
كان معتزا بدينه وبنفسه وبفكره، 
شجاعا في احلق، صارما في دفاعه، 
نبيال في تعامله مع الناس، كّرس 
حياته ووقته كله خلدمة الدعوة، 
ي��دع��و إل���ى ال��ل��ه ت��ع��ال��ى باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، يتذرع بالصبر، 
ويّتسم باألخالق الفاضلة، وباآلداب 
اإلنسانية العالية، يحترم نفسه 
دون غرور، ويرّحب باحلوار الهادف 
والنقد املوضوعي، وكان من الدعاة 
ال��ذي��ن ل��ه��م أق����دام ث��اب��ت��ة، وخطى 
موّفقة، وبصيرة نافذة، وفكر وّضاء 
مستنير، خ��دم ال��دع��وة اإلسالمّية، 
ورّد عن اإلس��الم مطاعن وشبهات 
املستشرقني، ووقف في وجه اإلحلاد 

والتعّصب.
محمد ال��غ��زال��ي، مفّكر إسالمي 
ب����ارز، وداع���ي���ة متميز بالعطاء 
الفكري والعلمي، يعتبر من العلماء 
املجددين، ك��ان غزير اإلن��ت��اج حيث 
صدرت له العديد من الكتب املرجعية 
في الفكر اإلسالمي املعاصر وتوفي 

عام 1996.
ولد محمد الغزالي السقا اجلبيلي 
ي��وم 22 سبتمبر 1917 ف��ي قرية 
نكال العنب مبيت غمر في محافظة 

البحيرة من أقاليم مصر.
حفظ الغزالي القرآن الكرمي في سن 
مبكرة، وتعّهده أبوه بالتالوة املثبتة، 
ث��م اجت��ه ل��دراس��ة العلوم الدينّية 
باألزهر، ون��ال الشهادة العالية من 
كلّية أص���ول ال��دي��ن، واملاجستير 
ف��ي ال��دع��وة واإلرش����اد سنة 1360 
للهجرة. شغل الغزالي عّدة مناصب 
دينية منها: إدارة املساجد، واإلدارة 
العاّمة للدعوة اإلسالمية عام 1391 
ه��� امل��واف��ق ل��ع��ام 1971، ومنصب 
وكيل وزارة األوقاف لشؤون الدعوة 
ع��ام 1400 ه��� امل��واف��ق 1980، كما 

توّلى التدريس باألزهر.
اشتهر الشيخ الغزالي مبواجهته 
ل��الس��ت��ب��داد وأص���ول���ه ال��ف��ك��ري��ة 
واالجتهادات الفقهية التي حاولت 
ش��رع��ن��ة ال��ق��ه��ر واحل��ك��م اجل��ب��ري، 
ويعتبر كتابه »اإلس��الم واالستبداد 
ال��س��ي��اس��ي« ع��الم��ة ف��ارق��ة ف��ي هذا 

املسار.
وحكى الغزالي ع��ن ه��ذا الكتاب 
بقوله »أشهر كتبي عندما هاجمت 
فيه الطغيان وفساد احلكم وأسميته 
)اإلس����الم واالس��ت��ب��داد السياسي( 
وك��ان ذل��ك في أواخ��ر األربعينيات، 
وكان هذا اليوم من أهم أيام حياتي 
واعتبره نقطة انطالق لي... مبجرد 
أن نزل الكتاب إلى األسواق فوجئت 

باحلكومة كلها تهتز وتصدر قرارا 
مب��ص��ادرة ال��ك��ت��اب. وأح��س��س��ت أن 
القصر امللكي اه��ت��ز ب��ش��دة م��ن هذا 
الكتاب وقبض علّى وقدمت للمحاكمة 
بتهمة مهاجمة احلكومة، وخرجت 
من هذه القضية بدون أن يثبت علي 

شيء«.
ك��ان الغزالي ي��رى في االستبداد 
عدوا للتقدم واحلضارة، وكان يردد 
»ال حرية حيث يكون هناك استبداد 
سياسي، ال دي��ن حيث ي��ك��ون هناك 
استبداد سياسي، ال ح��ض��ارة حيث 
يكون هناك استبداد سياسي«. وكان 
يقول إن »احلكم االستبدادي تهدمي 
للدين وت��خ��ري��ب للدنيا، فهو بالء 
يصيب اإلميان والعمران جميعا. وهو 
دخ��ان مشؤوم الظل تختنق األرواح 
واألجسام في نطاقه حيث امتد. فال 
س��وق الفضائل واآلداب تنشط، وال 

سوق الزراعة والصناعة تروج«.
ت��وّج��ه إل��ى السعودية، واشتغل 
أس��ت��اذا للدعوة ف��ي كلّية الشريعة 
بجامعة أم القرى مبّكة املّكرمة عام 
1397 ه� املوافق ل�1977، وساهم 
في تأسيس جامعة اإلمام عبد القادر 
اإلسالمّية ب�قسنطينة في اجلزائر عام 
1980، وشغل عّدة مناصب جامعّية 

في مصر.
ح���ذر ال��غ��زال��ي م��ن ه���دم املسجد 

األقصى، وقال: إن زوال املسجد ليس 
قضية فلسطينّية بل قضّية قرآنّية، 
وإن اليهود يتحّركون بعقيدة دينّية، 
بينما نحن ال نتحرك بالعقيدة الدينّية 
املطلوبة، وإّن واج���ب املسلمني أن 

يجعلوا املعركة معركة عقيدة.
كما حتدث عن التنصير وق��ال: إّن 
ال��غ��زو التبشيري ليس ل��ه مصادر 
علمّية محترمة، وإّن التبشير يرفض 
املعارك املباشرة ألّنه يعرف خطورتها 

عليه، ومن واجب املسلمني أن يتنّبهوا 
إلى أالعيب املبّشرين وحيلهم، بتوثيق 
العالقة بني املسلم وعقيدته، حتى ال 

ينحرف وراء الدعوات الباطلة.
وك��ت��ب امل��ق��االت اإلس��الم��ّي��ة التي 

عاجلت قضايا الفكر والثقافة واملرأة 
واملشكالت االجتماعّية واالقتصادّية، 

على ضوء اإلسالم.
وداف���ع ع��ن امل����رأة، وف��ّن��د دع��اوى 
خصوم اإلسالم قائال: هل يالم اإلسالم 
إذا أقام نظامه على عدم تكليف املرأة 
ب���االرت���زاق، وج��ع��ل ال���زوج أو األب 
مسؤوال عن زوجته أو ابنته!.. هل 
يالم اإلسالم إذا عرف أن املرأة ستفقد 
عرضها عن طريق لقمة اخلبز، فوضع 
نظامه على أساس توفير اللقمة لها، 
واستبقاء عرضها مصونا؟ ثم قال: هل 
العري والرقص والتبّذل واستثارة 
الغرائز الهاجعة.. هل ه��ذه حقوق 
رفيعة كسبتها امل���رأة؟ فدعمت بها 
جانبها في املجتمع، أم أن هذه نزعات 
حيوانّية فرضها ال��رج��ال األش���رار 
لكي يبتذلوا امل��رأة ويجعلوها طوع 

شهواتهم؟
وك��ان ي��رى أّن��ه ال ب��ّد من التوّسط 
واالع����ت����دال ف���ي م��س��أل��ة ال��س��ف��ور 
واحل��ج��اب، فيكون حجابا شرعيا 
تتمّكن معه السّيدات من املساهمة في 

النهضة الدينّية واخلدمة.
ودعا إلى فتح باب االجتهاد وقال 
»إن إغالق باب االجتهاد هو اجتهاد، 
وهذا االجتهاد بإغالق باب االجتهاد 
انتهى إل��ى ض���رر، وال��ض��رر ه��و أن 
األمة توقفت فعال عند التفكير القدمي 

ال���ذي ك��ان س��ائ��دا ف��ي ال��ق��رن ال��راب��ع 
تقريبا، وال��زم��ن يتجدد، وكما قيل: 
حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من أن��زع��ة... فال بد من أن يترك باب 

االجتهاد مفتوحا«.
ووص���ف أح���وال املسلمني فقال: 
املسلمون اآلن مصابون بتدّين الشكل، 
ال ت��دّي��ن امل��وض��وع، وال��دي��ن عندما 
يتحّول إل��ى ط��ق��وس وم��راس��م يفقد 
قيمته.. ألن الدين قبل كل شيء قلب 

حي وضمير يقظ وسريرة نظيفة.
دعا الغزالي إلى وح��دة املسلمني، 
واعتبر اخلالف بني السّنة والشيعة 
شرا عانت األّمة كلها ويالته، ورفض 
أن يكون هناك إس��الم سني وإس��الم 
شيعي. وقال »إن الظنون واخلرافات 
جت��ت��اح اجل��م��اه��ي��ر م��ن أه���ل السنة 
والشيعة، والتخلّف البعيد يقعد بهم 
جميعاً عن حّق الله وحق احلياة، إّن 
اجلهل والفراغ يهّزان أصول االعتقاد، 
وتنشأ في ظلهما أجيال تافهة عابثة، 
فهل ن��دع احل��ري��ق يجتاح بيضتنا، 
وننشغل بالتالوم والتكاذب؟ وكان 
يثني على امللك نادر شاه الذي حاول 
أن يعقد مجمعا دينيا يضم فقهاء 

السّنة والشيعة.
أّلف الغزالي عشرات الكتب، بينها: 
خلق املسلم، كفاح دي��ن، نظرات في 

القرآن، تراثنا الفكري، هموم داعية.
كما صدر له أيضا: عقيدة املسلم، 
حصاد ال��غ��رور، م��ن وح��ي السيرة، 
معركة املصحف في العالم اإلسالمي، 
دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني، 
»السّنة النبوّية بني أهل الفقه وأهل 
احلديث« الذي أثار جدال في املجاّلت 

اإلسالمّية.
وم���ن ال��ك��ت��ب امل��ه��م��ة ال��ت��ي ألفها 
ال��غ��زال��ي: ق��ذائ��ف احل����ق، اإلس���الم 
واألوض�����اع االق��ت��ص��ادّي��ة، اإلس���الم 
وامل��ن��اه��ج االش��ت��راك��ّي��ة، ت��أّم��الت في 
ال��دي��ن واحل��ي��اة، اإلس���الم ف��ي وجه 
الزحف األحمر، واقع العالم اإلسالمي، 
موكب الدعوة، الغزو الثقافي ميتد في 
فراغنا، كيف نتعامل مع القرآن؟ وهي 
م��دارس��ة أج��راه��ا معه مدير مجلة« 

األمة« القطرية عمر عبيد حسنة.
وقد ُجمعت خطبه في كتاب »خطب 
الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين 

واحلياة«.
الوفاة

توفي محمد ال��غ��زال��ي بالرياض 
يوم 9 مارس 1996 أثناء اشتراكه في 
ندوة اإلسالم والغرب، ودفن باملدينة 

املنّورة وفق وصيته.

 اشتهر مبواجهته لالستبداد وأصوله الفكرية

د محمد الغزالي.. العالم املجدِّ
إعداد:

وليد سماحة

الشيخ محمد الغزالي 1989 يتسلم جائزة امللك فيصل لعام 

س ح����ي����ات����ه وج������ه������ده خل�����دم�����ة ال�������دع�������وة إل�������ى ال���ل���ه ك���������رَّ

ك��������������������������ان رح����������������م����������������ه ال����������������ل����������������ه ح����������������ائ����������������ط ص�������������������د ع�������ن 
اإلس�������������������������������������الم ض�������������������د ش�������������ب�������������ه�������������ات امل���������س���������ت���������ش���������رق���������ن

أش����ه����ر ك���ت���اب���ات���ه »اإلس�����������الم واالس�����ت�����ب�����داد ال���س���ي���اس���ي«

الشيخ بني كتبه

في برنامج تلفزيوني
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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من 
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة، هؤالء 
العلماء ذاع صيتهم قدمياً، وتبارى كل منهم في 
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة 

وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
 ونحن ب��دورن��ا في »ال��وس��ط« نحاول إلقاء الضوء على 
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة ، سواء على 
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي، محاولني مجدداً منحهم 
القدر اليسير من حقهم علينا ، وليتواصل اجليل احلالي مع 
ذكراهم العطرة. فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات 

رموزنا، لننهل من علمهم الوفير، ونتعلم كيف 
برع كل منهم في مجاله، آملني التوفيق في عرض 

مسيرتهم.

يلقى محاضرة


