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Khulasah
Universiti al-Azhar merupakan institusi yang
melahirkan sosok pembaharu dan pemikir yang
berperanan mengembangkan ilmu dan pemikiran dari
kepelbagaian budaya dan tradisi. Institusi ini
dikembangkan oleh sekumpulan ulama pemikir dan
ilmuwan yang mengharmonikan disiplin ilmu klasik
dan moden sesuai dengan zaman dan dalam masa
yang sama teguh mempertahankan prinsip ajaran
Islam. Ramai tokoh-tokoh yang lahir dalam
perkembangannya dan khususnya pada abad moden
ini, antaranya ialah Muhammad al-Ghazali dan
Muhammad Abu Zahrah. Mereka boleh disebut
sebagai perintis pembaharuan institusi ini.
Kemunculan kedua-dua ulama ini adalah ketika
berlakunya kecelaruan akidah, pencerobohan manhaj,
pencemaran politik sekular dan kekontangan intelek
dalam kalangan umat Islam. Mereka berperanan
menyelesaikan
permasalahan
tersebut
dan
menghadapi arus pemikiran yang menyesatkan.
Muhammad Abu Zahrah diiktiraf sebagai pembaharu
separuh pertama abad ini yang ditandai dengan
sumbangan pemikiran serta kedalaman inteleknya
dalam menangani isu-isu pemikiran moden.
Manakala Muhammad al-Ghazali dikenali sebagai
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„perpustakaan bergerak‟. Bagi beliau, pembangunan
keilmuan Islam dapat menghalang pencerobohan
pemikiran Yahudi dan sekular. Antara sumbangan
beliau ialah mengharmonikan pemikiran Islam
dengan pendekatan moden dan ilmiah. Dengan lebih
dua ratus karya yang diterbitkan adalah sukar untuk
menafikan ketokohan mereka sebagai pembaharu
pemikiran Islam semasa.
Kata kunci: Mujaddid al-Azhar; Muhammad alGhazali; Muhammad Abu Zahrah; pembaharu; ilmu
dan pemikiran.
Abstract
Al-Azhar University is an institution that produces
reformers and thinkers throughout the world. It also
plays a role in developing knowledge and thought
from diverse cultures and traditions. This institution
was developed by a group of thinkers and scholars
who harmonized the classical and modern disciplines
according to the times, and in the meantime, firmly
upholds the principles of Islam. Among the thinkers
that emerged from the development of this institution
in the modern century were Muhammad al-Ghazali
and Muhammad Abu Zahrah. They are the pioneers
of al-Azhar institutional reform in this modern era.
These two scholars emerge during the occurrence of
deviationist beliefs, methodologies intrusion, secular
political pollution, and intellectual drought among
Muslims. They play a role in solving these problems
and face misleading modern thinking by providing
complete solutions. Muhammad Abu Zahrah was
recognized as the reformer for the first half of this
century, marked by his intellectual contributions in
dealing with issues of modern thinking. While
Muhammad al-Ghazali is known as a „moving
library‟. His development of Islamic knowledges
prevented the intrusion of Jewish and secular
thought. Among his contributions is to harmonize
Islamic thinking with modern and scientific
approaches. With over two hundred published works
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it is difficult to deny their loyalty as the reformers of
contemporary Islamic thought.
Keywords: Reformers of al-Azhar; Muhammad al;Ghazali; Muhammad Abu Zahrah; renewal
knowledge and thought.

المقدمة
اتفقت كلمة الباحثُت ان جامع وجامعة األزىر تعترب مصنع للتجديد
الفكري ،عن طريق والدة مفكرين رلددين ،وان العقلية األزىرية دتيزت
بادلرونة ،والقابلية ،وجتسيد الفكر اإلسالمي ،واحلضور الفاعل ُب
عموم الزمان وادلكان .وقبل الشروع ُب مناذج التجديد عن اإلمامُت
نقدم بالتعريف بالتجديد:
تعريف التجديد في اللغة واالصطالح
جديدا وكذلك
جديدا ،وجدده؛ أي :ر
صَته ً
جتدد الشيء؛ يعٍت :صار ً
استجده .واجلديد ىو نقيض اخللق ،واجلدة -بالكسر -ىي
أجدره و ّ
أجد بيتًا
مصدر اجلديد وىي نقيض البلى ،ويقال" :بلي بيت فالن ٍب ّ
جديدا" :أبل وأجد وازتد
من شعر" ،ويقال دلن لبس ثوبًا
ً
1
الكاسي".
السنرة
وُب االصطالح :ىو إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب و ُّ
2
واألمر مبقتضامها.
1

Muhammad bin Mukarram Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari, Lisan
al-`Arab. (Beirut: Dar Sadir, 1414H), 111; Abu Nasr Isma`il alJawhari al-Farabi, al-Sihah, (Beirut: Dar al-`Ilm li al-Malayin,
1987), 454.
2
Ibn `Asakir, Tabi’in Kazib al-Muftar (t.pt: tp., t.t.), 11.
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وقد تواترت النصوص ان ديننا يتعرض للبالء ،واالندراس ،وأن
اهلل يبعث ُب ىذه األمة رلدين ،جيددون ما اندثر ،ويصلحون ما
أفسد الناس ،ففي سنن أيب داود ُب كتاب ادلالحم احلديث ادلشهور
"إن اهلل يبعث ذلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد ذلا
دينها" 3.وديكن إرتال عناصر ىذا التجديد على النحو التايل:
 .1إن جتديد الدين ىو السعي إلحيائو ،وبعثو ،وإعادتو إىل ما
كان عليو ُب عهد السلف األول.
 .2ومن ضرورات التجديد حفظ نصوص الدين األصلية صحيحة
نقية حسب الضوابط وادلعايَت اليت وضعت لذلك.
 .3ومن مستلزمات التجديد سلوك ادلناىج السليمة لفهم نصوص
الدين وتلقي معانيها من الشروح اليت قدمتها ذلا ادلدرسة
السنِّية.
الفكرية ُّ

 .4وغاية التجديد جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوجو
احلياة وادلسارعة لرأب الصدع ُب العمل هبا ،وإعادة ما ينقض
من عراىا.
 .5ومن توابع ذلك االجتهاد ،وىو وضع احللول اإلسالمية لكل
طارئ ،وتشريع األحكام لكل حادث ،وتوسيع دائرة أحكام
Abu Dawud Sulayman al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Hadith fi Bab
ma Yudhkara fi Qarn li Mi‟ah, no. 4291, ed. Muhammad MuhyÊ alDin `Abd al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-`Asriyyah), 109.
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نافعا متف ًقا مع اجتاىات الدين ومقاصده
الدين لتشمل ما كان ً

وكلياتو.

 .6ومن خصائص التجديد دتييز ما ىو من الدين وما يلتبس بو،
وتنقية الدين من االحنرافات والبدع ،سواء كانت ىذه
االحنرافات ناجتة من عوامل داخلية ُب اجملتمع ادلسلم أو كانت
بتأثَتات خارجية.
وىذا بشكل عام ما ديكن اعتباره فكرة السلف عن معٌت
التجديد ،وىو ُب رلملو سعي للتقريب بُت واقع اجملتمع ادلسلم ُب كل
عصر ،وبُت النموذج ادلثايل للدين الذي كان ُب العهد النبوي وعهد
4
الصحابة.
مدرسة األزىر معلم من معالم التجديد اإلسالمي
قبل احلديث عن رلددي األزىر ،جيب اإلشارة أوال أن جامع األزىر
يعترب منبع صاُب للتجديد ،وأن فكره مستمد من الكتاب والسنة،
وأنو ظل ينافح عن اإلسالم منذ تأسيسو ُب (353ه370-م ـ)
وحىت يومنا ىذا ،ونوره الزال يكشف الظلم ،ويبدد اجلهل ،وحييي
األمم .ومن أسس التجديد األزىري :

Mahmud Sa`id Khayr Bastami, Mafhum Tajdid al-Din (Jeddah:
Markaz al-Ta‟sil li al-Dirasat wa al-Buhuth), 28.
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 .1العمق ُب التأليف واثراء ادلكتبة اإلسالمية بكتب نوعية رائعة،
فقل ان جتد فنا من الفنون ،أو علما من العلوم اال ولعلماء
األزىر قصب السبق فيو.
 .2تناول القضايا العصرية بتجرد ،والوقوف أمام النوازل بدراسة
تأصيلية ،وعندما دتعن ُب ادلكتبة اإلسالمية ادلعاصرة ،جتد
مؤلفات علماء األزىر تنوعت ،ومشلت علوم االقتصاد
والسياسية ،وادلقاصد.
 .3التجديد ُب والدة فكر ونوابغ ومفكرين.
 .4العمق ُب مقاصد الشريعة ،ومالحظة اسراره.
العمق ُب سرب اغوار الشريعة ،وفهم الواقع ،واستمرار ادلكنة التعليمية،
ُب التجديد ،فاألزىر يعترب ينبوعا صافيا ال ينبض ،ومن الصعوبة
اإلحاطة بالبعد التجديدي لكل علماء األزىر لذا سنتناول أبرز
علماء التجديد ُب ىذه ادلدرسة العتيقة األصيلة وادلعاصرةُ ،ب العصر
احلديث ،وأبرز علماء األزىر على النحو التايل.
معالم التجديد عن اإلمام محمد الغزالي رحمو اهلل

5

زلمد الغزايل (السبت  5ذو احلجة  5335ىـ  22 /سبتمرب 5957م  -السبت 22
شوال  5456ىـ  9 /مارس 5996م) عامل ومفكر إسالمي مصري ،يعد أحد دعاة
الفكر اإلسالمي ُب العصر احلديثُ ،عرف عنو جتديده ُب الفكر اإلسالمي وكونو من
" ادلناىضُت للتشدد والغلو ُب الدين ،كما ُعرف بأسلوبو األديب الرصُت ُب الكتابة واشتهر
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ينتمي الشيخ زلمد الغزايل ايل مدرسة التجديد الفكري ادلتطور ,اليت
بدأت ُب القرن ادلاضي علي يد رتال الدين األفغاين ,وزلمد عبده,
واستمرت من خالل اجلهود الفكرية لرشيد رضا عرب رللة ادلنارٍ ,ب
اجلهود اإلصالحية دلصطفي ادلراغي ُب األزىر الشريف ,فأذترت
التكوين الفكري للشيخ زلمد الغزايل (1336-1317م) الذي مثل
6
اجليل اخلامس ُب ىذه ادلدرسة.
كتب ادلفكر األزىري زلمد عمارة مؤلفا رائع ُب فكر اإلمام
الغزايل ،وىو يعترب من أىم الكتب اليت بينت عقلية اإلمام  ،أمسى
7
الكتاب "الشيخ زلمد الغزايل ادلوقع الفكري ،وادلعارك الفكري".
كما ألف الشيخ القرضاوي كتابا أمساه "الشيخ الغزايل كما عرفتو،
رحلة نصف قرن" 8وأثرى اإلمام الغزايل ادلكتبة اإلسالمية مبجموعة
من ادلؤلفات اليانعة ادلثمرة ،اليت جعلت الباحثُت يتسابقون ُب
اقتناءىا ،ومطالعتها ،ومن خالل ما ترك اإلمام من ثروة علمية ديكننا
وضع معامل التجديد ُب اآلٌب:

بلقب أديب الدعوة .سببت انتقادات الغزايل لألنظمة احلاكمة ُب العامل اإلسالمي العديد
من ادلشاكل لو سواء أثناء إقامتو ُب مصر أو ُب السعودية
Data.bnf.fr, “Muhammad al-Gazali”, accessed 10 Oct 2015,
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12067665m
6
`Umar Sami, al-Ahram, published 21 Oct 2013.
7
Muhammad `Imarah, al-Shaykh al-Ghazali al-Waqi` al-Fikr wa alMa`arak al-Fikriyyah (Egypt: Dar al-Rashad li al-Nashr wa alTawzi`, 1997).
8
Yusuf al-QarÉdawi, al-Imam al-Ghazali ma ‘Araftah (Egypt: Dar alShuruq, 2008).

227

Ali Saged & Abdulmajid, “Reformers of al-Azhar in the Modern Era,” Afkar
Vol. 19 Special Issue (2017): 221-248

التجديد في مفهوم الحياة والدين
يضعنا اإلمام الغزايل أمام منظومة متكاملة من الكتب وادلنطلقات
ففي كتاب "سر تأخر العرب ادلسلمُت" 9يبهرنا اإلمام بنظرتو الثاقبة
دلفهوم احلياة ،والعلم ،والسياسة ،ففي مطلع الكتاب يقول:
"أحسست أن متاعب الدعوة اإلسالمية اليت الفتها تتكرر ُب ادلغرب
اإلسالمي وادلشرق اإلسالمي على سواء فأزمة الدعاة الواعُت شديدة،
وأىل الذكر اجلازلون بُت القراءة والفقو قلة نادرة واالستعمار الثقاُب
واالجتماعي والسياسي يعمل حثيثا "..فاإلمام كان يعاين من تركة
مثقلة باجلهل ،والبعد عن مفهوم اإلسالم احلق حىت من أقرب الناس
اليو الدعاة ،وتأخر ادلسلمُت من الناحية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ومن خالل مطالعة فصول الكتاب يتبُت اآلٌب:
 .1نظرت اإلمام الواسعة دلفهوم الدين بالبعد احلياٌب ،وصيحتو اليت
بلغت اآلفاق عن واقع األمة ادلتخلف ،اقتصاديا وسياسيا،
واجتماعيا.
 .2معاناة اإلمام من وجود أشباه الدعاة ،ممن فهم قشور العلم،
ومل يغوص ُب األعماق.
 .3دتيز طرح اإلمام باحلقائق العلمية ،واألرقام ادلثبتة حلجم ختلف
ادلسلمُت ،الذي أثر على حياهتم ،ودينهم.
Muhammad al-Ghazali, Sir Ta’akhkhar al-`Arab al-Muslimin (Egypt:
Tab`ah Dar al-Nahdah).
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 .4ومن أىم مؤلفات اإلمام ُب جتديد مفهوم احلياة كتاب
"اإلسالم والطاقات ادلعطلة"

10

كما ألف كتابو ادلشهور "جدد حياتك" 11وقد شرح اإلمام
حلالة النفسية اليت عليها االنسان ،وبُت أن القلق يأٌب من التفكَت
ادلفرط سواء ُب ادلستقبل أو ُب ادلاضي ،حيث قال رزتو اهللُ" ,ب
مبحث عش ُب حدود يومك :من أخطاء اإلنسان أن ينوء ُب
حاضره بأعباء مستقبلو ،الطويل ،وادلرء حُت يؤمل ينطلق تفكَته ُب
خط ال هناية لو ،وما أسرع الوساوس واألوىام اىل اعًتاض ىذا
التفكَت ادلرسلٍ ،ب اىل حتويلو مهوما جاذتة  ،وىواجس مقضبةٍ.. ،ب
تساءل دلاذا ختامرك الريبة ،وخياجلك القلق؟ عش ُب حدود ديك فذك
12
أجدر بك وأصلح"....
فاذ اختلف علينا الفهم وتشاهبت أمامنا الطرق فادلرجع الفذ
لتجديد ادلعٌت ،وتوضيح ادلنهج ،ىو قول اهلل تبارك وتعاىلٍ ،ب سنة
نبيو زلمد صلى اهلل عليو وسلم .أن االسالم كتبت ألحكامو اخللود
وأن اهلل تأذن أن يكون قرآنو ىذا آخر وحي ينزل من السماء ،وان
يكون زلمد ىذا مسك اخلاًب ُب سلسلة األنبياء.

10

Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa al-Taqat al-Mu’attalah (Egypt:
Dar al-Nahdah, 2005).
11
Ibid.
12
Muhammad al-Ghazali, Jaddid Hayatak (Egypt: Dar al-Da`wah li alNashr wa al-Tawzi`, 1989). 23.
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فلنعلم أن جتديد الدين ال يعٍت إرتكاب شئ من ىذه احملاوالت
ادلتكررة بل جتديد الدين يعٍت توضيح ما اهبم اجلهل من تعادليو،
ودتكُت ما زحزح التهاون من أمره .وحسن الربط بُت أحكامو وبُت ما
حتدث الدنيا من أقضية ،وتنزيل أحوال احلياة ادلتغايرة على مقتضيات
القواعد العامة وادلصاحل ادلرسلة .ومل يفهم أحد من العلماء األولُت أو
األخرين أن جتديد الدين يعٌت تسويغ البدع ،ومطاوعة الراغبات،
واتاحة العبث بالنصوص واألصول لكل متهجم .غَت من أن عصابة
من الناس سلكت ُب ىذه األيام على اثارة لغط غريب حول امكان
13
ما يسمونو "تطوير الدين" وجعل أحكامو مالئمة للعصر احلديث.
ومن ادلدىشات أن عادلا أزىريا كتب للسيد سالمة موسى كالما
ُب ىذا ادلوضوع جاء فيو :قلتم ختام التعقيب على كلميت يوم األحد
ادلاضي :ومن ىنا نفهم قول برنارد شو :ان الدين حيتاج اىل التنقيح
مرة كل مائة سنة على األقل حىت جياري التطور أى يتطور .وىذه
الكلمة اليت قاذلا برنارد شو ذكرتٍت حبديث شريف قالو رسول االسالم
زلمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو وسلم منذ مئات األعوام ونصو كما
روى االمام أزتد" :ان اهلل عز وجل يبعث ذلذه األمة علي رأس كل
مائة سنة رجال يقيم يقيم أمر دينها" و ُب بعض الروايات "جيدد أمر
دينها" .عجيب ذلك التوافق بُت احلديث احملمدى وكلمة برنارد شو
ُب تقدير ادلادة مبائة سنة ،حيث دتس احلاجة اىل التجديد والتنقيح
Muhammad al-Ghazali, Kayf Nafham al-Islam (Egypt: Dar alDa`wah, t.t) 157-158.
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رلاراة للتطور .وهبذه ادلناسبة أقول ان بعض الباحثُت ادلعاصرين ُب
"نشأة األديان" قسموىا قسمُت:14
أوذلا :قسم األديان احملدودة األفق اليت ال مصدر ذلا اال اخلوف
على احلياة والتنازع على البقاء .وثانيهما :قسم االديان الواسعة االفق
اليت تصدر عن أمسى عواطف احملبة واالنسانية ،أعٌت هبا اليهودية
والنصرانية واإلسالم.
ولو أن مشيخة األزىر اليوم جرأوا على اصدار مثل ىذا القرار ضد
أى مسلم ،فضال عن أى عامل ازىري ،دلا قوبلت إال باالستياء
واالستنكار من اجلميع وما ذلك ألن الزمان اليوم غَت الزمان باألمس
ولن ترجع عقارب الساعة اىل الوراء ،ألن التطور لو حكمة القهار
حىت على الصخور كما قرر علماء اجليولوجيا بل حىت على الطباع
كما قرر علماء االجتماء وما أروع آية التطور القرآنية اليت ال تعًتف
15
بالبقاء إال لألصلح (الرعد.)17 :
جتديد االسالم ىو إحياء علومو والكشف عن جوىره كما نزل
من عند اهلل وىو ىداية الفطر أن تلمح بريقو وتأخذ طريقو وتصون
حقوقو بدافع من احلب والرضا واالقتناع و ىو ايضا احكام الصلة
بينو وبُت قافلة احلياة ال ليالحق سَتىا فحسب بل ليشرف على ىذا

Ibid., 159.
Ibid., 160-161.
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السَت ويهيمن على اجتاىاتو وبذلك يكون الزمام ذلدايات الرزتن ال
16
ذلزات الشيطان.
التجديد في مفهوم الدعوة والداعية:
فهم الواقع والتأصيل الشرعي والفكري لواقع األمة من شروط الداعية
اليت استمر اإلمام الغزايل ُب التأصيل ذلا ،وقد ألف رلموعة من
الكتب من أمهها (مهوم داعية)17يبدأ الكاتب ىذا العمل مبقولة مؤثرة
تقول« :ال أدرى دلاذا خيالطٍت شعور بأنٍت أعيش َب القرن السابع أيام
سقوط بغداد ووفاة الدولة العباسية ،أو بعد ذلك بقرنُت أيام سقوط
غرناطة واختفاء اإلسالم من األندلس؟!»
هبذه الكلمات يعرض الكاتب ذلموم الداعية الكبَت خاصة ُب
رلال الثقافة اإلسالمية اليت حتتاج إىل تنقية شاملة ،وأن الدعاة ُب
حاجة إلعادة غربلة ادلوروث الثقاُب الذى حيتضن البدع واخلرافات وما
وفد بو االستعمار الثقاُب للحضارة ادلنتصرة  ..إهنا زلاولة لرصد
أخطائنا لتنقية أفكارنا حىت تنمو الدعوة على أسس اإلسالم احلنيف.
ناقش اإلمام الغزايل اذلم والثقل الذي يتحملو الداعية ،وادلعركة اليت
جيب ان خيوضها ُب زمن الفنت واالبتالءت.
درس اإلمام حالة الداعية ،وحالة ادلدعو ،ووضع ملخصا
كامال دلشاكل الداعية ،وطريقة عرضو للدعوة اىل اهلل ،وأردف ىذا
Ibid., 164.
Muhammad al-Ghazali, Hamum Da`iyah (Egypt: Dar al-Nahdah,
1996).
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الكتاب بكتاب رائع يتعلق بالدعوة االسالمية يبُت فيها اإلمام
خصائص ووسائل الدعوة اإلسالمية وحاذلا ُب القرن احلديث ،وأمسى
كتابو (الدعوة ُب العصر احلديث) 18وقد تناول اإلمام الدعوة منذ
العصر القدمي ،وكيف ان أي إشعاع فمنطلقة ادلرحلة األوىل من صدر
الرسالة ،وقد وضع اإلمام صورة الداعية حبسب الًتاث اإلسالميٍ ،ب
أردف ذلك بواقع حال األمة االسالمية  ،وما تعرضت ذلا من غزو
فكري ،وثقاُب ،وكيف ديكن للداعية مواجهة ىذا الغزو بعلم وحلم
حجو وبرىان .ومن روائع اإلمام الغزايل ُب ذلك اآلٌب:
 .1بيانو ان السنة حتتاج اىل فقو ،وأن تطبيق السنن حيتاج اىل
فقيهن حىت ال يسبب مشاكل وخالفا كما ىو حاص حيث
قال رزتو اهلل ُب مبحث -ال سنة من غَت فقو  :-االتزان
العقلي نصاب البد من توفره ُب أي وجود ديٍت ،إنو أساس
التكليف الدينيةٍ ،ب ىو يعد أساس التحدث اىل الناس ،باسم
االسالم".

19

 .2بيانو رزتو اهلل ان الدعوة فن وأسلوب حيث قال رزتو اهلل
"الدعوة علم وفن ورسالة وفهم ،ىذا جانب من عجزنا عن

18

Muhammad al-Ghazali, al-Da`wah fi al-‘Asr al-Hadith (Egypt: Dar
al-Shuruq, t.t).
19
Muhammad al-Ghazali, Hamum Da`iyah., 18.
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تبليغ دعوتنا ،أما علم الدعوة نفسو ،وتكوين الدعاة األكفاء
دلا يناط هبم ،فالكالم فيو مر ادلذاق".

20

التجديد في مفهوم السياسة واالقتصاد:
تناول اإلمام مفاىيم حياتيو تتعلق بواقع الناس ،ومهومهم ،وقد ألف
رلموعة من الكتب ادلتعلقة مبفاىيم السياسة واالقتصاد ،من ىذه
الكتب "اإلسالم واالستبداد السياسي21".وىذا الكتاب يعترب من
أخطر كتب اإلمام حيث دتيز باجلرأة والبيانُ ،ب عصر السجون
والطغيان ،وقد شرح اإلمام واقع احلكم ،ومصَت األقالم احلرة ،وقول
احلق ،وقد نادى اإلمام بعودة الشورى اإلسالمية ووضع معامل
السياسية اإلسالمية من خالل اآلٌب:
 .1مفهوم احلكم والسلطة وادلنصب.
 .2مفهوم الشورى والتخصص.
 .3مفهوم العالقة بُت احلكام واحملكومُت.
 .4ذكر مناذج من القرون ادلفضلة اليت اينعت ذترهتا ُب الفكر
السياسي ادلعتدل.
وقد شن اإلمام حربا ضروسا على النظام االشًتاكي وألف
كتابو ادلشهور (اإلسالم وادلناىج االشًتاكية)22وقد أزاح اللثام عن
20

Ibid., 124.
Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa al-Istibdad al-Siyasi (Egypt: Dar
al-Nahdah, 1997).
22
Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa al-Manahij al-Ishtirakiyyah
(Egypt: Dar al-Nahdah, 2005).
21

234

Ali Saged & Abdulmajid, “Reformers of al-Azhar in the Modern Era,” Afkar
Vol. 19 Special Issue (2017): 221-248

خبث االشًتاكية وعيوهبا ،ومل يتوقف عند ىذا بل كان من أكثر
العلماء انتقادا للفكر العلماين والغريب ،وألف ُب ىذا كتاب (ظالم
23
الغرب)
من
أحد أىم الكتب اليت كتبها الشيخ زلمد الغزايل للرد على ادلستشرقُت
ودعاة التغريب بأسلوب علمي رصُت زلكم ومعتمد على اإلقناع
العقلي ادلتماسك حتفة غزالية بالغة اإلصابة للشيخ الغزايل رضي اهلل
عنو يضيء هبا الظالم الوافد من الغرب.
وُب اجلانب االقتصادي كان من أكثر العلماء اسفا على واقع
األمة وقد ألف كتبا ُب ىذا ومن أشهرىا (اإلسالم واالوضاع
االقتصادية)24ومن اجلوانب التجديدية ُب طرح اإلمام الغزايل اآلٌب:
 .1بُت اإلمام أن حالة الفقر والعوز ال تتفق مع مثالية ادلسلم
اليت صورىا اهلل ُب كتابو.
 .2ربط اإلمام بُت مفهوم التعبد ،ومفهوم احلياة ،وبُت ان
عمارة احلياة جزء ال يتجزأ من مفهوم العبودية هلل.
 .3أبرز منهجية الشريعة ُب تقوية ادلال واألعمال ،ومنطلق
اعتماد ادلسلمُت على انفسهم.
الفساد السياسى مرض قدمي ُب تارخينا ىناك حكام حفروا خنادق
بينهم وبُت رتاىَت األمة ألن أىواءىم طافحة وشهواهتم جامعة ال
Muhammad al-Ghazali, Zulam min al-Gharb (Damascus: DÉr alQalam, 1999).
Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa al-Wada’u’ al-Iqtisadiyyah
(Egypt: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1963), 6.
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يؤدتنون على دين اهلل وال على دين الناس ومع ذلك فقد عاشوا آمدا
طويلة .وقد عاصرت حكاما تدعو عليهم الشعوب وال تراىم إال
حجارة على صدرىا توشك أن هتشمو .انتفع هبم االستعمار الشرقي
والغريب على سواء ُب منع اجلماىَت من األخذ باإلسالم واالحتكام
اىل شرائعو بل انتفع هبم ُب افساد البيئة ال تنبت فيها كرامة فردية وال
25
حرية اجتماعية أيا كان لوهنا.
معالم التجديد في الرد على النصارى:
وأجو اإلمام زتلة التنصَت اليت انتشرت ُب مصر واليت غزت اجلامعات
وادلعاىد ادلصرية ،وقد كانت كتابات اإلمام زلل اعجاب وإشادة ُب
الداخل واخلارج ،وقد كان اإلمام على اطالع بواقع الدعوة ،وشبو
النصارى ،وقد ألف ُب ىذا بعض الكتب ومن أشهرىا كتاب
(قذائف احلق) 26خياطب الكتاب جيل السبعينيات ،كتبو الشيخ
الغزايل دفاعا عن ادلشروع اإلسالمي و مبادئ اإلسالم اليت طالتها
معاول اذلدم ،فهو أشبو بصرخة أطلقها الشيخ دلا رأى من هتويد و
حتريف و افًتاء و تصحيف وكذب تزييف طال معامل ىذا الدين
احلنيف ،فحيث أن ادلناىج التعليمية ىي أول من يهدم ُب بناء ىذه
األمة ادلسلم ،و مقلدين الغرب ادلنتسبُت إىل اإلسالم ،ورمي
الشبهات ُب كل مكان ،مستغلُت الفجوة الثقافية الدينية اليت أحدثتها
Muhammad al-Ghazali, Hamum Da`iyah., 111.
Muhammad al-Ghazali, Qaza’if al-Haqq (Damascus: Dar al-Qalam,
1991).
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مناىجهم التعليمية ،فأصبحوا يشغبون على الناس و الطلبة البسطاء،
حىت ادلثقفُت طالتهم ىذه احلمالت.
قال عنو أحد الكتاب "اعتلى الشيخ زلمد الغزايل حصون
اإلسالم وقالعو ادلتينة ،ونصب ادلنجنيق ،واردتى على ثغرات احلصن،
يصوب قذائفو حنو األعداء؛ تل ّفت حولو فألفى الوحدة القاتلة،
ّ
والغياب ادلخزي ،شنق عصا ادلنجنيق للخلف ،وألقمها قذائفوٍ ،بّ
تشق غشاوة الظالم ،وترسم سنا قوس منَت ،هبر عيون اجلموع
أرسلها ّ
حىت أعمتهم" 27.وقد
الدمهاء ُب احلصن ،وطمس أبصارادلعتديّ ،
28
ألف اإلمام كتابا آخر بعنوان "صيحة حتذير من دعاة التنصَت".
معالم التجديد في مجابهة الفكر الغربي:
قال رزتو اهلل ُب مطلع كتابو ( كفاح الدين)" :أليس عجيبا ان يظل
الغرب -مع تفوقو العلمي الظاىر-صريع أحقاد قددية وأفكار بالية،
وأحكام يرسلها على الناس إرساالن ال يضبطها عقل ،وال يزهنا
29
ضمَت ،انو ما زال خياصمنا دون وعي"...
وقال رزتو ُب نفس الكتاب":ىل يصدق القارئ أن أحقاد
أوربا على االسالم مل هتدأ ُب قرن من القرون القددية ،واحلديثة ،وان
27

Good
Reads,
“Qaza’if
al-Haqq”,
http://www.goodreads.com/book/show/6184228
28
Muhammad al-Ghazali, Sihah Tahzir min Da`ah al-Tansir (Egypt:
Dar al-Nahdah).
29
Muhammad al-Ghazali, Kifah al-Din (Egypt: Dar al-Bayan), 5.
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عاطفتها ىذه ضد الدين النقي الطيب ،فقد تررتت عنها فيما
شرعت من قوانُت ،ال لتعاقب هبا ادلسلمُت كأفراد ،بل لتنكر
30
وجودىم ،االنساين ،كجماعات ودول"...
31

معالم التجديد عند اإلمام أبو زىرة:
يعترب اإلمام زلمد أبو زىرة من رلددي العصر احلديث ،وممن أسهموا
ُب اثراء الفكر اإلسالمي جبملة من احلقائق الفكرية ،ومن الذين انربوا
للجهاد الفكري والعلمي وقد وقف اإلمام أبو زىرة على قضايا
عصرية كثَتة ومن أىم ىذه القضايا التجديدية اآلٌب:
معالم التجديد في نقض نظرية الربا:
تزامن ظهور ىذا اإلمام مع دخول الربا مصر ،وانتشاره ُب جل البالد
اإلسالمية والعربية ،ومل يقف اإلمام مكتوف اليدين ،لكنو فند شبو

Ibid., 107-108.

30

زلمد أبز زىرة زلمد أزتد مصطفى أزتد ادلعروف بأىب زىرة ،ولد  6ذو القعدة  5355ىـ،
عامل ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة اإلسالمية والقانون ،ولد ُب

31

احمللة الكربى التابعة حملافظة الغربية مبصر ُب  6من ذي القعدة 5355ىـ= 29من مارس
5898م ،ونشأ ُب أسرة كردية عنيت بولدىا ،فدفعت بو إىل أحد الكتاتيب اليت كانت
منتشرة ُب أحناء مصر تعلم األطفال وحتفظهم القرآن الكرمي ،وقد حفظ الطفل النابو القرآن
الكرمي ،وأجاد تعلم مبادئ القراءة والكتابةٍ ،ب انتقل إىل اجلامع األزتدي مبدينة طنطا،
وكان إحدى منارات العلم ُب مصر دتتلئ ساحاتو حبلقات العلم اليت يتصدرىا فحول
.العلماء ،وكان يطلق عليو األزىر الثاين ؛ دلكانتو الرفيعة
Muhammad `Uthman Shabir, Fatawa al-Shaykh Muhammad Abu
Zahrah (Damascus: DÉr al-Qalam, 2006).

238

Ali Saged & Abdulmajid, “Reformers of al-Azhar in the Modern Era,” Afkar
Vol. 19 Special Issue (2017): 221-248

الربا ،وبُت نظرية اإلسالم ُب التعامالت ادلالية وقد ألف كتابو ادلشهور
"حترمي الربا تنظيم اقتصادي" 32ومن اجلميل ُب طرح اإلمام اآلٌب:
 .1التعمق ُب قصد الشارع من التجارة والتمويل واالستثمار ،وربط
كل ذلك برؤية اقتصادية عميقة تنطلق من مبدأ رفع الضرر،
وفتح باب االستثمار ،والتزاوج بُت القطاعُت اخلاص والعام،
وقواعد العرض والطلب.
 .2دراسة واقع الربا وانو جاء لتعميق ادلشاكل ،واالضرار بالسلم
االجتماعي العام ،إذا أصبح ادلال دولة بُت األغنياء ،شقي
أغنياء ذلك اجملتمع وفقراؤه ،والربا يركز ادلال ُب أيدي فئة قليلة
من أفراد اجملتمع الواحد ،وحيرم منو اجلموع الكثَتة ،وىذا خلل
ُب توزيع ادلال ،وىو الذي جيعل اليهود يصرون على التعامل
بالربا ،ونش ِره بُت العباد ،كما حيرصون على تعليم أبنائهم ىذه
ادلهنة ،كي يسيطروا على ادلال وحيوزوه إىل خزائنهم.
 .3التأصيل دلبدأ العمل والتعاون والتشارك ،واخراج ادلال اىل األرض
كي يتحول اىل مصانع ومعامل وشركات استثمارية.
التجديد في مفهوم العقوبة والتعزير:

Muhammad Abu Zahrah, Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi (Saudi
Arabia: Dar al-Nashr wa al-Tawzi`, 1995).
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شن أعداء االسالم زتلة على العقوبات واجلزاءات والتعزيرات ُب
االسالم  ،فكان اإلمام أبو زىرة من أوائل من تصدى ذلذه احلملة
حيث بُت زلاسن الشريعة ُب التشريع ُب كتابة ادلشهور "اجلردية
والعقوبة ُب الفقو اإلسالمي" 33وقد بُت فقو اجلنايات من خالل
اآلٌب:
 .1قصد الشارع من العقوبات ىو الزجر ،وادلنع ،وتنقية اجملتمع من
الرذيلة ،وجتسيد مبدأ الثواب والعقاب.
 .2بيان عمق التشريع ُب معاجلة اجلردية ،فالقرآن الكرمي يقول
34
ِ
ُويل األَلْب ِ
ص ِ
اب لَ َعلر ُك ْم تَـترـ ُقو َن}.
اص َحيَاةٌ يَاْ أ ِ ْ َ
"{ َولَ ُك ْم ُِب الْق َ
وىنا نالحظ أن النسق القرآين يأٌب مرة فيقول{ :يا أيها الذين
أمنوا كتب عليكم} .ويأٌب ىنا ليقول النسق القرآين{ :ولكم ُب
القصاص} .التشريع الدقيق احملكم يأٌب بواجبات وحبقوق؛ فال
واجب بغَت حق ،وال حق بغَت واجب ،وحىت نعرف مسو التشريع
مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إىل ما جيب عليو من تكاليف ،ويقرنو
مبا لو من حقوق ،ولسوف يكتشف ادلؤمن أنو ُب ضوء منهج اهلل قد
نال مطلق العدالة .إن ادلشرع ىو اهلل ،وىو رب الناس رتيعا ،ولذلك
35
فال يوجد واحد من ادلؤمنُت أوىل باهلل من ادلؤمنُت اآلخرين.
33

Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-‘Uqubat fi al-Fiqh alIslami (Cairo: Dar Fikr al-„ArabÊ).
34
Surah al-Baqarah 2:179.
35
‟Muhammad Mutawalli al-Sha`rawi, Tafsir Imam al-Sha`rawi, Nida
al-Iman, http://www.al-eman.com.
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إن التكليف اإلدياين دينع الظلم ،ويعيد احلق ،وحيمي ويصون
لإلنسان ادلال والعرض .ومن عادة اإلنسان أن جيادل ُب حقوقو
ويريدىا كاملة ،وحياول أن يقلل من واجباتو ،ولكن اإلنسان ادلؤمن
ىو الذي يعطي الواجب دتاما فينال حقوقو تامة ،ولذلك يقول احلق:
36
ِ
ُويل األَلْب ِ
ص ِ
اب لَ َعلر ُك ْم تَـترـ ُقو َن}.
اص َحيَاةٌ يَاْ أ ِ ْ َ
{ َولَ ُك ْم ُِب الْق َ
 .1بُت األمام حاكمية الشريعة على أفعال اخللق ،على رتيع
أفعال العباد ،ليس فقط العبادات ،بل ادلعامالت واجلنايات،
وان القصد من اجلنايات احلفاظ على اجملتمع من الرذيلة ،قال
على ( ما فرطنا ُب الكتاب من شيء) 37وقال تعاىل ( ودتت
كلمة ربك صدقا وعدال).

38

 .2التجديد ُب رلال مقارنة األديان ،والرد على النصارى ،وقد
ألف كتابو ادلشهور (مقارنة األديان الديانات القددية) 39وقد
تضمن الكتاب شرحا وافيا حلالة األديان ،وبيان اتفاق األديان
ُب روح العقيدة والتشريع ،وبيان حتريف النصارى للكتب
السماوية ،وقد أظهر اإلمام حاكمية الشريعة اإلسالمية على
بقية األديانٍ ،ب ألف كتابو اآلخر ُب بيان الديانة النصرانية

36

Surah al-Baqarah, 179.
Surah al-An`am, 39.
38
Surah Hud, 119.
39
Muhammad Abu Zahrah, Muqaranah al-Adyan al-Diyanat alQadimah (Cairo: Dar al-Fikr al-`ArabÊ).
37
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(زلاضرات ُب النصرانية)40.دتيز طرح اإلمام أبو زىرة مبعرفة
ودراية بواقع الديانة النصرانية ،وأظهر دراية عميقة بواقع التاريخ
النصراين.
 .3التجديد ُب العالقات الدولية ،وبيان قواعد اإلسالم ُب التعامل
بُت الدول ،وىذا طرح وقد أحسن حينما ألف كتابو الرائع
(العالقات الدولية ُب اإلسالم).

41

 .4وقد اشتمل اإلسالم على روح اإلسالم ُب بناء العالقات بُت
الدول ،وبُت النظام الدويل ُب العالقات بُت الدول.
التجديد في رده على النصارى:
ألقى رزتو اهلل رتلة من احملاضرات ٍب رتعها ُب كتاب ،أمساه
زلاضرات ُب النصرانية" 42حيث قال ُب مطلع الكتاب" :فهذه
زلاضراٌب ُب النصرانية أعيد طبعها ،بعد أن أحل الكثَتون ُب طلب
اإلعادة ،إذ تعذر على مريدي قراءهتا احلصول عليها ،حىت أهنا عندما
قررت دراستها على طلبة معهد الدراسات اإلسالمية مل جيد الدارسون
ما يراجعون فيو ،فلم يكن بد من أن يعيد ادلعهد طبعها ليعُت
الدارسُت ،ولينتشر تلك احلقائق ،من غَت هتجم على متدين ،وال
40

Ibid.
Muhammad Abu Zahrah, al-`Alaqat al-Dawliyyah fi al-Islam (Cairo:
Dar al-Fikr al-`ArabÊ, n.d).
42
Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Nasraniyyah (Cairo: Dar
al-Fikr al-`ArabÊ, 1966).
41
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مضايقة لغَت مسلم ،ألن البحث الذي يتبع فيو ادلنهاج العلمي
السليم ،ال يصح أن تضيق بو الصدور ،وال أن تنزوي عنو العقول.
وإذا كانت فيو ثغرات يرأهبا النقد ادلنطقي ادلستقيم ،ويعاجلها البحث
العلمي القومي من غَت عوج ُب القول ،وال التواء ُب القصد.
لقد كتبنا تلك احملاضرات بروح احملقق الذي جيمع احلقائق،
ويعرضها ،وقد دتاسك بعضها ببعض ،ليتكون من ذلك رلموعة
علمية هتدي وال تضل" 43.وقد بُت رزتو اهلل رتلة من احلقائق على
النحو التايل:
 .1حالة ادلسيحية ُب عهد ادلسيح ،وكيف تعرضت للتحريف،
وكيف تأثرت بالفسلفة اليونانية ،حيث قال رزتو اهلل  ":كانت
ادلشكلة الفلسفية اليت واجهت أوالً اإلغريق ىي" :ما مبدأ كل

شيء؟" "وباجتهاد الفلسفة ُب اإلجابة عن ىذا السؤال إجابة
زلدودة ومقنعة شيئاً فشيئاً كان لنا تلك ادلذاىب الفلسفية اليت

تتابعت ُب تاريخ الفلسفة اإلغريقية .ىذه فلسفة بدأت طبيعية

مع الفالسفة األيونيُتٍ ،ب أخذت فكرة التوحيد ُب الظهور على
أيدي سقراط ،وأفالطون ،وأرسطو ،حبيث رأى ىؤالء أن ادلبدأ
الذي صدر عنو العامل ىو اهلل الواحد الذي مل يتغَت ،على

Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat, 3.
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غموض ُب تعيُت ىذه الصفات وحنوىا مما يصح أن يتصف
هبا".

44

 .2مصادر التشريع ُب الديانة النصرانية حيث قال":الكتاب ادلقدس
لدى النصارى يشمل التوراة واألناجيل ،ورسائل الرسل ،وتسمى
التوراة (أسفارىا ادلوسوية وغَتىا) كتب العهد القدمي ،وتسمى
األناجيل ،ورسائل الرسل كتب العهد اجلديد ،فمن العهد القدمي
يعرفون أخبار العامل ُب عصوره األوىل ،وأجيالو القددية ،وشرائع
اليهود االجتماعية والدينية ،وتاريخ نشأهتم ،وحكوماهتم
وحوادثهم ،والنبوات السابقة منذ ىبوط اإلنسان على ىذه
األرض ،والبشارات بالنبيُت الالحقُت ،وبادلسيح ،وفيها جيدون
أدعية متوارثة تعُت على أداء العبادات ،والقيام بالطقوس الدينية
كمزامَت داود ،ولنًتك الكالم ُب التوراة وأسفارىا فلذلك موضعو
من الدراسة للديانة اليهودية ،بيد أنو جيب أن يالحظ أن بعض
األسفار ادلعتربة عند اليهود مرفوضة عند ادلسيحيُت ،لعدم
اعتقادىم بصحة الوحي فيها.

45

وىذا الكالم يضم ُب طياتو رتلة من األغالظ العلمية والتارخيية
يكتشفها أىل العلم للنظرة األوىل .ولوال أن الغزو الثقاُب جعل لو
Ibid., 37.
Ibid., 40.
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رواجا وسخر لو أتبع ماعنينا باثباتو والرد عليو .وما العمل اذا كانت
مزالق االنسانية الكربى ال جتىء إال من األغالط الصغَتة؟ أتظن
عبادة البشر وتقديس األوثان أمور غامضة البطالن أو قائمة الشبهة
حىت يتعلق هبا األلوف ويدافعون عنها بالدماء.
واالسالم كلمة اهلل األخَتة اىل عباده ارتعُت ،وال رلال ألبتة
ألي إنسان كى ينقح شيئا ما ُب رسالتو ال ُب كتابو وال ُب سنتو.
والتنقيح شئ يغاير التجديد الذى جاء ُب احلديث وال وجو للشبو
بُت كالم الكتاب االجنليزى "شو" وبُت ادلروي عن صاحب الرسالة
العظمى .فإن اجملوسية والربمهية والبوذية وما اليها أفكار او فلسفات
أرضية قد يزعمها أصحاهبا ديانات وحنن ال ننازعهم فيما اصطلحوا
عليو .ومن ىنا فكل تسوية بُت صليبية اليوم وفطرة االسالم فهي
جراءة باطلة ورلازفة جاىلة وإن وقعت "أزىري" مسكُت حياول أن
يكون "عصريا".
وقد كتب عادلان من علماء األزىر ىذه اآلراء فاستنكرت ُب
حينها ومل يقبلها من رتاىَت العلماء وادلسلمُت احدا ،وإن ىش ذلا
صرعى الغزو الثقاَب احلديث وروجها حبماس شديد عمالء أوروبا
46
الذين يكافحون سرا وعلنا حىت ال تقوم لإلسالم دولة.
نتائج البحث

Muhammad Abu Zahrah, Kayf Nafham al-Islam, 161-162.
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 .1أكرم اهلل ىذه األمة بالتجديد ُب الدين ،ألجل حفظ دينو الذي
تكفل حبفظو.
 .2تعترب مدرسة األزىر وجامع األزىر مصنع للتجديد واجملددين.
 .3من أبرز اجملددين ُب العصر احلديث اإلمام أبو زىرة ،واإلمام
زلمد الغزايل.
 .4دتيز جتديد اإلمامُت مبناقشة قضايا العصر ،والولوج ُب القضايا
ادلعاصرة.
 .5استطاع اإلمامان ان يعيا فهم الدين ،وأن يكون ذلما حضورا
علميا ُب جل اجملاالت الفكرية والعلمية.
 .6نالت كتب اإلمامُت شهرة واسعة وكانت ينبوع صاُب يهرف منو
العلماء ،والدعاة.
 .7واجو اإلمامان اذلجمة الشرسة من قبل العلمانيُت ،والنصارى،
بعلم وحلم ،واستطاعا ان يفندا كل الشبو اليت شيعت على
اإلسالم.
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