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كم ـ ـ ــا عرفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
بحث مقدم �إىل ملتقى الفكر الإ�سالمي باجلزائر
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ت�أليف

�أ  .د /عبد العظيم الديب
ا�ستاذ ورئي�س ق�سم الفقه والأ�صول
جامعة قطر � .سابقاً
(

)

(�أورع النا� ��س و�أتقاه ��م و�أعلمه ��م م ��ن ال ينظ ��ر
النا� ��س كلهم �إلي ��ه بعني واحدة ،ب ��ل بع�ضهم بعني
الر�ضا ،وبع�ضهم بعني ال�سخط).

�أبو حامد الغزايل
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حتيــــــة وتقــــــــدير
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على
�أ�شرف املر�سلني� ،سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وبعــد:
ف�أحيي �إدارة امللتقى والقائمني على �أمره؛ الختيارهم هذا املو�ضوع ليكون
جما ًال للبحث يف م�ؤمتر هذا العام ،فنحن يف حاج ٍة ح ًّقا �إىل تلك االلتفاتة
الواعية �إىل احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ذلك �أن هناك �أكرث من عامل �صرفنا
يف هذه الأيام عن هذا اجلانب الروحي.
فمن ذلك ما كان من �أخطاء ارتُكبت با�سم الت�ص ُّوف ،والت�ص ُّوف منها براء،
وما كان من وجود بع�ض املنحرفني امل�ستغ ِّلني الذين انحرفوا بالت�ص ُّوف عن
مفهومه وهدفه ،واتَّخذوه و�سيلة لأطماعهم ،وحتقيق م�آربهم ،وعن طريقه
حازوا اجلاه ،واكتنزوا الأموال ،فاقتعدوا مقعد القيادة ،بل وال�سيادة ،وحكموا
يف الأتباع وحت َّكموا ،وفر�ضوا عليهم اجلبايات ،واملغامن ،والأخطر من ذلك
�أنهم حالوا بينهم وبني املعرفة واال�ستنارة ،كل ذلك مبا �أدخلته الطريقة على
القلوب من ف�ساد عقائد وعلى العقول من باطل و�أوهام ،وعلى الإ�سالم من
زور وحتريف وت�شويه� ،إىل ما �صرفت من الأمة عن خالقها مبا ن�صبت من
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�أن�صاب ،و�شتَّتت من كلمتها مبا اختلقت من �ألقاب ،وقتلت عزَّتها مبا ا�صطنعت
من �إرهاب.
وثاين هذه العوامل التي �صرفتنا عن اجلانب الروحي ،هو ما تعانيه �أمتنا
الآن من عجز وتخلُّف ،يف جمال العلوم الع�صرية ،ويف م�ضمار القوة املادية،
وامتالك �أعدائنا (ال�صليبيني – وال�شيوعيني – وال�صهيونيني) لنا�صية القوة،
والقدرة على القهر واال�ستبداد ،مما جعلنا نتط َّلع �إىل هذا اجلانب املادي من
احلياة ،وجنري وراءه ،ظا ِّنني �أن تفوقنا يف هذا امليدان هو وحده العالج،
وهو وحده ال�سبيل ،لكي تعود �أمتنا �إىل مكانها ومكانتها ،من العزة والقيادة
والريادة.
ولي�ست هذه النظرة خا�صة باملهزومني املدحورين املبهورين باحل�ضارة
الغربية ،الذين يدعون �إىل الأخذ ب�أ�سبابها ،والن�سج على منوالها ،واقتفاء
�أثرها ،فيما ُيحمد منها وفيما ُيعاب ،وفيما مُيدح منها وفيما ُيذم ،بل �إن
دعاة الإ�سالم ،العاملني على �إعادة جمده ،و�إعالء كلمته ،وقعوا يف �شيء من
هذا ،حيث التفتوا – يف كثري من الأحيان – �إىل جانب واحد من الإ�سالم،
نظريات يف ال�سيا�سة،
فعكفوا على درا�سته ،وا�ستخرجوا لنا من كنوز معارفه
ٍ
والت�شريع ،واالقت�صاد ،والرتبية ،وباهَ ْوا بها ،وعار�ضوا قوانني الغرب،
ونظرياته ،وت�شريعاته ،وكل ذلك مقبول م�شكور ،ولكن �أين اجلانب الروحي؟
وثالث هذه العوامل التي �صرفتنا عن اجلانب الروحي ،هو �أنه يتعلق بالنف�س
وتهذيبها ،وبالقلوب وتطهريها ،يتعلق بالعمل ،يتعلق باملعاناة يف كف النف�س
وكبح جماح ال�شهوات ،و�إنكار الذات ،والتط ّهر من الكربياء ،وال ُبعد عن الغرور
واخليالء ،وعدم الركون �إىل الدنيا ،وتذكر الوعد والوعيد يف ال ُعقبى.
على حني تتعلق اجلوانب املادية ،بالفكر ،والقلم ،والل�سان ،فمن هنا خفت
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م�ؤنتها ،و�سهلت ممار�ستها ،وهي يف الوقت نف�سه جتلب ل�صاحبها ال�صيت
واجلاه واملال ،وكل ما هو حمبب تلتذه النف�س وت�شتهيه.
جفاف روحي ،وان�صراف عن هذا
كانت هذه العوامل وراء ما نعانيه الآن من ٍ
اجلانب الهام من جوانب الإ�سالم.
ومن هنا كان البد من هذا اللقاء يف هذا امللتقى الكرمي حول هذا املو�ضوع
(احلياة الروحية يف الإ�سالم) ع�سى �أن تتحقق الثمرة املرتقبة ،يف و�ضع معيا ٍر
للتوازن بني اجلانبني ،حتى ال ين�سى امل�سلم املعا�صر دوره يف �إعمار هذه احلياة،
حيث ا�ستخلفه اهلل يف الأر�ض ،وال ين�سى يف الوقت نف�سه �أن هذه احلياة بكل ما
نا َم َث ُل ا َ
فيها� ،إمنا هي بعد ذلكُ ،و�صلة وو�سيلة �إىل الآخرة }�إِ مَّ َ
حل َيا ِة الدُّ ْن َيا
اخ َتلَ َط ِب ِه َن َب ُ
ال�س َما ِء َف ْ
ا�س َوالأَ ْن َعا ُم
ات الأَ ْر ِ�ض مَِّ
ما َي�أْ ُك ُل ال َّن ُ
َك َما ٍء �أَ ْن َز ْل َنا ُه مِ َن َّ
َح َّتى �إِ َذا �أَ َخ َذتِ الأَ ْر ُ
�ض ُز ْخ ُر َفهَا َوا َّز َّي َنتْ َو َظنَّ �أَهْ ُلهَا �أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرو َن َعلَ ْيهَا �أَ َتاهَا
�أَ ْم ُر َنا َل ْيلاً �أَ ْو َنهَا ًرا َف َج َع ْل َناهَا َح ِ�صيدًا َك�أَ ْن مَ ْ
ل َت ْغ َن بِالأَ ْم ِ�س َك َذل َِك ُن َف ِّ�ص ُل
الآَيَاتِ ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن{(يون�س)24:
واهلل الكرمي �أ�س�أل �أن يوفق �إدارة امللتقى ،والقائمني على �أمره ،وك َّل العاملني
املخل�صني� ..إنه �سميع جميب.
كتبــه
�أبو حممود عبد العظيم الديب
الدوحة – � 25شوال �سنة 1407
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ب�سم اهلل وحده ،ال �شيء معه دائ ًما و�أبدً ا..
�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا،
ومن �سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده ور�سوله.
ين �آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا َ
اهلل َح َّق ُت َقا ِت ِه َو اَل مَ ُ
} َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
تو ُتنَّ �إِ اَّل َو�أَ ْن ُت ْم م ُْ�س ِل ُمو َن{(((.
ا�س ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم مِ نْ َن ْف ٍ�س َواحِ َد ٍة َو َخلَ َق مِ ْنهَا َز ْو َجهَا
} َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
اهلل ا َّلذِ ي َت َ�سا َء ُلو َن ِب ِه َوالأَ ْر َحا َم �إِ َّن َ
ريا َون َِ�سا ًء َوا َّت ُقوا َ
اهلل
َو َب َّث مِ ْن ُه َما ر َِج اًال َك ِث ً
ين �آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا َ
َكا َن َعلَ ْي ُك ْم َرقِي ًبا{(((َ } .يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
اهلل َو ُقو ُلوا َق ْو اًل َ�سدِ يدًا
ُ ي ْ�صل ِْح َل ُك ْم �أَ ْع َما َل ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ يُطِ ِع َ
اهلل َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َفا َز
َف ْو ًزا عَظِ ي ًما{((( (((.
اللهم �إنا نرب�أ �إليك من حولنا وقوتنا ،ونلوذ بحولك وقوتك �سبحانك
�سبحانك ،ال حول وال قوة �إال بك ،اللهم �إنا نعوذ بك من اخلط�أ واخلطل،
واخللل والزلل ،و�سيئ القول والعمل ،ون�ضرع �إليك �سبحانك �أن تعيننا على
(� )1آل عمران.102 :
( )2الن�ساء.1 :
( )3الأحزاب.71 ،70 :
( )4هذه ت�سمى خطبة احلاجة ،وت�شرع بني يدي كل خطبة ،وهي من ال�سنن النبوية التي نرجو �أن
نلتزم بها �إحيا ًء ملا تنا�ساه النا�س من ال�سنن( .انظر الأحاديث ال�صحيحة للألباين.)3/1 ،
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خال�صا لوجهك
�إخال�ص القلب و�سالمة الق�صد ،و�أن تتقبل عملنا وجتعله
ً
الكرمي.
ون�صلي ون�سلم على �صفوتك من خلقك ،وخامت ر�سلك� ،سيدنا حممد النبي
الأمي ..اللهم ِّ
�صل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه ومن تبع هداهم �إىل يوم الدين.
وبعـــــــد:
كان من املفرو�ض �أن تتو َّثق �صلتي بحجة الإ�سالم (الإمام الغزايل) منذ
زمن �أبعد من هذا ،ذلك �أنني تتلمذت على �شيخه (�إمام احلرمني اجلويني
�أبي املعايل) ،وظللتُ �أُ�صغي �إليه ،و�أ�سمع منه ،وما زلت عاك ًفا على تراثه واه ًبا
له كل ما بقي من �أيامي يف هذه احلياة� ،آم ًال �أن �أُخرج ما بقي من خمطوطاته
�إىل النور.
مدر�سا ،فع�شت معه
دار�سا ثم ً
ثم �إنني ُعنيت بكتاب (امل�ست�صفى) للغزايلً ،
ما �شاء اهلل �أن �أعي�ش.
ولكن كل ذلك مل ُيتح يل �أن �أعرف الغزايل ،و ُيو ِّثق ال�صل َة بيني وبينه �إىل
رت جامعة قطر يف العام املا�ضي 1406هـ 1986 -م �أن حتتفل بالذكرى
�أن ق َّر ْ
املئوية التا�سعة لوفاة الإمام الغزايل ،وذلك ب�إ�صدار كتاب «تذكاري» بهذه
املنا�سبة ،يكتبه نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،وكان من ن�صيبي
يف هذا الكتاب �أن �أكتب عن (الغزايل و�أ�صول الفقه) ،ورحت �أقر�أ ما كتب
الغزايل ،وما ُكتب عن الغزايل ،وبد�أت �أدلف �إىل «عامل الغزايل» وم�ضت �شهور
حجة الإ�سالم ،ط َّوفت فيها يف جوانب فكره ،ومناحي �آثاره ،وتفتَّحت
ع�شتها مع َّ
�أمامي �أكرث من ق�ضية ،واتَّ�ضحت اخلطوط لأكرث من بحث؛ منها على �سبيل
املثال:
 )1العقل عند الغزايل.
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� )2ضرب املثل ،وفنُّ التمثيل عند الغزايل.
� )3إ�صالح الفرد واملجتمع عند الغزايل.
واختتمت البحث معتذ ًرا –بحق– عن عدم �إيفاء الغزايل ح َّقه ،ثم قلت:
وع�سى �أن يكون هذا البحث فاحتة لقاء مع الإمام الغزايل ِّ
يوطد ال�صلة بيننا
وبينه ،لن�ؤدِّي بع�ض ما وجب نحو تراثه العظيم.
وحقق اهلل �سبحانه الرجاء ،فكانت الدعوة �إىل هذا امللتقى الكرمي ،ومل
يخت�ص بالإمام الغزايل ،فكان هذا املو�ضوع:
�أتردد يف اختيار مو�ضوع
ُّ
(الغزايل بني العقل واملكا�شفة)
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(الغزايل بحر مغالق) ..هذه جملة موجزة ،و�صف بها �إمام احلرمني �أبو
املعايل اجلويني تلميذه الغزايل ،حينما تناظر الغزايل مع زميليه (اخلوايف)
و(الكيا الهرا�سي) ،فقال الأ�ستاذ (�إمام احلرمني) وهو يرقب تالميذه معق ًبا
على مناظرتهم" :الغزايل بح ٌر مغالق ،والكيا �أ�سد محُ دق ،واخلوايف نار
حترق".
و�أح�سب �أنه ما �صدقت جملة �أو كلمة من كلمات الثناء ،مثلما �صدقت هذه
اجلملة ،فما �إن تدلف �إىل (عامل الغزايل) حتى ترى البحر الزاخر فع ًال وح ًّقا،
ب�أمواجه الهادرة ،ال�صاخبة الثائرة املتالطمة ،وب�أعماقه الرهيبة الزاخرة،
املليئة باللآلئ واجلواهر ،وب�سخائه وكرمه ،وب�صفائه وهدوئه ،ورقة ن�سيمه،
وبثورته العارمة ،التي تكت�سح ك َّل ما يعرت�ض طريقها ،وبعوا�صفها التي تق�صف
َّ
كل ما يقف يف وجهها ،وبتع ُّدد �ألوان عطائه ،وتن ُّوع �أ�صناف خرياته.
ذلك ما �شعرتُ به و�أدركتُه ،حينما جل�ستُ �أمام الغزايل ،ورحتُ �أ�سمع منه،
ُ
أ�ستقرئ �آثاره ،و�أ�ستنطقُ كتبه لأ�س�أله عن موقفه من (العقل
و�أن�صتُ �إليه ،و�
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واملكا�شفة)� ،إذ راح (�أبو حامد) يتدفق هاد ًرا ،ك ُد ّفاع ال�سيل ،و�أخذت ُح َج ُجه
املج�سم ملعانيه ،و�أ�سلوبه املرتجم ،عن قلبه
البالغة ،و�أدلته الدامغة ،ومتثيله ِّ
وم�شاعره ،قبل ذهنه و�أفكاره� ،أخذ كل ذلك يحيط بي ،فت�ش َّعب البحث يف
الق�ضية واتَّ�ضحت دروبه ،وتد َّفقت ُغدراته ،وبان يل �أنه البد من �شهور عددًا
أ�ضم ن�شوه ،و�أ ُل َّـم
حتى �أ�ستطيع �أن �أمللم �أطراف البحث ،و�أ�ستويف حوا�شيه ،و� َّ
�شعثه.
و�أنه البد من مئات ال�صفحات حتى ت�ستوعب البحث على نحو ُير�ضي
الغزايل ،وي�سمح له ب�أن ُيديل بحجته ،و ُيبينِّ عن طويته ،ل ُيدح�ض �أوهام
�شانئيه ،وير َّد كيد حا�سديه ،ويف�ضح جهل جاهليه.
و�أ َّنى يل بهذا الوقت؟!
ومن هنا كففت غرب القلم ،وه ّد�أت ح َّده ،و�أوجزتُ قويل ،و�أقللت كلمي،
وح�صرتُ هذا البحث يف ال�صفحات التالية.
واهلل الكرمي �أ�س�أل �أن يكون يف هذا الإيجاز بالغ� ،إنه نعم املوىل ونعم
الن�صري.
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الإمام الغزايل يف الزمان واملكان
(حجة الإ�سالم) حممد بن حممد
•�سنة 540هـ 1058 -مُ :و ِلد �أبو حامد َّ
بن حممد بن �أحمد الغزايل الطو�سي ،يف مدينة (طو�س) التي تعترب
املدينة الثانية يف خرا�سان بعد (ني�سابور).
�سافر �إىل (جرجان) ليتفقه على الإمام �أبي ن�صر الإ�سماعيلي ،وع َّلق
عنه (التعليقة) يف الفقه.
انتقل �إىل (ني�سابور) ليدر�س بها ،والزم (�إمام احلرمني) ،و�صار من
أخ�ص تالميذه ،وبد�أ يف الت�أليف واملناظرة واملحا�ضرة.
� ِّ
•�سنة 478هـ 1058 -م :توفيِّ �شيخه (�إمام احلرمني) فخرج �إىل
(املع�سكر) فلقي (نظام امللك) ،وناظ َر الأئمة وقهرهم ،وظهر عليهم،
فلقي من (نظام امللك) التقدير والإعجاب.
•�سنة 484هـ 1091 -م :انتقل للتدري�س بـ(النظامية) ببغداد ،بتوجيه من
(نظام امللك).
•485هـ 1091 -مُ :قتل (نظام امللك) غيلة وهو �أول قتيل للباطنية.
•487 – 486هـ� :أفتى لـ(يو�سف بن تا�شفني) ب�أن من حقه عزل الوالة
الع�صاة.
•487هـ 1094 -م :ح�ضر االحتفال ببيعة اخلليفة (امل�ستظهر باهلل).
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•488هـ 1095 -م :بد�أت �أزمة ال�شك العنيف التي ا�ستمرت نحو �ستة
�أ�شهر.
•488هـ 1095 -م :ترك التدري�س يف نظامية بغداد ،وج َّد يف البحث عن
احلقيقة.
•489هـ 1096 -م :و�صل �إىل دم�شق و�أقام بها فرتة.
انتقل من دم�شق �إىل بيت املقد�س ،وبد�أ يف ت�صنيف كتابه (الإحياء)
وعرج على زيارة (اخلليل).
•489هـ (�آخرها) :عاد �إىل دم�شق.
•489هـ (�آخرها)� :سافر �إىل احلج من دم�شق.
•490هـ 1097 -م :م َّر ببغداد يف طريقه �إىل خرا�سان ،ولقي (�أبا بكر ابنَ
العربي) ببغداد ،وا�ستمر يف خلوته بـ (ني�سابور) � ً
أي�ضا.
علي بن نظام امللك) الوزارة ،وقتل
•498هـ :ويل (�سنجر) (فخ َر امللك ّ
(فخر امللك) هذا يف يوم عا�شورا �سنة  500هـ ،بيد الباطنية ك�أبيه.
•498هـ� :أذعن الغزايل لإحلاح (فخر امللك) وزير (�سنجر) فعاد �إىل
التدري�س يف نظامية (ني�سابور) حيث كان (فخر امللك) وزي ًرا بها.
عاد الغزايل �إىل بيته (رمبا �سنة 500هـ) بعد مقتل �صفيه الوزير ابن
الوزير (فخر امللك بن نظام امللك).
اتَّخذ �إىل جوار بيته مدر�سة وخانقاه لل�صوفية ،وو َّزع �أوقاته على التدري�س
والذكر.
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• 505هـ  :يوم الإثنني  14جمادى الآخرة –  18دي�سمرب �سنة 1121م ،تويف
حجة الإ�سالم.
ٌ
تهمــــــة وال دليـــــل:
لقد اتُّهم الغزايل ب�أنه عد ُّو العقل ،وعد ُّو الفكر احلر ،وب�أنه ا�ستطاع بحملته
اجلريئة ومقدرته البارعة� ،أن ُي�سقط العقل من عليائه ،و�أن يزيله من �سمائه،
و�أن َّ
يحط من �ش�أنه ،و ُيخر�س من �صوته ،وبالتايل كبت الفكر احلر ،وفزّعه،
و�أ�صابه بالذعر والهلع ،حتى اختفى من حياة الأمة الإ�سالمية� ،أو كاد ،ومل يعد
يرتاءى �إال على ا�ستحياء.
وبع�صر الغزايل �أو بالتحديد بانت�صار منهج الغزايل ،ومدر�سة الغزايل،
وفكر الغزايل ،اتجَّ هت احل�ضارة الإ�سالمية �إىل االنحدار ،ثم االنهيار،
حملون الغزايل ك َّل ما �أ�صاب الأمة الإ�سالمية من تخلُّف وجمود و�ضعف.
ف ُي ِّ
وذلك –يف ر�أيهم– لأن دعوة الغزايل �إىل الت�ص ُّوف والزهد يف هذه احلياة
الدنيا ،وان�سحابه من ميدان امل�صاولة واملطاولة ،والت�أليف واملناظرة �إىل
اخللوة والت�أمل ،ثم �إعالنه عدم ثقته بو�سائل املعرفة ،و�شكله فيما �أقيم عليها
من علوم ومعارف ،واعتماده (الك�شف وامل�شاهدة) و�سيل ًة للعلم واملعرفة ...كل
ذلك كان تهوي ًنا من �ش�أن العقل ،وق�ضا ًء على مكانته ومكانه.
وكذلك � ً
أي�ضا كانت حملته على الفل�سفة والفال�سفة –وهم �أ�صحاب الفكر
احلر– ق�ضا ًء على التفكري واملفكرين ،و�إرها ًبا لكل �صاحب ر�أي ،وو�أْدًا لكل
نظر وب�صر ..كذا قالوا.
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ومن عجب �أنهم قالوا هذا با�سم البحث والعلم ،قالوه با�سم �سلطان
الأكادميية وطيل�سان املنهجية ،ورداء اجلامعية ،و�شارة الأ�ستاذية.
و�إنه ملن املفيد جدًّا �أن نبحث عن �أ�صول الأفكار وجذورها ،وقد حاولتُ
�أن �أتتبع �صاحب هذه الفكرة (الأول) �-أول من قال بهذه التهمة -و�أل�صقها
(حجة الإ�سالم) ،حتى �شاعت و�أ�صبحت مقولة �شبه بدهية لدى طائفة
ب�إمامنا َّ
من كتاب ع�صرنا ،بل لدى مدر�س ٍة ممن يحملون رايات الإ�صالح ويط ِّببون
ت�شخي�صا لدائها وو�ص ًفا لدوائها.
لأمتنا،
ً
حاولت ذلك -الو�صول �إىل �أول من �ألقى هذه التهمة يف وجه الغزايل -فلم
�أ�صل بعد ،ومع ذلك فما و�صلتُ �إليه قد يكون له مدلول.
كت���ب (د� .أنطونيو����س ك���رم) كتا ًب���ا بعن���وان (الع���رب �أم���ام حتدي���ات
ً
ف�ص�ل�ا بعن���وان (ت�أم�ل�ات يف �أ�سب���اب التخلُّ���ف
التكنولوجي���ا)((( ،عق���د في���ه
العرب���ي)((( ،انتهى فيه �إىل "�أن غياب الفكر املب���دع املتجدد -الذي هو ركيزة
�أ�سا�سي���ة للتط���ور احل�ضاري -ي�ش��� ِّكل جوهر التخلف الفك���ري ،و�إذا كان الفكر
املب���دع هو �أحد حمرك���ي احل�ضارة ،ف����إن (العقل املبدع) هو املح���رك الوحيد
للفك���ر املبدع اخلالق" .وراح يت�ساءل عن �س ِّر "الذبول املبكر للح�ضارة العربية
وللفكر العربي ،بعد �أن حققا يف فرتة ق�صرية جدًّا �إجنازات رائعة ومد ِّوية بكل
املقايي�س".
(� )1سل�سلة (عامل املعرفة) �شهرية ،ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة والفنون بالكويت .الكتاب رقم
( ،)59حمرم – �صفر 1403هـ  -نوفمرب 1982م.
()2من �ص.196 – 159
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ثم �أجاب قائ ًال�" :إن الكثريين من املح ِّللني يرون �أن انت�صار امل�ؤ�س�سة
ج�سدها (الإمام الغزايل) �أح�سن جت�سيد ،هي التي
ال�سيا�سية الثقافية التي َّ
�أوقفت امل َّد الفكري عند العرب ،و�ش ّكلت منذ ذلك احلني �سدًّا يف وجه كل
�إ�صالح"(((.
يب�سط هذه الفكرة ِّ
ويو�ضحها ،فقال:
وراح ِّ
"ويرى الدكتور (نقوال زيادة)((( �أن احتكاك الفال�سفة واملف ِّكرين العرب
بالفكر اليوناين �أك�سبهم الكث َري من املنطق وطرق املحاولة عند الفال�سفة
اليونانيني ،فبد�أ الفال�سفة العرب املت�أثرون بالفكر اليوناين ي�أخذون على
عاتقهم مهم َة التوفيق بني الدين والعقل� ،أو بني ال�شريعة واحلكمة ،وبلغ هذا
ذروته يف حماولة ابن ُر�شد يف مرحلة الحقة -وهو �أكرث الفال�سفة العرب الذين
فهموا وتع َّمقوا بالفكر اليوناين ،وبالأخ�ص مبنطق �أر�سطو -التوفيق بني العقل
أخ�ص
والإميان ،وهكذا بد�أت اخل�صومات احلادة بني الفقهاء والفال�سفة ،وبال ِّ
أ�سا�سا هو حماولة للو�صول �إىل
املت�ص ّوفني منهم (على �أ�سا�س �أن الت�ص ُّوف � ً
اخلالق ،و�إىل احلكمة الإلهية دون املرور بال�شريعة الإ�سالمية).
وانتهت اخل�صومة بانت�صار الفقهاء على الفال�سفة ،بانت�صار الغزايل على
ابن ُر�شد ،الذي �أُحرقت كتُبه ...ومع نهاية املعركة بني الفقهاء والفال�سفة
خدمت احلركة الفكرية والفل�سفية العربية �إىل �أمد طويل"(((.
(� )1ص.168
( )2الأبعاد التاريخية لأزمة التطور العربي :بحث �ألقاه يف ندوة (�أزمة التطور احل�ضاري يف الوطن
العربي) ،الكويت � 2 – 7إبريل 1974م.
( )3العرب �أمام حتديات التكنولوجيا� ،ص.169
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وي�ؤ ِّكد هذا املعنى � ً
أي�ضا با�ست�شهاد جديد ،فيقول:
"ويرى ال�شاعر والكاتب العربي املعروف (�أدوني�س) �أن انت�صار الغزايل
ج�سدها ،كان انت�صا ًرا للفكر التقليدي ،وهزمي ًة
وامل�ؤ�س�سة الثقافية التي ُي ِّ
للتجديد والإبداع ،وي�ست�شهد �أدوني�س بقول الإمام الغزايل امل�شهور "ال�سالمة
يف االتباع واخلطر يف البحث عن الأ�شياء ،واال�ستقالل ،وال تكرث اللجج بر�أيك
ومعقولك ودليلك وبرهانك ،وزعمك �أين �أبحث عن الأ�شياء لأعرفها على ما
انكب عليه النا�س،
هي عليه ،فكل ما ارت�ضاه ال�سلف من العلوم قد اندر�س ،وما َّ
ف�أكرثه مبتدع وحمدث" ،و�أ�صبح -ما زال الكالم لأدوني�س -من يخرتق ما
أنف�سهم ،وهكذا ت�أ�صل
�شرعه الأ�سالف �أو � َّأ�س�سوه ك�أنه يقتل ه�ؤالء الأ�سالف � َ
نزعه التعلق باملعلوم ورف�ض
التم�سك باملا�ضي يف احلياة العربية ،وزادت ُ
املجهول ،بل واخلوف منه"(((.
�شن�شنة �أعرفها من �أخــزم:
ويف حماولة منا للبحث ع َّمن يكون قد �سبق ب�إلقاء هذه التهمة يف وجه
الغزايل ،نظرتُ يف كتب (�سالمة مو�سى)((( فوجدته فع ًال قد �سبق بها،
و�سنتجاوز غمزه وملزه ،وحماولته �إثبات �أن الإ�سالم يف حقيقته عدو للتفكري
()1املرجع ال�سابق ،وال�صفحة نف�سها.
( )2كاتب قبطي م�صري ،تويف �سنة 1958م ،كان �صاحب هدف وغاية ،تتوىل دار امل�ستقبل للن�شر
بالقاهرة والإ�سكندرية اململوكة لأوالده ن�شر م�ؤلفاته و�إذاعتها ،حتت عنوان (تراث من الكفاح
الهادف) ،واقر�أ عنه بع�ض �إ�شارات يف كتاب �أ�ستاذنا العالمة (حممود �شاكر) (�أباطيل و�أ�سمار)
فعندها تعرف طبيعته وما يدعو �إليه.
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وللعقل وحرية الر�أي ،ونكتفي مبا يتَّ�صل ب�إمامنا الغزايل ،فقد ا�ست�شهد ببع�ض
�أقوال الغزايل ،ثم جاد عليه بهذا التعقيب فقال:
"وهذا كالم يقطر منه الإخال�ص والنزاهة ،ومع ذلك مل يكن الغزايل ول ًّيا
يتم�سح به النا�س ويلب�س املرقعات ،ويتواجد بال�صيحات ،بل كان رج ًال
�أبله َّ
أكب على فهم الإجنيل والتوراة((( ،فهو
مثق ًفا ذك ًّيا ،در�س املنطق والفل�سفة ،و� َّ
�إذا �شرح الإ�سالم ،ف�إمنا ي�شرحه على الوجه الذي يجب �أن ُيفهم عليه ،وهو �إذا
مدفوعا بقوة �إميانه ،وماذا
حكم بتكفري �أحد من امل�سلمني ف�إمنا يفعل ذلك
ً
كان �أثر هذا العالمِ امل�سلم يف ال�شرق العربي؟
كان �أثره �أنه قاوم الفل�سفة حتى هدمها ،وك َّفر جمي َع من يدر�سها ،وكان
بعد ذلك �أقوى �أ�سا�س ُبني عليه ا�ضطهاد الفال�سفة واملفكرين ،حتى انتقلت
الفل�سفة من ال�شرق �إىل الغرب� ،أي �إىل الأندل�س ،ولي�س ميكنك �أن تنقم �شي ًئا
على الغزايل من هذه الوجهة� ،سوى �أنه كان ينظر نظ ًرا دين ًّيا �ض ِّي ًقا"(((.
عبارات �أخرى نقلها عن الغزايل ،فقال:
ثم ع ّلق على
ٍ
"ومن هذه القطعة يرى القارئ �أن الغزايل يفهم ما يقول متام الفهم،
ويحكم على من يخالفه يف ر�أيه الديني بالزندقة ،ويجزم يف حكمه ،وامل�سافة
بني احلكم بالزندقة واحلكم بالقتل قريبة جدًّا"(((.
ثم يته َّكم بالغزايل فيقول" :وقد عا�ش الغزايل بعد �أر�سطو بنحو �ألف
( )1كذا.
( )2حرية الفكر و�أبطالها يف التاريخ� :ص 94دار امل�ستقبل مب�صر ،دون تاريخ.
( )3امل�صدر ال�سابق� ،ص.95
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و�أربعمائة �سنة ،ومع ذلك مل يبخل عليه بالتكفري ،وعلى كل من اتَّبعه من
فال�سفة امل�سلمني"(((.
ومل ين�س � ً
أي�ضا �أن ي�شبه بالغزايل الق�سي�س الربوت�ستانتي املتع�صب (كالفن)
الذي كان يحرق معار�ضيه بالنار(((.
ويف احلق �أن (�سالمة مو�سى) ال يعنينا يف هذا الأمر كث ًريا ،فهو لي�س من
�أهل هذا ال�ش�أن ،ولكنا كنا نرجو �أن يحيلنا على م�صدره الذي ا�ستقى منه هذا
الر�أي يف الإمام الغزايل ،ولكنه مل يفعل.
وممن قالوا بهذا الر�أي ،واتَّهموا الإمام الغزايل بهذه التهمة امل�ست�شرق
الفرن�سي (حممد �أركون) يف بحثه الذي �ألقاه �أمام امللتقى الفكري الثامن
ع�شر مبدينة اجلزائر يوليو 1984م ،حيث كان يتح َّدث عن جتديد التفكري
الديني.
وقد �أ�شار �إىل �شيوع هذه الفرية عن الإمام الغزايل ،الأ�ستاذ اجلليل الدكتور
(�سليمان دنيا) حني قال:
"وقد غفل قوم يف القدمي واحلديث ،وظ ُّنوا �أن الغزايل يحمل على التفكري
العقلي جملة ويكرهه ،ويحاربه ويريده �أال يكون ،ومن هنا قالوا ما قالوا ،من
�أن الغزايل قد �ضرب الفل�سفة -يعنون كلها� -ضربة مل تقم لها بع ُد يف ال�شرق
قائمة.
تي�سر طبع كثري من الكتب،
ومن الغريب �أنه حتى يف ع�صرنا هذا ،بعد ما َّ
( )1امل�صدر ال�سابق نف�سه.
( )2امل�صدر ال�سابق� :ص.172
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وتي�سر تب ًعا لذلك االطالع على كثري من كتب الغزايل ،وما زال بع�ض املنت�سبني
َّ
�إىل العلم ،والوا�ضعني �أنف�سهم بني �أهله يف مقام ال�صدارة يجهلون هذه
احلقيقة ،وقد يبلغ بهم الأمر �أن يزعموا �أن الإ�سالم -ف�ض ًال عن الغزايل-
يكره الفل�سفة ويحاربها"(((.
وكذلك ي�ؤكد �شيو َع هذه الفكرة اخلاطئة عن الغزايل� ،أ�ستاذنا الدكتور
(حممود قا�سم)((( فيقول" :من امل�شهور �أن الغزايل قد َّ
ف�ضل الت�ص ُّوف على
العقل ،بل يقال �إنه ح َّقر العقلَّ ،
وغ�ض من �ش�أنه"(((.
ثم ي�ؤكد �أنه تت َّبع كتب الغزايل ،فانتهى �إىل عك�س هذا القول ،وثبت لديه
ميجد العقل ،ويثق به ،ويجعله ميزان احلق .ولكنه مل ُي�شر -مثل
�أن الغزايل ِّ
�سليمان دنيا� -إىل �أ�صحاب هذه التهمة ،و�إىل من ابتدع هذه الفرية ،وال من
يردِّدها ،وعذرهما يف ذلك هو (ال�شيوع) و(اال�شتهار) ،فكم من �آراء ت�شيع
وتنت�شر وتتناقلها الأقالم وتتداولها الأل�سنة ،وتتعاورها ال�صحف واملجالت،
وتتبادلها الكتب واملراجع ،حتى ت�صري باللجاجة والإحلاح حقائق ،وثوابت
ونظريات ،ومبعنى �أ�صح :يتخ َّيل املتخ ِّيلون �أنها حقائق ونظريات ،فال ُي�س�أل
عن م�صدرها ،وال عن �أهلها ،و�إذا كان التت ُّبع يف ق�ضيتنا هذه قد �أرانا (�سالمة
مو�سى) ثم (نقوال زيادة) ثم (�أدوني�س) ثم (�أنطونيو�س كرم) ثم (�أركون)،
فقد يكون لهذه الأ�سماء مدلول.
(� )1سليمان دنيا :مقدمة تهافت التهافت  ،18/1دار املعارف ،القاهرة1980 ،م.
(� )2أ�ستاذ الفل�سفة بجامعة القاهرة ،والعميد الأ�سبق لكلية دار العلوم ،و�أحد الأعالم يف جمال
الفل�سفة الإ�سالمية.
( )3حممود قا�سم :درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية� :ص ..147دار املعارف ،القاهرة1967 ،م.
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وبالقطع لي�ست هذه بداية ال�سل�سلة ،وقد ال تكون هذه احللقات متتابعة �أو
متتالية ،ويبقى على الباحث �أن يبذل جهده وو�سعه ،حتى يعرف من �أين ن�ش�أ
هذا القول ،ومن �أين بد�أ هذا االتهام لأبي حامد؛ وذلك �إر�ضاء للحقيقة ،قبل
�أن يكون �إن�صا ًفا للغزايل ،وك�أين على يقني �أن وراء هذا فكر م�ش ّوه ،و�أقالم
م�سمومة.
وندع هذا �إىل حني يتم البحث والك�شف عن �أ�صول هذه الفكرة �أو الفرية
وجذورها (وما �أكرث ما يف ثقافتنا من ق�ضايا زائفة حتتاج �إىل البحث عن
�أ�صولها وجذورها).
ومن العجيب �أن (ابن ُر�شد) الذي ت�ص َّدى للغزايل ،بالر ِّد والنق�ض والهجوم،
كان �أ�صدق ر�أ ًيا و� َّ
أدق فه ًما ملوقف الغزايل من باحثي ع�صرنا و"كاترة زماننا"
فلم يتهم الغزايل مبا اتهموه به ،وكان دقي ًقا غاية الدقة ،مدر ًكا غاية الإدراك،
فلم ي�ش�أ �أن ي�سمي كتابه -الذي ر َّد به على الغزايل -تهافت الغزايل ،و�إمنا �س ّماه
(تهافت التهافت) لي�ؤكد ح�ص َر اخل�صومة واخلالف ،يف خ�صو�ص الق�ضايا
التي خا�صم فيها الغزايل الفال�سفة يف كتابه (تهافت الفال�سفة)((((.)1
وخال�ص ما اتُّهم به الغزايل ،على �أل�سنة ه�ؤالء وغريهم ،هو �أنه �ض ُّد العقل،
فهو:
• �ض ُّد العقل حني هدم الفل�سفة و� َّ
أذل كربياءها.
• وهو �ض ُّد العقل املبدع حني ك َّفر الفال�سفة.
• وهو �ض ُّد العقل حني ت�ص َّوف ودعا �إىل املكا�شفة وامل�شاهدة.
(�)1سليمان دنيا :مقدمة تهافت التهافت  ..18/1بت�صرف ،مرجع �سابق.
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• وهو �ض ُّد العقل حني ان�سحب من املجتمع وترك رئا�سة (النظامية) ون�شر
العلم والتدري�س واملناظرة.
• وهو بهذا كله كان �سبب ت� ُّأخر العامل الإ�سالمي وانحطاطه.
و�سنحاول يف ال�صفحات التالية �أن نوجز احلديث عن �أبرز هذه النواحي
لرنى كم جت َّنى ه�ؤالء (املتو�سمون بالعلم) على احلقيقة ،وعلى املنهج ،وعلى
حجة
البحث العلمي ،وعلى الأكادميية التي يت�ش َّدقون بها ،قبل �أن يتج َّنوا على َّ
الإ�سالم الغزايل.
املكا�شفــة عند الغزايل:
ر�أينا �أن ال�صراع املوار الذي �أ�صاب الغزايل كان يف جذوره و�أ�س�سه ،ب�سبب
ما ح�صل معه من �إميان يقيني باهلل تعاىل ،وبالنبوة ،وباليوم الآخر ،وما ر�سخ
يف نف�سه من هذا الإميان ،فراح ينظر �إىل جمتمعه ،و�أ�صناف اخللق ،ويقي�سهم
مبقيا�س هذا الإميان ،ومقت�ضاه ،باح ًثا عن احلق عند الطوائف كلها ،واملذاهب
على اختالفها.
ولكنه قبل �أن يبحث عن (احلق) من هذه املذاهب والطوائف والآراء ،تو َّقف
ليت�ساءل :ب�أي مقيا�س يقي�س؟ وب�أي ميزان يزن؟ وب�أي معيار يحكم؟ فقال� :إنه
"ال مطمع يف اقتبا�س امل�شكالت �إال من اجلليات ،وهي احل�س َّيات وال�ضروريات،
باملح�سات و�أماين من الغلط يف
فالبد من �إحكامها �أو ًال ،لأتيقن �أن ثقتي
َّ
ال�ضروريات ،من جن�س �أماين الذي كان من قبل يف التقليدات ،ومن جن�س
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�أمان �أكرث اخللق يف النظريات� ،أم هو �أما ٌن حمق ٌق ال غدر فيه ،وال غائلة له"(((.
احل�سيات ،و�أقبل بجدٍّ بليغ يت�أملها ،وينظر هل ميكن �أن
و�أخذ يف اختيار ِّ
يت�ش َّكك فيها ،حتى و�صل �إىل نتيجة عبرَّ عنها بقوله:
املح�سات
"انتهى بي طول الت�شكيك �إىل �أن مل ت�سمح نف�سي بت�سليم الأمان يف َّ
� ً
أي�ضا" .و�أخذ يتتبع هذا ال�شك فيها ،ويقول" :من �أين الثقة باحلوا�س؟ و�أقواها
حا�سة الب�صر ،وهي تنظر �إىل الظل ،فرتاه واق ًفا غري متح ِّرك ،وحتكم بنفي
احلركة ،ثم بالتجربة وامل�شاهدة -بعد �ساعة -تعرف �أنه متح ِّرك ،و�أنه مل
يتح َّرك دفعة بغتة ،بل على التد ُّرج ذرة ذرة ،حتى مل تكن له حالة وقوف.
وتنظر �إىل الكوكب ،فرتاه �صغ ًريا يف مقدار دينار ،ثم الأدلة الهند�سية تدل
على �أنه �أكرب من الأر�ض يف املقدار.
احل�س ب�أحكامهِّ ،
ويكذبه حاكم
املح�سات يحكم فيها حاكم ِّ
هذا و�أمثاله من َّ
العقل ويخونه ،تكذي ًبا ال �سبيل �إىل مدافعته"(((.
احل�سيات ،و�أظهر عدم الثقة بها ،مل يبقَ �أمامه
وبعد �أن �ش َّكك الغزايل يف ِّ
�إال ال�ضروريات العقلية الأولية ،ف�أخذ يف اختبارها ،فلم يجد لها مثا ًال ميكن �أن
ي�أخذها به ،وي�سلب الثقة منها بوا�سطته� ،إال �أنه مل ي�س ِّلم لها � ً
أي�ضا ،و�أخذ ُيبدي
احتماالت تُ�ضعف الثقة بها ،وعبرَّ عن ذلك قائ ًال:
باحل�سيات ،وقد
"فقالت احلوا�سَ :مب ت�أمن �أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك
ِّ
كنت واث ًقا بي؟ فجاء حاكم العقل َّ
لكنت ت�ستم ُّر على
حاكم العقل َ
فكذبني ،ولوال ُ
( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص..91
( )2امل�صدر ال�سابق نف�سه ..مرجع �سابق.
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ت�صديقي ،فلعل وراء �إدراك العقل حاك ًما �آخر� ،إذا جت َّلى َّ
كذب العقل يف حكمه،
كما جت َّلى حاكم العقل َّ
احل�س يف حكمه ،وعدم جت ِّلي ذلك الإدراك ال
فكذب َّ
يدل على ا�ستحالته.
النف�س يف جواب ذلك قلي ًال ،و�أ َّيدت �إ�شكالها باملنام ،وقالتَ � :أما
فتو َّقفت
ُ
تراك تعتقد يف النوم �أمو ًرا وتتخ َّيل �أحوا ًال ،وتعتقد لها ثباتًا وا�ستقرا ًرا ،وال
ُّ
ت�شك يف تلك احلالة فيها ،ثم ت�ستيقظ فتعلم �أنه مل يكن اجلميع متخ َّيالتك
ومعتقداتك �أ�صل وطائل؟
فبم ت�أمن �أن يكون جميع ما تعتقده يف يقظتك بح�س �أو عقل هو حق بالإ�ضافة
�إىل حالتك التي �أنت فيها ،لكن ميكن �أن تطر�أ عليك حالة تكون ن�سبتها �إىل
يقظتك ،كن�سبة يقظتك �إىل منامك ،وتكون يقظتك نوم ًا بالإ�ضافة �إليها! ف�إذا
توهمت بعقلك خياالت ال حا�صل لها.
وردت تلك احلالة تي َّقنت �أن جميع ما َّ
ولعل تلك احلالة ما ت َّدعيه ال�صوفية �أنـها حالتهم� ،إذ يزعمون �أنـهم ي�شاهدون
يف �أحوالهم التي (لهم)� ،إذا غا�صوا يف �أنف�سهم ،وغابوا عن حوا�سهم� ،أحوا ًال
ال توافق هذه املعقوالت.
"النا�س
ولعل تلك احلالة هي املوت� ،إذ قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ّلم:
ُ
نيا ٌم ف�إذا ماتوا انتبـهوا" ،فلعل احلياة الدنيا نوم بالإ�ضافة �إىل الآخرة ،ف�إذا
مات ظهرت له الأ�شياء على خالف ما ي�شاهده الآن ،ويقال له عند ذلك:
} َف َك َ�ش ْف َنا َع ْن َك غِ َطاء ََك َف َب َ�ص ُر َك ال َي ْو َم َحدِ يدٌ{ (ق.)22 :
فلما خطرت يل هذه اخلواطر وانقدحت يف النف�س ،حاولت لذلك عالج ًا،
يتي�سر؛ �إذ مل يكن دفعه �إال بالدليل ،ومل ميكن ن�صب دليل �إال من تركيب
فلم َّ
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العلوم الأولية ،ف�إذا مل تكن م�سلمة مل ميكن تركيب الدليل"(((.
وهنا بعد �أن �أ�سقط الغزايل الثقة باحلوا�س ،ثم ث َّنى بالعقل ،فلم تعد
احل�سيات لديه م�ص َّدقة ،وال ال�ضرورات العقلية مقبولة ،هنا مل ي�ستطع
ِّ
�أن ي�ستمر يف وزن احلقائق وقيا�سها ،فب�أي مقيا�س يقي�س� ،إذا ذهبت الثقة
باحلوا�س ،ثم بالعقل؟!!
هنا تع َّر�ض الغزايل لأزمة عنيفة ،لكنها مل تطل� ،إذ ُ�شفي منها �سري ًعا ،وندع
له  ي�ص ّور لنا ذلك بعبارته وبيانه �إذ يقول:
"ف�أع�ضل هذا الداء ،ودام قريب ًا من �شهرين �أنا فيهما على مذهب ال�سف�سطة
بحكم احلال ،ال بحكم النطق واملقال ،حتى �شفى اهلل تعاىل من ذلك املر�ض،
وعادت النف�س �إىل ال�صحة واالعتدال ،ورجعت ال�ضروريات العقلية مقبولة
موثوق ًا بـها على �أمن ويقني"(((.
وهنا وجد الغزايل ميزا ًنا يزن به احلق ،بعد �أن عادت الثقة بال�ضرورات
العقلية ،ف�أ�صبح من املمكن بهذه العلوم الأولية �أو ال�ضرورات العقلية -كما
ن�صب دليل ،وتركيب مقدمات.
ي�سميهاُ -
وانظر هنا ت�صوير الغزايل حلالة الثقة بالعقل ب�أنها (ال�صحة واالعتدال).
�أخذ الغزايل يف نقد الفرق واملذاهب فوجدها تنح�صر يف �أربع( :املتكلمون،
والفال�سفة ،والباطنية ،وال�صوفية).
()1املنقذ من ال�ضالل� :ص.93
( )2املنقذ من ال�ضالل� :ص  ..93مرجع �سابق.
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وح�صله ،و�أ َّلف فيه ،ولكنه مل يجده مو�ص ًال �إىل العلم
فدر�س الكالم َّ
واف
احلق الذي ُيريده ،وقال عنه�( :صادفته علم ًا وافي ًا مبق�صوده ،غري ٍ
مبق�صودي)(((.
ثم انتقل �إىل الفل�سفة ،وج َّد يف درا�ستها ،و�ش َّمر عن �ساق اجلد يف حت�صيلها
من الكتب ،مبجرد املطالعة ،من غري ا�ستعانة ب�أ�ستاذ ،و�أقبل على ذلك يف
�أوقات فراغه من الت�صنيف والتدري�س يف العلوم ال�شرعية(((.
�صح عنده من
وانتهى من هذه الدرا�سة الواعية للفل�سفة �إىل �أن جمموع ما َّ
فل�سفة �أر�سطاطالي�س ينح�صر يف ثالثة �أق�سام:
1 -1ق�سم يجب التكفري به.
2 -2وق�سم يجب التبديع به.
3 -3وق�سم ال يجب �إنكاره �أ�ص ًال.
وق�سم علومهم �إىل �ستة �أق�سام( :ريا�ضية ،ومنطقية ،وطبيعية ،و�إلهية،
َّ
(((
و�سيا�سية ،وخلقية) .
يخت�ص بالإلهيات،
ووجد �أن هذه العلوم ال تعلُّق لها بالدين يف �أ�صلها� ،إال ما
ُّ
وهو يبحث عن احلق ،يف �ضوء �إميانه اليقيني الرا�سخ الذي �أ�شار �إىل �أنه هو
باعثه �إىل البحث عن احلقيقة.
هجومه على الفل�سفة حم�صو ًرا يف الإلهيات فقط ،و�أح�صى
ومن هنا جعل
َ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.96
( )2املرجع ال�سابق� ،ص 1.3بت�صرف ي�سري.
()3املنقذ من ال�ضالل� :ص.113

31

ما غلطوا فيه ،فوجده ع�شرين �أ�ص ًال ،يجب تكفريهم يف ثالثة منها ،وتبديعهم
يف �سبع َة ع�ش َر(((.
ثم انتقل �إىل مذهب التعليمية "وكانت قد نبغت نابغتهم ،و�شاع بني اخللق
حت ُّدثهم مبعرفة معنى الأمور ،من جهة الإمام املع�صوم ،القائم باحلق...
فابتد�أتُ بطلب كتبهم ،وجمع مقاالتهم .وكان قد بلغني بع�ض كلماتهم
امل�ستحدثة ،التي و َّلدتها خواطر �أهل الع�صر ،ال على املنهاج املعهود من
�سلفهم ،فجمعتُ تلك الكلمات ،ورتَّبتها ترتي ًبا حمك ًما ،مقار ًنا للتحقيق،
وا�ستوفيت اجلواب عنها ...واملق�صود �أين ق َّررتُ �شبهتَهم �إىل �أق�صى الإمكان،
ثم �أظهرتُ ف�سادها بغاية الربهان ..واحلا�صل �أنه ال حا�صل عند ه�ؤالء ،وال
طائل لكالمهم"(((.
ثم بقيت ال�صوفية ،فتج َّرد لها ،وعلم �أن طريقتهم ال تت ُّم �إال بعلم وعمل،
"وحا�صل علومهم قطع عقبات النف�س ،والتنـزه عن �أخالقها املذمومة و�صفاتها
يتو�صل بـها �إىل تخلية القلب عن غري اهلل تعاىل وحتليته بذكر
اخلبيثة ،حتى َّ
اهلل"(((.
ح�صلها من كتب �أئمتهم ،و�أحاط بها ،و�أحكمها،
ف�أقبل على علومهم حتى َّ
وبقي العمل ،وهنا يقول:
"فعلمت يقين ًا �أنـهم �أرباب الأحوال ،ال �أ�صحاب الأقوال ،و�أن ما ميكن
( )1املرجع ال�سابق� :ص 118بت�صرف.
( )2املرجع ال�سابق� :ص 131 – 130بت�صرف.
( )3املرجع ال�سابق� :ص.139
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ح�صلته ،ومل يبقَ �إال ما ال �سبيل �إليه بال�سماع
حت�صيله بطريق العلم فقد َّ
والتعلُّم ،بل بالذوق وال�سلوك"(((.
وهنا بد�أت مرحلة املجاذبة بينه وبني نف�سه ،وكان االختيار �صع ًبا ،والرتدد
والتجاذب عني ًفا ،كيف يرتك ما هو فيه من جاه و�صيت ،ومنزلة ومكانة ،وغنى
عقبات النف�س وعالئق القلب بكل ما هو فيه ،ولقد �أح�سن و�أبدع
وتن ُّعم ،ويقطع
ِ
يف ت�صوير هذه احلالة حني قال:
أ�صمم العزم على
"فلم �أزل �أتف َّكر فيه مدة ،و�أنا بع ُد على مقام االختيارِّ � ،
اخلروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوم ًا ،و�أح ُّل العزم يوم ًا ،و�أقدِّ م فيه
رج ًال و�أ� ِّؤخر عنه �أخرى .ال ت�صدق يل رغبة يف طلب الآخرة بكرة� ،إال ويحمل
عليها جند ال�شهوة حملة فيفرتها ع�شية.
ف�صارت �شهوات الدنيا جتاذبني ب�سال�سلها �إىل املقام ،ومنادي الإميان
ينادي :الرحيل! الرحيل! فلم يبق من العمر �إال قليل ،وبني يديك ال�سفر
الطويل ،وجميع ما �أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل! ف�إن مل ت�ستع َّد الآن
للآخرة فمتى ت�ستع ُّد؟ و�إن مل تقطع الآن هذه العالئق فمتى تقطع؟ فعند ذلك
تنبعث الداعية ،وينجزم العزم على الهرب والفرار.
ثم يعود ال�شيطان ويقول :هذه حال عار�ضة� ،إياك �أن تطاوعها ،ف�إنـها �سريعة
الزوال؛ ف�إن �أذعنت لها وتركت هذا اجلاه العري�ض ،وال�ش�أن املنظوم اخلايل
عن التكدير والتنغي�ص ،والأمر امل�سلم ال�صايف عن منازعة اخل�صوم ،رمبا
يتي�سر لك املعاودة"(((.
التفتت �إليه نف�سك ،وال َّ
( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص.142
( )2املرجع ال�سابق نف�سه.
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ومل يزل يف هذه احلال بني �شد وجذب نحو �ستة �أ�شهر ،حتى اعت َّلت �صحته،
واعتُقل ل�سانه ،فعجز عن التدري�س ،ومل يعد ين�ساغ له طعام �أو �شراب ،وحار
الأطباء يف عالجه ،و�سقط اختياره بالكلية ،فالتج�أ �إىل اهلل �سبحانه ،ف�أجابه
الذي يجيب امل�ضطر �إذا دعاه ،و�س َّهل على قلبه الإعرا�ض عن اجلاه واملال،
والأهل والأوالد والأ�صحاب ،وخرج من بغداد ،وكانت اخللوة والعزلة.
فمن تت َّمة منهج ال�صوفية �أن "تخلو بنف�سك يف زاوية ،تقت�صر من العبادة
وجتل�س فار َغ القلب ،جممو َع الهم ،مقب ًال بذكرك
على الفرائ�ض والرواتب،
ُ
على اهلل.
وذلك يف �أول الأمر ،ب�أن تواظب بالل�سان على ذكر اهلل تعاىل ،فال تزال
تقول (اهلل ،اهلل) مع ح�ضور القلب و�إدراكه� ،إىل �أن تنتهي �إىل حالة ،لو تركت
حتريك الل�سان ،لر�أيت ك�أن الكلمة جارية على ل�سانك لكرثة اعتياده.
َ
فت�صادف نف�سك وقلبك،
ثم ت�صري مواظ ًبا عليه� ،إىل �أن ينحى �أث ُر الل�سان،
مواظبني على هذا الذكر ،من غري حركة الل�سان.
ُ
حروف
ثم تواظب �إىل �أال يبقى يف قلبك �إال معنى اللفظ ،وال يخطر ببالك
اللفظ ،وهيئات الكلمة ،بل يبقى املعنى املجرد ،حا�ض ًرا يف قلبك ،على اللزوم
والدوار.
ولك اختيا ٌر �إىل هذا احلد فقط ،وال اختيار بعده لك� ،إال يف اال�ستدامة لدفع
الو�سوا�س ال�صارفة.
ثم ينقطع اختيارك ،فال يبقى لك �إال االنتظار ملا يظهر من فتوح ظهر مثله
للأولياء ،فهو بع�ض ما يظهر للأنبياء.
34

قد يكون �أم ًرا كالربق اخلاطف ال يثبت ،ثم يعود ..وقد يت�أخر ،ف�إن عاد فقد
يثبت ،وقد يكون خمتط ًفا ،و�إن يثبت ميت ّد ثباته ،وقد ال يطول ،وقد يتظاهر
�أمثاله على التالحق .وقد ال يقت�صر على فن واحد .ومنازل �أولياء اهلل فيه ال
تحُ �صى؛ لتفاوت خلقهم و�أخالقهم"(((.
حقيقة املكا�شفة:
دامت خلوة الغزايل نحو �إحدى ع�شرة �سنة ،يحكي عنها ،وعما كان فيها
قائ ًال:
"وانك�شف يل يف �أثناء هذه اخللوات �أمور ال ميكن �إح�صا�ؤها وا�ستق�صا�ؤها،
والقدر الذي �أذكره لينتفع به� :أين علمت يقين ًا �أن ال�صوفية هم ال�سالكون
لطريق اهلل تعاىل خا�صة ،و�أن �سريتهم �أح�سن ال�سري ،وطريقهم �أ�صوب الطرق،
و�أخالقهم �أزكى الأخالق ،بل لو ُجمع عقل العقالء ،وحكمة احلكماء ،وعلم
الواقفني على �أ�سرار ال�شرع من العلماء ،ليغريوا �شيئ ًا من �سريهم و�أخالقهم،
ويبدلوه مبا هو خري منه ،مل يجدوا �إليه �سبي ًال؛ ف�إن جميع حركاتـهم و�سكناتـهم،
يف ظاهرهم وباطنهم ،مقتب�سة من نور م�شكاة النبوة ،ولي�س وراء نور النبوة
على وجه الأر�ض نور ي�ست�ضاء به.
وباجلملة ،فماذا يقول القائلون يف طريقة ،طهارتـها -وهي �أول �شروطها-
تطهري القلب بالكلية عما �سوى اهلل تعاىل ،ومفتاحها اجلاري منها جمرى
التحرمي من ال�صالة ،ا�ستغراق القلب بالكلية بذكر اهلل ،و�آخرها الفناء بالكلية
( )1ميزان العمل� :ص.223 – 222
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يف اهلل؟ وهذا �آخرها بالإ�ضافة �إىل ما يكاد يدخل حتت االختيار والك�سب من
�أوائلها ،وهي على التحقيق �أول الطريقة ،وما قبل ذلك كالدهليز لل�سالك �إليه.
ومن �أول الطريقة تبتدئ املكا�شفات وامل�شاهدات ،حتى �إنـهم يف يقظتهم
ي�شاهدون املالئكة ،و�أرواح الأنبياء وي�سمعون منهم �أ�صوات ًا ويقتب�سون منهم
فوائد ،ثم يرتقى احلال من م�شاهدة ال�صور والأمثال� ،إىل درجات ي�ضيق عنها
نطاق النطق ،فال يحاول معبرّ �أن يعبرّ عنها �إال ا�شتمل لفظه على خط�أ �صريح
ال ميكنه االحرتاز عنه"(((.
ر�أى الغزايل -بعد عر�ض ال ِف َرق والطوائف على ميزان احلقيقة� -أن
ال�صوفية هم �أ�صحاب الطريق �إىل اهلل ح ًّقا ،و�أنهم امل�ست�ضيئون بنور النبوة،
و�أن العلم احلق لهم ،واملعرفة احلقة لهم.
"ويف هذه املدة -مدة اخللوة والعزلة -جتلت للغزايل احلقيقة التي كان
يتل َّهف �شو ًقا �إليها ،فهد�أت نف�سه ،وذهب قلقه ،و�أدرك �أن طريق ال�صوفية هو
الطريق احلقُّ ،فلن يعود الغزايل بعد ذلك حائ ًرا ،فقد ظفر مبا كان يبغي ،ولن
يعود باح ًثا عن منهج لليقني بعدُ"(((.
وهذا املنهج هو "تطهري حم�ض من جانبك ،وت�صفية وجالء ،ثم ا�ستعداد
وانتظار"(((.
�أي �أن املعرفة تنبثق يف القلب �-إذا �أح�سن التهي�ؤ لها -وتنفجر فيه من
داخله ،بنور يقذفه اهلل �-سبحانه وتعاىل -ويتذ َّوقه �صاحبه ،وذلك دون
( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص.145 – 144
(� )2سليمان دنيا :احلقيقة يف نظر الغزايل .دار املعارف ،القاهرة1971 ،م.
( )3ميزان العمل� :ص.223
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ترتيب مقدمات ،وتركيب �أدلة ،و�إمنا هو انك�شاف رباين �أمام النف�س التي َّمت
تطهريها ،وجال�ؤها ،و�صفا�ؤها ،فتنعك�س عليها العلوم احل َّقة ،من غري �سعي
نف�سه ،وكما قال
وجري وراءها ،ي�شعر �صاحبها بها ،بذوقه ،ومتلأ َ
يف �سبيلهاٍ ،
الغزايل" :وي�ضيق عنها ُ
نطاق النطق فال يحاول معبرِّ �أن يعبرِّ عنها� ،إال ا�شتمل
لفظه على خط�أ �صريح ،ال ميكنه االحرتاز عنه".
هذه هي املكا�شفة التي ر�آها الغزايل طريقَ العلم احلق ،والو�صول �إىل
احلقيقة ،وهي التي دعا ك َّل �أحد �أن يكون له ّ
حظ من هذا العلم �أ ًّيا كان هذا
احلظ ،و�أق ُّل ما ميكن �أن يكتفي به من هذا العلم �أال ُينكر على �أ�صحاب الك�شف
والذوق(((.
وجهها �إىل الغزايل ،وذلك ما
وجهها من َّ
وعن هذا كانت االتهامات التي َّ
�سنحاول عر�ضه يف ال�صفحات التالية:
هل املكا�شفة بديل العقل؟
املتو�سمني بالعلم (على حد تعبري الغزايل) ذلك ،وزعموا �أن
فهم بع�ض ِّ
الغزايل ما دام قد اعتمد املكا�شفة طري ًقا للعلم احلق ،فمعنى ذلك �أنه �أ�سقط
العقل عن عر�شه ،وعزله عن مكانه وموقعه ،و�شاع ذلك الفهم اخلاطئ وذاع،
وتناقلته الأقالم والأل�سنة ،و�أ�صبح مبثو ًثا يف الكتب ،وينظر �إليه على �أنه ق�ضية
علمية �شبه م�سلمة� ،إن مل تكن م�س َّلمة.
ولو قر�أ ه�ؤالء ما قاله الغزايل عن (املكا�شفة) بله ما كتبه عن العقل،
( )1الإحياء.20 - 19 /1 :
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لأدركوا �أن املكا�شفة لي�ست بدي ًال للعقل -عند الغزايل -وال ق�سي ًما له ،فهو يرى
�أن العقل هو احلاكم الذي ال ُيعزل وال ُيبدل ،و�أنه البد منه ملن يريد الو�صول
�إىل املكا�شفة ،من �أن مي َّر بطريق العقل ،فلن ي�صل �إىل املكا�شفة من مل ُيتقن
نف�سه بالعلوم احلقيقية ،وي�شتغل بتح�صيلها
العلوم �أو ًال ،والبد �أن ترتا�ض ُ
مبعرفة معيار العلم.
والأوىل �أن ن�سمع هذا الكالم بلفظ الغزايل ،ومن قلمه ،قال:
"ف�إذا مل تكن النف�س قد ارتا�ضت بالعلوم احلقيقية ،اكت�سبت باخلاطر
خياالت تظنها حقائق منزَّلة عليها ..فكم من �صويف بقي يف خيال واحد ع�شر
�سنني �إىل �أن تخل�ص منه ،ولو كان قد �أتقن العلوم �أوال لتخل�ص منه على
البديهة.
فالإ�شغال بتح�صيل العلوم مبعرفة (معيار العلم) وحت�صيل براهني العلوم
املف�صلة �أوىل؛ ف�إنه ي�سوق �إىل املق�صود �سيا�سة موثو ًقا بها ،كما يوثق باالجتهاد
يف �أن يح�صل فقه النف�س.
اجتهاد ،لكن لو �أراد مري ٌد �أن ينال
وقد كان عليه ال�سالم فقيه النف�س من غري
ٍ
رتبته مبجرد الريا�ضة فقد توقع بعيدً ا ،فيجب حت�صيل نف�س العلوم احلقيقية
يف النف�س ،بطريق البحث والنظر على غاية الإمكان ،وذلك بتح�صيل ما
ح�صله الأولون �أو ًال.
ّ
ثم ال ب�أ�س بعد ذلك باالنتظار ملا مل ينك�شف للخلق الباحثني عن الأمور
الإلهية؛ فما مل ينك�شف للخلق �أكرث مما انك�شف"(((.
( )1ميزان العمل� :ص.224
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فهذا كالم ناطق وا�ضح �صريح ،قبل التع ُّر�ض للمكا�شفة ،البد من حت�صيل
ح�صله الأولون �أو ًال" ،ويجب حت�صيل نف�س العلوم احلقيقية يف النف�س،
ما َّ
بطريق البحث والنظر" .هكذا "بطريق البحث والنظر".
وانظر قوله" :ثم ال ب�أ�س بعد ذلك باالنتظار ملا مل ينك�شف للخلق".
حتمي ال�سلوك؟ �أو لي�ست
هل يوحي قوله "ال ب�أ�س" ب�أن طريق املكا�شفة لي�س ّ
الدعوة �إليه بالإلزام؟
وهل تعبريه يف جانب حت�صيل العلوم بطريق البحث ،بقوله "فيجب" يوحي
ب�أن ذلك حتمي الزم؟
�أي �أن طريق العقل (يجب �أن ي�سلكه) وطريق املكا�شفة (ال ب�أ�س �أن ي�سلكه)..
هذا ما نلحظه من ثمرة الفرق بني التعبريين ،و�أرجو �أن نكون قد �أ�صبنا
احلقيقية.

39

ماذا نعني بالفل�سفة؟
�إن كانت الفل�سفة عم ًال فكر ًّيا ،وحماوالت عقلية يراد بها االهتداء �إىل
ال�صواب والو�صول �إىل احلق ،ف�أعمال الغزايل كلها ممار�سات فكرية،
وحماوالت عقلية ،بح ًثا عن احلق وال�صواب.
ف�إن كان ابن �سينا والفارابي ومن نحا نحوهما ،قد �سلكوا م�سل ًكا عقل ًّيا ِ�صر ًفا
فيما اهتدَ ْوا �إليه واعتقدوه ر�أ ًيا لهم ،ف�إن الغزايل قد �سلك م�سل ًكا عقل ًيا �صر ًفا
فيما ذهب �إليه من تزييف هذه الآراء ،وهدم تلك الأفكار(((.
فالغزايل � ًإذا فيل�سوف يف هدمه لهذه الفل�سفة.
وعلى ذلك يكون �إطالق ا�سم الفل�سفة على ما ذهب �إليه ابنُ �سينا والفارابي
ومن نحا نحوهما ،دون ما �أتى به الغزايل وغريه حت ُّك ًما ال معنى له ،وال �سند له
من عقل �أو ا�صطالح.
اللهم �إال �إذا كان منظو ًرا عند هذا التخ�صي�ص �إىل م�صدر الآراء التي جاء
( )1راجع يف هذا املعنى� :سليمان دنيا :مقدمة كتاب تهافت الفال�سفة� ،ص.12 - 5
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بها ابن �سينا والفارابي من فال�سفة اليونان� ،أي �أن الفل�سفة هي ما ا�ستعاره
املف ِّكرون امل�سلمون من �أر�سطاطالي�س و�أفالطون ،وحاولوا التلفيق بينهما وبني
الإ�سالم� ،أو تطويع الإ�سالم لها.
�إن كانت الفل�سفة بهذا املعنى ال�ضيق ،فقد هدمها الغزايل ،وحق له �أن
يهدمها ،فهي بهذا املعنى علم الأ�صنام عند اليونان ،على حد تعبري املفكر
الإ�سالمي عالمة الهند �أبو احل�سن الندوي -م َّد اهلل يف عمره -فهو � ًإذا
داع �إىل ا�ستخدام العقل والفكر ،وعدم قبول الآراء مهما كانت
�ضد التقليد ٍ
�أ�صحابها.
وقد �أ�شار �إىل هذا املعنى �أ�ستاذنا الدكتور (حممود قا�سم ح�سني) قال(((:
"�أما الفال�سفة الذين يظن �أنهم يعتمدون على الأدلة العقلية ،وعلى املعرفة
اليقينية يف تقرير معتقداتهم ،ويف حماولة التوفيق بني �آرائهم والدين ،والذين
يخ َّيل �إليهم �أنهم �أن�صار العقل ،و�أبعد النا�س عن التقليد ،نقول� :إن ه�ؤالء ال
ي َّرب�ؤون يف نظر الغزايل ،من الركون �إىل منهج التقليد ،ودليل ذلك ما �أخذه
فال�سفة الإ�سالم ،تقليدً ا عن فال�سفة اليونان ،وما مزجوا به �آراءهم من
معتقدات باطلة ال تتفق وروح دينهم".
ومن هنا كان الغزايل على حقٍّ  ،حني عبرَّ عن �شعوره نحو الفال�سفة بهذا
املعنى ال�ضيق باالزدراء(((� ،إذ ر�آها ادعا ًء وانتحا ًال لآراء الأقدمني.
فما هدمه الغزايل لي�س الفل�سفة الإ�سالمية؛ ذلك �أن مفكري الإ�سالم املمثلني
لروح الإ�سالم مل يقبلوا الفل�سفة الأر�سطاطالي�سية وال املنطق الأر�سطاطايل،
( )1درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية� :ص .186دار املعارف ،القاهرة1967 ،م.
( )2املنقذ من ال�ضالل� :ص ..87مرجع �سابق.
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ونحن نتنكب ال�صواب �إذا قلنا �إن ابن �سينا ميثل الإ�سالم وال ميثله الغزايل،
مل يكن ابن �سينا مفك ًرا م�سل ًما على الإطالق ،ومل ميثل احل�ضارة الإ�سالمية
�أدنى متثيل ،وال يت�ص َّور عاق ٌل �أن يكون (ال�شفاء) ممث ًال لفكرة �إ�سالمية وروح
�إ�سالمي ،بينما ميثل (تهافت الفال�سفة) للغزايل روح الإ�سالم احلقيقي.
ثم �إن الغزايل يف هدمه للفل�سفة بهذا املعنى �أكرث (عقالنية) من ابن �سينا
والفارابي ،فهو �ضد التقليد ،تقليد �أر�سطاطالي�س و�أفالطون� ،ضد نقل الأفكار
والتع ُّهد لها مهما كان �أ�صحابها ،ومهما كانت �أ�سما�ؤهم.
يف�سر َ
قبول ابن �سينا والفارابي لهذه الآراء الوافدة ،والأفكار الغريبة
بل هو ِّ
ألفاظ رنانة ،وهذا قوله يف مقدمة التهافت:
بانبهارهم ب�أ�سما َء طنانة ،و� ٍ
�سماعهم �أ�سما َء هائلة ك�سقراط وبقراط و�أفالطون
"و�إمنا م�صدر كفرهم ُ
و�أر�سطاطالي�س و�أمثالهم ،و�إطناب طوائف من متبعيهم ُ
و�ضلاَّ لهم يف و�صف
عقولهم ،وح�سن �أ�صولهم ،ودقة علومهم الهند�سية واملنطقية والطبيعية
والإلهية ،وا�ستبدادهم -لفرط الذكاء والفطنة -با�ستخراج تلك الأمور
اخلفية ،وحكايتهم عنهم �أنهم -مع رزانة عقولهم وغزارة ف�ضلهم -منكرون
لل�شرائع والنحل ،وجاحدون لتفا�صيل الأديان وامللل ،ومعتقدون �أنها نوامي�س
م�ؤلفة ،وحيل مزخرفة.
فلما قرع ذلك �سم َعهم ووافق ما ُحكي من عقائدهم طبعهم ،جت َّملوا باعتقاد
ً
وانخراطا يف �سلكهم ،وترف ًعا عن
الكفر ،حتي ًزا �إىل ُغمار الف�ضالء بزعمهم،
م�سايرة اجلماهري والدهماء ،وا�ستنكا ًفا من القناعة ب�أديان الآباء ،ظ ًّنا ب�أن
�إظهار التكاي�س يف النزوع عن تقليد احلق بال�شروع يف تقليد الباطل جمال،
وغفلة منهم عن �أن االنتقال �إىل تقليد عن تقليد خرق وخبال ،ف�أية رتبة يف
أخ�س من رتبة من يتج َّمل برتك احلق املعتقد تقليدً ا ،بالت�سارع �إىل
عامل اهلل � ُّ
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قبول الباطل ت�صدي ًقا ،دون �أن يقبله خ ًربا وحتقي ًقا ،والبله من العوام مبعزل
عن ف�ضيحة هذه املهواة ،فلي�س يف �سجيتهم ُحب التكاي�س بالت�شبه بذوي
ال�ضالالت ،فالبالهة �أدنى �إىل اخلال�ص من فطانة برتاء ،والعمى �أقرب �إىل
ال�سالمة من ب�صرية حوالء"(((.
ولع َّل ابن ُر�شد تن َّبه �إىل هذا ،فكتب (مناهج الأدلة) يف �صورة �إ�سالمية،
خروجا على الفكر
بينما كانت �شروحه لكتب �أر�سطو وكتابه (تهافت التهافت) ً
الإ�سالمي ومتابعة لروح يوناين لفظه الإ�سالم ً
تاما(((.
لفظا ً
فهو � ًإذا هدم الآراء املجلوبة� ،أي هدم (التقليد) ومل يهدم الفكر ،ومل يهدم
الفل�سفة ،فهو قد و�ضع لنف�سه د�ستو ًرا مل يحد عنه قيد �شعرة ،وهو "معرفة
الرجال باحلق ،ال معرفة احلق بالرجال" ،ولذا كان يو�صي من َّ
يطلع على
الفل�سفة �أن يجتهد لنف�سه ،و�أال ِّ
يعطل عقله تقليدً ا لأر�سطو و�أفالطون.
يف�سر لنا
وهذا ال�شعور باالزدراء نحو ه�ؤالء املتعاملني و(املتكاي�سني) هو الذي ِّ
أ�سلوب الالذع والنقد ال�ساخر الذي نراه يف كتابه (تهافت الفال�سفة)،
ذلك ال َ
فمع �أن الغزايل يف هذا الكتاب فيل�سوف عمالق ،وجتده قد مزج بذلك الفكر
اجلا ِّد �سخري ًة ُم َّرة من الفال�سفة ،ت�صل �إىل حد (ال�سباب) كما �س َّماها
الأ�ستاذ اجلليل (�سليمان دنيا)((( رحمه اهلل.
ويكفي مثا ًال على ما نقوله ما يطالعك به الغزايل يف مقدمة كتابه (تهافت
الفال�سفة) من مثل قوله:
"فلما ر�أيت هذا العرق من احلماقة ً
ناب�ضا على ه�ؤالء الأغبياء ،انتدبت
( )1مقدمة التهافت� :ص.60
( )2د .علي �سامي الن�شار :ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم.167/1 :
( )3يف مقدمة لتهافت التهافت� :ص.21
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لتحرير هذا الكتاب ،ردًّا على الفال�سفة القدماء ،مبي ًنا تهافت عقيدتهم،
وتناق�ض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات ،وكا�ش ًفا عن غوائل مذهبهم وعوراته
التي هي -على التحقيق -م�ضاحك العقالء ،وعرب ٌة عند الأذكياء� ،أعني ما
اخت�صوا به عن اجلماهري والدهماء من فنون العقائد والآراء ،هذا مع حكاية
مذهبهم على وجهه ،ليتبني ه�ؤالء املالحدة تقليدً ا ،اتفاق كل مرموق من
الأوائل والأواخر على الإميان باهلل واليوم الآخر"(((.
نف�سه ينطق مبا نريد �أن نقوله ،ولقد
وما بالنا نذهب بعيدً ا وعنوان الكتاب ُ
�أخذ الدكتور �سليمان دنيا على الغزايل مزجه ال�سخري َة وال�سباب بالفكر
والفل�سفة ،قائ ًال�" :إن ال�سباب لي�س فل�سفة ،وال ي�صلح �أن يكون لو ًنا من �ألوانها،
حتى ولو على �سبيل املجاز ،ومع ذلك وقع فيه هذان الفيل�سوفان"(((.
ولكن عذر الغزايل �أنه جاء فوجد الفل�سفة تُط ُّل على املجتمع من علو وتهاجم
الإ�سالم ،وغاية ما ميلكه علماء الكالم �أن ير ُّدوا التهم املوجهة �إىل الإ�سالم،
ويربروا موقفه ،ويلتم�سوا العذر لعقائده ونظرياته ،وغاية ما ميلكه الفقهاء �أن
ويحذروا من ِّ
يح ِّرموا درا�سة الفل�سفةِّ ،
االطالع عليها.
فكان على الغزايل �أن ُينزل الفل�سفة من عليائها ،بعدما �أحاط ه�ؤالء
عبارات مبهمة مقفلة؛
�أنف�سهم بهالة من التفخيم والتعظيم ،و�صاغوا كالمهم
ٍ
�إيحا ًء ب�أنهم يعلمون ما ال ميكن �أن يعلمه غريهم ،وي�ستطيعون ما ال ميكن
�أن ي�ستطيعه غريهم ،فكان على الغزايل �أن يك�شف هذا الزيف ،ويع ِّري هذا
الكربياء ،وكانت ال�سخرية واالزدراء بع�ض و�سائله ،فهو لي�س �أكادمي ًيا باردًا،
ويتفجر ف�ؤاده بامل�شاعر،
و�إمنا هو داعية جماهد ،يجي�ش قلبه بالعواطف،
َّ
( )1مقدمة الغزايل لتهافت الفال�سفة� :ص .61
( )2مقدمة تهافت التهافت� :ص ..21ويق�صد الغزايل وابن ُر�شد.
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ثوب رخامي بارد،
وي�شتعل وجدانه باالنفعال ،ف�أنى ملثله �أن تخرج �أفكاره يف ٍ
�إن الأفكار من مثله طعناتٌ يف ميدان ،وطلقاتٌ يف معركة ،ونريا ٌن يف معمعة،
�صحيح
فلماذا ي�ؤخذ عليه �أن ي�صوغ فك َره يف عبار ٍة حا َّد ٍة �أو �ساخرة ،ما دام
َ
َ
�صادق الربهان ،دقيقَ اال�ستدالل.
الفكر،
َ
�صدق الغزايل:
البحث يثبت
يقول �أ�ستاذنا الدكتور (حممود قا�سم)(((" :وفيما م�ضى كنا ال نخفي
عجبنا من �إحلاح الإمام الغزايل يف تكفري �أبي ن�صر الفارابي ،وابن �سينا ،مع
ت�ساحمه وت�ساهله مع جميع املقلدين الآخرين ،م�سلمني �أو غري م�سلمني ،لكن
بد�أت ُّ
تخف حدة هذا العجب ،ومل نعد ن�ؤمن ب�أن الفارابي وابن �سينا اجتهدوا
يف التوفيق بني الدين والفل�سفة عن رغب ٍة خمل�صة ،ال من �أجل تقوي�ض الدين
يف نفو�س امل�ؤمنني به ،و�أنهما بعيدان عن منزلة دعاة الباطنية مث ًال ،ممن
خ�صهم الغزايل � ً
أي�ضا بكث ٍري من عنايته".
َّ
ب�أ�سلحتهم حاربهم:
كان الغزايل �أول من دخل على الفال�سفة بيتَهم ،وهدمه عليهم "ومل يته َّور
الغزايل يف الهجوم على الفل�سفة ،ومل يكن فيه مقلدً ا لغريه وال �ض ِّيق التفكري،
�إنه در�س الفل�سفة �أو ًال ...وكان ي�ؤمن ب�أنه ال يقف على ف�ساد نوع من العلوم
من ال يقف على منتهى ذلك العلم ،حتى ي�ساوي �أعل َمهم يف �أ�صل ذلك العلم،
( )1درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية� :ص.187 – 186
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ثم يزيد عليه ويجاوز درجتَه ،فج َّد واجتهد يف درا�ستها ،ومعرفة حقيقتها
و�أغوارها ،حتى َّ
اطلع على منتهى علومهم"(((.
ومن هنا جاء نقده للفل�سفة نقدَ اخلبري ببواطنها ،العليم مبوا�ضع اخللل يف
مكانها ،فزلزلها زلزا ًال.
يقول معا�صره الإمام القا�ضي �أبو بكر ابن العربي ،بعد �أن ذكر �أن حماوالت
علماء الإ�سالم للر ِّد على الفال�سفة قبل الغزايل ،كانت بلغ ٍة غ ِري لغتهم ،فلم
يفهموها ،ون�سبوا علماء الإ�سالم �إىل اجلهل والعجز ،فلما جاء الغزايل "انتدب
للر ِّد عليهم بلغتهم ،ومكافحتهم ب�سالحهم ،والنق�ض عليهم ب�أد َّلتهم ،ف�أجاد
فيما �أفاد ،و�أبدع يف ذلك ،كما �أراد اهلل و�أراد ،وبلغ يف ف�ضيحتهم املراد،
ف�أف�سد قو َلهم من قولهم ،وذبحهم ُمبداهم ،فكان من جيد ما �أتاه و�أح�سن ما
رواه ور�آه فيما يخت�صون به دون م�شاركة �أهل البدع لهم كتا ًبا �سماه (تهافت
الفال�سفة) ،ظهرت فيه مننه ،وو�ضحت يف درك املعارف مرتبته ،و�أبدع يف
ا�ستخراج الأدلة من القر�آن ،على ر�سم الرتتيب يف الوزن الذي �شرطوه ،على
قوانني خم�سة بديعة يف كتاب �سماه (الق�سطا�س)(((".
و�إذا كان الغزايل يذبحهم ُمبداهم ،وي�ص ِّوب �أ�سلحتهم �إليهم� ،ألي�س ذلك
فل�سفة .فكيف يقال �إنه هدم الفل�سفة؟!

(� )1أبو احل�سن الندوي :رجال الفكر والدعوة� ،ص.207 :
( )2القا�ضي �أبو بكر ابن العربي� :آراء �أبي بكر ابن العربي الكالمية� :ص.106
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الفيل�سوف يهدم الفل�سفة:
كان الغزايل فيل�سو ًفا وهو يحارب الفال�سفة ..نعم فقد كان عمله هذا عم ًال
عقل ًّيا ً
حم�ضا ،وبح ًثا فكر ًّيا �صر ًفا ،يف �سبيل الو�صول �إىل احلقيقة ،وهذه هي
الفل�سفة.
وقد ًميا ز َّيف �أر�سطو نظرية املثل الأفالطونية ،ومل يقل �أحد �إن عمله هذا
لي�س فل�سف ًّيا ،على حني كان يهدم فل�سفة �أفالطون ،فلماذا الغزايل وحده
يقال �إنه �ض ُّد الفل�سفة والفكر ،لقد نق�ض �أر�سطو نظري ًة فل�سفية لأفالطون
فقالوا فيل�سوف ،ونق�ض الغزايل نظرية فل�سفية يف الإلهيات فقط ،فقالوا �ض ّد
الفل�سفة و�ض ّد الفكر و�ض ّد العقل ..فلماذا؟
�إن "من ينظر �إىل الغاية من كتاب التهافت -تلك التي ي�ص ِّورها الغزايل
نف�سه ب�أنها انتزاع الثقة من الفل�سفة -ور�آه ،لهذا بعيدً ا من نطاق الفل�سفة ،فهو
م�ضطر �إىل اعتبار و�سيلته -تلك التي تقوم على ا�ستعرا�ض مناهج الفال�سفة
و�أدلتهم ،ا�ستخدام العقل وحده للك�شف عن ق�صورها وعجزها ،و�ضعفها
ور َّكتها -عم ًال داخ ًال يف �صميم الفل�سفة� .إنه عمل ميكن ت�صويره ب�أنه بحث
يف طاقة العقل ،وهل ميكن �أن يكون عم ٌل كهذا بعيدً ا عن جمال الفل�سفة؟"(((.
يق�ض على التفل�سف والفل�سفة ،بل قد ذهب البع�ض((( "�إىل
فهو � ًإذا مل ِ
�أن الف�ضل الأكرب لوجود فل�سفة القدي�س توما يعود �إىل كتابات الغزايل ال
حج ُة الإ�سالم الفل�سفة ،فر َّد عليه ال�شارح،
�إىل ت�أليف ابن ُر�شد ،فقد هاجم َّ
وا�ستف َّز مفكري الغرب ،فبادروا �إىل الرد على الرد."...
(�)1سليمان دنيا :مقدمة تهافت الفال�سفة� :ص.1
( )2الأب بول�س م�سعد ،عن عبدة ال�شمايل :درا�سات يف تاريخ الفل�سفة العربية الإ�سالمية� :ص..554
هام�ش رقم .1
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�صح لنا �أن نقول :لي�س �صوا ًبا ما ذهب �إليه ُ
بع�ض الدار�سني
ومن هنا َّ
والباحثني من �أن الغزايل قد ق�ضى نهائ ًيا على الفل�سفة يف امل�شرق ،بل ق�ضى
على التقليد يف الفل�سفة؛ �إذ ح َّول املقلدون العلوم العقلية الفل�سفية �إىل علوم
نقلية.
فل�سفة هدمها الغزايل؟
�أية
ٍ
يف كل ما تك َّلمنا عن نق�ض الغزايل للفل�سفة كنا نعني الفل�سفة باملعنى ال�ض ِّيق،
الذي �أ�شرنا �إليه �آن ًفا ،وهو الآراء والأفكار املجلوبة من فال�سفة اليونان ،بل
لي�ست كل هذه الآراء ،و�إمنا يعني ما كان منها يف جانب الإلهيات فقط ،كما
�أملحنا �إىل ذلك عند احلديث عن اختيار الغزايل للفرق والطوائف؛ بح ًثا عن
احلقيقة.
وق�سمها �إىل �ستة �أق�سام:
فقد نظر �إىل علوم الفال�سفة نظرة اخلبريَّ ،
ريا�ضية ،ومنطقية ،وطبيعية ،و�إلهية ،و�سيا�سية ،واعرتف �صراحة ب�أن الق�سم
الكبري منها ال عالقة له بالدين نف ًيا و�إثباتًا ،و�إمنا هي �أمور برهانية ال �سبيل
�إىل جماحدتها بعد فهمها ومعرفتها(((.
�سهام نقده �إىل الذين يرف�ضون الفل�سفة جمل ًة من غري
وجه الغزايل َ
وقد َّ
فح�ص ومتحي�ص ،ور�أى �أن يف هذا جناي ًة على الدين ،من حيث �أراد �صاحبها
الدفا َع عنه ،وقد عبرّ عن ذلك يف كتابه (تهافت الفال�سفة) قائ ًال:
"وهذا الفن �-إ�شارة �إىل العلوم الربهانية -ل�سنا نخو�ض يف �إبطاله؛ �إذ ال
( )1راجع من كتب الغزايل (التهافت) �ص .660و(املنقذ) �ص ،113و(الإحياء) .22/1
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يتع َّلق به غر�ض ،ومن ظنَّ �أن املناظرة يف �إبطال هذا من الدين ،فقد جنى على
الدين ،و�ضعف �أمره"(((.
ثم يعلل لهذا الكالم تعليل الأريب اخلبري ،فيقول" :ف�إن هذه الأمور تقوم
عليها براهني هند�سية ح�سابية ،ال يبقى معها ريبة ،فمن َّ
يطلع عليها ويتح َّقق
�أدلتها ،حتى ُيخرب ب�سببها عن وقت الك�سوفني وقدرهما ،ومدة بقائهما �إىل
ي�سرتب فيه ،و�إمنا
االجنالء� ،إذا قيل له� :إن هذا على خالف ال�شرع ،مل
ْ
ي�سرتيب يف ال�شرع ،و�ضرر ال�شرع ممن ين�صره ال بطريقة �أكرث من �ضرره
ممن يطعن فيه بطريقة ،وهو كما قيل :عد ٌّو عاقل خري من �صديق جاهل"(((.
وبهذا يتَّ�ضح لكل ذي ب�صر مدى التجاوز يف قول القائلني� :إن الغزايل حارب
الفل�سفة فهدم الفكر ،وكبت �إبداع العقل.

( )1تهافت الفال�سفة� :ص.66
( )2امل�صدر ال�سابق نف�سه ،وانظر � ً
أي�ضا (املنقد من ال�ضالل) �ص ،115والإحياء .22/1
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فيما �سبق ظهر لنا �أن الغزايل كان دائ ًما ي�ش ُّد يديه جمي ًعا على العقل ،ومل
يتخ َّل عن العقل حلظة فيما عدا تلك الفرتة (املر�ضية) العنيفة ،التي �أع�ضلت
كما قال عنها ،وا�ستم َّرت قرابة ال�شهرين ،ثم (بتعبريه)�" :شفاه اهلل منها،
وعادت ال�ضرورات العقلية مقبولة"((( .فل�سان حاله فيما كتب وفيما ناظر
وفيما �أ َّيد ،وفيما عار�ض يقول :ال و�سيلة وال ميزان وال معيار وال مقيا�س �إال
العقل.
يكتف بل�سان احلال ،فقد �أفرد َ
العقل بحديث خا�ص ،بينَّ فيه
ولكنه مل ِ
وجمدَ ه و�أعلى �ش�أنه ،و�أثنى على �أهل العقل الذين ي�ؤمنون له ويعملون
منزلتهَّ ،
مبقت�ضاه ،وبينَّ منزلته ومكانته من ال�شرع.
متجيد للعقل:
يف �أكرث من كتاب من كتب الغزايل -بعد اخللوة والعزلة -جتد ثنا ًء ومتجيدً ا
للعقل ،ويكفي �أن ن�ضعك �أمام هذا الن�ص من كتابه (امل�شكاة)(((:
( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص.93
(� )2ص  ..11 – 8بت�صرف.
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"العقل �أوىل ب�أن ي�س َّمى نو ًرا من العني الظاهرة؛ لرفعة قدره عن النقائ�ض
ال�سبع� .أما الأوىل فهو �أن العني ال تب�صر نف�سها والعقل ُيدرك غريه و ُيدرك
نف�سه ،و ُيدرك �صفات نف�سه.
والثانية� :أن العني ال تب�صر ما قرب منها ُقر ًبا ً
مفرطا وال ما بعد .والعقل
عنده ي�ستوي القريب والبعيد ،ويعوج يف طرفة �إىل �أعلى ال�سموات رق ًيا ،وينزل
يف حلظة �إىل تخوم الأر�ض هُ و ًّيا.
والثالثة� :أن العني ال تُدرك ما وراء احلجاب ،والعقل يت�ص َّرف يف العر�ش
والكر�سي ،وما وراء حجب ال�سموات ،ويف امللأ الأعلى وامللكوت ،كت�ص ُّرف يف
عامله اخلا�ص به ومملكته القريبة� ،أعني بها اخلا�صة به ،بل احلقائق كلها ال
حتجب عن العقل.
الرابعة� :أن العني تُدرك من الأ�شياء ظاهرها و�سطحها الأعلى دون
باطنها ،بل قوالبها و�صورها ،دون حقائقها ،والعقل يتغلغل �إىل بواطن الأ�شياء
و�أ�سرارها ،و ُيدرك حقائقها و�أرواحها ،وي�ستنبط �أ�سبابها وعللها وحكمها،
م حدثت ،وكيف ُخلقت ،ومن كم معنى جمع ال�شيء وركب ،وعلى �أي
و�أنها مِ ّ
مرتبة يف الوجود نزل ،وما ن�سبته �إىل �سائر خملوقاته؟
اخلام�سة� :أن العني تب�صر بع�ض املوجودات� ،إذ تق�صر عن جميع املعقوالت
وعن كثري من املح�سو�سات ،وال تدرك الأ�صوات ،وال الروائح والعلوم،
واملوجودات كلها جمال العقل؛ �إذ يدرك هذه املوجودات التي عددناها وما
مل نع َّده ،وهو الأكرث ،فيت�ص َّرف يف جميعها ويحكم عليها حك ًما يقي ًنا �صاد ًقا؛
فالأ�سرار الباطنة عنده ظاهرة ،واملعاين عنده جلية ،فمن �أين للعني البا�صرة
م�ساواته يف ا�ستحقاق ا�سم النور.
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ال�ساد�سة� :أن العني ال تُب�صر ما ال نهاية له ،والعقل يدرك املعقوالت،
واملعقوالت ال تت�ص َّور �أن تكون متناهية.
ال�سابعة� :أن العني تدرك الكبري �صغ ًريا فرتى ال�شم�س يف مقدار حجر،
والكواكب يف �صورة دنانري على ب�ساط �أزرق ،والعقل يدرك �أن الكواكب
وال�شم�س �أكرب من الأر�ض �أ�ضعا ًفا م�ضاعفة.
و�أنواع غلط الب�صر كثرية والعقل منزه عنها ،ف�أما العقل �إذا جت َّرد عن
غ�شاوة الوهم واخليال مل ُيت�ص َّور �أن يغلط ،بل يرى الأ�شياء على ما هي عليه".
و�إذا مل يكن هذا الذي قاله يف (امل�شكاة) كاف ًيا �أو قلت �إن هناك من ي�شكك
يف ن�سبة (امل�شكاة) �إليه ،فيكفي �أن �أ�ضع �أمامك ما قاله يف الإحياء ،وهو
بالقطع من ت�أليفه ،وهو بالقطع بعد العزلة واخللوة ،فقد عقد الباب ال�سابع من
الكتاب الأول من الربع الأول ،بعنوان (يف العقل و�شرفه وحقيقته و�أق�سامه).
قال فيه عن �شرف العقل:
"اعلم �أن هذا مما ال يحتاج �إىل تكلُّف يف �إظهاره ،وال �سيما وقد ظهر �شرف
أ�سا�سه ،والعلم يجري منه
العلم من ِقبل العقل ،والعقل منبع العلم ،ومطل ُعه و� ُ
جمرى الثمر ِة من ال�شجرة ،والنور من ال�شم�س ،والر�ؤية من العني ،فكيف ال
ي�شرف ما هو و�سيلة ال�سعادة يف الدنيا والآخرة؟
�أو كيف ُي�سرتاب فيه ،والبهيمة مع ق�صور متييزها حتت�شم العقل ،حتى �أن
�أعظم البهائم بد ًنا و�أ�شدها �ضراوة و�أقواها �سطوة� ،إذا ر�أى �صورة الإن�سان
احت�شمه وهابه؛ ل�شعوره با�ستيالئه عليه ملا ُخ َّ�ص به من �إدراك احليل"(((.
روحا ونو ًرا وحياة،
ثم �أردف ذلك ب�أن (العلم) امل�ستفاد من العقل "�س َّماه اهلل ً
( )1الإحياء.83/1 :
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وحا مِ نْ �أَ ْم ِر َنا{((( وقــال �سـبحانه:
فقال تعاىلَ } :و َك َذل َِك �أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي َك ُر ً
ا�س{((( ،وحيث
}�أَ َو َمنْ َكا َن َم ْي ًتا َف َ�أ ْح َي ْي َنا ُه َو َج َع ْل َنا َل ُه ُنو ًرا مَيْ�شِ ي ِب ِه فيِ ال َّن ِ
ذكر القر�آن النور والظلمة� ،أراد به العلم واجلهل ،كقوله �سبحانهُ } :ي ْخر ُِج ُه ْم
مِ َن ُّ
الظ ُل َماتِ �إِلىَ ال ُّنورِ{(((.
وقال �" :أول ما خلق اهلل العقل ،فقال له� :أقبل ،ف�أقبل .ثم قال له:
علي
�أدبر ،ف�أدبر .ثم قال له عز وجل :وعزتي وجاليل ما خلقت خل ًقا �أكرم َّ
منك ،بك �آخذ ،وبك �أُعطِ ي ،وبك �أثيب ،وبك �أعاقب"(((.
وتابع الغزايل ا�ست�شهاده على �شرف العقل ومنزلته ،فح�شد لذلك طائفة
�صاحلة من الأحاديث النبوية ال�شريفة ،بلغت خم�سة ع�شر حدي ًثا ،ومع �أنها ال
تخلو من �ضعيف� ،أو ال ت�سلم كلها ،فهذا ال�صنيع ينطق ال ّ
�شك بتمجيد الغزايل
للعقل ،بل رمبا يكون �ضعف هذه الأحاديث �أكرث داللة على احتفاء الغزايل
�صحتها ،من حيث ت�شو ُفه لإثبات ذلك بال�شرع ،وتطلعه جلعل رفعة
بالعقل من ّ
العقل وتعظيمه �أم ًرا دين ًيا.
وكان من �آخر ما كتب الغزايل كتابه (امل�ست�صفى يف �أ�صول الفقه) وجاء يف
مقدمته:
"فقد تناطق قا�ضي العقل ،وهو احلاكم الذي ال ُيعزل ،و�شاهد ال�شرع املز ّكى
املعدل ...والعقل �أ�شرف الأ�شياء؛ لأنه مركب الديانة ،وحامل الأمانة� ،إذ
عر�ضت على الأر�ض واجلبال وال�سماء ،ف�أ�شفقن من حملها ،و�أبني �أن يحملنها
غاية الإباء"(((.
( )1ال�شورى.52 :
( )2الأنعام.122 :
( )3البقرة.257 :
( )4الإحياء.83/1 :
( )5امل�ست�صفى.3/1 :
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"مطاعا"� ..ألي�س ه���و القا�ضي؟
"متبوع���ا"
لزما"
ً
ً
فهك���ذا يجع���ل العق���ل " ُم ً
وحكم الق�ضاء نافذ� ..ألي�س هو احلاكم؟ وطاعة احلاكم واجبة..
وكان الغزايل دقي ًقا غاية الدقة حني و�صفه ب�أنه "احلاكم الذي ال يعزل" ،ثم
هو "�شاهد ال�شرع املز ّكى املعدل" ،وهل ترد �شهادة مثل هذا ال�شاهد؟
ثم لفت نظرنا � ً
أي�ضا �أن الغزايل ،وهو يعر�ض �أدلة الأحكام يف (القطب
خا�صا بها وتف�صي ًال لها ،قد عر�ضها هكذا:
الثاين) من امل�ست�صفى الذي جعله ً
"القطب الثاين يف �أدلة الأحكام ،وهي �أربعة:
 )1الكتاب.
 )2ال�سنة.
 )3الإجماع.
 )4دليل العقل ..املق ّر على النفي الأ�صلي"(((.
وهو بهذا ينفرد عن كل من �سبقه من الأئمة يف عدِّ ه (العقل) رابع الأدلة،
وكذا عن كل من جاء بعده((( فيما نعلم.
والغزايل بهذا ال�صنيع مل يخرج على �إجماع امل�سلمني ب�أنه "ال حاكم �إال
اهلل" و�إمنا يعني بعد العقل �أ�ص ًال راب ًعا �أنه ال�سبيل �إىل �إدراك "براءة العدم
الأ�صلية" ولذا ي�شرح هذا الأ�صل قائ ًال" :اعلم �أن الأحكام ال�سمعية ال تدرك
بالعقل ،لكن َّ
دل العقل على براءة الذ َّمة عن الواجبات"(((.
( )1امل�ست�صفى.100/1 :
( )2حا�شا ابن قدامة يف (رو�ضة الناظر .)137 :ومن املعروف �أن كتاب ابن قدامة هذا يكاد يكون
خمت�ص ًرا للم�ست�صفى.
( )3امل�ست�صفى.217/1 :
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ومع ذلك فال يخلو �صنيع الغزايل هذا من داللة؛ �إذ يبقى له اهتمامه ب�أمر
العقل ،ودوره وجماله.
وحني يتح َّدث عن الأخوة والإخاء وما ي�شرتط يف ال�صاحب الذي ي�ؤاخى،
يجعل العقل �أ َّو َل هذه ال�شروط ،فيقول:
"وعلى اجلملة فينبغي �أن يكون فيمن ت�ؤثر �صحبته خم�س خ�صال� :أن يكون
عاق ًال ،ح�سن اخللق ،غري فا�سق ،وال مبتدع ،وال حري�ص على الدنيا"(((.
هكذا يجعل العقل �أول ال�شروط ،ثم يف�صل هذا الإجمال فيقول�" :أما العقل
فهو ر�أ�س املال ،وهو الأ�صل ،فال خري يف �صحبة الأحمق ....كيف والأحمق
ي�ض ُّرك"(((.
"ومما يد ُّل على �أن متجيد العقل �إحدى الأفكار الرا�سخة والرئي�سية يف
مذهب الغزايل� ،أنه يحدد لنا مراتب الت�صديق اجلازم �أو الإميان القاطع يف
كتابه املعروف (�إجلام العوام عن علم الكالم) ،فيجعل الت�صديق �أو الإميان
عن طريق الرباهني املنطقية �أ�سمى مراتب الإميان.
فاملكانة الأوىل هي � ًإذا للت�صديق الذي ينتهي �إليه املرء عن طريق "الربهان
امل�ستويف �شروطه ،واملحرر �أ�صوله ،ومقدماته درجة درجة ،وكلمة كلمة ،حتى
ال يبقي جما ًال الحتمال ال�شك ،وذلك هو الغاية الق�صوى ،ورمبا يتفق ذلك
يف كل ع�صر ،لواحد �أو اثنني ،ممن ينتهي �إىل تلك الرتبة ،وقد يخلو الع�صر
منه"اهـ(((.
( )1الإحياء.171/2 :
( )2الإحياء.171/2 :
( )3د .حممود قا�سم :درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية� ،ص .157
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حجة من جعل الغزايل من الفال�سفة العقليني،
وبعد هذا تكون قد و�ضحت َّ
يقول الدكتور (�سليمان دنيا):
"لو �أردنا �أن ِّ
نلخ�ص خال�صة ر�أيه يف العلوم وم�صادرها ،يف كلمة موجزة،
لقلنا� :إنه من الطائفة املدع َّوة الآن بالعقليني ،ف�إنه يقول :العلم هو اليقني
العقلي امل�أخوذ �إما من احل�سيات -بعد فح�ص العقل لها ،وتفتي�شه عن م�آخذها،
هل هي م�ستوفية ل�شروط الإح�سا�س ال�صحيح �أو ال ،و�إما من البديهيات -بعد
فح�ص العقل لها ،هل �سلمت من �سلطة الأوهام �أو ال ،و�إما من املتواترات بعد
تفتي�ش العقل واعتماده ،و�إما من الوجدانيات بعد الفح�ص العقلي ،و�إما من
التجريبيات بعد الفح�ص العقلي ،و�إما من الق�ضايا الفطرية القيا�س بعد
الفح�ص العقلي.
فكل ذلك ال ثقة به �إال بعد تفتي�ش العقل وفح�صه ،ثم �إعطائه احلكم ب�أنه
�صحيح �أو غري �صحيح"(((.
هكذا العقل حاكم على كل م�صادر العلم واملعرفة.
وقد يبدو الغزايل ً
مفرطا يف ثقته بالعقل ،حيث يرى "�أن العقل �إذا حت َّرر
من غ�شاوة الوهم واخليال ،مل يت�ص َّور �أنه يخلط ،بل يرى الأ�شياء على ما هي
عليه"(((.
ويعلق على هذا الدكتور (حممود قا�سم) قائ ًال:
"فهل يحق لنا �أن نقرر �أن هذا الفيل�سوف من �أكرث النا�س حما�سة للمذهب
العقلي ،يف حني �أننا نرى �أن �أكرث النا�س تطر ًفا يف هذا املذهب يف�سحون جما ًال
(� )1سليمان دنيا :مقدمة معيار العلم� ،ص.27
( )2عن حممود قا�سم :درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية� ،ص.149

57

الحتمال اخلط�أ ،ويعرتفون بن�سبية العلم وتطوره ،ويرون يف هذه الن�سبية دلي ًال
على حيوية العلم واجتاهه دائ ًما نحو غاية يقرتب منها باطراد ،دون �أن ي�صل
�إليها �أبدً ا"(((.
ولكنه يعود م�ستدر ًكا لينفي عن الغزايل تهمة الإفراط يف الثقة بالعقل،
ذلك �أنه نفى عن العقل �إمكان الغلط ب�شرط هو ال�سالمة عن الآفات واحلجب
والأوهام ،والغزايل يعرتف ب�أن هذه ال�شروط ال ميكن �أن تتحقق كاملة يف �أثناء
هذه احلياة الدنيا؛ �إذ العقل حمجوب -يف نظره -ال عند العلماء فح�سب ،بل
لدى �أهل الت�ص ُّوف �أنف�سهم(((.
فهو � ًإذا يثق بالعقل ثقة العقالنيني من غري �إفراط وال تفريط.
متجيد ملن يتبعون العقل:
بعد متجيد الغزايل للعقل وبيان �شرفه ومنزلته ،و�سلطانه ،وف�ضله ،جنده
كتاب �أ ّلفه لينا�صر به مذهب
يثني على من يتبعون العقل ،فيقول يف �أعظم ٍ
الأ�شاعرة وهو (االقت�صاد يف االعتقاد):
"و�أما اتّباع العقل ال�صرف ،فال يقوى عليه �إال �أولياء اهلل تعاىل ،الذين
�أراهم احلق ح ًّقا وقواهم على اتباعه"(((.
هكذا �أتباع العقل هم �أولياء اهلل ح ًّقا.
( )1امل�صدر ال�سابق نف�سه.
( )2امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص 150بت�صرف.
( )3عن �سليمان دنيا :احلقيقة يف نظر الغزايل� ،ص.54
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الغزايل والتقليد:
ر�أينا �أن الغزايل كان يف حملته على الفل�سفة والفال�سفة ال يهاجم الفكر
احلر ،وال املنهج العلمي ،و�إمنا هاجم تقليد �آراء فال�سفة اليونان ،واخل�ضوع
لها ،وعدم عر�ضها على معيار العقل ،وميزان الفكر ،وقد كان دائ ًما �ضد
التقليد ،داع ًيا �إىل نبذه واطراحه ،مناد ًيا ب�ضرورة البحث عن احلق ومعرفته
يح ْد عنه حلظة
باحلق ال بالرجال ،وقد كانت هذه القاعدة هي د�ستوره الذي مل ِ
نف�سا ُطلعة ت َّواقة �إىل درك
يف خا�صة نف�سه ،ويدعو غريه �إليه ،فقد وهبه اهلل ً
احلقائقِّ ،
متعط�شة �إىل ُكنه الأمور ،فانح َّلت عنه رابطة التقليد ،وانك�سرت عليه
(((
العقائد املوروثة على ُقرب عهد من ال�صبا .
وهو يدعو �إىل �إنزال املذاهب كلها والآراء املوروثة كلها ،وو�ضعها يف مو�ضع
النظر والبحث ،فلي�س مع واحد منها دليل يثبت �صدقه ،فيقول جمي ًبا من �س�أله
عن �أي املذاهب هو احلق:
يرتجح بها جانبه ،فجانب االلتفات �إىل
" ...ولي�س مع ٍ
واحد منهم معجزة َّ
�صاحب مذهب ،وال تكن يف �صورة
املذاهب ،واطلب احلق بطريق النظر ،لتكون
َ
�أعمى تق ِّلد قائدً ا ُير�شدك �إىل طريق ،وحولك � ٌ
ألف مثل قائدك ينادون عليه
ظلم قائدك،
ب�أنه �أهلكك ،و�أ�ضلك عن �سواء ال�سبيل ،و�ستعلم يف عاقبة �أمرك َ
فال خال�ص �إال يف اال�ستقالل.
خذ ما تراه ،ودع �شي ًئا �سمعتَ ِب ِه *** يف طلعة البدر ما ُيغنيك عن ُز َحلِ

( )1املنقد من ال�ضالل� :ص.89
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ولو مل يكن يف جماري هذه الكلمات �إال ما ي�ش ِّكك يف اعتقادك املوروث،
لتنتدب للطلب ،فناهيك به نف ًعا؛ �إذ ال�شكوك هي املو�صلة �إىل احلق ،فمن
مل َّ
ي�شك مل ينظر ،ومن مل ينظر مل ُيب�صر ،ومن مل ُيب�صر بقي يف العمى
وال�ضالل"(((.
نبذ للتقليد و�إزراء به �أكرث من هذا؟!
ف�أي ٍ
ومما �أثر عنه � ً
أي�ضا يف هذا الباب قوله" :واعلم يا � ِأخي �أنك متى كنت ذاه ًبا
�إىل تع ّرف احلق بالرجال ،من غري �أن تتّكل على ب�صريتك ،فقد �ض ّل �سعيك،
ف�إن العالمِ من الرجال� ،إمنا هو كال�شم�س �أو كال�سراج ،يعطي ال�ضوء ،ثم انظر
بب�صريتك ،ف�إن كنت �أعمى فما يغني عنك ال�سراج وال�شم�س ،فمن ع َّول على
التقليد َ
هلك هال ًكا مطل ًقا"(((.
وجتده يزدري املق ِّلدة ويراهم كالعوام ،بل � ّ
أحط منهم �ش�أ ًنا ،فيقول بعد �أن
و�صف �سلوك املق ِّلدة َ
ورف�ضهم للحق؛ ملجرد معرفتهم �أنه لي�س من قول املذهب
الذي هم عليه:
املتو�سمني با�سم العلم ،ف�إنهم
" ...ول�ستُ �أقول هذا طبع ِّ
العوام ،بل طبع �أكرث ِّ
العوام يف �أ�صل االعتقاد ،بل �أ�ضافوا �إىل تقليد املذهب تقليد الدليل،
مل يفارقوا َّ
فهم يف نظرهم (�أي بحثهم) ال يطلبون احلق ،بل يطلبون طريق احليلة يف
ن�صرة ما اعتقدوه ح ًّقا بال�سماع والتقليد ،ف�إن �صادفوا يف نظرهم ما ي�ؤكد
اعتقادهم ،قالوا :لقد ظفرنا بالدليل ،و�إن ظهر لهم ما ي�ضعف مذهبهم قالوا:
قد ُعر�ضت لنا �شبهة"(((.
( )1ميزان العمل� :ص.409
( )2معراج ال�سالكني (عن �سليمان دنيا :احلقيقة يف نظر الغزايل� ،ص.)54
( )3االقت�صاد يف االعتقاد (عن �سليمان دنيا :احلقيقة يف نظر الغزايل� ،ص.)55
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الغزايل وحرية الفكر:
بكل ما تق َّدم من دعوة �إىل العقل ومتجيده ،وبيان �شرفه ،وعل ِّو منزلته،
ومنزلة من يتبعونه� ،إىل الدعوة �إىل نبذ التقليد ،والإزراء على املقلدة ،والدعوة
�إىل العلوم العقلية ،والهجوم على من يرف�ض الربهانيات ،ويجحد العقليات،
بكل ذلك وببع�ض ذلك ،يكون الغزايل من رجال الفكر احل ِّر والر�أي احل ِّر.
ولكن يبدو �أن ُح ِّر َّية الر�أي لي�س لها مفهوم عند بع�ضهم �إال يف ِّ
االطالع على
�آراء اخلارجني واملارقني والأعداء واملناوئني وامللحدين والكافرين.
وبهذا املعنى � ً
أي�ضا يكون الغزايل من �أ�صحاب حرية الر�أي ،هذا �إن �أرادوا
ِّ
االطالع ودرا�ستها وتقوميها ،فكل ذلك قد كان من الغزايل.
�أما �إن �أرادوا اتباعها وتقليدها والتع ُّبد لها واالنبهار بها ،فهذا ما رف�ضه
الغزايل وعابه َّ
وحذر منه وز َّيفه وبينَّ خطله وخط�أه.
بل �إن الغزايل مل يرف�ض من هذه الآراء والأفكار والنظريات ما ثبت عنده
�صدقه و�صحته بالدليل والربهان ،مما ع َّر�ضه  للهجوم واالتهام ب�أنه
ي�أخذ من علوم امل�ضلني وفنون اجلاحدين ،فكان ن�صيبه العداوة من الفريقني.
ولكنه  مل يتخ َّل عن د�ستوره (اعرف احلق باحلق) ،ف�أثبت يف كتبه ما
ر�آه ح ًّقا من ق�ضايا ومن م�صطلحات وردت يف كتب الفال�سفة ،وملا عابوا ذلك
عليه ،كان ر ُّده:
"وهب �أن هذه مل توجد �إال يف كتبهم ،ف�إذا كان ذلك الكالم معقو ًال يف نف�سه،
ْ
م�ؤ َّيدً ا بالربهان ،ومل يكن على خمالفة الكتاب وال�سنة ،ف ِل َم ينبغي �أن ُيهجر �أو
ُينكر؟"(((.
( )1املنقد من ال�ضالل� :ص.126
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ثم يتابع كالمه مبي ًنا خط�أ هذا الذي يعرت�ض عليه ،وخطر ر�أيه فيقول:
"فلو فتحنا هذا الباب ،وتط َّرقنا �إىل �أن يهجر كل حق �سبق �إليه خاطر مبطل،
للزمنا �أن نـهجر كثري ًا من احلق ،ولزمنا �أن نـهجر جملة �آيات من �آيات القر�آن
و�أخبار الر�سول �-صلى اهلل عليه و�س ّلم -وحكايات ال�سلف وكلمات احلكماء
وال�صوفية؛ لأن �صاحب كتاب (�إخوان ال�صفا) �أوردها يف كتابـه م�ست�شهد ًا بـها
وم�ستدرج ًا قلوب احلمقى بوا�سطتها �إىل باطله؛ ويتداعى ذلك �إىل �أن ي�ستخرج
املبطلون احلق من �أيدينا ب�إيداعهم �إياه كتبهم"(((.
فهو باحثٌ عن احلق حيث هو ،وعن العلم حيث كان ،ولو كان مع الكافرين،
ويف ثنايا �أبحاثهم ،وت�ضاعيف كتبهم ،ال ير ُّده عنه �أنه �سبق �إليه خاطر املبطلني،
فاحلكمة �ضا َّلة امل�ؤمن وهو �أح ُّق بها �أ َّنى وجدها.
ثم يتابع كالمه م�ؤكدً ا �إياه مبثال بالغ ،وهو �أن الع�سل يظل ع�س ًال ،ولو و�ضع يف
حمجمة احلجام ،فال�صواب �صواب واحلق حق ولو نطق به الكافرون واملبطلون.
وي�ضرب مثا ًال �آخر �أبلغ من ذلك ،حينما يقول الن�صراين (ال �إله �إال اهلل
عي�سى ر�سول اهلل) فهذا قول حق ،فهل يرف�ضه امل�سلم؛ لأنه جاء على ل�سان
الن�صراين؟ �إن الن�صراين ما كفر بهذا� ،إمنا كفر ب�إنكار نبوة حممد  ال
باالعرتاف بنبوة عي�سى(((.
ويعلق �أ�ستاذنا الدكتور (حممود قا�سم) على كالم الغزايل هذا قائ ًال:
"ويف ر�أينا �أن وجهة نظر الغزايل تتَّفق مع املنهج العلمي ال�سليم ،وهي
تت�ض َّمن �ضرورة ِّ
االطالع على �آراء الآخرين ،وحماولة االنتفاع بها� ،إذا ثبت
( )1امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.127
( )2امل�صدر ال�سابق� ،ص  127 – 125بت�صرف.
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�أنها مطابقة للعقل وال�شرع ،فهو ال يريد � ًإذا احلج َر على التفكري ،وال يهدف
�إىل فر�ض قيود تقف يف �سبيله� ،أو تدعوه �إىل التقليد واجلمود"(((.
الغزايل ودرا�سة العلوم:
وحتامل ،وال
واع ومنهج علمي �سليم ،ال بهوىً
ٍ
�إن من يتتبع كالم الغزايل ٍ
بعقل ٍ
ي�ضرب ُكتبه بع�ضها ببع�ض ،يظهر له �إميان الغزايل بالعقل وبالفكر ،وبالر�أي
احل ِّر ،وباملنهج العلمي ال�صارم ،ويراه داع ًيا لدرا�سة العلومِّ ،
معظ ًما ل�ش�أنها.
فهو يدعو �إىل العلم ،بكل �ألوانه وفروعه ،و�أق�سامه ،دعو ًة عامة ،ثم ر�أينا له
�سجلنا ً
بع�ضا منها ،ومل ُنح�صها �إح�صاء .فهو يقول
ٍ
ملحات عن بع�ض العلومَّ ،
عن علم ت�شريح الأع�ضاء:
الت�شريح وعجائب منافع الأع�ضاء ُمطالع �إال ويح�صل له هذا
"وال يطالع
َ
(((
ال�ضروري بكمال تدبري الباين لبنية احليوان ،ال �سيما لبنية الإن�سان" .
العلم
ُّ
ُ
ثم يدعو �إىل الطب واحل�ساب ،والزراعة والهند�سة ،وما ال ِقوام للحياة دونها
واحلرف ،ويجع ُلها من فرو�ض الكفايات.
من العلوم ِ
ومما قاله يف هذا املعنى يف (ميزان العمل) حتت عنوان (بيان �شرف العقل
والعلم والتعليم):
" ...وال�صناعات ثالثة �أق�سام:
� )1إما �أ�صول ،ال ِقوام للعالمَ دونها ،وهي �أربعة( :الزراعة ،واحلياكة،
والبناية ،وال�سيا�سة).
( )1درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية� :ص.149
( )2املنقد من ال�ضالل� :ص.110
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 )2و�إما مه ِّيئة لكل واحدة منها وخادم ُة لها (كاحلدادة للزراعة ،واحلالجة،
والغزل للحياكة).
متممة لكل واحدة من ذلك ومزينة لها (كالطحانة واخلبز للزراعة،
 )3و�إما ِّ
(((
(((
والق�صارة  ،واخلياطة للحياكة)" .
ولعل �أظهر ما يد ُّل على ر�أي الغزايل يف درا�سة العلوم ،دعوتُه من يت�ص َّدى
لتف�سري القر�آن �إىل التز ُّود بالعلوم (العقلية) املختلفة قبل العلوم ال�شرعية،
حتى ي�ؤدِّي �أمانة التف�سري كاملة.
مي  ا َّلذِ ي
ف�إذا قال القر�آن الكرميَ } :يا �أَ ُّيهَا الإِ ْن َ�س ُان مَا َغ َّر َك ِب َر ِّب َك ال َك ِر ِ
َخلَ َق َك َف َ�س َّو َ
يف�سر هذه الآية
اك َف َع َد َل َك  فيِ �أَيِّ ُ�صو َر ٍة مَا َ�شا َء َر َّك َب َك{((( فال ِّ
ت�شريح الأع�ضاء من الإن�سان ظاه ًرا
التف�سري الكامل املرا َد منها� ،إال من عرف
َ
وباط ًنا� ...إلخ.
و�إذا قال �سبحانه} :ال�شَّ ْم ُ�س َوال َق َم ُر ب ُِح ْ�س َبانٍ {((( وقالَ } :و َق َّد َر ُه َم َنا ِز َل
ال�س ِن َ
اب{((( فال يعرف حقيقة ال�شم�س و�س َريها
ني َواحلِ َ�س َ
ِل َت ْعلَ ُموا َع َد َد ِّ
و�أبراجها ومنازلها ،والقم َر ودورانه ،وخ�سوفهما ،وولوج الليل يف النهار ،وكيفي َة
تك ُّور �أحدهما على الآخر� ،إال من عرف هيئات تركيب ال�سموات والأر�ض ،وهو
علم تتف َّرع منه علوم...
( )1تبيي�ض املن�سوجات.
( )2ميزان العمل� :ص 328وما بعدها.
( )3االنفطار.8-1 :
( )4الرحمن.5 :
( )5يون�س.5 :
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ثم يقول الغزايل بعد �أمثل ٍة كثرية �شاملة:
أف�صل ما تــد ُّل عليه �آيات القر�آن الكرمي من تفا�صيل وعلوم،
"ولو ذهبتُ � ِّ
والتم�س غرائبه لت�صادف فيه جمامع
لطال الأمر وت�ش َّعب ،فتف َّكر يف القر�آن
ْ
علوم الأولني والآخرين"(((.
ومن متجيده للعلوم العقلية ما قاله يف (ميزان العمل)" :ولي�س يخفى �أن
تو�صل �إىل ج َّنة
العلوم العقلية تد َرك بالعقل الذي هو �أ�شرف القوى ،وبه ُي َّ
امل�أوى"(((.
الغزايل يتو َّقع املكت�شفات العلمية:
فهو يقول" :ظهر لنا بالب�صرية الوا�ضحة التي ال ُيتمارى فيها� ،أن يف الإمكان
والقوة �أ�صنا ًفا من العلوم العجيبة مل تخرج بع ُد من الوجود ،و�إن كان يف قوة
الآدمي الو�صول �إليها ،وعلوم كانت قد خرجت �إىل الوجود واندر�ست الآن ،فلن
يوجد يف هذه الع�صور على وجه الأر�ض من يعرفها ،وعلوم �أخرى لي�س يف قوة
الب�شر �أ�ص ًال �إدرا ُكها والإحاطة بها ،ويحظى بها بع�ض املالئكة املقربني"(((.
والغزايل بهذا قد تن َّب�أ باملعارف الإن�سانية التي ن�شاهدها يف ع�صرنا ومل
ي�شاهدها هو يف ع�صره ،والتي �ست�شاهدها الع�صور القادمة ،ومل ن�شاهدها
نحن ،ونظريته يف العلوم املندر�سة ي�شهد ب�صحتها العلم احلديث واالكت�شافات
التاريخية ،فقد ُوجد لدى قدماء امل�صريني يف مقابرهم من �أ�سرار الكيمياء
( )1عن طه عبد الباقي �سرور :الغزايل� ،ص.116 – 114
( )2ميزان العمل� :ص.330
( )3عن طه عبد الباقي �سرور :الغزايل� ،ص.118
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تهتد �إليه املعارف
وحتنيط الأج�ساد واحلبوب ،و�أ�سرار البناء والفلك ما مل ِ
احلا�ضرة.
وينقل الأ�ستاذ (طه عبد الباقي �سرور) عن �أكرث من واحد من امل�ؤ ِّرخني
�أنهم َّ
حمفوظ يف برلني ،بعنوان (رموز القر�آن)
"اطلعوا على كتاب للغزايل،
ٍ
و�أ َّنهم قالوا� :إن الغزايل قد �أ�شار يف هذا الكتاب �إىل الكهرباء والديناميت
والهواء اخلفيف".
�صحة هذه الأ�شياء ،فدليلها مفقود،
ثم يع ِّقب" :ولي�س يف ا�ستطاعتنا �أن ن�ؤ ِّكد َّ
�صفحات ال تزال حمجوبة عن ال�شم�س"(((.
و�آيتها يف بطون
ٍ
الريا�ضيات يف نظر الغزايل:
فرعا من فروع الفل�سفة ،وعل ًما من علومها ،على عهد
كانت الريا�ضيات ً
الغزايل ،فلما ُع ِلم �أن الغزايل هاجم الفل�سفة وق�ضى عليها وك�شف عوارها،
و�أبان تهافتها ،ظنَّ من ي�أخذ العلم عن ُبعد((( �أن الغزايل عدو للفكر،
وحرية الفكر ،وبالتايل عدو للعلوم التي تقوم على الفكر والنظر امل�ستقيم،
حملون الغزايل م�سئولية تخلُّفهم
وراح الباحثون عن (تكنولوجيا) ع�صرنا ُي ِّ
وعجزهم.
ق�سم الغزايل علوم الفل�سفة �إىل �ستَّة �أق�سام ،وع َّد �أولها الريا�ضيات،
لقد َّ
فماذا قال عن الريا�ضيات؟
( )1الغزايل� :ص.119
(� )2أخذنا هذا التعبري عن �إمام احلرمني �شيخ الغزايل ،وهو يعيب به املتعجلني يف �أحكامهم غري
املتثبتني يف �آرائهم.
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"�أما الريا�ضية :فتتع َّلق بعلم احل�ساب والهند�سة وعلم هيئة العامل ،ولي�س
يتع َّلق �شيء منها بالأمور الدينية نفي ًا و�إثبات ًا ،بل هي �أمور برهانية ال �سبيل �إىل
جماحدتها بعد فهمها ومعرفتها"(((.
هكذا الريا�ضة "�أمور برهانية ال �سبيل �إىل جماحدتها" ينفي �أ�ش َّد النفي �أن
يجحد �أح ٌد براه َني الريا�ضيات ،و�أن ير َّد قوانينها ،ويرف�ض نتائجها ،هل هناك
تقرير وت�أكيد لقيمة الريا�ضيات �أكرب من هذا؟ وهل هناك و�صف حلقيقة
الريا�ضيات �أ�صدق من هذا؟
ولكن الغزايل املربي املع ِّلم امل�صلح االجتماعي ،الفيل�سوف ،ال تغ ُّره ظواهر
خطر �آخر ين�ش�أ عن درا�سة الريا�ضيات لي�س من الريا�ضيات
الأمور ،فيلتفت �إىل ٍ
يف ذاتها ،ولكنه من الآثار اجلانبية التي (قد) تن�ش�أ عن درا�سة الريا�ضات،
وهذا ما ميكن �أن ي�سمى بـ(اخلربة امل�صاحبة) يف ا�صطالح رجال الرتبية يف
ع�صرنا.
نعم تن َّبه الغزايل �إىل (�أعرا�ض جانبية) لدرا�سة الريا�ضيات ،ون َّبه لها،
َّ
وحذر منها ،وذلك قوله" :وقد تولدت منها �آفتان:
فيح�سن
الأوىل� :أن من ينظر فيها َّ
يتعجب من دقائقها ،ومن ظهور براهينهاُ ،
ب�سبب ذلك اعتقادُه يف الفال�سفة ،فيح�سب �أن جميع علومهم يف الو�ضوح ،ويف
وثاقة الربهان ،كهذا العلم ،ثم يكون قد �سمع من كفرهم ،وتعطيلهم وتهاونهم
بال�شرع ،ما تداولته الأل�سنة ،فيكف ُر بالتقليد املح�ض ،ويقول :لو كان الدين ح ًّقا
ملا اختفى على ه�ؤالء مع تدقيقهم يف هذا العلم ،ف�إذا عرف بالت�سامع كفرهم
وجحدهم ،في�ستد ُّل على �أن احلق هو اجلحد والإنكار للدين ،وكم ر�أيتُ من
( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص ..13بتحقيق ال�شيخ عبد احلليم حممود ،دار الكتب احلديثة بالقاهرة،
(دون تاريخ).
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َي�ض ُّل عن احلق بهذا القدر وال م�ستند له �سواه.
و�إذا قيل له :احلاذق يف �صناعة واحدة لي�س يلزم �أن يكون حاذق ًا يف كل
�صناعة ،فال يلزم �أن يكون احلاذق يف الفقه والكالم حاذق ًا يف الطب ،وال �أن
يكون اجلاهل بالعقليات جاه ًال بالنحو ،بل لكل �صناعة �أهل بلغوا فيها رتبة
الرباعة وال�سبق ،و�إن كان احلمق واجلهل قد يلزمهم يف غريها ،فكالم الأوائل
يف الريا�ضيات برهاين ،ويف الإلهيات تخميني؛ ال يعرف ذلك �إال من ج َّربه
وخا�ض فيه ،فهذا �إذا ق َّرر على هذا الذي � َ
أحلدَ بالتقليد ،مل يقع منه موقع
القبول ،بل حتمله غلبة الهوى ،وال�شهوة الباطلة ،وحب التكاي�س ،على �أن ي�ص َّر
على حت�سني الظنِّ بـهم يف العلوم كلها"(((.
خطرها ،وهي �آفة
هكذا يدرك املر ِّبي اخلبري ،هذه الآفة اخلفية ،ومدى ِ
نف�سية كما ترى� ،إذ قد ُيخدع من يتع َّلم الريا�ضيات فيظنُّ �أن باقي علومهم
قيا�سا لها على الريا�ضيات ،فما دام ه�ؤالء
ال تخطئ ،في�صدقهم يف الإلهيات ً
يقولون ح ًّقا ال يتخ َّلف يف جانب الريا�ضيات ،فلماذا يتخ َّلف احلق ويجوز عليهم
اخلط�أ يف جانب الإلهيات؟ وهو مزلق كما ترى عظيم ،و�إذا �أريد التنبيه
�إليه ب�أن من َ
حذق �صناعة ومهر فيها ،لي�س بال�ضرورة �أن يكون حاذ ًقا يف كل
�صناعة ،فهذا التنبيه على و�ضوحه ال ينفع "الذي انخدع بالتقليد ،وال يقع منه
موقع القبول ،بل حتمله غلبة الهوى و�شقوة البطالة ،وحب التكاي�س على �أن
ُي�ص َّر على حت�سني الظن بهم يف العلوم كلها".
ووا�ضح هنا �أنه يرى �أن هذه الآفة لي�ست بالزم ٍة للريا�ضيات ،ولي�س كل دار�س
للريا�ضيات ً
معر�ضا لها ،و�إمنا ال�ضعاف املقلدة فقط ،ولي�س كل املقلدة ،بل من
يغلبه الهوى ،ومن ُيحب التعامل� ،أي الأحمق املتكاي�س.
( )1املنقذ من ال�ضالل� ،ص ..114بتحقيق ال�شيخ عبد احلليم حممود.
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وال يرت َّدد الغزايل يف احلكم مبنع تدري�س الريا�ضيات من �أجل هذه الآفة
فيقول:
"فهذه �آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخو�ض يف تلك العلوم ،ف�إنها
و�إن مل تتع َّلق ب�أمر الدين ،ولكن ملا كانت من مبادئ علومهم� ،سرى �إليه �ش ُّرهم
و�ش�ؤمهم ،فق َّل من يخو�ض فيها �إال وينخلع من الدين وينحل عن ر�أ�سه جلام
التقوى"(((.
واعلم �أن هناك من �سي�صيح :وجدتُها ،ها قد قالها الغزايل بنف�سه" :لأجل
هذه الآفة يجب زجر كل من يخو�ض يف علم الريا�ضيات".
ولي�س حجة الإ�سالم ممن نزعه هذه التهاويل ،بل يلتفت �إىل هذه املغالطات،
فهو قد عنى �صن ًفا معي ًنا من النا�س ،عندهم اال�ستعداد لال�ستهواء ،فيهم
ُ
حب التكاي�س.
�ضعف التقليد ،ويغلبهم الهوى ،و ُيعميهم َّ
ولعمري �إن هذا ماث ٌل لل ِعيان �أمامنا ،فيمن يتع َّلمون علم الغرب يف �أي فن
من الفنون ،ولتكن الريا�ضيات مث ًال فيعود ٌ
بع�ض منهم �إلينا وقد ان�سلخوا من
جلودهم وخرجوا من �إهابهم ،وانبها ًرا بعلم القوم وفنونهم ،في�أخذون عنهما
ما عندهم ،ومن هرطقة وجتديف ،ومن عادات وتقاليد ،بل وذنوب و�آثام،
يعرفون بالقطع حرمتها يف ديننا ،ولكنهم ي�ستحلُّونها ،ول�سان حالهم يقول:
لو كان هذا خط�أ �أو �ضر ًرا ما ارتكبه ه�ؤالء املتقدِّ مون الذين �سادوا العالمَ ،
وب�سطوا عليه نفوذهم وح�ضارتهم.
يقولون هذا بل�سان احلال �أحيا ًنا ،وبل�سان املقال حي ًنا ،فكم من بع�ضهم
حينما ُيخاطب يف حتليل حالل �أو حترمي حرام يقول :كفى تخل ًفا ،العالمَ �صعد
�إىل القمر ،و�أنتم قاعدون تقولون حالل وحرام.
( )1املنقد من ال�ضالل.114 :
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ومعلوم �أن منهم من يعاقر اخلمر (وهي من املعلوم حرمتها بال�ضرورة)
حراما ،ولو كانت �ضارة ،الهتدى �إىل ذلك ه�ؤالء �أ�صحاب
قائ ًال :لو كانت ً
العقول الكبرية الذين اخرتعوا كذا وكذا..
هذا واقع م�شاهد ،وك�أن الغزايل يتك َّلم عنه..
ولكن لي�س معنى ذلك �أن نزجر من يتع َّلم الريا�ضيات ب�إطالق ،ال نقول نحن
ذلك ،ومل يقله الغزايل ،و�إمنا مراده � أن نختار لهذه العلوم �أ�صحاب
القدرة العقلية ،وال�سالمة النف�سية ،ومن املعلوم �أن الدول الواعية التي حتافظ
على ذاتيتها ،و�شخ�صيتها وفل�سفتها ،حتدِّ د م�ستوىً معي ًنا من الن�ضج العقلي
والنمو النف�سي والعمر الزمني لأبنائها ،عند االبتعاث �إىل دول �أجنبية للدرا�سة.
�إذا علمنا ذلك ،فال حم َّل لالعرتا�ض الذي اعرت�ض به �أ�ستاذنا اجلليل
الدكتور (�سليمان دنيا) -رحمه اهلل -وذلك قوله:
"�أما الأمر الذي ال ن�ستطيع �أن نوافق الغزايل عليه فهو قوله" :فهذه �آفة
عظيمة يجب لأجلها زجر كل من يخو�ض يف تلك العلوم"؛ فهذه دعوة �إىل
اجلهل� ،إذ ال ي�سوغ لنا �أن مننع من علوم الريا�ضة َّ
كل النا�س� ،إذ لي�س ك ُّل النا�س
عر�ضة للوقوع يف �أخطار هذه الآفة".اهـ(((.
حجة الإ�سالم "داعية �إىل اجلهل" وهو الذي �أفنى عمره
ومعاذ اهلل �أن يكون َّ
نف�سه الذي كتب الدكتور �سليمان
يف �سبيل احلقيقة ،ويف كتاب (ميزان العمل) ِ
دنيا يف مقدمته هذا الكالم ،جند الغزايل يتح َّدث عن �شرف العقل و�شرف
العلم والتعليم وعن ال�صناعات(((.
( )1من مقدمته لكتاب (ميزان العمل) للغزايل� ،ص ..68دار املعارف مب�صر� ،سنة 1964م.
( )2انظر ال�صفحات  328وما بعدها.
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وكالم الدكتور �سليمان دنيا يف �أنه لي�س كل النا�س مع َّر�ضني للوقوع يف �أخطار
هذه الآفة ،هو بعينه كالم الغزايل ،ومع �أن الغزايل ا�ستخدم لفظ (كل) فقال:
"يجب زجر كل من يخو�ض يف تلك العلوم" ،فوا�ضح من �سياق كالمه و�سباقه
�أنه ال يق�صد (كل) مبعناها ،و�إمنا (كل) من يكون عر�ضة للوقوع يف �أخطار
ويف�سر يف �ضوء �سياقه و�سباقه،
هذه الآفة ،ومن البداءة �أن كالم الإن�سان ُيفهم َّ
ومع كل كالمه يف ذات املو�ضوع.
أي�ضا ال َّ
حمل لالعتذار الذي ق َّدمه ُ
وكذلك � ً
�شيخنا الإمام الدكتور (عبد
احلليم حممود) يف تعليقه على (املنقذ) �إذ قال:
َّ
"ولعل و�ضع الريا�ضيات يف �أيام الإمام الغزايل كان على غري و�ضعها الآن،
وما من �شك يف �أن الإمام الغزايل -وهو وا�سع الأفق م�ستنري -لو عا�ش بيننا
الآن ملا قال ذلك"اهـ(((.
بل يجب علينا نحن �أن نقوله الآن ،ب�أو�ضح مما قاله الغزايل ،ولو مل يقله
الغزايل ،ف�أو�ضاعنا الآن يف حاجة �إىل �ألف غزايل.
كالمنا ملا قاله العالمة
وقد ُ�س ِررنا بتوفيق اهلل حني وقعنا على موافقة ِ
الداعية ال�شيخ �أبو احل�سن الندوي -م َّد اهلل يف عمره� -إذ ع َّلق على كالم
الغزايل هذا ،قائ ًال:
"وك�أنه ي�ص ِّور -وهو يذكر ت�أثري العلوم الريا�ضية ور َّد فعلها يف كثري من
�ضعاف العقول واملتكاي�سني يف ع�صره -عقلي َة الن�شء اجلديد ،وكثري من
املتعلمني يف القرن الع�شرين ،الذين خ�ضعوا لرباعة الأوروبيني يف العلوم
وتف�سخ خلقي،
الطبيعية واالخرتاعات ،ور�أوا ما هم عليه من �إحلاد وزندقة ُّ
( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص 114هام�ش  ..1مرجع �سابق.
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فظنوا �أنه الطريق الأقوم ،وقلدوهم فيه"(((.
وال يكتفي الغزايل بهذه الآفة وحدها التي حتد من درا�سة الريا�ضيات ،و�إمنا
يرى �أن وراءها �آف ًة �أخرى ،ولكنها لي�ست من درا�سة الريا�ضيات ،و�إمنا تو َّلدت
عن �صدق النظريات الريا�ضية ،و�سالمة براهينها.
"الآفة الثانية :ن�ش�أت من �صديق للإ�سالم جاهل ،ظنَّ �أن الدين ينبغي �أن
من�سوب �إليهم :ف�أنكر جميع علومهم ،وا َّدعى جهلهم
ُين�صر ب�إنكار كل علم
ٍ
فيها ،حتى �أنكر قولهم يف الك�سوف واخل�سوف ،وزعم �أن ما قالوه على خالف
ال�شرع ،فلما قرع ذلك �سمع من عرف ذلك بالربهان القاطع ،مل َّ
ي�شك يف
برهانه ،ولكن اعتقد �أن الإ�سالم مبني على اجلهل ،و�إنكار الربهان القاطع،
فيزداد للفل�سفة ح ّب ًا وللإ�سالم بغ�ض ًا.
ولقد عظم على الدين جناية من ظنَّ �أن الإ�سالم ُين�صر ب�إنكار هذه العلوم،
ولي�س يف ال�شرع تع ُّر ٌ�ض لهذه العلوم بالنفي والإثبات ،وال يف هذه العلوم تع ُّر�ض
للأمور الدينية .وقوله عليه ال�سالم�" :إن ال�شم�س والقمر �آيتان من �آياتِ اهلل
تعاىل ،ال ينخ�سفانِ ملوتِ �أحدٍ وال حلياته ،ف�إذا ر�أيتم ذلك فافزعوا �إىل ذكر
اهلل تعاىل و�إىل ال�صالة"(((.
ولي�س يف هذا �إنكار علم احل�ساب املعرف مب�سري ال�شم�س والقمر واجتماعهما
(� )1أبو احل�سن الندوي :رجال الفكر والدعوة يف الإ�سالم� ،ص .190دار القلم بالكويت1394 ،هـ -
1974م.
(� )2صحيح ،رواه م�سلم من حديث جابر ( ،)32 – 31/3و�أبو عوانة ( )372 ،371/2و�أبو داود
( )1178والبيهقي ( ،)326 – 325/3و�أحمد (� .)318 – 317/3إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث
منار ال�سبيل :حممد نا�صر الألباين ( ،)126/3املكتب الإ�سالمي ،بريوت1399 ،هـ .وراجع هناك
لرتى �صحة كالم الغزايل يف �أن هذه الزيادة ال وجود لها يف ال�صحاح.
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�أو مقابلهما على وجه خم�صو�ص� ،أما قوله عليه ال�سالم" :لكن اهلل �إذا جتلى
ل�شي ْء خ�ضع لهُ" فلي�س توجد هذه الزيادة يف ال�صحاح �أ�ص ًال"(((.
ووا�ضح هنا �أن اخلطر � ً
أي�ضا لي�س من جانب الريا�ضيات يف ذاتها ،بل من
اجلهة الذين ين�صرون الإ�سالم بجهلهم فيعيبونه وهم يظنون �أنهم يدفعونه
عنه كال ّدبة التي قتلت �صاحبها.
رف�ض للحقائق
ومما ي� َؤ�سف له �أن هذه الآفة موجودة يف عاملنا الآن ،يف �صورة ٍ
العلمية ،بل والإجنازات احل�ضارية ،فقد �سمعنا عمن ينكر كروية الأر�ض با�سم
َ
و�صول الإن�سان �إىل القمر با�سم الدين.
الإ�سالم ،وينكر

( )1املنقذ من ال�ضالل� :ص.115
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كما ر�أينا ط َّوف الغزايل يف �آفاق املعرفة ،ما �شاء اهلل له �أن يط ِّوف ،ون َّقب
وراء الفرق والطوائف ما �شاء اهلل له �أن ين ِّقب ،ونقر عن طوية املذاهب ما
�شاء اهلل له �أن ين ّقر ،وانتهى به البحث والتطواف �إىل طريق ال�صوفية� ،سلو ًكا
ومعرفة ،فر�أى �أن طريقهم هو الطريق ،و�أن مكا�شفتهم وم�شاهدتهم هي العلم.
مدفوعا بعامل (الدين) ال يعامل (الفكر)
وكان يف كل ذلك البحث والتنقيب
ً
فما كان يجري وراء تعليل لظواهر الكون ،وال لك�شف مع�ضلة فكرية �شغفته ،بل
كان يبغي البحث عن الطريق احلق الذي يقت�ضيه ما ا�ستقر يف قلبه من �إميان
باهلل تعاىل ،وبالنبوة وباليوم الآخر(((.
ا�ستنتاجا -وهو �صحيح �إن �شاء اهلل -فقد
و�إذا كان من حقنا �أن نقول ذلك
ً
�صريحا يف ثنايا كالمه� ،إذ يحكي عن �أثر خروجه من بغداد ،وتف�سري
وجدناه
ً
النا�س لهذا اخلروج ،فيقول:
"وا�ستهدفت لأئمة �أهل العراق كافة� ،إذ مل يكن فيهم من يجوز �أن يكون
املن�صب الأعلى يف
الإعرا�ض عما كنتُ فيه �سب ًبا دين ًّيا� ،إذ ظنوا �أن ذلك هو
ُ
( )1انظر املنقذ من ال�ضالل� :ص.141
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الدين ،وكان ذلك مبلغهم من العلم"(((.
فهو ي�ؤكد �أن �سبب خروجه وعزلته �سبب ديني.
ومن هنا كان ت�ص ُّوف الغزايل هو الطريق الإ�سالمي ،بتوازنه ،بني الدنيا
والآخرة ،بني الروح واملادة ،بني القلب والعقل.
ميزان الت�ص ُّوف عند الغزايل:
و�ضع الغزايل  ميزا ًنا للت�ص ُّوف ،يبينِّ �صحيحه من زائفه ،وحقه من
باطله ،وال�صادق منه من املدعى .وجاء هذا يف كتابه (ميزان العمل) حيث قال:
"اعلم �أن �سالك �سبيل اهلل تعاىل قليل ،وامل َّدعي فيه كثري ،ونحن ُنع ِّرفك
عالمتني جتعلهما �أمام عينيك ،وتعترب((( بهما نف�سك وغريك.
فالعالمة الأوىل� :أن يكون جميع �أفعاله االختيارية موزونة مبيزان ال�شرع،
موقوفة على حدِّ توقيفاته� ،إيراد ًا و�إ�صدار ًا ،و�إقدام ًا و�إحجام ًا؛ �إذ ال ميكن
�سلوك هذا ال�سبيل� ،إال بعد التل ُّب�س مبكارم ال�شريعة كلها ،وال ميكن ذلك �إال
تو�صل �إىل ذلك �إال �إذا ترك
بعد تهذيب الأخالق -كما و�صفنا من قبل -وال ُي َّ
يتو�صل �إليه
جملة من املباحات ،فكيف يت�أتى ملن مل يهجر املحظورات ،وهو لن َّ
ما مل يواظب على جملة من النوافل ،فكيف ي�صل �إليه من �أهمل الفرائ�ض؟
بل ال�شرع يف تكليفه العامل ،اقت�صر على فرائ�ض وحمظورات ي�شرتك فيها
عوام النا�س ،بحيث ال ي�ؤدي اال�شتغال بها �إىل خراب العامل.
( )1امل�صدر ال�سابق� :ص.143
(� )2أي تقي�س بهما نف�سك وغريك.

76

وال�سالك يف �سبيل اهلل يعر�ض عن الدنيا �إعرا�ض ًا ،لو �ساواه النا�س كلهم،
خلرب العامل ،فكيف ينال مبجرد الفرائ�ض والواجبات؟
ُّ
ينحط عنه ُ
بع�ض وظائف
ف�إن قلت :فهل تنتهي رتبة ال�سالك �إىل حد
العبادات ،وال ي�ض ُّره ُ
بع�ض املحظورات ،كما نقل عن بع�ض امل�شايخ من الت�ساهل
يف هذه الأمور؟ فاعلم �أن هذا عني الغرور ،و�أن املحققني قالوا :لو ر�أيت �إن�سان ًا
مي�شي على املاء ،وهو يتعاطى �أمر ًا يخالف ال�شرع ،فاعلم �أنه �شيطان ،وهو
احلق"(((.
التزاما كام ًال� ،أول خطوات الطريق ،وال يكون
فهو ي�ؤ ِّكد �أن االلتزام بال�شرع
ً
ت�ص ُّوف على غري منهاج ال�شرع.
ثم هو ِّ
متفطن لأثر (ال�صوفية) بحيث لو التزم بها النا�س جمي ًعا خلرب
العامل ،فهل الغزايل يريد هذا؟
�إن من يقر�أ الغزايل يف كتبه (ال�صوفية) والتي كتبها بعد اخللوة والعزلة،
يجده م�شغو ًال مبجتمعه ،ي�صف له طريق ال�سالمة من الآفات ،ويتح َّدث عن
احل َرف وال�صناعات ،الواجب منها واملندوب ،وهو على وعي دائ ًما بدور
ِ
الإن�سان يف هذه الأر�ض م�ستخل ًفا من اهلل لإعمارها والكدح فيها.
ومن هنا ن�ستطيع �أن نقول� :إنه و�إن كان يدعو �إىل ال�صوفية فهو م�ستيقن
من �أن طريقها ال ُيطيقه كل النا�س ،فمهما دعا �إليه وحثَّ عليه فلن ي�صل �إىل
اال�ستجابة الكاملة من كل النا�س ،بل لي�س كل من يتَّخذ ال�صوفية طري ًقا ،ي�صل
فيها �إىل نهايتها ،والغزايل نف�سه خري دليل على ذلك ،فقد ر�أيناه بعد عزلته
وت�ص ُّوفه يعود ملجتمعه ،م�شتغ ًال بالتدري�س والت�أليف والرتبية والوعظ والتزكية،
( )1ميزان العمل� :ص 400 – 399بت�صرف.
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نا�صحا للح ّكام ،خم ِّو ًفا للأمراء ،من ِّب ًها
بل م�شتغ ًال بال�سيا�سة (بلغة ع�صرنا) ً
�إىل الأخطاء ،داع ًيا �إىل رفع املظامل.
خا�صة(((،
ولذا فل�سنا نقول مع القائلني ب�أن الغزايل يق ِّرر �أن املت�ص ِّوفني فئة َّ
يتم�سكوا (باملنجيات) ويتخ َّل�صوا
و�إمنا كل النا�س مدع ُّوون �إىل الطريق ،كي َّ
من (املهلكات) وي�سلموا من (الآفات) ثم يعودون �إىل ممار�سة حياتهم ،كما
فعل الغزايل.
(امل�صحة) .ومن
ومن مل يكتب له ال�شفاء ،فالأوىل له وللنا�س �أن يبقى يف
َّ
قر�أ كالم الغزايل عن املت�ص ِّوفة((( وغرورهم و�أخطائهم و(�شطحهم) عرف
�أي ت�ص ُّوف يريده الغزايل.

( )1طه عبد الباقي �سرور :الغزايل� ،ص.62
( )2على �سبيل املثال انظر (الإحياء) .37 ،36/1
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لقد ُظلم �أبو حامد حينما اتُّهم ب�أنه هرب من جمتمعه ،و�أدار ظهره لقومه
و�أراد �أن ينجو بنف�سه ،فان�سحب �إىل معتزله ،دعا النا�س �إىل مثل ما فعل ،وما
كان  هار ًبا ،كيف والهرب �سمة اجلبناء ،وهو اجلريء اجل�سور ،ولكنه
�أعتزل املجتمع ليخل�ص نف�سه� ،أو ًال من �آفاته و�أدوائه ،ثم ي�شحذ �أ�سلحته،
ويته َّي�أ للمعركة ،ثم يعود �إىل املجتمع بروح جديدة.
وذلك ما كان ..فقد عاد الغزايل �إىل جمتمعه ينفخ فيه من روحه ،ويدعوه
�أن يغيرِّ من نف�سه حتى يغيرِّ اهلل ما به ،ومل يكن كما زعم الزاعمون �صاحب
املدر�سة التي كانت �سب ًبا يف االنحطاط ،والت� ُّأخر للعامل الإ�سالمي ،بدعوتها
�إىل الزهد وترغيبها يف الفقر ،والعقود عن العمل.
كيف هذا؟ والغزايل يق�سم اخللق �إىل �أ�صناف ثالثة:
"�صنف هم املنهمكون يف الدنيا بال التفات �إىل العقبى� ،إال بالل�سان ،وحديث
النف�س ،وهم الأكرثون ،وقد ُ�س ُّموا يف كتاب اهلل �ش َّر الدواب.
و�صنف خمالفون لهم غاي َة املخالفة ،اعتكفوا بكنه همهم على العقبى ،ومل
يلتفتوا �أ�ص ًال �إىل الدنيا وهم ال ُّن َّ�ساك.
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وام
و�صنف ثالث متو�سطون ،و ُّفوا الدارين حقهما ،وهم الأف�ضلون؛ لأن بهم ِق َ
�أ�سباب الدنيا والآخرة ،ومنهم عامة الأنبياء.
فاملراعي للدنيا والدين كما يجب ،وعلى ما يجب جام ًعا بينهما ،خليفة
اهلل يف �أر�ضه ،ف�إن قلت :قال اهلل تعاىلَ } :ومَا َخلَقْتُ اجلِ نَّ َوالإِ ْن َ�س �إِ اَّل
ِل َي ْع ُبدُونِ {((( ،فاعلم �أن مراعاة م�صالح العباد من جملة العبادة ،بل هي
�أف�ضل العبادات ،قال عليه ال�سالم( :اخللق كلهم عيال اهلل ،و�أحبهم �إىل اهلل
�أنفعهم لعياله)"اهـ(((.
فهذا كالم ناطق مبا نريده ،ال يحتاج �إىل تعليق ،ف�إنه ين�ص على �أن الذين
و َّفوا الدارين حقهما هم الأف�ضلون ،ثم يع ِّلل الأف�ضلية ،ب�أن بهم قوام �أ�سباب
الدنيا والآخرة ،ثم يجعل ه�ؤالء يف �أعلى مرتبة ،فمنهم عامة الأنبياء ،ثم يقول:
أحب خلقه �إليه".
"�إنهم خلفاء اهلل يف �أر�ضه ،و� ُّ
وكيف يكون الغزايل داع ًيا �إىل الك�سل وترك العمل واعتزال املجتمع وهو
الذي ي�سخر من الفهم اخلاطئ ملعنى التو ُّكل فيقول:
ترك الك�سب بالبدنُ ،
"من اخلط�أ �أن ُيظنَّ �أن معنى التوكل ُ
وترك التدبري
ُ
وال�سقوط على الأر�ض كاخلرقة امللقاة ،وكاللحم على الو�ضم ،فهذا
بالقلب،
ظن اجلهال؛ لأنك �إن انتظرت �أن يخلق اهلل فيك �شب ًعا دون اخلبز� ،أو يخلق
يف اخلبز حركة �إليك� ،أو ِّ
ي�سخر م َل ًكا ليم�ضغه لك ،ويو�صله �إىل معدتك ،فقد
جهلت �سنة اهلل ،وكذلك لو مل تزرع ال َ
أر�ض وطمعت يف �أن يخلق اهلل نباتًا بغري
َب ْذر.((("...
( )1الذاريات.56 :
( )2عن طه عبد الباقي �سرور :الغزايل� ،ص.141
( )3عن طه عبد الباقي �سرور :الغزايل� ،ص.113
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وكيف يكون الغزايل هار ًبا من جمتمعه من�سح ًبا منه ،وهو الذي �أحاد به
ُخ ًربا ،وو�صف طوائف اخللق و�أ�صنافهم ،وعرف دخيلتهم ،وك�شف �أدواءهم
وو�صف الدواء لهم.
وعللهم ،و�سهر على عالجهم ْ
�إن من يقر�أ كالم الغزايل يف (الإحياء) يدرك �أن هذا لي�س كالم فيل�سوف
يف برج عاجي ،وال كالم �صويف يف خلوة منعزلة ،و�إمنا كالم رجل املجتمع،
امل�صلح االجتماعي ،الذي يعي�ش هموم جمتمعه ،يحدو �آماله ،ويطلب لآالمه،
كالم رجل خرب هذا املجتمع ،وجل�س خالله ،وخالط �أهله وعاي�ش قومه ،فعناه
�أمرهم ،و�شغله حالهم.
كيف يكون الغزايل على ما �ص َّوره ه�ؤالء ،وهو الذي انتقد علماء الدين (وهو
�أحدهم) و�صاح فيهم كا�ش ًفا نواحي غرورهم ،مبي ًنا خطورة ف�سادهم؟
كيف يكون الغزايل كما قالوا ،وهو الذي ت�صدى للملوك والأمراء والوزراء،
نا�صحا وزاج ًرا ،ومنددًا بالظلم و�أكل احلرام ،و�أخذ �أموال النا�س بالباطل؟
ً
ا�سمع �إليه يقول:
"�إن �أموال ال�سالطني يف ع�صرنا حرام كلها �أو �أكرثها ،وكيف ال واحلالل هو
ال�صدقات والفيء والغنيمة؟ وال وجود لها ...ومل يبقَ �إال اجلزية ،و�إنها ت�ؤخذ
ب�أنواع من الظلم وال يح ُّل �أخذها به ،ف�إنهم يجاوزون حدود ال�شرع يف امل�أخوذ
ين�صب �إليهم من
وامل�أخوذ منه ،والوفاء له بال�شروط ،ثم �إذا ن�سب ذلك �إىل ما
ُّ
اخلراج امل�ضروب على امل�سلمني ومن امل�صادرات ،وال ِّر�شا ،و�صنوف الظلم ،مل
يبلغ ع�شر مع�شار ع�شرية"(((.
هبات وعطايا من ال�سالطني ،ذاك ًرا ما ي�ؤدي
وهاجم العلماء الذين ي�أخذون ٍ
( )1الإحياء يف علوم الدين.136/2 :
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�إىل ذلك من الآفات والإعانة على الظلم والت�سترُّ عليه(((.
وينعي على العلماء قعودهم عن فري�ضة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والن�صح لل�سالطني ،والأمراء والوالة ،ويذ ِّكرهم مبا كان عليهم �سلفهم الأولون،
مع ِّر ً�ضا بهم ومق ِّر ًعا �إياهم ،فيقول:
"فهذه كانت �سرية العلماء ،وعاداتهم يف الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
وق َّلة مباالتهم ب�سطوة امللوك ،لكنهم اتَّكلوا على ف�ضل اهلل �أن يحـر�سـهم،
ور�ضوا بحكـم اهلل تعاىل �أن يـرزقـهم ال�شـهادة؛ فلما �أخل�صوا هلل النية �أ َّثر
كال ُمهم يف القلوب القا�سية ،فلينها و�أزال ق�ساوتها.
أل�سنَ العلماء ،ف�سكتوا ،و�إن تك َّلموا مل ت�ساعد
و�أما الآن فقد ق َّيدت الأطماع � ُ
�أقوالهم �أحوالهم فلم ينجحوا ،ولو �صدقوا وق�صدوا حق العلم لأفلحوا ،فف�ساد
الرعايا بف�ساد امللوك ،وف�ساد امللوك بف�ساد العلماء ،وف�ساد العلماء با�ستيالء
حب الدنيا مل يقدر على احل�سبة على
حب املال واجلاه ،ومن ا�ستوىل عليه ُّ
الأراذل؛ فكيف على امللوك والأكابر؟ واهلل امل�ستعان على كل حال"(((.
فهذا كالم ناطق مبعاي�شة الغزايل ملجتمعه ،و�إدراكه مل�شكالته ،ثم �إنه يقول
هذا الكالم يف كتابه (الإحياء) الذي هو د�ستور الت�ص ُّوف عنده.
معار�ضته للحكام ومقاومته الظاملني:
يكتف الغزايل بالقواعد النظرية يف معاملة العلماء لل�سالطني ،بل زاد على
مل ِ
ذلك �أن ذكر �سالطني ع�صره ،وحكامه ،وحت َّدث عن �أخطائهم وجتاوزاتهم،
( )1امل�صدر ال�سابق نف�سه .139/2 :
( )2امل�صدر ال�سابق نف�سه.357/2 :
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يكتف بذلك -على خطورته-
ودعا �إىل مقاومة كل ظلم ،ور ِّد كل ف�ساد ،ثم مل ِ
بل زاد عليه �أن كتب بقلمه ،وموق ًعا با�سمه �إىل احلكام ِّ
حمذ ًرا وزاج ًرا ،فقد
كتب لل�سطان (�سنجر بن ملك �شاه) الذي كان يحكم خرا�سان من �أق�صاها
�إىل �أق�صاها:
"�أ�س ًفا! �إن رقاب امل�سلمني كادت تنق�ض بامل�صائب وال�ضرائب ،ورقاب خيلك
تنق�ض بالأطواق الذهبية"(((.
وكتب �إىل (حممد بن ملك �شاه) -وكان �أكرب ملوك ع�صره -ر�سالة ذ َّكره
فيها مب�سئوليتهَّ ،
وحذره عقاب اهلل وغ�ضبه ،ولفت نظره �إىل �إ�صالح اململكة(((.
ومن ر�سائله يف هذا الباب ما كتبه �إىل (فخر امللك) وزير �سنجر ،وقد جاء
فيها:
"اعلم �أن هذه املدينة (مدينة طو�س) �أ�صبحت خرا ًبا ب�سبب املجاعات
توجهك من ا�سفرائن ودامغان خافوا ،وبد�أ الفالحون
والظلم ،وملا بلغ النا�س ُّ
يبيعون احلبوب ،واعتذر الظاملون �إىل املظلومني وا�ست�سمحوهم؛ ملا كانوا
يتوقعون من �إن�صاف منك ،وا�ستطالع للأحوال ،ون�شاط يف الإ�صالح� ،أما
وقد و�صلت �إىل طو�س ،ومل ي َر النا�س �شي ًئا فقد زال اخلوف ،وعاد الفالحون
وت�شجع الظاملون،
واخلبازون �إىل ما كانوا عليه من الغالء الفاح�ش ،واالحتكارَّ ،
وكل من يخربك من �أخبار هذا البلد بخالف ذلك ،فاعلم �أنه عد ُّوك.
واعلم �أن دعاء �أهل طو�س باخلري وال�شر جم َّرب ،وقد ن�صحت للعميد كث ًريا،
ولكنه مل يقبل الن�صيحة ،و�أ�صبح عربة للعاملني ونكا ًال للآخرين.
( )1ر�سائل الإمام الغزايل بالفار�سية (عن �أبو احل�سن الندوي :رجال الفكر والدعوة� ،ص.)237
( )2املرجع ال�سابق نف�سه� ،ص.238
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اعلم يا فخر امللك! �أن هذه الكلمات الذعة ُم َّرة قا�سية ،وال يجر�ؤ عليها �إال
من قطع �أم َله عن جميع امللوك والأمراء ،فاقدرها قدرها ،ف�إنك ال ت�سمعها من
غريي.((("...
هذه جم َّرد مناذج جلهاد الغزايل و�إ�صالحه يف هذا الباب وحده ،فمن لنا
مبثله من فال�سفة الع�صر والأوان ،الذين يزعمون �أن مدر�سة الغزايل كانت
�سبب ت�أخر امل�سلمني؟!
ثم اقر�أ الباب الثالث من كتاب (الأمر باملعروف والنهي عن املنكر)(((،
جتد حدي ًثا عج ًبا عن املنكرات امل�ألوفة يف العادات :منكرات امل�ساجد ،منكرات
الأ�سواق ،منكرات ال�شوارع ،منكرات احلمامات ،منكرات ال�ضيافة ،املنكرات
العامة ،و�ستدرك �أي خبري كان مبجتمعه �إمامنا الغزايل ،وال تق�ضي العجب من
ح�صلها ،وخربها ،وعرفها ،ذلك العبقري
هذه الإحاطة ب�أحوال املجتمع ،ومتى َّ
ال�صويف اخلطري.
بل �إن من اللم�سات االجتماعية العجيبة التي نحن يف حاجة �إليها ما قاله عن
غرور �أ�صحاب الأموال ،فعدد ِف َ
رق املغرورين منهم ،وجعل منها:
فيحجون مرة بعد �أخرى ،ورمبا
"فرقة حتر�ص على �إنفاق املال يف احلج،
ُّ
جياعا ،ولذلك قال ابن م�سعود :يف �آخر الزمان يكرث احلجاج
تركوا جريانهم ً
بال �سبب ،يهون عليهم ال�سفر ،ويب�سط لهم يف الرزق ،ويرجعون حمرومني
م�سلوبني ،يهوي ب�أحدهم بعريه بني الرمل والقفار ،وجاره م�أ�سور �إىل جنبه ال
يوا�سيه.((("...
( )1امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.239
( )2الإحياء.335/2 :
( )3الإحياء .409/3 :واقر�أ كل ما كتبه يف هذا املو�ضوع لرتى �أننا يف حاجة لأن ن�سمع له ،و�أن حديثه
ينطبق على حالنا الآن بالقطع ب�أكرث مما كان ينطبق على ع�صره.
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بل جند الغزايل ي�صل �إىل دخائل القلوب ،فريى �أن دار�س الطب واحل�ساب
وال�صناعات ،وغريها من املواد العلمية� ،أو قل العلوم غري الدينية �أ�سلم عافية
من دار�سي العلوم الدينية ،حيث يتع َّر�ضون لالغرتار بعلمهم(((.
والغزايل الذي يجعل درا�سة العلوم فر�ض كفاية ،وي�ضرب مثل بالطب
ونحوه مما به ِقوام احلياة -على حد تعبريه -والذي يقول" :ال يت ُّم الدين �إال
بالدنيا" ،وي�سخر من معا�صريه قائ ًال" :فكم من بلدة لي�س بها طبيب �إال من
تو�صل به �إىل تويل الأوقاف" ،والذي
�أهل الذمة ...وما ذاك لأن الطب لي�س ُي َّ
يقول ..." :وامل ْلك والدين تو�أمان ،فالدين �أ�صل ،وال�سلطان حار�س ،وما ال �أ�صل
له فمهدوم ،وما ال حار�س له ف�ضائع.((("...
هذا الإمام اجلليل الذي هذا ُ
بع�ض قوله ،كيف يقال (داعية ك�سل وخمول
و�سبب تخلُّف وجمود)؟؟
نعوذ باهلل من اخلذالن.

( )1الإحياء.408 – 380/3 :
( )2الإحياء .21 – 16/1 :وميزان العمل� :ص 328وما بعدها.
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ن�سجل يف خامتته َ
بع�ض ما عنَّ لنا من
و�أح�سب �أن من حقِّ البحث علينا �أن ِّ
مالحظات ،وما و�صلنا �إليه من نتائج:
•�إن تاريخنا الفكري لي�س ب�أق َّل تع ُّر ً�ضا للت�شويه ،وامل�سخ ،والتزييف ،من
تاريخنا ال�سيا�سي ،بل �إن ت�شويه التاريخ ال�سيا�سي -على خطورته -قد
يكون � َّ
أقل خط ًرا من ت�شويه تاريخ الفكر ،حيث تظهر �أ�صابع امل�شوهني
مهما حاولت االختفاء -لذوي الب�صر والب�صرية يف جانب التاريخال�سيا�سي ،على حني يكون ك�شفها يف جانب التاريخ الفكري� ،أ�ش َّد �صعوبة
و�أعظم ع�س ًرا.
و�إن حلقات ال�سل�سلة التي ر�أيناها يف جمال تزييف احلكم على الغزايل
(�سالمة مو�سى)( ،نقوال زيادة)�( ،أدوني�س)�( ،أنطونيو�س كرم) وتنبئ
ال َّ
�شك عن كثري.
•�إن �آفة الآفات يف ع�صرنا هذا اختزال الأمور واخت�صارها اخت�صا ًرا
طائ ًرا �سري ًعا ،و�إعطاء �أحكام قاطعة دامغة يف ق�ضايا خطرية ،ت�صري
ك�أنها م�سلمات �أو بدهيات.
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وكم من امل�سلمات التي �شاعت يف ثقافتنا يف حاجة �إىل مراجعة وت�صحيح،
يف كل جماالت ثقافتنا ،يف التاريخ ،يف الفكر ،يف الفقه ،يف تاريخ الأئمة،
يف الأدب� ...إلخ ،واهلل امل�ستعان.
•�إن داءنا يف هذا الع�صر هو نف�س ما �شكا منه الغزايل ،فهو داء قدمي
جديد ،هو داء املتكاي�سني املعاملني "الذين �سلكوا طريق النظر ومل
ي�ستكملوا فيه رتبة اال�ستقالل ،و�إن كانوا قد تر َّقوا عن رتبة اجلهال،
فهم �أبدً ا مت�ش ِّوفون �إىل التكاي�س ،والتعامل ،و�إظهار ُّ
التفطن لدرك �أمور
تتخيل العامة ُبعدها ،وينفرون عنها ،ال �سيما �إذا ن�سب ال�شيء �إىل م�شهور
بالف�ضل ،فيغلب على الطبع املت�شوف �إىل الت�ش ُّبه به ،فكم من طوائف
ر�أيتهم اعتقدوا حم�ض الكفر تقليدً ا لأفالطون و�أر�سطاطالي�س وجماعة
من احلكماء قد ا�شتهروا بالف�ضل!!
وداعيهم �إىل ذلك التقليد ،وحب الت�شبه باحلكماء ،التحيز عمن يعتقدون
�أنه يف الذكاء والف�ضل دونهم(((.
	�ألي�س هذا دا�ؤنا :حب التعامل ،والتكاي�س ،و�إظهار التميز ع َّمن يظنون
�أنهم دونهم يف الذكاء؟؟
•�إن الغزايل يف �ضوء ما ق َّدمناه يعترب مثا ًال للتوازن ،الذي يريده الإ�سالم،
للإن�سان امل�سلم يف هذه احلياة ،حيث يجمع بني اجلانب الروحي،
واجلانب املادي العملي ،وميزج بينهما ،فهو يدعو �إىل �إعمال العقل،
بالعلم ،فالعمل ،ف�إعمار هذه احلياة الدنيا ،ثم كل ذلك يكون و�صلة
وو�سيلة �إىل احلياة الآخرة.
( )1الغزايل :ف�ضائح الباطنية� :ص.35
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•فالت�ص ُّوف عنده ال يكون �إال على منهاج ال�شريعة ،ولي�س ممن يقول�" :إن
احلقيقة خالف ال�شريعة� ،أو البديل لها".
•وهو ِّ
متفطن دائ ًما �إىل دور الإن�سان على هذه الأر�ض ،وا�ستخالف اهلل
له فيها ليعمرها ،ولذلك ال يرتدد يف �أن يعلن �أن منهج ال�صوفية لو اتبعه
كل النا�س خلرب العامل ،وهو -بالقطع -ال يريد للعامل �أن يخرب؛ بدليل
دعوته الدائمة يف كتبه (ال�صوفية) �إىل العلم والعمل ،وتذكريه الدائم ب�أن
العلم وال�صناعات واحلرف التي بها ِقوام العالمَ من فرو�ض الكفايات،
ثم بدليل �آخر حيث بينَّ -وهو ي�صنف النا�س� -أن �أف�ضلهم ال�صنف الذي
و َّفى الدارين حقهما ،وعمل على �إعمار هذه احلياة؛ ا�ستجابة لأمر اهلل،
و�إح�سا ًنا ال�ستخالفه يف الأر�ض.
•�إن املكا�شفة عنده لي�ست بدي ًال للعقل ،بل ال ميكن �أن يدخل �أو ي�صل �إىل
ح�صله الأ َّولون من العلوم بطريق
�أول طريق املكا�شفة� ،إال بعد حت�صيل ما َّ
البحث والنظر والرباهني العقلية.
•�إن الغزايل مل يبتدع طري ًقا ،وال يريد للم�سلم �إال �أن يكون على ما كان
عليه ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم والتابعني.
ف�إن قيل� :إنهم مل ي�سلكوا طريق املجاهدة ،واخللوة والعزلة ،والتخلية ثم
التحلية ،كما و�صفه الغزايل ،قلنا :نعم ،مل ي�ؤثر عنهم ذلك؛ لأنهم كانوا
كما ق َّدر اهلل وق�سم لهم ،على احلال التي ي�صل �إليها -يف النهاية -من
ي�سلك طريق ال�صوفية كما و�صفه الغزايل ،فلماذا الطريق � ًإذا؟؟ �أي
كانوا �أ�صحاء!! فلماذا اال�ست�شفاء.
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•لي�س هناك جمال العتذار بع�ض الباحثني((( عن الغزايل ،ب�أن كتبه ينبغي
�أن تُقر�أ وتنقد يف �ضوء معارف ع�صره ،و�أن توزن مبوازين وقته ،وال توزن
مبوازين املكت�شفات العلمية احلديثة ،حيث ُيخرج الغزايل من �صفوف
العلم عنده طاعة
العلماء واحلكماء� ،أئمة الفكر واالبتكار واالخرتاع؛ لأن َ
وعبادة ،فمن خ�شي اهلل فهو عالمِ  ،ومن ع�صاه فهو جاهل.
لي�س الغزايل يف حاجة �إىل هذا االعتذار ،وال َيقبل �أن نعتذر عنه بهذا القول،
فلو بعث  الآن لقال ما قال ،ولكان ر�أيه يف ه�ؤالء العلماء واملخرتعني هو
بعينه الذي قاله يف القرن اخلام�س الهجري؛ ذلك �أنه يرى -وهو احلق -العلم
واالخرتاع و�سيلة ولي�س غاية يف ذاته ،و�أن �صاحب هذا العلم ،وهذا الفكر ما مل
يظفر بالطريق ال�سليم ،ويظل على وعي دائ ًما ب�أن هذا ك َّله هلل ويف �سبيل اهلل،
فهو � ًإذا من اخلا�سرين� ،أي من اجلاهلني.
ذلك �أن "الإجناز احل�ضاري يف الإ�سالم �إىل غاية �أكرب ،ويك�شف يف الوقت
ذاته (�أخالقية) ال جتدها يف �سائر احل�ضارات ،ت�ص ُّده عن ا�ستخدام طاقاته
وقدراته يف غري الطريق الذي حتتِّمه هذه الغاية ال�شريفة ،البعيدة ،التي ال
تقف عند حد(((.
وما �أ�صدق قول الغزايل يف التعبري عن هذا املعنى" :مهما �سمعت �أم ًرا غري ًبا
من �أمور الدين جحده �أهل الكيا�سة يف �سائر العلوم ،فال ينفك جحودهم عن
قبوله� ،إذ حمال �أن يظفر �سالك طريق ال�شرق مبا يف الغرب"(((.
( )1طه عبد الباقي �سورر :الغزايل� ،ص.129
( )2عماد الدين خليل :حول عادة ت�شكيل العقل امل�سلم� ،ص.135
( )3عن طه عبد الباقي �سرور :الغزايل� ،ص.130
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حرية الفكــــر:
ماذا �صنع الغزايل حتى ُيتهم ب�أنه �ضد الفكر احلر؟ و�أنه الذي و�أَ َد حرية
الفكر؟
ما مفهوم حرية الفكر؟ �ألي�س معناها ومبناها �أن يجهر كل �صاحب ر�أي
بر�أيه؟ فماذا �صنع الغزايل غري هذا؟ �إنه كان �صاحب ر�أي حر ،جهر به ومل
َ
يخ�ش �شي ًئا ،كان �صاحب ر�أي حر ،وفكر م�ستقل ،ومنهج م�ستقل ،يف املعرفة،
ويف الكون ،ويف ال�سلوك ،ويف ال�سيا�سة ،ويف االجتماع.
نا�ضل يف كل هذه امليادين (بر�أيه احلر) فنازع الفال�سفة ،ونازل الفقهاء
وهاجم ال�صوفية ،و�أبطل الباطنية والتعليمية ،وك�شف غرور املغرورين بعلمهم،
وف�ضح غرور املغرورين ب�صالحهم وعباداتهم.
كيف يقال� :إنه عدو حلرية الر�أي؟
ً
مفرو�ضا عليه �أن ينهزم �أمام مناوئيه و�أن ين�سحب �أمام معار�ضيه،
هل كان
و�أن يف�شل �أمام خمالفيه حتى يقال� :إنه رجل الر�أي احلر؟
مل���اذا �إذا انه���زم الكف���ر والإحلاد ي�ص���رح ال�صارخ���ون ،ويول���ول املولولون:
واح�سرتاه� ،ضاع الر�أي وحرية الر�أي؟
�إنَّ حت ُّيز العلماء -مع الأ�سف -وانحراف املف ِّكرين والدار�سني يف هذه
الق�ضية وا�ضح ال يحتاج �إىل بيان ،يفعل املعتزلة مبخالفيهم الأفاعيل ،ومع
ذلك ال جتد عليهم نك ًريا وال الئ ًما ،وتخلع عليهم �أو�سمة (الفكر احلر) واالجتاه
العقالين و(اال�ستنارة العقلية).
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كيف يقال� :إنه عدو حلرية الر�أي؟
وهو الذي يح ُّق له �أن ي�شكو من �أعداء الر�أي ،وحرية الر�أي ..لقد تع َّر�ض
ُخدم فيه ما يجوز وما ال يجوز من الأ�سلحة ،واتُّهم بالكفر
لهجوم �ساحق ا�ست ِ
ُعدي عليه احلكام ،و ُز ِّورت عليه الكتب ،ود َُّ�ست عليه الآراء
وبغري الكفر ،وا�ست ِ
والأفكار يف كتبه ،ف�صرب و�صابر.
لقد جاهد الغزايل بقلمه ،ونا�ضل بل�سانه ،وقاتل بفكره ،مل يكن �صاحب تاج
و�صوجلان ،وال �صاحب �شرطة وجند ،وكل ما كان ميلكه قلم ور�أي.
مل يفعل ما فعله املعتزلة ،ومل يفتك بخ�صومه مثلهم ،فلماذا هم دونه
�أ�صحاب الر�أي احلر ،والفكر احلر؟
بل �إن القرامطة وجدوا من ي�صفهم ب�أنهم جتربة ا�شرتاكية رائدة ،و�أنهم
�أ�صحاب ر�أي ومنهج و�إ�صالح.
القرامطة الذين كانوا �أول من �سنَّ �سنة االغتيال للمخالفني من الزعماء
والقادة ،ثم قتلوا وقاتلوا ،و�سفكوا الدماء ،وقطعوا الطريق ،ونهبوا احلجيج،
وا�ستباحوا الأموال والن�ساء ،وقاموا ب�أب�شع جمزرة عرفها التاريخ يف حرم اهلل
الآمن يوم الرتوية ،ففتكوا بالطائفني والعاكفني ،وردموا بئر زمزم باجلثث،
وك�سروا احلجر الأ�سود ثم خطفوه ،وخلعوا باب الكعبة وميزابها.
ه�ؤالء الذين فعلوا كل هذا �أ�صحاب فكر حر ور�أي حر؛ بل لأنهم فعلوا كل هذا
ا�ستح ُّقوا �أن ي�س ُّموهم �أ�صحاب ر�أي حر وفكر حر� ،إىل �آخر ما ي�صفونهم به من
�ألقاب التعظيم والتبجيل.
حجة الإ�سالم بالر�أي احلر والفكر احلر ،فلما يفرغ خفافي�ش الظالم
وي�أتي َّ
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ويك�شف دهاقني الإحلاد ،يقولون" :و�أد الغزايل حرية الفكر".
يا قومنا :تعالوا �إىل كلمة �سواء!! ب�أي �شيء و�أد الغزايل حرية الفكر؟ هل كان
معه �سالح غري الفكر؟
مل ال تقولون احلقيقة؟ �إن الفكر املز َّيف مل يثبت عند النقد ،و�إن الإحلاد
املاكر مل يثبت عن اللقاء.
لقد كان الغزايل (بلغة ع�صرنا) لو عقل الذين يهاجمونه ويتَّهمونه ب�أنه
(�سلبي) �ضد الفكر احلر والر�أي اجلريء ،و�أنه �صاحب املدر�سة الرجعية التي
�أدت �إىل تخلف العامل الإ�سالمي ،وانحطاطه.
كان الغ���زايل (ثائ��� ًرا) باملفه���وم ال�صحي���ح للث���ورة� ،أعني (التغي�ي�ر) ،كان
الغ���زايل (ثائ��� ًرا) ولكن���ه مل يك���ن (انقالب ًي���ا) ،كان ثائ��� ًرا بغي��� َة التغيري ،وال
يعني���ه (اال�ستبدال) ،كان ثائ��� ًرا يعنيه تغيري النفو�س ال ا�ستب���دال الأ�شخا�ص،
كان الغ���زايل م�ؤم ًن���ا ح ًّقا بقوله تعاىل�} :إِ َّن َ
اهلل اَل ُي َغيرِّ ُ َم ��ا ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ وا
َم ��ا ِب�أَ ْن ُف�سِ � � ِه ْم{((( .كان الغ���زايل ثائ ًرا ولكنها ثورة العلم���اء الربانيني ،ال ثورة
االنقالبيني اال�ستغالليني.
ومن عجب �أن هذا الإمام العظيم الذي دعا الأمة �إىل �أن ت�ستخدم عقلها
وال ت�ستعري عقل غريها ،و�أن تفكر لنف�سها وال يفكر لها غريها ،و�أن ت�ستخدم
�أ�سلوبها وال تعتمد على �أ�سلوب غريها ،و�أن تنطق بل�سانها وال تتمتم بل�سان
غريها.
( )1الرعد.11 :
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ومن عجب �أن هذا الإمام الذي دعا �إىل الفكر الأ�صيل والعقل امل�ستنري
ِّ
امل�ستقل ،يو�صم ب�أنه عدو العقل مث ِّبط للفكر.
والذهن
وقد كان الغزايل مو َّف ًقا كل التوفيق ،و�صاد ًقا كل ال�صدق ،ودقي ًقا كل الدقة،
حينما �س َّمى كتابه (�إحياء علوم الدين) ،فالإحياء هو �إعادة الروح �إىل اجل�سم،
فقد كانت علوم الدين موجودة قبل الغزايل و�أيام الغزايل ،ولكنها كانت جامدة
بال روح ،فقدت الغاية ،فقدت الإخال�ص الذي ُيب َغى به وجه اهلل.
وهذا هو الذي تن َّبه �إليه الغزايل ،فكل هذه العلوم ،وكل هاتيك امل�ؤلفات ،وكل
هذه امل�صنفات ،ما مل يلحظ يف �إن�شائها وبنائها� ،أنها لغاية بعدها� ،أنها طريق
يو�صل �إىل النجاح والآخرة ،فال معنى لها وال قيمة لها ،وتكون ج�سدً ا بال روح،
وهذا ما �أدركه الغزايل ،فعمل على �إحيائها.
ما �أ�شبه الليلة بالبارحة:
ف�سمِ ع �صوته
كلما الحت فر�صة وظهرت ُفرجة �أمام التيار الإ�سالميُ ،
وظهر ر�أيه و�سطع نوره ،يفت�ضح �أمر املمخرقني الكذابني من (املتمرك�سني)
و(املغ َّربني) و(املتغ ِّربني) ،ولذا ي�صرخون :هاكم التط ُّرف ،احذروا املتط ِّرفني،
دعا ،حتى يكتموا
وال يزالون يد ُّعون �أن�صار الإ�سالم و�أ�صحاب الفكر الإ�سالمي ًّ
�أ�صواتهم ،فتتوتر الأع�صاب ،وتثور النفو�س ،وتغلي الدماء يف عروقهم ،ويندفع
بع�ض املته ِّورين ،لبع�ض الأخطاء ،وعندها ي�صيح ال�صائحون بالويل والثبور
وعطائم الأمور.
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ولو �أن حرية الفكر حقيقية ،ولو �أن الر�أي حر ح ًّقا ،لرتك لأ�صحاب القلم
الإ�سالمي والر�أي الإ�سالمي والفكر الإ�سالمي واملنرب الإ�سالمي جمال ومكان،
وعندها �سنقبل النتيجة للإ�سالميني �أو عليهم.
�أما �أن يكون �شعارهم احلرية كل احلرية للمتمرك�سني واملتغربني وال حرية
لغري املتمرك�سني واملتغربني! فهذا �ش�أنهم ،لكن ما �أظن عاق ًال ي�سمي هذه حرية
ر�أي.
ريا:
وبقي �أن نقول �أخ ً
كان الغزايل يخطئ وي�صيب ،وكل ب�شر يخطئ وي�صيب �إال املع�صوم .
ور�ضي اهلل عن �إمامنا الغزايل ،وجزاه اهلل عن الإ�سالم وامل�سلمني خري
اجلزاء ،وعفا اهلل عن احلا�سدين واحلاقدين عليه يف القدمي ،واملاكرين
واملتطاولني عليه يف احلديث.
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�أو ًال م�ؤلفات الإمام الغزايل:
�	)1إحياء علوم الدين.
 املكتبة التجارية الكربى ،م�صر (دون تاريخ). )2االقت�صاد يف االعتقاد.
 مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي ،م�صر (1385هـ 1966 -م). )3تهافت الفال�سفة.
 (حتقيق الدكتور� /سليمان دنيا -رحمه اهلل -دار املعارف مب�صر( ،دون تاريخ). )4ف�ضائح الباطنية.
 (بتحقيق الدكتور /عبد الرحمن بدوي) .املتحدة للتوزيع – بريوت (1383هـ -1964م).
 )5الق�سطا�س امل�ستقيم.
 (بتحقيق الأب فيكتور �شلحت الي�سوعي) .الطبعة الكاثوليكية ،بريوت1959 ،م. )6امل�ست�صفى.
 -املطبعة الأمريية ببوالق1322 ،هـ.
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 )7امل�شكاة.
 (�ضمن جمموعة ر�سائل للغزايل بعنوان :الق�صور العوايل) .مكتبة اجلندي،باحل�سني ،مب�صر1390 ،هـ 1970 -م.
 )8معيار العلم.
 دار الأندل�س ،بريوت1964 ،م. )9املنقذ من ال�ضالل.
 (بتحقيق الدكتور /عبد احلليم حممود) .دار الكتب احلديثة ،بعابدينبالقاهرة( ،دون تاريخ).
 )10ميزان العمل.
( -بتحقيق الدكتور � /سليمان دنيا – رحمه اهلل  )-دار املعارف ،مب�صر1964 ،م.

ثان ًيا :م�صادر ومراجع:
• ابن ر�شد :القا�ضي �أبو الوليد حممد بن ر�شد (احلفيد).
 )11تهافت التهافت.
 (بتحقيق وتقدمي الدكتور� /سليمان دنيا) دار املعارف ،القاهرة1980 ،م.• القا�ضي �أبو بكر ابن العربي (بتحقيق د .عمار طالبي).
�	)12آراء �أبي بكر ابن العربي الكالمية (العوا�صم من القوا�صم).
 ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع ،اجلزائر1981 ،م.• �أبو احل�سن الندوي – العالمة الداعية – فخر القارة الهندية.
 )13رجال الفكر والدعوة يف الإ�سالم.
 دار القلم ،الكويت1394 ،هـ 1974 -م.98

• �أبو الوفا الغنيمي التفتازاين.
 )14مدخل �إىل الت�ص ُّوف الإ�سالمي.
 دار الثقافة ،بالفجالة ،بالقاهرة1979 ،م.• د� .أنطونيو�س كرم.
 )15العرب �أمام حتديات التكنولوجيا.
 �سل�سلة �شهرية ت�صدر عن املجل�س الوطني للثقافة بالكويت ،رقم ( )59حمرم/�صفر  ،1403نوفمرب .1982
• الإ�سنوي :جمال الدين عبد الرحيم بن احل�سن.
 )16طبقات ال�شافعية.
 (بتحقيق الدكتور /عبد اهلل اجليوري) .ديوان الأوقاف بالعراق ،بغداد،1399هـ.
• احلارث بن �أ�سعد املحا�سبي �أبو عبد اهلل.
 )17ر�سالة امل�سرت�شدين.
 (بتحقيق ال�شيخ /عبد الفتاح �أبو غ َّدة) .مكتب املطبوعات الإ�سالمية ،بحلب،1384هـ 1964 -م.
• د .ح�سام الألو�سي.
 )18درا�سات يف الفكر الفل�سفي الإ�سالمي.
 امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت1400 ،هـ 1980 -م.• د .ح�سن �أحمد حممود ،و�آخر..
 )19العامل الإ�سالمي يف الع�صر العبا�سي.
 دار الفكر العربي بالقاهرة1980 ،م.• رينولد �أنيكول�سون.
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 )20يف الت�ص ُّوف الإ�سالمي وتاريخه (ترجمة �أبو العال عفيفي).
 جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاهرة1388 ،هـ 1969 -م.• الدكتور� /سليمان دنيا رحمه اهلل.
 )21التفكري الفل�سفي الإ�سالمي.
 مكتبة اخلاجني مب�صر1387 ،هـ 1967 -م .توزيع مكتبة الر�شاد بالدارالبي�ضاء ،املغرب.
 )22احلقيقة يف نظر الغزايل.
 دار املعارف مب�صر1971 ،م.• طه عبد الباقي �سرور.
 )23الغزايل� ..سل�سلة (اقر�أ) رقم ..31
 دار املعارف مب�صر ،دي�سمرب 1955م.• د .عبد الرحمن بدوي.
 )24م�ؤلفات الغزايل..
 وكالة املطبوعات ،بالكويت� ،سنة 1977م.• د .عبد احلليم حممود ..الأ�ستاذ الأكرب.
 )25التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم..
 مكتبة الأجنلو امل�صرية بالقاهرة1964 ،م.• د .عبد العظيم الديب.
 )26الغزايل و�أ�صول الفقه.
 (بحث من�شور بالكتاب التذكاري) بعنوان (الإمام الغزايل  -الذكرى املئويةالتا�سعة لوفاته) .جامعة قطر ،الدوحة 1406هـ 1986 -م.
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�	)27إمام احلرمني (حياته وع�صره � -آثاره وفكره).
 دار القلم ،الكويت1401 ،هـ 1981 -م.• د .عبد الفتاح عبد اهلل بركة.
 )28الإمام الغزايل وتوجيهه االجتماعي.
 (بحث �ضمن الكتاب التذكاري) بعنوان (الإمام الغزايل  -الذكرى املئويةالتا�سعة لوفاته) .جامعة قطر ،الدوحة1986 - 1406 ،م.
 )29يف الت�ص ُّوف والأخالق.
 دار القلم ،الكويت1403 ،هـ 1983 -م.• �إمام احلرمني اجلويني ،عبد امللك عبد اهلل بن يو�سف.
 )30الغياثي
 (بتحقيق د .عبد العظيم الديب). مكتبة وهبة ،دار الرتاث ،القاهرة1401 ،هـ.• د .عبده ال�شمايل.
 )31دار�سات يف تاريخ الفل�سفة العربية الإ�سالمية.
 دار �صادر ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.• ال�سبكي :تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف.
 )32طبقات ال�شافعية الكربى.
 (بتحقيق حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو) ،مطبعة عي�سى احللبي و�شركاه،القاهرة1386 ،هـ 1967 -م.
• د .عماد الدين خليل.
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 )33حول �إعادة ت�شكيل العقل امل�سلم.
 �سل�سلة كتاب الأمة رقم �( 4سل�سلة ف�ضيلة ت�صدر عن رئا�سة املحاكم ال�شرعيةبدولة قطر) .الدوحة ،رم�ضان1403 ،هـ.
• د .حممد علي �أبو ريان.
 )34تاريخ الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم..
 دار املعرفة اجلامعية ،مب�صر ،الإ�سكندرية1983 ،م.• د .حممود قا�سم.
 )35الإمام عبد احلميد بن بادي�س.
 دار املعارف مب�صر1977 ،م. )36درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية.
 -دار املعارف ،مب�صر1967 ،م.
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من �أعمــال العـ ّالمــة املـحقق

الديب
عبد العظيم حممود ّ
رحمه الله تعاىل

( 1431 – 1348هـ  2010 – 1929 /م)
�أو ًال :يف التحقيق و�أ�صول الفقه – (من تراث �إمام احلرمني
اجلويني)

 )1الربهان يف �أ�صول الفقه  .يف جملدين كبريين
• طبعة �أوىل – مطابع الدوحة احلديثة – على نفقة �أمري دولة
قطر –  1399هـ.
• طبعة ثانية – توزيع دار الأن�صار بالقاهرة –  1401هـ.
• طبعة ثالثة – �إخراج جديد ،مع مزيد من التحقيقات
والتعليمات – دار الوفاء– باملن�صورة  1412هـ .
• طبعة رابعة – دار الوفاء باملن�صورة  1418هـ –  1997م.
• طبعة خام�سة – دار املنهاج للن�شر والتوزيع – جدة – (ي�صدر
قريب ًا �إن �شاء اهلل).
 )2الغياثي (غياث الأمم يف التياث الظلم)– من �أج ّل ما ُكتب يف الفكر
ال�سيا�سي الإ�سالمي
• طبعة �أوىل – مطابع الدوحة احلديثة – على نفقة دولة قطر–
 1400هـ.
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• طبعة ثانية – القاهرة – توزيع مكتبة وهبة ،ودار الرتاث ،ودار
الوفاء –  1401هـ.
• طبعة ثالثة – جدة – دار املنهاج للن�شر والتوزيع –  1431هـ.
 )3الدرة امل�ضية فيما وقع فيه اخلالف بني ال�شافعية واحلنفية
• �صدر الق�سم الأول عن �إدارة �إحياء الرتاث الإ�سالمي بالدوحة
1406هـ 1986م.
• الق�سم الثاين (ي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل).
 )4نهاية املطلب يف دراية املذهب  21جملد
• طبعة �أوىل – جدة – دار املنهاج للن�شر والتوزيع – 1428هـ.
• طبعة ثانية – م�صححة ومزيدة – جدة – دار املنهاج للن�شر
والتوزيع –  1431هـ.
• طبعة ثالثة – جدة – دار املنهاج للن�شر والتوزيع (ي�صدر قريباً
�إن �شاء اهلل).
 )5م�سائل عبد احلق بن هارون ال�صق ِّلي لإمام احلرمني و�إجابته
عنها( .ي�صدر قريباً� ،إن �شاء اهلل).
� )6إمام احلرمني( :حياته وع�صره)
• طبعة �أوىل – دار القلم بالكويت –  1401هـ – 1981م.
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 )7فقه �إمام احلرمني (خ�صائ�صه و�آثاره)
• طبعة �أوىل –�إدارة �إحياء الرتاث الإ�سالمي بالدوحة – 1405هـ
– 1985م.
• طبعة ثانية – دار الوفاء – م�صر  1409هـ – 1988م.
• طبعة ثالثة – دار املنهاج – جدة 1432هـ – 2011م.
 )8رعاية العرف عند �إمام احلرمني:
• ن�شر عام 1982م .حولية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية –
جامعة قطر – العدد الثاين
 )9الغزايل و�أ�صول الفقه
• ن�شر �ضمن الكتاب التذكاري (الإمام الغزايل) الذي �أ�صدرته
جامعة قطر ،احتفا ًال بالذكرى امل�ؤوية التا�سعة لوفاته (1406
هـ – 1986م).
 )10العقل عند الأ�صوليني.
• بحث علمي منهجي يثبت �أن ما يرتدد يف كتب الأ�صول من �أن
املعتزلة وال�شيعة يحكمون العقل ،ال �أ�صل له.
• حولية كلية ال�شريعة – جامعة قطر – العدد اخلام�س – 1408
هـ  1987م.
• طبعة ثانية – دار الوفاء باملن�صورة  1412هـ 1992م.
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 )11العقل عند الإمام الغزايل.
• حولية كلية ال�شريعة بجامعة قطر –  1408هـ – 1988م.
 )12الإمام الغزايل كما عرفته.
• ق ّدم �أ�صل هذا الكتاب �إىل ملتقى الفكر الإ�سالمي احلادي
والع�شرين باجلزائر ( 1408هـ – 1987م).
• طبعة �أوىل – دار دون – القاهرة – 2012م.
ثانيا :يف التاريخ والثقافة و احل�ضارة (الت�أليف):

� )13أبو القا�سم الزهراوي – �أ ّول طبيب وج ّراح يف العامل.
و ُتعترب هذه �أول درا�سة عن هذا النابغة ،نابغة الطب والإ�سالم
(�أعدت �سنة 1963م).
• دار الأن�صار بالقاهرة –  1399هـ 1979م.
• طبعة ثانية – دار القلم بالكويت –  1404هـ –  1984م.
• طبعة ثالثة – دار دون – القاهرة – 2012م.
 )14فري�ضة اهلل يف املرياث والو�صية.
• طبعة �أوىل – دار الأن�صار بالقاهرة – 1398هـ – 1978م.
• طبعة ثانية – دار الأن�صار بالقاهرة –  1400هـ – 1980م.
• طبعة ثالثة – مكتبة الأق�صى بالدوحة – قطر –  1405هـ –
1985م.
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 )15املنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ الإ�سالمي.
• طبعة �أوىل – �سل�سلة كتاب الأمة – العدد رقم  – 27ربيع الآخر
 1411هـ.
 )16نحو ر�ؤية جديدة للتاريخ الإ�سالمي:
• طبعة �أوىل –دار الب�شري – عمان – الأردن –  1414هـ –
1994م.
• طبعة ثانية – توزيع :مكتبة وهبة ،دار الوفاء –  1418هـ –
1997م.
 )17الإخوان امل�سلمون والعمل ال�سري والعنف (قراءة منهجية
علمية).
• طبعة �أوىل –دار الوفاء – املن�صورة –  1426هـ – 2006م.
• طبعة ثانية – دار دون – القاهرة – 2012م.
 )18ببلوغرافيا كاملة لأعمال امل�ست�شرقني يف ن�شر الرتاث (مع درا�سة
حتليلية).
• ي�صدر قريب ًا �إن �شاء اهلل.
 )19جنوب ال�سودان و�صناعة الت�آمر �ضد ديار الإ�سالم.
• ن�شر عام 1964م.
• الطبعة الأوىل – دار الأن�صار بالقاهرة –  1413هـ – 1993م.
• الطبعة الثانية – مكتبة الأق�صى بالدوحة – قطر –  1405هـ –
1985م.
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 )20الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – يف بيته.
• �أحد بحثني قدما للم�ؤمتر العاملي الثالث لل�سرية وال�سنة (الدوحة
– حمرم  1400هـ – نوفمرب 1979م).
• �صدر �ضمن بحوث امل�ؤمتر – املجلد اخلام�س – بحث رقم .4
• طبع م�ستق ًّال – دار الوفاء باملن�صورة –  1412هـ – 1992م.
 )21جمع ال�سنة وت�صنيفها بوا�سطة احلا�سب الآيل:
• ُق ّدم للم�ؤمتر العاملي الثالث لل�سرية وال�سنة (الدوحة – حمرم
 1400هـ – نوفمرب 1979م).
• �صدر �ضمن بحوث امل�ؤمتر – املجلد ال�ساد�س – بحث رقم ،8
(ترجم �إىل الرتكية ،بوا�سطة الدكتور عبداهلل �آيدنلي �أ�ستاذ
احلديث بجامعة �أتاتورك ،ون�شرته جملة ديانة – مار�س �سنة
1984م).
( )22الكومبيوتر) حافظ ع�صرنا( .نحو مو�سعة �شاملة للحديث
النبوي ال�شريف).
• م�شروع مف�صل لدور الكومبيوتر يف �إجناز مو�سوعة ال�سنة
امل�شرفة ،ومو�سوعة الرجال ،واجلمع امل�ستق�صي لل�سنة.
• ُق ّدم �إىل جمل�س �إدارة مركز بحوث ال�سنة وال�سرية بجامعة قطر
يف 1403/8/24هـ 1983/6/5م ،ثم نوق�ش يف امل�ؤمتر العاملي
الرابع لل�سنة وال�سرية املنعقد بالأزهر ( 1404هـ –  1984م).
• حولية مركز بحوث ال�سنة وال�سرية بجامعة قطر –  1405هـ –
1985م.
• طبع م�ستق ًّال – دار الر�سالة ببريوت –  1409هـ – 1989م.
108

 )23امل�ست�شرقون والتاريخ الإ�سالمي:
• م�ؤمتر (امل�ست�شرقون والإ�سالم الأول) ب�أعظم جرى – الهند –
فرباير 1982م.
• جملة البعث الهندية – عدد خا�ص ب�أبحاث امل�ؤمتر ،رم�ضان
و�شوال  1402هـ يوليو و�أغ�سط�س 1982م.
 )24لغة القر�آن ...ماذا يراد بها؟
• ملتقى الفكر الإ�سالمي الثامن ع�شر باجلزائر –  1404هـ –
 1984م مع مقدمة عن ال�صحوة الإ�سالمية والغزو الثقايف.
• ن�شر �ضمن �أبحاث امل�ؤمتر.
 )25الزبري بن العوام (الرثوة والثورة)
• بحث منوذجي ملا نرجوه وندعو �إليه من حتقيق �أخبار التاريخ
الإ�سالمي.
• حولية كلية ال�شريعة – جامعة قطر – العدد الثالث –  1404هـ
1984م.
• طبعة �أوىل – مكتبة ابن تيمية بالبحرين  1406هـ – 1986م.
 )26امل�ست�شرقون والرتاث.
• بحث منهجي �إح�صائي عن قيمة عمل امل�ست�شرقني بالرتاث.
• حولية كلية ال�شريعة – جامعة قطر –  1405هـ – 1985م.
• طبعة �أوىل – مكتبة ابن تيمية بالبحرين –  1406هـ – 1986م.
• طبعة ثانية – دار الوفاء باملن�صورة  1408هـ 1988م.
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• طبعة ثالثة – دار الوفاء باملن�صورة  1413هـ 1992م.
 )27املنهج عند امل�سرتقني.
• ُق ّدم �إىل ندوة (البحث العلمي يف الدرا�سات الإ�سالمية).
• كلية الدعوة – طرابل�س – ليبيا – يوليو 1989م.
• ن�شر بحولية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية – جامعة قطر
–  1409هـ 1989م.
 )28احلوار والتعددية يف الفكر الإ�سالمي.
• حولية كلية ال�شريعة بجامعة قطر –  1411هـ – 199م.
• طبعة �أوىل – دار الوفاء مب�صر – رقم  1417–20هـ – 1996م.
 )29التبعية الثقافية (و�سائلها ومظاهرها).
• قدم �إىل ندوة الثقافة العربية – الواقع و�آفاق امل�ستقبل –
الدوحة – قطر – �شوال  1413هـ – �إبريل 1993م.
• طبعة �أوىل – دار الوفاء – م�صر – رقم  1417–19هـ – 1996م.
 )30علم اختالف الفقهاء املفهوم – اال�سباب – الن�ش�أة – املنهج.
• ندوة تدري�س القانون واحتياجات املجتمع القطري – �شعبان
 1416هـ دي�سمرب 1995م.
 )31من �أخبار يزيد بن معاوية :متحي�ص وتدقيق و�إن�صاف.
• جملة مركز بحوث ال�سنة وال�سرية – العدد التا�سع  1418هـ
1997م.
110

 )32من الت�صحيف والتحريف.
• جملة �آفاق الرتاث والرتبية – مركز جمعة املاجد للثقافة
والرتاث – العدد ال�ساد�س ع�شر – �شوال �سنة  1417هـ فرباير
1997م.
 )33من �أخبار عثمان مع �أبي ذر :متحي�ص و�إن�صاف.
• (ي�صدر قريب ًا).
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صديقنا قارئ هذا الكتاب..

قبل �أن تغلق الكتاب دعنا نتفق على عدة �أ�شياء ،واثقون من �أنها
�سرت�ضيك ..دعنا نتفق على �أن القراءة د ّرة �أنعم اهلل بها علينا،
ووهبنا �إياها ،تلك اللذة املميزة -والتي مل مينحها للبع�ض -وهي
لذة اال�ستمتاع بالقراءة ..نحن نقر�أ ونتعلم ،نقر�أ و ُن َخبرَّ حكايات
الآخرين ،نقر�أ ونخت�صر خربات العامل يف ب�ضع �صفحات ،نقر�أ
ونتفق ،نقر�أ ونختلف ،نقر�أ ونقر�أ ونقر�أ...
لكن الأكيد! �أننا نقر�أ ون�ستمتع..
لذلك،،،
ال تدع تلك الل ّذة النادرة تقف عندك ،ال تدع هذا الكتاب يتو ّقف بني
يديك -بعد االنتهاء منه -فهناك الكثريون ممن مل يقر�أوه� ،أو ال
ميتلكون ثمنه� ,أو من مل ي�سمعوا عن هذا الكتاب ..خبرّ هم عن تلك
اللذة ال�شائقه ،واملتعة النادرة التي ال يعلمونها.
م ِّرر هذا الكتاب �إىل �أهل بيتك� ،صديقك ،جارك ،زميلك يف العمل� ،أو
حتى �شخ�ص ما يف املوا�صالت العامة مل تره من قبل!
تتعجب عندما جتد
كن �سبيال يف �إ�سعاد الآخرين بهذا الكتاب ،وال ّ
كتاباً مل تقر�أه من قبل ي�أتيك من �أحدهم وهو يخربك بدوره عن
متعة القراءة بعد ذلك بحني من الزمن.
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