
–) لشيخ اإلسالم ابن تيمية السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةفوائد من كتاب (
  ، طبعة: دار عامل الفوائد، حتقيق: د. علي بن حممد العمران. -رمحه اهللا

  
  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العرتي

  
  
ا {إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكمو -١

بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان مسيعا بصريا * يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا 
وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم 
تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال}، قال العلماء: نزلت اآلية األوىل يف 

ة األمور؛ عليهم أن يؤدوا األمانات إىل أهلها، وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا بالعدل، وال
ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغريهم، عليهم أن يطيعوا أويل األمر الفاعلني لذلك يف 
 قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك؛ إال أن يأمروا مبعصية اهللا، فإذا أمروا مبعصية اهللا فال

طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق فإن تنازعوا يف شيء ردوه إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى 
 اهللا عليه وسلم..

وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء األمانات إىل أهلها، واحلكم بالعدل: فهذان مجاع  -٢
 .السياسة العادلة، والوالية الصاحلة.

املسلمني أصلح من جيده  جيب على ويل األمر أن يويل على كل عمل من أعمال -٣
من ويل من أمر املسلمني شيئا، فوىل رجال «لذلك العمل؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

 » ..وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه، فقد خان اهللا ورسوله
إن املؤدي لألمانة مع خمالفة هواه، يثبته اهللا فيحفظه يف أهله وماله بعده، واملطيع هلواه  -٤

 هللا بنقيض قصده، فيذل أهله، ويذهب ماله.يعاقبه ا
 ..قد دلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن الوالية أمانة جيب أداؤها -٥

وقد أمجع املسلمون على معىن هذا؛ فإن وصي اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل يف ماله؛ 
ربوا مال اليتيم إال باليت عليه أن يتصرف له باألصلح فاألصلح، كما قال اهللا تعاىل: {وال تق



 هي أحسن}، ومل يقل: إال باليت هي حسنة.
الوالة نواب اهللا على عباده، وهم وكالء العباد على نفوسهم؛ مبرتلة أحد الشريكني  -٦

 مع اآلخر؛ ففيهم معىن الوالية والوكالة.
 - رضي اهللا عنه-اجتماع القوة واألمانة يف الناس قليل، وهلذا كان عمر بن اخلطاب  -٧

يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة. فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها. 
فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة: قدم أنفعهما لتلك الوالية: وأقلهما 

على  - وإن كان فيه فجور-ضررا فيها: فيقدم يف إمارة احلروب الرجل القوي الشجاع 
 .عاجز، وإن كان أميناالرجل الضعيف ال

وكذلك كان [صلى اهللا عليه وسلم] يستعمل الرجل ملصلحة راجحة، مع أنه قد  -٨
 كان يكون مع األمري من هو أفضل منه يف العلم واإلميان.

املتويل الكبري، إذا كان ُخلقه مييل إىل اللني، فينبغي أن يكون خلق نائبه مييل إىل  -٩
ة، فينبغي أن يكون خلق نائبه مييل إىل اللني؛ ليعتدل الشدة؛ وإذا كان خلقه مييل إىل الشد
يؤثر استنابة خالد؛ وكان عمر بن  -رضي اهللا عنه- األمر. وهلذا كان أبو بكر الصديق 

 -رضي اهللا عنه-يؤثر عزل خالد، واستنابة أيب عبيدة بن اجلراح  -رضي اهللا عنه-اخلطاب 
ة كان لينا كأيب بكر؛ وكان األصلح عبيد ألن خالدا كان شديدا، كعمر بن اخلطاب، وأبا
 لكل منهما أن يويل من واله؛ ليكون أمره معتدال.

أهم أمر الدين: الصالة واجلهاد؛ وهلذا كانت أكثر األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه  -١٠
وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك، يشهد لك «وسلم يف الصالة واجلهاد، 

 » .صالة، وينكأ لك عدوا
ملقصود الواجب بالواليات: إصالح دين اخللق الذي مىت فام خسروا خسرانا ا -١١

مبينا، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا؛ وإصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر دنياهم، 
 .وهو نوعان: قسم املال بني مستحقيه، وعقوبات املعتدين

مكان كان من أفضل أهل إذا اجتهد الراعي يف إصالح دينهم ودنياهم حبسب اإل -١٢
 زمانه، وكان من أفضل املجاهدين يف سبيل اهللا.



القوة يف الواليات جتمع قوة املرء يف نفسه، وقوته على غريه، فقوته على نفسه باحللم  -١٣
والصرب.. وأما قوته على غريه فالشجاعة يف نفسه واخلربة وسائر أسباب القوى من الرجال 

 واملال..
اء الراشدين] هم الذين جيب على املسلمني عموما وعلى وهؤالء األربعة [اخللف -١٤

العلماء واألمراء خصوصا أن ينظروا يف سريم ويقتدوا ديهم بعد النيب صلى اهللا عليه 
 وسلم.

الذي على ويل األمر: أن يأخذ املال من حله، ويضعه يف حقه، وال مينعه من  -١٥
 مستحقه.

ه، ولإلغارة والبيات احلجر، ألنه كان السلف يعدون للقتال احلصان، لقوته وحدت -١٦
 ليس هلا صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسري اخلصي، ألنه أصرب على السري.

وأما الصدقات، فهي ملن مسى اهللا تعاىل يف كتابه..(ويف سبيل اهللا) .. واحلج من  -١٧
 سبيل اهللا، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم.

ا امتنع من أداء احلق الواجب.. فإنه يستحق كل من عليه مال، جيب أداؤه.. فإنه إذ -١٨
العقوبة، حىت يظهر املال، أو يدل على موضعه.. وإن امتنع من الداللة على ماله ومن 

 اإليفاء، ضرب حىت يؤدي احلق أو ميكن من أدائه.
وكذلك كل من كتم ما جيب إظهاره من داللة واجبة وحنو ذلك، يعاقب على ترك  -١٩

 الواجب.
 املعاملة من املبايعة، واملؤاجرة واملضاربة، واملساقاة واملزارعة وحنو حماباة الوالة يف -٢٠

من عماله من  - رضي اهللا عنه- ذلك، هو من نوع اهلدية؛ وهلذا شاطر عمر بن اخلطاب 
كان له فضل ودين، ال يتهم خبيانة، وإمنا شاطرهم ملا كانوا خصوا به ألجل الوالية من حماباة 

 وغريها..
 ه اجلنب والفشل بالورع؛ إذ كل منهما كف وإمساك.ما أكثر ما يشتب -٢١
مدار الشريعة على قوله تعاىل: {فاتقوا اهللا ما استطعتم}  املفسر لقوله: {اتقوا اهللا  -٢٢

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما «حق تقاته}، وعلى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
يل املفاسد وتقليلها، فإذا ، وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها؛ وتعط»استطعتم



تعارضت كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال 
 أدنامها: هو املشروع.

[اخلوارج] هؤالء أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتاهلم، ألن معهم دينا فاسدا ال  -٢٣
 يصلح به دنيا وال آخرة.

 ..قد يترك اإلنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع؛ وإمنا هو كرب وإرادة للعلو -٢٤
ر: أفضل اإلميان: قال اهللا تعاىل: {وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة} ويف األث -٢٥

فال تتم رعاية اخللق وسياستهم إال باجلود، الذي هو العطاء؛ والنجدة،  السماحة والصرب،
 ح الدين والدنيا إال بذلك.اليت هي الشجاعة؛ بل ال يصل

وبيَّن أن البخل من الكبائر، يف قوله تعاىل: {وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا  -٢٦
من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة}..وكذلك اجلنب يف 

ىل فئة فقد باء بغضب مثل قوله تعاىل: {ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إ
  من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري}..

 العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين.. -٢٧
على أن قاطع الطريق واللص وحنومها إذا رفعوا إىل ويل  -فيما أعلم- اتفق العلماء  -٢٨

األمر مث تابوا بعد ذلك، مل يسقط احلد عنهم؛ بل جتب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقني 
 بة كان احلد كفارة هلم، وكان متكينهم من ذلك من متام التوبة..يف التو

التائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه احلد؛ للعموم، واملفهوم، والتعليل. هذا  -٢٩
إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار، وجاء مقرا بالذنب تائبا: فهذا فيه نزاع مذكور 

ب أمحد: أنه ال جتب إقامة احلد يف مثل هذه الصورة؛ بل إن يف غري هذا املوضع. وظاهر مذه
طلب إقامة احلد عليه أقيم، وإن ذهب مل يقم عليه حد. وعلى هذا محل حديث ماعز بن 

 مالك، ملا قال: " فهال تركتموه "..
املعاصي سبب لنقص الرزق واخلوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا  -٣٠

 طاعة اهللا، ونقصت معصية اهللا تعاىل، فحصل الرزق والنصر. أقيمت احلدود، ظهرت
أصل الربطيل: هو احلجر املستطيل، مسيت به الرشوة، ألا تلقم املرتشي عن التكلم  -٣١

 باحلق كما يلقمه احلجر الطويل..



الواجب على ويل األمر أن يأمر بالصلوات املكتوبات مجيع من يقدر على أمره،  -٣٢
 ملسلمني.ويعاقب التارك بإمجاع ا

كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة جيب جهادها،  -٣٣
 حىت يكون الدين كله هللا، باتفاق العلماء.

من أذل نفسه هللا فقد أعزها، ومن بذل احلق من نفسه فقد أكرم نفسه؛ فإن أكرم  -٣٤
 ل اإلمث، فقد أذل نفسه وأهاا.اخللق عند اهللا أتقاهم، ومن اعتز بالظلم: من منع احلق، وفع

 واحلشيشة املصنوعة من ورق القنَّب حرام، جيلد صاحبها كما جيلد شارب اخلمر.. -٣٥
واملحصن هنا [يف باب القذف]: هو احلر العفيف، ويف باب حد الزنا: هو الذي  -٣٦

  وطئ وطئا كامال يف نكاح تام.
ال جيلد فوق «أنه قال: واحلديث الذي يف الصحيحني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٣٧

قد فسره طائفة من أهل العلم، بأن املراد حبدود »  عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا
اهللا: ما حرم حلق اهللا، فإن احلدود يف لفظ الكتاب والسنة يراد ا الفصل بني احلالل 

تعتدوها}، واحلرام، مثل آخر احلالل وأول احلرام. فيقال يف األول: {تلك حدود اهللا فال 
ويقال يف الثاين: {تلك حدود اهللا فال تقربوها}، وأما تسمية العقوبة املقدرة حدا، فهو 
عرف حادث، ومراد احلديث: أن من ضرب حلق نفسه، كضرب الرجل امرأته يف النشوز، 

 ال يزيد على عشر جلدات.
 - عنهرضي اهللا-أما احلدود، فال بد فيها من اجللد بالسوط، وكان عمر بن اخلطاب  -٣٨

 رة: فإذا جاءت احلدود دعا بالسوط.يؤدب بالدِّ
األمر باجلهاد، وذكر فضائله يف الكتاب والسنة، أكثر من أن حيصر، وهلذا كان  -٣٩

أفضل ما تطوع به اإلنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من احلج والعمرة، ومن صالة 
 التطوع، وصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة..

فال يفوم ما يتعلق بفعله من كمال  ،الناس يف الصالة وغريها أن ينظر هلم على إمام -٤٠
لصالة أن يصلي م صالة كاملة وال يقتصر على ما جيوز للمنفرد ابل على إمام  ،دينهم

 .جزاء إال لعذراالقتصار عليه من قدر اإل



 صلح للطائفتني دينهم ودنياهم؛ وإال ،مىت اهتمت الوالة بإصالح دين الناس -٤١
ومالك ذلك كله صالح النية للرعية، وإخالص الدين كله هللا،  ،اضطربت األمور عليهم

فإن اإلخالص والتوكل مجاع صالح اخلاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول يف  ؛والتوكل عليه
فإن هاتني الكلمتني قد قيل: إما جيمعان معاين ؛ صالتنا: {إياك نعبد وإياك نستعني}

 السماء.الكتب املرتلة من 
وأعظم عون لويل األمر خاصة، ولغريه عامة، ثالثة أمور: أحدها: اإلخالص هللا،  -٤٢

والتوكل عليه بالدعاء وغريه، وأصل ذلك املحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. الثاين: 
اإلحسان إىل اخللق، بالنفع واملال الذي هو الزكاة. الثالث: الصرب على أذى اخللق وغريه من 

 .وهلذا جيمع اهللا بني الصالة والصرب كثرياالنوائب. 
 الصرب على السراء أشد من الصرب على الضراء. -٤٣
لتمام مصلحة اخللق؛ فإنه بذلك  واللذات واهللا سبحانه إمنا خلق الشهوات يف األصل -٤٤

ما يضر تناوله، وذم  هاجيتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من
، واشتغل ا عن مصلحة دينه ، ومن أسرف فيها يف النوع أو القدر...وذم من اقتصر عليها

  أيضا من ترك ما حيتاج إليه منها.
واإلعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن؛ مثل أن ، ينبغي تيسري طريق اخلري والطاعة -٤٥

 .يبذل لولده، وأهله، أو رعيته ما يرغبهم يف العمل الصاحل: من مال، أو ثناء أو غريه
قوق اهللا: اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة ال ختتص مبعني، أو دفع مضرة عامة ح -٤٦

 مبا يتعلق بالدين أو الدنيا..
ومىت أمكن يف احلوادث املشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو  -٤٧

الواجب، وإن مل ميكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب، أو تكافؤ األدلة عنده أو غري 
 أن يقلد من يرتضي علمه ودينه.ذلك، فله 

سبيل من انتسب إىل الدين ومل يكمله مبا حيتاج إليه من -  ان السبيالن الفاسدانذوه -٤٨
السلطان واجلهاد واملال، وسبيل من أقبل على السلطان واملال واحلرب، ومل يقصد بذلك 

 .مها سبيل املغضوب عليهم والضالني. - إقامة الدين
  



  واحلمد هللا أوًال وآخرًا


