفات ذاتھ ویري الباقالني أن وصف هللا سبحانھ       

یر ھذه  وال یقال ھو غ،عالم قادر كان وصفھ لنفسھ معني ال یقال ھو ھذه الصفات

وصف القدیم سبحانھ لنفسھ بصفات ذاتھ لیس بغیر لصفات " الصفات حیث أن 

  ."الذات 

 فھو غیر ، رازق، إني خالق: مثل قولھ،         أما وصفھ لنفسھ بصفات أفعالھ

 وھي محدثات ومن ، ألن ھذه الصفات أفعال �،صفاتھ التي ھي الخلق والرزق

 ألنھا كانت موجودة مع ، األفعال وصفات الذات غیر صفات،صفات أفعالھ

   ٣ . فوجب أن یدل ذلك علي تغایرھما ألنفسھما،عدمھا

صفات األفعال عند الباقالني كما ھي عند شیخھ    مما سبق یتضح أن         

 ة ھي حادث،ً تماما كما ھي عند الغزالي وغیره من مفكري األشاعرة،األشعري

   .لیة قدیمةبخالف صفات ذاتھ فھي أز .بعد أن لم تكن

ً أیضا یذھب الباقالني متابعا األشعري          أن صفات الباري المعنویة إلي ،ً

 إال وجب بوجودھا أن یكون ،إذ ال توجد بھ ھذه الصفات.تعد زائدة علي الذات

ًبوجودھا حیا عالما قادرا مریدا سمیعا بصیرا ً ً ً ً  بالعلم واإلرادة والحیاة والسمع ،ً
                                                           

ت�صحیح ون�شر األب / ٢١٤ ،٢١٣/ التمھی�د/ راجع أب�ي بك�ر محم�د ب�ن الطی�ب ب�ن الب�اقالني ١
من�شورات جامع�ة الحكم�ة ف�ي / بی�روت/ المكتب�ة ال�شرقیة/ رتشرد یوسف مكارثي الی�سوعي

   . بتصرف. م١٩٥٧/ بغداد
  .١٩٧ص / المرجع السابق ٢
اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال / باقالنيً راجع أیضا ال.بتصرف/ ٢١٥ص / المرجع السابق ٣

/ المكتبة األزھریة للتراث/ ط الثانیة/ تحقیق محمد زاھد الكوثري/ ٢٥ص / یجوز الجھل بھ
   .م٢٠٠٠ – ھـ ١٤٢١/ دار التوفیق النموذجیة



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 كما أنھا قائمة بذات الباري ال یقال أنھا  ١ ي كونھ كذلك   إذ ھي علة ف،والبصر

أنھا لو كانت ھي ھو لكانت خالقة فاعلة   : ویستدل علي ذلك بقولھ،ھو وال غیره

 إما ،ألن حد الغیرین ما یجوز مفارقة أحدھما لآلخر  ، كما أنھا لیست غیره،مثلھ

  ٢ .بزمان أو بمكان وھذا یستحیل تصوره في هللا

 أن صفات هللا المعنویة ،ذا أثبت الباقالني كما أثبت من قبل األشعري وھك   

 ، فھو سبحانھ عالم بعلم قدیم،قدیمة أزلیة قائمة بذاتھ تعالي وزائدة علي ذاتھ

  ٣ . وكذلك الحال في سائر الصفات،وقادر بقدرة قدیمة

 غیر أن ،ال ویھمنا ھنا أن نشیر إلي أن الباقالني كان من القائلین باألحو         

ً مخالفا ، فقد اعتبر الحال صفة،في إثباتھ للصفات وعالقتھا بالذاتذلك ال یقدح 

 لألحوال إنكاره فإنھ رغم ،ً ومتفقا مع الغزالي٤ .بذلك إلمامھ الذي أنكرھا بإطالق

   .فقد اعتبرھا والصفات سواء

مع الجبائي في  فلم یختلف ً، فالباقالني قد مال إلي اعتبار الصفات أحواال         

 ً، وكون العالم عالما،ً فكون الحي حیا عنده،ھذه المسألة إال من حیث العبارة

 وھي العالمیة ، راجع إلي حال وراء الحیاة والعلم والقدرةً،وكون القادر قادرا

علي  أحكام لمعان قائمة بالذات وزائدة – فیما یذكر – فھي ،والقادریة والحیاة

 " : إذ یقول،ألبي ھاشم أن الحال البد وأن تكون معلومةً وھو یري خالفا .الذات

 فإن كانت غیر معروفھ وال .الحال ال تخلو أن تكون معلومة أو غیر معلومة

 ألن ما لیس بمعلوم ال یصح .... فال سبیل إلي معرفتھا والداللة علیھا،معلومة

   ٥ ." علیھ دلیلقیام 

 فھو أن ،أسمائھ تعالي بذاتھ وصفاتھ أما عن مذھب الباقالني في عالقة           

ً كما أنھ قدیم بصفات ذاتھ وواصفا ،ً لم یزل مسمیا لنفسھ بھا،الباري قدیم بأسمائھ

                                                           

  .١٩٨ ،١٩٧ص / التمھید/ الباقالني ١
  . بتصرف.٢٥ص / اإلنصاف/ الباقالني ٢
  .تصرف ب.٢٣ص / المرجع السابق ٣
ال�شامل ف�ي أص�ول / الج�ویني ً  راجع أیضا إمام الحرمین،٢٠١ص / التمھید/ راجع الباقالني٤

/  فی�صل ب�دیر ع�ون، سھیر محمد مختار،تحقیق علي سامي النشار/ ٦٣١ ،٦٣٠ص / الدین
  .مكتبة علم أصول الدین/ منشأة المعارف

  .٢٠١ ،٢٠٠/ التمھید/ الباقالني ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ھو "  – كما عند إمامھ األشعري – واالسم عند الباقالني ١ .لنفسھ بصفاتھ

 وھو یستدل علي ذلك ٢. " غیر التسمیة وأنھ ،بھأو صفة متعلقة المسمي نفسھ 

ما تعبدون من دونھ إال "  كقولھ تعالي ،سمعیة ھي نفس أدلة األشعريبأدلة 

 فأخبر تعالي أنھم ٣ ." سمیتموھا أنتم وأباؤكم ما أنزل هللا بھا من سلطان ًأسماء

 مما یدل ،وھم إنما عبدوا األشخاص ال القول الذي ھو التسمیة .یعبدون أسماء

دل علي أن االسم ھو المسمي  وی٤ .علي أن االسم ھو المسمي وأنھ غیر التسمیة

 وھذا یؤید قول .األعلى أي سبح ربك ٥ " األعلىسبح اسم ربك  " :قولھ تعالي

 وأن االسم لیس من التسمیة في ،ًإن كثیرا من األسماء ھي المسمیات " :الباقالني 

  ٦ ."شئ 

   :ً تماما كما قسمھا إمامھ إلي قسمین،      والباقالني یقسم أسماؤه تعالي

ً مثل كونھ موجودا ، وھي ھو تعالي، ھي األسماء الراجعة إلي ذاتھ: األولالقسم

ًوقدیما وذاتا     ً. وواحداً

 إما : وھي علي ضربین.وھو الصفة الحاصلة"  قسم ھو � تعالي :القسم الثاني

 كالعلم ،یرجع إلي صفة ذاتفإذا كان االسم ." أو صفة فعل ،أن تكون صفة ذات

 أسماء –كما یشیر الباقالني  - فإنھا ،ادة والسمع والبصروالقدرة والحیاة واإلر

 وتلك األسماء كصفاتھ تعالي .ً نظرا الستحالة مفارقتھا لھ، وال یقال ھي غیره،لھ

 أما أسماؤه الراجعة إلي إثبات صفھ . ال یقال ھي ھو وال ھي غیره:القائمة بالذات

ً ككونھ عدال ومحسنا ونحوھا،من صفات فعلھ ً ألنھ قد كان موجودا ، فھي غیره،ً

  ٧ .ًمتقدما علیھا مع عدمھا

 لكان ، بأنھ لو كان االسم ھو المسمي،          وقد رد الباقالني علي من اعترض

 ألن اسم النار واسم ،وجد زید فیھ" زید "  ومن قال ،احترق فاه" نار " من قال 

                                                           

  .٢٣ص / صافاإلن/ راجع الباقالني ١
 .٢٢٧ص / التمھید/ الباقالني ٢
  .٤٥آیة / سورة یوسف ٣
  .٢٢٩ص / راجع الباقالني  التمھید ٤
  .١آیة / سورة األعلي ٥
  .٢٣٠، ٢٢٩ص / التمھید/ الباقالني ٦
  .٢٣٠ص / المرجع السابق ٧



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ،زید واسم النار إن القول الموجود في الفم لیس باسم : یقول الباقالني.زید فیھ

   ١ .وإنما ھو تسمیة وداللة علي االسم

 ألن ،ً       وأخیرا یري الباقالني أنھ ال توجد أسماء مشتركة بین الباري وخلقھ

 ونفسھ تعالي وصفات نفسھ ال یجوز أن ،أسماءه ھي نفسھ أو صفة تتعلق بنفسھ

عالي والتي یدل  إال أن التسمیة التي تجري علیھ ت،تكون مشتركة بینھ وبین خلقھ

 یجوز أن یجري بعضھا علي خلقھ لیدل بھا علي أن للخلق أسماء ،بھا علي اسمھ

 . نحو القول بأن هللا عالم قادر سمیع خالق رازق،ھي ھم أو أوصاف تعلقت بھم

 ، الرحمن، هللا: مثل قولنا،ومنھا تسمیات ال یجوز أن تجري إال علي هللا سبحانھ

  ٢ .ا جري مجري ذلك مما ال یجوز إجراؤه علي الخلق وم، المبدع، الخالق،اإللھ

 غیر أن الباقالني بصفة عامة یؤكد أن أسماء وصفات المخلوقین ال          

 إذ أنھ سبحانھ ومخلوقاتھ ،یمكن أن تشترك في المعني مع أسمائھ تعالي وصفاتھ

  ٣ .لیسا بمثلین

فیما یتصل بالعالقة  من خالل ما سبق یتضح أن مذھب الباقالني سواء         

 ال ،بین الذات والصفات أو ما یتعلق بقضیة األسماء وصلتھا بالذات والصفات

   . أو ما أثبتھ إمامھ األشعري،یخرج في شئ عما أثبتھ الغزالي

  : ًثالثا البغدادي     

 وجدنا مذھبھ في ھذا الموضوع ھو ،فإذا انتقلنا من الباقالني  إلي البغدادي 

 فالباري تعالي موصوف بصفات قدیمة زائدة ،ا ذھب إلیھ أئمتھصورة مطابقة لم

 كما أن في نفي الفعل نفي ،ألن في نفي الصفة نفي الموصوف" ،علي ذاتھ

 ال یقال ھي الذات ٤ . كما أنھا قائمة بالذات،" وفي نفي الكالم نفي المتكلم ،الفاعل

   .وال ھي غیرھا

                                                           

  .٢٣٢ص / المرجع السابق ١
  .٢٣٣ص / المرجع السابق ٢
  .٢٣٦ ،٢٣٥ص / المرجع السابق ٣
الف�رق ب�ین الف�رق وبی�ان الفرق�ة / راجع أبي منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي ٤

   .مكتبة ابن سینا/  دراسة وتحقیق محمد عثمان الخشت٢٨٨ص / الناجیة منھم



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
فنراه یردد نفس كالم من  ،ذاتھ وصفاتھأما عن أسمائھ تعالي وعالقتھا ب          

 إال أنني أحب أن أذكر نقطھ أخیره عن ١،سبقھ لذلك فال داعي لتكراره مرة ثانیة

 وھي أن من أسماء هللا تعالي ما ،البغدادي حیث اتفق معھ  فیھا الغزالي من بعده

 ، كالبدیع والحكیم والظاھر والباطن والجبار والحمید ونحوھا،یحتمل معنیین

 وإن ، كانت صفة أزلیة لھ،ھذه األسماء إن دلت علي ذاتھ بغیر إضافة إلي خلقھو

ً كانت فعال لھ ولم تكن من أوصافھ ،أضیفت إلي فعلھ بالنسبة لخلقھ

 ،إن أخذناه من الحكمة التي ھي العلم كان من أسمائھ األزلیة" فالحكیم .األزلیة

من فعلھ ولم یكن من أوصافھ ًوإن أخذناه من إحكام أفعالھ وإتقانھا كان مشتقا 

  ٢   .األزلیة

  

   :ًرابعا الجویني

 إلي أستاذه ومنبع ،فإذا انتقلنا في تقصینا الجذور األشعریة في مذھب الغزالي

ًیكاد یكون تاما بین مذھب األخیر ومذھب ً رأینا تشابھا ،تأثره األول الجویني

ًت � صفاتا ذاتیة قائمة  فالجویني یثب. وبینھ وبین مذھب األشعري،تلمیذه الغزالي

 الدلیل التقلیدي لدي بنفس ویستدل علي ذلك ،بذاتھ وزائدة علي ذاتھ

   ٣ "  دلیل الحیاة " وھو ما یمكن أن نسمیھ .األشعري

األحكام الثابتة للموصوف بھا "  تلك الصفات الذاتیة بأنھا یعرف وھو        

 ،ًالما معلل بالعلم القائم بالعالم  مثل كون العالم ع،"معللة بعلل قائمة بالموصوف 

 . وكذلك الحال في بقیة الصفات،ًوكون القادر قادرا معلل بالقدرة القائمة بالقادر

 ، والقیام بالنفس،وھي بالطبع تختلف عن الصفات النفسیة مثل القدم،  والوجود

  فالحكم فیھا، فھذه الصفات غیر معللة بأمر زائد، ومخالفة الحوادث،والوحدانیة

                                                           

   .٢٩١ص / المرجع السابق ١
  .٢٩١ص / ً راجع أیضا الفرق بین الفرق.١٤٧ص / أصول الدین/ البغدادي ٢
لمع األدل�ة ف�ي قواع�د عقائ�د أھ�ل ال�سنة / بد الملك الجویني إمام الحرمین أبو المعاليراجع ع ٣

محم���ود . مراجع���ة د/  فوقی���ة ح���سین محم���ود.تق���دیم وتحقی���ق د/ ٩٧ ،٩٤ص / والجماع���ة
  . م١٩٨٧ – ھـ ١٤٠٧/ عالم الكتب/ ط الثانیة/ الخضیري



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
والجویني بذلك یخالف . ١بین الصفة والموصوف لیس حكم العلة بالمعلول 

   ٢. الذین ردوا صفات الباري المعنویة إلي الذات،المعتزلة

 ھو ، ودلیل الجویني علي كون صفات الباري المعنویة زائدة علي ذاتھ        

" ر في العقول  إذ أنھ قد تقر،ً وھو أیضا نفس دلیل تلمیذه الغزالي،نفس دلیل أئمتھ

 ً،لكان نفسھ علما ، فلو علم الباري تعالي المعلوم بنفسھ،أن ما یعلم بھ المعلوم علم

   ٣ ." علم :تعلق بمعلوم تعلق إحاطة بھمإذ كل 

 أن قول المعتزلة بأن الباري مرید ،كما رأي الغزالي من قبل وھو یري         

ً یعد قوال ال ،بكالم حادث مخلوق متكلم ، وأنھ عالم قادر حي لنفسھ،بإرادة حادثة

أنھ عالم بعلم  : وزعم،فلو عكس عاكس ما قالوه " ،أساس لھ وال برھان علیھ

   ٤ ."ً لم یجدوا بین ما اعتقدوه وبین ما ألزموه فصال ، مرید بنفسھ،حادث

 ودلیل الجویني علي قدم الصفات ھو ،والصفات عند الجویني قدیمة كھو       

 إذ أنھ ،فإنھا لو كانت حادثة لم یجز قیامھا بذات الباري .نفس دلیل الغزالي

 والبد أن ٥ ."فإن الحوادث ال تقوم إال بحادث " ًسبحانھ لیس محال للحوادث 

 ،نشیر إلي أن الجویني وإن كان قد استدل علي قدم الصفات بنفس دلیل من سبقوه

 ٦ ،شعري والباقالنيًإال أننا نراه یلجأ إلي فكرة األحوال مخالفا بذلك أئمتھ كاأل

 إال أنھ یعتبرھا صفات موجودة ،ًوقد قلنا سابقا أن الباقالني من القائلین باألحوال

 صفة  أما الجویني فقد مال فیھا إلي قول أبي ھاشم حیث اعتبرھا .معلومة

  ٧ .عدومبالوجود وال لموجود غیر متصفة بال

ل قد سھل علیھ إثبات  عبد الرحمن بدوي أن قول الجویني باألحوا.    ویري د

تعدد  دون أن یقع تحت طائلة اعتراض المعتزلة بأن في ذلك ،قدم صفات الباري

                                                           

/ ٢٠ص / ي أص��ول االعتق��اد اإلرش��اد إل��ي قواط��ع األدل��ة ف��/ راج��ع إم��ام الح��رمین الج��ویني ١
جامعة األزھ�ر / مكتبة الخانجي/  علي عبد المنعم عبد الحمید، محمد یوسف موسي.تحقیق د

   م١٩٥٠ – ھـ ١٣٦٩/ للنشر والتوزیع
   .١٠٠ص / لمع األدلة/ راجع الجویني ٢
  . ١٠٠ص / المصدر السابق ٣
   .نفس الصفحة/ المصدر السابق ٤
  .١٣٠ص / المصد السابق ٥
  .٦٣١ص / الشامل/ جوینيال ٦
  .٨٠ص / االرشاد/ الجویني ٧



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وإذن فال تعدد في ، واألحوال ال توصف بالوجود وال بالعدم، ألنھا أحوال،للقدماء

  ١ .ھذه الصفات قدیمةذات هللا بإثبات 

قدیمة قائمة بذاتھ         وبناء علي ذلك یثبت الجویني للباري عز وجل صفات 

 أنھا –ً فیما یري الجویني متابعا أئمتھ – وال یعني ذلك ،وزائدة علي الذات

 ٣ ."  في صفات الباري تعالي وذاتھ ٢إذ یمتنع إطالق الغیریة" مغایرة للذات 

 وإذا كانت صفات هللا عند الجویني .وھو نفس قول أئمتھ ونفس قول الغزالي

 كما أنھا ، وإنما ھي موجودات،ًیضا لیست ھي الذات فإنھا أ،ًلیست أغیارا للذات

  ٤ .لیست متغایرة في أنفسھا

 فیما یري – فإنھا ال توصف ،ً     وأخیرا إذا كانت الصفات قدیمة بقدم الذات

 وإنما ھو ، إذ البقاء عنده لیس صفة معنویة زائدة علي الذات،  بالبقاء–الجویني 

   ٥ .الوجود المستمر

 فإن الجویني یري  ،ضیة األسماء وعالقتھا بذات هللا وصفاتھ أما عن ق       

 وھذا یخالف ما ذھب إلیھ ،كأئمتھ أن االسم ھو المسمى وأنھ غیر التسمیة

 ویرد الجویني ، حیث سووا بین االسم والتسمیة والوصف والصفة،المعتزلة

 ذلك  وھو یستدل علي، أن االسم یفارق التسمیة ویراد بھ المسمىً،علیھم مؤكدا

 كما استدل ،بأدلة سمعیة من القرآن الكریم ھي نفسھا التي سبق واستدل بھا أئمتھ

  ٦ .بھا الغزالي

 وقد ،ویذھب الجویني مذھب إمامھ في أن األسماء تتنزل منزلة الصفات          

 كما أنھ یورد نفس التقسیم الذي ،جري علي ذلك الغزالي فیما سبق أن أوضحناه

ً كما أنھ یري متابعا أئمتھ من األشاعرة ومتبوعا ،اء الربوضعھ األشعري ألسم ً

 ، ومنھا ما یدل علي الصفات، ما یدل علي الذات: أن أسماء هللا منھا،بالغزالي

                                                           

  .٧٣٣/ ١ج / مذاھب اإلسالمیین/ عبد الرحمن بدوي ١
الموج��ودان الل��ذان یج��وز مفارق��ة أح��دھما للث��اني بزم��ان أو مك��ان أو : تع��رف الغیری��ة بأنھ��ا  ٢

   .١٣٧ص / االرشاد/  راجع الجویني.وجود أو عدم
  .١٣٨ص / االرشاد/ الجویني ٣
  .١٣٨ص / لمصدر السابقا ٤
  .١٣٩ص / المصدر السابق ٥
  .١٤٢ ،١٤١ص / المصدر السابق ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 ومنھا ما یدل علي النفس فیما یتقدس الباري عنھ ،ومنھا ما یدل علي األفعال

  ١ .كالقدوس ونحوه

ما  " : یقول،رع في إثبات أسماء هللاً      وأخیرا فإن الجویني یعتمد علي الش

 وما منع الشرع من ،ورد الشرع بإطالقھ في أسماء هللا تعالي وصفاتھ أطلقناه

 فإن ، فإذا لم یرد الشرع في ھذه المسألة بتحریم وال تحلیل." منعناه ،إطالقھ

 ٢ .الجویني یجیز إطالق األسماء علي الباري تعالي بما ال یوھم النقص في حقھ

   .فس ما ذھب إلیھ الغزالي في ھذا المقاموھو ن

من خالل ما سبق یتضح مدي تأثر الغزالي بمن سبقھ من األشاعرة في        

 النقاط التي تأثر  ویمكن أن نلخص أبرز.مسألة الصفات وعالقتھا بالذات اإللھیة

   : فیما یليفیھا اإلمام الغزالي بأئمتھ

صروا علي إثبات الصفات الجمیع یثبت الصفات � عز وجل وال یقت -١

  . وصل األمر إلي تكفیرھمحتى ،السبع كما ھو شائع عنھم

  ،في مسألة العالقة بین الذات والصفاتتأثر اإلمام الغزالي بأئمتھ  -٢

 وعالقة ،الجمیع متفق علي العالقة الوثیقة بین الذات والصفاتف

 .أسمائھ تعالي الحسني بذاتھ وصفاتھ

 ، االسم ھو المسمي وأنھ غیر التسمیة أنذھب اإلمام الغزالي إلي -٣

 ، فالوصف ھو قول الواصف وھو حادث،ًتماما كالوصف والصفة

وھذا یعد  .بخالف الصفة القائمة بذات هللا تعالي فھي قدیمة أزلیة

 من اعتبار االسم ھو المسمي وأنھ ،ًمخالفا لما ذھب إلیھ جمیع أئمتھ

  .ن االسم ھو التسمیةبأ المعتزلة یخالف قول كما أنھ غیر التسمیة 

 ھو  أن االسمفي   ،بمن سبقھ من األشاعرةتأثر اإلمام الغزالي  -٤

 واالسم غیر المسمي في الصفات ،المسمي في الصفات الوجودیة

 واالسم ال ھو المسمي وال ھو غیره بالنسبة للصفات ،الفعلیة

 .المعنویة

ل  فصفات األفعا،الجمیع یقسم الصفات إلي صفات ذات وصفات فعل -٥

 . حادثة بعد أن لم تكن،عند الغزالي وغیره من مفكري األشعریة

                                                           

   .١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣ص / المصدر السابق ١
  .١٤٣/ المصدر السابق ٢



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 إال . ال یقال أنھا ھو وال غیره.بخالف صفات الذات فھي قدیمة أزلیة

 إال أنھ یخالف أبو ،أننا وجدنا الباقالني یمیل إلي القول باألحوال

 حیث یري أنھا ، معدومةھاشم في قولھ إن الحال ال ھي موجودة وال

  .معلومة

 مثل ،الجمیع متفق علي أن أسماء هللا تعالي منھا ما یدل علي الذات -٦

 ومنھا ما یدل علي الصفات القدیمة كالعالم . الموجود الرحمن ،هللا

 كالرزاق والخالق ، ومنھا ما یدل علي األفعال،والقادر ونحوھا

 ً وأیضا منھا ما یحتمل معنیین كالملك ،وغیرھا

 ،د الشرع بإطالقھ علي هللا أطلقوهالجمیع متفق علي أن كل ما ور -٧

 وما لم یرد فیھ تحلیل وال تحریم ،وما منع الشرع من إطالقھ منعوه

ً فالجواز لیس دلیال عقلیا  ، ولكني أختلف معھم في ھذا األمر.أجازوه ً

ًوال قیاسا لفظیا ً كان تسمیة الرب تعالي بكونھ فقیھا وعاقالوإال،ً  مع ،ً

 وھي ، والفقھ، وھي العلم والعقل،حقھصحة معاني ھذه التسمیات في 

 ، مع إشكالھا في ظواھرھا،أولي من تسمیتھ بالمكر والخدیعة والكید

 ١ .مما یدل علي أن المأخذ في ذلك ھو اإلطالق واإلذن من الشارع

   

 ، لم یسلم من النقدإال أن رأي الغزالي وأئمتھ حول مسألة الذات والصفات        

   . المبحث القادم إن شاء هللاوھذا ما سنتحدث عنھ في

  

                                                           

  . مرجع سابق.٥٠١/ ٢ج / أبكار األفكار في أصول الدین/ راجع سیف الدین اآلمدي ١



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
  المبحث السادس

   برؤیة نقدیةموقف الغزالي وأئمتھ

  

في مسألة العالقة بین الذات  ،كما قلنا لم یسلم رأي الغزالي وأئمتھ من النقد

والذي . كان من بینھم ابن رشد فیلسوف األندلس،فقد نقده كثیرون ،والصفات

 البد وأن یلزم عنھ القول بجسمیة هللا ،ةذھب إلي أن رأي األشاعرة في ھذه المسأل

حیث ذھب إلي أن تساؤلھم عن صفات  ١ . أو القول بتعدد اآللھة،سبحانھ وتعالي

 أي ھل ھي صفة نفسیة أو . أم أنھا زائدة علي الذات، وھل ھي الذات،هللا

  ٢ . یعد من البدع التي یأباھا الشرع،معنویة

 وأنھا زائدة ،الوا بأن ھذه الصفات معنویةفإذا كان الغزالي وأئمتھ قد ق         

 وحي بحیاة زائدة علي ذاتھ كالحال ،ذاتھ وأن هللا عالم بعلم زائد علي ،علي الذات

المبدأ  فإن ھذا القول فیما یري ابن رشد یؤدي إلي تجویز الكثرة علي ،في الشاھد

ً طالما أنھم یجعلونھ ذاتا وصفاتا،األول " ًخالق جسما  كما یلزمھم أن یكون ال٣ ،ً

  ٤ ." وھذه ھي حال الجسم ، وحامل ومحمول،ألنھ یكون ھناك صفھ وموصوف

 من ،ً          فابن رشد یري أنھ ال ید  لألشاعرة بناء علي ما ذھبوا إلیھ في ذلك

 أو أن یقولوا أن كل واحد ، والصفات قائمة بھا،أن یقولوا بأن الذات قائمة بذاتھا

 الوجود :ؤدي إلي قول النصارى بأن األقانیم ثالثة وھذا ی،منھما قائم بنفسھ

  . ٦" لقد كفر الذین قالوا إن هللا ثالث ثالثة " وقد قال تعالي ٥ .والحیاه والعلم

 بأن : أن یقولوا،ً أیضا یلزم ابن رشد الغزالي وأئمتھ بناء علي مذھبھم        

 وھذا یستتبع ،ائم بذاتھ واآلخر قائم بالق، قائم بذاتھ–  الذات والصفات -أحدھما أي

                                                           

 مرجع سابق /  وتحقیق محمود قاسم تقدیم.٤٦ص / الكشف عن مناھج األدلة/ ابن رشد ١
/ ١ج/ تف�سیر م�ا بع�د الطبیع�ة/ ًراجع أیضا أرسطو/ ٤٤ص / نفس الصفحة/ المصدر السابق ٢

  . مرجع سابق.٣١٣ص 
  .٧٦ص / تھافت التھافت/ ابن رشد ٣
  .١٦٥ ص ،٤٦ص / مناھج األدلة/ ابن رشد ٤
  .١٦٦، ١٦٥/ المصدر السابق ٥
  .٧٣آیة / سورة المائدة ٦



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ًأن یكون سبحانھ جوھرا وعرضا  ألن الجوھر ھو القائم بذاتھ والعرض ھو ،ً

  ١ ."والمؤلف من جوھر وعرض جسم ضرورة  " ،القائم بغیره

  

          وفي مقابل ما ذھب إلیھ الغزالي وأئمتھ حول موضوع العالقة بین الذات 

 أنھ یمكن تصور الذات ،السفة یذھب ابن رشد مذھب غیره من الف،والصفات

 ولكن ،ذات صفات كثیرة مضافة أو مسلوبة أو متوھمة بأنحاء مختلفة ،الواحدة

 وھو یؤكد علي ذلك ٢ .من غیر أن تكون تلك الذات متكثرة بتكثر ھذه الصفات

وذلك حین یري أنھ من الممتنع وجود  ،في أكثر من موضع في مؤلفاتھ الفلسفیة

 وبخاصة إذا كانت تلك الصفات ،یرة قائمة بذاتھاواحد بسیط ذي صفات كث

 فال یمتنع عنده وعند غیره من ، وأما إذا كانت موجودة بالقوة.موجودة بالفعل

ً أن یكون واحدا بالفعل كثیرا بالقوة،الفالسفة ً. ٣  

 ، ومن ذلك یتضح أن المعتزلة وإن كانوا قد وحدوا بین الذات والصفات        

 فإن ابن رشد ،ھذه الصفةضد ق صفھ من الصفات معناه نفي وذھبوا إلي أن إطال

 أقرب إلي المعتزلة : عاطف العراقي. یعد كما یذكر د،في تحلیلھ للصفات اإللھیة

 ولكن ھذا لیس معناه أنھ قد اتفق معھم فیما ذھبوا إلیھ في ھذا ،منھ إلي األشاعرة

ما قصده المعتزلة من  إذ أن توحیده بین الذات والصفات ال یؤدي بھ إلي ،الشأن

 بل إنھ توجھ بنقده إلیھم في قولھم بأن الذات والصفات ھما شُئ ٤ .وراء توحیدھم

  ٥ . بل ھو ضدھا،ً إذ یري أن ذلك یعد بعیدا عن المعارف األولي،واحد

 والمؤثرات األرسطیة إلي ،       كما أن استفادة ابن رشد من العناصر الفلسفیة

عند الطابع الجدلي الذي اتسمت بھ دراسة المتكلمین  وعدم وقوفھ ،درجة كبیرة

                                                           

  .١٦٦/ مناھج األدلة/ ابن رشد ١
ط / تحقی�ق س�لیمان دنی�ا/ الق�سم األول/ ٥٦٠ص / تھاف�ت التھاف�ت/ أبو الولید محم�د ب�ن رش�د ٢

  . م١٩٦٤/ دار المعارف/ أولي
  .٨٠ ،٧٩ص / المصدر السابق ٣
  .١١٧ص / المنھج النقدي في فلسفة ابن رشد/ عاطف العراقي ٤
الم�نھج النق�دي ف�ي فل�سفة / ًراجع أیضا ع�اطف العراق�ي  .١٦٦ص / مناھج األدلة/ ابن رشد ٥

  ١١٩ص / ابن رشد



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 قد أبعده إلي حد كبیر عن التشابھ ومذھب المعتزلة في ھذا ،لھذا الموضوع

  ١ .الشأن

          وینتھي ابن رشد في نقده لمذھب الغزالي و األشاعرة في موضوع 

 تعد ،المشكلة إلي أن اآلراء التي قالوا بھا حول ھذه ،العالقة بین الذات والصفات

 إذ ھي تضلل ،ً فضال عن كون التصریح بھا یعد بدعة،بعیدة عن أفھام الجمھور

   ٢ .الجمھور وال ترشدھم

  

 كان ،      غیر أننا نالحظ أن ابن رشد في نقده للغزالي وأئمتھ من األشاعرة

 إثبات صفھ ،أن في إثباتھم للصفات فإنھ إذا كان قد رأى ،كثیر التحامل علیھم

 فإن ذلك یعد من وجھة ، وھذا في رأیھ حال الجسم،ف وحامل ومحمولوموصو

ً فضال ، غیر الزم لمذھبھم، التفتازاني فیما ذھب إلیھ.نظرنا التي اتفقنا فیھا مع د

  ٣ .عن أنھم قد استندوا في إثباتھم للصفات إلي النقل

 ،ي غیر ذلك عالم قادر حي إل:ثبت تعالي أنھ " :        یقول سعد الدین التفتازاني

 وقد نطقت .ًومعلوم أن كال من ذلك یدل علي معني زائد علي مفھوم الواجب

  ٤ ."النصوص بثبوت علمھ وقدرتھ وغیرھما 

  

 بأن إثبات األشاعرة :في قولھ" التفتازاني " ً         وأیضا نتفق مع ما ذھب إلیھ 

كما  ،صارىالن ال یترتب علیھ بالضرورة إثبات صفات مستقلة كأقانیم ،للصفات

 مع ما أثبتھ ، في ذلكالنصارى إذ یختلف مذھب ،ذھب إلي ذلك ابن رشد

ًاألشاعرة اختالفا بینا  ویعضد ذلك تعقیب السعد علي قول األشاعرة بأن ٥ ،ً

                                                           

  . بتصرف.١١٩ ،١١٨ ،١١٧/ المنھج النقدي في فلسفة ابن رشد/ راجع عاطف العراقي ١
الم�نھج النق�دي ف�ي فل�سفة / ًراج�ع أی�ضا ع�اطف العراق�ي. ١٦٦ص / مناھج األدلة/ ابن رشد ٢

  .١١٩ص / ابن رشد
  .١٣٠ص / علم الكالم وبعض مشكالتھ/ انيأبو الوفا التفتاز ٣
/ ط أول�ي/  تحقی�ق أحم�د حج�ازي ال�سقا.٣٦ص / شرح العقائد الن�سفیة/ سعد الدین التفتازاني ٤

  . م١٩٨٧ – ھـ ١٤٠٧/ مكتبة الكلیات األزھریة
  .١٣١/ علم الكالم وبعض مشكالتھ/ أبو الوفا التفتازاني ٥



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 بأن ھذا القول ال یلزم عنھ قدم ،صفات هللا تعالي لیست عین الذات وال غیر الذات

 وإن لم النصارى " : یقول.النصارىول یلزم ق مما ُ،  وال كثرة القدماء،الغیر

ألنھم أثبتوا األقانیم الثالثة التي  ، لكن لزمھم ذلك، المتغایرةبالقدماءیصرحوا 

 وزعموا أن ،ب واالبن وروح القدس وسموھا اآل، الوجود والعلم والحیاة:ھي

  عن المحل  فجوزوا االنفكاك،أقنوم العلم قد انتقل إلي بدن عیسى علیھ السالم

 المستحیل تعدد ذوات :فاألولي أن یقال... . متغایرةًاذواتاألقانیم  فكانت ،نتقالواال

   ١ ."قدیمة ال ذات وصفات 

ً  أیضا یري سعد الدین التفتازاني أن األشاعرة لم یقولوا بما نسبھ إلیھم ابن        

أن هللا .....صرح مشایخنا رحمھم هللا " : إذ یقول،رشد من أن الصفة عرض

 ، وال ضروري، وال مستحیل البقاء، عالم ولھ علم أزلي شامل لیس بعرضتعالي

  ٢ ." وكذا في سائر الصفات ،وال مكتسب

  

ممن وجھوا نقدھم إلي الغزالي وغیره من مفكري األشعریة فیما ً أیضا        

حیث "  ه ٧٢٧"  ابن تیمیة ،ذھبوا إلیھ حول مشكلة العالقة بین الذات والصفات

 حیث یجب وصف ،ي الرجوع إلي العقیدة في مسألة الذات والصفاترأي أنھ ینبغ

 وبما وصفھ بھ رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم من ،هللا تعالي بما وصف بھ نفسھ

 فللباري سبحانھ صفات العلم ،تعطیل وال تكلیف وال تمثیلغیر تحریف وال 

 صفات  ولكن ھذه الصفات ال تلحقھا األعراض التي تلحق،والقدرة والبصر

  ٣ . والقدرة اإلنسانیة،المخلوقین كالعلم اإلنساني

  

 ولكن أني ، حقیقة الذات اإللھیةإليوكما نري الكل مجتھد في الوصول          

 ، و یبدوا لي أن الجمیع تجاوزا حدھم ودخلوا في سفسطات ال طائل منھا،لھم ذلك

قول بالنسبة إلي  فھل نستطیع أن ن،ًولیس العقل البشري بمستطیع شیئا من ذلك
                                                           

   .٣٨ ،٣٧ص / لنسفیةشرح العقائد ا/ سعد الدین التفتازاني ١
/ عل�م الك�الم وبع�ض م�شكالتھ/ ً راجع أیضا أب�و الوف�ا التفت�ا زان�ي،٦٧ص / المصدر السابق ٢

  .١٣١ص 
/ ٤٨٢، ١١١ص / ٢ج / منھاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدریة/ راجع ابن تیمیة ٣

  .مرجع سابق



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وقدرتنا غیر ذاتنا أو ھي ھي ؟ فكیف نستطیع أن نقول ،أنفسنا أن علمنا غیر ذاتنا

 ومحاولة الوقوف علي مثل ھذه الموضوعات ، إن عقولنا ضعیفة،ذلك في هللا

 الذي ال یستطیع إال إدراك بعض صفات الحقیقة ،لیست في متناول العقل البشري

           حقیقة أن الذات في وحدة مع الصفات أم ال ؟  فكیف نرید أن نصل إلي،فحسب

  

 ،أسماء هللا وصفاتھ ال دخل لإلنسان فیھا "محمود شلتوت "  .یقول د          

فھو أعلم بما یدل  ،ولیس للمسلم أن یناجي ربھ باسم أوصفة لم یضعھ هللا لنفسھ

 أو ،ریق قرآنھ وال ُیتلقي ذلك إال عنھ سبحانھ عن ط،علي ذاتھ وآثاره وصفاتھ

و� األسماء الحسني فادعوه بھا  " : قال تعالي،عن طریق إخبار الرسول القطعي

   ."وذروا الذین یلحدون في أسمائھ 

 والقرآن حینما أراد أن یرشد ،  كما أن ذات هللا ال توصف وال تدرك       

الدالة علي  كان ھدفھ الھدایة إلي معرفتھ تعالي بآثاره ،اإلنسان إلي هللا الخالق

 أو االتحاد أو الحلول ، وكمال جاللھ وجمالھ وتنزھھ عن المماثلة لخلق،صفاتھ

 ، وأوصد أمامھ باب التطلع إلي معرفة حقیقتھ وذاتھ تعالي،في شئ مما خلق

ذلكم هللا ربكم ال إلھ إال  : قال تعالي،وصرفھ عن محاولة التفكیر في ھذا الجانب

 كل شئ وكیل ال تدركھ األبصار وھو یدرك ھو خالق كل شئ فاعبدوه وھو علي

  ١ ."األبصار وھو اللطیف الخبیر 

  

 وقص علینا القرآن أن موسي علیھ السالم طلب من ربھ أن یریھ نفسھ          

لن تراني ولكن انظر إلي الجبل فإن استقر مكانھ فسوف  " : فقال لھ،لینظر إلیھ

فلما أفاق قال سبحانك سي صعقا  فلما تجلي ربھ للجبل جعلھ دكا وخر مو،تراني

  .    ٢" تبت إلیك وأنا أول المؤمنین 

 عقیدة من عقائد ،ومن ھنا كان العجز عن إدراك حقیقة الذات األقدس             

 الحقة عن الدخول اإللوھیةً وكان في الوقت نفسھ برھانا علي سمو ،اإلیمان با�

                                                           

  . "١٠٣ ،١٠٢" آیة / سورة األنعام ١
  . "١٤٢" آیة / سورة األعراف ٢



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٧
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 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
ًالذي ال یجد مجاال لتخطي ما وراء  ،في دائرة التفكیر العقلي المحدود بطبیعتھ

 وإلي ، وكان اإلرشاد إلي معرفتھ، وتجري فیھ مقارناتھ،الذي یتناولھالكون 

   ١.اإلیمان بوجوده من جانب النظر في آثاره

 وال یختصم ، وال یتماري فیھ فریقان،         وھذا مما ال یختلف علیھ عاقالن

 إلي بالمتكلمینیاالت العقل دفعت  لكن شطحات الفكر وخ،حولھ علماء المسلمین

 وال یستطیعون ، وال یعرفون حقیقتھا،جدل طویل حول مباحث ال یدركون كنھھا

 ھل الصفة عین ، فقد طرحوا تساؤالت ال یمكن أن یصلوا إلي حلھاً،لھا حال

 واختار الغزالي ،الذات أم ال ؟ أجاب المعتزلة والفالسفة بأن الصفة عین الذات

فما كان من المعتزلة إال أن شنعت علي  ،ال ھي الذات وال غیر الذات أنھا ،وأئمتھ

 النصارى وإذا كان ، ویلزمونھم القول بآلھة شتي،األشاعرة بأنھم یعددون القدماء

   فكیف بمن یقول بسبع صفات قدیمة مغایرة للذات اإللھیة ؟ ،قد كفروا بثالثة أقانیم

  

 جردوا الذات اإللھیة عن التأثیر ،طلة        رد مثبتو الصفات بأن المعتزلة مع

 ورأي .ً وخیاال ال وجود لھ،ً وجعلوھا وھما ال حقیقة لھا،في الكون والكائنات

المحققون من العلماء أن مسألة زیادة الصفات وعدم زیادتھا لیست من األصول 

 فال بأس في اعتقاد أحد الطرفین النفي ،التي یتعلق بھا تكفیر أحد الطرفین

    ٢.ت في ھذه المسألةواإلثبا

  

ً تحقیقا لقول الفالسفة بعینیة ٣" م  ١٥٢٢ – ه ٩٢٨""  الدواني"           وقد قدم

 ولما ، علم– بأن ذاتھ تعالي من حیث إنھ مبدأ النكشاف األشیاء علیھ ،الصفات

 وكذا الحال في القدرة .،ًكان مبدأ االنكشاف علي ذاتھ بذاتھ كان عالما بذاتھ

                                                           

دار / ٢٧ ،٢٦ ،٢٥ص / اإلس���الم عقی���دة وش���ریعة/ راج���ع اإلم���ام األكب���ر محم���ود ش���لتوت ١
   .الشروق

  . م١٩٩٨ –ه ١٤١٨/ دار االعتصام/ ١٢٦ص / اإللھیات/ راجع محمد سید أحمد المسیر ٢
 ، منطق�ي، وفقی�ھ وم�تكلم، وباح�ث، ق�اض،ھو محمد بن أسعد ال�صدیقي ال�دواني ج�الل ال�دین ٣

" ش�رح العقائ�د الع�ضدیة  " ،"حاش�یة عل�ي التجری�د : "  من أھ�م مؤلفات�ھ ،د من الفالسفةویع
مؤس���سة الرس���الة / ط أول���ي/ ١٢٦ص / ٣ج / معج���م الم���ؤلفین/ راج���ع عم���ر رض���ا كحال���ة

    . م١٩٩٣ – ھـ ١٤١٤/ بیروت



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
أن تكون الصفات  وھذه المرتبة أعلي من : قالوا.یرھا من الصفاتواإلرادة وغ

 ،ً فإنا مثال نحتاج في انكشاف األشیاء علینا إلي صفة مغایرة لنا،مغایرة للذات

 : ولذلك قیل. وھو تعالي ال یحتاج إلیھا بل بذاتھ تنكشف األشیاء علیھ،قائمة بنا

 أما المعتزلة فظاھر ،ھا وإثبات نتائجھا وغایات،محصول كالمھم نفي الصفات

    ١ .كالمھم أنھا عندھم من االعتبارات العقلیة التي ال وجود لھا في الخارج

 محمود قاسم ونحن نتفق معھ في الرأي أن المعتزلة انساقوا .یقول د           و

 وسلموا لخصومھم أن ھناك ،من حیث ال یشعرون إلي المماثلة بین هللا واإلنسان

 سوي أن غیروا ، إذ أنھم لم یفعلوا في الواقع،صوف والصفةًفارقا بین المو

ً فقالوا بأن � أحواال بدال من أن یقولوا إن لھ صفات،األسماء  وتغییر األسماء ،ً

 وعلي . إذا كانت تعبر عن شئ أو حقیقة واحدةً،والمصطلحات ال یغني شیئا

 وترجع ،بأنھم معطلةالرغم من أن المعتزلة لم ینكروا الصفات اإللھیة فقد اتھموا 

 ولم یحاولوا فھم السبب الذي دعاھم ،ھذه التھمة إلي أن خصومھم لم ینصفوھم

 أما األشاعرة فقد ماثلوا بین عالم الغیب .إلي التسویة بین الذات اإللھیة وصفاتھا

ًوعالم الشھادة فكما ال یجوز عقال أن توجد ذات اإلنسان إال إذا كان لھا صفات 

 كذلك ال یجوز في ، وتختلف كل صفة منھا عن األخرى،ایرة لھازائدة علیھا ومغ

 فالفارق بین .رأیھم أن توجد الذات اإللھیة دون صفات زائدة ومغایرة لھا

المعتزلة واألشاعرة  ھو الفارق بین قوم أرادوا التفرقة الفاصلة بین الذات اإللھیة 

ات اإلنسانیة فطبقوھا  وقوم لم یستطیعوا أن یتخلصوا من اإلعتبار،وذات اإلنسان

 وربما كان أولي بالفریقین أن یتركوا البحث في أمر صفات ،علي العالم اإللھي

 والحق في رأینا أن ،ً وأن یسلموا بھا تسلیما یرتضیھ العقل من دون شك،هللا

  ٢ًمذھب السلف كان أكثر حكمة وأھدي سبیال 

 من األمور التي ال ،تھ فإن معرفة حقیقة ذات هللا وصفاوبناء علي ذلك         

 ، كونھا فوق مستوي اإلدراك العقلي،یمكن الوصول فیھا إلي نتیجة مطلوبة

ورغم ذلك خاض المتكلمون والفالسفة في ھذا الموضوع وھم یعلمون أنھ ال 

 فالمعرفة ، وما ذلك إال ألن باب المعرفة مفتوح،یمكن ألحد بلوغ تلك المعرفة

ن ھذا البحث مقارنة  بین مفھوم الذات اإللھیة  ولذا كا.ممكنة واإلكتناه محال

                                                           

  ..١٢٦ ،١٢٦ص / المرجع السابق ١
   .٤٠/ ٣٩ص / حمود قاسم م.مقدمة د/ مناھج األدلة في عقائد الملة/ ابن رشد ٢



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 لتأخذ بأیدینا إلي ،والصفات عند كل من المعتزلة والفالسفة واإلمام الغزالي

   .معرفة هللا تعالي

 وھي أن هللا سبحانھ :        ولي كلمة أخیرة أحب أن أسجلھا في ھذا البحث

 كما جاء بذلك الكتاب،دوتعالي إنما كلف عباده بأن یعتقدوا أنھ عالم قادر مری

 ولم یكلفھم بما وراء ذلك مما خاض فیھ علماء العقائد من أنھ عالم بذاتھ ،المبین

 والدلیل علي ذلك أنھ لو جاء شخص واعتقد أن هللا ،أو بصفة زائدة علي ذاتھ

 فإننا ، قادر بذاتھ بدون أن یخطر ببالھ شئ مما تكلم فیھ علماء العقیدة،عالم بذاتھ

 وصحابتھ ، ویشھد بذلك أن النبي صلي هللا علیھ وسلم، بصحة إیمانھًنجزم قطعا

   .األبرار والتابعین لم یخوضوا في مثل ھذه المباحث

 ال یصح للباحث في مسائل الدین أن یطبق االعتبارات اإلنسانیة كما أنھ         

ة بین من ذلك بسبب المماثل وأن اإلسالم جاء لیطھر العقائد ،علي األمور اإللھیة

الخالق والمخلوق كما فعل الیھود أو بین المخلوق والخالق كما فعل النصارى لقد 

 ولكن أھل الجدل نسوا في حومة ١" لیس كمثلھ شئ " جاء القرآن بقولھ تعالي 

 فعالجوا صفات هللا كما لو كانت صفات ،لججھم أن یرجعوا إلي ھذه اآلیة

  ال ؟  وتساءلوا عن الصفات أھي ذاتھ أم ،إنسانیة

  

                                                           

  . "١١" آیة / سورة الشوري ١



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 

  النتائج

من خالل ما سبق عرضھ من آراء حول موضوع العالقة بین الذات      

 أن نستخلص النتائج نایمكن  ،عند المعتزلة والفالسفة  واإلمام الغزالي، والصفات

     :التالیة

ً إیمانا عفویا،بقي اإلیمان  في عھد الرسول صلي هللا علیھ وسلم -١ ً خالیا من ،ً

 واكتفي ، المتصلة بذات هللا وصفاتھ،اؤالت الفكریةالخوض في صعاب التس

 وبما وصفھ بھ ،الناس بما وصف هللا تعالي بھ نفسھ الكریمة في كتابھ العزیز

    .رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم

 ، أي أنھ قائم بنفسھ، لھ ذات، یتفق الجمیع علي أن هللا تعالي واجب الوجود -٢

 ثم اتفقوا ،ه غیر متوقف علي غیره ووجود،غیر محتاج إلي محل لیقوم فیھ

 وال یجوز أن یكون ، ال أول لوجودھا،علي أن ھذه الذات البد أن تكون قدیمة

 وال مفتقرة إلي غیرھا في ، فھي لیست ممكنة،ًوجودھا مستمدا من غیرھا

   ً. وھذا لیس فیھ نزاع أصال،الوجود

 ولكنھم ، بصیر، سمیع، قادر، علي أنھ تعالي عالم، المعتزلة والغزاليیتفق  -٣

 وھي العلم ،اختلفوا في أن صفاتھ تعالي التي ھي مأخذ اشتقاق ھذه األسماء

 ھل ھي غیره تعالي أو عینھ أو لیست عینھ وال ،والقدرة والسمع والبصر

  غیره ؟ 

ً وتنزیھھ تعالي انطالقا من قولھ ،اجتھد المعتزلة في تأكید وحدة هللا المطلقة -٤

 وتعدد ،ھذا جعلھم ینفون عنھ كل شوائب التشبیھ و،"لیس كمثلھ شئ " تعالي 

 وفي ھذا إنكار للنصرانیة القائلة ، فھو القدیم الذي ال قدیم سواه،الشركاء

 ، وروح القدس، واالبن،ب اآل:باشتراك األقانیم الثالثة في طبیعة واحدة

ا لكل مً وأیضا إنكار ،ًوأیضا في ھذا إنكار للدیانات الثنائیة التي تقول بإلھین

 فكل ھذه اإلدعاءات تتنافي مع حقیقة ، من تشبیھ وتجسیم،ادعتھ  المشبھة

 . وھذا أدي بھم إلي نفي الصفات،التوحید عند المعتزلة

 كانت نظرتھم في توحید هللا في غایة السمو :"أحمد أمین "                 یقول

حاربوا  و،أبدع تطبیق" لیس كمثلھ شئ  " : حیث طبقوا قولھ تعالي،والرفعة



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 فموقف المعتزلة كان بمثابة رد فعل لبعض ،األنظار الوضعیة مثل المجسمة

 ١ .العقائد في زمنھم

 ، وھي نفي إثبات الصفات حقیقة في الذات،أجمعت المعتزلة علي غایة واحدة -٧

:  فقالوا، ھو نفیھا صراحة: األول: وقد سلكوا في ذلك طریقین،ومتمیزة عنھا

 عالم بعلم وعلمھ :فقالوا ً، إثباتھا اسما ونفیھا فعال:اني والث،عالم بذاتھ ال بعلم

  .ً فكان األول متفقا مع الثاني في نفي الصفات، وھكذا في بقیة الصفات،ذاتھ

 ذھبوا إلي التوحید بین الذات ،كما ذھب المعتزلة إلي التنزیھ المطلق  -٨

ي  ذكرھا هللا ف، وھذا الوجود یتصف بصفات، فا� ذات ووجود،والصفات

 ویعتبر المعتزلة ، عالم كبیر قدیر سمیع بصیر، ووصف هللا بھا نفسھ،كتابھ

 فالمعتزلة ، وإنما ھي عین الذات اإللھیة،ھذه الصفات لیست زائدة علي الذات

 ، ولكنھم ینكرون قیامھا بالذات اإللھیة،ال تنكر الصفات كما یظن البعض

وكان التوحید بین ارى،  ًوذلك خوفا من الوقوع في الشرك الذي وقع فیھ النص

 وخصومھم یسمونھم .من ھذا المأزق طریقھم في الخروج ھوالذات والصفات 

وقد ترتب علي ھذا ،المعطلة أي عطلوا أن یكون للصفات وجود متمایز

  . مثل نفي رؤیة هللا تعالي،المذھب بعض المواقف العقدیة

ل سلطوا علیھا  ب، المعتزلة لم یقتنعوا باإلیمان بالصفات من غیر تفصیل -٨

 وأعطوا العقل حریتھ في ، وجرؤوا علي ما لم یجرؤ علیھ غیرھم،عقولھم

 ولكن حسب ، فخاضوا فیھا،البحث والنظر فیما یتعلق بالذات والصفات

 فتنكبوا ولم یصلوا إلي الحقیقة ،المعتزلة أنھم أرادوا التوحید في أقصي صوره

  .لحق في اإلسالمكاملة كما وصل إلیھا الغزالي وأئمتھ من أھل ا

 وكل موجود متمیز عن ،أما الفالسفة فقد ذھبوا كغیرھم إلي أن هللا موجود -٩

 وتوحیده یستدعي نفي الكثرة ، وأھم صفات هللا الوحدانیة،غیره بصفاتھ

 ولذلك نفى الفالسفة الصفات لتعارضھا مع مبدأ ،والتركیب والجسمیة عنھ

   .التوحید مثلھم مثل المعتزلة في ھذا الشأن

ً یقولون بدال من ذلك أنھ عاقل ومعقول  فإنھم،ورغم أنھم ینفون الكثرة عن هللا -٩

 كما أن ، وفساد ھذا القول جلي وواضح، وعالم ومعلوم وعلم،ولذیذ وملتذ ولذة

 وقد عدد اإلمام الغزالي شبھات كل من المعتزلة ،العقل یشھد بفساد قولھم

 .والفالسفة وبین وھنھا وضعفھا

                                                           

   .مرجع سابق.٧٣٧ص / ٣ج / ضحي اإلسالم/ راجع أحمد أمین ١



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 وھذا یدل علي ،الي لحجج الخصوم ودحضھا بحجج عقلیةاستیفاء الغز -١٠

 ثم انقلب ،وال عجب في ذلك فقد سبر أغوار علومھم ،سعة معرفتھ بالقوم

   .ًعلیھم مفندا شبھھم

 مع كل من المعتزلة والفالسفة فیما یخص العالقة بین اختالف الغزالي   -١١

وكل واحدة  ، حیث ذھب إلي أن صفات هللا عبارة عن معاني،الذات والصفات

 فھي من ، والقدرة غیر العلم،العلم غیر القدرة،من ھذه الصفات غیر األخرى

 ألن هللا شئ والسمع والبصر والعلم ، وھي غیر الذات،حیث المعني متعددة

 ولكنھا قائمة ،وھذه الصفات معاني قدیمة زائدة علي ذاتھ.والقدرة شئ آخر

   .ر ال أنھا مستقلة بعضھا عن البعض اآلخ،بالذات

 ، ومرید بإرادة، وحي بحیاة، وقادر بقدرة،  فا� عند الغزالي عالم بعلم          

 حیث أنھ ال ،ًوكان ذلك أھم ما خالف فیھ الغزالي كال من المعتزلة والفالسفة

فذھب الغزالي إلي ، وال لقادر إال أنھ ذو قدرة،معني لكلمة عالم إال أنھ ذوا علم

 ولكنھا ، أي أنھا لیست عین الذات،هللا تعاليأن ھذه الصفات قائمة بذات 

ال فرق  ، فھي قائمة بالذات زائدة علیھا وھذه الصفات أزلیة،لیست غیر الذات

 والغزالي في ذلك متأثر بجمیع من سبقھ .بین صفات الذات وصفات األفعال

   . وبخاصة اإلمام الجویني،من األشاعرة

 حیث أنھ ،والحشویة والمشبھة الغزالي یتوسط بین المعتزلة كان اإلمام  -١٢

 والتزم حدود ، وأثبت الصفات المعنویة � تعالي،رفض التشبیھ مثل المعتزلة

 العلم والقدرة ، ورد الصفات إلي سبع صفات قدیمة،السلف في التنزیھ

وقد ذھب إلي أن األسماء مشتقة من ھذه  ،واإلرادة والسمع والبصر والكالم

األسماء المشتقة من صفات أفعالھ كالخالق  وأما ،الصفات السبع األزلیة

   .والرازق فغیر أزلیة

 أن الغزالي وإن حصر الصفات في ھذه السبع إال أنھ لم : ونقول                 

 ، وذلك حتي ال یشتبھ علي الناس األمر،ًینكر شیئا من صفات األفعال

 ً،تضي مخلوقا بمعني أن فعل التخلیق یق،فیعتقدون قدم متعلقات صفات األفعال

   .وبالتالي نسبة القدم إلي المخلوق

ًأقوي من أفحم كال من " تھافت الفالسفة " َلقد كان اإلمام الغزالي بمؤلفھ  -١٣

 حیث ألجمھم بعنان ،المعتزلة والفالسفة في مسألة العالقة بین الذات والصفات



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
 لھ  وھو في مناقشاتھ معھم یعبر عن موقف علمي دقیق یشھد،من األدلة القویة

   .الحاضرین بأفضل مما شھد لھ بھ في الماضي

 تعد توقیفیة من جھة ما ،ذھب الغزالي إلي أن صفات هللا سبحانھ وتعالي -١٤

 غیر أنھا تعد توفیقیة من ناحیة ما یرجع منھا إلي ،یرجع منھا إلي األسماء

  . فیكون الصادق منھا مباح دون الكاذب،األوصاف

 في إطالق األسماء والصفات علي   بین المعتزلة واألشاعرةال خالف -١٥

 كما ال خالف بینھم في أنھ ال یجوز إطالق ، إذا ورد بذلك إذن من الشرع،هللا

 وإنما اختلفوا فیما لم یرد بھ .اسم أو وصف علي هللا ورد الشرع بالمنع فیھ

 ولم یكن إطالقھ علیھ مما یستحیل في ،ً وكان هللا موصوفا بمعناه،إذن أو منع

 . مثل السید والجواد،حقھ تعالي

ًوأخیرا یري الغزالي أنھ من المستحیل أن یكون االسم ھو المسمى من  -١٦

 إال أنھ أجاز القول بأن االسم ھو المسمي من حیث مفھوم االسم ،حیث الحقیقة

ً وھذا یعد مخالفا لما ذھب إلیھ جمیع أئمتھ من اعتبار االسم ھو ،ومدلولھ

یخالف قول المعتزلة بأن االسم ھو  كما أنھ ،وأنھ غیر التسمیةالمسمى 

    .التسمیة

 ،ً ومناقشتھا علمیا بما یفید،أسأل هللا أن أكون قد وفقت في عرض ھذه القضیة

 وصلي هللا علي نبینا محمد وعلي .ًوأن یوفقنا جمیعا للعلم النافع والعمل الصالح

      .آلھ وصحبھ أجمعین
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  املراجع

/ دار المعارف / یة منھج وتطبیق في الفلسفة اإلسالم/ إبراھیم مدكور  -١

  .مكتبة الدراسات الفلسفیة

/ محمد النجار ، حامد عبد القادر ، أحمد الزیات ، إبراھیم مصطفى  -٢

 .دار الدعوة القاھرة/ مجمع اللغة العربیة 

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  -٣

تحقیق أیمن نصر / ذھب العقد المذھب في طبقات حملة الم/ المصري 

 – ـ ھ١٤١٧/ دار الكتب العلمیة بیروت / ط أولي /  سید فھمي ،األزھر

  . م١٩٩٧

ط /  محمد العصالني .تحقیق د/ الفرقان بین الحق والباطل / ابن تیمیة  -٤

  .ـ ھ١٤٣٣/ ط أولي / الریاض / مركز ابن تیمیة / أولي 

مة في نقد مدارس علم مناھج األدلة في عقائد الملة مع مقد/ ابن رشد  -٥

مكتبة األنجلو / ط الثانیة / محمود قاسم . تقدیم وتحقیق د/ الكالم 

 .م١٩٦٤/ المصریة 

عیون المسائل مع شرح عیون الحكمة لإلمام فخر الدین / ابن سینا  -٦

  .ـ ھ١٤١٥/ مؤسسة الصادق للطباعة والنشر / الرازي 

/ شر والتوزیع دار غریب للطباعة والن/ حي بن یقظان / ابن طفیل  -٧

  .القاھرة

تحقیق دكتورة فوقیة / اإلبانة عن أصول الدیانة / أبو الحسن األشعري  -٨

/ القاھرة / جامعة عین شمس / دار األنصار/ ط أولى / حسین محمود 

 .م١٩٧٧ – ـھ١٣٩٧

تقدیم / اللمع في الرد على أھل الزیغ والبدع / أبو الحسن األشعري  -٩

 .م١٩٥٥/ مصر مطبعة / وتصحیح حموده غرابھ 

/ أبو الحسین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الخیاط المعتزلي  -١٠

/ مقدمة وتحقیق د نبرج / االنتصار والرد علي بن الراوندي الملحد 

 . م١٩٥٢ – ـھ١٣٤٤/ مطبعة دار الكتب المصریة بالقاھرة 
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وفیات األعیان / أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان  -١١

دار صادر بیروت / ط أولي / تحقیق إحسان عباس / الزمان وأنباء أبناء 

  . م١٩٧١/ 

/ أبو الفدا إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري الدمشقي  -١٢

مكتبة /  محمد زنھم محمد ،تحقیق أحمد عمر ھاشم/ طبقات الشافعیین 

  . م١٩٩٣ – ـ ھ١٤١٣/ الثقافة الدینیة 

تاریخ / لمعروف بابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا ا -١٣

دار الفكر للطباعة والنشر / تحقیق عمرو بن غرامھ العمروي / دمشق 

  . م١٩٩٥ – ـ ھ١٤١٥/ والتوزیع 

التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة من / أبو المظفر اإلسفرایني  -١٤

/ عالم الكتب / ط أولي / تحقیق كمال یوسف الحوت / الفرق الھالكین 

  . م١٩٨٣ – ـ ھ١٤٠٣

دار الثقافة للنشر / علم الكالم وبعض مشكالتھ / أبو الوفا التفتازاني  -١٥

  .والتوزیع

تحقیق / القسم األول / تھافت التھافت / أبو الولید محمد بن رشد  -١٦

  . م١٩٦٤/ دار المعارف / ط أولي / سلیمان دنیا 

 منتدى/ تفسیر ما بعد الطبیعة / أبو الولید محمد بن محمد بن رشد  -١٧

  .سور األزبكیة

اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال / أبو بكر محمد بن الطیب الباقالني  -١٨

المكتبة / ط الثانیة / تحقیق محمد زاھد الكوثري / یجوز الجھل بھ 

  .م٢٠٠٠-  ـ ھ١٤٢١/ دار التوفیق النموذجیة / األزھریة للتراث 

ألب تصحیح ونشر ا/ التمھید / أبو بكر محمد بن الطیب الباقالني  -١٩

منشورات / المكتبة الشرقیة بیروت / ریتشارد یوسف مكارثي الیسوعي 

  . م١٩٥٧/ جامعة الحكمة بغداد 

وضع حواشیھ عبد هللا / االقتصاد في االعتقاد / أبو حامد الغزالي  -٢٠

دار الكتب / منشورات محمد علي بیضون / ط أولي / محمد الخلیلي 

  .م ٢٠٠٤ – ـ ھ١٤٢٤/  لبنان –العلمیة بیروت 

/ المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى / أبو حامد الغزالي  -٢١

وطبعة أخري . لبنان–بیروت / دار المشرق / تحقیق فضلھ شماده 
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 وطبعة أخري تحقیق عبد .مكتبة القرآن/ بتحقیق محمد عثمان الخشت 

  . م١٩٨٧ – ـ ھ١٤٠٧/ قبرص / ط أولي / الوھاب الجابي 

ضمن مجموعة /  الطالبین وعمدة السالكین روضة/ أبو حامد الغزالي  -٢٢

 المكتبة التوفیقیة/ راجعھا وحققھا إبراھیم أمین / رسائل اإلمام الغزالي 

/ تحقیق وتعلیق موسى محمد علي / قواعد العقائد / أبو حامد الغزالي  -٢٣

  . م١٩٨٥ – ـ ھ١٤٠٥/ عالم الكتب / ط الثانیة 

 شرح نصیر الدین اإلشارات والتنبیھات مع/ أبو علي بن سینا  -٢٤

دار / ط الثالثة / القسم الثالث اإللھیات / تحقیق سلیمان دنیا /  الطوسي 

  .المعارف

أصول / أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد التمیمي البغدادي  -٢٥

منشورات محمد علي بیضون / تحقیق وتعلیق أحمد شمس الدین / الدین 

  . م٢٠٠٢ – ـھ١٤٢٣/ بنان  ل–دار الكتب العلمیة بیروت / ط أولي / 

الفرق /  أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد التمیمي البغدادي  -٢٦

دراسة وتحقیق محمد عثمان / بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منھم 

 .مكتبة ابن سینا / الخشت 

تقدیم وتعلیق ألبیر / آراء أھل المدینة الفاضلة / أبو نصر الفارابي  -٢٧

 –بیروت / المطبعة الكاثولیكیة / دار المشرق / ثانیة ط ال/ نصري نادر 

  . م١٩٨٦/ لبنان 

عیون المسائل في المنطق ومبادئ الفلسفة القدیمة / أبو نصر الفارابي  -٢٨

/ مطبعة دار المعارف العثمانیة / ط أولي / ضمن كتاب رسائل فلسفیة / 

  .ـ ھ١٣٤٩

ضمن / فصوص الحكم مع شرح نصوص الحكم / أبو نصر الفارابي  -٢٩

مطبعة / ط أولى / كتاب المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي 

  .م١٩٠٧ – ـھ١٣٢٥/ السعادة 

/ كتاب السیاسة المدنیة الملقب بمبادئ الموجودات / أبو نصر الفارابي  -٣٠

/  لبنان –بیروت / المطبعة الكاثولیكیة / تحقیق فوزي متري نجار 

  .وزارة التراث القومي والثقافة

/ رسائل الكندي الفلسفیة القسم األول / ب بن إسحاق الكندي أبو یعقو -٣١

/ دار الفكر العربي / ط الثانیة / تحقیق وتقدیم محمد عبد الھادي أبو ریده 
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/ وطبعة مكتبة االعتماد / ة القاھر/ مكتبة الخانجي / لجنة التألیف 

  . م١٩٥٠ – ـھ١٣٦٩

الملل / لشھرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكریم  بن أبي بكر أحمد ا -٣٢

/ ط أولي / بیروت / دار المعرفة / تحقیق عبد األمیر مھنا / والنحل 

/ دار المعرفة / ط الثانیة /  وطبعة أخري تحقیق سید كیالني ،ـ ھ١٤١٠

  .ـ ھ١٣٦٥

/ مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة / ضحى اإلسالم / أحمد أمین  -٣٣

 .ط السابعة /  وطبعة مكتبة النھضة المصریة.م١٩٣٣ -ـھ١٣٥١

/ ط أولي / الكالم والفلسفة عند الخوارج والمعتزلة / أحمد علي زھرة  -٣٤

  . م٢٠٠٤/ نینوي للدراسات والنشر والتوزیع 

دراسة فلسفیة آلراء الفرق " في علم الكالم / أحمد محمود صبحي  -٣٥

/ دار النھضة العربیة / ط الخامسة " / اإلسالمیة في أصول الدین 

  .م ١٩٨٥ – ـ ھ١٤٠٥

/ ط أولى / معجم اللغة العربیة المعاصرة /أحمد مختار عبد الحمید  -٣٦

 .م٢٠٠٨ – ـھ١٤٢٩/عالم الكتب 

دراسة نصیة / قواعد العقائد في التوحید / اإلمام أبو حامد الغزالي  -٣٧

دار الحدیث للنشر / ط الثانیة / للدكتور محمد عقیل بن علي المھدلي 

  .والتوزیع القاھرة

الفصل /  علي بن أحمد المعروف بابن حزم األندلسي اإلمام أبو محمد -٣٨

دار إحیاء التراث / تحقیق یوسف البقاعي / في الملل واألھواء والنحل 

  لبنان –بیروت / العربي 

مقاالت اإلسالمیین / اإلمام أبي الحسن علي بن إسماعیل األشعري  -٣٩

دار النشر كالوس شقارتس / تصحیح ھلموت ریتر / واختالف المصلین 

 وطبعة أخري بتحقیق محمد محي .م٢٠٠٠ – ه ١٤٢٦/ برلین / فرالغ

 – ـ ھ١٣٦٩/ مكتبة النھضة المصریة / ط أولي / الدین عبد الحمید 

  . م١٩٥٠

/ اإلمام أبي الحسین محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي  -٤٠

 قدم لھ وعلق علیھ  محمد زاھد/ التنبیھ والرد علي أھل األھواء والبدع 

  .مكتبة المثني ومكتبة المعارف/  م ١٩٦٨ –ه ١٣٨٨/ الحسن الكوثري 

  .دار الشروق/ اإلسالم عقیدة وشریعة / اإلمام األكبر محمود شلتوت  -٤١
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  / تحقیق وتقدیم سلیمان دنیا / تھافت الفالسفة / اإلمام الغزالي  -٤٢

  . م١٩٧٢ – ـ ھ١٣٩٢/ دار المعارف /  وط الثامنة ،ط السادسة

طبقات الشافعیة الكبرى /  عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي تاج الدین -٤٣

دار / ط الثانیة /  عبد الفتاح محمد الحلو ،تحقیق محمود محمد الطناحي/ 

  .ـھ١٤١٢ھجر للطباعة والنشر والتوزیع 

منھاج السنة النبویة في نقد / تقي الدین أبو العباس بن محمد بن تیمیة  -٤٤

منشورات / ط أولي / محمد رشاد سالم تحقیق / كالم الشیعة القدریة 

  . م١٩٨٦ – ـ ھ١٤٠٦/ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

/ تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي المقریزي  -٤٥

/ دار الكتب العلمیة / ط أولي / المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار 

دار / ط أولي / خلیل المنصور  وطبعة أخري وضع ھوامشھا . ه١٤١٠

  . م١٩٩٨ – ـ ھ١٤١٨/ الكتب العلمیة بیروت لبنان 

دار الكتاب اللبناني / نشأة األشعریة وتطورھا / جالل محمد موسي  -٤٦

  . م١٩٨٢/ بیروت 

سرح العیون في شرح رسالة ابن / جمال الدین ابن نباتھ المصري  -٤٧

  .لعربيدارا لفكر ا/ تحقیق أبو الفضل إبراھیم / زیدون 

مؤسسة / ط أولي / تاریخ الجھمیة والمعتزلة / جمال الدین القاسمي  -٤٨

  . م١٩٧٩ – ـھ١٣٩٩/ الرسالة 

  .م١٩٨٢/ دار الكتاب اللبناني / المعجم الفلسفي / جمیل صلیبا  -٤٩

دار / الشركة العالمیة للكتاب / تاریخ الفلسفة العربیة / جمیل صلیبا  -٥٠

 . م١٩٨٩/  العربیة الدار اإلفریقیة/ الكتاب العالمي 

/ بقلم عبد الحلیم محمود / المنقذ من الضالل / حجة اإلسالم الغزالي   -٥١

  . م١٩٦٢/ مكتبة األنجلو المصریة / ط الثالثة 

دار / مختارات في نصوص الفلسفة اإلسالمیة / حربي عباس عطیتوا  -٥٢

  . م١٩٩٤/ المعرفة الجامعیة 

القسم / العربیة اإلسالمیة النزعات المادیة في الفلسفة / حسین مروة  -٥٣

 م ١٩٧٨ط / الثاني 

الفلسفة العربیة " تاریخ الفلسفة العربیة /   خلیل الجر ،حنا الفاخوري -٥٤

  . م١٩٩٣/ دار الجیل بیروت  / ط الثالثة " / في الشرق والغرب 
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مشكلة الصراع بین الفلسفة والدین من الغزالي وابن / رضا سعادة  -٥٥

/ دار الفكر اللبناني / ولي ط أ/ اده رشد إلي الطوسي والخواجة ز

  .م١٩٩٠

  . ه١٤١٠/ ط المؤسسة العربیة بیروت / المعتزلة /  زھدي جارهللا  -٥٦

التوقیف علي مھمات التعریف / زین الدین محمد عبد الرؤف المناوي  -٥٧

  . م١٩٩٠ – ـ ھ١٤١٠/ عالم الكتب / ط أولي / 

تحقیق أحمد حجازي / شرح العقائد النفسیة  / سعد الدین التفتازاني  -٥٨

  . م١٩٨٧ - ـ ھ١٤٠٧/ مكتبة الكلیات األزھریة / ط أولي / السقا 

موقف المتكلمین من االستدالل بنصوص الكتاب / سلیمان الفص  -٥٩

  .دار العاصمة للنشر والتوزیع/ والسنة 

سمش الدین أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن القیم  -٦٠

رتبھ وضبطھ محمد عبد / رب العالمین أعالم الموقعین عن / الجوزیة 

 – ـ ھ١٤١٧/  لبنان –بیروت / دار الكتب العلمیة / السالم إبراھیم 

  . م١٩٩٦

السید الشریف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني  -٦١

منشورات / وضع حواشیھ وفھارسھ محمد باسل / التعریفات / الحنفي 

 لبنان –بیروت / ر الكتب العلمیة دا/ ط الثانیة / محمد علي بیضون 

/  وطبعة أخري بتحقیق محمد صدیق المنشاوي ،م٢٠٠٠ – ـھ١٤٢٤

  .دار الفضیلة

شرح المواقف للقاضي / السید الشریف علي بن محمد الجرجاني  -٦٢

  .دار الكتب العلمیة/ عضد الدین عبد الرحمن اإلیجي 

ة تبصرة العوام في معرف/ سید مرتضي بن داعي حسني رازي  -٦٣

/ طھران / مطبعة مجلس / بال تصحیح عباس إق/ مقاالت األنام 

  .ـھ١٣١٣

تحقیق أحمد / أبكار األفكار في أصول الدین / سیف الدین اآلمدي  -٦٤

/ مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة / ط الثانیة / محمد المھدي 

  . م٢٠٠٤ –ـ  ھ١٤٢٤/ مركز تحقیق التراث 

لمبین في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمین ا/ سیف الدین اآلمدي  -٦٥

/ مكتبة وھبة / ط الثانیة / تحقیق وتقدیم حسن محمود الشافعي / 

  . م١٩٩٣ – ـھ١٤١٣



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
أمالي / الشریف المرتضي علي بن الحسین الموسوي العلوي  -٦٦

/ تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم / المرتضي غرر الفوائد ودرر القالئد 

 ـھ١٣٧٣/ دار إحیاء الكتب العربیة / ط أولي / لعطیة  مروان ا.مكتبة د

  . م١٩٥٤ –

األھالي للطباعة / ط أولي / المعتزلة والفكر الحر / عادل العوا  -٦٧

  .والنشر

دار / ط الثانیة / المنھج النقدي في فلسفة ابن رشد / عاطف العراقي  -٦٨

  . م١٩٨٤/ المعارف 

دار / ط الرابعة / فیل المیتافیزیقا في فلسفة ابن ط/ عاطف العراقي  -٦٩

  . م١٩٨٥/ المعارف 

ط / تحقیق فیصل بدیر عون / األصول الخمسة / عبد الجبار الھمذاني  -٧٠

  . م١٩٩٨/ مطبوعات جامعة الكویت / أولي 

تعلیق اإلمام أحمد بن / شرح األصول الخمسة / عبد الجبار بن أحمد  -٧١

/  ط الثالثة /حققھ وقدم لھ عبد الكریم عثمان / الحسین بن أبي ھاشم 

  . م١٩٩٦ ـ ھ١٤١٦/ مكتبة وھبة 

بیروت / دار العلم للمالیین / مذاھب اإلسالمیین / عبد الرحمن بدوي  -٧٢

 /١٩٩٧  

المؤسسة العربیة / ط أولي / موسوعة الفلسفة / عبد الرحمن بدوي  -٧٣

  . م١٩٨٤/ للنشر والتوزیع 

 تحقیق /الفرق بین الفرق / عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي  -٧٤

 – ـ ھ١٤١٦/ صیدا بیروت / المكتبة العصریة / محي الدین عبد الحمید 

  . م١٩٩٥

حرره وصححھ / نھایة اإلقدام في علم الكالم / عبد الكریم الشھرستاني  -٧٥

  .الفرد جیوم

اإلرشاد إلي قواطع / عبد الملك الجویني إمام الحرمین أبو المعالي  -٧٦

 وعلي عبد ،د یوسف موسيتحقیق محم/ األدلة في أصول االعتقاد 

/ جامعة األزھر للنشر والتوزیع / مكتبة الخانجي / المنعم عبد الحمید 

  . م١٩٥٠ – ـ ھ١٣٦٩



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
الشامل في أصول الدین / عبد الملك الجویني إمام الحرمین أبو المعالي  -٧٧

/  فیصل بدیر عون ، سھیر محمد مختار،تحقیق علي سامي النشار/ 

 . أصول الدینمكتبة علم/ منشأة المعارف 

لمع األدلة في قواعد / عبد الملك الجویني إمام الحرمین أبو المعالي  -٧٨

/  فوقیة حسین محمود .تقدیم وتحقیق د/ عقائد أھل السنة والجماعة 

 – ـ ھ١٤٠٧/ عالم الكتب / ط الثانیة / مراجعة محمود الخضیري 

  .م١٩٨٧

  .شرقیةالمطبعة ال/ المقدمة / العالمة عبد الرحمن بن خلدون  -٧٩

دار / ط التاسعة / سالم نشأة الفكر الفلسفي في اإل/ علي سامي النشار  -٨٠

 المعارف

مؤسسة الرسالة بیروت / ط أولي / معجم المؤلفین / عمر رضا كحالة  -٨١

  . م١٩٩٣ – ـھ١٤١٤/ 

/ مكتبة الرشد  / ط الرابعة /المعتزلة وأصولھم الخمسة / عواد المعتق  -٨٢

  .ـ ھ١٤٢١/ الریاض 

محصل أفكار المتقدمین / ن محمد بن عمر الخطیب الرازي فخر الدی -٨٣

تلخیص نصیر الدین / والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین 

 مكتبة الكلیات األزھریة/ مراجعة طھ عبد الرؤف سعد / الطوسي 

دار الثقافة للنشر / الفلسفة اإلسالمیة في المشرق / فیصل بدیر عون  -٨٤

  .م١٩٨٠/ والتوزیع القاھرة 

تقدیم وتحقیق أحمد / كتاب الكندي إلي المعتصم با� في الفلسفة األولي  -٨٥

 – ـھ١٣٦٧/ دار إحیاء الكتب العربیة / ط أولي / فؤاد األھواني 

  .م١٩٦٨

الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب / مانع بن حماد الجھني  -٨٦

اعة والنشر دار الندوة العالمیة للطب/ ط الثالثة / واألحزاب المعاصرة 

 .والتوزیع

دار / ط أولي / المعتزلة تكوین العقل العربي / محمد إبراھیم الفیومي   -٨٧

  .ـھ١٤٢٣/ القاھرة / الفكر العربي 

/ المعتزلة تكوین العقل العربي أعالم وأفكار / محمد إبراھیم الفیومي  -٨٨

  . م٢٠٠٢ – ـ ھ١٤٢٣/ دار الفكر العربي / ط أولي 



 
 
 

    

 
 

 

 

٥٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد 
 حقيقة التوحيد بني الذات والصفات عند املعتزلة والفالسفة وموقف الغزايل منهم 

 
تحقیق / تمھید األوائل وتلخیص الدالئل / ني محمد بن الطیب الباقال -٨٩

  .ـ ھ١٤٠٧/ مؤسسة الكتب الثقافیة / عماد الدین أحمد حیدر 

القواعد المثلي في صفات هللا وأسمائھ / محمد بن صالح بن عثیمین  -٩٠

مؤسسة / ط الثانیة / تحقیق أشرف عبد المقصود عبد الرحیم / الحسنى 

  . م١٩٩٤ – ـ ھ١٤١٤السنة 

ط / وأقسامھا .   تعریفھا.الصفات اإللھیة/ ة علي التمیمي محمد خلیف -٩١

  . م٢٠٠٢ – ـ ھ١٤٢٢/ أضواء السلف / أولي 

 – ـ ھ١٤١٨/ دار االعتصام / اإللھیات / محمد سید أحمد المسیر  -٩٢

  . م١٩٩٨

/ ط الرابعة / ثورة العقل في الفلسفة العربیة / محمد عاطف العراقي  -٩٣

 .م١٩٧٨/ دار المعارف 

ط / دراسات في مذاھب فالسفة المشرق / ف العراقي محمد عاط -٩٤

 . م١٩٧٣دار المعارف / الثالثة 

إبراھیم بن سیار النظام وآراؤه الكالمیة / محمد عبد الھادي أبو ریدة  -٩٥

  .لجنة التألیف والترجمة والنشر/ والفلسفیة 

لجنة التألیف / تمھید لتاریخ الفلسفة اإلسالمیة / مصطفي عبد الرازق  -٩٦

  . م القاھرة١٩٤٤ – ـ ھ١٣٦٣/ مة والنشر والترج

الھیئة العامة لشئون المطابع / مجمع اللغة العربیة /المعجم الفلسفي  -٩٧

  . م١٩٨٣ – ـ ھ١٤٠٣/ األمیریة 

دار الثقافة / دراسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالمیة / یحي ھویدي  -٩٨

  .للطباعة والنشر

  

      


