
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 القواعد األساسية الختيار اإلمام 

عند الغزالى  
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 تمهيد: 

اشترط الفقهاء فيمن يتولى اإلمامة شروطًا تؤهل من اتصف بها للقيام بأعباء هذا 
 المنصب الخطير.

ويستبعد غير الصالحين وغير القادرين. فمن الفقهاء من قسم هذه الشروط إلى شروط 
 عية.عقلية وأخرى شر 

ومن الفقهاء من وصف بعض هذه الشروط بأنها خلقية وبعضها بأنها شروط 
 .( 1)مكتسبة

ومنهم من قسم هذه الشروط إلى متفق عليها ومختلف فيها فالشروط المتفق عليها 
ثمانية شروط وهى أن يكون مجتهدًا فى األحكام الشرعية بحيث يستقل بالفتوى فى النوازل 

ن أعظم مقاصد اإلمامة فصل الحكومات ورفع المنازعات. وأن نصًا واستنباطًا. ألن م
يكون بصيرًا بالحرب وتدبير الجيوش وقادرًا على مباشرة هذه األعمال بنفسه. إذ به تتم 
حماية بيضة اإلسالم وأن يكون قوى البأس فال تهوله إقامة الحدود واالنتصاف للمظلوم 

 من غير فظاظة.

ثقة وأن يكون بالغًا ذكرًا حرًا، فالحرية هى مظنة فراغ  وأن يكون عاقاًل مسلمًا عدالً 
البال من االشتعال بخدمة الغير، والعبودية مظنة استحقار الناس واأللفة من الدخول فى 

 حكمه.

                                                

 . 180اإلمام أبو حامد الغزالى ، فضائح الباطنية ، صـ - 1
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 ( 1) وأخيرًا أن يكون مطاع األمر نافذ الحكم مقتدرًا على زجر من خرج عن طاعته
 ومن الممكن القول.

على شروط أساسية، وأخرى يمكن إرجاعها إليها، وأول هذه وأن العلماء قد اتفقوا 
الشروط األساسية علم االجتهاد. أى العلم بالشريعة اإلسالمية وأحكامها ألن هذا اإلمام 

 سيقوم على تنفيذها.

 وقد شرح الماوردى هذه الشروط وبين معنى االجتهاد فقال :

وعلمه بها يشتمل على أصولها إن الخليفة البد أن يكون عارفًا باألحكام الشرعية، 
 واالرتياض بفروعها وأصول األحكام فى الشرع أربعة :

 على الوجه الذى تصح معرفة ما تضمنه من األحكام  أحدهما : علمه بكتاب هللا 

 ، الثابتة من أقواله وأفعاله وُطرق مجيئها.والثانى : علم اإلمام بسنة رسول هللا 

لسلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه، والرابع علمه أما الثالث فهو علمه بتأويل ا
بالقياس لرد الفروع المسكوت عنها إلى األصول المنطوق بها والمُجمع عليها حتى يجد 

 طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل.

فإذا أحاط علمه بهذه األصول األربعة من أحكام الشريعة صار بها من أهل االجتهاد 
. أى يجب (2) ها أو بشئ منها خرج عن أن يكون من أهل االجتهادفى الدين. وإن أخل ب

أن يكون اإلمام من أهل العلم بالمسائل الشرعية عند وقوعها ومعرفتها من النص 
 واإلجماع واالستنباط.

                                                
م 1966أبـــو يعلـــى القانـــى الحنبلـــى، األحكـــام الســـلطانية تحقيـــق الشـــية محمـــد حامـــد الفقـــى القـــاهرة طبعـــة  -1

 .65، وكذلك ذكر نفس المعنى فى كتاب األحكام السلطانية للماوردى ص95ص.
 -هـــ 1393القــاهرة الطبعــة الثالثــة  –ناشــر مكتبــة مصــطفى البــابى الحلبــى المــاوردى، األحكــام الســلطانية، ال -2

  66م ص1973
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أما فى عصرنا الحانر من الممكن أن يكون إمام المسلمين على علم بأصول 
تلك األحكام، بحيث يكون على علم بالتشريع  وقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ومصادر

 اإلسالمى بشكل عام. ألنه القانون الذى يحكم به ويشرف على تنفيذه.

ولكن ال يشترط أن يصل فى العلم إلى درجة االجتهاد فى أصول الدين وفروعه فهذه 
درجة قلما من يصل إليها خاصة فى عصرنا هذا، وله أن يستعين فيما يلزمه فى هذه 

 حية بالفقهاء والعلماء المختصين بالفقه وأصول الدين.النا

لقد انصب اهتمام الغزالى على تونيح صفات اإلمام الواجبة والتى بها يستحق 
 اإلمامة دون سائر الناس.

وهذه الصفات التى يجب أن يتحلى بها اإلمام هى صفات إمام أن يكون إيجابية أو 
. تقوم فى شخصه أو تحدد عالقته باآلخرين سلبية، بدنية أو نفسية، فطرية أو مكتسبة

 أن بالرعية.  دنيوية أو دينية، وتحدد عالقته باهلل 

وقد أجمل اإلمام الغزالى هذه الصفات فى كتابه " االقتصاد فى االعتقاد وشرحها 
 بالتفصيل فى كتابيه " فضائح الباطنية " و " التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ".

 

الغزالى يقول فى كتابه االقتصاد فى االعتقاد " ليس يخفى أن  ولهذه نرى اإلمام
التنصيص على واحد تجعله إمامًا بالتشهى غير ممكن. فالبد له من تميز بخاصية يفارق 

 سائر الخلق بها. فتلك خاصية فى نفسه، وخاصية من جهة غيره.

 

بالكفاية والعلم  أما عن نفسه فأن يكون أهاًل لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم وذلك
 والورع.
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لم هذا الشرط  ًً وبالجملة خصائص القضاة تشترط فيه، مع زيادة نسب قريش، وُع
 " األئمة من قريش " فهذا تميزه عن أكثر الخلق. الرابع بالسمع حيث قال النبى 

ولكن ربما يجتمع فى قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة. فالبد من خاصية أخرى 
لك إال التولية أو التفويض من غيره. فإنما يتعين لإلمامة مهما وجدت وليس ذ ( 1) تميزه

 التولية فى حقه على الخصوص من دون غيره.

فيبقى اآلن النظر فى صفة المولى فإن ذلك ال يسلم لكل أحد، بل البد فيه من 
وإما  خاصية وذلك ال يصدر إال من أحد ثالثة : إما التنصيص من جهة النبى 

جهة إمام العصر، بأن يتعين لوالية العهد شخصًا معينًا من أوالده أو سائر التنصيص من 
 قريش.

وإما بالتفويض من رجل ذى شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة اآلخرين 
 .( 2) ومبادرتهم إلى المبايعة

هذا ويؤكد اإلمام الغزالى أن علماء اإلسالم حصروا صفات اإلمامة فى عشر صفات 
 ة ال تكتسب، وأربع منها تكتسب أو يفيد االكتساب فيها مزيدًا.ست منها خلقي

فأما الست الخلقية فال شك فى حضورها، وال تتصور المجاحدة فى وجودها وهى 
 على النحو التالى.

 أواًل : الصفات الخلقية :

 : فال تنعقد اإلمامة لصبى لم يبلغ البلوغ  .1

                                                

 . 115اإلمام أبو حامد الغزالى ، االقتصاد فى االعتقاد، صـ - 1
  115أبو حامد الغزالى ، االقتصاد فى االعتقاد ، صـ  - 2
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ف مالك األمر وعصامه، وال : فال تنعقد اإلمامة لمجنون، فإن التكليالعقل  .2
 تكليف على صبى ومجنون.

: فال تنعقد اإلمامة لرقيق، فإن منصب اإلمامة يستدعى استغراق األوقات  الحرية .3
فى مهمات الخلق، فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود فى حق نفسه 
الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره، كيف وفى اشتراط نسب 

 لشرط.قريش ما يتضمن هذا ا

 وليس من المتصور الرق فى نسب قريش بحال من األحوال وعلى ذلك أجمع الفقهاء 

قال صاحب " فتح البارى فى شرح صحيح البخارى" أجمعت األمة على أنها ال تكون 
 " وقد التمس العلماء الحكمة منع إمامة العبد  ( 1) فى العبيد

ية له على نفسه، فكيف تكون له وفى هذا يقول ابن عابدين فى حاشيته " العبد ال وال
 " هذا وقد شذ عن هذا اإلجماع  ( 2) والية على غيره، والوالية المتعدية فرع الوالية القائمة

الخوارج ومخالفتهم ال تقدح فى هذا الشرط. فقد قالوا بجواز العبيد واستدلوا فى مذهبهم 
 .على ما ورد فى السنة من قول الرسول 

ن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة " وبما رواه يحيى بن " اسمعوا وأطيعوا وإ
 يخطب فى حجة الوداع وهو يقول  حصين قال سمعت جدتى تحدثنى أنها سمعت النبى 

  ولو استعمل عليكم عبد اسود يقودكم بكتاب هللا فاسمعوا له وأطيعوا  وبما رواه أبو
   ( 1) وإن كان عبدًا مجّدع األطراف إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع، : قال  ذر 

                                                
 13هـــ ج1407، الطبعــة األولــى فــتح البــارى طبعــة دار الريــانن –الحــافأ أحمــد علــى بــن حجــر العســقالنى  - 1

 122ص
الشــية محمــد أمــين الشــهير بــن عابــدين، حاشــية ابــن عابــدين طبعــة مصــطفى الحلبــى الطبعــة الثانيــة ســنة  - 2

  512ص 1هـ ج1386
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وهذه األحاديث قد صرفها العلماء وأمثالها، لمعانى التأكيد والمبالغة فى السمع 
 والطاعة واستعمال هذه األحاديث على ما دون اإلمامة العظمى.

 : يقول اإلمام الغزالى فى كتابه "فضائح الباطنية " ما يلى  الذكورية .4

رأة وإن اتصفت بجميع الصفات. صفات الكمال وخصال فال تنعقد اإلمامة الم
 االستقالل.

وكيف تترشح امرأة لمنصب اإلمامة وليس لها منصب القضاء وال منصب الشهادة فى 
قال ) لقد  أكثر الحكومات ويستدل على هذا الشرط بما رواه البخارى من حيث أبى بكر 

أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى، قال " لن  نفعنى هللا بكلمة أيام الجمل، لما بلغ رسول هللا 
 ( والمتأمل فى هذا الحديث يالحأ. ( 2) يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

أن األمر فى قوله " وّلوا أمرهم " يقصد به اإلمامة العظمى بدليل المناسبة التى ورد 
لى فيها الحديث وهى تولية أهل فارس لبنت كسرى عليهم وذلك لعدم وجود أحد البنين يتو 

 أمر الملك.

ويستأنس على أن المقصود باألمر هو اإلمامة ما ذكره الطبرى تحت عنوان " ذكر 
 الخبر عما جرى بين المهاجرين واألنصار فى أمر اإلمارة فى سقيفة بنى ساعدة "

                                                                                                                                              
هــ كتـاب اإلمـارة 1418كتاب صحيح مسلم شرح النـووى، ط دار المعرفـة بيـروت  -اإلمام أبى الحسين مسلم  -1

 .4732، 4735اء فى غير معصية ج باب / وجوب طاعة األمر 
 هـــــ حــــديث رقــــم 1407أبـــى عبــــد هللا محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــارى، صــــحيح البخــــارى، طبعــــة الريــــان ســــنة  -2

(7099 ) 
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فقد تكررت كلمة األمر مرادًا بها اإلمامة العظمى فمثاًل قال األنصار " نولى هذا 
د بن عبادة " وقال سعد : " استبدوا بهذا األمر فإنه لكم دون سع األمر بعد  محمد 

 " ( 1) الناس " فقالوا " نوليك هذا األمر " قال المهاجرون : " عالم تنازعوننا هذا األمر

واستدل أيضًا على ذلك أبو األعلى المودودى فى حديثه عن شرط الذكورة بقـوله 
(، حيث يقول " إن القرآن الكريم لم يقيد 34)النساء: َساءِّ الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّّ تعـالى: 

 قوامَّية الرجال على النساء بالبيوت، ولم يأت بكلمة )فى البيوت( فى اآلية الكريمة.

" ومن هنا اتفق  ( 2) مما ال يمكن بدونه أن يحصر الحكم فى دائرة الحياة العائلية
أو الخالفة مع االختالف الوارد فى المعانى، العلماء، على أن اإلمامة أو رئاسة الدولة 

خاصة بالرجال دون النساء كما ذكرنا آنفًا قول الغزالى أن اإلمامة ال تنعقد المرأة وأن 
 .( 3) اتصفت بجميع خالل الكمال وصفات االستقالل

تر  ونضيف إلى ذلك أن اإلمام البد أن يختلط بالناس والمرأة أمورها تبنى على السِّ
ى البيت غالبًا، باإلنافة إلى أن طبيعة المرأة ال تقوى على تجيش الجيوش والقرار ف

 ومالقاة األعداء والتعرض لألسر وخالفه مما يحتاج إلى قوة وجلد.

وقد أشار إلى ذلك د. محمد سعيد البوطى إلى الحكمة من منع تولى المرأة اإلمامة 
ها الخليفة أو من يحل محله دينية فقال " الحكمة أن قسمًا كبيرًا من المهام التى يقوم ب

 محضة، وليست سياسية مجردة.

ومن المعلوم أن المرأة غير مكلفة بصالة الجمعة وال بالحضور بها. فكيف تقود 
الناس وتشرف عليهم فى عمل هى غير مطالبة به فإن قلنا : فلُتنبت عنها من يقوم بهذا 

                                                
الطبــرى، تــارية األمــم والملــوك تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراليم، دار المعــارف القــاهرة، الطبعــة الرابعــة ســنة  -1

 .218الجزء الثالث ص 1979
  79و األعلى المودودى، تدوين الدستور اإلسالمى ص أب -2
اإلمام أبو حامد الغزالى، فضـائح الباطنيـة، تحقيـق عبـد الـرحمن بـدوى، الـدار القوميـة للطباعـة والنشـر القـاهرة  -3

   180م ص1964 -هـ 1383
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القائلة بأنه ال تصح الوكالة إال عمن الواجب من الرجال أشكلت على ذلك القاعدة الفقهية 
  ( 1) يستوى مع الوكيل فى المطالبة بذلك الحكم وشرائط صحته وانعقاده

وهذا ما يؤكده ابن حزم بإجماع العلماء على عدم جواز تولية المرأة لإلمامة العظمى 
 "( 2) فقال: " جميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة 

" األئمة من قريش " واعتبار هذا مأخوذ من  البد منه لقوله : نسب قريش  .5
التوقيف ومن إجماع أهل األنصار الخالية على أن اإلمامة ليست إال 
فى هذا النسب، ولذلك لم يتصدر لطلب اإلمامة غير قرشى فى 
عصر من األعصار مع شغف الناس باالستيالء واالستعالء وبذلهم 

 قى إلى منصب العال.غاية الجهد والطاقة فى التر 

 

ولذلك لما هم المخالفون بمصر هذا األمر ادعوا أواًل ألنفسهم االعتزاء إلى هذا 
 (.3) النسب. علمًا منهم بأن الخلق متطابقون على اعتقادهم النحصار اإلمامة فيهم 

وهذا الشرط فى اإلمامة عند الغزالى محل اختالف بين الفقهاء فلقد ذهب جمهور أهل 
 (.1) لشيعة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة إلى وجوب، قرشية اإلمام السنة وا

                                                
 .70د. محمد سعيد البوطى، المرأة بين طغيان النظام الغربى ولطائف التشريع الربانى ص -1
أبـى محمـد علـى بـن أحمـد المعــروف بـابن حـزم، الفصـل فـى الملــل واألهـواء والنحـل، دار الجيـل بيـروت ســنة  -2

  179هـ الجزء الرابع ص1405
ــتهم  181-180راجــع فضــائح الباطنيــة ص  -3 والمقصــود بالمخــالفين بمصــر :الفــاطميون إذ ادعــى مؤســس دول

ون أنـه مـن نسـل اإلمـام علـى، قـال أبـو الفـدائى تاريخـه " أبو محمد عبيد هللا بن محمد ابن عبد هللا بن ميمـ
وقـد اختلــف العلمــاء فــى صــحة نســبه فقــال القــائلون بإمامتـه إن نســبه صــحيح ولــم يرتــابوا فيــه وذهــب كثيــر 
من العلويين العالميين باألنساب إلى موافقتهم أيضـًا. وذهـب آخـرون إلـى أن نسـبهم مـدخول لـيس بصـحيح 

ن جعلـوا نسـبهم فـى اليهـود فقـالوا. لـم اسـم المهـدى عبيـد هللا بـل كـان اسـمه سـعيد وبالغت طائفة منهم إلى أ
طبعــة اســتنبابول  68-67ص 2بــن أحمــد بــن عبــد هللا القــادح ابــن ميمــون بــن ديصــان، تــارية أبــى الفــدا ج

 نقاًل عن هامش فضائح الباطنية.  -هـ 1286سنة 
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وخالف الخوارج وأكثر المعتزلة وبعض المرجئة والباقالنى من األشاعرة فأجازوا 
 . وفيما يلى بيان أدلة ذلك.( 2) اإلمامة فى جميع الناس

 أ ( أدلة الجمهور 
ديث النبوية واإلجماع. أما استدل الجمهور على وجوب اعتبار شرط القرشية باألحا

 األحاديث النبوية فمنها :

قال " إن هذا األمر فى قريش ال ُيعاديهم أحد إال كبه هللا  أن النبى  عن معاوية  .1
 " ( 3) فى النار على وجهه ما أقاموا الدين

ال يزال هذا األمر فى قريش ما بقى منهم   أن رسول هللا  عن  إبن عمر   .2
   ( 4) اثنان

الناس تبع لقريش فى هذا الشأن    :قال. قال رسول هللا  عن أبى هريرة و  .3
   ( 5) مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم

الناس تبع  يقول  قال سمعت رسول هللا  وأبى بكر  وعن على بن أبى طالب  .4
  ( 6) لقريش برَّهم تبع كبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

يا معشر قريش إنكم والة هذا   :. قال رسول هللا قال وعن عبد هللا بن مسعود  .5
 األمر ما لم تعصوا هللا، فإذا أعصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما ُيلحى القضيب 

 (.1) لقضيب فى يده 

                                                                                                                                              

، وورد هــذا 461، صـــ  2اختالف المصــليين ، جمقــاالت اإلســالميين بــ –أبــى علــى بــن إســماعيل األشــعرى  -1
  5المعنى فى األحكام السلطانية للماوردى ص

 151صـ 2ج -مقاالت اإلسالميين  -األشعرى  -2
  218ص 4صحيح البخارى ك / المناقب بابا مناقب قريش ج -اإلمام البخارى  -3
 البخارى المونع السابق  -4
  4679ديث رقم ح 406ص 12صحيح مسلم ج -اإلمام مسلم  -5
  1/5 -المسند  -اإلمام أحمد بن حنبل  -6
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. ونحن فى بيت فيه نفر من دخل علينا رسول هللا  قال :  وعن أنس عن مالك  .6
يرجو أن يجلس إلى جنبه فقام على المهاجرين قال : فجعل كل رجل منا يوسع له 

باب البيت فقال " األئمة من قريش، ولى عليكم حق عظيم ولهم مثلهم ما فعلوا ثالث 
: إذا استرحموا ورحموا وحكموا فعدلوا وعاهدوا فوفوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 

 " ( 2) لعنة هللا ومالئكته والناس أجمعين

لم  وجوب كون اإلمامة فى قريش ولكن الرسول ومن جملة األحاديث السابقة نلمح 
والحكم  يترك هذا األمر دون شرط ولكنه اشترط االستقامة على الدين وعدم معصية هللا 

 بالعدل والسوية.

 وأما اإلجماع.

فقد انعقد إجماع الصحابة على وجوب اشتراط القرشية فى اإلمام يقول اإلمام النووى 
ل ظاهر على أن الخالفة مختصة بقريش ال يجوز عقدها " هذه األحاديث وأشباهها دلي

 ألحد من غيرهم.

ثم نقل النووى عن القانى   " (3 )وعلى هذا انعقد اإلجماع فى زمن الصحابة 
عياض قوله " وقد عدها العلماء فى مسائل اإلجماع " أى قرشية اإلمام " ولم ينقل عن 

وكذلك من بعدهم من جميع األعصار  أحد من السلف فيها قول وال فعل يخالف ما ذكرنا
 (4 )" 

ويقول الشية / محمد رشيد رنا: " وأما اإلجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل 
والعقل، رواه ثقات المحدثين واستدل به المتكلمون وفقهاء  مذاهب السنة كلهم. وجرى 
                                                                                                                                              

الحافأ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى، مجمـع الزوائـد ومنبـع اللفوائـد، دار الفكـر العربـى الطبعـة الثانيـة  -1
  193-192م الجزء الخامس ص1967بيرووت سنة 

 .192/194صـ - 5جمجمع الزوائد  -الحافأ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى  -2
  405صـ –اإلمام أبى الحسين مسلم، كتاب صحيح مسلم بشرح النووى  -3
  406صـ  –اإلمام أبى الحسين مسلم، كتاب صحيح مسلم  - 4
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األعظم من األمة عدة  عليه العمل بتسليم األنصار وإذعانهم لبنى قريش، ثم إذعان السواد
قرون حتى أن الترك الذين تغلبوا على العباسيين وسلبوهم السلطة بالفعل لم يتجرأ أحدهم 

 على ادعاء الخالفة وال التصدى النتحالها حتى بالتغلب.

وما ذلك إال ألن األمة كلها مجمعة على ما ذكر معتقدة له دنيا، بل كان الملوك 
 " ( 1) السلطة منهم أو كانوا يدَّعون النيابة عنهم والسالطين المتغلبون يستمدون 

أما أدلة الخوارج وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وبعض األشاعرة على جواز اإلمامة 
 فى جميع الناس فقد استدلوا على مذهبهم بالنصوص اآلتية :

) اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة :قول الرسول  .1

2 )   

حين طلب منه أن يستخلف " لو كان سالم مولى    :قول عمر بن الخطاب  .2
 أبى حذيفة حيًا الستخلفته وقوله.

إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته فإن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة 
  ( 3) استخلفت معاذ بن جبل

بقرشى فسالم فارسى ليس  والثابت فى كتب التارية والرجال أن كاًل من سالم ومعاذ 
ومعاذ أنصارى. فلو كان هذا الشرط ملحوظًا " أى شرط القرشية " عند الصحابة لما قال 
عمر بن الخطاب وهو يعين أهل الشورى بعده : لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيًا 

 الستخلفته.

                                                
 19محمد رشيد رنا، كتاب الخالفة ص -1
 .121/ ص 13هـ ج1407أبى عبد هللا محمد بن إسماعيل البخارى، صحيح البخارى، طبعة الريان سنة  -2
  119صـ –فتح البارى  -ابن حجر العسقالنى  -3
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 ويرى الدكتور محمد عبد هللا العربى فى كتابه نظام الحكم أن اشتراط القرشية ميالً 
إِّنَّ  نحو العصبية وقد جعل اإلسالم أساس التفانل بين الناس التقوى قال تعال : 

ِّ َأْتَقاُكْم  ْنَد َّللاَّ وهذا فى رأيه شريط ينافى روح اإلسالم ومبادئه التى تأبى أن  َأْكَرَمُكْم عِّ
 .تجعل لقريش درجة فوق درجة المسلمين لمجرد أنها قريش أو أن منها نسب الرسول 

 قد ناقش الجمهور أدلة الخوارج السابقة فقالوا اآلتى.ول

 أواًل : بالنسبة للحديث

حمله أهل السنة على الوالية الخاصة ال الوالية العامة وذلك النعقاد اإلجماع على أن 
العبد ال يكون إمامًا عامًا على المسلمين، أو حملوه على حال القهر والغلبة، أو أن 

فى إيجاب السمع والطاعة أو أن وصف العبودية باعتبار ما  الحديث يعبر عن المبالغة
 كان. 

 

ثانيًا: بالنسبة لما ورد عن سيدنا عمر من أقوال حملها العلماء على أن مقصود 
 الوالية الخاصة ال العامة. سيدنا عمر 

وقيل من شأن سيدنا سالم أنه يعد من قريش بالوالء ألن أبا حذيفة وهو من قريش قد 
 و مولى له.تبناه وه

" وهناك  ( 1) ولذا قال بن عبد البر فى االستيعاب " وهو يعد من قريش لما ذكرنا
  أقوال أخرى فى توجيه قول سيدنا عمر بن الخطاب 

 

                                                

أبى عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمرى، كتـاب االسـتيعاب فـى معرفـة األصـحاب مطبعـة  -1
 على هامش كتاب اإلصابة فى تمييز الصحابة البن حجر العسقالنى  101/ 4النهضة، القاهرة ج
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ثالثًا : أما قولهم بأن اشتراط القرشية دعوة إلى العصبية فهذا مردود عليه. ذلك 
احبها إلى الظلم ألن العصبية المذمومة فى اإلسالم هى التى تدفع ص

 والجور.

ولم يقل أحد ممن اشترط القرشية فى اإلمام أنه يمتاز بها عن غيره أو أن ألحد من 
 قرابته ما ليس بغيرهم.

 بل اإلمام فى اإلسالم أثقل الناس حماًل فى الدنيا واآلخرة هذا من ناحية.

ملوا بقية الشروط ومن ناحية ثانية فإن القائلين بهذا الشرط " أى شرط القرشية " لم يه
 فلم يقصدوا مثاًل.

أن يتقدم جهالء قريش على المجتهدين من غيرهم أو يتقدم فّساق قريش على العدول 
 من غيرهم وهكذا قال الجوينى فى غياث األمم ما يلى 

" فإن قيل: ما قولكم فى قرشى ليس بذى دراية، وال بذى كفاية إذا عاصره عالم كاف 
 هما ؟تقى ممن أولى باألمر من

قلنا: ال نتقدم إال الكافى التقىَّ العالم. ومن ال كفاية فيه، فال احتفال به، وال اعتداد 
 ( 1) بمكانه أصاًل "

ونخلص من هذه المناقشة أن جميع أدلة الخوارج ومن وافقهم لم تسلم لهم ولكن هؤالء 
فيه وإليك موقف لم يسكتوا عن أدلة أهل السنة والجماعة بل وجهوا إليها نقدًا ال هوادة 

المعارنين الشتراط القرشية من أدلة أهل السنة ونونح ذلك على مراحل كما قدمنا فى 
 السابق.

 أواًل: بالنسبة للحديث

                                                

  313/314األمم فى الثبات الظلم ، صـ كتاب غياث –إمام الحرمين الجوينى  -1
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حاول الخوارج ومن وافقهم التشكيك فى ثبوت النصوص الدالة على القرشية ويرون 
أيضًا أن  أن هذه النصوص غير مجمع عليها من المسلمين فى صدر اإلسالم. ويرون 

وهللا وحده يعلم مبلغ أكثر من الصحة ومبلغ  هناك أحاديث كثيرة منسوبة لرسول هللا 
 صلتها بالخالفة.

 " ( 1) ومن هذه األحاديث " األئمة من قريش

ويقول آخر: " ومن األوهام التى حلقت وحومت حول الحكم اإلسالمى، مازيفة بعض 
ن فنادوا بأن الخالفة فريضة لقريش على الفقهاء للحاكمين من األمويين والعباسيي

، واإلسالم بروحه. المسلمين، وصاغوا فى هذا المعنى حديثًا نسبوه إلى رسول هللا 
 ( 2) ومبادئه وتشريعاته يبرأ إلى هللا من هذه األرستقراطية "

ويرد على هؤالء المشككين بأن كالمهم ال يلتفت إليه خاصة بعد رواية الشيخين 
 ( 3) ه األحاديث بل إن بعض األحاديث جاءت عن طريق التواتر وغيرهما لهذ

 يقول ابن حجر العسقالنى عن حديث األئمة من قريش ما يلى.

 " جمعت طرقه عن أربعين صحابيًا " ولست أدرى درجة أقوى من هذه الدرجة 

ومن ثم فمحاولة التشكيك فى هذه األحاديث محاولة والية ال تثبت أمام الحقيقة التى 
 قررها المحدثون أنفسهم.

ولذا يقول الدكتور محمد نياء الريس: " إن الحل لن يكون عن طريق إنكار هذه 
 ( 4) األحاديث أو محاولة إثارة الشك حولها "

                                                
  104عبقرية اإلسالم فى أصول الحكم، مطبعة النضال دمشق صـ –د. منير العجالنى  -1
  104صـ/1961طه عبد الباقى سرور، كتاب دولة القرآن، المكتبة العلمية القاهرة، الطبعة الثالثة سنة  -2
 .84صـ  –الفصل فى الممل واألهواء والنحل  -ابن حزم  - 3
 .300م ص1960د. محمد نياء الدين الريس / النظريات السياسية اإلسالمية، طبعة القاهرة  - 4
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 ثانيا : التشكيك فى داللة األحاديث 

فهى تتحدث عن أمر واقع  ( 1) فقالوا أن هذه األحاديث من قبيل الخبر وليس اإلنشاء
 حكم واجب. وليس عن

وُيرد على هذا باحتجاج أبى بكر يوم السقيفة وإجماع عليه مما يفيد أنه شريعة واجبة 
 االتباع وليس خبرًا عن الواقع هذا من جانب.

 .ومن جانب أخر فإنه لو حمل على الخبر ألدى إلى نسبة الكذب إليه 

على األمر  ألن األمر خرج عن قريش إلى غيرهم منذ أمد بعيد فتعين حمل الحديث
 ( 2) والطلب وليس اإلخبار "

يقصد بذلك حديث ابن عمر ومعاوية السابق  –ويقول ابن حزم " هذان الخبران 
ذكرهما. وإن كان بلفأ الخبر فهمًا أمر صحيح مؤكد. إذا لو جاز أن يوجد األمر فى غير 

  وهذا كفر ممن أجازه " قريش لكان تكذيبًا لخبر النبى 

ره فى شرط قرشية اإلمام عند الغزالى أن هناك آراء أيدته ونخلص مما سبق ذك
عارنته ونحن نقول فى هذا الشرط أن المتأمل فى أدلة الجمهور يراها  (3)وساندته

 صحيحة وقوية وقد انعقد إجماع الصحابة عليها أما أدلة الخوارج فلم تسلم لهم.

فقد قيد  ألحاديث الرسول  ولكننا نستنبط رأينا هذا من واقع القراءة الواعية المدققة
هذا األمر بشروط كما يقول الشية الشنقيطى " اشتراط كونه قرشيًا هو الحق.  الرسول 

ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم فى اإلمامة مشروط 

                                                
  81-80تارية المذاهب اإلسالمية، دار الفكر العربى، القاهرة ص  –اإلمام محمد أبو زهرة  - 1
 .45هـ ص 1414الثانية  د. صالح الصاوى، الوجيز فى فقه الخالفة، دار اإلعالم العربى القاهرة الطبعة - 2
تحقيـــق أحمـــد شـــاكر طبعـــة دار التـــراث  -كتـــاب المحلـــى -أبـــى محمـــد علـــى بـــن أحمـــد المعـــروف بـــابن حـــزم  -3

  503القاهرة الجزء العاشر صـ
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الى بإقامتهم الدين وإطاعته هلل ولرسوله، فإن خالفوا أمر هللا، فغيرهم ممن يطيع هللا تع
 ( 1) وينفذ أوامره أولى منهم "

والحكمة التى روعيت عند اشتراطه يمكن القياس عليها بما يتفق مع اختالف 
 العصور واألحوال فاشتراط النسب القرشى لم يكن المقصود منه التبرك بوصله النبى 

ألن التبرك ليس عن مقاصد الشريعة إنما كان القصد منه أن قريشًا لها عصبية وقوة 
البة على سائر العرب فلو جعل األمر فى سواهم لتوق افتراق الجماعة ولهذا الرأى الذى غ

 نراه 

مال ابن تيمية فى كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " إلى الفض من هذا الشرط عند 
يقول أنه " أوحى إلى  توافره، ألن من فضائل اإلسالم عدم التفاخر باألنساب والرسول 

ال يفخر أحد على أحد وال يبغى أحد على أحد " وفضل الجنس ال  أن توانعوا حتى
يستلزم فضل الشخص، فرُب حبشى أفضل عند هللا من جمهور قريش. ولعل كون قريش 
كانت أقوى العرب فى ذلك الوقت وصاحبه القوة والعصبية والمهابة وكل العرب يلتفون 

 عندما قال  -  -حولها. هو ما قصده أبو بكر 

بكلمته " إن  ر العرب لن يصلح إال إذا وليته قريش، وهو ما قصده عمر " إن أم
 العرب ال تدين لغير هذا الحى من قريش "

فليس المهم إذا أن يكون الخليفة قرشى النسب ولكن المهم أن يكون ممن لهم منعة 
ن . وأوقوة تمكنه من جمع كلمة المسلمين وتوجيههم الوجهة السديدة التى أرادها هللا 

 يحقق المصلحة العامة لألمة اإلسالمية.

 سالمة حاسة السمع والبصر : -6
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" إذ ال يتمكن األعمى واألصم من تدبير نفسه. فكيف يتقلد عهده العالم ! ولذلك لم 
 يستصلحا لمنصب القضاء.

وأناف مصنفون إلى هذا الشرط. اشتراط السالمة من البرص والجذام والزمانة وقطع 
لعيوب الفاحشة المنفرة، وأنكره منكرون وقالوا ال حاجة إلى وجود األطراف وسائر ا

السالمة من هذه األمراض. فإن التكفل بأمور الخلق والقيام بمصالحهم ال تستدعيها، ولم 
 ( 1) يرد من الشارع توقيف وتعبد فيها "

 وهذا ما أيده فيه الفقهاء فالواجب أن يكون اإلمام سليمًا من كل ما يؤثر فى رأيه
وكفايته " فذهاب البصر يمنع من عقد اإلمامة واستدامتها فإذا طرأ بطلت به اإلمامة، ألنه 

 ( 2) لما أبطل والية القضاء، ومنع عن جواز الشهادة فأدلى أن يمنع عن صحة اإلمـامة" 

وأما السمع والكالم فال خالف بين الفقهاء فى اشتراطها ابتداء لما فى فقدان أحدهما 
 صالح األمة.من تعطيل لم

 ( 4) والجوينى ( 3) واختلف الفقهاء فى طروءهما بعد انعقادهما وقد رجح الماوردى
 القول بالعزل. وأما نقص أى عضو من األعضاء ففى هذا األمر تفصيل.

فمن األعضاء ما ال يؤثر فقده على رأى اإلمام كقطع الذكر وقطع األذنين فهذا ال 
 (.5) يمنع من عقد اإلمامة واستدامتها 
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ومن األعضاء ما يؤثر على اإلمام كفقد اليدين أو الرجلين فال تصح معه اإلمامة فى 
 عقد وال استدامة لعجزه عما يلزمه من حقوق األمة فى عمل أو نهضة.

 أما ما شان المنظر وال تأثير له. كجدع أنف أو فقء عين تأثير له فى استدامتها 

وط اإلمام بالصفات الغريزية التى ال يمكن ومن المالحأ هنا أن الغزالى قد بدأ شر 
) اكتسابها. وهى كما يقول الغزالى " بجملتها حانرة حاصلة فال تثور منها شبهة المعاندة

 " نافيًا بذلك أن تكون هذه الصفات بما فيها القرشية محل خالف. ( 1

ن ولكن ما أوردناه من آراء للفقهاء تبين أن الخالف طالمًا أنه ليس فى أصل م
 أصول الدين فهو يسع الجميع.

ولهذا لما حاول هارون الرشيد جمع الناس على موطأ اإلمام مالك وجعله قانونًا وأراد 
أن يعلق نسخة منه فى الكعبة ليعلمه الناس جميعًا. لم يوافق اإلمام مالك على ذلك تيسيرًا 

 على الناس فى أقضيتهم.

ددها اإلمام الغزالى شرطًا لإلمامة وبهذا نكون قد عرننا الصفات الخلقية التى ح
وهى صفات غريزية غير مكتسبة. " أما الصفات األربع المكتسبة، وهى النجدة والكفاية 

 ". ( 2) والعلم والورع، فقد اتفقوا على اعتبارها

 

 ثانيًا : الصفات المكتسبة :

 وتشمل عند الغزالى صفات أربع هى : 
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 الورع. –العلم  –الكفاية  –النجدة 

فى السطور القادمة نعرض هذه الصفات عند الغزالى. ونعرض كذلك آراء الفقهاء و 
وبعض الفرق التى وافقت آراء الغزالى وكذلك اآلراء التى خالفته حتى تظهر الفكرة 

 وانحة كاملة الصورة والمعانى.

 ( النجدة : 1

عدة. يقول اإلمام الغزالى " مراد األئمة بالنجدة هو ظهور الشوكة، وموفور ال
من  –بتضافر األشياع واألتباع  –واالستظهار بالجنود، وعقد األلوية والبنود، واالستمكان 

قمع البغاة والطغاة ومجاهدة الكفرة والعتاة وتطفئة نائرة الفتن وحسم مواد المحن قبل أن 
 ( 1) يستظهر شررها وينتشر نررها. هذا هو المراد بالنجدة "

ث عن فكر مجرد ولكنه يتحدث من أرض الواقع فلم والمالحأ أن الغزالى ال يتحد
يكتب هذه األفكار وهو جالس فى برج عاجى وإنما كتبه بعدما أتيحت له تجربة عميقة 

 ونادرة.

فلقد كان الفقيه أو عالم السياسة أو المستشار القانونى فى حاشية ملوك السالجقة 
ه برعايته وكان مقتله من ووزرائهم فى نيسابور وخاصة الوزير نظام الملك الذى شمل

العوامل التى أثرت فى حياة الغزالى النفسية تأثيرًا يرى بعض الباحثين أنه كان ذا صلة 
وثيقة بتطوره الروحى ونزعته الصوفية التى بدت وانحة فى كتابيه المنقذ من الضالل " 

فيه  وإحياء علوم الدين وكذلك التبر المسبوك   فى نصيحة الملوك الذى وجه الحديث
للسلطان محمد من ملك شاه، وجاء الكتاب ليعبر عن تجربة عميقة وواقعية فى ميدان 
السياسة حيث ربط بين السياسة واألخالق وهنا يتضح لنا أن أخالق الغزالى وصوفيته 
كانت ذا تأثير بالغ فى الفكر السياسى لإلمام الغزالى ومما هو جدير بالذكر أيضًا أن 
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ه الصفات المكتسبة كان فى بالط الخليفة المستظهر باهلل أمير الغزالى حينما كتب هذ
 المؤمنين.

ولهذا نرى أن المقصود بالشوكة فى هذا المونع هم األتراك كما ونح هو فى 
 السطور القادمة يقول اإلمام الغزالى 

" فالشوكة فى عصرنا هذا من أصناف الخالئق للترك. وقد أسعدهم هللا تتعالى 
ه حتى إنهم يتقربون إلى هللا بنصرته وقمع أعداء دولته. ويتدينون باعتقاد بمواالته ومحبت

خالفته إمامته ووجوب طاعته. كما يتدينون بوجوب أوامر هللا وتصديق رسله فى رسالته 
 ( 1) فهذه نجدة لم يثبت مثلها لغيره. فكيف يتمارى فى نجدته " 

ة العباسى المستظهر باهلل هى ونرى أن اإلمام الغزالى جعل الظروف المحيطة الخليف
المثال الواقعى لهذه الصفات األربع وأن هذه الصفات موجودة وثابتة فى اإلمام المستظهر 
باهلل أمير المؤمنين ثبت هللا دولته وأن إمامته على وفق الشرع وأنه يجب على كل مفت 

ه بالحق من علماء الدهر أن يفتى على القطع بوجوب طاعته على الخلق ونفوذ أقضيت
وبصحة واليته وتقليده للقضاة، وصرف حقوق هللا إليه ليصرفها إلى مصارفها ويوجهها 

 إلى مظانها ومواقعها.

وهذه الصفات كما يقول الغزالى هى التى يجب أن يتجلى بها كل إمام وحاكم 
 وسلطان.

عذ ًً ر والحق أن الغزالى هنا قد نصب نفسه مدافعًا عن إمامة المستظهر باهلل وقد ُي
على ذلك نظرًا للظروف التاريخية المعروفة للدولة العباسية واتهامهم بنهب الخالفة وأخذها 

 عنوة وظلم.
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وبرؤية اإلمام الغزالى الذى يرى أن إخماد نار الفتنة وحسم مواد المحن قبل أن 
يستظهر شررها وينتشر نررها هو النجدة بعينها خاصة أن اإلمام الغزالى ال يدافع عن 

المستظهر إال وهو يرى فيه صفات اإلمام الواجب على الخلق طاعته ومحبته خالفة 
 والوقوف معه فى وجه األعداء.

ولهذا نراه فى مونع آخر وهو يتحدث عن النجدة يربط بين طاعة اإلمام وطاعة هللا 
 ورسوله فيقول :

" الطاعة المشروطة فى حق الخلق لقيام شوكة اإلمام ال تزيد على الطاعة 
 روطة على األرقاء والعبيد فى حق ساداتهم.المش

وال على الطاعة المفرونة على المكلفين هلل ورسوله. وأحوال العبيد فى طاعة سيدهم 
وأحوال العباد فى طاعة ربهم ال تنفُك عن االنقسام إلى موافقة ومخالفة. فلما انقسم 

م، وال انسلوا به عن المكلفون إلى المطيعين والعصاة، ولم ينسلخوا به عن إهاب اإلسال
ربقته ما داموا معتقدين أن الطاعة هلل مفرونة وأن المخالفة محرمة ومكروهة فهذا حال 

 .( 1) الجد فى الطاعة لصاحب األمر " 

والغزالى فى حديثه عن صفة النجدة. ال يشترط فى اإلمامة أن يباشر اإلمام الحروب 
ا استغنى بجنوده وأتباعه عن المقاساة بنفسه، وال حرج عليه لو باشرها بنفسه، ولكن إذ

للحرب بنفسه، جاز له االقتصار على مجرد الرأى والتدبير إذا روجع فى األمور القريبة 
 .( 2) منه ومن قطره، والتفويض إلى ذوى الرأى الموثوق ببصيرتهم فى األمور البعيدة عنه

الغزالى حيث يقول وذكر الماوردى فى صفات اإلمام النجدة بمعانى قريبة لما ذكره 
فى الشرط السادس من شروط اإلمام " الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد 

 " ( 3) العدو
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 ( الكفاية : 2

تقوم هذه الصفة عند اإلمام الغزالى على ركنين هما الفكر والتدبير، ثم االستضاءة 
 واستطالع الرأى وهى المشاورة.

رى الغزالى " التهدى لحق المصالح فى معضالت األمور أما معنى الكفاية فهو كما ي
واإلطالع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور، كالعقل الذى يميز الخير عن الشر 
وينصف به الجمهور، وإنما العزيز المعون عقل يعرف خير الخيرين وشر الشريرين، 

س عواقب األمور المخطرة وذلك أيضًا فى األمور العاجلة وهى هينة قريبة، وإنما الملتب
 " ( 1) ولن يستقل بها إال مسّدد للتوفيق من جهة هللا تعالى

ونرى هنا أن اإلمام الغزالى يقصد بهذه الصفة سداد الرأى لإلمام حتى يستطيع 
الفصل فى معضالت األمور وكذلك رجاحة العقل التى تميز فى حالة تضارب األمور 

ر وترجيح خير الخيرين وشر الشرين ثم ُيرجع ذلك كله وتداخلها بين الحق والباطل واختيا
 .إلى توفيق هللا 

وهذا هو رأى جمهور الفقهاء وممن نص على ذلك الماوردى وأبو يعلى والجوينى 
 وابن خلدون والنووى وغير هؤالء.

يقول الماوردى : عند ذكره لشروط اإلمامة " الرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير 
 (.2) المصالح 

وقد علل الرملى وجوب هذا الشرط بقوله " ليسوس به الرعية، ويدبر مصالحهم الدينية 
 " ( 3) والدنيوية
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ويرى اإلمام الغزالى أن هذه الصفة تبنى على ركنين فيقول " مهما حصل من غريزة 
العقل وانفك عن العتة والخبل كان الوصول إلى درك عواقب األمور بطريق الظل 

 على ركنين: والحدس مبنياً 

 :أحدهما: الفكر والتدبير

وشرطه الفطنة والذكاء، وهذه خصلة تميز فيها المنصور إمامته والمفروض طاعته  
عن النظراء النفاذ والمضاء حتى صار أكابر العقالء يتعجبون فى معضالت الوقائع من 

جارب، هذه رأيه الصائب وعقله الثاقب وبفطنه للدقائق يشذ عن درك المختلين من ذوى الت
 ( 1) صفة غريزية، وهى من هللا تحفة وهدية "

والركن الثانى هو: االستضاءة بخاطر ذوى البصائر واستطالع رأى أولى التجارب على 
 طريق المشاورة: 

وهى الخصلة التى أمر بها نبيه إذ قال " وشاورهم فى األمر " ثم شرطه أن يكون 
ناصب معواًل على رأى من يوثق بدهائه وكفايته المستشير مميزًا بين المراتب. عارفًا للم

ومضائه، وصرامته وشفعته وديانته، وهذا هو الركن األعظم فى تدبير األمور، فإن 
 " ( 2) االستبداد بالرأى، وإن كان من ذوى البصائر مذموم ومحذور

وبهذا يجعل الغزالى الشورى والعمل بها من الدعائم التى تبنى عليها الكفاية وخاصة 
الشورى التى تؤخذ من ذوى الرأى وأصحاب الدين ويصل الغزالى بعمق فكره السياسى 
على أن االستبداد بالرأى هو من العوامل التى تهدم الدول وتضعف الحكم والحكام وتسفه 

 آراء المحكومين.
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أما مقصود اإلمامة عند الغزالى فقد عبر عنه بقوله " فإن مقصودها هو إقامة تناظم 
 " ( 1) دينية والدنيويةاألمور ال

ويرى الغزالى أن إمامة المستظهر قد حققت  هذا األمر فى اختياره لوزيره الذى جمع 
صفات مثل متانة الدين ونقاية الرأى وممارسة الخطوب ومقاساة الشدائد فى طوارق األيام 

ن ورزانة العقل والعطف على الخلق والتلطف بالرعية وكل هذه الصفات عدها الغزالى م
 أسس ومعانى الكفاية.

ومن المعانى التى قد تضاف لمعانى الكفاية عند الغزالى ما تحدث به السيد الشريف 
 الجرجانى حيث قال.

) اتفق الجمهور على أن أهل اإلمامة ومستحقها من هو شجاع قوى القلب ليقوى 
وقف  نهعلى الذب عن الحوزة، والحفأ لبيضة اإلسالم، بالثبات فى المعارك كما روى أ

ولئال يهوله  أنا النبى ال كذب أنا ابن عبد المطلببعد انهزام المسلمين فى الصف قائاًل 
 . ( 2) أيضًا إقامة الحدود ونرب الرقاب

 وعن العالقة بين الشجاعة والكفاءة وبيان معناها 

يقول الكمال بن الهمام " والظاهر أنها أُعم من الشجاعة " أى الكفاية "، إذ تنتظم 
كونه ذا رأى وشجاعة كى ال يجبن عن االقتصاص وإقامة الحدود والحروب الواجبة 

 " ( 3) وتجهيز الجيوش

جرئيًا على إقامة الحدود واقتحام  يكون ويقول ابن خلدون " وأما الكفاية فهى أن 
الحروب. بصيرًا بها، كفياًل بحمل الناس عليها، عارفًا بالعصبية وأحوال الدهاء، قويًا على 
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اناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو، وإقامة مع
 " ( 1) األحكام، وتدبير المصالح

وقد ترخص بعض الفقهاء فى اشتراط الشجاعة، وال يعنى ترخصهم مجال أن يتولى 
اإلمامة من ال رأى له ومن يعتريه الجبن وإنما يكفى " أال يكون فيه من القصور فى هذا 

 " ( 2) لجانب ما يختل معه مقصود اإلمامةا

ونرى أن اإلمام يكفيه فى هذا األمر أن يكون قويًا شجاعًا قادرًا على مواجهة 
 المشكالت العسكرية.

أما الخبرة بقيادة الجيوش ومعاناة الحروب فال يشترط التخصيص منها ألن اإلمام 
م وثقافتهم وعلمهم للقيام بهذه المهمة يستطيع االستعانة بالقادة األكفاء الذين تؤهلهم خبرته

 وليس شرطًا أن يخوض الحروب بنفسه وهذا ال يقدح فى كفايته.

 ( العلم : 3

 يقول اإلمام الغزالى فى هذه الصفة.

أن العلماء قد اتفق رأيهم على أن اإلمامة ال تنعقد إال لمن نال رتبة االجتهاد والفتوى 
 فى علوم الشرع.

فق على هذا الشرط فيقول " لو ذهب ذاهب إلى أن بلوغ درجة ولكن الغزالى ال يوا
االجتهاد ال يشترط فى اإلمامة لم يكن فى كالمه إال اإلغراب عن العلماء المانين. فإن 
الشروط التى تدعى لإلمامة شرعًا البد من دليل يدل عليها. والدليل إما نص من صاحب 

امة لها. ولم يرد النص من شرائط الشرع، وإما النظر فى المصلحة التى طلبت اإلم
اإلمامة فى شئ إال فى النسب. إذ قال إن األئمة من قريش. فأما ما عداه فإنما أخذ من 
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الضرورة والحاجة الماسة فى مقصود اإلمامة إليها، فهذا كما شرحنا : العقل والحرية 
ا لم ينتظم أمر وسالمة الحواس والهداية والنجدة والورع، فإن هذه األمور لو ُقّدر عدمه

 " ( 1) اإلمامة بحال من األحوال، وليست رتبة االجتهاد مما البد منه فى اإلمامة نرورة

ونرى هنا أن الغزالى حتى وإن كان فى عصره قد خالف بهذا الرأى الكثير. ففى هذا 
الشرط يقول اإلمام الشافعى فى صدر ذكره لشروط اإلمام : " والعلم بحيث يصلح أن 

 "  ( 2) ًا من أهل االجتهاديكون مفتي

ويقول الشاطبى " نقل العلماء االتفاق على أن اإلمامة الكبرى ال تنعقد إال لمن نال 
 "  ( 3) رتبة االجتهاد

وقال ابن خلدون معلاًل شرط االجتهاد ومؤكدًا عليه " ال يكفى من العلم إال أن يكون 
 " ( 4) ى األوصاف واألحوالمجتهدًا ألن التقليد نقص، واإلمامة تستدعى الكمال ف

وقد استدل الجمهور على وجوب اعتبار هذا الشرط بالقياس على القانى الذى 
يشترط فيه أن يكون مجتهدًا يقول أبو بكر الباقالنى عن اشتراط االجتهاد فى اإلمام " ألن 

هذا " ويقول الرملى " أن  ( 5) القانى الذى يكون من قبِّله يفتقر إلى ذلك فاإلمام أولى
 "  ( 6) الشرط البد منه فى اإلمامة كالقانى والوالى
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كما الحظوا طبيعة اإلمامة وما يلزم لها من علم اإلمام ليتمكن بذلك من "إقامة 
الحجج وحل الشبه فى العقائد الدينية، ويستقل بالفتوى فى النوازل وأحكام الوقائع نصًا، 

 وفصل الحكومات ورفع  واستنباطًا ألن أهم مقاصد اإلمامة حفأ العقائد،
 "(1) الخصومات

ويرى اإلمام الغزالى أنه إذا كان المقصود بعلم اإلمام وأن يصل إلى مرتبة االجتهاد 
من أجل الفتوى والفصل فى المنازعات، فإنه يجوز لإلمام أن يستعين بأفضل زمانه علمًا 

 كى يساعده فى استنباط األحكام فيقول فى ذلك.

ترتيب اإلمامة على وفق الشرع فأى فرق بين أن يعرف حكم " فإذا كان المقصود 
الشرع بنظره أو يعرفه باتباع أفضل أهل زمانه، وإذا جاز للمجتهد أن يقول على قول 
واحد، ويروى  له حديثًا فيحكم به، إمامًا كان أو قانيًا، فما المانع من أن يحكم بما يتفق 

 " ( 2) فيه قول األفضل األعلم عليه العلماء فى كل واقعة، وإن اختلف فيتبع

وقد وافق األحناف رأى الغزالى أو هو قد وافق رأيهم. فلم يشترط األحناف أن يصل 
 اإلمام إلى مرتبة االجتهاد ولم يعدوه عند حديثهم عن شروط اإلمام.

ويرى اإلمام الغزالى أن الذى يحتاج مراجعة هو الورع. فيقول "بل الورع الداعى إلى  
" ومع ذلك يرى أن تقديم المجتهد فى الشرع أولى من اتباع الناظر (3) ل العلممراجعة أه

 علم نفسه فيقول فى ذلك.

" التولية بين مجتهد فى علوم الشرع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد ألن 
 أتباع الناظر علم نفسه له فّرية رتبة على إتباع علم غيره بالتقليد: والمزايا ال سبيل إلى

إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا انعقدت اإلمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن 
رتبة االجتهاد، وقامت له شوكة وأذعنت له الرقاب، ومالت إليه القلوب : فإن خال الزمان 
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عن قرشى مجتهد يستجمع جميع الشروط وجب االستمرار على اإلمامة المعقودة إن قامت 
حضور قرشى مجتهد مستجمع  –نربًا للمثل  –وهذا حكم زماننا وإن قدر  له الشوكة.

للورع والكفاية وجميع شرائط اإلمامة واحتاج المسلمون فى خلع األول إلى تعرض إلثارة 
فتن وانطراب أمور لم يجز لهم خلعه واالستبدال به. بل تجب عليهم الطاعة له والحكم 

م بأن العلم مزية روعيت فى اإلمامة تحسينًا لألمر بنفوذ واليته وصحة إمامته ألنّا نعل
 " ( 1) وتحصياًل لمزيد المصلحة فى االستقالل بالنظر واالستغناء عن التقليد

وهكذا نرى أن اإلمام الغزالى فى آرائه وفكره مرونه وتوازن فى األخذ بالمصالح 
منه فيقول " وأن يسعى  المرسلة لذا نراه يطالب اإلمام أن يجد فى تحصيل العلم واالستزادة

لتحصيل العلم وحيازة رتبة االستقالل بعلوم الشرع، فإن اإلمامة وإن كانت صحيحة منعقدة 
فى الحال فخطاب هللا تعالى قائم بإيجاب العلم وافتراض تحصيله، وإذا ساعدت القدرة 

 " ( 2) عليه لم يكن للتوانى فيه عذر

تالف ولكنها تتميز جميعًا باالعتدال وهذه اآلراء التى عرناها وإن كان فيها اخ
 واالحتكام إلى الدليل إال أن هناك رأيًا فى علم اإلمام اتصف بالمغاالة الشديدة وكان شاذًا.

وهو رأى الشيعة واألشعرى ينبه إلى أن فى الشيعة فريقًا قد ذهب به الغلو فى علم 
ن اإلمام يعلم كل ما كان وكل اإلمام مذلبًا أبعد من الفريق اآلخر، فمنهم " فرقة يزعمون أ

ما يكون، وال يخرج شئ عن علمه من أمر الدين وال من أمر الدنيا وزعم هؤالء أن 
 كان كاتبًا ويعرف الكتابة، وسائر اللغات. الرسول 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أن اإلمام يعلم كل أمور اإلحكام والشريعة، وإن لم يحط 
بالشرائع والحافأ لها. ولما يحتاج الناس إليه. فأما ما ال بكل شئ علمًا. ألنه القيم 

 " ( 3) يحتاجون إليه فقد يجوز أن ال يعلمه اإلمام
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والفرق هنا بين المذهبين. أن األول يقول أصحابه أنه " يعلم ما كان وما هو كائن 
ا وما يكون بينما يقول أصحاب المذهب الثانى : إنه يعلم ما كان وما هو كائن، دون م

سيكون ألن ما سيكون ليس مما تتعلق به الحاجة اآلن. فإذا تعلقت الحاجة بشئ منه 
 علمه اإلمام "

بل إنهم إلى ما هو أبعد وأعمق من ذلك فتراهم يتولون أيضًا فى علم اإلمام " أن 
اإلمام يتلقى المعارف واألحكام اإللهية وجميع المعلومات عن طريق النبى أو اإلمام من 

 قبله "

ذا استجد شئ البد أن يعلمه عن طريق اإللهام بالقوة القدسية التى أودعها هللا وإ
تتعالى فيه. إن قوة اإللهام عند اإلمام. التى تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال فى أعلى 
درجاته فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقى المعلومات فى كل وقت وفى 

شئ من األشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية  كل حالة، فمتى توجه إلى
اإللهامية، بال توقف، وال ترتيب مقدمات، وال تلقين معلم. وتتجلى فى نفسه المعلومات كما 
تتجلى المرئيات فى المرآة الصافية، ال غطش فيها وال إبهام، ويبدو وانحًا هذا األمر فى 

د ولم يتعلموا على يد معلم. من مبدأ طفولتهم إلى سن تارية األئمة، لم يتربوا على أح
الرشد حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد 
أستاذ فى شئ من األشياء مع ما لهم من منزلة علمية ال تجارى وما سئلوا عن شئ إال 

أدرى (، وال تأجيل الجواب إلى أجابوا عليه فى وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة )ال 
 ! " ( 1) المراجعة أو التأمل ونحو ذلك

هذا هو علم اإلمام الشامل الكلى، بالقوة القدسية اإللهامية، ال بالتوقف والمقدمات 
 والتعلم.
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وهو يفوق علم النبى الذى كان ُيسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحى برأى السماء فيما لم 
توافق السنة وال توافق العقل والمنطق الذى يفرض أن العالم يعرف وجوبًا وهذه آراء ال 

 البد أن يمر بمراحل التعليم واألخذ باألسباب وهذا رأى غريب شديد المغاالة.

والمتأمل فى شروط االجتهاد وواقع الناس اليوم يرى أن تحصيل هذا الشرط للحكام 
 أمر صعب المنال.

غزالى الذى جاء موافقًا لرأى األحناف كما لذا فإن الراجح فى ذلك هو رأى اإلمام ال
ذكرنا آنفًا حيث أن شروط االجتهاد يعسر تحققها فى هذا الزمان ولإلمام أن يسأل الفقهاء 
حتى يعرف الحكم الصحيح وإمام المسلمين فى عصرنا الحانر يكفيه من العلم بالشريعة 

حكام بحيث يكون على أو يكون على علم بأصولها وقواعدها وأحكامها ومصادر تلك األ
علم بالتشريع اسالمى بشكل عام، ألنه القانون الذى يحكم به ويشرف على تنفيذه، ولكن 
ال يشترط أن يكون قد وصل فى العلم إلى درجة االجتهاد فى أصول الدين وفروعه، فإن 

دين له أن يستعين فيما يلزمه فى هذه الناحية بالفقهاء والعلماء المختصين بالفقه وأصول ال
ومغاالة الشيعة هذه فى علم اإلمام تلزمنا أن نتحدث فى هذا المونع عن عصمة اإلمام 
وكيف فند اإلمام هذه اآلراء سواء من الشيعة أو من الباطنية ونعرض أواًل لرأى الشيعة 

 والباطنية ثم رد اإلمام الغزالى عليهما.

 

يعة والباطنية على السواء. أ ( القول بعصمة األئمة من العقائد التى أجمع عليها الش
فيرى ابن مطهر الحلى أن األئمة البد أن يكونوا معصومين ليأمن الناس غلطهم وسهوهم. 

 .( 1) وذلك حتى يظل العالم  محفوظًا بهم ألنهم لطف ورحمة من هللا تعالى لهذا العالم
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النسيان وكذلك يتفق الشيعة والباطنية فى القول بعصمة األئمة عن الصغائر والسهو و 
من أول العمر إلى آخره وفى هذا يقول الحلى : " والمعصوم باالتفاق ال يكون إال ألنبياء 
 واألوصياء ألن المعتبر فى المعصوم سواء أكان نبيًا أو وصيًا ثالثة 

 

أشياء كما ذكرها علماؤنا اإلمامية. وهذه األوصاف ال توجد فى غيرهم. األول 
أو كبيرة من أول العمر إلى آخره والثانى العصمة عن  العصمة عن المعصية كلها صغيرة

 " ( 1) الخطأ والثالث العصمة عن السهو النسيان

وذلك ألن األئمة لو لم يكونوا معصومين قبل تكليفهم وكانوا ظالمين لجاز أن يكونوا 
 –أحد مفسرى الشيعة فى العصر الحديث  –كذلك بعد تكليفهم. وفى هذا يقول البزاوى 

يَم َربُُّه بَِّكلَِّماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل إِّنِّّي  ير قوله تعالى فى سورة البقرة عند تفس َوإِّذِّ اْبَتَلى إِّْبَرالِّ
ي الظَّالِّمِّينَ  ُلَك لِّلنَّاسِّ إَِّمامًا َقاَل َومِّْن ُذرِّيَّتِّي َقاَل ال َيَناُل َعْهدِّ معقبًا على ذلك   ( 2) َجاعِّ

مام وخليفة المسلمين أ، يكون معصومًا من أول بقوله ومن هذا ظهر أن الشرط فى اإل
زمان تكليفه إلى أن يفارق الدنيا، إن لم نقل بشرطية العصمة فيه من حين تمييزه، ألنه إن 
كان قبل تكليفه ظالمًا فإنه يصدق عليه أن يقال بعده كان ظالمًا واآلية الكريمة تعنى ذلك 

 " ( 3) أن يرشح نفسه للخالفة واإلمامة حتى ولو أن الظالم تاب وعلمنا بتوبته فال يجوز

هذا ويقول المؤيد والذى يؤكد أن الوالية التى هى آخر الفرائض أشرفها وأعالها مرتبة 
بها قوام كلها قول الحكماء وأهل البصرة أن اإلنسان أشرف مواليد هذا العالم ونهاية قوته 

 " ( 4) وآخر ما ظهر منه وأئمه
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البد من وجوده ليعلم الخلق أصول دينهم ألنه لديه علم  واإلمام كالنبى سواء بسواء
وأنه ال فرق بينه وبين النبى األفضل السبق    (1 ) :الباطن الذى يورثه عن الرسول 

   ( 2)فهو يستطيع أن يتصل بالعقل الفعال والمالئكة كالنبى

 يبدأ الغزالى فى حديثه عن العصمة بحصر الطرق الممكنة العصمة وهى نرورة
 العقل، ونظر العقل، والخبر المتواتر.

ثم يبدأ بإبطال هذه الطرق الثالث فيرى أنه ال سبيل إلى دعوى الضرورة وال إلى 
دعوى الخبر المتواتر، ألن كافة الخلق مشتركون فى دركه، كما أن أصل وجود اإلمام ال 

 . ( 3) يعرف نرورة حيث نازع منازعون فيه

ة كما لم يثبت ذلك بنص، وال يبقى إال نظر العقل وعلى هذا ال تعرف عصمته نرور 
وهو عندهم باطل. وبهذا يبطل قولهم بالعصمة عن طريق حصر الطرق الممكنة ثم 

 إبطالها كما أن سماع قول اإلمام بأنه معصوم ليس حجة ألنه ال دليل عليه، 

ويرى اإلمام لغزالى أن قياس عصمة األئمة على األنبياء خطأ وذلك ألن عصمة 
األنبياء واجبة، ألننا نعرف أن طريقهم الحق، أما اإلمام فإننا ال نحتاج إليه فى معرفة 

 العلوم وتصديقها كاألنبياء.
                                                                                                                                              

وقد رد ابن تيمية على قوله "بأن اإلمامة أشرف مسائل الـدين " بقولـه أن هـذا القـول كفـر " انظـر منهـاج  -
دار الكتـب العلميـة بيـروت الجـزء األول ص  –الطبعة األولى تحقيق د. محمد رشـاد سـالم  –السنة النبوية 

16-17. 
اإلمــام أحمــد أمــين بقولــه أن العصــمة تتنــافى مــع اإلســالم والطبــائع البشــرية التــى  وعلــق علــى عصــمة -

م، مكتبــــة النهضـــة المصــــرية 1984ركـــب فيهــــا الخيـــر والشــــر: انظـــر نــــحى اإلســـالم، الطبعــــة العاشـــرة 
 .230-229ص

 –اء دار األنـو  –أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلبى، أصـول الكـافى، تصـحيح وتعليـق علـى أكبـر الغفـارى  - 1
 .260ص 1ج 1985بيروت 

م مطبعـــة الجامعـــة الســـورية 1958د. عـــادل العـــوا، منتجـــات اإلســـماعيلية تحقيـــق وتقـــديم، الطبعـــة األولـــى  - 2
 .167دمشق " انظر رسالة زهر بذور الحقائق " ص
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ويقسم الغزالى العلوم إلى )عقلية وسمعية( ويجعل العقلية فى قسمين هما )علوم 
ك قطعية وعلوم ظنية(. ولكل من القطع والظن مسلك يؤدى إليه ويدل عليه ومعرفة ذل

ممكنة حتى ولو كان ذلك من أفسق الخلق، وذلك حيث ال تقليد فيها ألن المتبع فيها هو 
 .( 1) الدليل

أما بالنسبة للسمعيات فمسندها السماع وقد يكون ذلك )بالتواتر أو باآلحاد( والتواتر 
تشترك الكافة فى دركه وعلى هذا فال فرق بين اإلمام وغيره. واآلحاد تفيد الظن سواء 

ن المبلغ اإلمام أم غيره. والعمل بالظن فى األمور العملية واجب شرعًا والوصول للعلم أكا
فيه ليس شرطًا ولذلك يجب عندهم تصدي الدعاة مع أنه ال عصمة لهم أصاًل وكذلك 

 فى زمانه،  كان والة الرسول 

 وبهذا ال حاجة إلى عصمة اإلمام حيث يشترك الجميع فى تحصيل العلوم، واإلمام ال
، ثم يجيب ( 2) يوحى إليه وال يولد عالمًا وإنما يتعلم وال فرق بينه وبين غيره فى التعليم

 الغزالى عن سؤال مفترض وهو: 

 لماذا نحتاج إلى اإلمام إذا كان يستغنى عنه فى التعليم؟ !

يجيب على ذلك بأن الحاجة إلى اإلمام كالحاجة إلى القانى فكما أننا نحتاج إلى 
نشترط فيه العصمة لدفع الخصومات والجزم فى المجتهدات وجمع شتات  القانى وال

 األمور وإقامة الحدود.

كذلك فإننا نحتاج إلى اإلمام وال نشترط فيه العصمة، فاإلمام بالنسبة للدولة كالقانى 
 .( 3) بالنسبة للبلد
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ا هذا إلى جانب أن لإلمام مهامًا أخرى كلية ليست للقانى وهى أمور سياسية منه
حراسة الدين والجهاد فى سبيل هللا، والحفاظ على أمن البالد والعباد وهى كلها أمور ال 

 تحتاج إلى العصمة.

ويرى الغزالى أن دعوى اإلمامية بأن كل مرشح ألمر من األمور الدينية يشترط فيه 
 أن يكون معصومًا حتى قالوا بعصمة الحارس والمتعسس.

الكالم يتعارض مع الواقع المشاهد، وذلك ألن وأجاب الغزالى على ذلك بأن هذا 
القائمين باألمور من جهة اإلمام ال يتورعون عن أخذ األمور المغصوبة باسم الخراج 
والضريبة من أموال المسلمين مع العلم بتحريم ذلك هذا إلى أن الظلم واقع على الناس 

 ومشاهد من أحوال المنتخبين من جهة إمامهم.

فى  وتفريتهمء يجاهد الضرورة لهذا يجب الكف عن مجادلتهم ويرى أن كالم هؤال
 المريضة. ( 1) عقولهم

والمالحأ على الغزالى فى رده أنه ال يترك صغيرة وال كبيرة إال ويفندها. حتى األمور 
التى يمكن أن تكون مجرد شبهة فإنه يفترنها ويرد عليها حتى ال يدع أمامهم فرصة للرد 

ى ردهم عليه فإنهم بداًل من أن يناقشوه الحجة والدليل استعانوا عليه فيها وهذا وانح ف
 عن ذلك بالسباب والشتائم.

ويرى ابن حزم كذلك فى حديثه عن عصمة اإلمام أنه لمعرفة ذلك البد ممن وجود 
 معجزة ظاهرة تدل عليه.

على كل إمام بعينه واسمه ونسبه وأال يكون القول  أو نص ينقله عن النبى 
 مجرد دعوى ال يعجز عن مثلها أحد أن يدعيها لنفسه أو لغيره.بالعصمة 

 .( 1) ثم يرى ابن حزم أن هذين األمرين ممتنعًا الوجود بال خالف
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كذلك فإن ابن تيمية يرى أن دعوى الشيعة العصمة فى على واألئمة هى من جنس 
دمتين دعوى النصارى ألولية المسيح رغم مخالفتهم، كما يرى أنهم محتاجون إلى مق

 لثبوت دعواهم هما :

 عصمة هؤالء األئمة. -

 ثبوت نقل مذهبهم عن األئمة. -

. وبهذا نكون ( 2) وكلتا المقدمتين فى رأى ابن تيمية باطلة ال أساس لها من الصحة
 قد عرننا عرنًا موجزًا لعصمة اإلمام عند الشيعة والباطنية وموقف الغزالى منهما.

 ( الورع : 4

الى أن صفة الورع صفة ذاتية خاصة بشخصية اإلمام. وال يمكن يرى اإلمام الغز 
 استعارتها أو تحصليها من جهة الغير.

يقول الغزالى " وهذه هى أغر الصفات وأجلها وأوالها بالرعايات وأجدرها وهو وصف 
ذاتى ال يمكن استعارته وال الوصل إلى تحصيله من جهة الغير، أما النجدة فتحصيلها من 

حالة، والهداية وإن اعتمدت على غزارة العقل ففوائدها يمكن فيها االستعارة الغير ال م
بطريق المراجعة واالستشارة. والعلم أيضًا يمكنه تحصيله باالستفتاء واستطالع رأى 
العلماء. والورع هو األساس واألصل، وعليه يدور األمر كله، وال يفنى فيه ورع الغير وهو 

ال. ولو اختل هذا. والعياذ باهلل لم يبق ُمعتصم فى تحقيق رأس المال ومصدر جملة الخص
 " ( 3) اإلمامة

                                                                                                                                              
  127،  80صـ 4ج -ابن حزم، الفصل فى الملل واألهواء والنحل  -1
   117-116صـ 2ج -منهاج السنة النبوية  -ابن تيمية  -2
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وهكذا نجد الغزالى ُيعلى من شأن الورع عند اإلمام ويعتبره صفة أساسية ال غنى 
عنها وهذا دليل قاطع على اهتمام الغزالى بالصفات الخلقية تمشيًا مع خصائص اإلسالم 

إنما بعثت ألتمم مكارم   ناء على حديث الرسول الذى يؤكد أهمية األخالق الفانلة ب
 .األخالق 

وهكذا يجعل الغزالى كفيلسوف ُمسلم السياسة مبنية على األخالق وذلك على العكس 
 من علماء ومفكرى االسياسة الغربيين المحدثين.

ويوافق الغزالى فى ذلك كل من ابن تيمية والماوردى، حيث يقول ابن تيمية فى صفة 
وهى " الصالح فى الدين والمروءة باستعمال ما يجعله ويزينه وتجنب ما يدنسه الورع 
 " ( 1) ويشينه

ويقول الماوردى " أن يكون صادق اللهجة، ظاهر األمانة، عفيفًا عن المحارم متوفيًا 
المآثم بعيدًا من الريب، مأمونًا فى الرنا والغضب، مستعماًل لمروءة مثله، فى دينه 

 " ( 2) ودنياه

وقد ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار هذا الشرط واستدلوا عليه بقوله تعالى فى قصة 
ي  قال :  سيدنا إبراليم  ُلَك لِّلنَّاسِّ إَِّمامًا َقاَل َومِّْن ُذرِّيَّتِّي َقاَل ال َيَناُل َعْهدِّ َقاَل إِّنِّّي َجاعِّ

يَن      (3 )الظَّالِّمِّ

ًا وال خليفة لنبى وال قانى وال من يقول الجصاص " فال يجوز أن يكون الظالم نبي
خبرًا، فقد  يلزم الناس قبول قوله فى أمور الدين من ُمفت أو شاهد أو مخبر عن النبى 

) أفادت اآلية أن شرط جميع من كان فى محل االئتمام به فى أمر الدين العدالة والصالح

4 )  " 
                                                

 . 70صـ –تيمية، كتاب السياسة الشرعية ابن  - 1
 .66صـ –األحكام السلطانية والواليات الدينية  -الماوردى  -2
 .124البقرة آية  -3
 .98ص 1أبى بكر أحمد الرازى الجصاص. أحكام القرآن، طبعة دار الفكر ج -4
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مستبعد ولكنه فى الوقت ويرى اإلمام الغزالى أن وجود هذا الشرط وتحقيقه أمر غير 
نفسه يحتاج إلى التجرد عن أموال المسلمين وال يدعه إال فى مظنه استحقاقه وقد قال 

وكذلك ال يتم الورع إال بالمواظبة على  اتقوا النار ولو بشق تمرة    :رسول هللا 
فى  الفرائض واجتناب الموبقات والكبائر " بل إن عماد هذا األمر العدل واجتناب الظلم

 " ( 1) طرفى اإلعطاء واألخذ

ولهذا نرى الغزالى يحاول تبرير كثرة األموال النصبة إلى الخزائن المعمورة أى ما 
يسمى " موارد بيت المال " تبريرًا يقوم على الشرع والدين. وكذلك األوجه الذى تنفق فيه 

 هذه األموال فيؤكد أن هذه األموال أربعة أصناف : 

 الت : وهى مأخوذة من أموال موروثة لإلمام.أ ( ارتفاع المستغ

 ب( أموال الخبرية : وهى من أطيب ما يؤخذ 

ج ( أموال التركات، ولم يعهد من اإلمام قط إلى اآلن الطمع فى تركة يستحقها وارث 
 ومن ال وارث له فمنصبه بين المال.

على  د ( أموال الخراج المأخوذة من أرض العراق، وهى أرض وقفها عمر 
 المسلمين ليكون جميع خراجها منصبًا إلى بيت المال ومصالح المسلمين.

 .( 2) فهذه هى األموال المأخوذة : وأخذها جائز

أما مصارف هذه األموال فتنحصر فى أربع جهات تحوى مصالح اإلسالم والمسلمين 
 وهى على النحو التالى :

                                                                                                                                              

مــن علــم التفســير، الطبعــة  محمــد بــن علــى بــن محمــد الشــوكانى، فــتح القــدير الجــامع بــين فنــى الروايــة والدرايــة -
 138ص  1هـ ج1416الثانية دار المعرفة بيروت 
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 -ا أكثرهم فى هذا العصر : إذ البد من كفايتهم، وم المرتزقة من جند اإلسالمأ ( 
مكفيون بثروتهم واستظهارهم، ومقتدرون على كفاية غيرهم، ومع  -أى عصر الغزالى 

ذلك فقد أمرهم الرأى الشريف النبوى فى هذه األيام مدة مقام العسكر بمدينة السالم " أى 
ا يخلد بغداد" بأموال استفرغ فيها الخزائن. وأفاض عليهم من نروب التشريفات واإلنعام م

 ذكره على مر األيام واألعوام.

وهم القائمون بعلوم الشريعة، فإنهم حراس الدين  علماء الدين وفقهاء المسلمين:ب( 
بالدليل والبرهان، كما أن الجنود هم حراسه بالسيوف والسنان وما من واحد منهم إال وهو 

فاية وكل من مخصوص بإنعام وإيثار، ويأخذ من بيت المال ما يستحقه على قدر الك
 يتشبه بأهل العلم له قدر معلوم.

: وهم الذين قصرت بهم نرورة الحال وطوارق الزمان عن  محاويج الخلقج ( 
اكتساب قدر الكفاية وإمام العصر ال ينتهى إليه الخبر فى حاجة إال سدها وال يرتفع إليه 

عالنية كافية قصد ذى فاقة إال تداركها على الصدقات فى نوب متواليات فى السر وال
 جميع الحاجات.

: وهى العمارات المتعلقة بالرباطات والقناطر والمساجد  المصالح العامةد ( 
إلى هذه الجهة قدر من بيت مال المسلمين، فال ترى  -ال محالة  -والمدارس فيصرف 

 هذه الموانع فى أيام اإلمام إال معمورة وملحوظة بالتعاهد من القائمين عليها والمتكلفين
 . ( 1) لها

ومع أن الغزالى قد شدد على صفة الورع وهى التى تحتاج إلى مراجعة العلماء نراه 
كفقيه سياسى ذو تجربة واقعية وخبره ال يقف عند هذا الرأى صلبًا ولكن نراه يترك مساحة 
للمرونة وعدم الحجر على آراء اآلخرين حيث يقول " ويختم الكالم بما يقطع مادة الخصام 

فيه غاية اإلنصاف فتقول : ال يظن ظان أنّا نشترط فى اإلمامة العصمة، فإن فتبين 
العلماء اختلفوا فى حصولها لألنبياء، واألكثرون على أنهم لم يعصموا من الصغائر. ولو 
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اعتبرت العصمة من كل زّلة لتعذرت الواليات وانعزلت القضاة، وبطلت اإلمامة وكيف 
ية واالستمرار على سمت التقوى من غير عدول، يحكم باشتراط التنقى من كل معص

ومعلوم أن الجبالت متقانية للذات، والطباع ممرنة على نيل الشهوات، والتكاليف 
يتضمنها من العناء ما يتقاعد عن احتمالها األقوياء، ووساوس الشيطان وهواجس النفس 

ء أمارة، والتقى فى مستحثة على حب العاجلة واستحقار اآلجلة، والجبلة اإلنسانية بالسو 
 أرجوحة الهوى يغلب تارة ويعجز تارة،

فكيف  -والشيطان ليس يفتر عن الوساوس، والزالت تكاد تجرى على األنفاس 
 يتخلص البشر عن اقتحام محظور والتورط فى محظور.

فى شرط عدالة الشهادة : ال يعرف أحد بمحض الطاعة  -  -ولذلك قال الشافعى 
ة، وال أحد بمحض المعصية حتى ال يقدم على طاعة، وال ينفك حتى ال يتضمة بمعصي

أحد عن تخليط، ولكن عن غلبت الطاعات فى حقه المعاصى. ولو كانت تسؤه سيئته 
وتسره حسنته فهو مقبول الشهادة، ولسنا نشترط فى عدالة القضاء إال ما نشترطه فى 

 " ( 1) الشهادة وال نشترط فى اإلمامة إال ما نشترطه فى القضاء

وهذا ما أكد عليه معظم الفقهاء والمفسرين يقول القرطبى " ال خالف بين األمة فى 
 " ( 2) أنه ال يجوز أن تعقد الخالفة الفاسق

ويقول الجوينى : فأمام التقوى والورع، فالبد منهما، إذ ال يوثق بفاسق فى الشهادة 
 " ( 3) على فسق، فكيف يولى أمور المسلمين كافة

فاسق والمتالعب بالدين ال يؤتمن عليه فكيف يكون مسئواًل عن حراسته نعم إن ال
 والدعوة إليه.
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يا أيها الذين أمنوا  وإذا كان يشترط فى الشاهد أن يكون عداًل فى قوله تعالى : 
شهادة بينكم إذا حضر أخذكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 

ض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصالة غيركم إن أنتم نربتم فى األر 
فيقسمان باهلل إن ارتبتم ال نشترى به ثمنًا ولو كان ذا قربى وال نكتم شهادة إنا إذًا لمن 

 ".  ( 1) اآلثمين

فكيف بإنسان سيتولى شئون الدين وسياسة الدنيا ال شك أنه أولى باشتراط العدالة 
 والورع فى شخصيته.

مذهب الجمهور فأجازوا أن يتولى الفاسق اإلمامة لكن مع الكراهة  وخالف األحناف
يقول الكمال بن أبى الشريف " وليس من شرط صحة الصالة خلف اإلمام عدالته فقد 
روى أبو داود عن حديث أبى هريرة " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا 

 ". ( 2) أو فاجرًا وإن عمل الكبائروالصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان 

كما استدلوا بأن الصحابة صلوا خلف أئمة الجور ورنوا بتوليتهم، وقد رد العلماء 
استدالل األحناف بأن " هؤالء كانوا ملوكًا تغلبوا على األمة فتولوا هذا المنصب بالقهر ال 

و قلنا بعدم صحة بالرنا واالختيار، وحال التغلب نرورة فال يصح االستدالل بها. ول
والية الُمتغلب الذى ليس بعدل لتعطلت مصالح األمة الدينية والدنيوية من الفصل فى 

 " ( 3) الخصومات وجهاد الكفار وغير ذلك

وبعد فهذا الشرط من أهم الشروط فيما أرى لما للتقوى والصالح من أثر حميد فى 
الغزالى ومن الوانح هنا أن  التوفيق والسداد وإصابة الحق وهذا ما أكد عليه اإلمام

السياسة عند الغزالى لها ارتباط وثيق باألخالق وأن الجانب الروحى والصوفى فى 
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شخصية اإلمام الغزالى كانا لهما أثرًا عميقًا فى حديث الغزالى عن اإلمامة وشروط اإلمام 
 ا بعد.وسوف يتضح هذا أكثر فى واجبات اإلمام الدينية والعملية وهذا ما سنونحه فيم
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