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Abstract: 

Al-Ghazali is one of the most famous characters of the fifth century AH 

/Eleventh century AD, He was called by many titles, including the 

Hujjat Al-Islam, Philosopher, Speaker, Sufi, and Shafi'i, He is 

considered one of the flags of islamic thought, and the most influential 
of his era until the present time, He left a deep impact in various fields 

of knowledge through his various books. 

The research presented education and ethics through it is study and it 

is relationship to islamic curriculum and teaching. And since islam 

came to correct and support morals and education through the noble 
verses presented by the Holy Qur'an urging the noble islamic morals. 

And the great prophet ( peace be upon him ) provided a good model and 

example for muslims in particular, And for humanity in general. 

On this basis, We preferred that the definition of Al-Ghazali's moral and 

educational views and his approach to this context be made through his 

sufi school. 
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ية من لخال مدرسته الصوفيةلخاقه التربوية واألأراءالغزالي و  
 م( 1111-1058هـ /  450-505)

 
 2 أحمدسحر مهدي 

 
 

 المللخص
طلقأو،يعدالغزاليمناشهرشخصياتالقرنالخامسالهجري/الحاديعشرالميالدي

اإل حجة منها عديدة القاب أحدويعد،الشافعي،الصوفي،المتكل،،الفيللسوفلسال،،عليه
الفكراإلأ فيعصرهوحتىالوقتالحاضرأو،يلسالمعال، أ،تركشده،تأثيرا عميقاًثراً

. فيمختلفمجاالتالمعرفةمنخاللكتبهالمتنوعة
اإلخالقعرضالبحثالتربيةواأل بالمنهجوالتعالي، وعالقتها ،يةلسالممنخاللدرالستها

 األلسال،ناإلأوبما ويدع، ليقو، منخالقجاء القرآنالكري، قدمه منخاللما والتربية
وقد،الرلسولاالعظ،)صلىهللاعليه،للساميةيةالسالماإلخالقآياتكريمةتحثعلىاأل

لساسوعلىهذااأل،وللبشريةعامة،نموذجاوقدوةصالحةللملسلمينخاصة،لهولسل،(أو
أ المضمونمنخالقالغزالياألأراءنيكونالتعريفبأثرنا يةوالتربويةومنهجهفيهذا

 .خاللمدرلستهالصوفية
 .الصوفيةخالق،األ،التربية،الغزالي:الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

 :والدته ونشأته
(.والغزالي2)لسال،الشاافعيصاحبالتصانيفحجةاإل،(1الغزاليالطولسي)أحمدهوابوحامدمحمدبنمحمدبن

(.3والعج،تقولفيالغزالغزالي)،الغزالإلىنلسبة
(،وكانفقيراًصالحاً6ويبيعهبدكانهبطوس)،وكانوالدهيغزلالصوف،(5،)1058هـ/450(لسنة4ولدبطوس)

ذالسمعكالمه،بكىوتضرعولسألإو،،إليهويطوفعلىالمتفقهينويجاللسه،ويخدمه،ويحلسن،منكلسبيدهإالاليأكل
(.7بنافقيهاويحضرمجالسالوعظ)أنيرزقهأهللا

نليلتألسفاًعظيماًعلىتعل،أ:الخيروقاللهأهلمن،صديقلهمتصوفإلى،أحمدفلماحضرتهالوفاةوصىبهوبأخيه
(.8خلفهلهما)أنتنفذفيذلكجميعماأوالعليك،واشتهيالستدراكمافاتنيفيولّديهذينفعلمهما،الخط

 تعليمهما الصوفيعلى ماتاقبل وكانأإلىفلما ابوهما لهما الذيتركه فنىفيذلكالقليل لهن مال ال فقير رجل
مدرلسةكأنه،منطلبةالعل،فيحصللهماقوتيعينه،علىوقته،ففعالذلكوكانهذاالرجلاللسببإلىنيلجأأخبرهماأف

(.9فيلسعادتهما)
(،فجذبتهالصوفية1028هـ/420()ت10)أحمدخيالغزاليأثرهذاااللستاذالصوفيكانعلىأنأومنالمالحظ

،ودخلبغداد،وفضلحياةالزهدوالتقشفواالعتكاف،صوفيأصبحولسرعانما،درالستهاإلىفإتجه،اليافعاًوهواليز
(.11ليأخذوامنهالدروسوالعل،)،خذالطالبيتوافدونعليهأو،الملساجدأحدوعقدلهحلقةفي


 شيولخه وطلبة العلم:

خوهاهتماانالغزاليوأنرى،حياتهونشأتهوكيفاهت،ابوهبتعليمهعلىالرغ،منالفقرالذيكانيعانيهإلىبعدالتطرق
هلالعل،.أنشأفيبيئةعلميةتعجبالعلماءوإذبالعل،وتحصيلهوشجعتالظروفالتيكانتتحيطبهما

ث،لسافر،(12الراذكاني)أحمدطوسعلىيدالشيخفأخذالفقهفي،،(1072هـ/465ابتدأطلبهللعل،فيصباهعا،)
إلى(.ث،رجع14()13،(وعلقعليهالتعليقة)1084هـ/477االما،ابوالقالس،االلسماعيلي)تإلىجرجانإلى

كتبهالنه،الإليهنيردواأفطلبمنه،،خذوامنهجميعمامعهأنهفيالطريقهج،عليهقطاعطرقوأطوسويروى
ومعرفتها،ينتفعونمنها وكتابتها بأنههاجرللسماعها كيفتدعيمعرفةهذه:فقاللهمقدمه،،حلسبقولالغزاليله،

                                                           
saharalnagafi702@gmail.com ،د.،جامعةالبصرة،العراق 

2
  



VOLUME 3, ISSUE 3 June  2021 

 

  217IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

،العلو، وبقيتبالعل،أوقد منكفتجردتمنها أو،خذتها التعليقة الطرقبرد هذه15الغزالي)إلىمررئيسقطاع .)
قُطععليهالطريقل،يتجردمنإذاحتى،ظجميعماعلقهمنلسفرهليحف،الحادثةجعلتمنالغزالييشتغلثالثلسنين

(.16علمه)
الغزالي الدروسمنأو،نيلسابورإلىبعدذلكقد، /478()ت17ما،الحرمينابيالمعاليالجويني)أخذ 1085هـ

لستاذهوصنفالكتبفيأ،فيزمنإليه(.وّجدفياالشتغالحتىتخرجفيمدةقريبةوصارمناالعيانالمشار18،()
(.19وبقيمالزماًلهحتىوفاةالجويني)،زمنهحتىكانيفاخربه

ثنائهافيالمنطقأنهبرعإنجدإذ،تعدهذهالفترةالتيقضاهاالغزاليفينيلسابورمنازهىالفتراتفيحياتهالعلمية
الفاللسفة وعّرفمناهج و،والجدل والفالكتب)،ثمرتأونضجتعقليته الفاللسفة ذلكخرج20وعرفمنهج بعد .)

/485العلسكرولقينظا،الملك)تإلىالغزاليمننيلسابور خذمنمجللسهمحلالقبولواقبلأ(و21،()1094هـ
ف مناظرته وحلسن السمه وظهور درجته لعلو بالعلماءأكثرأصبحعليه في،وكثرتالمناظرات،احتكاك السمه فاشتهر

(.22حتىطلبمنهنظا،الملكالقيا،بالتدريسبالمدرلسةالميمونيةالنظامية)فاقاآل
 لسنة بغداد الناسلحلسنكالمهأو،ودرسبالنظامية،مائةأربعوثمانينوأربعفقد، للسانه،عجببه شارتهإو،وفصاحة

منحياته23اللطيفة) حالسمة بمرحلة الفترة الغزاليفيهذه مر ،(. وتعمقكانتالظروفإذ لتبرزشخصيته مالئمة
الفللسفية المعارف في كتابين،افكاره الفترة هذه نتائج من الفاللسفة(األ:فكان )مقاصد ول مقصدهإذ عرضالغزالي

الكتاب) الكتابشأنفيالغربفترج،،(24والهدفمنهذا الالتينيةفيطليطلةبعنوانمنطقالغزاليإلىوكانلهذا
(.25العربيوفللسفته)

كتابهاالخرالذيوضعهبعدمدةمنكتابه)مقاصدالفاللسفة(كتاب)تهافتالفاللسفة(أ ليجلسدشكوكهفيقيمةالعل،،ما
ولكنهكان،جلهأنهذاالكتابكانمضاداًللفللسفةمنحيثالهدفالذيكتبمنأ(.ويرىالبعض26وبراهينهالمنطقية)

منحيثالموضوعوالمحتوى فللسفياً ً علىالفللسفة،كتابا للرد منالغزاليانيلستعينبالفللسفة ويمكنان،وكانالبد
ولكنلسببمخالفته،نلستنتجبأنشكوكالغزاليحولالملسائلالفللسفيةوصحتهاالتتعارضمعامتالكهلموقففللسفيما

كال،بعضالفاللسفةالذينينكروننهكانمتداولبينالناسأل،للفللسفةهوالمصلحةالدينيةوحفاظهعلىعقائدالملسلمين
انالغزاليفيكتابههذاأي(.27وانالعرافبالفللسفةيلستغىعنالدينوالشريعة)،وعلمهبالجزئياتإلىقدرةالبارئتع

ًبحقه،،نراهمنناحيةيكفرالفاللسفة ًقالسيا يحاولانيلستعيرلغةالفللسفةللردعلىماأخرىومنناحية،ويصدرحكما
(.28نهمنمقوماتالفللسفة)أكانيعتقد
 أوالبد أننذكرحقيقة ليسصحيحا الفللسفة وأن قائمة لها تق، ل، انتقلتأنه اإلإلىنها كتابلسالمغربالعال، يبعد

يتمزدهرةفيالشرقوظهورفاللسفةيدينونولكنبق،الغزالي)تهافتالفاللسفة(وهجو،الغزاليعلىالفللسفةوالفاللسفة
فيإالنتنشأأوتلكالفللسفةالتياليمكنلسال،،نمصيرالفللسفةالحقيقيةفياإلأيأ،بمبادئابنلسيناوغيرهمنالفاللسفة

(.29)لسال،اإل
 عصره:
وأثروتأثربه،العصرالذيعاشبه،متنوعةالمعارف،راءننبحثعندالحديثعنشخصيةجدليةمتضاربةاألأالبد

فالبداننعرفمنه،اللسالجقةوكيفكونوادولته،ومتىظهرت.،فعصرالغزاليهوعصراللسالجقة،بجميعجوانبه
الذينكانوامنتشرينفيتركلستانوبالد،والذينيعرفونبألس،الغز،اللسالجقةه،مجموعةمنالقبائلالتركيةفياالصل

إلىرحلتهأثناء(.وممايؤكداناللسالجقةبطنمنبطونقبائلالغزالتركمانماذكرهابنفضالن30لنهر)ماوراءا
اليدينونهللبدين،باديةيحلونويرتحلونأهلفوصفه،بأنه،،،921هـ/309التقىبقبيلةمنالغزلسنةإذ،بالدالترك

(.وقد31واليلستعملونالماءخاصةبالشتاء)،عقلواليعبدونشيئاووصفه،بأنه،اليهتمونلنظافته،إلىواليرجعون
(.32ماوراءالنهر)إلىهاجرتهذهالقبائلبلسببضيقدياره،وقلةمراعيه،منتركلستان

يعدتوليلسلجوقأي،،985هـ/375لسنةأيخذالس،اللسالجقةيذكرفيالنصفالثانيمنالقرنالرابعالهجريأو
فكانتتنزلبالقرب،منازلهافيالهضابالقريبةمنبحيرةخوارز،إلىووحدشملهاوقادها،بنتقماقزعامةاللسالجقة

فكانتملساكنهاتقعبينبالدماوراء،وفيالهضابالمحيطةبنهريلسيحونوجيحون،مناللسواحلالشرقيةلبحرقزوين
(.33النهر)

رونعلىملسرحاالحداثالتاريخيةبعداندخلوابلسللسلةمنالمعاركمعالدولةالغزنويةوتولسعه،فيخرالسانبدأوايظه
 لتصبحقوته، انتهتبانتصاراللسالجقة حالسمة فدارتبينالطرفينمعركة الغزنوية فيأعلىحلسابالدولة قوة عظ،

،(ان1063هـ/455كبنارلسالنبنلسلجوق)ت(.ونتيجةلهذهاالنتصاراتالستطاعاللسلطانطغرلب34خرالسان)
(.35وانتضربالنقودبألسمه)،،1037هـ/429يأمرلهبالخطبةعلىالمنابرلسنة

ث،بعدذلكالستطاعاللسالجقةالحصولعلىبداةرلسميةوبمباركةمنالخالفةالعبالسيةزمنالخليفةالعبالسيالقائ،بأمرهللا
/422-467) انشغلإلىامرانيحضرطغرلبكإذ،،(1074-1030هـ ليتشرفبدارالخالفةولكنه وبعد،بغداد

وأيثالثلسنوات وثالثين لسبع بغدادأربعلسنة منابر طغرلبكعلى يخطببألس، هللاان بأمر القائ، امر ولقبوه،مائة
(.36المؤمنين)أميراللسلطانركنالدولةابوطالبطغرلبكمحمدبنميكائيليمين
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يرانإوضمت،يفيالقرنالخامسالهجري/الحاديعشرالميالديلسالموبذلكبدأتالدولةاللسلجوقيةتحك،العال،اإل
ولساعدعلىذلك،وظهراهتما،والسعبالناحيةالفكريةوالعلميةشملتمختلفالعلو،،والعراقوبالدالشا،والسياالصغرى

موره،المختلفة.لواالهتما،بأموال،وبذلواله،األعلماءوطالبالعتشجيعلسالطيناللسالجقةال
،بغدادوالبصرةوالكوفةكانمركزاًلحركةثقافيةطوالالقرونالخملسةللهجرة،واذعرفناانالعراقبحواضرهالثالثة

المركزكانتتشع وبهلسالمالثقافةعلىاختالفهافشملتارجاءالعال،اإلألوانومنهذا ولدتبيئاتيشرقاًوغرباً. ذا
نواعالعلو،التيتدرسأتتنافسالبلداال،فيعددعلمائهاوطالبهاوأصبحو،علميةجديدةخاللالقرنالخامسالهجري

مهاتالمدنالتيأتنيلسابوروطوسواصفهانومرووغيرهامنمدنفارسومدنماوراءالنهرمنأصبحإذ،فيها
(.37العال،الذييجاورها)إلىتلستقبلذلكاالشعاعالفكريوتبثه

اعتبأ كانله فقد الحديثعنه الجانبالروحيوالذينحنبصدد علىصعيد اللسلجوقيألما فيالعصر كبيراً نه،اراً
النهيمثلخليفةالملسلمين،اهتموابكلسبودالخالفةالعبالسيةالمتمثلةبالخليفةحتىيضفواعلىحكمه،الصفةالشرعية

الحضارةفيالعصرألوانو،وهكذانرىالجانبالروحيبأنواعهالمختلفةيوجهلسيراالحداث،ذهباللسنيالتييمثلالم
،ثرعلىحياةالناسالدينيةوكانلهاأل،كثرةالخالفاتبينهذهالفرقإلىدىأو،مماجعلالفرقالدينيةكثيرة،اللسلجوقي

(.38التصوفمؤثراًالعزلةبعيداًعنالفتن)إلىمنه،ومالفريق،وانتشرتالخرافات،فشاعبينه،التعصب
خصوصاًبعد،نالغزاليارتبطتحياتهباللسالجقةالذينتولواالحك،فيالعراقوبالدفارسوالشا،أإلىكلهذايقودنا

هةبالجامعاتفيتنموذجاًللمؤلسلساتالشبيأصبحانعينالوزيرنظا،الملكالغزاليالستاذاًفيالمدرلسةالنظاميةوالتي
ه،هذهالمدارسالتيانشأهانظا،الملكأوكانتمدرلسةبغداد)مقرالخالفة(هي،يلتدريبعلماءالكال،لسالمالعال،اإل

اللسالجقة) ،(.فكانالغزالياه،شخصيةعلميةودينيةهبتللتدريسفيتلكالمدارس39فيكلالمناطقالتييحكمها
العبالسي الخالفة ان ً لهاخصوصا معادية تياراتفكرية من كانتمهددة فيتلكالفترة الغزاليمهمة،ة اتخذ ومنهنا

التحدياتالفكرية،علمية هذه الظروفلمواجهة عليه المواقفالذيتمليه كان،وهياتخاذ انه لذلكلماأهلوالحقيقة
(.40امتلكهمنالفكروالعل،الذيهيئهلهذهالمهمة)

،وكانتالخالفةالعبالسيةفيغايةالتدنيواالنحطاط،انالغزاليكانيعملفيجولسيالسيمضطربخالصةالقولإذا
شيعةولسنةعلىالسسإلىانقلسا،الناس،السبانياثائرةضدحكامهاالملسلمين،كادأواللسلطانالعربيفيبغدادانقرض

(.41وكاننظا،الحك،فيبغدادمعقداًومربكاً)،دينيةولسيالسية
كلهذهالظروفوالعواملاثرتعلىالنهجالذيانتهجهالغزاليواثرتعلىافكارهولسلوكه.إذا


 رحاته العلمية:
وث،،أخرىبلدهمرةإلىجرجانورجوعهإلىتكلمناعنالغزاليعنبداياتهلتحصيلالعل،وتفقهببلدهطوسث،لسفره

هـ/484فدخلبغدادلسنة،ومنث،اتصالهبالوزيرنظا،الملكوتوليهالتدريسفيمدرلستهفيبغداد،نيلسابورإلىذهابه
وكان،ونشرالعل،،ناظرفيهاالعلماءوقهرالخصو،فاعترفوابفضله،لسنينأربع،وجلسللتدريسفيالنظامية1091

وصارعظي،الجاه،العراقبهأهلفاعجب،كابره،أمنثرأكأوالدرسالذييلقيهفيالنظاميةيحويعلىثالثمائةنفر
(.42الفالكتبوافتى)،الرحالإليهتُّشد،مثاليضرببهاأل،مشهورااللس،،عاليالرتبةملسموعالكال،

نظاميةبغدادأربعاجازاننطلقعليهاوالتيالستمرتإذث،بعدهذهااللستراحة فيبغدادتحديدا لسنواتتقريباًقضاها
عال،فيذلكإليهاقصىمايصلإلىياوجهاووصللسالمبلغتشهرتهومكانتهالعلميةفيالعال،اإلإذ،التيدرسفيها

ويقضيحياته،وكانمنالمفروضانيبقىفيمنصبه،طالبالعل،منكلمكانإليهواقبل،العصرمنالمجدواللسمو
ولكننرى،إليهخصوصاًبعداناثاراالعجابمنقبلالقاصدين،العال،أنحاءمنإليهبينحلقاتالطلبةوكلالقاصدين

وهذاماعبرعنهمنخاللوصفه،العكسمنذلكفإنالقلقالذيانتابهبعدهذهاللسنواتكانتكفيلةبأنتغيرملساره
والتدريسفيرأيه،خرةوالنافعةفيطريقاأل،ووصفهذهالعلو،غيرمهمة،سوالتعلي،بأنهالحظاحوالهفيالتدري

لوجهةهللاتعخرىهياأل وانتشارالصيت،إلىغيرصالحة طلبالجاه قطعأو،بلكانالهدفمنها كله نرأسهذا
(.43جاهوالمال)باالعراضعنالإالواليت،ذلك،دارالخلودإلىواالنابة،العالقةعنالدنيا

وتوجه،الغزاليفيالتدريسأحمدوالسناباخاه،هـ488وقررتركبغدادلسنة،فترككلالذيحصلعليهوراءظهره
(.45(لزيارةبيتهللاالحرا،)44الحج)إلى

والينطقللسانه،أخرىيقد،خطوةويؤخر،وظليجاهدنفلسه،شهرأويصفحالهبانهترددفيهذهالحالةحواليلستة
واظهر،ولسهلعليهاالعراضعنالجاهوالمالواالهلواالصحابإلىهللاتعإلىفإنهالتجأ،التدريسبكلمةواحدةأثناء

،وفّرقماكانعندهمنالمال،ففارقبغداد،الشا،إلىمكةحاجاًحتىاليطلّعالخليفةعلىنواياهفياللسفرإلىالخروج
إلىث،ذهب،(46لكونهوقفاًعلىالملسلمين)،لقوتاالطفالترخصاًبأنمالالعراقمرصدللمصالحوبقيمعهاليلسير

(.47ليبدأرحلةانصرافهعنالدنياواقبالهعلىالتصوف)إلىالحجازحاجاًفيجواربيتهللاتع
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الغزالية) ل48ودرسفيالمدرلسة وثمانينواربمعمائة تلسع دخلدمشقلسنة فيدمشقث، ،لهجرة( توجه بيتإلىث،
(.49فجاوربهمدةمنالزمن)،المقدس

ل،إذ،منفرداًعنالناس،يعدمكوثهبالقدسفرصةللغزاليلزيارةالمشاهدوالمواضعالمعظمةبتلكاالراضيالمقدلسة
(واقا،بااللسكندرية50قصدمصر)،ولماعرفالناسبهواشتهرصيته،منالناسغيرخاد،كانمعهأحديكنيعرفه

(.51مدةمنالزمن)
صاحبمراكش،،(1106هـ/500يولسفبنتاشفين)تميرنهعز،منهاعلىركوبالبحرلالجتماعباألأويقال

(.52وطنهبطوس)إلىعاد،فلمابلغالغزاليموته،العل،واجاللهله،أهلالنهكانيحب
ويروض،ويطوفعلىالتربوالملساجد،يزورالمشاهد،ظليجولفيالبلدان،بلدهطوسوقبلانيلستقربهالمقا،في

نيلسابورودرسفيإلى(.ث،ذهب53وعقدبهامجلسوعظوحدثبكتابهاحياءعلو،الدين)،بغدادإلىث،رجع،نفلسه
واتخذفيجوارهمدرلسة،بيتهإلىولكنهعاد،واليعرفالمدةالتيدرسبهابنظاميةنيلسابور،مدرلسةنظاميةنيلسابور
(.54ومجاللسةذويالقلوب)،منخت،القرآن،ووزعاوقاتهعلىوظائفالحاضرين،للطلبةوخانقاهللصوفية

وانتهىبهالمطافمتخلياًعنالنرجلسيةالتي،خالصةالقولانالغزاليبدأترحلتهبحثاًعنالمجدوالتصفيقواالعجاب
فياعتق النها وبينطريقهللاالزمته بينه كانتتقفحاجزاً الرياء،اده من خالية خالصة دينية الصحيحلحياة والفه،

والشهرة.


 ه التربوية واأللخاقية من لخال مدرسته الصوفية:أراء
ولكنهتركهذاالطريقوانتهج،المتصوفةفيطفولتهأحدفإنهتربىعلىيد،يناقبلانينتهجالغزاليطريقالصوفيةأر

نانتهىبهالمطاففيرحلةالبحثعنالحقيقةألةأفرحلوطافالبلدان،طريقالتدريسوالفقهوظلالشكمالصقله
بعدان،فأخذبنهجالتصوفولسلكطريقالصوفية،طريقالحقكماوصفهإلىوالخالصمنطريقالشهرةوالصيت

رجعفي،اللسنيلسال،ثبتلباقتهالفللسفيةفيكتاباتهالمدافعةعناإلأو،الفكريةلدىالملسلمينطلععلىكلجوانبالحياةأ
حياةالتصوفتوبةمفاجئةوهذاماإلىوقددفعه،وهذاربماكاناجابةعنشكهالملستمر،حياةالتصوفإلىنهايةاالمر

 بقوله بنفلسه عنه أعبر العل، الجدلأن من بقر،يلسر بدأ المتصوفةولهذا كتب عقلي،اءة جوهري فه، على ليحصل
(.ولهذاوبعد55بالخبرةالذاتيةوالزهدوتغيرالذات)إالوهذااليحصل،وعرفمايفرقالمتصوفةعنغيره،،لمبادئه،

وهناعل،انالصوفيةه،اللسالكونبطريقهللا،منالتنقلوالخلواتانكشفلهاموراًاليمكناحصاءهاأكثرعشرلسنينو
علىيقينانأصبح(.و56)خالقه،ازكىاألأخالقو،وطريقته،اصوبالطرق،وانلسيره،احلسناللسير،خاصةإلىتع

وهيالغاية،الذوبانفيالذاتالعليةأي،دراكالباطنإولكنه،يدركون،قوالإرلسالاألالصوفيينليلسواقوالينيحلسنون
(.57وهيفينظرالمتصوفةالبدايةلهذاالطريق)،لتيينشدهاالصوفيا
ذلكصراحةفيانمنيدعيإلىوقداشار،علىالرغ،مننقدهللصوفيةفيكثيرمناالحيانوحتىتكفيره،منقبله

،واكلمالاللسلطان،والمعاصي،وحللهشربالخمرة،السقطتعنهالصالة،إلىالتصوفويبلغحالهبينهوبينهللاتع
(.يمكنانيكونهذاالرأيالذيامتلكهقبلان58وانكانفيالحك،بخلودهفيالنار)،فهذامماالشكفيوجوبقتله

وذكرذلك،التيقضىردهاًمنحياتهيجادلاصحابهاخرىوانهمازاليبحثمنالعلو،األ،يطلععلىعلو،الصوفية
اقبل،تخلصمنالشكالذيانتابه،العلو،)ايالفللسفةوعل،الكال،(وغيرهامنالعلو،العقليةلمافرغتمنهذه:بقوله

وعمل،عاىطريقالصوفية بعل، يت، هتباتالنفس،وطريقه، قطع هي ،وعلومه، عن حتىأخالقوتنزه المذمومة ها
الصوفي القلبعنغيرهللاتعإلىيتوصل بذكرهللاج،إلىتخلية وعالوتحليته العمل،ل من ايلسر العل، فابتدأ،وان

/388بتحصيلعلومه،عنطريقمطالعةكتبه،مثلكتابقوتالقلوبالبيطالبالمكي)ت وكتب،،(998هـ
)ت59الحارثالمحالسبي) 243( / البغدادي)،،(858هـ )ت60والجنيد 297( / ()ت61والشبلي)،،(910هـ

ث،اخذالطريقةالصوفية،(62صاحبكتابالرلسالةالقشيرية)،،(1072هـ/465)توالقشيري،،(945هـ/334
،الصوفيةأخالقولهذانراهيلتز،بالخلوةوالعزلةالنهامن،(64،()1084هـ/477()ت63منابيعليالقارمذي)

 صفةإذ الخلوة أهل من والعزلة ماراتأالصفوة من،الوصلةأهل اللسالمة باعتقاده، النها الخلق اعتزال من والبد
(.65الناس)
 أوقبل نتناول األأراءان علىخالقه نعرج ان البد الصوفية مدرلسته خالل من والتربوية وارائه،أخالقية المتصوفة

لماخالقواألدبصوفيةباألاهت،الإذيةمنخاللاقواله،وماتناولوهفيكتبه،والتيتأثربهاالغزاليخالقالتربويةواأل
األ بأن يقرون وهنا وتعاليمه، كتبه، فيخالل عليها التصوفوحثوا فيلسلوكطريق اهمية من للناسثالثدبلها

فأدابه،الفصاحةوالبالغةوحفظالعلو،أهل،طبقات ادرابه،رياضةالنفوسوتأديبالجوارحأكثرواهلالدينف،الدنيا
أهاما،وتركالشهوات فل االلسرارأكثرالخصوصية القلوبومراعاة طهارة فيمواقفالطلبدبوحلسناأل،ادابه،

(.66واوقاتالحضورومقاماتالقرب)
حكا،الشرعيةمنصالةوصو،تشرعفقدتزندقفالتصوفمعرفةاألوكلمنتصوفول،ي،فالتصوفشريعةوحقيقة

،وتكاليف هللاتعأوما المحمديةإلىوجبه واللسنة الكري، القرآن فيطلبالعل،،في اجتهاد النفس،ث، تلستقي، فيجبان
(.67ليلسهلتطهيرباطنهاوظاهرها)،بآدابهللاعزوجلأدبوت،بالمجاهدات
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لسلوكيةأأي التصوفتجربة التحليباأل،ن األخالقيعني والتخليعن التصوفنموذج،الذميمةخالقالكريمة فكان
إو،هالعملواللسلوكالالنظروالقولألسالسيأخالق كانالتصوفنموذجا فيالفكرخالقيلساويعل،األأو،ياأخالقذا
األألساسيفإنلسالماإل فهينقطةاالبتداءمنجهةونقطةاالنتهاءمنجهةخالقهذه إذ،أخرىعندالصوفيةاالرادة

النظا،الصوفي68باالرادةيثبتونوجوده،) يأخذبهاللسالكنفلسهفيصراحة،يأخالقيهونظا،دينيخالقاأل(.فهذا
وايثاركلماهللعلىكلما،هونظا،محورهالتضحيةبالذات،النهموجهضدالنفسورغباتهاوالعال،ومباهجه،وعز،
ًفريداًفيبابهخالقومنهناكانالنظا،األ،للنفس النه،خرىيةاألخالقاألمختلفاًعنغيرهمنالنظ،،يالصوفينظاما

(.69تلكالمعاملةالتييوصىبهامبدأالتضحية)،قائ،علىمعاملةهللاوحده
ً والخلقعندالصوفيةملكةتصدرعنهاالفعاللسواءاكانتخلقاًحلسنا تخلّقعبدبخلقأو فيقوله،ما ًكما ًلسيئا خلقا

ًأربع والخلقالحلسنيعدل،واللسئيجاهدحتىيزول،خلقالحلسنيكتلسبفال،جعلهللالهذلكطبيعةفيهإال،ينصباحا
(.70فمنل،يحلسنخلقهفتصوفهاشجاربالثمار)،وهوثمرةالتصوف،الصيا،والقيا،

بماذايُعرفاالولياءفيالخلق؟قال:)بلطف،،(910هـ/279()ت71وعندمالُسئلابوعبدهللابنلسال،البصري)
وتما،الشفقة،،إليهوقبولعذرمناعتذر،وقلةاعتراضه،،ولسخاءانفلسه،،وبشاشةوجوهه،،ه،أخالقوحلسن،للسانه،

(.72بره،وفاجره،()،علىجميعالخالئق
إلىطالبا،شيوخأيهميتهالدىالمتصوفةلسواءاكانوامريدينأوتصدرهافيخالقوالستندالمتصوفةفياالهتما،باأل

واليدانيهرجلاخرفيمناقبه،هأعمالالذياليشركهرجلاخرفيصفاتهو،عليهوالهولسل،الرلسولاالعظ،صلهللا
ويكفيهانربالعزةفيكتابهالكري،ذكره،بلغمنالكمالوالخلقالذروةإذ،الفضلىالتيهيأتهلتلكالرلسالةالعظيمة

ً))وإنكلعلىُخلقعظي،(() للعلمين(()إالوقولهعزوجل:))وماأرلسلناك،(73مادحا ،فقدكاندائ،البشر،(74رحمةً
نهقال:انهلسبحانهأهللاعليهوالهولسل،ى(.ورويكذلكعنالنبيصل75لينالجانبليسبفظوالغليظ)،لسهلالخلق

(.76ي)أدبنيفأحلسنأدبإلىوتع
واقتدوابلسنن،هأخالقفكيفبالمتصوفةالذينتزودوامنمكار،،نكافةهللاعليهوآلهولسل،قدوةللملسلميىالرلسولصلإذا

فل،يدانيه،واذكانالقرآنالكري،وصفخات،االنبياءوالرلسلفيكثيرمناالياتالكريمةبالخلقالعظي،والقوي،،شرائعه
رجلاخرفيمناقبهالفضلىالتيهيأتهلتلكالرلسالةالعظيمةللعال،بألسره.

ضناهالبحثأنأابعدإليهوالتيذهب،عندالغزاليفيمدرلستهالصوفيةخالقتنطلقمنالتربيةواأللساسهذااألوعلى
حتى،فأعجبالغزاليبطريقةالصوفيةاعجاباًالمزيدعليه،صابهفيمراحلحياتهأعنطريقةيلتمسبهاالشكالذي
وعل،الواقفينعلىالسرارالشرعمنالعلماءليغيرواشيئاًمنلسيره،،وحك،الحكماء،قالفيه،:)لوجمععقلالعقالء

(.77لسبيالً()إليهل،يجدوا،ويبدلوهبماهوخيرمنه،ه،أخالقو
األ تنصبعلىاأللساسوعلىهذا المرحلة فيهذه الصوفيةخالقجاءتكتبه ،والتربية الغزاليعلىاقوالإذ اعتمد

ولسلكطريقةتوفيقيةجمعفيهابينالساليبالمنهجالمعرفيفيالتربيةوالساليبخالق،ألعلماءاأراءمشايخالصوفيةو
(.78يللفردوالمجتمع)خالقواكددورالعل،والمعرفةفيالنظا،األ،المنهجاللسلوكيفيالتربية

يعدمناه،إذ،التصوفونأخذكتاب)احياءعلو،الدين(الذييعدمنأه،الكتبالتيكتبهاالغزاليبعدولوجهطريق
فيالعال،اإلخالقالمؤلفاتاأل يحويهمنفكر،يلسالميةلهومنالكتبالمشهورة إلىويذّكرالغزالينفلسه،يأخالقلما

به الكتابوهوغرضاالصالحإلىالغرضالذيحدا واحياءاحوالالملسلمينبمعنىنشرالعدالةوالقضاء،كتابةهذا
(.79علىالظل،والجوروالتفاوتوالزيفوالتزويرالذياليتورععناتيانهالمكلفونبالقضاءوه،القضاةوالعلماء)

كانإذاإالقيةوالتربيةوهذااليتحقلسالماإلخالقيجمعبيناألإنلسانيالتربويهوإعدادخالقالهدفمنالنظا،األإذ
الشريفة واالحاديثالنبوية باآلياتالقرآنية الما، ان،على من كتاباالحياء اخذتعلى التي المآخذ من الرغ، على

وانذلك،انفتاحاًعلىالكثيرمناالحاديثالموضوعةومااليصحأكثرالغزالياخذالكثيرمنااللسرائيلياتوانهكان
(.80فكاناالجدرمنهعرضتلكاالحاديثعلىمنيعرف)،قلةمعرفتهبالنقلإلىيعود

خالقبحثعناألإذخالق،وعلىالرغ،منهذهاالنتقاداتفقدحظيالغزاليبكتابههذاعلىمكانتهالعاليةبينعلماءاأل
ًدقيقاً بحثا ولمنيالصفاألانيوضعفخالق،والستحقالغزاليبدرالستهالعميقةفياأل،ودوافعهاومنشأهاواصنافها

.خالقوانيوضعموضععنايةمنالباحثينفيعل،األخالق،علماءاأل
فيالتعامالتأخالقدابوأحياءعلو،الدينوجعللكلشئأوقدذكرذلكفيكتابه اليمكناليملسل،انيحيدعنها

 المجتمع األأكثرلتجعل في االعتدال ان االحياء كتابه في فيذكر ومتانة النفسخالقرصانة صحة عن،هو والميل
فإن،اإليهالجميلةخالقالرديئةوجلبالفضائلواألخالقفعالجالنفسهومحوالرذائلواأل،االعتدالهولسق،ومرض

(.81والتغذيةبالعل،)خالق،ولكنتكملوتقوىبالتربيةوتهذيباأل،النفستخلقناقصه
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الناسفيحقيقةحلسنالخلقوانه لحقيقتهوقدتكل، هوول،يتعرضوا لثمرته،ما تعرضوا جميع،وانما ث،ل،يلستوعبوا
 بل منهاأثمراته واحدة ذكر واحد كل ،ن ذهنهأي في حاضراً كان ثمراته،ما بجميع المحيطة حقيقته يذكروا ول،
(.82ذى)لقوبلسطالوجهوبذلالندىوكفاألحلسنالخ:كمافيقولانالحلسن،بالتفصيل
ًواختلفا حلسنأيفالنحلسنالخلقوالَخلق:يقال،لقائلونماهوحلسنالخلقوالُخلقوالَخلقعبارتانملستعملتانمعا

،الصورةالباطنة،وهوعبارةعنهيئةفيالنفسرالسخة:ويرادبالُخلق،الصورةالظاهرة:فيرادبالخلق،الباطنوالظاهر
(.83فكروروية)إلىتصدرعنهااالفعالبلسهولةويلسرمنغيرحاجة

لبطلتالوصايا،التقبلالتغييرخالقهفلوكانتاألأخالقويمكنانيغيرالمرءمن،تتغيرخالقناألإإلىوهنانرجع
االعتدالفيإلىالحلسنةخالقوترجعاأل،(82ك،()أخالقهللاعليهوالهولسل،)حلسنواىولماقالالرلسولصل،والمواعظ

الحكمة وكمال العقل ً،قوة ايضا وللشرع مطيهة للعقل الخلق،وكونها بحلسن المتخلقين عنطريقمخالطة ويأتيهذا
والرياضة بالمجاهدة الثانية والطريقة الدينيةفيالنفستترلسخبالخلقالحلسنوتجنبخالقوترلسيخاأل،وكذلكبالتعلي،

انالصفاتهيالمذمومةأي،وليسفيصوره،وخلقه،،انحلسنالخلقفيالصفاتلدىالبشرأي،(85الخلقاللسئ)
النالنفس،هاأخالقالصالحةتجميلالنفسوتزكيتهاوتصفيتهالتهديبعمالوبالمجاهدةوالرياضةباأل،(86متحلسنة)أو
(.87مرضية)أخالقحدثمنهافيالنفسهيئاتحلسنةو،وكذاالبدنانجملتآثاره،كملتحلسنتافعالالبدنإذا

قليل،صدوقالللسان،كثيرالصالح،كثيرالحياءقليلاالذىنلسانانيكوناإل:وجمعالبعضعالماتحلسنالخلقفي
ً،براًوصوالًوفوراًصبوراًشكوراً،قليلالفضوا،قليلالزلل،كثيرالعمل،الكال، اللعاناًواللسباباًوالتماماً،حليماعفيفا

ً،والمغتاباًوالحقوداًوالبخيالًوالحلسوداً فهذا،ويرضىفيهللاويغضبفيهللا،يحبفيهللاويبغضفيهللا،بشاشا
المؤمنينعليعليهاللسال،فيالنفسأميرفجاهدالنفساألمارةباللسوءتمحصفاتآفاتهاوكمانظ،،(88هوحلسنالخلق)

:بياتمنالشعروهيأ
 صبرت عن اللذات حتى تولت                 والزمت نفسي صبرها فاســـتـــمرت

 وكانت على االيام نفسي عزيزة                 فلما رأت عزمي على الذل ذلت
 تــولـــتوقلت لها يا نفس موتي كـريــمـــة                 فقد كانت الـدنـيـا لـنـا ثــــــــــم 

 ما تولتإذا  هي أقبلت                 وال البلخل يـــــبـــقــــيـــهاإذا  فا الجود يغنيها
 (89حيث يجعلها الفتى              فإن اطعمت تاقت وإال تســـلــت)إال  وما النفس

روحية بمضامين االيمان أثروا الصوفية ان تقد، ما األ،وخالصة المعاني يتركوا ل، األ،يةخالقولكن نرى خالقبل
الصوفي للذوق لصيقة ،والتربية إذ العبادات دائرة آداب،معامالتإلىتعددت فعل لكل الطعا،،وجعلت آداب ،مثل

وهذهكلهاآدابتلز،الصوفي،زيارةالمرضى،المعامالت،اعالقاتااللسريةومعاالصدقاء،والعمل،والصحبة،واللسفر
ولكلوقتومقا،آدابيلز،لسلوكهليبلغ،أدبفالتصوفكلهخلقو،جلحلسنالمعاملةأفه،دقيقللدينمنإلىوترشده

الصوفيالسمىمنزلةودرجةعندهللاعزوجل.


 وفاته:
 505توفيالغزاليلسنة / االنقطاع،(90،)1111هـ انلز، علىأووظف،بعد وكانتوفاته،الخيرأعمالوقاته

بطوس)،بطوسعنعمرخمسوخملسونلسنة ولهمنالكثيرمنالمؤلفات،(91ودفنبالطابرانمدينتهالتيولدبها
والتصوفوالفللسفةوغيرهامنخالقمثلالفقهوالدينواأل،فروعالمعرفةالتيكانتمعروضةفيعصرهأكثرشملت

المنقذمنالضاللوغيرها،فيصلالتفرقة،الخالصةفيالفقة،كيمياءاللسعادة،الوجيز،طالولسيطالموضوعاتمنهاالبلسي
(.92واحدا)إالمنالمصنفاتالتييقالانهاقاربتالفمصنف


 اللخاصة:

بعده ً،اماعنالتأثيرالذيتركهالغزاليعلىالمفكرينالذينجاءوا ًووالسعا فمنذ،فيمكناننقولانهكانتأثيراًعميقا
ياتأخالقفالبدمنطلب،العال،كافةأنحاءفيخالققروناليزالتراثهيحظىبإهتما،الباحثينفيمجالالتربيةواأل

وهذا،يتصلظاهرهبباطنهإنلسانوالاعمقمن،نلسانعماقاإلأوتغوصفي،تنأىعناللسطحالذيوقفتعندهالحداثة
لساه،فيإذ،يلسالمياإلخالقوهذاماتناولهالبحثحولالتأثيرالذيتركهالغزاليفيملسارالفكراأللسال،،مافعلهاإل

األ عنطريق،(خالقويؤكدعلىالترابطبين)الدينواأل،شأنهشأنبعضعلماءالملسلمينخالقالتنظيرأللسلّمةعل،
التيمنخاللهاتترلسخالقي،،يةلسالموالتربيةاإلخالقواللذينيعدانمصدرانمهمانلأل،ةواللسنةالنبويةاآلياتالقرآني

الكمالوالتقد،.إلىاللساميةفيالمجتمعليصل
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