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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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 ي )الغزالي إنموذجاً(لسالمالتربية األخالقية في الفكر اإل

 

 امنة عبدالسالم الزائدي
معةالمرقبالخمس،ليبياد.جا 

 

 الملخص

دعوةتقو علىمكار األخالقباأللساس،وأنلسال فاعتبرأناإلتهتما أعطىالغزاليللتربيةاألخالقيةقدراًكبيراًمناال

ًلتربيةالخلقوكيفلإلنسانأنيعرفعيوب األخالقباأللساستهيجوتهرالعمليةالتربوية،لهذاقد لناالغزاليمنهجا

علىنفسهوكي يساعدتها ًبتربيةالمجتمعاتاالنسانيةوما اتهتمأيضا فيمكنهتغييرأخالقهللحصولعلىرضىهللا،كما

.التطوروالوصولبهاإلىمجتمعنقيمتوازن

أنأخالق ألساساألخالقوتهيغايتهوتهدفه،وبما فالدينعنده ًومتيناً، ًقويا الغزاليبالدينارتباطا فاألخالقترتبطعند

إلنسانتترجمبسلوكهوأفعالهالمختلفةالتيتصدربفعلمنبواعثومواقعنفسيةداخليةكامنةفيباطنالنفساإلنسانية،ا

ومنخاللتحليلهلهذهالنفسبهدفالكشفعندوافعالخيروبواعثالشرفيها؛وجدالغزاليأنالدينتهوالولسيلةالفضلى

  .يتهابشكلتتسقمعفروضالعباداتوالشعائرالدينيةفيتعديلتهذهالبواعثوالدوافعوتنم

 لخلقالحسنوالخلقالسيء،الفعلاألخالقي،التربيةاألخالقية،الغايةمناألخالق.:الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

مميزة مكانة وقدخصصله الفلسفي، الفكر نشأة منذ منأركانمباحثالفلسفة ً ألسالسيا ً األخالقركنا يعتبرعلم

 لسفيةعلىاعتبارأنالفلسفةتبحثفيالقيمالثالثاأللسالسية:"الحق..الخير..الجمال.ومهمةفيجميعالمذاتهبالف

ويعدأبوحامدالغزاليمنكبارالمفكرينالمسلمينعامةومنكبارالمفكرينبمجالعلماألخالقوالتربيةخاصة،

تخليصاإلنسانمنها،فكانبذلكمفكراًومربياًومصلحاًالذينبينواالطرقالعمليةلتربيةاألبناءوإصالحاألخالقالذميمةو

اجتماعياًفيآنمعاً.

وعلىالرغممنأنعلماألخالقلميكنبالعلمالمحدثأيا )الغزالي(ففيالحديثالشريف"بعثتألتمممكار 

أكانفيالفكراليوناني،أ كانفيالفكراألخالق"كماأنكثيرينأولئكالذينتناولوامسائلالفلسفةاألخالقيةقبله،لسواٌء

 اًكبيراً،فاحتلتجزءاًكبيراًمنمؤلفاته.اتهتمامي،فأنالغزالياتهتمباألخالقلسالمالعربياإل

المسألةاألخالقيةتهيإحياءعلو الدين،وقدألسسهعلىأربعةأرباع: ومنأتهمالكتبالتيتناولفيها

توربعالمهلكاتوربعالمنجيات.ربعالعباداتوربعالعادا

كميزانالعملومنهاجالعارفينواألربعينفي أصولالدينواألدبفي وكذلكتناولاألخالقفيكتبهاألخرى:

   وغيرتها. ...الدينونصيحةالملوكوالقواعدالعشرةوالمنقذمنالضالل

 وقد علم مثل: ألسماءمتعددة العلم وألسرارمعامالتأطلقالغزاليعلىتهذا طريقاآلخرة،وعلمصفاتالخلق،

لسال الدين،وأخالقاألبرار،ويقصدبهتكييفالنفسوردتهاإلىمارلسمتهالشريعةوخطةرجالالمكاشفةمنعلماءاإل

ومنلسبقهممناألنبياءوالصديقين
2

 .



أهمية الدرالسة: 

 ومستقبالً ماضياًوحاضراً تراعيخصوصياته تربوية فلسفة نحنفيزمنأصبحمنالضروريأنيكونلكلأمة

تجعلهقادراًعلىمجابهةتحدياتالعصر.

 أنالتربيةلدىاإلنسانقصدية،أنالتربيةماتهيإالعمليةإرشاديةوتوجيهفهيالتيتميزاإلنسانعنالحيوانبإعتبار

 تسعىللوصولبهإلىالكمال.

                                                           
2

 .113 ،ص1988،1ـزكيمبارك،األخالقعندالغزالي،دارالجيل،بيروت،ط
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 أناالتجاتهاتالحديثةفيفلسفةالتربيةتميلإلىاإللستفادةمنالتراثالقديمودرالستهبإعتبارأنفهمالحاضريتطلب

فة،وتهيمنأشرفالرجوعإلىالماضي،وخاصةعنداألما الغزاليالتيكانتالتربيةعندهرلسالةقبلأنتكونوظي

 الصناعاتالتييستطيعاإلنسانأنيحترفها،وإنغرضالتربيةاأللسالسيعندهتهوالفضيلةوالتقربإلىهللا.

كان متكاملةحولطبيعةفلسفةالتربيةاتهتمامومنتهنا قدمهمننظره ًلما بالبحتفيالتربيةاألخالقيةانطالقا نا

عنده.

 

 مشكلة الدرالسة: 

تفيتهذهالدرالسةاإلجابةعنالعديدمنالتساؤالتالتييثيرتهاموضوعالبحث،وتهيكاآلتي:مامفهو لذلكحاول  

تهلفيمقدورالمرءلدىالغزاليالخلقعندالغزالي؟وتهلاألخالقفينظرهفطريةا مكتسبة؟وتهلفياالمكانتغييرتها؟

السابقينعليهاتناءعرضهللموضوعاتالتيتناولها؟وتهلآراءوتهلتأثرالغزاليبأنيصلإلىأعلىدرجاتاألخالق؟

تميزعنهم؟



 منهج الدرالسة: 

واألفكارراءمابالنسبةللمنهجالذياتبعتهفيتهذاالبحثفهوالمنهجالوصفيالتحليليالذييقو علىتحليلاآلأ

السابقينومدىالتأثروالتأثير.آراءوتفصيلمسائلها,باإلضافةإلىالمنهجالتاريخيمنخاللعرضبعضالمطروحة



 تقسيم البحث: 

بنائاًعلىمالسبققمتبتقسيمتهذهالدرالسةإلىمبحثينباإلضافةإلىالمقدمةوالخاتمة:

 المبحثاألول:عرضتفيهمفهو األخالقوإمكانيةتغييرتهاوشروطالفعلاألخالقي.

 قيةوأتهمالفضائلعندهوالغايةمناألخالق.المبحثالثاني:وقدتناولتفيهالتربيةاألخال 

المسائل اإلما )الغزالي(منمسائلتخصالفلسفةاألخالقيةيقودناإلىأنهقدعالجتهذه والحقيقةأنتتبعماأثاره

ويتعاملخالقنظرةدينيةوقادتهافيمنحىصوفي،فيالوقتالذيكانيعالجهااألانطالقاًمنوجهتينظر،فقدنظرإلى

النحو،ذلك معها ًبينهما، بألسلوبالفيلسوفولغته،إالأنناالنميلإلىالفصلبينآرائهعلىتهذا وتشابكا أنثمةتداخالً

أنتأثيرالتعاليموالمبادئالدينية فالنزوع بلكان الفلسفيلميفارقالغزاليفيأيمنكتبه،كما ًأيضاً، قدظلواضحا

   الطابعالمميزله.

اعتمدالغزاليالقرآنالكريممعياراًليحتكمإليهالفردفيرلسمصفاتالخلقالحسنوصفاتالخلقالسيئإذفرقف

الخالقجّلوعالفيكتابهالعزيزبينصفاتالمؤمنينوصفاتالمنافقين،وتهيفيجملتهاثمرةحسنالخلقولسوئهالتي

آنيةبقوله"فمنأشكلعليهحالهفلينظرنفسهعلىتهذهاآلياتفوجودجميعوضحهاالغزاليبإيرادهجملةمناآلياتالقر

البعضدون على بعضيدل دون بعضها ووجود الخلق، لسوء عالمة جميعها وفقد الخلق، حسن الصفاتعالمة تهذه

البعض،فليشغلبتحصيلمافقدهوحفظماوجده"
3

.

فةأيأنهيبحثفياألعمالوفيماينبغيعلىالمرءأنيفعلهليكونوعلماألخالقعندالغزاليعلممعاملةالمكاش

ًلروحالشريعةوقدقد لكتاباإلحياءبقوله:"إنطريقاآلخرةومادرجعليهالسلفالصالحممالسماههللا لسلوكهموافقا

ًولمالسبحانهفيكتابهفقهاوحكمةوعلماًوضياًءونوراًوتهدايةورشداًفقدأصبحمنبينالخل ًمنسيا قمطوياًوصارنسيا

الكتابإحياءعلو الدينوكشفناعنمناتهجاألئمة ًرأيتاالشتغالبتحريرتهذا ًمدلهما ًفيالدينملماًوخطبا ثلما كانتهذا

المتقدمينوإيضاحاًلمناحيالعلو النافعةعندالنبيينوالسلفالصالحين"
4

.







                                                           
3

.159ـ158،زكيمبارك،األخالقعندالغزالي،ص74،ص3جـالغزالي،إحياءعلو الدين،
4

.3،ص1ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
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 المبحث األول:

 الخلق عند اإلمام الغزالي؟فما مفهوم 

يفرقالغزاليبينالخلق،والُخلقوالمرادبالخلقتهوالصورةالظاتهرةالمركبمنهااإلنسان،والخلقتهوالصورة

الباطنةلإلنسان،ولكلواحدمنهماصورةإماقبيحةوإماجميلة
5

.

تفكروقوةالشهوةوقوةالغضب"يعرفالغزاليالخلقفيالميزانبأنه"إصالحالقوىالثالثقوةال
6

.ويعرفهفي

تتجنب كما فنتجنبها بحيثيبغضها وجعلها إزالةجميعالعاداتالتيعرفالشرعتفاصيلها مكانآخرمنالميزانبأنه

المستقذرات.وتعودالعاداتالحسنةواالشتياقإليها
7

ًيعرفالخلقالحسنبفعلمايكرهالمرء.ويستشهدبالحدي ث:.وأيضا

")حفتالجنةبالمكاره،وحفتالناربالشهوات(وباآلية:)عسىأنتكرتهواشيئاوتهوخيرلكموعسىأنتحبواشيئاوتهو

شرلكم(.
8


األخالقتهي:"تهيئة دقةوضبطاًتهوالتعريفالذيقدمهلنافي"اإلحياء"حيثيقولإن ولعلأكثرتهذهالتعريفات

بسهولةويسرومنغيرحاجةإلىفكرأورويةفإنكانتالهيئةبحيثتصدرعنهافيالنفسرالسخةعنهاتصدراألفعال

األفعالالجميلةالمحمودةعقالًوشرعاًلسميتالهيئةخلقاًحسناًوإنكانالصادرعنهااألفعالالقبيحةلسميتالهيئةالتيتهي

المصدرخلقاًلسيئاً"
9

.

 األخالقتهيئة بأن المقصود الغزالي الخلقيويشرح الفعل اليأتي أن بمعنى النفس، في ثابتة أيأنها رالسخة،

الستثناًءأوعارضاً،بليكوندائماًوثابتاً،والمقصودبغيررويةوفكر،تهوأنيكونالفعلاألخالقيلسهالًميسوراًاليحتاج

إلىإعمالالفكر)فطريوطبيعي(
10

السكوت أو المال "منتكلفبذل الغزالي: ولذلكيقول وروية. الغضببجهد عند

اليقالخلقهالسخاءوالحلم"
11

.

التعريفاتالمعاصرةلألخالقعلىتعددتهاوتباينها،لذلكركز والحقأناإلما الغزاليلميبتعدبهذاالتعريفعن

والتّلقائية،إذ الفكرةالجوتهريةالتييقو عليهاالفعلاألخالقيويصدرعنها،وتهيالرلسوخفيالنفس مفهومهلألخالقعلى

فاعلهبأنهأخالقي،أوغيرأخالقي،كماأنإطالةالتفكيروتكلفالجهدلدفع الفعلاألخالقيالعرضيليسموجباًلوصف

إلىالفعلاألخالقيليسكافياًالعتبارصاحبالفعلمتخلّقاًبه. الذات



   الفعل األخالقي:ط شرو

لن يبين لألخالق تعريفه من ً أربعة:انطالقا أنها فيرى األخالقي الفعل شروط الغزالي اإلما   ا

بهاتميلإلىأحـدالجانبين والرابع:تهيئةللـنفس والثالث:المعرفةبهما..والثاني:القدرةعليهما األول:فعلالجميلوالقبيح.

ويتيسـرعليهاأحداألمريـن
12
 .

والقبيح، خالقيمتالزمةمتكاملة،أولهاوجودالفعلين:الجميلأنتهذهالشروطاألربعةللفعلاأل ومنذلكيتبينلنا

بهوقيمتهالتييحققها،وأخيراًالفعلاألخالقيبحد وثانيها:قدرةالمرءعلىفعلهمامعاً،وثالثها:معرفتهبالفعلالذييقو 

وتفكير،أيبصورةتلقائية،ولذلككمايقولاإلما ينبغيأنيكونصدورهمنغيرروية ذاتهوتهوأتهمها،تهذاالفعلالذي

المالوإمالمانع،وربمايكونخلقه الغزالي:"وليسالخلقعبارةعنالفعل،فربشخصخلقهالسخاءواليبذلإمالفقد

إلىالضدينالقوةألننسبةالقوةإلىاإلمساكواإلعطاءبل البخلوتهويبذلإمالباعثوإمالرياء،وليستهوعبارةعن

وليس واحدة،وكلإنسانخلق وذلكاليوجبخلقالبخلوالخلقالسخاء، قادرعلىاإلعطاءواإلمساك، تهو بالفطرة

عبارةعنالمعنىالرابع،وتهوالهيئة عبارةعنالمعرفةفإنالمعرفةتتعلقبالجميلوالقبيحجميعاًعلىوجهواحد،بلتهو

أوالبذل،فالخلقإذنعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة" منهااإلمساكالتيبهاتستعدالنفسألنيصدر
13
 .

                                                           
5

.245 ،ص1995،1وحيةفيالفلسفةاإللسالمية،مكتبةوتهبة،القاتهرة،طـعليعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةور
6

.56ص. 1964تحقيق:لسليماندنيا،دارالمعارف،مصر،الطبعةاألولى،ـالغزالي،ميزانالعمل،
7

.47ـالمصدرنفسه،ص
8

.216ـلسورةالبقرة،اآلية:
9

.64ـالمصدرنفسه،ص
10

.246درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،صـعليعبدالفتاحالمغربي،
11

.53،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
12

.52،ص3ـالمصدرنفسه،ج
13

.52،ص3ـالمصدرنفسه،ج
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  يير الخلق:إمكانية تغ

 تبديلها؟ األخالقاليمكن يعنيذلكأن فهل النفس، في رالسخة كانتاألخالقتهيئة األخالقإذا تهل بمعنىآخر

زاليرأيهبإشارتهإلىأنكلكائنحييمكنأنيتغيرخلقهيجيبالغزاليبأناألخالقتقبلالتغيير،ويدعمالغمكتسبة؟

لوكانتاألخالقالتقبلالتغييرلبطلتالمواعظ وإلىأنه منااللستيحاشإلىااللستئناس. يمكنتبديلخلقها حتىالبهائم

والوصاياوالتأديبات،ولماقالالرلسولصلىهللاعليهولسلم:"حسنواأخالقكم"
14

.

لميرفيتغييراألخالقإعداماًوقضاًءمبرماًعلىبذرةالشروالسوءوالفسادفينفساإلنسانكماكماأنالغزالي

البعض،  ظن قيادتها، وحسن وترويضها وإلساللسها الفالسدة السيئة الطبائع قهر تهو األخالق تغيير الغزالي:وإنما يقول

بالكلية الصفات تهذه قمع المجاتهدة من المقصود أن طائفة وتهي"وظنت لفائدة. خلقت الشهوة فإن وتهيهات! ومحوتها،

ضروريةفيالجبلة،فلوانقطعتشهوةالطعا لهلكاإلنسان،ولوانقطعتشهوةالوقاعالنقطعالنسل،ولوانعد الغضب

هوةحتىبالكليةلميدفعاإلنسانعننفسهمايهلكه.ومهمابقيأصلالشهوةفيبقىالمحالةحبالمالالذييوصلهإلىالش

بين ولسط الذيتهو إلىاالعتدال المطلوبردتها بل بالكلية، ذلك وليسالمطلوبإماطة المال. إمساك ذلكعلى يحمله

اإلفراطوالتفريط"
15

.

أماكيفيتمتهذاالتغييرفأنالغزالييحددهعلىمراحل:

معرفةاألخالقالمذمومة. .1

 طريقتغييرتهاأوولسائلالعالجالعامة. .2

 التعديلأوالعالجالخاصةبكلنوعمناألخالقالمذمومة.طرق .3

 معرفةاإلنسانعيوبنفسه. .4

 تقديرحالةاإلنسانالذيلسيغيرخلقه. .5

 ولسيلةالعالجالخاصةوالعامةلكلإنسان. .6

االعتداليأ تيويرىالغزاليأنحسنالخلقيرجعإلىاعتدالقوىالنفسالمفكرةوالغضبيةوالشهوية،وتهذا

علىوجهين:

أحدتهما:يحصلبوجودإلهيبحيثيخلقاإلنسانويولدكاملالعقلحسنالخلق.

والوجهالثاني:تهواكتسابتهذهاألخالقبالمجاتهدةوالرياضة.

وتارة األفعالالجميلة، تكونباعتياد وتارة تكونبالطبعوالفطرة، تارة يرىالغزاليأناألخالقالحسنة وتهكذا

أ واالعتيادبمشاتهدة بالطبع تكون بذلك فالفضيلة الصالح، وإخوان الخير قرناء وتهم ومصاحبتهم الجميلة رباباألفعال

والتعلم،ومنتوافرتفيهتهذهالخصائصالثالثكانفيغايةالفضيلة.

الغزاليكماأنقبولالناسلتغييراألخالقليسبدرجةواحدةبلتهمفيذلكمختلفونعلىأربعمراتب،يحددتها

فيقوله
16

:

األولى:تهواإلنسانالغفلالذياليعرفالحقمنالباطلوالجميلمنالقبيح.

والثانية:أنيكونقدعرفقبحالقبيحولكنهلميتعودالعملالصالح،بلزينلهشرعملهيتعاطاهانقياداًلشهواته

وإعراضاًعنصوابرأيه.

ةأنهاالواجبةالمستحسنةوأنهاحقوجميلثمتربىعليها،فهذايكاديمتنعمعالجتهوالثالثة:أنيعتقداألخالقالقبيح

ولنيرجىصالحهإالعلىالندورإذتضاعفتعليهألسبابالضالل.

                                                           
14

.54،ص3ـالمصدرنفسه،ج
15

.55،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
16

.65ـ63زالي،ميزانالعمل،ص،الغ55،ص3ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 4, August 2022 

 

551  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

والرابعة:أنيكونمعوقوعنشوئهعلىاالعتقادالفالسدوتربيتهعلىالعملبهيرىفضلهفيكثرالشروالستهالك

ىبه،ويظنأنذلكيرفعمنقدره_وتهذاأصعبالمراتب_وصاحبالمرتبةاألولىجاتهلوالثانيةجاتهلالنفوس،ويتباته

وضالوالثالثةجاتهلوضالوفالسقوالرابعةجاتهلوضالوفالسقوشرير.

لكنمافيالطبعيحتاجإلىالمرانةواالعتيادوبالتالييمكنالقولبأنالغزالييقر بدورللطبعودورلالكتساب،

والتعلم،وتهذايعنيأنمافيالطبعليسداًءعضاالًاليمكناقتالعه،بليمكنتعديلهوتوجيههباالعتيادوالتعلموالمخالطة.

 

 الطريق إلى تهذيب األخالق: 

ذتهبالغزالي_فماالطريق،وماولسيلةاالنتقالمنالرذيلةإلىالفضيلة؟وإذاكانتاألخالققابلةللتغيير،_كما

والبخلبالتسخيتكلفاً، فعالجالجهلبالتعلم النفسعلىالفضيلة، يرىالغزاليأنذلكيتحققعنطريقتعويد

والكبربالتواضعتكلفاً،والشرهبالكفعنالمشتهيتكلفاً.

ليسباألمرالسهلفيبدايته،بليحتاجإلىالصبروالمجاتهدة،فكمايصبرالمريضعلىوتهذاالعالجعندالغزالي

فعلىالمريضأنيتكلفذلكالخلقالحسن مرالدواء،فالبدمناحتمالمرارةالمجاتهدةوالصبرلمداوةمرضالقلوب.

ةفيالنفسالجديدويصبرعليه،ثميداو علىتكراره،حتىيصبحعادةلسهلةميسورةورالسخ
17

.

كمايشيرالغزاليإلىأنتهذاالعالجليسواحداًوثابتاًلكلاألمرضوالمرضى،بلتهومتغيرحسبحالةالمرض

وحالةالمريض،وإذاكانذلكمايراعيهالطبيبالمعالجلألبدان،فكذلكيجبأنيراعيهالشيخالذييعالجنفوسالمريدين،

أنال "فينبغي الغزالي: عرفماتهويقول فإذا يعرفأخالقهم، والتكاليففيفنمخصوصمالم بالرياضة عليهم يهجم

الغالبعلىالمريدمنالخلقالسيئوعرفمقدارهوالحظحالهولسنهومايحتملهمنالمعالجةعينلهالطريق"
18
.

األخالق، تهذيب في )كلي( جملي طريق الغزالي اإلما  يقول كما تهذا، أن يطول، والحق تفصيله في والكال 

مهذبةوجبعليناحفظها،وإنكانتمائلةوجبتقويمهابالرد والغرضأنننظرإلىتزكيةنفولسنافيأخالقنا،فإنكانت

والمقصودمنجلباالعتداللسلبالطرفين،إذالغرضتطهيرالنفسعنالصفاتالتيتلحقهابعوارض إلىحداالعتدال،

تإليهابعدالمفارقة،عاشقةومتألسفةعلىقوتها.البدن،حتىالتلتف

  

                                                     فة عيوب الذات:معر

ويتصل يلحقبتهذيباألخالقوإصالحها، على ومما يقفالمرء كما عيوبالذات، معرفة وثيقاً، اتصاالً بهما

ويحسن معايبه فيتغ وجوه منها نافذاإلفادة المفكر الغزاليأن يرىاإلما  وتهذيبها، أخالقه الذييحسن يير البصيرة،

يعالجمايعرفمنعيوبهألنعالجهايقودإلىكمال الستخدا عقلهوتوظيفهلمتخفعليهعيوبه،وبحسنتعقلهوتفكيره

 ذلكتجدأحدتهميرىالقذىفيعينأخيهتكمنفيأنأكثرالخلقجاتهلونبعيوبأنفسهم؛ول النفسونزاتهتها،ولكنالمشكلة

مقياسيستندإليهالمرءالذييتوخى واليرىالجذعفيعيننفسه،ولماكانتالحالةكذلكلميجدالغزاليبدًامنوضع

أربعة طرق إلى المقياس تهذا وينقسم نفسه، عيوب معرفة
19
 :

اآلفات،ويحكمهفينفسه،ويتبعإشارتهفياععلىخفاياألول:أنيجلسبينيديشيخبصيربعيوبالنفس،مطل

والتلميذمعألستاذه،فيعرفهألستاذهوشيخهعيوبنفسهويعرفهطريقعالجه،ولكنمجاتهدته،وتهذاشأنالمريدمعشيخه،

وجودهوندرفيزمانه،ولذلكقد طريقاًآخر. اإلما  الغزالييرىأنمثلتهذاعزَّ

ًعلىنفسهليالحظأقوالهالثاني:أنيطل ًفينصبهرقيبا ًمتدينا وأفعاله،فماكرهمنأخالقهوأفعاله بصديقاًصدوقا

وعيوبهالباطنةوالظاتهرة
20
يفعلاألكياسواألكابرمنأئمةالدين،ويستشهدلذلكببعضاألقوالمنها ينبههعليهفهكذاكان

عيوبي".ولما ("644 /586تهـ،23ق.تهـ/38الخطاب) قولعمربن ندرأيضاًوجودالصديق رحمهللاامرأأتهدىإليَّ

     يرىإالمحالسن،لميكنتهناكبدمنتقديمطريقثالث الصادقفيودهوحبه،ولماكانالصديقينظربعينالرضافال

أنيستفيدمعرفة       ولعلانتفاعاإلنسانبعدوعيوبنفسهمنأل الثالث: فإنعينالسخطتبديالمساوي، أعدائه سنة

                                                           
17

.251ـعبدالفتاحالمغربي،درالساتعقليةوروحيةفيالفلسفةاإللسالمية،ص
18

.75ـ72ـالغزالي،ميزانالعمل،ص
19

.65ـ64،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
20

 كل وقبلوكفرهبالصديقوانهاليوجدصديق،حيثيقول:"ـفيحينأنتهناكموقفاًمضادًاللغزاليفيتهذهالمسألةيمثلهأبوحيانالتوحيدي

.5انظر:أبوحيانالتوحيدي،الصداقةوالصديق،صبالصديق" يتشبه من وال صديق، ال بأنه نثق أن ينبغي شيء
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علىاإلنسانأنينتبهإلىأن مشاحنيذكرهعيوبهأكثرمنانتفاعهبصديقمداتهنيثنيعليهويمدحهويخفيعيوبه.ويجب

ولذلكينبغيعليهأنيكونبصيراًحاذقاً،يعرفكيفينتفع الطبعمجبولعلىتكذيبالعدووحملمايقولهعلىالحسد،

بقولأعدائه،فإنمساويهالبدمنأنتنتشرعلىألسنتهم.

بينالخلقفليطالبنفسهبهوينسبهاإليه،فإنالمؤمنمرآةالمؤمن، لرابع:أنيخالطالناس،فكلمارآهمذموماًفيما

يتصفبهواحدمنغيرهعيوبنفسه،و فيرىمنعيوب فما أنالطباعمتقاربةفياتباعالهوى، األقرانالينفك يعلم

وليطهرتهامنكلمايذمهمنغيره،وناتهيكبهذا القرناآلخرعنأصلهأوعنأعظممنهأوعنشيءمنه،فليتفقدنفسه

 لذلكبجواب)عيسى(عليهالسال عندمايكرتهونمنغيرتهماللستغنواعنالمؤدبويستشهد تأديباً.فلوتركالناسكلهمما

لسئلعمنأدبهفقال:"ماأدبنيأحد،رأيتجهلالجاتهلشيناًفاجتنبته".

 . المرجوةمنتهذيباألخالق لخلقالحسنالذييعدهالغزاليالغايةعناوبالتاليالبدلناتهنامنالحديث

 

                                                               الخلق الحسن:

ذلكأنهالم لميقنعالغزاليبالتعريفاتالكثيرةللخلقالحسنالتيدرجالعلماءوالفقهاءواألدباءعلىالستخدامها،

كانتتعرضلثمرةالخلقالحسن،كأنيقالالخلق ترقىإلىالداللةالمفهوميةللخلقالحسن،أيلمتعرضلحقيقته،وإنما

األذى...وتهوإرضاءالخلقفيالسراءوالضراء..." طالوجهوبذلالندىوكفالحسنتهو"بس
21
وغيرذلكمنالتعريفات

منتعريفالخلق الكثيرة الغزاليبداً ولذلكلميجد ًلثمراتالخلقالحسن. يرىالغزاليكونهاعرضا التيالتعدوكما

فيقول: الحسن الخلق ماتهية يبين ثم بدء، ذي بادئ                               عامة

أنحسنالصورة" الباطنة،وكما ًاليتمبحسنالعينيندون فالخلقإذنعبارةعنتهيئةالنفسوصورتها الظاتهرةمطلقا

ليتمحسنالظاتهر،فكذلكفيالباطنأربعةأركانالبدمنالحسنفيجميعها األنفوالفموالخدبلالبدمنحسنالجميع

وقوةالغضب،وقوة ،فإذاالستوتاألركاناألربعةواعتدلتوتنالسبتحصلحسنالخلقوتهو:قوةالعلم،الخلق حتىيتم

الشهوة،وقوةالعدلبينتهذهالقوىالثالث"
22

.

تهذه ثمة فصالح أن والحق الخلق، حسن تهو وتوظيفها الستخدامها في العدل أو وتهذيبها الثالث توافقاً القوى

اإلما الغزاليفيكتابيهاإلحياءوالميزانحولتهذهالقوىالثالثوانسجاماًبينماعرضه
23
وتعريفالخلقالحسن،وإن

وآخر. مكان بين التسميات                                                       تعددت

الحكمة،والحكمةرأساألخالقالحسنة،منهاثمرة أماالقوةاألولى،وتهيقوةالعلمأوالتفكير،فإذاصلحتتهذهالقوةحصل

في بينالحقوالباطلفياالعتقاد،وبينالصدقوالكذبفيالمقال،وبينالجمـيلوالقـبيح وثمرتهاأنيتيسرللمرءالفرق

األفعـال،واليلتبسعليهشيءمنذلـك
24
.

الغضبأو قوة الثانية، انقبا والقوة فيأنيصير "وحسنها الغضبية تقتضيهالحمية ما علىحد وانبساطها  ضها

الحكمة"
25

                                وبقهرتهاوإصالحهايحصلالحلم،وتهوكظمالغيظ،وكفالنفسعنالتشفي.

تكون أن في وصالحها "فحسنها الشهوة وتهي الثالثة، القوة والشرع" وأما العقل إشارة أعني الحكمة، إشارة تحت
26



.أماقوةالعدلفهوعنالفواحش،وتنقادللموالساةواإليثارالمحمودبقدرالطاقة لعفةحتىتنزجرالنفسوبإصالحهاتحصلا

"ضبطالشهوةوالغضبتحتإشارةالعقلوالشرع"
27
.

ومعيار وتعالىالمؤمنين، هللالسبحانه الصفاتالتيخصبها الغزاليتهو الخلقالحسنعند وبالتاليفأنمعيار

تهوصفاتالمنافقينكماوردتفيالقرآنالكريم.الخلقالسيئ



                                                           
21
.52،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
22

.52،ص3ـالمصدرنفسه،ج
23

الفضائلاأللسالسية:الحكمةوالعفةوالشجاعةوالعدالة،ولنظريةاألولساطاألرلسطيةفيالفضيلةأثركبيرلدىالغزاليـكانلنظريةأفالطونفي

،3ولدىالكثيرمنمفكريالمسلمينوبخاصةالمشتغلينباألخالق.انظر:محمودحمديزقزوق،مقدمةفيعلماألخالق،دارالقلم،الكويت،ط

.148 ،ص1983
24

.53ـ52،ص3ي،إحياءعلو الدين،جـلغزال
25

.53،ص3ـالمصدرنفسه،ج
26

.53،ص3ـالمصدرنفسه،ج
27

.53،ص3ـالمصدرنفسه،ج
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 التربية األخالقية:المبحث الثاني: 

إنإيمانالغزاليبإمكانتغييراألخالقوإصالحهايقودناإلىفكرةجديدةتهيالتربيةأوالتنشئةاألخالقية،وقد

ولميقتصرفيرلسمتهذالناالغزالي رلسم ًلتربيةاإلنسانأخالقياً، ًواضحا ًتربويا المنهجعلىالمراحلالمبكرةمن منهجا

حياته،ومالسبقوتحدثناعنهمنتغييراألخالقوإصالحهاوتهذيبهايمكن حياةاإلنسانوحدتها.وإنماتعداتهاإلىكلمراحل

العيوبوتقويمها،وليستهذا ،الذيبإمكانهأنيسلكأكثرمنلسبيللمعرفةتربيةأخالقيةلإلنساناليافعوالراشد أننعدّه

الخاصةالتي بينكيفيةالتخلصمن فحسببلإنهوضعلكلفضيلةأخالقيةطرقها وتعزيزتها،كما تساعدعلىتنميتها

 الرذائلكلعلىحدة.

نقيةبيضاءتقبل أنالنفسالبشريةصفحة )الغزالي( تهوذا كلنقشوصورةفيرىاإلما  وتها تعرضعليها.

نقشوصورة،وتهوقابللكلمانقشومائلإلىكلما يصفالقلبالطاتهرللطفلبأنه"جوتهرةنفيسةلساذجةخاليةمنكل

للخيروالشر أيأناإلنسانيخلق–يمالإليه عّود فإنعّودالخيروعلمهنشأعليهولسعدفيالدنياواآلخرة،وإن-قابالً

الشروأتُهملشقيوتهلك"
28

وبناءشخصيتهوتحديدمعالمهاوأبعادتها، األمرالذييعطيللتربيةأتهمدورفيتكويناإلنسان

العنايةباألطفالوحسنتوجيههملماأدركهمنأتهميةالتربيةودورتهاالحالسمفيبناء وكثيراًماأكدالغزاليعلىضرورة

الطفل.                                          شخصية

التيبنتعليهاالمدرلسةالتجريبيةاإلنكليزيةبنيانها تهيالفكرةالمحورية-فكرةنقاءالنفس–والحقأنتهذهالفكرةذاتها

(:"إنالنفساإلنسانيةفياألصلكلوحمصقوللمينقشفيه1704-1632–ذاتهيرى)جونلوك الفلسفي،وبهذاالمعنى

ةتهيالتيتنقشفيهاالمعانيوالمبادئجميعاً"وأنالتجرب شيء،
29
واضحاً ،وفيتهذاالرأيلجونلوكيبدوالتشابهبينهما

  جلياً.

اعنطريقالتربيةوالتعليممنالبيئةالتييعيش،وإنمايكتسبهإلنسانافاألخالقالفاضلةعندالغزاليالتولدمع

الحرصعلى مع الطفلعلىفضائلاألخالقوممارلستها بتعويد الغزاليتبدأ فينظر السليمة األخالقية والتربية فيها.

يبينلسببتجنيبهمخالطةقرناءالسوءحتىاليكتسبمنهمالرذائل،وفيلسنالنضجالعقليتشرحلهالفضائلشرحاًعلمياً

 عدتهافضائلوكذلكالرذائلولسببعدتهارذائلحتىيصبحلسلوكهمبنياًعلىعلمومعرفةواعية.

ولكناإلما الغزالييرىمنجهةثانيةأناإلنسانمفطورعلىالميلإلىالقيماألخالقيةاإليجابية،وإلىالخير

وتميلإليهوإلىالمقابحفكيفالتستلذالحق لنفسبالعادةتستلذالباطلعموماً،ميالًغريزياً،ويؤكدذلكقوله:"فإذاكانتا

 لوردتإليهمدةوالتزمتالمواظبةعليه؟بلميلالنفسإلىتهذهاألمورالشنيعةخارجعنالطبع.يضاتهيالميلإلىأكل

إلىالحكمةوحبهللاتعالى ميله فأما يغلبعلىبعضالناسذلكبالعادة، كالميلإلى الطينفقد فهو وعبادته ومعرفته

الطعا والشرابفإنهمقتضىطبع
30
القلبألنهأمرربانيوميلهإلىمقتضياتالشهوةغريب"

31
.

إن وعلى بالسوء النفسأمارة أن على فيلح اإلنسان عند طبيعي السوء إلى الميل أن إلى مايشير يورد ً وأحيانا

آد الخطيئةألسالسيةعندكلإنسانمنذعهد
32

.ونعتقدأنالغزالييقصدمنالغريزةوالفطرةمجردااللستعداد،أوالحالةالتي

يخرجفيهااإلنسانمنيدالخالقبكلطبائعاإلنسانومزاجهالمركبمناألخالقالمختلفةويكوناألمرلسواءبالنسبةإلى

رالشيطانواليترجحأحدتهماعلىاآلخرإالباتباعالخيرأوالشرويكونالقلببأصلالفطرةصالحاًلقبولأثارالملكوأثا

الهوىواالنكبابعلىالشهواتأواإلعراضعنهاومخالفتها
33

.

ومماتقد نرىللغزاليرأيينمختلفينفيوراثةاألخالق.فهوحينيقررأنقلبالطفلجوتهرةلساذجةخاليةمن

نقش،وقابلةلكلصورة،يحكمبأناألخالقالتورث.وحينيدعوإلىأنترضعالطفلامرأةغيرمتدينةيحكمبأنهاكل

تورث.فهليمكنالرفعمابينتهذيناألمرينمنظاتهرالخالف؟



                                                           
28

.45،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
29

.234ـعزميإلسال ،جونلوك،ص
30

.ويعرفةه111نآخر.مجمعاللغةةالعربيةة،المعجةمالفلسةفي،صـالطبع:مجموعةمظاتهرالسلوكوالشعورالمكتسبةوالموروثةالتيتميزفرداع

.34الجرجانيبقوله:"أنهالجبلةالتيخلقعليهااإلنسان"انظر:الجرجاني،التعريفات،ص
31

.58ـ57،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
32

.6،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
33

..27،ص3ـالمصدرنفسه،ج
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 ولكن كيف يربى الخلق؟ 

م،والإلىتأديبكعيسىبنمريم،يرىالغزاليأنمنالناسمنولدحسنالخلقبفطرته،بحيثاليحتاجإلىتعلي

ينال قد ما والفطرة الطبع في يكون أن يرى فيما يبعد وال األنبياء. لسائر وكذا السال (، )عليهما زكريا، بن ويحيى

باالكتساب.

الخلق يقتضيها التي األعمال على النفس حمل أي التخلق: تهو الغزالي يرى فيما الخلق تربية إلى والطريق

ب.فمنأرادمثالًأنيحصللنفسهخلقالجود،فعليهأنيتكلففعلالجود:وتهوبذلالمال،حتىيصيرذلكطبعاًالمطلو

له.

ويمكنتلخيصالمنهجالذيوضعهالغزاليلتربيةالطفلعلىالنحوالتالي
34

:

وقدأوردهعلىصورةواجباتالوالدنحوولدهفبينأنهيجبعليه:

 بهوتعليمهمحالسناألخالقوحفظهمنقرناءالسوء.تأديبابنهوتهذي

 أناليحببإليهالزينةوألسبابالرفاتهيةلئاليتعودالتنعمفيعسرتقويمهبعدذلك. 

 الباكورةمنعز األموروأحسنماتنمىإذارأىمخائلالتمييزوبوادرالحياةفليعلمأنعقلهمشرقوأنتنميةتهذه

 بهأنتستعانفيتأديبهوتهذيبه.

 وليعلمأنأولمايغلبعلىالطفلشرهالطعا فينبغيأنيؤدبفيذلكوأنيعودأخذالطعا بيمينهوالبدءبالسمهللا

هومدحالمتأدبالقليلاألكلواألخذبمايليه...وأنيقبحعندهكثرةاألكلبطريقغيرمباشرةوذلكبذ الطفلالشر

 أمامه.

 تعويدهاللباسالمحتشمالوقور. 

 الثوابوالعقاب،والمدحأما الناس،واليكونالعقابلكلأمربلاألفضلالتغافلوالتغاضيعنبعضاألمور

الطفلوليك حتىالتزيدجسارة واليكونالعقابعلنا وتسترإلخفائها خجلالطفلمنها إذا نالعقابقليالًواللسيما

 مجزياًلئاليهونعلىالطفلوقعالمال ولسماعالتأنيب.

 منعهمنالنو نهاراً.ومنكلمايفعلهخفيةفإنهاليخفىإالماتهوقبيح. 

 تعويدهعلىالحركةوالرياضةواالحتشا . 

 منعهمناالفتخارعلىأقرانهبمايملكهوالدهوتعويدهالتواضعوطيبالحديث. 

 يدهاإلعطاءالاألخذولوكانفقيراً.تعو 

 نهيهعنبعضاألعمالغيرالمستحسنةفيالمجالسكالبصاقوالتثاؤب. 

 .ًمنعهمنالقسمصادقاًأوكاذبا 

 تعويدهاإلقاللمنالكال إاللحاجةأوضرورةوبقدرمايتطلبقضاؤتها. 

 تعويدهعلىالصبر. 

 تريحويتجددذكاؤهونشاطهوكياليستثقلالعلم.أنيأذنلهباللعببعدالدرالسةحتىيس 

 وليخوفمنالسرقةوأكلالحرا وغيرذلكمناألخالقالمذمومة. 

 وإذابلغلسنالتمييزفينبغيأناليتساتهلمعهفيكلمايحتاجإليهأمرالشرع. 

برياضةالنفسعلىمايرغبالمرءفيهمنمكار األ ًأنكسبوكماأنالغزالييهتمكثيراً خالق،ويرىأيضا

الخلقبسببالتخلقمنعجيبالعالقةبينالقلبوالجوارح،ويقولفيذلك:"كلصفةتظهرفيالقلبيفيضأثرتهاعلى

الجوارححتىالتتحركإالعلىوفقهاالمحالة.وكلفعليجريعلىالجوارحفإنهقديرتفعمنهأثرإلىالقلب.ويعرف

أنم وتهو إالأنذلكبمثال: فالطريقله بالطبع، كاتباً حتىيصير له نفسية أنيصيرالحذقفيالكتابةصفة نأراد

                                                           
34
.72ـ70،ص3المصدرنفسه،جـ
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ثم ً بالكاتبتكلفا فيتشبه الحسن، الخط يحاكي طويلة، مدة الكاتبالحاذقويواظبعليه مايتعاطاه اليد يتعاطىبجارحة

اآلخرالخطالحسنطبعاً،كماكانيصدرمنهفياليزاليواظبعليهحتىيصيرصفةرالسخةفينفسه،فيصدرمنهفي

االبتداءتكلفاً.فكانالخطالحسنتهوالذيجعلخطهحسناً.ولكناألولبتكلف،إالأنهارتفعمنهأثرإلىالقلب.ثمانخفض

له فالطريق النفس، فقيه يصير أن أراد وكذلكمن بالطبع. الحسن يكتبالخط فصار القلبإلىالجارحة، أنمن إال

يتعاطىأفعالالفقهاء،وتهوالتكرارللفقه.حتىتنعطفمنهعلىقلبهصفةالفقه،فيصيرفقيهالنفس"
35
.

بدونالتكرارالتصبحصفة ألنها المؤبد، التوجبالشقاء الواحدة لسبقأنالغزالييرىأنالكبيرة ويتضحمما

لصفةنفسيةألحدالناس.النفس،والمعنىللشقاءالمؤبدإالأنتصيرإحدىالرذائ

 

 غاية األخالق: 

إنغايةاألخالقعندالغزاليتهيالسعادةاألخرويةليصلفياآلخرةإلىالسعادةالمنشودةمتنعماًبالنظرإلىهللا

لسعادة،إمامجازاًوإماغلطاً،كالسعادةيقولالغزاليفيذلك:"إنالسعادةالحقيقةتهياألخروية،وماعداتهالسميتتعالى

الدنيويةالتيالتعينعلىاآلخرة.وإماصدقاً،ولكناأللسمعلىاألخرويةأصدق،وذلككلمايوصلإلىالسعادةاألخروية

ويعينعليها،فإنالموصلإلىالخيروالسعادة،قديسمىخيراًولسعادة"
36
.

أويغيثغايةنفعيةوالاجتماعيةفعندهمثالًاليضعلألخالقوتهذايدلعلىأنالغزالي :"الذييسعفمريضاً،

ملهوفاً،أويسعفجريحاً،أويوالسيفقيراً،اليهمهشفاءالمريض،والإغاثةالملهوف،والإبراءالجريح،واللسدحاجة

لطيبفيتهذهالدنياإنماتهيلسعادةالفقير،مادامتنيتهقدخلصتفيعمله،ووثقبجزاءآلخرة!وكللسعادةينتجهاالعملا

مجازية،وواجبالمرءأنيفهمهاكذلك.ولهأنيعدتهالسعادةنسبية،علىمعنىأنمايوصلإلىالسعادةاألخرويةقديسمى

خيراًولسعادة"
37

ولذلكفأن"منيتجنبالفحشاءمحافظةعلىكرامتهاليسمىعفيفاً،ألنهلميقصدبعفتهوجههللا،فكل

لهتجارة،وتركحظلحظيماثله"عم
38

.

وعلىالرغممنتأكيدالغزاليعلىأنخيراآلخرةولسعادتهاتهماغايةاألخالق،ولكنهماالغايةالقصوىلها،فإن

لسابقكالمه،وليس لألخالق_فينظره_غايةدنيويةتهيأيضاًالخيروالسعادةفيتهذهالدنياالتينعيشها،وتهذاواضحفي

ًأنخيرالدنياتهذا ًليبينأيضا خاصا الفصل:) فحسب،بللقدأفردفصالً عنوانتهذا بيان البواعث غايةأخالقية،جاعالً

الخيراتالدنيويةفالبواعثعليهاثالثةأنواع:الترغيبوالترتهيب (وفيهيقول:"أماعنها  على تحري الخيرات والصوارف

الفضيلة انيرجاءالمحمدةوخوفالمذمةممنيعتدبحمدهوذمه،والثالثطلبالحالوالمآل.والث بمايجريويخشىفي

أخرىوراءتها" اللغاية كمالوفضيلة، ألنه   وكمالالنفس،
39

الغزالييعتبرخيريالدنيا ومن .  ذلكنرىبأناإلما 

فيهمن واآلخرةغايةلألخالق، لما بعدهخير،وخيرالدنيا وعقلية. بواعثنفسيةواجتماعيةفخيراآلخرةألنهمطلقما

                                                                           وتهذايعنيتسلسلالقيمصعداًمنخيرالدنياإلىخيراآلخرة.

                             

الدنيااألمرفيالسعادة،فسعادةاآلخرةتهيالغايةالقصوىللفعل وكذلك ًألنما األخالقي،ولسعادة غايةأخالقيةأيضا

التنالإالبأنواعالسعاداتاألخرى"وتهذاماكشفعنهعند يوصلإلىالخيروالسعادةخيرولسعادة،"وألنلسعادةاآلخرة

التيتهي حديثهعنأنواعالسعادة األخروية، األولالسعادة أنواع: فيخمسة منحصرة "فجملتها له،قائالً: بقاءالفناء

ولسرورالغمفيه،وعلمالجهلمعه،وغنىالفقرمعهيخالطه،ولنيتوصلإليهإالباهلل،واليكملإالبالنوعالثاني؛وتهو

الفضائلالنفسيةوتهيأربع:

 

الفضائلالبدنيةالمنحصرةفيأربعأمور:يالعقلوالعفةوالشجاعةوالعدالةوإنماتتكاملتهذهالفضائلبالنوعالثالث،وته

فيأربعة المنحصرة باإلنسان، وتهيالفضائلالمطيفة النوعالرابع، ويتّممها والجمالوطولالعمر، والقوة تهيالصحة

                                                           
35

.106ـالغزالي،ميزانالعمل،ص


36

.117ـالمصدرنفسه،ص
37

.56ـلسليماندنيا،األخالقعندالغزالي،ص
38

136صـالغزالي،ميزانالعمل،
39

.136ـالغزالي،ميزانالعمل،ص
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ية،المالواألتهلوالعزوكر العشيرة،واليتماالنتفاعبشيءمنذلكإالبالنوعالخامس،وتهيالفضائلالتوفيق أمور.وتهي

السعاداتبعدالسعادةاألخروية" وتهيأربعة:تهدايةهللاورشدهوتسديدهوتأييده،فهذه
40
.

 

 الفضائل:  

لميحاولالغزاليبحثالفضائلبشكلهاالمطلقوالعنيبهامنحيثتهيمبادئوإنمامالإلىمعالجتهابصفتها

عن فالفضيلة الديني، بالتعليم ارتباطها منجهة منالتطبيقية األفعالالصادرة النفسباعتياد تؤديإلىتزكية ممارلسة ده

النفوسالزكيةالعاقلةحتىإذاصارذلكمألوفاًبالتكراروبزمنمتقاربتشكلتمنهاملكةرالسخةفيالنفس،فهياعتدال

انمذمومتان"وولسطبينطرفينمنرذلينويؤكدذلكقائالً:"والمحمودتهوالولسطوتهوالفضيلةوالطرفانرذيلت
41

.

الفضيلةكماأنالغزالياليفرقبينكلمةفضيلة،وكلمةخلق،فهماعندهعبارةعنتهيئةالنفسوصورتهاالباطنة،ف

حالةكمالللنفستنالهاإذااعتدلتقواتهافلمتجنحإلىاإلفراطأوالتفريط،وإذاكانللقوةالعاقلةلسيالسةالقوتيناألخريين.

تمللنفسقربتمنهللاعزوجلبالمرتبةطبعاًالبالمكان،وذلكالسعادةتهذاالكمالإذا
42

.

وإذاكانمنالمعروفأنللنفسثالثقوى،والفضائلوإنكانتكثيرة،فيجمعهاأربع،تشملشعبهاوأنواعها،

وتكونالرابعةبانسجا تهذهالقوىبعضهاكانتأمهاتالفضائلأربعاً؛تنشأثالثمنهامناعتدالكلقوةمنتهذهالقوى،

وتهي:الحكمة،والشجاعة،تهذهالفضائل،التيتهيجماعكلخير،وأصولمعبعضحتىالتبغىواحدةمنهاعلىاألخرى.

والعفة،والعدالة.

ويعن فيجميعاألحوالاالختيارية. يدريالصوابمنالخطأ حالللنفسبها يعنيبالحكمة نصعلىأنه يوقد

علىمقتضىالحكمة.ويعنيبالشجاعةكونقوةالغضب بالعدلحالةللنفسوقوةبهاتسوسالغضبوالشهوةوتحملهما

منقادةللعقلفيإقدامهاوإحجامها.ويعنيبالعفةتأدبقوةالشهوةبتأديبالعقلوالشرع.

 حسن يحصل العقل قوة اعتدال "فمن الغزالي، يرى كما فروع، األصول وثقابولهذه الذتهن، وجودة التدبير،

والنجدة الكر ، عنه: فيصدر الشجاعة خلق وأما أفاتالنفوس. وخفايا لدقائقاألعمال، والتفطن الظن، وإصابة الرأي،

وأماخلقالعفةفيصدرعنه:السخاء،والحياء، والثبات،وكظمالغيظ،والتودد. والشهامة،وكسرالنفس،واالحتمال،والحلم،

والصبر، والعدالةفيأخالقالنفسوقواتهاوالمسامحة،والقناعة،والورع،واللطافة،والمساعدة،والظرف،وقلةالطمع.

يتبعهاالمحالةالعدلفيالمعاملة،وفيالسيالسة،وفيعامةالحاالت"
43

.ويجبعليناتهناأننشيرإلىأنالعدالةجماعكل

ذاالتكونالعدالةواحدةمنالفضائلاألربعبلتكونجملتهامعاًفضيلة،كماأنالجورجماعكلرذيلة،وعلىته
44

.

 

 درجات األخالق: 

والسؤالالذييطرحنفسهتهنا:تهلفيمقدورالمرءلدىالغزاليأنيصلإلىأعلىدرجاتاألخالق؟

قملكاًمطاعاًيرجعويجيبالغزاليعنذلكبقوله:"وكلمنجمعكمالتهذهاألخالقالستحقأنيكونبينالخل

الخلقكلهمإليه،ويقتدونبهفيجميعاألفعال.ومنانفكعنتهذهاألخالقكلهاواتصفبأضدادتهاالستحقأنيخرجمن

بينالبالدوالعباد"
45

.

ويشيرالغزاليإلىأنالنبوةتهيالدرجةالعليامندرجاتاألخالق،والصوفيةفيمايرىيقربونمنتهذهالدرجة،

قولعنهمفيالمنقذمنالضالل:"لوجمعواعقلالعقالء،وحكمةالحكماء،وعلمالواقفينعلىألسرارالشرعمنالعلماء،ي

                                                           
40

 .137ـ136ـالمصدرنفسه،ص
41

.31،1جـالغزالي،إحياءعلو الدين،
42

.79ـالغزالي،ميزانالعمل،ص
43

ومابعدتها.64،الغزالي،ميزانالعمل،ص40ـ39،ص3ـنظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج
44

،تحقيق:أحمدشمسالدين،دارالكتبالعلمية،بيروت،الطبعةاألولى.الغزالي،معارجالقدس،78،ص3ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج

 .96 ،ص1988
45

.54،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
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في ولسكناتهم، حركاتهم جميع فإن لسبيالً: إليه يجدوا لم منه، خير تهو بما ويبدلوه وأخالقهم، لسيرتهم من ً شيئا ليغيروا

النبوة،وليسوراءنورالنبوةعلىوجهاألرضنوريستضاءبه"ظاتهرتهموباطنهم،مقتبسةمننورمشكاة
46

.

وبالتاليفقدامتازتنظرةالغزاليلمفهو الُخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةالتكتفيبالنظرةالجزئية

نظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخاللهاعنعناصرالفعلال تنظرإلىالفكرة منطلقًاالمبتسرة،وإنـما اتخذه خلقي،كما

لحديثهعنقبولالخلقللتغيير.

يةأصيلةتؤكدأنهالبدمنأنيوزنالخلقبـميزانالشرعوالعقل،إلسالمكماأنهقد مفهومهللخلقمنخاللرؤية

كريالعا له،والذييقو علىوليسالعقلفقطكمانراهعندغيرهمنالفاللسفة.وتتفقنظرةالغزاليتهذهمعالموقفالف

العالقةالوثيقةبينالعقلوالشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييُعّلِّمهمااليستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيُْفَهم

ورعلىعنطريقالعقل،فالعقلكالبصر،والشرعكالشعاع،واليتمكناإلنسانمنالرؤيةإالبـهما،فإذااجتمعامعًافهمان

نور.



 الخاتمة: 

يةأصيلةتؤكدأنهالبدمنأنيوزنالخلقإلسالمالبحثإلىأنالغزاليقد مفهومهللخلقمنخاللرؤيةانتهى

معالموقفالفكري الغزاليتهذه وتتفقنظرة بينالعقلبـميزانالشرعوالعقل. الوثيقة الذييقو علىالعالقة له، العا 

والشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييُعلِّّمهمااليستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيُْفَهمعنطريقالعقل،فالعقل

ىنور.كالبصر،والشرعكالشعاع،واليتمكناإلنسانمنالرؤيةإالبـهما،فإذااجتمعامعاًفهمانورعل

امتازتنظرةالغزاليلمفهو الخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةالتكتفيبالنظرةالجزئيةالمبتسرة،وإنـما

لحديثهعنقبول منطلقًا اتخذه نظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخاللهاعنعناصرالفعلالخلقي،كما تنظرإلىالفكرة

الخلقللتغيير.

راءفياألخالقبصفةعامةوتعديلاألخالقخاصةعلىخبرةقويةبالنفساإلنسانية،تهذهاآليدلبحثالغزالي

التربيةالحديثة.آراءالتيتتفقو



                                                           
46

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