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بسم هللا الرحمن الرحیم
ت َأ ْع َما ِلنَاَ ،م ْن ََ ْه ِد ِه ه
إن ْال َح ْمدَ ِ هَلِلِ ،نَحْ َمدُهُ َ ،ونَ ْست َ ِعینُهُ َ ،ونَ ْست َ ْغ ِف ُرهَُ ،ونَعُو ُذ ب ِ ه
ور َأ ْن ُف ِسنَاَ ،و ِم ْن سَیِّ ِئَا ِ
َللُ
اَلِل ِ ِم ْن ُش ُر ِ
" ِ

ِي َلهَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ ْن ََل إ ِ َله َ إ ِ هَل ه
ض هل لَهُ َ ،و َم ْن َُ ْ
ع ْبدُهُ
َلل ُ َو ْحدَه ُ ََل ش َِرَكَ َلهَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ هن ُم َح همداا َ
فَ ََل ُم ِ
ض ِل ْل َف ََل هَاد َ
سولُهُ "به راستی حمد و سپاس تنها َلَق خدا است ،او را شکر میگوَیم و از او درخواست کمک و
َو َر ُ
آمرزش میکنیم ،و پناه میبرَم به خدا از شرور نفسهاَمان و از بدی های اعمالمان ،هر کس که خدا او را
هداَت کند هیچ کس نمیتواند او را گمراه کند و هر کس که خداوند او را گمراه نماَد هیچ کس نمیتواند او
را هداَت دهد و شهادت میدهم که هیچ اله بر حقی به جز هللا نیست که تنها و بیشرَک است ،و شهادت
میدهم که محمد بنده و فرستاده او است».
اس اتهقُوا َربه ُک ْم َو ْ
شیْئا ا ِإ هن َو ْعدَ ه
عن َوا ِل ِد ِه َ
َللِ
ََا أََُّ َها النه ُ
از َ
اخش َْوا ََ ْوما ا هَل ََجْ ِزی َوا ِلدٌ َ
عن َولَ ِد ِه َو ََل َم ْولُودٌ ُه َو َج ٍ
َح ٌّق فَ ََل تَغُ هرنه ُک ُم ْال َحیَاة ُ الدُّ ْنیَا َو ََل ََغُ هرنه ُ
کم ِب ه
ور ( /٣٣لقمان) ای مردمان ! از خدا بپرهیزَد ،و از
اَلِلِ ْالغ َُر ُ
روزی بترسید که نه پدری مسؤولیِّت اعمال فرزندش را میپذَرد و کاری برای او برآورده میکند ،و نه
فرزندی اصَلا مسؤولیِّت اعمال پدرش را میپذَرد و کاری برای او برآورده میسازد  .وعده خدا حق
است .پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و فرَبکار شما را درباره خدا نفرَبد .
َللَ َو ْلت َن ُ
س هما قَده َم ْ
َللَ ِإ هن ه
ت ِلغَ ٍد َواتهقُوا ه
ََا أََُّ َها الهذَِنَ آ َمنُوا اتهقُوا ه
یر ِب َما ت َ ْع َملُونَ ( /18حشر) ای
َللَ َخ ِب ٌ
ظ ْر نَ ْف ٌ
مؤمنان ! از خدا بپرهیزَد و هر کسی باَد بنگرد که چه چیزی را برای فردا (ی قیامت خود) پیشاپیش
فرستاده است  .از خدا بپرهیزَد ،خدا آگاه از هر آن چیزی است که میکنید .
َاب ه
عٌٍ َو ُك هل
صدَقَ ْال َحدَِ ِ
ث ِكت ُ
"أما بعد ِ :إ هن أ َ ْ
ور ُمحْ دَثَات ُ َها َو ُك هل ُمحْ دَث َ ٍٍ ِب ْد َ
ى ُم َح هم ٍد َوش هَر األ ُ ُم ِ
َللِ َو َخی َْر ْال َهد ِ
ْى َه ْد ُ
ار " راست ترَن سخن کتاب خدا و بهترَن روش ،روش محمد صلی هللا
ضَلَلٌٍَ َو ُك هل َ
ع ٍٍ َ
ِب ْد َ
ضَلَلَ ٍٍ ِفي النه ِ
علیه و سلم است ،و بدترَن امور نوآوری در دَن است ،و هر تازه پیدا شدهای در دَن ،بدعت؛ و هر بدعتی
گمراهی ،و هر گمراهی در آتش است.
السَلم علیکم و رحمه هللا و برکاته
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در اَن چند روز گذشته ای که در شهر ها و روستای مختلف با برادران و خواهران محترم مَلقات داشتم
َکی از سواَلت اساسی آنها اَن بود که  -1 :آَا تقسیم زمین به دو بخش داراَلسَلم و دارالکفر از سوی هللا
تعالی و رسولش صورت گرفته َا اجتهاد مجتهدَن و امامان مذاهب اسَلمی است؟  -2معیار داراَلسَلم و
دارالکفر چیست؟  -٣چند نوع داراَلسَلم و چند نوع دارالکفر دارَم؟  -4رای مذاهب اسَلمی در مورد
اَن دو سرزمین چیست؟  -5حکم ساکنان هر َک از سرزمینها چیست؟  -6وظاَف ما نسبت به داراَلسَلم
چیست؟  -7آَا جمهوری اسَلمی اَران داراَلسَلم است ؟  -8آَا داراَلسَلم تبدَل به دارالکفر می شود؟
قبل از ورود به بحث َلزم است خدمت شما عزَزان عرض کنم که جنگ روانی شیطان و «کفار 6گانه»
وس َ -5والهذَِنَ أ َ ْش َر ُكوا
ی آشکار [َعنی -1 :الهذَِنَ هَادُوا َ -2وال ه
صابِئِینَ َ -٣والنه َ
ص َ
ار ٰى َ -4و ْال َم ُج َ
(مشرکین َا به زبان امروزَن سکوَلرَستها) و  -6مرتدَن] به همراه کفار پنهان داخلی َعنی منافقین و
دارودسته ای که از مسلمین فرَب خورده و آلوده شده دور خودشان جمع کرده اند تا روز قیامت تمامی
ندارد و قرار نیست ما روزی از روزها خودمان را آسوده خاطر از جنگ روانی اَن دشمنان بدانیم و
بدون شک شیطان و سربازانش و ساَر شیاطین صفتان در اَن جنگ روانی به اَن کفار آشکار و پنهان و
آن دسته از مسلمین فرَب خورده که اختیارشان را در دست گرفته و دوستان شیاطین شده اند مطالب
وسوسهانگیزی به طور مخفیانه القاء میکنند تا اَن که با شما منازعه و مجادله کنند ِ :إ هن ال ه
اطینَ لَیُو ُحونَ
ش َی ِ
ِإ َلى أ َ ْو ِل َیآئِ ِه ْم ِلیُ َجا ِدلُو ُک ْم (انعام)121/
َکی از خدعه و مکرهای امروزَن اَن دشمنان آشکار و بخصوص دارودسته ی منافقین که ظاهری
اسَلمی دارند اَن است که اگر قاعده و اصلی به ضرر شان باشد می گوَند :فَلن اصطَلح َا قاعده را
انسانها تولید کرده اند و انسانها معصوم نیستند و قابل خطا هستند و سخنانی از اَن دست تولید می کنند به
امید اَنکه با مخلوط کردن سخنان حق با شبهات باطل خودشان حق را بپوشانند در حالی که هللا تعالی امر
اط ِل َوت َ ْکت ُ ُمواْ ْال َح هق َوأَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ (بقره )42/و حق را با باطل نیامیزَد ،و حق
سواْ ْال َح هق ِب ْال َب ِ
می کند َ :وَلَ ت َْلبِ ُ
را پنهان نکنید ،و حال آن که میدانید .
اَن گروه با قاطی کردن سخنان به ظاهر صحیح با دروغها و شبهات خودشان حق را پنهان می کنند به
امید اَنکه نزد مسلمین بی خبر از منهج و فقه اسَلمی از ارزش اَن اصل و قاعده ای که به ضرر شان
است کم کنند و َا در کل صحت اَن قاعده و اصل شرعی را زَر سوال ببرند ،در حالی که همین منحرفین
برای خودشان صدها اصطَلح غیر شرعی و بدعی جهت گمراه کردن مسلمین تولید کرده اند.

باَد بدانیم که « :علم اصول فقه» بعد از انهدام حکومت اسَلمی بر منهاج نبوت و از بین رفتن شورای
اولی اَلمر به عنوان مرکزَت فقهی و اجتهادی مسلمین ،به عنوان راهنمائی جهت اجتهاد در مسائل اجتهاد
پذَر و علم به قواعدی برای استنباط احکام فقهی پاَه رَزی شد تا به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از
سرگردانی بیشتر و ممانعت از تفرق بیشترعمل کند.
«ادله الفقه» با بیان چارچوبی اساسي و شرعي ،جهت هدفمند كردن و به نتیجه رساندن تمام بحثها و
گفتگوها و تحقیقات اسَلمي  -اگر در داخل شورای اولی اَلمر فقها مورد استفاده قرار بگیرد و اَن شورا
هم از پشتوانه ی قدرت حکومتی و نظامی داراَلسَلم برخوردار باشد –راه را بر هر گونه كجروي و
سوء استفادهاي می بندد ،و مجتهد َا هر کسی که می خواهد از احکام شرعی استنتاج و دَدگاه خودش را
بیان کند به اَن اصول و ادله مراجعه می کند.
اَن ادله و دَلَل شرعي به دو دستهي مهم -1متفق علیه  -2و مختلف فیه تقسیم می شوند  .متفق علیه
ها که تمام فرقه های معروف به اهل اهل سنت بر آن اتفاق دارند  -1( :قرآن  -2سنت  -٣اجماع  -4قیاس
– تشیع به جای قیاس عقل را دلیل می دانند)  -2و مختلف فیه هم  -5 ( :استحسان  -6استسحاب  -7عرف
و عادت  -8شرع من قبلنا  -9مصالح مرسله  -10سد الزراَع  -11تتبع اَلستقراء  -12قول صحابي و...
بدون شک سرچشمه و رَشه های تمام اَن اصول و ادله و اَن اصطَلحات به قانون شرَعت هللا بر می
گردد َ .ا در کنار اَن اصول ما شاهد قواعدی در فقه و اصطَلحات دَگری هستیم مثل:
قاعده ی « :الیقین ال یَ ُزو ُل ِبالشك» َ :عنی با شک کردن چیزی ثابت نمیشود و به آن شک اعتباری نیست
 هللا تعالی فرموده عالم پس از مرگ و بهشت و جهنم اَن است َا فرموده قانون شرَعتش اَن است وباَد در جامعه پیاده شود دَگر شک و گمانهای جاهلها و بخصوص سکوَلرَستها َ -ا به ز بان
عربی مشرکین  -ارزش و اعتباری ندارد.
-

مطمئنی و َقین داری که شخص مسلمان است در اَن صورت با شک و گمان نمی توانی از اسَلم
خارجش کنی و شک و گمانهای شما هیچ اعتباری ندارد.

حاَل ممکن است عده ای از جاهلین به فقه اسَلمی و َا دسته هائی از دارودسته ی منافقین َا سکوَلرزده
ها بپرسند که اَن قاعده و اصطَلح « الیقین َل ََ ُزو ُل بِالشك» از کجا آمده؟ اَنکه نه در قرآن وجود دارد نه
در سنت صحیح َ .ا بگوَند اَن از تولیدات و برداشتهای مجتهدَن است و بخواهند به اَن شکل از اعتبار
آن کم کنند .اما همچنانکه عرض کردم تمام اَن قواعد و اصطَلحات رَشه در قرآن و سنت دارد.

ظنًّا إِ هن ه
هللا تعالی می فرماَد َ :و َما ََتهبِ ُع أ َ ْكث َ ُر ُه ْم إِ هَل َ
ش ْیئاا (َونس )٣6 /بیشتر
ق َ
الظ هن ََل َُ ْغنِي ِمنَ ْال َح ِّ ِ
کو
ک و گمان پیروی نمیکنند .ش ِّ
سکوَلرَستها[َا به زبان عربی مشرکین]( در معتقدات خود ) جز از ش ِّ
گمان هم اصَلا انسان را از حق و حقیقت بینیاز نمیسازد (و شک جای َقین را پر نمیکند و به درد نمی
خورد) .
صلهى ،ثََلَثاا أ َ ْم أ َ ْربَ اع،
صَلَتِ ِه ،فَلَ ْم ََد ِْر َك ْم َ
رسول هللا صلى هللا علیه وسلم نیز می فرماَد :إِذَا ش هَك أ َ َحدُ ُك ْم فِي َ
فَ ْلیَ ْ
ط َرحِ ال ه
س ِلِّ َم «2هرگاه َکی از شما در نماز براَش
ش هك َو ْلیَب ِْن َ
سجْ دَتَی ِْن قَ ْب َل أ َ ْن َُ َ
علَى َما ا ْست َ ْیقَنَ  ،ث ُ هم ََ ْس ُجدُ َ
شک حاصل شد و نمیدانست که چهار رکعت خوانده است َا سه رکعت ،شک را رها کند و به آنچه که
َقین است عمل کند (سه رکعت َقینی است و چهار رکعت مورد شک است پس بنا را بر سه رکعت
میگذارد و رکعت چهارم را میخواند) سپس بیش از سَلم دادن دو سجده سهو میبرد.
پس واضح است که رَشه های اَن قاعده ی فقهی « الیقین َل ََ ُزو ُل ِبالشك» هم در آَات قران وجود دارد و
هم در سنت صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم .
األمور بمقاصدها ،که به بخشی از عبادتها َعنی عبادتهای درونی و قلبی می پردازند َ .عنی
َا مثل قاعده:
ُ
با اختَلف نیات احکام شرعی هم تغییر می کنند.
مثَلا به َکی می گوئی اَن پول را بگیر .اگر به عنوان بخشیدن باشد حکم هدَه را می گیرد ،اگر به نیت
قرض باشد باَد آن را برگرداند ،اگر به عنوان امانت در اختیار شخص قرار گیرد باَد از اَن پول محافظت
کند و آن را برگرداند .پس با اختَلف نیات احکام هم تغییر می کنند.
ت قُلُوبُ ُ
ی أ َ َْ َمانِ ُ
س َب ْ
ک ْم (بقرة)225 /
اخذُ ُک ُم ِّ
ک ْم َولَ ِکن َ َُؤ ِ
هللا تعالی می فرماَد َ :له َ َُؤ ِ
اخذُ ُکم ِب َما َک َ
َللُ ِبالله ْغ ِو فِ َ
خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که بدون تو ِّجه َاد میکنید (و از روی عادت ،نه از روی قصد و نیِّت
از دهان میپرد) مؤاخذه نخواهد کرد ولیکن شما را در برابر آنچه دلهاَتان کسب کرده است ( و از روی
عمد و اراده و اختیار بوده است ) مؤاخذه میکند.
ئ َما ن ََوى ٣اعمال به
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماَدِ :إنه َما األ َ ْع َما ُل ِبالنِِّیهاتَِ ،و ِإنه َما ِل ُك ِِّل ْام ِر ٍ
نیتها بستگي دارند و با هر كس ،مطابق نیتش رفتار ميشود .امام شافعی و امام احمد بن حنبل گفته اند اَن
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حدَث َک سوم اسَلم است  4توجیه امام شافعی رحمه هللا اَن است که دَن دارای سه بخش است :اعتقاد،
اعمال و اخَلص ،لذا َک سوم کل دَن را اَن حدَث شامل است
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پس اَن اصطَلحاتی که در میان فقهای مذاهب مختلف اسَلمی به صورت متواتر به کار رفته اند تماما ا
رَشه در قرآن و سنت صحیح دارند.
حاَل اصطَلح دَگری که توسط فقهای تمام مذاهب اسَلمی به صورت مشترک به کار رفته ،تقسیم جهان
به دو بخش داراَلسَلم و دارالکفر است که به سیاست بین المللی مسلمین ربط دارد.
َعنی همچنانکه هللا تعالی خودش انسانها را به مسلمان و کفار تقسیم کرده و کفار را به « 6دسته ی آشکار»
و «َک دسته پنهان» تقسیم کرده و برای هر کدام قوانینی وضع کرده ،به همین ترتیب هللا تعالی خودش با
جدا کردن سرزمینهای مسلمین از سرزمینهای کفار ،برای سرزمینهائی که تحت حاکمیت مسلمین و َا
تحت حاکمیت کفار هستند نیز اسمهائی جداگانه و قوانین جداگانه ای وضع کرده است  ،و مومنین نیز با
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.
صا ِبئِینَ
متوجه شدَد چه شد؟ َعنی نامگذاری و تقسیم انسانها به «الهذَِنَ آ َمنُوا» و [ -1 :الهذَِنَ هَادُوا َ -2وال ه
وس َ -5والهذَِنَ أ َ ْش َر ُكوا (مشرکین َا به زبان امروزَن سکوَلرَستها) و -6
َ -٣والنه َ
ص َ
ار ٰى َ -4و ْال َم ُج َ
عن دَِنِ ِه» و همچنین تقسیم و نامگذاری زمین به دو بخش سرزمینهای تحت
مرتدَن « َمن ََ ْرتَده ِمن ُك ْم َ
حاکمیت اسَلم َا داراَلسَلم َا سرزمینهای تحت حاکمیت کفر َا دارالکفر مثل اصول و قواعد فقهی نیستند
که مجتهدَن و فقهای مذاهب اسَلمی با اجتهاد و فهم از آَات و احادَث اَن اصطَلحهای داراَلسَلم و
دارالکفر را درست کرده باشند ،بلکه خود هللا تعالی در کتابش َا از زبان رسولش صلی هللا علیه وسلم اَن
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.
َیءٍ هم ْو ِع َ
َیءٍ فَ ُخ ْذهَا ِبقُ هو ٍة َوأْ ُم ْر
ظٍا َوت َ ْف ِ
صیَلا ِلِّ ُک ِِّل ش ْ
هللا تعالی می فرماَد َ :و َکت َ ْبنَا لَهُ ِفی األ َ ْل َواحِ ِمن ُک ِِّل ش ْ
ار ْال َفا ِسقِینَ (اعراف )145/و برای او در الواح (تورات) از هرچیز
قَ ْو َم َ
س ِن َها َ
ک ََأ ْ ُخذُواْ ِبأَحْ َ
سأ ُ ِرَ ُک ْم دَ َ
نوشتیم ،تا پند و اندرز و روشنگر همه چیز باشد  .الواح را با قدرت و محکم برگیر و به قوم خود فرمان
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بده نیکوترَن آنها را به کار بندند( .مثَلا عفو را بر قصاص و آنچه را که دارای اجر بیشتر است بر چیزی
ترجیح دهند که از ثواب کمتری برخوردار است)  .به زودی سرزمین فاسقین( کفاری چون :عاد و ثمود و
قوم لوط ) را به شما نشان میدهیم.
ار ْالفَا ِسقِینَ » َا سرزمین فاسقها نام می برد.
در اَنجا هللا تعالی سرزمین کفار را تحت عنوان «دَ َ
 َا هللا تعالی می فرماَد ،صالح به قوم سکوَلر خود گفت :فَقَا َل ت َ َمتهعُواْ فِی دَ ِار ُک ْم ثََلَثٍََ أََ ٍهام(هود )65/صالح بدَشان گفت  :در سرزمین و محل خود سه روز زندگی کنید .
در اَنجا نیز باز هللا تعالی از محل سکونت کفار مشرک و سکوَلر قوم صالح تحت عنوان «دَار» اسم می
برد.
ک ََا
 هللا تعالی از زبان قوم سکوَلر شعیب می فرماَد  :قَا َل ْال َمأل ُ الهذَِنَ ا ْست َ ْکبَ ُرواْ ِمن قَ ْو ِم ِه لَنُ ْخ ِر َجنه َُ
َارهِینَ (اعراف )88/اشراف
ش َعی ُ
ْب َوالهذَِنَ آ َمنُواْ َم َع َ
ک ِمن قَ ْرََتِنَا أ َ ْو لَتَعُود هُن فِی ِملهتِنَا قَا َل أ َ َولَ ْو ُکنها ک ِ
و سران متکبِّر قوم شعیب گفتند :ای شعیب ! حتما ا تو و کسانی را که با تو اَمان آوردهاند از شهر و
آبادی خود بیرون میکنیم مگر اَن که به قوانین و برنامه های ملت ما برگردَد .شعیب گفت :آَا ما
به قوانین و برنامه های آئین شما در میآئیم در حالی که دوست نمیدارَم و نمیپسندَم؟!
اَن دقیقا ا همان کاری است که سکوَلرَستهای کنونی (َا به ز بان عربی مشرکین کنونی) از مومنین می
خواهندَ .ا باَد تابع قوانین سکوَلرَستی ما شوَد َا باَد کشور و سرزمین ما را ترک کنید .مگر غیر از
اَن است؟
در هر صورت در اَنجا نیز هللا تعالی از سرزمین و محل و شهر کفار نام می برد.
س ِل ِه ْم لَنُ ْخ ِر َجنه ُ
ضنَا أ َ ْو لَتَعُود هُن فِی ِملهتِنَا
هللا تعالی در جای دَگری می فرماَدَ :وقَا َل الهذَِنَ َکفَ ُرواْ ِل ُر ُ
کم ِ ِّم ْن أ َ ْر ِ
فَأ َ ْو َحى ِإلَ ْی ِه ْم َربُّ ُه ْم لَنُ ْه ِلک هَن ه
الظا ِل ِمینَ (ابراهیم )1٣/کافران به پیغمبران خود گفتندَ :ا به قوانین و برنامه های
آئین ما باز میگردَد َا اَن که شما را از سرزمین خود بیرون میکنیم .پس پروردگارشان به آنان وحی
فرستاد که حتما ا ستمکاران را نابود میکنیم .
ض» و سرزمین کفار نام می برد که بر اساس قوانین و دَن کفار اداره
در اَنجا نیز باز هللا تعالی از «أ َ ْر ِ
می شود و حاکمیت در اختیار کفار است و اَن کل صفات سرزمین کفار و دار الکفر است.

اْلَ َمانَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َ ُِحبُّونَ
هللا تعالی در مورد انصار موجود در مدَنه نیز می فرماَد َ :والهذَِنَ تَبَ هوؤُوا الد َ
هار َو ْ ِ
َم ْن هَا َج َر إِلَ ْی ِه ْم (حشر )9/آنانی که پیش از آمدن مهاجران محل و کاشانه ( دَن اسَلم ) را آماده کردند و
اَمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست میدارند که به پیش اَشان مهاجرت کردهاند.
ابن کثیر می گوَدَ :عنی انصار قبل از مهاجرَن در «دار الهجرة» سکونت داشتند و انصار قبل از
بسیاری از اَن مهاجرَن اَمان آوردند.
هار » نام می برد .پس
در اَنجا نیز هللا تعالی از سرزمین انصاری که اَمان آورده بودن تحت عنوان « الد َ
هللا تعالی هم به سرزمین و «دَ ِار» کفار اشاره می کند هم به سرزمین و «دَ ِار» اَمان و مهاجرَن .
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:
امت َِحنُو ُه هن ه
اج َرا ٍ
ع ِل ْمت ُ ُمو ُه هن
ت فَ ْ
َللُ أ َ ْعلَ ُم ِبإَِ َمانِ ِه هن فَإ ِ ْن َ
 ََا أََُّ َها الهذَِنَ آ َمنُوا ِإذَا َجاء ُک ُم ْال ُمؤْ ِمنَاتُ ُم َه ُِمؤْ ِمنَا ٍ
ار(ممتحنه )10/ای مؤمنان ! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما
ت فَ ََل ت َْر ِجعُو ُه هن ِإلَى ْال ُکفه ِ
مهاجرت کردند ،اَشان را بیازمائید  -خداوند از اَمان آنان آگاهتر است (تا شما)  -هرگاه اَشان را
مؤمن َافتید ،آنان را به سوی کافران برنگردانید.
ٱَلِلِ َوٱلهذَِنَ َء َاوواْ
سبِی ِل ه
 هللا تعالی می فرماَدِ :إ هن ٱلهذَِنَ َءا َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ َو ٰ َج َهد ُواْ بِأ َ ْم ٰ َو ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِى َٓ
ٰ
ض ُه ْم أ َ ْو ِل َیا ٓ ُء َب ْع ٍ ٍۢ
َىءٍ َحت ه ٰى
ص ُر ٓواْ أ ُ ْو ٰلَئِكَ َب ْع ُ
ض ۚ َوٱلهذَِنَ َءا َمنُواْ َولَ ْم َُ َه ِ
هونَ َ
اج ُرواْ َما لَ ُكم ِ ِّمن َولَیَتِ ِهم ِ ِّمن ش ْ
علَ ٰى قَ ْو ٍم بَ ْینَ ُك ْم َوبَ ْینَ ُهم ِ ِّمی ٰث َ ٌق ۗ َو ه
ٱَلِلُ ِب َما ت َ ْع َملُونَ
َِِّن فَ َعلَ ْی ُك ُم ٱلنه ْ
ص ُر ِإ هَل َ
اج ُرواْ ۚ َو ِإ ِن ٱ ْست َن َ
َُ َه ِ
ص ُرو ُك ْم فِى ٱلد ِ
یر (انفال)72/
ص ٌ
َب ِ
بیگمان کسانی که اَمان آوردهاند و مهاجرت کردهاند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد نمودهاند ،و
کسانی که پناه دادهاند و َاری نمودهاند برخی از آنان اولیاء و سرپرست برخی دَگرند و ا ِّما کسانی که
اَمان آوردهاند ولیکن مهاجرت ننمودهاند وَلَت و سرپرستی در برابر آنان ندارَد تا آن گاه که مهاجرت
میکنند .اگر (چنین مؤمنان غیرمهاجری از دست ظلم و جور دَگران) به سبب دَنشان از شما کمک و
َاری خواستند ،کمک و َاری بر شما واجب است ،مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما
و اَشان پیمان باشد .خداوند میبیند آنچه را که میکنید (پس مواظب حال همدَگر و حفظ حدود و عهدهائی
که بسته اَد باشید).

مسلمین بعد از تشکیل
باَد بدانیم که در قرآن و سنت صحیح و تمام آثار به جا مانده از صحابه و ائمه ی
ِ
داراَلسَلم مدَنه ،هر گاه اسمی از هجرت برده می شود َعنی :انتقال از دار و سرزمین کفار به دار و
سرزمین مومنین و مهاجرَن.
تا اَنجا برای ما روشن شد که جدا کردن سرزمین تحت حاکمیت اسَلم و مومنین از سرزمین تحت
حاکمیت کفر و کافرَن از سوی هللا تعالی صورت گرفته و آَات قرآن به صراحت از دو نوع سرزمین اسم
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
اصحاب بیان می شود به امید اَنکه بر َقین مومنین اضافه بشود و پاسخی باشد بر شبهات کفار سکوَلر
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.

وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ الله ُه هم َو ِب َح ْمدِكَ َ ،لَ ِإلَهَ ِإَله أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسَلم علیکم و رحمٍ هللا و برکاته

