
 

 

 

 

 

 

 

 وجوب اإلمامة 

 فى فكر اإلمام الغزالى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 الفصل الثانى  

 تمهيد :

ترك الغزالى إنتاجًا نظريًا ضخمًا تناول فيه مختلف فروع المعرفة التى كانت رائجة 
 فى عهده، إذ لم يكن مجرد مرآة انعكست عليها ثقافة العصر.

ع اإلمام بل كان يمثل بؤرة التقت عندها مختلف التيارات الفكرية واالجتماعية واستطا
الغزالى أن ُيبرز كأحد أعالم الفكر اإلسالمى الذين دافعوا عن الدين اإلسالمى حتى لقب 

 بحجة اإلسالم.

هذا وقد تعددت الدراسات والمؤلفات فى حياة وفكر اإلمام الغزالى. إال أن كل الذين 
اهتموا به كمفكر إسالمى موسوعى قد قرءوا إنتاجه كأجزاء منفصلة كل حسب 

ه، سواء فى علم األصول أو الفقه أو الفلسفة أو المنطق أو التربية أو السياسة " اختصاص
والتى نحن بصدد البحث فيها " إلى غير ذلك من الميادين المعرفية والتربوية العديدة التى 

إضافة إلى كل هؤالء قد  (1)تعرض لها اإلمام الغزالى فى فكره ومؤلفاته ورسائله المختلفة
 الغزالى بتوجيه من كتب التراجم والطبقات ومصادر التاريخ القديمة.قرءوا اإلمام 

وفى هذا الفصل نود أن نبرز شخصية وفكر اإلمام الغزالى السياسى وكيف أنه اهتم 
اهتمامًا بالغًا بالجانب السياسى فى عهده وأن دوره السياسى فى عصره كان دورًا فعاًل 

يث كان الغزالى يعيش فى بالط الخالفة مؤثرًا خاصة أنه كان قريبًا من السلطة ح
 العباسية.

المعرفية والسياسية ونجد هذا  هوكان لذلك بعض التأثير على مؤلفات الغزالى وقناعات
 واضحًا جليًا فى كتابه نصيحة الملوك.

واآلن نتساءل ما هى األسس الشرعية التى من خاللها تتحدد وجوب اإلمامة عند 
 عنى فقد قسمنا هذا الفصل كاآلتى :الغزالى وحتى يتضح هذا الم
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 أواًل : اإلمامة عند الغزالى 

 ( وجوب اإلمامة شرعًا 1

 ( وجوب اإلمامة عقالً 2

 ( اإلمامة والحق اإللهى 3

 ثانيًا : اإلمامة بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة  

 ( المعتزلة 1

 ( أهل السنة والجماعة 2
 

 : أواًل : اإلمامة عند اإلمام الغزالى 

ما زال اإلنسان يفكر فى تحقق نظام سياسى لمجتمعه يكفل السعادة لجميع المواطنين 
وما زال الفالسفة يخرجون للناس ثمرة تفكيرهم وخالصة آرائهم من شتى النظريات 

 السياسية التى يرون فيها صالح الفرد والمجموع.

جتمع صالح، وال غرو إذ أن السعادة التى ينشدها اإلنسان ال تتحقق إال فى م
فاإلنسان مدنى بالطبع ورفاهيته رهينة برفاهية المجتمع وسعادته، ولقد أسهم المسلمون منذ 
القرون األولى لإلسالم فيما أسهم فيه الفالسفة السياسيون، ليس ذلك ألن المسلمين قد 
شاركوا بالنصيب الوافر من الثقافة اإلنسانية وحملوا رسالة الحضارة فى العصور الوسطى 

 فحسب.

بل ألن المجتمع اإلسالمى قد تطور تطورًا سريعًا اقتضى أن يسهم مفكروه فى وضع 
 أسس ثابتة لهذه األنظمة الجديدة.
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أسس هذا المجتمع الجديد، وأهم هذه األسس وأوالها باإلشارة  ولقد وضع الرسول 
سالم بالنسبة لألنظمة السياسية قيامها على أصول الدين فاألنظمة السياسية فى اإل

تتصف بأنها إسالمية أو باألحرى دينية، ليس ذلك ألن اإلسالم حين نشأ كان قوميًا بقدر 
ما هو دين فحسب، وإنما ألن المسلمين كانوا يسترشدون بدينهم فى أمور دنياهم.ويذكر 
ابن خلدون األنظمة السياسية كما عرفها المسلمون فى عهده ويفاضل بينها فيقول " أما 

 ى فهو حمل الكافة مقتضى الغرض والشهوة عن طريق التغلب والقهر.الملك الطبيع

وأما السياسة العقلية فبالرغم من أنها قوانين يفرضها العقالء وأكابر الدولة وبصراؤها 
إال أنها نظر بغير نور هللا، ومن لم يجعل هللا له نورًا فما له من نور أما السياسة الدينية 

مفروضة من هللا بشارع يقررها ويشرعها وبذلك تكون  فهى أصلح هذه األنظمة ألنها
الشارع الذى هو أعلم بمصالح  (1)السياسة على منهاج الدين فيكون الكل محاطًا بنظر

 الكافة فيما هو مغيب عنهم، فالسياسة الدينية نافعة فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة. 

 فضى إلى سعادة آخرتهم "إذ ليست سعادة الخلق فى دنياهم فقط وإنما هو دينهم الم

بهذا عبر ابن خلدون عن وجهة نظر المسلمين جميعًا على اختالف فرقهم فى 
 السياسة الدينية أو الشرعية حسب تسمية كثير من مفكرى اإلسالم.

 

وعند هذا األصل الهام التقت وجهات النظر لجميع الفرق اإلسالمية بال استثناء 
كرها ابن خلدون لتسويغ أهمية االعتقاد فى السياسة يحدوهم فى ذلك تلك األسباب التى ذ

 الدينية وأفضليتها على سائر األنظمة، فضاًل عن أنه أساس حددة الرسول نفسه،

بل ال يكاد كتاب الفرق يذكرون أنظمة أخرى تخالف السياسة الدينية مع أنهم عرفوا 
 نظريات أفالطون وأرسطو فى السياسة،
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ند أصل واحد جعلوه هاديًا لهم ودستورًا لنظمهم وهكذا التقت فرق المسلمون ع
السياسية، أال وهو القرآن الكريم بصرف النظر عن التأويالت المختلفة آلياته التى يصل 
بعضها إلى درجة الشطط والتعسف ثم أحاديث الرسول بصرف النظر عما انتحلته كثير 

 من الفرق من أحاديث ال سيما فى مجال السياسة، 

اسى فى اإلسالم التقى على اختالف مذاهبه عند االلتزام بالسياسة فالفكر السي
 المستندة إلى أصول الدين.

ولعل هذا هو نفس موقف اإلمام الغزالى، حيث جعل السياسة فى خدمة الدين 
وحراسته والدفاع عنه ليس ذلك فقط، بل كان للتصوف أثرًا بالغًا على فكره السياسى وهذا 

 لسطور القادمة.ما سنحاول توضيحه فى ا

 ( وجوب اإلمامة شرعًا  1

يرى اإلمام الغزالى أن اإلمامة واجبة شرعًا وذلك حيث أن الواجب " هو الفعل الذى 
فيه فائدة وفى تركه أدنى مضرة وعند ذلك ال ينكر وجوب نصب اإلمام لما فيه من الفوائد 

وأنه ال يحصل نظام  (1)ودفع المضار فى الدنيا. هذا فضاًل عن إجماع األمة على وجوبها
 الدين إال بإمام مطاع.

هذا ونجد اإلمام الغزالى فى كتابه " التبر المسبوك فى نصيحة الملوك " يعرض بدقة 
المبادئ واألسس التى تقوم عليها اإلمامة من وجهة نظره حيث يقول فى الباب األول من 

 لى :هذا الكتاب، فى ذكر العدل والسياسة وذكر الملوك وسيرهم ما ي

" اعلم وتيقن أن هللا سبحانه وتعالى اختار من بنى آدم طائفتين وهم األنبياء عليهم 
السالم ليبينوا للعباد على عبادته الدليل، ويوضحوا لهم إلى معرفته السبيل واختار الملوك 

 لحفظ العباد من اعتداء بعضهم على بعض، وملكهم أزمة اإلبرام والنقض،
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معايشهم بحكمته، وأحلهم أشرف محل بقدرته كما يسمع  فربط بهم مصالح خلقه فى
فى األخبار أن السلطان ظل هللا على أرضه، فينبغى أن يعلم أن من أعطاه هللا درجة 
الملوك وجعله ظله فى األرض فإنه يجب على الخلق محبته، ويلزمهم متابعته وطاعته، 

الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا  َيا َأيَُّها وال يجوز لهم معصيته ومنازعته، قال تعالى 
ِر ِمنأُكمأ  َمأ ُسوَل َوُأوِلي األأ  (1)الرَّ

فينبغى لكل من آتاه هللا الدين أن يحب الملوك والسالطين، وأن يطعهم فيما يأمرون 
ويعلم أن هللا تعالى يعطى السلطنة والمملكة وأنه يؤتى ملكه من يشاء كما قـال تعالى فى 

ِتي الأُملأَك َمنأ َتَشاُء َوَتنأِزُع الأُملأَك ِممَّنأ َتَشاُء َوُتِعزُّ َمنأ َتَشاُء َوُتِذلُّ َمنأ َتَشاُء م تنزيله محك ُتؤأ
ٍء َقِدير    . (2) ِبَيِدَك الأَخيأُر ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشيأ

أثرًا بفترة لإلمام الغزالى نجد أن الغزالى مت (3) وفى هذا النص من كتاب التبر المسبوك
 اقترابه من السلطة.

ولكن نرى فى هذا النص أيضًا تعبيرًا عن وعى سياسى عميق بمجريات األمور فى 
عهد الغزالى وما صاحبها من إثارة للفتن، ووعى سياسى بمدى أهمية وجود السلطة لحفظ 

 ن.العباد وتوفير األمن واألمان لهم وكذلك عمارة األرض. واألهم ن ذلك كله حفظ الدي

ويؤكد الغزالى وجوب طاعة اإلمام فى غير معصية، فإذا كان هللا جل شأنه قد أوجب 
 وأن نحكم به. علينا أن نتحاكم ونرجع إلى ما أنزل على رسوله 

فقد أوجب على المسلمين أن ينصبوا عليهم إمامًا يقيم فيهم أمر هللا ويرعاه ويتعبد 
أنزل هللا، كما يتعبدون بالصوم والصالة وسائر أفراد المجتمع بإقامة هذا الحكم طبقًا لما 

 العبادات.
                                                

  59سورة النساء اآلية :  - 1
  26سورة آل عمران، اآلية :  - 2
 –مكتبــة الكليــات األزهريــة  –التبــر المســبوك فــى نصــيحة الملــوك، راجعــه ســامى خضــر  –اإلمــام الغزالــى  - 3
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ومعلوم أن األصل فى الحكومات أنها ضرورة اجتماعية ال مفر منها لحفظ الدين 
 وعمارة الدنيا.

 وعلى هذا نرى أن الغزالى قد جعل اإلمامة واجبة شرعًا 

 ( وجوب اإلمامة عقاًل  2

 نطقية وجعل ذلك فى مقدمتين هما.نظم اإلمام الغزالى وجوب اإلمامة بطريقة م

 األولى : أن نظام الدين مقصورًا لصاحب الشرع قطعًا.

 والثانية : أن نظام الدين ال يحصل وال يتم إال بإمام مطاع.

 فينتج عن ذلك صحة الدعوى بوجوب تنصيب اإلمام.

والحقيقة أن الغزالى فى عرضه وتقريره المنطقى هذا يثبت وجوب اإلمامة وتنصيب 
إلمام عقاًل بعد أن أثبته شرعًا. ثم يرد على من يشكك فى صحة المقدمة األخيرة وهى أن ا

 .(1) نظام الدين ال يحصل إال بنظام الدنيا ونظام الدنيا ال يحصل إال بإمام مطاع فيقول

 " إن نظام الدين ال يحصل إال بنظام الدنيا ونظام الدنيا ال يحصل إال بإمام مطاع "

مام الغزالى على الرباط الضرورى بين الدين والدنيا لتحقيق سيادة وهكذا يؤكد اإل
 .(2)الدولة بواسطة سلطان مطاع قاهر حارس لمصالح الرعية حتى يستتب األمن والنظام

كما أن القول يتعطل اإلمامة يعتبر فى رأى اإلمام الغزالى هجومًا على األحكام 
إلى التصريح بفساد الواليات وبطالن  الشرعية وتصريحًا بتعطيلها وإهمالها ويتداعى

                                                
  114االقتصاد فى االعتقاد ص  -1
د. جـــالل شــــرف و د. علـــى عبــــد المعطـــى محمــــد، الفكــــر السياســـى فــــى اإلســـالم.  دار المعرفــــة الجامعيــــة  -2
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وحدوده وإهدار الدماء واألعراض واألموال وبطالن  القضاء وضياع حقوق المولى 
أحكام الزواج الصادرة من القضاة وبقاء حقوق هللا تعالى فى ذمم الخلق وجميع ذلك ال 

تولية يتأدى على وفق الشرع إال إذا صدر استيفاؤها من القضاة، ومصدر القضاة هو 
وانحلت والية القضاة والتحقوا بآحاد الخلق  (1)اإلمام فإن بطلت اإلمامة بطلت التولية

وامتنعت التصرفات فى النفوس والدماء واألعراض واألموال. وانطوى بساط الشرع بالكلية 
 (2) فى هذه المهمات العظيمة"

متكاملة مأخوذة من وهكذا يربط الغزالى السياسة بالدين والدولة بالحاكم فى منظومة  
 الشرع بما يؤكد بوجوب اإلمامة.

ويرى اإلمام الغزالى أن جميع الفرق ما عدا األصم وضرار والنجدات من الخوارج 
وبعض المعتزلة قد أجمعت على وجوب نصب اإلمام ولم يخالفه فى ذلك أحد إال ابن 

 كيسان ويتعين فساد رأيه كما فند ذلك اإلمام الغزالى بما يلى:

نه خرق اإلجماع وتضمخ برذيلة العدول عن سنن االتباع، فليالحظ العصر " أ .1
 إلى نصب اإلمام وعقد البيعة "  األول كيف تسارع الصحابة بعد وفاة رسول هللا 

وكيف اعتقدوا ذلك فرضًا محتومًا وحقًا واجبًا عليهم، وكيف اجتنبوا في التوانى 
وعلموا أنه لو تصرم عليهم  يز رسول هللا واالستئخار حتى تركوا بسبب االشتغال به تجه

لحظة ال إمام لهم، فربما هجم عليهم حادثة ملمة وارتكبوا فى حادثة عظيمة تتشتت فيها 
اآلراء وتختلف فيها األهواء وال يصادقون فيها متبوعًا مطاعًا يجمع شتات اآلراء، ال نخرم 

جل ذلك آثروا السرعة إليه ولم النظام وبطل العصام وتداعت باالنفصام عرى األحكام، فأل
 أمر ضرورى فى اإلسالم. (3) يعرجوا فى الحال إال عليه وهذا قاطع فى أن نصب اإلمام

                                                
تحقيــــق عبــــد الــــرحمن بــــدوى الــــدار القوميــــة للطباعــــة والنشــــر القــــاهرة  –فضــــائح الباطنيــــة  –اإلمــــام الغزالــــى  -1
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وهنا نرى أن اإلمام الغزالى يوضح بالحجة والدليل وجوب اإلمامة لحفظ األعراض 
ع لخالفة واألموال والدين كما يقول الماوردى فى كتابه األحكام السلطانية " اإلمامة موضو 

 "  (1) النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها فى األمة واجب باإلجماع

 المسلك الثانى يقول فيه اإلمام الغزالى وهو يرد على ابن كيسان ما يلى : .2

" ال يتمارى متدين فى أن الذب عن حوزة الدين والنضال دون بيضته واالنتداب 
أمر ضرورى واجب  –فظة على نظام أمور ضد اإلسالم وُعدته لنصرته وحراسته بالمحا

البد منه، وأن النظام ال يستمر على الدوام إال بمترصد يكأل الخلق بالعين الساهرة. فمهما 
شرأبت فئة للثوران وكشرت عن نابها وأشرفت على االستحكام بادر إلى تطفئتها وحسم 

 بتطفئتها العوام والطغام واألفراد واآلحاد.غائلتها، فإنها لو تركت حتى إذا ثارت اشتغل 

ألفضى ذلك إلى التعادى والتضاد، وصارت األمور شورى، وبقى الناس فوضى 
مهملين سدى متهافتين على ورطات الردى. مقتحمين فيه مسالك الهوى ومناهج الُمنى، 

ائل على وعند ذلك تتناقص اإلرادات وتتنازع الشهوات وتفضى باآلخرة وغلى استيالء الرذ
الفضائل وتوثب الطغام على علماء اإلسالم واألماثل. وتمتد األيدى إلى األموال 

 واألعراض.

وأصبحت األيدى السافلة عالية، وليس يخفى ما فى ذلك من حل  عصام األمور 
الدينية والدنيوية، فيتبين بهذا للناظر البصير أن اإلمام ضرورة الخلق وبذلك يثبت من هذه 

 ( 2)اإلمام البد منه المقدمة أن 

كما ورد أن  ومن هذا النص يتبين أن االستخالف ال يكون إال بالعدل وطاعة هللا 
 .وفى طاعة رسول هللا طاعة للمولى  فى طاعة أولى األمر طاعة لرسول هللا 

 ( اإلمامة والحق اإللهى : 3
                                                

  5هـ( األحكام السلطانية ص450أبو الحسن على بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى )ت  - 1
 . 72 – 71ص -فضائح الباطنية  -الغزالى  - 2
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 هل الغزالى نادى بالحق اإللهى لإلمام فى فكره.

ى فى كتابه التبر المسبوك فى ذكر العدل والسياسة أن هللا سبحانه ذكر اإلمام الغزال
وتعالى اختار من بنى آدم طائفتين وهم األنبياء عليهم الصالة والسالم ليبنوا للعباد على 
عبادته الدليل ويوضحوا لهم إلى معرفته السبيل واختار الملوك لحفظ العباد من اعتداء 

 برام والنقض.بعضهم على بعض، وملكهم أزمة اإل

فربط بهم مصالح خلقه فى معايشهم بحكمته، وأحل هم أشرف محل بقدرته كما يسمع 
فى األخبار السلطان ظل هللا فى أرضه. فينبغى أن ُيعلم أن من أعطاه هللا درجة الملوك 
وجعله ظله فى األرض فإنه يجب على الخلق محبته ويلزمهم متابعته وطاعته وال يجوز 

  (1) ازعتهلهم معصيته ومن

ونرى أن الغزالى فى هذا النص يؤكد على مكانة الحكام العالية باعتبارهم خلفاء هللا 
 فى أرضه ويجب على الرعية محبتهم، 

فى قوله أن  (2) وقد رأى بعض الباحثين أن الغزالى قد أعطى اإلمام حقًا إلهيًا مقدساً 
 هو يدعو إلى حكومة ثيواقراطية اإلمام هو ظل هللا فى أرضه تجب طاعته وامتثال أوامره ف

والحقيقة أن هؤالء نسوا أن الغزالى وهو يتحدث عن الخليفة الواجب طاعته ومحبته 
على العباد كان يتحدث عن الخليفة العادل الذى تنعم البالد فى ظله بالراحة والعدل وهى 

فقد ورد أن  الشروط التى يجب توافرها فى الحاكم العادل كما ورد ذلك فى القرآن الكريم
ال يكون إال فى الخير وعمارة الدنيا وقد ورد لفظ خليفة فى القرآن  االستخالف عن هللا 

 .(3) حوالى أربع مرات

                                                
 49صـ  –التبر المسبوك  -الغزالى  - 1
  393صـ  –إلسالم الفكر السياسى فى ا -الغزالى  - 2
 محمد فؤاد عبد الباقى، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم دار الحديث القاهرة مادة خ ل ف. - 3
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كما أورد ذلك الطبرى  وكلها تبين أن االستخالف ال يكون إال بالعدل وطاعة هللا 
 فى تفسيره.

ِض َخِليَفًة َوِإذأ َقاَل َربَُّك ِللأَمال   :عند تفسير قول هللا  َرأ   ِئَكِة ِإنِ ي َجاِعل  ِفي األأ

 من سورة البقرة  30اآلية 

ِر ِمنأُكمأ  وقوله :  َمأ ُسوَل َوُأوِلي األأ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّ

 من سورة النساء  59اآلية 
ُكمأ َبيأَن النَّاِس ِبالأَحقِ  َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعلأَناَك َخلِ  وقوله :  ِض َفاحأ َرأ   يَفًة ِفي األأ

 من سورة ص 6اآلية 

فإذا عرفنا أن الغزالى يتحدث عن طاعة ومحبة السلطان العادل الذى تكون طاعته 
من طاعة هللا عرفنا الفرق بين حديث الغزالى عن طاعة السلطان العادل وبين ما ورد عن 

ين فى الفكر األوربى حيث ان السلطان فى الفكر المسيحى نظرية الحق اإللهى للسالط
 هو نائب عن هللا فيما يفعله وال سلطان عليه،

أى يحكم نيابة عن هللا تعالى، وبذلك يكون له الحق المقدسى الذى ال يراجعه فيه أحد 
ومن هنا نشأ االستبداد بالسلطة وحكم الفرد الذى أفرز الديكتاتورية التى أجهضت حقوق 

 فرد والمجتمع باسم الدين والحق اإللهى.ال

 وذلك بخالف اإلمام الغزالى :

الذى يرى مجابهة المفضول، ويرى الغزالى أن األصل فى اإلمامة تقديم األفضل 
على غيره ولكن إذا عقدت اإلمامة للمفضول دون األفضل وكان فى خلع المفضول إثارة 

به بل تجب طاعته والحكم بنفوذ واليته  للفتن واضطراب لألمور لم يجز خلعه واالستبدال
 وصحة إمامته.
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فمثاًل إذا وجد إنسان مجتهد فى علوم الشرع وآخر متقاصر عنها فيتعين تقديم 
 المجتهد ألن إتباع الناظر علم نفسه أفضل من إتباع الناظر علم غيره بالتقليد،

ك عن رتبة  االجتهاد وهذه المزايا ال سبيل إلى إهمالها ولكن إذا انعقدت البيعة للمنف
 وقامت له شوكة وأذعنت له الرقاب، 

وجب االستمرار على اإلمامة المعقودة له منعًا من تحريك الفتنة وتشويش نظام 
األمور ألجل الفرق بين النظر والتقليد إذا تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا بعدم انعقاد 

هين ال يجوز ألجله أن تخدم قواعد إمامته وخاصة أن الفرق بين النظر والتقليد قريب 
 .(1) اإلمامة

ويرى الغزالى أن ذلك ال يعد تسامحًا فى شروط اإلمامة ولكن يرى أن التنازل عن 
رتبة االجتهاد فى مثل هذه الحالة من قبيل الضرورات التى تبيح المحظورات منعًا من 

 .(2) تعطيل المصالح بانفراط عقد اإلمامة 

ذا الرأى الشاطبى حيث يقول بجواز اإلمامة للمفضول ويقول  إن ويوافق الغزالى فى ه
هذا األمر من قبيل المصالح المرسلة التى يراعى فيها المالئمة لمقاصد الشرع وعدم 

 "  (3) منافاتها ألصل من أصوله وال لدليل من دالئله

مًا هذا ومما يؤكد أن الغزالى كان يقصد الحديث عن السلطان الظالم يكون حكمه شؤ 
كما أن حديث الغزالى عن السلطان على أنه ظل هللا فى أرضه أورده  (4) ال يبقى وال يدوم

 كخبر ولم يقل أنه حديث شريف أو قاعدة شرعية يجب إتباعها،

                                                
 . 115صـ –االقتصاد فى االعتقاد  -، الغزالى  193-192صـ –فضائح الباطنية  -الغزالى  - 1
   116صـ –االقتصاد فى االعتقاد  -الغزالى  - 2
 .462ص  2اطبى " االعتقاد تحقيق هانى الحاج " المكتبة التوفيقية القاهرة جأبى اسحاق الش - 3
 49صـ –التبر المسبوك فى نصيحة الملوك  -الغزالى  - 4
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فإذا أضفنا إلى هذا كله حديث الغزالى عن صفات اإلمام وشروحه وكيف يكون ذلك  
ول بالحق اإللهى لإلمام كما هو الحال لدى باالختيار فإن ذلك ينفى عن الغزالى تهمه الق

 فالسفة المسيحية،

كذلك فإن الحق اإللهى للخليفة هو المحور الرئيسى الذى تدور عليه آراء الباطنية فى 
 اإلمامة، 

ومعلوم موقف الغزالى من آراء الباطنية فى اإلمامة ونقده الالذع لهم،  كما تبين ذلك 
 .(1) مة مشاركتهم فى القول بالحق اإللهى للخليفةفيما سبق وهذا فيما ينفى عنه ته

كما ينفى عنه أيضًا أنه نادى بالحكومة الثيوقراطية ولكن الحقيقة أن الغزالى تحدث 
عن صفات اإلمام كما وردت فى الشريعة اإلسالمية أى أنه تحدث عما ينبغى أن يكون 

 من خالل واقعة الذى عاشه وشاهده وشارك فيه 

ذين نسبوا إلى اإلمام الغزالى القول بالحق اإللهى كانوا متأثرين بالفكر ويبدو لى أن ال
الغربى وأرادوا أن ينقلوا ذلك ويطبقوه على الفكر اإلسالمى فى محاولة منهم إليجاد تشابه 
فى الفكر بين ما ورد على لسان فالسفة المسيحية وما ورد فى الفكر اإلسالمى باألخص 

 جسيم. فكر الغزالى فوقعوا فى خطأ

كما هو الحال دائمًا مع أصحاب نزعة التقليد الغربى حيث يسعون دائمًا لفرض 
نظريات نشأت فى وسط المجتمع األوربى فى ظروف معينة وبيئة مختلفة تمامًا على 

 ظروف أخرى وبيئة أخرى ال تالئمها هذه النظريات إطالقًا.

ر باهلل العباسى وقوله عن ولعل الذين اعتقدوا أن دفاع الغزالى عن إمامة المستظه
إمامته إنها إمامة شرعية كان بسبب اعتقاده بالحق اإللهى للخليفة، ولكن الحقيقة أن دفاع 
اإلمام الغزالى عن إمامة المستظهر باهلل كان واجبًا دينيًا يحتمه واقع الغزالى ومكانته كأحد 

                                                

 .229انظر الفكر السياسى عند الباطنية وموقف الغزالى منه ص  - 1
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ومكانته أيضًا فى دفاعه  كبار الفقهاء والمفكرين المسلمين فى عصره وتتضح قيمة الغزالى
عن شرعية وصحة إمامة المستظهر إذا علمنا أن الخلفاء العباسيين تعرضوا لحمالت 

 ظالمة من الدعاية التى شنها عليهم أتباع الباطنية ودعاتهم فى مصر.

فقد أشاعوا أنهم ظلمة ومغتصبون للخالفة من يد أصحابها الحقيقيين األئمة 
 (1 )المنصوص عليهم حسب زعمهم 

كل هذا يوضح لنا أن اإلمام الغزالى لم يتحدث عن الحق اإللهى للخليفة أو الحكومة 
 الثيوقراطية كما هو الحال لدى فالسفة المسيحية.

ولكن كان يتحدث عن طاعة الخليفة المسلم العادل الواجبة على الخلق وذلك حتى 
لك فإن حديث الغزالى عن يستطيع أن يسير بالعدل ويحقق األمن والطمأنينة للمواطنين كذ

طاعة الخليفة ومحبته كان تأكيدًا منه على قوة السلطان وضرورة سيطرته على األفراد هذا 
إلى جانب أنه لم يناد باالستبداد دائمًا نادى بالقوة القائمة على العدل حتى يتحقق األمن 

 .(2) للناس من خالل السلطان وهذه هى مهمة السياسة

دائمًا على القول بأن الدين والسلطان توأمان فالدين أصل  ولهذا يركز الغزالى
 والسلطان حارس وما األصل له فمهدوم وما ال حارس له فضائع.

كما أن مبدأ القوة عند الغزالى يختلف فى مفهومه وهدفه عن مفهوم القوة المادى فى 
 الفكر الغربى،

وم العالقات ومن هذا المفهوم المادى للقوة نشأ تصور غريب وخاص فى مفه
 السياسية الدولية وهو " مصلحة األقوى " وقد وضح ذلك فى فلسفة النازية والغاشية،

                                                

 .243د. حورية توفيق، الفكر السياسى من أفالطون إلى محمد عبده ص  - 1
  243ر المصدر السابق ص انظ - 2
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وكذلك  فى العصر الحديث التى اتخذت من القوة وسيلة لتنفيذ أغراضها على الصعيد 
 العالمى.

هذا ونجد أنه من الواضح أن هذا المفهوم الغربى يختلف تمامًا عما هو عند اإلمام 
وقوله " الدين والدنيا توأمان والدين أصل والسلطان حارس وما ال أصل له فمهدوم  الغزالى

 وما ال حارس له فضائع "

حيث يركز الغزالى على المفهوم اإلسالمى للقوة  بما يضمنها العنصر األخالقى 
واإلنسانى فليست هى القوة المادية الصرف كما هو الحال لدى الفالسفة الغربيين والحقيقة 

مفهوم الغزالى السابق يتسق مع مفهوم القوة فى الفكر اإلسالمى وخاصة لدى من جاء  أن
 .(1) بعده من المفكرين كابن خلدون وابن تيمية 

كما أن مناداة الغزالى بطاعة السلطان الظالم إذا تولى وقام باألمر ولم يقدر الناس 
ى للخليفة وذلك ألنه تغاضى على خلعه ال ينهض دلياًل على قولهم بأنه نادى بالحق اإلله

عن شرط العدل واإلنصاف فى هذه الحالة من أجل النظام والحفاظ عليه خوفًا من اندالع 
 الفتنة.

 والحقيقة أن هذا ليس هو رأى الغزالى فحسب ولكنه رأى أهل السنة والجماعة.

 ثانيًا. اإلمامة بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة : 

اهب السياسية كلها تدور حول موضوع الخالفة وهى اإلمامة مما ال شك فيه أن المذ
 الكبرى وسميت خالفة، ألن الذى يتوالها يكون الحاكم األعظم للمسلمين، يخلف النبى 

 فى إدارة شئون المسلمين،

وتسمى اإلمامة ألن الخليفة كان يسمى إمامًا وأن طاعته واجبة ألن الناس يسيرون 
 ؤمهم للصالة.وراءه كما يصلون وراء من ي

                                                

  462ص 1961محمد عبد المعز نصر.  فلسفة السياسة عند الغزالى.  مهرجان الغزالى فى دمشق  - 1
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والخالفة النبوية تقتضى أن يكون اإلمام قائمًا بين المسلمين ليرى مصالحهم فى 
الدنيا، وليحفظ لهم دينهم الذى ارتضوا وليحمى الحرية فى العقيدة وفى النفس وفى المال 

  (1) فى دائرة الشرع اإلسالمى

سياسى وملك نبوى  وملك -وقد قسم " ابن خلدون " الملك ثالثة أقسام : ملك طبيعى 
فقال" إن الملك الطبيعى هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسى هو 
حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، 
والخالفة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم األخروية والدنيوية 

أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة، فهى الراجعة إليها. إن 
 (2) فى الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا "

ونرى من هذا أن الحد الفاصل بين هذه األقسام الثالثة هو أساس الحكم فإن كان 
ان من حب السلطان، وما دام األساس هو التسلط فذلك هو الملك الطبيعى لما فى اإلنس

األساس هو التسلط فأساس الحكم هو الرغبة الشخصية للملك، وإن كان المنافقون 
يسمونها توجيهات عالية وإن كان األساس هو حكم العقل فهو ملك السياسة وإن كان 

 األساس هو الدين فهو الخالفة،

موضوع أن الخالفة وهذا تقسيم حسن البن خلدون بيد أنه يجب أن يفرز فى هذا ال
النبوية فى اإلسالم ال تتخلى عن حكم العقل، والنظر إلى المصالح، فإن النصوص الواردة 
فى سياسة الحكم محدودة قليلة، والثابت منها غير مفصل، فالبد من حكم العقل وإدارة 
شئون الدولة على مقتضاه وعلى أساسه فى ظل الشرع كما أن المصلحة معتبرة فى 

كن على أساس أيضًا من أسس الشرع، بحيث تكون مالئمة له غير مصادمة الحكم، ول
 ألصل من أصوله المقررة الثابتة.

                                                

  20اإلمام محمد أبو زهرة.  تاريخ المذاهب اإلسالمية.  صـ  - 1
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وإن قيام الخالفة على هذا األصل الذى ذكره " ابن خلدون " والذى كانت تتالقى فيه 
، األوامر الدينية مع األحكام المصلحية، قد تحقق فى عصر الخلفاء الراشدين فقد كانوا 

مين للحدود منفذين لألحكام الشرعية حراسًا على الناس فى تنفيذها يدعون إلى الدين مقي
ويوضحون ما عساه يكون مهمًا عند بعض الناس ألن المصلحة الحقيقية تكون بال ريب 

 .(1) مصلحة شرعية، وما يدعى من مصالح من محرمات فهو باطل وهى مصالح ظاهرة

ية مصلحية تقيم العدل وتمنع الظلم هو أمر والحقيقة أن وجوب إقامة خالفة دين
اتفقت عليه المذاهب السياسية فى اإلسالم ويقول فى ذلك  "ابن حزم " " اتفق جميع أهل 
السنة وجميع المرجفة وبعض الخوارج على وجوب اإلمامة وأن األمة واجب عليها االنقياد 

   " (2)لتى أتى بها رسول هللا إلمام عادل يقيم فيهم أحكام هللا ويسويهم بأحكام الشريعة ا

بل أجمعوا  وإن اإلجماع ليس منعقدًا فقط على وجوب إمامة هى خالفة عن النبى 
 .يكون خليفة عن النبى  (3) أيضًا على أنه البد من حكم إذا تعذر إقامة إمام يصلح أن

ال حكم  فى الرد على الخوارج الذين كانوا يقاطعونه بقولهم : ولذا قال اإلمام على 
 إال هلل : وهى كلمة حق يراد بها باطل.

"  نعم إنه ال حكم إال هلل ولكن هؤالء يقولون ال إمرة إال هلل. وإنه البد للناس من 
أمير، برأ وفاجر، يعمل فى إمرته المؤمن ويستمتع بها الكافر ويبلغ هللا فيها األجل ويجمع 

به للضعيف من القوى حتى يستريح بر به الفيئ ويقاتل به العدو وتؤمن به السبل ويؤخذ 
 (4) ويستراح من فاجر "

 
                                                

 .21المذاهب اإلسالمية صـ  -اإلمام محمد أبو زهرة  - 1
 .21صـ  –المصدر السابق  -مام محمد أبو زهرة اإل - 2
 .149ص 4هـ ج1321ابن حزم الفصل فى الملل واألهواء والنحل طبعة القاهرة سنة  - 3
راجــع ابــن أبــى الحديــد شــرح نهــج البالغــة  22صـــ  –تــاريخ المــذاهب اإلســالمية  -اإلمــام محمــد أبــو زهــرة  - 4

 .  3صـ
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 ولو نظرنا فى الفكر اإلسالمى.

نجد أن هناك خالف ليس على وجوب اإلمامة فقد أجمعت عليها كل الفرق ولم يشذ 
عن ذلك إال النجدات فى الخوارج وقد قال عنهم ابن حزم فى عصره " وهذه فرقة ما نرى 

كن الخالف فى مصدر الوجوب هل هو النقل أم العقل. أم أن انه بقى منهم أحد : ول
الشرع والعقل يتفقان على وجوبها ولهذا نحاول أن نوضح رأى قدم العقل وجعل له 
األولوية وهو رأى المعتزلة ثم نبين رأى أهل السنة والجماعة فى تقديمهم للنقل على العقل 

 لعقل من أصحاب الفطرة السليمة.وإن كان لألخير أهمية كبيرة  خاصة إذا كان هذا ا

ونحاول أن نطرح هذه األفكار أمام أفكار اإلمام الغزالى نقدًا وتحلياًل حتى يتضح لنا 
 جليًا أن الغزالى وفق فى فكره بين الشرع والعقل ونبدأ 

 ( فكر المعتزلة : 1

"  كان المنطلق الذى انطلق منه المعتزلة إلى القول بوجوب اإلمامة هو أن اإلنسان
مدنى واجتماعى " بطبعه، وأنه ال يمكن للفرد أن يعيش بمعزل عن العشيرة والطائفة 
والجماعة. ولما كانت لهذا الفرد. الذى هو لبنة المجتمع األولى مصالحه الخاصة ونزواته 
وغرائزه التى ستلقى التعارض والعناد والمناقضة من اآلخرين. لمنافاتها لغرائزهم ونزواتهم 

لخاصة لذلك فإن صالح الهيئة االجتماعية والحفاظ على هذه الشركة المدنية ومصالحهم ا
يستوجب وجود الحكام الذين يحفظون التوازن بين الفرد والمجموع ويوفقون بين صوالحها، 
ألن صالح الفرد ينتفى بانتفاء صالح الجماعة. كما أن صالح الجماعة ال يمكن أن 

 .(1) أفرادها  يزدهر ويزهو إال مع صالح كل فرد من

                                                

 .7حكم المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت لبنان صد. محمد عمارة المعتزلة وأصول ال - 1
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وحول هذه الفكرة "مدنية اإلنسان" وأنه ال يستطيع أن يعيش بمفرده يقول الجاحظ " 
الناس يتظالمون فيما بينهم بالشره والحرص المركب فى أخالقهم، فلذلك احتاجوا إلى 

 ( 1)الحكام"

ويتحدث الماوردى عن ما نسميه بمدنية اإلنسان وأن ذلك طبعه وجبلته فيقول " 
سان مطبوع على االفتقار إلى جنسه واستعانته صفة الزمة لطبعه، وخلقه قائمة فى واإلن

 (2) جوهره "

ثم يوضح فكره أهم وأكثر نعمًا والتى تتحدث عن ارتباط الفرد سعادة وشقاء بالمجموع 
 وكذلك العكس فيقول.

 واعلم أن صالح الدنيا معتبر من وجهين :

 أولهما : ما ينتظم به أمور جملتها 

 الثانى : ما يصلح به حال كل واحد من أهلها.و 

منهما شيئان ال صالح ألحدهما إال بصاحبه. ألن من صلحت حاله، مع فساد الدنيا، 
واختالل أمورها، لن يعدم أن يتعدى إليه سواها، ويقدح فيه اختاللها، ألنه منها يستمد، 

لم يجد لصالحها لذة، ولها يستعد، ومن فسدت حاله، مع صالح الدنيا وانتظام أمورها، 
وال الستقامتها أثرًا، ألن اإلنسان دنيا نفسه. فليس يرى الصالح إال إذا صلحت له، وال 
يجد الفساد إال إذا فسدت عليه، ألن نفسه أخص، وحاله أمس       فصار نظره إلى ما 

 (3) يخصه معروفًا، وفكره على ما يمسه موقوفًا "

                                                
  161ط ص  65-1964الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح : عبد السالم هارون، طبعة القاهرة  - 1
 .132م ص 1973طبعة القاهرة  –أدب الدنيا والدين تحقيق مصطفى السقا  –الماوردى  - 2
  134المصدر السابق ص  - 3
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الفرق اإلسالمية تقربًا إلى جوار القول بضرورة  ولقد كان وقوف المعتزلة ومعهم كل
وجود سلطة حاكمة فى المجتمع وهو ما عبروا عنه بقولهم : إن اإلمامة واجبة، كانوا غير 
مخترعين لجديد أو مستحدث فى الفكر اإلنسانى، فقط كانوا امتدادًا ألصحاب الفكر " 

 صرتهم ألن هذه الفكرة قديمة.المدنى والمتمدن " من مفكرى الحضارات التى سبقهم أو عا

ولقد سبق أن عبر عنها أرسطو فى رسالته إلى اإلسكندر عندما رفض الفكرة الداعية 
 إللغاء السلطة الحاكمة فى المجتمع، وطالب بها، مع اشتراط أن تكون سلطة عادلة فقال 

" إن الناس من الخطأ فى أمر السلطان على منزلتين :فبعضهم يظن أنه ينبغى أن 
ستوى حال الناس كلهم فال يكون منهم سلطان ومنهم مذعن. وليس يعلمون أن فى ذلك ي

 إبطال السلطان والعدل جميعًا، ألنه ال يكون العدل فى العامة إال بالسلطان.

وبعضهم يظن أنه ال بأس بأن يكون السلطان مستكرهًا وعلى غير السنة وهذا هو الفساد 
فيقول له " فحق لك أن يكون سلطانك سلطان عدل.  الظاهر " ثم يوجه الخطاب لإلسكندر

 .(1) ال سلطان استكراه. وأال يمثل إلى رأى من يحملك على ذلك ويزينه لك

وعلى هذا نرى أن طائفة من المعتزلة قالت بأن اإلمامة واجبة بالعقل لما فى طباع 
التخاصم ولوال العقالء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم فى التنازع و 

وهؤالء هم معتزلة بغداد والجاحظ من  (2) الوالة لكانوا فوضى مهملين وهمجًا مضاعين "
 معتزلة البصرة.

وهذا الرأى الذى يعتمد على العقل وحده ينقده أبو يعلى فى قوله " العقل ال ُيعلم به 
لك لما كان نعم فلو علم العقل ذ (3) فرض شئ وال إباحته وال تحليل شئ وال تحريمه "

 هناك حاجة إلى الكتب المنزلة من السماء وال للرسل عليهم السالم 

                                                
 .9صـ  –المعتزلة وأصول الحكم  -حمد عمارة الدكتور م - 1
 .3ابو يعلى )محمد بن الحسين العزاء ( األحكام السلطانية تحقيق محمد حامد الفقى طبعة القاهرة ص  - 2
 .3صـ  –األحكام السلطانية  –أبو يعلى  - 3
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أما الرأى الثانى للمعتزلة وهم األكثرية ويوافقون فى هذا الرأى أهل السنة والجماعة 
حيث قالوا إن اإلمامة واجبة بالشرع ألن اإلمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزًا فى 

سه من العقالء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل فى العقل أن يمنع كل واحد نف
 التناصف والتواصل فيتدبر بعقله ال بعقل غيره.

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا    :ولكن جاء الشرع بتفويض األمور إلى وليه فى الدين قال 
ِر ِمنأُكمأ  َمأ ُسوَل َوُأوِلي األأ   (1) َأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّ

ويؤيد هذا الرأى  (2) ففرض علينا طاعة أولى األمر فينا وهم األئمة المتأمرون علينا "
من المعتزلة، معتزلة البصرة وكذلك الجبائيان، أبو على و أبو هاشم وجمهور أهل السنة، 
فإنهم يقولون. أن السمع هو طريق وجوب اإلمامة وهذا هو القول الراجح ولكن ليس معنى 

 مامة يعنى أن العقل ال يوجبها.وجوب اإل

فأهل السنة مع قولهم بوجوب اإلمامة سمعًا أى شرعًا ال ينكرون وجوبها عقاًل وإن 
 كان الدليل السمعى يسبق عندهم الدليل العقل.

ومما ينبغى أن أشير إليه أن الشرع المنزل من عند هللا تبارك وتعالى ال يتعارض مع 
سليمة وقد صنف شيخ اإلسالم كتابًا أسماه " درء تعارض العقل السليم وصاحب الفطرة ال

 العقل والنقل ".

رسولين يقودان الخلق إلى الحق  -الوحى والعقل  -وقد اعتبر العلماء والمحققون 
إلى خلقه رسوالن " أحدهما من الباطن وهو العقل،  يقول الراغب األصفهانى : : هلل 

بيل ألحد إلى االنتفاع بالرسول الظاهر ما لم والثانى : من الظاهر وهو الرسول، وال س
 يتقدمه االنتفاع بالباطن.

                                                

 ( 59سورة النساء آية ) - 1
  4األحكام السلطانية صـ  –أبو يعلى  - 2
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فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر، ولواله لما كانت تلزم الحجة بقوله. ولهذا أحال 
من يشكك فى وجدانية وصحة نبوة أنبيائه على العقل. فأمره أن يفزع إليها فى  هللا 

 ، ولو لم يكن العقل لم يكن الدين باقيًا معرفة صحتها. فالعقل قائد والدين مدد

 (1) ولو لم يكن الدين ألصبح العقل حائرًا "

 ( أهل السنة والجماعة :      2

وينظم الجماعات، وينفذ الحدود  الُجَمعأ لقد أجمع العلماء على أنه البد من إمام يقيم 
ل بين الناس فى ويجمع الزكوات من األغنياء ليردها على الفقراء ويحمى الثغور، ويفص

الخصومات بالقضاة الذين يعينهم، ويوحد الكلمة، وينفذ أحكام الشرع ويلم الشعث ويجمع 
 المتفرق. ويقيم الفاضلة التى حث اإلسالم على إقامتها يقول اإلمام ابن تيمية.

 .(2) " يجب أن يعرف أو والية أمر الناس أعظم واجبات الدين ال قيام للدين إال بها"

فنصب اإلمام الذى يتولى الحكم وإدارة شئون الناس من فرائض اإلسالم  وهذا حق،
 التى دل عليها القرآن والسنة  واإلجماع وطبيعة الشريعة اإلسالمية.

ُسوَل َوُأوِلي  فمن الكتاب قوله تعالى :  أواًل : َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا َّللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّ
ِر مِ  َمأ  وأولوا األمر هم األمراء. نأُكمأ األأ

 وأدخل بعضهم فى مفهوم أولى األمر العلماء أيضًا 

                                                
صــفهانى، الذريعــة إلــى مكــارم الشــريعة تحقيــق د. أبــو اليزيــد العجمــى دار الصــحوة القــاهرة ص الراغــب األ - 1

207  . 
المطبعـة السـلةية  –شيخ اإلسالم تقـى الـدين أحمـد بـن تيميـة، السياسـة الشـرعية فـى إصـالح الراعـى والرعيـة  - 2
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: ومن السنة القولية، الحديث :... ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة  ثانياً 
  جاهلية، أى بيعة لإلمام وهذا الحديث صريح فى الداللة على وجوب نصب اإلمام

(1). 

ى اإلسالم عروة وأولها نقضًا الحكم وآخرها نقضًا وفى حديث آخر " لتنقض عر 
" والمقصود بالحكم. الحكم على النهج اإلسالمى ويدخل فيه بالضرورة وجود  (2)  الصالة

الخليفة الذى يقوم بهذا الحكم. ونقضه يعنى التخلى عنه وعدم االلتزام به وقد قرن بنقض 
 الصالة وهى واجبة فدل على وجوبه.

أقام أول دولة إسالمية فى المدينة بعد أن مهد  سنة الفعلية، أن الرسول : ومن ال ثالثاً 
 لها وهو فى مكة.

 أول رئيس لتلك الدولة اإلسالمية التى قامت فى المدينة وما معاهدته  وصار هو 
مع يهود المدينة ثم مع غيرهم إال من مظاهر الذى أخذ يباشر بصفته رئيسًا لدولة 

 اإلسالم.

 فقهاء اجتماع صفة اإلمام مع صفة النبوة فى شخص الرسول الكريم وقد أدرك ال
  (3) وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك

اإلجماع قال الفقهاء : نصب الخليفة واجب باإلجماع. فمن أقوالهم هذه ما قاله   رابعًا :
جب الماوردى الشافعى وأبو يعلى " عقد اإلمامة لمن يقوم بها فى األمة وا

 (4) باإلجماع "

                                                

كتـاب اإلمـارة بـاب وجـوب مالزمـة جماعـة المسـلمين عنـد ظهــور جـزء مـن حـديث أخرجـه اإلمـام مسـلم فــى  - 1
 . 4770عن ابن عمر رقم  –الفتن 

هــ ( ، كتـاب المسـند ، دار الفكـر العربـى بيـروت ، الجـزء 241اإلمام أبى عبد هللا أحمد بن حنبـل ت عـام ) - 2
 .  251الخامس ، صـ

 205ة بيروت لبنان الطبعة التاسعة ص د. عبد الكريم زيدان.  كتب أصول الدعوة.  مؤسسة الرسال - 3
 .3صـ  –األحكام السلطانية  -الماوردى  - 4
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ويوضح ذلك ابن خلدون فيقول فى مقدمته " إن نصب اإلمام واجب، فقد عرف 
عند وفاته بادروا  وجوبه فى الشرع  بإجماع الصحابة والتابعين ألن أصحاب رسول هللا 

وإلى تسليم النظر إليه فى أمورهم، وكذا فى كل عصر من  إلى بيعة أبى بكر 
 ( 1)ماعًا دااًل على وجوب نصب اإلمام "األعصار، واستقر ذلك إج

وأكد ابن حزم على هذا المعنى كما ذكرنا فى موضع سابق من هذا الفصل حيث قال 
" لم يخالف فى هذا " أى وجوب اإلمامة " إال فرقة من الخوارج هى النجدات. فإنهم قالوا 

م قال ابن حزم : " : ال يلزم الناس فرض اإلمام. إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم " ث
وهذه فرقة ما نرى بقى منهم أحد " ثم أخذ يسرد األدلة على إثبات وجوب اإلمامة والرد 

 (2) على هذه الفرقة "

والواقع، قول النجدات ال يعول عليه، فإن األدلة تخالفه، ألن اإلسالم يوجب فى اقل 
 االجتماعات، فكيف بأكثرها.

"  (3)  نون بفالة من األرض إال أمروا أحدهمجاء فى الحديث " ال يحل لثالثة يكو 
ويقول اإلمام ابن تيمية تعليقًا على هذين الحديثين " " فإذا كان قد أوجب فى أقل 
الجماعات وأقصراالجتماعات أن يولى أحدهم. كان هذا تنبيهًا على وجوب ذلك فيما هو 

 (4) أكثر من ذلك "

مية يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان مثل : أن كثيرًا من أحكام الشريعة اإلسال خامساً 
أحكام الجهاد. وإقامة الحدود والعقوبات وإقامة العدل بين الناس فالبد إذًا من 

 نصب اإلمام حتى يمكن تنفيذ هذه األحكام.
                                                

 .191صـ  –المقدمة  -ابن خلدون  - 1
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وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية إذ يقول " وألن هللا تعالى أوجب األمر بالمعروف 
لحج والجمع واألعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود ال تتم إال والنهى عن المنكر وإقامة ا

  (1) بالقوة و اإلمارة"

 : أن هللا وقد جعل المسلمين أمة واحدة وألزمهم أن يكونوا من أنفسهم دولة واحدة. سادساً 

" وإذا كان المسلمون  (2)  قد جعل أمر الحكم شورى بينهم " وأمرهم شورى بينهم
أمة واحدة وأن تكون لهم دولة واحدة وأن يختاروا من يلى الحكم منهم، مقيدين بأن يكونوا 

فإنه يتعين عليهم أن يختاروا لرئاسة الدولة اإلسالمية إمامًا كلما خال هذا المنصب وليس 
لهم باعتبارهم أمة واحدة ودولة واحدة أن يختاروا إال إمامًا واحدًا يقيم الشرع فيهم ويفصل 

 ، وكما يوجب الشرع الخالفة فإن العقل يوجبها أيضًا.بينهم فى شئون الدنيا

ألن وجود الحكومة فى الجماعة إنما هو ضرورة اجتماعية. فالبشر يستحيل عليهم أن 
يعيشوا منفردين والبد أن يجتمعوا تدفعهم إلى ذلك المصلحة والضرورة فإذا اجتمعوا تزاحموا 

وقامت بينهم الخصومات، فالبد من حاكم  وتنافسوا وتغالبوا وفرقت بينهم المصالح والمنافع
 يتزعمهم ويفصل فى خصوماتهم ويحملهم على السلوك القويم.

وإذا كان من أهداف الجماعة أن تكون متحدة وأن تكون وحدة سياسية واحدة فقد 
 وجب أن يكون لها حاكم واحد تختار الجماعة بداًل منه كلما خال منصبة.

 يام اإلمامة بين الناس يؤدى إلى الضرر.وإذا كان العقل يقضى بأن عدم ق

كانت اإلمامة واجبة عقاًل خصوصًا إذا كان من واجب الجماعة أن تعيش متخذة 
 غير مفترقة وأن تكون من نفسها وحدة سياسية واحدة.

                                                

 .91صـ  –السياسة الشرعية  -ابن تيمية  -1
 ( . 38سورة الشورى ) أية  -2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 44 الفصل الثانى  

وذلك ما قرره اإلمام أبو حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين حيث قال " أنه ال غنى 
لعقل عن الشرع، فإن العلوم العقلية كاألغذية، والعلوم كاألدوية بالشرع عن العقل وال با

وأنكر على من ظن أن العلوم  (1) والشخص المريض يستضر بالغذاء، متى فاته الدواء "
العقلية مناقضة للعلوم الشرعي وما أدق قوله فى كتاب معارج القدس حيث يقول " اعلم أن 

يتبين إال بالعقل، فالعقل كاألس والشرع كالبناء، العقل لن يهتدى إال بالشرع، والشرع لم 
 ولن يغنى اس ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن له أس.

 وأيضًا فالعقل كالبصر، والشرع كالشعاع ولن يغنى البصر ما يكن شعاع من خارج.

ولن يغنى الشعاع ما لم يكن بصر، فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل 
 اضدان، بل متحدان.وهما متع

وفى كتاب المستصفى لإلمام الغزالى أيضًا اعتبر العقل هو القاضى الذى ال يعزل وال 
ل، ويجعل العقل مركب الديانة وحامل األمانة  ى المعدَّ  .(2) يبدل، والشرع هو الشاهد المزكَّ

م وهكذا يتضح لنا مما سبق أن جميع الذين تصدوا لتعريف اإلمامة ووجوبها بما فيه
إمامنا اإلمام الغزالى، قدموا أمور الدين والعناية به وحفظه على أمور الدنيا بمعنى جعل 

 الثانية تابعة لألولى.

وبينوا أن سياسة الدنيا يجب أن تكون بالدين وشرائعه، وتعاليمه وكذلك يتضح أن 
يوم اإلمامة هى الحكومة التى تكون الشريعة اإلسالمية قانونها األم أو ما نسميه ال

 بالدستور.
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أما قانونها الفرع فهو مجموعة األحكام التشريعية التى تنظم حياة األمة سواء تلك 
األحكام المتصلة بالمعامالت الشخصية والمالية أو تلك المتعقلة بالمسئوليات الجنائية أو 

 غيرها.

وهدف هذه الحكومة هو تحقيق مصالح الناس المادية والروحية أى فى هذا العالم 
 لعالم اآلخر وا

أما القانون الذى تطبقه الحكومة اإلسالمية فهو الذى يستمد مبادئه من القرآن الكريم 
 والسنة النبوية المطهرة.

هذا القانون تنمو وتتنوع مصادره معتمدة على هذين األصليين األساسيين باإلضافة 
 اد العقلى للفرد.إلى اإلجماع الذى هو التعبير عن رأى األمة. والقياس الذى هو االجته

ففى هذا القانون اإلسالمى تجتمع إذن حكمة العقل الفردى والجمعى واإلرشاد النبوى 
 .(1)و العناية اإللهية وهذا ما يجعل نظام الحكم اإلسالمى أعظم وأدق وأشمل نظام
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