هذا الكتاب
ظهر لنا الغزايل يف هذه الرسالة بصورة إنسان مؤمن
حزين ملا أصاب الدين يف عرصه ،وما أصاب ممثليه من
العلامء ،فهو لذلك يامرس دوره يف مجيع امليادين :يف العقيدة
بتنقيتها من األهواء والبدع واالنحرافات ،ويف التصوف
بتبيني حماسنه ومساوئه ،ويف سلوكات الناس بالبحث عن
جذورها العميقة ،ويف امللل والنحل بالرد عليها ،والكشف
عن أباطيلها..
وهو أثناء ذلك قد ينقل عن صويف أو فقيه أو فيلسوف
من املعاين ما يراه مناسبا ،فلذلك اهتم بالنقل ،ورمي
بالفلسفة ،وشنع عليه بالتكرار واملبالغة.
وقد حاولنا أن نبني إمكانية االستفادة من آراء الغزايل يف
إصالح واقعنا االجتامعي الذي يكاد يمر بنفس الظروف
التي مر هبا عرص الغزايل من ضعف إيامين واهنيار خلقي
وتشتت يف الوحدة االجتامعية وغفلة عن القضايا
األساسية.
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مقدمة
لقد لقيت آراء الغزايل وتوجهاته الفكرية اهتامم الكثري من الدارسني منذ بداية هذا
القرن ،ابتداء من منصور فهمي وزكي مبارك وسليامن دنيا وغريهم ،بحيث شملت بحوثهم
جوانبه العقدية والفلسفية والصوفية واألخالقية وغريها.
ومن التساؤالت اهلامة التي أفرزهتا تلك الدراسات ما يتعلق بتأثر الغزايل االجتامعي،
وهل كان ما رآه من آراء ،أو ما اختاره من اجتاهات ،أو ما قام به من أعامل ترفا فكريا وبحثا
نظريا ال صلة له بواقعه ،فهو يعيش بفكره يف عرص غري عرصه وبيئة غري بيئته ،أم أهنا نتيجة
لبيئته ،وأثر هلا ،ولكن من جانبها السلبي فهي متثل العرص الذي أنتحها ،وما الغزايل بذلك إال
اسقاط لعرصه ،منطو فيه ..أو أن الغزايل ـ كام اعترب نفسه ـ جمدد ديني ،ومصلح اجتامعي ،اطلع
عىل ما يف واقعه من علل وعمل الصالحه ،وكان له دور إجيايب يف ذلك؟
وقد كانت اإلجابة عىل هذه التساؤالت خمتلفة لدى الباحثني فبينام نجد من يعتربه جمدد
قرون ال قرن واحد ،ومصلح أجيال ال جيله فقط ،نرى من يعتربه سلبيا منطويا غارقا يف
حلوته ،واذا ما خرج اىل املجتمع فهو ينرش أفكاره عن الزهد وبغض الدنيا والفقر مما يزيد يف
ختلف املجتمع وإفساده.
وقد رأينا أن اإلجابة املوضوعية عىل هذه األسئلة تتطلب البحث يف عالقة فكر الغزايل
باإلصالح االجتامعي ،ال يف عالقة شخصه به ،وأن املرجع يف ذلك كتبه ،ال حياته ،ألن الذين
اهتموه بالسلبية انطلقوا من توجهه الصويف ،وركونه إىل العزلة ،ومل ينظروا إىل صلة ماكتبه يف
عزلته باملجتمع سلبا أو إجيابا ،فقط كان موقفهم منه نابعا عن موقف مسبق من التصوف
وحكم مسبق عىل رجاله.
ولذلك اخرتت (اإلصالح االجتامعي عند الغزايل) عنونا هلذا البحث مدفوعا بام ييل:
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 1ـ أن معظم الدراسات املتعلقة باإلصالح االجتامعي تكاد تقترص عىل الفرتة ما بني
القرنني التاسع عرش والعرشين ،وعىل أشخاص معينني أو حركات معينة ،بحيث أصبحت
هذه الوضيفة األساسية يف اإلسالم قرصا عىل مدارس حمدودة ،وهذا غمط حلق كثري من رجال
اإلصالح السابقني من جهة ،وتوجيه ملسرية اإلصالح يف إجتاه معني من جهة أخرى.
و أكرب ما يديل به هؤالء من حجج هو الواقعية التي يدعمها قرب الزمان ،مع أن كثريا
من األنظمة احلديثة ترجع منابعها إىل أسس نظرية أو فلسفية قديمة.
 2ـ أن جمتمعنا املعارص بسبب ما سلطت عليه من مؤامرات استهدفت أصالته ،أو ما
حوى من متناقضات شوهت خصائصه ،يشبه يف كثري من نواحيه جمتمع الغزايل ،نالحظ ذلك
سواء يف كتابات الغزايل أو كتابات املؤرخني لعرصه ،وهو مما يعطي هذا البحث بعدا واقعيا
زيادة عىل البعد التارخيي.
 3ـ أن الغزايل يمثل يف تاريخ الفكر اإلسالمي مدرسة شملت الكثري من األعالم،
وحيظى بشعبية قل من وصل إليها من العلامء واملصلحني ،ويشكل منعرجا يف التوجهات
العلمية والرتبوية امتد إىل أجيال كثرية ،فلذلك ال زال ـ مع كثرة الدراسات املؤلفة حوله ـ حيتاج
إىل مزيد بحث وتعمق خاصة يف هذا اجلانب.
 4ـ أن تأصيل العمل اإلصالحي يف امليدان االجتامعي يقتض ربطه بمصادره الرشعية،
وذلك يتطلب مراجعة ماكتبه العلامء واملصلحون الذين مجعوا بني العلم الرشعي كإطار
مرجعي ،والنظر يف الواقع وحماولة تغيريه.
 5ـ أن أكثر احلركات اإلسالمية املعارصة انشغلت عن اإلصالح االجتامعي بتفريغ
جهودها يف حماولة الوصول اىل اإلصالح السيايس ،وقد أثبتت التجارب عقم هذا السبيل
وعدم جدواه.
هذه بعض الدوافع الختيار هذا املوضوع ،والذي تكمن أمهيته يف حماولة معرفة موقف
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الغزايل من اإلصالح االجتامعي ،عن طريق عرض آرائه يف ذلك ،وبيان إمكانية اإلستفادة منها
يف واقعنا.
وقد كان االهتامم هبذه الناحية من فكر الغزايل ضئيال من قبل الباحثني حيث انصب
الرتكيز عىل اجلانب الفلسفي أو الصويف أو العقدي فقط ،دون حماولة ربط ذلك بغرضه
اإلصالحي ،بل انصب جهد بعضها ككتاب (األخالق عن الغزايل) لزكي مبارك عىل إظهار
الغزايل يف صورة املفكر السلبي املنطوي عىل نفسه ،وقد طغى جانبا النقد فيه عىل البحث،
وتغلبت الذاتية عىل املوضوعية ،وكان له أثر سلبي عىل الدراسات التي أتت بعده ،وتأثرت
بمواقفه ،دون البحث يف مدى صحتها.
وقد استفدنا من تلك الدراسات ـ بغض النظر عن مواقفهاـ مع ربطها بموضوع بحثنا،
ولعل أمهها كتاب (احلقيقة يف نظر الغزايل) لسليامن دنيا الذي وضع يف حسابه عنرص اإلصالح
االجتامعي أثناء حتليله آلراء الغزايل العقدية وكتاب (الفيلسوف الغزايل) لعبد األمري األعسم
الذي بحث يف الدراسات الغزالية مصنفا هلا ،وكتاب (الفلسفة التوازنية القرآنية عند الغزايل)
لزكريا بشري امام الذي أعاد االعتبار آلراء الغزايل اإلرشاقية مع ربطها بالنصوص الرشعية،
وغريها من البحوث والدراسات.
وقد حاولت أن ألتزم يف هذا البحث باملنهج التحلييل الرتكيبي،حيث مجعت آراء الغزايل
املتعلقة بموضوع اإلصالح االجتامعي ،ثم رددهتا إىل عنارصها األساسية ،مع موازنتها بآراء
غريه من املصلحني عند الرضورة ،ثم التعقيب عليها بعد ذلك.
وقد جاءت الرسالة يف أربعة فصول باإلضافة إىل مقدمة وخامتة.
ففي الفصل األول درست عرص الغزايل وحياته باعتبارمها مدخال أساسيا لفهم آرائه
ومواقفه ،وقد ركزت عىل ما يتعلق منها باجلوانب االجتامعية.
ويف الفصل الثاين بينت تصور الغزايل العام ملفهوم اإلصالح االجتامعي حماوال استنباط
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تعريف جامع ألركانه ،ومن خالله تناولت ضوابط اإلصالح االجتامعي الرشعية حسب
اجتهادات الغزايل واختياراته الفقهية.
ويف الفصل الثالث تناولت األصوال التي اعتمد عليها منهج الغزايل يف اإلصالح
االجتامعي ،وهي القرآن والسنة والتصوف والعقل والثقافات األجنبية.فقد اهتم الكثري ببيان
مصادر فكر الغزايل ،وكان تصنيفهم له باعتبارها ،فلذلك حاولت أن أبني استمداد الغزايل من
كل تلك املصادر ،وأنه ال تنافر بينها ،وأن اإلصالح الشامل يستدعي اجلمع بينها.
ويف الفصل الرابع عرضت أسس بيناء املجتمع عند الغزايل باعتبارها امليدان األول
لعمل املصلح االجتامعي ،وقد بينت أهنا تنطلق من الفرد فرتبيته عىل اإليامن ،وتؤديه بالعلوم
واملعارف ،وتزكية بالرتبية الروحية العالية ،ثم تربط بينه وبني أفراد املجتمع باألخوة اإليامنية،
ومايصدر عنها من سلوكيات إجتامعية.
وقد رجعت إلنجاز البحث إىل محلة من املصادر واملراجع منها:
أوالـ املصادر :وهي معظم كتب الغزايل ورسائله وخاصة:
 1ـ إحياء علوم الدين وهو أهم كتبه وأمجعها آلرائه وخاصة ما يتعلق منها باإلصالح
االجتامعي ،فلذلك جعلناه مصدرنا األسايس.
 2ـ املنقذ من الضالل ،وفيه التأريخ لفكر الغزايل وتطوره وبيان موقفه من بعض القضايا
املتعلقة باإلصالح االجتامعي.
 3ـ جواهر القرآن ،وفيه بيان مواقفه من طريقة التعامل مع املصادر الرشعية.
 4ـ املستصفى من علم األصول ،وهو إن كان كاتبا يف أصول الفقه إال أنه يؤصل كثريا
من آرائه الفقهية
وغريها من كتب الغزايل الكثرية ،أما بعض كتبه املشكوك يف نسبتها إليه كـ(مشكاة
األنوار) و(الرسالة اللدنية) و(روضة الطالبني) و(منهاج العابدين) و(معارج القدس) وغريها
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فقد استندت إليها واقتبست منها ما رأيته متناسبا مع تفكري الغزايل العام ،واملرصح به يف كتبه
الصحيحة ،وخاصة (إحياء علوم الدين) ومع ذلك فإن هناك من يرجح صحة نسبة الكثري من
تلك الكتب إليه بأدلة ال يمكن رفضها ،ومنهم عبد الرمحن بدوي ،وأبو العال العفيفي،
وسليامن دنيا وغريهم ،وكلهم باحثون خمتصون يف دراسة الغزايل.
ثانيا ـ املراجع :وهي الكتب التي رجعت إليها للتأريخ ،أو التعريف ،أو املوازنة،
كالكتب التارخيية واإلجتامعية والرتبوية والفلسفية باإلضافة للموسوعات والقواميس
والدراسات املتعلقة بالغزايل.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الفصل األول
حياة الغزال
اتفق املرتمجون للغزايل عىل أن مولده كان سنة  450هـ ،وأن مكان والدته هو مدينة
طوس ،وكانت ثاين مدينة يف خراسان بعد نيسابور ،وكانت تتألف من مدينتني ،يقال إلحدامها
(الطابران) ،وهبا قرب الغزايل ،والثانية (نوقان) ،وهبا قرب اإلمام الرضا ،وقرب هارون الرشيد إىل
جواره ،وقد كانت طوس يف ذلك العهد مدينة كبرية حسنة املباين كثرية األسواق شاملة
األرزاق عامرة األمكنة رائعة اجلهات هبا منابر ( ،)1ولكن جحافل املغول دمرهتا سنة 607ه
تدمريا شنيعا ،ومل يبق منها إال بعض اآلثار تشهد عىل ما كان فيها من حضارة وعمران ،وقد
كان لطوس أكثر من ألف قرية .ومنها قرية الغزايل املسامة ب(الغزالة) وقد خترج من هذه القرى
ما ال حيص من أئمة العلم والفقه (.)2
وال تذكر لنا املصادر شيئا ذا بال عن أرسة الغزايل ،وجل ماهناك أن أباه كان فقريا صاحلا
ال يأكل إال من كسب يده يف العمل غزل الصوف ،ويطوف عىل املتفقهة ،وجيالسهم ،ويتوفر
عىل خدمتهم ،وجيد يف اإلحسان إليهم ،وأنه كان إذا سمع كالمهم بكي وترضع وسأل اهلل تعاىل
أن يرزقه ابنا ،وجيعله فقيها ،وحيرض جمالس الوعظ ،فإذا طاب وقته بكى ،وسأل اهلل أن يرزقه
ابنا واعظا .قال السبكي( :فاستجاب اهلل دعوتيه ،فأما أبو حامد فكان أفقه أقرانه ..وأما أمحد
( )1حممد احلمريي ،الروض املعطار ،حتقيق إحسان عباس ،لبنان ،دار القلم ،1975 ،ص ،398وتسمى
اليوم مشهد ،وهي مدينة يف أقص الشامل الرشقي من إيران ،وعاصمة مقاطعة خراسان ،تعد مركزا دينيا
مرموقا ملشهد الرضا هبا ،والذي يقصده الشيعة من كل مكان ،نقال عن :د .حممد إبراهيم الفيومي ،اإلمام
الغزايل وعالقة اليقني بالعقل ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،ص.215
( )2ياقوت .معجم البلدان ،ج ،4ص.49
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فكان واعظا تلني الصخور الصم عند سامع حتذيره ،وترعد فرائص احلارضين يف جمالس
تذكريه)

()1

أما أصل أرسته ،فالظاهر أهنا فارسية ،إذا لو كانت عربية النتسبت إىل القبيلة التي تنتمي
إليها كعادة أهل ذلك العرص ،وخاصة من يقطنون بالد العجم ،ومع ذلك فقد كانت عربية
اللسان كشأن معظم أهل خرسان يف ذلك الوقت

()2

ويمكن تقسيم حياة الغزايل إىل أربع مراحل هي:

مرحلة الدراسة:
ومتتد هذه املرحلة إىل سنة 478هـ ،أي حتى توليه التدريس بنظامية بغداد ،وقد بدأ تلقي
العلم يف بلده ،والظاهر أنه كان ما يبدأ به املسلمون مجيعا ،يف ذلك الوقت ،من حفظ القرآن
الكريم ،وتعلم للقراءة والكتابة ،وما يتبع ذلك من نحو ورصف ولغة.
وقد ذكر السبكي قصة بداية تلقيه العلم ،وهي أنه ملا حرضت والده الوفاة أوص به
وبأخيه أمحد إىل صديق له متصوف من أهل اخلري ،وقال له( :إن يل لتأسفا عظيام عىل تعلم
اخلط ،وأشتهي استدراك ما فاتني يف ولدي هذين ،فعلمهام ،وال عليك أن تنفذ يف ذلك مجيع
ما خلفته هلام) ،فلام مات أقبل الصويف عىل تعليمهام إىل أن فني ذلك النزر اليسري الذي خلفه
هلام أبومها ،وتعذر عىل الصويف القيام بقوهتام ،فقال هلام( :اعلام أين قد أنفقت عليكام ما كان لكام،
وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث ال مال يل ،فأواسيكام به ،وأصلح ما أرى لكام أن تلجآ إىل
مدرسة ،فإنكام من طلبة العلم ،فيحصل لكام قوت يعينكام عىل وقتكام)
قال السبكي( :وكان الغزايل حيكي هذا ،ويقول( :طلبنا العلم لغري اهلل ،فأبى أن يكون

( )1السبكي .الطبقات الكربى ،ج ،4ص. 102
( )2شمس الدين املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( ،د.ط)(د.ت) ،ص. 334
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إال اهلل)

()1

ثم قرأ ،وهو يف صباه ،طرفا من الفقه ببلده عىل (أمحد بن حممد الراذكاين)  ،وبعدها
()2

انتقل إىل (جرجان)  ،وقد تلقى الغزايل العلم فيها عن الشيخ (أيب نرص اإلسامعييل)  ،وعلق
()4

()3

عنه (التعليقة) ثم رجع إىل طوس.
ومن طوس انتقل إىل نيسابور  ،وفيها التقى الغزايل بالشخصية التي كان هلا تأثري كبري
()5

يف حياته العقلية ،وهي شخصية إمام احلرمني (أيب املعايل اجلويني) .الذي قال عنه معارصوه:
(إن ما يوجد يف مصنفاته من العبارات قطرة من سيل كان جيريه لسانه عىل شفتيه عند املذاكرة،
وغرفة من بحر كان يفيض من فمه يف جملس املناظرة .
()6

وكان يقعد بني يديه كل يوم نحو من ثالثامئة رجل من األئمة ومن الطلبة ،وكان من
بني هؤالء ،بل أشدهم مالزمة (أبو حامد الغزايل) وقد بدت حينذاك ينابيع عبقريته تتفجر عن
ذكاء شديد ،وفطرة عجيبة ،وإدراك مفرط ،وحافظة قوية ،وغوص عىل املعاين الدقيقة ،مما
جعل إمام احلرمني يقول عنه( :الغزايل بحر مغدق)

()7

( )1السبكي ،الطبقات الكربى ،ج،4ص.102
( )2املرجع السابق ،ج،4ص.102
()3

تقع بني طربستان وخرسان ،يقول عنها ياقوت( :ليس باملرشق بعد أن جتاوز العراق مدينة أمجع وال

أظهر حسنا من جرجان عىل مقدارها) ،انظر :ياقوت  ،معجم البلدان ،ج، 4ص.49
( )4هو إسامعيل بن مسعدة اإلسامعييل اجلرجاين ،ولد سنة407هـ ،وتويف سنة 477ه ،انظر :السبكي،
الطبقات الكربى ،ج ،4ص. 294
( )5كانت من أشهر مدن خرسان وأمجلها وأكثرها علامء حتى لقبت بعروس خرسان ،انظر  ،احلمريي،
الروض املعطار ،ص. 588
( )6السبكي ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص. 103
( )7املرجع السابق ،ج ، 5ص. 103
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وقد جد واجتهد حتى برع يف املذهب واخلالف واجلدل واألصلني واملنطق ،ورشع
يصنف فيها ،ويقال( :إن اجلويني ملا رأى كتابه املسمى ب(املنخول) ،قال له( :دفنتني ،وأنا
حي ،هال صربت حتى أموت)

()1

وقد بقي الغزايل مالزما لشيخه إىل أن تويف سنة 478هـ ،وبذلك انتهى ما يمكن تسميته
بمرحلة الدراسة ،ولو أن حياة الغزايل كانت كلها تعلام وتعليام.

مرحلة املناظرة والتدريس:
و تبدأ من سنة  478هـ حني ارحتل الغزايل إىل املعسكر ــ وقد كان ميدانا فسيحا جيوار
نيسابور أقام فيه (نظام امللك) ـ وقد كان جملسه جممع أهل العلم ومالذهم ،وهناك ،وبحرضته
ناظر الغزايل األئمة والعلامء ،فظهر كالمه عليهم ،فاعرتفوا بفضله ،وأقروا بنبوغه ،وكأن (نظام
امللك) قد وجد فيه الشخصية التي يمكنها أن تسد الفراغ الذي تشكو منه مدرسته يف بغداد،
فأمره بالتوجه إليها ،وفوضه شؤوهنا ،فبارش إلقاء الدرس هبا يف مجادى األوىل سنة 484هـ .
()2

قال (عبد الغافر الفاريس) –معارص الغزايل ـ (:وهناك أعجب الكل تدريسه
()3

ومناظرته ،وصار بعد إمامة خرسان إمام العراق) .
()4

وقد علت حشمته ودرجته يف بغداد حتى كانت تغلب حشمة األكابر واألمراء ودار

( )1ابن اجلوزي ،املنتظم ج ،9ص.103
( )2السبكي ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص. 107
( )3تعترب ترمجة عبد الغافر الفاريس التي أودعها كتابه (السياق يف تاريخ نيسابور) أول ترمجة للغزايل ،وهذا
الكتاب ضائع ،املتبقي منه نقله ابن عساكر يف (تاريخ دمشق) وعنه نقل السبكي وكل املرتمجني (انظر :د.عبد
األمري األعم ،الفيلسوف الغزايل إعادة تقويم ملنحى تطوره الروحي ،ط ،2بريوت :األندلس ،1981،
ص .)12ومتتاز ترمجته ببيان موقف املعارصين للغزايل منه ،سواء املادحني أو الطاعنني.
( )4السبكي ،الطبقات الكربى ،ج، 4ص.107
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اخلالفة ،وظل مقيام عىل التدريس ونرش العلم والفتيا والتصنيف أربع سنوات (ترضب به
األمثال ،وتشد إليه الرحال)

()1

وكان حيرض جملسه اجللة من العلامء كابن عقيل وأيب اخلطاب وينقلون كالمه يف
()3

()2

مصنفاهتم .
()4

واهتم يف هذه املرحلة –زيادة عىل التدريس ـ بدراسة الفلسفة ،فحصلها يف أقل من
سنتني – مع انشغاله بتدريس ما ينوف عن ثالثامئة من طلبة العلم – وكتب فيها ،ثم رد عليها،
()5

وكتب يف ذلك وغريه كتبا مجة.

مرحلة العزلة:
وهي أدق مراحل حياته وأغناها وأمهها ،ولوالها ما كان أليب حامد ذلك الدور الكبري
الذي قام به يف اإلصالح ،وقد بلغت مدهتا إحدى عرشة سنة ابتداء من ذي القعدة سنة 499هـ،
كام نص عىل ذلك يف (املنقذ من الضالل)

()6

أما سببها فقد ذكرها الغزايل يف كتابه القيم (املنقذ من الضالل) ،وهو من أهم الوثائق
املبينة حلياته الفكرية والروحية ،ولذلك سنتخذه املصدر الوحيد ملعرفة سبب هذه العزلة:

( )1املرجع السابق ،ج، 4ص.107
( )2هو أبو الوفا عيل بن عقيل بن حممد [ 431ـ 513هـ] .كان شيخ احلنابلة يف بغداد وكان واعظا عظيام
التدين جيتمع بجميع العلامء من كل مذهب ،انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج، 11ص. 677
( )3هو حمفوظ بن أمحد الكلواذي ،أحد أئمة احلنابلة يف األصول والفروع  ،تويف سنة 510ه ،انظر :الذهبي،
تذكرة احلفاظ ،ج، 4ص.69
( )4ابن اجلوزي املنتظم ،ج ،9ص. 69
( )5الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص.93
( )6املرجع السابق ،ص.140
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لقد مر الغزايل نتيجة لعقله الوقاد من جهة ،وللبيئة والعرص الذي عاش فيه من جهة
أخرى إىل مرحلة شك استغرقت فرتة ذات بال من حياته.
قال الغزايل –بعد أن ذكر اختالف الفرق وامللل ـ ( :ومل أزل يف عنفوان شبايب منذ راهقت
البلوغ قبل بلوغ العرشين إىل اآلن ،وقد أناف السن عىل اخلمسني أقتحم جلة البحر العميق،
وأخوض غمرته خوض اجلسور ال خوض اجلبان احلذور)

()1

وكان لذلك يتفحص عقيدة كل فرقة ،ويستكشف أرسار كل طائفة حتى انحلت عنه
رابطة التقليد ،وانكرست عليه العقائد املوروثة ،وهنا بدأت مرحلة شك زجت به إىل
السفسطة بحكم اجلال ال حيكم اللسان واملقال ،ولكن اهلل خلصه منها بنور اإليامن الذي قذفه
()2

يف قلبه لتبدأ مرحلة الشك الثانية.
قال الغزايل( :وملا شفاين اهلل تعاىل من هذا املرض بفضله وسعة جوده انحرصت أصناف
الطالبني عندي يف أربع فرق :املتكلمون والباطنية والفالسفة والصوفية)

()3

وقد بدأ يعلم الكالم فحصله ،وصنف فيه ،ولكنه وجده ـ كام يذكر ـ علام وافيا
بمقصودهم غري واف بمقصوده ،فانتقل إىل الفلسفة فبحث فيها ،ورسعان ما بان له عوارها،
وظهر له أن العقل ليس مستقال باإلحاطة بجميع املطالب ،وال كاشفا للغطاء عن مجيع
املعضالت ،فرد عليهم  ،وانتقل إىل مذهب الباطنية فوجدهم ال حاصل عندهم ،وال طائل
()4

( )1الغزايل ،املنقذ من الضالل  ،ص.81
( )2مأخوذ من اللفظ اليوناين [سفرما] ،ويعني التميز باملهارة واحلذق ،ثم أخذت بعد ذلك تدل عىل القول
املموه والقياس اخلادع الذي يلتمس منه التلبيس عىل الناس والتغرير هبم ،انظر ،مراد وهبة ،املعجم الفلسفي،
ص.11
( )3الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص. 81
( )4املرجع السابق ،ص. 87
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لكالمهم ،فرد عليهم  ،ثم أقبل هبمته عىل طريق (الصوفية) ،وقد بدأ بتحصيل علمهم من
()1

مطالعة كتبهم مثل (قوت القلوب) أليب طالب املكي  ،وكتب (احلارث املحاسبي) ،
()3

()2

واملتفرقات املأثورة عن (اجلنيد) و(الشبيل) و(البسطامي)  ،فظهر له أن أخص خصائصهم
()4

()5

()6

ما ال يمكن الوصول إليه بالتعلم ،بل بالذوق واحلال ،وتبدل الصفات  ،ثم قارن ما علمه بام
()7

هو فيه من جاه.
قال معربا عن حاله تلك الفرتة( :وكان قد ظهر عندي أنه المطمع يف سعادة اآلخرة إال
بالتقوى ،وكف النفس عن اهلوى ،وأن رأس ذلك كله قطع عالقة القلب عن الدنيا بالتجايف
عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود واإلقبال بكنه اهلمة عىل اهلل تعاىل ،وأن ذلك ال يتم إال
باإلعراض عن اجلاه واملال ،واهلرب من الشواغل واللواحق)

()8

( )1املرجع السابق ،ص. 92
( )2هو حممد بن عطية احلارثي العجمي (ت386ه) ،رجع الغزايل إىل كتابه (قوت القلوب) كثريا يف (اإلحياء)
انظر :ابن العامد ،شذرات الذهب ،ج ،3ص.210
( )3هو احلارث بن أسد املحايس (ت243ه)  ،رجع الغزايل إىل كتبه ،وخاصة (الرعاية حلقوق اهلل) كثريا يف
(اإلحياء) ،انظر :أبو نعيم ،حلية األولياء ،ط ،1القاهرة  :مطبعة السعادة ،ج ،10ص.74
( )4هو أبو القاسم اجلنيد بن حممد (ت298هـ) أصله من هناوند ،لقبه املتأخرون [سيد الطائفة] ،و[شيخ
املشايخ] ،و [طاووس الفقراء] ،انظر :أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج ،10ص. 255
( )5هو أبو بكر الشبيل (ت334هـ) صحب اجلنيد ،وكان شيخ وقته علام وحاال وظرفا ،وكان شديد التعظيم
للرشيعة ،انظر :أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج، 10ص.366
( )6هو طيفور بن عيسى (ت261هـ) من كبار الصوفية أصحاب األحوال ،انظر أبو نعيم ،حلية األولياء،
ج 10ص.33
( )7الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص. 123
( )8املرجع السابق ،ص.124
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ولكنه الحظ أحواله فوجدها منغمسة يف العالئق ،وقد أحدقت به من كل اجلوانب،
والحظ أعامله ،فإذا هو مقبل عىل علوم غري مهمة وال نافعة يف طريق اآلخرة ،وبحث يف نيته
فوجدها غري خالصة لوجه اهلل تعاىل ،بل باعثها وحمركها طلب اجلاه وانتشار الصيت.
ويصور لنا حاله يف ذلك احلني بقوله(:فتيقنت أين عىل شفا جرف هار ،وأين أشفيت عىل
نار إن مل أشتغل بتاليف األحوال)

()1

وبقي يرتدد بني جتاذب شهوات الدنيا ودواعي اآلخرة قريبا من ستة أشهر ،وهو
حينذاك يقدم رجال ويؤخر أخرى إىل أن أقفل عىل لسانه ،وضعف عن التدريس.
لقد كان منادي اإليامن يناديه( :الرحيل الرحيل ،فلم يبق من العمر إال القليل ،وبني
يديك السفر الطويل ،ومجيع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وختييل ،فإن مل تستعد لآلخرة
اآلن فمتى تستعد؟ وإن مل تقطع هذه العالئق ،فمتى تقطع؟)

()2

وهنا ،وملا أحس بعجزه ،وسقط بالكلية اختياره التجأ إىل اهلل تعاىل ،فسهل عىل قلبه
العزلة.
هذا هو السبب الذي ذكره الغزايل ،وال نرى فيه أي غرابة جتعلنا ننكره أو نحيد عنه،
فاعتزال أهل العلم أو السلطان عن اجلاه وأسبابه طلبا لآلخرة يشء عادي ،ونامذجه يف التاريخ
كثرية.
وقد ذكر الزبيدي سببا يؤيد ما ذكره الغزايل فقال :رأيت يف بعض املجامع أن سبب
سباحته وزهده أنه كان يوما يعظ الناس ،فدخل عليه أخوه أمحد ،فأنشده:
أخــذت بــأعضـــــادهــم إذا ونــوا

وخلفك

اجلهد

إذ

أرسعوا

وأصــــبـحــت هتــدي وال هتـتــدي

وتسمع

وعظا

وال

تسمع

وأصبحت هتدي وال هتتدي
( )1الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص.124
( )2املرجع السابق ،ص.124
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وأصبحت هتدي وال هتتدي

تسن

فــيــا حــجــر الشـــــح حــتــى مــتــى

احلديد

وال

تقطع

قال :فكان ذلك سببا يف تركه عالئق الدنيا .
()1

ومع ذلك فقد اختلفت آراء الباحثني يف سبب عزلته ،فمنهم من أعاد ذلك إىل مرض
أصيب به ،وقد فرسه ديورانت عىل أنه اهنيار يف قواه العقلية  ،وفرسة عمر فروخ عىل أنه
()2

الكنط  ،ومنهم من أرجع ذلك إىل خطر الباطنية ،يقول صالح الدين عبد اللطيف( :ولعل
()3

الباطنية أحرجت موقفه فهددته ،ولوحت له باحلساب عىل مافرط يف حقهم يف الثورة عىل
اخلالفة العباسية ،وتفويض دعامئمها ،فضاق به املقام يف بغداد)

()4

وقد أشار الغزايل إىل أن معارصيه – أيضا – قد احتاروا يف سبب عزلته (وارتبكوا يف
االستنباطات ،وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان اإلستشعار من جهة الوالة ،وأما من
قرب من الوالة وكان يشاهد إحلاحهم يف التعلق يب والانكباب عيل ،وإعرايض عنهم ،وعن
االلتفات إىل قوهلم ،فيقولون( :هذا أمر ساموي ،وليس له سبب إال عني أصابت أهل اإلسالم
وزمرة العلم) .
()5

هذا عن سبب عزلته ،أما حاله فيها فيمكننا تقسيم عزلته بحسه إىل مرحلتني:

( )1الزبيدي ،إحتاف السادة املتقني رشح أرسار علوم الدين ،دط ،دت.8/1 ،
( )2وول ديورانت ،قصة احلضارة ،ترمجة زكي نجيب حممود ،القاهرة ،1950 ،مج.363/2 ،4
( )3هو مرض وراثي من أعراضه هبوط يف القوى اجلسامنية والعقلية ،ينتج اضطرابا نفسيا (انظر :د .عمر
فروخ ،رجوع الغزايل إىل اليقني [ضمن كتاب :مهرجان الغزايل ،إرشاف املجلس األعىل لرعاية الفنون
واآلداب والعلوم االجتامعية ،القاهرة ،مطابع كونستا توماس ورشكاه] ،ص..)307
( )4د.صالح الدين عبد اللطيف الناهي ،احلوائد من آراء حجة اإلسالم الغزايل .ط ،1بريوت :دار اجليل،
دار عامر 1407ه1987 ،م ،ص.45
( )5الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص. 126
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العزلة األوىل:
ودامت مايقرب السنتني ال شغل له فيها إال العزلة واخللوة والرياضة اشتغاال يتزكية
النفس وهتذيب األخالق  ،وكان يكثر اجللوس يف زاوية الشيخ (نرص املقديس) باجلامع
()1

األموي ،والتي صارت تعرف ب(الغزالية)  ،وكان يصعد أحيانا منارة املسجد األموي،
()2

ويعتكف فيها ،ثم رحل منها إىل (بيت املقدس) يدخل كل يوم الصخرة ويغلق باهبا عىل
نفسه .
()3

وقد ذكر عتبد الغافر الفاريس – حكاية عن الغزايل – حاله يف تلك اخللوات ،فقال:
(وحكى لنا يف ليال كيفية أحواله ،وابتداء ماظهر له من سلوك طريق التآله)  ،وكان من مجلة
()4

ذلك :أنه ابتدأ بصحبة (الفارمذي)  ،وامتثل ماكان يشري عليه من القيام بوظائف العبادات،
()5

واإلمعان يف النوافل ،واستدامة األذكار ،ثم ذكر أنه راجع العلوم وخاض يف الفنون وعاود
اجلد يف كتب العلوم الدقيقة ،واقتفى تأويلها حتى انفتحت له أبواهبا ،ثم ذكر أنه فتح عليه باب
من اخلوف بحيث شغله عن كل يشء ،ومحله عىل اإلعراض عام سواه حتى ارتاض كل الرياضة
()6

 .وقد ذكر الزبيدي للغزايل شيخا آخر يف الرتبية – زيادة عىل ما ذكره عبد الغافر – هو (يوسف

( )1املرجع السابق ،ص.126
( )2السبكي ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص. 104
( )3الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص.126
( )4السبكي الطبقات الكربى ،ج ،4ص. 108
( )5هو أبو عيل الفارمذي الطويس ،من أعيان تالمذة أيب القاسم القشريي ،تويف بطوس سنة 497ه ،انظر:
الزبيدي ،إحتاف السادة املتقني ،ج ،1ص.19
( )6السبكي ،الطبقات الكربى ،ج، 4ص.108
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النسلج)

()1

العزلة الثانية:
ودامت ما يقارب عرش سنوات ،وتتميز عن األوىل بأنه مل يكن معتكفا فيها اعتكافا كليا،
وإنام هو يدرس أحيانا ويعظ ،ويسبح يف األرض ،وخيالط الناس ،وييسعى يف مهامت أهله،
ولكنه مع ذلك ينقطع أحيانا للخلوة .
()2

وللمرتمجني له يف هذه املرحلة زيادات عىل ماذكره الغزايل ،منها سفره إىل اإلسكندرية،
وعزمه عىل ركوب البحر للقاء (يوسف بن تاشفني) ملا بلغه من عدله ،لكنه عدل عن ذلك
()3

حني بلغه موته  ،وهي زاوية منحولة لألدلة التالية:
()4

 1ـ أن الغزايل بعد أن ذكر رحيله إىل بيت املقدسن ذكر بعده خروجه إىل احلجاز لزيارة
مكة واملدينة.
 2ـ أن عبد الغافر الفاريس ،معارص الغزايل ،مل يذكرها يف ترمجته ،مع اهتاممه برحالته
وتفاصيلها.
 3ـ أن (يوسف بن تاشفني) تويف سنة  500هـ ،والرواية املذكورة تفرتض أن الغزايل
كان يف اإلسكندرية سنة 500هـ ،مع أن مجع الروايات تؤكد أنه كان يف تلك السنة يف خراسان.
يقول الغزايل – بعد ماذكر عزلته األوىل ـ ( :ثم حتركت يب داعية فريضة احلج،
واالستمداد من بركات (مكة) و(املدينة) ،وزيارة رسول اهلل  بعد الفراغ من زيارة (اخلليل)
( )1الزبيدي ،إحتاف السادة املتقني ،ج ،1ص. 19
( )2الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص. 126
( )3هو يوسف بن تاشفني املصايل املتويف [ 410ـ 500ه] أكرب سالطني املرابطني ،أسس مدينة مراكش ،أول
من تلقب بأمري املسلمني ،صاحب وقعة الزالقة املشهورة ،انظر:الزركيل األعالم ،ج ،8ص.222
( )4ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج، 12ص.142
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–صلوات اهلل عليه ـ فرست إىل احلجاز) .
()1

وبعدها سار عائدا إىل وطنه ،ويف طريقه مر عىل بغداد ،ونزل برباط (أيب سعيد) إزاء
(املدرسة النظامية) ،وقد لقيه فيها (أبوبكر بن العريب) الذي وصف حاله حينذاك بقوله( :ورد
()2

علينا أنشمند (يعني الغزايل) فنزل برباط أيب سعيد بإزاء املدرسة النظامية معرضا عن الدنيا
مقبال عىل اهلل تعاىل ،فمشينا إليه ،وعرضنا أمنيتنا عليه ،وقلت له( :أنت ضالتنا التي كنا ننشد،
وإمامنا الذي به نسرتشد ،فلقينا لقاء املعرفة ،وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة) .
()3

وقد ذكر ابن العريب أنه سمع منه يف هذا اللقاء (إحياء علوم الدين) ،وهو يؤيد ماذكره
املرتمجون من أن الغزايل صنف كتابه هذا وهو يف اخللوة .
()4

ومما روي عنه يف هذه الفرتة ،وجزم به املرتمجون ،مانقله ابن العامد عن أيب بكر بن
العريب ،قال( :رأيت الغزايل يف الربية ،وبيده عكازة ،وعليه مرقعة ،وعىل عاتقه ركوة ،وقد كنت
رأيته ببغداد حيرض دروسه أربعامئة عاممة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم،
فدنوت منه ،فسلمت عليه ،وقلت له( :يا إمام ،أليس التدريس ببغداد خريا من هذا؟) ،فنظرإيل
شزرا وقال( :ملا بزغ بدر السعادةيف فلك اإلرادة ،وجنحت شمس الوصول يف مغارب
األصول:
وعــدت إىل مصـــــحــوب أول مــنــزل

تـركــت هـوى لـيـيل وســــعــدي بـمـنـزل

( )1الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص.126
( )2هو العالمة احلافظ أبو بكر حممد بن عبد اهلل األشبيل ،من كبار علامء املالكية ،تويف سنة 543ه ،انظر:
الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج ،4ص . 1294
()3

نقال عن :عامر طالبي ،آراء بن بكر العريب الكالمة ،اجلزائر :الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،ج،1

ص.53
( )4ابن العريب ،العواصم من القواصم ،اجلزائر :الرشكة الوطنية للنرش و التوزيع ،ص. 30
31

ونــادتــنــي األشـــــواق مــهــال فــهــذه

مــنــازل مــن هتــوى ،زويــدك فــانــزل

غــزلــت هلــم غــزال دقــيــقــا فــلــم أجــد

لـغـزيل نســـــاجــا ،فـكرســـت مـغـزيل

()1

وهي مع مجاهلا وشاعريتها اليمكن قبوهلا ،فابن العريب مل يلق الغزايل إال يف سنة 490هـ،
كام نص عىل ذلك يف (العواصم من القواصم) بقوله( :ولقد فاوضت فيها أبا حامد حني لقائي
له بمدينة السالم يف مجادى اآلخرة سنة تسعني وأربعامئة)( ،)2ونص لقائه له يدل عىل أنه كان
أول لقاء ،فكيف يكون قد رآه ببغداد قبل عزلته؟

مرحلة الدعوة واإلفادة:
بعد إحدى عرش سنة من العزلة قرر الغزايل أن خيرج منها ليتفرغ للعمل اإلصالحي،
وهو يف تربيره لرتك عزلته يكاد يصدر من نفس املنبع الذي دعاه قبل ذلك إليها ،وهو (اإليامن)
يقول عن ذلك( :فلام رأيت أصناف اخللق من ضعف إيامهنم إىل هذا احلد هبذه
األسباب ،ورأيت نفيس ملبة بكشف هذه الشبهة حتى كان فضح هؤالء أيرس عندي من رشبة
ماء لكثرة خويض يف علومهم وطرقهم ،انقدح يف نفيس أن ذلك متعني يف هذا الوقت حمتوم)

()3

وكام حصل له عند عزمه عىل العزلة من حريته بني تلبية دواعي إيامنه أو دواعي نفسه
حتى اعتقل لسانه عن التدريس ،حصل له –هنا – عند عزمه عىل العودة بني دواعي إصالح
اخللق ،وهو متعني حمتوم ،وبني بقائه عىل عزلته.
يقول – خماطبا نفسه ،معربا عن حاله يف تلك الفرتة ـ (:فام تغنيك اخللوة والعزلة ،وقد
عم الداء ،ومرض األدباء ،وأرشف اخللق عىل اهلالك)

(.)4

( )1ابن العامد احلنبيل ،شذرات الذهب يف اخبار من ذهب ،القاهرة :مكتبة القديس1350،ه ،ج ،4ص.13
( )2ابن العريب ،العواصم من القواصم ،ص.30
( )3الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص.138
( )4املرجع السابق ،ص.139
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ولكنه يعود ،فيقول لنفسه( :متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ،ومصادفة هذه
الظلمة ،والزمان زمان فرتة ،والدور دور الباطل؟ ولو اشتغلت بدعوة اخللق عن طرقهم إىل
احلق لعاداك أهل الزمان بأمجعهم ،وأنى تقاومهم؟ فكيف تعايشهم؟)

()1

ولكن خاطر اإليامن جييبه ،فيقول(:ال ينبغي أن يكون باعثك عىل مالزمة العزلة الكسل
ِ
ب
واإلسرتاحة وطلب عز الننفس وصوهنا عن أذى اخللق ،واهلل تعاىل يقول ﴿ :أمل (َ )1أ َحس َ
رتكوا َأن َيقولوا آ َمنَّا َوهم َال يفتَن َ
ون﴾ (العنكبوت)2 ،1 :
النَّاس َأن ي َ

()2

هذا هو املحرك األصيل للغزايل لرتك عزلته ،وقد ذكره عبد الغافر الفاريس يف ترمجته له
يف قوله( :ثم سألناه عن كيفية رغبته يف اخلروج من بيته ،والرجوع إىل ما دعي إليه من أمر
نيسابور) ،فقال – معتذرا عنه ـ ( :ما كنت أجوز يف ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبني
باإلفادة ،وقد حق عيل أن أبوح باحلق ،وأنطق به ،وأدعو إليه)

()3

وأضيف إىل هذا أسباب أخرى كانت مساعدة عىل رجوعه للتدريس ذكرها الغزايل
منها:
 1ـ ورود أمر إلزامي له من السلطان بالتدريس يف املدرسة النظامية بنيسابور.
 2ـ مشاورته مجاعة من (أرباب القلوب) ،فاتفقوا عىل اإلشارة برتك العزلة واخلروج
من الزاوية.
 3ـ رؤى كثرية متواترة من الصاحلني تشهد بأن هذه احلركة مبدأ خري ورشد قدرها اهلل
سبحانه عىل رأس املائة اخلامسة(.)4
( )1املرجع السابق ،ص.139
( )2املرجع السابق ،ص.139
( )3السبكي ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص.109
( )4الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص. 140
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وأهم أعامل الغزايل يف هذه الفرتة:
 1ـ تدريسه يف املدرسة النظامية ،ومل جتدد لنا املصادر مدهتا ،ولكن ذلك ربام يكون قد
امتد من سنة 499هـ إىل سنة 500هـ ،وبذلك تكون فرتة تدريسه قصرية قد ال تتجاوز بضعة
أشهر .
()1

وقد قارن الغزايل بني تدريسه من قبل يف نظامية بغداد ،وبني تدريسه يف نظامية نيسابور
قائال( :وأنا أعلم إين إن رجعت إىل نرش العلم فام رجعت ،ألن الرجوع عود إىل ما كان ،وكنت
يف الزمان أنرش العلم الذي يكسب اجلاه ،وأدعو إليه بقويل وعملني وكان ذلك قصدي ونيتي،
وأما اآلن فأدعو إىل العلم الذي به يرتك اجلاه ،ويعرف به سقوط رتبة اجلاه) ويضيف( :هذا
()2

هو اآلن نيتي وقصدي وأمنيتي يعلم اهلل ذلك مني)
 2ـ تأسيسه مدرسة للعلم وخانقاه للصوفية ،بعد ما الحظ أن السياسة كانت تلقي
بأوزارها عىل التعليم ،فبتغري احلاكم يتغري األستاذ ،ويتغري الربنامج ،وتتغري املذاهب نفسها،
فهذه مرص كانت سنية إبان احلكم العبايس ،ولكنها يف زمانه فاطمية تدين باملذهب اإلسامعييل،
وتنرشه يف مجيع أروقة مدارسها بدءا من األزهر الرشيف ،فأراد أن يؤسس مدرسة ال يكون
للحكام عليها سلطة ،فأسس مدرسته ،وأسس بجوارها اخلانقاه ليجمع بني العلم والرتبية.
وقد ذكر ابن كثري أنه اختذ يف بلده طوس دارا حسنة ،وغرس فيها بستانا أنيقا  ،وقد
()3

كان لطلبته نعم القدوة ،فهو (موزع أوقاته عىل وظائف احلارضين من ختم للقرآن وجمالسة
أهل القلوب والقعود للتدريس ،بحيث ال ختلو حلظة من حلظاته وحلظات من معه من الفائدة)

( )1ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،12ص.663
( )2الغزايل ،املنقذ من الضالل ،ص. 140
( )3ابن كثري ،البداية و النهاية ،ج ،12ص.663
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()1

.
وكانت خامتة أمره –كام يذكر عبد الغافر الفاريس ـ ( :إقباله عىل حديث املصطفى ،

جمالسة أهله ،ومطالعة الصحيحني ،وذلك ال يعني أنه مل يسمع األحاديث قبل ذلك ،وإنام
اشتغل هبا يف آخر عمره وتفرغ هلا) ،ويضيف عبد الغافر( :ولو عاش لسبق الكل يف ذلك الفن
بيسري من األيام يستفرغه يف حتصيله)

()2

وفاته:
يف يوم االثنني الرابع عرش من مجادى االخرة سنة 505هـ مىض إىل رمحة اهلل تعاىل ،وقد
نقل السبكي قصة وفاته قائال( :قال أمحد أخو اإلمام الغزايل :ملا كان يوم االثنني وقت الصبح
توضأ أخي أبو حامد ،وصىل وقال :عيل بالكفن) ،فأخذه وقبله ووضعه عىل عينيه ،وقال
(سمعا وطاعة للدخول يف امللك) ،ثم مد رجليه واستقبل القبلة ،ومات قبل اإلسفار –قدس
اهلل روحه ـ .
()3

وروى ابن كثري أن سائال سأله ،وهو يف حال االحتضار ،فقال :أوصني ،فأجابه الغزايل:
عليك باإلخالص ،ومل يزل يكررها حتى مات –رمحه اهلل .
()4

وقد رثاه الشعراء ،ومن أفضل املراثي مرثية (أيب املظفر األبيوردي) التي يقول فيها:
بـكـى عـىل حـجــة اإلســــالم حـني ثـوى
ومنها:ــافــــــــة
وإلضـــــــــ

مـــن كـــل عـــظـــيـــم الـــقـــدر أرشفـــه

شـــــــــــطــــــــر

( )1ابن خلكان  ،وفيات األعيان ،ج ،4ص. 219
( )2املرجع السابق ،ج ،4ص.219
( )3السبكي ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص.105
( )4ابن كثري ،البداية و النهاية ،ج،12ص.663
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من ال نظري له يف اخللق خيلفه

مىض وأعظم مفقود فجعت به وإلضـافة
ـ

وأسكنهـر فسيح جنانه.
حامد الغزايل،
رحم اهلل أبا
ـطـــــــــــــــــــــــــــ
شــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1السبكي ،الطبقات الكربى ،ج ،4ص.105
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()1

الفصل الثان
مفهوم اإلصالح االجتماعي وضوابطه عند الغزال
نتناول يف هذا الفصل مقدمتني أساسيتني للتعرف عىل تصور أيب حامد الغزايل ملاهية
اإلصالح االجتامعي والضوابط التي حتكمه من الناحية الرشعية ،وذلك من خالل مبحثني:
 .1مفهوم اإلصالح االجتامعي.
 .2ضوابط اإلصالح االجتامعي.

أوال ـ مفهوم اإلصالح االجتماعي
يعني اإلصالح االجتامعي ـ يف مفهومه البسيط ،وبحسب ما تدل عليه اللغة( )1ـ مناقضة
الفساد االجتامعي ،وإقامة جمتمع بديل عنه يبنى عىل أسس فكرية وعقدية سليمة ،تنشأ عنها
سلوكيات صحيحة ،تشمل مجيع املظاهر االجتامعية(.)2
وخيتلف هذا املفهوم بني املصلحني نتيجة لالختالف يف حتديد العنارص األساسية
املكونة لإلصالح االجتامعي ،واالختالف يف عالقة اإلصالح االجتامعي باألمر باملعروف
والنهي عن املنكر واحلسبة ،ألنه عىل أساس ذلك تكون املواقف التفصيلية من القضايا املرتبطة
هبذا اجلانب.

()1

لغة :الصالح ،ضد الفساد ،وأصلح اليشء بعد فساده أقامه،وأصلح الدابة أحسن إليها

فصلحت،والصلح :السلم وتصالح القوم بينهم (ابن منظور ،لسان العرب،بريوت  :دار صادر،1995 ،
 ،516/2رقم )1758 :
( )2انظر عىل سبيل املثال :د .عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة .البليدة :قرص الكتاب ،1990 .ص.138
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وسنتاول كل هذه األمور من وجهة نظر الغزايل يف املطالب التالية:

 1ـ أركان العملية اإلصالحية:
من خالل استقراء ما ذكره الغزايل عند حديثه عن اإلصالح االجتامعي يمكن أن نجد
املكونات األساسية التالية:

أ ـ اجلهد اإلصالحي:
هو الركن األسايس يف كل عمل إصالحي ،ويرى الغزايل شموليته للنواحي التالية:
التعريف باألحكام الرشعية:
وهو تبيني تفاصيل األحكام الرشعية ،وكيفية التعامل معها ،واالستدالل هلا ،واحلكم
واملقاصد املناطة هبا،و لذلك ،فإن العلامء باختالف مراتبهم من مفتني ووعاظ ومعلمني هم
أول من يتعلق هبم هذا النوع من اجلهد اإلصالحي.
لكن الغزايل مع ذلك يرى تعلقه بالعامة من الناس بحسب معارفهم املمكنة ،يقول يف
ذلك( :كل عامي عرف رشوط الصالة فعليه أن يعرف غريه ،وإال فهو رشيك يف اإلثم،
ومعلوم أن اإلنسان ال يولد عاملا بالرشع ،وإنام جيب التبليغ عىل أهل العلم)( ،)1ثم يعطي قاعدة
لذلك هي( :أن كل من تعلم مسألة واحدة ،فهو من أهل العلم هبا)

()2

ويربر الغزايل ما ذكر من اختصاص هذا التكليف بالعلامء بأن اإلثم عليهم أشد ،والتبعة
عليهم أعظم،وذلك لسببني:
 1ـ أن قدرة العلامء يف ذلك أظهر ،وهو بصناعتهم أليق ،فإن من رشوط التعريف العلم
بتفاصيل املعرف ،ويف ذلك دقائق ال يقدر عليها إال العلامء،وهلذا فـ (العامي ينبغي له أن ال

( )1إحياء علوم الدين.342/2 :
( )2املرجع السابق .
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حيتسب إال يف اجلليات املعلومة كرشب اخلمر والزنا وترك الصالة ،وأما ما يعلم كونه معصية
باإلضافة إىل ما يطيف به من األفعال ،ويفتقر إىل اجتهاد ،فالعامي إذا خاض فيه كان ما يفسده
أكثر مما يصلحه)

()1

وألجل هذا يدعو الغزايل إىل نرش العلوم املعلومة من الدين بالرضورة بني العامة،
وتكوينهم فيها حتى تشتهر وتنترش ،باعتبارها العذر ألحد بجهلها.
 2ـ أن شأن الفقيه والعامل وحرفتهام تبليغ ما بلغهام عن رسول اهلل ،باعتبارهم ورثة
األنبياء ،ويعرب الغزايل عن هذه الوظيفة بكوهنا حرفة ،وشأن املحرتف أن يبحث عن مظان
اشتغاله بحرفته ،يقول ـ معربا عن دور الفقيه نحو هذه احلرفة ـ( :وليس لإلنسان أن يقعد يف
بيته ،وال خيرج إىل املسجد ألنه يرى الناس ال حيسنون الصالة ،بل إذا علم ذلك وجب عليه
اخلروج للتعليم والنهي ،وكذا كل ما تيقن أن يف السوق منكرا جيري عىل الدوام أو يف وقت
بعينه ،وهو قادر عىل تغيريه ،فال جيوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود يف البيت ،بل يلزمه
اخلروج ،فإن كان ال يقدر عىل تغيري اجلميع ويقدر عىل البعض لزمه اخلروج ،وأما العامة
واملحرتفون فلو تركوا حرفهم واشتغلوا باحلسبة لبطلت املعايش)

()2

وهلذا ،فإن الغزايل يعترب املدارس أهم املؤسسات اإلصالحية لكوهنا مراكز التعريف
بالدين وأحكامه وتربية املصلحني عليه ،فمن اإلصالح التعليمي ينطلق اإلصالح االجتامعي
يف رأي الغزايل.
استعامل وسائل التأثري:
كالوعظ والرتغيب والرتهيب والقصص ونحوها ،والغزايل يعترب كل ذلك من اجلهد

( )1املرجع السابق.320/2 :
( )2املرجع السابق342/2 :
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اإلصالحي ،ولكنه يشتد عىل القصاصني الذين اختذوا القص يف النوادي واملساجد حرفة،
ويعتربه بدعة.
ويستدل لذلك بام ورد من هني السلف عن اجللوس إىل القصاصني ،وينقل يف ذلك عن
(األعمش) أنه دخل جامع البرصة ،فرأى قاصا يقول :حدثنا األعمش ،فتوسط احللقة وجعل
()1

ينتف شعر إبطه ،فقال القاص:يا شيخ ،أال تستح؟فقال :مل؟ أنا يف سنة ،وأنت يف كذب ،أنا
األعمش وما حدثتك .
()2

ويعلل النهي عن ذلك بأن من القصص ما ينفع سامعه ،ومنها ما يرض وإن كان صدقا،
ومن فتح هذا الباب عىل نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار ،ولذلك ال يرى
بأسا إن كان القاص صادقا صحيح الرواية مبتعدا عن احلكايات التي تومئ إىل هفوات أو
مساهالت يقرص فهم العوام عن إدراكها ،فإن العامي يتمسك بذلك يف مساهالته وهفواته،
ويمهد لنفسه عذرا فيه ،وحيتج بأنه حكي فيه كذا وكذا.
ويذكر الغزايل بأن من الناس من يستجيز وضع احلكايات املرغبة يف الطاعات ،ويزعم
أن قصده منها دعوة اخللق إىل احلق ،وذلك من نزغات الشيطان ،فإن يف الصدق مندوحة عن
الكذب ،وفيام ذكر اهلل تعاىل ورسوله  غنية عن االخرتاع يف الوعظ .
()3

وكذلك األمر بالنسبة للوعاظ ،فالغزايل ينفي عن معظم وعاظ زمانه وصف اإلصالح،

( )1هو أبو حممد سليامن بن مهران األسدي  ،من علامء التابعني ،حافظ ثقة ،تويف سنة 148ه انظر :الذهبي،
تذكرة احلفاظ ،بريوت :دار الكتب العلمية .154/1
( )2إحياء علوم الدين34/1 :
( )3املرجع السابق 35/1
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باعتبارهم عدلوا عن األسلوب األمثل يف الوعظ ،فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق
()1

()2

كلامت خارجة عن قانون الرشع والعقل طلبا لإلغراب ،أو شغفوا بتسجيع األلفاظ وتلفيقها،
مع أن مهة الواعظ ينبغي أن تكون مرصوفة إىل (أن يدعو الناس من الدنيا إىل اآلخرة ،ومن
املعصية إىل الطاعة ،ومن احلرص إىل الزهد ،ومن البخل إىل السخاء ،ومن الغرور إىل التقوى)

()3

فالتأثري عند الغزايل يرتبط بمدى علمية وسيلة ذلك ،فاحلق وحده مهام كان ظاهره قاسيا
أو جافا أو غري حمبب إىل النفس هو الوسيلة الوحيدة للتأثري ،وهو يرينا مدى اخلطأ الذي وقعت
فيه كتب املواعظ والرقائق من اعتامد األحاديث املوضوعة والقصص الطويلة الغريبة،
والكلامت املنمقة املسجوعة ،ومل تسلم من ذلك بعض كتب الغزايل املنسوبة إليه أو املشكوك يف
نسبتها كالدرة الفاخرة ،ومنهاج العابدين وغريها ،وهي من دالئل دسها عليه.
ولكن الغزايل مع ذلك يذكر أحيانا بعض القصص املستغربة التي أنكرها عليه بعض
العلامء كابن اجلوزي وابن القيم والفيض الكاشاين وغريهم ،وهي قليلة جدا مقارنة بام كانت
تعج به كتب الرقائق ،ولعل ما دعا الغزايل إىل ذكرها هو حماولته اجتذاب العامة والبسطاء إىل
كتبه ،وهو معنى مقصود يف كل كتبه ،فلذلك نراه يكثر من األمثلة والتكرار واإلطناب ،بل
ويؤلف رسائل وكتبا يمكن اعتبارها بحسب مستواها مؤلفات شعبية.

( )1عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى ،وهي من زالت املحققني انظر :اجلرجاين ،التعريفات،
حتقيق حممد بن عبد احلكيم القايض ،ط ،1القاهرة :دار الكتاب املرصي ،بريوت:دار الكتاب اللبناين1411 ،ه
ـ 1991م  ،ص ،139رقم .952
( )2يريد هبا الغزايل معنى الشطح زيادة عىل رصف األلفاظ الرشعية عن معانيها املفهومة بغري دليل ولغري
حاجة ،انظر :إحياء علوم الدين.37/1 :
( )3رسالة أهيا الولد (ضمن القصور العوايل) ،القاهرة :مكتبة اجلندي ،ص.140
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وهو ألجل ذلك قد يروي أحيانا ،وخاصة يف غمرة حتقيقاته قصصا تدعو إىل اإلنكار
عليه ،ولكنه ال يلبث أن يعقب عليها بام يبني موضع االستشهاد منها ،وحيذر من عواقب الفهم
السيئ هلا ،فقد حكى ـ مثالـ أن من الصاحلني من وضع األسد يده عىل كتفه ومل يتحرك ،ثم
عقب عىل ذلك بقوله( :فقد حكي عن مجاعة أهنم ركبوا األسد وسخروه ،فالينبغي أن يغرك
ذلك املقام؛ فإنه وإن كان صحيحا يف نفسه فال يصلح لالقتداء بطريق التعلم من الغري ،بل ذلك
مقام رفيع يف الكرامات ،وليس ذلك رشطا يف التوكل)

()1

ومما يلفت النظر هنا أن الغزايل جتنب كثريا ذكر قصص الكرامات وغريها مما اهتم به
املتأخرون ،وأفردوا له التصانيف ،وذلك باعتبار الكرامات قضايا فردية ليس هلا حكم العموم،
وموضع الشاهد منها ال يعدو كوهنا دالئل عىل عناية اهلل بعباده ،وتدبريه ألمر خلقه ،ولذلك
اقترص الغزايل عىل ذكرها يف كتاب التوكل من اإلحياء القتضاء املقام لذلك.
ومع ذلك كله فإن القصص ال تعرب بالرضورة عن رأي أوفكرة ،فيتوجه النقد إىل الفكر
من خالهلا ،كام فعل د.زكي مبارك يف نقده للغزايل من خالل قصصه ،ألن يف كل قصة موضع
استشهاد أواستئناس ،وقد يكون فيها ما يرفض ،ومن هذا الباب روى ابن عباس وغريه من
الصحابة الكثري من اإلرسائيليات مع احتوائها أحيانا عىل مواضع استهجان ودالئل حتريف.
استعامل الشدة:
ويراه الغزايل جهدا إصالحيا معتربا إذا ما روعيت املراتب السابقة ،يقول عن طريقة
معاجلته ألهل الشغب واملجادلني بعد تعريفهم احلق وداللتهم عليه(:فإن مل يقنعه لبالدته
وإرصاره عىل تعصبه وجلاجه وعناده عاجلته باحلديد ،فإن اهلل تعاىل جعل احلديد وامليزان قريني

( )1إحياء علوم الدين 279/4 :ـ .280
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الكتاب)

()1

و يستدل لذلك بفعل السلف ،فقد سأل رجل عمر عن آيتني متشاهبتني يف القرآن
الكريم ،فعاله بالدرة ،قال الغزايل( :وكذلك فعل السلف كلهم)

()2

ومع قول الغزايل بجواز استعامل الشدة لكل املكلفني إال أنه يرى أن السالطني أوىل
بذلك ،يقول عند بيانه لعالقة العلامء بالسالطني( :العلامء أطباء ،والسالطني قوام دار املرىض،
فكل مريض مل يقبل العالج بمداواة العامل يسلم إىل السلطان ليترصف فيه كام يسلم الطبيب
املريض الذي ال حيتمي أو الذي غلب عليه اجلنون إىل القيم ليقيده بالسالسل واألغالل،
ويكف رشه عن نفسه وعن سائر الناس) .
()3

وهذا النص يبني املقصد الذي يراه الغزايل من استعامل الشدة ،فهي عالج للداء،ال
عقاب ملريض؛ وهو يرجح بذلك كون احلدود الرشعية زواجر عن اإلثم وتطبيب لآلثم ،ال
انتقام منه أو تشديد عليه.
هذه هي النواحي الثالثة املكونة للجهد املثمر يف نظر الغزايل ،وهي بذلك جتمع كل
الوسائل اإلصالحية املمكنة ،من كل أصناف الناس بدءا بالعامة وانتهاء بالعلامء واحلكام.

ب ـ األسس الفكرية والعقدية املكونة للمجتمع البديل:
إن كل جمتمع البد أن يقوم عىل أسس فكرية وعقدية تنبثق منها سلوكياته ومواقفه
االجتامعية ،وبحسب تلك األسس يكون تصنيفه ،فاملجتمع اإلسالمي هو املجتمع القائم عىل
أساس العقيدة اإلسالمية املنطلقة من املصادر الرشعية ،واملتغلغلة يف مجيع الكيان اإلنساين

( )1القسطاس املستقيم ،حتقيق فيكتور شلحت ،ط ،2بريوت :دار املرشق ،ص.91 ،90
( )2املرجع السابق .
( )3إحياء علوم الدين.51/4 :
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واالجتامعي.
و قد أصاب هذه العقيدة يف نظر الغزايل الكثري من االنحرافات حتت تأثري االنحرافات
التي ترسبت لألمة نتيجة اختالطها باألمم األخرى ،وما نشأ يف الرد عليها من جدل أبعد
املجتمع عن الفهم احلقيقي هلا وملقاصدها ،فأصبحت علام يدرس أو جدال تعقد له املناظرات
وتؤلف فيه املصنفات بدل أن تكون روحا تقلب الفرد واملجتمع وتبعث فيهام احلياة ،ولذلك
يرى الغزايل رضورة جعل اإليامن أو العقيدة أو املعرفة منطلقا وغاية لكل عمل إصالحي ،وإال
كان جمرد هدر للجهد ال طائل من ورائه.
وقد اختار الغزايل التصوف بديال للطروحات العقدية القائمة يف عرصه ،وذلك بعد
جوال نه يف الطوائف وبحثه يف أرسار الفرق ومقاصدها ( ،)1ألن التصوف اهتم باجلانب
التحققي والذوقي من العقيدة ،وهو تصوف ـ كام سنرى ـ سني النزعة ،يعتمد يف طريق
التصوف أو ثامره عىل املصادر الرشعية من الكتاب والسنة ،وما كان عليه السلف الصالح
معتربا ذلك هو الركن الغائب الذي بسببه حل الفساد االجتامعي.
فتصور الغزايل لألسس الفكرية سلفي من حيث رجوعه الدائم إىل املصادر الرشعية،
وصويف من حيث اهتاممه باحلياة الروحية ،وعقيل من حيث حتكيمه الدائم للعقل واعتامده عليه
يف االستنباط والربهنة ونرصة الرشيعة ،وسنرى ذلك ببعض التفصيل يف الفصل الثالث من
هذا البحث.

ج ـ الظواهر السلوكية:
وهي منبثقة من األسس العقدية التي يبنى عليها املجتمع ،وختتلف نظرات املصلحني
يف توجيه تلك الظواهر أو االهتامم هبا ،وإن اتفقت يف األساس الفكري ،والغزايل بنزعته

( )1املنقذ من الضالل ،ص.81
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الصوفية يرى وجوب االهتامم باألخالق الباطنة باعتبارها ممدة للسلوكيات الظاهرة ،فاخللق
عنده (هيئة يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويرس من غري حاجة إىل فكر
وروية)

()1

فال يكفي تطهري ظاهر املجتمع دون الولوج إىل بواطن أفراده ونزع الصفات املهلكة
التي قد تسبب خراب املجتمعات ،كام وصف رسول اهلل  الشح ،وهو مرض واحد من
أمراض القلوب بأنه قد تسبب يف هالك أمم من الناس ،يقول الرسول(:اتقوا الظلم فإن
الظلم ظلامت يوم القيامة،واتقوا الشح ،فإن الشح أهلك من كان قبلكم ،محلهم عىل أن سفكوا
دمائهم واستحلوا حمارمهم)

()2

ومع اهتامم الغزايل بالباطن تطهريا أو حتقيقا دعا إىل إصالح الظاهر كثمرة طيبة للقلب
السليم أو طريقا للتحقق ،أما إن كان جمردا عن األخالق الباطنية فهو رياء أو غرور ،ولذلك
ينتقد الغزايل الكثري من الظواهر االجتامعية التي قد تبدو إجيابية ،باعتبار أصحاهبا ال ينطلقون
من نيات سليمة ،فمن أصناف املغرتين الذين يذكرهم الغزايل (املغرتين من أرباب األموال)،
فمنهم (من حيرص عىل بناء املساجد واملدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة،
ويكتبون أساميهم باآلجر عليها ليخلد ذكرهم،ويبقى بعد املوت أثرهم)  ،ومن املغرتين من
()3

(ينكر عىل الناس ويأمرهم باخلري وينسى نفسه ،وإذا أمرهم باخلري عنف وطلب الرياسة

( )1إحياء علوم الدين.53/3 :
( )2مسلم  ،اجلامع الصحيح ،القاهرة :دار الكتاب املرصي ،بريوت :دار الكتاب اللبناين(كتاب الرب والصلة
واآلداب) ،1996/4 ،رقم .4675
( )3إحياء علوم الدين.407/3 :
45

والعزة ،وإذا بارش منكرا رد عليه غاضبا)

()1

وهكذا يدخل الغزايل يف صميم الظواهر االجتامعية حملال نفسيات الناس مبينا منابع
سلوكياهتم ،فاإلصالح عنده هو البحث يف األعامق وتطهريها وزرع اخلصال الطيبة فيها.
انطالقا من هذا فإن اإلصالح االجتامعي يعني عند الغزايل[ :بذل مجيع اجلهود املمكنة
من كل أصناف الناس ،كل حسب طاقته وعلمه للقضاء عىل الفساد االجتامعي ظاهره وباطنه،
وإقامة جمتمع صالح قائم عىل عقيدة صحيحة وإيامن متني تنبثق عنه سلوكيات إيامنية طيبة
كتلك السلوكيات التي كان عليها الصاحلون الذين هم النموذج املثايل للمجتمع اإلسالمي]
وقد استعمل الغزايل مصطلح (اإلصالح) كثريا يف كتبه ( ،)2وإىل جانبه استعمل
مصطلحي (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) و(احلسبة)،وسنرى ـ فيام ييل ـ عالقتهام
باإلصالح االجتامعي.

 2ـ عالقة اإلصالح بـاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلسبة:
أ ـ تعريف األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
لغة:
املعروف :ضد النكر ،وهو كل ما تعرفه النفس من اخلري وتطمئن إليه ،وهو اسم جامع
لكل ما عرف من طاعة اهلل والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس.
ويعني كذلك النصفة وحسن الصحبة مع األهل وغريهم من الناس ،ويأت بمعنى
اجلود .وعرفه:طيبه وزينه.والتعريف التطيب من العرف ،وقوله تعاىلَ ﴿ :ويد ِخلهم اجلَنَّ َة

( )1املرجع السابق .42/3 :
( )2انظر :عىل سبيل املثال :إحياء علوم الدين.396/3 :
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ع ََّر َف َها َهلم﴾ (حممد )6:أي زينها .
()1

املنكر :النكر والنكراء :الدهاء والفطنة .ورجل نكر من قوم مناكري :داه فطن .واإلنكار:
اجلحود .واملناكرة :املحاربة .وناكره :قاتله ،ألن كل واحد من املتحاربني يناكر اآلخر :أي
يداهيه وخيادعه ،ويقال فالن يناكر فالنا وبينهام مناكرة :أي معاداة .وأنكر األصوات أقبح
األصوات .والنكرة:إنكارك اليشء وهو نقيض املعرفة .وأنكره:جهله .واملنكر من األمر
خالف املعروف ،وهوكل ما قبحه الرشع وحرمه وكرهه .والتنكر:التغري عن حال ترسك إىل
حال تكرهها منه .والنكري واإلنكار :تغيري املنكر.

()2

اصطالحا:
املعروف واملنكر عامان كام هو متبادر ،يتناول أوهلام كل ما هو صالح وخري ونفع من
أخالق وعادات وأعامل تعود فائدهتا عىل األفراد واملجموع معا ،ليس فيها جنف وال بغي وال
إفراط وال تفريط،ويتناول الثاين كل ما هو متعارف عىل أنه رش وضار من أخالق وعادات
وأعامل يعود رضرها عىل األفراد واملجموع معا ،ومها هبذا يتناوالن مجيع مظاهر احلياة ما يتعلق
منها بالدين ،وما يتعلق منها بالدنيا ،فهام من الكثرة كام يقول الغزايل( :بحيث ال مطمع يف
حرصها واستقصائها)

()3

ونشري إىل أن اجلزء الذي خصه الغزايل يف (اإلحياء) و(األربعني يف أصول الدين)

( )1ابن منظور ،لسان العرب  ،236/9رقم .5774
( )2املرجع السابق  ،232/5 :رقم .3288
( )3إحياء علوم الدين.335/2 :
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لدراسة النواحي الفقهية لإلصالح االجتامعي أطلق عليه هذا االصطالح  ،فالنواحي الفقهية
()1

عند الغزايل متتزج بغريها من النواحي النفسية أو الفلسفية أو االجتامعية ،ولذلك يمكن
استنتاج الكثري من النظرات اإلصالحية يف ثنايا تلك الدراسات.

ب ـ تعريف احلسبة:
لغة:
ٍ
احلسبة:مصدر احتسابك األجر عىل اهلل ،تقول :فعلته حسبة ،واحتسبت فيه احتسابا؛
واالحتساب:طلب األجر ،واالسم احلسبة ،وهو األجر ،وتأت مادة [حسب] بمعنى الكرم
واحلسب:الفعل الصالح ،واحلسب العد واإلحصاء،
والرشف الثابت يف اآلباء أو يف الفعل،
َ
وقدر كل يشء كقولك :األجر بحسب ماعملت ،وحسبك ذلك أي كفاك ذلك(.)2
اصطالحا:
هي نظام من أنظمة الدولة اإلسالمية غرضه ختصيص دعاة مهمتهم األمر باملعروف إذا
ظهر تركه ،والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله  ،وقد كان املحتسب عامال من عامل الدولة له والية
()3

تسمى والية املحتسب ،هلا من السلطات ما ليس للقايض نفسه.
فللمحتسب من السلطة فيام يتعلق باملنكرات الظاهرة ما ليس للقايض ،ألن احلسبة تقوم
عىل الرهبة ،فال جتافيها الغلظة واختاذ األعوان ،أما القضاء فموضوع إلنصاف الناس ،واستامع
البينات حتى يتبني املحق من املبطل ،فكان املالئم له األناة والوقار والبعد عن الغلظة واخلشونة

( )1انظر :إحياء علوم الدين 307/2 :ـ  ،357واألربعني يف أصول الدين ،اجلزائر :رشكة الشهاب  65ـ
.68
( )2ابن منظور ،لسان العرب  ،310/1رقم.341 :
( )3عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة ،ص.174
48

والرهبة  ،وقد امتدت واجبات املحتسب لتشمل مساعدة الفقراء وإنشاء املالجئ للضعفاء
()1

واملحتاجني ،باإلضافة إىل منع املنكر الظاهر كتعاطي املسكرات والتجسس والغيبة وترك
الصالة والفطر يف رمضان.
وللمحتسب اإلرشاف عىل أهل احلرف والتجار لرياقب التقصري واخليانة ،وكذلك
أصحاب احلرف كاألطباء واملعلمني ومنع أئمة املساجد من إطالة الصالة ،ويمنع وايل احلسبة
وضع املقاعد يف األسواق عىل نحو يرض باملارة .
()2

بل إن للمحتسب أحيانا التدخل يف الترصفات الشخصية البحتة واالستعانة بالقضاء
لتنفيذ األحكام الصاحلة لذلك ،ويرضب الغزايل مثاال عىل ذلك بمن ال يملك إال مائة دينار
وله عيال وال منفق عليهم سواه ،ومع ذلك يبالغ باإلنفاق يف الوالئم وغريها ،فإن للمحتسب
منعه ،وللقايض احلجر عليه .
()3

وهنا نرى مدى التكامل القائم بني السلطتني الرشعيتني :سلطة احلسبة ،وسلطة
القضاء ،وهو ما يمنح املصلح سندا ماديا ،زيادة عىل السند املعنوي املتمثل يف األجر األخروي
الذي حيتسبه عند اهلل ،واالحرتام الذي يلقاه يف املجتمع اإلسالمي لشخصه ولوظيفته.
والغزايل يمنح هذه السلطة لكل من توفرت فيه األهلية حتى ولو مل يكن معينا من طرف
الوالة  ،كام سنرى عند احلديث عن رشوط القائم باإلصالح.
()4

ج ـ العالقة بني املصطلحات الثالثة:

( )1املرجع السابق  :ص.120
( )2إحياء علوم الدين.339/2 :
( )3املرجع السابق .341/2 :
( )4املرجع السابق .315/2
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من خالل هذا العرض املخترص لكل من هذه املصطلحات الثالثة التي استعملها
الغزايل نرى تطابقها مجيعا من حيث اهلدف العام لكل منها( ،)1خاصة إذا علمنا أن الغزايل ال
يقرص والية املحتسب عىل إذن السلطة ،بل جيعلها حقا لكل مكلف( ،)2ولو أن الغزايل يستعمل
عادة (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) و(احلسبة) يف األمر باملعروفات الظاهرة والنهي عن
املنكرات الظاهرة ،أما مصطلح (اإلصالح) ،فال يستعمله إال يف اإلصالح اجلذري التدرجيي
العميق ،ولذلك اخرتنا هذا االصطالح.

اثنيا :ضوابط اإلصالح االجتماعي
إن أي إصالح اجتامعي يستدعي بالرضورة توفر أربعة أركان هي :القائم به،
وموضوعه ،واملخاطبون به ،ومراتبه املكونة حلقيقته.
وقد حتدث الغزايل عن هذه األركان األربعة حمددا ضوابطها الرشعية ،فأصالة اإلصالح
عنده تقتض ربط فروعه ومسائله باألحكام الفقهية املستندة لألدلة الرشعية التفصيلية،
ونالحظ مسبقا كثرة تفريعات الغزايل يف هذا امليدان ،فهو كام يقول أبو زهرة( :لو مل يشتهر
باحلكمة والتصوف وعلم الكالم الشتهر بالفقه ،فإن الفقه كان األمر الذي اجته إليه يف صدر

( )1إن جاز أن يكون هناك خالف بني املصطلحات الثالثة فهو ال يتعدى املعاين اللفظية هلا دون أن يكون
له أثر يف املصطلح عليه ،وذلك ألن لفظ (اإلصالح االجتامعي) يدل عىل الغاية من العمل اإلصالحي ،وهو
حصول الصالح يف املجتمع ،أما (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) فيتعرض إىل تفاصيل اإلصالح املراد
ت نفيذه يف املجتمع ،وأما مصطلح (احلسبة) فيتعرض إىل الغاية الشخصية للمحتسب من وراء عمله
اإلصالحي.
( )2إحياء علوم الدين.315/2 :
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حياته العلمية،ومل يرتكه حتى يف حياة التصوف التي عاشها من بعد) ( ،)1كام نالحظ أيضا ربطها
بالنواحي النفسية واالجتامعية ،وهذا ما خيرجها عن كوهنا جمرد فروع فقهية اتفق أو اختلف
فيها الفقهاء.

1ـ القائم باإلصالح:
يفرق الغزايل بني اإلصالح العميق اجلذري الذي حيتاج إىل علوم كثرية وخربة واسعة
وإيامن عظيم ويعرب عن القائم به بـ (الشيخ املريب)( ،)2ويشتد يف رشوطه ،ويرى أنه أندر وأعز
من الكربيت األمحر( ،)3وبني اإلصالح العام الذي يتناول األمر باملعروف الظاهر والنهي عن
املنكر الظاهر.
وهنا نالحظ الغزايل يقول بعموم اإلصالح( ،)4وشموله لكل املكلفني به ،وهو ينطلق
يف رأيه ذلك من النصوص الرشعية الدالة عىل التكليف به ،كقوله ( :من رأى منكم منكرا
فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن)( ،)5فإن لفظ
(من) كام يقرر األصوليون من ألفاظ العموم ( ،)6وذلك يقتض الوجوب بكل حال ،وال
( )1حممد أبو زهرة ،الغزايل الفقيه (ضمن  :مهرجان الغزايل) ،ص .527
( )2إحياء علوم الدين.64/3 :
( )3رسالة أهيا الولد (ضمن القصور العوايل) ص.192
( )4العموم يف أصول الفقه هو شمول احلكم لكل فرد من أفراد احلقيقة ،والعام هو اللفظ املوضوع ملعنى
كيل برشط شمول احلكم لكل فرد من أفراده ،انظر املستصفى من علم األصول ،ط ،2بريوت :دار الكتب
العلمية 32/2 ،ـ .34
( )5اجلامع الصحيح (كتاب اإليامن)  50/1رقم .70
( )6املستصفى من علم األصول ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية  ،61/2وانظر :ابن جزي ،تقريب
الوصول إىل علم األصول ،ط ،1اجلزائر :دار الرتاث اإلسالمي 1410ه  ،ص.75
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خيصص العام إال بدليل رشعي ،يقول الغزايل( :وعموم األمر باملعروف والنهي عن املنكر
تقتض الوجوب بكل حال ،ونحن إنام نستثني بطريق التخصيص ما إذا علم أنه ال فائدة فيه)

()1

ولكن تلك املخصصات قد جتد جماال رحبا لآلراء املعطلة لذلك الوجوب ،فلذلك ال
يدخل يف املخصصات عند الغزايل إال ما ظهر ظهورا جليا ،وكان دليله قويا ،وذلك ال يكون
إال يف أمرين:
اإلمجاع:
وهو لقوته من املخصصات لكل العموميات باتفاق  ،والغزايل ينقل اإلمجاع
()2

بالتخصيص لثالثة رشوط هي اإلسالم والعقل والبلوغ.
ولكنه مع ذلك جييز للصبي املميز ـ وإن مل يكن مكلفا ـ إنكار املنكر ولو باليد ،وإذا فعل
ذلك نال به ثوابا ،ومل يكن ألحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف ،وقد كان الغزايل يف هذا
احلكم خمريا بني جعل احلسبة قربة حمضة كالصالة واإلمامة ،فال يشرتط فيها البلوغ لصحة
الفعل ،أو جيعلها والية كالقضاء واحلكم ملا للمحتسب من والية رشعية ختول له تغيري املنكر،
فيشرتط هلا البلوغ ،وقد اختار جعلها قربة لتغليبه املقصد الرشعي بعمومية اإلصالح ،بل إنه
يستحبها حتى ولو كانت والية .
()3

القياس:
وذلك ألن اإلصالح حكم تعلييل مفهوم العلة؛ واحلكم ـ كام يعرب الفقهاء ـ يدور مع
علته وجودا وعدما ،ويعرب الغزايل عن علة اإلصالح بقوله( :إن األمر ليس يراد لعينه بل
( )1إحياء علوم الدين.320/2 :
( )2يعترب الغزايل اإلمجاع من أقوى األدلة الرشعية ،فيه يعرف ثبوت النص وبه حتدد داللته ،ولذلك ال جيوز
خالفه ،انظر :املستصفى ،ط.198/1 ،2
( )3إحياء علوم الدين.315/2 :
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للمأمور ،فإذا علم اليأس عنه ،فال فائدة فيه)

()1

انطالقا من هذا ،يناقش الغزايل بعض الرشوط التي انترشت بني الناس وكان هلا سهم
يف احلد من تعميم اإلصالح ،وتلك الرشوط هي:

أ ـ العدالة:
ويف تعريفها خالف بني الفقهاء ذكره الغزايل ،خالصته أن احلنفية ذهبوا إىل أن العدالة
عبارة عن إظهار اإلسالم فقط مع سالمته عن كل فسق ظاهر ،فكل مسلم جمهول عندهم عدل،
أما الشافعية ،ومنهم الغزايل ،فقد ربطوا العدالة بخربة باطنه ،ومعرفة سريته ورسيرته ،والتأكد
من سالمته من كل ما حيكم عليه بالفسق .
()2

ولرتجيح الغزايل قيمة كربى من حيث التأكد من سالمة املعرفني بالدين من حمدثني
وفقهاء وغريهم ،وعدم االنخداع بظاهر سلوكهم ،يقول الغزايل( :إن املفتي املجهول الذي
اليدرى أنه بلغ االجتهاد أم ال ،الجيوز للعامي قبول قوله ،وكذلك إذا مل يدر أنه عامل أم ال)

()3

وهذا يدل عىل اشرتاط الغزايل للعدالة يف اجلانب التعريفي من اإلصالح ،أما يف غريه
من اجلوانب فإنه يرى جواز اإلصالح بل وجوبه ،وينتقد توقف الكثري من الورعني أو ممن
يتذرع بالورع عن الدعوة إىل اإلصالح بحجة عدم صالح نفوسهم واستقامتها،مستدلني عىل
ذلك ـ كام يذكر الغزايل ـ بام ييل:
 .1بعض النصوص الرشعية الدالة عىل قبح ذلك ،كقوله تعاىلَ ﴿ :أتأمر َ
َّاس ِبا ِلرب
ون الن َ
َوتَنسو َن َأنف َسكم ﴾ (البقرة ،)43:وقوله تعاىل ﴿ :كربمقت ًا ِعندَ اهلل أن تَقولوا َما َال

( )1املرجع السابق .320/2 :
( )2املستصفى .157/1
( )3املرجع السابق .158/1 :
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تَف َعل َ
ون﴾ (الصف،)3:وبام روي عن رسول اهلل  أنه قال(:مررت ليلة أرسي يب
بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ،فقلت:ما هؤالء؟ قال :هؤالء خطباء أمتك
من أهل الدنيا ،كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم)

()1

 .2بقياس مفاده كام يذكر الغزايل( :أن هداية الغري فرع لالهتداء وكذلك تقويم الغري فرع
لالستقامة ،واإلصالح زكاة عن نصاب الصالح)

()2

 .3استبشاع الطبع السليم لذلك وكراهيته له.
والغزايل يرد عىل هذه االستدالالت معتربا أهنا جمرد تومهات ،ويرى أن للفاسق أن
حيتسب ،ويستدل لذلك بام ييل:
 .1أن اشرتاط العدالة حسم لباب االحتساب ،فال عصمة للصحابة فضال عمن دوهنم،
وال خيلو إنسان من ذنب إال من عصمه اهلل ،وقد تنبه السلف إىل خطورة اشرتاط ذلك
فقال سعيد بن جبري ( :إن مل يأمر باملعروف ،ومل ينه عن املنكر إال من ال يكون فيه
()3

يشء مل يأمر أحد بيشء) .
()4

 .2أن تلك النصوص التي استدلوا هبا تنكر عليهم من حيث تركهم للعمل باملعروف ال
من حيث أمرهم به ،ألن (أمرهم به يدل عىل قوة علمهم ،وعقاب العامل أشد ،ألنه ال

( )1أمحد ،املسند ،بريوت :دار الفكر .313/3
( )2اإلحياء .320/2

()3

هو أبو عبد اهلل من كبار علامء التابعني وصاحليهم له حكم ومواقف كثرية ،منها موقفه البطويل مع

احلجاج ،استشهد سنة 94ه ،انظر :ابن اجلوزي ،صفة الصفوة ،بريوت :دار اجليل .50/2
( )4إحياء علوم الدين.314/2 :
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عذر له مع قوة علمه .
()1

 .3أن القول برتتب إصالح الغري عىل صالح النفس حتكم ،وذلك ألن الرشع ،وهو
املرجع يف ذلك ،مل يرتب أحدمها عىل اآلخر كام رتب كثريا من التكاليف عىل بعضها.
 .4أن استنكار الطبع لذلك واستشناعه له غري معترب ،وذلك (ألن احلق قد يكون شنيعا،
والباطل قد يكون مستحسنا بالطبع ،واملتبع هو الدليل دون نفرة األوهام واخلياالت،
يقول الغزايل مستغربا( :من الغريب أن يصري الواجب حراما بسبب ارتكاب حرام
آخر) .
()2

 .5أنه ال يبعد عقال وال عادة ،كام مل يبعد رشعا أن يفعل اإلنسان منكرا ،ثم ينهى غريه
عنه حرصا عليه ،واحتسابا هلل يف ذلك؛ وينقل الغزايل هنا صورة عن حال هذا النوع
من الناس بقوله( :بل من أين يبعد أن يرشب ويمنع غلامنه وخدمه من الرشب؛
ويقول جيب عيل االنتهاء والنهي ،فمن أين يلزمني من العصيان بأحدمها أن أعص
اهلل تعاىل بالثاين؟ وإذا كان النهي واجبا عيل فمن أين يسقط وجوبه بإقدامي؟)

()3

ومع ترجيح الغزايل لعدم اشرتاط العدالة يف اإلصالح إال أنه يقر أن هلا تأثريا يف بعض
أنواعه ،ومن ثم يكون الشرتاطها وجه مقبول ،وذلك ألن النهي قد يكون باملوعظة أو بالقهر،
وبام أن الفسق يؤثر يف إسقاط فائدة كالمه وبالتايل عدم تأثري وعظه ،فليس عليه احلسبة يف ذلك
لعدم جدواها.
أما النهي بالقهر والتغيري باليد للقادر عليه فإن ذلك ال يسقط عليه وجوب احلسبة،

( )1املرجع السابق .320/2 :
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
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ويستدل الغزايل عىل ذلك بقياس احلسبة عىل اجلهاد (إذ جنود املسلمني مل تزل مشتملة عىل الرب
والفاجر وشارب اخلمر وظامل األيتام ،ومل يمنعوا من الغزو ال يف عرص رسول اهلل  وال
بعده)  ،ووجه قياسه هذا اعتباره اجلهاد نفسه حسبة بالنهي عن الكفر.
()1

وهذا من الغزايل غاية اإلنصاف ،فإن تصدر الفاسق للوعظ والدعوة مهدر لقيمتها،
ومضعف ألثرها ،ولكن ذلك ال يعني االستغناء عنه فهو مسلم ،ويف استطاعته أن ينرص الدين
بامله من إمكانيات ،وقد قال( :إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)

()2

ب ـ إذن السلطة:
وقد كان هذا الرشط من أهم األسباب التي جعلت فريضة اإلصالح قرصا عىل فئة
معينة ،مع أن املحتسب املعني من طرف الوايل أثناء قيام اخلالفة اإلسالمية مل يكن إال جزءا من
أدوات اإلصالح ،وقد كان بجانب هذا املحتسب من أطلق عليه اسم (املتطوع) ،وهو كل من
يقوم باإلصالح من غري إذن الوايل (.)3
والغزايل يرد اعتبار هذا الرشط ويرى فساده ألنه ينايف قوله بعمومية اإلصالح ،ويستدل
عىل فساده بام ييل:
 .1أن ختصيص العموم الوارد يف النصوص الرشعية برشط التفويض من اإلمام حتكم ال
أصل له ،فليس يف النصوص ما يدل عىل ذلك ،وال ختصيص بدون خمصص.أما
اعتقاد أن املخصص هنا هو كون احلسبة والية ،وهي ال تثبت ألحد داخل الدولة إال

( )1املرجع السابق .313/2
( )2البخاري ،اجلامع الصحيح ،املطبعة السلطانية(،كتاب التفسري) ،179/6 ،رقم  ،3062ومسلم( ،كتاب
اإليامن) ،105/1 ،رقم .178
( )3عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة ص.180
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بتعيني من حاكمها ،فريى الغزايل فساده ألن (آحاد املسلمني يستحقون هذا العز
بالدين واملعرفة ،وما فيه من عز السلطنة واالحتكام ال حيوج إىل تفويض كعز التعليم
والتعريف)  ،وذلك ألنه ال خالف يف أن تعريف األحكام الرشعية ملن جيهلها ال
()1

حيتاج إىل إذن الوايل ،مع أن يف ذلك عز اإلرشاد ،وعىل املعرف ذل التجهيل.
 .2أن الوايل نفسه حيتاج إىل احلسبة فكيف ينتظر تفويضه؟ وذلك ألن موقف احلاكم من
تلك احلسبة إما أن يكون رضا أو سخطا ،فإن كان راضيا فذاك( ،وإن كان ساخطا له،
فسخطه له منكر جيب اإلنكار عليه فيه ،فكيف حيتاج إىل إذنه يف اإلنكار عليه؟)

()2

 .3ورود الروايات الكثري عن السلف يف احلسبة عىل الوالة مما يقطع بإمجاعهم عىل
االستغناء عن التفويض ،وقد مجع الغزايل الكثري من تلك الروايات ،وضمنها (كتاب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر) من (إحياء علوم الدين) ،وله فيها مصنف آخر
سامه (مقامات العلامء بني أيدي اخللفاء واألمراء)
هذه بعض األدلة التي يستند إليها الغزايل يف قوله بعد ما ذكر اشرتاط إذن السلطة
لإلصالح ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا هو:ما دامت احلسبة ذات مراتب كثرية،
ويف بعضها ما قد يؤدي إىل الفتنة إن مل يكن هناك إذن من السلطة ،فهل حيتسب يف ذلك أيضا
من غري إذن؟
وجواب الغزايل عن هذا السؤال دليل عىل سعة أفقه ،وتقديمه للمصلحة املنجرة عن
اإلصالح عىل كل مصلحة ،فهو يرى بأن املحتسب ال حيتاج إىل اإلذن يف مجيع مراتب
اإلصالح ،سواء كانت بالوعظ أو القهر أو التخويف والتهديد ،أو حتى بمبارشة الرضب له

( )1إحياء علوم الدين.315/2 :
( )2املرجع السابق .
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حتى يمتنع العايص عام هو عليه ( ،)1ولكن كل ذلك مرتبط بمدى علمه بنجاعة حسبته
وتأثريها مع عدم حصول مفسدة أكرب من املفسدة التي يريد إزالتها.
بل إن الغزايل يقرر اجتهادا رائدا بقوله بجواز االستعانة عىل إزالة املنكر ،يقول يف
(اإلحياء)(:ال حيتاج إىل اإلذن ـ وهو األقيس ـ ألنه إذا جاز لآلحاد األمر باملعروف ،وأوائل
درجاته جتر إىل ثوان ،والثواين إىل ثوالث ،وقد ينتهي ال حمالة إىل التضارب ،والتضارب يدعو
إىل التعاون ،فال ينبغي أن يبايل بلوازم األمر باملعروف ،ومنتهاه جتنيد اجلنود يف رضا اهلل ودفع
معاصيه)

()2

ثم يعطي قاعدة تبني مذهبه يف كل ذلك ،وهي( :كل من قدر عىل دفع منكر ،فله أن
يدفع ذلك بيده وبسالحه وبنفسه وبأعوانه)

()3

ج ـ القدرة:
لقد اعتربت الرشيعة القدرة أو االستطاعة رشطا يف أداء الكثري من األحكام الرشعية
إما بنصوص خاصة ،أو بحجج عامة كقوله تعاىلَ ﴿ :ال ي َك ِّلف اهللَّ نَف ًسا إِ َّال وس َع َها﴾
(البقرة ،)286:وقوله تعاىلَ ﴿ :و َال تلقوا بِ َأي ِديكم إِ َىل التَّهلك َِة ﴾ (البقرة)195:
والغزايل يرى أن الناس قد محلوا هذه النصوص ما ال حتتمل وخاصة يف جمال احلسبة،
حتى أن البعض قد يكره كلمة تيسء إليه ،فيظن أن ذلك كاف لسكوته عن املنكر  ،ولذلك
()4

يقسم العجز إىل ثالثة أنواع:

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .333/2 :
( )3املرجع السابق .
( )4املرجع السابق .321/2 :
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العجز احليس:
وهو أن تعرتي املكلف آفة متنعه عن اإلصالح باليد أو باللسان أو باالنتقال إىل حمل
الفساد إلصالحه ،وذلك يسقط عنه وجوب احلسبة ،وعليه تفرس اآليات ،ولكنه يبقى مطالبا
بحسبة القلب ،وهي تغريه عند رؤية املنكر ،وينقل الغزايل يف ذلك عن ابن مسعود قوله:
(جاهدوا الكفار بأيديكم ،فإن مل تستطيعوا إال أن تكفهروا يف وجوههم فافعلوا) .
()1

خوف املكروه:
وله عند الغزايل ضابطان:
طريق العلم به :وذلك إما أن يكون عن حتقق أو عن شك وتوهم ،والغزايل يشرتط أن
يكون ناجتا عن علم أو ظن غالب ،وال يكفي فيه جمرد الشك أو التوهم.
حتديد املكروه :ويرى أن التعويل فيه عىل اعتدال الطبع وسالمة العقل واملزاج ،أما من
فسد مزاجه ،وخرج عن حد االعتدال ،فال عربة بتحديده؛ فإن اجلبان ضعيف القلب يرى
البعيد قريبا حتى كأنه يشاهده ،ويرتاع منه ،واملتهور يبعد وقوع املكروه بحكم ما جبل عليه
من حسن األمل وكالمها نقصان( ،وإنام الكامل يف االعتدال الذي يعرب عنه بالشجاعة)

()2

أما ما يعتربه الكثري من الناس أذية مثل الغيبة والسب ونحوها ،فإن الغزايل يقول يف
ذلك( :لو تركت احلسبة بلوم الئم ،أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط املنزلة عن
قلبه وقلب أمثاله مل يكن للحسبة وجوب أصال)

( )1املرجع السابق .319/2
( )2املرجع السابق .323/2:
( )3املرجع السابق .323/2
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()3

ثم يعقب عىل ذلك بقاعدته يف عموم احلسبة ،وهي( :وقد دلت العمومات عىل تأكد
وجوب احلسبة ،وعظم اخلطر يف السكوت عنها ؛ فال يقابله إال ما عظم يف الدين خطره ؛ واملال
والنفس واملروءة قد ظهر يف الرشع خطرها ،فأما مزايا اجلـاه ودرجـات التجمل وطلب ثناء
اخللق فكل ذلك ال خطر له)(.)1
وهذا كله إن كان املكروه متعلقا به ،أما إن كان عارضا لغريه فهو دفع ملنكر يفض إىل
منكر آخر ،وهو ال جيوز ،فيسقط عنه الوجوب لذلك.
العجز عن التأثري:
والغزايل يعتربه ،مستدال بأن مقصد الشارع من األمر بالصالح هو حصول الصالح؛
فإن تيقن املصلح عدم جدوى إصالحه رخص له يف السكوت (.)2
ويظهر أن مراد الغزايل بحصول املقاصد ال يعني حصوهلا يف احلني ،فإن ذلك ال يمكن
كل حني ،وقد قص اهلل تعاىل علينا يف القرآن الكريم دعوات األنبياء ـ عليهم السالم ـ وإحلاحهم
مع صدود أقوامهم وتكربهم.
بعد هذا البيان ألقسام العجز ،وحكم كل قسم؛ فإنه حيصل من اعتبار القسمني
األخريين أربعة صور:
الصورة األوىل :أن جيتمع كال القسمني ،بأن يعلم أنه ال ينفع تغيريه ،ومع ذلك يناله
مكروه ،وهذا ال جتب عليه احلسبة عند الغزايل ،بل حترم يف بعض املواضع ،ألنه زج بنفسه إىل
التهلكة يف غري مصلحة رشعية.

( )1املرجع السابق .319/2 :
( )2املرجع السابق .
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ومع ذلك ،فإن الغزايل يرى أنه يلزمه أن ال حيرض مواضع املنكر ،ألن يف ذلك تكثريا
لسواد العاصني ،وربام جره احلضور إىل االنغامس يف املعصية ،ويرى كذلك أنه ال جتب عليه
اهلجرة إىل موضع آخر إال إذا كان يرهق إىل الفساد ،أو حيمل عىل مساعدة الظلمة من احلكام
وغريهم ،وحينذاك تلزمه اهلجرة إن قدر عليها ،فإن اإلكراه ال يكون عذرا بحق من يقدر عىل
اهلروب منه (.)1
الصورة الثانية :أن ينتفي كال املعنيني ،بأن يعلم بأنه يمكن أن يؤثر يف إزالة املنكر بقوله
أو بفعله ،ومع ذلك ال يناله مكروه،وهذه هي (القدرة املطلقة) كام يعرب الغزايل ،وال عذر
()2

لصاحبها يف ترك احلسبة.
الصورة الثالثة :أن يعلم أنه ال يفيد بحسبته وال يستطيع التأثري يف املنكر باإلزالة ،ومع
ذلك ال خياف مكروها ،وهذا ال جتب عليه احلسبة لعدم جدواها ،ولكنها تستحب لـ((إظهار
شعائر اإلسالم ،وتذكري الناس بأمر الدين) .
()3

الصورة الرابعة :أن يعلم أنه يصاب بمكروه نتيجة احتسابه ،ولكن املنكر يبطل بفعله،
وهو بذلك مرتدد بني عدم الوجوب ألن املكلف هنا يف حكم العاجز ،وعدم احلرمة ألن حسبته
قربة ،والغزايل يرى نتيجة لذلك أنه مستحب بدليل ما ورد يف فضل قول كلمة احلق عند
السلطان اجلائر  ،فهي قد ال تؤثر يف إصالح السلطان ،ومع ذلك قد ينتج عنها إذية كبرية
()4

للداعية ،فكيف إذا أيقن تأثري إصالحه ،فإن االستحباب حينئذ يشتد.

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .319/2
( )3املرجع السابق .
( )4الرتمذي ،السنن ،ط ،1بريوت دار الكتب العلمية( ،كتاب الفتن) ،رقم .2100
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 2ـ املخاطبون باإلصالح
يرى الغزايل هنا ـ أيضا ـ اتساع جمال األفراد الذين يشملهم خطاب اإلصالح ،فال
يشرتط فيهم التكليف  ،بل يرى جمرد كوهنم برشا يكفي ألن حيتسب عليهم ألن املنكر أعم من
()1

املعصية ،يقول الغزايل( :وقد عدلنا عن لفظ املعصية إىل هذا [لفظ املنكر]ألن املنكر أعم من
املعصية،إذ من رأى صبيا أو جمنونا يرشب اخلمر فعليه أن يريق مخره ويمنعه)

()2

وليس الغرض من ذلك هو صفاء صورة املجتمع اإلسالمي الظاهرة فقط ،وإنام تربية
املجتمع اإلسالمي بجميع أفراده عىل الغرية من أن تنتهك حمارم اهلل تعاىل فيه حتى ولو كان
ذلك من صبي مل يكلف أو جمنون ال يعقل ،يقول الغزايل( :وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل
وظهوره بني الناس ،بل لو صادف هذا املنكر يف خلوة لوجب املنع منه)  ،ويف هذا اإلنكار
()3

احرتام إلنسانية الصبي واملجنون ،وصيانة له من التدنس باملعصية ،ولو مل يكن مكلفا .
()4

وما دام الرشط الوحيد للمحتسب عليه هو(اإلنسانية) فإن اإلصالح يشمل كل أفراد
املجتمع بدءا باألقارب وانتهاء بأعىل جهاز يف الدولة ،يقول الغزايل مبينا شمولية اإلصالح يف
هذا اجلانب( :فتثبت والية احلسبة للولد عىل الوالد ،والعبد عىل املوىل،والزوجة عىل الزوج،
والتلميذ عىل األستاذ ،والرعية عىل الوايل ..كام تثبت للوالد عىل الولد ،والسيد عىل العبد،

( )1رشوط التكليف التي نص عليها الفقهاء هي :العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم اإلكراه واإلسالم
أو بلوغ الدعوة ،انظر  :املستصفى  83/1وما بعدها.
( )2إحياء علوم الدين.327/2 :
( )3املرجع السابق .324/2 :
( )4املرجع السابق .328/2
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والزوج عىل الزوجة ،واألستاذ عىل التلميذ ،والسلطان عىل الرعية)

()1

والفرق الوحيد بني حسبة األدنى عىل األعىل ،وحسبة األعىل عىل األدنى هو يف مراعاة
مراتب النهي حفظا للحرمات ،وإعطاء للواليات الرشعية حقها من االحرتام.
فللولد أن ينكر عىل والده ،ولكن يف املرتبتني األوليني فقط:التعريف ،ثم النصح
باللطف ،وليس له احلسبة بالسب والتعنيف والتهديد أو بمبارشة الرضب.
ونفس األمر ينطبق عىل الزوجة مع زوجها أو العبد مع سيده ،فهام قريبان من الولد يف
الوالية  ،وذلك ألن مقصد الشارع هو حفظ قيام بناء املجتمع عىل ما هو عليه ،فإذا ما أدى
()2

إنكار املنكر أو األمر باملعروف إىل هتد يم هذا البناء وجب السكوت؛ ألن املرضة املنجرة عن
اإلنكار أكرب من املصلحة املتوقعة منه.
واألمر بالنسبة للوالة أشد ،فليس للرعية معهم ـ يف رأي الغزايل ـ إال التعريف والنصح،
ويربر ذلك بقوله( :من حيث أن اهلجوم عىل أخذ األموال من خزانته وردها إىل املالك ،وكرس
آنية اخلمور يف بيته ،يكاد يفض إىل خرق هيبته ،وإسقاط حشمته ،وذلك حمظور ورد النهي عنه،
كام ورد النهي عن السكوت عن املنكر)

()3

زيادة عىل أن ذلك قد يفض إىل إذية كبرية للمنكر ،والرشع قد جعله يف حل حني
يتعرض لذلك ،أما اإلنكار باللسان فواجب عىل العلامء ال مندوحة عنه ،وقد روي من إنكار
الغزايل عىل أمراء عرصه وحكامه اليشء الكثري ،ومن ذلك كتابه (الترب املسبوك يف
نصيحةامللوك) الذي ألفه بالفارسية للسلطان حممد بن ملكشاه السلجوقي ،ويعترب من الكتب

( )1املرجع السابق ( 318،317/2بترصف).
( )2املرجع السابق .318/2
( )3إحياء علوم الدين.318/2 :
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الرائدة يف الفقه الدستوري مما يكسب الغزايل مع كتبه السياسية األخرى لقب (الفيلسوف
السيايس)  ،وقد بني يف هذا الكتاب عرشة من أصول العدل واإلنصاف تتضمن كثريا من
()1

النظريات يف السياسة الرشعية .
()2

وال بد من التنبيه هنا إىل قضيتني يركز عليهام الغزايل كثريا يف كتبه مها:

أ ـ وجوب التنقل للمخاطبني:
فاملصلح ليس مدرسا ينتظر جميء تالميذه ،وإنام هو داعية يبحث عن جمال لدعوته
وإصالحه ،يقول الغزايل( :وليس لإلنسان أن يقعد يف بيته ،وال خيرج للمسجد ألنه ال يرى
الناس ال حيسنون الصالة ،بل إذا علم ذلك وجب عليه اخلروج للتعليم والنهي ،وكذا كل من
تيقن أن يف السوق منكرا جيري عىل الدوام ،أو يف وقت بعينه ،وهو قادر عىل تغيريه ،فال جيوز
أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود يف البيت ،بل يلزمه اخلروج ،فإن كان ال يقدر عىل تغيري اجلميع
ويقدر عىل البعض لزمه اخلروج)( ،)3وذلك اقتداء باألنبياء ـ عليهم السالم ـ فإهنم ما تركوا
الناس عىل جهلهم ،بل كانوا ينادوهنم يف جمامعهم ،ويدورون عىل أبواب دورهم يف االبتداء،
ويطلبون واحدا واحدا ويرشدوهنم ( ،)4فقد كان  يأت جمالس قريش ،ويدعوهم وخيرج إىل
القبائل يف منازهلا ،ويدعوها ،ولو استدعى ذلك الرحلة أو السري ملسافات الطويلة(.)5

ب ـ انتهاج األساليب املناسبة لكل صنف من الناس:
( )1د .حممد عبد املعز نرص ،فلسفة السياسة عن الغزايل( ،ضمن مهرجان الغزايل) ،ص.428
( )2إحياء علوم الدين.342/2 :
( )3املرجع السابق .45/3
( )4املرجع السابق .
( )5انظر :ابن هشام ،السرية النبوية ،القاهرة :مطبعة بوالق  31/2ـ .32
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وذلك ألن البرش خمتلفو املشارب والتصورات،و خمتلفو الطبائع والعادات ،ولذلك،
فإن (عىل كل ناصح أن تكون عنايته مرصوفة إىل تفرس الصفات اخلفية ،وتوسم األحوال
الالئقة ليكون انشغاله باملهم ،فإن حكاية مجيع مواعظ الرشع مع كل واحد غري ممكنة،
واالشتغال بوعظه فيام هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان)

()1

وألجل هذا االختالف نجد الغزايل يف مجيع كتبه هيتم بالبحث عن طوائف الناس
ومواقفهم حول كل قضية من القضايا ليعطي بعد ذلك العالج الذي يراه مناسبا لكل طائفة.
ففي (معراج السالكني) مثال جيعل عدد الناطقني بكلمة الشهادة سبع فرق ،ولكل فرقة
ما تساس به .
()2

ويف (فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة) يذكر مقامني للحديث عن املتشاهبات،
ولكل مقام حكمه الالئق به .
()3

ويف (االقتصاد يف االعتقاد) قسم الناس باعتبار اعتقادهم للحق إىل أربعة فرق ،ولكل
فرقة سياستها النافعة هلا  ..وهكذا يف مجيع كتبه ورسائله.
()4

والذي هيمنا هنا هو تبيني أصناف الناس بحسب أسلوب اإلصالح املامرس نحوهم،
وقد ذكر الغزايل ذلك ببعض التفصيل يف كتابه (القسطاس املستقيم) حني سأله رفيق التعليم
عن أصناف اخللق وكيفية عالجهم ،فذكر أهنم ثالثة( :عوام ،وهم أهل السالمة ،وخواص

( )1إحياء علوم الدين.55/4 :
( )2معراج السالكني (ضمن الرسائل الفرائد) ص.222
( )3فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة (ضمن القصور العوايل) ص.160
( )4االقتصاد يف اإلعتقاد ،حتقيق عادل الغوا ،ط ،1بريوت :دار األمانة1388 ،ه ،ص.76،75
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هم أهل البصرية وخواص الذكاء ،ويتولد بينهم طائفة هم (أهل اجلدل والشغب)  ،وتكاد
()1

معظم التقسيامت األخرى التي ذكرها الغزايل ترجع إىل هذه األصناف.
يل رب َك بِ ِ
احلك َم ِة َواملَو ِع َظ ِة
وهو يستند يف هذا التقسيم إىل قوله تعاىل ﴿ :ادع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
احلسن َِة وج ِ
ادهلم بِا َّلتِي ِه َي َأح َسن إِ َّن َر َّب َك ه َو َأع َلم بِ َمن َض َّل عَن َسبِيلِ ِه َوه َو َأع َلم بِاملهت َِدي َن﴾
ََ َ َ
(النحل)125:قال الغزايل( :فأدعو هؤالء [العوام] باملوعظة ،وأهل البصرية باحلكمة ،وأدعو
أهل الشغب باملجادلة)

()2

وسنرى هنا طريقة تعامل الغزايل مع هذه األصناف:
العوام:
و يعرفهم الغزايل بأهنم أصحاب السالمة الذين ليست هلم فطنة لفهم احلقائق ،ولو
كانت هلم هذه الفطنة ليس هلم معها داعية الطلب ألن احلرف والصناعات شغلتهم عن ذلك،
وليس فيهم أيضا داعية اجلدل.
واألفضل هلم يف رأيه هو االشتغال باحلرف والصناعات عن البحث يف املتشابه من
أصول الدين أو املختلف فيه من فروعه ،وذلك ألهنم بالسؤال متعرضون ملا ال يطيقونه،
وخائضون فيام ليسوا أهال له .
()3

ويبني علة هذا الوجوب بـ (أن العامي ال خيلو من سؤال عامل أو جاهل) ،فإن سأل
جاهال زاده جوابه جهال ،بل ربام ورطه يف الكفر من حيث ال يشعر ،وإن سأل عاملا عجز عن

( )1القسطاس املستقيم ص.85
( )2املرجع السابق .
( )3إجلام العوام عن علم الكالم ص.63
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تفهيمه ،وذلك ألنه رصف عمره لغري العلم ،فكيف يكون أهال للخوض فيه؟)

()1

وانطالقا من هذا يعطي الغزايل قاعدة ال تزال ترتدد وهي (كل كبرية جتري عىل العامي
أهون من أن خيوض يف العلم ،فيكفر من حيث ال يدري)

()2

ومن خالهلا حيدد إطارا لدعوة العوام وتعليمهم يقيهم غوائل اخلوض فيام ال يطيقون،
وذلك يف أصول الدين وفروعه.
أما يف أصول الدين ،فليس عىل العامي أن يعتقد إال ما يف القرآن الكريم من (أن اهلل
واحد حي عامل خبري سميع بصري غفار ليس كمثله يشء ،إىل مجيع ما ورد يف القرآن الكريم،
والسنة الرشيفة ،واتفقت عليه األمة ،فذلك كاف يف صحة الدين ..وأما إن خطر له متشابه،
فليس عليه إال أن يقول :آمنا باهلل،كل من عند ربنا)

()3

فإن أخذ هذا العامي جيادل يف هذه الصفات ،أي يثري الشبه نحوها كأن يقول:علمت
أن اهلل عامل ،ولكن ال أدري هل هو عامل بالذات،أم بعلم زائد عليه؟ أو أخذ يتكلم يف صفات
اهلل تعاىل ،فقد خرج عن كونه عاميا والتحق بأهل اجلدل ،وهلم عالجهم اخلاص هبم.
أما يف فروع الدين ،فينهى الغزايل أن خياض مع العامة يف اخلالف الوارد فيها ،ألن يف
املتفق عليه غنية (وقد اتفقت األمة عىل أن زاد اآلخرة هو التقوى والورع ،وأن الكسب احلرام
واملال احلرام والغيبة والنميمة والزنا والرسقة واخليانة وغري ذلك من املحظورات حرام ،وأن
الفرائض كلها واجبة ،فلذلك يقترص معهم عىل تعليم العبادات واألمانة يف الصناعات التي

( )1القسطاس املستقيم ص.86
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
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هم بصددها ،ومتأل قلوهبم بالرغبة والرهبة دون أن حترك يف نفوسهم شبهة  ،فإن طالب
()1

باملختلف فيه قبل أداء املتفق عليه فهو جديل وليس بعامي.
وأما إن فرغ من حدود التقوى ،وأشكلت عليه بعض اخلالفات الفقهية فإن الغزايل
ينصحه باألخذ باألحوط ،ألن مجيع املذاهب تشرتك يف القول به  ،فإن ثقل عليه ،أو مل يمكن
()2

اجلمع ،فإن الغزايل ينصحه أن جيتهد مع نفسه ،فينظر أي األئمة أفضل عنده ،أو صوابه أغلب
عىل قلبه،فيلتزم مذهبه ،كام يلتزم كل شخص الطبيب الذي يثق فيه أو يراه مناسبا له .
()3

وما ذكره الغزايل وغريه ،بل كاد جيمع عليه املتأخر ون من رضورة التزام العوام ومن
هو يف حكمهم املذاهب الفقهية املعتربة حل لكل اإلشكاالت الفقهية التي تعرتضهم وتنظيم
للمجتمع اإلسالمي وتوحيد له ،فإنه لو فتح باب االجتهاد للعوام ،أو لكل من يشم يف نفسه
رائحة العلم من غري متكن منه جلر ذلك إىل خطر عظيم عىل الفقه اإلسالمي ،بل الرشيعة
اإلسالمية نفسها.
اخلواص:
وهم عند الغزايل من اجتمعت فيهم القرحية النافذة والفطنة القوية مع خلو باطنهم عن
التقليد والتعصب ،مع الثقة يف املصلح (فال هداية إال بعد إيامن  ..ومن مل يؤمن بأنك تعرف
احلساب ال يمكن أن يتعلم منك)

()4

( )1إجلام العوام عن علم الكالم ص.53
(. )2القسطاس املستقيم ص87
( )3املرجع السابق .
( )4املرجع السابق ص.85
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والغزايل يدعو إىل التعامل مع هؤالء باحلكمة ،وهي عنده وصف للعلم اللدين الذي
احلكم َة من ي َشاء ومن يؤ َ ِ
هو هبة من اهلل تعاىل ،قال تعاىل ﴿ :يؤ ِت ِ
وت َخ ًريا
ت احلك َم َة َف َقد أ ِ َ
َ َ َ
َ َ
كَثِ ًريا َو َما َي َّذكَّر إِ َّال أولو األَل َب ِ
اب﴾ (البقرة ،)269:يقول الغزايل( :وحقيقة احلكمة تنال من
()1

العلم اللدين ،وما مل يبلغ اإلنسان هذه املرتبة ال يكون حكيام ،ألن احلكمة من مواهب اهلل
تعاىل)

()2

وحيرم الغزايل أن توضع هذه احلكمة يف غري أهلها ،وذلك لعدم قدرهتم عىل فهمها ،وقد
سمى كتبه ورسائله احلاوية عىل ذلك بـ( :املضنون به عىل غري أهله)

()3

وقد أشار إىل هذه الرسائل يف كثري من كتبه ،وهنى أن توضع بني أيدي العامة ،فإنه (تكل
عنه أكثر األفهام ،ويسترض به الضعفاء ،بل ال يصلح إظهاره إال ملن أتقن علم الظاهر ،وسلك
يف قمع الصفات املذمومة من النفس وطرق املجاهدة ،فاستقامت نفسه عىل سواء السبيل ،فلم
يبق له حظ يف الدنيا ،ومل يبق له طلب إال احلق ،ورزق مع ذلك فطنة وقادة وقرحية منقادة وذكاء

( )1استمد الصوفية ،ومن بينهم الغزايل هذا املصطلح من قوله عن اخلرض عليه السالم َ ﴿ :و َع َّلمنَاه ِمن َلدنَّا
ِعل ًام ﴾ (الكهف ،)65 :فهم يعتربون اخلرض عليه السالم غري موحى إليه ،وإنام حصلت له تلك العلوم بالتعليم
الرباين ،انظر :الرسالة اللدنية ص.117
( )2الرسالة اللدنية (ضمن القصور العوايل) ص.118
( )3بقيت جمموعة من هذه الرسائل ولكن الكثري من الباحثني يشكك يف صحة نسبتها إىل الغزايل الحتوائها
عىل بعض املسائل التي أنكرها أو رد عليها كالقول بقدم العامل ،ونفي العامل القديم باجلزئيات  ،وقد أشار إىل
ذلك ابن الصالح وأيده السبكي (انظر :السبكي ،الطبقات الكربى ،)132/4،ولذلك فإن الرسائل التي بني
أيدينا واملسامة (املضنون به عىل غري أهله) ال حتتوي عىل أي إشارة لذلك ،بل تتحدث عن الربوبية واملالئكة
والروح واملعجزات وغريها( ،انظر :املضنون به عىل غري أهله(،ضمن القصور العوايل) ،ص 302ـ .)362
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بليغا وفهام صافيا) ،ويضيف قائال( :وحرام عىل من يقع ذلك الكتاب بيده أن يظهره إال عىل
()1

من استجمع هذه الصفات)

()2

ويستند الغزايل لذلك باألخبار واآلثار الكثرية ،كقول عيسى ـ عليه السالم ـ( :ال تعلقوا
اجلواهر يف أعناق اخلنازير ،فإن احلكمة خري من اجلوهر ،ومن كرهها فهو رش من اخلنازير) ،
()3

وسئل بعض العلامء عن يشء فلم جيب فقال السائل:أما سمعت رسول اهلل  قال( :من كتم
علام نافعا جاء يوم القيامة ملجام بلجام من نار)  ،فقال(:اترك اللجام واذهب ،فإن جاء من
()4

الس َف َها َء َأم َوا َلكم ﴾ (النساء )5:تنبيها
يفقه وكتمته فليلجمني ،فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ ::و َال تؤتوا ُّ
عىل أن حفظ العلم ممن يفسده ويرضه أوىل)

()5

وينبه الغزايل إىل أن هذه احلكمة أو احلقائق واألرسار التي حيرم منها غري أهلها ال تناقض
الظاهر (فمن قال:إن احلقيقة ختالف الرشيعة ،أو الباطن يناقض الظاهر ،فهو إىل الكفر أقرب
منه إىل اإليامن) ،ولكن رس إخفائها أو منعها غري مستحقيها يرجع عنده إىل سببني:
()6

سبب ذات :يرجع إىل دقة بعض العلوم احلكمية بحيث تكل أكثر األفهام عن إدراكها،
ويستحيل مع ذلك تبسيطها ،أو أن تبسيطها يزيل نضارهتا وقوهتا ،فيختص بإدراكها اخلواص

( )1جواهر القرآن ص.43
( )2املرجع السابق .
( )3إحياء علوم الدين.58/1 :
( )4ابن ماجة ،السنن ،القاهرة :دار الكتاب املرصي ،بريوت :دار الكتاب اللبناين( ،املقدمة)،ص.93/1
رقم .261
( )5إحياء علوم الدين.58/1 :
( )6املرجع السابق .100/1
70

حديدو الذكاء ،شفافو األرواح،وهلذا مل يذكر رسول اهلل  من صفات اهلل تعاىل إال ما ظهر
ظهورا جليا لألفهام ،ولو ذكر ما ليس للخلق مما يناسبه بعض املناسبة مل يفهموه  ،وكان يف
()1

خماطبته يفرق بني مستويات الناس يف ذلك.
سبب مصلحي :وهو ال يعود إىل دقة املعلوم أو صعوبة فهمه فهو مفهوم يف نفسه ،لكن
ذكره يرض بالعامة ،ومن هو يف حكمهم ،كام يرض نور الشمس أبصار اخلفافيش ،ويرضب
الغزايل مثال لذلك باحلديث عن القدر(فإنه لو أفيش ألوهم عند أكثر اخللق عجزا ،إذ تقرص
أفهامهم عن إدراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم)

()2

املجادلون:
وهم عند الغزايل أحد اثنني( :إما من فيهم فطانة ظاهرة ترقوا هبا عن العوام ولكنها
ناقصة ،أو كانت يف الفطرة كاملة ،ولكن باطنهم مشحون باخلبث والعناد والتعصب
والتقليد)

()3

ووجود مثل هذا الصنف خطر عىل املجتمع باعتبارهم مصدر الشبهات واألباطيل
املنترشة فيه ،وهم أيضا مطلب لدعاة السوء ،يتخذوهنم مطية ملحاربة احلق ،أو إشاعة الفساد،
ولذلك ينصح الغزايل معاملتهم بام ييل:
املجادلة احلسنة:
ويعني هبا الغزايل أخذ األصول التي يسلم هبا املجادل ،واستنتاج احلق منها ،مع اإلبتعاد

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .101/1
( )3القسطاس املستقيم ص.90
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عن اللجاجة واملراء واجلدال املنهي عنه .
()1

ويف هذا التعريف تفريق دقيق بني اجلدل الذي نص عليه القرآن الكريم ،وبني املراء
املنهي عنه يف النصوص الكثرية ،وقد ذكر الغزايل مستنده يف هذا التعريف وهو إبراهيم ـ عليه
السالم ـ مع خصمه الكافر ،يقول الغزايل( :وليته كانت له أسوة حسنة بإبراهيم اخلليل ـ
يب ا َّل ِذي حييِي َوي ِميت﴾ (البقرة ،)257:فلام
صلوات اهلل عليه ـ حيث حاج خصمه،فقالَ ﴿ :ر ِّ َ
رأى أن ذلك ال يناسبه ،وليس حسنا عنده عدل إىل األوفق بطبعه واألقرب لفهمه ،فقال﴿ :
رش ِق َفأ ِ
س ِم َن املَ ِ
ت ِ َهبا ِم َن املَغ ِر ِ
الشم ِ
َفإِ َّن اهللََّ َيأ ِت بِ َّ
ب َفب ِه َت ا َّل ِذي َك َف َر ﴾ (البقرة))257:

()2

واملجادلة احلسنة حتتاج إىل مران طويل وصرب عظيم ،وقد جعل الغزايل كتابه
(القسطاس املستقيم) نموذجا هلا ،فقد جاء عىل شكل حوار بينه وبني رجل من الباطنية ،وقد
استهله بقوله( :إخواين،هل فيكم من يعريين سمعه ألحدثه بيشء من أسامري ،فقد استقبلني
رفيق من رفقاء (أهل التعليم) ،وغافصني

()3

بالسؤال واجلدال مغافصة من يتحدى باليد

البيضاء واحلجة الغراء)  ،ثم ذكر احلوار الذي دار بينهام ،والذي شمل الكتاب مجيعا.
()4

والذي يدل عىل أن قصد الغزايل ليس الرد عىل((التعليمية) فحسب ،وإنام ذكر نموذج
للمجادلة احلسنة قوله يف آخر الكتاب( :وهاكم ـ إخواين ـ قصتي مع رفيقي ،تلوهتا بعجرها

( )1املرجع السابق ص.90،89
( )2املرجع السابق ص.42
( )3املغافصة :هي األخذ عىل غرة ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب  ،61/7رقم .4424
( )4القسطاس املستقيم ص.41
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وبجرها لتقضوا منها العجب،وتنتفعوا يف تضاعيف هذه املحادثات بالتفطن ألمور هي أجل
()1

من تقويم مذهب أهل التعليم ،فلم يكن ذلك من غريض) .
()2

وكتابه (هتافت الفالسفة)نموذج جيد هلا أيضا ،فقد كان يلزمهم بأقواهلم وأقوال غريهم
التي ال يعتقدها حتى يبني هتافت ما ذهبوا إليه ،ألن مقصد املجادلة ال ينحرص يف دعوة املجادل
إىل احلق ،فتلك غاية عليا ،وتعصب املجادل حيول ـ أحيانا كثرية ـ دون حتقيقها ،ولكنها مع ذلك
تقصد إىل رد الشبهات وتفنيدها ومحاية املجتمع منها.
ولرد الشبهات التي حتاول االنحراف باملجتمع اإلسالمي عن مساره الصحيح جيعل
الغزايل وجود املتكلمني الذين يتكفلون بمحاجة الكفار ورد الضالالت والبدع وإزالة
الشبهات فرضا كفائيا جيب أن ال خيلو منه املجتمع اإلسالمي ،يقول يف (االقتصاد يف االعتقاد):
(فوجب أن يكون يف كل قطر من األقطار أو صقع من األصقاع مشتغل هبذا العلم يقاوم دعاة
املبتدعة ،ويستميل املائلني عن احلق ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة ،فلو خال
عنه القطر حرج به أهل القطر كافة ،كام لو خال عن الطبيب والفقيه) .
()3

تعليمه احلق:
وتعريفه به والربهنة له عليه وتعليمه موازين ذلك ،وذلك كله إن كانت فيه فطنة ،وكان
فيه نوع من القبول للحق  ،وهو بذلك يكاد يلتحق بقسم اخلواص.
()4

( )1تعبري شائع يف اللغة العربية يقصد به :أفضيت بأمري كله ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب39/4 ،
رقم.2637:
( )2القسطاس املستقيم ص. 101
( )3االقتصاد يف االعتقاد ص.77
( )4القسطاس املستقيم ص.90
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استعامل الشدة:
فإن أرص هذا املجادل عىل عناده ،وتعدى خطره إىل املجتمع فينبغي يف رأي الغزايل أن
يشتد معه ،يقول الغزايل( :فإن مل يقنعه لبالدته وإرصاره عىل تعصبه وجلاجه وعناده عاجلته
باحلديد ،فإن اهلل تعاىل جعل احلديد وامليزان قريني الكتاب) .
()1

هذا هو تقسيم الغزايل ألصناف املخاطبني باإلصالح بحسب األسلوب املامرس
نحوهم ،وهلذا التقسيم قيمة كبرية يف تفهم آراء الغزايل ومواقفه ،والتي قد تبدو متعارضة ظاهر
األمر ،وذلك أنه يتكلم يف كل مسألة بحسب الصنف الذي يتوجه إليه ،وقد أشار إىل هذا
العامل ابن طفيل يف قوله((:وأما كتب الشيخ أيب حامد الغزايل ،فهو بحسب خماطبته للجمهور
يربط يف موضع وحيل يف آخر ،ويكفر بأشياء ثم ينتحلها)

()2

 3ـ موضوع اإلصالح
خيتلف موضوع اإلصالح يف رأي الغزايل بحسب مستوى املخاطبني ،فلكل صنف من
الناس املوضوع الذي يناسبه ،ولكن الغزايل مع ذلك يضع ضوابط للمنكر العام الذي تتعلق
به احلسبة الرشعية ،وسنذكر هنا تلك الضوابط ،ثم نعقب عليها بنامذج ملواضيع طرقها الغزايل
يف نقده لواقعه االجتامعي كتصوير لشمولية اإلصالح عنده.

أ ـ ضوابط املنكر:
( )1املرجع السابق .

()2

ابن طفيل ،حي بن يقظان ،حتقيق مجيل صليبا وكامل عباد ،دمشق :مطبعة جامعة دمشق،1962،

ص ، 14وهو ما اختاره الكثري من الباحثني املتأخرين متأثرين يف ذلك برأي د.سليامن دنيا يف كتابه احلقيقة يف
نظر الغزايل ،حيث يقول( :لقد فهمت الغزايل باحثا يرشف عىل الناس من عل ،فرياهم خمتلفني يف اإلستعداد
واملدارك ،ويرى أن ما يليق بواحد منهم أو بجامعة قد ال يليق باآلخرين ،فيقدم لكل منهم ما يليق به) ،انظر:
د .سليامن دنيا ،احلقيقة يف نظر الغزايل،ط ،4القاهرة :دار املعارف ص.89
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يشرتط الغزايل للمنكر الذي جتب إزالته أربعة رشوط هي:
إنكار الرشع له:
ال العقل وال العادة وال اهلوى ،واملتكلمون واألصوليون تبع هلم يبحثون هنا مسألة
(التحسني والتقبيح) ( ،)1وهل هي بالعقل أم بالرشع ،والغزايل ينترص فيها للمذهب األشعري
القائل بأن التحسني والتقبيح من اهلل تعاىل ،وأنه ال تكليف قبل ورود الرشع ( ،)2وهيتدي أثناء
تلك النرصة إىل نظرية (سبق الوهم إىل العكس االقرتانية الرشطية) ( ،)3يقول فائز احلاج ـ
الباحث املتخصص يف هذه النظرية ـ( :فالغزايل صاحب نظرية سبق الوهم إىل العكس
االقرتانية الرشطية ،قد سبق بافلوف ( )4وغريه من علامء االشرتاط بقرون طويلة)(.)5
وليس هذا جمال البحث يف التحسني والتقبيح وأدلة ذلك ،وإنام غرضنا بيان أن الرشع
هو املحتكم إليه يف التحسني والتقبيح ،واملفتي بذلك هم العلامء ،وهذا جيعل من العلامء قادة
لألمة وأهل التوجيه فيها ،وهو ينبهنا إىل خطورة تسارع الكثري من الدعاة إىل الفتوى بعلم أو
بغري علم.
( )1ذكر الغزايل هلذا املصطلح ثالث مدلوالت هي :ـ احلسن ما وافق غرض الفاعل ،والقبيح ما خالفه –
احلسن ماحسنه الرشع والقبيح ما هنى عنه – احلسن ما أباحه الرشع والقبيح ما هنى عنه ،انظر :املستصفى
.56/1
( )2إحياء علوم الدين.325/2 :
( )3يريد الغزايل هبذا املصطلح ما جتده النفس من اقرتان بني األشياء ،كنفرة من هنشته حية عن احلبل املربقش
اللون لتذكره عند رؤيته األذى الذي عرض له ،انظر :املستصفى .59/1
( )4إيقاف بافلوف ( 1849ـ  ،)1936عامل بيولوجي رويس نال جائزة نوبل سنة 1904م ألبحاثه يف الغدد
اهلضمية ،انظر :منري البعلبكي ،معجم أعالم املورد ،بريوت :دار العلم للماليني ،ص91
( )5د .فائز احلاج ،نظرية سبق الوهم إىل العكس ،د.ت،د،ط ،ص.355
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وجود املنكر يف احلال:
فال ينبغي احلسبة عىل منكر مل حيدث بعد إال إذا علم عزم املنكر عليه عىل ارتكابه،
وحينذاك يكتفى بوعظه بلني ،وبدون تشدد ،بل إن الغزايل ال يرى جواز ذلك إن أنكر عزمه
عىل فعل تلك املعصية (فإن فيه إساءة ظن باملسلم ،وربام صدق يف قوله ،وربام ال يقدم عىل ما
عزم عليه)  ،وللمعصية عند الغزايل هبذا االعتبار ثالث صور:
()1

الصورة األوىل :أن تكون قد مضت ،فليس للمحتسب إال أن يعظ مرتكبها بعدم
العودة ،وليس له أن يقيم احلد أو التعزير ألن ذلك للوالة ال لآلحاد  ،وهذه مسؤولية القضاء
()2

ال املحتسب.
الصورة الثانية :أن تكون تلك املعصية راهنة ،وصاحبها مبارش هلا (فإبطال هذه املعصية
واجب بكل ما يمكن ،ما مل يؤد إىل معصية أفحش منها أو مثلها) .
()3

الصورة الثالثة :أن يكون املنكر متوقعا ،فال جيوز اإلنكار ـ كام بينا ـ إال إذا علمت منه
تلك املعصية بالعادة ،ويرضب الغزايل لذلك مثاال بوقوف األحداث عىل أبواب محامات النساء
(فإهنم،وإن مل يضيقوا الطريق لسعته ،فتجوز احلسبة عليهم إلقامتهم من املوضع ،ومنعهم من
املوقف)

()4

والغزايل يطلق احلكم يف هذه املسألة قياسا عىل اخللوة باألجنبية ،فإهنا يف نفسها معصية،

( )1إحياء علوم الدين.324/2 :
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
( )4املرجع السابق .
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ألهنا مظنة الوقوع يف املعصية (وحتصيل مظنة املعصية معصية)  ،وهذا ما يطلق عليه
()1

األصوليون (سد الذرائع)

()2

ظهور املنكر للمحتسب:
وذلك من غري جتسس ،ألن املضار التي قد ترتتب عىل ذلك التجسس أكرب من املنكر
نفسه ،ففيه إساءة ظن باملسلم ،واقتحام حلرزه الذي جعله اهلل له ،ولو فتح باب ذلك النترشت
الفوىض ،وتسور كل واحد بيت من شاء متى شاء بحجة إزالة املنكر.
ويروي الغزايل يف هذا قصة عمر حني تسلق دار رجل فرآه عىل حالة مكروهة ،فأنكر
عليه ،فقال( :يا أمري املؤمنني ،إن كنت أنا قد عصيت اهلل من وجه واحد ،فأنت قد عصيته من
جت َّسسوا ﴾ (احلجرات،)12:
ثالثة أوجه) ،فقال( :وما هي؟) ،فقال( :قد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َال َ َ
وقد جتسست ،وقال تعاىل ﴿ :وأتوا البي َ ِ
اهبا ﴾ (البقرة ،)189:وقد تسورت من
َ
وت من َأب َو ِ َ
ِ
َري بيوتِكم َحتَّى تَستَأنِسوا َوت َس ِّلموا ع ََىل
السطح ،وقالَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا َال تَدخلوا بيوتًا غ َ
َأهلِ َها﴾ (النور ،)27:وما سلمت) ،فرتكه عمر ،ورشط عليه التوبة .
()3

وهذا يدل عىل ما لآلداب واألخالق من قيمة يف اإلصالح ،فإصالح الغاية يستلزم
إصالح الوسيلة ،فالغاية يف اإلصالح التربر الوسيلة.
( )1املرجع السابق .
( )2عرفه األصوليون بأنه :جسم مادة الفساد بقطع وسائله ،والذرائع هي الوسائل ،وهي إما معتربة إمجاعا
كسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهلل ،أو غري معتربة إمجاعا كاملنع من الرشكة يف سكنى الدار
خمافة الزنا ،أو خمتلف فيه كبيوع اإلجال ،انظر :حممد بن عيل الشوكاين .إرشاد الفحول يف حتقيق احلق من علم
األصول ،بريوت :دار املعرفة1399 ،ه1979،م ،ص 246ـ  .247و ابن جزي ،تقريب الوصول إىل علم
األصول ص.149
( )3إحياء علوم الدين.325/2 :
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ولكن ما حد الظهور واالستتار الذي يناط به وجوب اإلزالة؟
جييب الغزايل عىل ذلك بإعطاء قاعدة عملية هي أن (التجسس طلب األمارات املعرفة،
فاألمارة املعرفة إن حصلت وأورثت املعرفة جاز العمل بمقتضاها ،فأما طلب األمارة املعرفة
فال رخصة فيه أصال)

()1

ولتوضيح ذلك ذكر بعض األمثلة ،ومنها أن من أغلق باب داره ،أو تسرت بحيطانه ،فال
جيوز الدخول عليه بغري إذنه لتعرف املعصية إال إذا ظهرت ظهورا يعرفه من هو خارج
الدار،كارتفاع أصوات السكارى بالكلامت املألوفة بينهم ،أو فاحت رائحة اخلمر ،أو إذا رئي
فاسق ،وحتت ثوبه يشء ،وال جيوز أن يكشف عنه ما مل يظهر بعالمة خاصة؛ فإن فسقه ال يدل
عىل أن الذي معه مخر .
()2

وهذا كله حذرا من اختالط اإلصالح بأي إساءة لألدب ،أو تعرض حلريات املسلمني
التي كفلها اهلل هلم يف احلدود املرشوعة.
اإلمجاع عىل إنكاره:
فأما إن كان حمل اجتهاد ،أو وقع فيه اخلالف بني العلامء ،فال جيوز اإلنكار فيه ،يقول
الغزايل ضاربا بعض األمثلة عىل ذلك( :ليس للحنفي أن ينكر عىل الشافعي أكله الضب
والضبع ومرتوك التسمية ،وال للشافعي أن ينكر عىل احلنفي رشبه النبيذ الذي ليس بمسكر،
وتناوله مرياث ذوي األرحام)

()3

وقد اشتهر عن الغزايل يف هذه املسألة القول بأن (كل جمتهد يف الظنيات مصيب وأهنا

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
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ليس فيها حكم معني من اهلل)

()1

وهنا حيتد اخلالف بني من يرى رأي الغزايل من أن جهود اإلصالح ينبغي أن توجه إىل
األصول قبل الفروع ،وإىل القطعي قبل الظني ،وإىل املجمع عليه قبل املختلف فيه ،بل إنه ال
حيتسب يف املختلف فيه أصال ،وتدعوا إىل احرتام الرأي اآلخر مادام مؤسسا عىل أدلة ،أو قال
به أحد علامء األمة املعتد هبم ،وبني املدرسة السلفية احلديثة التي تنطلق من أن احلق واحد،
واملصيب بالتايل واحد ،ولذلك تدعو إىل األرجح الذي تراه من املختلف فيه ،وتدعو إىل
االجتهاد العام ،وتعتقد أن االنتامء املذهبي بدعة حادثة يف الدين جيب إزالتها.
وهذه املسائل وجدت حقها من العناية عند الغزايل ،بل إن رأيه فيها ،مع اشتداد
التعصب املذهبي يف عرصه،وقيام املناظرات بني العلامء لنرصة مذاهبهم ،وانتقال ذلك إىل
العامة ،وختاصمهم أحيانا يف سبيل ذلك من الغرابة بمكان ،بل لعله الرأي األمثل الذي يرفع
حدة اخلالف ويوجه عناية األمة إىل األجدى واألصلح ،ويقض عىل التعصب بجميع أشكاله.
وقد ذكر الغزايل الشبهات التي ينطلق منها الذين يرون احلسبة يف املختلف فيه من
الفروع ،ومن تلك الشبهات:
 .1أن القول بتصويب مجيع املجتهدين حمال،ألنه يؤدي إىل اجلمع بني نقيضني ،فيكون
قليل النبيذ حالال وحراما ،والنكاح بال ويل صحيحا وباطال .
()2

 .2داللة بعض النصوص الرشعية الذامة لالختالف كقوله تعاىلَ ﴿ :واعت َِصموا بِ َحب ِل
اهللَِّ َمجِي ًعا َو َال َت َف َّرقوا ﴾ (آل عمران ،)103:وقولهَ ﴿ :و َال تَكونوا كَا َّل ِذي َن َت َف َّرقوا
َواخ َت َلفوا ِمن َبع ِد َما َجا َءهم ال َب ِّينَات ﴾ (آل عمران ،)105:وبإمجاع األمة عىل احلث

( )1املستصفى من علم األصول .364/2
( )2املرجع السابق .367/2
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عىل األلفة واملوافقة ،والنهي عن الفرقة واالختالف .
()1

 .3ما ورد عن السلف الصالح من احلذر من اخلطأ وإمجاعهم عىل ذلك .
()2

ومن أجوبة الغزايل عن تلك الشبهات:
أوال ـ أن احلكم الرشعي يتعلق بأفعال املكلفني ،ال بأعيان األشياء ،وبذلك قد حيل
لشخص ما حيرم عىل غريه ،فامليتةـ مثال ـ حتل للمضطر دون املختار ،والصالة جتب عىل الطاهر
وحترم عىل احلائض.
وما دام األمر كذلك ،فليس هناك تناقض ،ألن التناقض حيصل عندما (جيتمع التحليل
والتحريم يف حالة واحدة لشخص واحد يف فعل واحد من وجه واحد ،فإذا تطرق التعدد
واالنفصال إىل يشء من هذه اجلملة انتفى التناقض)  ،وما أوهم التناقض هو اعتقاد تعلق
()3

التحليل والتحريم بأعيان األشياء ،وذلك غري ممكن ،ألنه لو كان األمر كذلك ملا حرم اليشء
بعد حتليله ،فأعيان األشياء ثابتة ،وما يعرض هلا هو املتغري.
ويرضب الغزايل مثاال عىل ذلك بقوله( :لو رصح [الرشع] ،وقال:من غلب عىل ظنه أن
النبيذ باخلمر أشبه فقد حرمته عليه،ومن غلب عىل ظنه أنه باملباحات أشبه فقد حللته له مل يكن
هذا الترصيح متناقضا)

()4

ثانيا ـ أن التفرق املنهي عنه هو التفرق يف األصول ال الفروع ،بدليل تفرق الصحابة
واختالفهم ،وزيادة عىل ذلك (إمجاع األمة عىل أنه جيب عىل املختلفني يف املسائل االجتهادية

( )1املرجع السابق .374/2
( )2املرجع السابق .375،374/2
( )3املرجع السابق .367/2
( )4املرجع السابق .
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أن حيكم كل واحد بام هداه إليه دليله،ولو كان خمالفا لغريه( ،واألمر باتباع املختلف أمر
باالختالف)

()1

ثالثا ـ أن ما ورد عن السلف من احلذر من اخلطأ يرد إىل مجلة اعتبارات كخوفهم من
خمالفة دليل قطعي،أو عدم استفراغ متام وسعهم يف البحث ،أو خوفهم أن ال يكونوا أهال
للنظر..وغري ذلك من االعتبارات .
()2

ولعل رأي الغزايل بأن (كل جمتهد مصيب) مهام توجه إليه النقد ،أو تطرق إليه احتامل
اخلطأ أقرب قول لرفع اخلالف بني األمة يف املختلف فيه ،ألنه إذا قلنا بأن احلق واحد ،وأن
الراجح أحد املذاهب دون غريه أدى ذلك إىل الشحناء والتعصب ،أو إىل تفريغ اجلهود يف غري
مواضعها.
وقد قرر كل العلامء املنصفني أن اإلنكار ال يكون إال يف املجمع عليه ،ال يف املسائل
املختلف فيها ،يقول (عبد الوهاب الشعراين) ( :ووسع عىل األمة كام وسع عليهم نبيهم 
()3

واعتقد أن اإلنسان لو ترك العمل بكل ما مل ترصح به الرشيعة املطهرة ،فال حرج عليه وال لوم

( )1املرجع السابق .374/2
( )2املستصفى .375/2

()3

هو أبو املواهب عبد الوهاب الشعراين (ت973هـ) ،فقيه شافعي ،وقف جهده عىل التصوف ،له

(اجلواهر والدرر الكربى) و(لوقح األنوار) وغريها من الكتب يف احلديث والتصوف والفقه وقد تبع الشعراين
الغزايل يف قوله بأن كل جمتهد يف الفروع مصيب .بل حاول أن يطبقه عىل مجيع الفروع الفقهية يف كتابه العظيم
(ميزان مذاهب األئمة األربعة) ،يقول عن هذا امليزان(:وصاحب الذوق هلذا امليزان يرى مجيع مذاهب األئمة
املجتهدين وأقوال مقلدهيم كأهنا رشيعة واحدة لشخص واحد ،لكنها ذات مرتبتني كل من عمل بمرتبة منها
برشطها أصاب)(عبد الوهاب الشعراين ،ميزان مذاهب األئمة األربعة ،خمطوط بمكتبة األستاذ عمر حممد عبد
الكريم بأوالد جالل ،ص)12
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يف الدنيا واآلخرة إال أن جتمع عليه األمة فحينئذ حيرم خرقه)

()1

هذا فيام يتعلق باخلالف يف الظنيات والفروع ،أما اخلالف البدعي املتعلق بأصول الدين،
فإن الغزايل يرى وجوب اإلنكار فيه ،يقول يف ذلك( :والبدع كلها ينبغي أن حتسم أبواهبا،
وتنكر عىل املبتدعني بدعهم ،وإن اعتقدوا أهنا احلق ،كام يرد عىل اليهود والنصارى كفرهم،
وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق ،ألن خطأهم معلوم عىل القطع بخالف اخلطأ يف مظان
االجتهاد)

()2

ولكن إنكار البدع مع أمهيته ووجوبه وكون احلسبة فيه أهم من احلسبة يف كل املنكرات،
فيه تفصيل من حيث عمومية احلسبة أو االحتياج إىل إذن السلطان ،فالغزايل يرى أن البدعة إن
كانت غريبة ،والناس كلهم عىل السنة ،فلهم احلسبة عليها بغري إذن السلطان ،وأما إذا انقسم
أهل البلد إىل مبتدعة وسنيني ،وكان االعرتاض مثريا للفتن ،فالغزايل يرى حرمة االعرتاض
إال ملن توفرت فيهم الرشوط الالزمة إلنكار البدع .
()3

ب ـ نامذج عن نقد الغزايل لواقعه االجتامعي:
نظرا حلاجة املحتسب إىل معرفة املعروف الذي يتعني عليه الدعوة إليه واملنكرالذي
يتعني عليه النهي عنه ،فقد اهتم الغزايل ببيان ذلك ،فهو يف معظم كتبه ينقد الظواهر السلبية يف
جمتمعه ،وهو يف نقده ذلك ال يكتفي بالظاهر ،وإنام يعرب منه إىل الباطن ،فيحلل نفسيات أصناف
الناس ،ويبني مكامن اخلطأ يف بواطنهم ،وما يظهر منها بعد ذلك عىل سلوكهم ،وهو ال يكتفي
كذلك باجلالئل ،بل يعرب منها إىل الدقائق ،فالكل عنده جيب إصالحه ،مع مراعاة املراتب يف

( )1عبد الوهاب الشعراين ،كشف الغمة عن مجيع األمة،ط /1مرص :مكتبة املشهد احلسيني .8/1
( )2إحياء علوم الدين.327/2 :
( )3املرجع السابق .
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ذلك ،وسننقل هنا نامذج عن نقده لواقعه االجتامعي كأمثلة عىل شمولية موضوع اإلصالح
عنده.
املنكرات الظاهرة:
اهتم الغزايل بنظافة حميط املجتمع اإلسالمي ورسيان النظام فيه ،فلذلك اعترب من
املنكرات التي جيب تغيريها (وضع األسطوانات وبناء الدكات متصلة باألبنية اململوكة..
ووضع اخلشب وأمحال احلبوب واألطعمة عىل الطرق ،فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إىل
تضييق الطرق واسترضار املارة ،ويعلل ذلك بأن الشوارع مشرتكة املنفعة ،وليس ألحد أن
()1

خيتص هبا إال بقدر احلاجة)
ومن املنكرات (طرح القاممة عىل الطرق ،وتبديد قشور البطيخ ،أو رش املاء بحيث
خيشى منه التزلق والتعثر ،وإرسال املاء من امليازيب املخرجة من احلائط يف الطريق الضيقة ،فإن
ذلك ينجس الثياب ،أو يضيق الطرق ..
()2

وغريها من األمثلة التي عرب عنها الغزايل بأهنا من (منكرات الشوارع) ،وهي ال ختتص
بواقعه فقط ،بل إن الكثري منها موجود يف جمتمعاتنا ومدننا ،ويضيف الغزايل إىل ذلك (منكرات
الضيافة) و(منكرات األسواق) و(منكرات احلاممات) وغريها.
وغرض الغزايل من التدقيق يف هذه القضايا هو عدم اهتامم الناس هبا أو عدم تنبههم هلا
من جهة ،ومن جهة ثانية اشتهار املنكرات الدينية الرصفة كرتك الصالة وترك الصيام وغري
ذلك مما علم من الدين بالرضورة.
املنكرات الباطنة:

( )1املرجع السابق .339/2
( )2املرجع السابق .
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خصص الغزايل الربع الثالث من (اإلحياء) لعد وحتليل املنكرات الباطنة باعتبارها
أعظم خطرا من املنكرات الظاهرة ،ولذا وجب أن يكون يف األمة من حيتسب هلذا النوع من
املنكرات ،فقد قال تعاىل ﴿ :و َذروا َظ ِ
اه َر ِ
اإلث ِم َو َباطِنَه ﴾ (األنعام)120:
َ
ومن أمثلة املنكرات الباطنة التي اهتم هبا الغزايل (الغرور) ،فمن الغرور مثال غرور
العصاة من املؤمنني بقوهلم :إن اهلل كريم ،وإنا نرجو عفوه ،واتكاهلم عىل ذلك ،وتسميتهم
غرورهم وأمانيهم رجاء  ،مع أن الرجاء مقام حممود يف الدين ،ولكنه ال يصدق إال عىل
()1

(حمبوب متهدت مجيع أسبابه الداخلة حتت اختيار العبد ،ومل يبق إال ما ليس يدخل حتت
اختياره ،وهو فضل اهلل تعاىل برصف القواطع واملفسدات)

()2

ومن املغرتين من العباد فرقة أمهلوا الفرائض ،واشتغلوا بالنوافل ،وربام تعمقوا يف
الفضائل حتى خرجوا إىل العدوان والرسف ،وفرقة غلبت عليهم الوسوسة يف نية الصالة ،فال
يدعهم الشيطان يعقدون نية صحيحة ،بل يشوش عليهم حتى تفوهتم اجلامعة وخترج الصالة
عن وقتها ،وفرقة تغلب عليهم الوسوسة يف إخراج حروف الفاحتة وسائر األذكار من خمارجها،
وفرقة ارتضوا بقراءة القرآن هيذونه هذا ،وربام خيتمونه يف اليوم والليل مرة ،ولسان أحدهم
جيري به ،وقلبه يرتدد يف أودية األماين ،وفرقة اغرتوا بالصوم ،وربام صاموا الدهر أو صاموا
األيام الرشيفة ،وهم فيها ال حيفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرهم عن الرياء ،وبطوهنم عن
احلرام ،وفرقة اغرتوا باحلج فيخرجون إىل احلج من غري خروج عن املظامل وقضاء الديون
واسرتضاء الوالدين وطلب الزاد احلالل وغريهم من فرق املغرتين .
()3

( )1املرجع السابق .384/3
( )2املرجع السابق .143/4
( )3املرجع السابق  400/3ـ .402
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 4ـ مراتب اإلصالح:
يضع الغزايل لإلصالح ثامين مراتب ،البد من مراعاة التسلسل بينها ،وهي:

أ ـ التعرف:
وهو البحث عن أدلة وجود املنكر ،ألن اإلنكار ـ كام علمنا ـ ال يكون إال عىل منكر
معلوم واقع ،ولذلك البحث عند الغزايل طريقان:
رشعي :وهو العلم اليقيني بوجود املنكر ،وذلك إن اشتهر وجهر به أو دلت عليه األدلة
الظاهرة ،ويف هذه احلالة جيب التغيري بحسب مراتبه ،يقول الغزايل( :وكل من تيقن أن يف
السوق منكرا جيري عىل الدوام أو يف وقت بعينه ،وهو قادر عىل تغيريه ،فال جيوز أن يسقط
ذلك عن نفسه بالقعود يف البيت)

()1

غري رشعي :وهو الظن أو الشك يف جريان املنكر الذي مل يدل عليه دليل ظاهر ،فليس
للمصلح أن يسرتق السمع عىل دار غريه ليسمع صوت األوتار ،وال أن يستنشق ليدرك رائحة
اخلمر ،وال أن يستفرس من جريانه ليخربوه بام جيري يف داره ،فإن ذلك كله من التجسس املنهي
عنه ،وهو هتك حلرمة املسلم بدليل ظني .
()2

ب ـ التعريف:
وهو داللة املنكر عليه عىل حرمة ما يفعله ،ألنه يقدم عليه بجهله ،وإذا عرف أنه منكر
تركه  ،وملا يف التعريف من إيذاء للمعرف بنسبته إىل اجلهل ،فإن الغزايل يدعو إىل نصحه
()3

باللطف من غري عنف ،ويرضب مثاال عىل ذلك بتعريف جاهل بوجوب الطمأنينة يف الصالة،
( )1املرجع السابق .342/2
( )2املرجع السابق .329/2 :
( )3املرجع السابق .
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فيقول له:إن اإلنسان ال يولد عاملا ،ولقد كنا ـ أيضا ـ جاهلني بأمر الصالة ،ولعل قريتك خالية
من أهل العلم ..وهكذا يرتفق به ليحصل التعريف من غري إيذاء.
ويشبه الغزايل من يعرف غريه بغري أدب بمن يغسل الدم بالبول ،يقول يف ذلك( :ومن
اجتنب حمظور السكوت عىل املنكر ،واستبدل عنه حمذور اإليذاء للمسلم مع االستغناء عنه،
فقد غسل الدم بالبول عىل التحقيق)

()1

وينصح الغزايل بأن يعتمد املصلح كل الوسائل التوضيحية لتعريف الناس احلق
وأمرهم به ،فإن كان اخلطاب مع نجار ال حيسن إال النجر ،وكيفية استعامل اآللة (وجب عىل
مرشده أن ال يرضب له املثل إال بصناعة النجارة ليكون ذلك أسبق إىل فهمه ،وأقرب إىل مناسبة
عقله)

()2

ج ـ املوعظة:
وذلك فيمن يقدم عىل املنكر مع علمه بكونه منكرا ،أو من أرص عليه بعد أن عرف كونه
منكرا ،وقد ذكر الغزايل الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ مع اخللق منتقدا ما صار إليه
الوعظ يف عرصه ،ومن تلك الطرق:
االعتامد عىل ما ورد يف القرآن الكريم واألخبار واآلثار من مواعظ:
فالقرآن الكريم ميلء باملواعظ كقوله تعاىل عن لقامن ـ عليه السالم ـَ ﴿ :وإِذ َق َال لق َامن
ِالبنِ ِه َوه َو َي ِعظه َيابن ََّي َال ت ِ
الرش َك َلظلم عَظِيم﴾ (لقامن ،)12:وكذا األخبار
رشك بِاهللَِّ إِ َّن ِّ
واآلثار( ،فعىل الواعظ أن يستكثر منها إن كان وارث الرسول  ،فإنه ما خلف دينارا وال

( )1املرجع السابق .330/2
( )2معيار العلم،ط 2بريوت  :دار األندلس  ،1978ص.25
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درمها ،وإنام خلف العلم واحلكمة ،ووراثة كل عامل بقدر ما أصابه)

()1

املوعظة بالقصة:
فإن هلا تأثريا كبريا عىل النفوس ،ولذلك أوالها القرآن الكريم قيمة كبرية ،بل أمر هبا،
يقول تعاىلَ ﴿ :فاقص ِ
ص َل َع َّلهم َي َت َفكَّر َ
ون ﴾ (األعراف ،)176:وكذلك يف السنة،
ص ال َق َص َ
فقد وردت قصص كثرية يف أحاديث الرسول  ،وعىل ضوء هذا اهلدي القرآين والنبوي أوىل
الغزايل اهتامما كبريا بالقص ،مع انتقاده للقصاصني الذين اختذوا القص حرفة ،ويعلل ذلك
بأن من القصص ما ينفع سامعه ،ومنها ما يرض ولو كان صدقا ،ومن فتح ذلك الباب عىل نفسه
اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار،ولذلك ال يرى بأسا إن كان القاص صادقا
صحيح الرواية .
()2

ذكر تأثري املعايص الدنيوي:
وذلك ألن تعجيل العقوبات يف الدنيا متوقع عىل الذنوب ،فام يصيب العبد من املصائب
هو بسبب جناياته ،وهذا من الغزايل فقه للواقع وإدراك لنفسيات الناس ،فإن منهم (من
يتساهل يف أمر اآلخرة،وخياف من عقوبة اهلل يف الدنيا أكثر جلهله)  ،ولذلك ورد عن السلف
()3

الصالح اآلثار الكثرية يف بيان تعجيل اهلل العقوبة يف الدنيا عىل املعايص.
ذكر ما ورد من العقوبات عىل آحاد الذنوب:
كاخلمر والزنا وغريها مع من يراه متصفا هبا مستدال عىل ذلك بقرائن األحوال ،فـ

( )1إحياء علوم الدين. 35/1:
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .53/4
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(العامل كالطبيب احلاذق يستدل بالنبض والسحنة ووجود احلركات عىل العلل الباطنة) ،
()1

وذلك اقتداء بالرسول  الذي كان يعامل وينصح كل فرد بحسب ما يصلح له ،وهلذا
اختلفت اآلثارـ حتى أهنا قد تبدو متعارضة ـ يف بيان فضائل األعامل ومراتبها.
أما إن كان الواعظ يتكلم يف مجع ،أو من ال يعلم حاله ،فإن عليه (أن يعظهم بام يشرتك
كافة اخللق يف احلاجة إليه ،إما عىل العموم ،أو عىل األكثر ،ألن يف الرشع أغذية وأدوية،
(فاألغذية للكافة ،واألدوية ألرباب العلل)

()2

ويف األخري حيذر الغزايل أن يكون هم الواعظ أن يتأثر الناس تأثرا عاطفيا حمدودا ،بل
ينبغي أن تكون مهته (أن يدعو الناس من الدنيا إىل اآلخرة ،ومن املعصية إىل الطاعة ،ومن
احلرص إىل الزهد ،ومن البخل إىل السخاء ،ومن الغرور إىل التقوى) .
()3

د ـ القول الغليظ:
وال يعدل إليه إال عند العجز عن املنع باللطف ،أو حني تظهر مبادئ اإلرصار
واالستهزاء بالوعظ والنصح ،ويستدل الغزايل لذلك بقوله تعاىل عن إبراهيم  ﴿ :أف َلكم
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ َأ َف َال تَع ِقل َ
َوملَِا تَعبد َ
ون ﴾ (األنبياء،)67:وهلذه الرتبة أدبان:
األدب األول :أن ال يقدم عليها إال عند الرضورة ،مع يقينه بتأثريها يف ردع املنكر عليه،
فإن علم أن خطابه هبذه الكلامت الزاجرة ال يؤثر فيه ،فال ينبغي أن يطلقها ،بل يقترص عىل
إظهار الغضب ،واالستحقار له ،واالزدراء ملحله ألجل معصيته.
األدب الثاين :أن ال ينطق إال بالصدق مقترصا عىل قدر احلاجة ،فإن تطويل اللسان

( )1إحياء علوم الدين. 55/4 :
( )2املرجع السابق .
( )3رسالة (أهيا الولد)(،ضمن القصور العوايل) ،ص.139
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بالكذب أو فوق احلاجة ربام يزيد من ترسيخ املنكر ،ومن األمثلة التي ذكرها الغزايل عىل ذلك:
(يا فاسق ،يا أمحق ،يا جاهل ،أال ختاف اهلل) ،فـ (كل فاسق أمحق وجاهل ،ولو ال محقه ما عص
اهلل تعاىل)

()1

هـ ـ التغيري باليد:
وهو أن يستعمل القوة يف دفعه ككرس املالهي وإراقة اخلمر ومنعه من اجللوس عىل
احلرير وإخراجه من الدار املغصوبة ،وذلك ال يمكن إال يف املعايص الظاهرة ،أما معايص
اللسان والقلب فال يقدر عىل مبارشة تغيريها ،وكذلك كل معصية تقترص عىل نفس العايص
وجوارحه الباطنة  ،وهلذه املرتبة ـ أيضا ـ أدبان:
()2

األدب األول :أن ال يبارش التغيري بيده ما مل يعجز عن تكليف املحتسب عليه بذلك،
فإن قدر عىل أن يكلفه بإراقة اخلمر أو كرس املالهي ،وغري ذلك فال ينبغي له أن يفعل ذلك
بنفسه.
األدب الثاين :أن يقترص يف تغيريه عىل القدر املحتاج إليه ،فإن زيادة األذى مستغنى
عنها( ،فيتوقى عند إراقة اخلمر كرس األواين ،وال يأخذ بلحيته يف اإلخراج ،وال برجله إذا قدر
عىل جره)

()3

و ـ التهديد بالرضب والتخويف به:
إذا مل جتد كل املراتب السابقة ،فحينذاك يلجأ معه إىل أسلوب التهديد والتخويف بقوله

( )1املرجع السابق .331،330/2
( )2إحياء علوم الدين.331/2 :
( )3املرجع السابق .
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ـ مثال ـ( :دع عنك هذا أو ألكرسن رأسك ،أو ألرضبن رقبتك)  ،فإن من الناس من ال يعترب
()1

إال هبذا ،وال حرج عليه يف الكذب يف ذلك الوعيد إذا مل ينفذه إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه.
وليس ذلك ـ كام يرى الغزايل ـ من الكذب املحظور ،بل املبالغة يف ذلك معتادة ،ومثله
مبالغة املؤمن يف اإلصالح بني شخصني والتأليف بني الرضتني ،وذلك مما قد رخص فيه
للحاجة ،وهذا يف معناه ،وأدب هذه الرتبة أن ال هيدده بوعيد ال جيوز له حتقيقه ،كقوله( :ألهنبن
دارك ،أو ألرضبن ولدك ،أو ألسبني زوجتك ،وما جيري جمراه)

()2

ز ـ مبارشة الرضب من غري إشهار سالح:
يرى الغزايل جواز ذلك من غري إذن السلطة برشط الرضورة مع االقتصار عىل قدر
احلاجة ،وهذا مع مراعاة التدرج يف كل املراتب السابقة ،مع أمن الفتنة.
ويرضب مثاال عىل ذلك بفاسق يريد اغتصاب امرأة( ،وكان بينه وبني املحتسب حائل،
(فيأخذه قوسه ويقول له :خل عنها ،أو ألرمينك؛ فإن مل يتخل عنها له أن يرمي ،وينبغي أن ال
يقصد املقتل ،بل الساق والفخذ وما شاهبه)

()3

ح ـ اختاذ األعوان:
يرى الغزايل أنه عند عجز املنكر للمنكر عن مبارشة اإلنكار بنفسه جيوز له االستعانة،
بل وجوهبا خاصة عند استعانة الفاسق بأعوانه (ألنه إذا جاز لآلحاد األمر باملعروف ،وأوائل
درجاته جتر إىل ثوان ،والثواين إىل ثوالث ،وقد ينتهي ال حمالة إىل التضارب والتضارب يدعو

( )1املرجع السابق .332/2
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
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إىل التعاون ،فال ينبغي أن يبايل بلوازم األمر باملعروف) ،وهذا برشط عدم أدائه إىل فتنة أكرب
()1

من املنكر الذي يريد تغيريه ـ كام سبق بيانه ـ
هذه هي املراتب التي يراها الغزايل لإلصالح االجتامعي وهي ترينا مدى اتساع مفهوم
اإلصالح عنده ،فليس هو بالتعريف الفقهي وحده ،وال بالوعظ املؤثر فقط ،وإنام بكل ما
يمكن اختاذه من وسائل وهو ما يعرب عنه بقوله( :كل من قدر عىل دفع منكر،فله أن يدفع ذلك
بيده وبسالحه وبنفسه وبأعوانه)

()2

هذه هي الضوابط التي يضعها الغزايل لإلصالح االجتامعي ،وهي ترينا مدى اتساع
تصوره ملفهوم اإلصالح ،بحيث يتعلق التغيري عنده بكل املنكرات ،ويعم القيام به كل
املكلفني ،ويشمل خطابه مجيع البرش ،وينتهج يف سبيل حتقيقه كل الوسائل.

( )1إحياء علوم الدين.333/2 :
( )2املرجع السابق .
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الفصل الثالث
أصول املنهج اإلصالحي
نتناول يف هذا الفصل األصول الكربى التي يعتمد عليها الغزايل يف عمله اإلصالحي،
وهي أربعة أصول:
 .1حقائق القرآن الكريم ومقاصده.
 .2السنة النبوية علام وعمال.
 .3التصوف :سلوكا ومعرفة.
 .4أحكام العقل ،واالنفتاح الثقايف.
وقد خصصنا كل أصل منها بمبحث من املباحث.

أوالـ حقائق القرآن الكرمي ومقاصده
الحظ الغزايل ما آل إليه التعامل مع القرآن الكريم يف عرصه ،وما قبله من العصور ،من
حرص معانيه يف ظواهر التفسري املتلقاة بالنقل ،أو املجتهد فيها بالرأي ،والتوقف عندها ،وعدم
الغوص يف حقائقه الكربى التي تشري إليها مبانيه وظواهره.
وقد زاد يف عزلة حقائق القرآن عن عامة األمة ومتطلبات حياهتا تلك العلوم الكثرية
املرتبطة به ،وهي وإن كانت الرضورة دعت إليها إال أن زيادة التعمق فيها باعتبارها مقصودة
لذاهتا جعلها حجابا دون تفهم حقائقه املرتبطة بكل فرد عىل حدة ،وبكل شأن من شؤون
احلياة ،فأصبح القرآن بذلك كتابا تارخييا أو أثرا أدبيا الموجها وهاديا ومربيا.
وقد دعا الغزايل إىل تعامل جديد مع القرآن ا لكريم بدل ذلك يقوم عىل تدبر آياته
واستنباط املعارف اإليامنية منها ،وإىل رعاية مقاصد ه وعدم االنشغال عنها بالدراسات املتعلقة
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به ،باعتباره منبع العلوم بظاهره وباطنه ،وترصحياته وإشاراته.

 1ـ العالقة بني مباين القرآن وحقائقه:
يقسم الغزايل العلوم املرتبطة بالقرآن الكريم إىل قسمني :علوم آلية ،يعرب عنها بالصدف،
باعتبارها الغشاء اخلارجي الذي حيمي اجلوهر ،وال يتوصل إىل اجلواهر إال بفتقه ،وتلك العلوم
هي املواد األساسية املكونة للتفسري الظاهر.
وهي ـ عند الغزايل ـ مخسة علوم :علم اللغة ،وعلم النحو ،وعلم القراءات ،وعلم خمارج
احلروف ،وعلم التفسري الظاهر.
والغزايل ينتقد االقتصار عىل هذه العلوم باعتبارها مقصودة لذاهتا وإمهال معاين القرآن
األساسية التي أنزل من أجلها .
()1

ومن مظاهر هذا االقتصار ما انتهى إليه جهل طائفة ظنوا أن القرآن هو احلروف وبنوا
عليها أنه خملوق ،ألن احلروف واألصوات خملوقة  ،أما التفسري الظاهر فبه ـ كام يرى الغزايل ـ
()2

قنع أكثر اخللق (وما أعظم غبنهم وحرماهنم إذ ظنوا أنه ال رتبة وراء رتبتهم)

()3

ولذلك يدعو الغزايل إىل االقتصاد يف هذه العلوم ،واالقتصار منها عىل ما متس إليه
احلاجة ،ألن كل ما يطلب لغريه ال ينبغي أن ينسى فيه املطلوب ويستكثر منه.
و هو يويص بأن يقترص من علم اللغة عىل ما يفهم منه كالم العرب وينطق به ،ومن
غريبها عىل غريب القرآن واحلديث ،دون التعمق يف ذلك ،ومن النحو عىل ما يتعلق بالكتاب
والسنة ،أما التفسري فيكتفى بام يبلغ ضعف القرآن الكريم أو ثالثة أضعافه ،أما ما زاد عىل ذلك

( )1جواهر القرآن ص.21
( )2إحياء علوم الدين.287/1 :
( )3املرجع السابق .288/1
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فهو ـ كام يقول الغزايل ـ (استقصاء مستغنى عنه)

()1

وقد دعا بدل ذلك إىل النظر يف مقاصد القرآن الكريم وحقائقه الباطنة باعتبارها اجلوهر
الذي يغطيه الصدف ،أو اللباب الذي حيميه القرش.

الرد عىل املحرمني للتفسري بالرأي:
لكن الغزايل يصطدم يف دعوته هذه مع القائلني بتحريم تفسري القرآن بغري ما ورد يف
التفسري الظاهر املنقول عن الرسول  والسلف من الصحابة وغريهم ،والذين يستدلون
ببعض النصوص الرشعية الدالة عىل حتريم التفسري بالرأي ،والتشديد يف ذلك كقوله ( :من
قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) وقوله( :من قال يف القرآن برأيه ،فأصاب فقد
()2

أخطأ)  ،ومنها موقف السلف من التشدد يف البعد عن هذا االجتاه ،وأقواهلم الكثرية يف ذلك
()3

()4

 ،وقد رد الغزايل عىل ذلك بأدلة كثرية منها:
الدليل األول:
أن االعتصام بالنقل وحده ال يكفي ،بدليل ما روي من آثار عن اتساع جمال الفهم يف

القرآن الناتج عن التدبر ،ومن اآلثار التي ينقلها الغزايل قول عيل( :ما أرس إيل رسول اهلل 
شيئا كتمه عىل الناس إال أن يؤت اهلل عبدا فهام يف كتابه)  ،وقوله( :من فهم القرآن فرس به مجل
()5

( )1املرجع السابق .288/1
( )2الرتمذي ،السنن( ،أبواب التفسري)  ،157/2رقم.2874 :
( )3املرجع السابق (أبواب التفسري)  ،157/2رقم .2875
( )4إحياء علوم الدين ،288/1 :وانظر يف ذلك :بكري الشيخ أمني ،التعبري الفني يف القرآن ،بريوت :دار
الرشق ص.113
( )5إحياء علوم الدين.289/1 :
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العلم)  ،وعقب الغزايل عىل ذلك بقوله( :أشار به إىل أن القرآن الكريم يشري إىل جمامع العلوم
()1

كلها)

()2

وفرس ابن عباس احلكمة يف قوله تعاىل﴿ :ومن َ ِ
اوت َخ ًريا كَثِ ًريا ﴾
يؤت احلك َم َة َف َقد ِ َ
َ
(البقرة )269:بالفهم يف القرآن ،وقول بن مسعود(:من أراد علم األولني واآلخرين فليتدبر
()3

القرآن)

()4

الدليل الثاين:
أن النبي  دعا البن عباس بقوله(:اللهم فقهه يف الدين،وعلـمـه التأويل)  ،والتأويـل
()5

هو الرجوع إىل األصل  ،ويف(لـسـان العرب)(:األول ،الرجوع ،آل اليشء يؤول أوال
()6

ومآال:رجع.وأول إليه اليشء رجعه ،وأول الكالم وتأوله :دبره وقدره ...واملراد بالتأويل نقل
ظاهر اللفظ عن وضعه األصيل إىل ما حيتاج إىل دليل ،ولواله ما ترك ظاهر اللفظ) .
()7

وقد أشار اجلر جاين إىل الفرق بني التفسري والتأويل يف قوله( :التأويل يف األصل
الرتجيع ،ويف الرشع رصف اآلية عن معناها الظاهر إىل معنى حيتمله إذا كان املحتمل الذي
يراد موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعاىل ﴿ :خيرج احلي ِمن املَي ِ
ت ﴾ (األنعام ،)95:إن أراد
َّ َ ِّ

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .290/1
( )4املرجع السابق .289/1
( )5أمحد ،املسند( ،مسند بني هاشم)  ،450/2رقم .2393
( )6اجلرجاين ،التعريفات ،بريوت :مكتبة لبنان .1978ص.71
( )7ابن منظور ،لسان العرب  ،32/11رقم .6637
95

به إخراج الطري من البيضة كان تفسريا ،وإن أراد إخراج املؤمن من الكافر أو العامل من اجلاهل
كان تأويال)

()1

فالتأويل غري التفسري ،ولذلك خص به النبي  ابن عباس ،يقول الغزايل( :فإن كان
التأويل مسموعا كالتنزيل ،فام معنى ختصيصه بذلك؟)

()2

الدليل الثالث:
أن الصحابة واملفرسين اختلفوا يف تفسري الكثري من آيات القرآن الكريم ،فقالوا فيها
أقواال خمتلفة ال يمكن اجلمع بينها ،ويستحيل سامع مجيعها من الرسول  ،فتبني بذلك أن كل
مفرس قال يف املعنى بام رجح له ،فقالوا مثال يف احلروف املقطعة يف أوائل السور( :إن ﴿ ألر ﴾
(يوسف )1 :هي حروف من الرمحان ،وقيل إن األلف:اهلل ،والالم :لطيف ،والراء:رحيم،
وقيل غري ذلك واجلمع بني الكل غري ممكن ،فكيف يكون الكل مسموعا؟) .
()3

الدليل الرابع:
أن اهلل عز وجل قال ﴿ :لعلمه ِ
الذي َن َيستَنبِطونَه ِمنهم ﴾ (النساء ،)83:فأخرب أن ألهل
العلم استنباطا ،وهو غري مرتبط بالنقل .
()4

مفهوم الرأي املذموم:
ونتيجة هلذا ،فإن الغزايل حيمل (الرأي) يف احلديث عىل الرأي املذموم وينزله عىل أحد

( )1اجلرجاين ،التعريفات ص.71
( )2إحياء علوم الدين ،289/1 :وانظر :القرطي ،اجلامع ألحكام القرآن،ط ،4بريوت :دار الكتب العلمية
.109/1 ،1988
( )3املرجع السابق .
( )4إحياء علوم الدين.289/1 :
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وجهني:
أ ـ أن يكون للمفرس يف اليشء رأي ،وإليه ميل من طبعه وهواه ،فيتأول القرآن عىل وفق
رأيه وهواه ،وذلك إما مع العلم كاحتجاج املبتدعة آلرائهم مع علمهم أنه ليس ذلك مراد
اآلية ،أو مع اجلهل بذلك ،بأن يميل إىل الوجه الذي يراه موافقا له ،فيكون رأيه هو الذي محله
عىل ذلك التفسري .
()1

ب ـ أن يتسارع إىل تفسري القرآن بظاهر العربية من غري استظهار بالسامع والنقل فيام
يتعلق بغرائب القرآن ،وما فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة (فال مطمع يف الوصول إىل الباطن
قبل إحكام الظاهر ،ومن ادعى فهم أرسار القرآن ومل يتقن التفسري الظاهر فهو كمن يدعي
البلوغ إىل صدر البيت قبل جماوزة الباب ،ألن ظاهر التفسري جيري جمرى تعليم اللغة التي ال بد
منها للفهم)

()2

العلوم التي حيتاجها املفرس:
ومن العلوم القرآنية الظاهرية التي يشرتطها الغزايل تعلمها ومراعاهتا:
اإلجياز باحلذف واإلضامر:
قد ورد كثريا يف القرآن الكريم ،وهو حذف كلمة أو مجلة أو حرف لداللة باقي الكالم
ِ
رص ًة َف َظ َلموا
عليها ،ومن األمثلة التي يذكرها الغزايل لذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َءاتَينَا َثمو َد النَّا َق َة مب َ
ِ َهبا﴾ (اإلرساء ،)59:يقول الغزايل( :معنى ذلك :آية مبرصة ،فظلموا أنفسهم بقتلها ،الناظر
إىل ظاهر العربية يظن أن املراد به أن الناقة كانت مبرصة ومل تكن عمياء ،ومل يدر كذلك أهنم

( )1املرجع السابق .290/1
( )2املرجع السابق .291/1
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بامذا ظلموا غريهم أو أنفسهم)

()1

رشبوا ِيف قل ِ ِ
ومثله قوله تعاىلَ ﴿ :وأ ِ
وهبم ال ِعج َل ِبكف ِر ِهم ﴾(البقرة )93:أي حب
ف املَام ِ
ِ ِ
العجل ،ومثله قوله تعاىل ﴿ :إِ ًذا َألَ َذقن َ
ت﴾ (اإلرساء )75:أي
َاك ِضع َ
احل َياة َوضع َ َ
ف َ
ضعف عذاب األحياء وضعف عذاب املوتى.
املنقول املنقلب:
أي املنقول عن اللفظ الذي ورد به أوال ،كقوله تعاىلِ ﴿ :وط ِ
ور ِسينِ َني ﴾ (التني )2:أي
طور سيناء وقوله تعاىل ﴿ :س َالم ع ََىل إِل ي ِ
اسنيَ ﴾ (الصافات )130:أي عىل إلياس .
َ
َ
املقدم واملؤخر:
كقوله تعاىلَ ﴿ :و َلو َال كَلِ َمة َس َب َقت ِمن َّر ِّب َك َلك َ
َان لِزَ ا ًما و َأ َجل م َس ًّمى ﴾ (طه)127:
معناه لوال الكلمة وأجل مسمى ،وقوله تعاىلَ ﴿ :يسئَلون ََك َك َأن ََّك َح ِفي عَن َها ﴾
(األعراف )187:أي يسألونك عنها كأنك حفي هبا.
املبهم:
وهو اللفظ املشرتك بني معان من كلمة أو حرف ،كلفظة القرين ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َق َال
َق ِرينه َه َذا ما َلدَ ي عَتِيد َأل ِقيا ِيف جهنَّم ك َّل َك َّف ٍار عَنِ ٍ
يد ﴾ (ق 23:ـ  )24أراد به امللك املوكل به،
َ
َّ
َ َ َ
َ
ـل ب ِع ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :ق َال َق ِرينه َر َّبنَا َما َأطغَيته َو َلكِن ك َ
يد ﴾ (ق )27 :أراد به الشيطان،
َان ِيف َض َل ٍ َ
ولفظ األمة ورد عىل ثامنية أوجه ،فاألمة هي اجلامعة وأتباع األنبياء والدين والزمان والقامة،
وغريها .
()2

فهذه العلوم وغريها يشرتط الغزايل سامعها وتعلمها لتجنب التفسري بالرأي املذموم،

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق  291/1ـ .291
98

يقول الغزايل( :كل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إىل تفسري القرآن ،ومل يستظهر بالسامع
والنقل يف هذه األمور ،فهو داخل فيمن فرس القرآن برأيه)

()1

ضوابط االستفادة من احلقائق القرآنية:
والنتيجة التي نخلص إليها من عالقة الباطن القرآين بظاهره يف رأي الغزايل هي أنه يلزم
املتدبر للقرآن واملتفهم له أمران:
توافق العقل والنقل:
أي أن ال يفهم من القرآن الكريم أمرا خيالف العقل أو النصوص الرشعية أو حيمل
ألفاظ القرآن ما ال حتتمل (فإن األلفاظ إذا رصفت عن مقتىض ظواهرها بغري اعتصام فيه بنقل
من صاحب الرشع ،ومن غري رضورة تدعو إليه من دليل العقل اقتىض ذلك بطالن الثقة
باأللفاظ ،وسقط به منفعة كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله )

()2

و يضيف( :وهبذا الطريق توصل الباطنية إىل هدم مجيع الرشيعة بتأويل ظواهرها
وتبديلها عىل رأهيم)

()3

وهو يشبه من يستجري هذه التأويالت مع علمه بأهنا غري مراده باأللفاظ ،ويزعم أن
قصده منها دعوة اخللق إىل اخلالق بمن يستجري وضع األحاديث عىل رسول اهلل ملا هو يف
نفسه حق ولكن مل ينطق به الرشع) ،فذلك ظلم وضالل ودخول يف الوعيد املفهوم من قوله
( :من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)

()4

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .37/1
( )3املرجع السابق .
( )4البخاري( ،كتاب العلم) 200/1 ،رقم  ،1071ومسلم (املقدمة)  ،10/1رقم .5،4
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بل إنه يرى أن الرش يف تأويل هذه األلفاظ أعظم خطرا ألهنا مذهبة للثقة يف األلفاظ
وقاطعة لطريق االستفادة من القرآن الكريم .
()1

توافق الظاهر والباطن:
أي أن ال يعتقد أن فهمه واستنباطه هو عني املراد دون غريه ،بل يبقي الظاهر عىل حاله،
ويعرب منه إىل الباطن ،يقول الغزايل يف (مشكاة األنوار) بعد كالم له يف املوازنة بني الظاهر
والباطن( :ال تظنن من هذا األنموذج وطريق رضب األمثلة رخصة مني يف رفع الظواهر
واعتقادا يف إبطاهلا حتى أقول مثال :مل يكن مع موسى نعالن ،ومل يسمع اخلطاب بقول:اخلع
نعليك؛ حاشا هلل ،فإن إبطال الظواهر رأي الباطنية الذين نظروا بالعني العوراء إىل أحد
العاملني ،وجهلوا جهال باملوازنة بينهام ،فلم يفهموا وجهه ،كام أن إبطال األرسار مذهب
احلشوية  ،فالذي جيرد الظاهر حشوي ،والذي جيرد الباطن باطني ،والذي جيمع بينهام كامل)
()2

()3

ولكن هذه الفهوم الراقية العميقة التي يصفها الغزايل ال تنال بمجرد حضور القلب مع
القرآن ،أو بمجرد التدبر الظاهر أللفاظه ،بل بوجود حمل مستعد لذلك الفهم ،وإنام حرمت
العقول والقلوب من إدراك معاين القرآن ـ كام يرى الغزايل ـ بأربعة حجب:
احلجاب األول :انرصاف اهلم إىل ظاهر التالوة بتحقيق خمارج احلروف والتعمق فيها،
والتعبد باأللفاظ دون مالحظة املعاين.
احلجاب الثاين :التقليد ،ويعتربه الغزايل احلجاب األعظم احلائل بني القلب وإدراك
احلقائق ،فمن مجد عىل مذهب سمعه بالتقليد ،وثبت يف نفسه التعصب له بمجرد االتباع من
( )1إحياء علوم الدين.38/1 :
( )2لقب أطلق عىل املحدثني الذين مجدوا عىل الظاهر يف العقيدة ،وانطلقوا القول بالتأويل .وهو بالنسبة
للعقيدة كالظاهرية بالنسبة للفقه ،انظرا :الغزايل ،مشكاة األنوار(،ضمن القصور العوايل) ،ص.210
( )3مشكاة األنوار ص.210
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غري حتقيق وتبرصة ،يصري نظره موقوفا عىل سمعه (فإن ملع برق عىل بعد وبدا له معنى من
املعاين محل عليه شيطان التقليد محلة،وقال:كيف خيطر هذا ببالك وهو خالف معتقد
آبائك؟)  ،وهو حيمل هذا املعنى عىل قول الصوفية كام ينقله( :إن العلم حجاب) مريدين
()1

بذلك العلم (العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلامت جدلية
حررها املتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم)  ،أما العلم احلقيقي ،الذي هو الكشف
()2

واملشاهدة بنور البصرية ،فكيف يكون حجابا وهو غاية املطالب؟
احلجاب الثالث :اإلرصار عىل الذنوب ،وخاصة الكرب وحب الدنيا ،فقد قال تعاىل ﴿
ض بِغ ِ
َس َأ ِ
ون ِيف األَر ِ
ات ا َّل ِذي َن َي َتك ََّرب َ
احل ِّق ﴾ (األعراف ،)146:يقول الغزايل:
رصف عَن آ َي ِ َ
َري َ
ِ
رص ًة َو ِذك َرى لِك ِّل عَب ٍد
(وقد رشط اهلل عز وجل اإلنابة يف الفهم والتذكري ،فقال تعاىل ﴿ :تَب َ
من ِ ٍ
يب﴾ (ق ،)8:وقالَ ﴿ :و َما َيت ََذكَّر إِ َّال َمن ينِيب ﴾ (غافر،)13:وقال ﴿ :إِن ََّام َيت ََذكَّر أولو
األَل َب ِ
اب ﴾ (الزمر ،)9:فالذي آثر غرور الدنيا ليس من ذوي األلباب ،ولذلك ال تنكشف له
أرسار الكتاب)

()3

احلجاب الرابع :االقتصار عىل التفسري الظاهر.

 2ـ مراتب العبور إىل حقائق القرآن:
كعادة الغزايل يف إعطاء الطرق العملية لتحصيل املعاين الرشعية املجملة ،فإنه يصف
الطريق الذي به يتدرج قارئ القرآن من الرتتيل الظاهرـ الذي حدد آدابه ـ إىل املعاين الباطنة
غري املحدودة ،وتلك املراتب هي:

( )1إحياء علوم الدين.284/1 :
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .285/1
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استحضار عظمة القرآن:
ملا هلا من تأثري نفيس عىل القارئ ،ألن عظمة الرسالة بقدر عظمة مرسلها ،والقرآن
الكريم هو رسالة اهلل وكالمه إىل عباده ،ولو ال لطف اهلل سبحانه بخلقه يف إيصال معاين كالمه
الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته ملا أطاق كالمه شئ .
()1

وهذا االستحضار النفيس له عند الغزايل خصوصا ،والصوفية عموما ،تأثري كبري يف
تلقي التايل واستعداده للفهوم التي يفيضها اهلل عىل عباده العارفني بعظمة كالمــه ،وذلك ألن
فيها فتحا ملجاالت مطلقة للقرآن الكريـم ال يــحـدها الرتكيب اللغوي املحدود .
()2

استحضار عظمة اهلل تعاىل:
وذلك بأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كالم البرش ،وهلذا كان بعض الصحابة ـ كام ينقل
الغزايل ـ إذا نرش املصحف غيش عليه ،ويقو ل( :هو كالم ريب ،هو كالم ريب)

()3

وطريق ذلك ـ كام يرى الغزايل ـ هو أن حيرض بباله عند بداية التالوة العرش والكريس
والساموات واألرض وما بينهام من اجلن واإلنس والدواب واألشجار ،ويعلم أن اخلالق
جلميعها والقادر عليها والرازق هلا واحد ،وأن الكل يف قبضته ،مرتددون بني فضله ورمحته،
وبني نقمته وسطوته ،إن أنعم فبفضله ،وإن عاقب فبعدله .
()4

( )1املرجع السابق .281/1
( )2يقول شهاب الدين السهرودي( :للصويف بكامل الزهد يف الدنيا وجتريد القلب عام سوى اهلل تعاىل مطلع
من كل آية ،وله بكل مرة يف التالوة مطلع جديد وفهم عتيد ،وله بكل فهم عمل جديد) انظر :شهاب الدين
السهرودي ،عوارف املعارف(،ملحق اإلحياء).50/5 ،
( )3إحياء علوم الدين.281/1 :
( )4املرجع السابق .
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وهذا التعظيم التمهيدي هو غاية ـ عند الغزايل ـ يف نفس الوقت ،ألنه بقدر تعظيمه عند
القراءة يكون فهمه عن اهلل ،وبقدر فهمه عن اهلل تكون معرفته ويزداد تعظيمه.

حضور القلب:
وهو ترك حديث النفس واالنشغال بالقرآن عن غريه ،وذلك ـ كام يرى الغزايل ـ يتولد
عام قبله من التعظيم ،فإن املعظم للكالم الذي يقرؤه يرس به ويستأنس وال ينتقل عنه ،زيادة
عىل احتواء القرآن الكريم عىل كل ما يستأنس به القلب إن كان التايل أهال له (فكيف يطلب
األنس بالفكر يف غريه ،وهو يف متنزه ومتفرج؟ ،والذي يتفرج يف املتنزهات ال يتفكر يف
غريها)

()1

وهو أيضا مرتبط بمدى علم القارئ بسعة القرآن الكريم التي هي فيض من مصدره
اإلهلي ،فلذلك يقرأ كل مرة كالما جديدا ،ويفهم فهام جديدا ،وتفاض عىل قلبه أحوال جديدة،
وذلك كله ناف لصفة التكرار املسببة للغفلة وعدم حضور القلب ،وذلك كله ال يكون ـ كام
عرب عنه الغزايل يف كل مناسبةـ إال باجلد ،وهو التجرد له عند القراءة وانرصاف اهلم له عن غريه،
ِ ِ
َاب بِق َّو ٍة ﴾ (مريم )12:باجلد واالجتهاد .
ويفرس قوله تعاىلَ ﴿ :ي َ
احي َيى خذ الكت َ
()2

التفهم:
وهو املقصود األصيل من القراءة ،وكل ما قبله متهيد نفيس وعقيل له ،ألن القرآن الكريم
حيوي ـ كام يعرب الغزايل ـ كل العلوم ،ولكنه ال يمنح علومه إال ملن يتأمله ويفكر فيه ،أو كام يقول
ابن مسعود(:من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن)

( )1املرجع السابق .282/1
( )2املرجع السابق .281/1
( )3املرجع السابق .283/1
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()3

ويرضب الغزايل األمثلة الكثرية عن كيفية استنباط الفهوم من القرآن الكريم ،فإذا قرأ
القارئ قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأيتم َما متن َ
ون ﴾ (الواقعة )58:يتأمل املني ،وهو نطفة متشاهبة
األجزاء ،ثم ينظر يف كيفية انقسامها إىل اللحم والعظم والعروق والعصب ،وكيفية تشكل
أعضائها باألشكال املختلفة من الرأس واليد والرجـل والكـتف وغريهــا ،ثم إىل ما ظـهر فيها
من الصفات الرشيـفة أو الدميمة ،ويتأمل هذه العجائب لريقى منها إىل ما هـو أعـجـب ،وهو
الصفة التي صدرت منها تلك األعاجيب (فال يزال ينظر إىل الصنعة ،فريى الصانع)

()1

وإذا قرأ أسامء اهلل تعاىل (يتأمل معاين هذه األسامء والصفات لينكشف له أرسارها،
فتحتها معان مدفونة ال تنكشف إال للموقنني)

()2

والغزايل ـ كالصوفية مجيعا ـ يعتربون أسامء اهلل احلسنى املفاتيح التي تفهم هبا حقائق
الكون وتستكنه أرساره ،فلذلك يوليها العناية التامة لتفهم حقائق القرآن الكريم.
وهكذا إذا قرأ القارئ أحوال األنبياء ،وما حصل هلم من أنواع البالء يستنبط منه صفة
االستغناء هلل عز وجل عن الرسل واملرسل إليهم ،وأنه لو أهلك مجيعهم مل يؤثر ذلك يف ملكه
شيئا .
()3

التخصيص:
وهو أن يقدر أنه املخصوص بكل خطاب يف القرآن ،فإن سمع أمرا أو هنيا قدر أنه املنهي
واملأمور ،وإن سمع وعدا أو وعيدا فمثل ذلك( ،وكيف ال يقدر هذا ،والقرآن ما أنزل عىل

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
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رسول اهلل  لرسول اهلل  خاصة ،بل هو شفاء ورمحة ونور للعاملني)

()1

ونتيجة ذلك ـ كام يرى الغزايل ـ أن ال تتخذ دراسة القرآن عمال ،بل يقرؤه كام يقرأ العبد
كتاب مواله الذي كتبه إليه ليتأمله ،ويعمل بمقتضاه ،وينقل الغزايل يف ذلك عن مالك بن
دينار قوله( :ما زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن؟ ..إن القرآن ربيع املؤمن ،كام أن القرآن
()2

ربيع األرض)

()3

وال يكون ذلك إال بالتعامل اجلدي مع القرآن الكريم ،واعتبار كل ما فيه حكمة وفائدة
يف حق كل شخص بعينه ،فليست قصصه ـ مثالـ سمرا غري مقصود ،وإنام هي عرب وتثبيت ملن
تأملها ،وألجل هذا أمر اهلل تعاىل الكافة بشكر نعمة القرآن الكريم باعتبار نزوله غري خمتص به
 ،بل هو متعلق بكل مكلف ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :واذكروا نِع َم َت اهللَِّ َع َليكم َو َما َأنزَ َل َع َليكم
َاب و ِ
ِ
ِ
احلك َم ِة َي ِعظكم بِ ِه﴾ (البقرة)231:
م َن الكت ِ َ
()4

التأثر:
وهو تفاعل النفس مع القرآن الكريم بحيث يتأثر بآثار خمتلفة بحسب اختالف اآليات،
فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من احلزن واخلوف والرجاء وغريها.

( )1إحياء علوم الدين.284/1 :
( )2هو أبو حيي مالك بن دينار من كبار عباد البرصة وصاحليها  ،له حكم كثرية ،تويف سنة 131ه ،انظر :ابن
اجلوزي ،صفة الصفوة .165/2

()3

إحياء علوم الدين ،285/1 :وانظر أقواال له أخرى يف ذلك يف  :ابن اجلوزي ،صفة الصفوة

.166،165/2
( )4إحياء علوم الدين.285/1 :
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ويذكر الغزايل أمثلة توضيحية لذلك :فعند الوعيد وتقييد املغفرة بالرشوط يتضاءل من
خيفته كأنه يكاد يموت ،وعند التوسع ووعد املغفرة يستبرش كأنه يطري من الفرح ،وعند ذكر
اهلل تعاىل وصفاته وأسامئه يتطأطأ خضوعا جلالله واستشعارا لعظمته ،وعند ذكر الكفار وما
يستحيل عىل اهلل عز وجل يغض صوته وينكرس يف باطنه ،وعند ذكر اجلنة ينبعث بباطنه شوقا
إليها ،وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها (.)1
وبذلك يشرتك يف القراءة اللسان والعقل والقلب ،فحظ اللسان تصحيح احلروف
بالرتتيل ،وحظ العقل تفسري املعاين ،وحظ القلب االتعاظ والتأثر باالنزجار واالئتامر ،فاللسان
يرتل ،والعقل يرتجم ،والقلب يتعظ.
وهذا التفاعل الوجداين مع القرآن الكريم هو ما كان عليه رسول اهلل وأصحابه ،فقد
روي أن رسول اهلل  أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن ،فقرأ عليه من سورة النساء إىل
ف إِ َذا ِجئنَا ِمن ك ِّل أم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِجئنَا بِ َك ع ََىل َهؤ َال ِء َش ِهيدً ا ﴾ (النساء،)41:
قوله تعاىلَ ﴿ :فكَي َ
َّ
فالتفت إليه ،فرأى عينيه تذرفان بالدمع  ،ويعلق الغزايل عىل هذا احلديث بقوله( :وهذا ألن
()2

مشاهدة تلك احلالة استغرقت قلبه بالكلية)

()3

الرتقي:
وهو عدم التوقف عند حد معني أو مقام خمصوص ال يتجاوزه ،فكام أنه يف تفهم القرآن
يرتقى عند كل قراءة إىل فهم جديد ومعان جديد مل تكن ختطر له ،فكذلك يف عالقته مع القرآن

( )1املرجع السابق .
( )2الزبيدي ،خمترص صحيح البخاري ،حتقيق إبراهيم عكاشة ،اجلزائر :الرشكة اجلزائرية( ،كتاب التفسري)،
 404/2رقم .1733
( )3إحياء علوم الدين.286/1 :
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الكريم يرتقى إىل أن يستشعر سامعه من اهلل تعاىل ،فريى يف الكالم املتكلم ،ويف الكلامت
الصفات ،فال ينظر إىل نفسه ،وال إىل قراءته ،بل يكون مقصور اهلم عىل املتكلم موقوف الفكر
عليه كأنه مستغرق بمشاهدته عن غريه .
()1

وهذه الدرجة كام يرى الغزايل هي درجة املقربني ،ودوهنا درجة أصحاب اليمني ،وهي
أن يقدر العبد كأنه يقرؤه عىل اهلل عز وجل ،فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق
والرضاعة ،أو أن يشـهد بقـلبـه كأن اهلل عز وجل يراه وخياطبه بألـفاظـه ويناجيه بإنعامه ،فمقامه
عند ذلك احلياء والتعظيم واإلصغاء والفهم ،وما خرج عن هذا يعرب عنه الغزايل بدرجات
الغافلني ،وهم الذين ليس هلم حظ من القرآن غري ترتيل اللسان .
()2

التربي:
وهو خامتة مراتب التدبر املكونة حلقيقته ،وفيها يعود العبد إىل أصله بعدما ترقى يف
معارج العرفان والفهوم ،فيستشعر حياء العبودية ،فيتربأ من حوله وقوته وااللتفات إىل نفسه
بعني التعظيم والرضا ،فإذا قرأ آيات الوعد ومدح للصاحلني ال يشهد نفسه عند ذلك ،بل يشهد
املوقنني والصديقني ،ويتشوف إىل أن يلحقه اهلل عز وجل هبم .
()3

وهذا الشعور ،وهو عودة التايل إىل عبوديته ،هو الباب الذي منه تلوح أنوار الكشوفات
والفهوم ،فهي كام يقول الغزايل( :ال تكون إال بعد التربي عن النفس وعدم االلتفات إليها وإىل

( )1املرجع السابق .287/1
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .288/1
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هواها)  ،فالعبد إذا رأى نفسه بصورة التقصري يف القراءة كانت رؤيته سبب قربه .
()2

()1

هذه هي املراتب التي يضعها الغزايل للعبور إىل احلقائق القرآنية ،وهي ـ كام رأينا ـ تنبع
من منهجه اإلصالحي املعتمد عىل إعطاء الطرق العملية للحقائق التي يتحدث عنها دون
الغلو يف املسائل النظرية ،وذلك ما يتيح للعامة واخلاصة ـ عىل حد سواء ـ االستفادة من احلقائق
التي ال يكفي فيها جمرد اإلمجال أو الوعظ.

 3ـ مقاصد القرآن الكريم:
رأينا يف املطلب السابق رضورة استعامل آلية التدبر بمراتبها املختلفة للوصول إىل حقائق
القرآن الكريم ،ولكن تلك احلقائق ختتلف بحسب مقاصد املتدبرين واهتامماهتم ،ولذلك قد
توصف بالعمق أحيانا والسطحية أحيانا أخرى ،والسبيل الذي يراه الغزايل لتعميق احلقائق
القرآنية هو ربطها بمقاصدها ،ألن شتات الفروع تتوحد يف نقطة املقصد.
وربام يكون للغزايل السبق فيام يسمى ـ اليوم ـ بالتفسري املوضوعي للقرآن الكريم ،وذلك
أثناء تقسيمه القرآن إىل حماور أساسية تدور عليها آياته ،ثم احلديث عن تلك املحاور كام وردت
فيه ،وقد مجع يف كتابه (جواهر القرآن) سبعامئة وثالث وستني آية تتعلق باملعرفة اإلهلية،
وسبعامئة وإحدى وأربعني آية تتعلق بالسلوك هلل تعاىل ،وقد سمى النوع األول باجلواهر،
وسمى النوع الثاين بالدرر ،و(األول علمي ،والثاين عميل ،وأصل اإليامن العلم والعمل)

()3

( )1املرجع السابق .
( )2وقد اتفق عىل هذا املبدأ السلوكي كل الصوفية كام يعرب عىل ذلك ابن عطاء اهلل السكندري يف حكمة
بقول ( :أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك
عنها) ،انظر :عبد املجيد الرشلويل ،رشح احلكم العطائية ،حتقيق عبد الفتاح البزم،ك ،1عني مليلة :دار اهلدى
،1991ص. 45
( )3جواهر القرآن ص.85
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ثم رشح مجل القسم الثاين يف كتابه (األربعني يف أصول الدين)وضمه إىل كتابه (جواهر
القرآن) ،وأجاز كتابته مفردا .
()1

وهو ينطلق يف حتديده ملحاور القرآن ومقاصده من هدف القرآن الكريم األسايس ـ يف
رأيه ـ وهو (دعوة العباد إىل اجلبار األعىل رب اآلخرة واألوىل)  ،فالقرآن هو املعرف باهلل
()2

والداعي له،ولذا حيرص مقاصد القرآن ـ عىل أساس ذلك ـ يف ستة أنواع ،ثالثة هي األصول
املهمة ،وثالثة هي التوابع املتمة ،وهذه املقاصد هي:

املقاصد األصلية:
وهي التي هتدف إليها آيات القرآن الكريم بالدرجة األوىل ،وتشمل يف رأي الغزايل
املعارف األساسية الدالة عىل احلقائق الكلية الكربى ،وهي:
معرفة اهلل تعاىل:
فالقرآن الكريم هو الدليل األكرب عىل اهلل ،واملعرف األعظم به ،وهو كام يقول اإلمام
جعفر الصادق (( :)3واهلل لقد جتىل اهلل عز وجل خللقه يف كالمه ،ولكنهم ال يبرصون)

()4

واملقاصد القرآنية املتعلقة باهلل عند الغزايل هي:
معرفة الذات:
وهي أهم املعارف وأعزها وأضيقها جماال وأعرسها مناال وأعصاها عىل الفكر ،وال

( )1األربعني يف أصول الدين ص.6
( )2جواهر القرآن ص.23
( )3هو جعفر بن حممد الباقر ( 80ـ 148هـ)،من أئمة آل البيت ،كان مشهورا بالعلم والصالح والتسامح،
لقي االحرتام من كل الطوائف سنية وشيعية ،انظر  :الزركيل ،األعالم .26/2
( )4إحياء علوم الدين.287/1 :
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حيوي القرآن الكريم منها إال عىل تلميحات وإشارات ترجع يف رأي الغزايل إىل أمرين:
التقديس املطلق:
وهو تنزيه اهلل تعاىل عن كل وصف يدركه احلس ،أو يتصوره اخليال ،أو يسبق إليه
الوهم ،أو خيتلج به ضمري ،أو يقض به تفكري  ،ولذلك عرف اهلل تعاىل ذاته لعباده بقوله﴿ :
ِ ِ
الص َمد (َ )2مل َيلِد
َلي َس كَمثلِه َيشء ﴾(الشورى ،)11:وقوله تعاىل ﴿ :قل ه َو اهللَّ َأ َحد ( )1اهللَّ َّ
()1

َو َمل يو َلد (َ )3و َمل َيكن َله كف ًوا َأ َحد (( ﴾)4اإلخالص 1:ـ)4
التعظيم املطلق:
وهو امتالء القلب مهابة هلل وشعورا بالعجز والضآلة أمامه ،نتيجة لفرط عدم إحاطة
ون ( )100ب ِديع السامو ِ
العقل بكنه حقيقته ،كام قال تعاىل ﴿ :سب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام َي ِصف َ
ات
َّ َ َ
َ
()2

َواألَر ِ
ض﴾ (األنعام)101 ،100 :
والتفكر يف جالل اهلل وعظمته باجلمع بني هذين األمرين هو الذي يثمر املعارف
وألحوال اإليامنية ،دون التفكر يف املتشابه من الصفات ،فإنه ال يثمر عند اجلمهور من الناس
إال التشبيه والتمثيل ،وهلذا مل يرد يف األذكار الرشعية املسنونة عن رسول اهلل  إال ما يشري إىل
ذلك.
وقد أشار الدهلوي إىل ما ذكره الغزايل ،وأيده بأن ما ورد من األذكار عن رسول اهلل
ال يشري إال للتنزيه والتعظيم فيام يتعلق بذات اهلل تعاىل،يقول الدهلوي..( :ومنها [ أي من
األذكار الرشعية] سبحان اهلل وحقيقته تنزهيه عن األدناس والعيوب والنقائص ،ومنها احلمد
هلل ،وحقيقته إثبات الكامالت واألوصاف التامة له؛ فإذا اجتمعتا يف كلمة واحدة كانت أفصح

( )1املقصد األسنى ص.55
( )2املقصد األنى ص.96
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تعبري عن معرفة اإلنسان بربه ،ألنه ال يستطيع أن يعرفه إال من صفات ذات يسلب عنها ما
نشاهده فينا من النقائص ،ويثبت هلا ما نشاهده فينا من كامالت من جهة كونه كامال)

()1

والغزايل ينتقد بشدة املشبهة الذين ينكرون التنزيه املطلق هلل عن كل صفات احلوادث
(حتى قال بعض احلمقى من العوام:إن هذا وصف لبطيخ هندي ال وصف إله ،لظن املسكني
أن اجلاللة والعظمة يف هذه األعضاء)

()2

ويرد سبب ذلك إىل أن اإلنسان ال يعرف إال نفسه وال يعظم إال نفسه ،وكل ما ال يساويه
يف صفاته ال يفهم العظمة فيه( ،بل لو كان للذباب عقل ،وقيل له :ليس خلالقك جناحان وال
يد وال رجل والطريان ،ألنكر ذلك وقال :كيف يكون خالقي أنقص مني؟)

()3

معرفة الصفات:
وهي املجال الفسيح الذي يمكن االطالع عليه دون إمكانية اإلملام به ،ولذلك كثرت
اآليات املشتملة عىل العلم والقدرة واحلياة والكالم والسمع والبرص وغريها ،هي ـ أيضا ـ
تستدعي األمرين السابقني :التنزيه والتعظيم ،فإن صفات اهلل تعالت وتقدست أن تشابه
صفاتنا ،فلذلك يغلب عىل هذه املعرفة اإلهيام والتشبيه ،وهلذا (ينبغي أن تقرتن بنفي املشاهبة،
ونفي أصل املناسبة)

()4

وقد أشار إليه قوله تعاىل يفَ ﴿ :لي َس ك َِمثلِ ِه َيشء ﴾(الشورى ،)11:ثم عقب ببيان
صفتني من صفاته قد تومهان التشبيه مها السمع والبرص ،الرتباطهام بالنسبة لنا باألذن والعني،

( )1الدهويل ،حجة اهلل البالغة ،بريوت :دار املعرفة .72/2
( )2إحياء علوم الدين.434/4 :
( )3املرجع السابق .
( )4املقصد األسنى ص.40
111

الس ِميع ال َب ِصري ﴾ (الشورى)11:
قال تعاىلَ ﴿ :وه َو َّ
ويرى الغزايل أنه بقدر معرفة املؤمن لصفات اهلل تعاىل وتنزهيها وتعظيمها تكون معرفته
بذاته تعاىل ،فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات ،ولذلك كثرت األسامء احلسنى الدالة عىل
عظمة صفات اهلل تعاىل.
و هو يرى وجوب القول بتوقيفها بحيث ال نسمي اهلل إال بام سمى به نفسه ،أو سامه به
رسوله ،مستدال عىل ذلك بقياس مفاده أنه (إذا مل يكن لنا أن نسمي إنسانا ،أي نضع له اسام،
فكيف نضع هلل اسام؟)

()1

أما القول يف الصفات فمتسع ،ألن الوصف إخبار ،وجيوز اإلخبار مادام صادقا وحاويا
صفات املدح واجلالل( ،فال نقول:يا موجود يا حمرك يا مسكن ،بل نقول :يا مقيل العثرات ،يا
منزل الربكات ،ويا ميرس كل عسري ،وما جيري جمراه)

()2

معرفة األفعال:
وهي املجال األفسح واأليرس ملعرفة اهلل ،فمنها يرقى املتفكر ملعرفة الصفات التي هي
املعراج ملعرفة الذات ،ولذلك حوى القرآن الكريم (الكثري من آيات اهلل وأفعاله ،كذكر
الساموات والكواكب واألرض واجلبال والشجر واحليوان والبحار والنبات وإنزال املاء
الفرات وسائر أسباب احلياة)  ،وقد أمر اهلل تعاىل بالتفكر يف هذه املخلوقات ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
ض واختِ َال ِ
ِ
ويل األَل َب ِ
ات ِأل ِ
اب﴾ (آل
َ
َ َ
الس َام َوات َواألَر ِ َ
ِيف َخل ِق َّ
()3

()1

نقل الغزايل اخلالف يف إطالق األسامء والصفات عىل اهلل تعاىل والواقع بني األشعري والباقالين،

فالباقالين يرى جواز ذلك إال ما منع منه الرشع ،أو أشعر بام يستحيل معناه عىل اهلل تعاىل ،وذهب االشعري
إىل القول بتوفيقها ،واختار الغزايل التفصيل ،انظر :املقصد األسنى ص.164
( )2املرجع السابق :ص .167
( )3جواهر القرآن ص.26
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عمران)190:
وقد انطلق الغزايل من اآليات التي تتحدث عن خملوقات اهلل تعاىل يف كتابه (احلكمة يف
خملوقات اهلل) إىل احلديث عن حكم تلك املخلوقات ،بأسلوب يمتزج فيه العلم بالتذكري ،وهو
أسلوب القرآن الكريم يف عد نعم اهلل عىل خلقه ،وهو يستخدم هذا األسلوب يف (اإلحياء)
وغريه كلام دعت الرضورة إىل ذلك .
()1

وينبه الغزايل إىل سعة عامل امللكوت والغيب مقارنة بعامل الشهادة ،يقول يف مشكاة
األنوار( :اعلم أن عامل الشهادة باإلضافة إىل عامل امللكوت كالقرشة باإلضافة إىل اللب،
وكالصورة والقالب باإلضافة إىل الروح ،وكالظلمة باإلضافة إىل النور ،وكالسفل باإلضافة
إىل العلو ،ولذلك يسمى عامل امللكوت،والعامل العلوي ،والعامل الروحاين ،والعامل النوراين)

()2

و هو ينبه إىل دور معرفة أفعال اهلل تعاىل ،سواء ما ظهر منها يف عامل الشهادة،أو ما بطن
يف عامل الغيب وامللكوت ،يف التحقق بمعرفة اهلل تعاىل بقوله( :ليس من يعلم أنه تعاىل عامل قادر
عىل اجلملة كمن شاهد عجائب آياته يف ملكوت الساموات واألرض وخلق األرواح
واألجساد ،واطلع عىل بدائع مملكته وغرائب الصنعة ،ممعنا يف التفصيل ،ومستقصيا دقائق
احلكمة ،ومستوفيا لطائف التدبري)

()3

السلوك إىل اهلل تعاىل:
وهو الطريق الذي يصفه القرآن الكريم للوصول إىل اهلل تعاىل ،ويرى الغزايل اجتامع كل

( )1انظر عىل سبيل املثال :إحياء علوم الدين 435/4 :ـ .448
( )2مشكاة األنوار ص.191
( )3املقصد األسنى ص.43،42
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سبل القرآن ومناهجه السلوكية يف التبتل  ،وهو االنقطاع التام هلل تعاىل والتفرغ له كام قال
تعاىلَ ﴿ :و َت َبتَّل إِ َلي ِه تَبتِ ًيال ﴾(املزمل)8:
()1

وعمدة السلوك القرآين أمران :املالزمة واملخالفة ،أما املالزمة فهي االنشغال التام بذكر
اهلل تعاىل ،وأما املخالفة فهي ترك كل ما يشغل عن اهلل ،ونتيجة هذا السلوك هي بلوغ الفالح
كام قال تعاىلَ ﴿ :قد َأف َل َح َمن تَزَ كَّى (َ )14و َذك ََر اس َم َر ِّب ِه َف َص َّىل﴾(األعىل)15 ،14 :

()2

وقد مجع الغزايل اآليات املرشدة إىل طريق السلوك يف كتابه (جواهر القرآن ودرره) ،ثم
رشح تفاصيلها يف (األربعني يف أصول الدين).
معرفة اليوم اآلخر:
وهو املصري الذي يلقاه العارفون أو اجلاحدون ،ويشتمل القرآن منه عىل ذكر النعيم
الذي أعده اهلل ألوليائه واخلزي والعذاب الذي يلقاه املبعدون عنه ،ويف هذا القسم ـ كام يرى
الغزايل ـ جمال كبري للبحث والنظر باعتباره املصري الذي ينتظر البرشية مجيعا ،ولذلك أواله
القرآن الكريم العناية الكربى ،وحيص الغزايل ما ورد فيه من اآليات بأنه ثلث القرآن (.)3

املقاصد الفرعية:
وهي التي تتفرع عن املقاصد السابقة وختدمها ،وهي ـ عند الغزايل ـ ثالثة مقاصد هي:
القصص القرآين:

( )1التبتل ـ لغة ـ يعني االنقطاع  ،يقال للعابد إذا ترك كل يشء ،وأقل عىل العبادة قد تبتل ،أي قطع كل
يشء إال أمر اهلل وطاعته ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب  42/11رقم .6643
( )2جواهر القرآن ص.28
( )3املرجع السابق .
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سواء ما تعلق منها باألنبياء والصاحلني ،أو ما تعلق بالكفار واملنافقني ،وفائدة هذا
القسم ـ كام يرى الغزايل ـ هي التشويق والرتغيب فيام يتعلق باملجيبني لدعوة اهلل السالكني
سبيله ،واالعتبار والرتهيب فيام يتعلق بأحوال الناكلني والناكبني عن اإلجابة ،وكيفية قمع اهلل
هلم وتنكيله هبم (.)1
وكأن الغزايل يدعو من خالل هذا القسم إىل استنباط سنن اهلل يف املجتمعات كام ينص
عليها القرآن ،كام رأينا ـ من قبل ـ دعوته إىل النظر يف سنن اهلل الكونية ،فكالمها ميدان ملعرفة اهلل
وسلوك سبيله ،وكالمها حث القرآن الكريم عىل النظر فيه واالعتبار به.
الرباهني القرآنية:
وهذا القسم يتعرض ملحاجة الكفار وجمادلتهم وإيضاح أباطيلهم وكشفها ،وقد حوى
القرآن الكريم كام يرى الغزايل عىل تفنيد ثالثة أنواع من األباطيل تعترب من أصول الضالل
الكربى ،وهي:
أ ـ ذكر اهلل تعاىل بام ال يليق به من أن املالئكة بناته ،وأن له ولدا ورشيكا ،وأنه ثالث
ثالثة.
ب ـ ذكر رسول اهلل بأنه ساحر أو كاذب ،وإنكار نبوته ،وأنه برش كسائر اخللق فال
يستحق أن يتبع.
ج ـ ذكر اليوم اآلخر وجحد البعث والنشور واجلنة والنار ،وإنكار عاقبة الطاعة
واملعصية .
()2

ويرى الغزايل إمكانية االستغناء برباهني القرآن العلمية ـ إذا ما حتققت آلية التدبر ـ عن

( )1املرجع السابق ص.31
( )2املرجع السابق  :ص 31ـ .32
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أدلة املتكلمني وبراهينهم ،بل يمكن استنباط وجوه احلجج القاطعة التي يمكن االستدالل هبا
فيام مل يذكره القرآن الكريم من شبهات .
()1

األحكام الفقهية:
ويشتمل هذا القسم عىل احلدود الرشعية التي تنظم أمر املعاش بأسباب احلفظ لوجوده،
وأسباب الدفع ملفسداته.
وبالتدبر يف هذا القسم يمكن استنباط حماسن الرشيعة ومصاحلها وحكمها مما ال يوجد
مثله يف كتب الفقهاء .
()2

ويبدي الغزايل اهتامما كبريا ـ يف هذا املوضع ـ ببيان مقاصد الرشيعة وكلياهتا ،والتي
ترجع إىل تنظيم أمر املعاش يف الدنيا حتى يتم أمر التبتل واالنقطاع إىل اهلل تعاىل الذي هو املقصد
احلقيقي من الوجود اإلنساين.
وذلك التنظيم يستدعي أسباب احلفظ لوجود ه ،وأسباب الدفع ملفسداته ،وكل حدود
الرشيعة يمكن إرجاعها عند الغزايل إىل هذين القسمني ،وهو هلذا يعترب الفقه من علوم الدنيا
فـ (الفقيه هو العامل بقانون السياسة ،وطريق التوسط بني اخللق إذا تنازعوا بحكم الشهوات،
فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إىل طرق سياسة اخللق وضبطهم لينتظم باستقامتهم
أمورهم يف الدنيا)

()3

هذه هي املقاصد الستة التي تدور حوهلا مجيع آيات القرآن الكريم يف رأي الغزايل ،وهو
يدعو من خالل عرضها إىل التفكر فيها واستنباط أصناف العلوم منها ،فكل العلوم مغرتفة من

( )1إحياء علوم الدين.34،33/1 :
( )2جواهر القرآن ص.34
( )3إحياء علوم الدين.17/1 :
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بحار القرآن الكريم .
()1

اثنيا ـ السنة النبوية علما وعمال
يعترب الغزايل التزام السنة النبوية الرشيفة من أهم أصول منهاجه يف اإلصالح
االجتامعي ،وذلك ألن دور املجدد أو املصلح ـ كام يتصوره ـ هو إعادة الثقة يف النبوة وبام جاءت
به علام وفهام وسلوكا.
يقول الغزايل عند بيانه ألسباب خروجه من عزلته( :ثم رأينا فتور االعتقادات يف أصل
النبوة ،ثم يف حقيقة النبوة ،ثم يف العمل بام رشحته النبوة)

()2

وقد أجرى استبارا ألسباب رسيان ذلك الداء يف املجتمع اإلسالمي ،فوجده يكمن
()3

يف أربع طوائف:الفالسفة ومبتدعي الصوفية والباطنية واملتعاملني من الناس.
أما املتأثرون بالفالسفة فأجابوه مربرين انرصافهم عنها بام نقله الغزايل عنهم من قوهلم:
(لست أفعل هذا تقليدا ،ولكني قرأت علم الفلسفة ،وأدركت حقيقة النبوة ،وأن حاصلها
يرجع إىل احلكمة واملصلحة ؛وأن املقصود من تعبداهتا ضبط عوام اخللق وتقييدهم عن التقاتل
( )1وذلك من حيث اجلملة ال التفصيل فإن إقحام العلوم يف القرآن وحتميل ألفاظه ما ال حتتمل تكلف
ممقوت ،ورصف أللفاظه وتراكيبه عن مراداهتا ،انظر :الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،القاهرة :مطبعة
املكتبة التجارية .81/2
( )2املنقذ من الضالل ص.136
( )3هو إحدى األدوات اهلامة التي يستخدمها الباحثون يف العلوم االجتامعية ،وله تعاريف كثرية منها :إنه
تفاعل لفظي بني فردين يف موقف املواجهة ،وحياول أحدمها أن يستشري بعض املعلومات لدى اآلخر حول
خرباته وآرائه ومعتقداته ،انظر :د .حممد شفيق ،البحث العلمي،ط ،1اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث،
 ،1985ص.105
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والتنازع واالسرتسال يف الشهوات)  ،وأما الباطنية ،فيزعمون االكتفاء باإلمام املعصوم ،وأما
()1

أدعياء التصوف فيزعمون أهنم قد بلغوا مبلغا ترقى عن احلاجة إىل العبادة ،وأما املتعاملون من
الناس فقد كان انرصافهم عن احلق مع علمهم به هو الداء األكرب الذي نرش االنحالل
االجتامعي .
()2

زيادة عىل ذلك ظهر يف عرص الغزايل وقبله من جييز وضع احلديث والكذب عىل رسول
اهلل  زاعام أن قصده اإلصالح أو دعوة اخللق إىل اخلالق .
()3

انطالقا من هذا الواقع ،اعترب الغزايل إحياء السنة بكل تفاصيلها ظواهرها وحقائقها،
علمها وعملها أساسا إلعادة الثقة يف النبوة ،وأصال من أصول منهاجه اإلصالحي ،يقول يف
(األصل العارش) من (األصول األربعني) الذي خصصه التباع السنة( :اعلم أن مفتاح
السعادة اتباع السنة واإلقتداء برسول اهلل  يف مجيع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى
يف هـيـئة أكله وقيامه ونومه وكالمه ،ويف مجيع أمور العادات ،فبذلك حيصل االتباع املطلق قال
اهلل تعاىل ﴿ :قل إِن كنتم ِ
ون اهللََّ َفاتَّبِع ِ
حت ُّب َ
وين حيبِبكم اهللَّ َو َيغ ِفر َلكم ذنو َبكم َواهللَّ غَفور َر ِحيم﴾
الرسول َفخذوه َو َما َهنَاكم عَنه َفانتَهوا﴾
(آل عمران ،)31:وقال تعاىلَ ﴿ :و َما آتَاكم َّ
(احلرش)7:

()4

وبناء عىل ما أشاعت تلك الطوائف من شبهات أو ما أدخلت يف السنة من انحرافات
يف الفهم أو يف التطبيق دعا الغزايل إىل التزام جمموعة من الضوابط العلمية والعملية ،تنفي عن

( )1املنقذ من الضالل ص.137
( )2املرجع السابق .
( )3إحياء علوم الدين.38/1 :
( )4األربعني يف أصول الدين ،ص.68
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السنة حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني  ،ويف نفس الوقت تكسب االلتزام
()1

بالسنة أبعاده الرتبوية اإلصالحية ،وسنتناول يف هذا املبحث أهم هذه الضوابط.

 1ـ التثبت من صحة األحاديث سندا ومتنا:
وذلك حسب املوازين العلمية الدقيقة التي وضعها املحدثون ،والتي تشمل السند
واملتن مجيعا:

السند:
يرى الغزايل قبول أخبار اآلحاد ،ووجوب التعبد هبا كام ذهب إىل ذلك مجهور املسلمني،
يقول الغزايل( :والصحيح الذي ذهب إليه اجلامهري من سلف األمة من الصحابة والتابعني
والفقهاء واملتكلمني أنه ال يستحيل التعبد بخرب الواحد عقال ،وال جيب التعبد به عقال ،وأن
التعبد به واقع سمعا)

()2

وعدم وجوب التعبد به عقال راجع الحتامالت الضعف أو الوضع أو النسيان الكثرية
التي تتعلق باحلديث  ،أما وجوب التعبد به سمعا ،فينقل الغزايل من أدلة ذلك إمجاع الصحابة
()3

عىل قبول أخبار اآلحاد ،وكذلك ما تواتر من إرسال رسول اهلل  الوالة والرسل إىل البالد
وتكليفه إياهم وتصديقهم فيام نقلوه من الرشع.
( )1جزء من حديث نبوي ذكره ابن القيم ،وقواه لتعدد طرقه ،انظر :ابن القيم ،مفتاح دار السعادة  ،بريوت:
دار الكتب العلمية 163/1 ،ـ .164
( )2املستصفى من علم األصول  .148/1وقد ذهب بعض العلامء ،منهم اإلمام أمحد واحلارث املحاسبي
والكرابييس إال أنه يفيد القطع  ،انظر :األمدي ،األحكام ،مطبعة املعارف 1914م.108/1 ،
( )3علل النووي عدم قطيعة خري اآلحاد ولو كان صحيحا بجواز اخلطأ والنسيان عىل الثقة ،وغري هذا الرأي
ألكثر املحققني ،انظر :جالل الدين السيوطي ،تدريب الراوي رشح تقريب النواوي،ط ،مرص 1307هـ،
ص.41
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وهو يرى وجوب التعبد به ،ولو فيام تعم به البلوى  ،خالفا ألهل الرأي ،وحتليله
()1

ألسباب ذلك ينبئ عن فهم عميق ملا جيب أن يشاع من العلم ،وما يمكن أن يظل متداوال بني
الفقهاء واخلاصة ،وال رضر عىل العوام من جهله ،يقول يف ذلك( :إن اهلل تعاىل مل يكلف رسوله
 إشاعة مجيع األحكام ،بل كلفه إشاعة البعض وجوز له رد اخللق إىل خرب الواحد يف
البعض)

()2

وهذا بناء عىل قاعدته يف رصف العوام عن فروع العلم لتفريغهم ألصوله ،وللصناعات
التي هم بصددها ،وقد قسم ـ انطالقا من ذلك ـ السمعيات بعد استقرائها إىل أربعة أقسام:
 .1القرآن الكريم ،وهو الذي اهتم الشارع بحفظه وإشاعته بالدرجة األوىل حتى ورد
النهي عن كتابة احلديث خشية اختالطه بالقرآن .
()3

 .2أصول اإلسالم الكربى ،كالشهادة والصالة والزكاة وغريها ،وقد أشاع العلم هبا ـ
أيضا ـ حتى اشرتك يف معرفتها العام واخلاص.
 .3أصول املعامالت غري الرضورية ،كأصل البيع والزواج وغريها من أنواع العقود ،ومل
يشارك العوام العلامء يف ذلك ،بل فرض عىل العوام فيه القبول من العلامء.
 .4تفاصيل األصول السابقة ،كمعرفة ما يفسد الصالة والعبادات وينقض الطهارة
وآحاد السنن ،ولو كانت فيام تعم به البلوى ،فال استحالة فيه ،وال مانع من اقتصار

( )1هو ما حيتاج الناس إىل بيانه ،إذا أن ما شأنه كذلك تتوافر الدواعي عىل نقله بطريق التواتر أو الشهرة،
انظر :وهبة الزحييل ،أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1دمشق :دار الفكر 1406ه.470/1 ،1986 ،
( )2املستصفى من علم األصول .172/1
( )3كقوله (:ال تكتبوا عني  ،ومن كتب عني غري القرآن فليمحه ،وحدثوا عني وال حرج) ،انظر :مسلم،
اجلامع الصحيح (الزهد والرقائق) 2298/4 ،رقم .5326
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النقل فيه عىل اآلحاد .
()1

ولكن الغزايل مع قبوله خرب اآلحاد يشتد يف وجوب نقدها ،ومتحيص املقبول من
املردود منها ،وخاصة املوضوع ،فهو ينتقد بشدة الوضاعني أومن يروي عنهم مع العلم بذلك،
يقول يف اإلحياء( :وقد ظن ظانون أنه جيوز وضع األحاديث يف فضائل األعامل ،ويف التشديد
يف املعايص ،وزعموا أن القصد صحيح ،وهو خطأ حمض ،إذ قال رسول اهلل ( :من كذب
عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) )

()3( )2

ويرد عىل هذا بأن ما ورد يف اآليات واألحاديث الصحيحة غنية ،أما تلبيس الشيطان
للوضاعني بأن النفوس أرغب يف اجلديد ،وأن امللل يقع بسبب تكرار األحاديث املشتهرة فـ
(هوس ،إذ ليس هذا من األغراض التي تقاوم حمذور الكذب عىل رسول اهلل  وعىل اهلل تعاىل
ويؤدي فتح بابه إىل أمور تشوش الرشيعة ،فال يقاوم خري هذا رشه أصال) ،ويعقب عىل ذلك
()4

بقوله(:والكذب عىل رسول اهلل  من الكبائر التي ال يقاومها يشء)

()5

والبد من التفريق ـ هنا ـ بني الكذب عىل رسول اهلل  الذي هو من الكبائر ،وبني رواية
املوضوع مع اجلهل بوضعه ،فإن ذلك مل خيلو منه حفاظ احلديث واملتفرغون له ،فكيف بالعامة

( )1املستصفى .172/1
( )2مسلم ،اجلامع الصحيح( ،الزهد والرقائق)  229/8رقم .5326
( )3إحياء علوم الدين.139/3 :
( )4املرجع السابق .
( )5املرجع السابق .
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وغري املتخصصني من العلامء ،وقد أصاب الغزايل من هذا النقد اليشء الكثري .
()1

و يمكن تقسيم األحاديث التي وردت يف (اإلحياء) بحسب قبوهلا وردها إىل األقسام
الثالثة التالية:
األحاديث املقبولة:
وهي الصحيحة بنفسها أو بغريها ،واحلسنة بنفسها أو بغريها  ،ومثل هذه األحاديث
()2

نجده يذكرها غالبا عند بيانه لألحكام الرشعية وأدلتها ،فمثال يف كتاب (آداب السامع والوجد)
من (اإلحياء) عند بيان الدليل عىل إباحة الغناء يرجع إىل الصحيحني وينقل اخلالف يف
الروايات ،يقول بعد بيانه ذلك(:فهذه األحاديث كلها يف الصحيحني ،وهو نص رصيح يف أن
الغناء واللعب ليس بحرام)

()3

األحاديث الضعيفة:

( )1ذكر ابن كثري بعض الذين شعوا عىل الغزايل إيراده لبعض األحاديث املنكرة والغريبة واملوضوعة ،كأيب
الفرج بن اجلوزي ،وابن الصالح ،واملازري ،وقد كان من أشدهم إنكار حتى أنه أراد أن حيرق اإلحياء مع
بعض املغاربة قائلني :هذا كتاب إحياء علوم دينه ،أما ديننا فإحياء علومه كتاب اهلل وسنة رسوله ،انظر :ابن
كثري ،البداية الوهناية. 663/12 ،
( )2الصحيح بنفسه أو لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول عىل أعالها ،أما الصحيح لغريه فهو ما صحح
ألمر اجنبي عنه( ،انظر :مجال الدين القاسمي ،قواعد التحديث من قبول مصطلح احلديث ،دمشق :مطبعة
ابن زيدون 1925م ص )56أما احلسن لذاته فهو ماخف ضبط رحاله ،وأما احلسن لغريه فهوا ما يف إسناد
مستور مل تتحقق أهليته ،وال عدم أهليته ،غري أنه ليس مغفال كثري اخلطأ وال متهام بالكذب ،ويكون متنه معضدا
بمتابع أو شاهد (الرض :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار ،حتقيق حممد حميي
الدين عبد احلميد ط ،1القاهرة.)188/1 ،
( )3إحياء علوم الدين.278/2 :
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وتشكل نسبة كبرية من أحاديث (اإلحياء) وأغلب مواضعها أبواب الفضائل منه،
ويمكن االعتذار له يف روايتها بام ييل:
أ ـ أنه يذكرها استئناسا بعد التقديم هلا بالنصوص القرآنية ،وإحاطتها بغريها من
األحاديث املقبولة واآلثار عن الصحابة والتابعني ،وأخريا ببيان الربهان العقيل عىل فضيلة ما
يتحدث عنه ،وكأنه بذلك يشري إىل قبوهلا ـ عموما ـ بسبب عدم مصادمتها لنص رصيح أو
قواعد ثابتة ،أو حكم عقيل(.)1
ب ـ أن مراجعة أحاديث (اإلحياء) الضعيفة من حيث األسلوب أو املعنى العام ال تشري
إىل أي ركاكة لفظية أو معنوية ،عىل خالف األحاديث شديدة الضعف املوجودة يف كثري من
كتب التذكري والوعظ ،بل حتى كتب التفسري واحلديث.
ج ـ أن احلديث الضعيف غري حمكوم عليه بالرد مطلقا ،بل هو موضع احتامل ألنه يمكن
أن يكون ذلك الراوي قد صدق يف ذلك احلديث ،أو يكون ما فيه من إرسال أو انقطاع

()2

موصول يف طرق أخرى ،وكثريا ما نرى املتأخرين يصححون ما ضعفه األولون ،وهلذا فإن
كثريا من األحاديث التي قال عنها (احلافظ العراقي) ـ خمرج أحاديث (اإلحياء) ـ( :ال أصل
هلا) بني (الزبيدي) ـ شارح (اإلحياء) ـ أصلها ،وكثريا من األحاديث التي حكم العراقي
بضعفها بني الزبيدي قبوهلا من وجه آخر غري الوجه الذي رواها به العراقي.
( )1املشهور أن رشوط العمل باحلديث الضعيف ثالثة وهي :أال يكون املروي شديد الضعف وأن يندرج
حتت أصل كيل ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة .وأال يعارضه دليل أقوى منه .انظر:د .صبحي الصالح،
علوم احلديث ومصطلحه ،ط ،12بريوت :دار العلم للماليني ،1981 ،ص.212
( )2املرسل هو ما سقط من سند الصحايب وسبب ضعفه هو فقد االتصال يف سند (انظر :القاسمي ،قواعدي
التحديث ،ص ،)114أما املنقطع فهو احلديث الذي سقط من إسناده رجل ،أو ذكر فيه رجل مبهم (انظر:
الصنعاين ،التوضيح )289/1
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د ـ أن أكثر العلامء جييزون االستدالل باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعامل ،وقد
اشتهر عن اإلمام أمحد قوله( :إذا روينا عن رسول اهلل  يف احلالل واحلرام والسنن واألحكام
تشددنا يف األسانيد ،وإذا روينا عن النبي  يف فضائل األعامل ،وما ال يضع حكام وال يرفعه،
تساهلنا يف األسانيد)

()1

وقال احلافظ (املنذري) يف مقدمة كتابه (الرتغيب والرتهيب)(:إن العلامء أساغوا
التساهل يف أنواع من الرتغيب والرتهيب،حتى إن كثريا منهم ذكروا املوضوع ومل يبينوا حاله)

()2

وقال (عبد الرمحان بن مهدي) ( :إذا روينا عن النبي  يف احلالل واحلرام واألحكام
()3

شددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجال ،وإذا روينا يف فضائل األعامل والثواب والعقاب
واملباحات والدعوات تساهلنا يف األسانيد)

()4

وقال ابن كثري عن األحاديث التي يروهيا الغزايل بعد ذكره لورود هذا النوع من
األحاديث يف اإلحياء( :كام يوجد يف غريه من كتب الفروع التي يستدل هبا عىل احلالل واحلرام،
فالكتاب املوضوع للرقائق والرتغيب والرتهيب أسهل أمرا من غريه)

()5

فهؤالء كلهم حفاظ للحديث ومتخصصون فيه ،ومع ذلك أجازوا األخذ باحلديث
الضعيف ،فكيف بالغزايل؟
()1

نقال عن :اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،حيدر آباد :دائرة املعارف العثامنية1357 ،ه،

ص.133
( )2احلافظ املندري ،الرتغيب والرتهيب حتقيق حممد عيل قطب،ط،1بريوت :دار القلم 1992م.13/1،
( )3هو عبد الرمحن بن مهدي البرصي اللؤلؤي ( 135ـ 198ه) ،من كبار حفاظ احلديث ،أنه تصانيف.
انظر :الزر الكيل ،األعالم .339/3
( )4نقال عن احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،جيدر آ باد :دار املعارف العثامنية1334.ه .490/1
( )5ابن كثري ،البداية والنهاية .663/2
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األحاديث املوضوعة:
وتشكل نسبة قليلة من (اإلحياء) ،مع املالحظة التي أثبتناها من رضورة مراجعة
الزبيدي يف رشحه (اإلحياء) ألنه بني األصول التي مل يتنبه هلا العراقي ،أما األحاديث املوضوعة
ظاهرة الوضع أو التي أمجع العلامء ـ بمدارسهم املختلفة ـ عىل وضعها فهذه يمكن طرحها من
(اإلحياء) بالتهذيب ـ وخاصة يف النسخ املتبادلة بني العامة ـ فالغزايل أجاز الترصف يف كتبه
وتصحيح ما فيها ،ويمكن االعتذار للغزايل بأن التمكن من علم احلديث يف ذلك العرص
يستدعي التفرغ التام ،فلم تظهر املراجع امليرسة للبحث والتخريج إال عند املتأخرين املتفرغني.
وقد كان الغزايل خمريا بني التفرغ للحديث نقال وتصحيحا وبني االهتامم باجلانب الثاين
من احلديث ،وهو الفهم والبحث عن احلقائق واألرسار ،وذلك ما ارتضاه لنفسه وما ارتضاه
له من بعده ،وقد قال معتذرا عن نفسه(:أنا مزجي البضاعة يف احلديث) .
()1

أما أمر األحاديث فهني ألن كل مطالع لإلحياء ـ يف هذا العرص وقبله ـ جيد ختريج
األحاديث أمامه ،وبكل سهولة ،فالضعيف مبني ضعفه ،واملوضوع مرصح بوضعه ،فانتفى
اخلطر ،وال معنى للتحذير من (اإلحياء) بعد هذا هبذه احلجة.

ب ـ الضبط:
وهو سامع الراوي بالرواية كام جيب ،وفهمه هلا فهام دقيقا ،وحفظه هلا حفظا كامال ال
تردد فيه ،وثباته عىل هذا كله من وقت السامع إىل وقت األداء  ،وأهم مرتبة يف الضبط هي
()2

السامع لتوقف غريها من املراتب عليها ،وقد أصبح يف عرص الغزايل ـ كام يعرب عنه ـ جمرد رسوم
وضعها املحدثون( ،فرتى الصبي حيرض يف جملس الشيخ ،واحلديث يقرأ ،والشيخ ينام،

( )1املرجع السابق .663/12 :
( )2املستصفى .165/1
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والصبي يلعب ،ثم يكتب اسم الصبي يف السامع؛ فإذا كرب تصدى ليسمع منه ،والبالغ الذي
حيرض ربام يغفل وال يسمع وال يصغي وال يضبط ،وربام يشتغل بحديث أو نسخ ،والشيخ
الذي يقرأ عليه لو صحف وغري ما يقرأ عليه مل يشعر به ،ومل يعرفه) .
()1

والغزايل حيرم الترصيح هبذا النوع من السامع ألنه كذب رصيح ،ولو جاز ذلك جلاز أن
يكتب سامع املجنون والصبي يف املهد  ،والسبب الذي يراه الغزايل يف انتشار هذه الظاهرة هو
()2

ما كان للمحدثني من جاه وقبول( ،فخاف املساكني أن يشرتطوا ذلك ،فيقل من جيتمع لذلك
يف حلقهم فينقص جاههم ،وتقل أيضا أحاديثهم التي سمعوها هبذا الرشط)

()3

والسامع الذي يصح ويعتمد يف النقل ـ كام يرى الغزايل ـ هو أن يصري (سامعك عن
الراوي كسامع من سمع من رسول اهلل  ،وهو أن تصغي لتسمع فتحفظ وتروي كام حفظت،
وحتفظ كام سمعت ،بحيث ال تغري منه حرفا ،ولو غري غريك منه حرفا ،أو أخطأ علمت خطأه)

()4

وييل السامع احلفظ ،وله طريقان(:أن حتفظ بالقلب وتستديمه بالذكر،وهذا هو املقصود
األصيل من احلفظ ،أو أن تكتب كام تسمع ،وتصحح املكتوب ،وحتفظه حتى ال تصل إليه يد
من يغريه)  ،وهو يستدل هلذا التشدد يف الضبط بقوله تعاىلَ ﴿ :و َال تَقف َما َلي َس َل َك بِ ِه ِعلم
َان عَنه َمسئ ً
رص َوالفؤَ ا َد ك ُّل أو َلئِ َك ك َ
وال ﴾ (اإلرساء)36:
إِ َّن َّ
السم َع َوال َب َ َ
()5

ولكنه مع ذلك ،وللرضورة ،يرى جواز رواية األحاديث باملعنى للعامل بمواقع اخلطاب

( )1إحياء علوم الدين.397/3 :
( )2املرجع السابق .398/3
( )3املرجع السابق .
( )4املرجع السابق .397/3
( )5املرجع السابق .
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ودقائق األلفاظ ،ويستدل عىل جوازه باإلمجاع عىل جواز رشح الرشع لألعاجم بلساهنم( ،فإذا
جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فألن جيوز عربية بعربية ترادفها وتساوهيا أوىل ،وكذلك كان
سفراء رسول اهلل يف البالد يبلغوهنم أوامره بلغتهم)  ،ولكن ذلك ال يكون إال فيام مل نتعبد
()1

بلفظه كالتكبري والتشهد ونحوها.

 2ـ تفهم املعاين العميقة لألحاديث النبوية:
يرى الغزايل أن العلوم املرتبطة باحلديث الرشيف تنقسم إىل قسمني ـ مثلها مثل العلوم
املرتبطة بالقرآن الكريم ـ:علوم الصدف ،وعلوم اجلوهر.
أما علوم الصدف أو القرش ،فهي العلوم املرتبطة برواية احلديث ورشحه( ،فدرجة
احلافظ الناقل كدرجة معلم القرآن احلافظ له ،ودرجة من يعرف ظاهر معانيه كدرجة املفرس،
ودرجة من يعتني بعلم أسامي الرجال كدرجة أهل النحو واللغة ،ألن السند والرواية آلة
النقل ،وأحواهلم يف العدالة رشط لصالح اآللة للنقل)

()2

وهو ينتقد استغراق حمدثي عرصه يف سامع األحاديث ومجع الروايات الكثرية منها،
وطلب األسانيد الغريبة العالية( ،فهمة أحدهم أن يدور يف البالد ،ويرى الشيوخ ليقول(:أنا
أروي عن فالن ،ولقد رأيت فالنا ،ومعي من اإلسناد ما ليس مع غريي)

()3

وكل ذلك مع الغفلة عن طلب املعاين وتفهم احلقائق ،فهم كام يعرب الغزايل (كحملة
األسفار ،فإهنم ال يرصفون العناية إىل فهم معاين السنة)

( )1املستصفى .169/1
( )2جواهر القرآن ص.38
( )3إحياء علوم الدين.297/3 :
( )4املرجع السابق .
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()4

وأما علوم اجلوهر واللباب فآليتها التدبر ـ مثلام سبق بيانه عند احلديث عن القرآن
الكريم ـ ،وثمراهتا العلوم واملعارف والفهوم ،واألساس النفيس لذلك هو التعظيم بشقيه:

تعظيم الرسول  واعتقاد منزلته وكرامته عند اهلل تعاىل :
تلك الكرامة التي ال يمكن تصورها أو التعبري عنها إال بام عرب به القرآن الكريم أو
رسول اهلل فـ (يستحيل أن يعرف النبي إال النبي ،،وأما من ال نبوة له ،فال يعرف من النبوة
إال اسمها ،وأهنا خاصية موجودة إلنسان هبا يفارق من ليس نبيا ،ولكن ال يعرف ماهية تلك
اخلاصة إال النبي خاصة) ،ونالحظ ـ يف هذا املجال ـ تركيز الغزايل عىل خاصية (النبوة) ،ألن
()1

رشف الرسل ـ عليهم الصالة والسالم ـ وكرامتهم عند اهلل والعلوم الوهبية احلاصلة هلم ،كلها
نتيجة لتك املوهبة العظمى موهبة النبوة ،وتفهم هذه املوهبة ـ والتي هي األساس األول يف
التفهم العميق للسنة الرشيفة ـ يستدعي السلوك وتطهري القلب أو (التصوف) كام يفهمه
الغزايل فمن مل يرزق منه يشء بالذوق ،ال يدرك من حقيقة النبوة إال االسم .
()2

تعظيم ما جاء به واعتقاد أنه ليس كالما أو ترصفا عاديا:
قد يصدر من أي شخص ،بل إن كل كلمة من كلامته بحر من بحار العلم ،يقول
الغزايل( :إذا فهمت معنى النبوة ،فأكثرت النظر يف القرآن واألخبار حيصل لك العلم الرضوري
بكونه عىل أعىل درجات النبوة)

()3

وهذا هو الطريق الذي يراه الغزايل سبيال لإليامن بالنبوة ،وبكل ما جاءت به ،يقول
الغزايل( :فمن هذا الطريق اطلب اليقني بالنبوة ،ال من قلب العصا ثعبانا ،وشق القمر ،فإن

( )1املقصد األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى ص.40
( )2املنقذ من الضالل ص.128
( )3املرجع السابق ص.133
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ذلك إذا نظرت إليه وحده ومل تنضم إليه القرائن الكثرية اخلارجة عن احلرص ربام ظننت أنه
سحر وختييل)

()1

انطالقا من هذا الشعور النفيس بالقيمة الكربى لرسول اهلل ولكالمه ـ يف رأي الغزايل
ـ تبدأ الفهوم واملعاين العميقة واألرسار تتنزل عىل قلوب املهتمني بالسنة املعظمني هلا ،ألن أكثر
املعاين العميقة وهبية ال كسبية ،وحمل الكسب منها هو التطهري ورفع احلجب والتعظيم فقط ـ
كام سبق بيانه ـ
وال يشرتط يف هذه الفهوم إمكانية التعبري عنها أو حتديدها باأللفاظ ألن أكثرها ذوقي
و(الذوق كاملشاهدة واألخذ باليد)  ،فهو عالقة وجدانية مع الرسول  وكالمه بحيث يظل
()2

طالب الفهم يستمد منه كل مرة فوائد تقرص العبارة عنها.
ويشرتط الغزايل لصحة الفهم عدم (رصف ألفاظ الرشع عن ظواهرها املفهومة [ألن
]األلفاظ إذا رصفت عن مقتىض ظواهرها بغري اعتصام فيه بنقل عن صاحب الرشع ،وبغري
رضورة تدعو إليه من دليل العقل ،اقتىض ذلك بطالن الثقة باأللفاظ)

()3

ومن األمثلة التي يرضهبا الغزايل عىل ذلك تأويل قوله ( :تسحروا ،فإن يف السحور
بركة) بحمل السحور عىل االستغفار ،ألن مورد احلديث يدل عىل أن املراد بالتسحر طعام
()4

السحور ،فقد كان  يتناول الطعام ويقول(:تسحروا)  ،فمثل هذا التأويل يقول عنه
()5

( )1املرجع السابق .
( )2املنقذ من الضالل ص.134
( )3إحياء علوم الدين.37/1 :
( )4مسلم ،اجلامع الصحيح (كتاب الصيام)  770/2رقم .18351
( )5إحياء علوم الدين.37/1 :
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الغزايل( :وكل ذلك حرام وضاللة وإفساد للدين عىل اخللق ،ومل ينقل شئ من ذلك عن
الصحابة وال عن التابعني)

()1

ويرى الغزايل أن أكثر األخطاء يف الفهم وأشنعها يرجع إىل تبديل معاين األلفاظ
الرشعية التي تعارف عليها أهل القرن األول بغريها من املعاين حتى أصبحت األلفاظ الرشعية
كسوة االنحرافات والبدع والضالالت ،وأصبحت السنة بذلك دليال لتك االنحرافات ،يقول
الغزايل( :اعلم أن منشأ التباس العلوم املذمومة بالعلوم الرشعية حتريف األسامي املحمودة
وتبديلها ونقلها باألغراض الفاسدة إىل معان غري ما أراده السلف الصالح والقرن األول)

()2

ومن األلفاظ التي كان لتبديل معانيها أثر سيئ عىل املجتمع اإلسالمي ـ يف رأي الغزايل
ـ مصطلح (التذكري) و(جمالس الذكر) التي وردت األحاديث الكثرية يف فضلها كقوله :
(إذا مررتم برياض اجلنة فارتعوا)  ،قيل :وما رياض اجلنة؟ قال( :جمالس الذكر)  ،حيث
()4

()3

نقل معناها إىل (ما ترى أكثر الوعاظ يف هذا الزمان يواظبون عليه ،وهو القصص واألشعار
والشطح والطامات)  ،أما معناها يف عهد السلف ـ وكنموذج عىل ذلك ينقله الغزايل من اآلثار
()5

املنقولة عن احلسن البرصي ـ (فكان يف الكالم يف علم اآلخرة والتفكري باملوت والتنبيه عىل
عيوب النفس وآفات األعامل وخواطر الشيطان ووجه احلذر منها ،والتذكري بآالء اهلل ونعمه

( )1املرجع السابق .
( )2املرجع السابق  31/1ـ . 32
( )3الرتع :األكل برشه ،شبه اخلوض يف ذكر اهلل بالرتع يف اخلصب ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب112/8 ،
رقم .5114
( )4الرتمذي ،السنن( ،كتاب الدعوات) ،2317/5 ،رقم .3432
( )5إحياء علوم الدين.34/1 :
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وتقصري العبد يف شكره وتعريف حقارة الدنيا وعيوهبا وخطر اآلخرة وأهواهلا) .
()1

واخلالصة أن تعظيم رسول اهلل واستشعار أمهية وعمق وسعة كل حديث أو سنة
تصدر عنه مع املحافظة عىل ظواهر األلفاظ الرشعية ينتج العلوم الكثرية والفهوم العميقة ،فقد
وحى ﴾ (النجم)4:
كان ال ينطق عن اهلوى ﴿ إِن ه َو إِ َّال َوحي ي َ

 3ـ تتبع مواضع القدوة من السنن:
يعترب الغزايل العمل بالسنة وتتبع مواضع القدوة منها اهلدف األصيل والثمرة األخرية
من طلب علمها ،وحيكي يف ذلك عن بعض املشايخ أنه حرض جملس سامع فكان أول حديث
روي قوله ( :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه)  ،فقام وقال :يكفيني هذا حتى أفرغ
()2

منه ثم أسمع غريه .
()3

وهو لذلك يفرس االتباع املقصود يف قوله تعاىل﴿ :قل إِن كنتم ِ
ون اهللََّ َفاتَّبِع ِ
حت ُّب َ
وين
حيبِبكم اهللَّ َو َيغ ِفر َلكم ذنو َبكم َواهللَّ غَفور َر ِحيم ﴾ (آل عمران )31:باالتباع املطلق للرسول
 يف مجيع مصادره وموارده وحركاته وسكناته.
وهلذا يذكر يف كل باب من أبواب العبادات أو العادات دقائق السنن الواردة فيها (فال
ينبغي أن تتساهل يف ذلك ،فتقول :هذا مما يتعلق بالعادات ،فال معنى لالتباع فيه ،ألن ذلك
يغلق عليك بابا عظيام من أبواب السعادة)

()4

( )1املرجع السابق .35/1

()2

ابن ماجة ،السنن ،القاهرة :دار الكتاب املرصي،بريوت :دار الكتاب اللبناين(،كتاب الفتن)

،1316/2رقم .3976
( )3إحياء علوم الدين.398/3 :
( )4األربعني يف أصول الدين ص.69
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وهو يعترب الوارث الكامل للنبي من (اطلع عىل مجيع معاين الرشيعة حتى ال يكون
بينه وبني النبي  إال درجة واحدة هي درجة النبوة ،وهي الدرجة الفارقة بني الوارث
واملوروث)

()1

ومع هده الدعوة لاللتزام بالسنن يناقش الغزايل الشبه التي يقع فيها الكثري من احلرفيني
الذين ال يفرقون بني مواضع القدوة من السنن ،وبني ما هو فعل للرسول  خاصة ،وليس
مقصودا به االقتداء ،ومن تلك الشبه:
َان َلكم ِيف رس ِ
ول اهللَِّ أس َوة َح َسنَة ملَِن ك َ
 .1االحتجاج بقوله تعاىلَ ﴿ :ل َقد ك َ
َان َيرجو اهللََّ
َ
َوال َيو َم اآل ِخ َر َو َذك ََر اهللََّ كَثِ ًريا ﴾ (األحزاب)21:
 .2أن رسول اهلل نبي ،وتعظيم النبي واجب ،والتأيس به تعظيم.
 .3أنه لو مل يتابع يف أفعاله جلاز أن ال يتابع يف أقواله ،وذلك تصغري لقدره وتنفري للقلوب
عنه.
 .4االحتجاج ببعض األخبار عن السلف يف اقتدائهم بأفعال الرسول  كتقبيل ا بن
عمر للحجر األسود وقوله(:إين ألعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع ،ولو ال أين رأيت
()2

رسول اهلل  يقبلك ما قبلتك)

ومن الردود التي ذكرها الغزايل ،ونستطيع من خالهلا تصور موقفه من هيئة االلتزام
بالسنة ما ييل:
 .1أن اآلية أمرت بالتأيس به  يف الفعل الذي أوقعه عىل ما أوقعه ،فإذا فعلنا عىل قصد
الندب ما فعله  بنية الوجوب أو اإلباحة مل نكن مقتدين به ،كام أنه إذا قصد الندب

( )1إحياء علوم الدين.142/1 :
( )2الزبيدي ،خمترص صحيح البخاري ،الدزائر :مكتبة الشهابة (كتاب احلجج)  184/1رقم.808 :
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فأوقعناه واجبا خالفنا التأيس (فال سبيل إىل التأيس به قبل معرفة قصده ،وال يعرف
قصده إال لقوله أو بقرينة)

()1

 .2أن تعظيم النبي  باالقتداء به ال يكون يف تلك األمور ،وإنام يف طاعته فيام يأمر به،
أو ينهى عنه ،كام أن تعظيم امللك يف االنقياد له( ،ال يف الرتبع إذا تربع ،وال يف اجللوس
عىل الرسير إذا جلس عليه)  ،فلو نذر الرسول  أشياء مل يكن تعظيمه يف أن تنذرها
()2

مثلام نذرها ،ولو طلق أو باع أو اشرتى مل يكن تعظيمه يف التشبه به .
()3

 .3أن عدم متابعته  يف بعض أفعاله ال يعني عدم التعظيم له ،ولو كان األمر كذلك
(لكان تركنا للوصال ،وتركنا نكاح تسع ،بل تركنا دعوى النبوة تصغريا)

()4

 .4أن اآلثار املنقولة عن الصحابة يف إقتدائهم بأفعاله  أكثرها متعلق بالشعائر التعبدية
كالصالة والصوم والوضوء واحلج غريها ،وقد كان  بني هلم أن رشعهم فيها هو
رشعه.
فااللتزام بالسنة إذا ـ كام يتصوره الغزايل ـ هو االقتداء به  يف أوامره ونواهيه ،فأما غري
ذلك من هيئات مما مل يدل دليل عىل كونه مقصودا به االقتداء ،فينظر إىل معناه وحقيقته وروحه،
والسنة هبذا املفهوم ال تعني النقل احلريف ملا كان عليه  يف بيئته وعرصه مع تنايس التغريات
البيئية أو الزمنية ،واعتبار كل خمالفة لذلك بدعة؛ بل تعني البحث عن املقاصد الكلية
واخلصائص العامة وتطبيقها يف كل جمتمع وكل عرص بحسب احلاجة إىل ذلك.

( )1املستصفى .217/2
( )2املرجع السابق .218/2
( )3املرجع السابق .
( )4املرجع السابق .
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فالبدعة إذا هي مصادمة السنة ومعارضتها ،أما غري ذلك فإن الغزايل ال يعتربها بدعة،
ولو مل تكن يف عهده  أو عهد أصحابه ،يقول الغزايل عند بيانه جلواز النقط والعالمات
باحلمرة وغريها عىل املصاحف بعد نقله لكراهية الكثري من العلامء لذلك ( :وال يمنع من ذلك
()1

كونه حمدثا ،كام قيل يف إقامة اجلامعات يف الرتاويح إهنا من حمدثات عمر ،وإهنا بدعة حسنة) ،
()2

ثم يعقب مقررا( :إنام البدعة املذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفض إىل تغيريها).

()3

ومع ذلك فإن االقتداء به  يف ذلك من باب املحبة والشغف بام حيب دون اعتقاده
سنة ،أو إلزام الناس به من املستحبات املرشوعة ،وهو ما كان عليه الكثري من الصحابة .
()4

اثلثا ـ التصوف :سلوكا ومعرفة
يعترب التصوف من أهم أصول منهج الغزايل اإلصالحي ،فهو االجتاه الذي توجه إليه
بعد جوال نه يف الطوائف ،وسربه ألغوار الفرق ،وهو كذلك النتيجة التي خلص هبا من فرتة
عزلته الطويلة ،يقول يف (املنقذ من الضالل)( :وانكشف يل يف أثناء هذه اخللوات أمور ال يمكن
إحصاؤها واستقصاؤها ،والقدر الذي أذكره لينتفع به :أين علمت يقينا أن الصوفية هم

()1

من الذين كرهو ذلك إبراهيم النخعي والشعبي ،وذلك سدا لذريعة إحداث زيادات يف القرآن،

باعتبارهم مقاربني لزمن نزوله ،أما يف العصور التي تلتهم فقد ارتفع احلرج ،بل إن من املعارصين هم من أجاز
ذلك للفائدة الرجوة منه ومنهم احلسن البرصي ،انظر :إحياء علوم الدين.277،276/1 :
( )2إحياء علوم الدين.276/1 :
( )3املرجع السابق .
( )4انظر عىل سبيل املثال :إحياء علوم الدين.371،370/2 :
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السالكون لطريق اهلل تعاىل خاصة ،وأن سريهتم أحسن السري وطريقهم أصوب الطرق
وأخالقهم أزكى األخالق)

()1

وهو يقف بالتصوف يف وجه التيار العقيل اجلارف الذي غلب عىل املباحث العقدية
الكالمية ،والتي أحالت اإليامن إىل قضايا عقلية جمردة جافة ال يفهمها العامة ،وال يتأثر هلا
اخلاصة ،ويقف به كذلك يف وجه العقلية الفقهية التي غلب عليها التفريع واجلدل والبحث يف
ظواهر الرشيعة دون الغوص يف حقائقها وأرسارها.
وسنتحدث يف هذا املبحث عن تصوف الغزايل يف جانبيه السلوكي أو املعريف:

 1ـ السلوك الصويف:
وهو الطريق الذي يسلكه املريد لطلب املعرفة اإلهلية ،وقد اختلفت املدارس الصوفية
قديام وحديثا يف حتديده ،وبالرجوع إىل كتب الغزايل نجد نوعني من السلوك:

أ ـ السلوك العام:
و يرى الغزايل فرضيته عىل كل مكلف،فالتصوف عنده نوعان :عام وخاص ،فأما العام
فيتعلق بمجموع املكلفني من حيث القيام بأداء الفرائض كام أمر الشارع هبا أداء وحتققا،
واجتناب النواهي ظواهرها وبواطنها.
و كل ذلك ال يتم إال باملامرسة الصوفية والتتلمذ عىل املشايخ ،وهلذا اشتهر عن الغزايل
ـ كام ينقل املتأخر ون ـ القول بالفرضية العينية للتصوف وهو كام يظهر من خالل كتبه ورسائله
()2

( )1املنقذ من الضالل ،ص.127
( )2نقل ذلك عنه ابن عجيبة احلسني يف رشحه للحكم العطائية معلال ذلك بقوله :إذا ال خيلو أحد من عيب
أو مرض إال األنبياء ـ عليهم السالم ـ  ،ونقل ـ أيضا ـ عن أيب احلس الشاذيل يف قول املؤيد لرأي الغزايل،
وهو(:من مل يتغلغل يف علمنا هذا مات مرصا عىل الكبائر وهو ال يشعر) انظر :ابن عجيبة ،ايقاظ اهلمم يف رشح
احلكم ،بريوت :دار الفكر .7/1
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ال يقصد من ذلك إال هذا اجلانب ،أما اجلوانب األخرى كالسلوك اخلاص أو املعرفة الصوفية،
فهي إما ممارسات اجتهادية للخاصة ،أو ثمرات وهبات ربانية ال دخل للكسب فيها إال من
جهة االستعداد حلصوهلا.
ولذلك نجده يفرق أحيانا بني التصوف والسلوك ،فالسلوك (هو هتذيب األخالق
واألعامل واملعارف،وذلك اشتغال بعامرة الظاهر والباطن،والعبد يف مجيع ذلك مشغول عن
ربه إال أنه مشتغل بتصفية باطنه ليستعد للوصول)

()1

و يسمي السلوك العام بـ (علم املعاملة) ،وهو العلم املكمل لعلم الفقه باعتبار الفقه ـ
كام أصطلح عليه املتأخر ون ـ متعلق بظواهر األعامل دون بواطنها وحقائقها ،وهو يعتب عىل
()2

الفقهاء قرصهم الفقه عىل تلك اجلوانب دون مراعاة مقاصده وحقائقه،يقول يف ذلك( :ولو
سئل فقيه عن معنى هذه املعاين حتى عن اإلخالص مثال ،أو عن التوكل ،أو عن وجه االحرتاز
عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي يف إمهاله هالكه يف اآلخرة ،ولو سألته عن اللعان
والظهار والسبق والرمي لرسد عليك جملدات من التفريعات الدقيقة التي تنقض الدهور وال
حيتاج إىل شئ منها)

()3

وهو يرضب مثال عىل حاجة الفقه إىل هذا العلم التكمييل الفريض كفرضية األحكام
الفقهية نفسها باألركان الرشعية التي يقوم عليها بناء الدين ،فالفقيه يفتي بصحة الصالة إذا
( )1روضة الطالبني وعمدة السالكني ،بريوت :دار النهضة احلديثة ص.23

()2

اصطلح املتأخرون عىل تعريف الفقه بأنه (العلم باألحكام الرشعية العلمية املكتسب منه األدلة

التفصيلية) ،فهو خمتص يف األحكام العملية فقط يف احلني الذي عرفه أبو حنيفة بانه (معرفة النفس ما هلام وما
عليها) ،وقد أخذ عليه بأنه تعريف عام ،ولكن مع ذلك كان هو الفقه املعروف يف عرصه ،انظر :د.وهبة
الزحييل ،أصول الفقه اإلسالمي .19/1
( )3إحياء علوم الدين.21/1 :
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أت بصورة األعامل مع ظاهر الرشوط وإن كان املصيل غافال يف مجيع صالته من أوهلا إىل آخرها،
مع أن هذه الصالة ال تنفع صاحبها تزكية يف الدنيا وال أجرا يف اآلخرة (أما اخلشوع وإحضار
القلب الذي هو عمل اآلخرة ،وبه ينفع العمل الظاهر فال يتعرض له الفقيه ،ولو تعرض له
لكان خارجا عن فنه)

()1

وقد بلغ حتكم الظواهر بالفقهاء إىل درجة التالعب باألحكام الرشعية واالحتيال عليها
لتحليل احلرام أو حتريم احلالل أو التنصل من الواجبات  ،وقد نقل الغزايل من ذلك عن بعض
()2

احلنفية أنه كان هيب ماله لزوجته آخر احلول ويستو هب ماهلا إسقاطا للزكاة .
()3

وقد حاول الغزايل يف (إحياء علوم الدين) أن يستدرك حاجة الفقه إىل (علم املعاملة) ،
()4

فجمع بني األحكام الفقهية الظاهرة كام تنص عليها كتب الفقه ،مع كالم الصوفية يف دقائق
اآلداب الباطنة ،كام نص عليها أكابر الصوفية ،مثل اجلنيد واحلارث املحاسبي وأيب طالب املكي
وأيب القاسم القشريي وغريهم.
وقد كان للغزايل أثر كبري يف مجع الكثري من املتفرقات املتعلقة بعلم املعاملة ـ كام يسميه ـ
من كالم الصوفية وترتيبها وحتقيق القول فيها بام يغني عن الرجوع لغريه ،وقد اعرتف هو نفسه
بأنه قد سبق يف تصنيفه (لعلم املعاملة) ،ولكن كتابه يتميز عن غريه بـ (حل ما عقدوه ،وكشف
( )1املرجع السابق .18/1
( )2املرجع السابق .
( )3املرجع السابق .
( )4ينص الغزايل كثريا عىل أن مراده من اإلحياء هو مجع كل ما يتعلق بعلم املعاملة ،ولذلك يثكر من الوصية
به يف كل مناسبة تدعو إىل ذلك ،كقوله (وهذا الفن من العلم النافع قد مجعناه يف كتاب (إحياء علوم الدين)،
فإن كانت من أهله فحصله ،واعمل به ،ثم علمه ،وادع اليه) ،بداية اهلداية (جمموعة منهاج العابدين) مرص:
مكتبة اجلندي ص.229
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ما أمجلوه ،وترتيب ما بددوه ،ونظم ما فرقوه ،وإجياز ما طولوه ،وضبط ما قرروه،و حذف ما
كرروه ،واثبات ما حرروه ،وحتقيق أمور غامضة مل يتعرض هلا يف الكتب أصال)

()1

ولذلك فإن توجيه اللوم للغزايل العتامده كثريا عىل املصادر السابقة عليه كـ (قوت
القلوب) أليب طالب املكي و(الرعاية) للحارث املحاسبي ،ال ينفي اآلثار التجديدية التي
خلفتها كتبه ،فقد كان لصورة التصنيف ،وبراعة التحقيق ،وجودة التلخيص ،وسهولة
األسلوب ،وغناه باألمثلة التوضيحية ،وربط كل ذلك باملصادر األصلية ،وما كان عليه السلف
الصالح األثر الكبري يف فهم التصوف العميل وسلوك سبيله من لدن عامة الناس وخاصتهم.
وقد نقل الشيخ عبد القادر العيدروس إمجاع العلامء عىل الثناء عىل كتب الغزايل،
()2

وتأثريها ،فقال( :أمجع العلامء والعارفون باهلل عىل أنه ال شئ أنفع للقلب وأقرب إىل رضا الرب
من متابعة حجة اإلسالم الغزايل ،وحمبة كتبه ،فإن كتب اإلمام الغزايل لباب الكتاب والسنة،
ولباب املعقول واملنقول)

()3

وقد كان ذلك سببا يف أن جتتمع األمة بطوائفها مجيعا عىل االستفادة منه ،فباإلضافة إىل
اعتبار الطرق الصوفية للغزايل وكتبه مرجعا يف السلوك ،نجد الشيعة هتتم بإحياء علوم الدين،
بل وتؤيد الكثري مما يف ورد فيه بام ورد من الروايات عن أهل بيت النبوة ،وقد قام الفيض
املحجة البيضاء) ،والذي يعترب من مراجع الشيعة
الكاشاين بذلك أحسن قيامه يف كتابه القيم (
ّ
الكربى خاصة يف العرفان العميل.

( )1إحياء علوم الدين.3/1 :
( )2هو عبد القادر بن شيخ ( 978ـ 1038ه) ،مؤرخ يمني ،من كتبه( :النور السافر عن أخبار القرن العارش)
و (تعريف األحياء بفضائل األحياء) انظر :الزركيل ،األعالم .39/2
( )3عبد القادر العيدروس ،تعريف اإلحياء بفضائل اإلحياء (ملحق اإلحياء) .5/5
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ويمكننا انطالقا من (اإلحياء) أن نحرص السلوك الصويف العام يف امليادين التالية:
أداء الشعائر التعبدية بدقائق آداهبا وسننها:
واالقتداء يف كل ذلك برسول اهلل  ،مع حماولة الغوص الستنباط حكم ظواهر تلك
العبادات باعتبارها رموزا وإشارات إىل معان جليلة يتحقق اإلنسان بالقرب من اهلل ـ الذي هو
الغاية الكربى ـ بقدر علمه بتلك املعاين.
وقد مجع الغزايل يف (ربع العبادات) من اإلحياء من دقائق اآلداب الباطنة لكل العبادات
ما فيه الغنية ،وقد جعلها بشكل التفاريع الفقهية لتلقى القبول لدى املتعلمني ،ويسهل عليهم
حتصيلها ،وهلذه اآلداب تأثري ملحوظ عىل قرائها ،يقول سعيد حوى(:ليحاول أحدنا أن
يمسك اجلزء األول من اإلحياء ..وليقرأ كتاب (تالوة القرآن) فيه ،ثم ليجرب أن يقرأ القرآن
بعد ذلك ،إنه الشك سيجد أن حضور قلبه مع القرآن قد اختلف عام كان قبل ذلك)

()1

التزام اآلداب اإلسالمية يف مجيع األحوال:
من أكل ورشب وسفر وجتارة وعزلة وخلطة وزواج وكسب ...وغريها حتى تصري
ِ
اي َو َمم َ ِات هللَِّ َر ِّب ال َعاملَِنيَ
احلياة مجيعا منسجمة مع قوله تعاىل ﴿ :قل إِ َّن َص َال ِت َونسكي َوحمَ َي َ
(َ )162ال َ ِ
رش َ
يك َله َوبِ َذلِ َك أ ِمرت َو َأنَا َأ َّول املسلِ ِمنيَ ﴾ (األنعام)163 ،162 :
وقد وضع الغزايل ألجل هذا الغرض (الربع الثاين) من اإلحياء الذي سامه (ربع
العادات) متناوال فيه (أرسار املعامالت اجلارية بني اخللق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا
الورع يف جمارهيا ،وذلك مما ال يستغني عنه متدين)

()2

ختلية القلب من كل اآلفات:

( )1سعيد حوى ،تربيتنا الروحية ،اجلزائر :مكتبة رحاب ص.164
( )2إحياء علوم الدين.3/1 :
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التي حتول بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل ،وأول ذلك أمراض القلوب ،أو كام يسميها
الغزايل (املهلكات) ،وهي األخالق املذمومة التي ورد القرآن الكريم بالدعوة إىل تطهري القلب
منها  ،وهي أول السري الباطني إىل اهلل تعاىل ،ألن القلب املشحون بالغل واحلسد والكرب
()1

والرياء والعجب والغرور قلب حمجوب عن اهلل بصفات نفسه ،ولن يسلك هذا القلب السلوك
القويم إال بعد ختلصه من تلك اآلفات.
وقد ذكر الغزايل يف (الربع الثالث) من اإلحياء هذه املهلكات معرفا هبا مفصال أسباهبا،
وما ينشأ عنها من مضار مبينا طريق العالج منها.
حتلية القلب باألحوال اإليامنية:
واملقامات التي ورد احلث عليها يف النصوص الرشعية من التوبة واخلوف والرجاء
والصرب والشكر وغريها ،وقد خصص الغزايل الربع األخري من (اإلحياء) لذلك مسميا إياه
(ربع ملنجيات)  ،وهو يدعو من خالله إىل إنشاء عالقة وجدانية بني العبد وربه متأل القلب
()2

حمبة له ورضا عنه وإنابة إليه.
هذه هي اخلطوات التي يرى الغزايل وجوب سلوكها للوصول إىل درجة املتقني ،وأهلها
هم أهل الوالية العامة ،أما املقربون والصديقون فلهم ـ زيادة عىل ما سبق ـ سلوكهم اخلاص،
فنهاية التقوى بداية القرب.

ب ـ السلوك اخلاص:
نجد يف كتب الغزايل ـ كام نجد يف كتب الصوفية عموما ـ التفريق بني درجات املؤمنني،
فهم بني عوام وخواص وخواص اخلواص ،أو أهل اليمني واملقربني ،ولكل درجة من تلك

( )1املرجع السابق .79/3
( )2املرجع السابق .3/1
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الدرجات فهمها وتوجهها وسلوكها اخلاص ،فللورع ـ مثال ـ أربع مراتب:
 .1الورع العام:وهو الذي يشرتط يف عدالة الشهود ،وهو االحرتاز من احلرام الظاهر.
 .2ورع الصاحلني:وهو التوقي من الشبهات التي تتقابل فيها االحتامالت كام قال رسول
اهلل ( :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك) .
()1

 .3ورع املتقني :وهو ترك احلالل املحض الذي خيـاف منه أداؤه إىل احلرام كام قال :
(اليبلغ العبد أن يكون من املتقني حتى يدع ما ال بأس به حذرا ملا به البأس)

()2

 .4ورع الصديقني :وهو اإلعراض عام سوى اهلل تعاىل .
()3

وللصوم ـ كذلك ـ ثالث درجات :صوم العموم وصوم اخلصوص وصوم خصوص
اخلصوص:
 .1أما صوم العموم فهو كف اجلوارح عن الشهوات كام نصت عىل ذلك كتب الفقه.
 .2وأما صوم اخلصوص فهو كف السمع والبرص وسائر اجلوارح عن اآلثام.
 .3وأما صوم خصوص اخلصوص فهو كام يعرب الغزايل( :صوم القلب عن اهلمم الدنية
واألفكار الدنيوية ،وكفه عام سوى اهلل تعاىل بالكلية)  ،ثم يعقب عىل ذلك بقوله:
()4

(وحيصل الفطر يف هذا الصوم بالفكرفيام سوى اهلل تعاىل) .
()5

ونستطيع أن نستنبط من هذا التقسيم رؤية الغزايل للسلوك اخلاص ،فهو يرى أن خاصة

( )1الرتمذي ،السنن( ،صفة القيامة)  577/4رقم.4080 :
( )2الرتمذي ،السنن( ،صفة القيامة والرقائق والورع) ،ج 2رقم .2451
( )3إحياء علوم الدين.19،18/1 :
( )4املرجع السابق .238/1
( )5املرجع السابق .
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اخلاصة أو املقربني مستغرقون يف سلوكهم باهلل تعاىل قارصون مههم عليه ،فال حيبون إال اهلل،
وال خيافون إال منه ،وال يتوقعون الرزق من غريه وال ينظرون إىل شئ إال ويرون اهلل تعاىل فيه،
ولذلك مل يفتقروا إىل املجاهدات الكثرية ،وال إىل تنويع األوراد ألن وردهم بعد الفرائض
واحد وهو (حضور القلب مع اهلل تعاىل يف كل حال ،فال خيطر بقلوهبم أمر ،وال يقرع سمعهم
قارع ،وال يلوح ألبصارهم الئح إال كان هلم فيه عربة وفكر ومزيد)

()1

وهذا التوجه هو الذي يفرق بني العباد والعارفني ،فهمة العابد مقصورة عىل العبادة
الظاهرة من صالة وصيام وأذكار ال شغل له بغريها ،فهو يرتدد بني فرائضها ونوافلها يف مجيع
أوقاته  ،أما مهة العارف فهي التوجه إىل اهلل تعاىل ومراعاة األنفاس يف ذلك ونفي اخلواطر
()2

حتى ال يكون قلبه إال مع اهلل ،فسري األول حيس وسري الثاين معنوي ،ومطلوب األول
احلسنات والدرجات ومطلوب الثاين معرفة اهلل.
وهذا هو اإلخالص احلقيقي الذي يراه الغزايل ـ كام يراه الصوفية مجيعا ـ (أما من يعمل
لرجاء اجلنة وخوف النار فهو خملص باإلضافة إىل احلظوظ العاجلة ،وإال فهو يف طلب حظ
البطن والفرج ،وإنام املطلوب لذوي األلباب وجه اهلل تعاىل فقط)

()3

و قد نقل الغزايل ـ هنا ـ حكم القايض أيب بكر الباقالين بتكفري من يدعي الرباءة من
احلظوظ ألن ذلك من صفات األلوهية ،وعقب عىل ذلك بقوله (وما ذكره حق،ولكن القوم
إنام أرادوا الرباءة عام يسميه الناس حظوظا ،وهو الشهوات املوصوفة يف اجلنة فقط ،فأما التلذذ

( )1املرجع السابق .350/1
( )2املرجع السابق .348/1
( )3املرجع السابق .381/4
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بمجرد املعرفة واملناجاة والنظر إىل وجه اهلل تعاىل فهذا حظ هؤالء ،وال يعده الناس حظا)

()1

بعد هذا ،فإن القول الشائع بأن طريقة الغزايل يف السلوك تعتمد عىل املجاهدات احلسية
بخالف طريقة أيب احلسن الشاذيل املعتمدة عىل السري القلبي وتسميتها بسبب ذلك بطريقة
()2

الشكر غري مقبول ـ عىل إطالقه ـ فقد ذكرنا متييز الغزايل بني أصناف الناس ودرجاهتم،
()3

فللعوام سريهم احليس وجماهداهتم احلسية ،وللخواص الذين ترقت نفوسهم وعلت مهمهم
سريهم القلبي املعتمد عىل رفع اهلمة عن األكوان والتوجه هبا نحو اهلل تعاىل.
ولكن رفع اهلمة ـ مع ذلك ـ حيتاج حتققه إىل املداومة عىل األوراد واملحافظة عليها (فال
ينبغي أن يغرت املريد بام سمعه من ذلك ،فيدعيه لنفسه ،ويفرت عن وظائف عبادته ،فذلك
عالمته أن ال هيجس يف قلبه وسواس ،وال خيطر يف قلبه معصية)

()4

وقد فصل الغزايل املراتب األوىل للسلوك اخلاص املعتمد عىل الشيخ املرشد والذكر،
حيث يلزم الشيخ السالك زاوية ينفرد هبا ،ويوكل من يقوم له بقدر يسري من القوت احلالل
(فإن أصل طريق الدين القوت احلالل) ،وعند ذلك يلقنه ذكرا من األذكار يشتغل به لسانه
وقلبه ،فيجلس مرددا ـ مثال ـ (اهلل ،اهلل) ،أو (سبحان اهلل ،سبحان اهلل) أو ما يراه الشيخ من
الكلامت ...فال يزال مواظبا عىل ذلك حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة وكأهنا جارية
عىل اللسان من غري حتريك ،ثم يسقط األثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ يف القلب ،ثم ال
( )1املرجع السابق .
( )2من كبار رجال الطرق الصوفية ،إليه تنسب الطريقة الشاذلية املنترشة يف مجيع أنحاء العامل اإلسالمي،
تويف سنة  656هـ انظر :ترمجته بالتفصيل يف :ابن عطاء اهلل اإلسكندري ،لطائف املنن ،حتقيق :عبد احلليم
حممود،ط ،2بريوت :دار الكاتاب اللبناين .1985
( )3عبد العزيز الدباغ ،اإلبريز ،مجع ابن مبارك ،القاهرة :مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده ص.211
( )4إحياء علوم الدين.350/1 :
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يزال كذلك حتى متحى عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه الزمة للقلب
غالبة عليه ،ومنتهى ذلك أن جيد قلبه مع اهلل تعاىل دائام ،فإذا حصل له ذلك (انكشف له جالل
حرضة الربوبية ،وجتىل له احلق ،وظهر له من لطائف اهلل تعاىل ما ال جيوز أن يوصف ،بل ال
حييط به الوصف أصال)

()1

وبعد خروج السالك من خلوته حيافظ عىل ورد قلبه الدائم الذي هو االستغراق يف
التوجه إىل اهلل ،كام نقل الغزايل عن الشبيل قوله ألحد مريديه( :إن كان خيطر بقلبك من اجلمعة
()2

التي تأتيني فيها إىل اجلمعة األخرى شئ غري اهلل تعاىل فحرام عليك أن تأتيني)

()3

 2ـ املعرفة الصوفية:
ويسميها الغزايل (علم املكاشفة) ،ويعرفها بأهنا عبارة عن (نور يظهر يف القلب عند
تطهريه وتزكيته من صفاته املذمومة يرفع الغطاء عن القلب حتى تتضح له جلية اخللق،
فتنكشف له حقيقة األشياء التي كان من قبل يسمع أسامءها ،ويتوهم هلا معاين جمملة غري
متضحة)

()4

فتحصل له بذلك النور املعرفة احلقيقية بذات اهلل سبحانه وتعاىل وصفاته وأفعاله
وحكمته يف خلق الدنيا واآلخرة ،ومعنى النبوة والوحي ومعنى املالئكة والشياطني ،وكل

( )1املرجع السابق .77/3
( )2هو أبو بكر بن جحدر ،صجب اجلنيد وأقرانه ،وصار أوحد أهل وقته علام وحاال ،تويف سنة 334هـ،
انظر :الشعراين ،الطبقات الكربى ،القاهرة :دار الفكر العريب  ،1952ص.89
( )3إحياء علوم الدين.77/1 :
( )4إحياء علوم الدين 20/1 :وهو يفرق بني العلم واملعرفة يف أن العلم إدراك ،واملعرفة حتقق ،فرؤية النار
مثال علم  ،والصطالء هبا معرفة (انظر :روضة الطالبني ص)54
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احلقائق االعتقادية .
()1

وهو ـ كام يرى الغزايل ـ علم ذوقي ال يمكن التعبري عنه ،وحصوله يف القلب يكون بغري
استدالل أو تعلم ،ولذلك يسميه( :إهلاما) ،و(علام لدنيا)  ،ويقسم العلوم غري الرضورية
()2

احلاصلة يف القلب باعتبار حاجتها إىل التعلم واالستدالل إىل ثالثة أقسام:
 .1اإلهلام:وخيتص بع األولياء واألصفياء.
 .2الوحي:وخيتص به األنبياء.
 .3التعلم:وخيتص بع العلامء.
والقسم األول والثاين ال حيتاجان إىل تعلم واستدالل بخالف القسم الثالث .
()3

وهو يف مناسبات كثرية ينبه إىل أن اإلهلام أثر للوحي ،ال يشء قائم بذاته منفصل عنه،
يقول يف (الرسالة اللدنية)( :اإلهلام أثر الوحي؛ فإن الوحي هو ترصيح األمر الغيبي ،واإلهلام
هو تعريضه ،والعلم احلاصل عن الوحي يسمى (علام نبويا) والذي حيصل عن اإلهلام يسمى
(علام لدنيا)  ..وهو الذي ال واسطة يف حصوله بني النفس ،وبني الباري)

()4

وهو يرى أنه ال جيوز للعقل أن ينكر وجود املعرفة اإلهلامية ،باعتبارها ال ختضع ملقاييسه
يقول يف (مشكاة األنوار)..( :ال يبعد ،أهيا املعتكف يف عامل العقل أن يكون وراء العقل طور
آخر يظهر فيه ما ال يظهر يف العقل ،كام مل يبعد كون العقل طورا وراء التمييز واإلحساس

( )1املرجع السابق .
( )2الرسالة اللدنية ص.117،116
( )3إحياء علوم الدين.19،18/3 :
( )4الرسالة اللدنية ص.116
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ينكشف فيه غرائب وعجائب يقرص عنها اإلحساس والتمييز)

()1

ويرضب مثاال عىل ذلك بتذوق الشعر ،وكيف أنه خيتص به نفر من الناس ،مع أنه إدراك
من اإلدراكات ،وحيرم منه آخرون حتى ال تتميز عندهم األحلان املوزونة من املزحفة  ،ثم
()2

كيف عظمت قوة الذوق عند آخرين حتى استخرجوا منها املوسيقى واألغاين .
()3

وما دام أمر جواز وقوعه أو عدمه غري خاضع للعقل ،فإن الغزايل يستشهد بالنصوص
الرشعية واحلكايات الكثرية الدالة عىل جواز ذلك ـ باعتبارها أدلة سمعية معتدا هبا ـ كقوله
اهدوا فِينَا َلنَه ِد َينَّهم سب َلنَا﴾ (العنكبوت)69:
تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َج َ
يقول الغزايل ـ معقبا عىل اآلية الكريمة ـ( :فكل حكمة تظهر من القلب باملواظبة عىل
العبادة من غري تعلم ،فهو بطريق الكشف واإلهلام)

()4

واألحاديث يف ذلك كثرية ،وأما احلكايات الواردة عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم،
فال تعد وال حتص ،وقد ذكر الغزايل بعضها ،وهي بمجموعها تفيد جواز الوقوع.
زيادة عىل هذه األدلة العقلية والنقلية السابقة يستدل الغزايل بـ (عجائب الرؤيا الصادقة،
فإنه ينكشف هبا الغيب ،فإذا جاز هبا ذلك يف النوم ،فال يستحيل أيضا يف اليقظة ،فلم يفارق
النوم اليقظة إال يف ركود احلواس وعدم انشغاهلا باملحسوسات)

()5

( )1مشكاة األنوار ص.215

()2

هي األوزان املوصوفة بالزحاف ،وهو التغري يف األجزاء الثامنية من البيت إذا كان يف الصدر أو يف

اإلبتداء ،أو يف احلشو ،انظر :اجلرجاين ،التعريفات ص 127رقم .856
( )3مشكاة األنوار ص.215
( )4إحياء علوم الدين.24/3 :
( )5املرجع السابق .25/3
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وهو يستدل بذلك عىل وجود منفذين للمعرفة :منفذ من اخلارج ،وهو احلواس ومنفذ
إىل العامل الغيبي من داخل القلب وهو اإلهلام والنفث يف الروع والوحي.
وهو مع قوله باالشرتاك بني اإلهلام والوحي يف احلصول عىل العلم من غري استدالل،
يستدرك بأن علم الوحي خاص بالرسل ـ عليهم السالم ـ موقوف عليهم (فالويل دون النبي،
فكذلك اإلهلام دون الوحي ،فهو ضعيف بالنسبة للوحي قوي باإلضافة للرؤيا والعلم)

()1

ولذلك فإن اإلهلام يأت تأييدا وحتقيقا وزيادة كشف ملا جاء به الوحي ،وهو لذلك ال
ينقطع ما دامت الرسالة ثابتة مستقرة ،يقول الغزايل( :اعلم أن الوحي إذا انقطع ،وباب الرسالة
إذا انسد ،استغنى الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح احلجة وتكميل الدين ،أما
باب اإلهلام فال ينسد لدوام رضورة النفوس وحاجتها إىل تأكيد وجتديد وتذكري)

()2

وهو يرى من خالل ذلك رضورة وجود هؤالء امللهمني املؤيدين ألن الناس ،وإن
استغنوا عن الوحي لكامل الدين ومتامه ،إال أهنم حمتاجون (إىل التذكري والتنبيه الستغراقهم يف
هذه الوساوس واهنامكهم يف هذه الشهوات ،فاهلل تعاىل أغلق باب الوحي ،وهو آية العباد،
وفتح باب اإلهلام رمحة ،وهيأ األمور ،ورتب املراتب ليعلموا أن اهلل لطيف بعباده يرزق من
يشاء بغري حساب)

()3

ومع انتصار الغزايل لإلهلام الصويف واعتباره أرقى درجات اإليامن يعود إىل طبيعته
العقلية املنطقية ،فيحكم العقل يف بعض األحوال حيث (ينتهي األمر إىل قرب يكاد أن يتخيل

( )1الرسالة اللدنية ص.116
( )2املرجع السابق ص.118
( )3املرجع السابق .
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منه طائفة احللول وطائفة االحتاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ)
()1

()3

()2

()4

ونقد الغزايل هلذه الدعاوى نقد علمي منطقي يكشف أن للعقل عنده منزلة يمكن هبا
احلكم عىل بعض قضايا املكاشفة  ،وهو لذلك ينفي عن الصوفية تلك الدعاوى ،ويتأول ما
()5

ورد منها عنهم ،يقول عن أيب يزيد البسطامي(:وقول أيب يزيد إن صح عنه(:سبحاين ،ما أعظم
شأين) إما أن يكون ذلك جاريا عىل لسانه يف معرض احلكاية عن اهلل تعاىل ،وإما أن يكون قد
شاهد حظه من صفة القدس فأخرب عن قدس نفسه فقال:سبحاين ،ورأى عظم شأنه باإلضافة
إىل شأن عموم اخللق فقال( :ما أعظم شأين)

()6

وهو حيمل كل ذلك منهم عىل التوسع والتجوز عىل عادة الشعراء ألجل حتسني موقع
الكالم من األفهام دون إرادة حقيقة اللفظ ،وهو يقسم العارفني عىل هذا األساس إىل قسمني:
 .1من حصلت هلم هذه احلالة معرفة علمية ،فنفوا حقيقة االحتاد ،وإن حصل هلم ذوقه،
وهي احلالة التي تسميها الصوفية بـ (البقاء).
 .2من صار هلم ذلك ذوقا وحاال ،وانتفت عنهم الكثرة ،واستغرقوا باهلل تعاىل فصاروا
( )1هو النسبة التي بني اجلسم ومكانه ،كقيام األعراض باجلواهر ،وهو مستحيل عقال بني كل ما يقول بذاته،
انظر :املقصد األسنى ص.150
( )2وهو تصيري الذاتني واحدة وال يكون إال يف األعداد ،انظر :اجلرجاين ،التعريفات ص ،26املقصد األسنى
ص.146
( )3الوصول الذي يريده الغزايل هنا هو الوصول املكاين ،أما املعنى اآلخر له ،وهو أن ينكشف له جلية
احلق ،ويصري مستغرقا به المهه له يف سواه ،فهو غاية السلوك الصويف ،املقصد األسنى .151،150
( )4املنقذ من الضالل ص.128
( )5د .حممود قاسم ،دراسات يف الفلسفة اإلسالمية،ط ،5مرص :دار املعارف ،1973 ،ص 59ـ .60
( )6املقصد األسنى ص.49
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كاملبهوتني فيه ،فلم يبق فيهم متسع لذكر غري اهلل ،وهؤالء نطقوا بام نطقوا به يف تلك
احلال( ،وكالم العشاق يف حال السكر يطوى وال حيكى ،فلام خف عنهم سكرهم،
وردوا إىل سلطان العقل الذي هو ميزان اهلل يف أرضه عرفوا أن ذلك مل يكن حقيقة
االحتاد ،بل يشبه االحتاد)

()1

ولكن الغزايل مع هذا النفي والتأويل يعود لطبيعته الفقهية ،فيسد الذرائع حاكام
بالتشديد عىل من يطلق هذه الدعاوى ،يقول يف (اإلحياء)(:فهذا ومثله مما قد استطار يف البالد
رشره ،وعظم يف العوام رضره ،حتى من نطق بيشء منه ،فقتله أفضل لدين اهلل من إحياء
عرشة)

()2

من هذا البيان املخترص للتصوف الذي مارسه الغزايل ودعا إليه بشقيه السلوكي
واملعريف نستطيع أن ندرك ونجزم بأن تصوف الغزايل معتمد أساسا عىل النصوص الرشعية،
والتجارب الروحية للمعتد هبم من أئمة هذا الشأن ،ولذلك أخذت معظم الطرق الصوفية
بمنهجه ،وانترشت بشدة ،وكان هلا الدور املعروف يف نرش اإلسالم ،أو يف اإلصالح
االجتامعي.

رابعا ـ أحكام العقل واالنفتاح الثقاف

( )1مشكاة األنوار ص.197
( )2إحياء علوم الدين.36/1 :
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يعترب الغزايل من املصلحني الذين مجعوا بني خصائص قد تبدو متناقضة بادئ الرأي،
فهو مع توجهه الروحي العايل ،واستغراقه الكيل يف التصوف وحكمه بعجز العقل وقصوره،
نجده يثق يف العقل ثقة تكاد تكون مطلقة ،بل يعتربه ميزان اهلل يف أرضه(.)1
ويف نفس الوقت الذي نجده يدعو إىل االعتامد عىل املصادر األصلية والعودة إىل ما كان
عليه السلف الصالح ،نجده يستند إىل تراث الفالسفة وغريهم ،ويعرتف بذلك ،وال يرى بأسا
من النقل عنهم ،يف احلني الذي ينتقدهم بشدة ،ويعترب أفكارهم هتافتا يدعو لنبذه.
وهذا النظر املبدئي الذي حيكم بتناقض الغزايل هو ما دعا ابن رشد إىل قوله( :إنه [أي
الغزايل ] مل يلزم مذهبا من املذاهب يف كتبه ،بل هو مع األشعرية أشعري ،ومع الصوفية صويف،
ومع الفالسفة فيلسوف ،وحتى أنه كام قيل:
يوما يامن إذا القيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناين)

()2

ونرى أن هذه األحكام ناجتة عن سوء فهم ملنهج الغزايل ،وعدم تكامل صورته الفكرية
يف أذهان هؤالء الناقدين.
وسنرى يف هذا املبحث أمهية أحكام العقل عند الغزايل ،ورضورة استعامهلا يف كل
املعارف ،ومن ثم إمكانية االستفادة من كل تراث ثقايف أجنبي ما دام متالئام معها ،وهو ما
سيحاول أن يزيل بعض تلك الصورة املتناقضة التي يرسمها له نقاده.

 1ـ أحكام العقل:

( )1مشكاة األنوار ص.197
( )2ابن رشد ،فصل املقال ،مرص :دار املعارف ،ص.53،25
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يرى الغزايل أن األحكام العقلية إذا جتردت من سلطة حكم احلس  ،والوهم ال تكاد
ِ
ِ
ِ
خلل ِق اهللَِّ
ختطئ ،ألهنا فطرة فطر الناس عليها ﴿ فِط َر َ
َّاس َع َلي َها َال تَبد َيل َ
ت اهللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
َذلِ َك الدِّ ين ال َق ِّيم َو َلكِ َّن َأك َث َر الن ِ
َّاس َال َيع َلم َ
ون ﴾ (الروم ،)30:يقول الغزايل معقبا عىل هذه
()1

اآلية( :فسمى العقل دينا)

()2

()3

ولكون أحكام العقل املجرد دينا ،فإن التناقض بني أحكام العقل وأحكام الرشع
مستحيل ،بل إن أساس الرشع العقل( ،فهو كاألس والرشع كالبناء ،ولن يغني أ س ما مل يكن
بناء ،ولن يثبت بناء ما مل يكن أ س)

()4

وهو يسمي الرشع ـ بسبب مراعاته الرضورية لألحكام العقلية ـ عقال ،فالرشع عقل من
اخلارج ،والعقل رشع من داخل،ومها متعاضدان بل متحدان .
()5

( )1احلاكم احليس :هو احلس املشرتك الذي جتتمع فيه الصور احلسية بعد غياب املحسوسات (ولوال ذلك
كان من رأى العسل األبيض ،ومل يدرك حالوته إال بالذوق ،إذا رآه ثانية ال يدرك حالوته ما مل يذقه كاملرة
األوىل) (الغزايل ،هتافت الفالسفة ،حتقيق موريس بويج ،بريوت :دار املرشق ص )207وهذا احلاكم خيطئ
كثريا ،فلذلك ال يعتمد العقل مطلقا عىل أحكامه ،يقول الغزايل بعد ذكر أمثلة عن أخطاء احلواس( :فهذا
وأمثاله يكذبه حاكم القل وخيونه) (معيار العلم،ط،2بريوت:دار األندلس ص.)309
( )2هو كاحلس املشرتك إال أنه يدرك املعاين ،كالعداوة التي تدركها الشاة من الذئب ،وخمافته هلا ،واملحبة
التي تدركها من أمها وموافقتها هلا (هتفات الفالسفة ص ،)207وسبب أخطاءه حكمه لغري املحسوسات
بأحكام املحسوسات ،كإنكاره شيئا ال يناسب أجسام العامل بانفصال واتصال ،وال يوصف بأنه داخل العامل
وال خارجه (معيار العلم ص)32
( )3معارج القدس يف مدارج معرفة النفس ،باتنة :دار الشهاب ص.58
( )4املرجع السابق ص.57
( )5املرجع السابق ص.58
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و بسبب هذا االحتاد بني أحكام العقل وأحكام الرشع ،فإن متجيد العقل متجيد للرشع،
وإعامله أعامل للرشع ،ونبذه نبذ للرشع ،ألن كليهام من وضع اهلل تعاىل.
أما ذم الصوفية له فريد الغزايل سببه إىل أن الناس نقلوا اسم العقل إىل املجادلة واملناظرة
باملناقضات واإللزامات ،فاستخدموا العقل يف غري ما خلق له،فكان ذم الصوفية منصبا عىل
االستخدام السيئ ال عىل املحل ،فإن (نور البصرية [العقل] التي هبا يعرف اهلل تعاىل ،ويعرف
صدق رسله ،فكيف يتصور ذمه؟ ،وقد أثنى اهلل تعاىل عليه؛ وإن ذم فام الذي بعده حيمد؟)

()1

وللتوفيق بني توجهه الصويف الذي يقول بالكشف ،ويرى أن العلوم الوهبية ال حتتاج
إىل استدالل ،وبالتايل تستغني عن أحكام العقل ،أو ختالفه ،فإنه خيتار من مجلة تعاريف العقل
الكثرية التي يرددها أنه (الوصف الذي يفارق اإلنسان به سائر البهائم ،وهو الذي استعد به
لقبول العلوم النظرية وتدبري الصناعات اخلفية)

()2

وهو يشبهه بالعني من حيث كوهنا ذات هيئات وصفات هبا استعدت للرؤية ،فنسبة
هذا املحل إىل العلوم كنسبة العني إىل الرؤية.
وهذا التوفيق يطبقه عىل مجيع ما يتحدث عنه الفالسفة أو الصوفية من لطائف ،كالقلب
والروح والنفس ،فهي عنده ألفاظ خمتلفة ملعنى واحد ،هو تلك الغريزة أو اللطيفة التي تعرف
هبا حقائق األشياء ،يقول الغزايل( :وألجل اختالف األسامء ظن البعض اختالف املسميات،
وأكثر األغاليط منشؤها اجلهل بمعاين هذه األسامي ،واشرتاكها بني مسميات خمتلفة)

()3

والغزايل جيعل هلذه اللطيفة التي تتوارد عليها األسامي املختلفة مخس مراتب تتدرج

( )1إحياء علوم الدين.89/1 :
( )2املرجع السابق .86/1
( )3املرجع السابق .3/3
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بحسب عمر اإلنسان وطبيعته التي خلقه اهلل عليها ،فهي تبدأ باحلس ،ويشرتك فيه اإلنسان
واحليوان ،ثم تنشأ قوة اخليال ،وهي التي حتفظ ما أوردته احلواس لتعرضه عىل العقل عند
احلاجة إليه ،ثم ينشأ إدراك املعاين اخلارجة عن احلس واخليال ،وهي التي تسمى األوليات
العقلية  ،ثم يتم التزاوج بني تلك األوليات بالتفكر والنظر الستنتاج املعارف ،وتتسلسل تلك
()1

االستنتاجات بحسب قوة العقل إىل ما الهناية.
وكل هذه املراتب كسبية ،وطبيعة اإلنسان التي جبل عليها هي التي حتدد مدى استعداده
حلصوهلا ،وبعدها تأت املرتبة األخرية من مراتب العقل كام يرى الغزايل ،وهي املرتبة التي تتجىل
فيها لوائح الغيب وأحكام اآلخرة ومجلة من معارف ملكوت الساموات واألرض ،بل من
املعارف الربانية التي يقرص دون إدراكها أو تصورها العقل والفكر ،كام يقرص احلس أو اخليال
عن إدراك أحكام العقل والفكر .
()2

وهذا العقل هو الذي يتحدث عنه الصوفية ويسميه الغزايل نور البصرية  ،وهلذا فإن
()3

مجيع األحكام والعلوم صادرة أو منتقشة يف جوهر اإلنسان وعقله ،وإنام ختتلف طريقة ظهورها
ومدى وضوحها باختالف طبائع الناس واستعداداهتم وجماهداهتم.
أما اخلواص فإهنم يتحققون ـ كام يرى الغزايل ـ بتلك املعارف كشفا وعيانا ،وغريهم
يعرفها بيانا وبرهانا ،مع أن احلقائق واحدة ،وهلذا حيتاج غري املكاشف إىل كثرة أدلة ووصف،
بخالف من حصل له ذلك كشفا وذوقا وحتقق به ،فإنه يتعجب من احلاجة إىل الدليل
( )1هي التي ال يفتقر العقل بعد معرفتها إىل دليل ال من حدس أو جتربة أو نحو ذلك ،كقوهلم الواحد نصف
االثنني ،والكل أكرب من اجلزء ،فإن هذا احلكم ال يتوقف إال عىل تصور الطرفني وهو أخص من الرضور
(اجلرجاين ،التعريفات ص.)53
( )2مشكاة األنوار ص.214،213
( )3إحياء علوم الدين.89/1 :
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والوصف ،بل يرى يف الوصف إخالال بحق املوصوف .
()1

وهلذا فإن إقحام األحكام العقلية املحكومة باحلس والوهم يف جمال معرفة األلوهية أو
عامل الغيب خطأ فادح وخطر جسيم ،ألنه قياس للغائب بالشاهد ،وحكم عىل اهلل بصفات
عباده ،يقول الغزايل( :أما ميزان الرأي والقياس ،فحاشا هلل أن أعتصم به ،فذلك ميزان
الشيطان ،ومن زعم من أصحايب أن ذلك ميزان املعرفة ،فأسأل اهلل تعاىل أن يكفي رشه عن
الدين ،فإنه للدين صديق جاهل ،وهو رش من عدو عاقل)

()2

ويف غري هذا املجال ،ينترص الغزايل للمنطق ،ويعتربه غري غريب عن اإلسالم أو الفكر
اإلسالمي ،وليس دخيال مع الفلسفة كام يتصور البعض ،يقول الغزايل(:ولكن املنطق ليس
خمصوصا هبم [أي بالفالسفة ] ،وإنام هو األصل الذي نسميه يف فن الكالم (كتاب النظر) ،وقد
نسميه (كتاب اجلدل) ،وقد نسميه(مدارك العقول)؛ فإذا سمع املتكايس املستضعف اسم
(املنطق) ظن أنه فن غريب ال يعرفه املتكلمون ،وال يطلع عليه إال الفالسفة)  ،ومع ذلك فإن
()3

املنطق املرتجم مع الفلسفة اليونانية نفسه ال يمكن رفضه ألنه ال تعلق له بالدين نفيا أو إثباتا،
بل هو النظر يف طرق األدلة واملقاييس ،وأن العلم إما تصور أو تصديق ،وليس يف هذا ما ينبغي
إنكاره .
()4

( )1املرجع السابق .320/4
( )2القسطاس املستقيم ص.41
( )3التهافت ص.71
( )4املنقذ من الضالل ص.103،102
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وهلذا فإن الغزايل ألف يف املنطق جمموعة كتب  ،وأدخل املنطق كتمهيدات لبعض
()1

العلوم كعلم األصول ،فقد كان يقدم له قبل الغزايل بمقدمات كالمية كتأسيس فكري لقضايا
أصول الفقه وربطها بأصول الدين ،فرأى الغزايل أن األوىل ربطها باملنطق حلاجة علم األصول
لقضايا املنطق ،يقول الغزايل عن مقدمة املستصفى( :وليست هذه املقدمة من مجلة علم
األصول وال من مقدماته اخلاصة به ،بل هي مقدمة العلوم كلها ،ومن ال حييط هبا ،فال ثقة
بعلومه أصال) ،وقد بدأ هبذا االهتامم باملنطق عند الغزايل عهد جديد للثقافة اإلسالمية،
()2

امتزجت فيه بقضايا وأساليب املناطقة .
()3

وقيمة منطق الغزايل ترجع إىل توجيهه الوجهة اإلسالمية ،وختليصه من ظالل التصور
اليوناين ،وتوظيفه توظيفا يتالءم مع العقائد اإلسالمية ،كام نجد ذلك يف كتابه (معيار العلم)
الذي عرض فيه مباحث املنطق عرضا مبسطا مستعمال األمثلة الفقهية ،هادفا من ذلك إىل
أمرين:
 .1تفهيم طرق الفكر والنظر باعتبار املنطق بالنسبة إىل أدلة العقول كالعروض بالنسبة
إىل الشعر ،والنحو باإلضافة إىل اإلعراب.
 .2بيان أن النظر يف الفقهيات ال خيالف النظر يف العقليات يف ترتيبه ورشوطه ،وإنام خيالفه
يف مآخذ املقدمات فقط .
()4

( )1هي :معيار العلم يف فن املنطق ،وحمك النظر ،والقسطاس املستقيم ،وبعض فصول من مقدمة مقاصد
الفالسفة ،ومقدمة املستصفى من علم األصول ،ومقدمة االقتصاد يف اإلعتقاد.
( )2املستصفى .10/1
( )3د ،عيل سامي النشار ،منهاج البحث عند مفكري اإلسالم ،القاهرة :دار الفكر العريب ،1947ص.130
( )4معيار العلم ص 59ـ  60وسبب اخلالف بني املآخذ الرشعية واملآخذ العقلية أن املقدمات العقلية تؤسس
عىل البدهييات بخالف املقدمات الفقهية املؤسسة عىل مسلامت رشعية.
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ولكن أهم كتاب ألفه فيه ،وأشار إليه كثريا معتربا إياه امليزان الذي ينفي اخلالف عن
اخللق هو (القسطاس املستقيم) الذي وضعه يف األصل ردا عىل الباطنية.
يقول عنه يف املنقذ من الضالل ـ مع التذكري بأنه ألفه يف املرحلة األخرية من حياته ـ:
(أقول:قواعد العقائد يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفصيل والتنازع فيه
يعرف احلق فيه بالوزن بالقسطاس املستقيم ،وهي املوازين التي ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه،
()1

وهي مخسة ،ذكرهتا يف كتاب القسطاس املستقيم)

()2

ومع أن تلك املوازين التي وضعها الغزايل مطابقة للموازين املنطقية اليونانية إال أن
للغزايل أهدافا أخرى وراء تلك الصياغة اجلديدة لعلم املنطق لعل أمهها تقريب املنطق
واالحتجاج له باألمثلة من القرآن الكريم لصنفني من الناس:
 .1الذين استهوهتم الفلسفة بام فيها من علوم عقلية ،فخلطوا بني حقها وباطلها ،وظنوا
التناقض بني العلوم النقلية واألحكام العقلية.
 .2العلامء النصيني الذين رفضوا املنطق باعتباره فلسفة وعلام غريبني عن الدين.
وذلك زيادة عىل الغرض األصيل ،وهو مناقشة الباطنية ،يقول الغزايل( :ال يتصور أن
يفهم ذلك امليزان ثم خيالف فيه أهل التعليم ألين استخرجته من القرآن وتعلمته منه ،وال
خيالف فيه أهل املنطق ،ألنه موافق ملا رشطوه يف املنطق غري خمالف له ،وال خيالف فيه املتكلم،
ألنه موافق ملا يذكره يف أدلة النظريات ،وبه يعرف احلق يف الكالميات)

()3

ِ
ِ
َاب
( )1استنبط الغزايل هذا االصطالح من قوله تعاىلَ ﴿ :ل َقد َأر َسلنَا رس َلنَا بِالبَيِّنَات َو َأنزَ لنَا َم َعهم الكت َ
ط و َأنزَ لنَا احل ِديدَ فِ ِ
ِ ِ
واملِيزَ َ ِ
َّاس َولِ َيع َل َم اهللَّ َمن َينرصه َورس َله بِالغَي ِ
يه َبأس َش ِديد َو َمنَافِع لِلن ِ
ب
ان ل َيقو َم النَّاس بِالقس َ
َ
َ
إِ َّن اهللََّ َق ِوي ع َِزيز﴾ (احلديد ، )25:انظر :القسطاس املستقيم ص.43
( )2املنقذ من الضالل ص.118
( )3املرجع السابق .
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وهذا العلم الذي استنبطه الغزايل من القرآن الكريم واعتربه حجة يف العلوم كلها ،ال
يقرصه عىل العلوم الكسبية وحدها ،بل يضم إليها الوهبية ـ أيضا ـ ( ..فكم من صويف بقي يف
خيال واحد عرش سنني إىل أن ختلص منه ،ولو كان قد أتقن العلوم [ أي موازين العقل ] أوال
لتخلص منه عىل البدهية)

()1

وهنا نالحظ مجع الغزايل يف تناسق مجيل بني القرآن والعقل والتصوف مما يربهن عىل
وحدته الفكرية ،وال بأس أن نذكر هنا املوازين التي أوالها الغزايل كل ذلك االهتامم ،ودعا إىل
تعلمها من القرآن الكريم:

أ ـ ميزان التعادل:
وله ثالثة أشكال هي:
امليزان األكرب:
رش ِق َفأ ِ
س ِم َن املَ ِ
الشم ِ
ومثاله قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم َ ﴿ : فإِ َّن اهللََّ َيأ ِت بِ َّ
ت
()2

ِ َهبا ِم َن املَغ ِر ِ
ب﴾ (البقرة ،) 258:وصياغة هذا امليزان هي :كل من يقدر عىل إطالع الشمس
فهو اإلله ،فهذا أصل؛ وإهلي هو القادر عىل اإلطالع ،وهذا أصل آخر؛ فلزم من جمموعهام
بالرضورة أن إهلي هو اإلله .
()3

( )1ميزان العمل ،مرص :مطبعة كردستان 1328ه ص.46
ِ
يم
( )2استدل الغزايل بتلقني اهلل تعىل إبراهيم عليه السالم احلجة كام قال تعاىلَ ﴿ :وتِل َك ح َّجتنَا آتَين َ
َاها إِب َراه َ
ع ََىل َقو ِم ِه نَر َفع درج ٍ
ات َمن ن ََشاء إِ َّن َر َّب َك َحكِيم عَلِيم﴾ (األنعام )83:فكأنه جاز بذلك االعتامد عىل حجته
ََ َ
إلقرار اهلل إياها ،انظر :القسطاس املستقيم ص..54
( )3القسطاس املستقيم ص.49
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ويمكن صياغته رمزيا هكذا:أ هي ب ،وب هي ج ،إذن:أ هي ج .
()1

امليزان األوسط:
ِ
ب اآلفِلِنيَ ﴾ (األنعام ،)76:وصياغة هذا
ومثاله قوله تعاىل عن إبراهيم َ ﴿ :ال أح ُّ
امليزان هي :أن القمر آفل ،واإلله ليس بآفل ؛ فالقمر ليس بإله .
()2

ويمكن صياغته رمزيا هكذا :أ هي ب ،وج ليست ب ،إذن:أ ليست ج.
والفرق بني هذا امليزان وامليزان األكرب أن الصفة يف امليزان األكرب عامة تشمل جزئيات
املوصوف كلها ،بخالف ما هي عليه يف امليزان األوسط حيث تنحرص يف شيئني متباينني كل
التباين بحيث ينفي عن أحدمها ما يثبت لآلخر .
()3

امليزان األصغر:
ومثاله من القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َقدَ روا اهللََّ َح َّق َقد ِر ِه إِذ َقالوا َما َأنزَ َل اهللَّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ع ََىل ب َ ٍ ِ
ورا َوهدً ى لِلن ِ
َّاس﴾
رش من َيشء قل َمن َأنزَ َل الكت َ
َ
وسى ن ً
َاب ا َّلذي َجا َء بِه م َ
(األنعام ،)91:ووجه الوزن هبذا امليزان هو أن موسى  برش ،وقد أنزل عليه الكتاب ،إذن
بعض البرش أنزل عليهم الكتاب .
()4

وصياغته الرمزية هي :ب هي أ ،وب هي ج ،إذن بعض أ هي ج.
والفرق بني هذا امليزان وما قبله أته يستخدم يف التخصيص والتمييز بني الصفات الذاتية
التي تشرتك فيها عموم جزئيات اجلنس والصفات العرضية التي ال يشرتك فيها إال قسم من

( )1انظر :د .حممود قاسم ،دراسات يف الفلسفة اإلسالمية ،ط ،5مرص :دار املعارف 1973،ص 51ـ .52
( )2القسطاس املستقيم ص.55
( )3انظر :فيكتور سعيد باسيل ،منهج البحث عن املعرفة عند الغزايل ،بريوت :دار الكتاب اللبناين ،ص.73
( )4القسطاس املستقيم ص.59
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هذه اجلزئيات .
()1

وهذه املوازين الثالثة املشكلة مليزان التعادل تشبه ما يعرب عنه يف املنطق بأشكال قياس
أرسطو االقرتاين الثالثة .
()2

ب ـ ميزان التالزم:
ويعرفه الغزايل بقوله( :هو أن كل ما هو الزم لليشء تابع له يف كل حال ،فنفي الالزم
يوجب بالرضورة نفي امللزوم ،ووجود امللزوم يوجب بالرضورة وجود الالزم ،أما نفي امللزوم
ووجود الالزم فال نتيجة هلام)

()3

يهام ِ
ويرضب له مثاال بقوله تعاىلَ ﴿ :لو ك َ ِ
آهلَة إِ َّال اهللَّ َل َف َسدَ تَا﴾ (األنبياء،)22:
َان ف ِ َ
وصياغة هذا امليزان هي أنه لو كان يف السموات واألرض إهلان لفسدتا ،فهذا أصل ،ومعلوم
أهنام مل تفسدا ،وهذا أصل آخر؛ فيلزم منهام رضورة نفي اإلهلني ،وإثبات اإلله الواحد .وهذا
()4

امليزان هو املسمى يف املنطق بالقياس الرشطي املتصل.

ج ـ ميزان التعاند:
ويعرفه الغزايل بأن (كل ما انحرص يف قسمني ،فيلزم من ثبوت أحدمها نفي اآلخر ،ومن
نفي أحدمها ثبوت اآلخر برشط أن تكون القسمة منحرصة ،ال منترشة)
ويمثل له من القرآن الكريم بقوله تعاىل ﴿ :قل من يرزقكم ِمن السامو ِ
ات َواألَر ِ
ض ق ِل
َ َّ َ َ
َ َ
()5

( )1فيكتور سعيد باسيل ،منهج البحث عن املعرفة عند الغزايل ،ص.74
( )2د .حممود قاسم ،دراسات يف الفلسفة اإلسالمية ،ص.51
( )3القسطاس املستقيم ص.63
( )4املرجع السابق ص.62
( )5املرجع السابق ص.66
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اهللَّ َوإِنَّا َأو إِ َّياكم َل َع َىل هدً ى َأو ِيف َض َال ٍل مبِ ٍ
ني ﴾ (سبأ ،)24:ووجه االستدالل به هو :إنا أو
إياكم لعىل هدى أو يف ضالل مبني ،ومعلوم أننا لسنا يف ضالل ،والنتيجة هي:أنتم ضالون .
()1

هذه هي املوازين التي دعا الغزايل إىل استعامهلا ،واستنباط العلوم بواسطتها ،وهي ـ كام
ذكرنا ـ نفس املقاييس املنطقية ،والغزايل يقر بذلك ،وال يرى بأسا به ،يقول يف (القسطاس
املستقيم) بعدما سأله رفيق التعليم عن تلك املوازين( :أما هذه األسامي فأنا ابتدعتها ،وما
عندي أين سبقت إىل استخراجها من القرآن؛ وأما أصل املوازين فقد سبقت إىل استخراجها،
وهلا عند مستخرجيها من املتأخرين أسام سوى ما ذكرهتا ،وعند بعض األمم اخلالية السابقة
عىل بعثة حممد وعيسى ـ صلوات اهلل عليهام ـ أسام أخر كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم
وموسى عليهام السالم)

()2

وميزة الغزايل ـ هنا ـ تطبيقه بالنسبة لعلم املنطق ما دعا إليه دوما من رضورة الرجوع إىل
القرآن الكريم واستنباط مجيع العلوم منه ،وال بأس من االستفادة خالل ذلك من تراث األمم
األخرى وثقافاهتا ما دامت ال تصادم العقل اخلارجي الذي هو الرشع ،وال العقل الداخيل
الذي هو موازين احلق املودعة يف فطرة اإلنسان ،وسنرى ذلك يف املطلب التايل.

 2ـ االنفتاح الثقايف:
بعد معرفة املوازين العقلية السابقة ،والتمرن عليها ،وحصول امللكة فيها ،مع جتنيب
األحكام احلسية والومهية ،واالعتصام باملصادر الرشعية ،فإن الغزايل ال يرى بأسا من االنفتاح
عىل كل الثقافات والعلوم ،واالحتكاك هبا ،والتأثري فيها ،والتأثر هبا ،وقد كان جيمع الكثري من

( )1املرجع السابق ص.65
( )2املرجع السابق ،ص.67
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تلك الثقافات يف عرص الغزايل اسم الفلسفة أو علوم األوائل  ،وكانت املواقف حوهلا كام يرى
()1

الغزايل ترتاوح بني ثالث تيارات:

أ ـ تيار الرفض:
ويرى الرفض الكيل لتلك الثقافات ،وتأليب الرأي العام عليها ،وتكفري أو تبديع كل
من يبحث أو خيوض فيها ،فلم تكن عالقة هذا التيار بتلك الثقافات إال عالقة احلكم املسبق
يف معظم األحيان ،ومل يكن نقدها إال نقدا ظاهريا ال يعتمد الربهان العلمي ،وال احلجة
املنطقية ،ألن املنطق نفسه من الفلسفة .
()2

وقد اعترب الغزايل هذا التيار سببا النتشار األفكار املضللة من الفلسفة وغريها ،وهو
يسميهم بالصديق اجلاهل  ،وهؤالء مثال أنكروا كون خسوف القمر عبارة عن انمحاق ضوء
()3

القمر بتوسط األرض بينه وبني الشمس ،وأنكروا اهلندسة واحلساب واملنطق والفلك
وغريها  ،ألن مصدر ذلك هو الثقافات األجنبية ،مع أهنا ال تصادم النصوص الرشعية ،يقول
()4

الغزايل( :وأعظم ما يفرح به امللحدة أن يرصح نارص الرشع بأن هذا وأمثاله عىل خالف الرشع،

( )1املنقذ من الضالل ،ص.111
( )2وقد ذكر ابن العريب املعارص للغزايل هذا الصنف بقوله( :وقد جاء اهلل بطائفة عاصمة جتردت هلم من
أعيان األمة إال أهنم مل يكلموهم بلغتهم ،وال ردوا عليهم بطريقتهم ،وإنام ردوا عليهم وعىل إخواهنم املبتدعة
بام ذكره اهلل يف كتابه ،وعلمه لنا عىل لسان رسوله ،فلام مل يفهموا تلك األغراض ،ربام استوىل عىل قلوهبم من
صد الباطل طفقوا هيزؤون من تلك العبارات ،وينسبون قائال للجهاالت) ،ابن العريب ،العواصم من القواصم
ص 105ـ .106
( )3املنقذ من الضالل ص.114
( )4معراج السالكني( ،الرسائل الفرائد) ص 220ـ .221
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فيسهل عليه طريق إبطال الرشع)  ،مع أن الرشع مل يتعرض هلذه العلوم نفيا وال إثباتا ،وال يف
()1

هذه العلوم تعرض لألمور الرشعية .
()2

وقد انجر عن هذا املنهج نوع من الشعور بالتصادم بني العقل والدين ،فإن تلك القضايا
من الوضوح والدقة ،وبراهينها من الوضوح والقوة بحيث ال يمكن رفضها؛ ورفض العلامء
هلا بحجة منافاهتا للدين كذب عليه ،وخدمة للملحدين واملشككني ،وهو ما حصل يف أوروبا
عندما أنكرت الكنيسة الكثري من الكشوف العلمية التي تتناىف مع موروثاهتا اليونانية وغريها،
مما أدى إىل النفور من الكنيسة ،والتمكني لإلحلاد.
ب ـ تيار القبول:
ويرى القبول الكيل ملا ورد يف تلك الفلسفات والثقافات ،وطرح الدين بسببها،
واالنخداع بمظاهرها ،يقول الغزايل معربا عن هذا التيار يف مقدمة (هتافت الفالسفة)( :أما
بعد ،فإين رأيت طائفة يعتقدون يف أنفسهم التميز عن األتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء
قد رفضوا وظائف اإلسالم ،واستحقروا شعائر الدين ،بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون
من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل اهلل ،ويبغوهنا عوجا)

()3

والغزايل ينتقد ذوبان هذا التيار يف تلك الثقافات ،ويرى أن مصدر ذلك الذوبان ال
يرجع إىل حتكيم املوازين العقلية بقدر رجوعه إىل أوهام وخياالت وأسباب النفسية ،وهو يعد
منها:
 .1إطناب طوائف من متبعيهم يف وصف عقوهلم ودقة علومهم ،وأهنم مع كل ذلك الذكاء

( )1هتافت الفالسفة ص.43
( )2املنقذ من الضالل ص.102
( )3هتافت الفالسفة ص.38
162

منكرون للرشع متنصلون من تكاليفه.
 .2مصادرهتم العامة عىل مطالبهم املعرفية استدراجا هلم ،بحيث أنه إذا ما أوردوا عليهم
إشكاال تذرعوا بأن هذه العلوم غامضة ،وأهنا أعص العلوم عىل األفهام الذكية ،وال يمكن
التوصل إىل فهمها إال بتقديم الرياضيات واملنطق،وهذا كله استدراج نفيس للوصول هبم
إىل حالة االنبهار التام املؤدي إىل ا خلضوع الكيل.
 .3اخللط بني العلوم الطبيعية واهلندسية واملنطقية مع اآلراء امليتافيزيقية ،حتى ظن من ينظر
يف منطقهم فرياه مستحسنا أن سائر علومهم مؤيدة بتلك الرباهني.
()1

 .4ما مزجه (إخوان الصفا) بتصانيفهم املستمدة من الفلسفة اليونانية من احلكم النبوية
والكلامت الصوفية استدراجا للعامة إىل مقاصدهم،مع العلم أن انتشار آراء تلك اجلمعية
()2

يف ذلك احلني كان واسعا شامال كل فئات املجتمع،كام تشري إليه رسائلهم .
وكل هذه األسباب التي ذكرها الغزايل وغريها لذوبان هذا الفريق يف تلك الثقافات ال
ترجع ـ كام رأينا ـ إىل براهني عقلية ،أو حجج منطقية ،وإنام هو حالة من االنبهار الساذج ،والتأثر
العاطفي الذي ال حيكمه العقل ،وال يستند إىل احلجة.

ج ـ تيار االنتقاء:
ولعل أحسن من يمثل هذا التيار هو الغزايل نفسه ،فقد وقف من الثقافات األجنبية
فلسفية أو باطنية أو (إخوان الصفا) أو غريهم موقف املحاور واملهاجم واملتعلم يف نفس
( )1مجعية رسية ظهرت يف القرن الرابع اهلجري متخذة الفلسفة منهجا مناوئا للرشيعة ،وقد نقل التوحيدي
ذريعتهم يف ذلك ،وهي قوهلم( :إن الرشيعة قد دنست باجلهاالت ،واختلطت بالضالالت وال سبيل إىل غسلها
وتطهريها إال بالفلسفة ،ألهنا حاوية للحكمة اإلعتقادية ،ومتى انتظمت الفلسفة اليونانية والرشيعة العربية
فقد حصل الكامل) ،انظر :أبو حيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،بريوت :دار مكتبة احلياة .5/2
( )2نقال عن :د .يوسف فرحات ،الفلسفة اإلسالمية وأعالمها ،جنيف :ترادكسيم،1986 ،ص.78
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الوقت.
وقد أثار ذلك الغرابة يف كثري من الباحثني ،بل حتى من الفالسفة القدماء كابن رشد
الذي يقول عن الغزايل( :أفيجوز ملن استفاد من كتبهم [أي الفالسفة]وتعاليمهم مقدار ما
استفاد هو منها ،حتى فاق أهل زمانه ،وعظم يف ملة اإلسالم صيته وذكره أن يقول فيهم هذا
القول ،وأن يرصح بذمهم عىل اإلطالق وذم علومهم؟)

()1

وبناء عىل هذا األساس قسم الغزايل علوم الفالسفة إىل ستة أقسام مبينا حكم كل
قسم،وهذه األقسام هي:
العلوم الرياضية:
وتتعلق بعلم احلساب واهلندسة ،وعلم هيئة العامل ،وحكمها كام يقرر الغزايل أنه (ال
يتعلق يشء منها باألمور الدينية،بل هي أمور برهانية ال سبيل إىل جما حدهتا بعد فهمها)

()2

بل إنه جيعلها من الفروض الكفائية ما دام حيتاج إليها ـ كام بينا سابقا ـ ولكنه مع ذلك
حيذر من بعض النتائج السلبية املنجرة عن النظر فيها ،ولعل أمهها هو اعتقاد أن مجيع اآلراء
الفلسفية من الدقة والوثوق مثل العلوم الرياضية( ،فيكفر يالتقليد املحض) ؛ وليس يف هذا
()3

التحذير من الغزايل إال تنبيه للسبيل االنتقائي الذي اختاره وبنى عليه مواقفه .
()4

( )1ابن رشد ،هتافت التهافت ،حتقيق سليامن دنيا،ط ،2القاهرة :دار املعارف  ،1971ص.43
( )2املنقذ من الضالل ص.101
( )3املرجع السابق .
( )4وهذا خالفا ملا رآه د .حممد عابد اجلابري من أن الغزايل مل يكن بريئا يف موقفه من الرياضيات ،وأن
الغرض من ذلك هو التأليب عىل الباطنية فقط باعتبارهم تبنوا الفيثاغورية ،ونزعتها الرياضية أساسا لفلسفتهم
الدينية( ،حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب،ط،3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية  1990ص)491
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العلوم املنطقية:
وتتعلق بالنظر يف طرق األدلة واملقاييس ورشوط مقدمات الربهان وكيفية تركيبها ،وال
يتعلق يشء منها بالدين ـ يف رأي الغزايل ـ إال ما حشيت به من أمثلة تتناقض وتتعارض مع
األصول الدينية ،وألجل ذلك ألف الغزايل كتبه املنطقية ،كمعيار العلم وغريه ،وحشاها بدال
من ذلك باألمثلة الفقهية.
العلوم الطبيعية:
وتشمل يف مدلوهلا القديم الطب والكيمياء والفلك وغريها ،ويرى الغزايل عدم
تعرضها للدين ،ولذلك ال ينبغي خمالفتهم يف يشء منها إال بام هدى إليه الدليل العلمي.
ولكنه مع ذلك ينبه إىل قضية مهمة ،وكأنه يدعو من خالهلا إىل أسلمة هذه العلوم ،فهي
إحلادية من حيث جعلها الطبيعة فاعلة بذاهتا ،ولذلك جيب أثناء مطالعة هذه العلوم (أن تعلم
أن الطبيعة مسخرة هلل تعاىل ،وال تعمل بنفسها ،بل هي مستعملة من جهة فاطرها ،والشمس
والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره ،ال فعل ليشء منها لذاته)

()1

وكذلك ينتقدهم يف حكمهم بأن االقرتان املشاهد يف الوجود بني األسباب واملسببات
اقرتان رضوري الزم ،وليس يف اإلمكان إجياد السبب دون املسبب ،وذلك ملا يلزم عنه من
إنكار املعجزات أو تأويلها تأويال يعطل معناها ،كام ينقل الغزايل تأويل بعضهم إحياء املوتى
بإزالة موت اجلهل بحياة العلم ،وتأويل تلقف العصا سحر السحرة عىل إبطال احلجة اإلهلية
شبهات املنكرين عىل يد موسى . 
()2

ألن الغزايل بنى موقفه عىل اختبار ميداين نص عليه بقوله( :فقل من خيوض فيها (الرياضيات) إال وينخلع من
الدين وينحل عن رأسه حلام التقوى) انظر :املنقذ من الضالل ص.102
( )1املنقذ من الضالل ص.104
( )2هتافت الفالسفة ص.192
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وقد رد الغزايل عىل الفالسفة هذه اجلوانب العتامدهم فيها عىل الظن والتخمني دون
التحقيق العلمي املبني عىل احلجة والدليل ،ولذلك تكتسب أدلته النقدية هلا قوة علمية تنبئ
عن مدى اعتامده املنهج التجريبي يف العلوم الطبيعية.
العلوم السياسية:
ويبحث فيها الفالسفة عن احلكم املصلحية املتعلقة باألمور الدنيوية ،وال يرى الغزايل
لذلك أي تعلق بالدين ،بل يمكن االستفادة من أبحاثهم فيها باعتبارها مستمدة ـ كام يرى ـ من
كتب اهلل املنزلة عىل األنبياء ،ومن احلكم املأثورة عن سلف األنبياء  ،وهذا املوقف هو الذي
()1

أكسب الغزايل فكرا سياسيا متينا حيتاج إىل مزيد دراسة.
العلوم األخالقية:
وكالمهم فيها ـ كام يلخصه الغزايل ـ يرجع إىل حرص صفات النفس وأخالقها وأجناسها
وأنواعها وكيفية معاجلتها وجماهدهتا ،وهو ال يرى ردها باعتبارها ال تناقض الرشع ،بل يرى
أن كالمهم فيها مأخوذ من كالم الصوفية واملتأهلني الذين مل خيلو من وجودهم أي عرص من
()2

العصور.
ولذلك فإن االستفادة منهم تلق ملزيد من التجارب والفوائد التي مل متنعنا الرشيعة من
األخذ هبا .
()3

العلوم اإلهلية:
وهي التي انصب عليها نقد الغزايل ،ألن أكثر أغاليطهم فيها ،وقد كان منهج الغزايل يف

( )1املنقذ من الضالل ص.108
( )2التأله :التنسك والتعبد ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب  13ص 467رقم.8664 :
( )3املنقذ من الضالل ص.109
166

نقدها يعتمد عىل بيان خمالفتها للمنطق الذي وضعوه هم بأنفسهم ،ويف ذلك متام احلجة عليهم
ببيان تناقضهم.
يقول الغزايل يف (التهافت)( :ونناظرهم يف هذا الكتاب بلغتهم ،أعني بعباراهتم يف
املنطق ،ونوضح أن ما رشطوه يف صحة مادة القياس يف قسم الربهان من املنطق ،وما رشطوه
يف صورته يف كتاب القياس  ..مل يتمكنوا من الوفاء بيشء منه يف علومهم اإلهلية)

()1

وقد كان من شدة انتباه الغزايل يف هذا امليدان هجره أللفاظ املتكلمني ومناظرته إياهم
بأسلوهبم واصطالحاهتم ومنطقهم.
وهو مل ينقدهم كفيلسوف  ،ومل حيكم عليهم بالكفر أو البدعة كفقيه إال بعد النظر يف
()2

عالقة آرائهم بام جاءت به الرشيعة ،ألهنا عقل من اخلارج ،ويستحيل تصادم العقل اخلارجي
مع العقل الداخيل ،ولذلك مجع من أقواهلم يف اإلهليات عرشين مسألة ،كفرهم يف ثالثة منها،
وبدعهم يف الباقي( ،وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات ،وقوهلم :إنه عليم بالذات ،وما
جيري جمراه ،فمذهبهم فيها قريب من مذهب املعتزلة ،وال جيب تكفري املعتزلة بمثل ذلك)

()3

وقد خص كتابه (هتافت الفالسفة) بنقض تلك املسائل العرشين ،ومن استقراء منهجه
يف النقد يمكن استخراج الكثري من القواعد املهيئة مللكة املناظرة ،ولعل ذلك داخل ـ أيضا ـ يف
قصد الغزايل.
بعد هذا التقسيم ال يرى الغزايل حرجا أن يستفيد اللبيب من كل علومهم ما عدا ما
( )1هتافت الفالسفة ص.45
( )2لعباس حممود العقاد حمارضة يف إثبات القدرات الفلسفية للغزايل بني فيها أن نقده للفلسفة هو من النبوغ
الفلسفي الذي ال يرىض بالتقليد ،ولذلك فإن نقده للفسفة كان من باب الفلسفة ،انظر :عباس حممود العقاد،
فلسفة الغزايل ضمن  :املجموعة الكاملة ملؤلفاته ،ط،1بريوت :دار الكتاب اللبناين 1978م ص 461ـ .472
( )3املنقذ من الضالل ص.107
167

عارض الرشع منها ،ألن معرفة احلق مطلب كل عاقل ،واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو
أحق هبا.
وهو ينكر عىل من يرد عليهم بمجرد كوهنم فالسفة ،ويشبه ذلك بالذي يسمع من
النرصاين قول( :ال إله إال اهلل عيسى رسول اهلل) فينكره ،ويقول :هذا كالم نرصاين ،وال يتوقف
ريثام يتأمل أن النرصاين كافر باعتبار هذا القول أو باعتبار إنكار نبوة حممد . 
()1

وبسبب هذا الفكر املتفتح املنتقي استفاد الغزايل من الفالسفة ،وضمن ذلك كتبه بعد
مزجه بالنصوص الرشعية ،أو بعد أسلمته ،وقد القى بسبب ذلك النقد الالذع من كثري من
الطاعنني ،كقول ابن العريب املالكي( :إن شيخنا هذا [الغزايل] دخل بطون الفالسفة ثم أراد أن
خيرج فام قدر)

()2

وقد حصل له ذلك االعرتاض يف حياته ،فقال جميبا( :ولقد اعرتض عىل بعض الكلامت
يف تصانيفنا يف أرسار علوم الدين طائفة من الذين مل تستحكم يف العلوم رسائرهم ،ومل تنفتح
إىل أقص غايات املذاهب بصائرهم ،وزعمت أن تلك الكلامت من كلامت األوائل ،مع أن
بعضها من مولدات اخلواطر ،وال يبعد أن يقع احلافر عىل احلافر ،وبعضها يوجد يف الكتب
الرشعية ،وأكثرها موجود معتاد يف كتب الصوفية) .
()3

ثم يعقب عىل ذلك منكرا( :وهب أهنا ال توجد إال يف كتبهم ،فإذا كان ذلك الكالم
معقوال يف نفسه مؤيدا بالربهان ،ومل يكن عىل خمالفة الكتاب والسنة ،فلم ينبغي أن هيجر

( )1املرجع السابق ص.110
( )2ابن العريب ،العواصم من القواصم ص.7
( )3املنقذ من الضالل ص.111
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وينكر؟)

()1

وقد كان هلذا السلوك العلمي املوضوعي نحو الفلسفة وكل األفكار الدخيلة أثره
اإلجيايب ،حيث أن محلة الغزايل عىل الفلسفة ـ كام يشهد الكثري من الباحثني ـ مل تكن إال املرحلة
األخرية من النزاع بني الدين والفلسفة ،والتي انتهت بفوز الدين وتقلص مجيع احلركات التي
كانت تأخذ من الفكر اليوناين بطرف كاملعتزلة وغريهم .
()2

وقد نص عىل هذا التأثري من معارصي الغزايل ابن العريب يف قوله ..( :فانتدبت للرد
عليهم [الفالسفة ] بلغتهم ومكافحتهم بسالحهم والنقض عليهم بأدلتهم أبو حامد الغزايل،
فأجاد فيام أفاد ،وأبدع يف ذلك كام أراد اهلل وأراد ،وبلغ يف فضيحتهم املراد ،فأفسد قوهلم من
قوهلم وذبح بمداهم)

()3

أما كتاب (هتافت التهافت) الذي ألفه بن رشد بعد ذلك ،فقد كان جمرد دفاع عن
الفالسفة أكثر منه دفاعا عن الفلسفة ،والغزايل نقد الفلسفة كمنهج وفكر ،وليس له اهتامم بمن
خيوض فيها ،فهو يردد دائام( :العاقل يعرف احلق ،ثم ينظر يف نفس القول ،فإن كان حقا قبله
سواء كان قائله مبطال أو حمقا ،بل ربام حيرص عىل انتزاع احلق من أقاويل أهل الضالل)

()4

بعد بيان موقف الغزايل العلمي املتحرر من كل قيد سوى القيود التي يفرضها املنهج
العلمي نستغرب بعض الكتابات التي ترمي الغزايل بالتعصب يف نفس الوقت الذي تصف فيه
الفالسفة الذائبني يف أرسطو بالتحرر كقول حسني مروة عنه( :هو الذي سلط سيف اإلرهاب

( )1املرجع السابق .
( )2حممد الفيومي ،الغزايل وعالقة اليقني بالعقل ،ص.30
( )3ابن العريب ،العواصم من القواصم ،ص 105ـ .106
( )4املنقذ من الضالل ،ص.110
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الفكري الديني عىل الفلسفة والفالسفة ،وهو الذي حدد ـ إىل مدى بعيد ـ أشكال النظر الوحيد
اجلانب إىل هذا الرتاث يف مباحث املتكلمني األشعريني املتأخرين وغريهم)

()1

وهذا القول وأمثاله أحكام غري موضوعية ناجتة عن توجهات فكرية معينة تفتقر إىل
الصدق والدليل.
لقد تبني لنا من خالل هذا الفصل األصول التي يعتمد عليها منهج الغزايل اإلصالحي،
وهي أصول متكاملة مرتابطة متناسقة ،التصادم بينها يف تصور الغزايل ،ألهنا نابعة من عني
واحدة ،ومتوجهة نحو غاية واحدة ،ولعل ما يميز الغزايل يف عالقته هبا هو اهتاممه بمقاصدها
وحقائقها دون انشغاله عنها بام أثري حوهلا من جدل عقيم أو حشو فارغ.
وبعد هذا نتساءل عن األسس التي يقوم عليها بناء املجتمع الصالح يف تصور الغزايل،
وهو ما سنراه يف الفصل التايل.

( )1حسني مروة ،الرتعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية،بريوت دار فارايب  ،1978ص.53
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الفصل الرابع
أسس بناء اجملتمع
نتناول يف هذا الفصل األسس التي يقوم عليها املجتمع املسلم ـ كام يتصوره الغزايل ـ
وهي أربعة أسس كربى ،هي:
 .1اإليامن.
 .2العلم.
 .3التزكية.
 .4الروابط االجتامعية.
وقد خصصنا كل أساس منها بمبحث من املباحث.

أوال ـ اإلميان
يرى الغزايل أن اإليامن هو املقصود األول لكل إصالح نفيس أو اجتامعي ،ألن كل
السلوكيات النفسية أو االجتامعية ناشئة عن تصورات عقدية ،فلهذا كان البحث يف اإليامن
والسبيل إىل حتققه بأكمل درجاته هدفا مقصودا له منذ شبابه األول عندما تعرض ملرحلة
الشك ،ثم بعد ذلك عندما حاول أن ينقل جتربته يف البحث عن اإليامن إىل غريه.
وقد جلبت عليه طروحاته اجلديدة ،والتي تعرض فيها لنقد بعض الطوائف الباحثة يف
العقائد الكثري من النقد الناتج يف أكثر األحيان عن سوء فهم ملواقفه وآرائه ،واعتباره بالتايل
متناقضا ،ومن أهم تلك الطوائف (املتكلمني من األشاعرة) ،وسنحاول يف هذا املبحث أن
نكشف موقفه احلقيقي من علم الكالم ،ثم نبني عرضه التجديدي للعقيدة ،ونختم ذلك ببيان
موقفه من ظاهرة التكفري ،والتي انترشت ،وبحدة ،يف عرصه ،سواء بني املتكلمني أو غريهم
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من الطوائف.

 1ـ موقف الغزايل من منهج املتكلمني يف عرض العقيدة:
حيرص الغزايل عند بيانه ملوقفه من علم الكالم ومن املتكلمني أن يبني الدور احلقيقي
املناط بعلم الكالم ،وكونه علام حممودا أو فرض كفاية بسببه ،ثم عالقة تلك املباحث الكالمية
باإليامن.
وهو يرى لذلك أن الغرض األصيل من علم الكالم هو (حفظ عقيدة أهل السنة
وحراستها عن تشويش البدعة)  ،ويرى املتكلمني حراسا لتلك العقيدة من شبهات املبتدعة
()1

مشبها إياهم باحلرس املستأجرين حلامية احلجاج من قطاع الطرق ،فلو ترك قطاع الطرق
اعتداءاهتم مل يكن الستئجارهم معنى( ،فلذلك لو ترك املبتدع هذيانه ملا افتقر إىل الزيادة عىل
ما عود يف عرص الصحابة)

()2

وهلذا ،فإن املتكلمني يف رأي الغزايل قد قاموا بام وجب عليهم ،وانتدبوا له من نرصة
العقيدة ومحايتها من الشبهات احلادثة( ،فأحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة املتلقاة
بالقبول من النبوة والتغيري يف وجه ما حدث من البدع)  ،ويرى كذلك رضورة وجودهم
()3

الدائم يف املجتمع اإلسالمي كحراس للعقيدة من كل شبهة طارئة أو بدعة حادثة.
وقد مارس الغزايل نفسه هذه الوظيفة ،واكتسب بسببها صفة املتكلم األشعري ،فإنه يف
منهجه العقدي العام (مل خيرج قط عن املخطط اإلسالمي ،وبخاصة االجتاه السني األشعري،

( )1الغزايل  ،املنقذ من الضالل  ،ص.87
( )2الغزايل  ،اإلحياء .22/1 :
( )3الغزايل  ،املنقذ من الضالل  ،ص.89
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ومل يكن هناك أي تناقض رصيح فيام تتضمنه كتبه سواء كانت للعامة أو للخاصة)

()1

ومع ذلك فالغزايل يدعو إىل تطوير علم الكالم ليتناسب مع عرصه أو مع العصور التي
تليه ،وليؤدي الدور احلقيقي املتعلق به ،فقد انشغل الكثري من املتأخرين بحكاية أقوال
السابقني ،وأدخلوا يف علم الكالم ما ليس من غرضه ،وأوجبوه عىل العامة ،وحكموا بالتفكري
والتضليل بناء عىل ذلك ،والغزايل ينتقد كل ذلك ،ولعل أهم املالمح العامة لدعوة الغزايل
التطويرية لعلم الكالم هي:

أ ـ التفريق بني املقاصد والغايات يف علم الكالم:
فاإليامن هو املقصد األول ،وما علم الكالم إال منهج من مناهجه وظيفته محاية اإليامن
من تشويشات املبتدعة وشبهاهتم ،يقول الغزايل عن علم الكالم بعدما طلب البحث فيه عن
احلقيقة( :فصادفته علام وافيا بمقصوده غري واف بمقصودي)

()2

وهلذا ،فإن له حكم الوسيلة من حيث احلاجة إليها ،لذلك ينتقد الغزايل الطريقة
التعميمية يف عرض مسائل العقيدة باملناهج الكالمية ملا تثريه من شبهات وتشكيكات ،ويرى
أن يقترص يف البالد التي تقل فيها البدعة ،وال ختتلف فيها املذاهب عىل العقائد املعروفة دون
التعرض لألدلة إىل أن تقع الشبهة ،وحينذاك تذكر األدلة بقدر احلاجة.
فإن كانت البدعة شائعة ،وخيف عىل العوام ان خيدعوا هبا ،فال بأس من عرض األدلة
وتعميم العلم هبا بحسب احلاجة إىل ذلك( ،)3اما يف غري تلك املواضع فإن الغزايل يرى حرمة
خوض العوام يف علم الكالم وإجلامهم عنه إال ألحد شخصني:

( )1د.حممد جالل رشف ،اهلل والعامل واإلنسان يف الفكر اإلسالمي ،بريوت:دا ر النهضة العربية،ص.47
( )2الغزايل  ،املنقذ من الضالل  ،ص.87
( )3الغزايل  ،اإلحياء .98/1 :
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 1ـ رجل وقعت له شبهة ال يمكن إزالتها عنه بكالم وعظي ،وعلم أن القول الكالمي
املرتب يرفع شبهته ويداوهيا.
 2ـ شخص كامل العقل راسخ القدم يف الدين ثابت اإليامن يريد حتصيله ليداوي به
مريضا إذا وقعت له شبهة ،أو يفحم به مبتدعا ،أو حيرس معتقده إذا أراد املبتدع إغواءه( ،)1وهو
يرى لذلك حرمة التصدي لتعلمه بتفاصيله كفرض كفائي إال ملن توفرت فيه األهلية لذلك،
الغزايل حيرصها يف ثالث خصال:
 .1التجرد للعلم واحلرص عليه ،ألن املحرتف متنعه أشعاله عن مواصلة التعلم وإزالة
الشكوك إذا عرضت.
 .2الذكاء ،ألن البليد ال ينتفع بفهمه وال حججه ،فيخاف عليه من رضر الكالم يف
نفس الوقت الذي ال يرجى نفعه.
 .3أن يكون يف طبعه الصالح والتقوى ،ألن الفاسق يرتد عن الدين ألدنى شبهة .
()2

وهو هلذا التحديد الوظيفي لعلم الكالم يرى ان املرتبة اإليامنية للمتكلمني ال ختتلف
عن مراتب العوام ،وهلذا ينصح املتكلم بقوله(:فليعلم املتكلم حده ممن الدين ،وأن موقعه منه
موقع احلارس يف طريق احلج ،فإذا جترد احلارس للحراسة مل يكن من مجلة احلاج ،واملتكلم إذا
جترد للمناظرة واملدافعة ،ومل يسلك طريق اآلخرة مل يكن من مجلة علامء الدين أصال)
ثم يعقب عىل ذلك بقوله(:وليس عند املتكل من الدين إال العقيدة التي شاركه فيها
سائر العوام ،وإنام يتميز عن العامي برسعة املجادلة واحلراسة)

( )1الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص.174 ،173
( )2الغزايل  ،اإلحياء .99/1 :
( )3الغزايل  ،اإلحياء .23/1 :
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()3

ب ـ تطوير املنهج الربهاين لعلم الكالم:
يرى الغزايل أن معظم احلجج التي اعتمد عليها املتكلمون ترجع إىل مقدمات تسلموها
من خصومهم تستند إىل جمرد النقل أو التقليد ،دون أن تعتمد عىل رضوريات واضحة ،وهم
يف مناقشاهتم خلصومهم يعتمدون عىل استخراج مناقضاهتم ومؤاخذهتم بلوازم مسلامهتم،
وهذا املنهج قد يؤثر يف إبطال أقوال اخلصوم وقمع البدعة لكنه غري كاف يف إظهار احلق
والربهنة عل صحته ،وخاصة يف حق من ال يسلم بغري الرضوريات(.)1
ومع حتديد الغزايل لوظيفة علم الكالم باعتباره وسيلة تعتمد حجج كل بيئة توجد فيها،
ولو كانت حججا خطابية جدلية إال أنه يرى رضورة البحث العقيل للتوصل إىل حراسة
املعتقدات بأدلة منطقية رضورية تصلح لكل بيئة ويسلم هلا كل الناس.
ومع هذا فإن الغزايل نفسه عند مناقضاته للخصوم ،وخاصة الفالسفة ،اعتمد عىل
مسلامهتم ،وحارهبم بمنطقهم وألزمهم بأقواهلم ،ولعل يف ذلك إشارة إىل صعوبة التوصل إىل
أدلة رضورية تتفق عليها كل العقول وتنتفي هبا كل الشبهات.
وقد حاول املتأخرون من املتكلمني ،كام يذكر الغزايل ،البحث عن حقائق األمور،
وخاضوا يف البحث يف اجلواهر واألعراض وأحكامها ،ولكن ملا مل يكن ذلك مقصود علمهم
مل يبلغ كالمهم فيه الغاية القصوى ،فلم حيصل منه ما يمحو كلية ظلامت احلرية باختالفات
اخللق(.)2
ومع هذه الدعوة والقصور عن الوفاء هبا يف نفس الوقت ،تلميح إىل رضورة االجتهاد
الدائم يف هذا العلم ،وهني عن التقليد ،أو حتويل علم الكالم عن غرضه األصيل ،الذي هو

( )1الغزايل  ،املنقذ من الضالل  ،ص.90
( )2الغزايل  ،املنقذ من الضالل  ،ص.91
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البحث الدائب عن األدلة لنرصة العقيدة إىل التعصب لآلراء والتمذهب هبا ،وكأهنا مقصودة
لذاهتا.

ج ـ توسيع ميادين علم الكالم:
بام أن مقصد علم الكالم هو حراسة العقيدة من تشويشات املبتدعة وشبهاهتم ،فإن
الغزايل يرى وجوب تصدية لكل شبهة عارضة ،وعدم حرصه يف الرد عىل املعتزلة ،أو بعض
الفرق اإلسالمية كام هو حاصل يف عرصه ،ألن آراء املعتزلة ،وإن كانت سببا يف نشوئه كعلم
رشعي إال أن الشبهات العقدية ال تتوقف عندهم ،فهناك الفلسفات املضللة واألديان املحرفة
والشبهات التي تنترش بني العامة داعية إىل التكاسل عن الطاعات وغريها ،وكل ذلك حيتاج
إىل نرصة.
وهلذا فإن الغزايل يوسع علم الكالم ليشمل نرصة العقيدة والرشيعة معا ضد كل الفرق
املنحرفة واألديان املضللة والشبهات العامة ،ونجد هذه النرصة رصحية يف كل كتبة ،وهلذا ال
غرابة يف وضف مجيع كتبة بـ (الكالمية) ما دام هدفها هو النرصة ،فرده عىل الفالسفة كان ردا
كالميا عقليا دعاه إليه ما رآه من إمهال الكثري من الواجبات الرشعية ،والتذرع بطلب احلكمة
والفلسفة ،وكذلك يف رده عىل الباطنية أو مبتدعي الصوفية أو بتفنيده أللوهية املسيح وبيانه
لتحريف اإلنجيل او رده عىل الشبهات التي يعتمد عليها املغرتون.
ويف هذا التوسيع دعوة ثانية من الغزايل للمتكلمني إىل اخلروج من القوالب التي وضعها
أسالفهم ،والنهوض هبذا العم ألداء غرضه األصيل الرشعي.

 2ـ جتديد الغزايل يف عرض العقيدة:
ال يعني التجديد يف الفكر اإلسالمي شيئا غري العودة لألصول وتطبيقها يف الواقع
تطبيقا يالئم العرص ويراعي احلاجات ،وقد كان جتديد الغزايل يف امليدان العقدي يتمثل هذا
املعنى ،فهو يدعو إىل العودة إىل (اإليامن) بمفهومه احلقيقي الواسع ،بعد أن حتور معناه إىل
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(صناعة الكالم ،ومعرفة طريق املجادلة واإلحاطة بطرق مناقضات اخلصوم والقدرة عىل
التشدق فيها بتكثري األسئلة ،وإثارة الشبهات وتأليف اإللزامات)( ،)1وحقيقة اإليامن التي
يدعو الغزايل إل عرضها والتحقق هبا ترتكز عىل دعامتني:

أ ـ العلم:
وهو العلم بالعقائد والتسليم هلا ،وبام أن كل علم يتطلب موضوعا ومسائل يتعلق
هبا،والتسليم يقتض براهني وحججا تؤيده ،فإن العلم اإليامين عند الغزايل يستلزم كال اجلانبني:
الرباهني العقدية:
حياول الغزايل عند حديثه عن الرباهني اإليامنية أن ينقل آثار جتربته الشكية حيث أنجاه
اهلل منها (ومل يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كالم ،بل بنور قذفه اهلل تعاىل يف الصدر)

()2

فاإليامن إذن هبة ربانية ،ال يعلم عىل وجه التحديد سببها (ومن ظن أن مدرك اإليامن
الكالم واألدلة املجردة والتقسيامت املرتبة فقد أبدع جد اإلبداع ،بل اإليامن نور يقذفه اهلل يف
قلوب عبيده عطية وهدية من عنده)

()3

ثم يرد ساخرا عل منهج املغالني من املتكلمني قائال( :فليت شعري متى نقل عن رسول
اهلل  أو عن الصحابة إحضار أعرايب أسلم ،وقوله له(:الدليل عىل أن العامل حادث أنه ال
خيلو من احلوادث واألعراض ،وما ال خيلو عن احلوادث حادث ،وأن اهلل تعاىل عامل بعلم،
وقادر بقدرة زائدة عن الذات ،ال هي هو وال هي غريه)

()4

ولذلك ،فإنه يضع منهجا آخر يف التصديق بدل ذلك ،وقد أشار إىل هذا املنهج البارون
( )1الغزايل  ،اإلحياء .33/1 :
( )2الغزايل  ،املنقذ من الضالل  ،ص.85
( )3الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص.172
( )4الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص.172
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كارادوفو بقوله( :مل يقم الغزايل مذهبا يف علم الكالم بحرص املعنى ،وإنام أتى بام هو أعظم من
هذا ،وهو أنه أحدث روحا ،وجدد مذهبا ،فهو قد طرد املناقشات غري اجلدية وأبعد الفضول
الدقيق والزهو العقيل ،وأوجب تغلب روح اإليامن)  ،وروح اإليامن تستدعي التسليم
()1

واإلذعان ببساطة دون غلو يف إعامل العقل أو إمهاله.
ولعل ما دعا الغزايل إىل هذا احلكم هو ما شهده من عقيدة أهل الصالح من العوام
مقارنة بعقيدة املتكلمني واملجادلني( ،فرتى اعتقاد العامي يف الثبات كالطود الشامخ وعقيدة
املتلكم اخلارس اعتقاده بتقسيامت اجلدل كخييط مرسل يف اهلواء تفيئه الريح مرة هكذا ومرة
هكذا)

()2

وبذلك ،فإن الطريق الذي يرسمه الغزايل للتصديق هو أن يثبت االعتقاد يف نفس
العامي ،بل يف نفوس الصبية حتى ترتسخ ،وطريق ذلك أن يشتغل بوظائف العبادات( ،فال
يزال اعتقاده يزداد رسوخا بام يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه ،وبام يرد عليه من شواهد
األحاديث وفوائدها ،وبام يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفها ،فيكون أول التلقني كإلقاء
البذر يف الصدر ،وتكون هذه األسباب كالسقي والرتبية له)  ،وبعد هذا ينبغي حراسته عن
()3

اجلدل والكالم ،ألن ما يشوشه اجلدل أكثر مما يمهده ،وما يفسده أكثر مما يصلحه.
املسائل العقدية:
يرى الغزايل أن هذه املسائل حمدودة بام جاءت به النصوص الرشعية ،ويرى ان أقل ما
ينبغي اعتقاده هو ما يرتمجه قول (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) فإذا صدق رسول اهلل  فعليه
( )1البارون كارادوفو ،الغزايل  ،ترمجة عادل زعيرت ،ط ، 2املؤسسة العربية للدراسات والنرش،1984 ،
ص.103
( )2الغزايل  ،اإلحياء .94/1 :
( )3الغزايل  ،اإلحياء .94/1 :
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أن يصدقه يف صفات اهلل تعاىل (وليس عليه البحث عن حقيقة هذه الصفات ،وأن الكالم
والعلم وغريمها قديم أو حادث ،بل لو مل ختطر هذه املسألة عليه حتى مات مات مؤمنا ...ومل
يكلف رسول اهلل  أكثر من ذلك)

()1

وقد وضع الغزايل رسالة يف العقيدة موجهة للصبيان والعامة بغرض حفظها ،وهي
جتمع بأسلوب متني مجيع ما يطلب اعتقاده مستندا إىل النصوص الرشعية يف ذلك ،وقد سامها
(الرسالة القدسية)  ،ثم وضع رسالة أخرى مكملة هلا كاشفة عن براهينها سامها(لوامع
()2

األدلة) ،وكلتا الرسالتني جتمعان ما اتفقت عليه األمة من العقائد ،وتغني عن الكتب املطولة
يف ذلك.
وكام أن منهج الرباهني العقدية تعرض لغلو بعض املتكلمني ،فكذلك بعض مسائل
العقيدة تعرضت لشبهات (الكرامية) و (املشبهة) وغريهم ،فاحتاجت إىل من يقي املجتمع
()4

()3

اإلسالمي أخطار شبهها ،وبام أن كل تلك الطوائف كان تعرضها لإليامن باهلل بالدرجة األوىل
نتيجة سوء فهم لأللوهية ساعد عليه ما تشابه من النصوص ،فإن الغزايل قد نارص ،وخاصة
بالنسبة للعامة ،املنهج األسلم لذلك ،وهو منهج السلف من الصحابة والتابعني ،وهلذا مل يقف

( )1الغزايل  ،اإلحياء .94/1 :
( )2وهي رسالة صغرية ومع ذلك جتمع الكثري من تفاصيل العقائد ،وقد لقيت العناية من الكثري من العلامء
بالرشح والتفصيل ملسائلها ،وسميت كذلك ألهنا وضعت بالقدس يف فرتة العزلة األوىل ،انظر :الغزايل،
اإلحياء .115/104/1 :
( )3أتباع حممد بن كرام ـ ت  869م ـ وهي من الفرق املجسمة القائلة بأن اهلل تعاىل حمل للحوادث ،انظر :عبد
القاهر البغدادي ،الفرق بني الفرق ،ص.214 ،202
( )4وهو طوائف شتى اجتمعت عىل القول بتشبيه ذات اهلل تعاىل صفاته بغريها  ،انظر :عبد القاهر البغدادي،
الفرق بني الفرق ،ص.214
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منها موقف التأويل أو التعطيل بل دعا إىل معاملتها بسبع وظائف هي:
 .1التقديس :وهو تنزيه اهلل تعاىل عن اجلسمية وتوابعها من صفات احلوادث.
 .2التصديق :وهو اإليامن بأن ما ورد من النصوص حق ،وأنه أريد هبا معنى يليق بجالل
اهلل وعظمته.
 .3االعرتاف بالعجز عن معرفة حقيقتها.
 .4السكوت عن السؤال عن معناه ،ألن كل ذلك بدعة ،كام نص عليه اإلمام مالك .
 .5اإلمساك عن الترصف يف ألفاظها بالترصيف والتبديل للغة أخرى والزيادة فيها
والنقصان منها واجلمع والتفريق...بل ال ينطق إال بذلك اللفظ وعىل ذلك الوجه من
اإليراد واإلعراب والصيغة.
 .6كف الباطن عن البحث عنها والتفكري فيها.
 .7التسليم ألهلها ممن يعلمون ما تشابه منه من األنبياء والراسخني يف العلم .
()1

ب ـ التحقق الذوقي:
يعرب الغزايل عن هذا الركن من اإليامن باليقني ،معتربا إياه رأس مال الدين ،هو ال
يقصده منه ما يقصده املتكلمون من التصديق اجلازم باليشء ،والذي ينفي عنه الظن أو الشك
أو الوهم ،فإن ذلك ال حيتل إال حيزا بسيطا من اإلنسان هو حيز الذهن املصدق ،أما اليقني
احلقيقي ،فهو غلبة التصديق عىل القلب ،حتى يصري هو املتحكم والترصف يف النفس باإلجازة
واملنع .
()2

وهذا اإليامن هو الينبوع الذي تفيض منه كل اخلريات ،ويرضب الغزايل لذلك مثال

( )1انظر تفصيل ذلك يف  :الغزايل ،إجلام العوام عن علم الكالم  ،ص 54:ـ .85
( )2الغزايل ،اإلحياء.73/1 :
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بتوحيد األفعال ،فالعقل بعد أن يطمئن إىل حقيقة توحيد األفعال مصدقا بذلك مدعام له يكون
قد دخل حيز اإليامن ،ونال املرتبة األوىل منه ،ولكنه إذا نقل ذلك اليقني العقيل إىل نفسه وقلبه
وحواسه مجيعا ،فصار (يرى األشياء كلها من مسبب األسباب ،فال يلتفت إىل الوسائط ،بل
يرى الوسائط مسخرة ال حكم هلا ،فإنه ينتقل إىل مرتبة اليقني)

()1

واإليامن باملعنى األول ـ الذي هو جمرد التصديق بالتوحيد ـ معترب ،وينفع صاحبه ،ولكنه
ال يؤثر يف سلوكه وال يف حياته ،وال يف نيله للدرجات العليا يف اآلخرة ،وأما باملعنى الثاين ،فإنه
كام يقول الغزايل(:مهام حتقق أن الشمس والنجوم واجلامدات والنباتات مسخرات بأمره ،وأن
القدرة األزلية هي املصدر للكل استوىل عىل قلبه غلبة التوكل والرىض والتسليم ،وصار موقنا
بريئا من الغضب واحلقد واحلسد وسوء اخللق)

()2

وهذا أثر من آثار نوع واحد من أنواع التوحيد ،وهو توحيد األفعال ،ولكل صفة من
صفات اهلل تعاىل أو اسم من أسامئه أثره اخلاص به ،والذي ال يمكن لإلنسان احلصول عليه إذا
مل يستول عىل قلبه معنى ذلك االسم أو تلك الصفة ،وهو معنى اإلحصاء الذي ورد يف قوله
( :إن هلل تسعة وتسعني اسام مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنة)

()3

وليس اإلحصاء أن يسمع لفظها أو يفهم يف اللغة تفسريها ،أو يعتقد وجودها ،فإن
سامع اللفظ ال يستدعي إال سالمة السمع ،وأما فهم وضعها اللغوي ،فال يستدعي إال املعرفة
بالعربية ،وأما اعتقاد ثبوت معناها هلل تعاىل فال يستدعي إال فهم معاين هذه األلفاظ والتصديق
هبا ،بل إن اإلحصاء ـ كام يرشحه الغزايل ـ هو أن ينال املؤمن ثالثة حظوظ من معاين أسامء اهلل
احلسنى:
( )1الغزايل  ،اإلحياء .74/1 :
( )2الغزايل  ،اإلحياء .74/1 :
( )3ختريج
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 .1معرفة معاين تلك األسامء معرفة كشفية شهودية ،ولفظا (املكاشفة واملشاهدة) اللذان
يكثر الغزايل من استعامهلام يف كتبه ال يريد هبام الرؤية البرصية واحلسية ،وإنام مها
استعارة لغلبة اليقني عىل البصرية الباطنة التي هي أقوى من البرص احليس .
()1

 .2استعظام ما ينكشف له من صفات اجلالل عىل وجه يشوقه إىل االتصاف بام يمكن من
تلك الصفات ،ليؤهله ذلك إىل التقرب من اهلل تعاىل ،فاملعرفة ـ كام يرى الغزايل ـ بذر
الشوق .
()2

 .3السعي إىل اكتساب املمكن من تلك الصفات والتخلق هبا ،والتحيل بمحاسنها،
وبذلك يصري العبد (ربانيا) متحققا بالقرب من ربه تعاىل.
وهذا وصف جيد لطريق التحقق باالعتقاد الذي ينطلق من املكاشفة ،وينتهي بالتخلق،
وهو النتيجة الطبيعية للمعرفة ،وبذلك فإن التخلق الناتج عن املعرفة أكمل وأدوم بخالف
التخلق الناتج عن الرياضات واملجاهدات.
والغزايل حيبذ هذا الطريق ويدعو له ،ويف نفس الوقت يدعو إىل رياضة النفس يف حالة
مجوحها ،ألن صفاءها املمكن رشط أويل للتحقق باملعرفة.
وألجل بيان كيفية إحصاء كل اسم من األسامء ألف الغزايل كتابه (املقصد األسنى يف
رشح اسامء اهلل احلسنى) ،وهو كتاب فريد يف بابه تكلم فيه كالم الذائق املشاهد الذي عاش
اإليامن ،واستوىل عىل قلبه ،ال كالم من غلبت عليه صناعة املتكلمني وتدقيقاهتم.

 3ـ موقف الغزايل من ظاهرة التكفري:
بام أن مفهوم اإليامن يرتبط بتحديد مفهوم نقيضه ،وهو الكفر ،ونتيجة لألخطار التي

( )1الغزايل  ،اإلحياء .312/4 :
( )2الغزايل  ،املقصد األسنى  ،ص.32
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تسببها ظاهرة التكفري ،فإن الغزايل هيتم بتحديد ضوابط الكفر ،ولعل ما دعاه إىل ذلك هو
الطعن الشديد الذي تعرض له بسبب خمالفته األشعري يف بعض املسائل الفرعية ،وخاصة من
طرف املازري ،وقد ألف بسبب ذلك الطعن رسالة تعترب من أهم الرسائل يف هذا املجال ،وهي
(فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة) ،والتي يقول يف مقدمتها( :إين رأيتك أهيا األخ املشفق
منقسم الفكر ملا قرع سمعك من طعن طائفة من احلسدة عىل بعض كتبنا املصنفة يف أرسار
معامالت الدين ،وزعمهم أن فيها ما خيالف مذاهب األصحاب املتقدمني واملشايخ املتكلمني،
وأن العدول عن مذهب األشعري ولو يف قيد شرب كفر ،ومباينته ولو يف يشء نزر ضالل
وخرس)

()1

ثم يسأل هؤالء املتعصبني عن امليزان الذي رأوا به أن احلق قارص عىل األشعري أو غريه
مع أن الباقالين نفسه ،وهو من أتباع األشعري ،خيالفه يف صفة البقاء هلل تعاىل ،وأنه ليس وصفا
زائدا عىل الذات( ،مل صار الباقالين أوىل بالكفر بمخالفته األشعري من األشعري بمخالفته
الباقالين؟ ومل صار احلق وقفا عىل أحدمها دون الثاين؟ أكان ذلك ألجل السبق يف الزمان ،فقد
سبق األشعري غريه من املعتزلة ،فليكن احلق للسابق عليه ،أم ألجل التفاوت يف الفضل
والعلم؟ فبأي ميزان ومكيال قدر درجات الفضل؟)

()2

ثم يعقب عىل ذلك بقوله(:فإن رخص للباقالين يف خمالفته فلم حجر عىل غريه؟)

()3

وهو يبني أن سبب هذه الظاهرة ،والتي مل خيلو منها عرص من العصور اإلسالمية ،غلبة
اجلهل ،أو ما يسمى باجلهل املركب ،وخاصة ممن بضاعتهم الفقه املجرد ،يقول يف ذلك(:فإذا
رأيت الفقيه الذي بضاعته جمرد الفقه خيوض يف التكفري والتضليل ،فأعرض عنه ،وال تشغل
( )1الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص.147
( )2املرجع السابق  ،ص.47
( )3املرجع السابق ،ص.171
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به قلبك ولسانك ،فإن التحدي بالعلوم غريزة يف الطبع ال يصرب عنه اجلهل ،وألجله كثر
اخلالف بني الناس)

()1

ويمثل هلؤالء ببعض املتكلمني يف العقائد الذين كفروا عوام املسلمني ،و(ضيقوا رمحة
اهلل الواسعة عىل عباده ،وجعلوا اجلنة وقفا عىل رشذمة يسرية من املتكلمني)

()2

ولذلك يتشدد الغزايل يف رشوط من له حق التكفري والتضليل حتى ال يبقى مشاعا بني
العامة ،أو من هو يف حكمهم ،يقول الغزايل(:وال ينكشف هذا إال لقلوب طهرت عن وسخ
أوضار الدنيا أوال ،ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانيا ،ثم نورت بالذكر الصايف ثالثا ،ثم غذيت
بالفكر الصائب رابعا ،ثم زينت بمالزمة حدود الرشع خامسا حتى فاض عليها النور من
مشكاة النبوة)

()3

واشرتاط الغزايل تزكية النفس ملن يتصدى ملثل هذه القضايا يشري إىل أن الكثري من
مسائل التفكري املنترشة يتدخل فيها إىل حد كبري التعصب واحلسد وغريمها من األمراض
النفسية التي حتجب املصاب هبا عن رمحة اهلل الواسعة ،ولذلك يقول الغزايل ،وبتفتح عجيب
قد يستغرب من متكلم(:وأنا أقول :إن الرمحة تشمل كثريا من األمم السالفة ،وأن أكثرهم
يعرضون عىل النار ،إما عرضة خفيفة حتى يف حلظة أو ساعة ،وإما يف مدة حتى يطلق عليهم
بعث النار ،بل أقول :إن أكثر نصارى الروم والرتك يف هذا الزمان تشملهم الرمحة ـ إن شاء اهلل
تعاىل ـ أعني الذين هم يف أقايص الروم والرتك ،ومل تبلغهم الدعوة)

()4

ويقسم هؤالء باعتبار بلوغهم الدعوة وعدم بلوغهم إىل ثالثة أصناف:
( )1املرجع السابق  ،ص.171
( )2املرجع السابق  ،ص.145
( )3املرجع السابق  ،ص.176
( )4املرجع السابق  ،ص.177
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 .1صنف مل تبلغهم الدعوة ،فهم معذورون.
 .2صنف بلغتهم الدعوة ،ولكنهم جحدوا ،فهم الكفار امللحدون.
 .3صنف بني الدرجتني :بلغتهم الدعوة ،ولكنها شوهت ي أذهاهنم ،والغزايل يضم
هذا الصنف إىل الصنف األول باعتبار ذلك التشويه ال حيرك يف نفوسهم داعية
()1

الطلب .
هذا رأي الغزايل يف التكفري خارج دائرة املسلمني ،أما داخل دائرة املسلمني ،فإن الغزايل
يضع قانونا يساهم إىل حد كبري يف تضييق دائرة الكفر إىل أدنى حد مرشوع.
وألمهية هذا القانون ودوره يف احلد من الغلو يف التكفري ،وكون العلم به هو العالج
األمثل هلذه الظاهرة ،فسنخترص رشحه يف هذا املقام.
ينطلق الغزايل من قاعدة تطرد وتعكس يف التكفري ن وهي (أن الكفر تكذيب رسول اهلل
 يف يشء مما جاء به ،واإليامن تصديقه يف مجيع ما جاء به)

()2

ومع أن هذا احلد يتفق عليه اجلميع إال أن اخلالف واقع يف تطبيقه (فاحلنبيل يكفر
األشعري زاعام أنه كذب الرسول يف إثبات الفوق هلل تعاىل ،ويف االستواء عىل العرش،
واألشعري يكفره زاعام أنه مشبه ،وكذب الرسول يف أنه ليس كمثله يشء ،واألشعري يكفر
املعتزيل زاعام أنه كذب الرسول يف جواز رؤية اهلل تعاىل ،واملعتزيل يكفر األشعري زاعام أن يف
إثبات الصفات تكثري للقدماء)

()3

هذه هي الشبهة الكربى يف التكفري حتى أن البعض يكفر أخاه إن أنكر سنة آحاد أو أول
نصا ،وهلذا يضع الغزايل مخسة ضوابط يمكن احلكم انطالقا منها بالتكفري أو عدمه ،وهي:
( )1املرجع السابق  ،ص.147
( )2املرجع السابق  ،ص.49
( )3املرجع السابق  ،ص.149
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أ ـ موضوع التكذيب:
وهي النظر يف قصد املكذب ملا جاء به الشارع ،هل هو للخرب أم للمخرب؟ فإن كان
للمخرب فقد كفر ،ال خالف يف ذلك ،وأما إن كان للخرب فينظر فيه ،فإن لكل موجود مخس
مراتب (ألجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة خمالفها إىل التكذيب)  ،وهذه املراتب هي:
()1

الوجود الذات :وهو الوجود احلقيقي الثابت خارج احلس ،وذلك كإخبار الرسول 
عن العرش والكريس واجلنة والنار ونحوها.
الوجود احليس :وهو ما يتمثل يف احلواس مما ال وجود له خارجها ،وعليه يفرس الغزايل
قوله (:من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة ،وال يتمثل الشيطان يب)  ،فذلك ال يعني انتقال
()2

شخصه  من روضة املدينة إىل موضع النائم ،بل هي عىل سبيل وجود صورته يف حس النائم
فقط .
()3

الوجود اخليايل :وهو اخرتاع صور من املحسوسات يف اخليال ،فيكون وجودها قارصا
عليه ،دون أن يكون له أي أثر خارجي.
الوجود العقيل :ألن لكل يشء روحا وحقيقة ومعنى ،يتلقى العقل معناه دون صورته،
فاليد مثال هلا وجود ذات يف نفسها ،وحيس برؤيتها ،وخيايل باخرتاع صورهتا يف املخيلة ،وعقيل
بحقيقتها ،وهي الدور الذي تؤديه من بطش أو كتابة أو إحسان ،أو غري ذلك.
الوجود الشبهي :وهي أن ال يكون نفس اليشء موجودا ،ولكن يوجد يشء آخر يشبهه
(فمن قام عند الربهان عىل استحالة ثبوت نفس الغضب هلل تعاىل نزله عىل ثبوت صفة أخرى

( )1املرجع السابق  ،ص.150
( )2رواه البخاري وغريه.
( )3الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص.149
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يصدر منها ما يصدر من الغضب ،كإرادة العقاب)

()1

هذه هي املراتب اخلمسة للوجود كام يفصلها الغزايل ،وهو يرى أن كل من نزل قوال من
أقوال صاحب الرشع عىل درجة منها ،فهو من املصدقني ،وإنام التكذيب أن ينفي مجيعها)

()2

ولكن ذلك ليس مطلقا ،فالتأويل الذي خيرج النص عن ظاهره وحقيقته ال بد أن يستند
إىل قانون وإال أمكن تأويل الدين كله ،كام فعل الغالة من الباطنية ،وضابط التأويل عند الغزايل
هو قيام الربهان عىل استحال الظاهر ،والظاهر األول هو الوجود الذات ،فإنه إذا ثبت تضمن
اجلميع ،وإن تعذر ،فالوجود احليس ،فإن تعذر فالوجود اخليايل أو العقيل ،وإن تعذر فالوجود
املجازي .
()3

وجيب التكفري عند الغزايل إن تعلق التأويل بأصول العقائد املهمة من غري برهان قاطع،
كإنكار حرش األجساد ،أو إنكار العقوبات احلسية يف اآلخر وغري ذلك ،إذا ال برهان عىل
استحالة ذلك ،زيادة عىل الرضر العظيم الذي حتدثه مثل هذه التأويالت عىل الدين .
()4

هذا هو الضابط األول ،وال يستقل بمعرفته إال اجلهابذة من العلامء ن أما اعتباره تعطيال
للنص ،واعتقاد أن ذلك مذهب السلف فهو طعن فيهم ،وكذب عليهم ،فقد روي من تأويلهم
اليشء الكثري ،فقد أول ابن عباس الساق يف قوله تعاىلَ ﴿ :يو َم يك َشف عَن َساق ﴾(القلم:

( )1املرجع السابق  ،ص.151
( )2املرجع السابق  ،ص.156
( )3املرجع السابق  ،ص.159
( )4املرجع السابق  ،ص.159
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 )42بالشدة  ،يقول الغزايل(:ما من فريق من أهل اإلسالم إال وهو مضطر إليه ،فأبعد الناس
()1

عن التأويل أمحد بن حنبل ،وأبعد التأويالت عن احلقيقة أن جتعل الكالم جمازا أو استعارة،
وهو الوجود العقيل والوجود الشبهي ،واحلنبيل مضطر إليه وقائل به)

()2

ب ـ سند النص:
وهو النظر يف الطريق الذي ورد به اخلرب ،هل هو بالتواتر أو باآلحاد ،أو باإلمجاع؟ فإن
كان تواترا ،ننظر هل حتققت فيه رشوط التواتر أم ال؟ ومعرفة ذلك غامضة جدا إال عىل
الباحثني يف كتب التاريخ واحلديث وأحوال الرجال وغريها من علوم التوثيق ،ولذلك كثر
اخلالف يف تواتر أكثر ما زعم تواتره.
أما اإلمجاع فهو أصعبها من حيث الوقوف عليه ،إذا ال بد من إمجاع العلامء يف صعيد
واحد ،مع االتفاق عىل امر واحد بلفظ رصيح ،ثم االستمرار عليه إلىل انقراض العرص .
()3

ج ـ بلوغ اخلرب:
وهو النظر يف الطريق الذي وصل فيه اخلرب للمكذب ،فقد يبلغه اخلرب املتواتر بطريق
اآلحاد ،فيكذب به عىل ذلك األساس ،فيكون خمطئا وجاهال ،ال مكذبا ،واالستقالل بمعرفة
التحقيق يف ذلك ليس يسريا ،العتامدها عىل االطالع عىل حال املكذب ومعارفه

()4

( )1ابن حجر ،فتح الباري ،ط ،2بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب ،428/13 ،1402 ،وانظر :ابن اجلوزي،
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،حتقيق  :حسن السقاف ،ط ،2عامن :دار اإلمام النووي 1412 ،ـ  ، 1992فقد
نقل املحقق النصوص الكثرية عن ما ورد عن السلف الصالح من التأويل.
( )2الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص.157
( )3الغزايل  ،فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة  ،ص ،140وانظر :الغزايل  ،املستصفى .96/1 ،
( )4الغزايل  ،فيصل التفرقة ،ص.170
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د ـ الدليل الباعث عىل خمالفة الظاهر:
فينظر فيه ،أهو موافق لرشوط االلربهان الصحيح أم ال؟ ألن الربهان إن كان قاطعا
رخص يف التأويل ،وال يستقل هبذه املعرفة إال من عرف الربهان ورشوطه،وأتقن ذلك ،وهذا
ما يفتح جماال أكرب حلرية الرأي واملناقشة العلمية اهلادفة،والبعد عن األحكام املسبقة.

هـ ـ اخلطورة الرشعية،ال العقلية أو العرفية:
وهو النظر يف اخلطر الذي تسببه تلك املقالة عىل الدين ،فام ال يعظم رضره بأن كان
خرافة أو قوال شنيعا ظاهر البطالن اليكفر به ،ويرضب الغزايل مثال لذلك بمقولة اإلمام
املنتظر عند الشيعة ،فهو ـ مهام كان باطال ـ ال رضر فيه عىل الدين ،وإنام الرضر عىل املعتقد
لذلك ،فلذلك ال يكفر به .
()1

ومن هذا الباب كفر الغزايل الفالسفة القائلني بعدم علم اهلل باجلزئيات ،وعدم حرش
األجساد ،ألن مرضة هذا القول ـ زيادة عىل عدم استنادها إىل حجج واضحة قوية ـ تفتح
()2

املجال ألخطار كبرية عىل مجهور األمة ،وترفع الثقة عىل األلفاظ.
هذه هي الضوابط اخلمسة عند الغزايل ،وهي كام رأينا شديدة الصعوبة ال يستقل
بمعرفتها إال من مارس العلوم الكثرية ،مع االطالع الواسع الدقيق عىل حال املكفر ،وخيتم
الغزايل ذلك ،ويسبقه بوصية يقول فيها( :أما الوصية :فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما
أمكنك ،ماداموا قائلني ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،غري مناقضني هلا ،واملناقضة جتويزهم
الكذب عىل رسول اهلل  بعذر ،أو غري عذر ،فإن التكفري فيه خطر.والسكوت ال خطر فيه)

( )1املرجع السابق  ،ص.171
( )2املرجع السابق  ،ص.149
( )3املرجع السابق  ،ص.149
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()3

اثنيا ـ العلم
إن أول ما فعله الغزايل بعد خروجه من عزلته وعزمه عىل التفرغ لإلصالح هو تأسيسه
مدرسة للعلامء ،وخانقاه للصوفية ،ولعل يف ذلك إشارة للبداية الصحيحة لإلصالح .
فبالعلامء الذين يمزجون بني العلم الرشعي السليم من كل دخن ،والرتبية الروحية
العالية التي تسري عىل منهاج النبوة ينطلق اإلصالح ،وهبذين الوصفني (تصري احلسبة من
القربات ،وهبا تندفع املنكرات ،وإن فقدت مل يندفع منكر ،بل ربام كانت احلسبة ـ أيضاـ منكرة
ملجاوزة حد الرشع فيها)

()1

وقد كان كال هذين اجلانبني بحاجة إىل اإلصالح إلخراج العلامء الرانيني واملصلحني،
ولذلك أخذا قسطا كبريا من اهتامم الغزايل ،ومتحورت حوهلام كل كتبه.
وهذان اجلانبان ال يتحققان ـ كام يرى الغزايل ـ إال بإعادة النظر يف توجيه التعليم إىل
أبعاده اإلصالحية ،وهو ال يتم إال بإصالح نظام التعليم نفسه ،وسنتناول كال األمرين يف هذا
املبحث.

 1ـ البعد اإلصالحي للعلم:
لقد الحظ الغزايل أن خلو التعليم يف عرصه من التوجيه اإلصالحي حول العلامء إىل
معاول لإلفساد ،بدل أن يكونوا سببا لتشييد رصح اإلصالح.
وهذا احلكم مل يرسله الغزايل عبثا ،وإنام هو نتيجة خربة وجتربة واستبار ومعاينة ألفراد
الناس وسؤاهلم عن سبب تقصريهم يف الرشيعة ،فالكثري منهم أجابه بأن (هذا أمر لو وجبت
املحافظة عليه لكان العلامء أجدر بذلك)

()2

( )1اإلحياء . 333/2
( )2املنقذ من الضالل ص. 137
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يقول الغزايل(:إن األطباء هم العلامء ،وقد مرضو يف هذه األعصار مرضا شديدا عجزوا
عن عالجه ،فاضطروا إىل إغواء اخللق واإلشارة عليهم بام يزيدهم مرضا ،فبهذا السبب عم
اخللق الداء ،وعظم الوباء ،وانقطع الدواء ،وهلك اخللق لفد األطباء)

()1

وهلذا يدعو إىل عنرصين أساسيني لتحقيق أبعاد العلم اإلصالحية ومها:

أ ـ ربانية التعليم:
و هو توجيهه الوجهة الربانية ال الدنيوية ،والقصد به اهلل ال اجلاه أو املال ،وحتريره من
كل املطالب النفسية أو املادية ،وهذا ـ كام يصور الغزايل ـ هو احلال الذي دفعه إىل اإلعتزال ألنه
بعد البحث يف مقصده وجده متوجها لطلب اجلاه ،ووجد نفسه يعلم العلوم التي هبا يكسب
اجلاه.
ويعرب عن ذلك أثناء تربيره لرجوعه إىل التعليم باملدرسة النظامية وبقوله( :وأنا أعلم
أين إن رجعت إىل نرش العلم فام رجعت ،فإن الرجوع عود إىل ما كان ،وكنت يف الزمان
(املايض) أنرش العلم الذي به يكسب اجلاه ،وأدعو إليه بقويل وعميل ،وكان ذلك قصدي
ونيتي ،أما اآلن فأدعو إىل العلم الذي به يرتك اجلاه ،ويعرف به سقوط رتبة اجلاه)

()2

وهلذا يعترب الغزايل السلوك الروحي رشطا رضوريا لربانية التعليم ،وحتقيق أبعاده
اإلصالحية يف النفس أوال ،ثم املجتمع ثانيا ،وهذه هي حقيقة العلم ـ يف تصوره ـ كام كانت يف
عهد السلف الصالح.
وقد عقد الغزايل فصال طويال يف (كتاب العلم) من (اإلحياء) بني فيه عالمات علامء
السوء ،وآفاهتم التي جيروهنا عىل املجتمع اإلسالمي ،وأهم تلك العالمات وأخطرها ،هي

( )1اإلحياء . 51/4
( )2املنقذ من الضالل ص. 141
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اإلستغراق يف حب الدنيا ،واختاذ العلم وسيلة هلا ،فذلك جير إىل خطرين:
 1ـ خوف العامل عىل دنياه فلذلك يضطر إىل املداهنة وعدم األمر باملعروف أو النهي عن
املنكر خوفا من تغري قلوب الناس أو السلطان عليه ،ولذلك ـ كام يعرب الغزايل ـ (ال خيلو عن
تكلف يف طلب مرضاهتم واستاملة قلوبه مع أهنم ظلمة)

()1

وقد ذكر الغزايل من آداب املحتسب تقليل العالئق حتى ال يكثر خوفه وقطع الطمع
عن اخلالئق حتى تزول عن املداهنة)

()2

ويذكر قصة يف ذلك عن بعض املشايخ أن كا له سنور وكان يأخذ من قصاب كان يف
جواره كل يوم شيئا من الغدد لسنوره ،فرأى عىل القصاب منكرا ،فدخل داره أوال ،وأخرج
السنور ،ثم جاء واحتسب عليه ،فقال له القصاب( :ال أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك) ،فقال
الشيخ( :ما احتسبت عليك إال بعد إخراج السنور ،وقطع الطمع منك)

()3

ولذلك كان السلف يتخوفون من ثناء الناس عليهم خوفا من أن يكون مصدر ذلك
مداهنتهم هلم.
 2ـ تقصريهم أو تفريطهم يف العمل الصالح ،وارتكاهبم املعايص والفواحش بسبب
الغلو يف كلب الدنيا ،فمطالبها جير بعضها إىل بعض.
وقد بني الغزايل العامل النفيس لذلك التناقض بني علمهم وعملهم فقال( :وفرقة (أي
من أهل العلم) أحكمو العلوم الرشعية والعقلية وتعمقوا فيها ،واشتغلوا هبا ،وأمهلوا تفقد
اجلوارح وحفظها عن املعايص ،واعترب بعلمهم وظنوا أهنم عند اهلل بمكان ،وأهنم قد بلغوا من

( )1اإلحياء .86/1
( )2املرجع السابق .334/2
( )3املرجع السابق .334/2
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العلم مبلغا ال يعذب اهلل مثلهم ،بل يقبل يف اخللق شفاعتهم)

()1

ويرضب هلؤالء مثال باملريض الذي به علة ال يزيلها إال دواء مركب من أخالط كثرية
ال يعرفها إال حذائق األطباء ،فسعى يف طلب الطبيب ،فلام عثر عليه ،وفصل األخالط
وأنواعها ومقاديرها ومعداهتا فتعلم كل ذلك وكتب منه نسخا ،فلام رجع إىل بيته أخذ يكررها،
وال يشتغل برشهبا واستعامهلا ،يقول الغزايل( :أفرتى ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ هيهات
هيهات لو كتب منه ألف نسخة ،وعلمه ألف مريض حتى شفي مجيعهم ،وكرره كل ليلة ألف
مرة مل يغنه ذلك من مرضه شيئا)

()2

ويف رسالة (أهيا الولد) ،وكلها نصائح قيمة يف هذا املجال ،يرضب الغزايل مثال أخر
لعدم إمكانية النجاة بالعلم املجرد عن العمل ،وهو أنه (لو كان عىل رجل يف برية عرشة أسياف
هندية مع أسلحة أخرى ،وكان الرجل شجاعا وأهل حرب ،فحمل عليه أسد عظيم مهيب،
فام ظنك؟ .هل تدفع األسلحة رشه عنه بال استعامهلا؟)

()3

ويف تلك الرسالة ينطق الغزايل هبذه احلكمة( :لو كان العلم املجرد كافيا لك ،وال حيتاج
إىل عمل سواه لكان نداء هل من سائل .هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ ضائعا بال فائدة) .
()4

ب ـ تعميم التعليم:
يرى الغزايل أن الوظيفة احلقيقية للعلامء هي التوجه إلصالح العامة وتعليمهم دون
قضاء العمر يف التفريعات النادرة ،والتعمق يف دقائق العلوم التي هي من فروض الكفاية .
()5

( )1اإلحياء .388/3
( )2اإلحياء .388/3
( )3رسالة (أهيا الولد) ص.125
( )4املرجع السابق ص 128ـ .129
( )5اإلحياء  50/4ـ .51
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لكن هذه الوظيفة عرض هلا ما جعلها وظيفة تطوعية ندر من يتفرغ هلا من العلامء،
والسبب الذي يراه الغزايل لذلك هو إقبال العلامء عىل الوالة والسالطني ،والتقرب منهم،
ونسيان أمر العامة ،يقول الغزايل عند بيانه لعالمات علامء اآلخرة( :ومنها أن يكون مستقصيا
عن السالطني ،فال يدخل عليهم البتة مادام جيد إىل الفرار سبيال( ،ألن) املخالط ال خيلو عن
تكلف يف طلب مرضاهتم واستاملة قلوهبم مع أهنم ظلمة)

()1

وبقدر تلك املفاصلة عن السالطني يدعو الغزايل إىل االقرتاب من العامة وتعليمهم
وتربيتهم ،ألن إصالح القاعدة أجدى وأقرب وأسهل مناال ،وقد وصف علامء السلف من
تبعهم بأهنم (رجال عامة)

()2

وإىل جانب دعوة الغزايل العلامء لتعليم الناس وإصالحهم ،يدعو احلكام أن يرتبوا يف
كل قرية أو حملة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم ،وهبذا يتكامل اإلصالح بتعاون احلكام مع
العلامء( ،فالعلامء أطباء ،والسالطني قوام دار املرىض ،فكل مريض مل يقبل العالج بمداواة
العامل يسلم إىل السلطان ليكف رشه ،كام يسلم الطبيب املريض الذي ال حيتمي ،أو الذي غلب
عليه اجلنون إىل القيم ليكف رشه عن نفسه وعن سائر الناس)

()3

 2ـ اصالح النظام التعليمي:
لقد بلغت العلوم يف عرص الغزايل أوجها ،ولكنه مع ذلك دخل يف النظام التعليمي باسم
العلوم الرشعية أمور مل يكن هلا أمهية يف الرشع ،فحصل نتيجة لذلك أخطاء وضالالت يف
تصورات الناس وسلوكيتهم .
()4

( )1اإلحياء .68/1
( )2اإلحياء .23/2
( )3اإلحياء .51/4
( )4أبو األعىل املودودي موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه ،اجلزائر :رشكة الشهاب ،ص.80
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ويتأسف الغزايل عىل مصري املدارس يف عرصه حيث (سلم ألقوام قل من اهلل خوفهم،
وضعفت يف الدين بصريهتم ،وقويت يف الدنيا رغبتهم ،ومل يتمكنوا من االستتباع وإقامة اجلاه
إال بالتعصب)  ،فصارت املدارس بدل أن تكون رمزا لوحدة األمة الثقافية ،ومركزا إلخراج
()1

الكفائات يف كل ميادين احلياة مصدرا للخالف واجلدل ،وخاصة اجلدل الفقهي الذي انترش
حينذاك انتشارا فضيعا ،وهو ما جر إىل اعتبار (الفقه) أفضل العلوم وأرشفها مع حرصه يف
معرفة الفروع الغريبة يف الفتاوى والوقف عىل دقائق عللها  ،وكل ذلك مفصوال عن الرشيعة
()2

التي ال يشكل الفقه ،أو تلك الفروع الغريبة إال جزءا رسا منها.
وكمثال وقع يف عهد الغزايل عىل غلبة اجلزئية عىل علامء ذلك العرص ما ذكره ابن العريب
عند احلديث عن سبب سفارته ليوسف بن تشفني إىل املرشق حيث التقى الغزايل ،قال( :وبقيت
طائفة من رؤساء لثغر الرشقي من جزيرة األندلس حالفوا النصارى ،أو صار معهم إليها،
ودعاهم أمري املسلمني إىل اجلهاد والدخول يف بيعة اجلمهور فقالو( :ال جهاد إال مع إمامة
قريش وليست به ،أو مع نائب عن إمام وما أنت ذاك)

()3

فهذا الفصل جعلهم يعتقدون أن حمالفة النصارى أوىل من جهاد مع أمري مسلم ،لكونه
غري قريش ،والفقهاء يشرتطون قرشية اإلمام ،ومثل هذا حصل يف سائر العلوم الرشعية ،كام
عرفنا سابقا عند احلديث عن القرآن أو السنة أو التصوف أو العقيدة أو غريها.
ولذلك فإن دعوة الغزايل إىل إصالح النظام التعليمي ال تعني ابتداعا جديد أو
( )1اإلحياء .35/3
( )2املرجع السابق .32/1
( )3وقد كتب الغزايل فتوى بصحة ما فعله يوسف بن تاشفني من الوالء للخالفة العباسية ،وذلك بطلب
من أيب بكر بن العريب ووالده أيب حممد عندما لقياه ببغداد ،ورشحا له أحوال األندلس ،انظر :عبد اهلل عنان،
عرص املرابطني واملوحدين يف املغرب و األندلس ط ،1القاهرة :جلنة التأليف والنرش.42/1 ،1964،
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منهجا مستحدثا ،وإنام تعني العودة بالعلم إىل أصله األول حيث كان حيا مثمرا مريبا،
ولذلك أطلق عىل أكرب جهد علمي له (إحياء علوم الدين) قاصدا بذلك العودة إىل العلوم
التي قتلها اجلدل ،وأرهقتها احلرفية (.)1
ويمكن تلخيص أثر الغزايل يف اإلصالح التعليمي يف:

أ ـ منهج التعليم:
الحظ الغزايل أن ملنهج التعليم دورا كبريا يف الرتبية واإلصالح وتعميق املعلومات
والتحقق هبا ،ولذلك أواله العناية الكربى ،بل إن له الزيادة يف حتقيق الكثر من القواعد املتعلقة
به ،والتي بنى أغلب املتأخرين آراءهم الرتبوية عليها  ،وسنشري ـ هناـ لبعض تلك لقواعد مع
()2

بيان أثرها اإلصالحي:
التدرج:
وهو مراعاة الرتتيب بني أجزاء العلم الواحد أو بني العلوم املختلفة بحيث ال خيوض
الطالب يف علم حتى يستويف العلم الذي قبله ،ألن العلوم مرتبة ترتيبا رضوريا ،وبعضها يؤدي
ِ
ِ
َاب َيتلونَه َح َّق تِ َال َوتِ ِه
إىل بعض ،وهبذا املعنى يفرس الغزايل قوله تعاىل ﴿ :ا َّلذي َن آتَينَاهم الكت َ
ون بِ ِه ومن يكفر بِ ِه َفأو َلئِ َك هم اخل ِ
ِ
ِ
ارس َ
ون﴾ (البقرة ،)120:أي ال جياوزون فنا
َ
أو َلئ َك يؤمن َ َ َ َ

()1

وليس كام زعم الشيخ حممد الشاذيل النيفر من أن سبب ذلك هو تعايل الغزايل وتعاظمه ،وذلك عند

مقارنته بني املازري املتواضع ألنه سمى كتابه (معلم) بينام يظل الغزايل عىل كتبه األلقاب املغالية كـ (كيمياء
السعادة) و (إحياء علوم الدين)  ،انظر :املازري ،املعلم بفوائد سلم ،حتقيق حممد الشاذيل النيفر ،تونس :الدار
التونسية للنرص 1978م.142/1،
( )2د.عبد األمري شمس الدين املذهب الرتبوي عند ابن مجاعة،ط ،1بريوت :دار اقرأ1404،ه1984،م،
ص. 14،13
196

حتى حيكموه علام وعمال .
()1

واألثر اإلصالحي هلذه القاعدة ـ كام يرى الغزايل ـ هو أن ال حيكم عىل فساد أي علم من
العلوم ،أو خطأ فيه إال بعد النظر والتحقيق والتدقيق ،دون أن يكون النقد مبينا عىل جمرد النظر
السطحي الظاهري.
ويذكر الغزايل أمثلة من واقعه االجتامعي ناقدا هلا ،منها أن طائفة يعتقدون بطالن الطب
خلطأ شاهدوه من طبيب ،وطائفة اعتقدوا صحة التنجيم لصواب اتفق لواحد ،وطائفة اعتقدوا
بطالنه خلطأ اتفق آلخر .
()2

وبناء عىل هذه القاعدة انتقد الغزايل املتكلمني أو املحدثني الذين أنكروا عىل الفالسفة
وغريهم من الطوائف ،دون التمكن من النظر يف علومهم ،وفهم أغراضهم ،وهلذا كان
إفسادهم أكثر من إصالحهم .
()3

وهو يرشح كيفية التدرج يف العلوم بأن يبتدئ الطالب بكتاب اهلل تعاىل ،ثم بسنة رسوله
 ،ثم بعلم التفسري وسائر علوم القرآن ،وكذلك يف السنة ،ثم يشتغل بالفروع من الفقه،
دون استغراق العمر يف فن واحد منها طلبا لالستقصاء فيه .ألن هذه العلوم آالت ومقدمات،
وليست مطلوبة بعينها بل لغريها .
()4

األصول قبل الفروع:
ألن أصول الرشيعة ومبادئها الكربى مقدمة عىل الفروع ،يقول الغزايل ـ عند ذكره
آلداب املتعلم ـ( :أن ال خيوض يف فنون العلم دفعة ،بل يراعي الرتتيب ،ويبتدئ باألهم فإذا
( )1اإلحياء .52/1
(. )2اإلحياء 52/1
( )3املنقذ من الضالل ص.110
( )4اإلحياء .40/1
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كان ال يتسع جلميع العلوم غالبا ،فاحلزم أن يأخذ من كل يشء أحسنه)

()1

وأصل العلوم وأرشفها وأعالها وأوالها معرفة اهلل تعاىل والسلوك إليه ـ أو ما يسميه
الغزايل بعلم اآلخرة ـ باعتباره األصل الذي يرتبط بمدى العلم به كل الترصفات السلوكية يف
الدنيا ،ويرتبط به املصري األبدي يف اآلخرة.
ولكن أمهيته مع ذلك يف تصور الغزايل ال تعني النظر بعني االحتقار إىل سائر العلوم
الرشعية أو غريها ،يقول الغزايل( :ال تفهمن من غلونا يف الثناء عىل علم اآلخرة هتجني هذه
العلوم ،فاملتكلفون بالعلوم كاملتكلفني بالثغور واملرابطني هلا والغزاة واملجاهدين يف سبيل اهلل،
منهم املقاتل ومنهم الذي يسقيهم املاء ،ومنهم الذي حيفظ دواهبم ،وال ينفك أحد منهم من
أجر)

()2

ولذلك فإن التفاضيل بني هذه العلوم نسبي ،ومعرفة اهلل تعاىل التي هي األصل األول
لكل املعارف ال حتجب عن غريها من العلوم ،بل إهنا ـ كام رأينا من قبل ـ ال تكمل إال هبا ،فكل
ما يف الكون من أفعال اهلل وتقديراته ،يقول الغزايل( :من قصد اهلل تعاىل بالعلم ،أي علم كان
نفعه ورفعه ال حمالة)

()3

املتفق عليه قبل املختلف عليه:
الحظ الغزايل أن هدف الكثري من املدارس يف عرصه كان متوجها نحو نرصة املذاهب
واآلراء ،ولذلك احتلت املسائل املختلف فيها احليز األكرب من نصيب برامج الدراسة فيها
بمختلف املستويات والعلوم ،والتوجه ملثل هذا النوع من العلوم ـ كام يرى الغزايل ـ تضييع
ملقاصد العلم ،وإرباك لتفكري املتعلم خاصة اذا كان األستاذ املدرس غري قادر عىل اإلجتهاد
( )1املرجع السابق .52/1
( )2املرجع السابق .53/1
( )3اإلحياء .52/1
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للتوفيق بني اآلراء املختلفة ،أو الرتجيح بينها ،يقول الغزايل عند ذكره آلداب املتعلم( :أن حيرتز
اخلائض يف العلم يف مبدأ األمر عن اإلصغاء إىل اختالف الناس ،سواء كان ما خاص فيه من
علوم الدنيا ،أو من علوم اآلخرة ،فإن ذلك يدهش عقله ،وحيري ذهنه ،ويفرت رأيه وييئسه عن
اإلدراك واإلطالع)

()1

هذا مع املتوجهني إىل العلم واملتخصصني فيه ،أما العوام وأهل احلرف والصناعات،
فال ينبغي أن ترصف مههم ـ يف رأي الغزايل ـ إال حلرفهم وصناعاهتم ،وهلذا ال ينبغي أن يلقنوا
إال خالصة العلم ،وما يتعلق منه بالعمل فقط .
()2

املوسوعة العلمية مع التخصص:
وهو أن يكون لطالب العلم نصيب عام من كل علم ،بحيث يطلع عىل مقاصده وغاياته
ومسائله اطالعا جممال من غري ختصص فيه ،وبعد ذلك وانطالقا منه يمكنه التخصص فيام يراه
مناسبا له ،وهذا ألن العلوم ـ كام يرى الغزايل ـ متعاونة ،وبعضها مرتبط ببعض ،زيادة عىل أن
النظر يف كل العلوم يكسب صاحبة سعة صدر جتعله يتخلص من العداوة غري املوضوعية هلا،
ألن الناس أعداء ما جهلوا ،أو كام قال تعاىل حاكيا عىل حال الكفارَ ﴿ :وإِذ َمل َهيتَدوا بِ ِه
َف َس َيقول َ
ون َه َذا إِفك َق ِديم﴾ (األحقاف)10:
()3

وهذا الرأي يرجع إىل دعوة الغزايل الدائمة إىل احرتام كل العلوم ،وحماولة االستفادة
منها ،ولو حوى ظاهرها بعض البطالن ،ولكنه مع ذلك يضع بعض الضوابط هلذا الطلب
املوسوعي ،وهي أن يتجنب طالب العلم كل العلوم التي ترض به أو بغريه ،كتعلم السحر
والطلسامت ،وهو تعلم ليس مذموما يف حد ذاته ،وإنام ملا يرتبط به من إرضار باخللق ،يقول
( )1املرجع السابق .51/1
( )2إجلام العوام عن علم الكالم ص.63
( )3اإلحياء .52،51/1
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الغزايل( :ومعرفة هذه من األسباب من حيث أهنا معرفة ليست مذمومة ،ولكنها ليست تصلح
إال لإلرضار باخللق ،والوسيلة إىل الرش رش)

()1

ومنها علم التنجيم ،وقد كان يشمل يف عرص الغزايل جانبني:
 1ـ جانب علمي ،وهو ما يدرسه علم الفلك ،وهو ـ كام يرى الغزايل ـ علم رشيف نطق
الشمس وال َقمر بِحسب ٍ
القرآن به كام قال تعاىلَّ ﴿ :
ان﴾ (الرمحن)3:
َ
َ َ
 2ـ جانب ختميني ال فائدة فيه ،وهو استنباط العالقة بني مواقع النجوم وحياة الناس،
ورضره كبري عىل اعتقادات الناس ،حيث ينسبون تلك األحكام إىل النجوم ،ال إىل يف التدبريات
اإلهلية ،يقول الغزايل( :إنه إذا ألقي إليهم أن هذه اآلثار حتدث عقب سري الكواكب وقع يف
نفوسهم أن الكواكب هي املؤثرة ،وأهنا اآلهلة املدبرة ،وأهنا جواهر رشيفة ساموية ،ويعظم
وقعها يف القلوب ،فيبقى القلب متلفتا إليها)

()2

ومنها طلب دقيق العلوم قبل جليلها ،وخفيها قبل جليها ،أو البحث يف األرسار اإلهلية
ويرضب الغزايل مثال عىل إرضار هذه العلوم بأصحاهبا بالرضر الذي حتدثه اللحوم أو احللوى
للصبي الرضيع ،وهو يوجه هذه النصيحة ملن يشتغل هبذه العلوم املذمومة ،التي هي ظنون
وختمينات ال دليل عليها يلحقها بالعلم ،وال أثر هلا يف السلوك بقوله( :ال تكن باحثا عن علوم
ذمها الرشع وزجر عنها ..واقترص عىل اتباع السنة ،فالسالمة يف االتباع ،واخلطر يف البحث عن
األشياء واالستقالل ،وال تكثر اللجاج برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أين
أبحث عن األشياء ألعرفها عىل ما هي عليه)

()3

هذه بعض القواعد الرتبوية التي ذكرها الغزايل ،وآثارها اإلصالحية كبرية ،فالعلم
( )1اإلحياء .59/1
( )2املرجع السابق .29/1
( )3املرجع السابق .30/1
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النافع يقتض السبيل الصالح والوسيلة الصحيحة.

ب ـ برامج التعليم:
يقسم الغزايل العلوم بحسب وجوهبا الفقهي إىل قسمني:فروض عينية ،وفروض
كفائية.
أما الفروض العينية ،فهي العلوم املتعلقة بمعرفة الرضوري من العقائد ،ومعرفة كيفية
العمل الواجب دون اخلوض يف تفاصيل ذلك ،وهو خيتلف باختالف حال الشخص ووقته.
فمن كان له مال لزمه تعلم ما جيب عليه من زكاة ،وإن مل يملك إال اإلبل مل يلزمه إال
تعلم زكاة اإلبل ،وهكذا يف كل األفعال واألحوال ،فال جيب عىل األبكم تعلم ما حيرم من
الكالم ،وال عىل األعمى تعلم ما حيرم من النظر ،وال عىل البدوي تعلم ما حيرم اجللوس فيه
من املساكن .
()1

والغزايل يرى وجوب بذل هذا النوع من العلم عىل نطاق واسع بني العامة الرتباطه
بالعمل ،أما تفاصيل ذلك فهي من الفروض الكفائية التي يتعلق وجوهبا بمن تعرض هلا من
طلبة العلم ،ويقسمها بحسب أمهيتها وأولويتها إىل أربعة أنواع:
 .1األصول :وهي مصادر الترشيع الكربى من كتاب وسنة وإمجاع وآثار.
 .2الفروع :وهوما استنبط من املصادر السابقة بطريق التلميح واإلشارة وغريها ،وهو
إما متعلق بمصالح دنيوية ،ويتكفل به علم الفقه ،أو بمصالح اآلخرة ،وهو علم
السلوك.
 .3املقدمات :وهي العلوم اآللية التي تستعمل يف فهم املصادر األصلية من لغة ونحو
وغريها.

( )1اإلحياء .15/1
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 .4املتمامت :وهي العلوم املتممة واخلادمة للمصادر األصلية .والتي دعت إليها
الرضورة ،كتعلم خمارج احلروف والقراءات والعلم بالرجال وأسامئهم وأنساهبم،
والعلم باجلرح والتعديل ،وغريها من العلوم التي خيتلف حكمها باختالف احلاجة
إليها .
()1

والغزايل يدعو إىل اإلقتصار عىل ما متس إليه احلاجة من هذه العلوم دون الغلو يف التفريع
والتفاصيل ،بل إنه يرى أن بعض العلوم استنفذت أغراضها ،فلذلك ال رضورة تدعو إىل بذل
اجلهد فيها ،كحفظ أسامي الرجال (فقد كفيت عنه بام حتمله عنك من قبلك) .
()2

ونحب أن ننوه هنا إىل دعوة الغزايل الدائمة إىل العلوم الكونية والعملية ،فقد كان من
أكرب األخطاء التي أصابت النظام التعليمي يف املجتمعات اإلسالمية هو ذاك التفريق بني علوم
الدين وعلوم الدنيا ،وانشغاهلم بعلوم الدين ،وخاصة الفقه أو الكالم مع ترك الكثري من العلوم
الرضورية كالطب ونحوه.
ويعرب الغزايل عىل ذلك متأسفا عىل هذا التفريق بقوله( :فكم من بلدة ليس فيها طبيب
إال من أهل الذمة ،وال جيوز قبول شهادهتم فيام يتعلق باألطباء من أحكام الفقه ،ثم ال نرى
أحدا يشتغل به ،ويتهاترون عىل علم الفقه ،وال سيام اخلالفيات واجلدليات ،والبلد مشحون
من الفقهاء)

()3

ولذلك دعا الغزايل إىل هذه العلوم العملية باعتبارها من الفروض الكفائية املضيعة،
ألن هذا الكالم غريب يف عرص حرف فيه معنى العلم قال الغزايل( :فال يتعجب من قولنا :إن
الطب واحلساب من فروض الكفايات ،فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات،
( )1املرجع السابق .17،16/1
( )2اإلحياء .40/1
( )3املرجع السابق .21/1
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كالفالحة واحلياكة والسياسة ،بل الصناعات أيضا من فروض الكفايات ،كالفالحة واحلياكة
والسياسة ،بل احلجامة واخلياطة ،فإنه لو خال البلد من احلجام تسارع اهلالك إليهم ،وحرجوا
بتعريض أنفسهم للهالك)

()1

وألجل هذا نرى كتب الغزايل مشحونة باإلشارات العلمية بحيث ال خيلو كتاب من
كتبه منها ،ولعل ما يربز عقليته العلمية هو جتنبه لكثري من األخطاء العلمية املنترشة يف عرصه
واملعتربة من البدهييات يف ذلك العرص ،وخاصة يف املراجع العلمية التي استفاد منها الغزايل
تلك اإلشارات.
هذه إشارة خمترصة ألهم ما اقرتحه الغزايل من برامج إلصالح نظام التعليم ،باعتباره
خطوة أساسية يف الطريق عىل اإلصالح العام.

اثلثا ـ التزكية
يعترب الغزايل تزكية النفس وتطهريها من األمراض التي تصيبها أساسا من أسس البناء
االجتامعي ،ألن املجتمع الصالح ال يقوم إال عىل األفراد الصاحلني ،والصالح ال يتحقق إال
بالتزكية ،فلذلك جعل الغزايل تعلم التزكية فرضا من الفروض العينية متعلقا بكل املكلفني،
يقول يف ذلك (:وهذا النوع من الطب واجب تعلمه عىل كل ذي لب ،إذ ال خيلو قلب من
القلوب عن أسقام لو أمهلت تراكمت ،وترادفت العلل وتظاهرت)

()2

وقد كانت كتابة الغزايل يف هذا الشأن من أروع الكتابات وأدقها وأمجعها ،بحيث
صارت مرجعا نسج عىل منواله املتأخرون ،ويرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل استفادته من كتب
الصوفية ،وخاصة كتب احلارث املحاسبي وأيب طالب املكي اللذين أوليا هذا اجلانب اهتامما
( )1املرجع السابق .16/1
( )2اإلحياء .49/3
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كبريا ،زيادة عىل جتربته الروحية التي مر هبا أثناء عزلته ،إضافة إىل اقتباسه من الفلسفة وغريها
ما رآه مناسبا لذلك.
وسنحاول يف هذا املبحث استخالص تصور الغزايل حلقيقة التزكية ،ثم ملنهجها
وثمراهتا.

 1ـ مفهوم التزكية:
لغة:
تتوارد عىل مادة (زكا) يف اللغة العربية املعاين التالية
 1ـ النمو والربكة ،ومنه قول الشاعر:
واملال يزكو بك مستكربا

خيتال قد أرشق للناظر

 2ـ الصالح والتقوى ،يقال :رجل زكي ،أي تقي صالح.
 3ـ الطهارة ،ومنه زكاة املال أي طهارته (.)1

اصطالحا:
يعرف الغزايل التزكية ( )2بأهنا تطهري القلب عام ال حيبه اهلل عز وجل ( ،)3وهي بذلك
تشكل شطر اإليامن كام نص الرسول  عىل ذلك بقوله( :الطهور شطر اإليامن)( ،)4وهو ينفي
أن يكون املراد باحلديث جمرد تطهري الظواهر وتنظيفها بإفاضة املاء وإلقائه عليها ،مع ختريب
( )1ابن منظور ،لسان العرب( ،مادة زكا) 358/14 ،رقم .9023
( )2يطلق عليها الغزايل كعادته يف التكثري من املصطلحات (رياضة النفس) و(هتذيب األخالق) و(معاجلة
أمراض القلب) ،انظر :اإلحياء .48/3
( )3األربعني يف أصول الدين ص.78
( )4مسلم ،اجلامع الصحيح( ،كتاب الطهارة) 203/1 ،رقم .223
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الباطن وبقائه مشحونا باخلبائث واألقذار ،بل إن املراد بالتطهري يف احلديث ـ كام يفهمه الغزايل
ـ يشمل أربع مراتب تشكل بمجموعها حقيقة التزكية الشاملة وتلك املراتب هي:
 .1تطهري الظاهر عن األحداث واألخباث والفضالت ،كام نصت عىل ذلك األحكام
الفقهية والسنن الرشعية.
 .2تطهري اجلوارح عن اجلرائم واآلثام واملعايص الظاهرة.
 .3تطهري القلب عن األخالق املذمومة والرذائل املمقوتة والصفات املهلكة.
 .4تطهري الرس عام سوى اهلل عز وجل .
()1

وكل هذه املراتب تشكل شطر العمل أو الصفة التي تتعلق هبا ،فهي البذور للثامر الناجتة
عنها ،فال تصح الصالة إال بالطهارة احلسية ،وال تعمر الظواهر باألخالق واآلداب إال بعد
تطهريها من املعايص واآلثام ،وال يتحىل القلب بحلة التقوى إال بعد هتذيبه وصقله من أخالقه
املذمومة ،وال ينكشف جالل اهلل وعظمته إال بعد تطهري الرس عام سواه عز وجل.
وهذه املراتب كلها تكون مقامات اإليامن التي يتدرج يف سلوكها املؤمن ،ولكل مقام
طبقة ،ولن ينال العبد الطبقة العالية إال بمجاوزة الطبقة السافلة( ،فال يصل إىل طهارة الرس
عن الصفات املذمومة ،وعامرته باملحمودة ما مل يفرغ من طهارة القلب عن اخللق املذموم،
وعامرته باخللق املحمود)  ،فالتزكية إذا وهبذا اإلعتبار ،هي تدرج يف مراتب الكامل اإلنساين،
()2

بتطهريه من كل يسء إىل حقيقته وفطرته التي جيل عليها.
وفطرة القلب اإلنساين وخاصيته تكمن ـ كام يرى الغزايل ـ يف استعداده من حيث
جوهره ملعرفة اهلل تعاىل ،وهذه املعرفة تتعلق بالقلب ال باجلوارح (فالقلب هو العامل باهلل ،وهو
املتقرب إىل اهلل ،وهو العامل هلل ،وهو الساعي إىل اهلل ،وهو املكاشف بام عند اهلل ولديه ،هو
( )1اإلحياء .126/1
( )2اإلحياء .126/1
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املقبول عند اهلل إذا سلك من غري اهلل ،وهو املحجوب عن اهلل إذا صار مستغرقا بغري اهلل)

()1

ولكن ملاذا احتاج القلب اإلنساين إىل هذا التطهري؟ ومل كان هذا التطهري مقدمة للتعرف
عىل اهلل؟
جييب الغزايل عىل هذا السؤال بأن ازدواج الرتكيب اإلنساين من جسم مظلم كثيف
مركب ،ومن نفس جوهرية مفردة ال تشابه هذا العامل ( )2استدعى وجود قوى حيوانية تتعلق
بلطيفته الروحانية الربانية ،وتلك القوى نوعان:

القوى املحركة:
وهي القوى الباعثة أو العاملة ألي فعل ،والباعثة إما أن تبعث إىل جذب نفع أو دفع
رض ،فالباعثة إىل جلب النفع تسمى (شهوة) ،والباعثة إىل دفع الرض تسمى (الغضب) والعاملة
هي املحركة واملطبقة ملا متليه اإلرادة ،فإن كانت اإلرادة حازمة انبعثت وان كانت مرتددة
ترددت ،واإلرادة تتبع القوة الثانية من القوى اإلنسانية وهي قوته اإلدراكية العلمية ،يقول
الغزايل( :اإلرادة ال تنهض من مكاهنا وال خترج من مكامنها ما مل يأت إليها رسول العلم ،فإذا
أتى وجزم احلكم انبعثت اإلرادة ،وإذا جزمت اإلرادة احلكم انبعثت القدرة بتحريك
األعضاء ،فال جتد حميصا وخالصا من االمتثال واالرتسام بموجب رسمها ،وإذا جزمت القدر
احلكم حتركت األعضاء ،بحيث ال جتد حميصا من احلركة)

()3

القوى املدركة:
وهي القوة املتعرفة عىل العامل اخلارجي ،ويقسمها الغزايل إىل مدركات ظاهرة ،وهي

( )1املرجع السابق .2/3
( )2الرسالة اللدنية ص.101
( )3معارج القدس ص.38
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احلواس اخلمس ،وباطنة هي قوة اخليال واحلفظ واحلس املشرتك والتفكر والتذكر .
()1

وبام أن أعيان هذه القوى مستعدة لكل ما حيل هبا سواء كان يف مصلحتها أو مرضهتا
احتاجت إىل حسن عناية وتأديب ،كام احتاجت احلركات النباتية إىل تشذيب ،واحلركات
احليوانية إىل هتذيب ،وذلك التأديب ال يتحقق إال بالتأييد والتسديد والتعريف.
 .1أما التأييد فهو اختيار اخلري من احلركات الفعلية دون الرش.
 .2وأما التسديد فاختيار الصدق من احلركات القولية دون الكذب.
 .3وأما التعريف فاختيار احلق من احلركات الفكرية دون الباطل .
()2

ولكن هذه األعامل الثالثة ال تتحقق إال بوجود قوى تفوق القوى احليوانية ،ولذلك أيد
القلب اإلنسان بجند رباين يعينه عىل تأديب تلك القوى وتلك اجلنود هي(:العلم واحلكمة
والتفكر)  ،فإذا استعان اإلنسان بذلك اجلند حصلت التزكية ،ونال ثامرها ،وكان من أهل قوله
()3

اب
تعاىلَ ﴿ :قد َأف َل َح َمن زَ ك َ
َّاها﴾ (الشمس )9:وإذا أمهلها كان من أهل قوله تعاىلَ ﴿ :و َقد َخ َ
اها ﴾ (الشمس)10:
َمن َد َّس َ

()4

ولتوضيح رضورة التزكية وأثرها يف املحافظة عىل حقيقة اإلنسان وتوازنه يرضب
الغزايل أمثلة كثرية عن عالقة قلب اإلنسان بالقوى املودعة فيه.
ومن تلك األمثلة تشبيه العقل ،وهو اجلند الرباين ،بالصياد ،وتشبيه الشهوة بالفرس،
والغضب بكلب الصيد ،فإن كان الصياد حاذقا ،وفرسه مروضا ،وكلبه مؤدبا معلام كان جديرا
بالنجاح (أما إن كان هو يف نفسه أخرق ،وكان الفرس مجوحا ،والكلب عقورا ،فال فرسه
( )1اإلحياء .6/3
( )2معارج القدس ص.39
( )3اإلحياء .6/3
( )4املرجع السابق .49/3
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ينبعث حتته منقادا ،وال كلبه يسرتسل بإشارته مطيعا ،فهو خليق بأن يعطب فضال عن أن ينال
مطلبه)

()1

ثم يرشح هذا املثال بأن خرق الفارس هو جهله وقلة حكمته وضعف بصريته ،ومجاح
الفرس هو غلبة الشهوة ،وعقر الكلب هو غلبة الغضب واستيالئه.
ولعل الغزايل يقصد بالصيد يف هذا املثال هو تلك املعارف اإلهلية ،ألهنا املقصد األصيل
من السلوك التطهريي ،وللغزايل يف ذلك مثال يكثر من استعامله ،هو تشبيه القلب اإلنساين
باملرآة ،وبام أن من أسباب عدم انكشاف الصوة يف املرآة الكدورة واخلبث والصدأ العالق هبا،
فكذلك قلب اإلنسان ال تتجىل فيه صور احلق مادام ملطخا بأرجاس املعايص والذنوب ،يقول
يف ذلك( :فالقلب يف حكم املرآة ،قد اكتنفته هذه األمور املؤثرة فيه ،أما اآلثار املحمودة فإهنا
تزيد مرآة القلب جالء وإرشاقا حتى يتألأل فيه جلية احلق ،وينكشف فيه حقيقة األمر املطلوب
يف الدين ،وأما اآلثار املذمومة فإهنا مثل دخان مظلم يتصاعد إىل مرآة القلب ،وال يزال يرتاكم
عليه إىل أن يسود ويظلم ،ويصري بالكلية حمجوبا عن اهلل تعاىل)

()2

ويمكن تلخيص تصور الغزايل للتزكية ـ انطالقا مما سبق ـ بأهنا الطريق الذي يسلكه
املؤمن لتحقيق الكامل املطاق ،وذلك الطريق كام يراه الغزايل صعب وجمهد ،فكلام عز املطلوب
ورشف صعب مسلكه ،وبعدت غايته وكثرت عقباته .
()3

 2ـ منهج التزكية:
ينحرص منهج التزكية عند الغزايل يف سبيلني ،ال تتحقق التزكية إال باجتامعها معا ،مها

( )1املرجع السابق .7/3
( )2املرجع السابق .12/3
( )3اإلحياء .126/1
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كام يعرب الغزايل( :معجون العلم والعمل)( ،)1ال يغني أحدمها عن اآلخر.

أ ـ املنهج العلمي:
بناء عىل إدراكنا لتصور الغزايل للنفس اإلنسانية ،فإن الرصاع فيها عىل الصعيد الفكري
دائم بني احلق والباطل ،فقلب اإلنسان ـ كام يصوره الغزايل ـ مثل قبة مرضوبة تنصب إليها
األحوال من كل باب ،أو هو كهدف ترمى عليه السهام من كل جانب ،وبالنسبة ملثال املرآة،
هو كمرآة منصوبة جتتاز عليها أصناف الصور املختلفة ،فترتاءى فيها صورة بعد صورة ،وال
ختلو عنها الصور أبدا .
()2

وبام أن القوة املحركة ـ كام عرفنا من قبل ـ ختضع لتأثري القوى املدركة فإن لتلك الصور
واآلثار دورها السلوكي ،فاخلياالت احلاصلة يف النفس ـ مثالـ تبقى ،وينتقل اخليال من يشء
إىل يشء آخر ،وبحسب انتقال اخليال ينتقل القلب من حال إىل حال آخر.
ولكن أهم تلك اآلثار وأخطرها يف نفس الوقت هي (اخلواطر) ويعني هبا الغزايل ما
تدركه النفس ،إما عىل سبيل التجدد أو عىل سبيل التذكر ،فاخلاطر هو الذي حيرك الرغبة،
والرغبة حترك العزم ،والعزم حيرك النية .
()3

وتلك اخلواطر تنقسم إىل مايدعو للخري والصدق واحلق ،وتسمى إهلاما ،ويسمى
الداعي إليها ملكا ،ويسمى اللطف الرباين الذي يتهيأ به القلب لذلك توفيقا ،أوىل إىل ما يدعو
إىل الرش والكذب والباطل ،ويسمى وسواسا ،ويسمى الداعي إليها شيطانا ،ويسمى
االستعداد له إغواء وخذالنا.
والغزايل يستند يف تصويره للتنازع الدائم بني اإلهلام والوسواس لقوله تعاىلَّ ﴿ :
الشي َطان
( )1األربعني يف أصول الدين ص.94
( )2اإلحياء .26/3
( )3املرجع السابق .27/3
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ِ
اء واهللَّ ي ِعدكم مغ ِفر ًة ِمنه و َفض ًال واهللَّ و ِ
ِ
اسع عَلِيم ﴾
َ
َ
َ
َ
َيعدكم ال َفق َر َو َيأمركم بِال َفح َش َ
َ َ
(البقرة ،)267:وقوله ( :قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع اهلل يقلبها كيف يشاء)

()1

وهذا التجاذب دائم يف النفس اإلنسانية ،وباعتبار ميلها إىل جانب من اجلوانب بكون
ترقيها أو تدنيها ،وتكون زكاهتا أو تدنسها ،والنفس الفطرية مستعدة لقبول كل ذلك قبوال
متساويا ال يرتجح أحدمها عىل اآلخر  ،وترجيح اإلهلام ترجيحا كليا ينفي اخلواطر السيئة
()2

والوساوس الرديئة هو ما يعرب عنه الشارع بـ (النفس املطمئنة)  ،وهي بداية حتقيق الكامل
()3

اإلنساين.
وأهم املرجحات املعرفية جلانب اإلهلام هي معرفة اإلنسان لنفسه باعتبار التزكية متعلقة
هبا ،وتلك املعرفة هي اجتامع العلم بالكامالت املمكنة مع اإلطالع عىل النقص املوجود،
وباالزدواج بني هاتني املعرفتني تتحقق التزكية.
أما املعرفة األوىل ،فهي علم اإلنسان بنفسه وخصائصها اجليلية ،وما فطرت عليه من
طباع ،وما مكنت منه قوى ،فإن ذلك كله حاث عىل النهوض به من كبوته ،والرتفع من أن
يسقط يف (أسفل سافلني) بعد أن رفعه اهلل إىل (أحسن تقويم)
يقول الغزايل مبينا قيمة هذه املعرفة( :من عرف نفسه فقد عرف ربه ،وعرف صفاته
وأفعاله ،وعرف مراتب العامل ،ومبدعاته ومكوناته ،وعرف املالئكة ومراتبهم ،وعرف ملة امللك
وملة الشيطان والتوفيق واخلذالن ،وعرف رسالة النبوة)

()4

( )1الرتمذي ،السنن(،كتاب القدر)،498/4 ،رقم .2066
( )2اإلحياء .27/3
ِ
ِ ِ
ِ
كر ِ
اضيَ ًة َمر ِضيَّ ًة (َ )28فادخ ِيل
( )3وذلك يف مثل قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ َّيت َها النَّفس املط َمئنَّة ( )27ارجعي إِ َىل َر ِّب َ
ِيف ِعب ِ
ادي (َ )29وادخ ِيل َجنَّتِي (( ﴾)30الفجر 30 :ـ  .)32انظر :الرسالة اللدنية ص..103
َ
( )4معارج القدس يف مدارج معرفة النفس ص.7
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وقد ألف الغزايل يف هذا النوع من املعرفة جمموعة كتب منها( :معراج القدس يف مدارج
معرفة النفس) و(معراج السالكني) و(كيمياء السعادة) ،باإلضافة إىل كتابني يف اإلحياء صدر
هبام ربع املهلكات مها( :رشح عجائب القلب) و(رياضة النفس)
أما املعرفة الثانية فهي املنطلق السلوكي األول ،فعجب اإلنسان بنفسه وشعوره بكامله
هو احلجاب األكرب احلائل بني االنسان والتحقق بالكامالت املهيأ هلا ،ولذلك قال ابن مسعود:
(اهلالك يف اثنتني :القنوط والعجب)  ،وقد علق الغزايل عىل هذا اجلمع بينهام بقوله( :السعادة
()1

ال تنال إال بالسعي والطلب واجلد والتشمر ،والقانط ال يسعى وال يطلب ،واملعجب يعتقد أنه
قد سعد ،وقد ظفر بمراده)  ،فاملوجود ال يطلب لوجوده ،واملحال ال يطب الستحالته.
()2

وهلذا ،فإن أول درجات العالج هي تلك اليقظة الروحية التي حتصل لصاحبها فرتيه
حقيقة نفسه( ،وإذا أراد اهلل بعبده خريا برصه بعيوب نفسه) ولكن البصرية إن مل تكن نافذة،
()3

وكان النظر إىل العيوب ضعيفا احتاج ذلك إىل أطراف خارجية تبرصه بتلك العيوب ،ويرى
الغزايل لذلك أربعة أطراف هي:

الشيخ املريب:
وهو رضوري سواء للداللة عىل عيوب النفس أو اإلرشاد إىل طرق عالجها ،وهو يف
رأي الغزايل أشد رضورة من التلميذ إىل األستاذ ،ألن العلوم قد يظفر هبا بالذكاء واملذاكرة،
ولكن عيوب النفس ودقائق آفاهتا ال ينتبه هلا إال من خري ذلك ومارسه ،والغزايل يرى ندرته
كام يرى رضورته فهو (نور من أنوار النبي  نادر أعز من الكربيت األمحر)

()4

( )1اإلحياء .369/3
( )2اإلحياء .369/3
( )3املرجع السابق .64/3
( )4رسالة (أهيا الولد) ،ص.134
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وقد اتفق عىل اشرتاط الشيخ املريب كل من حتدث يف التزكية ،سواء كان من الصوفية أو
غريهم ،وال بأس أن ننقل هنا نصا مجيال لـ (عبد الوهاب الشعراين) حيدثنا فيه عن نفسه كشاهد
لرضورة الشيخ يقول يف (لطائف املنن)( :وكانت صور جماهدات لنفيس من غري شيخ أين كنت
أطالع كتب القوم ،كرسالة القشريي وعوارف املعارف والقوت واإلحياء ،ونحو ذلك،
وأعمل بام ينقدح يل من طريق الفهم ،ثم بعد مدة يبدو يل خالف ذلك ،فأترك األمر األول،
وأعمل الثاين وهكذا ،فكنت كالذي يدخل دربا ،ال يدري هل ينفذ أم ال؟ فهذا مثال من ال
شيخ له ،فإن فائدة الشيخ إنام هي اختصار الطريق للمريد)

()1

وإن كان الطب احلديث حيذر من عالج اإلنسان لنفسه بنفسه ،ولو قرأ كتب الطب،
ويلح عىل رضورة الطبيب الذي يكشف خفايا العلل ويطلع عىل ما دق من األمراض( ،فإن
األمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب املزكي ،ألهنا أعظم خطرا ،وأشد خفاء،
وأكثر دقة)

()2

وقد وضح الغزايل اآلداب التي هبا يستطيع مريد التزكية االستفادة من الشيخ املريب،
ومن تلك اآلداب أن ال جيادله أو يشتغل باالحتجاج معه يف كل مسألة ،ألن ذلك قد يدعوه إىل
إساءة األدب معه ،وهو حائل بينه وبني إمكانية االستفادة منه ،وأن يعمل ما يأمره به من العمل
قدر وسعه وطاقته ،ولو مل يفهم مراد الشيخ من ذلك ،ألن وضيفة الشيخ هي وظيفة الطبيب،
واملريض ال يسأل طبيبه ـ مادام يثق يف كفائته ـ عن أرسار وظيفته .
()3

وينبه الغزايل هذا الشيخ الذي يعالج قلوب املريدين بأن ال هيجم عليهم بالرياضة
والتكاليف يف فن خمصوص ،يف طريق خمصوص مامل يعرف أخالقهم وأمراضهم ،ولذلك
( )1عبد الوهاب الشعراين ،لطائق املنن واألخالق ،مرص :املطبعة امليمنية1321 ،ه 48/1 ،ـ .49
( )2عبد القادر عيسى ،حقائق عن التصوف ،ط ،4عامن :املطبعة الوطنية1401 ،ه ـ 1981م ،ص.48
( )3رسالة (أهيا الولد) ص.135
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ينبغي (أن ينظر يف مرض املريد يف حاله وسنه ومزاجه وما حتملته بنيته من الرياضة ،ويبني عىل
ذلك رياضته)

()1

ويرضب الغزايل األمثلة الكثرية عىل نامذج عالج املشايخ ملريدهيم ،ومن ذلك أن املريد
إذا كان مبتدئا جاهال بحدود الرشع ،فعليه أن يعلمه أوال الطهارة والصالة وظواهر العبادات،
وإن كان مشغوال بامل حرام أو مقارفا ملعصية يأمره أوال برتكها( ،فإذا تزين ظاهره بالعبادات،
وطهر عن املعايص الظاهرة جوارحه نظر بقرائن األحوال إىل باطنه ليفطن ألخالقه وأمراض
قلبه)  ،ثم يعاجله ـ انطالقا من ذلك ـ مما يراه مناسبا حلاله.
()2

الصحبة الصاحلة:
وهلا دور كبري يف التنبيه للعيوب ،أو يف املذاكرة للتطهر منها ،وقد عرب الغزايل عن ذلك
بقوله ..(:أن يطلب صديقا متدينا نصريا ،فينصبه رقيبا عىل نفسه ليالحظ أحواله وأفعاله ،فام
كره من أخالقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهر ينبهه عليه)

()3

فليست هذه الصحبة الرتبوية صحبة مداهنة أو تغاض عن العيوب ،وإنام هي صحبة
تنظيف وتطهري وإصالح ،والغزايل جيدد للصاحب الصالح مخس خصال ،وهي( :أن يكون
عاقال حسن اخللق غري فاسق وال مبتدع وال حريصا عىل الدنيا)  ،فمثل هذا الصاحب هو
()4

الذي يمكن اإلستفادة منه يف هذا املجال.

األعداء:
ألن العدو يبحث عن عيوب عدوه وينبهه إليها ،ومع أن ذلك من العدو شامتة أو حسد،
( )1اإلحياء .61/3
( )2اإلحياء .61/3
( )3املرجع السابق .64/3
( )4اإلحياء .171/2
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وفيها من املبالغة والتضخيم ما فيها إال أن الساعي إلصالح نفسه ال يلتفت إىل ذلك ،وإنام ينظر
إىل صدق ما قيل يف حقه ،ألن مساوئ األخالق (حيات وعقارب ،فلو نبهنا منبه عىل أن حتت
ثوبنا عقربا لتقلدنا منه منة وفرحا به ،واشتغلنا بإزالة العقرب ،وإبعادها وقتلها دون االلفتات
إىل كونه صديقا أو عدوا)

()1

املخالطة:
وهي طريق للعلم بالعيوب من جهتني:
 1ـ أن كثريا من العيوب ال تظهر إال باملخالطة( ،كل غضوب أو حقود أو حسود إذا
خال بنفسه مل يرتشح منه خبثه) ،ويشبه الغزايل ذلك بالدمل املمتلئ بالصديد ،قد ال حيس
صاحبه بأمل ما مل يتحرك ،أو يمسه غريه ،فإن مل يكن له يد متسه ،أو عني تبرص صورته ،مل يكن
من حيركه ربام ظن بنفسه السالمة .
()2

 2ـ أ ن يرى من عيوب غريه عيوب نفسه ،فيكون قصده من رؤية عيوب غريه
اإلستفادة ،ال الشامتة أو التكرب ،فلو ترك الناس ما يكرهونه من غريهم الستغنوا عن املؤدب،
ويروي الغزايل يف ذلك عن عيسى عليه السالم قوله ـ عندما سأل من أدبك؟ ـ (:ما أدبني أحد،
رأيت جهل اجلاهل شينا فاجتنبته)

()3

ب ـ املنهج العميل:
العمل هو الركن الثاين يف العالج النفيس ،وهو نتيجة طبيعية الستقرار معاين العلم يف
النفس والتأثر هبا واالنفعال ملتطلباهتا.

( )1املرجع السابق .64/3
( )2املرجع السابق .241/2
( )3املرجع السابق .242/2
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وال نستطيع ـ هنا ـ أن نحص كل األعامل التي يقوم هبا طالب التزكية ،فإن لكل مرض
عالجه اخلاص به ،والربع الثالث من اإلحياء قد حوى كل ذلك ،وبتفصيل شديد ،ولكن مجلة
ذلك تعود إىل ما يمكن التعبري عنه بـ(مضادة الصفات) ،وهي معاجلة كل صفة نفسية بضدها،
فيعالج مرض اجلهل بالتعلم ،ومرض البخل بالتسخي ،ومرض الكرب بالتواضع ،وهكذا .
()1

وهو يقدم لذلك بتشبيه العلل الباطنة بالعلل الظاهرة ،فعامل الشهادة عنده إسقاط
ونموذج من عامل الغيب ،يقول الغزايل( :فكام أن العلة املغرية العتدال البدن املوجبة للمرض
ال تعالج إال بضدها ،فإن كانت من حرارة فبالربودة ،وإن كانت من برودة فباحلرارة ،فكذلك
الرذيلة التي هي مرض القلب عالجها بضدها)

()2

وهو يطبق هذه القاعدة عىل كل األمراض ،فالعالج العلمي للحسد أن يعرف طالب
التزكية حكم احلسد ،وما يتقاضاه من قول وفعل ،فيخالفه ويعمل بنقيضه ،فيثني عىل
املحسود ،ويظهر الفرح بنعمته ،ويتواضع له ،وبذلك يعود املحسود صديقا له ،فيزول عنه
احلسد ،ويتخلص من اإلثم واألمل .
()3

والعالج العميل للرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغالق األبواب دوهنا ،كام يغلقها
عىل الفواحش حتى يقنع بعلم اهلل وإطالعه ،وال تتشوف نفسه لغري اهلل .
()4

وهذه األعامل التي يقرتحها الغزايل ملعاجلة العلل الباطنة صعبة ،والصرب عليها شاق،
ولكن دون الشفاء مرارة الدواء .
()5

( )1اإلحياء .61/3
( )2اإلحياء .61/3
( )3األربعني يف أصول الدين ص.95
( )4اإلحياء .312/3
( )5املرجع السابق .61/3
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وهو يذكر األمثلة الواقعية الكثرية عىل ذلك تنشيطا للهمم ،وحثا لإلرادة ،فقد حكى
عن بعضهم أنه كان ألجل تعويد نفسه عىل احللم يستأجر من يشتمه عىل مأل من الناس،
ويكلف نفسه الصرب ،ويكظم غيظه ،حتى صار مرضب املثل يف احللم ،وبعضهم كان يستشعر
يف نفسه اجلبن ،فأراد أن حيصل خلق الشجاعة ،فكان يركب البحر يف الشتاء عند اضطراب
األمواج .
()1

وهذا يذكرنا بـ (ديموستني) خطيب أثينا الكبري الذي شيدت له التامثيل تعظيام له مع
()2

أنه ولد عيبا ضعيف اجلسد ال يقوى عىل الكالم ،ولكنه كان يعمل للتغلب عىل ما فيه من نقص
طبيعي ،فكان خياطب البحر ،وفمه مملوء باحلصاء ،أو خيطب ،وهو بصعد اجلبل ،وكان يعيد
خطبه مرارا عىل نفسه أمام املرآة .
()3

وهنا يفند الغزايل شبهة قد تغري النفس فتمنعها من املجاهدة التي ترهقها وحتول بينها
وبني ملذاهتا قائال( :إذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل ومتيل إليه ،فكيف ال تستلذ احلق لو
ردت إليه مدة ،والتزمت املواظبة عليه)  .وذلك ألن ميل النفس إىل املعايص خارج عن الطبع،
()4

أما ميلها إىل احلكمة ،فهو مقتىض القطرة ،وهو كامليل إىل الطعام والرشاب.
وهو لذلك ينقل من غرائب طباع النفس وشذوذاهتا األمثلة الكثرية ،مبينا كيف

( )1املرجع السابق .62/3
( )2هو ديموستني ( 384ـ 322ق.م) ،سيايس وخطيب يوناين ،حرض أثينا عىل مقاومة فليبس املقدوين،
انظر :منري البعلبكي ،معجم أعالم املورد ،ص.197
( )3انظر :أمحد حسني ،الطاقة اإلنسانية،ط ،3بريوت :املكتبة العرصية ،1970ص . 249ويف هذا الكتاب
النامذج الكثرية عام تفعله اإلرادة اإلنسانية إذا ما وجهت توجيها قويا نحو غاية معينة ،بحيث تكاد تأت
باملعجزات.
( )4اإلحياء .59/3
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أصبحت نتيجة املامرسة مستلذة لدى أصحاهبا حتى أنه جيري بني (احلجامني والكناسني
التفاخر واملباهاة كام جيري بني امللوك والعلامء)

()1

ويساعد عىل العناء احلاصل من هذه املجاهدة مشاهدة أصحاب الفعال اجلميلة ،فهم
قرناء اخلري ،وإخوان الصالح( ،اذ الطبع يرسق من الطبع اخلري والرش مجيعا)

()2

وباإلضافة إىل االعامل السابقة املتعلقة باجلوارح ،يرى الغزايل رضورة تأييدها
وتأسيسها عىل عمل العقل ،وهو التفكري ،فليست ثمرة التفكري العلوم وحدها ،بل إن مجيع
األعامل واألحوال من ثمراته ،وذلك ألن العلم إذا استقر يف القلب تغري بالرضورة حاله،
ولذلك يستخدم الغزايل هذا العالج العلمي يف كل أمراض النفس:
فعالج الغيبة أن يتفكر يف الوعيد الوارد فيه( :فينظر يف قلة حسناته وكثرة غيبته ،وأنه
ينتهي إىل إفالسه عىل القرب ،فإن كان فيه عيب ،فيشتغل بنفسه عن غريه)

()3

وعالج العجب أن يتفكر ،ويقول يف نفسه( :إنام أعمل بيدي وجارحتي ،وقدر إرادت،
وكل ذلك ليس مني وال إيل ،وإنام هو من خلق اهلل وفضله عيل ،فكي أعجب بعميل ونفيس؟) ،
()4

وهكذا يف عالج كل األمراض النفسية.
وقد كتب الغزايل خطابا طويال يف توبيخ النفس حوى الكثري من جماري التفكري ضمنه
كتاب (املراقبة واملحاسبة) من اإلحياء  ،وهو يف منتهى البالغة واجلامل األديب جيعلنا نؤيد
()5

ماعرب عنه د.زكي مبارك بقوله(:والذي يعرب بنظره كتاب اإلحياء واألربعني وكتاب املنهاج
( )1اإلحياء .59/3
( )2املرجع السابق .60/3
( )3األربعني يف أصول الدين ص.89
( )4اإلحياء .430/4
( )5املرجع السابق  416/4ـ .422
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يرى البدائع الفنية وألوان البيان يف طرق الرتغيب والرتهيب ،وهو جييد يف التخييل حتى يغلب
القارئ عىل أمره ،ويشككه يف نفسه ،وحيمله قهرا عىل أن يدرس نفسه من جديد)  ،ولكنه
()1

يعقب عىل ذلك بقوله(:وهذا وجه اخلطر يف مؤلفات الغزايل)

()2

وهو تعقيب غري موضوعي ألن دراسة اإلنسان لنفسه ومراجعة أفكاره وأعامله هي
السبيل الوحيد للوصول إىل الكامل اإلنساين املنشود.

 3ـ ثامر التزكية:
لعل أمهل ثامر التزكية التي يشري إليها الغزايل ،ويتفق عليها كل الصوفية ،بل كل من
حتدث يف التزكية هي (معرفة اهلل) واألحوال الناجتة عنها ،وبام أن احلديث عن ذلك سبق يف
مبحث التصوف( ،)3فإنا سنقترص ـ هناـ عىل الثامر العملية للتزكية ،وخصوصا ما يتعلق منها
باجلانب االجتامعي.

أ ـ األخالق:
يعرف الغزايل اخللق بأنه (هيئة يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويرس من
غري حاجة إىل فكر وروية ،فإن كانت اهليئة بحيث تصدر عنها األفعال اجلميلة املحمودة عقال
ورشعا سميت تلك اهليئة خلقا حسنا ،وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة سميت اهليئة
خلقا سيئا)

()4

ويرد الغزايل عىل من قرص اخللق عىل األفعال بأن اجلوارح املؤدية لتلك األفعال تستوي
عندها كل الترصفات سواء كانت حسنة أو قبيحة ،ومن ثم فقد تربز عنها بعض الترصفات
( )1د .زكي مبارك ،األخالق عن الغزايل ،صيدا ،بريوت :املكتبة العرصية ص.102
( )2املرجع السابق ،ص.102
( )3راجع هذه الرسالة ،ص 116ـ .119
( )4اإلحياء .53/3
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احلسنة عىل سبيل الندرة ،أو بباعث الرياء والسمعة ،وذلك مناقض للخلق احلسن ،ويرضب
مثاال عىل ذلك بالسخاء ،فرب شخص خلقه السخاء ،وال يبذل بسبب فقد املال أو ملانع ،وآخر
خلقه البخل ،وهو يبذل بباعث من رياء غريه .
()1

ومن هنا فإن الظروف املحيطة مهام تعقدت ال تؤثر يف صاحب اخللق احلسن ،ألن خلقه
هيئة راسخة يف نفسه ،وقد وصف اهلل تعاىل املؤمنني بذلك يف قوله تعاىل ﴿ :ا َّل ِذي َن ي َب ِّلغ َ
ون
ِرس َاال ِ
ت اهللَِّ َو َخي َشونَه َو َال َخي َشو َن َأ َحدً ا إِ َّال اهللََّ َو َك َفى بِاهللَِّ َح ِسي ًبا ﴾ (األحزاب )39:وقوله
َ
تعاىل ﴿ :جي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َو َال َخيَاف َ
اهد َ
ون َلو َم َة َالئِ ٍم ﴾(املائدة)56:
َ
وعدم القدرة عىل تصور األساس اإليامين للخلق الذي جر الغزايل إىل التعامل النفيس
معه هو الذي دفع البارون كارادوفو إىل قوله( :إن علم األخالق عند الغزايل هو علم نفيس
خلقي عىل اخلصوص ،ومن اجليل أنه مدين لعلم األخالق لدى اليونان قليال ،وال يكاد يكون
أقل من هذا عىل الراجح اقتباسه شكال بالتعليم اخللقي املداول لدى النصارى يف ذلك احلني)

()2

ومع أنه يقر بعدم وجود الدليل الذي يكشف له هذه املنابع إال أنه يمض كسائر
املسترشقني ينسب كل منقبة يف اإلسالم إىل أصل يوناين أو نرصاين.
انطالقا من تصور الغزايل للخلق أخذ حيلل الصورة الباطنة التي هي مصدر السلوكيات
الظاهرة إىل مكوناهتا األساسية مسقطا كعادته الباطن عىل الظاهر ،يقول يف ذلك(:وكام أن
حسن الصوة الظاهرة مطلقا ال يتم بحسن العينني دون األنف والفم واخلد ،بل ال بد من حسن
اجلميع ليتم حسن الظاهر ،فكذلك للباطن أربع أركان ال بد من احلسن يف مجيعها حتى يتم
حسن اخللق)  ،وهذه األركان األربعة هي :قوة العلم وقوة الغضب ،وقوة الشهوة ،وقوة
()3

(. )1اإلحياء 53/3
( )2البارون كارادوفو ،الغزايل ص.130
( )3اإلحياء .53/3
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العدل بني هذه القوى الثالثة.
وأمهات األخالق وأصوهلا الصادرة عن هتذيب تلك القوى األربعة هي احلكمة
والشجاعة والعفة والعدل( ،ومل يبلغ كامل االعتدال يف هذه األربع إال رسول اهلل  ،والناس
بعد متفاوتون يف القرب والبعد منه ،فكل من قرب منه يف هذه األخالق ،فهو قريب من اهلل
تعاىل بقدر قربه من رسول اهلل )

()1

ب ـ اآلداب:
والغزايل يقسمها إىل نوعني:

اآلداب الظاهرة:
ويعرفها بأهنا (ضبط احلركات بموازين املعاين)  ،والربط بني احلركات واملعاين عند
()2

الغزايل ـ هناـ هو نفسه الربط بني الظاهر والباطن يف كل القضايا التي يبحث فيها سواء كانت
عقدية أو نفسية أو صوفية ،فإن الظاهر هو عنوان الباطن ،والباطن ـ هناـ هو تلك املعاين التي
تعرب عن أرواحها أجسام احلركات ،وهنا ختتلف اآلداب عن األخالق ،فاألخالق تظهر عن
طريق األفعال املبينة للهيئة الراسخة ،وهي ختتلف من حالة إىل حالة ،أما اآلداب فأفعاهلا
مضبوطة ومقيدة بموازين خاصة ،هي موازين املعاين.
وبام أن الناس خيتلفون يف إدراك تلك املعاين ،وعوامهم ال يدركوهنا أصال ،والعلامء أيضا
خيتلفون يف ذلك ،فالعقول خمتلفة ،واعتبارات النظر خمتلفة ،فلذلك ال بد من ضابط يوحد تلك
احلركات ،وذلك الضابط هو (النبي املعصوم) لعلمه الكامل بموازين املعاين.
ولذلك فإن اآلداب الظاهرة عند الغزايل ال تتحقق إال باالقتداء التام بالرسول  يف

( )1اإلحياء .55/3
( )2املرجع السابق .142/1
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مجيع احلركات ،يقول الغزايل( :أعلم أن العامل ال يكون وارثا للنبي  إال اذا اطلع عىل مجيع
معاين الرشيعة حتى ال يكون بينه وبني النبي  إال درجة واحدة هي درجة النبوة ،وهي
الدرجة الفارقة بني الوارث واملورث)

()1

وقد مجع الغزايل الكثري من اآلداب الظاهرة يف بعض رسائله وكتبه ،ولعل أمهها
وأصلحها للعامة بحكم صغر حجمها وسهولة أسلوهبا( :بداية اهلداية) ،و(األدب يف الدين)
أما إحياء علوم الدين فملئ بتفاصيل :آداب األكل والرشب ،والسفر والزواج والعزلة
واخللطة وطلب العلم والتجارة والتكسب ...حتى آداب من رسق متاعه ،أو ضاعت ضالتة،
وكل أدب منها مرفوق بالنصوص احلاثة واآلثار الباعثة ممتزجة بتوجيهات الغزايل وعظاته ،مما
جيعل حركات اإلنسان مجيعا مقيدة باملوازين الرشعية ،فبذلك التقييد يتحقق الكامل اإلنساين،
فـ (االسرتسال مهمال كام يتفق سجية البهائم)

()2

ولكن هذا التحديد الذي مل يكن دور الغزايل فيه إال استنباطه من الرشيعة وإخراجه
للناس مل يعجب زكي نجيب حممود الذي قال( :قل ما شئت عن اإلمام الغزايل يف قوة حجته
ويف قدرته القادرة عىل التحليل ،ويف سعة أفقه وغزارة علمه وحضور بدهيته ،ويف عقالنية
نظرته فلن جتاوز احلق ،ولكن ذلك كله ال ينفي عنه أنه استخدم تلك القوة والقدرة والرسوخ
يف أن رسم صورة تفصيلية للمسلم ،كيف ينبغي له أن يعيش ليساير ما يقتضيه الرشع ..فكان
كأنام وضع حلياة املسلم قالبا من حديد مل يعد بعدها قادرا عىل أن يتحرك بتلقائية اإلنسان املفكر
احلر)

()3

( )1املرجع السابق .142/1
( )2املرجع السابق .142/1
()3

د .زكي نجيب حممود ،املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ،ط،3بريوت،القاهرة :دار الرشوق ،

1401ه ـ 1981م ،ص.345
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مع أن االلتزام بتلك اآلداب والتقيد هبا هو الذي أخرج العباقرة الذي يشهد هلم زكي

نجيب حممود نفسه ،وأما االسرتسال مهمال ـ كام نعيش اآلن ـ فمن أخرج لنا؟!
اآلداب الباطنة:
ويقصد هبا الغزايل ما تستشعره النفس عند أدائها ألي عمل سواء كان عبادة أو غريها،
ألن القصد من تلك الظواهر املؤداة انسجام النفس معها والتحقق هبا ،وكام عربنا يف اآلداب
الظاهرة من احلركات إىل معانيها ،فالعبور من الباطن أو الروح أو املعنى إىل الظاهر أو اجلوارح
أو احلس ،ويف كل ذلك يتوحد اإلنسان بتوحد سلوكه وتوجهه واهتاممه ،ويف ذلك التوحد
يتحقق معنى اإلسالم.
والغزايل يفصل اآلداب الباطنة ،وما ينبغي أن تستشعره النفس املؤمنة يف كل ترصفاهتا،
ويأت يف ذلك أحيانا بالغرائب ،فمن آداب املتصدق مثال أن يعترب الفقري حمسنا إليه لقبوله
صدقته ،وعالمة ذلك (أن يقدر أن الفقري لو جنى عليه جناية ،أو ماأل عدوا له عليه مثال ،هل
كان يزيد استنكاره واستبعاده له عىل استنكاره قبل التصدق؟)

()1

وقد ألف الغزايل زيادة عىل ما يف اإلحياء من دقائق اآلداب الباطنة رسالة خصها هبا
سامها (منهاج العارفني) بني فيها ما ينبغي استشعاره عند كل سلوك عادي ،فعند اللبس مثال
(اذكر حمبة اهلل السرت عىل عباده ،فال تفضح أحدا من خلقه بعيب تعلمه منه ،واشتغل بعيب
نفسك ،فاسرته بدوام االضطرار إىل اهلل تعاىل يف تطهريه) ( ،)2وهكذا يف كل حركة من احلركات
العادية.

رابعا ـ الروابط االجتماعية
( )1الغزايل ،اإلحياء ،ج، 1ص. 217
( )2الغزايل ،منهاج العارفني[ ،ضمن القصور العوايل] ،ص.85
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تعرضنا يف األسس السابقة إىل كيفية بناء الفرد بناءا سليام ليكون لبنة صاحلة يف رصح
البناء االجتامعي ،ولكن بناء املجتمع مع ذلك يظل حمتاجا إىل روابط توثق صالت أفراده
وتقوهيا ،فاملسلمون (كالبنيان يشد بعضه بعضه بعضا)

()1

وتنطق هذه الروابط يف تصور الغزايل من أسس نفسية ،وتتفرع إىل ظواهر سلوكية،
وكالمها ركن يف تنمية الروابط وشدها وتوثيقها ،وسنرى ذلك يف هذا املبحث.

 1ـ األسس النفسية للروابط االجتامعية:
الظاهر عند الغزايل – كام عرفنا سابقا ـ عنوان الباطن ،فكل سلوك ظاهري ينبع من
حالة نفسية ،ويستمد قيمته منها .وهذا األمر ينطبق عىل الروابط االجتامعية ،فإهنا تقوم عىل
أسس نفسية ،عليها يتوقف صدق العالقات االجتامعية ومثاليات الظواهر السلوكية ،والغزايل
يقسم األسس النفسية الرابطة بني أفراد املجتمع إىل قسمني:

الروابط املادية:
وهي الروابط املتعلقة بأغراض دنيوية حمضة ،فيكون التوجه يف هذه العالقات مرتبطا
باألغراض املادية يدوم بدوامها وينفصم بانقطاعها ،والغزايل يشبه املحبة الناشئة عنه أمثال
هذه العالقات بحب الناس للذهب والفضة ،فهي عالقات جتارية حتكمها املصلحة ،وحتدد
سلوكياهتا املنافع ،ولكن حكمها مع ذلك يرتاوح بني الذم واإلباحة ،فام كان املقصد منه
مذموما كمحبة األستاذ الذي ينال به الطالب رتبة العلم ،وكان مقصده من العلم تويل
الواليات التي اليطلبها إال ألغراض دنيئة حمرمة ،كطلب اجلاه أو حيازة أموال اليتامى أو ظلم
الناس فإن ذلك املقصد حمرم مذموم ،وأما إن كان املقصد مباحا ،فإن تلك الرابطة تأخذ حكمه،

( )1البخاري ،اجلامع الصحيح[،كتاب األدب]،ج 1ص ،150رقم. 459:
223

فـ (إنام تكتسب الوسيلة والصفة من املقصد املتوصل إليه ،فإهنا تابعة له غري قائمة بنفسها)

()1

ومع ذم الغزايل الشديد للدنيا واعتبارها احلجاب األعظم احلائل بني العباد ورهبم إال
()2

أنه جييز اجتامع حمبتني يف قلب العبد :حمبة اهلل وحمبة الدنيا ،فإذا أحب مثل هذا الشخص آخر
ألنه توصل به إىل رضوان اهلل وإىل الكفاف يف أمور الدنيا( ،فهو من املحبني يف اهلل)

()3

ويستدل الغزايل لذلك بأن حب الدنيا مطبوع يف القلوب ال يمكن اإلنفكاك عنه،
والرشع مل يأمرنا بذلك كام قال تعاىل خمربا عن دعاء املؤمننيَ ﴿ :ر َّبنَا آتِنَا ِيف الدُّ ن َيا َح َسنَ ًة َو ِيف
اآل ِخ َر ِة َح َسنَ ًة ﴾ (البقرة ،)199:وينقل دعاء املسيح عليه السالم( :اللهم ال تشمت يب عدوي،
والتسؤ يب صديقي ،والجتعل مصيبتي لديني ،والجتعل الدنيا أكرب مهي) ،ويعقب عليه بقوله:
(فدفع شامتة األعداء من حظوظ الدنيا ،ومل يقل :والجتعل الدنيا أصال من مهي ،بل قال :وال
جتعلها أكرب مهي)

()4

ويستدل كذلك بطلب كل مؤمن السعادة يف اآلخرة ،ورغبته يف حتقيق مقاصده فيها،
وما الدنيا واآلخرة إال حالتان إحدامها أقرب من األخرى ،فكيف يتصور أن حيب اإلنسان
حظوظ نفسه غدا ،وال حيبها اليوم؟
أما ما ورد يف ذم الدنيا فإن املقصود به ـ كام يرى الغزايل ـ احلظوظ التي تنايف حظوظ
اآلخرة ومتنع منها ،أما احلظوظ غري املنافية كالزواج الصحيح وأكل احلالل وغري ذلك ،فليس
فيها أي منافاة أو تضاد من حظوظ اآلخرة ،فلذلك لو أحب الرجل زوجته حلظوظ الدنيوية

( )1الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.161
( )2املرجع السابق ،ص.201
( )3الغزايل اإلحياء ،ج ،2ص.202
( )4املرجع السابق ،ج ،2ص.202
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واآلخروية كان حبه يف اهلل .
()1

وال بأس من اإلشارة هنا إىل قضية جوهرية يف املنهج التصنيفي للغزايل أيسء يسبب
الغفلة عنها تفهم مواقفه ،وهي ما عرب عنه بقوله( :من أرسار حكمة الرشيعة أن كل ما يطلب
الطبع فيه الطرف األقص ،وكان فيه فساد جاء الرشع باملبالغة يف املنبع عىل وجه يومئ عند
اجلاهل أن املطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية اإلمكان .والعامل يدرك أن املقصود وسط)

()2

ولذلك فان الغزايل بعد ذكره للطوائف املغالبة يف حب الدنيا ونقيضها املغالبة يف بغضها
ذكر املوقف احلقيقي نحوها ،وهو (ماكان عليه رسول اهلل  وأصحابه ،وهو أن اليرتك الدنيا
بالكلية ،واليقمع الشهوات بالكلية ،أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد ،وأما الشهوات فيقمع
منها ما خرج عن طاعة الرشع والعقل ،وال يتبع كل شهوة ،وال يرتك كل شهوة)

()3

الروابط الروحية:
وهي العالقة التي سامها الشارع ب (احلب يف اهلل) وهو كام يعرفه الغزايل (كل حب ال
يتصور دون اإليامن باهلل واليوم اآلخر)  ،وهو ينقسم بحسب ذلك إىل حمبة عامة ،وهي املحبة
()4

املطلوب هبا نصيبا من املحبوب يوصل إىل اآلخرة ،وهي عند الغزايل درجة عموم املؤمنني،
وأما اخلاصة من املؤمنني ،فمحبتهم يف اهلل واهلل ،دون أي حظ أو غرض.
ويف كلتا الدرجتني تكون عالقة الفرد باملجتمع حمكومة بضابط هذا احلظ اإليامين ،وهو
ال يتصور إال ملن امتأل قلبه بحب اهلل وذكر اآلخرة ،وصارت جوارحه تابعة لقلبه يف مهته،
فتكون كل ترصفاته وسلوكياته وعالقاته ومواقفه ناجتة عن مهته ،فإذا أحب التلميذ أستاذه ـ
( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.202
( )2املرجع السابق ،ج ،3ص.96
( )3املرجع السابق ،ج ،3ص.230
( )4الغزايل ،األربعني يف أصول الدين  ،ص. 64
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مثال ـ ألنه يتوصل به إىل حتصيل العلم وحتسني العمل ،وكان مقصوده من العلم والعمل الفوز
يف اآلخرة فهو من املحبني يف اهلل ،وكذلك إذا أحب األستاذ تلميذه ألنه بسببه ينال رشف
التعليم وجزاءه املعد له يف اآلخرة ،وهكذا الذي يتصدق بأمواله هلل ،وجيمع الضيوف وهييء
هلم أصناف األطعمة تقربا إىل اهلل( ،فأحب طباخا حلسن صنعته يف الطبخ ،فهو من مجلة املحبني
يف اهلل)

()1

وهذا احلب هو أقوى الروبط ،وهو الذي وردت اآلثار الكثرية يف فضله والثناء عىل
أهله ،وتتفاوت درجات هذا احلب بتفاوت العالقة الوجدانية بني العبد وربه ،لذلك ال حييل
الغزايل وجود مثل هذا احلب ،ولو يف عوام املؤمنني ،فإنه (ما من حمب لآلخرة وحمب هلل إال إذا
أخرب عن حال رجلني ،أحدمها عامل عابد ،واآلخر جاهل فاسق إال وجد يف نفسه ميال إىل العامل
العابد ،ثم يضعف ذلك امليل ويقوى بحسب ضعف إيامنه وقوته ،وحيسب ضعف حبه هلل
وقوته)

()2

وذلك امليل النفيس هو املحبة نفسها ،فاحلب عند الغزايل هو (ميل الطبع إىل اليشء
امللذ)  ،وهو تابع لإلدراك مرتبط به ،وثمرة من ثامر املعرفة ،فلذلك كانت الروابط بني املؤمنني
()3

عند الغزايل مرتبطة باملعرفة والسلوك ،فبقدر تزكية اإلنسان لنفسه يقدر ما حيققه باملحبة
للمؤمنني ،فهي عالمة الصفاء النفيس والقرب من اهلل تعاىل.
ومثل هذه العالقات ال تنطوي عىل أي أمراض خترب املجتمعات أو تشيع فيها املظاهر
الفاسدة ،فليس فيها احلسد وال الكرب وال احلقد وال ما ينشأ عنها من سلوكيات مدمرة لنفس
اإلنسان وجمتمعه ،بل إن الفرد يف عالقة (املحبة يف اهلل) ـ كام يصوره الغزايل ـ يذوب يف وسط
( )1الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.202
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.165
( )3املرجع السابق ،ج ،4ص.296
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إخوانه ذوبانا ال يمحوه ،وإنام يرفعه ،واليذله ،وإنام يعزه.
وكام تساهم (املحبة يف اهلل) كأساس نفيس يف الربط بني املؤمنني وتوثيق الصالت
الصادقة بني أفراد املجتمع ومحايته من كل اآلثار السلبية الناجتة عن االجتامع ،فإن (البغض يف
اهلل) وهو ثمرة أخرى من ثامر املعرفة اإليامنية يؤدي نفس الغرض ،وإن اختلف مظهر كليهام،
فـ (البغض يف اهلل) رضورة ناجتة عن املحبة يف اهلل ،ألن (من أحب بسبب فبالرضورة يبغض
لضده ،وهذان متالزمان ال ينفصل أحدمها عن اآلخر)

()1

ويفرق الغزايل بني البغض الذي هو مظهر ملرض نفيس من حسد أو حقد أو غريها،
وبني (البغض يف اهلل) الناتج عن والء املرء التام هلل ،فيحب من أحب اهلل ،ويبغض من أبغضه،
ولو كان أقرب الناس إليه؟
وهلذا يمكن أن جيتمع يف القلب الواحد نحو شخص واحد حمبة وبغض ،فاملسلم
العايص حيب إلسالمه ويبغض ملعصيته ،فالبغض أو املحبة ال تتعلقان بالذات ،وإنام بالعمل،
فإن حسن ازدادت عالقة املحبة وثوقا ،وإن ساء ازداد البغض رسوخا.
وهذا ـ كام يرى الغزايل ـ ممكن يف العادات ،بل هكذا يتعامل الناس فيام بينهم فإن (من
وافقك عىل غرض وخالفك يف آخر [تكون معه] يف حالة متوسطة بني اإلنقباض واالسرتسال،
وبني اإلقبال واإلعراض ،وبني التودد إليه والتوحش عنه)

()2

وبتأمل آراء الغزايل يف (البغض يف اهلل) نجد أهنا تساهم مسامهة كبرية يف حتويل الصالت
بني املؤمنني إال صالت إيامنية تربوية ،ال جمرد عالقات وجدانية عاطفية ليس هلا آثار إصالحية،
فإن مجيع مظاهر البغض يف اهلل التي ذكرها الغزايل ترتبط بمدى إمكانية التأثري يف العايص الذي
أبغض بسبب معصيته.
( )1الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص. 166
( )2املرجع السابق ،ج ، 2ص.167
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فمن تلك املظاهر مثال قطع املعونة عن العايص وترك نرصته ،وهذا قد يبدو مظهرا
سلبيا ربام يساهم يف قطع الصالت بني املؤمنني والتفريق بينهم ،ولكن الغزايل يعقب عىل ذلك
بقوله(:وليس جيب تركها [أي املعونة] ،إذا ربام يكون لك نية يف أن تتلطف بإعانته وإظهار
الشفقة عليه ليعتقد مودتك ،ويقبل نصحك ،فهذا حسن ،وإن مل يظهر لك ،ولكن رأيت أن
تعينه عىل غرضه قضاء حلق إسالمه ،فذلك ليس بممنوع ،بل هو األحسن)

()1

 2ـ الظواهر السلوكية:
إن املظاهر السلوكية نتيجة حتمية لألسس النفسية ترتقى برقيها ،وتنزل بنزوهلا،
وسنكتفي باحلديث هنا عىل مخسة سلوكيات اجتامعية يدعو الغزايل بأساليب خمتلفة إىل
رعايتها ،وهي:

التناصح:
بام أن العالقة بني املؤمنني هي عالقة األخوة يف اهلل فإن التناصح هو املظهر األول هلذه
العالقة ،فاملؤمنون جيتمعون باهلل ،ويتفرقون عليه ،وينقل الغزايل يف هذا املعنى عن ذي النون
املرصي ( )2قوله( :التصحب مع اهلل إال باملوافقة ،وال مع الشيطان إال بالعداوة)

()3

وليس يف هذا السلوك أي وحشية أو نفرة قلب ،بل هو عني الشفقة والرمحة ،ألن (من
ينبهك إىل صفة مذمومة اتصفت هبا لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك عىل حبة أو عقرب
حتت ذيلك ،وقد مهت بإهالكك ،فإن كنت تكره ذلك فام أشد محقك)

()4

( )1املرجع السابق،ج ،2ص. 167
( )2هو أبو القبض ثومان بن إبراهيم  ،من كبار الصوفية املتقدمني ،مشهور بحكاياته يف احلب اإلهلي ،تويف
سنة 140هـ ،انظر:ابن اجلوزي ،صفة الصفوة ،ج ،2ص.460
( )3الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.182
( )4املرجع السابق ،ج ،2ص.183
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ولكن الغزايل يفرق بني املناصحة التي تتعلق باملصالح الدينية أو الدنيوية ،وبني
املناصحة التي هي عتاب عىل التقصري يف احلقوق األخوية ،فإن األفضل يف احلالة الثانية هو
االحتامل والعفو والصفح والتعامي إال إذا أدى استمرار ذلك إىل القطيعة ،فحينذاك يكون
(العتاب يف الرس خري من القطيعة ،والتعريض خري من الترصيح ،واملكاتبة خري من املشافهة،
واالحتامل خري من الكل)

()1

وذلك ألن الغزايل يرى أن دوام اتصال العالقة بني املؤمنني املصلحة الكربى التي ينبغي
املحافظة عليها ،ولو يتحمل بعض املفاسد الفرعية النامجة عن هذه العالقة إذا أدى إصالحها
إىل رضر عىل وجود العالقة أو دوامها.
وبناء عىل هذا األصل ،يدعو الغزايل إىل األخذ بآداب النصيحة ،فال يكون الباعث عليها
إال الشفقة والرمحة باملنصوح ،ثم انتهاج األساليب املناسبة لذلك ،بأن (تذكر آفات ذلك الفعل
وفوائد تركه ،وختوفه بام يكرهه يف الدنيا واآلخرة ليرتجر عنه ،وتنبهه إىل عيوبه ،وتقبح القبيح
يف عينه ،وحتسن احلسن)

()2

وذلفك كله يف الرس ،فالنصيحة يف العلن فضيحة ،وينقل الغزايل عن الشافعي يف ذلك
قوله( :من وعظ أخاه يف الرس فقد نصحه وزانه ،ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه)

()3

وال يلزم الناصح أسلوبا واحدا ال يتعداه ،بل يتلطف يف النصح باختالف أساليبه،
فينصح بالتعريض مرة ،وبالترصيح أخرى ،ولكنه إن علم أن النصح ال يؤثر فيه( ،وأنه مضطر
من طبعه إىل اإلرصار عليه ،فالسكوت عنه أوىل)
( )1املرجع السابق ،ج ،2ص. 183
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.182
( )3املرجع السابق ،ج ،2ص.182
( )4املرجع السابق ،ج ،2ص.183
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()4

وهنا يفرق الغزايل بني املداراة املرشوعة باعتبارها مصدرا لدوام العالقة بني املؤمنني،
وبني املداهنة املذمومة ،ويعرب عن هذا التفريق بقوله( :إن أرضيته لسالمة دينك ،وملا ترى من
إصالح أخيك باإلغضاء ،فأنت مدار ،وإن أغضيت حلظ نفسك ،واجتالب شهواتك وسالمة
جاهك ،فأنت مداهن)

()1

وكام تتعلق املناصحة بالقول تتعدى إىل الفعل ،فالتاجر النصوح هو الذي يعامل زبائنه
باملناصحة وعدم الغش ،يقول الغزايل ذاكرا بعض آداب التاجر( :أن يظهر مجيع عيوب املبيع
خفيها وجليها ،وال يكتم منها شيئا ،فذلك واجب ،وإن أخفاه كان ظاملا غاشا ،وكان تاركا
للنصح يف املعاملة ،والنصح واجب)

()2

وهو يطيل يف تفصيل كيفية النصح يف التجارة واملعامالت املالية ،ملا هلا من آثار يف
العالقات االجتامعية ،ويف تيسري حياة الناس ،وله فيها كتاب خاص يف اإلحياء سامه (آداب
الكسب واملعاش)
ومن تلك اآلداب :ترك الثناء عىل السلعة بام ليس فيها ،وأن ال جيلس يف طريق املسلمني،
فيضيق عليهم ،وأن ال يبخس يف كيله ،وال ينقص يف وزنه ،وإذا وقف عليه رشيف أكرمه ،أو
جار فضله ،أو ضعيف رمحه ،أو غري هؤالء أنصفه .
()3

واحلاكم النصوح هو الذي يرفق برعيته ،ويرتك التعنيف والتكرب عليهم ،ويتودد إليهم،
مع مزج الرهبة هلم رمحة هبم  ،وال يكتفي برفع يده عن الظلم ،بل يأمر نوابه وعامله بذلك،
()4

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.182
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.75
( )3املرجع السابق ،ج ،2ص 74ـ . 79
( )4الغزايل ،األدب يف الدين[ ،جمموعة املنقذ من الضالل] ،بريوت ،املكتبة الثقافية ،ص.133
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ويتشدد عليهم فيه ،فإنه يسأل عن ظلمهم ،كام يسأل عن ظلم نفسه .
()1

واملعلم النصوح هو الذي يبدأ بصالح نفسه ،باعتباره قدوة لتالميذه ،ويلزم الصمت
يف جلسته ،ويكون معظم تأديبه بالرهبة ،وال حيادثهم فيجرئون عليه ،وال يدعهم يتحدثون
وينبسطون بني يديه ،وال يامزح بني أيدهيم أحدا ،ويتنزه عام يعطونه .
()2

والقايض النصوح هو الذي يمنع احلاشية من الفساد والطغيان ،ويرفق باألرامل،
وحيتاط لأليتام ،ويتوقف يف اجلواب ،ويرفق باخلصوم ،وال يميل إىل أحد املتخاصمني .
()3

وهكذا خيتلف مظهر التناصح باختالف الوظيفة ،وكل فرد يف املجتمع قائم عىل
مصلحة من مصالح املسلمني ،وتلك املصلحة يف التي تفرض عليه السلوك اخلاص هبا،
والضابط الكيل لذلك – كام ينص عليه الغزايل – هو (أن ال حيب ألخيه إال ما حيبه لنفسه ،فكل
ما لو عومل به شق عليه ،وثقل عىل قلبه ،فينبغي أن ال يعامل غريه به)

()4

التآلف:
ويشمل كل اآلداب الرشعية املؤلفة بني قلوب املؤمنني ،واملوثقة لعرى املودة بينهم ،كام
ني قل ِ
قال تعاىلَ ﴿ :لو َأن َفق َت َما ِيف األَر ِ
ف َبينَهم ﴾
وهبِم َو َلكِ َّن اهللََّ َأ َّل َ
ض َمجِي ًعا َما َأ َّلف َت َب َ
(األنفال)63:
والغزايل جيمع الكثري من تلك اآلداب من النصوص الرشعية ويقيس عليها غريها،
وسنلخص هنا ما أمكن من تلك اآلداب:
( )1الغزايل ،التري املسبوك يف نصيحة امللوك[ ،عىل هامش :رشاج امللوك للطرطوشس] ،ط ،1مرص الطبعة
اخلريية 1306:ه ،ص.22
( )2الغزايل ،األدب يف الدين ،ص.111
( )3املرجع السابق ،ص.133
( )4الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.75
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فمنها ما يسميه ب(السكوت) ،وهو أن يسكت عن ذكر عيوبه يف غيبته وحرضته ،بل
يتجاهل عنه ،ويسكت عن الرد عليه فيام يتكلم به ،وال يامريه ،وال يناقشه ،وأن يسكت عن
التجسس والسؤال عن أحواله إذا ما علم أن ذلك ال يرضيه ،وإذا رآه يف طريق أو حاجة مل
يفاحته بذكر غرضه من مصدره ومورده ،وال يسأل عنه ،ألنه ربام يثقل عليه ذكره ،أو حيتاج إىل
أن يكذب فيه ،وليسكت عن أرساره التي بثها إليه ،وال يبثها لغريه البتة ،ولو إىل أخص
أصدقائه ،وال يكشف شيئا منها ،ولو بعد القطيعة ،وأن يسكت عن القدح يف أحبابه وأهله
وولده ،وأن يسكت عن حكاية قدح غريه فيه .
()1

ومنها التامس مايزيد أوارص املحبة األخوية ،وأوهلا إخبار األخ باملحبة لقوله ( :إذا
أحب أحدكم أخاه فليخربه)  ،ويعقب الغزايل عىل هذا احلديث بقوله( :إنام أمرنا باإلخبار
()2

ألن ذلك يوجب زيادة حب ،فإن عرف أنك حتبه أحبك بالطبع ال حمالة ،فإذا عرفت أنه أيضا
حيبك زاد حبك ال حمالة ،فال يزال احلب يتزايد من اجلانبني ويتضاعف)

()3

ومنها أن يدعوه بأحب أسامئه إليه يف غيبته وحضوره ،ويثني عليه بام يعرف من حماسن
أحواله ،بل يثني عىل أوالده وأهله وصنعته وفعله حتى عىل عقله وخلقه وهيئته وشعره ومجيع
ما يفرح به ،وذلك من غري كذب وإفراط ،وأن يبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح ،فإن
إخفاء ذلك حسد ،وأن يشكره عىل صنيعه يف حقه ،ويذب عنه يف غيبته مهام قصد بسوء ،أو
تعرض لعرضه بترصيح أو تلميح.
وجيعل الغزايل احلد اجلامع هلذه املظاهر وغريها هو (اإلخالص يف الصحبة) ،ويفرسه
باستواء الغيب والشهادة ،واللسان والقلب ،والرس والعالنية ،واجلامعة واخللوة ،ويعترب ضده
( )1املرجع السابق ،ج ،2ص 176ـ .180
( )2الرتمذي ،السن[،كتاب الزهد] ،ج ،4ص ،599رقم.2395:
( )3الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.181
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نفاقا ،وينصح من كان كذلك باالنقطاع والعزلة ألن (حق الصحبة ال يطيقه إال حمقق ،فال جرم
أجره جزيل ال يناله إىل موفق)

()1

ومن عالمات هذا اإلخالص الدعاء لألخ يف حياته وبعد موته بكل ماحيبه لنفسه
وألهله ،وكل ما يتعلق به ،وينقل الغزايل عن حممد بن يوسف األصبهاين هذه الصورة اجلميلة
()2

لألخ املؤمن( :أين مثل األخ الصالح؟ أهلك يقتسمون مرياثك ،ويتنعمون بام خلفت ،وهو
منفرد حلزنك ،مهتم بام قدمت وما رصت إليه ،يدعو لك يف ظلمة الليل ،وأنت حتت أطباق
الثرى)

()3

التسامح:
كام أن اجلانب اإليامين من األخوة حيفظ بالتناصح ،وجانب الرتابط وتوثيق العالقة
يوطد بالتآلف ،فإن دوام األخوة يقتض التسامح والعفو وسعة الصدر فيام يعرض لألخوة من
أزمات تريد فك أوارصها ،ويذكر الغزايل لذلك موقفني كالمها يساهم يف حتقيق معنى التسامح
بني املؤمنني ،مها:
 .1االحتامل وسعة الصدر والتامس األعذار القريبة أو البعيدة ،وينقل الغزايل يف هذا
املعنى قول بعضهم( :ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعني عذرا ،فال تقبله ،فأنت
()4

املعيب ال أخوك)

 .2قبول االعتذار من األخ مع عدم تعنيفه ،فإن مل يتحقق بذلك فقد ورد الوعيد
( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.182
( )2هو أبو عبد اهلل حممد بن يوسف البناء ،كان من املتديينني األتقياء ،كتب احلديث ،تويف سنة 286ه ،انظر
ابن اجلوزي ،صفة الصفوة ،ج ،2ص.294
( )3الغزايل ،اإلحياء ج ،2ص.186
( )4املرجع السابق ،ج ،2ص.185
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الشديد يف بيان إثم ذلك ،زيادة عىل داللته عىل قساوة القلب ،فإن القلوب املؤمنة
رقيقة سمحة ال حتمل األحقاد.
وال يتعلق التسامح عند الغزايل بجانب العالقة األخوية فقط ،بل يتعداه إىل اجلانب
الديني نفسه الذي قامت عىل أساسه األخوة ،فالغزايل يرى أن عقد األخوة بني املؤمنني ينزل
منزلة القرابة ،فإذا انعقدت تأكد احلق ،ووجب الوفاء بموجب العقد ،ومن الوفاء أن الهيمل
أخاه أيام حاجته وفقره ،وفقر الدين أخطر من فقر املال .
()1

زيادة عىل ذلك يؤكد الغزايل معنى إصالحيا للتسامح ،هو أن الفاجر إذا صحب تقيا،
وهو ينظر إىل خوفه ومداومته ،فإن ذلك يؤثر فيه ،ويستحيي من اإلرصار  ،فلذا ال ينبغي أن
()2

حيجر عىل خمالطة الفسقة يف رأي الغزايل ،والتفريق بني املؤمنني بسبب ذلك ،بل خيالط تقيهم
فاجرهم ،ويتلطف إلصالحه بام أطاق .
()3

والغزايل ينقل –هنا – اخلالف الواقع بني السلف يف ذلك ،فقد ذهب أبو ذر إىل أن
اإلنقطاع عنه أوىل ،وقال يف ذلك(:إذا انقلب أخوك عام كان عليه فأبغضه من حيث أحببته) ،
()4

وذهب أبو الدرداء إىل خالفه ،قال أبو الدرداء( :إذا تغري أخوك ،وحال عام كان عليه ،فال تدعه
ألجل ذلك ،فإن أخاك يعوج مرة ،ويستقيم أخرى)

()5

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.184
( )2املرجع السابق ،ج ،1ص.286
()3

يفرق الغزايل يف املخالطة بني تقي تغري حاله ،فينصح بالدوام عىل خمالطته والتلطف بنصحه ،وبني

الفاسق ابتداء املرص عىل ذلك املجاهر به فريى أن اإلنقطاع عنه أوىل (ألن مشاهدة الفسق والفساق هتون أمر
املعصية عىل القلب ،وتبطل نفرة القلب عنها) ،انظر :الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.172
( )4املرجع السابق ،ج ،2ص.183
( )5املرجع السابق ،ج ،2ص.183
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والغزايل ينترص للرأي الثاين ويقويه باآلثار الكثرية الدالة عىل ذلك ،أما البغض الذي
َصو َك َفقل إِ ِّين َب ِريء
أمرنا الرشع به فيتعلق بأعامل العايص البذاته ،ولذلك قال تعاىلَ ﴿ :فإِن ع َ
ِممَّا تَع َمل َ
ون﴾ (الشعراء ،)213:قال الغزايل( :ومل يقل :إين بريء منكم ،مراعاة حلق القرابة
وحلمة النسب)

()1

التكافل:
وهو من أهم املظاهر السلوكية الدالة عىل صدق التآخي بني املؤمنني ،وال يقصد الغزايل
بالتكافل – هنا – ما رشعه اهلل تعاىل من زكاة أو صدقات أو تطوعات ،فإن ذلك قد يسد بعض
احلاجات ،ولكنه يقرص عن الكثري منها وإنام يقصد قيام عالقات أخوية خاصة بني املؤمنني
جتعل كل واحد منهم يشعر باملسؤولية نحو أخيه يف كل شؤونه املالية وغريها ،بحيث يقض
حاجياته بشعور أدائه واجبا ال نافلة أو تطوع ،فعقد األخوة كام يراه الغزايل مثل عقد القرابة
وسائر العقود الرشعية يقتض حقوقا جيب الوفاء هبا.
ويضع الغزايل للتكافل املايل بني اإلخوة ثالث مراتب تتدرج بحسب الدرجة اإليامنية
للمسلم ،وأدنى تلك املراتب أن ينزل األخ أخاه منزلة خادمه ،فيقوم بحاجته من فضل ماله
دون انتظار سؤاله ،وأعىل منها أن ينزله منزلة نفسه ،فريىض بمشاركته إياه يف ماله ،يأخذ منه ما
يشاء ،ويدع ما يشاء ،وأعالها أن يؤثره عىل نفسه ،ويقدم حاجته عىل حاجته ،وهذه الرتبة كام
يرى الغزايل هي مرتبة الصديقني ومنتهى درجات املتحابني .
()2

وهذه املعاملة املثالية ال تتعلق باملال فقط ،بل تتعداه إىل قضاء حاجاته واالهتامم هبا،
سواء كانت جليلة أو دقيقة ،ويروي الغزايل يف ذلك عن بعض السلف أنه كان يتفقد عيال أخيه

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.184
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.173
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وأوالده بعد موته أربعني سنة ،يقوم بحاجاهتم ،ويرتدد كل يوم إليهم ،يموهلم من ماله ،فكانوا
ال يفقدون من أبيهم إال عينه ،وكان الواحد منهم يرتدد إىل باب دار أخيه ،ويسأهلم :هل لكم
زيت؟ هل لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟ .
()1

وينصح الغزايل أن التتخذ هذه اخلصلة الرشعية سلام للمطامع الشخصية ،فال ينبغي
أن يكلف األخ أخاه ما يشق عليه ،فال حيمله من أعبائه إال ما مل يطق منها ،وال يستمد منه جاها
وال ماال ،بل (ال يقصد بمحبته إىل اهلل تعاىل تربكا بدعائه ،واستئناسا بلقائه ،واستعانة به عىل
دينه ،وتقربا إىل اهلل تعاىل بالقيام بحقوقه وحتمل مؤونته)

()2

وهكذا ،بتوفر التكافل والعفة ترتقي األخوة بني املؤمنني إىل أعىل درجات الصدق
واإلخالص والوفاء.

التواصل:
يعترب الغزايل التواصل بني املسلمني وحسن الصحبة معهم ركنا من أركان الدين،
وأصال من أصوله التي اليستغنى عنها ،ألن الدين سفر إىل اهلل تعاىل ،ومن أركان السفر حسن
الصحبة مع املسافرين .
()3

وهذا املبدأ السلوكي العام خيتلف باختالف املصاحبني ألن الشارع فرق بني درجات
الناس يف املودة واملعاملة ،يقول الغزايل( :وكل خمالط ،ففي خمالطته أدب ،واألدب عىل قدر
حقه ،وحقه عىل قدر رابطته التي هبا وقعت املخالطة)

()4

وبناء عىل ما اعتربه الشارع من روابط يقسم الغزايل درجات التواصل ويرتبها كام ييل:
( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.175
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص . 188
( )3الغزايل ،األربعني يف أصول الدين ،ص.56
( )4الغزايل ،اإلحياء ج ،2ص.193
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القرابة:
وقد أوجب الرشع وصلها واحرتامها ،وعلق الكثري من األحكام هبا باعتبارها املجتمع
األصغر الذي يتوقف عىل مدى متاسكه متاسك املجتمع األكرب.
وأخص من حق القرابة (حق الوالدين) ،ومن اآلداب التي ذكرها الغزايل نحومها( :أن
يسمع كالمهام ،ويقوم لقيامهام ،ويمتثل أمرمها ،وييل دعوهتام وخيفض هلام جناح الذل من
الرمحة ،وال يربمها باإلحلاح ،وال يمن عليهام بالرب هلام ،وال بالقيام بأمرمها ،وال ينظر إليهام
شزرا ،وال يعص هلام أمرا)

()1

ومن آداب الوالد عىل أوالده أن يعينهم عىل بره ،وال يكلفهم من الرب فوق طاقتهم ،وال
يلح عليهم يف وقت ضجرهم ،وال يمن عليهم برتيته .
()2

والغزايل يعترب تربية االألوالد من أعظم الواجبات عىل اآلباء باعتبارها أساسا لكل
السلوكيات التي تظهر عىل ذلك االبن يف صغره أو كربه( ،فالصبي أمانة عند والديه ،وقلبه
الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل نقش وصورة ،وهو قابل لكل ما نقش ،ومائل إىل
كل ما يامل به إليه)  ،وهلذا وضع فصال مهام يف كتاب (رياضة النفس) لكيفية تربية األوالد،
()3

وهو فصل يف غاية األمهية واالبتكار كان للغزايل السبق فيه إىل االهتداء إىل الكثري من اجلوانب
النفسية للطفل ،وكيفية التعامل معه عىل أساسها .
()4

الزوجية:
وهي من العالقات التي اعتربها الشارع وسامها ﴿ ِمي َثا ًقا غَلِي ًظا﴾ (النساء،)21:
( )1الغزايل ،األدب يف الدين ،ص.132
( )2املرجع السابق ،ص.132
( )3الغزايل ،اإلحياء ،ج ،3ص.72
( )4د .حممود قاسم ،دراسات فلسفية ،ص.103
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وسمى الزوجة عىل أساسها ﴿ َالص ِ
ب بِاجلَن ِ
اح ِ
ب ﴾ (النساء ،)36:وقد ذكر الغزايل اآلداب
َّ
الكثرية الواصلة حلبل املودة بني الزوجني ،ومن آداب الرجل مع زوجته لطافة الكلمة ،وإظهار
املودة ،والبسط يف اخللوة والتغافل عن الزلة ،وإقالة العثرة ،وصيانة العرض ،وقلة املجادلة،
وبذل املؤونة ،وإكرام أهلها ،وشدة الغرية عليها .
()1

وملا لغرية الزوج من تأثريات سلبية عىل كيان األرسة ،فإن الغزايل ينصح باالعتدال فيها،
وهو أن ال يتغافل الزوج عن مبادئ األمور التي خيشى غوائلها ،دون مبالغة يف إساءة الظن
وجتسس البواطن ،يقول الغزايل( :أما الغرية التي حيبها اهلل ،فالغرية يف الريبة ،والغرية التي
يبغضها اهلل ،فالغرية يف غي ريبة)

()2

ومن آداب املرأة نحو زوجها دوام احلياء منه ،وقلة املجادلة له ،ولزوم الطاعة ألمره،
والسكوت عند كالمه ،واحلفظ له يف غيبته ،وترك اخليانة يف ماله ،وطيب الرائحة ،ونظافة
الثياب ،وإظهار القناعة ،واستعامل الشفقة ،ودوام الزينة ،وإكرام أهله وقرابته ،ورؤية حاله
بالفضل ،وقبول فعله بالشكر ،وإظهار احلب له عند القرب منه ،وإظهار الرسور عند رؤيته .
()3

وهذه اآلداب وغريها حتول بيت الزوجية الذي هو املجتمع األصغر إىل مستقر مودة
وسكينة ورمحة.
اجلوار:
وهو من العالقات التي أوجبت الرشيعة وصلها ،فلذلك يقتض حقوقا زائدة عىل
حقوق املسلمني العامة ،كام قال ( من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره) ( ،)4ومن
( )1الغزايل ،األدب يف الدين ،ص.128
( )2الغزايل ،اإلحياء ،ج ،2ص.46
( )3الغزايل ،األدب يف الدين ،ص.129
( )4مسلم ،اجلامع الصحيح[ ،كتاب اإليامن] ،ج ،1ص ،68رقم.67:
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اآلداب التي ذكرها الغزايل حلقوق اجلوار أن يبدأه بالسالم وال يطيل معه الكالم ،واليكثر عن
حاله السؤال ،ويعوده يف املرض ،ويعزيه يف املصيبة ،وغريها(.)1
عامة املسلمني:
ووصلهم يكون بمقتىض حق اإليامن ،وحقوقه كثرية منها :إفشاء السالم ،وإجابة
الدعوة ،وتشميت العاطس ،وشهود اجلنازة ،وبر القسم ،والنصيحة ،والدعاء له بظهر الغيب،
واإلخالص يف حمبته ( ،)2وأوهلا عدم إيذاء أي أحد من املسلمني ،فقد قال ( :املسلم من سلم
املسلمون من لسانه ويده) ( ،)3وهذا اإليذاء يعم كل الترصفات اجلارحة ،ولو كانت مباحة يف
حد ذاهتا.
وهبذا التواصل بني املؤمنني يرتسخ عقد األخوة الرابطة بينهم ،وجيعل من املجتمع
اإلسالمي بناء واحدا متكامال متينا.
هذه هي األسس التي يضعها الغزايل لبناء املجتمع الصالح ،وهي أسس متسلسلة
مرتابطة تبدأ بالفرد كلبنة أساسية يف املجتمع ،ثم تكون من األفراد األقوياء الصاحلني املجتمع
القوي الصالح.

( )1الغزايل اإلحياء ،ج ،2ص ،213وانظر:الغزايل ،األدب يف الدين ،ص.132
( )2البخاري ،اجلامع الصحيح[،كتاب اإليامن] ،ج ،1ص ،9رقم .9
( )3الغزايل اإلحياء ،ج ،2ص.195
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اخلامتة
لقد حاولنا يف هذا البحث أن نربز جانبا هاما من فكر الغزايل ،هو جانب اإلصالح
االجتامعي ،والذي رأينا أنه كان هدفا أساسيا ملحوظا يف مجيع أعامله وتآليفه ومواقفه ،وألجل
الغفلة عنه أيسء فهم الكثري من آرائه ،ولعل أهم ما يربز هذه الناحية من توجه الغزايل الفكري
ما ييل:
 1ـ أن الغزايل قام بضبط فقهي تأصييل ملنهج اإلصالح االجتامعي يقوم عىل مقاصد
الرشيعة الكلية ،وتغليبها عىل اآلراء الفقهية املجردة عن األدلة القطعية ،مع إعطاء قواعد عامة
لذلك حتى حيفظ أسلوب اإلصالح ووسائله وأهدافه ـ بوصفها عمال رشعيا ـ من حتكم
األهواء والعقول.
وبناء عىل ذلك قال بوجوب إجياد علامء جيمعون بني العلم والتزكية تكون مهمتهم
اخلروج للعامة ودعوهتم وإصالحهم ،ال املكوث يف املدارس واالنشغال بالفروع الفقهية
والكالمية أو املناظرات اجلدلية ،مع وجوب التكوين املتكامل هلؤالء العلامء تربويا وعلميا.
وإجياد مثل هؤالء العلامء يستدعي إصالح نظام التعليم باعتباره ركنا أساسيا يف
اإلصالح االجتامعي ؛ والذي غلبت عليه يف عرص الغزايل احلرفية واجلزئية والتقليد ،وذلك
بنظام متكامل يشمل اجلوانب الرشعية والواقعية ،ويعيد لفروض الكفاية الغائبة قيمتها.
وهذه الرشوط تبني العالقة التي ينبغي قيامها بني العلم واإلصالح ،فاإلصالح
الرشعي الكامل ثمرة للعلم الصحيح ،وهو كالشعائر التعبدية ال ينتقل املؤمن فيها من ركن
مرشعا.
إىل ركن إال بناء عىل حكم رشعي ،فاملصلح مقتد وتابع ،ال ّ
واعتبار العلم ركنا أساسيا يف منظومة الغزايل اإلصالحية يمكن إدراكه بسهولة ،فقد
مدرسا ،وبنى يف آخر حياته مدرسة ،وسمى كتابه الذي ضمنه آراءه
قىض معظم حياته ّ
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اإلصالحية (إحياء علوم الدين) ،وابتدأ أول جزء منه بكتاب العلم ،معتربا العلم الصحيح
اخلطوة األوىل للمجتمع الصالح.
 2ـ أنه دعا إىل تعميق التعامل مع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح،والتدبر الواعي،
والتأثر احلي ملا فيهام من احلقائق الكربى ،ال جمرد االنشغال بظاهر التفسري واالكتفاء بعلم
الرواية .فالكتاب والسنة ـ وإن مل خيلو من الرجوع إليهام جيل من أجيال املسلمني ـ إال أن طريقة
التعامل معهام هي املختلفة ،وهو ما يتفق فيه مع الكثري من املصلحني املحدثني.
 3ـ أن الغزايل يرى أن العقيدة اإلسالمية هي منطلق اإلصالح االجتامعي ،فبدون إيامن
ال يكون صالح وال إصالح ،وقد انتقد الطريقة اجلافة يف تبليغ العقيدة للناس ،والتي غلب
عليها يف عرصه الطابع الكالمي واملنطقي ،ودعا بدل ذلك إىل اإليامن املؤثر الذي ينطلق من
العقل والقلب ليغطي مجيع مناحي احلياة ،ورأى حلفظ العقيدة من الشبه واألهواء رضورة
تطور علم الكالم يف كل عرص بحسب ما جيدُّ فيه من الفتن.
 4ـ اختار الغزايل التصوف منهجا للرتبية اإلصالحية ،باعتبار الصوفية ورثة للسلف
الصالح يف علم السلوك ،وقد حاول إنقاذ التصوف من البدع واخلرافات والفلسفات التي
حاولت االلتصاق به.
ويف نفس الوقت بسط الغزايل املفاهيم املعقدة لكثري من قضايا التصوف ،والتي كانت
حمل إنكار من الفقهاء،وقد كان لذلك دور كبري يف جعله أكثر شعبية ،وهو ما يفرس لنا انتشار
التصوف يف املجتمع اإلسالمي بعده بقوة.
 5ـ أنه اعترب تزكية النفس وختليصها من باطن اإلثم أساسا من أسس اإلصالح ،ملا
ألمراض النفوس من أثر سلبي خطري يف تدهور املجتمعات وتفككها ،وقد كان للغزايل دور
كبري يف إعطاء العالج املناسب لتلك األمراض ،والذي ال تزال احلاجة ماسة إىل االطالع عليه،
واالستفادة منه.
241

 6ـ أنه يرى أن عىل احلكام القيام باإلصالح وإعانة املصلحني ،باعتبارهم ركنا أساسيا
يف اإلصالح الكامل الشامل ،أما العلامء فإن األوىل هلم يف رأي الغزايل هو االبتعاد عن أبواهبم،
واالستغناء قدر اإلمكان عن هباهتم حفظا لعزهتم وكرامتهم،وهذا ما يربر لنا قيام األوقاف يف
العصور املتأخرة بمصاريف العلامء مما ساهم يف استقاللية التعليم والدعوة عن السلطة.
 7ـ انتقد الغزايل الكثري من الظواهر التي تسببت يف تفكك وحدة املجتمع اإلسالمي
كالتعصب املذهبي أو الغلو يف التكفري ،وقد وضع البديل لذلك بالقول بصحة املذاهب الفقهية
مجيعا ما دامت تستمد من أصل واحد ،وتضييق دائرة الكفر وضبط حدودها ،وإشاعة مظاهر
الرتابط االجتامعي من تكافل وتواصل وتآلف وغريها ،فاألخوة هي املظهر الكامل للعالقة
بني املؤمنني مهام اختلفت مذاهبهم وأعراقهم.
وقد الحظنا أن الدراسات املهتمة بفكر الغزايل اختلفت نظراهتا له بسبب عدم مراعاهتا
لبعد اإلصالح االجتامعي يف تفكريه ومواقفه؛ وهذا باستثناء بعضها كدراسة الدكتور سليامن
دنيا عن (احلقيقة يف نظر الغزايل) ،فإن الصفة التي اجتمعت فيها شخصية الغزايل الفقيه
والصويف واملتكلم والفيلسوف هي اإلصالح ،فلذا اختلفت آراؤه ،أو بدت متعارضة تؤ ّلب
عليه اخلصوم،وحتريهم يف حقيقة مواقفه.
وهذا يفرس لنا ـ أيضا ـ األسلوب الذي اختاره للتعبري عن أفكاره من كثرة التكرار يف
كتبه ،وغوصه أحيانا إىل أعامق غامضة يصعب إدراكها ،ونزوله أحيانا يف تبسيطه إىل حد

السطحية والسذاجة ،واستعامله الكثري لألمثلة والشواهد ،أو األحاديث الضعيفة والقصص..
فهو حياول أن خياطب عامة الناس وخاصتهم،كل واحد بام يليق به من األساليب.
ونرى هذا التنوع يف أسلوب الطرح وموضوعه يكشف عن شخصية إصالحية عميقة،
العن شخصية قلقة حمتارة ـ كام يزعم بعض الباحثني ـ ألن املصلح االجتامعي يعالج أمراض
جمتمعه ،وهي خمتلفة معقدة متشعبة ،ولذا يظهر بمظهرها خمتلفا ومعقدا ومتشعبا.
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وهلذا نرى الغزايل الفيلسوف هو الذي ينقد الفلسفة ،وينجح يف احلد من غلوائها ،ولو
نقدها متكلام أو فقيها ما أثر فيها ذلك التأثري ،فهو يدرك أن لكل مرض دواؤه اخلاص به ،وقد
يصبح الدواء سام إذا مل يعط باجلرعات املناسبة.
وقد ظهر لنا الغزايل يف هذه الرسالة هبذا املظهر :إنسان مؤمن حزين ملا أصاب الدين يف
عرصه ،وما أصاب ممثليه من العلامء ،فهو لذلك يامرس دوره يف مجيع امليادين :يف العقيدة
بتنقيتها من األهواء والبدع واالنحرافات ،ويف التصوف بتبيني حماسنه ومساوئه ،ويف سلوكات

الناس بالبحث عن جذورها العميقة،ويف امللل والنحل بالرد عليها ،والكشف عن أباطيلها..
وهو أثناء ذلك قد ينقل عن صويف أو فقيه أو فيلسوف من املعاين ما يراه مناسبا ،فلذلك
اهتم بالنقل،ورمي بالفلسفة،وشنع عليه بالتكرار واملبالغة.
وقد حاولنا أن نبني إمكانية االستفادة من آراء الغزايل يف إصالح واقعنا االجتامعي الذي
يكاد يمر بنفس الظروف التي مر هبا عرص الغزايل من ضعف إيامين واهنيار خلقي وتشتت يف
الوحدة االجتامعية وغفلة عن القضايا األساسية.
ولعل أهم نتيجة لذلك نطرحها ـ هنا ـ هي الدعوة إىل االهتامم برتاث العلامء واالستفادة
من جتارهبم يف إثراء فقه الدعوة ،ونبذ التعصب الذي يبعث عىل تتبع عثرات العلامء وزالهتم
دون االهتامم بام قدموا من خدمات لإلسالم واملسلمني.
وكذلك دعوة املهتمني بالعمل اإلسالمي إىل تركيز اجلهود يف العمل االجتامعي بدل
الغرق يف املتاهات السياسية ،فإصالح املجتمع هو القاعدة التي ينطلق منها اإلصالح يف كافة
جماالته ،وما مر هبذه األمة من جتارب ،وما حاق هبا من هزائم يثبت ذلك.
ويف األخري ،نأمل أن تؤدي هذه الرسالة بعض ما سعت له من أهداف،وأن تكون
مسامهة طيبة يف البحوث املتعلقة باإلصالح االجتامعي الذي هيتم بدراسة آراء العلامء
واملصلحني وجتارهبم،و االستفادة منها ،بدل التفكري العقيم الذي يعزل مواريث األمة
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وخرباهتا؛ فاألمة التي ال تستفيد من رجاهلا أمة ال جذور هلا ،وال قيام ألمرها.
نسأل اهلل تعاىل يف هناية هذا البحث أن يتجاوز لنا عن كل تقصري ،وأن يغفر لنا كل
زلة ،وأن هيبنا من الفهم ويلقننا من احلكمة ما نعتصم به من كل تقول أو دعوى.
واحلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع
أوال ـ املصادر
وهي كتب أيب حامد الغزايل:
 .1إحياء علوم الدين ،دار املعرفة  -بريوت.
 .2األدب يف الدين[ ،جمموعة املنقذ من الضالل] ،بريوت ،املكتبة الثقافية.
 .3األربعني يف أصول الدين ،اجلزائر :رشكة الشهاب.
 .4االقتصاد يف اإلعتقاد ،حتقيق عادل الغوا ،ط ،1بريوت :دار األمانة1388 ،ه.
 .5بداية اهلداية (جمموعة منهاج العابدين) مرص :مكتبة اجلندي.
 .6الترب املسبوك يف نصيحة امللوك[ ،عىل هامش :رشاج امللوك للطرطوشس] ،ط ،1مرص
الطبعة اخلريية 1306:ه.
 .7هتافت الفالسفة ،حتقيق موريس بويج ،بريوت :دار املرشق.
 .8رسالة أهيا الولد (ضمن القصور العوايل) ،القاهرة :مكتبة اجلندي.
 .9روضة الطالبني وعمدة السالكني ،بريوت :دار النهضة احلديثة.
 .10القسطاس املستقيم ،حتقيق فيكتور شلحت ،ط ،2بريوت :دار املرشق ،ص.91 ،90
 .11املستصفى من علم األصول ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية.
 .12معارج القدس يف مدارج معرفة النفس ،باتنة :دار الشهاب.
 .13معيار العلم،ط 2بريوت  :دار األندلس .1978
 .14معيار العلم،ط،2بريوت:دار األندلس.
 .15ميزان العمل ،مرص :مطبعة كردستان 1328ه.
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اثنيا ـ املراجع
 .1ابن اجلوزي ،دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،حتقيق  :حسن السقاف ،ط ،2عامن :دار اإلمام
النووي 1412 ،ـ .1992
 .2ابن اجلوزي ،صفة الصفوة ،بريوت :دار اجليل.
 .3ابن العريب ،العواصم من القواصم ،اجلزائر :الرشكة الوطنية للنرش و التوزيع.
 .4ابن العامد احلنبيل ،شذرات الذهب يف اخبار من ذهب ،القاهرة :مكتبة القديس1350،هـ.
 .5ابن القيم ،مفتاح دار السعادة  ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .6ابن جزي ،تقريب الوصول إىل علم األصول ،ط ،1اجلزائر :دار الرتاث اإلسالمي
1410ه.
 .7ابن حجر ،فتح الباري ،ط ،2بريوت  :دار إحياء الرتاث العريب.1402 ،
 .8ابن رشد ،هتافت التهافت ،حتقيق سليامن دنيا،ط ،2القاهرة :دار املعارف .1971
 .9ابن رشد ،فصل املقال ،مرص :دار املعارف.
 .10ابن طفيل ،حي بن يقظان ،حتقيق مجيل صليبا وكامل عباد ،دمشق :مطبعة جامعة
دمشق.1962،
 .11ابن عجيبة ،ايقاظ اهلمم يف رشح احلكم ،بريوت :دار الفكر.
 .12ابن عطاء اهلل اإلسكندري ،لطائف املنن ،حتقيق :عبد احلليم حممود،ط ،2بريوت :دار
الكاتاب اللبناين .1985
 .13ابن ماجة ،السنن ،القاهرة :دار الكتاب املرصي ،بريوت :دار الكتاب اللبناين.
 .14ابن منظور ،لسان العرب،بريوت  :دار صادر.1995 ،
 .15ابن هشام ،السرية النبوية ،القاهرة :مطبعة بوالق.
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 .16أبو األعىل املودودي موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه ،اجلزائر :رشكة الشهاب.
 .17أبو حيان التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،بريوت :دار مكتبة احلياة.
 .18أبو نعيم ،حلية األولياء ،ط ،1القاهرة  :مطبعة السعادة.
 .19أمحد حسني ،الطاقة اإلنسانية،ط ،3بريوت :املكتبة العرصية .1970
 .20اآلمدي ،األحكام ،مطبعة املعارف1914 ،م.
 .21البارون كارادوفو ،الغزايل  ،ترمجة عادل زعيرت ،ط ، 2املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.1984 ،
 .22البخاري ،اجلامع الصحيح ،املطبعة السلطانية.
 .23بكري الشيخ أمني ،التعبري الفني يف القرآن ،بريوت :دار الرشق.
 .24الرتمذي ،السنن ،بريوت دار الكتب العلمية ،ط.1
 .25اجلرجاين ،التعريفات ،بريوت :مكتبة لبنان .1978
 .26اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق حممد بن عبد احلكيم القايض ،ط ،1القاهرة :دار الكتاب
املرصي ،بريوت:دار الكتاب اللبناين1411 ،ه ـ 1991م.
 .27جالل الدين السيوطي ،تدريب الراوي رشح تقريب النواوي،ط ،مرص 1307هـ.
 .28مجال الدين القاسمي ،قواعد التحديث من قبول مصطلح احلديث ،دمشق :مطبعة ابن
زيدون 1925م.
 .29احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،جيدر آ باد :دار املعارف العثامنية1334.ه.
 .30حسني مروة ،الرتعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية،بريوت دار فارايب .1978
 .31اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،حيدر آباد :دائرة املعارف العثامنية1357 ،ه.
 .32الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .33الزبيدي ،إحتاف السادة املتقني رشح أرسار علوم الدين ،دط ،دت.
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 .34الزبيدي ،خمترص صحيح البخاري ،حتقيق إبراهيم عكاشة ،اجلزائر :الرشكة اجلزائرية.
 .35زكي مبارك ،األخالق عن الغزايل ،صيدا ،بريوت :املكتبة العرصية.
 .36زكي نجيب حممود ،املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ،ط،3بريوت،القاهرة :دار
الرشوق 1401 ،ه ـ 1981م.
 .37سعيد حوى ،تربيتنا الروحية ،اجلزائر :مكتبة رحاب.
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 .40الشعراين ،الطبقات الكربى ،القاهرة :دار الفكر العريب .1952
 .41شمس الدين املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( ،ط)(ت).
 .42شهاب الدين السهرودي ،عوارف املعارف(،ملحق اإلحياء).
 .43صبحي الصالح ،علوم احلديث ومصطلحه ،ط ،12بريوت :دار العلم للماليني،
.1981
 .44صالح الدين عبد اللطيف الناهي ،احلوائد من آراء حجة اإلسالم الغزايل .ط ،1بريوت:
دار اجليل ،دار عامر 1407هـ1987 ،م.
 .45عباس حممود العقاد ،فلسفة الغزايل ضمن  :املجموعة الكاملة ملؤلفاته ،ط،1بريوت :دار
الكتاب اللبناين 1978م.
 .46عبد األمري األعم ،الفيلسوف الغزايل إعادة تقويم ملنحى تطوره الروحي ،ط ،2بريوت:
األندلس.1981،
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هذا الكتاب
ظهر لنا الغزايل يف هذه الرسالة بصورة إنسان مؤمن حزين ملا أصاب الدين يف عرصه،
وما أصاب ممثليه من العلامء ،فهو لذلك يامرس دوره يف مجيع امليادين :يف العقيدة بتنقيتها من
األهواء والبدع واالنحرافات ،ويف التصوف بتبيني حماسنه ومساوئه ،ويف سلوكات الناس

بالبحث عن جذورها العميقة،ويف امللل والنحل بالرد عليها ،والكشف عن أباطيلها..
وهو أثناء ذلك قد ينقل عن صويف أو فقيه أو فيلسوف من املعاين ما يراه مناسبا ،فلذلك
اهتم بالنقل،ورمي بالفلسفة،وشنع عليه بالتكرار واملبالغة.
وقد حاولنا أن نبني إمكانية االستفادة من آراء الغزايل يف إصالح واقعنا االجتامعي الذي
يكاد يمر بنفس الظروف التي مر هبا عرص الغزايل من ضعف إيامين واهنيار خلقي وتشتت يف
الوحدة االجتامعية وغفلة عن القضايا األساسية.
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