
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتشمل رأى الباحث  

 فى طبيعة السلطة وتقييم فكر اإلمام الغزالى 

 فى نظرية اإلمامة سياسياً وصوفياً  
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 رأى الباحث فى طبيعة السلطة

إن اإلسالم يجعل من المسلمين وحدة سياسية واحدة، ولقد كون المسلمون هذه الوحدة 
ى المدينة، وظلت هذه الوحدة تتسع وتقوى وحرصوا عليها من يوم أن تجمع المسلمون ف

 حتى بلغت من المنعة والقوة ما لم تبلغه أية وحدة سياسية أخرى قبلها.

ثم أخذ المسلمون بعد ذلك يستجيبون لألهواء والمطامع، ويفتنهم عن دينهم الحكم 
والسلطان، وتحركهم المنافع الشخصية والعصبيات القبلية فانقضوا على هذه الوحدة 

قدسة التى صنعها المولى بالمحافظة عليها فمزقوها شر ممزق، وقطعوها إمارات الم
وسلطنات وممالك وجمهوريات تارة باسم االستقالل فى ظاهر األمر وباسم العصبيات وما 
فعوال إال أن مزقوا قوتهم ومنعتهم، وأضعفوا ملكهم وسلطانهم، وهيئوا ألعداء اإلسالم أن 

ضعوا أيديهم على هذه اإلمارات والسلطنات والممالك ينالوا من اإلسالم، وأن ي 
 والجمهوريات.

ويوم كان للمسلمين دولة واحدة كانت دول األرض جميعًا تخافهم وترجوهم وتتودد 
 إليهم وتتهافت عليهم.

وكانت كلمة هذه الدولة الواحدة هى الكلمة العليا فى السياسة الدولية بل كانت 
 .سياستها هى السياسة العالمية

أما اليوم ودول اإلسالم بضع عشرة دولة عدا اإلمارات والسلطنات فقد خفت صوت 
اإلسالم والمسلمين وأصبح المسلمون سخرية أهل األرض وأهونهم على الناس، وأضيعهم 

 فى ميدان السياسة الدولية 

واإلسالم يفرض على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد ويوجب قتل من ينازعه فى 
و يشاركه فيها أو يعمل على تمزيق وحدة الجماعة ولكن أئمة المسلمين اليوم ال إمامته أ

 تعد من الكثرة.
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وكذلك يوجب اإلسالم على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم وأن يختاروا رئيس 
 للدولة األعلى.

نما يفرضون على  ولكن أكثر رؤساء الدول اإلسالمية ال يختارهم المسلمون وا 
رضًا بقوة القانون أو بقوة العصبية أو بقوة االستعمار وما فى ذلك كله من المسلمين ف

الشورى شئ واإلمام يستمد سلطانه من األمة ويستند فى وظيفته إلى رضاء األمة عنه 
 وهذا هو األصل فى اإلسالم.

ولكن التاريخ يشهد أن أكثر رؤساء الدول اإلسالمية لم يستمدوا سلطانهم من األمة 
 ة ولم يعتمدوا عليها ولم يستندوا فى بقائهم فى مناصبهم إليها.اإلسالمي 

ولقد بلغ الجهل ببعض المسلمين أن يقرن اإلسالم بهذه المذاهب القائمة على الهوى 
 والضالل.

فيقول ديمقراطية اإلسالم أو اشتراكية اإلسالم، وشيوعية اإلسالم ظنًا منه أنه يروج 
دون شك يظلم اإلسالم بهذه التسميات التى ما أنزل  لإلسالم ويرفعه فى أعين الناس وهو

اهلل بها من سلطان، إذ اإلسالم أرفع وأفضل عن الديمقراطية واالشتراكية والشيوعية متفرقة 
 ومجتمعه.

وهو أوسع منها جميعًا وأجمع للخير وأنه ليجمع كل ما فى هذه المذاهب من خير 
كما أنه يخلو من األهواء واألباطيل قليل إلى ما فيه من خير ال يحصى وال يستقصى 

 والشرور التى تعج بها هذه المذاهب ويقوم عليها.

وأن اإلسالم مشتق من السالم وكل ما فيه يدعو إلى السالم وما جاء إال ليحقق 
 السالم.

نما تدعو هذه المذاهب  وليس فى هذه المذاهب ما يحقق السالم وال ما يدعو إليه وا 
سقاط جماعة جميعًا إلى الحرب والف ماتة أخرى. وا  حياء طائفة وا  تنة والفساد فى األرض. وا 
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إلعالء أخرى وتاريخ المذاهب يشهد عليها أنها ال شئ، فقد نشأت الديمقراطية لمحاربة 
سعاد الناس، فزادتهم فسادًا على فسادهم وشقاء على شقائهم  صالح الجماعات وا  الفساد وا 

ما عجزت عنه الديمقراطية فكانت االشتراكية فاتخذ البعض االشتراكية مذهبا إلصالح 
أعجز من الديمقراطية فاصطنع البعض الشيوعية فكانت أبعد المذاهب عن اإلصالح 

 وأعونها على الفساد واإلفساد.

 اهلل الذى يعلم طبائع البشر لسارعوا إلى تحكيمه وتنفيذه لتسعد البشرية ويسعد الناس.

اهتمام الفكر اإلسالمى على مر العصور بأهمية وفى هذا البحث قدمنا نموذجًا لمدى 
الحكم اإلسالمى وكيف أن العلماء فى هذه العصور كانوا حريصين على الدفاع عن 
مقدسات الدين والحفاظ عليه من االنحراف فى العقائد والتصورات مثل اإلمام الغزالى  

 ونخرج من هذا البحث فى هذه الخاتمة بعده نقاط نجملها فى اآلتى :

ضع الغزالى نسقًا سياسيًا متكاماًل وضحنا إطاره فى هذا البحث المتواضع و  -1
متمثاًل فى كيفية اختيار الحاكم وهل هى بالنص أم باالنتخاب والمبايعة ووجدنا 

 الغزالى يرفض تمامًا النص فى اإلمامة ويعلى من شأن الشورى.

لت فى هذه الشروط وكذلك حدد اإلمام الغزالى شروطًا وصفات إلمام المسلمين اكتم
الجوانب التربوية والسياسية واالجتماعية، فقد اشترط الورع والنجدة والكفاية والعلم 

 وغيرها من السلوكيات التى حددها الغزالى لإلمام ورسمها له.

اتهم البعض اإلمام الغزالى أنه فقيه السلطة وأنه اتخذ من علمه حرفة يتكسب  -2
سية وعن الخليفة المستظهر باهلل، ولكن هذه منها ألنه دافع عن الخالفة العبا

اآلراء مردود عليها ألن الغزالى صاحب الحجة الدامغة حينما دافع عن الخالفة 
العباسية كان الوجه المقابل هو الفكر الباطنى الرافض بانحرافاته العقائدية 
والفكرية ونشر أفكار عبد اهلل بن سبأ وكذلك أفكار أخرى دخيلة على اإلسالم 

 من الفلسفات  اليونانية وغيرها.
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وضح من البحث أن اإلمام  الغزالى ال يعطى اإلمام الحق اإللهى كما ادعى  -3
البعض ولكننه حينما آثر السالمة فى عدم مجابهة الحاكم الظالم عمل بقاعدة 
فقهية وهى " درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح " وقاس ما قد يحدث من 

ة األمة اإلسالمية خاصة فى عصره الذى كان يموج انشقاق واضطراب فى وحد
 بالفتن واالضطرابات ورأينا أن الغزالى يصف الحاكم الظالم أنه شؤم على أمته.

وضح من البحث أيضا أن الغزالى إمامًا بارعًا فى علم السلوك والتربية  -4
والتصوف الحق حيث نجد أنه وضع أصول التصوف من آداب وحقوق اإلمام 

 فى التصوف.

كان لعزلة الغزالى وفكرة الروحى أثرًا بالغًا فى معالجات الغزالى السياسية حيث  -5
أنه كان يؤثر السالم دائمًا بعيدًا عن الفتن واالضطرابات ويذكر دائمًا باآلخرة 

   والحساب والجزاء.
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