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 نستعينه  ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، إن احلمد هللا حنمده و
 من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً عبده

 ... ورسوله

 وا بفكر السلف  الصاحل بل  تعداه إىل مل يعد موضوع التراجعات مقتصراً على األحياء فقط ممن متسك
 األموات ، ومل يعد األمر مقتصرا على األفراد فقط بل تعداه إىل اجلماعات  حىت  أصبح منهجا
 ميضون حتت لوائه يف حرب اإلسالم كباقي املناهج األخرى  اليت تعتنقها احلركات اليت تدعى اإلسالم

 فص االام   يف حماكمة لتاريخ اإلسالم وفكره يف حرا ضد اإلسالم فأصبح علماء السلف يف ق
 ن ينتسبون إىل العلم يف بالد اإلسالم زورا وتانا  ، فها هي حماكمة جديدة لشيخ مم وعلمائه على يد

 اإلسالم بن تيمية حيث وضع يف قفص االام ليعلن تراجعه عن فكره السلفي أمام الشرعية الدولية
 هيونية العاملية على يد علماء ينتسبون إىل هذه األمة ويعملون لصاحل اليت تقوم عليها الصليبية والص

 الصليبية والصهيونية العاملية ، وقد قرر املؤمتر باإلمجاع الغري مسبوق  أن شيخ اإلسالم تراجع عما هو
 عليه ووافق للصليبية والصهيونية العاملية أن تكون هلا السيادة على األرض كلها واحلكم على األرض

 ها وأنه جيب أن ميضى اإلسالم كباقي الديانات األخرى يف ركاا يأمتر بأمرها وينتهي بنهيها ألا كل
 أصبحت هي اآلمر الناهي ، وليس لنا احلق إال أن منضى يف هذا الركب الن الواقع غري الواقع واحلكم

 فكان الكل غري احلكم لنحصل على احلرية ، فقد كان واقع املسلمني باألمس  حيكم بشرع اهللا
 ينضوي حتت لوائه أما اليوم حيكم بالشرعية الدولية ملسايرة تطورات العصر ،  الن احلكم خيتلف

 ختالف الواقع ، وهذا ال خيالف اإلسالم بل من صميم اإلسالم حتكيم الطاغوت العاملي يف األرض ا ب
 لم والسالم العاملي وىف  اإلسالم ومتابعة اإلسالم له يف كل شيء ،كل ذلك من أجل حتقيق الس

 والتعايش السلمي  ،أما ما حيدث يف أرض املسلمني من قتل وتشريد املاليني وانتهاك أعراضهم
 واحتالل بالدهم وب ثروام واغتيال حريام وإنسانيتهم فكل هذا مما يقتضيه حتقيق السالم

 ا حىت ولو قضى على البعض ىف م العاملي واحلرية  ال اعتبار له، لكي تنال هذه الشعوب حريته والسال
 حرار كى ينعموا خبريات أل جحيم املوت والسجن والفقر أو غريه املهم يبقى اال مفتوحا للحرية وا

األرض ، هنا فقط يتحقق السلم والسالم العاملي وتتحقق الرفاهية يف هذا الوقت وهذا ال شك جيب
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 م ورموزه ومقدساته كل هذا أيضا أمور أن نضحي يف سبيله بالكثري وما حيدث من حرب ضد اإلسال
 .. عارضة ال تؤثر يف املسرية وذلك لتحقيق مسرية احلرية والدميقراطية

 إن مسرية احلق وأهل احلق  ومحاية الفكر و التراث اإلسالمي واإلسالم مرتبطة  ببيان املفاهيم الشرعية
 الصليبية والصهيونية العاملية الصحيحة يف وجه هذه اهلجمات اإلجرامية ضد الفكر اإلسالمي من

 وأذنام من طواغيت النظم العلمانية ومن طواغيت العلماء الذين ينتسبون إليهم ومن طواغيت
 العلماء الذين ينتسبون إىل احلركة اإلسالمية ، كما أنه  ال يكفى جمرد البيان حلماية  الفكر من خالل

 ا اإلسالمي وعن علمائنا ، و لكن الذي يدافع حقا مقاالت و أحباث ندافع فيها عن ديننا ، وعن تراثن
 ميشى على األرض ، هو إخراج هذا التراث من بني دفيت الكتاب و تفعيله و إخراجه للحياة واقعا حياً

 يصول و جيول ويواجه بكل قوة  ، حيكم ويقضى بأمر اهللا يقاتل من كفر باهللا ليكون احلكم هللا ىف
 بدأ أول مرة ، فالدفاع عن اإلسالم و تراث اإلسالم هو دفاع عن األرض كل األرض ،كما كان منذ

 علماء اإلسالم ال ينفصل أحدمها عن اآلخر فكالمها وجهي احلقيقة ، فكما بني لنا رسول اهللا صلى
 اهللا عليه وسلم  احلقيقة كاملة لإلسالم جمردة كتصور إسالمي رباين يتميز عن غريه من التصورات

 وكما يذكر ) هي ما أنا عليه وأصحايب ( احلقيقة واقعا على األرض بوصفه هلا اجلاهلية ، فقد بني
 علماء اإلسالم تفصيالت اإلسالم مسألة بل يضيفوا إىل معتقد أهل السنة ما خيالف أهل البدع يف كل

 عن أي بناء آخر فضال عن أي ي مسألة حدثت يف كل عصر حىت يتميز البناء التصوري اإلسالم
 وال التاريخ اإلسالمي ، وهكذا كان دأب علماء السنة أن يظل اإلسالم نقيا حمضا من جزئية ختالفه ط

 أي دخن ،فالنظر إىل اإلسالم كتصور ال خيتلف عن اإلسالم كواقع ميشى على األرض ممثالً يف طائفة
 احلق يف كل جيل ،وهذا يتضح من قول  ابن املبارك عندما سئل  عن اجلماعة فقال أبو بكر وعمر

 اهللا عنهما فقيل له هؤالء األموات فمن األحياء؟ قال أبو محزة السكرى ، فال انفصال بني رضي
 وبني طائفة العلماء فكالمها يعرب به عن اآلخر ، ومن مث أي طعن يف ي احلقيقة يف التراث اإلسالم

 ة أحدمها هو طعن يف اآلخر ،بل النموذج العملي يؤكد النموذج التصوري ويوضحه ويفسره كحقيق
 واقعة على األرض ، وهى أعلى مناط لقيام احلجة ، ومن هنا الطعن يف تراث علماء اإلسالم و
 فكرهم هو طعن يف احلقيقة أيضا ،ومن مث ال يكفى فقط بيان احلق بأن يصدر كتاب ندافع فيه عنهم

يت و يقلقوا ، و أمنا يكون خري دفاع عنهم هو إخراج رجال أمثاهلم علماء جماهدين يقفوا أمام الطواغ
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 مضاجعهم أحياء و أموات و يسطروا بدمائهم مواقف العزة و الكرامة و الشهادة باحلق يف مواقف
 . اإلشهاد ، هذا هو الدفاع احلقيقي

 و بعد أن غُيبت الشعوب اإلسالمية طويالً  وشوهت مفاهيمها من قبل األنظمة املتحكمـة فيهـا و
 ا فيها ، مل يكتفي الطواغيت بزرع الشهوات يف قلوب تلك املسيطرة عليها بإعالمها ومبا كان موروث

 األمة بل حاولوا أيضا بث الشبهات يف أفكارها و مسخ عقيدا و جعلها مزجياً خمتلطاً من العلمانية و
 اإلسالم ،  خالل هذه احلرب القذرة ، حرب الدين بالدين ،حرب الشبهات ،  كان مـن إحـدى

 شعلة التجديد و اإلحياء اإلسالمي مـن العلمـاء و ااهـدين مراحل هذه احلرب الطعن يف محلة
 السابقني الذين تركوا لنا تراثاً ضخماً يعاجل واقعنا املرير ، و كان من املقرر إسقاط هؤالء العلمـاء
 العظماء يف نفوس األمة بعد أن تلقتهم بالقبول أجيال املسلمني عرب مئات السنني ، فلم جيد أحبـار

 تشعيب الناس على هؤالء العظماء و تنفري الناس من تراثهم إال أن يرموهم باإلرهاب و السوء وسيلة ل
 ولو قلنا أن من شارك يف ( التكفري ، و كفى اتني الكلمتني تأثريا سيئاً يقع يف نفوس عوام املسلمني ،

 ت ينبغي فضحه هذا املؤمتر من طواغيت العلماء أنه حمارب هللا ولرسوله كافر ذا الدين مؤمن بالطاغو
 وتعريته هل نكون قلنا على اهللا غري احلق أم أن اإلسالم هو أن تستسلم ألمـر غـري اهللا يف حـرب
 اإلسالم واملسلمني وكذلك تلك احلكومات اليت ينطق بامسها أولئك العمالء كالسعودية واملغـرب

 ). املؤمتر يف ذلك وموريتانيا وألبانيا واليمن والسنغال والكويت إىل آخر الدول اليت اشتركت

 ة العاملية الـيت هـي ني و ي و هذه احلرب وقعت حتت إشراف مباشر يف مراحلها من الصليبية والصه
 املستفيد األول من إبعاد املسلمني عن تراثهم و جعلهم دون هوية بغرض جتفيف املنابع الفكريـة و

 مواجهة تلك احلملة الـشرسة العقدية للجهاد اإلسالمي الذي هو العائق الوحيد اآلن الذي يقف يف
 فهي متضى يف ضوء احلرب القائمة بني اإلسالم والكفر العاملي يف إحدى دورات الصراع على األمة ،

 لتصب كلها يف مصلحة الصليبية والصهيونية العاملية ،وىف احلقيقة أن السعي لتشويه العلماء كان قائما
 ا بالسلفية اإلصالحية اليت ركزت على الطعن يف على قدم وساق يف بالد املسلمني من خالل ما يسمو

 علماء األمة وتشويه صورم متهيدا ملا ميكن أن يأيت بعد ذلك من مراحل ، و حتت ظالل هذه اهلجمة
 املنظمة انعقد منذ وقت ليس ببعيد مؤمتر يف تركيا حضره جمموعه من علمـاء املـشركني و عبـاد

سالم ابن تيمية رمحه اهللا ،  و هي فتاوى عن دار ماردين ، و الطواغيت ليناقشوا فيه فتاوى لشيخ اإل
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 اختارت اللجنة املنظمة هلذا املؤمتر مدينة ماردين النعقاد املؤمتر فيها ، و دارت فكرة املـؤمتر علـى
 : عناصر واضحة منها

 . اللمز و الغمز الواضح يف شيخ اإلسالم بن تيمية و منهجه العقدي و الفكري : أوالً

 . ربط التراث و ما حيتوى من كالم يف اجلهاد مبسمى اإلرهاب : ثانياً

 حماولة إسقاط االستدالل بفتاويه السابقة على الواقع املعاصر حبجة اختالف الظروف : ثالثا
 . واملالبسات

 ين خصيصاً نظرا ملا د و متت مناقشة و تسليط الضوء على فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف دار مار
 وى من واقع ملموس يف الواقع املعاصر و ملا هلا من قبول و شرعية لدى مجيع أبناء تيارات هلذه الفتا

 أهل السنة و اجلماعة خصوصا أبناء السلفية اجلهادية حفظهم اهللا تعاىل ، و ألن هذه الفتوى و غريها
 : فهي تتكلم عن عنصرين أساسيني مها مما يقلق الطواغيت و من يقف حتت رايتهم ،

 . حكم الدار اليت حتكم فيها القوانني الشركية  وحكم أهلها : أوال

 . مقاتلة اخلارجني عن شريعة اإلسالم الستبداهلم الشرع بغريه من األحكام : ثانيا

 فبعد أن جتمع علماء املشركني على اختالف مناهجهم من صوفيني مشركني و عباد طواغيت جمرمني
 ف حىت ينتهوا من مهمتهم اليت بعثوا من أجلها و هي إحياء ضاربني طاوين صفحاً ملا بينهم من خال

 عن دار ماردين فتواه الباطل يف حماولة إسقاط هذا الرمز العظيم املمثل يف شيخ اإلسالم ابن تيمية و يف
 : ، و استخلصوا هذه النتيجة

 ء تسامح حتكمه اعتبار دول العامل مجيعا دار واحدة مسوها تارة بدار فضاء سالم ، و تارة أخرى بفضا
 مواثيق دولية و يتحاكم للقانون الدويل ، و اعتربوا يف جلستهم الثانية أن تقسيم الديار إىل دار كفر و

 . دار إسالم تقسيم غري مرغوب فيه و  غري مناسب يف ضوء العوملة

 وا وهذا استحداث ملصطلحات ومفاهيم ما أنزل اهللا ا من سلطان وحمو ونسخ مفاهيم شرعية كما حم
 من قبل أحكام أهل الذمة ونسخوا أحكام املواالة اإلميانية إخوة اإلسالم وجعلوها املواطنة وكما
نسخوا من قبل أحكام اإلسالم والكفر بالنسبة لألفراد فأصبح الكل مسلمون فأصبحت كل األديان
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 جد أنفسنا أمام طرق مقبولة يتعبد ا األفراد لدخول اجلنة وها منضى معهم يف طريق نسخ األحكام فن
 هللا لنصيغ أحكاما األرض دف إىل تعبيد اليت يترتب عليها أحكام اجلهاد واليت نسخ أحكام الديار

 حكمه حىت ينعم الناس باحلرية واخلري يف داخال اإلسالم للطاغوت ويصبح األرض جديدة تعبد
 . ظل حكم الشيطان يف والربكة

 حرا ضد اإلسالم فهم يرون املسلمني يف صهيونية العاملية وهذا مما خيالف الواقع واقع الصليبية وال
 غضاء على ب على أم كفار جيب تطهري األرض منهم وأم هم املؤمنون ومن هنا تأتى العداوة وال

 تنطلق من اعتقادهم الفاسد واليت يسموا احلروب املقدسة اليت عقيدة تقوم عليها احلرب الصليبية
 أما ما حيدث الديين هذا الصراع يف ومن هنا مت ويتم جتييش األمم الغربية يقوم عليه الصراع والذي

 ودين ومقاصد اعتقاد من هؤالء العمالء هو نفس مقصود األعداء وهو جتييش أمة اإلسالم خلدمة
 القضاء على اإلسالم وأهله حتت دعاوى شىت منها التطرف و اإلرهاب إىل غري ذلك من يف الغرب
متثل اليت ق عليهم وعلى دينهم الباطل ال تنطبق على تلك الشعوب احملتلة املنهوبة تنطب اليت املصاحل

 القصعة املستباحة هلؤالء الصهاينة والصليبيني وأرادوا ذا تركيع أمة اإلسالم للغرب الكافر و قوانينه
 شريعة رب الدولية ، و نسف أحكام اإلسالم اخلاصة بأحكام الديار و اجلهاد و دفع الصيال و حتكيم

 احملكومة جعلوا العباد هم هي احلاكمة وشريعة رب العاملني هي الربية فجعلوا شريعة الغرب الكافر
 كل يف احلكام وجعلوا اهللا عز وجل هو احملكوم ، و نسوا أن هلذا الدين رجال ميثلون طائفة احلق

 ما يقفون هلم بالسيف و زمان ورثوا من علم شيخ اإلسالم ما جيعلهم يقفون هلم باحلجة و البيان ك
 السنان بفضل اهللا ، و هنا لنا وقفات مع هذه املسائل لتوضيح أحكام الديار و مايترتب عليها من

 . واقعنا املعاصر يف حركة

 الدار و الديار تأصيال و أحكاماً

بطة إىل الطاغوت والتمييز بني املسلم والكافر أحكام مرت واالحتكام إن قضايا التمييز بني الدارين
 بعضها ببعض شأن أحكام اإلسالم كلها جيمعها ارتباط وثيق، ولذلك فمن حرف إحداها لزمه

. حتريف األخرى بالضرورة
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 وهؤالء العمالء قد قطعوا شوطا يف احلوار بني األديان يف حماولة لتذويب الفوارق بني املسلم والكافر
 دة اإلسالم من صلة حبيث ال يكون حبيث يكون الكل مسلما يف خطوة للقضاء على كل ما ميت لعقي

 ال حتكيم لشرع اهللا وال والء وال براء إىل غري ذلك من األحكام اليت تفرق بني املسلم والكافر

 و هؤالء هم يف خطوة أخرى لتذويب الفوارق بني دار اإلسالم ودار الكفر وىف طريق ذلك  يرفضون
 قتضى التفريق بني حتكيم شرع اهللا ىف دار من أن ينقسم العامل إىل إسالمي وغري إسالمي، الذي هو م

 الدور وبني حتكيم شرع غري شرع اهللا اليت تقوم وترتكز على الفصل بني اإلسالم والكفر وبني
ـِلَ ذا  املسلمني والكفار ، ومقتضى مشولية اإلسالم لكل ميادين احلياة الفردية واجلماعية، ومن قب

 يفات العلمانية، ال يتربأ منها وال ينكرها، فإن اإلسالم يراد له يقبل من جهة أخرى كل ما متليه التصن
 اليوم أن يكون شيئاً آخر، يعيش يف ظل أي منهج يف احلياة ويكون إسالما يرضاه الطواغيت ، أي أنه
 ال يصلح ما أفسدته العلمانية، وإمنا هو جمرد لبنة يف صرحها، يرعاها ويساندها، كما تساندها

 . قد حتارب الشيوعية لكن لصاحل العلمانية الدميقراطية النصرانية، اليت

 القرآن والسنة بني الدارين فكانت املدينة دار إسالم ومن حوهلا دار كفر وقد مضى فرق وقد
 بني الدارين على أساس وكذلك من تبعهم بإحسان بالتفريق قدميا الكرام السلف على هذا النهج

 يجة الواقع الذي فرضته الدعوة الصحيحة منذ عهد النيب صلى اهللا نت الدار وهذا يف القائم نظام احلكم
 على اعتبار أن املسلمني ال حيكمون إال بشرائع ن صار دار إسالم، و املسلم فتحه عليه وسلم، فكل بلد

 معروفة عند العلماء والعوام دار اإلسالم فكانت حدود اإلسالم، ال كالذين يظنون أم مسلمون،
 موجودة، الدارين حكام والكفار، وكانت أ

 وأنه أثر من آثار احلرب، أما ، ولقد ذهب البعض إىل أن تقسيم الدارين مؤقت بعصر اخلالفة
 اليوم فقد ارتبط العامل باملعاهدات وعلى رأسها ميثاق األمم املتحدة، والوفاء ا واجب كما أمر اهللا،

 مة أو غريها، واملصادقة على مبادئها إىل هذه املنظ كاالنتماء فجعلوا الوفاء بعهد الكفر واجبا،
 ن إىل شرعها، وتطبيق مبادئها يف التربية والثقافة ونظام اتمع ككل عوضا ع واالحتكام األساسية،

 . مبادئ اإلسالم ونظامه، فجعلوا الكفر حجة

 تالف االخ ، رغم أن األمر الواقع امللموس ال ميكن اختلفوا يف هذا التقسيم القدمي الفقهاء وقالوا أن
. فيه، فتعاريف الفقهاء كانت تؤدي معىن واحداً
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 : أصل تقسيم األرض لدار إسالم و دار كفر

 : الشرعي كتاب اجلامع لطلب العلم يف يقول الشيخ عبد القادر عبد العزيز

 اعلـم أن أسـاس تقسيـم العالـم إىل داريــن ـ دار اإلسـالم ودار الكفـر ـ هو (
 عموماً مكانياً جلميع أهل األرض، : عليه وسلم إىل الناس كافة عمـوم بعثـة النـيب صلى اهللا

 وعموماً زمانياً من وقت بعثته صلى اهللا عليه وسلم وإىل يوم القيامة، ومع عموم بعثته وصدعه بدعوته
 صلى اهللا عليه وسلم انقسم اخللق إىل مؤمن به وكافر، مث فرض اهللا تعاىل على املؤمنني اهلجرة من بني

 دار اهلجرة وجمتمع املهاجرين وا أنشأ رسول هي كافرين، وقيض اهللا هلم أنصاراً باملدينة فكانت ال
 دولة اإلسالم، وظل فرض اهلجرة إىل املدينة قائما حىت فتح مكة، مث ظلت فريضة اهلجرة على كل

 وموضع مسلم يقيم بني الكافرين، فتميزت الديار بذلك إىل دار اإلسالم وهى جمتمع املسلمني
 سلطام وحكمهم، ودار الكفر وهى جمتمع الكافرين وموضع سلطام وحكمهم، مث فرض اهللا على

 هذا التقسيم أصيل مبىن ، و ) . املؤمنني قتال الكفار إىل قيام الساعة فسميت دارهم أيضا دار احلرب
 : على كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم

 قال } والَّذين تبوؤوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم { فمن كتاب اهللا يقول تعاىل
 ). أي سكنوا دار اهلجرة من قبل املهاجرين وآمنوا قبل كثري منهم : ( ابن كثري رمحه اهللا

 نخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنواْ معك من قَريتنا قَالَ الْمُأل الَّذين استكْبرواْ من قَومه لَ { وقال تعاىل
نيا كَارِهكُن لَوا قَالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت وقال سبحانه أَو نكُم منرِجخلَن هِملسرواْ لكَفَر ينقَالَ الَّذو 

 إضافة القرية واألرض - واإلضافة } فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلكَن الظَّالمني أَرضنآ أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا
 هي إضافة متلك ، أي أرض الكافرين وقرية الكافرين ) أرضنا ، قريتنا ( - ) نا ( إىل  ضمري املتكلمني

 وهذه هي صفة وهذا يعين جريان أحكامهم عليها وحتكمهم فيها باألمر والنهي والسلطان والنفوذ
 . دار الكفر

 أن عبد الرمحن بن عوف رجع أن عبد اهللا بن عباس أخربه عبيد اهللا بن عبد اهللا وأخرج البخاري عن
 يا أمري املؤمنني : فقلت : ، فقال عبد الرمحن ، فوجدين ، يف آخر حجة حجها عمر إىل أهله وهو مبىن

 فإا دار اهلجرة ، متهل حىت تقدم املدينة ، وإين أرى أن ، إن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغاءهم
 يف أول ألقومن " : قال عمر ، ، وختلص ألهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم والسنة والسالمة

" مقام أقومه باملدينة
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 صلى إن رسول اهللا : " قال ابن عباس : عن جابر بن زيد قال بإسناد صحيح وأخرج النسائي رمحه اهللا
 ، وأبا بكرٍ ، وعمر كانوا من املهاجرين  ألم هجروا املشركني ، وكان من األنصار اهللا عليه وسلم

 ". ليلةَ العقبة صلى اهللا عليه وسلم ، فجاءوا إىل رسول اهللا ألن املدينة كانت دار شرك مهاجرون ،

 : على النيب  قلت يف الطريق ملا قدمت : يف قصة هجرته قال أيب هريرة عن البخاري أخرج و

 نجت الكفر دارة ن ـ على أا م وهلا وعنائها ــ من ط ليلةً يا

 ، فبينا أنا عنده إذ طَلع الغالم ، قال فلما قدمت على النيب  فبايعته غالم يل يف الطريق وأبق مين : قال
ـُ : فقلت . ، هذا غالمك هريرة أبا يا : ، فقال يل رسول اهللا  . ) ، فأعتقته لوجه اهللا ر هو ح

 دارين دار اإلســالم ودار النصــوص تدل على أن تقسيــم العــامل إىل فهــذه
 وال خيلو كتاب من ، ثابت يف كتاب اهللا وسنة رسوله  ومنقول عن الصحابة والتابعني الكفــر

 . كتبِ الفقه من هذا التقسيم
 لديار يف الكتاب بل قد وردت املصطلحات اخلاصة ذه ا . وأن اهلجرة واجبة من الثانية إىل األوىل

 دار الفاسقني ـ أرض العدو ـ دار اهلجرة : والسنة ـ يف النصوص السابقة ـ بألفاظ خمتلفة مثل
 . ر ـ بلدة الكفر دار الكف والسنة ـ دار شرك ـ

 كما أن وهذا كله يف الرد على من زعم إن تقسيم العامل إىل دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم
 . االسالم ال خارجا عنها االجتهاد مرتبط بإصول

 : تعريف دار الكفر و دار اإلسالم

 : الدار شرعاً

 هي كلُّ بلد أو بقعة تعلوها أحكام اإلسالم والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها للمسلمني وإن : دار اإلسالم
 الكفر هي كلُّ بلد أو بقعة تعلوها أحكام : دار الكفر كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين ، و

 . والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها للكافرين وإن كان أكثر سكان هذه الدار من املسلمني

 : أقوال العلماء يف هذا

 ذكر الفقهاء عدة تعريفات أكثرها متقارب ، وبعضها فيه بعد

 حتت يد دار اإلسالم اسم املوضع الذي يكون " - : بقوله – من احلنفية - فيعرفها السر خسي
للسرخسي ) املبسوط ( أهـ " . ، وعالمة ذلك أن يأمن فيه املسلمون املسلمني
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 إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار وعن أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل
 ، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك إمنا تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة ، ألن البقعة حرب

 للمشركني فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم اإلسالم فالقوة يف ذلك املوضع
 ١٠ للسرخسي، جـ ) املبسوط ) ( فالقوة فيه للمسلمني

 يف تعريفهم للدار يركزان علي ملكية الدار أيب يوسف وحممد رمحهم اهللا تعاىل و فهاهم السرخسي
 وأن تكون للمسلمني

 كل دار ظهرت فيه دعوة اإلسالم من أهله " - : وله بق – الشافعي – ويعرفها عبد القاهر البغدادي
 بال خفري وال جمري وال بذل جزية ، ونفذ فيها حكم املسلمني علي أهل الذمة إن كان فيهم ذمي ومل

 ط دار الكتب العلمية أهـ أصول الدين . يقهر فيها أهل البدعة فيها أهل السنة

 دار غلب عليها أحكام املسلمني فدار اإلسالم كل " - : و احلنابلة كابن مفلح  الذي يعرفها بقوله
 ١ أهـ اآلداب الشرعية واملنح املرعية ج ".

 هي اليت يسكنها املسلمون وإن كان فيها أهل ذمة ، أو :" بقوله – الشافعي – ويعرفها البجرمي
 أهـ حاشية ". فتحها املسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنوا مث جالهم الكفار عنها

 جرمي الب

 ينقسم العامل يف نظر اإلسالم ويف اعتبار املسلم إىل قسمني ال ( : سيد قطب رمحه اهللا ال الشهيد قال و
 : ثالث هلما

 سواء كان ، وحتكمه شريعة اإلسالم ، وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام اإلسالم دار إسالم : األول
 كلهم ذميني ولكن حكامه ، أو كان أهله ، أو كان أهله مسلمني وذميني أهله كلهم مسلمني

 ا دار م بلد فاملدار كله يف اعتبارِ .. ، وحيكمون بشريعة اإلسالم مسلمون يطبقون فيه أحكام اإلسالم
 . ، وحكمه بشريعة اإلسالم هو تطبيقه ألحكام اإلسالم إسالمٍ

 كائناً ، م ، وال حيكم بشريعة اإلسال ، وتشمل كل بلد ال تطبق فيه أحكام اإلسالم دار حرب : الثاين
 ، فاملدار كله يف اعتبارِ ، أو أم أهل كتاب أو أم كفار إم مسلمون : ، سواء قالوا أهله ما كانوا

بلد هو عدم تطبيقه ألحكام اإلسالم ا دار حربٍ م 

 الدار اليت تقبل منهج اهللا عز وجل ديناً وسلوكاً وقانوناً هي : دار اإلسالم : ( وقال الشهيد  رفاعي طه
، وحيكمها أئمة العدل ال اجلور ، وقد اختارم األمة اختياراً صحيحاً واقتصاداً عاً وسياسةً وتشري
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 بواسطة أهل احلل والعقد وهم الذين حازوا رضى األمة من أهل العلم والرأي والصالح وأصحاب
 ة إميان أو دار فاسقني ليست صف وكون األرض دار كفر ودار ( قال شيخ اإلسالم ) الشوكة وغريهم

 سكاا املؤمنون املتقون هي دار أولياء اهللا فكل أرض الزمة هلا، بل هي صفة عارضة حبسب سكاا،
 يف ذلك الوقت،

 وكل أرض سكاا الفساق فهي دار فسوق فهي دار كفر يف ذلك الوقت، وكل أرض سكاا الكفار
 . سكنها غري ما ذكرنا وتبدلت بغريهم فهي دارهم فإن يف ذلك الوقت،

 خبمارة، أو صار دار فسق، أو دار ظلم، أو كنيسة يشرك فيها باهللا كان كذلك املسجد إذا تبدل و
 حبسب سكانه،وكذلك دار اخلمر والفسوق، وحنوها، إذا جعلت مسجدا يعبد اهللا فيه ـ جل وعز

 حبسب ذلك، وكذلك الرجل الصاحل يصري فاسقًا والكافر يصري مؤمنا، أو املؤمن يصري ـ كان
ا،أو حنو ذلك، كُلُّ حبسب انتقال األحوال من حال إىل حال، وقد قال تعاىل كافر : } برضثَلًا وم اللّه 

 ، وهي ما زالت نزلت يف مكة ملا كانت دار كفر ، ] ١١٢ : النحل [ اآلية } قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً
 أهـ ). يف نفسها ، وعدم حكمه بشريعة اإلسالم

 )" ١٨ أهـ جمموع الفتاوى ج . اهللا إليه، وإمنا أراد سكاا أرض اهللا وأحب أرض خري
 و قبل الكالم عن الدار املركبة و تسليط الضوء على فتوى شيخ اإلسالم بن تيمية قدس اهللا روحه و

 ال ختلو أن تكون واحدة من هي إسقاطها على واقعنا املعاصر ، نستعرض سويا أنواع ديار الكفر و
 : ث ثال

 . يهود ، نصارى ، وثنيات ، إحلاد : دار كفر أصلى – ١

 . كادروز و البهرة و القادينية و النصريية : دار ردة إىل بدعة مكفرة – ٢

 . متناعاً عن حتكيم شريعة اهللا ا دار ردة – ٣

 : تسليط الضوء على فتوى شيخ اإلسالم بن تيمية و إسقاطها على الواقع

 : السؤال التايل سئل ابن تيمية رمحه اهللا

 يف بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ : مسألة (

وهل جيب على املسلم املقيم ا اهلجرة إىل بالد اإلسالم أم ال؟
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 وهل ، هل يأمث يف ذلك ، وإذا وجبت عليه اهلجرة ومل يهاجر وساعد أعداء املسلمني بنفسه أو ماله
 . يأمث من رماه بالنفاق وسبه به أم ال؟

 وإعانة ، احلمد هللا دماء املسلمني وأمواهلم حمرمة حيث كانوا يف ماردين أو غريها : أجاب رمحه اهللا ف
 ، سواء كانوا أهل ماردين أو غريهم ، اخلارجني عن شريعة دين اإلسالم حمرمة

 وإال استحبت ومل جتب ومساعدم ، واملقيم ا إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت اهلجرة عليه
 وجيب عليهم االمتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم ، حمرمة عليهم ، و املسلمني باألنفس واألموال لعد

 وال حيل سبهم عموماً ، فإذا مل ميكن إال باهلجرة تعينت ، أو مصانعة ، أو تعريض ، من تغيب
 ، ورميهم بالنفاق

 فيدخل فيها بعض أهل ، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات املذكورة يف الكتاب والسنة
 . ماردين وغريهم

 وأما كوا دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها املعنيان ليست مبرتلة دار السلم اليت جيري عليها أحكام
 . وال مبرتلة دار احلرب اليت أهلها كفار ، لكون جندها مسلمني ، اإلسالم

 أهـ ). عن شريعة اإلسالم مبا يستحقه بل هي قسم ثالث يعامل املسلم فيها مبا يستحقه ويقاتل اخلارج

 و ما يهمنا هو تسليط الضوء عليه هو هذا اجلزء األخري من الفتوى فهو ما يقلق الطواغيت و ما
 كل زمان و مكان ، و هو أيضا ما يوضح منهج أهل السنة و اجلماعة و الطائفة يف يؤرق مضاجعهم

 حلكم على األفراد و مسائل القتال ، و نبدأ هذه القضية و ما يترتب عليها من قضايا ا يف املنصورة
 : فتوى ماردين يف ذكرها شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا اليت بشرح خمتصر للدار املركبة

 وصف الكفر يأيت من و أ وصورة ، وحكم اإلسالم ، هلا صورة أو وصف الكفر : الدار مركَّبة - ١
 الذي املسلمني فيها وأن الكفر بقاء حكم اإلسالم فريجع إىل ، علو أحكام الكفر على الديار

 السترداد الدار السعي طرأ على الدار عارض ولذا وجب على املسلمني داخل الدار وخارجها
 أبد الدهر وهذا الواجب ملقى على كاهل استردادها سليبة جيب إسالم دار ألا مرة أخرى

 . كل مسلم كفرض عني
 وتقوم ، تفصل الدين عن الدولة حتكمها اليت نظمة فاأل و هذا هو وضع ديار املسلمني اليوم متاماً

 الشرع مجلة يف القوانني والقضاء على مستوى السلطات اعتبار وإهدار ، بتنحية الشريعة عن احلياة
، وهذه األنظمة تتحقق فيها بإطالق الثالث تشريعية وقضائية وتنفيذية بإسقاط حاكمية الشريعة
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 والرغبة عن والية ، وحترمي احلالل وحتليل احلرام ، أو العدل به غريه ، الرغبة عن شرع اهللا إىل غريه
 احملادة هللا األنظمة هي وهذه وإمكان والية الكافرين من اليهود والنصارى وغريهم ، اإلسالم إىل غريها

 تسعى وراء واليت الكفرية األحكام فرضت عليها تلك اليت املسلمة األمة ورسوله املمتنعة بقوة ، أما
 يقودها إىل احلق وكم الذي وتنتظر املخلص اإلسالم تريد فهي ن حياول إخراجها من هذا التية كل م

 ماليني الشهداء من أبنائها ليعود هلا األمة كانت هدفا حلركات إسالمية ذات مفاهيم منحرفة دفعت
 الدار  دار حياا ولكن هذه احلركات أسلمتها إىل العلمانية مرة أخرى ولذا مسيت يف حاكما اإلسالم
 : هذا قال الشيخ سلمان بن مسحان رمحه اهللا يف حكم الدار خيتلف عن حكم سكاا ،و أي مركبة

 الم وحل ا الوجل ـ على دار إس ب كافر متغلب ـ ا تغل ـ إذا م
 يها جهاراً بال مهل ـ رها ف ـ وأظه وأجرى ا أحكام كفر عالنيا
 هر اإلسالم فيها وينتحل ـ ومل يظ د وأوهى ا أحكام شرع حمم

 ال أهل الدراية بالنحل ـ ا ق ـ كم فذي دار كفر عند كل حمقق

 فرب امرئ فيها على صاحل العمل وما كل من فيها يقال بكفره

 : الدار املركبة يف ضوابط األحكام

 واحملادة لدين اهللا القائمة على الدين املبدل إطالق أحكام الكفر بالنسبة للطائفة املمتنعة
 واملعاصي وصف الشرك والبدع انتشار ولذلك بالرغم من اإلسالم إطالق أحكام ألهلها أما بالنسبة

 . اجتاه وذلك لغلبة اجلهل وما حييط ا من مؤامرات تعصف ا من كل
 : ما يترتب على هذه األحكام و ضوابطها من فقه حركة و دعوة

 فكل دار ، الكفار املتغلبني وإرجاعها لإلسالم مرة أخرى أيدي الدار من استرداد وجوب : أوال
 و يردوها إىل أخرى حكمت يوماُ بالشريعة فرض على املسلمني أن يرجعوها إىل حظرية اإلسالم مرة

 حق يف وهذا يعىن فرضية اجلهاد على كل مسلم حيث أصبح فرض عني . شرع اهللا حكماً و حتاكماُ
 . اجلميع

 فقد اتفق املفسرون واحملدثون والفقهاء واألصوليون على أنه : (( الشيخ عبد اهللا عزام يقول الشهيد
 إذا دخل العدو أرضاً إسالميةً أو كانت يف يوم من األيام داراًً لإلسالم، فإنه جيب على أهل تلك

و مل يكفوا توسع فرض العني على البلدة أن خيرجوا ملالقاة العدو، فإن قعدوا أو قصروا أو تكاسلوا أ
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 حىت يعم فرض العني األرض كلها، ... ومث ... من يليهم، فإن قصروا أو قعدوا فعلى من يليهم، ومث
 أحداً تركه كالصالة والصيام حبيث خيرج الولد دون إذن والده واملدين دون إذن ) ميكن ( وال يسع

 ويبقى فرض العني مستمراً حىت تطهر البالد من دائنه واملرأة دون إذن زوجها والعبد دون إذن سيده،
 رجس الكفار فكل من ترك اجلهاد اليوم فهو تارك لفريضة كاملفطر يف رمضان بدون عذرٍ أو كالغين

 )) . الذي مينع زكاة ماله، بل تارك اجلهاد أشد

 زالة مملكة البشر وقيام مملكة اهللا يف األرض ، وإ : (( ويقول شهيد اإلسالم الشيخ سيد قطب رمحه اهللا
 وسيادة الشريعة اإلهلية . . ، وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إىل اهللا وحده

 كل أولئك ال يتم مبجرد التبليغ والبيان ، ألن املتسلطني على . . وحدها وإلغاء القوانني البشرية
 يف سلطام مبجرد التبليغ والبيان ، رقاب العباد ، واملغتصبني لسلطان اهللا يف األرض ، ال يسلمون

 - وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! وإال فما كان أيسر عمل الرسل يف إقرار دين اهللا يف األرض
 . )) وتاريخ هذا الدين على ممر األجيال - صلوات اهللا وسالمه عليهم

 ن خالهلم وم إىل إعادة م والسعي بالنسبة ألهلها فال بد من التعامل معهم مبقاصد الشريعة : ثانيا
 مرة أخرى ومن مث يقتضى هذا اإلسالم الدار إىل حكم

 وتابع، ورغب عن شرع اهللا إىل رضي وألن الناس أخالطٌ شىت بني من : حنياش ثبوت وصف اال
 وألن املواقف غري متميزة بتميز ومباينة واضحة ، غريه، أو عدل بشرع اهللا غريه، وبني من كره وأنكر

 نتسابات، فإن ذلك كله أدخل سترا على الداخلني يف ظواهر الرضا واملتابعة، ال ت أو ا بني الفسطاطا
 جعل حاهلم أشبه شيء حبال الفرق املنحرفة عن الصراط ، أو الداخلني يف ظواهر الشرك والردة

 وهذا الستر يف احلالتني هو الذي يعطي هذه التجمعات ، املستقيم، واملبتدعة يف أصول كلية من الدين
 وهذا مأخوذ من ، حنياش إىل األمة حىت مع ثبوت وصف الردة يف اآلخرة و الطوائف وصف اال أ

 السالم علَيكُم دار قَومٍ مؤمنِني « : خرج إىل املقربة فقال عندما صلى اهللا عليه وسلم حديث رسول اهللا
 ؟ يا رسولَ اللَّه أَلَسنا بِإِخوانِك : فَقَالُوا . رأَيت إِخواننا وددت أَني قَد ، وإِنا إِنْ شاَء اللَّه بِكُم الحقُونَ

 : فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه . وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ ، وإِخواننا الَّذين لَم يأْتوا بعد ، بلْ أَنتم أَصحابِي : قَالَ
ي بأْتي نم رِفعت فكَي كتأُم نم كدمٍ : قَالَ ؟ عهلٍ ديي خلَةٌ فجحم لٌ غُريلٍ خجركَانَ ل لَو تأَيأَر 

 فَإِنهم يأْتونَ يوم الْقيامة غُرا محجلني من : قَالَ . بلَى يا رسولَ اللَّه : قَالُوا ؟ أَال يعرِف خيلَه ، بهمٍ
 أُناديهِم أَال ، فَليذَادنَّ رِجالٌ عن حوضي كَما يذَاد الْبعري الضالُّ ، وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ ، الْوضوِء

لُمأَال ه لُمأَال ه لُمقًا . هحقًا فَسحقًا فَسحفَأَقُولُ فَس كدعلُوا بدب قَد مهقَالُ إِنفَي « .
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 م خرجوا ببدعتهم عن األمة أو إ لنا وال علينا أقُ « : مام الشاطيب بعد ذكر هذا احلديث يقول اإل
 . » حنياش إليها إذ أثبتنا هلم وصف اال ، ال

 فثبوت وصف ، حنياش قد يثبت مع وصف الردة، ولكل وصف مقتضياته إنَّ وصف اال : أقـول
 حنياش ناتج عنها، ويترتب على وصف اال حنياش راجع إىل بقاء التبعية، وإىل حالة االلتباس والستر ال اال

 وعظم . الثابت هلذه اتمعات دخوهلم يف املقاصد الشرعية حلفظ األمة يف حالة االحنراف وااللتباس
 : بالفرق، والشيع، واألهواء، والضالالت، وخفاء العلم، وغربة احلق، وهذه املقاصد هي ى البلو

 . إرخاء الستر *
 . نتظار الفيء ا *
 . فة طلب املؤال *

 واكتفائه ، للفرق الضالة صلى اهللا عليه وسلم وهذه املقاصد دلَّ عليها عدم تعيني رسول اهللا
 وقد تكلم صلى اهللا عليه وسلم، بتعيينه فرقة النجاة وهي ما هو عليه وأصحابه أو اجلماعة كما قال

 . “ االعتصام ” و ، “ املوافقات ” فيها بالتفصيل والبيان اإلمام الشاطيب يف
 أو املفاصلة على هذه التكفري ب احلكم يف املقاصد بالنسبة لواقعنا املعاصر تقتضي التأين وهذه

 واعتزاهلا، البالغ حىت ال خيفى احلق على أحد، وإلحياء األمة بدالً من مباينتها الستفاضة اتمعات
 . إلخراج أمة مرة ثانية من الشتات والضياع إىل كوا خري أمة أخرجت للناس

 فالبد من * } و لتستبني سبيل ارمني { املقاصد الشرعية ال تتعارض مع قوله عز و جل و هذه **
 و البد من مواجهة أهل الكفر و من يفق معهم حتت . * استبانة سبيل ارمني من سبيل املؤمنني

 يتترس ا اليت و البد من تعرية الباطل و إسقاط الالفتات اخلداعة من اجلماعات العلمانية . * رايتهم
 و البد من رفع االلتباس بني سبيل . * و البد من تصحيح املفاهيم . * حربه لإلسالم يف الطاغوت

 أنظمة الردة دائرة الصراع جبانب إدخال و البد من عوملة الصراع و . * اإلسالم و سبيل العلمانية
 . الصهيونية الصليبية العاملية

 أخي ماردين لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، علمت و بعد هذا املرور السريع على فتوى دار
 إبعاد الناس عن هذا التراث يف مؤمترهم ، و ملا حاولوا جاهدين يف ملَ أجتمع هؤالء القوم القارئ
 يف هي اليت باأللغام مليء تركها لنا األئمة و سلف األمة ، كل ذلك ألن هذا التراث الذي العظيم
 الواقع و يشعل املعركة ناراً بني اإلسالم و اجلاهلية ، كل هذا يبني أن من يفجرها على أرض انتظار

 القوم ال دين هلم، وإن كانوا حيسبون أم على دين، وإمنا هم يقومون حبملة تنظري للعلمانية كدأم
 الفكري مع كل مذهب ال يقدرون على إنكاره ، فهؤالء ال يزعجهم و أسيادهم الطواغيت التراث

يأىب إال أن يكون احلكم هللا الذي ، و أمنا يزعجهم حقيقةً هو اإلسالم ، ذلك الدين لسلفي ا العقدي و
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 الواحد القهار ، و إن مل يكن فال سبيل سوى القتال بني أولياء الرمحن و أولياء الشيطان لرتع
 . األرض يف و إقرار حكم اهللا الطبيعي ها و ردها إىل موضعها ي حاكمية اهللا من مغتصب

 . ذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم و يومئ

                   . 

 ُ ً صـدر عن املؤلف مسبقا

 كـتــاب
الــردة ] ] 
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