


 لكمة شكر 

عرتاف بأ ىل امفضل.ءو من اموضااي احلس نة الا من حسن آ داب املر  

ىل آ ساتذة قسم امفلسفة جبامعة عبد امحليد بن انديس مبس تغامن عىل وجو      وعليو آ تقدم خبامص امشكر ا 

 يف مسار حيايت ادلراس ية عىل وجو امعموم ،عىل ما قَدموه يل من مساعداتعلّمين اخلطوص .ولك آ س تاذ 

اّيي يف جنّة امنّعمي مع امطاحلني  وهطاحئ وتوجهيات ،وآ سأ ل هللا عَز وجَل آ ن جيازهيم عىل ذكل ،وآ ن جيمعيم وا 

 وال برار .



   

2إهداء                                                

 بسم هللا الّرحمان الّرحٌم 
 

   أهدي ثمرة جهدي إلى من قال فٌهما المولى غّز وجل :
 

 }وال تقل لهما أّف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرٌما{
. 

 أمً وأبً الذان تعبا من أجلً حفضهما هللا وأطال فً عمرهما .
 

كّل بإسمه. األعّزاءإلً إخوتً   
 

معة وخارجها.إلى زمالئً فً الجا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كمال 
 
 
 



 إهذاء

مشة جهذي إلى مه لال هللا فٍهما.                                                  أهذي ث  

             {  صغٍشا سحمهما كما سبٍاوًاولل سب لهما جىاح الزل مه الشحمت   خفضوا}

 إلى الزي إستمامت حٍاتً بفضل أول حشف تعلمته إلى غاٌت مستىاي الذساسً الحالً. 

. بإتضان و أخالق . أبً العضٌض حفظه هللافجعلىً بتىفٍك مه هللا أسمىا فً المجتمع   

لصغش بأمان ولى على حساب حٍاتها التً أومضت حٍاتً و مىز ا.ـ إلى سمض العطف والحىان 

طال هللا فً عمشها بالخٍش والبشكت.                                                    أمً العضٌضة أ  

                                . ـ إلى إخىتً األعضاء جمع هللا بٍىىا فً الخٍش وطاعت هللا عض وجل

                        ـ إلى صوجتً العضٌضة حفظها هللا مه كل شش.                                   

       مم  اتً.بع  ذ خٍ  ش ص  ذلت جاسٌ  ت ف  ً حٍ  اتً و عله  ا هللاج ـ   إل  ى فل  زة كب  ذي الحتحىت  ت  حفص  ت 

وس         عت له         م راكشت         ً ول         م ٌ         زكشهم للم         ً.                                            ه ك         ل م         ـ          إل         ى        

     

 ـ بلفضٍل مشاد ـ
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 أ

 :ةـــالمقدم

ادئ ادلنطق ؛ حيث سامهت وبشكل يقوم اخلطاب األخالقي اإلسالمي على مناقشة األخالق وفق مب

إمناء اإلرتباط والثوابت الّتارخية والثقافية واحلضارية للجماعة اإلسالمية كسلوك وممارسة . وكان كلذىذا  عملي يف

على عاتق مفكرين وعلماء إسالم على مر العصور ،السيما العصر العباسي الذي شهد اختالفات إعتقادية 

موعة من ادلفكرين مستعملٌن يف ذلك احلنكة شفة اإلهنيار ، لو ال فطنة جموعقائدية حىت كاد اجملتمع أنذاك على 

ة يف فلسفتو يتطرق إىل عدّ الفكرية والعقل السليم ، نذكر منهم أيب الغزايل الذي خاض تقريبا يف شىت العلوم ،

هتافت '' ،''القسطاس ادلستقيم'' ،''ظرحمك النّ '' ،''معيار العلم''فاتو مواضيع منها ادلنطق واألخالق يف مؤلّ 

فنجد الفكر اإلسالمي متمثال يف الفلسفة  ،"اجلويين"أستاذه  رشادإو  كان الفضل يف تعليمو  ''،.اخل..الفالسفة

حيث ساىم ''ىيبالعصر الذّ '' اسياألشاعرة يف العصر العبّ و  ة كادلعتزلة دت يف الفرق الكالميّ ة اليت جتسّ اإلسالميّ 

فهو كرس جزءا من حياتو يف إدراك ادلعىن  ،طق مناقشة موضو  األخالق وادلنيف و أشعريإمام الفالسفة ذو توجّ 

ي من الكتاب ) القرآن ة يف جوىرهتا أرعيّ العمل باستنباط األحكام الشّ ادلعىن ال يدرك إال بالعلم و  األخالقي فهذا

العمل فضيلتٌن وطريقٌن حنو فالعلم و '' اللادلنقض من الضّ ين و إحياء علوم الدّ ''ىذا ما نراه يف كتابو الكرمي ( و 

فس باألخالق عالقة النّ  دد قال أنّ يف ىذا الصّ و  ،و على صواببدوهنا ال يشعر اإلنسان بأنّ ة و عادة األخرويّ السّ 

ة باهلل ىي سبال للمعرفة احلقيقيّ ة عنده ذات طابع صويف و أيضا احملبّ  ،لوك األخالقير يف السّ فس تؤثّ ة فالنّ عالقة قويّ 

فالعقيدة عنده ىي  ،لون بالوجدان والعرفان ال بالربىانيصل إليها األوّ مٌن فة ال ادلتكلّ ىي سبيل ادلتصوّ وصفاتو و 

 .فس وادلروءة (النّ  ،مًن ) القلبالضّ و ا تقوم اجلوىر ة خالصة ألهنّ وحيد إسالميّ عقيدة التّ 

 .ةريعة اإلسالميّ أصول الشّ ادلنطق و أ من ة عند األشاعرة ىي جزء ال يتجزّ معظم ىذه القضايا الفقهيّ 

 :''.ةالغزاليّ األخالق 
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 ب

ر فلقد تأثّ  ،(التقليدي ،وريالصّ  ،الشكلي ،منطق التصورات واحلدودلمنطق األرسطي )ل "الغزايل"كيف نظر _ 

دلنطق ال يوثق هًنة : " من ال يعرف اىذا استنادا إىل مقولتو الشّ ة و دافع عنو بشدّ بادلنطق األرسطي و  "الغزايل"

 ة.ادلنطق األرسطي بقواعده يف دراسة ادلسائل الفقهيّ من ىنا استخدم كبار األشاعرة بعلمو " و 

ة الفكر كان من عقل حركيّ   "الغزايل"عنا على شكل سؤال : ىل فعال افو بناءا على ىذا كان د

كثرة )يرى الغزايل يف الفكر اإلسالميأّن ىناك ،نقض الفكر اإلسالمي من ادلغالطات؟أاإلسالمي؟ أم ىو من 

عوبات اليت واجهتنا ا خبصوص الصّ أمّ  ،و ليس ىناك منهج واحد( إشارة على أنّ يف العملائج ة النتّ ادلناىج و قلّ 

 ، ،العاّلمةة هبذا ادلصادر اخلاصّ  أنّو مل تتوفر لديناإضافة إىل ذلك  معقدة نوعا ماةعمل جند القراءات الفكريّ  فكلّ 

إمتثلنا نا قد يف األخًن نرجو أنّ و  ،يينالدّ ي و لفكر اارخيي و قاش التّ استهلك أكثر من ذي موقع من النّ  "الغزايل"ر ففكّ 

  العمل ادلتواضع. يف ىذاللّتوفيق 
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 .الفصـل األول: في فلسـفة أبي حـامد الـغزالي

   مقدمة.

 ضبط المفاهٌم: المنطق، األخالق. األول: المبحث

 نبذة تارٌخٌة عن أبً حامد الؽزالً. :الثاني المبحث

ٌ   الثالث: المبحث  ة، فكرة الشك(.فلسفة الؽزالً )العقل والدٌن، فكرة السبب
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 م: ـاهيـط المفـضب -(1

عن دائرة الحدود والتصورات التً تمثل تارٌخ  ال ٌخرج كل تفكٌر فلسفً ق:ـالمنط -أ

البشرٌة على وجه األرض من شعوب العالم بشكل عام والشعوب اإلسالمٌة على وجه 

صاالت وخطابات تدفع بالمجتمع إلى الخصوص، وهذا التفكٌر الفلسفً الذي بفضله تحدث ات  

مً الذي ٌحمل فً تصوراته معانً الشر والخٌر، وٌوجه التقدم. ال سٌما التفكٌر اإلسال

الفكر إلى التدبر فً العالم بشتى األسئلة التً تصل به فً األخٌر إلى الحقٌقة التً هً فً 

باهلل عز وجل. وهذا التصور هو تصور منطقً، والمنطق فً الفكر  االتصالاألخٌر 

ها الٌونانٌة، وقد تكون فارسٌة، أساإلسالمً منبعه ٌتفرع من عدة حضارات سابقة: على ر

 زرادشتفٌة...الخ.

نطق حٌث لقد كان الفضل للفالسفة الٌونان )أفالطون وأرسطو( فً البراعة فً علم الم -

هو آلة بها ٌقع الفصل والتمٌٌز ؼانون الحٌاة وٌعرفونه أن ه: ) ٌعتبرون أن المنطق هو أور

ٌُعتقد وما ٌق ال: هو خٌر أو شر، فٌما ٌفعل، وبٌنما ٌقال: بٌن ما ٌقال: هو حق أو باطل فٌما 

 .1هو صدق أو كذب، فٌما ٌطلق باللسان وبٌنما ٌقال: هو حسن أو قبٌح بالفعل(

ٌأتً العهد العباسً حجة اإلسالم والفٌلسوؾ أبً حامد الؽزالً لٌرى أن المنطق هو آلة  -

ثبت الحق فً حقٌقته مخفٌة فً نفس البشر مرتبطة بذاتٌة اإلنسان تسعى إلى العمل على ت

التً قذفها هللا تعالى فً أنفس البشر، حٌث أن النور اإللهً مواضعه عقلٌة، فالمنطق عند 

الؽزالً ) هو صناعة أدوٌة تمٌز بٌن الصدق والكذب فً األقوال، والحق والباطل فً 

 .2االعتقادات والخٌر والشر(

على الدٌن وٌعتبره العمود الفقري للحٌاة المستقٌمة، ذلك الن الدٌن  أبو حامد الؽزالً ٌعتمد -

اإلسالمً ٌحمل فً طٌاته التربٌة. وٌشتمل على العلوم، على رأسها الفقه وأصول 

الفقه...الخ. وهنا ٌدخل فً المسائل المنطقٌة التً بها نفهم النص القرآنً وتأوٌله داخل حٌز 

 تعلٌم العلم الحق والعمل الحق، والعلم الحق هو إنما هو  الشرع الذي نقصد به: 

                                       
مكتبة  -(موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب )سلسلة موسوعات المصطلحات العربٌة اإلسالمٌة -جٌرار جٌهامً -1

 .857، ص1998، 1ط لبنان، ناشرون، لبنان،

.857سه، صالمرجع نف - 2  
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وسائل الموجودات على ماهً علٌه، وبخاصة الشرٌعة منها، معرفة هللا تبارك وتعالى 

امتثال األفعال التً تفٌد ومعرفة السعادة األخروٌة والشقاء األخروي، والعمل الحق هو 

'' العلم العملً'' أجدهما أفعال السعادة، وتجنب األفعال التً تفٌد الشقاء هً التً تسمى 

ظاهرة بدنٌة، والعلم بهذه هو الذي ٌسمى '' الفقه'' والقسم الثانً أفعاله نفسانٌة مثل الشكر 

 .  1والصبر وؼٌر ذلك من األخالق التً دعا إلٌها الشرع أو نهى عنها

إن المعتزلة ترى الدراسات اإلسالمٌة أنها خطاب بل جوهر الخطاب، وهذا الرأي ٌتبناه  -

فٌما  فالمنطق أبو حامد الؽزالً وٌدافع عنه وٌحٌد برأٌه ضد مناقضٌه وٌعتبره منطًقا 

إنما ٌعطً قوانٌن تشترك فٌها ألفاظ األمم، وٌأخذ من حٌث  األلفاظمن قوانٌن ٌعطً 

ً شًء مما ٌخص ألفاظ أمة ما، بل ٌوصً أن ٌأخذ ما ٌحتاج إلٌه من وال ٌنظر فمشتركة، 

ذلك عن أهل العلم بذلك 
2. 

إن المنطق فً نظر الؽزالً هو فكرة ٌونانٌة محضة، ألبسه المفكرٌن العرب الزي  -

العالمٌن الداخلً والخارجً، ذلك الن القرآن اإلسالمً، واستعملوا فً النص الدٌنً لنفهم 

ن وجود هللا وعظمته فً خلقه، فالمنطق عند الؽزالً هو جزء ال ٌتجزأ من آٌات الكرٌم ٌبٌ

 ألن هقذؾ المنطق فً جسم اإلنسان هللا فً جسم اإلنسان الذي خلقه، فاهلل عز  وجل  

 هذه مفاد  ضروريوعلٌه هو قصد ضروري مثله فً جسد البشر مثل الحواس الخمس، 

إن مثال كان التخٌل وحده هو المبدأ للشوق سمً ذلك الفعل جزافا، ولم  فٌما معناها العبارة

ٌسمى عبثا، وإن كان تخٌل مع طبٌعة مثل التنفس، سمً ذلك الفعل قصد ضرورٌا أو 

ا  ًٌ طبٌع
3

ا نصل إلى أن الشرٌعة اإلسالمٌة جاءت لتجمع كل ما أتت به باقً هذ من. 

  الق.األدٌان من خٌر وتمنع ماهو ؼٌر موافق لألخ

ادها وعلمائها فً علم المنطق مع أرسطو  - الذي لما نعود ؼلى الحضارة الٌونانٌة مع رو 

ٌرى أن المنطق هو آلة استقراء تدعو إلى أسلوب التفاضل، ٌقابل هذا فً الحضارة 

 اإلسالمٌة ودٌننا الحنٌؾ السنة النبوٌة الشرٌفة، حٌث إذا كان المنطق األرسطً ٌدعو إلى 

                                       
.834المرجع نفسه، ص - 1  
.856ص المرجع نفسه، - 2  
.826ص المرجع نفسه، - 3  
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تمثلنا أن  وبٌن ربهم أي إذا إن السنة تدعوا التفاضل بٌن العباد فٌما بٌنهم المفاضلة، ف

الفعل قصد، فالذي ٌتمثل القصد هو الضرورة فً الفضٌلة سلوك ذا معنى أي من وراء 

الحركة حٌث إن كل قاصد أولى بالقاصد من ال وجود عنه وإال فهو هدر
. فمنذ الوهلة 1

ٌ د الخلق صل ى هللا علٌه وسل م حمل  األولى ونقطة االنطالق للدٌن الحنٌؾ الذي جاء به س

ئلته األولى مع بالنسبة بالتدرٌج من أرسطو فً أسمعه معنى األخالق بمفهومها الحقٌقً. ف

محم د صل ى هللا علٌه وسل م الذي ٌكرر السؤال ولكن بتفكٌر أعلى من التفكٌر  للخلق إلى

من خالل  م ال ٌنطق عن الهو حٌث ٌتدبر فً آٌات هللاصل ى هللا علٌه وسل   باعتبارهاإلنسانً 

 الكون، ٌأتً أبو حامد الؽزالً لٌثبت دور العقل فً إدراك العالم الخارجً.

ا تتمثل بعضها فً الفقه  - ٌرى أبو حامد الؽزالً أن القرآن الكرٌم ٌحمل لؽة ذكٌة جد 

سالمً جمع بٌن الدٌن اإلالفقه، تشٌر إلى ذات اإلنسان فً كل األحوال، هذا أن  وأصول

، ومكان تواجدها، فمعٌارهم فً السٌر كلهم هو فقه العادات اختالفها الطوائؾ مهما كان

والعبارات والمعامالت، فهناك تبادل بٌنهم الن مصدر هذه العلوم كلها هو الشرح الذي هو 

درجة، حٌث وحً إلهً، وٌرى الؽزالً فً مقابل هذا، فقه الوقائع الذي ٌتفوق من المنطق ب

ٌعتبر منطق الشرٌعة اإلسالمٌة. وٌتمثل فً صفة الحق الذي هو خاصٌة إلهٌة. والحق هو 

المعٌار األساسً فً حٌاة اإلنسان، ألن فٌه تربٌة حسنة، وإخالص فً العمل، وعدل فً 

 ن  و  نه  وت   وؾ  رُ ع  م  الب   ون  رُ أمُ ، ت  اس  لن  ل   ت  ج  ر  خ  أُ  ة  م  أُ  ٌر  خ   م  تُ ن  الحكم، مصداقا لقوله تعالى: } كُ 

 م  هُ ر  ث  ك  ، وأ  ون  نُ م  ؤ  المُ  م  هُ ن  م   م  هُ ل   ٌر  خ   ان  لك   اب  ت  الك   لُ أه   ن  آم   باهلل، ولو   ون  نُ أم  . وت  ر  نك  المُ عن  

 .2{ ون  قُ اس  الف  

لقد وضع الؽزالً للمنطق أهمٌة كبرى فً أسلوب التفكٌر بشكل عام باعتباره مٌزانا عقلٌا  -

عند القٌاس فً إدراك صواب وخطأ بعض األمور، فالمنطق عند الؽزالً ٌمكن اللجوء إلٌه 

 هذا فً اإلسالم الفالسفة مع ٌختلؾ وهو ما كثر فٌه الصواب. وندر فٌه الخطأ. 

ٌخرجان عن المعنى والقصد، لذلك فهو ٌؤكد  اصطالحأورده من من جهة ما  الموضوع

                                       
.626موسوعة المصطلحات الفلسفٌة عند العرب، ص - 1  
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على أن من أهداؾ المنطق فً تهذٌب طرق االستدالل، وٌحتاج إلٌه الباحث فً مباحثه 

العقلٌة، ألن األفكار تفسد إن لم ترتكز إلى المنطق 
1. 

والمقاصد ''. فهو ٌؤكد وٌكرر  –فهو ٌذكر نفس الفكرة فً كتابٌه '' تهافت الفالسفة  -

ذلك ما  المنطق فً هذٌن الكتابٌن، بنفس الفكرة واالتجاه، وكان هذا قصًدا منه ال عفواً 

أن الؽزالً كان أضمر نقًدا للمنطق تراجًعا كما ٌبدو أمام بدٌهٌاته، وعدم  ٌجعلنا نعتقد

 .  2خلل فٌه كما تصوراستطاعته النفاذ إلى 

لؽزالً جمع بٌن العدٌد من العلوم، ألنه كان سابقا لعصره، حٌث كان من هذا ٌظهر أن ا

متعطشا للبحث والتعرؾ على كل شًء، وقد ازدوج فً شخصٌته ذلك باعتبار فٌلسوؾ 

بشتى أنواع المعرفة، وصوفٌا لٌصل إلى التذوق الباطنً الذي مصدر ٌنبوعه القلب الذي 

  . ٌكون فٌه هنا اتصال مباشر مع المولى عز  وجل  

لما كان المفهوم األساسً لمعنى كلمة األخالق ٌرتبط دائما بالحٌاة الٌومٌة الق: ـاألخ -ب

ال سٌما العصر بٌن الٌونانً واإلسالمً، ففً الفلسفة الٌونانٌة عصر،  أيللبشر. وهذا فً 

وفً الفلسفة اإلسالمٌة عند أبً حامد الؽزالً ٌترجمها فً فكر أفالطون درسوا األخالق 

دائما فً حٌرة لمعنى كلمة أخالق، ٌأتً الؽزالً  الفضٌلة، واإلنسان كال من العصرٌنإلى 

لق، فالُخلُق بضم الخاء ٌعنً  لٌبٌن مبادئ األخالق، وٌفرق بٌن مصطلحً الُخلُق والخ 

لق أي صورة الفرد الباطنة أي ما ٌفكر وما ٌراه باطنٌا حٌث هو  تصرؾ خفً، وكلمة خ 

لق والُخلقالصورة الظاهرة أمام ال ٌُقال فاُلن  عبارتان مستعملتان  واقع. فالخ  مًعا، ولتلك 

لق الصورة الظاهرة  لق أي حسن الباطن والظاهر، فالمراد بالخ  وبالُخلق حسن الُخلق والخ 

الصورة الباطنة وذلك بأن اإلنسان مركب جسد مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركتٌن 

صورة إما قبٌحة، وإما جمٌلة. فالنفس المدركة بالبصٌرة بالبصٌرة، ولكل واحد منهما هٌئة و

أعظم قدًرا من الجسد المدرك بالبصر
3.  
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فإنه بالضرورة ٌفسر األخالق من جانب دٌنً  ما دام العال مة أبو حامد الؽزالً صوفٌا. -

فً   عز  وجل  خلق البشر وبعث ُخلُق  حٌث، فهً عنده تفسٌر لما هٌأت القرآن الكرٌم. وهللا

 نفسٌتهم، ذلك ألن النفس هً المحرك األساسً ألخالق اإلنسان داخل جسدهم. حٌث ٌقول: 

   الُخلق عبارة عن هٌئة النفس راسخة. عنها تصدر األفعال بسهولة، وٌسر من ؼٌر

بحٌث تصدر عنها األفعال الجمٌلة المحمودة عقال حاجة إلى فكر ورؤٌة. فإن كانت الهٌئة 

وإن كان الصادر عنها األفعال القبٌحة سمٌت الهٌئة الهٌئة خلقا حسنا. وشرًعا سمٌت تلك 

 التً هً المصدر خلقا سٌئا 
1. 

من هنا نستخلص أن أبو حامد الؽزالً ٌفهم أن األخالق هو دراسة باطنٌة لذاتٌة اإلنسان،  -

 وهو ٌبرهن بهذه الفكرة على وحداته وقدرة هللا عز  وجل .

إلى أن األخالق عند الؽزالً هً شًء مبعوث فً نفسٌة البشر، تحٌلنا هذه الخالصة  -

أن اإلنسان ٌمتلك القدرة على القٌام بالخٌر أو الشر، دون قٌادة خارجٌة أي إكراه من حٌث 

أن اإلنسان ٌمتلك القدرة على القٌام بالخٌر أو الشر، دون قٌادة خارجٌة أي إكراه من إنسان 

ه عن قصد منه. فاألخالق عنده تصدر هكذا، أي بعفوٌة آخر، بل ٌكون الفعل الذي ٌقوم ب

 تامة من ذات اإلنسان.

لو نرجع إلى الفكر الٌونانً فنجد الؽزالً ٌقترب إلى أرسطو فً فكرة األخالق فهً  -

 مسألة حٌاة فٌها الخٌر والشر، والحب والكراهٌة وتدخل فً قضاٌا االستدالل واالستنباط.

الفرق فً شطط مذاهب الحلولٌة ووحدة الوجود  الروحانً العلم بالمقابل ٌخب    

والمناقصة األخالقٌة، وتجد محاولة التوفٌق هذه، التً كان لها أثر حاسم فً حٌاة اإلسالم 

الالحقة، خٌر انعكاس لها فً ''إحٌاء علوم الدٌن'' ذلك السفر الكبٌر فً علوم الكالم والفقه 

عند الؽزالً إلى الؽرب هو كلمة أخالقً الذي ٌنم  والتصوؾ واألخالق، بٌد أن أقرب ما

عن رفاهة إنسانٌة كبرى وعن توازن ٌتضوع بعطر المحبة 
2. 

أن  معظم فكر الؽزالً من فلسفة وأخالق ومنطق هو فكر ال ٌخرج عن الدٌن  ال ٌؽٌب عن ا -

 أرسطواإلسالمً بل كل تفكٌره. لكن فً فكرة األخالق هً موجودة فً السابق فً فلسفة 
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لؽة التواصل وحسن التعبٌر وإدراك المقاصد فً أصلح المسائل،  األخٌرحٌث ٌعتبرها هذا 

''السٌاسة والشعر'' والفكرة توؼلت إلى العالم العربً،  -ألرسطوفً كتاب  –فكرة الصالح 

القرآن الحنٌؾ لٌمسك العصا من الوسط فً األخالق وٌظهر هذا فً سورة العادٌات  ٌأتً

ٌ  الع  الى: }و  فً قوله تع  ه  ب   ن  ر  ث  أ  ف   (3)ا حً ب  صُ  ات  ٌر  ؽ  المُ ف   (2)دحا ق   ات  ٌ  ور  المُ ف  ( 1) احً ب  ض   ات  اد

َ  و   (6) ود  نُ ك  ل   ه  ب  ر  ل   ان  س  ن  اإل   ن  إ  ( 5)ا عً م  جً  ه  ب   ن  ط  س  و  ف   (4) اعً ق  ن   َ  و  ( 7) ٌد  ه  ش  ل   ك  ل  ذ   لى  ع   هُ إن   هُ إن 

{(8) ٌدُ د  ش  ل   ر  ٌ  الخ   ب  حُ ل  
1 . 

ٌ دنا محم د صل ى هللا  - إن مصطلح األخالق وجد قبل الؽزالً. وذلك ورد مع بعثة الرسالة لس

سول صل ى هللا علٌه وسل م:   إن ما بعثت ألتمم  علٌه وسل م: ففً الحدٌث الش رٌؾ ٌقول الر 

 مكارم األخالق
ب وكان كذلك فً الٌونان هذا المصطلح مع أرسطو حتى كان له كتا  2

 ، وعند ابن مسكوٌه كتابا فً صناعة تهذٌب األخالق.األخالقفً 

فهو ال ٌجد المفهوم كما ورد فً  وعلم األخالق ٌفهمه الؽزالً على نطاق الشرع، 

شرح طرائق السلوك، وفقا لما سنته  وإن ما ٌفهم من علم األخالق الفلسفة الٌونانٌة. 

نحوهم الفقهاء، ولعلم األخالق فٌما ٌرٌد الشرٌعة السمحاء. ورسمه الصوفٌة، ومن نحا 

ٌه على صفات القلب، وحٌنا ٌسمٌه  أسماء متعددة، فهو تارة علم طرٌقة اآلخرة وأخرى ٌسم 

ا أخالق األبرار أسرار معامالت الدٌن، وربما سم 
3 .  

فً أحد مؤلفاته المشهورة '' إحٌاء علوم الدٌن'' فاألخالق عنده هو  ونجد هذا قد ورد -

ٌض النفس على حسب ما تراه الشرٌعة اإلسالمٌة، فما ٌوفقها من قول وعمل فهو خٌر، ترو

 وما دون ذلك فهو شر.

قوة التفكٌر، قوة وفً كتابه ''المٌزان '' ٌعرؾ الخلق بأنه إصالح القوى الثالث:  

 وبتشهدلخلق الحسن بفعل ما ٌكره البرئ الشهوة، وقوة الؽضب، فً تعرٌؾ آخر لمصطلح ا
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 الجنة بالمكاره، وُحفت  النار بالشهوات فت  حُ  ٌث الشرٌؾ بالحد
: } ٌة الكرٌمةوباآل. 1

رٌّ ل ُكم   هو  ش  ًئا و   ٌ بُّوا ش  ى أ ن  ُتح  س  ع  ر  ل ُكم  و   ٌ ُهو  خ  ًئا و   ٌ ُهوا ش  ر  ك  ى أن  ت  س  ع     .2{ و 

فالخلق عند الؽزالً ال ٌقصد به القدرة على التمٌٌز الجمٌل والقبٌح وال فعل الجمٌل  

الشًء، فهذه صورة باطنٌة والقبٌح. ولكن هو حالة النفس أثناء استعدادها، للفعل أو انقطاع 

 مادام أنها مرتبطة بالنفس. 

سل واألنبٌاء - فهم ال ٌحتاجون إلى  ٌرى الؽزالً مرة أن من الناس ٌولد متخلقا، أمثال الر 

  ً ؼفر له ما تربٌة فهم بالفطرة متخلقون، وذلك فً القرآن الكرٌم شواهد  عدٌدة على أن النب

تقدم وما تأخر من ذنبه، ومرة أخرى ٌرى فً ذلك التخل ق، أي حمل النفس على األعمال 

ارم التً ٌقتضٌها الخلق المطلوب، فٌجب تروٌض النفس على ما ٌرؼب المرء فٌه من مك

 األخالق.

تحدث عالقة عجٌبة بٌن القلب والجوارح  أنوٌرى الؽزالً لكسب الخلق وجب  

إال ٌفٌض أثرها على الجوارح حتى ال تتحرك  القلب كل صفة تظهر فً وٌقول فً ذلك: 

 على وفقها ال محالة. وكل فعل ٌجري على الجوارح فإنه قد ٌرتفع منه أثر إلى 

لكسب األخالق هو تلك العالقة القائمة بٌن القلب  األساسً الشرط هذاوٌعنً ب، 3 القلب

والجوارح. فمثال إذا أراد المرء أن ٌصٌر مفسرا فعلٌه أن ٌتعاطى بما ٌصؾ به المفسرون 

من سماع القرآن الكرٌم وتفسٌره، وعدم النظر إلى المحرمات، الذهاب إلى مجالس العلم 

بما عملته جوارحه بعد تكلٌفها وبهذا تنعطؾ منه وبحكم تكرار هذه األفعال ٌتعلق القلب 

ٌ ته.  صفة المفسرٌن على قلبه، فٌصٌر كذلك فً نفس

 

 

 

 

    غزالي:ـامد الـو حـاة أبـن حيـاريخية عـذة تـنب -(2

                                       
الحدٌث الشرٌؾ. - 1  
.216اآلٌة  -سورة البقرة - 2  
.152ص -الؽزالًاألخالق عند  -زكً مبارك - 3  



 الفصل األول                                                              في فلسفة أبي حامد الغزالي
 

تنجب المجتمعات أفرادا ٌحملون تقالٌدها وعاداتها، وٌعبرون عن ثقافتها إذ ٌتأث رون بنفس  -

لكن من هؤالء من هو متمرد على قوانٌن مجتمعه فٌعمل على تؽٌٌر المؤث رات االجتماعٌة؛ 

ا واضحا لمستقبل األجٌال القادمة، فالعصور مسار الحٌاة فً عصره محقق بذلك تؽٌٌر

أنجبت علماء ومفكرٌن والمجتمع العباسً أحد هذه المجتمعات إذ انتشر فٌه ما ٌسمى 

فاء سوى باالسم ال تصل قدرتهم إلى السلطة بالترؾ. كما أن الخلفاء العب اسٌون لم ٌكونا خل

وهم الذٌن ٌمثلون الطبقة المفكرة. شموع  الفعلٌة شًء، مما أثار علماء وفالسفة ذلك العصر

ٌظهر نورها معلنا حربا عن الظالم. ومن بٌنهم العال مة ''أبو حامد الؽزالً''، وهو من قال 

 والباطن فٌه عنه بعض العلماء الجامعٌٌن بٌن العلم الظاهر 

  ًلكان الؽزال  ً ً  بعد النب لو كان نب
1. 

 ومعارضٌهالذٌن خلدتهم اإلنسانٌة بشهادة مناصرٌه  ولقد كان الؽزالً أحد المفكرٌن 

القدامى والمحدثٌن. فقد أراد لمجتمعه أن ٌكون أفضل مما كان علٌه وكان له ما أراد. وعمل 

 من أجل تجدٌد مستقبل أجٌال أمته المقبلة.

جاء الؽزالً فً عصر كان طابعه األساسً التطرؾ فً الفكر والجموح فً الخٌال.  -

إلى تدمٌر والخٌال إلى فرقة والترؾ إلى تفسخ  واإلسراؾ فً البذخ والترؾ فانقلب التفكٌر

وانحالل 
2.  

ومن تعددت الفرق واالتجاهات بٌن دٌنً وسٌاسً وفكري. فكل من هب ودب  ادعى القلم  -

والكتابة. ونشب صراع فكري لم ٌعهده المسلمون وال اإلنسانٌة، وكان للفلسفة العامة 

ٌ ًت  أفكار  بمثابتها الماورائٌة ٌد فً ذلك. وطؽى علم الكالم والجدل على عقول العامة، وُؼط

ة هذه  رجال الدٌن بأقنعة أخرجتهم من صرحهم الذي عرؾ تؽٌٌرا ملحوظا وسط ضج 

  االختالفات الفكرٌة.

ولٌس من الؽرٌب أن تشهد كتبه ومؤلفاته التهابا فكرٌا واضحا عاش وتسب  فً أجواء  -

ملتهبة هً األخرى كما أن ه ال عجب أن تدوم أعماله إلى اآلن خادمة ظروؾ كل عصر وال 

  عجب أن تكون لشخصٌته الؽذاة تلك القوة الفكرٌة.
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ه هو وشقٌقه أحمد. وقد توفً تعلٌمم ٌمنعهم من كان الؽزالً من أسرة فقٌرة لكن فقرهم ل -

ٌ مه  والدهما وهما ما ٌزاالن طفلٌن فكفلهما شٌخ مدة انتهت لما انتهى المبلػ المالً الذي ق

 والدهما له قبل وفاته لتعلٌمهما.

وظروؾ هذا الطفل لم تمنعه من مزاولة ومواصلة دراسته، بل شد  رحاله إلى بلدته  -

ها لٌفهم وٌحفظ ما جمعه من علم، وفقه على ٌد الشٌخ ''طوس'' وبقً فٌها ثالث سنوات خ ص 

'' الرذكانً'' . ثم ؼادر طوس إلى نٌسابور وهنا تتلمذ على ٌد اإلمام الجوٌنً الذي كان 

حجة عصره فً الكالم والجدل. مما مك ن الؽزالً من علوم عصره. إذ تفوق تفوقا واضحا 

ٌ ته الصؽٌرة.  ٌ ر مالمح شخص ء وفقهاء اعتبرهم مثله األعلى. ولكن فقد تعرؾ على علماؼ

سرعان ما كشفت معامالتهم وسلوكاتهم ادعاءاتهم. فشك فً علمهم وأخالقهم ألنه بتاتا لم 

بعلومهم فً مهب الرٌح. فقد الثقة فً كل شًء.  وإٌمانهٌطابق أعمالهم وذهب احترامه لهم 

ق  والطرق وق د عبر من ذلك بوصفه هذه لكنه اكتشؾ أنه أمام واقع مرٌر ٌصؾ تباٌن الف ر 

البلوغ، وقد أتقت عنفوانً شبابً منذ راهقت  أزل ولم المرحلة الجدٌدة من حٌاته قائال: 

العمٌق؛ وأخوض ؼمرته خوض الجسور ال السن اآلن على الخمسٌن اقتحم لجة هذا البحر 

خوض الجبان الجذور وأتوؼل فً كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم كل ورطة 

وأتفحص عقٌدة كل فرقة. وأكشؾ أسرار مذهب كل طائفة 
1. 

الذي ٌطالب تارًكا ورائه روح التقلٌد باحثا عن ما ٌروي به فمأل فكره انطلق الؽزالً  -

ة، حقٌقة  ٌنٌر بها واقع تلك األمة، فجادل الملل وطاول كل الشٌع والبدع وكل مجادالته وبشد 

تلك التً دخلت فً الفكر اإلسالمً واإلنسانً قاطبة ال ٌزال أثرها إلى اآلن. إال  أن  ما آل 

 لٌه الؽزالً لم ٌزده انشؽاالً وحٌرة، ألنه ٌراه بعٌدا عن الحقٌقة التً ٌصبو إلٌها.

بعد وجهة كل من ابتؽى العلم. ذهب وهو ٌحلم بفوزه وتقدٌره فقرر الذهاب إلى  

وتعٌٌنه معلًما من أكابر معلمً عصره. وبٌنما هو مدفون وسط هذه المؽرٌات، أفاق، 

ً  مبتؽاه وهدفه مثلما فعل سابقوه من العلماء الذٌن تخلى هو بنفسه  واكتشؾ فجأة أن ه نس

تخلٌه عن التدرٌس  قد نتج عن ذلكلهذا السبب. فوحد نفسه فً صراع ذاتً. وعنهم 

واإلفتاء. وقد أصٌب بشلل حركً. وامتنح عن الكالم والطعام فترة زادت عن ستة أشهر 
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ر لنا العال مة اإلمام الؽزالً عزمه هذا  وقد استؽلها فً تأمل  ذاته ومعرفته اآلخرٌن. وصو 

بٌن تجاذب شهوات الدنٌا ودواعً اآلخرة قرًٌبا من سنة أخٌرا جاء  فلم أزل أتردد قائال: 

وجاوز األمر حد االختبار إلى االضطرار وقد أقفل هللا على لسانً حتى أعتقل دور العمل: 

عن التدرٌس 
1 . 

وبعد هذا التأزم الذي الزمه وصل إلى حل أرضاه وهو تركه لهذه الحٌاة المؽرٌة  

صلة الكفاح الذي ٌبتؽٌه. وهو الالوقوؾ بالمجتمعات اإلسالمٌة والخروج من بؽداد لموا

 وتوثٌق العلوم لألجٌال القادمة.

وذهب الؽزالً بعٌدا عن بؽداد وملذاتها متجها إلى طوس مثلما ألفالطون قبله صقلٌه لمثل  -

هذه األسباب. فً رحلة دامت عشرة أعوام، وجهته إلى كل من دمشق ومكة وبٌت المقدس 

)أحٌاء علوم الدٌن( الذي ة واإلسكندرٌة واستطاع أن ٌكتب أشهر وأهم مؤلفاته والمدٌن

ٌصور مدعا عمق أفكاره وتأمالته عن اإلنسان والدٌن والدنٌا والحٌاة والعلم واإلٌمان. وقد 

جعلت منه هذه الرحلة واثًقا من نفسه ومن علمه وقد أثرت فً تارٌخ اإلنسانٌة برمتها. 

ئٌسً فً تخلٌه عن واعتز بها إذ اعتبره ا أجمل ما ٌشؽله ذلك اإلؼراء عنها ولعله السبب الر 

ي روحه  إلى نور العلم.  الضمانةالتدرٌس للمرة الثانٌة، إذ تمكن هذه المرة من أن ٌرو 

وأكمل ما تبقى من أٌامه فً جو هذه الحٌاة الجدٌدة وكرسها للتدرٌس الذي ألحته علٌه الدولة 

هـ 515وتعلٌم الحدٌث ومجالسة العلماء إلى أن وافته المنٌة سنة  إلحاًحا شدًٌدا. والتصوؾ

م.1111سنة   

هذه حٌاة الؽزالً وذاك عصره فهو شخصٌة اهتزت لها اإلنسانٌة عامة واإلسالمٌة  

 خاصة وال ٌزل نورها ٌشع إلى ٌومنا هذا.

وبٌن مناصر ومعارض تقلبت أفكاره وما جاء به من علم ككل عالم فمنهم من أفراد  

فً الشكر والتقدٌر ومنهم من أحؾ فً التقدٌر والتقٌٌم لكن ما مٌزه أن خصومه ٌقرون قبل 

وقد قال عنه هنري  عظٌما فً تارٌخ الفكر اإلسالمً إقرار أنصاره أنه ٌمثل علما 

قصة تأثٌر الؽزالً الزالت لم تكتب بعدا ... ولكن الؽزالً ( '' إن H. Laoustالوست )
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الذي عرؾ خصوما كما عرؾ معجبٌن ظل حاضرا حتى أٌامنا هذه حٌث أن كثٌرا من 

 بدون حل إلىالمشاكل التً شؽلته الزالت تحتفظ بصورة مخٌفة بأهمٌتها 

الٌوم''  
1.  

 التنقلالتً قضاها فً  العشرعن التألٌؾ والكتابة فً السنوات  ''الؽزالً''ولم ٌتوقؾ  -

أهم ما ٌوحدها هو الفكر والعبادة. تنطلق كلها من أفكاره وقد تجسدت فً عدد ضخم. 

الؽزالً الذي تمثل فً الفكرة الدٌنٌة، وقد اختلؾ الباحثون القدامى والمعاصرٌن فً عدد 

، فً الطبقان ما ٌقارب ستٌن كتاباً  ''السبكً''ذكر  هذه الكتب وفً أسمائها ونسبتها إلٌه. وقد

كما ذكر ''الزبٌدي'' فً إتحاؾ السادة ما ٌقارب من ثمانٌن كتاًبا وٌعتبر ''موٌٌس موبٌٌج'' 

د عناوٌنها فذكر  ن آثار ''الؽزالً'' تدوًٌنا دقًٌقا. وعد  ل من دو  عنوانا. قد نسبت إلى  389أو 

ع السحر والعلوم الخفٌة وهذا ما نفاه الدكتور '' عبد اإلمام الؽزالً كتباً حملت مواضٌ

 كتاًبا هو  من أل فها حق اً. 69الرحمان بدوي'' كما وضع كتًبا عم مؤل فاته ووجد أن 

ٌ اد'' من إ إعداد قائمة لمؤلفات   كما اجتهد كل من الدكتور ''جمٌل صلبٌا'' و''كامل ع

مطبوع ومخطوط ومفقود. ولم ٌضمنا كتابا ورسالة منها ماهو  228''الؽزالً''. ضمت 

 عملهما هذه الكتب المشكوك فً نسبتها إلٌه.

 عبد الحلٌم محمود '' لقد أل ؾ اإلمام الؽزالً عشرات الكتب ... منها فً  ٌقول الدكتور

الفقه ... ومنها فً علم الكالم ... ومنها فً الفلسفة ... ومنها فً التصوؾ ... بٌد أننا إذا 

فه وما أل ؾ فً أثنائها. فإننا  تصفحنا مؤلفات اإلمام الؽزالً سواء منها ما أل ؾ قبل فترة تصو 

د شخصٌته ومنهجه واتجاهه ثالثة؛ وهً نجد أن  أه ها فً نظر الباحث الذي ٌرٌد أن ٌحد  م 

فضالً عن ذلك تعتبر فً نظرنا أهم كتبه على اإلطالق 
2. 

ٌ ة الفٌلسوفة.   وحتى لم ٌألؾ الؽزالً ؼٌرها لظل الشخصٌة الكبٌرة العظٌمة. الشخص

هر. ولكن عند تألٌفها لها حم ل كنٌة اإلمام صاحب النور المشع  على الد 
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  ي:ـغزالـة الـلسفـف -(3

درس الؽزالً الفلسفة واطلع علٌها وعلى منتهى علومها فً أقل من سنتٌن. فوجد فٌها  -

وربما هذا هو السبب الذي دفع الؽزالً إلى تألٌؾ الؽرائب والعجائب التً لم ٌرض عنها. 

الؽزالً على الفالسفة  أحد أشهر كتبه وهو '' تهافت الفالسفة ''. الذي مث ل ثورة من

ة، قد ٌخطأ فً تقدٌرها الكثٌرٌن. فقد  ومواقفهم الفلسفٌة. وهنا ٌجب اإلشارة إلى نقطة مهم 

ٌعتقد البعض أن الؽزالً هاجم الفلسفة وانتقدها والحقٌقة ؼٌر ذلك ألن ''أبو حامد الؽزالً'' 

متناقض مع نفسه ألنه هو هاجم وانتقد الفالسفة وأرائهم الفلسفٌة ولٌس الفلسفة. وإال  كان 

وقد ألفه كما ٌقول فً  اآلخر كتب فً الفلسفة وأحسن مثال هو كتاب '' تهافت الفالسفة '' 

ًنا تهافت عقٌدتهم وتناقض كلمتهم فٌما ٌتعل ق   ٌ اً على الفالسفة القدماء. مب مقدمته ''رد 

باإللهٌات؛ وكاشًفا من ؼوائل مذهبهم وعوراته، التً هً على التحقٌق مضاحك العقالء 

وعبرة عند األذكٌاء 
1. 

د الؽزالً فً كتابه هذا عشرٌن مسألة ووضع - فٌها تناقض الفالسفة. وهً تدور  وقد عد 

حول ثالثة مواضٌع أولها العالم وثانٌها هللا وثالثها النفس. وهذه المسائل التً ذكرها الؽزالً 

ٌ ات؛ فهً تخدش بتعالٌم الدٌن وتشكل خطًرا علة العقٌدة  مستنبطة من اإللهٌات والطبٌع

ٌ ة.  اإلسالم

سفة عند قولهم ٌقدم العالم. فقد تناقض ففً المسألة األولى كما أشرنا أبطل قول الفال 

ٌ ة إلى أن وصلوا إلى رأي واحد وهو الذي ناقضهم  جملة من الفالسفة حول هذه القض

 .  -قدم العالم  -الؽزالً فٌه 

ة فً آراء بعض الفالسفة إذ ورد أن '' أفالطون '' قال أن  العالم  - وقد ظهرت حاالت شاذ 

ن ومحدث. وقد أشار '' جالٌن ما ٌعتقده جالٌنوس  فً كتابه ) ... وس '' فً آخر عمرهمكو 

ا( أن ه ال ٌمكن له أن ٌعرؾ أهو قدٌم أو محدث، وهذا إلستحصاء هذه المسألة. ولكن  ًٌ رأ

إلى أدل ة عدة، اقتصر العال مة أبو حامد  استندواذهب جمٌع الفالسفة إلى أنه قدٌم. وقد 

ل هذه  علىالؽزالً فً كتابه '' تهافت الفالسفة ''  ع  فً النفس على حد قوله وأو  مال ُه وق 

قولهم ٌستحٌل صدور حادث من قدٌم مطلًقا. ألن إذا فرضنا القدٌم ولم ٌصدر منه  األدل ة 
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جح. بل كان وجود العالم ممكًنا إمكانا  العالم مثالً. فإن ما لم ٌصدر ألن ه لم ٌكن للوجود مر 

ا أن ٌتج ً  صرفا. فإذا حدث ذلك لم ٌخل. إم  د مرجح أو لم ٌتجدد. فإن لم ٌتجدد  مرجح، بق د 

د مرجح فمن محدث ذلك المرجح؟  العالم على اإلمكان الصرؾ. كما كان قبل ذلك. وإن تجد 

ولم حدث اآلن ولم ٌحدث من قبل؟ والسؤال فً حدوث المرجح قائم 
1. 

اه  - لٌل وتصد  اثنٌن. فأقر  أن ه من من وجهٌن  باالعتراضوقد رد  '' الؽزالً '' عن هذا الد 

هو حادث بمشٌئة قدٌمة. ومنعهم لذلك  الجائز أن ٌصدر حادث من قدٌم. إذ وجد أن  العالم

بقولهم أن عجز المشٌئة اإللهٌة عن تخصٌص األوقات المتماثلة والمتساوٌة ألحداث العالم، 

ماثلوا إنما هو قول مرفوض. وقد رفضه لوجهٌن هو اآلخر أولهما أنه ال ٌجدر بهم أن ٌ

. ثانٌها أن اإلرادة صفة تستطٌع أن تفصل المتشابهات. باإلرادة البشرٌة اإلرادة اإللهٌة

مه '' أبو حامد الؽزالً '' لٌفند دلٌلهم هو إنكارهم لصدور الحادث عن  والوجه الثانً الذي قد 

ى ؼٌر شهدته ألسنتهم فقط. فقد استحال تسلسل العلل إلقدٌم إنما هو إنكار شكلً وهذا ما ال

فإن قٌل لنا دلٌل على استحالة تسلسل العلل إلى ؼٌر النهاٌة دون تسلسل ما سواها  نهاٌة 

عً. أعنً ثبوت عل ة للعالم واجبة بدتها تقرٌره، أن موجودات العالم. لو  بل على أصل المد 

كان بعضها علة لبعض إلى ؼٌر النهاٌة. لحصلت سلسلة من الممكنات ؼٌر متناهٌة وهو 

م المحال ٌستلز
2.  

ٌ ة ال ٌجب أن تنتهً بٌن الموجودات فلو كان من تلك  - فالمالزمة األولى واضحة. إذ أن  العل

ٌ ة. فالمحتاج إلى العل ة ممكن حتماً.  الموجودات ما هو بؽٌر حاجة للعلة النتهت العل

والمالزمة الثانٌة، هو أن مجموع تلك السلسلة ممكنة فهً تمث ل مجموعة من العلل 

 والمعلوالت ومن الواجب الجمع بٌنهما.

 والشًء ؼبر المركب ٌحتاج إلى جمع أجزائه وما دامت العلة موجودة مستقل ة. -

م  '' الؽزالً ''  - جل إذا تلف ظ بطالق زوجته، ولم  فً قوله: مثاالً فً ذلك وقد قد  فإن الر 

ر أن تحصل بعده. ألن ه جعل الل فظ عل ة للحكم بالوضع  ٌحص البٌنونة فً الحال، لم ٌتصو 

ة. أو بدخول الدار فال  واالصطالح. فلم ٌعقل تأخر المعلول. إال  أن ٌعل ق الطالق بمجًء العد 
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دة وعند دخول الدار فإن ه جعله عل ة باإلضافة إلى عند مجًء العٌقع فً الحال ولكن ه ٌقع 

شًء منتظر 
1. 

مه الفالسفة وعارضه '' الؽزالً '' وهو أن هم قالوا بأن هم بأن ه   لٌل الثانً الذي قد  ا الد  أم 

م  مان نحو تقد  ا بالذات أو بالز  م إم  م ٌتقد  م هللا على العالم. وإن تقد   المائةمن المستحٌل أن ٌتقد 

م حركة اهتزاز الؽصن على حركة ظل ه.على ا م السبب على المسب ب كتقد  فهذا  أللؾ وتقد 

م الزمنً.  ح التقد  م ال ٌوض  واألحوال أن  هللا قدٌم بحٌث هللا والعالم قدٌمٌن أو حادثٌن. التقد 

 إذن فالعالم قدٌم.

ات ٌتضح أن  م على العالم بالزمان ال بالذ  لم ٌكن العالم  وإذا أرٌد أن ٌبٌن أن هللا متقد 

 موجودا فً زمان لم ٌوجد فٌه الزمان.

أعنً قبل أن ٌوجد الزمان كان هناك زمان ؼٌر متناهً. ومن المعروؾ أن الزمان  

 ٌتماشى والحركة. فهناك حركة قدٌمة ومحركها قدٌم وهو العالم.

لٌل بقوله:  - ى ''الؽزالً'' لهذا الد  أن الزمان حادث ومخلوق ولٌس قبله زمان   وقد تصد 

م على العالم والزمان أن ه  كان وال عالم ثم كان ومعه عالم'' أصالً '' ونعنً بقولنا إن  هللا متقد 

أما افترضنا لوجود زمان سابق على الزمان والعالم المشتمل على الزمان، فهو افترض من 

ر بداٌة ال قبل لها ، أما العقل فٌدرك ذلك إدراكاً واضًحا قبل الوهم الذي ٌعجز عن تصو 
2. 

ل م أن هللا تعالى قدٌم وقادر وإن أراد شٌئا ٌقول له كن فٌكون ولٌس فً قدرته ما   فالُمس 

 ٌستوجب امتداد الزمان.

كوا بأن قالوا  وأما عن دلٌلهم الثالث فقد    إذوجود العالم ممكن قبل وجوده. تمس 

ٌر ممكناً وجوده، إذ ال حال من األحوال ٌمكن أن ٌوصؾ ٌستحٌل أن ٌكون ممتنعا ثم ٌص

، فقد تساءل هؤالء عن عدم إمكانٌة خلق العالم وكٌؾ العالم فٌه بأن ه ممتنع الوجود 

ل الخالق من العجز إلى القدرة.  تحولت إلى اإلمكانٌة وتساءلوا عن كٌفٌة تحو 

ا أن العالم دائما ممكنوقد رد  علٌهم أبو حامد الؽزالً فً هذه النقطة أٌضا    مقر ً

الحدوث. ولكن ال ٌلزم عن ذلك أن ه موجود أبًدا. وإال  أسمٌناها قدٌماً ال حدٌثاً. ألن القدٌم 
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لٌس ممكن الحدوث بل من الواجب أن ٌحدث والفالسفة ٌعتبرون الكون ممكن دوما. أي 

 ٌجب أن ٌحدث فً أي وقت. 

ة الم  ابع مضمونه أن الماد  لٌل الر  وجودة فً الحادث تسبقه. واعتبروا الحدوث والد 

ة. فإذا افترضنا العالم حدٌث فقد كان  ٌ ات على الماد  ر والكٌف د دوران وتعاقب للصو  مجر 

. كما أن ه من المستحٌل أن ٌكون  حدوثه ممكناً. وٌستحٌل أن ٌمتنع ألن الممتنع ال ٌحدث قط 

الم ممكن بذاته. واإلمكان صفة ٌجب أن واجبا أًٌضا لكان الواجب ال ٌنعدم بتاًتا. لذا فالع

ة وإال  كانت حادثة وعلٌه  ٌستوفً مضاًفا وهو المادة. ومن ؼٌر الممكن أن توجد مادة للماد 

ة تقوم على ٌصبح إمكانها قائًما بنفسه وهذا مخالًفا.  ة أخرى وتلك الماد  أو أن ٌقوم على ماد 

الؾ أٌضا؛ فالمادة األولى لٌست أخرى فٌجري بنا األمر إلى عدد ؼٌر متناهً وهذا مخ

 حادثة بل أزلٌة.

م إجابة شافٌة وقد كان جوابه أن اإلمكان  - لٌل إذ قد  ولم ٌفوت '' الؽزالً '' الرد  على هذا الد 

راجع إلى فضاء العقل ولٌس راجًعا إلى الموضوع الذي ٌقوم فٌه اإلمكان كما أشار هؤالء 

والواجب قضاٌا تندرج ضمن العقل ال تحتاج إلى محل الفالسفة. فكل من الممتنع والممكن 

فات العامة فهً األخرى ؼنٌة عن ذلك. كسواد والبٌاض فالعقل ٌقر بأن ه ممكنة إال   مثل الص 

واد أو البٌاض. ة التً تقبل الس  فتان ؼٌر موجودتان فً ذاتٌهما وإن ما توجد الماد   أن  هناك الص 

  ن:ـّديــال -أ

لً '' إلى أحوال العلماء فً عصره نظرة ملٌئة بالنقد البن اء فهو من هنا لقد نظر '' الؽزا -

ٌنٌة ولعل  هذا  فك ر بوضع ة اإلسالمٌة من الش وائب المفسدة للروح الد  نهج عام ٌصلح به األم 

 ما قصدناه فً تحلٌلنا الت الً:

    ة التً رفع بها معه شأن ٌ ة العام  ٌن لقد استطاع الؽزالً بقدرة المفكر أن ٌشٌع الفكرة الد 

ٌ ة فً اإلسالم والؽزالً  ٌن الة فً الحٌاة الد  ٌ ة وجعلها من العوامل الفع  وف  اآلراء الص 

 اإلنتكارإلى  واحد من أكبر مفك ري اإلسالم ولعل ه أقربهم  –كما ٌبدو لدراسة بشكل عام  -

ٌ ة  فأرائه فً التربٌة والتعلٌم وحدها ٌمكن أن تعتبر تجدًٌدا مهماً فً وضع قواعد سلوك
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ٌ ة ٌجب أن تتناول العناصر الثالثة الروح  للمدٌرٌن وطلبة العلم فهو من القائلٌن بأن الترب

والعقل والجسم 
1. 

 لكالم الن سبً هدم الؽزالً نطاق الفالسفة ونطاق الزنادقة اآلخرٌن وأقام نظام علم ا

ئٌسً هو  ٌ ة ومؤل فه الر  وظل ت مؤل فاته فً هذا الموضوع معبرة كاملة عن العقٌدة اإلسالم

ا ٌأمر به اإلسال لة عم  ٌن وٌشمل هذا الكتاب على معارؾ مفص  م أو كتاب إحٌاء علوم الد 

 ال الخٌر التً ال تشتؽل بالدنٌابه من الش عائر وأعمترضى 
2. 

حامد الؽزالً '' إمام المسلمٌن ألن ه ٌسعى إلى وضع نظام دٌنً ٌقوم ٌعتبر '' أبً  

ٌ ة التً تبنى أساسا على األخالق اإلسالمٌة الواضحة. ٌن وح الد   على أساس الر 

ا ٌهتم بفن   - ً ٌ ت الفلسفة لٌصل عالًما بٌولوج لقد برع '' الؽزالً '' فً مٌادٌن عدٌدة تعد 

له مكانة مرموقة وسط الفالسفة وعلماء الدٌن فقد كان من  التسرٌح وعالًما فسٌولوجٌاً فكانت

ٌ ة كمتكل م وكفٌلسوؾ وكصوفً.  خالل مؤل فاته تالشً الشخص

  ٌن ولذلك فهو ٌبدوا ٌ وكان الؽزالً بشهادة بعض دراسه واضع علم النفس عند اإلسالم

ٌ ًا  ح إلى درجة االعتراؾ وبٌولوجٌا بارعا أتقن فن التشرٌأحٌاًنا فً دراساته عالًما فسٌولوج

له بالتقدٌر، رؼم علمنا بعدم تجربته فً هذا الن وع من الفن، كذلك نالحظ من خالل دراسته 

سنٌن  أن ه لم ٌعن بالظواهر فحسب بل امتد  إهتمامه إلى الباطن وأهم  ما شؽله طوال

ؤال: كٌؾ ٌطهر قلبه؟؟ أو من هنا  لب قد عالج موضوع طهارة الق  اضطرابه هذا الس 

وفٌة  ألن ها وسٌلة المناجاة التً ٌتطل ع إلٌها الص 
3. 

  ُه ٌراع الؽزالً من مدح العلم العظٌم ؼٌر هذا المدح موجه إلى مفهوم ٌشابه ولما ٌحج 

ٌ ة فً العلل النمفهوم الحكمة أكثر من مشابهته مفهوم العلم بحصر المعنى وذلك كما  صران

قوا  مالحظا:  ... قال الؽزالً واختلفت الناس فً العلم الذي هو فرض على كل مسلم فتفر 

فٌه أكثر من عشرٌن فرقة وال نطٌل بنقل التفصٌل ولكن حاملة أن كل فرٌق نزل الوجوب 

على العلم الذي هو بصدده فقال المتكلمون: هو علم الكالم وقال الفقهاء: هو علم الفقه وقال 

                                       
وحً  -عبد األمٌر األعسم -1 دار  -) ساعدت جامعة بؽداد على نشره ( –الفٌلسوؾ الؽزالً إعادة تقوٌم لمنحى تطوره الر 

  .54ص –األندلس 
.81ص -2ط –المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر  –الؽزالً ) نقله إلى العربٌة عادل زعٌتر(  –دوقوالبارون كارا -  2 

وحً إعادة تقوٌم لمنحى -الفٌلسوؾ الؽزالً –عبد األمٌر األعسم  -3 دار  -)ساعدت جامعة بؽداد على نشره( -الر 

  .53ص -3ط -األندلس
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السنة وقال المتصوفة: المراد به علم التصوؾ المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب و
1.

  

)هكذا( ٌكون الؽزالً قد قسم العلم إلى  لم ٌنقسم إلى علم معاملة ومكاشفةعند الؽزالً الع -

 قسمٌن مختلفٌن.

 ة وموازين المعرفة: مناهج األدلّ 

سعى '' الؽزالً'' إلى تحدٌد مناهج األدلة وموازٌن المعرفة وهذا عند وصوله إلى  

لما وصل الؽزالً إلى إدراك معٌار الحقٌقة   إدراك معٌار الحقٌقة بمختلؾ أنواعها. 

من ذاته فجعل الموازٌن  انطالقاٌرسم األدلة وٌحدد موازٌن المعرفة  انطلقبأشكاله الثالثة 

مٌزان التعادل ومٌزان التالزم ومٌزان التعاقد، وقسم مٌزان التعادل ثالثة العرفانٌة ثالثة 

أقسام فأصبح مجموعها خمسة موازٌن، مٌزان التعادل هو أن نرتب أصلٌن على وجه من 

 زما عنها وقد قسم مٌزان التعادل فً كتابه ثم نستخلص منها علماً جدًٌدا ال الوجود

'' القسطاس '' المستقٌم إلى ثالثة 
2    موازٌن هً مٌزان التعادل األكبر ومٌزان التعادل

األوسط ومٌزان التعادل األصؽر، مٌزان التالزم هو أن نبدأ من دعوى الخصم التً تخالؾ 

ومٌزان التعاند إذا أردنا أن نعرؾ حقٌقة مشكلة من المشاكل ال بد لنا أن نضعه بٌن دعوانا 

افتراضٌن قٌمة موازٌن المعرفة ٌرى أن الموازٌن لكً تكون صحٌحة ال بد من استخدام 

عٌار ثابت 
3. 

الثالثة فً كتابه ''القسطاس'' المستقٌم وهنا ربط إن تقسٌم الؽزالً لموازٌن العرفانٌة 

 الً بٌن المعرفة والمنطق وبدأت تظهر آلٌات التفكٌر المنطقٌن عنه.الؽز

 ي:ـغزالـامد الـو حـد أبـة عنـرة السببيّ ـفك -ب

المقصود بالسببٌة عامة العالقة بٌن السبب والمسبب، ومبدأ السببٌة هو أحد مبادئ  

ًء إال  أن لكل ظاهرة سبب أو علة، فما من شالعقل، وٌعبر الفالسفة عن ذلك بقولهم، 

لوجوده شًء، أي مبدأ ٌفسر وجوده. ومبدأ السببٌة ٌعنً أن لكل ظاهرة مهما كانت طبٌعتها 

                                       
 -بٌروت -2ط -المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر -نقله إلى العربٌة عادل زعٌتر( ) -الؽزالً -البارون كارادوقو -1

  .82ص
 -بٌروت: لبنان -منشورات دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر –فٌة فً سبٌل الموسوعة الفلس -مصطفى ؼالب الؽزالً -2

  .77ص -1991
.79ص –المرجع نفسه  - 3  
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ٌ ة. أو ؼٌر ذلك سبب ٌحدثها، وبهذا المعنى ٌقترب مفهوم  -سٌاسٌة -اجتماعٌة ٌ ةفٌزٌائ  السبب

 من فكرة القانون التً أضحت ؼاٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة الٌوم، ومعنى السببٌة

ٌ ة أو العل ة   .''cause '' ٌرادؾ معنى العل

لقد تعرض '' أبو حامد الؽزالً '' لمجموعة من المسائل الفلسفٌة. من أهمها مسألة  

إن االقتران بٌن ما ٌعتقد فً العادة سببا، وما ٌعتقد مسببا لٌس  السببٌة فهو ٌقول: 

ٌ اً عندنه بل بكل شٌئٌن لسبب هذا وال ذاك، وال ذاك وال هذا، وال إثبات أحدهما  ضرور

لنفً اآلخر، فلٌس على ضرورة وجود أحدهما متضمن إلثبات اآلخر، وال نفٌه متضمن 

ع، آلخر. مثل الري والشرب، والشبوجود اآلخر، وال من ضرورة عدد أحدهما عدم ا

... وهلم جًرا إلى كل المشاهدات من المقترنات فً الطب،  واألكل، والشقاء، وشرب الدواء

لما سبق من تقدٌر  اقترانهاوالنجوم، والصناعات و... وإن 
، هللا سبحانه وتعالى لخلقها 1

ا فً نفسه ؼٌر قابل للفرق. ً ٌ  على التساوي، ال لكزنه ضرور

ٌ ة تسم ى  الؽزالً'' صد ٌق  '' بأن ه لما تتعاقب حادثتٌن، فاألولى تسم ى سبًبا، والثان

بأن الحادثة األولى علة لوجود مسب ًبا، ولما نعتاد مشاهدة هذا التعاقب ال ٌمكن لنا أن نستنتج 

 أن الث انً هو سبب كما ٌقول قانون السببٌة، وال ٌسمح لنا من تعاقب شٌئٌن بانتظام -الثانٌة

ل، هذا نعنً أن ه نكران للسببٌة فً   فً حدوث األو 

ٌ ة.  حوادث طبٌع

ٌ ة هو '' دافٌد هٌوم  - ٌ ة لقانون السبب رورة العقل هنا ٌرى نفس ما رآه الؽزالً الذي أنكر الض 

ٌ ة هو اآلخر، فٌرى أن ه ال ٌوجد  ''  الذي جاء فً القرن الثامن عشر، حٌث انتقد قانون السبب

وهذا دلٌل ؼٌر كاؾ  والمسبب. ب هو ذلك التعاقب المنتظم للسببوالمسب   عالقة بٌن السبب

ٌ ة بٌنهما كما ٌنص قانون السببٌة العام فً رأي '' أبو حامد  لكً نبرهن العالقة الضرور

 .81فً القرن  ’’David Hume ’‘الؽزالً '' فً العصر العباسً. وما رآه '' دافٌد هٌوم '' 

ي بنا إلى ارتكاب  - لم ٌتمادى '' الؽزالً '' فً إنكار السببٌة، ذلك ألن إنكار السببٌة ٌؤد 

أخطاء فادحة إلى درجة أننا نستطٌع أن ترى الحٌوان شًء آخر ؼٌر حٌوان...إلخ. فهو 

                                       
 -من كتاب تهافت الفالسفة -المنقذ من الضالل والموصل إلى ذي الؽزاة والجالل  -حجة اإلسالم. أبً حامد الؽزالً -1

 .123ص
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ع   ٌجٌب على ذلك قائال:  إن  هللا تعالى خلق لنا علًما بأن هذه الممكنات لم ٌفعلها. ولم تد 

ن هذه األمور واجبة. بل هً ممكنة ٌجوز أن تقع، وٌجوز أن ال تقع، واستمرار العادة بها أ

ٌ ة ترسًخاترسخ فً أذهاننا جرٌانها، عمرة بعد أخرى  ف ق  العادة الماض ال تنفك  لى و 

إن ه لم ٌنبت من الشعٌر حنطة وال من بذور الكمثري تفاح .. ولكن من إستقرأ عجائب عنه..

ٌ اء العلوم ٌستبع د من قدرة هللا ما ٌحكى من معجزات األنب
1.  

أنكر إن المراد من قول '' أبو حامد الؽزالً '' هذا هو ترك مجاال للمعجزات، ألن ه  -

ٌ ة فً قانون السببٌة، وبهذا فهو لم ٌخضع العقل والعلم لدٌنه الحنٌؾ، فتفكٌره  الضرورة العقل

للدفاع عن حقٌقة الدٌن، وقد أفلح فً إرجاع أصل تفكٌراً محكماً، ولم ٌظهر الشك عنده إال 

ُن   ٌ ٌُد  حٌن إحتاج  الدٌنالعقل وال ٌعقل الدٌن إلى الكشؾ الباطنً، واإلٌمان القلبً، فهو 

للبرهنة على معجزات األنبٌاء، حٌن كان الفالسفة على عكسه إذ أنهم ٌعقلون الدٌن، وقد 

ا فقال:  ً ٌ وكذلك إحٌاء المٌت وقلب  حاول '' الؽزالً '' أن ٌعلل المعجزات تعلٌالً طبٌع

صر العصا ثعبانا ممكن بهذا الطرٌق. وهو إن المادة قابلة لكل شًء: فالتراب وسائر العنا

 ٌستحٌل نباتاً ثم النبات ٌستحٌل 

 نقد الغزالي لقول الفالسفة في السببية: -

ٌتمحور الكالم على السببٌة فً الفلسفة حسب '' الؽزالً '' فً أقسام الكالم التالٌة أو فً 

 ثالث نقاط، حٌث إن الفالسفة تبنوها وعارضها أبو حامد الؽزالً:

لفالسفة بضرورة االقتران بٌن األسباب فً الوجود قال ا ضرورة االقتران بين األسباب: -1

مالزم حسبهم بالضرورة فال ٌمكن أن ٌوجد السبب دون  اقترانوبٌن المسببات وهذا 

، فمثال القطن ال ٌحترق إال إذا القى النار، والنار ال تحرق إال ذلككالمسبب، وٌمكن العكس 

نا ترابط ضروري بٌن السبب إذا القت القطن، فمن خالل هذا المثال ٌتضح لنا أنه ه

 والمسبب.

الكون له نظام محكم وسنن وقوانٌن دقٌقة مطردة وكل هذا ضمن اإلطار  نظام الكون: -2

 بمثابة هو النظام وهذا نظام. له وجعل الكون خلق وتعالى سبحانه فاهلل ،الكلً للقدرة اإللهٌة

                                       
 –من كتاب تهافت الفالسفة  –المنقذ من الظالل والموصل إلى ذي العزة والجالل  -حجة اإلسالم. أبً حامد الؽزالً -1

 . 68ص
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 بالنظام نقل لم فإن العشوائٌة، للتؽٌرات عرضة الكون ٌصبح وبدونه الكونٌة، والقوانٌن السنن

 الممكن من ٌصبح والمخلوقات الخلق تحكم التً الكلٌة والقوانٌن السنن فً المتمثل المحكم

 العكس. أو طفال، وجدناه عدنا وبعدها المنزل فً كلباً  تركنا أننا القول

الفالسفة المعجزات ألنها خرق لقوانٌن الطبٌعة، ونظام الكون المحكم. ٌنكر  المعجزات: -3

ٌ زوا فً األفعال الخارقة لألنبٌاء الذٌن حصل على أٌدٌهم هذا األمر إلى قسمٌن:  ولكنهم م

كأن نقول '' النبً فال أحٌاء الموتى '' والمقصود من ذلك عبر  تفسير المعجزة )تأويالً(: -

 ٌكون قد أحرجه من الموت الجهل إلى الحٌاة )العلم(.ث  النبً العلم التأوٌل الجاهل عندما ب

ٌ ز باألمور تفسير المعجزة تعليالً:  - ً  قد ٌتم ٌ ة، فالنب وذلك عبر رد المعجزة إلى قوى طبٌع

 التالٌة:

ذات طبٌعة عالٌة، تكون قد اطلعت إلى اللوح المحفوظ إن مخٌلة األنبٌاء قوٌة المتخيلة:  -أ

ت منه المعارؾ، وهذا األمر ٌحصل لهم فً الٌقظة والمنام، بٌنما هو )العقل  ال( واستمد  الفع 

ٌ ز لسائر البشر إال عبر المنام وبسببٌة بسٌطة.  ؼٌر متم

حٌث ٌقوي الحدس واإللهام واإلشراق لدى النبً فٌصبح لدٌه قدرة هائلة العقل النظري:  -ب

 لب إلى المعارؾ.لالنتقال من الجزئٌات إلى الكلٌات، من المطا

 ٌفعلحٌث تحصل له قدرة على فعل أمور ب ق وى طبٌعٌة عالٌة، بحٌث العقل العملي:  -ج

 أمور ال ٌمكن ألحد اإلتٌان بمثلها.

لقد قال '' أبو حامد الؽزالً '' بسببٌة وحٌدة، وهً تلك السببٌة التً تمتلك الحرٌة التامة  -

فً حقٌقة اإلله  االستداللعود الفضل إلٌها فً فً اإلرادة. والمعرفة الشاملة. وهً التً ٌ

المبدأ األول أي '' هللا '' عالم، قادر، مرٌد، ٌفعل ما ٌشاء، وٌحكم ما ٌرٌد، ٌخلق   فإن 

المختلفات والمتجانسات كما ٌرٌد. وعلى ما ٌرٌد 
1.  
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عن سؤال كٌؾ ٌصدا الفعل من هللا باإلرادة. بأن هذا فضول وطمع فً ٌجٌلنا '' الؽزالً ''  -

هذه األمور مما ال تتسع له القوى البشرٌة، وفً الناس من ٌذهب إلى   -ؼٌر مطمع ألن 

 أن حقائق األمور اإللهٌة ال ُتنال بنظر العقل، بل لٌس فً قوة البشر اإلطالع علٌها 
1. 

هو الذي ٌثبت لنا الؽزالً،  اعتقادوالٌقٌن الشخصً والحدسً، حسب إن الكشؾ الباطنً  -

وجود هللا، وهنا اقتراب كثٌر من التصوؾ أو التصوؾ فً حد ذاته، ذلك ألن نفس اإلنسان 

قبس من نور هللا، فالؽزالً ٌعارض تماًما المذاهب المختلفة فً الحلول واإلتحاد والوصول، 

ٌ ة. وهو كذلك ٌنكر نظرٌة وحدة الوجود  التً تجعل الطبٌعة أًٌضا جزًءا من القوة اإلله

ٌ ات  - وٌقؾ ضد قول الفالسفة المسلمٌن، '' أن هللا ال ٌعلم إال نفسه، وأن ه ال ٌعلم الجزئ

المنقسمة بانقسام الزمن إلى ''اآلن'' وإلى ''ما كان'' وما ٌكون، وإن ه ال ٌمكن أن ٌكون خلق 

مستمر فً  ه ما ٌحدث فً العالم، هو عبارة تحولالعالم من ال شًء، فهؤالء ٌرون أن

ُرهُ أي المادة نفسها، ثم االنتقال من الممكن إلى ممكن آخر، ولكن  أعراض الجوهر وُصو 

 الؽزالً ٌرفض كل هذا وٌتساءل: أال ٌحدث شًء جدٌد فً العالم؟ 

وهو ٌرى فكرة أن وحدة الحقٌقة اإللهٌة إن ما تتمثل فً اإلرادة قبل ؼٌرها وٌرى الؽزالً  -

إن هللا ٌعرؾ العالم، ألن إرادته هً التً اقتضت   تعارض تماًما فكرة الفالسفة اإلسالم 

وجود هذا العالم 
2. 

من هذا ٌمكن التعقٌب على الؽزالً بأنه قد حط وتجاهل فكرة حدوث العالم. التً ٌرٌد أم  -

 اإلرادة اإللهٌة األبدٌة.ٌثبتها وبفكرة اختٌار اإلنسان، وهو ٌفعل هذا للدفاع عن 

 

 زالي:ـامد الغـو حـد أبـك عنـالش -ج

اختالؾ واضطراب بٌن الفرق الكالمٌة. وتطاحن بٌن المذاهب، فً زمن  لما كان هناك -

الؽزالً الذي اعتبره تٌهان فً صحراء دون دلٌل أو قائد. فهم ٌمشون فً ظالم دامس، 
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أ بً ودٌنً، من أول أمري ورعان  فٌقول:  وقد كان التعطش إدراك حقائق األمور د 

عمري، ؼرٌزة وفطرة من هللا، وضعتا فً جبلتً، ال باختٌاري وحٌلتً 
1.  

الفلسفً، وأصبح ٌشك فً كل شًء حٌنئذ تمسك  التفكٌرمن هذا تؽٌرت عقلٌة الؽزالً فً  -

 علًما وٌقٌنا. باعتبارهباإلٌمان الصوفً 

الشك الذي اتبعه الؽزالً ٌختلؾ تمام عن الشك اإلرتٌابً الهدام، ذلك أن الشك المنهجً و -

كما ٌقول '' الدكتور محمود زقزوق'' : ال ٌنكر الحقٌقة كم ٌنكرها الشك االرتٌابً، وإنما هو 

شك ٌبحث عن الحقٌقة المطلقة، وٌحاول أن ٌجد لها أساسا مطلقا، فعادة فً التفلسؾ ٌأتً 

الذي هو أساس البحث عن الحقٌقة، والشك بالطرٌقة الؽزالٌة ال ٌؽلق على فً، بشك فلس

 نفسه داخل حٌز مؽلق وذلك حتى ٌستطٌع الخروج بسهولة.

ٌرى الدكتور '' محمود زقزوق '' أن حركة الشك عند الؽزالً تبدأ إلى حد ما عند محٌط  -

الدائرة، عند شهادة الحس، لكً تندفع بعد ذلك فً نهاٌة األمر إلى مركز الشخص. حٌث 

ٌجد كل ٌقٌن لدى اإلنسان جذوره، فالعلم عند الؽزالً إما أن ٌكون بالمحسوسات وإما أن 

ٌ ات، فهو ال ٌثق بالمحسوس ألن ك إذا رأٌت مثال الطائرة فً السماء فهً تظهر  ٌكون بالعقل

مثل النجوم وفً الحقٌقة هً أكبر، وٌرجع إلى العقل الذي ٌفقد فٌه الثقة هو اآلخر، فالعقل 

فقالت المحسوسات بم تأمن أن تكون ثقتك  والحس ٌفقدان الثقة فً بعضهما، وهنا ٌقول: 

فجاء حاكم العقل فكذبنً، ولوال حاكم وسات، وقد كنت واثقا بً بالعقلٌات كثقتك بالمحس

العقل لكنت تستمر على تصدٌقً، فلعل وراء إدراك العقل فً حكمه، كما تجلى كذب العقل 

فً حكمه، كما تجل ى حاكم العقل فكذب الحس فً حكمه 
2. 

تتمثل فً نفسٌة الؽزالً، ٌبدوا تفسٌر الؽزالً هذا معقدا نوعا ما، ألنها أدوار ؼرٌبة وال  -

 وٌبُعُد تحدٌد الشك عنده.

ٌظهر عند الؽزالً نزاع بٌن ماهو محسوس وما هو معقول. فهذا هو أسلوبه فً التفكٌر  -

ومجادلته الكالمٌة، فهو ٌمزج بٌن المقول والمسموع. وطرٌقته فً الكتابة تؤث ر على القارئ 

 من جمٌع النواحً فً عقله وشعوره وحدسه.
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وعادت النفس  الؽزالً فً الخروج من دائرة الشك: وهو ٌقول: حدس هو ما ساعد وال -

ولم . ورجعت الضرورٌات العقلٌة مقبولة موثوقاً بها على أمن وٌقٌن، واالعتدالإل الصحة 

ٌك ذلك بنظم دلٌل وترتٌب كالم، بل بنوره قذفه هللا تعالى فً الصدر، وذلك النور هو مفتاح 

ٌ ق رحمة هللا ، فمأكثر المعارؾ ن ظن أن الكشؾ موقوؾ على األدلة المجردة، فقد ض

الواسعة 
1. 

وٌقرر الؽزالً فً كتابه المنقذ من الظالل، أن الحواس تخدعنا. وأن المعارؾ الحسٌة بناًءا 

 على ذلك عارٌة عن الٌقٌن، ولهذا فال ٌمكن أن تعد علًما حقٌقٌا، ٌقول فً ذلك: 

  إلى الظل فتراه واقفا ؼٌر  بالمحسوسات. وأقواها البصر، وهً تنظرمن أٌن الثقة

ك، وأن ه لم  متحرك، وتحكم ٌنفً الحركة؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرؾ أن ه متحر 

ك دفعة بؽتة، بل على التدرٌج ذرة ذرة، حتى لم تكن له حالة وقوؾ، هذا وأمثاله من  ٌتحر 

بأحكامه، وٌكذبه حاكم العقل، وٌخونه تكذٌبا ال سبٌل  المحسوسات ٌحكم فٌها حاكم الحس

بالمحسوسات أٌضا إلى مدافعته. فقلت قد بطلت الثقة 
2. 

بعد أن رأى الؽزالً ما رآها دٌكارت، من أن المعرفة الحسٌة فٌها شك  الشك في العقل: -

ٌ ًا، وعدم االعتداد فً عملٌة بحثهما  ة، وتحول كل عن الحقٌقوخداع، فرفضها الؽزالً مبدئ

ٌ ة.  منهما إلى البحث فً مدى ٌقٌن المعارؾ العقلٌة األول

ٌقصد هنا الؽزالً بالعقل العقل الفلسفً القائم على االستدالل واالستنباط وهو عرضه  -

ح قصور العقل اإلنسانً فً الوصول إلى العلم الٌقٌنً، فهو ال ٌثق بما هو  للخطأ. مما ٌوض 

ل الذي هو نوع أولوٌات الرٌاضٌات مثل أن نقول تسعة أكبر محسوس. ولكن الثقة فً العق

من خمسة، وهو ٌعطً أهمٌة كبرى للعقل، وٌرى ماذا لو ظهر حاكم فوق العقل؟ فهذا 

الظهور لٌس مستحٌل، فقد ٌظهر فً أي وقت وقد ٌكذب العقل، وبهذا قد اتسع نطاق الشك 

 عند الؽزالً.

 لكن هناك سلطان وراء العقل، حٌث ٌقول:  هكذا ٌرى أن العقل هو سٌد المحسوسات. -
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  تنفتح فٌه عٌن أخرى، ٌبصر بها الؽٌب، وما سٌكون فً المستقبل وأموًرا أخرى العقل

معزول عنها 
وهو ٌرى هذا السلطان الحاكم هو الطرٌقة الصوفٌة ألن كل ما ٌتكل مون  1

أمور نورانٌة ٌرونها به وٌسٌرون علٌه، مقتبسه من نور مشكاة النبوة، أي أنه هناك 

الصوفٌة، وؼٌرهم من الفرق، والنور النبوي لٌس كمثله نور ألنه وحً من عند هللا. 

 والصوفٌة فً نظر الؽزالً أقرب من نور مشكاة النبوة.

إن العقل عند الؽزالً ٌسٌر مسار الحس، ألنه عاجز على اإلحاطة والوصول إلى الحقائق  -

الوصول إلى الحقٌقة اإللهٌة هو الحدس الدٌنً الذي ٌدرك به  اإللهٌة، وما بوسعه القدرة علة

الحق  اإلنسان ما ال ٌستطٌع العقل أن ٌدركه فالؽزالً قال فً معرض الكالم على الفرق: 

ال ٌعدو هذه األصناؾ األربعة، فهؤالء هم السالكون سبٌل طلب الحق، فإن شد  الحق عنهم. 

فال ٌبقى فً إدراك الحق مطمع 
إلى أن العقل نطاقه هنا ٌشٌر بطرٌقة ؼٌر مباشرة و، 2

ي إلى تصنٌؾ حدود المعرفة.  محدود ما ٌؤد 

لقد ورد موضوع الشك كل من ''أبو حامد الؽزالً'' والفٌلسوؾ الفرنسً ''دٌكارت''.  -

وٌجب أن نأخذ بالحسبان أن هناك توافق مثٌر بٌن أفكار كل منهما، بل حتى فً سٌرتهما 

منهما عاش فً عصر انحلت فٌه عرى وحدة الفكرة إل مجموعة من اآلراء  الذاتٌة، فالكل

المتناقضة التً تدعً كل منها لنفسها معرفة الحقٌقة. ولكن دون أن نستطٌع فً النهاٌة 

 المجًء بالدلٌل القاطع لصحة هذا الرأي.

إن ''دٌكارت'' جاء بعد ''الؽزالً'' فً زمن بقارب ستة قرون، وقد شك شك فلسفً. نفسه  -

ما كان فً فلسفة الؽزالً. وهذا دلٌل قاطع على أن هذا الشك المنهجً كانت أصالته عند 

الؽزالً، وقد بنى دٌكارت فلسفته على فلسفة الؽزالً. وٌأتً فٌما بعد المفكر ''سمٌر حلبً'' 

 ل بمناسبة ذكرى وفاة أبو حامد الؽزالً. وٌؤكد فٌها حقٌقة هذا الرأي فٌقول: لٌكتب مقا

وهذا المنهج الذي اتبعه الؽزالً منذ أكثر من تسعة قرون شدٌد التشابه بما قدمه الفٌلسوؾ 

الفرنسً ''دٌكارت''، وهو ما ٌؤكد تأثره بالفٌلسوؾ اإلسالمً الكبٌر. وأخذه عنه، فقد عاش 
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تجربة المعرفٌة ذاتها، وإن كان فضل السبق واألصالة ٌظل الؽزالً، فعبارة الفٌلسوفان ال

الشك أول مراتب الٌقٌن'' التً أوردها فً كتابه المنقذ من الظالل  الؽزالً ''
1. 

  

         

 

   

    

             

 

 

 

 

                                       
.57ص -الفكر الفلسفً واألخالقً -محمد عبد الستار نصار وآخرون - 1  



المسائل األخالقية عند أبي حامد الغزالي                  الفصل الثاني                                   
 

 

32 

 المبحث األّول:  _ 

 ها وأخالقها:مة النفس وقوابيان تزكيّ _ 1

ها وأخالقها أي أن عالقة النفس باألخالق عالقة قوية ملقد ربّدث حّجة اإلسالم عن عالقة النفس وقوا

 يف النفس تؤثر يف السلوك األخالقي.

َقْد أَفْ َلَح َمْن اىدهتا ورياضتها فقد قال تعاىل: ﴿وقوامها وخواصها ليمكن لو رل على ادلرء أن يعرف نفسو"

عظم من عرف نفسو زبصيصا  (، وإن ا عّز وجل01و  9)الشمس اآليتُت  ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا﴾9زَكَّاَىا )

( 82بَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإِّني َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن ضَبٍَإ َمْسُنوٍن )َوِإْذ قَاَل رَ إكراما لو، وذلك يف قولو تعاىل: ﴿و 

(، وىذا تنبيو على اإلنسان سللوق 89 ،82 )احلجر اآلية فَِإَذا َسوَّيْ ُتُو َونَ َفْخُت ِفيِو ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُو َساِجِديَن﴾

 .1َتة ال باحلواس"من جسم مدرك بالبصر ونفس مدركة بالعقل والبص

"يرى الغزايل أن قوى النفس متفاوتة الرتب فبعض ىذه القوى أريدت لنفسها وبعضها أريدت لغَتىا، 

وأما الرئيسي ادلطلق منها فهي اليت تراد لنفسها ويراد غَتىا ذلا وال يكون ذلك إال يف رتبة األخَتة اليت تتفاوت فيما 

 .2 خ  اإلنسان وميزه بقوى نفسية عن سائر ادلخلوقات"رتب األنبياء واألولياء، وإن ا تعاىل

النفس عند الغزايل مرتبطة ببعضها البعض وىي سلتلفة ومتفاوتة ألن ا تعاىل مّيز اإلنسان عن باقي 

 الكائنات األخرى بقوى نفسية متميزة.
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 بيان مفارقة الصوفية طريق غيرهم:_ 

النفس من األخالق السيئة ودعا أيضا إىل طلب  األخالق وتطهَتلقد دعا أيب حامد الغزايل إىل هتذيب 

 السعادة اآلخروية وال يكون ذلك إال بالعلم والعمل.

"إىل جانب العمل متقن عليو من حيث أنو مقصود و الصفات الرديئة وتطهَت النفس عن األخالق 

ىم من النظار والفقهاء من أىل اعلم فإن السيئة ولكن جانب العمل سلتلف فيو فتباينت فيو طريق الصوفية مع غَت 

الصوفية مل حيرضوا على طلب العلم ودراسة ما صنفو ادلصنفون يف البحث عن حقائق األمور بل قالوا: "الطريق 

واإلقبال بكل مهة إىل ا تعاىل إذ األولياء واألنبياء  تقدمي اجملاىدة و الصفات ادلذمومة وقطع العالئق كلها

 .1األمور وسعدت نفوسهم نبيل كما ذلا ال بالتعلم بل بالزىد" انكشفت ذلم

"وأما شرف العقل والعلم فضرورة دعا إليها الشرع حيث قال صلى ا عليو وسلم: "أول ما خلق ا 

فأدبر مث قال وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بل أخذ  العقل، فقال لو أقبل فأقبل مث قال لو أدبر

وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب والدليل على أن العقل من أشرف األنبياء أن سعادة الدنيا واآلخرة ال تنال 

مد ، إذن العلم والعمل فضيلتُت حث عليها اإلمام أيب حا2إال بو وبالعقل صار اإلنسان خليفة ا يف األرض"

 الغزايل ألهنما الطريق ضلو السعادة اآلخروية وبدوهنما ال يشعر اإلنسان بأنو على صواب.

 المعرفة الصوفية عند الغزالي: _ 2

التايل: ادلوازنة بُت ادلعرفة  إن معرفة اإلمام أيب حامد الغزايل معرفة صوفية وسطية ألهنا تقوم على األساس

 ي ادلعرفة النفسية ادلنفصلة عن العقل عند ادلتصوفة ادلسلمُت.عند ادلستشرقُت الفالسفة، والثانية ى

                                                           
 .170 زكي مبارك، األخالق عند الغزايل، ص  1
 .171، صادلرجع نفسو  2



المسائل األخالقية عند أبي حامد الغزالي                  الفصل الثاني                                   
 

 

34 

"خرج الغزايل دبعرفة صوفية معتدلة أنصفت بُت ادلعرفة االستشراقية عند الفالسفة االستشراقيُت وادلعرفة 

إىل نور عند ادلتصوفة اإلسالميُت وذلك برده للمعرفة إىل الكينونة اإلنسانية الداخلية الروحية البعيدة عن العقل 

البصَتة أو العقل الذي ىو نور اليقُت أو الصفة الباطنة وىذه الصفة ىي اليت سبيز هبا اإلنسان عن البهائم حىت 

وليس ىو بذلك العقل الذي يعجز عن إدراك احلقائق بل ويسمى  يدرك هبا حقائق األمور وعلى رأسها معرفة ا

 .1فتح بو عُت القلب على أمور العقل ادلعزول عنها"ىذا الطريق للمعرفة بطريق ما وراء طور العقل تن

"وىو بذلك ال ينق  من دور العقل االستداليل ألنو يعتمد يف الوصول إىل معرفة على أن يسلك 

طريقُت إحداىا التفكَت العقلي واالستدالل ادلنطقي بعد إعداد النفس بالثقافة والتمكن من ادلعقوالت والثاِّن طريق 

 .2الشهوات واالذباه إىل ا بعلم واسع"التخل  من عالئق 

ادلعرفة الصوفية عند الغزايل معرفة أساسها الوحيد ىو ادلوازنة ادلذكورة سابقا وىو ال يهمل دور العقل 

 االستداليل يف ادلعرفة الصوفية عنده.

إىل  رقإن إمام الفلسفة ربّدث يف كتابو "ادلنقذ من الضالل " و"ادلوصل إىل ذي العزة واجلالل" تط

موضوع األخالق ومسألة التصوف كما ربّدث عن العلم الديٍت بتقسيمو إىل علم ادلعاملة وعلم ادلكاشفة 

 )ادلشاىدة(.

 

 

 

                                                           
 .071، صزكي مبارك، األخالق عند الغزايل  1
 زكي مبارك، األخالق عند الغزايل، ص  2
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 لم الديني كان على النحو التالي:ع"تقسيم الغزالي لل_ 

وعليو يندرج علم ادلعاملة: وىو علم العالئق احلياتية اخلاضعة للنفس )معرفة النفس ادلذمومة وامودة( 

ربت ىذا العلم كل ما ىو كفيل دبعرفة النفس وذنوهبا والتخل  من عملية اقًتافها ومن ادلهم أن نلحظ أن ىذه 

 ال تكون معرفتها حبدية وحدية أيضا إال دبا حيققو الكشف الباطٍت يف علم ادلكاشفة. الذنوب

صفاتو ألن معرفة ا ىي اليت تثمر : ىو العلم الذي اخت  بأصول معرفة ا وإدراك علم المكاشفة

 .1ابة لو ودلخلوقاتو وجوىر ىذا العلم ضبطو دلوازين علم ادلعاملة"

 "ودلا شفاِّن ا من ىذا ادلرض بفضلو وسعة جودة اضلصرت أصناف ادلطالبُت عندي يف أربع فرق:

 : وىم يدعون أىل الرأي والنظر.المتكلمون

 ب التعليم وادلخصوصون باالقتباس من اإلمام ادلعصوم.: وىم يزعمون أهنم أصحاالباطنية

 : وىم يزعمون أهنم أىل ادلنطق والربىان.الفالسفة

 .2: وىم يدعون أهنم خواص احلصرة وأىل ادلشاىدة وادلكاشفة"الصوفية

لقد حبث الغزايل يف علم الكالم ودرس سلتلف الفرق الكالمية وقسمهم إىل أربع فرق وكان موقفو من 

 فرق موقفا زلايدا.ىذه ال

 

                                                           
عبد األمَت األعسم، الفيلسوف الغزايل إعادة تقسيم لتطور منحناه الروحي، منشورات عويدات، بَتوت، باريس، أكتوبر،   1

 .010، 011، ص0977
 56اإلمام الغزايل، ادلنقذ من الضالل، ص  2
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لقد جعل الغزايل التصوف طريقا إىل ادلعرفة با من خالل ادلنهج واألداء وادلوضوع والغاية وىذا ما يعرف 

 .عند بادلعرفة اليقينية

وقد انفرد يف حديثو عن ادلعرفة الصوفية دبنهجية واضحة كنظرية متكاملة من حيث أدائها ومنهجها 

ادلعرفة الصوفية من حيث أدائها فهي وليدة ذبربة روحية عميقة طريقها الرياضة البدنية وموضوعها وغايتها، فأما 

إىل ذباوز عامل احلس والعقل إىل عامل متصل فيو النفس دبحبوهبا األول تتعرف عليو  واجملاىدة بالنفس اليت تدفع

 .1رلاىدهتم" اىدبالذوق حيث يرى أن تذوق مذاق القوم ويعرف معرفتهم ال بد أن يسلك طريقهم وجي

احلدس قضايا ال ديكنو إقامة  فيقول من مارس العلوم حيصل لو عن طريق "وحيّدد الغزايل ادلعرفة احلدسية

برىان عليها فادلعرفة اليت توّصل إليها الغزايل من شكو يف ادلعرفة احلدسية وىي معرفة الشعورية عبارة من نور قذفو 

عزل عن العقل وينبغي أن ننّوه إىل أّن التعبَت عن ىذه ادلعرفة الفطرية اليقينية ا تعاىل يف صدره ولكنو مل يكن دب

 .2معرفة الذات ومعرفة ا"

إن ادلعرفة عند الغزايل صوفية استشراقية روحية وقد وجد الغزايل يف ىذا ادلنهج ضالتو وكان طريقو إىل 

 ادلعرفة اليقينية ويعرف أيضا بالكشف الصويف.

واحلكمة لكن مع مرور الوقت انتهى شاعريا  الغزايل حياتو معتزليا من أصحاب أىل الرأيلقد بدأ 

 متصوفا من أصحاب أىل الن  )أىل النقل(.

                                                           
ية، األكادميون للنشر والتوزيع، سعدون زلمود الساموك، الفلسفة اإلسالمية دراسات نقدية منتخبة، كلية الشريعة اجلامعة األردن  1

 .877دط، دت، ص
 .01، 19زلمد حسن مهدي خبيت، ظاىرة الشك بُت الغزايل وديكارت، جامعة العلوم اإلسالمية العادلية، جامعة األزىر، ص  2
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 حياتو على العقيدة اإلسالمية اخلالصة فتناوذلا من سلتلف اجلوانب من حيث ىي عقيدة "وقف الغزايل

فلسفة وآثار سلتلف ادلباحث يف ادلعرفة ادلنهج السوي إىل إسالمية خالصة ومن حيث صلتها بالتصوف وال التوحيد

 .1إدراك احلقيقة الدينية اضة فلّقب حبجة اإلسالم وعرف بالتوفيق بُت العقيدة اإلسالمية وبُت التصوف"

"لقد عاىن الغزايل يف فًتة الشك قلقا نفسيا وذىنيا شبهو بالسفسطئة ألن احلقيقة عند السوفسطائيون 

وال بادلسلمة اخضرارا لكنها نسبية متعددة وفيما عدا ذلك فلم تكن حالتو النفسية كحالة  مطلقة ليست بكلية

السفسطائيُت ال يشعر بقلق واضطراب وال يعاِّن من مرض نفسي بل ىو إنسان مطمئن إىل نظرتو ومنهجو خالفا 

 .2للغزايل"

إسالمية خالصة ألهنا مرتبطة عقيدة الغزايل ىي عقيدة توحيد ا وحده ال شريك لو فهي عقيدة 

 بالتصوف والزىد يف الدنيا فهو مزج بُت العقيدة اإلسالمية وبُت التصوف.

يرى أيب حامد الغزايل أن السعادة يف األخالق تتحقق بالعلم والعمل ومها صفتان جيب على اإلنسان 

 التحلي هبا.

قرب من ا تعاىل وااللتحاق بأفق "تتحقق السعادة بالعمل والعلم وىكذا يورث العلم صاحبو شبرة ال

ادلالئكة ومقارنة ادلأل األعلى وأي سعادة بعد ذلك ديكن أن ربقق للعبد ىذا عن آخره وأما يف الدنيا فالعز والوقار 

 .3ونفوذ احلكم على ادللوك ولزوم االحًتام يف الطباع"

مقام الصدارة بُت سائر ادلقامات  "إن ابة عنده ذات طابع صويف يسبغ عليها من ادلعاِّن ما جيعلها يف

بالوجدان والعرفان  وسبيال للمعرفة احلقيقية با وصفاتو وىي سبيل ادلتصوفة ال ادلتكلمُت يصل إليها األولون

                                                           
 .02ىي، اخلوالد من آراء حجة اإلسالم للغزايل، دار اجليل، بَتوت، دط، دت، صناالدين عبد اللطيف ال صالح  1
 .09ادلرجع نفسو، ص  2
 .54ادلرجع نفسو، ص  3
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وجيهلو اآلخرون فيلتمسون إىل معرفة ا وصفاتو فمذىب ابة ضبل بعض ادلستشرقُت على ما ذكرناه من تبعية 

 .1صة اإلسالمية عامة للخلفية ادلسيحية وال دليل ذلم على ذلك"األخالق الغزالية خا

إذن السعادة وابة عند الغزايل مرتبطة بالعقيدة واألخالق السامية وادلتعالية فالسعادة نتيجة العلم والعمل 

 أما ابة فهي ذات طابع صويف وكل من السعادة وابة ىي مصدر ادلعرفة احلقيقية.

 والشهوة عند الغزالي:الغضب _ 3

ال يستطيع اإلنسان بأي حال قمع شهوتو وغضبو قمعا مطلقا، وىذا ليس مطلوب ولكن ادلطلوب ىو 

 التوجيو يف القيادة فهذا ليس مستحيل وإمنا ىو فيو نوع من ادلعاناة.

يف اإلنسان، التغيَت فيها أصعب فالشهوة والتكرب موجودة  والغزايل يرى أن الغريزة كلما كانت قددية كان

زبلق الشهوة يف مبدأ الفطرة مث بعد سبع والشهوة أصعب يف التغَت ذلك ألهنا أقدم فيها يرى الغزايل أن الصرب 

 .2سنُت ردبا خيلق لو الغضب مث تكون من بعد ذلك قوة التميز

قدنا العزم ىناك سبب ثاِّن للغزايل يف أن األخالق تتغَت بسرعة إذا ذكرنا اجلهد على تغيَتىا وعلى ذلك ع

 أن ىذا التغيَت يعد حسنا ومرضيا.

 :3يقسم الغزايل الناس إىل أربعة مراتب، مدرجة من األسهل إىل األصعب من حيث إمكانية التغيَت

                                                           
صالح الدين عبد اللطيف الناىي، اخلوالد من أراد حجة اإلسالم للغزايل يف فلسفة التشريع والتصوف واألخالق وادلعرفة   1

 .011السيامية النظرية، ص
 .802، ص8112، 0زلمد عبد العزيز ادلعايطة، الفلسفة اإلسالمية، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط  2
 .802ادلرجع نفسو، ص  3
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: مرتبة اإلنسان الذي ال يستطيع التمييز بُت احلق والباطل واجلميل والقبيح، بل ينعزل المرتبة األولى

فالذي ىو يف ىذه ادلرتبة ال حيتاج ال إىل معلم وال مرشد، فهو حيتاج إىل  -الفطرةيف حالة –على كل االعتقادات 

 باعث من نفسو على اجملاىدة، حيث حيّسن خلقة يف فًتة قصَتة، وىذه مرتبة اجلاىل.

: ىي ادلرتبة اليت عرف القبح، إال أنو مل يتعود إثبات العمل الصاحل، بل زين لو سوء عملو المرتبة الثانية

قاد إىل إشباع شهواتو. ودلا كان ىذا الشخ  مدركا دلا ىو عليو من تقصَت، ويكون عالجو باإلقالع عّما تعّود وان

عليو من كثرة الفساد مث يعّود نفسو على القيام بالصاحلات من األعمال ومن كان ىذا حالو، فإنو يكون قابال 

 .لًتويض روحو، لذا يصح منو العزم، وىذه مرتبة اجلاىل الضال

: إن معاجلة من كان يف ىذه الدرجة أكثر صعوبة من سابقيو إذ أنو يعتقد أن األخالق المرتبة الثالثة

القيمة ىي األخالق احلسنة، وأهنا الواحية ادلستحسنة وعليها نشأ وفيها ترىب، ومن ىنا تكون صعوبة عالجو وىي 

 الفاسق. -اجلاىل–مرتبة الضال 

أن كثرة الشر ىي الفضيلة وأن ىذا احلال يرفع من قدره، ويعلي من : يعتقد صاحبها المرتبة الرابعة

 مكانتو يف نظر الناس، وىي أكثر صعوبة من السابقات، وىي مرتبة الضال اجلاىل الفاسق الشرير.

إن للصفات اإلذلية دعاوى سبعة متمثلة يف أنو سبحانو قادر عامل حي مديد مسيع بصَت متكلم، ويتجزأ 

 ران أساسيان، فاألول خي  آحاد الصفات، والثاِّن ما تشًتك فيو صبيع الصفات.عن ىذه الصفات أم
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 .قدرةــــــفة األولى: الــــــــــــالصّ 

 -منظوم–من الدالئل القاطعة على قدرة زلدث العامل، ىي أن العامل يقوم بفعل زلكم، مرتب متقن 

القياس، وعليو كل فعل زلكم يصدر بالضرورة من مشتمل على العجائب بعددىا وأنواعها، فهذا دال على قدرة 

 .1فاعل قادر

ونعٍت بالقدرة ىنا ىي الصفة، واليت لديها أحكام متعلقة جبميع ادلقدورات. وادلقصود بادلمكنات ال هناية 

ذلا وادلقصود هبذه األخَتة أن خلق احلوادث بعد احلوادث ال ينتهي إىل حد يستحيل يف العقل حدوث حادث 

 إلمكان مستمر أبدا والقدرة واسعة جلميع ذلك.بعده، فا

 وبرىان ىذه الدعوى وىي عموما تعلق القدرة أنو ظهر أن صانع كل العامل واحد.

على كل حال كان ىناك رأي يف ىذا الشأن نقد من قبل اجملربة وادلعتزلة من احلركة، وىذا ألن يف 

إنكار قدرة العبد، فخرجت من ىذا إىل إنكار ضرورة االنفصال قد ذبّرب الناس يف ىذا أحزابا، فذبت اجملربة 

التفرقة بُت حركة الرعدة واحلركة االختيارية، ولزمها أيضا استحالة تكاليف الشرع، وذىبت ادلعتزلة إىل إنكار تعلق 

ها قدرة ا تعاىل بأفعال العباد من احليوانات وادلالئكة واجلن واإلنس والشياطُت، وزعمت أن صبيع ما يصدر من

 .2من خلق العباد واخًتاعهم، ال قدرة  تعاىل عليها بنغي واإلحياء

 

 

                                                           
، 0م(، دار ومكتبة اذلالل، ط0000-ه212علي بوملحم، االقتصاد يف االعتقاد حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل )ت  1

 .001، ص0991
 .002، صم(0000-ه212عتقاد حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل )تعلي بوملحم، االقتصاد يف اال  2
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 .مـــــــــة: العلـــــفة الثانيــــــــــالص

من البديهي بأن ا يعلم غَته ألنو ىو صانع الكون، والصانع يعلم ما صنعو، ويعلم نفسو ألن من علم 

 غَته يعلم بالضرورة.

ادلوجودات وادلعدودات، فادلوجودات تنقسم إىل قدمي وحديث، فإن من رأى  فا عامل جبميع ادلعلومات

خطوطا منظومة تصدر على االتساق من كاتب مث االسًتاب يف كونو عادلا بصنعو الكتابة. كان سفيها يف 

 .1اسًتابتو، فإذا قد ثبت أنو عامل بذاتو وبغَته

 .اةــــــفة الثالثة: الحيـــــــالصّ 

َوتَ وَكَّْل َعَلى احلَْيي الَِّذي اَل دَيُوُت َوَسبيْح حِبَْمِدِه وََكَفى بِِو حي ال ديوت يف قولو تعاىل: ﴿إن ا تعاىل 

، وىو معلوم بالضرورة، ومل ينكره أحد شلن اعًتف بكونو تعاىل عادلا قادرا، فكون العامل 2ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبَتًا"﴾

إال ما يشعر بنفسو ويعلم ذاتو وغَته والعامل جبميع ادلعلومات والقادر على  القادر حيا ضرورة، إذ ال يعٌت باحلي

 صبيع ادلقدورات كيف ال يكون حّيا، وىذا واضح. والنظر يف صفة احلياة ال يطول.

 .رابعة: اإلدارةــــفة الـــــــــالص

سلت  بضروب من اجلواز ال ادلقصود باإلدارة أن ا تعاىل مريد ألفعالو، والدليل أن الفعل الصادر منو 

يتمّيز بعضها من البعض إال دبرجع وال تكفي ذاتو لًتجيح ألن نسب الذات إىل الضّدين واحدة، فاإلدارة ىي اليت 

 زبص  بُت عدة شلكنات ال سبييز بينها وليس العلم ىو الذي خيص .

                                                           
 .082ص  ،علي بوملحم  1
 .22سورة الفرقان، اآلية   2
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وده يف ذلك الوقت علة. فإن اقتضت صفة اإلرادة وقوع العلم يف وقت معُت تعلق ىذا األخَت بتعُت وج

 .1تعلق اإلرادة بو فتكون اإلرادة لتعيُت علة. ويكون العلم متعلقا بو تابعا لو غَت مؤثر فيو

فافًتضنا جبواز كفاية العلم عن اإلدارة الكتفى بو عن القدرة. بل كان ذلك يكفي يف وجود أفعالنا حىت 

 لم ا تعاىل بو وكل ذلك زلال.ال ضلتاج إىل اإلرادة، إذ يًتجع أحد اجلانبُت بتعلق ع

يرى الفالسفة أن العامل قدمي بإرادة قددية من ا تعاىل ذلك ردبا يقول قائل أن العامل ُوِجَد لذات ا 

سبحانو وتعاىل وأنو ليس للذات صفة زائدة البتة، ودلا كانت الذات قددية كان العامل قدديا وكانت نسبية العامل إليو  

 ىل العلة، ونسبية النور إىل الشمس، والظل إىل الشخ .كنسبة ادلعلول إ

وترى ادلعتزلة أن العامل حادث بإرادة حادثة يف ا، فقائل يقول أن العامل حادث ولكن حدث يف الوقت 

 .2الذي حدث فيو ال قبلو، وال بعده، إلرادة حادثة حدثت لو، ال يف زلل، فاقتضت حدوث العامل

 .: السمع والبصرالخامسة والسادسة الصفتين

يدل كل من الشرع والعقل أن مسيع بصَت دبخلوقاتو، ألنو ىو صانع العامل أما الشرع فيدل عليو الن  

القرآِّن فيما فيو كفاية من آيات كقولو: ﴿ َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصَُت﴾ وكقول سيدنا إبراىيم عليو السالم : ﴿ ِإْذ قَاَل 

. ونعلم أن الدليل غَت منقلب عليو يف معبوده 3ُد َما اَل َيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغٍِت َعْنَك َشْيًئا﴾أِلَبِيِو يَا أََبِت مِلَ تَ ْعبُ 

 وأنو كان يعبد مسيعا بصَتا وال يشاركو يف اإللزام.

ندعي أن ا أكمل من ادلخلوق فالعقل ديلي علينا أن نقول معلوم ذلك ومعلوم أن البصَت أكمل شلن ال 

 ، والسميع أكمل شلا ال يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق والنثتو للخالق.يبصر
                                                           

 .089علي بوملحم، االقتصاد يف االعتقاد، ص  1
 .010ادلرجع نفسو، ص  2
 .08سورة مرمي، اآلية   3
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 .1وىذان أصالن يوجبان اإلقرار بصحة دعوانا ففي أيهما النزاع

وىذه حجة الغزايل يف أن ا مسيع بصَت تستند إىل البداىة اليت طادلا عول عليها القديس أوغسطُت من 

 قبل ديكارت من بعد.

 السابعة: الكالم: الصفة

الذي صنع العامل متكلم وىذا اتفاق ادلسلمون، واعلم أن من أراد إثبات الكالم بأن العقل يقضي جبواز  

 كون اخللق مردين ربت األمر والنهي وكل صفة جائرة يف ادلخلوقات تستند إىل صفة واجبة يف اخلالق فهو شطط.

قول الرسول صلى ا عليو وسلم ومن أنكر كون البارئ إن من أراد إثبات الكالم باإلصباع يستند إىل 

متكلما فبالضرورة ينكر تصور الرسول. إذ معٌت الرسول صلى ا عليو وسلم ادلبلغ الرسول ادلرسل، فإن مل يكن 

الكالم متصورا يف حق من ادعى أنو مرسل كيف يتصور الرسول؟ ومن قال أنا رسول األرض أو رسول اجلبل 

 غى إليو العتقادنا استحالة الكالم والرسالة من اجلبل واألرض و ادلثل األعلى.إليكم فال يص

إن الكالم كمال وا كامل، حيث أن للكالم للحي أما أن يقال ىو كمال أو يقال ىو نق  أو يقال 

ىو نقصو وال نق  وال ىو كمال. وباطل أن يقال ىو نق  وكل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود 

 .2الق بالطريقة األوىلللخ

فهو حيّدد الفعل ادلباشر دبوجباتو الذاتية، كونو فعال إراديا جييء عن قصد إرادي لإلنسان وبعزمو على 

تنفيذه... وىو ما أشار إليو أبو اذلذيل العالف من أنّو من فعل الذايت وىو احلركة الذاتية يف التغيَت الالحق للنظام، 

                                                           
 .017علي بوملحم، االقتصاد يف االعتقاد، ص  1
 .000ادلرجع نفسو، ص  2
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الذي ينشأ دومنا إرادة وبغَت قصد إليو، وال قدرة لإلنسان يف تركو أو اجتنابو، فهو فعل أما الفعل اآلخر ادلتولد 

 ثان، قد يعزه لقوانُت الطبيعة، وقد يعزى ا. دبعٌت آخر الفعل ادلتولد يتخطى حدود ادلسؤولية اإلنسانية.

نو عورض من قبل القاضي وإذا كان مثل ىذا التغَت يتسم بقدر كبَت من ادلوضوعية والتنظيم ادلنهجي، فإ

عبد اجلبار الذي يرى يف إضافة الفعل ادلباشر لإلنسان باعتباره واقعا حبسب أحوالو ودواعيو وإراداتو يتحقق أيضا 

يف األفعال ادلتولدة، فمثال: ضلن صلد الكالم والكتابة واآلالم وغَتىا تقع إذا نفينا كون األفعال ادلتولدة أفعاال لنا، 

 .1ن ال صلعل اإلرادة فعلنا دون ادلرادفالواجب يقضي أ

وإذا كان القاضي قد حاول بتفسَته ىذا توسيع دائرة احلرية اإلنسانية فإنو يف فشل ىذا احلكم قطعيا فهو 

 يأخذ بقاعدة الكل أو الالشيء.

رتب على فأما أن تكون اإلرادة اطراد، السبب وادلسبب ادلباشر وادلتولد صبيعها أفعالنا، أوال شيء البتة، وت

 ىذا ادلوقف أن نقضي القاضي آراء عموم رفاقو النظام والغالف واإلسكايف، وكل القائلُت بأن الفعل

ادلتولد ، أو أن اإلرادة توجيو بقولو "أنو ديكن بناء على ىذه األقوال أن يوجد ادلراد بوجود اإلرادة حىت  

 .االت اليت يستحيل فيها حدوث ذلكيف احل

 :لغزالياليقين عند ا_ 4

بُت اسوسات وادلعقوالت، كل من  على األساس التايل أال وىو الصراعيقوم اليقُت عند الغزايل 

 اسوسات وادلعقوالت مل ذبسد يف ذات الغزايل:

                                                           
عبد الستار عز الدين الراوي، فلسفة العقل رؤية نقدية للنظرية االعتزالية، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم،   1

 .72، ص0922
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"شلا ال شك فيو أن ىذه ااورة الصراعية اليت زبيلها الغزايل بُت اسوسات وادلعقوليات ليست سوى 

والعقليات مل ذبسد يف ذات الغزايل وقد خرج الغزايل كما يقول الدكتور  واقعية ألن اسوساتوىم وتأمالت غَت 

ألن الدليل ال يكون إال من  صبيل صليبا والدكتور عّياد من دوامة الشك فاألدلة العقلية مل ترجع اليقُت إىل قلبو

 .1علوم غَت ادلسلم هبا"

عقل ىو ادلنتصر يف ادلعركة الضاربة مع كل الظواىر فكان ال "يبدو أنو مل جيد غَت أفكار ثالث ىي أن ال

من التوفيق بينو وبُت الدين كما فعل ادلعتزلة أو تفوقو حىت على تلك ادلدارك اليت هتبط مع الوحي عند  بدّ 

فهم الفالسفة أو يتحقق عن طريق التأويل بالتعليم من اإلمام ادلعصوم )ادلستور( عند الباطنية ومع كل ذلك فلم ي

 .2الغزايل ادلعتزلة كما جيب، فقد ساوى بينهم وبُت القدرية يف حالة العجب اليت تصدر عن العقل"

وكانت عنايتو موجهة تبعا  إذن امتد القلق إىل ذىن الغزايل وىو يشهد الصراع يف العقائد، قبل تصوفو

 ،كلمُت والفالسفة ومن مث الباطنيةدلنهجو إىل ادلت

 األخالق الغزالية:لمحات وأقباس من 

عن  أخالق روحية دينية أساسها القلب والنفس أي أهنا اختالف صوفية بعيدة إن األخالق الغزالية

سنوات، بل على إثر عودتو إىل بغداد )حوايل سنة( وحيث يف  الشهوات واألىواء والتخل  من ملذات الدنيا.

 .3اليت تبعده عن اآلخرة"قطع كل صالتو مع العامل اخلارجي الذي غلبت عليو الصورة 

 

                                                           
لبنان، دط، مصطفى غالب الغزايل، يف سبيل ادلوسوعة الفلسفية، منشورات دار ومكتبة اذلالل للطباعة والنشر، بَتوت،   1

 .09، ص0991
 .42صعبد األمَت األعسم، الفيلسوف الغزايل،   2
 .00، صألمَت األعسم، الفيلسوف الغزايلعبد ا  3
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  تقوم على اجلوىر والضمَت الذي يطلق عليو فيها بأمساء سلتلفة وعبارات متنوعة "كانت األخالق الغزلية

كالقلب والنفس وادلروءة فإهنا تقوم على احلرية ويف مقدمتها التحرر من الشهوات واألىواء وىذه احلرية اخللقية 

 .1ها بالنية واإلرادة وال يكون القهر قهرا دون معاناة ووعي وتقدير"ترجع إىل ادللكات الباطنية لتعلق

"واألخالق الغزالية ليست سلوكا تقليديا فرضتو علينا تقاليد اجملتمع وآدابو وألقيناه تلقينا بأساليب الًتبية 

ة يف صفاء ىذه ألن عنصر اإلرادة والعلم واحلرية والنية من العناصر األساسية يف تصرفاتنا اخللقية وىي العل

 .2ومسوىا صفاء يتجلى يف كون األخالق الغزالية تتوخى الصدق واإلخالص" األخالق

لقد أسس الغزايل أخالق وفقا للمرجعية الدينية ادلعتدلة وذلذا لّقب حبجة اإلسالم ولقد هتافت على 

 الفالسفة يف كتابو هتافت الفالسفة كفرىم.

 الغزالي في "اإلحياء" ونقده للصوفية:

بعد مرض الغزايل )فًتة الشك( بدأ يتبع الطريقة الصوفية أي أنو أصبح زاىد يف حياتو ومل يتم ىذا إالّ بعد 

 ( سنوات.01عشر )

"تصوف الغزايل بعد فًتة الشك )فًتة ادلرض( فأصابو ربول عنيف يف رلرى حياتو، فإذا بو يزىد باحلياة  

استقصاء هنايات األفكار على الطريقة الصوفية لكن إعالن كلها وينغمس يف حاالت من الذىول الروحي يف 

 01الغزايل حقيقة عن تصوفو مل يكن عندما ترك بغداد سنة )  ه( ليبدأ رحلتو الطويلة اليت دامت زىاء عشر )

                                                           
صالح الدين عبد اللطيف الناىي، اخلوالد من آراء حجة اإلسالم للغزايل يف الفلسفة والتشريع والتصوف واألخالق وادلعرفة   1

 .112السياسية للنظرية، ص
 .116ادلرجع نفسو، ص  2
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بشكل  "ويف اإلحياء نرى الغزايل غَت الذي تعّودناه يف سائر كتبو قبل رحلتو فقد بدأ فيو هنجو الصويف

ا عن مشربو اجلديد مع موسوعية لكل علوم الدين يف القوالب إن مل نبالغ، صوفية سباما، كذلك واضح معلن

للتخل  من اآلثار ادلشائية يف تفكَته غَت أن الكثَت من ترسبات فلسفة األفالطونية  نالحظ عليو رلاىدة عنيفة

 .1ادثة دخلت مادة اإلحياء"

التصوف تاركا ملذات احلياة منتهيا زاىدا وذلك بعد فًتة  كل ىذه األمور السابقة أّدت بالغزايل إىل

 الشك أي ادلرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .54ص عبد االمَت االعسم، الفيلسوف الغزايل،  1
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 اني:ـث الثـالمبح

 المعرفة والمنطق عند الغزالي:_ 1

إن الغزايل شّك يف ادلبادئ العقلية ففي البداية كانت غَت قابلة للشك فحسبو العقل يكّذب اإلحساس 

 واإلحساس يكّذب العقل.

بُت  لكتابو ادلعارف العقلية باإلشارة إىل الغاية من تصنيفو فقال: معرفة حقيقة النطق والتمييز"مّهد الغزايل 

وليبهر عن العامل األصغر واستشرق  ا إمنا أبدع اإلنسان ليكون منوذجا من العامل الكبَت القول والكالم وذلك ألنو

عامل األشياء ال يتأثر  ية اإلدراك عند الغزايل أن إدراكاحلقائق إمنا ىو النطق وتقوم آل ما سبيز بو اإلنسان عن باقي

 .1إال من خالل أربع مراحل متدرجة تبدأ باحلس وتنتهي بالعقل مارة باخليال والوىم"

"فادلرحلة األوىل فهي اليت يتحول فيها الشيء ادلادي إىل صورة حسية فيتجرد بذلك نوعا من التجريد، أما 

تجربة كما يراىا الغزايل فهي تنطلق من اخليال الذي يتلفف ادلثال احلسي وجيرده بعد ادلرحلة الثانية من مراحل ال

ذبرده األول وحيولو إىل مثال خيايل، أما ادلرحلة الثالثة ىي الوىم وبواسطتو يتقدم خطوة جديدة يف التجريد فيصبح 

 .2ذبريده أكمل من السابق"

 تعاىل وصفاتو وأفعالو وىو أسس موضوع ألمسى ادلعرفة. موضوع ادلعرفة الصوفية عنده ىو يتعلق بذات ا

 وربقيق معٌت زلبة العبد  تعاىل: بيان حقيقة ابة وأسباهبا

 أصل وحقيقة ابة وكيف ربقق زلبة العبد  تعاىل وذلك وفق اخلطوات التالية: لقد بُّت أيب حامد الغزايل

                                                           
 .71مصطفى غالب، الغزايل يف سبيل ادلوسوعة الفلسفية، ص  1
 .70ادلرجع نفسو، ص  2
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"فأول ما ينبغي أن يتحقق أنو ال يتصور زلبة إال بعد معرفة وإدراك إذ ال حيب أإلنسان إال ما يعرفو 

احلي ادلدرك، مث ادلدركات يف انقسامها تنقسم إىل ما ولذلك مل يتصور أن يتصف باحلب صباد بل ىو من خاصية 

ما يف إدراكو  ىل ما ال يؤثر فيو بإيالم وإلذاذ فكليوافق طبع ادلدرك ويالئمو ويلذه وإىل ما ينافيو وينافره ويؤدلو وإ

لذة  وراحة فهو زلبوب عند ادلدرك وما يف إدراكو أمل فهو مبغوض عند ادلدرك وما خيلو عن استعقاب أمل ولذة ال 

 .1يوصف بكونو زلبوبا وال مكروما"

فلكل  ام ادلدركات واحلواس"والثاِّن أن احلب دلا كان تابعا لإلدراك وادلعرفة انقسم ال زلالة حبسب انقس

حاسة إدراك لنوع من ادلدركات ولكل واحدة منها لذة يف بعض ادلدركات وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها 

ادلليحة احلسنة  ات اجلميلة والصورر فكانت زلبوبات عند الطبع السليم، فلذة العُت يف اإلبصار وإدراك ادلبص

 .2ادلستلذة"

تعاىل حسب الغزايل يف كتابو "إحياء علوم الدين" باإلدراك وادلعرفة فهما اخلاصيتان تتحقق زلبة العبد  

 األساسيتان يف ىذه ابة.

 القلب ىو أداة ادلعرفة اليقينية وىي ادلعرفة اليت خلق القلب ذلا واخت  هبا من دون اجلوارح. جعل الغزايل

معٌت ذلك أهنا ستكون عرضة للخطأ والضالل، تتشكل من إدراكات زلصلة ف "معيار احلقيقة عند ادلعرفة

إذ ما الذي يضمن لنا أن اإلحساس مل يشّوه الشيء ادلادي الذي ىو صورتو لو؟ وما الذي يؤكد لنا اخليال مل 

 .3حيرف الصورة احلسية وىكذا نقول يف الوىم والعقل ىذا ما دفع الغزايل ليفّتش عن احلقيقة ضمن نطاق العقل"

                                                           
 .00، ص0922الغزايل، إحياء علوم الدين، كتاب ابة والشوق واإلنس والرضا، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط،   1
 .08ادلرجع نفسو، ص  2
 .71غالب، الغزايل يف سبيل ادلوسوعة الفلسفية، ص مصطفى  3
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الغزايل شّكو بادلعقوالت أوجد دعامة ثالثة للمعرفة مسّاىا اإلشراق الذي يعٍت فيو ذلك "وبعد أن أظهر 

 .1النور الذي قذفو ا يف صدره والذي زعم أنو مفتاح ادلعارف"

من شطط وغلو الفالسفة وقد  يعترب الغزايل من أكرب الفالسفة ادلدافعي عن العقيدة اإلسالمية وضبايتها

 .ربقيق اليقُتسعى طوال حياتو إىل 

 خلق:ـــــــــربية الـــــــــت_ 2

يرى الغزايل أن تربية اخللق عند الناس يكون حسب فطرة كل فرد ويُرىّب اخللق حبيث أنو ال حيتاج إىل تعليم 

 وال إىل تأديب.

يراىا خالصة تصلح لكل شيء وتقبل كل صورة  البشرية فهو تارة "ليس للغزايل رأي زلدود يف الفطرة

وتارة يراىا أميل إىل اخلَت منها إىل الشر يدل ذلك يف قولو: وإذا كانت النفس بالعبادة تستلذ الباطل وسبيل إليو 

الشنيعة  وإىل القبائح فكيف ال تستلذ احلق لوردت إليو والتزمت ادلواظبة عليو؟ بل ميل النفس إىل ىذه األمور

 .2الطبع يضاىي ادليل إىل أكل الطُت فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة" خارج عن

اخللق حاال يف اآلخرة أقواىم حبا  تعاىل فإن اآلخرة معناىا القدوم على ا تعاىل  "اعلم أن أسعد

مشاىدتو أبدا وسبكن من دوام من  ! إذا قدم على زلبوبو بعد طول شوقو ودرك سعادة لقائو وما أعظم نعيم اب

النعيم على قدر قوة  إال أن ىذا ! األياد من غَت منغ  ومكّدر ومن غَت رقيب ومزاحم ومن غَت خوف انقطاع

 .3احلب فكلما إذ ازدادت ابة ازدادت اللذة"

                                                           
 .70ص ، يف سبيل ادلوسوعة الفلسفية الغزايل. مصطفى غالب  1
 .62، صاألخالق عند الغزايلزكي مبارك.   2
 .09إحياء علوم الدين كتاب ابة والشوق واألنس والرضا، ص. الغزايل  3
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يعّد كتاب إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل من األكثر الكتب ادلتحدثة عن مسألة األخالق 

 رح قضايا دينية وأخالقية.والتصوف ففيو يط
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طة، ويف زمن فيو اضلرافات راعات ضلو السلّ تتأرجج بالصّ  آنذاك "الغزايل"كانت اليت البيئة ليت عاش فيها  

أدى هبم إىل اذلالك، ىنا  ة حْيتكم إليها الناس عند احلاجة إليها، شلاة وعلميّ ات وطرائق معرفيّ ة، وغياب آليّ عقائديّ 

رجة األوىل باعتباره مسؤول فيلسوف، الذي رأى نفسو مسؤول بالدّ  "أبو حامد الغزايل"ة اإلسالم ل حجّ يتدخّ 

وعلى دراية بأمور الدين، شلا جعلو بعيد النظر يف ادلنظومتُت ادلعرفية والدينية ادلنتشرتُت يف زمانو، إىل أن وصل بو 

تو بعض الفرْق من تبنّ  ة تسَت على درب صحيح وذلك هبدف القضاء على مااحلال إىل وضع خطط دينيّ 

ين، ومن ىذا جاءت مشروعيتو خاطئة، وعلى شطحات بعض العلماء، لتبٍت مشروع أساسو العقل والدّ  اعتقادات

، وتوضيح مدارك الغلط، ولتلخيص الشريعة من تلك االنزالقتبٍت ادلنطق منهًجا سديًدا لوقاية العقل من 

 .1 >>وضمها إىل منظومة احلقائق ادلوثوق هبا، ومن مث ليعمل على تفسَتىا على أساس منو <<الدعاوي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .081الزعبً. أنور. مسألة المعرفة والبحث عند الغزالً. دار الفكر. ص   
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 |.موقف الغزالي من قضية المنطق والفقو ومدى تأثره بأراء الجويني حث األّول:المب

من  <<_ لقد تأثر "أيب حامد الغزايل" بادلنطق الشكلي )الصوري( لصاحبو"أرسطو " وقد قال        الشهَتة 

 . >>الحييط بادلنطق فال ثقة بعلومو أصال 

ديكن القول "اإلمام اجلويٍت" كان أول أشعري مهد الطريق "لإلمام أيب حامد الغزايل" دلزج الفقو بادلنطق،  <<_ 

غَت أن الغزايل يعترب ادلازج احلقيقي للمنطق األرسطي بالفقو ال دبا وضع من كتب منطقية سهلة العبارة بل تلك 

من الحييط بادلنطق  <<من علم األصول ''، حيث قال: ادلقدمة ادلنطقية اليت وضعها يف أوائل كتابو''ادلستصفي 

 .فالثقة بعلومو

 . 1  >>أصال 

على ىذا األساس اعترب أن استخدام منطق"أرسطو" يعذ شرطا من شروط اإلجتهاد وفرض كفية على  <<

يُت بل مل يكن أحد من أنظار ادلسلمُت يلتفت إىل طريق ادلنطق <<ادلسلمُت وإىل ىذا يشَت"ابن تيمة" بقولو: 

األشعرية وادلعتزلة والكرمية والشيعة وسائر الطوائف كانوا يعيبوهنا ويثبتون فسادىا وأول من خلط ادلنطق بأصول 

 .2 >>ادلسلمُت )يعٍت علم أصول الفقو(، "أبو حامد الغزايل" فتكلم فيها علماء ادلسلمُت شلا يطول ذكره 

يدي )األرسطي( وىذا راجع إىل عدة أسباب ودوافع ألنو  _ أصبح إمام الفالسفة يدافع بشدة عن ادلنطق التقل

 كان من أكرب مفكري األشاعرة إدياننا بفائدة ادلنطق يف رلال الدراسات الفقهية.

  الدوافع التي جعلت "أبي حامد الغزالي" يدافع عن المنطق االرسطي:_ 

فرق الكالمية اإلسالمية وخباصة _ لقد حظي ادلنطق التصورات واحلدود بقبول لدى الكثَت من الفالسفة وال

 االشاعرة واستخدموه كمنهج للتفكَت يف بعض ادلشكالت وادلسائل الدينية.

                                                           
، دار الوفاء لدنٌا  0محمود محمد علً محمد. العالقة بٌن المنطق وعلم أصول الفقه: قراءة فً الفكر األشعري، ط 0

046الطباعة والنشر، ص   
 .046المرجع نفسه ص  2
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أحدمها أن "أيب حامد الغزايل" كان من أكرب مفكري األشاعرة إديانا بفائدة ادلنطق يف رلال الدراسات  <<_ 

الفقهية كما كان أكثرىم توفيقا يف تطبيق مبادئ القياس ادلنطقي العامة على أمور الفقو فقد أدرك "الغزايل" أن 

 1 >>إىل ذلك ىو ادلنطق بصورة وقواعد قبول القياس الفقهي يتوقف على مافيو من معقولية وأن الوسيلة

والثاين ىو أن الدفاع عن العقيدة اإلسالمية ضد ادلخالفُت وادلهاصبُت ذلا من أصحاب ادللك والنحل    <<_

أوفد الفرق اإلسالمية اليت رأى األشاعرة أهنا يف بعض أصوذلا مبادئها قد جنحت عن الدين فكرا وسلوكا كان من 

التنفيذ والنقد واإلثبات العقلي وبذلك ديكن أن أسباب إصطناع ادلنطق لدى األشاعرة  بإعتباره األداة الفعالة يف 

 .2 >>تكون تدعيما قويا لطريقة ادلتكلمُت اجلدلية 

_ إن حجة اإلسالم يعترب ادلنطق األرسطي لو مكانة بارزة يف تارخ الفكر اإلنساين عامة والفكر العريب اإلسالمي 

 خاصة.

الكالم وأطلقوا على ىذا اجلانب من كتاباهتم ادلتعلقة _  يف البداية أطلق وجعل صبهور األشاعرة ادلنطق جزء من 

 بادلنطق اسم كتاب السطر تارة وكتاب ''اجلدل '' أو ''مدارك العقول'' تارة أخرى .

ألف "الغزايل" عدة كتب بسط فيها مباحث ادلنطق ويبُت فائدتو وصلاعتو مثل'' معيار العلم ''، ''زلك  <<

ىل جانب مقدمات بعض كتبو األخرى وضعها فيو كمقدمة مقاعد الفالسفة النظر''، '' القسطاس ادلستقيم'' إ

وادلستصفي من علم األصول مث خطا "أبو حامد الغزايل" خطوة أخرى فأصدر مايشبو الفنون بوجوب أن يتعلم 

يط ادلنطق كل باحث يف العلوم اإلسالمية كي تكون علومو موثوق هبا ... إخل بل ىي مقدمة العلوم كلها ومن الحي

 . 3 >>هبا فال ثقة لو بعلومو أصال 

فدرجة الغزايل ضبلتو اإلقناعية بادلنطق إىل الفقو خاصة يف سبيل مزجو بادلنطق، وجعل استنباطاتو  <<

واستخراجاتو تسَت عليو فهو إىل جانب إستصدار فتواه السالفة يف ''مقدمة ادلستصفي'' وىو كتاب يف أصول 

                                                           

.046ص محمود محمد علً محمد. العالقة بٌن المنطق وعلم أصول الفقه،  1  
.047المرجع نفسه ص  2  
 .048-047ص، المرجع نفسه  3
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توى موجهة أساسا إىل الناظريُت يف الفقو إىل جانب ذلك يغتنم كل فرصة ليخصص الفقو شلا يوحي بأن زلتوى الف

 .1 >>الفقو يف حديثو عن جدوى ادلنطق كمنهج للبحث يف العلوم 

_ ىناك عدة كتب ربدثت عن ادلنطق األرسطي عند "أيب حامد الغزايل" وقد وجو إىتماماتو األوىل إىل ادلنطق 

 الصوري .

مبٍت على قواعد وعدة أسس منها اإلستدالل والقياس واحلد والتصور واحلكم و"الغزايل"  _ إن ادلنطق األرسطي

 جعل ىذا ادلنطق طريقا إىل ادلعرفة الظنية.

يؤكد "الغزايل" أكثر على يقينية ادلنطق كطريق لإلستدالل نراه يؤكد يف كتابو '' معيار العلم'' على  <<_ 

يق من الطرق اليت توصل إىل النظر ادلنطقي بإعتباره أيضا طريقا من الطرق استخدام لإلستقراء ادلنطقي بإعتبارىطر 

اليت توصل إىل ادلعرفة الظنية ويف مطلوبو يف الفقو وىو يعرفو من الناحية ادلنطقية فيقول:  ىو أن يتصفح جزئيات  

 . 2 >>كثَتة داخلو ربت معٌت كل حىت إذا وجدت حكم يف ترك اجلزئيات حكمت على ذلك الكل بو 

 وتربر زلاولة "الغزايل" احلقيقية دلزج ادلنطق بالفقو يف كتابو '' زلك النظر'' حيث يشرح فيو قياس الداللة <<_ 

'' وىو قياس اإلن عند ادلنطقيُت وقياس العلة'' وىو قياس اللم عند ادلنطقيُت ويدعمهما بأمثلة فقهية يقول 

مكرر يف ادلقدمتُت معلوال ومسببا فأن العلة وادلعلول يتالزمان وإن "الغزايل": أما قياس الداللة فهو أن يكون األمر 

شئت قلت ادلوجب وادلوجب فإن استدللت بالعلة على ادلعلول فقياسك قياس علة وإن استدللت بادلعلول على 

 .3 >>العلة فهو قياس داللة 

إىل احلقيقة والدفاع عن العقيدة  _ لقد مزج الغزايل ادلنطق بالفقو يف كتابو '' زلك النظر'' وىو ىدفو األول

 اإلسالمّية.

 

                                                           

048ص محمود محمد علً محمد. العالقة بٌن المنطق وعلم أصول الفقه،  1   
050المرجع نفسه، ص  2

  

051المرجع نفسه، ص  3  
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 الطرق التي عاش بها األشاعرة موضوعات المنطق اليوناني:

_ استخدم االشاعرة طرق عديدة دلعاجلة موضوعات ادلنطق اليوناين ولعل ىذا ماظهر يف كتابو '' االقتصاد يف 

 االعتقاد''.

... ولعل ىذه احلاجة ادلاسة إىل ادلنطق ىي اليت دفعت "أبوحامد الغزايل" إىل ربط ادلنطق بالدراسات  <<_ 

الكالمية ومن ظاىر ربطو ادلنطق بالدراسات الكالمية كتابو '' االقتصاد يف االعتقاد'' والفكرة اليت حوذّلا ذا 

لك بأن نلمس بُت الطرفُت ) أعٍت ادلنطق الكتاب ىي وجوب استخدامنا لعقولنا عند فهمنا لنصوص الشرع وذ

والفقو( طريقا تصان فيو أحكام الّدين وأحكام العقل معا فال يصح من جهة أمن صلمد النصوص صبودا جيعلنا يف 

 .1 >>تناقض مع منطق العقل 

الذي  يتوجو " أبو حامد الغزايل" غلى ادلنطق الصوري القائم على التصورات والتصديقات، اعٍت ادلنطق <<_ 

يكون مستقال عن كل مضمون للمتكلم والفقيو واحملدث والناظر يف اآلراء والديانات واألىواء وادلقاالت الن 

مهّمتو الوقوف على كافة احلقائق وسبيزىا من األباطيل ومن أجل ذلك اذبو معظم مكلمي وفقهاء االشاعرة بعد 

حذف بعض كتب األورجانون العريب، حىت يصلوا "الغزايل" إىل إدخال بعض التعديالت على موضوع ادلنطق و 

 .2 >>غلى ادلعٌت الّصوري اخلالص حيث تكون غايتو متجهة ضلو دراسة صور الفكر 

_ ادلنطق ىو آلة العلم حسب "أرسطو" وموضوعو احلقيقي ىو العلم نفسو أو صورة العلم ويعٍت بذلك أن آلة أو 

بأنّو القانون الذي ديّيز  << ف ادلنطقأبو حامد الغزايل" فيعرّ أورجانون يفيد يف ربصيل العلوم األخرى، أما "

 .>>صحيح احلد والقياس عن غَته فيتمّيز العلم اليقيٍت عّما ليس يقينيا وكأنّو ادليزان أو ادلعيار كّلو

 

 

                                                           
 .81محمود محمد علً محمد. العالقة بٌن المنطق وعلم أصول الفقه، ص 1

72المرجع نفسه، ص  2   
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 أسباب تبّني الغزالي للمنطق. المبحث الثاني:

 ة واضحة لُتبّينو للمنطق نذكر منها:وللغزايل أدلّ 

ونصرة تعاليمو حباكم اذلوى، أو بدافع التمذىب،  معايَت تبيان احلق، ودافعو عن مواقفهم ىذه اّدعىىناك من  :أ

نكره الغزايل ألنو يراه بعيد عن العقالنية وادلوضوعية يف طلب العلم اليقيٍت،  ، ىذا مااإليديولوجّيةة أو اخللفيّ 

ألفاظ تسهل عملية  اخًتاعيت عمت يف اجملتمع. فلجأ إىل باإلضافة إىل أنو ظهرت يف عصره فوضى ادلصطلحات ال

فإين اخًتعت من تلقاء نفسي أكثرىا ألن ادلصطلحات يف ىذا الفن ثالثة. ادلتكلمُت  <<الفهم فهو يقول: 

تفهم إصالح الفريقُت اآلخرين، ولكن  ُت. وال أؤثر أن أتبع واحدا منهم فيقصر فهمك عليو، والوالفقهاء وادلنطقيّ 

 . >>  1من األلفاظ فما تصادفو يف سائر الكتب ديكنك أن ترده إليها وتطلع على مرادىم منها استعملت

ىذا ىو ادلنهج السديد الذي اتبعو الغزايل الذي يتمثل يف منظومة ادلنطق الذي حيتوي على قواعد صارمة  

 تعادي فرقة. ربايب مذىبا وال ال

فرق الكالمية أهنم أىل نظر و رأي، وزعم الفالسفة أهنم أىل منطق دلا ادعى يف عصر الغزايل. كل من ال -ب

الغزايل يعيد النظر يف  اوبرىان، وقول الباطنية أهنم أىل باطن وتأويل، ىؤالء البارزين يف ادليدان الثقايف، جعلو 

مسلمات افًتاءاهتم فوجدىا مشًتكة يف عدم خدمة ادلنطق، ذلك ألهنم جاءوا دبواقف مبنية على مقدمات ىي 

دون مراقبة ودون التدقيق يف النظر فيها، لكنهم أّسسوا عليها أقيستهم شلا جعلها فاسدة  خصوموأخذوىا من 

فيها كما مل  اختلفواولو كانت علومهم اإلذلية متقنة الرباىُت، نقية عن التخمُت، احلسابية، دلا  <<متناقضة 

تو الفلسفة من ضربات غم ما تلقّ كتابات الغزايل، فالربّ   . يربىن كل ىذا ما ظهر يف1 >>ة خيتلفوا يف احلسابيّ 

، وأصبح رائًجا يف مصنفاهتم بألفاظ معبأة باللغة والدين كما على ادلنطق األرسطي   إقبالو، لكنو زاد آنذاكقاسية 

 نراد تعزيره للعقل. 

                                                           

.33، ص1112ط  -بٌروت، د -تهافت الفالسفة، المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر، صٌدا أبو حامد.  الغزالً  1  
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عليها ادلتكلمُت جعلت الغزايل اليت كانت كطريقة يسَت  ة للمنطق األرسطيّ ادلناىضيّ  األصولّيةة إن ادلرجعيّ  د_

يتهجم عليها. وذلك ليؤكد مباحثو ادلنطقية خاصة فيما يتعلق دببحث احلد واالستدالل بادليتافيزيقا اليونانية، وضلن 

نعلم أن علماء الدين لديهم موقف سليب من ادليتافيزيقا اليونانية، فأخذ ومقدمات خاصة هبم وجعلوا ما سبقهم 

بديهيات، ىذا ما جعل الغزايل يهاصبهم من َلُدْنُو، واعًتف بادلنطق األرسطي ألنو حيمل من أفكار عبارة من 

قضايا واضحة بذاهتا تفرض نفسها على العقول فتتخذىا العقول منطلقات يقينية، ىذا ما دفع بالغزايل بالثوران 

و ال كفاية على ادلسلمُت، وأنّ   ، وفرضاالجتهادشرطا من شروط  <<معرفتو  واعترب ادلنطق على ادلتكلمُت، وتبٌّت 

رسطو مهم إال إذا تبنوا منهج البحث األيف شىت علو  االستداللديكن للمسلمُت أن يتخلصوا من اخلطأ يف 

 >>  1 . طاليسي

إجيابية من قبل ادلسلمُت للمنطق األرسطي الذي ترصبو الغزايل ذلم، وأصبحوا يهتمون بو بعد  استجابةكانت ىناك 

 .واحتقارإليو نظرة تشاؤم  ما كانت نظرهتم

_ من خالل ىذه األدلة اليت ازبذىا الغزايل ضحى وبذل كثَتًا من اجلهد، لكي يصبح ادلنطق مفتاح العلوم كلها، 

وليست ىذه ادلقدمة من  <<فوضع مقدمة ال زبص علمًا معُت، وإمنا ىو مقدمة سائر العلوم إذ يقول فيها: 

ضبلة علم األصول، وال من مقدماتو اخلاصة بو بل ىي مقدمة العلوم كلها، ومن ال حييط هبا فال ثقة لو بعلومو 

حىت يكون  –منطقو العلوم  –. فالغزايل يقصد ادلقدمة اليت ىي ربصيل حاصل دلصنفاتو األول  >> 2 أصالً 

تخلصون من هتديدات السالحقة، باإلضافة إىل احملافظة على الفقو ادلنطق مرجعا يؤول إليو السالحقة حىت يس

 وأصولو من التحريف.

                                                           

  1 .84، ص1111، 1العقل والشرٌعة، دار الطلٌعة، بٌروت ) لبنان( ط فضل هللا، مهدي. 
جدة ) زهٌر حافظ، شركة المدٌنة المنورة ، تحق: حمزة بن  -0جز  –المستصفى من علم األصول  الغزالً أبو حامد.1

.21)ط. ت(، ص -ة العربٌة السعودٌة( دالمملك  
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بُت ثقافتُت متبادلتُت، ثقافة يونانية وثنية، وثقافة  امتزاج_ دلا نتكلم عن ادلنطق يتوجب علينا الرجوع إىل أنو ىناك 

بينهما مع العلم  التقاءفقو، فهناك نقاط إسالمية موحدة. ويقابل ذلك على التوايل األسس ادلنطقية وعلم أصول ال

ة فهو األرسطي نسبة إىل واضعو أرسطو طاليس. فهو آلة تتحكم يف كل العلوم السيما العلوم اإلسالميّ  ادلنطقأن 

يعرض الغرض يف  من ادلعلومات إىل اجملهوالت وشرائطها. حبيث ال االنتقالعلم بقوانُت تفيد معرفة طرق  <<

 .1 >>الفكر

وىكذا يظهر أن ادلنطق من العلوم اآللية. فهو يعصم الفكر من الَغَلْط، وكان العرب يعتقدون أن  

"أرسطو" مل يبتدع سوى ادلنطق، أما باقي العلوم األخرى فكانوا يعتقدون أن مذىبهم فيها يتفق سباما من أوائل 

حيث سللصُت أكثر دلؤلفات أرسطو ادلنطقية  اليونانيُت أمثال فيثاغورس وأناثاغورس وسقراط وأفالطون، لكنوا كانوا

عكفوا على شرحها والتعليق عليها وتلخيص مضامينها حىت صار ادلنطق عقيدة تستوجب اخلضوع لقواعدىا 

وشروطها يف كل حبث علمي، سبيزا للفكر الصحيح من الفاسد وأىم من اعتقد بادلنطق كنظام فكري كامل. حجة 

ىـ(، ذلك ألنو سعى يف تقريب ادلنقول ادلنطقي اليوناين إىل العلوم اإلسالمية 505اإلسالم أيب حامد الغزايل ) ت 

 وتقيد علم األصول على الصفة األدق على قواعد منطقية. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . تحق: علً دحروج .0. جزء  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهاوي ،محمد علً الفاروقً.   1

 .33، ص0885_ 0. بٌروت، طلبنان ناشرون مكتبة
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 المنطق عند الغزالي. المبحث الثالث: 

 كما أنو تناول عدة قضايا منطقية نذكر:

 ة:اتو المنطقيّ وآليّ  : حدُّ الحدّ 1

 يعٍت االمتناع والتوقف. لكونو يقف بُت شيئُت فيمنع التالقي بينهما،  غة:أ_ الحد في اللّ 

حداد هنا سبنع العودة إىل ادلعصية، وإألودا ومنو مسي البواب حّداّدا. ألنّو دينع من يدخل الدار واحلُدوُد حد <<

  >>1   .واخلارج من الدخولاخل من اخلروج، ىن لتمنعو من الدّ والزّ  ادلرأة يف عدهتا ألهنا سبنع من الطّيب

وليس  للّشيءال على ما . وىذا يعٍت الدّ 2 >> الّشيءقول دال  على ماىي  <<ىو  :اصطالحا الحد -ب

يكون ذلا حّدان وعندئذ تصَت احلقيقة جامعة مانعة. جامعة جلميع أفراد احملدود على  ال الشيءذات  لغَته، ألنّ 

 أن خيرج منو. -أي احملدود –يدخل فيو وماىو منو معناه. ومانعة يف دخول ما ليس منو أن 

واللغوي نستنتج أن ىناك تداخل اجيايب فيما بينهما. حيث احلد دييز  االصطالحي_ من خالل تعريف احلدين 

بإفادتو لنا طبيعية كل واحد منهم، وىنا يظهر لنا أن التعريف لفظ مرادف  األخرىوات عن الذّ  شيءذات كل 

 أصلو احلّد، وىو من الكليات اخلمس: اجلنس والنوع والفصل... لفظ التحديد، الذي

 البحث األصويل والفقهي._ استوجب كل ىذا التطرف إىل الكليات اخلمس، وذلك لتسهيل عملية التحديد يف 

حيمل على أشياء سلتلفة الذوات واحلقائق يف  <<أعّم منو و شيءيوجد  : ىو لفظ كلي ذايت الالجنس_ 1

باحلقائق الذاتية  سلتلفُت كثَتينأن ادلقول على   >>سلتلفة الذوات واحلقائق  <<ونعٍت بـ 3 >>جواب: ماىو

 يتأّتى لنا فهم ادلراد دون فهم جنسو.  ، حبيث الالشيءالداخلة يف حقيقة 

                                                           
 ، 0882مكتبة العبٌكان. الرٌاض، )د.ط(،  -تحق: محمد الرحٌلً؛ نزٌه حماد – 0. مج النجار. شرح الكوكب المنٌر ابن 1

 .78ص
 .152،ص0881، 0الغزالً. معٌار العلم فً المنطق. دار الكتب العلمٌة. بٌروت)لبنان(، ط  2
 .66الغزالً. معٌار العلم فً المنطق، ص  3
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زبتلف إال بالعدد يف  حيمل أشياء ال <<ىو لفظ كلي ذايت يظهر على معنيُت، فهو من جهة  النوع:_ 2

فيقال على النوع وعلى غَته  >>1أولياء ومن جهة أخرى حيمل عليو اجلنس وعلى غَته ضباًل ذاتيا جواب: ماىو

يف جواب ماىو بالشركة. كما ديكن أن يطلق النوع على بعض ماىو جنس ولكن يكون يف ىذه احلالة نوعاً 

 إضافياً حقيقًيا. ألنو نوع باإلضافة إىل جنس فوقو.

. ذلك الن الفضل >>حيمل على الشيء يف جواب: أي شيء ىو يف جوىره <<: ىو لفظ ذايت الفصل_ 3

 يفيد التمييز بُت النوع يف ذاتو واألنواع األخرى ادلقامسة لو يف اجلنس. 

. فيأيت 2>>على ما ربت حقيقة واحدة فقط. ضبال غَت ذايت <<ىو لفظ كّلِي َغَرضِي حُيمل  الخاصة: -4

جوابًا على نوع واحد يف جواب أي شيء ىو. بذكر صفات الشيء العرضية اخلارجة عن حقيقة الذاتّية لكن 

 خاصة بو ال زبلو يف وقت من األوقات. 

: ىو كذلك لفظ كلي عرضي حُيَْمُل على أنواع كثَتة بذكر صفات الشيء اخلارجة عن ذاتو العام العرض_ 5

ىو ما  >>فرفوريوس <<ا، والعرض عند الذي يقال على حقائق سلتلفة قوال عرضيّ  وغَت اخلاصة بو. فهو الكلي

 يكون ويبطل من غَت فساد ادلوضوع والعرض العام ينقسم إىل قسمُت:

 النبات.  كاخضرار: ىو ما ال ينفك عن حقيقة الشيء.  الالزم العرض -أ

 عن حقيقة الشيء: كالركض للحصان . االنفكاك: ىو ما يقبل المفارق العرض -ب

_ يتضح لنا من خالل ثالث كليات األخَتة، أهنا تتالقى يف خاصية التميز بُت األشياء، وىذا التميز يقع بُت 

 . وىي:3 >>فأما الفصل فيقال عاًما وخاًصا وخاص اخلاص <<" فورفوريوس" : ثالثة صور حسب ما قالو 

 ة مفارقة.عرضية تسمى بالفصل العام وىي عرضي -

 خاصية مالزمة غَت مفارقة للذات تسمى بالفصل اخلاص، ألن اخلاصة سبيز النوع  -
                                                           

.66الغزالً. معٌار العلم فً المنطق، ص  1  
.67المصدر نفسه، ص 2  

.024، ص0883، 0. بٌروت )لبنان(، طتحق: رفٌق العجم، دار الفكر اللبنانً –الغزالً، محك النظر   3  
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 يف الوىم ويصعب يف الوجود. ارتفاعهامن غَته، من جهة أنو يسهل 

 وجوىرية تسمى خباص اخلاص وىي مقومة لذات الشيء. وىي مطلوبة عند ادلنطقي -

احملدثة األنواع، واليت يُراد منها إحداث طبيعية األمر الذي  فهي الفصولمن الفصول العامية والفصول اخلاصية. 

 اتصل بذلك الفصل.

ولُِنسمِّ األول حّداً لفظّيا، إذ السائل  امسافلنخًتع لكل واحد  <<_ لقد وضع الغزايل أمساء للحد حيث يقول: 

يكون مشتمال  أنلثالث شرطو ليس يطلب إاّل شرح اللفظ. َوْلُنسّم الثاين الطالب فيو درك حقيقة الشيء، وىذا ا

 ، وعلى ىذا حسب الغزايل يكون حلد على ثالثة أوجو وىي:1 >>على صبيع ذاتيات الشيء

 _ حد لفظي يراد منو شرح اللفظ، وىو عند السائل أشهر من ادلسؤول عنو.1

 _ حد رمسي يُذكر فيو أعراض الشيء ادلعرف.2

 _ حد حقيقي يفيد ماىي احملدود. 3

كيز، حيث أن أىم وسيلة توصل إىل موضوع التحديد مهم جّداً. كونو خاض فيو صبيع ادلناطقة بالًتّ  _ إنّ 

وقد    خذوه ادلناطقة واألصوليُت على رأسهم أبو حامد الغزايل الذي الصواب، ويلعب دوراً كبَتًا يف بناء العلوم، 

دلغالطات الفقهية والدينية، على أساس إيضاح فعمد إىل     ا آنذاكجاء توظيفو للمنطق يف إطار شرعي يف زمنو 

 مفاىيم األلفاظ حىت تصبح معانيها واضحة يف الذىن.

 

 

 

 

 
                                                           

.024، صالغزالً. محك النظر  1  
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 _ تركيب المعاني المفردة:

والًتجي واخلرب، وىذا  وااللتماس االستفهامادلعاين ادلفردة إذا وقع ذلا تركيب نستخرج منها عدة أصناف مثل 

األخَت الذي ىو عبارة عن برىان يرشد إىل العلوم، وىو نوع من القياس ادلركب من ادلقدمات اليت كل مقدمة منها 

 خرب يسمى قــضــيــة.

_ واخلرب ىو الذي ضلكم عليو بالصدق أو الكذب، فمثال بنادي القائل: يا عمرو وىو يقصد أنو يف البيت وىو 

ولكن كان التكذيب يف خرب اندرج ربت الّنداء داء ذا قيل لو ال تكذب مل يكن ذلك تكذيبا يف النّ ليس كذلك، فإ

 أحكامها فإن للقضية أقسام:  وبياهنا بذكريف القضية ضمًنا، فإذا نظرنا يف ىذا الفن 

 ة باعتبار ذاهتا تنقسم إىل جزئُت مفردين:: القضيّ األولى القسمة/ 1

جرت العادة عند وقد  <<األول خرب والثاين سلرب عنو مثل قولنا اجملاىد ِمقداُم فإن اجملاىد سلرب عنو ومقدام خرب، 

، مث 1 >> ، فـَْلنَـْنزِْل على إصالحهم فال مشاحنة يف األلفاظادلنطقُت بتسمية اخلرب زلموال وادلخرب عنو موضوعاً 

مثلث ىو شكل فلسنا نعٍت بو أن حقيقة ادلثلث حقيقة الشكل، إذا قلنا الشكل زلموال على ادلثلَث، فإن كل 

و شكل. من ىذا فإن للقضية وجوه تًتكب من ثالثة هو بعينو يقال لكن معناه أن الشيء الذي يقال لو مثلث فول

 أصناف:

: العملي، وىو الذي حكم فيو بأن معٌت زلمول على معٌت أو ليس دبحمول عليو مثل قولنا: األّول الصنف_ 

 العلم نافع فالعلم موضوع ونافع زلمول يسلب مرة ويثبت مرة أخرى.

مفارقا لو وال مالزما  شيءيكون  ىنا احملمول يرجع إىل نفس ادلوضوع، وال : الشرطي ادلتصل،الثاني الصنف_ 

 تابعا.

                                                           

.04الغزالً. معٌار العلم فً المنطق، ص  1  
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ذبعل  إذى شرطيا منفصال، يسمّ  : ماالثالث الصنف_  قلنا أن العامل إما قدًن أو حديث، فهما قضيتان صبيلتان. ُ

وذلذا مُسي منفصال وىذا ادلنفصل قدم يف جزئُت أو ثالثة أجزاء كقولنا ىذا العدد مثل ىذا  االتصالالزمة  إحدامها

 العدد أو أقل منو أو أكثر منو مث ينقسم إىل ثالثة أقسام:

 كاذب فإنو دُينع اجلمع بُت الصدقعا مثل قول: الرجل صادقا أو  ما دينع اجلمع واخللو صبي <<: األول 

 والكذب واخللو من أحدمها. حيث جيلب األخذ بأحدمها فقط.

 فإنو دُينع جلمع بينهما فإما أن يكون إنسان الثاين: ما دينع اجلمع دون اخللو كقولنا: ىذا حيوان وإنسان ،

 أو حيوان.

   :مثل أن تقول: 1 >>كما إذا أخذت بدل أحد اجلزأين الزمة ألنفسوالثالث: ما دينع اخللو وال ادلنع ،

ديكن أن يكون زيد يف البحر إما أن يكون يف البحر وأما ال يغرق، فإن ىذا دينع اخللو وال دينع اجلمع، إذ 

 وال يغرق، وال جيوز أن خيلو من أحد القسمُت.

نفي أو إثبات. )القضية(، كل من ىذه القضايا فيها : باعتبار نسبة زلموذلا إىل موضوعها بانيةالثّ  القسمة_ 2

 صال.وىناك سلب يسلب اللزوم واالتّ  –ادلوجبة والسالبة، حيث أنو إجياب ضبلي 

فإن قلنا زيد غَت بصَت سالبة أو موجبة. فإن كانت موجبة فما الفرق بينو وبُت قولنا زيد ليس بصَت، وإن كانت 

 إذ، اإلجيابسالبة فما الفرق بينو وبُت قولنا زيد أعمى. وىي موجبة وال معٌت لقولنا غَت بصَت إال معٌت ىذا 

فإنّا  << .الرباىُتالب وادلوجب كثر غلطو يف ُت السّ ادلفهوم منو أنو جاىل، والصيغة صيغة نفي. فمن الدييز ب

 نسبيُت أن القياس ال ينتظم  من مقدمتُت سالبتُت بل البد أن يكون إحدامها موجبة حىت ينتج، ومن القضايا ما

  . 2 >>صيغتها صيغة السلب ومعناىا معٌت اإلجياب فالبد من ربقيقها 

 ضوعها أو خصوصو.: القضية باعتبار عموم مو الثالثة القسمة -3
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موضوع القضايا إما أن تكون إما شخصي فتكون شخصية مثل قولنا عمر وصباح، عمر وليس صباح، وإما كلي 

فتكون كلية. والكلية إما مهملة ألنو مل يتبُّت فيها وجود احملمول بعضو أو كلو، وإما زلصورة، وىي تبُت أن احلكم  

 شخصية، مهملة، زلصورة كلية، زلصورة جزئية.كلي مثل كل إنسان حيوان وىن القضية أربعة: 

ة أو رطيّ ة، متصلة كانت الشّ القضية تنقسم إىل أقسام: سالبة كانت أو موجبة، شرطية كانت أو ضبليّ  <<

منفصلة. واللفظ احلاصر يسمى سوارا كقولنا: يف ادلوجبة الكلية، كل إنسان حيوان وقولنا يف اجلزئية ادلوجبة بعض 

قولنا يف الكلية السالبة الواحدة من الناس حبجر، وقولنا يف السالبة اجلزئية ليس كل إنسان كاتب، احليوان إنسان، و 

 . 1 >>حد افإن فحواىا و 

، إن احملمول االمتناع: القضية باعتبار جهة نسبة احملمول إىل ادلوضوع بالوجوب أو اجلواز أو الرابعة القسمة -4

ىل ادلوضوع نسبة الضروري الوجود يف نفس األمر، كقولنا: الكون سللوق خيلو إما أن تكون نسبة إ يف القضية ال

إليو نسبو الضروري الوجود. وإن يكون نسبتو إىل نسب الضروري العدم فإن ادلخلوق زلمول على الكون، ونسبتو 

عدمو،   ه والوجود ا اليكون ضروريّ  مثل قولنا: اإلنسان حجر، ونسبتها إىل اإلنسان نسبة الضروري العدم. وإما ال

كقولنا: اإلنسان كاتب، اإلنسان نسب بكاتب، ونسب ىذه النسبة مادة احلمل، فادلادة ثالثة: الوجوب 

 . والقضية إما مطلقة أو مقيدة. واالمتناعواإلمكان 

 : القضية باعتبار نقيضها.الخامسة القسمة -5

كن يدل على نقيضو، فيكون قد دالة ول شيء،يدل الربىان على  ا الظر، فردبّ فهم النقيضُت ىو يف حاجة للنّ 

يعرف وجو داللتو، ما مل يرد إىل نقيضو، فإذا مل يكن النقيض  فال شيءعليو. وردبا يوضع يف مقدمات القياس 

فإن التساىل فيو مثار الغلط  <<وليس كذالك:  ضارةمعلوما مل ربصل ىذه الفوائد. وردبا تضن أن معرفة ذلك 

تان ادلتناقضتان مها ادلختلفتان باإلجياب والسلب، على وجها يقتضي لذاتو أن تكون يف أكثر النظريات، والقضي
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إحدامها صادقة واألخرى كاذبة . فالقضيتان متالزمتان ومتناقضتان وللتناقض شبانية شروط: فإذا أمهلت الشرط فال 

 .1 >> حيصل التناقض

موجبة كقولنا العامل ليس حبادث فإنا قلنا: العامل حادث فال  واألخرى_ أن تكون إحدى القضيتُت سالبة 1

 يتناقضان.

حيصل التناقض، كقولنا العامل حادث والبارئ  _ أن يكون موضوع ادلقدمتُت واحد، فإن كان أكثر من واحد ال2

 يتناقضان وإمنا يشكل ىذا لفظ مشًتك. ليس حادث فإهنما ال

إلنسان سللوق، اإلنسان ليس حجر ال يتناقضان، ويشكل يف ذلك يف أن يكون احملمول واحد مثل قولنا: ا -3

يتناقضان فإنو  احملمول ادلشًتك مثل قولنا: ادلكره على القتل سلتار وادلكره على القتل ليس دبختار ولكنو مضطر وال

 الشيءم على يقدّ ادلختار يطلق على معنيُت سلتلفُت فهم مشًتك، فقد يراد بو القادر على الًتك وقد يراد بو الذي 

 بشهوتو، وانبعاث داعية من ذاتو.

_ النويب ليس بأبيض أي ىو األبيضالنويب يكون احملمول يف جزئُت سلتلفُت من ادلوضوع مثل قول:  _ أن ال4

 أبيض األسنان وليس بأبيض البشرة.

صف أي ىي نصف فات مثل قولنا: األربعة نصف، األربعة ليس نادلضاخيتلف ما إليو اإلضافة يف  _ أن ال5

 الثمانية وليس نصف العشرة. فال تناقض ىنا.

ومطهر وليس دبرو وال  _ أن يكون نسبة احملمول على ادلوضوع على جهتُت سلتلفتُت كقولنا: ادلاء يف النهر مروِ 6

جهة احلمل مل يتناقض احلكمان ومن ذلك قولو  واالختالفبالفعل.  بالقوة وليس مروِ  و مروِ مطهر، وادلراد بو أنّ 

 . 2 }ىمَ رَ اهلل  ن  كِ لَ وَ  تَ يْ مَ رَ  ِإذْ  يتَ مَ ا رَ مَ وَ  {تعاىل

 ات.كن ليس جهة النفي جهة اإلثبات فلم يتناقضا وىذا أيضا شلن كثَتا يغلط يف الفقهيّ ول
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أسنان لو ونعٍت بو يف  والصيب ال ُت سلتلفُت: كأن نقول لو أسنان، وادلقصود بو الفطام،يكون يف زمان _ أن ال7

 أول حياتو.

أن زبتلف القضيتان باجلزئية  <<ة اليت موضوعها على اخلصوص، فإنو يزيد يف اليت موضوعها كلي القضيّ  -8

 إال أمكن أن يصدق صبيعا زلالة،  يف السلب واإلجياب حىت يلزم التناقض ال االختالفوالكلية مع 

تُت يف مادة مثل قولنا بعض الناس كتاب، بعض الناس ليسو بكّتاب وردبا كذبتا صبيعا كلكليّ  .1  >>تُت  كاجلزئيّ 

 .يتم يف احملصورات إمنااإلمكان، كقولنا: كل إنسان كاتب وليس واحد من الناس كاتب، فالتناقض 

ة موضوعا القضيّ نعٍت بالعكس إن جيعل احملمول من  اأنّ  اعلم: عليها: للقضية باعتبار السادسة القسمة -6

انعكاسا  ي انقالبا الدق مسّ فإنو مل يبقى الصّ  <<وادلوضوع زلموال مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق حبالو، 

ك تقول ال إنسان واحد مثل نفسها بالضرورة فإنّ  2 >>ة وتنعكسسالبة الكليّ  األوىلوالقضايا يف عنصرىا أربعة: 

معصية واحدة طاعة، ولزوم ىذا  و الطاعة واحدة معصية فيلزم أنّ  طائر واحد إنسان ونقول ال و الطائر ويلزم أنّ 

يلزم ألنو ديكن أن يكون بعض الطائر إنسان،  طائر واحد إنسان، فإمنا ال و الظاىر ولكن ربريره إنو إن مل يلزم أنّ 

ا فَتتفع طائر نسان فإن أمكن ذلك بطل قولنا ال إنسان واحد طائر ألن ذلك الطائر يكون إنسان، فيكون ذلك اإل

 إنسان واحد طائر وقد وضعتها صادقة. الصدق من قولنا ال

 والثانية ادلوجبة الكلية وتنعكس موجبة جزئية، فقولنا كل إنسان حيوان ينعكس إال أن بعض احليوان إنسان وال

ذي ىو ينعكس كليا ألن احملمول وىو احليوان ديكن أن يكون أعم يف ادلوضوع فيفضل طرف منو عن ادلوضوع ال

اإلنسان يف مثالنا، فال ديكن أن يقول كل حيوان إنسان إذ من احليوانات غَت اإلنسان كالفرس وضلوه من سائر 

 األخرى. األنواع
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 ليس بإنسان فهو صادق وعكسو إنسان ما تنعكس أصال فإن نقول حيوان ما والثالثة السالبة اجلزئية، وىي ال

 تنعكس إىل كلية وال ن ليس حبيوان يصح أن يكون عكسا ذلذه، فالليس حبيوان غي صادق، وال قولنا كل إنسا

 ة.إىل جزئيّ 

ابعة ادلوجبة اجلزئية وتنعكس مثل نفسها أعٍت موجبة جزئية، فقولنا بعض الناس كاتب يلزم منو أن بعض والرّ 

من حيث أنو  الكاتب إنسان فإن قيل: إنو يلزم منو إن كل كاتب إنسان فاعلم أن ذلك ليس من اإلجياب اجلزئي

ديد  ال ماإجياب جزئي، بل من حيث عرفت من اخلارج أنو ال كاتب سوى اإلنسان، وإال فمن ادلوجبة اجلزئية 

إنسان  األبيضبعض  الاّلزمديكنك أن تقول كل أبيض إنسان، بل  كليا إذ نقول بعض اإلنسان أبيض وال  انعكاسو

 . بألفمغلطة بالباء وادلوضوع  األمثلةوألجل كون 
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  خادتة:

لقد صّب حبثنا ادلتواضع ىذا يف فكر الغزايل، من فلسفة اليت دخلها من الباب الواسع، رغم انتقاده دلعظم آراء 
يعيد النظر يف أخالق ادلسلمٌن يف الفالسفة من خالل كتابو '' هتافت الفالسفة'' ومن أخالق عندما كان الغزايل 

فو من نصوص يف ىذا زمنو، ويناقشها ، ويصلحها على أساس الشرح من خالل الكتاب والسنة، وكان قد ما الّ 
''الّرسالة اللدنية''، فاختذ ىذه الّنصوص  مشكاة األنوار''، ل''، ''إحياء علوم الّدين''، ''ادلنفذ من الّضالاجملال نص ''

تستقيم هبا القيم األخالقّية، باالضافة إىل أنّو خاض يف ادلنطق خوض العارفٌن، باعتبار أن ادلنطق  كقواعد منهجّية
ىو حق أو باطل، فيما يُعتقد وما يقال ىو خًن أو شر. <<ىو اآللة اليت هبا يقع الفصل والتمّيز بٌن ما يقال: 

 .>>ينما يُقال: ىو حسن أو قبيح بالفعلفيما يفعل. وبينما يُقال: ىو صدق أو كذب فيما يُطلق باللسان وب

شر، مرتبطة بالّذات تعمل على تثبيت احلق ومنع افكر من الوقوع يف الزلل،  وأن ادلنطق ىو آلة خمفية يف نفوس الب
 كتاب ''حمك النظر''.

تقّدم  _ لقد أثار حركة "الغزايل" الفكريّة عّدة أسباب جعلت منو شخصّية إسالمّية عظيمة. تدافع عن الّدين و 
 كمّية علمّية وفكريّة ىائلة من فلسفة وفقو ومنطق وأخالق... إخل، للقارئ ادلسلم وحّّت غًنه.

فمن بٌن األسباب تلك الّصراعات الفكريّة بٌن ادلعتزلة واألشاعرة، حيث كانت ادلعتزلة حتمل مناىج  
الّشرع، ويواجهون بفكرىم ىذا كل  أقيست عقلّية ذات مستوى راق من الفهم، يتحّملون هبا مسؤولّية الّدفاع عن

الغنوصيٌن، ويف ىذا ادلكان الذي يعين الّدولة الّسلجوقّية اليت كانت حتوي أنذاك على من ادلسيحّيٌن والّدىرّيٌن 
أّدى "الغزايل" دور اإلمام الذي حيكم بالقرآن حيث كان جهده يتمّثل يف مناقشة مسائل َعَجْم ومسلمٌن، حيث 

لسًنة النبويّة، وقصص الصحابة وىدفو من ىذا زاحد وىو توحيد اهلل عّز وجّل، وعدم التفرقة الفقو واالصول، وا
 بٌن ادلسلمٌن يف عبادة ادلوىل عّز وجلّ 

 وكانت األشاعرة تدعو إىل نفس ىذا الطرح رغم ما كان من الّصراعات مع ادلعتزلة. 

كانت حتّوالت "الغزايل" سريعة من ىذا إىل ادلنطق اليوناين، اآلرسطو طاليسي بالضبط، حيث أدرك معاين القضايا 
وكان عقالنّياً معتزليا يف ىذا الشأن. وعرف كذلك قضايا أخرى تتمّثل واحلدود، عليو االشياء يف العامل، احلتمّية 

ن، وحدة الوجود، ادلنزلة بٌن ادلنزلتٌن... إخل وردت يف كتابو ''حمك َدْم العامل، أزلية الكو يف مسألة خلق القرآن. قِ 
 النظر'' وىنا حدث التحّول األكرب يف فكره إىل درجة أن ''مسّاه الفتح األكرب''.
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موضوع األخالق وأمهيتو، جتسيدا لواقع االخالق احملمدية _ مل يكن إىتمامو بادلنطق فحسب بل تناول كذلك 
 صحيحا التعريف على مقتضيات الدين اإلسالمي. على ادلسلمٌن وبناء

_ لقد تتلمذ الغزايل على يد أستاذه "أىب إسحاق اجلويين" كان على دراية من مراتب النفس ودرجات الروح 
. فتعلم فنون الدراية واإلخالص واإلديان وتقنية فتح النصوص. ونتج عن األعلى دمّا مّكن "الغزايل" من التعلم منو

فسو يف مدارسة مقاصد الشريعة، وتوحيد اهلل عزوجل يف اثبات الربوبية والعظمة اإلذلية، ويف األشكال ىذا تقوية ن
الفظيلة واخلًن األمسى، ذلك لكي يوصل لنا من خالل نصوصو كيف نعرب كمسلمٌن على حالتنا النفسبية وعلى 

 مستوى احلوارين العبد وربو يف إطار الوجوب واإلمكان.

الق يف الفكر "الغزايل" "اإلحسان" الذي ىو سلوك انساين يف الشرع حيث وجب على اإلمام _ من معاين األخ
يف رأيو أن يتلقى مسائل ادلسلمٌن وقضاياىم خلقا من أجل تدعيم  معاين اإلختالف الخالف، ويف ىذا اجملال 

فردية وإمنا ىي وحدة اجلماعة،  ذمد "الغزايل" نّصيا أشعريا، ويف رسائلو الّلدنية يشًن إىل أن االخالق ليست وحدة
ذلك أن األمة اإلسالمية موّحدة التتفرق. ىذه األخالق اليت حيددىا يف ثالث مستويات: العدل، االحسان، 

 اإلخالص ومن خالذلا تنتج الرتبية الشاملة.

يف رأيو ىو الذي _ األخالق عنده مقولة نفسية وعاطفية أكثر منها دمارسة يف ادلكان والزمان ألن ادلسلم احلقيقي 
 ون خاصة اخلاصة أي ان يدفع بالنفس إىل الروح.ديكنو أن يك

_ يف األخالق كذلك عنده اخلًن األمسى والسعادة اليت تنتمي إىل درجات الروح اليت تؤدي إىل الرتبية واإلنسداد 
 يف الرأي.

_ إن األخالق الغزالية خاصة وفكره من منطق وفلسفو على وجو العموم، يف حاجة ماسة إىل إعادة قراءة بادلعىن 
احلقيقي والدقيق وحماولة تطبيقها على واقعنا احلايل، ألن مقتضيات العصر غًنت من معاين السلوك األخالقي، 

دلنطق الغزايل األرسطي يف فهم معاين ادلمارسة والرئ األخالقية، حيث أصبح إنسان ىذا العصر خيالف دتاما ا
األخالقية وداللة الفضيلة، واخلًن األمسى والسعادة، حيث أصبحت القضايا العلمية  وقضايا البيئة، والقضايا 
ادليتافيزيولوجية واليت يعرب عنها بسؤال االستنساخ البشري، وقضية زرع األعضاء وموت الرحم وسؤال األطفال 

سؤال التناسخ... كلها أسئلة أخالقية عقدت يف تواجد شرع إسالمي نعود إليو، ومعامالت اإلنسانية األنابيب، و 
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حتث عنها السنة النبوية، وعلى ىذا وجب باللزوم العودة إىل فكر "الغزايل" باعتباره إمام وداعية ومفكر اسالمي، 
 .حّت تستطيع حل ادلشاكل احلالية يف العامل األسالمي 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي._

 _ احلديث الشري. النبوي

، حتق8 حممد الّرحيلي؛ نزيو محادن مكتبة العبيكان، الرياض، 0_ ابن النجار. شرح الكوكب ادلنري، مج10
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