
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

طبيعة العالقة بين السلطة والدين 
 والتصوف فى فكر اإلمام الغزالى  
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 تمهيد : 

إن المقصد من هذا المبحث " مبحث طبيعة السلطة " هو الوصول إلى الحقيقة فى 
ذلك الخالف الذى دار ويدور عند اإلجابة على سؤال قد يبنى عليه هذا المبحث وهذا 

أوصى اإلسالم بأن تكون السلطة على المسلمين سلطة دينية أم مدنية ؟ السؤال هو. هل 
أم أن اإلسالم لم يحدد موقفًا ولم يوص بطبيعة محددة للسلطة. ألنه لم يعرض أصاًل لهذا 

 الموضوع ؟

وبمعنى آخر وتحديد أدق : هل سلطة الدولة، كما أرادها اإلسالم إلهية يحكم فيها 
ذلك على نحو ما اشتهر فى أوروبا المسيحية فى العصور الحاكم " بالحق اإللهى " و 

 الوسطى.

أم أن اإلسالم ينكر أن يكون لسلطة الدولة تلك الطبيعة الدينية ؟ أم أن الفصل 
 والتميز بينهما هو موقف اإلسالم ؟

 وبعبارة أخرى هل الحاكم فى اإلسالم يجمع بين السلطتين الدينية والمدنية ؟

 يز بينهما هو موقف اإلسالم.أم أن الفصل أو التمي

ونحاول ونحن نبحث فى فكر الغزالى أن نجد إجابات شافية لهذه األسئلة التى هى 
 أصل إشكالية طبيعة السلطة.

وكذلك نبين فى هذا المبحث أن الغزال. جعل الدين يشمل السياسة ويحتويها ال 
ألهداف حماية الدين العكس وهو الذى يحركها ويضع محاورها ويحدد أهدافها، ومن هذه ا

 والذب عنه.
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والغزالى فى حديثه عن السياسة لم يجعلها فى عزله عن المجتمع ولكنه ربط بين 
السياسة واالقتصاد والسياسة واألخالق برباط إسالمى رائع، وأن هناك ارتباطًا وثيقًا بين 

رين يدخل ضمن الدين والدنيا أو بين السياسة الدنيوية وإقامة الشعائر الدينية. كال األم
اختصاص اإلمام، فليس اإلسالم شعائر تقام وعبادة وذكرًا هلل فى المساجد. وإنما هو مع 
هذا يتعدى ذلك إلى االنخراط فى المجتمع ومعرفة مشاكل األفراد، وإصالح أحوال الرعية 

 وتنفيذ حكم هللا حسبما جاء فى الدستور اإلسالمى.

اإلسالم نفسه، وبالرغم أن هذه حقيقة واضحة  أى أن السياسة جزء ال يتجزأ من مفهوم
ال لبس فيها وال غموض، فإننا مضطرون إلى بيانها، وذلك ألن الكثير ينكر اهتمام 

 اإلسالم بالشئون السياسية ويزعم أن تشريعاته قد خلت من التنظيم السياسى.

 وحتى يتضح هذا األمر بدقة ووضوح فقد قسمناه إلى اآلتى.

 سلطة عند الغزالى " هل هى دينية أم مدنية " ؟أواًل : طبيعة ال

 أ ( الغزالى ووالية الفقية.

 ب( الغزالى والحق اإللهى لإلمام.

 ثانيًا : عالقة السياسة والدين بالمجتمع عند الغزالى.

 أ ( األخالق وصلتها بالسياسة عند الغزالى 

 ب( مقارنة بين اإلمامة سياسيًا وصوفيا عند الغزالى  

 سة وصلتها باالقتصاد عند الغزالى.ج ( السيا
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 طبيعة السلطة عند الغزالى " هل هى دينية أم مدنية " ؟أوالً : 

الدولة فى الفقه السياسى المعاصر هى األداة النظامية التى تربط الفرد بالجماعة 
 " (1) وتربط الجماعة بالفرد أى أنها ترادف " التنظيم السياسى

ذى كان على وعى تام بحقيقة مسئولية الدولة وأهميتها وهذا ما نجده عند الغزالى ال
لدرجة أنه ينكر وجود النظم المختلفة مثل الملكية والعالقات المدنية قبل قيام الدولة. وعلى 
هذا تصبح الدولة ذات أهمية جوهرية قصوى فى تنظيمه، وذلك حيث أن حقوق الفرد 

 المطاع. ونظم المجتمع ال تتم إال بالدولة وسلطانها القاهر
فالهيبة هى التى تكفل الطاعة وهى خاصية من خواص الدولة عند الغزالى وفى هذا 
توكيد على سيادة الدولة بوصفها ركنًا جوهريًا من أركان السلطة عند الغزالى كما هو 
الحال لدى المحدثين وذلك حينما جعل فلسفته السياسية تقوم على افتراضه الرئيسى من 

 يحصل إال بنظام الدنيا ونظام الدنيا ال يحصل إال بإمام مطاع.أن نظام الدين ال 
كذلك فإن الغزالى ربط الفرد بوجوه النشاط الروحى والثقافى واالقتصادى والسياسى 
ربطًا يجعل من حياة الفرد فى جانبها الشخصى وجانبها العام عضوًا متكاماًل ال يمكن 

 .(2) تحقيقه إال فى نطاق الدولة
لغزالى أن القول بتعطل اإلمامة يعتبر تعطياًل لنظام الدولة مما يؤدى إلى ولهذا يرى ا

تعطيل األحكام وضياع حقوق هللا وإهدار الدماء واألموال إلى آخر ما ينتج عن الفوضى 
 .( 3) وعدم النظام الذى ال يحصل إال بنظام الدنيا ذلك الذى ال يتحقق إال بسلطان مطاع

ة على كيان الدولة من الفتن والفوضى، ولهذا فإنه يرى والغزالى يشدد على المحافظ
ضرورة االنصياع للسلطان صاحب الشوكة ألن فى خلعه فتنًا وفوضى تعرض النظام 

                                                

 معهددددددددد البحدددددددددوي والدراسددددددددات العربيدددددددددة –ربيددددددددع، النمدددددددددوذج اإلسددددددددرائيلى للممارسدددددددددة السياسددددددددة  د. حامددددددددد -1
 الطبعة األولى. – 1975 

 .458فلسفة السياسة عند الغزالى فى مجلد مهرجان الغزالى صد  –د. محمد أبو المعز نصر  -2
 .  49صد  –التبر المسبوك  –الغزالى  -3
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للخطر مما يبين أن هدفه الرئيسى هو المحافظة على نظام الدولة وتحقيق الرفاهية 
 للمواطنين.

ة فى مواضع كثيرة مختلفة ومن وقد أكد الغزالى فى فلسفته السياسية على مبدأ القو 
ذلك قولته المشهورة " ال يتم الدين إال بالدنيا وقوله " الدين والملك توأمان والدين أصل 

 والسلطان حارس وما ال أصل له فمهدوم وما ال حارس له فضائع 

وفى مثل هذه النصوص يؤكد الغزالى على اقتضاء الشرع معنى الملك والسلطان 
ك لعدم إمكان تصور انفصال الدولة عن اإلسالم أو ألن نظام الدنيا وضرورة إقامته وذل

 شرط الزم ألمر الدين.

وهكذا فالغزالى يرى أن إقامة الدولة وسلطانها ونظامها وقوتها القاهرة الرادعة أمر ال 
يتوقف عليه نظام الدين فحسب بل وسعادة اآلخرة أيضًا فالتالزم قائم عند الغزالى بين 

 .(1) ين واآلخرة الدنيا والد

والحقيقة أن هذا التالزم بين الدين والدنيا موجود لدى مفكرى اإلسالم جميعًا ومن هنا 
  (2) فليس هناك ازدواجية فى التشريع اإلسالمى بين السلطة السياسية والدينية

وبعد أن أشار الغزالى إلى وظائف الدولة واألسس التى قامت عليها، أشار أيضًا إلى 
واألسباب التى تؤدى إلى انهيار الدولة وهذه العوامل يحددها الغزالى فى عدة العوامل 

أمور منها االستبداد بالرأى وإهمال المشورة وسوء التدبير والغرور الذى يسيطر على 
الطبقة الحاكمة واالنشغال عن أمور الرعية مما يؤدى إلى تدهور األوضاع فى الدولة كما 

ى الدولة يؤدى إلى تذمر الشعب وبالتالى خروجه على أن انتشار الظلم والفساد ف
 .( 3) السلطان

                                                

الرسددالة  –م 1982الطبعددة األولددى  –سددالمى فددى السياسددة والحكددم د. فتحددى الدددرينى. خصددائر التشددريع اإل -1
 .178بيروت صد 

 نفس الصفحة. –المصدر السابق  -2
 .  56صد  –التبر المسبوك فى نصيحة الملوك  –الغزالى  -3
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 (1)كذلك فإن مما يؤدى إلى انهيار الدولة وزوالها بسرعة تسليم األمر إلى غير أهله
ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن وصف الغزالى للدولة بكونها حارسة للدين ال يقصد 

ة السياسة فى أوربا فى القرنين الثامن عشر به ذلك المعنى الذى كان سائدًا لدى فالسف
والتاسع عشر مفهومًا للدولة وذلك حيث قصر هؤالء وظيفة الدولة فى ذلك الحين بوضعها 
حارسة على معنى الرعاية والتمكين بمعنى حماية الفردية بالمفهوم التقليدى المطلق 

 وتمكين األفراد من ممارسة هذه الحريات وفق ما تمليه رغباتهم.

أما الغزالى فقد أورد وصف الدولة وكونها حارسة بمعنى حماية الدين نفسه وشرائعه 
ال مجرد الحريات الفردية كما هو الحال لدى فقهاء السياسة فى أوربا حيث أن مفهوم 
الدولة ووظائفها فى نظر اإلسالم إنما تؤخذ من التشريع نفسه كما أن من خصائر 

ة القاهرة والتى تتخذها الدولة لحماية كيانها داخليًا وخارجيًا السيادة فى الدولة القوة المادي
وتنفيذ شرائعها وإزالة العقبات التى تعترض سبيلها فى أدائها بكافة وظائفها التى ألقاها 

 (.2) الشرع على عاتقها فرائض عامة

 وهذا ما أكد عليه الغزالى فى حديثه عن وظائف الدولة كما أشار 

مة السياسة عند الغزالى تعنى صالح الخلق عن طريق ونخلر من هذا أن كل
 (.3) إرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا واآلخرة

كما يستفاد أيضًا من آراء الغزالى عن السياسة أنها تعنى إحكام النظام ونشر األمن 
مع عن طريق استخدام القوة مع الخارجين عن النظام والعنف عند تدبير أمور الدولة 

 أتباع الحزم بما يظهر هيبة الملك.

                                                

 .249صد  -الفكر السياسى من أفالطون إلى محمد عبده –د. حورية توفيق  -1
 .179اإلسالمى فى السياسة والحكم صد  خصائر التشريع -د.فتحى الدرينى -2
 .6فاتحة العلوم صد  –أبو حامد الغزالى  -3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 159 الفصل السادس 

أى أن كلمة السياسة تعنى عند الغزالى استعمال القوة فى إدارة وتنظيم أمور الدولة 
 (.1) وإشاعة األمن واألمان بين المواطنين 

وقد بلغ اهتمام الغزالى بالسياسة حدًا كبيرًا لدرجة أنه اعتبرها من األصول التى ال 
أن مقاصد الخلق مجموعة فى أمور الدين والدنيا وال نظام للدين غنى عنها لإلنسان حيث 

إال بنظام الدنيا فإن الدنيا مزرعة اآلخرة وهى اآللة الموصلة إلى هللا تعالى لمن اتخذها 
 (.2) آلة وممرًا ال من يتخذها وطنًا ومستقرًا وليس ينتظم أمر الدنيا إال بأعمال اآلدميين 

بأوجه النشاط اإلنسانى المختلفة فهى تتصل بالقانون  والسياسة عند الغزالى تتصل
 من حيث بيان الحدود وجزاء المحسن والمسىء.

وذلك ألن التنظيم السياسى للدولة يقوم فى إطاره العام على أساس محدد من العالقة 
بين المجتمع وبين القانون، حيث يمثل القانون طبيعة الدولة فهو مجموعة من األوامر 

لتى تطبقها على رعاياها، وهما متداخالن حتى ال يمكن تصور أحدهما دون والنواهى ا
 ( 3) اآلخر ألن القانون ال يكون بعيدًا عن الدولة وأنه ال يمكن تصور دولة بغير قانون 

والقانون عند الغزالى هو الشريعة اإلسالمية التى ينبغى العمل بها والسير على هداها 
سعادة فى الدنيا واآلخرة، ويقدم الغزالى لهذا المفهوم الواقعى ليتحقق لإلنسان عن طريقها ال

تفسيرًا سيكولوجيا نفسيًا للطبيعة البشرية وتصرفها وعالقات األفراد بعضهم ببعض 
وعالقتهم بالدولة وعلى هذا فقد مست الحاجة إلى تمهيد قانون فى بيان حدود 

طلوبات الدنيوية وهذه أمور االختصاصات المتصلة بالمنكوحات والمطعومات وسائر الم
يباشرها الفقيه ألنه العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 

 ( 4) الشهوات فالفقيه هو معلم السلطان ومرشده إلى سياسة الخلق.
                                                

 .224،  243صد –الفكر السياسى  -د. حورية توفيق  -1
 . 5صد –فاتحة العلوم  -الغزالى  -2
 .246اإلسالم والسياسة، الطبعة األولى صد  –د. حسين فوزى النجار  -3
 .457-456صد  –عند الغزالى  فلسفة السياسة -محمد وايت على -4
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 وفى السطور القادمة نعرض رأى اإلمام الغزالى فى والية الفقيه ومن هو الفقيه عنده.  
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 لغزالى ووالية الفقيه :أ ( ا

لقد ركز اإلمام الغزالى على مكانة الفقهاء فى بالط السالطين لدرجة أنه يرى أن 
القاعدة الثانية من قواعد العدل واإلنصاف التى ينبغى أن يلتزم بها الخلفاء والسالطين هى 

خطر االشتياق إلى رؤية العلماء والحرص على سماع نصائحهم وذلك ألنهم يهونون عليه 
 الوالية بتعليمه طرق العدل وذلك ألن العلماء والفقهاء هم حراس الدين.

  ( 1) ولهذا ينبغى على الدولة أن تكفل لهم ما يكفيهم من بيت المال 

كما يجب على العلماء فى مقابل كونهم أهل العدل والنصيحة أن يكونوا غير مائلين 
 ( 2) إلى الترفه فى المطعم والملبس.

لغزالى يشدد على مكانة العلماء فى بالط السالطين فإنه يحذر السالطين وإذا كان ا
من علماء السوء الحريصين على نظام الدنيا ألنهم يغرون السالطين ويثنون عليهم طمعًا 

 ( 3) فيما تحت أيديهم.

 ويرى اإلمام الغزالى أن السياسة هى مهمة الفقيه وفى هذا يقول :

ياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات، " فالفقيه العالم بقانون الس
 "( 4) فالفقيه هو ُمعلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق لينتظم أمورهم فى الدنيا 

وذلك ألن الدنيا منزل من منازل اآلخرة وال يتم الدين إال بالدنيا وقول الغزالى السابق 
دفع البعض إلى القول بأن الغزالى قد نادى بوالية بأن السياسة هى مهمة الفقيه هو الذى 

 الفقيه،
                                                

  23،  22صد  –التبر المسبوك  –أبو حامد الغزالى  -1
 .21صد –فاتحة العلوم  -أبو حامد الغزالى  -2
 .23،  22صد –التبر المسبوك فى نصيحة الملوك  -الغزالى  -3
 .44صد  –فاتحة العلوم  -الغزالى  -4
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والحقيقة أن هذا القول غير صحيح إذا فندنا هذا الرأى ونظرنا إليه فى ضوء 
 االعتبارات اآلتية :

 :  أوالً 

أن الغزالى يقصد بالسياسة، السياسة العادلة التى تقوم على الشرع والفقهاء ورجال 
 الدين هم العلماء بالشرع.

وهذا كان هو العرف السائد لدى مفكرى اإلسالم جميعًا فى ذلك الوقت فابن تيمية 
 .( 1) يتحدي عن السياسة الشرعية فى مبحث قيم حمل نفس العنوان

وابن القيم تحدي عن السياسة العادلة على أنها جزء من أجزاء الشريعة كذلك يرى 
يح لم يحتج معها إلى سياسة ابن القيم أن من عرف الشريعة وفهمها على وجهها الصح

 غيرها البتة.

 ولهذا فإنه يرى أن السياسة نوعان :

 ) أ ( سياسة ظالمة تحرمها الشريعة.

 ( 2) )ب( سياسة عادلة تخرج من الباطل وتكون على وفق الشرع.

ولعل كون الفقهاء وعلماء المسلمين هم الذين تحدثوا عن السياسة هو الذى دفع 
قول بأن اإلسالم  دين فحسب خوفًا من سيطرة الفقهاء على بعض المعاصرين إلى ال

 شئون الحكم هذا فضاًل عن تأثرهم بالنظم الغربية التى فصلت الدين عن الدولة.

 : ثانياً 
                                                

 .  90صد -السياسة الشرعية  –ابن تيمية  -1
طبعددددة بددددوالق  -هدددد 1317الطبعدددة األولددددى  –الطددددرق الحكميدددة فددددى السياسدددة الشددددرعية  -بدددن قدددديم الجوزيدددة ا -2

 .317صد
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أن الغزالى يحذر العلماء من مخالطة السالطين، ويرى أنه ال يجوز للعلماء الدخول 
ة وأن السلف قد احترزوا من الدخول عليهم إال لضرورة شفاعة أو دفع ظالمة أو النصيح

لدرجة أن الغزالى يرى أن الدخول على الظلمة منهم مذموم جدًا فى الشرع وأن  ( 1) عليهم
 الواجب على العلماء اعتزالهم ضمانًا للسالمة من شرهم.

ويرى أنه إذا كان البد من االبتالء برؤية السالطين الظلمة فإنه يحذر من مدحهم 
 ألن فيه غضب هللا وعصيان أوامره.والثناء عليهم 

كذلك يوصى الغزالى بعدم أخذ أموالهم ألن فى هذا فسادًا فى الدين مما يترتب عليه 
 (.2) من المداهنة والموافقة على ظلمهم 

وبهذا نكون قد أثبتنا أن الغزالى لم ينادى بوالية الفقية حتى وإن أشار إلى أهمية 
لفاء والسالطين حيث أنهم يعلمون السالطين طريق العلماء ورجال الدين بالنسبة للخ

 .(3) سياسة الخلق 

ونخلر من هذا أن الغزالى حينما ينادى العلماء بعدم مخالطة السالطين إنما يقصد 
عدم مشاركة السالطين فى ظلمهم إذا كانوا ظالمين، ولكنه يريد الفقيه الذى يقف بجانب 

غرور بالملك والسلطة وبحق هللا وحق العباد السلطان لتقويم اعوجاجه وتذكيره بعدم ال
 عليه.

الفقيه الحق فى نظر الغزالى هو معلم السلطان ومرشده، فليس هناك من تناقض فى 
 تصور الغزالى عن عالقة السلطان بالفقيه.

إذ هناك نوعين من العالقات يمكن أن تنشأ بينهما : إما تبعية الفقيه للسلطة وتحوله إلى 
ألغراضها. وها هنا يمارس الفقيه ضربًا من المتاجرة بالدين الذى ُيكرَّس  خادم أيديولوجى

                                                

 .23صد  –فاتحة العلوم  -الغزالى  -1
 . 152 -143/ صد  2ج -إحياء علوم الدين  -الغزالى  -2
 . 243الفكر السياسى من أفالطون إلى محمد عبده صد  -د. حورية توفيق  -3
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ها  وإمَّا أن يتصدى الفقيه لدوره الحق، فيستخدم سالح الدين  -بوصفه عماد الدولة وأُسسَّ
لضبط السلطة وكبح جماحها ووضع الحدود للقائمين عليها، انطالقًا من الممارسة 

 (، 1) لشرعية الدينية األخالقية، وليس انطالقًا من ا

 )ب( الغزالى ونظرية الحق اإللهى لإلمام :

وقبل أن نعرض لرأى الغزالى فى الحق اإللهى لإلمام، نشير إلى كيفية نشأة هذه 
النظرية، وكيف اختلط مفهوم نشأتها فى الحضارة المسيحية مع نشأتها فى الحضارة 

 لدولة.اإلسالمية فنتج عن ذلك القول بالفصل بين الدين وا

إن نشأة نظرية الحق اإللهى فى الحضارة المسيحية فى العصور الوسطى، يختلف 
تمامًا عن نشأة هذه النظرية فى الحضارة اإلسالمية على يد الشيعة اإلمامية فى النصف 

 الثانى من القرن األول الهجرى.

ة فلقد كان األمر فى الحضارة المسيحية عبارة عن ملوك وقياصرة يملكون السلط
 ويستبدون بها وشئون الحكم كلها فى أيديهم من دون الناس.

وحتى تجد السلطة تبريرًا لهذا االستبداد قامت " نظرية الحق اإللهى " كى تضفى 
الطبيعة الدينية على سلطتهم الزمنية. وتمزج السلطتين معًا فى تيجانهم وعروشهم. ولتنزع 

والمحاسبة فضاًل عن العزل لهؤالء الحكام من أذهان الناس أى تفكير فى حقهم فى الرقابة 
 أو الثورة عليهم.

ألنهم ليسوا نوابًا عن األمة وال وكالء عن العامة، وإنما هم يحكمون "بالحق اإللهى" 
 ( 2) ونيابة عن سلطة السماء، فسلطانهم سلطانها وقانونهم كلمتها المقدسة.

                                                

 .141صدد   –السلطة السياسية عند أبى حامد الغزالى  –يت وعلى محمد آ -1
 .229صدد –د. محمد عمارة، المعتزلة وأصدول الحكم  - 2
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قنن للواقع المؤلم الذى كانت فالنظرية نشأت فى الحضارة المسيحية لتبرر للسلطة ولت
 تعيش فيه الشعوب ولتخدم المظالم التى سادت فى تلك المجتمعات يومئذ.

أما عن ظروف نشأة هذه النظرية فى الحضارة اإلسالمية فلقد كانت مختلفة بل على 
النقيض، إذ كان الوضع هكذا : الدولة األموية، ذات العصبية القبلية تستبد بالسلطة 

دون الناس، وعلى يديها قد تحولت الخالفة الشورية إلى ملك عضود، وهى  والسلطان من
قد مارست وتمارس االضطهاد والقهر ضد الحركات المعارضة والشيعة من هذه الحركات 

 على وجه الخصوص.

فأمام افتضاح السلوك الغير شرعى والظالم للخلفاء والوالة. وهو السلوك الذى فجر 
كفرة ؟ أم منافقون ؟ أم فى منزله وسط بين الكفر واإليمان؟  قضية: هل هم مؤمنون ؟ أم

أمام إفالس السلطة الحاكمة فى ستر فظائعها بستار دينى وفقدان الثقة فيها عندما تكون 
مقاييس الشرع هى التى تحكم عوامل الثقة. من هنا ظهرت نظرية "الحق اإللهى " عند 

مطلب الرامى والداعى إلى استبدال هذه الشيعة كرفض لسلطة البشر الظالمة، وتعلق بال
 السلطة البشرية الظالمة بسلطة السماء العادلة.

فبينما كانت نظرية الحق اإللهى فى أوربا المسيحية : التبرير للسلطة الظالمة، كانت 
عند الشيعة فى الحضارة اإلسالمية، التعبير عن الشوق إلى قلب السلطة الظالمة 

اإللهى. كانت الرفض للظلم، والحلم بسلطان ذلك اإلمام الذى واستبدالها بسلطة العدل 
 اختاره هللا على عينه.

كالرسل واألنبياء معصوم ال  -والذى وهبه العلم الواسع غير المحدود، والذى هو 
 يخطئ، وال ينطق عن الهوى. والذى سيمأل األرض عداًل بعد أن ملئت جورًا.
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ع كهنوت الكنيسة الكاثوليكية في نظرية " الحق فرغم اتفاق الشيعة اإلمامية فكريًا، م
اإللهى " إال أن المنطلق كان مختلفًا. بل ومتناقضًا والغاية كانت عند كل منهما على 

 ( 1) النقيض منها عند األخرى.

وبهذا نجد أن الشيعة هم الذين ابتدعوا نظرية " الحق اإللهى " فى الفكر اإلسالمى 
ختار من قبل الناس. بل أنهم يدعون لعرقه وساللته امتيازًا فاإلمام معين من هللا، ال م

ليس ألحد من الناس ثم يقولون أن التعيين والنر كان من هللا على علّى  ومعلوم أن 
لإلمام الغزالى موقف قوى للرد على الشيعة فى هذا األمر، تبين فيه أن اإلمام الغزالى له 

 رأى معارض لنظرية "الحق اإللهى "

تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا  -غزالى "هو مالك الملك ال ملُك إال ملكهيقول ال
" (2 )  

ولعل الظالمين هنا هم الذين يدعون الملك، فال َمَلك إال هللا، وإنما السلطة أو الملك 
هى نعمة يهبها هللا لمن يريد، ويسحبها متى يريد، إنها قضية ذات لبٍس كبير فى الفكر 

لسياسى  فهى التى تعطى للحكام االستمرار فى السلطة ولو كانوا ظالمين، ولو اإلسالمى ا
كان وصولهم إلى السلطة بغير حق، فكل من تولى السلطة يردُّ وجوده على رأس الحكم 
إلى إرادة إلهية ال يمكن تغييرها فاهلل هو الذى نصره وبوأه مكانته وإال ما وصل إلى ما 

سى للسلطة فى اإلسالم يتصرَّف الحاكم فى أمور المسلمين وصل إليه وبهذا الفهم السيا
 كما يشاء، هذا ما نستخلصه من معانى نظرية الحق اإللهى.

ولكن الغزالى له رأيًا مغايرًا تمامًا فالغزالى يذكر السلطان دائمًا فى هذا النر وفى 
ُملكه زائل غير  مواضع أخرى كثيرة بأال يغتر بنعمة المُلك التى أنعم هللا عليه بها، وأن

دائم، ناقر غير كامل، وأنه ال حول وال قوة له إال بإذن هللا وصاحب القدرة على 
وهو خطاب صريح  هاألصالة هو هللا وحدة فهو مالك المُلك فال وجود لمُلك آخر غير ملك

                                                

 .230صد  –المعتزلة وأصول الحكم   -دكتور محمد عمارة  - 1
 .27-26التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ، صد –أبو حامد الغزالى  - 2
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، ومن خالله إلى كل ملك فى األرض، إنه ليس هوواضح للسلطان السلجوقى ملك شا
ك  هلل فقط، وإذا ادعى الملك فهو ظالم اعتدى بادعائه الملك، على أمر بملك أصيل فالمل

 ليس له.

وهذا الموقف موجود أيضًا فى كتابه " إحياء علوم الدين " يقول الغزالى فى هذا 
الموضع " وإنه تعالى حى قادر جبار قاهر، ال يعتريه قصور وال عجز وال تأخذه سنة وال 

، وإنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطان نوم، وال يعارضه فناء وال موت
 ( 1) مطويات بيمينه والخالئق مقهورون فى قبضته " توالقهر، والخلق واألمر والسماوا

وأن السلطة العليا المطلقة له وحده. أما اإلنسان فهو خليفة هذا الحاكم األعلى 
م األعلى ومهمة اإلمام تطبيق قانون ونائبه، والنظام السياسى البد وأن يكون تابعًا للحاك

 الحاكم األعلى فى كل شئ وإدارة النظام السياسى طبقًا ألحكامه.

                                                

 .89صد  1ج -علوم الدين  أبو حامد الغزالى، إحياء - 1
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 ثانياً : عالقة السياسة والدين بالمجتمع عند الغزالى :

من اآلراء التى عرضناها سابقًا يتضح لنا بجالء أن الغزالى قد جعل من السياسة   
 و خدمة المجتمع والمحافظة عليه.والدين وجهان لعملة واحدة هدفها ه

فمن الناحية الدينية واألخالقية. ركز اإلمام الغزالى اهتمامه البالغ بالعلماء والفقهاء 
ونصحهم بأال يدخروا وسعًا وال جهدًا لنصح السلطان وتحذيره من أن يغتر بملكه والوقوف 

 فى وجهه إذا أصابه العوج.

لم السلطان ومرشده وحذر الفقيه من تبعية بل إن الغزالى جعل الفقيه الحق هو مع
 السلطة والدوران فى فلكها.

ولهذا وجدنا عند الغزالى فكرة التوأمة بين الدين والملك، وهى فكرة تم تناولها قبل 
 الغزالى.

فهذا أبو الحسن الماوردى يورد نفس الفكرة مرجعًا إياها إلى مؤسس الدولة الساسانية 
 (.1) ردى " إن الدين والملك توأمان ال قوام ألحدهما إال بصاحبه"أردشير األول. يقول الماو 

إال أن الغزالى وإن كان يقر بأهمية الدين، فإنه فى الوقت نفسه يحذر من استغالل    
 الدين، فليس الدين شيئًا مجردًا ومطلقًا وإنما هو مجموعة تعاليم وقيم يتعامل معها البشر.

ء الذين تسول لهم أنفسهم المتاجرة بهذا الدين لدى ويحذر الغزالى من هؤالء الفقها
السلطة، لمعرفتهم مدى حاجة هذه السلطة إلضفاء الشرعية على سلوكها والدفاع عن 

 شرعية سلطتها.

األولى من أجل  -والغزالى أيضًا يعرف جيدًا كيف أن الدين قد يستغل فى حالتين 
 سلب الناس حق االعتراض على الحاكم.

                                                

أبو الحسن الماوردى : تسدهيل النظدر وتعجيدل الظفدر فدى أخدالق الملدك، تحقيدق ودراسدة رضدوان السديد، دار  -1
 .202 – 201العلوم العربية، بيروت ص 
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وسيلة إلثارة الناس وتنبيههم عندما يعطيهم الحق مطابقة ممارسة الحاكم والثانية : ك
 مع السلوك واألخالق الدينية.

أما من الناحية السياسية فقد رسم اإلمام الغزالى للسلطان طريقًا واضحًا لو سلكه 
 ألصبح إمامًا عاداًل.

السلطة لما  وقد مارس الغزالى نفسه دور الفقيه الذى من واجبه تنبيه السلطان أو
يجب أن تكون عليه. وما هو السبيل الذى يتوجب اتباعه لتحقيق الصورة المثلى التى 

 رسمها الدين اإلسالمى للحاكم.

وبهذا نجد الغزالى قد جعل الدين هو األساس بتعاليمه وقيمه ومبادئه التى توجه 
 المجتمع واألفراد والحكومات.

ة الدين والذب عن بيضته وعن تعاليمه أما وظيفة السياسة عند الغزالى هى حراس
 ومبادئه. وكذلك رعاية مصالح العباد وتدبير شئونهم.

ولهذا فالسياسة عند الغزالى ال تحكم من برج عاجى تقف فيه وتنظر للشعب من 
علياءه لكن السياسة عنده ذات عالقات وشيجة بشتى نشاطات المجتمع ومن هذه 

 أو عالقتها بالقانون ونظام الجند والصناعات.النشاطات عالقة السياسة باالقتصاد 

 وغيرها من األنشطة التى ذكرها الغزالى بتوسع فى كتابه القيم " إحياء علوم الدين". 

بل أن الغزالى ربط بين السياسة واألخالق. وهذا ما سنحاول توضيحه فى الصفحات 
 القادمة.

 أ ( األخالق وصلتها بالسياسة عند الغزالى :

 إلمام الغزالى على األخالق فى جميع أعماله وعنى بها عناية فائقة.لقد ركز ا
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وليس هذا بغريب على الغزالى الفقيه المسلم والزاهد المتصوف، واألخالق عند الغزالى 
باب واسع وعريض ويكفى أن تلقى نظرة عارضه على كتابه القيم " إحياء علوم الدين " 

لم فى حياته. تجد أن السمة العامة التى الذى قصد فيه إلى وضع برنامج عملى للمس
 يؤدى إليها هذا البرنامج هى حسن الخلق.

وهذا األمر ليس غريبًا أيضًا على الفكر اإلسالمى الذى كان الغزالى أحد أقطابه 
وذلك ألن العمل األخالقى من صميم الفكر اإلسالمى بل أنه جوهر اإلسالم حتى أن 

ولكن الذى يعنينا هنا  ( 1) ا بعثت ألتمم مكارم األخالق"، يقول عن نفسه " إنمرسول هللا 
هو صلة األخالق بالسياسة عند الغزالى وأهمية هذه الصلة وهل تعد تلك الصلة ميزة 

 للغزالى أم عيبًا من العيوب التى تؤخذ عليه ؟!

إن الناظر ألول وهلة فى أسس الدولة عند الغزالى يجد أنه يقدم مجموعة من األسس 
بأن تجعل السمة العامة لهذه الدولة هى أنها دولة أخالقية وذلك حيث ركز الغزالى كفيلة 

على مجموعة من األسس وضعها فى شكل نصائح للحاكم كى تساعده على تحقيق 
 الهدف المنوط به كحاكم عادل.

وهى أمور فى مجملها تعمل على تهذيب خلق الحاكم وتمده بالعون فى أداء مهمته 
 اس.كخليفة على الن

وذلك حيث أن الحكم فى نظر الغزالى وسيلة ال غاية. القصد منه رفاهية الشعوب فى 
ظل العدالة وال يتم ذلك إال عن طريق الخلق السياسى الذى هو بمثابة العصب من الجسد 
) فهو الذى يرشد السياسى إلى الطريق السوى الذى يسلكه من أجل تحقيق مصلحة الجميع

2.) 

                                                

 .531باب حسن الخلق الجزء الثانى صد–القاهرة –مكتبة الصفا–كتاب الموطأ  –اإلمام مالك بن أنس  -1
الناشددر  –م 1952الطبعدة األولدى  –سدويلم العمدرى : السياسدة والحكدم فددى ضدوء الدسداتير المقارندة  د. أحمدد -2

  3-1مكتبة األنجلو المصرية، صد
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عن العالم المسلم أو الفقيه وهو العالم بقانون السياسة نجده وفى حديث الغزالى 
يشترط فيه أن يكون قدوة للناس فال يكون شرهًا فى مطعمه وملبسة وينبغى أن يكون حذرًا 
من مخالطة السالطين فيحذر العلماء من السالطين ويحذر السالطين من علماء السوء 

 وهى أمور أخالقية بالدرجة األولى.

الغزالى فى حال استعمال القهر  والقوة فى المجتمع عدم خلوهما من  كما اشترط
 الجانب األخالقى.

وذلك ألن القوة عند الغزالى وعند مفكرى اإلسالم عامة ال تعنى القوة المادية الصرفة 
التى تستهدف استضعاف الشعوب وقهرها غالبًا. ولكن المفهوم اإلسالمى للقوة يتضمن 

إلنسانى وعلى سبيل المثال تطبيق الحدود فى الشريعة اإلسالمية العنصر األخالقى أو ا
وليكن حد القصاص فالغرض منه هو منع تكرار هذا األمر فى المجتمع. وهذا ما نجده 
عند الغزالى فى حديثه عن الشوكة أو القوة أو القهر على اعتبار أنها أمور موجودة لحفظ 

 النظام وحراسة أمن المواطن وحياته.

معنى السياسة عند الغزالى يرتبط باألخالق ارتباط السبب بالمسبب حيث  كما أن
يعرف السياسة بأنها استصالح الخلق وذلك عن طريق إرشادهم إلى الطريق المستقيم 

 (.1) المنجى فى الدنيا واآلخرة

وفى هذا التعريف نجد الغزالى قد أعطى السياسة مفهومًا أخالقيًا وذلك ألنه يقصد 
لتعليم والتهذيب وهو معنى واسع وعريض يوضح اشتراك رجل السياسة فى بالسياسة ا

 (.2) مهمة اإلرشاد والتعارف االجتماعى الذى البد منها لقيام المجتمع واستقراره

وتتضح قيمة ارتباط السياسة باألخالق عند الغزالى إذا نظرنا إليها فى إطار البيئة 
الى كانت انعكاسًا للواقع الذى عاش فيه وكانت والعصر الذى نشأ فيها وذلك ألن آراء الغز 
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هى البديل المطروح آلراء الباطنية التى كانت تخلو من كل معنى خلقى وتتناقض مع كل 
عمل أخالقى ليس إال ألجل الحفاظ على السلطة بشتى السبل ونشر الذعر والفوضى بين 

 الناس.

يد أحفادهم أصحاب الحركة  على ةوقد ترددت هذه األساليب وتلك المعانى الالأخالقي
حكماء صهيون، فقد ورد  تالصهيونية الكبرى وقد ورد ذلك واضحًا فى كتاب بروتوكوال

فيه أن السياسة ال تتفق مع األخالق ألن الحيلة والنفاق من الوسائل التى ينبغى أن 
يتصف بها من يحكم وذلك ألن الصفات األخالقية مثل األمانة وغيرها من الصفات 

 (.1) قية واإلنسانية من أسباب سقوط الملوك عن عروشهماألخال

ولهذا يرى " فون همر " أن تلك األعمال الوحشية التى قام بها كل من الباطنية 
والحركة الصهيونية كانت تقصد إلى تجريد األمم من أديانها وأمرائها وأن جنونهم المرعب 

 (.2) سن الثانى فى آسياقد ظهر فى آثار الثورة الفرنسية كما ظهر فى عهد الح

وليس هذا فقط بل وصل األمر بهم لدرجة أنهم أرادوا أن يقضوا على األخالق الدينية 
نهائيًا. يتضح هذا فى مناداة عالم االجتماع اليهودى " إميل دوركايم " بضرورة التخلى عن 

 (.3) األخالق الدينية واالستعاضة عنها بأخالق طبيعية يكون مصدرها العقل ال الدين

وبهذا يتضح مدى ارتباط األخالق بالسياسة عند الغزالى الذى أراد مجتمع راقى يحكم 
 بقيم اإلسالم.

                                                

 .28بروتكوكالت حكماء صهيون صد  -1
، والمعدددروف أن الحسدددن  32ترجمدددة محمدددد العدددزب موسدددى صدددد  –الحشاشدددون فرقدددة ثوريدددة  –برندددارد لدددويس  -2

 الصباح هو زعيم طائفة الحشاشون .
بددون تداريص صدد  –الطبعدة األولدى مصدر  –ترجمة السديد محمدد بددوى  –التربية األخالقية  –أميل دور كايم  -3
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وارتباط األخالق بالسياسة عند الغزالى يأتى تعبيرًا عن موقف الغزالى الفقيه العابد 
المتصوف دفاعًا عن جوهر اإلسالم وردًا على موقف الباطنية من القيم حيث عملوا على 

 ستئصال األخالق والقيم من بين الناس.ا

والغزالى حينما يربط السياسة باألخالق يرى فى ذلك السعادة األخروية التى هى غاية 
األخالق. كما كان موقفه تعبيرًا عن طبيعة الشريعة اإلسالمية التى تميزت بالسماحة 

 (.1) وتجلى منها العمل الخلقى كأوضح ما يكون 

ه البعض من أن الغزالى ربطه بين األخالق والسياسة التى من هنا فإن ما ذهب إلي
أعلى من شأنها حيث جعلها وظيفة تربوية تالية لعمل النبوة كان متأثرًا بالفارابى الذى ربط 

 (.2) من قبل بين السياسة واألخالق وجعل رئيس الدولة مربى األمة واألمم 

غيرها عن الفكر اليونانى ولم يكن وذلك ألن الفارابى كان ينقل معظم آرائه السياسية و 
معبرًا كالغزالى عن الفكر اإلسالمى األصيل كما ال يخفى على أحد موقف الغزالى  من 
الفالسفة عمومًا ومنهم الفارابى وابن سينا خصوصًا فكيف ينقل ويتأثر بهم ثم يهاجمهم بل 

 ويتهمهم فى دينهم.

ت تصدر هذه اآلراء عن واقع عاشه ومعلوم أن الغزالى وهو يطرح آرائه السياسية كان
الغزالى وتأثر به بخالف الفارابى الذى كان ينقل عن اآلخرين فكرًا نظريًا صعب التطبيق، 

 وذلك ألنه كان يتحدي بفكر غرب عن البيئة اإلسالمية نشأة وموضوعًا.

وموقف الغزالى  -كما أن حديث الفارابى عن اإلمامة كان نقاًل مباشرًا عن الباطنية 
 من الفكر الباطنى معروف كما وضحنا ذلك من قبل.

                                                

 .60والسياسة. الطبعة األولى صد اإلسالم  –د. حسين فوزى النجار  -1
عداطف  0رسدالة ماجسدتير بدبداب القداهرة تحدت أشدراف د – ةفلسفة الفارابى السياسد –مصطفى سيد شاهين  -2
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وبهذا تتضح أهمية األخالق بالنسبة للسياسة وارتباط كل واحد منهما باألخر عند 
الغزالى الذى كان يعبر عن رأى اإلسالم الذى أعلى كثيرًا من شأن هذه القيم كما كان فى 

ل هذا جعل لكالم الغزالى الوقت نفسه البديل المطروح لموقف الباطنية من هذه القيم ك
عن األخالق وصلتها بالسياسة أهمية وذلك حيث كان حديثه تعبيرًا عن أصالة وواقع فى 

 عصر كان يموج بالفتن والصراعات العنيفة على السلطة واإلمارة.

 )ب( مقارنة بين اإلمامة سياسيًا وصوفيًا عند الغزالى :

اإلمام الغزالى فى عدة نقاط نحاول أن  تختلف اإلمامة السياسية عن إمامة التصوف عند
 نجملها فى اآلتى : 

تختلف اإلمامة فى السياسة عنها فى التصوف من حيث الوجوب , فاإلمام الغزالى  .1
يرى أن اإلمامة تصل إلى مرتبة الوجوب شرعًا ويتضح ذلك فى قوله " أن الواجب 

ينكر وجوب نصب  هو الفعل الذى فيه فائدة وفى تركة أدنى مضرة , وعند ذلك ال
     (1)اإلمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار " 

وفى هذا يوضح اإلمام الغزالى أهمية وجوب اإلمامة فى المحافظة على حقوق العباد 
والفصل بينهم فى المنازعات ومنعهم من االعتداء على بعضهم البعض وإقامة شرائع 

 الدين .

مامة روحية تعتمد على تزكية الجانب الروحى أما اإلمامة من الجانب الصوفى , فهى إ
األخالقى عن طريق النصح واإلرشاد والتوجيه لإلرتقاء فى طريق التجرد إلى هللا عز وجل 
, كما يوضح اإلمام الغزالى ذلك فى اإلحياء بقوله " والحزقة عتبة الدخول فى الصحبة 

 (2)" والمقصود الكلى هو الصحبة , وبالصحبة يرجى للمريد كل خير 
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فاإلمامة الصوفية هنا ال تفيد الوجوب , ولكنها تعنى الصحبة من أجل التعليم واالرشاد 
 للترقى إلى الدرجات العليا .

اإلمامة فى السياسة وضع لها اإلمام الغزالى مجموعة من القواعد والنظم والشروط  .2
 , 

لوغ والعقل فقد حدد اإلمام الغزالى شروطًا لإلمام من الناحية الخلقية مثل الب
والحرية والذكورية ونسب قريش , وجعل شروطا أخرى ُخلقية أى تتعلق بالجانب 

 (1)  األخالقى المكتسب مثل النجدة والكفاية والورع والعلم .

أمام اإلمامة الصوفية فإن طريق التأهيل إليها يكون عن طريق المجاهدة والرياضة 
 . والمكابدة فى تربية النفس والتخلر من آفاتها

ويذكر اإلمام الغزالى وصف ذلك فيقول " وهو الذى ينفسح قلبه ويتجافى عن دار 
الغرور وينيب إلى دار الخلود والتخلر من األغالل واإلعالل وتجرى عليه صورة 
  المجاهدة والمعاملة من غير مكابدة وعناء بل بلذاذة وهناء ويمتلئ قلبه بحب ربه .

(2) 

اإلمامة الصوفية عند الغزالى وهو طريق التحلى ومن هذا النر  يتضح أن طريق 
عن كل الصفات المذمومة فى النفس اإلنسانية مثل الحرص والعجب والكبر وآفات 
اللسان وغيرها , والتحلى بالصفات المحمودة عن طريق التربية الخلقية التى تعتمد 

 على مجاهدة النفس بالمراقبة والمحاسبة والمجاهدة .

ند الغزالى له حقوق عند الرعية وعليه واجبات والناس فى حاجة اإلمام السياسى ع .3
 إليه كما بين اإلمام الغزالى .

                                                

 . 180الباطنية صد  . الغزالى . فضائح1
 . 98إحياء علوم الدين . الجزء الخامس صد  –. الغزالى 2
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فقد بين اإلمام الغزالى أن اإلمام له حقوق على الرعية وقضاء حوائج المسلمين وعدم 
االشتغال بالشهوات  وحب الدنيا والرفق واللطف فى معالجة األمور وموافقة الشرع 

 (1)  وغيرها من الحقوق  وتنصيب األمناء 

أما اإلمامة الصوفية فليس لها حقوق وال عليها واجبات سوى تأدب المريد مع شيخه 
 فى أمر دينه أو أمر دنياه .

وال يحدي نفسه كما ذكر الغزالى فى اإلحياء بمنزله فوق منزلة الشيص بل يجب له 
 المنزلة العالية .

ع مريدوه فيقول وينبغى على اإلمام أن يتحدي وكذلك يبين اإلمام الغزالى أدب اإلمام م
 (2)  مع تالميذه ومريدوه بكالم الناصح المشفق والوالد لولده بما ينفعه فى دينه ودنياه .

وبهذا يتضح أن اإلمام السياسية ذات تبعات ثقيلة وحقوق وواجبات يحاسب عليها 
 بة المعلم والمرشد .اإلمام الذى يتولى مقاليد الحكم أما اإلمام الصوفى فهو بمثا

اإلمام السياسى عند الغزالى يتم اختياره عن طريق األغلبية واألكثرية فيرى اإلمام  .4
الغزالى أنه إذا اختلف الناس فى اختيار اإلمام وجب الترجيح بالكثرة فى ذلك عند 

 (3)  تقابل العدد وتقاربهم .

ة أو اإلمام يعزل إذا ثبت واإلمام السياسى عند الغزالى يجوز عزله ومعلوم أن الخليف
 عجزه أو فساده , 

ولكن اإلمام الغزالى وضع حدودًا لهذا العزل محاولة منه للمحافظة على األمة من 
والفتن , فيقول أن وجوب قرشى مجتهد يستجمع صفات الورع والكفاية  باالضطرا

                                                

 . 18التبر المسبوك صد  –. الغزالى 1
 . 263,  262إحياء علوم الدين . الجزء الخامس صد  –. الغزالى 2
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وجميع شروط اإلمام واحتاج المسلمون فى خلع األول إلى تعرض إلثارة الفتن 
واضطراب األمور . لم يحز خلعه واالستبدال بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ 

 (1) واليته وصحة إمامته .

وهنا نجد أن اإلمامة الغزالى يرى أن األصل فى اإلمامة تقديم األفضل على غيره 
ولكن إذا عقدت اإلمامة للمفضول دون األفضل وكان فى خلع المفضول إثارة للفتن لم 

خلعه بل تجب طاعته ويعزل اإلمام عند الخوارج أمام عند الشيعة فال يجوز يجوز 
خلعه , أما اإلمامة الصوفية فإن االختيار فيها يتم عن طريق الترقى فى الجانب 
الروحى ويذكر فى ذلك اإلمام الغزالى أن وصول السالك إلى اإلمامة مأمور بسياسة 

 ةدق المعاملة حتى تطمئن نفسه وبطمأنينالنفس مبتلى بصفائها وهو ال يزال يسلك بص
نفسه ينتزع عنها البرودة واليبوسة التى استصحبتها من أصل خلقهًا وبها تستعصى 
على الطاعة واالنقياد للعبودية فإذا زالت اليبوسة عنها استجابت إلى العبادة والنت 

 (2) لحب الطاعة .

 

 )ج( السياسة وصلتها باالقتصاد عند الغزالى :

اسة عند اإلمام الغزالى نتصل باالقتصاد اتصااًل وثيقًا ولهذا فإنه يرى أن والسي
الواجب على الفقهاء ورجال السياسة بما أنهم فى موضع القدوة أن يكونوا ابعد الناس عن 
الترف حتى ينتظم أمر الناس فيجب عليهم أن يكونوا غير مائلين إلى الترف فى المطعم 

 (.3) مائلين إلى القناعة والقلة والملبس واألثاي وأن يكونوا

                                                

 . 193المصدر السابق صد  –. الغزالى 1
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ويرى أن الشهوات تؤدى إلى الطمع والجشع وهذا بدوره يؤدى إلى نقر الموارد 
الطبيعية حيث  " أن هللا خلق الدنيا زادًا للميعاد فيها ما يصلح للتزود فلو تناول الناس 

بالشهوات منها قدر الزاد بالعدل النقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها 
فضاقت أعيان األموال واألنفس عن الوفاء بجميع الشهوات وبذلك تولدت الخصومات 
ومن هنا مست الحاجة إلى قانون يبين للناس حدود االختصاصات فى المطلوبات 

 " ( 1) الدنيوية

والغزالى الفقية الزاهد الذى يحذر من الشهوات والطمع والجشع يرى أن الدين والدنيا   
 هما اآلخر.يكمل أحد

ويرى أن الذين يعتقدون أن الدين  والدنيا ضدان مخطئون، كما يرى أن الدنيا لفظ 
مشترك قد يطلق على فضول النعم والزيادة على الحاجة والضرورة كما يطلق على جميع 

 (.2) ما يحتاج إليه اإلنسان قبل الموت وأحدهما ضد الدين واآلخر شرطه

المعانى فى األلفاظ المشتركة، وذلك حيث أن نظام ومن هنا يخطئ من ال يميز بين 
الدين بالمعرفة والعبادة ال يتوصل إليهما إال بصحة البدن وبقاء الحياة وتوفير ما يحتاج 
إليه من كسوة وسكن وموت وأمن وانعدام ذلك هو آفة اآلفات، وأن من توفر له هذه فقد 

ميع الحاالت ومن هنا كانت إلى نظام حيزت له الدنيا بحذافيرها وهذه أمور ال تتوفر فى ج
 (.3) الدنيا

واالقتصاد عنصر ضرورى وهام عند الغزالى ألنه عضو أساسى من عناصر الحياة، 
لهذا فقد ضمن الغزالى كتابة " إحياء علوم الدين كالمًا رائعًا عن االقتصاد وذلك فى 

عرفة البيع والربا والسلم أبواب " الكسب والمعاش " و "الحالل والحرام " حتى أنه يرى أن م
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واإليجارة والقرض والشركة وجه المشرع فى هذه األمور واجب على كل مسلم مكتسب 
 (.1) وذلك حتى يتقى المفسدات فى هذه األمور

وفى حيث الغزالى عن الكسب يتحدي عن الطرق التى يلجأ إليها البعض للتحايل 
ظلم الذى يعرض صاحبه لسخط هللا على الطرق الشرعية فينبه عليها ويبين أنها من ال

 تعالى ألن هذا الظلم يقع على الغير وهو نوعان :

 األول : ما يعم ضرره ويشمل :
 )ب( ترويج الزيف من الدراهم     ) أ ( االحتكار 

الثانى : ما يخر ضرره المعامل وذلك ألن كما يستضر المعامل به فهو ظلم، 
 م، وهذا النوع فيما يلى :والعدل يوجب أال يضر المسلم أخاه المسل

 أال يثنى على السلعة بما ليس فيها فيكذب. .1

 أال يكتم من عيوبها ويخفى من صفائها شيئًا واجب عليه. .2

 أال يغرر فى وزنها ومقدارها شيئًا كأن يقوم بتخسير الميزان. .3

أال يغرر فى سعرها ما لو عرفه المشترى امتنع عن الشراء فينبغى أن يكون  .4
 (.2) ين هذه السلعةصادقًا فى تثم

ويرى أن هللا تعالى أمر بالعدل واإلحسان فى المعاملة ذلك ألن العدل يجرى من 
ويرى اإلمام   -التجارة مجرى رأس المال. واإلحسان يجرى من التجارة مجرى الربح 

الغزالى أن العدل هو الواجب ولكن اإلحسان من أبواب التفضل وتنال رتبه اإلحسان 
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د على الورع والتقوى وحب الخير لآلخرين وهى أمور ينبغى أن يتحلى بها بأمور كلها تؤك
 (.1) المسلم

كما يرى أن التجارة أمر هام وأن الواجب على التاجر المسلم أن يشفق على دينه 
 بأمور سبعة هى :

حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة بأن ينوى بها االستعفاف عن السؤال  .1
 واالستغناء بالحالل.

أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات ألن فى ترك  .2
الصناعات والتجارات بطالن المعايش وهلك الخلق وفى العمل القيام ببعض ما 

 يحتاج إليه الناس حيث أن انتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل.

 أسواق اآلخرة.أال يمنعه سوق الدنيا عن سوق اآلخرة والمساجد هى  .3

 أن يالزم ذكر هللا فى السوق ويشغل نفسه بالتهليل والتكبير. .4

أال يكون شديد الحرص على السوق والتجارة بحيث ال يكون أول داخل إلى  .5
 السوق وال آخر خارج منه.

 أن يتقى مواقع الشبهات وال يقتصر على اجتناب المحارم. .6

 " ( 2) امليهأن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل واحد من مع .7

هكذا نرى الغزالى فى الوقت الذى يرى أن التجارة والصناعة وفروع الحياة االقتصادية 
من فروض الكفايات التى البد منها لقيام الحياة، فإنه يضع للتجار الشروط الشرعية التى 
تضمن لهم الربح فى الدنيا واآلخرة، وذلك عن طريق العدل الذى هو من صفات 
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حسان الذى هو من صفات المقربين ثم عدن طريق مراقبة وظائف الدين الصالحين واإل
 " ( 1) وهى من خصائر الصديقين

وهكذا ترتبط السياسة باالقتصاد عند الغزالى ارتباطًا وثيقًا ألن كل منهما جزء مهم 
 وضرورى البد منه داخل الدولة.

ة مهنة فئة من الناس، كما أن كاًل منهما يكمل اآلخر الدولة أيضًا، وذلك ألن السياس
 واالقتصاد مهنة فئة أخرى وكل منهما البد منه حتى ال تتعطل الحياة.

وهنا نلمح عمق الفكر عند اإلمام الغزالى فهو قد وضع بوادر علم االجتماع وهو 
يتحدي عن شرائح المجتمع وكيف تحتاج كل فئة إلى األخرى. ولقد كان الغزالى فى ذلك 

 ة باتصال العلوم وارتباط بعضها ببعض.الوقت المبكر على دراي

ففى حديثه عن آداب المتعلم والمعلم فى باب العلم يتحدي عن صلة العلوم بعضها 
 ببعض فيقول.

" ال يدع طالب العلم فنًا من العلوم المحمودة وال نوعًا من أنواعه إال وينظر فيه نظرًا 
فيه وإال اشتغل باألهم منه يطلع على مقصده وغايته ثم إن ساعده العمر طلب التبحر 

 " ( 2)واستوفاه وتطرق منه إلى بقية العلوم، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط   ببعض

كما أن الغزالى يريد مجتمًع متجانس دون النظرات الطبقية فهو يتحدي عن الطبقات 
 االجتماعية وارتباط بعضها ببعض وحاجة كل طبقة إلى األخرى للتعاون من أجل حياة

 أفضل داخل مجتمع تسوده العدالة والمحبة واألخوة فى هللا.
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ويظلله األمن وال يتحدي عن مجتمع طبقى ترتفع بعض طبقاته على األخرى كما هو 
الحال لدى الفالسفة الذين يصنّفون المجتمع إلى طبقات فالحكماء والفالسفة للحكم 

 واألشراف للجيش والزنوج واألتراك للخدمة.
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