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 طبيعة العالقة بين السلطة والدين فى فكر اإلمام الغزالى :

 تمهيد : 

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

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

 الموضوع ؟

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

 الوسطى.

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

 ع بين السلطتين الدينية والمدنية ؟وبعبارة أخرى هل الحاكم فى اإلسالم يجم

 أم أن الفصل أو التمييز بينهما هو موقف اإلسالم.

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 
وهو الذى يحركها ويضع محاورها ويحدد أهدافها، ومن هذه األهداف حماية الدين  العكس

 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 

قامة الشعائر الدينية. كال األمرين يدخل ضمن  الدين والدنيا أو  بين السياسة الدنيوية وا 
نما هو مع  اختصاص اإلمام، فليس اإلسالم شعائر تقام وعبادة وذكرًا هلل فى المساجد. وا 
صالح أحوال الرعية  هذا يتعدى ذلك إلى االنخراط فى المجتمع ومعرفة مشاكل األفراد، وا 

 الدستور اإلسالمى. وتنفيذ حكم اهلل حسبما جاء فى

أى أن السياسة جزء ال يتجزأ من مفهوم اإلسالم نفسه، وبالرغم أن هذه حقيقة واضحة 
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.

 ألمر بدقة ووضوح فقد قسمناه إلى اآلتى.وحتى يتضح هذا ا

 طبيعة السلطة عند الغزالى " هل هى دينية أم مدنية " ؟  -1

 أ ( الغزالى ووالية الفقية.

 ب( الغزالى والحق اإللهى لإلمام.

 عالقة السياسة والدين بالمجتمع عند الغزالى. -2

 أ ( األخالق وصلتها بالسياسة عند الغزالى 

 على فكره السياسى  ب( صوفية الغزالى وأثرها

 ج ( السياسة وصلتها باالقتصاد عند الغزالى.
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 طبيعة السلطة عند الغزالى " هل هى دينية أم مدنية " ؟  -1

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

نجده عند الغزالى الذى كان على وعى تام بحقيقة مسئولية الدولة وأهميتها  وهذا ما
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 

 دولة وسلطانها القاهر المطاع.ونظم المجتمع ال تتم إال بال
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 

من الحال لدى المحدثين وذلك حينما جعل فلسفته السياسية تقوم على افتراضه الرئيسى 
 أن نظام الدين ال يحصل إال بنظام الدنيا ونظام الدنيا ال يحصل إال بإمام مطاع.

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)  ولةتحقيقه إال فى نطاق الد
ولهذا يرى الغزالى أن القول بتعطل اإلمامة يعتبر تعطياًل لنظام الدولة مما يؤدى إلى 
هدار الدماء واألموال إلى آخر ما ينتج عن الفوضى  تعطيل األحكام وضياع حقوق اهلل وا 

 وعدم النظام الذى ال يحصل إال بنظام الدنيا ذلك الذى ال يتحقق إال بسلطان مطاع.

شدد على المحافظة على كيان الدولة من الفتن والفوضى، ولهذا فإنه يرى والغزالى ي 
ضرورة االنصياع للسلطان صاحب الشوكة ألن فى خلعه فتنًا وفوضى تعرض النظام 

 
الطبعااة  – 1975الدراسااات العربيااة معهد البحوث و  –د. حامد ربيع، النموذج اإلسرائيلى للممارسة السياسة  - 1

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

ة على مبدأ القوة فى مواضع كثيرة مختلفة ومن وقد أكد الغزالى فى فلسفته السياسي 
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 
رورة إقامته وذلك لعدم إمكان تصور انفصال الدولة عن اإلسالم أو ألن نظام الدنيا وض

 شرط الزم ألمر الدين.

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

 .(1) الدنيا والدين واآلخرة 

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

ًا إلى وبعد أن أشار الغزالى إلى وظائف الدولة واألسس التى قامت عليها، أشار أيض
العوامل واألسباب التى تؤدى إلى انهيار الدولة وهذه العوامل يحددها الغزالى فى عدة 
همال المشورة وسوء التدبير والغرور الذى يسيطر على  أمور منها االستبداد بالرأى وا 
الطبقة الحاكمة واالنشغال عن أمور الرعية مما يؤدى إلى تدهور األوضاع فى الدولة كما 

الظلم والفساد فى الدولة يؤدى إلى تذمر الشعب وبالتالى خروجه على أن انتشار 
 السلطان. 

 
الرسااالة  –م 1982الطبعااة األولااى  –د. فتحى الاادرينى. خصااائص التشااريع اإلسااالمى فااى السياسااة والحكاام  - 1

 .178بيروت ص 
 صفحة.نفس ال –المصدر السابق  - 2
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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 

 لدى فالسفة السياسة فى أوربا فى القرنين الثامن عشر به ذلك المعنى الذى كان سائداً 
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 

 ه رغباتهم.وتمكين األفراد من ممارسة هذه الحريات وفق ما تملي 

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 خصائص 

لقوة المادية القاهرة والتى تتخذها الدولة لحماية كيانها داخليًا وخارجيًا السيادة فى الدولة ا
زالة العقبات التى تعترض سبيلها فى أدائها بكافة وظائفها التى ألقاها  وتنفيذ شرائعها وا 

 (.2) الشرع على عاتقها فرائض عامة

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

ن هذا أن كلمة السياسة عند الغزالى تعنى صالح الخلق عن طريق ونخلص م
 (.3) إرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا واآلخرة

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

 أتباع الحزم بما يظهر هيبة الملك.

 
م مكتااب األنجلااو 1986الطبعااة األولااى  –الفكر السياسى من أفالطون إلى محمد عبااده  –د. حورية توفيق  - 1

 .249ص 
 .179انظر خصائص التشريع اإلسالمى فى السياسة والحكم  - 2
 .6مكتبة الجندى بدون تاريخ ص  –فاتحة العلوم  –أبو حامد الغزالى  - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 150 الفصل الخامس 

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

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

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

لغزالى تتصل بأوجه النشاط اإلنسانى المختلفة فهى تتصل بالقانون والسياسة عند ا
 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
والنواهى التى تطبقها على رعاياها، وهما متداخالن حتى ال يمكن تصور أحدهما دون 

 ( 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 
ن طريقها السعادة فى الدنيا واآلخرة، ويقدم الغزالى لهذا المفهوم الواقعى ليتحقق لإلنسان ع

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

ت وسائر المطلوبات الدنيوية وهذه أمور االختصاصات المتصلة بالمنكوحات والمطعوما
يباشرها الفقيه ألنه العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 

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

 ، د. حورية توفيق.224-432انظر الفكر السياسى ص  - 1
 .5انظر فاتحة العلوم ص  - 2
 .246اإلسالم والسياسة، الطبعة األولى ص  –د. حسين فوزى النجار  - 3
 .457-456انظر فلسفة السياسة عند الغزالى ص  - 4
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 ه.  وفى السطور القادمة نعرض رأى اإلمام الغزالى فى والية الفقيه ومن هو الفقيه عند
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 أ ( الغزالى ووالية الفقيه : 

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 

هونون عليه هى االشتياق إلى رؤية العلماء والحرص على سماع نصائحهم وذلك ألنهم ي
 خطر 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.

ذا كان الغزالى يشدد على مكانة العلماء فى بالط السالطين فإنه يحذر السالطين  وا 
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 :

بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات،  " فالفقيه العالم
 " ( 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 
يه هو الذى دفع البعض إلى القول بأن الغزالى قد نادى بوالية بأن السياسة هى مهمة الفق

 الفقيه،
 

   23 – 22مراجعة سامى خضير ص  –مكتبة الكليات األزهرية  –التبر المسبوك  –أبو حامد الغزالى  - 1
 .21أبو حامد الغزالى، فاتحة العلوم، مكتبة الجندى بدون تاريخ ص  - 2
 .23 – 22انظر التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ص  - 3
 .44انظر فاتحة العلوم ص  - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 153 الفصل الخامس 

والحقيقة أن هذا القول غير صحيح إذا فندنا هذا الرأى ونظرنا إليه فى ضوء 
 االعتبارات اآلتية :

 أواًل : 

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

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

وابن القيم تحدث عن السياسة العادلة على أنها جزء من أجزاء الشريعة كذلك يرى 
ا الصحيح لم يحتج معها إلى سياسة ابن القيم أن من عرف الشريعة وفهمها على وجهه

 غيرها البتة.

 ولهذا فإنه يرى أن السياسة نوعان :

 ) أ ( سياسة ظالمة تحرمها الشريعة.

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

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

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

 ثانيًا :

 
ااا 1317الطبعاااة األولاااى  –ابااان قااايم الجوزياااة : الطااارق الحكمياااة فاااى السياساااة الشااارعية  - 1 طبعاااة باااوالق  -ها

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

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 
 عليهم ألن فيه غضب اهلل وعصيان أوامره.والثناء 

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

ن أشار إلى أهمية  وبهذا نكون قد أثبتنا أن الغزالى لم ينادى بوالية الفقية حتى وا 
بة للخلفاء والسالطين حيث أنهم يعلمون السالطين طريق العلماء ورجال الدين بالنس

 .(3) سياسة الخلق 

ونخلص 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 

عدم الغرور بالملك والسلطة وبحق اهلل وحق العباد السلطان لتقويم اعوجاجه وتذكيره ب
 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 
يولوجى ألغراضها. وها هنا يمارس الفقيه ضربًا من المتاجرة بالدين الذى ُيكرَّس خادم أيد
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مَّا أن يتصدى الفقيه لدوره الحق، فيستخدم سالح الدين  -بوصفه عماد الدولة وأُسسَّها  وا 
لضبط السلطة وكبح جماحها ووضع الحدود للقائمين عليها، انطالقًا من الممارسة 

 (،  1)  من الشرعية الدينية األخالقية، وليس انطالقاً 

 )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  

 دين والدولة.اإلسالمية فنتج عن ذلك القول بالفصل بين ال

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.

السلطة  فلقد كان األمر فى الحضارة المسيحية عبارة عن ملوك وقياصرة يملكون
 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 

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

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

 
ص  –القاااهرة  –وقالااه الصااحافة العربيااة  –الساالطة السياسااية عنااد أبااى حامااد الغزالااى  –محمااد آياات وعلااى  - 1
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لطة ولتقنن للواقع المؤلم الذى كانت فالنظرية نشأت فى الحضارة المسيحية لتبرر للس
 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 

لطان من دون الناس، وعلى يديها قد تحولت الخالفة الشورية إلى ملك عضود، وهى والس
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 
ون ؟ أم كفرة ؟ أم منافقون ؟ أم فى منزله وسط بين الكفر واإليمان؟ قضية: هل هم مؤمن 

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 

علق بالمطلب الرامى والداعى إلى استبدال هذه الشيعة كرفض لسلطة البشر الظالمة، وت
 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 

العدل اإللهى. كانت الرفض للظلم، والحلم بسلطان ذلك اإلمام الذى  واستبدالها بسلطة
 اختاره اهلل 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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ريًا، مع كهنوت الكنيسة الكاثوليكية في نظرية " الحق فرغم اتفاق الشيعة اإلمامية فك
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 
، ال مختار من قبل الناس. بل أنهم يدعون لعرقه وساللته امتيازًا فاإلمام معين من اهلل

ليس ألحد من الناس ثم يقولون أن التعيين والنص كان من اهلل 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 "

بل أن الغزالى كان ممن سبقوا فى توضيح معانى الحاكمية هلل وحدة فذكر فى كتاب " 
التبر المسبوك فى نصيحة الملوك " فى الحديث عن قدرة اهلل وملكه بأن اهلل تعالى على 

 كل شئ قدير، فقدرته غير محدودة وملكه فى غاية الكمال واإلتقان.

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

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

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

اكم فى أمور المسلمين وصل إليه وبهذا الفهم السياسى للسلطة فى اإلسالم يتصرَّف الح 
 كما يشاء، هذا ما نستخلصه من معانى نظرية الحق اإللهى.

 
 .230انظر المعتزلة وأصول الحكم ص  - 1
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ولكن الغزالى له رأيًا مغايرًا تمامًا فالغزالى يذكر السلطان دائمًا فى هذا النص وفى 
مواضع أخرى كثيرة بأال يغتر بنعمة المُلك التى أنعم اهلل عليه بها، وأن ُملكه زائل غير 

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

، ومن خالله إلى كل ملك فى األرض، إنه ليس هوواضح للسلطان السلجوقى ملك شا
ذا ادعى الملك فهو  ظالم اعتدى بادعائه الملك، على أمر بملك أصيل فالملك  هلل فقط، وا 

 ليس له.

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

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

وهنا يركز اإلمام الغزالى على تأكيد معنى أن الملك هلل وهو ما ُيسمى فى أدبيات 
ه السياسة فى الفكر اإلسالمى بالحاكمية هلل. ويركز أيضًا على أن اهلل خالق الكون وحاكم

 األعلى.

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

دارة النظام السياسى طبقًا ألحكامه.  الحاكم األعلى فى كل شئ وا 
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 لمجتمع عند الغزالى : عالقة السياسة والدين با -2

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

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

 فى وجهه إذا أصابه العوج.

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

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

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

ن كان يقر بأهمية الدين، فإنه فى الوقت نفسه يح     ذر من استغالل إال أن الغزالى وا 
نما هو مجموعة تعاليم وقيم يتعامل معها البشر.  الدين، فليس الدين شيئًا مجردًا ومطلقًا وا 

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

 سلطتها. شرعية

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

 
أبو الحسن الماوردى : تسهيل النظر وتعجيل الظفر فااى أخااالق الملااك، تحقيااق ودراسااة رضااوان الساايد، دار  - 1
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والثانية : كوسيلة إلثارة الناس وتنبيههم عندما يعطيهم الحق مطابقة ممارسة الحاكم 
 مع السلوك واألخالق الدينية.

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

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

 رسمها الدين اإلسالمى للحاكم.

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

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

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

 النشاطات عالقة السياسة باالقتصاد أو عالقتها بالقانون ونظام الجند والصناعات.

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

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

 أ ( األخالق وصلتها بالسياسة عند الغزالى : 

 لقد ركز اإلمام الغزالى على األخالق فى جميع أعماله وعنى بها عناية فائقة.
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ق عند الغزالى وليس هذا بغريب على الغزالى الفقيه المسلم والزاهد المتصوف، واألخال
باب واسع وعريض ويكفى أن تلقى نظرة عارضه على كتابه القيم " إحياء علوم الدين " 
الذى قصد فيه إلى وضع برنامج عملى للمسلم فى حياته. تجد أن السمة العامة التى 

 يؤدى إليها هذا البرنامج هى حسن الخلق.

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

ولكن الذى يعنينا هنا  ( 1) ، يقول عن نفسه " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"رسول اهلل 
ة هو صلة األخالق بالسياسة عند الغزالى وأهمية هذه الصلة وهل تعد تلك الصلة ميز 

 للغزالى أم عيبًا من العيوب التى تؤخذ عليه ؟!

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

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

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

وذلك حيث أن الحكم فى نظر الغزالى وسيلة ال غاية. القصد منه رفاهية الشعوب فى 
الذى هو بمثابة العصب من الجسد ظل العدالة وال يتم ذلك إال عن طريق الخلق السياسى 

) فهو الذى يرشد السياسى إلى الطريق السوى الذى يسلكه من أجل تحقيق مصلحة الجميع

2.) 
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وفى حديث الغزالى عن العالم المسلم أو الفقيه وهو العالم بقانون السياسة نجده 
يكون حذرًا يشترط فيه أن يكون قدوة للناس فال يكون شرهًا فى مطعمه وملبسة وينبغى أن 

من مخالطة السالطين فيحذر العلماء من السالطين ويحذر السالطين من علماء السوء 
 وهى أمور أخالقية بالدرجة األولى.

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

مة ال تعنى القوة المادية الصرفة وذلك ألن القوة عند الغزالى وعند مفكرى اإلسالم عا
التى تستهدف استضعاف الشعوب وقهرها غالبًا. ولكن المفهوم اإلسالمى للقوة يتضمن 
العنصر األخالقى أو اإلنسانى وعلى سبيل المثال تطبيق الحدود فى الشريعة اإلسالمية 

نجده  وليكن حد القصاص فالغرض منه هو منع تكرار هذا األمر فى المجتمع. وهذا ما
عند الغزالى فى حديثه عن الشوكة أو القوة أو القهر على اعتبار أنها أمور موجودة لحفظ 

 النظام وحراسة أمن المواطن وحياته.

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

 (. 1) المنجى فى الدنيا واآلخرة

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

 (.2) قرارهمهمة اإلرشاد والتعارف االجتماعى الذى البد منها لقيام المجتمع واست 

وتتضح قيمة ارتباط السياسة باألخالق عند الغزالى إذا نظرنا إليها فى إطار البيئة 
والعصر الذى نشأ فيها وذلك ألن آراء الغزالى كانت انعكاسًا للواقع الذى عاش فيه وكانت 

 
 مكتبة الجندى ص.   –فاتحة العلوم  –أبو حامد الغزالى  - 1
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هى البديل المطروح آلراء الباطنية التى كانت تخلو من كل معنى خلقى وتتناقض مع كل 
القى ليس إال ألجل الحفاظ على السلطة بشتى السبل ونشر الذعر والفوضى بين عمل أخ 
 الناس.

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

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

 (.1) األخالقية واإلنسانية من أسباب سقوط الملوك عن عروشهم

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

 (.2) قد ظهر فى آثار الثورة الفرنسية كما ظهر فى عهد الحسن الثانى فى آسيا

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

 (.3) عن 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.

غزالى يأتى تعبيرًا عن موقف الغزالى الفقيه العابد وارتباط األخالق بالسياسة عند ال
المتصوف دفاعًا عن جوهر اإلسالم وردًا على موقف الباطنية من القيم حيث عملوا على 

 استئصال األخالق والقيم من بين الناس.
 

 .28بروتكوكالت حكماء صهيون ص  - 1
 . 32ترجمة محمد العزب موسى ص  –الحشاشون فرقة ثورية  –برنارد لويس  - 2
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والغزالى حينما يربط السياسة باألخالق يرى فى ذلك السعادة األخروية التى هى غاية 
ان موقفه تعبيرًا عن طبيعة الشريعة اإلسالمية التى تميزت بالسماحة األخالق. كما ك

 (.1) وتجلى منها العمل الخلقى كأوضح ما يكون

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

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

وذلك ألن الفارابى كان ينقل معظم آرائه السياسية وغيرها عن الفكر اليونانى ولم يكن 
معبرًا كالغزالى عن الفكر اإلسالمى األصيل كما ال يخفى على أحد موقف الغزالى  من 

نهم الفارابى وابن سينا خصوصًا فكيف ينقل ويتأثر بهم ثم يهاجمهم بل الفالسفة عمومًا وم
 ويتهمهم فى دينهم.

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

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

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

وبهذا تتضح أهمية األخالق بالنسبة للسياسة وارتباط كل واحد منهما باألخر عند 
لذى كان يعبر عن رأى اإلسالم الذى أعلى كثيرًا من شأن هذه القيم كما كان فى الغزالى ا

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

 عات العنيفة على السلطة واإلمارة.عصر كان يموج بالفتن والصرا
 

 .60اإلسالم والسياسة. الطبعة األولى ص  –د. حسين فوزى النجار  - 1
عاااطف  0رسالة ماجسااتير باا داب القاااهرة تحاات أشااراف د – ةفلسفة الفارابى السياس –مصطفى سيد شاهين  - 2

 . 456العراقى ص 
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 )ب( صوفية الغزالى وأثرها على فكرة السياسى :

ومن الواضح أن الغزالى حينما ربط بين السياسة واألخالق جاء ذلك معبرًا عن 
 صوفية الغزالى وزهده ومحاوالته المستمرة لربط السياسة الدنيوية بالسعادة األخروية.

لشروط التى يجب أن تتوفر فى الحاكم أو يجب أن فلقد وضع الغزالى مجموعة من ا
يقيم على ضوئها. فهى مقياس شرعية سلطته السياسية. وقد شبه الغزالى هذه الشروط 
بشجرة لها أصول وفروع، وقبل أن يتوسع فى شرح ذلك يطلب من السلطان الذى أنعم اهلل 

لعبادة اهلل يقوم فيه بعمل عليه بنعمة السلطان أن ُيفْرد يوم الجمعة من كل أسبوع خالصًا 
 لآلخرة.

نما يصح له ذلك إذا أفرد   يقول الغزالى " ليشتغل سلطان العالم بتربية هذه الشجرة وا 
 (.1) يومًا من أيام األسبوع لعبادة ربهَّ، واالشتغال فيه لعمل اآلخرة وهو يوم الجمعة

 يخيب الدعاء ويذكر الغزالى السلطان بمزايا يوم الجمعة، وأن فيه ساعة شريفة ال
فيها، داعيًا إياه إلى الصيام ليلة الجمعة، وفى اليوم المحدد يكون برنامجه اليومى 

 كالتالى.

القيام باكرًا واالغتسال، ثم لبس أحسن الثياب، والصالة جماعة وأاّل يتكلم إلى أن 
 تطلع الشمس، فيأخذ المسبحة، ثم يقرأ القرآن...

دًا عن أى عمل دنيوى، فاليوم بأسره مكرس للعبادة وبهذا يقضى الملك يوم الجمعة بعي 
 تهيئة لآلخرة.

 (.2) هذا اليوم الواحد من أيام األسبوع هلل، ليجعل اهلل باقى األسبوع ُمكفَّرًا عنك

 
 .9التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ص  –أبو حامد الغزالى  - 1
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 ونالحظ أن الغزالى يعرف جيدًا أمراض رجال السلطة من نسيان اآلخرة والموت.

مما يدفع بهم إلى االستبداد بالناس إذ تنسيهم السلطة وحب النفوذ واجبهم الدينى، 
 والتعالى عليهم.

لذا يرى الغزالى جعل الدين واألخالق الموجهان الرئيسيان لإلنسان، خاصة السلطان 
أو الملك. من هنا وجب تكريس يوم الجمعة ألعمال اآلخرة واالبتعاد عن األعمال الدنيوية 

وع حيث يقف أمام اهلل ضعيفًا بغرض نزع السلطان من ثوبه كحاكم ولو ليوم فى األسب 
خائفًا كما لو كان واحدًا من أفراد الرعية يحاسب نفسه عما ارتكب طيلة األسبوع ويتزود 

 بالتقوى ألسبوع آخر.

فكل هّم الغزالى فى هذه المرحلة من تفكيره السياسى هو وضع شروط للحاكم على 
 هيئة نصائح يقدَّمها للسلطان.

د االعتقاد وهى التى اعتبرها أصواًل لإليمان ويستعيد هذه النصائح عبارة عن قواع
خاصة تاريخ  -الغزالى مجموعة من األحداث التاريخية من التاريخ السياسى اإلسالمى 

ضاربًا المثل بالخليفة الثانى فى تقواه وورعه وزهده وخوفه من اهلل عز  -الخلفاء الراشدين 
 فى اإلسالم.وجل وضاربًا المثل األعلى للعدل واالستقامة 

يقول الغزالى " وكان عمر بن الخطاب يخرج كل ليلة مع العسس حتى يرى خالاًل 
على جانب ساقية لم ُتدهن لخشيت أن  ء، وكما يقول : " ولو تركت عنزًا جرباهفبتدارك

 أسأل عنها فى القيامة " 

مع احتياطه وعدله وما وصل أحد إلى تقواه  -فانظر أيها السلطان إلى عمر 
كيف يتفكر ويتخوف من أهوال يوم القيامة، وأن قد جلست الهيًا عن أحوال  -ته وصال

 "، إنها قمة الجرأة التى وصل إليها الخطاب السياسى. ( 1) رعيتك غافاًل عن أهل واليتك

 
 .21نصيحة الملوك ص  –أبو حامد الغزالى  - 1
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ه الفقية إلى السلطان بهذا النقد المباشر والجرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        أن يتوجَّ
مه أنه ليس فى مستوى عمر بن الخطاب، فهو لم يسعَّ ويجتهد أصاًل ليصل إلى ، واتها

 هذا المستوى بل تقاعس وركن إلى اللهو، مهماًل أحوال رعيته، غافاًل عن أهل واليته.

 )ج( السياسة وصلتها باالقتصاد عند الغزالى : 

فإنه يرى أن والسياسة عند اإلمام الغزالى نتصل باالقتصاد اتصااًل وثيقًا ولهذا 
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 

 (.1)  والملبس واألثاث وأن يكونوا مائلين إلى القناعة والقلة

طمع والجشع وهذا بدوره يؤدى إلى نقص الموارد ويرى أن الشهوات تؤدى إلى ال
الطبيعية حيث  " أن اهلل خلق الدنيا زادًا للميعاد فيها ما يصلح للتزود فلو تناول الناس 
منها قدر الزاد بالعدل النقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات 

ت وبذلك تولدت الخصومات فضاقت أعيان األموال واألنفس عن الوفاء بجميع الشهوا
ومن هنا مست الحاجة إلى قانون يبين للناس حدود االختصاصات فى المطلوبات 

 "  ( 2) الدنيوية

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

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

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

 
 .21فاتحة العلوم ص  –أبو حامد الغزالى  - 1
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ومن هنا يخطئ من ال يميز بين المعانى فى األلفاظ المشتركة، وذلك حيث أن نظام 
ة والعبادة ال يتوصل إليهما إال بصحة البدن وبقاء الحياة وتوفير ما يحتاج الدين بالمعرف

إليه من كسوة وسكن وموت وأمن وانعدام ذلك هو آفة اآلفات، وأن من توفر له هذه فقد 
حيزت له الدنيا بحذافيرها وهذه أمور ال تتوفر فى جميع الحاالت ومن هنا كانت إلى نظام 

 (. 1) الدنيا

ر ضرورى وهام عند الغزالى ألنه عضو أساسى من عناصر الحياة، واالقتصاد عنص
لهذا فقد ضمن الغزالى كتابة " إحياء علوم الدين كالمًا رائعًا عن االقتصاد وذلك فى 
أبواب " الكسب والمعاش " و "الحالل والحرام " حتى أنه يرى أن معرفة البيع والربا والسلم 

ع فى هذه األمور واجب على كل مسلم مكتسب واإليجارة والقرض والشركة وجه المشر 
 (. 2) وذلك حتى يتقى المفسدات فى هذه األمور

وفى حيث الغزالى عن الكسب يتحدث عن الطرق التى يلجأ إليها البعض للتحايل 
على الطرق الشرعية فينبه عليها ويبين أنها من الظلم الذى يعرض صاحبه لسخط اهلل 

 لغير وهو نوعان :تعالى ألن هذا الظلم يقع على ا

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

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

 يكذب.أال يثنى على السلعة بما ليس فيها ف .1

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

 
 .114انظر فاتحة العلوم ص  - 1
 .  64/ص2القاهرة ج –ارية الكبرى المكتبة التج –إحياء علوم الدين  –أبو حامد الغزالى  - 2
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 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
 (. 1) صادقًا فى تثمين هذه السلعة

ى المعاملة ذلك ألن العدل يجرى من ويرى أن اهلل تعالى أمر بالعدل واإلحسان ف
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 
لى بها بأمور كلها تؤكد على الورع والتقوى وحب الخير لآلخرين وهى أمور ينبغى أن يتح 

 (.2)  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.

ن فى ترك أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات أل .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.

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

 ل والتكبير.أن يالزم ذكر اهلل فى السوق ويشغل نفسه بالتهلي  .4

 
 .78-72/ص  2المصدر السابق ج - 1
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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

 " ( 1) أن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل واحد من معامليه .7

والصناعة وفروع الحياة االقتصادية هكذا نرى الغزالى فى الوقت الذى يرى أن التجارة 
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 
ن الصالحين واإلحسان الذى هو من صفات المقربين ثم عان طريق مراقبة وظائف الدي 

 "  ( 2) وهى من خصائص الصديقين

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

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

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

 الوقت المبكر على دراية باتصال العلوم وارتباط بعضها ببعض.

لم والمعلم فى باب العلم يتحدث عن صلة العلوم بعضها ففى حديثه عن آداب المتع
 ببعض فيقول.
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" ال يدع طالب العلم فنًا من العلوم المحمودة وال نوعًا من أنواعه إال وينظر فيه نظرًا 
ال اشتغل باألهم منه  يطلع على مقصده وغايته ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وا 

 "  ( 1)م، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط   ببعضواستوفاه وتطرق منه إلى بقية العلو 

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

 أفضل داخل مجتمع تسوده العدالة والمحبة واألخوة فى اهلل.

لله األمن وال يتحدث عن مجتمع طبقى ترتفع بعض طبقاته على األخرى كما هو ويظ
الحال لدى الفالسفة الذين يصنّفون المجتمع إلى طبقات فالحكماء والفالسفة للحكم 

 واألشراف للجيش والزنوج واألتراك للخدمة.
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