IJHER

International Journal of Humanities and Educational Research
ISSN: 2757-5403
Volume 4, Issue 4, August 2022

Received: 17/06/2022

Accepted: 12/07/2022

Published: 01/08/2022

MORAL EDUCATION IN ISLAM (ALGHAZALI AS AN EXAMPIE)
Amna Abdulsalam ALZAEDI1
Dr, University of margab, libya

Abstract
Alghazali has given greater importance and paid attention, towards moral education,
considering that islam is a call that is fundamentally built on the noble morals. and that
morals are basically the core of the educational process. Thus, alghazali has presented to us
a curriculum for the education of morals, how can man identify the defects of on eself, how
can one change his morals in order to achieve the satisfaction of allah. as he paid attention
towards educating the humane societies and methods that may help them to develop,
ending up with a balanced society.
For alghazali, morals are tied to religion in a strong and concrete manner, to him religion is
the base of morals. alghazali has found that religion is the favourite method in modifying the
sources and motives, to be grown up in a manner that fits with the duties of worships and
religious.
Key words: Goal From The Moral, Good Moral And Bad Moral, Moral Doing, Moral
Education.
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التربية األخالقية في الفكر اإللسالمي (الغزالي إنموذجاً)
امنة عبدالسالم الزائدي
د.جامعةالمرقبالخمس،ليبيا 

الملخص
أعطىالغزاليللتربيةاألخالقيةقدرا ًكبيرا ًمناالتهتما فاعتبرأناإللسال دعوةتقو علىمكار األخالقباأللساس،وأن
األخالقباأللساستهيجوتهرالعمليةالتربوية،لهذاقد لناالغزاليمنهجا ًلتربيةالخلقوكيفلإلنسانأنيعرفعيوب
نفسهوكيفيمكنهتغييرأخالقهللحصولعلىرضىهللا،كمااتهتمأيضا ً بتربيةالمجتمعاتاالنسانيةومايساعدتهاعلى
التطوروالوصولبهاإلىمجتمعنقيمتوازن .
فاألخالقترتبطعندالغزاليبالدينارتباطا ً قويا ً ومتيناً،فالدينعندهألساساألخالقوتهيغايتهوتهدفه،وبماأنأخالق
ا إلنسانتترجمبسلوكهوأفعالهالمختلفةالتيتصدربفعلمنبواعثومواقعنفسيةداخليةكامنةفيباطنالنفساإلنسانية،
ومنخاللتحليلهلهذهالنفسبهدفالكشفعندوافعالخيروبواعثالشرفيها؛وجدالغزاليأنالدينتهوالولسيلةالفضلى
فيتعديلتهذهالبواعثوالدوافعوتنميتهابشكلتتسقمعفروضالعباداتوالشعائرالدينية.
الكلمات المفتاحية:لخلقالحسنوالخلقالسيء،الفعلاألخالقي،التربيةاألخالقية،الغايةمناألخالق.
المقدمة
يعتبر علم األخالق ركنا ً ألسالسيا ً من أركان مباحث الفلسفة منذنشأة الفكر الفلسفي ،وقد خصص له مكانة مميزة
ومهمةفيجميعالمذاتهبالفلسفيةعلىاعتبارأنالفلسفةتبحثفيالقيمالثالثاأللسالسية":الحق..الخير..الجمال.
ويعدأبوحامدالغزاليمنكبارالمفكرينالمسلمينعامةومنكبارالمفكرينبمجالعلماألخالقوالتربيةخاصة،
الذينبينواالطرقالعمليةلتربيةاألبناءوإصالحاألخالقالذميمةوتخليصاإلنسانمنها،فكانبذلكمفكراًومربياًومصلحاً
اجتماعياًفيآنمعاً. 
وعلىالرغممنأنعلماألخالقلميكنبالعلمالمحدثأيا (الغزالي)ففيالحديثالشريف"بعثتألتمممكار 
األخالق"كماأنكثيرينأولئكالذينتناولوامسائلالفلسفةاألخالقيةقبله،لسوا ٌء أكانفيالفكراليوناني،أ كانفيالفكر
العربياإللسالمي،فأنالغزالياتهتمباألخالقاتهتماماًكبيراً،فاحتلتجزءاًكبيراًمنمؤلفاته.
ومنأتهمالكتبالتيتناولفيها المسألةاألخالقيةتهيإحياءعلو الدين،وقدألسسهعلىأربعةأرباع: 
ربعالعباداتوربعالعاداتوربعالمهلكاتوربعالمنجيات. 
وكذلكتناول األخالقفيكتبه األخرى:كميزانالعملومنهاج العارفينواألربعينفي أصولالدينواألدبفي
وغيرتها .

الدينونصيحةالملوكوالقواعدالعشرةوالمنقذمنالضالل ...
وقدأطلقالغزاليعلىتهذاالعلم ألسماءمتعددةمثل:علمطريق اآلخرة،وعلم صفات الخلق،وألسرارمعامالت
الدين،وأخالقاألبرار،ويقصدبهتكييفالنفسوردتهاإلىمارلسمتهالشريعةوخطةرجالالمكاشفةمنعلماءاإللسال 
ومنلسبقهممناألنبياءوالصديقين.2

أهمية الدرالسة :
 نحن في زمن أصبح من الضروري أن يكون لكل أمة فلسفة تربوية تراعي خصوصياته ماضيا ً وحاضرا ً ومستقبالً
تجعلهقادراًعلىمجابهةتحدياتالعصر. 
 أنالتربيةماتهيإالعمليةإرشاديةوتوجيهفهيالتيتميزاإلنسانعنالحيوانبإعتبارأنالتربيةلدىاإلنسانقصدية،
تسعىللوصولبهإلىالكمال.

2

ـزكيمبارك،األخالقعندالغزالي،دارالجيل،بيروت،ط،1، 1988ص.113
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 أناالتجاتهاتالحديثةفيفلسفةالتربيةتميلإلىاإللستفادةمنالتراثالقديمودرالستهبإعتبارأنفهمالحاضريتطلب
الرجوعإلىالماضي،وخاصةعنداألما الغزاليالتيكانتالتربيةعندهرلسالةقبلأنتكونوظيفة،وتهيمنأشرف
الصناعاتالتييستطيعاإلنسانأنيحترفها،وإنغرضالتربيةاأللسالسيعندهتهوالفضيلةوالتقربإلىهللا.
ومنتهناكاناتهتمامنابالبحتفيالتربيةاألخالقيةانطالقا ً لماقدمهمننظرهمتكاملةحولطبيعةفلسفةالتربية
عنده .
مشكلة الدرالسة:
لذلكحاولتفيتهذهالدرالسةاإلجابةعنالعديدمنالتساؤالتالتييثيرتهاموضوعالبحث،وتهيكاآلتي:مامفهو 
الخلقعندالغزالي؟وتهلاألخالقفينظرهفطريةا مكتسبة؟وتهلفياالمكانتغييرتها؟تهلفيمقدورالمرءلدىالغزالي
أنيصلإلىأعلىدرجاتاألخالق؟وتهلتأثرالغزاليبآراء السابقينعليهاتناءعرضهللموضوعاتالتيتناولها؟وتهل
تميزعنهم؟ 

منهج الدرالسة:
أ مابالنسبةللمنهجالذياتبعتهفيتهذاالبحثفهوالمنهجالوصفيالتحليليالذييقو علىتحليلاآلراء واألفكار
المطروحةوتفصيلمسائلها,باإلضافةإلىالمنهجالتاريخيمنخاللعرضبعضآراءالسابقينومدىالتأثروالتأثير. 

تقسيم البحث:
بنائاًعلىمالسبققمتبتقسيمتهذهالدرالسةإلىمبحثينباإلضافةإلىالمقدمةوالخاتمة: 
 المبحثاألول:عرضتفيهمفهو األخالقوإمكانيةتغييرتهاوشروطالفعلاألخالقي. 
 المبحثالثاني:وقدتناولتفيهالتربيةاألخالقيةوأتهمالفضائلعندهوالغايةمناألخالق.
والحقيقةأنتتبعماأثاره اإلما (الغزالي)منمسائلتخصالفلسفةاألخالقيةيقودناإلىأنهقدعالجتهذه المسائل
انطالقا ًمنوجهتينظر،فقدنظرإلىاألخالقنظرةدينيةوقادتهافيمنحىصوفي،فيالوقتالذيكانيعالجهاويتعامل
معها بألسلوبالفيلسوفولغته،إالأنناالنميلإلىالفصلبينآرائهعلىتهذاالنحو،ذلك أنثمةتداخالً وتشابكا ًبينهما،
فالنزوع الفلسفيلميفارقالغزاليفيأيمنكتبه،كماأنتأثيرالتعاليموالمبادئالدينية قدظلواضحا ًأيضاً،بلكان

الطابعالمميزله.
فاعتمدالغزاليالقرآنالكريممعيارا ًليحتكمإليهالفردفيرلسمصفاتالخلقالحسنوصفاتالخلقالسيئإذفرق
الخالقج ّل وعالفيكتابهالعزيزبينصفاتالمؤمنينوصفاتالمنافقين،وتهيفيجملتهاثمرةحسنالخلقولسوئهالتي
وضحهاالغزاليبإيرادهجملةمناآلياتالقر آنيةبقوله"فمنأشكلعليهحالهفلينظرنفسهعلىتهذهاآلياتفوجودجميع
تهذه الصفات عالمة حسن الخلق ،وفقد جميعها عالمة لسوء الخلق ،ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون
البعض،فليشغلبتحصيلمافقدهوحفظماوجده".3 
وعلماألخالقعندالغزاليعلممعاملةالمكاشفةأيأنهيبحثفياألعمالوفيماينبغيعلىالمرءأنيفعلهليكون
لسلوكهموافقا ًلروحالشريعةوقدقد لكتاباإلحياءبقوله:"إنطريقاآلخرةومادرجعليهالسلفالصالحممالسماههللا
لسبحانهفيكتابهفقهاوحكمةوعلما ًوضيا ًء ونورا ً وتهدايةورشداً فقدأصبحمنبينالخلقمطويا ًوصارنسيا ًمنسيا ًولما
كانتهذاثلما ًفيالدينملما ًوخطبا ًمدلهما ًرأيتاالشتغالبتحريرتهذاالكتابإحياءعلو الدينوكشفناعنمناتهجاألئمة
المتقدمينوإيضاحاًلمناحيالعلو النافعةعندالنبيينوالسلفالصالحين".4 



3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص،74زكيمبارك،األخالقعندالغزالي،ص158ـ .159
4ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،1ص.3 
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المبحث األول:
فما مفهوم الخلق عند اإلمام الغزالي؟
يفرقالغزاليبينالخلق،وال ُخلقوالمرادبالخلقتهوالصورةالظاتهرةالمركبمنهااإلنسان،والخلقتهوالصورة
الباطنةلإلنسان،ولكلواحدمنهماصورةإماقبيحةوإماجميلة.5 
يعرفالغزاليالخلقفيالميزانبأنه"إصالحالقوىالثالثقوةالتفكروقوةالشهوةوقوةالغضب".6ويعرفهفي
مكانآخرمنالميزانبأنهإزالةجميعالعاداتالتيعرف الشرعتفاصيلهاوجعلهابحيثيبغضها فنتجنبها كما تتجنب
المستقذرات.وتعودالعاداتالحسنةواالشتياقإليها.7وأيضا ًيعرفالخلقالحسنبفعلمايكرهالمرء.ويستشهدبالحديث:
"(حفتالجنةبالمكاره،وحفتالناربالشهوات)وباآلية:(عسىأنتكرتهواشيئاوتهوخيرلكموعسىأنتحبواشيئاوتهو
شرلكم)8. 
ولعلأكثرتهذهالتعريفات دقةوضبطا ًتهوالتعريفالذيقدمهلنافي"اإلحياء"حيثيقولإن األخالقتهي:"تهيئة
فيالنفسرالسخةعنهاتصدراألفعال بسهولةويسرومنغيرحاجةإلىفكرأورويةفإنكانتالهيئةبحيثتصدرعنها
األفعالالجميلةالمحمودةعقالًوشرعاًلسميتالهيئةخلقاًحسناًوإنكانالصادرعنهااألفعالالقبيحةلسميتالهيئةالتيتهي
المصدرخلقاًلسيئاً".9 
ويشرح الغزالي المقصود بأن األخالق تهيئة رالسخة ،أي أنها ثابتة في النفس ،بمعنى أن اليأتي الفعل الخلقي
الستثنا ًءأوعارضاً،بليكوندائما ًوثابتاً،والمقصودبغيررويةوفكر،تهوأنيكونالفعلاألخالقيلسهالًميسورا ًاليحتاج
إلى إعمال الفكر(فطري وطبيعي) .10ولذلك يقول الغزالي :"من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية
اليقالخلقهالسخاءوالحلم".11 
والحقأناإلما الغزاليلميبتعدبهذاالتعريفعن التعريفاتالمعاصرةلألخالقعلىتعددتهاوتباينها،لذلكركز
مفهومهلألخالقعلى الفكرةالجوتهريةالتييقو عليهاالفعلاألخالقيويصدرعنها،وتهيالرلسوخفيالنفس والتّلقائية،إذ
الفعلاألخالقيالعرضيليسموجبا ًلوصف فاعلهبأنهأخالقي،أوغيرأخالقي،كماأنإطالةالتفكيروتكلفالجهدلدفع
الذات إلىالفعلاألخالقيليسكافياًالعتبارصاحبالفعلمتخلّقاًبه. 

شروط الفعل األخالقي:
انطالقا ً من تعريفه لألخالق يبين لنا اإلما الغزالي شروط الفعل األخالقي فيرى أنها أربعة:
والثالث:المعرفةبهما .والرابع:تهيئةللـنفس بهاتميلإلىأحـدالجانبين

األول:فعلالجميلوالقبيح .والثاني:القدرةعليهما.

12
ويتيسـرعليهاأحداألمريـن  .
ومنذلكيتبينلنا أنتهذهالشروطاألربعةللفعلاألخالقيمتالزمةمتكاملة،أولهاوجودالفعلين:الجميل والقبيح،
وثانيها:قدرةالمرءعلىفعلهمامعاً،وثالثها:معرفتهبالفعلالذييقو بهوقيمتهالتييحققها،وأخيرا ًالفعلاألخالقيبحد
ذاتهوتهوأتهمها،تهذاالفعلالذي ينبغيأنيكونصدورهمنغيررويةوتفكير،أيبصورةتلقائية،ولذلككمايقولاإلما 
الغزالي:"وليسالخلقعبارةعنالفعل،فربشخصخلقهالسخاءواليبذلإمالفقد المالوإمالمانع،وربمايكونخلقه
البخلوتهويبذلإمالباعثوإمالرياء،وليستهوعبارةعن القوةألننسبةالقوةإلىاإلمساكواإلعطاءبلإلىالضدين
واحدة،وكل إنسانخلق بالفطرة قادرعلى اإلعطاءواإلمساك،وذلكاليوجبخلقالبخلوالخلقالسخاء ،وليس تهو
عبارةعنالمعرفةفإنالمعرفةتتعلقبالجميلوالقبيحجميعا ًعلىوجهواحد،بلتهو عبارةعنالمعنىالرابع،وتهوالهيئة
التيبهاتستعدالنفسألنيصدرمنهااإلمساك أوالبذل،فالخلقإذنعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة"13 .
5ـعليعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،مكتبةوتهبة،القاتهرة،ط،1، 1995ص .245
6ـالغزالي،ميزانالعمل،تحقيق:لسليماندنيا،دارالمعارف،مصر،الطبعةاألولى،. 1964ص .56
7ـالمصدرنفسه،ص.47 
8ـلسورةالبقرة،اآلية: .216
9ـالمصدرنفسه،ص.64 
10ـعليعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،ص .246
11ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص .53
12ـالمصدرنفسه،ج،3ص .52
13ـالمصدرنفسه،ج،3ص .52
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إمكانية تغيير الخلق:
إذا كانت األخالق تهيئة رالسخة في النفس ،فهل يعني ذلك أن األخالق اليمكن تبديلها؟ بمعنى آخر تهل األخالق
مكتسبة؟يجيبالغزاليبأناألخالقتقبلالتغيير،ويدعمالغزاليرأيهبإشارتهإلىأنكلكائنحييمكنأنيتغيرخلقه
حتىالبهائميمكنتبديل خلقها من االلستيحاش إلى االلستئناس .وإلى أنهلوكانت األخالقالتقبل التغيير لبطلتالمواعظ
والوصاياوالتأديبات،ولماقالالرلسولصلىهللاعليهولسلم:"حسنواأخالقكم".14 
كماأنالغزالي لميرفيتغييراألخالقإعداماًوقضا ًء مبرما ًعلىبذرةالشروالسوءوالفسادفينفساإلنسانكما
ظن البعض ،وإنما تغيير األخالق تهو قهر الطبائع السيئة الفالسدة وإلساللسها وترويضها وحسن قيادتها ،يقول الغزالي:
"وظنت طائفة أن المقصود من المجاتهدة قمع تهذه الصفات بالكلية ومحوتها ،وتهيهات! فإن الشهوة خلقت لفائدة .وتهي
ضروريةفيالجبلة،فلوانقطعتشهوةالطعا لهلكاإلنسان،ولوانقطعتشهوةالوقاعالنقطعالنسل،ولوانعد الغضب
بالكليةلميدفعاإلنسانعننفسهمايهلكه.ومهمابقيأصلالشهوةفيبقىالمحالةحبالمالالذييوصلهإلىالشهوةحتى
يحمله ذلك على إمساك المال .وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية ،بل المطلوب ردتها إلى االعتدال الذي تهو ولسط بين
اإلفراطوالتفريط".15 
أماكيفيتمتهذاالتغييرفأنالغزالييحددهعلىمراحل: 
 .1معرفةاألخالقالمذمومة .
 .2طريقتغييرتهاأوولسائلالعالجالعامة.
 .3طرقالتعديلأوالعالجالخاصةبكلنوعمناألخالقالمذمومة.
 .4معرفةاإلنسانعيوبنفسه.
 .5تقديرحالةاإلنسانالذيلسيغيرخلقه.
 .6ولسيلةالعالجالخاصةوالعامةلكلإنسان.
 ويرىالغزاليأنحسنالخلقيرجعإلىاعتدالقوىالنفسالمفكرةوالغضبيةوالشهوية،وتهذااالعتداليأتي
علىوجهين :
أحدتهما:يحصلبوجودإلهيبحيثيخلقاإلنسانويولدكاملالعقلحسنالخلق. 
والوجهالثاني:تهواكتسابتهذهاألخالقبالمجاتهدةوالرياضة. 
وتهكذا يرى الغزالي أن األخالق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة ،وتارة تكون باعتياد األفعال الجميلة ،وتارة
بمشاتهدة أ رباب األفعال الجميلة ومصاحبتهم وتهم قرناء الخير وإخوان الصالح ،فالفضيلة بذلك تكون بالطبع واالعتياد
والتعلم،ومنتوافرتفيهتهذهالخصائصالثالثكانفيغايةالفضيلة. 
كماأنقبولالناسلتغييراألخالقليسبدرجةواحدةبلتهمفيذلكمختلفونعلىأربعمراتب،يحددتهاالغزالي
فيقوله:16 
األولى:تهواإلنسانالغفلالذياليعرفالحقمنالباطلوالجميلمنالقبيح. 
والثانية:أنيكونقدعرفقبحالقبيحولكنهلميتعودالعملالصالح،بلزينلهشرعملهيتعاطاهانقياداًلشهواته
وإعراضاًعنصوابرأيه. 
والثالثة:أنيعتقداألخالقالقبيح ةأنهاالواجبةالمستحسنةوأنهاحقوجميلثمتربىعليها،فهذايكاديمتنعمعالجته
ولنيرجىصالحهإالعلىالندورإذتضاعفتعليهألسبابالضالل. 

14ـالمصدرنفسه،ج،3ص.54 
15ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.55 
16ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص،55الغزالي،ميزانالعمل،ص63ـ.65 
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والرابعة:أنيكونمعوقوعنشوئهعلىاالعتقادالفالسدوتربيتهعلىالعملبهيرىفضلهفيكثرالشروالستهالك
النفوس،ويتباته ىبه،ويظنأنذلكيرفعمنقدره_وتهذاأصعبالمراتب_وصاحبالمرتبةاألولىجاتهلوالثانيةجاتهل
وضالوالثالثةجاتهلوضالوفالسقوالرابعةجاتهلوضالوفالسقوشرير. 
وبالتالييمكنالقولبأنالغزالييقربدورللطبعودورلالكتساب،لكنمافيالطبعيحتاجإلىالمرانةواالعتياد
والتعلم،وتهذايعنيأنمافيالطبعليسدا ًءعضاالًاليمكناقتالعه،بليمكنتعديلهوتوجيههباالعتيادوالتعلموالمخالطة. 
الطريق إلى تهذيب األخالق:
وإذاكانتاألخالققابلةللتغيير،_كماذتهبالغزالي_فماالطريق،وماولسيلةاالنتقالمنالرذيلةإلىالفضيلة؟ 
يرى الغزالي أن ذلك يتحقق عن طريق تعويد النفس على الفضيلة ،فعالج الجهل بالتعلم والبخل بالتسخي تكلفاً،
والكبربالتواضعتكلفاً،والشرهبالكفعنالمشتهيتكلفاً. 
وتهذاالعالجعندالغزالي ليسباألمرالسهلفيبدايته،بليحتاجإلىالصبروالمجاتهدة،فكمايصبرالمريضعلى
مرالدواء،فالبدمناحتمالمرارةالمجاتهدةوالصبرلمداوةمرضالقلوب.فعلىالمريضأنيتكلفذلكالخلقالحسن
الجديدويصبرعليه،ثميداو علىتكراره،حتىيصبحعادةلسهلةميسورةورالسخةفيالنفس.17 
كمايشيرالغزاليإلىأنتهذاالعالجليسواحدا ًوثابتا ًلكلاألمرضوالمرضى،بلتهومتغيرحسبحالةالمرض
وحالةالمريض،وإذاكانذلكمايراعيهالطبيبالمعالجلألبدان،فكذلكيجبأنيراعيهالشيخالذييعالجنفوسالمريدين،
يقول الغزالي :"فينبغي أن اليهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص مالم يعرف أخالقهم ،فإذا عرف ماتهو
الغالبعلىالمريدمنالخلقالسيئوعرفمقدارهوالحظحالهولسنهومايحتملهمنالمعالجةعينلهالطريق".18 
والحق أن تهذا ،كما يقول اإلما الغزالي طريق جملي (كلي) في تهذيب األخالق ،والكال في تفصيله يطول،
والغرضأنننظرإلىتزكيةنفولسنافيأخالقنا،فإنكانت مهذبةوجبعليناحفظها،وإنكانتمائلةوجبتقويمهابالرد
إلىحداالعتدال ،والمقصودمنجلباالعتداللسلبالطرفين،إذالغرضتطهيرالنفسعنالصفاتالتيتلحقهابعوارض
تإليهابعدالمفارقة،عاشقةومتألسفةعلىقوتها .

البدن،حتىالتلتف
معرفة عيوب الذات:
ومما يلحق بتهذيب األخالق وإصالحها ،ويتصل بهما اتصاالً وثيقاً ،معرفة عيوب الذات ،كما يقف المرء على
وجوه معايبه ويحسن اإلفادة منها في تغيير أخالقه وتهذيبها ،يرى اإلما الغزالي أن المفكر نافذ البصيرة ،الذي يحسن
الستخدا عقلهوتوظيفهلمتخفعليهعيوبه،وبحسنتعقلهوتفكيره يعالجمايعرفمنعيوبهألنعالجهايقودإلىكمال
النفسونزاتهتها،ولكنالمشكلة تكمنفيأنأكثرالخلقجاتهلونبعيوبأنفسهم؛ولذلكتجدأحدتهميرىالقذىفيعينأخيه
واليرىالجذعفيعيننفسه،ولماكانتالحالةكذلكلميجدالغزاليبدًامنوضع مقياسيستندإليهالمرءالذييتوخى
أربعة19:
طرق
إلى
المقياس
تهذا
وينقسم
نفسه،
عيوب
معرفة
األول:أنيجلسبينيديشيخبصيربعيوبالنفس،مطلععلىخفايااآلفات،ويحكمهفينفسه،ويتبعإشارتهفي
مجاتهدته،وتهذاشأنالمريدمعشيخه ،والتلميذمعألستاذه،فيعرفهألستاذهوشيخهعيوبنفسهويعرفهطريقعالجه،ولكن
َّ
الغزالييرىأنمثلتهذاعزوجودهوندرفيزمانه،ولذلكقد طريقاًآخر. 
اإلما
الثاني:أنيطلبصديقا ًصدوقا ًمتدينا ًفينصبهرقيبا ًعلىنفسهليالحظأقواله وأفعاله،فماكرهمنأخالقهوأفعاله
وعيوبهالباطنةوالظاتهرة20ينبههعليهفهكذاكان يفعلاألكياسواألكابرمنأئمةالدين،ويستشهدلذلكببعضاألقوالمنها
ي عيوبي".ولما ندرأيضا ًوجودالصديق
قولعمربن الخطاب( 38ق.تهـ/23تهـ،) 644/ 586"رحمهللاامرأأتهدىإل َّ
الصادقفيودهوحبه،ولماكانالصديقينظربعينالرضافال يرىإالمحالسن،لميكنتهناكبدمنتقديمطريقثالث
 الثالث :أنيستفيدمعرفة عيوبنفسهمنألسنة أعدائه فإنعينالسخطتبديالمساوي،ولعل انتفاع اإلنسانبعدو
17ـعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،ص .251
18ـالغزالي،ميزانالعمل،ص72ـ.75 
19ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص64ـ.65 
20ـفيحينأنتهناكموقفاًمضادًاللغزاليفيتهذهالمسألةيمثلهأبوحيانالتوحيديوكفرهبالصديقوانهاليوجدصديق،حيثيقول:"وقبل كل
شيء ينبغي أن نثق بأنه ال صديق ،وال من يتشبه بالصديق"انظر:أبوحيانالتوحيدي،الصداقةوالصديق،ص.5 
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مشاحنيذكرهعيوبهأكثرمنانتفاعهبصديقمداتهنيثنيعليهويمدحهويخفيعيوبه.ويجب علىاإلنسانأنينتبهإلىأن
الطبعمجبولعلىتكذيبالعدووحملمايقولهعلىالحسد ،ولذلكينبغيعليهأنيكونبصيراًحاذقاً،يعرفكيفينتفع
بقولأعدائه،فإنمساويهالبدمنأنتنتشرعلىألسنتهم .

لرابع:أنيخالطالناس،فكلمارآهمذموماًفيما بينالخلقفليطالبنفسهبهوينسبهاإليه،فإنالمؤمنمرآةالمؤمن،
فيرىمنعيوب غيرهعيوبنفسه،ويعلمأنالطباعمتقاربةفياتباعالهوى،فمايتصفبهواحدمن األقرانالينفك
القرناآلخرعنأصلهأوعنأعظممنهأوعنشيءمنه،فليتفقدنفسه وليطهرتهامنكلمايذمهمنغيره،وناتهيكبهذا
تأديباً.فلوتركالناسكلهمما يكرتهونمنغيرتهماللستغنواعنالمؤدبويستشهدلذلكبجواب(عيسى)عليهالسال عندما
لسئلعمنأدبهفقال:"ماأدبنيأحد،رأيتجهلالجاتهلشيناًفاجتنبته". 
وبالتاليالبدلناتهنامنالحديثعنالخلقالحسنالذييعدهالغزاليالغاية المرجوةمنتهذيباألخالق.
الخلق الحسن:
 لميقنعالغزاليبالتعريفاتالكثيرةللخلقالحسنالتيدرجالعلماءوالفقهاءواألدباءعلىالستخدامها ،ذلكأنهالم
ترقىإلىالداللةالمفهوميةللخلقالحسن،أيلمتعرضلحقيقته،وإنما كانتتعرضلثمرةالخلقالحسن،كأنيقالالخلق
الحسنتهو"بسطالوجهوبذلالندىوكف األذى...وتهوإرضاءالخلقفيالسراءوالضراء21"...وغيرذلكمنالتعريفات
الكثيرة التيالتعدوكمايرىالغزاليكونهاعرضا ً لثمراتالخلقالحسن.ولذلكلميجدالغزاليبدا ً منتعريفالخلق
عامة بادئ ذي بدء ،ثم يبين ماتهية الخلق الحسن فيقول:
ً
"فالخلقإذنعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة،وكماأنحسنالصورة الظاتهرةمطلقا اليتمبحسنالعينيندون
األنفوالفموالخدبلالبدمنحسنالجميع ليتمحسنالظاتهر،فكذلكفيالباطنأربعةأركانالبدمنالحسنفيجميعها
حتىيتم الخلق ،فإذاالستوتاألركاناألربعةواعتدلتوتنالسبتحصلحسنالخلقوتهو:قوةالعلم ،وقوةالغضب،وقوة
الشهوة،وقوةالعدلبينتهذهالقوىالثالث".22 
فصالح تهذه القوى الثالث وتهذيبها أو العدل في الستخدامها وتوظيفها تهو حسن الخلق ،والحق أن ثمة توافقاً
وانسجاماًبينماعرضه اإلما الغزاليفيكتابيهاإلحياءوالميزانحولتهذهالقوىالثالث23وتعريفالخلقالحسن،وإن
تعددت التسميات بين مكان وآخر.
أماالقوةاألولى،وتهيقوةالعلمأوالتفكير،فإذاصلحتتهذهالقوةحصل منهاثمرةالحكمة،والحكمةرأساألخالقالحسنة،
وثمرتهاأنيتيسرللمرءالفرق بينالحقوالباطلفياالعتقاد،وبينالصدقوالكذبفيالمقال،وبينالجمـيلوالقـبيح في
األفعـال،واليلتبسعليهشيءمنذلـك .24
والقوة الثانية ،قوة الغضب أو الحمية الغضبية "وحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه
الحكمة" 25وبقهرتهاوإصالحهايحصلالحلم،وتهوكظمالغيظ،وكفالنفسعنالتشفي.
وأما القوة الثالثة ،وتهي الشهوة "فحسنها وصالحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة ،أعني إشارة العقل والشرع"26
وبإصالحهاتحصلالعفةحتىتنزجرالنفس عنالفواحش،وتنقادللموالساةواإليثارالمحمودبقدرالطاقة.أماقوةالعدلفهو
"ضبطالشهوةوالغضبتحتإشارةالعقلوالشرع".27 
 وبالتالي فأن معيار الخلق الحسن عند الغزالي تهو الصفات التي خص بها هللا لسبحانه وتعالى المؤمنين ،ومعيار
الخلقالسيئتهوصفاتالمنافقينكماوردتفيالقرآنالكريم. 

21ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.52 
22ـالمصدرنفسه،ج،3ص.52 
23ـكانلنظريةأفالطونفي الفضائلاأللسالسية:الحكمةوالعفةوالشجاعةوالعدالة،ولنظريةاألولساطاألرلسطيةفيالفضيلةأثركبيرلدىالغزالي
ولدىالكثيرمنمفكريالمسلمينوبخاصةالمشتغلينباألخالق.انظر:محمودحمديزقزوق،مقدمةفيعلماألخالق،دارالقلم،الكويت،ط،3
، 1983ص .148
24ـلغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص52ـ .53
25ـالمصدرنفسه،ج،3ص .53
26ـالمصدرنفسه،ج،3ص .53
27ـالمصدرنفسه،ج،3ص.53 
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المبحث الثاني :التربية األخالقية:
 إنإيمانالغزاليبإمكانتغييراألخالقوإصالحهايقودناإلىفكرةجديدةتهيالتربيةأوالتنشئةاألخالقية،وقد
رلسم لناالغزاليمنهجا ًتربويا ًواضحا ًلتربيةاإلنسانأخالقياً،ولميقتصرفيرلسمتهذا المنهجعلىالمراحلالمبكرةمن
حياةاإلنسانوحدتها.وإنماتعداتهاإلىكلمراحل حياته،ومالسبقوتحدثناعنهمنتغييراألخالقوإصالحهاوتهذيبهايمكن
أننعدّه تربيةأخالقيةلإلنساناليافعوالراشد،الذيبإمكانهأنيسلكأكثرمنلسبيللمعرفة العيوبوتقويمها،وليستهذا
فحسببلإنهوضعلكلفضيلةأخالقيةطرقهاالخاصةالتي تساعدعلىتنميتهاوتعزيزتها،كمابينكيفيةالتخلصمن
الرذائلكلعلىحدة.
فيرى اإلما (الغزالي)أنالنفسالبشريةصفحةنقيةبيضاءتقبل كلنقشوصورة تعرضعليها.وتهاتهو ذا
يصفالقلبالطاتهرللطفلبأنه"جوتهرةنفيسةلساذجةخاليةمنكل نقشوصورة،وتهوقابللكلمانقشومائلإلىكلما
عود
يمالإليه– أيأناإلنسانيخلق قابالً للخيروالشر -
فإنعودالخيروعلمهنشأعليهولسعدفيالدنياواآلخرة،وإن ّ
ّ
الشروأُتهملشقيوتهلك"28األمرالذييعطيللتربيةأتهمدورفيتكويناإلنسان وبناءشخصيتهوتحديدمعالمهاوأبعادتها،
وكثيرا ًماأكدالغزاليعلىضرورة العنايةباألطفالوحسنتوجيههملماأدركهمنأتهميةالتربيةودورتهاالحالسمفيبناء
شخصية الطفل.
والحقأنتهذهالفكرةذاتها– فكرةنقاءالنفس -تهيالفكرةالمحورية التيبنتعليهاالمدرلسةالتجريبيةاإلنكليزيةبنيانها
الفلسفي،وبهذاالمعنى ذاتهيرى(جونلوك–:)1704-1632"إنالنفساإلنسانيةفياألصلكلوحمصقوللمينقشفيه
شيء ،وأنالتجربةتهيالتيتنقشفيهاالمعانيوالمبادئجميعاً"29،وفيتهذاالرأيلجونلوكيبدوالتشابهبينهما واضحاً
جلياً. 
فاألخالقالفاضلةعندالغزاليالتولدمعاإلنسان،وإنمايكتسبهاعنطريقالتربيةوالتعليممنالبيئةالتييعيش
فيها .والتربية األخالقية السليمة في نظر الغزالي تبدأ بتعويد الطفل على فضائل األخالق وممارلستها مع الحرص على
تجنيبهمخالطةقرناءالسوءحتىاليكتسبمنهمالرذائل،وفيلسنالنضجالعقليتشرحلهالفضائلشرحاًعلمياًيبينلسبب
عدتهافضائلوكذلكالرذائلولسببعدتهارذائلحتىيصبحلسلوكهمبنياًعلىعلمومعرفةواعية.
 ولكناإلما الغزالييرىمنجهةثانيةأناإلنسانمفطورعلىالميلإلىالقيماألخالقيةاإليجابية،وإلىالخير
عموماً،ميالًغريزياً،ويؤكدذلكقوله:"فإذاكانتالنفسبالعادةتستلذالباطل وتميلإليهوإلىالمقابحفكيفالتستلذالحق
لوردتإليهمدةوالتزمتالمواظبةعليه؟بلميلالنفسإلىتهذهاألمورالشنيعةخارجعنالطبع.يضاتهيالميلإلىأكل
الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ،فأما ميله إلى الحكمة وحب هللا تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى
الطعا والشرابفإنهمقتضىطبع30القلبألنهأمرربانيوميلهإلىمقتضياتالشهوةغريب"31. 
وأحيانا ً يورد مايشير إلى أن الميل إلى السوء طبيعي عند اإلنسان فيلح على أن النفس أمارة بالسوء وعلى إن
الخطيئةألسالسيةعندكلإنسانمنذعهدآد .32ونعتقدأنالغزالييقصدمنالغريزةوالفطرةمجردااللستعداد،أوالحالةالتي
يخرجفيهااإلنسانمنيدالخالقبكلطبائعاإلنسانومزاجهالمركبمناألخالقالمختلفةويكوناألمرلسواءبالنسبةإلى
الخيرأوالشرويكونالقلببأصلالفطرةصالحا ًلقبولأثارالملكوأثارالشيطانواليترجحأحدتهماعلىاآلخرإالباتباع
الهوىواالنكبابعلىالشهواتأواإلعراضعنهاومخالفتها.33 
 ومماتقد نرىللغزاليرأيينمختلفينفيوراثةاألخالق.فهوحينيقررأنقلبالطفلجوتهرةلساذجةخاليةمن
كل نقش،وقابلةلكلصورة،يحكمبأناألخالقالتورث.وحينيدعوإلىأنترضعالطفلامرأةغيرمتدينةيحكمبأنها
تورث.فهليمكنالرفعمابينتهذيناألمرينمنظاتهرالخالف؟ 

28ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص .45
29ـعزميإلسال ،جونلوك،ص .234
30ـالطبع:مجموعةمظاتهرالسلوكوالشعورالمكتسبةوالموروثةالتيتميزفرداعنآخر.مجمعاللغةةالعربيةة،المعجةمالفلسةفي،ص.111ويعرفةه
الجرجانيبقوله:"أنهالجبلةالتيخلقعليهااإلنسان"انظر:الجرجاني،التعريفات،ص.34 
31ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص57ـ .58
32ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.6 
33ـالمصدرنفسه،ج،3ص.27. 
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ولكن كيف يربى الخلق؟
يرىالغزاليأنمنالناسمنولدحسنالخلقبفطرته،بحيثاليحتاجإلىتعليم،والإلىتأديبكعيسىبنمريم،
ويحيى بن زكريا ،(عليهما السال ) ،وكذا لسائر األنبياء .وال يبعد فيما يرى أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال
باالكتساب. 
والطريق إلى تربية الخلق فيما يرى الغزالي تهو التخلق :أي حمل النفس على األعمال التي يقتضيها الخلق
المطلوب.فمنأرادمثالً أنيحصللنفسهخلقالجود،فعليهأنيتكلففعلالجود:وتهوبذلالمال،حتىيصيرذلكطبعاً
له. 
ويمكنتلخيصالمنهجالذيوضعهالغزاليلتربيةالطفلعلىالنحوالتالي:34 
وقدأوردهعلىصورةواجباتالوالدنحوولدهفبينأنهيجبعليه: 
 تأديبابنهوتهذيبهوتعليمهمحالسناألخالقوحفظهمنقرناءالسوء. 
 أناليحببإليهالزينةوألسبابالرفاتهيةلئاليتعودالتنعمفيعسرتقويمهبعدذلك.
 إذارأىمخائلالتمييزوبوادرالحياةفليعلمأنعقلهمشرقوأنتنميةتهذهالباكورةمنعز األموروأحسنماتنمى
بهأنتستعانفيتأديبهوتهذيبه.
 وليعلمأنأولمايغلبعلىالطفلشرهالطعا فينبغيأنيؤدبفيذلكوأنيعودأخذالطعا بيمينهوالبدءبالسمهللا
واألخذبمايليه...وأنيقبحعندهكثرةاألكلبطريقغيرمباشرةوذلكبذ الطفلالشرهومدحالمتأدبالقليلاألكل
أمامه.
 تعويدهاللباسالمحتشمالوقور.
 الثوابوالعقاب،والمدحأما الناس،واليكونالعقابلكلأمربلاألفضلالتغافلوالتغاضيعنبعضاألمور
واللسيماإذاخجلالطفلمنهاوتسترإلخفائهاواليكونالعقابعلناحتىالتزيدجسارةالطفلوليكنالعقابقليالً
مجزياًلئاليهونعلىالطفلوقعالمال ولسماعالتأنيب.
 منعهمنالنو نهاراً.ومنكلمايفعلهخفيةفإنهاليخفىإالماتهوقبيح.
 تعويدهعلىالحركةوالرياضةواالحتشا .
 منعهمناالفتخارعلىأقرانهبمايملكهوالدهوتعويدهالتواضعوطيبالحديث.
 تعويدهاإلعطاءالاألخذولوكانفقيراً.
 نهيهعنبعضاألعمالغيرالمستحسنةفيالمجالسكالبصاقوالتثاؤب.
 منعهمنالقسمصادقاًأوكاذباً.
 تعويدهاإلقاللمنالكال إاللحاجةأوضرورةوبقدرمايتطلبقضاؤتها.
 تعويدهعلىالصبر.
 أنيأذنلهباللعببعدالدرالسةحتىيستريحويتجددذكاؤهونشاطهوكياليستثقلالعلم.
 وليخوفمنالسرقةوأكلالحرا وغيرذلكمناألخالقالمذمومة.
 وإذابلغلسنالتمييزفينبغيأناليتساتهلمعهفيكلمايحتاجإليهأمرالشرع.
وكماأنالغزالييهتمكثيرا ً برياضةالنفسعلىمايرغبالمرءفيهمنمكار األخالق،ويرىأيضا ًأنكسب
الخلقبسببالتخلقمنعجيبالعالقةبينالقلبوالجوارح،ويقولفيذلك:"كلصفةتظهرفيالقلبيفيضأثرتهاعلى
الجوارححتىالتتحركإالعلىوفقهاالمحالة.وكلفعليجريعلىالجوارحفإنهقديرتفعمنهأثرإلىالقلب.ويعرف
ذلك بمثال :وتهو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة صفة نفسية له حتى يصير كاتبا ً بالطبع ،فال طريق له إال أن
34ـالمصدرنفسه،ج،3ص70ـ.72 
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يتعاطى بجارحة اليد مايتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة ،يحاكي الخط الحسن ،فيتشبه بالكاتب تكلفا ً ثم
اليزاليواظبعليهحتىيصيرصفةرالسخةفينفسه،فيصدرمنهفياآلخرالخطالحسنطبعاً،كماكانيصدرمنهفي
االبتداءتكلفاً.فكانالخطالحسنتهوالذيجعلخطهحسناً.ولكناألولبتكلف،إالأنهارتفعمنهأثرإلىالقلب.ثمانخفض
من القلب إلى الجارحة ،فصار يكتب الخط الحسن بالطبع .وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس ،فال طريق له إال أن
يتعاطىأفعالالفقهاء،وتهوالتكرارللفقه.حتىتنعطفمنهعلىقلبهصفةالفقه،فيصيرفقيهالنفس".35 
ويتضح مما لسبق أن الغزالي يرى أن الكبيرة الواحدة التوجب الشقاء المؤبد ،ألنها بدون التكرار التصبح صفة
النفس،والمعنىللشقاءالمؤبدإالأنتصيرإحدىالرذائلصفةنفسيةألحدالناس. 
غاية األخالق:
إنغايةاألخالقعندالغزاليتهيالسعادةاألخرويةليصلفياآلخرةإلىالسعادةالمنشودةمتنعماًبالنظرإلىهللا
تعالى يقولالغزاليفيذلك:"إنالسعادةالحقيقةتهياألخروية،وماعداتهالسميتلسعادة،إمامجازاًوإماغلطاً،كالسعادة
الدنيويةالتيالتعينعلىاآلخرة.وإماصدقاً،ولكناأللسمعلىاألخرويةأصدق،وذلككلمايوصلإلىالسعادةاألخروية
ويعينعليها،فإنالموصلإلىالخيروالسعادة،قديسمىخيراًولسعادة" .36
الً:"الذييسعفمريضاً،أويغيث
وتهذايدلعلىأنالغزالياليضعلألخالق غايةنفعيةوالاجتماعيةفعندهمث 
ملهوفاً،أويسعفجريحاً،أويوالسيفقيراً،اليهمهشفاءالمريض،والإغاثةالملهوف،والإبراءالجريح،واللسدحاجة
الفقير،مادامتنيتهقدخلصتفيعمله،ووثقبجزاءآلخرة!وكللسعادةينتجهاالعملالطيبفيتهذهالدنياإنماتهيلسعادة
مجازية،وواجبالمرءأنيفهمهاكذلك.ولهأنيعدتهالسعادةنسبية،علىمعنىأنمايوصلإلىالسعادةاألخرويةقديسمى
خيرا ًولسعادة"37ولذلكفأن"منيتجنبالفحشاءمحافظةعلىكرامتهاليسمىعفيفاً،ألنهلميقصدبعفتهوجههللا،فكل
عملهتجارة،وتركحظلحظيماثله".38 
 وعلىالرغممنتأكيدالغزاليعلىأنخيراآلخرةولسعادتهاتهماغايةاألخالق،ولكنهماالغايةالقصوىلها،فإن
لألخالق_فينظره_غايةدنيويةتهيأيضاًالخيروالسعادةفيتهذهالدنياالتينعيشها،وتهذاواضحفي لسابقكالمه،وليس
تهذا فحسب،بللقدأفردفصالً خاصا ًليبينأيضا ًأنخيرالدنيا غايةأخالقية،جاعالً عنوانتهذاالفصل:(بيان البواعث
على تحري الخيرات والصوارف عنها )وفيهيقول:"أما الخيراتالدنيويةفالبواعثعليهاثالثةأنواع:الترغيبوالترتهيب
بمايجريويخشىفي الحالوالمآل.والثانيرجاءالمحمدةوخوفالمذمةممنيعتدبحمدهوذمه،والثالثطلب الفضيلة
وكمال النفس ،ألنه كمال وفضيلة ،ال لغاية أخرى وراءتها"  39 .ومن ذلك نرى بأن اإلما الغزالي يعتبر خيري الدنيا
واآلخرةغايةلألخالق ،فخيراآلخرةألنهمطلقمابعدهخير،وخيرالدنيالمافيهمن بواعثنفسيةواجتماعية وعقلية.
وتهذايعنيتسلسلالقيمصعداًمنخيرالدنياإلىخيراآلخرة.
وكذلك األمرفيالسعادة،فسعادةاآلخرةتهيالغايةالقصوىللفعل األخالقي،ولسعادةالدنيا غايةأخالقيةأيضا ًألنما
يوصلإلىالخيروالسعادةخيرولسعادة،"وألنلسعادةاآلخرة التنالإالبأنواعالسعاداتاألخرى"وتهذاماكشفعنهعند
حديثه عن أنواع السعادة قائالً :"فجملتها منحصرة في خمسة أنواع :األول السعادة األخروية ،التي تهي بقاء ال فناء له،
ولسرورالغمفيه،وعلمالجهلمعه،وغنىالفقرمعهيخالطه،ولنيتوصلإليهإالباهلل،واليكملإالبالنوعالثاني؛وتهو
الفضائلالنفسيةوتهيأربع :
العقلوالعفةوالشجاعةوالعدالةوإنماتتكاملتهذهالفضائلبالنوعالثالث،وتهي الفضائلالبدنيةالمنحصرةفيأربعأمور:
تهي الصحة والقوة والجمال وطول العمر ،ويت ّممها النوع الرابع ،وتهي الفضائل المطيفة باإلنسان ،المنحصرة في أربعة

35ـالغزالي،ميزانالعمل،ص.106 

36ـالمصدرنفسه،ص .117
37ـلسليماندنيا،األخالقعندالغزالي،ص .56
38ـالغزالي،ميزانالعمل،ص 136
39ـالغزالي،ميزانالعمل،ص.136 

555

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

أمور.وتهي المالواألتهلوالعزوكر العشيرة،واليتماالنتفاعبشيءمنذلكإالبالنوعالخامس،وتهيالفضائلالتوفيقية،
وتهيأربعة:تهدايةهللاورشدهوتسديدهوتأييده،فهذه السعاداتبعدالسعادةاألخروية"40 .
الفضائل:
 لميحاولالغزاليبحثالفضائلبشكلهاالمطلقوالعنيبهامنحيثتهيمبادئوإنمامالإلىمعالجتهابصفتها
التطبيقية من جهة ارتباطها بالتعليم الديني ،فالفضيلة عنده ممارلسة تؤدي إلى تزكية النفس باعتياد األفعال الصادرة من
النفوسالزكيةالعاقلةحتىإذاصارذلكمألوفا ًبالتكراروبزمنمتقاربتشكلتمنهاملكةرالسخةفيالنفس،فهياعتدال
وولسطبينطرفينمنرذلينويؤكدذلكقائالً:"والمحمودتهوالولسطوتهوالفضيلةوالطرفانرذيلتانمذمومتان".41 
كماأنالغزالياليفرقبينكلمةفضيلة،وكلمةخلق،فهماعندهعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة،فالفضيلة
حالةكمالللنفستنالهاإذااعتدلتقواتهافلمتجنحإلىاإلفراطأوالتفريط،وإذاكانللقوةالعاقلةلسيالسةالقوتيناألخريين.
تهذاالكمالإذاتمللنفسقربتمنهللاعزوجلبالمرتبةطبعاًالبالمكان،وذلكالسعادة.42 
والفضائلوإنكانتكثيرة،فيجمعهاأربع،تشملشعبهاوأنواعها،وإذاكانمنالمعروفأنللنفسثالثقوى،
كانتأمهاتالفضائلأربعاً؛تنشأثالثمنهامناعتدالكلقوةمنتهذهالقوى،وتكونالرابعةبانسجا تهذهالقوىبعضها
معبعضحتىالتبغىواحدةمنهاعلىاألخرى.وأصولتهذهالفضائل،التيتهيجماعكلخير،وتهي:الحكمة،والشجاعة،
والعفة،والعدالة. 
وقد نص على أنه يعني بالحكمة حالللنفس بها يدري الصواب من الخطأ في جميع األحوالاالختيارية .ويعني
بالعدلحالةللنفسوقوةبهاتسوسالغضبوالشهوةوتحملهماعلىمقتضىالحكمة.ويعنيبالشجاعةكونقوةالغضب
منقادةللعقلفيإقدامهاوإحجامها.ويعنيبالعفةتأدبقوةالشهوةبتأديبالعقلوالشرع. 
ولهذه األصول فروع ،كما يرى الغزالي ،"فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير ،وجودة الذتهن ،وثقاب
الرأي ،وإصابة الظن ،والتفطن لدقائق األعمال ،وخفايا أفات النفوس .وأما خلق الشجاعة فيصدر عنه :الكر  ،والنجدة
والشهامة،وكسرالنفس،واالحتمال،والحلم ،والثبات،وكظمالغيظ،والتودد .وأماخلقالعفةفيصدرعنه:السخاء،والحياء،
والصبر ،والمسامحة،والقناعة،والورع،واللطافة،والمساعدة،والظرف،وقلةالطمع.والعدالةفيأخالقالنفسوقواتها
يتبعهاالمحالةالعدلفيالمعاملة،وفيالسيالسة،وفيعامةالحاالت".43ويجبعليناتهناأننشيرإلىأنالعدالةجماعكل
فضيلة،كماأنالجورجماعكلرذيلة،وعلىتهذاالتكونالعدالةواحدةمنالفضائلاألربعبلتكونجملتهامعا ً.44 
درجات األخالق:
والسؤالالذييطرحنفسهتهنا:تهلفيمقدورالمرءلدىالغزاليأنيصلإلىأعلىدرجاتاألخالق؟ 
 ويجيبالغزاليعنذلكبقوله:"وكلمنجمعكمالتهذهاألخالقالستحقأنيكونبينالخلقملكا ًمطاعا ًيرجع
الخلقكلهمإليه،ويقتدونبهفيجميعاألفعال.ومنانفكعنتهذهاألخالقكلهاواتصفبأضدادتهاالستحقأنيخرجمن
بينالبالدوالعباد".45 
ويشيرالغزاليإلىأنالنبوةتهيالدرجةالعليامندرجاتاألخالق،والصوفيةفيمايرىيقربونمنتهذهالدرجة،
ي قولعنهمفيالمنقذمنالضالل:"لوجمعواعقلالعقالء،وحكمةالحكماء،وعلمالواقفينعلىألسرارالشرعمنالعلماء،

40ـالمصدرنفسه،ص136ـ.137
41ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،1.31 
42ـالغزالي،ميزانالعمل،ص.79 
43ـنظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص39ـ،40الغزالي،ميزانالعمل،ص64ومابعدتها .
44ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.78الغزالي،معارجالقدس،تحقيق:أحمدشمسالدين،دارالكتبالعلمية،بيروت،الطبعةاألولى،
، 1988ص.96
45ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج،3ص.54 
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ليغيروا شيئا ً من لسيرتهم وأخالقهم ،ويبدلوه بما تهو خير منه ،لم يجدوا إليه لسبيالً :فإن جميع حركاتهم ولسكناتهم ،في
ظاتهرتهموباطنهم،مقتبسةمننورمشكاةالنبوة،وليسوراءنورالنبوةعلىوجهاألرضنوريستضاءبه".46 
وبالتاليفقدامتازتنظرةالغزاليلمفهو ال ُخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةالتكتفيبالنظرةالجزئية
المبتسرة،وإنـماتنظرإلىالفكرةنظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخاللهاعنعناصرالفعلالخلقي،كمااتخذهمنطلقًا
لحديثهعنقبولالخلقللتغيير. 
كماأنهقد مفهومهللخلقمنخاللرؤيةإلسالميةأصيلةتؤكدأنهالبدمنأنيوزنالخلقبـميزانالشرعوالعقل،
وليسالعقلفقطكمانراهعندغيرهمنالفاللسفة.وتتفقنظرةالغزاليتهذهمعالموقفالفكريالعا له،والذييقو على
العالقةالوثيقةبينالعقلوالشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييُع ِّ ّلمهمااليستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيُ ْف َهم
عنطريقالعقل،فالعقلكالبصر،والشرعكالشعاع،واليتمكناإلنسانمنالرؤيةإالبـهما،فإذااجتمعامعًافهمانورعلى
نور. 

الخاتمة:
انتهى البحثإلىأنالغزاليقد مفهومهللخلقمنخاللرؤيةإلسالميةأصيلةتؤكدأنهالبدمنأنيوزنالخلق
بـميزان الشرعوالعقل.وتتفق نظرةالغزاليتهذهمعالموقف الفكريالعا له ،الذييقو علىالعالقةالوثيقةبينالعقل
والشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييُع ِّلّمهمااليستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيُ ْف َهمعنطريقالعقل،فالعقل
كالبصر،والشرعكالشعاع،واليتمكناإلنسانمنالرؤيةإالبـهما،فإذااجتمعامعاًفهمانورعلىنور .
امتازتنظرةالغزاليلمفهو الخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةالتكتفيبالنظرةالجزئيةالمبتسرة،وإنـما
تنظرإلىالفكرةنظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخاللهاعنعناصرالفعلالخلقي،كمااتخذهمنطلقًالحديثهعنقبول
الخلقللتغيير. 
يدلبحثالغزالي فياألخالقبصفةعامةوتعديلاألخالقخاصةعلىخبرةقويةبالنفساإلنسانية،تهذهاآلراء
التيتتفقوآراءالتربيةالحديثة. 


46ـالغزالي،المنقذمنالضالل،تحقيق:لسعدكريمالفقي،دارابنخلدون،اإللسكندرية.ص .39
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