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 :إىل يوم الدين، وبعدإبحساٍن  وعلى آله وصحابته والتابعني له ،الم على رسوله األمنياحلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسّ 

يف أمور حياهتم ومعاشهم لدينهم حيتاجون إليه من األحكام فإن من رمحة هللا تعاىل بعباده أن أنزل عليهم كتااب يبني هلم هنج السعادة يف الدنيا، وطريق الفالح يف اآلخرة، ويبني هلم فيه ما 
 .إلسالم خامتة الشرائع واألداين، فجعلها صاحلة لكل زمان ومكانوقد شاءت حكمة هللا أن تكون شريعة ا .بياان وتفصيال زادها الرسول  اليتو  ،ودنياهم

ك ما أمر ر  وقٍت أقصيت فيه أحكام الشرع احلنيف يف كثري من بالد املسلمني، وحّلت حمّلها القوانني الوضعية وُزابالت األذهان، وتُ  يفإّن القيام ابلسياسة الشرعية من واجبات هذه األّمة  
 تحكيم شرع هللا يف حياة الناس.وسعيا ل، ، فال بّد للمسلم من االطالع على مؤلّفات أهل العلم يف هذا الباب املهّم من أبواب الشريعة، حتصيال للفهم الصحيح عن هللا ورسوله (1)به  هللا

حفظه -ستاذ املقّرر د.فوزي عثمان أوقد كّلفين ، "السياسة الشرعيةقّررات املستوى السابع مقّرر "مبني  منو وكان ممّا أنعم هللا به علّي التحاقي جبامعة املعرفة العاملية، طالبًة بكلّية الشريعة، 
 .تلخيص كتاب "الّسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية" لشيخ اإلسالم ابن تيمية ب -هللا

 .املوضوعأهمية 

العْدل، وكثرٌي منهم : "والذين انتسبوا إىل الّسياسة صاروا يُسوُسون بنوٍع من الرّأي من غري اعتصام ابلكتاب والسنة، وخريُهم الذي حيكم بال هوى وحتّرى  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                 
 (.8الفوائد السُّّنية على السياسة الشرعية ) (1)
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 كيف لو رأى زماننا.، ف، وإن كان هذا يف زمانه (1)حيكمون ابهلوى، وحُيابون القويَّ ومن يرشوهم وحنو ذلك"
لّة دينهم فناَدْوا: ال دين احزاب الضّ أفسدت عليهم األفكار الفاسدة واألأّن السياسة الشرعية ال تنفع يف هذا الزمان، و  -مّمن أعجب وانبهر ابحلضارة الغربية–عى فئام من املسلمني ادّ وقد 

 ، فنفروا من شرع هللا احلكيم وحادوا عن طريق جناهتم يف الدنيا واآلخرة.سة، وجيب فصُل الّدين عن الّدولة، وبّثوا هذه األفكار املسمومة بني عواّم املسلمنيمع السيا
الراعي والرعية، يدفع املسلم احلّق للنظر يف  وما تشهدُه أّمة اإلسالم من انتكاسات متالحقة، وما يرافقها من تضييع للوالايت واألموال، وتفريط يف حدود هللا وحقوقه، وضياٍع حلقوق

 إلصالح ما أمكن.لثا عن مكمن اخللل، وسعيا السياسة الشرعية حب
 تنحصر يف مفهومني: -اصطالحا-والسياسة الشرعية 

 ثالث معان: وهو مرادف لألحكام السلطانية؛ وتشمل أحكام اإلمامة العظمى وما يتفرع عنها من والايت داخل دولة اإلسالم أو خارجها. وميكن حصرها يف  األول: عام. 
 مراء والوزراء والقضاة، وحنوهم.لك من اإلمام، أو ممن دونه من األ، سواًء صدر ذدبريها أمرا وهنياوت ،والية شؤون الرعية .1

 للوايل ليتمكن من رعاية من حتته. أحكام اإلمامة العظمى أو اخلالفة العامة؛ من حيث أهلية احلاكم وما جيب عليه، وما جيب على الرعية حنوه، واألحكام اليت منحها الشارع .2

 التعزيرات الشرعية. .3

 .(2)من أحكام وإجراءات منوطة ابملصلحة، فيما مل يرد بشأنه دليل خاّص، متعنّي، دون خمالفة الشريعة -العلماء واألمراء–وهو ما صدر عن أويل األمر  الثاين: خاص. 

 .أهمية الكتاب

يف إصالح الراعي والرعية"، على صغر حجمه ابلنظر لغريه، جيده قد حوى من السياسة الشرعية ما ميكن إدراجه يف مجيع  السياسة الشرعية" أيب العباس ابن تيمية  والناظر يف كتاب
ة عديدة مما هو مندرج يف مدلول موال والعقوابت، واجلهاد، وغريها مما هو مندرج يف مدلول السياسة الشرعية ابملعىن العام، كما نّص على مسائل جزئي؛ فهو قد تكّلم عن الوالايت، واألمدلوالهتا

 السياسة الشرعية ابملعىن اخلاص؛ واليت تدخل ضمنا يف املدلول العام.
لواقعية يف التنظري الشرعي املستند إىل الدليل الشرعي، والتقعيد الفقهي املؤّصل، وايف كتابه "السياسة الشرعية"، متيزت مبيزات كتابته املعهودة، من مثل:   وطريقة اإلمام ابن تيمية

املنهج ذي املدلول  قد أتى على السياسة الشرعية املندرجة يف  اب العباس ابن تيمية. ومن مثَّ فإّن أ، وغري ذلك من املزااياألصول واملسائلالتطبيق، والعناية الظاهرة ابلنصح والتوجيه أثناء تقرير 
 رشادي الوعظي وما يُعرف مبرااي احلكام أيضا.االجتماعي اإل

                                 
 (.292-02/290جمموع فتاوى ابن تيمية ) (1)
 (.41-5السياسة الشرعية البن عثيمني )التعليق على  (2)
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أن يعّلق له شيئا يف  -ملّا نزل غزّة–كتابه "السياسة الشرعية" حني سأله األمري الكبري قيس املنصوري ب؛ فقد صّنف شيخ اإلسالم ابيان سبب أتليف الكت يف هذا املقاميفوتين  الو 
 .(1) صباح، رمحه هللا وجعل جّنة الفردوس مثواهسياسة الرعااي، وما ينبغي للوايل أن يسلكه معهم، فأجابه إىل ذلك، وعّلقه له يف ليلة واحدة إىل ال

 منهجية التلخيص:

 :تلخيصي لكتاب "السياسة الشرعية"اخلطوات اليت اتّبعتها يف 
أكثر ن أربع عشرة خمطوطة، وهناك فصول النسخة املعتمدة: اعتمدت على كتاب "الفوائد السُّنية على السياسة الشرعية" نظرا ألن حتقيق منت السياسة الشرعية فيه مّت على أكثر م .1

 طوال من نظريهتا يف ابقي نسخ كتاب "السياسة الشرعية" مثل فصل "حقوق األموال".

 .صياغة أفكار الكتاب مبا يتفق مع املعىن العام للفكرة واحلرص على سالمة اللغةاخلرائط الذهنية إلعادة  طريقة تمدت علىاعالطريقة املعتمدة:  .2

على السياسة ن أستعني برتتيب كتاب "التعليق موضوعا معينا. وجدُت من املناسب أالسياسة الشرعية" مرّتب يف فصول متتالية، يتناول كّل فصل منها "كتاب ترتيب التلخيص:   .3
 مرتّبة للتلخيص.، وذلك للحصول على هيكلية وفروع لتنسيق اخلرائط الذهنية يف قسمني، حتت كل قسم أبواب وفصول عثيمني الللشيخ  الشرعية"

 فكار.أو أتخريا حىت تتناسق األتقدميا  حاولت احلفاظ على ترتيب املعلومات حسب ورودها يف الكتاب، واجتهدت حني احلاجة يف تغيري موقعها يف اخلرائط الذهنية .4

: بعد  احلديث عن "جهاد الكّفار"، الفصل الثامن "حدود هللا وحقوقه"، الباب األول "األحكام"قسم الثاين يف الحسب ترتيب كتاب "التعليقات على السياسة الشرعية"، مثاله: 
، فرأيُت من دينهم ودنياهمصلح عن أمور جيب على الراعي والرعية القيام هبا ليابن تيمية سالم فضل جهاد الكفار ومراحل تشريعه، وبيان القتال املشروع، حتّدث شيخ اإل

، وأدرجته ضمن ُح الراعي والرعية"صل  املناسب أن أجعل ذلك يف سياق احلديث عن الوالية ومعرفة األصلح وما يتصف به الوايل من أمانة وقوة. قمُت بزايدة فصل بعنوان "ما يُ 
 ت"، حتت القسم األول "األماانت"، وأضفت له معلومات من فصل آخر.ول "الوالايالباب األ

 :ويثبت مشروعيتها مبا يوّضح الفكرة ابلنسبة لآلايت القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال السلف الصاحل، فقد مَتَّ إثبات جزء منها .5
 عزوت اآلايت إىل سورها. .أ 

 نية.اخلرائط الذهخّرجت األحاديث الواردة يف  .ب 

 لمصادر واملراجع، واملوضوعات.لفهرسا أعددت  .6

                                 
 (.41،44عثيمني )للالتعليق على السياسة الشرعية  (1)
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 التعريف باخلرائط الذهنية امُلعتمدة يف التلخيص:

بدال من  ،سيلة تعبريية عن وجهة النظر الشخصية بشأن العامل اخلاص ابألفكار واملخططات: و  (mental map/ mind map) :ابإلجنليزية، ريطة الذهنية أو اخلارطة العقليةاخل
يف رسم توضيحي سهل  الذاكرة البصريةوتعتمد على  الذاكرةاالقتصار على الكلمات فقط، حيث تستخدم الفروع والصور واأللوان يف التعبري عن الفكرة. تستخدم كطريقة من طرق استخدام 

 .املراجعة والتذكر بقواعد وتعليمات ميسرة

فصي الدماغ األمين واأليسر  اليت يستخدمها العقل البشري يف التفكري: ربط الكلمات ومعانيها بصور، وربط املعاين املختلفة ببعضها البعض ابلفروع. وهي كذلك تستخدم وهي الطريقة الفعلية
فكار الرئيسية املتعلقة هبذا املوضوع وتكتب على كل فرع كلمة للتعبري عنه. وميكن تعتمد الطريقة على رسم دائرة متثل الفكرة أو املوضوع الرئيسي مث ترسم منه فروعا لأل .فرتفع من كفاءة التعلم

 فروع نانوية متثل األفكار الرئيسية أيضا هلذا الفرع. وضع صور رمزية على كل فرع متثل معناه، وكذلك استخدام األلوان املختلفة للفروع املخلتفة. كل فرع من الفروع الرئيسية ميكن تفريعه إىل
ية واستخدام األلوان والصور، حىت تكون يف النهاية ابملثل تكتب كلمة على كل فرع نانوي متثل معناه، كما ميكن استخدام األلوان والصور. يستمر التشعب يف هذه اخلريطة، مع كتابة كلمة وصفو 

(1)شكال أشبه بشجرة أو خريطة تعرب عن الفكرة بكل جوانبها
. 

اخلريطة الذهنية هي تقنية رسومية قوية تزودك مبفاتيح فها بقوله: مللّقب بـ"أستاذ الذاكرة"، وعرّ ا (2) (Tony Buzan) بوزان ال اخلرائط الذهنية هو توينأول من دّل العامل على استعم
 .قوي يعطيك احلرية املطلقة يف استخدام طاقات عقلك، صورة، عدد، منطق، ألوان، إيقاع، يف كل مرة أسلوب كلمة:غلب مهارات العقل بـ أك على استخدام طاقة عقلك بتسخري تساعد

"، ةسهلة و ميسر من أداء الطالب يف االمتحاانت و يضمن له الدرجات بصورة  كّ ن بال شسوف حيسّ إن التعود على هذا النمط اجلديد يف املذاكرة و الدراسة : "(3)يقول د.جنيب الرفاعي
 ".اآلن هو وقت اخلريطة الذهنية، بواسطة املفكرة و القلم اخص موضوعً البدائية أنك تكتب أو تلاآلن أصبح من ": (4)و يقول د.صالح الراشد

 iMindMapمن بني برامج عمل اخلرائط الذهنية برانمج 
 ربانمج وهو السابع.لالنسخة التجريبية من آخر إصدار ل يف تلخيصي للكتاب استخدمت لصاحبه توين بوزان، (5)

                                 

 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9الذهنية:  اخلرائطراجع: تعريف  (1)
م. ألف توين بوزان  كتبا عديدة متعليقة ابخلرائط الذهنية والذاكرة، ومنها كتاب  4991م، خترج من نانوية كيتسيالنو يف حي فانكوفر يف لندن، والتحق جبامعة كولومبيا الربيطانية وخترج منها عام  4910،اجنليزي اجلنسية من مواليد لندن  (Tony Buzan)هو : توين بوزان  (2)

 ، حياكي الرسم اليدوي للخرائط وذو كفاءة عالية.iMindMap، ولديه أهّم برانمج لعمل اخلرائط الذهنية  www.hinkbuzan.comي: دد مبيعاته إىل أرقام قياسية. موقعه الرمسبعنوان "كيف تنشئ خريطة العقل"، ووصل ع
رابط موقع مهارات للدكتور جنيب الرفاعي  .سالمية، يف جمال املهارات الدراسيةدكتوراه يف اإلدارة الرتبوية، وحاصل على شهادة مدّرب معتمد يف علم الربجمة العصبية اللغوية، ويعمل حاليا مدرسا يف كلية الرتبية اإلم، حاصل على 4950هو : جنيب الرفاعي، من مواليد عام  (3)

www.muharat.com. 
 .www.alrashed.netلرمسي: م. خبري نفسي واجتماعي ومدرب لتطوير الذات وإعالمي. صاحب مركز الراشد للتنمية البشرية وقناة النجاح ومؤسس سالم قروب. رابط موقعه ا4992هو : صالح صاحل الراشد، كوييت من مواليد  (4)
 /http://thinkbuzan.com/imindmap-7لتجريبية: لتحميل النسخة ا (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.hinkbuzan.com/
http://www.muharat.com/
http://www.muharat.com/
http://www.alrashed.net/
http://thinkbuzan.com/imindmap-7/
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 أثناء تلخيص الكتاب. واجهتينالصعوبات اليت 

احلكمة ضاّلة املؤمن، حيثما وجدها فهو أحّق هبا. وقد تكّلم بعض وقع اختياري على اخلريطة الذهنية لتلخيص كتاب السياسة الشرعية نظرا ملا مّت ذكره من مزااي هذه الطريقة، وال شّك أّن 
NLPما الربجمة اللغوية العصبية أهل العلم عن حماذير شرعية يف جمال التنمية البشرية ال سي

التخطيط ك املتعلقة ابجلوانب اإلدارية مهارات التنمية البشرية ولكّن تعّلم فوجب التنّبه لذلك. ،(1)
 واخلريطة الذهنية تندرج ضمن هذا اجلانب. ،مهّم للمسلم خصوصا يف زمننا مع تسارع منط احلياة وتطّور وسائل التواصل والتعليمأمر للحياة ورسم األهداف وإدارة الوقت وحنو ذلك، 

السابقة، نظرا لدسامة األفكار  التجاربالتمّرس على هذه الطريقة النافعة واملاتعة لتلخيص الدروس القصرية واستذكارها، غري أيّن وجدت تلخيص كتاٍب أكثر صعوبة من  فرتةحاولت من 
فكار ما أمكن حىت ال يكثر عدد الكلمات ابلنسبة لكل فرع، خيص األدون إخالل صعبا ابلنسبة يل. حاولت تل موضوع معنّي وانب وطول الفصول، مما جيعل رسم خريطة ذهنية واحدة حتيط جب

 تلخيص يف قابل األايم وإضافةذن هللا يف مراجعة ال، فلعّلي أجتهد إبفاهلدف من اخلريطة هو تقليص عدد الكلمات واإلبقاء على األفكار الرئيسية لى الوجه األمثلقم بذلك عمل أ وأحياان
، و"الفوائد الّسنية على السياسة الشرعية" للشيخ عبد احملسن بن انصر عبيكان، ملا حتسينات له، ال سيما حماولة دمج فوائد كتاب "التعليق على السياسة الشرعية" للشيخ العالمة العثيمني 

 .ذات  صلٍة ابملوضوعسائل معاصرة مهّمة ربٍط مبو وتوضيح للمسائل أبمثلة وشواهد، اخلالف دون ترجيح، بني األقوال حني يورد شيخ اإلسالم من ترجيح  فيهما

 .شكر وثناء

على توفيقه   همحدوأ زلل النظر،ر هللا من زيغ القلم، و خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغف، بذلت فيه ُوسعي وطاقيت، فإن يُك صوااًب فمن هللا، وإن يُك لّ  ق  وبعُد، فهذا جهد الـمُ 
 التكليف، وأسأل هللا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وينفعين به.وكرمه يف إمتام هذا 

وحرص من أول حماضرة معه أن نكون من احملسنني يف مجيع ، الذي أفادان بعلمه وتوجيهه، "السياسة الشرعية، أستاذ مقرر "فوزي عثمانمث إيّن أتوّجه ابلشكر والتقدير لشيخي الفاضل د. 
اع ذلك ما أُثر عن سيدان علي  ن"أنه قال: "أموران ال سيما العلم الشرعي، ومج   ، نسأل هللا أن نكون من احملسنني.قيمة كل امرئ ما حُيس 

ي على فّن التلخيص، وهو مهارة ال يستغين عنها طالب العلم لتنمية مقدرته على االستيعاب واالسرتجاع فرصة التدريب العمليف هذا املقرر  -حفظه هللا–الشيخ د. فوزي عثمان  لنا أاتحقد و 
 .املنّظم للمعلومات، واستثمار الوقت الذي هو رأس ماله؛ فله منَّا كّل تقدير وعرفان

 فجزاهم هللا عّنا خريا وهلل احلمد واملّنة.، يّسرت لطلبة العلم من شىت أصقاع العامل ُسُبل العلم ة، اليتيما أتقّدم جبزيل الشكر إىل القائمني على هذه اجلامعة الرائدة، جامعة املعرفة العاملك
 .آله وصحبه أمجعنيوأسأل هللا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، وأن يغفر يل ولوالدّي وجلميع املسلمني، وصّلى هللا وسّلم على رسوله حمّمد وعلى 

                                 
، ال سيما جواب د. فوزي كردي عن دورات التنمية البشرية: NLPة اللغوية العصبية راجع موقع د فوز كردي "الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه" لقراءة أقوال بعض أهل العلم واالختصاص يف التنمية البشرية والربجم (1)

http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=67. 

http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=67
http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=67
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 2 ___________________________________________________________________________________________________________ ملقدمةا

 2 _____________________________________________________________________________________________________املوضوع أهمية

 3 ____________________________________________________________________________________________________ أهمية الكتاب

 4 __________________________________________________________________________________________________ منهجية التلخيص

 5 _________________________________________________________________________________ التعريف باخلرائط الذهنية املعتمدة يف التلخيص

 6 __________________________________________________________________________________ الصعوبات اليت واجهتين أثناء تلخيص الكتاب

 6 ______________________________________________________________________________________________________ وثناء شكر

 7 _____________________________________________________________________________________________________ فهرس املوضوعات

 9 ____________________________________________________________________________________________ مقدمة كتاب السياسة الشرعية

 10 _____________________________________________________________________________________________________ حمتوى الكتاب

 11 _______________________________________________________________________________________________ القسم األول: أداء األمانات

 11 _______________________________________________________________________________________________ الباب األول: الواليات

 12 ________________________________________________________________________________________ الفصل األول: تولية األصلح

 13 __________________________________________________________________________________ الفصل الثاني: اختيار األمثل فاألمثل

 14 ___________________________________________________________________________ الفصل الثالث: قلة اجتماع القوة واألمانة يف الناس

 15 ______________________________________________________________________________________ الفصل الرابع: القوة يف الواليات

 16 ____________________________________________________________________________ الفصل اخلامس: معرفة األصلح وكيفية متامها

 17 ________________________________________________________________________________ الفصل السادس: ما ُيصلح الراعي والرعية

 19 ________________________________________________________________________________________________ الباب الثاني: األموال

 20 __________________________________________________________________________________ الفصل األول: ما يدخل يف باب األموال

 21 _____________________________________________________________________________ الفصل الثاني:  من األموال السلطانية: الغنيمة

 22 ____________________________________________________________________________ الفصل الثالث: من  االموال السلطانية: الّصدقات

 23 ______________________________________________________________________________ الفصل الرابع: من  االموال السلطانية: الفيء

 24 _____________________________________________________________________________ الفصل اخلامس: الظلم الواقع من الوالة والرعية
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 25 ____________________________________________________________________________________الفصل السادس: وجوه صرف األموال

 26 _________________________________________________________________________________________________ القسم الثاني:األحكام

 26 _________________________________________________________________________________________ اهلل وحقوقهالباب األول: حدود 

 27 ______________________________________________________________________ الفصل األول: احلكم بني الناس يكون يف احلدود واحلقوق

 22 _______________________________________________________________________________ الفرع األول:معاملة من استوجب احلد

 30 ______________________________________________________________________________ الفرع الثاني: هل جيوز تعطيل احلدود؟

 22 _______________________________________________________________________________ الفصل الثاني:عقوبة احملاربني قطاع الطريق

 33 ______________________________________________________________________ الفصل الثالث:قتال احملاربني إذا امتنعوا عن إجابة السلطان

 36 _________________________________________________________________________________________ الفصل الرابع: حد السرقة

 37 ________________________________________________________________________________________ الفصل اخلامس: حد الزاني

 32 _____________________________________________________________________________________ الفصل السادس: حد شرب اخلمر

 40 _________________________________________________________________________________________ الفصل السابع: حد القذف

 41 ___________________________________________________________________________________________ الفصل الثامن: التعزير

 43 _______________________________________________________________________________________ الفصل التاسع: جهاد الكفار

 45 _________________________________________________________________________________________ الفصل العاشر: حقوق اهلل

 46 _____________________________________________________________________________ الباب الثاني: احلقوق واحلدود اليت ليست آلدمي معني

 47 __________________________________________________________________________________________ القتلالفصل األول: حّد 

 42 ____________________________________________________________________________________ الفصل الثاني: القصاص يف اجلراح

 49 ___________________________________________________________________________________ الفصل الثالث: القصاص يف األعراض

 50 _____________________________________________________________________________ الفصل الرابع: عقوبة الفرية )مثال حّد القذف(

 51 __________________________________________________________________________________ الفصل اخلامس: حقوق الزوج والزوجة

 52 __________________________________________________________________________________________ الفصل السادس: األموال

 53 ___________________________________________________________________________________________ الفصل السابع: املشاورة

 54 ____________________________________________________________________________________ الفصل الثامن: وجوب اختاذ اإلمارة

 56 __________________________________________________________________________________________________________ اخلامتة

 52 _________________________________________________________________________________________________ فهرس املصادر  واملراجع
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 والّسالم على رسول هللا، وبعد: والصالةاحلمد هلل 
 النتائج التالية: أهمّ  ، ميكن تسجيللشيخ الغسالم ابن تيمية  تلخيص كتاب "السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية" فبعد هذا اجلهد املتواضع الذي تناولت فيه

 
َياَسُة َما َكاَن ف ْعالً َيُكوُن َمَعُه النَّاُس أَقْـَرَب إىَل الصَّاَل   ، َوأَبـَْعَد َعْن اْلَفَساد ، َوإ ْن ملَْ َيَضْعُه الرَُّسوُل ملست عن قرب قول اْبُن َعق يٍل عن السياسة الشرعية: السّ  َزَل ب ه  َوْحٌي. نَـ ، َواَل ح 

 .حكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة املصاحل ودرء املفاسد فيما ليس فيه نصفالسياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق أل
 : تقومالسياسة الشرعية  تبيّنت من خالل التلخيص أنّ  

 على جلب مصاحل الدارين، ودفع املفاسد عنهما. -1
 مبراعاة العرف وتغري الزمان واملكان واألحوال.  -2
 على مراعاة مآالت األمور واعتباراهتا. -3
 على مراعاة األولوايت.  -4

 ، فال جمال للتشكيك يف صالحيته لكّل زمان ومكان.راشدين واألئمة األعالم من بعدهمالعمل ابلسياسة الشرعية حجة دلت عليها شواهد الكتاب والسنة وأفعال اخللفاء ال 
 ودنياهم: صلح الراعي والرعية يف أمور دينهمشاملة لكّل ما يُ متعّددة، و جماالت السياسة الشرعية  

)نظــام احلكــم يف اإلســالم(، و)النظــام الواليــة العامــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن شــئون احلكــم، وإدارتــه، وإجــراءات تطبيقــه، وآليــات تنفيــذه، ومــن مصــطلحاهتا العصــرية عنــد أهــل اإلســالم:  -1
 اإلداري اإلسالمي( وهو فن مستقل عن سابقه.

سلوكه يف إدارة بيت املال، موارده ومصارفه، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت املـال، وطرائـق جبايـة األمـوال إليـه وصـرفها منـه الشئون املالية يف الدولة، وما يشرع لويل األمر  -2
املعاصــر بـــ )القــانون   القــانونوآليــات تنفيــذ أحكامهــا، وحنــو ذلــك، ومــن مصــطلحاهتا العصــرية عنــد أهــل اإلســالم: )النظــام املــايل يف اإلســالم(، وهــو يشــمل موضــوعات مــا يعــرف يف

 املايل(.
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ن تقييـد احلـاكم لـبعض التعـامالت املاليـة، ومـا الشئون املالية العامة، من حيث تنظيم التداول، واالستثمار، وقيم النقود وسبل رفعها واحملافظة عليها، وما تقتضيه املصـلحة الشـرعية مـ -3
العصرية عند أهل اإلسالم: )السياسة االقتصادية يف اإلسالم(، و)املعامالت املالية املعاصرة(، وهو يشمل موضـوعات ُيْسَتْحدث يف ذلك من نظم مشروعة انفعة؛ ومن مصطلحاهتا 

 ما يعرف يف القانون املعاصر بـ )القانون التجاري(.
ائية يف اإلســـالم( و)علـــم القضـــاء( وفروعهـــا. وهـــو يشـــمل الشـــئون القضـــائية، ومـــا يتعلـــق هبـــا مـــن تنظيمـــات، وطرائـــق إثبـــات، وحنوهـــا؛ ومـــن مصـــطلحاهتا العصـــرية: )السياســـة القضـــ -4

 موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ )قانون املرافعات( وما يعرف بقوانني اإلجراءات.
مــن جــرائم تقتضــي التعزيــر شــرًعا؛ ومــن  الشــئون اجلنائيــة واجلزائيــة، مــن حيــث تنظــيم إجــراءات تنفيــذ مــا يثبــت مــن أحكــام مقــدَّرة شــرًعا أو تقــدير جــزاءات شــرعية مالئمــة ملــا يرتكــب -5

 القانون اجلنائي(.مصطلحاهتا العصرية: )النظام اجلنائي يف اإلسالم(، و)التشريع اجلنائي اإلسالمي(. وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ )
رَي )العالئق الدولية( من شئون األمن، والسلم، واحلرب؛ ومن -6 مصطلحاهتا العصرية: )النظام الدويل يف اإلسالم(، و)العالقات الدولية يف اإلسالم(، وحنوها. وهو  الشئون املتعلقة ابلسّ 

 .(1) يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ )القانون الدويل العام(، و)القانون الدويل اخلاص(
 

 توصية:

 أوصي نفسي وطلبة العلم:
 ملا فيه من فوائد مّجة، ال سيما تنظيم وترتيب األفكار، وإتقان ما نقرأ.ابحلرص على التمّرس على فّن التلخيص  
 أثرها يف استذكار املادة العلمية بعد ترتيبها ومتييز األفكار الرئيسية من الثانوية. انهيك عنللتلخيص،  ماتعةابلتمّرس على استخدام اخلرائط الذهنية، فهي طريقة  

 
عبده ، واحلمد هلل الذي وّفق على اإلمتام وأسأله املغفرة يف اخلطأ والّنقصان، وال حول وال قّوة إاّل ابهلل وصّلى هللا وسّلم وابرك على التلخيصا وعند هذا القول أكون قد فرغت من هذ

 ورسوله نبيّنا حمّمد وعلى آله وصحبه.

                                 
 http://wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=510 فقه السياسة الشرعية: انظر: سلسلة الرسائل التأصيلية (1)

http://wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=510
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، الرايض، مدار الوطن للنشر، إبشراف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية(، هـ1421) حممد بن صاحل العثيمني، التعليق على السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية .1
 هـ.1427الطبعة األوىل،

حسن بن انصر آل عبيكان )مّت حتقيق السياسة الشرعية على أكثر من أربع عْشرة  ،هـ(728أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية )، الفوائد السُّّنية على السياسة الشرعية .2
ُ
عبد امل

 هـ.1433مؤسسة الرسالة انشرون، بريوت، الطبعة األوىل،  خمطوطة(، حّققها واعتىن هبا: بدر بن جابر املري وجابر بن عايل املري،

 


