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 ملخص

 
هي وجود  والركن األساسي فيه هذه املتطلبات اتا الالزمة، وأهممما ال شك فيه أن النظم والتشريعات ال ميكن تطبيقها بشكل كامل إال بتوفر متطلب

وجود دولة إسالمية قوية يف   تتحتمشخصية الدولة واحلكومة احلاكمة، ففي الشريعة اإلسالمية اليت تنادي بتطبيق أحكام هللا يف مجيع جماالت احلياة 
ة اهتماما كبريا ملا رأوا من أمهية تقسيم املعمور  ن اهتموا مبوضوعا، نرى الفقهاء القدامى واملعاصريخمتلف نواحيها  السياسية واإلدراية واالجتماعية. لذ

اموا بالكشف الوقوف والتعرف على ضوابط الدولة اإلسالمية ومعاملها حىت حيرص والة أمر املسلمني يف بناء هذه الدولة واحلفاظ على استقرارها. كما ق
تدف هذه الدراسة إىل كشف ضوابط ومعامل تقسيم  عن حقيقة دار الكفر ومعاملها الرئيسية اليت قد تعرقل دون تنفيذ النظام السياسي اإلسالمي.

، ووصل املعمورة عند علماء املسلمني. استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي واالستقرائي ملا كتبه العلماء قدميا وحديثا حول املوضوع
 نها املنعة والقوة وظهور الشعائر الدينية.من الضوابط واملعامل م عديد يتبىن علىخصية الدولة اإلسالمية الباحث إىل أن حتديد ش

 
 النظام السياسي.م املعمورة، يالدولة اإلسالمية، تقس الكلمات املفتاحية:

 
 متهيد

 
إن الدعوة اإلسالمية وخاصة يف عاملنا اليوم لفي أمس احلاجة إىل أن تقوم دولة إسالمية تتبىن رسالة اإلسالم عقيدة ونظاما، 

وحضارة، حىت تكون ملجأ سليما لألمة اإلسالمية بأمجعها، وخاصة للمستضعفني يف أحناء األرض،  وعبادة وأخالقا، وحياة
وتفت  بابا لكل مؤمن يريد اهلجرة إليها من ديار الكفر والظلم واالحنراف، وأصبحت هذه الدولة املنشودة ضرورة إسالمية، بل 

اع الدين والدنيا وامتزاج املادة بالروح، والتوفيق بني الرقي احلضاري وضرورة إنسانية، أل�ا ستقدم للبشرية املثل احلي، الجتم
والسمو األخالقي، وتكون هي اللبنة األوىل لقيام دولة اإلسالم الكربى، اليت توحد األمة املسلمة حتت راية القرآن، ويف ظل 

0Fخالفة اإلسالم،

ِإنَّ َهِذِه القيمي، وحتقيقا لقوله تعاىل: ﴿ولكي ال تقع اخلالفات واملنازعات مما أدت إىل الضعف السياس و  ١

                                                           
 .٢١ص  )م٢٠٠٧( القاهرة: دار الشروق، ط اخلامسة، من فقه الدولة يف اإلسالم ، يوسف القرضاوي انظر: ١
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1Fُأمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدون﴾

وألن اإلسالم يأيت لينظم شئون اإلنسانية ويهديهم ملصاحلهم الدنيوية واألخروية،  ٢
للك يتطلب وجود الدولة اخلاصة  وللك بتشريع الشرائع وفرض الفرائ،، حىت تنتظم أمورهم وتستقر حياتم. وال شك أن

الصاحلة لتطبيق هذا النظام، فأي قانون سواء كان خريا أو شرا فإنه حباجة إىل اإلقليم والدولة لتطبيقه، وإال فسيكون للك عشوائيا 
ا يسمى خياليا، فاإلسالم منذ بداية دعوته حث على وجود إقليم خاص له، فأدى للك إىل شرعية اهلجرة وفرضيتها، حىت ظهر م

 .-وهي ما سواها –وما يسمى بدار احلرب  –يف املدينة املنورة  –بالدولة اإلسالمية 
 

ومن أهم املربرات إلقامة الدولة اإلسالمية يف الوقت احلاضر هو إظهار حسن اإلسالم وعزته وجالل النظام السياسي 
2Fهلم ملصاحلهم الدينوية واألخرويةالذي احتواه، حىت يعلم البشر مجيعا بأن يف اإلسالم شفاء للناس وهدى 

.فألمهية وجود هذه ٣
 الدولة ومتيزها عن غريها فقد توىل فقهاء األمة باحلديث عن حقيقة هذه الدولة ومعاملها الصحيحة. 

 
ومن خالل متابعة أقواهلم جند أ�م قسموا العامل كله إىل قسمني ومها دار اإلسالم ودار الكفر. وسيتوىل الباحث 

 عن حقيقة هذا التقسيم يف خالل املبحثني كالتايل: البحثهذا  احلديث يف
 

 املبحث األول : دار اإلسالم ومعاملها
 

 املطلب األول: تعريف دار اإلسالم 
 

لقد تعددت تعريفات الفقهاء لدار اإلسالم، وللك حسب الضوابط واالعتبارات املختلفة، وميكن تقسيمها إىل ثالثة اعتبارات 
 وهي:

 
 أوال: اعبتار املنعة والقوة 
 

لهب بع، العلماء يف حتديد دار اإلسالم باعتبار القوة واملنعة املسيطرة يف تلك الدار، فإن كانت بيد املسلمني فهي دار اإلسالم 
يكون  وإال فال، ومن املؤيدين هلذا االجتاه اإلمام السرخسي، حيث عرف دار اإلسالم بقوله: "دار اإلسالم اسم للموضع الذي

3Fحتت يد املسلمني، وعالمة للك أن يأمن من فيه من املسلمني"

. فالعربة يف إسالمية الدار وعدمها هي املنعة والسلطة، وهي اليت ٤
تقتضي األمن فيها للمسلمني، حىت وإن كان غالب السكان من غري املسلمني فهي دار اإلسالم مادامت السلطة بيدهم، ويف 

لرافعي من الشافعية بقوله: "ليس من شرط دار املسلمني أن يكون أهلها مسلمني، بل يكفي كو�ا يف نفس االجتاه صرح اإلمام ا

                                                           
  .٩٢سورة األنبياء: آية  ٢
 .١١٤م)  ص ٢٠٠٢، ١(االسكندرية: دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، ط جمموعة رسائل اإلمام حسن البنا ، البناانظر: حسن  ٣
 .٨١، ص ٣هـ) ، ج ١٣٣٥، ١(اهلند :دائرة املعارف النظامية حبيدر آباد ، ط  شرح السري الكبريالسرخسي ،  مشس الدين  ٤
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4Fيد اإلمام وإسالمه".

ومل يتعرض اإلمام الرافعي لقضية األمن واخلوف، فلعل للك من املعلوم بالضرورة أن الدار إلا كانت بيد  ٥
 املسلمني فسيعيشون فيها آمنني.

 
اه أيضا ما قاله اإلمام أبوحنيفة فيما نقل عنه الكاساين: "إن املقصود من إضافة الدار إىل اإلسالم ويعترب يف نفس االجت

5Fوالكفر ليس هو عني اإلسالم والكفر وإمنا املقصود هو األمن واخلوف"

. أي أن األمان إن كان للمسلمني فيها على اإلطالق ٦
ن األمان فيه للكفرة على اإلطالق واخلوف للمسلمني على اإلطالق واخلوف للكفرة على اإلطالق فهي دار اإلسالم، وإن كا

6Fفهي دار الكفر، واملراد باألمان املطلق هو عدم احلاجة إىل عقد الذمة واالستئمان

٧. 
 

ومن املعاصرين الذين أيدوا هذا االجتاه الشيخ أبو زهرة حيث لكر عن دار اإلسالم بقوله: "دار اإلسالم هي الدولة اليت 
بسلطان املسلمني، وتكون املنعة والقوة فيها للمسلمني، وهذه الدار جيب على املسلمني القيام بالذود عنها، واجلهاد دو�ا حتكم 

فرض كفاية إلا مل يدخل العدو الديار، فإن دخل العدو الديار كان اجلهاد فرض عني عليهم، فعليهم مجيعا مقاومته ما أمكنهم 
7Fال"الفرصة واستطاعوا إىل للك سبي

٨ 
 

 ثانيا: اعتبار جريان أحكام اإلسالم
 

 وهذا االعتبار هو الذي أخذ به مجهور الفقهاء من املتقدمني واملعاصرين، ويورد الباحث هنا بعضا من تعريفاتم: 
عرف اإلمام أبو يوسف دار اإلسالم بقوله: "تعترب الدار دار إسالم بظهور أحكام اإلسالم فيها وإن كان جل أهلها من 

8Fالكفار"

فليس هناك اعتبار لعدد السكان، حيث أن عدد السكان يف نظام التشريع اإلسالمي ليس له أثر كبري مثل ما حدث  ٩
9Fوأخذ بذا االعتبار اإلمام الكاساين يف النظام الدميقراطي، فمادامت أحكام اإلسالم جارية فثم دار اإلسالم.

ومجهور احلنابلة  ١٠
10F: "كل دار غلب عليها أحكام اإلسالم فدار إسالم"منهم اإلمام ابن مفل  حيث قال

١١ 
وهذا االجتاه أيضا قد أيده اإلمام ابن القيم اجلوزية قائال:"دار اإلسالم هي اليت نزهلا املسلمون وجرت عليها أحكام 

11Fاإلسالم، وما مل جير عليه أحكام اإلسالم مل يكن دار إسالم، وإن الصقها"

هر البغدادي: "كل وفيه أيضا قال اإلمام عبد القا ١٢

                                                           
 .١٤، ص ٨(مطبوع باما الموع للنووي، املكتبة السلفية) ج  الفتح العزيز يف شرح الوجيز، الرافعيعبد الكرمي   ٥
، ١حتقيق حممد خري طعمة حليب (بريوت، دار املعرفة، ط ع، ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي   ٦

 .٢١٢، ص ٧هـ) ،ج ١٤٢٠
  .٢١٢، ص ٧انظر: املصدر السابق، ج ٧
 .٥٣م ) ص ١٩٧٠(القاهرة: دار الفكر العريب، د.ط،   العالقات الدولية يف اإلسالم ،أبوزهرةمدحم ٨
 .١٤٤، ص ١٠)  ج ١،١٤٠٦ط(بريوت، دار املعرفة، املبسوط لسرخسي، ا مشس الدين ٩
  ٢١٢، ص ٧ج  بدائع الصنائع،انظر: الكاساين،  ١٠
، ١حتقيق شعيب األرناؤوط وعمر القيام (بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ، اآلداب الشرعية واملنح املرعية، أيب عبد هللا حممد بن مفل  املقدسي ١١

 .٢١١ ، ص١م) ، ج ١٩٩٦
 ٧٢٨، ص٢م) ج١٩٩٧، ١حتقيق يوسف أمحد البكري ( بريوت: دار ابن حزم، طأحكام أهل الذمة، ، حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية  ١٢
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دار ظهرت فيها دعوة اإلسالم من أهلها بال خفري وال جمري وال بذل جزية، ونفذ فيها حكم املسلمني على أهل الذمة إن كان 
12Fفيهم لمي ومل يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة، فهي دار اإلسالم"

١٣ 
 

ف حيث عرف دار اإلسالم بأ�ا: "الدار اليت الذين لهبوا إىل هذا االجتاه األستال عبد الوهاب خال ومن املعاصرين
13Fجتري عليها أحكام اإلسالم ويأمن من فيها من املسلمني سواء أكانوا مسلمني أو أهل لمة"

١٤. 
 

ولهب نفس االجتاه أيضا الدكتور حممد سليم العوا، وعرف الدولة اإلسالمية بأ�ا "حكومة مسلمة تؤمن بال واليوم 
14Fسالم اليت تنبع من الشريعة اإلسالمية تتطور ملواجهة متطلبات العصور املتطورة"اآلخر، وتطبق قوانني اإل

فالدكتور العوا من  ١٥
15Fخالل هذا التعريف وضع عدة صفات للدولة اإلسالمية

وهي، أوال: اإلميان  بال واليوم األخر، ثانيا: تطبيق قوانني اإلسالم من  ١٦
التطور ملواجهة متطلبات العصور املتطورة. فالعنصر األول وهو اإلميان بال واليوم نظام احلكم واحلدود والشعائر وغريها، ثالثا: 

األخر فقد وافق فيه مع غريه من األئمة، وأما تطبيق قوانني اإلسالم فقد وافق فيه اجلمهور، إال أن العنصر الثالث وهو التمشي مع 
للدولة اإلسالمية، وأما جعلها شرطا لتسمية الدار باإلسالم فأرى متطلبات التطور املعاصر فكان من إبداعه ملا ينبغي أن يكون 

 أن للك ليس بصحي .
 

 ثالثا: اعتبار ظهور الشعائر اإلسالمية
 

غلب بع، الفقهاء يف تعريف دار اإلسالم بظهور شعار اإلسالم، وغياب شعار الكفر، فالدولة اليت يتمتع سكا�ا حبرية نشر 
اإلسالم، بغ، النظر عن السطلة احلاكمة والسكان، وإىل هذا االجتاه ورد تعريف اإلمام  الدسوقي الشعائر اإلسالمية فهي دار 

من املالكية أن دار اإلسالم هي ما كانت للمسلمني وأقيمت فيها شعائر اإلسالم أو أكثرها، وإن استوىل عليها الكفار ويف هذا 
عليها بل حىت تنقطع إقامة شعائر اإلسالم عنها، وأما مادامت شعائر  قال: " بالد اإلسالم ال تصري دار حرب مبجرد استيالئهم

16Fاإلسالم أو غالبها قائمة فيها فال تصري دار حرب"

١٧. 
 

ويف االجتاه نفسه لهب اإلمام ابن حيىي الزيدي حيث عرف دار اإلسالم بقوله: "دار اإلسالم ما ظهرت فيها 
17Fولو تأويال، إال جبوار أو بالذمة واألمان من املسلمني"الشهادتان والصالة، ومل تظهر فيها خصلة كفرية، 

فلوكانت هناك دولة  ١٨
يتمتع فيها غري املسلمني حبرية التدين وإظهار الشعائر الكفرية فليست بدار اإلسالم، ولعل رأيه أضيق من رأي اإلمام الدسوقي 

ظهور الكلمة، فإن كانت األوامر والنواهي يف الدار ألهل املالكي، وقد علق اإلمام الشوكاين على هذا التعريف بقوله: "االعتبار ب
اإلسالم، حبيث ال يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إال لكونه مألونا بذلك من أهل اإلسالم، فهذه دار اإلسالم، 

                                                           
  ٢٧٠م) ص ١٩٢٨، ١(استنبول: مطبعة  الدولة، ط أصول الدين ،البغدادي عبد القاهر بن طاهر التميميأبو منصور  ١٣
  ١٨م)  ص ١٩٨٢، ١، (بريوت: مؤسسة الرسالة، ط، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم  عبد الكرمي زيدان  ١٤
 .٢٤٤، ص ، يف النظام السياسي للدولة اإلسالميةحممد سليم العوا ١٥
  اصطل  املعاصرون كلمة "الدولة اإلسالمية" ويقصدون با مرادفا لكلمة "دار اإلسالم" اليت استخدمها الفقهاء القدامى. ١٦
 .٤٩٨، ص٢م) ج٢٠٠٣، ٢(بريوت: دار الكتب العلمية، طحاشية الدسوقي حممد بن أمحد بن عرقة الدسوقي ،   ١٧
 .٥م) ص ١٩٧٥، ١تعليق الشيخ موسى (لبنان: دار الكتاب اللبناين، ط ، عيون األزهار، املرتضى أمحد بن حيىي احلسيين ١٨
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هل الذمة من اليهود والنصارى وال يضر ظهور اخلصال الكفرية فيها، أل�ا مل تظهر بقوة الكفار وال بصولتهم، كماهو مشاهد يف أ
18Fواملعاهدين يف املدائن اإلسالمية، وإلا كان األمر بالعكس فالدار بالعكس"

١٩. 
 

 التعريف املختار
 

ففي هذه التعريفات نرى أن الشرط اجلوهري يف تسمية الدار باإلسالم هو السلطة وإجراء أحكام اإلسالم وهو مذهب اجلمهور، 
مل تنص على إجراء احلكم اإلسالمي، وميكن احتمال تضمن للك أيضا، حيث أن الدار اليت حتت إال أن بع، تلك التعريفات 

سيطرة املسلمني ال جيري فيه غري األحكام الشرعية، وبالعكس جند يف بع، تلك التعريفات مل تذكر السلطة ولكن لكرت إجراء 
 يتصور أن يطبق فيها شرع هللا عزوجل، فال جتري األحكام األحكام الشرعية، فعادة أن البلد اليت حتت سيطرة غري املسلمني ال

الشرعية يف دار إال بوجود السلطة احلقيقية للحاكم املسلم. إلا، فذكر أحدمها ال ينفي اآلخر بل يثبته ويقره، ويف هذا يقول اإلمام 
19Fالسرخسي: "وكل موضع كان الظاهر فيه حكم اإلسالم فالقوة فيه لإلسالم".

من خالل هذه التعريفات أن عدد  ويتبني أيضا ٢٠
السكان ليس مناطا لتسمية الدار باإلسالمية، كما نص للك بع، التعريفات، فلعل أفضل التعريفات ماعرفه الدكتور حممد 
الصادق عفيفي بقوله: "دار اإلسالم هي البالد اليت يسود فيها احلكم اإلسالمي تشريعا وتنفيذا، وتكون القوة والعزة فيها 

20Fمني، سواء أكان أكثرية السكان با من املسلمني، أم غري املسلمنيللمسل

" ونلخص بأن  الدار ال تسمى دار اإلسالم إال ٢١
بشرطني إلا افتقد أحد الشرطني فليست بدار إسالم، أوال: أن جتري عليها أحكام اإلسالم، وثانيا: أن تكون القوة والعزة بيد 

املسلمني ومل جتر فيها أحكام اإلسالم، ويف هذا يقول اإلمام السرخسي:" مبجرد الفت  قبل املسلمني. فال يكفي جمرد كو�ا يف يد 
21Fإجراء أحكام اإلسالم ال تصري دار إسالم"

. فالتعريف اجلامع املانع حول دار اإلسالم: هي الدار اليت تقع حتت سلطة املسلمني ٢٢
 وتطبق فيها أحكام الشريعة.

 
 
 

 اإلسالمية املطلب الثاين: معامل الدولة
 

إن الدولة اإلسالمية ليست عبارة عن الدولة اليت سكنها املسلمون فقط، وليست اليت نصت يف دستورها بأن"دين الدولة هو 
اإلسالم" أو "أن الشريعة اإلسالمية هي إحدى املراجع التشريعية"، وليست مبجرد االدعاءات واإلعالنات يف الوسائل اإلعالمية، 

الواقعي، بل إن تلك الكلمات واالدعاءات ليست إال لباس ظاهري خالص، إن وافقها ما يف جوفها فبها  خالية عن التطبييق
ونعمة، وإال فالبس ثويب زور، وخادع للغري، بل الدولة اإلسالمية ليست صورة من الدول اليت عرفها العامل قبل اإلسالم أو بعده، 

ها ومعاملها اخلاصة اليت تتميز با عن غريها من الدول. ويلخص الباحث هنا ولكن اليت يرضاها اإلسالم هي اليت تقوم على أسس
 أهم تلك املعامل واخلصائص وهي: 

                                                           
 .٩٧٦، ص١، د.ت) ج١بن حزم، ط (بريوت: دار ا ، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارحممد بن علي بن حممد الشوكاين  ١٩
 .١١٤، ص ١٠، ج املبسوطالسرخسي،  ٢٠
 .١٢٨ -١٢٧م) ص ١٩٨٦(بريوت: دار الرائد العريب، د.ط، اإلسالم والعالقات الدولية ، عفيفي حممد الصادق ٢١
 .١١٤، ص١٠، ج املبسوط السرخسي،  ٢٢
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 أوال: الدولة اإلسالمية دولة عاملية

 
إن الدولة اإلسالمية ليست دولة وطنية وال عنصرية وال إقليمية وال عائلية، وكذلك ليست دولة قائمة على حدود أرضية، وفواصل 

رافية، بل إ�ا دولة عاملية مفتوحة لكل مؤمن مببادئها واخلاضعني لقانو�ا، كيف ال وهي دولة فكرة وعقيدة تذوب فيها فوارق جغ
األجناس واألوطان، واأللسنة، واأللوان، ويوحد بني أبنائها اإلميان بإله واحد، ورسول واحد، وكتاب واحد، وجيمع بينهم قبلة 

22Fا أن شريعتهم واحدةواحدة، بل شعارهم واحد كم

، لذا فاخلالفة ليست عبارة عن حكم إسالمي يف إقليم معني فقط، ولكنها ٢٣
 حكم األمة باإلسالم. والبد أن تقوم على أسس ثالثة، هي:

 
 وحدة دار اإلسالم، فمهما تعددت أوطا�ا وإقليمها فهي دار واحدة ألمة واحدة. األول:
 ا، املتمثلة بالكتاب والسنة.وحدة املرجعية التشريعية العلي الثاين:

وحدة القيادة املركزية، املتمثلة يف اإلمام األعظم أو اخلليفة، الذي يقود دولة املؤمنني باإلسالم، وهو املرجع جلميع  الثالث:
23Fاملسلمني

٢٤. 
 

ولة إسالمية وأن وأما الدولة القطرية اليت تضع حدودها عن أخواتا من الدول، وتغلق أبوابا دون غريها مث تعلن بأ�ا د
رئيس الدولة خليفة املسلمني أو إمام املسلمني، فكل هذا بتان وخداع. فلو أعلنوا "أمري هذا القطر" دون لكر كلمة "املسلمني أو 
اإلسالم أو اخلليفة"  لكان أوىل و أص . وال يعين من جعل العاملية معلما للدولة اإلسالمية أن فيه إهانة لدول العامل اإلسالمي 
اليوم، بل حتقيق الشريعة يف تلك األقطار ملن أفضل الوسائل لتحقيق أمنيتنا يف إقامة الدولة اإلسالمية العاملية، فيجب على 
 رؤساؤها الشعور بأن هذه ليست غايتنا النهائية، وإمنا غايتنا هي دار اإلسالم العاملية واليت يقودها اخلليفة أو اإلمام األعظم، وحنن

ل الوطنية املعاصرة إال مراعاة ما أصاب األمة من األمراض يف الشؤون السياسية، فليست إال من باب الضرورات ال نطمئن بالدو 
24Fاليت تبي  احملظورات

٢٥. 
 ثانيا: سيادة الشرع اإلسالمي

 
هلا دستور حتتكم إن من أعظم معامل الدولة اإلسالمية هو تطبيق وسيادة أحكام الشرع،  فالدولة اإلسالمية دولة دستورية شرعية، 

ئد إليه، وقانون ترجع إليه، ودستورها يتمثل يف املباد  واألحكام الشرعية اليت جاء با القرآن الكرمي، وبينتها السنة النبوية يف العقا
25Fوالعبادات واألخالق واملعامالت، والعالقات الشخصية واملدنية واجلنائية واإلدارية والدولية

لسلطات ، فاإلسالم هو املرجع يف ا٢٦
الثالثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية يف الدولة، الجيوز هلا حبال من األحوال اخلروج على أحكام الشريعة واألخذ بغريها، أل�ا 
املرجع العليا هلذه السلطات، وقد وردت اآليات واألحاديث الكثرية على وجوب للك وعلى تكفري منكريها مما يغنينا عن إيرادها 

تطبيق الشريعة يف مجيع اجلوانب كما سبق لكره، وليس األخذ ببع، األحكام وترك البع،، كما فعل للك بع،  هنا. وجيب
                                                           

  ٣٢، ص من فقه الدولة يف اإلسالمانظر: القرضاوي،   ٢٣
  ٣٢در السابق، ص انظر: املص  ٢٤
  وسيأيت التفصيل يف مبحثه اخلاص عند احلديث عن موقف العلماء يف جواز التعدد السياسي.  ٢٥
  ٣٢، ص من فقه الدولة يف اإلسالم، يوسف القرضاويانظر:  ٢٦



Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 
22 & 23 November 2016 

190 
 

، حيث أ�ا تتار الشريعة وتأخذبا يف فقه املناكحات واألسرة فقط، وماسواها فكأ�ا -بل معظمها–دول العامل اإلسالمي اليوم 
ية واالقتصادية، فأنشأوا هيئات خاصة لتحكيم القوانني الوضعية خارج احملاكم التعنيهم بذلك وخاصة يف باب املعامالت املال

 الشرعية.
  

وال بد أن يتنبه بأن ما نص عليه دستور بع، دول العامل اإلسالمي بأن "دين  الدولة الرمسي اإلسالم" ال يعين للك أن 
األغلبية يف الدولة فقط، ويف هذا يقول الدكتور البشري أمحد: "وجرى الدولة تطبق الشريعة اإلسالمية، فغالبها من باب احرتام دين 

العرف يف بالد املسلمني على أن نص (اإلسالم دين الدولة) ال يعين عند واضعيه سوى تعطيل دواوين الدولة واجلمعة واألعياد، 
26Fوليس إقامة أحكام الشريعة"

٢٧. 
 

 ثالثا: سلطة منتخبة من أهل احلل والعقد
 

ئص اليت تتميز با الدولة اإلسالمية أن السلطة احلاكمة فيها إمنا يعينها املسلمون، وللك برتشي  وتعيني من قبل ومن اخلصا
اجلمهور وخاصة أهل احلل والعقد، سواء كان االختيار لرئيس الدولة أو للس الشورى. أي أن احلكم الضابط هلذا االختيار هو 

ك أهل احلل والعقد عن طريق الشورى، وعن طريقها يتم عزهلم إلا خرجوا عن املباد  الشورى، فاألمة تتار من حيكمها وكذل
27Fاليت رشحهم مجهور املسلمني للقيام با

، وليست السلطة يف الدولة اإلسالمية تقوم على الوراثة اليت حتصر احلكم يف أسرة ٢٨
وإن كانوا من أضل الناس  –العقارات واألموال  كما يتوارثون-واحدة، يتوارثها األبناء عن األباء، واألحفاد عن األجداد

28Fوأفسدهم

٢٩ . 
 

فالدولة اإلسالمية ليست دولة شيوعية إجبارية أو اشرتاكية طاغية، فال جيوز أن يفرض عليها من يقودها رغم أنفها، بل 
احنرف وجار، ومل يستمع  هي دولة تتبىن على توجيهات أهل الشورى، وقرارات أهل احلل والعقد فيها حىت أن هلم أن يعزلوه إلا

لنص  الناصحني. ويف تطبيق مبدأ الشورى ودوره يف هذه الدولة، يقول الدكتور القرضاوي: "ميتاز نظام الشورى الذي تقوم عليه 
عية الدولة اإلسالمية، بأن للشورى حدودا التتعداها، فعقائد اإلسالم اإلميانية، وأركانه العملية، وأسسه األخالقية، وأحكامه القط

ال جمال فيها للشورى، والميلك برملان والحكومة إلغاء  -وهي املقومات األساسية اليت ارتضاها التمع وأقام عليها نظام حياة –
29Fشيء منها، ألن ما أثبته هللا ال ينفيه اإلنسان، ومانفاه هللا اليثبته اإلنسان".

٣٠ 
 
وبذلك يكون اإلسالم قد وضع حدودا لسلطة األغلبية احلاكمة، وهذا هو مايبحث عنه مجيع فقهاء القانون الدستوري  

املعاصر الذين حياولون استنباط مباد  عامة سامية كقواعد التشريع، ويريدون أن تلتزم السلطة اليت تصدر القوانني الوضعية 

                                                           
 ٥٨م). ص ١٩٩٩ ١(بريوت: دار البيارقة، ط  الطريق إىل احلكم اإلسالمي أمحد،البشري  ٢٧

 .١٢ص  ،انظر: املصدر السابق  ٢٨
 .٣٥ص  من فقه الدولة يف اإلسالم،، يوسف القرضاويانظر:   ٢٩
 .٣٦املصدر السابق، ص   ٣٠
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حسم هذا املوضوع منذ أكثر من ألف عام، بأن جعل الدستور هو القرآن املنزل من عند حبدودها وال تالفها، وأما اإلسالم فقد 
30Fهللا، فأعطى بذلك للمباد  العليا قداسة وخلودا وثباتا حتميها عقيدة اإلميان بال عزوجل، وحتددها املنابع السماوية للشريعة

٣١. 
 

 رابعا: املنعة والقوة بأيدي املسلمني
 

وهري للدولة اإلسالمية هو أن تكون املنعة والقوة بأيدي املسلمني، وهلم حق يف اتال القرارات لصاحل إن الشرط الرئيسي واجل
، وتتمثل املنعة والقوة يف أي دولة من الدول يف قواتا العسكرية -دول كافرة–دولتهم، دون الرجوع إىل أي جهة أخرى يف اخلارج 

كأساس للحفاظ على هذه السلطة، وملا أن املنعة جيب أن تكون بأيدي املسلمني   وما يتبعها من االقتصادية وغريها واليت تكون
فيلزم أن ميسك زمام الدولة مسلمون يؤمنون باإلسالم عقيدة ومنهاجا للحياة وال ينحازون إىل األعداء، فالجيوز يف الدولة 

ئف دون الرئاسة مما هلا باع طويل يف مسري الدولة اإلسالمية أن يتوىل إمامتهاكافر أو منافق معلوم النفاق، بل وحىت بع، الوظا
ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن وحركاتا. يقول هللا تبارك وتعاىل: ﴿َوَعَد الَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم 

ا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َلِلَك ينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَيَُبدِّلَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال يُْشرُِكوَن ِيب َشْيئً ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم دِ 
31Fَفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

مبكة  حنوا من عشر سنني، وأصحابه  -صلى هللا عليه وسلم-كان النيب يقول أبو العالية رمحه هللا: " ٣٢
خائفون، ال يؤمرون بالقتال، حىت أمروا بعُد باهلجرة إىل املدينة، يدعون إىل هللا وحده، وعبادته وحده ال شريك له سرًا وهم 

اء هللا. مث إن فقدموا املدينة، فأمرهم هللا بالقتال، فكانوا با خائفني ُميُْسون يف السالح ويصبحون يف السالح، فـََغيـَُّروا  بذلك ما ش
هللا، أبَد الدهر حنن خائفون هكذا؟ أما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السالح؟ فقال  رجال من أصحابه قال: يا رسول

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " لن تـَْغربوا إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم ُحمَْتِبًيا ليست فيهم حديدة". وأنزل
 -صلى هللا عليه وسلم-هللا هذه اآلية، فأظهر هللا نبيه على جزيرة العرب، فأمنوا ووضعوا السالح. مث إن هللا عز وجل قب، نبيه 

فكانوا كذلك آمنني يف إمارة أيب بكر وعمر وعثمان حىت وقعوا فيما وقعوا، فأدخل هللا عليهم اخلوف فاتذوا اَحلَجَزَة والشرط 
32Fبم" وَغّريوا، فـَُغريَّ 

 فوصف يف هذه اآلية دار اإلسالم بتمكني املسلمني، فيقتضي للك حصول املنعة والقوة بيدهم. ٣٣
 

 خامسا: تطبيق نظام الشورى
 

إن الدولة اإلسالمية ليست دولة برملانية اليت يشارك فيها صاحل وطاحل، ويتخذ القرار حسب األصوات األكثرية سواء كانت 
مفسدة أو مصلحة، وليست دولة دكتاتورية اليت يتحكم فيها احلاكم املستبد بنفسه حسب رغباته وشهواته، وإمنا هي دولة شورية 

، وحىت يف تنصيب اإلمام وعزله كما سبقت اإلشارة إليه، وكل قرارات متعلقة بشأن الدولة تأخذ بنظام الشورى يف صغري وكبري
فيجلسون ويتناقشون  –واتارون حسب صالحياتم ومؤهالتم  –البد أن جتتاز جملس الشورى، فيحضرها أهل احلل والعقد 

، ويف هذا يقول اإلمام القرطيب نقال عن ابن عطية: ويتداولون املوضوع من نواحيها املشروعية، فعلى ضوئه يتخذ القرار واحلكم

                                                           
  . ٣٨انظر: املصدر السابق، ص  ٣١
 . ٥٥سورة النور: آية   ٣٢
، ٢، ط والتوزيع للنشر طيبة دار (املدينة املنورة: سالمةحتقيق سامي حممد  تفسري القرآن العظيم، ،الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو  ٣٣

 .٧٩، ص ٦جهـ) ١٤٢٠
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33F"الشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب مما ال خالف فيه"

فريى القرطيب  ٣٤
توريا خالصا، وهلذا حكم خطورة عدم األخذ بالشورى، كيف ال، واحلاكم املسلم إلا مل يأخذ بالربملان وال الشورى فقد أصب  دكتا

اُموا الصَّالَة اإلمام بوجوب عزله. وقد وردت األدلة املتعددة يف وجوب الشورى وأمهيتها، فقال تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِِّْم َوأَقَ 
نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقون﴾ 34Fَوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

ُهْم وَ  ٣٥ اْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَلا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى الَِّ وقال:﴿فَاْعُف َعنـْ
35Fِإنَّ الََّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلَني﴾

٣٦ . 
 

وقد أمجع العلماء على أن الشورى مشروعة، وإمنا اخلالف يف مدى إلزام نتيجة الشورى على احلاكم، حيث لهب 
ة وموجهة فقط، وليست ملزمة، فاإلمام باخليار إما أن أن يأخذ با أو يدعها. واستدل أصحاب بعضهم إىل أن الشورى معلم

هذا القول بذه اآلية الكرمية، إل فهموا منها أن النيب صلى هللا عليه وسلم خمري، إما أن يأخذ مبا انتهت إليه الشورى أو يدعها 
أيضا بقضية صل  احلديبية، حيث أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل حسب عزمه صلى هللا عليه وسلم. كما أيدوا هذا املوقف 

ألسنا على احلق وهم على الباطل أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟)) قال: يقبل رأي عمر بن اخلطاب عندما قال: ((
بن اخلطاب إين رسول هللا ولن يضيعين هللا ((بلى)). قال: ((ففيم نعطي الدنية يف ديننا ونرجع وملا حيكم هللا بيننا؟)) فقال: ((يا ا

أبدا)). فرجع متغيظا فلم يصرب حىت جاء أبا بكر فقال: ((يا أبا بكر ألسنا على احلق وهم على الباطل؟)) قال: ((يا ابن 
36Fاخلطاب إنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولن يضيعه هللا أبدا فنزلت سورة الفت ))

 عنه. ومل يأخذ بقول عمر رضي هللا .٣٧
والصحي  أن هذا القول ليس بصواب، ألن اآلية الكرمية يأمر باتباع العزم، والعزم اليكون إال ما وصلت إليه الشورى. وميكن أن 

إمنا يكون يف األمر الذي يصدر فيه الرسول عن وحي هللا تعاىل إليه، وأمره  -يف اآلية  –يقال أيضا بأن العزم والتوكل على هللا 
37Fللك الجيوز للرسول أن ينظر إىل رأي أهل الشورى، بل ينفذ ما أمره هللا تعاىل. بفعله، فعند

وأما مامل يرد فيه نص فال داللة  ٣٨
هذه اآلية عليه، ويبقى على األصل من إلزام الشورى على اإلمام. ومن قبيله أيضا قضية صل  احلديبية، حيث أن قول عمر 

وسلم كما يف نص احلديث. فالقضية إلا، ليست قضية الشورى فيما ال دليل فيه، بل هو  خمالف ملا أمر هللا به نبيه صلى هللا عليه
38Fتنفيذ أمر هللا تعاىل،

 فإلا ورد النص فال مكان للشورى فيه ألنه ال اجتهاد مع النص. ٣٩
 

 سادسا: إقامة الشعائر اإلسالمية
 

واملعامالت وغريمها، فقد وردت عدة آيات قرآنية ترسم صفات جيب أن تتصف دار اإلسالم بالشعائر اإلسالمية يف العبادات 
 هذه الدولة من ناحية الشعائر وللك بعد إيراد صفات دار احلرب وبينت أحواهلا، فقال تعاىل: ﴿الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف األْرضِ 

39Fْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلَِّ َعاِقَبُة األُموِر﴾أَقَاُموا الصََّالَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـَهَ 

وقال عثمان بن عفان رضي هللا عنهما: "فينا  ٤٠

                                                           
 . ١٤٩، ص ٢هـ)، ج ١٣٨٧، ٣(بريوت:دار الكتاب العريب، ط اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  أبوعبد هللا حممد بن أمحد  ٣٤
  . ٣٨سورة الشورى: آية   ٣٥
 . ١٥٩سورة آل عمران: آية   ٣٦
 .١٨٣٢، ٤هـ)، ج١٤٠٧، ٢حتقيق مصطفى ديب البغا (بريوت: دار ابن كثري، ط  اجلامع الصحيح املختصر،، البخاريحممد بن إمساعيل   ٣٧
 . ٣٤٦، ص ٧م) ج٢٠٠٠، ١(بريوت:مؤسسة الرسالة، ط  جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربيانظر:   ٣٨
 .١٨٩، ص ةيف النظام السياسي للدولة اإلسالمي، حممد سليم العوا ٣٩
 .٤١سورة احلج: آية   ٤٠
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نزلت ﴿الذين إن مكناهم يف األرض...﴾ فأخرجنا من ديارنا بغري حق إال أن قلنا ربنا هللا مث مكنا يف األرض، فأقمنا الصالة 
40Fول عاقبة األمور، فهي يل وألصحايب"وآتينا الزكاة، وأمرنا باملعروف و�ينا عن املنكر 

فهذه اآليات لكرت أهم الشعائر الدينية  ٤١
 اليت أقيمت يف دار اإلسالم وهي إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

 
يف نظامها فهو خداع  فتلك أهم املعامل اليت جيب أن تتصف با الدولة اإلسالمية، وأما الدعوى دون إظهار هذه املعامل

 وكذب، وتتفاوت درجات دول العامل اإلسالمي اليوم يف االلتزام بذه املعامل وعدمها.
 

 املبحث الثاين: دار الكفر ومعاملها
 

 املطلب األول: تعريف دار الكفر
 

، حيث أن الدار دارن فقط ومما سبق من تعريف دار اإلسالم واجتاهات الفقهاء فيه، فلعل يف تعريف دار احلرب شيء من التكرار
يف -على رأي اجلمهور، ومها دار اإلسالم ودار احلرب، فما ال ينطبق عليه تعريف دار اإلسالم فهي دار احلرب أو دار الكفر 

إال أن الباحث يورد هنا تعريفا خاصا بدار احلرب بصفة خمتصرة ليتض  األمر، وحىت ميكن التمييز بني  -اصطالح بع، العلماء
 ن بشكل واض .الداري

لقد تعددت تعريفات العلماء لدار احلرب كما حصل مثله يف تعريف دار اإلسالم حبسب  االجتاهات الثالثة، وسأورد 
 هنا بع، التعريفات املشهورة حوهلا:

يقول اإلمام أبو يوسف رمحه هللا: "وتعترب الدار دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من 
41Fني".املسلم

42Fوعرف اإلمام املرداوي بقوله: "ودار احلرب ما يغلب فيها حكم الكفر". ٤٢

ويقول ابن حيىي املرتضى الزيدي: "دار  ٤٣
43Fاحلرب هي الدار اليت شوكتها ألهل الكفر، واللمة مع املسلمني".

٤٤ 
 

للشريعة فهي دار وميكن التلخيص من هذا، أن الدار إلا طبقت فيها أحكام الكفر من القوانني الوضعية املخالفة 
الكفر، وإن كان أهلها مسلمني، وإن طبق فيها بع، األحكام الشرعية أو بع، الشعائر الدينية كالصالة والصيام وحنوها برمحة 
من السلطة الكافرة فليست بدار اإلسالم، حيث أ�ا قد افتقدت أحد األساسني لتسمية الدار باإلسالم، وهو السلطة واملنعة. 

يالحظ أن اشرتاط تطبيق الشرع اإلسالمي يف تسمية الدار باإلسالم، ال التطبيق الكلي بتفاصيلها بال استثناء البتة،  ومما ينبغي أن
فاحلكام ليسوا معصومني، والكمال ل وحده،  فإلا كانت السلطة للمسلمني وأعلنت فيها تطبيق شرع هللا عز وجل وحاولوا 

طبيق كوجود بع، القوانني املخالفة للشرع يف دستور البلد أم إجراءات خاصة مع أن التطبيق حقيقة، مث وجدت خلل يف هذا الت
أغلبية الدستور العامة توافقه فالدار دار اإلسالم، ومبقابل هذا، فإلا كانت البلد حتت سلطان املسلمني وأعلن بتطبيق القوانني 
                                                           

 . ٤٣٦، ص٥، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،   ٤١
 .١٤٤ص   ١٠ج  املبسوط،السرخسي،   ٤٢
حتقيق أيب عبد هللا حممد حسن إمساعيل (بريوت: دار الكتب العلمية،  ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،املرداوي علي بن سليمان بن أمحد ٤٣

 . ١١٠، ص ٤هـ) ج١٤١٨، الطبعة األوىل
 .٥٢٨ص  عيون األزهار، املرتضى أمحد بن حيىي احلسيين  ٤٤
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حكام األسرة وحنوها لتكون موافقة للشرع، فليست بدار الوضعية يف دستورها العام، مث استثىن بع، اجلوانب من األحكام كأ
 إسالم.

 
 املطلب الثاين: معامل دار الكفر

 
فكما أن لدار اإلسالم معامل وخصائص متيز با عن غريها، فلدولة الكفر معامل وخصائص، وقد نص الفقهاء على تلك املعامل، 

 ومن أشهرها: 
 

 أوال: احلكم بغري ما أنزل هللا
 

معامل دار الكفر هو احلكم بغري ما أنزل هللا، سواء كان احلكم بالدميقراطية أو الدكتاتورية أو الشيوعية أو غريها من إن أبرز 
44Fالقوانني احلديثة اليت أبدعها البشر، وهلذا فقد نص كثري من الفقهاء أن دار الكفر هي الدار اليت جتري فيها أحكام الكفر.

٤٥ 
لكفر هو إجراء أحكام الكفر فيها، كيف ال وهي رأس األمر، فلوكانت الشريعة مطبقة لتبعها غريها فجعلوا املعلم  الرئيسي لدار ا

من عناصر الدولة اإلسالمية، وإن مل تكن فسوف جند أن الدولة التفرق بني مسلم وكافر، وال بني مسجد وكنيسة، وال بني 
بلد، وهذا المفر منه. ومن اجلدير باالنتباه فإن هناك فرق بني من احلالل واحلرام، وترتبت عليها ظهور معامل وخصائص كفرية يف ال

يقّصر حيناً، ويتجاوز حيناً، ويظلم حينًا آخر جلهل أو حملاباة أو هلوى، وبني من يسن األنظمة، وجيعلها تشريعًا ملزمًا للناس 
ويؤسس الربملان من أجله، ومن الضروري التفريق يفرضه عليهم، ويؤسس هلا احملاكم واهليئات والالس ويعني هلا القضاة واحلكام، 

بني الصنفني، ألن الصنف األول اليعترب ينقل صاحبه عن امللة، مثل أن حتمله شهوته وهواه على احلكم يف القضية بغري ما أنزل 
45Fمن الكبائر.هللا، مع اعتقاده أن حكم هللا ورسوله هو احلق، واعرتافه على نفسه باخلطأ وجمانبة اهلدى بل هو كبرية 

وأما الصنف  ٤٦
الثاين فهو كفر خمرج عن امللة، ألن فيه معاندة للشرع، ومكابرة ألحكامه، ومشاقة ل ورسوله، ومضاهاة باحملاكم الشرعية، فكما 

جع أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إىل كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلهذه احملاكم مرا
46Fهي القانون امللفق من شرائع شىت، وقوانني كثرية كالقانون الفرنسي والقانون األمريكي والقانون الربيطاين، فهذا كفر بواح.

٤٧  
 

 ثانيا: املنعة والقوة لغري املسلمني
 

يشتمل على رئيس الدولة تعين املنعة والقوة هنا هي القدرة على اتال القرار يف الدولة واحلفاظ على أمن الدولة والدفاع عنها، ف
ونائبه وغريمها من الوزراء ورجال الدولة، ويشمل كذلك القوة العسكرية اليت حتمي الدولة وشعبها من االعتداء يف الداخل واخلارج، 

 فكل دولة تقع حتت أيدي  غري املسلمني، حبيث هلم حق يف األمر والنهي فهي دار الكفر، وإن كان سكا�ا مسلمني.
                                                           

 .١٤٤،  ص ١٠، ج املبسوطانظر: السرخسي،   ٤٥
 ١٥، ص النظام السعودي يف ميزان اإلسالم، سعد بن راشد الفقيه  ٤٦

 >3http://www.almedad.com/vb/showthread.php?t=1175<   ٢٠٠٩أبريل  ١٩(االطالع( 

  ١٦انظر: املصدر السابق، ص   ٤٧

http://www.almedad.com/vb/showthread.php?t=11753


Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 
22 & 23 November 2016 

195 
 

 
 ظلم والضغط على اجلماعة املسلمةثالثا: ال

 
من معامل دار الكفر هو الظلم والطغيان على اجلماعة املسلمة، وبذا الوصف  وصف  به هللا سبحانه وتعاىل أحوال مكة، يوم  

َنْصرِِهْم َلَقِديٌر. الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن أُِلَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ الََّ َعَلى كانت توصف بدار احلرب وللك بقوله: "﴿
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها ِديَارِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ أَْن يـَُقوُلوا رَبـَُّنا الَُّ َوَلْوَال َدْفُع الَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍ، َهلُدِّ 

َ َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾اْسُم الَِّ َكثِ  ُ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ الَّ 47Fريًا َولَيَـْنُصَرنَّ الَّ

٤٨. 
 

48Fقال ابن عباس: "نزلت (هذه اآليات) يف حممد وأصحابه حني أخرجوا من مكة"

، ومكة يف للك الوقت تعترب دار حرب ٤٩
مني، وللك بإخراجهم من ديارهم، وألن وشرك، فاآلية قد أشارت إىل أهم أوصاف دار احلرب وهو الظلم والضغط على املسل

الظلم أساسه الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، ومها األمران اللذان جاء اإلسالم من أجل قلع جذورها من الوجود. فنرى أن 
مكة من الصراع دائما بني املؤمنني الذين يقولون ربنا هللا وبني املشركني الذين يسيطر عليهم الظلم، فالظلم الذي يتصف به أهل 

49Fالكفار أدى إىل إخراج املسلمني وهدم املساجد وأماكن العبادة فيها

، ووردت آية أخرى أكثر وضوحا ما يعانيه املسلمون ٥٠
َواْلوِْلَداِن  َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الَِّ َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ واملستضعفون يف مكة، وللك يف قوله تعاىل: ﴿

50Fَواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا﴾ الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّيا

فاآلية  تاطب  ٥١
ذين أسلموا مبكة، وصدهم املشركون عن اهلجرة، فبقوا بني أظهرهم اجلماعة اإلسالمية كلها، لتقوم باستنفال هؤالء املستضعفني ال

مستذلني ومظلومني، وهم يعانون  أشد احملنة يف العقيدة، والفتنة يف الدين، ويقاسون ما يقاسون على أيدي الطغاة، فكانوا رجال 
أوصاف دار الكفر، والذي حيارب املؤمنني ونساء وولدانا يدعون هللا باخلالص ويستنصرونه بم فمن هنا تبني أن الظلم من أبرز 

 51F٥٢. يف عقيدتم، ويصدهم عن دينهم، وارجهم من ديارهم بغري حق
 

  رابعا: حرية  اإلظهار بالشعائر الكفرية وقمع شعائر اإلسالم
 

إلا كانت دار اإلسالم هي الدار اليت حتت سيطرة  املسلمني وتظهر فيها شعائر اإلسالم، فدار احلرب تكون على عكسها، 
فظهور شعائر الكفر تعترب أكرب عالمة على أن الدار دار كفر وحرب، وهذا الذي وقع يف العامل اليوم، فاليتصور داركفر ويظهر 

هناك بع، اجلوانب املعينة تبيحها بع، احلكومات الكافرة يف عصر الراهن للمسلمني رمحة فيها أحكام اإلسالم حبرية، إال أن 
ورأفة، واتص يف الشعائر اليت ليست فيها أي أثر على السياسة والقانون اخلاص فيها مثل الصالة والصيام واحلج، أما الشعائر 

وغريها مما يؤدي إىل عز اإلسالم واملسلمني فمحدودة يف  -ساسة القضايا احل –املهمة كاألمر باملعروف وحرية الدعوة اإلسالمية 
أضيق احلدود، وعلى رأسها إجراء األحكام الشرعية، حيث أصبحت من املستحالة تطبيقها يف الدولة الكافرة. وهناك أيضا بع، 
                                                           

  ٤٠- ٣٩سورة احلج: آية   ٤٨
 . ٢٢٥، ص ٣، ج تفسري القرآن العظيمابن كثري،   ٤٩
 .٢٥م ) ص ١،١٩٩٠(بريوت: دار السالم للطباعة والنشر، ط اختالف الدارين واثره يف أحكام املناكحات واملعامالت، إمساعيل لطفيانظر:   ٥٠
 .٧٥سورة النساء: آية   ٥١
 اختالف الدارين، إمساعيل لطفي ٥٢
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الَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍ، َهلُدَِّمْت َصَواِمُع  َوَلْوَال َدْفعُ الدول الكفرية متنع أشد املنع وحىت يف بناء املسجد، كما يف قوله تعاىل: ﴿
52Fَوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الَِّ َكِثريًا﴾

فطبيعة منع الشعائر اإلسالمية أصبحت من طبائع الدولة الكافرة يف القدمي  ٥٣
 واحلديث، وأصبحت عالمة ومبدأ هلا.

 
 
 

 البحثاخلامتة ونتائج 
 

تبني من خالل هذه الدراسة أن دار اإلسالم أو الدولة اإلسالمية ليس هلا تعريف منصوص أو وصف منصوص عليه يف الكتاب 
وال يف السنة وال إمجاع األمة، وإمنا حدد للك باجتهادات العلماء يف كل عصر من العصور، وقد وقع اخلالف يف وصفا 

عدة اجتهادية فمنهم من آثر جانب الشعائر الدينية ومنهم من آثر اجلانب العسكري  وحتديدها، فوصلتنا تعريفات باعتبارات
ومنهم من آثر جانب السكان ومنهم من اشرتطها مجيعا. بناء عليه، فهمنا أن حتديد مسمى الدولة اإلسالمية ينبغي أن يفوض 

أّمل مبا يصل  أن يسمى به الدولة. وهذا يوض  إىل علماء البلد يف كل عصر، فهم أدرى مبا يفرق بني الكفر واإلسالم، وهم 
فضاحة من ينادي بإقامة الدولة اإلسالمية ويف نفس الوقت يكفر الدول اإلسالمية اليت عاش علماؤها وشعبها بأمن وأمان رغم 

ماعات وهتك بع، األخطاء واملخالفات، فهي أوىل من الدعوة إىل دولة إسالمية اليت مؤداها سفك دماء املسلمني وتفريق اجل
 األعراض واألموال بغيا يف احلصول على جمرد االسم "الدولة اإلسالمية أو دار اإلسالم".

 
 

 قائمة املصادر واملراجع
 

دار  (املدينة املنورة: حتقيق سامي حممد سالمة تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،
 هـ)١٤٢٠، ٢طيبة للنشر والتوزيع، ط 

 م)١٩٢٨، ١(استنبول: مطبعة  الدولة، ط أصول الدين أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي،
 هـ)١٣٨٧، ٣(بريوت:دار الكتاب العريب، ط اجلامع ألحكام القرآنأبوعبد هللا حممد بن أمحد القرطيب ، 

حتقيق شعيب األرناؤوط وعمر القيام (بريوت: مؤسسة ، اآلداب الشرعية واملنح املرعية، قدسيأيب عبد هللا حممد بن مفل  امل
 م)١٩٩٦، ١الرسالة، ط 

 م)١٩٧٥، ١تعليق الشيخ موسى (لبنان: دار الكتاب اللبناين، ط ، عيون األزهار، أمحد بن حيىي احلسيين املرتضى
 عيون األزهارأمحد بن حيىي احلسيين املرتضى، 

م ١،١٩٩٠(بريوت: دار السالم للطباعة والنشر، ط اختالف الدارين واثره يف أحكام املناكحات واملعامالتإمساعيل لطفي، 
( 

 م)١٩٩٩ ١(بريوت: دار البيارقة، ط  الطريق إىل احلكم اإلسالمي البشري أمحد،
                                                           

 . ٣٩سورة احلج: آية   ٥٣
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 م)٢٠٠٢، ١والنشر والتوزيع، ط (االسكندرية: دار الدعوة للطبع جمموعة رسائل اإلمام حسن البنا حسن البنا، 
 النظام السعودي يف ميزان اإلسالمسعد بن راشد الفقيه، 

 هـ) ١٣٣٥، ١(اهلند :دائرة املعارف النظامية حبيدر آباد ، ط  شرح السري الكبريمشس الدين السرخسي ،  
 كتبة السلفية) (مطبوع باما الموع للنووي، امل الفتح العزيز يف شرح الوجيزعبد الكرمي الرافعي، 
 م)١٩٨٢، ١، (بريوت: مؤسسة الرسالة، ط، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم عبد الكرمي زيدان 

 حتقيق حممد خري طعمة حليب ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي 
حتقيق أيب عبد هللا حممد حسن إمساعيل (بريوت:   معرفة الراجح من اخلالف،، اإلنصاف يفعلي بن سليمان بن أمحد املرداوي

 هـ)١٤١٨دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
 م)١٩٨٦(بريوت: دار الرائد العريب، د.ط، اإلسالم والعالقات الدولية حممد الصادق عفيفي، 

 م)١٩٩٧، ١سف أمحد البكري ( بريوت: دار ابن حزم، طحتقيق يو ، أحكام أهل الذمة، حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية
 م)٢٠٠٣، ٢(بريوت: دار الكتب العلمية، طحاشية الدسوقي حممد بن أمحد بن عرقة الدسوقي ، 

 هـ)١٤٠٧، ٢حتقيق مصطفى ديب البغا (بريوت: دار ابن كثري، ط  اجلامع الصحيح املختصر،حممد بن إمساعيل البخاري، 
 م)٢٠٠٠، ١(بريوت:مؤسسة الرسالة، ط  جامع البيان يف تأويل القرآن حممد بن جرير الطربي،

 ، د.ت)١(بريوت: دار ابن حزم، ط  ، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارحممد بن علي بن حممد الشوكاين
 ، يف النظام السياسي للدولة اإلسالميةحممد سليم العوا

 اإلسالمية يف النظام السياسي للدولةحممد سليم العوا، 
 م ) ١٩٧٠(القاهرة: دار الفكر العريب، د.ط،   العالقات الدولية يف اإلسالم حممدأبوزهرة،
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