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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

ألمتنا اإلسالمية تراث حضارى غنى وعريق ، وهذا التراث رغم ما اعترى مسيرته من 
 جمود وتوقف وانحطاط .

إال أنههق  هه  اهها  هه عق   ألهه  ضمهها  ووهها هاههلم ي  ههمهه  نا  أل هه  ق هه   و هه    هه عق    

 تع ههم لههعرى ض هه  ألتو صهه م ورههم  ا   ريةهه عقا الهه   و صهه م ورههم  ا   رت عق مهها  

وي هالت  الحتو ء  ريةهه عو ه ررههيق  رمههوو  رتهه   يهه  ي  أضهه  ء اتمهه ه  ض هه   وتهه    

   عق ا   رطوقا .

يمانًا منا بهذا التراث الحضارى العريق ، نتقدم بهذه الدراسة وهذا ليس مستغربًا أو  وا 
لراشدة  جديدًا على الفكر اإلسالمى حيث كانت المبادئ السياسية فى عصر الخالفة ا

 نموذجًا واقعيًا للتطبيق العملى .
ومما ال يدع مجااًل للشك أن الدراسات والبحوث قد استغرقت نظر الباحثين والمفكرين 
فاقتصروا على دراسة الفكر الصوفى عند الغزالى حتى نكاد ننسى الجوانب واألعمال 

 األخرى من فكره ، 
يمانًا منا بأصالة وغزارة فكر الغزالى خاصة و  الفكر اإلسالمى عامة فقد حاولنا فى وا 

هذه الدراسة وهذا البحث إبراز األبعاد السياسية فى فكر اإلمام الغزالى فى جانب هو من 
أهم الجوانب أال وهو فكره فى نظرية اإلمامة لما لها من أهمية وبما وضع فيها من شروط 

الصوفى فى حياة اإلمام الختيار اإلمام غاية فى الدقة وكذلك حاولنا توضيح أثر الجانب 
الغزالى على فكره السياسى ، حيث أنه من الممكن أن تكون هذه األبعاد غائبة فى ثنايا 

 وأبعاد الفكر الغزالى.
ومن خالل هذا البحث أيضًا نحاول أن نبين دور الغزالى فى تطور الفكر السياسى 

افاته الفكرية ، وكذلك فى اإلسالم وذلك بمحاوالته لربط الفكر السياسى بالدين ، أو إض
 توضيح ما نسبه إليه مفكرى عصره فى ذلك الوقت 

ورغم قلة كتابات الغزالى فى الجانب السياسى إال أن ما وصفه من أفكار ونظريات 
ورؤى سوف تظل بمثابة األساس لكل األبحاث الالحقة عليه ويكون فكر أبو حامد الغزالى 

 ألصيل .عالمة بارزة فى تاريخ الفكر اإلسالمى ا
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  الموضوعًا : إشكالية نيثا
السعى من خالل الدراسة المصحوبة بالتحليل والنقد والمقارنة شرح وتوضيح فكر 
اإلمام أبو حامد الغزالى فى نظرية اإلمامة سياسيًا ودينيًا وذلك فى محاولة من الباحث 

 لإلجابة على هذه التساؤالت .
ى األسس الشرعية والعقلية التى بنى هل اإلمامة واجبة فى فكر الغزالى ؟ وما ه .1

عليها اإلمام الغزالى وجوب اإلمامة مع مقارنة ذلك بالفكر اإلسالمى فى نظرية 
 اإلمامة ؟

هل اإلمامة تتم عن طريق النص فى فكر الغزالى أم عن طريق االختيار أم تتم  .2
 عن طريقهما  معًا ؟

مام عند الغزالى وكيف ما هى المعايير واألسس التى عن طريقها يتم اختيار اإل .3
 تأثرت هذه المعايير بصوفية اإلمام الغزالى ؟

حامد الغزالى ؟ وما هى طبيعة سلطة  ىهل لإلمامة شروط لزم توافرها فى فكر أب  .4
 اإلمامة وحدودها وشروطها لدى الغزالى ؟

 ما هى العالقة بين السلطة والدين فى فكر الغزالى ؟ .5

 الموضوع أهمية :  ثالثاً 
ف البحث هو محاولة إيجاد إجابات شافية وكافية لهذه األسئلة التى وردت إن هد   

 فى اإلشكالية . 
هذا باإلضافة إلى محاولة توضيح وشرح وتقييم فكر اإلمام الغزالى فى مسألة اإلمامة 

 ينفكر موعالقتها بالدين والسياسة وذلك من خالل دراسة مصحوبة بالنقد والمقارنة مع ال
 سألة اإلمامة .فى م ييناإلسالم

 هذا عن الهدف 
 أما عن دوافع اختيار الباحث لتناول هذا الموضوع فهى كاآلتى :

 معالجة أوجه القصور فى الدراسات السياسية لإلمام الغزالى . .1
استشعار الباحث بمدى أهمية فكر اإلمام الغزالى وتأثيره الواضح فى العصر الذى  .2

 لممتلئ بالفتن واالضطرابات .عاش فيه وكذلك تأثيره البالغ فى عصره ا

 إبراز الجانب السياسى التطبيقى فى فكر الغزالى . .3
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   مكونات الموضوع: رابعاً 

 الفصل األول : 

مفهوم اإلمامة فى الفكر اإلسالمي وهذا الفصل يتناول معنى اإلمامة فى القرآن 
مامة من الكريم وتعريف اإلمامة فى اللغة واالصطالح ونبين فيه أيضا كيفية نشأة اإل

 وهو يحتوى على عدة نقاط هى : منظور تاريخى 
 مدلول لفظ الخالفة واإلمامة فى القرآن . -1
 اإلمامة لغة واصطالحًا . -2

 تعاريف اإلمامة . -3

 اإلمامة من منظور تاريخى . -4

 كيف نشأت اإلمامة . -5

 نشأة الحرورية من الخوارج . -6

 توضيح أهمية اإلمامة فى فكر الغزالى السياسى .  -7

 لثانى : وجوب اإلمامة عند اإلمام الغزالى الفصل ا

ونبين فى هذا الفصل األدلة الشرعية والعقلية التى دلل بها الغزالى على وجوب 
اإلمامة وأن المجتمع بحاجة إلى الحاكم الذى يملك زمام األمور ويحتوى هذا الفصل على 

 عدة نقاط هى : 

 أواًل : اإلمامة عند الغزالى ويحتوى على : 

 اإلمامة والحق اإللهى .  -3   وجوب اإلمامة عقاًل . -2 وب اإلمامة شرعًا .وج  -1
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 ثانيا : اإلمامة بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة ويحتوى على : 
   أهل السنة والجماعة . -2  المعتزلة . -1

 

 الفصل الثالث : نظرية االختيار فى اإلمامة عند الغزالى .

المقارنة مع الباطنية والشيعة اإلمامية رأى الغزالى فى وقد وضحت فى هذا الفصل ب 
اختيار اإلمام وهو رفضه لتعيين الحاكم عن طريق النص وترجيح االختيار واالنتخاب 

  ويحتوى هذا الفصل على :
 الوصية أو النص عند الشيعة . .1
 إبطال اإلمام الغزالى لقول الباطنية بالنص أو الوصية . .2

 الشيعة اإلمامية .رد اإلمام الغزالى على  .3

 كيف يتم اختيار اإلمام عند الغزالى . .4

 رأى المعتزلة والخوارج . .5

 الترجيح . .6

 

 الفصل الرابع : القواعد األساسية الختيار اإلمام عند الغزالى : 

وقد وضحت فى هذا الفصل المعايير والشروط التى وضعها الغزالى لمن يرشح 
لى قسمين األول منها فطرى مثل البلوغ والعقل لهذا المنصب وقد جعلها اإلمام الغزالى ع

والحرية والذكورية ونسب قريش , والقسم الثانى من هذه الشروط مكتسب ويتعلق بالمجتمع 
 والعصبية مثل الكفاية والنجدة والعلم والورع . وهذا الفصل يحتوى على :
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 أوالً  : الصفات الخلقية وهى :  
 . نسب قريش .5 . . الذكورية4 .. الحرية 3 . العقل .2 . البلوغ .1

 ثانيا : الصفات المكتسبة : 
 . الورع .4 . العلم .3 . النجدة .2 . الكفاية .1

 الفصل الخامس : سلطة اإلمامة وشروطها 

وقد وضحت فى هذا الفصل أن اإلمام له حقوق على الرعية مثل الطاعة فى  
الرعية على اإلمام مثل المعروف ونصرته فى الحق والنصح له وبينت كذلك حقوق 

المساواة فى معاملة وقضاء حوائج المسلمين ووضحت كذلك حاجة الناس إلى اإلمام 
ورأى الغزالى فى عزل اإلمام مع مقارنة ذلك بآراء بعض الفرق مثل الخوارج والمعتزلة 

 وأهل السنة . ويحتوى هذا الفصل على اآلتى : 
 اإلمام .. واجبات 2   . حاجة الناس إلى اإلمام .1
 . عزل اإلمام .4    . حقوق اإلمام .3
 . نصائح اإلمام الغزالى لإلمام .5

 الفصل السادس : طبيعة العالقة بين السلطة والدين والتصوف فى فكر اإلمام الغزالى.

وهذا الفصل بينت فيه رأى اإلمام الغزالى فى طبيعة السلطة وهل هى دينية أم  
لى فى والية الفقية وعالقة السياسة بالمجتمع ووضحت أيضا مدنية وكذلك رأى اإلمام الغزا

ويحتوى هذا الفصل بالمقارنة الفرق بين اإلمام السياسى عند الغزالى واإلمام الصوفى 
 على عدة نقاط : 

 أواًل : طبيعة السلطة عند الغزالى هل هى دينية أم مدنية ؟ 

 حق اإللهى .الغزالى ونظرية ال -ب   الغزالى ووالية الفقية . -أ 
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 ثانيًا : عالقة السياسة والدين بالمجتمع عند الغزالى .
 األخالق وصلتها بالسياسة . .أ

 مقارنة بين اإلمام سياسيًا وصوفيًا عند الغزالى . .ب

 السياسة وصلتها باالقتصاد عند الغزالى . .ج

 :  الخاتمــة
يللة اإلمللام ثللم وتشمل رأى الباحث فى طبيعة السلللطة وتقيلليم فكللر اإلمللام الغزالللى فللى نظر 

 نتائج البحث .

 

 الدراسى: خامساً: المنهج 

لقد راع الباحث عدم اقتصاره على منهج واحد ألن طبيعة هذه الدراسة تدفعه إلى 
  .استخدام عدة مناهج فى آن واحد تحليلى نقدى مقارن

: فيحتاجه الباحث لتحليل النظريات واألفكار الخاصة  أما المنهج التحليلى -
 مة فى الفكر اإلسالمى وفكر اإلمام الغزالى .بنظرية اإلما

: فيحتاجه الباحث فى تمحيص كافة ما سيعرض له من  والمنهج النقدى -
نظريات وأفكار فى فكر اإلمامة نقدًا إيجابيًا بناءًا يكون الهدف منه الوصول 

 إلى الحقيقة .

الف : فسوف يمكن الباحث من رصد نواحى االتفاق واالخت  أما المنهج المقارن -
والتطور فى فكر نظرية اإلمامة عند الغزالى بصفة خاصة والفكر اإلسالمى 

 بصفة عامة.
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