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 تمهيد : 

السياسة عند اإلمام الغزالى هى أشرف الصناعات , وهى أشرف المقاماات عداد النةافإ ه  ا  
ال يمكن االستغناء عنها ال أل هاا وابةاة هاى ها هاا  دظاى  عارى وعمظاى   ةيقاى ,  ال  ا ا  

ن الناااو وهال الخصاافمات  هانهى عالدااد  , و اة  بمااا  الحاباة للههااا لتنعايى الد بااات  اه
شااهفا هى واراهاازهى الةهيميااة  التااى بةظاافا عظههااا , ساافاء أياااو هلاار عالترههاا  أو عالتراهاا  , 

 وهنا يقف  الغزالى هى  تاعة الفذ " لحياء عظفم الدين " ما يظى : 

لاى التقا ال والتنااهر , " هفى بةظة اإل ساو الغيظ  , والحسد , والمناهسة , وهلر مما يادىى ل
 هالنعر  يف سظط هللا  دالى الس طهن.

 وأمدهى عالقفإ والددإ واالسةاب وألقى رعةهى هى بظفب الرعايا حتى أهعنفا لهى طفعًا و رهًا.

و يااف هاادى الساا طهن للااى طراااال ل,اا   الااة ى , حتااى ر ةاافا أباازاء الةظااد ,    هااا أباازاء 
نتفااا الااةدل منهااا عااالةدل , هر ةاافا الر ساااء شااخو واحااد ,  تداااوو عظااى ااار  واحااد وا

والقضاإ , والسجن وزعماء السفق , واض روا الخظال للى با فو الدد  , وألزمافهى التسااعد 
والتداوو حتى ,ار الحداى ينتفا عالقصاب , والخةااز , وسااهر أهال الةظاد , و ظهاى ينتفدافو 

وانتفااا  اال واحااد عكاال واحااد   عالحااداى ,و,ااار الحجااام ينتفااا عااالحرث , والحااراث عالحجااام ,
عسة   ر هةهى وابتماعهى وا ضةاطهى  حا   ر ها  الساظ او                     وبمدا  , 

 ( 1) يما يتداوو بميا أعضاء الةدو وانتفا عدها  ةدل " 

 

واتاعا اإلمام الغزالى الحديث عن أهمية اإلمامة وافضا  أو ساظ ة اإلماام  ااعا مان أحكاام 
فيقف  هى  فس المصدر السا ال " وا عار  ياف عداث األ ةيااء عظاههى السا م الدين ووهقًا ل  
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حتى أ,اظحفا السا طهن المصاظحهن لظرعاياا , وعرهافهى بافا هن الشارظ هاى حفاظ الداد   اهن 
الخظااال , وباافا هن السياسااة هااى ضااة هى , و شااففا ماان أحكااام اإلمامااة , والسااظ نة وأحكااام  

 هضً  عما أرشدوهى للي  من ل,   الدين. الفق  ما اهتدوا ع  للى ,   الد يا ,

وأ عار  يااف أ,اظ  هللا  دااالى األ ةيااء عالم هيااة , و ياف أ,ااظ  الم هياة عدضااهى  ااةدل 
 ( 1) للى أو ينتهى للى المظر المقرب الذى واس ة  هن  وبهن هللا  دالى " 

فو  فهظااة هكااذا ياادمن الغزالااى ع هميااة السياسااة التااى  قاافم عظااى الشاارظ  اإلساا مى حتااى  ياا
عحاال مشااك ت المجتمااا والدولااة عالسااظ ة الماىيااة والتربيااة الدظميااة  واأل   يااة ولهااذا  جااد  
هااى  تاعااة الااايى التةاار المسااةف  هااى  صاايحة المظااف . ال ينسااى ىور  األساسااى  فاياا  وعااالى  
سياسااة ومستشااار بااا ف ى هااى حاشااية مظااف  الساا بقة ووزراههااى هااى  يسااا فر حهن ااذ يفباا  

ظ او محمد ا ن مظر شا  باهً  " اعظى يا سظ او الدالى مظر المشارق والمغارب ,   اع  لظس
أو هلل عظياار  دمااًا ةاااهرإ , وكالء متياااابرإ , واجاا  عظياار شاااكرها , واتدااهن عظياار لهاعتهاااا 

 و شرها.

ومن لى يشكر  دى هللا بل بنا   , و قدس  أسما   , هقاد عار   ظار الندماة لظازوا  و جال 
  ( 2) ايامة " من  قصهر  يفم ال

وهنا  جد الغزالى يرسى واخ ط لدولة هاضظة  قفم عظى األ  ق الحمهدإ الفابةاة عظاى  ال 
 حايى , 

 

أى  ىولة  قفم الد بة والصظة ههها  هن اإلماام ورعهتا  وباهن الحاايى والمحكافم عظاى أسااو 
يهاا الساظ او الدد  واإل صاف والخفف من هللا. ههفب    اعا  للاى الساظ او بااهً  " لعظاى أ

                                                

  تاب الشد . 2269– 2268, ,ا  12لحياء عظفم الدين با -الغزالى  -1
مكتةااة اليظيااات  –رابداا  سااامى  ضااهر  -التةاار المسااةف  هااى  صاايحة المظااف   –اإلمااام أ ااف حامااد الغزالااى  -2
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أو مااا  اااو  هناار وبااهن الخااالال سااةحا   و دااالى هاا و عفااف  برااا  , وأمااا مااا يتدظااال عمعااالى 
الناو ه    ال يتجاوز ع  عنر عظى  ل حا  يفم الايامة , و  ر  ععايى وال يساظى مان هاذا 
الخ اار أحااد ماان المظااف  , لال مظاار عماال عالدااد  واإل صاااف , لاايدظى  يااف ي ظاا  الدااد  

 ( 1) الايامة " واإل صاف يفم 

وماااان الفاضاااا  الجظااااى أو  فبههااااات و صاااااه  الغزالااااى لظسااااظ او.  ااااد  عظااااى أو الغزالااااى 
عصاافههت  وروحا هتاا  الداليااة ال يفصاال  ااهن السياسااة والاادين , وهااف يدااال  طغياااو السااظ ة 
وارورهاا عاالفرظ والتقافى والخافف مان الحسااب يافم الاياماة وبهاذا  ارى أو الغزالاى باد مااز  

ة  هن السياسة واأل ا ق  والادين مخالفاًا  اذلر اليمهار ممان  حادبفا عان السياساة عمهارإ هاهق
هى الدصر الحاديث هجدظافا هههاا الغاياة  ةارر الفساهظة أياًا  ا ا  أمماا  ميكااههظظى هاى  تاعا  

 األمهر واهرإ من  ّتاب الدصر الحديث.

 

ياف أو الغزالاى وهى هذا الفصل  سظ ة اإلمامة وشروطها عند اإلماام الغزالاى. سنفضا   
وضااا اإلمامااة هااى ساايا  ماان الاادين , وبداال الدااد  واإل صاااف همااا ىعاااهى الحكااى. وحمااى 

 يتض  هلر بسمنا هذا الفصل للى  مس  قاط وهى : 

 حابة الناو للى اإلمام. .1

 وابةات اإلمام. .2

 حقفق اإلمام. .3

 عز  اإلمام. .4

  صاه  اإلمام الغزالى لإلمام. .5
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  أوالً : حاجة الناس إلى اإلمام :

الةشر بميدا مستخظففو هى األر . با   دالى " وإه با  ربر لظم هية ل ى باعل  
وهى هذ  اآلية  رى أو الةشر استخظففا هى األر  واستدمروا هههاا ( 1) هى األر   ظيفة " 

 ال ع ية ,فة أ رى. ةعصفتهى اآلىمي

 

هاارهى ولمااا  اااو ساافاء ال هاارق  اهن ,ااغهرهى و ةهاارهى وال انااههى و هق ةوهاى هااى ,اافة اآلىمياا
الخظيفة أحد أ ناء كىم ههاف ال يزااد مان هاذ  الفبهاة عان أى كىماى ك ار واساتخ ف الةشار 

 هى األر  مدنا  النياعة عن هللا عز وبل واو الةشر مكظففو عالايام عظى أمر  و هي .

 

 ولين الةشر ع ةيدة الحا  ال يست يدفو أو يايمافا أمار هللا عظاى ماا ينةغاى لها  اا فا أهاراىاً 
ال  ارب هى وال  جمدهاى سااظ او يخضاا لاا  بافاهى وافااف لليا  ضااىيفهى , هابتضاى األماار أو 
يايمفا لهى حكفمة  فصل هاى مشاايظهى و نافب عانهى بميداًا هاى لباماة أمارهى هاى حادوى ماا 

 أ ز  هللا.

  

وهى هذا يقف  اإلمام الغزالى " هاعظى أو هللا  دالى أ ر  كىم من التراب, وأ ار  هراتا  مان 
لة من ماء ىاهال , أ ربهى من األ, ب للاى األرحاام. ومنهاا للاى الاد يا باى للاى القةار س 

 بى للى الجنة أو للى النار. 
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ههااذا مةاااد هى , وهااذ  ااااايتهى , وهااذ  مناااازلهى , و ظااال الاااد يا زاىًا لظمداااى لهتنااااولفا منهااا ماااا 
 1) ات و د ال الفقهااءيصظ  لظتزوى , هظف  ناولفا منها بادر الازاى عالداد  ال ق دا  الخصافم

. ولياانهى  ناولهااا عالشااهفات , وضاااب  همساا  الحابااة للااى  مههااد بااا فو هااى  ياااو حاادوى (
اال تصا,ات عالمنيفحات  والم دفمات  والنياا  والجارا  , ومسا  الحاباة للاى ساظ او 
يسفمهى واحمظهى عظى الحدوى الفا,ظة ل  تصا,ات , هالفاي  هف الداالى عقاا فو السياساة 

اال التفسط  هن الخظال لها  نازعفا عحكى الشهفات هالفايا  هاف مدظاى الساظ او ومرشادإ , وطر 
للاى طرااال سياساة الخظااال , لهناتعى عاساتقامتهى أمافرهى هااى الاد يا , ووبا   دظقا  عالاادين  أو 
الد يا منز  من مناز  اآل رإ ,  ل هى مزرعة اآل رإ , وال يتى الادين لال عالاد يا ولاذلر بهال 

ر  فءماو والدين أ,ل والسظ او حاارو. ومااال أ,ال لا  همهادوم ومااال حاارو الدين والمظ
 ( 2) ل  هضاها " 

 

عظاى وعاى  امال  هاذ  الحايقاة وهاى حاابتهى للاى الخظيفاة الااذى  و ااو أ,احاب الرساف  
. للاى ا تياار الخظيفاة حتاى . هفبد ا اهتماامهى يتجا  عداد مف ا  يقفىهى عدد وهاإ الرسف  

 وىهن  هاإلس م ىين وىولة.  بةل  جههز الرسف 

 

وهااااف يمظاااار مجمفعااااة هاهظااااة ماااان المةاااااىل التااااى  ماااارى حياااااإ الناااااو الدينيااااة واالبتما يااااة 
والسياسااية واالبتصاااىية والمقافيااة ومداا  طابااات هاهظااة لاادها هااذ  المةاااىل ووضاادها مفضااا 

 الت ةهال الرشهد.

 
                                                

ورى مدنى المد ية الممالية التى ال  حتا  للاى هقهااء أو بضااإ عنادما يسافى الداد  عناد الخافار   الاذين ههةافا  -1
ا هاى حابااة للااى لمااام أو للاى القااف  ع  اا  لها  ظااى المساظمفو وامتنااا وباافى هاسااال  هانهى , هاا  هى حهن ااذ ليسااف 

 حايى.
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اساى والحيااإ السياساية عكال وإها بام  الدولة باام للاى بفارهاا الفيار السياساى والنشااط السي
 ألفا ها و,نفهها.

و تماا  ألهميااة حابااة الناااو للااى اإلمااام  جااد الغزالااى يقااف  هااى  تاعااة الااايى " االبتصاااى هااى 
 االعتقاى  " ما يظى 

" لو الاد يا واألماان عظاى األ فااس واألمافا  ال ينااتعى لال عساظ او م اااظ. هتشاهد لاا  مشاااهدإ 
ة. وأو هلار لاف ىام ولاى يتادار   نصا  ساظ او  ك ار أوبات الفتن عمافت السا طهن واألهما

م اظ , ىام الهر  وعى السيف وشمل القحاط وهظيا  المفاشاى وب ظا  الصاناعات , و ااو 
ياال اظاا  سااظ  , ولااى يتفاارا أحااد لظىةاااىإ والدظااى لو عقااى حيااًا , واأليمااروو يهظياافو  حاا  

 ة   السهفف , ولهذا بهل الدين والسظ او  فءماو .

 

عظى ا ت ف طةقا هى , وماا هاى عظيا  مان  –ال يتمارى الدابل هى أو الخظال  وعظى الجمظة
لاف  ظافا ورأيهاى , ولاى يكان م ااظ يجماا شاتا هى لهظيافا مان  – شت  األهافاء و ةااين اآلراء 

عند ك رهى , وهذا ىاء ال ع   لا  لال عساظ او بااهر م ااظ يجماا شاتات اآلراء. فةااو أو 
 , و عام الد يا ضرورى هى  عى الدين. السظ او ضرورى هى  عام الد يا

و عام الدين ضرورى هى الفافز عساداىإ اآل ارإ , وهاف مقصافى األ ةيااء ب داًا هيااو وبافب 
 ( 1)  ص  اإلمام من ضروراات الشرظ الذى ال سةهل للى  ر  .هاعظى هلر " 

اإلماام  وهكذا يرى الغزالى. ضرورإ  يام النعام واستيداب  األمن عضارورإ وبافى الحاايى أو
أو الخظيفااة عظااى أساااو ىينااى وشاارعى. وهكاااذا يد ااد الرباااط الضاارورى  ااهن الااد يا والااادين 

 لهتحقال سياىإ الدولة  فاس ة سظ او م اظ باهر حارو لمصال  الر ية.
                                                

  144,ا  - تاب االبتصاى هى االعتقاى  -اإلمام أ ف حامد الغزالى  -1
ة هااى هياار اإلمااام وبااد ورى هااذا المدنااى هااى الفصاال األو  ماان الرسااالة " األسااس الشاار ية والدقظيااة لفباافب اإلماماا

 الغزالى " 
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ه و  ص  اإلمام يدصى األمة من مفاسد ععيمة. وىرء المفاسد أمار وابا  فيكافو  صا  
جاافانى ولااف  اار  النااو هفضااى ال يجمدهااى عظااى الحااال اإلماام وابةااًا يقااف  لمااام الحارمهن ال

باااااااما , وال ياااااازعهى وازظ , وال ياااااارىع هى عاااااان ا ةاااااااظ   اااااافات الشااااااي او راىظ مااااااا  فاااااان                      
اآلراء و و فاارق األهاافاء ال تماار النعااام , وهظاار الدعااام و فبةاا  ال غااام والداافام , و حزباا  

تدارضااة , ومظاار األرهلاافو سااراإ الناااو , وهضاا  اآلراء المتنابضااة , و فرباا  اإلراىات الم
المجاما , وا سا الخرق عظى الرابا , وهش  الخصفمات , واساتحفه عظاى أهال الادين هوو 

 ( 1) اليرامات و ةدت الجماعات " 

هذا وبد ه ر اإلمام الغزالى هى حديم  عن  يفية  ش إ المدينة أو الدولة مدى حابة النااو 
مااافر  مهااارإ  اهناااة عالفدااال هاااى المجتمداااات اإل ساااا ية مااان الناحياااة للاااى اإلماااام محااادىًا لناااا أ

 الف,فية.

وحابااة اإل ساااو للااى  –هف,اال لنااا هااى  تاعااة اإلحياااء أهميااة الصااناعات وأ,اافلها وكال هااا 
االبتماااظ و ااذلر حابتااا  للااى ل شااااء الااة ى والحابااة للاااى الخاارا  و أعمالااا  والحابااة للاااى 

ه ار الحاباة للاى أهال السياساة والحاباة للاى المظار.  األسفاق والحفا ها  والتجاار والنقاد باى
 ااااذ ر هااااى هلاااار أ اااا  مهمااااا ابتمااااا الناااااو هااااى المناااااز  والااااة ى و دااااامظفا ,  فلاااادت  هاااانهى 
 صافمات. له   حادث رااساة ووالياة لظازو  عظاى الزوباة , ووالياة لى افان عظاى الفلاد أل اا  

 ضىيف يحتا  للى بفام ع .

 

ضااى للااى الخصاافمة , ه مااا الماارأإ هتخا,ااى الاازو  , ومهمااا حصااظ  الفاليااة عظااى عاباال أه
والفلااد يخا,ااى األ اافان. هااذا هااى المنااز  , وأمااا أهاال الةظااد أيضااا , ههتدااامظفو هااى الحابااات 
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 125 الفصل الخامس  

واتناازعفو هههاا , ولاف  ر افا  اذلر لتقااا ظفا وهظيافا. و اذلر الرعااإ وأربااب الف حاة يتاافارىوو 
 هى. ههتنازعفو ال محالة.عظى المراعى والراضى والميا  وهى ال  فى ع اراض

 

بااى بااد يدجاااز عدضااهى عاان الف حاااة والصااناعة عسااة  عمااا  أو ماار  أو هاارم  و دااار  
عاافار  مختظفااة ولااف  اار  ضاااهدًا لهظاار. هحاادث عالضاارورإ ماان هااذ  الداافار  الحا,ااظة 

 عاالبتماظ ,ناعات أ رى منها ما يظى.

 ى.,ناعة الجندية , وهدهها حراسة الةظد عالسيف وىها الظصفص عنه (أ

 ,ناعة الحكى وهى التف,ل لفصل الخصفمة. (ب

الحابة للاى الفقا  : وهاف مدرهاة القاا فو الاذى ينةغاى أو يضاةط عا  الخظاال ,  ( 
واظزمفا الفبفف عظى حدوى  حتى ال يكمار النازاظ وهاف مدرهاة حادوى هللا  داالى 

 .( 1) هى المدام ت وشروطها 

ا , وال يشاتغل  هاا لال مخصف,افو ههذ  األمفر األربدة الساعقة هف أمفر سياسية ال د منها
 عصفات مخصف,ة من الدظى والتمههز والهداية.

وهااذ  األعمااا  الساااعقة الااذ ر  مااا يقااف  الغزالااى لااف  فالهااا عاادى ال  جمدهااى راع ااة , ا خاارم 
النعام هتحدث من  الحابة للى مظر يد رهى , وأمهر م اظ يدهن ليل عمل شخصا واختاار 

 ليل واحد ما يظهال ع .

ى النصف  هى أ ذ الخرا  وإع اها  واساتدما  الجنادى هاى الحارب و فزااا أساظحتهى , واراع
و دهااهن بهااات الحاارب , و صاا  األمهاار والقاهااد عظااى  اال طاهفااة ماانهى للااى اهاار هلاار ماان 

 ,ناعات الم ظر 
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 ثانياً : واجبات اإلمام 

ر عظااى لقااد عنااى اإلمااام الغزالااى  ةياااو مااا يجاا  عظااى اإلمااام عنايااة واضااحة وبااد أورى هلاا
,فرإ  صاه  بدمها لإلمام هى  تا ي  التةر المسةف  هى  صيحة المظف  وهضاه  الةاطنية 

 وسفف أحاو   ظخيو أهى  ظر الفابةات والحقفق.

 . معرفة قدر الوالية وخطرها : 1

يقف  الغزالى هى هلار أو يدارف بادر الفالياة و  رهاا ,وهلار ألو الفالياة  دماة مان هللا عاز 
" عاد   حقها  ا  مان الساداىإ مااال  هاياة لا  , و  يهاد هاذا باف  الرساف  وبل , همن بام ع

السااظ او يفمااًا واحاادًا , أحاا  للااى هللا ماان  ةاااىإ سااةدهن ساانة " وبفلاا  أيضااا " أحاا  الناااو 
للى هللا  دالى وأبربهى للي  السظ او الداى  , واعغضهى للي  وأعددهى من  الساظ او الجااهر , 

دماة واساتغل ععظما  وهافا  يخااف عظيا  أو يجدظا  هللا مان بمظاة همن لى يدارف بادر هاذ  الن
 ( 1) أعداه  " 

وبد ساق الغزالى أممظ   مهرإ عظى   ر لفالية وبدرها    ذ منها عظى سةهل المما  ما ه ر  
أو عمر الخ اب رضى هللا عنا   ااو يخار   ال لهظاة ي افف ماا الدساس حتاى يارى  ظاً  

زًا برباء  عظى با ا  ساا ي  لاى  ادهن لخشاه  أو أسا ل يتدار   و او يقف  : لف  ر   عن
عنها هى الايامة. هاا عر أيهاا الساظ او للاى عمار ماا احتياطا  وعدلا  وماا و,ال أحاد للاى 
 قفا  و,     يف يتفير واتخفف من أهفا  يفم الايامة وأ   بد بظس  الهيًا عن أحفا  

 رعهتر ااهً  عن أهل واليتر 
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او عكظماات  جدظا  يادر  عا ء الفالياة وأ هاا أما اة ععيماة فيقاف  هذا وافب  الغزالى الساظ 
أيهااا السااظ او.   اار الفاليااة ععاايى , و  ةهااا بساايى والشاار  هااى هلاار طفااال , وال يسااظى 

 ( 1) الفالى لال عمقاربة عظماء الدين ليدظمف  طرق الدد  واسهظفا عظي    ر هاذا األمر 

 تقدير العلماء :  -2

أ دا للى ر اة الدظماء واحرص عظى اساتماظ  صاحهى , وأو يحاذر  يقف  الغزالى أو يشتاق
من عظماء السفء الذين يحر,فو عظى الد يا ه  هى يمنافو عظيار واغرو ار وا ظةافو رضاا  

 ( 2) طمدًا فيما  يدير من  ةث الح ام ووبهل الحرام , ليحصظفا من  شه ًا عالمكر والحهل.

 لما  ومنصفر هى الفعظ والمقا  والدالى هف الذى ال ي ما فيما عند  من ا

وهكذا ير ز الغزالى عظى ع ا ة الحايى وأو هاذ  الة ا اة يكافو لهاا ععايى األبار هاى  فبيا  
ىهاة الحكااى ساافاء عالصااال  أو ال ااال  و ا,ااة الدظمااء أل هااى أهاال الفتاافى والشاافرى وىراسااة 

ر " أى أمر الفالية األمفر , يقف  األمام الغزالى ههنةغى لصاح  الفالية أو يجدل هذا األم
و صاا  الدظماااء "  صاا  عهنياا  , وأو يقةاال الماافاعظ التااى وعااظ  هااا اهاار  هيظمااا رأى عالمااًا 

 س ل  أو يدع .

وانةغااى لظدظماااء أو يدعاافا المظااف  ال يغااروهى وال يااد روا عاانهى  ظمااة حااال و اال ماان ااارهى 
 ههف مشار  مهى.

 العدل ورفع الظلم عن الرعية. -3

رهااا يااد  عاان العظااى ,  اال يجاا  عظياا  أو يهااذب اظما اا  وأ,ااحاع  أو ال يكتفااى السااظ او  
وعمال  و فاع  , ه  يرضى لهى ععظى الر ية , ه    مس ف  عن ةظمهى عقدر ما هف مسا ف  
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عن ةظم . واستشهد أيضا عما باء هى النفراإ  وهف "  ل  ةظى عظما  الساظ او مان عمالا  
  وعفبا  عظيا  , هالداد  مان  ماا  الدقال هسك  عن  ,  او هلر العظى منسفبًا للي  وا ذ ع

 الذى يدر  حقاهال األشياء.

واستشااهد الغزالاااى لااذلر عداااد  عمااار رضااى هللا عنااا  حهنمااا  تااا  للاااى عامظاا  أ اااى مفساااى 
األشدرى " أما ه و أسدد الفالإ من سددت ع  رعهت  , وأو أشقى الفالإ من شقه  ع  رعهتا  

ما ممظر  ممل ىاعة رأت مرعى مخضرًا ه يظ  , ه يا  والتةسط ه و عمالر يقتدوو عر , وإ 
 ( 1) يمهرًا حتى سمن  هياو سمنها سة  ه يها أل ها  ذلر السمن  ذع  و د ل " 

وهكذا  رى الغزالى يد د أو من وابةات اإلماام  حقهاال الداد  هاى رعهتا  وعادم التافا ى عان 
يقاف  " وانةغاى لظافالى أو رها العظى والفصل  هن المتنازعهن. واتاعا الغزالى حديم  لإلمام ف

يدظى أ   ليس أ حادا أشاد اةناا ممان عااظ ىينا  وأ ر ا   اد يا اهار  , وأيمار النااو هاى  دماة 
شاهفا هى , ها  هى يسااتنة فو الحهال ليصاظفا للااى ماراىهى مان الشااهفات و اذلر الدماا  ألباال 

للاااى  صاااةههى مااان الاااد يا يغاااروو الااافالى واحسااانفو العظاااى عناااد  ههظقف ااا  هاااى الناااار ليصاااظفا 
 أاراضهى , 

وأى عاادو أشااد مماان يساادى هااى ه ياار وهاا    فساا  ألباال ىرهااى يكتسااة  واحصااظ  وهااى 
الجمظة ينةغاى لمان أراى حفاظ الداد  عظاى الر ياة أو ير ا  اظما ا  وعمالا  لظداد  , واحفاظ 
أحفا  الدمار , وانعر ههها  ماا ينعار هاى أحافا  أهظا  وأوالى  ومنزلا  , وال ياتى لا  هلار لال 

 د  أواًل من عاطن .عحفظ الد

وهلر أو ال يسظط شهف   واضاة  عظاى عقظا  وىينا  , وال يجدال عقظا  وىينا  اسارى شاهف   
واضة   ل يجدل شهف   واضة  أسرى عقظ  وىين . واجا  أو يدظاى أو الدقال مان بافهر 
الم هيااة وماان بنااد الةااارل , بظاا  بدر اا  , وأو الشااهفإ والغضاا  ماان بنااد الشااي او. هماان 

 وم هيتااا  اسااارى بناااد الشاااي او  ياااف يداااد  هاااى اهااارهى , وأو  ماااا  عهااار يجدااال بناااد هللا
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شمس الدد  هى الصدر بى ينشر  فرها هى أهل الةه  و فاص المظر فيصل شاداعها للاى 
 ( 1) الر ية , ومن طظ  الشداظ هى اهر الشمس هقد طظ  المحا  وطما فيما ال ينا  " 

ظاى مان شا و الدقال وىورإ هاى والغزالى هنا يد د عظى عاد  اإلماام والم حاظ أ و الغزالاى يد 
حياإ الةشر عامة وهى حياإ األهمة عصفة  ا,ة و ذلر ياربط  اهن الدقال والادين فيقاف  وال 
يجدل عقظ  وىين  أسارى شاهف   واضاة  " وهاى هاذا  فههاال  اهن الدقال والادين عناد الغزالاى 

الساظيمة واهار  وال  دار   هنهما  ا,اة لها  ااو ,ااح  هاذا الدقال مان أ,احاب الف ارإ
 المنيفسة.

 العفو والحلم مع الرعية  -4

أو ال يتصاال اإلمااام عااالتيةر والغضاا  , ألو التيةاار يجظاا  عظياا  السااخط الااذى ياادعف للااى 
اال تقام , أما الغض  ههف عدو الدقل وكمنة , وإها  او الغض  هف الغال  , ههنةغى عظاى 

ى الياارام والتجاااوز هاا ها ,ااار هلاار اإلمااام أو يمهاال هااى األماافر للااى با اا  الدفااف وأو يتدااف 
 عاىإ ل  ا,ة  شةههًا عاأل ةياء واألولياء.

و ااارى أو الغزالاااى حهنماااا يااادلل عظاااى عفاااف اإلماااام وحظمااا  يضااارب أممظااا   ةاااهن مااادى  ااا بر  
عصفههت  فيقف  " يروى أو زان الدا دين استدعى ا مًا ل  و اىا  مر هن هظى يجهة  هقا  لا  

داهى ؟ هقاا  :  ظاى باد سامد  , باا  : هماا حمظار عظاى  ر ار زان الدا دين : أما سمد   ا
لباا تى عظاّى ؟ بااا  : أمنا  منار وعرهاا  طهاارإ أ  بار هتياسااظ  , هقاا  الحماد هلل الااذى 
أمن منى عةدى. وااروى عنا  أ ا   ااو لا  اا م هدماد للاى شاا  هيسار ربظهاا هقاا  لا  : لاى 

ا أغايظ مان الاذى عظمار وهاف ل ظايس هدظ  هذا ؟ با  : هدظت  عمدًا ألغيعر , باا  : ماا أ ا
لهه  ه    حر لفب  هللا  دالى. واروى أو ربً  سة  هقا  ل  زان الدا دين : يا هذا  هنى 

  (2)وبهن بهنى عاة  لو أ ا أبز ها هما أعالى وإو أ ا لى أبزها ه  ا أيمر مما  قاف " 
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 المساواة فى معاملة الرعية  -5

رعهتاا  عظاى أ اا  واحاد مانهى يشاادر عمشااعرهى , واحااس يجا  عظاى السااظ او أو ينعار للاى 
عاامالمهى وافاار  لفاارحهى. هياال ماااال يرضااا  لنفساا  , ال يرضااى عاا  ألحااد ماان المسااظمهن وإو 
رضى لهى عماال يرضا  لنفس  , هقد  او رعهت  واا  أهال واليتا  ,  ماا باا  عظيا  الصا إ 

غاى أو يكافو عحهاث لها بااء  والس م " من أح  النجاإ مان الناار والاد ف  للاى الجناة ههنة
الماافت وبااد  ظمااة الشااهاىإ  ظسااا   , و اال ماااال يرضااى عاا  لنفساا  ال يرضااى عاا  ألحااد ماان 
المسظمهن وبا  عظي  الص إ والسا م : " مان أ,اة  هاى بظةا  هماة سافى هللا هظايس مان هللا 

 ( 1) هى شهىء ومن لى يشفال عظى المسظمهن هظيس منهى " 

 قضاء حوائج المسلمين :  -6

لااايدظى الساااظ او أو بضااااء حااافاه  المساااظمهن أهضااال مااان  فاهااال الىةااااىات هدظيااا  لهو أو ال 
يحقر ا تعار أ,حاب الحابات ووبفههى  ةاع  ,  ل عظي  او يحذر من هذا الخ ر أو يقا 

 في  , همتى  او ألحد المسظمهن للي  حابة , ه  يشتغل عن بضاهها  نفاهل الىةاىات.

فالإ هااى الصاادر ماان اإلساا م عظااى بضاااء حاافاه  المسااظمهن وااادلل الغزالااى عظااى حاارص الاا
فيقااف  , أو عماار  اان عةااد الدزاااز  اااو يفمااًا يقضااى حاافاه  المسااظمهن هجظااس للااى العهاار 
و د  هد ل  هت  ليسترا  من  ىةا  هقاا  لا  ولاد  : وماا الاذى يدمنار أو ي  يار المافت هاى 

؟ هقااا  : ,اادب .  هااذ  الساااعة وعظااى عاعاار  ساااهل منتعاار حابااة وأ اا  مقصاار هااى حقاا 
 ( 2) و هل هداى للى مجظس  " 
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 عدم اإلنشغال بالشهوات وحب الدنيا :   -7

ماان وابةاااات اإلماااام ا جاااا  الر يااة او اليدااافى  فسااا  االشاااتغا  عالشااهفات مااان لاااةس الميااااب 
الفا رإ , وأيل األطدمة ال هةة , وعظي  عاستدما  القناعة هى بميا األشياء , ه  عد     

   عمار  ان الخ ااب رضاى هللا عناا  , عدال الصاالحهن هقاا  : هال رأيا  ماان بناعاة , سا
حااالى شااه ًا  يرهاا  ؟ بااا  : ساامد  أ اار وضااد  عظااى ماهااد ر رافهااهن وأو لاار بميصااهن 
أحدهما لظهل واآل ر لظنهار , هقا  : اهر هذين شهىء  ؟ هقا  : ال. باا  : هللاهللا لو هاذين 

 ( 1) ال يكف او أ دأ "  

لااى عظااى رااضااة الاانفس ومجاهااد ها وعاادم اإليمااار ماان المةااا   فهااًا ماان هكااذا يد ااد الغزا
الفبافظ هااى عاادم المةااا  ومدظاافم أو لإلمااام الغزالاى عاااظ طفااال هااى  ربيااة الاانفس ومجاهااد ها 
ومحاسااةتها  ماااا ه ااار هلااار هاااى لحيااااء عظااافم الااادين وهاااذا مماااا ياااد  عظاااى أو الحاااديث عااان 

 د   برت  مهرا عالتصفف عند .السياسة وشروط اإلمام ووابةا   عند الغزالى ب

 الرفق واللطف فى معالجة األمور: -8

يقاااف  اإلماااام الغزالاااى لها  ااااو هاااى لمكااااو الساااظ او اساااتخدام الرهاااال والظ ااال هاااى مدالجاااة 
"  ال وا  ال يرهاال  األمفر ه  يج  عظي  أو يدظمهاا عالشادإ والدنال واد اد هلار الرساف  

" وىعا عظي  الص إ والس م يفمًا باهً  " الظهاى أل ال  رعهت  , ال يفاهال هللا ع  يفم الايامة 
 ( 2) عكل وا  يظ ل  رعهت  , وأعنل عظى  ل وا  يدنل عظى رعهت  " 

 موافقة الشرع :  -9

يقااف  الغزالااى هااى هلاار , عظااى السااظ او أو يجتهااد أو  رضااى عناا  رعهتاا  عمفاهقتاا   
لاذين يحةاف يى  و حةاف هى " وشار الشرظ وهلر   يهدًا لقاف  الرساف  إل,احاعة "  هار أمتاى ا
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أمتى الذين يةغضف يى و ةغضاف هى , واظدناف يى  و ظدناف هى "  ماا ينةغاى لظافالى أو ال يغتار 
عكاال ماان و,اال للياا  وأبنااى عظياا  , وأو ال يدتقااد أو الر يااة ممظاا  راضاافو عناا  , وأو الااذى 

يدتماد عظيا  هاى  يمنى عظي  , ل ما يفدل هلر من  فه  من  ,  ل ينةغى لظافالى أو يداهن مان
 السدا  عن حالة من الر ية ليدظى عهة  من ألسنة الناو.

 تنصيب األمناء األكفاء :  -10

يقاااف  اإلماااام الغزالاااى ينةغاااى عظاااى الساااظ او , أو ال ي ظااا  رضاااا أحاااد مااان النااااو  
عمخاهاة الشاارظ , هاا و مان سااخط عخاا ف الشاارظ ال يضار سااخ  , هقااد حكاى عاان عماار  اان 

 ى أل,ة  و صل الخظال عظاى ساا ط , وال اد ليال مان يد اذ منا  الخ اب , أ   با  : " ل
الحال أو يسخط وال يمكن  أو يرضى الخصمهن , وأيمر الناو بهً  من  ر  رضا الحاال 

 ألبل رضا الخظال " 

 

وحابااة اإلماااام للاااى وزااار عااااى  هاااى حابااة ضاااروراة لتنعااايى أماافر الر ياااة , حهاااث يقاااف  
ا ه ار  وادظاف بادر  عاالفزار لها  ااو ,االحًا  افياًا الغزالاى هاى هلار " أعظاى أو الساظ او ير فا

عااىاًل أل ا  ال يمكان أحادًا مان المظاف  أو يصارف زما ا  وااد ر ساظ ا   يغهار وزاار , وماان 
ما ب لة بدر  وععيى ىربت  وهصاحت   ا فرى  رأي  ز  من اهر شر , أال  رى أو النةى 
) هقا  عز وبل " وشاورهى هاى األمار "  أمر  هللا  دالى عالمشاورإ أل,حاعة الدق ء الدظماء

" وابدال لاى وزاارًا مان أهظاى هااروو أ اى أشادى   وأ ةر هى مفضا ك ر عان مفساى ( 1
وإها لااااى يسااااتغن األ ةياااااء عظااااههى الساااا م عاااان الاااافزراء  ( 2) عااا  أزرى وأشاااار   هااااى أماااارى  "

 ( 3) واحتابفا للههى ,  او اهرهى من الناو أحف  " 

                                                

 32– 29سفرإ ط   -1
 .159سفرإ ك  عمراو اآلية  -2
 33,ا  -التةر المسةف  هى  صيحة المظف   -الغزالى  -3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 133 الفصل الخامس  

ه اار وابةااات اإلمااام عنااد الغزالااى.  اارى أو الغزالااى لااى يقصاار األماار وبدااد أو ا تههنااا ماان  
عند هذ  الفابةات أو الخصا  والصفات التى طال   ها اإلمام والتى  قف  عظههاا السياساة 

 عند  ,  ل ال د أو يتى عد  اإلمام عالههةة.

ة يقااف  الغزالااى هااى هلاار يجاا  عظااى السااظ او أو يدماال عالسياسااة , وأو يكاافو مااا السياساا
عاااىال ألو السااظ او  ظيفااة هللا , واجاا  أو  ياافو ههةتاا  عحهااث لها رأ ااة الر يااة  اااهفا ولااف 
ياا فا عدهادًا , وساظ او هاذا الزمااو ينةغاى أو يكافو لا  أوهاى سياساة وأ اى ههةاة , ألو أ ااو 
هذا الزماو ليسفا  المتقدمهن , ها و زما ناا هاذا زمااو هوى الفباحاة والسافهاء , وأهال القسافإ 

اء , وإها  ااو الساظ او ماانهى ضاىيفًا أو  ااو اهار هى سياسااة وههةاة , ها  شاار أو والشاحن
   ( 1هلر يكفو سة   راب الة ى وأو الخظل يدفى للى الدين والد يا

وباد سااق اإلماام الغزالاى   مااًا مدةارًا أله طافو هاى هلاار المدناى هقاا  أو أه طافو يجداال 
فااًا هاى  فسا  الزماًا لصامت  مفيارًا هاى رأيا  ع مة السظ او المعفار عظاى الدادو أو يكافو ب

و ااد هر  عقظةاا  وأو يكاافو عااابً  هااى مظياا  شاارافًا هااى  فساا  حظاافًا هااى بظاافب الر يااة رفيقااًا هااى 
 ساهر أعمال  , 

مجربًا لدهد من  قدما   ةهارًا ع عماا  مان هاف ابادم منا  ,اظةًا هاى ىينا  وعزما  , و ال مظار 
الخصا  ,  او هى عهن عدو  مههةًا , وال يجد  جمد  في  هذ  الخ   , وحصظ  ل  هذ  

 ( 2) الداه  ل  مدهةًا 

وبااا  سااقراط الحكاايى أيضااا. ع بااة السااظ او الااذى ياادوم مظياا  أو يكاافو الاادين والدقاال مناا  
حااهن هااى بظةاا  ليكاافو هااى بظاافب الر يااة محةفبااًا , وأو يكاافو الدقاال براةااًا , وأو يكاافو طالةااا 

هضظ  ازارًا , وبهت   ةهرًا , ليدعى عند الفض ء , وارباى  لظدظى ليدظى من الدظماء وأو يكفو 
األىعاااء لهتفاارظ عناا  األىعاااء , وأو يةدااد عاان ممظيتاا  مت ظةااى الدهاافب لتةدااد عناا  الدهاافب , 
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و اال مظاار لااى يكاان لاا  مماال هااذ  الخصااا  ال يفاار  عممظيتاا  , و ساارظ للياا  ىواعااى هظيتاا  , 
 ( 1) هر من عدم الدقل " واتظل  أبربا   عظى يد  وبظسا   ألو الفدل يع

ووابةات اإلمام أوالها ممن  حدبفا هى السياسة اهتماما  ةهارًا وأضااهفا للههاا عدال المداا ى 
والفابةاااات عاإلضااااهة للاااى ماااا ه ااار  اإلماااام الغزالاااى , ومااان هااادالء المااااورىى هاااى األحكاااام 

 السظ ا ية وإمام الحرمهن الجفانى هى  تاب غياث األمى.

 أمفرًا عشرإ  ج  عظى اإلمام  تظخو هى اآل ى : هقد ه ر الماورىى 

حفااظ الاادين عظااى أ,اافل  وهروعاا  , والفصاال  ااهن المتنااازعهن , و اافههر األماان عظااى الاانفس 
 ءوالما  , وإبامة الحدوى الشر ية , و حصهن المغفر , والجهاى هى سةهل هللا , وبةاية الفى

, وأو يةاشااار  نفسااا  األحااافا  وال والصااادبات و قااادير الد اياااا , و نصاااه  األمنااااء واأليفااااء 
 ( 3) , وبد ه ر اإلمام أ ف يدظى ممل هذ  الفابةات  قراةًا ( 2) يكتفى ع رسا  الدهفو 

  هد أو اإلمام الجفانى بسى هذ  الفابةات للى بسمهن : 

 :  عرإ فيما يتدظال عالدين   القسى األو 

 ( 4) والقسى الما ى :  عرإ فيما يتدظال عالد يا 

لتقساايى يتفااال مااا  دراااف اإلمامااة ع  هااا حراسااة الاادين وسياسااة الااد يا عاا   مااا سااةال وهااذا ا 
 وه ر ا هلر هى الفصل األو  من الرسالة.

وإبامة الدين  شمل أمران : وهما حفاظ الادين عظاى أهظاة , والسادى هاى ىعااء اليااهران للاى 
 اإلس م. 
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ين عظااى أ,افل  المسااتقرإ ه ماا حفاظ الاادين عظاى أهظاة فيكاافو  ماا باا  الماااورىى " حفاظ الاد
ومااا أبمااا عظياا  سااظل األمااة , ه  اا   جااى مةتاادظ أو زاا هو شااةهة عناا  أوضاا  لاا  الحجااة , 
وبااهن لاا  الصاافاب وأ ااذ  عمااا يظزماا  ماان الحقاافق والحاادوى ليكاافو الاادين محروسااًا ماان  ظاال 

 ( 1) واألمة ممنفعة من زلل " 

و يتهاااوو هاى لةهاار الشااداهر وهاذا أهاى ماا يجاا  عظاى اإلماام  االعتنااء عاا  ها  يجافز لا  أ
والشراها أو يسم   تد هظها وبد  صدى الخظيفة الراشد أ اف عكار الصاديال لظمر ادين وماا دى  
الز اااإ وبااا  مقالتاا  الشااهرإ " هللاهللا ألبااا ظن ماان هاارق  ااهن الصاا إ والز اااإ هللاهللا لااف مندااف ى 

 عاا  الاادين وأمااا ىعاافإ لقااا ظتهى عظياا  " وبااد أيااد هللا - عقااااًل  ااا فا يدىو اا  للااى رسااف  هللا 
 الياهران للى اإلس م هالةقف  الظهن والحجة الفاضحة وإال  او السيف والسناو .

الاادين عااالةراههن الفاضااحة والحجاا   –عاازت بدر اا   –يقااف  الجاافانى هااى هلاار " بااد أيااد هللا 
اافام عظااى أهاال اإلساا  اا  عااالقفإ والداادإ , والشااف ة والنجاادإ , واإلمااام الق  م ماا مفر ال هحااة وحف 

عاسااتدما  منهااا  الحجااا  هااى أحساان الجاادا  , هاا و  جاا  , وإال  ربااى للااى أعمااا  األع ااا  
الحجااة وإيضااا   –المصاا ظهن  نااار القتااا  , هظظاادعاء للااى الاادين الحااال مسااظياو : أحاادهما 

 ( 2) المحجة  و الما ى االبتهار عغرار السهفف , وإيراى الجاهدين مناهل الحتفف " 

أو الحاايى المساظى يجا  عظيا  أو يدمال باهادا عظاى حفاظ الادين عظاى والخ ,ة هاى هلار 
أهظ  بى ىعفإ اهر المسظمهن للي  عشتى الفساهل الممكنة ها و لاى يساتجهةفا لإلسا م فيفار  
عظااههى أو يااد ظفا هااى همااة المسااظمهن هاا و لااى يسااتجهةفا لإلساا م أو الذمااة هظاايس لال الجهاااى 

الادين الحاال ال اد لا  مان اليتااب الهااىى والسايف  يقف  هاى هلار شايإل اإلسا م ا ان  يميا  "
 ( 3) النا,ر " 

 وأما سياسة الدنيا بالدين : 
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فيج  عظى اإلمام أو يرعى مصال  الر ية الدامة واو يدمل عظاى النهاف   هاى هاى شاتى 
المجااالت واتفقااد أحافالهى " ولقااد ضاارب الخظفااء الراشاادوو أروظ األممظااة هاى سياسااة الر يااة 

ههاهف عمر  ان الخ ااب يقاف  " لا ن عشا  لو شااء هللا ألساهرو هاى الر ياة و فقد ش ف هى 
اا هاى ها   حفاًل , ه  ى أعظى أو لظناو حفاه   ق ا ىو ى , أما عّمالهى ها  يرهدف هاا للاّى وأم 
يصظفو للّى , ه سهر للى الشام , ه  يى  ها شهران , بى أسهر للى الةحران ه  يى  ها شهران 

  ( 1) رإ , ه  يى  ها شهران , هللاهللا لندى الحف  هذا ", بى أسهر للى الةص

وبدد ه و ما سةال ه ر  هف وابةات اإلمام ا جا  الر ية , ه ها أىى اإلماام وابةاة  ااو عظاى 
الر يااة أو  اادازر  و قاال ماان وراء  و سااما لاا  و  يااا وهااذا يجدظنااا  ت اارق هااى الصاافحات 

 القاىمة للى حقفق اإلمام عظى الر ية.

 

 حقوق اإلمام : ثالثاً : 

لها  هاال الخظيفااة عمااا سااةال عظياا  ماان وابةااات وباا  لاا  عظااى المسااظمهن ماان الحقاافق مااا 
 يمكن  من أىاء مهنة.

يقااف  الماااورىى هااى هلاار " وإها بااام اإلمااام عمااا  ه ر ااا  ماان حقاافق األمااة هقااد أىى حااال هللا 
) يتغهر حالة "   دالى فيما لهى وعظههى ,  ووب  ل  عظههى حقاو  : ال اعة والنصرإ ما لى 

2 ) 

 وال د هنا من وبفة  جظى ههها أهى  ظر الحقفق التى باءت هى بنايا أهيار اإلمام الغزالى.

 الحق األول : الطاعة فى المعروف :  -1

                                                

ال ةاارى :  اااراإل األمااى والمظااف  , ىار المدااارف عالقاااهرإ ,  حقهااال محمااد أ ااف الفضاال ل ااراهيى ال ةدااة الراعدااة  -1
 .201, ,ا  4,   1979سنة 
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ه ر اإلمام الغزالاى هاى مدار  حديما  عان ,افات اإلماام ماا يةاهن طاعاة اإلماام هاى اهار 
لاياام شاف ة اإلماام ال  زااد عظاى ال اعاة  مدصية هقا  " ال اعة المشروطة هى حال الخظال

المشاااروطة عظاااى األربااااء والدةهاااد هاااى حاااال سااااىا هى , وال عظاااى ال اعاااة المفروضاااة عظاااى 
المكظفهن هلل ورسفل  وأحفا  الدةهد هى طاعة سهدهى وأحفا  الىةاى هى طاعة ربهاى ال  نفار 

 ( 1) عن اال قسام للى مفاهقة ومخالفة " 

لى حال اإلمام هى ال اعة لها هف أىى ما عظي  من وابةاات ا جاا  وبهذا يفض  اإلمام الغزا
رعهتاا  , ولياان ماان الاافارى عنااد الغزالااى ا اا  بااد  نقسااى الر يااة للااى م يااا ومخااالل وهااذا بااد 

 يدىى للى االض راب هى األحفا .

يمااا ه اار هلااار اإلمااام الغزالااى هاااى رىإ عظااى الةاطنياااة فيقااف  " ولهاا  شااادرى لااى ال يتاااذ ر 
أياراى هاذا السادا  " يقصاد سادالهى عان طاعاة اإلماام " ماا بارى لدظاى رضاى   الةاطنية عند

ماان اضاا راب األحاافا  و خظاال أشااياع  عناا  هااى القتااا  ومخااالفتهى الستصاافاع   –هللا عناا  
هاااى أيماااار األباااافا  واألهدااااا  , حتااااى  اااااو ال  نفااار   ةااااة ماااان   ةااااة عاااان شااااكايتهى هااااى 

واقاااف   ( 2) ال رأى لمااان ال ي ااااظ "  اإلعااارا  عنااا  واالساااتةداى  ااارأيهى حتاااى  ااااو يقاااف  "
اإلمام الغزالى أيضا أو طاعة اإلمام ال  ج  عظى الخظال لال لها ىعاهى اإلماام للاى مفاهقاة 

 ( 3) الشرظ " 

يد افا      ين  كم ن افا أ طآ اا ال اذآ وىلهل وبفب ال اعة لىهمة من القركو اليراى بفلا   داالى " ي اا أ ياه 
ف  س  يد فا الر  ْني ْى " و أ طآ    و أ ولآي األ ْمرآ مآ

 (4 ) 
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وهى هلر يقف  الشف ا ى " هى أولى األمر الذين ه روا هى هذ  اآلية هى األهماة السا طهن 
والقضاإ , و ل من  ا   ل  والية شر ية , ال والية طااف ية والمراى طااعتهى فيماا يا مروو 

  ( 1) ع  وانهفو عن  ما لى  ين مدصية " 

و هذ  ال اعة لىهمة بربة يتقرب  هاا اإل سااو للاى ربا  ال ربااء ع ااء أو والفاب  أو  يف 
منزلااة يقاااف  ا ااان  يميااة " ه اعاااة هللا ورسااافل  وابةااة عظاااى  ااال أحااد , وطاعاااة والإ األمااافر 
وابةااة ألماار هللا ع اااعتهى , هماان أطاااظ هللا ورساافل  ع اعااة والإ األماار هلل هاا برإ عظااى هللا , 

ي  ااذ  ماان الفاليااة والمااا  , هاا و أع ااف  أطاااعهى , وإو مندااف  وماان  اااو ال ي اايدهى لال لمااا 
(2)  عصاهى همال  هى اآل رإ من   ق " 

      

حتى با  الحاهظ ا ن  مهر " األحاىيث واآلبار هى وبافب ال اعاة ليتااب هللا وسانة رسافل  
  )3 ( ولظخظفاء الراشدين واألهمة لها أمروا ع اعة هللا أيمر من أو  حصر هى هذا المكاو "

 هذا وليس  ال اعة لإلمام م ظقة  

هااااا و اإلماااااام لها أمااااار عمدصاااااية هااااا  ساااااما لااااا  وال طاعاااااة هفاااااى الحاااااديث "عظاااااى المساااااظى         
السااما وال اعااة فيماااا أحاا  و ااار  لال أو ياادمر عمدصااية هااا و أماار عمدصاااية هاا  ساااما وال 

(4)  طاعة"
      

                                                

 .481، ,ا  1با - تاب هت  القدير  هن هنى الرواية من عظى التفسهر  -الشف ا ى  -1
يمياة , مجمافظ هتااوى شايإل اإلسا م. بماا و ر ها  عةاد الارحمن  ان باساى ,  ادوو  ااراإل , شيإل اإلس م ا ان   -2

 . 16/17, ,ا  35با 

هاا , باا  1409الحاهظ أ ى الفداء لسماعهل  ن  مهار القرشاى الدمشاقى.  فساهر القاركو الدعايى. مكتةاة مصار  -3
3  /299 

هااا , بااا  1407ال اان محاارط الرااااو. األولااى  تاااب ,ااحي  الةخااارى وشاارح  هاات  القاادير  –اإلمااام الةخااارى  -4
13/121. 
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 عااا مر ع اعاااة هللا. وماااا فيااا    و,اااففإ القاااف  أو طاعاااة اإلماااام هراضاااة مااااىام لماماااًا عااااىالً 
ومصااظحة اإلساا م والمسااظمهن لمااا هااى طاعتاا  ماان ابتماااظ اليظمااة ووحاادإ األمااة , هاا ها أماار 

 عمدصية ه  سما ل  وال طاعة , ه و أطاظ المحكفم اإلمام هى المدصية  او عا,يًا 

 

 "  الحق الثانى : " النصرة -2

من وراها  , و قا ال مدا  الةغااإ والمحااربهن يج  عظى األمة أو  نصر اإلمام و دازر  و قل 
مهما  ظفها الفبفف ما اإلمام من  ضحيات. يقف  هاى هلار اإلماام الغزالاى هاى حديما  عان 
النجااادإ أ هاااا هاااى " ةهااار الشاااف ة , ومفهااافر الدااادإ , واالساااتعهار عاااالجنفى , وعقاااد األلفااااة 

إ وال غااإ  ومجاهادإ اليفارإ والةنفى , واالستمكاو  تضااهر األشاياظ واال ةااظ , مان بماا الةغاا
والد تاإ و  ف ة  اهرإ الفتن وحسى مفاى المحن بةل أو يستعهر شررها وانتشر ضاررها. هاذا 

 هف المراى عالنجدإ " 

وهكذا يد اى الغزالاى لإلماام الحاال هاى  صار    تضااهر األشاياظ واال ةااظ حتاى ياتمكن مان 
مجاهادإ أهال اليفار و اذلر حساى الفبفف هى وب  ال غاإ ومحارباة الخااربهن عناد النعاام و 

 الفتن ووأىها بةل يستفحل   رها.

 

 الحق الثالث : النصح له  -3

يج  عظى  ال مساظى ك اس مان  فسا  بادرإ و,ا حية عظاى لساداء النصا  والتفبيا  لظحاايى 
 أال يت  ر عن هلر , 

وألازم لقد ر ز الغزالى عظى مكا ة الدظماء هى   ط الس طهن. وأ هى أهل النصا  واإلرشااى 
الخظفاء والس طهن للى االشتياق للاى ر ااة الدظمااء والحارص عظاى ساماظ  صااهحهى وهلار 
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  أل هى يهف فو عظي    ر الفالية  تدظيم  طرق الدد  وهلار ألو الدظمااء هاى حاراو الادين " 
(1)

      

وإها  او الغزالى يشادى عظاى مكا اة الدظمااء هاى  ا ط السا طهن ه  ا  يحاذر السا طهن مان 
ماء السفء الحراصهن عظى  عام الد يا أل هى يغروو الس طهن وامنفو عظههى طمدًا فيماا عظ

(2)   ح  أيديهى.
      

وانصاا  اإلمااام الغزالااى السااظ او عاا و يقةاال الماافاعظ التااى وعااظ  هااا اهاار  هيظمااا رأى عالمااًا 
مااة حااال ساا ل  أو يدعاا  وانةغااى لظدظماااء أو يدعاافا المظااف  وال يغااروهى وال يااد روا عاانهى  ظ

(3)  و ل من ارهى ههف مشار  لهى. 
      

با  النفوى عماا ياراى عالنصايحة ألهماة المساظمهن " مدااو تهى عظاى الحاال , وطااعتهى فيا  و 
أماارهى عاا  , و نةاااهههى و ااذ هرهى  رهاااال ول اال , وإع مهاااى عمااا افظااافا عناا  ولاااى يااةظغهى مااان 

(4)   اعتهى " حقفق المسظمهن , و ر  الخرو  عظههى , و  لل بظفب الناو ل
      

هذا وبد أضاف الدظماء و أهل السياسة حقفق أ رى لإلمام عاإلضاهة للى ما ه ار  الغزالاى 
 ومنها عظى سةهل المما  ال الحصر.

ليقاة  عناد افظتا  وإرشااى  عناد هفف ا . وأو يد ارف لا  ععايى بادر  وحقا  وماا يجا  لا  مان 
 أو حاسد يروم  ع هى.االحترام واإليرام. و حذير  من عدو يقصد  عسفء 

و اااذلر لع مااا  عساااهر عمالااا  الاااذين هاااف م الااا   هاااى. لعا تااا  عظاااى ماااا  حمظااا  مااان أ ةااااء 
ومصااال  األمااة ومساااعد   هااى هلاار عقاادر اإلمكاااو. رى القظاافب المتناااهرإ عناا  للياا  وبمااا 

                                                

 .89,ا  -هضاه  الةاطنية  -, الغزالى  18,  17,ا  -التةر المسةف   -الغزالى -1
 .26هى  صيحة المظف  , ,ا  المسةف  التةر - الغزالىأ ف حامد  اإلمام -2
 .89, وهضاه  الةاطنية ,ا  18,  17التةر المسةف  ,ا  ا عر -3
 .227,ا,  2النفوى , با شر  تاب ,حي  مسظى وبهامش   -أ ى الحسهن مسظى  اإلمام -4
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محةاة النااو لليا  والقاارب عنا  عاالقف  والدقاال وبالماا  والانفس واألهاال هاى العااهر والةاااطن 
(1)  والد  ية. والسر

      

ى ل  را   يكفى حابت  , وهاذا ماا هدظا  المجتماا  د  وهفق ما سةال ه و من حال اإلمام أو ي ح 
, وهلر أو أعا عكر بد  ر  اداإ ا تخاع   ظيفة للى السافق  اإلس مى عق  وهاإ الرسف  

ولهااا  ليماااارو عمظااا  هاااى التجاااارإ ليااان عمااار اعترضااا  بااااه  : ماااا هاااذا ياااا أعاااا عكااار ؟ لقاااد 
المسظمهن , با  الخظيفة األو  : ومن أين أطدى  يالى ؟ با  عمر : اهه  للى أ ى عةهدإ 

وهاذا لدمارى (2)  يفر  لر , هفر  ل  ع اء واحد من المهابران ليس عخهرهى وال أولهى.
هااف الحااال عدهناا  ولااف اسااتقام عظااى هلاار أهاال الحكااى لدااى الخهاار أ حاااء الااة ى ولساادد الخظااال 

ةاا   الدااد  واأل صاااف ولساااىت أمااة اإلساا م بميااا األمااى والحضااارات  راااد الىااي  هااى 
هاا و ىولااة اليفاار مااا الدااد   اادوم وىولااة اإلساا م مااا العظااى والجاافر  اازو  ومااا أورى ااا  ماان 
حقاافق ووابةااات اإلمااام لاايس حةاارًا   ساا ر عاا  هااذ  الساا فر وليناا  عحااث هااى  ااراث انااى 

الدمظاااى هاااى واباااا يىيشااا  النااااو هاااى  عاااالينفز والااادر والحكاااى التاااى لو رأت طرااااال الت ةهاااال
 حيا هى و ظجا هى ووباها يفمهى لتةد  الحا .

 

وبهذا  تى حقفق اإلمام وهى الس فر القاىمة  تحدث عن عز  اإلماام وحتاى ياتى هلار ومان 
 الذى يناط  ذلر ورأى اإلمام  الغزالى هى هلر.

 رابعاً : عزل اإلمام :

                                                

الاادين ا اان بماعااة :  حرااار األحكااام هااى  ااد هر أهاال اإلساا م. طةااا عظااى هااام   تاااب ل اافاو الصاافا ,   اادر -1
 .259القاهرإ.  دوو  اراإل , ,   الفتف م ةدة ىار 

 – 298, ,اااا 1977اإلسااا مى. ىراساااة مقار اااة القااااهرإ , والساااياىإ هاااى الفقااا   الدولاااة. هتحاااى عةاااد الياااراى. ى -2
305. 
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هساااااى  , و ندااااز  الحكفمااااة والاااافزراء عدزلاااا   يدااااز  الخظيفااااة أو اإلمااااام لها بةاااا  عجااااز  أو
ال اةعهنهى بميدااًا لمداو تا  , أمااا عاابى الدااامظهن ها  يندزلاافو عدزلا  , أل اا  ل ماا والهااى عاسااى 

 األمة  ياعة عنها.

أهل الحال والدقاد , هلار أ ا  مان حقهاى.  –واقفم عا خاه برار عز  اإلمام  ياعة عن الشد  
األ,ااظية أو يقفماافا عدزلاا  حااهن  ياافو المصااظحة هااى  وبااد ولااف  عاسااى األمااة مصاادر السااظ ة

هلاار , أى لها ابتضاا  الضاارورإ القصاافى هلاار اسااتنفاى  اهااة الفساااهل الراميااة لنصااح  ورى 
 لظصفاب.

وهلر ألو منص  اإلماام مان المنا,ا  المهماة التاى ينةغاى أو  يافو عرضا  لىهافاء فيا  
  تدظال حماية الدولة وحقفق األمة.

سااتمناهى عااالش الشاادإ ولهااذا ال يدااز  لال لها هااارق اليتاااب والساانة ) أى هدااز  اإلمااام لبااراء ا
الدسااتفر اإلساا مى ( وإال لها  اااو هااى عزلاا  مصااظحة  فاافق المصااظحة ماان عقاهاا  , أى أو 
اإلمام ال يداز  لال لها  غهار حالا   ماا يقاف  المااورىى همةا  عا  بار  هاى عدالتا  أو  قاو 

 هى ىين .

ظاى ضاربهن : أحادهما ماا  ااعا فيا  الشاهفإ , والماا ى ماا  دظاال ه ما الجر  هى عدالت  ههف ع
فياا  عشااةهة , ه مااا األو  منهمااا همتدظااال ع هدااا  الجاافار  وهااف ار ياعاا  لظمحعاافرات وإبداماا  
عظااى المنياارات  حكيمااًا لظشااهفإ وإ اياااىًا لظهاافى. ههااذا هسااال يمنااا ماان ا دقاااى اإلمامااة  وماان 

مت   ر  منها , هظف عاى للى الددالاة لاى يداد للاى استدامتها , ه ها طرأ عظى من ا دقدت لما
(1)  اإلمامة لال عدقد بديد , وأما الما ى منهما همتدظال عاالعتقاى ,

      

 

                                                

  17,ا  -  تاب األحكام السظ ا ية -الماورىى  - 1
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أما رأى اإلمام الغزالى هى عز  اإلمام هياو رأى من يراد المحاهعاة عظاى األماة و لعداىهاا 
 ض راعات عن مفاطن الفتن  ا,ة أو عصر الغزالى  او يمف  عالفتن واال

 فيقف  اإلمام الغزالى هى هلر 

حضافر برشاى مجتهاد يساتجما لظافرظ واليفاياة وبمياا شاراهط  –ضربًا لظممال  –" وإو بدر 
اإلمامة واحتا  المسظفو هى  ظاا األو  للاى  دار  اإلباارإ هتناة واضا راب أمافر لاى يجاز 

    و,احة لمامتا  " لهى  ظد  واالساتةدا  عا   ال  جا  عظاههى ال اعاة لا  والحكاى  نفافه واليتا
(1)

      

والمدنى الذى يد ذ من هذا النو حتاى ال ياتهى اإلماام الغزالاى عاالترحل والتسااهل وعادم 
الفباافف هااى وباا  السااظ او العااالى. أ اا  لها  اااو ماان الممكاان  ظااا اإلمااام  ىوو لبااارإ لظفااتن 

 واض راب لىمفر وب  عظههى  ظد .

 

يقف  هى مفضا ك ر " أو الممارإ الم ظفباة مان ولقد وض  اإلمام الغزالى هذا األمر حهث 
اإلمامة   ف اة الفاتن المااهرإ هاى  فارق اآلراء المتنااهرإ. هيياف يساتجهر الدابال  حراار الفتناة 
و شفا   عام األمافر و ففاا  المصاظحة هاى الحاا   شافبا للاى مزااد ى يقاة هاى الفارق  اهن 

 النعر والتقظهد.

ا  الخظال عسة  عدو  اإلمام عن النعر للى  قظهد وعند هذا ينةغى أو يىي  اإل ساو ما ين
األهمااة عمااا ينااالهى لااف  درضاافا لخظداا  واسااتةدال  أو حكماافا لمامتاا  اهاار مندقاادإ وإها أحساان 
ليراى هذ  المقالاة عظاى أو التفااوت  اهن ل ةااظ الشارظ  عارًا وا ةاعا   قظهادا براا  هاهن وأ ا  ال 

 ( 2) يجفز أو  حرم عسةة   بفاعد اإلمامة  " 

                                                

 .193, ,ا   تاب هضاه  الةاطنية - الغزالىأ ف حامد  اإلمام - 1
 .116, ,ا   تاب هضاه  الةاطنية - الغزالىأ ف حامد  اإلمام - 2
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وبااد ورى هااذا الاانو ساااعقًا هااى شااروط ومدااايهر ا تيااار اإلمااام و أورى ااا  هااى هااذا المفضااا 
 لنةهن رأى اإلمام الغزالى هى بفاز لمامة   المفضف .

حهاااث يااارى الغزالاااى أو األ,ااال هاااى اإلماماااة  قاااديى األهضااال عظاااى اهااار  وليااان لها عقااادت 
تن واضا راب لىمافر لاى اإلمامة لظمفضف  ىوو األهضل و او هى  ظا المفضف  لباارإ لظفا

يجاااز  ظدااا  واالساااتةدا  عااا   ااال  جااا  طاعتااا  والحكاااى  نفااافه واليتااا  و,اااحة لمامتااا . واااارى 
الغزالااى أو هلاار ال يدااد  سااامحًا هااى شااروط اإلمامااة وليناا  ياارى أو التناااز  هااى مماال هااذ  
الحالة من بةهال الضارورات التاى  ةاي  المحعافرات منداا مان  د هال المصاال  عاا فراى عقاد 

   (1)مة.اإلما

وبد عدى أهل السياسة والدظماء أسةاب عز  اإلمام ومن هاذ  األساةاب الارىإ والفساال، يقاف  
لمام الحرمهن الجفانى :"اإلس م هف األ,ل والدصام هظف هر  ل س   اإلمام عن الدين، 

   (2)لى يخل ا خ ع ،وار فاظ منصة  وا ق اع "

ذى يفباا   ظاااا اإلمااام عناااد ى ؟ بهاال لااا : وبااا  القاضااى الةااااب  ى: " لو بااا  باهااال مااا الااا
  (3)يفب  ل  هلر أمفر منها:  فر عدد ليماو ومنها  ر   لبامة الص إ والدعاء للى هلر".

وبا  محماد رشاهد رضاا: "ومان المسااهل المجماا عظههاا بافاًل واعتقااىًا أ ا  ال طاعاة لمخظافق 
لحاايى المساظى لو ار اد هى مدصية الخالال وإ ماا ال اعاة هاى المداروف، وأو الخارو  عظاى ا

عااان اإلسااا م وابااا ، وأو لعاحاااة المجماااا عظاااى  حرامااا   الز اااا والساااكر، واساااتةاحة لع اااا  
الحادوى، وشاارظ مااالى ياا هو عا  هللا  فاار ورىإ وا تظاال الدظماااء هاى هسااال الحااايى. هاال يفباا  

 عزل  أم ال يندز  عسةة ؟

 هها  عدال أهال السانة والخافرا  والمدتزلاة للاى أو الفساال يفبا  عااز  -1
اإلمااااام والخاااارو  عظياااا  يقااااف  الجاااافانى هااااى هلاااار "ههاااا  طفاهاااال ماااان 

                                                

 .116,ااالبتصاى هى االعتقاى ،  -الغزالى  -1
 .98,ا –غياث األمى هى المةات العظى  -الجفانى  -2
 .186,ا - تاب التمههد هى الرى عظى المد ظة والراهضة والخفار  والمدتزلة  -الةاب  ى  -3
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األ,ااافلههن والفقهااااء للاااى أو الفساااال لها  حقاااال طراا ااا ، أوبااا  ا خااا ظ 
 .(1)اإلمام  المجنفو"

واقااف  ا اان حاازم : "وهااف الااذى  ااد  عظياا  أباافا  الفقهاااء  اا  ى حنيفااة ومالاار والشاااهدى 
عفتفا ، وإما هاعل هلر عسل  عسايف   وىاوى وأ,حا هى، ه و  ل من ه ر ا لما  اطال هلر

  .(2)هى ل يار ما رأو  منيرًا"

وعن المدتزلة يقف  القاضى عةد الجةار: "ه ما األحداث التى يخر   ها من  ف ا  لماماًا 
 "  (3)هعهفر الفسال سفاء  ظش حد اليفر أو لى يةظش، ألو هلر يقد  هى عدالت 

سااانة  ااال حكااى عدضاااهى اإلبمااااظ عظيااا  . والاارأى الماااا ى وهاااف مااا يااارا  بمهااافر أهاال ال2
و  ,اات  أو الفسااال ال يمنااا اسااتدامة اإلمامااة وال يجاافز الخاارو  عظااى اإلمااام لمااا هااى 

 الخرو  عظي  هتنة ومفاسد ال   اق.

يقااف  اإلمااام الناافوى " أبمااا أهاال الساانة أ اا  ال يندااز  السااظ او عالفسااال ومااا حكااى عاان 
وسااة  عاادم ا دزالاا  و حااراى الخاارو   المدتزلااة أيضااًا هغظااط ماان باهظاا  مخااالل لإلبماااظ،

 "  (4)عظي  ما يتر   عظى هلر من الفتن وإرابة الدماء وهساى هات الةهن

واقااف  القاضاااى  يااا  " وال  ندقاااد لفاسااال ا تاااداء هظاااف طاارأ عظاااى الخظيفااة الفساااال باااا  
عدضااهى يجاا   ظداا  لال أو  تر اا  عظياا  هتنااة وحاارب، وبااا  بماااههر أهاال الساانة ماان 

 هن والمتيظمهن، ال يندز  عالفسال.الفقهاء والمحدب

                                                

 . 100,ا  -غياث األمى  -الجفانى  -1
 .4/171، وا عر  تاع  الفصل هى المظل واألهفاء والنحل، 507,ا - تاب المحظى  -ا ن حزم  -2
المغناى هاى أ اافاب التفحهاد والداد  ، الادار المصااراة  –هاا( 415القاضاى أ اى الحساهن عةاد الجةااار )ت سانة  -3

 . 20/170با -لظت ليف 
 .   12/229با  -,حي  مسظى  -اإلمام أ ى الحسهن مسظى  -4
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والعظاااى و د هااال الحقااافق وال يخظاااا، وال يجااافز الخااارو  عظيااا   اااذلر،  ااال يجااا  وععااا  
 "  (1)و خفاف  لىحاىيث الفارىإ هى هلر

وبا  شيإل اإلسا م ا ان  يمياة " ماذه  أهال الحاديث  ار  الخارو  عالقتاا  عظاى المظاف  
 "  (2)ر، أو يسترا  من هابروالةغاإ والصةر عظى ةظمهى، للى أو يسترا   

والرأى الذى  ربح  هنا هف رأى اإلمام الغزالى وهف عدم الخرو  عظى اإلماام ألو هلار 
ساافف يتر اا  عظياا  مفساادإ ععيمااة، هلاار ألو الفساااى الااذى يتر اا  عظااى الخاارو  عظااى 
 اإلمام سفاء أياو هاسقًا أو لى يصل للى مر ةة االبتهاى أععى من هساى الصةر عظي .

ا ن  يمياة "  ال مان  ار  عظاى لماام هى ساظ او لال  ااو ماا  فلاد عظاى هدظا  مان  يقف 
الشر أععى مما  فلد من الخهر  الذين  ربفا عظى يزاد عالمدينة، و ا ن األشدث الذى 
 ر  عظى عةد المظر  هاى الداراق و اا ن المهظا  الاذى  ار  عظاى أ يا  عخراسااو و ا  ى 

اساو أيضًا، و الذين  ربفا عظى المنصافر مسظى ,اح  الدعفإ الذى  ر  عظههى عخر 
عالمدينااة والةصاارإ، وأممااا  هاادالء، واايااة هاادالء لمااا أو ي ْغظةاافا وأمااا أو ي غظةاافا بااى ياازو  

 "  (3)مظيهى ه  يكفو لهى عا ةة

وبد ه ر األشدرى هاى مقااالت اإلسا مههن  مساة وعشاران  ارباًا  ظهاى مان ك  الةها  
 "  (4)و ولى يكت  ألحد منهى  صر هى الخر 

وارى الد تفر عةد الحظيى عفاس : " أو المفرإ ليس  طراال ل,ا   الدولاة وال ل هاا  
حتاى هاى هاذ   –األمة حتاى ولاف  حفلا  الدولاة للاى أىاإ  اروظ اآلمناهن و هادر حقافبهى 

الحالة ال  نص  عالظجفء للى القفإ  ل  ظج  للى رو  األحاىيث الشرافة، هننص  الشد  

                                                

 .12/229با -شر  النفوى عظى ,حي  مسظى  -اإلمام أ ى الحسهن مسظى  -1
 .4/444با -مفظ هتاوى شيإل اإلس م مج –ا ن  يمية  -2
 منها  السنة النةفاة . -ا ن  يمية  -3
 . 115/116,ا -مقاالت اإلس مههن عا ت ف المصظههن   -األشدرى  -4
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هيااارإ القااافإ والحقاااد والتصاااال  ماااا سااانن هللا اليف ياااة واالبتما ياااة   ت ههااار  فسااا ، و ةاااذ
 وأوامر الشرادة و حن مفبنفو أو األمفر ستتغهر هى أبل برا  للى األهضل "

بى يتاعا الد تفر عفاس   م  فيقاف  " مان أبال الشاد  أواًل والافطن با ياًا واألماة بالماًا 
ماة هماا الظاذاو ساهدهداو الاممن مان  رهل مقاومة الدنل عاالدنل و د اد أو الافطن واأل

 ر,هدهى الماىى والمدنفى هى النهاية "

لو اسااتخدام القاافإ لاايس ماانه  أهاال الساانة هاسااتخدام القاافإ ياادىى للااى بتاال األ رااااء ماان 
النساء واألطفا  والشهفخ الذى ال يست يدفو حهظاة وال يهتادوو ساةهً  وباد شادى اإلسا م 

(1)  هى أمر الدماء أععى  شديد 
     . 

وبةاا  أو الخاااربهن عظااى الحكااام لااى يعفااروا  اال  فااابى الشاار عخااروبهى ولااى يحققاافا أى 
مصظحة ىينية أو ى هفاة  ل لو الخرو  يفضى للاى وهان األماة اإلسا مية ووبفعهاا هاى 

  ةضة األعداء الذين يتربصفو  ها. 

 خامساً : نصائح لإلمام :

بااد اسااتقى الغزالااى  صاااهح  ماان وباا  اإلمااام الغزالااى  صاااه  للااى اإلمااام هااى عصاار ، و 
عدإ عفامال أولهاا  ةر ا  السياساية هاى  ا ط الدولاة الساظجف ية والىةاساية، واساتقى هاذ  
النصااه  مان  ف ا  ربال لا  عااظ طفاال هاى  ربياة الانفس و ز هتهاا وهاف ,ااح  منهاا  
واضاااا  هااااى أ,ااااف  التصاااافف الحااااال. و حاااااو  هااااى الساااا فر القاىمااااة أو  جماااال هااااذ  

 ا هذا الفصل.النصاه  لنختتى  ه

يقف  اإلمام الغزالى " ال ينةغى لظسظ او أو يشتغل ىاهمًا  ظد  الش ر   والنرى، وشرب 
 الخمر، وضرب اليرإ والصفلجاو والصهد.

                                                

,ااا  –م 1994ط األولااى ىار الصااحفإ  -الدولااة الحديمااة  ااهن الحايقااة والتزايااف  -ى. عةااد الحظاايى عاافاس  - 1
 .166-151وا عر ,ا 54/55
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ألو هلار يمنداا  واشااغظ  عان أماافر الر يااة، هاا و ليال عماال وبتااًا، ها ها هااات الفباا  عاااى 
 الرب   سرا ًا.

ة أبساام : بسااى منهااا ل اعااة هللا و ةاى اا ، وبسااى ها و المظااف  القاادماء بساامفا النهااار أربداا
لظنعاار هااى أمااافر الر يااة وإ صاااف المعظااافمهن والجظاافو  ااهن الدظمااااء والدقاا ء لتاااد هر 
األمفر وسياسة الجمهفر، و نفهذ المراسى واألوامر و تاعاة اليتا  وإرساا  الرسال، وبساى 

وبسااى لظصااهد  – لىياال والشاارب والتاازوى ماان الااد يا وأ ااذ الحعاافس ماان الفاار  والساارور
 "  (1)ولد  الش ر   واليرإ وما أشة  هلر

وبا  هى مفضا ك ر، "  ما يج  عظى السظ او أ   متى وبد  رعهتا  هاى ضااهقة أو 
حصااظفا هااى شاادإ وهاباا  أو يدهاانهى، ال ساايما هااى أوبااات القحااط وااا ء األساادار حهااث 

 يدجزوو عن التىي  وال يقدروو عظى االيتساب.

ذ أو يدهنهى عال دام واساعدهى من  زاهن  عالما ، وال يمكان أحادًا ههنةغى لظسظ او حهن 
من حشم  و دم  وأ ةاع  أو يجافر عظاى رعهتا  لا   يضادل النااو وانتقظافا للاى اهار 

 "   (2)واليت  واتحفلفا للى سفى ممظيت ، ههنيسر ار فاظ السظ او

ة من الحكاى حهاث والمصدر هى النصهن الساعقهن أو الغزالى  او ها ,ظة عميقة وبراة
يفباا  السااظ او عمااا يدظماا  ماان أحاافا  الساا طهن هااى حيااا هى ووابااا ياافمهى و اااو برااا  
الصااظة عالشااد  أيضااًا ي حااس  هااى وب زمااا هى واحاااو  ربااط السااظ او  رعهتاا  هااى أحاافا  

 الشدإ وحصف  الفابة لهًا  حن أمام ههظسفف ابتماعى سياسى عارظ.

يااة يحاادى وةاااهل ىينيااة لها حاااهظ عظههااا اإلماااام لااذا  اارا  هااى  تاعاا  الفااذ هضاااه  الةاطن
 استحال أو يستمر هى اإلمامة.

 يقف  اإلمام الغزالى 
                                                

 .70,ا  - تاب التةر المسةف  هى  صيحة المظف   -زالى الغ -1
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المداومااة عظاى هاذا الةاااب  –زاى  هللا  ففيقاًا  –ومان هاراهل الادين عظااى أمهار المادمنهن 
واالستقصاااء عظااى   مظاا  و صاافح  وم الةااة الاانفس اليرامااة حتااى  سااتمر عظيااة " يقصااد 

 "  (1)ينية التى عالمفاةةة عظهها يدوم استحقاق اإلمامةعاب الفةاهل الد

وهااذ  الفةاااهل بساامها الغزالااى للااى عظميااة والااةدل اآل اار منهااا عمظيااة. وباادم الدظميااة 
عظى الدمظية ألو الدظى هف األ,ل والدمل هارظ لا ، له الدظافم ال حصار لهاا وه ار منهاا 

 أربدة أمفر.

 ليس  ىار مقر  أو يدرف السظ او لماها  ظال وأو هذ  الدار .1

، وإلاى أى مقصاد  ظاالآ يقف  الغزالى هى هلر " أو يدرف أو اإل ساو هى هذا الداالى لاى   
و ب  وألى م ظ  ر شا ، ولايس يخفاى عظاى هى عصاهرإ أو هاذ  الادار ليسا  ىار مقار، 
وإ ما هى ىار ممّر، والناو ههها عظى ,افرإ المسااهران، ومةادأ سافرهى ع افو أمهاا هى، 

قصاااد سااافرهى، وزمااااو الحيااااإ مقااادار المسااااهة،و سااانف  منازلااا  وشاااهفر  والااادار اآل ااارإ م
هراسخة وأيام  أميال ، وأ فاس    ا ، واصار  هاى عةار السافهنة  رايةهاا، وليال شاخو 
عند هللا عمر مقدر ال يزااد وال يانقو ولهاذا باا   يساى ,اظفات هللا عظيا  وساظى الاد يا 

لى لقاء هللا هى ىار الس م وساداىإ األ اد بن رإ هاعةروها وال  دمروها وبد ىع ى الخظال ل
   (2)هقا  هللا " هللاهللا يدعف للى ىار الس م "

وا  وهذا السفر ال يفضى للى المقصد لال  زاى وهف التقفى، ولذلر با  هللا  دالى  ى  و  و   ز 
ْهر  الز اىآ الت ْقف ى  ه  آو    
(3 )   

                                                

 .195,ا  – تاب هضاه  الةاطنية  -الغزالى  -1
 .25" سفرإ يف س  كية  -2
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 . أو يتقى هللا واصرف بظة  عن الد يا 2

  اإلمام الغزالى، أ   مهما ع رف أو زاى السافر للاى اآل ارإ التقافى هظايدظى أو التقافى يقف 
وأشار للى ,در ، وانةغى أو يكفو  - التقفى ها هنا    :محظها و منةدها القظ  لقفل  

لو هى  دو ا ان     :االبتهاى هى ل,   القظ  أواًل، له ,   الجفار   اعا ل ، لقفل  
لها ,ظح  ,ظ  لها ساهر الجساد وإها هسادت هساد لهاا سااهر الجساد أال وهاى كىم لة ضدة 

 .القظ  

وإ,   القظ  شرط   قّدم   ههر  عظي ، وطهار   هاى أو ي  هار عان حا  الاد يا لقفلا  
   ح  الد يا رأو  ل   ه ة. 

 وهذا هف الداء الذى أعجز الخظال ومن ةن أ ا  يقادر عظاى الجماا  اهن التاندى هاى الاد يا
والحرص عظى  ر ه  أسةا ها، وبهن سداىإ اآل رإ ههف مغرور،  من ي ما هى الجماا  اهن 

الااد يا واآل اارإ ضاار او. همهمااا أرضااه  لحااداهما    :الماااء والنااار، لقااف  أمهاار الماادمنهن 
 . (1) أسخ   األ رى 

. أو يدرف أو مدنى   هة هللا عظى الخظال هى ل,   الخظال ه    ال يصاظ  النااو 3
 ال يقدر عظى ل,    فس .من 

يقف  الغزالى " ومن ال يقدر عظاى ل,ا    فسا  ههنةغاى أو  قاا الةداياة ع ,ا   القظا  
 وسياسة النفس.

 ومن لى يصظ   فس  وطما هى ل,   اهر   او مغرورًا.

                                                

 .47  - 35التةر المسةف  من ,ا  -لى ، وبارو الغزا 197,ا  –هضاه  الةاطنية  -الغزالى  - 1
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وإ ما يقدر عظى ل,   النفس عمدرهة النفس، وممل مدرهة اإل ساو هى  د    ممال وا   
ّناظ وع مظ  ، والشارظ لا   مشاهر  ا,ا  ووزاار هى  ظد ، وبفار  ح  وحفاس  وأطراه  عمنزلة , 

   ( 1)مد ر، والشهفإ من   دةد سفء بال  لظمهرإ وال دام

 

. أن يعرف أنه مركب من صفات ملكية وصفات بهيمية وعليه أن يواظب على 4
 الصفات المحمودة ويصرف همته إلى العلم والعمل والعبادة.

ظ اار عاالدظى والىةاااىإ يقاف  اإلمااام ا لغزالاى " ههااف حهاراو  ااهن المظ ار  والةهيمااة. همشاا هت  لظم 
والدفة والددالة والصفات المحمفىإ، همن ,رف همت  للى الدظى والدمل والىةاىإ هحظهاال أو 
يظحال عالم هية فيسمى مظيًا وربا يًا، ومن ,رف همت  للى ا ةاظ الشهفات والظاذات الةد ياة 

ةهاهى هحظهال أو يظحال عالةهاهى فيصهر لما امرًا  مفر وإماا شارهًا  خنزاار، ي يل  ما   يل ال
وإماا ضاارعًا  كظا  أو حقاافىًا  جمال أو متيةاارًا  نمار أو ها روااااو و فااق  مدظاا  أو يجمااا 

 "  (2) هلر فيصهر  شي او مراد

ومان  اا   هااذ  الفةاااهل الدظميااة التااى  حاادث عنهااا اإلمااام الغزالااى ي حااظ أ اا  يفباا  
لحاايى أو يكافو مظحاًا عاالدظفم الد هفااة والدينياة  ماا يفضا  لناا ,افرإ الحاايى المساظى عظى ا

الذى يقدر المس فلية التى ألقه  عظى عا ق  وأو يكفو حراصًا أشد الحرص أو يكفو بدوإ 
 لشىة  ومهتمًا عقضايا األمة ومصالحها.

ى الروحااى هاااى يمااا ي حااظ أيضااًا أو الغزالااى ير ااز أيمااا  ر هااز عظااى الجا اا  األ  باا
شااخو اإلمااام ههنصااح  أو يحاارص عظااى  دهااد  فساا  عالتربيااة وأ ااذها عالشاادإ وإال أاف اا  

 وأعدد   عن الصفاب وىهدت  للى ةظى الر ية.
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 اولفال ضهال المقام و خشى من اإلطالة التى  خل عالمدنى و جدظنا  خر   عن مقصفى 
السياسااة واضااا  عراااة وهااف  اا بهر الجا اا  الصاافهى لاادى الغزالااى وهااف يتحاادث هااى عمااال 

 اإلمامة والتى من الفاض  أ ها  عراة متيامظة التناسال.

أبف  لفال الخفف من اإلطالة ألورى ا  صاه  أ رى ه رها الغزالى هى  داياة  تاعاة التةار 
المسااةف  هااى  صاايحة المظااف . وبهااذا  ياافو بااد حاادى ا ساايا  اإلمامااة عنااد الغزالااى وحاادى ا 

 هذ  اإلمامة . مدى سظ ة اإلمامة و ذلر شروط
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