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مقدمة الطبعة الثالثة
هذا الكتاب «الشيخ الغزايل كام عرفته» صدر يف حياة الشيخ الغزايل ححح .إذ مل
هضم
أجد معنى لام جيري عليه الناس يف بالدنا ،وال سيام بني عادة اإلسالم ،حيث ُي َ
ينوه بمكانتهم ،وال يكتب الناس عن مآثرهم ،إال بعد رحيلهم
عظامء الرجال ،فال َّ

عن هذه الدنيا .هذا مع أن رسولنا الكريم بريء ممن مل يوقروا كرباءهم ،ومل يعرفووا
حق علامئهم ،ورشف رشفائهم(.)1
وقد صدرت الطبعة األوىل ،والشيخ اإلمام عىل قيد احلياة ،ورآها بعينيوه ،وّ
كثريا ،وقرأ منها نحو مائة صفحة ،كام أخربين قارئه وسكرتريه اخلاص .وحوني
هبا ً
سافر الشيخ سفرته األخرية للمشاركة يف مؤمتر اجلنادرية بالرياض ،ووافاه األجل

هناك ،كان الكتاب من متعلقاته اخلاصة التي وجدت معه .اصطحبه الشيخ ححح،
ليكمل مطالعته كلام أتيحت له فرصة.
واآلن تصدر هذه الطبعة ،وقد مضت عىل وفاة الشيخ عدة سونوات ،مشوتملة
عىل بعض التنقيحات والتصحيحات التي رأيتها رضورية ،وكنت أود أن أضيف
إليها بعض الفقرات يف بعض الفصول ،ولكن كثرة املشاغل مل متكِّ نوي مون ذلو .
وأعتقد أن ما كتبته كاف يف حتقيق الغرض من الكتاب.
بقي َدين عىل اجليل اجلديد مون أبنائنوا الصواعدين :أن يعموق اجلوانوب التوي
موضعا ألطروحات علمية
حتدثت عنها ،ويوسع القول فيها ،ويغدو الشيخ اإلمام
ً

( )1إشارة إىل احلديث الرشيف« :ليس منا من مل يرحم صغرينا ،ومل يوقرر بريرينوا ،ويفورع لفا نوا
حقه».
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أكاديمية لرسوائل الامجتوتري والودكتوراه ،تتنواول اجلوانوب الفكريوة والدعويوة
واجلهادية من حياة الشيخ ،وال سيام يف كليات الدعوة وأصول الدين والدراسوات
اإلسالمية .فهذا من حق الشيخ الغزايل عىل هذه األموة ،التوي وهوب حوا حياتوه،
ذائدا
حارسا لرسالتها،
وعاش طوال عمره املبارك ،جمد ًدا لدينها،
مشيدا بحضارهتاً ،
ً
ً
شاهرا سيفه ضد أعدائها ،والكائودين حواو ومل يكون لوه
عن حرماهتا ومقدساهتا،
ً

سيف غري قلمه ولتانه.

ولقد حتدث الكثريون عن الشيخ بعد أن خوال مكانوه ،وغواب عون التواحة،
وأغمد حتام طالام سل يف سبيل اهلل ،وظل مصول ًتا حتوى آخور حلظوة يف حياتوه،
مدافعا عن اإلسالم ،ررر.
وسقط صاحبه وهو يف يده
ً
لقد رثيته ببعض ما يتتحقه يف الصحف ،وحتدثت عنه يف خطبتي للجمعوة يف
متجد عمر بن اخلطاب بالدوحة ،وصليت عليه موع املتولمني صوالة الغائوب،
وأقمنا له ليلة حافلة ،حتدث فيها عدد من العلامء والدعاة من إخوانه وأحبابه.
كام أقام له اإلخوة يف مرص ليلة مماثلة نظمها األخ الدكتور حممود سوليم العووا
وإخوانه ،وحتدث فيها عدد من العلامء واملفكرين ،وشاركت فيها بكلمة بعثت هبا
الدوحة.
ويف الووذكرا األوىل لوفوواة الشوويخ ،أقووام املجمووع امللكووي لبحوووث احلضووارة
اإلسالمية باألردن ،باالشرتاك مع مجيعة البحوث والدراسات اإلسالمية ،واملعهد
يوما كاماًل ،ساهم فيها عدد من
العايل للفكر اإلسالمي ،ندوة يف «عمان» استمرت ً
املفكرين والباحثني بأوراق علمية مقدورة ،حول تراث الشيخ الفكري ،ونشواطه
املتنوع يف خدمة اإلسالم ،ونرصة قضاياه .وكان يل رشف احلضور واملشاركة فيهوا
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كذل  ،كام حرضها من أبناء الشيخ الدكتور عالء الغزايل.
وال يزال احلديث عن الشيخ اجلليل موصواًل ،وسويظل إن شواء اهلل .وموا اال
إخوانه وأبناؤه وتالميذه يذكرونه كلام جد اجلد ،وأدحم اخلطب ،وتلبودت التوامء
قديما:
بالغيوم ،عىل نحو ما قال الشاعر ً

سيذكرين قومي إذا جد جودهم ويف الليلة الظلامء يفتقود البودر!
رحم اهلل شيخنا الغزايل ،وتقبله يف األئمة احداة املهديني ،وأخلوف األموة فيوه
خريا.
ً
وآخرا.
واحلمد هلل أواًل
ً
القاهرة :مجادا األوىل عام 1221هو
سبتمرب عام 1111م
يوسف القرضاوي

***
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مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والتالم عىل حبيبه ومصطفاه ،سيدنا حممود بون عبود اهلل،
إمام الدعاة ،وأسوة املعلمني احداة ،ورمحة اهلل املهداة ،ونعمته املتوداة ،وعوىل آلوه
وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فلم يكن يف نيتي أن أكتب كتابًا كاماًل عن الشيخ اإلموام حممود الغوزايل ،فأنوا
وخصوصا بعود أن سومعت الشويخ
أهتيب الكتابة عن األئمة واملصلحني الكبار،
ً
مرة يقول :ال يكتب عن األئمة إال إمام .قال هذا تعلي ًقا عىل كتب الشيخ حممود أ
اهرة عن األئمة الفقهاء الكبار :أئمة املذاهب ،وابن حزم ،وابن تيمية.
وقد أخذ الشيخ هذا املعنى عن األستاذ العقاد ،الذي قال يف مقام احلديث عون
عبقرياته املتعددة التي كتبها :إنه ال حيتن الكتابة عن العباقرة إال عبقري!
ومن يل باإلمامة أو بالعبقرية حتى أكتب عن إمام وعن عبقري مثل الغزايل؟!
ولكني بدأت هذا الكتاب عىل أنه مقالة عن الشيخ ،ضمن كتاب ُيهدا إليوه -
ظظظ  -بمناسبة بلوغه سن التبعني من عمره املديد املبارك إن شاء اهلل ،وذل يف
عام (1191م).
وكانت هناك جمموعة من مريدي الشيخ وأحبائه( - )2وأنوا مونهم  -تنوادوا أن

( )2منهم :د .أمحد العتال ،ود .حممد عامرة ،ود .عبد احلليم عويس ،ود .مجال عطية ،والفقري إليوه
تعاىل.
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يصدروا هذا الكتاب ،وقتموا موضوعاته عىل عدد من املفكرين والكتاب ،وكوان
عيل أن أكتب مقالة عن الشيخ من خالل معرفتي به ومعايشتي له.
وطفقت أكتب املقالة املطلوبة ،فإذا هي تتتع أمامي ،وتزداد صفحاهتا أكثر مما
حيتمله حجم الكتاب املنشود .وقد وجدت جمال القول ذا سعة ،فرتكت نفيس عىل
سجيتها ،وأطلقت لقلمي العنان ،وقلت :ال بأس أن يكون هذا كتابًا عون الشويخ
اإلمام ،فهذا بعض حقه عىل من عرفه .وأكد هذا التوجه لودي :أن الكتواب الوذي
افرتض إهداؤه إىل الشيخ مل يصدر ،عىل عادتنا يف معظم األعوامل اجلامعيوة ،إذ إ وا
قلام تنجح وتؤيت أكلها .ومل يف بوعده إال الدكتور حممد عامرة ،فقد أنجوز مقالتوه
خريا عام صنع(.)3
وأصدرها يف رسالة عن الشيخ ،جزاء اهلل ً
وانتهت املقالة إىل هذه الدراسة التي أقدمها اليوم عن الشيخ يف فصوحا العرشة:
 - 1الغزايل الشاب يف قلب املعركة.
 - 2الغزايل وحتن البنا.
 - 3الغزايل وحتن احضيبي.
 - 2الغزايل وثورة ( )23من يوليو.
 - 5الغزايل رجل الدعوة.

( )3كام علمت أن الدكتور عبد احلليم عويس كتب  -بعد ذل  -هو وبعوض األفاضول مون غوري
املتتكتبني  -كالدكتور عامد الدين خليل ،والدكتور رمضان عبد التوواب ،والودكتور حمفوو
ض ِّمنت كتابًا أصدرته دار الصحوة يف القاهرة عون الشويخ
عزام  -مقاالت عن الشيخ الغزايلُ ،
الغزايل.
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 - 6الغزايل رجل القرآن.
والتنة.
 - 1الغزايل مع الترية
َّ
 - 9الغزايل والفقه.
مصلحا جمد ًدا.
 - 1الغزايل
ً
 - 11الغزايل رجل املواقف.
باإلضافة إىل اخلامتة.
وليس هذا الكتاب تارخيًا للغزايل ،فال أاعم أين أمل كل أدوات املوؤرخ ،وال
أمل املعلومات الكافية ملثل هذا العمل .وأنا أعلم أن الشيخ  -بارك اهلل يف عموره
 قد كتب قصة حياته ،وأسأل اهلل أن يمد يف عمره يف عافية وتوفيق وبركوة حتوىيضيف إىل كتابه فصواًل وفصواًل ،كام أرجو أن يوفق اهلل بعض أبنائنا الدارسوني يف
أقتام الدعوة وغريها إىل أن يقدموا يف أطروحاهتم العلمية دراسوات ضوافية عون
الشيخ وعطاءاته اخلصبة واملتنوعة ،بام يليوق بمكانوة الشويخ العلميوة والدعويوة
واإلصالحية.
ما أقدمه اليوم إنام هو ذكريات وخواطر وأفكار ،حتاول أن تقدم صورة للشويخ
اإلمام ،صادرة من معرفتي به ،ومعايشتي له ،وقراءيت وسامعي له ،نحو نصف قرن
من الزمان.
أجل ،لتت أؤرخ للغزايل ،فام أنا باملؤرخ ،ولكني أشري إىل مالموح مون حياتوه
وسريته ،عرفتها عن معايشة وقرب ،وال أاعم أين رسمت له صورة بينوة املالموح،
فام أنا ممن حيتن الرسم.
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وربام قيل :إن تكتب بقلم املحب ال بقلم الناقد ،وأنا أشهد أين أحب الغوزايل
أع ُد احلق فيام خوط قلموي ،وال ينبغوي أن يغموط
وأتقرب إىل اهلل بحبه ،ولكني مل ْ
فرارا من أن يوتهم بوالتحيز ،فالعودل حيكوم القريوب والبعيود،
اإلنتان من حيبً ،
َ ُ

َ

ُ ْ َ َ َ َ ُ

والصديق والعدو {ِإَوذا قل ُتم فٱعدِلوا َولو َكن ذا قر َ ىب} [األنعام.]152 :

وإين ألنكر عىل اإلسالميني أ م ال يعطون مفكرهيم وعلامءهوم وأدبواءهم موا
يتووتحقون موون تكووريم وتقوودير ،ينووزحم منووااحم ،يف حووني يصوونع العلامنيووون
والامركتيون هاالت مكربة حول رجاالهتم ،حتى جيعلوا من احلبة قبة ،ومن القط
مجاًل! وصدق فيهم قول الشاعر:

بعضا ليدفع ُم ْعوور عون معوور!
زين بعضوهم
ً
وبقيت يف َخلف ُي ِّ
وإذا قيل :إن تنظر إىل الشيخ بعني الرضا ،وعوني الرضوا ال تبرصو العيووب،
فحتبي أن أقول :إين ال أاعم أن الغزايل مربأ من العيوب ،فام هو بامللو املطهور،
وال بالنبي املعصوم ،إنام هو برش خيطئ كام خيطئ البرش ،ويصيب كام يصيب البرش،
ولكن أخطاءه واالته مغمورة يف حميط حتناته وميزاته.
بحرا ال تكدره الدالء؟!
و«إذا بلغ الامء قُلتني مل حيمل اخلبث» ،فكيف إذا كان ً
الدوحة :ربيع اآلخر عام 1215هو
أكتوبر عام 1112م
يوسف القرضاوي
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الغزايل الشاب  ...يف قلب املعركة
بداية معرفيت بالشيخ اإلمام:
عرفت شيخنا اإلمام الغزايل  -غزايل هذا العرص  -أول ما عرفتوه قارئًوا لوه ،يف
ُ
أواسط األربعينات ،وأنا يف أواخر املرحلة االبتدائيوة ،وأوائول املرحلوة الثانويوة،
طالب بمعهد طنطا الديني األاهري ،بعد أن ارتبطت بدعوة اإلخووان املتولمني،
كربا احلركات اإلسالمية احلديثة ،وركيزة التجديد اإلسالمي ،والعمل اإلسالمي
اجلامعي ،بعد سقوط اخلالفة ،ومتزق األمة الواحدة إىل أمم متفرقة.
وكان الغزايل أحد كتاب الدعوة الباراين.
كان الغزايل يكتب يف جملة «اإلخوان املتلمني» األسبوعية ،يف باب ثابت حتوت
عنوان« :خواطر حرة» ،وكان يشدين إليه فكره الثوائر ،وبيانوه التواحر ،وأسولوبه
التاخر .فقد كنت أرا فيه  -إىل جوار كونه داعية  -أديبًا من الطراا األول .وكان
األدب والشعر يف تل املرحلة هو شغيل الشاغل ،وحمور قراءيت واهتامموي ،وكوان
أول ما قرأته أدب املنفلوطي والرافعي ،وأحيانًا العقاد .وكان الغوزايل حيمول رو
الرافعي وتألقه ،وسهولة املنفلوطي وتدفقه ،وتأمل العقاد وتعمقه .وانعقدت بيني
وبني الغزايل الكاتب  -عىل بُعد  -صلة عقلية وروحية عميقة ،من جانوب واحود
طبعا ،هو جانبي ،بحيث كنت أترقب املجلة ،ألقرأ  -أول ما أقرأ فيها  -مقوالتني:
ً
مقالة حممد الغزايل ،ومقالة عبد العزيز كامل.
ومل يكن خيطر ببايل أن صاحب هذا القلم البليغ شيخ أاهريو فعندي باملشايخ
الذين قرأت حم  -يف بعض املجالت الدينية مثل جملة «اإلسوالم»  -أن يكتبووا يف
غري املوضوعات التي يكتب فيها الغزايل ،وبرو غري روحه ،وطريقة غري طريقته.
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يوما بأنه وقع عىل إحدا مقاالتوه :حممود الغوزايل «الوواع »،
ولكني فوجئت ً
فتألت بعض الناس عن هذا الوصف اجلديد «الواع » :أهو «لقوب» أم وظيفوة؟
فأكد يل العارفون أ ا وظيفة ،وأن الغزايل واع أاهري ،وشيخ معموم ،وخوري
كلية أصول الدين ،التي أحبها ،وأتطلع لالنتتاب إليهوا ،فعموق ذلو ارتبواطي
الفكري والنفيس بالشيخ ،وااددت إعجابًا به وحبًّوا لوهو فقود أضويف إىل رابطوة

الدعوة ،ورابطة األدب ،رابطة أخرا هي «األاهرية» ،فقد كوان أبنواء األاهور يف

وي ُعدونه قلعة الدفاع عون اإلسوالم
تل األيام يعتزون باالنتامء إليه ،ويباهون بهَ ،
والعربية ،وكان عىل رأسه شيوخ حم مكانتهم العلميوة والدينيوة ،عوىل املتوتويني
املحيل والعاملي ،فكل أاهري ينبغ ،يفر به األاهريون ،ويضيف إىل رصيد األاهر
جديدا.
شيئًا
ً
وظللت أتابع الشيخ فيام يكتب ،فإذا هو خيوض معركة بالغة اخلطر ،كوان هوو
الص ْلب الذي ال يكرس وال
فارسها املقدم ،ورائدها األول ،وكان سالحه فيها قلمه ُّ
يفل .تل هي املعركة ضد الظلم االجتامعوي ،واالمتيوااات الطبقيوة ،والفووارق
االقتصادية الفاحشة ،التي جعلت بعض الناس يزرعون القموح ويوأكلون التوبن،
ويزرعون القطن ويلبتون «اخليش» ،ويبنوون العوامرات الشواعة عوىل أكتوافهم،
ويتكنون هم وعائالهتم يف «البدرونات» عىل أحتن الفروض! عىل حوني يعويش
آخرون غرقى يف الذهب واحلرير ،دون أن يقدموا للحياة عماًل.
ويف هذه الفرتة ظهر للشيخ كتابه البكر« :اإلسوالم واألوضواع االقتصوادية»،
وهو أول ما دخل به ميدان التأليف ،وهو يف مقتبل شبابه.
أفكوارا أصويلة ،ونظورات
ومن نظر يف الكتاب نظرة تأمل وإنصاف ،رأا فيه
ً

جديدة غري متبوقة وال مطروقة ،مثل :هل للفضوائل أسوباب اقتصوادية؟ وهول

الشيخ الغزايل كما عرفته

11

للرذائل أسباب اقتصادية؟ االستعامر الداخيل يمهد لالستعامر اخلوارجي .يف هوذا
الباب يطرق فكرة نتبت بعد ذل للمفكر اجلزائوري مالو بون نبوي ،وهوي أن
املتتعمرة ،والغزايل يذكر هوذا
االستعامر الغااي ال يأيت إال بعد قابلية من الشعوب
َ
املعنى ،ويؤيده من القرآن بام ورد يف قصة بني إّائيول يف أوائول سوورة اإلّاءو
فحيث يتغلغل الفتاد واإلفتاد يف الداخل ،يأيت تتليط العدو من اخلارج.
مل يدرس الشيخ الغزايل االقتصاد الوضعي ،ومل يطلع عىل مدارسه ومناهجوه -
اشرتاكية ورأساملية  -اطالع املدقق اخلبري ،إنام عرف رو هذه الفلتفات وأساس
هذه األنظمة ،واعتقد أن االشرتاكية  -وهو يعني املثالية منها  -تقف مع الكادحني
دائما يف صفهم ،باسم اإلسالم.
واملتتضعفني ،الذين وقف ً
وقد اشتبكت مرة  -وأنا طالب بكلية أصول الودين  -موع بعوض احلقووقيني
الذين درسوا شي ًئا يف علم الاملية وعلم االقتصادو حني هامجوا الشيخ الغوزايل ألنوه
كتب حتت عنوان كبري وهو« :اإلسوالم واألوضواع االقتصوادية» دون أن يودرس
االقتصاد وحييط به!
أوضاعا عو ًجوا ،تتمتوح
قلت حم :إن الشيخ مل يزعم ذل لنفته ،ولكنه رأا
ً
واورا ،فأراد أن يربئ اإلسوالم منهوا ،وأن يبوني موقوف اإلسوالم
ظلما
باإلسالم ً
ً
الصحيح من هذا االنحراف ،وهذا ما بينه بجالء يف مقدمة الطبعة األوىل ،إذ يقول:
«هذا بحث جممل يف موقف الودين مون األوضواع االقتصوادية ،اعتمودت يف
موضوعه عىل الدراسة املجردة لنصوص الدين والفهم املتتقل آلثواره الثابتوة ،ومل
أجنح يف هذه الدراسوة إىل املقارنوة بوني نظوام ونظوام ،أو املفاضولة بوني موذهب
ومذهب ،من هذه األنظمة واملذاهب التي متخض عنها تطوور الفكور اإلنتواين يف
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العرص األخري ،فليس هذا ما يعنيني ،ولتوت أملو العودة الالاموة الستقصواء
البحث فيه! وإنام ألفت هذه الرسالة ورتبت فصوحا املحدودة لغاية واحودة ،هوي
إعطاء القارئ صورة صادقة عن الفكرة الذاتيوة للودين ،والورو العاموة ملبادئوه،
واملوقف الذي قد يقفه بإااء األفكوار االقتصوادية املختلفوة ،وللقوارئ بعذئوذ أن
يقارن ويفاضل ويتتخلص من النتائ ما يشاء.
وحاشاي هبذا الكالم أن أقحم الدين فيام ليس له ،أو أن أمحله مون اآلراء موا ال
شأن له به ،فام إىل هذا قد قصدت .كل ما أبغيه أن أنصف الدين من سووء الفهوم،
عودرا للشوعوب،
وسوء االستغالل .فقد أنكرت الشيوعية الدينو أل وا حتوبته
ً
ومتكنا آلالم الطبقات املظلومة ،وصارفًا حموم أبنائهوا عون املطالبوة بحقووقهم
ً

املضيعة .واحتقرت الرأساملية الدين ،إذ توسلت بوه إىل إشوباع املطوامع اجلشوعة
وإقرار الفوارق اجلائرة ،وتعويق النهضات احلرة .والدين مظلوم بني مون كفوروه
ومن حقروه :بني الشيوعية املتطرفة والرأساملية املتعجرفة! وال بد من أن نكشوف
مجيعوا.
عن حقائقه ،وأن نبين عن معامله ،لنرد عنه سوء الفهم وسووء االسوتغالل ً
والتبيل العادلة إىل ذل هي حتديد موقفه من نصوصه نفتها.
ذل أن الدين  -لألسف الشديد  -مصاب منذ القدم بإضافات اائدة ،وأفكار
فاسدة ،شابت جوهره ،وعكرت حقيقته ،ولبتت تراث النبيوني احوداة بأضواليل
الشياطني الغواة .وعلينا أن نفصل احلق من الباطل ،وأن نميز اخلبيث من الطيب،
حتى ال ختتلط أمام النظرات التطحية أسباب احدا والضالل ،فإذا متيز اخلري عن
الرش ،وانفصل كذب األرض عن وحي التامء ،مل يبق ثموة موضوع لتووء الفهوم
وسوء االستغالل!! ومل يبق عىل التنكر للدين إال أقوام مون املتنطعوني واملتعنتوني،
وإىل هؤالء ال يتاق حديث وال ينتظر إقناع.
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وقد قرر القرآن هذه احلقيقة  -بشأن الدين وما يطورأ عليوه مون أوهوام ،وموا

َٓ
َ َ
يضاف إىل حقيقته من بدع وخرافات  -فقالَ { :و َما أر َسل َنا مِن قبل ِكَ مِكن ُر ُسكو
ُ ُ
ُ
َ َ َ ي ُ ٓ َ َ َ ُ ٰٓ َ َ ُ
نس ُخ ُ ُ َ
ِف أُمن ُِيتِهِۦ َف َي َ
ٱلشي َطى ُن ِ ٓ
ك ُم
ب إَِل إِذا تمَّن ألَق
ٱَّلل ما يُل َِق ٱلشي َطى ُن ث ُم ي ِ
وَل ن ِ ٍّ
ي
ُ َ ى ُ َ ل يُ َ ُُ
َ
ٱَّلل َء َايىتِهِۦ َو ُ ُ
ُُ
ِيم َحك ٞ
ٱَّلل َعل ٌ
ِيكن ِِف قلكوم ِ ِم
ِيم ِّ 25لَج َعل َما يُل َِق ٱلشكيطن ف ِتنك ل ِِ
ۗ
َ َ ََ ُ َ ُ ُ ْ
َ َ
َُ
َ
ُ ُ
َُ ُُ ُُ َ َ َ ٞ
ِين أوتوا ٱل ِعل َم أن ُه
ق بَ ِعيد  25و ِّلعلم ٱَّل
مرض وٱلقاسِي ِ قلوم مۗ ِإَون ٱلظىل ِ ِمني ل ِِف شِقا ِۢ
ُ ُ َ ََ ُ َ َ َ ُ ْٓ َ
ُي َ
َ ُّ
ت َ َُلۥ قُلُ ُ
َ َف ُيؤم ُِنوا ْ بهِۦ َف ُتخب َ
صك َ ىٖ
وم ُ مۗ ِإَون ٱَّلل ل ادِ ٱَّلِين ءامن
كوا إ ِ ىى ِ
ِ
ِ
ٱۡلق مِن رم ِ
ُّمس َتقِيم} [احل  ... ]52 - 52 :أجل فإن حقائق الدين من منابعوه الفريودة األوىل مل

تكد ترسي يف جمراها من هذا احليواة ،حتوى علقوت هبوا مون رواسوب البيئوات،

وعلفات القرون ،وجهاالت العامة ،وشهوات اخلاصة ،ونزوات احلكام ،ما ذهب
بالكثري من صفائها ونقائها ،حتى لتشبه ماء «النيول» يف جموراه األدنوى ،ال يصولح
سامويا» كوام كوان».
للرشاب إال بعد جمهودات متعاقبة من الرتشيح والتنقية ترده «
ًّ
اهو.
ثووم ظهوور لووه بعوود ذلو كتابووه الثوواين يف نفووس اال وواه« :اإلسووالم واملنوواه
االشرتاكية».
وكتب مجلة مقاالت يف جملة «اإلخوان» ،ضمها فيام بعد كتابُه الثالث« :اإلسالم
املفرتا عليه بني الشيوعيني والرأسامليني» ،وكان ذل قبل أن يصدر األستاذ سيد
قطب ححح كتابه« :العدالة االجتامعية يف اإلسالم» ،وقد كتب يف قائمة مراجعه –
بالطبعة األوىل  -كتابَ ْي الغزايل« :اإلسالم واألوضاع» و«اإلسالم واملناه ».
منقحا ومعداًل ،كام هو
وربام راجع الشيخ بعض ما كتبه يف هذه الكتب األوىل،
ً
دائما يتغري اجتهاده من حني إىل اآلخر .ومن فضائل الشيخ أنه رجاع
شأن اإلنتان ً
إىل ما يعتقد أنه احلق.
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وكان الشهيد سيد قطب قد أصدر جملة «الفكر اجلديد» ،وهي جملة ثورية ُتعنى
باملتألة االجتامعية ،وتتتلهم اإلسالم ،ومل تتتمر أكثر من بضوعة أشوهر ،وكوان
الغزايل أحد كتاهبا.
ثم جاءت حمنة ديتمرب عام (1129م) ،حني صدر قرار حل مجاعوة اإلخووان،
ومصادرة ممتلكاهتا ،والتنكيل بأعضائها ،واعتقال عدد كبري منهم ،وانتهوى األمور
باغتيال احلكومة جهرة ملؤسس اجلامعة ومرشدها األول اإلمام حتن البنا.
وكان مما قدر اهلل يل أن أكون من املعتقلني يف تل املحنة التي أحاحا اهلل منحوة،
وأنا طالب يف التنة اخلامتة الثانوية بمعهد طنطا الديني .وقد ُحجزت أكثور مون
شهر يف «سجن» القتم األول للرشطة يف مدينة طنطا ،موع جمموعوة مون اإلخووة
الزمالء( ،)4ثم رحلنا إىل معتقول «احايكتوتب» فورتة قصورية ،ومنوه إىل معتقول
«الطور» يف سيناء ،حيث ركبنا البواخرة «عايودة» مون التوويس جمتوااين خلوي
التويس إىل مقامنا اجلديد يف الطور.
وما الت أذكر تل اللحظة التي هاج فيها ركاب الباخرة لتبب موا ،وحودث
يشء من احرج واملرج ،وكاد يفلت الزمام ،فإذا شاب قصري القامة ،مرشق الوجوه،
ذكاء وحيوي ًة ،خياطب الركاب يف حزم :أهيا
يلبس ثوبًا أبيض ،حاّ الرأس ،يتوقد ً
اإلخوة ،جيب أن نضبط أنفتنا ،حتى نصل إىل متتقرنا اجلديد ،يف أرض انطلقت
منها رشارة الوحي املقدس ،لتحرير أمة متتعبدة ،من طغيوان املتوأحني يف األرض
( )4منهم من األحياء :د .أمحد العتال ،واملهندس حكموت بكوري ،واملهنودس شوفيق أبوو باشوا،
واحلاج إبوراهيم البواجوري  -حفظهوم اهلل  . -وممون انتقول إىل رمحوة اهلل :األسوتاذ حتوني
الزمرمي ،واحلاج حممود عبية ،واألسوتاذ مجوال الودين فكيوه ،والوزميالن الصوديقان :حممود
الدمرداش مراد ،ومصبا حممد عبده  -رحم اهلل اجلميع.
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...
وقد الحظت أنه حني بدأ كالمه ،صمت اجلميع كأن عىل رءوسهم الطوري ،ومل
يكد يتم كلمته املوجزة ،حتى ساد احدوء وسار الركوب يف أموان ،وكوأن شوي ًئا مل
يكن.
قلت لبعض اإلخوة من أهل القاهرة :من هذا املتكلم؟ قوالوا :أال تعرفوه؟ إنوه
الشيخ حممد الغزايل!
كم كانت فرحتي غامرة بتل اللحظوة التوعيدة! لقود لقيوت الرجول الوذي
أحببته عن بعد ،فها هو ذا اليوم مني غري بعيد.
وشاء اهلل أن نواع عىل أقتام معتقل الطور ،فأكون من القتم الذي فيه الغزايل،
وكان يتمى «احلذا» .وكان حذانا رقم ( .)1فها أنا ذا ألتقي به صبا متاء.
كان الشيخ الغزايل إمامنوا يف الصولوات ،وخطيبنوا يف اجلمعوة ،ومدرسونا يف
احللقات ،مع أخيه ورفيقه العامل الفقيه الشيخ سيد سابق .كان يصيل بنا الصلوات
اخلمس ويقنت بنا قنوت النواال ،وكان من دعائه يف هذا القنوت :اللهوم افكو
بقوت أّنا ،واجرب برمحت كرسنا ،وتول بعنايت أمرنا .اللهوم اسورت عوراتنوا،
وآمن روعاتنا ،اللهم علي بالظاملني!
وكان الشيخ يلقي علينا حمارضات يف موقف اإلسوالم مون اسوتبداد احلكوام،
كانت نواة الكتاب الوذي أصودره بعود اخلوروج مون املعتقول ،وهوو« :اإلسوالم
واالستبداد التيايس».
ومما ال ينتى :أن اإلخوان كانوا قود اختواروا متوئواًل عونهم ،كوام هوي سونة
فأمروا أحدبم» ،وكان هو أستاذنا الداعيوة الكبوري البهوي
اإلسالم« :إذا بنتم ثالثة ّ
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اخلويل ،صاحب «تذكرة الدعاة» وغريها من الكتوب األصويلة ححح وجوزاه عون
خريا.
الدعوة ً
ولكن األستاذ البهي قد استدعي إىل القاهرة ،حيث وجه إليوه اهتوام يف قضوية
قائودا
تتعلق بالنظام اخلاص .فاجتمعت كلمة اإلخوان عىل اختيار الشيخ الغوزايل ً
سنا.
حم داخل املعتقل ،برغم أن يف املعتقلني من هو أكرب منه ًّ
ويف تل اآلونوة ،كوان العتوكريون الوذين حيكموون املعتقول يوأكلون حوق
املعتقلني ،من األطعمة اجلافة و«املعلبات» التي ترصف حم وباسمهم من الدولة.
وكان هؤالء حيتبون أن املعتقلني أّا حتت أيدهيم وال يملكوون أن يقولووا:

لِ َم؟ بله أن يقولوا :ال.

ولكن الشيخ الغزايل خطب اجلمعة ،فأحب العواطف ،وفجر بركان الثورة عىل
متحديا أولئ الطغاة املتمردين عىل عودل
هذا الظلم البين ،وهذه الرسقة العلنية،
ً
معلنا احلرب عىل ذل الثنائي الدنس ،املتمثل يف الفرعونية احلاكمة بأمرها يف
اهللً ،
بالد اهلل ،والقارونية الكانزة لامل اهلل عن عباد اهلل.
وما إن ق ِ
ُضيت الصالة ،حتى قاد الشيخ مظاهرة تندد بالظلم وتعلن العصويان
الفضاء :تتقط اللصوصية املنظمة! تتقط سياسة التجويع!!
ومتأل هتافاهتا
َ
وكانت مفاجأة للعتكر حكام املعتقول ،فلوم يملكووا إال أن يوذعنوا ملطالوب
املعتقلني يف تتليمهم املقررات اجلافة من األطعمة ليتولوا هم طبخهوا وتوايعهوا
بمعرفتهم.
وظللنا مدة مل تطل بمعتقل الطور ،ثم فوجئنا بأن نوودي علينوا نحون طوالب
املرحلة الثانوية ،لينقلونا إىل معتقل «هايكتتب» ،قريبًا من القاهرة ،وقد قيول :إن
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ذل متهيد لإلفراج عنا.
وما كان هذا باليشء الذي ّرنا به أو هششنا له ،فقد كنا ال نريد فراق إخواننوا
بالطور ،وعىل رأسهم الشيخ الغزايل.
وبعد رحلة قاسية يف صحراء سيناء ،كانت مطايانا فيها «اللوريات» املكشووفة
ويعضونا
التي حرشونا فيها كاألنعام أو األبقار ،يكوينا فيها وه الشمس بالنهارَ ،
فيها برد الصحراء بالليل ،حتى وصلنا إىل «هايكتتب» ،فقضينا فيه عدة أشهر .ثم
غريوا رأهيم ،فأعادونا مرة أخرا إىل الطور ،ظانني أ م هبذا يضايقوننا ويضويقون
علينا ،وما دورا أننا كنا بذل جد مرسورين ،فقد التأم الشومل ،وائتلوف حبوات
العقد املتناثرة.
وكان من حتن حظي أن أكون يف نفس القتم الوذي يؤموه وخيطبوه الغوزايل،
فحمدت اهلل تعاىل .وكنا يف شهر رمضان املبارك ،وكان الشيخ يصيل بنا الورتاويح،
ثامين ركعات يقرأ فيها بجزء من القرآن الكريم ،فعشنا مع القرآن كله ،فتمعته منه
طريا ،وهو حيفظه عن ظهر قلب ،ويتلووه يف صولواته بانتظوام ،ال خيْورم منوه
ًّ
غضا ًّ
وخصوصوا
حرفًا .وكان رمضان بصيامه وقيامه ودروسه ،مأدبة روحيوة حافلوة،
ً
وراء إمام كالغزايل ،تصل باهلل تالوته ،ويدل عىل اهلل كالمه ،ويذكرك بواآلخرة
عمله وسلوكه.
ويف أواخر شهر رمضان ،أذن اهلل بتقوط واارة الطاغية األثويم إبوراهيم عبود
احادي ،وبدأت اإلفراجات ،وكنت يف أوائل مون أفورج عونهم ،ومل يشوب فرحوة
اإلفراج عندي إال البعد عن الشيخ الغزايل.
ثم ااددت اقرتابًا من الشيخ ،يف فرتة الدراسة بكلية أصول الودين ،فكنوت أنوا

الشيخ الغزايل كما عرفته

19

وأخي وامييل أمحد العتال عىل صلة وثيقة به ،نزوره ،ونتحودث إليوه ،ونتوتمع
وكثريا ما كان يدعونا إىل الغداء يف بيته يف «درب سعادة» بحي األاهر ،فنشبع
منه،
ً

من جيد طعامه ،كام نشبع من جيد كالمه ،هذا لعقولنا ،وذاك لبطوننا.

وقد وجدنا الشيخ الذي يشتد وحيتد يف نزاله الفكري ،في ِ
هدر كاملوج ،ويقصف
َ

كالرعد ،ويزأر كالليث ،حتى إن لتحتبه يف بعض ما يكتب مقاتاًل يف معركة ،ال
جماداًل يف قضية ،وحتتب القلم الذي يف يده ،التيف أو الرمح يف يود ابون الوليود!
وجدناه  -عن كثب  -إنتا ًنا رقيق القلب ،قريب الدمعوة ،نقوي الرسويرة ،صوايف
الرو  ،حلو املعرش ،ريض اخللق ،باسم الثغر ،موطأ األكتواف ،عوذب احلوديث،
بعيدا عن التكلوف والتعقيود والتظواهر
ّيع النكتة ،بتي ًطا
ليناً ،
هينا ً
متواضعاً ،
ً
خشووعا
إنتوانيا ،وهيتوز
واالدعاء .تتبق العربة إىل عينيه إذا سمع أو رأا موق ًفوا
ً
ًّ
وتأثرا إذا ذكر اهلل والدار اآلخرة ،وال يأنف أن يتعلم حتى مون تالميوذه ،يعورتف
ً

لكل ذي موهبة بموهبته ،ال حيتد وال حيقد ،يكره الظلم والتتلط عوىل عبواد اهلل،
يقول برصاحة :ال أحب أن أتتلط عىل ٍ
أحد ،وال أن يتتط عيل أحد.
كان الغزايل بعد خروجنا من املعتقل أواخر سنة (1121م) ،هو اللتوان األول
الناطق باسم الدعوة إىل اإلسالم ،واملحامي األول عن حرماته ،ومفاهيمه.
فهو يتطر املقاالت املمتعة يف جملة «املباحث» التي استأجرها اإلخووان ،لتعورب
عن رسالتهم ،ويؤلف الكتب التي ختاطب عقل املتلم وقلبه ،وتعمول عملهوا يف
إيقا الوعي اإلسالمي العام.
وهو يقف باملرصاد لكل متطاول عىل قويم اإلسوالم وأحكاموه ،لريسول عليوه
متلحا بقلم ال يصدأ ،وال يفل ،وال يتتكني.
شوا ًظا من نار،
ً
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وقد سعدت مرص يف تل املرحلة بزيارة الداعية اإلسوالمي احنودي الشواب،
الندوي ،الذي كنا عرفنواه
املتوقد روحانية وحيوية :التيد أ احلتن عىل احلتني ْ
من خالل كتابه القيم« :ماذا خرس العامل بانحطاط املتولمني؟» ،وقود تعورف عوىل
الغزايل يف لقاءات شتى ،وسافر معه يف رحالت دعوية متعددة ،وسوجل ذلو يف
كتابيه« :مذكرات سائح يف الرشق األوسط» و«مترية احلياة» فيقول:
«فقد خرجت يف تل الفرتة مع الشيخ حممد الغزايل  -الذي هوو أكورب كاتوب
مورارا
وباحث إخواين ،وأوثق ترمجان للجامعة  -إىل كثري من قرا مرص وأريافهوا
ً

وتكرارا».
ً

صدر له يف هذه الفرتة مجلة من الكتب التي اشتهرت وذاع صيتها يف عامل الثقافة
والفكر ،مثل« :اإلسالم املفرتا عليوه بوني الشويوعيني والرأسوامليني»« ،اإلسوالم
واالستبداد التيايس»« ،توأمالت يف الودين واحليواة»« ،عقيودة املتولم»« ،خلوق
املتلم».
ومن أشهر كتبه يف تل املرحلة :كتاب« :من هنا نعلم» ،وهو كتاب رد به عوىل
كتاب« :من هنا نبدأ» للشيخ خالد حممد خالد ،الذي كان صدي ًقا للغزايل من قبل،
وكانا قد تعارفا وتعاونا عىل العمل اإلسالمي ،وإن كان ذاك يف اجلمعية الرشوعية،
وهذا يف اإلخوان.
يكونا جلنة لنرش الثقافة اإلسالمية الصحيحة ،حتت عنوان« :الدين
وارتضيا أن ِّ

يف خدمووة الشووعوب» ،ر ًّدا عووىل الشوويوعيني الووذين يزعمووون أن «الوودين أفيووون
الشعوب»!
وكان الشيخ خالد قد وعد بنرش كتاب يف هذا اال اه بعنوان« :يا أربعامئة مليون
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هبوا»! خياطب فيه املتلمني يف أنحاء األرض ،وكان هذا عوددهم الوذي يوذكر يف
ذل احلني.
خالدا قد غري ا اهوه بزاويوة
فلام خرجنا من املعتقل ،فوجئ اجلميع بأن الشيخ ً
مقدارها ( )191درجة ،وأصدر كتابه اجلديد« :من هنا نبدأ» ،الذي صوفقت لوه،
وروجت له كل القوا املعادية لإلسالم :شيوعية ،وصليبية ،وماسونية ،وعلامنية.
وهنا تصدا له الغزايل ،يف سلتلة مقاالت قوية ،نقد فيها شوبهات خالود ورد
عىل دعاويه ،ثم مجعت هذه املقاالت يف كتاب« :من هنا نعلم» ،الذي كان أقوا موا
رد به عىل الكتاب املذكور ،مع رفق وأدب ،ورعايوة لرابطوة الوود القوديم .وكوان
صدقت األيام ظنه.
خريا ،وقد َّ
الغزايل  -رغم خالفه خلالد  -يظن به ً
قلما يفتن قارئه برشواقة
عاديا .إن له ً
واألستاذ خالد  -واحلق يقال  -ليس كاتبًا ً

عبارته ،وسحر أسلوبه ،وروعة بيانه ،وقوة معارصته ،ال جيحد بذل إال مكابر .ثم
إنه رجل حر ،يقول ما يؤمن به ،ويكتب ما يريد ال ما يراد منه .فهو من النوع الذي
ال يباع وال يتتأجر ،فكان ال بد أن يتصدا له قلم يف مثل مقدرتوه وإخالصوه لوام
يدعو إليه ،إن مل يزد عليه .ومل يكن يف التاحة مثل الغزايل ،الذي كان كتابه كام قوال
الشاعر:

إذا جاء موسوى وألقوى العصوا فقوود بطوول التووحر والتوواحر!
أيضا عىل من يتحواملون
وصدر بعد ذل للغزايل كتاب آخر يف املواجهة والرد ً
عىل اإلسالم ،ذلكم هو كتاب« :التعصب والتتامح بني املتيحية واإلسوالم» ،ر ًّدا
عىل كتاب أصدره أحد النصارا األقباط ،افرتا فيه عوىل اإلسوالم ،واجورتأ عوىل
محاه .مل يشأ أن يذكر اسم الكتاب وال اسم مؤلفه ،حتى يموت يف مهوده .كول موا
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ذكره عن املؤلف :أنه صاحب منصب مرموق يف الدولة.
وقد كلفه األستاذ حتن احضيبي  -مرشد اإلخوان حينئذ  -أن يتوىل الرد عىل
الكتاب بالعلم واحلجة ،بال سب وال ريح.
ومن عايش هذه املرحلة من تاريخ مرص يف عهد امللكية ،يعلم أن كُتب الغوزايل
ومقاالته كان حا دور مهم يف إيقا العقوول ،وتنبيوه القلووب ،وإذكواء املشواعر،
وهتيئتها للثورة عىل األوضاع الظاملة.
ظلت الكتب تتواىل ،يف ميادين الدعوة املختلفة ،وأبراها« :فقه التورية» ،ألفوه
موديرا
الشيخ يف رحاب املتجد النبوي ،ويف ظالل الروضة الرشويفة ،حوني كوان
ً

للتكية املرصية باملدينة املنورة .وهو كتاب يتجىل فيه قلم األديوب ،وفكور العوامل،

كثوريا موا كوان
ورو الداعية ،وعاطفة املحب للرسول العظيم صصص .حتى ذكر أنه
ً
يكتب ودموعه تنهمر عىل الورق الذي يكتب فيه ،فيختلط الدمع باملداد!!

كام ظهر له كتابان  -يف أثناء خالفه مع األستاذ احضيبي  -فيهام كثري من املرارة
املمزوجة باحلدة والعنف يف نقده للحركة اإلسالمية وقيادهتا ،ومهوا« :يف موكوب
الدعوة» و«من معامل احلق» ،وقد اعتوذر الشويخ فويام بعود عوام صودر منوه فويهام،
وسنعرض لذل يف حينه.
وظهر له جمموعة من الكتب يف جمال التنوير والتبصوري بحقوائق اإلسوالم ،ويف
جمال التنبيه والتحذير من أعداء اإلسالم .من هذه الكتب:
 «االستعامر أحقاد وأطامع».« -ظالم من الغرب».
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 «ليس من اإلسالم». «كيف نفهم اإلسالم؟». «كفا دين». «جدد حيات ». «اجلانب العاطفي من اإلسالم». «هذا ديننا». «اإلسالم يف وجه الزحف األمحر». «دفاع عن العقيدة والرشيعة». «حقوق اإلنتان بني اإلسالم وميثاق األمم املتحدة». «قذائف احلق». «معركة املصحف يف العامل اإلسالمي».وغريها من الكتب ...
ويف التنوات األخرية ،جند الشيخ قلمه ،لكشف التدين املغشوش أو املغلوط،
ومطاردة األفهام التقيمة لإلسالم ،التي ابتليوت بوه التواحة اإلسوالمية يف هوذا
الزمن ،والتي شغلت الناس باملتائل الصوغرية يف الودين ،عوىل حتواب القضوايا
الكربا .وقد بدأ ذل من قديم ،كوام يوتجىل ذلو يف كتبوه« :توأمالت يف الودين
واحلياة» و «ليس من اإلسالم» و «ركائز اإليامن بني العقل والقلب».
وقد صدرت له يف هذا مجلة من الكتب الناقدة ،ابتدأها بكتابيه الشهريين:
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« - 1دستور الوحدة الثقافية للمتلمني» ،وبه رش األصوول العرشوين للشوهيد
حتن البنا.
« - 2مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية» ،وهو الكتاب األول مون كتوب جملوة
«األمة» القطرية ،الذي قدم له مدير حتريرها األستاذ عمر عبيد حتنة ،بمقدمة
ضافية عن الشيخ وجهوده ،وآثاره يف ميدان الثقافة والفكر اإلسالمي.
وسنعرض لذل فيام بعد.
لقد كانت كتب الشيخ ومقاالته يف شبابه رصخات عالية مون شوأ ا أن تووق
النيام ،ومل تكن مهتات خافتة تبعث عىل التثاؤب ،وتنيم اليقظان! كانت ثورة عىل
الظلم والطغيان قبل أن يتمع الناس كلمة «الثورة».
وكان كثري من الشباب حيف كلامت الغزايل ويرددهوا لوام حتملوه مون نصواعة
البيان ،وقوة اإليامن ،ورو القرآن ،وكان فيها من احلرارة واحليوية ،ما يالئم توثب
الشباب ،وطمو الشباب.
أذكر أن األخ عبد اهلل العقيل( - )5حني كان يدرس يف كلية الرشيعة باألاهر يف
أوائل اخلمتينات  -كان حيف مقدمة الطبعة الثانية لكتاب« :اإلسالم واألوضاع
االقتصادية» ومطلعها:
«مل تتتذل  -يف هذا العرص  -شعوب كام استذلت شعوب الرشق ،ومل يتوتغل
يشء  -يف هضم حقوقها  -كام استغل الدين ،لقد أنطقووه حيوث جيوب عليوه أن
يتكت ،وأخرسوه حيث جيب أن يرسل الرصاخ العايل ،كام يرصخ احلارس اليق

( )5األمني العام املتاعد اآلن لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة.
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إذا رأا جرأة اللصوص الوقحني».
ويف آخرها يقول:
«يا ضحايا الكبت والفاقة واحلرمان ،إن الشفاه التوي توأمر بوإذاللكم جيوب أن
تقص ،واألوضاع التي تغتال حقووقكم جيوب أن تق

و ،والفوراذ الوذي خوامر

أفئدتكم حتت وطأة االستعباد ،جيب أن تنزا غمته إىل األبد».
املبارز الشريف:
لقد كانت تل املرحلة من حياة الغوزايل مرحلوة«املبواراة» للباطول وأعوانوه
ودعاته ،ولكنها مباراة متميزة .فإن من عارش الغزايل عرف فيوه طبيعوة الفرسوان
الرشفاء ،إنه «مبارا» واثق بنفته ،ال يفر من معركة ،وال يطعون مون اخللوف ،وال
مدبرا ،أو جيهز عوىل
هياب املواجهة ،ولو مع أعتى العتاة ،وال يناال ضعي ًفا ،أو يتبع ً

جريح!

لقد رد عىل األستاذ خالد حممد خالد يف كتابه« :من هنوا نبودأ» ،ولكون عنودما
اقرت بعض الناس أن جيرده األاهر من شهادة العاملية ،استنكر الغوزايل ذلو  ،ومل
يقبل أن تدخل التلطة طرفًا يف املوضوع ،متكئوة عوىل األاهور ،وقوال يف مقدموة
كتابه« :من هنا نعلم»:
«إن حرية الرأي ال تعني محاية اخلطأ ،وإعطاءه حق احلياة.
وأق

ما يناله اخلطأ أن يعيش ريثام يعدم ويتوارا .والطريق التوي نؤثرهوا أن

نحارب الفكرة بالفكرة.
ونحن الذين نعمل لإلسالم ال اب أي هجوم عليهو ألننا موقنون أنوه سووف
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ينكرس عىل حدوده.
ولقد حتدث الناس أن األاهر ربام سحب شهادة العاملية من الشيخ خالد ،وهذا
إجراء أرا أن التعليق عليه واجب.
قورارا
فإن األاهر يكيل بكيلني ،بل بعدة مكاييل يف هذا املوضوع ،فقد أصودر
ً

ضد الشيخ عىل عبد الرااق  -صاحب كتاب« :اإلسالم وأصول احلكم»  -ثم عاد
بأبطله! واكتفى بنقل الشيخ عبد املتعال الصعيدي من الكليات إىل القتم العام -
وقد اعم أن األمر باحلدود املتتقرة يف الكتاب والتنة للنودب ال للوجووب ،وأن
األمر ال يقتيض التكرار الدائم! إلخ  - ...وجرم خالد هو جرم هؤالء األشياخ».
إنه خلق املبارا الرشيف ،أو قل :هو خلق املتلم ،الذي ال خيرجه الغضب عون

َ َ ٰٓ َ ُ َ ُ ْ
َ َ
ُ َ َ ُ َ
احلق ،وال يدخله الرضا يف الباطول { َوَل يك ِر َم ُنكم شك َان قكو ٍّع ٓ أَل تعكدِلوا
َ
ٱعدِلُوا ْ ُه َو أق َر ُب ل ُِلتق َو ى
ى} [الامئدة.]9 :

***

الفصل الثاني
الغزايل وحسن البنا
***
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الغزايل وحسن البنا
حسن البنا يف عني الغزايل:
كرب الشيخ وعظم مقامه يف عامل اإلسالم كله ،ولكنه مل يكرب عوىل حتون البنوا،
الرجل الذي عرف عىل يديه حقيقة اإلسالم احلي املتحرك ،وآمن بمواهبه العقليوة
والنفتية والروحية والعملية لقيادة الودعوة اإلسوالمية ،والعمول اإلسوالمي ،يف
عرص ابتيل اإلسالم فيه بعجز علامئه ،وجهل أبنائه ،وكيد أعدائه ،وفتواد أمرائوه،
وشح أغنيائه .يقول عنه الغزايل:
أثرا صاحلًا ،وما لقيه امرؤ يف نفتوه
«كان حتن البنا  -حيث حل  -يرتك وراءه ً

وشوعورا
وفقهوا يف دينوه،
استعداد لقبول اخلري إال وأفاد منه ما يزيده صولة بربوه،
ً
ً

بتبعته نحو اإلسالم واملتلمني.

والرجل الذي يشتغل بتعليم الناس ال يتتطيع يف أحيانه كلها أن يرسل النفوع
فيضا غدقًا ،فله ساعات خيمد فيها ،وسواعات يتوألق وينوري .إن اإلشوعاع الودائم
ً
طبيعة الكواكب وحدها .وقد كان حتن البنا ،يف أفقوه الوداين البعيود ،مون هوذا
الطراا احادي بطبيعتهو ألن جوهر نفته ال يتوقف عن اإلشعاع.
سل األلوف املؤلفة التي التقت به  ...أو التوي أرشق عليهوا الرجول يف موداره
العتيد ،ما من أحد منهم إال ويف حياته ومشاعره وأفكاره ،أثر من توجيهات حتن
وي ُعده أثمن ما أحرا يف دنياه».
البنا ،أثر يعتز به ،ويغايل بقيمتهَ ،
ويتحدث الغزايل عن أول لقاء تعرف فيه عىل حتن البنا ،فيقول:
«كنت طالبًا بمعهد «اإلسكندرية» عندما اتصلت بحتن البنا .كان ذلو مون
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عاما تقريبًا( .)6بيد أن األمتية الرفافة العذبوة التوي وصولتني بوه ال توزال
عرشين ً
حمفورة يف ذاكريت .ولتت أنتى طريقة هذا الرجول يف صوقل األروا  ،ووصولها
بينابيع احلياة واحلركة من كتاب اهلل وسنة رسوله ...
والرتبية الروحية فن دقيق.
إن النار عىل متافة حمدودة تدفئ ،وعىل متوافة أقول حتورق ،وكوذل حتوديث
الناس عن الدنيا واآلخرة  ...إن هوذا احلوديث قود خيلوق الفودائيني ،وقود خيلوق
االنطوائيني املتواكلني.
وأشهد أن حتن البنا عرف كيف ينقل اإلسوالم إىل قلووب واعيوة ،فوإذا هبوا
تتحدا احلتوف يف ميادين البطولة ،وتكتب التاحات يف ميادين العمل للدنيا.
ُ
إن خدمة اإلسالم ال تصح خبط عشواء ،وإنام تصح كوام رسوم القورآن{ :قكل
َ ٓ َ ُ ْٓ َ ُ
ٓ بَ ِص َ
ٱَّللِ َ َ ى
َى
ري ٍّة [ }...يوسف.]119 :
يِل أدعوا إِى
ه ِذه ِۦ سب ِ ِ

والفتيان األخيار الذين رشفوا اإلسالم يف هذا العرصو هوم ثوامر ناضوجة حوذه
الرتبية الروحية املوفقوة .فُروسويتهم بالنهوار وليودة رهبوانيتهم بالليول .ونجوا
خطاهم يف احلياة أثر صلتهم املوثقة باهلل.
ترا هل تعود الليايل املباركات التي كنا نصفي فيها قلوبنا ،ثم نصوف أقودامنا
ونصيل هلل؟ ليتها تعود!».
ذاكورا لفضوله،
وفيا لبيعته ،معرتفًا بإمامته،
ظل الشيخ الغزايل حمبًّا حلتن البناًّ ،
ً

منافحوا عون دعوتوه
مشيدا بجهوده البناءة والتباقة يف سبيل البعث اإلسوالمي،
ً
ً
( )6كتب هذا يف أوائل اخلمتينات من القرن العرشين.
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وسريته إذا مته أحد بتوء.
ذكر أمامه  -ونحن يف املعتقل  -ما كتبه «العقاد» يف جريدة «األساس»  -لتان
كالما سخي ًفا متحاماًل،
حال «التعديني»  -عن األستاذ البنا ووالده وأّته ،وكان ً
فقال الغزايل يف غضب« :أما واهلل لوو كوان لنوا حريوة التعبوري ،ومكنوا مون الورد،
الستطاعت أقالمنا الشابة أن تكرس تل األقالم التي شاخت يف الضالل!».
ويف الذكرا األوىل الستشهاد اإلمام البنا ،أصدر األستاذ صالح عشاموي عود ًدا
خاصا من جملة «الدعوة» ،وكتب فيه الغزايل مقااًل بعنوان« :غصن باسق يف شجرة
ًّ
اخللود» ،عرب فيه عن حقيقة مشاعره نحو املرشد الشهيد ،الذي عاش حياته يتوق
الناس إىل اهلل ،وحيشدهم ألوفًا ألوفًا يف ساحة اإلسالم.
ويف أكثر من مناسبة كتب عنه بمثل هذه احلرارة.
ومنذ سنوات ،حني سعدنا به أستاذًا يف جامعة قطر ،اارنوا بكليوة الرشويعة أخ
قديم ،واميل كريم ،من أساتذة األاهر ،عرفته من اإلخوان طوال عهود الدراسوة،
وكان يتكن معي يف شقة واحدة يف شربا .ثم حتول إىل إحودا الطورق الصووفية،
ودخل فيام يدخل فيه املتصوفة من أحوال ومواجيد .وكان يقول للشيخ بإخالص:
كم أود يا شيخنا  -بل كم أدعو اهلل  -أن ختتم حيات بالدخول يف الطريق ،وتأخذ
العهد عىل شيخي!
شيخا أفضل من حتن البنا؟
وكان رد الشيخ ظظظ :يا فالن ،وهل رأيت ً
لقد أغنانا حتن البنا عن األخذ عن أي شيخ بعده!
أساسوا لوحودة
وتوج ذل رشحه لو «األصول العرشين» التي جعلها الشوهيد ً
الفهم لدا العاملني لإلسالم ،وحذا سمى الغزايل هذا الرشو « :دسوتور الوحودة
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الثقافية للمتلمني».
وكتب له مقدمة قال فيها:
«م ِ
لهم هذا الكتاب وصاحب موضوعه األستاذ اإلمام حتن البنا ،الذي أصوفه
ُ
ويصفه معي كثريون بأنه جمدد القرن الرابع عرش للهجرة .فقد وضع مجلوة مبوادئ
مع الشمل املتفرق ،وتوضح احدف الغانم ،وتعوود باملتولمني إىل كتواب رهبوم
وسنة نبيهم ،وتتناول ما عراهم خالل الاميض من أسباب العوج واالسورتخاء بيود
آسية ،وعني لامحة ،فال تدع سببًا لضعف أو مخول.
وعميل كان تأصيل هذه املبادئ ورشحها يف ضوء ار املتتفادة خالل أربعني
عاما يف ميدان الدعوة ،قضيت بعضها مع اإلمام الشهيد ،وبعضها مع الرجال الذين
ً
وبعضا آخر مع مؤمنني علصني أحبوا دينهم ،وجاهدوا يف سبيله ،وقاوموا
رباهم،
ً
ببأس شديد مجيع القوا التي أغارت عليه ،وحاولت إطفاء نوره ،وتنكيس رايتوه
...
ومن اخلطأ القول بأن حتن البنا أول من رفع راية املقاومة يف هذا القرن الذليل.
لقد سبقه يف املرشق العر  ،واملغرب العر  ،وأعامق احند وإندونيتويا ،وغريهوا،
رجال اشتبكوا مع األعداء يف ميادين احلرب والتياسة والتعليم والرتبيوة ،وأبلووا
حتنا يف خدمة دينهم وأمتهم.
بالء
ً
ً
أبدا أ م ا زموا آخر األمر ،فقد أدوا واجوبهم هلل ،وأتوم مون
وليس يضريهم ً
بعدهم بقية الشوط الذي هلكوا دونه.
إن حتن البنا استفاد من ارب القادة الوذين سوبقوه ،ومجوع اهلل يف شخصوه
مواهب تفوقت يف أناس كثريين.
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مدمنا لتالوة القرآن ،يتلوه بصووت رخويم ،وكوان حيتون تفتوريه كأنوه
كان
ً
الطربي ،أو القرطبي ،وله قدرة ملحوظة عىل فهم أصعب املعاين ثم عرضوها عوىل
اجلامهري بأسلوب سهل قريب.
وهو مل حيمل عنوان التصوف ،بل لقد ُأ ِ
بعود مون طريقوة كانوت تنتموي إليهوا
بيئته(.)7
ومع ذل فإن أسلوبه يف الرتبية ،وتعهد األتباع ،وإشعاع مشاعر احلوب يف اهلل
كان يذكر باحلارث املحاسبي ،وأ حامد الغزايل ...
وقد درس التنة املطهرة عىل والده ،الذي أعاد ترتيب «متند أمحد بن حنبول»،
سوديدا بمونه التولف
برصوا
كام درس الفقه املذهبي باقتضواب ،فأفواده ذلو
ً
ً
واخللف.

ووقف حتن البنا عىل منه حممد عبده وتلميذه صاحب املنار الشويخ حممود
رشيد رضا ،ووقع بينه وبني األخري حوار مهذب ،ومع إعجابوه بالقودرة العلميوة
للشيخ رشيد ،وإفادته منها ،فقد أبى التورط فيام تورط فيه(.)8
ولعله كان أقدر الناس عىل رفع املتتوا الفكري للجامهري ،مع حماذرة لبقة مون
أسباب اخلالف ومظاهر التعصب.
وقد أحاط األستاذ البنا بالتاريخ اإلسالمي ،وتتبع عوامل املد واجلزر يف مراحله
شديدا يف حارض العوامل اإلسوالمي ،وموؤثرات االحوتالل
املختلفة ،وتعمق تعم ًقا
ً

( )7يقصد :الطريقة احلصافية التي حدثنا عنها اإلمام الشهيد يف «مذكرات الدعوة والداعية».
( )8يريد :اشتباكه مع مشايخ األاهر ،ورجال الطرق الصوفية بأسلوب حاد!
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األجنبي ضده ...
ثم يف صمت غريب أخذ الرجل الصالح ينتقل من مدن مرص وقراهوا ،وأظنوه
دخل ثالثة آالف قرية من القرا األربعة آالف التي تكون القطر كله.
عاما تقريبًوا صونع اجلامعوة التوي صودعت االسوتعامر الثقوايف
وخالل عرشين ً

والعتكري ،ونفخت رو احلياة يف اجلتد احامد .» ...

كان الغزايل حمبًّا حلتن البنوا معجبًوا بوه ،ولكنوه لويس إعجواب التقوديس أو

مهود الطريوق ،وعلينوا أن نكمول املتورية ،ال
التهويل ،وكان يرا أن حتن البنوا َّ
نرتاجع وال نتوقف .لقد أدا الرجل الفذ ما عليه ،وبقوي عوىل أبنائوه وإخوانوه أن
يؤدوا ما عليهم.
وخصوصا يف أعقاب
ويف معتقل الطور كان للشيخ الغزايل بني احلني واحلني -
ً
بعض الصلوات  -مواع بليغة ،متيزت  -ككل مواعظوه  -باإلجيواا ال باإلطالوة
واإلسهاب وبام فيها من أفكار حية ،ونظرات جديدة .وكوان يغورس فيهوا معواين
اإلرصار والثبات والتحدي ،وأن موت حتن البنا ال يعني أن املعركة قد انتهت مع
أعداء اهلل وأعداء األمة ،وأن الراية التي رفعها البنا قد تلقفها جنوده وتالميذه مون
أبدا .وكان يتتشهد بقول مهلهل بن ربيعة بعود مقتول
بعده ،ولن يدعوها تتقط ً
أخيه كليب:

ولتت بخالع درعوي وسويفي إىل أن خيلوووع الليووول النهوووار!
ومن الطرائف التي تذكر هنا لتأكيد هذا املعنى الذي حرص الشيخ عىل تغذيته
وتثبيته :أن أحد الناس  -بعد خروجنا من املعتقل  -جلس مع الغزايل يرتحم عىل
حتن البنا ،الذي كان أمة وحده ،ويذكر ختارة الدعوة والوطن واألمة اإلسالمية
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شاكرا له ثناءه عىل الشهيد البنا ،ثم قال له :ولكن دعوة البنا
بموته .فرد عليه الغزايل
ً
حية مل متت .قال الرجل :ولكن الدعوة حتتاج إىل رجال! قال الغزايل :لقد ربى حتن

البنا وراءه رجااًل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه .قال الرجل :ال أظن أن هناك من يرث
البنا وحيمل اللواء من بعده! وهنا قال له الشيخ مغضبًا :يا هذا ،أمتد حتون البنوا
بكالم أم تذمه؟ إذا كان البنا مل خيلف وراءه رجااًل خيلفونه يف محل الودعوة فقود

كان يتتحق القتل إذن!! وهنا مل ينطق الرجل ببنت شفة.
ويف مقابلة صحفية لألخ الصحفي املتلم الالمع األستاذ حممد عبد القدوس -
صهر الشيخ  -عىل صفحات جملوة «الودعوة» الصوادرة يف غورة ربيوع األول عوام
(1215هو) أغتطس عام (1112م) كان هذا التؤال الذي وجهه للشيخ الغزايل:
سألت الداعية اإلسالمي الكبري عام أعجبه يف إمامنا الشهيد  ...أعنوي مميزاتوه.
أجانبي قائاًل :قدرة خارقوة عوىل دراسوة احلقوائق الكبورية والفلتوفات اخلطورية
والثقافات العالية ،ثم تلخيصها بأسلوب سهل قريب من العاموة ،لكنوه ال هيوبط
إليها .ولذل فهو يمل تقديم معوارف جديودة للنواس مل يتومعوها مون قبول،
وأعتقد أنه كان قارئًا من الطراا األول ،وأتوذكر أننوي شواركت يف جورد مكتبتوه
اخلاصة عقب وفاته ،فوجدت هبا ألوف الكتب وعىل بعضها تعليقات له.
ومع سعة معرفته ،فإنه ليس عارض ثقافات تتوتهوي األلبواب بقودر موا هوو
وسولوكيا
فكريوا
صاحب رسالة جيمع الناس حوحا ويربطهم بمبادئها ،وجينودهم
ًّ
ًّ
مدهشا ،وذاكرته حديدية ،وقدرتوه عوىل توأليف القلووب
خلدمتها  ...كان ذكاؤه
ً

عجيبة .كان املتتمع خيرج من لقائه وهو عاشق لإلسالم غيور عىل تعاليمه ،راغب
يف الدفاع عنه واملوت يف سبيله.
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وقد سأل األستاذ حممد املجذوب الشيخ الغزايل عن الشخصيات التي تأثر هبوا
يف حياته العلمية والدعوية ،فكان جوابه:
مدرسا بكليوة أصوول الودين،
«تأثرت بالشيخ عبد العظيم الزرقاين ،الذي كان
ً
وهو صاحب كتاب« :مناهل العرفان يف علوم القرآن» ،وكان عاملًا جيمع بني العلوم
واألدب ،وعباراته يف كتابه املذكور تدل عىل أنوه راسوخ القودم يف البيوان وحتون
الديباجة ونقاء العرض.
ويف معهد اإلسكندرية الديني تأثرت بالشيخ إبراهيم الغرباوي ،والشيخ عبود
العزيز بالل ،وكانا يشتغالن بالرتبية النفتية ،وحام درجة عالية يف العبادة والتقوا،
وكانا يمزجان الدرس برقابة اهلل وطلوب اآلخورة وعودم الفتنوة بنيول اإلجوااات
طنينا ربام ذهب معه اإلخالص املنشود يف الدين.
العلميةو ألن لأللقاب العلمية ً
شيخا لألاهر ،إذ
أيضا بالشيخ حممود شلتوت الذي أصبح فيام بعد ً
وقد تأثرت ً
مدرسا للتفتري ،وله قدرة ملحوظة يف هذا املجال ،إىل جانب رسوخ قدموه يف
كان
ً
جمال الفقه وعلوم الرشيعة إمجااًل ،وقد كان ححح شخصية عاملية باراة يلتف حوحا
الكثريون.
أما تأثري األكرب فقد كان باإلمام الشهيد حتن البنا ،وكان عاملًا بالدين كأفقه ما
يكون علامء العقيدة والرشيعة ،وكان خطيبًا متدف ًقا ينتاب الكالم منوه أصوواًل ال

فضواًل وحقائق ال خياالت  ...وكان حتن البنا يدرك املرحلة الرهيبة التي يمر هبا
اإلسالم بعد ما سقطت خالفته ،وذهبت دولته ،ونجح املتتعمرون رشقًا وغربًا يف
انتهاب تركته ،فكان الرجل يعوارض هوذا الطوفوان املودمر عون طريوق تكووين
اجلامعات التي تعتز بدينها ،وتتشبث باحلق مهام واجهت من متاعب أو عوائوق أو
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ويالت.
حتن البنا كان صدي ًقا لكل من يلقى من أهل اإليامن ،فتغمرك بشاشته عنودما
أثريا لديه ،وكان يضن بوقته عىل اللغو ،فام متر
تراه ،وتشعر كأن أصبحت صدي ًقا ً

ثانية  -وال أقول دقيقة  -إال وهو خيدم اإلسالم بكلمة أو توجيه ،أو عمل نافع ،أو
دعابة لطيفة تربط بني القلوب.
وذاكرة حتن البنا كانت حديدية ،وكأ ا رشيط متوجل ،يتوتوعب األسوامء
واملعاين ،فلو التقيت به وناقشت معه إحدا القضايا ،أو ذكرت لوه اسوم إخوتو
مثاًل ثم لقيته بعد ذل ببضع سنني ،لبوادرك بالتوؤال عون إخوتو وناقشو يف
القضية التي طرحتها عليه منذ سنني ،واسرتجع مع احلديث وكأنه تم بواألمس
القريب!
واحلق أن الرجل كان حيب عن إخالص ال عن تكلف ،وربام عانق عاماًل يلبس
بدلة الشغل امللوثة بشحوم اآلالت وسوائلها ،فام حيجزه يشء من ذل عون ترمجوة
حبه .وحتن البنا له عبقريات منوعة حيتاج الكالم فيها إىل كتاب منفرد»(.)9
إضافة إىل األصول العرشين:
يف «خامتة» كتاب «دستور الوحدة الثقافية للمتلمني» الذي رش فيوه الغوزايل
األصول العرشين للبنا ،قال:
«قد أعطي نفيس احلق يف عالفة أي فكر ديني سابق أو الحق ،ولكني ال أعطيها
أبدا حق الشذوذ أو اخلروج عىل اإلمجاع.
ً

(« )9علامء ومفكرون عرفتهم» لألستاذ حممد املجذوب ،اجلزء األول.
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إنني أوثر التري مع اجلامعة الكربا ،وأحب وحدة الصوف واحودف ،وأرا أن
الفرقة هزيمة وعذاب وشؤم ،وأرفض أن تكون القضايا الصوغرا سوببًا يف تنوافر
األفئدة ،وأويص أن نتشبث بمعاقد الدين وعراه الوثقى!!

إن رب العاملني يغتفر الصغائر إذا اجتنبيت الكبائر ،فهال تعلمنا من ذل

اوا

احنات إذا احرتمت األمهات؟
كثوريا،
خوريا
إن التعاليم العرشين التي وضوعها حتون البنوا ررر تضومنت
ً
ً
وأحلقت مجاعته بالركب اإلسالمي الكبري ،ومل تفردها ِ
بتمة شاذة ،ومل عول منوه
ُ
رجاًل لطائفة منفصلة عن سواد األمة.
إنه إمام بني عدد من األئمة الذين ظهروا خالل القرون األربعة عرشو خيودمون
الكتاب والتنة ،ويتتمدون رشفهوم مون الووالء املطلوق هلل ورسووله ،واحلفواوة
املطلقة بكل من يلقون يف هذا امليودان الطهوور ،وإن اختلفوت املالموح النفتوية
والفكرية.
وقد تعلمت من حتن البنا اإلنصاف للغري مهام خالف يف الرأي ،نعوم عنودما
أحدا يف حكم ما فال جيوا أن أمهل ما لديه من صواب كثري ،ومواهب قود
أخالف ً
أفاءها اهلل عليه .وجيب أن أحرتم ذل فيه ،بل جيب أن أحرتم موا وراء خطئوه مون
غرية دينية ،تربطني به وإن أنكرت قوله.
إن الذي أقلق حتن البنا ،ويقلق كل مصلح بعده :أصحاب األهوواء اجلاحموة
واملعارف الضحلة عندما يتتبد هبم جنون العظمة ،ويريدون فرض قامءهتوم عوىل
الناس باسم الدين!!
ولعل إخراجي حذا الكتاب يرجع إىل رضورة احلفا عىل اإلسالم مون هووس
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أولئ األغرار ،إىل جانب أن اجلمهور فقري إىل حقائق إسالمية كثرية حورم منهوا
دهرا  ...واملتلمون ينهضون بالعلم ال غري.
ً
ذل وقد أعطيت نفيس احلق يف إضافة عرشوة مقوررات أخورا أحتوب أننوا
بحاجة إىل إشاعتها.
ورشحها وارد يف كتبي األخرا ويف مؤلفات الرجال الذين يكدحون يف احلقل
اإلسالمي الرحب.
ال أدري أأصبت يف هذه اإلضافة أم أخطأت؟ وحتبي أن احلق قصدت !!...
حمتاجا إليها:
وهذه هي اإلضافات التي أرى ا جتمع اإلسالمي
ً
 - 1النتاء شقائق الرجال ،وطلب العلم فريضة عوىل اجلنتوني كلويهام ،وكوذل
األمر باملعروف والنهي عن املنكر .وللنتاء  -يف حودود اآلداب اإلسوالمية -
حق املشاركة يف بناء املجتمع ومحايته.
 - 2األّة أساس الكيان اخللقي واالجتامعي لألمة ،واملحضن الطبيعي لألجيال
الناشئة ،وعىل اآلباء واألمهات واجبات مشرتكة لتهئية اجلو الصوالح بيونهام.
مجيعا.
والرجل هو رب األّة ،ومتئوليته حمدودة بام رشع اهلل ألفرادها ً
 - 3لإلنتان حقوق مادية وأدبية تناسب تكريم اهلل له ،ومنزلته الرفيعة عىل ظهور
األرض ،وقد رش اإلسالم هذه احلقوق ودعا إىل احرتامها.
 - 2احلكام  -ملوكًا كانوا أم رؤساء ُ -أجوراء لودا شوعوهبم ،يرعوون مصواحلها
الدينية والدنيوية ووجودهم متتمد من هذه الرعايوة املفروضوة ،ومون رضوا
التواد األعظم هبا ،وليس ألحد أن يفرض نفته عىل األمة كر ًها ،أو يتووس
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أمورها استبدا ًدا.
 - 5الشورا أساس احلكم ،ولكل شوعب أن خيتوار أسولوب حتقيقهوا ،وأرشف
األساليب ما متحض هلل ،وابتعد عن الرياء واملكاثرة والغش وحب الدنيا.
 - 6امللكية اخلاصة مصونة برشوطها وحقوقها التي قررها اإلسالم ،واألمة جتد
واحد ال هيمل منها عضو ،وال تزدري فيها طائفة ،واألخوة العامة هي القانون
الذي ينتظم اجلامعة كلها فر ًدا فر ًدا ،وختضع له شئو ا الامدية واألدبية.
 - 1أّة الدول اإلسالمية متئولة عن الدعوة اإلسالمية ،وذود املفرتيوات عنهوا،
ودفع األذا عن أتباعها حيث كانوا ،وعليها أن تبوذل اجلهوود إلحيواء نظوام
اخلالفة يف الشكل الالئق بمكانتها الدينية.
 - 9اختالف الدين ليس مصدر خصومة واستعداء ،وإنام تنشب احلروب إذا وقع
عدوان ،أو حدثت فتنة ،أو ظلمت فئات من الناس.
 - 1عالقة املتلمني باألّة الدوليوة حتكمهوا مواثيوق اإلخواء اإلنتواين املجورد،
رشا لعباد اهلل.
واملتلمون دعاة لدينهم باحلجة واإلقناع فحتب ،وال يضمرون ًّ
 - 11يتهم املتلمون مع األمم األخرا  -عىل اختالف دينها ومذاهبها  -يف كل
ومعنويا باجلنس البرشي ،وذل من منطوق الفطورة اإلسوالمية
ديا
ًّ
ما يرقى ما ًّ
والقيم التي توارثوها عن كبري األنبياء ،حممد عليه الصالة والتالم.
تل هي املبادئ العرشة التي أقرت إضافتها ،والتوي أتقودم هبوا موع التعواليم
العرشين ملجدد القرن الرابع عرش اإلمام الشهيد حتن البنا ،ررر.
وملن شاء أن يقبل أو يرفض ...
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َ َ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ىَ َ ُ َ َ َ َ
ُ َ
ٱنُصنا ٓ ٱلقكو ِِ
وآخر ما ندعو بهَ { :وٱعف ع ُنا َوٱغ ِفر َلا وٱرَحنا أنت مولىنا ف
َ
كىفِر َ
ين} [البقرة.)10(»]296 :
ٱل ِ

وهذه املبادئ أو األصوول العرشوة التوي أضوافها اإلموام الغوزايل إىل األصوول
العرشين لإلمام البنا ،حا قيمتها ووجاهتها يف عرصنا ،وهي متولمة لودا الودعاة
األصالء .كام أ ا متلمة مون اإلموام البنوا نفتوه ،كوام هوو واضوح مون رسوائله
وحمارضاته وتراثه.
ولكن الذي جعل حتن البنا يقترص عىل تل «األصول العرشوين» ،أنوه كوان
خياطب هبا اجلامعات الدينية يف مرص ،والتي اختلفت يف شأن القضايا التي تعرض
كبريا ،باعد بني بعضها وبعض ،حتى انتهى إىل حد التكفري أحيا ًنا.
حا اختالفًا ً
حريصا كل احلرص عىل التأليف والتقريب بني اجلامعوات
وقد كان اإلمام البنا
ً
جهودا .وحوذا صواذ
العاملة لإلسالم ،ما استطاع إىل ذل سبياًل ،ومل يأل يف ذل
ً
متبنيوا قاعودة
هذه األصول صياغة وسطية حكيمة ،من شأ ا أن مع وال تفرقً ،
بعضا فيام اختلفنا فيه».
املنار الذهبية« :نتعاون فيام اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا ً

ومل يعن اإلمام الشهيد بخطواب العلامنيوني واملتغوربني مون أبنواء األموة هبوذه
األصول ،وإال النتهى إىل ما انتهى إليه الشيخ الغزايل من هذه اإلضافات.
وهذا ما وضحناه يف رشحنا املفصل واملطول لألصول العرشين(.)11

(« )10دستور الوحدة الثقافية بني املتلمني» (ص ،)252 - 221 :ط .دار األنصار بالقاهرة.
( )11انظر« :نحو وحدة فكرية للعاملني لإلسالم» اجلزء األول« :شومول اإلسوالم» ،نرشو مكتبوة
وهبة بالقاهرة.
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الغزايل  ...وحسن اهلضييب
الغزايل واهلضييب يف أيام الرضا:
كانت عالقة الشيخ الغزايل باألستاذ حتن احضيبي  -املرشد الثواين لإلخووان
إماموا
املتلمني  -عالقة طيبة ،منذ اختاره اإلخوان
ً
قائودا ملتوريهتم ،ورضووا بوه ً
جلامعتهم .وكان يصطحبه معه يف رحالته الدعويوة إىل األقواليم ويكلفوه بوبعض
الكتابات الدعوية ،التي يراه أقدر عليها من غريه .كام رأينا ذل يف الرد عوىل ذلو
القبطي الذي تطاول عىل اإلسالم ورشيعته وحضوارته وتارخيوه ،وظهور ذلو يف
كتاب« :التعصب والتتامح بني املتيحية واإلسالم».
وظلت هذه العالقة حتنة ،حتى ظهرت عىل املرس التيايس ثورة ( )23مون
يوليو ،وعجزت عن احتواء اإلخوان الذين وقفووا إىل جوارهوا ،وشودوا أارهوا،
ومحوا ظهرها ،فلجأت إىل أسلوب أخبث وأمكر ،وهو :حماولة اإليقاع بوني قوادة
اجلامعة ،حتى يتوء ظن بعضهم ببعض ،واستطاع مجال عبود النوارص أن يتوتغل
بعض املواقف لالصطياد يف الامء العكر.
وهكذا استطاع أن يوقع بني قيادة النظام اخلواص وقيوادة اجلامعوة ،حتوى أدا
ذل إىل احتالل جمموعة من الشباب املتحمس املزكر العام ،والتمرد عىل قورارات
القيادة املبايعة .كام استطاع أن يوغر صدور مجاعة من القادة القدامى ،حتى وقفووا
مع هذا الشباب الثائر ضد قيادته .وكان مون هوؤالء أربعوة معروفوون مون خورية
اإلخوان جها ًدا وسابقة وخدمة للدعوة ،وحمبة لدا مجاهري اإلخووان .كوان مونهم
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الشيخ الغزايل(.)12
ويف هذا اجلو امللبد بغيوم الفتنة املحبوكة ،صدر قرار القيادة بفصول األعضواء
األربعة من اجلامعة .وهبذا بلغت الفتنة هدفها ،وحققت مآرهبا.
الغزايل يف غضبه:
قد ختالف الغزايل أو خيالف  ،يف قضايا تصغر أو تكرب ،وتقل أو تكثر ،ولكنو
 إذا عرفته حق املعرفة  -ال تتتطيع إال أن حتبه وتقدره ،لوام حتتوه وتلمتوه مونإخالص هلل ،و رد للحق ،واستقامة يف اال اه ،وغرية صادقة عىل اإلسالم.
صحيح أنه أخذ عىل الشيخ أنه ّيع الغضب ،وأنه إذا غضب هواج كوالبحر،
غرق ،وثار كالربكان حتى ي ِ
حتى ي ِ
حرق!
ُ
ُ
وقد ظهر هذا يف خالفه مع األستاذ احضيبي  -املرشد الثواين لإلخووان  -وموا
كتبه عنه يف جملة «الدعوة» ،ونرشه يف كتابيه« :يف موكوب الودعوة» ،و«مون معوامل
احلق».
وهذا ما ال جيحده الشيخ الغزايل ،وما يعلمه مون نفتوه ،ويعلموه مون عايشوه
وعارشه.
وّ هذا أن الرجل يبغض الظلم واحوان لنفته وللناس ،وال جيب أن َيظلم أو
ُيظلم ،وال أن يتتخف بكرامة أحد ،كام ال يتتخف بكرامته أحد .كام أنه ال يطيق
وخصوصا إذا لبس لبوس االستقامة ،أو تترت بزي الودين،
العوج وال االنحراف،
ً

( )12هؤالء األربعة هم :األساتذة :صالح عشاموي وكيل اإلخوان ،والدكتور حممد سليامن ،وأمحد
عبد العزيز جالل ،باإلضافة إىل الشيخ الغزايل ،وكلهم أعضاء يف احيئة التأسيتية لإلخوان.
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ّا وعالني ًة.
فهو الذي يقاتله ًّ
ظلما أو عو ًجا  -يف رأي نفته عىل األقل  -مل يتتطع أن يغلق فمه أو
فإذا رأا ً
يغمد قلمه ،بل صب عليه جام سخطه ،ومل حيفل بام يصيبه من رشر الصدام.
يفجر يف خصومته ،وال يفرتي عوىل خصومه ،أو
يكمل هذا أن الشيخ ال ُ
ولكن ِّ
فقلت
رضيت
يتمنى له التوء ،أو يشمت به إذا نزل به بالء ،إنام هو كام قال القائل:
ُ
ُ
فقلت أقبح ما علمت!
وغضبت
أحتن ما علمت،
ُ
ُ
ثم إن من صفات الشيخ الغزايل أنه  -إن كوان ّيوع الغضوب  -فهوو ّيوع
الفيء ،رجاع إىل احلق إذا تبني له ،وال يبايل أن يعلن خطأه عىل الناس عالنية ،وهذه
شجاعة ال تتوافر إال للقليل النادر من الناس .فهو شجاع عندما هياجم ما يعتقوده
خطأ ،شجاع عندما يعرتف بأنه مل حيالفه الصواب فيام كان قد رآه.
لقد كان له رأي يف سياسة األستاذ حتن احضيبي ،ونقد بعنف هذه التياسوة،
وااداد عنفه حينام أعلن فصله من دعوة اإلخوان ،التي قىض فيها شبابه ،ونوذر حوا
عمره ،ومل يكن يتصور أن يأيت يووم يبعود فيوه عون دار كوان أحود بناهتوا ومحلوة
حجارهتا .وكان إذا المه الئم عىل حدته يتغنى بقول الشاعر القديم:

ويت!
جننت،
وقالوا :قد
وت وال انتشو ُ
فقلت :كوال ور مووا جننو ُ
ُ
َ
بكيوت!
ولكني ظلموت فكودت أبكوي من الظلوم املبوين ،بول
ُ
طويوت!
حفرت وذو
فوووإن الوووامء مووواء أ وجووودي وبئري ذو
ُ
ُ
وكان مما هاج غضبه ،واستثار غريزة الودفاع فيوه :أن بعوض أويل احووس مون
اإلخوان هدده وحتداه ،كام حكى ذل الشيخ يف بعض كتبه ،قال:
«إن ميدان العمل هلل ورسوله أرحب من أن حيت فيه متنافتون ،وأسمى مون
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أن يشتب فيه متشاكتون!
حريصا عىل الصومت اجلميول يووم عرفوت أين سوأعمل لإلسوالم
وقد كنت
ً
تكلموت قُتلِوت (!)،
أحدا من خلق اهلل اعرتضوني ليقوول يل :إن
وحدي ،بيد أن ً
َ
فكان ذل هو احلافز الفذ عىل أن أتكلم وأطنب.
إن اللفظة الرقيقة تطوق عنقي فأستتلم ،أما التحدي فإنوه هيوي يف طبيعتوي
غرائز اخلصام.
جورا يف
وقد يرا القارئ فيام كتبته هنا ،أو فيام كتبته من قبل ،خطأ يف فكرة ،أو ً

عاطفة ،أو شذوذًا يف نفس ،جيب أن ُتحذر وأن حتارص!! ليكن ذلو كلوه أو يشء
منه .فهذه نفيس ،وهذه صحائفي ،وأرجو أال أمتلوق إال ر  ،وأال أهوتم ألحكوام
الناس !»...
ومع هذا حني تبني له طغيان عبد النارص ،وسوء موقفه من اإلسالم ،ومن دعوة
اإلخوان ،وسمع ما سمع عن التنكيل والتعذيب الوذي ورع مرارتوه إخوانوه يف
التجون واملعتقالت ،وعن صالبة األستاذ احضيبي وثباته يف وجه اجلبابرة ،وأنه مل
ظهرا  -غير موقفه من املرشد احضيبي ونوه بموقفه،
حين حم ً
رأسا ،ومل يوطئ حم ً

وأشاد بإيامنه ورجولته .وحوني أفورج عنوه ،سوارع بالوذهاب إىل منزلوه ،ليهنئوه

ويصافحه بحرارة وإخالص ،وقد قابله املرشد بنفس احلرارة ،ورو األخوة ،التي
دائما إحدا التامت األوىل املميزة لعالقات اإلخوان بعضهم ببعض.
كانت ً
بعد أن كتب الغزايل ما كتب من مقاالت  -يف فرتة الغضوب بعود فصوله مون
اجلامعة  -رأا أن يطوي بعضها فال ينرشه يف كتاب ،ونرش بعضها ثم حذفه ،بعود
أن هدأت نفته ،واستجابت لنصح بعض إخوانه.
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وأبقى بعض األشياء  -عىل ما فيها من آثار احلدة والغضب  -للتواريخ ،وموع
هذا عقب يف إحدا احلوايش عليها بقوله:
«يف هذه الصفحات مرارة تبلغ حد القتوة ،وكوان جيوب أال يتوأدا الغضوب
بصاحبه إىل هذا املدا ،بيد أن ذل  -لألسف  -ما حدث .وقود عواد املؤلوف إىل
نفته حياسبها وحتاسبه يف حديث أثبته آخر هذه الباب»(.)13
ثم عاد آخر الباب إىل احلديث عن األستاذ احضيبي  -رمحه اهلل وأكرم مثوواه -
فقال:
«إنه ما ادعى لنفته العصمة ،بل من حق الرجل أن أقول عنوه :إنوه مل يتوع إىل
قيادة اإلخوان ،ولكن اإلخوان هم الذين سعوا إليه ،وإن من الظلم حتميله أخطواء
هيئة كبرية مليئة بشتى النزعات واألهواء.
ومن حقه أن يعرف الناس عنه أنه حتمل بصالبه وبأس كل ما نزل به ،فلم جيزع
ومل يرتاجع ،وبقي يف شيخوخته املثقلة عميق اإليامن ،واسع األمل ،حتى خرج من
التجن.
احلق يقال  ...إن صربه الذي أعز اإليامن ،رفعه يف نفيس ،وإن املآيس التي نزلوت
به وبأّته مل تفقده صودق احلكوم عوىل األموور ،ومل تبعوده عون مونه اجلامعوة
اإلسالمية منذ بدأ تارخينا  ...عىل حني خرج من التجن أناس مل تبق املصائب حوم
عقاًل.
وقد ذهبت إليه بعد ذهاب حمنته ،وأصلحت موا بينوي وبينوه ،ويغفور اهلل لنوا

( )13حاشية (ص )216 :من «معامل احلق».
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أمجعني» .اهو.
حكى يل األخ الفاضل الدكتور مالو الشوعار  -القوايض الرشوعي بلبنوان -
مشهدا رآه بعينيه من الشيخ الغزايل رفعه عنده مكانة فووق مكانتوه .قوال :كنوا يف
ً
جنااة أظنها كانت لزوجة اإلمام الشهيد حتن البنا ،والتقى فيها األستاذ احضيبي
والشيخ الغزايل ،فام راعني إال رأيت الغزايل حياول أن يمت بيد احضيبي ،يريد أن
إكبارا وإجالاًل للغوزايل عوىل
يقبلها .واحضيبي يأبى ،والشيخ يرص ،فااددت واهلل ً

هذا التواضع العجيب ،مع أنه كان يف ذل احلني ملء األسامع واألبصوار .ولكون
هكذا تكون أنفس الدعاة الكبار!
وكان مما هز الشيخ الغزايل وقدره من مواقف األستاذ احضويبي ،أنوه أويف يف
مرض موته أن يدفن يف مقابر الصدقة ،التي يدفن فيها الفقراء والغرباء! وهو مون
هو منزلة ومنصبًا وجا ًها .فهذا إن دل عىل يشء ،فإنام يدل عوىل أن الرجول مون اهلل

بمكان أي مكان!

ومتأثرا يف بعض كتبه فقال:
مقدرا
وقد سجل هذه املأثرة للرجل الكبري،
ً
ً
«من أيام مات األستاذ حتون احضويبي  -املرشود الثواين جلامعوة اإلخووان -
وبلغتني وصيته :لقد أويف أن يدفن خفيوة ،ال إعوالن وال مواكوب ،وطلوب أن
يوارا جثامنه يف مقابر الصدقة.
وعقدت لتاين دهشة ،وأنا أسمع العبارة األخرية «يف مقابر الصدقة»!
إنني أعرف حتن احضيبي ،وقد أصلحت ما بيني وبينه قبل أن يموت بنحوو
عامني ...
يف نفس هذا الرجل ترفع وأنفة ال يتكلفها ،وهو إذا اعتقد شويئًا اسوتامت فيوه
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دون لف أو مكر ...
قلت :لِ َم مقابر الصدقة؟!
متتشارا راسخ املكانة ،رفيع احامة.
ومل يغب عني اجلواب .لقد كان
ً
لو اشتغل بمهامجة الرشيعة اإلسالمية لنال جائزة الدولوة التقديريوة التوي ناحوا
غريه.
ولو خدم الغزو الثقايف لعاش يف شيخوخته موفور الراحة ،مكفول الراق.
ولكنه خدم اإلسالم ،فتجرع الصاب والعلقم! طعن مع الدين اجلريح .وأهني
مع الدين املهان! فأراد أن تصحبه هذه املكانة يف منقلبه إىل اهلل!
فليدفن يف مقابر الصدقة مع النكرات التي ال يباليها املجتمع!
فليدفن مع ناس أسلموا أرواحهم يف غرفات التجن احلور  ،وهوم رااحوون
حتت وطأة عذاب تنوء به اجلبال!
احلق يقال :إن األمة املرصية خاصة ،واألمة اإلسالمية مجعاء ،جيوب أن تراجوع
نفتها طوياًل قبل يوم احلتاب ...
غافيوا ،فوإن أعوداء اإلسوالم مل يتغوريوا يف
وسواء صحا الضمري الراقد أم بقي ً

مواقفهم منه .لقد حتركوا متتغلني الرضبات التي أطارت رشده ومزقوت شومله،
كفورا يقطوع
فطمع البعض يف هتويده ،والبعض يف تنصريه ،والبعض يف تكفوريهً ،
عالقته بتة باهلل واملرسلني أمجعني ...

وتل نتائ مل يكن منها بد للتياسة التي سلكها الرئيس الراحول مجوال عبود
النارص ...
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وما أ َّلفنا هذا الكتاب إال بعد ما رأينا أن ارتداد مرص عن اإلسالم ،خطة يتحرك
هبا كثريون يعالنون هبا وال يتترسون !!...
وظاهر أن مجال عبد النارص كان أداة رائعة يف يد القوا العاملية احلاقدة عوىل اهلل
وخاتم رسله ،وأنه فعل بمرص أضعاف ما فعله «لورد كرومر».
ما تكون «دنشواي» بجانب جماار طرة واحلر وغريمها من سجون؟!
ومعلوم أن مرص ،والعرب كلهم ،واملتولمني يف القوارات اخلموس مكلفوون
بالتفريط يف عقيدهتم وأرضهم  ...وإن مأساة فلتطني نموذج ملآس أخرا عديدة.
ومعلوم أن احلرب املعلنة علينا تعتمد عىل مجا ديني عند اليهود ،والنصارا،
أعني املتتعمرين منهم ،وأن الدفاع لن يتامس أو يقم أو ينجح إال بعاطفة دينيوة
مقابلة ترد اجلام املعتدي.
لقد كانت رسالة الزعيم املرصي أن يميت العاطفة الدينية عند املتولمني ،وأن
يطارد كل أثارة من اإلسالم  ...أي كان يمهد للتعصب الزاحوف ويودع الطريوق

ََ َ َُ ُ ََ ُ
ُ َ
ُ َ َ ُ ُّ َ
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ب
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ِين
ٱَّل
81
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أمامه مفتو ً
ِ ِ
َ
َِ ُ َ
ُ
ٰىفِ ُرون} [هود.)14(]11 ،19 :
ع َِو لجا َوهم بِٱٓأۡلرِخِر هم

وكان خالف الشيخ مع األستاذ احضيبي وقرار فصوله مون اجلامعوة ،سوببًا يف

نجاته من االعتقال أوائل سنة (1152م) ،وأواخرهوا ،وكوذل سونة (1165م)،
وإن كان قد أخذ إىل معتقل طرة ملدة عرشة أيام ،ثم أفرج عنه ،فقد كان عبد النارص
حريصا عىل تثبيت الفرقة بني قادة اإلخوان ،وتأجي نارها ما اسوتطاع ،واعتقوال
ً

(« )14قذائف احلق» (ص.)111 ،119 :
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اجلميع يقرهبم بعضهم من بعض  -فالشدائد تؤلوف بوني املختلفوني ،واملصوائب
جيمعن املصابني.
ولكن الشيخ وإن عويف من االعتقال يف هذه التنني التود ،كوان قلبوه يتقطوع
أسى من أجل إخوانه ،وكم رآه اواره تذرف عينه العوربات أملًوا لوام يلقواه الوربآء
األطهار ،وراء األسوار ،وما تلقاه احلرائر من أمهات واوجوات وبنوات وأطفوال
اعتقل عائلوهم أو قتلوا .ورغم قتاوة الظروف ،وانتشار العيون التي للمكاتوب،
واآلذان التي للجدران ،مل يغلق بابه يف وجه أحد قصوده ،بول كوان مكتبوه وبيتوه
وقلبه ،كلها مفتوحة إلخوانه وأهليهم وذوهيم ،كام شهد بذل كل ما كوانوا عوىل
صلة بالشيخ يف تل الفرتة العصبية ،ال ردها اهلل.
ب ضارة نافعة ،ومن الرش ما يأيت باخلري.
وأقول هناُ :ر َّ

وكووووم هلل موووون ّ خفووووي يوودق خفوواه عوون فهووم الووذكي!
وقد كان التآمر عىل يوسف الصديق سسس ،وإلقاؤه يف غيابة اجلب ،وبيعه بوثمن
بخس دراهم معدودة ،حمنة أي حمنة ليوسف سسس ،ولكن كان يف طيهوا منحوة لوه
وملرص ،ولام حول مرص ،فقد كان القدر يعوده لينقوذها ،بفضول اهلل ،ثوم بحتون

َ َ َ ُ
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وكذل كان خالف الشيخ الغزايل مع األستاذ احضويبي ،وفصوله مون مجاعوة
مجيعا أبلغ
اإلخوان ،وهو ما آمله أشد اإليالم ،وضاق به أعظم الضيق ،وما أسينا له ً
األسى ،كان منحة ورمحة من اهلل من جهات أخرا مل نكن نعلمها.
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فقد بقي الغزايل يف التاحة يتحدث عن اإلسالم ،ويبلغ رسالته وإن مل تكن لوه
متموعا ،وكاد يكوون هوو الصووت اإلسوالمي
احلرية الكاملة ،ولكن صوته كان
ً
الوحيد البين ،الذي جيأر بالدعوة إىل اهلل ،وسط الضوضواء الصواخبة التوي تنعوق
بتقديس الطاغوت .وكان هو الشمعة احادية يف تل الفرتة احلالكة الظلامت ،وكان
لتان هذه الشمعة هيتز ويتأرجح ويوش أن ينطفئ ،كلام هبت الوريح مون يموني
وشامل ،لوال أن هلل مشيئة وحكمة أن يظل نورها مضيئًا ،حتى تبزذ شمس احلرية
يوما.
ً

***

الفصل الرابع
الغزايل  ...وثورة ( )32يوليو
***
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الغزايل  ...وثورة ( )32يوليو
للم َلكية الفاسدة ،واإلقطاع املتتلط ،والظلم املتجرب
كان الغزايل  -لطول حربه َ
 شديد احلفاوة بالثورة املرصية ،ثورة اجليش يف ( )23من يوليوو سونة (1152م)وخصوصا أ ا أنجزت بعض ما نادا بوه مثول
عظيم الرتحيب هبا ،واملنارصة حا،
ً
حتديد امللكيات الكبرية.
مجيعوا ،فهوم الوذين سواندوها مون أول يووم،
وكذل كان اإلخوان املتلمون ً
شكرا بانتصارها ،وكانوا حراسها عىل املنشوآت األجنبيوة والوطنيوة
وسجدوا هلل ً

التي خيشى أن يفكر خصوم الثورة يف االعتداء عليها ،وكانوا َي ُعدون الثورة مونهم
وحم ،وأن من قادهتا من كانوا من اإلخوان بالفعل ،أو من أصدقاء الدعوة عن بعد،
ومن تتلمذ عىل علامء كبار يوالون اإلخوان كالعالمة الشويخ األودن .وال غورو أن
مجيعا بجوارها ،ومحوا ظهرها ،وحشدوا قوا الشعب ملتاندهتا ،والرد عوىل
وقفوا ً
املشككني فيها.
ولكن اإلخوان ّعان ما انكشف حوم أن عبود النوارص يريود الثوورة لنفتوه
رشا للحركة اإلسالمية ،ولكل قوة تقف يف طريقه .وقد
وحلتابه فقط ،وأنه يضمر ًّ
شخصيا ملتت ذل  -وهذا
ظهرت دالئل كثرية تؤكد ذل منذ وقت مبكر  -وأنا
ًّ

رشا من عبد النارص ،ولكن الشيخ الغزايل كوان
ما جعل األستاذ احضيبي يتوجس ًّ

بناء عىل ظواهر رآها منه ،أو سمعها عنه .ولكن األيوام أثبتوت أن
حتن الظن بهً ،

فراسة القايض املتوجس ،كانت أصدق من ظن الداعية املتفائل.
ومن ناحية أخرا ،كان الغزايل  -مع فريق من اإلخوان القدامى  -يتخوفون أن
يدخل اإلخوان مع الثورة يف معركة غري متكافئة ،معركوة موع حكوموة عتوكرية
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عاتية متل اجليش والرشطة والقوات املتلحة ،وال تبايل بام تريق من دماء يف سبيل
بقائها واستمرار حكمها! وإن من اخلري لإلسالم وملرصو ولإلخووان ،أن يكونووا
أكثر ليونة مع الثورة وقائدها ،الذي مل يتخذ  -يف رأهيم  -بعد موق ًفا رصحيًوا ضود
اإلسالم.
ولعبت الوشايات دورها ،وغام اجلو ،والتوبس احلوق بالباطول ،وهبوت ريوا
الفتنة ،وحدثت أحداث ما كان ينبغي حا أن حتدث يف رحاب اجلامعة التوي قاموت
أساسا عىل اإلخاء واحلب .وقرت بذل عني عبد النوارصو ليرضوب أبنواء لودعوة
ً
مرسوورا .ونتووا وصوية
الواحدة بعضهم ببعض ،وهو يتفورج علويهم ضواحكً ا
ً
يوموا :واهلل ،موا
إمامهم حتن البنا ،الذي حذرهم من مغبة الفرقة ،حني قوال حوم ً
أخشى عليكم اإلنجليز وال األمريكان وال غريهم من القووا املعاديوة يف اخلوارج
والداخل ،ولكن أخشى عليكم أمرين :أن تعصوا اهلل فيتخىل عونكم ،أو تتفرقووا
فال تمعوا إال بعد فوات الفرصة!
وأدت هذه الفتن إىل فصل الغزايل ونفر معوه مون اجلامعوة ،وانقتوام الصوف،
وافرتاق الكلمة ،وهو األمر الذي مكن لعبد النارص أن يبطش باجلامعة بطش من ال
خياف خال ًقا ،وال يرحم علوقًا.
املهم أن الغزايل أدرك بعد ذل خبث عبد النارص وسوء طويته ،وكيده لإلسالم
وأمته ،وكتب يف ذل بعض الكتب املعربة عن وجتهه هذه ،مثل« :كفوا ديون»،
و«قذائف احلق» ،و«معركة املصحف يف العوامل اإلسوالمي» ،و«حصواد الغورور»،
و«اإلسالم والزحف األمحر» وغريها ...
ويف كتابه« :كفا دين» كشف اللثام عون اخلطوط املبيتوة لرضوب كول حتورك
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لإلسالم ،واالستعانة عىل ذل بأبناء املتلمني أنفتهم .وذكر فيه إحصاء باملتاجد
التي هدمها رجال الثورة بدعوا ميل القاهرة ،ومل يبنووا بودائل حوا  ...وسولط
الضوء عىل ما تقوم به أجهزة اإلعالم من ختريب للعقول والضامئر.
وكان قد خطر له أن جيعل عنوان هوذا الكتواب« :سياسوة متويوت اإلسوالم»،
سمعت ذل منه ،ثم رأا العنوان اآلخر أخوف وطوأة ،وأدل عوىل رو املقاوموة
والكفا الكامنة يف طبيعة اإلسالم.
ويف كتاب« :قذائف احلق» وضع النقواط عوىل احلوروف ،وفضوح املوؤامرات
اللئيمة التي دبرت  -وما االت تدبر  -لإلسالم عامة ،ولودعوة اإلخووان خاصوة،
باعتبارهم القوة املتحركة واملحركوة ألموة اإلسوالم .وسوجل يف كتابوه «الوثيقوة
الرهيبة» التي أعدها اكريا حميي الدين وشمس بدران ورجاحام ،ووقع عليها عبود
النارص للقضاء عىل اإلخوان ،وعىل الروافد التي متدهم من سائر التيارات والقووا
الدينية يف مرص.
كام أكد أن القومية العربية ال يمكن أن تكون بدياًل عن اإلسوالم ،وأن العورب
بدون اإلسالم صفر ...
وخصوصا يف
ويف هذا الكتاب ،عرض الغزايل لعبد النارص يف أكثر من موضع،
ً
فصل «الدعوة اإلسالمية واحلكام اخلونة» .فقد ذكره مع «أتاتورك» ،و«سوكارنو»،
و«سوهارتو» وغريهم ممن استخدمتهم القووا املعاديوة لإلسوالم مون صوهيونية
وصليبية وشيوعية.
وأنكر عىل عبد النارص أن يتتخدم األاهر  -أكرب جامعة إسالمية  -ليتوتقبل
الداعر املنحل سوكارنو ويمنحه أعىل شهاداته العلمية وهي «العاملية» الفخريوة يف
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العقيدة والفلتفة من كلية أصول الدين!!
يقول الشيخ معل ًقا:
«واحلق أين حائر يف فهم مجال عبد النارص .لقد كنت  -كام يعلم النواس  -مون
مجاعة اإلخوان املتلمني ،وأقرر أن مجال عبد النارص وكامل الدين حتوني بايعوا يف
ليلة واحدة عىل نرصة اإلسالم ورفع لوائه .وقد كنت قريبًا من مشهد مثوري وقوف

فيه مجال عبد النارص أمام قرب حتن البنا يقول:
نحن عىل العهد ،وسنتتأنف املترية!

كان ذل عقب قيام الثورة بأشهر قالئل(.)15
وقد وضع كتاب متلمون كبار مقدمات للرسائل التوي كانوت تصودر حتوت
عنوان «اخرتنا ل » أمضاها مجال عبد النارص ،وفيها أرشف ما يؤكده اعيم متولم
نحو أمته ودينه.
ال أدري ما حدث بعد ذل ...
إنه تغري رهيب يف فكر الرجل ومتريته ،جعله يف كل نزاع بني اإلسالم وطرف
آخر ينضم إىل الطرف اآلخر:
 انضم إىل احند يف خصومتها املرة ضد باكتتان املتلمة. انضم إىل احلبشة يف عدوا ا الصارخ عىل إريرتيا. -انضم إىل تنجانيفا وأغىض عن املذبحة الشنعاء التي أوقعتها بشعب انجبوار

( )15كان ذل يف شهر فرباير ( )12منه ،سنة (1153م).
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املتلم ،ورحب أحر ترحيب بنرييري الوذي يتظواهر باالشورتاكية وهوو قتويس
كاثوليكي!!
 انضم إىل القبارصة اليونان يف نزاعهم مع القبارصة املتلمني ،وجعل األاهريتتقبل مكاريوس عدو الكيان اإلسالمي لألتراك.
وديعا يف قتال اليهوود ،حتوى جعول
أسدا
 كان ًهصورا يف قتال اليمن ،ومحاًل ً
ً

اليهود  -وهم أحقر مقاتلني يف العامل  -يزعمون أ م ال يقهرون يف حرب!!

ّيع إىل ابن العم يلطوم خوده وليس إىل داعي النودا برسويع!
 وقد ساند «البعث العر » احلاقد عىل اإلسوالم ،ورفوض متواندة أي موعإسالمي ،واخرتع حكاية القومية العربية لتكوون بودياًل عون العقيودة اإلسوالمية
.»!!...
عىل أن الغزايل حتى يف أيام اوبه مع الثورة وتعاطفوه موع ا اهاهتوا األوىل ،مل
هيبط إىل متتوا جيعله لتان إطراء حا ،أو أداة طيعة يف يودهيا ،فوإن طبيعتوه توأبى
ذل  ،وتكوينه النفيس واخللقي والعقيل يرفض أن يكوون مون ذلو النووع مون
املداحني واملتملقني.
ومواقفه يف ذل معروفة يف عهود الرؤسواء الثالثوة :عبود النوارص والتوادات
ومبارك.
ولن ينتى أحد موقفه يف (املؤمتر الوطني للقوا الشعبية سونة 1162م) الوذي
مناديوا برضوورة
عقده عبد النارص ،وحتدث فيه الغزايل خارج اخلط العام للمؤمتر،
ً
استقالل األمة يف ترشيعها ،فال تكوون عالوة عوىل غريهوا :وهوذا هوو االسوتقالل
احلقيقي ،وبوجوب متيزها يف تقاليدها وأايائهوا  -أايواء الرجوال والنتواء  -فوال
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تكون جمرد نتخة مشوهة للغرب يف أفكاره وتقاليده.
وهنا ثارت ثائرة الشيوعيني واملنحلني ،وأعوداء اإلسوالم املتتورتين بوالثورة،
واملحتمني بحامها.
وكتب رسام الكاريكاتري امللحد املعروف صال جاهني ،املحورر بواألهرام موا
كتب من سخرية بالشيخ وكالمه ،وموا يرموز إليوه مون بقواء اإلسوالم واألاهور
واإلخوان .وكان صوت الغزايل املنادي باإلسالم ،وصوت األستاذ خالود املنوادي
باحلرية ،مها الربهان احلي عىل أن مرص مل متت ،وأن يف الزوايوا خبايوا ،وأن للحوق
رجااًل.
سواخرا ،حتوت
رسما
نرش صال جاهني  -املعروف بانتامئه الشيوعي ً )12( -
ً

عنوان« :تأمالت كاريكاتورية يف املتألة الغزالية» إن دلت عىل يشء ،فإنام تدل عوىل
أن كلمة الغزايل قلبت موااينهم ،وأصابت منهم مقتاًل .وهو فورد ،وهوم ألووف،
معهم الدولة والتلطان ،والصحافة واإلعالم.

والناس ألوف منهموو كواحود وواحوود كوواأللف إن أموور عنووا!
ولقد بلغ التبجح بصال جاهني أن بعض الناس قالوا له :كيف هتاجم اإلسالم
ورجاله ،وهو دين الدولوة الرسومي؟ فقوال حوم :إذا كوان اإلسوالم ديون الدولوة
فتأحارب الدولة!
ولقد غا اجلامهري املتلمة أن يتعرض شيخها وإمامها الغزايل حذه التخريات
من صحفي ملحد أثيم ،فخرجت يوم اجلمعة (1162/6/1م) من اجلامع األاهر
يف صورة مظاهرة شعبية غاضبة مزجمرة ،ضمت عرشوات األلووف .وقود ا هوت
اجلموع الصاخبة إىل دار «األهرام» القديموة تعلون احتجاجهوا وسوخطها ،وقود
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حاسما.
رفضا
حاولوا أن حيملوا الشيخ الغزايل معهم عىل األعناق ،فرفض ً
ً
لقد سخر الشيوعي جاهني من عاممة إمامنا الغوزايل ،ولكون الشويخ وقوف يف
املؤمتر يف اليوم التايل يقول جهرة :إن حتت هذه العاممة رأس مفكور ،كوان حيوارب
الظلم واإلقطاع ،أيام كان أمثال هذا الكاتب قوادين لفاروق!
ولقد سمعته  -وأنا يف قطر  -يتحدث عىل احواء يف املؤمتر ،يرد عوىل مفرتيوات
حقدا عوىل
الصحافة ،التي حرفت كالمه ،وعىل الصحافيني الذين قولوه ما مل يقلً ،
اإلسالم الذي يمثله ،وكان مما قاله :إن الذي هيامجه هوؤالء اليووم باسوم التقدميوة
واحلرية ،نرش له يف عهد امللكية مختوة كتوب هتواجم األوضواع الظاملوة الفاسودة،
طبعت مثنى وثالث ورباع ،يف الوقت الذي كان هؤالء وأشباههم يتبحون بحمد
فاروق وحاشيته!
مرعيوا بتأييود
وخرج الشيخ ظظظ من املعركة مرفوع احامة ،حمفو الكرامة،
ًّ

اهلل ،وحب الشعب.

وبعد رحيل عبد النارص ،وقودوم عهود التوادات ،وإفراجوه عون املعتقلوني،
وإعالنه بدء سيادة القانون ،وحماربته ملراكز القووا يف العهود النوارصي ،استبرشو
الشيخ واستبرش الشعب املرصي كله ،بعد أن انوزا الكوابوس الوذي جوثم عوىل
عاما .وتنفس الناس الصعداء ،ورشع الكتاب يكتبون عن بعض
صدره ثامنية عرش ً
متاوئ احلكم النارصي ومآسيه ،وما ذاقه املعتقلون والتجناء يف التجن احلور
وطره والواحات ،وغريها .وظهرت كتب ومقاالت كشفت بعض املتتور من آثار
الطغيان والقهر ،وظهرت «املنابر» التياسية التي تطورت بعد إىل أحزاب ،بعد أن
كان احلزب الواحد هو الذي حيكم مرص ،من هيئة التحرير إىل االحتاد القوومي ،إىل
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االحتاد االشرتاكي.
اسرتا الشيخ إىل العهد اجلديد ،وبدأ يامرس نشاطه يف ظله ،وأبرا موا يمثلوه:
خطبة اجلمعة ،التي كان الشويخ يلقيهوا يف اجلوامع األاهور ،التوي جوذبت إليهوا
املثقفني ،وال سيام الشباب.
ويف عهد واير األوقاف الصالح شيخنا الدكتور عبد احلليم حممود ،قال للشيخ
الغزايل :إين رأيت عمرو بن العاص ررر يف الرؤيا يشكو من هجر متجده .وكان
مرتعا للقاممة من أهل احلوي .وطلوب
املتجد مهماًل حتى إنه يف أجزاء منه أصبح ً
الواير من الشيخ  -الذي كان يعمل بالواارة متئواًل عن شئون الدعوة  -أن يتوىل
اخلطابة بجامع عمرو ،حتى حييى املتجد وينتعش .وّ الشويخ هبوذا التكليوف،
فجامع عمرو هو أول متجد يف مرص ،بل هو أول متجد يف إفريقيا كلها.
وبالفعل دد املتجد مبنى ومعنى وعاونت املحافظة والواارة يف ذل  ،وأقبل
الناس عىل خطب الشيخ ،حتى بلغ عدد احلارضين عرشات األلوف .وكون الشيخ
بخطبه مدرسة إسالمية متميزة باالسوتنارة واالعتودال ،وانترشوت أرشطوة هوذه
ُ
اخلطب يف أصقاع مرص ،وخارجها.
ويف هذه اخلطب ،كام يف مقاالت الشيخ وكتبه ،نقد لبعض األوضاع ،وكشوف
لبعض املخبوء من املكايد والتآمر عىل اإلسوالم وأمتوه .وهوذا مل يورض التياسوة
املرصية .و ُح ِّذر الشيخ من هذا التوجه الذي يلتزمه .ولكن الشيخ استمر يف طريقه
الذي رسمه لنفته ،ومل يصغ إىل ما نصحه به رئيته الدكتور عبد العزيز كامل نائب
رئيس الواراء لألوقاف والشئون الدينية .فكوان ال بود أن يوقوف هوذا النشواط،
ويعزل الشيخ عن اخلطابة يف املتجد ،وأن يوضع الشيخ يف القائمة التوداء.
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ذرعا ،وأن عليه أن يبحث عن مكوان
ورأا الشيخ أن الدولة أضحت تضيق به ً
آخر ،فرحبت به جامعة أم القرا ،ورحب الشيخ بمجاورة املتجد احلرام ،تاركً وا
رغما عنه.
امليدان يف مرص ً
ويف أحد اجتامعات الرئيس التادات ،سأله رئيس احتاد طالب جامعة القواهرة
«د .عبد املنعم أبو الفتو » عن ّ التفريط يف الشيخ الغزايل ليغادر مرصو ،وحيورم
مجهوره منه ،وتقريب الضعفاء أو املنافقني .وهنا ثارت ثوائرة التوادات ،وهواجم
يوموا مون
الشيخ الغزايل ،واهتمه بأنه من دعاة الفتنة «الطائفية» ،وما كوان الشويخ ً
هؤالء وال يكون .ولكنه رجل رصيح شجاع ،يدق ناقوس اخلطور ،إذا ال لوه موا
هيدد األمة ،فال يمكن أن يغمض عينه أو يصوم أذنوه ،واخلطور مون حولوه يورا
ويتمع.

***

الفصل اخلامس
الغزايل  ...رجل الدعوة
***
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الغزايل  ...رجل الدعوة
عرفت يف الشيخ الغزايل أنه رجل دعوة قبل كل يشء .اإلسالم حلمتوه وسوداه،
وشغل اره ،وحلم ليله ،وحمور حياته كلها .اإلسالم ماضيه ،واإلسالم حوارضه،
واإلسالم متتقبله ،فيه يفكر ،وعند يتحدث ،وعليه يعوول ،وإليوه يودعو ،ومنوه
يتتمد.
والدعوة إىل اإلسالم حا كل عقله وقلبه ،ولتانه وقلموه ،وجهوده وجهواده ،ال
يتتطيع االبتعاد عنها إال كام يتتطيع احلوت أن يبتعد عن الامء .يعويش بوه ،ولوه،
وفيه .له يتامل ،وله حيارب ،وفيه حيب ،وفيه يبغض ،وله يغضب ،وبه يرىض ومون
أجله يصل ،ومن أجله يقطع ،وله حييا ،وعليه يموت .أخلص دينوه هلل ،فأخلصوه
اهلل لدينه.
وحذا حني يتحدث عن اإلسالم ،فإنام يتحدث قلبه قبل لتانه ،ويعرب قلمه عوام
كرسوه،
جاش به صدره ،وانفعلت به حناياه .فهو رجل ظاهره كباطنه ،وعالنيتوه ِّ

أكره يشء إليه نفاق الذين يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم ،فهم أشوبه بمقوابر
مزوقة ،يف جوفها جيف منتنة!
ال حيب الرياء الديني ،وال الرياء االجتامعي ،وال الرياء التيايس .ويورفض كول
املظاهر الكاذبة ،التي تقوم عليهوا احليواة الدينيوة أو االجتامعيوة .وينودد بأولئو
الدجالني الذين يأكلون بالدين وال يعملون بوه ،وال يعملوون لوه .ويلعون أولئو
احلكام الذين يشاركون يف املناسبات الدينية ،وأفئدهتم خراب من احورتام رشيعوة
اهلل ،وآخرين حيتفلون باملولد النبوي أو اإلّاء أو احجرة ،ومل تزل أفواههم رطبوة
من اخلمر.
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الغزايل رجل دعوة علص لدعوته ،متجرد حا ،وحذا ينفذ كالموه إىل القلووب،
فيلهبها بمشاعر اليقني واحلب ،ومعاين اإليامن واإلحتان.
وأشهد أين ما سمعت الغزايل إال تأثرت به ،و اوبت معه ،وذل لام ملتت فيه،
طوال معايشتي له ،من صدق و ورد ،جعول صوالته ونتوكه وحميواه ومماتوه هلل،
أحتبه كذل واهلل حتيبه ،وال أاكيه عىل اهلل ززز.
عاش الشيخ للدعوة عمره ،وكانت هي أكرب مهوه ،وحموور فكوره وعملوه .ومل
يلهث وراء مال أو جاه ،فجاءه الامل واجلاه بفضل من اهلل تعواىل ،وبركوة الودعوة،
دائما يذكر ذل  ،ويذكر به.
وهو ً
مل يركض وراء املناصب التي يتهافت عليها كثريون ممن يلبتوون لبووس أهول
الدين ،وأحق ما يوصفون به ،ما جاء عن بعض التلف :ذباب طمع ،وفَراش نار!
يرشوح
ولقد عرض عىل الشيخ أكثر من مرة أن ينضم إىل احلزب احلواكم ،وأن َّ
عىل قائمته ،ونثرت أمامه الوعود ،ولو له باملناصب ،التي ارتقى إليها مون دونوه
علما وعماًل ودعوة وجها ًدا وشهرة.
ً
وااره أكثر من كبري من املتئولني ،حياولون أن يلينوا عريكته ،وجيروا رجله إىل
القيد الذهبي الرباق.
ولكن اهلل سدد الشيخ وثبته أمام كيدهم ،فلم تلن له قناة ،ومل يتل لوه لعواب،
بعيدا عن مواكب الطبل والزمر ،فام يطيق الشيخ أن يتكت عن حق ،فكيف
وظل ً
يراد له أن ينطق بالباطل؟!
ذاكرا
إن لتان الشيخ مل خيلق ليهتف باسم علوق ،بل ليهتف باسم اهلل وحدهً ،

وداعيا إىل دينه  ...ويد الشيخ مل ختلق لتصفق لزيد أو عمورو مون
وتاليا لكتابه،
ً
لهً ،
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الناس ،بل لتمت بالقلم سوال ًحا تشوهره يف وجووه الطواغيوت ،وتنوري بكلامتوه
التبيل أمام طالب احداية يف تيه الضالالت ،وملتميس النور يف دنيا الظلامت.
الشيخ للدعوة  -بعد دراسته األاهرية املتعمقة  -حفظوه لكتواب اهلل
وقد أ َّهل
َ
من الصبا ،وشغفه بالقراءة من الصغر ،حتى إنه ذكر عن طفولته أ ا كانت عاديوة،
وليس فيها يشء مثري ،وإن كان يميزها حب القراءة .يقول :فقد كنت أقرأ يف كول
يشء ،ومل يكن هناك علم معني يغلب عيل ،بل كنت أقرأ وأنا أحتورك ،وأقورأ وأنوا
أتناول الطعام.
وللقراءة أمهية خاصة  -يقول الشيخ  -لكل من يدعو إىل اهلل ،بل هوي اخللفيوة
القوية التي جيب أن تكون وراء الفقيه والداعية .وضحالة القراءة أو نضوب الثقافة
هتمة خطرية للمتحدثني يف شئون الدين ،وإذا صحت تزيل الثقة منهم.
إن القراءة  -أي الثقافة  -هي اليشء الوحيد الذي يعطي فكورة صوحيحة عون
وكثوريا
العامل وأوضاعه وشئونه ،وهي التي تضع حدو ًدا صحيحة لشتى املفاهيم.
ً

راجعا إىل فقرهم الثقوايف .والفقور الثقوايف للعوامل
ما يكون قصور الفقهاء والدعاة
ً

الديني أشد يف خطورته من فقر الودم عنود املوريض وضوعاف األجتوام .وال بود
للداعية إىل اهلل أن يقرأ يف كل يشء :يقرأ كتب اإليامن ،ويقرأ اإلحلاد ،يقرأ يف كتب
التنة ،كام يقرأ يف الفلتفة .وباختصار يقرأ كل منااع الفكور البرشوي املتفاوتوةو
ليعرف احلياة واملؤثرات يف جوانبها املتعددة(.)16

( )16من أجوبة الشيخ يف كتابه« :علامء ومفكرون عرفتهم» لألستاذ :حممد املجذوب.
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شروط الداعية يف نظر الغزايل:
سئل الشيخ الغزايل عن «رشوط الداعية» املنشود كام يراها ،فأجاب بقوله:
«الدعوة إىل اهلل ال يصلح حا بداهة أي شخص  ...إن الداعية املتلم يف عرصونا
هذا جيب أن يكون ذا ثروة طائلة من الثقافة اإلسالمية واإلنتانية ،بمعنى أن يكون
عارفًا للكتاب والتنة والفقه اإلسالمي واحلضارة اإلسوالمية .ويف الوقوت نفتوه
ملما بالتاريخ اإلنتاين وعلوم الكون واحليواة والثقافوات اإلنتوانية
جيب أن يكون ًّ
املعارصة التي تتصل بشتى املذاهب والفلتفات.
وجيب عىل من يودعو إىل اهلل أن يتجورد لرسوالته التوي يؤدهيوا فتكوون شوغله
حاقودا ،وال
أنانيوا وال
ً
الشاغل .وعليه أن يعامل الناس بقلب مفتوو فوال يكوون ًّ

حتركه النزوات العابرة ،وال ينحرص داخل تفكريه اخلاص ،فهو خياطوب اآلخورين

وينبغي أن يلتمس األعذار للمخطئني ،وأال يورتبص هبوم بول يأخوذ بأيودهيم إذا
تعثروا.
وحيتاج الداعية املتلم يف هذا العرص إىل برصو بأسواليب أعوداء اإلسوالم عوىل
اختالف منااعهم ،سواء كانوا ملحدين ينكورون األلوهيوة أو كتوابيني ينكورون
اإلسالم.
وقد الحظت أن هناك أصنافًا من الناس يف ميدان الودعوة تيسوء إىل اإلسوالم
أشد اإلساءة ،منهم الذي يشتغل بالتحريم املتتمر فوال تتومع منوه إال أن الودين
يرفض كذا وكذا ،دون أن يكلف نفته أي عناء لتقديم البديل الوذي حيتواج إليوه
الناس  ...وكأن مهمته اعورتاض التوائرين يف الطريوق ليقفووا مكوا م ،دون أن
يوجههم إىل طريق آخر أرشد وأصوب.
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وهناك دعاة يعيشون يف الاميض البعيد ،وكوأن اإلسوالم ديون توارخيي ،ولويس
حارضا ومتتقباًل .والغريب أن قد تراه يتحامل عىل املعتزلة واجلهمية مثاًل ،وهو
ً
حمق يف ذل  ،ولكنه ينتى أن اخلصومات التي تواجه اإلسالم قد تغريت ومحلوت

حقائق وعناوين أخرا.
وهناك دعاة آخرون ال يفرقون بني الشكل واملوضوع أو بني األصل والفرع ،أو
بني اجلزء والكل .فهم يتتميتون يف اإلنكار بأي شوكل مون األشوكال ويبوددون
قواهم كلها يف حماربة هذا الشكل ،أما املوضوع فهم ال يدرون ماذا يصنعون إااءه،
وحؤالء عقلية ال تتامس فيها صور األشياء بنتب مضبوطة ،ولذل قد هيجمون
ظاهرا ،بل ربام حاربوا يف غري عدو ...
عدوا
رشقًا عىل عدو موهوم ويرتكون غربًا ًّ
ً
وهؤالء وأولئ عبء عىل الدعوة اإلسالمية جيب إصالحهم ،كام جيب إصال
الذين يدخلون ميدان الدعوة بنية العمل ألنفتهم ال ملبادئهم ،فوإن العمول الوذي
يتتهدف القيم اإلسالمية غري العمل الذي يدور حول املآرب الشخصية.
تبني يل بعد أربعني سنة من العمل يف الدعوة اإلسوالمية أن أخطور موا يواجوه
العمل اإلسالمي هو التدين الفاسدو أي استناد النفس إىل قوة غيبية وهوي تعمول
للخرافات واألوهام ،أو وهي تعمل لألغراض واملآرب ...
عقليوا متصواًل ،والودين قلوب
الدين مثاًل يقظة عقلية ،وهؤالء يعانون
ً
تنويما ًّ

سليم ،وهؤالء استولت عىل قلوهبم علل رديئة.

واألمر يف كشف التدين الفاسد حيتاج إىل تفاصيل للتعامل مع اآلفات النفتوية
ضوخما مون
جزءا
ً
والعقلية التي تتبب هذا البالء .وقد خصص أبو حامد الغزايل ً
كتابه« :اإلحياء» يف عالج هذه اآلفات والتحذير منهوا ،كوام وضوع ابون اجلوواي
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كتاب« :تلبيس إبليس» للكشف عن صور التدين الفاسد ،وإبعاد العامة واخلاصة
عنه.
وقد ألفت بعض كتبي وأنا متتغرق يف حماربة هذا اجلانب من التدين املعلوول،
شعبيا ،مثل كتاب« :توأمالت يف الودين واحليواة» ،وكتواب:
رسميا أو
سواء كان
ًّ
ًّ
وأخوريا كتواب:
«ليس من اإلسالم» ،وكتاب« :ركائز اإليامن بني العقل والقلب»،
ً
«الدعوة اإلسالمية تتتقبل القرن اخلامس عرش».

واحلقيقة أن التدين الفاسد ّ انحراف كثري من العقوالءو أل وم ينظورون إىل
الدين من خالل متال بعض رجاله وآثارهم يف احلياة العامة .والواقوع أن بعوض
املتدينني كانوا يف القديم واحلديث بالء عىل الدين»(.)17
خُ طب الغزايل من أدوات الدعوة:
الغووزايل داعيووة موهوووب .وقوود أتوواه اهلل أدوات عوودة للوودعوة ،يف مقوودمتها:
اخلطابة(.)18
ولقد استمعت إىل الشيخ الغزايل خطيبًا ،منذ معتقل الطوور  -يف فربايور عوام

(1121م)  -إىل اليوم ،فام تغريت طريقته.

علميا حمد ًدا ،يوضح معامله وعنارصه ،ويتتدل له
موضوعا
دائما ختدم
ً
إن خطبه ً
ًّ

( )17املصدر التابق.
( )18قد وفق اهلل بعض اإلخوة لتفريغ جمموعة طيبة من خطبه املتجلة ،وقام عىل ذل األخ الشيخ
قطب عبد احلميد قطب ،وراجعها الدكتور حممد عاشوور ،وتولوت نرشوها «دار االعتصوام»،
خريا :من سجل ،ومن فورذ،
وقدم حا األستاذ الدكتور عبد الصبور شاهني .فجزا اهلل اجلميع ً
ومن نرش ،ومن قدم ،فهي ذخرية لكل متلم ،وال سيام الدعاة.
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من القرآن الكريم الذي يتتحرض آياته يف كل موضوع كأ ا مصنفة بني يديه ،ومن
التنة املطهرة ،التي قرأ الكثري منها فأحتن قراءته ،والفهم لوه ،واالحتجواج بوه.
وربام استدل بالضعيف منها  -يف بعض األحيان ً -
أخذا بورأي مجهوور العلوامء يف
االستدالل بالضعيف يف الرتغيب والرتهيب وفضائل األعامل.
تقوم عوجه ،وتعال أمراضه ،وتتدد متوريته ،يف
وهي ً
دائما مرتبطة بالواقعِّ ،

ضوء تعاليم اإلسالم.

والشيخ داعية وناقود اجتامعوي بصوري ،ينفوذ ببصوريته إىل موا وراء الظوواهر
واألعراضو ليكشف عن حقائق العلل واألمراض ،وال يغريه الزيف وال التهويل،
الذي يغطي العيوب بتموهيات ال ختفى عىل اللبيب ،كام ال ختفى حقيقة الداء عوىل
الطبيب.
حمرضا.
وهو يف خطبه مع ِّلم موجه ،أكثر منه خطيبًا
ً
وهو خيطب كام يكتب ،عذوبة ورشاقة وأناقة .فخطبه كلها ،قطع أدبية ،ال د
فيها حويش الكالم ،وال سوقيه ،كام ال د فيها التقعر واإلغراب ،الوذي حيوجو
إىل املعاجم لتبحث عن معاين ما سمعت.
وقارئ هذه اخلطب جيد فيها أثر الثقافة املتنوعة ،والتمكن األاهوري ،وأصوالة
الدراسة اللغوية واألدبية.
وهو متمكن من اللغة ،واعٍ لقواعد النحو والرصف ،ال يلحن وال خيطئ ،كأنام
صحيحا مائة يف
يقرأ صحيفة مضبوطة بالشكل .وهو حريص عىل أن يكون أداؤه
ً
الامئة ،وال يتامح نفته يف الة يتبق هبا لتانه .وقود رأيتوه مورة حتموس يف خطبوة
شديدا .وقال :هذا نتيجة
فتبقت إىل لتانه هفوة نحوية يترية ،فأسف لذل أس ًفا
ً
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االنفعال ،وسأحاول أال أكرر ذل ما استطعت!
ويلح املهتم بالعربية أن الشيخ يراعوي الودقائق النحويوة التوي يغفول عنهوا
الكثريون ،مثل اجتامع الرشط والقتم ،وتقديم القتم أو ما يدل عليه ،فال يقع فيام
يقع فيه من ال يعرف القواعد ،ويقرن اجلواب بالفاء .كقول بعضوهم :لوئن فعلوتم
كذا فتيعاقبكم اهلل .والصواب :لئن فعلتم كذا ليعاقبنكم اهلل .ويف هذا يقول ابون
مال :

واحووذف لوودا اجووتامع رشط جواب ما أخورت ،فهوو ملتوزم
ووووووووووووووووووووم
ولقدوقتو
إماما وخطيبًا بمتجد عزبان
حدث الشيخ عن نفته :أنه
بعد خترجه ُعين ً

بالعتبة ،وأنه بعد عدة أسابيع نفدت بضاعته ومل جيد ما يقوله للناس ،فبدأ تكووين
نفته من جديد ،يقرأ يف علوم الدين ،ومعارف الدنيا ،يف الكتب القديمة والكتوب
احلديثة ،يف مصادر الرشق وما ترجم عن الغرب ،حتى أمكنه أن يرىض عن نفته،
وأن جيد عندها ما يتتطيع أن يمنحه لغريه .فالشهادة ليتت هي اية العلوم ،بول
مفتاحه ،والداعية جيب أن يظل قارئًا ما عاش ،فالقراءة هي حياته ،واهلل تعاىل يقول
ُ

لرسولهَ { :وقل ُر ي ِب زِد ِِن عِل لما} [طه ،]112 :والتلف يقولون :ال يزال املرء عاملًا موا
طلب العلم ،فإذا ظن أنه علم فقد جهل .ومن مأثوراهتم :اطلب العلم من املهد إىل

اللحد.
وقد شدت خطب الغزايل مجاهري املثقفني والشباب إليه ،فكانوا يفدون إليه من
وخصوصا يف املتاجد التي كان خيطوب فيهوا
أنحاء شتى متتمعني ومتتفيدين،
ً
بانتظام ،مثل :متجد الزمال  ،وجامع األاهر ،وجامع عمرو بن العواص ،الوذي
أحيته خطب الشيخ بعد أن كان شبه مهجور ،وهو أول متجد أسس لإلسوالم يف
إفريقيا.

الشيخ الغزايل كما عرفته

61

أنشأت هذه اخلطب مدرسة إسالمية يف فهم اإلسالم وإفهامه ،وهوي مدرسوة
خالصوا مون الزوائود والشووائب،
تقدم الدين من ينابيعه الصافية ،موث ًقا باألدلة،
ً
دينا
ً
بعيدا عن التحريف والتزييف ،ال تتكت عن حق ،وال تتكلم بباطل ،وال تبيع ً
بدنيا .ولكنها ال تعرض ألشخاص بأسامئهم عىل املنرب ،وال تعتمد اإلثارة والتهيي
متبعوا موا أمور
يف املوضوعات احلتاسة ،بل تعال أدق القضايا بمبضوع اجلورا ً ،
ومتتأنتا بام قاله التلف :من أمور
الدين به من الدعوة باحلكمة واملوعظة احلتنة،
ً
بمعروف فليكن أمره بمعروف.
وبالرغم من أن الغزايل اخلطيب كان هو املتئول عن الدعوة وشئون املتاجد يف
مرا ،ال خيشى يف اهلل لومة الئوم،
واارة األوقاف املرصية ،نراه يقول احلق ،وإن كان ًّ

وهذا ما أاع التلطات ،التي تتوجس من هذا النوع من اخلطب التي تنري العقول
باحلقائق ،قبل أن تثري املشاعر باملبالغات.
وانتهى األمر بمنع الشيخ من اخلطابة بمتجد عمرو.
الدعوة بالقلم:
عىل أن الشيخ الغزايل ليس داعية بلتانه فحتب ،بل هو داعية بقلموه كوذل ،
حتى إن أكثر الذين عرفوه  -وأنا منهم  -عرفوه أواًل من نتواج قلموه ،الوذي بلوغ
إنتاجه اليوم نحو ستني كتابًا.
وهو صاحب قلم متميز ببالغته وروعة أسلوبه وقوة منطقه ،جنده للدعوة من
أول يومو لتوضيح معامل اإلسالم ،وبيان حقائقه ،والورد عوىل أباطيول خصوومه يف
الداخل ،وأعدائه يف اخلارج ،وإضاءة طريق البعث ألمتوه ،حتوى تعورف غايتهوا،
وتتتبني طريقها ،بني أضاليل املضللني ،وشبهات املبطلني.
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ومن قرأ للغزايل أدرك أنه أمام كاتب مقالة من الطراا األول وأن القلوم يف يوده
أشبه بالتيف يف يد ابن الوليد أو صال الدين ،فهو سيف اهلل املتلول عىل أعدائه،
به يدافع ،وبه هياجم ،وهو قوي يف دفاعه ،قوي يف هجوموه ،دون أن يعتودي عوىل
أحد ،فإن اهلل ال حيب املعتدين.
ربام كان عيب الشيخ الغزايل لودا بعوض املتعوالني واملتعواملني :أنوه يف غايوة
الوضو  ،وأنه مفهوم ملن يقرؤه ،ال جيد قارئه معاناة يف فهمه والنفوذ إىل فكره.
كام جيد ذل فويام يقورأ لوبعض املتفلتوفني واملتكلفوني ،الوذين يعمودون إىل
اإلغراب والرموز والغموز ،وتكثيوف املصوطلحات ،إىل حود اإللغواا واإلخفواء
والتجهيل ،ربام ليخفوا أفكارهم املتمومة وراء هذه األكنة من التعابري الغامضوة،
ٍ
حواش لرشحها ،ويعدون ذل مزية حم يباهون هبوا ،يف مقابول
أبدا إىل
التي حتتاج ً
الوضو البني ،والبيان الواضح ،عند الغزايل وأمثاله ،مما َي ُعدونه عيبًا ،ينزل بمرتبوة
أصحابه الفكرية واألدبية.

فإن كان هذا عيبًا ،فاألمر كام قال الشاعر:

وإذا تكووون املكرمووات معايبًووا فالعجز أن حتيوا ولتوت معيبوا!

إن الغزايل خياطب بكتاباته الفطرة ،وجيتهد أن يقنع العقل ،وحيرك القلبو حوذا
ال يتعقر ،وال يتكلف وال يتعتف ،وقلام يتتخدم املصطلحات والكلامت التي بني
قوسني ،بل حياول أن ينفذ إىل قارئه بنصواعة األديوب املبودع ،ووضوو الداعيوة
املشبع ،وله يف بيان اهلل ورسوله أسوة حتنة.
منرب الصحافة:
ومن منابر الغزايل وميادينه للدعوة والبالذ :منرب الصحافة.
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فقد كان الشيخ منوذ شوبابه املبكور أحود كتواب جملوة «اإلخووان املتولمون»
األسبوعية ،ثم من كتاب جملة «املباحث» التي استأجرها اإلخوان بعد خوروجهم
من املعتقل سنة (1121م) ،ثم جملة «الدعوة» التي أستها املدعو له بالرمحة األستاذ
صالح عشاموي ،وكذل املجالت اإلسالمية املعروفة مثل :جملة «لواء اإلسالم» يف
مرص ،وجملة «األمة» القطرية التي استمرت ست سنوات ثم توقفت فجأة ،وهوي
توش عىل الظهور مرة أخرا إن شاء اهلل(.)19
وهو يف التنوات األخرية يكتب بصفة منتظموة يف عموود أسوبوعي بجريودة
«الشعب» املرصية حتت عنوان« :هذا ديننا» ،وصحيفة «املتلمون» التعودية ،حتت
عنوان« :احلق املر».
وال يكاد حادث ذو بال يمر عىل املتتوا املحيل أو اإلقليموي أو اإلسوالمي أو
الدويل إال وكان للشيخ وقفة معه ،وتعليق عليه ،من وجهة النظر اإلسالمية ،بقلم
األديب املبدع ،ورو الداعية املحلق ،وعقل املفكر امللتزم ،ونظرة الناقد املصلح.
ويكتب الشيخ أحيانًا مقاالت ممتعة لبعض املجالت إليضا بعوض املفواهيم
اإلسالمية ،أو بعض الشبهات ،أو نقض بعض االفرتاءات عىل اإلسالم ودعوته.
ويف بعض التنوات أجرت جريدة الرشق األوسط استفتاء لودا القوراء عون
«الكاتب األول» يف نظرهم حوذا العوام ،فكوان الشويخ الغوزايل هوو الفوائز بوأكثر
األصوات ،وحاا اجلائزة املرصودة لذل .
ويتصل الشيخ بالصحافة عن طريق آخر ،هو طريق احلوارات التي جيرهيا معوه

حلما مل يتحقق حتى اليوم ،وندعو اهلل أن حيققه.
( )19كان ذل أماًل أو ً
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كثري من الصحفيني ،الذين حيرصون عىل معرفة رأي الشيخ يف كثوري مون القضوايا
التي هتم الناس ،فيجيبهم إجابات تقرص أحيانًا ،وتطول أحيانًا ،حتبام يتومح بوه
املقام.
ومن أشهر احلوارات هنا :ما أجرته جملة «األمة» معه من حديث حول القضوايا
اإلسالمية ،ونرشه مدير حتريرها األستاذ عمر عبيد حتنة ضومن كتواب «األموة»
الذي صدر بعنوان« :الدعوة اإلسالمية مالمح وآفاق».
وأكثر هذه اإلجابات مهم ،وينبغي أن جيمع وينرش حتى ينتفع له الناس.
منرب اإلذاعة والتلفزة:
ومن منابر الدعوة لدا شيخنا الغزايل :اإلذاعة والتلفاا ،وقد أذيعت له أحاديث
كثرية يف أقطار شتى ،يف اإلذاعة املتموعة ،واإلذاعة املرئية ،عملت يف تنوير العقول
باملفاهيم اإلسالمية الصوحيحة ،ويف ترقيوق القلووب وتزكيوة األنفوس باملعواين
الربانية ،واملثل األخالقية الرفيعة ،ما يعمله الغيث يف األرض العطشى ،حيييها بعد
موهتا.
وقد ظلت أحاديثه تذاع من إذاعة الصوبا يف التوعودية لتونوات ،وكوذل
كانت له أحاديث مذاعة ومتلفزة يف قطر والكويت واإلمارات من بالد اخللي .
ويف اجلزائر كان له حديث أسبوعي متاء كل اثنني يبثه التلفاا ،كان النواس يف
أنحاء اجلزائر يرتقبونه ،وينصتون إليه ،وجيدون فيه معاين جديدة يف فهم اإلسوالم
واحلياة ،تكمل ما بدأته املدرسة اإلصالحية التجديدية يف اجلزائور :مدرسوة عبود

احلميد بن باديس ،والبشري اإلبراهيمي ،التي جعلت شعارها{ :إ ُن ُ َ
ٱَّلل ََل ُي َغ ي ُ
ري َما
ِ
ِ
َ
َ ُى ُ َيُ ْ َ َ ُ
بِقو ٍّع حَّت يغ ِريوا ما بِأنف ِس ِم} [الرعد ،]11 :وجعلت نشيد أبنائها:
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شووووعب اجلزائوووور متوووولم وإىل العروبووووووة ينتتووووووب
موون قووال :حوواد عوون آصووله أو قووال :موواتو فقوود كووذب
وأحتب أن أحاديث الشيخ هذه كان حا أثرهوا يف امتوداد الصوحوة ونموهوا،
ورسوووخ جووذورها ،وعلووو فروعهووا ،بجوووار الكتووب واملحووارضات واألرشطووة
وملتقيات الفكر اإلسالمي ،وعمل الدعاة واملربني أفرا ًدا ومجاعات.

***
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مصارعة القوى املعادية لإلسالم
وهناك جانب أسايس من جوانب الدعوة عند الغزايل ،وهوو :مصوارعة القووا
املعادية لإلسالم ،والتصودي لتياراهتوا ،والعمول عوىل كشوف عمالئهوا ،وهودم
أوكارها ،وهت أستارها ،والوقوف يف وجه أخطارها وآثارها .والغزايل هنا مقاتل
عنيد ،ال يتتتلم وال يطأطئ وال يلني ،وال يقبل اللقواء يف منتصوف الطريوق ،أو
الرضا بأنصاف احللول ،بل صرب ومصابرة ومرابطة حتى النرص أو الشهادة.
يف وجه االستعمار:
لذا وقف يف وجه االستعامر ،وكشوف عون حقيقتوه ودوافعوه ،وأ وا «أحقواد
وأطامع» .فليس االستعامر جمرد طامع يف أرض املتلمني و ب ثرواهتم وخرياهتم،
ولكنه  -إىل جوار ذل  -حاقود صوليبي ،حيمول ضوغائن قديموة مل ينتوها بعود
احلروب الصليبية املعروفة ،بل منذ احتل األرض التي كانوت متويحية ،بالشوام
ومرص وشاميل إفريقيا واألناضول ،وحوحا إىل قالع إسوالمية .وقود ظهور هوذا يف
موقف الغرب من قضايا اإلسالم ،وآخرها :قضية البوسنة واحرس .
يف وجه الصهيونية:
وقف يف وجه الصهيونية العاملية ،التي احتلت أرض النبوات ،وانتهكت حرمة
املقدسات اإلسالمية ،ورشدت أبناء األرض من ديارهم بغري حق .صونعت ذلو
كله باسم التوراة ،وحتت راية العقيدة اليهودية ،التوي مجعوت اليهوود املتفورقني يف
األوطان ،ويراد للعرب وللفلتطينيني أن يقاتلوهم بغوري ديون ،فيودخل اليهوود
املعركة ومعهم التوراة ،ويدخلها العرب وليس معهم القورآن .وكوان للشويخ يف
ذل كتابات كثرية ال حت

 ،من أبراها ما أصدره بعود النكبوة أو النكتوة ،وهوو
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كتاب« :حصاد الغرور».
يف وجه التنصري:
ووقف يف وجه «التنصري» الذي يريد أن يتلخ املتلمني من عقيودهتم ،فوإن مل
يقدر عىل إدخاحم يف النرصانية اكتفى بزعزعة إسالمهم ،وتشوكيكهم يف ديونهم.
وللشيخ يف ذل كتابات شتى ،بأساليب متنوعة ،لعل آخرها كتابه« :صيحة حتذير
من دعاة التنصري» ،وقد كتبه بعد أن قورأ موا صودر عون موؤمتر «كلوورادو» سونة
(1119م) من تقرير ضخم ضم أربعني ( )21دراسة عون اإلسوالم والنرصوانية،
وهو املؤمتر الذي اجتمع هبدف تنصري املتلمني يف العامل ،ورصد لذل ألف مليون
دوالر ،وأنشأ حذه الغاية «معهود اويمور» لتخوري متخصصوني يف تنصوري أموة
اإلسالم.
يف وجه الشيوعية:
ووقف يف وجه الشيوعية وحماوالهتا لغزو ديار اإلسالم ،وما صنعته باملتولمني
وراء التتار احلديدي من تصفيات جتدية ،ومحالت قمعيوة ،ومحاموات دمويوة.
وللشيخ يف ذل كتابات كثرية أبراها :كتاب« :اإلسالم يف وجه الزحف األمحر».
يف وجه احلضارة املادية:
ووقف الشيخ يف وجه مادية احلضارة الغربية ،وإباحيتها اجلنتوية ،وعصوبيتها
العنرصية ،وحماوالت سيطرهتا عىل حضارات العامل األخرا ،وإن مل ينكر موا فيهوا
من عنارص إجيابية ،مثول العلوم والتكنولوجيوا وحتون اإلدارة واحورتام حقووق
وخصوصا يف داخل أوطا ا ،وله يف ذل كتابوات قديموة وحديثوة مون
اإلنتان،
ً
أبراها كتاب« :ظالم من الغرب».
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يف وجه العلمانية:
هجوما ،هوي
ولعل أبرا املعارك التي خاضها الشيخ ،وأطوحا َن َف ًتا ،وأرشسها
ً
معركته مع «العلامنية» الالدينية ،التي تعارض حاكمية اهلل خللقه ،وسيادة الرشيعة
عىل الناس ،وتعزل الدين عن احلياة وعون املجتموع ،وحتوارب الوذين يودعون إىل
اإلسالم الشامل ،و َت ُعدهم دعاة الرجعية وأعداء التطور.
وقد بدأ هذا يف كتابات الشيخ منذ وقت مبكر ،حينام رد عوىل صوديقه الشويخ
خالد  -يف فصل «قومية احلكم» من كتابه« :مون هنوا نبودأ» ،حوني كتوب فصول
«إسالمية احلكم ال قوميته» يف كتابه «من هنا نعلم».
ولكن الشيخ كان رفي ًقا باألستاذ خالد ،وكان حتن الظون بوه ،وقود صودقت
األيام ظنه ،كام ذكرنا ذل من قبل ،وعاد خالد يدعو إىل اإلسالم عقيدة ورشيعوة،
ودينا ودولة.
ً
بَ ْي َد أن الشيخ وقف بقوة وحورارة يف وجوه العلامنيوني األصوالء يف العلامنيوة،

املبغضني عالنية لرشيعة اإلسالم ،املجاهرين بتحقري حكم اهلل ورسووله ،الوداعني
إىل تغريب املجتمعات اإلسالمية.
كانت معارك الشيخ مع هؤالء تتتم بيش من الشدة واحلدة بقدر نفوور هوؤالء
من اإلسالم ،وتنفريهم منه ،ومعاداهتم للدعاة إليه .وكلام أوغل هوؤالء يف عوداوة
الدين والرشيعة كان قلم الشيخ كأنام هو شعلة من نار ،نار تكوي وحترق ،وال خيبو
واضحا يف تعقب الشيخ لتقطات حممد سعيد العشواموي،
حا حيب ،كام نرا ذل
ً
ونرص أبو ايد ،وفرج فوودة ،الوذين أظهورت كتابواهتم مبلوغ كوراهيتهم لودعوة
اإلسالم ،وحتكيم رشيعته.
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والشيخ يقول عن هذا النوع من العلامنيوني :لوامذا ال نتومي هوؤالء بأسوامئهم
احلقيقية؟ واالسم احلقيقي حؤالء :املرتدون .فهؤالء قد مرقوا مون الودين موروق
التهم من الرمية ،ومل يعد يف قلوهبم توقري هلل تعاىل ،وال تعظيم لكتابه ،وال احورتام
لرسوله ،وال انقياد لرشيعته .ويعجب الشيخ من موقف هؤالء املرتدين يف حقيقوة
أمرهم ،لامذا حيرصون عىل أن حيتفظوا باسم اإلسوالم ،وأن يظلووا حمتووبني عوىل
املتلمني ،واإلسالم منهم براء ،وهؤالء هوم الوذين ينطبوق علويهم قوول املثقوب
العبدي:

فإمووا أن تكووون أخووي بصوودق فأعرف من غثي من سوميني!
ووودوا أتقيوووو وتتقينووووي!
وإال فووواطر حنوووي واختوووذين عو ًّ
كان هؤالء العلامنيون يظهرون يف أثواب متباينة األشكال .فقد يلبتون لبووس
اليتار الثوري ،وقد يلبتون لبوس اليمني الليربايل ،وقد يتحلون بعبواءة القوميوة
مجيعا رشكاء يف اجلرأة عىل اهلل تباركت
العربية ،وقد يبدون يف أثواب أخر ،ولكنهم ً
أسامؤه ،ويف التعا ُلم عليه جل عاله ،واالستدراك عىل رشعه! فهوم يزعموون أ وم
أعلم من اهلل بخلقه ،وأبر منه بعباده .وأنه تعاىل حوني رشع حوم موا رشع مل يكون
يدري ما حيدث حم من تطورات ،وما جيوري علويهم مون أحوداث ،فهوم لوذل
يرفضون حكمه وحكم رسوله ،وال يرتضون مرجعية اإلسالم فيام شجر بينهم.
وأكثر ما يغي الشيخ من هؤالء العلامنيوني الوذين ال ديون حوم هوو :دجلهوم
وكذهبم عىل اهلل ززز! وذل حني أقحموا أنفتهم عىل دين اهلل ،وليتوا مون اهلل يف
كثري وال قليل .وهم الذين َي ُعدهم الشيخ «نباتات سامة يف حقول اإلصال »!
إ م ورثة متيلمة الكذاب الذي اعم أنه نبي يوحى إليه ،ومل يوو إليوه يشء،
وظن املغفل أنه يدرك املجد هبذا الدجل املكشوف ،فلوم يودرك إال القواع ،وبقوي
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رمزا للكذب.
اسمه إىل األبد ً
وتتابع الكذابون يف عصور مضت ،فإذا أناس ال أثر حم يف ميادين الفلتفة ،وال
أثر حم يف جماالت العلم ،وال ثقة بعقوحم يف يشء طائل يقتحمون ميدان الدين ،ثم
يزعم هذا أنه نبي بعد حممد! ويزعم أن اهلل قد حل فيه ،وأنه جميل لبهائه!!
وظاهر أن االستعامر العاملي أراد الكيد لإلسالم ،والنيل من تعاليموه ،فاسوتغل
هذه «الامنيخوليا» عند أصحاهبا ،وروج حا وعد أصحاهبا مؤسيس أديان وحمودثني
عن اهلل ،وساندهم بدهاء وإحلا  ،فكان له ما أراد أو بعض ما أراد.
وعندما رشع املتلمون يفيقون من غفوهتم ،ويثوبون إىل رشودهم ،ويودمغون
الكهان اجلدد ،الحقهم االستعامر بنفر آخرين ،هوم امتوداد للنبووات الكاذبوة يف
العصور التابقة ،بفرض هؤالء أنفتهم عىل اإلسوالم ،بغيوة اإلجهواا عليوه مون
داخله ،وال يشء لدهيم من علم أو فلتفة إال ما ورثوه عن متويلمة وغوالم أمحود
وهباء اهلل ،مزي من «الامنيخوليا» واجلراءة والكهانة واالدعاء.
هذا دجال ظهر يف التودان يأخذ القرآن املكي ويرفض القرآن املدين( ،)20ويوفر
له األمن سنني عد ًدا!! وهذا دجال ظهر يف مرص يقبل الكتاب وال يقبل التنة(.)21
وبداية أن كال الشخصني ال يعتمد يف مزاعمه عىل إسناد علموي ،وال يونجح يف
( )20يقصد :حممود حممد طه ،الذي قضت املحكمة العليا يف التودان بردته وبالدعوة إليها.
( )21يريد :حتني أمحد أمني ،الذي كتب يف جملة «املصور» مقاالت هواجم فيهوا الرشويعة والتونة
وفقهاء األمة ،والتلف الصالح وعمر بن عبد العزيز ،ودافع عن طغيان احلجاج .انظور :ردنوا
عليه يف كتابنا« :فتاوا معارصة» (جو  .)2فتووا :عمور بون عبود العزيوز وهول كوان جواهاًل
بالتياسة؟ وانظر كذل يف الرد عليه كتاب« :الكاذب احلوزين» ،نرشو دار الصوحوة وتوأليف
منذر األسعد وتقديم الدكتور عبد احلليم عويس.

الشيخ الغزايل كما عرفته

11

مقارعة حجة بحجوة .مواذا تقوول ملتويلمة أو لتوجا أو لطواغيوت القاديانيوة
والبهائية ،أو لطالئع الغزو الثقايف الذين يقتومون الووحي قتومني ،فيمتوكون
قتما؟
قتما ،ويطرحون ً
ً
هناك منطق عقيل أو ريبي حيكم املقوالت الفلتوفية والقضوايا الامديوة ،أموا
تتيره أمراض نفتية ،واضطرابات ذهنية ،ونووع مون اجلنوون
هؤالء فمنزع آخر ِّ
املقدس أو عبادة الذات ،وعىل الدمهاء أن تتمع وتطيع ...

وتعاليم اإلسالم يف هذه األيام هتب عليها ريوا صوفراء مون مصوادر جوديرة
بالتفرس واحلذر  ...وغايتها ال ختفى علينا .إ ا اإلطاحة برسالة حممد كلهوا حتوت
ُّ
عناوين مفتعلة :االعتامد عىل القرآن وإطرا التنة! االعوتامد عوىل القورآن املكوي
وترك القرآن املدين! تعطيل نصوص قائمة قود تكوون عباديوة كرشويعة الصويام،
فيقال :الصيام يرض اإلنتاج فلنلغ رمضان! وقد تكون معامالت اجتامعية كوأنواع
احلدود والقصاص ،فيقال :إقامة هذه العقوبات تكثور العاهوات وتشويع البطالوة
فلنتجاواها إىل ما هو أعدل منها وأرعى للصحة العامة!!
فضح عمالء الغرب:
ومما أخذه الشيخ عوىل نفتوه :أن يفضوح عموالء الغورب الصوليبي والرشوق
الشيوعي يف ديارنا ،وهيت أستارهم التي يتخفون وراءها ويتخذون حوا عنواوين
شتى ،من احلرية والتقديمة والتطور والتحرر والتنوير ،وما شاهبها.
ال بد من تعرية هؤالء الذين ال هم حم إال تروي سلع الغرب الفكرية يف أرضنا،
وبني أهلنا ،وإن كان فيها التم القاتل ألمتناو فهذا التوم يوضوع يف الدسوم أو يف
احللوا ،حتى يقبل ويشتهي.
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من أجل ذلو هواجم سوالمة موسوى ،ولوويس عووض ،وميشويل عفلوق،
وقتطنطني اريق ،وجورج حبش ،وغريهم من النصارا .كام هاجم لطفي التيد،
وساطع احلرصي ،وطه حتني ،ونزار قباين ،وعبود الورمحن الرشوقاوي ،وصوال
جاهني ،وحتني أمني ،وغريهم من املتلمني ،سواء منهم من ترسبل برداء القومية
أو االشرتاكية أو التحررية ،أو أي رداء كان.
ونأخذ هنا مثااًل ملوقفه من طه حتني وحمواوالت أنصواره العمول عوىل ختليود
ذكراه ،باعتباره الرائد األول يف األدب ،والقائد األول للفكر!
يقول الشيخ يف كتابه «علل وأدوية»:
«قرأت للدكتور طه حتني ،واستمعت له ،ودار بيني وبينه حوار قصري مرة أو
مرتني ،فصد عني وصددت عنه!
أسلوب الرجل منتاب رائق! وأداؤه جيد معجب ،وهو بني أقرانه قد يدانيهم
أو يتاوهيم ،ويتتحيل أن يتقدم عليهم  ...بل عندما أواان بينه وبني العقواد مون
فكرا ،وأغزر مادة ،وأقوم قياًل .وأكاد أقوول :إن
الناحية العلمية أجد العقاد أعمق ً

املواانة املجردة ختدش قدر العقاد ...

وأسلوب اكي مبارك أرشق عبارة وأنصوع بيا ًنوا مون أسولوب الودكتور طوه
حتني ،ولوال أن الرجل قتله اإلدمان لكان له شأن أفضل.
ودون غمط ملكانة الدكتور األدبية نقول :إنه واحد مون األدبواء املشوهورين يف
القرن الاميض ،له وعليه  ...وحتبه هذا.
إرصارا عىل جعل الرجل عميد األدب العر  ،وإمام
بيد أنني الحظت أن هناك
ً

الفكر اجلديد ،وأنه اعيم النهضة األدبية احلديثة.
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مذكورا ألدرك التبب .إن التبب ال يعود إىل الووان الفنوي أو
جهدا
ومل أبذل ً
ً

التقدير الشخيص .التبب يعوود إىل دعوم املبوادئ التوي محلهوا الرجول ،وكلوف
بخدمتها طول عمره .إنه مات ،بيد أن ما قالوه جيوب أن يبقوى ،وأن يودرس ،وأن
يكون معيار التقديم.
تدبر هذه العبارة للدكتور «العميد»:
«إن الدين اإلسالمي جيب أن يعلم فقط كجزء من التواريخ القوومي ،ال كودين
إحي نزل يبني الرشائع للبرش ،فالقوانني الدينية مل تعد تصلح يف احلضوارة احلديثوة
كأساس لألخالق واألحكام ،ولذل ال جيوا أن يبقى اإلسوالم يف صوميم احليواة
التياسية! أو يتخذ كمنطلق لتجديد األمة (!) فاألمة تتجدد بمعزل عن الدين».
ويمكن الرجوع ملثل كتابه« :متوتقبل الثقافوة يف مرصو» لتجود أشوبا ًها حوذه
العبارات التامة.
ويشاء القدر أن تقع عيني عىل هوذه العبوارة :وقود قوررت «إّائيول» وقوف
احرتاما لتعاليم اليهودية!
الطريان يف «رشكة العال» يوم التبت
ً
إن اإلسالم وحده هو الذي جيب إبعاده عن احلياة العامة ،أما األديوان األخورا
فلتقم باسمها دول ،ولرتسم عىل هداها سياسات.
أمينا ألهداف مل تعد خافية عىل أحود
وظاهر أن الدكتور طه حتني كان ترمجا ًنا ً
أساسا تنطلق األموة
عندما طالب بإقصاء اإلسالم وأخالقه وأحكامه ،وعدم قبوله ً
منه ،وحتيا وفق رشائعه وشعائره.
قائل هذا الكالم جيب أن يكون عميد األدب العر يف حياته وبعود مماتوه ،وأن
علما يف رأسه نوار،
تشتغل الصحافة واملتار بحديث طويل عن عبقريته ،ليكون ً
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قديما.
كام قال العرب ً
أما العقاد وإسالمياته الكثرية ،فيجب دفنه ودفنها معه .ومع أن الرجل حارب
الشيوعية والنااية وسائر النظم املتتبدة ،وساند «الديمقراطيوة» متواندة علصوة
جبارة ،فإن العامل «احلر» ينبغي أن هييل عىل ذكراه الرتاب ،ليكون عوربة لكول مون
يتحدث يف اإلسالم ،ولو بالقلم! فكيف إذا كان حديثًا بالفكر والشعور ،والودعوة
والتلوك ،واملخاصمة والكفا ؟! هذا هو اخلصم اجلدير بالفناء واالادراء.
والقوا التي تعمل دائبة عىل ختليد ذكري الدكتور طه حتني ،و ديود فكوره،
وإعالء شأنه معروفة لدينا ،ونريد أن نكشف عنها ،إذ ال معنى لبقائها يف جحورها
تلدذ ثم تتتخفي ،وتنال منا باسم حرية العلم ،وهي ال تعرف من احلرية إال لونوا
وحيدا :كيف ترضب اإلسالم وتطفئ جذوته ومتيت صحوته؟
ً
ف الدكتور
ذل  ،إىل أن الريح تعصف اليوم ضدنا أكثر مما كانت تعصف يوم أل َ
طه ضد ديننا وتراثنا .لقد أقامت اليهودية عىل أنقاضنا دولة تريد اجتيا حارضنوا
ومتتقبلنا ،وهي تر النتاء واألطفال لتحقيق هذه الغاية ،و َت ُعود املدرسوة ثكنوة
دينا ودولة»(.)22
عتكرية ،والثكنة ً
دينيا ،والتوراة ً
معبدا ًّ
علماء األزهر ومحلة نابليون:
وكام فضح الغزايل العلامء ،دافع بقوة عن الرشفاء ،ومنهم علامء األاهر ،الوذين
اهتمهم بعض الشيوعيني أ م استتلموا لنابليون!
يقول الشيخ:

(« )22علل وأدوية» (ص.)91 - 11 :
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«لقد تابعت بعض العروض الروائية والتري التارخيية لرجالنا وأحوالنوا األوىل،
فوجدت العجب من تزوير التاريخ والكذب عىل األحياء واألموات .اعم بعضهم
أن علامء األاهر الذوا بالتقيوة عنود جمويء نوابليون بونوابرت ومل يوؤدوا واجوبهم
الوطني .ورضبت ك ًّفا عىل كف حذه الصفاقة الغريبة !...
إن جثث العلامء املتلمني بعثورت حوول القلعوة وهوم يقواومون الفرنتويني،
أحود األاهوريني
ورضب األاهر باملدافع ،ودخله اجليش الفرنيس بخيلوه ،وقتول
ُ
القائد «كليرب» ،وانتقم الفرنتيون منه فقتلوه رش قتلة .فكيف يطوا ذلو كلوه،
َ
ويذكر أن النتوة املعلامت هن الالئي قاومن الفرنتيني؟
قبح اهلل من مؤلف كذوب  ...ولكن التهجم عىل اإلسالم هدف يشرتك فيوه
عمدا ،لينالوا من اإلسالم نفته ،ولتعيش األمة بال عقيدة،
الرعاع وبعض الرؤساء ً
ولتجد الصهيونية الطريق أمامها مفتو ًحا إىل ما تريد.
وإىل القارئ هذا الشاهد اآلخر من شواهد تزوير التاريخ واحلملة عىل اإلسوالم
وعلامئه:
كتب التيد صال جاهني شيئًا من الشعر العامي عن مرص وتارخيهوا الطويول
جاءت فيه هذه الكلامت:
زحف الفرنسيس وزحفت رريلهم جقاسيس
غايصني لقاعهوا وعارفني باعهوا من باريوس
وإيش يفمول القاع رصري الرياع  ...يف القمة؟
وإيش تفمول الفموة فوي الربنيطوة يا أئموة؟
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الفموة ما اتكلمت (!!) وتن صقهتا حرييس!
غري مورة لام الريوقليس رال :نوقروا الفقانيس!
طريفوا .وال يدخوول لنوا فوي ذمووة
وده بفوور ً
ا ّطموون الغوورب أن فووي بلدنووا نوواس رموة
واهنوش يا ديوب فينوا وارضوي بمنتهوى اهلمة
عوىل اسووم مصوور
وأنا أعتذر أواًل عن تدوين هذه التعابري التوقية يف صحيفة حمرتمة ،ال جيووا أن
تنرش عىل بغام العامة ،ولكني مضطر لتفنيد ما حوت من إف ختيس عىل تواريخ
اجلهاد العلمي ألمتنا ...
يرا هذا الكاتب أن علامء األاهر قابلوا الغزو الفرنيس ملرص بصوت حمبووس،
ومهة مشلولة ،وأ م ما حتركوا حمتجني إال عندما أنار الفرنتيون القاهرةو ألن إبقاء
املصابيح كفر ،وإشاعة الظالم بالليل هو ما يعمل له علامء الدين «الرمم» !!!...
ولتت أستغرب من منكر هلل أن يفرتي عىل خلقه! ولكن االفرتاء يوم يعلن عىل
أنه علم ،وعهد الناس قريب باحلقيقة ،فإن األمر يتتدعي الكي ال التكذيب املعتاد
...
ولقد علم الغرب والرشق أن احلملوة الفرنتوية لوام وطئوت أرض مرصو قواد
شوربا يف هوذا الووطن
شوربا
اإلسالم  -وحده  -حركة املقاومة ،وقاتل الفرنتيني
ً
ً
املحروب ،وأن علامء الدين كانوا قادة هذه املقاومة الباسلة ووقودها املتوه .

ولام انتفضت القاهرة ضد الغزاة ،وكان اجلامع األاهر مصدر الثورة اقتحموت
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اخليل الفرنتية حرمه ،ويقول اجلربيت« :إ م تفرقوا بصحنه ومقصورته ،وربطووا
خيوحم بقبلته ،ودشتوا املصواحف والكتوب عوىل األرض ،وبوأرجلهم ونعواحم
داسوها وأحدثوا فيه  -أي بالوا داخله  -ورشبوا الرشاب  -أي اخلمر  -وكرسووا
األواين وألقوها بجوانبه».
وحيكي التاريخ العدل الصدوق أن الشيخ الشهيد سليامن احللبي كان  -قبل أن
يقتل بأشنع الطرق  -رابط اجلأش ،ورص يف التحقيق الذي أجري معه أنوه قتول
اجلنرال «كليرب» يف سبيل اهلل ،وكان ينظر إىل من حوله «بعني رفيعة».
ولقد قبض الفرنتيون عىل الشيخ أمحد اجلوسقي ،والشويخ أمحود الرشوقاوي،
والشيخ عبد اهلل الشرباوي ،والشيخ يوسف املصويلحي ،وعوروهم مون ثيواهبم،
وصعدوا هبم إىل القلعة ،فتجنوهم إىل الصبا  ،ثم أنزلووهم وقتلووهم بالبنوادق
وألقوهم من التور خلف القلعة ،ومل تعرف حوم قبوور .هكوذا يوذكر اجلوربيت يف
تارخيه ،وجييء رجل شيوعي وغد ليقول يف علامء األاهر كلهم:
وأنا لق «نابليقن» لكنت عدمتهم تقتيل
موا دموت أرودر أسيوح دمهوم يف النيول
وأخلووع ذرقهنووم وأبيون أهنوا تضوليل
عىل اسم مرص
أهكذا يكون تزوير الوقائع ،وتشييع شهداء املقاومة الرشيفة؟ ولِ َم هذا كله؟
لنثبت بطريق اخلداع والكذب أن الدين «أفيون الشوعوب» ،موع أن كول يشء
يرصخ هنا بأنه حمرر الشعوب ونافخ نارها ومعيل منارها؟
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أخريا للقصة التمجة ،قصة أن علامء اإلسالم قاوموا تعليق املصوابيح
ونجيء ً

عىل البيوتو ألن الظلمة طاعة ،والضوء معصية! كام يذكر رجال األهرام األغر.

إنه أضاف هبذه القضية منقبة لنابليون مل تعرف له .أمل يكتشوف أنوه جواء مون
فرنتا بجيشه كي ينري القاهرة؟!
صغارا .أمل يقف علامؤه ضود إنوارة
واهتم اإلسالم بمثلبة مل يوردها أشد أعدائه
ً

الشوارع واحلارات؟!

وقصة تكليف األهايل بإنارة الطريق أمام بيوهتم أوردها اجلربيت ،وذكور حوحوا
بعض وقائع التلب والنهب التي تبعتها.
عتكريا ليحكم الغزاة وثاق القاهرة
إجراء
ورأينا أن هذا الترصف الفرنيس كان
ً
ًّ
اجلريح ،وتشتد قبضتهم عليها ،حتى ال يتتخفي القناصوة والفودائيون يف جونح
الليل.
لكن سدنة القومية العربية الذين يقودون صحافتنا املعارصة ،يريودون تشوويه
كل يشء لتحقيق مآرهبم ،وفرض مبادئهم.
وباسم القومية العربية ،حيارب البيان العر الرصيح ،ويوتم التمهيود للعاميوة
احابطة.
وباسم القومية العربية ،ينقم العرب عىل أضوأ اسم يف تارخيهم ،وأرشف إنتان
مشى عىل الثرا يف األولني واآلخرين  ...ينقمون عىل حممد بن عبد اهلل وينالون من
رسالته!
إن هؤالء الناس  -بداهة  -ليتوا متلمني .فهل هوم عورب كوام يوصوفون أو
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يتصفون؟
كال .إن هؤالء  -سواء كانوا أجراء أو علصوني  -أفضول إلّائيول مون كول
أسلحة الدنيا التي ترد إليها»(.)23

***

(« )23قذائق احلق» (ص.)12 - 11 :
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دعاة فتانون
يضيق الشيخ يف ميدان الدعوة بمن سوامهم «الودعاة الفتوانني» يعنوي :الوذين
يفتنون الناس عن دين اهلل .وقال النبي صصص ملعاذ حني طول بالناس ،وهو يوؤمهم يف
الصالة« :أفتان أنت يا مفاذ؟» وكررها ثالثًا .فهؤالء الدعاة املنفرون أشد فتنة.
يعلم الشيخ أن أعداء اإلسالم يف هذا العرص أقوياء .ومع استمتاعهم بمقوادير
كبرية من العلم والدهاء ،ومع أ م أحراوا ضد اإلسالم انتصارات كبرية يف أكثور
من ميدان ،مع هذا كله يقول الشيخ :فلتت أخافهم عىل ديننا قدر ما أخواف عوىل
هذا الدين من متحدث جاهل ،أو منافق عليم اللتان ،أو سيايس يتخذ إحه هواه.
املتحدثون اجلهال حبقائق اإلسالم وحقائق العصر:
أما املتحدثون اجلهال ،فإن قصورهم فتح علينا أبواب رشور كثرية.
إن قصة «الغرانيق» مل خيرتعها مبرش كذوب ،وإنام روجها متحودث أمحوق مون
جلدتنا يتكلم بلغتنا.
وفرية «عشق الرسول لزينب» بنت جحش مل خيتلقها عدو كاشح ،وإنوام ألفهوا
متعامل من عندنا ،خفيف العقل واحلكم.
موضوعا ينهي عن
وقد اضطرب التلوك اإلسالمي يف بناء األّةو ألن حديثًا
ً
تعليم النتاء الكتابة ،وعن إسكا ن الغرف ،شاع بني الناس ...
وآفة بعض املتحدثني يف اإلسالم ،أ م يتتقبلون املرويوات التافهوة وأذهوا م
خالية أو فقرية من الوعي بتوجيهات القرآن الكريم ،وهو دستور اإلسالم األول.
وال جيوا لفقيه أن يتناول التنن الصحا  ،وهو جاهل بالقرآن نفته ،فكيف بام
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هو دون الصحيح من تل املرويات؟!
إن الصورة املكتملة واجلميلة لإلسالم تؤخذ من الكتاب والتنة ،الكتاب أواًل
ثم التنة بعد ذل .
والتنة أساسها ما تواتر ثم ما صح!! أما املرويات الضعيفة وموا أكثرهوا فلهوا
شأن آخر ،يعرفه الراسخون يف العلم.
وقد وقع يف يودي كتواب يوواع يف بعوض العواصوم اإلسوالمية ،ويتوأثر بوه
الكثريون ،وجدت عىل غرفه ثالثة أسامء «لعلامء» حم مناصوب مهموة .وطالعوت
الكتاب فاستغربت ما حوا من صور رديئة لإلسالم وتعاليمه يف قضية اجتامعيوة
كبرية الشأن.
هل صحيح أن البيت املتلم سجن ،وأن الزوجة داخله متهمة إىل األبود ،وأن
أنواع احليطة تتخذ ملنعها من اإلثم؟
كذل يقول الكتاب .فقد جاء به حتت عنوان« :نظام سليم حلياة املرأة يتجىل يف
احلجاب» هذه العبارات:
«قال عيل ررر :أال تتتحون؟! أال تغارون؟ يرتك أحودكم امرأتوه ختورج بوني
الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها!! وكان الصحابة تررر يتدون النوافذ وثقوب
اجلدرانو لئال تطلع منها النتاء عىل الرجال أو الرجال عوىل النتواء (!) ،وقود رأا
معاذ بن جبل اوجته تطلع يف كوة فرضهبا ،وأقره النبي صصص .وكان عيل ررر يقول:
اكفف أبصارهن باحلجاب (!) فإن شدة احلجاب عليهن خري من االرتياب  ...فإن
استطعت أال يعرفن غريك فافعل! فاحلجاب حتون حصوني للمورأة يمنوع عنهوا
الشكوك واألوهام ،ولزومها بيتها خري وأسلم عاقبة .»...
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نقول :هذا الكالم كله هراء ،وال تصح نتبته ال إىل رسول اهلل وال إىل أصوحابه.
واملرويات التي يعتمد عليها هذا الكتاب ظاهرة املخالفة لام تواتر من خروج النتاء
إىل املتجد النبوي من الفجر إىل العشاء ،يرين الرجال ويراهن الرجال ،ولكن موع
غض البرص كام أمر اهلل ورسوله .إن اإلسالم مل يأمر بعدم النظر ،وإنوام أمور بغوض
البرص.
وقد تصورت املرشفني عىل هذا الكتاب يف مواقف تتتحق الدراسة .لقود روا
البخاري أن صحابية أحبت أن تكون مع املجاهدين يف البحر ،تركب األسوطول،
وتقاتل يف سبيل اهلل ،وطلبت من الرسول أن يدعو اهلل حا بذل  ،فأجاهبا وطمأ وا
وبرشها ...
حارضا لقال حا :ما لو يوا امورأة وهوذا العمول؟ وموا
لو كان مؤلف الكتاب
ً

أمرا ال حتتنينه؟ امكثي يف بيت وال تكوين من العصاة!
َتك ُّلف
ً

وتصورت أن املؤلف مع بنت شعيب( ،)24وهي تقول ألبيها يف شوأن موسوى:

َ َُ َ َ
َ َ َ
ت ٱس َتجرهُ إ ُن َرِخ َ
{قَالَت إِحدى ى ما ٰٓ
ري َم ِن ٱستجر
يأبَ ِ
ِ وِ

َ

َ ُ

ٱلقو ُّ
 ُ ٱۡلمِني} [القصوص:
ِ

 ،]26أنه سيرضهبا عىل فمها ويقول حا :اخريس ما أدراك أنه قوي؟ لعلو نظورت

إليه وفكرت فيه يا .)25(...
إن هذا النوع من الدعاة هو الوذي يوربر األوضواع اجلوائرة ،ويتوند األنظموة
( )24ال يوجد دليل عىل أن البنتني اللتني كانتا عند ماء مودين وسوقى حوام موسوى سسس :مهوا ابنتوا
شعيب سسس ،إذ التياق القرآين يدل عىل أن شعيبًا كان قبل موسى .ولو كان هذا الشيخ الكبوري
شعيبًا الرسول ما أهبمه القرآن ،ومل يكن الئ ًقا أن يدع النواس ابنتوي نبويهم ورسووحم دون أن
يقدم حام أحد عو ًنا .ربام كان الرجل اسمه شعيب ،ولكنه ليس النبي.
(« )25علل وأدوية» (ص.)161 - 151 :
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املنحرفة بفتاواه التي يضعها يف غري موضعها ،وهو الذي يشيع الثقافوة الردئيوة يف
األمة التي جعلت الامركتيني يقولون :إن الدين أفيون الشعوب!
إن الظلوم الطاغية يقبض عىل امام احلكم بالقوة أو باحليلة ،فيقوول هوؤالء يف

ُ ُ
ُ َ َ ََ ُٓ ََ ُ
ُ
َ
ٱلل ُ ُم َمىل ََِ ٱل ُ
كُِ ٱل ُملكَ م ُِمكن
ت
و
ء
ا
ش
ت
ن
م
َ
ل
م
ٱل
ِت
ؤ
ت
َ
ل
م
تتويغ وجوده{ :ق ِل
ِ
ِ
ِ
ََ ٓ
تشا ُء} [آل عمران.]26 :

أما أن املنصب أمانة ومتئولية ،وجيب أن يتم باالختيار احلر والبيعوة والرضوا،
فال يذكر يف هذا املقام.
ّا أو عالنية ،بمقتىض امتيااات منحوت لوه
ومن انتهب ثروة ضخمة أخذها ًّ

مجيعا ،فال يقول أحد له :من أين ل هوذا؟ بول يقولوون:
أو ألّته دون خلق اهلل ً

َ ََ ٓ
ُ َ َ َ ُ
َ
َ َ ُّ
ٱَّللِ يُؤتِيهِ َمن ي َ َشا ٓ ُء َو ُ ُ
ٱَّلل َوىس ٌِأ َعل ٞ
{إِن ٱلفيل بِي ِد
ِيم َ 35يتص ب ِ َرَحتِهِۦ مكن يشكا ُء ۗ
ۗ
َ ُُ ُ َ
ٱَّلل ذو ٱلفي ِل ٱل َع ِظي ِم} [آل عمران.]12 ،13 :
و

وقد ينشدون هنا قول الشاعر:

ملوووو امللوووووك إذا وهووووب ال تتووووألن عوووون التووووبب
اهلل يعطوووووي مووووون يشوووووا ء فقوووف عوووىل حووود األدب!
هؤالء الدعاة يقولون للشعوب :إن التلطان ظول اهلل يف أرضوه ،إن عودل فلوه
األجر ،وعليكم الشكر ،وإن ظلم فعليوه الووار ،وعلويكم الصورب .ويف احلوالتني
عليكم أن تتمعوا له وتطيعوا ،وإن فكرتم يف نصيحته ففي الرس ال يف اجلهر ،فإن
النصيحة عىل املأل فضيحة .وإياكم أن تكتبووا كتابًوا أو تنرشووا مقوااًل ،أو تلقووا
حمارضة ،تنتقدون هبا األوضاع العوج ،فإن هذه دعوة إىل فتنة ،والفتنوة أكورب مون
القتل ،فاحذروا أن خترسوا فيها رقابكم!
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وهم يقولون للتلطان :إن لو أن تتتشوري ،ولويس عليو أن تأخوذ بورأي
املشريين ،وإن كانوا مجهور األمة ،أو أكثرية أهل احلل والعقد ،فالشورا معلمة ال
ملزمة .فالتلطان هو الراعي املتئول عون رعيتوه ،وعليوه أن يترصوف كوام يشواء
بمقتىض متئوليته.
أما ما ورد عن أ بكر :إن رأيتموين عىل حق فأعينوين ،وإن رأيتموين عىل باطل
فتددوين .أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم ،فإن عصيته فال طاعة يل عليكم ...
وما جاء عن عمر  -يف قوله ملن قال له عىل املأل :اتق اهلل يا عمر  : -ال خري فيكم
إذا مل تقولوها ،وال خري فينا إذا مل نتمعها  ...وقوله :مون رأا مونكم يف اعوجا ًجوا
فليقومني ...
فكل هذا ينتى إذا ذكرت حقووق الشوعوب عوىل حكامهوا .ويقوول هوؤالء:
احذروا من الديمقراطية ووسائلها ،فإ ا من املنكرات .وربام كانت من الكفر!
هذه هي الثقافة الدينية التي يروجها هؤالء «الدعاة الفتانون» كام سامهم الشيخ،
دميموا أموام اإلنتوان
وهي ثقافة يقاومها ويندد هباو أل ا تعرض وجوه اإلسوالم ً
املعارص ،وتصد عن سبيل الدعوة إىل اهلل.
املنافق العليم اللسان:
وكام شن الشيخ غارته عىل املتنطعني املتزمتني من أهل العلم ،الوذين حيجورون
عىل النواس موا وسوع اهلل ،ويأخوذون النواس بأشود األقووال حر ًجوا يف القضوايا
االجتامعية التي هتم مجاهري الناس ،نجده كذل يشدد احلملة عىل كل «منافق عليم
اللتان» ممن يبيعون دينهم بعرض يتري من الدنيا .إ م هوؤالء العلوامء املنحلوون
الذين يرون املوبقات تقرتف فيصادقون أصحاهبا ،ويرون أحكام اإلسالم ميتة فال
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حياولون إحياءها ،ويرون أنصار احلق متتوحشني ضعافًا ،فال يؤنتون وحشتهم،
وال يدعمون جانبهم.
وما ظن بعامل دين يقف ليصفق مع املصفقني ،وهيتف باسم واحد من أولئ
الذين حييون عىل أنقاض اإلسالم ورفات املكافحني؟! إن هذا الصنف املنحل امللق
ال يصلح ليشء ،بل ما يصلح الدين إال بزواله.
والدعوة اإلسالمية منكوبة باملتزمتني البله واملتملقني اللئام.
إحتاسا هبذه احلقيقة :إن حاجة اإلسالم إىل الذكاء ال تقل
وال تزيدين األيام إال
ً
عن حاجته إىل اإلخالص ،أو بتعبري القدامى :ال بد من الفقه الواسع إىل جوار النية
اخلالصة.
لو كان األمر بيد املتزمتني لبقيت أسواق النخاسة يف أرجاء الدنيا تبيع األحرار
أبدا.
عىل أ م رقيق ،ولو كان األمر بيدهم ما فتحت مدرسة لتعليم البنات ً
أما حزب املنافق العليم اللتوان ،فهوو وراء فتواد املجتموع ،وجوور احلكوام،
وضياع اجلامهري(.)26

***

(« )26علل وأدوية» (ص.)166 :
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مرتكزات الفكر الدعوي عند الغزايل
يتتند الفكر الدعوي عند الغزايل إىل مرتكوزات أساسوية ،يلمتوها كول مون
حمارضا ،أو قرأه كاتبًا ومؤل ًفا.
سمعه ،خطيبًا أو
ً
أول هذه املرتكزات وأعظمها :القرآن الكريم:
فالقرآن الكريم هو مصدر الشيخ األول ،الذي يغرتف منه صباحه ومتاءه ،فال
أبدا ظالحوا ،ويقتطوف مون
يشبع وال يفرت .وهو جنته الدانية القطوف ،التي يتفيأ ً
مفرسا.
متدبرا ،وشار ًحا
تاليا
ثامرها .وهو الصاحب الدائم الذي يعايشه ً
ً
ً
ومن سمع الشيخ أو قرأ كتبه ومقاالته ،منذ فجر شبابه ،علم علم اليقني :مدا
حفاوته بالقرآن ،وتذوقه ألّار بيانه ،وتفهمه ألغوار معانيه ،وحتن استشوهاده
به ،ووجد له نظرات ووقفات مع اآليات والتور ،تدل عىل أنه ابن القرآن ح ًّقا.
وسنعود لبيان هذا يف فصل خاص به.
والسنة النريقية ا رشفة هي ا صدر الثاين للشيخ ،وهوي مرتكو ه بفود القور ن،
يقتبس من مشكاة النبوة ،وينهل من معوني الرسوالة .هبوا يوضوح معواين القورآن،
ويعمق مدلوالهتا ،ويفصل ما أمجله ،ويعطوي األمثلوة والصوور التطبيقيوة التوي
نظورا وعمواًل ،كوام قوال اهلل تعواىل لرسووله:
حفلت هبا التنة لرش القرآن وبيانه ً

ُ َ َ
َ ُ
ََ َ َٓ َ َ ي
َ ُ َ
ٱَّلِر َر ُتِ ُبَ ي َ
ني ل ُِلنا ِ َما ن ي ِز إِّل ِم َول َعل ُ م َي َتفك ُرون} [النحل.]22 :
{وأنزَلا إِّلَ
ِ

درسا للشيخ ،أو مقااًل أو بح ًثوا إال رأيتوه حيتون
وال نجد خطبة أو حمارضة أو ً
متتأنتوا هبوا .وهوذه
حمتجا هبا ،أو الضعاف
سياق األحاديث الصحا واحلتان ًّ
ً
كتبه أمامنا حافلة هبذه األحاديث.
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وسنرجع لتفصيل موقف الشيخ من التنة يف فصل متتقل.
ومرتك ه الثالث :التاريخ اإلنساين الفام ،واإلسالمي اخلوا

 ،ورمتوه السورية

النريقية ،فهي بداية تاريخ اإلسالم ،ونقطة انطالقه.
والشيخ قارئ جيود للتواريخ ،مودرك لوقائعوه احلاسومة ،وأحداثوه الكوربا،
ومراحله املتالحقة وبخاصوة التواريخ اإلسوالمي ،وأّار انتصوار أمتوه وتفووق
حضارته ،ثم تراجع هذه احلضارة ،وختلف األمة ومتزقها ،وغلبة أعودائها عليهوا،
وأسباب ذل .
والداعية املوفق هو الذي حيتن توظيف التاريخ ووقائعوه ومواقوف أبطالوه يف
خدمة دعوته ،وتبليغ رسالته .واألمة املوفقة هي التي تتتفيد مون التواريخو فهوو
وكثريا ما اسشتهد الشيخ بشعر أمري الشعراء أمحد
ذاكرهتا التي خيتزن فيها ماضيها.
ً

شوقي:

مثوول القوووم نتوووا تووارخيهم كلقوويط عووي يف احلووي انتتووابا
أو كمغلووووب عوووىل ذاكووورة يشتكي من صلة الاميض انقضابا
ومرتك ه الرابع :الثقافة الفاموة :الثقافة الدينية ،والثقافة اإلنتانية .فقود ختورج
الشيخ يف كلية أصول الودين ،وهوي كليوة الثقافوة اإلسوالمية املتنوعوة :التفتوري
واحلديث والعقيدة وامللل والنحل واملنطق والفلتوفة والتصووف وعلوم الونفس
متمكنا متفوقًا ،وأكد ذل بدراسته يف
أاهريا
والتاريخ وأصول الفقه .وكان الشيخ
ً
ًّ
ختصص الدعوة واإلرشاد ،ثم أضاف إىل ذلو قراءتوه اخلاصوة ،طووال حياتوه يف
عتلف حقول املعارف.
وإىل جوار هذه الثقافة الدينية واإلنتانية األصويلة نجود ثقافوة أدبيوة ولغويوة

الشيخ الغزايل كما عرفته

12

عميقة ،أساسها دراسة الشيخ األاهرية ،ثم قراءاته احلرة املتتمرة.
ومرتك ه اخلامس :القارع ،وفقهه ،عن طريق املعايشة واالطوالع ،سوواء كوان
واقع املتلمني أو واقع القوا املعاديوة حوم ،الواقوع املحويل «املرصوي» ،والواقوع
اإلقليمي «العر » ،والواقع اإلسالمي «واقع البالد اإلسوالمية» ،والواقوع الودويل
«خارج عامل اإلسالم».
هذا الواقع كتاب مفتو لدا الشيخ ،يقرأ سطوره وما بوني سوطوره ،ويتودبر
أحداثه ويتعلم منها ويعلم ،ويوظفها يف نرصة دعوته وحتقيق مقاصدها.
ال هيتم يف الواقع باجلانب الامدي أو احليس فيه ،مغفاًل اجلوانوب األخورا ،بول
اهتاممه  -مع ذل  -مركوا عىل ما وراء الامدي واحليس ،من األفكوار واألخوالق
والعقائد والتقاليد ،فهي التي تصنع اإلنتوان واملجتمعوات ،ومتيوز بعضوها عون
بعض.
موقف الغزايل من السلف والسلفية:
وهنا قد يتأل سائلون :موا موقوف الغوزايل مون التولف والفكورة التولفية،
وبخاصة أنه قد اشتب مع بعض دعاة التلف يف كثري مما كتبه يف التنني األخورية،
ووقف يف الصف املقابل حم يف أغلب ما يثريونه ،وجيعلونه من ركائز دعوهتم؟
والواقع أن الشيخ الغزايل  -مثل شيخه حتن البنا  -رجل سولفي ،فالتولفية
من خصائص الدعوة أو املدرسة التي آمن هبا ،وانتمى إليهوا ،ووظوف جهوده يف
نرصهتا .وقد قال حتن البنا يف وصف هذه املدرسة :إ ا دعوة سلفية  ...وطريقوة
سنية  ...وحقيقة صوفية  ...ومجاعة ثقافية  ...وهيئة سياسية  ...إلوخ ،وهوذا موا
يؤمن به مفكرنا الغزايل.
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ولقد كتب الشويخ يف وقوت مبكور  -أوائول اخلمتوينات  -كتابوه« :عقيودة
املتلم» ،فرجح فيه مذهب التلف ،وقاوم الرشك كلوه أكوربه وأصوغره ،وجليوه
وخصوصوا يف
وخفيه ،وانترص للتوحيد احلق ،وإن كان يف الكتاب نَ َفس أشعري،
ً
التقتيم والتبويب ،وهذا ال خيلو منه أاهري ،فاألاهر  -مثل :الزيتونة والقورويني
وديوبند «أاهر احند» وغريها من اجلامعات الدينيوة يف العوامل اإلسوالمي  -كلهوا
يوما ملن سألني عن األشاعرة :إن
أشعرية أو ماتريدية .وقد قلت يف أحد املؤمترات ً
األمة اإلسالمية ،منذ قرون  -يف مجلتها  -أشعرية!
فووام يضووري الشوويخ أن يتووأثر باألشووعري أو الامتريوودي ،أو حتووى باملعتزلووة ،أو
بالفالسفة! املهم أال يعبد نفته لطائفة منهم ،حتكم فكره ،وتتلبه حريته .فاملرجع
األعىل عنده القرآن والتنة.
وقد استفاد إمام التلفيني ابن تيمية وتلميوذه املحقوق ابون القويم مون توراث
املعتزلة ،واقتبتا منه ما كان ح ًّقا يف قضايا أفعال العباد ،واحلتن والقبح ،واحلكمة
والتعليل ،وذكر ابن القيم أن منهجه أن يأخذ احلق حيث وجوده موع أي طائفوة،
ويدع الباطل من أي طائفة ،وأن جيمع احلق كله بعضوه إىل بعوض ،ويكوون مون
جمموعه مقولته.
نقودا
عىل أن الغزايل نقد منه علم الكالم األشعري الذي يودرس يف األاهور ً
شديداو ألنه خاض يف متائل ميتافيزيقية ال طاقة للعقل البرشي هبا ،وال طائل من
ً
وراء بحثها ،مما يتصل بالذات والصفات ،وهل هي عوني الوذات أو غريهوا؟ أو ال
عني وال غري؟

الشيخ الغزايل كما عرفته

16

وهق يفضل أن يتم تفليم الفقائد عىل دعامتني:
األوىل :القرآن الكريم ،الذي خياطب الفطرة التليمة ،والعقل الرشيد ،ويلفت
النظر إىل الكون واإلنتان والتاريخ ،لتكون مرس ًحا للتفكر ،ويبتعود عون اإللغواا
والتعقيد .وهو يتفق هنا مع اإلمام ابن الوواير يف تورجيح «أسواليب القورآن عوىل
أساليب اليونان».
والثانيوة :العلم احلديث ،وما كشف من آيات اهلل يف كونه ،ومن بدائع صنع اهلل
يف خلقه :يف عامل األفالك ،ويف عامل اجلامدات ،ويف عامل النبات ،وعامل احليوان ،وعامل
اإلنتان .ويف العوامل كلها من الذرة إىل املجرة.
وبذل يلتقي كالم اهلل يف كتابه ،مع فعول اهلل يف كونوه ،وكالمهوا يودل عليوه،
وهيدي العقول والقلوب إليه.
الغزايل يؤمن بالتلفية التي كان عليهوا الصوحابة والتوابعون ،ف َْه ًموا متكواماًل

بمنزله وبمب ِّلغه ،وعمواًل بوام جواء بوه مون أحكوام،
حيا وصادقًا ِّ
لإلسالم ،وإيام ًنا ًّ

والتزاما بام هدا إليه من أخالق ،ودعوة إليوه عوىل بصورية ،وباحلكموة واملوعظوة
ً

احلتنة ،وجها ًدا يف سبيله بالنفس والامل واللتان.
يقول الشيخ ظظظ:
بقاعا من جزيرة العرب ،وحتيوا عوىل
«إن التلفية ليتت فرقة من الناس تتكن ً
نحو اجتامعي معني.
إننا نرفض هذا الفهم ونأبى االنتهاء إليه.
إن التلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخري القرون ،وتعمق والءهوا لكتواب
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اهلل وسنة رسوله ،وحتشد جهود املتلمني الامدية واألدبية إلعالء كلمة اهلل دون نظر
إىل عرق أو لون.
وفهمها لإلسالم وعملها له يرتفع إىل متتوا عموموه وخلووده و اوبوه موع
الفطرة وقيامه عىل العقل.
أناسا يفهمون التلفية عىل أ ا فقه أمحد بون حنبول ررر ،وهوذا
اششش وقد رأيت ً
خطأو ففقه أمحد أحد اخلطووط الفكريوة يف الثقافوة اإلسوالمية التوي تتوع أئموة
األمصار وغريهم مهام كثروا.
ناسا يفهمون التلفية عىل أ وا مدرسوة الونص ،وهوذا خطوأو فوإن
اششش ورأيت ً
مدرسة الرأي كمدرسة األثر يف أخذها من اإلسالم واعتامدها عليه.
أخريا بأهل احلديث ،وسيطرت علويهم أفكوار
وقد كان من هؤالء من تتموا ً

قارصة يف فهم األخبار املروية ،وأحدثوا يف احلرم فتنة منكورة.

حكرا عىل طائفة بعينها من املتولمني ،بول إنوه مصودر
واحلديث النبوي ليس ً

رئييس للفقه املذهبي كله.

ناسا تغلب عليهم البداوة أو البدائية ،يكرهون املكتشفات العلميوة
اششش ورأيت ً
احلديثة ،وال حيتنون االنتفاع هبا يف دعوم الرسوالة اإلسوالمية ومحايوة تعاليمهوا.
يرفضون احلديث يف التليفزيون مثاًلو ألن ظهوور الصوورة عوىل الشاشوة حورام!
ويتناولون املقررات الفلكية واجلغرافيوة وغريهوا بواحزء واإلنكوار!! وهوؤالء يف
احلقيقة ال سلف وال خلف ،وأدمغتهم حتتاج إىل تشكيل جديد!
ناسا يتبعون األعنت األعنت ،واألغل األغل  ،من كل رأي قيول،
اششش ورأيت ً
فام يفتون الناس إال بام يشق عليهم ،وينغص معايشهم ،ويؤخر مترية املوؤمنني يف
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الدنيا ،ويأوي هبم إىل كهوفها املظلمة!
أيضا ال سلف وال خلف ،إ م أناس يف انتتاهبم إىل علوم الدين نظور،
وهؤالء ً
وأغلبهم معتل الضمري والتفكري.
ناسا يتبعون إلغاء الرقيق بعيون كئيبوة! قلوت حوم :أال تعرفوون أن
اششش ورأيت ً
هؤالء العبيد هم أحرار أوالد أحرار ،اختطفتهم عصابات النخاسة من أقطوارهم،
خدما ،وهم يف احلقيقة سادة؟
وباعتهم كفرانًا وعدوانًا ليكونوا لكم ً
ما التلفية التي تقر هذا البالء؟ وما هؤالء العلامء الذين ضاقوا بتياسوة امللو
فيصل يف حتريرهم ،وإلغاء بيعهم ورشائهم؟ إن الرجل الشهيد أوىل باهلل منهم.
ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ََ ُ ْ َ
ِيكن يُ ىتِلكونكم َوَل
يل ٱَّللِ ٱَّل
اششش ورأيت ً
ناسا يقولون :إن آية {وقىتِلكوا ِِف سكب ِ ِ
ْ
َ
تع َت ُد ٓوا} [البقرة ]111 :مرحلية ،فإذا أمكنتنا اليد ،مل نبق عىل أحد من الكافرين!

ُ

قلت :ما هذه سلفية ،هذا فكر قطاع طرق ال أصحاب دعوة رشيفوة حصويفة،
يؤمنون عىل تدريس اإلسالم جلامعة مون التالموذة ،بَ ْلوه أن يقودموا يف
وأولئ ال َ
املحافل الدولية واملجامع الدولية.
واجتامعيوا
أخالقيوا
حضواريا ،ومضوطرب
إن العامل اإلسالمي اآلن متخلوف
ًّ
ًّ
ًّ

وسياسيا ،وبينه وبني األمم القائدة الصاعدة أمد بعيد.
ًّ

ظاهرا من احلياة الدنيا ،وتفتقر إىل جيل من البرش يذكرها باهلل
هذه األمم تعلم
ً

ولقائه.

واإلسالم وحده هو الامل حذه احلقائق احادية ،ولكي تؤدي أمته رسالتها جيب
عليها أمران:
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األول :أن تطوي متافة التخلف احلضاري ،واالضطراب اإلنتاين الذي يشينها
وال يزينها.

َ َ
َ
والثاين :أن تتقدم برشف وكياسة لتقول للنواس كلهومٰٓ { :
يأ ُّي َ كا ٱَلُكا ُ قكد
َ َٓ ُ ُ َى  ٞي ُ ي ُ ََ َ َٓ َ ُ
كم نُ ل
ورا ُّمب ِ لينا} [النتاء.]112 :
جاءكم برهن مِن رمِكم وأنزَلا إ ِّل

ولكي ننجح يف عملنا جيب أن نقتفي آثار سلفنا.
والتلفية هنا عنوان كبري حلقيقة كبرية ،أساسها العقل احلر املكتشف الدءوب.
إن هذا العقل عندما رغب عن «البحث يف الذات العليا وحقيقة الصفات» كان
حيرتم نفته عندما توقف  ...والعلم املعارص نجح أيام نجا عندما بحث يف الوامدة
التي بني يديه ،ومل يبحث يف رهبا  -سبحانه  -فأنى لوه البحوث فويام ال يملو وال
يقدر؟
من أجل ذل نرفض النظريات الكالمية ،ونقبول املوذاهب الفقهيوة ،ونضوع
الشبكة القانونية التي يتطلبها انتقال احلياة من طور إىل طور.
من أجل ذل

ش للتقدم العلمي ونطوعه لنرصة مبادئنا ومثلنا.

ومن أجل ذل نرا رضورة إااحة البُ ْله وذوي العقد النفتية من قيادة الفكور

الديني ،فإ م غشاوات عىل البصائر ،وحجب عىل الضامئر.

إننا حمتاجون إىل فقهاء يتتطيعون النظر يف سياسة الامل واحلكم ،ويرفضون أن
يتبقهم اإلحلاد إىل اجتذاب الشعوب الفقرية يف هذه امليادين اخلطرية ،وحمتواجون
إىل فقهاء هييمنون عىل شئون الرتبية واإلعالم برحابة اإلسالم وبشاشته ال بالتزمت
والتكلف.
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إن الفقه اإلسالمي كام قدمه سلفنا حضارة معجزة ،أما الفقوه اإلسوالمي كوام
يقدمه البعض اآلن فهو يميت وال حييي»( .)27اهو.

***

( )27انظر« :دستور الوحدة الثقافية» (ص ،)122 - 121 :ط .دار األنصار بالقاهرة.
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خصائص الداعية ومؤهالته عند الغزايل
كبريا ،وال يكوون
ليس كل إنتان يصلح ألن يكون داعية ،فقد يكون املرء عاملًا ً

داعية كذل  .فالداعية له مؤهالت أو خصائص قد ال تتووافر لغوريه مون العلوامء
الباحثني «األكواديميني» .والودعاة متفواوتون يف حظهوم مون هوذه اخلصوائص،
وللشيخ الغزايل من هذه اخلصائص القد املعيل.
 - 1العقل العلمي املبصر:
وأول هذه األدوات املطلوبة :العقل الواعي البصري ،الوذي يتوتطيع أن يودعو

ُ
ريا َري ِ ل
وِت َرِخ ل
باحلكمةَ { ،و َمن يُؤ َ ٱۡل ِك َم َ َف َقد أ َ
ريا} [البقرة ،]261 :فقد قال تعواىل:
ِ
َ
ُ
َ َ َ َ
َي َ
ُ َى َ
َ َ َ َ َ ُ
َ أح َس ُ
كٱلَّت ِ َ
كن}
{ٱدُ إِى سبِي ِل رمَِ بِٱۡل ِكمك ِ وٱلموعِظك ِ ٱۡلسكن َِ ودىكدِل م ب ِ ِ

[النحل.]125 :
ُ

وهذا العقل هو الذي يمكن صاحبه من الدعوة عىل بصرية كوام أمور اهلل تعواىل:
َ

ْ َ

ََ

ََ۠

ُ

ُ
ٓ بَ ِص َ
ٱَّللِ ى
{قل َهى ِذه ِۦ َسب ِ ِ ٓ
ري ٍّة أنا َو َم ِن ٱت َب َع َِّن} [يوسف.]119 :
يِل أد ُع ٓوا إِى

هذا العقل هو الذي يتتطيع أن يوظف ما يقرؤه يف خدمة الودعوة التوي يوؤمن
هبا ،سواء كانت قراءة يف الدين ،أم قراءة يف األدب ،أم قراءة يف العلم.
وهذا العقل هو الذي يتتطيع أن يوظف التاريخ ،ويوظوف الواقوع ،ويوظوف
الثقافة كلها ،يف سبيل الدعوة والرسالة.
وقد أويت الشيخ هذا العقل البصري الناقد ،الذي يرفض التقليد األعمى ،سوواء
تقليدا للرشق القديم أم للغرب اجلديد ،وال يلقي امامه ألحد ليقوده كام يشاء
كان
ً
دون أن يدري إىل أي وجه هو ذاهب ،بل هو عقل حر متفتح ،يقبل موا يقبول مون
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األفكار ،ويدع ما يدع منها ،وفق ما يلو له من األدلة والرباهني ،وما يرجوع إليوه
من القيم واملوااين ،وال هتوله األسامء وال األلقاب ،بل هو بحاثة عن احلوق حيوثام
كان ،ومع أي كان.
كثريا من املتاعوب
وربام كان هذا العقل الناقد الثائر هو الذي جلب عىل الشيخ ً

يف رفضه آلراء وأقوال يقدسها بعض الناس ،ويضفون عليها ما يشبه العصمة ،ويف
نقده احلاد لبعض األفكار التي يراها ضارة بدعوة اإلسالم ،سواء من داخل التاحة
اإلسالمية أم من خارجها.
رشعا وال عقاًل وال عرفًا :أن يطالب الشيخ بأن يتناال
ومن العبث الذي ال يقبل ً
عن عقله لعقل غريه ،وأن يدع ما يقتنع به من أجل اقتناع فالن وعالن ،وأن يرتك
اجتهاده ليعمل باجتهاد اآلخرين ،فهذا ما ال يتيغه العقل ،وال جييزه الدين.
قيمة العقل يف الدين:
يف بواكري ما كتب الشيخ :يف «اإلسالم واألوضاع االقتصادية» نقورأ مون هوذه
الفقرة حتت عنوان «قيمة العقل يف الدين»:
«إن حدة الذكاء ويقظة الفكر واستنارة الورأي عنوارص ال بود منهوا يف تكووين
اإليامن الصحيح .فإن اإليامن معرفة بلغت حد اليقني وانتفت معها الريبة ،وحيوث
ال يوجد اإلدراك الواضح ،والفهم الناض  ،يصبح اليقني غري ذي موضوع!!
وال حيتب أحد أننا بذل نظلم البلهاء ،أو نغمط احلمقى حقهم  -إن صحت
حم حقوق  -بل إننا نتتوحي هذا احلكوم مون نصووص القورآن الكوريم نفتوه.
فالعقول الذكية وحدها هي التي تتتطيع اخرتاق أّار الكون ومعرفة آيات اهلل يف

ُ َ َ َ َ
ُ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ى
ِ
شتى األمكنة واألامنة{ :إِن ِِف رِخلك ِق ٱلسك ى ى ِ وٱۡلۡرض وٱرِخت ِ ِ
كل وٱَل كارِ
كف ٱّل ِ
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يُ

َ

َ
َ
ْ
ب} [آل عمران.]111 :
ٓأَليىت ِۡلو ِي ٱۡللبى ِ

والعقول الذكية وحدها هي التي متيز احلق من الباطل ،وتعرف حقائق الووحي

ُي َ
ََ َ َ َُ َُ َٓ ُ َ َ َ
ٱۡل ُّ
كَ َ
كق
نز إِّلكَ مِكن ر ِم
من نزغات احوا وتلفيق الضالل{ :أفمن يعلم أنما أ ِ
َر َمن ُه َو أَع َ ٰٓ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ
ب} [الرعد.]11 :
م إِنما يتذرر أولوا ٱۡللبى ِ

والعقول الذكية وحدها هي التي تتوتفيد مون عورب الواميض ،وتنتفوع بتواريخ
اإلنتانية الطويل ،وقصص األبطال أو األنذال ،من املصولحني أو مون املفتودين:
ََ

َ َ

َ

يُ

َ

َ
َ
َْ ٞ
ب} [يوسف.]111 :
{لقد َكن ِِف قص ِص ِم عِۡب ِۡلو ِي ٱۡللبى ِ

وال تكون احلكموة يف معاجلوة األموور ،والدقوة يف احلكوم عوىل األشوخاص،
واملتائل ،والبرص باملقدمات والنتائ  ،إال ألصحاب العقول الواسوعة واملواهوب

ُ
ُ ُ
ريا َري ِ ل
وِت َرِخ ل
الرائعة{ :يُؤِت ٱۡل ِك َم َ َمن ي َ َشا ٓ ُء َو َمن يُؤ َ ٱۡل ِك َم َ َف َقد أ َ
رياۗ َو َما يَكذر ُر
ِ
ِ
إ َُلٓ أ ُ ْولُوا ْ ٱۡلَل َ
ى
ب} [البقرة.]261 :
ب
ِ
ِ

هينوا.
أمورا ً
وتربية العقول ،وإذكاء املواهب ،وتفتيق امللكات اإلنتانية ،ليتت ً

فمراحل التعليم يف املدرسوة ،ومراحول التجريوب يف احليواة ،واسوترياد األفكوار
البعيدة ،وضم ما ال نعرف إىل ما نعرف ،والنظر يف اجلديد نظرة تطلف وإيالف ،ال
مجيعوا
نظرة مجود واعتتاف ،والتطويف يف آفاق العوامل الامدية واألدبيوة  -هوذه ً
وسائل لرتقية العقل اإلنتاين ،ثم هي بعد وسائل العقل التليم ملعرفة اهلل ،وحتن
اإليامن به واإلفادة من دينه»(.)28

(« )28اإلسالم واألوضاع االقتصادية» (ص.)116 ،115 :
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عقل يرد على الشبهات:
هذا العقل البصري هو الذي اسوتطاع بوه الغوزايل أن يفنود الشوبهات ،ويودفع
املفرتيات ،التي يثريها أعداء اإلسالم ،عىل اخوتالف مللهوم ونحلهوم ،وخصووم
الفكر اإلسالمي عىل اختالف توجهاهتم.
شوبها عوىل العقيودة اإلسوالمية مون
هبذا العقل رد الشيخ عىل الوذين أثواروا
ً
شبها عىل الرشيعة اإلسالمية مون العلامنيوني
الشيوعيني واملنصرين ،والذين أثاروا ً
شبها عىل احلضارة اإلسالمية من املتترشوقني والكتواب
واملتغربني ،والذين أثاروا ً
الغربيني.
أكتب هذه التطور وبني يدي كتاب قديم للشيخ ظهر منذ أكثر من ربع قورن،
هو كتاب« :قذائف احلق» يف طبعته الرابعة ،التي قدم حا األخ «عبد اهلل العقيل».
ويف هذا الكتاب ناقش الشيخ بعقله البصري طوائف شتى ،وكر عوىل شوبهاهتم
شبهة شبهة بحج اإلسالم وبراهني القرآن.
الرد على أباطيل العهد القديم:
ناقش الشيخ اليهود وما ذكروه عن اخلالق جل شأنه يف أسفار «العهد القديم»،
وكيف وصفوا اهلل سبحانه بالعجز بعود أن خلوق الكوون يف سوتة أيوام ،فتعوب،
واسرتا يف اليوم التابع ،وهو يوم التبت ،وحذا حيرم اليهود العمول والكود يف
هذا اليوم .حتى جاء يف التوراة :أن موسى سسس أمر بأن يقتل رمجًا أحود احلطوابني
الذين أبوا إال الكد يف هذا اليوم!

ُ َ
َ َ
والقرآن الكريم يقولَ { :ولَ َقد َرِخلَق َنا ُ
ِكت ِ أيُكاع
ٱلس َ ى َ ى ِ َوٱۡلۡرض َو َما بَي َن ُ َما ِِف س
ُّ ُ
َو َما َم ُس َنا مِن لغوب} [ق.]39 :
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ثم تبع هذا احلديث عن عجز اهلل تعاىل حديث آخر عن جهله! فقد كان الورب
اإلله يتمشى يف اجلنة عند هبوب ريح النهار ،فتومع آدم واوجوه صووت الورب،
فاختبآ منه .فنادا الرب آدم :أين أنت؟ فقوال :سومعت صووت  ،فخشويت ألين
عريان ،فاختبأت! فقال :من أعلم أن عريان؟ هل أكلت من الشجرة ...؟
َََ َ َ َ
َّس َن َو َنعلَ ُم َما تُ َوسكو ُ بكهِۦ َنف ُس ُ
ٱۡل َ ى
كه وۥ
ِ ِ
أين هذا مما ذكره القرآن{ :ولقد رِخلقنا ِ
َ َ
َ
َوَن ُن أق َر ُب إِّلهِ مِن َحب ِل ٱل َورِي ِد} [ق.]16 :

وتبع هذا اجلهل حزن وقلق غريب .فإن الرب اإلله ،يبدو وكأن ملكوه أصوبح
مهد ًدا هبذا التمرد اآلدميو فقود ارتكوب آدم اجلريموة األوىل وأكول مون شوجرة
املعرفة ،وارتفع هبذه املعصية إىل مصاف اآلحة ،فقد غدا يدرك اخلري والرش .وكوان
حريصا عىل بقائه جاهاًل هبا.
الرب عندما خلقه
ً
ومن يدري ،فقد يزداد عصويانه ومتورده ،ويأكول مون شوجرة اخللود ،ويظفور
باخللود« ،فحزن الرب أنه عمل اإلنتان يف األرض ،وتأسف يف قلبه».
هذا ما يقوله سوفر التكووين مون التووراة احلاليوة ،والوذي يوؤمن هبوا اليهوود
مجيعا .يقول الشيخ« :إن اإلله يف هذه التياقات الصبيانية كائن قوارص،
والنصارا ً
متقلب ،ضعيف .وما أش يف أن مؤلف هذه التطور كان سجني تصورات وثنية
عن حقيقة األلوهية وما ينبغي حا .وأول ما نتتبعده حني نقرأ هوذه العبوارات أن
وحيا أو شبه وحي»(.)29
تكون ً
وما قالته التوراة عن «اهلل» جل جالله ،قالت أسوأ منوه وأدهوى عون أنبيواء اهلل

(« )29قذائف احلق» (ص.)25 - 21 :
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ورسله! فنتبت إليهم من الزنى والتكر والفجور واستباحة الدماء ما خيجل املرء
أن يصف به إال التفلة املجرمني من الناس.
وقد ساق الشيخ أمثلة لذل واستنكرها :نو التكري وأّتوه ،لووط الوزاين،
إبراهيم الديوث ،يعقوب املحتال!
إن مبدأ «الغاية تربر الوسيلة» ليس الوذي قورره «ميكوافيليل» كوام يقوال ،بول
التوراة(.)30
الرد على تثليث النصارى:
وهبذا العقل املبرص ناقش الشيخ النصارا يف عقيدة «التثليث» ،وبوني منافاهتوا
واحودا ،كاسوتحالة كوون الواحود
لعقيدة التوحيد ،كام بني استحالة كون الثالثوة
ً
ثالثة!
وهبذا العقل أوضح هتافت األساس العقيل والديني لعقيدة الصولب والفوداء.
يقول الشيخ:
«إن املتيحيني يقولون :إن اهلل «االبن» ُصلِب! لكنهم يقولون كذل  :إن األب
مجيعا يشء واحد!
هو االبن ،ومها  -والرو املقدس ً -
إن كان األمر كذل فالقاتول هوو املقتوول! وذاك ّ موا قالوه أحود الفرنجوة
املفكرين« :خالصة املتيحية :أن اهلل قتل اهلل إلرضاء اهلل!!»(.)31

( )30نفته (ص.)31 - 26 :
( )31نفته (ص.)23 :
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الرد على اإلحلاد الشيوعي:
وهبذا العقل رد الشيخ عىل أباطيل املالحدة الشيوعيني ،الذين ينكرون وجوود
اخلالق سبحانه.
دار هذا احلوار بني الشيخ وواحد منهم ننقل منه هذه التطور:
«قال امللحد :إذا كان اهلل قد خلق العامل ،فمن خلق اهلل؟
قلت له :كأن هبذا التؤال أو هبذا االعرتاض تؤكد أنوه ال بود لكول يشء مون
خالق!!
قال امللحد :ال ُتلقني يف متاهات ،أجب عن سؤايل.
قلت له :ال لف وال دوران .إن ترا أن العامل ليس له خالق ،أي أن وجوده من
ذاته دون حاجة إىل موجد ،فلامذا تقبل القول بأن هذا العامل موجوود مون ذاتوه أااًل
وتتتغرب من أهل الدين أن يقولوا :إن اهلل الذي خلق العامل ليس لوجوده أول؟
إ ا قضية واحدة ،فلامذا تصدق نفتو حوني تقررهوا وتكوذب غوريك حوني
يقررها؟ وإذا كنت ترا أن إحًا ليس له خالق خرافة ،فعامل لويس لوه خوالق خرافوة
كذل  ،وفق املنطق الذي تتري عليه !!...
قال :إننا نعيش يف هذا العامل ونحس وجوده فال نتتطيع أن ننكره!
قلت له :ومن طالب بإنكار وجود العامل؟
إننا عندما نركب عربة أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا يف طريق رهيوب ،فتتواؤلنا
ليس يف وجود العربة ،وإنام هو :هل تتري وحدها أم يتريها قائد بصري؟!
ومن ثم فإنني أعود إىل سؤال األول ألقول ل  :إنه مردود علي  .فأنا وأنوت
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معرتفان بوجود قائم ،ال جمال إلنكاره ،تزعم أنه ال أول له بالنتبة إىل الوامدة ،وأرا
أنه ال أول له بالنتبة إىل خالقها.
فإذا أردت أن تتخر من وجود ال أول له ،فاسخر من نفت قبل أن تتخر من
املتدينني ...
قال :تعني أن االفرتاض العقيل واحد بالنتبة إىل الفريقني؟
قلت :إنني أسرتسل مع ألكشف الفوراذ واالدعواء اللوذين يعتمود علويهام
اإلحلاد وحتب .أما االفرتاض العقيل فليس سواء بني املؤمنني والكافرين ...
مهندسا أقامه،
إنني  -أنا وأنت  -ننظر إىل قرص قائم ،فأرا بعد نظرة خبرية أن
ً
وترا أنت أن خشبه وحديده وحجره وطالءه قد انتظمت يف مواضوعها وهتيوأت
لتاكنيها من تلقاء أنفتها ...
صوناعيا يودور يف الفضواء،
قمورا
ًّ
الفارق بني نظرتينا إىل األمور أنني وجودت ً

فقلت أنت :انطلق وحده دونام إرشاف أو توجيه .وقلوت أنوا :بول أطلقوه عقول
مرشف مدبر .)32(»...
وحدة الوجود خرافة:
أيضا رد الشيخ عىل غالة املتصوفة الذين قالوا بو «وحدة الوجود»،
وهبذا العقل ً
وأذابوا احلدود بني اخلالق واملخلوق ،بني الرب األعىل وهذا الكون ،الوذي خلقوه
فتواه.
يقول الشيخ حتت عنوان «وحدة الوجود خرافة»:
(« )32قذائف احلق» (ص.)162 - 163 :
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غامرا لدا أويل األلباب ...
«إن الشعور بالوجود اإلحي جيب أن يكون ًّ
حيا ً
لكن الكون يشء غري صاحبه ،والعامل يشء غري اهلل ،ومعرفتنا باهلل فيام أوجود ال
تعني أن املوجد هو املوجود.
ومن التخف أن يرتكس الفكر اإلنتاين يف هذه احلمأة.
إن اآللة يشء غري من اخرتعها ،والقرص يشء غري من بناه ...
وقد خلقنا اهلل وكلفنا ،ورتب عىل تكاليفه مثوبات وعقوبوات ،وأنوزل بوذل
كتبًا وبعث رساًل ...
فكيف نجرؤ عىل وصفه باحزل والتزوير يف ذل كله؟
ولقد أح

العلامء العنارص التي يتكون منها العامل ،وقرروا ما لكل عنرص مون

خصائص ال تزيد وال تنقص ،فكيف توصف هذه العنارص بعود ذلو بأوصواف
األلوهية؟
إن القول بوحدة الوجود هو  -عند التأمل  -نفي لأللوهية وإثبوات للكائنوات
وحدها ...
فالامء مثاًل مادة معروفة ،وقد رش الكيميائيون أسلوب وجودها من عنرصهيا
األساسيني.
وهي من قبل ومن بعد لن تكون إال الامء.
فالزعم بأ ا إله أو جزء إله خترص علمي سيتقط من تلقاء نفته ،وتبقى بعود
ذل العنارص وحدها دون أي وصف إحي.
ٍ
ملتوو
ومن ثم قلنا :إن وحدة الوجود عنوان آخر لإلحلاد يف وجود اهلل ،وتعبوري
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للقول بوجود الامدة فقط ،وما دام ال يوجد يشء وراء هوذا العوامل ،فوالقول بوأن اهلل
داخله هو صورة أخرا للقول بنكرانه!»(.)33
وحيذر الشيخ من بعض «التعبريات املومهة» يف هوذ املقوام اخلطوري ،فيقوول يف
كتاب آخر:
«وال بد هنا من توكيد التفرقة بني وجود اهلل ووجود العامل ،فوإن بعوض النواس
يتتغلون املعاين التي رشحناها للبس احلق بالباطل.
إن وجود اهلل مغاير لوجود سائر املخلوقات ،وهذا العامل منفصل عن ذاته جول
شأنه انفصااًل ت ًّاما.
وقد تتمع بعض الفالسفة أو بعض املتصوفني يقول:
إنه يرا اهلل يف كل يشء.
وهذا التعبري صحيح إن كان يعني أنه يرا آثاره وشواهده.
أما إن كان يعني وحدة اخلالق واملخلوق ،أو وحدة الوجود كام هيرف الكذبوة،
فالتعبري باطل من ألفه إىل يائه ،والقول هبذا كفر باهلل واملرسلني»(.)34
مناقشة املستشرقني:
وهبذا العقل ناقش الشيخ كبار املتترشقني ،ورد عىل مطاعنهم حول اإلسوالم:
قرآنه الكريم ،ورسوله العظيم ،وعقيدته احلنيفية ،ورشيعته التمحة ،وحضوارته
املثىل .وقد ىل ذل يف كتابات شوتى ،وال سويام يف كتابوه« :دفواع عون العقيودة
(« )33ركائز اإليامن بني العقل والقلب» (ص.)151 ،159 :
(« )34قذائف احلدق» (ص.)196 :
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والرشيعة ضد مطاعن املتترشقني» ،الذي رد به عىل املتترشق الشهري «جولداهير»
يف كتابه« :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم» املرتجم إىل العربية.
مناقشة القوميني:
أيضا رد عىل غالة القوميني العرب ،الذين أرادوها قوميوة علامنيوة
وهبذا العقل ً
مبتوتة الصلة باإلسالم ،تتغنى بأجماد اإلسالم ،ولكنها ترفضه مرجعية عليا حا ،وال
حكما يف قضاياها ،وهذه مبثوث يف كثري مما كتب ،ولكنوه مركوز يف
تقبل رشيعته
ً
كتابه« :حقيقوة القوميوة العربيوة وأسوطورة البعوث العور » .وهوي يف األصول
حمارضات ألقاها عىل طلبة كلية الرشيعة باألاهر بتكليف من عميدها الشيخ حممد
املدين ححح ،وقد كانت الامدة مقررة يف عهد عبد النارص ،واحلوديث فيهوا شوائ
وخطر ،ولكن الشيخ عرض فكرته بام يثبت للعروبة فضلها ومكانتهوا ،ولكنوه ال
يغنيها بحال عن اإلسالم ،الذي صنعها ،ورفع ذكرها وخلدها وجعل حا رسالة يف
العاملني.
الرد على مزاعم الروحية احلديثة:
وهبذا العقل البصري رد كذل عىل «مزاعم الروحية احلديثة» التي تقووم عليهوا
مجعيات شتى يف بالد الغرب ،مشبوهة النتب والصالت ،تروج لدين جديود ،لوه
تعاليم جديدة ،هي  -كام يقول الشيخ  -جمموعة خرافات ،نبتوت مون األرض ومل
تنزل من التامء .وهي تقوم عىل وحدة الوجود ،فواهلل والعوامل يشء واحود! وعوىل
تناسخ األروا  ،وخلود احلياة املأنوسة لنا اآلن .فال فناء للدنيا ،وليس هنواك يووم
للبعث واحلتاب العام .وعىل أن الرشائع القديمة قود اسوتنفدت أغراضوها ،وأن
الروحية احلديثة هي التي ستهدي العاملني بوحيها العرصي املتقدم!
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إننا ال نش يف أن مبادئ هذه الروحية احلديثة هي من عبث مردة اجلن ،الوذين
نفرا من أبناء آدم ،واصوطادوهم إىل هوذه املجوالس :جموالس األشوبا
استغفلوا ً

واألوهام ،أو جمالس حتضري األروا كوام يقوال ،ليملووا علويهم هوذا املنكور مون

القول(.)35
 - 3النفس الشاعرة:
كالما مواونًا مقفى( ،)36ولكنه حيمل رو الشاعر،
مل يقل الشيخ الغزايل الشعر ً
ونفس الفنان ،الذي يتفاعل مع كل ما حولوه ،ويورا يف كول نبتوة يف األرض ،أو
نجيمة يف التامء ،رو ًحا توحد اهلل ،ولتا ًنا يتبح بحمد اهلل.
وكم له من كلامت صورهتا صورة النثر ،وروحها رو الشعر.
ومن رأيه :إنه ال يتتطيع أن خيدم اإلسالم بحق إال ذو نفس شاعرة.
وقد سمعته يقول ذل عندما اار الشيخ الندوي مرص سنة (1151م) ،وأهدا
إىل الغزايل بعض رسائله ،ومنها :من العامل إىل جزيرة العرب ،ومن جزيرة العورب
إىل العامل.
وفيها يصور الشيخ الندوي  -وهو العالِم الداعية األديب  -العا َلم يوجه رسالة
إىل جزيرة العرب ،وهي رسالة عتاب منه عىل ختلفها عن دعوهتا له ،ومناشدة حا أن

( )35انظر :فصل «مزاعم الروحية احلديثة» من كتاب« :ركائز اإليامن بني العقول والقلوب» (ص:
.)361 - 323
( )36هكذا قلت يف الطبعات األوىل من الكتاب ،ثم عرفت أن الشيخ قود كتوب الشوعر يف ريعوان
شبابه ،ونرش له ديوان حتت عنوان «احليواة األوىل» ،وقود أعوادت نرشوه دار الرشووق .ولكون
العجيب أن الشيخ مل حيدثنا عن شعره هذا مرة واحدة!
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تقوم يف الزمن األخري بام قامت به يف الزمن األول ،من مجل رسالة احداية التي محلها
ربعي بن عامر والصحابة إىل الفرس.
ورسالة أخرا من جزيرة العرب إىل العامل حتمل هذه الرو .
من قرأ للشيخ الغزايل أيقن أنه أديب عظيم متميز ،له مذاقه اخلاص ،وأسولوبه
أحدا ،وال ينتمي إىل مدرسة أدبية معينة ،وهو ال حيب أن ينتموي
األصيل ،ال يقلد ً
يف الفكر أو يف العلم أو يف األدب إال إىل مدرسة حممد بن عبد اهلل صصص.
وكم قلت يف مناسبات عتلفة :إن الغزايل موهبة أدبية من طراا نادر ،ولو قودر
له أن يتفرذ لألدب ،لكان من أعظم األدباء الباراين يف العامل العر  ،ولتبق اسمه
كثريا من األسامء املعروفة.
ً
ثم قرأت بعد ذل ما يؤكد هذا املعنى للكاتب الصحفي الكبري األسوتاذ أمحود
هبجت ،يف عموده اليومي بصحيفة األهرام القاهرية.
وإن كان الغزايل مل يقل الشعر ،فإنه يتذوقه أعمق التذوق ويطرب لوه ،ويتخوذ
منه أداة للبيان ،وسال ًحا يف معركة الدعوة ويتتشهد بوه يف حمارضاتوه إذا حوارض،
ويف خطبه إذا خطب ،ويف مقاالته إذا كتب .وقلام استمعت إىل الغوزايل خطيبًوا أو

حمارضا أو حمدثًا إال رصع كلامته ببعض أبيات من الشعر ،تقع موقعها مون العقول
ً
والقلب.

ومما ساعده عىل ذل حمصوله الكبري ،الذي حيفظه مون شوعر العورب ،قديموه
وحديثه ،جاهليه وإسالميه .وهو ينتقي مون روائعوه موا يتتشوهد بوه ،فيحتون
االستشهاد .وله احتفاء خاص بشعر أ الطيوب يف األقودمني ،وشوعر شووقي يف
املحدثني .وأحتبه يكاد حيف «ديوان احلامسة» كله أل متام ،حتوى شوعر الغوزل
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وكثريا ما ذكر يف هذا املقام غزل النابغة:
العف نراه يتغنى به وينشده لنفته ولغريه،
ً

بيضوواء كالشوومس وافووت يوووم مل تؤذ أهاًل ،ومل تفحش عىل جار
أسوووووووووووووووووووعدها
هبا يف جيد واضحة اخلدين معطوار
والطيب يزداد طيبًا أن يكون

عىل حني يرفض الغزل الداعر ،كغزل امرئ القيس ،أو عمر بن أ ربيعة!
وأكثر ما حيتفل له من الشعر نوعان:
الشعر اإلنساني:

النقع األول :الشعر اإلنتاين ،الذي يدور حول كرامة اإلنتان وحريته وحقوقه،
وحيفزه إىل اقتحام املخاطر ،وخوض الغمورات ،ومقاوموة االسوتبداد والطغيوان،
الشعر الذي يدعو إىل اإليثار ،ويقاوم األثرة واألنانية ،مثل شعر حاتم الطائي الذي
كثريا ما يتمثل به معجبًا:
ً

إذا كنت ربًّا للقلووص( )37فوال رفيق يميش خلفها غري راكب
()38
توووووووووووووووووووووودع
محلووتكام فووذاك وإن كووان العقوواب
َأنِ ْخهووا وأردفووه فووإن
وقول عروة بن الورد:

فعاقوووووووووووووووووووووب

دعيني أطو ْف يف الوبالد لعلنوي أفيد غني فيه لذي احلوق حممول
عظيمووا أن تلووم ملمووة وليس علينا يف احلقوق معوول؟
ألوويس
ً
ومن أوائل ما سمعته من الشعر الذي يرويه قول حوط بن رئاب األسدي:

ووا دونووه
دببت للمجود والتواعون قود َج ْهو َ
َ
ود النفوووس ،وأل َقو ْ
بلغووووووووووووووووووووووا

( )37القلوص :الناقة.
( )38العقاب :التعاقب والتناوب يف الركوب.

األ ُارا
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فكابروا املجد حتى مل أكثورهم وعانق املجد من أوىف ومن صربا
متورا أنوت آكلوه لن تبلغ املجد حتى تلعق الصربا
ال حتتب املجد ً

ويف معتقل الطور سمعته يتمثل بشعر أمحد شوقي يف قصيدته عن «توت عونخ
آمون» وفيها خياطب الفرعون:

امووان الفوورد يووا فرعووون وىل ودالووووت دولووووة املتجربينووووا
وأصووبحت الرعوواة بكوول أرض عوووىل حكوووم الرعيوووة ناالينوووا
وكان ذل دأبه طوال مدة االعتقال :تأكيد معاين احلرية والكرامة واالستبتوال
يف كفا الفراعنة واملتجربين ،برغم ما ال خيفى من وجوود آذان وعيوون تنقول إىل
التلطات كل ما يقال أو يفعل داخل األسوار.
الشعر الرباني:
النقع الثاين :الشعر الرباين ،الذي يتحدث عن اهلل تعاىل وكتابه ورسوله ،ويعمق
اليقني بلقاء اهلل تعاىل وحتابه ،وهو حذا يطرب لشعر البوصريي يف «الوربدة» ،وإن
أنكر عليه رشوده عن الصواب يف بعض األبيات ،وكذل «مهزيته» الرائعة ،وإن مل
وكثريا ما ردد مطلعها:
ترج رواج الربدة عند مجهور الناس.
ً

كيووف ترقووى رقيو األنبيوواء؟ يووا سووامء مووا طاولتهووا سووامء
إنوووام مثلووووا صوووفات للنوووا س كووام مثوول النجوووم الووامء
كام يطرب لشعر شوقي يف مدائحه النبوية« ،

الربدة» ،و«احمزية» وغريمهوا،

ويتأثر غاية التأثر إذا سمع قصيدته «إىل عرفات اهلل» تغنيها أم كلثوم ،وتدركه حالة
من الوجد ،يبكي معهوا طووياًل ،حتوى إن أوالده ليشوعرون بوذل  ،فيدعونوه يف
وتأثرا حينام
خشوعا
استغراقه الوجداين ،ال يقطعون عليه بكالم وال سالم ،ويزداد
ً
ً
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راجيا خائ ًفا:
يناجي الشاعر ربه منيبًا إليهً ،

ويا رب ،هل تغنوي عون العبود ويف العمر ما فيه مون احفووات؟
حجوووووووووووووووووووووة
إليه ،برغم ما بني أيودهيم مون قورآن وسونة،
ويأسى حلال املتلمني ،وما انتهوا
وينشد مع شوقي:

شعوب يف رشق البالد وغرهبوا كأصووحاب كهووف يف عميووق
سووووووووووووووووووووبات!
بووأيام م نوووران :ذكوور وسوونة فام بواحم يف حالو الظلوامت؟
ْ
وهو خيتار من شعر املحدثني واملعارصين املجيدين ما يؤكد القيم واملعاين التوي
يدعو إليها .فتجد عنده من شعر حاف وأمحد حمرم وحممود غنيم ،ومصطفى محام،
وعمر األمريي وغريهم ،حتى إنه أحيانًا ينقل قصائد كاملة مطولة يف بعض كتبوه
مثل قصيدة« :وقف عىل طلل» ملحمود غنيم ،وقصيدة« :علمتني احلياة» ملصطفى
محام ،وقصيديت عن «التعادة» .ويف ختام مقدمة كتابه« :قذائف احلوق» استشوهد
بأبيات شاعر التحليقات اإليامنية ،والنجاوا املحمدية ،األسوتاذ األموريي ،وقود
ذكرناها يف خامتة كتابنا.
كام يتشتهد بشعر ابون الروموي يف وصوف املتهجودين ،وسونذكرها يف هوذا
الفصل.
 - 2الروحانية الدافقة:
ومن اخلصائص أو املؤهالت الباراة عند الغزايل :روحانيته الغامرة الدافقة.
وهذه الروحانية رضورية لكل من حيدث الناس عن اهلل جل جالله .ويودعوهم
إىل وصل حباحم به ،وربطهم هبدي كتاب الكريم ،وهدي رسوله العظيم صصص.
وهذه الروحانية الدافقة الصادقة حا مصدر فذ أوحود ،هوو حتون معرفوة اهلل
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تعاىل ،وصدق اإليامن به ،واليقني بلقائه وحتابه وجزائه ،واستحضار القيامة كأ ا
رأي عني.
هذه الروحانية ليتت جمرد دعوا تدعى ،وال حمض كالم يقال ،أو شعار يرفع،
أو مظاهر ختدع ،وليس وراءها تقوا حقيقيوة .فوالتقوا إنوام هوي خشوية تعمور
القلب ،وليتت عبارات يتشدق هبا اللتان .والرسول صصص يشري إىل صدره ويقول:
«التققى ها هنا» ،ويكررها ثالثًا .والقرآن يضيف التقووا إىل حملهوا األصويل ،إذ
َ َ

َ

َُي

َ َ

ُ َ َُ

َ

ُُ

َ
يقول{ :ذىل َِ و َومن يع ِظم ش ٰٓ َ
وب} [احل
عئِر ٱَّللِ فإِن ا مِن تقوى ٱلقل ِ

.]32 :

املدار إذن عىل صدق املعرفة واإليامن باهلل تباركت أسامؤه .يقول الغزايل:
«درجات املؤمنني يف معرفة اهلل متفاوتة إىل حد بعيد.
ابتداء  -إال إذا كانت صوحيحة ،مطابقوة للواقوع .فوإذا
ال تقبل هذه املعرفة -
ً
شاب هذه املعرفة جهل فاضح  -كالرشك أو التجتيد  -ردت يف وجه صاحبها ومل
تغن عنه شي ًئا ...
واملعرفة الصحيحة مراتب ،فالذي يعرف ربه معرفة واضحة غري الوذي يعرفوه
معرفة غائمة.
ووضو الرؤية للغاية املنشودة يشء آخر غري االندفاع بإحتاس غامض ،ونظر
عتلط.
واملعرفة العميقة غري املعرفة التطحية ،األوىل تبقى عوىل اخوتالف الظوروف،
واألخرا قد هتتز مع االختبارات العارضة.
واملعرفة اآللفة املتتمرة غري املعرفة العابرة الوامرة .فقود تعورف إنتوانًا معرفوة
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جيدة ،وتنشغل عنه بأمور كثرية أو قليلة ،وقد تعرف آخر معرفة صحبة واستقرار
...
والذي يعرف ربه كلام شعر بحاجة إليه ،فإذا انتهت حاجته شغلته نفتوه ،غوري
الذي أنشأ عالقة مع ربه يتعهدها بالتحبب والرتدد عىل ساحته ،فهو م ٍ
وال له ،معتز
ُ
بصلته.
واملعرفة املوقنة الناشوطة التوي عول املوؤمن يتوارع يف اخلوريات ،ويونهض
بالتكاليف ،غري املعرفة الكتوول الوانيوة التوي يصوحبها التفوريط يف الواجوب أو
استثقال أدائه.
واملعرفة العاصمة من الدنايا الكابحة للجام  ،غري املعرفة املنهزمة أمام النزوات
...
واملعرفة املورثة للتوكل عىل اهلل يف مواطن القلق والفزع  ...غوري املعرفوة التوي
ضارعا للخلق ذلياًل أمام أصحاب احلول والطول ...
عل املرء
ً
إن اإليامن يزيد وينقص ،وآثاره يف النفس واحلياة متتد وتنكمش.
كَم ِه وكيفه .فالصووت
والزيادة والنقصان ليتا يف أصل املفهوم العقيل وإنام يف ِّ
من الفم العادي يتضاعف ألف مرة عندما يمر بمذياع ضخم البوق ،بعيد الصدا.
واإليامن يف بعض الناس قد يتحول إىل حياة تصبغ الشعور والفكر ،وهتيمن عىل
احلركات والتكنات ،و عل صاحبها يف ار دائم من األنس باهلل وإلوف عظمتوه
...
ومن ثم ال يتفاضل املتلمون يف أصل عقيدة التوحيود ،وإنوام يتفاضولون فويام
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يبلغه التوحيد يف نفوسهم من أبعاد وآماد.
ومن اجلور أن نتوي بني العميق والضحل ،واملتني والضعيف ...
وأقدار املؤمنني عند اهلل وحظوظهم من مثوبته تتبع درجوات إيام وم عوىل موا
رشحنا ...
واكتامل اإليامن يوصل إليه بعد جهاد طويل ،ورياضة متصلة ...
ومن اخلري أن نعرتف بمودخل العنايوة العليوا يف هوذا املضوامر ،فوإن الفواحلني
مجيعا ،لكن حصيلة الثمر يف كف القدر.
يغرسون ً

ُ
يكن َ
د ى َ ك ُدوا ْ ف َ
ٱَّل َ
ِينكا
وما من جهد يذهب
هودرا ،حواش هلل ،فهوو القائولَ { :و ِ
ً
ََ َُُ ُ ََُ ُ َُ َ
سن َ
ني} [العنكبوت.]61 :
َل دِين م سبلنا ِإَون
ٱَّلل ل َم َأ ٱل ُمح ِ ِ

واملشكلة ليتت يف أن اهلل جل جالله يثيب من قصده  ...فهوو مثيوب جميوب،
وإنام الذي جيب أن يعرف بحتم أن العبد يف هذا امليدان حمتاج إىل سعة الفضول ال
أجرا عىل عمل فلن يعدو املرء مكانه ،أما إن
إىل ضامن العدل ،وأن ما يأخذه إن كان ً

ُ ُ َ َ َ ُ
ٱَّللِ يُؤتِيهِ َمن ي َ َشكا ٓ ُء َو ُ ُ
ٱَّلل
كان تطواًل من ذي اجلالل واإلكرام{ :قل إِن ٱلفيل بِي ِد
ۗ
َ ََ ُٓ َ ُُ ُ َ
ِيم ََ 35ي َت ُّص ب َر َ
َ
َوىس ٌِأ َعل ٞ
كل ٱلع ِظكي ِم} [آل عموران،13 :
ي
ف
َحتِهِۦ من يشكاء ۗ وٱَّلل ذو ٱل
ِ
ِ

.]12

ولذل ال يتبق إال فقري متجرد من الودعوا ،متعورض للمنحوة ،متطلوع إىل
عطاء املنعم الواسع تبارك اسمه»(.)39

(« )39ركائز اإليامن بني العقل والقلب» (ص.)151 - 121 :
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الغزايل بني العقل والقلب:
يشيد الغزايل بالعقل ،وينوه بالفكر واملنطق ،وحيمول عوىل البلوداء واملغفلوني،
الذين حيملون الدين وار بالدهتم وغباوهتم ،ويتخر ممن يزعم أن أكثر أهل اجلنوة
«البله» ،يف حني جيعل القرآن أهل اجلنة هم «أويل األلباب»!
ويغذي هذا اال اه باحلج واألمثلة ،من نصوص الدين ،ومن تاريخ األموة يف
حمضا .وقد رأينا «العقل
عصور اادهارها ،حتى يكاد قارئه حيتبه رجاًل «
عقالنيا» ً
ًّ

البصري» أول مؤهالته.

الغزايل القديم والغزايل املعاصر:
والواقع أن الغزايل املعارص ،كتميه الغزايل القديم ،حجة اإلسالم .فقود أشواد
هذا بالعقل ،وأقام عليه الوحي والدين ،وجعله مناط التكليوف ،ولكنوه هوو هوو
الغزايل صاحب «اإلحياء» و«ميزان العمل» و«منهاج العابدين» وغريها من كتوب
التصوف والتلوك.
وغزالينا ال جيحد دور «القلب» ،ومكانة «الرو » يف الودين ،بول الودين احلوق
عنده :عقل رشيد ،وقلب سليم.
وهذا املعنى الرباين مبثوث يف كل كتبه ،ففيهوا ود فكور الفيلتووف ،وقلوب
العاشق ،والعبادة عنده تقوم عىل احلب ،أكثر مما تقوم عىل اخلوف.
اجلانب العاطفي يف اإلسالم:
ويف كتابه« :اجلانب العاطفي يف اإلسالم» إبراا حذا اجلانب املهم ،الذي صد عنه
نظرا لام شابه من بعض الرشكيات يف العقيودة ،والبودع يف العبوادة،
بعض الناسً ،
والتلبية يف الرتبية ،واإلمهال لتنن اهلل يف الكون واحلياة.
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وهذا الكتاب مصنف يف التصوف ،مكتوب بلغة سلفية معوارصة ،وقود رش
بعيودا عون جودل
فيه معاين اإلسالم واإليامن واإلحتان يف ضوء القرآن والتونة،
ً
املتكلمني وشطحات املتصوفني ،كام بين عنارص الكامل النفيسو «الروحوي» التوي
ِ
يريدها اإلسالم من املتلم .ويف هذا الباب ألقى الضوء عىل كلامت من «حكَ م» ابن
عطاء اهلل التكندري الشهرية ،كتاها هبا معاين حية ،وألبتها لبوس العرصو ،دون
أن يتقيد بكالم الرشا  ،الذين قد خيتلط يف رشوحهم احلق بالباطل.
شرح عصري لبعض حكم ابن عطاء:
وأذكر ل فقرتني مما رشحه الشيخ من «احلِكَ م»:
يقول ابن عطاء اهلل:
«أصل كل معصية وغفلة وشهوة :الرضا عن النفس ،وأصل كل طاعة ويقظوة
وعفة :عدم الرضا عنها .وألن تصحب جاهاًل ال يرىض عن نفته خري ل مون أن
تصحب عاملًا يرىض عن نفته! فأي علم لعامل يرىض عن نفته؟ وأي جهل جلاهول
ال يرىض عن نفته؟!».
ويرشحها الغزايل فيقول:
ال يبحث عن الشفاء إال من أحس املرض .أما من أصيب بعلة فلم يشعر هبا ومل
يتتشف منها ،فإن جراثيمها تتترشي يف أوصاله حتى تأيت عليه.
وكذل النفس اإلنتانية ال يطلب حا العافية إال مون أدرك موا هبوا مون أدواء،
والشعور بالنقص أول مراحل الكامل.

َ َ ٓ َُي ُ َ ٓ ُ
س إِن ٱَلُف َس
وقد قال اهلل تعاىل عىل لتان أحد أنبيائه املطهرين{ :وما أب ِرئ نف ِ ۚٓ
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َُ

ب ۚٓ إن َر يب غفورُ ٞرح ٞ
ُ َ ُ ُۢ ُّ ٓ
َ َ َ َيٓ
ِيم} [يوسف.)40(]53 :
ۡلمار بِٱلسوءِ إَِل ما رحِم ر ِ ِ ِ

فإذا وجدت ً
راضيا عن نفته فافقد منه األملو ألنه ينطوي عىل ركوام مون
امرأ
ً

العيوب والنقائص وهو ال يلتمس اخلالص منها ،بل إنه فاقد الشعور بوضاعتها.
وهيهات ملثل هذا اكتامل أو نجاة.

قودرا
والعلم النظري ال يرفع قدر أصحابه ،فأي قيمة لشخص خيتزن يف رأسوه ً

من املعلومات ولكن نفته طافحة بآثام مل تعال  ،وخشونة مل هتذب ،ثم هو  -مع ما
خيتزن من معرفة  -ال يدري أنه عليل.
مثل هؤالء يكون علمهم آفة يقوي جهاالهتم وال يزيلها ،ويغرهم بام أوتوا بداًل
من أن يزيل من أنفتهم ما يتوءها.
وأفضل من هؤالء رجل قليل املعرفة وعميق اإلخالص ،كثوري التفتويش عون
عيوبه ،جمتهد يف تزكية نفته ،وترقية أحواله ،إن هذا أرجى عاقبة وأرقوى عاجلوة
من العلامء الكبار إذا رضوا عن أنفتهم ،وغفلوا عن إصالحها ...
ويقول صاحب احلكم:
«ال ترحل من كون إىل كون فتكون كحامر الرحى ،يتري واملكان الوذي ارحتول

َُ َ
َ
إليه هو الذي ارحتل منه ،ولكون ارحول مون األكووان إىل املكوون { َوأن إ ِ ىى َر يمِكَ
ٱل ُم َ
نت َ ى
ه} [النجم .]22 :وانظر إىل قولوه صصص« :فمون بانوت هجرتوه إىل ار ورسوقله
فهجرته إىل ار ورسوقله ،ومون بانوت هجرتوه إىل دنيوا يصويريها أو امورأة ينك هوا

( )40والصحيح  -كام يدل عليه التياق  -أ ا عىل لتان امرأة العزيز ،ال عوىل لتوان يوسوف ،وإن
كان ما ذكره الشيخ هو األشهر عند املفرسين وغريهم.
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فهجرته إىل ما هاجر إليوه»( .)41فافهم قوله عليه الصالة والتوالم ،وتأمول يف هوذا
األمر إن كنت ذا فهم».
ويرشحها شيخنا بقوله:

َ َ َ ََ َ َ
َ ُ َ َٓ ََ َىَ َ ْ ُ َُ ُ َ
كنى َ ا فكن ِع َم
ِكعون  73وٱۡلۡرض فرش
قال اهلل تعاىل{ :وٱلسماء بنين ا بِأييد ِإَونا لموس
َ ُّ ْ َ ُ ي
َ ُي َ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َ ُ َ
كر ٓوا إِى ٱَّللِو إ ِ ِِن
ني ل َعلككم تكذر ُرون  79ف ِف
ك َش ٍّء رِخلقنا زوج ِ
ٱل ى ِدون  71ومِن ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َى َ َ َ ي َ ُ
َ ُ
ِير ُّمب ٞ
ِير ُّمب ٞ
كم يمِن ُ
كه نَكذ ٞ
كم يمِن ُه نَذ ٞ
كني}
ني  25وَل تعلوا مأ ٱَّللِ إِل ا ءارِخر و إ ِ ِِن ل
ل
ِ
ِ

[الذاريات.]51 - 21 :

هذه آيات مخس ،الثالثة األوىل منها وصفت األكوان ،علوها وسفلها وما انبث
فيها من حياة وأحياء ،واالثنتان األخريان انتقلتا من األكوان إىل املكوون فتحودثتا
عن وجوده ثم توحيده.
َ

ْ َ

ُ
ولفت الناس هنا إىل اهلل ،جاء بصيغة عجيبوة{ :ففِ ُّ
ٱَّللِ  ،}...وهوذا
كر ٓوا إِى

الفرار إنام يكون مما حيذر وخياف.

واحلق أن االنحصار يف الكون واالحتباس بني مظاهره فواحش عقلية ونفتية،
ال يرضاها لنفته أريب.
إن من له أدنى متكة يعورف  -مون العواملني  -رب العواملني ،ويعورف  -مون
األكوان  -صاحب هذه األكوان!!
إن هذا امللكوت الضخم الفخم من بدائع ذراته إىل روائع جمراتوه ،شواهد غوري
مكذوب عىل أن له خال ًقا أكرب وأجل ...
( )41رواه البخاري.
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وإ ا جلهالة أن يغمط هذا اإلله العظيم حقه ،وإ ا لنذالة أن يوجد برشو ينكوره
ويت َفه عليه.
َ

َ

ُّ َ َ َ

يم ُّمب ٞ
َ َ
َّس َن مِن نطف فإذا ُه َو َرِخ ِص ٞ
ٱۡل َ ى
ني} [النحل.]2 :
ِ
ِ
ولكن{ :رِخلق ِ

والعاقل ينظر يف الكون فيتعلم منه تتبيح اهلل وحتميده ،ويتتنت مون قووانني
احلياة وأحوال األحياء ما يتتحقه املوىل األعىل من أسامء حتنى ،وصفات عظمى
...
والناس صنفان :صنف يعرف الامدة وحدها وجيهل موا وراءهوا ،وال نتحودث
اآلن مع هؤالء ...
وصنف مؤمن باهلل مصدق بلقائه ،ولكنوه هوائم يف بيوداء احليواة ،ذاهول وراء
مطالب العيش ،متتغرق املشاعر بني شوتى املظواهر ،فهوو ال يكواد يتصول برسو
الوجود ،أو يتمحض لرب العاملني.
ومع هذا الصنف املؤمن نقف لنرسل احلديث ...
هناك قوم ال ختلص هلل معامالهتم ،بل هي مشووبة بحظوو الونفس ورغبوات
العاجلة ،وهؤالء لن يتجاواوا أماكنهم ما بقيت نياهتم مدخولة ،حتى إذا رشعوت
أفئدهتم تصفو بدءوا املتري إىل األمام.
وهناك قوم يعاملون اهلل وهم مشغولون بأجره عن وجهه ،أو بمطالبهم منه عن
الذي ينبغي له منهم ،وهؤالء ينتقلون عن أنفتهم من طريق ليعوودوا إليهوا عون
طريق أخرا!
إ م مقيدون بتالسل مثبتة مع أنوانيتهم ،فهوم يتوريون ولكون حوحوا ،لوو
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حتنت معرفتهم هلل ما حجبتهم عنه رغبات مادية وال معنوية ،بل لطغوى علويهم
الشعور به ،وبام جيب له ،وختطوا كول يشء دونوه ،فلوم هيودءوا إال يف سواحته ،ومل
يطمئنوا إال لام يرضيه هو جل شأنه ،عىل حد قول أ فراس:

فليتوو حتلووو واحليوواة مريوورة وليت

ترىض واألنوام غضواب

وليت الذي بيني وبينو عوامر وبينووي وبووني العوواملني خووراب
إذا صح من الود فالكول هوني وكل الذي فوق الرتاب تراب

()42

وابن عطاء اهلل يرا أن العامة يرتددون بني مآرهبم ،كحركة بنودول التواعة ،ال
تتجاوا موضعها عىل طول التعي ،أو هم  -عىل حود تعبوريه  -كحوامر الرحوى:
ينتقل من كون إىل كون ،واملكان الذي ارحتل إليه هو الذي ارحتل منه.
قصدا ،وأن يتف
والواجب عىل املؤمن أن يقصد وجه اهلل ً
األربطة التي تشده إىل الدنيا ،وختلد به إىل األرض!!» .اهو.

تفصيا عون ألووف
ً

رجل صادق الربانية:
إن الغزايل ال يعد من املتصوفة ،ولكني أشهد أن الرجل أقرب إىل اهلل من كثوري
من الذين يزعمون ألنفتوهم أ وم أصوحاب األحووال واملقاموات! إ وا تقووا
القلوب ،وليتت دعوا األلتنة ،وال بريق املظاهر ،وال محل األلقاب.
إنه يتحدث عن اهلل تعاىل حديث املحب الواله ال حوديث الناسو املحورتف.
ويتكلم عن اهلل الواحد ،كأنه يراه بني يديه بجالله ومجاله وكامله!

( )42هذا البيت ليس أل فراس ،وإنام هو للمتنبي يف مد كافور ،ولفظه يف ديوانه:
إذا صح منك القد فالامل هني وبل الذي فقق الرتاب تراب!
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ومن قريب رأيته  -وقد غلبته الدموع – يتحودث عون كلموة التوحيود :عون
«ال إله إال اهلل» ويقول :إين أحب هذه الكلمة وأود لو أقبلها ،أبثها حبوي وشووقي
ووحي! وحديثه عن أحباب اهلل وأصفيائه حديث عامر فياض.
كثريا ما سمعته يردد أبيات ابن الرومي  -بتأثر ووجد  -يف وصف ق َُّوام الليل،
ً

وقد سجلها يف بعض كتبه:

تتجووووواىف جنووووووهبم عووون وطوووئ املضووواجع
كلهوووم بوووني خوووائف متوووووتجري وطوووووامع
ووورا للعيوووووون احواجوووووع
تركووووا لوووذة الكَ َ
طالعووووا بعوووود طووووالع
الوودجى
وووا أنجووم ُّ
ً
ور َع ْ
َ
وووم خطووووروا باألصووووابع
لووووو تووووراهم إذا ُهو ُ

توووووأوهوا عنوووود َموووور القوووووارع
هوووووم
وإذا
َّ
ْ
وإذا بووووارشوا الثوووورا باخلوووودود الضوووووارع
واسووووتلهت عيووووو ُنهم فائضوووووات املووووودامع
ووووا :يوووا مليكنوووا يووووا مجيوووول الصوووونائع
َ
ودع ْ
اعووووف عنووووا ذنوبنووووا للوجووووووه اخلواشوووووع
اعووووف عنووووا ذنوبنووووا للعيوووووون الووووودوامع
أنووت  -إن مل يكوون لنووا شوووافع  -خوووري شوووافع
فوووووو ُأجيبوا إجابووووووة مل تقوووووع يف املتوووووامع
لووويس موووا تصووونعونه أوليووووووائي بضووووووائع
تووووواجروين بطووووواعتي تربحوووووا يف البضووووائع
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وابووووذلوا يل نفوسووووكم إ ووووا يف ودائعووووي

()43

وال ريب أن إذا اقرتبت من الغزايل وعايشته ،وجدت ملء إهابه رجاًل عميوق
الربانية ،دافق الروحانية ،عامر القلب بخشية اهلل تعواىل ،غزيور الودموع إذا توذكر
اآلخرة ،دائم التالوة لكتاب اهلل ززز ،عميق احلب هلل سبحانه ،عميق احلب لرسوله
صصص ،كام يتبني ذل من كتبه عامة ،ومن كتابوه« :فون الوذكر والودعاء عنود خواتم
األنبياء» خاصة.
وما أكثر الوقفات التي دها يف كتبه منثورة هنا وهناك ،تدل عىل تل الونفس
الشفافة كأ ا البلور ،والرو الصافية صفاء ماء املزن.
اقرأ هذه الفقرة من كتاب له:
إيل بانكتوار ،ودمعوت
التكر :أال تتوب إىل اهلل؟ فنظور َّ
يوما لرجل تعود ُّ
قلت ً
عيناه ،وقال :ادع اهلل يل!!
تأملت يف حال الرجل ،ورق له قلبي ،إن بكاءه شعور بمدا تفريطوه يف جنوب
اهلل ،وحزنه عىل عالفته ،ورغبته يف االصطال معه.
يقينا ،ولكنه مبتىل! وهو ينشد العافية ويتتعني عىل تقريبها.
إنه مؤمن ً
قلت لنفيس :قد تكون حايل مثل حال هذا الرجل أو أسوأ .صحيح أنني مل أذق
اخلمر قط ،فإن البيئة التي عشت فيها ال تعرفها ،لكني ربام تعاطيت من مخر الغفلة
كثريا ،وأنتى حقوقه.
ما جعلني أذهل عن ر
ً
إنه يبكي لتقصريه ،وأنا وأمثايل ال نبكوي عوىل تقصورينا ،قود نكوون بأنفتونا
( )43من شعر ابن الرومي « -ديوان ابن الرومي» ( ،)1293 ،1292/2طبعة دار الكتب املرصية.
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عدوعني!
وأقبلت عىل الرجل الذي يطلب مني الدعاء ليرتك اخلمر ،قلت له :تعوال نودع

ََُ َ َ َٓ َ ُ
ُ َ
ََ ََ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ
نف َس َ
خى ِِس َ
ين}
ٱل
ِن
م
ن
ون
ك
َل
ا
ن
َح
ر
ت
و
ا
َل
ر
ف
غ
ت
م
ل
ِإَون
ا
ن
معا{ :رمنا ظلمنا أ
ِ
ِ
ألنفتنا ً

[األعراف.]23 :

االعرتاف بالفضل إلخوانه:
ومن فضائل الغزايل ودالئل إخالصوه :اعرتافوه بالفضول إلخوانوه ،واإلشوادة
بمواهبهم ومواقفهم وفضائلهم.
فرتاه يثني عىل الشيخ سيد سابق ظظظ ويربا مكانته يف الفقوه ،وحييول عليوه،
وعىل كتابه« :فقه التنة».
ويقول عن الشيخ عبد املعز عبد التتار ظظظ :إنه داعية وخطيب مون الطوراا
األول.
جديرا أن جيعل له مكا ًنا بوني كتواب
قلما
ويقول عن اكريا الزوكة ححح :إن له ً
ً

الدعوة.

ويقول عن أخيه واميله الشيخ إسامعيل محدي :إنه رافعي امانه.
وكثريا ما َّنوه بشخيص الضعيف يف املؤمترات والندوات ،وأنوا أحود تالميوذه،
ً

ويقول :اسألوا يوسف ،فهو أوىل مني!

ويف الصيف الاميض كنا يف ألامنيا ،وكنا نتحودث يف إحودا القضوايا العلميوة،
عيل اإلجابة فيها ،فلام فرغت فاجأين بل أخجلنوي بقولوه أموام املوأل كبوار
وأحال َّ

األساتذة :لقد كان يوسف تلميذي فيام مىض ،وأما اليوم فأنا تلميذه!
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وهذه منزلة ال يرقى إليها إال الصادقون ،وأحتبه منهم ،واهلل حتيبه وال أاكيه
عىل اهلل ززز.
عليا.
إن كبري القدر ال يصغره تنوهيه بقدر غريه ،بل يزيده عظمة ،ويرفعه مكا ًنا ًّ

أما الصغار فال يعرفون قدر الكبار ،ولو عرفوه خلشووا أن يتحودثوا عنوه ،فيشوعر
الناس بصغرهم.

وليس يعرف يل فضويل وال أد

إال امرؤ كوان ذا فضول وذا أدب

إضافة اجلانب الرباني إىل علم التوحيد:
وهو يرا أن الثقافة الدينية ال تتم إال باستكامل هوذا اجلانوب اإليوامين يف نفوس
املتلم ،من اخلشية والرجاء والصرب والشكر واحلب ،ونحوها ،من مجلة األخالق،
صفرا.
التي يكون اإليامن بدو ا ً
وهو حذا يرا أن تدخل يف علم العقيدة ،وال ترتك للمؤلفني يف التصووف عوىل
أ ا مراحل للطريق ،أو للمتحدثني يف الووع عوىل أ وا مون مرققوات القلووب،
ومكا ا األول  -يف رأيه  -يف علم التوحيد ،إذ ال دين مع فقدا ا.
يتحدث عن حب اهلل تعاىل فيقول :مجهور املتلمني حيتوب هوذا احلوب صوفة
كامل ،أو درجة عليا لبعض العابدين ،وهذا غلط شونيع ،فوإن فقودان هوذا احلوب
فتوق ،ويغلب أن ينتهي إىل الكفر البوا ( .)44ويتتدل بقوله تعاىلَ { :وم َِن ٱَلُا ِ
َ َُ ُ
ُ َ َ ل ُ ُّ َ ُ َ ُ ي ُ َ ُ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ُّ ل ي ُ
ُ
كد ُح يبكا َِّللِ}
كب ٱَّللِو وٱَّلِيكن ءامنكوا أش
من يت ِ
خذ مِن د ِ
ون ٱَّللِ أندادا يِبكون م رح ِ

[البقرة.]165 :

( )44من كتاب ّ« :تأخر العرب واملتلمني».
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هذا هو الغزايل :عقل كبري ،وقلب كبري ،وهو بعقله وقلبه موع اهلل ويف اهلل وهلل.
ُ

َ

ُ

َ

َ

ا ُ َو َم َماِت ِ َُّللِ َر يب ٱل َعىلم َ
{قل إن َصَلِت َوَّ ُسِك َوَم َي َ
ني} [األنعام.]162 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

***

الفصل السادس
الغزايل  ...رجل القرآن
***
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الغزايل  ...رجل القرآن
أبدا ،يديم القراءة لوه ،والتأمول فيوه
الشيخ الغزايل رجل قرآين ،فهو مع القرآن ً
والتدبر آلياته.
جيدا منذ صوباه ،فقلوام تنود منوه آيوة أو كلموة ،أو
حف الشيخ القرآن حف ًظا ً
تلتبس عليه آية أخرا .وهو يتلوه آناء الليل ،وآناء النهار ،ويقرأ موا تيرسو منوه يف
مأمورا أو منفر ًدا  -من حيوث وقوف ِو ْرده .ومل أره احتواج إىل
إماما أو
صلواته ً -
ً
املصحف الرشيف للقراءة أو للمراجعة ،إنام مصحفه صدره.
وهو دائم التدبر لكتاب اهلل ،إيامنًا منه بأن ثمرة التالوة التدبر والتذكر ،كام قوال

َ ُ
َى ٌ َ َ َىُ َ َ ُ َىَ  ٞيَ ُ ْ َ
كدبُ ُر ٓوا َءايىتِكهِۦ َو ِّلَ َتكذر َر
اهلل تعاىل يف وصف القرآن{ :رِتب أنزلنه إِّلَ مبرك ِّل
أ ُ ْولُوا ْ ٱۡلَل َ
ى
ب} [ص.]21 :
ب
ِ

معا .وحني كنا نتوتمع
وهو ال يتعامل مع القرآن بعقله وحده ،بل بعقله وقلبه ً
إليه يف صالة الرتاويح ،ونحن يف معتقل الطور ،كنا نحوس أن للرجول حوااًل موع
القرآن :يتتبرش بوعده ،ويرتعش من وعيده ،ويتجاوب مع قصصه ،وحييا يف عربه
وأيام اهلل فيه .فتالوته ليتت تالوة حمرتف وال غافل ،بل تالوة عقل يقو  ،وقلوب
مرشق ،ووجدان حي.
وهذه املعايشة الدائمة للقرآن جعلت معانيه ومعارفه بوني يديوه ،وكأ وا جنوة
دانية القطوف ،يقطف من ثامرها ما شاء اهلل.
ومن قرأ كتب الشيخ  -منذ املراحل األوىل  -وجده حيتن االستشوهاد بآيوات
القرآن ،ويتتنبط منها معاين جديدة ،يتخذ منهوا حجوة يف معركتوه ضود الظلوم
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واجلهل ،والفتاد واالستبداد ،ساعده عىل ذلو حتوه األد الفيواض ،وتعبوريه
البياين النابض باحلياة.
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت:

ََ
انظر إىل تعليق الشيخ عىل ق الذين ذكرهم اهلل يف سورة البقرة بقولوه{ :ألكم
َ َ َ َُ ُ ُ ُ ْ ُ َ
ََ َ ُ َ َ ْ
ُ ُُ ٌ
َ
َ
ٱَّلل ُموتوا ث ُم أح َيى ُ م
ِين رِخ َر ُجوا مِن دِي ى ِرهِم َوهم ألوف َحذ َر ٱل َمو ِ فقا ل ُم
تر إِى ٱَّل
َ
َ
َ
ْ
ََ
ُ َُ َُ
َ ُُ َ
ون َ 575و َقىتِلُوا ِف َ
ك ُن أك َ َ
َث ٱَلُ
َّلو فَيل َٓ ٱَلُ
ى
ِ
ِ
يل
ب
س
ر
ك
ش
ي
َل
ا
ل
و
ا
إِن ٱَّلل
ِ
ِ
ِ ِ
ٍّ
َ
ُ َ ُ ُ ُ َُ َ
َ َ َ
ُ
ٱَّللِ َوٱعلَ ُم ٓوا ْ أ ُن ُ َ
يأ َعل ٞ
ٱَّلل َس ِم ٌ
ٱَّلل قرضا َح َس لنا ف ُيضىعِف ُهۥ
ِيم  577من ذا ٱَّلِ ُ يق ِرض
َُ ٓ َ َ ل
افا َري ِ َ
ري ل [ }...البقرة.]225 - 223 :
َلۥ أضع

حتما»:
يقول الشيخ حتت عنوان« :هذه األمم متوت ً
األمة التي تقبل اخلنوع وتعطي الدنية من نفتها ،لن حترم من مكان تعيش فيه،
فإن سادة العامل لن يرفضوا االستكثار من اخلدم واألتباع .وال ضوري عوىل الواحود
منهم ،إن سخر متتعمرة واسعة الرقعة ،ليعيش ما فيها من حيوان ،وما فيها مون
إنتان ،سواسية يف العمل له والفناء فيه .بيد أن الشعوب اخلادمة لغريها ،ليتت إال
شعوبًا ماتت فيها املواهب اإلنتانية العليا ،وارتكتت فيها امللكات الذكية اليقظة،
فهي توصف باحلياة ،كام يصف التادة باحليواة كوالب الصويد التوي تلهوث بوني
أيدهيم ،أو أبقار احلرث التي تعمل يف حقووحم! أموا هوم مون الناحيوة اإلنتوانية
املحضة فأموات.
وكل أمة تنكل عن محل أعباء احليواة احلورة األبيوة ،وتونكص عون اإلقودام يف
ساحات اجلهاد والتضحية ،وختشى عواقب املخاطرة واجلرأة  -فال بود أن تصودر
عليها حمكمة التاريخ حكمها باإلعدام.
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وهكذا بدأ القرآن يقص أنباء هذه األمة التي فرت من تكاليف احلياة فأدركهوا
املوت!:

ََ ََ َ ُ َ َ َ ُ ْ
َ ُ ُُ ٌ َ َ
َ
كم ُ ُ
كذ َر ٱل َمكو ِ َف َقكا َ ل َ ُ ُ
ى
ٱَّلل
كرهِم وهكم ألكوف ح
ِي
د
ِن
م
{ألم تر إِى ٱَّلِين رِخرجوا
ِ
ُ ْ
ُموتوا}

فحقت عليهم كلمة العذاب ،وماتوا يف الديار التي عجزوا عن الدفاع عنها ،كام
اسما ،واملرتبطة موع
متوت اآلن شعوب كثرية يف املتتعمرات ،ويف األمم املتتقلة ً
قاهرهيا بمعاهدات!
فلام أراد اهلل أن يعلم هذه األمة كيف حتيا ،أشعرها أن دون نيل احلياة الكريمة،

ََ ُ ْ
بذل النفس والنفيس ،ودفع الرضائب املفروضة عىل الدم والامل فقال حم{ :وقىتِلوا
ُ َ ُ ُ ُ َُ َ
َ َ ل َ َ َ
ُ
َ
كنا ف ُيضىكعِف ُهۥ
ٱَّلل قرضا حس
يل ٱَّللِ  ،}...ثم قال حم{ :من ذا ٱَّلِ ُ يق ِرض
ِِف سب ِ ِ
َ
َُل}.

وهيهات أن تتتطيع األمم اخلوارة ،دفع ذل الثمن الغايل! وكيف تدفعه مون
نفوس هي هبا  -يف احلق  -شحيحة! ومن أموال هي هبا  -يف اخلري  -ضنينة؟

ََ ََ َ َ َ
َل ِم ُۢن بَ ِ ٓ
َّن
وبدأ القرآن يفصل حوادث هذه القصة الرائعة .فقال{ :ألم تر إِى ٱلم ِ
َ َ
ُ َ َ َ
َ
َ ُ َ ٰٓ َ ُ ْ َ ي ُ ُ ُ َ َ َ َ ل ُّ َ ى
يل ٱَّللِو قكا هكل
إِسرٰٓءِيل ِم ُۢن بع ِد موَس إِذ قالوا َلِ ِب ل م ٱبعث َلا مل ِٗك ن تِل ِِف سب ِ ِ
ُ َ
ُ َ ََ ُ
َ
ك ُم ٱلقِ َتا ُ َأ َُل تُ َ ىتِلُ ووا ْ قَالُوا ْ َو َما ََلَا ٓ َأ َُل نُ َ ىت ِ َل ِف َ
يل ٱَّللِ َوقكد
ب
ك
س
ع َسي ُتم إِن رتِب علي
ِ
ِ
ِ
أُرِخرج َنا مِن د َِيىرنَا َو َأب َنآئ َناو فَلَ ُما ُرت ِ َ
ب َعلَي ُم ٱلقِ َتا ُ تَ َو ُلوا ْ إ َُل قَل لِيَل يمِكن ُ م َوٱ ُ ُ
َّلل َعل ُ
ِكيم ُۢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٱلظىلِم َ
ني} [البقرة.]226 :
ِ
بِ

لِ َم متوت األمم؟
ومن هذه اآلية ،تعرف جمموعة من أحوال الشعوب املتتضعفة :فهوي تعورف
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املجد واحلرية واالستقالل ،ولكن هتافًا يزحم اجلو ،وأك ًّفا يعييها التصوفيق .فوإذا
جد اجلد وكشف األمر عن ساق ،وتلفت الوطن يطلب احلامة الذين يغتلون عنوه
خبوريا
أحدا من هذه اجلموع احلاشدة  ...وقد كان اعيم هوذه األموة
العار ،مل جيد ً
ً
بشئو ا ،فلام مهروا حوله ،وغلبتهم فورة احلامسة فصاحوا :نريد القتال! قال حم:

ُ َُ
َ
ُ َ ََ ُ
َ
ُ
كب علكيك ُم ٱل ِق َتكا أَل
يف تثبت املرتواب ،وحجوة احلوائر{ :هكل ع َسكيتم إِن رت ِ
ُ َ ُ
تُ َ ىتِلُوا ْ}؟ فاادادت هتافاهتم حدةَ { :و َما ََلَا ٓ َأ َُل نُ َ ىت ِ َل ِف َ
يل ٱَّللِ َوقد أرِخ ِرج َنا مِن
ب
س
ِ
ِ
ِ
َ َ ٓ
د َِي ى ِرنا َوأب َنائ ِ َنا}.

فلام حانت التاعة الفاصلة ،ودق النفري العام ،مل تر ساحة اجلهاد إال ع َل ًما ينرشه
النتيم ويطويه ،عىل حفنة من الرجال! هم بقايوا اجلامهوري التوي طلبوت بواألمس

ُ َ ُ ْ ُ َ ل
ََُ ُ َ ََ
ب علي ِ ُم ٱل ِق َتا ت َولكوا إَِل قل ِكيَل
اجلهاد ،ثم صفرت منهم اليوم ميادينه{ :فلما رت ِ
ي ُ َ ُ ُ َ ُ ُۢ ُ
ٱلظىلِم َ
ني}.
ِ
مِن م وٱَّلل عل ِيم ب ِ

سماهم القرآن :ظاملني مع أ م مظلومون ،فكيف جواات هوذه التتومية؟ إن
َّ
وكثريا موا يكوون النووع األول،
الظلم نوعان :ظلم اإلنتان لنفته ،وظلمه لغريه.
ً
ممهدا لوقوع النوع الثاين ،فالذي يقبل الذل واالنحناء ،يغري اآلخرين بالبغي
عاماًل ً

واالعتداء!
وقلام يقع العدوان عىل ذي أنفة ومحية ،فإن الباغي يعرف أن ختائره مون وراء
ذل العدوان ،أضعاف أرباحه إن كان هناك ربح حيتنى يف مثل هذه املعركة .وقلام
تتحرك اجليوش للهجوم ،إال عىل أمة يرجى منها أن تتلم وتلني ،ولذل كثورت
حروب االستعامر يف الرشق وحده ،وصدق القائل:

مظلوما فأنصف ظاملًوا يف ذلووة املظلوووم عووذر الظووامل!
أنصفت
ً
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من يرض عودوا ًنا عليوه يضوريه رش من العوادي عليوه الغاشوم!
رشا منه أو دونه ،فهو ظامل لنفتوه .وسوياق اآليوة هنوا يؤكود هوذا
وسواء كان ًّ

املعنى ،وحيمل األمم النائمة  -عىل املظامل  -أواار ما تقايس وتعاين.

***
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الدراسات القرآنية للشيخ
وللشيخ يف الدراسات القرآنية املحضة مجلة كتب.
منها« :نظرات يف القرآن» ،وهو كتاب قديم يتحدث عن بعض علووم القورآن
بأسلوب جديد.
ومنها« :املحاور اخلمتة للقرآن الكريم» ،وهو من كتبه األخرية ،التي بين فيها
املحاور األساسية التي تدور حوحا سوور القورآن وآياتوه ،وهوي :اهلل الواحود ...
والكون الدال عىل خالقه  ...والقصص القرآين  ...والبعوث واجلوزاء  ...والرتبيوة
والترشيع.
ومنها« :التفتري املوضوعي للقرآن» ،وفيه يتحدث عن كل سورة مون التوور
باعتبارها وحدة تدور حول موضوع معني .وهو حياول أن يرسم «صورة شمتوية»
حا ،وأن يربط أوائل التورة بأواخرها ،ويصل بني أطرافها وأوساطها ،وأن يتعرف
عىل الروابط اخلفية التي تشدها كلها .وللشيخ يف هذا املقام نظرات جديرة بالتأمل
ويف مقدمة تفتريه ذكر أنه تأسى يف ذلو بالعالموة الشويخ حممود عبود اهلل دراا،
عندما تناول سورة البقرة  -وهي أطول سور القورآن  -فجعول منهوا باقوة ملونوة
نضيدة( .)45وهو أول تفتري موضوعي لتورة كاملة فيام أعتقد.
وقد صدر من هذه الدراسة جزءان ،كل جزء يشمل ثلث القرآن ،وهوو يعمول

( )45وذل يف كتابه القيم« :النبأ العظيم» .ولإلمام الشاطبي يف «املوافقات» حديث قريوب الشوبه
عن سورة «املؤمنون».
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اآلن عىل الثلث األخري ،ونتأل اهلل أن يوفقه إلمتامه(.)46
وقد ذكر الشيخ أنه استفاد يف نظراته يف التفتري من اإلموام حتون البنوا ححح.
ففي جملة «الدعوة» غرة ربيع األول عام (1215هو) يقول« :حتون البنوا أسوتاذي
األول يف ميادين كثرية ،وكنت  -وأنوا طالوب  -أسوتمع إىل حمارضاتوه يف القورآن
الكريم ،وأتأمل معه يف النظرات التي كان يرسلها ،وكنت أعود إىل بيتي فوأخلص
ما استطعت فهمه من هذه املحارضات ،حتى مع لدي كتواب يف هوذا الصودد،
لكنه لألسف ضاع مني ،لكن معانيوه بقيوت يف ذاكوريت ،واسوتفدت مون اإلموام
الشهيد ،يف طريقة التفتري التي تعتمد عىل املعانواة اخلاصوة ،والوذوق الشخيصو،
وذل لطول تدبره يف كتاب اهلل ،وشدة ارتباطه به ،فقد كانت قدرتوه خارقوة عوىل
فتح القلوب ألّار الوحي .»...
كام ذكر يف كتابه« :الغزو الثقايف يمتد يف فراغنا» أنه ملح يف نظرات الشيخ حممود
عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا يف «تفتوري املنوار» مبوادئ النظورة إىل موضووع
وحمورا تدور حوله آياهتا.
التورة ،وأن حا هدفًا
ً
يف التفسري املوضوعي:
عني الشيخ الغزايل يف تفتريه األخري بوالنظر يف كول سوورة باعتبارهوا وحودة
متكاملة ،يمهد أوحا آلخرها ،ويتمم آخرها أوحا .وهو توجه جديود يف التفتوري،
سماه« :التفتري املوضوعي» ،باعتبار موضوعية التورة املفرسة.
َّ
ولكن للشيخ عناية قديمة جديدة بالتفتري املوضووعي بواملعنى اآلخور ،الوذي

أخريا أنه فرذ منه وسلمه للمطبعة ،واحلمد هلل.
( )46عرفت من الشيخ ً
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يتبادر إىل الذهن ،وهو النظر يف املوضوع الواحد ،من خالل اآليات املتعلقوة بوه يف
القرآن ،وبيان نظرة الكتاب العزيز إليها عىل غرار ما فعلنواه يف كتابنوا« :الصورب يف
القرآن».
قوديما يف كتابوه:
أيضا ،ظهور
وللشيخ يف هذا النوع من التفتري جهد مشكور ً
ً
«نظرات يف القرآن» ،وظهر حديثًا يف كتابه« :املحاور اخلمتة للقرآن الكريم».
وظهر يف بعض كتبه قبتات منه ،تدل عىل عمق صلة الشيخ بالكتاب املجيود،
وعىل شمول نظرته لام تضمنه من معان وموضوعات شتى.
أولو األلباب يف كتاب اهلل:
وال بأس بأن أذكر هنا نموذ ًجا حذا اللون من التفتري عند الشويخ حوول «أويل
األلباب يف القرآن» .يقول:
أشعر بغضاضة وغضب عندما يفهم الدين عىل أنه ركون إىل غيبيات غامضوة،
أو انتياق وراء مشاعر مبهمة ،كأن اإليامن فكر قاعد واإلحلاد فكر متحورك ،أو أن
اإلنتان املؤمن يتتكني للمجهول .أما اآلخرون فيتتكشفون األّاء ،ويبحثوون
عن املعرفة.
ربام كان بعض املنتوبني إىل الدين رديء النظر عليل الفطرة ،فام ذنب الودين إذ
حيمل حؤالء أو حيمله هؤالء؟
لقد رأيت القرآن الكريم يتحدث عن «أويل األلباب» ،يعني أصحاب العقول،
موضعا ،نتتطيع عند تدبر كل موضع منها أن نعرف املتتوا العوايل
يف ستة عرش
ً
لذوي اإليامن الصحيح ،وكيف يتحرك العقل املوؤمن يف كول ا واه ليقورر احلوق،
ويقود إليه.
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ونكتفي اآلن برسد هذه اآليات املنوهوة بقيوام الودين وأحكاموه عوىل الرشود
والصواب ال عىل اجلزاف والفوىض.
يف سورة البقرة ثالث آيات عتلفة التياق واملوضوع ،هي:
َ

َ ُ

َ

َ ُ

َ ُ َ

َ ُ
َ ُ
َ
اص َح َي ىو ْ ٰٓ ٞ
كم ِِف ٱلقِ َص ِ
كم ت ُتقون} [البقرة.]111 :
ب لعل
{ول
يأو ِي ٱۡللبى ِ
ْ َ ُ

ُُ

َ ُ

َ

ََ ُُ
َ
ى َوٱتقون ٰٓ ْ
َ َ ُ ُ
ب} [البقرة.]111 :
{وت َزودوا فإِن رِخري ٱلزادِ ٱُتق َو ى و
ِ
يأو ِي ٱۡللبى ِ

ََ ََ ُ َ َ ل َ ل ََ َ ُ ُُ ُٓ
ََ َ ََ ُٓ ََ ُ َ
وِت رِخريا ريِرياۗ ومكا يكذرر إَِل
أ
د
ق
ف
م
ِك
ٱۡل
{يُؤ ِِت ٱۡل ِكم من يشاء ومن يؤ
ِ
أ ُ ْولُوا ْ ٱۡلَل َ
ى
ب} [البقرة.]261 :
ب
ِ

وللحكمة مواضعها احلميدة ،سواء يف تبليغ الدعوة أو يف إنفاق الامل ،أو يف أي
شأن آخر.
ويف سورة آل عمران آيتان :األوىل :تتحدث عن عصمة الفكر من البحث فويام
وراء الامدةو ألن هذا النوع من البحوث يقوم عىل التخمني والتوهم ...
والثانية :تطلق العنان للفكر كي يبحث ويتتنت يف الامدة وأّارها وقوانينها،
وقيام اهلل عليها ،وإحكامه لوجودها.
قال تعاىل يف املوضع األول:

ُ
ُ َ ُ ُ ُ ٌ َ َ ُّ ٞ
َُ ُ ٓ َ ََ ََ َ
َ ٱلك َِتى َ
ب مِنكه َ
كن أ ُِّ ٱلك َِتىكب َوأ َرِخ ُ
ى
ى
كر
ه
كت
ك
َم
كت
اي
ء
{هو ٱَّلِ ُ أنز علي
ِ
ُ َ َى َ ُُ َ ُ ََُ ٞ
َ ٓ
َ ٓ
َ َ ُ ََُ ٞ
ون َما ت َ َ ى
شك َب َه مِنك ُه ٱبتِغكا َء ٱلفِت َنك ِ َوٱبتِغكا َء
ِين ِِف قلوم ِ ِم زيغ فيتبِع
متشبِهىتو فأما ٱَّل
ُ يٞ
ُ ُ َ
ُ َ
تَأويلِهِۦ َو َما َيعلَ ُم تَأويلَ ُه ٓۥ إ َُل ُ ُ
ٱَّللۗ َوٱل ُ ىسِخون ِِف ٱلعِل ِم َيقولون َء َام ُنا بِهِۦ ك يمِن عِنك ِد
ِ
ِ و
ِ
َ
ُ
َيَ ََ َُ ُ ُ ُ ٓ ُْ ْ َ
ب} [آل عمران.]1 :
رمِناۗ وما يذرر إَِل أولوا ٱۡللبى ِ

أما احلث عىل التأمل يف الكون فهو يف املوضع الثاين من التورة ،قال تعاىل:
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ُ َ َ َ َ
ُ
َ
َ
ٓأَليىت ي ِۡلُ ْوي ٱۡلَل َ
ۡرض َوٱرِخت ِ َ ى ِف ُٱّلل َوٱَلُ َ
ى
ِ
ب 895
ب
ار
{إِن ِِف رِخل ِق ٱلس ى ى ِ وٱۡل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََََ ُ ُ َ
ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ َىل َ ُ ُ ل
ٓ ُج ُ
ون ِف َرِخلق ُ
ودا َو َ َ ى
ٱلس َ ى َ ى ِ َوٱۡل ِ
ۡرض
ر
ك
ف
ت
ي
و
م
وم
ن
ٱَّلِين يذررون ٱَّلل ق ِيما وقع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ َ َ َ َى َ َى ل ُ َ ىَ َ
َ فَقِ َنا َع َذ َ
اب ٱَلُارِ} [آل عمران.]111 ،111 :
رمنا ما رِخلقت هذا ب ِطَل سبحن

ومعرفة احلق ال تكرتث بالتقاليد التائدة ،وال تتقيد بالعرف الشائع ،إ ا بحث
حر ال عالقة له بكثرة األصوات أو قلتها.
واملغاالة باحلق مطلوبة يف وجه املنكرين له ،أو النافرين منه مهام كثروا ،فهم كام
قيل:

ِ
له يف هذا التوواد األعظوم!
إن شئت أن يتوود ظنو كلوه ف َأج ُ
وذل ما يشري إليه قوله تعاىل:

َ ُُ ْ َُ َ ُ
َ ُ
ُ ي ُ َ َ َ َ َ َ َُ َ
ُ ُ َ َ
يكث فكٱتقوا ٱَّلل ٰٓ
يكأ ْو ِي
{قل َل يستوِ ُ ٱلبِيث َوٱلطيِب َولو أعجبَ رَث ٱلب ِ ِ ۚٓ
َ
َ َى َ َ ُ ُ ُ
كم تفل ُِحون} [الامئدة.]111 :
ب لعل
ٱۡللب ِ

وملعرفة التاريخ العام أثر عميق يف صوذ العقل ونفعه بتجارب ال حرص حا ،فإن
حارض اإلنتانية امتداد لامضيها البعيد ،ومهاد ملتتقبلها املرتقب ،وعىل املؤمنني أن
يلتمتوا العربة مما مىضو ليصونوا يومهم وغدهم ،وهل للتاريخ ثمرة إال هذا؟ قال
تعاىل يف سورة يوسف:

َٞيُ
َ َى َ َ َ َ ل ُ َ
ى َو َلىكن تَصد َ
ََ َ َ َ َ
ْ
َ
ى
ِيق
َت
ف
ي
ا
ِيي
د
ح
ن
َك
ا
م
ب
ب
ل
ٱۡل
ي
و
ِ
ِ ِۗ
{لقد َكن ِِف قص ِص ِم عِۡب ِۡل ِ
َ ُي َ
ُ َ َ ََ ََ
ك َشء} [يوسف.]111 :
ِ
ٱَّل ُ بني يديهِ وتف ِصيل ِ

وهذه اآلية ختام لفصل متكامل من التاريخ البرشي احلافل ،وهو ختام رصيوح
وأخبار صادق ال تأليف مفتعول كوام يشويع
يف أن القصص القرآين واقع ال خيال،
ُ

بعض املبرشين التائهني.
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يف سورة الرعد حديث مفصول عون اخلوالل النبيلوة التوي يتوتجمعها أولوو
األلباب ،وتضبط متالكهم كلها ،والذي يثري االنتباه هنوا هوو ارتبواط الفضوائل
اإلنتانية بالبرص العقيل! وبراءة املؤمنني من التخبط الذي يقع فيه العميان وكل من
ضل الطريق!
قال تعاىل يف املوضع التاسع من ذكر أويل األلباب:

ُ ي َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ
ََ َ َ َُ َُ َٓ ُ َ َ َ
َ مِن رمَِ ٱۡلق رمن هكو أع ٰٓ
كم إِنمكا يتكذرر أولكوا
نز إِّل
{أفمن يعلم أنما أ ِ
َ
ُ ُ َ
ُ َ ُ َ
َ
ُ
ٱۡلَل َ
ى
يثى َق} [الرعد.]21 ،11 :
ِين يُوفون ب ِ َع ِد ٱَّللِ َوَل يَنقيون ٱل ِم
ب  89ٱَّل
ب
ِ

ويف سورة إبراهيم نجد وص ًفا للرصاع بوني احلوق والباطول ،واآلثوار القريبوة
والبعيدة حذا الرصاع ،سواء يف دنيا الناس أو يف اللقاء األخري مع رب العاملني.

َ ْ
َ ْ َُ ُ
وقد ختمت التورة هبذه اآليةَ { :هى َذا بَ َ ى ٞغ يل ُ
ِلنا ِ َو ِّلُنذ ُروا بِهِۦ َو ِّلَعل ُم ٓوا أن َما ه َو
إ َلىهَ ٞوىح ِٞد َو ِّلَ ُذ ُر َر أ ُ ْولُوا ْ ٱۡلَل َ
ى
ب} [إبراهيم.]52 :
ب
ِ
ِ
ُُْ ْ َ َ
كب} هبوذا
واستمر الشيخ يتكلم عن بقية املواضع التي ذكر هبوا {أولكوا ٱۡللبى ِ

النفس ،وهبذا البيان ...

نظرة يف ترتيب سور القرآن:
وللشيخ الغزايل نظرات وتأمالت عميقة حول القورآن ينفورد هبوا ،مثول هوذه
النظرة يف ترتيب التور ،التي سجلها يف كتابه« :علل وأدوية».
كتب الشيخ يقول:
«أحيا ًنا أشعر  -وأنا أتلو القرآن  -ببعد املتافة الزمنية بني سورة وسورة ،أو آية
وآية ،وأتتاءل :هل إشعار القارئ هبذه املتافة البعيدة مقصوود يف سووق اآليوات

الشيخ الغزايل كما عرفته

122

وترتيب التور؟
وألرضب مثاًل لام أعني :يف اجلزء األخري من املصحف الرشيف تعقب سوورة
«النرص» سورة «الكافرين» ،وسورة «النرص» مون آخور موا نوزل باملدينوة املنوورة،
وسورة «الكافرين» من أول ما نزل بمكة املكرمة ،أي أن بني التوورتني أكثور مون
عرشين سنة ،يطوهيا القارئ يف حلظات ّيعة ،وهو ينتهي من هذه ويبدأ يف تل .
التورة األوىل نزلت يف غربة الدين وعناء الدعاة وعناد الكافرين .نزلت لورتيس
دعائم التوحيد العميل ،ومتهد له الطريق مهام فد الثمن واادادت العوائق.
والتورة الثانية نزلت وبشائر النرص تلو يف كل أفق ،والقبائل التي نفرت من
التوحيد أول أمرها أخذت تثوب إليه وتقبول عليوه ،وصواحب الرسوالة العظويم
يتتعد للعودة إىل ربه بمزيد من التتبيح واالستغفار بعدما قىض العمور يف جهواد
يضني األبطال ويوهي اجلبال.
كلتا التورتني تقابل األخورا كوأن األوىل تصوور البوذر ،واألخورا تصوور
احلصاد! وأتتاءل مرة أخرا :هل هذا الشعور مقصود يف ترتيب التور؟
ويعود التؤال عوىل نحوو آخور عنودما نتودبر سوورة «ق» املكيوة بعود سوورة
«احلجرات» املدنية .إن التورة املدينة تربا طائفة مون اآلداب املطلوبوة يف جمتموع
متتقر ،له قيادة جيب توقريها وإحتان التلقي عنها ،جمتموع لوه مشوكالت جيوب
التلطف يف حلهاو كي تبقي األمة موحدة الصفوف واضحة احدف  ...أما التورة
املكية فإن الكالم فيها طال عن البعث واجلزاء ،وعن قمع الطبائع املتمردة بوأهوال
النار وشدة احلتواب ،أو اسوتهواء النفووس النائيوة بواخلريات احلتوان واملغفورة
الشاملة.
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وبني التورتني قرب معنوي وإن فصل بيونهام مكوان واموان .فوإن األخوالق
الزكية والتري الطاهرة إنام تنبجس من قلب مؤمن ،يعرف اهلل ويتهيأ للقائه ويرجو
وعده وخيشى وعيده.
إن اإليامن باهلل واليوم اآلخر هو العدو األول لإلباحية والفوىض والعنرص األول
للتتامي واألدب! وكأن جميء سورة «ق» بعد سورة «احلجرات» تذكري بمصودر
الطاقة الروحية وراء كل تربية ناجحة وا اه سليم»(.)47
حاجة املسلمني إىل القرآن:
لقد ألح الشيخ عىل بيان حاجة املتلمني الامسة إىل القورآن« :حواجتهم أفورا ًدا،
وحاجتهم أمة ،ليعرفوا يف ضوء آياته الفلتفة العامة للودين وللحيواة ،ويؤستووا
نظرهتم الصحيحة إىل اإلنتان والكون ،وإىل رهبام وخالقهام .وهذه احلاجة تشومل
كل متلم بخالف التنن واألحاديث.
فقد حيتاج الصيادون إىل كل ما ورد يف الصيد من سنن ،وقد حيتواج املغتولون
اللحادون إىل كل ما ورد يف األكفان واألغتال من سنن.
أما الصورة العامة لإلسالم ورسالته العظمى ،فلها شأن آخر ينبغوي أن يعرفوه
عارضو اإلسالم يف هذا العرص املوار بشتى الفلتفات والنزعات.
وعالقة املتلمني بقرآ م هي أسمى العالقات وأرسخها ،ولذل جيب أن ندع
نفوسنا للقرآن الكريم يشكلها بتوجيهاتوه وهداياتوه ،ويضوبط اهتاممهوا بشوعب
اإليامن ،فال يطغى فرع عىل أصل ،وال يموت فرع بإااء أصل.

(« )47علل وأدوية» (ص.)252 ،251 :
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إن املوظف يف ديوان املحاسبة قد حييا يف عامل من األرقام ،ولكن هل العوامل كلوه
أرقام؟ إن اإلسالم دين حتدث يف شئون احلياة كلهوا ،بيود أن القورآن الكوريم هوو
الكتاب الذي أعطى اخلطة العامة واملالمح الرئيتية ،وجمموعة الظالل واألضوواء
التي تكشفها»(.)48
ضرورة العناية بالقرآن الكريم:
ويف مقام آخر يؤكد الشيخ رضورة العناية بكتاب اهلل ،وتقديمه عىل موا سوواه.
يقول:
مضطرا إىل التنبيه إليه هو رضورة العناية القصوا بالقرآن نفتوه،
«الذي أراين
ًّ

مهجورا ،فنموت أفكوارهم
ناسا أدمنوا النظر يف كتب احلديث واختذوا القرآن
فإن ً
ً

معوجة ،وطالت حيث جيب أن تقرص ،وقرصت حيث جيب أن تطوول ،وحتمتووا
حيث ال مكان للحامسة ،وبردوا حيث ب الثوورة! نعوم :مون هوؤالء مون ظون

رشا عن الشيوعيني أتباع «كارل ماركس»،
األفغانيني من أتباع أ حنيفة ال يقلون ًّ

لامذا؟ أل م وراء إمامهم ال يقرءون فاحتة الكتاب (!) .والذهول عن املعاين األولية

والثانوية التي نض هبا الوحي املبارك ال يتم معه فقه وال يصح ديون  ...ذكور أبوو
واهيا جاء فيه :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،قال :قوال رسوول اهلل
داود حديثًا ً

غازيوا يف سورييل ار تفواىلإ فوتن وت
حاجا أو
صصص« :ال تربب الري ر إال ًّ
مفتمرا أو ً
ً

نارا و ت النار ب ًرا» .هوذا احلوديث الضوعيف املوردود خودع بوه اإلموام
الري ر ً
اخلطا  ،وعلل النهي عن ركوب البحر بأن اآلفة ترسع إىل راكبه وال يؤمن هالكه

يف غالب األمر  !!...والكالم كله باطل ،فقد قال املحققون :ال بوأس بالتجوارة يف

( )48انظر« :علل وأدوية» (ص.)253 :
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َ
ُ َ
َ َم َ
البحر ،وما ذكره اهلل تعاىل يف القرآن إال بحق .قال زززَ { :وت َرى ٱلفل
كوارِخ َِر فِيكهِ
ُ ْ
َ
َََُ ُ َ ُ َ
كم تشك ُرون} [النحل.]12 :
َوُتِ َب َتغوا مِن فيلِهِۦ ولعل

إن الغفلة عن القرآن الكريم والقصور يف إدراك معانيه القريبة أو الدقيقة عاهوة
نفتية وعقلية ال يداوهيا إدمان القراءة يف كتب التنة ،فإن التنة يء بعد القرآن،
وحتن فقهها جييء من حتن الفقه يف الكتاب نفته .وقد ذكر ابن كثري أن اإلموام
الشافعي قال« :كل ما حكم به الرسول صصص فهو مما فهمه من القرآن» ،فكيف يفقوه
الفرع من جهل األصل؟
إن الوعي بمعاين القرآن وأهدافه يعطي اإلطار العام للرسالة اإلسالمية ،ويبوني
األهم فاملهم من التعاليم الواردة ،ويعني عىل تثبيت التنن يف مواضعها الصحيحة.
واإلنتان املوصول بالقرآن دقيق النظر إىل الكون ،خبوري باادهوار احلضوارات
وا يارها ،نير الذهب باألسامء احلتنى والصفات العىل ،حوارض احلوس بمشواهد
القيامة وما وراءها ،مشدود إىل أركان األخالق والتلوك ومعاقد اإليوامن ،وذلو
كله وفق نتب ال يطغى بعضها عىل بعض ،وعندما يضم إىل ذل التنن الصحا
مفرسة للقرآن ومتممة حداياته فقد أويت رشده»(.)49
قرآن واحد:
متوواترا
ويؤمن شيخنا الغزايل بأن اهلل قد حف هذا القرآن فنقلته األموة نقواًل
ً

متلوا باأللتونة ،مكتوبًوا يف
بلفظه ومعناه ،وتوارثته األجيال ،حمفو ًظا يف الصدورًّ ،

مجيعا إال قرآن واحود ،يتعبودون بتالوتوه،
املصاحف ،وأنه ال يوجد عند املتلمني ً

(« )49مهوم داعية» (ص ،)52 - 52 :طبعة إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي ،قطر.
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ويرجعون إليهو ليأخذوا منه احدا والنور ،ويعرفون منه حكم اهلل تعاىل يف العقائد
والعبادات واملعامالت واألخالق واآلداب.
يقول الشيخ حفظه اهلل ورعاه:
واحدا منشور النتخ بني مجاهري املتلمني مون ليلوة
«ال يعرف التاريخ إال قرآ ًنا
ً
القدر األوىل إىل يوم الناس هذا ،ومل حيدث خالف عىل هذه احلقيقوة خوالل أربعوة
عرش قرنًا مضت ،فكتاب املتلمني واحد .وقد حاول بعض املتترشقني الصغار أن
خيتلق ريبة حول ذل  ،فزعم أن عند الشيعة مصح ًفا آخر ،وهو اعم سواقط كوان
أقل من أن نثبته هنا .ولكنا ترخصنا يف ذكره ليعلم مون جيهول :أن القورآن الوذي
حيفظه مجيع املتلمني وحيتفظون بنتخه يف بيوهتم واحد.
ومل يؤثر عن شيعي أو سني أو خارجي أو صويف :أن لديه قرآ ًنا آخر غوري هوذا
الكتاب الفذ .إن املصحف يطبع يف القاهرة فيقتنيه متلمو إيران واحند من الشيعة
دون أي تردد ،عاملني بأن هذا هو الوحي الذي نزل عىل نبيهم.
وظاهر أن األقدار ضاعفت أسباب الصيانة حوذا الكتواب ،حتوى انفورد هبوذه
املكانة التي مل يظفر هبا كتاب ساموي آخر.
نظرا آخر
ومع كثافة األسانيد املتواترة التي دفعت هبذا الكتاب إلينا ،فإن هناك ً

جديرا باالحرتام كله .إن حديث القرآن عن اهلل ولقائه ومطالبوه مون عبواده يعلوو
ً

جدا عن نظريه يف الكتب األخرا.
كثريا ًّ
ً

فتايل القرآن يشعر بأن اهلل واحد واسع ،عظيم ،أعىل ،جدير باحلمد كله ،واملجد
كله ،يتتحيل أن ينتب إليه نقص ،أو يكون فوق كامل كامل.
وتايل العهد القديم يشعر بأن اهلل يوذكر وينتوى ،وخيطوئ ويصويب ،ويفعول
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ويندم ،ويأكل مع الناس ،ويالكمهم أحيا ًنا !...
وتوايل العهود اجلديود يشوعر بووأن اهلل تود وقتول يف سوياق غوامض حافوول
باملتناقضات.
ويف التوراة  -كام سجلها العهد القديم  -ال توجد كلمة عن لقاء اهلل ،وال يوجد
ذكر ليوم القيامة .احلوديث كلوه عون الشوعب املختوار ،وحقوقوه يف هوذه الودنيا
وواجباته اه رب إّائيل! فأي تدين هذا؟!
واحلديث عن يوم القيامة يف العهد اجلديد إما أن يؤخوذ عون طريوق الورؤا يف
املنام ،أو اإلشارات الروحية ليوم الدينونة ...
والبون بعيد بني هذا األسلوب اخلافت وبني احدير الذي يتمع دويه يف الوعود
والوعيد ،ومشاهد القيامة ،وصور احلتاب ،والثواب والعقاب ،كوام تكواثرت يف
سور القرآن.
واجلانب اإلنتاين احلر ظاهر يف القرآن الكريم ،فأنت وحدك صانع متتقبل ،
ومصور مالحم  .إن أحتنت مل يتتطع أحد أن يعرتض طريقو إىل اجلنوة ،وإن

َ ٓ
َ
َ َ َ
أسأت مل يتتطع أحد أن ينقذك من النارُ { :من ع ِمل صىل لِحا فل َِنفسِكهوِۦ َو َمكن أ َسكا َء
ُ ي
َ َ
ف َعلي َ اۗ َو َما َر ُّم ََ ب ِ َظ ىم ل ِل َعبِي ِد} [فصلت ،]26 :فال وسطاء وال شفعاء وال قرابني عىل

نحو ما تصور الوثنية أو عىل نحو ما تصور األديان التاموية التي انحرفت.

والقرآن  -هبذا الواقع املرشق  -جدير بأن يكون الصووت الفوذ املنبعوث مون
التامء .فلو مل تدعمه أسانيد التواتر الغنية التخية لقال العقل :ما يصح عون اهلل إال
هذا.
ومن هنا فنحن نوقن بأن القارات اخلمس ال حتوي سجاًل للوحي األعىل إال يف
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الغزايل  ...والسنة النبوية
القرآن الكريم هو املصدر األول لفكر الشيخ الغوزايل الودعوي واإلصوالحي،
والتنة هي املصدر الثاين .فهو َي ُعود التونة رضورة لفهوم القورآن ،فهوي الرشو
خاصا بالترية ،بحتبا ا اجلانب
النظري ،والتطبيق العميل له .وهو حيتفل احتفااًل ًّ
العميل من التنة ،حيث جعل اهلل نبيوه «األسووة احلتونة» .وهوي متثول اإلسوالم
حيا ،يف مواقف ووقائع ،تراها األعني ،وتلمتها األيدي ،ويوتع
ً
جمتدا ،والقرآن ًّ

هبا اخلاص والعام .ويف هذا صنف كتابه القيم« :فقه الترية».

كبريا من األحاديث الرشويفة ،يتووقها موع آيوات
وحذا وجدنا يف كتبه
ً
حشدا ً

نورا عىل نور ،فيبين هبا حقائق اإلسالم ،ويرد هبا عىل أباطيول
القرآن العزيز لتكون ً

خصومه ،ويصور هبا عدله ورمحته ،ووقوفه مع الضعيف حتى يقوا ،ومع املظلوم
حتى ينترص ،ومع اجلاهل حتى يتعلم ،ومع اجلائع حتى يطعم ،ومع اخلائف حتى

يأمن ،ومع املتتعبد حتى يتحرر.
مكتفيوا
صحيح أنه مل يعن بتخري احلديث ،ومتييز الصحيح مون الضوعيف،
ً

جريا عىل ما اعتاده كثري من املؤلفني
حينا ،أو غري معزو ً
بعزوه إىل من أخرجه ً
حيناً ،
يف األعرص األخرية ،من ذكر األحاديث معلقة غري متندة ،بل هو موا مىضو عليوه
كثوريا مون أئموة احلوديث يعنوون
قديما ،وهو ما جعول
املصنفون يف الفقه وغريه ً
ً
بتخري الكتب املشهورة يف الفقه وغريه ،كام فعل الزيلعي يف «نصب الراية» ،وابن
حجر يف «التلخيص» ،والعراقي يف ختري أحاديث «اإلحياء» وغريهم .وهو حوني
يذكر الضعيف إنام يتتأنس به فيام ثبت بالقرآن وصحيح التنة وال يتخوذه حجوة
وحده.
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ومن تأمل يف كتابه« :فقه الترية» ووقفاته العميقة مع األحداث النبويوة طووال
مراحل حياته صصص من امليالد إىل بعثته ،ثم مرحلة الدعوة واملصابرة ،ومرحلة اجلهاد
واملواجهة ،أو مرحلة بناء الفرد يف مكة ،ومرحلة بناء املجتمع يف املدينة  -وجد فيه
عقل الباحث املدقق ،يتعانق مع قلب املؤمن املحب ،ورو الداعية املحلق ،الوذي
حييا يف الترية بل حتيا فيه الترية.
ويتجىل ذل مرة أخرا يف كتابه« :فن الذكر والدعاء عند خاتم األنبياء» ،الذي
يلمس فيه كل من قرأه رو العاشق املتوله ،أكثر من فكر العامل الباحث.
يقول الغزايل يف مقدمة كتابه ذاك:
شوعاعا أستيضوء بوه،
«شغفت بتري العباد الصاحلني ،وحاولت أن أقبس منها
ً

َ ي
ب
كنت بقلبي مع موسى يف مدين ،وهو حيس لذع الوحشة واحلاجوة ويقوول{ :ر ِ
َ
َ
إ يِن ل َِما ٓ أ َ َ
نزل َت إ ِ ُى مِن َرِخري ف ِقري[ }ٞالقصص.]22 :
ِِ

وكنت مع عيتى وهو يواجه متاءلة دقيقة ،ويدفع عن نفته دعوا األلوهيوة:

َ
ُُ ْ َُ َي َ َُ ُ َُ ُ ََ
َ ُ ُ َ ُ َٓ َ
َ ل
نت علي ِم ش ِيدا ُمكا
ت ل ُ م إَِل َما أ َمرت َِّن بِهِۦٓ أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل ر ِب ورمكم وك
{ما قل
ََُ ََُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َى ُ ي
ك ََشء َشك ٌ
ُدم ُ
يد}
ٓ
نكت
أ
و
م
كي
ت فِي ِمو فلما توفيت َِّن رنكت أنكت ٱلرقِيكب عل
ِ
ِ
ِ

[الامئدة.]111 :

كنت مع إبراهيم وهو بوادي مكة املجدب يتلم ابنه للقدر املرهووب ،ويتوأل

َُُٓ يٓ َ َ
َ
كواد َغكري ذِ ُ َزر ٍُّ ع َ
ك ُ
نت مِن ُذ ير ُيكَّت ب َ
ِنكد بَيتِكَ
اهلل األنيس ألهله{ :رمنا إ ِ ِِن أس
ٍّ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ ٓ َ
ُ
ي
ُ َ ُ ََُ ُ ُ ْ ُ َىَ َ َ
ُ
َل ي َ ُ
 ُ إِّل ِم َوٱرزق ُ م م َِن ٱثل َم َ ى ِ
ٱلمحر ِِ رمنا ِّلقِيموا ٱلصلو فٱجعل أفِد مِن ٱَلا ِ ت وِ
َ ُ
ُ َ
ل َعل ُ م يَشك ُرون} [إبراهيم.]31 :

غري أين انبهرت وتاهت مني نفيس ،وأنا بني يدي خاتم النبيني حممود بون عبود
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اهلل ،وهو يدعو ويدعو.
لقد شعرت بأين أمام فن يف الدعاء ذاهب يف الطول والعرض ،مل يؤثر مثلوه عون
املصطفني األخيار ،عىل امتداد األدهار.
ولتت يف مقام مفاضلة بني أحد من النبيني ،إ ا حقيقة علمية رأيت إثباهتوا يف
صفحات قالئل ،مشفوعة بالدالئل التي تزدحم حوحا.
وقد نقول :أعىل جبل يف األرض جبل كذا يف احند! وما نقصد النيل من اجلبال
األخرا ،إنه ذكر حقيقة .قد نقول :إن الشمس أكرب من القمر سبعني ألوف ألوف
مرة ،ليكن ،ذاك تقرير حقيقة .ويف هذا الكتاب سياحة حمدودة يف جانوب رشيوف
من جوانب الترية ،جانب الذكر والدعاء.
ما فيه من توفيق هو حمض الفضل األعىل ،وما قد أخطئ فيه هوو رشوح نفيسو
األمارة بالتوء .ورجائي أن يقبل ر هذه الكلامت يف ميزان احلتنات .كام أرجوه
مجيعوا
 تبارك اسمه  -أن يقبل صلوايت عوىل النبوي العور حممود ،وأن يتوعدنا ًبشفاعته».
زوبعة كتاب السنة بني الفقه واحلديث:
أما كتابه األخري« :التنة بني أهول الفقوه وأهول احلوديث» الوذي هواج عليوه
ِ
أقالما عدة ،لرتد عليه بقتوة وحدة ،فمنطلقوه فيوه
خصومات الكثريين ،واستثار ً
الدفاع عن التنة أمام فريق «العقالنيني» .ولو أدا ذل إىل رد بعوض األحاديوث
الثابتة يف الصحا إذا ناقضت منطق العقل ،أو منطق العلم ،أو منطق الدين نفته،
حتبام يراه.
واملبدأ مقرر لدا علامء احلديث أنفتهم ،ولكون اخلوالف يف التطبيوق .وربوام
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أّف الشيخ يف رد بعض األحاديث الثابتة ،وكان يمكون تأويلهوا ومحلهوا عوىل
معنى مقبول ،وربام قتا كذل عىل بعض الفئوات ،ووصوفهم بوبعض العبوارات
اخلشنة واملثرية .وربام استعجل احلكم يف بعض متائل كانت حتتاج إىل بحث أدق،
وإىل حتقيق أوىف.
ولكن الكتاب ليس كام تصوره احلملة عليه ،كأنه كتاب ضود التونة ،وال كوام
تصور مؤلفه وكأنه ينكر التنة .فهذا ظلم بين للشيخ :الذي طالام دافع عن حجية
التنة املرشفة ،وهاجم خصومها بعنف.
وإنكار حديث أو حديثني أو ثالثة ،وإن ثبتت يف الصحا  ،ال يعني بحال إنكار
تاليا للقرآن .ولو صوح ذلو ألخرجنوا أئموة
ثانيا،
ً
ومصدرا ً
التنة بوصفها أصاًل ً
كبارا مثل أ حنيفة ومال من امرة أهول التونة ،لردمهوا أحاديوث صوحا ًحا يف
ً

العبادات أو املعامالت مل تثبت عندمها .بل لو صح ذل الهتمنا أم املؤمنني عائشوة
ارررو أل ا ردت عىل بعض الصحابة أحاديث رووها وسمعوها بآذا م من النبي
صصصو أل ا  -يف رأهيا  -عالفة لام جواء بوه القورآن .فواهتمتهم بوأ م مل حيتونوا أن
يتمعوا ،أو حيتنوا أن حيفظوا.
وقد نخالف الصديقة بنت الصديق يف فهمها ويف موقفها من تل األحاديث،
كام نخالف مالكً ا وأبا حنيفة يف موقفهام كذل  .وقد نرد باحلجة عىل ما ذهبوا إليه،
متلما ذا متكة من عقل ودين ،ال يتوتطيع أن
ونبني هتافته ووهن أساسه .ولكن
ً
يتهم عائشة ،وال أن يتهم أبا حنيفة أو مالكً ا بأنه ضد التنة أو مارق من الدين.
وهذا هو موقفنا من الغزايل ،قد نخالفه يف بعض آرائه يف الكتاب ،ما قل منها أو
كثر ،وقد نخطئه فيها ،فليس هو بمعصوم ،ولكنا ال نتهمه يف دينه ،وال يف علموه،
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وال يل الرتاب عىل تارخيه احلافل ،وكفاحه املتواصل ،يف نرصة اإلسالم.
جديدا عن فكره ،بل هو مثبوت
والواقع أن معظم ما تضمنه كتاب الشيخ ليس
ً
يف عتلف كتبه ،ضم شتاته يف هذا الكتاب ،موع بعوض أفكوار جديودة ،وكلوامت
شديدة ،وحذا أثار ما أثار من ضجي .
حديث اآلحاد وإثبات العقائد:
وإذا تعرضنا لام أخذ عىل الشويخ يف جانوب التونة نجوده يوتلخص يف أمورين
أساسيني:
أوحام :أنه ال يعتمد أحاديث اآلحاد يف إثبات العقائد.
وهذا  -كام بيناه يف بعض كتبنا( - )51مؤسس عىل أمرين:
 - 1أن العقائد ال بد أن تبنى عىل اليقني ال عىل الظن.
 - 2وأن أحاديث اآلحاد  -وإن صحت  -ال تفيد اليقني ،بل ال يفيد اليقني إال
املتواتر.
َ
ونصوص القرآن تؤيد األمر األول ،فإن اهلل تعاىل ذم املرشكني بقولهَ { :و َما ل ُ م
ُ ُ َ
ُ َ ُ ُ
َ َي َ ل
يا} [النجم.]29 :
بِهِۦ مِن عِلمٍَّ إِن يَتب ِ ُعون إَِل ٱلظ ُنو ِإَون ٱلظ ُن َل ُيغ َِّن مِن ٱۡل ِق ش

وأقوال مجهور علامء األصول  -أصول الدين وأصول الفقه  -وعلوامء احلوديث
أنفتهم ،تؤيد األمور الثواين ،واسوتثنوا موا احتفوت بوه القورائن ،كوأن يكوون يف
«الصحيحني» ،وتلقته األمة بالقبول ،وسلم من املعارض .ونااع يف ذلو بعوض
( )51انظر كتابنا« :املرجعية العليا يف اإلسالم للقرآن والتونة» (ص ،)125 – 115 :نرشو مكتبوة
وهبة ،القاهرة.
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املحدثني واحلنابلة.
وهذا التوجه يف التعامل مع أحاديث اآلحاد يف العقائد هو الشائع لدا املدارس
واجلامعات الدينيوة الشوهرية يف العوامل اإلسوالمي ،التوي تتبوع مونه األشواعرة
والامتريدية يف أصول الدين ،مثل :األاهر والزيتونة والقرويني وديوبند وموا تفورع
منها.
يقول شيخنا سدد اهلل خطاه:
«لقد خترجت يف األاهر من نصف قرن ،ومكثت يف الدراسة بضع عرشة سونة،
مل أعرف خالحا إال أن حديث اآلحاد يفيد الظن العلمي ،وأنه دليول عوىل احلكوم
الرشعي ما مل يكن هناك دليل أقوا منه ...
والقول بأن حديث اآلحاد يفيد اليقني  -كام يفيد املتواتر  -رضب من املجاافة
املرفوضة عقاًل ونقاًل».
وينقل عن صاحب «املنار» قولوه« :التفرقوة بوني موا ثبوت بونص القورآن مون
األحكام ،وما ثبت بروايات اآلحاد ،واقتبته الفقهاء :رضورية .فإن من جيحد موا
جاء يف القرآن الكريم حيكم بكفره ،ومن جيحد غريه ينظر يف عذره! فوام مون إموام
جمتهد إال وقد قال أقوااًل عالفة لبعض األحاديث الصحيحة ،ألسباب يعوذر هبوا،
وتبعه الناس عىل ذل  ...وال يعد أحد ذل عليهم خرو ًجا من الدين .)52(»...

( )52انظر« :التنة النبويوة بوني أهول الفقوه وأهول احلوديث» (ص ،)15 ،12 :ط .سادسوة ،دار
الرشوق.
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حمققو احلنابلة يف صف الغزايل:
نظرا الختالف ما روي عن اإلمام
وقد وجدت احلنابلة عتلفني يف هذه القضيةً ،

أمحد بشأ ا ،وتبني يل أن معظم األصووليني املحققوني يف املوذهب يميلوون إىل أن
حديث اآلحاد  -أو خرب الواحد  -ال يفيد اليقني ،وبتعبري آخر :ال يقتيضو العلوم.
ذكر ذل القايض أيو يعىل يف «العدة» ،أو اخلطاب يف «التمهيود» ،وابون قداموة يف
«الروضة» ،وابن تيمية يف «املتودة».
يقول العالمة أبو اخلطاب:
«خرب الواحد ال يقتيض العلم .قال اإلمام أمحد يف رواية األثرم :إذا جاء احلديث
عن النبي صصص بإسناد صحيح فيه حكم ،أو فرض عملت به ،ودنت اهلل تعواىل بوه،
وال أشهد أن النبي صصص قال ذل  ،فقد نص عىل أنه ال يقطوع بوه ،وبوه قوال مجهوور
العلامء(.)53
وروا عنه حنبل :أنه قال يف أحاديث الرؤية :نعلم أ ا حق نقطوع عوىل العلوم
هبا( ،)54وبه قال مجاعة من أصحابنا ،وأصحاب احلديث( ،)55وأهل الظاهر(.)56

( )53انظوور :هووذا املتووألة يف «املعتموود» أل احلتووني البرصووي ( ،)556/2و«العوودة» أل يعووىل
( ،)919/3و«الربهوووان» إلموووام احلووورمني ( ،)551/1و«اإلحكوووام» لآلمووودي (،)32/2
و«الروضووة» البوون قدامووة (ص ،)11 :و«فووواتح الرمحوووت» ( ،)121/2و«املتووودة» (ص:
 ،)221و«اإلحكام» البن حزم (.)111/1
( )54قال حمقق «التمهيد» :وقيل :مها روايتان عن اإلمام ،والراجح أن الثانية حممولة عوىل األخبوار
التي كثرت وتلقتها األمة بالقبول حتى أصبحت من املتواتر املعنوي ،أو األخبوار التوي نقلهوا
األئمة املتفق عىل عدالتهم وثقتهم من طرق متتاوية ،وتلقتها األمة بالقبول .وقوال أبوو يعوىل
بعدما نقل الرأي الثاين :هذا عندي حممول عىل وجه صحيح من كالم اإلمام أمحود ححح ،وأنوه
يوجب العلم مون طريوق االسوتدالل ال مون جهوة الرضوورة .انظور« :الروضوة» (ص،)11 :
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وجه األول :أن خرب الواحد لو اقتىض العلم القتضاه كل خرب واحد ،سواء كان
الراوي ثقة أو غري ثقة ،أال ترا أن خرب التواتر أوجب العلم ،ال فرق بني أن يرويوه
عدول أو فتاق ،ولوجب أن يقع العلم بخرب كل من يشهد عىل إنتان بامل أو كول
من يدعي النبوة ،ومل يقل هذا أحد ،وألنه لو أوجب خرب الواحد العلم جلواا ذلو
أن يعارض التواتر ،وينتخ به القرآن ،وال جيوا ذل  ،وألن الواحد منا يتمع خرب
الواحد ،فال يوجب له العلم ،حتى إن منها ما ال يوجب سامعه غلبة الظون ،وألنوه
جيوا عليه الكذب والتهو والغلط ،فال جيوا أن يقع به العلم ،وعكته التواتر.
َ َ ُ

َ

َ

َ
كَ بكهِۦ عِل ٌ
كم} [اإلّاء،]36 :
احت األولون بقوله تعاىلَ { :وَل تقف َما لي َس ل
ِ
َ َُ ُ ْ ََ

َ َ َ

َ

وقولهَ { :وأن تقولوا ٓ ٱ َُّللِ َما َل تعل ُمون} [األعراف ،]33 :ثم أمرنا بالعمول بخورب
الواحد ،فثبت أن ذل يوجب لنا العلم.
اجلواب :أن التعبد بخرب الواحد ال يقتيض القول عىل اهلل سوبحانه بوام ال نعلومو
ألنه قد قام عندنا الدليل القاطع عىل وجوب العمل بخرب الواحد ،وإذا علمنوا بوه،
وقلنا قد تعبدنا بذل  ،فقد قلنا عىل اهلل ما نعلم ،وقفينا ما لنا به علم ،وألن العمل
ال يقف عىل العلم ،وإنام يوجب بغلبوة الظون ،كوام جيوب عوىل احلواكم أن حيكوم
بالشاهدين ،والعامي أن يعمل بقول املفتي ،وكام يعمل بالقياس(.)57

و«البلبل» (ص ،)53 :و«العدة» ( ،)919/3وما بعدها.
( )55انظر :نتبة ذل يف «الروضة» (ص ،)11 :و«املتودة» (ص.)221 :
( )56انظر :رأهيم يف «اإلحكام يف أصول األحكام» البن حزم (.)111/1
( )57خالصة هذا اجلواب :أنه يراد بالعلم يف اآلية ما يعم غلبة الظن ،بودليل انعقواد اإلمجواع عوىل
وجوب العمل باألدلة التي تفيد غلبة الظن يف الفروع ،كخرب الواحود والقيواس ،وقود جعول
ََ َ ُ َ َ َ َ َ
كَ بكهِۦ عِل ٌ
كم} [اإلّاء ]36 :يف األصوول
بعض األصوليني كاآلمدي اآلية{ :وَل تقف ما ليس ل
ِ
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ويف «املتودة» نقرأ هذه املتألة :خرب الواحد يوجب العمل ،وغلبوة الظون دون
القطع ،يف قول اجلمهور ،وارتىض اجلويني من العبارة أن يقوال :ال يفيود «العلوم»
ولكن جيب العمل عنده ،ال به ،بل باألدلة القطعية عىل وجوب العمول بمقتضواه.
ثم قال :هذه مناقشة يف اللف  .ونقل عن أمحد ما يدل عىل أنه قود يفيود القطوع إذا
صح .واختاره مجاعة من أصحابنا.
قال والد شيخنا :ونرصه القايض يف الكفاية ،وقال شيخنا «شيخ اإلسوالم ابون
تيمية» وهو الذي ذكره ابن أ موسى يف اإلرشاد ،وتأول القوايض كالموه عوىل أن
القطع قد حيصل استدالاًل بأمور انضمت إليه :من تلقي األمة له بالقبول ،أو دعوا
املخرب عن النبي صصص أنه سمعه منه يف حرضته فيتكت وال ينكور عليوه ،أو دعوواه
عىل مجاعة حارضي التامع معه فال ينكرونه ،ونحو ذلو  ،وحرصو ذلو بأقتوام
مجيعا ،ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فرسه بعضوهم بأنوه
أربعة هو وأبو الطيب ً
العلم الظاهر دون املقطوع به ،وسلم القايض العلم الظاهر.
وقال النظام إبراهيم :خرب الواحد جيووا أن يفيود العلوم الرضووري إذا قارنتوه
أمارة.
وكذل قال بعض أهل احلديث :منه ما يوجب العلم كرواية مال عن نافع عن
قتما بني
ابن عمر ،وما أشبهه .وأثبت أبو إسحاق اإلسفرائيني فيام ذكره اجلويني ً
نظورا ،واملتوواتر يفيود
املتواتر واآلحاد َّ
سماه «املتتفيض» ،واعم أنه يفيد العلوم ً

العلم رضورة ،وأنكر عليه اجلويني ذل  .وحكي عن األسوتاذ أ بكور أن اخلورب

دون الفروع ،لقيام اإلمجاع عىل وجوب العمل بغلبة الظن فيها .انظور« :اإلحكوام» لآلمودي:
( ،)35/2وانظر« :التمهيد» (.)91 - 19/3
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الذي تلقته األمة بالقبول حمكوم بصدقة ،وأنه يف بعض مصنفاته»(.)58
وذكر شيخ اإلسالم فصاًل يتعلق بمتألة خرب الواحد املقبول يف الرشع هل يفيد
أحدا من العقالء مل يقل :إن خرب كل واحد يفيد العلم ،وبحوث كثوري
العلم؟ فإن ً
من الناس إنام هو يف رد القول.
قال ابن عبد الرب :اختلف أصحابنا وغريهم يف خرب الواحد العدل :هل يوجوب
مجيعا أم يوجب العمل دون العلم؟ قال :والوذي عليوه أكثور أهول
العلم والعمل ً
احلذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم ،وهو قول الشافعي ومجهور أهول الفقوه
والنظر ،وال يوجب العلم عندهم إال ما شهد به اهلل وقطع العوذر ،ملجيئوه جمي ًئوا ال
اختالف فيه ،قال :وقال قوم كثري من أهل األثر وبعض أهول النظور :إنوه يوجوب
مجيعا ،منهم احلتني الكرابييس.
العلم والعمل ً
قلت :وحكاه الباجي عن داود بن خويز منداد ،وهو اختيار ابن حزم.
قال ابن عبد الرب :الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين
واألربعة سواء ،قال :وعىل ذل أكثر أهل الفقه والنظر واألثر(.)59
رد بعض األحاديث الصحاح:
واألمر الثاين الذي أخذ عىل الشيخ ،وكتوب فيوه الكواتبون ،وردده املورددون،
وشنع به املشنعون ،هو رده لبعض األحاديث الصحيحة من أحاديث اآلحاد.
وما رده الشيخ من هذا النوع ر ًّدا رصحيًا ليس بكثري ،إنام هوي أحاديوث قليلوة

(« )58املتودة» (ص.)221 :
( )59انظر« :املتودة» (ص.)225 ،222 :
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حمدودة .وهو مل يردها حوا يف نفتوه ،وال لووهن يف دينوه ،وال لتنكور للتونة ،وال
حرصا عىل الدين نفته أن جيد العلامنيون والالدينيون فيه ثغرة
لتنقص للوحي ،بل
ً
ينفذون منها للطعن فيه ،والتشكي يف قضواياه ،وتووهني أصووله .فورده لتلو
األحاديث القليلة إنام هو دفاع عن الدين يف مواجهة خصومه وأعدائه الكائدين له
واملرتبصني به.
وهذه األحاديث التي ردها الشيخ ال يتوقف عليها أي أمر من أمور الدين .فلو
مات املتلم ولقي ربه دون أن يقرأها أو يعرف عنها شي ًئا ما نقص مون إيامنوه ذرة.
وذل  ،مثل حديث لطم موسى سسس لعني مل املووت حتوى فقأهوا! وحوديث:
«لقال بنق إرسائيل مل خين الل م «أي :مل يفسد» ،ولقال حقاء مل ختن أنثوى زوجهوا»!!
 ...إلخ ...
إن العامل ال يرضه يف دينه رده لبعض األحاديث التي مل تثبت عنده .فام من إموام
من أئمة املتلمني إال رد أحاديث صحت عند غريه ،ومل تصوح عنوده ،والبخواري
يشرتط لقبول احلديث رشو ًطا ال يشرتطها غريه من أئمة احلوديث ،حتوى تلميوذه
متلم يف «صحيحه» ،واإلمام عيل بن املديني أشد من البخاري يف رشوطه.
واألئمة اشرتطوا لصحة احلديث :أال يكون يف سنده وال متنه شوذوذ وال علوة
تقد يف صحته.
وقالوا :إذا رأيت احلديث خيالف العقول ،أو يباين النقول ،أو يناقض األصول،
فاعلم أنه غري مقبول.
فاملبدأ متلم به ،واخلالف إنام هو يف التطبيق .وربام قبلوا أشياء مل يروها عالفوة
للعقول ،أو مناقضة لألصول ،يف عرصهم ،ولكنا تبينا من األمور ما مل يتبوني حوم،
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وقد انكشف لنا من العلم ما مل ينكشف غطواؤه حوم ،فهنوا خيتلوف موقفنوا عون
موقفهم ،الختالف املعلومات ال الختالف املنه .
أجل ،مل ينكر الشيخ الغزايل دقة الرشوط التي وضعها علامء احلوديث الكبوار،
لتمييز الصحيح واحلتن والضعيف ،بل قال برصيح العبارة :إن أنزل وينزل غريي
عندها! فهي رشوط جامعة مانعة ،لو نظر فيها رجول موادي الرتضواها يف ضوبط
األخبار وتأصيلها.
وما حدث :أن تتاهاًل وقع يف تطبيق هذه الرشوط.
فإن حديث الثقات إذا ورد عال ًفا ملن هم أوثق وصف بالشذوذ ،وإن كان سنده
صحيحا.
ً
كيف تقع هذه املخالفة؟ إن الراوي برش قد خيطوئ الفهوم ،أو يغلبوه النتويان،
وهنا يء املقابلة بني حديث وحديث ،وسند وسند ،ومع التحري واالستقصواء
يظهر احلق.
وقد يء املقابلة بني الدالالت املأخوذة من آية قرآنية ،وبني اخلرب املوروي عون
طريق اآلحاد .ومن غرائب ذل أن أبا حنيفة يبيح أن تبارش املورآة عقود اواجهوا

َ َ َُ َ ََ ُ
كم ف َ
ِيمكا َف َعلك َن ِ ٓ
ِف
بنفتها ويرد ما روي باملنع ،ألن اهلل يقول{ :فكَل جنكا علكي
َ ُ
وف} [البقرة ،]232 :ويقول تعاىلَ { :ح ُ ى َ َ َ
َ َ
َّت تنكِح زوجا غريهُ} [البقورة:
س ِ ُن بِٱل َمع ُر ِ
أنف ِ

.]231

فنتب العقد إليها ،وهذا اإلسناد حقيقي وال داعوي للقوول باملجواا  ...إلوخ.
وأغلب الفقهاء يرفض هذا املذهب لضعف االستنتاج وإن أيده كثوريون .والوذي
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أحدا ال يرد حدي ًثا باحوا أو ألنه مل يعجبه( ،)60فذل متول
نلفت النظر إليه أن ً
كام قلنا أقرب إىل الكفر منه إىل اإليامن.
ونتأمل يف متل إمام فقيه حمدث ،هو مال بون أنوس ررر .يورا مالو أن
املدينة املنورة عىل عهده ورثت علم الصحابة والتابعني ،وهم القورون املفضولة يف
هذه األمة ،وأن ما أمجع عليه أهل املدينة هو الصورة الدقيقة لتنة الرسول صصص ،فإذا
جاء حديث عالف لام عليه العمل عند أهل املدينة هم له مال  ،وتوقف يف قبوله.
إنه وإن رواه الثقة فقد حالف الثقات ،أي أنه وفق مصطلح أهل هذا الفن شاذ،
ومن ثم رفض مال النافلة قبل املغرب ،ورفض حتية املتجد واإلمام خيطب ،موع
ورود أحاديث يز ذل  ،بل تتوتحبه  ...إن موقوف مالو مون هوذه املرويوات
كموقف عمر بن اخلطاب من حديث فاطمة بنت قيس يف سكنى ونفقوة املطلقوة
ثالثًا ،فقد رد احلديث  -عىل صحته  -قائاًل :ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا حلوديث
امرأة ،ال ندري حفظت أو نتيت! إنه ال يرد التنة ،وحاش له ذل  .إنوه ينكور أن
هذا احلديث سنة .قال الشيخ عبد اهلل كنون كبوري علوامء املغورب  -وهوو موالكي
املذهب : -
«نلمح إىل رأينا يف تقديم مال لعمل أهل املدينة عوىل اخلورب الصوحيح الوذي
يروا عن طريق اآلحادو فإنا نرا أنه ذهاب منه إىل وجوب النظر يف متن احلديث،
كام ننظر إىل التند .إن متن احلديث إذا وجد له معارض مون األصوول واحلقوائق
متواترا فيعلم بالرضورة أنه من
الثابتة املتلمة ،وكان من رواية اآلحاد  -أي مل يكن
ً

الدين  -فإنه يمكن وضعه موضع البحث ،ويتوقف العمل به حتى يبت فيه أهول
( )60وهذا ما وضحه ابن تيمية يف كتابه القيم« :رفع املالم عن األئمة األعالم».
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العلم».
قال« :مما يتتأنس به حذا ما روي عن ابن املعذل أنه قال:
سمعت إنتانًا سأل ابن الامجشون :مل رويتم احلديث ثم تركتموه؟ فقالُ :ليع َلم

أنا عىل علم تركناه» ...

وهذا القول يرد عىل من اعم أن اإلمام مالكً ا ترك العمل باحلديث ألنه مل يبلغه،
ال ،إنه بلغه ،ولكنه ثقة برجحان ما عنده يأباه.
إن اآلحاد ال ترد اإلمجاع أو شبه اإلمجاع ،وهو يرا أن موا خوالف إمجواع أهول
املدينة مرفوض.
ويرا أبو حنيفة أن حديث اآلحاد يفيد الظن الراجح ،فكل داللة أقوا ترجح
عليه كظاهر القرآن ،والقياس القطعي(.)61
املتودة» لقضية من يرد احلديث الصوحيح ،وهول
ولقد تعرض ابن تيمية يف « َّ

يكفر به ،فقال« :وقد اختلف العلامء يف تكفري من جيحود موا ثبوت بخورب الواحود
العدل ،وذكر ابن حامد يف أصوله عن أصحابنا يف ذل وجهني ،والتكفوري منقوول
عن إسحاق ابن راهويه».
وبعد بحث ومناقشة يف املتألة قال شيخ اإلسالم:
«وحذا كان الصواب أن من رد اخلرب الصحيح  -كام كانوت تورده الصوحابة -
اعتقا ًدا لغلط الناقل أو كذبه ،العتقاده الراد أن الودليل قود دل عوىل أن الرسوول ال

(« )61علل وأدوية» (ص.)11 - 99 :
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يفتق ،وإن مل يكن اعتقواده مطاب ًقوا ،فقود رد مون
يقول هذا ،فإن هذا ال يك َّفر وال َّ

الصحابة غري واحد من األخبار التي هي صحيحة عند أهل احلديث»(.)62

فهذا هو قول العلامء الراسخني ،ف ََد ْع من املتطفلني عىل العلم ،الذين يك ِّفرون
العلامء بال دليل ،ويقولون عىل اهلل ما ال يعلمون.

***

(« )62املتودة» (ص.)221 - 225 :
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الغزايل مداف ًعا عن السنة
كثريا من الناس جيهل املوقوف املبودئي للشويخ الغوزايل مون
وما يؤسف له أن ً

التنة ،وهو موقف االلتزام الكامل هبا ،واملحاماة عنها ،واالشتباك مع خصوومها،
بقلمه البليغ ،وبيانه الدفاق .ولكم شدد النكري يف أكثر من كتواب لوه عوىل الوذين
متفها رأهيم ،ومضلاًل ا اههم .كام محل يف
يزعمون االستغناء بالتنة عن القرآن،
ً
الوقت نفته عىل الدين خيوضوون يف التونة ،ويتحودثون عنهوا ،دون أن يعايشووا
القرآن ،ويرضبوا يف معرفته بتهم وافر.
منزلة السنة من القرآن:
مبينا «منزلة التنة من الكتاب»
وقد تعرض لذل
مبكرا يف كتابه« :فقه الترية» ً
ً

فقال:

«والقرآن هو قانون اإلسالم ،والتنة هي تطبيقه ،واملتلم مكلف باحرتام هوذا
التطبيق تكليفه باحرتام القانون نفته .وقد أعطى اهلل نبيه حق االتباع فيام يأمر بوه
وينهى عنه ألنه  -يف ذل  -ال يصدر عن نفته بل عن توجيه ربوه ،فطاعتوه هوي

ُُ َ
خضوعا أعمى لواحد من الناس ،قال اهلل زززُ { :من يُطِأِ ٱلرسو
طاعة هلل ،وليتت
ً
َ
َ
َ ََ
َ َ َ ٓ
َ ُ َ ٓ
ل
ََ ََ َ
اُ ُ َ
ٱَّللو َو َمن ت َو ىي ف َما أر َسل َنىَ علي ِم َح ِفيظا} [النتاء ،]91 :وقال{ :وأنزَلكا
فقد أط
ُ َ َ
َ ُ
ََٓ
َ َ ي
َ ُ َ
ٱَّلِر َر ُتِ ُبَ ي َ
ني ل ُِلنا ِ َما ن ي ِز إِّل ِم َول َعل ُ م َي َتفك ُرون} [النحول ،]22 :وقال{ :وما
إِّلَ
ِ
َ َى ُ ُ ُُ ُ َ ُ ُ ُ ََ ََ ى ُ َ ُ َ َُ ْ
ءاتىكم ٱلرسو فخذوه وما ن ىكم عنه فٱنت وا} [احلرش.]1 :

إن التري يف ركاب املرسلني هو اخلري كله ،ومون ثوم كانوت سونة حممود عليوه
الصالة والتالم مصد ًرا لرشيعته مع الكتاب الذي رشفه اهلل به .ومجهور املتولمني
عىل هذا الفهم .إال أن التنن املأثورة عرض حا ما يوجب اليقظة يف تلقيها ،فلويس
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كل ما ينتب إىل الرسول عليه الصالة والتالم سنة تقبل ،وال كل ما صحت نتبته
صح فهمه ،أو وضع موضعه ...
واملتلمون مل يؤذَوا من األحاديث املوضوعة قدر ما أوذُوا من األحاديث التوي
ُ
أخريا من ينظر إىل التنن مجعاء نظرة
أيسء فهمها واضطربت أوضاعها .حتى جاء ً

ريبة واهتام ،ويتمنى لو ختلص املتلمون منها ...
وهذا خطأ من ناحيتني:

برشا أحصيت آثاره ،ونقودت
إمهال احلقيقة التارخيية أواًل ،فإن الدنيا مل تعرف ً

ومحصت بدقة ،كام حدث ذل يف آثار حممد بن عبد اهلل ،فكيف ترمى بعد
بحذرُ ،
ذل يف مطار اإلمهال؟!
والناحية األخرا :أن يف التنة كنو ًاا من احلكمة العالية لوو نتوب بعضوها إىل

أحد من الناس لكان من عظامء املصلحني ،فلامذا تضيع عىل صاحبها وحيرم الناس
خريها؟
عندما درسنا تراث حممد عليه الصوالة والتوالم يف «األخوالق»( ،)63وذاكرنوا
جيشا من علوامء
أحاديثه التي تربو عىل األلوف يف شتى الفضائلُ ،خيل إلينا :لو أن ً
النفس والرتبية اجتمع ليتوق للعامل مثل هوذا األدب لعجوز ،واألخوالق شوعبة
واحدة من رسالة حممد عليه الصالة والتالم الضخمة» .انتهى(.)64

( )63يقصد بذل كتابه« :خلق املتلم».
( )64انظر« :فقه الترية» (ص.)26 - 22 :
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إضاعة السنة إضاعة للدين كله:
ويف كتابه« :دستور الوحدة الثقافية للمتلمني» يقول:
شديدا يف هذه األيام ،وهو هجوم خال مون العلوم
هجوما
«تواجه التنة النبوية
ً
ً
تدعي االكتفاء بالقرآن وحده.
ومن اإلنصاف ،وقد تألفت بعض مجاعات شاذة َّ
مجيعا ،فإن القضواء عوىل
ولو تم حذه اجلامعات ما تريد ألضاعت القرآن والتنة ً
التنة ذريعة للقضاء عىل الدين كله .إن حماربة التنة لو قامت عوىل أسوس علميوة
لوجب أال يدرس التاريخ يف بلد ما.
لامذا يقبل التاريخ عىل أنه علم وهتتم كل أموة بوه ،موع أن طورق اإلثبوات فيوه
متاوية أو أقل من طرق اإلثبات يف احلديث النبوي؟
وأمر آخر نحب أن نثريه :لامذا تدرس سري العظامء وكلامهتم وتعورض للتوأيس
واإلعجاب ،وحيرم من ذل احلق رسل اهلل ،ويف صودارهتم سويد أولئو الرسول
وإخالصا؟
مروءة ورشفًا ،وبيانًا وأدبًا ،وجها ًدا
ً
إن اهلل يف كتاب أح

نبيا من احداة األوائل ،ثم قال للهوادي
أسامء ثامنية عرش ًّ

َ
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ َ َ
ُ ُ َ ُ َ ىُ ُ َ ُ ُ ٓ َ َ ُ ُ
كم َعلَيهِ أجر و إن ُه َ
كو
ِين ه َدى ٱَّللو فب ِ دى م ٱقتدِه ۗ قل َل أسل
اخلاتم{ :أولئَِ ٱَّل
ِ
ى ل ِل َعىلَم َ
إ ِ َُل ذِر َر ى
ني} [األنعام .]11 :فإذا برا لإلنتانية إنتان كامل التقت يف سوريته
ِ

شامئل النبوات كلها ،وتفجرت احلكمة عىل لتانه كلوامت جواموع ،واسوتطاع -
وهو الفرد املتتوحش  -أن حيشد من القوة ما يقمع كربياء اجلبابرة ،ويكرس قيوود

الشعوب ،ويوطئ األكناف للحق املطارد  ...إذا يرس اهلل لإلنتوانية هوذا اإلنتوان
غر يقول :ال نأخذ منه وال نتمع له ،ثم يتتطرد
العابد املجاهد الناصح املر  ،جاء ٌّ

عفيا غشه :حتبنا كتاب اهلل! وهل التنة إال امتداد لتناه ،وتفتري ملعناه ،وحتقيوق
ً

الشيخ الغزايل كما عرفته

161

ألهدافه ووصاياه؟»(.)65
عالقة السنة بالقرآن:
وأبرا كتاب تناول فيه الغزايل صلة التنة بالقرآن ،بتوضيح وتفصيل وتأصيل،
هو كتاب« :ليس من اإلسالم» ،وال بأس أن أنقل هنا بعض الفقورات منوه  -وإن
طالت  -لبيان املوقف احلقيقي للشيخ من التنة ،ولننصفه مون خصوومه ،الوذين
غال بعضهم ،بل فجر يف خصومته له ،ساحمهم اهلل.
القرآن ثم السنة:
يقول الغزايل حتت هذا العنوان:
«املصدر األول لتعليم اإلسالم هو القرآن الكريم ،وهو من املصوادر األخورا
بمنزلة اجلذع من فروع الشجرة وثامرها.
ويف احلديث« :فضل بالم ار عىل سائر الكالم بفضل ار عىل خلقه».
وأنت ترا يف األنظمة العامة التي حتكم اجلامعات دساتري أصويلة .ثوم قووانني
إدارية وجنائية وشخصية و ارية.
ثم لوائح وقرارات ومذكرات تفتريية  ...إلخ.
واملفروض يف الدساتري أ ا جممع القواعد اخلطرية يف احلكم والترشيع والتنفيذ،
وأ ا تضم أمهات املتائل التي ينبغي النص عليها وال ترتك للتقديرات املختلفة.
وأن ما عداها يرتكز عليها ويتتمد حرمته منها.

(« )65دستور الوحدة الثقافية للمتلمني».
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نصا أو رو ًحا.
ولذل ال يمكن أن حيتوي عىل ما خيالفها ًّ
فإذا وجد هذا املخالف ألغي من تلقاء نفته.
كذل كتاب اهلل ،هو قطب اإلسالم ،ومنبع رشائعه ،والدسوتور الوذي يقتعود
الصدارة فيام يضم من توجيه وأدب ووصايا وأحكام.
وقد تضمن أصول اإلسالم .ومنه تؤخذ الصور العامة لام يرضواه اهلل لعبواده يف
شئون حياهتم ،ومنواحي تفكوريهم ،ومعوامل سولوكهم .واملتولمون لألسوف ال
يقدرون الكتاب العزيز حق قدره.
ِّ
وال يعلقون بصائرهم وأبصارهم بمعانيه وأهدافه كام ينبغي.
و َد ْع من ويد التالوة كام يفعل أصحاب األصوات ،ومون التوأثر املوقووت
الذي تلمح مظاهره عىل بعض األجتام ،فإن هذا وذاك ال يدالن عىل يشء ذي بوال
...
إن القرآن هو احداية األوىل للناس ،احداية التي صدرت عن اهلل ُمحصية قواعد
احلق وضامنات النجاة .فآيات هذا القرآن حتتوي عىل معامل الرصاط املتتقيم موثلام
حتتوي آفاق الكون عىل أّار العلم وقواه املذخورة للخلق ...
ولو عقل البرش لوقفوا بإااء كل سوورة ،بول كول حورف ،يتوتنبئونه اليقوني،
ويتعرفون منه كيف يوثِّقون صالهتم برب العاملني ...
إن كالم اهلل فوق كل كالم.
واستقباله بمشاعر احلفاوة واجلد واالستقصاء أمر واجب.
أو هو  -يف احلقيقة  -أعود يشء بالنفع عىل الناس.
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وكلام ااد االرتباط به وثاقة ااد رسوخ القدم عىل طريق اخلري والرب ...
وأحكاما أخرا.
كالما آخر
والعجب ألقوام ِّ
ً
يقدمون عىل كالم اهلل وأحكامه ً

َ ُ
ُ
ُ ُ َ ٓ َى َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ
كم إ َ ىى يَو ِِ ٱل ِق َيى َم ِ ََل َري َ
{ٱَّلل َل إِله إَِل هو ّلجمعن
ب فِيهِِۗ َو َمن أص َدق م َِن ٱَّللِ
ِ
ل
َحدِييا} [النتاء.]91 :

التامسا للنفع املحقق ،واقتطافًوا
إن مقتىض اإليامن باهلل هو إدمان التأمل يف كتابه
ً
معا.
للثامر الطيبة يف العاجلة واآلجلة ً
واملؤمن بالقرآن الكريم يتتحيل أن ير ِّجح عىل داللته داللة ،أو أن يرشوك موع
هديا .ذل أن القرآن يعلو وال ُيع َلى عليه ،وأنه حيكوم عوىل سوائر األدلوة
توجيهه ً
األخرا ،وال حيكم يشء منها عليه.
ويتتحيل  -بداهة  -أن يكون يف مصادر الترشيع األخرا ما يعارضه أو يتري
يف جمرا يغاير ا اهه .ولو وجد يشء من ذل  ،فهو دخيل عىل ديون اهلل .وطبيعوة
التنة والقياس واالستصال  ،وما شابه ذل  ...طبيعة الفوروع موع األصول ،أو
األعضاء من الرأس.
إن الرسول صصص يبلغ عن اهلل ويوضح مراده ،ويكمل األحكام يف الصور اجلزئية
الكثرية التي ليس من شأن الدستور العام أن يتعرض حا.
فالقرآن مثاًل عرض للبيع  -وهو أشيع املعامالت  -فذكر مون أحكاموه موا ال
تفصول
يتجاوا أصابع اليد ًّ
عدا .أما التنة ففيها بضع مئات من األحاديوث التوي ِّ
وتشعب ...
ِّ
وللتنة  -عدا هذا النطاق الترشيعي  -ميدان أوسع ،وينبغي أن نطيل التأمول
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فيه.
هب هيئة ما طلعت عىل النواس بمنهواج مبوني يف كتواب حمودود ،وأرادت أن
ْ
تكافح لتعميمه وسياسة املجتمع به ،ماذا تفعل؟ إ ا قد تصودر صوحيفة لتكوون
لتان حاحا ،وتكرس فيها جهو ًدا كبرية لنرش آرائها واجتذاب اجلمهور إليها.
هذا اللتان الناطق باسم احيئة ،واملعرب الرسمي عن وجهة نظرهوا ،لوه مكانتوه
التي ال ريب فيها.
وي َعد بيا ًنا دقي ًقا عن موقفها.
وما يذيعه بني احلني واحلني تؤخذ احيئة بهُ ،
ووظيفة الصحيفة الرسمية حيئة ما ،أ ا تصور حكمها عىل احلوادث املتجددة
وتنتهز املناسبات احلكيمة لتزكية براجمها ،واإلشادة بام حوت من إصال .
وهي تلون  -حتب األيام واألشخاص  -ما تعرضه من مبادئ.
حتدث
وحتدث األجانب بام ال ِّ
كالما غري الذي تقوله للعاملِّ ،
فقد تقول للطالب ً
به املواطنني.
وقد يفهم البعض منهاج احيئة عىل أنحاء خاطئة فتفيض هي يف رش املقصود
منه ،وترد األوهام عام قامت للدفاع عنه.
وهذا التغيري والتفتري يتبع األحوال واألقوام وما تقتضيه املالبتات املختلفوة
من توجيهات مناسبة.
تعارضوا أو تفاو ًتوا بوني منهواج احيئوة وموا تنرشوه
وال موضع البتة بأن هنواك
ً
صحيفتها الرسمية.
التنة مع الكتاب.
ذل  -عىل رضب من التجوا  -عمل َّ
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عاما ،ويتوس األموة بتوريته
ولقد ظل رسول اهلل صصص يتحدث ثالثة وعرشين ً
فيها ،برواه عىل سواء لألصدقاء واخلصوم ،وعمله الدائب حداية النواس ال خيفوى
منه يشء.
حدث به وحتب ،ولكن املهم أن نعرف كيف ومتى،
وليس املهم أن نعرف ما َّ
حدث؟
ومن َّ
َ
صحيحا.
فقها
ً
وإن هذه الظروف تعني إعانة حاسمة ،عىل فقه التنة ً
أمثلة لقاعدة:
 عن ابن عباس بررر قال :قال رجل :يا رسول اهلل ،أي العمل أ َحوب إىل اهلل؟قال« :احلال ا ر ل»! قال :وما احلال املرحتل؟ قال« :الذي يرضب من أول القر ن إىل

خره بلام َحل ار ل».
 وعن عبد اهلل بن متعود ررر قال :سألت النبوي صصص :أي العمول أحوب إىلاهلل؟ قال« :الصالة عىل ورتها» .قلت :ثم أي؟ قال« :بر القالودين» .قلوت :ثوم أي؟
قال« :اجلهاد يف سرييل ار».
قال ابن متعود :حدثني هبن ،ولو استزدته لزادين ...
 وعن أ هريرة أن أبا ذر ررر سأل رسول اهلل صصص :أي العمل أفضول؟ قوال:«إيامن بار ورسقله» .قيل :ثم ماذا؟ قال« :جهاد يف سرييل ار» .قيل :ثم ماذا؟ قوال:
«حج مربور».
 -وعن أ موسى األشعري :قالوا :يا رسول اهلل ،أي اإلسالم أفضل؟ قال« :من

سلم ا سلمقن من لسانه ويده».
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 وعن عبد اهلل بن عمر أن رجاًل سأل رسول اهلل صصص :أي اإلسالم خوري؟ قوال:«تطفم الطفام ،وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تفرع».
هذه إجابات شتى لتؤال واحد ،فام معنى هذا؟
متجهووا إىل رعايووة أحوووال
معنووى هووذا أن حووديث رسووول اهلل صصص قوود يكووون
ً
املخاطبني ،فيربا من العبادات واآلداب ما يراه أليق بحياهتم ،وما يراهم أمس إليه
حاجة .ويتكت عن غريه ،ال هتوينًا من شأنه ،فقد يتكت عن أركان عظيمة القدر
يف الدين تكفلت ببيا ا آيات القرآن أو ُسنن أخرا.
والذي يتتفاد من هذه اإلجابات أنه ال جيوا أخذ حديث ما عىل أنه اإليامن كله.
ضووءا
كام أنه ال وا الغفلة عن املالبتات التي سيق فيها احلوديثو فإ وا تلقوي
ً
كاش ًفا عىل املراد منه.
التنن أحوال املخاطبني ،قد تراعي األحوال العامة للجامعة.
وكام راعت ُّ
فعند كَ َلب الكفار ورضواهتم عىل بالدنا ،يكون اجلهاد أفضل من احل .
وعند اشتداد األامات وكثرة البائتني ،تكون الصدقة أفضل من الصالة.
وعندما يظهر قصور أمتنا يف ميودان االحورتاف والتصونيع ،يكوون االشوتغال
بالكيمياء واحلديد أحب إىل اهلل من حراثة األرض ورعاية الغنم ...
إن فهم القرآن ال يوتم إال بمعرفوة التونة ،وفهوم التونة ال يصوح إال بمعرفوة
املناسبات احلكيمة التي سيق من أجلها التوجيه النبوي.
وإذا مل تكن لدينا إحاطة شاملة باألامنة واألمكنة والوقائع التي أرسولت فيهوا
هذه األحاديث ،فقد تكون يف اإلحاطة بجملة التنن عوض يتد هذا النقص.
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بودا مون تنتويقها وترتيبهوا،
فإن أمام كثرة املرويات وتعدد معانيها ال تورا ًّ
ووضع كل حديث بإااء ما يوافقه من أحوال.
ولقد بلغني أن هناك مؤلفات يف «أسباب احلديث»( ،)66طبعت يف الشوام عوىل
غرار «أسباب النزول» التي امتألت هبا كتب التفتري ،ونحون نأسوف لبُعود هوذه

املؤلفات عن متناولنا ،فإن إشاعتها رضورة خلدمة التنة وصد احامجني عليها ...

وهذا الذي ذكرناه يف فهم التنة وصلتها بالكتاب ،مل نأت بجديد فيه  ...إنام هو
علم األئمة األولني ،وإدراكهم الصحيح حلقائق هذا الدين».
وظيفة السنة:
«لقد كنت عندما أحب االستشهاد بالكتاب والتنة يف موضوع ما  ...أالحو
هذه احلقيقة ،وأجد طائفة كبرية من األحاديوث تطوابق يف معانيهوا وأهودفها موا
ٍ
معان وأهداف ،وأن هذه األحاديوث قود تقورر املعنوى
تضمن القرآن الكريم من
نفته ،الذي احتوته اآلية ،أو تقرر معنى آحر ،يدور يف فلكه وينتظم معوه يف ا واه
واحد ،وإن بدا للعني املجردة أن الصلة بينهام بعيدة.
فمن القبيل األول  -مثاًل  -يقول الرسول صصص« :اللهم ال مانع لوام أعطيوت ،وال

مفطي لام منفت».
ُ َ َ َ
فإن هذا املعنى ال خيرج عن قول اهلل زززُ { :ما َيف َتحِ ُ ُ
َحك فكَل
ٱَّلل ل ُِلنكا ِ مِكن ر

( )66يقصد :كتاب« :البيان والتعريوف يف أسوباب ورود احلوديث الرشويف» توأليف ابون محوزة
احلتيني الدمشقي .وقد نرشوته بعود ذلو دار الورتاث العور بالقواهرة ،بتحقيوق الودكتور
احلتيني هاشم ،وتقديم شيخ األاهر األسبق ،الدكتور عبد احلليم حمموود ا .وقود نرشو
كتاب يف نفس املوضوع للحاف التيوطي.
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ََ

َ َ

َ
ٱۡلك ُ
َِ ل َ او َو َما ُيمسَِ فَل ُمرسِل َُلۥ ِم ُۢن َبع ِده ِۦ َو ُه َو ٱل َعز ُ
يز َ
ِيم} [فاطر.]2 :
ُممس
ِ

وّد األمثلة التي من هذا النحو يطول.
ومن القبيل الثاين  -موثاًل  -أن الرسوول صصص وى أن يرشوب يف آنيوة الوذهب
والفضة وأن يؤكل فيها ،و ى عن لبس احلرير وأن ُيج َلس عليه.
فإن هذا احلكم الذي جاءت به التنة مشتق من حتريم القرآن للورتف واعتبواره

ََ ٓ
املرتفني أعداء كل إصال  ،وخصوم كل نبوة ،وعوامل للهدم يف كول أموة{ :ومكا
ُ َ َ ُ َُ َٓ ُ ُٓ
َ َ ي ُ
َ
َ
أَر َسل َ
ٰ ى ِف ُرون} [سبأ.]32 :
َتفوها إِنا ب ِ َما أرسِل ُتم بِهِۦ
ِير إَِل قا م
ذ
ن
ِن
م
ي
ر
ق
ِف
ا
ن
ِ
ٍّ

والنهي عن اختاذ القبور متاجد  -وقد جاءت به التنة  -هو يف احلقيقوة محايوة
حاسمة للتوحيد الذي ضل عنه النصارا بام اختذوا من معابد عىل قديتيهم حتوى

ُ
َ
احت مرشكو مكة بذل وهم يعارضون الرسول صصصَ { :ما َسك ِمع َنا ب ِ َهىكذا ِِف ٱل ِملك ِ
َٓ ُ
َ
ٱٓأۡلرِخ َِر ِ إِن َهىذا إَِل ٱرِخت ِ ى ٌق} [ص.]1 :

والتنة التي تكون هبذه املثابة يف تقرير غايات القرآن املرسومة أو املفهوموة ،أو
كبوريا مون عنايوة املتولمني،
التي تفصل جممله وتوضح مشكله  ...تأخذ قتو ًطا
ً

ومنزلتها من أدلة األحكام الرشعية معروفة ...

أحكاما عامة يف القرآن.
وهناك سنن أخرا ختصص
ً
ُ

ُ

ُُ

َ َ ُ

ُ َ

ُ َي

ُ َ

َ
وصيك ُم ٱَّلل ِ ٓ
كني} [النتواء:
ففي قوله تعاىل{ :ي ِ
ِف أولىدِكمو ل ِِر ِر مِيل ح ِظ ٱۡلنثي ِ

 ]11بينت التنة أن االبن القاتل ال ح له يف مرياث.

ََ ُ
ك ُم ٱل َمي َتك ُ َو ُ
ٱَّ ُِ} [الامئودة ،]3 :بينوت التونة أن
ويف قوله تعاىلُ { :ح ي ِر َمت علي

هناك مباحني يف كل من هذه املحرمات« :أحلت لنا ميتتان ودمان :السمك واجلراد،
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َْ

ٱلسارق َو ُ
ويف قوله زززَ { :و ُ
ٱلسارِق فٱق َط ُع ٓوا أيد َِي ُ َما} [الامئدة ،]39 :بينوت التونة
ِ

أن ليس كل سارق ُيقطع .إذ ال قطع فيام دون النصاب املقرر ،وال قطع عىل جوائع
ينشد طعامه ،وال عىل مغصوب يترتد ما أخذ منه ...
فإذا ثبت القطع ،ففي اليمني ،وعند الرسغ ،كام بينت التنة ...
وقد جاءت التنة بأحكام يرست بعض العزائم التي أمر الكتاب العزيز هبا.
ركنا يف الوضوء ...
فالقرآن مثاًل يأمر بغتل القدمني ويعد ذل
ً
وتنظيف الرجلني أمر ال بد منه يف صحة الصالة.
وقد بوين رسوول اهلل صصص أن الرجول إذا أدخول قدميوه طواهرتني يف خفيوه أو
جوربيه ،فليس برضوري أن يعيد غتلهام كلام أراد الوضوء ،وبحتوبه أن يمتوح
عىل ظاهرمها  -فوق احلذاء أو اجلورب  -إشارة إىل الركن الذي حلقته الرخصة.
َ ُ
جونح إليوهَ { :مكا ضكل
هووا َ
وهذا الذي صنعه الرسول صصص وأمور بوه لويس ً
َ ُ ُ
ى َ 5و َما يَن ِط ُق َعن ٱل َ َو ٰٓ
كم َو َما َغ َو ى
ى} [النجم ،]3 ،2 :إنام هو إرشواد اهلل لوه،
صاحِب
ِ

وهو عمل يتتق مع قاعدة اإلسالم األوىل يف التوامحة والتيتوري ،ولويس فيوه أي

تناقض مع تعاليم القرآن.
قرآنيا ما ،بول إنوه مون
ونتتطيع أن نقول :إنه ليتت هناك سنة تعارض
ً
حكما ًّ

املتتحيل أن يوجد حديث يعارض أحكام القرآن اخلاصة ،أو قواعده العامة.

ثم إن احلديث الواحد ال نأخذه عىل حدة عند االسوتدالل ،بول جيوب أن نأخوذ
مجيع األحاديث التي وردت يف موضوع واحد ثم نلحقها بام يؤيدها ويتصل هبا من
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الكتاب الكريم ،ولن نعدم هذه الصلة» .اهو.
قصدا ألبين موقف الشيخ الغزايل املبدئي واألسايس مون
لقد أطلت النقل هنا ً
التنة ،وهو موقف العالِم املتلم املتشبث هبا ،الغيور عليها ،املدافع عنها ،املهواجم
ألعدائها ،احلريص عىل حتن فهمها .أما اخلالف مع الشيخ فهوو يف التفصويالت
واألمثلة التطبيقية ،وهذه ال ينبغي أن تعكر صفاء املبدأ املتلم ،والقاعدة املقررة.
السنة حق:
ويزيد ذل الشيخ إيضا ًحا فيقول حتت هذا العنوان «التنة حق»:
«إذا صح أن رسول اهلل صصص أمر بيشء أو ى عن يشء ،فإن طاعته فيوه واجبوة،
وهي من طاعة اهلل.
وما جيوا ملؤمن أن يتتبيح لنفته التجاوا عن أمر للرسول فيوه حكومُ { :مكن
ُ ُ َ ََ ََ َ
اُ ُ َ
ٱَّلل} [النتاءَ { ،]91 :و َما ََك َن ل ُِمؤمِن َو ََل ُمؤم َِن إ َذا قَ ََضك ُ ُ
ٱَّلل
يُطِأِ ٱلرسو فقد أط
ٍّ ِ
َ
َ ُ
ُ َ َ َ ُ َُ َ َ
َ َ ُ ُُ ٓ َ َ َ ُ َ
ون ل َ ُ ُم ٱل َ َ ُ
َ
كوَلۥ فقكد ضكل
كص ٱَّلل ورس
ورسوَلۥ أمرا أن يك
ِري مِن أم ِرهِمۗ َومن َيع ِ
َل
َض ىَل ُّمب ِ لينا} [األحزاب.]36 :

واملتلمون متفقون عىل اتباع التنة بوصفها املصدر الثاين لإلسالم بعد القورآن
الكريم ،لكن التنن الواردة تتفاوت ثبو ًتا وداللة تفاو ًتا ال حمول هنوا لوذكره .وقود
وضعت لضبط ذل مقاييس عقلية جيدة ،يرجع إليها يف مظا ا من شاء ...
وللناقد البصري ،أن يتكلم يف حديث ما من نواحيتي متنوه وسونده ،وأن يورده
ألسباب علمية يبدهيا.
واملجال الفني حذا املوضوع رحب ممهد ،خاضه العلامء األقدمون وتركووا فيوه
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آثارا ضخمة.
ً
لكن املؤسف أن بعض القارصين  -ممن ال سهم له يف معرفة اإلسوالم  -أخوذ
التنة بحمق ،ويردها مجلة وتفصياًل.
هيجم عىل َّ
وقد يرسع إىل تكذيب حديث يقال له ،ال ليشء ،إال ألنه مل يرقه ،أو مل يفقهه.
وتكذيب التنة عىل طول اخلط احتجا ًجا بوأن القورآن حووا كول يشء بدعوة
جتيمة اخلطرو فإن اهلل ززز ترك لرسوله التنن العمليوة يبينهوا ويوضوحها .وقود
ثبتت هذه بالتواتر الذي ثبت به القرآن ،فكيف حد؟
بل كيف حد وحدها ويعرتف بالقرآن؟
وكيف نصيل ونصوم ونح ونزكي ونقيم احلدود ،وهوذه كلهوا موا أردكوت
تفاصيلها إال من التنة؟
وإن إنكار املتواتر من التنن العملية خروج عن اإلسالم .وإنكار املوروي مون
سنن اآلحاد  -ملحض احوا  -عصيان عوف العاقبة ...
والواجب أن ندرس التنة دراسة حتنة ،وأن ننتفع يف ديننوا بوام ضومت مون
حكم وآداب وعظات .وإن الولع بالتكذيب ال إنصاف فيه وال رشد.
تعقبت طائفة من منكري التونن ،فلوم أر لودا أكثورهم شوي ًئا يتوتحق
وقد
ُ
االحرتام العلمي.
قالوا :إن التلف اهتموا باألسانيد وحبتوا نشاطهم يف وان رجاحا ،ومل هيتموا
مذكورا يف متحيصها ...
جهدا
باملتون ،أو يرصفوا ً
ً
وهذا خطأ .فإن االهتامم بالنتد مل يقصد لذاته وإنام قصد منه احلكم عوىل املوتن

الشيخ الغزايل كما عرفته

119

نفته.
أيضوا مون
ثم إن صحة احلديث ال يء من عدالة رواته فحتوب ،بول ويء ً
يقينا من حقائق الدين األخراو فأي شذوذ فيه ،أو علة قادحة
انتجامه مع ما ثبت ً
خيرجه من نطاق احلديث الصحيح ...
عىل أن اهتام حديث ما بالبطالن مع وجود سند صحيح له ،ال جيوا أن يدور مع
احوا ،بل ينبغي أن خيضع لقواعد فنية حمرتمة.
هذا ما التزمه األئمة األولون ،وما نرا نحن رضورة التزامه.
ذكر بعضهم حديث« :احلرية السقداء شفاء من بل داء إال السام».
فقال :إن الواقع يكذبه ،وإن صححه البخاري.
ويظهر أنه فهم من «بل داء» سائر العلل التي يصاب الناس هبا.
وهذا فهم باطل ،ولوو كوان ذلو موراد الرسوول صصص موا كوان هنواك موضوع
لألحاديث الكثرية األخرا التي تصف أدوية أخرا لعلل شتى.
والواقع أن «بل داء» ال تعني إال بعض أمراض الربد ،فهوي مثول قوول القورآن

َ
ُ َ ُُ َ
كد يم ُِر ك َشء ِۢ بِكأم ِر َر يم ِ َ كا}
الكريم يف وصف الريح التي أرسلت عىل «عواد»{ :ت
ُُ َ
[األحقاف ،]25 :فو {ك َشء ِۢ} هو ما عمرت به متاكن القبيلة الظاملة فحتب.

متلما مات دون أن يعلم به ما نقص إيامنه ذرة.
وهذا احلديث ،لو أن
ً
إن أبا بكر وعمر كليهام ،مل يعلام باحلديث الصحيح عن رسول اهلل صصص الذي قال
فيه« :أمرت أن أراتل الناس  -يفني :وثنيي اجل يرة  -حتى يشهدوا أن ال إله إال ار،
حممدا رسقل ار ،ويقيمقا الصالة ،ويؤتقا ال باة ،فتذا ففلقا ذلك عصمقا منوي
وأن
ً
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دماءهم وأمقاهلم إال ب ق اإلسالم وحساهبم عىل ار».
فإن احلديث الذي حفظاه ليس فيه« :إقام الصالة وإيتاء الزكاة».
ولو علم عمر هبذا النص الزائد ما اعرتض عىل أ بكر يف قتاله مانعي الزكاة.
ولو علم به أبو بكر ما استدل عىل رأيه بالقياس واالستنباط.
ولكن فقه الشيخني يف الكتاب العزيز ،وحتن استفادهتام مما يعلوامن مون سونة
أغنى وكفى  ...ومل يرضمها ما جيهالن من روايات أخرا.
بيد أن الطعن  -هكذا خبط عشواء  -يف األسانيد واملتون كوام يصونع الوبعض
ليس القصد منه إهدار حديث بعينه ،بل إهدار التنة كلها ،ووضع األحكام التوي
جاءت عن طريقها يف حمل الريبة واالادراء.
يعرض اإلسالم كله للضياع.
وهذا  -فوق أنه غمط للحقيقة املجردة ِّ -
إن دواوين التنة وثائق تارخيية من أحكم ما عرفت الدنيا.
ويمكننا أن نقول :إن الكتب املقدسة لدا بعوض األموم موا تزيود يف قيمتهوا
التارخيية عن أحاديث دو ا علامؤنا ،وحكموا عىل طائفة منها بالضوعف ،وطائفوة
أخرا بالوضع!!
أحكاموا كثورية،
والتنة  -لكثرة موا عرضوت لوه مون تفاصويل  -تضومنت
ً
واألحكام قيود توضع عىل ترصفات الناس ،والقيد عندما جيويء يف مكانوه الوذي
يناسبه ويالئمه ،ال يكون هناك معنى للتربم به واإلنكار عليه.
إنام ينشأ االعرتاض من سوء استعامل هذه القيوم أل ا  -واحلالة هوذه  -سووق
توصد أبوابًا جيب أن تفتح ،وتضيق حدو ًدا جيب أن تنفتح ،وحتظر حركات جيوب
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أن تأخذ مداها دون حرج.
وأكثر الظلم الذي وقع عىل التنة أصاهبا من أن حدي ًثا من األحاديث قدر له أن
يعمل يف نطاق معوني ،فجواء بعوض القوارصين وحرفوه عون موضوعه بوالتعميم
واإلطالق»( )67انتهى.
يوما
إن الشيخ الغزايل ظظظ مل ينكر مصدرية التنة للترشيع وللرتبية والدعوة ً
ما ،وما كان له أن ينكر ،بل دافع عنها ،وذاد عن محاها.
«وإنام ينكر أن تتناوحا األذهان الكليلة ،فرتد ارها لياًل ،كام ينكر أن يقل شغل
األمة بالقرآن الكريم ،فتذهل بذل عن األصل الركني ،والعامد املتني.
أما أن تتجه احمم إىل كتاب اهلل ،وتتتعني عىل فهموه وإبوالذ هداياتوه وإنقواذ
أحكامه بأحاديث رسول اهلل صصص ،فذل هو املنه التديد».
تعليق على أحاديث الفنت:
انظر إىل تعليقه عىل «أحاديث الفتن» وما وقع فيها من سوء الفهم ،حتى غدت
من أسباب تقاعس املتلمني عن نرصة دينهم ،والعمل لنهضة أموتهم ،وإصوال
أبدا يف إدبار ،وأن الكفر
أحواحم ،لام يوحي به ّد هذه األحاديث من أن اإلسالم ً
يف إقبال ،وأن اخلري منهزم ،والرش منترص ،وأن ال جودوا مون حمواوالت الرتمويم
واإلصال  ،فنحن يف آخر الزمان.
وشيوع هذا الفهم التقيم خطر عىل كيان األمة وعىل وجودها ،وهو ضد سنن
الكون ،وضد اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية األخرا .وكيف يقبول هوذا يف

(« )67ليس من اإلسالم» (ص.)23 - 21 :
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دين يأمر بالعمل للدنيا إىل آخر رمق فيها« :إن رامت الساعة ويف يد أحدبم فسويلة،

فتن استطاع أال يققم حتى يغرسها فليغرسها»()68؟!
فكيف يوئس الرسول الكريم أمته من العمل لدينهم ،وهو هييب هبم أن يعملوا
لدنياهم إىل آخر حلظة؟! هذا متتحيل.
من أجل هذا يقاوم الغزايل تل األفهام الرديئة التي حتمل عىل القعود واليأس،
وختدر األمة عن اجلهاد والكفا .
معا تل الفقرات النرية من كتابه« :قذائف احلق» يقول ظظظ:
لنقرأ ً
دين زاحف مهما كانت العوائق:
«كلام قرأت أبواب الفتن يف كتب التنة شعرت بانزعاج وتشاؤم ،وأحتتوت
أن الذين أرشفوا عىل مجع هذه األحاديث ،قد أساءوا  -من حيث ال يودرون ومون
حيث ال يقصدون  -إىل حارض اإلسالم ومتتقبله!
لقد صوروا الدين وكأنه يقاتل يف معركة انتحاب ،خيرس فيها عىل امتداد الزمن
أكثر مما يربح!
ودونوا األحاديث مقطوعة عون مالبتواهتا القريبوة ،فظهورت وكأ وا تغوري
املتلمني باالستتالم للرش ،والقعود عن اجلهاد ،واليأس من ترجيح كفوة اخلوريو
ألن الظالم املقبل قدر ال مهرب منه.

( )68رواه عن أنس أمحود ( ،)192 ،193/3والبخواري يف «األدب املفورد» ( ،)211والطياليسو
عترصا ،وقال احيثمي« :ورجاله ثقات أثبات» «جمموع الزوائود» (،)63/2
( ،)2169والبزار
ً
وانظر« :سلتلة األحاديث الصحيحة» لأللباين ،حديث رقم (.)6
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وماذا يفعل املتلم املتكني ،وهوو يقورأ حوديث أنوس بون مالو الوذي رواه
البخاري عن الزبري بن عدي ،قال :شكونا إىل أنس بن مال ما نلقى مون احلجواج
فقال« :اصربوا ،فتنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بفده رش منه حتوى تلقوقا ربكوم»،
سمعته من نبيكم صصص!!
وظاهر احلديث أن أمر املتلمني يف إدبار ،وأن بناء األمة كلهوا إىل ا يوار ،عوىل
اختالف الليل والنهار!
هذا مع أن احلديث خيالف أحاديث صوحا ًحا كثورية حتمول مبرشوات بظهوور
اإلسالم ،واتتاع دولته ،وانتشار دعوته.
كام خيالف األحداث التي وقعت يف العرص األموي نفته!
أقطارا من
فقد جاء الوليد بن عبد املل فمد رقعة اإلسالم رشقًا ،حتى احتوت
ً

الصني ،وامتدت رقعة اإلسالم غربًا ،حتوى شوملت إسوبانيا والربتغوال وجنوو
فرنتا.

ثم توىل اخلالفة عمر بن عبد العزيز فنتخ املظامل التابقة ،وأشاع الرخاء ،حتوى
عز عىل األغنياء أن جيدوا الفقراء الذين يأخذون صدقاهتم!
واملحودثني الوذين أحيووا الثقافوة
ولقد أتى بعد أنس بن مال عرص الفقهواء
ِّ
اإلسالمية ،وخودموا اإلسوالم أروع وأجول خدموة ،فكيوف يقوال :إن الرسوالة
اإلسالمية اخلامتة كانت تنحدر من يسء إىل أسوأ؟! هذا هراء.
أنتا ررر كان يقصد بحديثه منه اخلروج املتلح عىل الدولة بالطريقة
الواقع أن ً
التي شاعت يف عهده ومن بعده ،فمزقت شمل األمة ،وأحلقت بأهل احلق ختوائر
جتيمة ،ومل تنل املبلطني بأذا يذكر.
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دينا من أن ياملئ احلجاج أو يقبل مظامله ،ولكنه أرحوم
وأنس بن مال أرشف ً
باألمة من أن يزج بأتقيائها وشجعا ا يف مغوامرات فرديوة توأيت علويهم ،ويبقوى
مكينا!
راسخا
احلجاج بعدها
ً
ً
وتصبريه الناس حتى يلقوا رهبم  -أي حتى ينتهووا هوم  -ال يعنوي أن الظلوم
سوف يبقى إىل قيام التاعة ،وأن االستكانة للظلمة سنة ماضية إىل األبد!
إن هذا الظاهر باطل يقينًا ،والقضية املحدودة التي أفتى فيها أنوس ال جيووا أن
تتحول إىل مبدأ قانوين حيكم األجيال كلها.
لقد سلخ اإلسالم من تارخيه املديد أربعة عرش قرنًا ،وسيبقى اإلسالم عىل ظهر
األرض ما صلحت األرض للحياة والبقاء ،وما قضت حكمة اهلل أن خيترب سكا ا
باخلري والرش.
ويوم ينتهي اإلسالم من هذه الدنيا فلن تكون هذه دنياو ألن الشمس ستنطفئ،
والنجوم ستنكدر ،واحلصاد األخري سيطوي العامل أمجع!
فليختأ اجلبناء دعاة احزيمة وليعلموا أن اهلل أبر بدينه وعباده مما يظنون.
غريريا بام بودأ ،فطوقبى
غريريا وسيفقد ً
لقد ذكر يل بعضهم حديث« :بدأ اإلسالم ً

للغرباء»( ،)69وكأنه يفهم منه أن اإلسالم سينكمش ويضعف ،وأن عىل من يتمع
هذا احلديث أن هيادن اإلثم ،ويداهن اجلائرين ،ويتتكني لألفول الوذي ال حمويص
عنه.
وإيراد احلديث وفهمه عىل هذا النحو مرض شائع قديم.
( )69رواه أمحد ومتلم وغريمها.
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ولو ّت جرثومة هذا املرض إىل صال الدين األيو ما فكر يف استنقاذ بيت
املقدس من الصليبيني القدامى!
ولو ّت جرثومة هذا املرض إىل سيف الدين قطز ما ض إىل دحر التتوار يف
«عني جالوت»!
ولو ّت جرثومة هذا املرض إىل اعامء الفكر اإلسالمي يف عرصونا احلوارض،
ابتداء من مجال الدين األفغاين إىل الشهداء واألحياء من محلوة اللوواء التوامق ،موا
سطرا!
فكروا أن خيُطوا حرفًا ،أو يكتبوا ً
وقلت يف نفيس :أيكون اإلسالم غريبًا وأتباعه الذين ينتتبون إليه يبلغون وفق

اإلحصاءات األخرية ثامنامئة مليون نفس؟!(.)70
يا للخذالن والعار!

الواقع أن هذا احلديث وأشباهه يشري إىل األامات التي سوف يواجهها احلق يف
متريته الطويلة ،فإن الباطل لن تلني بتهولة قناته ،بل ربام وصول يف جرأتوه عوىل
اإليامن أن تقتحم حدوده وهيدد حقيقته ،وحياول اإلجهاا عليه!
وعندما تنجيل الظلامء عن رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،يقاومون الضوالل
بجلد ،وال يتتوحشون من جو الفتنة الذي يعيشوون فيوه ،وال يتخواذلون للغربوة
الروحية والفكرية التي يعانو ا ،وال يزالون يوؤدون موا علويهم هلل حتوى تنقشوع
الغمة ،وخيرج اإلسالم من حمنته مكتمل الصفحة ،بل لعله يتتأنف احفه الطهور

( )70تقدر اإلحصاءات احلديثة عدد املتلمني اليوم بنحو مليار وثلث من البرشو ( 1311مليوون
متلم).

الشيخ الغزايل كما عرفته

195

أرضا وإىل رجاله رجااًل.
فيضم إىل أرضه ً
وذل ما وقع خالل أعصار مضت ،وذل ما سيقع خالل أعصار يء ،وهذا
ما ينطق به حديث الغربة اآلنف ،فقد جاء يف بعض رواياته:
«طقبى للغرباء الذين يصل قن موا أفسود النواس مون بفودي مون سونتي»(.)71
عاجزا ،إ ا جهواد قوائم دائوم حتوى تتغوري الظوروف
سلبيا
ً
فليتت الغربة موق ًفا ًّ
الرديئة ،ويلقى الدين حظو ًظا أفضل.
وليس الغرباء هم التافهني من متلمي اماننا ،بل هوم الرجوال الوذين رفضووا
احزائم الناالة ،وتوكلوا عىل اهلل يف مدافعتها حتى تالشت!
والفتن التي ال ش يف وقوعها والتي طال حتذير اإلسالم منها :فتنوة التهوارش
عىل احلكم ،والتقاتل عىل اإلمارة ،وحماولة االستيالء عىل التلطة بوأي ثمون ،وموا
استتبعه ذل من إهدار للحقوق واحلدود ،وعدوان عىل األمووال واألعوراض ...
وهذا املرض كان من لواام الطبيعة اجلاهلية التي عاشت عىل العصبية العمياء ...
والعرب يف جاهليتهم ألفوا هذا اخلصام والتعوادي ،فهوم كوام قوال دريود بون
الصمة:

ُيغار علينوا واتورين فيشتوتفى بنا إن أصوبنا أو نغوري عوىل وتور

قتمنا بذاك الدهر شطرين بيننوا فام ينقيض إال ونحن عوىل شوطر
وما رواه أمحد عن متيم الداري( )72يؤيده ما رواه عن املقداد بون األسوود قوال:

( )71راجع يف روايات احلديث كلها كتاب «غربة اإلسالم» البن رجب احلنبيل.
( )72يريد حديث« :ليريلغن هذا األمر ما بلغ الليول والنهوار ،وال يورتهلل ار بيوت مودر أو وبور إال
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سمعت رسول اهلل صصص يقول« :ال يريقى عىل وجه األرض بيت مدر وال وبر إال دخلته

بلمة اإلسالم بف ع ي أو بذل ذليل .)73(» ...
وكذل ما رواه عن قبيصة بن متعود :صىل هذا احلي من حمارب  -اسم قبيلة
 الصبح ،فلام صلوا قال شاب منهم :سمعت رسول اهلل صصص يقوول« :إنوه سوتفتحلكم مشارق األرض ومغارهبا ،وإن عامهلا  -أمراءهوا  -يف النوار إال مون اتقوى وأدى

األمانة».

َ ُ ََ َ
ويقول صاحب «املنار» يف اية تفتريه لقولوه تعواىل{ :قُكل ُه َ
كو ٱلقكادِر ٰٓ
ٓ أن
َ َ ََ ُ َ َ ي َ ُ َ
َ َ ُ ُ
ِكم [ }...األنعام.]65 :
ت أرجل
َيبعث عليكم عذ لابا مِن فوق ِكم أو مِن َت ِ

«اعلم أن االستدالل بام ورد من أخبار وآثار يف تفتري هذه اآلية ال يدل هوو وال
غريه من أحاديث الفتن عىل أن األمة اإلسالمية قد قيض عليها بدوام ما هي عليوه
اآلن من الضعف واجلهل كام يزعم اجلاهلون بتنن اهلل ،اليائتون من رو اهلل ،بل
توجد نصوص أخرا تدل عىل أن جلوادها ضة من هوذه الكبووة ،وأن لتوهمها
قرطة بعد هذه النبوة ،كاآلية الناطقة باستخالفهم يف األرض  -سورة النور  -فإن
مروجوا
عمومها مل يتم بعد ،وكحديث« :ال تققم الساعة حتى تفوقد أرض الفورب
ً

وأهنارا ،وحتى يسري الرابب بوني الفوراق ومكوة ال خيواع إال ضوالل الطريوق» رواه
ً
أمحد.

أدخله ار هذا اإلسالم» رواه أمحد يف «متنده» ( ،)113/2وقوال احيثموي (« :)12/6رجالوه
رجال الصحيح» ،ورواه احلاكم ( ،)231/2وصححه عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي.
( )73رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح ،كام قال احيثمي ( ،)12/6ورواه احلاكم وصححه عىل
أيضا (.)231/2
رشطهام ً
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والشطر األول منه مل يتحقق بعد ،ويؤيده ويوضح معناه ما صح عن متلم مون
أن ساحة املدينة املنورة سوف تبلغ املوضع الذي يقال له أهواب ،أي أن متواحتها

َ َ
َ َ
ستكون عدة أميال ،فكونوا يا قوم من املبرشين ال من املنفورينَ { ،وُتَعل ُمك ُن ن َبكأهُۥ
َبع َد حِيِۢن} [ص.]99 :

وخطأ كثري من الرشا جاء من فهمهم أن تورك الرشو هوو غايوة التودين ،وأن
اعتزال الفتن هو آية اإليامن.
وهذا عجز سببه ضعف احمة وسقوط اإلرادة.
وإين ألذكر فيه قول املتنبي:

إنا لفوي امون تورك القبويح بوه من أكثر الناس إحتوان وإمجوال
أجل ،فإن ترك الصغائر غري بلوذ األجماد ،و نب التوافه والرذائول غوري إدراك
العظائم وتتنم احام ،والتلميذ الذي ال يتقط يشء والذي حيرا اجلوائز يشء آخر!
والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن ال ُينهي واجبنا عند هوذا احلود ...
سوف يبقى بعد ذل االعتزال الواجب بناء األمة عىل احلق ،ومد شوعاعاته طووااًل
وعرضا حتى تنتخ كل ظلمة»(.)74
ً
خالصة املوقف من السنة:
واخلالصة من بل ما ذبرناه هنا تريدو للمنصف فيام ييل:
 - 1أن الغزايل يؤمن إيام ًنا ال ريب فيه بوأن التونة هوي املصودر الثواين لإلسوالم،
وال يش يف ذل من قرأ كتبه منذ «اإلسالم واألوضاع االقتصادية» إىل آخور
(« )74قذائف احلق» (ص.)211 - 219 :
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كتبه.
 - 2أن الغزايل جرد قلمه للدفاع عن حجية التونة ،يف مواجهوة املشوككني فيهوا
واملجرتئني عليها ،كام ىل ذل يف أكثر من كتاب له.
 - 3أن الغزايل حيمل قلبًا يفيض حبًّا لرسول اهلل صصص ،ويراه النموذج الوذي تود

فيه الكامل البرشي ،و معت فيه مواريث النبووات ،وفضوائل النبيوني الوذين

هداهم اهلل فاقتدا خامتهم هبداهم.
 - 2أن كتب الغزايل ومقاالته وخطبه وحمارضاته ،منذ أمت بالقلم ليكتب ،ومنذ
ارتقى املنرب ليخطب ،مملوءة باالستشهاد باحلديث الرشيف واالستناد إىل التنة
القولية والفعلية والتقريرية.
 - 5أن الغزايل إذا رد بضعة أحاديث  -صوحت عنود غوريه – العتبوارات دينيوة
وعلمية ،وعقلية ثبتت عنه  -ال حوا عنوده ،وال الحتقوار للووحي والرسوالة
والرسول  -فهذا ال يتقط اعتباره ،فام من إمام من األئمة إال رد من األحاديث
ما ثبت عند اآلخرين ،العتبارات رآها ،وإن رفضها غريه.
وهذه احلقائق كلها بينة واضحة وضوو الشومس ،ال جيحودها إال أعموى أو
مكابر.

أيعمى العواملون عون الضوياء؟!
وهبني قلت :هذا الصوبح ليول
َ
يقول الشيخ ظظظ يف مقدمة كتابه« :التنة النبوية» يف طبعته التادسة:
ومن ِمن األنبياء مل يشتم؟
«وقد شتمني بعض الناس ،فوجدت اإلعراض أوىلَ ،
فليتأس هبم أتباعهم يف الصرب والتجاوا.

الشيخ الغزايل كما عرفته

191

لكن الشتم الذي أوجعني :اهتامي بأين أخاصم التنة النبوية!
وأنا أعلن أن اهلل ورسوله أحب إيل مما سوامها ،وأن إخاليص لإلسوالم يتجودد
وال يتبدد ،وأنه أوىل بأولئ املتحدثني أن يلزموا الفقه واألدب .فغايتي تنقية التنة
مما قد يشوهبا».

***

الفصل الثامن
الغزايل  ...والفقه
***
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الغزايل  ...والفقه
الغزايل فقيه النفس:
مل يشتغل الغوزايل بوو «فقوه الفوروع» ،ومل يؤلوف كتابًوا مموا يدخلوه النواس يف
اختصاص «الفقه» .وقد كتب يف جوانب الثقافة اإلسالمية املتنوعة ،من العقيودة،
خالصوا يف الفقوه أو
إىل األخالق ،إىل الترية ،إىل التفتري ،ولكنوه مل يؤلوف كتابًوا
ً
أصوله.
ويف «ملتقى الفكر اإلسالمي» باجلزائر الذي خصص لو «االجتهواد» قوال عون
نفته :إنني ليس يل عقلية الفقيه ،أخي فالن «يقصودين» هوو الوذي يملو هوذه
العقلية.
وقديما كان حييل متائل الفقه عىل أخيه الشيخ «سيد سابق».
ً
وهذ الكالم قد يوهم أن الشيخ مبتوت الصلة بالفقه .وهذا غري صوحيح ،فوال
ينبغي اإلطالق يف هذا األمر.
إنه صحيح إذا محل عىل معنى االشتغال باملتائل اجلزئية والفروع والتفصيالت
الفقهية ،التي حتتاج إىل بحث يف بطون الكتب والرشو واحلوايش ،وتتبع األقوال
واملتائل واألدلة ،إىل غري ذل .
أما إذا أريد بالفقه :فهم مقاصد الرشيعة وكلياهتا ،ورد اجلزئيات إليها ،وإبوراا
القضايا املهمة من خالل األدلة القرآنية والنبوية ،فللشيخ هنا فقوه يوذكر ويقودر.
وهو الذي يعرب عنه يف تراثنا بو «فقه النفس».
وهو إنام دخل إىل الفقه من باب الودعوة ،فهوو  -لكوي يبوني وجهوة اإلسوالم
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وعظمته وعدله وسموه  -لزموه أن يتحودث عون قضوايا كثورية ،تتعلوق بالفقوه
والترشيع.
ولعل هذا اجلانب هو الذي جر عليه سخط كثري مون اجلامودين واملتعصوبني،
مثال آرائه حوول املورأة والغنواء واملوسويقى وإعفواء اللحوى ،وتقصوري الثيواب،
والعالقات الدولية يف التلم واحلرب.
ورئيتوا للمجلوس العلموي
متتشوارا
ويف التنوات األخرية  -التي قضواها
ً
ً

بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية باجلزائر  -كان يتتفتى يف أمور كثورية
كلية وجزئية ،فيجيب عنها ،ما أتيح له الوقت ،فيقنع ويشبع.

***
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الغزايل والفقه االقتصادي
بيد أين أود أن أنبه هنا عىل أن اهتامم الشيخ بالفقه  -باملعنى األعمق واألوسوع
 بدأ منذ فجر تأليفه ،كام يتضح ذل ملن قرأ كتاباتوه األوىل الرائودة يف اجلوانوباملتعلقة باالقتصاد اإلسالمي ،فهو ينادي بتحديد «امللكيات الكبرية» ،ويدلل عوىل
ذل من قواعد الفقه ومقاصد الرشع.
ويناقش «املتحدث الرسمي لإلسالم»  -املفتي يف ذل الوقت  -يف دفاعه عون
امللكيات الكبرية يف مرص ،ومدا رشعيتها ،وكيوف اكتتوبت ،ثوم كيوف نموت
واتتعت .ومن قرأ مناقشة الشيخ هنا بتأمل وإنصاف ،وجودها تودل عوىل أصوالة
فقهية ،وملكة فطرية ،صقلتها الدراسة األاهرية ،مع االستعانة عىل إنضاج الفتوا
بقراءة التاريخ ،واستقراء الواقع .فواملفتي احلوق هوو الوذي يوزاوج بوني الواجوب
والواقع ،وال يتقوقع عىل األقوال النظرية ،معزواًل عن الناس واحلياة.
ويف رأيه أن فقه العبادات قد اتتع واستبحر أكثر مما يلزم ،والقليل منه يكفي.
ولفت النظر إىل العناية بالفقه الدستوري والتيايس واالقتصادي واملدين ،مما حيتاج
إليه املجتمع املعارص.
وكثوريا موا أبودا إعجابوه
وهو أميل إىل مدرسة الرأي منه إىل مدرسة األثور،
ً

بمذهب أ حنيفة يف عدم إثبات الفرضوية أو التحوريم إال بونص ال شوبهة فيوه،
وبمذهب مال يف االحتجاج باملصلحة املرسلة ،وتقديم عمل املدينة عىل أحاديث
اآلحاد.
وال بأس بأن نعرض هنا نموذ ًجا من فقهه «القديم» يف اجلانب االقتصادي ،وإن
كان يغلب عليه محاسة الشباب ،وثورته عىل الظلم االجتامعي .وربام عودل الشويخ
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بعد ذل عن بعض هذه اآلراء ،أو ضبطها وقيدها ،ولكن الذي هيمنا منها داللتها
العامة عىل «فقه النفس» عنده.
ومن أبرا النامذج هنا :حديثه عن امللكية :هل تقيد أو ال؟
فلنقرأ ما يقول الشيخ هنا يف كتابه« :اإلسالم املفرتا عليه».
مبدأ امللكية بني التقييد واإلطالق:
ال جدال يف أن لإلنتان حق التمل  ،اعرتفت بذل رساالت التوامء وقووانني
مجيعا.
األرض ً
يعدها علامء النفس من قواعد التلوك البرشي ،كتوائر
وحب التمل غريزةُ ،
الغرائز األخرا املعرتف هبا ،من جنتية واجتامعية وبدنية.
حتور آثار العملية ،يف الشكل الذي
وغرائز اإلنتان ال ُتتتأصل استئصااًل ،وإنام َّ

يرضاه الرشع والقانون.

ومن ثم فقد أبا الدين لإلنتان أن يتمل  ،ولكن عون طورق معينوة ال جيووا
ختطيها.
وأباحت النظم الوضعية للمرء أن يتمل و فتل غريزته التي ال يمكن وقفهوا
البتة.
ثم اختلف كيف يمل ؟ وكم؟
فقالت الشيوعية :ال يمل إال دخله الذي يتتحقه من عمله ،أو ما يدخره مون
هذا الدخل املحدود ،أو ما يتتهلكه يف اقتناء حاجاته الشخصية .ورفضت أنوواع
التمل األخرا.
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أما الرأساملية ،فقد تركت حرية التمل مطلقة ،ومل تضع إال قيو ًدا خفيفة عوىل
معينوا للثوروات املكتتوبة ،ومل تعورق توداوحا
طرائق الكتوب ،ومل تضوع ًّ
حودا ً
باملواريث ،كام فعلت الشيوعية.
واإلسالم يعرتف بمبدأ امللكية ،ويضعه حتوت الوصواية الدقيقوة مون تعاليموه
املقررة ،يف قواعده العامة ونصوصه اخلاصة.
فهو يطلقه إن كانت املصلحة العامة تقيض بإطالقه .ويقيده إن كان األمر عوىل
العكس.
ويف كلتا احلالتني ،فاإلسالم واضح يف رفضه لكل متل باطل .وهو يتوأل كول
مال  :ما أين ل هذا؟ ليعرف أهو حق فيبقيه له! أم ال ،فيتلبه إياه؟

َُ ُ ْ َٓ َ ُُ
ُ ُ ْ َ ل
ُ
َ َ ُ ُ َْ َ ُ
ٱۡلٗك ِِ ُتِ َأكلوا ف ِريقا يمِن
{ َوَل تأكل ٓوا أم َ ىلكم بَي َنكم بِٱل َبى ِط ِل وتدلوا ب ِ ا إِى
َ َ َ َ
أَم َ ى ٱَلُ
ِ
ٱۡلث ِم َوأ ُنتم تعل ُمون} [البقرة.]199 :
ب
ا
ِ
ِ ِ

ولو طبق مبدأ «من أين ل هذا؟» عىل األمالك الكبرية القائمة يف ربوع الرشق،
ألصبح أكثر أغنياء الرشق فقراء.
فأصول هذه األموال منهوب حيرم األكل منه ،وحترم الصلة فيه كام قال الفقهاء.
واستثامر هذه األمالك مطعون فيهو لقيامه عىل ّقة اجلهود ،وظلم األجراء.
وامللكيات التي تكونت عىل أساسه ،نتجت  -يف األغلب  -من بني ما يتتحقه
العامل من أجور عداًل ،وبني ما يصل إىل أيدهيم فعاًل.
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ومذهب اإلمام مال  ،يقدر أجر العامل بنصف الربح( .)75فكيف إذا كوان موا
يأخذه العامل ،ال يصل إىل عرش الربح ،بل إىل %1؟
عىل أن مبدأ امللكية الذي أباحه اإلسالم ،خيضع للتلطة التي منحهوا اإلسوالم
للدولة ،يف تقييد املباحات حتب املصلحة.
فإن اإلسالم أعطى احلاكم حق التدخل يف بعض املباحات املرشوعة باحلظر ،إذا
كان من وراء ذل غرض سليم.
قمحا ،وتفرض العقوبات عوىل
أال ترا احلكومة حتدد متاحة ما يزرع ً
قطنا أو ً
بأسا ،ومل يبد علامء الدين احتجا ًجاو مع أن
من خيالف ذل  ،وال يرا الدين يف ذل
ً
كما وكي ًفا ملن يشاء؟ إن ذل راجع إىل املبدأ الفقهوي
اراعة هذه األصناف مباحة ًّ
إسوالميا» أن تقيود حريوة الزراعوة ،وأن تقيود حريوة
املقرر ،الذي يبيح للدولوة «
ًّ

التمل و ما دام هناك من الدواعي االجتامعية ما حيتم ذل .

ويرا فريق من الناس ،أن هذه األمور من شئون الدنيا املحضة.
فلنا أن نترصف فيها عىل النحو الذي نشاء ،دون انتظار للفتوا التي يصودرها
الدين!
وقد وكل إلينا الدين هذا احلق ،فال معنى للوتخيل عنوه .ويتوتدلون باحلوديث
الكريم« :أنتم أعلم بشئقن دينابم»(.)76

( )75لعله يقصد «العامل» يف القراض «املضاربة» بمعنى :أن رب الامل له نصف الوربح ،والعامول
بخربته وجهده له النصف.
( )76رواه متلم عن عائشة وأنس.
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وهذه املحاولة إلخراج املتألة من الدائرة التي حيكم فيها الدين ،ال فائودة منهوا
وال متوذ حا.
ولعل الدافع حا هو اخلوف من أن تقف أحكام الودين ،حجور عثورة يف طريوق
أبودا
التقدم االجتامعي ،وسري احلضارة إىل األمام .وهوذا التخووف ال موضوع لوه ً
بالنتبة إىل اإلسالم .ففي قواعد هذا الدين من التعة واملرونة ،ما يشفي ويريح.
ولو توجه العقالء واملصلحون إىل اإلسالم ،حيكِّ مونه فيام شجر بينهم ،لوصلوا
إىل أهدافهم يف يرس ،وملزقوا ما عىل صفحة احلقيقة من حجاب ،وما أخفى وجهها
الوضا من نقاب.
فإن الدين يف مجيوع األحووال ،رضورة اجتامعيوة ،وإن كوان رجالوه يف أغلوب
األحوال ،آفة اجتامعية.
وإلي طائفة من القواعد ،التي تأسس عليها الفقه اإلسوالمي ،واستخلصوت
من الكتاب والتنة ومل يثر حوحا نزاع.
وسنعرض مبدأ امللكية عىل هذه القواعد لتقول فيه كلمتها احلاسمة:
 - 1رفع الرضر.
 - 2منع احلرج.
 - 3سد الذرائع.
 - 2دفع املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.
 - 5الرضورات تبيح املحظورات.
 - 6يرتكب أخف الرضرين.
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 - 1ما قارب اليشء يعطى حكمه.
 - 9لألكثر حكم الكل.
 - 1ما أدا إىل احلرام ،فهو حرام.
 - 11ما ال يتم الواجب إال به ،فهو واجب.
حتنا ،فهو عند اهلل حتن  ...إلخ ،إلخ.
 - 11ما رآه املتلمون
ً
ولو انفردت قاعدة من هذه القواعد باحلكم عىل مبدأ امللكية وقوررت تضوييق
اخلناق عليه ،لكفى .فكيف وهي كلهوا توؤدي يف هوذه األيوام ،إىل حموارصة حوق
التمل  ،وإحاطته بشتى القيود؟
خذ مثاًل قاعدة «منع الرضر» فهي تعطي الدولة احلق يف مصوادرة أي ترصوف
يضري كتلة الشعب ،ويمس سالمة اجلامعة ،ال عن طريق حتريم املبا فحتب ،بول
عن طريق الترصف  -بالتأويل  -يف بعض النصوص الواردة.
وأقرب مشا َهد لنا قانون «التتعري» الذي صدر يف التنني األخرية ،ورحوب بوه
العلامء أيام ترحيب.
فهذا القانون مناف يف ترشيعه لوام جواء يف التونة مون «االمتنواع عون تتوعري
البضائع».
فعن أنس ررر :أن الناس قالوا :يا رسول اهلل ،غال التعر ،فتعر لنا .فقال« :إن
ار هق ا سفر ،القابض الرياسط الرازق ،وإين ألرجق أن ألقى ار تفواىل ،ولويس أحود
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يطالريني بمظلمة ،يف دم وال مال»(.)77
ومع ورود هذا احلديث وغريه ،مل يقم اعرتاض مون أحود ،لوام رأت الدولوة أن
تتعر البضائعو ألن األرضار الفادحة ،من ترك األسعار حرة ،توجوب التودخل يف
حتما.
أمرها ً
وإطالق امللكية أو تقييدها ،ال يزيد يف شأنه  -إن مل يقل  -عن إطالق األسعار
أو تقييدها.
ون َّعم
ورفع متتوا املعيشة هودف تدنودن مون حولوه احلكوموات ،تريود أن ُي َ
اجلمهور بأكرب قتط متتطاع من طيبات احلياة ،وأن يتا لألفراد كافة أخذ حقهم
من أنعم اهلل التي أخرج للناس.
فهذه املجهودات املدينة املبذولة يف هذه التوبيل ،ليتوت إىل ترمجوة صوحيحة
لقاعدة «رفع احلرج» التي اعتمدها اإلسالم ،وبرش هبا يف تعاليمه.
وإذا كان رفع احلرج ال يتم إال برفع إغالل الرأساملية القائمة عىل إطالق التمل
والتملي  ،فمن الذي يفتي بإبقاء املتلمني يف سجنها الضيق الظلوم؟
سماهم «التادة الكرباء» إذا ظهروا يف
وقد ذكر القرآن أن ثمة طائفة من الناسَّ ،
قرية أفتدوها ،وإذا قاموا عىل سبيل أهبموها وأضلوها ،حتوى يصويح الشواردون
خلفهم يوم القيامة:

َ ُ َ ٓ ُ ٓ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ
ضكع َفني م َ
يَل۠ َ 73ر ُم َنكا ٓ َ
ِكن
كم
ت
ا
ء
ِ
ِ
ِ
{رمنا إِنا أطعنا سادتنا وكۡباءنا فأضلونا ٱلسكب ِ
ِ
ٱل َع َذاب َوٱل َعن ُ م لَع لنا َرب ل
ريا} [األحزاب.]69 ،61 :
ِ
ِ
( )77حرية التجارة التي عناها احلديث تقرر يف عهود التلم واالستقرار فحتب «الغزايل».
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حتما إىل تكون هوذه الطائفوةو فوإن
فإذا كان ترك مبدأ امللكية طلي ًقا ،سيفيض ً
اإلسالم يوجب  -س ًّدا للذريعة  -أال يرتك.
وإذا كان بعض كبار املالك صاحلًا منص ًفا ،يؤدي واجباته عىل أساس أن امللكية
وظيفة اجتامعيةو فإن أكثرهم عىل العكس ،واحلكم يتبع الكثرة ال القلة.
واملرجع يف ذل أحوال العرص ،وعرب التاريخ.
نتتطيع أن نعرض مبدأ امللكية ،عىل بقية القواعد التي ذكرناها آن ًفوا .وسونرا
أ ا ال تتمح  -البتة  -ببقائه ،عىل األسلوب الذي يظهر به اآلن.
أما حدود التقييد ،فهي األخرا مرتوكة مليوزان املصولحة العاموة ،يرتفوع هبوا
وينخفض  ...كام تريد الشعوب .اهو.
أهذا كالم رجل بعيد عن الفقه؟ كال .إنه كالم رجل يتتلهم القرآن ،ويقتبس
من مشكاة النبوة ،ما ييضء الطريق لفقه عرصي متتنري.
وهو  -إىل جانب ذل  -بصري بالواقع والتاريخ مواكب للزمن ،متفوتح العوني
والعقل عىل ما جيري حوله .ولذل كانت فتواه عن امللكيات يف مرصو مبينوة عوىل
دراسة واقعية للملكية وتارخيها يف مرص.
الزكاة والضريبة:
ويتحدث الشيخ عن «الزكاة والرضيبة» يف ضوء األصول الفقهية ،فيقول:
«للمصالح املرسلة وأنواع القياس منزلة كربا يف الفقه اإلسالميو فهي مرجع
وثيق لكبار األئمة ،يتتنبطون منه شتى األحكوام ،ويواجهوون بوه صوور احليواة
املتجددة عىل مر األيام .وإىل هذه األصول الترشيعية أمر عمر بالقصاص من مجاعة
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أمخاسا
مجيعا ،وإليها كذل مل يعترب أرض فارس غنيمة تقتم
قتلوا
ً
ً
واحدا فقتلهم ً
عىل الفاحتني ،فأبقى األرض ألهلها ورضب عليها اخلراج وعليهم اجلزية .وإليهوا
أيضا أشار عيل بجعل حد اخلمر ثامنني جلدة ،فإن من سوكر هوذي ،ومون هوذي
ً
افرتا ،واألمثلة كثرية ،وليس هنا موضع ّدها ...
زكاة املال وزكاة الدخل:
وقد جدت يف هذا العرص مشكالت مالية ،ال جيووا أن نقوف أمامهوا مكتوويف
األيدي ،كام ال ينبغي أن نرتاخى يف وضع حلوحا ،حتى ال يضطرب الناس يف أمور
دينهم .من ذل نظام الزكاة .فالزكاة ركن من أركان اإلسالم األوىل ،ومن دعوائم
أوضاعه االقتصادية التي يكفر من جحودها وحيوارب موع املرتودين مون منعهوا.
نصوا يف أكثور األحووال.
وأنصبة الزكاة يف صنوف الامل حددها الدين
ً
حتديدا ُي َعود ًّ
قياسا فيام سنورده من أمثال ونظائر.
ونريد أن َن ُعده ً
ولبيان ذل نقول :إن اإلسالم أوجب إخراج ربع العرش من رأس الوامل الوذي
يبلغ مائتي درهم فام فوق .والزكاة يف هذه الصورة معتربة برأس الامل فقوط ااد أو
نقص أو بقي عىل حاله ،ما دام قد مر عليه العام.
وقد فرض اإلسالم كذل اكاة يف الزورع والوثامر ،جعلهوا العرشو أو نصوف
العرش.
والزكاة يف هذه الصورة قد اعتربت عىل أساس الدخل النات  ،مر عليه العوام أو
غل ،وهو األرض املزروعوة قلوت قيمتهوا أو
مل يمر ،وال عربة فيها برأس الامل ا ْل ُم ِّ
عظمت.
ومن هنا نتتطيع احلكم بأن قاعدة فرض الزكواة يف اإلسوالم قود تكوون رأس
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الامل ،وقد تكون مقدار الدخل ،ونخلص من هذا إىل أن من له دخول ال يقول عون
دخل الفال الذي ب عليه الزكاة ،جيب أن خيرج اكاة متواوية ،وال عوربة البتوة
برأس الامل ،وال بام يتبعه مون رشوطو فالطبيوب واملحوامي واملهنودس والصوانع
وطوائف املحرتفني واملوظفني وأشباههم ب عليهم اكاة ،وال بد أن ختورج مون
دخلهم الكبري ،ولنا عىل ذل دليالن:

َ َ
َْ ُ ْ
يأ ُّي َ ا ُٱَّل َ
األول :عموم النص يف قول القرآن الكريمٰٓ { :
ِيكن َء َام ُنك ٓوا أنفِقكوا مِكن
َ َ ُ ي َ َ
َٓ
َ
َ
ِكن ٱۡل ِ
ۡرض} [البقورة ،]261 :وال شو يف أن
ت َما ر َسب ُتم َوم ُِما أرِخ َرجنا لكم م
َط ييِبى ِ

ربح الطبقات اآلنفة كتب طيوب جيوب اإلنفواق منوه ،وهبوذا اإلنفواق الواجوب

ُ َ ُ ُ َ َ
كب
ي
غ
يدخلون يف عداد املؤمنني ،الذين ذكر القرآن أوصافهم{ :ٱَّلِيكن يؤمِنكون ب ِٱل
ِ
َُ ُ َ ُ َ
ُ َ
ٱلصل ىو َ َوم ُِما َر َزق َنى ُ م يُنفِقون} [البقرة.]3 :
ويقِيمون

والدليل الثاين :أن اإلسالم ال يتصور يف حقه أن يفرض الزكاة عىل فال يمل
مختة أفدنة ،ويرتك صاحب عامرة تدر عليه حمصول مختني فودا ًنا ،أو يورتك طبيبًوا
يكتتب من عيادته يف اليوم الواحد ما يكتبه الفال يف عام طويول مون أرض إذا
أغلت بضعة أرادب من القمح رضبت عليها الزكاة يوم احلصاد! ...
مجيعا ،وما دامت العلة املشرتكة التي ينواط
ال بد إذن من تقدير اكاة عىل أولئ
ً
هبا احلكم موجودة يف الطرفني ،فال ينبغي املوراء يف إمضواء هوذا القيواس وقبوول
نتائجه.
وقد يقال :كيف نقدر هذه الزكاة؟ وعىل أي نتبة تكون؟
واجلواب سهل .فقد ردد اإلسالم اكاة الثامر بني العرش ونصف العرش عىل قدر
عناء الزارع يف ري أرضه ،فلتكن اكاة كل دخل عىل قدر عناء صواحبه يف عملوه،
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ومن املمكن إيضا التفاصيل وتفريع املتائل وحتديد القيم بعدما نقر هذا األصل
اخلطووري ،واألموور ال يتووتقل بووه تفكووري واحوود ،بوول حيتوواج إىل تعوواون العلووامء
والباحثني»( .)78اهو.
هذا هو فقه الشيخ ،قد تأخذ به وقد ال تأخذ ،ولكن املهم هنا أنه يدل عىل نظور
فقهي أصيل(.)79

***

(« )78اإلسالم واألوضاع االقتصادية» (ص.)12 - 12 :
ً
مأخوذا ،وهوو
( )79نقلنا رأي الشيخ هذا يف كتابنا« :فقه الزكاة» ،ولكنا أخذنا بام هوو أقورب منوه
تزكية «الامل املتتفاد» عند قبضه ،كام هو مذهب ابن متعود وابن عباس ومعاويوة وعمور بون
عبد العزيز وعدد من أئمة التلف.
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فقه الغزايل وقضايا املرأة
كثوريا مون القيول
ومن أبرا القضايا الفقهية التي أثارها الغزايل ،وجرت عليوه
ً

وخصوصوا
والقال :قضايا املرأة وفقهه فيها ،واختالف بعض النواس معوه فيهوا.
ً
إخواننا التلفيني.
ً
وال بأس يف أن خيتلف الناس يف هذه القضايا ما بني مشدد وميرس ،فقود عورف
قديما شدائد ابن عمر ،ورخص ابن عباس ،ريض اهلل عن اجلميع.
تراثنا ً
ولكن الذي يتأمل هذه القضايا اخلالفيوة ببصورية وإنصواف ،يورا أن منطوق
الشيخ أرشد من منطق عالفيه ،وأن أدلته أقوا مون أدلوتهم ،وأن رأيوه أدنوى إىل
حتقيق مقاصد الرشع ،ومصالح اخللق ،ومراعاة طبيعة العرص .اقرأ ما كتبه يف الرد
واضحا ،يقول الشيخ:
عىل القائلني بوجوب النقاب د ذل
ً
إن هذا النوع من املتحدثني عن اإلسالم يقف من مترية اإلسالم ،ويصود عون
سبيل اهلل .وقد عرفت أ م يقلدون مذهب ابن حنبل ررر ،وأمحد بن حنبل بريء
من هذا املتل  ،وهو ال يقول :إن وجه املرأة عورة ،ذكر ذل «املغني» البن قدامة،
وكذل رأا أئمة املذاهب املتبوعة ،أو حنيفة ومال ...
قال ابن قدامة (ص )231 :من اجلزء األول :قال مال واألوااعي والشوافعي:
«مجيع املرأة عورة إال وجهها وكفيها ،وما سوا ذل جيب سورته يف الصوالةو ألن
َ

َ

ُ

ابن عباس قال يف قوله تعاىلَ { :وَل ُيبد َ
ِين زِين َت ُ ُن إَِل َما َظ َ َر مِن َ ا} [النور ]31 :قال:

الوجه والكفني ،وأن النبي ى املرأة املحرمة عن لبس القفااين والنقاب ،ولو كان

الوجه والكفان عورة لام حرم سرتمها ،وألن احلاجة تدعو إىل كشف الوجوه للبيوع
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والرشاء ،والكفني لألخذ والعطاء ،وقال بعض أصحابنا :املرأة كلها عورةو ألنه قد
روي يف حديث عن النبي صصص« :ا رأة عقرة» .ولكن رخص حا يف كشوف وجههوا
وكفيها لام يف تغطيته من املشقة».
إىل أن قال (ص :)232 :ويكره أن تنتقب املرأة وهي تصيل ...
وأمجعوا عىل أن املرأة ،تكشف وجهها يف الصالة واإلحرام .نقول:
وذل كتحريم تغطية الرأس عىل الرجال عند اإلحرام ،والورأس لويس بعوورة
بالنتبة حم ،وإال ما وجب كشفه ،وكذل الوجه والكفان بالنتبة إىل املرأة ،ونحن
نعلووم أن هنوواك متطووريين يوورون أظافرهووا عووورة ،وهووؤالء ال وان ال لوورأهيم وال
لروايتهم.
وجاء يف اجلزء التابع من «املغني» و«الرش الكبري» مزيد مون اإليضوا حوذه
القضية.
إذا أراد امرؤ الزواج فخطب إحدا النتاء ،فوامذا يفعول ليتورتيح إىل الوزواج
منها:
يقول احلنابلة :يكفيه ما يرا عادة ،وال ينبغي لوه أكثور مون ذلو  .قوال صوا
«املغني»:
«ال خالف بني أهل العلم يف إباحة النظر إىل وجههاو وذل ألنه لويس بعوورة،
وهو جممع املحاسن وموضع النظر ،وال يبا له النظر إىل ما ال يظهر عادة».
وقد رويت أقوال أخرا فيام يرا سوا الوجه والكفني ال مكان لذكرها هنا.
قال صاحب «املغني»« :وللشاهد النظر إىل وجه املشهود عليها لتكون الشوهادة
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واقعة عىل عينها .قال أمحد :ال يشهد عىل امرأة إال أن يكون قد عرفها بعينهوا ،وإن
عامل امرأة يف بيع أو إجارة فله النظر إىل وجههوا ليعلمهوا بعينهوا فريجوع إليهوا
بالدرك».
نقول :وأدب اإلسالم العام هو غض النظر ،فال جيوا التفرس واحلملقة ،وإنوام
أبا احلنابلة النظر فيام ذكرنا لطبيعة التعامل والتقايض ،وقد نقل ابون قداموة عون
القايض أ يعىل أنه حيرم عليه النظر إىل ما عدا الوجه ألنه عورةو أي ما عدا الوجوه
...
قال صاحب «املغني»« :فأما نظر املرأة إىل الرجل ففيوه روايتوان :إحودمهاو حوا
النظر إىل ما ليس بعورة ،واألخراو ال جيوا حا النظر من الرجل إال إىل مثل ما ينظر
إليه منها».
نقول :يعني الوجه والكفني ،وقد رد ابن قدامة حديث« :أففمياوان أنتام» ،وهو
حديث مرفوض عند مجهرة العلامء ،بل عالف لام صح بالنتوبة إىل البيوت النبووي
الكريم ،وبالنتبة إىل مجهور األمة.
فأما بالنتبة إىل البيت النبويو فقد قالت عائشة :كوان رسوول اهلل صصص يتورتين
بردائه ،وأنا أنظر احلبشة يلعبون يف املتجد .متفق عليه .وأموا بالنتوبة إىل مجهوور
اعتدي يف بيت ابن أم مكتوقم ،فتنوه
األمة فقد قال الرسول صصص لفاطمة بنت قيس« :
ّ

أيضا.
رج أعمى ،تضفني ثيابك فال يراهلل» متفق عليه ً
إنه غريب أال يعرف احلنابلة مذهبهم ،أليس اجلهل عيبًا؟ وقد يقولوون :نحون

نعرف املذهب ولكنا نرا امليل إىل وجهة نظر أخرا! تقول :ليكن لكم ذل  ،عوىل
متهما يف نصحه لألموة
أن تعيبوا من يردد فقه إمامكم ويأخذ به ،فليس ابن حنبل ً
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وإخالصه للدين .فكيف إذا كان فقهه يف هذه القضية فقه مجهرة العلامء؟!
فقه التنة ال يلزم ،وفقه املذاهب ال يلزم ،إذن ما الذي يلزم؟ تفكري املتشوائمني
وهواة مجع التوافه؟!(.)80
يف دائرة النص واإلمجاع:
قد توافق الشيخ الغزايل فيام ذهب إليه من آراء فقهية ،وقود ختالفوه ،فهوذا مون
حق  .فهو مل يزعم لنفته العصمة فيام اجتهد فيه .ولكن ليس من حق أن تتهمه
يف دينه ملجرد أنه خالف رأي  ،أو خالف رأي اجلمهور األعظم من الفقهاء .فكوم
وكثريا
من إمام انفرد عن سائر األمة بأقوال مل يقلها غريه من أئمة املذاهب املتبوعة.
ً

ما تقرأ هذه العبارة يف كتب احلنابلة :وهذا من «مفردات املوذهب» .وقود نظموت

هذه املفردات يف كتاب خاص.
وقد تتعبت ما قاله الشيخ ،فلم أره خرج عىل نص مقطوع به ،بل وال نص جممع
عىل صحة ثبوته ،ورصاحة داللته.
وكذل مل أره خرج عىل إمجاع متقني .إنام ينقد بأنه خورج عوىل رأي اجلمهوور،
وهبذا اهتم شيخ اإلسالم ابن تيمية من قبل ،وحوكم عوىل ذلو وظلوم وسوجن،
ومات يف سجنه .بل اهتم رصاحة باخلروج عىل اإلمجاع .هذا مع أن الشيخ الغوزايل

( )80انظر :كتاب« :الدعوة اإلسالمية تتتقبل قر ا اخلامس عرشو» (ص ،)162 - 161 :وانظور
أيضا للشيخ« :التنة بني أهل الفقوه وأهول احلوديث» ط .سادسوة .وانظور:
يف قضية النقاب ً
كتابنا« :فتاوا معارصة» (جو )2 :فتوا :هل النقاب بدعوة؟ وفتووا :هول النقواب واجوب؟
وانظر :كتاب صديقنا األستاذ عبد احلليم أبو شقة« :حترير املورأة يف عرصو الرسوالة» (جوو )3
«مالبس املرأة واينتها».
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مرارا :أنه يكره الشذوذ واخلروج عن اإلمجاع ،وحيوب أن يبقوى موع
أعلن يف كتبه ً

التواد األعظم لألمة.

فهم الشيخ حلديث« :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»:
لقد قالوا :إنه خرج عىل النص يف قضوية توويل املورأة الوظوائف العاموة .وهوذا
معارض للحديث الذي رواه البخاري عن أ بكرة« :لن يفلوح روقم ولوقا أمورهم

امرأة».
وأقول :إن الشيخ هنا مل يرد النص ،وإنام أوله بأنه ورد يف مناسوبة معروفوة ،ويف
سياق خاص ،فال ينبغي أن يعدا به عن موضعه.
وال جيوا إغفال أسباب ورود احلوديث وسوياقاهتا اخلاصوة ،وتعمويم دالالهتوا
بصفة مطلقة ،فهذا قد يؤدي إىل عكس ما قصده الشارع.
وعلامء األصول قد اختلفوا يف قضية :هل العربة بعمووم اللفو أو بخصووص
التبب؟ ورجح اجلمهور أن العربة بعموم اللف .
ونحن مع اجلمهور يف ذل ألدلة ال حترص ،ولكن يف بعض احلواالت نجود أن
رأي األقلية هو األرجح لقيام الدليل عليه.
ومن هنا وجه اإلمام أبو إسحاق الشاطبي األنظار إىل االهوتامم بأسوباب نوزول
قديما ،حيث أخذوا آيات أنزلت
القرآن ،حتى ال يقع املفرس فيام وقع فيه احلرورية ً
يف املرشكني ،فطبقوها عىل املتلمني ،ولذل كان ابن عمر يراهم رشار الناس.
وأسباب ورود احلديث أوىل بالرعاية من أسباب نزول القرآنو ألن األصول يف
نصوص القرآن العموم واخللوود ،بخوالف األحاديوث التوي تراعوي املناسوبات
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اخلاصة ،والظروف اآلنية ،كام هو معلوم للدارسني.
ولننظر هنا ما قاله اإلمام املحقق ابن دقيق العيد ،تعلي ًقا عىل حديث« :ليس مون

الرب الصيام يف السفر» ففي كتابه« :اإلحكوام رش عمودة األحكوام» ويف «كتواب
الصوم» ذكر احلديث الرابع :عن جابر بن عبد اهلل بررر قال :كان رسول اهلل صصص يف
احاما ورجاًل قد ظلل عليه .فقال« :موا هوذا؟» .قوالوا :صوائم .قوال:
سفر ،فرأا
ً
«ليس من الرب الصيام يف السفر».
قال ابن دقيق العيد:
أخذ من هذا :أن كراهة الصوم يف التفر ملن هو يف مثل هذه احلالة ،ممون جيهوده
الصوم ويشق عليه ،أو يؤدي به إىل ترك ما هو أوىل مون القربوات .ويكوون قولوه:
«ليس من الرب الصيام يف السفر» منزاًل عىل مثل هذه احلالة .والظاهرية الامنعون مون
الصوم يف التفر يقولون :إن اللفو عوام ،والعوربة بعمووم اللفو ال بخصووص
التبب .وجيب أن تتنبه للفرق بني داللة التوياق والقورائن الدالوة عوىل ختصويص
العام ،وعىل مراد املتكلم ،وبني جمورد ورود العوام عوىل سوبب ،وال ورهيام جمورا
واحدا .فإن جمرد ورود العام عىل التبب ال يقتيض التخصيص بوه .كقولوه تعواىل:
ً
ُ

َُ َ

َْ

ٱلسارق َو ُ
{ َو ُ
ٱلسارِق فٱق َط ُع ٓوا أيد َِي ُ َما} [الامئدة ]39 :بتبب ّقة رداء صفوان .وأنوه
ِ

ال يقتيض التخصيص به بالرضورة واإلمجاع .أما التياق والقرائن :فإ ا الدالة عىل

مراد املتكلم من كالمه .وهي املرشدة إىل بيان املجموالت ،وتعيوني املحوتمالت.
فاضبط هذه القاعدة .فإ ا مفيدة يف مواضع ال حت

»( .)81اهو.

(« )81اإلحكام» ( )21/2ط .عامل الكتب احلديث ( )199بتحقيق أمحد حممد شاكر.
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وقوله« :عليكم برخصة ار التي رخص لكم» دليل عىل أنه يتوتحب التمتو
بالرخصة إذا دعت احلاجة إليها .وال ترتك عىل وجه التشديد عىل الونفس والتنطوع
والتعمق.
ويف ضوء هذا الفهم نظر الشيخ إىل حديث أ بكرة املذكور ،قائاًل:
«ونحب أن نلقي نظرة أعمق عىل احلديث الوارد ،ولتنا من عشاق جعل النتاء
واحدا ،أن يرأس الدولة
رئيتات للدول أو رئيتات للحكومات! إننا نعشق شيئًا
ً
أو احلكومة أكفأ إنتان يف األمة.
ومتنا ،ولكون
وقد تأملت يف احلديث املروي يف املوضوع ،مع أنه صحيح ً
سندا ً
ما معناه؟
عندما كانت فارس تتهاوا حتت مطارق الفتح اإلسالمي كانت حتكمها ملكية
متتبدة مشئومة.
رأيا عال ًفا ،والعالقات
الدين وثني! واألّة الاملكة ال تعرف شورا ،وال حترتم ً
بني أفرادها بالغة التوء .قد يقتل الرجل أباه أو إخوته يف سبيل مآربوه .والشوعب
خانع منقاد ...
وكان يف اإلمكان ،وقد ا زمت اجليوش الفارسية أمام الرومان الذين أحوراوا
نرصا مبي ًنا بعد هزيمة كربا ،وأخذت متاحة الدولة تتقلص :أن يتوىل األمر قائد
ً
عتكري يقف سيل احزائم ،لكن الوثنية التياسية جعلت األموة والدولوة مرياثًوا

لفتاة ال تدري شيئًا فكان ذل إيذانًا بأن الدولة كلها إىل ذهاب ...
يف التعليق عىل هذا كله قال النبوي احلكويم كلمتوه الصوادقة ،فكانوت وصو ًفا
لألوضاع كلها ...
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ولو أن األمر يف فارس شورا ،وكانت املورأة احلاكموة تشوبه «جولودا موائري»
اليهودية التي حكمت إّائيل ،واستبقت دفة الشئون العتكرية يف أيدي قادهتوا،
لكان هناك تعليق آخر عىل األوضاع القائمة.
وما الذي جعل الشيخ يتجه باحلديث هذه الوجهة ،ويفهمه هذا الفهم؟ هنواك
أمران ساقاه إىل ذل :
بعضا ،والتونة ال
أوهلام :احلديث ال يناقض القرآن :إن الوحي ال يناقض بعضه ً
يمكن أن تناقض القرآن بحال.
فإن النبي  -عليه الصالة والتالم  -قرأ عىل الناس يف مكة سورة النمل ،وقص
عليهم يف هذه التورة قصة ملكة سوبأ ،التوي قوادت قومهوا إىل اإليوامن والفوال
حكما يف حديث يناقض ما نزل عليوه مون
بحكمها وذكائها ،ويتتحيل أن يرسل
ً
وحي!

ي
ََل
ُّ
كانت بلقيس ذات مل عريض ،وصوفه احدهود بقولوه{ :إ ِ ِِن َو َجكد ٱمكرأ
ُي
ك ََشء َول َ َ ا َعر ٌش َع ِظ ٞ
َتمل ُِك ُ م َوأُوت َ
يم} [النمل.]23 :
ِن
م
ت
ِي
ِ

وقد دعاها سليامن إىل اإلسالم ،و اها عن االستكبار والعناد ،فلام تلقت كتابه،
تروت يف الرد عليه ،واستشارت رجال الدولة الوذين سوارعوا إىل متواندهتا يف أي

َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ْ
قرار تتخذه ،قائلنيَ{ :ن ُن أ ْولوا ق ُوة َوأ ْولوا بَأ
تَأ ُمر َ
ين} [النمل.]33 :
ِ

َ َ
َ
َ
َ ُ
َ فكٱنظ ِر ُ َمكاذا
شدِيد َوٱۡلم ُر إِّلك ِ

ومل تغرت املرأة الواعية بقوهتا وال بطاعة قومها حا ،بل قالت :نخترب سليامن هوذا
لنتعرف :أهو جبار من طالب التطوة والثروة أم هو نبي صاحب إيوامن ودعووة؟
ولام التقت سليامن بقيت عن ذكائها واستنارة حكمها تدرس أحواله ،وما يريد وما
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يفعل ،فاستبان حا أنه نبي صالح ...
ُ
وتذكرت الكتاب الذي أرسله إليها{ :إنُ ُهۥ مِن ُسلَي َ ى َن ِإَونُ ُ
ٱَّللِ ُ
ٱلكرن
كهۥ ِمۡسِب
ِ
َُ َ ُ ْ ََ
ٓ َوأتُوِن ُمسلِم َ
ُ
ُ
ني} [النمل ،]31 ،31 :ثم قررت طر وثنيتهوا
ٱلرحِي ِم  55أَل تعلوا
ِ
ِ
َ َ ُ
ت َنف ِس َوأَسلَم ُ
األوىل والدخول يف دين اهلل قائلةَ { :ر يب إ يِن َظلَم ُ
ت َم َأ ُسلي ى َن َِّللِ
ِ ِِ
َر يب ٱل َعىلَم َ
ني} [النمل.]22 :
ِ
ِ

هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه املرأة أرشف

َ َ ْ
من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم صوالح {ف َنكادوا َصكاح َِب ُ م
َُٓ
َ َل َ َل ََ ُ ْ
ََ
َ َ َ َ َ َ َ
ُُ
َََ َ ى َ َ
اط ف َعق َر  59فكيف َكن عذ ِاِب َونذرِ  55إِنا أر َسل َنا علي ِم صيح وىحِد فٗكنكوا
فتع
َ
َ ُ َ ي َ
ََ
ر َ شِي ِم ٱل ُمح َت ِظ ِر َ 58ولقد ي َ ُِسنا ٱلقر َءان ل ِِِر ِر ف َ ل مِن ُّم ُدرِر} [القمر.]32 - 21 :

ومرة أخرا أؤكد أين لتت من هواة توليوة النتواء املناصوب الضوخمة ،فوإن
الكملة من النتاء قالئل ،وتكاد املصادفات هي التي تكشفهن ،وكل ما أبغي هوو
تفتري حديث ورد يف الكتب ،ومنع التناقض بني الكتاب «القرآن» وبعض اآلثوار
الواردة ،أو التي تفهم عىل غري وجهها! ثم منع التناقض بني احلديث والواقع.
احلديث النبوي ال يناقض الواقع:
وثاين األمرين :أن احلديث النبوي  -كام ال يناقض القرآن  -ال يمكن أن يناقض
التاريخ الصحيح ،والواقع املشاهد .يقول الشيخ:
إن إنجلرتا بلغت عرصها الذهبي أيام امللكوة «فيكتوريوا» ،وهوي اآلن بقيوادة
ملكة ورئيتة واراء( ،)82وتعد يف قمة االادهار االقتصادي واالستقرار التويايس.

( )82يقصد بامللكة :إليزابث ،وبرئيتة الورااء :مارجريت ناترش.
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فأين اخليبة املتوقعة ملن اختار هؤالء النتوة؟
وقد حتدثت يف مكان آخر عن الرضبات القاصومة التوي أصوابت املتولمني يف
القارة احندية عىل يدي «أنديرا غاندي» وكيف شطرت الكيان اإلسالمي شوطرين
فحققت لقومها ما يصبون!
عىل حني عاد املرشال «حييى خان» جيرر أذيال اخليبة!!
أما مصائب العرب التي حلقت هبم يوم قادت «جولدا مائري» قومها فحدث وال
حرج ،قد نحتاج إىل جيل آخر ملحوها! إن القصة ليتت قصة أنوثة وذكورة! إ وا
قصة أخالق ومواهب نفيتة.
لقد أجرت «أنديرا» انتخابات لرتا :أخيتارها قومها للحكم أم ال؟ وسقطت يف
االنتخابات التي أجرهتا بنفتها! ثم عاد قومها فاختاروا مون تلقواء أنفتوهم دون
شائبة إكراه!
أما املتلمون فكأ م متخصصون يف تزوير االنتخابات للفوا باحلكم ومغانمه
برغم أنوف اجلامهري.
أي الفريقني أوىل برعاية اهلل وتأييده واالستخالف يف أرضه؟ ولامذا ال نذكر قول
ابن تيمية :إن اهلل قد ينرص الدولة الكافرة  -بعدحا  -عىل الدولة املتولمة بوام يقوع
فيها من مظامل؟
وما دخل الذكورة واألنوثة هنا؟ امرأة ذات دين خري من ذي حلية كفور!!(.)83

( )83انظر« :التنة بني أهل الفقه وأهل احلديث» (ص )51 - 56 :ط .دار الرشوق ،التادسة.
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وهذا هو موقف الشيخ الغزايل من النص يف هذه القضية ،فهل خرج فيها عوىل
اإلمجاع؟
كالما طويل الذيول واألكامم :يف إمكوان وقوعوه ،ويف
نحن نعلم أن يف اإلمجاع ً
إمكان العلم به إذا وقع ،ويف حجيته ،ويف دعاوا اإلمجاع الكثرية وال إمجاع ،حتوى
روي عن اإلمام أمحد :من ادعى اإلمجاع فقد كذب .ما يدريه :لعل الناس اختلفووا
وهو ال يدري! فإن كان وال بد فليقل :ال أعلم الناس اختلفوا!
كثريا مما يقال فيه :ال أعلم فيه خالفًا ،يثبت فيه اخلالف.
ومع هذا نرا ً
املهم أن قضية عدم تويل املرأة للوظائف العامة ،مل يثبت فيها إمجواع ،بول ثبوت
فيهووا اخلووالف .فاحلنفيووة جييووزون للموورأة أن تتوووىل القضوواء يف الشووئون املدنيووة
والشخصية وغريها ،ما عدا األمور اجلنائية ،التي ال تقبل عندهم شهادهتا فيها.
والطربي وابن حزم والظاهرية جييزون حا تويل القضاء بصفة عامة .بل ابن حزم
جييز حا تويل مجيع الوظائف فيام عدا منصب اخلليفة ،أو اإلمام األعظم ،أو الرئاسة
العليا للدولة.
ويمكننا أن نقول هنا :إن منصب اخلالفة أو اإلمامة العظموى أكورب مون جمورد
واليا عىل إقليم ،وأين هوذا
رياسة دولة إقليمية .فهذا يف نظر التياسة الرشعية ُي َعد ً
من اخلليفة أو اإلمام العام ألمة اإلسالم؟
مقدار دية املرأة يف العقوبات:
ومما أخذ عىل فقه الغزايل :قوله بأن دية املرأة مثل دية الرجل ،وحجته :أن الديوة
يف القرآن واحدة للرجل واملرأة ،والزعم بأن دم املرأة أرخص ،وأن حقهوا أهوون:
اعم كاذب عالف لظاهر الكتاب العزيز .فإن الرجل يقتل يف املرأة ،كام تقتل املرأة

الشيخ الغزايل كما عرفته

212

يف الرجل ،فدمهام سواء باتفاق ،فام الذي جيعل دية دون دية؟
أيضا بحديث« :يف النفس مائة مون اإلبول» ومل يفورق
ويمكن للشيخ أن يتتدل ً
بني رجل وامرأة.
والذين ردوا عىل الشيخ الغزايل انتقدوه بأمرين:
 - 1أنه خالف احلديث الذي ذكر أن دية املرأة نصف دية الرجل.
 - 2وأنه خالف إمجاع الفقهاء.
وهذا النقد ضعيف ألمرين:
األول :أن احلديث يف تنصيف دية املرأة مل يصح عن النبي صصص .فقود جواء عون
معاذ بن جبل ،وقال البيهقي :إسناده ال يثبت مثله  ...وجاء عن عيل بن أ طالب،
وفيه انقطاع .وليس يف «الصحيحني» وال يف أحدمها يشء من ذل البتة.
الثاين :أن اإلمجاع مل ينعقد يف هذه القضية ،فقد خالف فيها األصم وابن عليوة،
كام ذكر الشوكاين(.)84
هذا وقد علل بعوض الفقهواء املعوارصين  -ومونهم شويخنا الكبوري األسوتاذ
تعويضا عن مفقود .ويف العوض يالح التكافؤ،
مصطفى الزرقا  -بأن الدية ُت َعد
ً
فقتل الرجل ختارة لألّة أفد من مقتل املرأة.
سوا يف الديوة بوني الرجول الراشود والطفول
ولكن هذا يرد عليه بأن الشارع َّ

الرضيع ،رغم أن اخلتارة بفقدمها ليتت واحدة وال متتاوية ،وكذل سوا بوني

( )84انظر« :نيل األوطار» ( ،)221 - 222/1ط .دار اجليل ،بريوت.
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العامل الكبري واألمي ،وبني التقي الصالح والرشير اخلبيثو ألن نظر الشارع هنا إىل
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُۢ َ َ
كس
ري نف ٍّ
النفس اإلنتانية فحتب ،وقيمتها كام يف القرآن{ :أنهۥ من قتل نفسا بِغ ِ
َ
َ ََُ َ َ
َ َ
أو ف َساد ِِف ٱۡل ِ
ۡرض فكأن َما ق َتل ٱَلُا َ ََج لِيعا} [الامئدة.]32 :

كل ما يؤخذ عىل الشيخ هنا قوله :وأهل احلديث جيعلون دية املرأة عىل النصف
من دية الرجل ،وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء املحققون!
فالواقع أن معظم الفقهاء يقولون بذل وليس أهل احلوديث وحودهم ،وكوان
ينبغي التعبري بلف أخف وألطف من لف «التوأة» ،فإنام هو اجتهواد ممون قالوه:
حيتمل الصواب واخلطأ ،وقائله مأجور عليه ،وإن كان أخطأ فيه ،كام هو معلوم.
قتل املسلم بالكافر الذمي:
ومن اآلراء الفقهية التي تبناهوا الشويخ الغوزايل ،وانتقودها خصوومه بعنوف:
قصاصوا إذا اعتودا عوىل ذموي
اختياره مذهب األحناف يف مرشوعية قتل املتلم
ً
عمدا.
معاهد وقتله ً
وإنام اعرتضوا عىل الشويخ ألنوه أعورض عون احلوديث الصوحيح الوذي رواه
البخاري وغريه« :ال ُيقتل مسلم بكافر».
والشيخ يقول هنا :إننا ال نحرص عىل تضعيف حديث يمكن تصحيحه ،وإنام
نحرص عىل أن يعمل احلديث داخل سياج من دالالت القرآن  ...وحديث اآلحاد
يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة ،وإن صح سنده.

وحديث« :ال يقتل مسلم بكافر» معلوم بمخالفته للنص القرآين{ :أ َ ُن ٱَلُف َ
كس
ُ

بِٱَلُف ِس} [الامئدة.]25 :
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يقول الشيخ :وعند التأمل نرا الفقه احلنفوي أدنوى إىل العدالوة ،وإىل مواثيوق
حقوق اإلنتان وإىل احرتام النفس البرشوية ،دون نظور إىل البيواض والتوواد ،أو
احلرية والعبودية ،أو الكفر واإليامن .لو قتول فيلتووف كوانس طريوق قُتول فيوه،
فالنفس بالنفس.
وقاعدة التعامل مع عالفينا يف الدين ومشواركينا يف املجتموع :أن حوم موا لنوا،
وعليهم ما علينا ،فكيف هيدر دم قتيلهم؟!(.)85
وأضيف إىل ما ذكره الشيخ :أن القول املذكور ليس قول أ حنيفوة وأصوحابه
أيضا من أئمة التلف.
وحدهم ،بل هو قول الشعبي والنخعي ً
كام أضيف أن أبا حنيفة ومن معه تأولوا حديث« :ال ُيقتل مسولم بكوافر» بوأن
املراد به الكافر احلر  ،بدليل ما جاء يف حديث آخر« :ال يقتل مسلم بكوافر ،وال ذو

عهد يف عهده» أي بكافر ،واملراد به :املحارب ،بدليل جعله مقواباًل للمعاهودو ألن
إمجاعا ،فيلوزم أن يقيود الكوافر يف
معاهدا مثله من الذميني
املعاهد يقتل بمن كان
ً
ً
املعطوف عليه باحلر  ،كام قيد يف املعطووفو ألن الصوفة بعود متعودد ترجوع إىل
اجلميع اتفاقًا.
أيضا بآثار جاءت عن عيل وعن عمر الوذي قوال :إن كانوت طورية يف
واستدلوا ً
معتديا) فيقتل.
عاديا (
غضب فعىل القاتل آربعة آالف ،وإن كان القاتل ًّ
ً
لصا ً
وقد متت بام روي عن عمر مال والليث ،فقاال :يقتل املتلم بالذمي إذا قتله

( )85انظر« :التنة بني أهل الفقه وأهل احلديث» (ص ،)25 ،22 :ط .سادسة.
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غيلة .قال :والغيلة أن يضجعه فيذبحه!(.)86
والواقع :أن هذا الرأي هو الذي يليق بزماننا غريه .وال خيفى عىل أحد موا يثوار
اليوم يف وجه الدعوة إىل حتكيم الرشيعة اإلسالمية من شبهات ،يف مقدمتها موقف
األقليات الدينية يف كثري من األقطار التي تشتمل عىل غري املتلمني ،فهم يقولون:
عمدا ،وال يقتص من قاتلنوا إذا
إننا يف ظل الشيعة ال نأمن عىل أنفتنا ،فنحن نقتل ً
متلما ،فدمنا أرخص من دم املتولم .ونحون  -برتجويح هوذا الورأي الوذي
كان
ً
حكمت به الدولة العباسية والدولية العثامنية قرو ًنا طويلة  -نبطل هوذه األعوذار،
ونعيل راية الرشيعة الغراء.

***

( )86انظر« :نيل األوطار للشوكاين» (.)151 - 151/1
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مرتكزات فقه الغزايل
ومما ذكرناه من مقتطفات من فقه الغزايل يف عتلف شئون احلياة ،يتبني لنا :أنوه
ال ينطلق يف فقهه هذا من رأي حمض أو هوا متبع ،إنام ينطلوق مون مرتكوزات أو
أصول يتتند إليها ،ويعول يف االستنباط عليها.
 - 1الكتاب والسنة م ًعا:
أول هذه املرتكزات أو األصول هو :النص املعصووم ،الوذي جواء بوه الووحي
مجيعا.
اإلحي ،ويتمثل هذا النص يف القرآن والتنة ً
فالقرآن هو املصدر األول ،وهو أصل األصول ،املقطوع بثبوته وتواتره اليقيني.

ََ َ َٓ َ َ ي
ٱَّلِر َر ُتِ ُبَ ي َ
ني ل ُِلنكا ِ
والتنة هي البيان النظري ،والتطبيق العميل له{ :وأنزَلا إِّلَ
ِ
ُ َ َ
َ ُ
َ ُ َ
َما ن ي ِز إِّل ِم َول َعل ُ م َي َتفك ُرون} [النحل.]22 :

سونة تنواقض القورآن،
والبيان ال جيوا أن يناقض املبني ،حذا يرفض الشيخ كل َّ
وال يتكلف أو يتمحل يف تأويلها .ويقول :إذا كانت عالفة الراوي الثقوة مون هوو
أوثق منه  -وإن كان عداًل ضاب ًطا  -عل احلديث شاذًّا ،أي تنقله من دائرة القبول
إىل دائرة الرفض ،أو من دائرة الصوحة واحلتون إىل دائورة الضوعف ،فكيوف إذا
خالف احلديث القرآن؟
وهو حذا يرا ما رآه اإلمام الشافعي من أن التنة ال تنتخ القرآن .بل هو يرا -
أكثر من ذل  -أن القرآن ليس فيه منتوخ .وهو يتفق يف هوذا موع ا واه الشويخ
َٓ
ٓ
َ
َ
َ ُ
حممد عبده يف تفتري آيةَ { :ما نَ َ
س َ ا نأ ِ ِِبكري يمِن َ كا أو مِيل ِ َ كا}
نسخ مِن َءايَ ٍّ أو نن ِ

[البقرة ]116 :يف أن املقصود باآلية :اآلية الكونية ال التنزيلية.
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وهو ما ذهب إليه العالمة الشيخ حممد اخلرضي يف «تاريخ الترشيع» ،وما حكاه
الفخر الرااي عن أ متلم األصفهاين من املفرسين القدامى ،وبودا يف كثوري مون
األحيان كأنه يميل إليه!
وقد ندد الغزايل بام قاله بعض املفرسين من أن «آية التيف» نتخت أكثور مون
مائة آية يف كتاب اهلل.
ويف بعض كتبه  -كتاب «جهاد الدعوة بني عجوز الوداخل وكيود اخلوارج» -
وضح الشيخ ببيانه الرائع أن هذه اآليات كلها حمكوامت ،ال شوائبة فيهوا للنتوخ،
وتكلم عنها آية آية ،بام ال يدع جمااًل ألي تقول أو ريبة.
أما التنة فخالصة قول الشيخ فيها :أن طاعة رسول اهلل من طاعوة اهلل ت:

ُ َ ََ
ََ ُ ْ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َُ َ
ٱلر ُسكو فقكد
{وأطِيعوا ٱَّلل و
ٱلر ُسو ل َعلكم ترَحون} [آل عمرانُ { ،]132 :من يُطِأِ
ََ َ
اُ ُ َ
ٱَّلل} [النتاء.]91 :
أط

وأن من اعم أن الرسول جيوا عصيانه فيام أمر به و ى عنه ،فهوو كوافر باتفواق
ذلت جهود مل يبذل مثلها يف الوقوف عىل تراث برشو كي ُيعرف
املتلمني  ...وقد بُ ْ
ماذا قال الرسول ح ًّقا  ...وانتهت هذه اجلهود بجملة حقائق حمرتمة:
 - 1إن يف التنة ما هو متواتر لف ًظا أو معنى ،وهذا النوع من التنن يشوبه القورآن
الكريم فيام أتى به من أحكام ،وال يمكن رده .وهوو كثوري يف الورتاث النبووي
وعليه تقوم الكثرة الكاثرة من األحكام املقررة .وليس بصحيح أن املتوواتر يف
التنة ضيق النطاق ،ربام كان ذل فيام تواتر لفظه ،أموا موا توواتر معنواه فهوو
أساس مقررات فقهية كثرية .والواقع أن أخبار اآلحاد من الناحية العمليوة ال
تشكل متاحة كبرية من التلوك اإلسالمي املهم ،فإن ما ال بد منه تكفلت بوه
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نصوص ثابتة بيقني ...
ويعدها دلياًل عىل احلكم الرشعي الذي نتعبد
 - 2ومجهور األمة يقبل سنن اآلحاد ُ
اهلل بإقامته .ومن الناس من عد هذه التنن مفيدة لليقني الذي يفيده التوواتر -
ما دامت صحيحة  -ولكن مجهوور العلوامء يقبول سونن اآلحواد يف األحكوام
العملية والفروع الفقهية وال ينقلها إىل ميدان العقيدة الذي يقوم األمر فيه عىل
القطع .ومعنى ذل أن سنن اآلحاد تفيد الظن العلمي وحتب ...
 - 3مع اتفاق الفقهاء عىل أن سنن اآلحاد قرينة مقبولة يف إفادة احلكوم الرشوعي،
فإن عد ًدا من األئمة يتجاوا هذه التنن إذا كانت هناك قرينوة أقووا منهوا يف
إفادة حكم الرشع .فو «مال » مثاًل يرا عمل أهل املدينة أدل عىل التنة النبوية
من حديث اآلحاد مهام كانت صحته .و«األحناف» يرون أن حديث اآلحاد ال
ينهض عىل إثبات الفرضية وحده ،وال ينهض كذل عىل إثبات احلرمة ولكنه
حكاما أقل رتبة  ...وغاىل بعضهم فجعل القياس القطعي أرجوح مون
يثبت أ
ً
سنن اآلحاد ،ودراسة التنة علم له رجاله اخلرباء ،وال يقبل يف هذا امليودان موا
جائزا ،أو
أمرا ً
يرسله التفهاء من أحكام طائشة عل التطويح بالتنة الرشيفة ً
مطاعا.
عل تكذيب حديث ما هوا
ً

إنه ال فقه بغري سنة وال سنة بغري فقه ،وقوام اإلسالم بركنيه كليهام مون كتواب
وسنة .ويف ذل يقول األستاذ اإلمام حتن البنا« :القرآن الكريم والتونة املطهورة
مرجع كل متلم يف تعرف أحكام اإلسالم ،ويفهوم القورآن طب ًقوا لقواعود اللغوة
العربية من غري تكلف وال تعتوف ،ويرجوع يف فهوم التونة إىل رجوال احلوديث
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الثقات»(.)87
 - 3اعتبار املصاحل ما مل تعارض النص:
ومن مرتكزات فقه الشيخ الغزايل :أنوه يأخوذ باملصوالح املرسولة ،وجيعول حوا
صحيحا رصحيًا.
نصا
اعتبارا ،برشوطها املعتربة ً
ً
رشعا ،وأوحا .أال تعارض ًّ
ً
جيدا حتت عنوان« :بني الونص واملصولحة» يف كتواب:
وقد كتب الشيخ بح ًثا ً
«دستور الوحدة الثقافيوة» رد فيوه عوىل الوذين يأخوذون باملصوالح املزعوموة وإن
عارضت النصوص .ومما قاله هنا:
«جرت عىل األلتنة عبارة غامضة :أن عمر بن اخلطاب ألغى بعض النصوص،
()88

أو أوقف العمل هبا عىل نحو ماو ألنه رأا املصلحة يف ذل !

وهذا كالم خطري ،معناه أن النص التاموي قد خوالف املصولحة العاموة ،وأن
البرش حم  -واحلالة هذه  -أن خيرجوا عليه ،ويعدموه!
وكال املعنيني كاذب مرفوضو فال يوجد نص إحي ضد املصولحة ،وال يوجود
برش يمل إلغاء النص.
ولننظر إىل ما نتب لعمر يف هذا الشأن ،قوالوا :منوع سوهم الزكواة أن يرصوف
للمؤلفة قلوهبم بحجة أن اإلسالم استغنى عن تألفهم.
قوما من الزكواةو
حرم ً
وفهم صنيع عمر عىل أنه تعطيل للنص خطأ بالغ ،فعمر َ

(« )87دستور الوحدة الثقافية» (ص.)32 ،33 :
( )88انظر :ردنا املفصل عىل هذه الدعوا يف بحثنا املنشور بحولية كليوة الرشويعة بجامعوة قطور،
العدد العارش« :حوار حول العالقة بني النص واالجتهاد».
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ألن النص ال يتناوحم ال ألن النص انتهى أمده.
ماليا يف إحدا اجلامعات خصص للطلبة املتفوقني ،فتخلوف يف
هب أن اعتام ًدا ًّ

املضامر بعض من كانوا يرصفون باألمس مكافوآهتم ،فهول يعود حرموا م إلغواء
لالعتامد؟ إنه باق يرصف منه من استكملوا رشوط الرصف.
وقد رفض عمر إعطاء بعض شيوخ البودو موا كوانوا ينالونوه مون قبول تأل ًفوا
لقلوهبم ،أو نبًا لرشورهم ،بعدما استطاع اإلسالم أن هيزم الدولتني الكربيوني يف

العام ،فهل يظل عىل قلقه من أولئ البودو النهوابني أمثوال عبواس بون مورداس

واألقرع بن حابس؟
أبَعد هزيمة كرسا وقيرص يبقى اإلسوالم يتوألف حفنوة مون رجوال القبائول
الطامعني؟ ليذهبوا عىل اجلحيم إن رفضوا احلياة كغريهم من سائر املتلمني!
إن مرصف «املؤلفة قلوهبم» باق إىل قيام التاعة يأخذ منه من حيتاج اإلسالم إىل
تألفهم ،ويذاد عنه من ال حاجة لإلسالم فيه.
نصوا ،وأتقوى مون أن
وعمر وغريه من اخللفاء واحلكام أعجز من أن يعطلووا ًّ
يتقدموا بني يدي اهلل ورسوله ،وجيب أن تفهم الترصفات بدقوة ،وال تتواق الوتهم
جزافًا ...
وقالوا :إن عمر عطل حد الرسقة عام املجاعة  ...ونقول :إن اجلائع الذي يرسق
ليأكل أو ليؤكل أوالده ال قطع عليه عند مجيع الفقهاء ،فام الذي عطله عمر؟
إن قطع التارق املعتدي الظلوم هو حكم اهلل إىل آخر الدهر ،وال يقدر عمر وال
غري عمر عىل وقف حكم اهلل.
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وإلقامة احلد رشوط مقررةو فمن ّق دون نصاب ،أو ّق من غوري حورا مل
تقطع يده ،وال يقال :عطل احلد ،بل يقال :مل جيب احلد.
والذي حدث أيام عمر :أن املدينة وما حوحا تعرضت لقحط عام ،ويف عرصونا
هذا نتمع بمجاعات يف آسيا وإفريقيا هيل فيها األلوف ،ولويس بمتوتغرب أن
خيرج الناس من بيوهتم يطلبون القوت مون أي وجوه ،وقود حيملهوم ذلو عوىل
اخلطف أو الرسقة ،فهل تعال تل األحوال بالتيف؟
إن عمر درأ احلد بالشبهة  -كام أمرت التنة الرشيفة  -وال يعاب إذا توسوع يف
هذا الدرء ،وقدر آالم اجلياع يف تل املحن املجتاحة ...
ذاك تفتري ما روي عنه :إنا ال نقطع يف عام جدب .وقود نقلنوا يف مكوان آخور
رفضه لقطع أيدي الغلامن الذين ّقوا ناقة البن حاطب بن أ بلتعة .وظواهر أن
متلكه إجراء استثنائي اه ظرف استثنائي ،وأنه نفذ احلد عنودما وجوب ،ودرأه
بالشبهة عندما مل يقم.
إن املصلحة ال بد من رعايتها ،ومعنى النص الرشعي أن املصلحة قد ارتبطوت
أبدا ،فهو دليلها وضام ا ،وأي تعطيل له إنام هو خدش للمصلحة أو تطويح حا.
به ً
معينوا
ونحن نلح يف العقوبات الرشعية املنصوص عليها :أ ا تناولت عود ًدا ً
من اجلرائم ،فاحلدود املقررة تعد عىل األصابع  ...ويتتطيع احلواكم يف جورائم ال
حت

أن يضمن املصالح بام شاء من عقوبات.
هناك جرائم الربا والغصب والفرار من القتال والغوش واخليانوة ،وأكول موال

اليتيم ،وكل أنواع العدوان عىل الامل والعرض والدم ،التوي ال تتناوحوا احلودود أو
رضوب القصاص ،وهذه سيئات كثرية ،ودائرة التعزير تتعها ،والقضاء يقدر عىل
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إرصاد ما يرا من عقوبات حتف مصالح األمة ،وتقر األمن هنا وهناك.
إن املصلحة ال يمكن أن حيفظها تعطيل نص ،فإن إمضاء أمر اهلل نوامء وبركوة.
حلد يقام يف األرض خوري ألهول
ويف احلديث أن أبا هريرة قال :قال رسول اهلل صصصٌّ « :

صرياحا».
األرض من أن يمطروا ثالثني
ً
وعندما يشكل املجتموع بالوعود والوعيود والرغبوة والرهبوة وفوق أوامور اهلل
سبحانه ،فإن الرخاء يعم ،والشؤم يتتخفي ،واملخاوف كلهن أمان ...
والفقه الصحيح أن نتعرف عىل املصلحة حيث ال نص ،وأن نجتهد يف تفهمها
ثم يف حتقيقها ،ناشدين إرضاء اهلل وخري األمة ...
رسما حمد ًدا ألسلوب احلكم ،وإنام وضع له أخالقًا ترعى
اإلسالم مثاًل مل يضع ً
حاكما؟ وكيف نعزله؟ أو كيف نحاسوبه ونراقبوه؟ موا
وقيما تصان ،فكيف نويل
ً
ً
أجهزة الشورا ،وكيف نتتوثق من التقاء اآلراء الناضجة فيها؟ وكيف متيضو يف
جمراها دون إرهاب أو إغراء؟
لألمم يف هذه امليادين أن تهد يف وضع النظام الذي حيقق مصلحتها دونام قيد.
وأذكر أن أحد الناس سألني  -ورئيس اجلمهورية خيتار لبضع سونني  -فقوال:
أليتت هذه بدعة ...؟! قلت :ما البدعة؟ قال :توقيت مدة الرياسة  ...فإن األصل
اختيار احلاكم مدا احلياة!
قلت له :التوقيت واإلطالق سواء من الناحية الفقهية ،وتتواضع األمم عىل موا
تراه أكفل حلقوقها ،فإذا آثرت أن يكون اختيار احلاكم ألمد معلوم فلها ذلو ...
قال :كان اختيار اخلليفة األول مدا احلياة  ...قلت :آثر الصحابة أحد الوجوه ،وال
حتريم للوجه اآلخر ...
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قال :أال يكون سنة؟ قلت :ال  ...ال سنة إال بنص ،وال نص هنا.
إن فعل النبي  -عليه الصالة والتالم  -قد يكون دليل إباحة ،وقد يكون دليل
أفضلية ،وال وجوب أو ندب إال بدليل ،أو بنص.
ويف جمال املصالح املرسلة يتتطيع التاسة املتلمون أن يصنعوا الكثري ألمتهم،
عىل أال يصطدموا بنص قائم ،فإن هوذه النصووص معاقود املصولحة العاموة وإن
عميت عن ذل أنظار»(.)89
 - 2احرتام املذاهب دون تعصب:
ويقوم فقه الغزايل عىل احورتام مجيوع املوذاهب الفقهيوة ،املتبوعوة منهوا وغوري
قمما عالية يف رسوخ
املتبوعة ،دون تعصب حا أو لواحد منها .ويرا أئمة املذاهب ً
العلم ،ويف تقوا اهلل ،ويف الصالبة يف احلق ،والشجاعة يف الرأي.
وهووو ينكوور عووىل بعووض الشووباب األغوورار طعوونهم الفو يف هووؤالء األئمووة
واجتهاداهتم ،متاوين رءوسهم برءوسهم ،قائلني :هم رجال ونحن رجال!
قودرا ،وأ وم
بل أحيانًا ُ
يعدون أنفتهم أعىل من هؤالء األئموة كعبًوا ،وأرفوع ً
حصلوا من العلم ما مل حيصلوا ،وأدكوا من التنة ما مل يدركوا!!
والشيخ حيرتم املدرستني الشهريتني يف تراثنا الفقهي :مدرسة األثور ،ومدرسوة
الرأي ،كام يقال يف االصطال املأثور.
ويرا أن مدرسة األثر ال هتمل الرأي وال إعامل العقل يف فهم الونص والقيواس
عليه .كام أن مدرسة الرأي ال هتمل اآلثار والتنن واملرويات.
( )89انظر« :دستور الوحدة» (ص.)21 - 22 :
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وهذا صحيح .وقد بين العالمة الشيخ حممد أبو اهرة يف كتابه عن «مال » أنوه
من أئمة أهل الرأي ،وإن كانوا يعدونه عادة من مدرسة األثر .وكل من درس فقوه
اإلمام مال يوافق أبا اهرة عىل ذل .
وقد يميل الشيخ يف كثري من األحيان إىل مدرسة الرأي يف اجتهاداهتا ،املعتمدة
عىل عمومات القرآن وظواهره ،كقوحم بوجوب الزكاة يف مجيع الزروع والثامر من
كل ما أخرجت األرض ،ومنها الفواكه واخلرضاوات والشاي والقطن وغريمها مما

َ َ ُّ َ ُ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ أَنف ُقوا ْ مِن َط يي َ
َ
أخذا بعموم قوله تعاىلٰٓ { :
ى
يؤكل وما ال يؤكل ً
كت
ب
ٱَّل
يأي ا
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ ُ َ َُٓ َ َ َ ُ
كو ُٱَّل ٓ
ۡرض} [البقرة ،]261 :وقوله تعاىلَ { :و ُه َ
كم يم َِن ٱۡل ِ
ِ ُ
ما رسبتم ومِما أرِخرجنا ل
ُ
َ َ َ َ ُى ُ ُ َى َ َ َ َ ُ َى َ ُ َ َ ُ َ ُ
َ
ُ
كلُ ُ
كهۥ َو ُ
ٱلزي ُتكون
ٱلكزرُ ۡ َتل ِفكا أ
أَّشأ جنت معروشت وغري معروشت وٱَلخكل و
َ ُّ ُ َ ُ َ َ ى ل َ َ َ ُ َ َ
شبه ُُكُوا ْ مِن َث َمره ِۦٓ إ َذا ٓ َأث َم َر َو َءاتُكوا ْ َح ُق ُ
كهۥ يَكو َِ َح َصكادِه ِ}
وٱلرمان مت
شب ِ ا وغري مت ى ِ ۚٓ
ِ ِ

[األنعام.]121 :

وهو ما رجحه شيخ الاملكية يف عرصه القايض أبو بكر ابون العور  ،وضوعف
مقويا مذهب أ حنيفة الذي جعل اآلية التابقة
مذهبه هنا  -وهو مذهب مال ً -
مرآته فأبرص احلق ،كام بينا ذل يف «فقه الزكاة».
ومع هذا نراه ينتقد املدرسة يف أحيان أخور ،إذا رآهوا مل توفوق يف اجتهادهوا يف
قضية من القضايا.
فأهل الرأي قد يتجاواون أحاديث صحا ًحا ال معنى لرتكها ،وال سناد من فكر
أو مصلحة لذل  .فاألحناف مثاًل يرون اخلمر حمرمة لذاهتا ،ما أسكر منهوا وموا مل
يتكر ،وهي لدهيم النيئ من عصري العنب إذا غال واشتد وقذف بالزبد ،أما أنوواع
العصري األخرا فإن املحرم منها هو القدر املتكر!! أما القدر الذي ال يتكر فليس
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بحرام  ...ربام كان مكرو ًها فقط!!
وهذا كالم يرفضه العقل والنقل ،فإن اخلمر ما غطى العقل من أي مادة صولبة
أو سائلة ،وليتت بني رب التامء وعصري العنب خصومة خاصة!
إن كل رشاب متكر ،أو كل عقار مغيب للعقل ،إنام هوو حورام قول أو كثور،
والتحليل العلمي للمتكرات واملخدرات يكشف عن تشابه مطلق لفعلها وأثرها
يف اإلنتان ،فلم التفريق بني الامثالت؟ واألحاديث الواردة يف أن اخلمر تتخذ مون
مواد كثرية أحاديث قائمة «أي صحيحة وثابتة» وحماولة تأويلها ال تتتتاذ(.)90
ويمتد الشيخ مدرسة التجديد اإلسوالمي الشوهرية التوي قاموت يف القورنني
التابع والثامن عىل يد شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالمذته ،ويتميها الشيخ «مدرسة
حنبليا
املواانة والرتجيح» .واحلق أن ابن تيمية بلغ رتبة االجتهاد املطلق ،وإن بقي
ًّ

يف األعم األغلبو ألن مذهب ابن مذهب واسع ،وال ختلو متألة فيه من عدد مون

مختا أو س ًّتا أو أكثر .كام نرا ذلو يف كتواب «الفوروع» يف
الروايات يبلغ أحيانًا ً
جملداته التتة الضخام البن مفلح ،أو يف كتاب «اإلنصاف يف الرجح من اخلوالف»
للمرداوي يف جملداته االثني عرش .فيتتطيع املجتهد أن خيتار وجيتهد وهوو داخول
املذهب.
يقول الغزايل عن مدرسة ابن تيمية :إ ا مدرسوة اسوتوعبت األخبوار املرويوة،
وأدركت وجوه احلكمة واملصالح التي تتبناها الرشيعة ،أي أ ا أفادت مون الورأي
معا ،وإن كان انتصارها لألثر أظهر ،ودفاعها عنه أذكى وأقدر.
واألثر ً

( )90انظر« :دستور الوحدة الثقافية» (ص.)92 ،91 :
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ويرا الغزايل أن آراء ابن تيمية يف متائل الطالق  -مثل :عدم إيقواع الطوالق
الثالث بلفظة واحدة ،والطالق البدعي ونحوه  -أحب إليه ،وأصوح حجوة مون
أناسا مون أتبواع ابون تيميوة
غريه ،وأحف لكيان األّة يف عرصنا .والغريب أن ً
كرهوا منه هذا املذهب ،واهتمه آخرون بأن الشيعة أثروا عوىل تفكوريه!! والرجول
أقوا شخصية من أن يتأثر بأحد.
ويف القرن الثالث عرش والرابع عرش نشأت مدارس أخرا.
هناك مدرسة أشبه بأن تكون امتداد ملدرسة األثر عرضت الفقه اإلسالمي مون
الكتاب والتنة مبارشة ،وأفادت من اجلهود العقويل لرجوال املوذاهب التقليديوة،
وضمت إىل ذل جهد الفقهاء الظاهرين وانتفعت من مدرسة ابن تيمية ،وأحيت
مجيعا ،والقاسم املشرتك بني رجال هذه
أسامء كانت مغمورة يف ميدان األثر والرأي ً
املدرسة عرض الفقه من أصوله األوىل.
يمثل هذه املدرسة الصنعاين يف «سبل التالم» ،والشوكاين يف «نيل األوطوار»،
والتيد سابق يف «فقه التنة» ،وصديق خان يف مؤلفاته ،واأللباين يف رسائله.
وعندي أن هذا اجلهد يقوم عىل االختيار الشخيص ،والتنتيق أو التلفيوق بوني
تصوويرا
وجهات النظر املختلفة ،وأصحابه مقدورون فيام صنعوا ،ولعلم أحتن
ً

لإلسالم من مؤلفي «املتون» املذهبية.
أيضا خيطئون ويصيبون.
وهم ً

بعضا
وانتامؤهم للتنة ال جيعل التتليم بقوحم واجبًا ،بل إن بعضهم قد خيالف ً

يف كثري من األحكام.

سولفيا هوي
وهناك مدرسة أخرا أقرب إىل مدرسة الورأي وإن كوان عنوا وا
ًّ
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مدرسة الشيخ حممد عبده ،وتلميذه الشيخ رشيد رضا ،ويتوبعهم الشويخ حمموود
شلتوت ،وحممد عبد اهلل دراا ،وحممد البهي ،وحممد املدين ،وقبلهم الشيخ املحقق
حممد اخلرضي ،ومنهم الشيخ حممد أبو اهرة(.)91
هذه املدرسة حا مالمح بينةو فهي  -وإن قامت عىل النقل  -إال أ ا تروج للعقل
وتقدم دليله ،وترا العقل أصاًل للنقل ...
وهي تقدم الكتاب عىل التنة ،و عل إيامءات الكتاب أوىل باألخذ من أحاديث
اآلحاد ...
حاسما أن يكون يف القرآن نص انتهوى
إنكارا
وهي ترفض مبدأ النتخ ،وتنكر
ً
ً

أمده.

إسالميا قد ينتفع به ،ولكنه غري ملزم ،ومن ثم فهي تنكور
فكرا
ًّ
وترا املذهبية ً

التقليد املذهبي ،وحترتم علم األئمة.

وتعمل عىل أن يتود اإلسالم العامل بعقائده وقيمه األساسية ،وال تلقي بوااًل إىل
مقاالت الفرق واملذاهب القديمة أو احلديثة.
وقد حاولت هذه املدرسة أن تقود األاهر ،وتفرض وجهتهوا عوىل املتولمني،
ولكن التيارات العاصفة كانت أقوا منها فوقفتها أو جرفتها.
وبديه أن يكون يف اجتهوادات رجاحوا أخطواء ،فتفتوري الشويخ حممود عبوده
للمالئكة  -كام ذكره تلميذه رشيد رضا  -يرفضه الكافة .وتربم الشيخ أبوو اهورة
بحكم الرجم كذل ! ويف فتاوا الشيخ حممود شلتوت ما حيتاج إىل مراجعة!!
( )91ومنهم املشايخ :أمحد إبراهيم ،وعبد الوهاب خالف ،وعيل احلفيف.
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ويبقى  -بعد هذا اإللام إىل املدارس الفقهية يف تارخينا العلمي  -أن نقول:
إن اإلسالم صائغ أولئ الرجال كلهم ،وهم مل يصوغوه.
وإن مصووادر اإلسووالم معصووومة أل ووا موون عنوود اهلل ،ولكوون التفكووري فيهووا
واالستنباط منها غري معصومو ألنه من عند الناس.
أبودا،
وإن االنتفاع بكل فقيه علص ذكي يدعم متريتنا العلمية ،وال يضوريها ً
وجيب أن تنتفي احلتاسية والكراهية لألشخاص.
وإن وجود هنات يف رأي هذا أو سرية ذاك ال هتدم عبقريته أو ختدش تفوقوه إن
كان صاحب عبقرية وتفوق(.)92
 - 4الفقه يف خدمة الدعوة:
ومن منطلقات الشيخ الغزايل يف اجلانب الفقهي :أن الفقه ينبغوي أن يكوون يف
خدمة الدعوة إىل اإلسالم ،وأال تتتخدم الفتاوا اجلزئية املبترسة للتنفري من قبول
اإلسالم من غري املتلمني ،أو من التوبة واحداية للعصاة والشاردين من املتلمني.
ومن هنا يرفض الشيخ ما رفض شيخه اإلمام حتن البنا من التقليود األعموى
واملطلق لألئمة التابقني ،ال سيام من أهل العلم ،بل عليهم أن يتتكملوا نقصوهم
العلمي ،وأدواهتم الثقافية ،حتى يبلغوا الدرجة التي يتمكنوون فيهوا مون النظور
والرتجيح بني األقوال ،وأن جيتهدوا لزمنهم وبيئتهم كام اجتهد األولون ألاموا م
وبيئاهتم.
وال بد للفقيه املعارص مون أن ينظور يف املورياث العلموي للعلوامء املتقودمني يف
( )92انظر« :دستور الوحدة الثقافية» (ص.)91 - 12 :
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أعصار اإلسالم املختلفوة ،نظورة جديودة ،يف ضووء مقوررات الكتواب والتونة،
ومقاصد اإلسالم ،وكلياته القطعية ،ويأخذ من أقوال الرشا ويدع ،فالنصووص
معصومة ،ولكن أفهام الرشا وأقواحم يف تفتريها غري معصومة.
وقد سمعته مرة يقول :إنه يريد أن يكتوب بحثًوا عنوانوه :قوال الشوارع ،وقوال
الشار  :يكشف فيه النقاب عن كثري من األقوال التوي ارتضواها الرشوا  ،وهوي
عالفة جلوهر احدي اإلحي ،واحدي النبوي ،وهو ما جاء به الشارع.
وال أدري :هل كتب هذا البحث أو ال؟ ولكنوي أذكور نمووذجني حوذا النووع
ذكرمها يف بعض كتبه:
النموذج األول يقول فيه الشيخ:
درست لطالبات اجلامعة بدأت حمارضيت بإلقاء التالم ،ومكثت عىل
 - 1كنت إذا َّ
ذل ما شاء اهلل حتى قالت يل طالبة ذات يوم :إن األستاذ الذي يع ِّلمنوا التونة

مرسعا :هذا خطأ ،فإين قورأت
أفهمنا أن إلقاء التالم عىل النتاء حرام! فقلت
ً
يف التنن أن النبي صصص كان يلقي التالم عىل النتواء ،وقود ذكور البخواري يف
صحيحه بابًا لتالم الرجال عىل النتاء ،والنتاء عىل الرجال يفيد إباحة ذلو ،
وأتثبت منه ،فلعيل أنا عطئ!
وعىل أي حال فتألقى امييل
ُ
والتقيت بالزميل ،وهو رجل غيور صالح دارس لعلوم احلوديث ،وقصصوت
عليه ما حدث ...
فقال :نعم ،ذكرت للطالبات أن التالم عليهن ال جيوا! وما تتوقه أنت يف باب
اجلواا من أحاديث تبيح ذل إنام هو خصوصية للنبي عليه الصوالة والتوالم! أو
عند أمن الفتنة! أو إذا كان النتوة عجائز ،أما إلقاء التالم عىل الفتيات اجلميالت
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فال ...
قلت :دعوا اخلصوصية مرفوضة ،والتياق عند البخاري وغريه يبيح لنا إلقاء
التالم دون تصفح للوجوه :هل هي مجيلة أم ال؟! وال أدري من أي أتوى الشوار
هبذا التقتيم؟
قال :ال بد من احرتام قول الشار !!
والنموذج الثاني يقول فيه:
 - 2يف حديث خروج النتاء إىل مصىل العيد أكد الرسول صصص هذا اخلروج بقولوه:
جلريابا من جارهتا وخترج» ،ونص عىل أن اخلارجوات
«من ال جلرياب هلا تستفري
ً
هن العوائق وذوات اخلدور أي الشابات املكنونات .وجاء عن ابون عبواس أن
النبي عليه الصالة والتالم كان خيرج نتاءه وبناته يف العيدين ...
ومع ذل فإن شار البخاري نبَّه إىل أن اخلارجات املأذون حن هون العجوائز!

وأن النتاء اخلارجات إذا خرجن بإذن أاواجهن فوبمالبس اخلدموة ،أي مالبوس
الطبخ والكنس!
لِ َم هذا كله؟ ومن نتبع :الشارع أم الشوار ؟ لقود انتهوى رأي الرشوا بمنوع

ائيا ،وغلبت تقاليد العرب تعاليم اإلسالم ...
خروجهن ًّ

والذي نلفت إليه األنظار أن هناك علامء دين ورجال دعوة يعرفون قول الشار
وحده ،فإذا ا زم هؤالء وأولئ يف ميادين احلياة ،فهل الذي ا زم التنة النبوية أو
الذين أساءوا فهمها؟
إن ح اإلسالم تعيس هبذا التفكري املعوج ...
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بل إن احلملة عىل التنة كلها  -وهي محلة نقاومها بقوة  -تعود إىل قصور كثري
من املشتغلني بالتنة ،وإىل عجزهم املنكور يف االرتباط بالقرآن الكريم واالنتوياق
مع توجيهاته املرنة(.)93
وال خيفى عىل منصف أن وجهة نظر الشيخ أصح وأرجح من وجهوة عالفيوه،
واحلق أ م متكلفون يف عالفة ظاهر التنة.
تضخيم اخلالفيات مرفوض:
ينكر شيخنا حماولة من يريدون رفع اخلالف ،ومجع الناس عىل رأي واحد  -هو
بالطبع رأهيم  -مع وجود اخلالف وأسبابه منذ عرصو الصوحابة ،بول منوذ عرصو
النبوة! فإن هذه املحاولة تزيد اخلالف حدة! وال تنقصه!
كام ينكر بشدة تضخيم اخلالفيات ،وشغل الناس هبا ،والتشنيع عىل املخوالفني
فيها .يقول ظظظ:
«إن العقائد والعبادات الرئيتية والتنن العملية جاءت هي كلهوا عون طريوق
التواتر القاطع ،وإن أصول الدين وأركان الطاعات وقواعد التلوك ال يرتقي إليها
لبس أو تفاوت .وإنام حيدث اخلالف يف أمور ثانوية ال يضخمها إال أصحاب الفكر
املختل.
قاعدا؟ لقد جاءت مرويات شوتى يف ذلو ...
قائما أو ً
ما قيمة أن يرشب امرؤ ً
صح عن اخلمتة( - )94ما عدا أبا داود  -عن ابن عباس بررر قال :سقيت رسوول

( )93انظر« :متتقبل اإلسالم خارج أرضه» (ص.)95 ،92 :
( )94املراد باخلمتة عند البعض :الشيخان وأصحاب التنن ما عدا ابن ماجه.
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اهلل صصص من ماء امزم فرشب وهو قائم.
وعن ابن عمر بررر قال :كنا نأكل عوىل عهود رسوول اهلل صصص ونحون نميشو،
ونرشب ونحن قيام .أخرجه الرتمذي وصححه.
قياما.
وعليا كانوا يرشبون ً
وعن مال أنه بلغه :أن عمر وعثامن ًّ
وظاهر من هذه املرويات جواا الرشب عن قيام .ومع ذل فقد روا متلم عن
قائما .بل روي عون أ هريورة أن
أنس بن مال  ،قال :ى رسول اهلل عن الرشب ً

رسول اهلل قال« :ال يرشب أحدبم رائما! فمن نيس ف ْلي ِ
ستقئْ»!!
ً
َ

ويرا الفقهاء أن الرشب عن قيام مبا  ،وأنه عن قعود أفضل ،وال حرمة فيام لو
قائما.
رشب ً
إيل أن األحوال التي تكتنف املرء هي التي حتدد طريقة رشبه ،فال عزيمة
وخييل َّ
يف القعود ،وال جريمة يف القيام ،وإن كان بعض الفارغني يريد أن جيعل مون احلبوة
قبة ،وأن يكثر حوحا اللغو!!
واألمر عندي أهون من أن تثور حوله معركة  ...لكن الذي رفضته أن يتصدا
أحد أولئ املبطلني لعلم األحياء ،وهياجم مقرراتوه ليقوول :إن الكلوب األسوود
شيطان ،وليس كلبًا كبقية بني جنته!! قلت :حوديث رفوض العمول بوه مجهوور
الفقهاء ،ومل يروه البخاري وهو يعال املوضوع ،ندخل به معركة ضد العلم باسوم

اإلسالم واملتلمني!!
إن التعصب املتتغرب لوجهة نظر فرعية ال يبلغ هذا الشطط ،ولكنه لألسوف
متل ملحو عىل عدد ممن يشتغلون بأحاديث اآلحاد.
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َ
أسفل من الكفريني من اإلزار فهق يف النار» ،ثم حكوم
روا أحدهم حديث« :ما

كربا
عىل األلوف املؤلفة من عباد اهلل أ م من أهل جنهم! قلت له :إن إسبال اإلاار ً

رذيلة وقد كان يف اجلاهلية األوىل شارة الرياسة واملل  ،وقصوة األموري جبلوة بون
األهيم معروفة .أما طول اإلاار حتى الكعبني أو دو ام قلياًل ،لترت اجلتم و ميله
دون اغرتار وال استكبار ،فهو ال يدخل النار! فأبى املتحدث أن يتتمع إىل رشحي،
وعدين من علامء التوء ،اخلارجني عن التنة»!(.)95
َّ
وهكذا نرا الشيخ دخل الفقه من باب الدعوة .فهو يتبنى من قضاياه ما خيودم
رسالة اإلسالم ،وحيببها إىل الناس ،ويظهر وجههوا مرشوقًا جوذابًا .ويورفض مون
القضايا ما ال يتفق وعظمة اإلسالم ،وروعوة مبادئوه ،وعدالوة أحكاموه ،وجاللوة
أهدافه .وهذه الفكرة عن اإلسالم إنام كو ا من حمكامت القرآن وصوحا التونن،
فأصبحت هي األصل الذي يرجع إليه ،ويعول عليه.
وهذا ّ سخونة املعركة بينه وبني آخرين عزلوا ما بوني الفقوه والودعوة ،فوال
يبالون ما ترتكه آراؤهم الفقهية من أثر يف أنفس املدعويني ،وال سويام خوارج ديوار
اإلسالم.
إن الشيخ يتبنى مذهب ابن حزم يف إباحوة الغنواء واملوسويقى  -موا مل تقورتن
بمحرم  -لعلمه بأن مئات املاليني  -وربام آالف املاليوني  -يف العوامل تعشوق هوذا
اللون من الفنون ،وتتشبث به ،وال تفرط فيه ،فال داعي ألن حيال بني اإلسالم وهذه
الشعوب من أجل أمر عتلف فيه.

(« )95مهوم داعية» (ص.)51 - 25 :
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ومثل ذل موقفه من اجلهاد وتبنيه أنوه مل يرشوع يف اإلسوالم إال للودفاع عون
الدعوة والدولة ،وهو يف الواقع رأي اجلمهور علامء العرص الكبوار :رشويد رضوا،
وحممود شلتوت ،وحممد عبد اهلل دراا ،وحممد أبو اهرة ،وعبد الوهواب خوالف،
وغريهم ...
إنه ينظر إىل الفقهيات بعني الداعية ،ولذا نوراه ينكور بشودة تضوخيم األموور
اخلالفية ،و تيم األشياء احامشية يف الدين ،عىل نحو يصد الناس عن سوبيل اهلل،
ويرا وجوب الرتكيز عىل األساسيات يف اإلسالم.

***

الفصل التاسع
الغزايل  ...مصل ًحا وجمد ًدا
***

الشيخ الغزايل كما عرفته

231

الغزايل  ...مصل ًحا وجمد ًدا
الغزايل اجملدد:
روا أبو داود يف سننه واحلاكم يف «متتدركه» عن أ هريرة أن النبي صصص قال:
«إن ار يريفث هلذه األمة عىل رأس بل مائة سنَة َمن جيدد هلا دينها»(.)96
وهذا احلديث حيمل برشا لألمة  -عىل امتداد أمصارها وأعصارها  -بأن دينها
حيا ولن يدركه البىل ،بل يتجدد باسوتمرار بمون يبعثوه اهلل ليقووم بمهموة
سيظل ًّ

التجديد.

وال يعني التجديد للدين تغيري جوهره ،فإن التجديد لليشء إعادتوه أقورب موا
يكون إىل يوم نشأته وظهوره .فتجديد الدين إنام يعني ديد الفهم له واإليامن بوه،
وااللتزام بتعاليمه ،والدعوة إليه.
وكلمة « َم ْن» يف احلديث تصدق عىل اجلمع ،كام تصدق عىل املفرد.
فقد يكون املجدد فر ًدا ،كاخلليفوة الراشود عمور بون عبود العزيوز ،أو اإلموام
الشافعي ،أو اإلمام الغزايل ،وهو ما ا ه إليه األكثرون يف فهم احلديث.
وقد يكون املجدد مجاعة متعددة ،يف قطر واحد ،أو مجلة أقطار ،يف جمال واحود،
أو عدة جماالت ،من كل من يقوم عىل ثُغرة من ثُ َغر اإلسالم ،وهو ما مال إليوه ابون
األثري والذهبي وغريمها.

( )96انظر :كالمنا عن هذا احلديث وخترجيه ورشحه بتفصيل يف كتابنا« :من أجل صحوة راشدة»
فصل « :ديد الدين يف ضوء التنة».
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وقد يكون املجدد مجاعة أو مدرسوة أو حركوة فكريوة أو دعويوة أو تربويوة أو
جهادية ،تقوم بدورها يف حركة اإليقا واإلحيواء والتجديود ،وهوو موا أرجحوه
وأميل إليه.
وهنا ال يكون دور املتلم أن يقول :متى يظهر املجدد؟ بل يكون قوله :ما دوري
يف حركة التجديد؟
وال يرتاب راصد حلركة اإلسالم ومتار أمته ،عوىل رأس القورن الرابوع عرشو
احجري :أن الشيخ الغزايل أحد أعمدة التجديد اإلسالمي الرئيتة يف هذا العرصو،
سواء نظرنا إليه من خالل جهوده الذاتية يف الفكر والدعوة ،والتوعية والرتبيوة ،أم
من خالل عمله يف احلركة التجديدية الكربا :حركة اإلخوان املتلمني ،التي يعود
هو أحد أركا ا الراسخة ،وألتنتها الصادقة.
ولكأنام كان والده الرجل الصالح الشيخ «أمحد التقا» ينظر بنور اهلل حني أحوم
تيمنا باسم حجة اإلسالم أ حامد الغزايل صواحب
أن يتمي ابنه «حممد الغزايل» ً
«اإلحياء» .فقد كان الرجل ححح  -كام حكى لنا الشيخ  -ذا نزعة صوفية ،وكوان
فتماه هوذا االسوم املركوب «حممود
أمله منذ راق بطفله أن يكون وارثًا للغزايلَّ ،
الغزايل» .فالغزايل جزء من اسم الشيخ وليس لقبًا لعائلته ،كام يتوهم بعض الناس.
ومل ختيب األقدار ظن الوالد الطيب ،فإذا «غزايل القرن الرابع عرش» حيمل رو
«غزايل القرن اخلامس» يف إحياء الدين و ديده ،وبعث احلياة يف جتد األمة احامد،
الغزالي ْين» ما لويس يف اآلخور ،وقود
عىل أساس من تعاليمه ،وإن كان يف كل من «
َّ
يوجد يف املفضول ما ال يوجد يف الفاضل ،واهلل هيب من فضله ما يشواء ملون يشواء
ُ

َ

{ َو ُ ُ
ٱَّلل ذو ٱلفي ِل ٱل َع ِظي ِم} [البقرة.]115 :
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مصلح على مستوى األمة:
الشيخ الغزايل ،وإن كان رجل دعووة يف املقوام األول ،هوو كوذل رجول مون
رجاالت التجديد واإلصال الذين شغلوا هبموم املجتمع من حوحم ،وما تعانيوه
أمتهم من اختالل يف األوضاع واألنظمة ،ومن فتاد يف األفكار واألخالق ،ومون
عوج شمل الامديات واملعنويات ،واألفراد واجلامعات ،فلم يتولم منوه الودين وال
التياسة ،وال الثقافة وال االقتصاد ،وال أي جانب من جوانب املجتمع.
مرصيا ،وإن كانت مرص تأخذ احل األول يف تفكوريه
مصلحا
ومل يكن الغزايل
ً
ًّ
عربيا وإن كانت العروبة وعواء اإلسوالم ،والعربيوة لتوانه،
واهتاممه ،وال
ً
مصلحا ًّ

والعرب مجلة دعوته ،ولكنه مصلح عىل متتوا األمة اإلسالمية كلها ،من املحيط
إىل املحيط ،فهو يتحدث عن مأساة املتلمني يف احلبشة ،كام يتحدث عن نكبوتهم

يف البوسنة ،وعن أوضاعهم يف إندونيتيا كأوضاعهم يف املغرب.
عناصر اإلصالح عند الغزايل:
واإلصال الذي يؤمن به الغوزايل ويودعو إليوه يف كتبوه ومقاالتوه ويف خطبوه
وحمارضاته ،يقوم عىل مجلة عنارص:
 - 1ت بية األنفس:
العنرص األول يف اإلصال هو :الدعوة إىل ديد اإليامن باهلل ورساالته ،وتعميق

َ َ َ
اليقني بالدار اآلخرة ،وتزكية األنفس وإصالحها يف ضوء هداية الوحي{ :قد أفل َح
َمن َز ُكى ى َ ا َ 9وقَد َرِخ َ
اب َمن َد ُسى ى َ ا} [الشمس.]11 ،1 :

وقانون القرآن أن التغيري يبدأ بام يف األنفس أواًل{ :إ ُن ُ َ
ٱَّلل ََل ُي َغ ي ُ
ري َما ب ِ َقو ٍّع َح ُ ى
َّت
ِ
ِ
َُيُ ْ َ َ ُ
يغ ِريوا ما بِأنف ِس ِم} [الرعد.]11 :
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وهذا العنرص مقدم عىل كل عنارص اإلصال .
 - 2الفدل االجتامعي:
الدعوة إىل العدل االجتامعي ،واالنتصار للطبقوات املتوحوقة التوي تعورق يف
الزرع وينعم غريها باحلصاد ،والوقوف يف وجه التوايوع الظوامل للثوروة ،ومتكوني
األغنياء من امتصاص دماء الفقراء ،وتتليط األقوياء عىل أكل حقوق الضعفاء.
وقد ىل ذلو  -منوذ امون مبكور  -يف كتبوه األوىل« :اإلسوالم واألوضواع
االقتصادية» ،و«اإلسالم واملنواه االشورتاكية» ،و«اإلسوالم املفورتا عليوه بوني
الشيوعيني والرأسامليني».
 - 3مقاومة االستريداد السيايس:
واحوامني ،الذين علوا يف
مقاومة االستبداد والتتلط التيايس ،وحكم الفراعنة َ

شيعا ،وتأحوا يف األرض فعاًل ،وإن مل يعلنوها قواًل ،فاختذوا
األرض ،وجعلوا أهاًل ً
ودها
وع ِّ
من عباد اهلل ً
عبيدا حم ،فهو ينترص حلريوة اجلامهوري ،وترسويخ الشووراَ ،
فريضة ال جمرد فضيلة ،وملزمة ال جمرد معلمة ،واالقتباس مون الونظم احلديثوة -
كالديمقراطية  -ما يدعم هذا املبودأ ،وجيعلوه قواباًل للتطبيوق العلموي يف حياتنوا
املعارصة.
حذا كان من أوائل كتبه« :اإلسالم واالستبداد التيايس» وهو  -كام ذكرت من
قبل  -حمارضات ألقاها يف معتقل الطور عىل املعتقلني.
وكان تنديده بمن يقول :إن الشورا لإلعالم ال لإللزام.
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 - 4رير ا رأة من التقاليد ا قروثة الدخيلة:
حترير املرأة من نري التقاليد الرشقية املوروثة ،التوي فرضوتها أفهوام سوقيمة ،أو
وي والرتاجع من تارخينا ،والتي حيتوبها كثوريون مون
أوضاع عتلة ،يف فرتات احُ ِّ
الدين وما هي منه يف قليل وال كثري .وحتريرها كذل من رق التقاليد الوافدة ،التي
غزتنا مع االستعامر املتتكرب ،فتلخت املرأة املتلمة من دينها ورشع رهبا ،وغريت
من فكرها وخلقها وسلوكها ،فأصبحت امرأة أخورا ،وال يكواد يبقوى حوا مون
اإلسالم إال االسم والشهادتان.
لقد ظلم املتلمون املرأة يف األعرص األخرية حتى حرمووا عليهوا الوذهاب إىل
املتجد.
ابتداء من كتابه:
جدا مما كتبه الشيخ،
وقد ىل هذا العنرص اإلصالحي يف كثري ًّ
ً
«من هنا نعلم» إىل كتاب« :التنة بني أهل الفقه وأهل احلديث» ،ثم كتاب« :املورأة
بني التعاليم والتقاليد».
 - 5حماربة التدين ا غلقط:
حماربة التدين املغلوط ،والتطرف املمقوت يف فهم الدين ،والرجوع به إىل اليرس
بعيدا عن غلو الغالني ،وتفريط املفرطني .وهو توجه بودأه مون قوديم،
واالعتدالً ،
واحلرفيني ،واملتوزمتني -
ولكنه ركز عليه يف املرحلة األخرية ،منذ اصطدم بالغالة
ْ

وقد سميتهم «الظاهرية اجلدد»  -يف أثناء عمله الدعوي يف مرص ،ويف خارج مرص،
يف اململكة العربية التعودية ،ويف دولة قطر ،ويف مجهورية اجلزائر.
واضحا يف كتبه« :دستور الوحدة الثقافية للمتلمني» ،و«مشكالت
نجد ذل
ً
يف طريق احلياة اإلسالمية» ،و«الدعوة اإلسالمية تتتقبل قر وا اخلوامس عرشو»،
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و«مهوم داعية» ،و«علل وأدوية» ،و«الطريق من هنا» ،و«متتقبل اإلسالم خوارج
أرضه» ،و«الغزو الثقايف يمتد يف فراغنا» ،و«احلق املر» ،و«التونة بوني أهول الفقوه
وأهل احلديث» وغريها ...
وربام أخذ بعض الغيورين عىل الشيخ حدة نربته يف نقده حؤالء ،وتنديده بتوء
صحيحا ،والشيخ يعرتف بوه.
فهمهم لإلسالم ،وسوء عرضهم له .وربام كان هذا
ً
ولكن هذا راجع إىل تطاول كثري من هؤالء عىل الشيخ وعىل غوريه ممون خوالفهم،
ودعاوهيم العريضة ضد دعاة اإلسالم ،ممن ال يوافق مرشهبم.
ويدخل يف هذا العنرص :النظرة الشومولية التكامليوة والتواانيوة لإلسوالم ،يف
مقابل النظرات التجزيئية ،والتي تضخم جانبًا عىل حتواب جانوب ،ويمكون أن

عنرصا متتقاًّل.
يكون هذا
ً

 - 6رير األمة وتقحيدها:
حترير األمة اإلسالمية من كل سلطان أجنبي فرض عليها يف غفلة من الوزمن،
ترشويعيا ،أم
اقتصواديا ،أم
سياسويا ،أم
عتوكريا ،أم
وتتابع من املحن ،سواء كان
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

اجتامعيا ،والعمل عىل توحيد األموة ،وإاالوة العوائوق التوي تفورق بوني
ثقافيا ،أم
ًّ
ًّ

أبنائها.

 - 7الدعقة إىل التقدم ومقاومة التخلف:
الدعوة إىل التقدم ،وحماربة التخلف ،واللحاق بموكب العامل املتطور عن طريق
التفوق يف علوم الكون والرياضويات ،واسوتخدام التكنولوجيوا ،وحتون اإلدارة
والتنظيم ،واالنتفاع بأق

ما عند الغربيني يف هذه اجلوانب ،واجتنواب النوواحي

التلبية يف أخالقياهتم وسلوكياهتم ،كإعراضهم عن اهلل واليوم اآلخور ،والتحلول
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اجلنيس ،و نيد طاقات األمة حتت راية اإليامن للعمل واإلنتاج من أجول التقودم،
واعتبار ذل لونًا من العباة هلل تعاىل ،ورضبًا من اجلهاد يف سبيله.
شاعت هذه الدعوة عىل لتان الشيخ ،وسال هبا قلمه يف كتب ومقاالت ،ال يكاد
كتاب خيلو منهوا ،ثوم أفردهوا بالبحوث واملناقشوة يف كتابوه ّ« :توأخر العورب
واملتلمني».
 - 8تنقية الثقافة اإلسالمية:
تنقية الثقافة اإلسالمية مما علق هبا من أوشاب واوائد خالل العصور ،ومطاردة
األباطيل واألوهام التي أدخلت عىل العامل اإلسالمي ،وهي دخلية عليه غريبة عنه،
ومقاومة «الشائعات» التي تلصق بالعلم وليتت منه .وللشيخ هنا كالم طويل عن
التعليم األصيل ،وعن األاهر واجلامعات اإلسالمية ،وعن األغذية املتمومة التوي
يزود هبا الدعاة واملعلمون الدينيون .ومن كتبه املتتقلة يف هذا« :تراثنا بني الرشوع
والعقل».
 - 9ترشيد الص قة:
ترشيد الصحوة اإلسالمية املعارصة ،والعمل الدءوب عوىل تتوديد متوارها،
و نيبها الزلل والعثار ،و ميع صفوفها عىل األهداف اإلسالمية الكوربا ،وتورك
معارك اخلالف عىل الفروع واجلزئيات التي يتتحيل أن يتفق الناس عليها.
وهذا العنرص يف اإلصال  :امتداد لعنرص مقاوموة التودين املغلووط ،وتعميوق
وتطبيق له.
 - 11الفناية باللغة الفربية:
العناية باللغة العربية ،واألدب العر  ،وحماربة النزعات التخريبيوة التوي تريود
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تقويض اللغة واألدب والشعر باسم احلداثة.
وال بأس بأن نتحدث عن هذه العنارص بيشء من التفصيل.
وأود قبل أن أفصل احلديث عن جوانب اإلصال عند الشيخ ،أن أملح إىل يشء
من طريقته يف تشخيص األدواء ،ووصف األدوية حا ،كوام أشوار إليهوا يف مقدموة
كتاب« :علل وأدوية» .يقول سدد اهلل خطاه:
قتوما يتعورف الواقوع
أقتم مشاعري وأفكاري قتومني:
ً
«إنني عندما أكتب ِّ
اإلسالمي بدقة ،أعني أحوال أمتنا ما ظهر منها وما بطون  ...وآخور يوتلمس مون
توجيهات اإلسالم ما يشفي التقام ويدعم الكيان ...
تعريف عىل أحوال أمتنا أميز األمراض املوروثة عن الوافودة حتوى ال أضول
ويف ُّ

العالج ،وال أسمح لألعراض املتشاهبة أن ختدعني عن جراثيمها املختلفة!

تلميس لألدوية أفرق بني اإلسالم مون مصوادره املعصوومة وبوني تارخيوه
ويف ُّ
ثقافيا»(.)97
املتفاوت بني مد وجزر ،سواء كان هذا التاريخ
سياسيا أو ًّ
ًّ

***

( )97من مقدمة كتاب« :علل وأدوية».
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 - 1جتديد اإلميان وتزكية األنفس
أما عنرص اإلصال األول ،وهو الدعوة إىل اإليامن وتزكية األنفس ،فهو شوائع
يف كل كتب الشيخ وخطبه وحمارضاته ،وهو واع كل الوعي أنه احودف األسوايس
للدين كله من ناحية ،وأنه رشط رضوري لنجا أي إصال حقيقي.
َ ُ ُ ْ َُ َ َ ُ ْٓ
ويف مقدمة كتابه« :علل وأدوية» ذكور اآليوة الكريموة{ :وٱتقكوا ٱَّلل وٱعلمكوا
َُ ُ
كم ُّم َ ى ُقوهُ َوب َ يّش ٱل ُمؤ ِمن َ
ِني} [البقرة ،]223 :لام تتضمنه من معنى رشيف ،يصحح
أن
ِِ
ۗ

لإلنتان هدفه ،ويضبط خطاه ويقيه الزيغ والعثار.
يقول الشيخ:

«نحن ننشد إقامة الرشائع التي تقينا التيئات ،وترهوب املجورمني ،ولكنهوا -
قبل ذل  -تقيم العقائد التي تربط الناس باهلل ززز ،و عل تعاملهم معه ،وخوفهم
منه ،وأملهم فيه.
إن كثرة احلديث عن اآلخرة واجلنة والنوار مل يكون مون قبيول اللغوو .وكثورة
احلديث عن التقوا وما تورثه يف القلب من استقرار ،وما تلقيه يف الطريق من نور،
ليس من قبيل اخليال.
لقد استيقنت أنه ال يقتول الغورور والرشوه ،وحوب الونفس وحوب الظهوور،
واملكاثرة بالامل واجلاه  ...إال اإليامن احلي والتعلق الشديد بام عند اهلل ت.
لقد رأيت من طغى عندما حكم ،ومن غش عندما تعامل ،ومن استكرب عنودما
اسغنى ،ومن أفتد أّته وأمته عندما متهد له الطريق.
وتأملت الدوافع إىل هذا كله ،فلم أر إال قلوبًا خاليوة مون اهلل ززز ،بعيودة عون
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الشعور بعظمته ورقابته! وإن مههمت بكلامت حمفوظة عن الدين والوحي!
وأؤكد أنه عند فتاد الفطرة ال يوجد دين ،وعند اخوتالل العقول أو نقصوانه ال
يفهم وحي! وأن األوامر اجلزئيوة املتنواثرة املنفصولة عون رو جوامع ال تكوون
سلوكًا ،كام أن اللبنات املركومة وأسياخ احلديد امللقاة ال تنشئ بي ًتا ...
إن تعليامت املرور ال تفيد من أصيب بانفصال يف الشوبكية ،أو مون أصويب يف
صاممات القلب.
وقد قام نبينا صصص حضارة حققت الغاية من الوجود اإلنتاين ،وكانوت عدتوه يف
ذل ما تلقى من وحي ،وما أحم من هدي.
وكان أقدر املتتقدمني واملتتأخرين عىل تصحيح املتار اإلنتواين عون طريوق
ضبط األجهزة الرئيتية يف الكيان اإلنتاين.
ونحن يف هذا النه نتري ،وبمواريث النبوة نتتهدي»(.)98
أيضوا ،فوال
يريد الشيخ للمتلمني أن حيتنوا فهم الدين ،وحيتنوا فهم احليواة ً
قيام لدين بغري دنيا تتنده وتقويه.
وهو ينكر ّد األحاديث واآلثار الواردة يف الرتهيب من الدنيا ،والرتغيوب يف
الفقر وقلة ذات اليد ،وفضل الفقراء واملتاكني  ...إلخ ً ّ ...دا جيعول املتولمني
يط ِّلقون الدنيا ،يف حني يتزوجها غريهم.
وهو يقول هنا« :أنا رجل متولم أعلوم أن اهلل اشورتا مون املوؤمنني أنفتوهم

( )98من مقدمة كتاب« :علل وأدوية» ،نرش إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي يف قطر.
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وأمواحم ،وأعلم أن تداعي األمم علينا سببه :حب الدنيا وكراهية املوت.
إنني أريد أن أفهم املؤمنني أن احلياة يف سبيل اهلل ،كاملوت يف سبيل اهلل  -جهاد
مربور ،وأن الفشل يف كتب الدنيا يتتتبع الفشول يف نرصوة الودين! وأن الواجود
الذي ينزل عام عنده خري من املفلس الذي ال ينزل عن يشءو ألنه ال يمل أي يشء!
إن التلبية ال ختلق بطولةو ألن البطولة عطاء واسع ،ومعاناة أشد»(.)99
احلاجة إىل تصوف نقي:
وشعور مفكرنا الكبري بحاجة األنفس إىل تزكية وإصال  ،هو الوذي جعلوه يف
أكثر من كتاب له ،يدعو إىل االستفادة من التصووف ،يف كشوف عيووب الونفس،
ومداخل الشيطان إليها ،ووصل القلوب بحب اهلل ززز ،وترطيب األلتنة بذكره.
والرتاث الصويف يفيد هنا ما ال يفيد غريه ،إذا غربل ونقى من اخلرافة يف الفكر،
واالبتداع يف العبادة ،والتلبية يف الرتبية والتلوك.
شديدا عىل التصووف واملتصووفة يف كتاباتوه األوىل .ثوم بعود
وقد كان الشيخ
ً
التجربة والنصح وجد أنه رضوري إلنشاء الضمري احلوي ،والقلوب املوؤمن بواهلل،
وخصوصوا بعود أن أتاحوت لوه
املتوكل عليه ،اخلائف من عذابه ،الراجي لرمحته،
ً
فرصة االعتقال يف الطور قراءة «مدارج التالكني» البن القيم دراسة منتظموة موع
بعض إخوانه.
يقول الشيخ حتت عنوان« :التصوف الذي نريد»:
«مع قيام اإلسالم عىل العقل ،وترحابه بالفكر اجليد ،والبحث األصيل ،وحضه
(« )99علل وأدوية» (ص.)231 :

الشيخ الغزايل كما عرفته

229

عىل االرتباط الامدي واملعنوي بالكون عماًل وتأماًل ،مع ذل كله فهوو ديون يعقود
أوثق العالقات بالقلب اليقظان واملشاعر اجلياشة ،وجيعول اإليوامن عاطفوة دافقوة
باحلب والرب إىل جانب أنه نظر يتتم بالتداد والصواب ...
واإلسالم املكتمل ليس «نظرية» علمية ،أو اقتصادية ،وليس فكرة جموردة عون
اهلل ،مهام كانت هذه الفكرة صحيحة من حيث التصوور واالسوتدالل .إنوه قلوب
انفتحت أقفاله ،وانفتحت أرجاؤه ،وأرشق معنى احلب يف جوانبه ،فهوو متعلوق
بربه ،متتبع آلثاره يف كونه ،عاشق للخري ،مبغض للرش ،يمتد مع كل يشء حتون،
وينكمش مع كل يشء قبيح.
َ َى ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ك ُ
كم
كن ٱَّلل حبب إِّل
وقد خاطب اهلل املؤمنني من أصحاب حممد فقال{ :ول ِ
َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
َ َ َ ََُُ
ُ َ َ ُ ُ َ َ
كَ ُه ُ
ُُ ُ َََُ َ ُ ُ
كم
ٱۡلي ىن وزينهۥ ِِف قلومِكم وكره إِّلكم ٱلكفر وٱلفسوق وٱلعِصكيان أولئ ِ
ِ
ل
َ َ
ي َ ُ
ٱَّللِ َون ِع َم ل َو ُ ُ
ٱَّلل َعل ٌ
ِيم َحكِيم} [احلجرات.]9 ،1 :
ٱل ُ ىش ُِدون  3فيَل مِن

ومن املتعذر الفصل بني االستنارة الفكرية واحداية النفتية.
نعم يوجد ناس حم عقول ذكية ،وسري هابطة ،وال نش يف أن هوؤالء مورىض،
واألدواء التي أصيبوا هبا متفاوتة الشناعة والتوء.
واملفروض أن من يعرف خصائص النار يتحاشى مالمتتها ،غري أننا نلح أن
بعض الناس قد يعرف شيئًا ما معرفة حتنة ،ثم جييء ترصفه وكأنوه جاهول كول
اجلهل.
وهذا التناقض رضب من اجلنون الذي ُيرا يف كل مكان ،وال يوو َدع أصوحابه
متتشفيات املجانني! ...
جدا.
إن األمراض التي تعرتي الشخصية اإلنتانية كثرية ًّ
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وهذا اجلنون اجلزئي هو ما أشار إليه القورآن الكوريم يف تقريعوه لوألرشار مون

َ َ ََ َ
ي ََ َ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ُ َ
ََ ُ ُ َ ُ َ
كون ٱلكِتى
كب أفكَل
ۡب وتنسكون أنفسككم وأنكتم تتل
العلامء{ :أتأمرون ٱَلا بِكٱل ِِ
َ ُ َ
تعقِلون} [البقرة.]22 :

نعم ،فاملفروض أن صحة التفكري تتتتبع صحة الترصف!
لكن هذه البدهيية عندما تنتقل إىل عوامل التطبيوق يعرتضوها مون العوائوق ،موا
يعرتض التيار الكهربائي عندما ينقطع التل احلامل له ،أو عنودما توجود موواد
عاالة متنعه من االنطالق إىل مداه.
والدين احلق شفاء من هذه العلل مجعاء ،فهو عقل متتقيم ،وضمري حي.
أما الثروة الطائلة من النظريات ،والفقر املدقع يف املشاعر النبيلوة ،واال اهوات
تدينا مقبواًل ...
الكريمة ،فليس ً
والتؤال الذي نريد اإلجابة عنه :كيف نحقق هذا التدين؟
وكيف نر يف القلوب اإلحتاس بجالل اهلل واخلشوع لعظمته؟
كيف نجعل اليقني ينزل من التطح ليشتب باألعامق؟
كيف نحول معرفة اهلل إىل مذاق حلوو ،يطبوع النفووس عوىل الرقوة ،ويصوفي
الرسائر من كدرها؟
كيف نجعل املرء مشتاقًا إىل ربه ،فهو ببواعث من أشواقه ،يطيعه ويتوارع إىل
مرضاته  ...وكيف نجعله هيابًا لذاته ،فهو بدوافع القلق ينفر من معصيته ويفوزع
من متاخطه ...
كيف يشهد املرء ربه يف جمايل التاموات واألرض ،ويشهد أسامءه احلتونى فويام
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يقع من حركة وسكون عىل امتداد الزمان واملكان؟
إنه ال يتم إيامن ،وال يثمر دين ،إال إذا أحتنا اإلجابة عن هذا التتاؤل.
ونحن نعرف أن العلوم الرشعية تعاونت عىل رش رسوالة اإلسوالم وتوقيوف
الناس عىل حدوده وحقائقه ،فأي العلوم اكرتث هبوذه األسوئلة ،وطوال ن َفتوه يف
احلديث عنها؟
إنني لتت متصوفًا ،وما أحب أن أنتتب إىل فرقة من فرق املتلمني.
بيد أن اإلنصاف يدفعني إىل القول بأن هذا اجلانب املهم من الثقافة اإلسوالمية
الالامة مل يلق العناية املتتحقة لدا مجهرة الفقهواء واملتكلموني ،وأن املتصووفة -
برغم شطحاهتم وغلطاهتم  -هم الذين أفاضوا يف هذا احلديث.
إن فقهاءنا الذين كتبوا املجلدات يف غتل األطراف ما كان يعيبهم أن يتنواولوا
هذا اجلانب ،وأن يضبطوه بأدلتهم الفقهية.
وإن املتكلمني الذين عقدوا الفصول اخلطرية يف الشئون اإلحية املغيبة موا كوان
يعيبهم أن حيببوا الناس يف اهلل ،ويرفعوهم إىل حرضته ،بأسلوب علمي حمكم.
لقد كان ذل  -واهلل  -أجدا عىل اإلسالم وأهله ،مون بحووثهم العقيموة يف
الذات والصفات.
إن العناوين ال هتمني ،وإنام هيمني املوضوع ،هيمنوي أن أرسوم الطريوق لبنواء
النفوس عىل التقوا ،وإيناسها يف هذه الودنيا بوذكر اهلل ،وإحامهوا كيوف تتوتعد
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(« )100ركائز اإليامن بني العقل والقلب» (ص.)132 - 131 :
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 - 3العدل االجتماعي
كان «الظلم االجتامعي» أول ما اسوتلفت نظور الشويخ الغوزايل ،وشوغل قلبوه
وفكره .فقد نشأ يف بيئة رأا فيها آثار هذا الظلوم صوارخة ،حيوث اإلقطاعيوات،
وتفاتيش اخلاصة امللكية ،تتحكم يف الفالحني الكادحني ،حتكم التادة يف العبيود.
وشاهد الكروش املنتفخة ،وهي تتمن وتتمن عىل حلوم املهزولني املتعبني.
الح الشيخ األوالد الصغار تتتخدمهم الدوائر الزراعية يف تنقية الوزروع -
أيضا .فتتتوردهم من
وبخاصة القطن  -من أّاب الدود املهاجم حا ،ويف جنيها ً
القرا الفقرية  -عامل الرتاحيل  -وتشرتي عرقهم وجهودهم وغوربتهم بوأبخس
األثامن! ومع هذا ال تصول هوذه األجوور إىل متوتحقيها كاملوة ،فوإن التوامّة
يفرضون عليها رضائبهم ،ويرسقون منها ما يمكن االستيالء عليوه ،وهوذا حورام
ال ش فيه.
يقول الشيخ« :فهل تدري مكاتب العمل احلكومية شي ًئا عن هذه األحوال؟ إن
هؤالء األوالد يقضون أيام عملهم ولياليهوا ،يطعموون رش مطعوم ،ويبيتوون رش
مبيت ،ثم يعودون إىل قراهم املتلهفة ملقدمهم ،وقد نال منهم اإلعيواء ،وأصوبحوا
فريتة سهلة لألمراض املتوطنة ،أو للعلل الوافدة .ولوال إحلوا احلاجوة ،وعوض
الفق ،ما فرط اآلباء يف فلذات أكبادهم هبذا احوان!
وإىل جانب هؤالء األطفال املطالبني بالتكتب منذ نعومة أظفارهم  -وموا أرا
أظفارهم إال خشنة من ساعة امليالد!  -يوجد صنف آخر من الفالحني ،هم سكان
العزب والقرا التي سقطت بام فيها ومن فيها ،بني عالب أصوحاب اإلقطاعيوات
الشاسعة ،كام تتقط البالد املهزومة يف أيدي اجليووش الغاايوة! وهوؤالء جيودون
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معايشهم املحدودة منتظمة بنوع انتظوام موا دامووا قوادرين عوىل خدموة األرض
وسادهتا  ...والويل حم إن أصاهبم مورض .لقود اضوطرب متوتقبلهم ،وخيبوت
آماحم .فهم يف بيوت ال يملكو وا ،ويف اراعوة ال يملكو وا ،ووراء حيوانوات ال
يملكو ا .ومعنى عجوزهم عون العمول أن خيرجووا هوم وأوالدهوم ونتواؤهم،
ويرتكوا خلفهم هذا كله لرب األرض املحظو !! وما من ذي نعموة مون هوؤالء
املالك البطرين إال والفال التعس رب نعمته ،ومصدر ثروته ،ومتكأ وجاهته ،غري
أن الفال حمروم من هذا الذي صنعت يداه ،وهو منه قريوب ،كوام حتورم اإلبول يف
عطشا!
الصحراء من الامء حممواًل عىل ظهورها ،وهي تكاد هتل
ً

كالعيس يف البيداء يقتلها الظوام والووامء فوووق ظهورهووا حممووول!
وثم صنف آخر من الفالحني هم متتأجور األرض مون مالكهوا الصوغار أو
الكبار .والظاهرة الفذة :أن هذه اإلجيارات قلوام تنتهوي بخوري إىل جانوب الرجول
املرهق فيها .فإما عاش املتتأجر من غلتها كفافًا ال له وال عليه .وإما استدان للوفاء
بحقوقها املربوطة بعنقه ،وربام باع فيهوا بعوض أمالكوه الشخصوية ،بعود موآس
تشهدها املحاكم وحمارض احلجز ،ويتوسط فيها أهل اخلري الرش»(.)101
لقد رأا الشيخ من النقائض التي تقع يف مرص وأشباهها مون الوبالد املنكوبوة
كثريا وال يملكون شي ًئا قط،
بالظامل االجتامعية والتياسية :أن هناك ً
أقواما يعملون ً

كثريا وال يعملون شيئًا قط! وربام وجدت الرجول يقيضو العمور
و ً
أقواما يملكون ً

الطويل حيول الطوني ورو ًدا وريواحني ،ويشوقى هوو وأوالده أمجعوون ،ليخرجووا

( )101انظر« :اإلسالم واملناه االشرتاكية» (ص ،)162 - 151 :ط .ثانية ،دار الكتواب العور
بمرص.
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املخبوء من تربة هذه األرض ،فيمزجون دمهم ببقلها وفومها وعدسها وبصولها،
وحيرمون منه! والعلة يف هذه النقائض :أن هذا ورث ،وهذا مل يرث! وقود علموت
كيف بدأت هذه املوروثات وكيف آلت إىل أصحاهبا(.)102
كان الغزايل بقلبه ومشاعره وعقله مع الطبقات الكادحة .إ ا أحوب الطبقوات
إىل اهلل ،وأحقها باحلياة الكريمة ،وأجدرها باملتتقبل الباسم  ...احتفى هبا اإلسالم
وعود
وعمل عىل توسيع دائرهتا ،حتى تشمل الناس قاطبة .فال يبقى فيهم عاطلَ .
األنبياء عاماًل يأكلون من كتب أيدهيم ،وجعل رشار الناس أولئ القاعودين مون
غري عمل ،والطاعمني من غري جهد ،الناعمني من غوري حوق ،املشوتغلني بوالثرثرة
لتضييع الفراذ.
ال عجب أن كان أول ما خط قلم الغزايل عن «اإلسالم واألوضاع االقتصادية»،
و«اإلسووالم واملنوواه االشوورتاكية» ،و«اإلسووالم املفوورتا عليووه بووني الشوويوعيني
والرأسامليني».
ريادة الشيخ يف الكتابة االقتصادية يف اإلسالم:
كان الشيخ يف العقد الثالث من عمره عندما بدأ الكتابة يف هذا اجلانوب البكور،
رائدا بحق .وحذا نجد كتاباته أشبه بصويحات تووق النيوام ،ومشواعل
وكان فيه ً
تيضء الطريق للتائرين أو التوارين يف الظوالم .فوإن كوان ينقصوها املنهجيوة أو
العلمية «األكاديمية» فلم ينقصها النظر التليم ،والفكر القويم ،والفقه املتتقيم:
معا.
الفقه لدين اهلل ودنيا الناس ً

( )102سنعرض من رأي الغزايل فيام حدث للملكية يف مرص يف فصل «الغزايل والفقه».
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معلنا عون عوذره يف هوذا اللوون مون
وقد عرب الشيخ عن ذل يف بعض كتبهً ،
الكتابة .وذل يف كتابه« :قذائف احلق» .يقول ظظظ:
«يف مواجهة التيارات الفكرية احامجة علينا أصدرت عدة مؤلفات تتحدث عن
النظام االقتصادي اإلسالمي ،كام تصورته من كتاب اهلل وسنة رسوله وتطبيقوات
اخلالفة الراشدة ،وكان يغلب عيل  -وأنا أقدم هذا التصور  -أمران:
 - 1اطالع املثقفني املعارصين من خرجيي املعاهد املدنية عىل اجلوانب املضيئة مون
تراثنا ،واملغنية عام سواها ،حتى يكون تعلقهم بدينهم ال بغريه.
 - 2ثم اإلاراء عىل األوضاع املعوجة التائدة ،ورفض التناد الديني الذي تنتحله
لنفتها.
وأعرتف بأين ووات يف التعبوري أحيانًوا ،وقبلوت بعوض العنواوين الشوائعة
«كالديمقراطية» يف ميدان احلكم ،و«االشرتاكية» يف ميدان االقتصاد ،ال إلعجوا
جرسا يعرب عليه الكثريون إىل اإلسالم نفته ،أي
هبذه العناوين ،ولكن ألجعل منها
ً

أين أريد نقل «الديمقراطيني» و«االشرتاكيني» إىل اإلسالم بعدما أوضحته وأبرات
معامله ،ال أين أريد صبغ اإلسالم بصبغة أجنبية ،أو نقله إىل مذاهب متتوردة ...
وقد جاء من بعدي األستاذان «سيد قطب» و«مصوطفى التوباعي»  -علويهام
رمحووة اهلل  -فووأ َّلف األول« :العدالووة االجتامعيووة يف اإلسووالم» ،وأ َّلووف األخووري:
«اشرتاكية اإلسالم» ،ومها يقصدان موا قصودت إليوه مون رد املفتوونني باملبوادئ
اجلديدة إىل مواريث أسمى وأغنى ...
تنظيما.
وربام كان ما كتباه أفضل مما كتبته أنا وأكثر
ً
رائدا تدمي أظافري يف االكتشاف والتدوين ،فإذا جواء مون
وعذري أنني كنت ً
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بعدي ووجد حقائق ممهدة كان عىل تنتيقها أقدر وعىل صوغها أدق!!»(.)103
وحيتن بنا أن ننقل هنا بعض هذه النظرات املبكرة للشيخ ،الدالوة عوىل مبلوغ
وعيه هبذه القضية الكبرية ،وكيف ينبغي أن تعوال مون صويدلية اإلسوالم .وقود
ذكرنا شيئًا من ذل يف الفصل الاميض «الغزايل والفقه»:
حق الناس يف املال:
حتت عنوان «حق اإلنتان يف الامل» كتب الشيخ يقول:
«ال جيوا أن يبقى رجل من غري دخل  -قليول أو كثوري  -يكفول لوه املتوتوا
تنظيما يؤدي إىل هذه النتيجة
الدين أن ينظم أموره
ً
الواجب ملعيشته ،وعىل املجتمع ِّ
جمتمعا ال دين له ،ويف ذل يقوول الرسوول« :أيوام أهول عرصوة
املحتومة ،وإال كان
ً

جائفا فقد برئت منهم ذمة ار تتت» .وقد أفتى ابن حزم وغريه
أصريح فيهم امرؤ
ً
جوعا يف بلد ُعد أهلوه قتلوة ،وأخوذت مونهم ديوة
من العلامء ،بأنه إذا مات رجل ً
القتيل! وقد َعد القرآن أنه من التكذيب بالدين أن تودع اليتويم ،وأال ختوص عوىل
طعام املتكني ،فكيف يكون رأي القرآن يف بالد ال حتض عىل طعام املتوكني فقود
بل هوي تصونع الفقور واملتوكنة ،وختورج إىل املجتموع اإلنتواين ألووف الفقوراء
واملتاكني ،فكأن أنظمتها االقتصادية آالت جبارة تصوذ البوؤس يف قوالوب مون
أبناء آدم .ثم ترمي هبم عوىل أفواريز الطورق ويف خرائوب األبنيوة أو بوني جودران
التجون واملالجئ واملتتشفيات!
هل نتمي هذا إال أنه كفر بالدين ،وإنكار لنصوصه وقواعوده ومبادئوه؟ بوىل،

(« )103قذائف احلق» (ص ،)151 :الطبعة الرابعة.
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َ
ُ
وأصحاب هذه النظم هم أصحاب امليرسة( )104يف الدار اآلخرةَ { :وأ ُمكا َمكن أ َ
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ُ
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اٗع فٱسلكوهُ  55إِن
يم َصلوهُ  58ث ُم ِِف سِلسِل ذرع ا سبعون ذِر
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ِني} [احلاقة.]32 - 25 :
اِ ٱل ِمسك ِ
بِ

العيلة واستئصال احلرمان وإشواعة فضول اهلل عوىل
والامل الذي يكفي إلذهاب ْ

بعيودا
عباده جيب إخراجه  -مهام عظم  -من ثروات األغنياء ولوو واوا واواا
ً
مقادير الزكاة املفروضة فمقادير الزكان ليتت إال احلد األدنى لام جيب إنفاقه ،وقد
ورد عن النبي« :إن يف الامل حقًّا غري ال باة».
ولنا كالم يأيت بعد يف أنصبة الزكاة التي فرضها الشارع .غري أننا نلفت النظر إىل
أن الزكاة يف صدر اإلسالم ،مل تكن املصدر الوحيود ،الوذي رصود ملحاربوة الفقور
واستئصال شأفته .فقد كانت أموال الفيء والغنائم واخلراج مصادر أخرا غزيورة
النفع ،تعمل عملها الواسع يف تفري الضوائق وسد حاجات اليتوامى واملتواكني
واملعواين .فإذا جفت بعض املنابع كان عىل املنابع الباقية أن حتمل العبء كواماًل،
وعىل الدولة أن تتتنبط من موارد الامل ،ما تواان بوه شوئون املجتموع وتقويم بوه
مصالح الناس .والدين حا يف كل ذل ظهري.
وإذا كانت الغاية التي رشعت من أجلها الزكاة هي حترير الفقراء من قيود الفاقة
وإطالق إنتانيتهم من إسارها احلال  ،فلنحقق هذه الغايوة كاملوة ولنحمول موا
تفرضه علينا من تكاليف قليلة أو كثرية! لكن إبقاء كثري من الناس رصعى للفقور
( )104أحزاب امليرسة اآلن هم املعروفون بامليول االشرتاكية «اليتاريون».
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واملتكنة كان  -واحلق يقال  -هدف أكثر احلكومات املتتابعة يف العصور التوابقة
والالحقة .إذ إن ويع اجلامهري بعض الدعائم التوي تقووم عليهوا سياسوة الظلوم
ذريعا يف الرشق اإلسالمي ،وسوخر الودين
والظالم ،ومن هنا انترش الفقر
انتشارا ً
ً

ورجاله حلمل الناس عىل قبوله ،واستتاغته ،وفرست نصوص الدين املتصلة هبذا

سوقيما نيسو النواس معوه حقووقهم ،وحيواهتم وجهلووا دنيواهم
تفتريا
املعنى
ً
ً
وأخراهم ،وحتبوا الفقر يف الدنيا سبياًل إىل الغنى يف اآلخرة كوام أسولفنا القوول.

آثارا دينية حتمد الفقر وتنوه بشأنه ،ولكن ما داللة هذا وما
ونحن ال ننكر أن هناك ً

معناه؟ هل إذا قال شاعر:

جووزا اهلل الشوودائد كوول خووري عرفت هبا عدوي مون صوديقي
قلنا :إن الشدائد خوري  ...وألفنوا مصولحة أو واارة نتوميها واارة الشودائد،
لتذيق الناس لباس اجلوع واخلوف!! وإذا قال القرآن الكوريم يف وصوف حوديث

اإلف الذي طعن به رشف التيدة عائشة  -صا ا اهلل وكرمها ََ { : -ل ََت َس ُبوهُ َ لي
شا
ُ ُ َ َُ َ ُ ُ ٞ
كم} [النور ]11 :قلنا :إن اإلف خري وألفنا مجاعة لرتوي الزور
لكمَ بل هو رِخري ل

ورمي الناس به ،وتصبري الناس عليه!! وإذا وقعنا عىل حوديث النبوي صصص يمود

الفقر عىل النحو الذي عزيت به التيدة املتهمة باإلف و وجدنا مون املتودينني مون
يؤلف طوائف من املتتكعني واملتبطلني ليعيشوا يف الدنيا فقراء بائتني!!»(.)105
منهج الدين:
وحتت عنوان «منه الدين» ،يعني اإلسالم ،كتب الغزايل يقول:

(« )105اإلسالم واألوضاع االقتصادية» (ص ،)11 - 91 :الطبعة الثانية (1151م) ،دار الكتاب
العر بمرص.
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«اإلسالم  -كدين  -له تعبريات وتوجيهات خاصة ،متتاا بطابعها الذي يقورن
التجارة باخللق ،واألعامل بالعقيدة ،والعقوبات الزاجرة يف الدنيا باألجزية املعدة يف
اآلخرة .وال يتتغرب منه أن يلجأ إىل وسائل الرتبية النفتية أواًل ،ثم إىل األحكام
ثانيا ،ليصل إىل أغراضه الواضحة .فإن كوان يف أحكاموه إمجوال ،فعوىل
الترشيعية ً
احلاكم أن يضع حا من التفاصيل ما يصل هبوا إىل األغوراض املرسوومة املعلوموة.

ومنه الدين يف حماربة الربا واالحتكار واالستغالل بين .فإذا جلأ إىل مكافحة هذه
اآلفات بالوعيد واللعن فليتت هذه وسائله األوىل واألخرية.
إن اإلسالم يبغي أن ينقي املجتمع من هذه الشوائب ،وقد ظهر أن اإلمالق إىل
جانوب الورتف يولودان الربوا ،وأن مووارد اإلنتواج املهملوة إىل جانوب الطبقوات
حتما رشكات االحتكار املتتغلة ،وضن املعايش املذلة.
املتتهلكة املضيعة تلد ً

غنما يف أرض متبعة ونام عنها تووىل رعيهوا األسود!
ومن رعى ً
وهذه وتل ال تعيش إال يف ظالل االقتصاد الرأسواميل ،والتقتويم اإلقطواعي،
واالستعامر الداخيل واخلارجي .وهل تنشب احلروب يف العوامل إال حوذه األسوباب
وما ينشأ عنها من أطامع؟ وهول يشويع االضوطراب واالحورتاب إال مون تقاتول
الرأسامليني عىل استغالل الضعفاء وانتهاب ما بأيدهيم من خريات؟ أفتبفى الدوافع
إىل احلروب هبذه الشدة لو وقر يف األذهان أن كل إنتان عىل ظهر األرض جيب أن
تكفل حقوقه الامدية واملعنوية ،ثم ينتهي من تاريخ البرشية إىل غري رجعة طور الربا
واالحتكار واالستغالل؟
إن اإلسالم من هذه الناحية قد قال كلمته ،وأعلن دعوته ،وأنصف الناس مون
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أنفتهم ،ومن الربام التي توضع حم ،وذكر تاريخ األولني لام ارتكبوا هذه املظوامل
ي َ ُ َ َ ُ ْ َُ َ ََ
(ُ َ )106
َ يَ
كت
لتكون منه عظة لآلخرين»
{ ،فبِظلم مِن ٱَّلِين هادوا حرمنكا علكي ِم طيِبى ٍّ
َ ْ ََ ُُ ْ َ ُ ََ
ََ
ُ
ٱَّللِ َري ِ ل
أُح ُِلت ل َ ُ م َوم َص ي ِدهِم َعن َ
ريا  875وأرِخ ِذه ُِم ي
ٱلرم ىوا وقد ن وا عنه وأكل ِ ِم
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أَم َ ى َ ٱَلُا ِ بٱل َبى ِطل َوأع َتدنا ل ِلكىفِر َ
ين مِن ُ م عذابا أ ِّل لما} [النتاء.]161 ،161 :
ِ ۚٓ
ِ
ِ

***

(« )106اإلسالم واملناه االشرتاكية» ،الطبعة الثانية (1151م) ،دار الكتاب العر بمرص.
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 - 2احلرية ومقاومة االستبداد السياسي
الغزايل واحلرية:
الشيخ الغزايل من عشاق احلرية ودعاهتا ،وهي من العنارص األساسية يف برناجمه
اإلصالحي .وهو عدو االستبدادًّ ،أيا كانت صورته ،وال يقبله بحال ،ولوو ترسوبل
خطرا من غريه.
باسم الدين .بل يرا أن االستبداد باسم الدين أشد ً
من أجل ذل قتا عىل بعض مراحل التاريخ اإلسوالمي ،حوني رأا الشوورا
معطلة ،واخلالفة تنتقل بحكم الوراثة إىل سفيه أو صبي مل يبلغ احللم.
وحني قرأ يف كتاب« :العواصم من القواصم» لإلموام أ بكور بون العور  ،أن
صربا عىل هذا الكالم الذي َعده فارغًا ال وان
البيعة تنعقد باثنني أو بواحد ،مل يطق ً

له ،وال دليل عليه.

وهو ما جعل العالمة حمب الودين اخلطيوب يعقوب عليوه يف جملوة «اإلخووان
املتلمني» حتت عنوان «هل احلكم الرشعي كالم فارذ؟».
بعضوا،
واملقاالن يمثالن نموذ ًجا حيتذا يف حوار العلامء ،الذين يقدر بعضوهم ً
وإن كان اخلطيب يمثل هدوء الشيوخ ،والغزايل يمثل ثورة الشباب.
وأعظم ما يضيق به الشيخ أن يتمع أو يقرأ من بعض علامء الدين من يقوول يف
عرصنا :إن الشورا مندوبة وليتت واجبة ،وهي معلمة وليتت ملزمة!
وحديثه يف مقاومة االستبداد والتتلط عىل الشعوب بالقهر واجلربوت ،حديث
طويل دافق جاد.
وقد عرفنا من أوائول كتبوه «اإلسوالم واالسوتبداد التويايس» وهوو جمموعوة
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حمارضات ألقاها يف معتقل الطور سنة (1121م).
ولكنه تناول املوضوع يف كتب عدة ،وبأساليب شتىو ألنه يمثل دعامة أساسية
يف فكره اإلصالحي والدعوي ،ويف فقهه التيايس.
حرب على الفساد السياسي:
حتدث الشيخ عن الفتاد التويايس يف كتابوه« :مهووم داعيوة» فقوال« :الفتواد
التيايس مرض قديم يف تارخينا .هناك حكام حفروا خنوادق بيونهم وبوني مجواهري
األمة  ...ألن أهواءهم طافحة ،وشهواهتم جاحمة  ...ال يؤمتنون عىل دين اهلل  ...وال
دنيا الناس  ...ومع ذل فقد عاشوا آما ًدا طويلة.
حكاما تدعو عليهم الشعوب ،وال تراهم إال حجارة عىل صدرها
وقد عارصت
ً
توش أن هتشمه .انتفع هبم االستعامر الرشقي والغر عىل سواء يف منع اجلامهوري
من األخذ باإلسالم واالحتكام إىل رشائعه .بل انتفع هبم يف إفتاد البيئوة حتوى ال
تنبت فيها كرامة فردية ،وال حرية اجتامعيةًّ ،أيا كان لو ا.
ومع هذا البالء ،فقد رأيت منتتوني إىل الودعوة اإلسوالمية يصوورون احلكوم
تصويرا يثري االشمئزاا كله  ...قالوا :إن للحاكم أن يأخذ برأي
اإلسالمي املنشود
ً
الكثرة أو رأي القلة ،أو جينح إىل رأي عنده وحده .)107(!...

أهذه هي الشورا التي قررها اإلسالم؟ فام االستبداد إذن؟!
إسالميا أعطى فيه رأس الدولوة سولطات خرافيوة ال
دستورا
ووضع بعضهم
ً
ًّ

( )107رددنا عىل هذا يف فتوانا عن «اإلسالم والديمقراطية» يف اجلوزء الثواين مون كتابنوا« :فتواوا
معارصة» .ويف كتابنا «من فقه الدولة يف اإلسالم» طبعة دار الرشوق بالقاهرة.
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يعرفها رشق وال غرب( ... )108وعندما تدبرت هذا الكوالم وجودت أن معايوب
ثالثة تلتقي فيه:
األول :سوء فهم ملعنى الشورا ،وغباء مطلق يف إنشاء أجهزهتوا املرشوفة عوىل
شئون احلكم.
الثاين :عمى عن األحداث التي أصابت املتلمني يف أثناء القرون الطوال ،والتي
نشأت عن استبداد الفرد ،وغياب جمالس الشورا.
الثالث :جهل باألصول اإلنتانية التي ضت عليها احلضارة احلديثة ،والرقابة
الصارمة التي وضعت عىل ترصفات احلاكمني.
فإذا استقبل املتلمون القرن اخلامس عرش ،وفهم عدد منهم لوظيفة احلكوم ال
يتجاوا هذا النطاق العقيم ،فكيف تتري األمة ،وأين تتجه؟!
إن الفقه الدستوري يف أمتنا جيب أن تنحرس عنه ظالل احلجاج ،وعبيد اهلل بون
اياد ،وبعض ملوك بني العباس ،وبعض سالطني آل عثامن.
وجيب أن يمنع عن اخلوض فيه شيوخ يقولوون :إن الرسوول صصص افتوات عوىل
الصحابة يف عمرة احلديبية .فمن حق غريه أن يفتات عىل الناس ويتجاوا آراءهم.
إن ذل الضالل يف تصوير اإلسالم يفقد اإلسالم حق احلياة.
واملعروف أن الرسول صصص احرتم الشورا ،ونزل عىل حكمها فيام ال وحي فيوه،
وأن قصة احلديبية ترصف فيها الرسول صصص عىل النحوو املوروي لوام حوبس ناقتوه

( )108يشري إىل الدستور الذي وضعه «حزب التحرير اإلسوالمي» وأصودره الشويخ تقوي الودين
النبهاين مؤسس احلزب يف كتابه «نظام اإلسالم».
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حابس الفيل ،وأحس أن اهلل تعاىل يلزمه بمتل جينب احلرم ويالت حرب سيئة.
بعيدا عن الشووراو ألن
فكيف جييء من يعطي الرؤساء حق احلرب والتالمً ،
يوما ما يف مكة التي يعلل القرآن منع احلورب فيهوا بقولوه:
الرسول صصص فعل ذل
ً

َ ُ َ
َُ َ
ُ ُ
َ َ َ َُ
َُ
ُ َ
كركم
{ َوه َو ٱَّلِ ُ رف أيد َِي ُ م عنكم َوأيدِيَكم عن ُ م ب ِ َبط ِن َمك ِم ُۢن َبعك ِد أن أظف
ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ
َ ُ َ
َعلَي م َو ََك َن ُ ُ
وكم َعكن ٱل َ
ج ِد
ك
س
م
ٱَّلل ب ِ َما تع َملون بَ ِصريا  57هم ٱَّلِين كفكروا وصكد
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ٞ َ ُّ ٞ ٓ َ َ َ ُ ُّ ٞ
ٱۡلر ِاِ وٱل د ُ معكوفا أن يبلغ َمِلكهۥ ولكوَل رِجكا مؤمِنكون وَّ ِسكاء مؤمِنىكت لكم
َ َُ ُ َ ََ ُ ُ َُ َ ُ
ٱَّلل ِف َر َ
كم يمِن ُ م ُم َع ُر ُ ُۢ ب َغري عِلكم ي ِّلُكدرِخ َِل ُ ُ
َحتِكهِۦ َمكن
تعلموهم أن تطوهم فت ِصيب
ِ
َ
ِ ِ
َ َ
ََ ُٓ َ ََُُ ْ ََ ُ َ ُ َ َ َ ْ
كف ُروا مِن ُ م َعذابا أ ِّلما} [الفتح.]25 ،22 :
يشاء لو تزيلوا لعذبنا ٱَّلِين

وظاهر أن الرسول صصص ا ه مع توجيه التامء له.
وظاهر كذل أن الشورا تكون حيث ال نص فيه يوجه ،وأن األمة هي مصدر
التلطة حيث ال نص بداهة.
ويؤسفني أن الكالم عن تكوين الدولة عندنا تعرض له أقوام عىل ح كبري من
الطفولة العقلية ،أو عىل ح من الزلفى يكتبون به الدنيا ويفقدون به اإليامن.
وإصال أداة احلكم وأصله األول حيتاج إىل فقهاء أتقياء أذكياء»( .)109اهو.
ويف كتاب آخر ،رد عوىل الوذين اعرتضووا عوىل اختواذ أسواليب الديمقراطيوة
وضامنا ا لكوبح مجوا احلكوام املتتولطني ،والوذين قوالوا :إن ذلو مون معوامل
الديمقراطية «الغربية» ،ونحن نرفض استرياد مبادئ أجنبية لتحكم أمتنا ،حتوبنا
ما لدينا.

(« )109مهوم داعية» (ص.)253 - 251 :
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قال الشيخ« :هذا كالم مجيل ،وإنه ليرسين أن نحتن اتباع ما هدانا اهلل به ،غوري
أنه من اإلنصاف أن نعرف وجهة النظر الكاملة عند من طبقوا النظام الديمقراطي
يف الغرب ،وعند من حاولوا االقتباس منه هنا ،حتى ال يعرتض الدعاة بجهالة ما ال
يدركون.
نصوصا ثابتوة ليتوت موضوع جودل ،وال
إن الدساتري هناك تتضمن مبادئ أو
ً
تؤخذ عليها آراء ،وتتضمن شئو ًنا أخرا توضوح موا ينواقش ،ويقوع فيوه التأييود
والتفنيد.
واألقطار اإلسالمية التي حاولت التقليد عندما عول اإلسوالم ديون الدولوة،
والفقه اإلسالمي مصدر الترشيع ،فوإن النقواش سويكون بعود ذلو يف الشوئون
بختا ،وتل كلها
الدنيوية ،ويف املصالح املرسلة ويف تقويم أفعال الرجال تزكية أو ً
وبعيدا عون دوائور النصووص
ال حرج يف تناوحا ،وكام قيل :ال اجتهاد مع النص،
ً
تتفاوت األنظار وتتعدد اآلراء.
سيقال :إذا سلمنا هبذا الذي قلته كله ،فنحن اهواد يف جلوب عنواوين أجنبيوة
لنظمنا اإلسالمية.
وهذا واهلل مجيل ،يبقى أن نكشف للناس ما لدينا ،ونقول حم :هذا عوض عون
ذاك .إننا نرفض ذاك الدخيل ،ونقدم بدله هذا األصيل :الشورا اإلسوالمية بودل
الديمقراطية الغربية.
وعىل العلامء والدعاة أن يكشفوا أسباب التفضيل ،وجوانب الرتجيح ...
وقلت أداعب أحد أولئ املحافظني أويل الغرية :هل الشورا ملزمة للحاكم؟
فأجاب :ال!!
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قلت :كيف تتم الشورا؟ قال :مع أهل احلل والعقد.
قلت :كيف يتكون جملتهم؟
فتكت غري قليل ثم أجاب :يكونه احلاكم!
قلت :متتشارون خيتارهم احلاكم برغبته ،وله حق أال يلتزم برأهيم ،تل هوي
الديمقراطية الدينية؟!!
يا صديقي إن الديمقراطية الغربية  -وأنا أكره االسوترياد  -امتودت يف الفوراذ
الذي صنعتموه أنتم ،ووجدت حا عشاقًاو ألن تصوركم للحقائق الدينية واملدنيوة
بالغ التشويه ،ومالحظتكم لطبائع البرش وتاريخ األمم وهي تنشد الرمحة والعدالة
تكاد تكون معدومة.
إنكم حتتنون اإلماتة وال حتتنون اإلحياء ،تقولون باسوم اهلل :هوذا حورام ،وال
يئون باحلالل الذي يشبع النهمة ،ويتد طريق املعصية!
ماذا لو فكرتم يف طريقة معقولة يتكون هبا أهول احلول والعقود؟ ويف مواضوع
كثرية تكون الشورا فيها ملزمة ،وماذا لو استفدنا من ارب اآلخرين؟» .اهو.
ال تؤخذ الدميقراطية على إطالقها:
وأحب أن أؤكد هنا حقيقة مهمة ،وهوي أن دعووة الشويخ إىل االسوتفادة مون
الديمقراطية ،وال تعني أخذها عىل إطالقها ،فهو يفرق بني الوسوائل واألهوداف،
وبني الضامنات واملبادئ.
وحذا يعيب عىل الديمقراطية أ ا تبيح املنكرات ،وال تقف عند حدود اهلل.
يقول الشيخ:
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«إنني أومن بالشورا ،وأادري االستبداد التيايس من أعامق قلبي ،وأرد عليه
أغلب هزائم أمتنا خالل تارخيها ...
وأرمق الديمقراطية الغربية فأحتد أصحاهبا عىل مناقشة اآلراء بحريوة ،وعوىل
استكانة احلكام للحق ،وعىل اعتزاا األفراد بكراماهتم .وكنت أمهس إىل نفيس :أما
جييء يوم يظفر فيه املتلمون بمثل هذه النعمة؟!
أبدا عىل والئي هلل ،وقد تابعت مناقشات جملوس
بَ ْي َد أنني متلم ،ال يتقدم يشء ً

العموم الربيطاين يف متألة إلغاء عقوبة اإلعودام ،ورأيوت كيوف حاولوت رئيتوة
الواراء االقتصاص من القتلة ،وكيف خذحا أغلب أعضاء املجلس ،وأرصوا عوىل
إلغاء عقوبة اإلعدام.
قلت :هذا هو الفرق بني الشورا عندنا وبني الشورا عندهم .نحن نرا أنوه ال
اجتهاد مع النص ،وال شورا مع كالم اهلل ورسوله ،وهوؤالء سواء ظونهم بالودين
كله ،وقرروا البحث بعقوحم عن مصاحلهم ،وكفور املغوربيني بالودين يرجوع إىل
أسباب نابعة من البيئة لدهيم .ال نرشحها هنا»(.)110
ضياع احلرية من وراء التخلف:
ومن حفاوة الشيخ باحلرية ،ومعرفته بقيمتها يف احلياة إذا وجدت ،وبأثرهوا إذا
ضاعت ،جعل ضياعها ،وغلبة االستبداد عليها هو الرس وراء ختلفنا .اسوتمع إليوه
يقول:
«بدأت صناعة الطريان يف مرص واحند يف سنة واحدة ،كام بدأت بحوث الوذرة

(« )110الغزو الثقايف يمتد يف فراغنا» (ص.)63 ،62 :

الشيخ الغزايل كما عرفته

269

تقريبًا يف التنة نفتها ،وأكب علامء البلدين عىل القيام بوأعامحم ،واالسوتفادة مون

التقدم األورو يف هذا املجال.

وبعد ربع قرن نجح احنود يف إنتاج طائرة هندية ،كوام نجحووا يف صونع قنبلوة
ذرية!
أما عندنا فقد توقف مصنع الطريان بعد سونوات معودودة ،و مود العمول يف
وكالة الطاقة الذرية ،وإىل اآلن مل نخط إىل األمام خطوة مقدورة!
ما سبب هذا الفشل؟ هل العقل احندي أذكى من العقل املرصي؟ مل يقل ذلو
أحد من املعارصين أو الغابرين!
التبب أن استقرار احلريات يف احند أتا لكل ذي كفاية أن يعمول وأن يونجح
 ...وأن النظام الديمقراطي التائد أقام سباقًا ال حواجز فيه بني أصحاب املواهب،
فانطلقوا بني عوامل التقرير والتشجيع خيدمون أمتهم ،ويتبارون يف إعالم شأ ا.
والنظام الديمقراطي يف احند «املتخلفة» جعل احلكومة املتتولية عوىل التولطة
ري االنتخابات ،فتتقط فيها ،وتأيت بالتيدة املعارضة «أنديرا غاندي» لوتحكم،
وكذل يتكرر األمر مع التيدة نفتها فتضع مقاليد احلكوم يف أيود أخوراو ألن
األمة رأت ذل .
إن امرأة حتكم  -ومعها جهاا شورا دقيق  -أقرب إىل اهلل ،وأحنى عىل الناس،
علموا ،وهوو ال
من متتبد يقف الغراب عىل شواربه ،ويزعم أنه أحاط بكول يشء ً
يدري شيئًا!»(.)111

(« )111علل وأدوية» (ص.)111 :
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 - 4حترير املرأة واألسرة
املرأة نصف الوجود البرشي ،إن مل تكن أكثر .وهي  -بالنتوبة للرجول  -أموه
وابنته وأخته واوجه وعمته وخالته .وال قيام للحياة البرشية إال باجلنتني .فال بود
معا ،وف ًقا لفطرة اهلل التي فطر عليها الناس ،وهداية التوامء التوي
أن ينهضا بعبئها ً
أوحى هبا اهلل.
وقد ظلمت اجلاهليات املختلفة املرأة ،وحرمتها حقوقهوا الفطريوة ،ونظورت
إليها نظرة فيها كثري من اإلهانة أو االهتام أو الريبة .حتى جاء اإلسالم فانتشلها من
ظلم اجلاهلية وظالمها ،ورد إليها اعتبارها ،فكرمها إنتا ًنا ،وكرمها أنثى ،وكرمها
عضوا يف املجتمع.
ابنة ،وكرمها اوجة ،وكرمها ًّأما ،وكرمها
ً
فهي مكلفة مثل الرجل ،جمزية يف الدنيا واآلخرة مثل ما جيوزا ،يقوول تعواىل:

ل َ
َ َ َ َ ى ل ي َ َ َ ُ َى َ ُ َ ُ  َ َ ُ َُ ََُ ٞىل
كو َط يي ِ َبك و َوَلَجك ِز َي ُن ُ م
{من ع ِمل صل ِحا مِن ذر ٍّر أو أنَث وهو مؤمِن فلنحيِينكهۥ حي
َ ُ َ
َ َ َ َ َ
َ ُ ْ ُ َ
اب ل ُ كم
أج َرهم بِأح َس ِن َما َكنوا َيع َملون} [النحول .]11 :ويقول سوبحانه{ :فٱسكتج
َ ُّ ُ َ ي َ ٓ ُ
َ َ َ ُ َى ُ ُ
ُ
ِكنكم ي
يأ َع َم َل َعىمل ي
ض ُ
نكَثَ َبعيككم يمِك ُۢن َبعكض}
كر أو أ
ر
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ِكن
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م
رم م أ ِِن َل أ
ِ
ِ
ٍّ

[آل عمران.]115 :

خصوما
فاملرأة من الرجل والرجل من املرأة ،أي كالمها مكمل لصاحبه وليس
ً
له.

َ
َ ُ ُ َ
ت َبع ُي ُ م أَو ِّلَكا ٓ ُء َ
ون َوٱل ُمؤ ِم َنى ُ
وف
ع
ب
ويقول ززز{ :وٱلمؤمِن
كض يَكأ ُم ُرون بِكٱل َمع ُر ِ
ۚٓ
َ
َ
َو َين َ ون َع ِن ٱل ُمنك ِر} [التوبة.]11 :

فاملرأة مطالبة كالرجل بالوظائف االجتامعية والدعويوة ،ويف مقودمتها :األمور
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باملعروف والنهي عن املنكر ،فليتت هذه وظائف رجالية.
والرسول الكريم عليه الصالة والتالم يقول« :إنام النساء شقائق الرجال»(.)112
ومع وضو التعاليم القرآنية والنبوية يف شأن املرأة ،فإن املتولمني يف أعصوار
كثريا من حقوقهوا وجعلوهوا
التخلف واال زام احلضاري ظلموا املرأة ،وأضاعوا ً

سجينة بيتها ،جاهلة بدينها ودنياها.

ظلمها كثري من اآلباء ،فزوجوها بغوري رضواها وإذ وا ،ومل يعطوهوا حقهوا يف
املرياث ،وهو فريضة من اهلل .وظلمها كثري مون األاواج ،فحرموهوا الوذهاب إىل
املتجد ،بل منعوها حتى من ايارة األبوين.
وعدها جمرد آلة ملتعة الرجول ،وقوال بعوض النواس :إن
وجار عليها املجتمعَ ،
مهمتها أن تلد الرجال!
هذا الوضع املزري للمرأة املتلمة هو الذي غا الشيخ الغوزايل ،وعمول عوىل
مقاومته ،وإصال ما أفتده الزمن من حال املرأة املتلمة ،وحتريرهوا مون عتوف
الرجال وحتكمهم بغري حق .ومل أر من املفكرين اإلسالميني من اهوتم بوأمر املورأة
وإنصافها مثل الشيخ الغزايل.
وهق يريد أن حيرر ا رأة من نقعني من التقاليد الدخيلة عىل اإلسالم:
 - 1التقاليد املوروثة من عهود االنحطاط يف احلضارة اإلسالمية ،حيوث اختفوت
التعاليم الصحيحة ،التي جاءت هبا النبوة احادية ،لتحل حملها تقاليد صونعتها

( )112رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن عائشوة ،والبوزار عون أنوس ،كوام يف «صوحيح اجلوامع
الصغري».
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[القصص.]51 :

 - 2التقاليد الوافدة مع الغزو الفكري ،واالستعامر الثقايف ،وهي تقاليود مناقضوة
لتل التقاليد البالية .تل تريد أن تتجنها ،وهذه تريد أن تعرهيوا .وكلتامهوا
ضد الفطرة والوحي.
انتصار للمرأة باسم اإلسالم:
انترص الغزايل للمرأة ودافع عنها باسوم اإلسوالم ورشيعتوه ،وشوهر سويفه -
وسيفه قلمه  -يف وجوه الذين حرموها حقوقها التي فرضها حا اإلسالم.
وإذا نظرنا إىل الغزايل الداعية ،أو الغزايل املصلح ،أو الغزايل املفرس ،أو الغوزايل
الفقيه ،فتنجد أنه يف كل جمال من هذه املجاالت منصوف للمورأة ،حموام بحورارة
عنها.
آداب اللقاء بني اجلنسني:
يرفض الغزايل حبس املرأة بني جدران بيتها األربعة ،فال ترا رجواًل وال يراهوا
رجل .ويرا أن هذه شائعة مكذوبة يف جمال العلم الرشعي .يقول ظظظ:
«الفتوا الشائعة بني بعض املتلمني واملتناقَلة بني خصوم اإلسالم :أن اإلسالم
أسوارا عالية بني اجلنتني حتى ال يرا أحدمها اآلخر ،فالرؤية املجردة حمرمة!
يقيم
ً
وقد رجعت إىل القرآن الكريم والتنن املتواترة والصحيحة ،فوجدت أن هوذه
الشائعة مكذوبة ،وأن الرؤية العادية ال يشء فيها ،وإنام املرفوض هو الرؤية اجلريئة
والوضيعة التي تبحث عن اإلثم! ومن ثم أمر الودين بغوض البرصو ،أمور بوذل
الرجال والنتاء عىل التواء ،فإذا حدث أن وقع البرص عىل يشء يثري ،وجوب عوىل
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املتلم أال يعاود النظر ،وأن حيصن ضمريه من الريبة وشتى الوساوس.
فاملتجد والشارع وأرجاء املجتمع يوجد فيها اجلنتان حتكمهام هوذه اآلداب:
عدم التربج واإلثارة ،غض البرص والتوزام العفوة ،انشوغال كول متولم ومتولمة
باألغراض املرشوعة التي خرج من أجلها ...
وقد تواتر ذل يف حياة التلف األول ،فرئيوت املورأة يف املتوجد ،بول تبعوت
اجليوش املقاتلة ،حييط هبا سياج من آداب اإلسالم املقررة.
آثوارا واهيوة ،نبوذها أصوحاب الدقوة العلميوة يف متحويص
وأعرف أن هناك ً

املرويات ،ومل يذكرها عامل يروي الصحا  ،وال احرتمها فقيه ينقل حقائق اإلسالم،
مثل ما روي عن فاطمة :أن املرأة ال ترا رجاًل وال يراها رجل ،ومثل حديث منوع
الرسول بعض نتائه أن يرين عبد اهلل بن أم مكتوم! وتل كلها أخبوار ال تتواوي
احلرب الذي كتبت به ،وهي ظاهرة التناقض مع مقررات الكتاب والتونة املقطووع
بثبوهتا وداللتها.
ولكن هذه املرويات املنكرة مون الناحيوة العلميوة هوي التوي صونعت الفكور
اإلسالمي يف العصور األخرية ،وفرضت األمية والتخلف ال عىل املرأة وحدها ،بل
عىل نظام األّة وكيان املجتمع وطبيعة الترشيع.
ووجد من خطباء املتاجد من يقول :املرأة ال خترج من بيتهوا إال إىل الوزواج أو
إىل القرب!
ومن أيام جاءتني امرأة ثاكلة تقول :إن فؤادها حيرتق من احلزن ،وإ ا تريود أن
تزور قرب ابنها  ...قلت حا :ولامذا مل تزوريه؟ قالت :إن إمام املتجد ذكر أن اللعنوة
تنزل عىل من يفعل ذل ! قلت حا :اوري قرب ابن وأنت حمتتبة صابرة ،ثم عودي
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إىل بيت وأنت مت ِّلمة بقضواء اهلل ،ولو األجور إن شواء اهلل .إن النبوي  -عليوه
الصالة والتالم  -فيام روي البخاري  -مل ينه عن هذه الزيارة ،وال الم صاحبتها.
إن هناك عقواًل معتلة ،تتعشق اآلثار املعتلة ،وتبني عليها ما هتوا من أحكوام،
واإلسالم النقي بريء من هذه االنحرافات.
إننا يف عرص شاركت فيه املرأة الرجل غزو الفضاء ،فال جيوا أن نرتك القارصين
يثريون عىل ديننا التهم ،وينقلون إىل الناس ما يف نفوسهم من علل»(.)113
املرأة وصالة اجلماعة يف املسجد:
يرا الشيخ أن املتلمني يف عصوور التخلوف جواروا عوىل املورأة ،حتوى إ وم
حرموها من الذهاب إىل املتاجد ،مع ما للجامعة من أثر عميق يف سلوك اإلنتوان،
فضاًل عام يكون يف املتجد من دورس وعظات.
مبكرا منذ عهد الصحابة ،حتى إن عبد اهلل بن عمر ذكر احلوديث
وهذا أمر بدأ
ً

الرشيف« :ال متنفقا إماء ار مساجد ار»( ،)114فقال له أحد أبنائه« :واهلل لنمنعهن،
إ ن يتخذونه دخاًل» .يريد أ ن جيعلن الصالة حيلة للخروج والريبوة! فقوال لوه
أبودا ...
أبوه :أقول :قال رسول اهلل  ...وتقول :واهلل لنمونعهن!! واهلل ،ال كلمتو
ً
وهجره حتى مات ررر.
ويرا الشيخ الغزايل أن املتلمني تركوا رواية األب الصحا الفقيوه ،واتبعووا
رأي االبن العاق اجلاهل!
(« )113احلق املر» ( ،)111 ،119/2ط .دار الرشوق.
( )114احلديث متفق عليه عن ابن عمر ،كام يف «اللؤلؤ واملرجان فيام اتفق عليه الشويخان» ،بورقم
(.)252
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يقول الشيخ:
«صح يف التنة :أن املرأة راعية يف بيتها وهي متئولة عن رعيتهوا! وال ريوب يف
خصوصا الرضع ،وإعداد البيت الستقبال الرجول العائود مون
أن شئون األوالد،
ً
عمله ،كل ذل حيول دون انتظام املرأة يف اجلامعات اخلمس.
ولذل نرا أن حضور اجلامعات مطلوب منها بعد أن تفرذ من وظائف بيتها،
فإذا قامت بام عليها فال جيوا لرجلها أن يمنعها من الذهاب إىل املتجد ،وقد جواء
يف احلديث« :ال متنفقا إماء ار مساجد ار».
ونحن موقنون بأن النبي  -عليه الصالة والتالم  -جعل أحد أبواب املتوجد
خاصا بالنتاء ،وأنه أقامهن يف الصفوف املؤخرة من املتجد  -وذل أصوون حون
ًّ
يف الركوع والتجود  -وأنه اجر الرجال الذين يقرتبون من صفوفهن ،كوام اجور
النتاء الالئي يتقدمن قريبًا من صفوف الرجال ...
وقد بقيت صفوف النتاء يف املتجد طيلة العهد النبوي وأيام اخلالفة الراشدة،
مل يشغب عليها شاغب ،تبدأ مع الفجر وتنتهي عند العشاء ...
وربام قامت للنتاء مجاعات حاشدة لصالة الرتاويح يف رمضوان ،ومعوروف أن
اشرتاكهن يف صالة العيد وسامع اخلطبة من شعائر اإلسالم.
بيد أن االادهار الذي أحدثوه اإلسوالم يف عوامل املورأة أخوذ يتعورض للوذبول
والتاليش ،فوضع حديث يمنع تعليم النتواء الكتابوة ،كوي يبقوني عوىل أميوتهن
األوىل!!
حلتاب من تعود هذه اجلاهلية؟
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وعندما يفرض عىل نصف األم اجلهل والعمى ،فكيف تنشأ األجيال املقبلة؟
ثم شاع حديث آخر يأبى عىل النتاء حضور اجلامعات كلها ،بل طلب من املرأة
إذا أرادت الصالة يف بيتها أن ختتار املكان املوحش املهوزول ،فصوالهتا يف ّداب
أفضل من صالهتا يف الغرفة ،وصالهتا يف الظلمة أفضل من صالهتا يف الضوء!!
يطو وراء ظهره بالتنن العملية املتوواترة عون صواحب
وراوي هذا احلديث ِّ
الرسالة ،وينظر إىل املرأة املصلية وكأ ا أذا جيب حرصه يف أضيق نطاق وأبعده.
ولنقرأ هذا احلديث الغريب كام ذكره ابن خزيمة وغريه:
عن أم محيد امرأة أ محيد التاعدي أ ا جاءت إىل النبي صصص فقالت :يا رسوول
اهلل ،إين أحب الصالة مع  .قال« :رد علمت أنك ريني الصالة مفي! وصوالتك يف
بيتك خري من صالتك يف حجرتك ،وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف دارهلل،
وصالتك يف دارهلل خري من صالتك يف مسجد رقموك ،وصوالتك يف مسوجد رقموك

خري من صالتك يف مسجدي» .قال الراوي :فأمرت فبني حا متجد يف أق

و يشء

من بيتها وأظلمه ،وكانت تصيل فيه حتى لقيت اهلل ززز!!
والبيت يف احلديث هو غرفة النوم ،واحلجرة غرفة اجللوس ،والصالة يف األوىل
أفضل من الصالة يف األخرا!
والصالة يف غرفة اجللوس أفضل من الصالة يف عرصة الدار ،وهوي يف عرصوة
الدار أفضل من الصالة يف متجد احلي ...
وكلام ضاق املكان وبعد واستوحش كانت الصالة فيه أفضل!
وجيعل ابن خزيمة عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه القضوايا« :صوالة املورأة يف
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بيتها أفضل من صالهتا يف متجد رسول اهلل» .وموا قوول النبوي  -عليوه الصوالة
والتالم « : -صالة يف مسجد هذا أفضل من ألف صالة فيام سقاه من ا ساجد» إنوام
أراد به صالة الرجال دون صالة النتاء!!
صحيحا ،فلامذا ترك النبي النتاء يشوهدن
والتؤال الرسيع :إن كان هذا الكالم
ً
اجلامعات معه طوال عرش سنني من الفجر إىل العشاء؟ ولامذا خوص أحود أبوواب
املتجد بدخوحن؟ ولامذا مل ينصحهن بالبقاء يف البيوت بدل هذه املعاناة الباطلة؟
ولامذا قرص صالة الفجر عىل سورتني صغريتني عندما سمع بكاء رضيع مع أمه
حتى ال ينشغل قلبها؟
ولامذا قال« :ال متنفقا إماء ار مسواجد ار»؟ ولوامذا اسوتبقت اخلالفوة الراشودة
صفوف النتاء يف املتاجد بعد وفاة الرسول الكريم؟
إن ابن حزم أرا نفته وأرا غريه عنودما كوذب أحاديوث منوع النتواء مون
الصالة يف املتاجد ،وعدها من الباطل!
وعلامء املصطلح يقولونُ :ي َعد احلديث شاذًّا إذا كان الثقة قد خالف به األوثق.
فإذا كان املخالف ليس ثقة بل ضعي ًفا ،فحديثه مرتوك أو منكر!
ومل جيئ يف أحد «الصحيحني» ما يفيد منع النتاء مون الصوالة يف املتواجد ...
فهذه األحاديث مردودة كلهوا  ...فكيوف إذا خوالف الضوعيف التونة العمليوة
املتواترة واملشهورة؟ إن حديثه يتتبعد ابتداء ...
وقد أتت عىل املتلمني عصور ماتت فيهوا التونة الصوحيحة ،وال توزال هوذه
املأساة باقية تتعصب حا بيئات ال تعرف إال املرويات املرتوكة واملنكرة ...
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وقد ُيقبَل اجر املرأة عن حضور اجلامعات إذا كانت متربجة ،فوإن الوذهاب إىل

استعراضا للزينات ،وبعثرة للفتن! إنه سوعي ملرضواة اهلل ،وغورس
املتاجد ليس
ً
للتقوا ...
وحجز النتاء عن هذا الرش هو بتنفيذ وصاة رسول اهلل ... « :خيورجن تفوالت»

أي يف مالبس عادية وهيئة طبيعية ،ال تعطر وال تبخرت ...
أما إصدار حكم عام بتحريم املتواجد عوىل النتواء فهوو متول ال صولة لوه
باإلسالم .)115(»...
صوت املرأة ليس عورة:
كام يكذب الشيخ الغزايل بقوة الشائعة األخرا التوي تقوول :إن صووت املورأة
عورة! كتب يقول:
«كان شاب قريبًا منى يكاد يتميز من الغي  ،ونحون نتوتمع إىل بحوث تلقيوه

إحدا التيدات .قلت له :ما ب ؟ هل يف الكالم خطأ؟ فرد ىل عجل :أتقر هوذا؟!
أليس صوت املرأة عورة؟ فأجبت يف برود :هذا كذب ،ال أصل له يف دين اهلل.
أحدا:
اسمع حكم اإلسالم من كتاب اهللو يقول اهلل ألمهات املؤمنني إذا حدثن ً
ََ َ

َ

َ

ُ

َ

َ َ ٞ
{ ...فَل ت َيع َن بكٱلقو ف َيط َم َ
ض} [األحوزاب .]32 :فهول
كأ ٱَّلِ ُ ِِف قلبِكهِۦ مكر
ِ
ِ
ُ

َ ل

ل

يصمتن فال ينبتن ببنت شفة ألن الصوت عورة؟ كالَ { :وقل َن قوَل ُمع ُروفا} ،أي

طبيعيا ليتت به نغمة مريبة وال حلن مثري!
ليكن الكالم
ًّ
وعندما جاءت املؤمنات مهاجرات من مكة بعد عهد احلديبية عقد حن امتحان

(« )115التنة النبوية» (ص.)62 - 61 :
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شفوي لتعرف أحواحن ،هل هن فارات بدينهن ح ًّقا؟ أم حن مآرب أخورا ،فوإذا

ََ
ُ
َ َ
تبني من النقاش إيام ن قبلن يف املجتمع اإلسالمي{ :فإِن عل ِم ُت ُموه ُن ُمؤم َِنىت فَل
َ ُ ُ َ ُُ
وه ُن إِى ٱلكفارِ} [املمتحنة .]11 :ومل يدر بخلد أحد أن صوت املرأة عورة؟
جع
تر ِ

وعندما جاءت املجادلة ترش لرسول اهلل صصص قضيتها ،وتراجعوه يف احلكوم ،مل
يقل حا :اسكتي إن صوت عورة ...
وعندما جاءت بنت شعيب  -التي صارت اوجة ملوسى فيام بعد  -تقوول لوه:
ُ َ

َ

َ

َ

{إن أِب يَد ُع َ
وك ِّلَج ِز َي ََ أج َر َما َسقي َت َلَا} [القصص ]25 :مل يقل حا موسى :كيف
ِ ِ

تتحدثني معي هكذا وصوت املرأة عورة؟!

وعندما دخلت ملكة سبأ قرص سليامن ،وأراها العرش الوذي استحرضوه مون
َ

َ َ

ُ

َ َ

ََُ

اليمن إىل القدس وسأحا{ :أ َهىكذا َعرشَ قالكت رأن ُ
كهۥ ُه َ
كو} [النمول .]22 :قوال
َِ

املفرسون :عرف من إجابتها ذكاءهاو أل ا مع إحتاسها بأنه عرشها استبعدت أن
يطري آالف األميال لتلقاه هنا! ومل يقل عامل وال جاهل :إن صوهتا عورة.
وعندما خرجت اينب بنت رسول اهلل عىل املتلمني يف املتجد ،وأعلنوت أ وا
أجارت اوجها الذي أّه املتلمون يف بدر ،استمع النواس إىل الصووت الراجوي
املحزون ،وقال الرسول الكريم يف رقة« :مل نتفق عوىل هوذا ،وإن شوئتم رددتوم إليهوا

زوجها» .ومل يقل أحد :إن صوهتا عورة ...
إنني أكره من أعامق فؤادي عالقة املرأة بالرجل يف احلضارة الامدية التوي أقامهوا
الغرب  -الصليبي والشيوعي  -بيد أن هوذه احلضوارة سووف تبقوى بأرجاسوها
وأدرا ا ما بقي املتحدثون عن اإلسالم يقدمونه هبذا اجلهل والعمي!
إن صوت املرأة ليس عورة .العورة هي يف هذا التفكري الذي ال سناد له ،والوذي
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يرصخ به شباب جهول ،باسم اإلسالم املظلوم»(.)116
املرأة والوظائف العامة يف اجملتمع:
موقف الغزايل هنا هو املوقف الذي يتفق مع الفطرة التليمة ،ومع تعاليم الدين
الصحيح .فقد كتب يقول ظظظ:
«أكره البيوت اخلالية من رباهتا! إن ربة البيوت رو ينفوث احنواءة واملوودة يف
جنباته ويعني عىل تكوين إنتان سوي طيب  ...وكل موا يشوغل املورأة عون هوذه
الوظيفة حيتاج إىل دراسة ومراجعة.
وإىل جانب هذه احلقيقة ،فإين أكره وأد البنت طفلوة ،ووأدهوا وهوي ناضوجة
املواهب مرجوة اخلري ألمتها وأهلها!! فكيف نوفق بني األمرين؟
لنتفق أواًل عىل أن احتقار األنوثة جريمة ،وكوذل دفعهوا إىل الطورق إلجابوة
احليوان الرابض يف دماء بعض الناس.
يمكن أن تعمل املرأة داخل البيت وخارجه ،بيد أن الضامنات مطلوبوة حلفو
أيضا توفري جو من التقى والعفاف تؤدي فيه املورأة موا
متتقبل األّة .ومطلوب ً
قد تكلف به من عمل.
إذا كان هناك مائة ألف طبيب ،أو مائة ألف مدرس ،فال بأس أن يكون نصوف
هذا العدد من النتاء .واملهم يف املجتموع املتولم قيوام اآلداب التوي أوصوت هبوا
الرشيعة ،وصانت هبا حدود اهلل ،فال تربج وال خالعة ،وال مكان الختالط مواجن

َ ُ ُ ُ ُ ََ َ َُ َ ََ َََ ُ ُ ُ َ
كدود
هابط ،وال مكان خللوة بأجنبي{ :ت ِلَ حدود ٱَّللِ فَل تعتدوها ومكن يتعكد ح

(« )116احلق املر» (.)121 ،129/2
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َ

ُ
ٱَّللِ فأ ْو ٰٓلئ ِ ََ ُه ُم ٱلظىل ُِمون} [البقرة.]221 :

عىل أن األساس الذي ينبغي أن نرتبط به أو نظل قريبني منه هوو البيوت ،إننوي
أشعر بقلق من ترك األوالد للخدم ،أو حتى لدور احلضانة.
إن أنفاس األم عميقة اآلثار يف إنضاج الفضائل ومحاية النشء.
وجيب أن نبحث عن ألف وسيلة لتقريوب املورأة مون وظيفتهوا األوىل ،وهوذا
ميتور لو فهمنا الدين عىل وجهه الصحيح ،وتركنا االنحراف والغلو ...
أعرف أمهات فاضالت مديرات ملدارس ناجحة ،وأعورف طبيبوات مواهرات
رشفن أّهن ووظائفهن ،وكان التدين الصحيح من وراء هذا كله ...
وقد الحظت أن املرأة اليهودية شاركت يف احزيموة املحزنوة التوي نزلوت بنوا،
وأقامت دولة إّائيل عىل أشالئنا ،إ ا أدت خدمات اجتامعية وعتكرية لدينها.
نفرا من التاسة العورب حوم
كام أن امرأة هيودية هي التي قادت قومها ،وأذلت ً

حلى وشوارب يف حرب األيام التتة ويف حروب تالية!

وقد الحظوت يف الشوامل اإلفريقوي وأقطوار أخورا أن الراهبوات وسويدات
متزوجات وغري متزوجات خيدمن التنصري بحامسة واستبتال!
ولعلنا ال ننتى الطبيبة التي بقيت يف عيامت الالجئني الفلتطينيني وهي هتدم
عىل رءوس أصحاهبا ،وحتملت أكل املوتى من احليوانات واجلثوث ،ثوم خرجوت
ببعض األطفال العرب آخر احلصار لتتتكمل معاجلة عللهم يف إنجلرتا!
عامليا يف ساحات رشيفة رحبة ،ال جيوا أن ننتاه ،لام يقوع
إن هناك نشا ًطا
نتائيا ًّ
ًّ

يف ساحات أخرا من تبذل وإسفاف.

الشيخ الغزايل كما عرفته

292

وقد ذكرين اجلهاد الديني واالجتامعي الذي تقوم بوه النتواء غوري املتولامت يف
أرضنا أو وراء حدودنا ،باجلهاد الكبري الذي قامت به نتاء التلف األول يف نرصوة
اإلسالم.
لقد حتملن غربة الودين بشوجاعة ،وهواجرن وآويون عنودما فرضوت احجورة
واإليواء ،وأقمن الصلوات رائحات غاديوات إىل املتوجد النبووي سونني عود ًدا،
وعندما احتاج األمر إىل القتال قاتلن.
وقبل ذل أسدين خدمات طبية  -أعن يف املهام التي حيتاج إليها اجليش.
وقد ساء وضع املرأة يف القرون األخورية ،وفرضوت عليهوا األميوة والتخلوف
اإلنتاين العام ...
أحكاموا قرآنيوة ثابتوة أمهلوت كول اإلمهوالو أل وا تتصول
بل إنني أشعر بأن
ً
بمصلحة املرأة ،منها أنه قلام نالت امرأة مرياثها ،وقلام استشريت يف اواجها!
وبني كل مائة ألف طالق يمكون أن يقوع متتيوع مطلقوة  ...أموا قولوه تعواىل:

َ ًّ َ َ
ٓ ٱل ُم ُتق َ
{ َول ِل ُم َط ُل َ ى ِ َ َ ُ َ
ني} [البقرة ]221 :فهو كالم للتالوة ...
وف حقا
ِ
ت متىأ ُۢ ب ِٱلمع ُر ِ َ

َ َ
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادي ،أما قوله تعاىلِ{ :إَون رِخِف ُ
كتم شِكقاق
َ
َ ٓ
َ
ْ َ
َ
بَين ِ ِ َما فٱب َع ُيوا َحك لما يمِن أهلِهِۦ َو َحك لما يمِن أهل ِ َ ا} [النتا ]35 :فحرب عىل ورق ...

املرأة أنزل رتبة وأقل قيمة من أن ينعقد ألجلهوا جملوس صولح! إن الرغبوة يف
طردها ال جيوا تقاوم !!...
وقد نددت يف مكان آخر بأن خطيئة الرجل تغتفر ،أما خطأ املرأة فودمها ثمون
له!!
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وقد استغل االستعامر العاملي يف غارته األخرية علينا هذا االعوجواج املنكوور،
وشن عىل تعاليم اإلسالم حربًا ضارية ،كوأن اإلسوالم املظلووم هوو املتوئول عون
الفوض الضاربة بني أتباعه ...
والذي يثري الدهشة أن مدافعني عن اإلسالم أو متحدثني باسمه وقفووا حموامني
عن هذه الفوىض املوروثةو أل م  -بغبواوة رائعوة  -ظنووا أن اإلسوالم هوو هوذه
الفوىض! واجلنون فنون واجلهالة فنون!!»(.)117

***

(« )117التنة النبوية» (ص .)55 - 52 :وانظر تفصويل رأي الغوزايل يف توويل املورأة للمناصوب
العامة يف حديثنا عن «الغزايل والفقه» ،الفصل الثامن.
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 - 5تصحيح التدين املغلوط
عنى مفكرنا الغزايل بتصحيح الفكر الديني ،والقصور الديني لودا املتولمني
خاصتهم وعامتهم .وكان هذا بار ًاا بي ًنا يف كتبوه األوىل« :اإلسوالم واألوضواع»،
«اإلسالم واملناه »« ،اإلسالم املفرتا عليه»« ،اإلسالم واالستبداد»« ،تأمالت يف
الدين واحلياة»« ،ليس من اإلسالم»« ،كيف نفهم اإلسالم»  ...وغريها.
وتأكودا يف كتوب املرحلوة األخورية« :دسوتور الوحودة
ثم ااداد ذلو بورو ًاا
ً
الثقافية» ،وما بعده.
تصحيح املفاهيم املغلوطة:
وكان من أهم مظاهر اإلصال والتجديد التي وجه إليها الغزايل فكوره وقلموه
وبيانه :تصحيح املفاهيم اإلسالمية التوي غلوط النواس يف تصوورها ،وأسواءوا يف
تصويرها.
ومن ذل  :مفهوم «العبادة» .وقد وضح ذل يف عدد من كتبه.
ولعل من أبلغ ما كتبه يف ذل ما جاء يف كتابوه« :مشوكالت يف طريوق احليواة
اإلسالمية» ،إذ يقول:
«عندما ننظر إىل العبادات التاموية نجد أداءهوا يف اليووم والليلوة ال يتوتغرق
نصف ساعة ،ونجد تعاليمها تتتغرق صفحة أو صفحتني ،ويبقوى الزموان بعود
وجوزءا
واسعا ،واملجال رحبًا لفهم احلياة واكتشاف طاقاهتا وتتخريها كواًّل
ذل
ً
ً

خلدمة الدين.

مربورا ،وضميمة
وكل جهد يبذل يف ذل يتمى رش ًعا :عماًل صاحلًا ،وجها ًدا
ً
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إىل اإليامن تؤهل املرء لرضوان اهلل ...
ُ َ
َ
َ
ََ ُ َ
َ
ُ
ُ َ
ت َوه َو ُمؤم ِٞن فَل كف َران ل َِسعيِهِۦ ِإَونا َُلۥ ٰىت ِ ُبكون}
{ف َمن َيع َمل م َِن ٱلصىل ِحى ِ

[األنبياء.]12 :

ومن املتتحيل إقامة جمتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه جهااًل بالدنيا ،عجزة
يف احلياة .والصاحلات املطلوبة تصنعها فأس الفال  ،وإبرة اخلياط ،وقلم الكاتب،
ومرشط الطبيب ،وقارورة الصيديل .ويصنعها الغواص يف بحره ،والطيار يف جوه،
والباحث يف معمله ،واملحاسب يف دفرته .يصنعها املتلم صواحب الرسوالة وهوو
يبارش كل يشء ،وجيعل منه أداة لنرصة ربه ،وإعالء كلمته.
وإنه لفشل دفعنا ثمنه باه ًظا عندما خبنا يف ميادين احلياة ،وحتبنا أن مثوبة اهلل
يف كلامت تقال ومظاهر تقام!
ومن قديم ،رأا نفر من العابدين أن حيرصوا عبادهتم يف الصلوات واألذكوار،
يبدئون ويعيدون ،ويظنون أن األموم تقوام باحمهموة والبطالوة .فمون ينرصو اهلل
ورسله ،إذا كان أولئ جهااًل باحلديد وأفرانوه ومصوانعه؟ واهلل يقوول يف كتابوه:

َ
َ ٞ َ ٞ
ٱۡلد َ
كم ُ ُ
ِيد َو َم َنىفِ ُأ ل ُِلنكا ِ َو ِّلَعلَ َ
{ َوأ َ َ
ٱَّلل َمكن يَ ُ ُ
نزَلَا َ
نُصكهُۥ َو ُر ُسكل ُهۥ
ِيد فِيهِ بأ شد
َ
ب} [احلديد.]25 :
بِٱلغي ِ

إن هناك سبعني صناعة مدنية وعتكرية تتعلق بالنف واستخراجه واالنتفواع
بمشتقاته ،ال نعرف منها شي ًئا ،فهل ختدم عقيدة التوحيد وموا ينبنوي عليهوا هبوذا
العجز املهني  ...؟
إنه لو قيل لكل يشء يف البالد اإلسالمية :عد مون حيوث جئوت ،خلشويت أن
يميش الناس حفاة عراة ،ال جيدون  -مون صونع أيودهيم  -موا يكتتوون ،وال موا
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يتعلمون ،وال ما يركبون ،وال ما ييضء حم البيوت  ...بل خلشيت أن جيوعواو ألن
بالدهم ال تتتطيع االكتفاء الذايت من احلبوب!!
صيدليا مشغواًل ببحث قضية «صالة حتية املتجد» يف أثنواء خطبوة
وقد رأيت
ًّ

ومهتما برتجيح مذهب عىل مذهب ،فقلت له :لامذا ال تنرصو اإلسوالم يف
اجلمعة،
ًّ
ميدان  ،وتدع هذا املوضوع ألهله؟
إن اإلسالم يف ميدان الدواء مهزوم! ولو أراد أعدء اإلسالم أن يتمموا أمته يف
هذا امليدان لفعلوا ،ولعجزتم عن مقاومتهم!
أفام كان األوىل ب وبإخوان أن تصنعوا شيئًا لدينكم يف ميدان خال منه ،بدل
الدخول يف مواانة بني الشافعي ومال ؟
وسألني طالب بأحد أقتام الكيمياء عن موضوع شائ يف علم الكالم! فقلت
يف نفيس :إن جائزة «نوبل» حذا العام قتمت بني نفر من علامء الكيمياء ليس فيهم
عر واحد ،وحاجة املتلمني إىل االستبحار يف علوم الكيمياء ماسة .وقد أوردت
يف بعض كتبي كيف أباد الروس قرية أفغانية عندما شنوا عليها حربًوا كيمياويوة،
وذهب الضحايا يف صمت ،وتتامع مجهور املتلمني بالنبأ ،وهو ال يدري شيئًا عوام
كان أو يكون.
قلت للطالب التائل:
قديما ،وحكايته كيت وكيت ،وخري لو أن تنرصوف
إن ما تتأل عنه درسناه ً
عن هذا األمر ،وأن تقبل بقوة عىل ما ختصصت فيه .إننا فقراء إىل النابغني يف الوامدة
التي تتعلمها ،وأغنياء عن املشتغلني بالفلتفات الكالمية» .اهو.
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الدين يف خدمة الشعوب:
قيدا يف رجلها
كان الشيخ الغزايل يرا أن اإلسالم مصدر قوة للشعوب ،وليس ً
وال غُاًّل يف عنقها ،بل هو العامل األول عىل حتريرها من الطواغيت ،الذين يغزو وا
من اخلارج ،أو يتتبدون هبا من الداخل .وقد غاظه أن يتاء فهم اإلسوالم ،حتوى
حيتب مع األديان املحرفة واملخرفة ،التي تثبط الشعوب عون املطالبوة بحقوقهوا،
واجلهاد يف سبيلها ،طلبًا إلحدا احلتنيني.
ومن ثم ألف مع بعض إخوانه من العلامء واألحورار املتوتنريين جلنوة تكتوب
شعارا حا ،وهو :الدين يف خدمة الشعوب!
وتنرش حتت عنوان اختارته
ً
وربام أخذ عىل هذا العنوان أنه جعل الدين وسيلة وهو غاية ،وأنه وضعه موضع
«الرشطة يف خدمة الشعب»! ولكن الشويخ أراد أن يورد عوىل الامركتويني الوذين
جعلوا من أبرا شعاراهتم :الدين أفيون الشعوب.
يوموا -
والشيخ يقف بقوة ضد هذا الفهم املغلووط لإلسوالم ،الوذي مل يكون ً
بحتب تعاليمه األصيلة  -أداة للحكام ضد الشعوب ،وال لألقوياء ضد الضعفاء،
وال لألغنياء ضد الفقراء ،وال للمالك وأرباب الامل ضد املتتأجرين والعاملني ...
دائما مع املتتضعفني يف األرض يف مواجهة املتأحني واملتتكربين.
إن اإلسالم ً
ولعل من أقوا الفقرات التي كتبهوا يف ذلو  :موا قودم بوه كتابوه« :اإلسوالم
واألوضاع االقتصادية» يف طبعته الثانية ،حني قال:
«مل تتتذل  -يف هذا العرص  -شعوب كام استذلت شعوب الرشق ،ومل يتوتغل
يشء  -يف هضم حقوقها  -كام استغل الدين.
لقد أنطقوه حيث جيب عليه أن يتوكت ،وأخرسووه حيوث جيوب أن يرسول
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الرصاخ العايل ،كام يرصخ احلوارس الويق إذا رأا جورأة اللصووص الووقحني!!
وبذل أصبحت األمة مضيعة بني استذالل عنيد واستغالل منافق ،وأصبح الدين
متخرا يف ميادين شتى لتتويغ احليف ،والتقليل من خطره .فكان ح ًّقوا علينوا –
ً

لزاما علينا –
كمؤمنني  -أن ننصف الدين من األوضاع التي شانت حقيقته ،وكان ً
كمواطنني  -أن ننصف الوطن من األنظمة التي ظلموت أهلوه ،وأكلوت ثروتوه،
وكان من أجدر احلقائق باإلفصا واإليضا أن يعلم الناس علم اليقني أن الودين
يف خدمة الشعوب ال يف خدمة فرد أو أفراد!!».
ويتتمر الشيخ يف بيان وظيفة الدين احلق ،بعد أن يفضح مواقف رجال الودين

ِقبَل اإلسالم ،الذين كتبوا آيات الدين يف ألوا مذهبوة ،تعلوق يف قصوور امللووك
الظلمة ،أو صاغوها يف أحلان عذبة ترسلها األصوت احلنون تراتيل وموزامري! ثوم

يقول الشيخ يف بيان ثائر هادر:
«إن الدين أنزل من عند اهلل خلدمة الشعوب وحدها ،وليتت آياته اينوة تعلوق
عىل جدران القصور الظاملة ،بل هي االال تدك بنيا ا وتغول طغيا وا ،وموا كوان
يوما ما غناء مطربني ،وال تراتيل دجالني ،وإنام هو نوذير العودل يرصوخ يف
الوحي ً
َ

ُُ ُ ُ ُ ل ي َ َ َ

آفاق احلياة باستنكار البغي والعدوانَ { ،وما ٱَّلل ي ِريد ظلما ل ِلعىل ِمني} [آل عموران:

.]119

وليتت وظيفة رجال الدين أن يمشوا يف ركاب العظامء! فهل هوذه إال وظيفوة
املتملقني من رجال الدنيا؟! إن رؤساء األديان املبعوثني من لدن اهلل كانوا ينشدون
املتاواة احلقة بني البرش ،فإذا مل يتتطيعوا أن هيبطوا بمناال التادة فلن يعجزوا عن
َ
َُ ُ َ ُُ ُ ََ
ُ ْ
َ َ
ٓ ُٱَّل َ
ِين ٱس ُتيعِفوا ِِف ٱۡل ِ
ۡرض َوَن َعل ُ م
االرتفاع بمتتوا العبيد{ ،ون ِريد أن نمن
َ
َ ُل َ َ ََُ ُ َ َ ََُ ي َ
ك َن ل ُ م ِِف ٱۡل ِ
ۡرض} [القصص.]6 ،5 :
أئِم وَنعل م ٱل ىرِثِني  2ونم ِ
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وليس عمل الدين بني الناس أن يصرب املظلوم عىل ما نزل به ،فهذه جريمة.
بل يقول اإلسالم للرجل املغصوب يف ماله ،أو املنكوب يف عرضوه« :مون رتول

أبودا  ...إن
دون ماله فهق شهيد ،ومن رتل دون عرضه فهق شوهيد»  ...ال تتتتولم ً
الدين يف خدمت  :يضع التوال يف يمينو  ،ويضوع األمول يف قلبو  ،ويضوع
اإلرصار يف إرادت  ،ويكلف أن تتوتميت دون حقو  .إن اهلل مل يبعوث أنبيواءه
ليترتيح باسمهم نفر قالئل من حثالة الناس ،أو من قوادهتم العظوام ،إنوام بعثووا

َ َ ٓ َ َ َى َ
َ إ َُل َر َ
َح ل يل ِل َعىلَم َ
ني} [األنبياء.]111 :
ِ
ليترتيح البرش كافة{ :وما أرسلن ِ

وهكذا سبقت مشيئة اهلل أن يكون الدين خلدمة الشعوب ال لتولب الشوعوب
واستغالل بنيها واستذالل أحرارها.
ليشء ما غلبت أمم عىل أمرها وذاقت رضاوة الوحوش من متوتعمرهيا ،أو ...
من حكامها ،وطالام تلفتت إىل األرض وإىل التامء تلتمس النجدة!!! لقد كفورت
بالدنيا لام ظلمت فيها ،ثم كفرت بالدين لام ترقبت معونته فلم يتعفها هبا.
أما هنا يف الرشق فلن تتكرر املأساة الدامية! لن ندع الناس يكفورون ال بالودين
وال بالدنيا ،سنقدم حا التأمني االجتامعي مرشبًا برو اإليامن احلر  ...أو اإليامن اهلل
مفرغًا يف نظام من احلرية واإلخاء واملتاواة .ذل هو الدين كام أنزل مون عنود اهلل،
ُ

َ

َ ُ

َ

َُ

َ َ َ
َّت يَتَ َب ُ َ
َ
ني ل ُ م أن ُه َ
اق َو ٓ
س ِم َح ُ ى
ٱۡل ُّق} [فصلت .]53 :وموا
ِف أنف ِ
ُني ِم ءايىتِنا ِِف ٱٓأۡلف ِ ِ
{س ِ

عدرا للشوعوب كوام
عدرا للشعوب كام يقول فيه التاخرون ،وال كان ً
كان الدين ً
أبودا
يصنع منه املتحرون .وال مكان معه لشيوعية وال رأساملية  ...خطتنا الفوذة ً

هي :مع املظلوم حتى ينترص ،وعىل الظلم حتى ينكرس ،وإىل جانب الشعوب حتى
تتخلص من آّهيا ،وتثأر لنفتها من قاهرهيا .»!...
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وخيتم مقدمة الكتاب هبذا النداء الثوري:
«يا ضحايا الكبت والفاقة واحلرمان ،لقد نزل الدين إىل امليدان بحانبكم فضعوا
أيديكم يف يده .إن الشفاه التي تأمر بإذالكم جيب أن تقص ،واألوضاع التي تغتوال
حقوقكم جيب أن تق

! والفراذ الذي خامر أفئدتكم حتت وطأة االستعباد جيوب

أن تزا غمته إىل األبد».
النظرة الشمولية املتوازنة لإلسالم:
لقد ضاق الشيخ اإلمام بالتصوير اجلزئي لإلسالم ،الذي بخل بو «النتب» التي
أقامها الرشع بني أحكامه وتعاليمه بعضها وبعض ،فلوم جيعلهوا كلهوا يف درجوة
واحدة ،ال يف املأمورات ،ويف املنهيات ،وهو ما أسمينا العلم به «فقوه األولويوات»
أو «فقه مراتب األعامل».
فاإليامن بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ،كوام صوح يف احلوديث ،ولكون
الشيخ يتتاءل:
«هل هذه الشعب مركوم بعضها فوق البعض كويفام اتفوق؟ هول هوي كتولع
اشرتاها شخص من التوق ثم وضعها يف حقيبته كيفام تيرسو؟ ال  ...إ وا شوعب
متفاوتة اخلطر والقيمة ولكل منها وضع عتيد يف الصورة اجلامعة ال يعدوه.
والشبكة التي تكون شعب اإليامن كلها تشبه اخلارطة املوضوعة للجهاا العامل
يف إحدا الواارات أو إحدا املؤستوات .هنواك موديرون ،وهنواك متواعدون،
وهناك فعلة ،وهناك مراقبون ،وبني هذه وتل عالقات مرسوومة ،ونظوم إرسوال
واستقبال ،وتنفيذ وإنتاج ...
إن شعب اإليامن التي تعد بالعرشات تشبه التيارة املنطلقة حا هيكل وإطارات
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وقيادة ووقود وكوابح ومصابيح وكرايس وغوري ذلو  ،وكول منهوا لوه وظيفتوه
وقيمته.
ومنذ بدأت الثقافة اإلسالمية واإليامن أركان ونوافل ،وأصول وفروع ،وأعوامل
قلبية وأعامل جتمية.
جزءا ما من اإلسالم يمتد عىل حتاب بقيوة
والذي حيدث عند بعض الناس أن ً
األجزاء ،كام متتد األورام اخلبيثة عىل حتاب بقية اخلاليا فيهل اجلتم كله!
وقد كان اخلوارج أول من أصيب هبذا القصور العقيل أو هبذا اخللول الفقهوي.
عليا أو يتربأ من التحكيم! وقاتلوا عمر بن عبد العزيز أو يلعن آباءه ملووك
قاتلوا ًّ

أمية!

وسيطرة فكرة معينة عىل اإلنتان بحيث متأل فراغه النفيس كله ،وال تدع مكانًا
ٍ
ملعان أخرا يشء ال يتتتاذ!
لقيني رجل من املعروفني بالطيبة وسألني :هل تؤمن بكرامات الشيخ فوالن؟
قلت :مل أقرأ سرية هذا الشيخ .قال :إلي كتابًا يرش سريته  ...ثم لقيني بعد فرتة
وسألني :ما رأي ؟ قلت :نتيت أن أقرأ الكتاب .قال :كيف؟  -بانفعال  -قلوت:
األمر غري مهم  ...إذا مت وأنا ال أعرف صاحب  ،فإن اهلل غري سوائيل عنوه ،وعون
كراماته .فانطلق يشيع عني أين مارق ال أومن بالكرامات ...
وقابلني آخر يقول :ما رأي يف املوسيقى؟ فأجبت :إن كانوت عتوكرية تثوري
احلامسة والتضحية فال بأس ،وإن كانت عاطفية تثري النشاط أو الرقة فال بوأس ...
وإن كانت تثري العبث واملجون فوال  ...فوانطلق يشويع عنوي أين متحلول أسومع
احلرام!!
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كال الشخصني آمن بيشء حتبه الدين كله ،فهو حياكم األشخاص واألوضاع
إليه وحده.
معينا هو الرس وراء فقهاء حم فكر ثاقوب
دينيا ً
وهذا التورم الذي يصيب جانبًا ًّ

وليتت حم قلوب العابدين ،ومتصوفني حم مشاعر ملتاعوة وليتوت حوم عقوول
الفقهاء.
حمدثني حيفظون النصوص ،وال يضعو ا مواضعها ،وال جييدون
وهو الرس وراء ِّ
االستنباط منها.
وأصحاب رأي يلمحون املصلحة ،وال حيتنون متاندهتا بالنص املحفو .
وهو الرس وراء حكام يعملون  -حتب املواصفات املقررة  -رعواة للجامهوري،
وباعهم يف تقوا اهلل قصري ،وعامة يعكفون عىل العبادات الفردية ،فإذا بلوغ األمور
النصح والزجر واألمر والنهي والتعرض لغضب احلكام الذوا بالصمت الطويل!
يفرطون ذرة يف صور الطاعات
وهو الرس وراء أناس يتقنون مراسم العبادة وال ِّ

الواردة ،ومع ذل ال يعون من حكمتها شي ًئا ،وال يتتفيدون منها خ ُل ًقا.
الصالة تورث النظام والنظافة ،وهم فوىض شعثون.

واحل رحلة العمر التي تعمر القلب واجلوار بالتكينة والرمحة ،وهم يف أثناء
املناس وبعدها قتاة سيئون.
إن الدعوة اإلسالمية حتصد الشوك مون أنواس قلوييل الفقوه كثوريي النشواط،
ينطلقون بعقوحم الكليلة فيتيئون وال حيتنون.
يغشون املجتمعات األوروبية واألمريكية يلبتون
ماذا يفيده اإلسالم من شبان َ

الشيخ الغزايل كما عرفته

213

جالليب بيضاء ،وجيلتون عىل األرض ليتنواولوا الطعوام بأيودهيم ،ثوم يلعقوون
أطراف أصابعهم ،وهذا يف نظرهم َه ْدي الرسول يف األكل ،والتنة التي يبدءون -
من عندها  -عرض اإلسالم عىل الغربيني؟!
هل هذه آداب اإلسالم يف الطعام؟
وعندما يرا األوروبيون رجاًل يبغي الرشب فيتناول الكأس ،ثم يقعود وكوان
واق ًفا ،ليتبع التنة يف الرشب ،فهل هذا املنظور الغور هوو الوذي يغوري بودخول
اإلسالم؟!
لامذا َّتم التوافه عىل نحو يصد عن سبيل اهلل ،ويربا اإلسالم به ،وكأنوه ديون
دميم الوجه؟!
ثم إن الدعوة إىل اإلسالم ال يقبل فيها عرض القضايا اخلالفية مهام كانت مهمة
عند أصحاهبا .واألكل عىل األرض أو باأليدي متألة عادية وليتت عبادية ،ومون
التامحة :عرض اإلسالم من خالحا .ووضع النقاب عىل وجوه املورأة أمور تناولوه
األخذ والرد ،وال يتوذ بحال تقديمه عند عرض دين اهلل عىل عباد اهلل»(.)118

***

(« )118الدعوة اإلسالمية» (ص.)11 - 69 :
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 - 6حترير األمة وتوحيدها
ومن جوانب اإلصال املهمة عند الشيخ الغوزايل :حتريور األموة اإلسوالمية يف
مشارق األرض ومغارهبا من كل سلطان أجنبي يشل إرادهتا أو فكرها أو يدها:
وحذا قاوم الشيخ االستعامر غربيه ورشقيه ،قديمه وجديده ،كام قواوم عموالءه
ويتبنون خطه ،ويتريون يف دربوه،
وفروخه يف ديار اإلسالم ،الذين ين ِّفقون فكره،
َّ
من بني جلدتنا ،وممن يتكلمون بألتنتنا.
قاوم الشيخ االستعامر سواء متثل يف احتالل عتكري أم يف تتلط سيايس ،أم يف
حتكم اقتصادي ،أم يف غزو فكري أو تعليمي أو إعالمي أو اجتامعي.
االستعمار أحقاد وأطماع:
وبني الشيخ أن االستعامر ال تدفعه «األطامع» وحدها يف خريات بالد اإلسوالم،
بل هناك دوافع أخرا كامنة هي «األحقاد» املوروثة من احلروب الصليبية ،بل منذ
اصطدم اإلسالم بالنرصانية وانترص عليها يف آسيا وإفريقيا ،وأخذ منها بال ًدا كثرية
مهما من «دار اإلسالم».
جزءا ًّ
غدت ً
وقدم األدلة عىل هذه الرو التي ورثت هذا احلقد األسود من وقائع التواريخ،
ومن أحداث الواقع.
يقول الشيخ« :كنا نفكر أن سيطرة الغربيني عىل بالدنا كانت جمرد غلب القوي
عىل الضعيف ،حتى صحونا من منامنا ،أو استفقنا من بالهتنا ،فوجدنا األوروبني
الغزاة يطوون أفئدهتم عىل مجيع املشاعر التي حركت أسوالفهم األقودمني ،حوني
حاربوا باسم «الصليب» اهاء قرنني من الزمان.
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إ م هم هم ،بغضاؤهم لإلسالم مل تنقص ،بل ظلت يف نوامء ،وسوخطهم عوىل
رضاما.
أهله ال تزيده الليايل إال
ً
كل ما أفادوه من تقدم علمي يف إبان غفوتنا األخورية ،أ وم غوريوا الوسوائل،
مقدارا أكرب من اخلتل واخلبث ،وطوروا التوال  ،ليجعلووه أشود
وأضافوا إليها
ً

فتكً ا ،وأوسع هلكً ا ،حشدوا كل ما لدهيم ليجهزوا عىل الكتاب والتونة ،أي عوىل

رسالة حممد عدوهم األلد  ...ثم ليمزقووا أمتوه رش مموزق ،فيتولطوا عليهوا مون
صنوف البالء ما جيعلها تتعثر يف طلب النجاة دون جدوا»(.)119
االستعمار الشيوعي:
كام بين الشيخ أن االستعامر ليس هو فقط االستعامر الغر الذي احتل أوطوان
املتلمني من إندونيتيا إىل املغرب األق

 :بريطانيوا وفرنتوا وإسوبانيا وهولنودا

وإيطاليا وغريها ،بل يشمل االستعامر الرشقي الذي هو أحد أنيابًا وأقووا أظوافر،
وأشد رشاسة من االستعامر الغر  ،أعني االستعامر الشيوعي :الذي احتول عود ًدا
من اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا :أوابكتتان ،وطاجيكتوتان ،وكاااختوتان،
وأذربيجان  ...إلخ ،وهوي أقطوار إسوالمية عريقوة يف إسوالمها ،ضومها االحتواد
جوزءا مون امرباطوريتوه خلوف التوتار
التوفيتي إليه باحلديود والنوار ،فغودت
ً
احلديدي.
وأبرا ما ظهر فيه موقف الشيخ من االستعامر األمحر :كتابه« :اإلسالم يف وجوه
الزحف األمحر» الذي نرش طبعته األوىل يف سنة (1166م) ،أي يف أوج عهود عبود
النارص .وقد كان الشيوعيون يف ذل الوقت حم سطوة وسلطان ،وكوانوا ممكنوني
(« )119كفا دين» (ص.)111 :
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من مجيع أجهزة الثقافة واإلعالم ،وكانت صلة مرص بالتووفيت وثيقوة متينوة .ال
غرو أن قال الشيخ يف مقدمة كتابه هذه العبارات:
«لذل رأيت أن أكتب هذه الصحائف احلافلة باحلقوائق العلميوة والتارخييوة،
وأودعها رصخات قلب غيور عىل دينه ،شفيق عىل أمته.
وأعرف أنني بكتابتها سأتعرض لعداوات مميتة ،ولكن بئتت احلياة أن نبقوى،
ويفنى اإلسالم! إن الرضبات تنهال من كل ناحية عىل هذا الدين اجللد! وعىل بُعود
ما بني اخلصوم الضاربني من منااع وغايوات ،فقود مجعهوم حوب اإلجهواا عوىل
اإلسالم ،واقتتام تركته!
مرا ،وأال خيشوا يف اهلل لوموة
وقد فرض اهلل عىل العلامء أن يقولوا احلق ولو كان ًّ

الئم .وعشاق احلق ال بد أن حييوا معه ،وإال فبطن األرض خري حم من ظهرها.

واألمة التي أعنيها ليتت عشرييت األقربني ،وال العرب أمجعني  ...كوال .إننوي
أعني األمة اإلسالمية حيث انترشت يف األرض ،وملس تراهبا جبهات التاجدين،
وكل منهم هيمس يف خشوع« :سبحان ر األعىل».
هذه األمة التي أحاط هبا الطامعون واحلاقدون هي األموة التوي أحوذر عليهوا،
وأعمل حا»(.)120
يوما عن
مل ينس الشيخ يف كتاباته وحمارضاته وخطبه األمة اإلسالمية ،ومل يغفل ً
قضاياها ،بل كان هو املحامي الدائم عن قضاياها ،واملودافع العنيود عون مظاملهوا،
واملحرض املتتمر حا ملواجهة أعدائها ،وإبطال مكايدهم.

( )120من مقدمة كتاب« :اإلسالم يف وجه الزحف األمحر».
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وكتبه شاهدة عىل ذل « :االستعامر أحقاد وأطامع»« ،اإلسالم يف وجه الزحف
األمحر»« ،ظالم من الغرب»  ...وغريها.
قضية فلسطني:
ويف مقدمة القضايا اإلسوالمية التوي تبناهوا الشويخ واحتلوت بوؤرة شوعوره،
حارسوا حوا بقلموه ولتوانه ووجدانوه :قضوية
وصميم قلبه وفكره ،وعود نفتوه
ً
فلتطني ،أرض اإلّاء واملعراج ،واملتجد األق

 ،وأوىل القبلتني.

واهتاممه بقضية فلتطني يأخذ وجهتني:
األوىل :حتري و األمووة اإلسووالمية ،لتوونهض بواجبهووا يف الوودفاع عوون أرض
واحدا ،ضد العدوان اليهوودي
املقدسات ،ونتيان ما بينها من خالف لتقف ص ًّفا
ً
املغتصب.
الثانية :املقارنة بام تصنعه إّائيل وهيوود العوامل :مون ختطويط وتنظويم وبوذل
وتعاون ،وكيف اسوتخدموا علووم العرصو ،وتكنولوجياتوه املتطوورة ،يف خدموة
دولتهم ،لتكون هذه املقارنة ذريعة لنا عتى أن نغري ما بأنفتنا ،ملتمتني العربة من
عدونا.
وقف الشيخ بقلمه ولتانه مع قضايا املتلمني يف العوامل ،موع اإلسوالم يف كول
مكان :اإلسالم اجلريح يف احلبشة( ،)121اإلسالم املقاتل يف كشمري والفلبوني(،)122
املقاوم يف فلتوطني  ...ويف البوسونة واحرسو  ...اإلسوالم الصوامد يف
اإلسالم َ
( )121انظر :حديثه عن «مأساة املتلمني يف احلبشة» يف كتابه« :كفا ديون» ،فصول« :حكوموات
متيحية لشعوب متلمة» فصل« :ذئاب احلبشة تنهش اإلسالم».
( )122انظر :أحوال املتلمني يف الفلبني ،يف كتاب «علل وأدوية» (ص.)211 - 211 :
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إندونيتيا ،ويف بونجالديش يف آسويا ،ويف نيجرييوا والصوومال يف إفريقيواو أموام
موجات التنصري والعلامنية ،اإلسالم الذي يقاوم التغريب والعلمنوة يف تركيوا ويف
البالد العربية ...
وقف الشيخ مع الالجئني املرشدين من أبناء اإلسالم يف أنحاء العامل :أبناء بورما
وتشاد والصومال وإريرتيا وغريهم ...
لقد وقف الشيخ مع كل قضايا املتلمني ،بحيث تتتطيع أن تقول :إنه «حمامي
األمة اإلسالمية» حيثام كان حا قضية.
توحيد األمة بعد حتريرها:
وال يقف الشيخ عند قضية التحرير ،بل ال بد من العمل عىل «توحيد األمة» كام
أمر اهلل سبحانه ،فهي «أمة واحدة» وليتت أممًا ،وعندها من عوامول التوحيود موا
يقرب بينها .العقبة الكأداء يف سبيل وحدهتا هو ما صونعه االسوتعامر مون أنظموة
وخصوصوا بوني حكامهوا
وثقافات ومناه وأفكار ،باعدت بني شعوب األموة،
ً
وقادهتا ...
ويرا الشيخ أن إعادة اخلالفة اإلسالمية فرض عني عوىل األموة ،وهوي الاموة
وواقعا لتبليغ الدعوة إىل العوامل ومحايتهوا ،والودفاع عون املتتضوعفني مون
رشعا
ً
ً
املتلمني ،وعن قضايا اإلسالم يف أنحاء األرض.
يقول الشيخ يف أمل وأسى« :إن قلبي يتفطر عندما أرا الدم اإلسالمي أرخوص
دم عووىل األرض  ...لقوود اسووتباحه املجوووس واليهووود والنصووارا والوثنيووون
وامللحدون  ...وحكام متلمون!!
وال ريب يف أن املدافعني عن اإلسالم تكتنفهم ظروف صعبة معقدة ،غوري أنوه
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بني احلني واحلني ينبجس من رو اهلل ندا يوايس اجلرا  ،وهيون الكفا  ،ويبرشو
بالصبا ...
ومهام كانت األوضاع حمرجة فال بد من بقاء الدعوة اإلسالمية مرفوعة الرايوة،
واضحة احداية ،تعلن احلق وتبتط براهينه ،وتلقف الشبه وتوهي إسنادها ...
حممدا ليس وق ًفا عىل عرص أو جنس ،إن رسالته للقارات اخلموس موا بقوي
إن ً
الزمان ،وعلينا أن ننهض هبذا العبء ...
وحتى تعود «اخلالفة اإلسالمية»  -وإعادهتا فرض عوني  -لتتووىل هوذه املهوام
جيدر بنا أن نتبع ما يأيت  .)123(»...ويذكر الشيخ هنا مجلة من املقرتحات النافعة.
مسئولية اخلالفة عن الدعوة يف العامل:
ويف موضع آخر حتدث الشيخ عن «الدعوة اإلسالمية واحلكام اخلونة» ،وقال يف
مقدمة هذا الفصل:
«املتلمون مكلفون بنرش دينهم يف القارات اخلمس .وجيوب أن تكوون لودهيم
تعرف العامل كله :من حممد؟ وما رسالته؟ ما الذي ينشده للناس
أجهزة متخصصة ِّ

كي يتعدوا يف معاشهم ومعادهم؟

جيب أن تكون تعاليم اإلسالم حتت أبصار الناس قاطبة ،فمن شاء قبلها ،ومون
شاء ردها ،املهم أن يعرفها عىل حقيقتها ،وأن يزول اجلهل هبا ،وأال يكون الودخان
الذي أطلقه أعداؤها حائاًل دون هذا اإلدراك الواعي التليم.
رموزا لإلسوالم،
وقد كانت «اخلالفة» الكربا متوئولة عون ذلو  ،إذ كانوت ً
(« )123قذائف احلق» (ص.)129 :
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عامليا يلفت األنظار إليه ،ويذود األعداء عنه.
ً
وشاخصا ًّ
شبحا علياًل ،وموع
ومع أن «اخلالفة» عندما توالها اجلنس الرتكي قد أصبحت ً
أن اخللفاء األتراك كانوا أقورب إىل التوالطني اجلبوابرة مونهم إىل أموراء املوؤمنني
وحراس اليقني ودعاة احلق وهداة اخللق!! مع ذل كله ،فإن وجود اخلالفة فويهم
كان له أثره يف وحدة املتلمني ،وتقليل اخلتائر الناالة هبم من هنا وهناك.
وحتبنا أن نشري إىل موقف التلطان «عبد احلميد» من فلتطني ،فقد ساق إليه
اليهود قناطري الذهب ليتمح بوجود هيودي فيهوا ،فوأبى الرجول إبواء قطوع كول
حماوالت اإلغراء ،وأحبط مجيع املؤامرات لشوطر العوامل اإلسوالمي هبوذا العنرصو
الغريب.
هم العامل
ولام كان لوجود «اخلالفة» من آثار مادية وأدبية بعيدة املدا ،فقد كان ُّ

الصليبي أن جيهز عليها .وقد استطاع أن يبلغ غرضه بعود احلورب العامليوة األوىل
متتغاًّل أطامع القائد الرتكي «مصطفى كامل» الذي باع اإلسوالم واملتولمني مون
رئيتا للدولة الرتكية اجلديدة!!
أجل البقاء ً
إن الرشوط األربعة التي عرضها «احللفاء» املنترصون عليه هي أن يقطع صولة
تركيا بالعامل اإلسالمي وبوالعرب خاصوة ،وأن يلغوي نظوام اخلالفوة ،وأن حيكوم
الشعب بدستور تقدمي مبتوت الصلة بالدين»(.)124
تذويب ِ
الف َرق املنشقة عن األمة:

وللشيخ الغزايل رأي له أمهيته يف وجوب تذويب ِ
الف َرق املنشوقة عون اجلامعوة

( )124املصدر التابق (ص.)135 :
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واألمة اإلسالمية ،نتجله هنا .يقول شيخنا:
«يف األمة اإلسالمية اآلن فرق تذكرنا بمذاهب الباطنية وفلتفاهتا الدخيلة التي
نجحت قبل ألف عام .هناك النصريية ،والودروا ،واإلسوامعيلية  -األغاخانيوة -
غامضا.
مجيعا ممن ينتمون إىل اإلسالم انتامء
وأمثال أولئ
ً
ً
وقد يزعمون أ م متلمون شعية! بيد أن مجاهري الشيعة ترفضهم وتتنكر حوم
...
إ م سالالت باطنية تلبس اإلسالم عىل خليط من األفكار التوي ال سوناد حوا،
معا ...
وهم يف نظري ضحايا اإلمهال الغريب من الدولة واألمة ً
لامذا متر القرون الطوال وهؤالء الناس معزولون داخل دار اإلسوالم عوىل هوذا
النحو املتوارث؟
أكثر من ألف عام واحلكم اإلسالمي غوري مكورتث بالتجميود األد أللووف
مؤلفة من الناس تعيش يف صميمه ،ال هم منه وال هم من عدوه !!...
إن هذا اخلطأ ال بد أن يوضع له حد ،وال بد من التعفية عىل آثاره!
ولدت الباطنية ونمت يف الفوراذ احلقيقوي الوذي كوان موجوو ًدا بوني احلكوام
جائرا جاهاًل وإن لبس برد اخلالفة أو الذ بمن يلبس
والشعوب .أغلب احلكام كان ً

هذا الربد ...

وتعلقت القلوب بمنقذ من آل البيت ،ينتخ اجلور ويؤنس املتتوحشني.
وحول هذا األمل احلبيب تكونت يف الظالم عصابات ،مل د حا يف وضح النهار
مكا ًنا.
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وحول قليل من احلق تكونت موذاهب متوتوردة مون احندوكيوة واملجوسوية
واليونانية وغريها ،فكان التفكري الباطني ،وكانت شعبه العديدة.
نصوص من القرآن يتم تفريغها مون حمتواهوا الصوحيح ،لتحول حملوه أوهوام
املتتغلني ،وخياالت ما أنزل اهلل هبا من سلطان!
خصوصا يف القرنني الثالث والرابع ،وبلغ
واتتعت دائرة املخدوعني املتتغلني
ً
من سطوة الباطنية أن إحدا فرقهم انتزعت احلجر األسود من مكانوه يف الكعبوة
املرشفة ،فلم يعد إال بعد نيف وعرشين سنة بشفاعة فرقة أخرا!(.)125
وإذا كان ذل عجيبًا ،فإن رد الفعل أعجب لدا احلاكمني واملحكوومني عوىل

سواء.

ولقد استيقنت  -وأنا أقرأ هذه الصحائف التود  -أن نظام احلكم مون قوديم
كان القرشة العفنة يف كياننا كله.
ولقد ض عدد كبري من العلامء بدحض الفكر الباطني وفضح خرافاته ،حتوى
تاما.
انرصف عنه مجهور العقالء ،وانكرست حدته التياسية
انكتارا ًّ
ً
لكن حكام املتولمني  -يف غيبووبتهم الفكريوة  -مل يكملووا موا بودأه العلوامء
املجاهدون ،بل لقد خيل إيل أ وم مجَّودوا  -عون عمود  -بقايوا الباطنيوة ،موع أن
قضاياها أمتت بال موضوع.
ومجهور املنتتبني إىل هذه الفرق انقطع عن املنابع التي كانت متوده يف القوديم،
وبقيت نتبته إىل اإلسالم أبرا يف وعيه من النتبة إىل أفكار أخرا.
( )125يقصد الفاطميني يف مرص.
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واخلطوة التالية والواجبة أن يتتلحق الكيان اإلسالمي الكبري هوذه الطوائوف
التي اقتطعت منه لظروف مؤسفة ،يتتطيع بالتعليم املوصول واإلعالم الودائم أن
جيعل راية الكتاب والتنة ترفرف عليها وعىل مجيع املتلمني.
نعم ،فليس حذه الطوائف دين تنتتب إليه إال اإلسالم  -كام يقولون  -وليتت
حا فلتفات عقلية أو اجتامعية متثل مذهبًا متتقاًّل يف احلياة ،وربام كانوت الوروابط
التي متت أبناءها روابط قبلية ،أو عصبيات جنتية .وخطأ اجلامعة اإلسوالمية يف
احلفا عىل كيا ا الكبري ال جيوا أن يتتمر بعد اليوم.
واحدا هو «الكثلكة».
لقد دخل الصليبيون األندلس ،فلم يبقوا فيه إال مذهبًا
ً
وسيطر اإلسالم عىل ما يتمى اآلن «الرشق األوسط» وبقي فيوه أربعوة عرشو
قر ًنا ،ومع ذل فإن الطوائف الكثرية ال تزال تكون فيه عصبة أمم!!
شاهدا عىل ما انفرد به اإلسالم من سوامحة متوتغربة يف التواريخ
ربام كان ذل
ً
البرشي احلافل بفنون التعصب .لكن هذه التامحة ال يتوذ أن تتحوول إىل فتووق
تأيت عليه من القواعد ،وتأذن للخيانات واملخادعات أن تنال منه.
وعىل اجلامعة اإلسالمية أن تدفع عن وجودها بالوسائل العادية التي فاتتها مون
قديم ،أي أن عليها تذويب هذه الفرق كلها يف الكيان العام»(.)126
مبادئ للتصاحل بني السنة والشيعة:
كام يرا شيخنا اإلمام أن أوضاع املتلمني الراهنة ،واألخطوار املحدقوة هبوم،
وتداعي األمم عليهم من كل أفق ،كام تتداعى األكلوة عوىل قصوعتها ،كول ذلو

(« )126دستور الوحدة الثقافية بني املتلمني» (ص.)126 - 122 :
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يوجب الدعوة من عقالء أهل التنة والشيعة إىل التصالح والتضامن بني الفوريقني
ملواجهة التحديات .ويف ذل يقول:
«من اخلالفات املوروثة :ما بني الشيعة وأهل التنة من فجوات مألهتا الدماء يف
بعض األعصار ،واادها البهت واالفرتاء بني احلني واحلني!
وما أنكر أن أسبابًا علمية وعاطفية ختفى أو تظهر وراء هوذا اخلوالف ،بيود أن
للتياسة ومطالب احلكم أسبابًا أخرا وأنمى.
وقد حتدثت يف كتب أخرا عن حقيقة ما بني الفريقني من الناحية العلمية ،وال
جمال هنا لتفصيل أو ايادة .وأعرتف بأن يل أصدقاء من الشيعة أعزهم وأحبهم.
ومن أجل ذلك أعرض هذه ا ريادئ لدفع األمقر إىل طريق التصالح واإلخاء:
 - 1يتفق الفريقان يف مؤمتر جامع عىل أن القرآن الكريم هو كتاب اإلسالم املصون
اخلالد ،واملصدر األول للترشيع ،وأن اهلل حفظه مون الزيوادة والونقص وكول
أنواع التحريف ،وأن ما يتىل اآلن هو ما كان يتلوه النبي صصص عىل أصحابه ،وأنه
ليس هناك يف تاريخ اإلسالم كله غري هذا املصحف الرشيف.
الت َّنة هي املصدر الثاين بعد القرآن الكريم ،والرسول أسوة حتنة ألتباعوه إىل
ُّ - 2
قيام التاعة ،واالختالف يف ثبوت سنة ما أو عدم ثبوهتا متألة فرعية.
 - 3ما وقع من خالف بني القرن األول يدرس يف إطار البحوث العلموي والعوربة
جيمود مون
التارخيية ،وال يتمح بامتداده إىل حارض املتلمني ومتتقبلهم ،بل َّ

َ
تاما ،ويرتك حتابه إىل اهلل وفق اآلية الكريموة{ :ت ِلكَ
الناحية العلمية
ً
ميدا ًّ
ُُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ٞ
سلون ع ُما َكنوا َيع َملكون}
أم قد رِخلتو ل ا ما رسبت ولكم ما رسبتمو وَل ت

[البقرة.]121 :
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مجيعا متتقبلهم عىل أساس من دعوم األصوول املشورتكة -
 - 2يواجه املتلمون ً
جدا  -وعىل مرونة وتتامح يف شتى الفوروع الفقهيوة ووجهوات
وهي كثرية ًّ
النظر املذهبية األخرا.
إنني ال أستطيع خالل سطور ،أن أحل مشكلة تراخت عليها العصور ،لكننوي
أوهاما وأهواء متأل اجلو بني الشيعة ومجاعوة املتولمني ال يتويغ
ألفت النظر إىل أن
ً
العقالء بقاءها.
ولو وضع كل يشء يف حجمه الطبيعي ،وأغلقت األفواه التي تتتمرئ الوقيعة
واإلف لتالشت أنواع من الفرقة ال متاذ لوجودها.
وإين إذ أرسل هذه الكلامت إىل إخوواين يف كول قطور ،أستشوعر اخلطور الوذي
يكتنف املتلمني هنا وهناك ،وكثافة القوا التي تتجمع يف هوذه األيوام لإلجهواا
عليهم ،واستئصال شأفتهم.
مجيعا عىل
لقد اتفقت أحزاب أهل الكتاب وأحزاب الوثنية ،وأحزاب الامدينيً ،
استئصال شأفتنا ،فإىل متى نتفرق؟!
لامذا يتباعد أتباع املذاهب الفرعية؟
جرت خالفات بني التلف ،و ُتمنح القدرة عىل احلياة واألذا؟»(.)127
لامذا ُت ُّ

***

( )127املصدر التابق (ص.)129 ،121 :
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 - 7الدعوة إىل التقدم واخلروج من التخلف
ومما أخذ من عناية الشيخ الغزايل جانبًا غري قليل :دعوته الدائبوة إىل اسوتخراج

أبودا
األمة من دائرة التخلف ،والعمل عىل إحلاقها بركب التقدم البرشي الصواعد ً
إىل األمام.

إن التأخر ليس من طبيعة هذه األمة وال من لواام تدينها ،فقد كانت هذه األمة
هي األمة األوىل يف العامل كله ،قرابة ألف عوام ،وكانوت حضوارهتا هوي احلضوارة
الغالبة والتائدة ،وكان علامؤها يف كل فرع من العلوم هم قوادة العلوم والفكور يف
الدنيا القديمة.
ومن ذا الذي جيحد ما قدموه أمثوال ابون حيوان يف الكيميواء ،وابون احيوثم يف
الفيزياء ،واخلوارامي يف اجلرب ،والبوريوين يف الرياضويات ،والورااي وابون سوينا
والزهراوي وابن النفيس يف الطب ،وابن رشد يف الطب والفلتفة؟
ومن ينكر ما قدمه املتلمون للعامل بإقرار املنه االستقرائي التجريبي ،إقوراره
نظريا بنقد املنه الصووري
عمليا يف شتى العلوم الطبيعية والكونية ،والدفاع عنه ًّ
ًّ

القيايس ،الذي قام عىل أساس املنطق األرسطي؟(.)128

ومن هنا اقتبتت أوروبا من احلضارة اإلسالمية املونه التجريبويو وأستوت
عليها ضتها ،كام شوهد بوذل شوهود منصوفون مون أهلهوا ،أمثوال بريفولوت
وغوستاف لوبون ،وجورج سارطون.

علميا ،وانظر :كتاب« :مناه البحث عند مفكري
نقدا
( )128نقد اإلمام ابن تيمية منطق أرسطو ً
ًّ
اإلسالم ونشأة املنه العلمي يف العامل اإلسالمي» ،للدكتور عيل سامي النشار.
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فالتخلف  -إذن  -طارئ عىل األمة ،وعلة عارضة حا ،وليتت من طبيعتها وال
طبيعة دينها الذي جعل منها من قبل خري أموة أخرجوت للنواس ،وبوأهوا مكوان
األستاذية للبرشية كلها.
وحرام عىل األمة املتلمة أن تظل يف مؤخرة األموم يف جموال العلوم والعموران
والتكنولوجيا ،ومكا ا الطبيعي أن تقود هي القافلة!
وهذا ما شغل فكر الشيخ الغزايل ،وكوا قلبه بنار األسوى عوىل مصوري األموة
القائدة :أن تنتهي إىل هذا الوضع الذي صوارت إليوه اليووم :تتوتورد وال تنشوئ،
تتتهل وال تكاد تنت إال التوافه .حتى قوهتا اليومي ال تنت منه ما يكفيها ،برغم
خصوبة أراضيها ،وحتى سالحها الذي تذود به عن بيضتها ال تصنعه ،بل تشرتيه
طبعا!
من غريها برشوطه ً
عجز األمة عن توفري غذائها:
ألسباب شتى أخذت أمتنا ترتاجع أموام خصوومها ،وتورتنح حتوت رضبوات
موجعة .وظهر عجزها عن تبليغ رسالتها ،بعد عجزهوا عون العمول هبوا بداهوة،
وعجزها عن محاية نفتهاو أل ا مل تعد تصنع التال الذي حيميها.
وتبع ذل عجز أنكى وأخزا ،هو عجزها عن صنع رغيفها الذي تأكله.
يقول شيخنا« :وقد قرأت أنباء «ندوة الغذاء العر » التي انعقودت يف دمشوق،
واستوقف برصي عنوان كبري )%11( :من قمح رغيف اخلبز من األقطار العربيوة
متتورد! سنة (2111م) يتتورد العرب غذاء قيمته ( )121مليار دوالر» ...
يقول املحرر :لندخل يف التفاصيل .لقد وصولت تكلفوة املتوتوردات العربيوة
للمنتجات الغذائية سنة (1191م) إىل ( )22.5مليار ،أي أ ا تضاعفت أكثر من
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عاما.
اثنتي عرشة مرة خالل اثني عرش ً
أما الصادرات يف العام نفته فلم تتجاوا ( )3.5مليار دوالر ،أي أن العجوز يف
امليدان الغذائي وحده بلغ ( )11مليار دوالر ...
عاما بعد عام! فإن النتبة االكتفاء الذايت من احلبوب
ثم قال املحرر :إننا ننحدر ً
يف أوائل التبعينات كانت ( ،)%92ثم هبطوت يف ايوة هوذا العقود إىل (،)%61
وكانت نتبة االكتفاء الذايت يف التكر ( ،)%21ويف املنتجات احليوانية انخفضوت
النتبة من ( )%91إىل ( ،)%65حتى القطن الذي كان لدينا من أهم املحصووالت
الزراعية انخفضت نتبة االكتفاء الذايت فيه من ( )%221إىل (.»)%111
ثم قال ... « :والوطن العر يتتورد ( )%11مون صوادرات القموح العامليوة،
و( )%15من صادرات األرا العاملية ،و( )%21مون صوادرات األغنوام يف العوامل،
و( )%53من الصادرات العاملية لزيوت بوذرة القطون ،و( )%12مون ايوت عبواد
الشمس ،و( )%13من األلبان املجففة .»...
مل هذا االسترياد كله؟ ولامذا ال ينت العرب ما يتتهلكون؟ وما نتيجة اعتامدهم
عىل غريهم فيام يأكلون؟
النتيجة نفهمها من قول واير الزراعة األمريكي سونة (1115م) ملجلوة «ديور
شبيجل» األلامنية« :التلطة يف العامل ترتكز يف مووردين ال ثالوث حوام ،مهوا الونفط
أثورا يف
والغذاء ،وسلطة الغذاء أشد قوة! وحذا يصبح الغذاء أخطر مكانة وأعظم ً

تعاملنا مع ثلثي سكان األرض .» ...

ونضيف نحن أن الذين يملكون موارد الغذاء هم الذين حيمون مووارد الونفط
لضامن مصاحلهم .وقد أكد أكثر من متئول أمريكي أن الواليات املتحدة حريصة
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عند تقديم متاعداهتا للدول النامية عىل أن تكون مصحوبة برشط حتقوق املصوالح
األمريكية الثقافية والتياسية ...
نقول :وكذل املصالح الصهيونية والصليبية ،فإن خصوم «إّائيل» ال جيووا
أن حيصولوا عوىل دوالر واحود! وكووذل خصووم التبشوري االسوتعامري والغووزو
الفكري ،ليس من حق صاحب اليد التفىل أن يعورتض عوىل التوادة يف قليول أو
كثري ،إال أن يكون االعرتاض من باب التمثيل أو من قبيل االستهالك املحيل.
وحضاريا ليس حم أن يغالوا بعقائدهم ورشائعهم ،لويس
صناعيا
إن املتخلفني
ًّ
ًّ

حم أن حيتفظوا بمعامل شخصيتهم .جيب أن يفتحوا أبواهبم لكل ما هو أجنبي ،وأن
يتواروا خجاًل بكل ما هو قومي ووطني»(.)129
أسباب ختلف األمة:
صنف الشيخ الغزايل كتابًا يف «ّ تأخر العورب واملتولمني» ال أجوده أموامي
اآلن ،ولكني وجدت الشيخ يف كتاب آخر حتدث بإسوهاب عون «أسوباب ا يوار
أيضا وختلفها.
احلضارة اإلسالمية» ،وأحتب أ ا تصلح أسبابًا لتأخر األمة ً
حرص شيخنا اإلمام هذه األسرياب يف تسفة أساسية ،نت دث عنها إمجااًل فيام ييل:
 - 1سوء الفهم لإلسالم ،وتقديم ما حقوه التوأخري ،وتوأخري موا حقوه التقوديم،
وشيوع خرافات باسم الدين مثول قوراءة البخواري عنود األاموات ،ال اختواذ
األسباب وفق التنن ،كام حدث يف استقدام بعض املشايخ لقراءة البخواري يف
سفن األسطول الرتكي للربكة ،فعلق بعض الظرفواء فقوال :إن التوفن تتوري

( )129انظر« :الغزو الثقايف يمتد يف فراغنا» (ص.)151 - 129 :
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بالبخار ال بالبخاري! وقبل معركة التل الكبري أقام أمحد عرا باشا حفل ذكر،
كي ينرصه اهلل عىل اإلنجليز وكانت النتيجة أن ا زم بعود معركوة اسوتغرقت
ثلث التاعة!
 - 2وقوع اخللل الكبري يف الثقافة اإلسالمية ،التي هي الغذاء الفكوري والروحوي
لألمة ،والتي تصنع عقوحا وأذواقها وإراداهتا.
وهذا سنعرض له بتفصيل يف املبحث القادم.
 - 3جهل املتلمني بالدنيا :وهذا ناشئ عن اخوتالل الثقافوة .يقوول الشويخ :قود
استطاع ناس كثريون أن يعرفوا من دراسات األرض والتامء ما جعل أيودهيم
باطشة ،وأسلحتهم فاتكة ،فأين منزلة املتلمني مون هوؤالء؟ يقوول الشويخ:
عندما كنت أقرأ احجوم الفرنيس عىل مرص يف القورن الثالوث عرشو للهجورة،
طنينا يف دماغي لكثرة ما سوف مون دمائنوا دون جودوا .كوان
كنت أحس ً
الفرسان الشجعان يذوبون أمام املدافع احلديثوة ،والوذخائر اخلبيثوة .وكانوت
خربة الفرنتيني باحلياة وعلومها وكشووفها تتواعدهم عوىل التوغول بقودرة،
وترغم األحرار عىل الفرار أو املوت الرخيص! لامذا جهلنا احلياة وبحوثها عىل
أمورا بدهيية
هذا النحو؟ إن العلم الواسع بالدنيا ،والقدرة التامة عليها ،كانت ً
عند أسالفنا.

 - 2انتشار اجلربية يف العامل اإلسالمي :فاإلنتان متري ال عري ،واملرء ال حول له وال
طول ،وال قدرة وال إرادة .ومن أين له والقدر حيركه ذات اليمني وذات الشامل
برغمه؟

كريشة يف مهوب الوريح حوائرة ال تتتقر عوىل حوال مون القلوق
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فالغنى والفقر ،والتوعادة والشوقاء ،والنجوا والفشول :حظوو مقتوومة،
وأنصبة مكتوبة ،واملكتوب ما منه هروب! وبذل اهتوزت الشخصوية املتولمة،
وسيطر عليها لون من التتليم والتلبية.
وسبب ذل فيام يرا الشيخ :علم الكالم ،وعلم التصوف ،وبعوض مفرسوي
القرآن ،ورشا التنن .وانضم إىل ذل ضعف الصلة بني األسوباب واملتوببات،
وانتشار فكرة الكرامات وخوارق العادات ،حتى كادت تبطل التنن اإلحية التوي
أقام اهلل عليها هذا الكون.
 - 5تقاليد الرياء يف املجتمعات اإلسالمية :فقد كان التلف أسلم النواس فطورة،
وأصفاهم طبيعة .جعلوا اهلل ورضوانه غايتهم ،والرسول أسوهتم ،فيام يفعلون
ويرتكون.
أما متلمو العصور األخرية ،فقد استحدثوا يف حياهتم تقاليد كثرية ،تقوم عىل
التكلف والتزويق والتظاهر الزائف ،وتبتعد عن فطرة اإلسالم التمحة التهلة .لام
تأيمت حفصة بنت عمر مل ير األب غضاضة يف أن يفاتح صديقه أبا بكر يف الزواج
منها ،وكذل عثامن ،بحكم عاطفة األبوة.
واليوم وقبل اليوم جييء اخلُطاب للبنات فريفضهم اآلباء ،ال ليشوء إال حتكويم
تقاليد بالية ،يرفض فيها من يرىض دينوه وخلقوه .وتغلوق البيووت عوىل عووانس
كثريات بائتات يائتات! إن الربا رشك .وهذا الرشك سيطر عىل أعراف وعوادات
بعضوا .وجعلوت الرجول  -باسوم
بعضا ويتقي ً
جعلت املتلمني يرقب بعضهم ً
كرامته أو كرامة األّة التي ينحدر منها  -يعيش طول عمره وفق أوضاع وقيوود
من صنع االستعالء والتزمت.
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إن األمة املتلمة يف القرون األخرية مجعت الكثري من اجلاهليوات يف متوالكها
اخلاصووة والعامووة :يف نفقاهتووا ،يف صووداقاهتا ،يف أحزا ووا وأفراحهووا ،يف عالقاهتووا
عمليا ألحكام اإلسالم وحدوده ،وفطرته وسامحته.
تفتريا
بحكامها ،ومل تكن
ًّ
ً
 - 6وضع املرأة يف عصور الضعف :منعت املورأة مون الوتعلم بنواء عوىل حوديث
ٍ
جودا« :أال تورى رجوو وال يراهوا
مكذوب« :ال تفلمقهن الكتواب» وآخر واه ًّ
رجل».
بنواء عوىل مرويوات أخور ،ختوالف املتوواتر
وحرمت من الذهاب إىل املتوجد ً
والصحيح من التنن ،فأقفرت منهن بيوت اهلل ،وانقطعت من التوجيوه الوديني،
فال قرآن وال حديث وال فقه  ...وبذل أصبحت املرأة املتولمة دون غريهوا مون
نتاء العامل أقل ارتبا ًطا بالدين ،واتصااًل باملجتمع .فاضطرب حبل الرتبية يف العوامل
شديدا.
اإلسالمي اضطرابًا
ً
 - 1ذبول األدب العر  :فعندما ضعف املتلمون أصاب ملكاهتم األدبية ضومور
شائن ،فانحط الشوعر والنثور .وقول األدبواء املصوورون ،كوام قول املؤلفوون
واملفكرون.
ونظرة إىل األدب ورجاله منذ القرن التادس علنوا نشوعر هبوذه احلقيقوة ...
انكامشا يثري االشمئزاا.
ونثرا
ً
شعرا ً
وانكمش األدب ً
 - 9سياسة الامل يف املجتمع :فقد اضطربت سياسة الامل ،وساء تداوحا يف املجتمع
اإلسالمي ،ونشأ عن ذل فقر مدقع ،وترف مفتد .ورغم أن اإلسالم هو أول
من سري اجليوش ألخذ حقوق الفقوراء مون األغنيواء البواخلني ،فوإن أغلوب
احلكام مل هيتم هبذا اجلانب ،وتعرضت مجاهري الفقراء لضيم كبري .كام انترشت
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وخصوصا بني الكبار  -بورغم لعون النبوي صصص للورايش واملرتيشو.
الرشوة -
ً
وانترشت البطالة الرصحية واملقنعة ،وامتأل العامل اإلسالمي بالطاعمني الكاسني
من فضول أموال ،ال يدرا كيف نبتت أصوحا .وقد حتدثنا عن هوذا املوضووع
يف مبحث خاص.
 - 1الفتوواد التوويايس :ففووي احلووديث« :إذا وسوود األموور إىل غووري أهلووه فووانتظر

الساعة»( ،)130وما وسد األمر إىل أهله ،وما حاول الذين وسد إليهم األمور أن
وأدبيا بالعيش يف نطاقه املحدود.
ماديا
يرتفعوا إىل متتواه ،وال قعنوا ًّ
ًّ
أمهلت الشورا يف احلكم ،مع أن اإلسالم قرر أن املجتمع يقوم عىل التناصوح،
والتوايص باحلق ،واألمر باملعروف ،والنهوي عون املنكور ،والتعواون عوىل اخلوري،
ورفض اإلعجاب بالرأي ،واالفتيات عىل اجلامعة .كام بدا العجوز اإلداري للدولوة
فاضحا .وفقدت األجهزة املتئولة عن الودعوة يف الوداخل واخلوارج ،فلوم
عجزا
ً
ً
حيدث أن انعقد مؤمتر يبحث عن أسباب سقوط القدس ،أو بغوداد أو األنودلس،
ويأخذ العربة منها للمتتقبل .ومع الغفلة عاشت  -داخول الكيوان اإلسوالمي -
فرق دينية أبطنت اخليانة واملروق ،وظلت تنتظر الفرصة لرضب اإلسالم وطعون
أمته يف ظهرها  ...وقد حتركت هذه يف احف االستعامر وكانت له عونًا عىل األموة
الغافلة(.)131

( )130احلديث رواه البخاري يف «العلم» ( )51عون أ هريورة ،ويف «الرقواق» ( )6216عون أ
أيضا.
هريرة ً
( )131انظر« :الدعوة اإلسالمية» (ص.)12 - 65 :
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طريق األمة للخروج من التخلف:
ظلما نوزل هبوم،
يرا شيخنا أن طرد املتلمني من أماكن القيادة العاملية مل يكن ً
بل كان العدل اإلحي مع قوم نتوا رسالتهم ،وحطوا مكانتها ،وشابوا معد ا بركام
َى َ
ِكَ ب َمكا قَ ُ
كد َمت
هائل من األهواء واألوهام يف جمايل العلم والعمل عىل سواء{ :ذل
ِ
َ
َ
ُ
ٱَّلل لَي َس ب َظ ُ ىم يل ِل َعبي ِد َ 28ر َ
ِيكم َوأ َ ُن ُ َ
كدأب َءا ف ِر َعكو َن َو ُٱَّل َ
ِيكن مِكن قكبل ِ ِم}
د
ي
أ
ِ ِ
ِ
ِ

[األنفال.]52 ،51 :

نياما! لقد انتهزوا الفرصة ،وبلغوا ما بلغوا!! وأحب أن
ومل يكن أعداء اإلسالم ً
أحدد األوضاع التليمة لعالقتنا بديننا ،كام أحوب أن أحودد األوضواع التوليمة
لعالقتنا بدنيا الناس ...
إن أويل األلباب يرفضون أن تكون العودة إىل اإلسالم عودة إىل األيام العجاف
من تارخيه ،ويرفضون أن تكون هذه العودة امتدا ًدا لتعصب يف فقه الفروع ،ينرصو
مذهبًا عىل مذهب أو قواًل عىل قول ،مع اهل اآلثار االجتامعية حذا التجميد.
إن اإلسالم دين مضوبوط األصوول حمكوم الرشوائع ،وال نقبول أن يعبوث بوه
املعلولون ووعا التالطني ،هواة االستبداد التيايس.
أما صلتنا بالدنيا فيجب أن تتتع دائرهتا إىل أبعد احلدود ،وأن جور أخطاءنوا
إىل صواب غرينا ،وأال نتوتحي مون الوتعلم واالقتبواس ،وأن نحوث اخلطوى إىل
األحتن حيث كان يف رشق أو غرب ...
ويف ميوودان الوسووائل املرنووة لألهووداف الثابتووة أرا أن خدمووة مبوودأ الشووورا
بالوسائل الغربية أفضل من خدمته بالوسائل العربية ...
أما يف ميادين الزراعة والصناعة فوإن ختلفنوا البوادي يفورض علينوا أن نكوون

الشيخ الغزايل كما عرفته

315

تالمذة ،وأن نطلب هذه العلوم من الغرب أو الرشق عىل سواء ...
وحممد عيل باشا  -رأس األّة الاملكة التابقة  -مل خيطئ حني أرسل البعووث
إىل أوروبا لنقل تفوقها الصناعي والعلمي ،وإنام أخطأ أفحش اخلطأ حوني جعول
ذل خلدمة أطامعه يف إقامة دولة علوية ،يمل فيها مرص هو وأّته من بعده .كام
أخطأ حني اهل اإلسالم ،ورنا ببرصه إىل فرنتا ينقل منها الترشيع والتقاليد ...
وخطيئة حممد عيل باشا تبعه فيها اعامء معوارصون يودعون التقدميوة ،وأدبواء
صحافيون من أمثال طه حتني ،ورؤساء ثورات عتكرية ظاهرها التحرر ،وباطنها
التبعية الكافرة للغرب الصليبي أو الرشق الشيوعي ...
من قال :إن تصحيح أخطائنا املدنية يتطلوب تورك اإلسوالم؟ إن هوذا منطوق
العاملني ملصلحة إحدا اجلبهتني الكبريتني ،وليس منطق العواملني ألموتهم بوأي
حال ...
نحن نرفض استرياد اإلحلاد والتحلل باسم استرياد العلم واملدنيوة! موا عالقوة
هذا بذل ؟
جهدنا يتواع عىل جبهتني متوواايتني :إحودامها تقووم عوىل تصوحيح الووعي
الديني .واألخرا تنعشنا من اإلغامءة الطويلة التي غبنا فيها عن الودنيا ،فبقينوا يف
موضعنا وغزا غرينا الكواكب ...
وأعرف أن الغزو الثقايف سوف حياول عادعتنا عن عقائدنا ورشائعنا ،وربام ظن
أنه يبيعنا تقدمه الصناعي باستالب تراثنا كله ،وحتويل املتلمني إىل شعوب باحثة
عن الطعام واجلنس ،ااهدة يف الوحي الذي رشفها اهلل به ودون هذا املوت!
وقد وضع األستاذ خلدون محادة أربعة رشوط لالستفادة من احلضارة الغربية،
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ختم هبا حمارضته التي أرشنا إليها ،ونرا إثباهتا هنا:
 - 1جيب أن يتم االقتباس بشكل إرادي واعٍ ،وعن طريوق االنتقواء لوام يالئمنوا،
فنأخذ ما نراه أوفق لنا وندع غريه ،ونضع ما نقتبته يف مكانوه الصوحيح مون
حياتنا.
 - 2ولنعلم أن االقتباس يتم ملصولحة املقتوبس ال لرتسويخ قودم املقتوبس عنوه،
ومتكينه من أعناقنا ،كام يأمل االستعامر الثقايف.
 - 3أن يقع ذل عىل جرعات مرتاخية ،ونظام رتيب ييرس النفع ويمنع األاموات
احلضارية ،واالختناقات االجتامعية ،وعقد النقص التي قد تعرتي املقتبتني.
 - 2وال بأس بني احلني واحلني أن نراجع ما نقلنا وموا أفودنا ،وأن نحتوب مودا
الربح واخلتارة يف هذا التالقي احلضاري ،وذل عوىل ضووء موا نقودس مون
كتاب ربنا وسنة نبينا.
لقد سبقتنا اليابان إىل هذا اللون من االقتباس ونجحت ،واستطاع الشيوعيون
أن يتتفيدوا من العلم الغر  ،مع بقوائهم أعوداء للرأسواملية الغربيوة ،واسوتطاع
األوروبيون يف العصور الوسطى أن يأخذوا العلم عن آبائنوا ،فأخوذوا كول يشء،
ونقلوا إىل بالدهم مكتبات مألا بنفائتنا ،وأحتنوا االنتقال إىل عرص اإلحياء ثوم
استداروا إلينا ليتتعبدونا!
ونحن جيب أن ندفع رضيبة تكاسلنا ،وما يفكر يف االنتحار األد إال أمحق.
والناس تقتم طالب اإلصال يف عرصنا إىل قتمني :املحافظني عوىل القوديم،
واملتطلعني إىل اجلديد  -وهذه قتمة ساذجة  -وقبل أن نعرتف هبا نريود أن نتوأل
املحافظني :ما الذي حتتفظون به؟ ما كل قديم يتتحق البقاء! ونتأل املتطلعوني إىل
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اجلديد :ما الذي تريدون اقتباسه أو نقله؟ فام كل جديد يتتحق االحرتام!
إن والء املتلم ليشء واحد ،هو الوحي األعىل! أما موا ألقواه الشويطان يف هوذا

ََ َ ُ
نسكخ
الوحي فهو دبر آذاننا وحتت أقدامنا ،وسيتحقق فيه الوعد اإلحوي ...{ :في
ُ ُ
ُ
ُُ َ
ٱَّلل َء َايىتِهِۦ َو ُ ُ
ك ُم ُ ُ
ِيم َحك ٞ
ٱَّلل َعل ٌ
ِيم} [احل  ،]52 :وكذل
ٱَّلل ما يُل َِق ٱلشي َطى ُن ث ُم ي ِ
ۗ

ما استحدثه فالسفة املذاهب احلديثة واامحوا به اإلسالم يف دياره ،منتهوزين غفلوة
أهله ،ومجود فقهائه ،وايغ ساسته .إن هذا كله ال قيمة له ،وال يرصفنا عون كتواب
ربنا وسنة نبينا(.)132

***

( )132انظر :كتاب« :الغزو الثقايف يمتد يف فراغنا» (ص.)161 - 156 :
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 - 8تنقية الثقافة اإلسالمية والرتاث اإلسالمي
كان من جوانب اإلصال التي عنى هبوا الشويخ الغوزايل .موا يتعلوق بثقافتنوا
التقليدية ،وتراثنا العلمي املوروث .وقد درسه دراسة الفاحص الناقود ،ال دراسوة
املقلد املتلقي.
ومن ثم وجه نقده  -الذي ال خيلو من حدة  -إىل تل الثقافة ،وذلو الورتاث،
وبني مواضع اخللل ،ونقاط الضعف ،وذل يف أكثر من كتاب له .ثم أفورد لوذل
كتابًا متتقاًّل نرشه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن ،وهو كتابوه« :تراثنوا
بني الرشع والعقل».
ينبه الشيخ الغزايل إىل أن الطريقة التي يواجه هبا املتلمون احليواة حتتووي عوىل
أغالط كثرية.
علما ،وإما إىل علمهم
ومرد ذل إمام إىل جهلهم بأمور كان جيب أن حييطوا هبا ً
بأمور عىل غري وجهها الصحيح.
ويف رأيه أن الثقافوة التقليديوة  -وهوي التوي تصونع عقيودة األموة ومزاجهوا
وشخصيتها ووجهتها  -متئولة عن ذل القصور التائد.
أل ا تنقص عنارص ال بد منها لتكوين الغذاء العقيل املطلوب للجامهري.
وأل ا  -خالل القرون الطوال  -تضومنت مجلوة مون التصوورات واألحكوام
املعيبة.
وألن ما هبا من حقائق ما اال يعرض العرض املنفر أو يفرس التفتري الناقص.
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وذلكم هو الرس األول يف ختلف العامل اإلسالمي خالل األعصار األخرية ختل ًفوا
جعل األوروبيني  -منذ عرص اإلحياء  -ينفردون تقريبًا بقيادة القارات اخلمس.
ومن التخف أن نجعل التصوف املنديل الذي نمتح به أوضارنا ،فوإن فتواد
التصوف جزء من الفتاد الذي حلق مجلوة العلووم الدينيوة ،ويف مقودمتها الفقوه،
والكالم ،والتفتري ،واحلديث.
وانحطاط التعليم الديني يف هذه املجاالت هو املتئول عن تكوين أجيال ضيقة
األفق بينة القصور ،ال تتقدم هبا دنيا ،وال ينترص هبا دين.
حممدا
لقد كان من إعزاا اهلل لرسالته اخلامتة أن خلد كتاهبا وعصمه ،كام استبقى ً
ثانيا للدين بعد قرآنه الكريم.
األسوة الفريدة للكامل اإلنتاين ،فجعل سنته
ً
مصدرا ً
والتنة يمكن ديد الورتاث الوديني كلوه ،وخلوق ثقافوة
وعن طريق الكتاب
َّ
إسالمية سليمة كاملة ال عوج فيها وال شطط.
ولتت أعيب أسالفنا أو أنتقص جهادهم ،فمن هؤالء األسالف تلقينوا فنونًوا
من املعرفة املرشفة والرتبية الصاحلة.
وإنووام نلفووت األنظووار إىل أن القوورون األوىل لإلسووالم مليئووة بوواخلري والووذكاء
والنشاط ،وأن شكوانا تنصب يف مجلتها عوىل عصوور اجلموود والكتول العقويل،
والتام للبدع واخلرافات بالتعشيش يف أرجاء املجتمع وكأ ا دين قويم ورصاط
متتقيم(!)133

( )133انظر« :ركائز اإليامن» (ص.)192 ،193 :
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مالحظات مهمة على ثقافتنا:
يرا الشيخ أن ثقافتنا يف طورها القائم حتمل أخال ًطا ال حرصو حوا مون أفكوار
ومذاهب تفتقر إىل التمحيص ،وتفرض علينا أن نميز بني اخلبيث والطيب.
وهناك مالحظات صادقة عىل هذه الثقافة يويص الشيخ بوجوب وعيهاو أل وا
وراء املد واجلذر الذي تعرض له تارخينا الطويل .وهو يوجز هذه املالحظوات فويام
ييل:
التقعر فيما وراء املادة:
 - 1التقعر يف دراسة ما وراء الامدة مرض أصاب املتلمني ،ولوا متريهتم العلمية
شائنا .واملعروف أن اآليات املحكموة هوي أم الكتواب ومنواط التكواليف
ًّليا ً
االعتقادية والعلمية ،وأنه بحتب املتلمني يف عوامل اخللوق والتولوك ،وعوامل

العقيدة والعبادة ،وعوامل القضواء والترشويع ،أن يعتمودوا عوىل هوذه اآليوات
املحكمة وحدها  ...أما ما تشابه يف احلديث عون ذات اهلل وصوفاته فوال جموال
للعقل يف بحثه ...
إن العقل البرشي أعجز من أن يفقه حقيقة الرو بني جنبيه ،بل أعجز مون أن
يفقه حتول األغذية يف جتده إىل طاقة وخاليا.
فكيف يريد أن يعرف كنه األلوهية ،واتصال الذات بالصفات؟
بحارا مغرقة يف هذه البحوث العقيمة كوان
لكن املتلمني  -لألسف  -خاضوا ً

حا أثر وخيم يف تعجيز العقل اإلسالمي عن البحوث الامدية وإحتان اإلفادة منها.
وهذا اال اه الشارد عصيان هلل الذي أمر بالنظر يف الكون ،وبنوى عوىل هوذا النظور
التديد حتن اإليامن ومجيل املنفعة.
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التنطع فيما يسره اهلل:
 - 2اإلسالم دين عمل يؤثر الواقع عىل اخليال ،ويؤثر احلقيقة عوىل الظون ،ويوؤثر
احلركة الامضوية يف مرضواة اهلل عوىل اللغوو والشقشوقة وافورتاض الفوروض
وتشقيق الكالم ،وهل نجح سلف األمة إال هبذا املنه ؟
بيد أننا وجدنا الدراسة الدينية متيل إىل الرشوو النظريوة املطولوة دون سوبب
واضح.
والذي أحته أن دراسة الطهارات والصلوات ال حتتاج إىل هذه التآليف املتهبة
جزءا من أعامر املتلمني  ...ومثار
واألوقات املتطاولة ،ومع ذل فقد أصبح ذل
ً
افرتاق واسع بني الدمهاء ،بل بني نفر من املنتتبني إىل العلوم الدينية.
ومل يكتف البعض هبذا الطول املفتعل ،فأضاف إىل أعامل احل أدعية يف أشواط
الطواف وأشواط التعي ال أصل حا ،حتى يزيد املراسم وعورة وهتيبًا ...
وقد تأدت هذه املزايدات إىل إضعاف عالقة املتلمني باحلياة ،وكانوت مشوغلة
حم عن إنتاج أهم وأجدا.
 - 3هناك فارق مؤكد بني درجة التخصص ودرجة التثقيف العوامو فاملتخصوص
يلم بمعارف شتى يف فنه ،ويعيبه أن جيهل ناحية ما يف ميدانه  ...أما أصوحاب
الثقافة العامة فيكفيهم ما حيتاجون إليه يف بيئاهتم وأحواحم ،وال معنى حلشوو
أذها م بام ال أثر له يف معايشهم ...
أناسا من العوام تبلبلت أفكارهم إثر أحاديث نبويوة درسوت حوم،
وقد رأيت ً
وهي أحاديث صحيحة التند ،ولكن ليس من احلكمة أن يعرفهوا العووام ،فهوي
قوموا بحوديث مل تبلغوه
فوق طاقتهم الذهنية ،وقد جاء يف األثر« :إن ما حدثت ً
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عقوحم إال كان لبعضهم فتنة»(.)134
نبيوا رضب ملو
ومع ذل فإن قرويني ً
وبدوا أو مهاًل من اخللق ،يذكر حم أن ًّ

املوت ففقأ عينه ،وأن آدم ح موسى يف القدر فغلبه ،وأن موسى راجوع نبينوا يف
مختا ،وأن اجلبار ليلة اإلّاء هو الذي دنا فتودىل
الصلوات اخلمتني حتى جعلها ً
 ...إلخ.
لامذا ُتشغل أذهان اجلامهري هبذه األمور؟ ولامذا ال خيتار حم من التنن ما يصحح
وجهتهم يف احلياة؟ لقد توارث العوام أن سامع هذا الكالم عبادة ،وأورثهم ذلو
شي ًئا من اخلدر واالسرتخاء غري قليل ...
توجيه الضعاف للتعليم الديين:
 - 2ألف املتلمون أن حيف القرآن لألطفال ،وألفووا أن يوجوه للتعلويم الوديني
الضعاف والفقراء ذوو العاهات  ...ويف بعض األقطار اإلسالمية يكاد العلوم
الديني يكون نصيب املطرودين من ميادين التعليم التي يشرتط فيهوا التفووق
والتربيز أو حتن املظهر وقوة العصبية ...
وهذا املتل يزري بمعنى التدين ،ويضعف أهل الدين عن اقتياد احلياة بقوة،
وقد يعجزهم عن مقاومة اجلبارين واخلطائني ...
وعىل ضوء التجارب الكثرية ،ينبغي وضع سياسة أخرا للتعليم الديني ...
ولنذكر أن الفجوة عمقت بني العلم واحلكم يف تارخينا ،وأن عد ًدا مون األئموة
راسخا.
واألشياخ أدا واجبه شاعًا
ً

( )134هو من كالم ابن متعود ررر.
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ولكن عد ًدا آخر  -ربام كان أكورب  -آثور االنوزواء ،وارتىضو يف تغيوري املنكور
أضعف مراتب اإليامن.
موداهنا فأكول مون
وهناك فريق آخر ربام كان أكرب وأكرب ،مشى وراء التاسوة
ً
حلوائهم وسكت عن أهوائهم!
وإذا فتد العلامء واحلكام أخذت األمم طريقها إىل القاع!
موقف املسلمني من الدنيا:
 - 5الذي أبدع هذا العامل الكبري يعرف أنه أبدع شي ًئا يبهر ويعجب ،وعندما يلفت
النظر إىل أّار مجاله ،ووثاقة بنائه ،فهو يرجعنا إىل الشعور بعظمته ،ويثوري يف
أنفتنا اخلضوع واإلعزاا لقدرته وحكمته !!...
جديرا باملتلمني أن يفكروا يف الكون ،وينتهزوا فرصة حيواهتم عوىل
ولقد كان
ً

األرض ليعرفوا عظمة رب العاملني ،بدراسة خواص الامدة والقوانني التوارية بوني
شتى العنارص ...
إن اهلل ال يعرف بدراسة ذاته فهوذا متوتحيل ،وإنوام يعورف بدراسوة ملكوتوه
الضخم ،واستجالء اآليات الدالة عليه هنوا وهنواك ،ال بأسولوب شوعري هوائم،
ولكن بأسلوب علمي صارم ...
وذل هو منه القرآن الكوريم .وقود ولودت املالحظوة والتجربوة يف البيئوة
اإلسالمية ،وكان يمكن أن ترتعرع وتؤيت ثامرها إىل آخر مدا لوال االنحراف الذي
أصاب العقل اإلسالمي بالتقعر فيام وراء الامدة ،ولووال انطوالق بعوض املخوربني
يرصفون الناس عن الدنيا ،ويضعون عىل حواسهم حجبًا ،فال يدركون مون قوهتوا

وال من مجاحا شي ًئا ...
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ويتتحيل مع اجلهل باحلياة وقوانينها أن يقوا اإليامن ويتتوي عىل الطريق.
إن العلم باحلياة الدنيا وارتفاقها واالستمكان منها معوان إنتوانية عاموة فطور
الناس عليها ،وال يعد التنبيه إليها مثار دهشة ،بول الدهشوة أن يتقلوب النواس يف
جنبات األرض دون قدرة عىل إثارهتا ...
وكام ينتفع الناس باحلياة الدنيا لذواهتم ،ينتفعون هبا يف دعم أفكوارهم وتأييود
()135

مبادئهم وقيمهم ،فالكف العزالء ختذل احلق ،والتوال التافوه جيور احزيموة
!!...
ضعف التعليم األصلي:

 - 6إن التعليم األصيل يف صدر اإلسالم  -ومل يكن ثم غريه  -لبى حاجات األموة
الرتبوية والترشيعية واألدبية ،وقدر قدرة تاموة عوىل تكووين أجيوال ناضوجة،
عامليا  -أمة تعطي أكثر مموا تأخوذ ،بول جعلهوا تودفع وال
وجعل املتلمني ًّ -
تندفع ،وتعزو وال تغزا .نعم كان املتلمون باادهارهم العلمي األموة األوىل

يف العامل !...
ثم حدثت بعد ذل أمور ليس هنا مكان متابعتها ،فلنقفز قفزة واسوعة لنورا
هذا التعليم من نصف قرن فقط.
قصور يف دراسة التاريخ:
 - 1وسأجعل نفيس ومراحل دراستي منطلق التعليق الذي ال بد منه!
حتونا ،إن
يف الصف الثاين من املرحلة االبتدائية درسنا تاريخ الدولة العثامنية.
ً
( )135انظر« :الدعوة اإلسالمية تتتقبل قر ا اخلامس عرش» (ص.)15 - 11 :
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دراسة أي شعب إسالمي أمر واجب ،فاملتولمون أموة واحودة .غوري أين أمتموت
عاموا ،دون أن أدرس حرفًوا عون
دراستي األاهرية التي اسوتغرقت مختوة عرشو ً
املتلمني يف جنوب رشقي آسيا وجنو آسيا نفتها ،وشاميل إفريقيوا وغربيهوا يف
العرص احلديث!
مل نعرف حرفًا عن االستعامر احولندي جلزر إندونيتيا وال اإلسباين جلزر سوولو
ومندناو وسائر اجلوزر التوي سوميت بعود «الفلبوني» .مل نعورف كيوف اسوتعمر
الفرنتيون احند الصينية ،وال ما حدث للمتلمني يف فطاين واملاليو وسنغافورة ...
إلخ.
وما يقال عن هؤالء يقال مثله عن جهلنا املطبق بمتلمي الرتكتوتان الصوينية
والروسية وبقية الشعوب اإلسالمية التي ابتلعها التنني الرويس.
أما القارة التوداء ،واإلسالم هو الدين األول يف أقطارها ،فالوضع أدهى وأمر،
وقد أنشئنت فيها اآلن مختون دولة واع املتلمون عليها بخطة بالغة اخلبث كوي
يذوبوا عىل عجل أو عىل مكث! املهم أن يذوبوا عىل مر األيام.
لقد تبوني يل أن دراسوتنا للتواريخ اإلسوالمي ضوحلة ،وأن دراسوتنا للتواريخ
اإلنتاين فوق الصفر بقليل.
كيف هذا؟ إن رسالة حممد صصص للقارات كلها ،فكيف نجهل هذه القوارات وال
نعرف ما يعمرها من أجناس ومذاهب وفلتفات؟ ولامذا نلوك بألتنتنا أن رسالتنا
عاملية ،دون أي سعي لالتصال هبذا العامل الرحب؟ ولوامذا انتظرنوا حتوى اكتشوف
غرينا األمريكتني وأسرتاليا ووضع عليها طابعه الوامدي واألد  ،ثوم جواء يطورق
أبوابنا وهو جيرر أذياله خيالء واستعالء ليعلمنا ما مل نكن نعلم؟
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إن القرآن الكريم جيعل التياحة من خالل الفضل ،وجيعل دراسة التاريخ كلوه
من مكونات العقل!
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احلق أن املرشفني عىل التعليم األصيل من أمد طويل فرطوا يف حقووق األخووة
اإلسالمية حني فرطوا يف دراسة األجناس التوي اعتنقوت اإلسوالم ،وعمووا عون
قضاياها املصريية ،ونتوها عىل هذا النحو الشائن.
وأساءوا إىل عاملية الرسوالة املحمديوة حوني انطوووا عوىل أنفتوهم وانشوغلوا
بمشكالهتم ،تافهة كانت أو جليلة ،فكان عقباهم هذا البالء الذي نوزل هبوم مون
كالب األرض وذئاهبا.
وقفت  -وأنا أاور البحرين  -أمام بقايوا قلعوة برتغاليوة ال توزال جاثموة عوىل
أرضنا ،وغصت يف أعامقي أنبش معلومايت التارخيية ،متى وصل القراصنة هنا؟ ومل
أستطع اإلجابة! وسكت وأنا حمزون.
قصور يف معرفة الفقه والتشريع:
 - 9وألترك تقصرينا يف دراسة التاريخ اإلسالمي ،وتقصرينا يف اإللامم بمعامل تاريخ
قديما وحدي ًثا ،وألنتقل إىل موضوع آخر.
اإلنتانية ً
إن الترشيع اإلسالمي أنفس مواريثنا احلضارية.
والقانون الروماين إذا قيس بفقهنا الرحب كان كالكوم التافوه إىل جووار جبول
أشم.
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وعلم أصول الفقه هو  -كام قال الشيخ مصطفى عبد الورااق  -آيوة العبقريوة
العربية ،وهو أدل عىل فكرنا وأصوالة بحثنوا مون الفلتوفة اإلسوالمية ألنوه نتواج
إسالمي خالص رائع.
امدا حيفل باألقوال
أثريا ه ً
غري أن علم األصول يف دراساتنا األخرية أمتى ً
علما ًّ
واملناقشات احلرفية ،وال صلة له بترشيع خاص أو عام .وقد جدد الشاطبي منهجه
يف املوافقات ،كام أن لبعض املذاهب الفقهية قواعد أصولية جديرة باحلفاوة! ولكن
ذل كله مهجور يف دراستنا.
والامدة العلمية ال تعدو التلخيص أو التمطيط ،واالطالع النظري عىل علفات
الامضني.
قديما وحكم العالقات الدوليوة كوام حكوم
أما الفقه اإلسالمي الذي استبحر ً
الروابط العائلية ،فهو حييا اآلن عىل هامش املجتمع اإلسالمي ،ريثام يتم رميه بعود
حني يف سالل املهمالت.
فقه ال يتتفتى يف الشئون العاملية أو الدستورية أو الدوليوة ،وقود يتومع قولوه
أحيانًا يف بعض الشئون ،أو ال يتمع.
ورجال التعليم األصيل متئولون عن هذا املصري الكا  ،فنحن نودرس الفقوه
عىل نحو عقيم أو قليل اجلدوا ،وأذكر أين يف احلادية عرشوة مون عموري بودأت
أدرس فقه العبادات عىل املذهب احلنفي وكان امالئي اآلخورون يدرسوونه عوىل
مذاهب أخرا.
ويف ظني أن الفقه املذهبي نوع من التخصص العلميو التخصص املبكر الذي
ال معنى له.
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ووددت لو تعلمنا العبادات من خالصات سهلة من الكتاب والتنة ،ثوم بعود
فرتة نتواع عىل الفقه املذهبي ،وال بأس يف أن يدرس الطالوب أكثور مون موذهب
فقهي إذا كان سيتجه إىل هذا امليدان .وجيب أن تدرس املذاهب عىل أ ا وجهوات
نظر متتاوية القيمة ،وأن تناقش األدلة وتوان اال اهات بحيواد علموي وصودر
مفتو  ،ال مكان فيه للخصومة واجلفاء وتفريق األمة.
وأرا أن يوضع حد للتقطع القائم بني آراء الفقهاء الكبار ،وأن يدرس األاهر
ابن تيمية ،وابن حزم وغريمها إىل جانب األئمة األربعة .إننوا نواجوه طوفا ًنوا مون
األفكار واملوااين الشائعة للحقوق واملصالح وال متاذ ملقابلة هذا الطوفان بفكور
إسالمي واحد ،بل جيب أن يقابل بجميع املدارس الفقهية عندنا.
ثم إن اخللود لكتاب اهلل وسنة رسوله ال الجتهاد برش ،ويعني هوذا أال نتحورج
من وان االجتهادات القديمة وأن ننفض يدنا من بعضها إذا بدا أال جمال لبقائه.
واحدا ،لام رأا أن اجتهاد عمر يف إمضائه
عد الطالق الثالث
ً
أال ترا ابن تيمية َّ
ثالثًا أدا إىل نتائ سيئة؟ لقد عاد به إىل األصل عىل عهد النبي صصص وعهد أ بكور
...
وهناك اجتهادات كثرية ينبغي أن يتوفر الراسخون يف العلم عىل وا ا ،وإعادة
تقويمها ،حتى ال جييء امرؤ خيدم االستبداد التيايس بدعوا أن الشوورا ال تلوزم
حاكما  ...مثاًل! والقضايا االجتهادية كثرية ،وقد نتتبدل اجتها ًدا باجتهاد ،أو نأيت
ً
بجديد حتتاج إليه األمة وتقره النصوص والقواعد.
وأحتب أن فقه العبادات سوف يبقى عىل حاله ،أما الفقه اإلداري والدستوري
والدويل فإن تياراته الراكدة جيب أن تتحرك ،وأرا لفي ًفا من املتئولني عن التعلويم
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األصيل كانوا  -باسرتاخائهم وتقاعتهم  -سببًا يف ا زام الرشيعة وهجوم قووانني

دخيلة عىل دار اإلسالم ،أي أننا أارينا بأفضل مواريثنا ،ومكنا لترشيعات وضوعية

معيبة أن تتتلل وحتتل أرجاء املجتمع ،مع الغنى التام عنها.
قصر الباع يف العلوم الكونية واإلنسانية:
 - 1ومن ذل  :القصور يف علوم الكون اإلنتانية .يقول الشيخ:
«وأعود إىل ذكريات تعليمنا الثوانوي ،كانوت الشوهادة الثانويوة قتومنيو أواًل
مفروضا يف القتم األول أن ننال من علوم الكون واحلياة والرياضة ما
وثانيا ،وكان
ً
ً
يناله امالؤنا من طالب التعليم املدين ،ال نقل عنهم إال معرفة اللغات.

كثريا مون
ثم شكا بعض قصار الباع من هذا الوضع ،فإذا جلنة تتكون لتحذف ً

علوم األحياء والرياضة والطبيعة والكيمياء بحجوة ضوعف الطوالب يف العلووم
األصلية! واحلجة مفتعلة! وقد نشأ عن هذا احلوذف ختورج علوامء ال يودرون مون
العلوم املهمة إال فتا ًتا خفيف الوان.
وأحب أن أنبه إىل أن كل قصوور يف العلووم املدنيوة ال يزيود داريس الودين إال
خبااًل .إن اإلسالم دين ال ترسخ قواعده وال تنض معارفه إال يف جو علمي واسع
اآلفاق ،وال أدري كيف يفهم عظمة القرآن الكريم رجل مل يدرس علووم األرض
والتامء وما بينهام ...
إنني شعرت بخجل حني استبعد عامل ديني الوصول إىل القمر ،وقال يف التعليق
عىل ما أذيع :إنه خرب آحاد! وشعرت بخجل أشد عندما ألف بعض املنتووبني إىل
العلم الديني  -بل الباراين فيه  -كتابًا ينكر فيه دوران األرض حول نفتها وحول
الشمس وساق آيات من الكتاب مل يفهمها ليدعم رأيه.
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إن عقيدة التوحيد تضار حني يعرضها أولئ القوارصون! وهوم معوذورونو
أل م مل يعرفوا من العلوم الكونية شيئًا ،وجل ما حيفظون مرويات تتضمن الغوث
والتمني ،وتعرقل سري الدعوة ،بل تلقي ظلامت عىل الفكر الديني كله.
والواقع أن تكوين العقل الديني ال يتم إذا كان يف عزلة عن االستبحار العلموي
احلديث ،وأهل الذكر ال تتتقيم حم فتووا إذا كانوت معورفتهم باحليواة ال تعودو
األبجديات القديمة.
وأرا رضورة تنظيم حمارضات فلكية وطبية وجغرافية وجيولوجية وفيزيائوة
وكيميائية  ...إلخ عىل املشتغلني بالعلم الديني حتى بعد خترجهم ،فإن التخلف يف
هذا املضامر مصيبة.
ونالح أن هناك وحشة بإااء عدد مون العلووم اإلنتوانية مثول علوم الونفس
والرتبية واألخالق واالجتامع  ...إلخ.
والواجب أن تدرس هذه العلوم ،وأن توضع يف إطار إسالمي صلب.
غربلة الرتاث الصويف:
وعندي أننا لو غربلنا الرتاث الصويف ،وقدرنا جهود ابن القويم وابون اجلوواي
والغزايل وابن عطاء التكندري وغريهم ،ألمكننا أن نخرج بحصيلة رفيعة القودر
يف جمال اخللق والرتبية والتلوك ،وألمكننا أن نصوذ نصف العلووم اإلنتوانية يف
قالب إسالمي مجيل ونافع.
علما ،وتركوه للجامهري تتبع فيوه
لقد رفض كثري من املوجهني اعتبار التصوف ً
آثار شيوخ ال حيتنون الرتبية والقيادة ،بيد أن هؤالء القوارصين كوانوا أقودر عوىل
اقتياد العامة من فقهاء جافني مكروهني فقدوا صفاء النفس وسامحتها وطيبتها.
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فإىل متى يبقى هذا املوقف الرافض؟ وماذا كتبنا منه؟
كتبنا أن الدين عند العوام وأشباههم مجلة من األحكوام اجلزئيوة ،واملعوارف
املبتورة ،ومن ورائها طباع مل هتذب ،وأهواء قد تعلن عن نفتوها بمكور يف صوور
الطاعات وقشور العبادات ،أما الضمري فميت!
إن الدين يفقد جوهره حني َت ِهي عالقته بالقلب ،وعلم القلوب أو علم التلوك
وجد يف التصوف اإلسوالمي خوواطره ومراحلوه ،واملهوم هوو ضوبطها بتعواليم
الرشيعة ،ومنع العواطف التائلة الرجراجة من االنطالق دون حدود.
خصوصا بعدما
وإنه ملام يعني عىل إدراك هذا احدف االستعانة بالعلوم اإلنتانية،
ً
علميا حيرتم احلقيقة ويلتزم هبا»(.)136
هجرت منهجها الفلتفي وخطت حا جمرا
ًّ
سقوط اخلالفة أهون من سقوط الثقافة:
إن بقاء الثقافة اإلسالمية حية نابضة نقية ،قادر عىل أن يعيد احلياة والعافيوة إىل
اجلتم احامد العليل.
لقد مرت باملتلمني قرون أربعة عرش ،فيها قرون حية ،وأخورا هامودة ،فيهوا
أيام مزهرة بالعلم ،وأخرا مظلمة باجلهل.
وامتددنا حتى أدبنا اجلبابرة ،وانكمشنا حتى استنرس بأرضنا البغواث .لويكن،
فتل طبيعة احلياة الدنيا ...
والدرس الذي ال جيوا أن يغيب عنا :أننا ما فقدنا الصدارة قوط ونحون أوفيواء
َ َ َ ُ َ ُ

ُّ َ ُ

َ

ُ

ُ

َ َُ َ ُ َ

لربنا ونبينا{ ،ذىل َِ أن لم يكن ُرمَ م ل َِ ٱلق َر ى
ى بِظلم َوأهل ا غىفِلون} [األنعام:
(« )136علل وأدوية» (ص.)199 - 191 :
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.]131
ومن قدرنا نحن متلمي القرن الرابع عرشو أن تتوقط اخلالفوة اإلسوالمية يف
أوائل هذا القرن ،وما هذه أول مرة تتقط فيها اخلالفة ،لقد ديتت يف بغوداد عوىل
أيدي احم يف القرن التابع  ...وسقوط اخلالفة اإلسالمية حدث شونيع ،ولكنوه
مهام قبح دون سقوط الثقافة اإلسالمية !!...
لقد بقي العلم اإلسالمي يضع يف العقول النور ،ويضع يف القلوب اليقني.
وكافح العلامء حتى صنعوا أجيااًل أرشف وأذكى ،وعادت اخلالفة مرة أخورا
ترفع علم التوحيد يف املشارق واملغارب ...
وخصوم اإلسوالم يف هوذا العرصو متوتميتون ألن يتوقطوا معاقول الثقافوة
اإلسالمية ،وأن يردموا منابعها أو يلوثوها موا اسوتطاعوا ،وذلو حتوى ال تعوود
لإلسالم وحدته الكربا ودولته اجلامعة ،ومن ثم بإن اجلهاد العلموي اآلن فريضوة
حمكمة .إن الثقافة احلارسة لرتاثنا كفا أد هائل النتائ  ،بل إنوه الكفوا الوذي
يوان فيه مداد العلامء بدماء الشهداء ...
أذكر أن احلاج أمني احلتيني مفتي فلتطني  -طيب اهلل ثراه  -قوال يل :عنودما
أسقط احللفاء اخلالفة يف أعقاب احلرب العاملية األوىل ،قررت مجيوع القووا التوي
شاركت يف ذل أن تنتقل إىل القاهرة كي ترضب رضبتها األخرية بوصف القاهرة
هي العاصمة الثقافية للعامل اإلسالمي.
لكن موطن األاهر قاومت وال تزال ،ونرجو أن تظل رايوة الثقافوة اإلسوالمية
مرتفعة يف مرص ،وشتى عواصم اإلسالم.
وإين إذ أقرر هذه املقاومة ال أريد الرتوي خلدعة كبرية يفهوم منهوا أن التعلويم
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الديني بخري ،وأن الثقافة اإلسالمية يف أمان.
رضوسوا يف الودعاة واملوربني،
العكس هو الصحيح ،واملتلمون يعانون أاموة
ً
كما وكي ًفوا ،وهنوا
والفقهاء واملفتني ،وامليدان اإلسالمي من عرشين سنة ينتقص ًّ
مكمن اخلطر!
لقد قلت :إن احزائم العتكرية عرض يزول ،أما احزائم الثقافية فجر مميوت،
والثقافة الصحيحة هي التي تبني اإلنتان املتلم واملجتمع املتلم عوىل قواعودمها
الركينة من كتاب اهلل وسنة رسووله ،وعبقريوة البنواء الصوحيح املتوني هوي التوي
استبقت رص اإلسالم إىل يوم الناس هذا ...
إنه أمام التمزيق املتعمد للرقعة اإلسالمية الكربا ال بد من ثقافة تؤكد وحدتنا
العاطفية والفكرية .وأمام املغاالة بالقشور والرسوم ،واملخاتلة بالصوور الشوائهة،
نريد ثقافة تنشئ العقل املتلم ،والضمري املتلم ،والتلوك املتلم  ...وأمام العجز
الشائن يف شئون الدنيا نريد ثقافة عل عبادة اهلل سواء يف املتجد واملصنع.
يدعون اإلسالم وال جهد حم إال اسوتفزاا
لقد ضاقت نفيس بلفيف من الناس َّ
األقوياء وتلقي الرضبات! أما العمل الصامت الذكي خلدمة اإلسالم وأمتوه فقلوام
حيتنون.
وما كان ذل دأب سلفنا الذين امتلئوا أمانات وكفايات من أمخص القودم إىل
ذؤابة الرأس ،اقتحمتهم العيون أول ما خرجوا من الصحراء ،فلوام اشوتبكوا موع
أبناء احلضارات املدبرة يف فارس والروم جثا التاريخ بني أيدهيم يتجل ويروي.
ومهام تكن احزائم التي أصابتنا خالل هذا القرن ،فإن يوم اإلسالم قادم ال ريب
فيه.
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سنظل نقاتل اإلحلاد الشيوعي ،والعدوان اليهودي ،واالستعامر الصليبي ،حتت
قاسيا كثري الشهداء.
علم التوحيد ،وسيكون القتال ً
ويف ذروة هذه املعركة سينزل عيتى ابن مريم ليكذب بنفته الذين جعلوه إحًوا
مع اهلل ،ولن يقبل هدنة إال إذا اندحر الباطل وسويت قالعه بالرغام!(.)137

***

( )137انظر« :الدعوة اإلسالمية» (ص.)222 - 221 :
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 - 9ترشيد الصحوة
واحدا من أبرا آبائها ،إن مل يكن
وي َعد
ً
عنى الشيخ اإلمام بالصحوة اإلسالميةُ ،
أبراهم .عنى ببعثها ،كام عنى برتشيدها ،حتى ال هتدم من الداخل ،أو ترضب من
اخلارج ،وكتبه األخرية تكاد تدور حول هذا املحور ،من هذه الكتب:
 «دستور الوحدة الثقافة للمتلمني». «مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية». «مهوم داعية». «علل وأدوية». «جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج». «الدعوة اإلسالمية تتتقبل قر ا اخلامس عرش». «الغزو الثقايف يمتد يف فراغنا». «متتقبل اإلسالم خارج أرضه». «الطريق من هنا». «احلق املر». «التنة بني أهل الفقه وأهل احلديث».وهذه الكتب امتداد لكتبه القديمة الناقدة للتدين املعلول ،مثول« :توأمالت يف
الدين واحلياة» ،و«ليس من اإلسالم» ،و«ركائز اإليامن بني العقل والقلب».

الشيخ الغزايل كما عرفته

336

وهو يريد لألمة أن تلتف حول هذه الصحوة ال أن تتفورج عليهوا ،فهوي منهوا
وحا.
معامل لرتشيد الصحوة:
راسما بعض املعامل الرئيتية للصحوة املرجوة : -
يقول يف أحد كتبه -
ً
«إن العامل اإلسالمي ال يبيع دينه ،ويؤثر أن هيل دونه .وال يغوض مون موقفوه
نفر شذاذ من اخلونة واجلبناء ،فقدوا الودين والرشوف ،ونشودوا العويش عوىل أي
حاجة ،وبأي ثمن!
ولكي نحتن الوقوف أمام عدو اهلل وعدونا جيب أن تتووافر جلبهتنوا العنوارص
اآلتية:
أواًل :يعود الوالء لإلسالم ويتتعلن االنتامء إليه ،ويف حرب تعلن علينا باسوم
الدين ال جمال إلطفائها بالتنكر لديننا!
لامذا يتقرر إبعاده عن املعركة؟ وحلتاب من؟ إن رفض اإلسالم يف هذه التاعة
هو االنتحار ،وطريق الدمار ،بل هو قرة عني االستعامر ...
روحيوا
ثانيا :الوالء الشكيل لإلسالم عادعة حمقورة ،ومن املتتحيل أن نورتبط
ً
ًّ

ومنهجيا بالامركيتية أو بالصليبية ،ويف الوقت نفته ندعي اإلسالم ...
ًّ

جيب أن تعود الرو لعقائدنا وشعائرنا ورشائعنا ،واملتلم الذي يتوتحي مون
متلما! ولن
الصالة بينام يتتعلن اليهودي بصالته يف أرقى العواصم ال يمكن عده
ً
حوا ولعبًا ...
ننال ذرة من عناية اهلل إذا اختذنا الدين ً
ثالثًا :يق

من ميدان التدين :العلامء الذين حيرقون البخور بني أيودي التاسوة
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املنحرفني ،ويزينون حم جمو م ونكوصهم ...
والعلامء الذين يشغلون الناس بقضايا نظرية عفى عليهوا الوزمن ،أو خالفوات
فرعية ال جيوا أن تصدع الشمل أو متزق األهل.
والعلامء الذين يظلمون اإلسالم بتوء الفهم ،ويرونه يف سياسة احلكوم والوامل
ظهريا لالستبداد واالستغالل وإضاعة الشعوب.
ً
إن املتلمني يف املشارق واملغارب مهيئون ليقظة عامة حتمي كيوا م وتتوتقبي
إسالمهم .وهم كارهون أشد الكره ألن تكوون األحووال املعوارصة صوورة طبوق
األصل لام كان عليه املتلمون قبل احجوم الصليبي يف العصور الوسطى.
أطلب من عباد اهلل الصاحلني أن يصيخوا التمع للنذير العريان ،قبل أن يأخذنا
الطوفان ،فإن األقدار تقتص من املتتضعفني املفرطني ،كام تقتص مون املجورمني
املعتدين.
وينبغي أن نزيد األمر وضو ًحا فيام يفعل اليهود ،وفيام يراد منا فعله ،فإن متافة
اخللف واسعة بني املوقفني .لقد تأملت يف األحداث املثرية التي وقعت ،فوجودت
أن الذي أرضم النار يف املتجد األق

من بعض سنني هيودي أسرتايل ،وأن الوذي

أطلق الرصاص عىل املصلني فقتل وجر عرشوات ،وصووب طلقاتوه عوىل قبوة
الصخرة فكاد هيدها هيودي أمريكي!
إن األخوة الدينية مجعوت بوني األسورتاليني واألموريكيني لودعم «إّائيول»،
وكذل مجعت هذه األخوة بني رشقي أوروبا وغربيهوا ،وبوني اليهوود العورب يف
إفريقيا وآسيا! وعد أولئ كلهم أوالد األنبياء ،ونتل يعقوب املبارك!
والعامل املتحرض ال يرا يف هذا الرباط شيئًا ينكر  ...اليشء الذي ينكر ح ًّقوا هوو
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اإلخاء الديني بني املتلمني وحدهم ،وحتول هذا اإلخواء إىل سوياج حيموي عورب
فلتطني من احامجني عليهم!!
ومن ثم كانت قضية فلتطني عنرصية ال دينيوة ،كوام يصوورها لنوا اخلوادعون
املخدوعون!
والوجود اليهودي يف فلتطني املحتلة ال جيوا أن يتتغربه العرب ،لامذا ال يكون
إحتاسهم به عىل أنه واقع طبيعي ال بد منه؟ ونتتواءل :هول الوجوود العور إىل
جوار اليهود له أي احرتام يف توراة اليهود وتلمودهم؟ إن إّائيل من الفورات إىل
النيل ،ومن دمشق إىل املدينة! وبلوذ املرام يتم خطوة خطوة عنود قووم يتوتغلون
الزمن ،وحيتنون الرتيث ،ويعرفون متى يرضبون!
ظاهر أن املراد تنويم األمة املثخنة من الوداخل واخلوارج حتوى يوتم اإلجهواا
الكامل عليها.
إن املأساة املقلقة وقوع الغارة اليهودية ،ومون قبلهوا الغوارة الصوليبية يف أيوام
نحتات من تارخينا املديد! فالعلم بالدين يسء والعمل بوه أسووأ ،وقود اسوتطاع
االستعامر الثقايف خلق جيل مهزوا اإليامن والفقه ،ضعيف الثقة بنفته وأمته ،فهو
يعطى الدنية يف دينه ودنياه ،غري شاعر بأواله وعقباه.
إننا بحاجة إىل يقظة عامة تتناول أوضواعنا كلهوا ،حتوى نحتون الودفاع عون
وجودنا ورسالتنا يف عامل ال تتمع فيه إال عواء األقوياء»(.)138

(« )138مهوم داعية» (ص.)112 - 119 :
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الدفاع عن الرموز واألعالم:
ومن ميادين إصال الصحوة وترشيدها لدا الشيخ الغزايل :العمل عىل ميع
اجلبهة اإلسوالمية ،وتقريوب بعضوها مون بعوض ،وضوم جهودهوا للتشوييد ال
للتقويض ،والوقوف يف وجه الكيد الصهيوين واملكر الصليبي ،والتهجم العلامين.
بعضوا ،أو
إنه يأسف أشد األسف حني يرا اجلبهة اإلسالمية يناوش بعضوها ً
بعضا ،أو حتاول فئوة منهوا هودم غريهوا لبنواء نفتوها عوىل أنقواض
يكيد بعضها ً
اآلخرين.
وهو يأسى كل األسى إذا وجد بعض الصغار يتطاولون عىل الكبار ،وحيرصون
عىل هدم القمم ،وتشويه الرموا يف تاريخ األمة وتراثها الفكري.
دفاع عن اإلمام الغزايل:
ولكم متلكه الغضب واحلزن حني بلغه أن رجاًل قام يلقوي حموارضة يف إحودا
اجلمعيات عنوا ا «أبو حامد الغزايل الكافر»!
يقول الشيخ« :فزعت لشناعة التهمة املوجهة إىل إمام ضوخم مون قوادة الفكور
اإلسالمي ،لقد كان أبو حامد عالِ
ومربيا فيلتوفًا»(.)139
ا،
أصولي
ا
وفقيه
ا،
أديب
ا
م
ً
ً
ً
ً
ًّ
وهو أذكى من أرسطو وأفالطون وسقراط ،الذين تشمخ هبم اليونوان ،وتعتوز
هبم أوروبا .لامذا يقوم امرؤ بتكفريه؟
وإذا كانت للرجل أخطاء يف األحاديوث النبويوة ،فقود اسوتدركت عليوه مون
أصحاب هذا الفن ،ليتيرس  -بعد ذل  -االنتفاع بعلمه الغزير.
( )139انظر يف ذل  :كتابنا« :اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه» ،طبعة دار الوفاء بمرص.
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ويوم طغت الفلتفة اليونانية عىل العقل اإلسالمي اجتاحها أبو حامد بكتابوه:
«هتافت الفالسفة» ليعيد إىل األصول اإلسالمية مكانتها .ويووم اسوتهل الورتف
أمتنا ،حكومات وشعوبًا ،وأذحا عن رسالتها الكوربا عمول عوىل «إحيواء علووم
الدين».
هذه العلوم كانت حتترض ،وكان املتلمون قد فقدوا جدارهتم باحليواة ،فعنودما
هجم الصليبيون عىل الشام ،واستباحوا بيت املقدس مل يكن يف مواجهتهم أحد.
إن هؤالء الصليبيني الزاحفني لو قاومهم جيش من الكالب حزمهم ،فقد كانوا
أحدا! أين كنا؟
جرا من اإلعياء واملجاعة ،ولكنهم مل جيدوا أمامهم ً
جيرون أقدامهم ًّ
وجهد الغزايل يف «اإلحياء» مشوب ،وقد وقع يف أخطاء شتى ،بيد أن الكتواب
من أخصب املؤلفات يف رش آفات النفوس ،وتقوويم الطبواع البرشوية ،واقتيواد
البرش إىل رهبم تبارك اسمه ،هل جزاء الرجل بعد ذل أن يتهم بالكفر؟
إن املتارعة يف التكفري دأب الرعاع واحلمقى! وهناك علامء مرباون يف ميودان
ومقرصون يف ميدان آخر يعطون أنفتهم حق إصدار أحكام علميوة وتارخييوة يف
كال امليدانني ،وهم يعينون اجلهلة عىل تكوين أفكار منحرفة ضد رجال أبرياء.
ولو ا هنوا إىل البنواء بودل احودم ،وإىل اإلنصواف بودل احليوف لكنوا أهودا
سبياًل(.)140
إن الشيخ يؤمله وحيزنه ما يراه من تفورق العواملني لإلسوالم ،وتشوتت اجلبهوة
اإلسالمية ،يف حني أن خصومهم املهامجني لرسالتهم مون دعواة اليموني واليتوار،

( )140انظر« :علل وأدوية» (ص.)116 ،115 :
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بعضا إذا
متفامهون عىل الغاية املنشودة ،متعاونون يف الطريق الطويل ،يقيم بعضهم ً
كبا ،ويغطيه إذا تعرا ،ومع أن للكثري منهم أخطاء مذلة فقلام د من يتتبعها ،وقد
واعوا األدوار بينهم ،ومشوا إىل هدفهم متتاندين.
أما اإلسالميون فام بينهم متقطع ،وإذا تصالح ندامى احلان ،وتشاكس إخووان
املتجد ،فتتنكرس املئذنة ويتتويل التكارا عىل املحراب.
يقول الشيخ:
«اطلعت أمس عىل جملة أحبها فقرأت فيها مل ًزا لألديب احلر املصلح عبد الرمحن
الكواكبي ،وتفتي ًقا لرجلني من بناة النهضة اإلسالمية احلديثة  ...وأنا أحد تالمذة
«املنار» وشيخها حممد رشيد ،وأستاذه الشيخ حممد عبده.
وأنا أعرف أن املتنبي  -غفر اهلل له  -كان حيوب الوامل إىل حود البخول! وحيوب
اإلمارة إىل حد اجلنون .ومع ذل أطرب لشوعره ،وأسوتجيده وأسوتزيده ،وإذا مل
يكن أمري الشعراء العرب فهو من قممهم.
إنني ال أجعل عيبًا ما يغطي مواهب العبقري ،ثم حلتواب مون أهودم تارخينوا

األد والديني؟ وملصلحة من أشتم اليوم علوامء حوم يف خدموة اإلسوالم وكبوت
أعدائه كفا مقدور؟
ومن يبقى من رجالنا إذا أخذت تاريخ الشيخني أ بكر وعمر من أفواه غوالة
الشيعة ،وتاريخ عيل بن أ طالب من أفواه اخلوارج ،وتاريخ أ حنيفة مون أفوواه
اإلخباريني ،وتاريخ ابن تيمية من ابن بطوطة وابن فالن ،وتاريخ حممود بون عبود
الوهاب من أفواه األتراك  ...إلخ؟
وددت لو أعنت عىل حماكاة أ حامد الغزايل مؤلوف «إجلوام العووام عون علوم
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الكالم» فألفت كتابًا عنوانه« :إجلام الرعاع واألغوامر عون دقوائق الفقوه ومشوكل
اآلثار» ألمنع الصغار عن مناوشة الكبار ،وأشغلهم بام يصولحون لوه مون أعوامل
تناسب متتوياهتم ،وتنفع أممهم هبم.
وجهة نظر يف أقدار الرجال:
أكره التعصب املذهبي ،وأراه ضيق عقل وقلة علم ،أو ضيق خلق وقلة مروءة.
وأستحب التقليد املذهبي للعامة وأشباههم ،ولألخصوائيني يف علووم الكوون
واحلياة وشئون الدنيا ،حتى ال تشغلهم الفضول عن األصول! وأعني باألصول ما
توفروا عليه من مهارات فنية وحيوية ،مدنية أو عتكرية ال بد منها لدعم أجهوزة
اجلهاد ورفع كفايتها ،فإن مصاب املتلمني يف هذه امليادين فاد أو فاضح.
أما املشتغلون بعلوم الدين التقليدية ،فال بأس أن يواانوا بني وجهوات النظور
املختلفة ،ويرجحوا دلياًل عىل دليل ومذهبًا عىل مذهب.
مع إكنان االحرتام للرجال الذين قادوا ثقافتنوا القديموة .ولويس هوذا تفضواًل
عليهم نتطوع به ،بل هو أدب ننزل به عىل قول رسولنا الكريم صصص« :ليس منا من مل

يقرر بريرينا ،ويرحم صغرينا ،ويفرع لفا نا حقه»(.)141
واحرتامي ل ال يعني بتا ًتا أن أسلم بكل ما تقول ،وختطئتي إلنتان ما ال تعني
أبدا أين أفضل منه ،إن حقيقة الفضل ال يعلمها إال اهلل ،واألئمة الراسخون قد تقع
ً
منهم هنات ،وما هيدم ذل مكانة حصلوها بالتهر واإلخالص والدأب والتفاين.

( )141احلديث رواه أمحد واحلاكم والطرباين عن عبادة بن الصامت بلف « :لويس منوا مون مل جيول
بريرينا  »...احلديث .قال احيثمي« :وسنده حتن».
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مع حممد عبده:
ً
مأخذا عليها ،وتتعامى
وقد نبتت يف عرصنا هذا نابتة سوء تغمز األكابر بام تراه
عن كل ما حم من حتنات.
فمن ِمن عباقرة األرض راق العصمة؟ ذاك لو سلمنا بأن ما ذكوروا مآخوذ ...
َ
أقول ذل ملناسبة ما قرأت من هتجم عوىل الشويخ حممود عبوده ،وهوو أحود رواد
اإلصال احلديث ،ورو الفقه املتجدد يف مدرسة املنار.
أول ما عرفت الشيخ يف كتابه« :رسالة التوحيود» ،وهوو عورض جديود لعلوم
الكالم ردم الفجوة بني التلف واخللف ،ورش العقائد رش ًحا يمزج بوني العقول
والنقل ،و اوا الرتف العقيل واجلدل اللفظوي ومونه املتوون والرشوو  ،وقودم
أصول اإلسالم تقدمة دقيقة جيدة.
ثم قرأت كتابه عن «اإلسالم والعلم» الذي رد به عوىل وايور خارجيوة فرنتوا،
عليموا يف
عليما باإلسالم وتارخيه وفضله عوىل احلضوارة اإلنتوانيةً ،
فرأيت رجاًل ً
الوقت نفته بالنرصانية واحندوكية وتارخيهام وما يكتنفه من غيوم.
وقد ألف الكتاب يف ليلة واحدة لشدة غضوبه مون احجووم الفرنيسو ،وموأله
بالوثائق التي ترشف احلق وختزي الباطل(.)142
َمن ِمن علامء املتلمني يف عهده حترك هبذه العاطفة ورد هبذا الرسوخ؟

( )142ومن كتبه اجلديرة بالتنويه :كتابه« :اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية» الذي رد به عوىل
صدرا للعلم واملدنية مون
النرصاين اللبناين فر أنطون ،الذي ادعى أن النرصانية كانت أرحب
ً
اإلسالم ،فأسكته الشيخ بكتابه هذا الرائع ،الذي يدل عوىل غورية الرجول ،وعوىل سوعة علموه
أيضا.
باإلسالم والنرصانية ً
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ثم قرأت تفتريه للقرآن الكريم ،ووجدت بواكري التفتري املوضوعي للتوورة
فيام كتب ،اهتدا إليها ذهن ملا متتوعب ،وبرص حديد يف إدراك اخليووط التوي
تشد أجزاء التورة ،كام تشد األعصاب أجزاء الكائن احلي.
ويمكن عند متابعة املنار أن يعرف فضل الرجل يف لية املعنى واحلكمة ،ودفع
الشبهات ودعم اليقني.
قال صديق :ال تنس أن الرجل  -من الناحية العلمية  -متهم بتجاوا أحاديوث
صحا  ،وهو اهتام لو صح ييسء إىل مكانته! قلت :نعم ،إن الذين يرفضون التونة
مصدرا للترشيع بعد القرآن الكريم أقرب إىل الكفر منهم إىل اإليوامن ،وإذا
النبوية
ً

مزعجا
يقينا  ...بيد أن هنا خل ًطا
ً
مجيعا فهم كافرون ً
كان رفضهم للمتواتر واآلحاد ً
ينبغي كشفه ،فإن مجاهري أهل العلم تعرتف بالتنة مجلة ،ويقوم لودهيا بعدئوذ مون
األسباب الوجيهة ما ترد به حديثًا من مرويات اآلحاد.
والذين يفعلون ذل ال يتمون مكذبني بالتنةو فإن ردهم حذا احلديث إنام وقع
أل م يتتبعدونه من التنة املطهرة ،كأ م يقولوون عنوه :هوو موضووع ،أو فاقود
لرشط من رشوط القبول املقررة.
وخصوم حممد عبده يكادون يتهمونه بالزيغو ألنه رفض حديث سحر الرسول
صصص ،مع أنه رفضه تعل ًقا بظاهر القرآن الكريم وإعالء لقدر املصطفى.
وأخلص من هذا التطويل إىل أن اهتام الرجل برفض التنة كلها  -ألنه اعرتض
أثرا حمد ًدا  -جور شديد ،ومدرسة املنار شديدة االحورتام للتونة ،ولكون القورآن
ً
املقدم ،ومن يعرتض هذا؟
عندها الدليل َّ

قال الصديق :يف كالم وجهة نظر قد تقبل ،لكن ما ال يقبول تطويوع القورآن
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لنظريات علمية أو مفاهيم حديثة ،إن تفتري الشيخ للمالئكة ،وللطري األبابيل ال
متاذ له!
قلت :قد يكون تطرف يف تقريب املعاين من أذهان املعارصين( ،)143ولتت ممن
يرتضون هذا املنه  ،غري أين أتتاءل :لامذا حيتب عليه ذل  ،وال حيتب له تفتريه،
القيم النقي آليات سورة األحزاب يف اواج بنت جحش ،وتفتريه الرائوع آليوات
سورة احل :

َ
ُُ ََ َ ُٓ َ ََُ َ َ ُ َ ُ ُ
َّن ألَق ٱلشكيطىن ِ ٓ
{ َو َما ٓ أر َسل َنا مِن َقبل ََِ مِن رسو وَل ن ي
ب إَِل إِذا تم ٰٓ
ِف أمن ُِيتِكهِۦ
ِ ٍّ
ُ ُ
ُ
ُ
َ
َ
نس ُخ ُ ُ َ
َف َي َ
ٱَّلل َءايىتِهِۦ َو ُ
ك ُم ُ ُ
ك ٞ
ٱَّلل عل ٌ
يم} [احل .]52 :
ِيم َح ِ
ٱَّلل ما يُل َِق ٱلشي َطى ُن ث ُم ي ِ
ۗ

إن الرجل دمر خرافة الغرانيق التي وجدت حا أسوانيد عنود بعوض املحودثني
أوهاموا تعكور صوفاءها ،وبودا مون أسولوبه يف
الكبار ،وذاد عن الترية الرشويفة
ً
االستدالل أنه استدرك عىل بعض املحدثني اهتاممهم بالتند وذهووحم عون املوتن،
وأنه رفض تقوية الفرع عىل حتاب توهني األصل.
والواقع أنه ال يرد أوهام املتترشقني ،وال يصد مفرتيات املبرشين إال فكر عوىل
هذا الغرار ،فهل ذل عيبه؟
صحيح أن اجلانب التيايس يف حياة الرجل موضع أخذ ورد ،وأعرف أنه كوان

( )143ظهر الشيخ حممد عبوده ،والغورب يف أوج حضوارته واادهواره ،واملتولمون يف حضويض
هبوطهم ،وهذا كان له تأثريه عىل الشيخ ومدرسته يف حماولة التقرب من الفكر الغر  ،وإاالوة
احلواجز بينه وبني الفكر اإلسالمي ،إىل حد التناال والتجاوا أحيانًا ،فمن اإلنصواف أن نضوع
الرجل يف امانه ،ال أن نحاكمه إىل اماننا نحن ،وعىل كل حال مل يقع التيد رشيد رضا فيام وقع
فيه شيخه من التأويل املردود.

الشيخ الغزايل كما عرفته

326

يف وضع ال حيتد عليه بني حمتل غاشم وقرص خائن .وليتت يل دراسة مفصلة حذا
اجلانب ،وإنام أعلم أن دواعي التزكية والرتجيح ،واإلهانة والتجوريح ،طيعوة ملون
أراد املد والقد  ،واملصري إىل اهلل اخلبري بالنيات ،وإنام عناين فقط اجلانب العلمي
الذي يعني املتلمني كلهم ،وله بحارض املتلمني ومتتقبلهم عالقة وثيقة.
مع مجال الدين األفغاني:
وأذكر يف سطور قالئل رأيي يف مجال الدين األفغاين ،لووددت أن يكوون علوامء
الدين عىل صفته يف عزة النفس وشموخ األنف والتوكل عىل اهلل .عندما ذهوب إىل
اآلستانة طلب منه التلطان عبد احلميد أن يدع مهامجة شاه إيران ،وأنصت مجوال
منهيا احلوديث :قود عفووت
الدين دون أن يرد ،فلام طال إحلا التلطان عليه قال ً

عنه!

وشده التلطان ،وذعرت احلاشية! قد عفووت عنوه؟ العهود بعلوامء الودين أن
ُ
يكونوا مدفوعني بالباب ينتظرون اجلدا ،ويشكرون الندا .فوام بوال هوذا الرجول
ينايص امللوك وحياكم أخطاءهم؟!
قال املؤرخون :ما كان مجال الدين يرا نفته دون اخلليفة.
هل هذا التمو خلق عميل للامسونية كام يقال؟! إنه خلق متوكل وثيق الصولة
بربه ،راسخ القدم يف دينه ،وموا سومعت قبلوه وال يف عرصوه مون كشوف أحقواد
الصليبية العاملية ،وألب اجلامهري ضدها ،وشون الغوارات شوعواء عوىل املتوتبدين
والظلمة ،ونفخ من أنفته يف الشعوب الراكدة املتتعبدة حيضها عىل العمل لودينها
ودنياها .إن الرجل وحده كوان صواحب هوذا الصووت ويظهور أن تلو كانوت
جريمته.

الشيخ الغزايل كما عرفته

321

قالوا :كان منتتبًا ألحد املحافل الامسونية ،وال أنفي هوذا ،وإنوام أسوأل :يف أي

كتاب إسالمي رشحت آثام الامسونية وحذر املتلمون منها قبل عرص األفغاين؟

إنه خدع بكلامت اإلخاء واحلرية واملتاواة كام خدعت أمتنا اليوم يف املؤستات
العاملية الكثرية ،واملهم أنه منذ ظهر إىل أن مات علياًل أو قتياًل مل يؤثر عنه إال العمل
عىل استنهاض املتلمني وإحياء جامعتهم وحضارهتم ورسالتهم  ...وذاك حتوبه
من الرشف.
أذكر أن «بابا روما» األسبق مات عقب مرض أمل به ،فألف طبيبه اخلاص رسالة
ال أدري ما فيها عن حياته اخلاصة ،فصودرت الرسالة ،وفصل الطبيب من النقابة،
وانتهت حياته االجتامعية.
وقد ألفت عرشات الكتب عن «نابليون» تنوه بأجماده ،وتتوايف بالتكوت عن
غدره وشذوذه وختته.
رشا دفنوووه! أمووا نحوون
وريا أذاعوووه ،وإن رأوا ًّ
القووم إن رأوا موون عظامئهووم خو ً

فمبدعون يف تضوخيم اآلفوات إن وجودت ،واختالقهوا إن مل يكون حوا وجوود،
والنتيجة أنه لن يكون لنا تاريخ(.)144
والعجيب أن غوالة اإلسوالميني اتفقووا يف مووقفهم مون األفغواين موع غوالة
العلامنيني! عىل بعد ما بني الفريقني يف املفاهيم واألهداف واملواقف.
فالدكتور لويس عوض  -وهو نرصاين الديانة ،غر الثقافة ،علامين الوجهوة -
يصب جام غضبه عىل مجال الدين ،ويصفه بكل موبقة ،فهو عنده «مغامر جمهوول،

(« )144علل وأدوية» (ص.)13 ،95 :
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كافر جمنون ،عاطر مغمور ،انديق عبول ،ملحد موأجور ،أفواك دسواس ،دجوال
متلون  ...إلخ».
وقد كتب األستاذان أمحد هبجت وسامح كوريم يف األهورام 1193/9/21م
تعليقات عىل طريقة لويس عوض يف البحث واحلكم ،وبينا أن الرجل كان يرجوع
إىل تقارير املخابرات الدولية ،ويتتقي من مصادر ال تعرف النزاهة والصدق .كوام
بين األستاذ الدكتور جابر قميحة أن «لويس» كان قارص البحث ،غائب املنه .
والدكتور لويس  -كام يقول الغزايل  -يرا أن املعلم يعقوب  -الذي خان مرص
وانضم إىل احلملة الفرنتية  -هو اعيم قومي عظويم القودر! وأن مجوال الودين -
موق الرشق اإلسالمي يف العرص احلديث  -جاسوس ملحد!!
وال عجب يف موقف الدكتور ،إنام العجب يف موقف الذين تالقووا معوه  -مون
املتدينني  -يف رضب رجل اإلسالم ،واجلنون فنون(!)145
إن تشويه الرموا اإلسالمية ،وحتطيم األعالم ،وتدمري القمم :عمل ال يتوتفيد
منه غري أعداء اإلسالم ،وخصوم املتلمني .وهو لألسف ما أصبح هوايوة لوبعض
املنتمني إىل الدين!
أمورا رابنوي
لقد ارت اململكة العربية التوعودية يف العوام الواميض ،فوجودت ً

وساءين :جمموعة من الكتب تتهم العلامء والدعاة ،وتوسعهم سبًّا وقوذفًا .صونف
هذه الكتب بعض األخوة الغوالة ممون ينتوبون أنفتوهم إىل التولفية واحلوق أن

التلفية منهم براء.

( )145انظر« :علل وأدوية» (ص.)112 :
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معارصا ،خيالفهم يف قضوية
كبريا ،ساب ًقا أو الح ًقا أو
ً
مل يكد هؤالء يدعون عاملًا ً

ما ،إال كالوا له الذم بأوسع مكيال.

مل يتلم مون طوول ألتونتهم البواقالين وال إموام احلورمني ،وال اإلسوفراييني،
والغزايل ،وال الرااي ،وال النووي ،وال ابن حجر العتوقالين ،وال التويوطي ،وال
غريهم من املتقدمني.
كام مل يتلم منهم من املحدثني األفغاين وحممد عبده ،والكواكبي ورشيد رضوا
وفريد وجدي وغريهم من دعاة اإلصال .
وكذل مل يتلم منهم من بعدهم من املفكرين والودعاة ،املوودودي والنودوي
وحتن البنا وسيد قطب والغزايل والقرضاوي وحممد عامرة وفهموي هويودي ...
وغريهم  ...من األموات واألحياء.
وهو ما جعل بعض العقالء مون علوامء التوعودية يورد علويهم هوذا اإلّاف
داعيا إىل وجوب التثبت بني الناس بعضهم وبعض.
والتطاولً ،
ونيس هؤالء أن حتن الظن باملتلمني أوىل من سوئه ،وأن األصل محول حوال
املتلمني عىل الصال  ،والتامس املعاذير ألهل اإلسالم ،وافرتاض نية اخلري منهم.

***
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 - 1إحياء اللغة العربية
اللغة العربية هي لغة القرآن ،ولتان اإلسالم ،ووعاء ثقافته ،وهي اللغوة التوي
رشفها اهلل تعاىل بأن أنزل هبا أعظم كتبه ،فخلد ذكرها ،وعمم أثرها.
وقد ذهب اإلمام الشافعي إىل أن تعلم اللغة العربية  -أو قدر منها عىل األقل -
فرض عىل كل متلم حتى يتتطيع أن يؤدي فورائض دينوه ،وخصوصوا الصوالة
اليومية.
وخصوصوا يف
وقد كان انتشار اإلسالم يف العامل سببًا يف انتشار اللغوة العربيوة،
ً

العصور األوىل ،حيث كانت اللغة تتري مع الدين جنبًا إىل جنب ،وهذا ّ تعريب
مرص والتودان وشامل إفريقيا كله ،واألندلس يوم كان للمتلمني فيه دولة.

وقد وسعت اللغة العربية علوم احلضارة اإلسالمية وفنو ا يف امن اادهارهوا،
ومل تضق بعلم وال فن ،باإلضافة إىل علوم العربية نفتها ،التي نبغ فيها عباقرة أفذاذ
ونثورا،
شوعرا
من شتى األجناس ،ال من العرب وحدهم ،وارتقى األدب العور
ً
ً
حتى بلغ الذروة يف آداب العامل.

ويف عصور احزيمة والتخلف وإدبار احلضارة اإلسالمية ،ذبلت اللغوة العربيوة
وآداهبا ،وطغت عىل شعرها ونثرها املحتنات اللفظية ،وغابت األصالة واإلبداع،
وأضحى التكرار والتقليد هو الطابع العام لإلنتاج األد  ،وأصبح املثل التائر هو:
ما ترك األول لآلخر شي ًئا!
وعندما بدأت اليقظة اإلسالمية احلديثة ،كان التوجه إلصال اللغة وإحيائها،
وحتريرها من العوائق اللفظية التي تنوء هبا يف مقدمة بواكري التجديد واإلصال .
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وخصوصا الشيخ اإلمام حممد عبده،
نجد هذا عند كل املصلحني اإلسالميني،
ً
الذي َع َّد إصال أساليب اللغة العربية أحد أمرين أساسيني أو أمور ثالثوة كانوت
يف طليعة ما عنى به.
وقد ساهم الشيخ يف ذل بنرش «

البالغوة» الوذي يضوم كلوامت وخطوب

سيدنا عىل ررر ،كام مجعها الرشيف الريض ،وتعليق الشيخ عليها.
بعيدا عن التقعر والتكلف.
كام كانت كتابات الشيخ نموذ ًجا حيتذا يف ذل ً ،
وكذل عنى اإلمام الشهيد حتن البنا باللغة ،حتى جعل من وصواياه العرشو
ألتباعه وتالميذه التكلم باللغة العربية الفصحى.
فال غرو بعد ذل أن يعنى إمامنا الغوزايل بالعربيوة ،وأن يودافع عنهوا ،وينووه
قوديما وأمحود شووقي حوديثًا،
برجاحا وأدبائها وشعرائها الكبوار ،مثول املتنبوي
ً
ومصطفى صادق الرافعي ،وغريهم.
وهو هياجم الذين يروجون اللهجات العامية ،ويريدون ختليدها وتعميقها ،كام
نثرا .حتى ذكر الشيخ يف بعض
شعرا وال ً
هياجم دعاة الشعر احلديث ،الذي ال يراه ً

كتبه« :إن اجلرأة عىل اللغة العربية وصلت إىل حد الفحش ،والتكوت عوىل هوذا
الوضع طريق إىل االرتداد عن دين اهلل!»(.)146
وأثنى الشيخ عىل الزعيم املرصي سعد اغلول ألمرين:
 - 1جعل اللغة العربية هي لغة التعلويم والرتبيوة يف مجيوع مودارس مرصو ،بودل
اإلنكليزية.
(« )146علل وأدوية» (ص.)111 :
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وثانيا :أنه كان خيطب بالفصحى ،فال يقع يف خطابه التيايس حلون وال عاميوة
ً -2
وال إسفاف ،عىل خالف اعامء جاءوا بعود ذلو خيطبوون اجلامهوري بالعاميوة

املبتذلة!
ويف موضع آخر يقول الشيخ :معروف أن املبرشين واملتترشقني بذلوا جهوو ًدا
حثيثة لتغليب العامية ،وإماتة لغة القرآن.
فكيف  -باسم العروبة  -نمقت لغتها و جر بالغتها وأدهبا ،وحلتاب من؟
والحظت أنه باسم العروبة كانت اخلطب الرسمية الضافية تلقي باللغة العامية
الدنيا ،وهو ترصف مل يؤثر عن قادة األمم يف رشق وغرب!
والحظت أنه باسم العروبة أصبحت العامية لغة الربام اإلذاعية حاشا نرشات
األخبار والدروس الدينية ،وتقررت اللهجات العامية لغة للتخاطب والتتوجيل
...
كام أنه باسم العروبة فرض حظر رهيب عىل اللغة العربيوة أن تودخل كليوات
الطب واحندسة والصيدلة والعلوم  ...إلخ.
وحتجرت هذه اللغة ،فلم تواكب سري احلضارة إال بخطى التلحفاة أحيانًا ويف
جو من التندر والتخرية!!
املطلوب إلحياء اللغة:
ويف أثناء حديث للشيخ عن اإلعالم اإلسالمي وتقصرينا فيه ،وما يتطلبه منوا،
حتدث عن دور اللغة يف اإلعالم .وكان مما قاله هنا:
كثريا وهو تعليم اللغة العربيوة ،سوواء للمتولمني
بقي عنرص أخري فرطنا فيه ً
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األعاجم أو لغري املتلمني! إن اجلهل باللغة العربيوة يشويع بوني ( )91أو ( )95يف
الامئة من املتلمني .وأما اجلهل هبا يف أرجاء العامل فيشء مفزع ،وال يمكن عدها لغة
عاملية مع أ ا الوعاء الفذ للرسالة العاملية الوحيدة التي طرقت أبواب العامل ،وشواء
القدر األعىل أن تبقى فيه إىل يومه األخري.
ون ن نطلب ثالثة أشياء حمددة إلحياء اللغة الفربية واحلفاظ عىل مكانتها:
 - 1تأليف بعثات ومجاعات لتعليم اللغة وحدها دون ربط هوذا التعلويم بوالبالذ
الديني ،أي هتيئة معرفة اللغة وإتقا ا ألي إنتان يطلوب املزيود مون الثقافوة.
وسوف جيني اإلسالم عىل املدا البعيد ثمرة االادهار اللغوي املجرد.
 - 2اجلد يف حماربة اللهجات العامية  -داخل الووطن العور  -وتضوييق اخلنواق
عليها ،ومنع الربام التي تقدم األحاديث باللغات العاميوة ،ومنوع األاجوال
أخريا ،والذي يتمونه الشعر املرسل.
واملواويل والشعر الفوضوي املبتدع ً
 - 3إحيا األدب العر اخلالص وتقريبه من طبيعة العرص ،أي ريده من التكلف
وافتعال املحتنات اللفظية ،وتشجيع الشعراء املجيدين بشتى الوسائل ...
وقبل ذل ال بد أن تقوم جمامع اللغة العربية بجهد حمرتم يف نرش ألفا احلضارة
وجعل العربية لغة للعلوم احلديثة ...
إن العناية باللغة العربية جزء حقيقي من عمل اإلعالم اإلسالمي.

***

الفصل العاشر
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الغزايل  ...رجل املواقف
للغزايل مزايا كثرية ،ومن مميزاته املعروفة :أنه رجل موقف.
ومواقف الغزايل يف حياته كثرية .أعني املواقف التي يقف فيها عند رأيه متشب ًثا
مدافعا عنه ،مهام يكلفه ذل من تضحية ومكابدات ،عىل نحو ما قال شوقي:
به
ً

جماهدا إن احليووواة عقيووودة وجهووواد!
قف دون رأي يف احلياة
ً
ولقد أرشت إىل موقف الشيخ الغزايل عندما ذهبنا إىل معتقول الطوور ،ووجود
القادة املتئولني عن املعتقلني يرسقون أقواهتم ،وال يعطو م إال الفتوات ،فخطوب
الشيخ ،وقاد مترية بعد صالة اجلمعة ،هتتف بتقوط «لصوص التجويع» ،وتعلن
«اللصوصية املنظمة»،مموا أدا إىل مفاوضوات موع املعتقلوني انتهوت بتتوليمهم
متتحقاهتم «جافة» ،وهم يتولون طهيها وهتيئتها.
املؤمتر القومي العام:
ومن املواقف التي تذكر للشيخ :موقفه يف املؤمتر القومي العوام الوذي عقود يف
القاهرة أيام عبد النارص ،يف أوائل التتينيات ،ووقوف الشويخ يودعو رصاحوة إىل
وجوب التحرر من االستعامر الترشيعي ،بالرجوع إىل أحكام الرشيعة اإلسوالمية.
وعرج الشيخ يف اية كلمته عىل رضورة التخلص من التقليد والتبعية يف األايواء،
وأن يكون لألمة أاياؤها اخلاصة هبا ،سواء ما يتعلق بالرجوال أو النتواء ،ورضورة
عودة املرأة املتلمة إىل االحتشام ،وهو ما أثار العلامنيني عامة والامركتيني خاصوة
وهامجوا الشيخ ،ولكن الشيخ مل يبال هبوذا احجووم ،وثبوت عوىل موقفوه كوالطود
األشم ،وانترصت له اجلامهري.
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قانون األحوال الشخصية:
ومن املواقف التي تذكر للشيخ :موقفه من قانون األحووال الشخصوية ،الوذي
يعرف عند املرصيني بو «قانون التيدة جيهان» ،يقصدون قرينوة الورئيس الراحول
أنور التادات ،التي كانت متحمتة له ،وقد هامجه الشويخ يف قاعوة الشويخ حممود
عبده باألاهر ،وصفقت له اجلامهري ،ووقفت بجانبه.
وكان موقف الشيخ يف هذه القضية مماثاًل ملوقف شيخنا الدكتور عبود احللويم
حممود  -اإلمام األكرب شيخ األاهر  -ولذا سقط القانون أو قل مجد يف عهوده ،ثوم
وجد من الشيوخ  -لألسف الشديد  -ما أجااوه!
موقف يف اجلزائر:
ومن املواقف التي تذكر الشيخ :موقفه يف «ملتقى الفكر اإلسالمي» يف اجلزائر
يف أواخر الثامنينات ،عندما وقوف صوديقنا الودكتور سوعيد رمضوان البووطي -
الداعيووة اإلسووالمي املعووروف  -يتحوودث عوون رضورة اشووتغال الوودعاة بالرتبيووة
والتوجيه ،وترك التياسة ألرباهبا ،ويكفي احلكام أو التاسة ما يعانون من متاعب
احلكم ،وآفات التياسة  ...إىل آخر ما قال  -غفر اهلل لنا وله  -حول هذا املوضوع،
مما أثار احلارضين يف امللتقى وأقلقهم.
حوارضا يف ذلو الوقوت ،وشوعر
وكان الرئيس اجلزائري الشاذيل بون جديود
ً

املشاركون باحلرج .وهنا طلب الشيخ الغزايل الكلمة ،وصعد إىل املنصوة ،وأثنوى
عىل صديقه الشيخ البوطي ،ولكنه خطأه يف توجهه ،وإن العالِم املتلم ال يتعه أن
يتكت عن باطل ،أو يغمض عون ظلوم أو يتغواىض عون املنكورات مون حولوه،
وأكربها تعطيل احلكم بام أنزل اهلل ،وأن اإلسوالم ال يعورف الفصول بوني احلكوم
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والعلم ،وأن املتلمني إنام أصيبوا وهزموا يوم فصلوا بني األمرين  ...إىل آخور موا
قال  -حفظه اهلل ورعاه.
وبذل وضع الشيخ احلق يف نصابه ،وأتى األمر مون بابوه ،واسورتا اجلميوع
لتعليق الشيخ ،ومنهم بن جديد نفته ،وقد ذكر الشيخ له موق ًفوا يف أيوام اجلهواد،
دلل به عىل أمهية الدين ورضورة اإليامن للتياسة وللجهاد.
حارضا يف ذل امللتقى ،ولكن نقلوه إيل اإلخووة احلضوور ،كوام نرشوته
مل أكن
ً

جريدة «الرشق األوسط» يف حينه.
الشهادة يف مقتل فرج فودة:

ومن أخطر املواقف وأحدثها للشيخ ،موقف «الشهادة» األخرية يف حمكمة أمن
دويوا ،بول
الدولة ،يف قضية مقتل الدكتور فرج فودة ،تل الشهادة التي أحودثت ًّ
الزاال يف دنيا التياسة وعامل الفكر والثقافة ،وتناولتها األقالم املختلفة بالتعقيب ما
بني مؤيد ومنكر ومتوقف.
بناء عىل طلب دفاع املتهمني ،ليجيب عون
لقد طلبت املحكمة حضور الشيخ ً

أسئلة معينة وجهها إليه الدفاع(.)147

واملحكمة استدعت الشاهد فتألته باآليت ،فأجاب :اسمي حممد الغوزايل أمحود
عضوا بمجموع البحووث اإلسوالمية ،ومقويم
التقا ،وسني ( )16سنة ،وأعمل
ً

بالدقي ( )11ش قمبيز بميدان الدكتور سليامن  -وحلف اليمني.

حرفيا كتاب األستاذ أمحد التويويف «حماكموة املرتودين»
( )147ننقل شهادة الشيخ هنا كام سجلها
ًّ
وكذل التعليقات عليها.
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س :ما مفلقماتك؟
بناء عىل طلب املحكمة استجابة لطلب الدفاع.
ج :أنا متتدعى من قبل الدفاع ً
س :من الدفاع :هل اإلسالم دين ودولة؟ وما مفنى هذه ا ققلة؟
ج :اإلسالم عقيدة ورشيعة ،وعبادات ومعامالت ،وإيامن ونظام ودين ودولوة

َ َ َ ل ي ُي
ََُ َ َ َ َ
ِكِّ
 ...ومعنى هذه املقولة ذكرته اآلية الرشيفة{ :ونزَلا عليكَ ٱلكِتىكب ت ِبيىنكا ل ِ
ََ َ َ ُ
ََشء َو ُه لدى َو َر َ
ى ل ِل ُمسلِم َ
َح ل َوب ُ َ
ّش ى
ني} [النحل ،]91 :كام قال اهلل تعاىل{ :أفغ
كري ٱَّللِ
ِ
َ ل
َ َ َ َل ََُ ُ ٓ َ ََ َ ُ
ك ُم ٱلك َِتى َب ُمف ُصَل} [األنعام ،]112 :فاإلسالم دين
أبت ِِغ حكما وهو ٱَّلِ ُ أنز إِّل

شامل منذ بدأ من مختة عرش قرنًا ،وهو دين ودولة مل تنفصل فيه التولطة الزمنيوة

عن املعاين الروحية ،وقد جاءت النصووص متشواهبة يف إجياهبوا لشوتى األركوان،

َ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ
ك ُم ٱل يص َي ُ
يأ ُّي َ ا ُٱَّل َ
اِ} [البقرةٰٓ { ،]193 :
ِيكن
فمثاًل{ :يأي ا ٱَّلِين ءامنوا رتِب علي
ِ
ُ َ ََ ُ
َ َُ ْ ُ َ ََ ُ
ك ُم ٱلق َص ُ
كو ُركره ٞ
ك ُم ٱل ِق َتا ُ َو ُه َ
اص} [البقرة ،]119 :و{رتِب علي
ءامنوا رتِب علي
ِ
ُ ُ
كم} [البقرة .]216 :وجاءت هذه األقوال يف عبادة جنائية كالقصاص ،ويف عبادة
ل

شخصية كالصويام ،ويف عبوادة دوليوة كالقتوال .فالعبوارة واحودة وإن اختلفوت
الدين وهوي
ا اهات الترشيع .ومعروف أن أطول آية يف القرآن هي التي نزلت يف َّ

َ َ
َ َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا تَ َدايَ ُ
نتم ب َ
يأ ُّي َ ا ُٱَّل َ
كدين إ ِ ٰٓ
عبادة اقتصادية ،والتي تبدأ آياهتآٰ { :
ى أ َجكل
ِ
ِ ٍّ
ل َ
ُّم َس يم فٱك ُت ُبوهُ} إلخ اآلية [البقورة .]292 :وباإلحصاء واالستقرار نجد أن اإلسالم

دين للفرد واملجتمع والدولة ،وأنه مل يرتك شي ًئا إال وحتدث فيه ،ما دام هوذا اليشوء
يتصل بنظام احلياة وشئون الناس.
س :من الدفاع :هل تطرييق الرشيفة اإلسالمية فريضة واجرية؟
َ َ
ج :أدع اإلجابة عن هذا التؤال للقرآن نفته ،فاهلل ععع يقول لنبيوه{ :فكَل
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َ َي َ َ ُ ُ َ َ ُى َُ ي ُ َ َ َ َ َ َ َُ ُُ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ
س ِم َح َر لجكا يم ُِمكا
نف
يدوا ِِف أ ِ
ورمَِ َل يؤمِنون حَّت يكِموك فِيما شجر بين م ثم َل ِ
ت َوي ُ َس يل ُِموا ْ تَسل لِيما} [النتواء ،]65 :وقوله يف آية أخورا{ :أَفَ ُ
قَ َيي َ
حك َ
كم ٱل َ ى ِل ُِيك ِ
يَ
َ
َ ُ َ ََ َ َ ُ َ ُ
ٱَّللِ ُحك لما ل ِقوع يُوق ُِنون} [الامئدة.]51 :
يبغون ومن أحسن مِن

س :من الدفاع :ما حكم من جياهر برفض تطرييق الرشيفة اإلسوالمية ج وق ًدا
أو استه ًاء؟
ج :الرشيعة اإلسالمية كانت حتكم العامل العر واإلسالمي كلوه حتوى دخول
االستعامر العاملي الصليبي  -وكرهه لإلسالم واضوح  -فوألغى أحكوام الرشويعة
اإلسالمية ،وأنواع القصاص ،وأنواع التعزير ،وأنوواع احلودود ،وحكوم النواس
باحوا فيام يشاءون .وقد صحب االستعامر العتكري استعامر ثقوايف مهمتوه هوي
جعل الناس يطمئنون إىل ضياع رشيعتهم وإىل تعطيل أحكام اهلل دون أن يتربموا،

ْ ُُ
ي َُ َْ َ
ُ َ ُ َ ُ َ
ٱلكز ِاِن فكٱج ِ ُ وا ك َوىحِكد مِن مكا مِائك
وأنا كأي متلم أقرأ قوله تعاىل{ :ٱلزانِيك و
َج َ } إلخ [النور ]2 :أجد اآلية مقلوبة يف املجتمع ،وأجد القانون يقوول :إذا اتفوق

شخصان بإرادة حرة عىل مواقعة هذه اجلريموة فوال جريموة ،وقود تتومى حبًّوا،
وتتمى عش ًقا .ولكن نص الرشيعة ُعطل ورو الرشيعة أاهقت  ...فكيف يقبل
متلم هذا الكالم أو يترتيح حذا الوضع ،وبالتايل كيف يتخرون منوي إذا قلوت
أناسا كثريين يورون تعطيول الرشويعة ،وجيوادلون يف
جيب إقامة الرشيعة؟ وأعرف ً
صووالحيتها ،ويثبتووون حكووم اإلعوودام الووذي أصوودرته احلكومووات األجنبيووة أو
إعوداما
االستعامر العاملي عىل هذه الرشويعة التوي رشفنوا اهلل هبوا .إ وم يعودمو ا
ً
ويريدون تثبيت هذا اإلعدام ،وجيادلوننا باسوتهزاء أحيانًوا يف صوالحية الرشويعة
يقينوا مون جيواهر بورفض
للتنفيذ .هذا كام قلت وكام قال اهلل تعاىل ،وليس بمؤمن ً
استهزاء ،بل كام قال اهلل تعاىل يف وصف هؤالء
جحدا أو
تطبيق الرشيعة اإلسالمية
ً
ً
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ُ

َ
َ
َ َ ُ َ ُ َ ٓ َ َ ُ ُ َ ْ َ ٰٓ َ ُ
لئَِ ه ُم ٱلك ى ِف ُرون} [الامئدة:
الناس يف قوله تعاىل{ :ومن لم يكم بِما أنز ٱَّلل فأو
َُ َ

َ

ُ َ

{ ،]22فأ ْو ٰٓلئ ِ ََ ُه ُم ٱلفىسِقون} [الامئدة .]21 :ويعرف اإلنتان أنه منافق من رفوض

ََُ ُ َ َ َُ ُ
كو ُ ىي فَر ٞ
ٱلر ُسو َوأ َ َطع َنكا ُث ُ
كم َي َت َ
ٱَّللِ َوم ُ
يكق
ِ
حكم اهلل .وقد قال تعاىل{ :ويقولون ءامنا ب ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ ُ
ي ُ ي ُۢ َ َ ى َ َ َ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
َ بٱل ُمؤ ِمن َ
ِني} [النورِ{ ،]21 :إَوذا ُد ُع ٓوا إِى ٱَّللِ َو َر ُس ِ
وَلِۦ
مِن م ِمن بع ِد ذل َِ وما أولئ ِ ِ
ُ َ
َ ُ
َ ُ
ٱۡل ُّق يَأتُ ٓوا ْ إ َّلكهِ ُمكذ ِعن َ
ك َم بَي َن ُ م إ َذا فَر ٞ
كن ل ُ ُ ُم َ
ِني
يق يمِن ُ م ُّمع ِرضون ِ 71إَون ي
ِّلح
ِ
ِ ِ
َ ُُ
ُ َ ٌ َِ َ ُْٓ َ ََ ُ َ َ َ َ
ُ َ َ
ِيف ُ ُ
ٱَّلل َعلَي م َو َر ُس ُ ُ
وَلۥ بَكل أ ْو ٰٓلئِكَ
 79أ ِِف قلوم ِ ِم مرض أِ ٱرتابوا أِ َيافون أن ي
ِ
ُ
َ
ُه ُم ٱلظىل ُِمون} إىل آخر اآليات يف نفس املوضوع [النور.]51 - 29 :

س :من الدفاع :ما حكم من يدعق إىل أن يستريدل ب كوم ار رشيفوة وضوفية
ل احلرام و رم احلالل؟

َ
ََ ََ َ ُ َ ُ
ِين يَزع ُمكون
يقينا :يقول اهلل تعاىل يف هؤالء{ :ألم تر إِى ٱَّل
ج :ليس هذا بمتلم ً
َ
ُ
َ
ْ
ََ َ َ
َُُ َ َُ ْ َٓ ُ َ َ َ ََٓ َ
َ
َ َ ُ ُ َ
ُ ُ
ٱلطىغو ِ َوقد
حار ُم ٓوا إِى
يدون أن يت
نز مِن قبل َِ ي ِر
نز إِّلَ وما أ ِ
أن م ءامنوا بِما أ ِ
َ
ُ َْ َ ُ ْ
ُ ُ
ُ ُ ُ َ َ ى َ ُۢ َ ل
يدا} [النتاء.]61 :
يل م ض َل بعِ
أم ُِر ٓوا أن يكف ُروا بِهوِۦ َو ُي ِريد ٱلشي َطى ُن أن ي ِ

بفريا ُيخرج صاحريه من ا لة؟
س :هل ُي َف ّد هذا الفمل عمو
ًّ
واستهزاء هو بال ش خيرج مون
جحدا
ج :نعم ،فمن رفض احلكم بام أنزل اهلل
ً
ً
امللة.
س :من الدفاع :فام حكم ا سولم الوذي يوأيت هوذا الففول الكفوري أو القوقل
الكفري عن تفمد وعلم بمفانيه ومراميه؟
ج :مهمتي الشخصية هي أن أرش لوه كعوالِم وأدحوض شوبهاته وأبوين لوه
احلقيقة .وليتت مهمتي كداعية إىل اهلل أن أتلمس العيوب للناس ،ولتت أفور
بإيقاع أقدامهم يف احلبائل والشباك  ...وإنام أنا طبيب أعوال املورىض ،وأريود أن
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عنيدا يرفض كل ما أقول ،ويأبى إال
أنقذهم من اجلراثيم التي تفت هبم .فإذا كان ً
تكذيب اهلل ورسوله ،فال أستطيع أن أقول إنه مؤمن.
س :من الدفاع :هل يصح إلنسوان نطوق بالشوهادتني االدعواء باإلسوالم موع
ا جاهرة ورفض تطرييق الرشيفة اإلسالمية ،والودعقى إىل أن يسوتريدل برشوع ار
رشائع الطقاغيت من الريرش؟
ُ ُ
ُ
ُ
ج :أواًل يقول اهلل تعاىلَ { :وم َِن ٱَلُا ِ َمن َيقو َء َام ُنا بِٱَّللِ َومِٱّلَو ِِ ٱٓأۡلرِخ ِِر َو َما هم
ب ُمؤ ِمن َ
ِني} [البقرة ،]9 :بل إن بعض الناس كان حيلف أنه مؤمن ولكن ميله للكفوار
ِ
ََ ُ َ
وجبنه عن مقاتلتهم والدفاع عن اإلسالم نفى الدين عنه ،قال تعواىل{ :ويحل ِفكون
َ َ
َ َ ُ َ
ُ ُُ َ ُ ََ ُ ي ُ ََ ُُ َ َ َُ َ ٞ
كدون َمل ك ا أو
ي
بِٱَّللِ إِن م ل ِمنكم وما هم مِنكم ولىكِن م قكوِ يفرقكون  27لكو ِ
َ
ل ُ ُ ْ َ
َ
َ
َم َغ ى َ ى ٍّ أو ُم ُد َرِخَل ل َولوا إِّلهِ َو ُهم ي َم ُحون} [التوبة .]51 ،56 :ومعنى اآلية أن قووحم

مؤمنون مع تكذيب أعامحم حم ال يقبول ،واإليوامن باتفواق العلوامء قوول وعقيودة

وعمل .ثم ألفت النظر إىل أن ديننا اسمه اإلسالم  ...أي اخلضوع هلل ،ومعنى ذل
أن إبليس كان يعلم أن اهلل حق وجيادله  ...فرفض األمر والنهي خيرج اإلنتان عن
امللة.
س :من الدفاع :هل ُي َف ّد من يأيت هذه األففال الكفرية ،واألرقال الكفرية مريداًل

لدينه مفار ًرا للجامعة؟

مرتدا عن اإلسالم.
ج :نعمُ ،ي َعد ًّ
س :من الدفاع :ما حكم هذا ا رتد رش ًعا؟
ج :حكم املرتد يف الرشيعة واضح ،وأنا يل رأي خاص .فالرأي العام يف اإلسالم
أنه عطئ ،وأن االرتداد قد تكون له أسباب ،فيمكن أن يكون إلنتوان ُشوبهة وال
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حيتن فهم الدليل  ...فأنا مهمتي كشف الشبهة وبيان الدليل .وقود يورا احلواكم
مؤبدا ألمر ما .وعندما كان اجلدال بني النبي واعوامء
بدل أن يقتل أن يتجن
سجنا ً
ً
مكة يف صلح احلديبية فقد عرض أمر عىل الرسول .وقد انتهى الرسول إىل أن مون
ترك املدينة وجاء ملكة ال يمنعه الرسول ،ومن ترك مكة وذهوب إىل املدينوة يمنعوه
الرسول ،وقد سأل الصحابة الرسول يف ذل فقال حم« :رش وأريد أن أبفده عنكم».
واحدا من الناس ارتود ال أتعقبوه ،ولكون بقواءه يف املجتموع
ورأيي اخلاص لو أن
ً
جرثومة ينفث سمومه وحيض الناس عىل ترك اإلسوالم ،فيجوب عوىل احلواكم أن
يقتله.
س :من الدفاع :رررتم فضيلتكم أنه رد يكقن صاحب الققلوة الكفريوة لديوه
شريهة أو مل تريلغه احلجة ،فامذا إذا بلغته احلجة؟
ج :هذا ككفر الفراعنة  ...جحدوا وجود اهلل وعصووا موسوى ،وهوذا يكوون
حاسما.
ارتدا ًدا رصحيًا
ً
س :من الدفاع :من الذي يملك إيقاع احلد عىل ا رتد ا ستقجب رتله؟
ج :املفروض أن جهاا القضاء هو الذي يقوم هبوذه املهموة ،فهوو الوذي يقويم
احلدود ويقيم التعااير وحيكم بالقصاص ،وال يكون ذل آلحواد النواس حتوى ال
تكون فوىض.
س :من الدفاع :فامذا لق بان القايض ال يفاروب عوىل الوردة والقضواء ال يقروع
احلدود؟
ج :هذا عيب القضاء ،وعيب املتئولني عنه ،والقانون معيب.
س :من الدفاع :ماذا لق أن القانقن ا طريق ال يفاروب  ...هول يريقوى احلود عوىل
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أصله من وجقب اإليقاع؟
ج :حكم اهلل ال يلغيه أحد  ...واحلد واجب اإليقاع.
مرتكريوا جريموة أو
س :من الدفاع :ماذا لق أورفه فرد من حاد األمة ،هل ُي َف ّد
ً
مفتئ ًتا عىل السلطة؟
جُ :ي َعد مفتئ ًتا عىل التلطة ،وأدا ما جيب أن تقوم به التلطة.
حدا ،هل
س :من الدفاع :هل هذا ا فتئت عىل السلطة بفرض أن السلطة تقرع ًّ
له عققبة يف اإلسالم؟
ج :أنا ال أذكر أن له عقوبة يف اإلسالم.
س :من ا كمة :هل لديك أرقال أخرى؟
ج :ال.
متت أقواله .ووقع «حممد الغزايل».
أثر شهادة الشيخ يف احلياة العامة:
الزلت األرض الزاحا بعد شهادة الشيخو ملكانته املرموقة يف مرص والعامل العر
والعامل اإلسالمي والعامل كله ،وثارت ثائرة خصوم الفكر اإلسالمي ،وأعداء احلول
اإلسالمي ،وكل احلاقدين عىل اإلسالم ،واخلائفني منه ،واملبغضني لوه ،وتكالبوت
األقالم املتعورة واملأجورة عىل الشيخ اجلليل ،وانتهزها الشويوعيون املهزوموون،
واملغرتبون املقهورون ،والعلامنيون املوتورون ،انتهزوها فرصة لينهشوا مون حلوم
الشيخ ،ناسني أن حلمه سم اعاف.
وسالت أ ار الصحف بالكالم عن الشهادة والشاهد ،ومل يعبأ الشيخ بوام قيول
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ويقال.
حتى بعض األقباط دخل يف املعركة( ،)148وهاجم الشيخ بوقاحة وسالطة ،مع
أ م كانوا من قبل ال جيرتئون عىل أن يمتوا بكلمة علامء اإلسالم!
ملحا يف الضغط عليه ،ليصدر ترصحيًا أو
وذهب واير متئول إىل الشيخ يف بيته ًّ
بيا ًنا ،أو يكتب كلمة  -أو نحو ذل مما يروق له  -يفرس به موقفه بام يشبه الرتاجع
عام قاله يف الشهادة.
ولكن الشيخ أبى إال أن يثبوت عوىل موقفوه ،وظول كالصوخرة العاتيوة ،التوي
حتطمت عليها كل املحاوالت ،ومل د فتياًل.
ولام ألح هذا املتئول عىل الشيخ وكرر عليه القوول مورة بعود مورة ،قوال لوه يف
رصاحة وجالء :أنا مل أكتب مقااًل يف صوحيفة ،وال ألقيوت خطبوة يف جوامع ،وال
حمارضة يف مجعية ،ولكني استدعيت للشهادة أمام حمكمة ،فشهدت بام أعتقود أنوه
احلق الذي أدين اهلل به وألقاه عليه ،فإذا كان يف شهاديت بعض الغموض ،فلتدعني
املحكمة مرة أخرا ،وأنا أرش حا موقفي.
وهبذا حتم األمر ،ومل يعد هناك جمال للقيل والقال.
وخصوصا بعد أن انضم إىل شهادة الشيخ :شوهادة
ولكن الصحافة مل تصمت،
ً
أ .د .حممود مزروعة رئيس قتم العقائد واألديان بكلية أصوول الودين بواألاهر،
والتي كانت أرص وأشد من شهادة الشيخ ،والتي اهتم فيها الشواهد فورج فوودة
بالردة رصاحة ،وقدم من كتبه ومقاالته ما يدل عىل ذل للمحكمة.

( )148غايل شكري ،يف جملة له يف مقال طويل عن الشيخ الغزايل.
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ومن أهم ما نرشته الصحافة املرصية يف املوضوع :ما أثاره الصوحفي املعوروف
صال منترص يف جريدة األهرام القاهرية .ونحن نورده هنا ألمهيته.
أسئلة مهمة للشيخ:
فجر صال منترص عدة أسئلة لفضيلة الشيخ الغزايل،
يف أهرام ( )19من يوليو َّ
نظرا ألمهيتها نوردها ونورد الرد عليها مون الشويخ ،وخاصوة أننوا استشوعرنا أن
ً

األستاذ صال حياول أن يضع ف ًّخا للشيخ  ...ولكن الشيخ الغزايل خرج من هوذا

املطب بتهولة متلح ًفا بقواعد الرشيعة .وهذا نص ما كتبه األستاذ صال منترصو
يف عموده اليومي(:)149
أسئلة إىل الغزايل:
فضيلة الشيخ حممد الغزايل له منا كل احرتام وتقدير  ...باإلضافة إىل ما نعرفوه
عن علمه وجهوده الكبوري للقيوام بودور الداعيوة ،الوذي يتمنوى قووة املتولمني
وخروجهم من مرحلة الضعف واحوان التي يمرون هبا اليوم.
ولقد كانت لفضيلة الشيخ الغزايل شهادة أموام املحكموة التوي يمثول أمامهوا
وحتنا تم نرش هوذه الشوهادة بوالنص حتوى
املتهمون باغتيال الدكتور فرج فودة،
ً
نعرف عىل وجه الدقة ما قال فضيلة الشيخ  ...وإن كوان أحود الوزمالء «األسوتاذ
فهمي هويدي ،أهرام ( »)1/6قد وجد أن حديث الشيخ أمام املحكمة حيتواج إىل
إيضا للعامة ،فكتب حياول هذا الرش حتت عنوان« :حاشية عىل شهادة الغزايل».
ولكن يبدو أن احلاشية يف حاجة إىل حاشية  ...وليس يف الدين حرج كام تعلمنا ...

( )149نقاًل عن كتاب« :حماكمة املرتدين» ،التابق ذكره.
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معقدا
كام أن الدين كدستور للحياة ال بد أن يصل إىل الناس ببتاطة حتى وإن كان
ً
يف بعض التفاصيل  ...لكن مهمة الداعية أن يتهل ال يصعب ،وهوو موا جيعلنوي
أرجو فضيلة الشيخ الغزايل  -بعد أن قورأت شوهادته ،وبعود أن قورأت احلاشوية
التابعة لشهادته  -أن جييب عن هذه األسئلة التي أتصور أن ماليني مثيل قد سألوها
وينتظرون من فضيلة الشيخ إجابة عنها.
إن أسئليت يا فضيلة الشيخ هي:
 - 1أي الدرجات أعىل يف املعصية :الكافر أم املرتد؟
مرتدا؟
كافرا ،ومتى يكون ًّ
 - 2متى يكون الفرد ً
 - 3من الذي يمل تكفري فرد ،ومن الذي يمل احلكم عليه بالردة؟
 - 2هل حيتاج األمر التابق إىل فقهاء ودعاة دارسني وبطريقة علنية وواضوحة ...
أم يتتطيعه أي فرد أو مجاعة وبطريقة ّية ومغلقة؟
 - 5هناك بعض الدارسني من يشك يف حد الردة ،ويقوول :إن حود الوردة لويس
موجو ًدا رصاحة يف القرآن الكريم  ...فهل هذا صحيح؟
 - 6هل يتعارض ما ورد يف القرآن الكريم عن حرية العقيدة .واعتبار احلكم عوىل
إسالم الفرد من اختصاص احلق ععع ،مع القول بحق أي فرد أو مجاعوة يف
تكفري فرد أو احلكم بأنه مرتد؟
 - 1املعروف أن فضيلتكم اشرتكتم يف ندوة كان فرج فودة طرفًا فيها ،وكان ذل
يف معرض الكتاب يف يناير من العام الاميض قبل اغتياله بنحو ستة أشهر ،فهل
كان قبولكم لالشرتاك يف هذه الندوة ملناقشوة فورج فوودة كمتولم أو حماولوة

الشيخ الغزايل كما عرفته

361

استتابته كمرتد؟
 - 9محاية ألنفتنا وأبنائنا وشبابنا من الزلل ،ما الذي ورد يف كتابوات فورج فوودة
جيعله يف موضع الشبهة بالكفر أو الردة؟
فضيلة اإلمام  ...إن الدعوة رضيبة وفرض  ...وأحتب أن تتاؤاليت هي أمانة
يف عنق كداعية للرد عليها ،مع كل تقديري واحرتامي.
صالح منترص
رد من الغزايل:
أبدأ أواًل وأشكر فضيلة الشيخ حممد الغزايل عىل ّعة استجابته بالرد عىل موا
وجهته إىل فضيلته من أسئلة (أهرام األحد  ... )1/19وقود أرسولها يل مكتوبوة
بخط اليد مع مقدمة ،بأمل نرشها كاملة دون تلخيص« ،فإين قمت عنكم بمهموة
اإلجياا ،وأحتب أن أي نقص يف العبارة يفتد الورد  ...وهوذا موا ال يرضويكم».
وها أنا ذا أنرش نص الرد كاماًل:
 - 1أي الدرجتني أعىل يف ا فصية :الكافر أو ا رتد؟
سوءا من املرتد .فإنني قد أشرتك يف عمل اري موثاًل موع
جقاب :الكافر أقل ً
نرصانيا ،ويف كلتا احلالتني جيب الرب هبم وبوذل الوود
هيوديا كان أو
كافر باإلسالم،
ًّ
ًّ

حم .أما املرتد فهو كخائن الوطن منبوذ مكروه ،وقد استعمر األوروبيوون أرضونا
وحموا رشائعنا وشعائرنا ،فمن انضم إليهم يف عداوهتم  ...فكيف نصادقه؟
مرتدا؟
بافرا ،ومتى يكقن ًّ
 - 2متى يكقن الفرد ً
جقاب :الكافر امرؤ خايل البال من تعاليم اإلسالم .لعلها مل تبلغوه أو بلغتوه ومل
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يقتنع هبا ،وال سبيل لنا عليه إال إذا اعتدا علينا .أما املرتود فهوو رجول كوان منوا
وعرف ما نحن عليه ثم رأا ملأرب خاص أن ينضم إىل خصومنا ،وأن يؤيدهم بوام
يتتطيع .أي أنه خائن غادر .أما إن كانت لديه شبهة عقيل ،فال بد من إاالة شوبهته
وحمو ما يتعلق به من أوهام ولو ظل سنني عىل قيد احلياة.
 - 3من الذي يملك تكفري فرد ،أو احلكم عليه بالردة؟
جقاب :أهل الذكر وحدهم  ...أعني الراسخني يف العلم ،فإن اهتام فرد بالكفر
جريمة ،واإلسالم دين مضبوط التعاليم .فمن اسوتبا اخلمور موثاًل وسوخر مون
جاحدا واستهزأ برشويعتها فلويس بمتولم ،بول هوو
حرمتها ،أو من ترك الصالة
ً
ناقض للمجتمع ومنكر للوحي وخارج عىل األمة.
وسلطة االهتام بالكفر حمددة ،وليتت كاًّل مبا ًحا ألي إنتان.
 - 4هل حيتاج األمر السابق إىل فقهاء ودعاة دارسني وبطريقة علنية وواضو ة ،أم
يستطيفه أي فرد أو مجاعة وبطريقة رسية مغلقة؟
جقاب :قلنا :إن الفقهاء الثقات وحدهم هم مصدر الفتووا .ورأهيوم يكوون
مضطهدا وحرية العمل به مصوادرة .إن جوو
ومعلنا ،إال إذا كان اإلسالم
واضحا
ً
ً
ً
احلرية الرحب هو الذي يتتطاع األخذ والرد فيه ،ولن تكون احلرية لطرف واحود
بداهة ،بل تضمن احلرية جلميع األطراف يقولون ما لدهيم يف أمان.
وبقيت أربعة أسئلة أخرا سبق أن وجهتها إىل فضيلة الشيخ  ...أكمول بوإذن
غدا رده عليها.
اهلل ً
صالح منترص
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بقية رد الغزايل:
يف عمود أمس نرشت النص الكامل لام تضمنته رسوالة فضويلة الشويخ حممود
الغزايل ر ًّدا عىل أربعة أسئلة سبق أن وجهتها إليه ،وفيام ييل بقية إجاباته عن أربعوة
أسئلة أخورا أنرشوها بوالنص دون انتقواص حورف واحود  ...حتوى عالموات
التعجب ،فهي كام وردت يف رسالة فضيلته:
 - 5هناهلل بفض الدارسني الذين يشككقن يف حد الوردة  ...ويققلوقن :إنوه لويس
مقجق ًدا رصاحة يف القر ن الكريم ،فهل هذا ص يح؟
جقاب :نعم مل يرد يف القرآن الكريم قتل املرتد( ،)150وإنام وردت بذل التونن
الصحا  .وعندي أن جريمة الردة متفاوتة التوء واخلطر ،وقد تتتحق القتول إذا
ساوت ما نتميه اآلن :اخليانة العظمى ،أو ما نتميه :اخلروج املتلح عىل الدولوة.
وقد تكون شبهة عارضة يكتفوى فيهوا بالتوبوة النصوو  .وأموام القضواء تعورف
احلقيقة ،ويتحدد العقاب العدل ،ويوان خطأ كل فرد!!
 - 6هل يتفارض ما ورد يف القر ن الكريم من اعتريار احلكم عىل إسالم الفورد مون
اختصا

احلق ععع ،مع الققل ب ق أي فرد أو مجاعوة يف تكفوري فورد أو

احلكم بأنه مرتد؟
جقاب :إن قلوب الناس إىل اهلل بيقني .ولكن ملتالكهم حدو ًدا وضووابط مون
وضع اهلل ذاته ،وإال ّت الفوىض بوني النواس .فمون يودعو إىل تورك العالقوات

متلما ،فبعض فقهاء التلف يرون آية احلرابة يف سورة الامئدة تشومل املرتودينو
( )150هذا ليس
ً
أل م حياربون اهلل ورسوله ويتعون يف األرض فتا ًدا .انظر :بحثنا عن عقوبة املرتد يف الفصول
األول من كتابنا« :مالمح املجتمع املتلم الذي ننشده».
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متولماو ألنوه
اجلنتية حرة ،ويامري يف جريمة الزنا وعقوبتها ،ال يمكون اعتبواره
ً

َ ُ ْ
َ
عاصم حلكم اهلل وخارج عليه .ولذل قال يف رضورة الطاعة التاموة{ :فكإِن تكابوا
َُ ي ُ
َ
َ َ
َ
َََ ُ ْ ُ َ َ َ َ َُْ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ي
كت ل ِقكوع َيعل ُمكون}
ِين َونف ِصكل ٱٓأۡلي ى ِ
وأقاموا ٱلصل ىو وءاتوا ٱلزر ىو فإِرِخ ىنكم ِِف ٱَّ ِ ِۗ

[التوبة .]11 :فام العمل إذا مل يتب ويقم الصالة ويؤت الزكاة؟ حكم اهلل واضح.

طامعوا  -إذا رشحوت لوه احلوق،
اشرتكت يف مناظرة مع فرج فودة ألين كنت
-1
ُ
ً
وبتطت أدلته  -أن أعود بالرجل إىل اإليامن ،ولكني وجدتوه يكوره اإلسوالم
ونظامه ،وينكر صالحية أحكامه للبقاء .أي أنوه يؤيود حكوم اإلعودام الوذي
أصدره االستعامر عىل رشيعتنا وينحاا إىل أعدائنا برصاحة!!
هذا وقد أصدر نفر من علامء األاهر كتابًا تضمن ما نتب إىل فورج فوودة مون
خروج عىل اإلسالم واستهزاء بتعاليمه  ...ويتتطيع األسوتاذ صوال منترصو أن
أخريا :إنني رجل من الدعاة إىل اهلل ،ال أمتنوى إال
يقرأ هذا الكتاب  ...ذل وأقول ً
احلرية يل وخلصومي عىل التواء ،وأكره العدوان واملشاكتة ،ولكني أشكو من أن

ديني جيار عليه وينتقص منه وحيرم أهله ما يتمى يف عرصنا بحقوق اإلنتان ،وأن
املنتمني إىل هذا الدين يف طور سيئ من تارخيه ،وتكواد توذهب كرامواهتم اخلاصوة
والعامة يف مهب الريا .
حممد الغ ايل
عقوبة قتل املرتد:
كان سؤايل األخري إىل فضيلة الشيخ حممد الغزايل هو :إذا قتل إنتان إنتا ًنا آخر
تعزيرا ،أم نقوول  -كوام
قصاصا أم
بحجة أنه كفر أو ارتد  ...فام عقوبته؟ هل يقتل
ً
ً
فهم البعض من شهادتكم أمام القضاء  -بأنه ال عقوبة عليه؟
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شاكرا رد فضيلة الشيخ الغزايل  ...وفيام ييل نصوه كوام أنقلوه مون
وقد تلقيت
ً

رسالته املكتوبة بخط يده:

«إذا ارتد أحد عن اإلسالم رفع أمره إىل القضاء ليبت يف مصريه وفق حكوم اهلل
 ...وقد قلت :إن جريمته إذا ساوت اخليانة العظمى حكم القضاء بقتله .وتتقورر
هذه املتاواة يف حاالت شتى ،نذكر منها :التهوين مون شوأن القورآن والطعون يف
مكانته ،وجحد الفورائض املعلوموة مون الودين بالرضوورة والودعوة إىل تركهوا،
واستباحة الكبائر وطلب فتح حانات اخلمور ومواخري البغاء  ...والتوخرية مون
احلدود الرشعية ،وإهانة الرسول صصص ،إىل آخره  ...فإذا أعلن املرتد توبتوه وأصولح
متلما كام كان  ...وليس للجمهور إقامة احلدود أو
نفته سقط احلد عنه  ...وعاد
ً
إيقاع العقوبات من قصاص وتعزير ،فذل للقضاء ،ومن فعل شي ًئا من ذل فقد
افتأت عىل التلطة  ...وهنا يقوم القضاء بتعزيره حتب ما يصون املصلحة العامة
وهيبة القضاء.
وليتت هنال عقوبة حمددة حذا املتل  ...بيد أننا نلفت النظر إىل أن التهاون
يف معاقبة املرتدين يفتح باب الفوىض .ومعروف أن هناك من ارتد وبتطت عليوه
بعض احلكومات محايتها كتلامن رشدي ،واعتقوادي أن حكومتنوا تورفض هوذا
التلوك ،وأن قضاءنا  -مع غيبوة التعواليم اإلسوالمية  -سويمنع هوذه الفووىض،
ويصون حق اهلل سوبحانه يف ذلو  ،ولكوم الشوكر عوىل سوعة صودركم وكوريم
خلقكم».
حممد الغ ايل
ولعلنا بعد نرش نص الرسالتني اللتني تضمنتا رد فضيلة الشيخ الغزايل عوىل موا
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راجيا ممن يقول رأيه مراعواة
وجهته إليه من أسئلة نفتح الباب ملن يريد التعليق ً ...

القراءة اجليدة لكلامت الشيخ ،وال مانع من إعادة قراءهتا مرة وأكثر ،حتى ال خيتلط
ومووجزا
موضووعيا
عليه األمر ،ويعلق عىل معنى مل يقصده ،وأن يكون احلوديث
ً
ًّ

كلام أمكن ،وأن يتم يف إطار االحرتام الكامل للشيخ  ...فقد نتفق أو نختلف عوىل
بعض ما يقول ،ولكننا بكل العفة واملوضوعية نتحاور ونتبادل األفكار.
صالح منترص

***

خامتة
***
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خامتة
لقد طالت هذه الدراسة وطالت أكثر مما كنت أتوقع حا .وما حيلتوي إذا كانوت
الامدة غزيرة ،وجمال القول ذا سعة؟
لقد كنت أعرض الفكرة وأريد أن أستشهد حا من كالم الشيخ الغزايل ،فأجود
أمامي بدل النص اثنني وثالثوة وأربعوة وأكثور ،كلهوا تتنواول املوضووع الواحود
بأساليب عتلفة ،وصور متنوعة ،وكلها معجب ورائع ،فيحتار املرء :أهيوا يأخوذ،
وأهيا يدع ،وكم يأخذ منها ،وكم يرتك؟
دائما أن أعرب عن أفكار الشويخ موا اسوتطعت بقلموه ال بقلموي،
وكنت أوثر ً
وبكالمه ال بكالمي ،فقلمه أبلغ ،وكالمه أبني وأروع ،وأدل عوىل املقصوود الوذي
أنشده .ومن هنا نقلت فقرات طويلة أحيا ًنا من كتبه تعرب عوام أريود .وأعتقود أن
قارئي اليوم سيفر وينرش صدره عندما يقرأ هذه الفقرات يف موضوعها اليووم،
وإن كان قد قرأها من قبل يف كتب الشيخ.
واحلق أن هذه الدراسة أثبتت أننا أمام قائد كبري من قادة الفكر والتوجيه ،وإمام
فذ من أئمة الفكر والدعوة والتجديد .بل نحن أمام مدرسة متكاملة متميوزة مون
مدارس الدعوة والفكر واإلصال  ،حا طابعها ،وحا أسلوهبا ،وحا مذاقها اخلواص.
وحتتاج إىل دراسات عدة إلبراا خصائصها ومواقفها وآثارها .فليس الغزايل ملو
نفته ،وال مل مجاعة أو حركة ،وال مل قطور أو شوعب ،بول هوو ملو األموة
اإلسالمية مجعاء.
نحن أمام عامل مفكر حر ،عاش عمره كله لإلسالم ،ال يرشك به شيئًا آخر ،ونذر
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له فكره وقلبه ،ولتانه وقلمه ،وجهاده واجتهاده ،وخاض معارك حياته كلها حتت
رافضا كل راية جاهلية ،بأي اسم ظهرت ،وحتت أي عنوان تزينوت
راية اإلسالمً ،

ا ُ َو َم َمكاِت ِ َُّللِ َر يب ٱل َعىلَم َ
متخذا شعاره ...{ :إ ُن َص ََلِت َوَّ ُ ُسِك َو ََم َي َ
ً
كني
للناس،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ َ َ
يَ َ َُل وۥ َوم َذىل ََِ أمِر ُ َوأنَا ۠ أ ُو ُ ٱل ُمسكلِم َ
ني} [األنعوام .]163 ،162 :مل يتخوذ
ش
ِ
َ 875ل ِ
ِ

حكما ،ومل يبغ غري اهلل ربًّا ،وهو رب كل يشء.
وليا ،ومل يبتغ غري اهلل
ً
غري اهلل ًّ

أبودا :أنوه حوارس مون
لقد عاش الشيخ بشعور يغمره ويمأل فؤاده ووجدانه ً
حراس هذا الدين األيقا  ،وال ينبغي أن يؤيت الدين من ِقبَله وتفريطه ،بل جيب أن
ذائودا ،بول
مدافعا
دائما ألعدائه يف الداخل واخلارج ،وأن يقف حم باملرصاد
ً
ً
يتنبه ً
مقاتاًل مهامجًا ،فخري وسائل الدفاع احجوم ،ال يلقي التوال  ،وال ينشود الراحوة،
ومعركة املصحف يف العامل اإلسالمي قائمة ،واحلرب عىل اإلسوالم وأمتوه دائورة،
والدم اإلسالمي متتبا  ،وأكثور املووكلني باحلراسوة يغطوون يف نووم عميوق ،أو
مشغولون باجلدل حول فروع املتائل ،وصغائر األمور!
لقد كتبت األقدار على الشيخ أن حيارب يف جبهتني واسعتني:
األوىل :جبهة اخلصوم الكائدين لإلسالم ،املرتبصني به الرش ،الكارهني النتشار
أنواره وعودته إىل قيادته احلياة من جديد.
بعض هؤالء من خارج اإلسالم ،وخارج أرضه من القوا العاملية التي ختافه أو
تبغضه :من اليهودية والصليبية والشيوعية والوثنيوة ،الوذين اختلفوت ديانواهتم،
واختلفت طرائقهم ،ولكن احتدت أهدافهم عىل رضب اإلسالم ،ووقف متريته،

َ ُ َ ََ ُ ْ
ووضع األحجار والعثرات يف طريقه .وهم الذين قال اهلل فيهم{ :وٱَّلِين كفكروا
ُ ُى َ َ ُ ُ َ َٓ
َ ُ ُ َ َٓ
َ
َ
ُ
ُ
بعي م أو ِّلاء بع ٍّض} [األنفالِ{ ،]13 :إَون ٱلظل ِ ِمني بعي م أو ِّلاء بعض} [اجلاثيوة:
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.]11
وبعض آخر  -لألسف الشديد  -من داخل اإلسالم ،بل مون أبنواء املتولمني
أنفتهم ،وممن حيملون أسامء املتلمني :حممد وأمحد وحتن وحتني ،وعمر وعيل
رشا ،وال لدعاته إال عوداوة ،وال لرشويعته إال
 ...ولكنهم ال يضمرون لإلسالم إال ًّ

تنكرا  ...وربام عادوهو ألنه ضد شهواهتم املحرمة ،وضد مظاملهم املفرتسة ،وضود
ً
مصاحلهم اآلثمة ،وضد مطامعهم الفاجرة.

واجلريهة الثانية :جبهة «األصدقاء اجلهلة» لإلسالم ،الذين يرضون اإلسالم أبلغ
الرضر من حيث يريدون أن ينفعووه ،هيشومون وجهوه مون حيوث يظنوون أ وم
يدفعون ذبابة عنه! هؤالء الذين سامهم الشيخ «الودعاة الفتوانني» الوذين يشوغلون
الناس بالفروع عن األصول ،وباجلزئيات عن الكليات ،وباملختلف فيه عن املتفوق
عليه ،وبأعامل اجلوار عن أعامل القلوب.
إنه يشكو من دعاة أغلبهم نكبة عىل اإلسالم ،وقذا يف عينه! إ وم ال يقورءون
وال يعانون ،والقليل من احلقائق لدهيم ال يضعونه يف موضوعه الصوحيح ،وعلول
األمة ال تلقى منهم أساة وال بكاةو أل م مشدودون إىل جدليات الاميض التحيق،
وال يدركون ما جد حولنا ،والطفرات احائلة التي قفزت هبا احلياة عىل أرضنا.
وإذا كان اجلتم املصاب بفقر الودم يتوقط يف أول مراحول الطريوق ،فالعقول
املصاب بفقر املعرفة أعجز من أن يالحق مطالب اجلهاد ،أو يلبي حاجات احلق.
إن مكمن اخلطر عىل متتقبل اإلسالم ومتوتقبل أمتوه وصوحوته ،تكمون يف
هؤالء الذين وجه إليهم الشيخ جل كتبه يف املرحلة األخرية ،عتواهم أن يتعلمووا
من جهل ،وينتبهوا من غفلة ،وينتهوا عن اإلعجاب بالرأي ،واالادراء للغري ،وأن
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يتعلموا الذلة عىل املؤمنني ،والتوقري للكبار ،والرمحة للصغار.
يقول الشيخ« :واخلطورة يء من أنصاف متعلمني أو أنصاف متدينني ،يعلوو
اآلن نقيقهم يف الليل املخيم عىل العامل اإلسوالمي ،ويعتمود أعوداء اإلسوالم  -يف
أوروبا وأمريكا  -عىل ضحالة فكرهم يف إمخواد صوحوة جديودة لوديننا املكوافح
املثخن باجلرا .
إن احلضارة التي حتكم العامل مشحونة باألخطواء واخلطايوا ،بيود أ وا سوتبقى
حاكمة ما دام ال يوجد بديل أفضل!
هل البديل األفضل جلباب قصري وحلية كثة؟ أو عقل أذكوى ،وقلوب أنقوى،
وخلق أاكى ،وفطرة أسلم ،وسرية أحكم؟
لقد نجح بعض الفتيان يف قلب شجرة التعاليم اإلسوالمية ،فجعلووا الفوروع
جذورا ،وجعلوا األصول املهمة أوراقًا تتتاقط مع الريا !
جذوعا أو
اخلفيفة
ً
ً

ورشف اإلسالم أنه يبني النفس عىل قاعدة{ :قَد أَفلَ َح َمن َز ُكى ى َ ا َ 9وقَكد َرِخ َ
كاب
َمن َد ُسى ى َ ا} [الشومس .]11 ،1 :وأنه يربط االستخالف يف األرض بمبدأُ { :ٱَّل َ
ِين إِن
َ
َ
ُ َ
ُُ
َََ ْ َ
اموا ْ ُ
ۡرض أَقَ ُ
ٱلصلَ ىو َ َو َءاتَ ُوا ْ ُ
ٱلز َر ىو َ َوأ َم ُروا ْ بٱل َمع ُ
ِ
كر}
نك
م
ٱل
ن
ع
ا
و
ن
و
وف
ر
ُمكنى ُ م ِِف ٱۡل
ِ
ِ
ِ
ِ

[احل

.)151(»]21 :

وهذا ما خييف الشيخ اإلمام ويثري فزعه عىل غد األمة .يقول سدده اهلل:
«لقد خامرين اخلوف عىل متتقبل أمتنا لام رأيت مشتغلني باحلوديث ينقصوهم
الفقه ،يتحولون إىل أصحاب فقه ،ثم إىل أصحاب سياسوة تبغوي تغيوري املجتموع
(« )151التنة النبوية» (ص.)9 :
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والدولة عىل نحو ما رووا ورأوا !!...
كثوريا
إن أعجب ما يشني هذا التفكري الديني احابط هو أنه ال يدري قلوياًل وال
ً

عن دساتري احلكم ،وأساليب الشورا ،وتداول الامل ،وتظامل الطبقات ،ومشكالت
الشباب ،ومتاعب األّة ،وتربية األخالق  ...ثم هو ال يدري قلياًل وال كث ًريا عن

تطويع احلياة املدنية ،وأطوار العمران خلدمة املثل الرفيعة ،واألهداف الكربا التي

جاء هبا اإلسالم.
إن العقول الكليلة ال تعرف إال القضايا التافهة ،حا هتي  ،وهبا تنفعول ،وعليهوا
تصالح وختاصم! هزات رأيس أس ًفا وأنا أرمق متار الدعوة اإلسالمية!
قوديما اسوتقبال املقورور للودفء ،واسوتقبال
إن الرسالة التي استقبلها العوامل
ً
املعلول للشفاء ،هانت عىل الناس فلم يروا ما يتتحق التناول ،وهانت عوىل أهلهوا
فلم يدروا منها ما يرفع ختيتتهم وحيمي حمارمهم»(!!)152
يف مقدمة كتابه« :اإلسالم يف وجه الزحف األمحر» كتب الشيخ يقول:
رأيت أن أكتب هذه الصحائف احلافلة باحلقائق العلمية والتارخيية ،وأودعتهوا
رصخات قلب غيور عىل دينه ،شفيق عىل أمته .وأعرف أنني بكتابتهوا سوأتعرض
لعداوات مميتة!! ولكن بئتت احلياة أن نبقى ويفنى اإلسالم!!
ويف مقدمة كتاب« :قذائف احلق» قال الشيخ:
أعداء اإلسالم يريدون االنتهاء منه ،ويريدون استغالل املصوائب التوي نزلوت
بأمته ،كي يبنوا أنفتهم عىل أنقاضها.
(« )152مهوم داعية» (ص.)55 :
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يريدون بإجياا القضاء عىل أمة ودين.
وقد قررنا نحن أن نبقى ،وأن تبقى معنا رسالتنا اخلالدة ،أو قررنا أن تبقى هذه
الرسالة ،ولو اقتىض األمر أن نذهب يف سبيلها ،لرتثهوا األجيوال الالحقوة! إىل أن
يقول يف اية املقدمة:
إن اهلل أخذ عىل محلة الوحي أن يعالنوا به ،ويكشوفوا للنواس حقائقوه .وأكود

َ
َ ُ
َ
عليهم ذل يف قوله تعاىلُ{ :تُبَ ييِن ُن ُهۥ ل ُِلنا ِ َوَل تَك ُت ُمون ُه} [آل عمران .]191 :فام بد

من البيان وعدم الكتامن.

وأعلم أن ذل قد يعرض ملتاعب جتام ،ولكني أقول ما قال صديقنا عمر هباء
الدين األمريي:

احووووول يف در ويف هووووديف وأظوول أميضو غووري مضووطرب!
ما كنت مون نفيسو عوىل َخوور أو كنووت موون ر عووىل ِر َيووب!
موووا يف املنايوووا موووا أحووواذره اهلل موووولء القصوووود واألرب!
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ٱنُصكنا ٓ ٱلقكو ِِ
ِف أم ِرنكا َوث يبِكت أقكدامنا و
{رمنا ٱغفِر َلكا ذنومنكا ِإَوَافنكا ِ
َ
كىفِر َ
ين} [آل عمران.]121 :
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