
٩

اجمللد التاسع عشر، العدد السابع -  شوال وذو القعدة ١٤٢٧ هـ - نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٦ م

من كال, �إلما, �لمهد(

=¾د� · �3 3عّر� هنا كلمَة �ُخلُلق باختصا�. فاعملو� 3ّ� �َخلْلق �سم للتكوين �لظاهرo، =3ّ� �ُخلُلق �سم للتكوين 
�لباط�. =مبا 3ّ� �ِخلْلقة �لباطنة �منا تتكامل باألخال_ =ليس بامليوZ �لطبعية =حدها، لذلك 3ُطلق لفظ �ُخلُلق على 

�ألخال_ �=� �مليوZ �لطبعية. 
=من �ملناسب 3يًضا بيا� 3ّنه من �خلطأ �لفاحش ما يزعمه �لنا� عامة 3ّ� �ُخلُلق ِ�منا هو عبا� عن �حللم =�لّرفق =�لّتو�ضع. كال، بل 
 3عضائه �لظاهر. مثال.. يبكي �ِإلنسا� بالعني، �Y3ُ=�عت باطَن �إلنسا� مبحا xل� oلبشر� Zلكما� Eيع كيفياI ملر�� باُخلُلق�
=تقابل هذ� �لبكا� قوٌ � �لنفس هي �قة �لفؤ��؛ فِإ�Y �ستعملها �ِإلنسا� � 9لها باسترشا� من �لعقل �ملوهو� له صا�E ُخُلًقا. 
=كذلك يقا=K �ِإلنساُ� �لعد=َّ بيديه، =تو�ok هذ� �حلركَة �لظاهرية قوٌ � �لّنفس.. هي �لّشجاعة؛ فِإ� �ستخدمها �ِإلنسا� طبًقا 
ملا يالئم �ملوقف 3صبحت 3يًضا ُخُلًقا. =كذلك يريد �ِإلنسا� 3حياًنا �ستخد�Kَ يديه إلنقاY �ملظلوK من �لظا�، 3= إلعطا� �لعاجز 
�ملعدK شيًئا، 3= خلدمة ب� نوعه بطريق ³خر.. فهذ� �حلركة متاثلها � �لنفس قوٌ هي �لر2ة. =³=نًة يعاقب �لظاَ� بيديه، =نظُ> 
 ��kباملثل فيصفح عنه، =بِإ oَيستنكف �إلنسا� من �3 يقابل �ملعتد هذ� �حلركة �جلسدية قوٌ � �لقلب نسميها �النتقاK. =تا�ً
هذ� �حلركة قوٌ � �لنفس تسمَّى �لعفو =�لصR. =طوً�� يستخدK يديه 3= �جليه 3= عقله خل> ب� نوعه، =يبذZ ماله لنفعهم، 
=تقابل هذ� �حلركة قوٌ � �لنفس ُتدَعى �لّسخا� =�جلو�. فإ�Y �ستعَمل �إلنسا� Iيع هذ� �لقو� � مو�ضعها =ظر=فها �ملالئمة 

»َِّيت 3خالًقا.
¦اطب �هللا جل شأنه نبيَّنا � بقوله: ﴿=�نك لعلى خلق عظيم﴾ (�لقلم:٥). =معÀ هذ� �آلية - طبًقا للشر� �ملذكو� - �نك 
مستوعب جلميع 3قساK �ألخال_ من سخا�، =شجاعة، =عدZ، =�2ة، =ِ�حسا�، =صد_، =Ïة، =ما شاكلها. =باختصا�: فِإ� 
 Iيع �لقو� �لطبعية �ملوجو� � �ِإلنسا� مثل �حلشمة =�حليا� =�ألمانة =�ملر=� =�لغ> =�الستقامة =�لعفة =�لزهد =�لعدZ =�ملو�سا
��Y 3ظهرها �إلنسا� � 3=قاִדا ِ =�لشجاعة =�جلو� =�لعفو =�لصR =�ِإلحسا� =�لّصد_ =�لوفا� =ما شاֲדها من �حلاالE �لطبعية.. 
=مو�ضعها �ملالئمة بِإعماZ �لفكر =ِ�ميا� �لعقل، كانت كلها 3خالًقا. ِ�¼ا � �ألصل غر�ئز �إلنسا�، =ِ�منا ُتسمى 3خالًقا عندما يتصّر� 
فيها باِإل��� حسب �قتضا� �لّزما� =�ملكا�. =مبا 3ّ� من خصائص �ِإلنسا� �لطبعية 3ّنه كائٌن قابل للّرقي =�لّتقّدK.. لذلك يستطيع �3 

يبدZِّ طباعه هذ� ِ�? 3خال_ باتباt �لّدين �حلّق =�لتعاليم �حلسنة، =�لّصحبة �لصاحلة.. �ألمر �لذo ال يّتصف به كائٌن ³خر. 

اخلَلق واخلُلق

(٣٣٢- ٣٣٣ Ù فلسفة �لتعاليم �إلسالمية، �خلز�ئن �لر=حانية،  ١٠ - K23د عليه �لسال Kغال �kمر (مقتبس ُمعر� من كتا� حلضر




