
 

السإلم في وأركانها الدولة مفهوم
2 / November / 2001… 
،وكيف أركانه أهم هي ،وما السإلم في الدولة مفهوم هو ما

الدولة؟ تأسإيس إلى السإلم نظر
 …بالموقع الفتوى تحرير لجنة
الله رسإول على والسلم ،والصلةا لله ،والحمد الله بسم

،وبعد:
معظم لها دانت دولة ،وأنشأ الدولة نظام السإلم …عرف
نظاما للدولة المسلمون ،ووضع الزمن من حقبة في البقاع
المسلمين فهم خلل من ذلك ،وكان يحتذى نموذجا ،كان فريدا

الله صلى محمد بها جاء التي الرسإالة وهذه الدين هذا لطبيعة
،وقد زمان ول مكان يحدها ،ل عالمية رسإالة أنها وسإلم عليه

والخلفاء الدولة رئاسإة وسإلم عليه الله صلى الرسإول مارس
العباسإية الدولة ثم الموية الدولة بعده،وأنشئت من الراشدون

كدولة الخرى الدول بعض إلى ،بالضافة العثمانية الخلفة ُ،ثم
المؤرخون شهد وغيرها،وقد الندلس في السإلم

النظم من للدول ما لها دولة أقام السإلم أن والسياسإيون
دولة سإقطت حتى البقاء لها ماكفل والدسإاتير والقوانين

وهيكلها أنظمتها لها إسإلمية دول تقوم ،ومازالت الخلفة
ذلك. وغير والتنظمي الداري

الوقاف وزارةا عن الصادرةا الفقهية الموسإوعة في …جاء
الكويتية:

هذا يد وفي تارةا هذا يد في الشيء حصول اللغة في الدولة
والدولة ) ، التعاقب ( أي والحرب المال في العقبة أو ، أخرى

، المال في بالضم : الدولة وقيل ، سإواء والحرب المال في
: يقال ، الغلبة معناها . والدالة الحرب في بالفتح والدولة

سإفيان أبي حديث . وفي عليهم نصرنا أي أعدائنا على لنا أديل
مرةا نغلبه } . أي الخرى عليه وندال المرةا علينا { : يدال

اليام { وتلك تعالى قوله ذلك ومن ، التداول من ، مرةا ويغلبنا
الغنياء بين دولة يكون ل : { كي } وقوله الناس بين نداولها

منه ; للفقراء يجعلون ول بينهم المال يتداولون } أي منكم
. نصيبا

المصطلح لهذا الفقهاء اسإتعمال يشع فلم الصطلحا في أما…
والحكام الشرعية السياسإة كتب بعض في اسإتعماله وورد ،



" الدولة اختصاصات عن الكلم في الفقهاء . وسإار السلطانية
واختصاصاته المام صلحيات عن الكلم ضمن إدراجها " على

، العظم المام شخص في " ممثلة " الدولة أن اعتبروا حيث
أن . إل وحقوق وواجبات وليات من يتبعه وما الخليفة أو

; لتحقيق تجتمع الوليات مجموعة " هي " الدولة أن المعهود
، ومستوطنوها ، حدودها لها ، معينة أقاليم على السيادةا
هذه رأس على ، المؤمنين أمير أو ، الخليفة أو الحاكم فيكون

" عند " دولة مصطلح باسإتعمال المقصود هو . وهذا السلطات
الحكام أو الشرعية السياسإة فقهاء من اسإتعمله من

على تقوم الدولة أن القول يمكن لذلك . ونتيجة السلطانية
) . ( السيادةا والمنعة ، والرعية ، : الدار وهي أركان ثلثة

دار أحكام عن بحثهم عند الدولة أركان الفقهاء بحث …ولقد
: التعريف السإلم لدار تعريفاتهم من هذا يتضح ، السإلم

، خفير بل أهله من السإلم دعوةا فيها ظهرت دار : " كل الول
على المسلمين حكم فيها نفذ وقد ، جزية بذل ول ، مجير ول

أهل فيها البدعة أهل يقهر ولم ، ذمي فيهم كان إن الذمة أهل
" . السنة

كان وإن مسلمون سإكنها أرض : " كل الثاني والتعريف…
" . فالدار السإلم أحكام فيها تظهر أو ، غيرهم فيها معهم

حكم تحت داخلة أقاليم من تشمله وما السإلمية البلد هي
من الدولة حدود في المقيمون هم والرعية المسلمين
السإلم حكم ظهور هي . والسيادةا الذمة وأهل المسلمين

الفتيات وعدم ، المر ولي طاعة عن الخروج . وعدم ونفاذه
عليها الفتيات ; لن الدولة وليات من ولية أي على أو ، عليه

دون شيء بفعل بالسبق الفتيات . ويكون المام على افتيات
يوجب المام على والفتيات ، اسإتئذانه يجب من اسإتئذان
في وكان ، المام إذن دون كافرا الرعية أحد أمن فإذا ، التعزير
يعزر أن وله ، المان هذا ينبذ أن للمام فإن ، مفسدةا تأمينه

أو الحد فأقام المستحق باشر إذا وكذلك ، عليه افتات من
. عليه ; لفتياته المام عزره المام إذن دون القصاص
تؤدي بحيث والوليات النظم من مجموعة من الدولة - وتتألف

وتعمل ، الدولة وظائف من خاصة وظيفة منها ولية كل
المسلمين مصالح رعاية وهو ، عام مقصد لتحقيق مجتمعة
لخلفة موضوعة : ( المامة الماوردي . يقول والدنيوية الدينية
تصدر من هو ) والمام الدنيا وسإياسإة الدين حراسإة في النبوةا

: " تيمية ابن . ويقول الدولة في الوليات جميع عنه



متى الذي الخلق دين إصلحا بالوليات الواجب فالمقصود
في به نعموا ما ينفعهم ولم ، مبينا خسرانا خسروا فاتهم
" . دنياهم أمر من به إل الدين يقوم ل ما وإصلحا ، الدنيا

- يعني الشرعي الوجوب هذا حقيقة : " إن الزرق ابن ويقول
حفظ في الشارع عن النيابة إلى - راجعة المام نصب وجوب
خلفة النيابة هذه باعتبار وسإمي ، به الدنيا وسإياسإة الدين

الدنيا ل الخلق إيجاد في المقصود هو الدين لن وذلك ، وإمامة
وما الدولة في الوليات مجموع إلى نعرض هذا " . وبعد فقط
: وظائف من منها كل يخص

: العظم المام أو : الحاكم أول

الدين حراسإة في النبوةا خلفة في المة عن وكيل - المام
. والصل المامة عقد بموجب منصبه ويتولى ، الدنيا وسإياسإة

هذا كان لما ولكن ، بنفسه الدولة إدارةا يباشر أن المام في
السلطات وتعدد ، وظائفها وكثرةا الدولة اتساع مع متعذرا

، ولةا من السلطات بهذه يقوم من عنه ينيب أن له جاز فيها
في عنه الوكلء ويكونون ، وغيرهم ، وقضاةا ، ووزراء ، وأمراء
دائرةا ; للدولة المام . فإدارةا أعمال من إليهم وكل ما إدارةا
هو ينيب أن وبين ، عنهم ونائبا الناس عن وكيل يكون أن بين

النظر عن ينصرف أل شريطة الحكم بأعباء يقوم من ويوكل
عن البحث مع المور كليات ومطالعة ، الدولة شئون في العام

. لمناصبهم كفايتهم من ; ليتحقق يوليهم من أحوال
بعد المامة عهد المام يوليه من : وهو العهد : ولي - ثانيا
شئون في تصرف العهد لولي ليس أنه المعلوم . ومن وفاته
وإنما ، المام حياةا في شيئا يلي ول ، حيا المام دام ما الدولة

المعلقة كالوكالة فتصرفه ، المام بموت وسإلطته إمامته تبدأ
; لنه حاله يتغير لم ما العهد ولي عزل للمام وليس ، بشرط

على قياسإا ، عزله له يكن فلم ، المسلمين حق في اسإتخلفه
يتغير لم إذا بايعوه ; لمن والعقد الحل أهل خلع جواز عدم

حاله.
أن مستقلة سإلطة اعتبارهم ووجه والعقد الحل : أهل - ثالثا

: وهي الدولة واجبات من خاص بنوع القيام قدرةا لهم
. ومبايعته المام - اختيار - أ

تعتبر حيث ، إماما توليته عند العهد ولي بيعة - اسإتئناف - ب
أو صغيرا كان فإن ، إليه العهد وقت من فيه المامة شروط
تصح لم المولي موت عند عدل بالغا وكان العهد وقت فاسإقا
. بيعته الختيار أهل يستأنف حتى خلفته



موت عند غيبته حال في العهد ولي عن نائب - تعيين ج
. الخليفة

. خلعه يوجب ما قام إذا المام - خلع د

بوظيفة للقيام نائبه أو المام يوليه من : هو : المحتسب رابعا
الرعية أحوال في وللنظر ، المنكر عن والنهي بالمعروف المر

متعين حقه في فرض وهو ، ومصالحهم أمورهم عن والكشف
الحقوق إلزام الولية هذه . وموضوع الولية بحكم عليه

في موجود منكر كل وليته ومحل ، اسإتيفائها على والمعونة
بغير منكرا كونه معلوم ، تجسس بغير للمحتسب ظاهر ، الحال
; منصوب ; لنه أعوانا إنكاره على يتخذ أن وللمحتسب ، اجتهاد

بالعرف يتعلق فيما رأيه يجتهد أن صلحيته ومن ، العمل لهذا
عارفا فقيها المحتسب يكون أن يجب ولهذا ، الشرع دون

. وعمل عنه وينهى به يأمر ما ; ليعلم الشريعة بأحكام
. المظالم والي وعمل القاضي عمل بين واسإطة المحتسب

: منها أمور في القاضي مع المحتسب فيتفق
المستعدي دعوى وسإماعه ، للمحتسب السإتعداء  ) جواز1( 

تحت يدخل فيما الدميين حقوق في عليه المستعدى على
. اختصاصه

، عليه الذي الحق من للخروج عليه المدعى يلزم أن  ) له2( 
فيلزم الداء من تمكنه مع ، وبإقرار الحق عليه وجب فإذا

وهو ، ظاهر منكر الحق تأخير ; لن المستحق إلى بالدفع
منها أمور في القاضي عن المحتسب ويفترق لزالته منصوب

:
من عنه ينهى أو معروف من به يأمر فيما النظر  ) جواز1( 

. اسإتعداء أو دعوى على التوقف دون منكر
السلطنة قوةا على القائمة ; للرهبة موضوعة الحسبة  ) أن2( 

. بالجند المؤيدةا

مسائل في إلزام إنشاء بأنه القضاء : عرف : القضاء خامسا
وعرف الدنيا لمصالح النزاع فيه يقع فيما المتقاربة الجتهاد

ظن بأمر مختصة صيغة على الظاهر في : اللزام بأنه كذلك
من تولها من تمكن سإلطة . فالقضاء الواقع في لزومه
وقطع ، الخصومات وفصل ، الشرعية بالحكام اللزام

; للحكم مظهر القاضي . وقضاء الناس بين المنازعات
: فهو ثلثة صفات القاضي في . وتجتمع له مثبت ل الشرعي

وذو ، والنهي المر جهة من ومفت ، الثبات جهة من شاهد



فصل القضاء ولية في . ويدخل اللزام جهة من سإلطان
، اليتامى أموال في والنظر ، الحقوق واسإتيفاء ، الخصومات
، والمفلس ، السفيه على والحجر ، والسفهاء ، والمجانين

ولي ل اللتي وتزويج ، الوصايا وتنفيذ ، الوقوف في والنظر
اشتجروا : " فإن وسإلم عليه الله صلى ; لقوله لهن

المام عن ينوب " . والقاضي له ولي ل من ولي فالسلطان
القاضي ولية في يدخل لما عام ضابط هناك . وليس هذا في
الزمان باختلف والعادةا العرف فيه فالصل ، يدخل ل وما

، الحرب ولية لتشمل القاضي صلحية تتسع فقد ، والمكان
تقتصر وقد ، والولية ، والعزل ، المال بيت بأعمال والقيام

المصالح من . والقضاء والمنازعات الخصومات في النظر على
وكيل والقاضي ، الذمة كعقد ، المام إل يتولها ل التي العامة

بتولية إل وليته تثبت ل ولذا ، بالقضاء القيام في المام عن
اليجاب فيه فيشترط ، ولية عقد وهو ، نائبه أو المام

، كالوكالة عليه المعقود معرفة من فيه بد ول ، والقبول
يتولى من أهلية نائبه أو المام معرفة لصحتها ويشترط

; ليعلم أعمال من وليته تحت يدخل ما تعيين وكذلك ، القضاء
. غيرها في يحكم فل محلها

إليها يسند التي الجهة هو المال : بيت المال : بيت سإادسإا
مال كل هو العام والمال ، للدولة العامة الموال حفظ

، كالزكاةا وذلك ، منهم مالكه يتعين ولم المسلمون اسإتحقه
الرض من الخارج وخمس ، المنقولة الغنائم وخمس ، والفيء

، القضاةا إلى تقدم التي والهدايا ، الركاز وخمس ، والمعادن ،
وكذلك ، المحاباةا أو الرشوةا شبهة يحمل مما الدولة عمال أو

مات من ومواريث ; لمصلحتهم الرعية على الموظفة الضرائب
بيت . ويقوم والمصادرات والغرامات ، وارث بل المسلمين من

أن بد ول ، بحسبه كل مصارفها في الموال هذه بصرف المال
وما إليه يرد ما ; لضبط المال بيت ديوان هو سإجل له يكون
. كذلك مصارفها ولضبط ، أموال من عنه يصدر
بنفسه القيام المام على المتعذر كان : لما : الوزراء سإابعا
من له بد ل كان كثرتها مع الدولة شئون وتسيير الحكم بأعباء

يكون أن إما . والوزير لذلك الكفاية ذوي الوزراء يستنيب أن
من فهو التفويض وزير . أما تنفيذ وزير أو ، تفويض وزير

وله ، باجتهاده وإمضاءها الدولة أمور تدبير المام له يفوض
ولي فيما المام عن وكيل وهو ، الدولة شئون في العام النظر
في يشترط ما التفويض وزير في ويشترط ، إليه وأسإند ، عليه



، فيه خلف على مجتهدا وكونه ، قرشيا كونه باسإتثناء المام
أن له يجوز ، الدولة شئون يباشر أن التفويض لوزير يجوز وكما

إل الوزير من صح المام من صح ما وكل ، يباشرها من يستنيب
وليس ، يعهد أن للمام فإن ، العهد : ولية : أحدها ثلثة أمورا
. للوزير ذلك

ذلك وليس ، المامة من العفاء يطلب أن للمام : أن ثانيها
. للوزير
عزل للوزير وليس ، الوزير قلده من يعزل أن للمام : أن ثالثها

ل والعقود ، عقد إلى تفتقر ولية . والوزارةا المام قلده من
: شرطين على المشتمل الصريح باللفظ إل تصح

. النظر : عموم أحدهما
. : النيابة والثاني

اللفظ كان النيابة دون النظر عموم على المام اقتصر فإذا
ينوب ل أنه إل المام كنظر عام نظره أن إذ ، العهد بولية خاصا

النظر عموم دون النيابة على اقتصر إذا وأما ، حياته حال عنه
له يجمع أن بد فل ، فيه اسإتنابه ما تبين لم مبهمة نيابة كانت

. التفويض وزارةا ; لتنعقد والنيابة النظر عموم بين
، التفويض كوزير بالنظر يستقل فل التنفيذ وزير …أما

المام بين واسإطة فهو المام أمر تنفيذ على مهمته فتقتصر
يحتاج ل ولذا ، الولةا بتقليد ويخبرهم أوامره يبلغهم والرعية

، الذن مجرد فيها يراعى وإنما ، وتقليد عقد إلى التنفيذ وزير
. التفويض وزارةا شروط عن شروطها في وتقصر
اشترط ، عنه والتبليغ الخليفة تبليغ على مهمته قصرت …ولما

عداوةا من يسلم وأن ، الطمع وقلة ، والصدق المانة فيه
ل وأن ، ينقل لما ضابطا يكون وأن ، وبينهم بينه فيما الناس
المشورةا في التنفيذ وزير يشارك . وقد الهواء أهل من يكون

إلى تؤديه وتجربة حنكة صاحب يكون أن من بد فل والرأي
. المشورةا وحسن الرأي إصابة

وحماية الحرب ولية المارةا هذه : تتولى الحرب …إمارةا
إمارةا تكون أن إما . وهي الخارج من عليها العتداء من الدولة
. الحرب وتدبير ، وإعداده الجيش سإياسإة على مقصورةا خاصة

قسم فتشمل المام إليها يفوض فيما صلحيتها تتسع أن أو
 …أعلم . الله الصلح وعقد ، الغنائم


