
 فیداراالسالم و دارالکفر، احکام  و وظا

  1حفظه هللا  : ابوحمزه المهاجر هورامیشیخ المجاهد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

"،ِ ِ نَْحَمدُهُ ، َونَْستَِعینُهُ ، َونَْستَْغِفُرهُ،  إِن اْلَحْمدَ َلِِله ِِّئَاِت ، َوِمْن ُشُروِر َأْنُفِسنَا ِمنْ َونَعُوُذ بِاَلِله ُ ، َمنْ َأْعَماِلنَاسَی  ََْهِدِه َلله

ُ َوْحدَهُ ََل َشِرََك َلهُ، َوَأْشهَدُ َأنه مُ فَََل ُمِضله لَهُ  داا، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َهاِديَ َلهُ، َوَأْشهَدُ َأْن ََل إَِلهَ إَِله َلله َعْبدُهُ  َحمه

گوَیم و از او درخواست کمک و شکر می به راستی حمد و سپاس تنها َلَق خدا است، او را "َوَرُسولُهُ 

برَم به خدا از شرور نفسهاَمان و از بدی های اعمالمان، هر کس که خدا او را کنیم، و پناه میآمرزش می

 تواند اوتواند او را گمراه کند و هر کس که خداوند او را گمراه نماَد هیچ کس نمیهداَت کند هیچ کس نمی

شرَک است، و شهادت دهم که هیچ اله بر حقی به جز هللا نیست که تنها و بیرا هداَت دهد و شهادت می

 .«دهم که محمد بنده و فرستاده او استمی

ا َله ََْجِزی َواِلدٌ َعن َولَِدِه َوََل َمْولُودٌ ُهَو َجاٍز َعن  ا إِنه ََا أَََُّها النهاُس اتهقُوا َربهُکْم َواْخَشْوا ََْوما ِ  َواِلِدِه َشْیئا َوْعدَ َلله

ِ اْلغَُرورُ  نهُکم بِاَلِله نهُکُم اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا َوََل ََغُره / لقمان( ای مردمان ! از خدا بپرهیزَد، و از ٣٣) َحقٌّ فَََل تَغُره

کند، و نه پذَرد و کاری برای او برآورده میروزی بترسید که نه پدری مسؤولیِّت اعمال فرزندش را می

حق سازد . وعده خدا پذَرد و کاری برای او برآورده می مسؤولیِّت اعمال پدرش را میفرزندی اصَلا 

 . پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و فرَبکار شما را درباره خدا نفرَبد .است

َ َخبِ  َ إِنه َلله ا قَدهَمْت ِلغٍَد َواتهقُوا َلله َ َوْلتَنُظْر نَْفٌس مه / حشر( ای 18)یٌر بَِما تَْعَملُوَن ََا أَََُّها الهِذََن آَمنُوا اتهقُوا َلله

مؤمنان ! از خدا بپرهیزَد و هر کسی باَد بنگرد که چه چیزی را برای فردا )ی قیامت خود( پیشاپیش 

 کنید .تاده است . از خدا بپرهیزَد، خدا آگاه از هر آن چیزی است که میفرس

ٍد َوَشره األُُموِر ُمْحدَثَاتَُها َوُكله ُمْحدَ "أما بعد :  ِ َو َخْیَر اْلَهْدِى َهْدُى ُمَحمه ٍٍ بِْدَعٌٍ َوُكله إِنه أَْصدََق اْلَحِدَِث ِكتَاُب َلله ثَ

ٍٍ َضَلَلٌٍَ َوُكله ضَ  ٍٍ فِي النهاِر بِْدَع " راست ترَن سخن کتاب خدا و بهترَن روش، روش محمد صلی هللا َلَلَ

ای در دَن، بدعت؛ و هر بدعتی هعلیه و سلم است، و بدترَن امور نوآوری در دَن است، و هر تازه پیدا شد

 گمراهی، و هر گمراهی در آتش است.

 السَلم علیکم و رحمه هللا و برکاته 
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گذشته ای که در شهر ها و روستای مختلف با  برادران و خواهران محترم مَلقات داشتم  در اَن چند روز

آَا تقسیم زمین به دو بخش داراَلسَلم و دارالکفر از سوی هللا  -1:  َکی از سواَلت اساسی آنها اَن بود که

ار داراَلسَلم و معی  -2تعالی و رسولش صورت گرفته َا اجتهاد مجتهدَن و امامان مذاهب اسَلمی است؟ 

رای مذاهب اسَلمی در مورد  -4 چند نوع داراَلسَلم و چند نوع دارالکفر دارَم؟ -٣  دارالکفر چیست؟

وظاَف ما نسبت به داراَلسَلم   -6حکم ساکنان هر َک از سرزمینها چیست؟  -5اَن دو سرزمین چیست؟ 

 اراَلسَلم تبدَل به دارالکفر می شود؟ آَا د -8آَا جمهوری اسَلمی اَران داراَلسَلم است ؟  -7چیست؟ 

« گانه6کفار »شیطان و قبل از ورود به بحث َلزم است خدمت شما عزَزان عرض کنم که جنگ روانی 

ابِئِیَن   -2الهِذََن َهادُوا   -1ی آشکار ]َعنی:  َوالهِذََن أَْشَرُكوا  -5َواْلَمُجوَس   -4َوالنهَصاَرٰى   -٣َوالصه

َعنی منافقین و مرتدَن[  به همراه کفار پنهان داخلی  -6 و)مشرکین َا به زبان امروزَن سکوَلرَستها( 

جمع کرده اند تا روز قیامت تمامی  شانخورده و آلوده شده دور خود دارودسته ای که از مسلمین فرَب

از جنگ روانی اَن دشمنان بدانیم  و ندارد و قرار نیست ما روزی از روزها خودمان را آسوده خاطر 

بدون شک شیطان و سربازانش و ساَر شیاطین صفتان در اَن جنگ روانی به اَن کفار آشکار و پنهان و 

مطالب  مین فرَب خورده که اختیارشان را در دست گرفته و دوستان شیاطین شده اندآن دسته از مسل

ُحوَن إِنه الشهیَاِطیَن لَیُو کنند تا اَن که با شما منازعه و مجادله کنند :انگیزی به طور مخفیانه القاء میوسوسه

 (121)انعام/إِلَى أَْوِلیَآئِِهْم ِلیَُجاِدلُوُکْم 

و بخصوص دارودسته ی منافقین که ظاهری آشکار ای امروزَن اَن دشمنان خدعه و مکرهاز َکی 

می گوَند: فَلن اصطَلح َا قاعده را اگر قاعده و اصلی به ضرر شان باشد اسَلمی دارند اَن است که 

به  نندتولید می ک از اَن دست نیستند و قابل خطا هستند و سخنانیانسانها تولید کرده اند و انسانها معصوم 

با مخلوط کردن سخنان حق با  شبهات باطل خودشان حق را بپوشانند در حالی که هللا تعالی امر مید اَنکه ا

( و حق را با باطل نیامیزَد، و حق 42)بقره/َوَلَ تَْلبُِسواْ اْلَحقه بِاْلبَاِطِل َوتَْکتُُمواْ اْلَحقه َوأَنتُْم تَْعلَُموَن می کند : 

 دانید .که می را پنهان نکنید، و حال آن

اَن گروه با قاطی کردن سخنان به ظاهر صحیح با دروغها و شبهات خودشان حق را پنهان می کنند  به 

ای که به ضرر شان  نزد مسلمین بی خبر از منهج و فقه اسَلمی از ارزش اَن اصل و قاعدهامید اَنکه 

ببرند، در حالی که همین منحرفین و َا در کل صحت اَن قاعده و اصل شرعی را زَر سوال  است کم کنند

 برای خودشان صدها اصطَلح غیر شرعی و بدعی جهت گمراه کردن مسلمین تولید کرده اند.



بعد از انهدام حکومت اسَلمی بر منهاج نبوت و از بین رفتن شورای « علم اصول فقه»باَد بدانیم که : 

اجتهاد در مسائل اجتهاد جهت نوان راهنمائی به عاولی اَلمر به عنوان مرکزَت فقهی و اجتهادی مسلمین، 

 جلوگیری از رَزی شد تا به عنوان ابزاری جهت پذَر و علم به قواعدی برای استنباط احکام فقهی پاَه

 عمل کند.و ممانعت از تفرق بیشترسرگردانی بیشتر 

و ها تمام بحثچوبی اساسي و شرعي، جهت هدفمند كردن و به نتیجه رساندن با بیان چار« ادله الفقه»

ا گیرد و اَن شورباگر در داخل شورای اولی اَلمر فقها مورد استفاده قرار  - گفتگوها و تحقیقات اسَلمي

نه كجروي و هر گورا بر  راه –برخوردار باشد داراَلسَلم  از پشتوانه ی قدرت حکومتی و نظامی هم 

بندد، و مجتهد َا هر کسی که می خواهد از احکام شرعی استنتاج و دَدگاه خودش را اي می سوء استفاده

 بیان کند به اَن اصول و ادله مراجعه می کند. 

 متفق علیهشوند . می تقسیم   مختلف فیهو   -2   متفق علیه-1ي مهم اَن ادله و دَلَل شرعي به دو دسته

 قیاس -4اجماع   -٣سنت  -2قرآن  -1)اهل سنت بر آن اتفاق دارند : فرقه های معروف به اهل ها که تمام 

عرف  -7 استسحاب -6استحسان  -5) هم :   مختلف فیهو  -2( تشیع به جای قیاس عقل را دلیل می دانند –

 و... قول صحابي  -12تتبع اَلستقراء  -11سد الزراَع   -10مصالح مرسله  -9شرع من قبلنا  -8و عادت  

انون شرَعت هللا بر می ق بهو اَن اصطَلحات  تمام اَن اصول و ادله و رَشه های سرچشمه بدون شک 

 : مثلو اصطَلحات دَگری هستیم  عدی در فقه کنار اَن اصول ما شاهد قوا درَا .  گردد

   ستاعتباری نی: َعنی با شک کردن چیزی ثابت نمیشود و به آن شک « الیقین ال یَُزوُل بِالشك»  قاعده ی:

َا فرموده قانون شرَعتش اَن است و لم پس از مرگ و بهشت و جهنم اَن است هللا تعالی فرموده عا -

َا به ز بان  -و بخصوص سکوَلرَستها  ک و گمانهای جاهلهاش دَگرباَد در جامعه پیاده شود 

 ندارد.  ارزش و اعتباری - عربی مشرکین

اسَلم  ر اَن صورت با شک و گمان نمی توانی ازاست د که شخص مسلمانو َقین داری مطمئنی   -

  خارجش کنی و شک و گمانهای شما هیچ اعتباری ندارد.

از جاهلین به فقه اسَلمی و َا دسته هائی از دارودسته ی منافقین َا سکوَلرزده  حاَل ممکن است عده ای

اَنکه نه در قرآن وجود دارد نه کجا آمده؟ از « الشكبِ  ولُ زُ الیقین َل ََ » و اصطَلح اَن قاعده بپرسند که  ها

و بخواهند به اَن شکل از اعتبار مجتهدَن است و برداشتهای َا بگوَند اَن از تولیدات در سنت صحیح . 

  دارد. قرآن و سنت  قواعد و اصطَلحات رَشه دراما همچنانکه عرض کردم تمام اَن . آن کم کنند



ِ َشْیئاا هللا تعالی می فرماَد :  هبُِع أَْكثَُرُهْم إَِله َظنًّا إِنه الظهنه ََل َُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ بیشتر  (٣6 /َونس)َوَما ََت

 و کنند. شکِّ سکوَلرَستها]َا به زبان عربی مشرکین[) در معتقدات خود ( جز از شکِّ و گمان پیروی نمی

کند و به درد نمی )و شک جای َقین را پر نمیسازد نیاز نمیگمان هم اصَلا انسان را از حق و حقیقت بی

 خورد( .

، : نیز می فرماَد رسول هللا صلى هللا علیه وسلم اا أَْم أَْربَعا إِذَا َشكه أََحدُُكْم فِي َصَلَتِِه، فَلَْم ََْدِر َكْم َصلهى، ثََلَث

َم ثُمه ََْسُجدُ سَ  فَْلیَْطَرحِ الشهكه َوْلیَْبِن َعلَى َما اْستَْیقََن، هرگاه َکی از شما در نماز براَش »2ْجدَتَْیِن قَْبَل أَْن ََُسلِِّ

دانست که چهار رکعت خوانده است َا سه رکعت، شک را رها کند و به آنچه که شک حاصل شد و نمی

َقین است عمل کند )سه رکعت َقینی است و چهار رکعت مورد شک است پس بنا را بر سه رکعت 

 برد.خواند( سپس بیش از سَلم دادن دو سجده سهو میرا میگذارد و رکعت چهارم می

 ووجود دارد در آَات قران هم « الیقین َل ََُزوُل بِالشك» پس واضح است که رَشه های اَن قاعده ی فقهی 

  .سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در  هم

نی می پردازند . َع، که به بخشی از عبادتها َعنی عبادتهای درونی و قلبی بمقاصدها األمورُ : قاعدهمثل َا  

 با اختَلف نیات احکام شرعی هم تغییر می کنند. 

. اگر به عنوان بخشیدن باشد حکم هدَه را می گیرد، اگر به نیت به َکی می گوئی اَن پول را بگیر مثَلا 

 د باَد از اَن پول محافظتامانت در اختیار شخص قرار گیرقرض باشد باَد آن را برگرداند، اگر به عنوان 

 پس با اختَلف نیات احکام هم تغییر می کنند.ن را برگرداند. کند و آ

ََْمانُِکْم َولَِکن ََُؤاِخذُُکم بَِما َکَسبَْت قُلُوبُُکْم هللا تعالی می فرماَد :   َ ُ بِاللهْغِو فَِی أ  ( 225/ قرةب) َله ََُؤاِخذُُکُم َللِّ

ه َاد می کنید )و از روی عادت، نه از روی قصد و نیِّت خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که بدون توجِّ

پرد( مؤاخذه نخواهد کرد ولیکن شما را در برابر آنچه دلهاَتان کسب کرده است ) و از روی از دهان می

 .کنداراده و اختیار بوده است ( مؤاخذه میعمد و 

اعمال به  ٣َما ِلُكلِِّ اْمِرٍئ َما نََوىإِنهَما األَْعَماُل بِالنِِّیهاِت، َوإِنه می فرماَد:  نیز ی هللا علیه وسلم رسول هللا صل

امام شافعی و امام احمد بن حنبل گفته اند اَن شود. ها بستگي دارند و با هر كس، مطابق نیتش رفتار مينیت

                                                           
 (1210( واللفظ له، وابن ماجه )1238(، والنسائي )1024)أبو داود  (193 /2 )( سنن الترمذى84/ 2)  571مسلم2 
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توجیه  امام شافعی رحمه هللا اَن است که دَن دارای سه بخش است: اعتقاد،  4َک سوم اسَلم است حدَث 

 5اعمال و اخَلص، لذا َک سوم کل دَن را اَن حدَث شامل است

ا  یاسَلممذاهب مختلف پس اَن اصطَلحاتی که در میان فقهای   به صورت متواتر به کار رفته اند تماما

 رَشه در قرآن و سنت صحیح دارند. 

تقسیم جهان  ،اصطَلح دَگری که توسط فقهای تمام مذاهب اسَلمی به صورت مشترک به کار رفتهحاَل 

 . مسلمین ربط داردبه دو بخش داراَلسَلم و دارالکفر است که به سیاست بین المللی 

« ردسته ی آشکا 6»کفار را به تقسیم کرده و  کفارانسانها را به مسلمان و خودش َعنی همچنانکه هللا تعالی 

با ودش خهللا تعالی قوانینی وضع کرده، به همین ترتیب  کدامبرای هر تقسیم کرده و  « َک دسته پنهان»و 

ا َبرای سرزمینهائی که تحت حاکمیت مسلمین و از سرزمینهای کفار، جدا کردن سرزمینهای مسلمین 

ا و مومنین نیز ب، است  وضع کرده اسمهائی جداگانه و قوانین جداگانه ایتحت حاکمیت کفار هستند نیز 

گرفتن همین اسامی که هللا تعالی در قرآن َا از زبان رسولش صلی هللا علیه وسلم بیان کرده انسانها و 

 سرزمینها را اسم گذاری کرده اند.

ابِئِیَن   -2الهِذََن َهادُوا   -1و ]:  «الهِذََن آَمنُوا»انسانها  به متوجه شدَد چه شد؟ َعنی نامگذاری و تقسیم  َوالصه

 -6َوالهِذََن أَْشَرُكوا )مشرکین َا به زبان امروزَن سکوَلرَستها( و  -5َواْلَمُجوَس   -4َوالنهَصاَرٰى   -٣

زمین به دو بخش سرزمینهای تحت و همچنین تقسیم و نامگذاری  «َمن ََْرتَده ِمنُكْم َعن ِدَنِهِ » مرتدَن

میت اسَلم َا داراَلسَلم َا سرزمینهای تحت حاکمیت کفر َا دارالکفر مثل اصول و قواعد فقهی نیستند حاک

که مجتهدَن و فقهای مذاهب اسَلمی با اجتهاد و فهم از آَات و احادَث اَن اصطَلحهای داراَلسَلم و 

م اَن ولش صلی هللا علیه وسلبلکه خود هللا تعالی در کتابش َا از زبان رس ،دارالکفر را درست کرده باشند

سرزمینها  را تقسیم کرده و صحابه و تمام مذاهب هم بر همین اساس به جدا کردن سرزمینهای تحت 

 حاکمیت اسَلم و سرزمینهای تحت حاکمیت کفر پرداخته اند. 

ْوِعَظٍا وَ  هللا تعالی می فرماَد :  ةٍ َوأُْمْر َوَکتَْبنَا لَهُ فِی األَْلَواحِ ِمن ُکلِِّ َشْیٍء مه تَْفِصیَلا لُِِّکلِِّ َشْیٍء فَُخْذَها بِقُوه

و برای او در الواح )تورات( از هرچیز  (145)اعراف/دَاَر اْلفَاِسِقیَن قَْوَمَک ََأُْخذُواْ بِأَْحَسنَِها َسأُِرَُکْم 

برگیر و به قوم خود فرمان  قدرت و محکمنوشتیم، تا پند و اندرز و روشنگر همه چیز باشد . الواح را با 

                                                           
 .)2) ( شرح األربعین النوویة البن دقیق العید1ح  6/ 1طرح التثریب في شرح التقریب )4 

 4ص: ،یکتاب االذکار امام نوو5 



مثَلا عفو را بر قصاص و آنچه را که دارای اجر بیشتر است بر چیزی )آنها را به کار بندند.  بده نیکوترَن

: عاد و ثمود و کفاری چونترجیح دهند که از ثواب کمتری برخوردار است( . به زودی سرزمین فاسقین) 

 دهیم.قوم لوط ( را به شما نشان می

 نام می برد.  َا سرزمین فاسقها «دَاَر اْلفَاِسِقینَ »ا هللا تعالی سرزمین کفار را تحت عنوان در اَنج

ثََلَثٍََ أََهاٍم  فِی دَاِرُکْم فَقَاَل تََمتهعُواْ  خود گفت:  سکوَلرصالح به قوم  ،َا هللا تعالی می فرماَد -

 .خود سه روز زندگی کنید و محل ( صالح بدَشان گفت : در سرزمین 65)هود/

می  اسم« دَار»در اَنجا نیز باز هللا تعالی از محل سکونت کفار مشرک و سکوَلر قوم صالح تحت عنوان 

 برد. 

قَاَل اْلَمألُ الهِذََن اْستَْکبَُرواْ ِمن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنهَک ََا هللا تعالی از زبان قوم سکوَلر شعیب می فرماَد :  -

( اشراف 88)اعراف/أَْو لَتَعُودُنه فِی ِملهتِنَا قَاَل أََولَْو ُکنها َکاِرِهیَن ِمن قَْرََتِنَا ِذََن آَمنُواْ َمعََک ُشعَْیُب َواله 

ا تو و کسانی را که با تو اَمان آورده شهر و  اند ازو سران متکبِّر قوم شعیب گفتند: ای شعیب ! حتما

ا . شعیب گفت: آَا مقوانین و برنامه های ملت ما برگردَدکنیم مگر اَن که به آبادی خود بیرون می

 ؟!پسندَمدارَم و نمیآئیم در حالی که دوست نمیآئین شما در میقوانین و برنامه های به 

ا همان کاری است که سکوَلرَستهای کنونی )َا به ز بان عربی مشرکین کنونی( از مومنین می  اَن دقیقا

غیر از  . مگرَد کشور و سرزمین ما را ترک کنیدقوانین سکوَلرَستی ما شوَد َا باخواهند. َا باَد تابع 

  اَن است؟ 

 در هر صورت در اَنجا نیز هللا تعالی از سرزمین و محل و شهر کفار نام می برد. 

نَا أَْو لَتَعُودُنه فِی ِملهتِ ْن أَْرِضنَا مِِّ  َوقَاَل الهِذََن َکفَُرواْ ِلُرُسِلِهْم لَنُْخِرَجنهُکمدر جای دَگری می فرماَد:  تعالی هللا

 قوانین و برنامه های کافران به پیغمبران خود گفتند: َا به (1٣)ابراهیم/فَأَْوَحى إِلَْیِهْم َربُُّهْم لَنُْهِلَکنه الظهاِلِمیَن 

ن به آنان  وحی کنیم. پس پروردگارشاگردَد َا اَن که شما را از سرزمین خود بیرون میآئین ما باز می

ا ستمکاران را نابود می  کنیم .فرستاد که حتما

و سرزمین کفار نام می برد که بر اساس قوانین و دَن کفار اداره « أَْرِض »در اَنجا نیز باز هللا تعالی از 

 و دار الکفر است.  کفار صفات سرزمین  و اَن کل ت در اختیار کفار استمی شود و حاکمی



ُؤوا  می فرماَد : نیز هللا تعالی در مورد انصار موجود در مدَنه  ََماَن ِمن قَْبِلِهْم َُِحبُّوَن  الدهارَ َوالهِذََن تَبَوه َواْْلِ

اسَلم ( را آماده کردند و  دَن)  محل و کاشانه( آنانی که پیش از آمدن مهاجران 9)حشر/َمْن َهاَجَر إِلَْیِهْم 

 اند. مهاجرت کرده دارند که به پیش اَشان( کسانی را دوست میستوار داشتندرا )در دل خود ا اَمان

قبل از انصار سکونت داشتند و « دار الهجرة»: َعنی انصار قبل از مهاجرَن در ابن کثیر می گوَد  

 اَمان آوردند.  اَن مهاجرَناز بسیاری 

 پس نام می برد. « الدهاَر  »بودن تحت عنوان در اَنجا نیز هللا تعالی از سرزمین انصاری که اَمان آورده 

 اَمان و مهاجرَن .« دَارِ »کفار اشاره می کند هم به سرزمین و « دَارِ »هللا تعالی هم به سرزمین و 

به دنبال اَن، آَات صرَحی هم وجود دارند که به واجب بودن هجرت از سرزمین کفار به سرزمین 

 مومنین و مهاجرَن اشاره دارند. به عنوان مثال هللا تعالی می فرماَد: 

ُ أَعْ  - لَُم بِإََِمانِِهنه فَإِْن َعِلْمتُُموُهنه ََا أَََُّها الهِذََن آَمنُوا إِذَا َجاءُکُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهنه َلله

شما  ای مؤمنان ! هنگامی که زنان مؤمن به سوی (10)ممتحنه/ُمْؤِمنَاٍت فَََل تَْرِجعُوُهنه إِلَى اْلُکفهارِ 

هرگاه اَشان را  -( تر است )تا شماآنان آگاه خداوند از اَمان -، اَشان را بیازمائید مهاجرت کردند

 آنان را به سوی کافران برنگردانید. مؤمن َافتید،

ِ َوٱلهِذََن َءاَوواْ : هللا تعالی می فرماَد - ِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِى َسبِیِل ٱَلِله َهدُواْ بِأَْمَوٰ إِنه ٱلهِذََن َءاَمنُواْ َوَهاَجُرواْ َوَجٰ

ئَِك بَْعُضُهْم أَْوِلیَآُء بَْعٍضٍۢ ۚ َوٱلهِذََن ءَ 
ٓ نََصُرٓواْ أُْولَٰ ن َشْىٍء َحتهٰى وه یَتِِهم مِِّ ن َولَٰ اَمنُواْ َولَْم ََُهاِجُرواْ َما لَُكم مِِّ

یثَٰ  َِن فَعَلَْیُكُم ٱلنهْصُر إَِله َعلَٰى قَْوٍم بَْینَُكْم َوبَْینَُهم مِِّ ُ بِ ََُهاِجُرواْ ۚ َوإِِن ٱْستَنَصُروُكْم فِى ٱلدِِّ َما تَْعَملُوَن ٌق ۗ َوٱَلِله

 (72)انفال/بَِصیٌر 

اند، و اند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد نمودهاند و مهاجرت کردهبیگمان کسانی که اَمان آورده

ا کسانی که اند و َاری نمودهکسانی که پناه داده اند برخی از آنان اولیاء و سرپرست برخی دَگرند و امِّ

ابر آنان ندارَد تا آن گاه که مهاجرت در بر و سرپرستی اند وَلَتاند ولیکن مهاجرت ننمودهاَمان آورده

کنند. اگر )چنین مؤمنان غیرمهاجری از دست ظلم و جور دَگران( به سبب دَنشان از شما کمک و می

َاری خواستند، کمک و َاری بر شما واجب است، مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما 

و حفظ حدود و عهدهائی  کنید )پس مواظب حال همدَگررا که می بیند آنچه.  خداوند میباشد و اَشان پیمان

 .(باشید که بسته اَد



و تمام آثار به جا مانده از صحابه و ائمه ی مسلمیِن بعد از تشکیل در قرآن و سنت صحیح  باَد بدانیم که

و  به دار ارانتقال از دار و سرزمین کف داراَلسَلم مدَنه، هر گاه اسمی از هجرت برده می شود َعنی:

 .و مهاجرَن سرزمین مومنین

تا اَنجا برای ما روشن شد که جدا کردن سرزمین تحت حاکمیت اسَلم و مومنین از سرزمین تحت 

م حت از دو نوع سرزمین اسحاکمیت کفر و کافرَن  از سوی هللا تعالی صورت گرفته و آَات قرآن به صرا

 . می برند

بعد از استراحتی کوتاه از سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء صحابه ی رسول هللا صلی 

هللا علیه وسلم دَلَلی بر جدا بودن اَن دو سرزمین و اسم گذاری آن توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و 

و پاسخی باشد بر شبهات کفار سکوَلر  اضافه بشوداصحاب بیان می شود به امید اَنکه بر َقین مومنین 

جهانی و مرتدَن سکوَلر محلی و بخصوص شبهات دارودسته ی منافقین که با ظاهری اسَلمی به جنگ 

 اسَلم و قانون شرَعت هللا و داراَلسَلمهای ما آمده اند. 

 

 أَتُوُب إِلَْیكَ ُسْبَحانََك اللهُهمه َوبَِحْمِدَك، َلَ إِلَهَ إَِله أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك وَ 

 والسَلم علیکم و رحمٍ هللا و برکاته

 


