
 در دنیا « دارین»معیار و مالک تشخیص 

 

  4بخش: /  بسم هللا و الحمد هلل ، اما بعد: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

در جمع بندی آیات قرآن و سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و اقوال مختلف اصحاب رسول هللا 

 پی اسالمی به نکته ی حساس، مهم، قابل توجه و برجسته ایتلف صلی هللا علیه وسلم و آراء مذاهب مخ

 بودن سرزمینی« داراالسالم»یا«  دارالکفر»برای تعیین  معیار و مالک واحدیمناط، بردیم و آنهم اینکه: 

که به دنبال خود اطاعت زیر دستان و تعیین مجازت و پاداش این  «حاکمیت»و  «قانون»وجود دارد به نام 

 :گانه ی دین  که عبارت بودند از و این یعنی همان مفاهیم و محتوای چهار ،زیر دستان را نیز به همراه دارد

 مجازات و پاداش . -4اطاعت و فرمانبرداری  -3قانون و برنامه  -2قدرت حکومتی  -1

است و توسط مسلمین رهبری  «اسالم»ن چهار معنی و محتوای دین، مختص دین حاال در سرزمینی که ای

است و توسط  «کفر»معنی و محتوای دین مختص  4است و سرزمینی هم که این « داراالسالم»می شود

ابِئِیَن   -2الَِّذیَن َهادُوا   -1ی آشکار یعنی:  «گانه6کفار»یکی از   -5ُجوَس  َواْلمَ  -4َوالنََّصاَرٰى   -3َوالصَّ

 است. « دارالکفر»اداره می شود مرتدین  -6َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا )مشرکین یا به زبان امروزین سکوالریستها( و 

در دنیا می شوند و آنچه که « دارین»معیار و مالک تشخیص  «سلطه و حاکمیت»و  «قانون و حکم»پس 

قانون »است و  «حکم قانون و»به عنوان خون در رگ حاکمیت جریان پیدا می کند و به آن حیات می دهد 

 . می شود« دارالکفر»از « داراالسالم»جهت تشخیص مالک و  معیار زیر بنائی مناط، « و حکم

آن   «قانون اساسی»داراالسالم، خاك و سرزمیني است که :  در این صورت می توانیم بگوئیم -

 و ،و بر اساس قانون شریعت هللا اداره می شود ،و قانون هللا غالب است ،طبق شریعت هللا باشد

 و طبق همین قانون و با پشتوانه ي همین قانون  امر به  ،اطاعت از این قوانین آشكار مي گردد

حال، این شریعت هللا یا براساس شورای اولی االمراست و رد؛ خوبي و نهي از بدي صورت مي گی

تمام فرق و تفاسیراسالمی در آن دخالت دارند و اجماع واحد مسلمین و جماعت واحد و وحدت 

اتفاقی، گذرا، یعنی حالت ناگهانی، )  طارئیا در صورت اضطرار و حالت  ،اسالمی وجود دارد



بر اساس یکی از مذاهب اسالمی اداره می شود و اتحادی  غیرمنتظره (وسابقه، بيعارضی، 

 اسالمی وجود دارد و به دنبال آن حاكم این خاك و سرزمین نیز مسلمان است.

آن بر اساس شریعت هللا نباشد و قانون شریعت هللا « قانون اساسی»و دارالکفر، جامعه ای است که  -

دیگر جنبه هاي زندگي اجتماعي انسانها در امور حكومتي، قضایي، آموزش و پرورش، اقتصاد و 

 شده است.   گذاشتهكنار 

که « گانه6کفار»در این دارالکفر ممکن است یک مسلمان مثل نجاشی رضی هللا عنه حاکم باشد یا یکی از 

 جامعه عاملی رهبریتِ  تجسم زمینی طاغوت و حاکمیت طاغوت هستند . در اینجا این مسلمان یا کافر بودنِ 

ست ا« قانون اساسی»از دارالکفر به داراالسالم نمی شود بلکه معیار اصلی و سرزمین  «دار»جهت تغییر 

 که این رهبر طبق آن بر مردم حکومت می کند.

ممکن است در جائی مثل حبشه رهبر مسلمانی باشد مثل نجاشی رضی هللا عنه اما سرزمین دارالکفر پس 

آن جامعه است و زمانی که مسأله ی مسلمان بودن حاکم  حاکم بر« قانون اساسی»باشد، در اینجا معیار 

بدون شک یک مسلمان است  ین دلیل است که مجری قوانین شریعت هللامطرح می شود به ا« داراالسالم»

فقیه و عالمی بشود که مجتهد، ابتدا شروط رهبریت داراالسالم را داشته باشد و چنان و کافری نمی تواند 

 باشد. در امور زندگی حکومتی و اجتماعی مسلمین مجری قانون شریعت هللا بتواند 

ایمان خود را کتمان کند و جهت مصالح مسلمین در اینجا یک مسلمان مثل نجاشی رضی هللا عنه می تواند  

حاکم کفار شود، دقت کنید؛ یک مومن جهت مصالحی می تواند حاکم بر کفار شود و حتی مجری احکام 

کفار شود؛ و این کامالً فرق دارد با اینکه عده ای مدعی هستند یک مسلمان می تواند بر اساس کفار بر 

 کفری بر مسلمین حاکمیت کند. کاماح

حاکمیت یک مسلمان بر اساس قوانین کفار بر کفار فرق دارد با حاکمیت یک مسلمان بر اساس قوانین  

حاکم بر آن جامعه « قانون اساسی»ه گرفته می شود در اینجا آنچه به صورت عمد نادیدکفار بر مسلمین. 

 ست، تنها با قوانین اسالمی می توان بر مسلمین حاکمیت کرد.ا

ةَ اْلُمِضل ِینَ »که  استیکی از همان شبهاتی این  َوْیبَِضة»و  2«دَُعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّمَ » و  1«اْْلَئِمَّ و  3«الرُّ

و  ،مرتدین را بر مسلمین توجیه کنند حاکمیت کفار وبا آن قصد دارند  طاغوتهادربارهای « ُعلََماِء السَّْوءِ »

                                                           
ُمِضل ِينَ  (2229( ، والترمذي )4252داود )ابی  1 ةَ الأ َئِمَّ تِي اْلأ  إِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ
ِسنَِتنَا،ُدَعاةٌ علَى أَبأَواِب َجَهنََّم َمن أََجابَُهمأ إلَيأَها قََذفُوهُ /  1847مسلم 2 ٌم ِمن ِجلأَدتِنَا، َوَيتََكلَُّموَن بأَلأ ، قَوأ  ...فِيَها، فَقُلُت: يا َرسوَل هللاِ، ِصفأُهمأ لَنَا، قاَل: نَعَمأ
اِدُق، ويُ /  (7912(، وأحمد )4036ابن ماجه ) 3 ُن إنَّها ستَأتي على النَّاِس ِسنوَن َخدَّاعةٌ، يُصدَُّق فيها الكاِذُب، ويُكذَُّب فيها الصَّ ؤتَمُن فيها الخائُِن، ويَُخوَّ

ِر العامَّ  َويبَِضةُ يا رسوَل هللاِ؟ قال: السَّفيهُ يتَكلَُّم في أَمأ َويبَِضةُ. قيل: وما الرُّ  ِة.فيها اْلَميُن، وَينِطُق فيها الرُّ



سعی دارند با آن کفار حاکم بر جامعه را ولی امر شرعی و واجب االطاعه ی مسلمین معرفی کنند که 

کفار »و قوانین یکی از اطاعت از آن واجب و نافرمانی از آن حرام است هر چند که کافر و مرتد هم باشد 

به همین سادگی مسلمین و این علمای سوء و ساحران دین فروش  . را نیز بر مسلمین تحمیل کنند «گانه 6

  می کنند.   کافریبه اطاعت از قوانین چنین حاکم « مجبور»را آماده و حتی 

 نکته ی مهمی که در مورد دارالکفر همیشه به آن اشاره شده این است که معیار قوانینی هستند که بر آن

جامعه حاکم است نه ساکنان آن جامعه، و حکمی که صادر می شود بر قوانین و حاکمیت آن جامعه است نه 

و تمام اقوالی که از قرآن و سنت  ،ندارد« دار»ارتباطی به ساکنین آن « دار»و حکم  ،مردمان آن جامعه

گردد نه كساني كه  صحیح و اقوال صحابه و مذاهب مختلف اسالمی ذکر شد حول محور مكان و خاك مي

در چنین مكان و سرزمیني زندگي مي كنند، و این حكم هیچ ارتباطي به ساكنان چنین خاك و زمیني ندارد 

و به این معني نیست که اگر به سرزمین و خاكي گفتیم دارالكفر است حتما ساکنین آن هم کافر باشند، یا 

و امكان آن هم هست  ،ین آن هم حتماً مسلمان باشندمی گوییم داراالسالم، قرار نیست همه ی ساکنزمانی که 

 د اما تمام ساكنان آن كافر باشند چون تحت حاکمیت داراالسالم است. داراالسالم باش  كه سرزمیني

در اینجا مهم نیست که ساکنان داراالسالم همه مسلمان باشند یا نه. دارالکفر هم همین طور است. مهم  

. مل سرزمین می شود نه افراد جامعه، نه افراد آن جامعه؛ و حکم شامعه استن اساسی حاکم بر آن جاقانو

 و سرزمین حكم صادر مي كنیم نه درمورد ساكنین آن.ما در مورد مكان  کرد،نباید مسائل را با هم مخلوط 

سایر  ورسول هللا صلی هللا علیه وسلم مثل مكه قبل از هجرت رسول هللا صلي هللا علیه وسلم، با وجود آنكه 

و مکه بعد از هجرت تا زمان فتح تبدیل می شود به  اما دارالكفر بود زندگی می کردندمسلمین در آن 

َوَكانَْت الدَّاُر یَْومئٍِذ دَاَر اْلَحْرِب  : »دارالکفری که دارالحرب هم هست چنانچه امام مالک رحمه هللا می گوید

  4«. ِْلَنَّ أَْحَكاَم اْلَجاِهِلیَِّة كانَْت َظاِهَرةً یَْومئِذٍ 

نكه بود؛ اما پس از فتح با وجود آو دارالکفر  با وجود پیمان نامه، سرزمین كفر قبل از فتح، خیبرِ  ،در برابر

. یا سرزمینی  مثل هند و االسالم و سرزمین اسالم گردیددارهمه ي ساكنان آن كافر و یهودي بودند جزو 

اکثر جاهایی که االن هم کافر هستند ولی قبالً جزء داراالسالم بودند. در اینجاهم مهم نیست که ساکنان  

یا حتی مثل هندوستان اکثر ساکنان آن هم باشند داراالسالم همه مسلمان هستند یا مثل مدینه کفار هم در آن 

 ند. مهم قانون جامعه و حاکمیت جامعه ست. کافر باش

                                                           
نة الکبریمالک بن أنس،  4  22ص  2م. ج1۹۹4، بیروت، دارالکتب العلمیه ، المدوَّ



 ودشاندر اینجا مهم نیست مكانهاي خودمختاري نیز براي کفار اهل ذمه وجود داشته باشد كه به قوانین خ 

، سرزمین کفار اهل ذمه نیز باز جزو داراالسالم به حساب مي آیند، چون زیر امور خود را اداره مي كنند

 هستند.و حکومت اسالمی مجموعه ي حاكمیت قانون اسالم 

اینهمه تاکید بر این مساله به همین دلیل حكم دادن در مورد خاك و سرزمیني ارتباطي با ساكنان آن ندارد و 

مجریان جنگ روانی دشمن با شبهات و شک و گمانهائی که تولید می نباید اجازه داد به خاطر این است که 

 کنند از این حقیقت شرعی در راستای عوام فریبی سوء استفاده کنند.

فرقه هائی چون العوفیة در میان خوارج هستند که می گویند اگر رهبری کافر شد تمام رعیت و مردمان 

أبو الحسن اْلشعري چون ازارقه از خوارج هستند که یا فرقه هائی  5تحت حاکمیت او هم کافر می شوند

نقل می کند که این گروه از خوارج بر این باور بودند و خیال می کردند که هر کسی که در دارالکفر ساکن 

گانه ی کنونی  4و این نگرشهای منحرفانه و ضد شرعی هیچ ربطی به مذاهب  6باشد او هم کافر است.

 گانه ی کنونی معروف به تشیع ندارد.  2معروف به اهل سنت و مذاهب 

چه در عصر نبوت و چه در هر زمانی نیازی به تخصص « دارالکفر»از « داراالسالم»پس تشخیص 

خاص و حتی نیاز به سواد خواندن و نوشتن خاصی ندارد بلکه تنها نیاز به بیان شریعت و قلب و گوش 

ِلَك لَِذْكَرٰى ِلمَ حق پذیری دارد:  ( به راستی در این 37)ق/ن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهیدٌ إِنَّ فِي ذَٰ

 بیدارباش و اندرز بزرگی است برای آن که دلی ) آگاه ( داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دارد.

کدام کشور بر اساس شریعت هللا بر اساس هر یک از مذاهب اسالمی  «قانون اساسی»نگاه کن و ببین 

است و رهبر آن هم مسلمانی از یکی از مذاهب اسالمی است پس آن کشور داراالسالم است و نگاه کن 

کدام کشور بر اساس سکوالریسم یا بر اساس یهودیت یا نصرانیت و مجوسیت و صائبی « قانون اساسی»

  سرزمین دارالکفر است.  گری است پس آن کشور و

، به محض اینکه عالمتی که نشان از نمی دانیم مسلمان است یا نیستشخصی باشد که ما  حاال ممکن است 

مسلمان بودن او آشکار شد مثالً نماز خواند یا روزه گرفت می گوئیم مسلمان است چون اینها عالئم و نشانه 

 در مسیرینهائی سرزم ر نبوت و حتی قرنها پس از آندر عصهای مسلمان بودن هستند. به همین ترتیب 

تند، نها نداشاز داراالسالم یا دارالکفر بودن آ شناختی ومنینمکه وجود داشتند لشکر کشی و جهاد مسلمین 

                                                           
 إذا كفر اإلمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد/  (109)ص  الفرق بين الفرق،  (126/ 1)  الملل والنحل،  (194/ 1)   المقاالت5 

 "وزعمت اْلزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر، ال يسعه إال الخروج". (1/88)مقاالت اإلسالميين 6 



که فالن کشور یا فالن شهر یا فالن روستا قانونش بر چه اساسی است و فالن  یعنی مثل االن مشخص نبود

   ؟ نونی اداره می شودمنطقه بر اساس چه قا

و  ندداشته باشنه از قانونش شناخت مومنین مجاهد  باشند که بوده سرزمینهائی  بوده ممکندر گذشته یعنی 

د نصدای اذان را شنیدمثالً اگر  نددر این صورت به محض اینکه وارد چنین منطقه ای شد ،نه از حکومتش

ادند. الم بودن چنین سرزمینی می دحکم به داراالسفوراً که عالمت داراالسالم بودن منطقه ای بود 

هر چند که در همچنانکه اگر شخصی را دیدیم که نماز می خواند فوراً حکم به مسلمان بودن او می دهیم 

لی . رسول هللا صن مسلمین باشددل هیچ اعتقادی به اسالم نداشته باشد و یکی از منافقین و از دشمنان پنها

عهد وپیماني که میان ما  .7«العَهدُ الَِّذي بَْینَنَا َوبَْینَُهُم الصَّاَلةُ، فََمْن تََرَكَها فَقَْد َكفَرَ  »رماید:هللا علیه وسلم می ف

  )مسلمانان( و آنها )کفار( هست؛ نماز است، وهرکسي آنرا ترک نماید کافر میشود. 

یمان قابل درک و استدالل باشند . مهم این است که ما حکم به ظاهر و دالیلی می کنیم که برادر اینجا 

 َمْن َصلَّى َصالتَنَا، َواْستَْقبََل قِْبلَتَنَا، َوأََكَل ذَبِیَحتَنَا، فَذَِلَك اْلُمْسِلُم الَِّذي رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:

تِه  ةُ َرُسوِلِه، فاَل تُْخِفُروا هللا فِي ِذمَّ ةُ هللا َوِذمَّ بخواند و به قبلة ما رو نماید و ذبیحة ما ما  نمازهر كس  8لَهُ ِذمَّ

را بخورد، مسلمان است. و چنین شخصي را خدا ورسول، امان داده اند. پس به كسي كه در امان خدا است 

ِب أَْو دَاِر َوإِذَا َصلَّى اْلَکافُِر، ُحِکَم بِإِْساَلِمِه، َسَواٌء َكاَن فِي دَاِر اْلَحرْ می گوید:  ابن قدامه  . و  خیانت نکنید

ْساَلِم أَْو َصلَّى َجَماَعةً أَْو  هنگامی كه كافر نماز خواند به اسالمش حکم می شود چه در   ۹فَُرادَىاْْلِ

إْن امام احمد بن حنبل می گوید:   .دارالحرب باشد یا در داراالسالم باشد یا جماعت نماز بخواند یا فردی

اگر نماز منفرد بخواند یا در خارج مسجد بخواند، حکم به 10. ِجِد ُحِکَم بِإِْساَلِمِه َمسْ َصلَّى ُمْنفَِردًا أَْو َخاِرَج الْ 

می گوید: اینکه امور مردم بر اساس ظاهر بر آن در فتح الباری ابن حجر عسقالنی   اسالمش می شود.

از او حمل می گردد پس كسی كه شعائر دین را آشکارنمود بر او احکام اهلش جاری می شود و كسی كه 

 11.ظاهر نگشت پس خالف آن است
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ما رو کردن و خوردن ذبیحه پس عالمت ظاهری مسلمان بودن شخص نماز خواندن ما و به سوی قبله ی 

؛ حاال در شرایط جنگی و زمانی که ما به منطقه ای حمله می کنیم و شناختی از منطقه نداریم تنها ی ماست

 شود.  برای ما دلیل بر مسلمان بودن آنها می اذان

نشان از و وجود مسجد  آشکارا انجام دادن اذان پس در زمانی که مسلمین نسبت به منطقه ای جهل داشتند 

چون سکوالریستها یا به زبان عربی مشرکین حتی اجازه نمی دادند  ،ن سرزمین بودداراالسالم بودن آ

کسی چون ابوبکر رضی هللا عنه به شیوه ای قرآن را بخواند که در کوچه هم شنیده شود چه رسد به اینکه 

و زمانی که در جائی اذان داده می شد یعنی این سرزمین تحت حاکمیت قانون  آزادانه اذان داده شود.

دادن عالمتی برای قدرت مسلمین و حتی عالمت  اذان آزادانه «آن زمان»و مسلمین است. در شریعت هللا 

 . 12داراالسالم شدن سرزمینی بود

ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم إذَا َغَزا قَْوًما لَْم یُِغْر حتَّى  انس بن مالک رضی هللا عنه می گوید:   كاَن َرسوُل َّللاَّ

هرگاه رسول هللا  13أَذَانًا أَْمَسَك، وإْن لَْم یَْسَمْع أَذَانًا أََغاَر بَْعدَ ما یُْصبُِح، فَنََزْلنَا َخْیبََر لَْیاًل یُْصبَِح، فإْن َسِمَع 

کرد اگر أذانی جنگید و نگاه میرفت تا فرا رسیدن صبح نمیصلی هللا علیه وسلم به جنگ قومی می

، و ما شبانه وارد زدبر آنها شبیخون میبعد از صبح شنید داشت و اگر أذانی نمیشنید دست نگه میمی

 خیبر شدیم و شبانه به خیبر حمله کردیم.

نکه و منتظر شدن تا ای ،خیبر کفار یهودی ساکن هستند و شبانه به آنها حمله شددر در اینجا مشخص بود که 

همین  به هستند یا کافر.  ن مسلمانمینهائی است که نمی دانیم اهالی آصدای اذان را بشنویم متعلق به سرز

یا دارالکفر برای مجاهدینی که  داراالسالم هستند «مشخص نیست»که  «مجهول»دلیل برای سرزمینهائی 

را فرق بین دار الكفر ودار اْلسالم قرار می دهد اما  «اذان»حمله می کنند  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

دارالکفر هستند چنین عالمتی وجود ندارد هر  «است مشخص» چون خیبر که« معلوم»برای سرزمینهائی 

 چند مسلمینی هم در میان انها زندگی کرده باشند. 
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رسول هللا  صل ی هللا علیه ند که نروایت می کو ابو داوود و دیگران امام احمد رحمه هللا  در همین زمینه

نًا فاََل تَْقتُلُوا أََحدًا: إِذَا َرأَْیتُْم وآله وسل م هرگاه لشکری را می فرستاد می فرمود چون  14.َمْسِجدًا أَْو َسِمْعتُْم ُمَؤذ ِ

 . یا از منادی ]اذان[ را شنیدید کسی را به قتل نرسانید  مسجدی مشاهده کردید

شوکانی در شرح این حدیث  می گوید، وجود مسجدی در یک آبادی، حتی اگر در آن اذان گفته نشود، به  

م بودن آن آبادی را می کند؛ چراکه در حدیث گفته نشده، اگر مسجدی بود و اذان تنهایی کفایت در داراالسال

هم در آن گفته می شد به آن حمله نکنید؛ بلکه وجود مسجد، در داراالسالم بودن شهر و اهل آن کفایت می 

 15کند.

ردند و زندگی می ک در دارالکفر مرتدینابوبکر رضی هللا عنه در نامه ای که برای قبایلی که به همین دلیل 

دعوت، اذان است و چون :»نوشت برای فرماندهان خود که مرتد شده اند یا مسلمان مانده اند  مشخص نبود

  16«.گفتند دست از آنها بردارید

هم عالمت داراالسالم بودن سرزمینهائی که  مسجدو   ذاناو  عالمت مسلمان بودن شخص است نماز

نووی و ابن رجب حنبلی  هم با استناد به . امام داراالسالم هستند یا دارالکفریم نمی دانهستند و « مجهول»

برای مجاهدینی که نمی دانند سرزمینی که برای را یث، مالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر احاداین 

 جنگیدن به آن وارد شده اند متعلق به مسلمین و قانون شریعت هللا است یا خیر، شنیدن صدای اذان می

  17دانند.

زمان و مکان را در نظر گرفت و گرنه ممکن است در علت حکم و مناط و پس باید در تطبیق مسائل حتماً 

به مسلمان یا « جهل»علت حکم  و قرار دادن اذان و وجود مسجد مناط و  قضاوتهایمان دچار اشتباه شویم .

و  ،بودهمحافظت از خون مسلمین  وسیله ای جهت در هنگام جهاد و جنگ مسلحانه وکافر بودن منطقه ای 

 مئنیازی به قرار دادن این عالوجود نداشته باشد  جهلیو باشد که کافر هستند  مشخصگرنه اگر مثل خیبر 

 نیست.  
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 -1معنی و مفهوم دین ) 4هر کسی که وارد دین اسالم می شد هر  «زمان»در آن باید این را بدانیم که 

مجازات و پاداش( را به دین اسالم می  -4اطاعت و فرمانبرداری   -3قانون و برنامه  -2قدرت حکومتی 

که  بشنودم است یا دارالکفر فقط کافی بود داد و چنانچه کسی نمی دانست فالن سرزمین جزو داراالسال

از نشانه های حاکم شدن قانون شریعت هللا در آن  آزادانه اذان داده می شود یا مسجدی وجود دارد؛ اینها

جامعه و حاکمیت مسلمین بود . به همین دلیل اذان و موارد آشکار اینچنینی هم یکی از نشانه های این 

گاه علمای مذاهب مختلف اسالمی به  و و رهبریت جامعه توسط مسلمین بود حاکمیت قانون شریعت هللا

هر مکانی که چنین عالئمی « در زمان آنها»اشاره می کردند که  السالمعالئم داراو یا نمونه ها ذکر 

به این شیوه مذهب امام مالک اذان و اقامه ی آشکار این شعائر را از  داشت داراالسالم محسوب می شد.

  18عالمات این تحکم می دانند

سالم به شما می داراالامنیت مسلمین در این موارد هم یکی از نشانه های « در آن زمان»بر این اساس 

البته منابع زیاد دیگری هم  1۹.وبی و تفصیل به آن پرداخته استرفت که مذهب حنفی در این زمینه به خ

وجود دارند که با همین مضمون مطالبی را آورده اند و بنده آنها را جمع آوری کرده ام که ان شاء هللا 

هم « آن زمان»مورد نظر اهل فقه در « امنیت» 20ندشاره کنانها ان سعی کنند در پاورقی مطالب به آدوست

در « امنیت»معنی و مفهوم دین و نباید عده ای با برجسته کردن  4در پیاده کردن هر « امنیت»یعنی 

در تطبیق قانون شریعت هللا و سایر موارد را بپوشانند و به این شکل از مفهوم « ناامنی»مسائل شخصی 

 هم در راستای اهداف سکوالریستها سوء استفاده کنند. « امنیت»

نشانه های حاکمیت مسلمین و حاکمیت قانون شریعت هللا و قبضه ی قدرت  «در آن زمان»موارد تمام این  

اروپا و  سکوالرای بر خالف االن که ممکن است در دارالکفره ختیار مسلمین و رهبری مسلمان بود،در ا

به  «دینمعنی و مفهوم  4»با سپردن .. مسلمین آمریکا و استرالیا و روسیه و رژیم صهیونیستی و .
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 اْلسالم ودار الكفر".



در شعائری مثل نماز جمعه و جماعات و اذان و  سنده کردن به اسالمی ناقص و شخصیو بسکوالریستها 

ی های از آزاد سایر اعمال شخصی که مخالفتی با قوانین سکوالریستی نداشته باشد رفتن آزادانه به حج و

 .سرزمینها نیستراالسالم بودن این که این موارد نشانه ای از دابرخوردار باشند  فردی

غیره که ژاپن یعنی چون در دارالکفرهای آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و روسیه و چین و 

مسلمین مسجد دارند و اذان می دهند و حتی به حج می روند و بعضی دیگر از امور شخصی را انجام می 

. اگر خوب مسائل را درک نکنی به دهند پس این سرزمینها تبدیل به داراالسالم شده اند، نه اینگونه نیست

 گرفتار می« الرویبضه»و راحتی در دام دارودسته ی منافقین و دعوتگران به سوی جهنم و دین فروشان 

 شوی .

داراالسالم سرزمینی است که در آن به عنوان مثال بن عثیمین یکی از علمای درباری آل سعود می گوید: 

شود حتی اگر مرد کافری رهبری آن را بر عهده گرفته باشد  شعائر اسالم صرفنظر از حکامش اجرا می

چنین  «اْلسالم  ر بشرائعِ لم یأمَ  »و به قانون شریعت هللا هم دستور ندهد « حتى لو تولى علیها رجل كافر  »

حج و چیزهایی مثل این و سرزمینی داراالسالم است که در آن نمازها و جمعه و عیدهای شرعی و روزه 

حتی اگر حکام آن کافر هم « حتى لو كان حكامها كفاًرا »اجرا می شوند این سرزمین داراالسالم است 

 21باشند. 

ن و سنت صحیح و آراء صحابه و آراء تمام مذاهب آشکارا بر خالف قرآ نجدی در اینجا بن عثیمین 

ا ر« مسلمان بودن رهبر و حاکم»و « ریعت هللاقانون ش»اسالمی صحبت می کند و به همین سادگی معیار

و « اسالم آمریکائی»حذف می کند و چیزی می گوید که در هیچ یک از منابع اسالمی وجود ندارد اال در 

 .«تشیع انگلیسی»

م داراالسالیت گرایش پیدا کرده بود می گوید:در یمن نیز که از مذهب زیدی به نجدمقبل بن هادي الوادعي 

لو كان حتى و»است که اکثریت مردم مسلمان باشند هر چند که حاکمش کمونیست یا بی دین باشد سرزمینی 

 ً ]هر چند که شخص بی دین وجود ندارد . شخص یا تابع یکی از شریعتهای « الحاكُم إشراكی اً أو كان ال دینیا

 [ و در مورد دارالکفرآسمانی است یا تابع یکی از مذاهب دین سکوالریسم .اما این شخص می گوید بی دین
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م هي التي تقام فيها شعائر اإلسالم بقطع النظر عن حكامها، حتى لو تولى عليها رجل : دار اإلسالديگو یحد دار اإلسالم وحد دار الكفر ؟ در جواب م
تقام فيها الجمعة، يكون فيها اْلعياد الشرعية، والصوم، والحج وما  وات،فهي دار إسالم؛ يؤذن فيها، تقام فيها الصل -وإن لم يأمر بشرائع اإلسالم-كافر 

حكامها كفاًرا. ... فأما قول من يقول إن بالد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين؛ فهذا أشبه ذلك؛ هذه ديار إسالم حتى لو كان 
اليوم؛ فكم تكون بالد اإلسالم؟!!؛ ممكن ]يكون[ بلد أو بلدين؛ وهللا أعلم. وعلى كل حال ما هذا  سليس بصحيح!، ولو أننا طبقنا هذا القول على واقع النا

 كانت شعائر اإلسالم تظهر في هذه البالد؛ فإنها بالد إسالمبصحيح. فإذا 



ا دار الكفر فهي البلد التي  »هم می گوید : دارالکفر سرزمینی است که اغلب ساکنان آن کافر باشند. وأم 

 .22«ها كف ارنُ سكُ من یَ  غالبُ 

ابن جبرین نجدی  هم می گوید: داراالسالم به مکانی گفته می شود که موذنان در مساجد آن اذان گویند و 

 23مردم نماز بخوانند. 

سکوالر زده های لیبرال جامعه ی اهل سنت و تمام تالش این دسته از نجدی های درباری و دسته هائی از 

 قانون»یان به این دلیل است که معیار و مالک شیعیان انگلیسی و سکوالر زده های لیبرال میان شیع

را « حکومت اسالمی»و  «مسلمان بودن حاکمی که چنین قوانینی را به اجرا در می آورد»و « شریعت هللا

َوْیبَِضة»و سحرهای این دسته از . این هم یکی از حیله ها حذف کنند « دَُعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنََّم » و یا « الرُّ

است که جهت باطل کردن آن تنها نیاز به شناخت از قرآن و سنت صحیح و آراء صحابه و آراء مذاهب 

 اسالمی خیرالقرون است. 

اینها حکم و قانون و حکومت کردن بر اساس قانون شریعت هللا را هدف قرار داده اند که رسول هللا صلی  

رى اْلسالِم ُعروةً لتُنقَضنَّ عُ : ه است و می فرمایدهللا علیه وسلم قرنها پیش طرح و هدف آنها را فاش کرد

لُهن  نقًضا الُحكُم، بالَّتي تَِلیهاالن اُس  تشبَّثُ  ُعروةٌ فكلَّما انتَقََضْت ُعروةً،  تگیره دس .24 وآِخُرُهنَّ الصَّالةُ ، وأو 

های اسالم یک به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود مردم به آنچه نزدیک آن است 

را رها می کنند( و آخر آنها  شریعت هللاچنگ می زنند، اول آنها شکستن حکم است )حکم بر اساس قانون 

 نمازاست )نماز را ترک می کنند(. 

ه و مسلمین به یکبار ؛حکم بر اساس شریعت هللا است ترک کردنِ  و ریشه ی تمام مفاسد ،یعنی ام الفساد

ابتدا حکم کردن بر اساس شریعت هللا را رها می کنند و تابع قوانین و بلکه  ،اسالم را رها نمی کنند

دیگر را در مسائل فردی و جزء جزء قانون شریعت هللا و مسائل اسالمی حکمهای کفری می شوند و بعد 

از ترک حکم کردن بر اساس قانون و  ،کنند تا اینکه در نهایت به ترک نماز می رسندرها می اجتماعی 

وجود دارد به خاطر ترک کردن حکم بر اساس  نی که نماز ترک می شود هر چه مفسدهزماشریعت هللا تا 

                                                           
ا دار اإلسالم فهي البلد / https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2209. من شريط : ) اْلجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان (  22 أم 

ا دار الحرب فهي البلد التي بينها التي غالب أهلها مسلمون ، حتى ولو كان الحاكم إشراكي ا أو كان ال دينياً و البل د مسلمة فهذه تعتبر دار اإلسالم ، وأم 
ا دار الكفر فهي البلد التي غالب من يسكنها كف ار .  وبين المسلمين حرب ، وأم 
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َوْیبَِضة»و  «دَُعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّمَ » ، و این شریعت هللا است می خواهند به این « اِء السَّْوءِ ُعلَمَ »ها و « الرُّ

ردن برای حکم کدر میان مسلمین شکل حکم کردن بر اساس قانون شریعت هللا را نادیده بگیرند و زمینه را 

ِ . وی آشکار فراهم کنند . « گانه 6کفار »بر اساس قوانین کفری توسط  ةَ إِالَّ بِاَّللَّ  اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

ِ ُحْكمً أَفَُحْكَم اْلَجاِهِلیَِّة یَْبغُوَن  آیا ؟ هستند آیا جویای حکم جاهلی ت (50)مائده/ا ِلقَْوٍم یُوقِنُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

 کند؟چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می

مسلمین به منهج صحیح اسالمی خود در تعریف داراالسالم و دارالکفر بر  -1و باید بدانیم تا زمانی که 

 شودو حکومت مجری قوانین شریعت هللا ن -3 قانون دوباره تبدیل نشود به قانون شریعت هللا و  -2نگردند 

 مشکالت و مفاسد وارده بر مسلمین حل نخواهند شد.  =،و رهبریتی جامع الشرایط مسلمان حاکم نگردد -4

ا قَ فَ  ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُهْم ثُمَّ ال یَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ْسِلیًما َضْیَت َویَُسل ُِموا تَ ال َوَرب َِك ال یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحك ِ

ا (65)نساء/ آیند تا تو را در اختالفات و ، نه ! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمیام 

قانون ی خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو نداشته و کامالً تسلیم )درگیریها

 ( باشند .شریعت هللا و حکم هللا و رسولش

در اینجا ما با فتنه در یکی از افتاده ایم . « فتنه»در ابتدای جلسه یکی از برادران عرض کرد که ما در 

در این معنی هم: فتنه آن است که حق و ناحق با هم مخلوط  باشند، ما معانی مورد نظر فقها طرف نیستیم . 

هم  ،تعریف داراالسالم و دارالکفر و معیارها و مالک تشخیص این دو، م اکنون در فتنه قرار نگرفته ایمه

و و یکی است، در قرآن و هم در سنت صحیح و هم در آراء صحابه و هم در تمام مذاهب اسالمی مشخص 

 نمنافقی اینها ما با سخنان عده ای از علمای درباری و مفتی های طاغوتها و سخنان دارودسته ی در برابر

؛ سخن واحد هللا ورسولش و صحابه و تمام مذاهب اسالمی در برابر و سکوالر زده های لیبرال طرفیم

شما کدام یک سخن این دسته قرار گرفته و هر دو سخن کامالً مشخص و جدا از هم هستند. مهم این است 

 ؟ و در کدام طرف ایستاده ای را می پذیری

مسلحانه ی کفار سکوالر جهانی و مزدوران محلی آنها تهاجمی و جنگ من آشکارا می گویم : ما در برابر 

ی سرد، نرم، جنگمسحانه ی اشغالگرانه با جنگ جهت اشغال سرزمینهای اسالمی قرار گرفته ایم که این 



ةَ اْلُمِضل ِینَ »بی سابقه ی  روانی و تبلیغی وسیع و َوْیبَِضة»و  26«دَُعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّمَ » و  25«اْْلَئِمَّ  27«الرُّ

پشتیبانی می شود که از جنگ مسلحانه هم خطرناکتر است. چون جنگ  روانی و نرم «  ُعلََماِء السَّْوءِ »و 

ایمان مسلمین را هدف قرار می دهد و جنگ مسلحانه جسم مسلمین را، و بدانیم که این دو جنگ روانی و 

رزمینهای اسالمی تالش می در سدین سکوالریسم یکی از مذاهب حاکمیت قوانین مشترکاً برای مسلحانه 

 شماره یک داراالسالم مومنین شده اند.  اندشمنمجریان این دو جنگ  و کنند 

 

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیكَ 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 

 

                                                           
ُمِضل ِينَ  (2229( ، والترمذي )4252داود )ابی  25 ةَ الأ َئِمَّ تِي اْلأ  إِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ
ِسنَِتنَا،ُدَعاةٌ علَى أَبأَواِب َجَهنََّم َمن أََجابَُهمأ إلَيأَها قََذفُوهُ فِيَها، فَقُلُت: يا َرسوَل هللاِ، ِصفأُهمأ لَ /  1847مسلم 26 ٌم ِمن ِجلأَدتِنَا، َوَيتََكلَُّموَن بأَلأ ، قَوأ  ...نَا، قاَل: نَعَمأ
اِدُق، ويُؤتَمُن فيها الخائُِن، ويُخَ /  (7912(، وأحمد )4036ابن ماجه ) 27 ُن إنَّها ستَأتي على النَّاِس ِسنوَن َخدَّاعةٌ، يُصدَُّق فيها الكاِذُب، ويُكذَُّب فيها الصَّ وَّ

ِة.فيها اْلَم ِر العامَّ َويبَِضةُ يا رسوَل هللاِ؟ قال: السَّفيهُ يتَكلَُّم في أَمأ َويبَِضةُ. قيل: وما الرُّ  يُن، وَينِطُق فيها الرُّ


