دارالسالم و دارالکفر در احادیث و قول اصحاب
بسم هللا و الحمد هلل  .اما بعد :السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته
در سنت و احادیث صحیح رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و گفتار صحابه نیز نامگذاری «المتواتر
سنَّة»  ،و
المعنوي» سرزمینهای تحت حاکمیت «اسالم» و مومنین به صورت واضح با نامهای «دار ال ُّ
اج ِرینَ » و«دار اإلسالم» و غیره آمده است ،و سرزمینهای
«دار الهجرة» و «دَ ِار ْال ُم ْس ِل ِمینَ » و «دَ ِار ا َ ْل ُم َه ِ
ارةِ ال ُك ْف ِر» و غیره از آن یاد شده
تحت حاکمیت «کفر» و کافرین هم با نامهائی چون «دار الشرك» و «دَ َ
است  .تمام این اصطالحات حقیقت واحدی را می رسانند ،و تنوع در نام گذاری به دلیل تنوع در وصف
این دو سرزمین است.
امام مسلم رحمه هللا روایت کرده و همچنین محمد بن حسن الشیباني رحمه هللا از امام ابو حنیفه رحمه هللا
روایت کرده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هر گاه سریّةً یا ارتشی را روانه ی جهاد می کرد فرمانده
ع ُه ْم ِإلَى اَلت َّ َح ُّو ِل ِم ْن دَ ِار ِه ْم ِإلَى
ع ُه ْم ِإلَى ا ْ ِإلس َْال ِم فَإ ِ ْن أ َ َجابُوكَ فَا ْقبَ ْل ِم ْن ُه ْم .ث ُ َّم ا ُ ْد ُ
آن را نصیحت می کرد  « :ا ُ ْد ُ
اج ِرینَ » « .1آنها را به اسالم دعوت بده؛ اگر پذیرفتند ،از آنان قبول كن ،آنگاه از آنها بخواه كه از
دَ ِار ا َ ْل ُم َه ِ
سـرزمین خـود به سرزمین مهاجران هجرت كنند» محمد بن حسن الشیباني رحمه هللا می گوید :وهو قول
أبي حنیفة رحمه هللا 2.و قول ابو حنیفه رحمه هللا هم همین است.
 امام شافعی رحمه هللا در «مسند» و «االم» و دیگران اینگونه ذکر کرده اند که رسول هللا صلی هللاع ُه ْم ِإلَى الت َّ َح ُّو ِل ِم ْن دَ ِار ِه ْم ِإلَى دَ ِار ْال ُم ْس ِل ِمینَ  3.سـپس از ایشـان بـخواه
علیه وسلم فرموده :ث ُ َّم ا ُ ْد ُ
كه از سـرزمین خـود بـه سـرزمین مسلمین کوچ کنند.
ع ُه ْم ِإلَى اَلت َّ َح ُّو ِل ِم ْن دَ ِار ِه ْم ِإلَى دَ ِار اإلسالم) این حدیث را از رسول
محمد بن الحسن الشیباني با لفظ (ا ُ ْد ُ
هللا صلی هللا علیه وسلم ذکر کرده اند 4و این بیان صریحی بر نام گذاری سرزمین مسلمین به
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دار
داراالسالم است .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد سرزمین شام هم می فرمایدُ « :
ع ْق ُر ِ
اإلسالم» 5بهترین جای داراالسالم شام است.
عالوه بر این ،احادیثی که «پس از تشکیل حکومت اسالمی در مدینه» در واجب بودن هجرت آمده اند
ضي هللاُ عنه می گوید :گفتم :یا
ي َر ِ
نشان می دهند که زمین به دو سرزمین تقسیم می شود .ابن َح ْیدَة َ القُشیر ُّ
اإلس َْال ِم» برای اسالم.
رسول هللا ،خداوند برای چه چیزی تو را به سوی ما روانه نموده است؟ فرمود« :بِ ْ ِ
ابن َح ْیدَة َ گفت :گفتم :عالمتهای اسالم (و مسلمانی) چیست؟ فرمود« :أ َ ْن تَقُولَ :أ َ ْسلَ ْمتُ َوجْ ِهي إِلَى َّ
ع َّز
َّللاِ َ
ي َّ
انَ ،ال یَ ْقبَ ُل َّ
ع َّز
یم ال َّ
َّللاُ َ
ان ن ِ
الز َكاة َُ ،ك ُّل ُم ْس ِل ٍم َ
َص َ
یر ِ
علَى ُم ْس ِل ٍم ُم َح َّرم ،أَخ ََو ِ
َو َج َّلَ ،وتَخَلَّیْتُ َ ،وت ُ ِق َ
ص َالة ََ ،وتُؤْ تِ َ
ارقَ ْال ُم ْش ِركِینَ ِإلَى ْال ُم ْس ِل ِمینَ »« . 6اینکه بگویی :خود را به تمامی
َو َج َّل ِم ْن ُم ْش ِركٍ بَ ْعدَ َما أ َ ْسلَ َم َ
ع َم ًال ،أ َ ْو یُفَ ِ
تسلیم پروردگار عزوجل کردم ،و خودم را از هر چه غیر دستور هللا است و پرستش طاغوت خالی نمودم،
و نماز را به پا داری و زکات را بدهی؛ (خون و مال و ناموس) هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است،
و برادر و یاوران و پشتیبان یکدیگر باشید ،خداوند عزیز و بزرگوار ،هیچ عملی را از سکوالری (یا به
زبان عربی مشرکی) که مسلمان شده نمیپذیرد تا این که از سکوالریستها (یا به ز بان عربی از مشرکین)
جدا گشته و به صفوف مسلمانان بپیوندند».
یا در روایت دیگری آمده است  :الَ یَ ْقبَ ُل َّ
ارقَ ْال ُم ْش ِركِینَ ِإلَى
َّللاُ ِم ْن ُم ْش ِركٍ أ َ ْش َركَ بَ ْعدَ َما أ َ ْسلَ َم َ
ع َمالً َحتَّى یُفَ ِ
ْال ُم ْس ِل ِمینَ  7 .پس در حالت عادی تحت هیچ عنوانی بعد از تشکیل داراالسالم سکونت در میان سکوالریستها
و سرزمینهائی که تحت حاکمیت سکوالریستهاست شرعی نیست.
چون انسانی که تحت حاکمیت سکوالریستها زندگی می کند مجبور است تمام قوانین شریعت هللا را که
متعلق به اداره ی زندگی اجتماعی و مخالف دین سکوالریسم است را کنار بگذارد و تابع قوانین دین
سکوالریسم شود که هللا تعالی در مورد سرانجام کسانی که در چنین مصیبت و مردابی می افتند می
إن الَّذِینَ ت ََوفَّا ُه ُم ْال َمآل ِئ َكةُ َ
فرمایدَّ :
ض قَ ْال َواْ أَلَ ْم ت َ ُك ْن
یم ُكنت ُ ْم قَالُواْ ُكنَّا ُم ْست َ ْ
ضعَفِینَ فِي األ َ ْر ِ
ظا ِل ِمي أ َ ْنفُ ِس ِه ْم قَالُواْ ِف َ
س ْ
ض َّ
یرا (نساء )97/بیگمان کسانی که فرشتگان
أ َ ْر ُ
ص ً
اءت َم ِ
اج ُرواْ ِفی َها فَأ ُ ْولَئِكَ َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو َ
َّللاِ َوا ِس َعةً فَت ُ َه ِ
(برای قبض روح در واپسین لحظات زندگی) به سراغشان میروند و (میبینند که به سبب ماندن با کفّار
در کفرستان ،و هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کردهاند ،بدیشان میگویند :کجا بودهاید (که
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اینک چنین بی توشه مردهاید و بدبخت شدهاید ؟ عذرخواهان ) گویند :ما بیچارگانی در سرزمین (کفر)
بودیم ( و چنان که باید نتوانستیم به قوانین و دستورات دین عمل کنیم! فرشتگان بدیشان ) گویند  :مگر
زمین خدا وسیع نبود تا در آن کوچ کنید؟ جایگاه آنان جهنم است ،و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی!
در این روایتها واضح است که سرزمین و دار اولی دارالمشرکین یا دارالکفار یا دارالکفر ،و سرزمین و
دار دومی :دارالمسلمین یا دارالمهاجرین یا داراالسالم است.
دارین در قول اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :
صلَّى َّ
سو َل َّ
ع َم َر َكانُوا ِم ْن
سلَّ َم َوأَبَا بَ ْك ٍر َو ُ
ابن عباس رضي هللا عنهما می گوید " :إِ َّن َر ُ
َّللاُ َ
علَ ْی ِه َو َ
َّللاِ َ
اج ُرونَ ِأل َ َّن ْال َمدِینَةَ َكان ْ
ار ِش ْركٍ فَ َجا ُءوا ِإلَى
ار ُم َه ِ
اج ِرینَ ِألَنَّ ُه ْم َه َج ُروا ْال ُم ْش ِركِینَ َو َكانَ ِم ْن ْاأل َ ْن َ
ْال ُم َه ِ
َت دَ َ
ص ِ
صلَّى َّ
سو ِل َّ
سلَّ َم لَ ْیلَةَ ْال َع َقبَ ِة " 8.همانا رسول هللا و ابوبکر و عمر از مهاجرین بودند زیرا
َر ُ
َّللاُ َ
علَ ْی ِه َو َ
َّللاِ َ
سکوالریستها (یا به زبان عربی مشركین) را ترک كردند ،و از انصار مهاجرانی هم وجود داشتند زیرا در
آن شب عقبه كه نزد رسول هللا آمدند مدینه در آن زمان دار (سرزمین) شرک بود.
ث ُ َما َمةُ ْبنُ أُثَا ٍل رضی هللا عنه نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمد و گفت :أ ْش َهدُ ْ
أن ال إلَهَ َّإال َّ
َّللاُ ،وأ َ ْش َهدُ
َّ
َّللاِ ،یا ُم َح َّمدَُّ ،
أن ُم َح َّمدًا َرسو ُل َّ
صبَ َح وجْ ُهكَ أ َحبَّ
ي ِمن وجْ ِهكَ  ،فقَ ْد أ ْ
وَّللاِ ما كانَ علَى ْ
األر ِ
ض وجْ ه أ ْبغ َ
َض إلَ َّ
يَّ ،
يَّ ،
وَّللاِ ما كانَ ِمن َب َل ٍد
ي ِمن دِینِكَ  ،فأ ْ
ِین أ ْبغ َ
ُ
وَّللاِ ما كانَ ِمن د ٍ
ص َب َح دِینُكَ أ َحبَّ الد ِ
ِّین إلَ َّ
َض إلَ َّ
الو ُجو ِه إلَ َّ
ي 9.ای محمد ،سوگند به هللا تا پیش از این در روی زمین
ي ِمن َبلَدِكَ  ،فأ ْ
أ ْبغ ُ
ص َب َح َب َلدُكَ أ َحبَّ ال ِب َال ِد إلَ َّ
َض إلَ َّ
چهرهای منفورتر از چهرهی تو نزد من نبود اما امروز چهرهای محبوبتر از چهرهات نزد من وجود
ندارد .سوگند به هللا تا پیش از این نزد من دینی منفورتر از دین تو نبود ،اما هم اکنون دین تو پسندیدهترین
دینها نزد من است .سوگند به هللا تا پیش از این نزد من سرزمینی مبغوض تر و منفورتر از سرزمین تو
نبود ،اما هم اکنون سرزمین تو دوست داشتنی ترین سرزمینها نزد من است.
ي َّ
ي
ع ْنهُ می گوید که عمر بن خطاب َر ِ
َّللاُ َ
طبری نیز در تاریخ خود ذکر می کند که سعید بن مسیب َر ِ
ض َ
ض َ
ي َّ
َّ
ع ْنهُ گفت از
َّللاُ َ
ع ْنهُ مردم را جمع کرد و از آنها پرسید تاریر را از چه روزی بنویسیم؟ علی َر ِ
َّللاُ َ
ض َ
ض ال ِ ّ
ش ْر ِك» ،و سرزمین شرک را ترک
روزی که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم هجرت کرد َ « ،وت ََركَ أ َ ْر َ
کرد .عمر رضی هللا عنه هم همین کار را انجام داد.

 8أخرجه النسائي في كتاب البیعة  ،باب تفسیر الهجرة  . 145 144/7 :شماره حدیث 40000
 9بخاری  ،)462( 4372ومسلم ( )1764نسائی 1۸9

و به این شکل مومنین هجرتی را مبنای تاریر خود قرار دادند که بر اثر آن موفق به تشکیل حکومتی شدند
که هللا تعالی به وسیله آن به اسالم و مسلمین عزت و شکوه بخشید و از ذلیالنه زیستن تحت حاکمیت کفار
نجاتشان داد .چون قبل از این هم مسلمین به حبشه هجرت کرده بودند اما منجر به تشکل حکومت اسالمی
نشده بود .باید بدانیم یکی از دالیل تغییر این تاریر توسط طاغوتها به تاریخهای دیگر ،ریشه در مبارزه با
حکومت اسالمی و هر آنچه نشانی از تشکیل حکومت اسالمی و عزت برای مسلمین داشته باشد دارد .
صلَّى هللاُ علیه وسلَّ َم
يِ َ
بخاری هم از ابو هریره در داستان هجرتش می آورد که گفت :لَ َّما قَد ِْمتُ علَى النب ّ
قُلتُ في َّ
ق :یَا لَ ْیلَةً ِمن ُ
ت  10چه شب طوالني و پر مشقتي
ارةِ ال ُك ْف ِر نَ َّج ِ
طو ِل َها و َ
عنَائِ َها ...علَى أنَّ َها ِمن دَ َ
الط ِری ِ
را (پشت سر گذاشتم) .اما شکر خدا را كه از دیار كفر ،نجات یافتم .
ْالم
عمر بن خطاب هم ارتشی را به فرماندهی سلمه بن قیس روانه می کند و می گوید :ا ْد ُاإلس ِ
عو ُه ْم ِإلَى ِ
فَإ ِ ْن أ َ ْس َل ُموا فَ ْ
ار ُه ْم فَ َع َل ْی ِه ْم فِي أ َ ْم َوا ِل ِه ُم َّ
الز َكاة ُ 11...آنها را به سوی اسالم دعوت کن اگر مسلمان
اخت ُ
َاروا دَ َ
شدند و سرزمین خودشان را برگزیدند و هجرت نکردند در این صورت باید زکات امول خود را
بدهند(....چون در هر صورت سرزمین انها جزعی از داراالسالم است و قوانین اسالمی باید در ان اجرا
شودو بخشی از داراالسالم است و مسلمان می تواند در ان بماند و بخشی از دارالکفر نیست که مسلماتن
مجبور باشد از ان هجرت کند به سرزمینهای اسالمی )
 ابن عباس نیز می گوید که عمربن الخطاب می خواست سخنانی را در ایام حج بگوید اما عبد الرحمنبن عوف بر این باور بود که این سخنان باید در جمع شورای صحابه گفته شود نه در فضایی عمومی مثل
یر ال ُمؤْ ِمنِینَ :این كار را نكن ،چرا كه اكنون موسم ح ّج
حج به همین دلیل به عمربن الخطاب گفت :یا ِأم َ
است ،عوام مردم در این جا جمع شده اند و از نگاه من بهتر این است که فرصت و مهلت بدهی تا به مدینه
سنَّ ِة» 12آن جا سرزمین هجرت و سنّت است.
دار ال ِهجْ َر ِة وال ُّ
برسیم كه «فإنَّها ُ
در نامه خالد بن ولید به اهل حیره آمده است :برای آنها قرار دادم که  :پیرانی که توان کار کردن ندارند و
یا کسانی که دچار بیماری شده اند یا کسی که ثروتمند بوده و بعد فقیر شده و هم کیشان او به وی صدقه می
دهند جزیه ندهند و عالوه بر آن بیت المال مسلمین خودش و عیالش را تحت کفالت و حمایتهای مالی قرار
بدار ال ِهجْ َرةِ وداراإلسالم» تا زمانی که در دار الهجرة ودار اإلسالم اقامت دارد ،اما « فإن
داد «ما أقام
ِ
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خرجوا إلى غیر دار ال ِهجْ َرةِ ودار اإلسالم ،فلیس على المسلمین النّفقةُ على عیالهم»  13اگر به سرزمینی غیر
از دار الهجرة ودار اإلسالم کوچ کردند نفقه عیال آنها بر مسلمین نیست.
عبد هللا بن عمر می گوید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از اینکه با قرآن به سرزمین دشمن وارد شوی
صلَّى هللاُ علیه وسلَّ َم نَ َهى ْ
نهی کرده است َّ " :
أن َرسو َل َّ
ض العَد ّ ُِو." .
آن إلى ْ
أر ِ
أن یُ َ
َّللاِ َ
سافَ َر بالقُ ْر ِ
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در داستان ام المومنین عایشه رضی هللا عنها در مورد جاریه ی مهاجری که مورد اتهام قرار گرفته بود
ب َربِّنَا  ....أَالَ إِنَّهُ ِم ْن بَ ْلدَةِ ْال ُك ْف ِر أ َ ْن َجانِى 15روز گم شدن آن زیور قرمز،
اجی ِ
آمده استَ :ویَ ْو َم ْال ِوشَاحِ ِم ْن أ َ َ
ع ِ
از شگفتیهای پروردگار ما بود .ولي شکر كه مرا از دیار كفر ،نجات داد .بَ ْلدَةِ ْال ُك ْف ِرهمان دار الكفر است
چنانچه ابن حجر در شرحش آورده است که  :و در آن فضل هجرت از دارالکفر وجود دارد.
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همچنانکه دیدیم در این سخنان اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باز می بینیم که اسم « دار الهجرة »
و « دار السنَّة » و « داراإلسالم » و «دار الفاسقین» و «دار الشرك» و « دارةِ الكفر » و « أرض العدو»
و «بـَلـدة ِ الكفر» آمده است و این نام گذاری ها از زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و صحابه وجود
داشته است ،و نمی توان گفت این تقسیمات ساخته و پرداخته ی اجتهاد امامان مذاهب معروف به اهل سنت
یا حتی شیعیان  12امامی و زیدی ها و خوارج و ظاهری ها و ...بوده است.
نکته ای به ذهنم رسید که برای عده ای جای سوال شده است که :چرا مسلمین در میان این چند اصطالح
همگی دو اصطالح «دارالکفر» و«داراالسالم» را انتخاب کرده اند؟ هللا تعالی می فرمایدَ :وإِن نَّ َکثُواْ
ع ْه ِد ِه ْم َو َ
طعَنُواْ فِی دِینِ ُک ْم فَقَاتِلُواْ أَئِ َّمةَ ْال ُک ْف ِر ِإنَّ ُه ْم الَ أ َ ْی َمانَ لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َینت َ ُهونَ (توبه )12/و اگر
أ َ ْی َمانَ ُهم ِ ّمن َب ْع ِد َ
پیمانهائی که بستهاند را شکستند  ،و دین شما را مورد طعن قرار دادند ،با امامان و سردستگان کفر
بجنگید ،چرا که پیمانهای ایشان کمترین ارزشی ندارد  .شاید دست بردارند.
در اینجا هللا تعالی نفرموده «رهبران کفار» بلکه فرموده رهبران «کفر» «أ َ ِئ َّمةَ ْال ُک ْف ِر» ،و در اینجا هللا
تعالی « ْال ُک ْف ِر» را در برابر آخرین پیامش یعنی«اسالم» قرار داده است .مسلمین هم برای نامگذاری
سرزمین تحت حاکمیت « ْال ُک ْف ِر» که توسط چنین رهبران کافری اداره می شود «دارالکفر» را از میان
آنهمه عنوانی که در کالم هللا و رسولش و صحابه وجود دارد انتخاب کرده اند؛ و از میان آنهمه اصطالحی
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که در مورد سرزمین تحت حاکمیت «اسالم» به کار رفته مفهوم «داراالسالم» را انتخاب کرده اند ،هر
دار ْالفاسِقینَ » و هم «
چند در مواردی دیدیم که هم «دَ ِار اَ ْل ُم َه ِ
اج ِرینَ » آمده هم «دَ ِار ْال ُم ْس ِل ِمینَ » و هم « َ
سنَّ ِة» وغیره آمده اما کلمه ی «اسالم» می تواند تنوع در وصف سرزمین مسلمین و هر آنچه در
ار ال ُّ
دَ َ
توصیف سرزمین متعلق به آخرین شریعت هللا تعالی است را در خودش جای دهد ،و کلمه ی «کفر» هم
باز به دلیل وسعتی که دارد می تواند توصیفاتی که در مورد سرزمین کفار آمده است را در خود جای دهد.
در این صورت اگر در این آیات و روایات «المتواتر المعنوي» هر کدام از اصطالحات استفاده شود باز
می تواند حق مطلب را در جدا کردن سرزمین تحت حاکمیت «قوانین شریعت هللا» و مومنین و سرزمین
تحت حاکمیت «کفر» و کفار برساند .حتی اگر این اصطالحات و نام گذاریها در آیات قرآن و سنت صحیح
و سخنان صحابه هم وجود نداشت باز احکامی که قانون شریعت هللا برای سرزمینهای اسالمی و
سرزمینهای کفار وضع کرده است موجب می شد که سرزمینهای تحت حاکمیت هر یک به اسمی
نامگذاری شوند.
البته این نامگذاری سرزمینها تنها مختص اسالم نیست بلکه به تاریر و وضع موجود هم نگاه کنی باز
متوجه می شوی که سرزمینها بر اساس عقایدی که دارند تقسیم می شوند .مثالً می گفتند بلوک شرق که
دارای عقاید سوسیالیستی و چپ بود یا می گفتند بلوک غرب که دارای عقاید سکوالر و لیبرال بورژوائی
و سرمایه داری است .یا در زمان جنگ سرد میان سکوالریستها و حتی سالها پس از آن می گفتند :
 جهان اول  :کشورهای سکوالر بلوک صنعتی و دموکراتیک با تاثیر حوزه آمریکا جهان دوم  :اتحادیه های سوسیالیسم-کمونیسم چین و شوروی و. ... جهان سوم هم بقیه جهان بودند که با هیچ یک از این دو بلوک سازگاری نداشتند .به عنوان مثال آلسعود با وجود آنهمه ثروت و استفاده از تکنولوژی و ...باز جزو جهان سوم محسوب می شود.
چرا؟ چون فرهنگ عمومی مردم سنتی اسالمی است و هنوز جامعه سکوالر نشده است  .قطر هم
در بین کشورهای جهان باالترین شاخص توسعه و باالترین درآمد های سرانه را دارد اما باز جزو
جهان سوم است .چرا؟ چون فرهنگ عمومی و جامعه هنوز سکوالر نشده است.
 جهان چهارم هم به سرخ پوستان بومی آمریکا و امثالهم گفته می شد .یا کمونیستها بر اساس تفسیرهای اقتصادی خود جوامع مختلف بشری را به  -1کمونهای اولیه  -2برده
داری  -3فئودالیسم  – 4سرمایه داری  -5سوسیالیسم و کمونیسم تقسیم می کنند.

یا سکوالریستها در تقسیم بندی دیگری می گویند :حکومتهای تئوکراسی و حکومتهای دموکراسی .
تئوکراسی (از یونانی« :تئوس » = خدا و «کراتوس » = توانایی و قدرت ) یعنی حاکمیت قانون هللا بر
مردم؛ و حکومتهای دموکرات و دموکراسی هم یعنی قدرت و حاکمیت قانون مردم بر مردم به جای
قدرت و حاکمیت قانون هللا بر مردم.
یا در تقسیم بندی دیگری می گویند :کشورهای سکوالر یا کشورهای اسالمی.
پس این امر عادی است که  :یکی کشورها را بر اساس توسعه فرهنگی یا بر اساس توسعه اقتصادی  ،یا
بر اساس قدرت نظامی یا بر اساس عقاید حاکم بر کشورها یا بر اساس نژاد و غیره تقسیم کند ،مهم این
است که در اسالم عاملی که به انسانها هویت می بخشد اسالم است و مرز میان امتها از نگاه اسالم،
مرزهاي عقیدتي است.
زمانی که هللا تعالی به کسانی که تحت حاکمیت کفار سکوالر و مشرک قرار گرفته و توانائی عمل کردن
به قوانین شریعت هللا را پیدا نمی کنند و مجبور می شوند تابع قانون سکوالریستها (یا به ز بان عربی
ض َّ
اج ُروا فِی َها (نساء )97/وطن و دار و سرزمین
مشرکین) شوند می فرماید :أَلَ ْم ت َ ُك ْن أ َ ْر ُ
َّللاِ َوا ِس َعةً فَت ُ َه ِ
مومنین آنجائی است که قانون شریعت هللا در آن پیاده می شود .در این صورت اسالم وطن یک مومن
است ،اسالم خانواده و قوم و تبار یک مومن است ،و این اسالم است که به مومن هویت می بخشد.
پدر و مادر و همسر و فرزند و برادر و قوم وقبیله و دوست و خاک با داشتن اسالم جایگاه خود را حفظ
می کنند و بدون اسالم هیچی نیستند .پس بر همان مبنای اسالم ،انسانها به کافر و مسلمان تقسیم می شوند و
بر همان مبنای اسالم دوستی ها و دشمنی ها شکل می گیرد و بر همان مبنای اسالم سرزمینها نیز تقسیم
ی ْال َح َی َو ُ
ان لَ ْو کَانُوا
می شوند و در نهایت َ :و َما َه ِذ ِه ْال َح َیاة ُ الدُّ ْن َیا ِإ َّال لَ ْهو َولَ ِعب َو ِإ َّن الد َ
َّار ْاآل ِخ َرة َ لَ ِه َ
َی ْعلَ ُمونَ ( /64عنكبوت) زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست و بیهوده و بازی است ،و زندگی منزلگاه
آخرت زندگی است ،اگر فهم و شعور داشته باشند؛ بر همان مبنای اسالم ،دارهای اصلی در قیامت هم
سالَ ِم»
ار ال َّ
مشخص می شوند که شخص یا ساکن همیشگی و اهل بهشت « ُ
ع ْق َبى الد َِّار» (رعد )22/و «دَ ُ
سو ُء الد َِّار»(رعد-25/
ار ْال َب َو ِار» (ابراهیم )28/و « ُ
(قصص )127/می شود یا شخص اهل جهنم و «دَ َ
ار
ار ْال ُمقَا َم ِة » (فاطر )35/سرای اقامت و ماندگاری و «دَ ُ
غافر )52/می گردد؛ و در هر صورت  « :دَ َ
ار ْال ُخ ْل ِد» (فصلت )28/سرا و منزلگاه
ْالقَ َر ِار» (غافر )39/سرا و منزلگاه ماندگاری و استقرار و « دَ ُ
همیشگی و «دار» و سرزمین اصلی متعلق به آخرت است.

سادا ً َو ْالعَاقِبَةُ ِل ْل ُمتَّقِینَ (قصص )83/ما آن
َّار ْاآل ِخ َرة ُ نَجْ عَلُ َها ِللَّذِینَ َال ی ُِرید ُونَ ُ
علُ ّوا ً فِی ْاأل َ ْر ِ
ک الد ُ
تِ ْل َ
ض َو َال فَ َ
سرا و منزلگاه آخرت را تنها بهره کسانی میگردانیم که در زمین خواهان تکبّر و استکبار نیستند و فساد و
تباهی نمیجویند ،و عاقبت از آن پرهیزگاران است.
سالَ ِم (یونس )25/و هللا ( انسان را به بهشت ،یعنی) به سرا و منزلگاه امن و امان و
َو ّ
عو إِلَى دَ ِار ال َّ
َّللاُ یَدْ ُ
آرامش و اطمینان دعوت میکند.
ع َم ٍل.
ع َم ٍلَ ،وأ َ ُ
ب إِلَ ْی َها ِم ْن قَ ْو ٍل َو َ
ار َو َما قَ َّر َ
ب إِلَ ْی َها ِم ْن قَ ْو ٍل َو َ
اللَّ ُه َّم إِ ِنّي أَسْأَلُكَ ال َجنَّة َو َما قَ َّر َ
عوذُ بِكَ َمنَ النَّ ِ
وب إِلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َوبِ َح ْم ِدكَ  ،الَ إِلَهَ إِالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

