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افيا اإلسالم وخريطة األحكام في جغر

إشكالية دار اإلسالم بين النص والتاريخ

العربي إدناصر)1) 

امللخص

من	التدابير	الزمنية	التي	أنتجها	العقل	الفقهي	في	مواجهة	تحديات	التعامل	مع	العالم	املخالف	ما	

يعرف	بنظام	تقسيم	املعمورة،	وهو	عمل	جاء	حصيلة	قراءة	الوحي	والواقع،	في	زمن	مضطرب	ال	يعرف	

انضباط	العالقات	الدولية	لجملة	من	األعراف	والتقاليد	التي	تؤسس	لألمن	والتعاون	بين	الشعوب	

واألمم.

وهذا	ما	انعكس	على	طبيعة	التفكير	الفقهي	في	الوجود	املقابل	للذات،	وكرس	نوعا	من	القطيعة	

مع	املخالف	في	املعتقد،	وغلب	بذلك	فقه	االحتياط	والريبة	من	اآلخر،	فهيمن	نظام	التقسيم	الجغرافي	

والفكري	مع	العوالم	غير	املسلمة،	وظهر	ذلك	جليا	في	األحكام	واألقضية	والفتاوى	في	املذاهب	الفقهية	

كلها؛	السنية	والشيعية.

امتداد	 نلحظ	 حيث	 الشريفة،	 السنة	 وفي	 العزيز	 الكتاب	 في	 كله	 التحوط	 هذا	 نجد	 ال	 بينما	

الجغرافيا	وسعة	األرض	والدار،	والحث	على	االنتشار	في	أرجاء	املعمورة	والسعي	فيها	باإلصالح،	من	

منطلق	التوريث	لألرض	ألصحاب	العمل	الصالح،	ألن	شمولية	الرسالة	الخاتمة	وعامليتها	تقت�سي	فتح	

الحدود	وتوحيد	املجال	والحيز	حتى	يكون	مؤمًما	ومؤمًنا	للدعوة.

تقسيم	 مقتضيات	 ينزل	 معاصر	 فكري	 تيار	 ظهر	 للوحي	 الكونية	 الرؤية	 بهذه	 الوعي	 عدم	 وأمام	

)1(	العربي	إدناصر:	دكتوراه	في	الشريعة	من	جامعة	القرويين-	أغادير	املغرب.
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اإلسالمية	 البنية	 إلى	 التشطير	 هذا	 امتد	 بل	 والغرب،	 اإلسالم	 زاوية	 من	 اليوم	 عالم	 على	 املعمورة	

الداخلية	فانقسم	املجتمع	إلى	مسلم	وجاهلي.

في	ضوء	 الجهادية،	 التقليدية	واألصولية	 الفقهية	 املرجعيتين:	 لتفكيك	هاتين	 الورقة	 تسعى	هذه	

العالم	على	أساس	املعتقد،	وتوجيه	 في	 القطبية	 الثنائية	 القرآن	والحديث،	ألجل	تقديم	نقد	لفكرة	

املناقشة	إلى	أصل	املصلحة	في	العالقات	البينية	بين	األمم	والشعوب،	متى	توافر	األمن	وتحقق	التعارف	

الذي	دعا	إليه	القرآن.

تقديم

شكل	مفهوم	الدار	وأبعادها	الدينية	والسياسية	واالجتماعية	واالقتصادية	نقطة	خالف	واسعة	

بين	الفقهاء،	انعكست	صورتها	على	املوقف	من	إقامة	املسلم	بين	غيره	من	أهل	الكتاب	واألمم	األخرى،	

ممن	تكون	لهم	السيادة	الفعلية	على	أرض	اإلقامة،	بفعل	األصل	التاريخي	أو	بفعل	الغلبة	العددية،	

وربما	السيادية	من	حيث	املنعة	االقتصادية	والسياسية،	وانعكست	كذلك	على	رؤية	املسلمين	للعالم	

واآلخر،	ونشأ	بفعلها	فقه	يراوح	بين	االنكماش	مع	القطيعة	واالنفتاح	مع	الحذر.

ا	نظًرا	لعوامل	عدة،	كان	أبرزها	عدم	وجود	نظام	
ً
	وقد	أولى	الفقهاء	قديًما	هذه	القضية	اهتماًما	بالغ

سيا�سي	باملعنى	الحديث	يحمي	الدول	والجماعات	واألرض،	فتثار	كثير	من	القالقل	والحروب	والويالت	

التي	تندلع	بين	القوى	السياسية	والقبلية	واإلقليمية،	ما	حدا	بهؤالء	الفقهاء	إلى	التفكير	في	إيجاد	أفكار	

مانعة	من	تدخل	األجنبي	في	الحوزة	الترابية	للدولة	اإلسالمية.

	وكان	أن	أنشؤوا	نظاًما	استراتيجًيا	في	الجغرافيا	فأسسوا	ملفهوم	الدار،	عبر	تشطيرها	إلى	دار	اإلسالم	

في	مقابل	دار	الكفر،	للداللة	على	تسطير	الحدود	الترابية	التي	تدخل	في	حماية	املسلمين،	ويسري	عليها	

قانونهم	وشريعتهم،	قبالة	دار	الكفر	التي	تنطبق	عليها	مجموعة	من	األحكام	الفقهية	والعقدية	التي	

تدخل	ضمن	مقياس	الوالء	والبراء،	وتحكمها	عالقات	محددة	اجتماعًيا	وسياسًيا	وعقائدًيا،	صارت	

ثقافة	وقانونا	يؤطران	ما	يمكن	تسميته	بالعالقات	الدولية	حينئذ.



433

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020الدراسات

معها	 صار	 وأعراف،	 لقواعد	 الدولية	 الحياة	 وانضباط	 القرون،	 وتعاقب	 الوقت	 مرور	 مع	 لكن	

مفهوم	الدار	أكثر	مرونة	وصالبة	في	اآلن	ذاته،	فهو	مرن	من	حيث	هو	انفتاح	سيا�سي	واجتماعي،	ثم	

وجود	حركة	انسيابية	للهجرة	من	دار	املسلمين	وإليها.

وهو	كذلك	مفهوم	صلب	من	حيث	ترسيم	الحدود	الجغرافية	لكل	بلد،	حتى	بين	الدول	اإلسالمية	

هناك	سياسة	حدودية	تقت�سي	الحصول	على	جواز	سفر	للعبور	إلى	أرض	دولة	إسالمية	أخرى،	ثم	إن	

وجود	توافقات	دولية	ومؤسسات	كونية	تحمي	الحقوق	السياسية	والسيادية	لكل	بلد	على	حدة،	أمر	

	يملك	قراره	الداخلي	والخارجي.
ً

يجعل	األرض	كياًنا	ذاتًيا	مستقال

ا؛	هل	ما	يزال	املفهوم	القديم	للدار	فاعال	في	مدى	تقسيم	املعمورة	إلى	دار	إسالم	ودار	حرب	أو	
ً
إذ

دار	كفر،	وهل	تطور	العالقات	الدولية	وتطور	أنماط	املعامالت	االقتصادية	والتجارية	والسياسية،	

أسباب	قد	تساهم	في	تجديد	مفهوم	الدار	وإعطائه	روًحا	جديدة	تنبعث	من	منطق	الواقع،	وقبل	هذا	

في	 الفقهي	دخل	 الوعي	 أن	 أم	 للعالم،	 رؤيته	 في	 املؤسس	 الديني	 النص	 روح	 الفقه	 يعكس	 وذاك	هل	

مفهوم	التدبير	الزمني	للحيز	بوصفه	نوًعا	من	الضرورة	التي	يسمح	بها	النص	نفسه؟

: نظرة إلى مفهوم الدار عند الفقهاء وحكم اإلقامة خارج البالد اإلسالمية
ً

أول

1 - في تحديد مفهوم دار اإلسالم

ا	عريًضا،	ال	يوجد	فيه	دليل	حاسم،	فهل	العبرة	بتطبيق	
ً
إن	تعريف	الدار	أمر	مختلف	فيه	اختالف

األحكام	أم	بغلبة	السكان؟	وهل	العبرة	بجريان	األحكام	في	وقت	من	األوقات	حتى	ولو	احتلها	الكفار	

وانقلبت	دارا	بأحكام	جديدة؟	وهل	تكون	الدار	مركبة	إذا	كان	للكفار	السلطان	مع	إسالم	السكان؟

قبل	النفاذ	إلى	عمق	هذه	اإلشكاالت،	نشير	إشارة	خاطفة	إلى	حاجتنا	إلى	تطوير	في	توظيف	مفهوم	

الحيز،	وذلك	من	خالل	استعمالنا	ملرادفات	عدة،	تختلف	في	املساحة	وفي	الظهور	والخفاء،	لكنها	في	

عمقها	الفلسفي	تؤدي	إلى	إفادة	معنى	واحد	وهو	مقصودنا	هنا،	وهو	ذلك	الكيان	الجغرافي	والسيا�سي	

والعمراني	الذي	نوجد	فيه	ونتقاسم	فيه	الحياة	قرًبا	أو	بعًدا،	وترتسم	من	خالله	خصوصياتنا	وهويتنا،	



الدراساتالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

434

ونعبر	عنه	بمصطلحات؛	من	قبيل	األرض	والدار	واملنزل	واملحل	واملعمورة	والبقعة	واملكان	والجغرافيا	

والحيز،	وهلم	جرا	من	املفهومات	التي	تصب	في	هذا	القصد.

وباتضاح	هذا	املغزى،	نمر	إلى	وضع	تعريف	لغوي	ملفهوم	الدار	كي	نم�سي	إلى	التعريفات	االصطالحية	

والفقهية	التي	استنبطها	الفقهاء،	ليرتبوا	عليها	أحكاًما	فقهية	تبًعا	للمذاهب	املتبعة	في	ما	بينهم.		

لغة	األصل	في	الدار)2(:	املنزل	املسكون	وكل	محل	حّل	به	قوم	فهو	داُرهم،	وتجمع	على	ُدور	وديار،	

وعليه	يقال	دار	ملنازل	القوم،	ومنه	قوله	تعالى:	)فأصبحوا	في	دارهم	جاثمين(	)العنكبوت/	37(،	وقوله:	

)الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق(	)الحج/	38(، وقوله	كذلك:	)لهم دار السالم عند ربهم وهو وليهم 

بما كانوا يعملون(	)األنعام/	128(. 

واصطالًحا	جاء	في	بدائع	الصنائع	في	الفقه	الحنفي:	»ال	خالف	بين	أصحابنا	في	أن	دار	الكفر	تصير	

دار	إسالم	بظهور	أحكام	اإلسالم	فيها،	واختلفوا	في	دار	اإلسالم	أنها	بماذا	تصير	دار	الكفر،	قال	أبو	

إنها	ال	تصير	دار	الكفر	إال	بثالث	شروط:	أحدها	ظهور	أحكام	الكفر	فيها،	والثاني	أن	تكون	 حنيفة	

	يبقى	فيها	مسلم	وال	ذمي	آمنا	باألمان	األول	وهو	أمان	املسلمين.	وقال	
ّ
متاخمة	لدار	الكفر،	والثالث	أال

أبو	يوسف	ومحمد	رحمهما	هللا	إنها	تصير	دار	الكفر	بظهور	أحكام	الكفر	فيها«)3(.

وقد	استدرك	الكاساني	على	هذا	القول	مؤكًدا	أن:	»املقصود	من	إضافة	الدار	إلى	اإلسالم	والكفر	

ليس	هو	عين	اإلسالم	والكفر،	وإنما	املقصود	هو	األمن	والخوف،	ومعناه	أن	األمان	إن	كان	للمسلمين	

للكفرة	على	 فيها	 للكفرة	على	اإلطالق	فهي	دار	اإلسالم،	وإن	كان	األمان	 فيها	على	اإلطالق،	والخوف	

اإلطالق	والخوف	للمسلمين	على	اإلطالق	فهي	دار	الكفر،	واألحكام	مبنية	على	األمان	والخوف	ال	على	

اإلسالم	والكفر،	فكان	اعتبار	األمان	والخوف	أولى«)4(.	

د	ظهور	األحكام	في	توصيف	الدار	عند	الحنفية	نص	عليه	الشوكاني	من	الزيدية،	ملا	قال:	 وُمحّدِ

)2(	تنظر	مادة	َدَوَر	في:	محمد	بن	مكرم	ابن	منظور،	لسان	العرب،	)بيروت:	دار	إحياء	التراث	العربي،	1416هـ(	4/440.

)3(	عالء	الدين	الكاساني،	كتاب	بدائع	الصنائع	في	ترتيب	الشرائع،	ط2	)بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1986-1406(،	130/7.

)4(	عالء	الدين	الكاساني،	مصدر	سابق،	131/7.
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الدار	ألهل	اإلسالم،	بحيث	ال	يستطيع	من	 في	 الكلمة،	فإن	كانت	األوامر	والنواهي	 »االعتبار	بظهور	

دار	إسالم،	وال	 أهل	اإلسالم	فهذه	 بذلك	من	 له	 لكونه	مأذونا	 إال	 بكفره	 يتظاهر	 أن	 الكفار	 فيها	من	

يضر	ظهور	الخصال	الكفرية	فيها	ألنها	لم	تظهر	بقوة	الكفار	وال	بَصولتهم،	كما	هو	مشاهد	في	أهل	

الذمة	من	اليهود	والنصارى	واملعاهدين	الساكنين	في	املدائن	اإلسالمية،	وإذا	كان	األمر	العكس	فالدار	

بالعكس«)5(.

	حًيا	بَعَدن	
ً
رطي	الشهادة	وإقامة	الصالة،	فأعطى	مثاال

َ
َصر	»صديق	خان«	ظهور	األحكام	في	ش

َ
وق

وما	واالها،	»فإن	ظهرت	فيها	الشهادتان	والصلوات	ولو	ظهرت	فيها	الخصال	الكفرية	بغير	جوار	فهي	

دار	سالم	وإال	فدار	حرب،	وكذا	سائر	بالد	الهند	وما	واالها	الحكم	عليها	بهذا	االعتبار«)6(.

وللشافعية	رأي	خاص	في	املوضوع	فهي	عندهم:	»الدار	التي	يسكنها	املسلمون،	وإن	كان	فيها	أهل	

الذمة،	أو	فتحها	املسلمون	وأقروها	بيد	الكفار،	أو	كانوا	يسكنونها	ثم	أْجالهم	الكفار	عنها«)7(.

	جديًدا	في	توصيف	الدار	املسلمة،	من	خالل	اإلبقاء	
ً
واملالحظ	في	هذا	التعريف	أن	للشافعية	مسلكا

على	إسالمية	الدار	في	األصل،	مهما	تحول	حالها	باستيالء	الكفار	عليها	ونفي	املسلمين	منها،	ما	يعني	

عدم	إمكان	انقالب	الدار	عندهم	من	مسلمة	إلى	كافرة.

السكان	 ر	نوع	
َ
أث إذ	نص	على	 تيمية،	 ابن	 الحنابلة	وبخاصة	 انتقدها	 التي	 الثبات	هذه	هي	 وِصفة	

بوصفه	معياًرا	في	الحكم	على	نوعية	الدار:	»وكون	األرض	دار	كفر	ودار	إيمان	أو	دار	فاسقين	ليست	

صفة	الزمة	لها،	بل	هي	صفة	عارضة	بحسب	سكانها،	فكل	أرض	سكانها	املؤمنون	املتقون	هي	دار	أولياء	

لجنة	 نشر	 )القاهرة:	 )محقق(،	ط1	 زايد	 إبراهيم	 محمد	 األزهار،	 حدائق	 على	 املتدفق	 الجرار	 السيل	 الشوكاني،	 علي	 بن	 محمد	 	)5(
إحياء	التراث	باملجلس	األعلى	للشؤون	اإلسالمية،	1988/1408(،	546/4.

الكتب	 دار	 )بيروت:	 )محقق(،	ط2	 زغلول	 هاجر	 أبو	 والهجر،	 والشهادة	 الغزو	 في	 جاء	 مما	 العبرة	 القنوجي،	 الطيب	صديق	 أبو	 	)6(
املسألة	 الدار،	وعّد	 في	تحديد	نوعية	 لتساوي	األدلة	 لقوله	هذا	 الشيخ	 لم	يطمئن	قلب	 237.	ومع	ذلك	 1408-1988(،	ص	 العلمية،	
من	املشتبهات	»التي	لم	يظهر	حكمها	على	وجه	يحصل	منه	ثلج	الصدر	ويذهب	به	عطش	الفؤاد«،	فانعكس	ذلك	على	تحريره	لقضية	
إسالمية	الهند،	فتارة	يحررها	على	نهج	الحنفية	املقت�سي	لإليجاب،	وتارة	أخرى	على	منوال	أهل	الحديث	املقت�سي	للنفي،	أبو	الطيب	

صديق	القنوجي،	مصدر	سابق	ص	238.

)7(	سليمان	البجيرمي،	حاشية	البجيرمي	على	الخطيب:	)بيروت:	دار	املعرفة،	1398هـ(،	4/220.
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هلل	في	ذلك	الوقت،	وكل	أرض	سكانها	الكفار	فهي	دار	كفر	في	ذلك	الوقت،	وكل	أرض	سكانها	الفساق	

فهي	دار	فسوق	في	ذلك	الوقت،	فإن	سكنها	غير	ما	ذكرنا	وتبدلت	بغيرهم	فهي	دارهم«)8(.

ومعنى	هذا	الكالم	أن	الغلبة	السكانية	هي	األثر	الفاعل	في	تحديد	هوية	الدار،	وتقرير	نوعية	األحكام	

املطبقة	فيها	عند	ابن	تيمية.

	جاء	فيه:	»دار	اإلسالم	هي	التي	نزلها	املسلمون	وجرت	عليها	
ً
فيما	نسب	ابن	القيم	للجمهور	قوال

أحكام	اإلسالم،	وما	لم	تجر	عليه	أحكام	اإلسالم	لم	يكن	دار	اإلسالم	وإن	الصقها«)9(.

ومن	خالل	هذه	التعريفات،	يظهر	أن	دار	اإلسالم	هي	خليط	من	عناصر	متعددة،	منها	من	يرجح	

اتجاه	 في	 يدفع	 ومنها	من	 والزيدية،	 الحنفية	 الشأن	عند	 فيها	كما	هو	 الشرعية	 األحكام	 كفة	جَريان	

تغليب	عنصر	املوارد	البشرية	أو	الكثافة	السكانية	كما	معروف	عند	ابن	تيمية	من	الحنابلة،	ومنها	من	

موا	عنصر	الوجود	
ّ
يرجح	ما	يمكن	التعبير	عنه	بالعامل	التاريخي	الذي	لجأ	إليه	الشافعية،	حينما	حك

وطأتها	 أن	 بعد	 املسلمة	 األرض	 انقالب	 واحتجوا	الستحالة	 األرض،	 على	 للمسلمين	 التاريخي	 الفعلي	

أرجل	املسلمين.

الكفر،	 ودار	 اإلسالم	 دار	 من	 �سيء	 فيها	 التي	 املركبة	 الدار	 وهو	 األرض،	 من	 جديد	 نوع	 وهناك	

ابن	تيمية	بشأنها	 والنموذج	على	ذلك	»قرية	ماردين«	املوجودة	حاليا	في	جنوب	تركيا،	وقد	استفتي	

فقال:	»هي	ليست	بمنزلة	دار	اإلسالم	التي	تجري	عليها	أحكامه،	وال	بمنزلة	دار	الحرب	التي	أهلها	كفار،	

بل	هي	قسم	ثالث	يعامل	املسلم	بما	يستحقه،	ويقاتل	الخارج	على	ما	يستحقه«)10(.

)8(	تقي	الدين	ابن	تيمية،	مجموع	الفتاوى،	)القاهرة:	مكتبة	ابن	تيمية،	د	ت(،	18/282.

العاروري	 توفيق	 بن	 شاكر	 أحمد	 وأبو	 البكري	 أحمد	 بن	 يوسف	 براء	 أبو	 الذمة،	 أهل	 أحكام	 الجوزية،	 قيم	 ابن	 الدين	 شمس	 	)9(
)محققان	ومعلقان(،	ط1	)الدمام	السعودية:	رمادي	للنشر،	1997-1418(،	728/2.

)10(	تقي	الدين	ابن	تيمية،	مصدر	سابق،	28/240.	الحظ	الشيخ	عبد	هللا	ابن	بّية	والشيخ	عبد	الوهاب	الطريري	أن	الجملة	األخير	ال	
تستقيم	بالنظر	إلى	ما	قبلها،	وحمالها	على	وجه	يفيد	املعاملة	باملثل	على	نحو:	»بل	هي	قسم	ثالث	يعامل	املسلم	بما	يستحقه،	ويعامل	
–	وليس	يقاتل-	الخارج	على	ما	يستحقه«.	وقد	عقد	لهذه	الفتوى	لقاء	خاص	عرف	بمؤتمر	»ماردين	دار	السالم«	يومي	السبت	واألحد	
27	–	28	مارس	2010،	برعاية	املركز	العالمي	للتجديد	والترشيد	)لندن(	وبالتعاون	مع	كانوبوس	لالستشارات	)لندن(	وجامعة	أرتوكلو	

)ماردين(،	وتم	فيه	كشف	هذا	التحريف	الذي	طال	نص	ابن	تيمية.
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وهي	نوع	من	الدار	التي	استولى	عليها	الكفار	سكانها	مسلمون	أغلبهم،	ويشبهها	في	عصرنا	هذا	الدول	

الفدرالية	التي	فيها	مسلمون	وغير	مسلمين،	وتحتفظ	كل	والية	منها	بسلطة	سن	القوانين	كما	في	نيجريا.	

وفي	اإلجمال	تتحدد	دار	اإلسالم	بأربعة	عناصر:

	 فعلي	أ. وجود	 عليها	 األرض	 من	 قطعة	 وجود	 أي	 وجغرافي:	 مكاني	 عنصر	

لجماعة	من	املسلمين.

	 على	ب. يعمل	 وجهاز	 سلطوية	 جهة	 وجود	 أي	 وحكومي:	 تنفيذي	 عنصر	

تنزيل	مقتضيات	الشريعة	وتفعيلها.

	 عنصر	قاعدي	وسيادي:	أي	سريان	النفوذ	التشريعي	على	اإلقليم	ونفاذ	ت.

قوانينه.

	 عنصر	بشري	وديموغرافي:	أي	غلبة	الجماعة	املسلمة	عدديا	وشعورهم	ث.

بنوع	من	األمان	في	االستقرار.

وتفرد	اإلمام	السرخ�سي	من	الحنفية	بشرط	آخر	مفاده	حصول	األمان	في	دار	الحرب	بالنسبة	إلى	

املسلم،	فنص	على	أنه:	»إذا	دخل	املسلم	دار	الحرب	بأمان،	فهو	من	أهل	دار	اإلسالم	حكما«)11(.

تربطها	 التي	 العالقة	 نوع	 بحسب	 أخرى	 تقسيمات	 هناك	 والحرب)12(،	 اإلسالم	 داري	 إلى	 إضافة	

التي	ترتبط	مع	 أو	الصلح،	وهي	األقاليم	 العهد	 الفقهاء	عن	دار	 مع	الجماعة	املسلمة،	حيث	تحدث	

املسلمين	بمعاهدة	سالم	أو	صلح.

وهناك	دار	الردة،	وهي	نوع	من	األقاليم	التي	يرتد	أهلها	عن	اإلسالم،	وهي	تختلف	عن	دار	الحرب	

)11(	-	أبو	بكر	السرخ�سي،	املبسوط،	ط1	)بيروت:	دار	املعرفة،	1409-1989(،	5/51.

من	 أنهما	 يبدو	 وقد	 الشرك،	 ودار	 الكفر	 دار	 وهما	 آخرين،	 بمصطلحين	 يختلط	 الفقهية	 االستعماالت	 في	 الحرب	 دار	 )12(	مصطلح	
جنس	واحد	في	القصد،	والحال	أن	بينهما	بونا	من	جهة	الواقع	الذي	يدلون	عليه،	فمفهوم	دار	الحرب	ينصرف	إلى	تجلية	وضع	يِسمه	
التعايش	مستحيال	بين	جماعتين	تحت	 الهرج	واملرج	والقتل،	بينما	يكشف	املفهومان	اآلخران	عن	واقع	االختالف	العقدي،	فإذا	كان	
الحرب،	فما	يمنع	من	قيام	التساكن	والتعايش	بين	مختلفي	العقيدة،	ما	يرجح	فكرة	التفريق	بينهما،	فاملفهوم	األول	يحيل	على	القاموس	
األمني	والعسكري،	فيما	يحيل	اآلخران	على	تعدد	امللل	والنحل،	وبهذا	فدار	الحرب	ينبغي	أن	تبقى	جزءا	من	مشموالت	دار	الكفر	أو	دار	

غير	املسلمين،	بحكم	أن	األخيرة	تضم	إليها	دار	املوادعة	ودار	األمان.
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من	أربع	نواح	وهي)13(:

	 أن	أهلها	ال	يهادنون	على	املوادعة	في	ديارهم،	بعكس	أهل	الحرب.أ.

	 وال	يصالحون	على	مال	إزاء	ردتهم،	ويجوز	أن	يصالح	أهل	الحرب.ب.

	 ال	تملك	أموالهم	التي	غِنمها	الغانمون	بخالف	أموال	أهل	الحرب.ت.

	 سبى	نساؤهم،	واألمر	مباح	في	حق	أهل	الحرب.ث.
ُ
ال	يجوز	اسِتْرقاقهم	وال	ت

وتفارق	دار	اإلسالم	أيضا	من	أربعة	أوجه	وهي)14(:

	 أن	أهلها	ُيقتلون	مقِبلين	أو	ُمدِبرين	كاملشركين.أ.

	 ؤسر	إمائهم.ب.
ُ
ت

	 يئا	لجميع	املسلمين.ت.
َ
تصير	أموالهم	ف

	 بطالن	مناكحتهم	بُم�ِسي	العدة	وإن	اتفقوا	على	الردة.ث.

ور	بمواصفات	مختلفة	بحسب	الوضع	القائم،	وبذلك	 ا	وجود	أصناف	متعددة	من	الدُّ
ً
املالحظ	إذ

الكفر	 خالفها	دور	
ُ
املهادنة	والعهد	واملوادعة	والذمة	والعدل)15(،وت في	مقابل	دار	اإلسالم	دور	 ظهرت	

والحرب	والشرك	والبغي	والفسق)16(،	»وهي	في	ما	يتجاوز	املصطلح	األول	كلها	مصطلحات	سياسية،	

)13(	أبو	الحسن	املاوردي،	كتاب	األحكام	السلطانية	والواليات	الدينية،	أحمد	مبارك	البغدادي	)محقق(،	ط1	)الكويت:	مكتبة	دار	
ابن	قتيبة،	1409-1989(،	ص	77.

)14(	أبو	الحسن	املاوردي،	مصدر	سابق،	ص	78-77.

الشافعي	 هللا	 عبد	 أبو	 السرخ�سي،	 أحمد	 بن	 محمد	 إمالء	 الكبير،	 السير	 كتاب	 شرح	 الشيباني،	 الحسن	 بن	 محمد	 ب:	 قارن	 	)15(
)محقق(،	ط1	)بيروت:	دار	الكتب	العلمية،	1417-1997(،	12/5.	وقارن	بيحيى	بن	شرف	النووي،	روضة	الطالبين	وعمدة	املفتين،	زهير	

الشاويش	)مشرف(،	ط3	)بيروت:	املكتب	اإلسالمي،	1991-1412(،	49/10.

)16(	قارن	بيحيى	بن	شرف	النووي،	مصدر	سابق،	63/10.	وقارن	بموفق	الدين	ابن	قدامة،	املغني	شرح	مختصر	الخرقي،	ط1	)بيروت:	
اإلسالمية	 والشؤون	 األوقاف	 وزارة	 نشرتها	 الكويتية،	 الفقهية	 باملوسوعة	 وقارن	 	.252/8 	،)1985-1405 العربي،	 دار	إحياء	التراث	
بالكويت،	ط2	)الكويت،	طباعة	دار	ذات	السالسل،	1992،	205/20(.	وقارن	بمحمد	بن	علي	الشوكاني،	نيل	األوطار	من	أسرار	منتقى	
األخبار،	)بيروت:	دار	الكلم	الطيب،	1419هـ(،	188/5.	وقارن	بأحمد	املرت�سى،	البحر	الزخار	الجامع	ملذاهب	علماء	األمصار،	)صنعاء	
دار	الحكمة	اليمانية،	1366هـ(،	468/5.	وقارن	بمحمد	بن	إدريس	الشافعي،	األم،	إشراف	محمد	زهري	النجار،	ط2	)بيروت:	طبع	دار	

املعرفة	للطباعة	والنشر،	1973-1393(،	188/4.
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وبذلك	فقد	صار	املراد	االنفتاح	واالمتداد	من	طريق	الجهاد	أو	الدعوة	أو	العهد	أو	املوادعة«)17(.

ما	يؤكد	بأنه	جاء	»توسع	استخدام	مصطلح	دار	اإلسالم	وغيره	من	املسميات	عند	الفقهاء	نزوال	

عند	ضرورات	وظروف	واقعية،	حيث	وضعوا	صفات	تلك	املصطلحات	وضوابطها«)18(.

فإنها	 التفاصيل،	 في	 اختالفها	 الرغم	من	 الفقهاء،	وهي	على	 للدار	عند	 الذهنية	 الصورة	 هي	 هذه	

تؤول	إلى	تكريس	واقع	القطيعة	مع	املخالف،	وإلى	تعزيز	التنظير	لفقه	الحذر،	واألمر	إذا	كان	يحتاج	

جلي	ما	قبلها،	من	خالل	ِتبيان	مواقف	الفقهاء	من	اإلقامة	
ُ
إلى	مزيد	تأكيد	ففي	ما	يأتي	صورة	أخرى	ت

في	دار	غير	مسلمة.

ثانًيا: حكم اإلقامة بدار غير مسلمة

يتحدد	مفهوم	الدار	في	املوروث	الفقهي	بالنظر	إلى	اعتبارات	مادية	ومعنوية	عدة،	حالة	الحرب	أو	

السلم	ووجود	األمان،	ومنها	الغلبة	الثقافية	وظهور	أحكام	الشريعة	وإعمالها	في	التطبيق،	ومنها	الغلبة	

العددية	للسكان	املسلمين،	وكلها	عناصر	تتحكم	في	تقرير	إسالمية	الدولة،	أو	في	إمكانية	نزع	وصف	

اإلسالم	عنها	وإلحاقها	بعالم	الكفر،	كما	أسلفنا	في	ما	م�سى.

وعلى	هذا	ُبني	األصل	العام	في	نظرة	الفقهاء	قديًما	إلى	إقامة	املسلم	في	ديار	الكفر،	وهو	وجوب	بقاء	

دركهم	الفتنة،	بل	تجب	الهجرة	
ُ
املسلمين	في	أوطانهم	على	أساس	الدوام،	ما	لم	يغلب	عليهم	العدو	أو	ت

إليها	إن	كانوا	في	بالد	أخرى	ال	تقيم	لشرع	هللا	حكما،	ثم	إنهم	لم	ُيجيزوا	التعامل	التجاري	بهذه	البالد،	

ألن	الدخول	إليها	حَسموه	باملنع	إال	في	حالة	ُمفاداة	مسلم،	وقد	تشدد	بعض	الفقهاء	وأسقط	شهادة	

)17(	رضوان	السيد،	الهجرة	والفتوحات	ودار	اإلسالم	واملتغيرات،	قراءة	في	االعتقاد	والفقه	والجغرافية	السياسية،	مجلة	التفاهم،	
تصدر	عن	وزارة	األوقاف	والشؤون	اإلسالمية	بسلطنة	عمان،	ع33،	س9،	صيف	2011/1432،	ص	20.

)18(	ياسر	العلي،	الجغرافيا	الفقهية	للعالم	من	صورة	التاريخ	إلى	صورة	الواقع	املعاصر،	مجلة	إسالمية	املعرفة،	تصدر	عن	املعهد	
العالمي	للفكر	اإلسالمي،	والية	فرجينيا،	ع	45،	س	12،	صيف	2006/1427،	ص	103.
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من	خرج	عن	هذه	القاعدة.

وهكذا	نجد	مثال	في	مقدمات	ابن	رشد	كالًما	صريًحا	لَسحنون	في	هذا	املضمار،	حيث	ذكر	العلة	في	

	:
ُ
	عن	اإلمام	مالك	فيها	كراهة

ً
جري	على	املسلم	أحكامهم	في	تجارة	أو	غيرها،	بل	أورَد	رواية

َ
َمخافة	أْن	ت

عبد	فيد	من	دونه	األوثاُن،	
ُ
	ببلد	ُيكفر	فيه	بالّرحمان	وت

َ
ن	أحٌد	ببلٍد	ُيَسب	فيه	الّسلف،	فكيف

ُ
“أن	يسك

ال	تستِقر	نفُس	أحٍد	على	هذا	إال	وهو	مسلُم	سوٍء	مريُض	اإليماِن”)19(.

فاداة	
ُ
مل إال	 لغيرها	 لتجارٍة	وال	 الشرك	 أنه:	»ال	يجوز	ألحد	من	املسلمين	دخول	أرض	 نّص	على	 ثم	

سِقط	ِإمامته	وشهادته«)20(.
ُ
مسلم،	فإن	دخلها	لغير	ذلك	طائعا	غير	ُمكره،	كان	ذلك	ُجرحة	فيه	ت

وَسلك	ابن	رشد	النهج	نفسه	ُمعلقا	بقوله:	»فواجٌب	على	والي	املسلمين	أن	يمنع	من	الدخول	إلى	

رق	واملسالح	لذلك،	حتى	ال	يجد	أحد	السبيل	إلى	ذلك«)21(.
ُّ
راصد	في	الط

َ
أرض	الحرب	للتجارة،	ويضُع	امل

هذا	في	املستوى	النظري،	أما	التطبيقي	فقد	شهد	الغرب	اإلسالمي	حاالت	من	هذه	التجارب،	فقد	

أصدر	السلطان	املغربي	املولى	سليمان	)ت	1822	هـ(	أمًرا	بمنع	املسلمين	املغاربة	من	الرحلة	إلى	أرض	

هم	ذلك	 النصارى	والتجارة	فيها	أو	ألجل	اإلقامة،	استنادا	إلى	إعمال	قاعدة	سد	الذرائع	حتى	ال	َيضطرُّ

صومات	معهم)22(.
ُ
ْعشير	أموالهم	وانِتفاع	العُدو	بها،	أو	حتى	ال	َيقعوا	في	خ

َ
إلى	ت

الَونشري�سي	 العالمة	 أفتى	 األندلس،	 الشمالي	 جاره	 في	 وبالضبط	 األق�سى	 املغرب	 عن	 بعيد	 وغير	

النصارى،	 بأيدي	 اإلسالم	 قالع	 آخر	 غرناطة	 سقوط	 بعد	 املسلمين	 األندلسيين	 »امِلعيار«	 صاحب	

بضرورة	ُمغادرة	َموطنهم	األصلي	والّتوجه	جنوبا	نحو	املغرب	حيث	بالد	اإلسالم،	َمخافة	أن	يتعرضوا	

والتحصيالت	 الشرعيات	 األحكام	 من	 املدونة	 رسوم	 اقتضته	 ما	 لبيان	 املمهدات	 املقدمات	 الجد،	 رشد	 ابن	 أحمد	 ابن	 محمد	 	)19(
	،)1988 	-1408 اإلسالمي،	 الغرب	 دار	 )بيروت:	 )محققان(،	ط1	 أعراب	 وسعيد	 حجي	 محمد	 املشكالت،	 مسائلها	 ألمهات	 املحكمات	

.153/2

)20(	ابن	رشد	الجد،	مصدر	سابق،	154-153/2.

)21(	ابن	رشد	الجد،	مصدر	سابق،	154/2.

)22(	محمد	املنوني،	مظاهر	يقظة	املغرب	الحديث،	ط2	)بيروت:	دار	الغرب	اإلسالمي،	1985(،	10/1.
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ن	إلى	األرض	ولم	
َ
لالفتتان	في	دينهم	واالضطهاد	في	عقيدتهم،	وكتب	في	ذلك	رسالة	بليغة	التهديد	ملن	َرك

بق	شرع	هللا)23(.
َ
يهاجر	إلى	حيث	يط

آخر	مسلم،	 بلد	 إلى	 الكفر	 غلبه	 الذي	 بلده	 من	 ا	
ً
أسلم	حديث من	 في	هجرة	 الفقهاء	 اختلف	 وقد	

فاستحبه	بعضهم	وأوجبه	بعض	آخر،	كالفقيهين	األندلسيين	ابن	حزم	وابن	العربي،	بحجة	َرْبط	البقاء	

واالة،	وهي	رابطة	ال	تتم	إال	بين	مسلم	وأخيه	املسلم)24(.
ُ
عندهم	بامل

يونة	
ُّ
ّمة	اتجاه	آخر	يميل	إلى	الل

َ
هذه	املواقف	كلها	يمكن	إدراجها	في	اتجاه	املمانعة	والقطيعة،	لكن	ث

لم	في	 واملوازنة	بين	املصالح	واملفاسد	ومراعاة	الواقع،	ولهذا	تجد	ُمْنتسبيه	ُيرجحون	معيار	األمان	والّسِ

ِنسبة	األرض	إلى	اإلسالم،	وليس	عين	الكفر	واإلسالم.

دونة	
ُ
وبهذا	ُيقر	تلميذا	أبي	حنيفة	ورمزا	مذهبه	أبو	يوسف	ومحمد	بن	الحسن،	وهكذا	نجد	في	امل

	للكفرة	على	اإلطالق	
ُ
الحنفية	الشهيرة	بدائع	الصنائع:	»إْن	كان	األماُن	للمسلمين	على	اإلطالق	والخوف

فهي	دار	اإلسالم،	وإن	كان	األمان	فيه	للكفرة	على	اإلطالق،	والخوف	للمسلمين	على	اإلطالق	فهي	دار	

الكفرة،	واألحكام	مبنية	على	األمان	والخوف«)25(.

فالغلبة	في	تحديد	حالة	األرض	بهذا	املعنى	تكون	للمعيار	السيا�سي	ال	العقائدي،	حيث	إن	اإلسالم	

ِمن	عدِمه	ال	ُيشكل	عنصًرا	حاسًما	في	تحديد	هوية	األرض،	بل	يحددها	البعد	السيا�سي	واالستقرار	

السلمي	 التعايش	 من	 أساس	 على	 غيرهم	 مع	 املسلمين	 اجتماع	 من	 يَمكن	 الذي	 واملجتمعي	 النف�سي	

واالحترام	الفكري	والتضامن	االجتماعي.

ب	على	وطنه	النصارى	ولم	ُيهاجر	وما	يترتب	عليه	من	العقوبات	والزواجر«	في:	
َ
تاجر	في	بيان	أحكام	من	غل

َ
)23(	تنظر	رسالته	»أْسنى	امل

أبو	العباس	الونشري�سي،	املعيار	املعرب	والجامع	املغرب	عن	فتاوي	أهل	إفريقية	واألندلس	واملغرب،	خرجه	جماعة	من	العلماء	بإشراف	
محمد	حجي،	نشر	وزارة	األوقاف	والشؤون	اإلسالمية	باملغرب،	)بيروت:	طبعة	دار	الغرب	اإلسالمي،	1981-1401(،	136-119/2.

)24(	قارن	بأبي	بكر	ابن	العربي،	أحكام	القرآن،	علي	محمد	البجاوي	)محقق(،	)مصر:	مطبعة	عي�سى	البابلي،	1387/1967(،	1/484.	
وقارن	بأبي	محمد	ابن	حزم،	املحلى،	)بيروت:	دار	الفكر،	ب	ت(،	9/11.

)25(	عالء	الدين	الكاساني،	مصدر	سابق،	195/7.
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وال	يعني	ذلك	الركون	لشروط	اآلخر	وال	الخضوع	إلمالءاته	والوالء	له،	بقدر	ما	يعني	التوافق	على	

املشتركة،	من	 العامة	 املصالح	 والتعاون	على	 اإلنساني،	 الحضاري	واالنسجام	 للتعارف	 دنيا	 شروط	

دون	التهاون	في	الهوية	الشخصية	والخصوصيات	الدينية،	وبتعبير	الفقيه	املغربي	أحمد	البلغيثي:	“ال	

م	من	بعيٍد	عن	ديارهم	ُيواليهم	بُنصحه	وَسعيه	في	مصالحهم”)26(.
َ
،	فك

ُ
يلزم	من	املواالِة	اإلقامة

وباستحضارنا	لحيثيات	العصر	ومعطياته	الجديدة،	ومنها	ضرورات	الوجود	االجتماعي	واالقتصادي	

املسلمين،	هذا	فضال	 أرا�سي	غير	 في	 أْسلمت	 التي	 وللفئات	 غتربين،	
ُ
امل للمسلمين	 والثقافي	 والسيا�سي	

عن	مقتضيات	الدعوة	والبالغ	التي	تستوجب	الخروج	إلى	الناس	في	أوطانهم،	إلفهامهم	أحكام	الدين	

اشتدت	 التي	 األمور	 من	 وغيرها	 أخالقهم،	 ومقومات	 عيشهم	 وأنماط	 املسلمين	 بقضايا	 والتعريف	

الحاجة	إليها	في	زماننا	هذا.

منافع	 من	 اإلقامة	 في	 ُيترجى	 ملا	 األمان،	 بتوفر	عنصر	 أكثر	 مبررها	 تجد	 الدعوة	هذه	 ومقتضيات	

َجّمة،	وهذا	املقصد	حاضر	عند	بعض	الفقهاء	من	أمثال	اإلمام	الّسرخ�سي	من	الحنفية،	حين	أدخل	

دار	الحرب	التي	تنعم	باألمان	في	حكم	مشموالت	الدولة	اإلسالمية،	فقرر	أنه:	»إذا	دخل	املسلم	دار	

الحرب	بأمان	فهو	من	أهل	دار	اإلسالم	حكما«)27(.

بتعبيرنا	 الدولية	 والعالقات	 الشرعية	 السياسية	 في	 هير	
ّ
الش والفقيه	 افعي	

ّ
الش املاَوْردي	 ويبقى	

تأميم	 مآالت	 عنها	 فصح	
ُ
ت قد	 مستقبلية	 لغايات	 الكفر،	 بدار	 اإلقامة	 عن	 املدافعين	 أبرز	 املعاصر،	

ه:	»	فاإلقامة	فيها	ـ	أي	بالد	الكفرـ	أفضل	من	
َ
ل	عنه	ابن	َحجر	قول

َ
الدعوة	في	أصقاع	العالم،	وقد	نق

الرحلة	منها،	ملا	يترجى	من	دخول	غيِره	في	اإلسالم«)28(.

وَيكاد	املاوردي	َينفرد	بهذا	الرأي	الجّريء،	ومنه	ربما	استلهم	الفقيه	املجدد	الشيخ	محمد	عبده	هذا	

بميدان	جامع	 أفندي	محمد	 الرحمان	 )القاهرة:	مطبعة	عبد	 الهجرة،	ط1	 في	أحكام	 النظرة	 البلغيثي،	حسن	 املأمون	 بن	 )26(	أحمد	
األزهر،	1346-1927(،	ص43.

)27(	أبو	بكر	السرخ�سي،	مصدر	سابق،	51/5.

م(،	محب	الدين	
ّ
)28(	شهاب	الدين	ابن	حجر	العسقالني،	فتح	الباري	بشرح	صحيح	البخاري،	ابن	باز	محقق،	محمد	عبد	الباقي	)مرق

الخطيب	)مخرج(،	)بيروت:	دار	املعرفة،	1379(،	كتاب	مناقب	األنصار،	الحديث	رقم	3897،	229/7.
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الرأي،	واستثمره	في	بناء	حكم	اإلقامة	ببالد	الغرب	حاليا،	وجعله	ال	يتردد	في	مشروعية	هذه	اإلقامة	

ُيمنع	وال	ُيؤذى	إذا	عِمل	بدينه،	بل	يمكنه	أن	يقيم	 الكافرين،	ولكّنه	ال	 فصرح	قائال:	»املقيم	في	دار	

كير،	فال	يجب	عليه	أن	يسافر،	وذلك	كاملسلمين	في	بالد	اإلنكليز	لهذا	العهد،	بل	
َ
جميع	أحكامه	بال	ن

فُرّبما	كانت	اإلقامة	في	دار	الكفر	سبًبا	لظهور	َمحاسن	اإلسالم	وإقبال	الناس	عليه«)29(.

وإظهار	الدين	في	البالد	الغربية	ال	يقتصر	فقط	على	إقامة	العبادات	مثل	الصالة	والصيام	وغيرها	

من	الشعائر،	بل	يتعداها	إلى	أمور	تتعلق	بالعمل	الصالح	والسعي	في	مصالح	الناس،	كالتعاون	في	وجوه	

وحقوق	 العادلة	 القضايا	 ومساندة	 بالصالح،	 املجتمع	 على	 يعود	 الذي	 النشاط	 في	 واملشاركة	 الخير	

اإلنسان	والبيئة	والسلم،	وغيرها	من	املنافذ	التي	يمكن	أن	يِلجها	املسلم	من	مقام	الخيرية	والخروج	

للناس،	ووجوه	األمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	واإليمان	باهلل)30(.	

وأن	 بلدانهم،	 غير	 في	 الناس	 بعُض	 يقيَم	 أن	 والسياسية	 االجتماعية	 الحياة	 ضرورات	 واقتضت	

املنافع	 تحصيل	 في	 للحياة	 املدني	 بع	
َّ
والط البشري،	 الُعمران	 بمقت�سى	 البشرية	 األجناس	 ختلط	

َ
ت

من	 معهم	 ومن	 الّسفراء	 كتبادل	 واألمم،	 البلدان	 بين	 التعامل	 مَسلمات	 في	 يدخل	 مما	 املشتركة،	

املوظفين	في	السفارات	والقنصليات،	وفتح	الحدود	االقتصادية	والتجارية،	وطلب	العروض	في	اليد	

العاملة،	والبعثات	الخارجية	في	التعليم	والتكوين	املنهي،	وكذا	تبادل	الزيارات	بين	الدول	في	مستوى	

امللوك	والرؤساء	والوزراء،	وغيرهم	في	نواحي	الحاجات	التي	ترتفع	إلى	درجة	الضرورات.

سبيل	 على	 آخر	 بلد	 في	 وجوُده	 يكون	 أن	 ومهماته	 عمله	 طبيعة	 اقتضت	 من	 وأولئك	 هؤالء	 فمن	

	الطويلة	وربما	االستقرار	األبدي،	فهل	ُيْفتي	لهؤالء	
ُ
	منهم	من	كان	قَدره	اإلقامة اإلقامة	املؤقتة،	ثم	إنَّ

ربة،	مع	أنها	لهم	في	حكم	األوطان؟
ُ
بلزوم	أوطانهم	ومغادرة	بلدان	الغ

أال	يتحتم	على	الفقه	املعاصر	أن	َينظر	إلى	حالهم	بنظرة	جديدة	تمتح	من	النصوص	والواقع	مًعا،	

ا	وثيًقا	وعقالنًيا؟
ً
حتى	يكون	بمقدوره	أن	يرتبط	بهموم	هؤالء	وقضاياهم	ارتباط

)29(	محمد	رشيد	رضا،	تفسير	القرآن	الحكيم	املشتهر	بتفسير	املنار،	ط2	)القاهرة:	دار	املنار،	1947-1366(،	357/5.

)30(	يمكن	االستدالل	في	هذا	املقام	بآية:	)كنتم	خير	أمة	أخرجت	للناس	تأمرون	باملعروف	وتنهون	عن	املنكر(،	)آل	عمران/	110(.



الدراساتالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

444

	فقهًيا،	أخذا	بالتحوالت	الطارئة	
ً

وفي	ضوء	هذه	الحاجة	أصدر	مجموعة	من	األساتذة	املغاربة	دليال

على	املجتمعات	األوروبية	املعاصرة	والقوانين	التي	تحكم	العالقات	الدولية،	صرحوا	فيه	أن	املتتبع	

لهذه	الحيثيات:	»إن	كان	من	أهل	الفقه	واالجتهاد،	فال	َيبعد	أن	َيميل	إلى	جواز	اإلقامة	بديار	الكفر	

بشرط	الحفاظ	على	الشخصية	اإلسالمية«)31(.

ويضاف	إلى	هذا	الرأي	موقف	آخر	يرى	أن	هذه	اإلقامة	صارت	ضرورة	ُملحة	بالنسبة	إلى	املسلمين،	

سياسته	 ويوجه	 العالم	 يقود	 أصبح	 الذي	 هو	 الغرب	 »بوصف	 ثم	 عاملية،	 رسالة	 ذوي	 بوصفهم	

واقتصاده	وثقافته،	وهذه	حقيقة	ال	نملك	أن	ننكرها،	فلو	لم	يكن	لإلسالم	وجود	هناك	لوجب	على	

َيعملوا	ُمتضامنين	على	إنشاء	هذا	الوجود،	ليقوم	باملحافظة	على	املسلمين	األصليين	 املسلمين	أن	

الوافدين	من	 قي	
َ
ل
َ
في	اإلسالم	منهم،	وت في	ديارهم	ودعم	كيانهم	املعنوي	والروحي،	ورعاية	من	يدخل	

الدعوة	 نشر	 إلى	 إضافة	 والتثقيف،	 والتفقيه	 التوجيه	 حسن	 من	 يلزم	 بما	 وإمدادهم	 املسلمين	

اإلسالمية	بين	غير	املسلمين« )32(.

هذا	االهتمام	كله	بمفهوم	األرض	وتجلياتها	السياسية	والفقهية	بمعناها	القانوني،	يعبر	عن	مدى	

إدراك	الفقهاء	لخطورة	التنظير	لفقه	الحيز،	ملا	له	من	أهمية	في	مستوى	تنفيذ	األحكام،	وحماية	سيادة	

الدولة	اإلسالمية،	وصناعة	املنعة	لحدودها	ودفع	املخاطر	عنها.

وزاعي	
َ
يباني	وأبي	يوسف،	واأل

ّ
	بعُض	الباحثين	مؤلفاِت	كل	من	محمد	بن	الحسن	الش وبهذا	لقد	َعدَّ

وابن	املبارك	وأبي	إسحاق	الفزاري،	ومحمد	بن	الحسن	بن	الحسن	امللقب	بالّنفس	الّزكية	التي	كان	فيها	

نوع	من	اإلدراك	ملعنى	قيام	الدولة	في	عالم	اإلسالم	من	أقدم	املصادر	في	القانون	الدولي)33(.

السنة	 ثم	 القرآن	 رؤية	 مع	 املعمورة	 لفقه	 التنظير	 بصدد	 الفقهاء	 ِوجهة	 طابق	
ُ
ت حد	 أي	 إلى	 لكن	

بالخارج	في:	محمد	الكدي	العمراني،	فقه	األسرة	املسلمة	في	املهاجر،	ط1	)بيروت:	 )31(	ينظر	هذا	الدليل	الفقهي	للمغاربة	املقيمين	
دار	الكتب	العلمية،	2001(،	414/2.

)32(	يوسف	القرضاوي،	في	فقه	األقليات	املسلمة،	ط1	)القاهرة:	دار	الشروق،	1422-2001(،	ص	33.

)33(	هذا	الكالم	نسبه	رضوان	السيد	ملجيد	خدوري،	أنظر:	مجلة	التفاهم،	مرجع	سابق،	ص	23-22.
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للعالم،	أم	إن	في	تخريجاتهم	نزوال	عند	ضغوط	الواقع	السيا�سي	واألمني	الذي	فرض	نوًعا	من	القبض	

في	النظر	إلى	عالقات	الجوار	مع	املخالف؟

ا: في الدللت الحضارية والعمرانية والسياسية ملفهوم الدار في الوحي
ً
ثالث

استند	كثير	من	الفقهاء	في	تنظيرهم	لفقه	تقسيم	املعمورة	إلى	جملة	نصوص	في	القرآن	والحديث،	

َل	معناها	إلفادة	واقعة	التقسيم،	والتوجيه	الذي	رسموه	إزاءها	ساهم	في	إرساء	الفهم	على	اتجاه	 ّوِ
ُ
وأ

واحد	ووحيد،	يفيد	تشطير	املعمورة	إلى	نصفين	بمنطق	الوالء	والبراء،	مع	أن	هذه	النصوص	حمالة	

أوجه	ويمكن	توجيهها	توجيًها	آخر،	وهو	األمر	الذي	سنبينه	وننطلق	منه	في	تقرير	وحدة	العالم	مبدًءا،	

اللهم	إال	في	حاالت	خاصة	تتعلق	في	األساس	بالحرب	وتوابعها.

	عاًما	في	األمر،	قوله	تعالى:	)إن الذين توفاهم املالئكة ظالمي أنفسهم 
ً

ومن	األدلة	التي	تشكل	دليال

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 

مأواهم جهنم وساءت مصيرا(	)النساء/	97(.	

لكن	إن	في	اآلية	عبارة	تستحق	الوقوف	عندها،	لتحديد	مناطها	ومتعلقاتها	الفقهية،	والعبارة	هي	

»مستضعفين«،	وهي	علة	الحكم	في	اآلية،	ومنها	شرعت	الهجرة	من	دار	الكفر/الظلم	إلى	دار	اإلسالم/

الحرية.	

في	توجيه	تفسير	اآلية،	 في	اآلية،	تعبير	دقيق	ومهم	 الواردة	علة	 واملالحظ	أن	عبارة	االستضعاف	

وهذا	 معنوًيا،	 أم	 كان	 مادًيا	 كلها؛	 يقع	 الذي	 والظلم	 االضطهاد	 أنواع	 يشمل	 مفهوم	 فاالستضعاف	

ا،	ألنه	ينافي	حالة	االطمئنان	والحرية.
ً
الحيف	يبقى	في	حكم	املدفوع	شرًعا	وقانوًنا	وأخالق

ظلم	 فهذا	 آخر،	 معتقد	 ومعانقة	 الشخصية	 العقيدة	 ترك	 على	 اإلجبار	 يفيد	 الظلم	 كان	 فإذا	

يستوجب	الهجرة	بسببه،	ثم	يمتد	هذا	الظلم	ليشمل	أنواع	االضطهاد	كلها	التي	قد	تلحق	باإلنسان،	

فيِرد	مثال	في	عصرنا	هذا	أن	تنال	املرء	صنوف	من	الظلم	والطغيان	وهو	بين	أصحابه	وبني	جنسه،	
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وارتباطا	بالحكم	الفقهي	فيرد	أن	يكون	املسلم	بين	إخوته	املسلمين،	لكن	الدولة	التي	تعلن	اإلسالم	ديًنا	

رسمًيا	لها،	قد	سلبته	حريته	وأجبرته	على	أشياء	تنافي	الكرامة	والحرية.

أفليَس	هذا	من	مشموالت	فقه	الهجرة	التي	نادت	بها	اآلية،	أوليس	االنتقال	من	أجل	الظلم	غاية	في	

نفسه؟	فواقعة	الظلم	هي	علة	الهجرة	من	دار	إلى	دار،	وليس	الظلم	مقتصًرا	فقط	على	األمور	الدينية،	

بل	إن	الهجرة	يمكن	أن	تكون	من	بلد	مسلم	إلى	بلد	غير	مسلم	للعلة	نفسها،	وهي	وقوع	الظلم،	فال	

تحدث	الهجرة	حصرا	من	دار	الكفر	إلى	دار	اإلسالم،	بل	هي	تنقلب	إلى	العكس	مع	توافر	العلة	السابقة.

ا	ليست	دائما	ملصلحة	الفقه	التقليدي	الذي	يقسم	املعمورة	على	أساس	املعتقد،	بل	على	
ً
فاآلية	إذ

أساس	الحرية	والكرامة،	فحيثما	توافرت	هذه	الحرية	والكرامة	فثم	شرع	هللا،	فاألصل	في	األديان	هو	

والقدرة،	وهي	 الطاقة	 بالعقل	وعلى	 التكليف	 التدين	مبني	على	االختيار	وعلى	 والكرامة،	ألن	 الحرية	

معاٍن	ال	تنفك	عن	الجانب	الطقو�سي	واملمارسات	العبادية)34(.

	إال	لتحققها	في	العبادات	نفسها،	إذ	العبادة	ما	هي	إال	التحرر	
ً

فهي	قيم	كلية	ما	جاءت	الشريعة	أصال

من	سلطة	اآلدمي	وتقرير	التذلل	هلل	وحده	الذي	يحقق	مفهوم	االفتقار	إليه	من	دون	سواه،	ولذلك	

عبر	القرآن	عن	اإلشراك	باهلل	»بالظلم	العظيم«،	)وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بني ال تشرك باهلل 

إن الشرك لظلم عظيم(	)لقمان/	13(.	

غير	 في	 ووضعها	 وحده	 العبودية	هلل	 خلع	 عن	 ناجم	 ظلم	 الظلم،	 من	 نوعين	 بين	 املناسبة	 الحظ	

ا	مرغوب	عنه	
ً
محلها،	وظلم	ناتج	مما	يلحقه	اإلنسان	بأخيه	اإلنسان	مادًيا	كان	أم	معنوًيا،	فكالهما	إذ

آخر	حيث	شروط	 ا	عن	مكان	
ً
بحث أجله	 املرء	من	 يهاجر	 أن	 والكرامة،	ويستحق	 الحرية	 ألنه	يسلب	

إقامتها	مرعية.

إلى	دليل	إرشادي	في	إدانة	أي	ظلم	حيثما	كان	وكيفما	كان،	فهو	 وعلى	هذا	األساس	تتحول	اآلية	

)34(	إن	عبارة	»لعلكم	تّتقون«	التي	تِرد	بعد	األحكام	في	القرآن	فيها	توجيه	إلى	إيالء	القيمة	مكانتها	في	الحكم،	وارتباط	التكليف	بالغاية	
ولى	ما	

َ
وجودا	وعدما،	ومن	معاني	التقوى	أن	يّتقي	املكلف	نفسه	مما	يناقض	منطوق	الحكم،	ألنه	سبيل	إلى	الهالك	واملعصية،	والظلم	أ

يتقيه	اإلنسان	في	عالقاته	املتعددة	مع	الذات	ومحيطها،	ألن	الظلم	خاصية	الزمة	للسلوك	البشري	كما	عبر	القرآن	عن	ذلك	بقوله:	)وإن 
تعدوا نعمة هللا ال تحصوها إن اإلنسان لظلوم كفار(	)إبراهيم/	34(.
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محل	الحكم	في	تقرير	نازلة	الهجرة،	بل	إن	تقسيم	األوطان	والبلدان	ينبغي	أن	يعود	فيه	الناظر	إلى	

مقصد	»دفع	الظلم«	الذي	يحقق	الكرامة	والحرية.

ولذلك	شنعت	اآلية	على	كل	من	ر�سي	بالظلم	والذل	واملهانة،	وحثت	على	الهجرة	واملدافعة	بالرفض	

عن	طريق	»فقه	الحركة«،	وهذه	الحركة	لها	اتجاه	مقصدي	ليس	إلى	ذات	الشمال	أو	ذات	اليمين،	بل	

	عن	املسلم	الّتقي.
ً

بي	فضال
َ
متى	وجدت	شروط	الكرامة	والحرية	فهي	موطن	اإلنسان	األ

فالعبرة	بهذا	في	تحديد	دولة	اإلسالم	ليس	هو	بغلبة	األحكام	الفقهية،	بل	بغلبة	تطبيق	الشروط	

هذا	 إنسانية	 تحقق	 التي	 القيم	 وبقية	 اجتماعية،	 وعدالة	 وحرية	 كرامة	 من	 العادلة،	 اإلنسانية	

اإلنسان،	قبل	أن	يكون	مكلًفا	بالتشريع	الفقهي)35(.

لقي،	أي	إن	انتساب	
ُ
وحتى	التعبير	بـ«أرض	هللا	واسعة«،	فيه	إشارة	إلى	املعنى	الِخلقي	أكثر	من	الخ

األرض	فيه	إلى	مطلق	امللكية	هلل،	فهي	من	عموم	مخلوقاته،	فأي	أرض	فهي	تدخل	في	ملكوت	هللا	وصنع	

لق.
َ
لق	إال	بعد	استيفاء	أحكام	الخ

ُ
هللا	الذي	يفترض	انبساط	ملكه	عليها،	وال	نتحدث	عن	أحكام	الخ

لق،	إذ	الثانية	أصل	ُركبت	عليه	األرض،	فيما	أحكام	
َ
لق	أحكام	طارئة	على	أحكام	الخ

ُ
فأحكام	الخ

،	وهكذا...
ً

	وجوًرا،	حًقا	وباطال
ً
لق	لحقتها	بفعل	أعمال	اإلنسان	فيها،	عدال

ُ
الخ

رهن	 موضوعة	 لإلنسان-	 األشياء	 تسخير	 -بمنطق	 فهي	 هلل،	 نشأتها	 أصل	 في	 األرض	 كانت	 فإذا	

إشارته،	يتصرف	فيها	بالبر	واإلحسان	والعدل،	إذ	من	مقتضيات	العمران	إنفاذ	مقتضيات	العدل	في	

نواحي	األرض،	لرفع	أنواع	االضطهاد	واالستضعاف	كلها	التي	ألزم	القرآن	الهجرة	عنها.

قام	في	األرض	كالصالة	التي	أحل	هللا	إقامتها	في	كل	بقاع	األرض،	فهي	طاهرة	مسخرة	
ُ
وبهذا	يكون	امل

للعبادة	حيثما	كانت،	ما	عدا	األماكن	التي	طرأت	عليها	النجاسة،	وكذلك	تحظر	اإلقامة	في	أرض	طرأ	

عليها	الظلم،	فالحكم	بهذا	يدور	مع	علته	وجوًدا	وعدًما،	فاألصل	في	األرض	كما	في	سائر	األشياء	الِحلية،	

)35(	-	في	السياق	نفسه	ينص	الشيخ	عبده	على	أن:	“الحكمة	لشرعية	القتال	وهي	منع	الظلم	والعدوان	والفتنة	واالضطهاد،	وتقرير	
الحرية	واألمان	والعدل	واإلحسان”،	مصدر	سابق:	2/213.
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واملنع	طارئ	بما	يطرأ	في	املسألة	من	أوصاف	ليست	منها.

وصفة	»الوسع«	الالحقة	على	األرض	دليل	على	رحابتها	وامتدادها	في	اآلفاق،	ما	ينافي	حالة	القسمة	

وإلى	 األرض	 هذه	 رحابة	 من	 َيُحد	 أن	 التقسيم	 شأن	 من	 ألن	 الدارين،	 نظام	 أحدثها	 التي	 والتفرقة	

تبعيضها	إلى	أقاليم	وأمصار،	فتقوم	حواجز	نفسية	وثقافية	وسياسية	مانعة	من	»االنتشار«	فيها،	ما	

بلور	القرآن	مفهومه	باالرتباط	مع	األرض،	ملا	تحدث	عن	فريضة	الصالة	التي	ال	تنافي	النشاط	اإلنساني	

هللا  واذكروا  هللا  فضل  من  وابتغوا  األرض  في  فانتشروا  الصالة  قضيت  :	)فإذا 
ً

في	بعده	الدنيوي	قائال

كثيرا لعلكم تفلحون(	)الجمعة/	10(.

فالصالة	بهذا	-كناية	عن	العقيدة-	حالة	ال	تعارض	الضرب	في	األرض	واالنتشار	فيها،	بل	هي	تحث	

ا	بين	مصالح	اآلخرة	ومصالح	الدنيا	سبيل	
ً
،	فالجمع	إذ

ً
على	السعي	فيها	وابتغاء	الخير	فيها	صالًحا	وعدال

إلى	الفالح	الذي	ختمت	به	اآلية،	ما	يدل	على	املوافقة	بين	اإليمان	واملدنية،	فتزول	حينها	شبهة	كون	

العقيدة	سبًبا	في	الفرقة	في	املجال	واإلنسان.

وإلى	جانب	هذه	اآلية	يوجد	حديث	نبوي	يفسر	هذه	اآلية،	وهو	في	الوقت	نفسه	دليل	في	موضوعنا	

هذا،	فقد	عقد	البخاري	في	صحيحه	بابا	عنون	له	بـ:	باب	)إن الذين توفاهم املالئكة ظالمي أنفسهم 

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض قالوا ألم تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها( )النساء/	

الرحمن  عبد  بن  قاال:	حدثنا	محمد  قرئ، حدثنا	َحْيوة	وغيره	
ُ
امل يزيد  بن  هللا  وقال:	حدثنا	عبد  	.)97

ه،	
ُ
قيت	ِعكرمة	مولى	ابن	عباس	فأخبرت

َ
طع	على	أهل	املدينة	بْعث	فاكُتتْبت	فيه	فل

ُ
أبو األسود، قال:	ق

املشركين،	 مع  كانوا  املسلمين  من  ناًسا  عباس	أن  أخبرني	ابن  قال:	 ثم	 النهي،	 	 أشدَّ ذلك	 عن	 فنهاني	

فُيصيُب	 به  فُيرمى  هم  السَّ يأتي  وسلم،	 عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عهد  املشركين	على  َسواد  ُيكثرون 

أنفسهم( اآلية،	رواه	 ظالمي  املالئكة  توفاهم  الذين  هللا	)إن  فُيقَتل،	فأنزل  ُيضَرب  أو  فيقُتله  أحَدهم 

الليث	عن	أبي	األسود«)36(.		

والظاهر	على	الحديث	أنه	يفيد	املعنى	نفسه	الذي	تقرر	في	اآلية	السابقة،	فهو	بدوره	ينص	على	

أنفسهم	 ظالمي	 املالئكة	 توفاهم	 الذين	 )إن	 النساء-،	باب	 القرآن-	سورة  تفسير  كتاب  البخاري،	 البخاري،	صحيح  أبو	عبد	هللا	 	)36(
قالوا	فيم	كنتم	قالوا	كنا	مستضعفين	في	األرض	قالوا	ألم	تكن	أرض	هللا	واسعة	فتهاجروا	فيها(،	اآلية،	رقم	الحديث	4320.
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https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=15784
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=15303
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=15303
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=16584
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=16584
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=11823
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=11823
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=11
https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=11
https://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=4297&idto=4331&lang=&bk_no=0&ID=2357
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https://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=4200&idto=4789&lang=&bk_no=0&ID=2275
https://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=4200&idto=4789&lang=&bk_no=0&ID=2275
https://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
https://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
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وجوب	الهجرة	من	موقع	يحكم	فيه	الشرك	ويكثر	فيه	سواده،	لكنه	لم	يتوقف	عند	هذه	العلة	بل	

للقتل	والهالك،	بحيث	يصير	 النفس	 تعريض	 والنفير،	وهي	 النكير	 في	 إليها	علة	أخرى	أعظم	 أضاف	

املسلم	املقيم	بين	ظهراني	املشركين	عرضة	للخطر،	الذي	َيلَحقه	من	جّراء	حالة	االحتراب	واالقتتال	

بين	جماعة	املسلمين	وجماعة	املشركين.

القَبلي	والعشائري	 بين	املسلمين	واملشركين	اختالط	وتساكن	وتعايش	بحكم	االنتماء	 والحال	أن	

األول	السابق	على	آصرة	العقيدة،	لكن	حصل	تحول	جذري	ناتج	من	واقع	الكيد	والشنآن	الذي	أف�سى	

إلى	نشوب	القتل	والحرب	بينهما،	ما	استدعى	إلغاء	حالة	التساكن	وتطبيق	أحكام	الحذر	واالنفصال،	

حماية	ألفراد	الجماعة	املؤمنة	من	آفة	الهالك،	وليس	الحكم	مقررا	أصالة	لواقعة	االفتراق	في	املعتقد.

الجماعتين)37(،	 بين	 والفصل	 الهجرة	 حكم	 قرر	 ما	 هما	 املعتقد	 في	 والالتسامح	 الضغينة	 إن	 بل	

وليس	االختالف	في	املعتقد	بالذات،	ما	يعيد	إلى	املسألة	العلة	السابقة	التي	قررتها	اآلية	وهي	رفع	الظلم،	

فالقتل	ُيعد	أق�سى	أنواع	الظلم	املادي،	فهو	إضافة	إلى	كونه	ُيفني	الجسد،	فهو	َينفي	حرية	املعتقد،	

ويسلب	قيمة	الحرية	والكرامة،	فأي	ظلم	يلحق	بالعقيدة	والحرية	والكرامة	فهو	مطلوب	دفعه	شرًعا	

ا.
ً
وقانوًنا	وأخالق

فالقتل	العمد	الذي	يأتي	مباشرة	من	العدو،	مكافئ	للقتل	الناجم	عن	القتل	الخطأ	الذي	يصدر	من	

	وجوَب	االنفصال	
ُ
جهة	صديقة	وهي	تريد	إصابة	العدو	فيلحق	الضرر	فرًدا	منها،	ولذلك	قرر	الحديث

يستعمله	 مما	 �سيٌء	 املسلمين	 بعض	 ينال	 أن	 مخافة	 املعتقد،	 في	 املخاِلف	 وليس	 املقاِتل	 العدو	 عن	

املسلمون	وهم	في	حالة	قتال	مع	عدوهم.

ا	ال	بد	أن	يرتبط	مع	حالة	الحرب	واالقتتال،	فهو	السياق	الخاص	الذي	
ً
فتقرير	حكم	الهجرة	إذ

االفتراق	 إلى	حالة	 والتساكن	 التعايش	 املوقف،	من	حالة	 في	 تحول	 نقطة	 الحكم،	وشكل	 فيه	 تبلور	

واالنفصال.

)37(	ذهب	الشيخ	عبده	في	تأويل	اآلية	إلى	كونها	“نزلت	في	سياق	أحكام	القتال،	ألن	بالد	العرب	كانت	في	ذلك	العهد	قسمين:	دار	هجرة	
املسلمين	ومأمنهم،	ودار	الشرك	والحرب،	وكان	غير	املسلم	في	دار	اإلسالم	حرا	في	دينه	ال	يفتن	عنه،	وحرا	في	نفسه	ال	يمنع	أن	يسافر	
حيث	شاء.	وأما	املسلم	في	دار	الشرك	فكان	مضطهدا	في	دينه	يفتن	ويعذب	ألجله،	ويمنع	من	الهجرة	إن	كان	مستضعفا	ال	قوة	له	وال	

أولياء	يحمونه،	وكانت	الهجرة	ألجل	هذا	واجبة	على	كل	من	يسلم	ليكون	حرا	في	دينه	آمنا	في	نفسه...”.	مصدر	سابق:	5/354.
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وهذا	التحول	يظهر	من	خالل	جملتين	دالتين:	األولى	»أن	ناسا	من	املسلمين	كانوا	مع	املشركين«،	

والثانية	»فنهاني	عن	ذلك	أشد	النهي«،	فالجملة	األولى	تفصح	عن	حالة	التعايش	الذي	يسم	الجوار	

بين	املسلمين	واملشركين	قبل	نشوب	الحرب	بينهما،	فيما	تعبر	الثانية	عن	واقع	القطيعة	الطارئة	بين	

الجماعتين،	فانتقلنا	بذلك	من	عبارة	»كانوا«	إلى	عبارة	»فنهاني«.

ومن	النصوص	الحديثية	التي	تشير	كذلك	إلى	فقه	تقسيم	املعمورة،	ما	ورد	في	حديث	يو�سي	فيه	

الرسول	الكريم	أجناده	الذين	يدعون	إلى	االنضباط	لجملة	آداب،	حيث	يِرد	ضمنها	قوله:	»ثم	ادعهم	

ف	عنهم،	ثم	ادعم	للتحول	من	دارهم	إلى	دار	املهاجرين«)38(.	
ُ
إلى	اإلسالم	فإن	أجابوك	فاقبل	منهم	وك

الهجرة،	 املهاجرين«،	وهي	محل	استقبال	 الحديثي	استعمال	عبارة	»دار	 النص	 في	هذا	 والشاهد	

إلى	دار	 الكفر	 إلى	دين	اإلسالم	أن	يتحول	كذلك	من	دار	 الكفر	 ُيفترض	فيمن	تَحول	من	دين	 حيث	

اإلسالم،	لكن	الحديث	لم	يعبر	بعبارة	»دار	اإلسالم«	بل	بعبارة	»دار	املهاجرين«،	واملقصود	بها	املدينة	

ا	غادروا	مكة	التي	أخرجتهم	منها	قريش	ظلًما	وعدواًنا،	
ّ
املنورة،	حيث	كانت	مركَز	استقباٍل	للمهاجرين	مل

فالهجرة	إلى	املدينة	اقتضت	–وهي	حينئذ	مركز	الدين	الجديد-	تحويل	اسمها	إلى	اسم	دال	يعبر	عن	

حضارة	القوم،	فكان	التعبير	»باملدينة«	بديال	عن	االسم	القديم	»يثرب«،	فالهجرة	بهذا	املعنى	فعل	

حضاري	وقرار	استراتيجي	للجماعة	املؤمنة.

فالدولة	الناشئة	والحديثة	العهد	تحتاج	إلى	أرض،	لتقوم	لنفسها	بما	يلزم	من	أسس	تحمي	كيانها،	

الذي	يجسده	مفهوم	األرض	 الدولة	 التي	ال	يستغرقها	مفهوم	 أكبر	لألمة	الجديدة	 انتشار	 انتظار	 في	

بمعناها	السيا�سي.

من	 الذي	 الصحيح	 فالتعبير	 وإال	 التدرج،	 إطار	 في	 مرحلي	 بقرار	 توحي	 املهاجرين«	 »أرض	 فعبارة	

املفروض	أن	يكون	داال	هو	»دار	اإلسالم«،	ألن	عبارة	املهاجرين	محدودة	زماًنا	ومكاًنا	وأشخاًصا،	فهي	

رد.
َّ
آيلة	إلى	الزوال،	بينما	دار	اإلسالم	مفهوم	مستغرق	وُمط

في	 ولّم	شملهم	 األمة	 أفراد	 تجميع	 إعادة	 املهاجرين«	هو	 »دار	 توظيف	مفهوم	 إذن	من	 فالغرض	

)38(	أبو	الحسين	مسلم	ابن	الحجاج،	صحيح	مسلم،	كتاب	الجهاد	والسير،	باب	تأمير	اإلمام	األمراء	على	البعوث،	رقم	الحديث	1713.
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املجاورة	كالفرس	والروم،	 في	اإلجمال	صغيرة	مقارنة	بجغرافيا	اإلمبراطوريات	 جغرافيا	محددة،	وهي	

فالحاجة	تقت�سي	في	تلك	املرحلة	تحصين	الكيان	الجديد،	وتركيز	الجهد	والطاقات	واملوارد	البشرية	في	

ز	مكاني	محدد،	منه	سينطلق	جهد	الفتوح	واالنتشار	في	اآلفاق. حّيِ

املرحلي	 التشريع	 هو	 الحديث،	 ومفهوم	 منطوق	 خالل	 من	 الدار	 مفهوم	 توظيف	 من	 فالغرض	

للهجرة،	ألهداف	آنية	َعّنت	للجماعة	املسلمة	في	مرحلة	انتقالية،	وبعدها	تزول	هذه	اإلجراءات،	ليبقى	

األصل	في	العالقات	وهو	الجوار	الحَسن،	واختالط	األجناس	البشرية،	كلما	ظهرت	املصلحة	املشتركة	

في	االنفتاح	والتواصل	مع	اآلخرين.

التأصيل	 عملية	 في	 مرتكزا	 تشكل	 أن	 يمكن	 التي	 »النصوص	 أن	 التحليل	 هذا	 من	 يظهر	 وهكذا	

ال	 بحيث	 محددة،	 بصورة	 ُمخّصصة	 وغير	 عامة،	 إشارية	 بصيغة	 جاءت	 العالم،	 لجغرافيا	 الشرعي	

رات	الزمان	واملكان...«)39(. ظهره	تغيُّ
ُ
تحمل	أي	داللة	تفصيلية	واضحة،	لتشمل	بذلك	كل	ما	يمكن	أن	ت

حظى	بكثافة	الورود	في	القرآن	الكريم،	مقارنة	باملفردات	األخرى	
َ
وجدير	بالذكر	أن	مفردة	األرض	ت

املتعلقة	باملعمورة	التي	ترد	بأسماء	ثالثة	)الُبقعة،	الدار،	البلد(،	وتحتل	موقع	املركز	في	الحقل	الداللي	

لهذه	املفهومات	التي	تعود	كلها	إلى	مركزية	األرض.

وترد	»األرض«	ومشتقاتها	في	القرآن	الكريم	466	مرة،	وفي	الوقت	الذي	ترمز	السياقات	التي	ترد	فيها	

األرض	وكذلك	مفردتا	البقعة	والبلدة	إلى	عالم	الوجود	املادي	الذي	تطؤه	قدم	اإلنسان،	نجد	مفردة	

الدار	تشير	وحدها	إلى	مفهومات	من	عالم	األذهان	والتجريد،	ويكاد	املفهوم	املادي	للدار	يكون	مفهوًما	

عارًضا	فقط)40(.	

ويتلخص	املفهوم	القرآني	لجغرافيا	املعمورة	في	ثالثة	معان	كما	يأتي)41(:

)39(	ياسر	العلي،	الجغرافيا	الفقهية	للعالم	من	صورة	التاريخ	إلى	صورة	الواقع	املعاصر،	مجلة	إسالمية	املعرفة،	مرجع	سابق،	ص	
.102-101

)40(	يقارن	ب:	عبد	الرحمان	الحاج،	املنظور	الفقهي	والتقسيم	القرآني	للمعمورة،	مجلة	إسالمية	املعرفة،	مرجع	سابق،	ص	77-76.

)41(	للتوسع	ينظر:	عبد	الرحمان	الحاج،	مرجع	سابق،	ص	94-78.
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	 األرض	األولى:	وهي	بخصوصية	بالغة،	وتشمل	»البلد	الحرام«	و«املسجد	أ.

الحرام«.

	 األرض	الثانية:	وهي	بخصوصية	أقل،	وتشمل	»األرض	املباركة«	و«األرض	ب.

املقدسة«.

واملالحظ	أن	هذين	النوعين	تتعلق	بهما	أوصاف	عقائدية	واضحة	وثابتة.

	 األرض	الثالثة:	وهي	مطلق	األرض	التي	تتعلق	بأفعال	اإلنسان،	من	مثل	ت.

البغي«،	و«أرض	الجهاد«،	 »أرض	املستكبرين«،	و«أرض	الفساد«،	و«أرض	

و«أرض	الهجرة«،	و«أرض	النفي«...

وخاصية	هذه	األنواع	من	األرض	الثالثة،	أنها	دون	األوليتين	في	ارتباطهما	بالبعد	العقائدي،	إذ	تشتد	

وشائجهما	بفعل	اإلنسان	في	الخير	والشر،	وهي	أفعال	لها	اتصال	باملجال	السيا�سي	الذي	يتدخل	فيه	

اإلنسان	ويتغير	في	الزمان	واملكان.

)الحرام-	 العقدي	 بالجانب	 لتعلقهما	 واالستقرار	 الثبات	 بطابع	 تتصفا	 أن	 لألوليتين	 حق	 لذلك	

املقدس-	املبارك(،	في	ما	الثالثة	لم	تتجاوز	إلى	هذه	املرتبة	ونزلت	إلى	مقام	املتحول	واملتغير،	الرتباطها	

بأفعال	املكلفين	ونزوعاتهم	املتبدلة	األحوال	)االستكبار-	البغي-	االستضعاف-	الهجرة-	النفي-	الجهاد(.

النظرة	 استغرق	 الذي	 لألرض	 القرآني	 التصور	 غنى	 مدى	 الفقهي-	 التراث	 -بخالف	 نرى	 وهكذا	

الضيقة	للمنظور	التاريخي	لحالة	العالم	وصيرورة	املعمورة،	ولهذا	فالقرآن	يفتح	لنا	أفًقا	رحًبا	للنظر	

في	عالقاتنا	مع	العوالم	األخرى	املخالفة	لنا	في	املجال	والفكر.
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افية العالم الحديث رابًعا: في نقد طروحات األصوليين واملستشرقين بشأن جغر

إن	ما	خّرجه	منظرو	التنظيمات	الجهادية	من	أحكام	في	فقه	الحذر	وفقه	تقسيم	املعمورة،	يؤول	

إلى	مناقضة	مقاصد	الشريعة	في	حسن	الجوار	والدعوة	بالحكمة	واحترام	اآلخر،	فضال	عن	مجانبة	

صريح	األدلة	وصحيحها	في	إفادة	االحتكام	إلى	األصول	بعد	جمع	جزئيات	النصوص،	تحقيًقا	لالنسجام	

ورفع	التعارض.

ومن	نتائج	تقديم	الجزئيات	على	الكليات	وتقديم	الوسائل	على	املقاصد،	أْن	ُجعلت	إقامة	الدولة	

مة	والهدف	الرئيس	لدى	كثير	من	املنتسبين	إلى	الفكر	الجهادي،	وعند	بعض	 اإلسالمية	األولوية	املقدَّ

تقسيم	 موروث	 استصحاب	 تداعيات	 من	 كونها	 عن	 	
ً

فضال النبوة،	 منهج	 على	 لخالفٍة	 املتحمسين	

املعمورة،	بحيث	تنهض	هذه	الدولة	املوعودة	سبيال	الستعادة	مجد	اإلسالم	وتخليص	األمة	من	شوائب	

التي	تحكم	 السلف	 الشريعة	وتعميم	قيم	 العقيدة	وتطبيق	قانون	 تنزيل	مبادئ	 التبعية	لآلخر،	عبر	

مجاالت	الثقافة	والسياسة	واالقتصاد	وغيرها،	حتى	ال	يدب	فيها	�سيء	من	مشموالت	النظام	الجاهلي.

تطبيقها	 راهنًيا،	ألن	شروط	 تاريخيا	ومستحيلة	 إليها	األصوليون	مفقودة	 يدعو	 التي	 الدولة	 لكن	

متعذرة	داخلًيا	وخارجًيا،	وأمام	هذا	الواقع	يلجأ	أهل	هذه	الفكرة	إلى	العنف	نوًعا	من	العزاء	وطقس	

قديما	 الوافدة	 األجنبية	 النظم	 اغتصبته	 كيان	 ضياع	 به	 يفتدون	 املجيد،	 للتاريخ	 يقدمونه	 قربان	

وحديثا	على	الفقه	السيا�سي	اإلسالمي.

وللعودة	إلى	صورة	الحكم	السلفي،	ومن	خالله	إلى	أحكام	الشريعة	ينهض	الجهاد	غاية	في	نفسه،	

في	صورة	 انعكس	 املوقع	 بهذا	 فالجهاد	 لت،	
ّ
وتعط ِركت	

ُ
ت التي	 املقاصد	 من	 جملة	 عبره	 تتحقق	 حيث	

»الفريضة	الغائبة«	كما	يسميها	محمد	عبد	السالم	فرج،	ففي	رسالته	املشهورة	يستفتح	الكاتب	بجملة	

معبرة	بقوله:	»فإن	الجهاد	في	سبيل	هللا	بالرغم	من	أهميته	القصوى	وخطورته	العظمى	على	مستقبل	

هذا	الدين،	فقد	أهمله	علماء	العصر	وتجاهلوه	بالرغم	من	علمهم	بأنه	السبيل	الوحيد	لعودة	ورفع	

صرح	اإلسالم	من	جديد،	آثر	كل	مسلم	ما	يهوى	من	أفكاره	وفلسفاته	على	خير	طريق	رسمه	هللا	سبحانه	
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وتعالى	لعزة	العباد،	والذي	ال	شك	فيه	هو	أن	طواغيت	هذه	األرض	لن	تزول	إال	بقوة	السيف«)42(.	

وأمام	ضياع	هذه	الفريضة	ال	بد	من	إعادة	إحيائها	وفرض	مناخها،	فاملسألة	في	حكم	الطلب	الواجب	

ديانة	وقضاء،	وهي	من	مشموالت	واجب	الوقت،	لذلك	يؤكد	محمد	عبد	السالم	فرج	أن	»حكم	إقامة	

حكم	هللا	على	هذه	األرض	فرض	على	املسلمين،	وتكون	أحكام	هللا	فرضا	على	املسلمين،	ألن	ما	لم	يتم	

الواجب	إال	به	فهو	واجب،	وأيضا	إذا	كانت	الدولة	لن	تقوم	إال	بقتال	فوجب	علينا	القتال«)43(.

ومثل	هذه	التأويالت	املتعسفة	هي	التي	تمثل	سنًدا	مرجعًيا	للمستشرقين	الستصدار	مواقف	تحت	

الطلب،	تلوك	أحكاًما	عامة	ال	تميز	بين	الثابت	واملتحول	في	التراث	الديني،	وال	تراعي	السياقات	التي	

ينشأ	منها	الفقه،	ويبدو	أن	هذا	االستعجال	هو	الذي	دفع	بمفكر	أجنبي	إلى	القول	إن	»منطق	الشريعة	

اإلسالمية	لم	يقر	وجود	أي	دستور	دائم	غير	اإلسالم،	وطبقا	للنظرة	اإلسالمية،	فإنه	بمرور	الوقت	

سوف	يقر	الجنس	البشري	كله	اإلسالم،	أو	أنه	على	األقل	سوف	يمتثل	للشريعة	اإلسالمية،	وفي	أثناء	

ذلك	الوقت	فإن	واجب	املسلمين	الديني	هو	النضال	حتى	تتحقق	هذه	الغاية«)44(.	

واالسم	الذي	أطلقه	الفقهاء	املسلمون	على	هذا	النضال	الذي	سيحقق	تلك	الغاية	التي	تتجسد	

ال	 دستورًيا	 نظاًما	 بوصفها	 الجهاد«،	 »فريضة	 هي	 الشريعة	 توسطات	 عبر	 اإللهية	 الحاكمية	 فيها	

عسكرًيا	فحسب،	يروم	إعادة	هيكلة	العالم	على	مقاس	مقتضيات	الشريعة،	كما	يتوهم	الجهاديون	

وكما	يستنتج	املستشرقون.

وألقسام	 للعالم	 اإلسالمية	 الرؤية	 لطبيعة	 منه	 استنتاًجا	 لويس	 برنارد	 يختصرها	 كما	 واملسألة	

الجنس	البشري:	هي	»مثلما	يوجد	إله	واحد	في	السماء،	فيجب	أن	تكون	هناك	سلطة	واحدة	وقانون	

)42(	تنظر	الرسالة	في:	سيد	أحمد	رفعت،	النبي	املسلح	1	الرافضون،	ط1	)لندن:	رياض	الريس	للكتب	والنشر،	1991(،	ص	127.

)43(	سيد	أحمد	رفعت،	مرجع	سابق،	ص	129-128.

الجامعية،	 املعرفة	 دار	 )اإلسكندرية:	 )مترجم	ومعلق(،	ط1	 القادر	محمد	 ماهر	عبد	 املسلمين	ألوروبا،	 اكتشاف	 برنارد،	 لويس	 	)44(
1998(،	ص	71.
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واحد	في	األرض«)45(.

فهذا	املستشرق	ال	يبالي	وهو	يسترسل	في	مغالطاته	ودسائسه،	وهو	ال	يحيل	على	نص	فقهي	فضال	

	على	عواهنه	وال	
ً

	مرسال
ً
عن	نص	من	الوحي،	بل	يجر	قلمه	يرمي	به	باتهامات	شتى،	وهو	يعطي	كالما

يفرق	بين	الوحي	والفقه،	وال	بين	املدارس	الفقهية	وال	بين	الحركات	الجهادية	املعاصرة.

ومن	هذا	املنطلق	يذهب	في	تحليل	مواقف	الفقهاء	التقليديين	مذهًبا	بعيًدا،	إذ	يعتقد	بأن	قانون	

تقسيم	الدارين	سيف�سي	إلى	إجبار	املخالف	على	إخضاعه	دينًيا	وقانونًيا،	بل	»من	املمكن	أن	يؤدي	

من	 الفقهية	 الناحية	 من	 فإنه	 كله،	وهكذا	 البشري	 الجنس	 إخضاع	 إلى	 األمر	 نهاية	 في	 القانون	 هذا	

أو	 أثناءها	هدنة	ألسباب	خاصة،	 تتم	 أن	 املمكن	فقط	 الحرب،	ولكن	من	 تنتهي	هذه	 أن	 املستحيل	

الستغالل	الظروف...«)46(.

وهذا	االستنتاج	يضعنا	أمام	مقولة	أحد	منظري	الحرب،	حين	يقول:	»هناك	حقيقة	واضحة	بأن	

الحرب	هي	الحكم	النهائي	عندما	تفشل	جميع	الجهود	السلمية	للوصول	إلى	اتفاق،	وهذا	الحكم	يستند	

على	القوة	والعنف	أكثر	من	استناده	على	الحق،	بالرغم	من	وضوح	الحق	في	أغلب	األحيان«)47(.

لنشوب	 الرئيسية	 األسباب	 من	 كان	 ف«الدين	 املا�سي	 عهود	 طوال	 أنه	 املؤرخ	 هذا	 سجل	 وقد	

الحروب،	ولم	تقتصر	على	دول	معينة	بل	امتدت	لتصبح	عاملية	تقريبا...«)48(.

ما	يؤكد	رسوخ	الحرب	بوصفها	إحدى	لوازم	الحضارة	اإلنسانية،	فهي	مستفيضة	في	حوادث	التاريخ	

وعمت	صورها	أرجاء	العالم،	وهي	من	دون	شك	مسترسلة	في	إنتاج	وقائعها	في	الزمن	املعاصر،	وبهذا	

)45(	لويس	برنارد،	مرجع	سابق،	ص	71.

)46(	لويس	برنارد،	مرجع	سابق،	ص	72.

)47(	مونتجمري	الفيلد	مارشال،	الحرب	عبر	التاريخ،	العميد	فتحي	عبد	هللا	النمر	)معرب	ومعلق(،	)القاهرة:	مكتبة	األنجلو	مصرية،	
.13/1	،)1971

)48(	مونتجمري	الفيلد	مارشال،	14-13/1.
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ال	يفاجئنا	مؤرخ	الحضارة	الكبير	توينبي	بكلمة	صادمة	حين	يقول	بأن	»الحرب	أحد	ثوابت	التاريخ	لم	

تتناقض	مع	الحضارة	والديمقراطية	)...(	ومن	املسلم	به	أن	الحرب	في	الوقت	الراهن	هي	الشكل	النهائي	

للمنافسة	واالنتخاب	الطبيعي	في	الجنس	البشري«)49(.	

يعيش	 وفي	زمن	 بما	هو	عليه	من	عالت،	 املعمورة	 لفقه	تقسيم	 التنظير	 في	 اإليغال	 إن	 ؛	
ً
وحقيقة

تحوالت	كبيرة	في	تخليق	الجوار	وتعزيز	أخوة	املنتظم	الدولي،	يساهم	في	تكريس	فكرة	الحرب	وخلق	

بين	 الخيرية	 البشري،	ففكرة	االصطفاء	وحصرية	 بين	مكونات	املجتمع	 الالتسامح	والريبة	 مناخ	من	

معتنقي	الديانات	ستزيد	من	استفحال	سوء	الفهم	بين	الشعوب،	وإلى	تعطيل	التعارف	والتضامن	بين	

األمم	والطوائف،	وستمتد	أوار	هذه	اآلفة	إلى	أبناء	العقيدة	الواحدة	فتفتك	بوحدتها،	فتؤول	العقيدة	

إلى	عامل	تحريف	وهي	في	أصل	رسالتها	عامل	تأليف.

عنه	 أعلن	 جديد،	 تقسيم	 كفر	 ودار	 إسالم	 دار	 إلى	 للعالم	 الثنائي	 التقسيم	 رحم	 من	 تولد	 فقد	

سيد	قطب	وعّبر	عنه	بمجتمع	اإلسالم	مقابل	مجتمع	الجاهلية،	وخطورة	هذا	التقسيم	الجديد	أنه	

ال	ينشطر	فيه	العالم	إلى	ثنائية	»الداخل	والخارج«،	بل	إنه	يعرض	الداخل	نفسه	إلى	تقسيم	وتشظ	

جديد،	بحيث	سينقسم	على	نفسه	تبًعا	ملحاكمات	خاصة.

فدار	اإلسالم	قد	ُيحَسب	جزء	من	أهلها	على	أهل	الجاهلية	والضالل،	ما	داموا	معطلين	ألحكام	

الشريعة،	فعلى	الرغم	من	وجودهم	بين	ظهراني	املسلمين،	إال	أنهم	بتعديهم	على	حدود	هللا	فهم	غرباء	

عن	أوطانهم،	فجاهليتهم	تدفع	بهم	إلى	معانقة	فكرة	أخرى	خارجة	عن	روح	اإلسالم،	فهي	لهم	كاملرجع	

واملورد،	فاشتراكهم	لبقية	املسلمين	جغرافية	املقام	ال	تسعفهم	في	املواالة	لهم	مع	اختالف	في	جغرافيا	

املقال.

يعلن	 التمييز	 هذا	 وفي	ضوء	 املقال،	 وجغرافيا	 املقام	 بين	جغرافيا	 الفاصل	 الحد	 هي	 فالجاهلية	

مقومات	 منه	 تنبثق	 الذي	 األصل	 ناحية	 من	 جاهلية	 في	 كله	 اليوم	 يعيش	 »العالم	 أن	 مرجعي	 مفكر	

املادي	 اإلبداع	 وهذا	 الهائلة،	 املادية	 التيسيرات	 هذه	 شيئا	 منها	 تخفف	 ال	 جاهلية	 وأنظمتها،	 الحياة	

الفائق،	هذه	الجاهلية	تقوم	على	أساس	االعتداء	على	سلطان	هللا	في	األرض،	وعلى	أخص	خصائص	

)49(	ول	واريل	ديورانت،	دروس	التاريخ،	علي	شلش	)مترجم	ومقدم(،	ط1	)الكويت:	دار	سعاد	الصباح،	1993(،	ص	155.
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األلوهية	وهي	الحاكمية،	إنها	تسند	الحاكمية	إلى	البشر،	فتجعل	بعضهم	لبعض	أرباًبا،	ال	في	الصورة	

البدائية	الساذجة	التي	عرفتها	الجاهلية	األولى،	ولكن	في	صورة	ادعاء	حق	وضع	التصورات	والقيم،	

والشرائع	والقوانين،	واألنظمة	واألوضاع،	بمعزل	عن	منهج	هللا	للحياة،	وفي	ما	لم	يأذن	به	هللا،	فينشأ	

عن	هذا	االعتداء	على	سلطان	هللا	اعتداء	على	عباده«)50(.	

	عن	تسليمه	لواقع	تقسيم	املعمورة	
ً

هكذا	يعلن	سيد	قطب	تمييًزا	جديًدا	ودقيًقا	بين	عاملين،	ففضال

إلى	دار	اإلسالم	ودار	الكفر،	ثمة	تقسيم	أخص	منه،	وبمقتضاه	يؤول	العالم	إما	إلى	حكم	هللا	وإما	إلى	

الجاهلية،	فتصنيف	الناس	يقوم	على	هذا	املبدأ،	فهو	يجري	حتى	على	أبناء	املسلمين	الذين	أذعنوا	

للنموذج	الغربي	في	الحكم.

إلى	 ليتوجه	 الغربة،	 بعد	تجربة	 املتأخرة	 كتاباته	 في	 الفكرة	 إشهار	هذه	 وعليه	يحرص	قطب	على	

املسلمين	بأن	»هذه	القضية	يجب	أن	تكون	واضحة	وحاسمة	في	ضمير	املسلم،	وأال	يتردد	في	تطبيقها	

األعداء	 على	 التطبيق	 هذا	 ونتيجة	 الحقيقة	 هذه	 بمقت�سى	 والتسليم	 زمانه،	 في	 الناس	 واقع	 على	

واألصدقاء«)51(.

ون	في	خط	تصاعدي	تتتابع	نتائجه	فتم�سي	إلى	األزمة	في	املجتمع	والدولة	مًعا،	فمن	فكرة	
ُ
هكذا	نك

تقسيم	الدار	إلى	إسالم	وكفر،	إلى	واقع	تقسيم	املجتمع	إلى	إسالم	وجاهلية،	إلى	مرحلة	إعالن	الحاكمية	

في	الحكم	على	الدولة	واملجتمع.

الطارئ	 والتغيير	 االنتقال	 أزمة	 ناشئة	من	 في	اإلسالم	 واملجتمع	 الدولة	 إشكالية	 إن	 اعتقادنا	 وفي	

في	بنية	املرجعية،	حيث	إن	التحول	-الذي	أظهر	مرحلة	الدولة	على	حساب	األمة	في	بدايات	التاريخ	

ا	جدلًيا	
ً
ارتباط يرتبط	 األمة	ككيان	ال	 نواة	 في	إضعاف	 بعدهم-	أسهم	 في	عهد	األمويين	وما	 اإلسالمي	

باملكان	والجغرافيا،	في	مقابل	تعزيز	دور	الدولة	من	خالل	التنظير	ملفهومات	الدار	واألرض	وغيرها	من	

العناوين	املرتبطة	باملكان.

)50(	سيد	قطب،	معالم	في	الطريق،	ط6	)القاهرة:	دار	الشروق،	1399-1979(،	ص	8.

)51(	سيد	قطب،	في	ظالل	القرآن،	ط32	)القاهرة:	دار	الشروق،	1423-2003(،	مج	1،	ج	6،	ص	905.
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وكذا	 األحكام،	 بسريان	 يتعلق	 ما	 في	 املعمورة	 تقسيم	 فقه	 عنها	 ر	 يعّبِ التي	 فاإلشكاليات	 ولذلك	

إليه	 تنتهي	 وما	 األجنبية،	 النظم	 باستيراد	 يتعلق	 ما	 في	 الجاهلية	 فكرة	 عنها	 علن	
ُ
ت التي	 اإلشكاليات	

الحاكمية	في	إسناد	الحكم	هلل،	كلها	قضايا	من	رحم	أزمة	الدولة	التي	انشغل	بها	املسلمون	واإلسالميون،	

بعد	فشل	تجربة	الوحدة	وانقسام	األمة	على	نفسها	إلى	فرق	ومذاهب	وطوائف.

فالفراغ	الذي	تركه	الكيان	السيا�سي	عمل	على	بروز	هذا	النقاش	بحّدة،	فالسياق	الدولي	كان	دائًما	

	في	تعزيزه،	فقديًما	ساهمت	اإلمبراطوريات	املجاورة	لإلسالم	في	خلق	فكرة	الدولة	اإلسالمية	عبر	
ً

عامال

إنتاج	فكرة	تقسيم	املعمورة،	ألن	النزاع	على	األرض	كان	في	أوجه،	وكان	الحذر	سيد	املوقف.

	أيديولوجًيا	ملقولة	الدولة	الوطنية	التي	أعلن	عنها	
ً

وحديثا	ظهرت	فكرة	الجاهلية	والحاكمية	مقابال

الغرب،	فالوالء	للوطن	عند	الغرب	محدود	جغرافًيا،	وينسخه	والء	للعقيدة	التي	تخُرج	من	الجغرافيا	

لتعود	إليها	في	الفكر	الُقطبي.

وهكذا	تتحول	قضية	رؤية	العالم	إلى	إشكالية	نكوصية،	من	فكرة	سريان	األحكام	في	تحديد	مفهوم	

الدار،	إلى	فكرة	تعطيل	حكم	هللا	بين	املجتمع،	فترتد	الفكرة	من	مواجهة	مع	الخارج	ومحيط	الدولة،	

إلى	مواجهة	مع	الداخل	بين	الحكام	واملحكومين.

خامًسا: خاتمة واستنتاج

في	 انتقلنا	 فقد	 عدة،	 تحوالت	 شهد	 املعمورة	 تقسيم	 لفقه	 التنظير	 أن	 سبق	 ما	 كل	 من	 نستنتج	

مرحلة	الوحي	من	وحدة	الدار	إذ	تسمى	بـ«أرض	هللا«	التي	سخرها	للناس	ملقاصد	العمارة	والخالفة،	

إلى	نظام	ثنائية	األرض	في	عهد	املذاهب	الفقهية،	إذ	بدأ	التأسيس	ملفهوم	دار	اإلسالم	في	مقابل	دور	

ظر	إلى	نوعية	األحكام	الفقهية	التي	ترتبط	بها،	ثم	 ولى	بالنَّ
ُ
ربها	وفي	ُبعدها	عن	األ

ُ
أخرى،	مختلفة	في	ق

الدارين	 انبثق	من	نظام	 إذ	 الراديكالي،	 السيا�سي	 الحًقا	طرأ	تحول	نوعي	مع	والدة	ما	يسمى	باإلسالم	

عت	قاعدة	 مفهوم	جديد	وهو	»الجاهلية«،	تعبيًرا	عن	حالة	القطيعة	املستأنفة	مع	املخالف،	لكن	ُوّسِ

مها	تعطيل	أحكام	هللا	وتفعيل	شرائع	وضعية،	لتسويغ	فكرة	
ُ
هذا	املخالف	بإدخال	عناصر	جديدة	يل



459

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020الدراسات

الحاكمية	املطلقة	هلل	نوًعا	من	الرفض	للفكر	الوافد.

فإذا	كان	الفقهاء	األقدمون	قد	عبروا	في	فتاواهم	عن	االنطواء	عن	بقية	العالم،	عبر	تحديد	مجال	

نفاذ	أحكام	الشريعة	والتأسيس	لفقه	الحيز،	فإنهم	قد	أبانوا	عن	وعي	مرحلي	ضرورة	صيانة	جغرافيا	

األمة	ورسم	خريطتها،	وهي	في	جوار	قلق	مع	اإلمبراطوريات	الكبرى	التي	تطمع	في	التوسع.

فِمّما	ينبغي	االنتباه	إليه	في	هذا	التنظير،	أْن	توضع	تلك	الصورة	التي	أحدثها	الفقهاء	إزاء	العالم	

حجب	األنظار	عن	استجالء	الصورة	الكامنة	في	الوحي،	حيث	تتأسس	نظرة	
َ
	ت
ّ
في	سياقها	الخاص،	وأال

أخرى	تستغرق	زمن	الفقهاء	األولين	إلى	أزمنة	الحقة	ومتعاقبة.

أما	ما	أحدثه	منظرو	الفكر	الجهادي	من	أمور	تتعلق	بتقسيم	جديد	للمجتمعات،	فهو	ال	يعدو	

أن	يكون	تطويًرا	جذرًيا	لنظام	تقسيم	الدارين،	ولكنه	بأثر	داخلي،	ألن	التقسيم	الخارجي	هو	من	باب	

على	 التشويش	 أساًسا	 به	 يراد	 املخالفين	 مواجهة	 في	 »الجاهلية«	 مفهوم	 فوضع	 الحاصل،	 تحصيل	

مفهوم	الدولة	الوطنية	الحديثة	التي	وفدت	على	العالم	العربي	اإلسالمي،	إّبان	سقوط	نظام	الخالفة	

على	 تدار	 التي	 والسلطة	 املجتمع	 بين	 العالقة	 تأزيم	 على	 فعل	 ردة	 العبارة	 هذه	 فت	 ِ
ّ
فوظ العثمانية،	

أساس	السياسة	الشرعية	وتستبقي	جملة	أحكام	وأنظمة	من	الفقه	اإلسالمي.

يتخرج	من	هذا	التأويل	ملوقف	الفقهاء	واإلسالميين	أن	مواقفهم	نابعة	من	مخاوفهم،	فهي	تعود	

إلى	التدبير	الزمني	لفقه	املرحلة	التي	يعيشونها،	فهي	ال	تخرج	عن	ردات	األفعال	التي	تتفاعل	مع	الفعل	

الخارجي،	وال	تعبر	عن	قرار	داخلي	في	حالة	استقرار	وفي	حالة	قوة.

ينظم	 فقهي	 نظام	 وضع	 في	 التفكير	 إلى	 بالفقهاء	 دفعت	 األجنبية،	 والتوسعات	 الحرب	 فمخاوف	

عالقات	الجوار	مع	املخالف،	ويمنع	تفكك	كيان	األمة	من	الداخل.

إن	 حيث	 أشّد،	 بقبضة	 لكنه	 ُمشابه،	 بمنطق	 واقعهم	 مع	 الحاكمية«	 »فقهاء	 تصرف	 حين	 في	

الصدمة	التي	أحدثها	التصادم	مع	األجنبي،	كان	لها	مفعول	قوي	في	تذكية	روح	املقاومة	وتزكية	الحاجة	

إلى	القطيعة،	فسقوط	الخالفة	ودخول	أغلب	الدول	اإلسالمية	تحت	حكم	االحتالل،	أعاد	إلى	التفكير	

ق	الشريعة	في	 ضرورة	املفاصلة	مع	املخالف	العقدي	والسيا�سي،	للعودة	إلى	نموذِج	الُحكم	الذي	ُيطّبِ
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كل	مناحي	الحياة.

إال	أن	الحماسة	دفعت	بهم	إلى	رفع	الحذر	إلى	أق�سى	درجاته،	فعّم	التخويف	والتخوين	الخارج	كما	

عطلت	الحاكمية	فقد	ظهرت	
َ
الداخل،	حيث	ُوضعت	مقولة	الجاهلية	أثًرا	ملقولة	الحاكمية،	فحيثما	ت

فيها	الجاهلية.

ول،	فهو	في	واقع	الحركات	الجهادية	يطال	 فإذا	كان	التقسيم	عند	الفقهاء	األقدمين	يطال	فقط	الدُّ

املجتمعات	أصالة،	وهو	األخطر	في	مجال	العالقات	االجتماعية	والسياسية	والثقافية.

اإلنسان،	 حقوق	 ثقافة	 وتكريس	 العالمي،	 لم	 والّسِ الوفاق	 إلى	 مضت	 قد	 العالم	 مم	
ُ
وأ كله	 هذا	

نشئت	محاكم	
ُ
سست	منظمة	كونية	تعبر	عن	إرادة	العيش	املشترك،	وُرِسمت	الحدود	بين	الدول،	وأ

ُ
وأ

والثقافية	 السياسية	 الحقوق	 لصيانة	 مواثيق	 وُوضعت	 والدولية،	 اإلقليمية	 النزاعات	 لفض	 دولية	

والبيئية...

في	الوقت	الذي	خرج	فيه	العالم	من	ورطة	حربين	عامليتين	طاحنتين،	ثم	الحقا	تخلص	من	نظام	

زالت	 وقد	 واقعي،	 ُمسوغ	 املعمورة	 تقسيم	 لفقه	 يبقى	 فهل	 برلين،	 جدار	 بسقوط	 الثنائية	 القطبية	

معظم	أسبابه	وتداعت	مسوغاته	السياسية،	أال	يجُدر	أن	ننتقل	في	هذا	العالم	إلى	دار	السالم،	حيث	

تبُرز	إلى	الواجهة	دعوات	مماثلة	تغزو	الصحف	واملجالت	والكتب،	تنِبئ	عن	مصير	محتوم	يؤول	إلى	

»صدام	الحضارات«	وإلى	»نهاية	التاريخ«.

في	جوهرها	حًبا	 األديان	 أليست	 ثم	 املذاهب)52(،	 باألمم	 تفرقت	 إذا	 يجمع	 ما	 املصالح	هي	 أليست	

يفيض	تعلقا	بالخالق	واملخلوقات؟

أليق	 إذا	كان	الصراع	عنصرا	مالزما	لتطور	األمم	والدول،	فأن	يكون	الصراع	محصورا	في	املصالح	االقتصادية	دون	الحضارية	 	)52(
أي	يمكن	حصر	 للصراع،	فصراع	املصالح	معقول،	 املجال	ملعالجة	عقالنية	 املعاصرة،	ألن	صراع	املصالح	»تفتح	 املجتمعات	 بتقدم	
بالعمل	على	تحقيق	الحد	األدنى	من	توازن	املصالح،	وهو	�سيء	 أسبابه	وفهمها	والسيطرة	عليها،	ومن	ثمة	يمكن	حله	عقالنيا،	وذلك	
ممكن،	وبالتالي	فهو	ال	يؤدي	حتما	إلى	الحرب«.	محمد	عابد	الجابري،	بدال	من	صدام	الحضارات...	توازن	املصالح،	مقالة	ضمن	كتاب	
مشترك	بعنوان:	في	الثقافة	والفلسفة	دراسات	مهداة	لألستاذ	أحمد	السطاتي،	تنسيق	سالم	يفوت،	)الرباط:	منشورات	كلية	اآلداب،	

1997(،	ص	18.
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عندها	سينادي	العالم	بلسان	ابن	عربي)53(:

	كّل	صورٍة
ً
لقد	صار	قلبي	قابال

فمرعى	لغزالن	وديٌر	لرهبان

	طائٍف
ُ
وبيٌت	ألوثان	وكعبة

	قرآِن
ُ
وألواح	توراة	ومصحف

ى	توّجهــت	
ّ
	أن أدين	بدين	الحّبِ

	ديني	وإيماني ركائبه	فالحبُّ

)53(	أبيات	من	قصيدة	»تناوحت	األرواح«	من	ديوان:	محيي	الدين	ابن	عربي،	ترجمان	الشوق،	اعتنى	به	عبد	الرحمان	املصطاوي،	ط1 
)بيروت:	دار	املعرفة،	1425-2005(،	ص	62.
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