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 سلطة اإلمامة وشروطها  

 تمهيد : 

السياسة عند اإلمام الغزالى هى أشرف الصناعات , وهى أشرررف الممامررات بلررد النبررو    نرر  
ال يمكن االستغناء عنهررا ال هنهررا وافبررة  ررى لاتهررا كلمررم نبررر  وعممررى ت بيمررى , بررل كانررت 

ات بررين النرراض و ررو ال صررومات بيررنهم باللرردل , وكررب  فمررا  الحافررة يليهررا لتنبرريم الل  رر 
شررهواتهم واراهررزهم البهيميررة  التررى فبمرروا عميهررا , سررواء أكرران للررر بالترهيرر  أو بالترايرر  , 

 وهنا يمول الغزالى  ى كتابة الفل " يحياء عموم الدين " ما يمى :  

ؤد  يلررى التماتررل والتنررا ر , "  فى فبمة اإلنسان الغيب  , والحسد , والمنا سة , وللررر ممررا يرر 
  النبر كيف سم  اهلل تلالى الس  ين.

 وأمدهم بالمو  واللد  واالسبا  وألمى رعبهم  ى  مو  الرعايا حتى ألعنوا لهم  وعًا وكرهًا.

وكيررف هررد  السرر  ين يلررى  ريررال يصرر   الررب د , حتررى رتبرروا أفررزاء البمررد , ك نهررا أفررزاء 
حررد وينتفررع الرربلو منهررا بررالبلو ,  رتبرروا الرؤسرراء شرر و واحررد , تتلرراون عمررى ارررو وا

والمضا  , والسفن وزعماء السوال , واض روا ال مال يلى  ررانون اللرردل , وألزمرروهم التسرراعد 
والتلاون حتى صار الحداد ينتفع بالمصررا  , وال برراز , وسرراهر أهررل البمررد , وكمهررم ينتفلررون 

فررام , وينتفررع كرررل واحررد بكررل واحرررد  بالحررداد ,وصررار الحفرررام ينتفررع بررالحر  , والحررررا  بالح 
بسب  ترتيبهم وافتماعهم وانضرربا هم تحررت ترتيرر  السررم ان                     وفملرر  , 

 ( 1) كما يتلاون فميع أعضاء البدن وينتفع بلها ببلو " 

 

ويتابع اإلمام الغزالى الحدي  عن أهمية اإلمامة ويوضرر  أن سررم ة اإلمررام نررابع مررن أحكررام 
 ل   يمول  ى نفررض المصرردر السررابال " وانبررر كيررف بلرر  اهنبيرراء عمرريهم السرر م الدين وو ماً 
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حتررى أصررمحوا السرر  ين المصررمحين لمرعايررا , وعر رروهم  رروانين الشررري  ررى حفررب اللرردل بررين 
ال مرررال , و ررروانين السياسرررة  رررى ضرررب هم , وكشرررفوا مرررن أحكرررام اإلمامرررة , والسرررم نة وأحكرررام  

 نيا ,  ضً  عما أرشدوهم يلي  من يص   الدين.الفم  ما اهتدوا ب  يلى ص   الد

وأنبررر كيررف أصررم  اهلل تلررالى اهنبيرراء بالم هكررة , وكيررف أصررم  الم هكررة بلضررهم برربلو 
 ( 1) يلى أن ينتهى يلى الممر الممر  الل  واس ة بين  وبين اهلل تلالى " 

تررى تكررون كفيمررة هكررلا يررؤمن الغزالررى ب هميررة السياسررة التررى تمرروم عمررى الشررري  اإلسرر مى ح 
بحررل مشررك ت المفتمررع والدولررة بالسررم ة الماديررة والتربيررة اللمميررة  واه   يررة ولهررلا نفررد  
 ررى كتابررة المرريم التبررر المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. ال ينسررى دور  اهساسررى كفميرر  وعررالم  
سياسررة ومستشررار  رررانونى  ررى حاشررية ممرررور السرر فمة ووزراههررم  رررى نيسررابور حينهررل يوفررر  

  لمسم ان محمد ابن ممر شا   اهً  " اعمم يا سم ان اللالم ممر المشرررال والمغررر  ,   اب 
أن هلل عميرررر نلمرررًا بررراهر  , ورالء متكرررالر  , ويفررر  عميرررر شررركرها , ويتلرررين عميرررر يلاعتهرررا 

 ونشرها.

ومن لم يشكر نلم اهلل فل لناؤ  , وتمدسررت أسررماؤ  ,  مررد عرررو تمررر النلمررة لمررزوال و فررل 
  ( 2) وم الميامة " من تمصير  ي 

وهنا نفد الغزالى يرسم وي    لدولة  اضمة تموم عمى اه رر ال الحميررد  الوافبررة عمررى كررل 
 حاكم ,  

 

أ   دولة تموم الل  ة والصمة  يها بررين اإلمررام ورعيترر  وبررين الحرراكم والمحكرروم عمررى أسرراض 
عمررم أيهررا السررم ان اللدل واإلنصاف وال وف من اهلل.  يوف    ابرر  يلررى السررم ان  رراهً  " ي

 

 كتا  الشل . 2269– 2268, صر  12يحياء عموم الدين فر - 1
مكتبررة الكميررات  –التبررر المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. رافلرر  سررامى  ضررير  –اإلمررام أبررو حامررد الغزالررى  - 2

 .9اهزهرية. حسين امبابى وأوالد . صر 
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أن مررا كرران بينررر وبررين ال ررالال سرربحان  وتلررالى  رر ن عفررو   ريرر  , وأمررا مررا يتلمررال بمبررالم 
الناض   ن  ال يتفاوز ب  عنر عمى كل حال يرروم الميامررة , و  ررر  عبرريم وال يسررمم مررن هررلا 
ال  رررر أحرررد مرررن الممرررور , يال ممرررر عمرررل باللررردل واإلنصررراف , لررريلمم كيرررف ي مررر  اللررردل 

 ( 1) يوم الميامة "  واإلنصاف

ومررررن الواضرررر  الفمررررى أن توفيهررررات ونصررررراه  الغزالررررى لمسررررم ان. ترررردل عمررررى أن الغزالرررررى 
بصرررو يت  وروحانيتررر  اللاليرررة ال يفصرررل برررين السياسرررة والررردين , وهرررو يلرررال   غيررران السرررم ة 
وارورهررا بررالوري والتمررو  وال رروف مررن الحسررا  يرروم الميامررة وبهررلا نررر  أن الغزالررى  ررد مررز  

 اهمة بين السياسررة واه رر ال  والرردين م الفررًا بررللر الكليررر ممررن تحرردلوا عررن السياسررة  بمهار 
 ى اللصررر الحرردي   فلمرروا  يهررا الغايررة تبرررر الوسرريمة أيررًا كانررت أملررال ميكررا يممى  ررى كتابرر  

 اهمير واير  من كّتا  اللصر الحدي .

 

وضرر  كيررف أن الغزالررى و ى هلا الفصل  سم ة اإلمامة وشرو ها عنررد اإلمررام الغزالررى. سن 
وضررع اإلمامررة  ررى سرريا  مررن الرردين , وفلررل اللرردل واإلنصرراف همررا دعرراهم الحكررم. وحلررى 

 يتض  للر  سمنا هلا الفصل يلى  مض نما  وهم :  

 حافة الناض يلى اإلمام. .1

 وافبات اإلمام. .2

 حموال اإلمام. .3

 عزل اإلمام. .4

 نصاه  اإلمام الغزالى لإلمام. .5
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 حموال وردا  اإلمام  الصو ى. .6
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 . حافة الناض يلى اإلمام :  1

ل  ال ربر لمم هكة ينى فاعررل   البشر فميلا مست مفون  ى اهرو.  ال تلالى " وا 
و ى هل  اآلية نر  أن البشر است مفوا  ى اهرو واسررتلمروا  يهررا ( 1)  ى اهرو  ميفة " 

 ال ب ية صفة أ ر . ةبصفتهم اآلدمي 

 

يرهم وكبيرررهم وال انرريهم و  ميرررهم ولمررا كرران سررواء ال  رررال بررين صررغ ةوهررم  ررى صررفة اآلدميرر 
ال ميفررة أحررد أبنرراء ردم  هررو ال يزيررد مررن هررل  الوفهررة عررن أ  ردمررى ر ررر واسررت  ف البشررر 

  ى اهرو ملنا  النيابة عن اهلل عز وفل وان البشر مكمفون بالميام عمى أمر  ونهي .

 

ى مررا ينبغررى يلا كررانوا أ رررادًا ولكن البشر ب بيلة الحال ال يسررت يلون أن يميمرروا أمررر اهلل عمرر 
ال ترررب هم وال تفملهررم سررم ان ي ضررع لرر   ررويهم ويفرر, يليرر  ضررليفهم ,  ا تضررى اهمررر أن 
يميموا لهررم حكومررة تفصررل  ررى مشرراكمهم وتنررو  عررنهم فميلررًا  ررى ي امررة أمرررهم  ررى حرردود مررا 

 أنزل اهلل.

  

الترررا , وأ ررر  لريترر  مررن  و ى هلا يمول اإلمام الغزالى "  اعمم أن اهلل تلالى أ ر  ردم من
س لة من ماء دا ال , أ رفهم مررن اهصرر   يلررى اهرحررام. ومنهررا يلررى الرردنيا لررم يلررى المبررر 

 لم يلى الفنة أو يلى النار. 
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 هرررلا مبررردؤهم , وهرررل  ارررايتهم , وهرررل  منرررازلهم , و مرررال الررردنيا زادًا لمملررراد ليتنررراولوا منهرررا مرررا 
 1) الررزاد باللرردل النم لررت ال صررومات وتل ررل الفمهرراءيصم  لمتزود ,  مو تناولوا منهررا  رردر 

. ولكررنهم تناولهررا بالشرررهوات , وضررا ت  مسرررت الحافررة يلررى تمهيرررد  ررانون  رررى بيرران حررردود (
اال تصاصات بالمنكوحات  والم لومررات  والنكررا  والفرررا  , ومسررت الحافررة يلررى سررم ان 

اللررالم بمررانون السياسررة يسومهم ويحممهم عمى الحدود الفاصمة ل  تصاصات ,  الفميرر  هررو 
, و ريال التوس  بين ال مال يلا تنررازعوا بحكررم الشررهوات  الفميرر  هررو ملمررم السررم ان ومرشررد  
يلررى  ريررال سياسررة ال مررال , لينررتبم باسررتمامتهم أمررورهم  ررى الرردنيا , ووفرر  تلممرر  بالرردين  أن 

لرردنيا ولررللر  يررل الدنيا منزل من منازل اآل ر  , بل هى مزرعة اآل ررر  , وال يررتم الرردين يال با
الدين والممر توءمان والدين أصل والسررم ان حررارض. ومرراال أصررل لرر   مهرردوم ومرراال حررارض 

 ( 2) ل   ضاهع " 

 

عمررى وعررى كامررل بهررل  الحميمررة وهررى حررافتهم يلررى ال ميفررة الررل   وكرران أصررحا  الرسررول 
ل ميفررة حتررى . يلررى ا تيررار ا.  وفرردنا اهتمررامهم يتفرر  بلررد موترر  يمودهم بلد و ا  الرسول 

  بل تفهيز الرسول ود ن   اإلس م دين ودولة.  

 

وهررررو يممررررر مفموعررررة هاهمررررة مررررن المبررررادل التررررى تلررررر  حيررررا  النرررراض الدينيررررة واالفتماعيررررة 
والسياسررية واال تصررادية واللما يررة وملرر   ا ررات هاهمررة لررد ع هررل  المبررادل ووضررلها موضررع 

 الت بيال الرشيد.

 
 

ورد ملنى المدنية الملالية التى ال تحتا  يلى  مهاء أو  ضا  عندما يسود اللدل عند ال رروار   الررلين لهبرروا  - 1
يلررى المررول ب نرر  يلا  مررى المسررممون وامتنررع وفررود  اسررال بيررنهم ,  رر نهم حينهررل ليسرروا  ررى حافررة يلررى يمررام أو 

 حاكم.
 .44هر , صر  1320اإلمام أبو حامد الغزالى. كتا   اتحة اللموم.  بلة الماهر  ,  - 2
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لا  امررت الدولررة  ررام يلررى فوارهررا الفكررر السياسررى والنشررا  السياسررى والحيررا  السياسررية بكررل  وا 
 ألوانها وصنو ها.

وتتمرر  ههميررة حافررة النرراض يلررى اإلمررام نفررد الغزالررى يمررول  ررى كتابررة المرريم " اال تصرراد  ررى 
 االعتماد  " ما يمى  

" ين الرردنيا واهمررن عمررى اهنفررض واهمرروال ال ينررتبم يال بسررم ان م رراي.  تشررهد لرر  مشرراهد  
الفررتن بمرروت السرر  ين واههمررة. وأن للررر لررو دام ولررم يترردارر بنصرر  سررم ان  ر ررر  أو ررات

م اي , دام الهر  وعم السرريف وشررمل المحرر  وهمكررت المواشررى وب مررت الصررناعات , وكرران 
كرررل امررر  سرررم  , ولرررم يتفررررا أحرررد لملبررراد  واللمرررم ين بمرررى حيرررًا , واهكلررررون يهمكرررون تحرررت 

 سم ان توءمان .ب ل السيوف , ولهلا  يل الدين وال

 

عمى ا ررت ف  بمرراتهم , ومررا هررم عميرر  مررن  –وعمى الفممة ال يتمار  اللا ل  ى أن ال مال 
لررو  مرروا ورأيهررم , ولررم يكررن م رراي يفمررع شررتاتهم لهمكرروا مررن  –تشررتت اههررواء وتبرراين اآلراء 

عند ر رهم , وهررلا داء ال عرر   لرر  يال بسررم ان  رراهر م رراي يفمررع شررتات اآلراء.  برران أن 
 لسم ان ضرور   ى نبام الدنيا , ونبام الدنيا ضرور   ى نبم الدين.ا

ونبام الرردين ضرررور   ررى الفرروز بسررلاد  اآل ررر  , وهررو ممصررود اهنبيرراء   لررًا  كرران وفررو  
 ( 1) نص  اإلمام من ضروريات الشري الل  ال سبيل يلى ترك . اعمم للر " 

اهمررن بضرررور  وفررود الحرراكم أو اإلمررام وهكلا ير  الغزالى. ضرور   يام النبام واسررتيلا   
أو ال ميفرررة عمرررى أسررراض دينرررى وشررررعى. وهكرررلا يؤكرررد الربرررا  الضررررور  برررين الررردنيا والررردين 

 ليتحمال سياد  الدولة بواس ة سم ان م اي  اهر حارض لمصال  الرعية.
 

   144ى امبابى وأوالد .صر اإلمام أبو حامد الغزالى,كتا  اال تصاد  ى االعتماد ,  يبة الماهر  , مص ف - 1
و ررد ورد هررلا الملنررى  ررى الفصررل اهول مررن الرسررالة " اهسررض الشرررعية واللمميررة لوفررو  اإلمامررة  ررى  كررر اإلمررام 

 الغزالى "  
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  ن نص  اإلمام يلصم اهمة من مفاسد عبيمررة. ودرء المفاسررد أمررر وافرر   يكررون نصرر  
وافبررًا يمررول يمررام الحرررمين الفرروينى ولررو ترررر النرراض  وضررى ال يفملهررم عمررى الحررال اإلمررام 

فررررررامع , وال يرررررررزعهم وازي , وال يررررررردعاهم عرررررررن اتبرررررراي   ررررررروات الشرررررري ان رادي مرررررررع تفرررررررن                      
اآلراء و وتفررررال اههرررواء النتلرررر النبرررام , وهمرررر اللبرررام وتولبرررت ال غرررام واللررروام , وتحزبرررت 

نا ضرررة , وتفر رررت اإلرادات المتلارضرررة , وممرررر اهرللرررون سررررا  النررراض , و ضرررت اآلراء المت 
المفامع , واتسع ال رال عمى الرا ع , و شررت ال صررومات , واسررتحول عمررى أهررل الرردين لوو 

 ( 1) الكرامات وتبدت الفماعات " 

نرراض هلا و د لكر اإلمام الغزالى  ى حديل  عن كيفية نش   المدينة أو الدولة مررد  حافررة ال
يلرررى اإلمرررام محرررددًا لنرررا أمرررور كليرررر  كاهنرررة بالفلرررل  رررى المفتملرررات اإلنسرررانية مرررن الناحيرررة 

 الوصفية.

وحافررة اإلنسرران يلررى  – وصررف لنررا  ررى كتابررة اإلحيرراء أهميررة الصررناعات وأصررولها ورالتهررا 
االفتمررراي وكرررللر حافتررر  يلرررى ينشررراء الرررب د والحافرررة يلرررى ال ررررا  و أعمالررر  والحافرررة يلرررى 

والحوانيررت والتفررار والنمررد لررم لكررر الحافررة يلررى أهررل السياسررة والحافررة يلررى الممررر. اهسررواال 
نررررلكر  ررررى للررررر أنرررر  مهمررررا افتمررررع النرررراض  ررررى المنررررازل والررررب د وتلررررامموا , تولرررردت بيررررنهم 
 صررومات. يل  تحررد  رياسررة وواليررة لمررزو  عمررى الزوفررة , وواليررة لألبرروين عمررى الولررد هنرر  

 ضليف يحتا  يلى  وام ب .

 

مررا حصررمت الواليررة عمررى عا ررل أ ضررى يلررى ال صررومة ,   مررا المرررأ   ت اصررم الرررزو  , ومه
والولررد ي اصررم اهبرروين. هررلا  ررى المنررزل , وأمررا أهررل البمررد أيضررا ,  يتلرراممون  ررى الحافررات 

 

هررر , برردون  1401كتررا  ايررا   ررى اللبررات البمررم. تحميررال د  عبررد اللبرريم الرردي   –أمررام الحرررمين الحرروينى  - 1
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ويتنررازعون  يهررا , ولررو تركرروا كررللر لتمرراتموا وهمكرروا. وكررللر الرعررا  وأربررا  الف حررة يتررواردون 
 ى والميا  وهى ال تفى ب اراضهم.  يتنازعون ال محالة.عمى المراعى والراض

 

لرررم  رررد يلفرررز بلضرررهم عرررن الف حرررة والصرررناعة بسرررب  عمررر  أو مررررو أو هررررم  وتلررررو 
عررروارو م تمفرررة ولرررو تررررر ضررراهلًا لهمرررر.  حرررد  بالضررررور  مرررن هرررل  اللررروارو الحاصرررمة 

 باالفتماي صناعات أ ر  منها ما يمى.

 لبمد بالسيف ود ع المصوو عنهم.صناعة الفندية , وهد ها حراسة ا (أ

 صناعة الحكم وهى التوصل لفصل ال صومة. ( 

الحافررة يلررى الفمرر  : وهررو ملر ررة المررانون الررل  ينبغررى أن يضررب  برر  ال مررال ,  ( 
ويمزموا الو وف عمى حدود  حتى ال يكلر النررزاي وهررو ملر ررة حرردود اهلل تلررالى 

 .( 1)  ى الملام ت وشرو ها 

بمة هو أمور سياسررية البررد منهررا , وال يشررتغل بهررا يال م صوصررون  هل  اهمور اهربلة السا
 بصفات م صوصة من اللمم والتمييز والهداية.

وهررل  اهعمررال السررابمة الررلكر كمررا يمررول الغزالررى لررو توالهررا عرردد ال تفملهررم راب ررة , ان رررم 
 النبام  تحد  من  الحافة يلى ممر يدبرهم , وأمير م اي يلين لكل عمررل ش صررا وي تررار

 لكل واحد ما يميال ب .

ع اهرر  واسررتلمال الفنررد   ررى الحررر  وتوزيررع أسررمحتهم ,  ويراعى النصف   ى أ ل ال رررا  وا 
وتليررين فهررات الحررر  , ونصرر  اهميررر والماهررد عمررى كررل  اهفررة مررنهم يلررى ايررر للررر مررن 

 صناعات المامر 

 

 .1746– 1745يحياء عموم الدين. كتا  الشل   –أبو حامد الغزالى اإلمام  - 1
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 وافبات اإلمام  -2

ايرررة واضرررحة و رررد أورد للرررر عمرررى لمرررد عنرررى اإلمرررام الغزالرررى ببيررران مرررا يفررر  عمرررى اإلمرررام عن 
صور  نصاه   دمها لإلمام  ى كتابي  التبر المسبور  ى نصيحة الممور و ضاه  البا نيررة 

 وسوف أحاول تم يو أهم تمر الوافبات والحموال.

 . ملر ة  در الوالية و  رها : 1

 عررز يمول الغزالى  ررى للررر أن يلرررف  رردر الواليررة و  رهررا ,وللررر هن الواليررة نلمررة مررن اهلل
" عرردل  وفل ,  من  ام بحمها نررال مررن السررلاد  مرراال نهايررة لرر  , وت كيررد هررلا  ررول الرسررول 

السررم ان يومررًا واحرردًا , أحرر  يلررى اهلل مررن عبرراد  سرربلين سررنة " و ولرر  أيضررا " أحرر  النرراض 
يلى اهلل تلالى وأ ربهم يلي  السم ان اللادل , وابغضهم يلي  وأبلدهم من  السررم ان الفرراهر , 

ن لم يلرررف  رردر هررل  النلمررة واسررتغل ببممرر  وهرروا  ي رراف عميرر  أن يفلمرر  اهلل مررن فممررة  م
 ( 1) أعداه  " 

و د ساال الغزالى أملم  كلير  عمى   ر لوالية و درها ن  ل منها عمى سبيل الملال ما لكررر  
أن عمر ال  ررا  رضررى اهلل عنرر  كرران ي ررر  كررل ليمررة ي رروف مررع اللسررض حتررى يررر   مررً  

كان يمول : لو تركت عنزًا فربرراء  عمررى فانرر  سررا ي  لررم ترردهن ل شرريت أن أسررهل يتدارك  و 
عنها  ى الميامررة.  ررانبر أيهررا السررم ان يلررى عمررر مررع احتيا رر  وعدلرر  ومررا وصررل أحررد يلررى 
تمررروا  وصررر ت  كيرررف يتفكرررر ويت ررروف مرررن أهررروال يررروم الميامرررة وأنرررت  رررد فمسرررت الهيرررًا عرررن 

 أحوال رعيتر اا ً  عن أهل واليتر  

 

اإلمررام أبررو حامررد الغزالررى. كتررا  التبررر المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. رافلرر  سررامى  ضررير الناشررر مكتبررة  - 1
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ا ويوفرر  الغزالررى السررم ان بكممررات تفلمرر  يرردرر عرر ء الواليررة وأنهررا أمانررة عبيمررة  يمررول هل
أيهرررا السرررم ان.   رررر الواليرررة عبررريم , و  بهرررا فسررريم والشرررر   رررى للرررر  ويرررل , وال يسرررمم 

 ( 1) الوالى يال بمماربة عمماء الدين ليلممو   رال اللدل ويسهموا عمي    ر هلا اهمر 

 تمدير اللمماء :  -2

مول الغزالى أن يشتاال أبدا يلى رؤية اللمماء ويحرررو عمررى اسررتماي نصررحهم , وأن يحررلر ي 
من عمماء السوء اللين يحرصون عمى الدنيا  رر نهم يلنررون عميررر ويغرونررر وي مبررون رضررار 

 ( 2)  ملًا  يما  يدير من  ب  الح ام ووبيل الحرام , ليحصموا من  شيهًا بالمكر والحيل.

 ي مع  يما عندر من المال ومنصفر  ى الوعب والممال  واللالم هو الل  ال

وهكلا يركز الغزالى عمى ب انررة الحرراكم وأن هررل  الب انررة يكررون لهررا عبرريم اهلررر  ررى توفيرر  
د ررة الحكررم سررواء بالصررال  أو ال ررال  و اصررة اللممرراء هنهررم أهررل الفتررو  والشررور  ودراسررة 

ية أن يفلل هلا اهمر " أ  أمررر الواليررة اهمور , يمول اهمام الغزالى  ينبغى لصاح  الوال
ونصرر  اللممرراء " نصرر  عينيرر  , وأن يمبررل المررواعب التررى وعررب بهررا ايررر   كممررا رأ  عالمررًا 

 س ل  أن يلب .

وينبغررى لملممرراء أن يلبرروا الممررور ال يغررروهم وال يررد روا عررنهم كممررة حررال وكررل مررن ارررهم 
  هو مشارر مهم.

 اللدل ور ع البمم عن الرعية. -3

ن ال يكتفررى السررم ان بر ررع يررد  عررن البمررم , بررل يفرر  عميرر  أن يهررل  اممانرر  وأصررحاب  أ
وعمال  ونواب  ,    يرضى لهم ببمم الرعية ,   ن  مسهول عن بممهم بمدر مررا هررو مسررهول 

 

رر  22, 21انبررر المصرردر السررابال صررر  - 1 ومررا بلرردها و ررد ورد هررلا  209,  208وانبررر  ضرراه  البا نيررة صر
 .208الملنى  ى كتا   ضاه  البا نية  ى الوباهف اللممية لإلمام , رافع  للر صر 

 .  26,  23,  22انبر التبر المسبور  ى نصيحة الممور صر  - 2
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عن بمم . ويستشهد أيضا بما فاء  ى النورا   وهو " كل  بمم عممرر  السررم ان مررن عمالرر  
منسوبًا يلي  وا ل برر  وعو رر  عميرر  ,  اللرردل مررن كمررال اللمررل   سكت عن  , كان للر البمم
 الل  يدرر حماهال اهشياء.

ويستشرررهد الغزالرررى لرررللر بلررردل عمرررر رضرررى اهلل عنررر  حينمرررا كتررر  يلرررى عاممررر  أبرررى موسرررى 
اهشلر  " أما   ن أسلد الوال  من سلدت ب  رعيت  , وأن أشمى الوال  من شميت برر  رعيترر  

نما ملمر كملل دابة رأت مرعى م ضرًا   كمررت ,   يار والتبس    ن ع مالر يمتدون بر , وا 
 ( 1) كليرًا حتى سمنت  كان سمنها سب  ه كها هنها بللر السمن تلب  وتؤكل " 

وهكلا نر  الغزالى يؤكد أن مررن وافبررات اإلمررام تحميررال اللرردل  ررى رعيترر  وعرردم الترروانى عررن 
غزالى حديلرر  لإلمررام  يمررول " وينبغررى لمرروالى أن ر ع البمم والفصل بين المتنازعين. ويتابع ال

يلمم أن  لرريض أ حرردا أشررد ابنررا ممررن برراي دينرر  وأ رترر  برردنيا ايررر  , وأكلررر النرراض  ررى  دمررة 
شررهواتهم ,  رر نهم يسررتنب ون الحيررل ليصررموا يلررى مرررادهم مررن الشررهوات وكررللر اللمررال هفررل 

ونررر   رررى النرررار ليصرررموا يلرررى نصررربيهم مرررن الررردنيا يغررررون الررروالى ويحسرررنون البمرررم عنرررد   يمم
 أاراضهم , 

وأ  عرردو أشرررد ممرررن يسرررلى  رررى ه كرررر وهرر ر نفسررر  هفرررل درهرررم يكتسرررب  ويحصرررم  و رررى 
الفممررة ينبغررى لمررن أراد حفررب اللرردل عمررى الرعيررة أن يرترر  اممانرر  وعمالرر  لملرردل , ويحفررب 

لرر  للررر يال  أحوال اللمار , وينبر  يهررا كمررا ينبررر  ررى أحرروال أهمرر  وأوالد  ومنزلرر  , وال يررتم
 بحفب اللدل أواًل من با ن .

وللر أن ال يسررم  شررهوت  واضررب  عمررى عممرر  ودينرر  , وال يفلررل عممرر  ودينرر  اسررر  شررهوت  
واضب  بل يفلل شهوت  واضب  أسر  عممرر  ودينرر . ويفرر  أن يلمررم أن اللمررل مررن فرروهر 

ان.  مررن الم هكررة ومررن فنررد البررارل , فمررت  درترر  , وأن الشررهو  والغضرر  مررن فنررد الشرري 
يفلرررل فنرررد اهلل وم هكتررر  اسرررر  فنرررد الشررري ان كيرررف يلررردل  رررى ايررررهم , وأول مرررا تبهرررر 

 

تبررة اإلمام أبررو حامررد الغزالررى. كتررا  التبررر المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. رافلرر  سررامى  ضررير. الناشررر مك - 1
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شمض اللدل  ى الصدر لم ينشر نورها  ى أهل البيت و واو الممر  يصررل شررلاعها يلررى 
 ( 1) الرعية , ومن  م  الشلاي  ى اير الشمض  مد  م  المحال و مع  يما ال ينال " 

دل اإلمررام والم حررب أن الغزالررى يلامررى مررن شرر ن اللمررل ودور   ررى والغزالى هنا يؤكررد عمررى عرر 
حيا  البشر عامة و ى حيا  اههمة بصفة  اصررة وكررللر يرررب  بررين اللمررل والرردين  يمررول وال 
يفلل عمم  ودينرر  أسررر  شررهوت  واضررب  " و ررى هررلا تو يررال بررين اللمررل والرردين عنررد الغزالررى 

للمررل مررن أصررحا  الف ررر  السررميمة وايررر وال تلررارو بينهمررا  اصررة يلا كرران صرراح  هررلا ا
 المنكوسة.

 اللفو والحمم مع الرعية  -4

أن ال يتصررف اإلمررام بررالتكبر والغضرر  , هن التكبررر يفمرر  عميرر  السرر   الررل  يرردعو يلررى 
لا كان الغض  هو الغالرر  ,  ينبغررى عمررى  االنتمام , أما الغض   هو عدو اللمل ورمنة , وا 

فانرر  اللفررو وأن يتلررود الكرررام والتفرراوز  رر لا صررار للررر  اإلمررام أن يميررل  ررى اهمررور يلررى
 عاد  ل  اصب  شبيهًا باهنبياء واهولياء.

ونرررر  أن الغزالرررى حينمرررا يررردلل عمرررى عفرررو اإلمرررام وحممررر  يضرررر  أملمررر  تبرررين مرررد  تررر لر  
بصو يت   يمول " يرو  أن زين اللابدين استدعى ا مًا ل  ونادا  مرتين  مم يفيب   مال لرر  

للابدين : أما سررملت نررداهى ا  مررال : بمررى  ررد سررملت ,  ررال :  مررا حممررر عمررى تركررر زين ا
يفررابتى عمررّى ا  ررال : أمنررت منررر وعر ررت  هررار  أ   ررر  تكاسررمت ,  مررال الحمررد هلل الررل  
أمن منى عبررد . ويرررو  عنرر  أنرر  كرران لرر  ارر م  لمررد يلررى شررا   كسررر رفمهررا  مررال لرر  : لررم 

هايبررر ,  ررال : مررا أنررا أارريب مررن الررل  عممررر وهررو يبمرريض  لمت هلا ا  ال :  لمت  عمدًا 
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يله    نت حر لوف  اهلل تلالى. ويرو  أن رفً  سب   مال ل  زين اللابدين : يا هلا بينررى 
ن أنا لم أفزها   نا أكلر مما تمول "    ( 1) وبين فهنم عمب  ين أنا أفزتها  ما أبالى وا 

 المساوا   ى ملاممة الرعية  -5

 

اإلمام أبررو حامررد الغزالررى. كتررا  التبررر المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. رافلرر  سررامى  ضررير. الناشررر مكتبررة  - 1
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ى السررم ان أن ينبررر يلررى رعيترر  عمررى أنرر  واحررد مررنهم يشررلر بمشرراعرهم , ويحررض يفرر  عمرر 
ن  بررمالمهم ويفررر  لفرررحهم.  كررل مرراال يرضررا  لنفسرر  , ال يرضررى برر  هحررد مررن المسررممين وا 
رضى لهم بماال يرضا  لنفس  ,  مد  ان رعيترر  واررل أهررل واليترر  , كمررا  ررال عميرر  الصرر   

والررد ول يلررى الفنررة  ينبغررى أن يكررون بحيرر  يلا فرراء  والس م " من أحرر  النفررا  مررن النررار 
المرروت وفررد كممرررة الشررهاد  بمسرران  , وكرررل مرراال يرضررى بررر  لنفسرر  ال يرضررى بررر  هحررد مرررن 
المسممين و ال عمي  الص   والسرر م : " مررن أصررب   ررى  مبرر  همررة سررو  اهلل  مرريض مررن اهلل 

 ( 1)  ى شيىء ومن لم يشفال عمى المسممين  ميض منهم " 

 ضاء حواه  المسممين :    -6

لررريلمم السرررم ان أن  ضررراء حرررواه  المسرررممين أ ضرررل مرررن نوا رررل اللبرررادات  لميررر  يلن أن ال 
يحمر انتبار أصحا  الحافات وو و هم بباب  , بل عمي  ان يحلر من هلا ال  ر أن يمررع 

  ي  ,  متى كان هحد المسممين يلي  حافة ,    يشتغل عن  ضاهها بنوا ل اللبادات.

دلل الغزالررى عمررى حرررو الرروال   ررى الصرردر مررن اإلسرر م عمررى  ضرراء حررواه  المسررممين ويرر 
 يمررول , أن عمررر برررن عبررد اللزيرررز كرران يومرررًا يمضررى حرررواه  المسررممين  فمرررض يلررى البهرررر 
وتل   د ل بيت  ليسررتري  مررن تلبرر   مررال لرر  ولررد  : ومررا الررل  يؤمنررر أن ي تيررر المرروت  ررى 

حافررة وأنررت ممصررر  ررى حمرر  ا  مررال : صررد ت.  هررل  السرراعة وعمررى بابررر  سرراهل منتبررر
 ( 2) ونهو  لاد يلى مفمس  " 

 عدم اإلنشغال بالشهوات وح  الدنيا :   -7

مرررن وافبرررات اإلمرررام اتفرررا  الرعيرررة ان اليلرررود نفسررر  االشرررتغال بالشرررهوات مرررن لررربض الليرررا  
   عدل برر  الفا ر  , وأكل اه لمة ال يبة , وعمي  باستلمال المناعة  ى فميع اهشياء , 

 ناعررة , سرر ل عمررر بررن ال  ررا  رضررى اهلل عنرر  , بلررو الصررالحين  مررال : هررل رأيررت مررن 
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حرررالى شررريهًا تكرهررر  ا  رررال : سرررملت أنرررر وضرررلت عمرررى ماهررردتر رافيرررين وأن لرررر  ميصرررين 
أحدهما لميل واآل ر لمنهار ,  مال : اير هررلين شرريىء  ا  مررال : ال.  ررال : واهلل ين هررلين 

 ( 1) ال يكونان أبدأ "  

هكرررلا يؤكرررد الغزالرررى عمرررى رياضرررة الرررنفض ومفاهررردتها وعررردم اإلكلرررار مرررن المبرررا   و رررًا مرررن 
الو رروي  ررى عرردم المبررا  وملمرروم أن لإلمررام الغزالررى برراي  ويررل  ررى تربيررة الررنفض ومفاهرردتها 
ومحاسررربتها كمرررا لكرررر للرررر  رررى يحيررراء عمررروم الررردين وهرررلا ممرررا يررردل عمرررى أن الحررردي  عرررن 

 وافبات  عند الغزالى  د ت لرت كليرا بالتصوف عند .السياسة وشرو  اإلمام و 

 الر ال والم ف  ى ملالفة اهمور: -8

يمرررول اإلمرررام الغزالرررى يلا كررران  رررى يمكررران السرررم ان اسرررت دام الر رررال والم رررف  رررى ملالفرررة 
" كررل وال ال ير ررال  اهمور    يف  عميرر  أن يلممهررا بالشررد  واللنررف ويؤكررد للررر الرسررول 

اهلل ب  يوم الميامة " ودعا عمي  الص   والس م يومًا  رراهً  " المهررم أل ررف  برعيت  , ال يوا ال
 ( 2) بكل وال يم ف برعيت  , وأعنف عمى كل وال يلنف عمى رعيت  " 

 

 موا مة الشري :   -9

يمررول الغزالررى  ررى للررر , عمررى السررم ان أن يفتهررد أن ترضررى عنرر  رعيترر  بموا مترر   
ل إلصررحابة "  يررر أمتررى الررلين يحبررونكم  وتحبررونهم " وشررر الشررري وللررر ت كيرردًا لمررول الرسررو 

أمتى اللين يبغضونكم وتبغضررونهم , ويملنررونكم  وتملنررونهم " كمررا ينبغررى لمرروالى أن ال يغتررر 
بكررل مررن وصررل يليرر  وألنررى عميرر  , وأن ال يلتمررد أن الرعيررة ملمرر  راضررون عنرر  , وأن الررل  

نبغررى لمرروالى أن يلررين مررن يلتمررد عميرر   ررى يلنى عمي  , ينما يفلل للر من  و   من  , بل ي 
 السؤال عن حالة من الرعية ليلمم عيب  من ألسنة الناض.
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 تنصي  اهمناء اهكفاء :   -10

يمرررول اإلمرررام الغزالرررى ينبغرررى عمرررى السرررم ان , أن ال ي مررر  رضرررا أحرررد مرررن النررراض  
 بم ا ررة الشررري ,  رر ن مررن سرر   ب رر ف الشررري ال يضررر سرر   ,  مررد حكررى عررن عمررر بررن
ال  ا  , أن   ال : " ينى هصب  ونصررف ال مررال عمررى سررا   , والبررد لكررل مررن يؤ ررل منرر  
الحال أن يس   وال يمكن  أن يرضى ال صمين , وأكلر الناض فهً  من ترررر رضررا الحررال 

 هفل رضا ال مال " 

 

وحافرررة اإلمرررام يلرررى وزيرررر عرررادل هرررى حافرررة ضررررورية لتنبررريم أمرررور الرعيرررة , حيررر  يمرررول 
" أعمررم أن السررم ان يرتفررع لكررر  ويلمررو  رردر  بررالوزير يلا كرران صررالحًا كا يررًا  الغزالررى  ررى للررر

عرراداًل هنرر  ال يمكررن أحرردًا مررن الممررور أن يصرررف زمانرر  ويرردبر سررم ان  يغيررر وزيررر , ومررن 
مع ف لة  در  وعبيم درفترر  و صرراحت   انفرد برأي  زل من اير شر , أال تر  أن النبى 

) هصحابة اللم ء اللمماء  مال عز وفل " وشرراورهم  ررى اهمررر " أمر  اهلل تلالى بالمشاور  

" وافلررل لررى وزيرررًا مررن أهمررى هررارون أ ررى أشرردد   وأ بر  ى موضع ر ررر عررن موسررى ( 1
لا لررررم يسررررتغن اهنبيرررراء عمرررريهم السرررر م عررررن الرررروزراء  ( 2) برررر  أزر  وأشرررررك   ررررى أمررررر   " وا 

 ( 3) واحتافوا يليهم , كان ايرهم من الناض أحو  " 

وبلررد أن انتهينررا مررن لكررر وافبررات اإلمررام عنررد الغزالررى. نررر  أن الغزالررى لررم يمصررر اهمررر  
عند هل  الوافبات أو ال صال والصفات التى  ال  بها اإلمام والتى تمررول عميهررا السياسررة 

 عند  , بل البد أن يتم عدل اإلمام بالهيبة.
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سررة , وأن يكررون مررع السياسررة يمررول الغزالررى  ررى للررر يفرر  عمررى السررم ان أن يلمررل بالسيا
عررادال هن السررم ان  ميفررة اهلل , ويفرر  أن تكررون هيبترر  بحيرر  يلا رأتررة الرعيررة  ررا وا ولررو 
كررانوا بليرردًا , وسررم ان هررلا الزمرران ينبغررى أن يكررون لرر  أو ررى سياسررة وأتررم هيبررة , هن أنرراض 

اء , وأهررل المسررو  هلا الزمان ليسوا كالمتمدمين ,  رر ن زماننررا هررلا زمرران لو  الو احررة والسررفه
لا كرران السررم ان مررنهم ضررليفًا أو كرران ايررر ل  سياسررة وهيبررة ,  رر  شررر أن  والشررحناء , وا 

   ( 1للر يكون سب   را  الب د وأن ال مل يلود يلى الدين والدنيا

و ررد سرراال اإلمررام الغزالررى ك مررًا ملبرررًا ه   ررون  ررى للررر الملنررى  مررال أن أ   ررون يفلررل 
بفررر عمررى اللرردو أن يكررون  ويررًا  ررى نفسرر  الزمررًا لصررمت  مفكرررًا  ررى رأيرر  ع مة السررم ان الم

وترردبير  بممبرر  وأن يكررون عررا ً   ررى ممكرر  شررريفًا  ررى نفسرر  حمرروًا  ررى  مررو  الرعيررة ر يمررًا  ررى 
 ساهر أعمال  ,  

مفربًا للهررد مررن تمدمرر   بيرررًا ب عمررال مررن هررو ا رردم منرر  صررمبًا  ررى دينرر  وعزمرر  , وكررل ممررر 
ال  ل , وحصمت ل  هل  ال صال , كان  ى عين عرردو  مهيبررًا , وال يفررد  تفملت  ي  هل 
 ( 2) اللاه  ل  مليبًا 

و ررال سررمرا  الحكرريم أيضررا. ع  ررة السررم ان الررل  يرردوم ممكرر  أن يكررون الرردين واللمررل منرر  
حررين  ررى  مبرر  ليكررون  ررى  مررو  الرعيررة محبوبررًا , وأن يكررون اللمررل  ريبررًا , وأن يكررون  البررا 

لمم من اللمماء وأن يكون  ضم  ازيرًا , وبيت  كبيرًا , ليلبم عنررد الفضرر ء , ويربررى لملمم لي 
اهدبرراء ليتفررري عنرر  اهدبرراء , وأن يبلررد عررن مممكترر  مت مبررى الليررو  لتبلررد عنرر  الليررو  , 
وكررل ممررر لررم يكررن لرر  ملررل هررل  ال صررال ال يفررر  بمممكترر  , وتسررري يليرر  دواعررى همكترر  , 

 ( 3) د  وفمساؤ  هن الفلل يبهر من عدم اللمل " ويتمف  أ رباؤ  عمى ي 
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ووافبات اإلمام أوالها ممن تحدلوا  ى السياسة اهتماما كبيرررًا وأضررا وا يليهررا بلررو الملررانى 
والوافبرررات باإلضرررا ة يلرررى مرررا لكرررر  اإلمرررام الغزالرررى , ومرررن هرررؤالء المررراورد   رررى اهحكرررام 

مام الحرمين الفوينى  ى كتا  ايا  ا  همم.السم انية وا 

  مد لكر الماورد  أمورًا عشر  تف  عمى اإلمام تتم و  ى اآلتى :  

حفررب الرردين عمررى أصررول  و روعرر  , والفصررل بررين المتنررازعين , وتررو ير اهمررن عمررى الررنفض 
 ءوالمال , وا  امة الحدود الشرعية , وتحصين اللغور , والفهاد  ى سرربيل اهلل , وفبايررة الفررى

تنصررري  اهمنررراء واهكفررراء , وأن يباشرررر بنفسررر  اهحررروال وال والصرررد ات وتمررردير الل ايرررا , و 
 ( 2) , و د لكر اإلمام أبو يلمى ملل هل  الوافبات تمريبًا ( 1) يكتفى ب رسال الليون 

 بيد أن اإلمام الفوينى  سم هل  الوافبات يلى  سمين :  

 : نبر   يما يتلمال بالدين   المسم اهول

 ( 3) ال بالدنيا والمسم اللانى : نبر   يما يتلم

وهررلا التمسررريم يتفرررال مرررع تلريرررف اإلمامرررة ب نهرررا حراسرررة الررردين وسياسرررة الررردنيا بررر  كمرررا سررربال  
 ولكرنا للر  ى الفصل اهول من الرسالة.

وا  امة الدين تشمل أمرين : وهما حفررب الرردين عمررى أهمررة , والسررلى  ررى دعرراء الكررا رين يلررى 
 اإلس م.  

 ررال المرراورد  " حفررب الرردين عمررى أصررول  المسررتمر     مررا حفررب الرردين عمررى أهمررة  يكررون كمررا
ومررا أفمررع عميرر  سررمف اهمررة ,   نرر  نفررم مبترردي أو زاا لو شرربهة عنرر  أوضرر  لرر  الحفررة , 

 

أبررى الحسررن عمررى بررن محمررد بررن حبيرر  البصررر  البغررداد  المرراورد  , كتررا  اهحكررام السررم انية با تصررار  - 1
   16-15شديد 
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وبررين لرر  الصرروا  وأ ررل  بمررا يمزمرر  مررن الحمرروال والحرردود ليكررون الرردين محروسررًا مررن  مررل 
 ( 1) واهمة ممنوعة من زلل " 

عتنرراء برر   رر  يفرروز لرر  أن يتهرراون  ررى يبهررار الشررلاهر وهررلا أهررم مررا يفرر  عمررى اإلمررام  اال
والشراهع أو يسم  بتل يمها و د تصد  ال ميفررة الراشررد أبررو بكررر الصررديال لممرترردين ومررانلى  
الزكا  و ال ممالت  الشهر  " واهلل ه اتمن من  رال بين الص   والزكا  واهلل لو منلونى عمررااًل 

تمتهم عميرر  " و ررد أيررد اهلل برر  الرردين وأمررا دعررو  الكررا رين لمررا - كانوا يؤدونرر  يلررى رسررول اهلل 
ال كان السيف والسنان .  يلى اإلس م  البمول المين والحفة الواضحة وا 

الرردين بررالبراهين الواضررحة والحفرر   –عررزت  درترر   –يمررول الفرروينى  ررى للررر "  ررد أيررد اهلل 
وام عمررى أهررل اإلسرر م مرر مور ال هحررة وحفررا  بررالمو  واللررد  , والشرروكة والنفررد  , واإلمررام  المررا

ال تر ررى يلررى أعمررال اهب ررال  باسررتلمال منهررا  الحفررا   ررى أحسررن الفرردال ,  رر ن نفرر  , وا 
يضررا   –المصرر مين بنررار المتررال ,  ممرردعاء يلررى الرردين الحررال مسررمكان : أحرردهما  الحفررة وا 

يراد الفاهدين مناهل الحتوف "  ( 2)  المحفة  و اللانى اال تهار بغرار السيوف , وا 

وال  صررة  ررى للررر أن الحرراكم المسررمم يفرر  عميرر  أن يلمررل فاهرردا عمررى حفررب الرردين عمررى 
أهم  لم دعو  اير المسممين يلي  بشتى الوساهل الممكنررة  رر ن لررم يسررتفيبوا لإلسرر م  يفرررو 
عمرريهم أن يررد موا  ررى لمررة المسررممين  رر ن لررم يسررتفيبوا لإلسرر م أو اللمررة  مرريض يال الفهرراد 

شرريا اإلسرر م ابررن تيميرر  " الرردين الحررال البررد لرر  مررن الكتررا  الهرراد  والسرريف يمررول  ررى للررر 
 ( 3) الناصر " 

 وأما سياسة الدنيا بالدين :  
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 يف  عمى اإلمام أن يرعى مصال  الرعية اللامررة وان يلمررل عمررى النهرروو بهررم  ررى شررتى 
سررة الرعيررة المفرراالت ويتفمررد أحرروالهم " ولمررد ضررر  ال مفرراء الراشرردون أروي اهملمررة  ررى سيا

وتفمد شهونهم  هرراهو عمررر بررن ال  ررا  يمررول " لررهن عشررت ين شرراء اهلل هسرريرن  ررى الرعيررة 
ا هررم  رر   حواًل ,   نى أعمم أن لمناض حواه  تم ع دونى , أما عّمالهم    ير لونهررا يلررّى وأمررا

هرين يصمون يلّى ,   سير يلى الشام ,    يم بها شهرين , لم أسير يلى البحرين    يم بها شرر 
  ( 1) , لم أسير يلى البصر  ,    يم بها شهرين , واهلل لنلم الحول هلا "

وبلد   ن ما سبال لكر  هو وافبات اإلمام اتفا  الرعية ,  رر لا أد  اإلمررام وافبررة كرران عمررى 
الرعيرررة أن ترررؤازر  وتمرررف مرررن وراء  وتسرررمع لررر  وت يرررع وهرررلا يفلمنرررا نت ررررال  رررى الصرررفحات 

 عمى الرعية. المادمة يلى حموال اإلمام

 

 حموال اإلمام :   -3

يلا نهرررو ال ميفرررة بمرررا سررربال عميررر  مرررن وافبرررات وفررر  لررر  عمرررى المسرررممين مرررن الحمررروال مرررا 
 يمكن  من أداء مهنة.

لا  ررام اإلمررام بمررا  لكرنررا  مررن حمرروال اهمررة  مررد أد  حررال اهلل  يمررول المرراورد   ررى للررر " وا 
) عة والنصر  ما لم  يتغيررر حالررة " تلالى  يما لهم وعميهم ,  ووف  ل  عميهم حمان  : ال ا

2 ) 

 والبد هنا من و فة نفمى  يها أهم تمر الحموال التى فاءت  ى لنايا أ كار اإلمام الغزالى.

 

ال بررر  : ترراريا اهمررم والممررور , دار الملررارف بالمرراهر  , تحميررال محمررد أبررو الفضررل يبررراهيم ال بلررة الرابلررة  - 1
 .201, صر  4, فت 1979سنة 

الحسررن عمررى بررن محمررد بررن حبيرر  البصررر  البغررداد  المرراورد  , كتررا  اهحكررام السررم انية , الناشررر  أبررى - 2
 .  17مص فى الحمبى وأوالد  بمصر , صر 
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 الحال اهول : ال اعة  ى الملروف :   -1

لكر اإلمررام الغزالررى  ررى ملرررو حديلرر  عررن صررفات اإلمررام مررا يبررين  اعررة اإلمررام  ررى ايررر 
شرو ة  ى حررال ال مررال لميررام شرروكة اإلمررام ال تزيررد عمررى ال اعررة ملصية  مال " ال اعة الم

المشررررو ة عمررررى اهر رررراء واللبيرررد  ررررى حررررال سرررراداتهم , وال عمرررى ال اعررررة المفروضررررة عمررررى 
المكمفين هلل ورسول  وأحوال اللبيد  ى  اعة سيدهم وأحوال اللباد  ررى  اعررة ربهررم ال تنفررر 

 ( 1) عن االنمسام يلى موا مة وم الفة " 

يوض  اإلمام الغزالى حال اإلمام  ى ال اعة يلا هو أد  ما عمي  مررن وافبررات اتفررا  وبهلا 
رعيترر  , ولكررن مررن الرروارد عنررد الغزالررى انرر   ررد تنمسررم الرعيررة يلررى م يررع وم ررالف وهررلا  ررد 

 يؤد  يلى االض را   ى اهحوال.

ترررلكر كمرررا لكرررر للرررر اإلمرررام الغزالرررى  رررى رد  عمرررى البا نيرررة  يمرررول " وليرررت شرررلر  لرررم ال ي 
البا نية عنررد  أيررراد هررلا السررؤال " يمصررد سررؤالهم عررن  اعررة اإلمررام " مررا فررر  للمررى رضررى 

مررن اضرر را  اهحرروال وت مررف أشررياع  عنرر   ررى المتررال وم ررالفتهم الستصررواب   –اهلل عنرر  
 ررررى أكلررررر اه رررروال واه لررررال , حتررررى كرررران ال تنفررررر   بررررة مررررن   بررررة عررررن شرررركايتهم  ررررى 

ويمرررول  ( 2) هم حترررى كررران يمرررول " ال رأ  لمرررن ال ي ررراي " اإلعرررراو عنررر  واالسرررتبداد بررررأي 
اإلمام الغزالى أيضا أن  اعة اإلمام ال تف  عمى ال مال يال يلا دعرراهم اإلمررام يلررى موا مررة 

 ( 3) الشري " 

وا المرراَ   يلررا يَن رَمنرراوا َأ   ودليل وفو  ال اعة لألهمة من المررن الكريم  ول  تلالى " َيا َأيُّهررَا الررال 
ْنكاْم " َوأَ  يلاوا الراساوَل َوأاول ي اَهْمر  م     (4 ) 

 

كتررا   ضرراه  البا نيررة , تحميررال عبررد الرررحمن برردو  , الرردار الموميررة لم باعررة  –اإلمررام أبررو حامررد الغزالررى  - 1
 .183 م , صر 1964 -هر  1383والنشر الماهر  

 أنبر المصدر السابال نفض الصفحة ,   - 2
 .206انبر  ضاه  البا نية , صر  - 3
  59سور  النساء ري  - 4
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و ى للر يمول الشوكانى "  ى أولى اهمر اللين لكروا  ى هل  اآلية هررم اههمررة السرر  ين 
والمضا  , وكل من كانت ل  والية شرعية , ال والية  ااوتيررة والمررراد  رراعتهم  يمررا يرر مرون 

  ( 1) ب  وينهون عن  ما لم تكن ملصية " 

والواف  أن تكون هل  ال اعة لألهمة  ربة يتمررر  بهررا اإلنسرران يلررى ربرر  ال رفرراء ع رراء أو 
منزلرررة يمرررول ابرررن تيميرررة "   اعرررة اهلل ورسرررول  وافبرررة عمرررى كرررل أحرررد , و اعرررة وال  اهمرررور 
وافبررة همررر اهلل ب رراعتهم ,  مررن أ رراي اهلل ورسررول  ب اعررة وال  اهمررر هلل  رر فر  عمررى اهلل , 

ن منلررو  ومررن كرران ال  ي رريلهم يال لمررا ي  ررل  مررن الواليررة والمررال ,  رر ن أع ررو  أ رراعهم , وا 
      (2)  عصاهم  مال   ى اآل ر  من   ال " 

حتى  ال الحا ب ابن كلير " اهحادي  واآللار  ررى وفررو  ال اعررة لكتررا  اهلل وسررنة رسررول  
  )3 (ر  ى هلا المكان " ولم مفاء الراشدين واههمة يلا أمروا ب اعة اهلل أكلر من أن تحص

 هلا وليست ال اعة لإلمام م ممة   

 ررررر ن اإلمرررررام يلا أمرررررر بملصرررررية  ررررر  سررررررمع لررررر  وال  اعرررررة  فرررررى الحررررردي  "عمرررررى المسررررررمم         
السرررمع وال اعرررة  يمرررا أحررر  وكرررر  يال أن يرررؤمر بملصرررية  ررر ن أمرررر بملصرررية  ررر  سرررمع وال 

      (4)   اعة"

 

محمد بن عمى بن محمد الشوكانى , كتا   ت  المدير بين  نى الروايررة مررن عمررى التفسررير ,  ررر دار الملر ررة  -1
 .481   1هر , فر 1416بيروت , اللانية سنة 

ن تيمية , مفموي  ترراو  شرريا اإلسرر م. فمررع وترتيرر  عبررد الرررحمن بررن  اسررم , برردون ترراريا , شيا اإلس م اب -2
 .  17 16, صر  35فر 

هررر , فررر  1409الحا ب أبى الفداء يسماعيل بن كلير المرشى الدمشمى. تفسير المررن اللبيم. مكتبة مصررر  - 3
3   299 

هر , فر  1407مدير البن محر  الريان. اهولى كتا  صحي  الب ار  وشرح   ت  ال –اإلمام الب ار   - 4
13 121. 
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مررررادام يمامررررًا عرررراداًل برررر مر ب اعررررة اهلل. ومررررا  يرررر    وصررررفو  المررررول أن  اعررررة اإلمررررام  ريضررررة 
ومصررمحة اإلسرر م والمسررممين لمررا  ررى  اعترر  مررن افتمرراي الكممررة ووحررد  اهمررة ,  رر لا أمررر 

 بملصية    سمع ل  وال  اعة ,   ن أ اي المحكوم اإلمام  ى الملصية كان عاصيًا 

 

 "  الحال اللانى : " النصر  -2

مام وتؤازر  وتمف مررن وراهرر  , وتماتررل ملرر  البغررا  والمحرراربين يف  عمى اهمة أن تنصر اإل
مهما كمفها الو وف مع اإلمام من تضحيات. يمررول  ررى للررر اإلمررام الغزالررى  ررى حديلرر  عررن 
النفرررد  أنهرررا هرررى " بهرررر الشررروكة , ومو رررور اللرررد  , واالسرررتبهار برررالفنود , وعمرررد اهلويرررة 

اي , مررن  مررع البغررا  وال غررا   ومفاهررد  الكفررر  والبنود , واالسررتمكان بتضررا ر اهشررياي واالتبرر 
واللاتا  وت فهة ناهر  الفتن وحسم مواد المحن  بل أن يستبهر شررررها وينتشررر ضررررها. هررلا 

 هو المراد بالنفد  " 

وهكررلا يل ررى الغزالررى لإلمررام الحررال  ررى نصرررت  بتضررا ر اهشررياي واالتبرراي حتررى يررتمكن مررن 
رفين عنررد النبررام ومفاهررد  أهررل الكفررر وكررللر حسررم الو وف  ى وف  ال غررا  ومحاربررة ال ررا

 الفتن ووأدها  بل يستفحل   رها.

 

 الحال اللال  : النص  ل   -3

يفرر  عمررى كررل مسررمم رنررض مررن نفسرر   رردر  وصرر حية عمررى يسررداء النصرر  والتوفيرر  لمحرراكم 
 أال يت  ر عن للر ,  

ل النصرر  واإلرشرراد وألررزم لمد ركز الغزالى عمى مكانة اللمماء  ى ب   الس  ين. وأنهم أهرر 
ال مفاء والس  ين يلررى االشررتياال يلررى رؤيررة اللممرراء والحرررو عمررى سررماي نصرراهحهم وللررر 
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  هنهم يهونون عمي    ر الوالية بتلميم   رررال اللرردل وللررر هن اللممرراء هررم حررراض الرردين " 
(1)      

لا كرران الغزالررى يشرردد عمررى مكانررة اللممرراء  ررى برر   السرر  ين   نرر  يحرر  لر السرر  ين مررن وا 
عمماء السوء الحريصين عمى نبام الدنيا هنهم يغرون الس  ين ويلنون عمرريهم  ملررًا  يمررا 

      (2)  تحت أيديهم.

وينصرر  اإلمررام الغزالررى السررم ان برر ن يمبررل المررواعب التررى وعررب بهررا ايررر   كممررا رأ  عالمررًا 
ال يررد روا عررنهم كممررة حررال سرر ل  أن يلبرر  وينبغررى لملممرراء أن يلبرروا الممررور وال يغررروهم و 

      (3)  وكل من ارهم  هو مشارر لهم. 

 ررال النرروو  عمررا يررراد بالنصرريحة ههمررة المسررممين " ملرراونتهم عمررى الحررال , و رراعتهم  يرر  و 
ع مهرررم بمرررا افمررروا عنررر  ولرررم يررربمغهم مرررن  أمررررهم بررر  , وتنبررريههم وترررلكيرهم بر رررال ول رررف , وا 

      (4)  ت لف  مو  الناض ل اعتهم " حموال المسممين , وترر ال رو  عميهم , و 

هلا و د أضاف اللمماء و أهل السياسة حموال أ ر  لإلمام باإلضا ة يلى ما لكررر  الغزالررى 
 ومنها عمى سبيل الملال ال الحصر.

رشرراد  عنررد هفوترر . وأن يلررارف لرر  عبرريم  رردر  وحمرر  ومررا يفرر  لرر  مررن  ييمابرر  عنررد افمترر  وا 
 ن عدو يمصد  بسوء أو حاسد يروم  ب ل .االحترام واإلكرام. وتحلير  م

وكرررللر يع مررر  بسرررير عمالررر  الرررلين هرررو م الررر  بهرررم. يعانتررر  عمرررى مرررا تحممررر  مرررن أعبررراء 
ومصرررال  اهمرررة ومسررراعدت   رررى للرررر بمررردر اإلمكررران. رد الممرررو  المتنرررا ر  عنررر  يليررر  وفمرررع 

 

 .89, و ضاه  البا نية صر  18,  17انبر التبر المسبور صر  - 1
 .26 ى نصيحة الممور , صر  المسبور التبر                   - الغزالىأبو حامد  اإلمام  - 2
 .89, و ضاه  البا نية صر  18,  17التبر المسبور صر  انبر - 3
النوو  ,  شر كتا  صحي  مسمم وبهامش   ,   النيسابور أبى الحسين مسمم بن الحفا  المشير   اإلمام  - 4

 .227صر,  2هر , فر 1418ليحى بن شرف الدين النوو  , بيروت دار الملر ة 
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اهر والبررا ن محبررة النرراض يليرر  والمررر  عنرر  بررالمول واللمررل وبالمررال والررنفض واههررل  ررى البرر 
      (1)  والسر والل نية.

و وال ما سبال   ن من حال اإلمام أن ياَحداد ل  رات  يكفى حافترر  , وهررلا مررا  لمرر  المفتمررع 
, وللر أن أبا بكر  د  ر  ادا  انت اب   ميفة يلررى السرروال  اإلس مى عم  و ا  الرسول 

يرررا أبرررا بكرررر ا لمرررد وليرررت ليمرررارض عممررر   رررى التفرررار  لكرررن عمرررر اعترضررر   ررراه  : مرررا هرررلا 
المسممين ,  ال ال ميفة اهول : ومن أين أ لم عيالى ا  ال عمر : اله  يلى أبررى عبيررد  

وهررلا للمررر  (2)  يفرو لر ,  فرو ل  ع اء واحد من المهافرين ليض ب يرررهم وال أولهررم.
مررال هررو الحررال بلينرر  ولررو اسررتمام عمررى للررر أهررل الحكررم للررم ال يررر أنحرراء الررب د ولسررلد ال  

براررد اللرريل  ررى برر ل اللرردل واهنصرراف ولسررادت أمررة اإلسرر م فميررع اهمررم والحضررارات 
 رر ن دولررة الكفررر مررع اللرردل ترردوم ودولررة اإلسرر م مررع البمررم والفررور تررزول ومررا أوردنررا  مررن 
حمررروال ووافبرررات اإلمرررام لررريض حبررررًا  نسررر ر بررر  هرررل  السررر ور ولكنررر  بحررر   رررى تررررا  انرررى 

رأت  ريرررال الت بيرررال اللممرررى  رررى وا رررع يليشررر  النررراض  رررى  برررالكنوز والررردر والحكرررم الترررى ين
 حياتهم و مفاتهم وو اهع يومهم لتبدل الحال.

 

وبهلا نتم حموال اإلمام و ى الس ور المادمة نتحررد  عررن عررزل اإلمررام وحتررى يررتم للررر ومررن 
 الل  ينا  بللر ورأ  اإلمام  الغزالى  ى للر.

 عزل اإلمام : -3

 

, الرردين ابررن فماعررة : تحريررر اهحكررام  ررى ترردبير أهررل اإلسرر م.  بررع عمررى هررامل كتررا  ي رروان الصررفا  برردر - 1
 .259الماهر . بدون تاريا , صت  الفتو م بلة دار 

رر  1977والسررياد   ررى الفمرر  اإلسرر مى. دراسررة ممارنررة المرراهر  ,  الدولررة.  تحررى عبررد الكررريم. د - 2  – 298, صر
305. 
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لبرررررت عفرررررز  أو  سررررراد  , وتنلرررررزل الحكومرررررة والررررروزراء بلزلررررر  يلرررررزل ال ميفرررررة أو اإلمرررررام يلا 
النررةعينهم فميلررًا لملاونترر  , أمررا بررا ى اللرراممين  رر  ينلزلررون بلزلرر  , هنرر  ينمررا والهررم باسررم 

 اهمة نيابة عنها.

أهررل الحررل واللمررد , للررر أنرر  مررن حمهررم.  –ويموم بات ال  رار عزل اإلمام نيابة عن الشل  
مصرردر السررم ة اهصررمية أن يمومرروا بلزلرر  حررين تكررون المصررمحة  ررى و ررد ولررو  باسررم اهمررة 

للررر , أ  يلا ا تضررت الضرررور  المصررو  للررر اسررتنفاد كا ررة الوسرراهل الراميررة لنصررح  ورد 
 لمصوا .

وللر هن منصرر  اإلمررام مررن المناصرر  المهمررة التررى ينبغررى أن تكررون عرضرر  لألهررواء  يرر  
 تتلمال حماية الدولة وحموال اهمة.

مررام يفررراء اسررتلناهى بررالو الشررد  ولهررلا ال يلررزل يال يلا  ررارال الكتررا  والسررنة ) أ   لررزل اإل
ال يلا كرران  ررى عزلرر  مصررمحة تفرروال المصررمحة مررن بماهرر  , أ  أن  الدسررتور اإلسرر مى ( وا 
اإلمررام ال يلررزل يال يلا تغيررر حالرر  كمررا يمررول المرراورد   لبررت برر  فررر   ررى عدالترر  أو نمررو 

  ى دين .

دالت   هررو عمررى ضررربين : أحرردهما مررا تررابع  يرر  الشررهو  , واللررانى مررا تلمررال   ما الفر   ى ع
 يرر  بشررربهة ,   مررا اهول منهمرررا  متلمرررال ب  لررال الفررروار  وهرررو ارتكابرر  لممحبرررورات وا  دامررر  
نميررادًا لمهررو .  هررلا  سررال يمنررع مررن انلمرراد اإلمامررة  ومررن  عمررى المنكرررات تحكيمررًا لمشررهو  وا 

انلمدت يمامت   ر  منها ,  مو عرراد يلررى اللدالررة لررم يلررد يلررى  استدامتها ,   لا  رأ عمى من
      (1)  اإلمامة يال بلمد فديد , وأما اللانى منهما  متلمال باالعتماد ,

 

 

بن حبي  البصر  البغداد . كتا  اهحكام السم انية. الناشررر مصرر فى الحمبررى  محمدالحسن عمى بن  أبى - 1
  17مصر , صر ب وأوالد  
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أما رأ  اإلمام الغزالى  ى عزل اإلمام  كان رأ  من يريررد المحا بررة عمررى اهمررة و يبلادهررا 
 بالفتن واالض رابات عن موا ن الفتن  اصة أن عصر الغزالى كان يمو  

  يمول اإلمام الغزالى  ى للر 

ن  رردر  حضررور  رشررى مفتهررد يسررتفمع لمرروري والكفايررة وفميررع شررراه   –ضررربًا لمملررل  –" وا 
اإلمامة واحتا  المسررمون  ررى  مررع اهول يلررى تلرررو اإللررار   تنررة واضرر را  أمررور لررم يفررز 

  بنفررول واليترر  وصررحة يمامترر  " لهررم  ملرر  واالسررتبدال برر  بررل تفرر  عمرريهم ال اعررة لرر  والحكررم 
(1)      

والملنى الل  يؤ ل من هررلا الررنو حتررى ال يررتهم اإلمررام الغزالررى بررالترحو والتسرراهل وعرردم 
الو رروف  ررى وفرر  السررم ان البررالم. أنرر  يلا كرران مررن الممكررن  مررع اإلمررام  دون يلررار  لمفررتن 

 واض را  لألمور وف  عميهم  مل .

 

اهمر حي  يمول  ى موضررع ر ررر " أن اللمررر  الم موبررة مررن  ولمد وض  اإلمام الغزالى هلا
اإلمامررة ت فهررة الفررتن اللرراهر   ررى تفرررال اآلراء المتنررا ر .  كيررف يسررتفير اللا ررل تحريررر الفتنررة 
وتشررويل نبررام اهمررور وتفويررت المصررمحة  ررى الحررال تشررو ا يلررى مزيررد د يمررة  ررى الفرررال بررين 

 النبر والتمميد.

نسان ما ينال ال مال بسب  عدول اإلمام عن النبر يلى تمميررد وعند هلا ينبغى أن يليل اإل
لا أحسررن  اههمررة بمررا ينررالهم لررو تلرضرروا ل ملرر  واسررتبدال  أو حكمرروا يمامترر  ايررر منلمررد  وا 
ييراد هررل  الممالررة عمررم أن التفرراوت بررين يتبرراي الشررري نبرررًا واتباعرر  تمميرردا  ريرر  هررين وأنرر  ال 

 ( 2) ة  " يفوز أن تحرم بسبب    واعد اإلمام

 

 والنشررر. كتررا   ضرراه  البا نيررة. تحميررال عبررد الرررحمن برردو . الرردار الموميررة لم باعررة الغزالىأبو حامد  اإلمام  - 1
 .193م  , صر  1964 -هر  1383الماهر  
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و ررد ورد هررلا الررنو سررابمًا  ررى شرررو  وملررايير ا تيررار اإلمررام و أوردنررا   ررى هررلا الموضررع 
 لنبين رأ  اإلمام الغزالى  ى فواز يمامة   المفضول.

حيررر  يرررر  الغزالرررى أن اهصرررل  رررى اإلمامرررة تمرررديم اه ضرررل عمرررى ايرررر  ولكرررن يلا عمررردت 
ل يلررار  لمفررتن واضرر را  لألمررور لررم اإلمامة لممفضول دون اه ضل وكان  ى  مع المفضررو 

يفرررز  ملررر  واالسرررتبدال بررر  برررل تفررر   اعتررر  والحكرررم بنفرررول واليتررر  وصرررحة يمامتررر . ويرررر  
الغزالررى أن للررر ال يلرررد تسررامحًا  رررى شرررو  اإلمامرررة ولكنرر  يرررر  أن التنررازل  رررى ملررل هرررل  

د عمررد الحالررة مررن  بيررل الضرررورات التررى تبرري  المحبررورات منلررا مررن تل يررل المصررال  بررانفرا
    (1)اإلمامة.

و د عدد أهل السياسة واللمماء أسبا  عزل اإلمام ومن هررل  اهسرربا  الرررد  والفسررال  يمررول 
يمام الحرمين الفوينى :"اإلس م هو اهصل واللصام  مو  رو ينس ل اإلمام عررن الرردين  

    (2)لم ي ف ان  ع  وارتفاي منصب  وانم اع "

 اهرررل مرررا الرررل  يوفررر   مرررع اإلمرررام عنررردكم ا  يرررل لررر :  و رررال الماضرررى البرررا  نى: " ين  رررال
  (3)يوف  ل  للر أمور منها: كفر بلد ييمان ومنها ترك  ي امة الص   والدعاء يلى للر".

و ال محمررد رشرريد رضررا: "ومررن المسرراهل المفمررع عميهررا  ررواًل واعتمررادًا أنرر  ال  اعررة لم مرروال 
نمررا ال اعررة  ررى الملررروف  وأن ا ل رررو  عمررى الحرراكم المسررمم ين ارتررد  ى ملصية ال ررالال وا 

عرررن اإلسررر م وافررر   وأن يباحرررة المفمرررع عمرررى تحريمررر  كالزنرررا والسررركر  واسرررتباحة يب رررال 
الحرردود  وشررري مررالم يرر لن برر  اهلل كفررر ورد  وا تمررف اللممرراء  ررى  سررال الحرراكم. هررل يوفرر  

 عزل  أم ال ينلزل بسبب ا

 
 .116د  بمصر  صر اإلمام أبو حامد الغزالى. اال تصاد  ى االعتماد. مكتبة مص فى الحمبى وأوال - 1
 .98هر  و  1401يما الحرمين الفوينى : ايا  اهمم  ى اللبات البمم  تحميال د  عبدالحميم الدي   - 2
أبى بكر محمد بن ال ي  بن البا  نى: كتا  التمهيد  ى الرد عمى المل مة والرا ضررة وال رروار  والملتزلررة.  - 3

 .186صر 
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سررال يوفرر  عررزل لهرر  بلررو أهررل السررنة وال ررورا  والملتزلررة يلررى أن الف -1
اإلمرررررام وال ررررررو  عميررررر  يمرررررول الفررررروينى  رررررى للرررررر "لهررررر   واهرررررف مرررررن 
اهصررروليين والفمهررراء يلرررى أن الفسرررال يلا تحمرررال  ريانررر   أوفررر  ان ررر ي 

 .(1)اإلمام كالمفنون"

ويمررول ابررن حررزم : "وهررو الررل  ترردل عميررر  أ رروال الفمهرراء كرر بى حنيفررة ومالررر والشرررا لى 
ما  اعل للر بسل  بسرريف  وداود وأصحابهم    ن كل من لكرنا ي ما نا ال للر بفتوا   وا 

  .(2) ى ينكار ما رأو  منكرًا"

وعررن ال رروار  يمررول البغررداد : "لكررر الكلبررى  ررى مماالترر  أن الررل  يفمررع ال رروار  عمررى 
عمررى وعلمرران والحكمررين وأصررحا  الفمررل وكررل مررن رضررى بتحكرريم  ارا تررراال مررلاهبها  رر 

   .(3)و  ال رو  عمى اإلمام الفاهر"الحكمين واإلكفار بارتكا  اللنو   ووف 

وعن الملتزلة يمول الماضى عبد الفبار: "  ما اهحدا  التى ي ر  بها مررن كونرر  يمامررًا 
 "  (4) بهور الفسال سواء بمو حد الكفر أو لم يبمو  هن للر يمد   ى عدالت 

. والررررأ  اللرررانى وهرررو مرررا يررررا  فمهرررور أهرررل السرررنة برررل حكرررى بلضرررهم اإلفمررراي عميررر  2
و  صررت  أن الفسررال ال يمنررع اسررتدامة اإلمامررة وال يفرروز ال رررو  عمررى اإلمررام لمررا  ررى 

 ال رو  عمي   تنة ومفاسد ال ت اال.

يمررول اإلمررام النرروو  " أفمررع أهررل السررنة أنرر  ال ينلررزل السررم ان بالفسررال ومررا حكررى عررن 
  الملتزلررة أيضررًا  غمرر  مررن  اهمرر  م ررالف لإلفمرراي  وسررب  عرردم انلزالرر  وتحررريم ال رررو 

را ة الدماء و ساد لات البين  "  (1)عمي  ما يترت  عمى للر من الفتن وا 
 

   100انبر ايا  اهمم صر  - 1
محمد عمى بن أحمد الملروف بابن حزم : كتا  المحمررى  تحميررال أحمررد شرراكر    دار الترررا   المرراهر   أبى - 2

 .171 4  وانبر كتاب  الفصل  ى الممل واههواء والنحل  507ب صر 
 .73عبد الماهر البغداد : الفرال بين الفرال. بيروت دار الترا   صر  - 3
 .  170 20هر ( الدار المصرية لمت ليف فر415أباد  )ت سنة الماضى أبى الحسين عبد الفبار اهسد  - 4
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ويمرررول الماضرررى عيررراو " وال تنلمرررد لفاسرررال ابترررداء  مرررو  ررررأ عمرررى ال ميفرررة الفسرررال  رررال 
بلضرررهم يفررر   ملررر  يال أن تترتررر  عميررر   تنرررة وحرررر   و رررال فمررراهير أهرررل السرررنة مرررن 

 .الفمهاء والمحدلين والمتكممين  ال ينلزل بالفسال

والبمرررم وتل يرررل الحمررروال وال ي مرررع  وال يفررروز ال ررررو  عميررر  برررللر  برررل يفررر  وعبرررر  
 "  (2)وت ويف  لألحادي  الوارد   ى للر

و ال شيا اإلسرر م ابررن تيميررة " مررله  أهررل الحرردي  ترررر ال رررو  بالمتررال عمررى الممررور 
 "  (3)والبغا  والصبر عمى بممهم  يلى أن يستري  بر  أو يسترا  من  افر

رأ  الل  نرفح  هنا هو رأ  اإلمام الغزالى وهو عدم ال رررو  عمررى اإلمررام هن للررر وال
سرروف يترترر  عميرر  مفسررد  عبيمررة  للررر هن الفسرراد الررل  يترترر  عمررى ال رررو  عمررى 
 اإلمام سواء أكان  اسمًا أو لم يصل يلى مرتبة االفتهاد أعبم من  ساد الصبر عمي .

م ل  سررم ان يال كرران مررا تولررد عمررى  لمرر  مررن يمول ابررن تيميررة " كررل مررن  ررر  عمررى يمررا
الشررر أعبررم ممررا تولررد مررن ال يررر كالرررلين  رفرروا عمررى يزيررد بالمدينررة  وكررابن اهشرررل  
الررل   ررر  عمررى عبررد الممرررا  ررى اللررراال وكررابن المهمرر  الررل   ررر  عمررى أبيرر  ب راسرران 
وكرر بى مسررمم صرراح  الرردعو  الررل   ررر  عمرريهم ب راسرران أيضررًا  وكالررلين  رفرروا عمررى 
المنصور بالمدينة والبصر   وأملال هؤالء  وااية هؤالء يمررا أن َيْغمبرروا وأمررا أن ياغمبرروا لررم 

 "  (4)يزول ممكهم    يكون لهم عا بة

 
اإلمام أبى الحسين مسمم بن الحفا  المشير  صحي  مسمم وبهامش  شر  النوو    ليحيى بررن شرررف الرردين  - 1

  - 229 12هر فر 1418النوو  بيروت  دار الملر ة 
 .229 12انبر شر  النوو  عمى صحي  مسمم فر - 2
 .444 4فموي  تاو  شيا اإلس م فمع وترتي  عبد الرحمن بن  اسم بدون تاريا فرم –ابن تيمية  - 3
اإلمام ابن تيمية  منها  السنة النبوية  ررى نمررو كرر م الشرريلة المدريررة : مكتبررة ابررن تيميررة تحميررال د   محمررد  - 4

 رشاد سالم.
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و د لكررر اهشررلر   ررى ممرراالت اإلسرر ميين  مسررة وعشرررين  ارفررًا كمهررم مررن رل البيررت 
 "  (1)ولم يكت  هحد منهم نصر  ى ال رو 

يم عويض : " أن اللور  ليسررت  ريررال يصرر   الدولررة وال ينهرراو وير  الدكتور عبد الحم
حتررى  ررى هررل   –اهمررة حتررى ولررو تحولررت الدولررة يلررى أدا  تررروي اآلمنررين وتهرردر حمررو هم 

الحالة ال ننص  بالمفوء يلى المو  بل نمف  يلى رو  اهحادي  الشريفة   ننص  الشررل  
سرررنن اهلل الكونيرررة واالفتماعيرررة  بت هيرررر نفسررر   ونبرررل  كرررر  المرررو  والحمرررد والتصرررال  مرررع

 وأوامر الشريلة ونحن مو نون أن اهمور ستتغير  ى أفل  ري  يلى اه ضل "

لم يتابع الدكتور عويض ك مرر   يمررول " مررن أفررل الشررل  أواًل والررو ن لانيررًا واهمررة لاللررًا 
 نر و مماومة اللنررف برراللنف ونؤكررد أن الررو ن واهمررة همررا المررلان سرريد لان الررلمن مررن

 رصيدهم الماد  والملنو   ى النهاية "

ين اسررت دام المررو  لرريض مررنه  أهررل السررنة  اسررت دام المررو  يررؤد  يلررى  تررل اهبريرراء مررن 
النساء واه فال والشيوخ الررل  ال يسررت يلون حيمررة وال يهترردون سرربيً  و ررد شرردد اإلسرر م 

 .     (2)   ى أمر الدماء أعبم تشديد 

م لرررم يبفررروا بررل تفرررا م الشررر ب رررروفهم ولررم يحممررروا أ  ولبررت أن ال ررارفين عمرررى الحكررا
مصمحة دينية أو دنيوية بل ين ال رو  يفضررى يلررى وهررن اهمررة اإلسرر مية وو وعهررا  ررى 

  بضة اهعداء اللين يتربصون بها.  

 . نصاه  لإلمام :5

 
يررال محمررد محررى الرردين عبررد أبررى عمررى بررن يسررماعيل اهشررلر   ممرراالت اإلسرر ميين بررا ت ف المصررميين تحم - 1

 .  116 15هر   و1410الحميد. بيروت المكتبة اللصرية 
 55 54م و 1994د. عبررد الحمرريم عررويض. الدولررة الحديلررة بررين الحميمررة والتزييررف   اهولررى دار الصررحو   - 2

 .166-151وانبر و 
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وفرر  اإلمررام الغزالررى نصرراه  يلررى اإلمررام  ررى عصررر   و ررد اسررتمى الغزالررى نصرراهح  مررن 
أولهررا  برترر  السياسررية  ررى برر   الدولررة السررمفو ية واللباسررية  واسررتمى هررل   عررد  عوامررل

النصرراه  مررن كونرر  رفررل لرر  برراي  ويررل  ررى تربيررة الررنفض وتزكيتهررا وهررو صرراح  منهررا  
واضرررر   ررررى أصررررول التصرررروف الحررررال. ونحرررراول  ررررى السرررر ور المادمررررة أن نفمررررل هررررل  

 النصاه  لن تتم بها هلا الفصل.

 ينبغى لمسم ان أن يشتغل داهمًا بمل  الش رن  والنرد  وشر  يمول اإلمام الغزالى " ال
 ال مر  وضر  الكر  والصولفان والصيد.

هن للررر يمنلرر  ويشررغم  عررن أمررور الرعيررة   رر ن لكررل عمررل و تررًا   رر لا  ررات الو ررت عرراد 
 الرب   سرانًا.

   و سررم  رر ن الممررور المرردماء  سررموا النهررار أربلررة أ سررام :  سررم منهررا ل اعررة اهلل وعبادترر 
نصررراف المبمرررومين والفمررروض برررين اللممررراء واللمررر ء لتررردبير  لمنبرررر  رررى أمرررور الرعيرررة وا 
رسررال الرسررل  و سررم  اهمور وسياسة الفمهور  وتنفيل المراسررم واهوامررر وكتابررة الكترر  وا 

و سررم لمصررريد  –لألكررل والشررر  والتررزود مررن الرردنيا وأ رررل الحبرروب مررن الفررر  والسرررور 
 "  (1)ا أشب  للرولل  الش رن  والكر  وم

و ال  ى موضع ر ر  " كما يف  عمى السم ان أن  متررى و لررت رعيترر   ررى ضرراهمة أو 
حصررموا  رررى شرررد  و ا ررر  أن يليرررنهم  ال سررريما  رررى أو رررات المحررر  واررر ء اهسرررلار حيررر  

 يلفزون عن التليل وال يمدرون عمى االكتسا .

ن  بالمررال  وال يمكررن أحرردًا  ينبغى لمسم ان حينهل أن يلينهم بال لام ويساعدهم من  زاه 
من حشم  و دمرر  وأتباعرر  أن يفررور عمررى رعيترر  لرره  يضررلف النرراض وينتممرروا يلررى ايررر 

 "   (2)واليت  ويتحولوا يلى سو  مممكت    ينكسر ارتفاي السم ان
 

مى  ضررير. النشررر مكتبررة اإلمررام أبررو حامررد الغزالررى : كتررا  التبررر المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. رافلرر  سررا - 1
 .70الكميات اهزهرية. حسين يمبابى وأوالد  بمصر و 

 .84المصدر السابال و  - 2
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والمصدر  ى النصين السابمين أن الغزالى كان لا صمة عميمة و ريبة مررن الحكررم حيرر  
  مررن أحرروال السرر  ين  ررى حيرراتهم ووا ررع يررومهم وكرران  ريرر  يوفرر  السررم ان بمررا يلممرر 

الصررمة بالشررل  أيضررًا ياحررض بهررم وب زمرراتهم ويحرراول ربرر  السررم ان برعيترر   ررى أحرروال 
 الشد  وحصول الفا ة يلًا نحن أمام  يمسوف افتماعى سياسى باري.

إلمرررام لرررلا نررررا   رررى كتابررر  الفرررل  ضررراه  البا نيرررة يحررردد وبررراهف دينيرررة يلا حرررا ب عميهرررا ا
 استحال أن يستمر  ى اإلمامة.

 يمول اإلمام الغزالى 

المداومررة عمررى هررلا البررا   –زاد  اهلل تو يمررًا  –ومررن  ررراهو الرردين عمررى أميررر المررؤمنين 
واالستمصرراء عمررى ت ممرر  وتصررفح  وم البررة الررنفض الكريمررة حتررى تسررتمر عميررة " يمصررد 

 "  (1)اال اإلمامةبا  الوباهف الدينية التى بالمواببة عميها يدوم استحم

وهررل  الوبرراهف  سررمها الغزالررى يلررى عمميررة والرربلو اآل ررر منهررا عمميررة. و رردم اللمميررة 
عمى اللممية هن اللمم هو اهصل واللمررل  ررري لرر   يل اللمرروم ال حصررر لهررا ولكررر منهررا 

 أربلة أمور.

 أن يلرف السم ان لمالا  مال وأن هل  الدار ليست دار ممر   .1

لررى أ  ممصررد  يمول الغزالى  ى للر " مررال   وا  أن يلرف أن اإلنسان  ررى هررلا اللررالم لررم  ا
وافرر  وه  م مرر  راشرر   ولرريض ي فررى عمررى ل  بصررير  أن هررل  الرردار ليسررت دار ممررر  
نما هى دار ممّر  والناض  يها عمررى صررور  المسررا رين  ومبرردأ سررفرهم ب ررون أمهرراتهم   وا 

ة و سرررنو  منازلررر  وشرررهور  والررردار اآل رررر  ممصرررد سرررفرهم  وزمررران الحيرررا  ممررردار المسرررا 
 راس ة وأيام  أميال   وأنفاس    ا   ويصررار بهررم عبررر السررفينة براكبهررا  ولكررل شرر و 
عند اهلل عمر ممرردر ال يزيررد وال يررنمو ولهررلا  ررال عيسررى صررموات اهلل عميرر  وسررمم الرردنيا 

 
الرردار الموميررة لم باعررة  –اإلمررام أبررو حامررد الغزالررى. كتررا   ضرراه  البا نيررة. تحميررال عبررد الرررحمن برردو   - 1

 .195م و 1964 -هر  1383والنشر الماهر  
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بررد  ن ر   اعبروها وال تلمروها و د دعاى ال مال يلى لماء اهلل  ى دار الس م وسررلاد  اه
   (1) مال اهلل " واهلل يدعو يلى دار الس م "

داوا  وهلا السفر ال يفضى يلى الممصد يال بزاد وهو التمو   ولللر  ال اهلل تلالى  َوترَرَزوا
   ( 2)َ   نا َ ْيَر الزااد  التاْمَو 

 . أن يتمى اهلل ويصرف  مب  عن الدنيا 2

رف أن ز  اد السررفر يلررى اآل ررر  التمررو   مرريلمم أن التمررو  يمول اإلمام الغزالى  أن  مهمررا عررا
وأشار يلى صدر   وينبغى أن يكررون  - التمو  ها هنا    :محمها و منبلها المم  لمول  

ين  ررى برردن ابررن     :االفتهاد  ى يص   المم  أواًل  يل ص   الفوار  تابع ل   لمول  
لا  سررد ت  سررد لهررا سرراهر الفسررد أال وهررى ردم لباضلة يلا صمحت صم  لهررا سرراهر الفسررد وا 

 .المم  

ص   المم  شر   تمّدم ت هير  عميرر   و هارترر   ررى أن ي اهررر عررن حرر  الرردنيا لمولرر   وا 
   ح  الدنيا رأض كل   يهة. 

وهلا هو الداء الل  أعفز ال مال ومن بررن أنرر  يمرردر عمررى الفمررع بررين التررنلم  ررى الرردنيا 
  اآل ر   هو مغرور  كمن ي مع  ررى الفمررع بررين والحرو عمى ترتي  أسبابها  وبين سلاد

الرردنيا واآل ررر  ضرررتان.  مهمررا أرضرريت يحررداهما    :المرراء والنررار  لمررول أميررر المررؤمنين 
 . (3) أس  ت اه ر 

. أن يلرف أن ملنى    ة اهلل عمى ال مال هى يص   ال مال   نرر  ال يصررم  النرراض 3
 من ال يمدر عمى يص   نفس .

 
 .25" سور  يونض  رية  - 1
 .197سور   " البمر  " رية  - 2
 .47  - 35و ارن التبر المسبور من و  197انبر  ضاه  البا نية و  - 3
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" ومن ال يمرردر عمررى يصرر   نفسرر   ينبغررى أن تمررع البدايررة ب صرر   الممرر   يمول الغزالى
 وسياسة النفض.

 ومن لم يصم  نفس  و مع  ى يص   اير  كان مغرورًا.

نما يمدر عمى يص   النفض بملر ة النفض  وملل ملر ة اإلنسان  ررى بدنرر  كملررل وال   وا 
ّناي وَعم مررَ   والشررري لرر  كمشررير ناصرر  ووزيررر  ى بمد   وفوارح  وحواس  وأ را   بمنزلة صررا

   ( 1)مدبر  والشهو  من  كلبد سوء فال  لممير  وال لام

 

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

يمررة.  مشررابهت  لمَممررَر برراللمم واللبرراد  يمررول اإلمررام الغزالررى "  هررو حيررران بررين الممررََر والبه
واللفة واللدالة والصفات المحمود    من صرف همت  يلى اللمم واللمررل واللبرراد   حميررال أن 
يمحال بالم هكة  يسمى ممكًا وربانيًا  ومن صرف همت  يلى اتبرراي الشررهوات والمررلات البدنيررة 

مررا شرررهًا ك نزيررر  ي كل كما ت كل البهاهم  حميال أن يمحال بالبهاهم  يصير ي ما امرًا كلررور وا 
مررا ضرررعًا ككمرر  أو حمررودًا كفمررل أو متكبرررًا كنمررر أو لا روارران ونفرراال كللمرر  أو يفمررع  وا 

 "  (2) للر  يصير كشي ان مريد

ومررن  رر ل هررل  الوبرراهف اللمميررة التررى تحررد  عنهررا اإلمررام الغزالررى ي حررب أنرر  يوفرر  
والدينيررة كمررا يوضرر  لنررا صررور  الحرراكم المسررمم  عمررى الحرراكم أن يكررون ممحررًا برراللموم الدنيويررة

الل  يمدر المسهولية التى ألميت عمى عاتم  وأن يكون حريصًا أشد الحرو أن يكون  رردو  
 لشلب  ومهتمًا بمضايا اهمة ومصالحها.

 
 199 ضاه  البا نية و  - 1
 .47 - 35و ارن التبر المسبور و  202 - 201انبر  ضاه  البا نية و  - 2
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كمرررا ي حرررب أيضرررًا أن الغزالرررى يركرررز أيمرررا تركيرررز عمرررى الفانررر  اه   رررى الروحرررى  رررى 
ال أاوتررر  شررر و اإلمرررام  ينصرررح  أن يحرررر  و عمرررى تلهرررد نفسررر  بالتربيرررة وأ رررلها بالشرررد  وا 

 وأبلدت  عن الصوا  ود لت  يلى بمم الرعية.

 اولوال ضيال الممام ون شى من اإل الة التى ت ل بالملنى وتفلمنا ن ر   عررن ممصررودن 
وهررو ترر لير الفانرر  الصررو ى لررد  الغزالررى وهررو يتحررد   ررى عمررال السياسررة ويضررع نبريررة 

 الواض  أنها نبرية متكاممة التناسال.اإلمامة والتى من 

أ ول لوال ال وف من اإل الة هوردنا نصاه  أ ر  لكرها الغزالى  ررى بدايررة كتابررة التبررر 
المسرربور  ررى نصرريحة الممررور. وبهررلا نكررون  ررد حررددنا سرريا  اإلمامررة عنررد الغزالررى وحررددنا 

 مد  سم ة اإلمامة وكللر شرو  هل  اإلمامة  

 أ ( حقوق اإلمام مع تالميذه  لصوفى :  حقوق وآداب اإلمام ا -6

لكرررر اإلمرررام الغزالرررى  رررى كتابررر  يحيررراء عمررروم الررردين أن أد  المريررردين مرررع الشررريوخ عنرررد 
يَن  وأصررحاب  و ررد  ررال تلررالى  الصررو ية  ولممرروم  ررى للررر ا تررداء برسررول اهلل  ل  ا الررا ا َأيُّهررَ يررَ

يٌع َعم يٌم رَمناوا ال تاَمدِّماوا َبْيَن َيَدي  الما   َوَرساول        َواتاماوا الماَ  ي نا الماَ  َسم 

تمشررى أمررام  كنت أمشى أمام أبى بكر   مال لى رسول اهلل  رو  أبو الدرداء  مال : 
و يررل نزلررت هررل  اآليررة  ررى أ رروام كررانوا يحضرررون  مررن هررو  يررر منررر  ررى الرردنيا واآل ررر  

 ي  وتمدموا بالمول والفتو   نهرروا عن ش,  اضوا    لا سهل الرسول  مفمض رسول اهلل 
 عن للر.

وهكلا أد  المريد  ى مفمض الشيا ينبغى أن يمزم السكوت وال يمول شيهًا بحضرت  مررن 
 ك م حسن يال يلا است مر الشيا ووفد من الشيا  سم  ى للر.
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وش ن المريد  ى حضر  الشيا كمن هو  اعد عمى ساحل بحر ينتبررر رز ررًا يسرراال يليرر   
لررى االسررتماي ومررا يرررزال مررن  ريررال كرر م الشرريا يحمررال ممررام يرادترر  واسررتزادت  مررن  ت ملرر  ي
  ضل اهلل.

وينبغررى لممريررد أن ال يحررد  نفسرر  منزلرر   رروال منزلرر  الشرريا  بررل يحرر  لمشرريا كررل منزلررة 
عالية  ويتمنى لمشيا عزيز المن   وبهلا يبهر فرروهر المريررد  ررال أبررو عبررد اهلل بررن حنيررف. 

افلل عممررر ممحررًا وأدبررر د يمررًا  و يررل التصرروف كمرر  أد   لكررل و ررت  ال لى رويم  يا بنى 
أد   ولكرررل حرررال أد   ولكرررل ممرررام أد    مرررن يمرررزم اهد  يبمرررو مبمرررو الرفرررال  ومرررن حررررم 

 اهد   هو بليد من حي  يبن المر .

 ولررر   ومرررردود مرررن حيررر  يرفرررو المبرررول  ومرررن ت ديررر  اهلل تلرررالى أصرررحا  رسرررول اهلل 
    وا َأْصَواَتكاْم َ ْواَل َصْوت  الناب يِّ ال َتْرَ لا  تلالى 

ومنها يلكر  ى اإلحياء  ى أد  المريد مع شي    ول أبو علمان : صحبت أبررا حفررو 
وأنررا ارر م حررد     ردنررى و ررال ال تفمررض عنررد    مررم أفلررل مكا رر تى لرر  عمررى ك مرر   أن 

 ن  أولى بهر  يلي    انصر ت أمشى يلى  مف وفهى ممابل ل  حتى ابت ع

واعتمرردت أن أحفررر لنفسررى بهرررًا عمررى بابرر  وأنررزل وأ لررد  يرر  وال أ ررر  منرر  يال ب لنرر  ممحررًا 
عمية  مما رأ  للررر منررى  ربنررى و بمنررى وصرريرنى مررن  ررواو أصررحاب  يلررى أن مررات رحمرر  

 اهلل.

ومررن اآلدا  البرراهر  أن المريررد ال يبسرر  سررفادت  مررع وفررود الشرريا يال لو ررت الصرر    
 التبتل لم دمة  و ى السفاد  ييماء يلى االستراحة والتلزز   ن المريد ش ن  

ومن اهد  أيضًا ال يكتم عمررى الشرريا شرريهًا مررن حالرر  ومواهرر  الحررال عنررد  ومررن اهد  
أن ال يررد ل  رررى صرررحبة الشرريا يال بلرررد عممررر  برر ن الشررريا  ررريم بت ديبرر  وتهليبررر   وأنررر  أ ررروم 

شرريا ر ررر ال تصررفو صررحبت   وال ينفررل بالت د  من اير   ومتى كرران عنررد المريررد ت مررع يلررى 
 المول  ي   
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ومررن اهد  أيضررًا أن يراعررى   رررات الشرريا  ررى فزهيررات اهمررور وكمياتهررا وال يسررتحمر 
 كراهة الشيا ليسير حركات  ملتمدًا عمى حسن  مال الشيا وكمال حمم         ومدارتة 

ن أمررر دينرر  أو ومن اهد  مع الشيا أن المريد يلا كرران لرر  كرر م مررع الشرريا  ررى شرر, مرر 
أمررر دنيررا  ال يسررتلفل باإل رردام عمررى مكالمررة الشرريا والهفرروم عميرر  حتررى يتبررين لرر  مررن حررال 

 الشيا أن  مستلد ل  ولسماي ك م .

  ( ردا  اإلمام وما يلتمد  مع اهصحا   

يبررين اإلمررام الغزالررى أد  اإلمررام مررع ت ميررل   يمررول  ينبغررى عمررى اإلمررام أن يتحررد  مررع 
   بك م الناص  المشفال والوالد لولد  بما ينفل   ى دين  ودنيا .ت ميل  ومريدو 

وال يتكمم مررع المريررد بالكممررة يال و مبرر  نررابر يلررى اهلل  مسررتلين برر   ررى الهدايررة والصرروا  
 من المول 

ويضررررر  الغزالررررى ملررررااًل لررررللر  يمررررول. سررررملت شرررري نا النفيرررر  السررررهرورد  رحمرررر  اهلل 
حرردًا مررن الفمررراء يال  ررى أصررفى أو اتررر  وهررل   ررى يوصررى بلررو أصررحاب  ويمررول ال تكمررم أ

 نبر اإلمام الغزالى وصية نا لة.

هن الكممة تمررع  ررى سررمع المريررد كالحبررة تمررع  ررى اهرو  والحبررة الفاسررد  تهمررر وتضرريع 
 و ساد حبة الك م الهو . و  ر  من الهو  تكرر مفرًا من اللمم.

ة وو ت  او ال يسل   ي  ملانررا  ومن أد  الشيا أو اإلمام : أن يكون ل   مو   اص
 ال مال حتى يفيو عمى فموت   اهد   موت   

ومن وبيفة الشيا حسن  مم  مع أهل اإلراد  وال م   والنزول من حم   يما يف  مررن 
التبفيررررل والتلبرررريم لممشررررايا واسررررتلمال  التواضررررع ومررررن ردا  الشرررريوخ. النررررزول يلررررى حررررال 

 المريدين من الر ال بهم وبس هم  
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 م    ال بلضه

 يلا رأيت الفمير   لف  بالر ال وال تمم  باللمم.   ن الر ال يؤنس  واللمم يوحش .

 رر لا  لرررل الشرريا هرررلا الملنرررى مررن الر رررال ينررردر  المريررد ببركرررة للرررر يلررى االنتفررراي بررراللمم 
  يلامل حيهنل بصري  اللمم.

ومن ردا  الشيوخ : التل ف عمى اهصحا   و ضاء حمو هم  ى الصحة والمرو 
تركض حمو هم اعتمادًا عمى يرادتهم وصد هم و ال بلضهم ال تضيع حال أ ير بما وال ي

 بينر وبين  من المود .
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