انواع دارالکفر و تبدیل داراالسالم به دارالکفر

بسم هللا و الحمد هلل  ،اما بعد :السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته  /بخش [ : 10انواع دارالکفر و تبدیل
داراالسالم به دارالکفر (])1
ُستور ال َمدینة ،یا
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با پیمانی که در مدینه با کفار یهودی و مشرک بست که به د
ُ
صحیفة النبی یا پیمان مدینه مشهور است و با پیمانهائی که با مجوس االحساء و نصرانی های نجران بست
و با جنگهائی که با کفار مشرک قریش و کفار یهودی و غیره انجام داد نشان داد که دارالکفر دو گونه است
یا دارالکفری است که با داراالسالم سر جنگ و کشت و کشتار دارد یا دارالکفری است که با داراالسالم
وارد عهد و پیمان و زندگی مسالمت آمیزی شده است.
ابن عباس رضی هللا عنهما در مورد سکوالریستها (یا به زبان عربی مشرکین) روایت می کند که  :كانَ
صلَّى هللاُ علیه وسلَّ َم وال ُمؤْ ِمنِینَ « :مشرکین ،دو موضع در قبال نبی صلی
ال ُم ْش ِر ُكونَ علَى َم ْن ِزلَتَی ِْن ِمنَ النبي ِ َ
ب ،یُقَاتِلُ ُه ْم ویُقَاتِلُونَهُ[،دستهای] مشرکان اهل جنگ
هللا علیه وسلم و مومنین داشتندَ :كانُوا ُم ْش ِر ِكي أ ْه ِل َح ْر ٍ
ع ْهدٍ ،ال یُقَاتِلُ ُه ْم َ
وال یُقَاتِلُونَهُ  1و
بودند که پیامبر با آنها جنگید و آنها با پیامبر جنگیدند و ُم ْش ِر ِكي أ ْه ِل َ
[دستهای] مشرکین اهل عهد بودند که پیامبر با آنها نجنگید و آنها نیز با پیامبر نجنگیدند»
امام شافعی رحمه هللا نیز بعد از ذکر داراالسالم ،سرزمین کفار یا دارالکفر را به «دارالحرب» و «دارالع ِد
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ابن قیم حنبلی رحمه هللا نیز دارالکفر را به دو دسته تقسیم می کند و می گوید:

و الصلح» تقسیم می کند.
ع ْه ٍد» .3کفار یا اهل جنگ هستند یا اهل عهد .
ار ِإ َّما أ َ ْه ُل َح ْر ٍ
« ْالکفَّ ُ
ب َو ِإ َّما أ َ ْه ُل َ
پس «دارالکفر» به دو بخش تقسیم می شود:

 1بخاری 5286
 2زحیلی ،وهبه ،آثار الحرب في الفقه اإلسالمي ،ص.175
 3ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،أحکام أهل الذمة ،ج ،2ص873

دار الكفری که با داراالسالم عهد و امانی ندارد .البته شرط نیست که با
 -1دار الحرب(سرزمین جنگ)ُ :
داراالسالم در حال جنگ باشد همین که عهد و امان و ذمه ای با داراالسالم ندارد کفایت می کند که
دارالحرب باشد ،و مسلمین هر وقت خواستند می توانند با آنها وارد جنگ شوند.
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دار الكفری است که با داراالسالم پیمانی مبنی بر ترک جنگ
 -2دار العهد(سرزمین اهل عهد و پیمان)ُ :
ض ْم َرهَ» ی مشرک و سکوالر
وجود دارد 5 .این پیمان هم ممکن است مدت دار باشد یا مثل پیمان با «بَنِی َ
صوفَه« 6تا در دریا صدفی هست» و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد
همیشگی باشد َ :ما بَل بَحْ ٌر ُ
ِیرةِ
یرحْ َرائِ َحةَ ال َجنَّ ِةَ ،وإِ َّن ِری َح َها تُو َجدُ ِم ْن َمس َ
این دسته از کفار معاهد فرموده استَ :م ْن قَت َ َل ُمعَاهَدا لَ ْم ِ
عاما « 7هرکس ،فرد معاهدی (کافری که با مسلمانان ،عهد و پیمان بسته است) را بکشد ،بوی بهشت
أ َ ْربَعِینَ َ
به مشامش نمیرسد .هرچند که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه ،به مشام می رسد».
البته دسته ای دیگر از علماء به نسبت قدیم یا جدید بودن حاکمیت کفر در سرزمینی ،دارالکفرها را به دو
دسته ی عمده تقسیم کرده اند:
 -1دار الکفر اصلی  :سرزمینی که هیچ گاه دار اإلسالم نبوده است.
 -2دار الکفر طارئ :سرزمینی که زمانی دار اإلسالم بوده ،سپس با تسلط کفار ،احکام یکی از
وس َ -5والَّذِینَ
«کفار6گانه» ی آشکار [یعنی -1 :الَّذِینَ هَاد ُوا َ -2وال َّ
صابِئِینَ َ -3والنَّ َ
ص َ
ار ٰى َ -4و ْال َم ُج َ
أ َ ْش َر ُكوا (مشرکین یا به زبان امروزین سکوالریستها) و  -6مرتدین] بر آن جاری شده باشد و دوباره تبدیل
شده باشد به دارالکفر.
آیا داراالسالم تبدیل به دارالکفر طارئ یا به قول شیعیان تبدیل به دارالکفری که دارالحرب هم هست می
شود؟
الزم است قبل از ورود به بحث و بررسی آراء مختلف فقهای اسالمی به چند نکته اشاره کنم :
 -1حکم بر تغییر یک مسلمان به کافر بودن ،یعنی تکفیر یک مسلمان؛ که باید در تکفیر این مسلمان
ظوابط شرعی کامال رعایت شوند ،و شخص مسلمان از « 4فیلتر» اصلی ( -1اثبات جرم  -2تائید
جرم توسط هللا و رسولش صلی هللا علیه وسلم  -3شروط تکفیر  -4موانع تکفیر) عبور داده شود؛
(4السیل الجرار المتدفق علی حدائق ْالزهار  ) 976/1امام شوكانی می گوید :أن الکافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم یؤمن من
المسلمین وأن ما ل المسلم ودمه معصومان بعصمة اإلسالم في دار الحرب وغیرها .و همانا كافر حربی خون و مال در هر حالتی مباح است مگر اینکه
از سوی مسلمین به اوامان داده شده باشد ،و اینکه مسلمان خون و مالش بخاطر عصمت اسالم مصون است در دارالحرب و غیر آنجا.
 5شهری ،ملفی بن حسن ،حقیقة الدارین؛ دار اإلسالم و دار الکفر ،ص.130
6روض األنف  58 /2زرقانی 456٫ /1
7بخاری3166:

و چنانچه این شخص به «یقین» فاسد تشخیص داده شد ،و شبهه ای وجود نداشت که با چنگ زدن
به آن شبهه او را از حکم ارتداد تبرئه کرد ،و شخص  -1آگاهانه  -2عمدا  -3به میل خودش و
اختیاری دچار مکفره هائی شده بود ،آن وقت است که حکم به تغییر یک شخص از اسالم به کفر
داده می شود؛ به همین ترتیب برای تغییر یک دار و سرزمین از اسالم به کفر هم باید «1فیلتر»
اصلی رعایت شود که در قرآن و سنت صحیح و آراء صحابه و تمام مذاهب اسالمی مناط و معیار
و مالک تشخیص داراالسالم و دارالکفر از همدیگر بوده است و آنهم «قانون و حکم» است.
در این صورت انسان و سرزمین قابل تغییر هستند هم می توانند از کفر به اسالم تغییر کنند هم از اسالم به
کفر همچنانکه علماء گفته اند که :اینکه زمینی «سرزمین كفر» یا«سرزمین إسالم یا إیمان» یا «دار سلم »
یا« دار طاعة » یا «دار معصیت» یا « دارالمومنین» یا «دارالفاسقین» بوده باشد از اوصاف عارضه
(اوصافی كه ماندگار همیشگی نیستند) هستند و نه از (اوصاف) الزمه ! در این صورت ،بدون شک این
وصف (برای سرزمین ) به وصفی دیگر منتقل می گردد (تغییر می كند) ،همچنانکه مردی خودش از كفر
به ایمان و علم (وصفش) می رود (تغییر می كند) و همچنین برعکس این قضیه.
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اما چه در مورد فرد مسلمان و چه در مورد «دار» و سرزمین باید بدانیم که اینها به «یقین» قبال مسلمان
قین ال
بوده اند و با شک و گمان و احتمال نمی توان حکم بر خروج از اسالم این دو داد چون :أن الثابتَ بِ َی ٍ
یزو ُل بالش ِك واالحتما ِل .
 مورد دیگر اینکه :ساکنین دارای عصمت هستند نه سرزمین  .خون و مال و عرض و آبرو وناموس مسلمان معصوم و حرام است هر کجا که باشد و فرقی ندارد در داراالسالم باشد یا در
دارالکفر.
ُ
حیث كان " .مسلمان خونش حرام است هر
امام شافعی رحمه هللا در االم می گوید" :فأما المسل ُم فحرا ُم الد ِم
ب أ َ ْو دَ ِار إس َْال ٍم " 9.و به
ان کانَ ْال ُمؤْ ِم ُن ِفي دَ ِار َح ْر ٍ
اإلی َم ِ
کجا که باشد و می گویدَ " :و ِإنَّ َما یحْ ُر ُم الدَّ ُم ِب ْ ِ
راستی که خون با ایمان آوردن حرام می شود و فرق ندارد این مومن در دارالحرب باشد یا داراالسالم .

 8ابن تیمیه  .مجموع الفتاوی  / ) 45/27فإن كون األرض دار كفر  ،أو دار إسالم  ،أو إیمان  ،أو دار سلم  ،أو حرب  ،أو دار طاعة  ،أو معصیة  ،أو
دار المؤمنین ،أو الفاسقین  ،أوصا ف عارضة ال الزمة  ،فقد تنتقل من وصف إلى وصف  ،كما ینتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى اإلیمان والعلم وكذلك
بالعكس
 9شافعی ،محمد بن ادریس ،األم ،ج ،7ص369

این نگرش اسالمی کامال در برابر نگرش مفتی های مفت گوی و نامیزان و نامتعادل و تقریبا نمیه دیوانه
ی ساکن در دارالکفرهاست که خون زنان و حتی کودکان و اطفال مسلمان در الجزائر و ...را به جرمی که
پدران یا شوهران اینها مرتکب شده اند حالل کردند.
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 مورد دیگر اینکه :جمهور فقهای جهان اسالم متفق القول هستند که در آنچه که هللا تعالی به عنوانشرع قرار داده فرقی بین داراالسالم و دارالکفر وجود ندارد ،و تمام آنچه که هللا تعالی حرام کرده
یا بر بندگانش واجب کرده با اختالف دار و سرزمین حکم فرق نمی کند و مسلمان چه در
دارالکفر باشد و چه در داراالسالم حرام و حاللها با تغییر «دار» و سرزمین تغییر نمی کنند .هر
آنچه در داراالسالم حالل یا حرام باشد در دارالکفر هم حالل یا حرام هستند.
اإلس َْال ِم
امام شافعی رحمه هللا در االم می گویدِ " :م َّما ی ْع ِقلُهُ ْال ُم ْس ِل ُمونَ َو یجْ ت َِمعُونَ َ
علَی ِه أ َ َّن ْال َح َال َل فِي دَ ِار ْ ِ
اإلس َْال ِم َح َرا ٌم فِي بِ َال ِد ْالک ْف ِر " 11.آنچه که مسلمین با تعقل به آن
ام فِي ِب َال ِد ْ ِ
َح َال ٌل فِي ِب َال ِد ْالک ْف ِر َو ْال َح َر َ
رسیده اند و بر آن اجماع کرده اند اینکه :آنچه که در داراالسالم حالل باشد در دارالکفر هم حالل است و
آنچه در سرزمین اسالم حرام باشد در سرزمین کفر هم حرام است.
روشن است که در هر صورت تقسیم زمین به داراالسالم و دارالکفر نزد تمام مذاهب اسالمی متفق علیه
است و کسی در آن اختالفی ندارد  12اما اینکه امام شافعی رحمه هللا می گوید که زمین دار واحدی است
عالوه بر آنچه که قبال عرض کردیم منظورش این است که مسلمان در هر کجای زمین باشد باید ملتزم و
پایبند به رعایت احکام شریعت هللا باشد چه در داراالسالم باشد و چه در دارالکفر و بر همین مبنا حدود بر
مسلمان نیز در سراسر زمین واجب می گردد ،اما دسته هائی از حنفیه بر این باورند که اقامه ی حدود بر
مسلمان در دارالحرب واجب نیست.
 مورد دیگری که الزم است برای چندمین بار به آن اشاره شود اینکه :حکمی که بر «دار» وسرزمین داده می شود ربطی به ساکنین ندارد .
یعنی ممکن است مکانی داراالسالم باشد اما مثل خیبر تمام ساکنین آن و یا مثل هند اکثریت ساکنین آن
کافر باشند ،یا سرزمینی مثل مکه قبل از فتح و حبشه دارالکفر باشد اما در میان ساکنین آن مسلمانان هم
 10كما في فتوى عمر محمود أبو قتادة الفلسطیني في فتواه المشهورة( .فتوى كبیرة الشأن في جواز قتل الذریة والنسوان در ًءا لخطر هتك األعراض
وقتل اإلخوان) ،مجلة األنصار التابعة للجماعة اإلسالمیة في الجزائر (الجیا) ،بتاریخ شوال 1415ه1995 / 3 -م.
 11شافعی ،محمد بن ادریس ،األم ،ج ،7ص375
 ( 12مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ) العدد السابع  ،الجزء الرابع  1412 ،هـ  ،من مداخلة للدكتور عابد السفیاني .

زندگی کنند .به زبانی ساده ترو به عنوان مثال :زمانی که می گوئی که این ساختمان و آپارتمان متعلق به
مسلمین است قرار نیست حتما تمام ساکنین آن مسلمان باشند یا زمانی که گفته می شود این منزل و آپارتمان
متعلق به کفار است قرار نیست که تمام ساکنین آنهم کافر باشند ،و با تغییر مالکیت این ساختمان از
مسلمانی به کافری یا از کافری به مسلمانی ساکنان آنهم از اسالم به کفر یا از کفر به اسالم تغییر نمی کنند.
و این تغییر مالکیت از مسلمانی به کافری یا از کافری به مسلمانی هیچ ربطی به ساکنین این دار و
سرزمین و منزل ندارد.
مذهب حنفی :
محمد بن حسن شیبانی رحمه هللا می گوید :سرزمین با اجراء حکم مسلمانان در آنجا به داراإلسالم تبدیل
می شود و اگرحکم غیر مسلمین جاری شود پس این سرزمین دارالحرب می شود.

13

کاسانی رحمه هللا می گوید :سرزمین دارالکفر می شود با آشکار شدن احکام كفر در آنجا 14 .با این وجود
بسیاری از فقها در مذهب حنفی جهت تبدیل شدن داراالسالم به دارالکفر سه شرط گذاشته اند:
 -1احکام و قوانین کفر بر آن حاکم شوند.
 -2از هر جهت به دارالکفر متصل شود.
 -3در آن مسلمان و اهل ذمی دارای همان امنیت اولش نباشد.
ابن عابدین حنفی رحمه هللا ،نظر امام ابوحنیفه رحمه هللا را در این مورد بیان می کند و می گوید:
داراالسالم با شروطی چون :شهرت اجرای احکام کفر ،ممانعت از اجرای احکام اسالم ،اتصال به
دارالکفر و ارتداد ساکنین ،به دارالکفر تبدیل می شود ؛  15در واقع این دسته از علمای موجود در مذهب
امام حنفیه رحمه هللا فقط در صورت وجود سه شرط مذکور ،منطقه ای از داراالسالم را دارالکفر می
دانند.
یعنی در نگاه این دسته از حنفی ها سرزمینهائی چون ترکستان شرقی و سرزمینهای اسالمی هند که هر
سه شرط در آنها وجود دارد تبدیل به دارالکفر شده اند اما سرزمینهایی چون ترکیه و سرزمینهای اشغالی
تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی و غیره که احکام و قوانین کفر بر آنها حاکم شده است و در آنها مسلمین
پایبند به قانون شریعت هللا و حتی ذمی های پایبند به قوانین شریعتهای خودشان هم از همان امنیت موجود
( 13شرح السیر الکبیر ْ / )2165/5الن الدار إنما تصیر دار اإلسالم بإجراء حکم المسلمین فیها وحکم المسلمین غیر جار فکانت هذه دار حرب .
( 14بدائع الصنائع  / )130/7تصیر الدار دار كفر بظهور أحکام الکفر فیها .
 15ابن-عابدین ،محمد امین ،رد المحتار على الدر المختار ،ج ،4ص.175

در داراالسالم برخوردار نیستند باز داراالسالم محسوب می شوند و جزو دارالکفر محسوب نمی شوند
چون این سرزمینها به دارالکفر های اصلی از هر جهت متصل نیستند.
بر این اساس ابن عابدین حنفی رحمه هللا فتوا می دهد که جبل دروز در سوریه باز داراالسالم است هر
چند که احکام کفری دروز بر آن جاری می شود و حاکمیت هم در دست خودشان است چون یکی از این
شروط یعنی شرط دوم که متصل شدن به دارالکفر است تحقق پیدا نکرده و اینها تحت حاکمیت رهبران ما
هستند و سرزمینهای اسالم از هر طرف سرزمین آنها را احاطه کرده و هر زمان که رهبریت بخواهد می
تواند احکام شریعت هللا را بر آنها پیاده کند.
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التمرتاشي الحنفي مذهب هم در «تنویر األبصار» ضمن اشاره به این سه شرط زمانی که در مورد شرط
باألمان األو ِل » صحبت می کند 17دقیقا در اینجا به امنیت
ي آمنا
ِ
سوم و مساله ی امنیت « مسل ٌم أو ذم ٌّ
خاصی اشاره می کند که در سایه ی قانون شریعت هللا ایجاد شده و این امنیت خاص هم یکی از نشانه های
تحکیم قانون شریعت هللا و حاکمیت و غلبه و قدرت مسلمین بوده است .به همین دلیل می بینیم که السرخسي
ُ
یکون تَحْ تَ ی ِد
ضعِ الَّذِي
حنفی رحمه هللا در" شرح ِ
اإلس َْال ِم ا ْس ٌم ِل ْل َم ْو ِ
السیَر الكبیر":می گوید«" :فَإ ِ َّن دَ َ
ار ْ ِ
ع َال َمةُ ذَ ِلك أ َ ْن یأ ْ َمنَ فِی ِه ْال ُم ْس ِل ُمونَ » 18.دار االسالم اسم مکانی است که تحتسیطرۀ مسلمانان
ْال ُم ْس ِل ِمینَ َ ،و َ
باشد ،و عالمت آن این است که مسلمین در آن در امنیت باشند.
پس اگر می بینیم که پس از انعقاد پیمان صلح حدیبیه مسلمین در مکه در امور شخصی دارای امنیت کامل
می شوند یا در حبشه مسلمین مهاجر در امور عبادی شخصی دارای امنیت کامل می شوند این امنیت به
تنهائی باعث دادن صفت داراالسالم به مکه ی قبل از فتح و حبشه نمی گردد ،بلکه این سرزمینها همچنان
با وجود چنین امنیتی دارالکفر باقی ماندند ،و این امنیت به تنهائی این سرزمینها را تبدیل به داراالسالم
نکرد ،چون در این سرزمینها قانون و قدرت حاکمیت و غلبه با کفار بود نه مسلمین .
امام سرخسی حنفی رحمه هللا از ابی یوسف شاگرد ابوحنیفه و محمد بن حسن شیبانی از بزرگان مذهب
حنفی روایت می کند که بمجرد برتری یافتن احکام کفار بر سرزمینی و غلبه و حاکمیت کفار بر آن چنین

 16وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تیم هللا المسمى بجبل الدروز وبعض البالد التابعة  ،كلها دار إسالم  ،ألنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى ،
ولهم قضاة على دینهم  ،وبعضهم یعلنون بشتم اإلسالم وال مسلمین  ،لكنهم تحت حكم والة أمورنا  ،وبالد اإلسالم محیطة ببالدهم من كل جانب  ،وإذا أراد
ولي األمر تنفیذ أحكامنا فیهم نفذها
ْ
ب إال :بإجراء أحكام أه ِل ال ّ
وبأن
بدار الحرب،
دار
 17تنویر األبصار المطبوع مع الحاشیة (" /.)174/4ال
دار حر ٍ
تصیر ُ
ُ
ِ
شركِ  ،وباتّصالها ِ
اإلسالم َ
األو ِل
ي آمنًا
باألمان ّ
ِ
ال یبقى فیها مسل ٌم أو ذم ٌّ
 18سرخسی ،محمد ،شرح سیر الکبیر ،ج ،1ص.1253

سرزمینی تبدیل به دارالکفر می گردد  19.الكاساني در «بدائع الصنائع» یکی دیگر از بزرگان مذهب حنفی
به همراه سایرین هم چنین دیدگاهی را نقل می کنند.

20

در این صورت امام محمد بن حسن شیبانی و امام ابویوسف نزیکترین شاگردان امام ابوحنیفه رحمه هللا ،و
سایر یزرگان مذهب حنفی چون «کاسانی» 21و ...بدون در نظر گرفتن شروط سه گانه ،مناط و معیار و
مالک حکم دار و سرزمین را نوع «قانون و حکم»ی دانسته اند که بر آن سرزمین اجرا می شود و فتوا
داده اند که« :داراالسالم با ظهور احکام کفر در آن تبدیل به دارالکفر می شود» .حکم دار (سرزمین) تابع
احکامی است که بر آن حاکم است و تسلط دارد ،پس اگر احکامی که بر آن مسلط است احکام کفر باشد آن
سرزمین دار الکفر است.

22

مالکی ها:
با آنکه مناط و معیار دار نزد خود امام مالک رحمه هللا و سایر علمای مالکی واضح و روشن است و این
بزرگواران «قانون و حکم» را مناط تشخیص داراالسالم و دارالکفر دانسته اند ،اما بعضی از علماء مثل
الدسوقی مالکی رحمه هللا می گویند به دلیل تسلط کفار بر داراالسالم و اجرا شدن قوانین کفار بر جامعه،
داراالسالم تبدیل به دارالکفر نمی شود مادام که مسلمین شعائر اسالم مثل نماز جماعت و جمعه و عیدین و
امثالهم را انجام می دهند.

23

در این نگرش داراالسالم مثل همین مسلمینی فرض شده است که هم اکنون  4معنی و محتوای دین را به
سکوالریستها داده اند و در دارالکفرهای آمریکا و اروپا و استرالیا و غیره با حفظ پاره ای از شعائر
اسالمی کامال شخصی مثل نماز و روزه و جمعه و عیدین و ...همچنان خود را در دایره ی اسالم نگه
داشته اند.

 19المبسوط) للسرخسي ،جـ  10صـ  ،114ط دار المعرفة .فجعل الصاحبان المناط :هو الغلبة واألحكام .”/.وقال أبو یوسف ومحمد بن حسن شیبانی
دار كفر".
الكفر فیها ...فإذا
أحكام
ظهور
رحمهما هللا :إنَّها
ُ
ِ
ظهر أحكا ُم الكفر في ٍ
دار فقد صارت َ
َ
ِ
ِ
دار الكفر بِ
تصیر َ
أحكام الكفر فیها .قال الكاساني“ :وقال أبو یوسف
ار ،وأظهروا
 20بدائع الصنائع ( .)130/7دار اإلسالم تتحول إلى دار كفر إذا استولى علیها الكف ُ
َ
دار كفر ( /بدائع الصنائع ) للكاساني :
الكفر فیها… فإذا
أحكام
ظهور
دار الكفر ِب
ومحمد رحمهما هللا :إنَّها
ُ
ِ
ظهر أحكا ُم الكفر في ٍ
دار فقد صارت َ
َ
ِ
ِ
تصیر َ
 ، 4375/9وانظر  ( :أحكام الدیار )  ،د عابد محمد السفیاني  ،ص  15وما بعدها .
( 21بدائع الصنائع) للكاساني ،4375 /9 ،ط زكریا علي یوسف  /إن كل دار مضافة إما إلى اإلسالم وإما إلى الكفر ،وإنما تضاف الدار إلى اإلسالم
إذا ُ
طبقت فیها أحكامه ،وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فیها أحكامه ،كما تقول الجنة دار السالم والنار دار البوار ،لوجود السالمة في الجنة والبوار في
النار ،وألن ظهور اإلسالم أو الكفر بظهور أحكامهما)
 22بدأیع الصنأیع الکاساني ج8ص 454هفت جلدی دار الکتب العلمیة.
 23ألن بالد اإلسالم ال تصیر دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر اإلسالم قائمة فیها

عدم اظهار «معانی و مفاهیم 4گانه» ی دین( -1قدرت حکومتی  -2قانون و برنامه  -3اطاعت و
فرمانبرداری  -4مجازات و پاداش) ،و عجز در اجرای قوانین شریعت هللا ،به دلیل غلبه و حاکمیت کفار و
تحکیم قوانین کفری بر مسلمین است؛ و ضعف در برابر قدرت قرار می گیرد ،چنانچه هللا تعالی می
فرماید :إِ َّن الَّذِینَ ت ََوفَّا ُه ُم ْال َمآلئِ َكةُ َ
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 فِ َ
س ْ
صیرا (سورة نساء )98 -97/در اینجا این
أ َ ْر ُ
اءت َم ِ
اج ُرواْ فِی َها فَأ ُ ْولَـئِكَ َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو َ
ض ّللاِ َوا ِسعَة فَت ُ َه ِ
اشخاص استضعاف و زیر دست بودن را می توانند با هجرت از دارالکفر به داراالسالم از بین ببرند اما
انجامش نمی دهند  .مناط و مدار حکم در قدرت بر از بین بردن استضعافی است که این استضعاف از
قدرت و غلبه ی کفار به وجود آمده .
در تمام سرزمینهائی که تحت کنترل طاغوتهای سکوالر جهانی یا طاغوتهای سکوالر محلی است مسلمین
ملتزم به محتوا و معانی 4گانه ی دین و کسانی که می خواهند کفر به طاغوت داشته باشند و دین را برای
هللا تعالی خالص کنند و از حق خود در تطبیق قوانین شریعت هللا سخنی به میان بیاورند و عملی بر خالف
قوانین و قدرت حکومتی سکوالریستها (یا به زبان عربی مشرکین) انجام دهند هرگز امنیت ندارند بلکه در
تنگناههای مختلفی چون محرومیتهای اجتماعی و زندانی شدن و تبعید و اخراج و حتی اعدام قرار خواهند
وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َوبِ َح ْمدِكَ  ،الَ ِإلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
گرفتُ .
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

بسم هللا و الحمد هلل  ،اما بعد :السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته  /بخش [ : 11انواع دارالکفر و تبدیل
داراالسالم به دارالکفر (])2
شافعی ها:
ابن قدامه رحمه هللا از خود امام شافعی رحمه هللا نقل می کند که  :زمانی که اهل سرزمینی مرتد شوند و
احکام خودشان به جای احکام شریعت هللا در جامعه پیاده شود چنین سرزمینی تبدیل به دارالحرب می شود
 ..در غنیمت گرفتن اموالشان و  ..مثل سرزمین مسلیمه ی کذاب که ابوبکر صدیق با آنها وارد جنگ شد
...تا انجا که می گوید  :و شافعی چنین گفت

24

ارت َ َّد أَ ْه ُل بَلَدٍَ ،و َج َر ْ
ب فِي
 24ابن قدامه  ،المغني (شرح مختصر الخرقي)  -ج 12ص  / )7105( 284فَ ْ
ار َح ْر ٍ
صلٌَ :و َمت َى ْ
ص ُ
ت فِی ِه أَحْ كَا ُم ُه ْمَ ،
اروا َد َ
َ
ص َحابَةَِ ،و ِأل َ َّن
ي َّ
ع ِة ال َّ
اإل َم ِام قِت َالُ ُه ْمَ ،فإ ِ َّن أ َبَا بَ ْك ٍر ال ِ ّ
ع ْنهُ  -قَات َ َل أ ْه َل ِ ّ
سبْي ِ ذَ َر ِاریِّ ِه ْم ْال َحا ِدثِینَ بَ ْع َد ِ ّ
الر َّدةِ بِ َج َما َ
ّللاُ َ
ص ّدِیقَ َ -ر ِ
الر َّد ِةَ ،و َ
ا ْغتِن َِام أ َ ْم َوا ِل ِه ْمَ ،و َ
علَى ْ ِ
ض َ

ابن حجر الهیتمي رحمه هللا می گوید :و این وصف و نامیدن سرزمینی به اینکه اسالمی است یا حربی
وصفی عارضی است که با تغییر تسلط احکامی که در آن اجرا می شوند تغییر می کند ،و اما سخن کسی
که می گوید که این وصف ثابت است و تغییر نمی کند صحیح نیست.

25

مثل اندلس که ابتدا دارالکفر بود اما بعد از فتح تبدیل به داراالسالم شد و بعد از تسخیر آن توسط کفار
دوباره تبدیل به دارلکفر شد  .البته ابن حجر الهیتمي رحمه هللا در «تحفة المحتاج» خودش تنها معتقد به
بخشی از این سخن است ،و بر این باور است که دارالکفر به داراالسالم تغییر پیدا می کند و داراالسالم به
دارالکفر تبدیل نمی شود و می گوید :هر سرزمینی که حکم داراالسالم بودن بر آن داده شد بعد از آن مطلقا
تبدیل به دارالکفر نمی شود.

26

این دوگانگی اقوال عده ای از شافعی ها به دلیل برداشت از قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم است که
می فرماید «:اإلسال ُم یَ ْعلُو و الیُ ْعلَى»و چنین برداشت کرده اند که در هیچ صورتی سرزمینی که قبال
داراالسالم بوده تبدیل به دارالکفر نمی گردد 27 .مثل الشربیني الشافعي رحمه هللا که می گوید  :حتی اگر
کفار بر سرزمینی مثل طرسوس که ساکنان آن مسلمان هستند تسلط پیدا کنند باز تبدیل به دارالحرب نمی
شود .

28

در این برداشت ،سرزمینی که توسط کفار اشغال شده باید دوباره به مسلمین و قانون شریعت هللا برگردد
هر چند که این آزادسازی مدتها طول بکشد .تمام این کارها برای این است سرزمینی که زمانی در حاکمیت
قانون شریعت هللا بوده و حاکمیت آن در دست مسلمین بوده هرگز به ملکیت کفار در نمی آید بلکه سرزمین
غصب شده ای است که باید روزی دوباره به مسلمین بر گردد و بار دیگر قانون شریعت هللا در آن به اجرا
در آمده و تحت حاکمیت مسلمین قرار گیرد و حکم این سرزمین بر همان «حکم قبلی» آن است که هنوز به
تسلط کفار در نیامده بود و احکام کفری در آن اجرا نمی شد.

29

شبُّ ِه بِ ِه ْم َو ِاال ْرتِ َدا ِد َمعَ ُه ْم ،فَیَ ْكث ُ ُر الض ََّر ُر
اض َع مِ ْن ِكت َابِهَِ ،و َهؤ َُالءِ أ َ َحقُّ ُه ْم بِ ْال ِقت َا ِل؛ ِأل َ َّن ت َْر َك ُه ْم ُربَّ َما أ َ ْغ َرى أ َ ْمثَالَ ُه ْم بِالت َّ َ
ار فِي َم َو ِ
ّللا تَعَالَى قَ ْد أ َ َم َر بِ ِقت َا ِل ْال ُكفَّ ِ
َّ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ي.
عل ْیهَِ ،ویَت َب ُع ُمدبِ َره ْمَ ،ویُجْ ِهز َ
بِ ِه ْمَ .وإِذَا قَاتَلَ ُه ْم ،قَت َ َل َم ْن قَ َد َر َ
على َج ِریحِ ِه ْمَ ،وتغ َن ُم أ ْم َوال ُه ْمَ .وبِ َهذا قا َل الشافِ ِع ُّ
عارض یتغیر بتغیر غلبة األحكام التي
وصف
« 25تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (/ )109-108/12وهذا الوصف للدار -وهو كونها إسالمیة أو حربیة-
ٌ
ٌ
تجري فیها ،وأما قول من قال إنها ثابتة ال تتغیر فغیر صحیح.
 26تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن حجر الهیتمي ،تحقیق جماعة من العلماء ،المكتبة التجاریة الكبرى ،القاهرة /.)269/9( /.ما ُحكم بأ ّنه
كفر مطلقًا
دار
ٍ
ُ
دار ٍ
إسالم ال یصیر بعد ذلك َ
" 27تحفة المحتاج" ( ،)82 / 8و"أسنى المطالب" ()204 / 4
 28شمس الدین محمد الخطیب الشربینی  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  -ج  2ص / 465ولو غلب الكفار على بلدة یسكنها المسلمون
كطرسوس ال تصیر دار حرب .
ار كقرطبةَ؛
الرملي در "نهایة المحتاج"می گوید" :ومِ نها -أي :مِ ن دار اإلسالم -ما عُلم كونُه مسكنًا للمسلمین ،ولو في
زمن ٍ
 29و ّ
قدیم ،فغلب علیه الكفّ ُ
ٍ
نظرا الستیالئنا القدیم".
ً

در این صورت :بعضی از شافعی مذهبها با استناد به :اإلسال ُم یَ ْعلُو وال یُ ْعلى ،30بر این باورند که
داراالسالم تحت هیچ شرایطی دوباره تبدیل به دارالکفر و دارالحرب نمی شود و اسالم را غالبی می دانند
که هیچ گاه مغلوب نمی شود؛ حتی برخی براساس این حدیث گفته اند :اگر کفار بر منطقه ای از بالد
مسلمین سیطره پیدا کنند و مسلمانی هم در آن یافت نشود ،بازهم آن منطقه به دارالکفر تبدیل نمی شود؛
چراکه حکم به استیال و غلبهی قبلی آنان می شود.

31

امام نووی رحمه هللا هم زمانی که می خواهد احکام «لَ ِقیط» را بیان کند برای داراالسالم سه حالت می
آورد ،در حالت سوم می گوید :دار و سرزمینی که مسلمین در آن سکونت داشتند سپس آنجا را ترک کردند
و کفار بر آن سرزمین غلبه پیدا کرده اند.

32

به دنبال این امام نووی رحمه هللا تعلیقی بر همین سخن خود می زند و می گوید که بعضی از شافعی ها به
این دلیل چنین سرزمینی را باز جزو داراالسالم محسوب می کنند چون تسلط قدیم مسلمین برای ادامه و
استمرا حکم کافی است و بعضی از متاخرین شافعی مذهب هم می گویند که این حکم تا زمانی است که
مسلمین را منع نکنند و چنانچه مسلمین را منع کنند تبدیل به دارالکفر می شود.

33

با این وجود ماوردی شافعی رحمه هللا «دار الشرك» را به سه دسته تقسیم می کند و در مورد سوم می
گوید " :سرزمین اسالم که مشرکین بر آن غلبه پیدا کرده اند مثل طرسوس و انطاکیه 34 ".این برخالف آن
چیزی است که از بعضی از شافعی مذهبها نقل می شود و موافق دیدگاه امام شافعی رحمه هللا 35و سایر
مذاهب اسالمی و علمای شافعی مذهب است.

 30أخرجه الرویاني في ((مسنده)) ( ،)783والدارقطني ( ،)252/3وأبو نعیم في ((تاریخ أصبهان)) ()92/1
 31هیتمی ،ابن-حجر ،تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ،ج ،9ص.269
 32العزیز شرح الوجیز (الشرح الكبیر)  14-1ج / 7کتاب القطی – احکام القیط ص  / 403أحدها  :دار یسكنها المسلمون فاللقیط الموجود فیها مسلم
وإن كان فیها أهل ذمة تغلیبا لإلسالم .الثاني  :دار فتحها المسلمون وأقروها في ید الكفار بجزیة فقد ملكوها أو صالحوهم ولم یملكوها  ،فاللقیط فیها مسلم
إن كان فیها مسلم واحد فأكثر ،وإال فكافر على الصحیح  .الثالث  :دار كان المسلمون یسكنونها ثم جلوا عنها وغلب علیها الكفار
 33وأما عد األصحاب الضرب الثالث دار إسالم فقد یوجد في كالمهم ما یقتضي أن االستیالء القدیم یكفي الستمرار الحكم  ،ورأیت لبعض المتأخرین
تنزیل ما ذكروه على ما إذا كانوا ال یمنعون المسلمین منها فإن منعوهم فهي دار كفر
 34كان من بالد اإلسالم التي غلب علیها المشركون حتى صارت دار شرك كطرسوس وإنطاكیة  ،وما جرى مجرى ذلك من الثغور المملوكة على
المسلمین
 35فصل ومتى ارتد أهل بلد وجرت فیه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراریهم الحادثین بعد الردة – إلى أن قال – وبهذا قال
الشافعي

اگر دقت کنیم در سخن کسانی که می گویند داراالسالم تبدیل به دارالکفر نمی شود نوعی تناقض وجود
دارد به همین دلیل ابن حجر هیتمی رحمه هللا می گوید که داراالسالم «صورة ال حكما» تبدیل به دارالحرب
می شود 36.یعنی از نظر ظاهری تبدیل به دارالحرب شده نه از نظر حکم.
و الرافعي شافعی رحمه هللا نیز می گوید :اگر کفار بر سرزمینی از داراالسالم تسلط پیدا کنند " بعضی از
متاخرین می گویند اگر مسلمین را در آن منع نکنند همچنان داراالسالم باقی می ماند و گرنه چنین
سرزمینی دارالکفر است".

37

البته همچنانکه امام الرملي شافعی رحمه هللا در مورد مسلمین موجود در «آراگون» بخشی از اندلس که
توسط نصارا اشغال شده بود فتوا می دهد که هجرت بر آنها واجب نیست ،چون بر اساس خراجی که می
دهند بدون آنکه در جان و اموال به آنها ظلم شود  -1دینشان را آشکار می کنند  -2و شریعت هللا را علنا به
مرحله اجرا در می آورند .در نظر امام رملی رحمه هللا این سرزمین داراالسالم است و اگر این مسلمین از
آن خارج شوند تبدیل به دارالحرب می گردد .

38

الرملي شافعی رحمه هللا هم می گوید :تبدیل داراالسالم به دارالکفر و دارالحرب « صورة ال حكما » به
صورت ظاهری است نه حکمی  39.و العِجْ ِلي شافعی رحمه هللا نیز می گوید :این تبدیل شدن دارالسالم به
دارالحرب «صورة ال حكما» است و هنگامی که بر سرزمینی حکم داده می شود به اینکه داراالسالم است
بعد از آن مطلقا تبدیل به دارالکفر نمی شود.

40

در جمع بین نگرش این دسته از علمایان شافعی می توانیم بگوئیم که  :بله  ،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
می فرماید« :اإلسال ُم َی ْعلُو وال یُ ْعلَى» «اسالم چیره می شود و سیطره پیدا می کند و بر آن چیرگي و
سیطره نیست ».اما اگر در دل انسانی اسالم چیره شد و این انسان دوباره کفر را به جای ایمان به اسالم بر
دلش چیره کرد چه؟

 36فقولهم لصار دار حرب المراد به صیرورته كذلك "صورة ال حكما" وإال لزم أن ما استولوا علیه من دار اإلسالم یصیر دار حرب  ،وال أظن
أصحابنا یسمحون بذلك
 ، 37ورأیت لبعض المتأخرین أن محله إذا لم یمنعوا المسلمین منها وإال فهي دار كفر
 38ما أجاب به اإلمام الرملي ع ندما سئل عن "أراغون" وهي في األندلس وقد تغلب علیها النصارى  ،وأقروا المسلمین فیها  ،وضربوا علیهم خراج
األرض یؤخذ منهم بقدر ما یستخرجونه منها  ،ولم یظلموا في أموالهم وال في أنفسهم  ،ویقیمون الصلوات في المساجد  ،ویظهرون شعائر اإلسالم جهرة
 ،ویقیمون شریعة هللا علنا فهل تجب علیهم الهجرة أم ال ؟ فأجاب اإلمام الرملي  ( :بأنه ال تجب الهجرة على هؤالء المسلمین من وطنهم  ،لقدرتهم على
إظهار دینهم به  ،وألنه صلى هللا علیه وسلم بعث عثمان یوم الحدیبیة إلى مكة لقدرته على إظهار دینه بها  ،بل ال تجوز الهجرة منه  ،ألنه یرجى بإقامتهم
به إسالم غیرهم  ،وألنه دار إسالم  ،فلو هاجروا منه صار دار حرب)
 39فقولهم لصار دار حرب المراد به صیرورته كذلك "صورة ال حكما"
 40وقوله فیحرم أن یصیره باعتزاله عنه دار حرب أي " :صورة ال حكما" إذ ما حكم بأنه دار إسالم ال یصیر بعد ذلك دار كفر مطلقا

این واقعیت است که حاکمیت اسالمی و داراالسالم علو و بلندى است ،پس روا نیست كافر بر مسلمان
برترى و سیطره پیدا کند و دارالکفر جایگزین داراالسالم شود .همچنانکه روا نیست بار دیگر کفر در دل
س ْفلَى َو َك ِل َمةُ َّ
انسان جای ایمان به اسالم را بگیرد؛ هللا تعالی نیز مى فرمایدَ :و َجعَ َل َك ِل َمةَ الَّذِینَ َكفَ ُروا ال ُّ
ّللاِ
ِي ْالعُ ْلیَا ( توبه ،)40 /و سرانجام سخن كافران را فروكشید و سخن الهي پیوسته باال بوده است.
ه َ
اما اگر در «دل»ی یا در «سرزمین»ی بار دیگر کفر حاکم شد چه؟ روا نیست ،اما اگر اتفاق افتاد چه؟
خیلی از امور هستند که روا نیستند و نباید اتفاق بیافتند اما اتفاق می افتند .حکم چنین حاالتی چیست؟
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سفارش می کند که اگر امیر و حاکمی کفر بواحی انجام داد و مرتد شد باید
بر علیه وی قیام شود و برداشته شود چون چنان خودش را کوچک و بی ارزش کرده است که دیگر
شایستگی حاکمیت بر داراالسالم و مومنینی را ندارد که بزرگ و ارزشمند هستند .و هللا تعالی هیچ راهی
قرار نداده که کافری بر مسلمین حاکمیت و تسلط پیداَ « :ولَ ْن یَجْ َع َل َّ
س ِبیال»
ّللاُ ِل ْل َكافِ ِرینَ َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
(نساء)141/
امت رضی هللا عنه یکی از مفاد و موارد بیعتی که با رسوهللا صلی هللا علیه وسلم بسته بودند
ص ِ
ُ
عبَادَة َ ب ِْن ال َّ
ّللاِ فِی ِه ب ُْره ٌ
ع ْاأل َ ْم َر أ َ ْهلَهُ ِإ َّال أ َ ْن ت ََر ْوا ُك ْفرا بَ َواحا ِع ْندَ ُك ْم ِمنَ َّ
َان  41و اینکه
َاز َ
را اینگونه بیان می کندَ :وأ َ ْن َال نُن ِ
با حاکمان و امیران در گیر نشویم ،و فرمود :مگر اینکه خودتان از آنان کفر آشکار و واضحی را مشاهده
کنید که برای آن در نزد خداوند دلیل قاطعی وجود دارد.
توضیح اینکه:
رهبریت و حاکم یعنی نماینده و مجری قانون حاکم بر جامعه .زمانی که این شخص این قانون را رد کرد
و مثال مرتد شد در واقع خود را از نمایندگی چنین قانونی خلع و بری کرده است که باعث سرایت این
ارتداد و کفر به زیر مجموعه هائی که تابع اون نیستند نمی گردد .در چنین شرایطی خروج و جهاد بر علیه
چنین مرتد ظالمی متناسب با قدرت مسلمین الزم می گردد و با مرتد شدن چنین شخصی و با وجود قیام بر
علیه چنین مرتدی توسط مردم آن سرزمین حکم «دار» و سرزمین عوض نمی شود ،چون نماینده و
مجری قانون حاکم بر چنین سرزمینی نیست؛ بلکه شخصی عادی مثل سایر اشخاص جامعه می شود اما
ممکن است با قدرتی بیشتر.
علَى الس َّْمع َو َّ
ع َل ْینَاَ ،وأ َ ْن َال
الطا َع ِة فِي َم ْنشَطِ نَا َو َم ْك َر ِهنَاَ ،و ُ
عس ِْرنَا َویُس ِْرنَاَ ،وأَث َ َرةٍ َ
علَ ْینَا :أ َ ْن َبا َی َعنَا َ
ي َف َبا َی ْعنَاهُ ،فَ َكانَ فِی َما أ َ َخذَ َ
41بخاري / 7056 /دَ َ
عانَا ال َّن ِب ُّ
ِ
ع ْاأل َ ْم َر أ َ ْهلَهُ ِإ َّال أ َ ْن ت ََر ْوا ُك ْفرا بَ َواحا ِع ْندَ ُك ْم مِ نَ َّ
ّللاِ فِی ِه ب ُْر َهانٌ  /رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ما را فراخواند وبا ایشان بیعت کردیم و مضمون
َاز َ
نُن ِ
عهدی که از ما گرفت این بود که :در خوشی و ناخوشی و سختی وراحتی وترجیح دادن دیگران بر ما اطاعت و پیروی کنیم و اینکه با حاکمان و
امیران در گیر نشویم ،و فرمود :مگر اینکه خودتان از آنان کفر آشکار و واضحی را مشاهده کنید که برای آن در نزد خداوند دلیل قاطعی وجود دارد.

این شخص در چنین حالتی دیگر دارای سمتی شرعی در داراالسالم نیست و همچون یک مجرم عادی
ساکن در داراالسالم با وی معامله می شود نه همچون حاکم و رهبر و نماینده ی اجرائی قانون شریعت هللا
و نماینده ی مسلمین.
در چنین وضعیت اضطراری که پیش آمده داراالسالم با کفر حاکم تبدیل به دارالکفر نمی شود ،چون
مسلمین در حال مبارزه با چنین حاکم کافری هستند و قوانین چنین حاکم کافری را نپذیرفته اند .در چنین
حاالتی می توان سخن الدِسوقی مالکی را نیز با سخن این دسته از شافعی ها نزدیک کرد که می گوید:
«اگر بالد اسالمی به تصرف کفار درآید ،تا زمانی که شعائر اسالمی در آن پابرجا باشد ،به دارالکفر تبدیل
نمیگردد 42».مثل کشور یمن ،هندوستان و عراق و سوریه و اردن و مصر و الجزائر و لیبی و ترکستان
شرقی و ازبکستان و تاجیکستان و  ...که مستعمرهی کفار سکوالر بوده اند و همیشه در حال جهاد به سر
برده اند.
از دیگر مواردی که می توان نام برد ،دوره ای است که مغول ها ،سرزمینهای اسالمی را اشغال کردند و
کفار بر مسلمین حاکم شدند؛ اما علمای اسالم در آن زمان هم به سرزمین های اشغالی ،بالد کفر نگفتند
چون مسلمین همیشه به نسبتهای مختلفی در حال جهاد با اشغالگران بودند.
در این صورت در مذهب شافعی چه به دیدگاه امام شافعی رحمه هللا که ابن قدامه رحمه هللا آن را نقل کرده
استناد کنیم و چه به دیدگاه آندسته از علمای بزرگواری که معتقد هستند که داراالسالم « صورة ال حكما »
تبدیل به دارالحرب می شود ،در هر دو حالت مناط و معیار تغییر دار و سرزمین «قانون و حکم» و سلطه
ای است که بر سرزمین حاکمیت پیدا کرده است .اگر سلطه و قانون مال اسالم باشد سرزمین هم
داراالسالم و اگر این سلطه و قانون توسط کفار عوض شود سرزمین هم تبدیل به سرزمین دارالحرب می
شود.
حنبلی ها:
ابن قدامة حنبلی رحمه هللا در نقدی بر سه شرطی که عده ای از علمای مذهب حنفی جهت تغییر
ارِ ،فی َها أَحْ َكا ُم ُه ْم ،فَ َكان ْ
ب-
ار َح ْر ٍ
«داراالسالم» به «دارالکفر» قائل بودند می گوید َ :ولَنَا ،أَنَّ َها دَ ُ
ار ُكفَّ ٍ
َت دَ َ
ص ِلیِینَ  .نزد ما سرزمینی که احکام کفار اجرا شود چنین
ار ْال َكفَ َرةِ ْاأل َ ْ
َك َما لَ ْو اجْ ت َ َم َع فِی َها َه ِذ ِه ْال ِخ َ
صا ُل  ،-أ َ ْو دَ َ
سرزمینی دارالحرب است هر چند که دارای این سه شرط باشد یا اینکه دار و سرزمین کفار اصلی باشد.
 42حاشیه دسوقی ،دسوقی مالکی ،دارالفکر ،بیروت ،لبنان ،ج 2ص.188
43المغني مع الشرح الكبیر)  /.95 /10لنا أنها دار كفار فیها أحكامهم فكانت دار حرب كما لو اجتمع فیها هذه الخصال أو دار الكفرة األصلیین/
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و دوری و نزدیکی سرزمینی که احکام کفار بر آن جاری می شود تاثیری در دارالکفر یا داراالسالم شدن
سرزمینی ندارد .چنانچه بیان شد ابن قدامه حنبلی رحمه هللا می گوید این رای امام شافعی رحمه هللا هم
معیار حکم دادن بر سرزمینی را نوع احکام
هست 44.و به این شکل مذهب حنبلی هم باز مناط و مالک و
ِ
جاری بر آن سرزمین می داند .
تغییر دار نزد شیعیان  12امامی :
عده ای از شیعیان جعفری بر این باورند که داراالسالم تبدیل به دارالکفر نمی شود و همان دیدگاه برخی
از شافعی ها را دارند .به عنوان مثال شیخ طوسی در مبحث « لَ ِقیط» در مورد محدوده ی سوم داراالسالم
می گوید :دار و سرزمینی که متعلق به مسلمین بوده اما مشرکین بر آن تسلط پیدا کرده اند مثل طرسوس.
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بر اساس این دیدگاه ،داراالسالم نزد این دسته از شیعیان جعفری شامل سه سرزمین است:
 .1سرزمین هایی که به دست خود مسلمانان ساخته شده است :مثل بغداد و بصره؛
 .2سرزمین هایی که متعلق به کفار بوده و مسلمانان آن ها را فتح کرده اند؛
 .3سرزمین هایی که متعلق به مسلمانان بوده و کفار آن ها را اشغال کرده اند.
این دیدگاه شیعیان جعفری ،سرزمین هایی که مثل اندلس و ...مال مسلمانان بوده ،اگرچه اکنون تحت
سیطره کفار باشند ،را جزئی از داراالسالم می داند .
دسته ای دیگر از شیعیان بر این باورند که داراالسالم تبدیل به دارالکفر می شود همچنانکه ممکن است
شخص مسلمان هم تبدیل به شخصی کافر شود .به عنوان مثال حلی می گوید :که سرزمین مسلمانان که
کفار بر آن غلبه کرده اند جزو دارالکفر محسوب می شود 46.چون سلطه و حاکمیت به دنبال خودش کنار
زدن قوانین اسالم و تطبیق قوانین کفار را به دنبال دارد.
 44المغني مع الشرح الكبیر ( . 95 /10ومتــى ارتد أهــل بلد وجــرت فیه أحكامـهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراریهم الحادثین بعد
الردة ،وعلى اإلمام قتا لهم فإن أبابكر الصدیق رضي هللا عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ،وألن هللا تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه
وهؤالء أحقهم بالقتال ألن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم واالرتداد معهم فیكثر الضرر بهم ،وإذا قاتلهم قتل من قدر علیه ویُتبع مدبرهم ویُجاز
على جریحهم وتغنم أموالهم ،وبهذا قال الشافعي .وقال أبو حنیفة :التصیر دار حرب حتى تجتمع فیها ثالثة أشیاء :أن تكون متاخمة لدار الحرب الشيء
بینهما من دار اإلسالم (الثاني) أن الیبقى فیها مسلم والذمي آمن (الثالث) أن تجري فیها أحكامهم .ــ قال ابن قدامة ــ ولنا أنها دار كفار فیها أحكامهم
فكانت دار حرب) (
 45محمدبن الحسن الطوسی ،المبسوط فی فقه االمامیه ،تهران ،المکتبة المرتضویة الحیاء التراث اآلثار الجعفریه ،بی تا ،ج  ،3ص / .343
« داراالسالم علی ثالثة اضرب :بلد بنی فی االسالم و لم یقهر بها المشرکون کبغداد و البص رة...؛ و الثانی کان دار کفر فغلب علیها المسلمون و اخذوه
صلحا و اقروهم علی ما کانوا علیه علی أن یؤدوا الجزیه...؛ و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلب علیها المشرکون مثل الطرطوس».
 46جمال الدین حسن بن یوسف حلی ،تذکرة الفقها ،تهران ،مکتبة الرضویه الحیاء آثار الجعفریه ،بی تا ،ج  ،2ص « / .275اما دارالکفر ...بلد کان
للمسلمین فغلب الکفار علیه».

در کل و در میان فقهای مختلف مذاهب اسالمی  4نگرش در مورد تغییر داراالسالم به دارالکفر وجود
دارد:
 -1دار و سرزمین بمجرد غلبه ی کفار و اجرا شدن احکام کفار بر آن تبدیل به دارالکفر می گردد.
 -2داراالسالم امکان ندارد تحت هیچ شرایطی تبدیل به دارالکفر شود حتی اگر کفار بر آن مسلط شوند
و مسلمین هم آنجا را خالی کنند و فراری شوند و احکام کفار بر آن اجرا شود و اگر اسم
دارالحرب بر این سرزمین گذاشته شود «صورتا ال حکما» است.
 -3اگر «داراالسالم» توسط کفار اشغال شود و حاکمیت متعلق به کفار شود اما مادام که مسلمین در
آن باقی می مانند و شعائر اسالمی را اجراء می کنند در این حالت «داراالسالم» تبدیل به دارالکفر
نمی شود.
 -4داراالسالم تبدیل به دارالکفر می شود اگر سه شرط را دارا باشد که قول امام ابو حنیفه رحمه هللا
است.
ما با استناد به منابع شرعی متوجه شدیم که مناط یعنی :مالک ،معیار ،مبنا وعلت حکم دادن بر سرزمینی
به داراالسالم یا دارالکفر بودن «قانون و حکم» حاکم بر آن کشور است ،و علت حقیقی حکم  :یعنی
چیزی که حکم به آن آویزان شده و چیزی که حکم را نگه داشته و حكم وابسته به آن و دائرمدار آن است
«قانون و حکم» است.
پس اگر بخواهیم به «تخریج مناط» یعنی تعیین علت حکم در اصل بپردازیم متوجه خواهیم شد که« :قانون
و حکم» چیزی است که حکم داراالسالم و دارالکفر بودن سرزمینی به آن آویزان است و حکم را نگه
داشته است؛ و اگر باز بخواهیم اوصاف غیر موثر در حکم دادن بر سرزمینی به داراالسالم یا دارالکفر
را کنار بگذاریم و به «تنقیح مناط» دست بزنیم باز متوجه خواهیم شد که از میان اوصاف و ویژگیهای
مختلف« ،قانون و حکم» وصف مؤثر و اصلی است.
به عنوان مثال می دانیم که خَمر (و به اصطالح رایج ما مشروبات الکلی) دارای ویژگی ها و صفتهای
مختلفی چون :مایع بودن ،دارای رنگ یا بی رنگ ،دارای طعم های مختلف و مستی آور هستند ،حاال از
میان اینهمه ویژگی ،کدام ویژگی علت اصلی و علت نهفته در حکم حرام شدن خَمر است؟ مستی .پس
مستی ویژگی معروف و وسیلهی شناخت دلیل حکم بر حرام بودن خَمر است.

در ویژگی های مختلف داراالسالم مثل وجود مسجد و اذان و امنیت در انجام شعائری چون نماز جمعه و
نمازهای جماعت و برگذاری عیدهای فطر و قربان و رفتن به حج و قربانی کردن و «حکم کردن بر
اساس قانون و حکم شریعت هللا» و اعتکاف در مساجد و صدها ویژگی دیگر کدام ویژگی علت اصلی و
ت
علت نهفته در داراالسالم
نامیدن سرزمینی است؟ «حکم کردن بر اساس قانون و حکم شریعت هللا»  .عل ِ
ِ
ت در فرع نیست .پس «قانون و حکم» ویژگی معروف و وسیلهی اصلی شناخت
در اصل ،مساوی با عل ِ
دلیل حکم بر دار و سرزمین است.
البته باید بدانیم زمانی که علماء از آزادی و امنیت در انجام شعائر سخنی گفته اند « ،شَعائِ َر َّ
ّللاِ » بر اساس
تعبیر قرآنی یعنی تمام عالمتهائی که نشان می دهند این شخص یا این جامعه اسالمی است و تمام بخشهای
عبادت را در بر می گیرد و زمانی که هللا تعالی می فرمایدَ :و َم ْن یُ َع ِظ ْم شَعائِ َر َّ
ب
ّللاِ فَإِنَّها ِم ْن ت َ ْق َوى ْالقُلُو ِ
(حج« )32/شَعائِ َر َّ
ّللاِ» تنها منحصر به نماز و روزه و عیدین و جمعه و جماعت و حج نیست ،اجرای
حدود هم «شَعائِ َر َّ
ّللاِ» هستند جهاد هم «شعائر هللا» است ،حجاب و تمام احکام معنوی و ظاهری اسالم
«شَعائِ َر َّ
ّللاِ» هستند.
هم اکنون نیز با کنار زدن ویژگی ها و صفتهائی که در «وضع موجود» و «زمان حاضر» دخلی در حکم
بر «دار» و نامیدن سرزمینی به داراالسالم یا دالکفر ندارند ،اما همچون فروعی به همراه سبب اصلی
وجود دارند  -یعنی این ویژگی های فرعی بیان شده اند اما دخالتی در حکم اصلی ندارند – متوجه می
شویم که «قانون و حکم» مناط ،معیار و مالک تشخیص «دارین» بر روی زمین است.
بارها عرض شد که از نگاه شرعی و آنچه تمام مذاهب اسالمی بر آن اتفاق دارند مناط و معیار و مالک
تبدیل دارالکفر به داراالسالم «قانون و حکم» است و براساس نظرات فقهای اسالم ،حکم بر دارالکفر
بودن کشورها ،غلبه کفار بر آن منطقه و رواج قوانین آنان است؛  47و عالوه بر آن حکم بر دار و سرزمین
با حکم بر ساکنان فرق دارد ،سرزمینی مثل بخشهائی از روم شرقی که در آن مسلمینی زندگی می کردند
اما همچنان دارالکفر بود با فتح آن توسط مسلمین تبدیل به داراالسالم می شود حاال اگر بار دیگر توسط
کفار اشغال شود با دارالکفری که قبل از فتح بود چه فرقی دارد؟ هیچ فرقی ندارد.

 47سرخسی ،محمد بن احمد ،المبسوط ،ج ،10ص.33

اما اینکه ما بخواهیم با آنکه به دلیل غضب داراالسالم و اشغال سرزمینهای اسالمی با آنها وارد جهاد
آزادی سازی و دفع شویم و با مسلمین ساکن در آنجا همچون مسلمین در داراالسالم برخورد کنیم و ...این
مساله و باب جداگانه ای است .
یعنی با آنکه اندلس نزدیک به  8قرن تحت حاکمست مسلمین بوده و االن قرنهاست که تحت حاکمیت کفار
قرار گرفته به نحوی که حتی یک نفر هم یافت نشد که شهادتین برزبان جاری کند و هم اکنون تبدیل به دو
کشور اسپانیا و پرتقال شده چه فرقی با انگلیس و امریکا و آلمان و سایر دارالکفرها دارد؟ حاال این
درست است که بگوئیم اسپانیا و پرتقال داراالسالم هستند اما آمریکا و انگلیس دارالکفر؟ هم اکنون فرق
بین اینها در چیست؟
چیزی که مناط حکم نباشد و حکم بر مدار آن نچرخد باعث تغییر حکم نمی شود .امروزه در بسیاری از
دارالکفرهای جهان ما شاهد اذان و مساجد مختلف و اقامه ی نماز و برگزاری جمعه و جماعات و عیدین
به صورت آشکار و حتی شاهد صدها موسسه و گروه و جماعت از مسلمین هستیم که آشکارا در چاچوب
قوانین سکوالریستی و دموکراسی حاکم بر این کشورها فعالیت می کنند و گاه امنیت آنها از سرزمینهائی
که توسط مسلمین فتح شده اند بیشتر است با این وجود این موارد مناط و معیار حکم بر دار و سرزمین
نیستند و این موارد باعث داراالسالم شدن این دارالکفرها نمی شود .پس نباید فریب انجام کارهائی در
دارالکفرها را خورد که برای قوانین سکوالریستی و حکام سکوالر ضرری ندارد .
شخص با شرایطی وارد اسالم و ایمان می شود و با شرایطی باز از اسالم و ایمان خارج می شود و
اینگونه نیست بگوئیم چون شخص ابتدا مسلمان بوده پس هرگز دوباره کافر نمی گردد.
در هر صورت همچنانکه شخص با یقین وارد اسالم می شود با شک از اسالم خارج نمی گردد .سرزمین
هم به همین شکل است زمانی که با یقین تبدیل به داراالسالم شده با شک تبدیل به دارالکفر نمی شود  ،و با
در نظر گرفتن تمامی آنچه بیان شد ،اگر در تبدیل بالد اسالمی به بالد کفر شک کنیم ،بازهم باید حکم به
اسالمی بودن کشورها بدهیم؛ چراکه قبل از این ،در اسالمی بودن این بالد یقین داشتیم و اکنون با شک
نمی توان یقین قبلی را کنار گذاشت.
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الكفر بالش ِك
دار
دار
الكاساني حنفی رحمه هللا در" بدائع الصنائع":می گوید" فال
تصیر ُ
ُ
ِ
ِ
اإلسالم بیقینَ :
قین ال یزو ُل بالش ِك واالحتما ِل ".در این صورت الزم و
واالحتما ِل ،على األص ِل المعهود :أن الثابتَ بِیَ ٍ
 48كاسانی ،عال الدین ،بدائع الصنائع ،ج ،7ص.131

ضروری است که در مورد این دسته از حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی با دقت و حساسیت ویژه ای
نگاه کرد ،با این وجود ،با توجه به مناط و معیار و مالکی که در قرآن و سنت صحیح و اقوال اصحاب
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء تمام مذاهب اسالمی برای تشخیص داراالسالم از دارالکفر تعیین شده
با تغییر «قانون و حکم» هیچ مانعی برای تغییر «دار» وجود ندارد.
وب إِلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َوبِ َح ْمدِكَ  ،الَ إِلَهَ إِالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

