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 : امللخص

 وهي قضية، تتناول هذه الدراسة واحدة من القضايا ذات األهمية والتي عر  لها سيد قطب في تفسيره

وذلك من خالل الوقوف على تفسيره لآليات القرآنية التي تطرقت لهذا املوضوع. ، دار اإلسالم ودار الحر ()

وذلك بغر  معرفة ، مفهومها عند سيد قطب فجاءت هذه الدراسة من أجل توضيح هذه القضية وبيان

 اآلثار املترتبة على هذا املفهوم في التعامل مع الناس واملجتمعات واألمم.

 الدراسة إلى أن ت
ْ

ولها ، قسيم الديار إلى دار إسالم ودار حر  مسألة أصيلة في الفقه اإلسالميوقد توصلت

لرأي موافق رأيه في ذلك و ، مدلول اآليات القرآنيةه من نباق في رأياوأن سيد قطب  أدلتها من الكتا  والسنة.

 وليس ، جمهور الفقهاء
ً
 رأيا

ً
وعليه فإن اتهامه  عن نظرة سوداوية أملتها عليه ظروف املحنة والسجون. ناتجا

وبعد عن املنهجية العلمية السليمة القائمة على ، فيه مجافاة للحقيقة بالتطرف واملغاالة بسبب هذا التقسيم

 قراء والتحليل.االست

 دار اإلسالم. - دار الحر  - تفسير الظالل - سيد قطب: الكلمات املفتاحية

Abstract:  

The concept of Dar al - Islam and Dar al - Harb according to Sayyid Qutb in the Shade of the 

Qur'an and its implications Abstract This research discusses one of the important issues that Sayyid 

Qutb presented in his interpretation, which is Dar al - Islam (territory of peace) and Dar al - Harb 

(territory of war or chaos) through examining some of the Quranic verses that reflected this matter. 

This study came to clarify this issue and explain its allegations to know the implications of Dar al - 

Islam and Dar al - Harb's concept in dealing with people, societies, and nations. The study 
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concluded that dividing regions into Dar Islam and Dar Harb is an authentic issue of Islamic 

jurisprudence, as it has evidence from the Qur’an and Sunnah. Qutb’s opinion emerged from his 

understanding of the Qur’anic verses, and his view is compatible with the opinions of the majority 

of Muslim scholars, and not related to the conditions of his adversities and imprisonment. 

Therefore, accusing him of extremism and exaggeration because of this division is not very truthful, 

and not based on a scientific methodology of induction and analysis. 

 : مقدمة
دددا فيددده يدددوافي نعمددده

 
دددا مبارك ا طيب  والصدددالة والسدددالم علدددى خيدددر الخلددد  حبيدددب ، الحمدددد هلل حمدددد 

 الح  محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد..

وكانددد  ، فممدددا ال شددد  فيددده أن كتددداب هللا عزوجدددل قدددد جددداء  دايدددة للنددداس ورحمدددة للعددداملين

وقدددد حمددل عدددبء ، هدددا وعلمائهددا مكرسددة لخدمدددة كتدداب هللا حفظدددا وفهمددا وتدددبراجهددود األمددة بأبنائ

 
 
 وحددددددديثا

 
، فانصددددددب  جهددددددود م خدمدددددة لكتدددددداب هللا علمددددددا وعمددددددال،  دددددذا الهددددددم علمدددددداء األمددددددة قدددددديما

 دفها تجلية رسالة القرآن ، فظهرت منذ فجر األمة تفاسير باتجا ات متنوعة ومناج  متعددة

ي بر  علماء أفدذاذ رفعدوا لدواء العلدم وحملدوا رايدة القدرآن وبلغدوا وفي عصرنا الحال، وبيان معانيه

 رسالته حت  تعود األمة كما كان  خير أمة أخرج  للناس.

في ظالل القرآن( لسيد قطب قدد ) والناظر إلى التفاسير في عصرنا الحديث يجد أن تفسير

قددد بددذل روحدده مددن  فكاتبدده، ومددا ذلدد  إال بسددبب تميددز  ددذا الكتدداب وكاتبدده، حظدد  بشددهرة واسددعة

ومنهجه الجديد فدي ، فأسلوبه األدب  الشائ  والسام  جذب الدارسين إليه، أجل إحياء كلماته

أمدا موضدوعاته فإند  تجدد طرحدا عميقدا ، تناول التفسير وتلق  رسالة القرآن كأنه أنزل الساعة

لقددار  يلحددظ ولعددل ا، ويتندداول قضددايا ومسددائل تتوافدد  مددع حددال األمددة، يددتالءم مددع رسددالة القددرآن

، أن مددددن أ ددددم القضددددايا التددددي أوال ددددا سدددديد عنايتدددده قضددددية املجتمددددع اإلسددددالم  وخصائصدددده وتميددددزه

ويرا دددا خصدددومه محددد  ، وطدددرح عليندددا سددديد قضدددايا يرا دددا محبدددوه فدددي غايدددة املوضدددوعية والعلميدددة

 تطرف وغلو.

ه املوقددددف السددددليم مددددن  ددددذ، و نددددا يددددأت  دور البدددداحثين ليبينددددوا للندددداس بموضددددوعية وتجددددرد علمددددي

دار اإلسدددالم ودار ) وقدددد اسدددتر ى نظدددر الباحدددث قضدددية طرحهدددا سددديد قطدددب فدددي ظاللددده أال وهدددي، القضدددايا

وبيددان مفهددوم  ددذه القضددية عنددد سدديد ، الحددرب( فكاندد   ددذه الدراسددة محاولددة لتجليددة  ددذا املوضددوع

 األمم.ومن ثم اآلثار املترتبة على  ذا املفهوم في التعامل مع الناس واملجتمعات و ، قطب في الظالل
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 : الدراسات السابقة

لقددددددد حظدددددد  كتدددددداب فددددددي ظددددددالل القددددددرآن لسدددددديد قطددددددب با تمددددددام العلمدددددداء والبدددددداحثين فخصددددددوه 

مددنه  سدديد قطددب فدددي : منهددا مددا تحدددث عدددن منهجدده فددي الظددالل بشددكل عدددام مثددل، بدراسددات كثيددرة

فدددي ظدددالل القدددرآن فدددي : ودراسدددة الددددكتور صدددالح الخالددددي بعندددوان، 1ظدددالل القدددرآن ألسدددماء فددددع 

 .3وكتاب التفسير أساسياته واتجهاته للدكتور فضل عباس، 2زاناملي

ا من جوانب فدي ظدالل القدرآن مثدل كتداب املدنه  الحركد  ، ومن  ذه الدراسات ما أخذ جانب 

ودراسة معالم املنه  العقددي فدي التفسدير عندد سديد ، 4في ظالل القرآن للدكتور صالح الخالدي

 غير ا.و ، 5قطب للدكتور عودة عبد هللا وآخرين

وعلدددى الدددرغم ، 6كمدددا أن  نددداك دراسدددات تناولددد  املوضدددوع الفقهدددي لددددار اإلسدددالم ودار الحدددرب

ومدن ، من كثدرة  دذه الدراسدات وتنوعهدا لكنهدا لدم تخدتص ببيدان رأي سديد قطدب فدي  دذه املسدألة

 مددددن ،  نددددا تددددأت  أ ميددددة  ددددذه الدراسددددة
 
وذلدددد  مددددن خددددالل التركيددددز علددددى بيددددان  ددددذا املفهددددوم انطالقددددا

خاصددددة وأن ظدددالل القددددرآن قدددد جددددذب ، د قطدددب فددددي معالجدددة  ددددذا املوضدددوع فددددي ظاللدددهطريقدددة سددددي

ا للشباب في ظل غربة األمة و زيمتها الفكرية والثقافية.
 
ا ومالذ  القلوب واألنظار وأصب  مرجع 

 : مشكلة الدراسة

 : تكمن مشكلة  ذه الدراسة في اإلجابة على األسئلة اآلتية

 ر اإلسالم؟ما رؤية سيد قطب لدار الحرب ودا -7
  ل يترتب على  ذه الرؤية تكفير املجتمعات؟ -2
  ل قال سيد قطب باستباحة دماء املسلمين؟ -9

  ل واف  سيد قطب في رأيه آراء العلماء السابقين واملعاصرين؟ -7
 : أهداف الدراسة

 : تهدف  ذه الدراسة لبيان األمور اآلتية

 ن دار اإلسالم ودار الحرب.بيان األسس التي ينطل  منها سيد في تقسيم املجتمعات بي -7
 بيان أثر  ذا التقسيم على املجتمعات واألفراد. -2
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 بيان اآلثار التي يمكن أن تترتب على  ذا التقسيم. -9
 املقارنة بين رأي سيد قطب وآراء العلماء في  ذه املسألة. -7
 تقييم موقف ورؤية سيد قطب في  ذه املسألة. -0

 : منهج الدراسة

وذل  بتتبع ما ذكدره سديد قطدب ، اسة على املنه  االستقرائ اعتمد الباحثان في  ذه الدر 

، ثم املنه  التحليلي االستنباط  لبيان رأي سيد في  ذا املوضوع، في تفسيره حول  ذه القضية

 وأخيرا املنه  املقارن من خالل املقارنة بين رأي سيد في  ذه القضية وآراء الفقهاء.

 : خطة الدراسة

 : على النحو اآلت ، لى أربعة مباحثتم تقسيم  ذا الدراسة إ

 دار اإلسالم ودار الحرب في التراث الفقهي: املبحث األول  -
 مفهوم دار اإلسالم ودار الحرب عند سيد قطب: املبحث الثان  -

 اآلثار املترتبة على  ذا التقسيم عند سيد قطب: املبحث الثالث -

 مقارنة بين رأي سيد قطب وآراء العلماء.: املبحث الرابع -

 دار اإلسالم ودار احلرب يف التراث الفقهي: املبحث األول

فددددددي  ددددددذا املبحددددددث يسددددددتعرض الباحثددددددان أقددددددوال الفقهدددددداء فددددددي بيددددددان مفهددددددوم دار اإلسددددددالم ودار 

واآلثدددار املترتبددة علدددى ذلددد . والغددرض مدددن ذلدد   دددو املقارندددة فيمددا بعدددد بددين أقدددوالهم وقدددول ، الحددرب

 ، سددديد قطدددب
 
لهدددم فدددي  دددذا املفهدددوم؟ أم أنددده غدددالى وتطدددرف ليدددرى الباحثدددان  دددل كدددان سددديد موافقدددا

 في الفقه اإلسالم ؟
 
 لم يكن معروفا

 
 جديدا

 
 وابتدع أمرا

 عند الفقهاء مفهوم دار اإلسالم ودار احلرب: أوالً

بدددالنظر فدددي أقدددوال الفقهددداء القددددماء نجدددد أن جمهدددور الفقهددداء علدددى أن تحديدددد املنددداط الدددذي 

فالدددار التددي يغلددب ،  ددو غلبددة األحكددام، سددالم أو دار كفددرينبنددي عليدده الحكددم علددى الدددار بأنهددا دار إ

 .7والدار التي يغلب عليها حكم الكفر تكون دار كفر، عليها حكم اإلسالم تكون دار إسالم
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وجددرت عليهددا أحكددام ، دار اإلسددالم هددي التددي نزلهددا املسددلمون : "قددال الجمهددور : قددال ابددن القدديم

 8وإن الصقها".، يكن دار إسالم وما لم تجر عليه أحكام اإلسالم لم، اإلسالم

"إذا أظهددروا أحكددام الشددرك فيهددا فقددد ، فعددن أبدد  يوسددف ومحمددد، وإلددى  ددذا ذ ددب الحنفيددة

"ولكن أبو  9صارت دار م دار حرب؛ ألن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة".

 10يعتبر تمام القهر والقوة". - رحمه هللا تعالى - حنيفة

"كدل دار كاند  الغلبدة فيهدا ألحكدام الكفدر : حيث قال أبدو يعلدى، ل  ذا ذ ب الحنابلةوإلى مث

 .11دون أحكام اإلسالم فهي دار كفر"

 .13والظا رية 12و و رأي املالكية

يتبددين مددن أقددوال الفقهدداء أن حكددم الدددار بأنهددا دار إسددالم أو دار حددرب  ددو لألحكددام السددائدة 

نظددر عددن عقيدددة سدداكنيها. "وجمهددور الفقهدداء فددي تحديددد بغدد  ال، والسددلطان الغالددب عليهددا، فيهددا

املنددداط لدددم يغيدددروا عقيددددة غالبيدددة أ دددل الددددار سدددواء أكانددد  عقيددددتهم عقيددددة اإلسدددالم أم عقيددددة 

، فالدددددار التددددي يغلددددب عليهددددا حكددددم الكفددددر تكددددون دار كفددددر ولددددو كددددان غالبيددددة أ لهددددا مسددددلمين، الكفددددر

 .14دار إسالم ولو كان  غالبية أ لها كافرين"وكذل  الدار التي يغلب عليها حكم اإلسالم تكون 

ولددديس ،  دددو أن أ دددل الددددار "محكومدددون ومقهدددورون تحددد  سددديادة األحكدددام، والسدددبب فدددي ذلددد 

 .15حت  ولو أقاموا في الدار شعائر م وعبادتهم"، لهم منعة وال قوة

لكدددن نجدددد مدددن املعاصدددرين مدددن ، ومدددع أن  دددذا التقسددديم  دددو رأي جمهدددور الفقهددداء السدددابقين

ويذ ب إلدى أن التقسديم إلدى دار حدرب ودار إسدالم يعدود إلدى العالقدة بدين املسدلمين ، ذل  يخالف

 ال إلى موضوع الغلبة والسلطان الحاكم فيها. ، والكافرين

"الجهدداد مشددروع لحمايددة الدددعوة اإلسددالمية ودفددع العدددوان علددى : قددال عبددد الو دداب خددالف

جددددب الدددددعوة ولددددم يقاومهددددا ولددددم ي، املسددددلمين بدددددأ املسددددلمين باعتددددداء ال يحددددل قتالدددده وال فمددددن لددددم يم

"
 
 .17. ألن األمان بينه وبين املسلمين ثاب  على أساس األصل و و السلم16تبديل أمنه خوفا

"إن  دذا التقسدديم تقسدديم طدار  بسددبب قيددام حالدة الحددرب أو الحددرب : أمدا الزحيلددي فيقددول 

 .18فهو ينتهي بانتهاء األسباب التي دع  إليه"، نفسها
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"والخالصددددددة فددددددي رأينددددددا أن أسددددددداس اخددددددتالف الدددددددارين  ددددددو انقطددددددداع : وضددددددع آخدددددددرويقددددددول فددددددي م

العصدددمة. فالددددار األجنبيدددة أو دار الحدددرب هدددي التدددي لدددم تكدددن فدددي حالدددة سدددلم مدددع الدولدددة اإلسدددالمية 

 19و ذا أمر عارض".

وأن الجهددددداد لددددديس العالقدددددة ، ويدددددرى الزحيلدددددي أن  دددددذا التقسددددديم لدددددم يدددددرد بددددده قدددددرآن وال سدددددنة

وأن  ددددذا التقسدددديم مبنددددي علدددددى أسدددداس الواقددددع ال علددددى أسددددداس ، ن وغيدددددر مالطبيعددددة بددددين املسددددلمي

 .20ومن مح  صنيع الفقهاء في القرن الثان  الهجري ، الشرع

ويترتدددددب علدددددى  دددددذا املفهدددددوم كمدددددا يدددددرى يوسدددددف العظدددددم "أن ديدددددار اإلسدددددالم التدددددي كانددددد  تحكدددددم 

ار إسددددالم وال تبقدددد  د، بشددددريعة هللا ثددددم وقعدددد  فددددي أيدددددي كددددافرين أو طدددداغين ال يحكمددددون باإلسددددالم

 .21يبدل تسميتها وال صفتها ما جد عليها من تسلط وقع  فيه ومن ضالل"

بدددأن العبدددرة ألحكدددام ، وفدددي املقابدددل نجدددد بعددد  املعاصدددرين يؤيددددون تقسددديم الفقهددداء املشدددهور 

و ذا ما ذ ب إليه ، اإلسالم وسيادة الشريعة اإلسالمية وليس للمجتمع بذاته أو عقيدة أفراده

 .23والدكتور صالح الخالدي 22عبد القادر عودة

، يتضدد  ممددا سددب  أن  ندداك خددالف بددين العلمدداء فددي تحديددد مفهددوم دار اإلسددالم ودار الحددرب

ثدددم تسدددلط عليهدددا احدددتالل أو ، كمدددا أن  نددداك خدددالف فدددي تسدددمية الدددديار التدددي كدددان يحكمهدددا اإلسدددالم

ي  حكمهددددددا حكددددددام ظدددددداملون ال يحكمددددددون بشددددددريعة هللا عزوجددددددل. والباحددددددث  نددددددا لدددددديس بصدددددددد تددددددرج

ولكدددددل تأصددددديله ، فاملسدددددألة كدددددأي خدددددالف فقهدددددي لكدددددل فريددددد  أدلتددددده، األقدددددوال وال اسدددددتعراض األدلدددددة

 ددل : وإنمددا الباحددث بصدددد اسددتعراض اآلراء ليصددل إلددى نتيجددة واضددحة أال وهددي، الفقهددي وحجتدده

لسديد سدلف فيمدا تبنداه مدن تقسديم الدديار إلددى دار إسدالم ودار حدرب أو كفدر؟ و دل قولده فدي  ددذه 

 من األقوال؟ املسألة بدع

 أثر هذا التقسيم على أهل الدارين عند السادة الفقهاء: ثانياً

يتضد  أن  دذا التقسديم لديس ، عند الرجوع ألقوال الفقهداء حدول دار اإلسدالم ودار الحدرب

فيه حكم على أ ل  ذه الدار أو تل  باإليمان أو الكفر. "وجمهور الفقهاء في تحديد م للمناط 

، سواء أكان  عقيدتهم عقيدة اإلسدالم أم عقيددة الكفدر، بية أ ل الديارلم يعتبروا عقيدة غال
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وكدذل  الددار ، فالدار التي يغلب عليها حكم الكفر تكدون دار كفدر ولدو كدان غالبيدة أ لهدا مسدلمين

 .24التي يغلب عليها حكم اإلسالم تكون دار إسالم ولو كان غالبية أ لها كافرين"

ر بأنهدا دار كفددر أو إسدالم  ددو وصدف يتحقدد  علدى الظهددور وبهدذا املنداط يتبددين أن وصدف الدددا

 وال يؤثر في تحققه موافقة القاطنين في الدار أو مخالفتهم.، والغلبة والسلطة

"وإذا كدددان أ دددل الذمدددة فدددي مددددائنهم ال يمدددا جهم غيدددر م فدددال يسدددم  السددداكن : يقدددول ابدددن حدددزم

 ، كددددافرا: بيددددنهم - أو لتجددددارة، إلمددددارة علدددديهم - فدددديهم
 
ودار ددددم دار ، بددددل  ددددو مسددددلم حسددددن، وال مسدددديئا

 .25واملال  لها"، والحاكم فيها، ألن الدار إنما تنسب للغالب عليها، ال دار شرك، إسالم

و ذا القول أسوقه  نا فقط لبيان أقوال الفقهاء في عدم تكفير من سكن ديار الكفر من 

 من الفقهاء خر  على ، املسلمين ملجرد مساكنته لهم
 
 مدنهموال أعلم أن أحدا

 
،  ذا وكّفر مسلما

و ذا واض  من ، ولهذا نّص الفقهاء بشكل واض  أن  ذا الوصف للدار ال يقتضءي تكفير أ لها

أمدا القضدايا األخدرى ، سواء أكان  عقيددتهم عقيددة اإلسدالم(. فالفقهداء يقدرون بإسدالمه) :قولهم

و دو ، ي دار الكفدرمن وجوب الهجرة وخشية الفتنة وأنه ال يتمتع بحقدوق املسدلمين مدن سدكن فد

ووون : الدددذي يتفددد  مدددع قولددده تعدددالى ْيء  َحت 
َ

وووْن شووو  ْم مِّ هِّ َيوووتِّ
َ

وووْن َوال وووْم مِّ
ُ
ك

َ
ُروا َموووا ل وووْم ُيَهووواجِّ

َ
ووووا َول

ُ
يَن آَمن وووذِّ

 
َوال

ْصُر 
 
ُم الن

ُ
ْيك

َ
َعل

َ
ينِّ ف ي الّدِّ ْم فِّ

ُ
َصُروك

ْ
ن
َ
ُروا وإن اْست  .[14: ]األنفال ُيَهاجِّ

 رب يف تفسري الظاللمفهوم دار اإلسالم ودار احل: املبحث الثاين
 ، يعدددددّد فدددددي ظدددددالل القدددددرآن مدددددن التفاسدددددير التدددددي اشدددددتهرت فدددددي العصدددددر الحدددددديث

 
وانتشدددددر انتشدددددارا

 
 
 ألسدددددلوبه الجديدددددد، واسدددددعا

 
 فدددددي ذلددددد  مدددددن إيمدددددان عميددددد  بدددددالنص ، ومنهجددددده الفريدددددد، نظدددددرا

 
منطلقدددددا

باس ودعوة صريحة لتحكيم القرآن الكريم في منا ي الحياة. حت  إن الدكتور فضل ع، القرآن 

ا ملدرسة حديثة في التفسير  هي املدرسة التربوية الوجدانية. ، رحمه هللا عّده مؤسس 

"لقددد كددان للظددالل مميددزات ال تتصددل بدداآلراء العلميددة والعقليددة : يقددول الدددكتور فضددل عبدداس

ذل  أن الطدابع التربدوي الوجددان  والفقده ، وإنما هي مميزات جو رية تميزه عن جميع التفاسير

مدددن أ دددم مدددا قصدددده  - أعندددي بددده الفقددده الحركددد  للددددعوة اإلسدددالمية مندددذ ندددزول القدددرآن - الصدددحي 

 .26 لذا أحبب  أن أفرد له مدرسة خاصة به"، الرجل و و يكتب
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ويرى الدكتور صالح الخالدي أن سيد قطدب قدّدم "نظريدة دعويدة حركيدة متكاملدة فدي فهدم 

 ، 27وتناول القرآن الكريم"
 
، 28نه  الحركد  الددعوي التربدوي" و"امل، ليؤسس بذل  منهجا جديدا

"ذلدد  أن الغايددة التددي يهدددف إليهددا ، باعتبددار أن الظددالل لدديس مجددرد كتدداب لتفسددير القددرآن الكددريم

إن الغايددة التددي يهدددف إليهددا الظددالل هددي أن يعيددد ، أكبددر بكثيددر مددن مجددرد املعرفددة النظريددة البدداردة

دددددا فدددددي نفدددددوس الندددداس مدددددن مجتمدددددع الجا ليدددددة إلدددددى  يصدددددوغهم صدددددياغة جديددددددة ويددددنقلهم، القددددرآن حي 

 .29مجتمع اإلسالم"

ن  نددددا  ددددو كيفيددددة تفسددددير سدددديد قطددددب فددددي ظاللدددده ل يددددات القرآنيددددة التددددي ، والددددذي يهددددم البدددداحثيا

 اآليددات، اسددتنبط منهددا الحددديث عددن دار اإلسددالم ودار الحددرب
 
( مددن سددورة 75 - 91) وهددي تحديدددا

َن : في قوله تعالى، املائدة ُرُجوا مِّ
ْ
 َيخ

ْ
ن

َ
 أ

َ
يم   ُيرِّيُدون ا   ُمقِّ

َ
ُهْم َعذ

َ
ْنَها َول  مِّ

َ
ين ارِّجِّ

َ
خ ارِّ َوَما ُهْم بِّ

 
الن

ووويم   يوووز  َحكِّ وووُه َعزِّ
 
وووهِّ َوالل

 
وووَن الل  مِّ

ً
ووواال

َ
ك

َ
َسوووَبا ن

َ
َموووا ك َيُهَما َجوووَزاًء بِّ ْيووودِّ

َ
ُعوا أ

َ
ط

ْ
ووواق

َ
 ف

ُ
ة

َ
وووارِّق  َوالس 

ُ
وووارِّق *  * َوالس 

ووهَ 
 
ن  الل ووإِّ

َ
َح ف

َ
ْصوول

َ
ووهِّ َوأ مِّ

ْ
ل
ُ
ووْن َبْعوودِّ ظ وواَ  مِّ

َ
َمووْن ت

َ
ن   ف

َ
ووْم أ

َ
ْعل

َ
ووْم ت

َ
ل
َ
وويم  * أ ووور  َرحِّ

ُ
ف

َ
ووَه غ

 
ن  الل ْيووهِّ إِّ

َ
وووُ  َعل

ُ
َيت

ْيء  
َ

ووووّلِّ شوووو 
ُ
ووووى ك

َ
ووووُه َعل

 
وووواُء َوالل

َ
ووووْن َيش

َ
ووووُر ملِّ فِّ

ْ
وووواُء َوَيغ

َ
ُ  َمووووْن َيش ِّ

ّ
ْر ِّ ُيَعووووذ

َ ْ
ووووَماَواتِّ َواأل ووووُك الس 

ْ
ووووُه ُمل

َ
ووووَه ل

 
الل

ير   دِّ
َ
ق

 : حيث يقول سيد قطب، [13: ]املائدة 30

 : نظر اإلسالم وفي اعتبار املسلم إلى قسمين اثنين ال ثالث لهما "ينقسم العالم في

، وتحكمدده شددريعة اإلسدددالم، دار اإلسددالم. وتشددمل كددل بلددد تطبدد  فيددده أحكددام اإلسددالم: األول 

أو كددان أ لدده مسددلمين وذميددين. أو كددان أ لدده كلهددم ذميددين ولكددن ، سددواء كددان أ لدده كلهددم مسددلمين

أو ، ويحكمونه بشريعة اإلسالم. أو كانوا مسلمين، سالمحكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام اإل 

غيددر أن أ ددل البلددد يطبقددون أحكددام اإلسددالم ، مسددلمين وذميددين ولكددن غلددب علددى بالد ددم حربيددون 

فاملدددددار كلدددده فددددي اعتبددددار بلددددد مددددا دار إسددددالم  ددددو تطبيقدددده ، ويقضددددون بيددددنهم حسددددب شددددريعة اإلسددددالم

 .31ألحكام اإلسالم وحكمه بشريعة اإلسالم"

التقريدددر الواضددد  يبدددين سددديد قطدددب أنددده ال يحكدددم علدددى بلدددد مدددا بأنددده دار إسدددالم باعتبدددار  وبهدددذا

وال باعتبار أ لها مسلمين يقيمون الشعائر ، أو باعتبار ما كان يوما ما ضمن دار اإلسالم، التاريخ

وإنمدددددا املدددددار واملعتبددددر فدددددي ذلدددد  أن يسدددددتظل أ لهددددا بشددددريعة اإلسدددددالم وتسددددود فيهدددددا ، بصددددورة فرديددددة

 .عّز وجّل هللا شريعة 
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وإنمدددا العبدددرة ، وفدددي املقابدددل بدددين سددديد قطدددب أن دار الحدددرب ليسددد  تلددد  التدددي أ لهدددا كفدددار وحسدددب

 في تقسيمه للديار إلى ديارين والعالم إلى قسمين، بعدم تطبيقها لشريعة اإلسالم
 
 :  ولذا نجده قائال

كدددددم بشدددددريعة وال يح، دار الحدددددرب. وتشدددددمل كدددددل بلدددددد ال تطبددددد  فيددددده أحكدددددام اإلسدددددالم: "الثدددددان 

 أ لددده مدددا كدددانوا.. سدددواء قدددالوا
 
أو إنهدددم كفدددار. ، أو إنهدددم أ دددل كتددداب، إنهدددم مسدددلمون : اإلسدددالم.. كائندددا

فاملدددار كلدده فددي اعتبددار بلددد مددا دار حددرب  ددو عدددم تطبيقدده ألحكددام اإلسددالم وعدددم حكمدده بشددريعة 

سدددددلم  دددددو بالقيددددداس للمسدددددلم وللجماعدددددة املسدددددلمة. واملجتمدددددع امل« دار حدددددرب»و دددددو يعتبدددددر ، اإلسدددددالم

 .32املجتمع الذي يقوم في دار اإلسالم بتعريفها ذاك"

 للشدددد 
 
نظريتدددده ورؤيتدددده للمجتمددددع وللعددددالم ، مددددن  ددددذا البيددددان يقددددرر سدددديد بمددددا ال يدددددع مجدددداال

بأنهدددددا جددددديرة بوصدددددف اإلسددددالم لددددديس بمجددددرد وجدددددود أفددددراد مسدددددلمين يمارسددددون األحكدددددام ، وللددددديار

وفيهددددا ، ون شددددريعة هللا وتصددددير هددددي السددددائدةوإنمددددا أولئدددد  الددددذين يرتضدددد، التعبديددددة بصددددورة فرديددددة

 السلطان فيحتكمون إليها في شأنهم كله.

، فيذكر ا في أكثر من موضع في تفسيره، ونجد أن  ذه القضية شغل  فكر سيد وتصوره

فيقدول "يتبدين ، يعدود ويؤكدد علدى  دذه القضدية، فعند حديثه عن بني إسدرائيل فدي سدورة املائددة

فأمدا  - من مسدلمين وذميدين ومسدتأمنين - على أ ل دار اإلسالم - فقط - أن  ذا التقرير ينطب 

وكدذل  مدالهم.  - ما لم تقم بينهم وبين أ ل دار اإلسالم معا ددة - دم أ ل دار الحرب فهو مباح

 على ذكر من  ذه القاعدة التشريعية وإن نتذكر كذل  أن دار اإلسالم 
 
فيحسن أن نكون دائما

وإن دار الحرب هي األرض ، ويحكم فيها بهذه الشريعة، شريعة اإلسالم هي األرض التي تقام فيها

 .33وال يحكم فيها بهذه الشريعة"، التي ال تقام فيها شريعة هللا

دددا علدددى بندددي إسدددرائيل حدددين كدددانوا يمثلدددون دار  ويضددديف سددديد قطدددب أن  دددذا الوصدددف كدددان منطبق 

 دم أ دل  - في ذلد  الحدين - ل ألنهم كانوا"ولقد كتب هللا ذل  املبدأ على بني إسرائي: فيقول ، اإلسالم

 .34ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بال تحريف وال التواء"« دار اإلسالم»الكتاب الذين يمثلون 

ا  وكددأن سدديد يريددد أن يقددول إن تقسدديم الددديار إلددى داريددن دار إسددالم ودار حددرب لددم يكددن بدددع 

ومددن األمدددور ، مددن شددريعة هللا الباقيددةبدددل  ددو جددزء ، أو شدديئا غريبددا علددى الرسدداالت، مددن التشددريع

ألن  دددددذا جدددددزء مدددددن ، ال يعتريهدددددا تغييدددددر وال تبدددددديل بطبيعدددددة الحدددددال، املتأصدددددلة والثابتدددددة فدددددي الشدددددرائع
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قضددددايا أساسددددية وأركانددددا ال تتغيددددر وال تتبدددددل ، العقيدددددة الددددذي يعددددد فيهددددا الددددوالء والبددددراء والحاكميددددة

 بتبدل األ مان واألنبياء.

أن : وهددي، حددول مفهددوم سدديد قطددب لدددار اإلسددالم ودار الحددرب، ةنخددر  مددن ذلدد  بنتيجددة واضددح

عددددد دار إسددددالم أو دار حددددرب
م
وال اعتبددددار للجددددنس أو ، فددددال اعتبددددار فددددي ذلدددد  للسدددداكنين فيهددددا، الدددددار عندددددما ت

 وإنما العبرة للسيادة والحكم والشريعة التي يحتكم الناس إليها.، اللون أو العقيدة الفردية

 ، ه سيد قطب في تقسديم الددارين علدى  دذا النحدوو ذا الرأي الذي خلص إلي
 
متفد  تمامدا

 فدي  دذه ، مع قول جمهور الفقهاء الذي سب  بيانه في املبحث األول 
 
 جديددا

 
فلم يبتدع سيد رأيا

 في أقواله وتعبيراته، املسألة
 
إذ إنه يعتبر الدار ، بل  و متف  معهم كل االتفاق، ولم يكن مغاليا

ولدددددديس ملجددددددرد كددددددون أ لهددددددا ، باعتبددددددار السدددددديادة وتحكدددددديم شددددددريعة اإلسددددددالم، دار إسددددددالم أو دار كفددددددر

، مسلمين. وإن خالف  ذا رأي بع  املعاصرين كالزحيلي وعبد الو اب خالف ويوسف العظم

 كما تم بيانه في املبحث األول.

 اآلثار املترتبة على هذا التقسيم عند سيد قطب: املبحث الثالث

، دار إسددالم ودار حددرب، ذكددره سدديد قطددب للعددالم إلددى داريددن ممددا ال شدد  فيدده أّن التقسدديم الددذي

وبعضددها ، بعضددها نظددرّي لدده عالقددة بجانددب التصددور واالعتقدداد، تقسدديم تنبنددي عليدده نتددائ  وآثددار وأحكددام

 :  وفيما يأت  بيان ذل ، اآلخر عملّي له عالقة باألحكام الواجب تطبيقها في الدارين

 اجلانب النظري: أوالً

ومدددا سدددوى ذلددد  ، املجتمدددع املسدددلم  دددو املجتمدددع الدددذي يقدددوم فدددي دار اإلسدددالم يدددرى سددديد قطدددب أن 

وإن كددان أفددراده مسددلمون. فهددل  ددذا يعنددي أن سدديد رحمدده هللا يكفددر املجتمعددات ، فهددو مجتمددع جددا لي

ة اإلسالم؟  ذا ما سنحاول بيانه  نا إن شاء هللا.
ّ
 ويكفر املسلمين ويخرجهم من مل

 : املائدة يقول سيد قطب في حديثه عن سورة

"علدددددَى أن السدددددِياق القرآندددددِ ّ كمدددددا يبددددددو فدددددِيّ  دددددذه السدددددورة وكمدددددا رأينددددداه فدددددِيّ سدددددورتِ ّ آل عمدددددران 

والنساء من قبل ال يكتفِ ّ بهذا املعنَ  الضمنِيّ املستفاد من سوق  ذه املوضوعات كلها فِيّ إطار 

 
 
 ، سددورة واحددددة ... إنمدددا يددنّص عليددده نصدددا

 
 و دددو يدددنص ويتكددد ء عليددده ات، ويؤكدددده تأكيدددا

 
كدداء شدددديدا

وأن ، وأّن الحكم به كله  و اإلسالم، وأن اإلقرار به كله  و اإليمان، علَى أن  ذا كله  و الدين
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وأنهددم إذن يبتغددون حكددم ، الفاسددقون ، الظدداملون ، الددذين ال يحكمددون بمددا أنددزل هللا  ددمم الكددافرون

 .35وال يبت ي حكم الجا لية املؤمنون املسلمون"، الجا لية

ال يددرى أن  ددذا الوصددف  ددو وصددف ، إن سدديد فددي وصددفه لدددار اإلسددالم ودار الحددربو كددذا فدد

 دددددو مجتمدددددع كدددددافر ظدددددالم ، فددددداملجتمع الدددددذي ال يحكدددددم بشدددددريعة هللا وبحكدددددم هللا وال يقدددددر بددددده، عدددددابر

إذن املسدددددألة يترتدددددب عليهدددددا وصدددددف عقددددددي ولددددديس مجدددددرد صدددددفة عدددددابرة أو مجدددددرد تقسددددديم ، فاسددددد 

 اصطال ي.

ال سدديما و ددو يتحدددث عددن ، سدديد فددي أكثددر مددن موضددع مددن كتابددهو ددذا املعندد  يكددرره ويقددرره 

"إن اإلسددالم يتسددام   ددذا التسددام  مددع مخالفيدده : يقددول ، الحاكميددة كإحدددى خصددائص األلو يددة

 فددي العقيدددة
 
 نهددارا

 
ولكندده ال يتسددام   ددذا التسددام  مددع مددن يقولددون اإلسددالم كلمددة باللسددان ، جهددارا

إنهدددم يوحددددون هللا ويشدددهدون أن ال إلددده إال هللا. ثدددم : تكدددذبها األفعدددال. ال يتسدددام  مدددع مدددن يقولدددون 

كالحاكميدددة والتشدددريع للنددداس فيصدددم أ دددل ، يعترفدددون لغيدددر هللا بخاصدددية مدددن خصدددائص األلو يدددة

 مدن دون هللا واملسدي  ابدن مدريم، الكتاب بأنهم مشركون 
 
، ألنهم اتخذوا أحبار م ور بانهم أربابدا

دوا لهدم 
ّ
وحرمدوا علديهم الحدرام فداتبعو م! وال يتسدام  ، الحداللال ألنهم عبدو م. ولكدن ألنهدم أحل

وإن ،  ذا التسام  في وصف جماعة من املنافقين بأنهم مؤمنون. ألنهم شهدوا أن ال إله إال هللا

 رسول هللا. ثم بقوا في دار الكفر
 
 .36يناصرون أعداء املسلمين!"، محمدا

دتهم  بتكفيدر املجتمعدات واملسددلمين وحقيقدة أن مثدال  دذه اإلطالقدات هدي التددي جعلد  سديد يم

 ومحكدددددومين
 
والباحثدددددان لددددديس مدددددن غرضدددددهما ، ملجدددددرد أنهدددددم ال يحتكمدددددون إلدددددى شدددددريعة هللا، حكامدددددا

بالبحددث  37فهددي قضددية تناولهددا الكدداتبون ، االسددتطراد فددي قضددية التكفيددر التددي اتهددم بهددا سدديد قطددب

  ولكنندددا، تبدددر  سددديد ممدددا اتهددددم بددده، وخلصدددوا فيهدددا إلدددى نتددددائ  واضدددحة، والتحقيددد 
 
سدددنتناول جانبددددا

 له عالقة بهذه القضية يتصل بموضوع البحث
 
 و و دار اإلسالم ودار الحرب.، محددا

يلحظ بشكل واض  أّن سديد لدم يحكدم بدالكفر ، املتتبع لكالم سيد قطب في  ذه القضية 

ولكنده يدنص بشدكل ، على املسلمين الذين يعيشون في دار الحرب ملجرد أنهدم بقدوا فدي دار الحدرب

 رسدددددول هللا ثدددددم يناصدددددر الكدددددافرين علدددددى واضددددد  
 
علدددددى أن مدددددن يشدددددهد أن ال إلددددده إال هللا وأن محمددددددا

إذ إن ، و ددددذا بخددددالف املنددددافقين املوجددددودين فددددي دار اإلسددددالم، يكددددون قددددد نقدددد  إيماندددده، املسددددلمين
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ا ثددددم يناصدددر أعددددداء هللا ، ظدددا ر م اإلسدددالم وبالتددددالي لهدددم أحكددددامهم الخاصدددة. أمدددا أن يكددددون مسدددلم 

وبالتددددالي الحكددددم عليدددده بددددالكفر لدددديس ألندددده مكددددث فددددي دار ، لددددى عدددددم اإلقددددرار باإليمددددانفهددددذا داللددددة ع

 .38وإنما املعتبر  نا  و مناصرته للكافرين، الكفر

ْم : أمدا بالنسدبة لتفسدير سديد قطدب لقولده تعددالى ووهِّ سِّ
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يَها ف فإنه ال يكفر من لم يهاجر ملجرد بقائده  [81: ]النساء فِّ

. أي 39ي الدذين فتندوا عدن ديدنهم بالفعدل  نداك!"إّن اآليدة "تعند: وإنما يقول صراحة، في دار الكفر

 واملرتد كافر. ، وقد فتن وارتد عن دينه، أنه يتحدث عن القاعد وسط الكفار

وال ، والندداظر فددي تفسددير الظدددالل لسدديد قطددب يدددرى أن  ددذه األحكددام هدددي أحكددام نظريددة عامدددة

، وصدديف سدديد قطددبخاصددة أندده فددي  ددذه األيددام ال دار لإلسددالم بحسددب ت، تتعلدد  بددأفراد يأعيددانهم

إال أنده مدن ، وإن كنا ال نتف  مع سّيد رحمه هللا في  دذا التوصديف، والعالم كله يع  بالجا لية

، اإلنصددداف بيدددان أّن  دددذا الوصدددف بالجا ليدددة عندددد سددديد ال يعندددي التكفيدددر بدددأي حدددال مدددن األحدددوال

 عن حكم اإل ، ألنه يفرق بين واقع الجا لية املوجود
 
 سالم.والرضء  بهذا الواقع بديال

"فمدددن  دددذا يتضددد  أن األسدددتاذ سددديد قطدددب ال يحكدددم علدددى : يقدددول الددددكتور صدددالح الخالددددي

فهو ال يفتدرض أنهدم ، املسلمين في عصرنا بالكفر بمجرد أن الحاكم قد حكمهم بغير ما أنزل هللا

، بل يوض  أن الكفر يتحق  فقط بالنسبة ملن ال يرضء  بحكم هللا ورسوله مدنهم، يرضون  ذا

 .40نه ويرف  قبوله مفضال حكم الجا لية الحديثة"ومن يتول ع

 
 
ومعدداملتهم ، كفددر جميدع أفراد ددا، "الصدحي  أندده ال يلدزم مددن اعتبدار الددبالد دار حدرب: ويقدول أيضددا

كمددا سددب  أن تحدددثنا ، فكونهددا دار حددرب ال ينفدد  وجددود أفددراد مسددلمين فيهددا، معاملددة أ ددل دار الحددرب

 .41ملجتمع ال تمنع وجود أفراد مسلمين فيه"عن املجتمع الجا لي وبيّنا أن جا لية ا

 الههنساوي 
 
"وإذا كان  دار الحرب في اصطالح الفقهاء : بقوله، و ذه القضية يؤكد ا أيضا

، فإنه ال يجو  إطالق حكم الكفر على كل من يقطنون  ذه الدديار، هي التي ال تحكم بشرع هللا

.فوصدددف الدولدددة أو املجتمدددع  اإلسدددالم ال ينكر دددا إال مدددن جهدددل اإلسدددالم و دددذه بديهيدددة مدددن بدددديهيات

 وصددددددددددددف املجتمددددددددددددع أو الدولددددددددددددة ، بالجا ليددددددددددددة أو دار الحددددددددددددرب ال يعنددددددددددددي أن أفراد ددددددددددددا كفددددددددددددار
 
وأيضددددددددددددا
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فالحكم على الفرد  نا أو  ناك يكون بحسب ما ، ال يعني أن كل أفراد ا مسلمون  اإلسالم بدار

 .42حسب األصول الشرعية املعلومة"، أو الكفر اإلسالم يظهر منه من

أّن ذلددددددد  باعتبدددددددار ، وخالصدددددددة رأي سددددددديد قطدددددددب فدددددددي اعتبدددددددار املجتمعدددددددات مجتمعدددددددات جا ليدددددددة

 الشريعة القائمة والنظام السائد فيها ال باعتبار أفراد ا.

 نب العملياجلا: ثانيا

وفددددددي  ددددددذا الجانددددددب ومددددددا يتعلدددددد  باألحكددددددام العمليددددددة املرتبطددددددة باملسددددددلمين فددددددي دار الحددددددرب ودار 

 : نبين قضيتين، اإلسالم

 حقوق املسلمني وواجباهتم: القضية األوىل

بل البد أن يخر  منهدا ، املسلم في دار الحرب كما يرى سيد قطب ال يجو  له أن يبق  فيها

 إلددى دار اإلسددالم
 
وهددي كددل  - "ويترتددب عليدده وجددوب ججددرة املسددلمين مددن دار الحددرب: يقددول ، مهدداجرا

ليلحقددددوا بالجماعددددة املسددددلمة متدددد   - دار ال تقدددوم فيهددددا شددددريعة اإلسددددالم وال تدددددين للقيدددادة املسددددلمة

وليسدددتظلوا برايدددة القيدددادة املسدددلمة وال يخضددددعوا  - قامددد  فدددي األرض وأصدددب  لهدددا قيدددادة وسدددلطان

 .43وإال فهو النفاق أو الكفر" - غير راية اإلسالم وهي كل راية - لراية الكفر

وعليهم كذل  واجبات. وفي مقدمدة ذلد  ، وللمسلمين في دار اإلسالم حقوق ليس  لغير م

، وينعمدون بنعمدة األخدوة، حيدث تصدان أمدوالهم ودمداؤ م وأعراضدهم، نعمة التمتع بدار اإلسدالم

أمدا ، أخوة وواجب علدى األخ أن ينصدر أخداه فاملؤمنون ، وما يترتب عليها من تناصر وتش ر وتكافل

فلدديس لهددم مثددل  ددذه الحقددوق وال يتمتعددون بنعمددة ، أولئدد  الددذين رضددوا أن يكونددوا فددي دار الكفددر

 املجتمع اإلسالم  الذي يحق  ألفراده األمن والكفاية واإلسالم.

تح   ددو الددذي يسدد، املحكددوم بشددريعته، القددائم علددى مددنه  هللا، "و ددذا املجتمددع: يقددول سدديد

وأن توقدع علدى املخلددين ، ويصددان فيده النظدام العددام، وتصددان فيده األمدوال، أن تصدان فيده الددماء

فددي ، العقوبددات التددي تددنص عليهددا الشددريعة اإلسددالمية، املعتدددين علددى األرواح واألمددوال فيدده، بأمندده

ومجتمدع مكفولدة ، ومجتمدع متحدرر عدادل، ذل  أنه مجتمع رفيدع فاضدل،  ذا الدرس وفي سواه

ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على ، ه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجزفي

 .44الخير وتقل فيه الحوافز على الشر من جميع الوجوه"
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بددل لددن يددأمن ، وفدي املقابددل مددن سددكن دار الحددرب وبقدد  فيهددا فسدديحرم ويمنددع مددن  ددذه الددنعم

 على نفسه وماله ألنه بق  في صف أعداء املسلمين.

فليس مدن حقهدا وال مدن حد  أ لهدا أن يتمتعدوا بمدا ، "فأما دار الحرب بتعريفها ذاك: ول سيديق

وال تعتدددرف ، ألنهددا ابتدددداء ال تطبددد  شدددريعة اإلسدددالم، تددوفره عقوبدددات الشدددريعة اإلسدددالمية مدددن ضدددمانات

وهددددي بالنسددددبة للمسددددلمين الددددذين يعيشددددون فددددي دار اإلسددددالم ويطبقددددون علددددى حيدددداتهم ، بحاكميددددة اإلسددددالم

إال بعهددددد مددددن ، ال حرمددددة لهدددا عنددددد اإلسدددالم، فأرواحهدددا وأموالهددددا مباحدددة، ريعة اإلسددددالم ليسددد  حمدددد شددد

كدددذل  تدددوفر الشدددريعة  دددذه الضدددمانات كلهدددا ، املسدددلمين حدددين تقدددوم بينهدددا وبدددين دار اإلسدددالم املعا ددددات

 .45لألفراد الحربيين القادمين من دار الحرب إذا دخلوا دار اإلسالم بعهد أمان"

وإعددانتهم ، د يسددتحث املسددلمين فددي دار اإلسددالم علددى اسددتنقاذ إخددوتهم فددي دار الحددربكمددا أن سددي

الددذين ، "ويترتدب عليدده أن يقاتدل املسددلمون السددتنقاذ الضدعاف مددن إخدوانهم املسددلمين: إن طلبدوا ذلدد 

كد  ، وضمهم إلدى الجماعدة املسدلمة فدي دار اإلسدالم، ال يستطيعون الهجرة من دار الحرب وراية الكفر

ثدددم لكددد  ، وال يخضدددعوا لنظدددام غيدددر نظامددده، وال يسدددتظلوا برايدددة غيدددر رايدددة اإلسدددالم، فتندددوا عدددن ديدددنهمال ي

 .46وبالحياة في املجتمع اإلسالم  النظيف"، يتمتعوا بالنظام اإلسالم  الرفيع

وووهِّ  :ويسدددتدل سددديد قطدددب علدددى  دددذا املعنددد  بقولددده تعدددالى
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 .[81: ]النساء الظ

والتناصدددر مدددرتبط بدددالهجرة إلدددى دار اإلسدددالم وانضدددمامهم  ومدددرة أخدددرى يؤكدددد سددديد بدددأن الدددوالء

وبدين غيدر م ممدن  دم ، "ومن ثدم فدال واليدة بدين املسدلمين فدي دار اإلسدالم: يقول ، للمجتمع املسلم

ال واليددة حتدد  يهدداجر أولئدد  ، ودار الحددرب هددي يومئددذ مكددة مددوطن املهدداجرين األول ، فددي دار الحددرب

. ويضدديف 47ا إلددى املجتمددع املسدلم؛ أي إلددى األمدة املسددلمة"الدذين يتكلمددون بكلمدة اإلسددالم وينضدمو 

 
 
"فددددددإن  ددددددم فعلددددددوا؛ فتركددددددوا أ لهددددددم ووطددددددنهم ومصددددددالحهم فددددددي دار الحددددددرب و دددددداجروا إلددددددى دار : قددددددائال

القددددائم علددددى الشدددددريعة ، املنبثدددد  مددددن العقيدددددة اإلسدددددالمية، ليعيشددددوا بالنظددددام اإلسدددددالم ، اإلسددددالم

مواطنددون فددي األمددة املسددلمة وإن ، املجتمددع املسددلم إن  ددم فعلددوا  ددذا فهددم أعضدداء فددي، اإلسددالمية

 .48فال عبرة بكلمات تقال فتكذبها األفعال"، لم يفعلوا وأبوا الهجرة
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 حكم استباحة الدماء واألموال : القضية الثانية

بددددل ، يبدددددو مددددن ظددددا ر كددددالم سدددديد قطددددب للو لددددة األولددددى أندددده يدددددعو إلددددى اسددددتباحة الدددددماء واألمددددوال

لكدن عندد تحليدل  دذه ، حت  لو كدان مدن املسدلمين، إلى كل ساكن في دار الحربويدعو إلى حرب إبادة 

لكدن فددي الواقددع  ددم ، النصدو  نجددد أن سدديد يقصدد املنددافقين الددذين يشددهدون ظدا را بكلمددة اإلسددالم

 كما أنه يتحدث عن الحربيين من أ ل دار الحرب.، مناصرون ألعداء اإلسالم

تتضددد  معدددالم ، كالمددده فدددي مواضدددع أخدددرى مدددن الظددداللوباملقارندددة بدددين كدددالم سددديد قطدددب السددداب  و 

"فالدددذين آمندددوا و ددداجروا والدددذين أووا :  دددذه القضدددية. حيدددث يقدددول فدددي سدددياق تفسددديره لسدددورة األنفدددال

فددددال والء بيددددنهم وبددددين ، ونصددددروا بعضددددهم أوليدددداء بعدددد . أمددددا الددددذين آمنددددوا ولددددم يهدددداجروا إلددددى دار اإلسددددالم

وال ينصدر م املسدلمون إال إذا اعتددي علديهم ، اصدر وال تكافدلأي ال تن، املعسكر املسدلم فدي دار اإلسدالم

 .49وكان  ذا االعتداء من قوم ليس بينهم وبين املسلمين عهد"، في عقيدتهم

عتدددى علددى عقيدددتهم وجددب النصددر
م
فهددل ، فددي  ددذا الددنص يقددرر سدديد بشددكل واضدد  أندده إذا أ

 مطلوب من املسلم حمايتهم ومع ذل  يستبي  دماء م؟!.

  :سدديره لقولددده تعدددالىوفددي سدددياق تف
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"فلقدد كدان  نالد  بعد  املستضدعفين مدن : [. يقدول 42: ]الفدت  ُهْم َعذ

، ولدم يعلندوا إسدالمهم تقيدة فدي وسدط املشدركين. ولدو دارت الحدرب، املسلمين في مكة لدم يهداجروا

: فربمدا وطدؤ م وداسدو م وقتلدو م. فيقدال، و م ال يعرفون أشخاصدهم، و اجم املسلمون مكة

 .50لون املسلمين! ويلزمون بدياتهم حين يتبين أنهم قتلوا خطأ و م مسلمون"إن املسلمين يقت

فالدددذين تسددتباح دمددداؤ م إمدددا ، فهددذا ندددص واضدد  وصدددري  فددي أنددده ال يسددتبي  دمددداء املسددلمين

 وناصددددروا األعدددداء فعددددال
 
أمدددا  ددددؤالء املستضدددعفون فهددددم ، حربيدددون وإمدددا قددددوم ادعدددوا اإلسددددالم قدددوال

 هللا بشكل واض . مؤمنون كما يقرر سيد قطب رحمه

وفي سياق الحديث عن أحكام القتل والديات يتحددث سديد عدن حرمدة قتدل املسدلم فدي دار 

 ) ) :وذل  في سياق تفسيره لقوله تعالى، الحرب
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َسل  : فيعدد الحاالت التي يقتل فيها املؤمن فيقول ، [84: ]النساءمم
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وفدددي ، أن يقدددع القتدددل علدددى مدددؤمن وأ لددده محددداربون لإلسدددالم فدددي دار الحدددرب: "والحالدددة الثانيدددة

وفقدددد ا اإلسدددالم. ،  دددذه الحالدددة يجدددب تحريدددر رقبدددة مؤمندددة لتعدددوي  الدددنفس املؤمندددة التدددي قتلددد 

يسددددتعينون بهددددا علددددى قتددددال املسددددلمين! وال مكددددان  نددددا  ،ولكددددن ال يجددددو  أداء ديددددة لقومدددده املحدددداربين

 .51و م عدو للمسلمين"، فهم محاربون ، السترضاء أ ل القتيل وكسب مودتهم

، أن سددديد ال يقدددول باسدددتباحة دمددداء املسدددلمين الدددذين  دددم فدددي ديدددار الحدددرب، يتبدددين ممدددا سدددب 

فإنهدا أي القاعدددة  ،فكيدف فددي عصدرنا  دذا؟!،  دذا وديدار اإلسدالم موجدودة ورايددات اإلسدالم مميدزة

التددي ينطلددد  منهدددا سددديد بتقريدددر دار اإلسدددالم ودار الكفددر معظمهدددا تقدددرر أوصددداف وأحكدددام مدددع وجدددود 

بل جميع الديار تساوت بكونها إما دار ، أما في حالتنا التي نحن فيها إذ ال دار إسالم، دار اإلسالم

لي األمدددة بصددددد وضدددع فمدددن يسدددتبي  دم مدددن؟! ومدددن ينصدددر مدددن؟! وبالتدددا، كفدددر أو حدددرب أو جا ليدددة

وبددددون  دددذا ، أال وهدددي إقامدددة دار لإلسدددالم تحدددتكم إلدددى شدددريعة هللا وتسدددتظل بحكدددم اإلسدددالم، آخدددر

 فكثير من األحكام تصب  مجرد نظريات ال رصيد لها من الواقع.

، وعندما نقارن األحكام النظرية بوصف املجتمعات بالجا لية أو بدار الحرب أو دار الكفر

"والصدددحي  أنددده ال يلدددزم مدددن : يكدددون قصدددد سددديد قطدددب تكفيدددر األفدددراد فيقدددول  فالخالددددي ينفددد  أن

 .52كفر جميع أفراد ا ومعاملتهم معاملة أ ل دار حرب"، اعتبار البالد دار حرب

وصف للدولة ، "وكالم سيد قطب عن دار الحرب وتعريفها وتحديد ا: ويضيف الههنساوي 

وال يمكدن ، لدولة يخدص أنظمتهدا وقوانينهداو ذا الوصف للمجتمع أو ا، وليس حكما على األفراد

 .53أن ينطب  على األفراد"

"األول تصددحي  التصددور : وتقسدديم اصددطال ي الهددف مندده أمددران، إذن  دذا توصدديف نظددري 

بل إن في كتابه معالم في الطري   يادة توضدي  ، وليس تكفير األفراد، للدعاة والتوضي  الفكري 

يش فيهدددا املسددلمون تبقددد  ديدددار مسددلمين وإن لدددم تكدددن دار "بدددأن الدددديار التددي يعددد: وبيددان حيدددث يقددول 

ومددع ذلد  ومهمددا جددد عليهدا مددن أحدداث وتغيددرات كالدذي أشددرنا إليدده ال ، إسدالم باملصددطل  الفقهدي

بيان البيئة والظروف : . األمر الثان 54تخر  صفة اإلسالم لتعط  صفة الحرب أو الكفر البواح"

 .55ن عقوبات وحدود وغير ا"التي تطب  فيها أنظمة اإلسالم وشريعته م
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ددددا لهددددذا املوضددددوع يددددرى الباحثددددان ودون دخددددول فددددي تفاصدددديل الخددددالف وأدلددددة كددددل فريدددد   وختام 

ولددم يخددالفهم فددي اآلثددار ، أن سدديد قطددب لددم يخددالف الفقهدداء فددي تقسدديم الددديار، وتددرجي  العلمدداء

 النظرية وال األحكام العملية املترتبة على  ذا التقسيم.

 :اخلامتة

ومدددددع آراء السدددددادة الفقهددددداء القددددددماء ، سددددديرة مدددددع سددددديد قطدددددب فدددددي ظدددددالل القدددددرآنبعدددددد  دددددذه امل

 : نخلص بالنتائ  اآلتية، واملعاصرين

ولهدددا أدلتهددا مدددن ، تقسدديم الددديار إلدددى دار إسددالم ودار حدددرب مسددألة أصددديلة فددي الفقددده اإلسددالم  -7

 الكتاب والسنة.
، جمهدددددور الفقهدددددداءموافددددد  ل، تصدددددنيف سددددديد قطدددددب للدددددديار إلدددددى داريددددددن؛ دار إسدددددالم ودار كفدددددر -2

فددددإن سدددديد قطددددب لددددم يكددددن مبتدددددعا لهددددذا ، وبغدددد  النظددددر عددددن الخددددالف الفقهددددي فددددي القضددددية

 و و ليس ناتجا عن نظرة سوداوية أملتها عليه ظروف املحنة والسجون.، التقسيم
اآلثدار املترتبددة علددى  ددذا التقسدديم تماشددء  فيهددا سديد قطددب وتوافدد  مددع سددياق ومدددلول اآليددات  -9

 و و بهذا لم يخر  عما ذكر علماء األمة.، القرآنية التي فسر ا
فيددده مجافددداة ، إتهدددام سددديد قطدددب بدددالتطرف واملغددداالة بسدددبب  دددذا التقسددديم و دددذا التوصددديف -7

 وبعد عن املنهجية العلمية السليمة القائمة على االستقراء والتحليل.، للحقيقة

 : يوصءي الباحثان بما يأت  :التوصيات

ملددا لهددا مددن شددأن فددي ، اتدده وتفسدديره فددي مندداج  التعلدديمإحيدداء تددراث سدديد قطددب وإقددرار سدديرة حي -7

تعزيز املعرفة السليمة والثقة بعقيدة األمة ومنهجها أمام حملة التغريب والتشدويه لإلسدالم 

 وأعالمه.
القائمددة علددى املوضددوعية ، عدددم التعجددل باتهددام أعددالم األمددة قبددل الدراسددة العلميددة السددليمة -2

 وسالمة املنه .
سدددددة فكدددددر سددددديد وجهدددددوده العلميدددددة خاصدددددة فدددددي ظدددددالل القدددددرآن الدددددذي يعدددددد دعددددوة البددددداحثين لدرا -9

 موسوعة معرفية متنوعة.
 وهللا الهادي إلى سواء السبيل.
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