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كفرِي ِفْقُه التَّ

واهل�روب م�ن مواجه�ه املش�كالت املع�ارصة كان خط�وه باجتاه حتدي�ث العمل 
االكاديمي باجتاه غاياته اجلوهرية واالساس�ية وطبيعة املش�كلة احلضارية او ازمة 
التفكري الديني املعارص يف العامل االس�المي طبيعة معقدة وخطرية ومدمرة، اجد 
م�ن الالزم ان تتكاتف العق�ول يف تقليل تداعياهتا كمقدمه لتجاوزها من دون ان 
ننزع انفس�نا من الدين الذي خيتبئ وراءه هؤالء املأزومون سواء اكانوا معارصين 
كاالجتاهات اجلهادية أو )الدعوية برؤيه س�لفية ماضوية صارمة( او متقدمون يف 
ازماهنم )آباء التفكري( من جنس اخلوارج االوائل ورموز تيار احلنابلة ال س�يام يف 
الق�رن الراب�ع واخلامس والس�ادس، الذين اوقعوا حضارة االس�الم يف الوهن و 
اهلشاش�ة فاهنارت برسعه مذهله من امام الغزو املغ�ويل يف 656ه�، وعىل الرغم 
م�ن جس�امة النكبة )بس�قوط حضارة بغ�داد العقالنية( التي ش�يدها الفالس�فة 
والعدلي�ون ع�ىل تف�اوت نظرياهتم فان العامل االس�المي -وك�ردة فعل عىل غزو 
املغول- س�قط اكث�ر يف مس�تنقع االقصاء والتكف�ري، وكان رمز ه�ذا العرص ابن 
تيمي�ه احلراين، وهك�ذا يفقد هذا العامل املهزوم حضاريا من�ذ 656ه�  بوصلته يف 
مراجعه نظريات التهش�يم املجتمعي عىل ثنائيه ) املس�لم /الكافر( ودار االسالم 
ودار احل�رب فأفىض به هذا الفقدان اىل "نزعة اكثر بداوة وس�لفية قامت باحلجاز 
ع�ىل ي�د ابن عب�د الوهاب وانتهى احل�ال اىل هذه احلي�اة امله�ددة  بأيديولوجيات 
التدم�ري واإلب�ادة والتطهري الديني وهو اىل جنب الدمار الذي يتس�بب يف حجب 
املسلمني عن التفكري جمددا بمرشوع حضاري تنموي يسهم يف استعادة القدرات 
للمس�لمني ليكونوا مثل ش�عوب العامل ويتخلصوا من التخلف والفساد واجلهل 
وانع�دام املنهجي�ات واملعياري�ة والعقالني�ات النقدي�ة املقارن�ة وكأين اغوص يف 
عقل )ولدي أس�عد( الذي كتب هذه األطروحة بإرشايف وهو يستش�عر اخلطورة 
التارخيي�ة واملفصلية لقضاي�ا التكفري فقرر ان يقف عىل مناطات�ه ليزيل من العقل 
الفقه�ي الراهن متاهياته مع نظريات التطهري الديني بالهوت تارخيي متجمد غري 
قاب�ل للتكي�ف واملرونة واعادة النظ�ر واجراء املراجعات، منطلق�ا من ان االيامن 

رضورة قيمية وأخالقية، لكن ليس مجله ينطقها املرء او اعتقاد تلقيني.
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تقدمي

 ان االضاف�ة املهم�ة انه فهم ان طبيعة االيامن ليس�ت طبيعة اعتقادية انام طبيعة 
معرفيه مستعينا بآيات القران واستعامله ملفردة االيامن بدل االعتقاد.

واكتش�ف الفجوة ب�ني التصورات املنتزع�ة –موضوعيا- من الق�رآن الكريم 
والتص�ورات الت�ي ج�اء هب�ا متكلم�و )عص�ور الرصاع ب�ني اصح�اب املدارس 

الكالمية(.

 وحينام يكون االيامن ذا طبيعة معرفيه فمن جيانب االيامن فهو بحاجه اىل املعرفة 
والتنوير والربهنة، وهذا التصور املبتكر يمنع فرص التكفري لتحول املوضوع من 
)االعتقاد اىل املعرفة املؤسس�ة لالعتقاد(، ويكون مقابله )الكفر( بمعنى اجلحود 

والعناد ومقاومة احلقيقة واالرصار عىل الوهم املعريف.

 ويلفت النظر يف األطروحة العرض العلمي امليرس إلشكالية  رضورات الدين 
وهو املعنى السائل املرن الذي يتسع باتساع التفكري اليميني وبضيق برواق التفكري 
التنويري ولعل اإلرشاقة يف نتيجة بحث الوالء والرباء عىل وفق معايري د رسوش 
فيالقبض والبسط كانت لفتة مجيلة، بل االمجل منها النقد الداليل )للنصوص التي 
وظفت لتأسيس نظرية السلطة الدينية حتت عنوان احلاكمية املعارصة أما اشكالية 
الردة واالرتداد فقد كانت من املباحث التي كنت اود من الباحث ان يتوسع فيها 
مناقش�ا ذلك احلش�د الكبري من الدراس�ات املعارصة ناهيك ع�ن آراء الفقهاء يف 
نجاسة غري املسلم فاذا متيزت ايه اطروحة بالضبط املنهجي لفهم ظاهرة )داللية-  
سوسيولوجية( كظاهرة التكفري فإهنا تقف عىل )جوهر الظاهرة( لكي تصنعها يف 
حجمها احلقيقي دون التامهي هبا كام هو احلال.. لذلك يفتقد االجتاه الذي يتوسع 
يف مفهوم التكفري نظريا وعمليا إىل وجهة الفهم واالعتباطية.. ومع األس�ف فإن 
الفك�ر املع�ارص أخفق يف أن يضع ح�دودا هلذا االعتب�اط، فكان م�ن نتائجها ان 
التكف�ري الذي البد منه البد ان يعلق عىل س�بب ذايت قطعي، مع االخذ باالعتبار 
ان حقائ�ق االيامن طاملا عرفت�ه األطروحة بانه ذو طبيعة معرفية وحيث ان املعرفة 
نسبية فقد صارت وسائله نسبية ايضا خلضوع ما جيب به لتقنيات الزمان واملكان.
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وق�د حددت األطروح�ة ان االنكار املعتمد بال دليل او ش�بهة من دليل - مع 
ع�دم االنصات للحقيق�ة يف جماالت التوحيد، الرس�الة، املعاد- اس�باب مقبولة 

لوسم صاحبه بالكفر الن الشهادتني تعني االقرار هبذه املقوالت الثالثة. 
ومن جديد األطروحة التوغل يف الفرق النظري بني االصل الديني الذي يعرب 
عن الرضوري الذي يعد منكره كافرا وبني رضورات التفكري الفقهي او املذهبي، 

كام اشار جديدها اىل ان التأويل ادى مهتمني متعاكسني يف فقه التكفري ومها:
أ- اعتبار )املقالة املكفرة( اذا داخلها التأويل حتولت اىل شبهه دارءة للتكفري. 
ب- ادخ�ال التأوي�ل ع�ى مقوله غ�ري كافرة لتكفريه�ا، لذلك قال�وا ال جيوز 

التكفري بالزم القول او باملآل.
واثارت األطروحة قضية اس�تخدام التكفري يف الرصاع املذهبي خمالفة املذهب 
يف كل االح�وال ليس�ت مدعاة حقيقي�ه للتكفري مثل االس�تعانة باألولياء وطلب 
ش�فاعتهم والتوس�ل بكراماهتم فقد ورد عن امحد بن حنبل انه كان يتربك برمانة 

منرب رسول اهلل )ص(.
اخريا:

ارى ان ه�ذه األطروح�ة وه�ي تتحول اىل كت�اب مرجعي يف ه�ذا املجال من 
الفكر الديني ستكون معينة ملن يتطلع اىل مقاربة ازمات عرصه مقاربة منهجية.                        

كفرِي ِفْقُه التَّ
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصاة والسلام عىل خري خلقه حممد وعىل آله 

الطاهرين وصحبه املنتجبني.

يف الفكر الديني عموما تتجىل ثنائية اإليامن والكفر يف مسلاحات واسلعة يف 
التفكري، ففي اإلسام تشغل ثنائية اإليامن والكفر دورا مهام يف جوانب متعددة 
يف صياغلة خمتللف االجتاهلات املذهبية عىل صعيلد العقائلد أو الفقه، وخيتلف 
ظهور تلك الثنائية بحسلب املجال املساقة فيه، لتأخذ طابعا تصنيفيا أو تنميطيا 
-ال أكثلر- عىل مسلتوى اللكام والعقائد، فيلام تعمل عىل اإلبعلاد واإلقصاء 

والعزل عىل مستوى اإلجراء الفقهي من خال احليثية العملية يف علم الفقه.

وأخلذت ثنائية اإليلامن والكفر أثرا أكرب بعد رحيلل النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( لتشكل فيام بعد معيارا معقدا بعض اليشء يف اجتاه متييز املجتمع الديني 
علن غلريه، وعىل الرغم من وجود التاميز بني املؤمنلني وغري املؤمنني يف عمق 
النص الديني عىل مسلتوى القرآن الكريم و السلنة الرشيفة، فإن حدة التاميز 
ظهرت بشلكل آخر يف جملال فهم النص وظهرت كذللك أبعاد آخرى لذلك 
التاميز، فانتقل التاميز بني اإليامن والكفر من مرحلة التصور والفرز األويل كام 
هو مفاد النص، إىل مرحلة التطبيق احلاد واحلاسم املتضمن لإلقصاء واإللغاء 

كام هو حال الفهم الديني املتباين بني خمتلف االجتاهات الكامية والفقهية.

عىل هذا األساس ظهرت مشكلة عميقة اجلذور ترتبط يف كيفية التعاطي 
األويل مع ثنائية اإليامن والكفر، ومدى أمهيتها يف انقسام املجتمع 
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كفرِي ِفْقُه التَّ

اإلسالمي عىل جمتمع اإليامن وجمتمع الكفر، ليتم صياغة حكم التكفري عىل 
أساس ذلك التاميز، ومن ثم تطبيق آثار التكفري املتمثلة يف القتل واستحالل 
امل�ال..، من دون معاي�ري أو ضوابط حمددة، تلزم العق�ل الفقهي يف إطالقه 

حكم التكفري عىل االنسان. 
يمك�ن افرتاض أن املش�كلة يف عدم وضوح معاي�ري موضوعية وعلمية 
للتكف�ري يف عم�وم املعرفة الفقهي�ة، فاملناط الذي يعلق علي�ه حكم التكفري 
غ�ري واضح لدى خمتلف االجتاهات االس�المية، مم�ا أدى إىل اطالق حكم 
التكف�ري بش�كل اعتباطي م�ن دون حم�ددات منهجية علمي�ة واضحة، لذا 
حت�اول الدراس�ة الكش�ف ع�ن تل�ك املح�ددات التي يطل�ق عليه�ا فقهيا 

ب�)املناطات( التي يستند عليها حكم التكفري.
وبن�اًء عىل ما س�بق يمكن اف�رتاض أن للكفر أس�باًبا يمكن أن تش�كل 
مناطات للحكم بالتكفري، وهي التي يمكن أن تشكل معايري دينية إلطالق 
حك�م التكفري، ذل�ك أن التكفري حكم رشعي وضع�ي كالطهارة والبد له 
م�ن مقدمات او أس�باب يتم تعليقه عليها، وهذه األس�باب منها ما يصلح 
للتعلي�ق واالناطة، أي م�ن املمكن أن تكون مناطا، ومنها ما ال تصلح ألن 

أن تكون مناطا للحكم بكفر اإلنسان.
 ويف ه�ذا الكتاب جتري حماولة الكش�ف الدقيق ع�ن مفهوم اإليامن 
والكفر ومدى تأثريمها عىل صياغة حكم التكفري، وحماولة الكشف عن 
األس�باب املؤدية للكفر حس�ب ما ه�و مصاغ يف عم�وم املعرفة الدينية 

ومن ثم بيان ما يصلح ألن يكون مناطا للتكفري وما ال يصلح لذلك.
وس�تتضح مناقش�ة أهم االجتاهات املتش�ددة يف مس�ألة التكفري وفق ما 

يتضح من املناطات الراجحة لتحقق الكفر.
ويف آخر فصل يتم تناول اآلثار التي ترتتب عىل احلكم بتكفري اإلنسان، 
وتنقيح مناطاهتا، من خالل الكشف عن حيثيات استحقاق الكافر للقتل.
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مبحث متهيدي
طبيعة التناول الفقهي ملسألة التكفير

يف الفقه عموما يتم اس�تعامل الكثري من االصطالحات اخلاصة ويمكن القول 
أن عل�م الفقه عل�م ختصيص دقيق إىل حد م�ا، وهذا جيعله منغلق�ا بعض اليشء، 
إال أن عملية البحث الفقهي تكتس�ب طابعا دقيقا يف التعاطي مع املفاهيم بشكل 
أدق من�ه لدى علامء ال�كالم، لكن ليس عىل اإلطالق، بل من ناحية االس�تدالل 
واحلجي�ة فق�ط، بمعن�ى أن الفقيه ال يمكنه التوس�ع يف احلكم م�ن دون دليل، يف 
ح�ني يتم التوس�ع يف املضامني الكالمية العامة عىل األغل�ب يف أثناء التعاطي مع 

مقوالت علم الكالم.

ل�ذا فإن الفقه له أدواته اخلاصة يف تناوله للمس�ائل العملية التي ختص نش�اط 
اإلنسان، وله مصادره املحددة كذلك يف إنتاج األحكام الرشعية. 

يفرتض الفقهاء املسلمون أن التكفري حكم رشعي، واحلكم الرشعي يؤخذ من 
مضانه، وله حمددات ورشوط ال يمكن أن يتم التعاطي معها بيشء من االعتباط.

وع�ىل وفق ه�ذه الفرضية س�وف يمكن الكش�ف ع�ن حقيقة التكف�ري فقهيا 
وكي�ف خيتل�ف عام هو لدى عل�امء الكالم، فالتكف�ري عند الفقهاء أكث�ر ضيقا مما 
ه�و علي�ه لدى املتكلم�ني، ويعود ذل�ك إىل أن الفقهاء حيكمه�م هاجس )اجلواز 
وعدم�ه( أو)احلالل واحلرام( أما املتكلمون فإهنم يفكرون بطريقة مطلقة تس�تند 
إىل خمتل�ف األدلة النصية والعقلي�ة، ونلحظ أن االعتبار لدى الفقهاء يعلب دورا 
مه�ام يف صياغاهتم ملس�ألة االيامن والكفر، فالفقيه ال حيك�م إال بدليل، لذا فهو ال 
حيكم بالتكفري إال بدليل عىل مرشوعية التكفري من جهة، وبدليل عىل حتقق الكفر 
يف موضوع حكم التكفري وهو اإلنس�ان من جه�ة أخرى، بمعنى أهنم يتحوطون 
بتشخيص الكافر، وال أقصد مجيع الفقهاء املسلمني، فإن الكثري منهم مل يراعوا أية 
ضوابط وحمددات للتكفري، بل أطلقوه عىل مرصاعيه، لكن الكالم حول الوقوف 
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عىل طبيعة التناول الفقهي يف مثل تلك املس�ائل التي تعد من مس�ائل الدماء التي 
تقت�ي االحتياط قدر اإلمكان، وبالتايل إبراز دورها يف تقويض إطالقات احلكم 

بتكفري اإلنسان.

عالقة فكرة املناط بمسألة التكفير

يف الفق�ه يرد مصطل�ح املناط، وهو من املصطلحات املؤثرة يف مس�ألة التكفري 
ويمكن عّده من العنارص النظرية التي حتد من ظاهرة االعتباط يف التكفري، إذا ما 
تم التعاطي معه فقهيا بش�كل دقيق، والذي يقوم عىل تس�اؤل أويل مفاده: ما هو 
املناط يف إطالق حكم الكفر عىل اإلنسان؟ بمعنى ما هو الضابط أو املعيار؟ لكن 
مصطلح )املناط( له خصوصيته الفقهية التي متكنه من التحكم يف مس�ألة التكفري 

بام ينسجم واملعايري الفقهية العامة.

أوال: مفهوم املناط:

يتب�ني مصطل�ح املن�اط من خ�الل اجلان�ب اللغ�وي واالصط�الح االصويل، 
وبحسب اآليت: 

املن�اط يف اللغ�ة: من ن�اط اليشء ينوطه نوط�ا: عّلقه، وني�اط كل يشء معلقه؛ 
كني�اط القوس والِقربة، ويق�ال ُنطت الِقربة بنياطها، وكل م�ا علق من يشء فهو 

نوط.)1(، 

ق�ال اخللي�ل يف الع�ني: )النوط مص�در ناط ينوط نوط�ًا، تقول: نط�ت القربة 
بنياطه�ا نوطًا، أي علقتها. والنوط عل�ق يشء جُيعل فيه متر ونحوه… وناط عنّي 

فالن أي تباعد(.)2(

وق�ال اب�ن فارس يف معجمه: )الن�ون والواو والطاء أص�ٌل صحيح، يدّل عىل 

1- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب؛ 7 /418

2- اخلليل، العني 7: 455.
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تعليق يشء بيشء. ونطته به أي عّلقته به… واجلمع أنواط(.)1(

وق�ال ابن دريد يف مجه�رة اللغة: )النوط مصدر نطت ال�يشء أنوطه نوطًا، إذا 
عّلقت�ه()2(، وهبذا يظهر أّن معنى املناط ه�و اليشء املعّلق، فاملناط هو حمل اإلناطة 

وموضع التعليق فعندما ُيقال مثال نطت احلبل بالوتد أي علقته بالوتد.

واملن�اط عن�د األصوليني:يراد به العل�ة، وهو من باب املجاز اللغوي وتش�بيه 
املعقول باملحس�وس، فكأن احلكم والعلة أمران حمسوس�ان، علق الش�ارع األول 

بالثاين وناطه به.

ويرد املناط عند بعض األصوليني بمعنى العلة، مثل الغزايل والش�وكاين وابن 
قدام�ة ك�ام س�يتضح، والبعض اآلخ�ر ي�رى أن املناط ه�و العلة اجلزئي�ة املتعلقة 

بالقياس ويرى آخرون أنه أوسع وأشمل.

ق�ال الغ�زايل: )اعلم أّنا نعن�ي بالعلة يف الرشعيات من�اط احلكم اي ما أضاف 
ال�رشع احلكم إليه، ونصبه عالمة عليه()3(، وقال ابن قدامة: )ونعني بالعلة مناط 

احلكم..()4(.

واملالحظ أهنم مل يفرقوا بني املناط والعلة، فهام عندهم لفظان ملدلول واحد، 
يف حني يرى آخرون أن املناط هو متعلق احلكم، بمعنى أن احلكم تعلق بوصف 
مع�ني وه�ذا الوصف هو مناط احلكم، وال يعترب من�اط احلكم علة للحكم، بل 
يقتي النظر واالجتهاد الس�تخالص عل�ة احلكم من مناط احلكم، أي موضع 
تعليق احلكم، قال ابن النجار: )املناط العلة التي رتب عليها احلكم يف األصل.. 
واملن�اط متعلق احلك�م()5(، بمعنى أن املن�اط عبارة عن وص�ف تعلق به احلكم 

1- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 967.

2- ابن دريد، ترتيب جمهرة اللغة 3: 484.

3- الغزايل، املستصفى يف اصول الفقه: 2 /208.

4- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه، 3 /800.

5- ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبيل، رشح الكوب املنري: 4 /199.
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وه�و حمت�اج إىل اجتهاد ونظ�ر للوصول إىل العل�ة من خالل�ه)1(، والعلة هي: ) 
الوص�ف الذي جع�ل علام عىل حكم الع�ني مع النص من ب�ني األوصاف التي 
يش�تمل عليها اس�م النص()2( ويعرف البيضاوي بالعلة بقوله: )العلة الوصف 
املعرف للحكم(3(، وقال اآلمدي: )العلة هي الباعث للشارع عىل ترشيع احلكم 
أي املش�تملة ع�ىل حكمة صاحل�ة أن تكون مقصودة م�ن رشع احلكم()4(، ومن 
خالل هذه التعريفات يتبني أن العلة هي سبب احلكم، وهلا مسالك مفصلة عند 
األصوليني)5(، يف حني خيتلف مفهوم املناط عن العلة بإفادته معنى التعليق، أي 

تعليق احلكم عىل يشء. 

وينقل الشوكاين قول ابن دقيق يف تفريقه بني العلة واملناط بقوله: )واملناط هو 
العل�ة، قال ابن دقيق العيد: وتعبريهم عن العل�ة باملناط من باب املجاز اللغوي، 
ألن احلك�م مل�ا علق هبا كان كاليشء املحس�وس ال�ذي تعلق بغ�ريه فهو من باب 

تشبيه املعقول باملحسوس()6(. 

والذي�ن مل يفرق�وا بني املن�اط والعلة ي�رون أن جمرد االهت�داء بالوصف جتعله 
صاحل�ا للعلي�ة، يف ح�ني يفصل البعض كام س�يتضح ب�ني العلة واملن�اط، فيكون 
جم�رد االهت�داء إىل الوصف غري صال�ح للعلية ألن تعليق احلك�م عىل وصف ال 
يكفي للتعليل، بل حيتاج إىل نظر وبحث لكي يتم اكتشاف العلة، وسيتضح ذلك 
م�ن خالل بيان األلفاظ ذات الصلة باملن�اط، فقد اقرتن املناط بثالث مفردات أو 

مصطلحات: 

1- ظ: رائد عبد الله منر بدير، املناط، اطروحة قدمت إىل جامعة النجاح الوطنية، غزة: 74.

2- الرسخيس، أصول الرسخيس: 2 /175.

3- البيضاوي، منهاج الوصول إىل علم األصول: 2 /50.

4- اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام: 3 /289

5- ظ: الشوكاين، ارشاد الفحول: 360

6- املصدر نفسه: 374
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األول: تنقيح املناط: وقد اختلفوا فيه، بني كونه: )اجتهاد يف احلذف والتعيني( 
أو كون�ه )اجتهاد يف إلغ�اء الفارق(، فقد عرف اآلمدي تنقي�ح املناط بقوله: )هو 
النظ�ر واالجته�اد يف تعيني ما دل الن�ص عىل كونه علة من غ�ري تعيني بحذف ما 
ال دخ�ل له يف االعتبار ب�ام اقرتن به من األوصاف كل واح�د بطريقة()1(، وعرفه 
الغزايل: ب�) أن يضيف الش�ارع احلكم إىل س�بب وينوطه به وتقرتن به أوصاف ال 
مدخ�ل هل�ا يف اإلضافة فيجب حذفها عن درجة االعتبار حتى يتس�ع احلكم()2(، 
وعرفه الشاطبي ب�:)أن يكون الوصف املعترب يف احلكم مذكورا مع غريه يف النص 

يتنقح باالجتهاد حتى يتميز ما هو معترب عام هو ملغى()3(.

فه�ذه التعريفات بحس�ب اإلمج�ال تقرر أن تنقي�ح املناط هو اجته�اد يف احلذف 
والتعي�ني وذل�ك أن يذكر النص أوصافا منها ما هو صالح للتعليل ومنها ما هو غري 
صالح للتعليل فيحذف املجتهد األوصاف غري الصاحلة ويعني األوصاف الصاحلة.

وخ�ري األمثل�ة عىل ذلك قص�ة األعرايب املروية ع�ن أيب هريرة إذ ق�ال: )بينام 
نحن جلوس عند رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول اهلل، هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت عىل امرأيت وأنا صائم، ويف رواية: 
أصبت أهيل يف رمضان، فقال رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وس�لم(: هل جتد 
رقبة تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل تس�تطيع أن تصوم ش�هرين متتابعني؟ قال: ال، 
قال: فهل جتد إطعام س�تني مس�كينًا؟ قال: ال، قال: فمكث النبي )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم( فبينام نحن عىل ذلك ُأيت النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( بَعَرق فيه 
متر، والعرق: املكتل، فقال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(: أين السائل؟ قال: 
ق به، فقال الرجل: عىل أفقر مني يا رس�ول اهلل؟ فواهلل  أن�ا، قال: خ�ذ هذا فتصدَّ
م�ا ب�ني البتيها – يري�د احلرتني – أهل بيت أفق�ر من أهل بيت�ي، فضحك النبي 

1- اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام: 3 /436

2- الغزايل، املستصفى: 2 /282

3- الشاطبي، ابراهيم بن موىس، املوافقات: 4 /95

مبحث متهيدي
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)ص�ىل اهلل عليه واله وس�لم( حتى ب�دت أنيابه، ثم قال: أطعم�ه أهلك()1(، فقد 
اس�تفاد البعض أن الوطء املتعمد يف شهر رمضان هو الوصف الصالح للتعليل، 
يف حني يرى بعض آخر أن هتك حرمة ش�هر رمضان هنارا هو الوصف الصالح 
للعلية، فالغزايل يقول: )جيب العتق عىل اإلعرايب إذ أفطر يف رمضان بالوقاع مع 
أهل�ه()2(، وقال النووي: )لو أفس�د صومه بغري اجل�امع كاألكل والرشب..، فال 
كف�ارة ألن النص ورد يف اجلامع وما عداه ليس يف معناه()3(، فالوصف املناس�ب 
واملؤثر عندهم هو الوقاع يف هنار ش�هر رمضان، وما س�وى ذلك من األوصاف 
املذك�ورة يف الن�ص غري داخلة يف العلية، يف حني ي�رى آخرون أن وصف الوقاع 
غ�ري معترب، بل املعترب والعلة هو هت�ك حرمة الصوم، من خالل األوصاف التي 
ذك�رت يف النص، فقد ذكر ابن أمري احلاج: )وتزيد احلنفية عىل هذا احلذف كونه 
أي الفعل املفطر وقاعا ألنه مدخل خلصوصه يف العلة ملس�اواته لغريه يف تفويت 
رك�ن الصيام الذي هو اإلمس�اك اخل�اص، فيكون الوقاع مناط�ا لوجوب كفارة 
اإلفط�ار، فتجب بعم�د أكل أو رشب أو غريمها، كام جتب باجلامع()4(، فاملالحظ 
يف الق�ول األخري عدم اعتبار الوقاع علة للكفارة، بل هو ما يتوصل به إىل العلة، 
فهو مناط يتم من خالله اكتشاف العلة، يف حني قررت األقوال السابقة )الغزايل 
والن�ووي( أن الوق�اع هو العلة، ذلك أهنم مل يفرقوا ب�ني املناط والعلة، والتفريق 
أرج�ح، إذ لو كان املناط ه�و العلة ملا دعت احلاجة ألن يتش�كل مصطلح تنقيح 
املن�اط بل من املمكن االكتفاء ب�) تنقيح العل�ة( والواقع أن األصوليني قد فرقوا 

بني االثنني وإن خلط أغلبهم بينهام يف جمال االستنباط والتطبيق.
الثاين: ختريج املناط: قال اآلمدي: ) وأما ختريج املناط فهو النظر واالجتهاد يف 
إثب�ات علة احلك�م الذي دل النص أو اإلمجاع عليه دون عليته، وذلك كاالجتهاد 

1- آخرجه البخاري برقم )1936(، ومسلم )1111).

2- الغزايل، املستصفى: 2 /283.

3- النووي، روضة الطالبني: 2 /261.

4- ابن أمري الحاج، التقرير والتحبري: 3 /256.
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يف إثبات كون الش�دة املطربة علة يف حتريم رشب اخلمر()1(، وعرفه السبكي بأنه: 
)االجته�اد يف اس�تنباط علة احلكم ال�ذي دل عليه النص واالمج�اع عليه من غري 
تع�رض لبيان علته ال بالرصاحة وال باإليامء لكن املجتمع نظر واس�تنبط بالطرق 
العقلي�ة من املناس�بة وغريها، فكأن املجتهد أخرج العلة من خفاء فلذلك س�مي 
ختري�ج املن�اط()2(، وفيه دالل�ة واضحة عىل أن ختريج املناط عملي�ة حتليلية عقلية 

للنص، إذ يبذل فيها املجتهد الوسع يف استنباط علة احلكم.
ولك�ن ُيفه�م من بعض العل�امء أن ختريج املناط يس�اوق القي�اس املعلوم لدى 
احلنفي�ة، فيق�ول الش�اطبي: )ختري�ج املن�اط راج�ع إىل الن�ص الدال ع�ىل حكم مل 
يتع�رض للمناط فكأنه أخرج بالبحث وهو االجتهاد القيايس وهو معلوم()3(، كام 
يقول مثله الغزايل: )هذا هو االجتهاد القيايس الذي عظم اخلالف فيه وأنكره أهل 
الظاه�ر وطائفة م�ن معتزلة بغداد ومجيع الش�يعة()4(، وقد أش�كل عىل هذا الفهم 
أحد الباحثني بقوله: )هنالك عدم دقة بني من مجع بني ختريج املناط ونفاة القياس، 
فاألدق أننا نتكلم عن مس�الة جواز تعليل النص أم نصية العلية، والش�اطبي قال: 
اجته�اد قيايس أي نوع من أنواع القياس يف القي�اس()5(، لكن التعريفات املتقدمة 
واضح�ة يف خل�و النص من أي وص�ف أو علة، وعليه ال يمك�ن أن يكون ختريج 

املناط غري القياس املستنبط العلة إذا مل يكن أحد أنواعه.
الثالث: حتقيق املناط: تتقارب تعريفات األصوليني حول هذا املصطلح، يقول 
اآلم�دي: )أم�ا حتقيق املناط فهو النظر يف معرفة وج�ود العلة يف آحاد الصور بعد 
معرفته�ا يف نفس�ها أما إذا كان�ت معروفة بالن�ص فكام يف جهة القبل�ة فإهنا مناط 
وج�وب اس�تقباهلا، وكون هذه اجلهة ه�ي جهة القبلة يف حالة االش�تباه فمظنون 

1- اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام: 3 /283.

2- ابن السبيك، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 3 /83.

3- الشاطبي، املوافقات: 4 /96.

4- الغزايل، املستصفى: 2 /286.

5- رائد عبد الله منر بدير، املناط، اطروحة قدمت إىل جامعة النجاح الوطنية، غزة:117.

مبحث متهيدي
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باالجته�اد والنظ�ر، وأما إذا كان�ت العلة معلوم�ة باإلمجاع كالعدال�ة فإهنا مناط 
وج�وب قب�ول الش�هادة، وه�ي معلوم�ة باإلمج�اع، وأما ك�ون الش�خص عادال 
فمظن�ون باالجتهاد، وأما إذا كانت مظنونة باالس�تنباط، فكالش�دة املطربة، فإهنا 
من�اط حتري�م رشب اخلم�ر، فالنظ�ر يف معرفته�ا يف النبيذ ه�و حتقيق املن�اط()1(، 
ويق�ول ابن الس�بكي: )أم�ا حتقيق املناط فه�و أن يتفق عىل علي�ة وصف بنص أو 
إمج�اع وجيتهد وجودها يف صورة النزاع، كاالجتهاد يف تعيني اإلمام وكذا القضاة 
وال�والة وكذا يف تقدير التعزي�رات وتقدير كفاية نفقة القري�ب..()2(، وحاصلها 
التحق�ق من وجود املناط املنصوص عليه أو املتفق عليه يف الواقعة املحكوم فيها، 

وهو قريب من تقيص اجلزئيات التي يمكن أن ينطبق عليها النص الترشيعي.

ثانيا: تنقيح املناط

لقد اختلف فقه�اء اإلمامية يف مرشوعية العمل بتنقيح املناط، ويعود ذلك إىل 
ع�دم تفري�ق املانعني بني تنقيح املن�اط والقياس، كام يف رأي الس�يد اخلوئي، وهو 
املس�اواة بني القي�اس وتنقيح املناط، أو أنه من مجلة ح�االت القياس ومصاديقه، 
�ك هبا من جهة تنقيح املن�اط… واضح البطالن؛ لكونه  فق�د قال: )إالّ أّن التمسُّ
مبني�ًا ع�ىل جواز العمل بالقياس واالستحس�ان. ونحن ال نقول ب�ه()3(، وقال يف 

حملٍّ آخر: )وتنقيح املناط قياٌس ال نقول به()4(.

لك�ن الفرق بني القياس وتنقيح املناط ثابت، ويش�هد له ع�دد من التعريفات 
الت�ي تب�ني أّن تنقي�ح املن�اط ه�و القي�اس املنص�وص العّل�ة، وقد ذه�ب إىل هذا 
التعري�ف الوحي�د البهبهاين يف الفوائد فق�ال: )وربام خيّرج بقاع�دة تنقيح املناط، 
وه�و مث�ل القي�اس… والتنقيح ال حيص�ل إاّل بدليل رشعي يقين�ي… وإّنام قلنا 

1- اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحجكام: 3 /435.

2- ابن السبيك، اإلبهاج يف رشح املنهاج: 3 /82.

3- الخويئ، مصباح الفقاهة 7: 528.

4- الخويئ، التنقيح يف رشح العروة الوثقى: 6 / 173.
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بعن�وان اليق�ني؛ ألن الظّن إْن كان بغري النّص فه�و بعينه القياس احلرام، وإن كان 
النّص فهو القياس املنصوص العّلة()1(.

كام ذكر الس�يد املرعيش يف كتاب القصاص أّن تنقيح املناط عىل ثالثة أقس�ام، 
منه�ا: )املنص�وص، وه�و م�ا ورد النّص يف بيان العلة يف لس�ان املعص�وم، كام لو 
قال: اخلمر حرام؛ ألنه مسكر، فنقول من باب تنقيح املناط املنصوص: كّل مسكر 

حرام(.)2(

ق احليل يف معارج األصول، من أن تنقيح املناط هو اجلمع  وما ذهب إليه املحقِّ
ب�ني األصل والفرع، إذ قال: )اجلمع بني األص�ل والفرع قد يكون بعدم الفارق، 
ويس�ّمى تنقي�ح املناط. فإن علمت املس�اواة م�ن كّل وجه جاز تعدي�ة احلكم إىل 
ز مل جتز التعدية، إاّل مع النّص عىل ذلك؛ جلواز  املساوي، وإْن ُعلم االمتياز أو ُجوِّ

اختصاص احلكم بتلك املزية()3(.

إن معنى تنقيح املناط لدى أصولّيي املذاهب اآلخرى أوسع وأشمل من معناه 
ل�دى فقهاء اإلمامية، فاإلمامية خيصصون املصطلح بإلغاء اخلصوصية، الذي هو 
عب�ارة عن إلغاء األوصاف املخصصة للحكم بع�د اقرتانه هبا، ليتم تعميم احلكم 

عىل موضوعات أخَر ختلو من تلك األوصاف.

ثالثا: مناطات التكفير: 

إن عملي�ة رب�ط مصطلح املناط بموض�وع البحث )مناطات التكفري( ليس�ت 
يس�رية، ذلك أن اس�تعامل مصطلح املناط، مل يكن حتت ضابطة حمددة وواضحة، 
فق�د تم تناول مفهوم املناط فيام س�بق واتضح مدى اخت�الف الرؤية هلذا املفهوم 
فض�ال عن االختالف يف تطبيق�ه، ومن الطبيعي أن يكون البح�ث بعيدا عن علة 

1- البهبهاين، الفوائد الحائرية: 147148. 

2- املرعيش، القصاص عىل ضوء القرآن والسنة 1: 107.

، معارج األصول: 185. 3- املحقق الحيليّ

مبحث متهيدي
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التكفري كحكم رشعي، لكن الذي يمكن أن يكون مربرا الس�تعامل املصطلح يف 
موض�وع التكف�ري، هو م�ا يفاد من الق�در املتيقن من مفهوم املن�اط والذي يمكن 
حتدي�ده بالتعلي�ق واإلناط�ة، ف�إذا كان التكفري حك�ام وضعيا ال ب�د أن ُيعلق عىل 
أوص�اف و ُيناط هبا، وعملية حتديد تل�ك األوصاف أقرب ما تكون إىل مصطلح 
تنقيح املناط، لتتم اإلجابة عن تساؤل مهم، هو: )ما الذي يناط به حكم التكفري؟ 

اي عىل ماذا يتم تعليق حكم التكفري؟(

إن اإلجابة عن تلك التساؤالت تقود إىل معرفة مناطات ومعايري حتقق الكفر، 
ألن مناط�ات حتقق الكفر هي ما ُيناط به حكم التكفري، فحكم التكفري معلق عىل 

حتقق الكفر، ويتحقق الكفر بأسباب، وهو ما سيتم تناوله يف هذه األطروحة. 

رابعا: التكفير حكم شرعي: 

ي�كاد ينعق�د االتف�اق ع�ىل أن التكف�ري حك�م رشعي، وه�و موض�ع فرضية 
الكتاب، ومنش�أ افرتاض وجود مناطات ومعاي�ري للتكفري هو القول بأن التكفري 
حك�م رشعي، والذي يظهر من خالل االس�تعامل الفقه�ي للتكفري انه من ضمن 
األح�كام الوضعي�ة، إذ ال اقتض�اء في�ه، يف حني ي�رى البعض أن احلك�م بتكفري 
الشخص املعني هو حكم يف األموال والدماء، وهذا ليس من شأن الفتوى ال من 
قريب وال من بعيد، بل إن التكفري امُلعنّي حكٌم قضائي ملا يرتتب عليه من أحكام 
تدخ�ل يف أبواب احلدود وضمن صالحيات القضاء، وملا يس�توجب احلكم عىل 
املع�ني من تبنّي وإقامة احلجة وحتديد املس�ألة وتوضيح الش�بهة وهذا يف جمموعه 
ضمن اختصاصات القضاء، فليس آلحاد الناس اختبار الناس وامتحاهنم وليس 
ل�ه احلك�م عىل األش�خاص أو حتدي�د نوع احل�د، إنام علي�ه النصح والبي�ان وفق 

الضوابط الرشعية والرفع ألهل االختصاص وللقضاء بذلك.)1(

يقول الغزايل: )إن هذه مس�ألة فقهية، أعني احلكم بتكفري من قال قوالً وتعاطى 

.http: / /drhasanaljazi.blogspot.com 1- مقال للدكتور وليد الشاويش
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فعاًل، فإهنا تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة باالجتهاد، وال جمال 
لدليل العقل فيها البّتة، وال يمكن تفهيم هذا إال بعد تفهيم قولنا: إن هذا الشخص 
كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إىل اإلخبار عن مستقره يف الدار اآلخرة وأنه 
يف النار عىل التأبيد، وعن حكمه يف الدنيا وأنه ال جيب القصاص بقتله وال يمكن من 
نكاح مسلمة وال عصمة لدمه وماله، إىل غري ذلك من األحكام()1(، وبعد تأكيده أن 
التكفري من مسائل الفقه، وابتعادها عن مسائل العقل، يقول: )الكفر حكم رشعي، 
كال�رق واحلرية مثال؛ إذ معن�اه إباحة الدم واحلكم باخللود يف النار، ومدركه رشعي 
في�درك إما بن�ص وإما بقياس ع�ىل منص�وص()2(، واحلكم الرشع�ي بطبيعة احلال 

يشمل احلكم التكليفي والوضعي عىل حدٍّ سواء.

ويق�ول الس�بكي يف الفت�اوى: )التكف�ري حك�م رشعي س�ببه جح�د الربوبية أو 
الوحدانية أو الرس�الة أو قول أو فعل حكَم الشارُع بأنه كفر وإن مل يكن جحًدا()3(، 

ويتضح من قوله أن ثمة معايري تدعو إىل حتقق الكفر، أو حتقق احلكم بتكفري.

وه�و الظاه�ر من قول ابن تيمية: )ألن الكفر حك�م رشعي وإنام يثبت باألدلة 
الرشعية..()4(وهو املستفاد من ظاهر كالم ابن قدامة)5(.

إن معي�ار التكف�ري يمكن أن يتحدد بع�د مالحظة تعليق احلك�م بالتكفري عىل 
حتقق أحد أس�باب الكفر، وهو ما س�يتضح أثره الحق�ا، إذ تعد عملية الربط بني 
حتقق الس�بب وحتقق الكفر إناطة وتعليق حكم التكفري عىل حتقق س�ببه، ويمكن 

حينئذ اعتبار السبب هو املعيار الذي ما إن حتقق تعلق به حكم التكفري. 

1- االقتصاد يف االعتقاد ص: 155.

2- الغزايل، فيصل التفرقة ص: 78 - 79.

3- السبيك، فتاوى السبيك: 2 /586.

4- ابن تيمية، مجموع الفتاوى )17 /78(.

5- ابن قدامة، املغني: 9 /558.

مبحث متهيدي
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الإطار املفاهيمي للإميان والكفر والتكفري





25

الف�سل الأول

مدخل

تع�د فكرة اإليامن م�ن أهم القضايا الت�ي اهتم هبا املس�لمون بوقت مبكر بعد 
وفاة النبي )صىل اهلل عليه وآله( ويمكن القول إن االهتامم بتحديد اإليامن والكفر 
تزامن مع بروز حماوالت التأويل ونش�وء االخت�الف، إذ أفىض األخري إىل تفعيل 
النزع�ة االقصائية التي يرتتب عليها قتل اإلنس�ان من خالل حماولة إثبات الذات 

املذهبية من جهة أحقيتها وبطالن اآلخر.

يف تل�ك البيئة الت�ي تتضمن مجلة من حركات التمذهب نالحظ تنامي البحث 
يف حقيق�ة اإليامن وهو من األفكار األساس�ية التي تط�رح ضمن مباحث أصول 

الدين، أو هي من أساسيات علم الكالم إىل حد ما.

واملالح�ظ أن جل العلامء الذين تناولوا البحث يف حقيقة اإليامن قد اس�تعانوا 
باللغ�ة من جهة واالس�تعامل الق�رآين من جهة آخرى، ومن ث�م تطور البحث إىل 

االستعانة بالتحديدات املنطقية والفلسفية يف حقب متآخرة.

ويرتب�ط تناول االي�امن والكفر من جه�ة، والتكفري من جه�ة أخرى، يف كون 
األخري يستند إىل حتديد الكفر، كذلك يستند حتديد الكفر إىل حتديد مفهوم اإليامن.
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املبحث الأول

مفهوم الإميان

يف هذا املبحث تتم حماولة الكشف عن مسمى اإليامن الذي يدخل فيه اإلنسان 
حص�ن الدي�ن ومعه ُيعص�م دمه ومال�ه..، بمعنى تش�خيص احلد األس�اس من 
اإليامن الذي يدخل اإلنس�ان يف رابطة الدين، كذلك سوف يتم الرتكيز عىل أمهية 
القص�د اإلنس�اين يف حقيقة اإلي�امن، وإذا كان اإليامن فيصال ب�ني النجاة واهلالك 
فالب�د م�ن كونه فعال اختياري�ا، وإذا كان فعال اختياريا فإن ذل�ك يعيننا يف حتديد 

ماهية اإليامن، كام سيتبني. 

املق�سد الأول: الإميان يف اللغة: 
يظه�ر من اب�ن منظور أّن له اس�تعامالت خمتلف�ة: األمن ضد اخل�وف، األمانة 
ض�د اخليانة، اإليامن ضد الكف�ر، اإليامن: التصديق، وض�ده التكذيب يقال آمن 
ب�ه قوم، وكذب ب�ه قوم)1(، والتصديق يتعلق بمحل البح�ث، وهو أهم ما يمكن 
استحصاله من أقوال اللغويني قال الراغب األصفهاين: )أصل آمن أأمن هبمزتني 
ُليِّن�ت الثاني�ة. واش�تقاقه م�ن األم�ن )2(وغريه، وأص�ل األمن كام ذك�ر الراغب: 

طمأنينة النفس وزوال اخلوف()3(.

ويرى الراغب أن هناك تعارضًا قد وقع يف املعنى اللغوي ل�)األمن( يف س�ورة 
النس�اء، آية)...ُيْؤِمنُ�وَن بِاجِلْب�ِت َوالطَّاُغوِت{4؛ ألن ال�يشء الوحيد الذي يمنح 
الطمأنين�ة يف رأي�ه هو احلق الذي يزيل اخلوف من القلب، بينام تش�ري اآلية إىل أن 
معن�ى )اجلبت والطاغوت( ه�و الذي يمنح األمن ويزيل اخلوف. فهو جييب عن 

1- ابن منظور، لسان العرب: 13 /21.

2- الفريوز آبادي، مجد الدين، القاموس املحيط: 1060. 

3- الراغب اإلصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن: 90.

4- سورة النساء: 51
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ر: ملاذا صار اجلبت والطاغوت مفع�والً ل�"يؤمنون"؟ ويقول: لفظ  الس�ؤال املقدَّ
)يؤمنون( اسُتعمل بعنوان الذم؛ ألنه ليس من شأن القلب أن يطمئن إىل الباطل، 
ووَص�َف اإليامن ب�اهلل أنه حتقيق بالقلب، وإقرار باللس�ان، وعمل بحس�ب ذلك 

باجلوارح )1(.
ويفرق الس�بحاين - من علامء االمامية- بني التصديق واملعرفة بقوله: )والفرق بني 
التصديق واملعرفة واضح، ألن يف األول س�كون النفس وهو كس�بي اختياري يؤمر به 
ويثاب عليه، واملعرفة ربام حتصل بال كسب، والفرق بينهام كالفرق بني اإليامن والعلم، 
فل�و كان التصدي�ق مالزمًا للتس�ليم فهو، وإال يش�رتط فيه وراء التصديق: التس�ليم، 
ُموَك فِياَم َش�َجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف  لقوله س�بحانه: ) َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّٰى حُيَكِّ
َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًم )2( (..()3(، وربام العكس هو الواقع فتكون  َأنُفِس�ِهْم َحَرًجا ممِّ
املعرفة كس�بية والتصديق حيصل بالرضورة، فس�كون النفس تارة يكون فعال اختياريا 

وأخرى يكون غري اختياري بل يعود إىل ما سبب ذلك السكون.

املق�سد الثاين: الجتاهات الكلمية يف حتديد مفهوم الإميان:
مل تظهر تعريفات لإليامن بشكل مستقل وواضح يف العهد األول من اإلسالم، 
بل كان االس�تعامل غري منضبط يف معنى حمدد، ومل يكن ثمة اصطالح عىل حدود 

واضحة ملعنى اإليامن.
 وقد ب�دأ االختالف احلقيقي عند االجتاهات الكالمي�ة، فللِفَرِق واملذاهب 
الكالمية آراء متعددة يف حتديد مفهوم اإليامن، وبحسب استقراء بسيط تبني أن 
معظم علامء الكالم املس�لمني يتفقون ع�ىل أن اإليامن هو التصديق كام هو مفاد 
داللته اللغوية، إال أهنم اختلفوا يف مدلول التصديق من جهة، وفيام يضاف إىل 
التصديق من قول وعمل من جهة ثانية، كذلك اختلفوا فيام ينعقد عليه اإليامن، 

1- ظ: الراغب اإلصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن: 2223.

2- سورة النساء: 65.

3- السبحاين، جعفر، اإلميان والكفر يف الكتاب والسنة: 11.
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وسوف يتم عرض آرائهم باإلمجال حول مفهوم اإليامن.

أوال:رأي الخوارج:

ي�رى اخلوارج أن حقيقة اإليامن هو املعرفة بالقلب واإلقرار باللس�ان والعمل 
بكل ما جاء به الرشع، فاإليامن عندهم ال يتحقق إال بالقول والعمل بأوامر الرشع 
ونواهيه، وهو ما ال طريق لنا سواه لالستدالل عىل ما يف قرارة نفسه من تصديق، 
أي أن اإليامن ال يتجزأ فإما أن يأيت به الش�خص كامال، وحينئذ يس�مى مؤمنا أو 

ينقص منه بعض األعامل فيخرج عن اإليامن)1(.

لقد تشدد اخلوارج يف حتديد مفهوم اإليامن عندما تناولوا مسألة مرتكب الكبرية 
بحيث تتبدى لديم املنطقة الوس�طى بني اإليامن والكفر، فاإلنس�ان يف منظورهم 
إما مؤمن أو كافر بش�كل يمنع تصور أي مرحلة انتقالية تفرتض حاالت الش�ك 

أو االنحراف االبتدائي للمعتقد.

 ثانيا: رأي املعتزلة 

يرى املعتزلة أن اإليامن يتجىل يف القيام بجميع الطاعات فرضها ونفلها، 
واإلي�امن عندهم هو مجيع الطاعات فرضه�ا ونفلها، وإن املعايص رضبان: 
منه�ا ما ه�و صغائر، ومنها ما ه�و كبائر. وإن الكبائر ع�ىل رضبني، منها ما 
ه�و كفر، ومنها ما ليس بكفر … الخ...، والقائل هبذا القول هم أصحاب 
أيب اهلذي�ل، وقال هش�ام الفوط�ي: اإليامن مجيع الطاع�ات فرضها ونفلها، 
واإليامن عىل رضبني، إيامن باهلل، وإيامن هلل،وقال عباد بن س�ليامن: " اإليامن 
هو مجيع ما أمر اهلل سبحانه به من الفرض وما رغب فيه من النفل، واإليامن 
ع�ىل وجه�ني: إيامن باهلل وهو م�ا كان تاركه أو تارك يشء من�ه كافرًا كامللة، 

1- عواجي، غالب بن عيل، الخوارج تاريخهم وآراؤهم االعتقادية وموقف اإلسالم منها، رسالة ماجستري مقدمة إىل 
مجلس كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية: 258.
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والتوحيد، واإليامن هلل إذا تركه تارك مل يكفر.)1(

وال�ذي يفهم م�ن موقف املعتزلة - إمج�اال- هو طبيعة تفس�ريهم لإليامن من 
حيث كونه إيامنا حقيقيا كامال وهو ما وقع يف تصور أغلب االجتاهات االسالمية، 
بمعنى تفس�ري مفهوم اإليامن مل يقف عند اإليامن البس�يط الذي يس�اوق اإلسالم 
)اإلي�امن الظاه�ري( بل تم الوغ�ول إىل االيامن بمعن�اه احلقيقي ال�ذي يريده اهلل 
تعاىل، واملس�ألة هبذا اإلطار تنحو منحى عقائديا رصفا، أما عىل املس�توى الفقهي 
فاإلي�امن الظاه�ري هو ما تنبغي مالحظته يف تأس�يس التص�ور املوضوعي حلكم 

التكفري.

ثالثا: رأي األشاعرة: 

ونقل عن األشعري حول مفهوم اإليامن قوالن: أوهلام أن اإليامن قول وعمل، 
وثانيهام هو أن اإليامن جمرد املعرفة باهلل، وهو املوافق لقول املرجئة، ويعود هذا اىل 

املراحل االعتيادية التي مر هبا األشعري.)2(

وأورد الشهرستاين قوال أكثر تفصيال بأن: )اإليامن هو التصديق باجلنان، وأما 
القول باللس�ان والعمل باألركان ففروعه، فمن صدق بالقلب، أي أقر بوحدانية 
اهلل تعاىل، واعرتف بالرسل تصديقا هلم فيام جاؤوا به من عند اهلل صح إيامنه، حتى 
ل�و مات عليه يف احلال كان مؤمنا ناجيا، وال خيرج من اإليامن إال بإنكار يشء من 

ذلك()3(.

وتكل�م أبرز الفقهاء من األش�عريةيف مفهوم اإليامن فق�ال أبو حنيفة: )اإليامن 

1- ظ: رشح األصول الخمسة للقايض عبد الجبار، تعليق اإلمام أحمد بن الحسني بن أيب هاشم، وتحقيق الدكتور 
عثامن، ص707، ط1 مطبعة االستقالل الكربى، القاهرة، سنة 1384هـ1965م. ظ: األشعري، مقاالت االسالميني، ت: 

محي الدين عبد الحميد: 1 /329.

بإرشاف  الباحثني  من  إعداد: مجموعة  ألكرتونية،  بيانات  قاعدة  لإلسالم، وهي  املنتسبة  الفرق  موسوعة  2- ظ: 
الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف، النارش: موقع الدرر السنية عىل اإلنرتنت: 2 /17.

3- الشهرستاين، محمد عبد الكريم، أبو الفتح، امللل والنحل: 101.
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هو اإلقرار والتصديق()1(، فيؤكد عىل املعرفة واالذعان النفيس، ويقول ابن حزم: 
)اإليامن هو مجيع الطاعة، فأيُّ طاعة أطاع العبد هبا ربَّه فهي إيامن وهو بفعله إياها 
مؤمن وأي معصية عىص هبا العبد ربَّه فليس�ت إيامنا، فهو بفعله إياها غري مؤمن، 
واإلي�امن والطاع�ة يشء واحد، فمعنى ليس مؤمنا ليس مطيع�ا هلل تعاىل ولو كان 
نفي اإليامن هاهنا إجيابا للكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر معه عىل الردة هذا ال 
يقوله أحد وال فعله رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم()2(، يتضح من قول ابن 
ح�زم أن العمل مقوم ملعنى اإليامن، وهو قريب مم�ا تذهب إليه اخلوارج،وتتضح 
أمهية مالحظة العمل كعنرص مقوم حلقيقة اإليامن من خالل قول البغوي: )اتفقت 
الصحاب�ة والتابع�ون فمن بعدهم من علامء الس�نة عىل أن األع�امل من اإليامن.. 
وقالوا: إن اإليامن قول وعمل وعقيدة(.)3( ومثله قول احلافظ بن عبد الرب: )أمجع 
أه�ل الفقه واحلديث عىل أن اإليامن ق�ول وعمل، وال عمل إال بنية... إال ما ذكر 

عن أيب حنيفة وأصحابه فإهنم ذهبوا إىل أن الطاعات ال تسمى إيامنًا()4(. 

وال فرق بني قوهلم: إن اإليامن قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أوقول وعمل 
واعتق�اد. فكل ذلك م�ن باب اختالف التنوع، فمن قال من الس�لف: إن اإليامن 

قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب واجلوارح. 

وم�ن زاد االعتق�اد رأى لفظ الق�ول ال يفهم منه إال الق�ول الظاهر، أو خاف 
ذلك، فزاد االعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول يتناول االعتقاد )قول القلب(، وقول 
اللسان، وأما العمل فقد ال يفهم منه النية )عمل القلب(، فزاد ذلك)5(

1- القاري، املال عيل، رشح الفقه األكرب: 302. 

2- ابن حزم، ابو محمد عيل بن أحمد، املحىل باآلثار: 11 /228.

3- الحسني بن مسعود، البغوي، رشح السنة: 1 /3839.

4- التمهيد 9 /238.

5- ظ: اإلميان البن تيمية 163، واإلميان األوسط 47، 48. 
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خالصة ما س�بق من حقيقة اإليامن الرشعي أهنا مركبة من قول وعمل، والقول 
قسامن: قول القلب، وهو االعتقاد، وقول اللسان، وهو التكلم بكلمة اإلسالم.)1(

قال املرداوي: )وأن يعلم أن اإليامن باهلل عزو وجل هو: التصديق بالقلب(.)2(، 
وق�ال اجلويني: )املريض عندنا أن حقيقة اإلي�امن التصديق باهلل تعاىل، فاملؤمن باهلل 
م�ن صدق�ه، ثم التصديق عىل التحقيق كالم النف�س، ولكن ال يثبت إال مع العلم، 
فإنا أوضحنا أن كالم النفس يثبت عىل حسب االعتقاد، والدليل عىل أن اإليامن هو 

التصديق رصيح اللغة وأصل العربية وهذا ال ينكر فيحتاج إىل إثباته()3(.

إن حمور رؤية اجلمهور إىل اإليامن يتمثل يف )التصديق( وهو ما سيتم تفصيله الحقا.

رابعا: املاتريدية 

وذهب مجهور املحققني من املاتريدية - وعىل رأس�هم أبو منصور املاتريدي- 
إىل أن اإليامن هو التصديق بالقلب فقط، وذهب بعضهم إىل أنه التصديق بالقلب 

واإلقرار باللسان)4(. 

واملحك�ي ع�ن أيب منص�ور املاتريدي أن اإلي�امن هو التصدي�ق، وأن قول 
اللسان رشط إلجراء األحكام الدنيوية فقط، وأن اإليامن ال يزيد وال ينقص، 

وال يستثنى فيه.

ق�ال املاتريدي: )ثم قد ثبت بأدلة الق�رآن وما عليه أهل اإليامن، والذي جرى 

1- ظ: الوهيبي، محمد بن عبد الله بن عيل، نواقض اإلميان االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف: 22، نسخة الكرتونية

2- املرداوي، عيل بن سليامن، اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، مطبعة السنة املحمدية، ت: محمد حامد 
الفقي: 33.

3- الجويني، أبو املعايل، اإلرشاد اىل قواطع االدلة يف اصول االعتقاد، ت: أسعد متيم، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 
1405هـ: 333.

املسامرة يف رشح  الحنفي، قاسم، حاشية  النسفية: 5556، وكذلك:  العقائد  الدين، رشح  التفتازاين، سعد  4- ظ: 
املسايرة: 290
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به من اللسان أن اإليامن هو التصديق()1(. 
وينسجم املوقف املاتريدي مع سابقه من حيث الرتكيز عىل التصديق كمحور 
أساس يف تصور حالة اإليامن، وهو ما يمكن ان نعرب عنه باملعنى البسيط أو األويل 
لإليامن والذي حيتاج بطبيعة احلال إىل مزيد من البيان والتفصيل من حتليل مفردة 

التصديق وتفاصيلها من الناحية النفسية 

خامسا: رأي املرجئة: 

وجيم�ع املرجئة القول بعدم دخ�ول األعامل يف اإليامن، هلذا فإن أدلتهم منصبة 
ع�ىل م�ا يدل عىل أن اإلي�امن يف القلب دون اجل�وارح وأن العم�ل ليس داخاًل يف 
حقيقة اإليامن، وال هو جزء منه، مع أهنم ال يغفلون منزلة العمل من اإليامن متامًا 
إال عن�د اجلهم ومن تبع�ه يف غلوه، وأن اإليامن ال يزيد وال ينقص؛ ألن التصديق 
بال�يشء واجل�زم به ال يدخله زي�ادة وال نقصان، وأن أصح�اب املعايص مؤمنون 

كاملو اإليامن بكامل تصديقهم وأهنم حتاًم ال يدخلون النار يف اآلخرة)2(. 
إن عملية الفصل بني االيامن والعمل ذات أثر كبري عىل مسألة التكفري، إذ يتأثر 
األخ�ري بذل�ك الفصل من حيث االكتف�اء بتحقق االعتقاد عىل املس�توى النفيس 
وعدم مدخلية العمل يف حتقق اإليامن، لكن احليثية التي يؤسس من خالل املرجئة 
تصوره�م ع�ن الفصل بني االيامن واالعتق�اد ختتلف عن احليثي�ة التي أحاول أن 
أوسس هلا هنا، إذ تفرتض فكرة الفصل لدى املرجئة أن االعتقاد لوحده يمكن أن 
يكون منجيا يف اآلخرة وأن األعامل ال تكتس�ب أية قيمة يف إطار املقبولية اإلهلية، 
ع�ىل حني أف�رتض أن الفصل بني اإلي�امن والعمل مطل�وب يف خصوص ترتيب 
اآلث�ار الفقهية أو يف خصوص ما نحن بصدده من حكم التكفري، إذ يتم تأس�يس 
األخري عىل الظاهر فقط، وحتقق االعتقاد عىل املس�توى الظاهري كفيل بحقن دم 
اإلنس�ان، من دون احلاجة إىل التحقق الفعيل من العمل، بمعنى أن العمل يكون 

1- محمد بن محمد، أبو املنصور املاتريدي، التوحيد: 332.

2- ظ: عواجي، غالب بن عيل، فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها: 3 /139.
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ال حلقيقة اإليامن عند اهلل تعاىل ويف اآلخرة، أما لدى التصور الفقهي واحلكم  مكمِّ
بالتكفري فال يكون العمل أو غريه س�وى كاش�ٍف عن حتقق اإليامن، بالقدر الذي 

يمنع من تكفري اإلنسان وهدر دمه. 

املق�سد الثالث:حماولة حتديد مفهوم الميان وفق املنظور القراآين:
يرد لفظ اإليامن يف القرآن الكريم عىل منحيني: 

املنح�ى األول: ي�رد لف�ظ اإلي�امن مطلًق�ا؛ مث�ل: )ال يؤمن�ون، ال يؤم�ن، إنام 
املؤمنون، حبَّب إليكم اإليامن، أفلح املؤمنون،...(.

املنح�ى الث�اين: يرد لف�ظ االيامن فيه مقي�ًدا؛ كام قال إخوة يوس�ف ألبيهم: 
ْئُب َوَما َأْنَت  ا َذَهْبنَا َنْسَتبُِق َوَتَرْكنَا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعنَا َفَأَكَلُه الذِّ ))َقاُلوا َيا َأَباَنا إِنَّ

بُِمْؤِمٍن َلنَا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي(( )1(.

 ولف�ظ )مؤمن( يف هذه اآلية معناه )مصدق( وهو مطابق للمعنى اللغوي أي 
)التصديق(.

ويكون لفظ اإليامن مطلقا عىل قسمني: مقرتن وغري مقرتن.

ومعن�ى كون�ه مقرتنا كاقرتان�ه بلفظ اإلس�الم أو العمل، ويك�ون اإليامن عند 
اَلَة َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم  ع�دم اقرتانه ك�ام يف قوله تعاىل: ) ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُم�وَن الصَّ
ُينِفُق�وَن( )2(، وه�و بمعنى: الدين كله م�ن األقوال واألعامل الظاه�رة والباطنة، 
يقول ابن كثري:)أما اإليامن يف اللغة، فيطلق عىل التصديق املحض، وقد يس�تعمل 
يف الق�رآن، واملراد به ذلك كام قال تع�اىل: ) َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننَِي( )3(، وكام قال إخوة 
نَا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي( )4(، وكذلك إذا اس�تعمل  يوس�ف ألبيهم: )َوَما َأنَت بُِمْؤِمٍن لَّ

1- سورة يوسف: 17

2- سورة البقرة: 3.

3- سورة التوبة: 61.

4- سورة يوسف: 17.
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احِلَاِت( )1(. وا َوَعِمُلوا الصَّ ِذيَن َصرَبُ مقروًنا مع األعامل، كقوله - تعاىل -: ) إاِلَّ الَّ

عي املطلوب ال يكون إال اعتقاًدا وقوالً  ا إذا استعمل مطلًقا، فاإليامن الرشَّ  فأمَّ
وعماًل،.. واإليامن قول وعمل يزيد وينقص()2(.

فيق�رر اب�ن كثري أن اإلي�امن بمعنى التصديق يتطابق عىل مس�توى االس�تعامل 
اللغ�وي واالصطالحي بدليل القرآن الكري�م، وال يكون إال من خالل االعتقاد 

والقول والعمل، وهو ما ركزت عليه أغلب الفرق الكالمية كام سيتضح.

 ومن النُّصوص التي جاء فيها اإليامن غري مقرتن:

َن اأْلَْمِر َلَعنِتُّْم َوَل�ِٰكنَّ  1- ) َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَّ�ِهَلْو ُيطِيُعُكْم يِف َكثرٍِي مِّ
َه إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُس�وَق  نَ�ُه يِف ُقُلوبُِك�ْم َوَك�رَّ ياَمَن َوَزيَّ اللَّ��َه َحبَّ�َب إَِلْيُك�ُم اإْلِ

اِشُدوَن( )3(. َواْلِعْصَياَن ُأوَل�ِٰئَك ُهُم الرَّ

ْن َأْمِرَنا َم�ا ُكنَت َتْدِري َم�ا اْلِكَتاُب َواَل  لِ�َك َأْوَحْينَ�ا إَِلْي�َك ُروًح�ا مِّ 2- ) َوَكَذٰ
ِْدي بِِه َمن نََّش�اُء ِم�ْن ِعَباِدَنا َوإِنَّ�َك َلَتْهِدي إىَِلٰ  ي�اَمُن َوَل�ِٰك�ن َجَعْلنَ�اُه ُنوًرا هنَّ اإْلِ

ْسَتِقيٍم( )4( اٍط مُّ رِصَ

ياَمَن ِمن َقْبِلِهْم حُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جَيُِدوَن  اَر َواإْلِ ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ 3- ) َوالَّ
َّ�ا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَلٰ َأنُفِس�ِهْم َوَل�ْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة  يِف ُصُدوِرِه�ْم َحاَجًة ممِّ

َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن( )5(.

واإلي�امن هنا مفهوم واس�ع قد يقصد به الدين بنحو جممل وهو ما يش�مل أمر 
الدي�ن بش�كل كيل، ألن الظاه�ر م�ن نصوص الق�رآن الكريم أهنا تتن�اول مفردة 

1- سورة الشعراء: 227.

2- أبو الفداء، عامد الدين إسامعني، تفسري ابن كثري: 1 / 165.

3- سورة الحجرات: 7. 

4- سورة الشورى: 52.

5- سورة الحرش: 9.
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اإلي�امن ببعدها الع�ام الذي خيتزل مضامني الدين بنحو كيل إذ هي ليس�ت بصدد 
حتديد اإليامن الظاهري الذي يقابل الكفر املوجب للتكفري. 

ن اإليمان لدى اإلنسان:  تكوُّ

م�ن الواض�ح أن يف اإلنس�ان جانبني يف ضوء اخلط�اب الق�رآين، أوهلام يتعلق 
بالعق�ل، والثاين بالقلب أو الوجدان، وكال اجلانبني بينهام فرق واضح من خالل 
مراجعة مضامني القرآن الكريم، كذلك بينهام اتفاق يف بعض األحيان، فالعقل له 

استعامله يف القرآن الكريم والقلب أو النفس كذلك هلا استعامهلا القرآين.
ويكم�ن الف�رق يف وظيفة كل م�ن العقل من جهة، والنف�س من جهة أخرى، 
وامله�م يف حتدي�د حال�ة اإلي�امن هو الكش�ف ع�ن وظيفت�ني حموريت�ني؛ أوالمها 
اإلدراك واآلخ�رى اإلذعان واإلق�رار باملدَرك، ومن خالل مالحظة االس�تعامل 
الق�رآين يتبني أن اإلنس�ان مس�ؤول عن كليهام يف س�بيل حتقق اإلي�امن، ففي قوله 
تعاىل:))َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَا َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا 
ُدور(()1(، وبعد أن حيمل  تِي يِف الصُّ َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ َفإهِنَّ
اهلل عز وجل مس�ؤولية القلب عدم التعقل واإلدراك، يتبني التأكيد عىل مسؤولية 
نَا َس�ِمْعنَا ُمنَاِدًيا  نَا إِنَّ اإلنس�ان يف تفعيل قابلية اإلدراك لديه، ففي قوله تعاىل: ))َربَّ
نَا  ْر َعنَّا َس�يَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفِّ ُكْم َفَآَمنَّا َربَّ ياَمِن َأْن َآِمنُوا بَِربِّ ُينَ�اِدي لإِْلِ
َمَع اأْلَْبَراِر(()2(، يتضح أن اإليامن تكليف، وهذا التكليف حمله القلب أو النفس، 
فبعد )الس�مع= سمعنا مناديا( تتحقق املعرفة واالدراك ومن ثم )فآمنا( أي حتقق 
االس�تجابة واالذعان،وع�ىل الرغم من التداخل الداليل ب�ني القلب والعقل،فإن 
العقل والقلب والنفس مصطلحات ثالثة يس�تعملها القرآن باالش�رتاك املعنوي 
ت�ارة وباالف�رتاق ت�ارة آخرى، وما نحاول الكش�ف عن�ه هو الف�ارق بني وظيفة 
اإلدراك ووظيف�ة اإلرادة والفع�ل الت�ي تتجىل يف االذعان، وأث�ر ذلك الفارق يف 

1- سورة الحج:46

2- سورة آل عمران: 193.
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حتليل حالة اإليامن عند اإلنسان.
ويش�ري الق�رآن الكري�م إىل أن اإليامن حمله القلب من خالل قول�ه تعاىل: ) َمن 
َح  ن رَشَ ي�اَمِن َوَل�ِٰكن مَّ َكَف�َر بِاللَّ��ِه ِمن َبْع�ِد إِياَمنِِه إاِلَّ َم�ْن ُأْكِرَه َوَقْلُب�ُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
َن اللَّ��ِه َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِي�ٌم()1(، وقوله تعاىل: )  بِاْلُكْف�ِر َص�ْدًرا َفَعَلْيِه�ْم َغَضٌب مِّ
ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم  َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َومَلَّا َيْدُخِل اإْلِ
َوإِْن ُتطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه اَل َيِلْتُكْم ِمْن َأْعاَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم ( )2(، ويأيت 
ه�ذا االقرتان بني اإليامن والقلب من خالل االطمئنان ونس�بة اليقني احلاصلة يف 
القل�ب ال�ذي يمثل اجلانب الوج�داين والنفيس يف كيان االنس�ان، وما العقل إال 
كاش�ف وطريق حلصول نس�بة من اليقني يف القلب ويف قوله تعاىل: ) َواَل َتُكوُنوا 
ِذيَن  مُّ اْلُبْكُم الَّ َوابِّ ِعنَد اللَّ�ِه الصُّ ِذيَن َقاُلوا َسِمْعنَا َوُهْم اَل َيْسَمُعوَنإِنَّ رَشَّ الدَّ َكالَّ
اَل َيْعِقُلوَن( )3(، فإن عدم التعقل هنا من حيث عدم استثامر ما يكشف عنه العقل 
ال من حيث أن عقوهلم ال تدرك، ألن عدم اإلدراك أمر خارج عن إطار التكليف 
بين�ام ع�دم إرادة اإلدراك أو التنك�ر مل�ا كش�ف عنه العق�ل هو ما يدخ�ل يف دائرة 

املؤاخذة. 
لذل�ك يف آي�ة آخرى يتض�ح أنه عز وجل حيم�ل النفس مس�ؤولية االذعان، بعد 
ا  حتق�ق اإلدراك، ك�ام يف قوله تعاىل: )َوَجَحُدوا هِبَا َواْس�َتْيَقنَْتَها َأنُفُس�ُهْم ُظْل�اًم َوُعُلوًّ
َفانُظ�ْر َكْي�َف َكاَن َعاِقَب�ُة امْلُْفِس�ِديَن()4(، بمعن�ى )أهنم عرفوها وعلموه�ا بقلوهبم، 
لكنه�م جحدوا هبا بألس�نتهم طلًبا للعل�و والتكرب، ففي ذلك دالل�ة عىل أهنم كانوا 
معاندين، إذ جحدوا ما عرفوا()5(، واجلحود باللسان يسبقه موقف نفيس دافع نحو 

ذلك اجلحود أو هو فعل نفيس يمكن وصفه باجلحود النفيس أو اإلنكار النفيس.

1- سورة النحل: 106.

2- سورة الحجرات: 14.

3- سورة األنفال: 21 – 22. 

4- سورة النمل: 14.

5- أبو جعفر الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن، ت: أحمد حبيب قصري العاميل: 8 / 74.



37

الف�سل الأول

إذن ثمة تعاقب بني اإلرادة واإلدراك، فتارة ال يريد اإلنسان أن يدرك احلقيقة، 
وأخرى يدركها وال يقر هبا، ومن هذا يتضح أن اإليامن يتحقق من خالل اإلدراك 
واإلقرار باإلدراك، والذي يعرب عنه بالتصديق كام س�يتضح، وما س�يتم إثباته هو 
أن اإليامن فعل قلبي يستند إىل حجة باطنة تتضح لدى اإلنسان من خالل التبليغ 
واحلجة الظاهرة، وحتى يكون اإلنسان يف إطار املسؤولية ال بد من حتقق اإلدراك 
للحق ومن ثم اإلقرار، واإلدراك بمفرده ال يكفي، إذ من دونه ال يكون اإلنسان 
مسؤوال إذا مل يدرك احلقيقة، ألن حتقق اإلدراك مسألة غري إرادية، فالبد من حتقق 
اإلدراك وم�ن ث�م يكون عىل اإلنس�ان أن يؤمن أي يصدق، ث�م إن للتصديق أثرا 
حموري�ا يف حتديد مفهوم اإليامن، ذلك أن اإلي�امن - لغة - هو التصديق، وكذلك 
يف االصطالح، ويكاد يتفق علامء املس�لمني عىل أن اإليامن هو التصديق، مع أهنم 
خيتلفون يف مضمون التصديق وما يضاف إليه من عنارص آخرى تدخل يف حقيقة 

اإليامن عند شطر منهم، وتدخل رشطا يف كامله عند شطر آخر منهم.

 عن�د الرج�وع اىل أهم نصوص األئمة )عليهم الس�الم( الت�ي توضح مفهوم 
االيامن تتضح الكثري من مالمح املفهوم، فقد ُس�ئل أمري املؤمنني )عليه الس�الم( 
عن ااِليامن، فقال: )ااِليامن معرفة بالقلب، وإقرار باللس�ان، وعمل باالَركان(1، 
فيتبني اجلانب املعريف، ومن ثم مس�ؤولية اإلنس�ان يف االق�رار واالذعان النفيس، 
وق�ال اإلم�ام الباق�ر )عليه الس�الم( يف مع�رض تفريقه ب�ني ااِلس�الم وااِليامن: 

)ااِليامن إقرار وعمل وااِلسالم إقرار بال عمل(2، 

ويتض�ح من خالل تل�ك االَحاديث ونظائره�ا أّن أهل البيت عليهم الس�الم 
ق�د رفضوا كون ااِليامن جمرد إقرار باللس�ان، أو اعتق�اد بالقلب، أو هبام معًا؛ ألنه 
فه�م س�طحي قارص، إذ هك�ذا إيامن ال روح في�ه وال حياة، ما مل يق�رتن بالعمل، 
عىل أن االيامن هبذا املس�توى يعرب عن االيامن احلقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه 

1 - نهج البالغة، صبحي الصالح: ٥۰۸ | حكم ۲۲۷.

2 - الحر العاميل، محمد بن الحسن،الفصول املهمة يف اصول األمئة: 1 /460
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اإلنس�ان أم�ام خالقه ومعبوده، عىل حني يقترص االس�الم عىل اإلي�امن الظاهري 
املتمثل بالقول الذي يتضمن النطق بالشهادتني.

ويمك�ن القول إن االحاديث التي وردت بش�أن أمهي�ة العمل يف اإليامن تثبت 
اإلي�امن باملعن�ى العقائ�دي ال اإليامن باملعن�ى الفقهي إذ يقت�رص األخري عىل نطق 

الشهادتني وبه حتقن الدماء.

أثر التصديق في تحقق اإليمان: 

بام أن تعريفات اإليامن تدور حول مفردة )التصديق( فإن األخري يستدعي شيئا 
ل الشهيد الثاين من علامء اإلمامية القول يف حقيقة التصديق:  من التفصيل، فيفصِّ
)..التصدي�ق م�ن أقس�ام العل�م، وه�و من الكيفي�ات النفس�انية ال م�ن األفعال 
ا إذا تصورنا النس�بة بني الش�يئني وش�ككنا أهنا باإلثبات أو النفي  االختيارية، ألنَّ
ثم أقيم الربهان عىل ثبوهتا، فالذي حيصل لنا هو اإلذعان والقبول لتلك النس�بة، 
وهو معنى التصديق واحلكم واإلثبات واإليقاع، نعم حتصيل تلك الكيفية يكون 
باالختي�ار يف مب�ارشة األس�باب ورصف النظ�ر ودفع املوانع ونح�و ذلك، وهبذا 
االعتبار يقع التكليف باإليامن وكان هذا هو املراد بكونه سببا اختياريا، وال تكفي 
املعرفة، ألهنا قد تكون من دون ذلك، نعم يلزم أن تكون املعرفة النفسية املكتسبة 
باالختيار تصديقا، وال بأس بذلك()1(. يظهر من كالم الشهيد الثاين أن التصديق 
معرفة تس�تلزم إذعاًنا، وهو كيف نفس�اين، وعليه يمكن القول أن حقيقة اإليامن 

تنطوي عىل إدراك وإذعان أو إقرار. 
وبالنظر إىل إىل اإليامن كمس�ؤولية عىل عاتق اإلنسان، يمكن أن يطرح تساؤل 
مفاده: )أين يكون اإلنس�ان مسؤوال يف احلالة اإليامنية؟ يف مرحلة التصديق أم يف 
مرحلة أخرى الحقة عليه؟( ولإلجابة عىل هذا التساؤل يمكن افرتاضفرضني يف 

وصف حالة التصديق:
األول: أن يكون التصديق فعال من األفعال اإلرادية.

1- زين الدين بن نور الدين، املعروف بالشهيد الثاين، حقائق اإلميان، 78.
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الثاين: أن يكون التصديق فعال من األفعال غري اإلرادية.
أم�ا األول، ف�إن امل�راد بالتصديق هو من قبي�ل تصديق املخ�رب بمطابقة خربه 
للواق�ع م�ن عدمها، فال يمكن - واحلال هذه - أن يكون فعال إراديا، وإنام يكون 
ُق أيَّ خرب فعىل مستوى احلالة النفسية ال يمكن  مرهونا بطبيعة اخلرب، فحتى ُأصدِّ
التحكم بإراديت واختياري بني تصديق اخلرب أو نفيه، بل يعتمد احلكم عىل مطابقة 

اخلرب ومدى تصوري له.
وإن كان امل�راد م�ن التصديق اإلق�رار واإلذعان بمضمون اخل�رب، فالواقع أن 
اإلق�رار غ�ري التصديق م�ن الناحي�ة اللغوي�ة واالصطالحية، كذلك ه�و مرحلة 
الحق�ة للتصدي�ق، فغالبا ما يت�م تصديق بع�ض األخبار ومن ث�م ال يتم اإلقرار 
هلا، ومقابلتها باإلنكار، وهو ما يتوافق مع قوله تعاىل:))وجحدوا هبا واس�تيقنتها 
أنفس�هم(( فاآلية تقرر حصول حالة التصديق بأع�ىل مراتبه وهو اليقني ومقابلته 

بالنكران واجلحود وهو ما يقابل اإلقرار واإلذعان.
وتأسيس�ا ع�ىل ذل�ك تتضح أمهي�ة الفرض الث�اين، وه�و أن التصديق فعل 
غري إرادي، وهو ليس مدلوال تاما للفظ اإليامن، بل هو حالة نفس�ية يتهيَّأ من 
خالهلا اإلنس�ان لكي يؤمن، وه�و - أي التصديق- احلج�ة الباطنة التي حتتم 
ع�ىل اإلنس�ان اإلقرار واإلذع�ان النفيس ومن ث�م القويل والعم�يل، بمعنى أن 
التصديق عنرص موضوعي يف نفس اإلنسان حيصل من طبيعة اخلرب أو الرسالة 
وم�ن ث�م يتخري اإلنس�ان ب�ني إرادة اإلقرار واإلذع�ان أو ع�دم إرادهتام، وهو 
مفصل املسؤولية اإلنسانية يف اختيار اإليامن والكفر، فاإليامن واحلال هذه يمر 

بمرحلتني: 
األوىل: مرحلة التصديق، وهذه املرحلة مرهونة بتبليغ املرس�ل س�واء كان نبيا 

أو ويصَّ نبيٍّ أو عاملا مبلغا.
الث�اين: مرحلة اإلقرار، وهي متام اإليامن، ويبدأ ه�ذا اإلقرار بإذعان نفيس ثم 

يظهر عىل القول ويرتجم باألعامل.
وإذا كان ج�ل العل�امء يفرسون اإلي�امن بالتصديق فإن رؤيته�م للتصديق من 
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حي�ث هو فعل قلبي اختياري، لذلك نجد اس�تدراكهم عىل معن�اه وذكر اإلقرار 
واإلذعان يف ضمنه.

يف ضوء هذا التحليل يمكن أن يصاغ مفهوم اإليامن عىل أساس اعتبار اإلرادة 
اإلنس�انية يف حتق�ق اإليامن، ويمك�ن أن ُيعد اإلي�امن فعال اختياري�ا، ترتتب عليه 

مسؤولية إنسانية تستتبع الثواب والعقاب.

يق�ول الطباطبائ�ي: )اإلي�امن بال�يشء ليس جم�رد العلم احلاصل ب�ه.. فمجرد 
العلم باليشء واجلزم بكونه حقا ال يكفي يف حصول اإليامن واتصاف من حصل 
له به، بل ال بد من االلتزام بمقتضاه وعقد القلب عىل مؤداه، بحيث ترتتب عليه 
آث�اره العملي�ة ولو يف اجلملة، فالذي حصل له العلم بأن اهلل تعاىل إلٌه ال إله غريه، 
فالت�زم بمقتض�اه وهو عبوديت�ه وعبادته وح�ده كان مؤمنا ولو علم ب�ه ومل يلتزم 
فل�م ي�أت بيشء من األعامل املظه�رة للعبودية كان عاملا و لي�س بمؤمن(1. يؤكد 
الطباطبائ�ي عىل عدم كفاية العلم يف اإليامن، كذلك عدم كفاية اجلزم، إال أن هذا 
اجل�زم إذا كان مصحوب�ا باإلق�رار النفيس واإلذعان القلبي فس�وف يكون ش�يئا 
آخ�ر غري العل�م، ويكم�ل الطباطبائي قوله: )وم�ن هنا يظهر بطالن م�ا قيل: إن 
اإلي�امن هو جمرد العلم والتصديق، وذلك ملا م�ر أن العلم ربام جيامع الكفر، ومن 
هن�ا يظه�ر أيضا بطالن م�ا قيل: إن اإليامن ه�و العمل، وذل�ك ألن العمل جيامع 
النف�اق، فاملناف�ق ل�ه عمل وربام كان ممن ظه�ر له احلق ظهورا علمي�ا وال إيامن له 
ع�ىل أي ح�ال()2(، موضحا نفيه ملن ي�رى جمرد العلم والتصدي�ق وملن يرى جمرد 
العم�ل، ث�م يؤكد عىل أن )اإليامن هو العلم باليشء م�ع االلتزام به بحيث ترتتب 
علي�ه آث�اره العملية، وكل من العلم وااللتزام مما يزداد وينقص ويش�تد ويضعف 
كان اإلي�امن املؤلف منهام قاب�ال للزيادة والنقيصة والش�دة والضعف، فاختالف 

1-- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن: 18 /163.

2- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن: 18 /163.
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املراتب وتفاوت الدرجات من الرضوريات التي ال يشك فيها قط()1(، واملالحظ 
أن يف كالم�ه ع�دم وجود اإلق�رار النفيس بني مرحل�ة التصدي�ق ومرحلة العمل 
وااللت�زام، وه�و ما ن�روم التأكيد عليه، مع أن�ه أكد عىل العل�م، والعلم جزء من 
حقيقة اإليامن، والذين يقولون بأن اإليامن تصديق يس�لمون بأن التصديق يتكون 
من العلم واإلقرار، فإما أن تكون حقيقة اإليامن مركبة من التصديق واإلقرار، أو 
تكون مركبة من التصديق الذي ينحل إىل علم واإلقرار، ومردُّ ذلك إىل اعتبارات 
الذه�ن، والنتيج�ة واح�دة، غاية األمر أن امله�م أن يتم اعتبار اإلق�رار واإلذعان 
القلب�ي ضمن حقيقة اإليامن وهو الواق�ع بالفعل، حتى ال يتم التغافل عن عنرص 
اإلرادة واالختي�ار اإلنس�اين حت�ى ع�ىل املس�توى النف�يس، وإال ألصب�ح الكافر 

معذورا مع كون اإليامن حالة نفسية غري إرادية. 

املق�سد الرابع: العلقة بني الإميان والعمل:
ويف خص�وص العالقة بني اإليامن والعمل فقد تكلم فيها العلامء املس�لمون 
كث�ريا، واختلف�وا بني الق�ول بأن العم�ل جزء م�ن حقيقة اإلي�امن والقول بأن 
العم�ل منفص�ل والزم لإلي�امن، أو يمكن القول بأن خالصة أق�وال العلامء يف 
ه�ذه القضي�ة أن العمل إما أن يكون هو اإليامن نفس�ه أو الزم�ا له، ويف الواقع 
ال توج�د أمهي�ة كبرية هل�ذه اجلزئية، فإن مل يكن العمل ضم�ن اإليامن فهو الزم 
ل�ه وم�ن ثم فال إيامن مقبول من دون عمل، إال أن أغلب الذين تكلموا يف هذه 
القضي�ة ق�د دفعهم هاجس مفاده اخلوف من القول ب�أن اإليامن القلبي بمفرده 
يكف�ي للنج�اة ك�ام هي دع�وى املرجئ�ة، واحلقيقة أن املس�ألة ت�ارة تبحث عىل 
مس�توى املفهوم وآخرى تبحث عىل مس�توى ترتب اآلث�ار الواقعية، لذلك ال 

بد من الفصل بني املستويني.
إن اخل�وارج واملعتزل�ة جعل�وا اإليامن مرّكب�ًا من التصدي�ق والعمل، وألجله 
كّف�روا مرتكب الكب�رية أو جعلوه يف منزل�ة بني املنزلتني، لكن دراس�ة املوضوع 

1- املصدر نفسه.
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حس�ب اآلي�ات القرآنية، ترش�دنا إىل خروج العمل عن اإلي�امن، وتكفي يف هذه 
اآليات التالية: 

احِلَ�اِت( )1( فمقتىض العطف هو  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ 1� ق�ال تع�اىل: ) إِنَّ الَّ
املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه، فلو كان العمل جزًءا من اإليامن فإنه يقتي 
التكرار، وإن الصاحلات مجع معّرف يشمل الفرض والنقل، والقائل بكون العمل 
ج�زءًا من اإليامن يريد به خصوص فعل الواجب�ات واجتناب املحرمات، فكيف 
يمك�ن أن تكون الصاحلات هبذا املعنى جزء اإليامن ويكون ذكره من قبيل عطف 

اخلاص عىل العام.)2( 

ا َلُه  احِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن لَِس�ْعِيِه َوإِنَّ وقوله تعاىل: ) َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
َكاتُِب�وَن()3(، وقوله )وه�و مؤمن( مجلة حالية واملقصود يعم�ل صاحلًا حال كونه 

مؤمنًا وهذا يقتي املغايرة.

ياَمَن ()4(، ولو كان العمل جزًءا منه  وق�ال تعاىل: ) ُأوَل�ِٰئَك َكَتَب يِف ُقُلوهِبِ�ُم اإْلِ
ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم ( )5(. ملا كان القلب حماًل جلميعه، وقال سبحانه: ) َومَلَّا َيْدُخِل اإْلِ

واملالح�ظ أن ظاهر اآلية كون القلب حماًل جلميع اإليامن مع أن مجهور الفقهاء 
واملتكلم�ني جعلوا اإلقرار باللس�ان جزءًا منه واإلقرار قائم باللس�ان ال بالقلب، 
ولكن حقيقة اإليامن ومرتكزه هو القلب، غري أنه ال يصح احلكم بكونه مؤمنًا إال 

بعد اعرتافه باللسان. 

1- سورة البقرة: 277

2- ظ: السبحاين، جعفر، اإلميان والكفر يف الكتاب والسنة: 17.

3- سورة طه: 112

4- سورة املجادلة: 22

5- سورة الحجرات: 14
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ونعرض ألهم األقوال :

أورد الاللكائ�ي قول األوزاعي: )ال يس�تقيم اإليامن إال بالقول، وال يس�تقيم 
اإلي�امن والقول إال بالعمل، وال يس�تقيم اإليامن والقول والعم�ل إال بنية موافقة 
للس�نة، ف�كان من م�ىض ممن س�لف ال يفرقون بني اإلي�امن والعم�ل، العمل من 
اإليامن، واإليامن من العمل، وإنام اإليامن اسم جامع كام مجع هذه األديان اسمها، 
وتصديق�ه العم�ل، فمن آمن بلس�انه وعرف بقلب�ه وصدق ذل�ك بعمله، فذلك 
الع�روة الوثق�ى التي ال انفصام هلا، ومن قال بلس�انه ومل يع�رف بقلبه ومل يصدق 
بعمل�ه مل يقبل من�ه، وكان يف اآلخرة من اخلارسين()1(، ويش�ري األوزاعي إىل من 
قبل�ه كانوا ال يفرق�ون بني اإليامن والعمل، واملالحظ يف قوله التداخل بني جانب 

املفهوم وجانب الواقع والتحقق والذي جيب أن يكون عليه املؤمن.

 كذلك حكى الاللكائي قوال للشافعي: )وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني 
م�ن بعده�م ومن أدركناهم يقول�ون اإليامن قول وعمل وني�ة ال جيزئ واحد من 
الثالثة إال باآلخر()2(، وهو يتحدث عن اإلجزاء، ومن يقول بأن العمل رشط أو 
الزم لإليامن يتفق مع ما يذهب إليه الش�افعي من توقف اإلجزاء عىل العمل، إال 

أن ذلك ال يعني عدم انفصال اإليامن والعمل من ناحية املفهوم.

 ويف اإلي�امن البن منده: )قال أهل اجلامعة: اإليامن هي الطاعات كلها بالقلب 
واللس�ان وس�ائر اجلوارح، غري أن له أصال وفرعا، فأصله املعرفة باهلل والتصديق 
له وبه وبام جاء من عنده بالقلب واللس�ان مع اخلضوع له واحلب له واخلوف منه 
والتعظيم له مع ترك التكرب واالستنكاف واملعاندة، فإذا أتى هبذا األصل فقد دخل 
يف اإليامن ولزمه اس�مه وأحكامه وال يكون مس�تكمال له حتى يأيت بفرعه وفرعه 
املفرتض عليه أو الفرائض واجتناب املحارم()3(، وهنا تتضح رؤية آخرى مفادها 

1- الاللكايئ، هبة الله بن الحسن، رشح أصول إعتقاد أهل السنة والجامعة: 5 /886

2- املصدر نفسه.

3- ابن منده، محمد بن إسحاق، اإلميان: 1 /331.
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أن اإليامن له أصل يتعلق باجلانبالنفيس لإلنس�ان يتعلق باإلدراك واإلذعان، وأما 
الف�رع فهو العمل م�ن أجل اكتامل اإلي�امن وقبوله، وحيكي الط�ربي ذلك: )قال 
بعض أهل الس�نة: اإليامن معرفة بالقلب وإقرار باللس�ان وعمل باجلوارح، فمن 
أت�ى بمعني�ني من هذه املعاين الثالثة ومل يأت بالثالث فغري جائز أن يقال إنه مؤمن 
ولك�ن يق�ال ل�ه: إن كان اللذان أت�ى هبام املعرف�ة بالقلب واإلقرار باللس�ان وهو 
مف�رط يف العمل فمس�لم، وقال آخرون من أهل ه�ذه املقالة: إن كان كذلك فإننا 
نقول هو مؤمن باهلل ورسوله وال نقول هو مؤمن عىل اإلطالق، وقال آخرون من 
أه�ل ه�ذه املقالة: إن كان كذلك فإنه يقال له مس�لم وال يق�ال له مؤمن إال مقيدا 

باستثناء فيقال هو مؤمن إن شاء اهلل()1(.

 وم�ع كل ذل�ك اإلرباك املالحظ ب�ني الكثري من األقوال يثب�ت أن اإليامن من 
حيث هو يبقى ش�يئا منفصال عن العمل، لكنه بال عمل ال يكون منجيا، فتحققه 
عىل املستوى الباطني ال يتوقف عىل العمل، بل العكس، فالعمل ال يكون إال مع 

اإليامن.

والذي�ن قال�وا ب�أن اإليامن ه�و العمل ربام كان�وا ذوي رؤية ختتل�ف عن رؤية 
املتأخري�ن يف حتديده�م ملفهوم اإلي�امن، فهن�اك طائفة من أهل احلدي�ث يفرقون 
بني اإلس�الم واإليامن فيعدون اإلسالم هو التصديق واإلقرار، واإليامن هو مجيع 
الطاع�ات واألع�امل، فيقول أبو القاس�م األصبهاين: )اإليامن واإلس�الم اس�امن 
ملعنيني، فاإلسالم عبارة عن الشهادتني مع التصديق بالقلب، واإليامن عبارة عن 
مجي�ع الطاع�ات خالفا ملن قال اإلس�الم واإليامن س�واء...()2( إىل أن قال: )وقد 
ذكرن�ا أن اإليامن عب�ارة عن مجيع الطاعات واإلس�الم عبارة عن الش�هادتني مع 

طمأنينة القلب(.

 وعليه فإن املسألة من حيث الدقة تبقى خاضحة إىل االعتبار بحسب اختالف 

1- الطربي، محمد بن جرير، التبصري يف أصول الدين: 188.

2- األصبهاين، إسامعيل بن محمد، املعروف بقوام السنة، الحجة يف بيان املحجة: 1 /437.
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االجتاه�ات، ولك�ن بق�در م�ا يلزم عرضه م�ن عالقة اإلي�امن بالعم�ل يتضح أن 
العالقة تتحدد يف جانب�ني؛ أوهلام جانب املفهوم واآلخر جانب التحقق والكامل، 
فف�ي جان�ب املفهوم ال يدخ�ل العمل ضمن اإلي�امن، ومن جان�ب حتقق اإليامن 

وكامله ال يكون االيامن حقيقيا وتاما إال بالعمل.

وبعب�ارة أخ�رى ال يكون اإلي�امن إال بالعمل حين�ام يتم تص�وره يف إطار علم 
العقائد إذ يكتسب اإليامن املقبولية اإلهلية من خالل حتقق العمل، أما من الناحية 
الفقهية فالعمل ليس إال كاش�فا عن اإليامن وربام القول يكفي من دون العمل يف 

حتقق اإليامن الظاهري الذي يرتتب عليه حكم التكفري فقهيا. 

املق�سد اخلام�س:حتقق الإميان الظاهري بنطق ال�سهادتني
م�ع مالحظ�ة أن مفه�وم اإليامن ع�ىل ش�قني؛ األول اإليامن البس�يط، وهو ما 
يكون إيامنا باملعنى األدنى، والذي يكون معه اإلنسان داخال يف الدين، ويعرب عنه 
باإليامن باملعنى األعم أو اإلسالم الظاهري، وال يكون متفاوتا يف رتبه ودرجاته، 
والش�ق الث�اين أن يكون إيامنا بدرج�ة أعىل، وحينئذ يك�ون باملعنى األخص وهو 

اإلسالم احلقيقي ويتفاوت يف رتبه ودرجاته أيًضا.

ويرك�ز البح�ث عىل الن�وع األول الذي له عالقة باملوض�وع، من حيث حتقيق 
اإلي�امن املنجي، الذي هو من ش�أن الرؤي�ة الفقهية ال الكالمية، ف�ام هي القضايا 

التي جيب أن يؤمن هبا اإلنسان لكي يتم احلكم عليه باإلسالم؟

وربام طال كالم العلامء يف هذه القضية، أو أهنا من القضايا الواسعة التي يصعب 
حتديدها، إال أن احليثية التي س�يتم الرتكيز عليها حمددة، بمعنى أنه س�يتم البحث 
عن متعلق اإليامن الذي يكون معه اإلنس�ان حمقون الدم، أو الوسيلة التي يتحقق 
هب�ا اإليامن باملعنى األعم، وعليه البد م�ن وجود حمققات أو متعلقات، يتعلق هبا 
اإلي�امن، وما ينبغي أو جيب اإليامن ب�ه، وواضح أن املضامني الدينية متعددة، وال 
يمكن حرصها بش�كل حمدد، فعىل اإلنس�ان أن يؤمن بقضايا عدي�دة، إال أن ثمة 



46

كفرِي ِفْقُه التَّ

قضايا رئيس�ة تعد من األسس األوىل لتكون اإليامن، وحتديد تلك القضايا يعتمد 
عىل املقصود من اإليامن باملعنى العام، أو اإليامن املنجي. 

ويتف�ق عل�امء املس�لمني قاطب�ة ع�ىل أن النطق بالش�هادتني كان م�ن عالمات 
اعتن�اق الدي�ن، وهي وإن كانت عالم�ة ظاهرية إال أهنا من الناحي�ة العملية تعد 
إج�راًء منطقيا وواقعيا ألجل فرز املؤمنني ع�ن الكافرين، عىل أن هذا الفرز لدى 
بعض االجتاهات ليس حاس�ام أو هنائيا، وإنام فرٌز أويلٌّ يس�تتبع إجراءات أخرى، 

من قبيل التحقق من حال املؤمن.
وق�د ذك�ر ابن منده يف كتابه اإلي�امن)1( )ذكر ما يدل عىل أن ق�ول ال إله إال اهلل 
يوجب اسم اإلسالم وحيرم ماُل قائلها ودُمه، وذكر فيه حديث املقداد، قال: قلت 
ي�ا رس�ول اهلل أرأي�ت إن اختلفت أنا ورج�ل من املرشكني رضبت�ني فقطع يدي، 
فل�ام هوي�ت إليه ألرضبه قال: ال إل�ه إال اهلل، أأقتله؟ أم أدعه؟ ق�ال: "بل دعه")2( 
واملعنى منه أن القول وإن كان بدافع اخلوف فهو كاٍف يف حقن دم االنسان وهذا 
ما أفرزه واقع التجربة النبوية يف قبول إيامن من نطق الشهادتني فقط، فقد أوردابن 
الص�الح: )…وحك�م اإلس�الم يف الظاهر يثب�ت بالش�هادتني …()3( وذكر ابن 
رج�ب احلنب�يل: )ومن املعلوم بالرضورة أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم كان يقبل 
من كل من جاءه يريد الدخول يف اإلس�الم الش�هادتني فقط، ويعصم دمه بذلك 

وجيعله مسلاًم()4(. 
والنطق بالشهادتني إما أن يكون باللسان فقط أو جيتمع معه التصديق القلبي، 
واألول يك�ون كافي�ا، بحكم االعتامد ع�ىل الظاهر، وكام روي يف موثقة س�امعة: 
))ق�ال: قل�ت أليب عب�د اهلل)عليه الس�الم(: أخربين ع�ن اإلس�الم واإليامن أمها 

1- ابن منده، محمد بن إسحاق، اإلميان: 1 / 198. 

 ،187/  12 متعمدا..{:  مؤمناً  يقتل  تعاىل:)ومن  قوله  باب  والديات   ،321/  7 )الفتح(:  املغازي  البخاري  رواه   -2
ومسلم يف القسامة، باب املجازاة بالدماء يف اآلخرة: رقم 1678. 

3- النووي، أبو زكريا محيي الدين، رشح النووي عىل مسلم: 1 /148. 

4- ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن، جامع العلوم والحكم 72. 
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خمتلفان؟ فقال: إن اإليامن يش�ارك اإلسالم، واإلسالم ال يشارك اإليامن، فقلت: 
فصفهام يل، فقال: اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل والتصديق برسول اهلل صىل اهلل 
علي�ه وآله، وبه حقنت الدماء، وعليه ج�رت املناكح، وعىل ظاهره مجاعة الناس، 
واإلي�امن اهل�دى، وما يثب�ت يف القلوب من صفة اإلس�الم، وما ظه�ر من العمل 
ب�ه، واإليامن أرفع من اإلس�الم بدرجة، إن اإليامن يش�ارك اإلس�الم يف الظاهر، 
واإلس�الم ال يش�ارك اإليامن يف الباطن وإن اجتمعا يف القول والصفة(. ورويت 

هذه الرواية بمضامني قريبة وبطرق كثرية، رواها محران بن أعني)1(.

يتض�ح جلي�ا يف ه�ذه الرواية كفاية اإلقرار اللس�اين، مع أهنا تش�ري إىل اإلقرار 
بالوحداني�ة والنب�وة، وم�ع ذلك فق�د أضاف هلاعل�امء الكالمأص�وال أخرى من 
خالل االس�تنباط والفهم للنصوص الدينية، وستتم حماولة التوفيق بني مضمون 
النط�ق بالش�هادتني والقدر املتيقن م�ن أصول الدين األساس�ية، ألن ثمة أصوال 

مناقًشا فيها من حيث دخالتها يف حتقق اإليامن البسيط. 

وثمة قول بأن اإلقرار بالشهادتني ال يكفي من دون البينة،فهو جمرد إعالن)2(، 
وه�و وإن ص�ح من الناحي�ة الواقعية، إذ أنه جمرد إعالن إال أن ذلك ال يس�تدعي 
البين�ة حت�ى حيقن دمه، وهذا القول خمالف للظاهر من قول رس�ول اهلل )صىل اهلل 
عليه واله(: )أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل..(3، فضال عن 
�ِه َفَتَبيَّنُ�وا َواَل َتُقوُلوا ملَِْن  ْبُتْم يِف َس�بِيِل اللَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا رَضَ َا الَّ قول�ه تعاىل: )َي�ا َأيُّ
�ِه َمَغانُِم َكثرَِيٌة  ْنَيا َفِعنَد اللَّ اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ َأْلَقٰى إَِلْيُكُم السَّ
�ُه َعَلْيُكْم َفَتَبيَّنُوا إِنَّ اللَّ�َه َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا()4(،  ن َقْبُل َفَمنَّ اللَّ لِ�َك ُكنُت�م مِّ َكَذٰ
والسالم بمعنى االستسالم وقيل هو بمعنى اإلسالم أي ال تقولوا ملن ألقى إليكم 

1- الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف: 2 /26+ الحر العاميل، محمد بن الحسن، الفصول املهمة يف أصول األمئة: 
461/ 1

2- ظ: مدكور، رجب مختار، التكفري والهجرة وجها لوجه: 107.

3- البخاري، محمد بن سامعيل، صحيح البخاري: 1 /51، باب 13 حديث) 25(

4- سورة النساء: 94.
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اإلس�الم أي كلمة الشهادة لس�ت مؤمنا، وقيل هي بمعنى السالم الذي يتلخص 
بالتحية، وفيها هني للمسلمني عن إمهال ما جييء به الكافر من إعالن إسالمه)1(.

كذل�ك يق�ول ابن حممد عبد الوهاب: )وال ريب أنه لو قاهلا أحد من املرشكني 
ونطق أيضًا بشهادة أن حممدًا رسول اهلل، ومل يعرف معنى اإِلله وال معنى الرسول 
وص�ىل وصام وحج، وال يدري ما ذلك، إال أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم، ومل 
يفعل ش�يئًا من الرشك، فإِنه ال يش�ك أحد يف عدم إِس�المه()2(، ومل يرد عن النبي 
)صىل اهلل عليه واله( أن العلم مرشوط يف أداء النطق بالشهادة حتى ولو كان علام 
إمجاليا، وهو كالم بحاجة إىل دليل، وقد اشتهر القول بأن النطق بالشهادتني البد 
أن يك�ون مصحوبا بااللتزام بلوازمها)3(، وهو صحيح بالنس�بة لإليامن الواقعي، 
أما اإليامن باملعنى األعم أو اإلسالم الظاهري فال يمكن اشرتاط العمل وااللتزام 
بمضمون الش�هادة، ومع عدم التزام من نطق الش�هادتني يبقى مسلام ال مؤمنا كام 
هو مش�هور لدى علامء املس�لمني، أما أن يرجع كافرا وترتتب عليه أحكام الكفر 

فهذا مما مل يعرف عن اإلسالم يف بادئ عهده.

إن ه�ذه الضابطة ج�اءت ضمن دعوات متآخرة تبنتها احل�ركات اجلهادية التي 
أبع�دت عملي�ة اعتناق الدين عن مس�ارها الطبيع�ي إىل حالة من التش�دد يف قبول 
تدين اإلنسان، ففي قوله تعاىل: ) إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَّ�ِه 
�ُه َيْش�َهُد إِنَّ امْلُنَافِِقنَي َلَكاِذُب�وَن()4(، نالحظ عملية  َواللَّ��ُه َيْعَل�ُم إِنََّك َلَرُس�وُلُه َواللَّ
قب�ول لفئ�ة مل تؤمن س�وى باللس�ان، والنبي )ص�ىل اهلل عليه وآله( م�ع علمه هبم مل 
يص�در حك�ام بتكفريه�م وآخراجهم عن امللة م�ع أهنم عند اهلل كف�ار، إال أن النبي 
)صىل اهلل عليه وآله( مل يرتب أثرا وضعيا بحقهم، كام هو احلال يف املرتد، وعىل هذا 

1- ظ: الشوكاين، محمد بن عيل، فتح القدير: 1 /501.

2- سليامن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تيسري العزيز الحميد يف رشح كتاب التوحيد: 80،

يِخ حافظ بن أحمد آل َحَكِمي، دار  3- ظ: آل عقده، هشام بن عبد القادر، ُمختََصُ َمعارِِج الَقبوِل، وأصله: للشَّ
طيبة الَخرضاء، 1421هـ: 480.

4- سورة املنافقون: 1.
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األس�اس تكون الش�هادة وس�يلة للدخول الظاهري للدين، وهبا حتقن الدماء، أما 
عىل مس�توى اإليامن احلقيقي الذي ينجي اإلنس�ان عند اهلل فهذا مما يظهر من أقوال 

العلامء سالفة الذكر من حيث حمورية العمل واإلخالص..، يف قبول اإليامن.

ويف ضوء كفاية النطق بالش�هادتني لتحقق اإلي�امن الظاهري، بم يتحقق ذلك 
اإلي�امن أو ب�م يتعل�ق؟ وتتضح اإلجابة بالرج�وع إىل أمهات النص�وص القرآنية 

واحلديثية املقطوعة الصدور والداللة. 

وم�ع الع�ودة إىل آيات القرآن الكريم تتض�ح مجلة من القضايا الت�ي يأمر اهلل عز 
ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاللَّ�ِه َوَرُسولِِه  َا الَّ وجل املؤمنني باإليامن هبا، ففي قوله تعاىل: ) َيا َأيُّ
ِذي َأنَزَل ِم�ن َقْبُل َوَمن َيْكُف�ْر بِاللَّ�ِه  َل َعىَلٰ َرُس�ولِِه َواْلِكَت�اِب الَّ �ِذي َنزَّ َواْلِكَت�اِب الَّ
َوَماَلِئَكتِ�ِه َوُكُتبِِه َوُرُس�ِلِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعي�ًدا( )1(، تبيان ملجموعة 
م�ن القضايا الت�ي ال بد للمؤمن أن يؤمن هبا، واملالحظ يف ه�ذه اآلية أن املخاطبني 
هم من فئة املؤمنني، مما يش�ري إىل أن مس�توى اإليامن املأمور به هنا مس�توى عال ال 
يبلغه املؤمن العادي، وقد يرد إشكال مفاده بأن اآلية لو كانت تتحدث عن مستوى 
ع�ال من اإليامن ملا تضمنت التحذير واإلنذار م�ن الوقوع يف الكفر، واإليامن الذي 
يك�ون م�ن الدرجات املتقدم�ة ال يقابله الكفر بل يقابله اإلس�الم أو الفس�ق، ومن 
املمكن اإلجابة عنه بأن اإلنذار والتحذير مل يكن موضوعهام الكفر وإن ورد يف اآلية 
وإنام يس�تعمل لفظ الكفر يف معاين متدرجة بحس�ب سياقه يف آيات القرآن، بل كان 
موض�وع التحذير واإلنذار هو الض�الل، والضالل مرتبة أقل من الكفر، فقد يصح 

أن يكون اإلنسان داخال يف اإلسالم وهو ضال عن طريق اإليامن الواقعي.

يش�ري إىل ه�ذا املعن�ى ابن كثري يف تفس�ريه ب�أن هذا م�ن قبيل تكمي�ل الكامل 
وتقريره وتثبيته )2(، إال أن األجواء التفس�ريية هلذه اآلية تؤكد عىل أن اإليامن باهلل 

1- سورة النساء: 136.

2- ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، ت: سامي بن محمد 
سالمة، ط2، دار طيبة: )1420هـ1999م(: 2 /434.
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والرس�ل والكتب واملالئكة واليوم اآلخ�ر هي متعلقات لإليامن، فاإليامن بواحد 
م�ن حقائق ه�ذه املعارف ال يتم إال م�ع اإليامن بجميعها من غري اس�تثناء، والرد 
لبعضه�ا مع األخذ ببع�ض آخر كفر لو أظه�ر، ونفاق لو كتم وأخفي)1(، س�وى 
ه من أصول الدين  ما يتعلق باإليامن باليوم اآلخر، فإن فيه نقاش�ا علميا حول عدِّ

األساسية أو ما يمكن التعبري عنه برضوريات الدين.

وق�د اش�تهر عند أصحاب احلدي�ث حديث جربئيل مع النب�ي )صىل اهلل عليه 
وآله( حينام جاءه جربئيل بصورة رجل وسأله عن تعريف اإلسالم واإليامن، فقد 
ذكر مسلم يف صحيحه بسنده عن أيب هريرة: )كان رسول اهلل صىل اهلل عليه واله( 
يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رس�ول اهلل، ما اإليامن؟ قال )صىل اهلل عليه 
واله(: أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث اآلخر، قال: 
ي�ا رس�ول اهلل ما اإلس�الم؟ قال )صىل اهلل علي�ه وآله(: اإلس�الم أن تعبد اهلل وال 
ترشك به ش�يئا، وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان، 
ق�ال: ث�م أدبر الرجل، فقال رس�ول اهلل )ص�ىل اهلل عليه وآله(: ه�ذا جربئيل جاء 
ليعل�م الناس دينهم()2(، وقد وردت هذه الرواية برواية اإلمام عيل عليه الس�الم 
عن النبي يف كتاب س�ليم بن قيس)3(، ومع غض النظر عن س�ندها فإن مضموهنا 

متكرر يف روايات كثرية.

وبالنظ�ر للمحت�وى ال�ذي تتضمنه الش�هادتني ومن خ�الل املقارن�ة مع هذه 
املتعلق�ات املس�تفادة م�ن الن�ص الق�رآين واحلديثي، يتض�ح أن مضم�ون النطق 
بالش�هادتني - بحس�ب الظاهر- ال يتعدى اإليامن باهلل ورس�وله، يف حني تش�ري 
النصوص األساس�ية إىل وج�وب اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورس�له إضافة إىل 
الي�وم اآلخر، وهنا يظهر افرتاضان: إما أن يكون مضمون الش�هادتني متضمنا ملا 

1- ظ: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن: 5 /64.

2- النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم: 1 /30، و البخاري، محمد، صحيح البخاري: 1 /18. 

3- الهاليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ت: محمد باقر الزنجاين، )ال، ط( )ال، ت(: 175. 
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تشري إليه النصوص األساسية من اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله..، أو يكون 
ما تتضمنه الش�هادتان منفصال عام تؤكد عليه النصوص، وبالتايل متثل الشهادتان 
إعالنا أوليا عن الدخول اإلسمي يف الدين ومن ثم عىل املعتنق للدين أن يالحظ 

األصول األساسية املشار إليها يف النصوص الدينية.

ويبدو أن الفرض األول هو األرجح، إذ ال يسع الداخل يف اإلسالم أن يبدئ 
باإلي�امن التفصييل، الذي حيتاج بطبيعت�ه إىل االطالع والعلم، بل كان اإليامن باهلل 
وبالرس�ول كافيا يف دخول الدين، نعم قد يستلزم تقادم اإلسالم وانتشار معارفه 

إىل زيادة متعلقات اإليامن البسيط وهو ما سيتضح يف املقصد الالحق. 

وهو أمر بالغ االمهية بالنظر اىل مقتىض احلرية الدينية التي تقررها آية )ال إكراه 
يف الدي�ن( يتضح جليا أن الدخول اىل اإليامن يعد أمرا ش�كليا ذا بعد س�يايس اىل 
حد ما يف س�ياق تقرير اخلضوع للس�لطة الدينية يف عهد النبي )صىل اهلل عليه وآله 
وس�لم( وال يعني النطق بالشهادة حتقق االيامن احلقيقي إطالقا مما يربر وجود فئة 

املنافقني يف ضمن كيان املجتمع اإلسالمي. 

املق�سد ال�ساد�س:ما يتحقق به الإميان بني التغري والثبات
يمكن القول أن ما يتحقق به االيامن نس�بي اىل حد ما، ألنه خاضع إىل ظروف 
الزمان واملكان من جهة، وإىل مستوى إدراك الشخص )املؤمن( من جهة أخرى، 
بمعنى أن تلك األصول األساس�ية املس�تفادة من القرآن الكريم والسنة الرشيفة، 
يت�م اإلي�امن هبا عىل نح�و اإلمجال ت�ارة، وأخرى عىل نح�و التفصي�ل، كتوحيده 
سبحانه واحلرش يوم املعاد ووجوب الصالة والزكاة، وقسم آخر معلوم باإلمجال 
وه�و موج�ود بني ثنايا الكتاب وس�نة النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وس�لم(، 
وال حمي�ص عن�د الكث�ري من العلامء م�ن اإليامن بام عل�م تفصي�اًل بالتفصيل، وبام 
علم إمجاالً باإلمجال)1(، وكام يقول التفتازاين: )هو تصديق النبي فيام علم جميئه به 

1- ظ: السبحاين، جعفر، اإلميان والكفر يف الكتاب والسنة: 45.
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بال�رضورة، أي فيام اش�تهر كونه من الدين بحي�ث يعلمه من غري افتقار إىل نظر و 
اس�تدالل، كوحدة الصانع ووجوب الصالة وحرم�ة اخلمر ونحو ذلك، ويكفي 
اإلمج�ال فيام يالح�ظ إمجاالً. ويش�رتط التفصيل في�ام يالحظ تفصي�اًل حتى لو مل 
يص�دق بوجوب الصالة وبحرمة اخلمر عند الس�ؤال عنه�ام كان كافرًا، وهذا هو 
املش�هور عند اجلمهور()1(، ويتضح من كالم التفتازاين أن القضية نس�بية إىل حد 
م�ا، بمعن�ى ما علم جميئه ع�ن النبي بالرضورة أو ما اش�تهر كونه من الدين يكون 
مت�داوال يف املحيط االجتامعي وهو خيضع بالتأكيد إىل املس�توى الذهني والثقايف 
للمجتمع، وبحس�ب الزمان واملكان، ففي بيئة ربام يكفي أن يؤمن اإلنس�ان بادئا 
بوج�ود اهلل ووحدانيت�ه وص�دق دعوى رس�وله، ويف أخرى ربام يك�ون عليه أن 
يؤمن بقضايا فيها يشء من التفصيل، فاإليامن بتلك املتعلقات عىل نحو التفصيل 

غري متاح لكثري من الناس.
وس�تتضح أق�وال بعض عل�امء اإلمامية يف نس�بية تلك املتعلق�ات، من خالل 
تناوهلم ل�رضوري الدين، وأن رضوري الدين خاضع لظ�روف الزمان واملكان، 
فق�د تكون قضية م�ا رضورة م�ن رضورات الدين يف زمن حم�دد ومن ثم تصبح 
م�ن القضايا املس�تدل عليها واملناق�ش فيها، وبالتايل ال تعد م�ن رضورات الدين 
يف أزم�ان الحق�ة، ك�ام أن كثريا من األح�كام كانت ظاهرة غاي�ة الظهور يف عهد 
النب�ي )ص�ىل اهلل علي�ه واله( فإم�ا أن يبقى ظهوره�ا إىل ما بعد وف�اة النبي )صىل 
اهلل علي�ه وال�ه( أو ينقط�ع ظهورها لتكون م�ن القضايا املختلف فيه�ا، كام يظهر 
م�ن كالم الوحي�د البهبهاين، وعىل حد تعبريه يق�ول: )ربام يكون احلكم رضوريا 
يف وق�ت وإمجاعي�ا يف وق�ت، وال هذا وال ذاك يف وقت()2(، كذلك يش�ري الس�يد 
حمم�د باقر الصدر يف معرض رده عىل االس�تدالل عىل نجاس�ة املخالفني بكوهنم 
ناكرين لإلمامة باعتبار كوهنا من رضوريات الدين واحلكم بكفرهم، إذ يقول: ) 
وي�رد عليه: مضافا إىل عدم االلتزام بكفر منكر الرضوري - أن املراد بالرضوري 

1- التفتازاين، سعد الدين، رشح املقاصد: 5 /127.

2- ظ: الوحيد البهباين، محمد باقر، الرسائل األصولية: 265 – 268.
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ال�ذي ينك�ره املخالف إن كان هو نف�س إمامة أهل البيت )عليهم الس�الم( فمن 
اجل�يل أن ه�ذه القضية مل تبل�غ يف وضوحها إىل درجة الرضورة ولو س�لم بلوغها 
حدوثا تلك الدرجة فال ش�ك يف عدم اس�تمرار وضوحها بتلك املثابة ملا اكتنفها 
م�ن عوام�ل الغموض..()1(، ومن�ه يتضح أن درجة اليق�ني يف كل قضية خاضعة 
للزمان واملكان، وتأسيس�ا عىل ذلك كيف سيتم حتديد متعلقات اإليامن البسيط، 

ومع التسليم بنسبية بعض متعلقات اإليامن كيف سيتم حتديد الضابطة؟

ولإلجابة عن هذا التس�اؤل البد من تقيص الثابت من تلك املتعلقات، بحيث 
ال يتص�ور أن يتغ�ري تبع�ا للظ�روف وال تبع�ا لن�وع إدراك األش�خاص، ويمكن 
أن نح�دد الق�در املتيق�ن من تلك املتعلق�ات الذي يكون ثابتا وراس�خا عىل نحو 
اإلط�الق، ومع مالحظة )اإليامن باهلل ورس�وله( نجد أن اإليامن باهلل وبالرس�ول 
)صىل اهلل عليه وآله( يمكن أن يكون متعلقا ثابتا لإليامن، وبطبيعة احلال ال يمكن 

أن خيضع لتغري مستوى اإلدراك.

أم�ا النصوص الدينية التي تؤكد عىل اإليامن بجملة من املتعلقات، فإن اإليامن 
ب�اهلل يتضمن اإلي�امن باإللوهية والوحداني�ة، واإليامن بالرس�ول يتضمن اإليامن 
باملالئك�ة وبقية الرس�ل، وبذلك يمك�ن أن نحدد متعلقات اإليامن البس�يط بأهنا 
اإليامن باإللوهية والوحدانية والرس�الة، كام هو املس�تفاد من أكثر التعاريف التي 
يورده�ا الكثري من العل�امء بخصوص الكفر، كام يف تعريف الي�زدي - من فقهاء 
االمامية - للكافر بقوله: )الكافر من كان منكرا لإللوهية أو التوحيد أو الرس�الة 
أو رضوري�ا من رضوريات الدي�ن مع االلتفات إىل كون�ه رضوريا بحيث يرجع 

إنكاره إىل إنكار الرسالة()2(.

أما مالحظة بقية املتعلقات فيمكن أن تندرج ضمن االيامن اإلمجايل بالرس�الة 
م�ن دون احلاج�ة إىل التدقيق يف حتديدها، ذلك أهنا خاضعة ملس�توى إدراك الفرد 

1- الصدر، محمد باقر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 /315.

2- الحكيم،محسن، مستمسك العروة الوثقى: 2 /85
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ال�ذي يؤمن بالرس�الة ومن ثم فإنه ال يمكن اش�رتاط تل�ك التفصيالت يف حتقق 
اإليامن املنجي بل يكفي االيامن والتصديق اإلمجايل بكل ما جاء به الرسول )صىل 

اهلل عليه وآله(.

وما ذكره الغزايل يف )فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة( إذ يقول: )وأصول 
اإلي�امن ثالثة: هي اإليامن باهلل واإليامن برس�وله واإليامن باليوم اآلخر.. وما عدا 
ذل�ك فروع.. وأعل�م أنه ال تكفري يف الفروع إاّل يف مس�ألة واحدة، وهي أن ينكر 
حك�ام ثبت ع�ن النبي بالتواتر القاطع وأمجعت عليه األمة بس�ائر طوائفها كإنكار 
وج�وب الصلوات اخلمس أو صوم رمضان.. أما ما يظن أنه تواتر هو يف احلقيقة 
ليس منه فهو كثري، حصل يف عصور خمتلفة ولكنه مل حيصل به العلم القاطع لدى 
اجلمي�ع()1(، اذ حي�دد دائ�رة االي�امن يف اهلل ورس�وله واليوم اآلخر، مم�ا يؤدي إىل 
تقويض مس�احة موجبات التكفري والغريب أن العلامء لديم بعض املفارقات يف 
مواقفه�م بني قول ُيش�عر بالتأيّن وعدم االعتباط يف التكف�ري وقول يرصح بتكفري 

اآلخرين من دون ضابط.

وع�ىل أي�ة ح�ال فال خيف�ى أن مقت�ىض الع�دل االهل�ي يف التعاطي م�ع النفس 
االنس�انية وقبوهل�ا لالي�امن يتضح من خالل تع�ذر التحقق والتق�يص الدقيق من 
نقاء االيامن الفردي وإاّل لزَم اختالل النظام، وعليه يكون االيامن الظاهري كفيال 
بحقن دم االنس�ان من دون أن يتم الكشف عن خلجات النفس االنسانية بشكل 
تام وهو متعذر التطبيق فليس من املمكن معرفة كل ما يدور يف باطن االنسان من 

معتقدات ما مل يتضح جليا من سلوكه الظاهري.

1- الغزايل، أبو حامد، فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة.
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املبحث الثاين

مفهوم الكفر واأق�سامه

يمك�ن تس�ليط الض�وء ع�ىل تفاصي�ل الكف�ر م�ن حي�ث مفهوم�ه وأقس�امه 
واملصطلحات القريبة منه كذلك ما يتعلق بأقسام الكافر من خالل املقاصد اآلتية: 

املق�سد الأول: مفهوم الكفر: 
من املمكن أن يتحدد مفهوم الكفر عىل وفق اآليت: 

أوال: بحس�ب اللغة: الكفر بضم الكاف وس�كون الفاء بعده�ا الراء املهملة، 
يف اللغ�ة مص�در لفعل كفر يكفر ُكف�را وُكفرانا وُكفورا. وي�دور معناه يف األصل 
اللغوي حول السرت والتغطية والتغليف. يقال: كفر الزارع البذر إذا سرته وغّطاه 

بالرتاب، وسمي الفالح كافرا لسرته وتغطيته البذر يف األرض. 

وق�د جاءت ه�ذه املصادر الثالث�ة يف القرآن الكري�م. فاملصدر "ُكف�را" جاء يف 
الق�رآن الكري�م يف عدة آيات ويف س�ور متعددة وه�و األكثر، كقول�ه جل ذكره يف 
وص�ف األع�راب: ) اأْلَْع�َراُب َأَش�دُّ ُكْفًرا َونَِفاًق�ا ()1(. واملصدر "ُكف�ورا" جاء يف 
مواضع من القرآن احلكيم لكنه قليل، منها جاء يف س�ورة الفرقان قوله س�بحانه: ) 
ُروا َفَأَبٰى َأْكَثُر النَّاِس إاِلَّ ُكُفوًرا( )2(، وأما املصدر "كفران"  كَّ ْفنَاُه َبْينَُهْم لَِيذَّ َوَلَقْد رَصَّ
ع�ىل وزن ُفعالن فإنه جاء يف آية واحدة من س�ورة األنبي�اء وهو قوله تعاىل: ) َفَمن 

ا َلُه َكاتُِبوَن( )3(. احِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعِيِه َوإِنَّ َيْعَمْل ِمَن الصَّ

بالنظ�ر إىل ه�ذه الصي�غ املختلف�ة يف أماكن عدي�دة وموضوع�ات خمتلفة من 
الق�رآن الكريم، وهناك فرق اس�تعاميل ب�ني هذه املصادر أو ه�ذه الصيغ الثالث، 

1- سورة التوبة: 97.

2- سورة الفرقان: 50.

3- سورة األنبياء: 94.
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فبالتتابع واالس�تقراء اس�تنتج علامء اللغ�ة أن هناك فرقا اس�تعامليا دقيقا بني هذه 
املصادر الثالثة. فالكفران يستعمل كثريا يف جحود النعمة. واستعامله فيه أكثر من 
احِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن  استعامل الكفر، قال اهلل تعاىل: ) َفَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
لَِس�ْعِيِه َوإِنَّ�ا َلُه َكاتُِبوَن( )1(، والكفر يس�تعمل يف الدين أكثر م�ن الكفران، كقوله 
وا اللَّ�َه َش�ْيًئا َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم (  ياَمِن َلن َيرُضُّ ُوا اْلُكْفَر بِاإْلِ ِذيَن اْش�رَتَ تعاىل: )إِنَّ الَّ
)2(، ولفظ الكفور يستعمل فيهام معا يف جحود النعمة والدين عىل السواء، فيكون 

أشمل وأشد من سابقيه، كقوله سبحانه وتعاىل: ) َفَأَبى الظَّاملُِوَن إاِلَّ ُكُفوًرا ( )3(.

: ِضدُّ اإليامن، وُيفَتُح، وَأصُل  مِّ والكفر ضد اإليامن، قال الزبيدي: الُكْفُر، بالضَّ
رت)4(. ويف القرآن قوله تعاىل: ) َكَمَثِل  الُكْفِر من الَكْفِر بالفتح َمصَدر َكَفَر بمعنى السَّ
اَر َنَباُته()5(فاملراد بالكفار يف اآلية الزارعون أو الفالحون ألهنم  َغْيٍث َأْعَج�َب اْلُكفَّ
يسرتون البذور ويغطوهنا يف األرض. ومن معاين الكفر اجلحود وهو ضد الشكر، 
جاء يف لس�ان العرب)6(: "الكفر: كفر النعمة، وهو نقيض الشكر، والكفر: جحود 
ا بُِكلٍّ َكافُِروَن ( )7(، أي جاحدون، ومن  النعمة وهو ضد الشكر، وقوله تعاىل: ) إِنَّ
معانيه أيضا: العصيان واالمتناع كام يف املحيط)8( لذلك يقال ألَهل دار احلرب: قد 
َكَف�ُروا َأي َعَصْوا وامتنعوا. ومن معاني�ه أيضا البغض كقول العرب: كفر عىل كفر 

1- سورة األنبياء: 94.

2- سورة آل عمران: 177.

3- سورة اإلرساء: 99.

4- ظ: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: مجموعة من املحققني، 
الرياض: دار الهداية، مادة: )كفر(: 14 /51.

5- سورة الحديد: 57.

6- ابن منظور، مادة: "كفر" ص 144

7- سورة القصص: 48.

8- الطالقاين، أبو القاسم إسامعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس، املحيط يف اللغة، ت: محمد حسن 
آل ياسني، ط1،بريوت: عامل الكتب: )1414هـ1994م( مادة: "كفر" 6 /250.
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أي بغض عىل بغض.)1( ثم أطلق الكفر بعد ذلك عىل جحود الوحدانية أو النبوة.

والكف�ر أيض�ا بمعنى الرباءة، ق�ال األزهري: ويكون الكفر بمعن�ى الرباَءة)2( 
كقول اهلل عّز وجلَّ حكايًة عن الشيطان يف َخطيئته إذا دخل النار: ) إيِنِّ َكَفْرُت باَِم 

ْكُتُموِن ِمن َقْبُل ( )3(، أي تربأت. َأرْشَ

ثانيا:وبحس�ب االصطالح: يقول املرتىض - من فقهاء االمامية- يف رس�ائله: 
)الكف�ر: ه�و االن�كار والتكذيب ب�يشء مما جيب االق�رار والتصديق ب�ه واجلهل 

بذلك، وقيل: انكار ما علم بالرضورة جميء الرسول به()4(.

وق�ال ال�رازي: )الكفر عدم تصديق الرس�ول يف يشء مما علم بالرضورة 
جميئه به()5(. 

ومث�ل ال�رازي كمن أنكر نب�وة حممد صىل اهلل عليه وآله وس�لم أو أنكر صحة 
الق�رآن أو أنك�ر وجوب الصالة وال�زكاة فإنه داخل يف الكف�ر، ألن هذه معلومة 
بال�رضورة أهن�ا م�ن دين حممد ص�ىل اهلل علي�ه وآله وس�لم. فمن أنك�ر مثل هذه 

األشياء فإنه يطلق عليه اسم الكافر.

ذكر القرايف عن الكفر: )هو انتهاك خاص حلرمة الربوبية، إما باجلهل بوجوده 
أو صفاته، أو بفعٍل، كرمي املصحف يف القاذورات والسجود للصنم… أو جحد 
م�ا ُعلم من الدين بال�رضورة()6(، واملالحظ من كالمه أن اجلهل من الكفر، وهو 
د، ويف احلالني ال يمكن  د وأخرى غري متعمَّ ما يستدعي التأمل فاجلهل تارة متعمَّ

1- الطالقاين، مصدر سابق: 250.

2- األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1بريوت: دار إحياء الرتاث 
العريب، 2001مامدة: "كفر" 10 /110.

3- سورة ابراهيم: 22.

4- الرشيف املرتىض، أبو القاسم عيل بن الحسني، رسائل املرتىض: 2 /185.

5- الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، ط1 بريوت: دار الكتب العلمية 1421هـ: 2 /35.

6- القرايف، أحمد بن إدريس، الذخرية، ت: محمد بو خبزة، ط1 بريوت: دار الغرب 1994م: 12 /28.
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القط�ع بكف�ر اجلاهل، بام حتم�ل كلمة الكفر من جحود، بل أق�ىص ما يكون عليه 
اجلاهل هو عدم االيامن، وعدم اإليامن ال يستلزم اجلحود بل هو حالة وسطى بني 

االيامن والكفر، واجلحود ال يناسب اجلهل أصال.

وذك�ر اب�ن حزم يف تعري�ف الكفر: )وه�و يف الدين: صفة من جحد ش�يئًا مما 
اف�رتض اهلل تعاىل اإلي�امن بعد قيام احلجة عليه ببلوغ احلق إليه بقلبه دون لس�انه، 
أو بلسانه دون قلبه، أو هبام معًا، أو عمل عماًل جاء النص بأنه خمرج له بذلك عن 
اسم اإليامن()1(، فاجلحود عنرص مهم يف تقويم مفهوم الكفر، كام لدى ابن حزم، 
واملالح�ظ يف كالمه انه يقيد الكفر يف م�ن بلغته احلجة، وهو بذلك خيرج اجلاهل 

من عنوان الكفر، حسب ما تدل عليه عبارته.

وع�رف اب�ن تيمية الكفر بقوله: " الكفر عدم اإليامن باهلل ورس�له، س�واء كان 
مع�ه تكذي�ب أو مل يك�ن معه تكذيب، بل ش�ك وريب، أو إع�راض عن هذا كله 
حس�دًا أو كربًا، أو اتباعًا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة")2(، وتعريف 
الكف�ر ب�)ع�دم اإلي�امن( يؤس�س إىل موقف حاد ال يس�توعب أي تن�وع يف حال 
ع�دم اإليامن، فيطلق ابن تيمية القول يف )عدم االيامن( مما يعني ش�موله للجاهل 
والش�اك..، ومل يع�ول ع�ىل معنى )اجلح�ود( يف الكف�ر، فعدم االي�امن يتحقق يف 
اجلاحد واجلاهل والش�اك، والكفر ليس سوى األول من هذه الثالثة، وعىل ذلك 
يع�ول تلمي�ذه ابن القيم يف تناوله ملعنى الكفر فذك�ر أن: "الكفر جحد ما علم أن 
الرسول جاء به، سواء كان من املسائل التي تسموهنا علمية أو عملية، فمن جحد 
ما جاء به الرس�ول صىل اهلل عليه وآله وس�لم بعد معرفته بأنه جاء به، فهو كافر يف 

دق الدين وجله()3(، وقوله )جحد ما علم( يستثني به اجلاهل ألنه مل يعلم.

 وقال ابن ميثم البحراين: )الكفر هو إنكار صدق الرسول ) )صىل اهلل عليه واله 

1- ابن حزم األندليس، عيل بن أحمد، اإلحكام يف أصول األحكام، ط1 القاهرة: دار الحديث 1404م: 1 /49.

2- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى، ت: أنور الباز وعامر الجزار، ط3، دار الوفاء 2005م: 12 /335.

3- ابن القيم، محمد بن أيب بكر، مصدر سابق 2 /421.



59

الف�سل الأول

وسلم( وإنكار يشء مما علم جميئه به بالرضورة()1(، واالنكار يساوق اجلحود، اذ 
هو ناتج عنه، وقوله )صدق الرسول( يشمل كل ما جاء عن النبي)صىل اهلل عليه 
وآل�ه وس�لم( واعترب دين�ا، عىل أن ه�ذا التوصيف خيلو من التحدي�د الرصيح ملا 
عل�م جميئه، وبالتايل حييل حتدي�ده إىل اجتهادات العلامء، مما يعني إمكانية اإلضافة 
والتوس�ع في�ام يوجب إنكاره الكفر، وهو من الثغ�رات املعرفية يف صياغة مفهوم 
الكف�ر، كذل�ك ذكر الفاضل املقداد م�ا يامثل قول البح�راين، إذ أورد أن: )الكفر 
اصطالحا هو إنكار ما علم رضورة جميء الرسول به()2(، وما علم جميء الرسول 
به مل يتضح لديم، فلم يشريوا إىل ما هو املعلوم جميئه به، ولكن السيد الطباطبائي 
اليزدي حيل اإلش�كال بتحدي�ده ل�)ما يوجب انكاره الكف�ر( بقوله: )الكافر من 
كان منكرا لإللوهية أو التوحيد أو الرس�الة أو رضوريا من رضوريات الدين مع 
االلتفات إىل كونه رضوريا بحيث يرجع إنكاره إىل إنكار الرسالة()3(، فقد حدد ما 
يقع عليه اإلنكار بالثالثة )األلوهية والتوحيد والرس�الة( لكنه أضاف )رضوري 
للدي�ن( وهو م�ن املفاهيم القابلة لإلضاف�ة أيضا، وال خيلو من التش�ويش، لكنه 
الح�ظ حيثي�ة مهمة وه�ي أن يك�ون املنكر لل�رضوري ملتفتا إىل إن�كاره، وهذه 
املسألة يف غاية األمهية، وهلا أثر كبري يف إطالق حكم التكفري كام سيتضح الحقا. 
وذكر الش�هيد الثاين: )عرفه مجاعة بأنه عدم اإليامن عام من ش�أنه أن يكون 
مؤمن�ا س�واء أكان ذل�ك الع�دم بض�د أم ب�ال ض�د، فبالض�د كأن يعتقد عدم 
األصول التي بمعرفتها يتحقق اإليامن أو عدم يشء منها وبغري الضد اخلايل من 
االعتقادين وذلك كالش�اك..()4(، فيالحظ الش�هيد الثاين مسألة مهمة مفادها 
أن اإلي�امن والكفر متقابالن م�ن ناحيتني منطقيتني: إما أن يكون التقابل بينهام 
م�ن حي�ث امللكة وعدمها مما يعن�ي أن ثبوت اإليامن يتوقف ع�ىل عدم الكفر، 

1- البحراين، كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم: قواعد املرام يف علم الكالم: 171.

2- الفاضل املقداد، جامل الدين أبو عبد الله املقداد، إرشاد الطالبني: 443.

3- الطباطبايئ اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، كتاب الطهارة، مبحث النجاسات.

4- زين الدين بن نور الدين، املعروف بالشهيد الثاين، حقائق اإلميان: 106.
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وأن ثب�وت الكف�ر يتوق�ف عىل عدم اإلي�امن، وال يمك�ن أن جيتمعا وال يمكن 
أن يرتفع�ا، فم�ن مل يؤمن البد أن يكون كافرا، وه�ذه احليثية )امللكة وعدمها( 
ُتلغي املنطقة الوس�طى بني اإليامن والكفر فال جهل وال ش�ك، أو تأيت احليثية 
الثاني�ة لتثب�ت املنطق�ة الوس�طى فتقرر أن اإلي�امن والكفر ض�دان ال جيتمعان 
ولك�ن يمكن أن يرتفع�ا، فإذا ارتفع اإليامن بعدمه والكف�ر بعدمه ثبت اجلهل 
أو الش�ك، واحليثية الثانية أقرب للصواب ملطابقتها للواقع اإلنساين من حيث 

املوقف النفيس من االعتقاد.

 هذه عينة مما أدىل به بعض علامء املسلمني بخصوص مفهوم الكفر، واملالحظ 
من خالل تتبع تعريفاهتم أهنم عىل اجتاهني يف رؤيتهم ملفهوم الكفر: 

االجتاه االول: يميل إىل توس�عة مفهوم الكفر جتنبا لإلخالل بالضبط املنطقي، 
كام يف قوهلم أنه: )إنكار ملا علم جميئه بالرضورة( وهذا التعريف وإن كان فيه جتنب 
واض�ح للخ�وض يف تفاصيل مع من يقع علي�ه اإلنكار إال أنه يؤدي - بحس�ب 
الواق�ع- إىل االعتباطي�ة يف االنطب�اق عىل مصادي�ق متكثرة، جتعل م�ن التعريف 
وس�يلة إلدخال الكثري م�ن املصاديق حتت ما يعلم جميئه بالرضورة، فاملش�كلة يف 

حتديد ما هو رضوري وما هو غري رضوري.

فيما يوضح االتجاه الثاني: 

أن اإلنكار يتعلق بالربوبية والوحدانية والرس�الة، وهو ال يتعارض مع االجتاه 
األول ب�ل يضيق مداه إىل دائرة أكث�ر انضباطا من ناحية تغلغل املصاديق الدخيلة 

حتت طائلة االعتباط.. 

فالربوبي�ة يش�ري إنكاره�ا إىل معن�ى اإلحل�اد، والوحداني�ة يقابله�ا الرشك، 
والرس�الة يقابلها تكذيب النبي )صىل اهلل عليه وال�ه( وهذه الثالثة تعد معايري 
أساس�ية إىل ح�د م�ا، لكوهنا تتناس�ب م�ع مضمون الش�هادة ال�ذي يؤكد عىل 

اإلذعان باهلل وبرسوله.
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ألن الكف�ر ه�و جحد الرضورات م�ن الدين أو تأويلها ومل ت�أت يف نفيها آية 
قرآني�ة وال حديث آحاد فضال عن متواتر وأما خمالفة غالة املتكلمني يف دقائقهم 

فلم يقل أحد أهنا كفر وإاّل لوجب تكفري أكثر أهل االسالم بل خريهم.)1(

إن تعريفات الكفر يمكن قبوهلا عىل املس�توى النظري، بمعنى أن العلامء حينام 
قرروها مل يالحظوا الواقع، بل الحظوا أساس الفكرة بحدود املفهوم أما تشخيص 
املصادي�ق فذل�ك م�وكل إىل الفرد االنس�اين، إذ ال يمكن حتقيق مي�زان عميل من 
خالل تعريفات الكفر وال يمكن كذلك أن يتم التكفري عىل أساس مفهوم الكفر، 
ألن تش�خيص مصاديق األخري يف غاية الصعوبة والدقة وما يقتضيه االحتياط يف 
الدماء هو عدم الترسع يف احلكم عىل االش�خاص بمجرد تطبيق معايري التعريف 
)تعريف الكفر( ألن األخري ال يمكن تش�خيص مصاديقه عىل أرض الواقع، ألن 
املصاديق أمر نفيس يتعلق بكل فرد مع كل ما حييطه من ظروف نفسية ومعرفية. 

املق�سد الثاين: اأق�سام الكفر: 
 ورد الكفر يف القرآن الكريم بثالثة وجوه)2( :

)كفر إنكار: بأن ال يعرف اهلل أصال، وال يعرف به، فهو يكفر وينكر بقلبه   - 1
ولس�انه وال يع�رف ما يذك�ر له من التوحيد، كذل�ك روي يف قوله تعاىل: ) إِنَّ 
ِذي�َن َكَفُروا َس�َواٌء َعَلْيِه�ْم َأَأنَذْرهَتُ�ْم َأْم مَلْ ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُ�وَن ( )3( أي الذين  الَّ

كفروا بتوحيد اهلل.

وكف�ر اجلح�ود: فإن�ه يع�رتف بقلبه وال يق�ر بلس�انه، فهو كاف�ر جاحد،   - 2
ا َعَرُفوْا َكَفُروْا بِِه َفَلْعنَُة اهللَّ َعىَل  ككف�ر إبليس ،ومنه قوله تعاىل: )َفَلامَّ َجاءُه�م مَّ

رد  يف  الخلق  عىل  الحق  إيثار  املفضل،  بن  املرتىض  بن  عيل  بن  إبراهيم  بن  محمد  القاسمي،  الحسني  ظ:   -1
الخالفات اىل املذهب الحق من أصول التوحيد: 223.

املفردات يف غريب  االصفهاين، راغب،  القاموس: 7 /450452، +  العروس من جواهر  تاج  الزبيدي، مرتىض،   -2
القران: 433435، + محمود عبد الرحمن عبد املنعم، معجم املصطلحات وااللفاظ الفقهية: 3 /150.

3- سورة البقرة: 6.
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اْلَكافِِريَن( )1( يعني: كفر اجلحود()2(.

 وكفر اجلحود انقس�م عىل وجهني فاحد الوجهني منه جحود الربوبية)3(،وهو 
ق�ول من يقول: ال رب وال جنة وال نار وال بعث وال نش�ور، وهؤالء صنف من 
ْهُر ()4(، وهو دين  الزنادق�ة، يقال هلم الدهري�ة الذين يقولون: ) َوَما ُيِْلُكنَا إاِلَّ الدَّ
وضعوه ألنفس�هم باالستحس�ان منهم عىل غ�ري تثبت منه�م وال حتقيق ليشء مما 
ِذيَن َكَفُروا  يقول�ون()5(، فق�ال اهلل تع�اىل: ) إِْن ُه�ْم إاِلَّ َيُظنُّوَن( )6(، وق�ال: ) إنَّ الَّ

َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن( )7(، أي ال يؤمنون بتوحيد اهلل.

والوج�ه اآلخر م�ن اجلحود، هو اجلحود مع املعرفة)8(، قال تعاىل: ) َوَجَحُدوا هِبَا 
ا ۖ َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْفِسِديَن ( )9(، وقال سبحانه:  َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلوًّ
ٌق ملَِّا َمَعُهْم َوَكاُنوا ِمن َقْبُل َيْس�َتْفتُِحوَن َعىَل  ْن ِعنِد اللَّ�ِه ُمَص�دِّ )َومَلَّ�ا َجاَءُه�ْم ِكَتاٌب مِّ
ا َعَرُف�وا َكَفُروا بِ�ِه ۖ َفَلْعنَُة اللَّ��ِه َعىَل اْلَكافِِري�َن( )10( أي  ِذي�َن َكَف�ُروا َفَل�امَّ َجاَءُهم مَّ الَّ

جحدوا بعد أن عرفوه، واجلحود من أوجهه الكفر هو كفر فقط.)11(

1- سورة البقرة: 89.

2- ظ: ابن منظور، لسان العرب: 5 /144 – 145.

3- ظ: الحويزي، عبد عيل بن نعمة، تفسري نور الثقلني: 1 /32، وكذلك: املشهدي: محمد رضا القمي، تفسري كنز 
الدقائق يف بحر الغرائب، تح: حسني دركاهي، نرش: مؤسسة وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي، ط1، 1407هـ: 147.

4- سورة الجاثية: 24.

5- االنصاري، مرتىض بن محمد أمني، املكاسب: 2 /283، + الفيض الكاشاين، محمد محسن بن مرتىض، تفسري 
االصفى: 2 /1161، وكذلك: الفيض الكاشاين، محمد محسن بن مرتىض، الوايف: 4 /185 - 189.

6- سورة الجاثية: 24.

7- سورة البقرة: 6.

8- املشهدي: محمد رضا القمي، تفسري كنز الدقائق يف بحر الغرائب: 147.

9- سورة النمل: 14.

10- سورة البقرة: 89.

11- ظ: الحويزي، عبد عيل بن نعمة، تفسري نور الثقلني: 1 /32، وكذلك: املشهدي: محمد رضا القمي، تفسري كنز 
الدقائق يف بحر الغرائب: 147.
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وكفر املعاندة: بأن يعرف اهلل بقلبه ويقر بلس�انه، وال يدين به حسدا وبغيا،   - 3
ككفر أيب جهل وإرضابه، وكفر النفاق: فهو أن يقر باهلل بلسانه ويكفر بقلبه(.)1( 

)وقي�ل: ي�أيت بمعنى ال�رباءة كقوله تعاىل حكاي�ة عن الش�يطان حيث دخوله 
النار:)إين كفرت بام ارشكتمون من قبل()2( أي تربأت.

 وقي�ل: الكف�ر عىل وج�وه: )فكفر هو الرشك أن يتخذ م�ع اهلل إهلًا آخر، وكفر 
بكتاب اهلل ورسوله، وكفر بادعاء ولد هلل،..... ويأيت أيضا بمعنى جحود النعمة، 
وغريها من املعاين العديدة...()3( و)كفر الرباءة()4(، مثلام حكاه اهلل تعاىل عن قول 
إبراهيم )عليه السالم(: ) َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّٰى 
أنا منكم ،وقال س�بحانه يف  ُتْؤِمنُ�وا بِاللَّ�ِه َوْحَدُه ( )5(، فقوله :)كفرنا بكم( أي تربَّ
ن  َْذُتم مِّ اَم اختَّ قص�ة إبلي�س وتربيه من أوليائه من اإلنس إىل يوم القيام�ة: ) َوَقاَل إِنَّ
ْنَي�ا ( )6( إىل قوله: ) ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر  َة َبْينُِكْم يِف احْلََياِة الدُّ َودَّ ُدوِن اللَّ��ِه َأْوَثاًن�ا مَّ

يَن ( )7(. ن نَّارِصِ َبْعُضُكم بَِبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكم َبْعًضا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّ

)وقي�ل الكفر صنفان :أحدمها: الكفر بأصل اإليامن وهو ضده، واآلخر: 
الكف�ر بف�رع من فروع اإلس�الم، ف�ال خيرج ع�ن أصل اإليامن كت�ارك احلج 
مس�تطيعا، وقي�ل: الكافر عىل اإلط�الق متعارف فيمن جيح�د الوحدانية أو 

1- ظ: الطويس: محمد بن الحسن، االقتصاد فيام يتعلق باإلعتقاد: 143، وكذلك: املجليس، محمد باقر، بحار االنوار: 
17 /245 و 72 /164، وكذلك: السمعاين، ابو املظفر منصور بن محمد، تفسري السمعاين: 1 / 46. وكذلك: العلوي، 

عادل، زبدة االفكار يف طهارة او نجاسة الكفار: 13 – 15

2- سورة ابراهيم: 22.

3- ابن منظور، لسان العرب: 5 /144145، وكذلك: الفيض الكاشاين، محمد محسن، الوايف: 1 / 47.

4- البحراين، هاشم، الربهان يف تفسري القران: 1 /131133.

5- سورة املمتحنة: 4.

6- سورة العنكبوت: 25.

7- سورة العنكبوت: 25.
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النبوة أو الرشيعة أو ثالثتها(.)1(

وللتفت�ازاين تقس�يم آخر للكفر إذ ق�ال: )الكافر إن أظهر ااِليامن خص باس�م 
املنافق، وإن كفر بعد ااِلسالم فباملرتد. وإن قال بتعدد اآلهلة فباملرشك، وإن تّدين 
ببعض االَديان فبالكتابى، وإن أسند احلوادث إىل الزمان واعتقد قدمه فبالدهري، 
وإن نف�ى الصان�ع فباملعّطل، وإن كان مع اعرتافه بنب�وة النبي )صىل اهلل عليه واله 
وس�لم( وإظهاره شعائر ااِلس�الم يبطن عقائد هي كفر باالتفاق، فبالزنديق()2(، 

وهذا رأي األمامية)3( والزيدية (.)4(
واملش�هور عن�د فقهاء اإلمامي�ة يف تعريف الكاف�ر: هو من أنك�ر رضوريا من 
رضوريات الدين، س�واء علم أنه رضوري أو مل يعلم، ذهب املش�هور مع العلم، 

وعند البعض مطلقا،)5( سوف يأيت بيانه بشكل أكثر تفصيال يف الفصل الثالث.
واملالحظ وج�ود زوايا نظر خمتلفة إىل معاين الكفر وأقس�امه، جاءت بلحاظات 
متعددة لكن املهم هو الوقوف عىل الكفر املقابل لإليامن، أي الكفر املخرج عن امللة، 

والذي يكون عىل أنحاء تتمثل يف أقسام الكافر كام سيتضح يف املقصد الالحق. 
وكام تم إيضاحه يبقى الكفر مسألة خاضعة لألفراد ال يمكن تشخيصها بشكل 

اعتباطي من دون تثبت.

1- ظ: ابن منظور، لسان العرب، 5 /144150، وكذلك: املازندراين، رشح اصول الكايف: 7 /28، وكذلك: املجليس، 
محمد باقر، مرآة العقول يف رشح اخبار ال الرسول: 9 /10، وكذلك: املازندراين، محمد صالح، رشح اصول الكايف: 
7 /28، وكذلك: العلوي، عادل، زبدة االفكار: 1516، وكذلك: املجليس، محمد باقر، مرأة العقول يف رشح أخبار آل 

الرسول: 11 /135136، وكذلك: املازندراين، محمد صالح، رشح اصول الكايف، 7 /28. 

2- التفتازاين، سعد الدين، رشح املقاصد: 5 /227.

3- الرشيف املرتىض، ابو القاسم عيل بن الحسني، رسائل املرتىض: 265، وكذلك: الشهيد الثاين العاميل، زين الدين 
بن عيل، مسالك اإلفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم: 2 /143، وكذلك: الروحاين، حمد صادق الحسيني، فقه الصادق: 

.412

4- املرتىض، احمد، رشح االزهار: 4 /150.

5- ظ: املحقق الكريك، عيل بن الحسني، جامع املقاصد: 1 /162164، وكذلك: الفاضل الهندي، بهاء الدين محمد بن 
الحسن األصفهاين، كشف اللثام: 1 /402409، وكذلك: السبحاين، جعفر معارص، اإلميان والكفر يف الكتاب والسنة: 

51، وكذلك: املحقق البحراين، يوسف، الحدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة: 5 /180،
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املق�سد الثالث: اأق�سام الكافر
قبل تناول أقسام الكافر ال بأس يف تناول يسري ألهم تعريفات الكافر، ففي اللغة 
هو: اسم مشتق من الكفر وهو التغطية عىل اليشء والسرت له،)1( وهو اسم فاعل من 
كفر يكفر، ومجعه كفار،)2( وقال صاحب تاج العروس انه من باب نرص.)3( وكفرت 
ال�يشء أكف�ره بالكرس ،أي س�رتته، فالكفر الذي هو معنى الس�رت باالتفاق من باب 

رضب، وهو غري الكفر الذي هو ضد اإليامن فانه من باب نرص.)4(
وقال الرازي يف تفس�ريه: )هو الذي يكون عاصيا هلل بقلبه ولس�انه.)5( والكفر 
ه�و اجلحود واإلنكار والس�جود للش�مس والقم�ر والصنم ليس بكفر يف نفس�ه 
ولكنه عالمة الكفر. فهو عكس اإليامن وهو التصديق بالقلب واللسان مجيعا كام 

ذكرنا سابقا وإن اإليامن هو ما عصم من الكفر..()6(
وعرف�ه اليزدي من اإلمامي�ة قال: يطلق عىل كل )م�ن كان منكرا لإللوهية أو 
التوحيد أو الرس�الة أو رضوريا من رضوريات الدين(.)7( ومثله تعريف العالمة 
احليل: )بأنه كل من جحد ما يعلم من الدين رضورة، سواء كانوا حربيني أم أهل 
كت�اب أم مرتدي�ن، وكذا النواص�ب والغالة واخل�وارج(.)8(. وه�ذه التعريفات 

1- ابن منظور، لسان العرب: 5 /144.

2- الفيومي، أحمد بن محمد بن عيل، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: 535.

3- الزبيدي، مرتىض، تاج العروس من جواهر القاموس: 3 /535.

4- الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: 3 /474، وكذلك: االصفهاين، ابو القاسم الحسني بن محمد، املفردات يف 
غريب القران: 451، وكذلك: ابن فارس، ابو الحسني احمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة: 5 /191.

5- الرازي، فخر الدين، تفسري الكبري: 1 /36.

6- الشهرستاين، أبو الفتح تاج الدين، امللل والنحل: 1 / 143144، وكذلك: الحصفيك، محمد عالء الدين، الدر املختار 
رشح تنوير االبصار: 4 /405408، وكذلك: ابن قدامة، أيب محمد عبد الله بن أحمد بن محمود، املغني: 10 /74، 
الكبري: 10 /74، وكذلك: اآلميل، حيدر، سري املحيط  ابن قدامة املجليس،عبدالرحمن بن محمد، الرشح  وكذلك: 

األعظم والبحر الخظم يف تأويل كتاب الله العزيز املحكم: 4 /362.

7- اليزدي الطباطبايئ، محمد كاظم، العروة الوثقى: 1 /143.

الحسن بن يوسف بن عيل بن املطهر، تحرير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية: 1 /158،  الحيل،  العالمة   -8
إرشاد  يف رشح  الفائدة  مجمع  احمد،  االردبييل،  املحقق  وكذلك:   ،121/  7 املؤلف:  لنفس  املقصد،  منتهى  وكذلك: 
األذهان: 1 /308، وكذلك: املنتظري، حسني عيل معارص، االحكام الرشعية عىل مذهب أهل البيت عليهم السالم: 24.
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تساوق تعريف الكفر من حيث مالحظة طبيعة االنكار.
وذكر ااِلجيي تقس�يم )الكافر( بقوله: )ااِلنسان إّما معرتف بنبوة حممد ")صىل 
اهلل علي�ه وال�ه وس�لم(" أو ال، والثاين إّم�ا معرتف بالنبوة يف اجلمل�ة وهم اليهود 
والنص�ارى وغريهم، وإّما غري مع�رتف هبا، وهو إّما معرتف بالقادر املختار وهم 
الربامه�ة، أو ال، وهم الدهرية. ثم إنكارهم لنبوته ")صىل اهلل عليه واله وس�لم(" 
إّما عن عناد وإّما عن اجتهاد()1(، اذ الحظ االجيي مستويات االعرتاف /االقرار 
آخ�ذا بنظر االعتبار م�ا عليه األدي�ان والطوائف االخرى، لكن التقس�يم االكثر 

تداوال يمكن عرضه من خالل اآليت: 

 الفرع األول: املشرك:

املرشك لغ�ة: بمعنى الرشيك، وبمعنى النصيب ومجع�ه أرشاك)2(، وقد عرف 
أيض�ا بمن جعل هلل رشي�كا.)3( والرشك يأيت أيضا بمعنى الكفر. وقد أرشك فالن 

باهلل، فهو مرشك ومرشكي.)4(
واصطالحا: هو من يرشك باهلل يف اإللوهية )5( وعرف أيضا هو الذي يعبد اهلل 
تعاىل ولكن ال يؤمن بنبينا )صىل اهلل عليه وآله(؟ وأجيب عنه بأن ملا كان ال يؤمن 

بالنبي )صىل اهلل عليه واله(فكأنه يعبد من مل يبعثه فهو مرشك هبذااالعتبار.)6( 
وع�رف أيضا: هو الكافر ع�ىل أي ملة كان، وقد يطلق ع�ىل مقابل الكتايب، 
وهذا رأي املالكية.)7( والش�افعية.)8( وإن املفهوم من لفظ املرشك هو من جعل 

1- األيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، املواقف: 389.

2- الزبيدي، محي الدين الفياض، تاج العروس،591- 592. 

3- فتح الله، أحمد، معجم الفاظ الفقه الجعفري، 392.

4- الجوهري، ابو نص اسامعيل ابن حامد، الصحاح يف اللغة: 4 /1594، وكذلك: ابن فارس، مقايسس اللغة، 3 /265

5- الكاشاين، ابو بكر، بدائع الصنائع: 5 /453، وكذلك: ابن ايب العز الحنفي، رشح العقيدة الطخاوية: 88-80.

6- الرشبيني، محمد بن احمد، مغني املحتاج:2 /311، وكذلك: الرشواين والعبادي، حوايش الرشواين والعبادي: 7 /327.

7- الخريش، محمد بن عبدالله، رشح مختص خليل: 3 /22.

8- االنصاري، زكريا، فتح الوهاب: 2 /78، وكذلك: ابن حزم، الفصل يف امللل واالهواء والنحل: 1 /62، 3 /222223.
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هلل س�بحانه ن�دا ونظريا واخت�ذ له مثال ورشي�كا، وعىل هذا ال�رأي اإلمامية،)1( 
والزيدي�ة، )2( والظاهري�ة.)3( واملراد باملرشكني هم مرشكو مكة وس�ائر القبائل 
العربية الذين يأتون إىل احلج ويدخلون املسجد احلرام للطواف حول الكعبة يف 
ذل�ك الوقت، وأولئك كله�م كانوا عبدة األصنام)4(وإن الرشك مفهوم واس�ع 

له جوانب خمتلفة وأبعاد متعددة. 
وقد جاء الرشك يف كتاب اهلل تعاىل عىل أربعة وجوه :

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ اللَّ�َه ُهَو امْلَِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل امْلَِسيُح َيا  قوله تعاىل: ) َلَقْد َكَفَر الَّ
�ُه َعَلْيِه اجْلَنََّة  َم اللَّ �ِه َفَقْد َحرَّ ْك بِاللَّ ُه َمن ُيرْشِ ُكْمإِنَّ اِئيَل اْعُبُدوا اللَّ�َه َريبِّ َوَربَّ َبنِي إرِْسَ
َوَمْأَواُه النَّاُرَوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأنَصاٍر ( )5(، فهذا رشك القول والوصف. وأما الوجه 
الث�اين من الرشك، فهو رشك األعامل، قال اهلل تعاىل: )ََم�ا ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهم بِاللَّ�ِه إاِلَّ 
ن ُدوِن  َ�ُذوا َأْحَباَرُه�ْم َوُرْهَباهَنُ�ْم َأْرَباًبا مِّ ُك�وَن ( )6(، وقوله تعاىل: )اختَّ رْشِ َوُه�م مُّ
اللَّ��ِه( )7(، إال أهن�م مل يصوموا ومل يصلوا، ولكنه�م أمروهم وهنوهم فأطاعوهم، 
وق�د حرموا عليهم ح�الال، وأحلوا هلمحراما، فعبدوهم م�ن حيث ال يعلمون، 
فه�ذا رشك األعامل والطاعات. وأما الوجه الثالث م�ن الرشك، فهو رشك الزنا. 
ق�ال تعاىل: )َوَش�اِرْكُهْم يِف اأْلَْم�َواِل َواأْلَْواَلِد ( )8(، وأما الوجه الرابع: فهو رشك 
ْك  ِه َفْلَيْعَمْل َعَم�اًل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ الرياء، قال س�بحانه: )َفَم�ن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ
ِه َأَحًدا( )9(،فهؤالء صاموا وصلوا واستعملوا أنفسهم بأعامل أهل اخلري  بِِعَباَدِة َربِّ

1- الرشيف املرتىض، أبو القاسم عيل بن حسني، رسائل املرتىض، 2 /284، وكذلك: القبانجي، حسن عيل، رشح رسالة 
الحقوق لالمام زين العابدين )ع(: 605، وكذلك: الكرميي، نتائج االفكار يف نجاسة الكفار: 13 – 14. 

2- زيد بن عيل، مسند زيد بن عيل: 251311.

3- ابن حزم االندليس، محمد بن عيل بن احمد سعيد، املحىل: 4 /244246.

4- البجنوردي، مريزا حسن املوسوي، القواعد الفقهية: 1 /276. 

5- سورة املائدة: 72.

6- سورة يوسف: 106.

7- سورة التوبة: 31.

8- سورة االرساء: 64.

9- سورة الكهف: 110.
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إال أهنم يريدون به رئاء الناس فأرشكوا ملا أتوه من الرياء، فهذه مجلة وجوه الرشك 
يف كتاب اهلل تعاىل.)1( 

الفرع الثاني: امللحد

امللح�د لغة: وهو من اللحد، واللحد معروف واجلمع حلود وأحلاد، وأحلدت 
املي�ت وأحلدت له فهو ملحد وملح�ود، وأحلد الرجل إحلادا، إذا مال عن القصد 
فهو ملحد، وس�مي اللحد حلدا ألنه ميل به يف أحد جوانب القرب، وكل مائل عن 
يشء ألحد وملحد، وال يقال له الحد وال ملحد حتى يميل عن حق إىل باطل)2( 

واإلحلاد هو امليل، والعدول)3(. 
واصطالح�ا عرفه احلنفي�ة واملالكية بأنه املائل عن ال�رشع القويم إىل جهة من 
جهات الكفر، ومن أحلد يف الدين: حاد وعدل ال يشرتط فيه االعرتاف بنبوة نبينا 
)صىل اهلل عليه واله( وال بوجود الصانع، أي مل يسلم من قبل)4(، وهو املنكر هلا)5(، 
وعرف أيضا: بأنه هو املائل عن احلق واإلحلاد العدول عن القصد)6(، وعرف أيضا 
:هو املامري واملجادل)7(، وعرف احلنابلة امللحدين: بأهنم الذين ليس هلم دين وال 
يعب�دون إهل�ا، وإنام يعتقدون أن احلياة نش�أت من الطبيع�ة ووجدت صدفه، وأن 
الكون هذا أوجد نفسه)8( أي هو الطاعن يف األديان، أي انه ال يؤمن باآلخرة وال 

بوحدانية اهلل)9(. 

1- املجليس، محمد باقر، بحار االنوار: 69 /100.

2- ابن دريد، ابو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة: 1 /254.

3- سعدي، ابو حبيب، القاموس الفقهي: 1 /329.

4- ابن عابدين، محمد أمني بن عمر، حاشية رد املحتار: 4 /427، وكذلك: املرتىض، احمد، رشح االزهار: 4 /150. 

5- النفراوي، احمد بن غنيم بن سامل، الفواكه الدواين عىل رسالة ابن ايب القريواين: 1 /318. 

6- ابن حجر العسقالين، شهاب الدين، فتح الباري رشح صحيح البخاري: 12 /186، وكذلك: النووي، ابو زكريا يحيي 
بن رشف بن مري، تحرير الفاظ التنبية: 1 /98.

7- العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري، نرش: دار احياء الرتاث العريب – بريوت.

8- الشنقيطي، محمد بن محمد املختار، رشح زاد املستنقع: 2 /385 و 13 /139، وكذلك: الكوراين العاميل، عيل، 
مثار االفكار: 187. 

9- الجمل، سليامن، حاشية الجمل، 15 /332، وكذلك: االمني، محمد بن احمد بن محمد، مطالب اوىل النهى: 1 /36.
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وعرف�ه اإلمامي�ة بأن�ه: االنحراف ع�ن الرصاط املس�تقيم وط�رق احلق)1(، 
وعرف عند الزيدية والظاهرية بأنه هو النايف للصانع)2(، وامللحد ساٍع يف إثبات 

أزلية العامل)3(.
وم�ن مجلة ما تم عرض�ه يتضح أن امللحد هو املنكر للدين باجلملة من دون أن 

يكون له أي دين آخر، فهو مفارق للمرشك يف عدم اعتقاده بيشء.
وال يمكن بالشكل اليسري أن يتم تشخيص االحلاد عند األفراد من دون دليل، 
فاالنكار مس�ألة نفس�ية قبل أن تكون معرفية، لذلك من العس�ري أن يتم الكشف 

عن الظروف املحيطة باالنكار.

الفرع الثالث:أهل الكتاب ) اليهود والنصارى(: 

وه�م يقرون بالصانع وتوحيده والرس�الة يف اجلملة، لكنهم ينكرون عموم 
رس�الة النبي حممد)صىل اهلل عليه واله(.)4( وهؤالء هلم كتاب منزل من الس�امء 
ومها التوراة واإلنجيل، فقد عرف احلنفية الكتايب بأنه: كل من اعتقد دينا سامويا، 
وله كتاب من�زل كالتوراة واإلنجيل)5(، وهذا رأي الش�افعية واحلنابلةولكنهم 
خصوا به اليهود والنصارى فقط دون غريهم كأصحاب صحف إبراهيم )عليه 
اَم ُأنِزَل اْلِكَتاُب َعىَلٰ  السالم( وشيث وزبور داود؛ ألن قوله تعاىل: ) َأن َتُقوُلوا إِنَّ
َطاِئَفَتنْيِ ِمن َقْبِلنَا َوإِن ُكنَّا َعن ِدَراَس�تِِهْم َلَغافِِلنَي ( )6(، أي مجاعتني وهم اليهود 

والنصاريكام ورد عن ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة والسدي)7(.
فق�د دل�ت اآلي�ة ع�ىل أن أهل الكت�اب ه�م اليه�ود والنصارى م�ن دون 

1- الريشهري، محمد، الحج والعمرة يف الكتاب والسنة: 67، وكذلك: الكوراين العاميل، عيل، عص الشيعة: 199200.

2- املرتىض، أحمد، رشح االزهار: 4 /150.

3- ابن حزم االندليس، رسالة ابن حزم االندليس: 4 /113.

4- ابن عابدين، محمد أمني بن عمر، حاشية رد املحتار: 4 /411427.

5- الحصفيك، عالء الدين، الدر املختار: 4 /380.

6- سورة االنعام: 156.

7- الزمخرشي، أبو القاسم محمود بن عمرو، الكشاف: 353، وكذلك: الطربيس، أبو عيل الفضل بن الحسن، مجمع 
البيان: 2 /386، وكذلك: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القران: 7 /404.
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غريه�م.)1( ومن املعلوم أن اليهود ال ترىض إال بأن تتبع اليهودية، والنصارى 
كذل�ك أن كل واح�د من الفريقني ملة عىل ح�دة؛ ألن النصارى يقرون بنبوة 
عيس�ى)عليه السالم( واإلنجيل، واليهود جيحدون ذلك فكأن ملة كل واحد 
منه�ام غري ملة اآلخر كاملس�لمني م�ع النصارى، أن اليه�ود والنصارى اتفقوا 
عىل دعوى التوحيد، وإنام اختلفت نحلهم يف ذلك، واتفقوا عىل اإلقرار بنبوة 
موس�ى)عليه الس�الم()2(، وعند االس�تقراء نج�د أن املذاهب اإلس�المية قد 

أمجعت عىل أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى)3(. 

واذا كان التن�رص أو الته�ود موجب�ا للكفر فال يمكن أن يك�ون مطردا يف مجيع 
اليه�ود والنصارى، فمنهم من يلتزم برشط التوحي�د من دون االقرار بنبوة حممد 
)ص�ىل اهلل عليه وآله( وهذا األنم�وذج مل يتم ترتيب آثار الكفر عليه يف زمن النبي 

)ص( لكوهنم خضعوا إىل سلطة الدولة االسالمية يف وقتها.

الفرع الرابع:من لهم شبهة كتاب) كاملجوس والصابئة(

وثمة من هلم ش�بهة كتاب وقد اختلف فيهم بني علامء املسلمني وهم املجوس 
والصابئ�ة، واملجوس هم الذين ال يدع�ون التوحيد، وإنام يدعون االثنني "يزدان 
وأهرمن" وال يقرون بنبوة موس�ى)عليه الس�الم( وال بكتاب منزل وال يوافقهم 
اليهود والنصارى عىل ذلك)4(، وهم القائلون بإهلني، مع مشاركة الكل يف اعتقاد 
أن أصل العامل النور والظلمة، أي النور املسمى يزدان وشأنه خلق اخلري، والظلمة 

1- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين، املغني: 10 /566569، وكذلك: املاوردي، أبو الحسن، االحكام السلطانية: 
.183

2- الرسخيس، شمس الدين، املبسوط: 10 /33.

3- الطربيس، أحمد بن عيل، االحتجاج: 1 /16، وكذلك: القرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد، الجامع الحكام 
القران: 20140، وكذلك: املحقق الثاين، عيل بن الحسن الكريك، جامع املقاصد يف رشح القواعد: 12 /284، وكذلك: 

يحيي بن حمزة، االنتصار: 16.

4-الرسخيس، محمد بن أحمد، املبسوط: 11 /330 و 12 / 274275، وكذلك: املرعيش، شهاب الدين النجفي، رشح 
إحقاق الحق: 1 /388390.
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املسامة أهرمن وشأهنا خلق الرش)1(، وهم بذلك ينفون الصانع)2(.
واألغلب عىل أهنم ليس�وا من أهل الكتاب والقائلون بذلك هم احلنفية)3(، 
واملالكية)4(، والشافعية)5(، واإلمامية)6(، والزيدية)7(، والظاهرية)8(، أما احلنابلة 
فله�م ق�والن أش�بههام: نع�م)9(، أي هم منه�م، وردا ع�ىل بع�ض القائلني بأن 
اَم ُأنِزَل اْلِكَتاُب َعىَلٰ َطاِئَفَتنْيِ  املجوس من أهل الكتاب بقوله تعاىل: )َأن َتُقوُلوا إِنَّ
ِم�ن َقْبِلنَ�ا ( )10(، فل�و كان املجوس من أهل الكتاب ل�كان أهل الكتاب ثالث 
طوائ�ف، وه�ذا خالف ما ت�دل علية اآلية، ك�ام أن قول الرس�ول حممد )صىل 
اهلل عليه وآله(:"سنوا هبم سنة أهل الكتاب")11(.ويدل عىل أهنم غريهم؛ ألهنم 
ل�و كانوا منهم لقال هم من أهل الكت�اب)12(، أما الصابئة فقد ذكر الرسخيس: 
)أهنم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا القبلة 
ومه�ا جعال تعظيمهم لبعض الكواكب عبادة منهم هلا كعبدة األوثان،.. وأهنم 
خيالف�ون النص�ارى واليه�ود في�ام يعتق�دون، فال يكون م�ن مجلته�م ولكنَّ أبا 
حنيف�ة يق�ول خمالفتهم للنصارى يف بعض األش�ياء ال خترجهم م�ن أن يكونوا 
م�ن مجلتهم كبن�ي تغلبي فإهن�م خيالفون النص�ارى يف اخلم�ور واخلنازير وهم 

1-ابن عابدين، محمد أمني بن عمر، حاشية رد املحتار: 4 /411. 

2-املواق، أبو عبدالله محمد بن يوسف، التاج واالكليل ملختص خليل: 11 /304.

3-الرسخيس، محمد بن أحمد، املبسوط: 11 /330.

4- الطالب الرباين، أبو الحسن عيل بن أحمد حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، 7 / 27. 

5- النووي، أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبني: 2 / 492، وكذلك: الدمياطي، أبو بكر، اعانة الطالبني: 4 /165.

6- الطويس، أبو جعفر محمد بن الحسن، املبسوط: 2 /9. 

7- يحيى بن حمزة، االنتصار: 16. 

8- االندليس، ابن حزم، املحىل، 7 /456. 

9- ابن قدامه، املغني: 21 /196.

10- سورة االنعام: 156. 

11- مالك بن أنس، املوطأ: 1 /278، وكذلك: الشافعي، املسند: 209. 

12- الطويس، أبو جعفر محمد بن الحسن، املبسوط: 2 /9. 
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كان�وا من مجل�ة النصارى()1( وق�ال به الش�افعي)2(، وذك�ر يف املغني:)اختلف 
أه�ل العل�م يف الصابئيني، ف�روى عن أمحد أهنم جنس م�ن النصارى، وقال يف 
موضع آخر: بلغني أهنم يس�بتون فهؤالء إذا اسبتوا فهم من اليهود.وروى عن 
عمر انه قال:هم يسبتون، وقال جماهد: هم من اليهود والنصارى وقال السدي 

والربيع: هم من أهل الكتاب()3(. 

وم�ن اإلمامية من قال: )بأهنم منفردون بمذاهبهم ممن عداهم، ألن مجهورهم 
يوح�د الصان�ع يف األزل، ومنهم م�ن جيعل معه اهليوىل يف الق�دم صنع منها العامل 
فكان�ت عنده�م أصل يف الفلك وم�ا فيه من احلياة والنطق، وان�ه املدبر ملا يف هذا 
الع�امل والدال علي�ه وعظموا الكواكب وعبدوها من دون اهلل عز وجل، وس�امها 
بعضه�م مالئك�ة، وجعله�ا بعضهم إهل�ة وبنو هلا بيوت�ا للعب�ادات()4( ويف كتاب 

جواهر الكالم أهنم قوم من النصارى )5(.

يق�ول صاحب امليزان: )الصابئون ليس املراد منهم عبدة الكواكب من الوثنية 
بدلي�ل م�ا يف اآلية من املقابل�ة بينهم وبني الذين أرشكوا، بل ه�م عىل ما قيل قوم 
متوسطون بني اليهودية واملجوسية، وهلم كتاب ينسبونه إىل حييى بن زكريا )عليه 
الس�الم( ويس�مى الواحد منه�م اليوم عن�د العامة)صبئ(.)6( ولع�ل اآلية كانت 
ناظ�رة إىل ه�ذه الفرقة من الصابئ�ة، وهناك فرق أخرى منهم، ه�م عبدة األوثان 
وال ينتمون إىل أحد من األنبياء ،فهؤالء ليس�وا من أهل الكتاب، ودماؤهم حتقن 
بأحد األسباب الثالثة ذمة مؤبدة، أو عهد إىل مدة، أو أمان مطلق، وهو أن يدخل 

1- الرسخيس، شمس الدين، املبسوط: 4 /211.

2- الشافعي، كتاب االم: 4 /88 - 89.

3- ابن قدامة، أبو محمد عبدالله بن أحمد، املغني: 10 / 568.

4- العالمة الحيل، ابو جعفر الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة يف احكام الرشيعة: 4 /431433.

5- النجفي، محمد حسن، جواهر الكالم: 30 /45، وكذلك: املحقق الكريك، جامع املقاصد: 12 /384.

6- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القران: 14 /392. 
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إلينا يف جتارة ()1(، وهنالك أقوال كثرية يف الصابئة ال يسع املقام لإلحاطة هبا)2(.

الفرع الخامس: املرتدون والزنادقة

املرتد والزنديق من املفردات املتداولة قديام يف الرتاث اإلسالمي، لكن إطالق 
كل منهام مل يكن منضبطا بالش�كل الذي يوحد داللتهام، لذا يمكن اس�تجالء أهم 
الدالالت من خالل االس�تعامل الفقهي للمفردت�ني، فقال احلنفية عن املرتد :هو 
م�ن ال ملة ل�ه)3(؛ فألنه ال يقر عىل الدين الذي انتقل إلي�ه فكان كالوثني الذي ال 
يقر عىل دينه.)4( )وعرف بأن كفره عارض كالدهري بضم الدال نس�بة إىل الدهر 

ْهُر ( )5(()6(. بفتحها وسموا بذلك لقوله تعاىل: ) َوَما ُيِْلُكنَا إاِلَّ الدَّ

وال�ردة كفر املس�لم املتقرر إس�المه بالنطق بالش�هادتني خمت�ارا ويكون - أي 
االرتداد- بأحد األمور الثالثة: برصيح من القول كقوله أرشك أو كفر باهلل، أو لفظ 
يقتضيه كقوله اهلل جسم متحيز وكجحوده حكام علم من الدين رضورة كوجوب 
الصالة....،أو فعال يتضمنه الكفر ويس�تلزمه استلزاما بينا كإلقاء املصحف بقذر 
أي القرآن الكريم)7(، وعرفه الشافعية: بأنه الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر)8(، 
فمن أقر باإلسالم ثم أنكره وأنكر الشهادتني أو أحدمها كفر بغري خالف)9( لقوله 
تع�اىل: )َوَم�ن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافِ�ٌر َفُأوَل�ِٰئَك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف 

1- الطويس، محمد بن الحسن، املبسوط: 7 /156. 

2- ظ: القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن: 12 /2، الطربي، ابن جرير، جامع البيان عن 
تاويل القرآن: 17 /169، الزمخرشي، أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف: 692.

ة، 5 /258.  3- العبادي، أبو بكر بن عيل، الجوهرة النرييّ

4- الكاشاين، أبو بكر، بدائع الصنائع: 1 /165. 

5- سورة الجاثية: 42. 

6- ابن عابدين، حاشية رد املحتار: 4 /411. 

7- أبو بركات، سيد احمد، الرشح الكبري: 4 /301. 

8- النووي، محيي الدين، املجموع: 19 /223. 

9- ابن قدامه، عبد الرحمن، الرشح الكبري، 7 /74. 
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ْنَيا َواآْلِخَرِةَوُأوَل�ِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِرُهْم فِيَها َخالُِدوَن()1(.  الدُّ

وعرف عند احلنابلة: بأنه إجراء كلمة الكفر عىل اللسان بعد اإليامن)2(، واملرتد 
قد ال يكون زنديقا، كام لو تنرص أو هتود، وقد يكون مسلام فريتد)3(.

وأم�ا عند اإلمامية فق�ال الطويس فيه: )من رغب عن اإلس�الم وكفر بام أنزل 
عىل حممد )صىل اهلل عليه وآله(بعد إسالمه()4( أي هو الكفر بعد اإلسالم)5(، وهو 
الراج�ع ع�ن دين اإلس�الم إىل الكف�ر)6(، واالرتداد عندهم عىل قس�مني: فطري 
وميل فأما األول: املرتد الذي ولد عىل اإلس�الم، والثاين: الذي مل يولد عىل فطرة 
اإلسالم)7(، أو من أسلم عن كفر ثم ارتد، أي ولد من أبوين كافرين)8(، وحيصل 
بالفعل كالسجود للصنم والشمس وإن مل يقل بربوبيتها ومتزيق الصحف وإلقائه 

يف القاذورات)9(.

أما الزنديق فقد عرفه احلنفية: بأهنقد يكون مسلام وقد يكون كافرا من األصل 
ال يش�رتط في�ه االع�رتاف بالنب�وة، أو يكون ذميا فيتزن�دق، أو معروًف�ا داعيا إىل 
الضالل.)10( وهو من أرسَّ الكفر وأظهر اإلسالم)11(، وهو يساوق مفهوم املنافق، 

1- سورة البقرة: 127. 

2- ابن عابدين، حاشية رد املحتار: 4 /27. 

3- الحصكفي، عالء الدين، الدر املختار: 4 /405. 

4- الطويس، محمد بن الحسن، تهذيب االحكام: 10 /136. 

5- املحقق الحيل، رشائح االسالم: 4 /815، وكذلك: العاميل، محمد بن ميك، اللمعة الدمشقية: 246. 

6- قلعه جي، محمد رواس، لغة الفقهاء، موقع يعسوب الدين: 1 /421. 

املعرفة: 284، وكذلك:  فنون  احمد، مسائل ورسائل يف مختلف  بن  الله محمد  عبد  ايب  الحيل،  ادريس  ابن   -7
السبحاين، جعفر، االعتصام بالكتاب والسنة: 323.

8- العاميل، زين الدين بن عيل، مسالك االفهام: 15 / 23. وكذلك: فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفري: 
 .344/ 1

9- الجزائري، عبدالله، التحفة السنية: 34. 

10- ابن عابدين، حاشية رد املحتار، 4 /427.

11- الدسوقي، شمس الدين محمد عرفه، حاشية الدسوقي عىل رشح الكبري: 4 /306.
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لذل�ك عرفه الش�افعية: بأنه ه�و املنافق وهو من يظهر اإلس�الم وخيفي الكفر)1(، 
والزندق�ة كلمة فارس�ية معربة ،وان�ام يقال زنديق مل�ن يكون ش�ديد التحايل)2(، 
والزنادقة أصناف منهم من يقول بتناس�خ األرواح ودوام الدهر....،)3( ورضب 
منهم يزعمون أن اهلل خلق شيئا ثم خلق منه شيئا يدبر العامل، وسموا األول العقل 
والثاين النفس.)4( والعرب تعرب عنه بامللحد)5(، وعىل قول آخر: هم الدهرية الذين 
يقولون ال رب وال جنة وال نار وال يلكنا إال الدهر)6(، وهم ليس هلم كتاب وال 
شبه كتاب)7(، وهو الذي ال ينتحل دينا)8(، ووفق هذا املعنى يكون مساوقا ملفهوم 

امللحد.
وسيأيت الكالم عن االرتداد يف فصل الحق.

1- الشافعي، اسنى املطالب: 19 /474. 

2- النووي، أيب زكريا محيي الدين بن رشف، املجموع رشح املهذب: 19 /223، وكذلك: الفتح البعيل، ابو عبد الله، 
املطلع عىل ابواب املقنع:1 /378.

3- الشافعي، اسنى املطالب: 19 /474.

4- الرشبيني، مغني املحتاج: 16 /740.

5- املقديس، محمد هادي النجفي، تقرير الحدود والتعزيرات: 2 /83. وكذلك: االنصاري، مرتىض بن محمد امني، 
املكاسب: 2 /230. 

6- املصدر السابق: 137، وكذلك: زيد بن عيل، مسند زيد، 340. 

7- يحيى بن حمزة، االنتصار: 16.

8- الشوكاين، نيل االوطان: 408. وكذلك: الجمل، سليامن، حاشية الجمل: 15 /332.
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املبحث الثالث

مفهوم التكفري واأبرز ال�سوابط العامة فيه 

مع أن التناول الفقهي ملس�ائل التكفري قليل إىل حد م�ا، مقارنة بالتناول الكالمي، 
ال�ذي يس�هب يف تفصيالت اإلي�امن والكفر، لكن التكف�ري يبقى مصطلح�ا فقهيا له 
ضوابطه وحمدداته، التي بيَّنها الفقهاء وخصوصا فقهاء املذاهب االس�المية األخرى، 
إذ يكاد ينعدم - بحسب تتبع البحث - دور الفقه اإلمامي يف اإلطار الفقهي للتكفري، 

ويمكن تناول مفهوم التكفري وأهم الضوابط العامة للتكفري وفق اآليت:

املق�سد الأول: مفهوم التكفري 
التكف�ري لغة مصدر لفعل كّفر يكفر تكفريا وهو تضعيف للفعل كفر الثالثي. 
ومعنى التكفري املحو والس�رت وهو األصل. والتكفري أيضا بمعنى نسبة اليشء إىل 
َرُه بالتش�ديد نسبه  الكفر. وإذا قال أحد أنت كافر فقد كفره. قال الفيومي)1(: )َكفَّ
ر  �اَرُة ألهنا تكفِّ َر اهلل عن�ه الذنب حماه ومنه الَكفَّ إىل الكف�ر أو ق�ال ل�ه كفرت، وَكفَّ

َر عن يمينه إذا فعل الكّفارة(.)2(  الذنب، وَكفَّ

وع�رب القرآن الكريم ع�ن األفعال التي متحو الذن�وب واألفعال اخلاطئة 
ارة. قال اهلل تعاىل: )َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ  بالكفَّ
َق  نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌصَفَمن َتَصدَّ نَّ بِالسِّ َواأْلَنَف بِاأْلَنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّ
�ُه َفُأوَل�ِٰئ�َك ُهُم الظَّاملُِوَن ()3( وقد  ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ �ُه َوَمن ملَّ اَرٌة لَّ بِ�ِه َفُهَو َكفَّ
ذك�ر الق�رآن الكريم أنواعا م�ن الكّفارات التي متحو الس�يئات، كام يف قوله 
ُم  دتُّ ْغِو يِف َأْياَمنُِك�ْم َوَل�ِٰكن ُيَؤاِخُذُك�م باَِم َعقَّ تع�اىل: )اَل ُيَؤاِخُذُك�ُم اللَّ��ُه بِاللَّ
ِة َمَس�اِكنَي ِمْن َأْوَس�ِط َما ُتْطِعُم�وَن َأْهِليُكْم َأْو  اَرُتُه إِْطَعاُم َعرَشَ اأْلَْي�اَمَنۖ  َفَكفَّ

1- الفيومي، أحمد بن محمد، املصباح املنري: 15 /316.

2- الفيومي، أحمد بن محمد، املصباح املنري: 2 /535.

3- سورة املائدة: 45.
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ِريُر َرَقَبٍة( )1(. ِكْسَوهُتُْم َأْو حَتْ
ولف�ظ التكفري مذكور يف القرآن الكريم أربع عرشة مرة. منها قوله س�بحانه 
َر  ُكْم َأن ُيَكفِّ �ِه َتْوَبًة نَُّصوًحا َعَس�ٰى َربُّ ِذيَن آَمنُوا ُتوُب�وا إىَِل اللَّ َا الَّ وتع�اىل: )َي�ا َأيُّ
نَا  نَا إِنَّ تَِها اأْلهَْنَاُر ()2(، وقوله: )ربَّ ِري ِمن حَتْ َعنُكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتْ
ْر َعنَّا  نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفِّ ُكْم َفآَمنَّا َربَّ ياَمِن َأْن آِمنُوا بَِربِّ َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِْلِ
نَا َمَع اأْلَْبَراِر ()3(، وغري ذلك من اآليات. وهذه اآليات تدور حول  َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ
املعن�ى اللغوي هلذا اللفظ وهو بمعنى الس�رت واملحو. وال نجد لفظ التكفري يف 

القرآن إال هبذا املعنى.
ويف القرآن الكريم حكم اهلل تعاىل عىل بعض األش�ياء بأهنا كفر. منها قوله 
ِذيَن  َقْد َكَفَر الَّ س�بحانه وتعاىل يف النصارى الذين يعبدون املسيح ويؤهلونه: )لَّ
َقاُلوا إِنَّ اللَّ�َه ُهَو امْلَِس�يُح اْبُن َمْرَيَم()4(، اآلية تثبت كفر النصارى الذين قالوا 
�ُه َفُأوَل�ِٰئَك  ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ إن اهلل هو املسيح ابن مريم. وقوله تعاىل: )َوَمن ملَّ

ُهُم اْلَكافُِروَن( )5(،فيها حكم اهلل عىل من مل حيكم برشيعته بالكفر.
ث�م اس�تعمل لفظ )التكف�ري( كحكم يطلق ع�ىل من يمكن تكف�ريه وأخراجه 
م�ن امللة، وهو مصطلح ج�اء عقب حروب اإلصالح الدين�ي يف أوروبا ويوجد 
مس�تند يف اإلصحاح الثالث عرش من ِس�فر تثنية االش�رتاع. والرشيعة اإلسالمية 
عرف�ت الردة فقط والتكف�ري كمصطلح جاء فيام بعد مش�كلة اخلوارج، فهم أول 
م�ن مارس مفهوم التكفري من خالل طرحهم ملس�ألة كف�ر مرتكب الكبرية، وقد 
يك�ون مصطلح )التبديع( أس�بق م�ن )التكفري( فقد اس�تعمل األخري يف مس�ألة 
تكفري اخلوارج، لكن مفردة )فهو كافر( واضحة االستعامل منذ عهد مبكر، ذلك 

1- سورة املائدة: 89.

2- سورة التحريم: 66

3- سورة آل عمران: 193.

4- سورة املائدة: 17.

5- سورة املائدة: 44.



78

كفرِي ِفْقُه التَّ

أهنا وردت يف الكثري من األحاديث املروية عن النبي )صىل اهلل عليه وآله(، وأورد 
الس�بكي: )التكفري حكم رشعي سببه جحد الربوبية، أو الوحدانية، أو الرسالة، 
أو قول، أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن مل يكن جحدًا". فليس ألحد أن حيكم 
عىل أحد بالكفر. فالتكفري أو احلكم بالكفر حق مطلق هلل ولرس�ول اهلل )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم()1(. 
ويقرر الس�بكي الطابع الفقهي ملصطلح التكفري، موضحا س�ببه )اجلحد( كام 
يش�ري إىل أن التكف�ري يك�ون حقا هلل تعاىل وللرس�ول)صىل اهلل عليه وآله وس�لم( 

وهذا يكرس أمهية التأين يف إطالق حكم التكفري عىل اإلنسان. 

املق�سد الثاين: التكفري حكم �سرعي ل يثبت اإل بدليل
أول تل�ك الضوابطأن التكفري حك�ٌم رشعي حق هلل تعاىل، ال يثبت إال بدليل، 
مث�ل س�ائر األح�كام الرشعية،فال يكف�ر منالعقائ�د واألعامل واألش�خاص إال 
م�ا نص الش�ارع عىل كون�ه كفرا، نصا بترصيح اس�مه مثل ال�رشك والتكذيب يف 
العقي�دة، ومثل فرعون وإبليس يف األش�خاص، يقول أب�و حامد الغزايل: )الكفر 
حك�م رشعي كالرق واحلرية مثاًل، إذ معن�اه إباحة الدم واحلكم باخللود يف النار، 
ومدرك�ه رشعي، فيدرك إما بنص، وإما بقياس عىل منصوص()2(، والواضح أنه 

حكم رشعي وضعي، وال يتحقق موضوعه إال بدليل قطعي.
وق�ال الش�وكاين: )أعل�م أن احلك�م ع�ىل الرج�ل املس�لم بخروجه م�ن دين 
اإلس�الم ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملس�لم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه 
إال بربه�ان أوضح من ش�مس النه�ار()3(، ومنه يتبني م�دى االحتياط يف إطالق 
حكم الكفر، إال بربهان قطعي، ويس�تنكر الش�وكاين عىل مس�ألة تكفري املتأولني 
بقول�ه: )لو ص�ح هذا لكان أغلب من عىل ظهر البس�يطة من املس�لمني مرتدين، 
ألن أهل املذاهب األربعة أشعرية وماتريدية، وهم يكفرون املعتزلة ومن تابعهم، 

1- السبيك، تقي الدين عيل بن عبد الكايف، فتاوى السبيك، ط1بريوت: دار املعرفة 1356هـ: 2 /586.

2- الغزايل، أبو حامد محمد بن أحمد، فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة: 128.

3- الشوكاين، محمد بن عيل، السيل الجرار: 4 /578.
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واملعتزل�ة يكفروهنم، وكل ذل�ك نزعة من نزعات الش�يطان الرجيم، ونبضة من 
نبضات التعصب البالغ والتعسف العظيم()1(.

وم�ن القواعد املهمة يف هذا اخلصوص هو ما اش�تهر ع�ن العلامء قوهلم: )من 
دخل االسالم بيقني ال خيرج منه إال بيقني(، وهي متفرعة عن قاعدة فقهية مهمة: 
اليقني ال يزول بالشك)2(، وهو قريب اىل مفاد قاعدة االستصحاب عند اإلمامية، 
ويف رضورة حتصي�ل اليق�ني يف إخ�راج االنس�ان من امللة يقول أمح�د بن حنبل يف 
ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ��ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم اْلَكافُِروَن(،  س�ياق تناوله لقول�ه تعاىل: )َوَمن ملَّ
فقي�ل ل�ه: ما هذا الكفر؟ قال: كفر ال ينقل عن امللة مثل اإليامن بعضه دون بعض 
فكذل�ك الكف�ر حتى جييء من ذلك أم�ر ال خُيتلف فيه()3(، وقول�ه ال خيتلف فيه 

بمعنى أن يكون الناقض أمرا يقينيا، ال ظنيا.
يق�ول ابن بطال املالكي: )من ثبت له عقد اإلس�الم بيقني مل حيكم له باخلروج 
منه إال بيقني()4(، واملالحظ أن عقد اإلسالم قد يكون بغري اليقني، ذلك أن أغلب 
من نطق الشهادتني فهو مسلم بحسب الظاهر، وهو دخول ظني، ومل يتقيد العلامء 
يف وجوب القطع بتحقق إس�الم اإلنسان بخالف اخلروج منه، فإهنم حيتاطون يف 
ذل�ك ك�ام هي فحوى أق�وال الكثري منهم، ومن�ه يتضح أن اخلروج م�ن الدين ال 
يمك�ن احلك�م به عىل نح�و الظن يف حني يتم احلكم عىل اإلنس�ان باإلس�الم من 
خالل الظن، وهو ما يؤكد أمهية دم اإلنسان وماله فيحقن دمه يف دخوله يف الدين 

ولو عىل الظن، وحيقن دمه يف خروجه من الدين بالتثبت منه عىل نحو القطع. 
وذكر ابن حزم: )إن كل من ثبت له عقد اإلسالم فإنه ال يزول عنه إال بنص أو 
إمجاع، وأما الدعوى واالفرتاء فال()5(، وس�واء كان قد ثبت بالقطع او الظن، من 
ا أو إمجاًعا. غري فرق، يف حني يستلزم احلكم بزوال اإلسالم الدليل سواء كان نصًّ

1- الشوكاين، مصدر سابق: 4 /373.

2- السيوطي، جالل الدين، األشباه والنظائر: 50.

3- الخالل البغدادي، أحمد بن محمد، أحكام النساء: 92.

4- ابن بطال، أبو الحسن عيل بن خلف، رشح صحيح البخاري: 8 /585.

5- ابن حزم، أبو محمد عيل بن حزم، الفصل: 3 / 138.
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إن مراع�اة اجلان�ب اإلنس�اين يف احلك�م ع�ىل الن�اس م�ن ناحي�ة املعتقد ألمر 
رضوري، ف�إن ثب�وت املعتقد أو عدمه م�ن األمور التي تغيب ع�ن احلس غالبا، 
وه�ي مما خيتص به اهلل تعاىل من الناحي�ة الواقعية، أما من ناحية احلكم الظاهري، 
ف�ال يتم احلكم م�ن دون دليل، ألن اآلث�ار املرتتبة عىل ذلك خط�رية لكوهنا متس 
حياة اإلنس�ان، ويذكر الغزايل: )والذي ينبغي أن يميل إليه املحصل االحرتاز من 
التكفري ما وجد إليه س�بيال فإن اس�تباحة الدماء واألموال م�ن املصلني إىل القبلة 
املرصحني بقول ال إله إال اهلل حممد رس�ول اهلل خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف 
احلي�اة أهون من اخلطأ يف س�فك حمجمة من دم مس�لم()1(، ومثل�ه قول القرطبي 
ملا ذكر كالم الفقهاء يف تكفري الس�احر واس�تباحة دمه بذلك صحح عدم إطالق 
القول بتكفريه وعدم القول بقتله قائال: )وهذا صحيح ودماء املسلمني حمظورة ال 
تس�تباح إال بيقني وال يقني مع االختالف()2(، فام دام هناك اختالف يف أي قضية 

جزئية فمعنى ذلك أهنا خارجة عن حدود القطع وال يتم التكفري فيها.
كذلك بالنس�بة لرتتيب اآلثار عىل من ش�ك يف بقائه عىل اإليامن، فاألصل بقاء 
ما كان عىل ما كان حتى يثبت زواله)3(، فاملولود ولد عىل الفطرة والقاعدة أنه باق 
عىل فطرته-اإلس�الم- حتى يأيت يقني زوال هذه الفط�رة، فلذلك ال جيوز تكفري 
أح�د م�ن املس�لمني بمجرد ظ�ن أو تأويل أو اجته�اد؛ ألن إس�المه ثابت بيقني، 
فال يزول بالش�ك، وقد اس�تدل هبذه القاعدة ابن القيم - وهو أخص تالميذ ابن 

تيميةيف كتبه)4(، وكذلك ورد االستدالل هبا يف خمترص الفتاوى املرصية)5(.
وال يكف�ي العلم باملكفرات يف التكفري واإلخراج عن امللة، بل ال بّد أن ينضم 
إلي�ه رشط آخ�ر وهو العم�د والقصد، فمن نط�ق بكلمة الكفر خط�ًأ أو غفلة أو 

1- الغزايل، ابو حامد، االقتصاد مبا يتعلق باالعتقاد: 305.

2- القرطبي، ابو عبد الله، الجامع ألحكام القرآن: 2 / 279.

3- ظ: الجصاص، أبو بكر، أحكام القرآن: 3 /223 425، وكذلك: القرايف، أبو العباس شهاب الدين، الذخرية: 1 /317، 
الزركيش عىل مختص الخرقي: 7 /432، وكذلك: ابن  الله، رشح  الدين محمد بن عبد  الزركيش، شمس  وكذلك: 

نجيم، زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر: 57. 

4- ظ: ابن القيم، محمد بن أيب بكر، إعالم املوقعني عن رب العاملني: 4 /179 201.

5- ظ: البعيل، بدر الدين، مختص الفتاوى املصية البن تيمية: 13. 
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العتقاد عدم منافاهتا مع اإلسالم أو نحو ذلك من حاالت عدم القصد، فال حُيكم 
ا  بكف�ره يف مجيع ذل�ك، قال تعاىل: )َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح فِي�اَم َأْخَطْأُتم بِِه َوَل�ِٰكن مَّ
ِحياًم( )1(. ويف احلديث عن رسول اهلل )صىل  َدْت ُقُلوُبُكْم ۖ َوَكاَن اللَّ�ُه َغُفوًرا رَّ َتَعمَّ

اهلل عليه واله(: )إّن اهلل جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان()2(
وبن�اء ع�ىل ذلك: من ثب�ت له أصل اإلس�الم ال خيرج من اإلس�الم وال يكفر 
وال حيك�م بكفره إال بيق�ني، واخلطأ يف احلكم باإليامن أه�ون من اخلطأ يف احلكم 
بالكفر، لذلك جاء الكثري من أقوال العلامء يف النهي عن الترسع يف التكفري، وإذا 
كان التكف�ري حكام وضعيا، ترتتب عليه آثار القتل وغريها فإن ذلك يعني جريانه 
جم�رى احلدود، فحد القتل ال يثبت دون بينة والكف�ر مع كونه مؤديا للقتل فالبد 

فيه من البينة. 

املق�سد الثالث: الكتفاء بالظاهر من عقائد النا�س:
يمك�ن الق�ول أن ظاهر اإلنس�ان ل�ه اعتبار يف عملي�ة احلكم علي�ه باإليامن أو 
الكفر، أورد الشاطبي: )إن أصل احلكم بالظاهر مقطوع به يف األحكام خصوصًا، 
وبالنسبة إىل االعتقاد يف عقائد الناس عمومًا، فإن سيد البرش مع إعالمه بالوحي 
جي�ري األمور عىل ظواهرها يف املنافقني وغريه�م، وإن علم بواطن أحواهلم، ومل 
يك�ن ذلك بمخرجه ع�ن جريان الظواهر ع�ىل ما ج�رت عليه()3(،والدليل قوله 
�ِه َفَتَبيَّنُ�وا َواَل َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقٰى  ْبُتْم يِف َس�بِيِل اللَّ ِذيَن آَمنُوا إَِذا رَضَ َا الَّ تع�اىل: )َي�ا َأيُّ
اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا ( )4( وأورد الشوكاين: )واملراد هنا: ال تقولوا ملن ألقى  إَِلْيُكُم السَّ
بيده إليكم واستس�لم لس�ت مؤمنًا فالس�لم والس�الم كالمها بمعنى االستسالم، 
وقي�ل مه�ا بمعنى اإلس�الم: أي ال تقولوا ملن ألقى إليكم التس�ليم فقال الس�الم 
عليك�م: لس�ت مؤمن�ًا واملراد هني املس�لمني عن أن يمل�وا ما جاء ب�ه الكافر مما 

1- سورة األحزاب: 5.

2- خرجه ابن ماجة عن أيب ذر برقم 2543 والحديث مروي يف مصادر الشيعة أيضاً.

3- الشاطبي، ابراهيم بن موىس، املوافقات: 2 /271.

4- سورة النساء:94.
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يستدل به عىل إسالمه ويقولوا إنه إنام جاء بذلك تعوذًا وتقية()1(، واستدلوا بقوله 
)ص�ىل اهلل علي�ه واله(: ))أم�رت أن أقاتل الناس حتى يش�هدوا أن ال إله إال اهلل، 
و أن حممدًا رس�ول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 
من�ي دماءهم وأمواهلم إال بحق اإلس�الم، وحس�اهبم عىل اهلل(()2(والش�اهد من 
احلديث قوله )وحس�اهبم عىل اهلل( وأوضح ابن رجب: )وأما يف اآلخرة فحسابه 
ع�ىل اهلل ع�ز وجل، فإن كان صادقًا أدخله اهلل بذلك اجلنة، وإن كان كاذبًا فإنه من 
مجل�ة املنافق�ني يف الدرك األس�فل من الن�ار()3(. وبني احلافظ يف الفت�ح: )أي أمر 
رسائره�م.. وفيه دليل عىل قبول األعامل الظاه�رة واحلكم بام يقتضيه الظاهر()4( 
وذك�ر البغ�وي: )ويف احلديث دليل عىل أن أمور الن�اس يف معاملة بعضهم بعضًا 
إنام جتري عىل الظاهر من أحواهلم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري 
علي�ه حكم�ه، ومل يكش�ف عن باطن أمره، ول�و وجد خمتون فيام ب�ني قتىل غلف، 

عزل عنهم يف املدفن، ولو وجد لقيط يف بلد املسلمني حكم بإسالمه()5(
وقب�ل النب�ي َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآل�ه ظاهر إيامن املنافقني يف ع�رصه و مل ينقب عن 
نياهت�م ومل يتهمهم فيها، قال النووي: مل يقت�ل النبي صىل اهلل عليه وآله املنافقني.. 
إلظهارهم اإلس�الم وقد أمر ب�"احلكم بالظاهر واهلل يتوىل الرسائر" وألهنم كانوا 
معدودي�ن يف أصحابه صىل اهلل عليه وس�لم وجياهدون معه إم�ا محية وإما لطلب 

دنيا أو عصبية ملن معه من عشائرهم.)6(
وأورد الفقيه الش�افعي ابن حجر اهليثمي: "ينبغي للمفتي أن حيتاط يف التكفري 
م�ا أمكنه، لعظي�م أثره وغلبة عدم قصده س�يام من الع�وام، وال زال أئمتنايقصد 

الشافعيةعىل ذلك قدياًم وحديثًا..")7(.

1- الشوكاين، محمد بن عيل، فتح القدير: 1 /501.

2- البخاري، صحيح البخاري: حديث )25( ومسلم، صحيح مسلم: حديث )22(.

3- ابن رجب، جامع العلوم والحكم: 83.

4- العسقالين، عيل بن أحمد، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: 1 /77.

5- محيي السنة، أبو محمد الحسني بن مسعود، رشح السنة: 1 /70.

6- ظ: النووي، محيي الدين يحيى بن رشف، رشح صحيح مسلم: 16 /139.

7- الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة املحتاج يف رشح املنهاج: 9 /88.
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وقد س�أل الفقيه عبد احلق أبا املعايل عن مس�ألة التكف�ري فأجابه: "بأّن إدخال 
كافر يف امللة وإخراج مسلم عنها عظيم يف الدين")1(.

ر أحدًا من املس�لمني   ول�ذا قال اب�ن دقيق العيد: "وهذا وعيٌد عظيٌم ملن كفَّ
ولي�س كذل�ك وهي ورط�ة عظيمة وق�ع فيها خل�ق كثري م�ن املتكلمني ومن 
املنس�وبني إىل السنة وأهل احلديث ملَّا اختلفوا يف العقائد فغلظوا عىل خمالفيهم 
وحكم�وا بكفره�م وخرق حجاب اهليب�ة يف ذلك مجاعة من احلش�وية، وهذا 
الوعيد الحق هب�م إذا مل يكن خصومهم كذلك...()2(، وفيه تأكيد عىل التثبت 

يف حال االنسان فيام لو كان خالف ما كان ظاهرا منه.
وذكر الشوكاين: )أعلم أن احلكم عىل الرجل املسلم بخروجه من دين اإلسالم 
ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال بربهان 
أوضح من ش�مس النهار فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية عن طريق 
مجاع�ة م�ن الصحاب�ة )أن من ق�ال ألخيه ي�ا كافر فقد ب�اء هبا أحدمه�ا( هكذا يف 
الصحي�ح ويف لفظ: )من دعا رجال بالكفر أو قال عدو اهلل وليس كذلك إال حار 
علي�ه(3 أي: رج�ع ويف لفظ يف الصحيح )فقد كف�ر أحدمها( ففي هذه األحاديث 

وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن الترسع يف التكفري..()4(.
منها: قول تقي الدين الس�بكي، وهو من أعالم القرن الثامن للهجرة، إذ قال: 
"أعل�م أّي�ا الس�ائل أّن كل م�ن خاف اهلل عّز وجّل اس�تعظم الق�ول بالتكفري ملن 
يقول: ال إله إالّ اهلل، حممد رسول اهلل؛ إذ التكفري هائل عظيم اخلطر؛ ألن من كفر 
ش�خصًا بعينه فكأّن�ام أخرب أّن مصريه يف اآلخ�رة جهنم خالدًا فيه�ا أبد اآلبدين. 
وأّنه يف الدنيا مباح الدم واملال، ال يمكن من نكاح مسلمة وال جتري عليه أحكام 
املس�لمني ال يف حياته وال بعد مماته، واخلطأ يف ترك ألف كافر أهون من اخلطر يف 
سفك حمجمة من دم امرئ مسلم، ويف احلديث: لئن خيطئ اإلمام يف العفو أحّب 

1- الشوكاين، محمد، نيل األوطار: 7 /352.

2- ابن دقيق، محمد بن عيل، إحكام األحكام: 4 /76.

3- الطرباين، سليامن بن أحمد، املعجم الكبري: 10 /224

4- الشوكاين، محمد، السيل الجرار: 4 /578.
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إيّل من أن خيطئ يف العقوبة"، ثم قال: "إذا كان اإلنس�ان يعجز عن حترير معتقده 
يف عب�ارة، فكيف حي�رر اعتقاد غريه م�ن عبارته؟ فام بقي احلك�م بالتكفري إاّل ملن 
رصح بالكف�ر واخت�اره دينًا وجحد الش�هادتني وخرج عن دين اإلس�الم، وهذا 

نادر وقوعه")1(
وأورد اإلجي�ي: "مجه�ور املتكلم�ني والفقهاء عل�ی أّنه ال يكّفر أح�د من أهل 
القبل�ة". ثم اس�تدل علی ذلك بقوله: "إّن املس�ائل التي اختلف فيه�ا أهل القبلة 
م�ن ك�ون اهلل تعال�ی عاملًا بعلم أو موج�دًا لفعل العبد أو غ�ري متحيز وال يف جهة 
ونحوه�ا، مل يبحث النبي )صىل اهلل عليه واله(عن اعتقاد من حكم بإس�المه فيها 
وال الصحابة وال التابعون، فعلم أّن اخلطأ فيها ليس قادحًا يف حقيقة اإلسالم")2(
وكان أمح�د بن زاه�ر الرسخيس يقول: "مّلا حرضت الوفاُة الش�يخ أبا احلس�ن 
األشعري بداري يف بغداد، أمرين بجمع أصحابه، ثّم فقال: اشهدوا علی أّنني ال 
أكّف�ر أحدًا من أهل القبل�ة بذنب؛ أليّن رأيتهم كلهم يش�ريون إلی معبود واحد، 

واإلسالم يشملهم ويعّمهم")3(
وذكر الش�يخ حمّمد الغزايل: "ال ينبغ�ي أن يكّفر كل فريق خصمه إذا رآه خمطئًا 
يف الدلي�ل. نع�م، جي�وز أن يصفه باخلط�أ أو الضالل ع�ن الطريق ال�ذي يراه هو 
صواب�ًا". وق�ال يف موضع آخ�ر: "أعلم أّن رشح م�ا يكّفر وما ال يكّفر يس�تدعي 
تفصي�الت طويلة فاقنع اآلن بوصية وقانون، أما الوصية فهي: أن تكف لس�انك 
عن أهل القبلة ما داموا قائلني: ال إله إالّ اهلل وحممد رسول اهلل، غري مناقضني هلا. 
واملناقض�ة حتص�ل بتجويزهم الكذب علی رس�ول اهلل )ص�ىل اهلل عليه واله(. أما 
القانون فهو: أن تعلم أّن النظريات قس�امن: قس�م يتعلق بأصول العقائد، وقس�م 
يتعلق بالفروع. واعلم أّنه ال تكفري يف الفروع إاّل يف مسألة واحدة، وهي أن ينكر 
حك�اًم ثبت ع�ن النبي )صىل اهلل عليه وال�ه( بالتواتر القاط�ع وامجعت عليه األمة 

1- حيك عنه يف الطبقات الكربی، للشعراين: 21.

2- اإليجي، عبد الرحمن بن أحمد، املواقف:3 /560.

3- الشعراين، عبد الوهاب، اليواقيت والجواهر، 2 /126.
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بسائر طوائفها، كإنكار وجوب الصلوات اخلمس أو صوم رمضان")1(
ويق�ول العالمة الش�يخ حممد حس�ني كاش�ف الغط�اء: "واإلس�الم واإليامن 
مرتادف�ان ويطلق�ان ع�ىل معنى أع�م يعتمد ع�ىل ثالث�ة أركان: التوحي�د والنبوة 
واملع�اد، فلو أنكر الرجل واحدًا منها فليس بمس�لم وال مؤمن، وإذا دان بتوحيد 
اهلل ونبوة س�يد األنبياء حممد )صىل اهلل عليه واله( واعتقد بيوم اجلزاء فهو مس�لم 
حق�ًا، له ما للمس�لمني وعليه ما عليهم، دمه وماله وعرض�ه حرام، ويطلقانيعني 
اإلسالم واإليامنعىل معنى أخص يعتمد عىل تلك األركان الثالثة وركن رابع هو 
العمل بالدعائم التي بني عليها اإلس�الم، وهي مخ�س: الصالة والصوم والزكاة 
واحلج واجلهاد.." إىل أن يقول: "وإذا اقترص عىل تلك األركان األربعة فهو مسلم 
ومؤم�ن باملعن�ى األعم ترتت�ب عليه مجيع أحكام اإلس�الم من حرم�ة دمه وماله 

وعرضه ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغري ذلك..")2(
نع�م، ق�د يكون التكفري يف األزمن�ة املاضية ألجل املقابل�ة باملثل. قال اإلجيي: 
"مجهور املتكلمني والفقهاء علی أّنه ال يكفر أحد من أهل القبلة، واملعتزلة الذين 
قب�ل أيب احلس�ني حتامق�وا فكّفروا األصح�اب، فعارض�ه بعضنا باملث�ل... وقال 

األستاذ: كل خمالف يكفرنا فنحن نكّفره، وإالّ فال")3(.
وخالصة األقوال السابقة مما ال حيتاج إىل مزيد من التعقيب فهي تؤكد بوضوح 
عدم جواز تكفري أهل القبلة بنحو من االعتباط، وهو مما يؤكد عىل خطورة املوقف 

من التكفري، ومثل تلك األقوال كفيلة بتخفيف وطأة التكفري من دون ضوابط.

املق�سد الرابع: كفاية النطق بال�سهادتني يف حتقق ال�سلم:
دلت ظواهر القرآن الكريم والسنة واإلمجاع عىل أن من نطق الشهادتني أو ما 
ِذيَن آَمنُوا  َا الَّ يدل عليها حيكم بإسالمه،)4( ومن األدلة القرآنية قوله تعاىل: )َيا َأيُّ

د، دفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني: 192 وما بعدها. 1- الغزايل، محميّ

2- كاشف الغطاء محمد حسني، أصل الشيعة وأصولها: 126129.

3- اإليجي، عبد الرحمن بن أحمد، املواقف: 3 /560.

4- العوين، حاتم بن عارف، تكفري أهل الشهادتني: 11.
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اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا( �ِه َفَتَبيَّنُوا َواَل َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقٰى إَِلْيُكُم السَّ ْبُتْم يِف َسبِيِل اللَّ إَِذا رَضَ
)1(، وس�بب ن�زول هذه اآلية م�ا رواه ابن عب�اس قال: لقي ناس من املس�لمني 

رجال يف غنيمة له، فقال: السالم عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، 
فنزلت اآلية)2(، واآلية رصحية يف إعامل ظاهر القول فيمن ادعى اإلسالم، فهذا 
الرج�ل املقتول نطق الس�الم عليكم ومل ينطق الش�هادتني، وق�د وبخ القرآن يف 
ذلك)3(، والدليل الثاين قوله تعاىل: )إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل 
�ُه َيْش�َهُد إِنَّ امْلُنَافِِقنَي َلَكاِذُبوَن ( )4(، ووجه  �ُه َيْعَلُم إِنََّك َلَرُس�وُلُه َواللَّ �ِهۗ  َواللَّ اللَّ
االستدالل ما ذكره الشافعي، يف الزنديق )وهو من يبطن الكفر ويظهر اإلسالم 
أيض�ا( إذ ق�ال: )ُيقبل قول�ه إذا رجع وال يقتل واحتج فيه�م باآلية، فأمر اهلل أن 
ي�دع قتلهم..(، ووافقه الدارمي بقوله: ) أن تقبل عالنيتهم اذا اختذوها جنة هلم 
م�ن القتل، أرسوا يف أنفس�هم م�ا أرسوا، فال يقتلوا، ك�ام املنافقني اختذوا إيامهنم 
جنة فلم يؤمر بقتلهم()5(، واس�تدل عىل ذلك من الس�نة بحديث أسامة بن زيد 
ق�ال: )بعثن�ا رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه وآل�ه( يف رسية فصبحن�ا احلرقات من 
جهين�ة فادرك�ت رج�ال فق�ال: ال ال�ه اال اهلل فطعنته، فوقع يف نف�يس من ذلك، 
فذكرت�ه للنب�ي )صىل اهلل عليه وآله( فقال رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: قال 
ال اله اال اهلل وقتلته!؟ قال: قلت: يا رسول اهلل إنام قاهلا خوفا من السالح، قال: 
، حتى متنيت  أفال شققت عن قلبه!! حتى تعلم أقاهلا أم ال!! فام زال يكررها عيلَّ
أين أس�لمت يومئذ()6(، وحديث املقداد بن األس�ود قال: ) يا رسول اهلل أرأيت 
إن لقيت رجال من الكفار فقاتلني فرضب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم الذ 
مني بشجرة فقال: أسلمت هلل. أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهلل 

1- سورة النساء: 94.

2- آخرجه البخاري، رقم )4591(.

3- الطربي، محمد بن جبري، تفسري الطربي: 7 /351.

4- سورة املنافقون: 1.

5- الدرامي، عثامن بن سعيد، الرد عىل الجهمية: 212.؟

6- البخاري، صحيح البخاري: حديث )4269(.
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)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: ال تقتله إىل أن قال: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتل�ه وإنك بمنزلته قب�ل أن يقول كلمته التي قال()1(، وذكر ابن رجب احلنبيل: 
)وم�ن املعل�وم بالرضورة أن النب�ي )صىل اهلل علي�ه وآله( كان يقب�ل من كل ما 
جاءه يريد الدخول يف االس�الم: الش�هادتني فقط، ويعص�م دمه بذلك، وجيعله 
مس�لام، فق�د أنكر عىل أس�امة قتله ملن قال: ال ال�ه اال اهلل ملا رفع عليه الس�يف، 
واشتد نكريه عليه، ومل يكن يشرتط عىل من جاء يريد االسالم ان يلتزم الصالة 
والزكاة..()2(،وس�رية النبي )صىل اهلل عليه وآله( وتاريخ اإلس�الم األول دليل 
عىل ذلك من دون شك أو ريب، لكن اإلضافات التي حصلت فيام بعد جعلت 

من بعض املسائل رديفة للشهادتني، يف حتقق اإلسالم.
وال تنتقض الشهادتان بالناقض الظني، ويتضح ذلك بعد تبيني اآليت: 

إن الناقض هو كل ما ينقض بش�كل قطعي، وقد يكون مّحال أوجه، فال يصح 
التكف�ري هبذا الوج�ه)3(، فظنيات الرشيع�ة ال مدخل هلا يف التكف�ري، إال إذا انعقد 
اليقني عىل أن من أنكر كان عاملا بثبوهتام وأنكر، كالعناد واالس�تكبار، أما اجلهل، 
�ُه َنْفًس�ا إاِلَّ ُوْس�َعَها... (4 وهو  فحكم�ه العذر، بدلي�ل قوله تعاىل: )اَل ُيَكلُِّف اللَّ

حمض افرتاض، فأي عقيدة او أصل ليس بوسع أحد االيامن هبا؟
واجلهل قد ال خيرج معه اجلاهل عن االسالم، كام يف نقض الشهادتني باللوازم 
وامل�آالت، مع ع�دم االلتزام منه بتلك اللوازم، أما اجله�ل التقصريي، فهو خيرج 

من اإلسالم دون أن حيكم بكفره)5(. 
وهبذا يتضح ان النطق بالش�هادتني بحد ذاته كاف لتحقق االس�الم الظاهري 

الذي ال يمكن معه تكفري االنسان من دون ما يوجب ذلك.

1- البخاري، صحيح البخاري: حديث)4019(.

2- ابن رجب، جامع العلوم والحكم: 1 /228.

3- ينظر يف تفصيل ذلك: العوين، حاتم بن عارف، تكفري اهل الشهادتني: 55.

4- سورة البقرة: 286

5- ظ: العوين، مصدر سابق: 69.
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املق�سد اخلام�س: عدم التكفري باملاآل اأو بلزم املذهب
التكفري باملآل، واملقصود به أن يقول قوالً يؤديه س�ياقه إىل كفر، وهو إذا وقف 
علي�ه ال يق�ول بام يؤديه قوله إليه، كحال بعض أه�ل البدع واملتأولني)1(، ذكر ابن 
رش�د احلفي�د: )ومعنى التكف�ري باملآل: أهن�م ال يرصحون بقول ه�و كفر، ولكن 
يرصح�ون بأق�وال يلزم عنه�ا الكفر وه�م ال يعتقدون ذلك الل�زوم()2(، ومما هو 

قريب من مسألة التكفري باملآل ما يسمى بالتكفري بالزم القول)3(
ومعن�ى الالزم: ما يمتنع انفكاكه عن اليشء، وقد يكون هذا الالزم بينًا، وهو 
ال�ذي يكف�ي تصوره مع تصور ملزومه يف جزم العق�ل باللزوم بينهام. وقد يكون 

غري بني، وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهام إىل وسط )4(. 
ويبني ابن حزم موقفه من التكفري باملآل فيقول: )وأما من كفر الناس بام تؤول 
إلي�ه أقواهلم فخطأ؛ ألنه كذب ع�ىل اخلصم وتقويل له ما مل يقل به، وإن لزمه فلم 
حيص�ل عىل غري التناقض فقط، والتناقض ليس كفرًا، بل قد أحس�ن إذ قد فر من 
الكفر إىل أن قال )فصح أنه ال يكفر أحد إال بنفس قوله، ونص معتقده، وال ينفع 
أحد أن يعرب عن معتقده بلفظ حيس�ن به قبح�ه، لكن املحكوم به هو مقتىض قوله 
فقط(()5( وهي إش�ارة دقيقة اىل أن الزام القائل بالزم قوله مس�ألة غري دقيقة وال 
يمكن التعويل عليها، كام ينفي الش�اطبي الكفر باملآل فيقول: )والذي كنا نسمعه 
من الش�يوخ أن مذهب املحققني من أهل األصول) إن الكفر باملآل ليس بكفر يف 

احلال( كيف والكافر ينكر ذلك املآل أشد اإلنكار، ويرمي خمالفه به()6(.
إن التكف�ري ب�الزم القول مطلق�ًا ق���د أورث يف األمة تفرق�ًا واختالف�ا، وكام 
أورد الذهب�ي: )ال ريب أن بعض علامء النظ�ر بالغوا يف النفي، والرد والتحريف 

1- السبتي، أبو الفضل عياض بن موىس، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /1056.

2- أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد: 2 /492.

3- ظ: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم، العواصم والقواصم: 4 /367.

4- ظ: الجرجاين، عيل بن محمد، التعريفات: 190.

5- بن حزم، الفصل يف امللل والنحل: 3 /294.

6- ظ: الشاطبي، إبراهيم بن موىس، االعتصام: 2 /197.
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والتنزي�ه بزعمه�م حتى وقع�وا يف بدعة، أو نعت الباري بنع�وت املعدوم، كام أن 
مجاعة من علامء األثر، بالغوا يف اإلثبات وقبول الضعيف واملنكر وهلجوا بالس�نة 
واإلتب�اع، فحص�ل الش�غب ووقعت البغض�اء، وبّدع ه�ذا هذا، وكّف�ر هذا هذا 
ونعوذ باهلل من اهلوى واملراء يف الدين، وأن نكفر مس�لاًم موحدًا بالزم قوله، وهو 

يفر من ذلك الالزم، وينزه ويعظم الرب()1(.
وأورد الش�اطبي: )والزم املذه�ب: هل هو مذهب أم ال؟ هي مس�ألة خمتلف 
فيها بني أهل األصول، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون ويرون 
أن�ه رأي املحقق�ني أيض�ًا أن الزم املذهب لي�س بمذهب، فلذل�ك إذا قرر عليه، 
أنك�ره غاية اإلن�كار()2(، وأورد الس�خاوي مقالة ش�يخه ابن حج�ر حيث ذكر: 
)وال�ذي يظهر أن الذي حيكم عليه بالكف�ر من كان الكفر رصيح قوله، وكذا من 
كان الزم قول�ه وعرض عليه فالتزمه.. أما من مل يلتزمه وناضل عنه فإنه ال يكون 
كافرًا ولو كان الالزم كفرًا()3(، وقد س�ئل ابن تيمية: هل الزم املذهب مذهب أم 

ال؟ فكان من جوابه ما ييل: 
) الصواب أن الزم مذهب اإلنسان ليس بمذهب إذا مل يلتزمه، فإنه إذا كان قد 
أنكره ونفاه، كانت إضافته إليه كذبًا عليه، بل ذلك يدل عىل فس�اد قوله وتناقضه 
يف املقال. ولو كان الزم املذهب مذهبًا للزم تكفري كل من قال عن االستواء وغريه 
م�ن الصفات أنه جماٌز ليس بحقيقة، فإن الزم هذا القول يقتي أن ال يكون يشء 

من أسامئه وصفاته حقيقة( )4(.
وه�ذا التفصي�ل يف اخت�الف الناس يف الزم املذهب: هل ه�و مذهب أو ليس 
بمذه�ب؟ ه�و أجود من إطالق أحدمه�ا، فام كان من اللوازم يرض�اه القائل بعد 

وضوحه له فهو قوله، وما ال يرضاه فليس قوله)5(.

1- ظ: الدمشقي، محمد بن عبد الله، الرد الوافر البن نارص الدين: 48.

2- ظ: الشاطبي، إبراهيم بن موىس، االعتصام: 2 /549.

3- ظ: السخاوي محمد بن عبد الرحمن، فتح املغيث: 1 /334.

4- ظ: النووي، يحيى بن رشف، املجموع: 20 /217.

5- ظ: ابن عيىس، رشح نونية ابن القيم: 2 /394.
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وذكر الشيخ السعدي حتقيقه يف هذه املسأله قائاًل: )والتحقيق الذي يدل عليه 
الدلي�ل أن الزم املذه�ب الذي مل يرصح به صاحبه ومل يرش إلي�ه، ومل يلتزمه ليس 
مذهبًا؛ ألن القائل غري معصوم، وعلم املخلوق مهام بلغ فإنه قارص، فبأي برهان 
نلزم القائل بام مل يلتزمه. ونقوله ما مل يقله، ولكننا نس�تدل بفساد الالزم عىل فساد 
املل�زوم، فإن لوازم األقوال من مجلة األدلة عىل صحتها وضعفها وعىل فس�ادها، 
ف�إن احل�ق الزمه ح�ق، والباطل يكون له لوازم تناس�به، فيس�تدل بفس�اد الالزم 

خصوصًا الالزم الذي يعرتف القائل بفساده عىل فساد امللزوم()1(.
ومن ذلك ما ذكره القايض عياض حيث قال عند ذكره للمعطلة2: 

)فأم�ا م�ن أثبت الوص�ف، ونفى الصف�ة فقال: أق�ول: عامل ولك�ن ال علم له، 
ومتكل�م ولك�ن ال كالم ل�ه، وهكذا يف س�ائر الصفات عىل مذه�ب املعتزلة، فمن 
ق�ال بامل�آل ملا يؤديه إليه قوله، ويس�وقه إلي�ه مذهبه كفر، ألنه إذا نف�ى العلم انتفى 
وص�ف ع�امل، إذ ال يوص�ف بع�امل إال من ل�ه علم، فكأهن�م رصحوا عن�ده بام أدى 
إلي�ه قوهل�م. ومن مل ي�ر أخذهم بم�آل قوهل�م، وال ألزمهم موج�ب مذهبهم، مل ير 
إكفاره�م، ق�ال: ألهنم إذا وقفوا عىل هذا، قالوا: ال نق�ول ليس بعامل، ونحن ننتفي 
من القول باملآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول: إن قولنا 
ال ي�ؤول إلي�ه عىل م�ا أصلناه فعىل هذي�ن املأخذي�ن اختلف الن�اس يف إكفار أهل 
التأويل، وإذا فهمته اتضح لك املوجب الختالف الناس يف ذلك، والصواب: ترك 
إكفاره�م واإلعراض عن احلت�م عليهم باخلرسان، وإجراء حكم اإلس�الم عليهم 
يف قصاصه�م، ووراثتهم، ومناكحتهم، ودياهتم، والص�الة عليهم، ولكنهم يغلظ 

عليهم بوجيع األدب، وشديد الزجر واهلجر، حتى يرجعوا عن بدعتهم()3(.
وخالصة ما سبق أن يقال: أن الزم أقوال املذاهب والعلامء له ثالث حاالت: 

احلالة األوىل: أن يذكر الالزم للقائل، ويلتزم به فهو يعد قوالً له.

1- ظ: السعدي، عبد الرحمن، توضيح الكافية الشافية: 113.

2- هو مصطلح يطلقه أهل السنة والجامعة عىل الطوائف التي تنفي األسامء والصفات اإللهية كالجهمية 
)http: / /www.marefa.org :واملعتزلة واألشاعرة والكالبية واملاتريدية)ظ: موقع املعرفة

3- ظ: السبتي، أبو الفضل عياض بن موىس، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /1086.
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احلالة الثانية: أن يذكر له الالزم، ويمنع التالزم بينه وبني قوله، فهذا ليس قوالً 
له، بل إن إضافته إليه كذب عليه. 

احلالة الثالثة: أن يكون الالزم مسكوتًا عنه؛ فال يذكر بالتزام، وال منع، فحكمه 
يف ه�ذه احلال أن ال ينس�ب إىل القائل، ألن��ه حيتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع 

التالزم، وحيتمل لو ذكر فتبني له لزومه وبطالنه أن يرجع عن قوله)1(.

املق�سد ال�ساد�س: تكفري املعني واملطلق
مل يك�ن تفصي�ل املطلق واملعني يف التكف�ري إال بعد ابن تيمي�ة، لذلك فالتناول 
الفقه�ي عند املذاهب ي�كاد خيلو من هذا التفصيل، ومف�اده أن التكفري املطلق ال 
يستلزم منه تكفري املعني إال إذا وجدت الرشوط وانتفت املوانع. يقول ابن تيمية: 
)التكف�ري له رشوط وموانع قد تنتفي يف حق املعني، وأن تكفري املطلق ال يس�تلزم 
تكف�ري املع�ني إال إذا وجدت الرشوط وانتف�ت املوانع، يبني ه�ذا أن اإلمام أمحد 
وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات - أي التكفري املطلق- مل يكّفروا أكثر 
م�ن تكلم هبذا الكالم بعينه، - وقال- والدليل عىل هذا األصل الكتاب والس�نة 

واإلمجاع()2(.

فهن�اك فرق بني احلكم املطلق، واحلكم عىل الفاعل، فرق بني أن تقول العمل أو 
القول الفالين كفر، وبني أن تقول فالن كافر، فقد فعل أو قال كذا من أعامل الكفر، 
فاحلكم املطلق هو بيان للحكم الرشعي، أما املعني فال بد فيه من الرشوط واملوانع.

 : وق�ال ابن أيب الِعزِّ احلنفي يف )رشح الطحاوية(، عند كالمه عىل تكفري امُلَعنيَّ
خص املعنيَّ يمكن أن يكوَن جمتهًدا خمطًِئا مغفوًرا له، أو يمكن أن يكوَن ممن  "الشَّ
مل يبلْغه ما وراء ذلك مَن النصوص، ويمكن أن يكوَن له إيامن عظيم، وحس�نات 
أوجبْت له رمحة اهلل... ثمَّ إذا كاَن القول يف نفِس�ه كفًرا، قيل: إنَّه كفر، والقائل له 

1- ظ: املقبيل، صالح بن مهدي، العلم الشامخ: 413.

2- ظ: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 35 /165.
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َيْكُفر برشوط، وانتفاء موانع".)1(

 ، فمن القواعد التي س�يقت يف ذلك أهنم فّرقوا بني تكفري املطلق وتكفري املعنيَّ
فريون تكفري املطلق )وهو جتريم الفعل نفسه ال الفاعل( احلكم بالكفر عىل القول 
أو الفع�ل أو االعتق�اد ال�ذي ينايف أصل اإلس�الم ويناقضه، وع�ىل الفاعلني عىل 
ره اهلل ورس�وله صىل اهلل  س�بيل اإلطالق بدون حتديد أحد بعينه ويكفرون من كفَّ
عليه وس�لم من الطوائف واألفراد، مثل فرعون، وإبليس ومن الطوائف: اليهود 
والنصارى واملجوس وأهل األوثان. وكذلك يرون بإطالق تكفري من أنكر حرفا 

أو آية من القرآن أومن استحل الربا أو الزنا أو اخلمر أو دعا إىل عبادة نفسه.

وأم�ا تكف�ري املعنّي فه�و: احلكم عىل ش�خص بعين�ه بالكفر)جتري�م فاعل معني 
الرتكاب�ه فعل اجلريم�ة( القرتافه ما يناقض اإلس�الم بعد مراع�اة ضوابط التكفري 
من استيفاء الرشوط وانتفاء املوانع، والضابط: أن انطباق احلكم بالكفر عىل القائل 
املع�نّي أو الفاع�ل املع�نّي ال يت�م إال إذا حتقق�ت رشوط التكفري يف حق�ه وانتفت 

املوانع:

 وقال ابن تيمية: " ليس كل من خالف يف يشء من هذا االعتقاد جيب أن يكون 
هالكًا، فإن املنازع قد يكون:

1. جمتهدًا خمطئًا يغفر اهلل خطأه.

2. وقد ال يكون بلغه يف ذلك من العلم ما تقوم به عليه احلجة.

3. وقد يكون له من احلسنات ما يمحو اهلل به سيئاته.

وإذا كان�ت ألف�اظ الوعي�د املتناولة له ال جيب أن يدخل فيه�ا املتأول والقانت 
وذو احلس�نات املاحي�ة واملغفور له وغري ذلك فه�ذا أوىل، بل موجب هذا الكالم 
أن م�ن اعتقد ذل�ك نجا يف هذا االعتقاد، ومن اعتقد ض�ده فقد يكون ناجيًا وقد 

1- ابن أيب العز، رشح الطحاوية: 437.
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ال يكون ناجيًا")1(
اَم َيَْتِدي  ِن اْهَتَدٰى َفإِنَّ وقد استدل عىل هذا الضابط من القرآن يف قوله تعاىل )مَّ
بنَِي  اَم َيِضلُّ َعَلْيَه�ا ۖ َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ�َرٰىۗ  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ لِنَْفِس�ِهۖ  َوَم�ن َضلَّ َفإِنَّ

َحتَّٰى َنْبَعَث َرُسواًل( )2(.
 واش�رتط العل�امء لثب�وت تكفري املعنّي ثالث�ة رشوط، وعكس�ها موانع، يعني 

ختلف رشط من الرشوط يعترب مانعا من موانع التكفري، والرشوط هي:
الرشط األول: التكليف:

أي أن يك�ون عاق�ال بالغا، ال جمنونا وال صغريا، لقول الرس�ول صىل اهلل عليه 
وس�لم: "رف�ع القلم عن ثالثة: ع�ن النائم حتى يس�تيقظ، وعن الصغري حتى 
يك�رب، وعن املجنون حتى يعق�ل، أو يفيق")3(. وحكى اب�ن املنذر وابن قدامة 
اإلمج�اع عىل أن الردة ال تصح إال من عاقل، فأما من ال عقل له كالطفل الذي 
ال عق�ل له واملجن�ون ومن زال عقله... فال تصح ردته وال حكم لكالمه بغري 

خالف)4(.
الرشط الثاين: قيام احلجة بالعلم والبالغ:

ومعن�اه أن قيام ق�ول أو عمل مكفر كفرا أكرب ال يعني كف�ر القائل وإن قصده 
حت�ى تقوم ع�ىل القائل احلجة ب�أن هذا القول كف�ر. يقول اب�ن تيمية: "حكم 
الوعي�د عىل الكفر ال تثبت يف حق الش�خص املعني حت�ى تقوم عليه حجة اهلل 
التي بعث هبا رس�له")5(. وقال: "وليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني وإن 
أخطأ وغلط حتى تقام عليه احلجة وتبني له املحجة، ومن ثبت إس�المه بيقني 

1- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 3 /179.

2- سورة اإلرساء: 15.

3- رواه ابن ماجه وصححه األلباين يف صحيحسنن ابن ماجة: 1 /747.

4- ابن قدامة املقديس، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد، املغني: 12 /266.

5- ابن تيمية، بغية املرتاد: 311.
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مل يزل ذلك عنه بالش�ك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الش�بهة")1(. 
وق�ال أيًض�ا: "فهذه املق�االت هي كفر لك�ن ثبوت التكفري يف حق الش�خص 

املعني موقوف عىل قيام احلجة التي يكفر تاركها")2(.

الرشط الثالث: االختيار:

ومعناه أن ال يكون القائل أو الفاعل للكفر مكرها عليه، لقوله تعاىل: )َمن َكَفَر 
َح بِاْلُكْفِر  ن رَشَ ياَمِن َوَل�ِٰكن مَّ بِاللَّ�ِه ِمن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
َن اللَّ��ِه َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم()3(. وس�بب نزوهلا قصة  َص�ْدًرا َفَعَلْيِه�ْم َغَضٌب مِّ
ع�امر بن يارس أو املس�تضعفني من املؤمنني بمكة ق�ال البغوي: "وأمجع العلامء 
عىل أن من أكره عىل كلمة الكفر جيوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غري 
معتق�د ال يكون كف�را وإن أبى أن يق�ول حتى يقتل كان أفض�ل")4(. وللعلامء 
يف ح�د اإلكراه كالم يطول اس�تقصاؤه، ومما بينوه أن اإلك�راه عىل الكفر ليس 
كاإلكراه عىل فعل املعصية أو ترك واجب فال يكون اإلكراه عىل الكفر إال بأمر 
جل�ل كالقتل والتعذيب والس�جن ونحو ذلك. وال يل�زم أن يصل اإلكراه إىل 
حد اإلكراه امللجئ الذي ال يبقى معه للمكره اختيار، فإن من بلغ به احلال إىل 
ح�د ذلك مل يعد مكلفا أصال كام أن اإلكراه جي�ب أن ال يصاحبه رىض بالكفر 

واستمراء له ومداومة عليه)5(. 

1- ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 12 /466.

2- ابن تيمية، بغية املرتاد: 353.

3- سورة النحل: 106.

4- البغوي، أبو محمد الحسني بن مسعود، معامل التنزيل: 5 /46.

5- ظ: البعداين، خالد حسن، ضوابط التكفري: 276 وما بعدها.
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ا�ستنتاج: 
يف هذا الفصل تبني أن اإليامن قد وقع حتت رؤيتني تقرر األوىل منهام أن اإليامن 
باملعنى البس�يط يتحقق بمجرد الش�هادتني الكاش�فتني عن االذع�ان والتصديق، 
وه�ذان األخ�ريان فعالن قلبي�ان يتحققان بإرادة اإلنس�ان بعد العل�م بمضمون 
اإلي�امن املتعل�ق بتوحيد اهلل تع�اىل وتصديقه رس�وله )صىل اهلل علي�ه وآله( وهبذا 
املعن�ى يكون اإلي�امن املقابل للكفر، وم�ع انتفائه يتحقق الكفر، في�ام تقرر الرؤية 
الثاني�ة أن اإلي�امن يف املرحل�ة الثاني�ة يك�ون باملعن�ى األخص عىل درج�ات يزيد 
وينق�ص ويك�ون العمل دخي�ال يف زيادته باجتاه حتقق اإلي�امن احلقيقي والكامل، 

وهذا األخري ال يمكن أن يقابله الكفر بمعناه املخرج عن امللة. 

يمك�ن القول أن اإليامن حقيقة نفس�ية تتضمن إذعانا نفس�يا ب�ام يظهر للنفس 
م�ن ح�ق، وه�و - أي اإليامن- فعل قلبي مس�ؤول عنه اإلنس�ان، وإال ملا عوقب 
عىل عدمه، فبعد التصديق الذي هو نحو من العلم احلاصل لدى اإلنس�ان إما أن 
يتبعه إذعان وإقرار وتس�ليم نفيس أو أن يقابل اإلنسان ذلك التصديق بالتكذيب 
واإلن�كار واالس�تصغار، وبع�د اإلذعان القلبي يك�ون عىل املذع�ن أن يعمل بام 

صدق به وأذعن إليه، وهي املرحلة الثانية املكملة لإليامن احلقيقي.

وف�رق يف التعبري أدى إىل اخللط بني حقيقة اإلي�امن واإليامن احلقيقي، فحقيقة 
اإلي�امن ح�ال يف نف�س اإلنس�ان تتضم�ن التصدي�ق ال�ذي ه�و فع�ل ال إرادي 
واإلذع�ان أو اإلق�رار الداخيل الذي هو فعل إرادي، وحقيق�ة اإليامن هبذا املعنى 
ُتدخ�ل صاحبه�ا يف حص�ن الدين، وهي ال تزي�د أو تنقص، أم�ا اإليامن احلقيقي 
فه�و اإليامن املس�تكمل بالعمل الصالح وهو ما يس�تحق عليه اإلنس�ان الثواب، 
وهو عىل درجات بحس�ب عمل اإلنس�ان، ويف هذه املرحلة يزداد يقني اإلنس�ان 
أو ينقص، ويف هذه املرحلة يكون العمل دخيال يف حتقق اإليامن باملعنى األخص، 
أي اإلي�امن الذي يزيد وينقص، الذي يك�ون متدرجا نحو بلوغ اإليامن احلقيقي، 

ال بمعنى اإليامن املساوق لإلسالم الظاهري.
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وتبني أن الكفر عىل مستويني، فإما أن يكون مفتوحا عندما يعرب عنه بإنكار ما 
عل�م جميئ�ه عن النبي )صىل اهلل عليه واله( بال�رضورة، وهو ما ال يمكن أن يكون 
حت�ت ضابطة ومنه يتيرس احلكم بالتكفري عىل كل ش�خص بمج�رد انكاره جلزئية 
ق�د يتوهم بأهنا مما علم جميئها عن النبي )ص�ىل اهلل عليه واله( بالرضورة، وإما أن 
يك�ون معن�اه منضبطا حتت من أنك�ر اإللوهية والتوحيد والنب�وة، وبذلك تكون 
تل�ك املعايري الثالثة ثابت�ة وواضحة للكفر، وهو أدق م�ن األول ومن طبيعته أن 

يضيق دائرة القول بتكفري اإلنسان.
كذلك تبني أن بعض العلامء حاولوا أن يضعوا بعض الضوابط للتكفري لكنها 
مل تك�ن كافي�ة يف تقنني حكم التكف�ري وفق ضوابط أكثر حيطة، ألنه مل يتم حس�م 

املناطات احلقيقية التي تؤدي إىل الكفر وهو ما سيتضح يف الفصول الالحقة. 



97





99

الف�سل الثاين

مدخل 

يف هذا الفصل س�يتم الكش�ف عن أبرز املعايري واملناطات التي من ش�أهنا أن 
حتق�ق الكفر يف صاحبها، والت�ي من املمكن أن ُيناط هبا احلكم بالتكفري، وس�يتم 
إيراد ما تعلق منها بإنكار األصول الدينية عند خمتلف الفرق واملذاهب، وما يتعلق 
منه�ا بإن�كار رضوري الدين بعد الوقوف عىل حتديدات�ه النظرية ومدى صالحية 

إنكار الرضوري يف ترتب احلكم بالتكفري.

والتفصيل املساق يف هذا الفصل شامل لعموم املعرفة الدينية سواء عىل صعيد 
الفقه أو الكالم، نظرا للتداخل القرسي الذي غلب تلك األبحاث. 
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املبحث الأول

املعايري املتعلقة باإنكار الأ�سول العتقادية

ال ي�كاد خيتل�ف العلامء املس�لمون حول تعل�ق اإليامن بوج�ود اهلل ووحدانيته 
ونب�وة رس�وله حممد )ص�ىل اهلل عليه وآله(، وه�ي بعمومها م�ن الكليات التي ال 
اختالف فيها، عىل مستوى املعرفة الدينية، سوى ما يتعلق بتفاصيلها من القضايا 
الت�ي ختضع الجتهاد العقل الكالمي أو الفقهي، فمع عدم اختالف العلامء حول 
ك�ون إن�كار )اإللوهية والوحداني�ة والنبوة( معيارا يف حتق�ق الكفر، ومع أن هذه 
الثالثة متفق عليها من ناحية مفهومها الكيل، إال أن االقتصار عىل تلك األسباب 
الثالث�ة ن�ادر عند العل�امء، فقد ذكر الس�بكي:)التكفري حكم رشعي س�ببه جحد 
الربوبية، أو الوحدانية، أو الرس�الة، أو قول، أو فعل حكَم الش�ارُع بأنه كفر وإن 
مل يك�ن جح�دًا فلي�س ألحد أن حيك�م عىل أحد بالكف�ر ()1(، فالرتكي�ز عىل تلك 
الثالث�ة واض�ح، ومثله قول اليزدي من علامء اإلمامي�ة يف تعريفه للكافر إذ أورد: 
)الكافر من كان منكرا لإللوهية أو التوحيد أو الرسالة أو رضوريا من رضوريات 
الدي�ن مع االلتف�ات إىل كونه رضوريا بحيث يرجع إنكاره إىل إنكار الرس�الة(2، 
وتش�كل تل�ك الثالثة عنارص مهم�ة يف حتقق االيامن والكف�ر، وإنكار الرضوري 
يدخ�ل ضمن التصديق بالنبوة كام يتضح يف كالم الس�يد حممد الصدر: ).. إنكار 
نبوة نبّي اإلس�الم. أو تكذيب ما علمنا بصدوره عنه من أحكام وأقوال وعقائد، 
بحيث يكون تكذيبها تكذيبا له)صىل اهلل عليه واله(، وهذا األخري يس�ّمى بمنكر 

الرضوري يف الدين()3(، وهو ما سيتم تفصيله ضمن مبحث رضوري الدين.
 فالقدر املشرتك بني أقوال العلامء السالفة وخصوصا اإلمامية منهم أن أصول 
الدين تش�تمل عىل ثالث�ة، هي: التوحيد، النب�وة، املعاد؛ وأض�اف اإلمامية اثنني 

1- السبيك، تقي الدين عيل بن عبد الكايف، فتاوى السبيك: 2 /586. 

2- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى: 1 /243

3- الصدر، محمد محمد صادق، ما وراء الفقه: 1 /130.
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كأص�ول للمذهب تضاف إىل ه�ذه الثالثة ومها العدل واإلمام�ة. وعليه لو أنكر 
ش�خص أص�ال من أصول الدين، يعّد كافرًا ؛ لكنّه لو أق�ر بالثالثة األوىل، وأنكر 
العدل أو اإلمامة أو كليهام، ال يعّد كافرًا، بل ال يدرج يف عداد الشيعة اإلمامية.)1(
واختلف املس�لمون بع�د وفاة النبي )صىل اهلل عليه وال�ه( يف مجلة من القضايا 
التي ش�كلت عامال مؤثرا يف صياغة أص�ول الدين، حتى غدا من الصعب حتديد 
تلك األصول من غريها، ومن ثم دخلت عدة من القضايا يف األصول األساسية 

للدين وعّدت منهامع أهنا قضايا خمتلٌف فيها. 
إن تل�ك األص�ول املضافة ج�اءت عن طريق توس�يع الفه�م، وتكثري البحث 
يف أص�ول الدين وأساس�ياته، وكان ذلك ألجل ترصني العقائ�د باألدلة العقلية، 
وه�و أمر مهم إىل حد ما، إال أنه أدى وبش�كل تلقائ�ي إىل تضخم املادة العقائدية 
واندماجها وتداخلها مع الفلس�فة من جهة، والفقه من جهة أخرى، فادعت كل 
فرقة أن أصول دينها حقائق وأخذت بالنقد ألصول دين الفرق األخرى، وبالتايل 

أدت اىل توسع املعايري والرشوط الواجب توفرها يف حتقق اإليامن.

فقد كان االعتقاد بأصول التوحيد والنبوةواملعاد أيضارشطا لتحقق اإلسالم 
يف العهد املبكر للرسالة، وذهب متكلمو بعض الفرق واملذاهب إىل وجود أصول 
أخرى، فاملعتزلة يقولون بخمس�ة هي: 1التوحيد. 2العدل. 3الوعد والوعيد. 
4املنزلة بني املنزلتني. 5األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أّما األشاعرة فاكتفوا 
بأصلني مها: التوحيد والنبوة2، وعند اإلمامية تش�تمل أصول الدين عىل مخسة:   

1 - التوحيد. 2 - العدل، 3 - النبوة. 4 - اإلمامة. 5 - املعاد.
يف هذا املبحث سيتم تناول أهم األصول التي تؤثر يف إيامن اإلنسان أو كفره، 
م�ن خالل حماولة الكش�ف عام هو ثاب�ت وأصيل، من جهة، والكش�ف عام هو 

مضاف أو تابع لألصل من جهة آخرى.

1- املريزا القمي ، القاسم بن حسن، أصول  الدين : 5.

2- البغدادي، عبدالقاهر، الفرق بني الفرق: 267.
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املق�سد الأول: اإنكار التوحيد 
مل تتض�ح بدق�ة حدود إنكار التوحيد رغم أن التوحي�د من أهم أصول الدين، 
ل�ذا كان من ال�رضوري حماولة الوقوف عىل ح�دود ذلك اإلنكار وس�يتم تناول 

ذلك من خالل الفروع اآلتية: 

الفرع االول: أهمية التوحيد كأصل ديني: 

يع�د اإلقرار بالتوحي�د، وأن اهلل تعاىل واحد ال رشيك له أصال دينيا ال يتحقق 
اإلسالم من دونه عند اإلنسان، وتدّل عليه جمموعة من اآليات والروايات منها:

اَم ِحَس�اُبُه ِعنَد  قول�ه تع�اىل: )َوَمن َيْدُع َمَع اللَّ��ِه إَِل�ًٰها آَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنَّ
ُه  نَس�اَن رُضٌّ َدَعا َربَّ �ُه اَل ُيْفِل�ُح اْلَكافُِروَن()1(، وقوله تع�اىل: )َوإَِذا َمسَّ اإْلِ ِإِنَّ َرهبِّ
�ِه َأنَداًدا  نُْه َنيِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمن َقْبُل َوَجَعَل لِلَّ َلُه نِْعَمًة مِّ ُمنِيًبا إَِلْيِه ُثمَّ إَِذا َخوَّ
ُيِض�لَّ َعن َس�بِيِلِه ۖ ُق�ْل مَتَتَّْع بُِكْفِرَك َقِلي�اًلۖ  إِنََّك ِمْن َأْصَح�اِب النَّاِر( )2(، وقوله  لِّ
َك بِ�ِه َما َلْيَس يِل بِِه ِعْلٌم َوَأَن�ا َأْدُعوُكْم إىَِل  تع�اىل: )َتْدُعوَننِ�ي أِلَْكُفَر بِاللَّ�ِه َوُأرْشِ

اِر( )3(. اْلَعِزيِز اْلَغفَّ

إىل غ�ري ذل�ك من اآليات التي دلت عىل حتقق الكفر باإلرشاك مع اهلل، والذي 
يس�بب تلك اآلث�ار اخلاصة من النجاس�ة، وعدم حقن الدم، وع�دم احرتام املال 
والعرض، وعدم جواز املناكحة إىل غري ذلك، مما يعني: أن التوحيد مأخوذ يف حّد 
اإلس�الم الظاهري، إال أن األهم يف املوضوع ه�و حتديد القدر الواجب حتققه يف 
التوحيد، أو مقدار ما جيب اإليامن به يف التوحيد حتى يكون اإلنس�ان معه داخال 

يف إطار الدين.

ويع�د إن�كار التوحيد عني الوق�وع يف الرشك، والرشك من األس�باب املوجبة 

1- سورة املؤمنون: 117.

2- سورة الزمر: 8.

3- سورة غافر: 42.
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للكفر بإمجاع املس�لمني، والنص�وص القرآنية يف داللتها ع�ىل كفر املرشك كذلك 
النص�وص احلديثي�ة كثرية أكث�ر من أن حت�ىص، إال أن االختالف ينش�أ يف تطبيق 
مفهوم الرشك عىل بعض املصاديق واجلزئيات، واملالحظ أن الرشك مع كونه سببا 
مبارشا للكفر إال أنه يف بعض احلاالت يكون سببا غري مبارش عندما يتم احلكم به 

عىل أساس املالزمة.
والرشك بمعنى اختاذ الرشيك هلل تعاىل يتصور عىل أنحاء خمتلفة نشري إليها فيام 

يأيت: 
1 - ال�رشك يف ال�ذات: بمعن�ى أن يعتق�د بوجود إهلني - أو أكثر - مس�تقلني 
يف التأثري، أو مش�رتكني فيه، بحيث ينس�ب اخللق واإلحي�اء واإلماتة والرزق 

إليهام، وهذا أظهر مصاديق الرشك.
2 - الرشك يف العبادة: بمعنى أن يقال بتعدد املعبود، سواء قيل بتعدد الذات، 
أو ال كأن يعبد اهلل تعاىل والش�مس أو القمر أو األوثان، أو يعبد هذه للتقرب 
ِذيَن  إلي�ه تع�اىل، كام حكاه عن عب�دة األوثان من مرشكي العرب، فق�ال: )َوالَّ

�ِه ُزْلَفٰى()1(. ُبوَنا إىَِل اللَّ َُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ اختَّ
3 - الرشك يف اخلالقية وهو أن يعتقد باس�تناد اخللق واإلجياد إىل غري اهلل تعاىل 
بأن يسنده إليه تعاىل وإىل غريه من خملوقاته، كام يعتقده الغالة واملفوضة، أو إىل 
إهل�ني أو أكث�ر كام يعتقده الثنوية، وهم " املجوس " حيث ينس�بون أفعال اخلري 

إىل إله النور، وهو " يزدان "، وأفعال الرش إىل إله الظلمة.
4 - ال�رشك يف الطاع�ة: وه�و أن جيع�ل طاع�ة غ�ري اهلل يف حد طاع�ة اهلل ويف 
عرضه�ا، ال يف طوهل�ا، وذل�ك مثل م�ا حكاه تع�اىل عن أهل الكت�اب، فقال: 
ن ُدوِن اللَّ��ِه()2(، فإنه قد ورد: )أال إهنم  َ�ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُ�ْم َأْرَباًبا مِّ )اختَّ
مل يصوم�وا هلم ومل يصلوا، ولكنهم أمروه�م وهنوهم فأطاعوهم، وقد حرموا 

1- سورة الزمر: 3.

2- سورة التوبة: 31.
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عليهم حالال، وأحلوا هلم حراما، فعبدوهم من حيث ال يعلمون، فهذا رشك 
األعامل والطاعات()1(. 

5 - ال�رشك يف الصف�ات، وه�و أن يعتق�د أن صف�ات اهلل غري ذات�ه، والرشك 
يف الترشي�ع، بأن يك�ون األمر والنهي يف الترشيع بي�ده وبيد غريه، والرشك يف 
العم�ل، ب�أن يعمل هلل ولغريه، والرشك يف الوالء واملحبة، بأن يتوىل اهلل ويتوىل 

أعداءه ونحوها مما ذكروه يف علمي الكالم واألخالق. 

لك�ن القدر املتيقن منه�ا الذي ترتتب علي�ه اآلثار الفقهية كالنجاس�ة وحرمة 
الن�كاح ونحومه�ا، ه�و ال�رشك يف ال�ذات والعب�ادة، واخلالقية، وما س�واها من 

مكمالت اإليامن)2(.

أم�ا ال�رشك يف الذات والعب�ادة واخلالقي�ة، فواضح كون�ه مس�ببا للكفر، وله 
عالمات�ه اجللي�ة والواضح�ة، إال أن بعض�ا من األفع�ال قد تقع ضم�ن مصاديق 
الرشك بحس�ب اعتبارات اجتهادية، وليست ذات أثر يف حتقق الكفر بقدر ما هي 
من منقصات اإليامن، وقد بحث الكثريون يف تفاصيلها ممن حاولوا حتديد ضابطة 

لفرز مصاديق الرشك التي حتقق الكفر عن التي تؤدي إىل حتقق الكفر.)3(

ومم�ا تقدم يظهر أن الرشك يقاب�ل التوحيد وإنكار التوحيد مما يلزم منه الوقوع 
يف ال�رشك، واملقص�ود من اإلنكار هنا ما كان عىل نحو اإلمجال، فالذي يتفق عليه 
املس�لمون يف حتق�ق اإلن�كار هو الذي يتحقق بش�كل جيل لدى املنك�ر، وإال فإن 
اإلن�كار ق�د يتخذ منًحى آخَر م�ن حيث حتقق بعض املالزم�ات تؤدي بحال من 
األحوال وهو مما مل يتفق عليه العلامء مثل القول بكفر من قال إن العرش قد أتت 
م�دة مل يس�تِو اخلالق عز وج�ل فهو كافر)4(، فاملالحظ أن كل س�بب من أس�باب 

1- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكايف: 2 /398.+املجليس، محمد باقر، بحار األنوار: 69 /102. 

2- شرب، عبدالله، حق اليقني: 17 – 20، وكذلك: املجليس، محمد باقر، بحار األنوار: 69 /102.

3- ظ: اكرم بركات، ظاهرة التكفري: 65

4- ظ: آل عبد الكريم، عبد السالم بن برجس، التحفة املدنية يف العقيدة السلفية: 78.
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التكفري قد يتضمن مس�تويات عدة من التحقق ختتلف بحسب وضوحها وكيفية 
تصورها، لذلك ال شك يف صعوبة الفرز والتمييز بني تلك األسباب التي تستتبع 
العدي�د م�ن اللوازم التي ق�د ترقى إىل أن تك�ون معيارا مس�تقال يف حتقق الكفر، 

وهوما ستتم اإلشارة إليه يف مباحث قادمة. 

الفرع الثاني: توحيد اإللوهية وأثره في تحقق اإليمان الديني: 

متث�ل فك�رة وج�ود اإلل�ه عنرصا مش�رتكا بني أغل�ب األدي�ان الس�اموية منها 
والوضعية، كذلك جيس�د إنكار فكرة اإلله ظاهرة اإلحل�اد، التي تبدأ بإنكار هذه 

الفكرة، وبطبيعة احلال سينطبق وصف اإلحلاد عىل منكر اإللوهية.
كذل�ك يمثل اإليامن بوجود اإلله مرحلة س�ابقة عىل اإلي�امن بوحدانية اإلله، 
فاملرشك�ون كان�وا يؤمنون بوجود اهلل تع�اىل، ومع ذلك يعب�دون األصنام كام هو 
َُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياَء َما  ِذيَن اختَّ يُن اخْلَالُِص ۖ َوالَّ الظاه�ر يف قوله تع�اىل: )َأاَل لِلَّ�ِه الدِّ
َتِلُفوَنۗ  إِنَّ  �َه حَيُْكُم َبْينَُهْم يِف َما ُهْم فِيِه خَيْ �ِه ُزْلَفٰى إِنَّ اللَّ ُبوَن�ا إىَِل اللَّ َنْعُبُدُه�ْم إاِلَّ لُِيَقرِّ

اٌر()1(. اللَّ�َه اَل َيِْدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ
وقد تضافرت جهود العلامء املسلمني يف االستدالل عىل وجود اهلل تعاىل، وهي 
أكثر من أن حتىص، بل املهم يف مسألة اإليامن باإللوهية هو مدى استقاللية اإليامن 
باإللوهية وانفصاهلا عن التوحيد، أو عّدها جزءا مستقال من أجزاء التوحيد، فبعد 
ظهور تيار احلنابلة وما قدمه ابن تيمية من صياغات جديدة عىل الرتاث العقائدي، 
اتض�ح أن فكرة التوحيد صارت حمال إلعادة التفكري واملراجعة واإلنتاج)2(، فقام 
التوحي�د بصيغت�ه اجلديدة عىل ثالث�ة أركان: توحي�د اإللوهية وتوحي�د الربوبية 
وتوحيد الصفات واألسامء، وتوحيد الربوبية هو اإلقرار هلل تعاىل باخللق والرعاية 
والتكوين، وأما توحيد األس�امء والصفات فهو مما ال ش�ك فيه ألنه املالك املحيي 
املميت الفاعل، وهذان النوعان ال مش�كلة فيهام، إال أن املشكلة تكمن يف توحيد 

1- سورة الزمر: 3.

2- ظ: زاهد، عبد األمري كاظم، إشكالية فهم النصوص املرجعية لألصوليات اإلسالمية املعارصة: 331.
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اإللوهية، والذي يس�مى توحيد العب�ادة والطاعة، وإفراده بالعب�ادة والطاعة،)1( 
فق�ال ابن تيمي�ة: )جيب اإليامن بأن اهلل أم�ر بعبادته وحده ال رشي�ك له، وبذلك 
أرسل الرسل، وأنزل الكتب()2(، ويرى أن املتكلمني قد أغفلوا أن ليس يف العامل 
م�ن ينازع اهلل تعاىل يف توحيد الربوبية، ومل ينتبهوا أن املش�كلة يف توحيد اإللوهية 
وإف�راده بالعبادة، ويس�تخلص أن الذين قالوا بأن اإلنس�ان يصري مس�لام بتوحيد 

الربوبية قد أخطؤوا، فبه قط ال يصري الرجل مسلام)3(.

وقد اشتهر عن االجتاه السلفي احلديث تقسيمه للتوحيد إىل: ) توحيد اإللوهية 
وتوحي�د الربوبي�ة()4(، واملراد من األول أن يعتقد املس�لم بوجود إله واحد، وأما 
توحي�د الربوبي�ة بأن يوح�د الرب بالعبادة ل�ه وحده ال رشيك ل�ه، وبذلك قالوا 
بتحقق النوع األول من التوحيد للمرشكني من قريش بأهنم كانوا يؤمنون بوجود 
اإلل�ه الواح�د ويرشكون بعبادته وحده، بمعنى أن اإللوهية تندرج ضمن أقس�ام 
التوحي�د وه�و بحس�ب ما يبدو ليس تقس�يام دقيق�ا، وهي قضي�ة خضعت للنقد 
م�ن قب�ل بعض الباحثني)5(، إال أن م�ا ينطبق عليه إنكار اإللوهي�ة هو ما يقول به 

الدهرية، فالدهريون مالحدة إلنكارهم وجود اإلله)6(.

وع�ىل هذا التص�ور قامت أف�كار الوهابي�ة، وادع�وا أن أكثر املرشك�ني كانوا 
موحدين بالربوبية ولكنهم مرشكون يف اإللوهية)7(، ويعود ذلك إىل تشكل مفهوم 
التوحي�د عندهم من خالل تقس�يمه إىل: )توحيد اإللوهي�ة وتوحيد الربوبية()8(، 

1- ظ: ابن تيمية، اقتضاء الصاط املستقيم: 459.

2- ابن تيمية، العقيدة التدمريية: 67.

3- ظ: ابن تيمية، اقتضاء الصاط املستقيم: 459.

4- ظ: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 15 /164.

5- ظ: دشتي، عبدالله، الخلل الوهايب يف فهم التوحيد القرآين: 13،

6- ظ: الجرجاين، عيل بن عبد العزيز، رشح املواقف: 8 /71.

7- ظ: محمد بن عبد الوهاب، التوحيد: 9.

8- ظ: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 15 /164.



107

الف�سل الثاين

وامل�راد م�ن األول أن يعتقد املس�لم بوجود إله واح�د، وأما توحي�د الربوبية بأن 
يوحد الرب بالعبادة له وحده ال رشيك له، وبذلك قالوا بتحقق النوع األول من 
التوحيد للمرشكني من قريش بأهنم كانوا يؤمنون بوجود اإلله الواحد ويرشكون 
بعبادت�ه وحده، بمعن�ى أن اإللوهية تندرج ضمن أقس�ام التوحيد وهو بحس�ب 
م�ا يب�دو ليس تقس�يام دقيقا، وه�ي قضي�ة خضعت للنق�د من قبل بع�ض علامء 

املسلمني)1(.

إن عملي�ة التفصي�ل يف األص�ل الدين�ي بإخضاعها إىل االجته�اد والتأويل ال 
يمكن فرضها عىل الواقع اإليامين لإلنس�ان، فتارة يت�اح للعقل الكالمي أن يفرس 
األص�ل ومضمون�ه م�ن حي�ث ش�موله لع�دة أركان، وأخ�رى يتم إقح�ام ذلك 
املضمون يف مس�مى األصل ليكون األصل فيام بعد مركب�ا من تفاصيل اجتهادية 
تكون هي بذاهتا مس�تقلة إىل حد ما يف كوهنا معيارا لإليامن أو يعد إنكارها س�ببا 
للكف�ر، وه�ذا خمال�ف ملقتىض القاعدة التي تق�رر عدم التكفري يف مس�ألة ظنية أو 

أصل غري مقطوع.

املق�سد الثاين: اإنكار النبوة: 
يتف�ق العلامء املس�لمون عىل أن منكر النبوة ليس بمس�لم، وه�ذه كلية تندرج 
حتتها الكثري من القضايا اجلزئية، فاإلنكار الرصيح ال اختالف فيه، يقول العالمة 
احل�يل يف نبوة حممد )صىل اهلل عليه وآله(: )اعلم أن هذا أصل عظيم يف الدين وبه 
يقع الفرق بني املس�لم والكافر، فيجب االعتناء ب�ه وإقامة الربهان عليه()2(.وإنام 

االختالف يف بعض اجلزئيات.

ويرتب�ط إنكار النبوة بعن�وان )إنكار الرضوري( من جه�ة، وعنوان )تكذيب 
النبي( من جهة أخرى، أما األول )إنكار الرضوري( فسيأيت الكالم عنه يف فصل 

1- ظ: دشتي، عبدالله، الخلل الوهايب يف فهم التوحيد القرآين: 13. 

2- ظ: املظفر، محمد حسن، دالئل الصدق: 1 /365.
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الحق ملا له من أمهية يف مس�ألة التكفري، وأما عنوان )تكذيب النبي( فهو املرحلة 
الثانية من اإلقرار بالنبوة، إذ يتصور اإلقرار بالنبوة عىل مستويني: 

املستوى األول: اإلقرار بأصل وجود النبي وبعثته، وهو مما ال خالف فيه، بني 
أحد من العلامء، وإنام اخلالف يف اإلقرار ببعض صفات النبي.

 واملس�توى الثاين: وهو تصديق ما جاء به النبي، فاألول يتعلق بوجود املرسل 
والثاين يتعلق بتصديق رس�الة املرسل، وكالمها وإن كانا من املسلامت من الناحية 
الكلي�ة، إال أن انطباقه�ام ع�ىل بعض اجلزئي�ات، فبعض التفصي�الت التي تتعلق 
بالنب�وة ق�د دخل�ت ضمن األص�ل، مم�ا أدى إىل تداخل التفصيل م�ع اإلمجال يف 
حتديد ما هو مطلوب يف اإليامن بالنبوة، وهو ما يستدعي البحث ليتم حتديد دائرة 

اإلقرار بالنبوة، عىل وفق ضوابط حمددة. 

خيتلف العلامء يف بعض صفات النبي )صىل اهلل عليه واله( وأمههام )العصمة(، 
إذ يعتقد اإلمامية أن عصمة النبي )صىل اهلل عليه وآله(تش�مل س�ائر أفعاله سواء 
ع�ىل مس�توى تبليغ األحكام أم غريها م�ن األفعال االعتيادي�ة، فيام يذهب علامء 
ال�كالم من الف�رق اإلس�المية األخ�رى إىل أن العصمة تقترص ع�ىل أفعاله حني 
التبليغ فقط، واملهم يف املس�ألة هو أثر االختالف يف حتديد الصفة التي من ش�أهنا 
أن ي�ؤدي إنكاره�ا إىل حتقق الكفر، ويف حدود التتبع مل يتوفر دليل عليأن اإلمامية 
حيكمون بالكفر عىل من أنكر عصمة النبي )صىل اهلل عليه واله(يف س�ائر األفعال 
دون وظيف�ة التبلي�غ، أم�ا أن يص�ل اإلنكار إىل عم�وم العصمة يف س�ائر األفعال 
بمعية أفعال التبليغ فإن اإلمامية وبقية الفرق يذهبون إىل حتقق الكفر يف من أنكر 
عصمة النبي )صىل اهلل عليه واله(حال التبليغ، إذ يقتي انتفاؤها إىل احتامل خطأ 
النب�ي فضال ع�ن كذبه،قال القايض عياض: )واعل�م أن األمة جممعة عىل عصمة 
النبي صىل اهلل عليه وس�لم من الش�يطان وكفايته منه ال يف جس�مه بأنواع األذى 
وال ع�ىل خاط�ره بالوس�واس()1(، إال أن قضي�ة العصم�ة هبذا التفصي�ل تعد من 

1- السبتي املغريب، عياض بن موىس، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /117.
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رضوري�ات الدي�ن، أو تابعة م�ن توابع أصل النبوة، وال يمك�ن أن يتحقق الكفر 
بمجرد إنكارها دون التثبت من حيثيات اإلنكار وظروفه، وال يوجد نص رصيح 

من الفقهاء يدل عىل أن إنكار هذه العصمة يعد سببا مستقال للكفر. 
واملهم يف النبوة هو االيامن بالرسالة، ذلك أن عنوان )الرسالة( يشمل الرسول 
ضمن�ا، ولو من ناحي�ة التصديق، فالتصديق بالرس�الة يك�ون متضمنا للتصديق 

بالنبي)صىل اهلل عليه وآله(.
وهنا تس�اؤل مفاده: هل جيب اإليامن التفصييل بالرسالة؟ بمعنى: أنه ال بد أن 
يعلم اإلنسان بكل ما جاء يف الرشيعة اإلسالمية من ُاصول وفروع، ثم يعتقد هبا، 
ف�إن هذا أش�به بالتكليف بام ال ُيط�اق، إذ من املعلوم أن تعاليم الدين اإلس�المي 
كثرية جدًا ومتش�عبة وفي�ه الكثري من التفريعات التي تصع�ب معرفتها عىل عامة 
املسلمني، واذا كان االيامن بالرسالة عىل نحو اإلمجال، فإن اإلمجال يقع يف اجتاهني:

األول: أن يكون املراد اإليامن بالرسالة يف حدود ما يعلم اشتامل الرسالة عليه 
م�ن أح�كام، أو أن يك�ون املراد اإليامن بالرس�الة، فيام هو أوس�ع من ذلك حيث 

يشمل حتى األمور الظنية واملحتملة اشتامل الرسالة عليها،يقول السيد الصدر:
)إن من آمن باملرِس�ل والرس�ول، والتزم إمجاالً بالرس�الة فهو مس�لم حقيقة، 
ونريد بالتزامه اإلمجايل بالرسالة: إيامنه بأن كل ما حيتمل أو يظن أو يقطع باشتامل 
الرس�الة علي�ه فهو حق إذا كانت الرس�الة مش�تملة علي�ه حق�ًا، أي اإليامن هبذه 
القضية الرشطية يف حدود األش�ياء التي حيتمل أو يعتقد يف نفس الوقت باش�تامل 
الرسالة عليها، فمن يرى بطالن يشء ما وحيتمل أو يعتقد يف نفس الوقت باشتامل 
الرس�الة عليه فهذا يعني أنه عىل األقل حيتمل فعاًل بطالن الرس�الة، وأما من يرى 
بط�الن حس�ن الظلم حتى لو حس�نته الرشيعة، وهو قاط�ع يف نفس الوقت بعدم 
حتسني الرشيعة له، فهو مؤمن فعاًل بالرشيعة( )1(، ويتضح من كالم السيد الصدر 

أن اإلمجال قد استتبع بعض التفصيل، وهو مما يتناىف مع افرتاض اإلمجال.

1- الصدر، محمد باقر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 /291.
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إن عملي�ة توضيح املجمل تس�تدعي ح�ل اإلمجال واإلتي�ان بالتفاصيل، وكام 
اتض�ح م�ن كالمه حول القضية الرشطية التي تفيد ب�أن )كل ما حيتمل أو يظن أو 
يقطع باش�تامل الرس�الة عليه فهو حق(، ال يمكن أن تكون تفس�ريا لإلمجال، بل 
يفرتض القول باإلمجال أن يؤمن بصدق الرسالة ويؤمن بصدق ما ثبت كونه من 
الرسالة بنحو متواتر، وإال فاملظنون واملحتمل ال يمكن أن يكون داخال يف العلم 

اإلمجايل. 

الث�اين: يكفي جمرد اإلقرار بكونه نبيًا ورس�والً مبعوثًا م�ن قبل اهلل تعاىل، وأنه 
مفرتض الطاعة.

وعند الش�هيد الثاين الصحيح: هو الثاين، فإن األدلة القرآنية والروائية مل تأخذ 
أكث�ر من ذلك، مضافًا إىل س�رية الرس�ول )صىل اهلل عليه وال�ه( يف الصدر األول 
عىل قبول إسالم الناس بمجرد شهادهتم الشهادتني، مع أن أغلبهم مل يكن ملتفتًا 
إىل تل�ك التفريعات، وفيام يأيت نص الش�هيد الثاين موضحا هلذا القدر من اإليامن 

بقوله: 

)ولي�س بعي�دًا أن يكون التصديق اإلمج�ايل بجميع ما جاء به )عليه الس�الم ( 
كافي�ًا يف حتق�ق اإليامن، وإن كان قادرًا عىل العلم بذلك تفصياًل، نعم، جيب العلم 
بتفاصي�ل م�ا جاء به م�ن الرشايع للعمل ب�ه، وأما تفصيل ما أخ�رب به من أحوال 
املبدأ واملعاد، كالتكليف بالعبادات، والس�ؤال يف القرب وعذابه، واملعاد اجلسامين، 
واحلس�اب، وال�رصاط، واجلنة، والنار، واملي�زان، وتطاير الكتب، مم�ا ثبت جميئه 
ب�ه تواترًا، فهل التصدي�ق بتفاصيله معتربة يف حتقق اإلي�امن؟ رّصح باعتباره مجع 
م�ن العل�امء، والظاه�ر أن التصديق به إمج�االً كاٍف، بمعنى أن املكل�ف لو اعتقد 
أحقي�ة كل م�ا أخرب به )عليه الس�الم( بحيث كل�ام ثبت عنده جزئ�ي منها صّدق 
ب�ه تفصياًل كان مؤمن�ًا وإن مل يطلع عىل تفصيل تلك اجلزئي�ات بعد، ويؤيد ذلك 
أن أكث�ر الن�اس يف الص�در األول مل يكونوا عامل�ني هبذه التفاصي�ل يف األول، بل 
كان�وا يطلعون عليها وقتًا فوقتًا مع احلكم بإيامهنم يف كل وقت من حني التصديق 



111

الف�سل الثاين

بالوحدانية والرسالة، بل هذا حال أكثر الناس يف مجيع األعصار كام هو املشاهد، 
فل�و اعتربن�اه لزم خ�روج أكث�ر أهل اإلي�امن عنه، وه�و بعيد عن حكم�ة العزيز 
احلكي�م، نعم، العلم بذلك ال ريب أنه من مكم�الت اإليامن، وقد جيب العلم به 
حمافظ�ة عىل صيانة الرشيعة عن النس�يان، وتباعدًا عن ش�به املضّلني، وإدخال ما 
ليس من الدين فيه، فهذا سبب آخر خلروجه، ال لتوّقف اإليامن عليه، وهو ظاهر، 
وه�ل يعترب يف حتقق اإليامن التصديق بعصمت�ه وطهارته وختمه األنبياء؛ بمعنى: 
ال نب�ّي بع�ده، وغري ذلك من أح�كام النبوات ورشائطها؟ يظه�ر من كالم بعض 
العل�امء ذلك، حيث ذكر أن من جهل ش�يئًا من ذلك خرج ع�ن اإليامن، وحيتمل 

اإلكتفاء بام ذكرناه من التصديق هبا إمجاالً()1(.

مع أن هذا النص طويل نس�بيا إال أنه يقدم تفصيال كافيا ملا هو واجب فعال يف 
اإليامن بالرسالة، ويالحظ يف كالم الشهيد الثاين أموًرا: 

أنه يعي اجلانب النسبي يف حتقق اإليامن، فهو خيتلف من شخص إىل آخر،   - 1
ك�ام يف قول�ه: )..وإن كان ق�ادرًا عىل العل�م بذلك تفصياًل، نع�م، جيب العلم 

بتفاصيل ما جاء به من الرشايع للعمل به..(.

أنه اعتمد عىل س�رية املترشعة مما كان عليه الناس يف عرص الرسول )صىل   - 2
اهلل عليه وآله(.

أنه جعل حكمة اهلل وعدله معيارا لقبول تلك املسألة، بأن لو كلف الناس   - 3
باإليامن تفصيال خلرج الكثري منهم عن ربقة الدين.

أنه الحظ أن العلم بتلك التفاصيل تعد من مكمالت اإليامن الكامل.  - 4

وعليه يكون )اإليامن بالرسالة إمجاال( هو املطلوب يف حتقق اإليامن، والتصديق 
بالرس�الة م�ن حي�ث كونه تصديقا يع�د من األم�ور املحققة لإلي�امن، فالتصديق 
اإلمجايل يتضمن التصديق ببقية األصول إمجاال أو تفصيال، من منطلق أن تصديق 

1- العاميل، زين الدين بن عيل، رسالة حقائق اإلميان: 404.
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النبي )صىل اهلل عليه واله( عبارة عن تصديق مضمون ما جاء به من حقائق إيامنية. 

 ليتضح أن حدود اإليامن بالنبوة تقف عند التصديق بنبوة النبي )صىل اهلل عليه 
وآله(عىل نحو اإلمجال يف أنه ينطق عن الوحي وأن ما جاء به حق وصدق.

املق�سد الثالث: اإنكار املعاد:
اختلف العلامء يف كون املعاد من أصول الدين أو ال، وذهب أغلبهم إىل األول، 

وسوف يتم عرض أدلة كل من االجتاهني بحسب اآليت: 

الفرع األول: االستدالل على استقاللية املعاد كأصل ديني:

وردت جمموعة من األدلة: 

الدليل األول: االستدالل بالقرآن الكريم

اس�تدل جمموعة من العلامء - كالس�يد اخلوئي)1( وغ�ريه - عىل دخول اإليامن 
باملعاد يف حد اإلس�الم كأمر مس�تقل كام يف التوحيد والنب�وة بمجموعة من آيات 

القرآن الكريم، يمكن أن نقسمها عىل عدة طوائف:

الصن�ف األوىل: اآليات التي قرنت اإلي�امن باملعاد، واليوم اآلخر باإليامن 
باهلل تعاىل، مما يعني: أن أمر املعاد كاإليامن باهلل أمٌر مأخوٌذ عىل وجه االستقالل 
ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا  َا الَّ واملوضوعية يف حتقق اإلسالم، من قبيل قوله تعاىل: )َيا َأيُّ
وُه إىَِل اللَّ�ِه  ٍء َفُردُّ ُسوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُكْمۖ  َفإِن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ اللَّ�َه َوَأطِيُعوا الرَّ
لَِك َخرْيٌ َوَأْحَس�ُن َتْأِوياًل( ُس�وِل إِن ُكنُت�ْم ُتْؤِمنُوَن بِاللَّ��ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِرۖ  َذٰ َوالرَّ

بَّْصَن بَِأنُفِس�ِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروٍءَواَل حَيِلُّ هَلُنَّ َأن  َقاُت َيرَتَ )2(، أو قول�ه تعاىل: )َوامْلَُطلَّ

َيْكُتْم�َن َما َخَل�َق اللَّ�ُه يِف َأْرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَّ��ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر( )3(، أو 

1- الخويئ، أبو القاسم، التنقيح يف رشح العروة الوثقى: 3 /53 – 54.

2- سورة النساء: 59.

3- سورة البقرة: 288.
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ٍء إاِلَّ  ن يَشْ ْبُع َواأْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ ۖ َوإِن مِّ اَمَواُت السَّ قوله تعاىل: )ُتَسبُِّح َلُه السَّ
ُه َكاَن َحِلياًم َغُفوًرا َوإَِذا َقَرْأَت  ُيَس�بُِّح بَِحْمِدِه َوَل�ِٰكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْس�بِيَحُهْمۗ  إِنَّ
ْس�ُتوًرا()1(، أو  ِذيَن الَ ُيْؤِمنُ�وَن بِاآلِخَرِة ِحَجاًبا مَّ اْلُق�رآَن َجَعْلنَا َبْينَ�َك َوَبنْيَ الَّ
ِق َوامْلَْغِرِب َوَل�ِٰكنَّ اْلرِبَّ  وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�رْشِ ْي�َس اْلرِبَّ َأن ُتَولُّ قول�ه تعاىل: )لَّ

�ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر()2(. َمْن آَمَن بِاللَّ
إال أن جم�رد عطف اإليامن باملعاد، والي�وم اآلخر عىل اإليامن باهلل، ال يدل عىل 
كونه أمرًا مس�تقاًل يف حتقق اإلسالم كاإليامن باهلل، فعطف يشء عىل يشء ال يعني 

أن أحكامهام واحدة يف كل يشء، وهنا يقول السيد حممد باقر الصدر:
)إن ه�ذا العط�ف ال يدل ع�ىل يشء من ذلك، وإنام يعرب عط�ف اإليامن باليوم 
اآلخر عن التهديد بالنار يف مقام التأكيد عىل ما ذكر يف صدر الكالم، من الرد إىل 

اهلل ورسوله، أو عدم كتامن ما يف األرحام، ونحو ذلك()3(.
�َة َق�ْوٍم الَّ ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ��ِه َوُهم  الصن�ف الث�اين: قول�ه تع�اىل: )إيِنِّ َتَرْكُت ِملَّ

بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن()4(.
فاآلية تعرضت ملش�كلتني إحداها يف عرض األخرى، عدم اإليامن باهلل وعدم 
اإليامن باآلخرة، وال يرجع الكفر باآلخرة إىل الكفر باهلل، إذ يكون داخاًل ضمنه، 
وإال مل�ا صح ذكره نقصًا عليهم عىل حدة، وهذا يعني س�ببية كل واحد منهام عىل 

وجه املوضوعية للكفر.
ويالحظ عليه: أن ذكر عدم اإليامن باآلخرة بش�كل مس�تقل، ال يعني كونه سببًا أو 
معيارا مس�تقاًل للكفر، وأحدمها ال يالزم اآلخر، ومن هنا فقد يكون ذكره لكونه أبرز 
ما اتصف به الكفار، ال أنه أحد املعايري املستقلة لكفرهم، فاالستقاللية حتتاج إىل دليل.

1- سورة اإلرساء: 44- 45.

2- سورة البقرة: 177.

3- الصدر، محمد باقر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 /292.

4- سورة يوسف: 37.
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الصن�ف الثال�ث: اآلي�ات التي تش�ري وتص�ف الذي�ن ال يؤمن�ون باألصلني 
األولني - اإليامن باهلل واإليامن بالرسول - إهنم الذين ال يؤمنون باآلخرة واملعاد، 
وهذا يظهر منه أن إنكار املعاد يكون س�ببًا مس�تقاًل للكفر، مما يعني دخوله يف حّد 

اإلسالم )1(.

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة  كقول�ه تعاىل: )َوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلنَا َبْينََك َوَب�نْيَ الَّ
ْسُتوًرا( )2(. ِحَجاًبا مَّ

وَن امْلَاَلِئَكَة َتْس�ِمَيَة  ِذي�َن اَل ُيْؤِمنُ�وَن بِاآْلِخَرِة َلُيَس�مُّ وكقول�ه تع�اىل: )إِنَّ الَّ
اأْلُنَثٰى()3(.

وهذه اآليات ليست ظاهرة يف السببية غري املستقلة إلجياب إنكار املعاد للكفر، 
وم�ن اجلدي�ر أن تتم مالحظ�ة أن ذكر عدم اإلي�امن باآلخرة من حي�ث تكذيبهم 

للنبي املرسل، ويأيت اإليامن باآلخرة ضمن وجوب التصديق بالنبوة.

الصن�ف الراب�ع: اآليات التي تثبت تالزمًا بني الكف�ر باألصلني األولني وبني 
الكف�ر باملعاد واليوم اآلخر)4(، مما يعني س�ببيته املس�تقلة، كقوله تع�اىل: )إَِل�ُٰهُكْم 
وَن()5(، أو قوله  ْسَتْكرِبُ نِكَرٌة َوُهم مُّ ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة ُقُلوهُبُم مُّ إَِل�ٌٰه َواِحٌدَفالَّ
ِذي َبنْيَ َيَدْيِه َولُِتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرٰى َوَمْن  ُق الَّ َص�دِّ تع�اىل: )َوَه�َٰذا ِكَتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك مُّ
ِذي�َن ُيْؤِمنُ�وَن بِاآْلِخَرِة ُيْؤِمنُوَن بِِه ( )6(، أو قوله تع�اىل: )َوإَِذا ُذِكَر اللَّ�ُه  َحْوهَلَ�ا ۖ َوالَّ

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة( )7(. ْت ُقُلوُب الَّ َوْحَدُه اْشَمَأزَّ

1- السند، محمد، سند العروة الوثقى: 3 /98.

2- سورة اإلرساء: 45.

3- سورة النجم: 27.

4- السند، محمد، سند العروة الوثقى: 3 /98.

5- سورة النحل: 22.

6- سورة األنعام: 92.

7- سورة الزمر: 45.
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إن غاي�ة م�ا تدل عليه اآلية أن معن�ى عدم اإليامن باملعاد هو ع�دم اإليامن باهلل 
تع�اىل، ال أن ع�دم اإليامن باملعاد من حيث هو مأخوذ يف حد اإلس�الم، ويوجب 
الكف�ر بذات�ه، وإنام يوجب الكفر من جه�ة أنه يؤدي إىل عدم اإلي�امن باهلل تعاىل، 
وه�ذا معناه عدم كونه بذاته س�ببًا مس�تقاًل للكفر، واملالح�ظ أن اإليامن باآلخرة 
من العالمات املهمة لإليامن بالغيب، وعدم اإليامن بالغيب كان وما يزال مشكلة 
فكرية تواجه العقل الالديني، لذلك نجد أن القرآن الكريم ركز عىل تلك القضية 
م�ن حيث كوهنا م�ؤرشا عىل رفض كل ما ه�و غيبي، وبالتايل رف�ض كل الدين، 
وعلي�ه ال توج�د اس�تقاللية للمعاد بقدر ما ه�و طريق إىل اإليامن ب�كل ما جاء به 

الرسول. 

الصنف اخلامس: اآليات التي جتعل عدم اإليامن باآلخرة هو السبب يف اجلحد 
ُكْم َعىَلٰ  ِذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُّ واللج�اج من الكفار)1(، من قبيل قوله تعاىل: )َوَقاَل الَّ
�ِه َكِذًبا  ٰى َعىَل اللَّ ٍق إِنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِدي�ٍد * َأْفرَتَ ْقُتْم ُكلَّ مُمَزَّ َرُج�ٍل ُينَبُِّئُك�ْم إَِذا ُمزِّ
اَلِل اْلَبِعيِد()2(، أو قوله  ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة يِف اْلَعَذاِب َوالضَّ َأم بِ�ِه ِجنٌَّةۗ  َب�ِل الَّ
نَْفِس�ِه َقاَل َما َأُظ�نُّ َأن َتبِيَد َه�ِٰذِه َأَبًدا ﴿35﴾ َوَما  تع�اىل: )َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظامِلٌ لِّ
نَْه�ا ُمنَقَلًبا ﴿36﴾ َقاَل  ا مِّ ِددتُّ إىَِلٰ َريبِّ أَلَِج�َدنَّ َخرْيً �اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئ�ن رُّ َأُظ�نُّ السَّ
اَك  ْطَفٍة ُثمَّ َس�وَّ �ِذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ اِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَّ َل�ُه َصاِحُبُه َوُه�َو حُيَ

َرُجاًل()3(.

إال أن جمرد كون عدم اإليامن باآلخرة هو الس�بب يف اجلحد واللجاج من قبل 
الكفار، ال يعني أنه سبب مستقل بعنوانه للدخول يف حد اإلسالم، بل من املمكن 
أن يك�ون س�ببا غري مس�تقل من جهة أنه ي�ؤدي إىل إنكار الرس�الة أو اإليامن باهلل 
ِذي َخَلَقَك(  تع�اىل. ولعل ال�ذي يقرب ذلك أن اآلية الثانية ذكرت: )َأَكَف�ْرَت بِالَّ

1- السند، محمد، سند العروة الوثقى: 3 /99.

2- سورة سبأ: 7 – 8.

3- سورة الكهف: 35 – 36 – 37.
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�اَعَة َقاِئَمًة(، فجعل ع�دم اإليامن بالقيامة واآلخرة  بع�د أن ذكرت: )َوَما َأُظنُّ السَّ
طريقًا إىل الكفر باخلالق مما يعني عدم السببية املستقلة إلنكار املعاد، بعنواهنللكفر.

حت�ى يذك�ر أح�د االع�الم)1(، ان عدد اآلي�ات الت�ي ترتبط بأم�ر املعاد تصل 
إىل 1400 آي�ة، ويذكر الس�يد اخلوئي ب�أن: )ظاهر إطالق كلامهت�م يف كفر منكر 
الرضوري وإن كان يقتي الوجه األول، ولكن النظر الدقيق فيها يقتىض ومنها: 
�ِه َواْلَيْوِم  �ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر )2( ومنها: )َم�ن َكاَن ِمنُكْم ُيْؤِمُن بِاللَّ )إِن ُك�نَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَّ
اآْلِخ�ِر( )3( ومنه�ا: )َم�ْن آَم�َن بِاللَّ��ِه َواْلَيْوِم اآْلِخ�ِر )4( إىل غري ذل�ك من اآليات 
اآلخرى، وهذا يدل عىل أن لإليامن باملعاد قيمة موضوعية يف حتقق اإلسالم، وأن 
هذا االقرتان القرآين ليس اعتباطيًا، بل يؤول يف هناية املطاف إىل إعطاء خصوصية 
مس�تقلة للمعاد يف حتقق عنوان اإلس�الم، وبذلك يثبت املطلوب()5(، وقد ناقش 
ذلك السيد كامل احليدري بقوله: )وما ذكره )رمحه اهلل( يمكن اجلواب عليه نقضًا 
وح�اًل: أم�ا النقض: فالزم ذلك ركني�ة الكثري من األمور الت�ي قرنت باإليامن به 
عز اس�مه قرآنيًا، فمثاًل: لق�د قَرنت الكثري من اآليات اإلي�امن باهلل تعاىل باإليامن 
باملالئكة والكتب والرس�ل، فلو ذهبنا إىل أن هذا االقرتان يولد ركنية مس�تقلة يف 
حتقق عنوان اإلسالم الفقهي للزم ركنية مجيع هذه األمور السالفة، وهو كام ترى، 
َل َعىَلٰ َرُسولِِه  ِذي َنزَّ ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاللَّ�ِه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّ َا الَّ قال تعاىل: )َيا َأيُّ
ِذي َأنَزَل ِمن َقْبُلَوَمن َيْكُفْر بِاللَّ�ِه َوَماَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر  َواْلِكَتاِب الَّ
َفَق�ْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعي�ًدا()6(، وأما احلل: فإن االعتقاد بالتوحيد والرس�الة واليوم 
اآلخر واملالئكة والكتب والرس�ل هو من الواجبات النفس�ية، إال أن الذي حيقق 

1- املعاد للشهيد مطهري )قدس(: 548.

2- سورة البقرة: 228.

3- سورة البقرة: 232. 

4- سورة البقرة: 62. وورد هذا املقطع يف سور آخرى.

5- ظ: الخويئ، أبو القاسم، التنقيح يف رشح العروة الوثقى: 3 /5354.

6- سورة النساء: 136.
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عنوان اإلسالم الفقهي الذي به حيقن الدم والعرض واملال هو التوحيد والرسالة 
فقط، دون غريمها من األمور التي تعد مقومة لإليامن ال اإلس�الم - إليأن قال -: 
إن احلديث تارة يكون يف أن احلد األعىل لإلس�الم ال يتحقق إال باملعاد، وتارة يف 
أن ال�ذي حيق�ق احلد األدنى من اإلس�الم ما هي رشوط�ه ومقوماته؟ وكالمنا يف 
الث�اين ال يف األول، وحدي�ث األمهية الرشعية املربزة بنص قرآين - والتي اس�تند 

إليها أستاذنا اخلوئي كدليل لركنية املعاد واشرتاطه - تنسجم مع األول.

وم�ن هنا ال بد م�ن التمييز جيدًا بني مس�ألتني؛ األوىل: كون اإلس�الم جاء 
باملعاد وأكد عليه، وهذه املس�ألة واضحة وجلي�ة، والثانية: هي أن إنكار املعاد 
بمفرده - ولو عن اجتهاد - هل خيرج املنكر عن اإلسالم ودائرته أم ال؟ وهذا 
الدلي�ل ق�د يكون هو مراد الس�يد الس�بزواري )ق�دس( يف مه�ذب األحكام، 
حي�ث قال: ف�رع املعاد من رضوريات الدي�ن، فهل يكون منك�ره كافرًا، حتى 
مع االعتقاد بالتوحيد والرسالة، أو أنه كسائر الرضوريات ال يوجب الكفر إال 
إذا رج�ع إنكاره إىل إنكار التوحيد، أو الرس�الة؟ ق�والن: أقرهبام األول، لكثرة 

االهتامم يف الكتاب والسنة به()1(.

وهب�ذا يتضح أن انكار املعاد ليس معيارا مس�تقال للتكفري بل يكون كذلك 
عندما يلزم من انكاره تكذيب النبي )صىل اهلل عليه وآله(، وهو ما يعد ضابطا 

واضحا يف هذه املسألة.

الدليل الثاني: اإلجماع

استدل البعض عىل أخذ املعاد يف حّد اإلسالم باإلمجاع فقال:

)اإليامن باملعاد اجلسامين، واإلقرار بيوم القيامة، واإلمجاع قائم عىل كون اإليامن 
باملعاد اجلسامين دخيل يف اإلسالم()2(.

1- الحيدري، كامل، رسائل فقهية: 103.

2- الطباطبايئ القمي، تقي، عمدة املطالب يف التعليق عىل املكاسب: 1 /188.
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وق�د نوقش اإلمجاع بأن�ه عىل فرض حتققه من قب�ل املتقدمني عىل ذلك، كيف 
يمك�ن دفع احتامل مدركية هذا اإلمجاع وكونه مس�تندًا إىل تلك اآليات التي ذكر 
كوهن�ا دال�ة عىل أخذ اإلق�رار باملع�اد يف حّد اإلس�الم كحّدية الش�هادتني؟ ومن 

املعلوم كفاية احتامل املدركية لسقوط هذا اإلمجاع املّدعى عن االعتبار)1(.

الفرع الثاني: االستدالل على عدم أخذ اإليمان باملعاد في حّد اإلسالم

ويمكن أن يس�تدل عىل عدم أخذ اإليامن باملعاد كأمر مس�تقل يف حّد اإلسالم 
الظاهري بعدة أدلة:

ِذيَن آَمنُوا بِاللَّ�ِه َوَرُسولِِه َوإَِذا َكاُنوا  اَم امْلُْؤِمنُوَن الَّ الدليل األول: قوله تعاىل: )إِنَّ
ِذيَن  ِذيَن َيْس�َتْأِذُنوَنَك ُأوَل�ِٰئَك الَّ ْ َيْذَهُبوا َحتَّٰى َيْس�َتْأِذُنوُه إِنَّ الَّ َمَعُه َعىَلٰ َأْمٍر َجاِمٍع ملَّ
َفإَِذا اْسَتْأَذُنوَك لَِبْعِض َشْأهِنِْم َفْأَذن ملَِّن ِشْئَت ِمنُْهْم َواْسَتْغِفْر  ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ�ِه َوَرُسوهِلِ
ِحيٌم()2(، بتقريب أن اآلية الكريمة جتعل اإليامنالذي هو  هَلُُم اللَّ�َهإِنَّ اللَّ�َه َغُفوٌر رَّ
يف اآلية بمعنى اإلس�الم الظاهررييدور أمر حتققه باإليامن باهلل ورسوله، ومل تذكر 
ه، فل�و كان اإلقرار باملعاد مأخوذا يف احل�ّد لذكرته اآلية  أي أم�ر آخ�ر أخذ يف حدِّ

الكريمة.
ومع أن عدم اإليامن باملعاد يالزم عدم اإليامن برس�الة الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله(، ألنه أخرب بتحقق املعادسواء عىل لسانه أم عىل لسان القرآنووجوب اإليامن 
به، مما يعني: أنه مأخوذ يف حدِّ اإلسالم، فإن البحث بصدد أخذه يف حّد اإلسالم 
عىل نحو املوضوعية واالس�تقالل، واملالزم�ة ال تثبت ذلك وإنام تثبت أن اإليامن 
به إنام هو من توابع اإليامن بالنبي )صىل اهلل عليه واله( ورس�الته، وبعبارة أخرى 
إن إن�كاره حيث يؤدي إىل إنكار الرس�الة وتكذيب النب�ي )صىل اهلل عليه وآله( ؛ 
فلذلك جيب اإليامن به، أما أن عدم اإليامن به يؤدي إىل الكفر عىل وجه االستقالل 

فهذا مما ال يفاد من أي دليل.

1- ظ: الوائيل، عيل، الرضورات الدينية واملذهبية والفقهية: 81.

2- سورة النور: 62.
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ولذا نرى الس�يد الصدر قد أورد: )وعليه فدخل اإليامن باملعاد يف الرسالة إنام 
هو باعتبار كونه من أوضح وأبده ما اش�تملت عليه الرس�الة وليس قيدًا مس�تقاًل 

يف اإلسالم()1(.

الدلي�ل الث�اين: االس�تدالل بمجموعة م�ن الروايات التي ت�رصح بكون حد 
اإلس�الم الظاهري الذي هو يف قبال اإلس�الم الواقعي املعرب عنه باإليامن باملعنى 
األخ�ص، ه�و عبارة عن ش�هادة )أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رس�ول اهلل(، كام يف 

موثقة سامعة املتقدمة حيث ورد فيها:

)اإلسالم: شهادة أن ال إله إال اهلل، والتصديق برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(
ب�ه حقنت الدماء، وحرمت املناكح، واملواريث، وعىل ظاهره مجاعة الناس..()2(، 
وغريه�ا م�ن الروايات )3(، فإننا نالح�ظ أن هذه الرواية مل تأخذ يف حّد اإلس�الم 
الظاه�ري غ�ري هذي�ن األمري�ن، مم�ا يعني ع�دم اش�رتاط أي أمر آخ�ر عىل وجه 
املوضوعية واالستقاللية يف حتقق حد اإلسالم الظاهري ال املعاد وال أي أمر آخر 

غريه.

الدليل الثالث: الس�رية القطعية اجلارية عن الرس�ول )صىل اهلل عليه واله( من 
قب�ول إس�الم الناس يف ذلك العرص بمجرد تش�هدهم الش�هادتني، فل�م ينقل أنه 
)صىل اهلل عليه وآله(كان يش�رتط عليهم أن يقّروا باملعاد، ويش�هدوا أهنم يؤمنون 
به عىل وجه املوضوعية واالس�تقاللية؛ لكي يقبل إس�المهم، مما يعني عدم أخذه 

يف حّد اإلسالم عىل وجه االستقاللية واملوضوعية4.

والظاهر أن اإليامن باملعاد هو من لوازم اإليامن بالرس�الة وتصديق الرسول 

1- الصدر، محمد باقر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 /293.

2- الكليني، محمد يعقوب، أصول الكايف: 2 /29، باب ان اإلميان ال يشارك اإلسالم، ح1.

الباب  الفرق بني اإلميان واإلسالم، فإنه ذكر يف هذا  األنوار: 68 /309، 242،باب  باقر، بحار  3- املجليس، محمد 
روايات متعددة بهذا الشأن.

4 - ظ: الوائيل، عيل، الرضورات الدينية واملذهبية والفقهية: 81.
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)ص�ىل اهلل عليه واله(، ألنه - كام ذكر الس�يد الصدر- من أوضح ما اش�تملت 
علي�ه الرس�الة، وه�ذا يعن�ي ع�دم أخذ اإلي�امن به يف حد اإلس�الم ع�ىل وجه 
املوضوعية واالستقاللية، كام يف األصول الثالثة املتقدمة )اإليامن بأصل وجود 
اهلل، واإلي�امن بتوحيده، واإليامن بالرس�الة ونبوة النبي(؛ ف�إن هذه األمور هي 
حدود اإلس�الم الظاه�ري التي يدخل اإلنس�ان بموجب اإلقرار هب�ا يف دائرة 

املسلمني واإلسالم.

املق�سد الرابع: اإنكار الإمامة 
تع�د مس�ألة اإلمامة - بحيثيتها السياس�ية- من املس�ائل املهمة عند املس�لمني 
لكوهنا حمل خالف، واستكامل مهام النبوة، وقد انفرد اإلمامية بالقول إن اإلمامة 
مسألة عقائدية وإهنا تثبت بالنص او بنص املعصوم عىل معصوم آخر، ولقد طال 
النقاش واالستدالل حول تفاصيلها بني املسلمني، واإلمامة كام هو مشهور لدى 
اإلمامي�ة أص�ل من أص�ول الدين، يف حني الح�ظ بعض من عل�امء اإلمامية 1 أن 
اإلمام�ة ليس�ت أصال دينيا وإن�ام مذهبيا، وبالت�ايل خيتلف املوق�ف إزاء منكرها، 
فمنك�ر األص�ل الديني خيتلف ع�ن منكر األصل املذهبي م�ن حيث ترتب حكم 

التكفري او عدمه.
وربام أخذت مسألة االمامةاىل حد مابعدا مهام كعامل مؤثر يف االعتقاد كام هو 
عليه لدى االمامية، إذ كّفرت كّل فرقة اآلخرى بس�ببها، واعتربت غريها حمرومًا 
م�ن النج�اة والس�عادة اآلخروية، بل لطامل�ا حكمت عليه بالنجاس�ة؛ فها هو أبو 
الفت�ح األرسويش )632ه��(ً ، والذي يعّد من متكّلمي أهل الس�نة، يعتقد بكفر 
منك�ري أمامة أيب بكر)2(، كام يذهب بع�ض متكّلمي اإلمامية إىل القول بأن منكر 
إمام�ة اإلمام عيّل كافر حقيقًة وإن كان مس�لاًم يف الظاه�ر، لذا كان من الرضوري 
بي�ان في�ام إذا كانت اإلمامة من أركان الدين وأصوله أو ال، فإذا كانت كذلك لزم 

1 - ظ: الحيدري، كامل، رسائل فقهية: 103.

2- االرسوشني، أبو الفتح، فصول االرسوشني: 2 /307.
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احلكم بالكفر احلقيقي عىل سائر الفرق اإلسالمية.

لكن الغالب لدى اجلمهور أن مس�ألة اإلمامة من املسائل الفقهية، ويتعاملون 
معه�ا من منطلق فقهي ال عقائدي، يبني أب�و حامد الغزايل ذلك بقوله: )أعلم أن 
النظ�ر يف اإلمام�ة أيضًا ليس من املهاّمت، وليس أيض�ًا من فّن املعقوالت، بل من 
الفقهيات()1(، وأورد كذلك س�يف الدين اآلمدي: )واعلم أن الكالم يف اإلمامة 
لي�س من أص�ول الديان�ات وال من األم�ور الالبّدي�ات بحيث ال يس�ع املكّلف 
اإلع�راض عنه�ا واجلهل هبا، ب�ل لعمري إن املع�رض عنها ألرجى م�ن الواغل 
فيه�ا()2(، وال ينك�ر م�ا هل�ا من حساس�ية عقائدية بالرغ�م من التأكي�د عىل كوهنا 
مس�ألة فقهي�ة، ومن الذي�ن أكدوا فقهية اإلمام�ة التفتازاين، إذ ذك�ر أنه: )ال نزاع 
يف أن مباح�ث اإلمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجوعها إىل أن القيام باإلمامة ونصب 
اإلمام املوصوف بالصف�ات املخصوصة من فروض الكفايات()3(، وذكر كذلك 
القايض اإلجيي أن: )اإلمامة عندنا من الفروع، وإنام ذكرناها يف علم الكالم تأّسيًا 
بم�ن قبلنا()4(، وكأن املس�ألة يف عهدها املبكر كان�ت ضمن مباحث علم الكالم، 
ويذكر املحقق اجلرجاين: )ليس�ت من أصول الديانات والعقائدخالفًا للشيعةبل 
ه�ي عندنا من الفروع املعّلقة بأفعال املكّلفني؛ إذًا نصب اإلمام عندنا واجٌب عىل 
األمة س�معًا()5(، وهذا القول يش�ري إىل أن إكساب اإلمامة طابعها الفقهي يأيت يف 

سياق الرد عىل مدعى اإلمامية يف كوهنا ذات طابع كالمي.

وقد ذكر س�ائر علامء األش�اعرة أيضًا أن اإلمامة من الفروع الفقهية)6(، وعىل 

1- الغزايل، محمد، االقتصاد يف االعتقاد: 234.

2- اآلمدي، سيف الدين، غاية املرام يف علم الكالم: 363.

3- التفتازاين، سعد الدين، رشح املقاصد: 5 /232.

4- اإليجي، عضد الدين، املواقف: 8 /334.

5- الجرجاين، ركن الدين محمد بن عيل، رشح املواقف: 8 /334.

6- فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر، املباحث املرشقية واملطالب العالية، بحث اإلمامة؛ والعقائد 
النسفية: 177.



122

كفرِي ِفْقُه التَّ

هذا األساس، فإن نظرة األشاعرة إىل أصل اإلمامة نظرٌة فقهية، ولذا يتّم عندهم 
التعاط�ي مع القضية بمس�توى فرع فقه�ي، وليس باإلم�كان أن يكون لألحكام 

الفرعية دور يف أصول الدين، إال إذا كان إنكارها إنكارًا لألصول. 

في�ام يؤكد اإلمامية عىل أن مس�ألة اإلمامة من مس�ائل العقائ�د، بل من أصول 
الدين، فيذكر العاميل يف قواعد العقائد أن أصول اإليامن عند اإلمامية: )التصديق 
بوحدانية اهلل تعاىل يف ذاته تعاىل، والعدل يف أفعاله، والتصديق بنبوة األنبياء عليهم 
الس�الم، والتصديق بإمامة األئمة املعصومني من بعد األنبياء عليهم السالم()1(، 
وم�ع عدها من املس�ائل الكالمي�ة عند اإلمامية، فإن الكثري م�ن علامء اإلمامية ال 
يقول�ون بركنية اإلمامة لإليامن أو اإلس�الم، بمعنى أهنا ليس�ت من أصول الدين 
بل م�ن أصول املذهب، فيع�ّرف العالمة الطباطبائي أصول الدي�ن بأهنا التعاليم 
األساس�ية العقدي�ة، مقاب�ل األح�كام العملي�ة )األخ�الق(، ويبني عدده�ا بأهنا 
األصول الثالثة العامة: التوحيد والنبوة واملعاد، وعند اختالل أحدها لن يتحقق 

مفهوم اّتباع الدين)2(.

يف حني يؤكد املحقق الكركي عىل دخول اإلمامة ضمن أصول العقائد بقوله: 
)جيب عىل كل مكلف حّر وعبد ذكر وأنثى أن يعرف االَصول اخلمس�ة التي هي 
أركان ااِلي�امن، وهي: التوحيد، والعدل، والنب�وة، وااِلمامة، واملعاد، بالدليل ال 
بالتقليد. ومن جهل ش�يئًا من ذلك مل ينتظم يف س�لك املؤمنني، واستحق العقاب 

الدائم مع الكافرين(، وواضح أن مؤدى قوله تكفري من أنكر اإلمامة)3(.

لذلك يمكن القول إن اإلمامية عىل ش�قني يف مس�ألة كون منكر اإلمامة منكرا 
ألص�ل من أصول الدي�ن واألركان املقومة ألصل اإلس�الم، أو أهنا من األركان 
املقوم�ة لإلي�امن باملعن�ى األخ�ص، وبعب�ارة أق�رب ه�ل هي م�ن أص�ول الدين 

1- العاميل، زين الدين، املعروف بـ )الشهيد الثاين(، حقائق اإلميان: 55.

2- الطباطبايئ، محمد حسني، القرآن يف اإلٍسالم: 137.

3- املحقق الكريك، عيل بن الحسني،رسائل املحقق الكريك: 1 /80.
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كالتوحي�د والنب�وة أو ه�ي من أصول املذه�ب، وهنا اجتاهان س�يتضح كل منهام 
بحسب اآليت: 

الفرع األول: املوقف الذي يقرر أن اإلمامة أصل من أصول الدين: 

يرى أصحاب هذا املوقف أن اإلمامة من أركان ومقومات اإلسالم، ويستدل 
عىل ذلك بمجموعةمن الروايات :

املجموعة األولى:

الروايات املتقدمة التي جتعل الوالية ركنًا ُيبتنى عليه اإلسالُم، فإهنم يستظهرون 
م�ن ركنيتها لإلس�الم، أهنا مقوم�ة حلقيقته، بمعنى أن اإلس�الم م�ن دوهنا ينهار 
وينهدم، وعليه من ال يعتقد هبا ولو جهاًل فهو خارج عن ربقة اإلس�الم، وحيكم 

عليه بالكفر.

واملالح�ظ أن ه�ذه الرواي�ات فيه�ا قرائ�ن خارجي�ة وداخلي�ة تب�نّي أن املراد 
باإلس�الم فيه�ا ليس هو اإلس�الم الظاهري الذي ترتتب ع�ىل اخلروج منه بعض 

اآلثار من النجاسة وغريها، وإنام املراد منه اإليامن باملعنى األخص.

فالقرين�ة اخلارجي�ة هي تلك الرواي�ات التي تكتفي يف حتقق اإلس�الم بمجرد 
الشهادتني، من خالل اجلمع بني هذه الروايات. 

والقرينة الداخلية، مفادها أن لفظ اإليامن عندما يطلق حيمل عىل معناه اخلاص 
ال ما يس�اوي اإلس�الم الذي هو اإليامن باملعنى األعم، فإن ذلك حيتاج إىل قرينة، 
ومما يؤكد ذلك، أنه قال: أولئك املحسن منهم يدخله اهلل اجلنة بفضل رمحته، ألن 
املؤمن باملعنى األخص يدخل اجلنة باالس�تحقاق ال�ذي وعده اهلل إياه، بينام أهل 
اخل�الف ال يس�تحقون عىل اهلل ش�يًئا لعدم وعده إياهم ب�يشء، وإنام بفضل رمحته 
يدخله�م اجلن�ة ملن مل يكن معان�دًا، ويف قلبه ذرة من بغضهم، وإال فمثله ال يش�م 
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رائحتها البتة فإهنا حمرمة عليه.)1(

املجموعة الثانية :

الروايات التي جتعل اإليامن بالوالية واإلمامة احلد الفاصل بني اإليامن والكفر 
مم�ا يعن�ي أهنا مأخوذة يف حد اإلس�الم كحدية الش�هادتني، وعىل ه�ذا تكون من 
أصول وأركان اإلس�الم، وهي عمدة ما اس�تدل به صاحب احلدائق)2(، عىل كفر 

من مل يعتقد بوالية األئمة )ع( وهم املخالفون ملذهب احلق، والروايات هي:

ما رواه الفضيل بن يس�ار عن أيب جعفر اإلمام الباقر )عليه السالم( قال:   - 1
)إن اهلل ع�ّز وجل نصب عليًا )عليه الس�الم( علام بين�ه وبني خلقه، فمن عرفه 
كان مؤمنًا ومن أنكره كان كافرًا، ومن جهله كان ضاالً، ومن نصب معه شيئًا 

كان مرشكًا، ومن جاء بواليته دخل اجلنة()3(.

ما رواه الصدوق يف عقاب األعامل، قال:   - 2

قال أبو جعفر )عليه السالم(: )إن اهلل تعاىل جعل عليًا )عليه السالم( علاًم بينه 
وب�ني خلق�ه، ليس بينهم وبينه علم غريه، فمن تبع�ه كان مؤمنًا، ومن جحده كان 

كافرًا، ومن شّك فيه كان مرشكًا()4(.

ما رواه الصدوق يف العلل، عن الباقر )عليه السالم( إذ قال:  - 3

)إن العلم الذي وضعه رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( عند عيل )عليه السالم( 
من عرفه كان مؤمنًا ومن جحده كان كافرًا()5(.

وم�ا روي عن الصادق )عليه الس�الم( إذ يق�ول: )اإلمام علم بني اهلل عز   - 4

1- ظ: الوائيل، عيل، الرضورات الدينية واملذهبية: 212.

2- البحراين، يوسف آل عصفور، الحدائق النارضة: 5 /181.

3- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكايف: 1 /437.

4- البحراين، يوسف آل عصفور، الحدائق النارضة: 5 /182.

5- الحر العاميل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 28 /345.
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وجل وبني خلقه من عرفه كان مؤمنًا ومن أنكره كان كافرًا()1(.

واملالح�ظ عىل هذا االس�تدالل وجود قرائ�ن خارجية وداخلي�ة تدل عىل أن 
امل�راد باإليامن املوج�ود يف هذه الرواي�ات هو اإليامن باملعن�ى األخص ال اإليامن 

باملعنى األعم املساوق لإلسالم الظاهري.

أم�ا القرائ�ن اخلارجية، فهي تلك الروايات التي جعلت الدخول يف اإلس�الم 
الظاهري هو عبارة عن تش�ّهد الش�هادتني، فإنه بوجود تلك الروايات، ال بد من 
أن نجم�ع ب�ني الطائفتني بحم�ل روايات املقام ع�ىل اخلروج من اإلي�امن باملعنى 

األخص ال اإليامن باملعنى األعم املساوق لإلسالم الظاهري.)2(

وأم�ا القرائن الداخلي�ة، فإن هذه الروايات نجد فيه�ا تفصياًل، إذ أهنا فّصلت 
ب�ني حالة اإلنكار واجلحودالذي ال يك�ون إال مع العلموبني حالة اجلهل واحلرية 
والش�ك، فحكمت يف احلالة األوىل بالكفر، ويف احلالة الثانية بالضالل أو دخول 

النار أو من املرجئني ألمر اهلل ومشيئته.

وهذا يكش�ف أن جمرد عدم اإليامن واالعتقاد بالوالية ولو عن جهل وقصور 
من دون معاندة وجحود ال يؤدي إىل اخلروج من اإلس�الم الظاهري، وإنام الذي 
ي�ؤدي إىل اخل�روج من اإلس�الم والكفر ه�و اجلحود م�ع املعرفة ؛ ألنه يس�تلزم 
تكذي�ب النبي )ص�ىل اهلل عليه واله( والرّد عىل اهلل تع�اىل، فإنه مثاًل من علم كون 
أمري املؤمنني )عليه السالم( هو اإلمام والويل بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( 
مب�ارشة وبال فص�ل؛ ولكن عىل الرغم م�ن ذلك مل يقبل ومل يع�رتف، وقدم غريه 
علي�ه، كاألول والث�اين والثالث، فهذا معناه أنه يرد عىل الرس�ول ويكذبه، وعليه 

يرد عىل البارئ تعاىل فيكون كافرًا من هذه اجلهة.

وهذا يعني أن االعتقاد باإلمامة بذاته ليس ركنًا من أركان اإلسالم كالشهادتني، 

1- املجليس، محمد باقر، بحار االنوار: 23 /88.

2- قدردان قرامليك، محمد حسن، علم الكالم والتعددية املذهبية، )مجلة نصوص معارصة2014(ترجمة: د. أحمد 
السعدي، موقع الكرتوين.
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وإال لل�زم احلك�م بكفر حتى اجلاهل الق�ارص بإمامتهم )عليهم الس�الم( مع أننا 
نش�اهد تل�ك الرواي�ات مل حتك�م بكفر اجلاه�ل، وإن�ام حكمت بضاللت�ه وكونه 
مس�تحقًا للنار وما ش�اكل، وهذا نس�تفيد من�ه خروجهأي: غري املعتق�د باإلمامة 
جلهلمن اإليامن باملعنى األخص، ألن غري املؤمن باملعنى األخص ال يستحق عىل 
ا يف اإليامن باملعنى  اهلل تعاىل شيئًا، وبالتايل نستفيد كون االعتقاد باإلمامة بذاته حدًّ

األخص وركنًا مقوًما له.

الفرع الثاني: املوقف الذي يقرر أن اإلمامة أصل مذهبي:

وه�و ال�ذي ي�رى أن الوالي�ة واإلمام�ة م�ن أركان وأص�ول اإلي�امن باملعنى 
األخ�ص، أو كوهنا من أصول املذهب، وتدل عىل هذه احلقيقة الروايات املتقدمة 

نفسها التي تم عرضها يف كون اإلمامة من أركان وأصول اإلسالم.
فيذكر السيد اخلوئي أن اإلمامة من رضوريات املذهب بقوله: )أن أهل اخلالف 
منك�رون ملا ثبت بالرضورة من الدين وهو والية أمري املؤمنني )عليه الس�الم(... 
إىل أن يقول: نعم الوالية بمعنى اخلالفة من رضوريات املذهب ال من رضوريات 
ل الس�يد اخلمين�ي القول بأن بعض الروايات التي تش�ري إىل  الدي�ن()1(، وقد فصَّ
كف�ر منكر اإلمامة إنام كانت بحق من كان معارصا ومقربا من الرس�ول)صىل اهلل 
علي�ه واله( واإلمام�ة آنذاك كانت من األمور الواضح�ة، إال أن الرضورة انتفت 
بعد تلك املدة بس�بب توارد الشبهات وتضليل اإلعالم األموي، فيختلف احلكم 
عىل منكرها بمالحظة اختالف الزمان)2(، وتأسيس�ا عىل ما سبق فاليمكن اجلزم 
ب�أن اإلمام�ة أصل من أص�ول الدين وإنام هي م�ن القضايا املهم�ة التي تؤثر عىل 
واق�ع اإلس�الم، أما مس�ألة إنكارها فهي قضية ال تدخل ضم�ن مربرات التكفري 

واخلروج عن الدين.
وأوضح الش�يخ كاش�ف الغطاء بأن: )اإلس�الم واإليامن مرتادفان، ويطلقان 

1- الخويئ، ابو القاسم، عيل أكرب،تنقيح العروة الوثقى: 82.

2- ظ: الخميني، روح الله، كتاب الطهارة: 3 /329.
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عىل معنى أعّم، يعتمد عىل ثالثة أركان: التوحيد والنبوة واملعاد… ولكن الشيعة 
اإلمامي�ة زادوا االعتقاد باإلمام�ة، فمن اعتقد باإلمامةباملعن�ى الذي ذكرناهفهو 
عنده�م مؤم�ن باملعنى األخ�ص، ال أنه بع�دم االعتقاد باإلمامة خي�رج عن كونه 
مس�لاًم معاذ اهلل()1(، وكذلك ذكر الس�يد احلكيم: )وأم�ا النصوص، فالذي يظهر 
منه�ا أهنا يف مق�ام إثبات الكفر للمخالف�ني باملعنى املقابل لإلي�امن، كام يظهر من 
املقابلة فيها بني الكافر واملؤمن()2(، ال الكفر املقابل لإلس�الم بمعنى اخلروج عن 

الدين.
وق�د بحث الس�يد اخلمين�ي هذه املس�ألة يف كتاب الطه�ارة بص�ورة تفصيلية 
واس�تداللية فذك�ر أن حقيقة اإلس�الم إن�ام هي التوحي�د والنبوة، قائ�اًل: )ماهية 
اإلس�الم ليس إال الش�هادة بالوحدانية والرس�الة واالعتقاد باملعاد وال يعترب فيها 
س�وى ذلك، س�واء فيه االعتقاد بالوالية وغريها؛ فاإلمامة من أصول املذهب ال 
الدين، وأما االعتقاد بالوالية فال ش�بهة يف عدم اعتباره، وينبغي أن يعّد ذلك من 

الواضحات لدى كاّفة الطائفة احلقة()3(.
في�ام يش�ري احلي�دري إىل اخللط ب�ني اإلمام�ة العام�ة واإلمامة اخلاص�ة بقوله: 
)حيص�ل خلط ب�ني اإلمامة باملعنى الع�ام لإلمام�ة واإلمامة باملعنى الش�يعي هلا، 
ه�ؤالء عندم�ا يقولون إن اإلمام�ة أصل من أصول الدين مراده�م أصل اإلمامة 
أع�م من اإلمامة باملعنى الش�يعي بمعن�ى آخر،.. ()4(، بمعن�ى اإلمامة العامة هي 
م�ا يظه�ر من النصوص التي تدل عىل كوهنا أصال م�ن أصول الدين، أما اخلاصة 
ف�ال تع�دو كوهنا رضورة مذهبي�ة، إال أن اإلمامة العامة مل تك�ن أصال من أصول 
الدي�ن لدى الفرق الكالمية واملذاهب الفقهي�ة، ومل ترصح هبا النصوص القرآنية 

والروائية، وإنام تعد من توابع النبوة.

1- كاشف الغطاء، محمد حسني، أصل الشيعة وأصولها: 101104.

2- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى: 1 /394.

3- الخميني، روح الله، كتاب الطهارة: 3 /322323.

4- الحيدري، كامل، مفاتيح عملية االستنباط: 423.
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وتبقى هذه املس�ألة اليوم من املس�ائل احلساسة والتي مل تصل اىل درجة احلسم 
مع ثنائية الرؤية اإلمامية بني عدها من أصول الدين أو من أصول املذهب.

ومع عدم قطعية كوهنا من أصول الدين بسبب اخلالف احلاصل داخل مذهب 
اإلمامية فإنه جعل إنكار اإلمامة س�ببا من أسباب الكفر قاباًل للنقاش، وال يرقى 
إىل أن يكون معيارا حاس�ام للتكفري، ذلك أن التكفري حكم يس�تدعي الدقة وقيام 
األدل�ة البالغ�ة فضال عن قطعيته�ا، إذ املفرتض أن االص�ل اإليامين الذي يوجب 
كف�ر منك�ره الب�د أن يكون مقطوع�ا وواص�ال إىل اجلميع كام هو احل�ال يف أصل 

التوحيد والنبوة. 

املق�سد اخلام�س: اإنكار القدر:
ي�رد ه�ذا الركن عند الكث�ري من علامء املذاهب اإلس�المية ضمن أركان س�تة 
تتضم�ن اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورس�له واليوم اآلخ�ر والقدر خريه ورشه، 
وه�و االعتق�اد جازما أن كل خري ورش يكون بقض�اء اهلل وقدره، وأن اهلل فعال ملا 
يري�د، ف�كل يشء بإرادته وال خيرج عن مش�يئته وتدبريه، وال يت�م اإليامن بالقدر 
إال بأربع�ة أمور: أوهلا العلم ب�أن اهلل عامل بكل ما كان وما يكون وما مل يكن، وأنه 
علم الش�قي والس�عيد، وذلك بعلم�ه القديم املوصوف ب�ه أزال، وثانيها الكتابة، 
ومفاده�ا أن اهلل كتب ما س�بق به علمه من مقادي�ر املخلوقات يف اللوح املحفوظ 
وه�و الكت�اب الذي مل يفرط فيه من يشء، وثالثها اإلرادة واملش�يئة، بأن يعتقد أن 
كل م�ا جيري يف هذا الكون فهو بإرادة اهلل ومش�يئته الدائ�رة بني الرمحة واحلكمة، 
ورابعه�ا: اخلل�ق، وهي اإليامن ب�أن اهلل خالق كل يشء، ال خال�ق غريه، وال رب 

سواه)1(.

ويتحق�ق الكف�ر بإنكار الق�در، فاإليامن بالقدر من أصول اإلي�امن التي ال يتم 
إيامن العبد إال هبا، والقدر يدل بوضعهكام يقول الراغب األصفهاين فيام نقله عنه 

1- األثري، عبد الله بن عبد الحميد، اإلميان حقيقته خوارمه نواقضه: 159 – 160 – 161 – 162.



129

الف�سل الثاين

ابن حجر العسقالنيعىل القدرة وعىل املقدور الكائن بالعلم.)1(
وق�د ورد عن النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم التحذير م�ن التكذيب بالقدر، 
وذل�ك يف احلدي�ث ال�ذي رواه أب�و ال�درداء عن النبي ص�ىل اهلل عليه وس�لم أنه 
ق�ال: ))ال يدخ�ل اجلنة ع�اق، وال مدمن مخ�ر، وال مكذب بقدر(()2( وال ش�ك 
أن ه�ذه األمور املنف�ي دخول اجلنة بس�ببها متفاوتة وأعظمه�ا التكذيب بالقدر، 
فالتصدي�ق بالق�در واج�ب وس�بب لدخ�ول اجلنة)3(، لك�ن الواضح من س�ياق 
الرواي�ة أهن�ا تضمنت أم�ورا متباينة بني إدم�ان اخلمر وبني العق�وق وبني القدر، 
وع�ىل فرض صحتها فإهن�ا ال ترقى إىل صحة وقطعية الرواي�ات التي تقرر كفاية 
االيامن بالتوحيد والنبوة يف حتقق االسالم وكون انكارمها فقط هو الذي يستدعي 
تكف�ري منكرمه�ا، نعم قد يدخل االي�امن بالقدر ضمن وجوب التصديق برس�الة 
النب�ي )ص�ىل اهلل عليه وآل�ه( واملتضمنة لإليامن بالقدر، ويف احل�ال هذه يمكن ان 
يندرج االيامن بالقدر ضمن رضوريات الدين التي س�يتم التفصيل فيها الحقا ال 
كونه )أي القدر( معيارا مستقال لاليامن بمعناه العام املساوق لالسالم الظاهري. 
ويضي�ف اب�ن تيمية: )َم�ْن مل يقل بقول الس�لف فإن�ه ال ُيثبِ�ت هلل قدرة، وال 
يثبت�ه ق�ادرًا كاجلهمية ومن اتبعه�م، واملعتزلة املجربة والنافي�ة: حقيقة قوهلم أنه 
لي�س ق�ادرًا، وليس له امللك، فإن امُللك إما أن يكون ه�و القدرة، أو املقدور، أو 
كالمه�ا، وع�ىل كل تقدير فال بدَّ من القدرة، فمن مل يثبت له قدرة حقيقية مل يثبت 
ل�ه ملكًا( )4(، إذ يربط مس�ألة القدر بإثبات صفة املل�ك هلل تعاىل، ويتضح منه أن 
قضية القدر تعد من توابع الصفات، وتفاصيلها، والقضايا التفصيلية ربام يرتتب 
عليها الكفر، لكن التكفري يستلزم انكار القطعيات والواضحات ال التفصيالت 

التي ال يدركها العقل العادي.

1- األشقر، عمر، االميان بالقضاء والقدر: 11.

2- الشيباين، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل: 6 /441.

3- الحمود، عبد الرحمن بن صالح، االميان بالقدر: 40.

4- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم: 8 /258.
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فاإلي�امن بالقدر يتضمن بعض التفاصيل، فه�و يقوم عىل أربعة مراتب)1(، من 
أقرَّ هبا مجيعًا فإن إيامنه بالقدر يكون مكتماًل، ومن انتقص واحدًا منها أو أكثر فقد 

اختل إيامنه بالقدر، وهذه املراتب هي:
األول: اإليامن بعلم اهلل الشامل املحيط.

الثاين: اإليامن بكتابة اهلل يف اللوح املحفوظ لكل ما هو كائن إىل يوم القيامة.
الثال�ث: اإلي�امن بمش�يئة اهلل النافذة وقدرته التامة، فام ش�اء كان وما مل يش�أ مل 

يكن. 
الرابع: خلقه تبارك وتعاىل لكل موجود، ال رشيك له يف خلقه. 

 وال بد للمس�لم من اإليامن بالقدر العام وتفاصيله؛ فمن جحد ش�يئا منهام؛ مل 
يك�ن مؤمنا بالق�در، ومن مل يؤمن بالقدر؛ فقد جحد ركن�ا من أركان اإليامن؛ كام 
علي�ه الفرقة القدرية الضالة التي تنكر القدر)2(، وبذلكوعىل وفق هذا التصور��� 
يك�ون اإلي�امن بق�در اهلل تعاىل أحد أركان اإليامن، اس�تنادا اىل م�ا روي عن النبي 
)ص�ىل اهلل علي�ه وال�ه(: )ال يؤم�ن عبد حتى يؤم�ن بالقدر خ�ريه و رشه من اهلل، 
وحت�ى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئ�ه، وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه()3(، لكن 
االص�وب أن يت�م التفريق بني حتقق الكفر بس�بب انكار اجلزئي�ات وحتقق الكفر 
بس�بب ان�كار الكليات، فاألول ال يس�تدعي التكفري بخالف الث�اين املتفق عليه، 
فقد يقع االنسان يف الكفر بسبب قول بسيط او فعل جزئي لكن ال يعني ذلك انه 
اس�تحق )التكفري( فهو عند اهلل تعاىل كافر إن أنكر بعض التفصيالت، أما إطالق 

احلكم بتكفريه فالبد أن يستند إىل إنكار للكليات القطعية.
كذلك ذكر أمحد أن )من السنة الالزمة: اإليامن بالقدر خريه ورشه، والتصديق 

1- األشقر، عمر بن سليامن، العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة: 26.

2- الفوزان، صالح بن فوزان، االرشاد اىل صحيح االعتقاد: 1 /280.

بالقدر خريه ورشه(، وصححه األلباين يف صحيح سنن  القدر،باب: )ما جاء أن اإلميان  الرتمذي يف كتاب  3- رواه 
الرتمذي: 2 /277.
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باألحاديث فيه، واإليامن هبا، ال يقال: مِلَ؟ وال كيف؟ إنام هو التصديق هبا واإليامن 
هب�ا، ومن مل يعرف تفس�ري احلدي�ث، ومل يبلغه عقله، فقد كف�ى ذلك، وأحكم له، 
فعلي�ه اإليامن به، والتس�ليم له، مثل حديث الصادق املص�دوق، وما كان مثله يف 

القدر()1(

 واملالحظ وجود تأكيد من قبل العلامء وخصوصا احلنابلة منهم، عىل أن القدر 
م�ن أصول الدي�ن، ويمكن نقاش املدعى بأن األدل�ة املتقدمة بطبيعتهاومع غض 
النظ�ر عن صحة س�ند املروي منهاغاي�ة ما تدل عليه هو اإلي�امن الكامل، بمعنى 
أن الق�در من مكمالت اإليامن احلقيقي وليس هو س�ببا يف حتقق اإليامن البس�يط 
الذي يكون معه املؤمن مس�لام، وكيف يكون القدر من أصول اإليامن وهو قضية 
ذات عمق نظري يصعب إدراكها عىل اإلنسان العادي، نعم قد يتعلق جزٌء منه يف 
مبحث العدل اإلهلي، وهذا األخري ليس أصال مس�تقال بل من توابع التوحيد كام 

هو عليه أغلب اإلمامية.

املق�سد ال�ساد�س: اإنكار امللئكة والكتب والر�سل
ت�م عق�د هذا املقصد ضم�ن أصول الدين بس�بب التأكيد الق�رآين عىل اإليامن 
باملالئك�ة والكتب والرس�ل إحلاقا باإليامن باهلل ورس�وله والي�وم اآلخر، وهو ما 

تؤكد عليه مدونات املتآخرين من العلامء يف تناوهلم ألصول اإليامن)2(.

الفرع األول: إنكار املالئكة

يع�د اإليامن باملالئكة - لدى الكثري من العل�امء- ركنا من أركان اإليامن، فال 
يتحق�ق إيامن عبٍد حتى يؤمن بوجوده�م... وعليه أن يؤمن بمن ورد ذكرهم يف 
القرآن والس�نة ع�ىل وجه التفصيل، كام جيب اإليامن بصفاهت�م اخللقية واخللقية، 
واألع�امل الت�ي يقومون هبا، يقول حممد رش�يد رض�ا يف حنايا حديث�ه عن أمهية 

1- األلكايئ، هبة الله بن الحسن، رشح أصول اعتقاد أهل السنة: 57.

2- اصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة، تأليف: نخبة من العلامء: 97.



132

كفرِي ِفْقُه التَّ

اإلي�امن باملالئكة: )إن اإليامن باملالئكة أصل لإلي�امن بالوحي، ولذلك قدم ذكر 
املالئك�ة عىل ذكر الكتاب والنبيني، ق�ال تعاىل: َوَل�ِكنَّ اْلرِبَّ َمْن آَم�َن بِاهللِّ َواْلَيْوِم 
اآلخ�ر َوامْلَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّبِيِّنَي)1( فاملالئكة هم الذين يؤتون النبيني الكتاب، 
فليل�زم من إنكار املالئكة إنكار الوحي والنبوة وإنكار األرواح، وذلك يس�تلزم 
إن�كار اليوم اآلخر( )2(، ويتضح منه مالزم�ة إنكار املالئكة إلنكار اليوم اآلخر، 
والق�ول باملالزم�ة يفرتض ع�دم اس�تقاللية اإلي�امن باملالئكة وكون�ه أصال من 
أصول الدين، بل يفرتض أنه تابع ألحد األصول الدينية، فهو إما أن يكون تابعا 
لوج�وب التصديق بالنبي )صىل اهلل علي�ه واله( أو تابعا لإليامن باليوم اآلخر كام 

يتضح من ذيل النص السابق.
ويقول السعدي - يف املسألة السابقة-: )اإليامن باملالئكة أحد أصول اإليامن، 
وال يتم اإليامن باهلل وكتبه ورسله إال باإليامن باملالئكة( )3(، من دون أن يبني تلك 
النس�بة الرشطية ب�ني اإليامن باهلل واإلي�امن باملالئكة، يف حني يتض�ح من قوله أن 
اإليامن باملالئكة علة س�ببية لإليامن باهلل وهو مناٍف حلقيقة أن اإليامن باهلل فطري، 

يف حني يكون اإليامن باملالئكة كسبي نظري.
 يق�ول اآللويس يف تفس�ريه لقول تع�اىل: )َوَمن َيْكُف�ْر بِ�اهللِّ َوَماَلِئَكتِِه.. اآلية، 
أي: ب�يشٍء من ذلك فإن احلكم املتعل�ق باألمور املتعاطفة بالواو قد يرجع إىل كل 
واح�ٍد، وق�د يرجع إىل املجموع، والتعويل عىل القرائ�ن، وهاهنا قد دلت القرينة 
ع�ىل األول؛ ألن اإليامن بالكل واج�ب، والكل ينتفي بانتفاء البعض...()4(، وقد 
يت�م اخللط ب�ني الكفر الواقع�ي والكفر الظاه�ري يف عملية فهم الن�ص القرآين، 
وقول�ه )الكل ينتفي بانتفاء البعض( ليس دلي�ال كافيا عىل حتقق الكفر الظاهري، 
ب�ل هو بذات�ه قرينة من قرائن الكف�ر، وال يمكن أن يتحقق الكف�ر الظاهري عن 

1- سورة البقرة: 177.

2- تفسري املنار: 2 /113

3- السعدي، عبدالرحمن بن نارص، تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن: 29.

4- اآللويس، محمود، روح املعاين: 5 /170. 



133

الف�سل الثاين

طريق القرائن، بل عن طريق القطع، إذ القرائن تفيد الظن غالبا.

 إن إن�كار وجود املالئكة أو اجلنعىل وفق ذلك التصور�� هو تكذيب وجحود 
لألدل�ة الصحيح�ة الرصحية م�ن الكتاب والس�نة، فقد تواترت نص�وص القرآن 
الكريم والسنة النبوية يف احلديث عن املالئكة واجلن، ومن َثمَّ فإن وجود املالئكة 
واجل�ن أم�ر متواتر ومعلوم باالضطرار من دين اإلس�الم)1(، إال أن ذلك يعد من 

إنكار رضوري الدين الذي يستدعي التفصيل كام سيتبني الحقا.

ُس�وُل باَِم ُأن�ِزَل إَِلْيِه ِمن  كذل�ك يس�تدل ابن تيمية يف قول�ه تعاىل: )آَمَن الرَّ
ن  ُق َبنْيَ َأَحٍد مِّ �ِه َوامْلُْؤِمنُوَن�ُكلٌّ آَمَن بِاللَّ�ِه َوَماَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُس�ِلِه اَل ُنَف�رِّ بِّ رَّ
نَا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي()2(، وقوله تعاىل: )َيا  ُسِلِهَوَقاُلوا َس�ِمْعنَا َوَأَطْعنَاُغْفَراَنَك َربَّ رُّ
َل َعىَلٰ َرُسولِِه َواْلِكَتاِب  ِذي َنزَّ ِذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاللَّ�ِه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّ َا الَّ َأيُّ
�ِذي َأنَزَل ِمن َقْب�ُل َوَمن َيْكُفْر بِاللَّ�ِه َوَماَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُس�ِلِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر  الَّ

َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعيًدا()3(.

فيقول: )ك�ام أن إنكار املالئكة واجلن مناقض لإليامن بالكتب املنزلة، فاإليامن 
بالكت�ب يتضم�ن اإلق�رار هب�ا وتصديقه�ا، وإنكار املالئك�ة واجلن ه�و تكذيب 
وجح�ود آلي�ات اهلل تع�اىل، فهو يناقض ه�ذا اإلق�رار والتصديق، وم�ن َثمَّ فقد 
توّعد اهلل تعاىل أولئك املنكرين آلياته، املكذبني هبا بالعذاب املهني واخللود يف نار 
جهنم(، بمعنى أن انكار املالئكة يؤدي إىل التكذيب، وهي حمض مالزمة، ينفيها 

قوهلم ب� )عدم التكفري بالزم القول(4 واألخري كاٍف يف نقد استدالل ابن تيمية.

وذك�ر الق�ايض عياض إمجاع العل�امء عىل كفر من أنكر املالئك�ة بقوله: ) أمجع 
العل�امء ع�ىل كفر من أنك�ر املالئكة أو اجلن، أو اس�تهزأ واس�تخّف باملالئكة، أو 

1- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى شيخ اإلسالم: 4 /120.

2- سورة البقرة: 285.

3- سورة النساء: 136.

4- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى شيخ اإلسالم: 4 /120.
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س�ّبهم، فيقول القايض عياض: وحكم من سّب سائر أنبياء اهلل تعاىل، ومالئكته، 
واس�تخف هبم، أو كذهبم فيام أتوا به، أو أنكرهم وجحدهم، حكم نبينا صىل اهلل 
عليه وسلم...( )1(، ومع ادعاء اإلمجاع يف املسألة فإن املجمع عليه مردد بني الكفر 
الظاهري والكفر الواقعي، فرب انكار يس�تلزم الكفر واقعا إال أن احلكم بالكفر 
ال يمكن أن يستند إىل تلك املالزمة، وكام اتضح سابقا فإن اهلزل قد خيتلف حكمه 
ع�ن حكم الس�ب، فف�ي األخري إمجاع عىل حتقق الكفر يف الس�اب ع�ىل أن يكون 
الس�ب من قبيل االعتداء الرصيح عىل االنبياء، وال يمكن التس�اوي بني حاالت 
الس�ب واالس�تخفاف واهلزل واالنكار يف حتقق الكفر، نعم يعد من القرائن التي 
تفيد بكفر املنكر أو اهلازل، إال أن التكفري ال يمكن أن يس�تند إىل القرائن فقط بل 

حيتاج إىل قطع األمر الذي تم إنكاره.

 وذك�ر اب�ن قدامة: )وإن ارت�ّد بجحود فرض، مل يس�لم حتى يق�ر بام جحده، 
ويعي�د الش�هادتني؛ ألنه كّذب اهلل ورس�وله ب�ام اعتقده، وكذل�ك إن جحد ملكًا 
م�ن مالئكته الذين ثبت أهنم مالئكة اهلل، أو اس�تباح حمّرمًا فال بد يف إس�المه من 

اإلقرار بام جحده()2(.

 ويذكر البهويت أن من جحد املالئكة، أو أحدًا ممن ثبت أنه ملك، كفر لتكذيبه 
القرآن)3(.

ه�ذا بعض من أق�وال العلامء في�ام يتعلق باملالئك�ة، وأما اجلن ف�إن وجودهم 
ثاب�ت باإلمج�اع والتوات�ر، إال أن انكار مث�ل تلك اإلمجاع�ات ال يمكن أن يكون 
س�ببا مب�ارشا للكفر، وإنام يدخل ضم�ن ما يقتي تصديقه م�ن قبل النبي )صىل 
اهلل عليه واله( وال يمكن أن يكون س�ببا مس�تقال يف حتقق الكفر، فالبد من النظر 
والتفصيل يف بواعث اإلنكار إن كانت من حيث اجلحد أو من حيث التش�كيك، 

1- السبتي، أبو الفضل عياض بن موىس، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /1097.

2- ابن قدامة، أيب محمد عبد الله بن أحمد بن محمود، املغني: 10 /100.

3- البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع: 6 /8.
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فع�ىل األول يتحق�ق الكفر م�ن جهة كونه جح�دا وتكذيبا للنبي )ص�ىل اهلل عليه 
وال�ه( وع�ىل الثاين، ال بد م�ن التثبت يف حال املنكر، كام س�يتضح يف بحث انكار 

رضوري الدين.

الفرع الثاني: إنكار الرسل والكتب

يع�د اإلي�امن بالكتب أصال من أصول العقيدة، وركنا م�ن أركان اإليامن، وال 
يصح إيامن أحد إال إذا آمن بالكتب التي أنزهلا اهلل عىل رسله)1(، ومما أورده العلامء 

يف ذلك: 
يذك�ر يف )التمهي�د(: )اإلمجاع عىل كفر من أنكر الكتب املنزلة أو بعضها - ولو 
كان�ت آيًة واحدًة - وكذا أمجعوا عىل كفر املس�تهزئ هب�ذه الكتب املنزلة. فهذا ابن 
عب�د ال�رب حيكي اإلمجاع قائاًل: وأمج�ع العلامء أن ما يف مصح�ف عثامن وهو الذي 
بأيدي املس�لمني اليوم يف أقطار األرض حيث كانوا، هو القرآن املحفوظ الذي ال 
جيوز ألحد أن يتجاوزه، وال حتل الصالة ملسلم إال بام فيه... - إىل أن قال -: وإنام 
ح�ّل مصحف عثامن هذا املحل، إلمجاع الصحابة وس�ائر األم�ة عليه، ومل جيمعوا 
عىل ما سواه... ويبني لك أن من دفع شيئًا مما يف مصحف عثامن كفر()2(، ويتضح 
منه أن التكفري ناش�ئ من كون القضية التي وقع عليها اإلنكار قضية جممع عليها، 
لذلك قالوا بتكفري منكر اإلمجاع كام سيأيت بيانه، وعىل أساس هذا القول ال يمكن 
عد اإليامن بالكتب من قبيل اإليامن باألصول الدينية، بل يكون يف ضمن رضوري 

الدين الذي حيقق الكفر باملالزمة. 
وأورد ابن حزم: )من قال: إن القرآن نقص من بعد موت النبي صىل اهلل عليه 
َل منه حرف، أو أن هذا املسموع أو املحفوظ  وسلم حرف أو زيد فيه حرف، أو ُبدِّ
أو املكت�وب أو املن�زل ليس هو القرآن، وإنام هو حكاي�ة القرآن، وغري القرآن، أو 
ق�ال: إن الق�رآن مل ين�زل ب�ه جربيل عليه الس�الم ع�ىل قلب حممد ص�ىل اهلل عليه 

1- الحمد، محمد بن إبراهيم، االميان بالكتب: 6.

2- الباقالين، محمد بن الطيب، التمهيد: 4 /278.
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وس�لم، أو أن�ه ليس ه�و كالم اهلل تعاىل فهو كافر، خارج عن دين اإلس�الم؛ ألنه 
خالف كالم اهلل عز وجل، وس�نن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم، وإمجاع 

أهل اإلسالم()1(، ومنه يتضح حتقق الكفر من خالل الزم القول.

 وذكر ابن قدامة: )وال خالف بني املسلمني أمجعني أن من جحد آية، أو كلمة 
متفقًا عليها أو حرفًا متفقًا عليه أنه كافر()2(، ويتضح منه دعوى اإلمجاع، عىل كفر 
من جحد كلمة متفق عليها، أو حرف متفق عليه، وهي دعوى قارصة، حتتاج إىل 
استقراء تام ألقوال أهل العلم فيام خيص إنكار )احلرف(، والزم هذا القول تكفري 

من يقول بتحريف القرآن، وهو مما ال دليل عليه.

 وذك�ر اب�ن بط�ة: )وكذلك وج�وب اإلي�امن والتصديق بجميع م�ا جاءت به 
الرس�ل م�ن عند اهلل، وبجميع م�ا قاله اهلل عز وجل فهو ح�قٌّ الزٌم، فلو أن رجاًل 
آمن بجميع ما جاءت به الرس�ل إال ش�يئًا واحدًا، كان برّد ذلك اليشء كافرًا عند 
مجيع العلامء()3(، ومجيع ما جاءت به الرس�ل إطالق من غري حتديد، وكيف يدعى 

عليه االمجاع يف مثل هذه املسائل غري املحددة، وهو فاقد للدليل أيضا.

وأورد القايض عياض: )وكذلك من أنكر القرآن، أو حرفًا منه، أو غرّي شيئًا 
منه، أو زاد فيه كفعل الباطنية واإلسامعيلية، أو زعم أنه ليس بحجة للنبي صىل 
اهلل عليه وس�لم، أو ليس فيه حجة وال معجزة، كقول هش�ام الغوطي، ومعمر 
الضم�ري، أن�ه ال ي�دل ع�ىل اهلل، وال حجة فيه لرس�وله... ال حمال�ة يف كفرمها 
بذل�ك الق�ول(، وفرق ب�ني من أنكر الق�رآن الكريم ومن أنك�ر حرفا منه، وال 
يمكن املس�اواة بينهام يف التكفري فضال عن عدم وجود ما يدل داللة قطعية عىل 

ذلك.

1- ابن حزم، الفصل يف امللل واالهواء والنحل: 5 /40.

2- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين، حكاية املناظرة يف القرآن مع اهل البدعة: 33.

3- ابن بطة، عبيدالله بن محمد، االبانة الصغرى: 211.
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وذكر النووي أن من جحد آيًة من القرآن عىل وجه اهلزل يكفر )1(، وهل اهلزل 
مم�ا يوجب الكفر، بل أقىص ما يمكن أن يس�تحقه اهلازل ه�و التأديب، وال دليل 

عىل كفر اهلازل.

إن االس�تهزاء بالكت�ب مثال كاش�ف ع�ن كفر املس�تهزئ، وبالت�ايل ال يمكن 
أن يعد س�ببا مس�تقال للكفر، فالقرآن يش�ري إىل ظواهر للكفر يمكن أن تكون يف 
زمنه�ا دالئ�ل عىل كفر أصحاهبا، نع�م اإليامن بالكتب املنزل�ة يتضمن اإلقرار هبا 
وتصديقها، وال ش�ك أن إنكارها يناقض هذا اإلقرار والتصديق، فإنكار الكتب 
املنزل�ة يناقض قول القلب وهو التصديق، كام يناقض قول اللس�ان وهو اإلقرار، 
إال أن ه�ذا التناق�ض ليس ظاهرا للعي�ان ليتم احلكم عىل الكف�ر من خالل تلك 
الظواهر لوحدها، واملالحظ أن القائلني بكفر املنكر يتأولون حتقق الكفر، بمعنى 
أن احلك�م بالكف�ر يس�تند إىل عملية تالزم ينش�ؤوهنا ب�ني اإلن�كار الظاهري وما 
يالزمه، فيذكر الرازي: )واإلي�امن بالكتب املنزلة يتضمن أيضًا وجوب تعظيمها 
وإجالهلا وإكرامها، وإن االس�تهزاء هبا ال جيتمع مع هذا التعظيم واإلجالل، فهو 
مناقض لعمل القلب، كام أنه يناقض اإليامن الظاهر باللسان()2( ويعود هذا الربط 
ب�ني اإلن�كار ولوازمه من جه�ة والكفر من جهة آخرى إىل حتدي�د مفهوم اإليامن 

بعمل القلب كام هو واضح من قول الرازي.

وعليه فإن اإليامن بالكتب والرس�ل يمكن أن يكون من توابع اإليامن بالنبوة، 
وتصدي�ق النب�ي )صىل اهلل علي�ه واله( وال يمكن احلكم بالكف�ر عىل أحد يف مثل 
تلك التفصيالت اجلزئية، إال يف حاالت التقيص والكشف عن حال املنكر لبعض 
اجلزئيات، فيتم مالحظة انكاره فيام لو كان يستتبع جلملة من االنكارات وإال فإن 

التكفري البد فيه من االحتياط والتحقق.

1- النووي، أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبني وعمدة املفتني: 10 /64

2- الرازي، فخر الدين، تفسري الرازي: 16 /124.



138

كفرِي ِفْقُه التَّ

املبحث الثاين

التكفري ب�سبب اإنكار ال�سروري

نش�أت فكرة )رضوري الدين( لدى مجي�ع االجتاهات الكالمية وأخذت تؤثر 
يف اجلان�ب الفقه�ي يف بع�ض املباح�ث الت�ي تتعلق بمس�ائل اإلي�امن والكفر كام 
يف ب�اب الطهارة ونجاس�ة الكافر ل�دى فقهاء اإلمامية، وق�د عنيت )رضوريات 
الدين( منزلة هامة مع بقية أصول اإليامن، حتى غدت إحدى أهم قضايا التكفري، 
والعلامء يف تعريفهم للكفر ذكروا أن مما يتحقق به الكفر هو إنكار األصل الديني 
إضاف�ة إىل إنكار ما هو معلوم بالرضورة، كام تم إيضاحه يف الفصل األول ضمن 

مفهوم الكفر.

ويف ه�ذا املبح�ث يتن�اول البحث املراد م�ن الرضوري ومدى كون�ه مؤثرا يف 
مس�ائل اإليامن والكف�ر، وتناول أه�م تطبيقاته لدى العلامء، وم�دى حتقق الكفر 
بإنكاره�ا، والكش�ف عن ال�رشوط املوضوعي�ة يف إمكانية تأثر اإليامن املس�اوق 
لإلس�الم بإن�كار تلك القضاي�ا الرضورية، من خالل ما س�يتم تناوله يف املطالب 

اآلتية.

املق�سد الأول: مفهوم �سروري الدين
م�ن خ�الل النظ�ر إىل تعريف�ات مصطل�ح الكفر ل�دى العلامء يتض�ح إضافة 
رضوري الدي�ن إىل بقي�ة أس�باب الكفر، بل هو من األس�باب الرئيس�ة واملهمة، 
ورضوري الدي�ن عن�وان عام تن�درج ضمنه مجلة من املف�ردات، وهذه العمومية 
غالب�ا ما خترج ع�ن الضبط من دون معيار حيدد ما ه�و الرضوري، وهو ما يؤدي 
إىل االعتب�اط يف إدخ�ال مجلة من املف�ردات عىل أهنا من رضوري�ات الدين، ففي 
هذا املقصد تتم حماولة الكشف عن حدود رضوري الدين الذي يمكن أن يدخل 
ضمن املعايري واالس�باب املنضبطة يف حتق�ق عنوان الكفر، بعيدا عن االعتباط يف 
انتقاء ما هو رضوري وما هو غري رضوري، وقد اعتمد املبحث أقوال الفقهاء من 
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اإلمامية وغريهم من فقهاء املذاهب اإلسالمية، عىل أن فقهاء اإلمامية قد فصلوا 
يف املسألة بمنحى أدق مما هو عليه فقهاء املذاهب اآلخرى.

الفرع األول: إنكار ضروري الدين لدى املذاهب اإلسالمية: 

ت�واردت كلامت الفقهاء من املذاهب اإلس�المية اآلخ�رى - باألخص فقهاء 
احلنابلة - حول إنكار الرضوري، حتت مس�ألة )اس�تحالل أمر معلوم حتريمه من 
الدي�ن بالرضورة( يقول ابن بطة: )فكل من ترك ش�يئًا من الفرائض التي فرضها 
اهلل يف كتابه أو أكدها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف سننهعىل سبيل اجلحود هلا 

والتكذيب هبافهو كافر بني الكفر( )1(.

فعرب عن إنكار الواجبات باجلحود والتكذيب، قال القايض عياض: ) وكذلك 
نقط�ع بتكفري كل م�ن كذب وأنكر قاعدة من قواعد ال�رشع وما تواتر كمن أنكر 

وجوب الصلوات اخلمس()2( فالقايض ساوى بني التكذيب واإلنكار.

وكذلك نجد الرتابط والتشابه بني اجلحود واالستحالل يف كالم ابن قدامة، إذ 
قال يف حق جاحد فريضة الصالة: )وأما إذا كان اجلاحد هلا ناشئًا يف األمصار بني 
أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها()3( إىل أن قال: )ومن اعتقد حل يشء أمجع 
عىل حتريمه وظهر حكمه بني املس�لمني وزالت الش�بهة فيه للنصوص الواردة فيه 
كلحم اخلنزير والزنا وأش�باه هذا مما ال خالف فيه كفر ملا ذكرنا يف تارك الصالة، 
وإن اس�تحل قتل املعصومني وأخ�ذ أمواهلم بغري ش�بهة وال تأويل فكذلك( )4(، 
ومثل�ه ق�ول ابن الوزي�ر: )املتوات�ر نوعان: أحدمها: م�ا علمه العام�ة مع اخلاصة 

فيكفر جاحده، الثاين: ما ال يعرف تواتره إال اخلاصة فال يكفر مستحلة()5(. 

1- ابن بطة، عبيدالله بن محمد، االبانة الصغرى: 2 /764.

2- السبتي، أبو الفضل عياض بن موىس، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /1073.

3- ابن قدامة، أيب محمد عبد الله بن أحمد بن محمود، املغني: 8 /131.

4- املصدر السابق: 8 /131.

5- ابن الوزير، محمد بن إبراهيم، العواصم والقواصم: 4 /174.
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فاالنكار عندهم يدل عىل اجلحود، بل يتساوى معه، كام يتضح من قوالملال عيل 
القاري احلنفي: )ويف جواهر الفقه، من جحد فرضًا جممعًا عليه كالصوم والصالة، 
والزكاة والغس�ل من اجلنابة كفر، قلت: ويف معناه من أنكر حرمة حمرم جممع عليه 
كرشب اخلمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والربا()1( ومثله قول الشوكاين: 
)وقد تقرر يف القواعد اإلسالمية أن منكر القطعي أو جاحده، والعامل عىل خالفه 
متردًا وعنادًا أو اس�تحالالً أو اس�تخفافًا كافر باهلل وبالرشيعة املطهرة التي اختارها 
اهلل تع�اىل لعب�اده()2(، ويس�تثني النووي الش�افعي بعض احلاالت بقول�ه: )إن من 
جحد ما يعلم من دين اإلسالم رضورة حكم بردته وكفره إال أن يكون قريب عهد 
باإلس�الم أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن خيفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر ُحِكَم 
بكفِره()3(، فهو يراعي ظروف العلم الذي حيصل لإلنس�ان، فمن كان حديث عهد 
باإلسالم ربام كان بحاجة إىل ترسيخ إيامنه بالتفهيم والبيان، وإن استمر وأرص حكم 
بكف�ره، ويالح�ظ ابن القيم عنرص االمج�ال والتفصيل يف االن�كار، فيقول: )وكفر 
اجلحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد خاص، فاملطلق: أن جيحد مجلة ما أنزله 
اهلل وإرس�اله الرس�ول، واخلاص املقي�د: أن جيحد فرضًا من فروض اإلس�الم، أو 
حتريم حمرم من حمرماته، أو صفة وصف اهلل هبا نفسه، أو خربًا أخرب اهلل به، عمدًا أو 
تقدياًم لقول من خالفه عليه لغرض من األغراض()4(، فيام يرى ابن أيب العز احلنفي 
الرتي�ث يف تكفري املنكر من خالل االس�تتابة وحماولة إقناعه، ويدعي عدم اخلالف 
عليه، بقوله: )فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
املتواترة، واملحرمات الظاهرة واملتواترة، ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب، وإال 

قتل كافرًا مرتدًا()5(.

1- القاري، املال عيل، رشح الفقه األكرب: 143.

2- الشوكاين، محمد بن عيل، الدواء العاجل: 34، ضمن مجموعة الرسائل السلفية.

3- النووي، أبو زكريا محيي الدين، مسلم برشح النووي: 1 /128.

4- الجوزية، ابن قيم، مدراج السالكني: 1 /367.

5- ابن أيب العز، رشح العقيدة الطحاوية: 355.
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ويف الف�رق بني جح�د أو إنكار األمر الظاهر املتواتر وبني غريه، فإن غري املتواتر 
ال يكف�ر منك�ره ويعذر بجهله وكذلك املتواتر غري الظاه�ر يعذر بجهله، يقول ابن 
الوزي�ر: )إن املتوات�ر نوع�ان: أحدمه�ا؛ م�ا علمه العام�ة مع اخلاص�ة، كمثل كلمة 
التوحيد، وأركان اإلس�الم، فيكفر جاحده مطلقًا ألنه قد بلغه التنزيل، وثانيهام؛ ما 
ال يعرف تواتره إال اخلاصة فال يكفر مس�تحله من العامة، ألنه مل يبلغه، وإنام يكفر 
من استحله وهو يعلم حرمته بالرضورة مثل: حتريم الصالة عىل احلائض إىل أمثال 
ذل�ك كث�رية ()1(، فيبني أن التواتر ال يكفي والبد معه من أن يعلمه اخلاصة والعامة 
م�ن حيث )الظهور واالنتش�ار(، ومثل ذلك قول الن�ووي: )أطلق اإلمام الرافعي 
القول بتكفري جاحد املجمع عليه، وليس هو عىل إطالقه، بل من جحد جممعًا عليه 
فيه نص، وهو من أمور اإلسالم الظاهرة التي يشرتك يف معرفتها اخلواص والعوام 
كالصالة والزكاة أو احلج أو حتريم اخلمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر، ومن جحد 
جممعًا عليه ال يعرفه إال اخلواص كاستحقاق بنت االبن السدس مع بنت الصلب، 
وحتري�م ن�كاح املعتدةفليس بكافر()2(، و لي�س كل أمر جممع عليه يك�ون متواترًا، 
لذل�ك األوىل أن يق�ال م�ن جحد أم�رًا متواترًاال�خ. أو من جحد أم�رًا جممعًا عليه 
ومتوات�رًا، يقول ابن دقيق العيد يف إيضاح ذلك: )املس�ائل اإلمجاعية تارة يصحبها 
التواتر بالنقل عن صاحب الرشع كوجوب الصالة مثاًل وتارة ال يصحبها التواتر، 
فالقس�م األول يكفر جاح�ده ملخالفته املتواترة ال ملخالفته اإلمجاع، والقس�م الثاين 
ال يكف�ر ب�ه()3(، فيتضح أن م�ن أنكر أو جحد أو كذب خربًا م�ن األخبار الظاهرة 
املتواترة )كاإليامن بعذاب القرب أو بوجود اجلن أو برؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة 
ونح�و ذلك(، أو أنكر حكاًم م�ن األحكام الظاهرة املتواترة س�واء كان هذا احلكم 
واجبًا أو حمرمًا أو مس�تحبًا )كفرضية الصالة وال�زكاة وبقية األركان، ووجوب بر 
الوالدي�ن وصلة األرحام وما يش�به ذلك( فإنه يكفر، إذا قام�ت عليه احلجة ومثله 

1- ابن الوزير، محمد بن إبراهيم، العواصم والقواصم: 4 /174.

2- النووي، أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبني: 2 /146. 

3- ابن دقيق، محمد بن عيل، إحكام األحكام: 2 /232.
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من استحل حمرمًا من املحرمات الظاهرة املتواترة سواء كان هذا املحرم من الكبائر، 
أو من الصغائر كاستحالل الغيبة.

أما الش�ك يف حكم من أحكام اهلل عز وجل أو خرب من أخباره فقد ذكر بعض 
العلامء أن رشوط ال إله إال اهلل )اليقني املنايف للش�ك(، واستدلوا لذلك بنصوص 
كث�رية منه�ا قوله ص�ىل اهلل عليه وس�لم )أش�هد أن ال إله إال اهلل وأين رس�ول اهلل 
ال يلق�ى اهلل هب�ام غري ش�اك فيهام إال دخل اجلنة()1(، واس�تدلوا بقوله تع�اىل: )إِنَّاَم 
ْم َوَأنُفِس�ِهْم يِف  ِذيَن آَمنُوا بِاللَّ�ِه َوَرُس�ولِِه ُثمَّ مَلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ امْلُْؤِمنُوَن الَّ
اِدُقوَن ( )2(، فاشرتط يف الصدق إيامهنم باهلل ورسوله  �ِه ُأوَل�ِٰئَك ُهُم الصَّ َس�بِيِل اللَّ
كوهنم مل يرتابوا،)3( أي مل يشكوا، فأما املرتاب فهو من املنافقني الذين قال اهلل تعاىل 
ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ��ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوهُبُْم َفُهْم  اَم َيْس�َتْأِذُنَك الَّ فيهم: )إِنَّ
ُدوَن ( )4(، إال أن االس�تدالل باآلية غري كاف، ذلك أن داللة اآلية  دَّ يِف َرْيبِِه�ْم َي�رَتَ
تتضمن اإليامن بمعناه احلقيقي ال اإليامن الذي حيقن به الدم، وغالبا ما يتم اخللط 
بني املعنيني بس�بب عدم التفريق بني مفه�وم اإليامن عند الكالميني ومفهومه عند 
الفقهاء، فاألول خيتص باملعنى احلقيقي لإليامن فيام خيتص الثاين باإليامن املنجي، 

كام اتضح ذلك يف الفصل األول.

ويقرر النووي )أن هذه األحكام ثابتة باإلمجاع املعلوم عند العامة فيقول: فأما 
اليوم وقد ش�اع دين اإلس�الم، واستفاض يف املس�لمني علم وجوب الزكاة حتى 
عرفها اخلاص والعام، واشرتك فيه العامل واجلاهل، فال يعذر أحد بتأويل يتأوله يف 
إنكارها، وكذلك األمر يف كل من أنكر شيئًا مما أمجعت األمة عليه من أمور الدين 
إذا كان علم�ه منت�رشًا كالصل�وات اخلمس، وصوم ش�هر رمضان، واالغتس�ال 

1- ابن منده، محمد بن اسحاق، كتاب االميان 1 /224.

2- سورة الحجرات: 15.

3- الريب والريبة: الشك والظن والتهمة، قال القتيبي: الريبة والريب: الشك، ال ريب فيه: ال شك فيه، قال تعاىل: 
)ذلك الكتاب ال ريب فيه(، أي ال شك فيه. 

4- سورة التوبة: 45.



143

الف�سل الثاين

م�ن اجلنابة وحتريم الزنا واخلمر ون�كاح ذوات املحارم...فأما ما كان اإلمجاع فيه 
معلوم�ًا ع�ن طريق عل�م اخلاصة كتحريم ن�كاح املرأة عىل عمته�ا وخالتها، وأن 
القات�ل عم�دًا ال ي�رث، وأن للجدة الس�دس وما أش�به ذلك من األح�كام، فإن 
م�ن أنكره�ا ال يكفر، بل يعّذر فيها لعدم اس�تفاضة علمه�ا يف العامة()1(، ويفهم 
م�ن قوله أن رضوري الدين دائرة قابلة لالتس�اع مع تق�ادم الزمن إال أن ذلك ال 
يعني اتس�اع معايري وأسباب الكفر، بسبب عدم انضباط تلك الرضورات إذ هي 
خاضع�ة للتطور الذي يش�ري ب�كل األح�وال إىل اخت�الف اإلدراك وبالتايل عدم 

وجود معيار حمدد يف املسألة.

الفرع الثاني: مفهوم ضروري الدين عند اإلمامية

اختلفت آراء علامء اإلمامية يف تفسري املراد من رضوري الدين تبعا الختالفهم 
يف اكتش�اف األصول الرئيسة يف اإليامن الديني، فضال عن اختالفهم يف املراد من 

مصطلح )الرضوري(، وهنا ترد اجتاهات عدة يف حتديد املراد من الرضوري: 
األول: م�ا يقص�د منه البدي�ي الذي يقابل الكس�بي والنظ�ري، وهذا االجتاه 
ينطل�ق مما ه�و ثابت يف علم املنطق من تقس�يم القضايا إىل رضورية وكس�بية، 
ويفه�م هذا املعن�ى من بعض عل�امء الدين وأبرزهم الس�يد احلكي�م يف قوله: 
)وأم�ا األمور االعتيادية التي جي�ب فيها االعتقاد ال غري فاحلكم بكفر منكرها 
- رضوري�ة كان�ت أو نظري�ة - يتوقف عىل قي�ام دليل عىل وج�وب االعتقاد 
هب�ا تفصي�ال()2(، فهو يقابل بني الرضورية والنظرية ويفه�م منه أنه أراد املعنى 
املنطقي، وبطبيعة احلال فإن هذا االجتاه يواجه إش�كاال مفاده أن الرضوريات 
يف املنط�ق تنح�رص يف األمور الس�تة: )األولي�ات واملحسوس�ات واملتواترات 
والتجريبي�ات واحلدس�يات والفطري�ات(، والواق�ع أن الص�الة وال�زكاة مع 
كوهنا من رضوريات الدين إال أهنا ليس�ت من قبيل تلك القضايا الس�تة، وإنام 

1- النووي، أبو زكريا محيي الدين، مسلم برشح النووي: 1 /205

2- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى: 1 /380.
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يكفي كوهنا من األمور التي تم إدراكها والتصديق هبا من خالل النص القرآين 
واحلديثي.

االجت�اه الثاين: ما ذهب إلي�ه املقدس األردبييل من أن امل�راد بالرضوري الذي 
يكّف�ر منكره ال�ذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ول�و بالربهان، ولو مل يكن 
جممع�ا علي�ه،.)1( واملالحظ يف هذا القول أنه يوس�ع دائ�رة رضوري الدين إىل 
مطلق األمر اليقيني اجلزمي، س�واء كانت القضية رضورية باملعنى املنطقي أم 
ال، بالتايل يؤدي التس�ليم هبذا االجتاه إىل دخ�ول الكثري من القضايا اليقينية يف 

ضمن الرضوري. 

االجت�اه الثالث: م�ا ذهب إليه املحقق االس�رتابادي يف كتاب�ه "الفوائد املدنية" 
إذ ق�ال: )وباجلمل�ة معنى رضوري الدين م�ا يكون دليله واضح�ا عند علامء 
اإلس�الم بحي�ث ال يصلح اختالفه�م فيه بعد تص�وره()2(، ويتض�ح من هذا 
الق�ول أن رضوري الدي�ن ما كان واضحا لدى خمتلف علامء املس�لمني فضال 
عن وضوح دليله وعدم اخلالف فيه، إال أن هذا القول ال يسلم من النقد، فإنه 
فضال عن كونه حيتاج إىل دليل فكذلك يؤدي التسليم به إىل حرص الرضوريات 
يف عدد قليل، وما ال يصح اختالفهم فيه قليل، ومن ناحية أخرى قد يؤدي إىل 

دخول أمور مسلمة لدى املسلمني يف إطار رضوري الدين)3(.

االجت�اه الرابع: م�ا كان مش�هورا ومعروفا لدى مجيع املس�لمني، وعىل خمتلف 
مس�توياهتم الذهنية والعلمية، ويميل إىل هذا القول أغلب العلامء منهم السيد 
اخلوانس�اري بقول�ه: )إن رس�م رضوري الدين مل�ا كان بموج�ب ما وجد يف 
كل�امت بعض األعاظم املحققني هو ما كان أم�را بداهة كونه من أجزاء الدين 
بحي�ث لو س�ئل عن�ه كل أحد من أهل ه�ذا الدين ألجاب بأن�ه منه عىل وجه 

1- ظ: االردبييل، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والربهان: 3 /199.

2- األسرت آبادي، محمد أمني، الفوائد املدنية: 128.

3- ظ: الوائيل، عيل، الرضورات الدينية واملذهبية: 35.
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اجلزم واليقني إال من كان جديد عهد باإلسالم أو بعيًدا عن دار املسلمني()1(، 
وه�ذا االجتاه جيعل مفهوم الرضوري مفتوح�ا وعاما، أما الكثري من املفردات 
البديية التي يمكن أن تدخل ضمن رضوري الدين، فالبد من معنى يتناسب 

مع وجود ضابطة حتدده.
 االجت�اه اخلام�س: وحاصله مالحظة الفرق ب�ني عنوانني، إن عنوان رضوري 
الدي�ن هو ذل�ك األمر ال�ذي حيتاجه الدين حاجة ش�ديدة ال مطل�ق احلاجة، 

والرضوري هبذا املعنى سوف يكون عبارة عن قسمني: 
األول: م�ا يقص�د من�ه األركان األساس�ية املقّوم�ة ألص�ل الدي�ن، إذ هي 
مصداق لألمر الذي حيتاج الدين حاجة شديدة، فإن ما ُيقوم اليشء ال شك 
يف احتياج ذلك اليشء إليه، ويكون هذا االحتياج جمازيا بطبيعة احلال، فكل 
مفه�وم له أجزاء مقومة له، م�ن حيث اإلدراك، فال يكتمل إدراكه ما مل يتم 

إدراك أجزائه كاملة.
الثاين: ما يقصد منه األجزاء األساسية يف الدين كالصوم والصالة وما شابه 
ه�ذه األمور، فإهنا وإن مل تكن مقومة ألصل وحقيقة الدين، لكنها تعد من 
األجزاء األساسية للدين ومعلوم أن اجلزء األساس لليشء مما حيتاجه ذلك 

اليشء)2(.
ويبدو أن هذا االجتاه األخري هو األرجح، إال أنه حيتاج إىل ضابطة، والضابطة 
الت�ي يمك�ن اعتامده�ا هي: أن إن�كار الرضوري بذات�ه ال ي�ؤدي إىل الكفر، وإنام 
يؤدي إىل الكفر فيام إذا اس�تلزم تكذيب النبي)صىل اهلل عليه واله(وإنكار الرسالة 
أو التوحي�د واإللوهي�ة، كام يتضح من ق�ول العالمة يف املنتهى مس�تدالً عىل كفر 
منك�ري اإلمام�ة: ).. ألن اإلمام�ة من أركان الدين وُاصوله وق�د علم ثبوهتا من 
النبي )صىل اهلل عليه واله( رضورة واجلاحد هلا ال يكون مصدقًا للرسول يف مجيع 

1- الخوانساري، محمد باقر، رسالة يف رضوريات الدين: 78

2- ظ: الوائيل، عيل، الرضورات الدينية واملذهبية والفقهية: 39.
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ما جاء به ؛ فيكون كافرًا()1(، فقد افرتض أن منكر اإلمامة منكر ملا علم جميئه عن 
الرسول بالرضورة، واجلاحد هلا يكون بحكم من كذب النبي، وقد جعل تكذيب 
النب�ي معيارا للرضوري، فام كان إنكاره يؤدي إىل تكذيب النبي يكون من معايري 
حتق�ق الكف�ر، ومثله ما ذكره اهلم�داين يف مصباح الفقيه: )وكي�ف كان فاملعترب يف 
اإلس�المالذي ب�ه خيرج من حّد الكف�ر، وترتتب عليه اآلث�ار العملية عىل ما يفاد 
م�ن النصوص والفتاوى بعد التأمل والتدبرإنام هو الش�هادة بالتوحيد والرس�الة 
وتصدي�ق الرس�ول )ص�ىل اهلل عليه وال�ه( يف مجي�ع أحكامه عىل س�بيل اإلمجال، 
املس�تلزم للتدي�ن باألح�كام الرضوري�ة الثابت�ة يف الرشيعة من وج�وب الصالة 
وال�زكاة والصوم واحل�ج ونحوها من الرضوريات الت�ي ال تكاد ختتفي رشعيتها 
ع�ىل من تدي�ن هبذا الدي�ن، فمثل ه�ذه األش�ياء وإن مل يكن االع�رتاف بحقيتها 
تفصي�اًل من مقومات الدين ثبوهتا يف الرشيع�ة يناقض االعرتاف اإلمجايل بصدق 
النب�ي )ص�ىل اهلل عليه وآله(وحقّية رشيعته()2(، وتظهر اإلش�ارة إىل أن االعرتاف 
اإلمجايل بتفاصيل الرس�الة يدل عىل تصديق النبي )صىل اهلل عليه واله( وإنكارها 

يؤدي إىل التكذيب. 

الفرع الثالث: مدى استقاللية معيار )إنكار الضروري( في تحقق الكفر: 

يمكن أن يكون إنكار الرضوري معيارا مس�تقال للتكفري عىل قول، وال يكون 
كذلك عىل قول آخر، وقد عرب فقهاء اإلمامية كام - سيتضح- عن ذلك بأن إنكار 
الرضوري س�بب مس�تقل أو غري مس�تقل، فيوجد اجتاهان ل�دى اإلماميةيف هذه 

املسألة:
األول: يقرر أن إنكار الرضوري معيار مستقل للكفر بالذات، فيام يقرر الثاين 
أن اإلن�كار ليس معيارا مس�تقال، وإنام يفص�ل القول يف أن إن�كار الرضوري إذا 
أّدى إىل تكذيب النبي )صىل اهلل عليه وآله(، وإنكار الرس�الة، فهو يس�تلزم الكفر 

1- البحراين، يوسف، الحدائق النارضة: 5 /175 176.

2- الهمداين، آغا رضا محمد بن هادي، مصباح الفقيه: 7 /269270.
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وإن مل يؤدِّ إىل ذلك فال يس�تلزم الكفر، والفرق بني القولني، أنه عىل الرأي األول 
س�وف توجد موضوعية مس�تقلة لعنوان الرضوري، فال يش�مل احلكم بالتكفري 
لألم�ر املنِكر إذا مل يكن رضوريًا وكان نظريًا، وأنه س�وف يلزم احلكم بكفر منكر 
ال�رضوري، س�واء إذا كان اإلن�كار ع�ن عل�م أم عن جهل وش�بهة، عل�م املنكر 

برضورة ما ينكره أم مل يعلم.
بينام عىل الرأي الثاين ال توجد موضوعية للرضوري، إذ ستكون تلك املالزمة 
ثابت�ة حت�ى لو كان األمر املنكر ليس رضوريًا لكنه معل�وٌم للمنكر بعلم نظري ال 
رضوري، بل تكون ثابتة حتى لو كان املنكر أمرًا حمتمل الثبوت يف الرسالة، وكان 
املنكر ملتفتًا إىل هذا االحتامل، فإنه س�وف يكون غري ملتزم إمجاالً بالرس�الة، ألنه 
ذكرنا فيام سبق أن دائرة االلتزام اإلمجايل بالرسالة تشمل األمر املحتمل أيضًا)1(.

القول األول: كون معيار )إنكار الضروري( مستقال: 

ومدعى كثري من العلامء أن عنوان إنكار الرضوري بذاته وباالستقالل يوجب 
الكفر حتى لو مل يستلزم تكذيب النبي وإنكار الرسالة، وال يفّرقون بني ما إذا كان 
ذل�ك األمر املعل�وم بالرضورة من الدين، جزًءا رئيس�ًا يف الدي�ن أو مل يكن جزًءا 

رئيسًا يف الدين. وهنا مجلة من كلامت بعضهم:
ذك�ر املحق�ق احل�يل يف الرشاي�ع: )..الكاف�ر، وضابط�ه: كل م�ن خرج عن 
اإلس�الم، أو م�ن انتحل�ه، وجح�د م�ا ُيعل�م م�ن الدي�ن رضورة، كاخلوارج 
والُغالة()2(. ويتضح منه أن انكار الرضوري معيار مستقل لتحقق الكفر، وقد 
ذكر الشهيد األول يف الدروس: )والكافر أصليًا، أو مرتدًا، أو منتحاًل اإلسالم 
جاح�دًا بع�ض رضورياته، كاخلارج�ي، والناصبي، والغايل، واملجّس�مي()3(. 
ومثل�ه أورد الش�هيد الث�اين يف الروض�ة البهية: )الكاف�ر أصليًا، ومرت�دًا: وإن 

1- الوائيل، عيل، الرضورات الدينية واملذهبية والفقهية: 60.

2- املحقق الحيل، جعفر بن الحسن، رشائع اإلسالم: 1 /64 – 65. 

3- العاميل، شمس الدين، محمد بن ميك، الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية: 1 /124.
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انتح�ل اإلس�الم مع جحده لبع�ض رضورياته. وضابطه: م�ن أنكر اإللوهية، 
أو الرس�الة، أو بع�ض ما ُعل�م ثبوته من الدي�ن رضورة()1(، فيوضح مضمون 
إن�كار الرضوري من خالل إنكار االلوهية والرس�الة، فيام يذكر العالمة إنكار 
ال�رضوري مقتضب�ا يف إيراده: )ال فرق ب�ني أن يكون الكافر أصلي�ًا أو مرتدًا، 
وال ب�ني أن يتدين بملة أو ال، وال بني املس�لم اذا أنكر م�ا يعلم ثبوته من الدين 

رضورة وبينة، وكذا لو اعتقد املسلم ما يعلم نفيه من الدين رضورة()2(.
وذك�ر صاح�ب امل�دارك: )املراد بم�ن خرج عن اإلس�الم: من باين�ه كاليهود 
والنصارى. وممن انتحله وجحد ما يعلم من الدين رضورة: من انتمى إليه وأظهر 
التدين ب�ه لكن جحد بعض رضورياته...()3(، ومل يبني بعض تلك الرضوريات، 
في�ام يفصل صاحب اجلواهر كيفية إنكار رضوري الدين فيام أورده: )... لكن قد 
يقال: إن ذلك كله مناٍف ملا عساه يظهر من األصحاب كاملصنّف وغريه خصوصًا 
من عرّب باإلنكار منهم، وإن كان الظاهر إرادته منه اجلحود هنا من تس�بب إنكار 
ال�رضوري الكفر لنفس�ه، حيث أناطوه به، حتى نقل ع�ن غري واحد منهم ظهور 
اإلمجاع عليه من غري إشارة منهم إىل االستلزام املذكور - إىل أن يقول - )فدعوى( 
أن إنكار الرضوري يثبت الكفر أن اس�تلزم إنكار النبي مثاًل، فمتى علم أن ذلك 
كان لشبهة وإال فاعتقاده بالنبي )صىل اهلل عليه واله( مثاًل ثابت مل حيكم بكفره، ال 
ش�اهد عليها، بل هي خمالفة لظاهر األصحاب، وكأن منش�أها عدم وضوح دليل 

الكفر بدوهنا عىل مدعيها...( )4(.
فالظاه�ر م�ن أقواهل�م أن إن�كار رضوري الدين ش�ق ث�اٍن من الكف�ر وهو ما 
يس�تدعي تكفري من أنكر ال�رضوري، ومرة يفصلون الق�ول يف مضمون االنكار 

ومرة ال، والراجح أن يتم تفصيل ذلك حتى يكون منضبطا ال عائام.

1- العاميل، محمد حسن، الزبدة الفقهية يف رشح الروضة البهية: 1 /80.

2- الحيل، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: 1 /68.

3- املوسوي العاميل، محمد بن عيل، مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم: 2 /294.

4- النجفي، محمد حسن، جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم: 6 /46 – 48.
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 : القول الثاني: كون معيار )إنكار الضروري( غير مستقّلٍ

ومف�اده: أن إنكار ال�رضوري بذاته ال يؤدي إىل الكفر، وإن�ام يؤدي إىل الكفر 
في�ام إذا اس�تلزم تكذيب النبي)ص�ىل اهلل عليه وآله(، وإنكار الرس�الة أو التوحيد 

واإللوهية، وهنا مجلة من كلامت بعضهم:
ما ذكره العالمة يف املنتهى مس�تدالً عىل كف�ر منكري اإلمامة: ).. ألن اإلمامة 
م�ن أركان الدين وُاصوله وقد عل�م ثبوهتا من النبي )صىل اهلل عليه وآله(رضورة 

واجلاحد هلا ال يكون مصدقًا للرسول يف مجيع ما جاء به ؛ فيكون كافرًا()1(.
وم�ا ذك�ره اهلمداين يف مصباح الفقي�ه: )وكيف كان فاملعترب يف اإلس�المالذي 
ب�ه خي�رج من حّد الكفر، وترتت�ب عليه اآلثار العملية عىل م�ا يفاد من النصوص 
والفت�اوى بع�د التأم�ل والتدبرإن�ام ه�و الش�هادة بالتوحي�د والرس�الة وتصديق 
الرسول )صىل اهلل عليه واله( يف مجيع أحكامه عىل سبيل اإلمجال، املستلزم للتدين 
باألح�كام الرضوري�ة الثابت�ة يف الرشيعة من وج�وب الصالة وال�زكاة والصوم 
واحل�ج ونحوها م�ن الرضوريات التي ال تكاد ختتفي رشعيتها عىل من تدين هبذا 
الدي�ن، فمثل هذه األش�ياء وإن مل يكن االعرتاف بحقيته�ا تفصياًل من مقومات 
الدي�ن ثبوهت�ا يف الرشيعة يناقض االعرتاف اإلمجايل بص�دق النبي )صىل اهلل عليه 

وآله(وحقّية رشيعته()2(.
وذكر املقدس األردبي�يل: )الرضوري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينًا 
كونه من الدين ولو بالربهان ولو مل يكن جممعًا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو 

إنكار الرشيعة وإنكار صدق النبي )صىل اهلل عليه واله(...()3(.
وكذل�ك م�ا ذكره املحقق القم�ي يف غنائم األيام: )ثم ما مر م�ن الكافر هو ما 
قابل املس�لم، وه�و من أنكر أحد االُص�ول الثالثة: التوحيد والنب�وة واملعاد، بل 

1- البحراين، يوسف، كتاب الحدائق النارضة: 5 /175176.

2- الخويئ، عيل أكرب، مصباح الفقيه: 7 /269 – 270.

3- االردبييل، أحمد، مجمع الفائدة والربهان: 3 /199.
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األصلني األولني، فإن الثالث يرجع إىل انكار األولني، لكونه إنكارًا للبديي من 
الدين، بل مجيع األديان، وكل منكر للبديي منه كافر، النه يرجع إىل إنكار املخرب 

عنه أو صدقه( )1(.
وما ذكره السيد اليزدي يف العروة الوثقى: )... واملراد بالكافر: من كان منكرًا 
لأللوهية أو التوحيد أو الرس�الة أو رضوريًا م�ن رضوريات الدين مع االلتفات 

إىل كونه رضوريًا بحيث يرجع إنكاره إىل إنكار الرسالة...()2(.
وما ذكره السيد احلكيم يف املستمسك: )... وجمّرد كونه رضوريًا ال يوجب كفر 
منكره، إال بناًء عىل كون إنكار الرضوري معيارا مستقاًل للكفر، وقد عرفت عدم 
ثبوته فاملتبع الدليل الوارد فيه باخلصوص()3(، فيش�ري اىل أمهية التحقق من طبيعة 
ذلك االنكار ومثله ماذكره السيد اخلوئي يف فقه الشيعة: )... واملشهور هو األول 
ك�ام يف مفتاح الكرامة، لكن التحقيق هو الثاين؛ لعدم ثبوت دليل تعبدي عىل كفر 
منكر الرضوري مطلقًا، نعم، لو كان مرجعه إىل إنكار الرسالة أوجب الكفر، وال 
يك�ون ذل�ك إال مع العلم واإللتف�اف إىل كونه رضوريًا، ك�ام أن الزمه كفر منكر 
احلكم املعلوم مطلقًا، ولو مل يكن رضوريًا()4(، وهو الراجح يف نظر البحث، ذلك 
أن م�ا اصطلح عليه ب��)رضوري الدين( مل يكن له أص�ل يف زمن املعصوم )عليه 
السالم(، ومل يرد فيه نص قرآين أو حديثي معترب، لذلك ال يمكن أن يستند احلكم 
بالتكف�ري عىل قضية اجتهادي�ة وإن كانت بطبيعتها حتتمل الص�واب، إال أنه ينايف 
وجوب قطعية الس�بب املؤدي إىل الكفر، واملالزمة الت�ي تتم مالحظتها يف إنكار 
�ة، بمعنى أن التالزم قد يقع بحس�ب  ال�رضوري مالزمة واقعية وليس�ت ظاهريَّ
الواقع، إال أن املنكر للرضوري ربام يكون غري مدرك لتلك املالزمة حال إنكاره، 

وال يمكن القطع بتحقق كفره.

1- القمي، أبو القاسم، غنائم األيام يف مسائل الحالل والحرام: 1 /414.

2- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى: 1 /61.

3- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى: 1 /380.

4- الخويئ، عيل أكرب، فقه الشيعة: 3 /111 – 112.
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الفرع الرابع: ضروري الدين بين الثبات والتغير: 

وهو مطلب أش�ار إليه بعض علامء اإلمامية، مفاده أن رضوري الدين خاضع 
لظ�روف الزم�ان وامل�كان، فقد تكون قضية م�ا رضورة م�ن رضورات الدين يف 
زم�ن حم�دد ومن ثم تصب�ح من القضايا املس�تدل عليه�ا واملناقش فيه�ا، وبالتايل 
ال تع�د م�ن رضورات الدي�ن يف أزمان الحقة، ك�ام أن كثريا م�ن األحكام كانت 
ظاه�رة غاي�ة الظهور يف عه�د النبي )صىل اهلل علي�ه وآله( فأم�ا أن يبقى ظهورها 
إىل م�ا بعد وفاة النبي )ص�ىل اهلل عليه واله( أو ينقطع ظهورها لتكون من القضايا 
املختلف فيها، كام يظهر من كالم الوحيد البهبهاين، وعىل حد تعبريه يقول: )ربام 
يك�ون احلك�م رضوريا يف وقت وإمجاعيا يف وقت، وال هذا وال ذاك يف وقت()1(، 
كذلك يش�ري الس�يد حممد باقر الصدر يف معرض رده عىل االستدالل عىل نجاسة 
املخالف�ني بكوهن�م ناكرين لإلمام�ة باعتبار كوهنا من رضوري�ات الدين واحلكم 
بكفره�م، إذ ذك�ر: ) ويرد عليه: مضافا إىل عدم االلت�زام بكفر منكر الرضوريأن 
املراد بالرضوري الذي ينكره املخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت )عليهم 
الس�الم( فم�ن اجليل أن هذه القضية مل تبلغ يف وضوحه�ا إىل درجة الرضورة ولو 
س�لم بلوغه�ا حدوث تل�ك الدرجة فال ش�ك يف عدم اس�تمرار وضوحها بتلك 
املثاب�ة مل�ا اكتنفها من عوامل الغموض..()2(، ومن�ه يتضح أن درجة اليقني يف كل 

قضية خاضعة للزمان واملكان، ويف هذا املجال نجد اجتاهني:

األول: يرى عدم خضوع الرضوريات الدينية لنظرية الزمان واملكان.

الث�اين: يرى أن الرضوريات الدينية ختتلف باختالف الزمان واملكان، ويمكن 
إيراد جمموعة من العلامء الذين يؤيدون هذا االجتاه:

أورد الوحيد البهبهاين: )قد ظهر من مجلة ما ذكرمما س�بقأن كثريًا من األحكام 
كان�ت ظاه�رة غاي�ة الظهور يف عهد الرس�ول )ص�ىل اهلل عليه وآله( وكث�ريًا منها 

1- الوحيد البهباين، محمد باقر، الرسائل األصولية: 265 – 268.

2- الصدر، محمد باقر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 /315.
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ص�ارت كذل�ك يف عهد األئمة )عليهم الس�الم( فربام بقي الظه�وران عىل حاهلام 
فيس�مى األول: رضوري الدي�ن، والث�اين: رضوري املذه�ب، حلص�ول القط�ع 
باحلك�م م�ن دون حاجة إىل دليل، كام أن رضوري العقل كذلك، واألزمنة خمتلفة 
فيها، فربام كان احلكم رضوريًا يف أول األمريف الزمن األولثّم عرضه اخلفاء بسبب 
احل�وادث فصار نظريًا، وربام كان األمر بالعكس، واألش�خاص أيضًا متفاوتة يف 
ذلك، فرّبام كان احلكم رضوريًا عند ش�خص نظريًا عند آخر، والرضوري الذي 
صار نظريًا رّبام يمكن للمجتهد استعالمه من اتفاق مجيع املسلمني فيسمى بإمجاع 
املس�لمني، ومن اتفاق مجيع الشيعة فيسمى إمجاع الشيعة - إىل أن يقول- وأيضًا، 
ربام يكون احلكم رضوريًا يف وقت وإمجاعيًا يف وقت، وال هذا وال ذاك يف وقت، 
وربام يكون رضوريًا بالنسبة إىل شخص، وإمجاعيًّا عند شخص، وال هذا وال ذاك 
عن�د آخ�ر، ولعل حرمة القياس كذل�ك، فإنه عندنا صار رضوري�ًا، وان كان ابن 
اجلني�د يقول بحجيته. وربام يكون عند بعض املتقّدمني إمجاعيًا، وأيضًا ربام يكون 
ش�خٌص واح�ٌد خمتلف احلال يف حك�م واحد يف األزمنة املتع�ددة يف كونه إمجاعيًا 
عن�ده أو رضوري�ًا، أو ال هذا وال ذاك...( )1(، وه�ذا النص مع طوله فإنه واضح 
ال حيت�اج إىل تعقيب ملا يقدمه من تفصيل واف، وذكر املحّدث االس�رتآبادي:)يف 
كثري من املواضع نافعة قد كان كثري من املس�ائل يف الصدر األول من رضوريات 
الدي�ن ثم ص�ار من نظرياته يف الطبقات الالحقة بس�بب التلبيس�ات التي وقعت 
والتدليس�ات التي صدرت، ومن هذا الباب خالفة أمري املؤمنني )عليه السالم(، 
ومما يوضح هذا املقام ما تواترت به األخبار عن األئمة األطهار )عليهم الس�الم( 
م�ن انقس�ام الناس بعده )صىل اهلل علي�ه وآله(يف الص�در األول إىل مؤمن ومرتد 
وم�ن انقس�امهم يف الصدر الالحق إىل املؤمن والض�ال والناصبي من غري ارتداد 
ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم  اَط الَّ اَط امْلُْسَتِقيَم ﴿6﴾ رِصَ َ كام قال اهلل عّز وجل: )اْهِدَنا الرصِّ

الِّنَي ﴿7﴾ ( )2(. َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

1- األسرتآبادي، محمد أمني، الفوائد املدنية: 128.

2- سورة الفاتحة: 67.
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ويتضح كذلك يف قول السيد حممد باقر الصدر يف معرض رده عىل االستدالل 
عىل نجاس�ة املخالفني، بكوهن�م ناكرين إلمامة األئمة االثن�ى عرش باعتبار كوهنا 
م�ن رضوري�ات الدي�ن، وإن�كار رضوري الدي�ن يوج�ب الكفر بحس�ب زعم 
املس�تدل، إذ يق�ول: )ويرد عليه: مضافًا إىل عدم االلت�زام بكفر منكر الرضوريأن 
امل�راد بال�رضوري الذي ينكره املخالف، إن كان ه�و نفس إمامة أهل البيت فمن 
اجل�يل أن ه�ذه القضية مل تبلغ يف وضوحها إىل درجة الرضورة، ولو س�لم بلوغها 
حدوث تلك الدرجة فال ش�ك يف عدم اس�تمرار وضوحها بتلك املثابة ملا اكتنفها 

من عوامل الغموض...()1(.

ف�إن عبارته األخرية واضحة يف أن األمر قد يكون واضحًا ورضوريًا يف زمن، 
وغري واضح وغامًضا يف زمن الحق؛ لذا يكون نظريًا فيام بعد، ومثله قول السيد 
اخلمين�ي: )إن أص�ل اإلمام�ة كان�ت يف الص�در األول من رضوريات اإلس�الم 
والطبقة األوىل املنكرين إلمامة املوىل أمري املؤمنني )عليه الس�الم( ولنص رس�ول 
اهلل )ص�ىل اهلل عليه وآله( عىل خالفته ووزارت�ه كانوا منكرين للرضوري من غري 

شبهة مقبولة من نوعهم سيام أصحاب احلل والعقد()2(.

إن الرضورات الدينية قضايا نسبية ختتلف باختالف الزمان واملكان، فام يكون 
رضوري�ا ال كالم يف ثبوت�ه أو نفيه يف زمان، قد يك�ون نظريا يف زمان آخر مل تصل 

قضية إثباته أو نفيه إىل حد الرضورة وعدم إمكان اخلالف فيه.

 ويتض�ح مما تق�دم أن الكثري من األح�كام الفقهية التي تت�داول وتطرح اليوم 
يف الرس�ائل العملية هي أح�كام وصلت إىل مرحلة الوضوح والتس�ليم، بمعنى 
م�ن املع�اين بناًء عىل الرؤية املش�هورة، ومل تقترص هذه املس�ألة عىل نفس األحكام 

والفتاوى، بل إىل مستندها أحيانا.)3(

1- الصدر، محمد باقر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 /315.

2- الخميني، روح الله، كتاب الطهارة: 3 /446.

3- الحيدري، كامل، رسائل فقهية: 110.
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مل يك�ن اإليامن ب�رضوري الدين من القضايا الديني�ة املنصوص عليها او حتى 
املعروفة يف أوس�اط الفكر الديني، وبس�بب تطور العقل االجتهادي عىل مستوى 
العقائ�د والفق�ه، فقد أدى منحى التأويل يف العقائ�د و تداعيات االعتبار الذهني 
يف علم أصول الفقه، إىل تنامي األصول الدينية من حيث الكم، إضافة إىل ظهور 
ملح�ق نظري معها حتت عنوان )رضوري الدين(، ودخل هذا األخري كمعيار أو 
من�اط لإلي�امن والكفر يف نظر العديد من العلامء، وبني بس�اطة اإلي�امن املعترب فيه 
اإليامن بمضمون الشهادتني من جهة، وما توصل إليه العقل الكالمي يف تأسيس 

مالحق جديدة تضاف إىل ما جيب اإليامن به من جهة آخرى.

وم�ن املمكن مالحظة مدى االضطراب احلاص�ل يف معنى الكفر، مما أدى إىل 
اختصار املش�كلة يف تعريف الكفر عىل أنه إنكار التوحيد والنبوة واملعاد وما علم 
جميئ�ه عن النبي)صىل اهلل عليه وآله( بالرضورة، ليكون األخري )رضوري الدين( 
م�ربرا نظري�ا لدخول الكثري م�ن القضايا حتت عن�وان رضوري الدي�ن، وبالتايل 

ترتب الكفر عىل إنكار أية واحدة من تلك القضايا الرضورية.

املق�سد الثاين: اأهم تطبيقات اإنكار ال�سروري

يتناول هذا املقصد أهم تطبيقات إنكار الرضوري لدى علامء املس�لمني، وكام 
اتض�ح ف�إن إنكار ال�رضوري من ش�أنه أن يكون مفهوم�ا مفتوحا أم�ام التأويل 
وحصول اإلضافات التي تقع ضمن ممارسات االجتهاد والفهم يف مسائل العقائد، 
فغدت الكثري من املس�ائل الدينية من رضوريات الدين اس�تنادا إىل وجهات نظر 
غالبا ما تكون مذهبية أو مدرس�ية، من قبي�ل اإلمجاع وعدالة الصحابة، إال أنه ال 
يعني وجود بعض الرضوريات الدينية التي تستند إىل أدلة موضوعية، مثل الغلو 
وم�ا ي�ؤدي إليه من إنكار برشية النبي واإلمام، لذل�ك انعقد هذا املقصد كمجال 

تطبيقي لفكرة رضوري الدين. 
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الفرع األول: إنكار اإلجماع

يعد اإلمجاع مصدرا من مصادر الترشيع التي يستند إليها الفقهاء يف استنباطاهتم 
الفقهية، وبعد أن اختلف األصوليون يف مفهومه وحجيته، كذلك اختلف العلامء 
يف حتق�ق الكف�ر عىل من أنك�ر اإلمجاع، والذي�ن يقولون بكفر منك�ر اإلمجاع عىل 

فئات خمتلفة بحسب اختالف زاوية نظرهم إىل حاالت اإلمجاع.
وإنكار اإلمجاع يأيت عىل نمطني:

 األول: إن�كار أص�ل اإلمج�اع، والثاين إنكار إح�دى القضايا املجم�ع عليها، 
بمعنى: تارة يتم إنكار كون اإلمجاع حجة فينظر إن أنكر حجية اإلمجاع السكويت، 
أو اإلمج�اع ال�ذي مل ينقرض أه�ل عرصه، ونحو ذلك من اإلمجاع�ات التي اعترب 
العل�امء املعت�ربون يف انتهاضها حجة، فقد ادعي عدم اخلالف يف أنه ال يكفر، وال 
يب�دع، وإن أنك�ر أصل اإلمجاع، وأنه ال حيت�ج به، فالقول يف تكف�ريه، كالقول يف 

تكفري أهل البدع واألهواء)1(.
يق�ول اجلوين�ي يف الربهان يف أصول الفقه: )فش�ا يف لس�ان الفقهاء أن خارق 
اإلمج�اع يكف�ر، وهذا باط�ل قطعا، فإن من ينك�ر أصل اإلمج�اع ال يكفر والقول 
يف التكف�ري والتربؤ لي�س بال�هني ولنا فيه جمموع فليتأمل�ه طالبه، نعم من اعرتف 
باإلمجاع وأقر بصدق املجمعني يف النقل ثم أنكر ما أمجعوا عليه كان هذا التكذيب 
آيال إىل الش�ارع عليه الس�الم ومن كذب الشارع كفر، والقول الضابط فيه أن من 
أنكر طريقا يف ثبوت الرشع مل يكفر ومن اعرتف بكون اليشء من الرشع ثم أنكره 
كان منك�را للرشع وإنكار جزئ�ه كإنكار كله()2(، والتفري�ق لديه بني إنكار أصل 
اإلمج�اع وإنكار حكم�ه واضح، فاالف�رتاض الثاين: أن ينكر حك�م اإلمجاع، هو 

الذي وقع فيه االختالف والتفصيل من قبل العلامء:
 يق�ول اآلم�دي: "اختلفوا يف تكفري جاح�د احلكم املجمع علي�ه فأثبته بعض 

1- الزركيش، بدر الدين بن محمد بهادر، البحر املحيط: 6 /496.

2- الجويني، أبو املعايل، الربهان يف أصول الفقه: 1 /462، مسألة: 673.
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الفقه�اء، وأنك�ره الباق�ون م�ع اتفاقهم ع�ىل أن إن�كار حكم اإلمج�اع الظني غري 
موج�ب للتكف�ري، واملختار إنام هو التفصيل، وه�و أن حكم اإلمجاع إما أن يكون 
داخ�ال يف مفهوم اس�م اإلس�الم كالعب�ادات اخلم�س ووجوب اعتق�اد التوحيد 
والرس�الة، أو ال يك�ون كذل�ك، كاحلكم بح�ل البيع وصحة اإلج�ارة ونحوها، 
ف�إن كان األول فجاح�ده كافر ملزايلة حقيقة اإلس�الم ل�ه وإن كان الثاين فال")1(، 
فالقط�ع عنرص مؤثر يف رضورية فكرة اإلمج�اع، فاإلمجاع املقطوع يكون رضوريا 
م�ن رضوري�ات الدين، وعليه فإن كان إمجاعا مس�تندا إىل ن�ص وقطع فيه بانتفاء 
املخالف فمن خالف فقد كفر وأما اإلمجاع املستند إىل نص غري املعصوم ومل يقطع 
بانتف�اء املخالف ال يكفر خمالفه)2(، قال ابن النجار :"واحلق أن منكر املجمع عليه 
ال�رضوري واملش�هور واملنصوص عليه كافر قطعا، وكذا املش�هور فقط ال اخلفي 
…فه�ذا ال يكف�ر خمالفه لعذر اخلف�اء")3(، وبعضهم يفس�قه وال يكفره كأيب يعىل 

وأيب اخلطاب)4(.

وواضح عند ابن الس�بكي عندما حاول أن جيمع فيه مراتب اإلمجاع من حيث 
القوة وحكم من أنكره، وذلك عىل النحو اآليت)5(:

أوال: إذا كان املجم�ع علي�ه معلوم�ا من الدي�ن بالرضورة كوج�وب الصالة 
والصوم وحرمة الزنا واخلمر فإن جاحده كافر قطعا.

ثاني�ا: إذا كان املجمع عليه مش�هورا بني الناس ومنصوص�ا عليه، كحل البيع 
فإن جاحده كافر يف األصح.

ثالث�ا: إذا كان املجمع عليه مش�هورا بني الناس لكنه غري منصوص عليه، ففيه 

1- اآلمدي، سيف الدين، اإلحكام: 1 /344.

2- أبو اسالم، مصطفى محمد بن سالمة، التاسيس يف علم اصول الفقه: 182.

3- ابن النجار، محمد بن أحمد، رشح الكوكب املنري: 2 /263.

4- ظ: أصول الفقه البن مفلح:2 /453454.

5- يعقوب عبد الوهاب، الباحسني، اإلجامع: 304305.



157

الف�سل الثاين

تردد، قيل يكفر جاحده لشهرته، وقيل ال يكفر جلواز أن خيفى عليه.

رابعا: إذا كان املجمع عليه خفيا بأن ال يعرفه إال اخلواص كفساد احلج باجلامع 
قبل الوقوف، فإنه ال يكفر وإن كان منصوصا عليه.

واملالحظ يف تفصيل ابن الس�بكي أنه اعتمد عىل قطعية املس�ألة املجمع عليها 
لكن بطريقة أكثر تفصيال من خالل مالحظة تدعيم النص لإلمجاع من عدمه.

 كذلك اشرتط القرايف يف حتقق كفر منكر اإلمجاع فقال: )وال يعتقد أن جاحد 
ما ُأمجع عليه يكفر عىل اإلطالق، بل البد أن يكون املجمع عليه مشتهرًا يف الدين 
حتى صار رضوريًا، فكم من املس�ائل املجمع عليه�ا إمجاعًا ال يعلمه إال خواص 

الفقهاء، فجْحُد مثل هذه املسائل التي خيفى اإلمجاع فيها ليس كفرًا...()1(

أما القائلون بعدم تكفري منكر اإلمجاع: 

ق�ال احلنف�ي يف التقرير: )ول�هذا قال الش�يخ صف�ي الدين اهلن�دي يف النهاية 
جاح�د احلك�م املجمع عليه من حيث إن�ه جممع عليه بإمجاع قطع�ي ال يكفر عند 
اجلامه�ري خالف�ا لبع�ض الفقهاء وإن�ام قيدنا باإلمج�اع القطع�ي ألن جاحد حكم 

اإلمجاع الظني ال يكفر وفاقا()2( 

كذل�ك قال األردبييل من فقهاء اإلمامية: )وانه إنام يقولون بكفر منكر االمجاع 
إذا حتق�ق وكان قطعي�ا ال مطل�ق االمج�اع، مثل االمج�اع عىل أن الص�الة واجبة، 
والرك�وع فيها واجب ونح�و ذلك، فالظاهر كفر منكره، وال يلزم من عدم تكفري 

منكر أصل االمجاع عدم تكفري منكر مدلوله بعد ثبوته()3(

وقال يف التقرير والتحبري: )غري أن إنكار القطعي إنام يكفر منكره إذا كان ذلك 
القطع�ي رضوري�ًا من رضوريات الدين كام هو قول غ�ري واحد )ومن مل يرشطه( 

1- القرايف، شهاب الدين، الفروق: 4 /117.

2- ابن املوقت الحنفي، شمس الدين بن محمد، التقرير والتحبري: 3 /151 152.

3- االردبييل، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة: 13 /206.
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أي ال�رضوري يف القطعي املكفر بإن�كاره كاحلنفية إنام يكفر منكره إذا مل تثبت فيه 
ش�بهة قوية. )فلذا( أي اش�رتاط انتفاء الش�بهة يف القطعي املنكر ثبوتًا وانتفاء )مل 
يتكافروا( أي مل يكفر أحد من املخالفني اآلخر يف التس�مية لوجود الش�بهة يف كل 
ط�رف لق�وة دليله فإنه عذر واضح يف ع�دم التكفري ألنه يدل ع�ىل أنه غري مكابر 
للح�ق وال قاصد إنكار ما ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وس�لم وأن ذلك آخرجه 

من حد الوضوح إىل حد اإلشكال()1(.

الفرع الثاني: التكفير بسبب سب الصحابة 

يطلق مجلة من العلامء القول بتكفري من س�ب الصحابة، ويس�تبطن املنع من 
س�ب الصحابة التس�ليم بعدالتهم وأفضليتهم التي تع�د لديم من رضوريات 
الدين كام س�يتضح، يقول مالك: )من ش�تم أحدًا من أصحاب حممد صىل اهلل 
علي�ه وس�لم أبا بكر أو عم�ر أو عثامن أو معاوية أو عمًرا ب�ن العاص، فإن قال 

كانوا عىل ضالل وكفر قتل()2(، وهو أحد األقوال املنسوبة إىل مالك.

ويفصل البعض يف أن الكفر يتحقق يف من كان مستحاًل لسب الصحابة)3(، 
ع�ىل اعتب�ار أن مجي�ع الصحاب�ة ع�دول)4(، ويق�ول اب�ن الص�الح يف مقدمته: 
)للصحاب�ة بأرسه�م خصيص�ة، وهي أنه ال يس�أل ع�ن عدالة أح�د منهم، بل 
ذلك أم�ر مفروغ منه، لكوهنم عىل اإلطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة 
وإمج�اع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة()5(ومما يناقض اإليامن: أن يس�ب مجيع 
الصحابة، أو مجهورهم سبًا يقدح يف دينهم وعدالتهم، كأن يرميهم بالكفر، أو 

الفسق، أو الضالل، وبيان ذلك من خالل النقول اآلتية:-

1- ابن املوقت الحنفي، شمس الدين بن محمد، التقرير والتحبري: 2 /286.

2- القايض، عياض، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /1107.

3- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الصارم املسلول: 569.

4- النووي، أبو زكريا محيي الدين، رشح النووي عىل مسلم: 15 /149.

5- بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، مقدمة ابن الصالح ومحاسن اإلصالح: 490.
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يق�ول القايض عي�اض: ) وكذلك نقطع بتكفري كل قائل قوالً يتوصل به إىل 
تضلي�ل األمة وتكفري مجيع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفري مجيع 
األم�ة بعد النبي ص�ىل اهلل عليه وس�لم... ألهنم أبطلوا الرشيع�ة بأرسها إذ قد 
انقط�ع نقله�ا ونقل الق�رآن، إذ ناقلوه كف�رة عىل زعمهم، وإىل ه�ذا واهلل أعلم 
أش�ار مالك يف أح�د قوليه بقتل من كف�ر الصحابة()1(، ويتض�ح من كالمه أن 
عدالة الصحايب رضورة من رضوريات الدين واالعتداء عىل الصحابة بالسب 
أو غ�ريه ين�ايف تلك الرضوة؛ ألن الس�ب بحد ذاته ليس معيارا مس�تقال للكفر 
وإنام متت مالحظة السب من حيث طبيعة ما يقع عليه السب، أو ما يرتتب عىل 

السب من إنكار عدالة الصحايب.

وذكر ابن تيمية: )وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أهنم ارتدوا بعد رسول اهلل 
عليه الصالة والسالم إال نفرًا قلياًل ال يبلغون بضع عرشة نفسًا، أو أهنم فسقوا 
عامته�م، فه�ذا ال ري�ب يف كفره؛ ألنه مك�ذب ملا نصه الق�رآن يف غري موضع: 
م�ن الرضا والثناء عليهم، بل من يش�ك يف كفر مثل ه�ذا فإن كفره متعني، فإن 
مضم�ون هذه املقال�ة أن نقلة الكت�اب والس�نة كفار أو فس�اق، وأن هذه اآلية 
ٍة آخرَجْت لِلنَّاِس()2(، وخريه�ا هو القرن األول، كان  الت�ي هي )ُكنُتْم َخ�رْيَ ُأمَّ
عامتهم كفارًا أو فس�اقًا، ومضموهنا أن هذه األمة رش األمم، وأن س�ابقي هذه 
األمة هم رشارها، وكفر هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم()3(. كذلك 
يتضح من كالم ابن تيمية عملية إس�ناد الس�ب إىل إنكار ما هو ثابت يف القرآن 

الكريم من عدالتهم وفضلهم.

وكثري من العلامء يقولون بكفر الس�اب، إذ يقول السبكي: )إن سب اجلميع 
ال ش�ك أنه كف�ر... وعىل هذا ينبغي أن حيمل ق�ول الطحاوي: وبغضهم كفر، 

1- الشهرستاين، أبو الفتح، امللل والنحل: 1 /174.

2- سورة آل عمران: 110.

3- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الصارم املسلول: 586.
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ف�إن بغض الصحابة بجملتهم ال ش�ك أنه كفر()1(. وقد تصل النوبة إىل س�وء 
الظ�ن هبم م�ن خالل قول ابن كث�ري: )ومن ظن بالصحابة رض�وان اهلل عليهم 
ذل�ك - أي كت�امن الوصية لعيل باخلالفة … فقد نس�بهم بأمجعه�م إىل الفجور 
والتواط�ؤ ع�ىل معاندة رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم ومضادت�ه يف حكمه 
ونص�ه، وم�ن وصل من الن�اس إىل هذا املقام فق�د خلع ربقة اإلس�الم، وكفر 

بإمجاع األئمة األعالم،..()2(.

وأورد اب�ن حج�ر اهليثمي: )إن تكف�ري مجيع الصحابة كف�ر؛ ألنه رصيح يف 
إنكار مجيع فروع الرشيعة الرضورية فضاًل عن غريها...( )3(.

وعلي�ه ترتب�ط مس�ألة الس�ب بإن�كار رضوري م�ن رضوري�ات الدين كام 
يتض�ح من قول اهليثمي، إذ يعلق تكف�ري الصحابة عىل إنكار الفروع، كام يقول 
ر مجيع الصحابة فإنه يكفر باتفاق، كام يف الش�امل؛ ألنه  الصاوي: )وأما من كفَّ

أنكر معلومًا من الدين بالرضورة، وكذب اهلل ورسوله()4(.

ويس�تند اعتبار الس�ب إن�كارا لرضوريات الدي�ن من خالل عملي�ة الربط 
واملالزمة بني الس�ب من جهة وما يالزمه من مس�ائل تؤدي بطبيعتها إىل الكفر 
من جهة آخرى، يقول الس�بكي: )إن س�ب اجلميع بال ش�ك أن�ه كفر، وهكذا 
إذا س�ب واح�دًا م�ن الصحابة حيث ه�و صحايب؛ ألن ذلك اس�تخفاف بحق 
ٌض إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، فال شك يف كفر الساب -  الصحبة، ففيه تعرُّ
إىل أن قال - وال ش�ك أنه لو أبغض واحدًا منهام )أي الش�يخني أبا بكر وعمر( 
ألج�ل صحبت�ه فهو كف�ر، بل من دوهن�ام يف الصحبة، إذا أبغض�ه لصحبته كان 

1- السبيك، محمد، فتاوى السبيك: 2 /575.

2- ابن كثري، ابو الفداء عامد الدين، البداية والنهاية: 2 /575.

3- الهيثمي، ابن حجر، األعالم: 380.

4- الدردير، أحمد بن محمد، الرشح الصغري للدردير: 6 /160.
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كافرًا قطعًا()1( ويتضح أن الالزم هو االستخفاف بصحبة النبي )صىل اهلل عليه 
واله(، لتكون إحدى رضوريات الدين.

والقائلون بعدم التكفري يف السب:

أبرزه�م أمح�د بن حنبل عندما س�ئل عمن ش�تم رجٍل من أصح�اب النبي صىل 
اهلل علي�ه وس�لم، فقال: )أرى أن ي�رضب.... وقال: )ما أراه إال عىل اإلس�الم()2(، 
)وس�ئل اإلمام أمحد عمن يش�تم أبا بكر وعمر وعائشة، فقال: ما أراه عىل اإلسالم، 

وسئل عمن يشتم عثامن، فقال رمحه اهلل: هذه زندقة()3(.

وأورد الق�ايض عي�اض أنه )ق�د اختلف العل�امء يف هذا، فمش�هور مذهب 
مال�ك يف ذل�ك االجتهاد واألدب املوج�ع، قال مالك: - من ش�تم النبي صىل 
اهلل عليه وس�لم قتل، ومن شتم أصحابه ُأدِّب(،وقال ابن حبيب: )من غال من 
َب أدبًا ش�ديدًا، وم�ن زاد إىل بغض أيب  الش�يعة إىل بغ�ض عثامن والرباءة منه ُأدِّ
بكر وعمر فالعقوبة عليه أش�د، ويكرر رضبه، ويطال سجنه حتى يموت، وال 
يبلغ به القتل إاّل يف سبِّ النبي صىل اهلل عليه وسلم، وقال سحنون: - من كفر 
أحدًا من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وس�لم؛ عليًا أو عثامن أو غريمها، يوجع 
رضبًا()4(، والتأديب ال يقع بحق الكافر، بل يقع عىل املس�لم العايص، ويتضح 
م�ن كالم الق�ايض عي�اض أن املالكية خمتلفون، فق�وُل مالك فيام س�لف ذكره 
واضٌح يف تكفري الساب عىل حني ينقل عنه قول خمالف يقتي التأديب ال أكثر.

وذكر السبكي: )وأما أصحابنا )الشافعية( فقد قال القايض حسني يف تعليقه 
يف باب اختالف نية اإلمام واملأموم: - من سب النبي صىل اهلل عليه وسلم يكفر 
بذلك، ومن سب صحابيًا فسق، وأما من سب الشيخني ففيه وجهان، أحدمها 

1- السبيك، محمد، فتاوى السبيك: 2 /575.

2- املرداوي، محمد بن أحمد، اإلنصاف: 10 /323.

3- األحمدي، عبدالله بن سلامن، املسائل املروية عن اإلمام أحمد يف العقيدة: 2 /363.

4- القايض، عياض، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /10108.
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يكف�ر؛ ألن األمة اجتمع�ت عىل إمامتهم، والثاين يفس�ق وال يكفر()1(، ويقول 
ابن عابدين: )نقل يف البزازية عن اخلالصة أن الرافي إذا كان يسب الشيخني 
ويلعنه�ام فه�و كاف�ر، وإن كان يفض�ل عليًا عليه�ام فهو مبتدع، ع�ىل أن احلكم 
علي�ه بالكفر مش�كل، ملا يف االختيار: اتفق األئمة ع�ىل تضليل أهل البدع أمجع 
وختطئته�م، وس�ب أحد من الصحابة وبغضه ال يكون كف�رًا، ولكن يضلل... 
ال�خ، وذك�ر يف )فت�ح القدي�ر( أن اخل�وارج الذي�ن يس�تحلون دماء املس�لمني 
وأمواهلم ويكفرون الصحابة حكمهم عند مجهور الفقهاء وأهل احلديث حكم 
البغ�اة،إىل أن قالفعل�م أن ما ذكره يف اخلالصة من أنه كافر قول ضعيف خمالف 
للمت�ون والرشوح...()2(، وإط�الق التضليل والتبديع هب�ذه الصورة خيلو من 
الطابع العلمي واملوضوعي وواضح منه الشحن الطائفي واحلساسية من أتباع 

مذهب أهل البيت عليهم السالم.

ومم�ا يس�تدل به القائل�ون بعدم كفر س�اب الصحابة بأن مطلق الس�ب لغري 
األنبي�اء ال يس�تلزم الكف�ر؛ ألن بع�ض من كان ع�ىل عهد النبي ص�ىل اهلل عليه 
وس�لم كان ربام س�ب بعضهم بعضًا، ومل يكفر أحد بذلك)3(، وعند الكثري من 
الفقهاء ال تقبل شهادة من سب الصحابة وهو دليل عىل عدم تكفري الساب، إذ 
يفرتض يف عدم قبول شهادته أنه مسلم ولكنه فاسق)4( ومنهم من يقبل شهادة 
الساب )5(وكثري منهم ممن ال يرى تكفري الساب)6(، وهذه مفارقة واضحة بعيدة 
عن املنهج العلمي فكيف يكون سب االنبياء أهون من سب الصحابة بدعوى 
عدم ورود املنع من النبي )صىل اهلل عليه وآله( عىل فرض صحة ذلك املدعى.

1- السبيك، محمد، فتاوى السبيك: 2 /577.

2- ابن عابدين، محمد أمني بن عمر، حاشية ابن عابدين: 4 /237.

3- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الصارم املسلول: 579.

4- الحصفيك، موىس بن زكريا، الدر املختار: 5 /27. 

5- الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة املحتاج يف رشح املنهاج: 28 /46.

6- ظ: ابن قدامة، املغني: 23 /170.
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وعلي�ه ف�إن ما يس�تدعي الكفر الب�د أن يك�ون قطعيا، ومما ال خ�الف فيه، 
ووقوع االختالف يف تكفري من سب الصحايب يقتي خروج املسألة عن كوهنا 

من املعايري املستقلة للتكفري.

لو
ُ
الفرع الثالث: تحقق الكفر بالغ

 يعد الغلو أحد أسباب الكفر لدى مجيع علامء اإلسالم، ويدل الغلو يف اللغة 
ع�ىل جماوزة احلد والق�در، وذكر الفيومي: )وغال يف الدي�ن ُغلوًا: جاوز حّده. 
ويف الق�رآن: )ال تغل�وا يف دينكم()1(. ويف احلديث: إياك�م والغلو يف الدين()2( 
أي: التشدد فيه، وجماوزة احلّد كاحلديث اآلخر: إّن هذا الدين متني، فأوغل فيه 

برفق(، وأصل الغلو هو التجاوز واالرتفاع واإلفراط يف اليشء)3(.

والغالة كام عرفهم الشيخ املفيد بقوله: ) الغالة من املتظاهرين باإلسالم هم 
الذين نسبوا أمري املؤمنني واألئمة من ذريته عليهم السالم إىل اإللوهية والنبّوة، 
ووصفوه�م من الفضل يف الدين والدنيا إىل ما جتاوزوا فيه احلّد، وخرجوا عن 
القصد()4(، ويش�ري إىل غالة الش�يعة فقط، يف حني يمثل الغل�و ظاهرة عامة يف 
الوس�ط الدين�ي، ويقول النجفي ع�ن الغل�و: )والغلو من قال بإهلي�ة أحد من 
الن�اس والغالة كف�رة بإنكارهم الرضوري()5(، ويتضح أن�ه أخد موارد الغلو، 

ألن الغلو هو عموم اإلفراط يف مسألة تؤدي إىل إنكار الرضوري.

ويع�ود الغلو إىل عدم فهم الدين واالبتعاد عن حقيقة العبودية هلل واإلنبهار 
بكرام�ات املخل�وق دون معج�زات اخلالق.. وه�ذه الظاهرة كان�ت يف األمم 

1- سورة النساء: 171.

2- النسايئ، أحمد بن شعيب، سنن النسايئيّ: 217.

3- الفيومي، احمد بن محمد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: 7 /71

4- املفيد، محمد بن محمد، تصحيح االعتقاد: 131.

5- النجفي، محمد حسن، جواهر الكالم: 6 /50.
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وا نبيَّهم)1(، قال تعاىل: )َيا َأْهَل  الس�ابقة كام يف أمة عيس�ى عليه السالم عندما أهلَّ
( )2(، وقوله تعاىل: )ُقْل  اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َواَل َتُقوُلوا َعىَل اللَّ�ِه إاِلَّ احْلَقَّ
َي�ا َأْه�َل اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َغرْيَ احْلَقِّ َواَل َتتَّبُِعوا َأْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمن 

بِيِل( )3(. َقْبُل َوَأَضلُّوا َكثرًِيا َوَضلُّوا َعن َسَواِء السَّ

وغالب�ا ما يرتبط احلديث عن الغلو بتش�خيص مصاديق�ه والغور يف األمثلة 
م�ن دون الرتكي�ز عىل معايري حتق�ق الغلو املس�توجب للكفر، وحين�ام يقال إن 
الغلو من معايري حتقق الكفر، ال يتم التفصيل يف نوع الغلو الذي يستحق فاعله 

الكفر.

 ومن خالل تتبع ما هو مدون حول الغلو يمكن القول بأن الغلو عىل نمطني:

�ر به صاحب�ه، وهو ما يع�ود إىل إنكار أمر معل�وم من الدين  األول: م�ا ُيكفَّ
بالرضورة؛ بحيث يستوجب إنكار أصل ديني.

 الث�اين: م�ا ال يكفر ب�ه صاحبه، وهو ما يعود إليتج�اوز حدود اهلل عز وجل 
بالزي�ادة عليه�ا زيادة تقت�ي الوقوع فيام ح�رم اهلل من املع�ايص، مما مل يلزم 
من�ه تكذيب بكتاب اهلل عز وجل وال بيشء مما أرس�ل به رس�وله، ليس كلام 
يس�تعظمه املرء مثال يكون غلوًا، وكلام يستكربه اإلنسان يكون خروجًا عن 
احل�د األوس�ط، وإفراطًا يف االعتقاد، ب�ل يكون الغلو معي�ارا للكفر عندما 
يس�تلزم الرشك باخلالق مثال أو إضافة صفة للمخلوق مما اختص به اهلل جل 

شأنه)4(.

واحل�ال أن الغلو قد ينش�أ عن الش�بهة)5(، ويتضح أن الغلو يس�بب الكفر من 

1- الغفاري، عبد الرسول، البيضاء شبهة الغلو عند الشيعة: 3 /3.

2- سورة النساء: 171.

3- سورة آل عمران: 7980.

4- املظفر، محمد حسني،علم االمام: 4 /12.

5- الكلبايكاين، محمد رضا، نتائج األفكار: 1 /171.
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حي�ث أن املغ�ايل منك�ر لل�رضوري)1(، ورب�ام مل يك�ن الغل�و موجب�ا للكفر لدى 
املتقدمني من علامء اإلمامية، بل يوجب الفس�ق)2(، ويفصل الس�يد اخلوئي القول 
يف إثب�ات صف�ة اخلال�ق للمخلوق بقول�ه: )فال يوجب إثب�ات يشء من أوصاف 
ال�رب جلت عظمت�ه ليشء من خملوقاته اخلروج من حد اإلس�الم بعد االعرتاف 
بك�ون املوصوف بتل�ك الصفة من خملوقاته، نعم لو س�لبها عن ال�رب مع كوهنا 
رضوري�ة الثبوت كاخلالقية والرازقية ونحومها كفر لذلك مامل يكن عن ش�بهة او 
مطلقا عىل اخلالف فيه لكن جمرد إثباهتا لش�خص ال يوجب س�لبها عن اهلل..()3(، 
ويش�ري إىل أن يف املسألة إنكارا للرضوري ومع ذلك ال يقطع بالكفر، لعدم التزام 
القائل )املغايل( بالالزم، عىل أس�اس أن التكفري يف مثل تلك املس�ائل يأيت يف إطار 
التكفري بالالزم، لذلك يش�ري يف موضع آخر حول تكفري املجسمة بقوله: )حكي 
عن الش�يخ ومجاعة مم�ن تأخر عنه احلكم بكفرهم مطلق�ا وعن بعضهم التفصيل 
بني املجس�مة حقيقة وبني القائل بأنه جس�م ال كاألجس�ام فيسلب عنه كل ما هو 
من لوازم اجلسمية من احلاجة واحلدوث واستدل لكفرهم بإنكار الرضوري ألن 
م�ن لوازم اجلس�مية احلدوث ونوقش في�ه بعدم التزام القائل هب�ذا الالزم واملدار 
يف التكف�ري ع�ىل التزامه به الع�ىل املالزمة الواقعي�ة..()4(، ويظهر م�ن قوله أمهية 
تنقي�ح املالزمة يف املغايل وغريه ممن ي�ؤدي اعتقاده أو قوله إىل إنكار رضوري من 
رضوري�ات الدين، فاملالزم�ة الواقعية ال تكفي م�ن دون أن تكون هناك مالزمة 

معلومة لدى القائل نفسه.

1- النجفي، محمد حسن، جواهر الكالم: 6 /50.

2- االصفهاين، محمد حسني، بحوث يف الفقه: 2 /20.

3- الخويئ، عيل أكرب، مصباح الفقيه: 1 /569.

4- الخويئ، عيل أكرب، مصباح الفقيه: 1 /570.
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الفرع الرابع: التكفير بسبب إنكار الفروع

ي�كاد يتفق العل�امء عىل أن من أنكر فرع�ا من فروع الدين يعد كاف�را، فالفرائض 
اخلمس مما بني عليها اإلسالم، وعندئذ يعد إنكارها إنكارا لألصل، وقد بدأت هذه 
املس�ألة من بحثهم حول تكف�ري تارك الصالة، وقد فصل العل�امء القول يف كفره بني 
كون�ه ممن اس�تحل ت�رك الفريضة أو ممن تركه�ا عصيانا وتقصريا، فع�ىل األول يكفر 
دون الث�اين، بخ�الف اخلوارج الذي�ن أطلقوا الكفر عىل من ت�رك الفريضة، أما حال 
االستحالل واالعتقاد بعدم وجوب أي من تلك الفروع فهي مسألة تستند إىل أمرين: 

األول: ك�ون األمر الذي يقع عليه اإلنكار يعد مم�ا علم من الدين بالرضورة، 
وهو الذي يتضح من خالل بعض أقوال العلامء:

ذك�ر الق�ايض عياض: )وكذل�ك أمجع املس�لمون عىل تكفري كل من اس�تحل 
القت�ل، أو رشب اخلم�ر، أو الزن�ا مم�ا حرم اهلل، بع�د علمه بتحريم�ه، كأصحاب 
اإلباح�ة م�ن القرامط�ة وبعض غ�الة الصوفي�ة، وكذل�ك نقطع بتكف�ري كل من 
ك�ّذب، وأنك�ر قاعدة من قواعد ال�رشع، وما ُعرف يقينًا بالنق�ل املتواتر من فعل 
الرس�ول، ووقع اإلمج�اع املتَّصل عليه، كمن أنكر وج�وب الصلوات اخلمس... 
وكذلك أمجع املسلمون عىل تكفري من قال من اخلوارج: إن الصالة طريف النهار(

)1(، ويتضح من قوله كفر كل من استحل بقية املعايص ومل ينحرص قوله يف الفروع 

أو الفرائض، وأشار إىل ما عرف يقينا بالتواتر وهو ما يعرب عنه برضوري الدين. 

وأورد أمحد بن حنبل: )وال خُيرج الرجَل من اإلسالم يشٌء إال الرشَك باهلل العظيم 
أو ب�رّد فريضة من فرائض اهلل عز وجل جاحدًا هب�ا()2(، وقد قرن الفريضة باألصل 
عندم�ا ع�رّب بقوله )جاحدا هل�ا(، أي منكرا هلا إنكارا يس�اوق تكذي�ب النبي )صىل 
اهلل علي�ه وآله( وهو ما يدخ�ل حتت عنوان )منكر الرضوري( في�ام يدعي ابن تيمية 
االتف�اق عىل ذلك بقوله: )إن اإلي�امن بوجوب الواجبات الظاهرة املتواترة، وحتريم 

1- السبتي، أبو الفضل عياض بن موىس، الشفا بتعريف حقوق املصطفى: 2 /1073.

2- البغدادي، محمد بن أيب يعىل، طبقات الحنابلة: 1 /344.
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املحرم�ات الظاهرة املتواترة هو م�ن أعظم أصول اإليامن، وقواعد الدين، واجلاحد 
هل�ا كافر باالتفاق()1(، ويدعي مال عيل الق�ارئ عدم اخلالف بقوله: )ال خالف بني 
املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة املتواترة، واملحرمات الظاهرة 
املتوات�رة، فإنه يس�تتاب فإن ت�اب منها، وإال قت�ل كافرًا مرت�دًا()2(، ومع ذلك تبقى 
أمهي�ة التثب�ت من حال املنك�ر بني كونه ش�اكا أو عرضت له ش�بهة أو كونه جاحدا 

ملتفتا إىل إنكاره.

الث�اين: كون االس�تحالل أو اإلنكار يعد مما يس�تلزم تكذي�ب النبي )صىل اهلل 
علي�ه وآله(، وهو ما يتضح من قول الس�يد اخلوئي: )جيب ع�ىل العباد االعرتاف 
بفرائض اهلل وس�نن رس�وله )صىل اهلل عليه واله( وبام جاء به النبي )صىل اهلل عليه 
وال�ه(، فمن تركها جاحدا وهو عامل بأن إنكاره هذا يس�تلزم تكذيب النبي )صىل 
اهلل علي�ه واله(فهو كافر، وإال فال مالزمة بني اإلنكار وبني الكفر()3(، ومنه يتبني 
أن اجلحود مضاف إليه العلم باملالزمة، وجمرد اإلنكار واجلحود ال يكفي يف حتقق 
الكف�ر الظاه�ري، فلو علم املنك�ر للفرع أن إنكاره يس�تلزم التكذيب كان كافرا، 
فمنك�ر ال�رضوري إنام يكفر يف مقابل اإلس�الم، إذا أنكر ما عل�م ما هو كونه من 
الدي�ن)4(، وه�ذه الضابطة مهمة للغاية يف س�بيل التثبت واالحتي�اط يف التكفري، 
وإال فمج�رد اإلن�كار يعد من األمور القابلة لالتس�اع يف ه�ذا العرص مع تداخل 

الثقافات وانتشار الشبهات، التي تزلزل عقائد الكثري من الناس.

وت�رك الصالة أبرز ما يمكن أن يكون مثاال عىل إنكار الفروع، فهناك حاالت 
ل�رتك الص�الة بعضها حم�ل نزاع بني العل�امء، وهي: ترك الص�الة يف حالة اجلحد 
لوجوهبا بام يلزمه إنكار وتكذيب الرس�الة مع التفات اجلاحد هلذه املالزمة، فمام 

1- النووي، يحيى بن رشف، املجموع: 12 /497.

2- القاري، املال عيل، رشح الفقه األكرب: 242

3- الخويئ،عيل أكرب، مصباح الفقاهة: 1 /319.

4- األنصاري، مرتىض، القضاء والشهادات: 327.
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ال خالف فيه أن هذا الرتك موجب للكفر.)1(

واملعروف عند اإلمامية عدم القول بتكفري تارك الصالة يف هذه احلال)2(، وهو 
قول أكثر العلامء املسلمني، قال ابن قدامة: )وهذا اختيار ايب عبد اهلل ابن بطة وهو 
قول أيب حنيفة ومالك والشافعي()3(، ونسب قول آخر إىل ابن حنبل يفيد بتكفري 
ت�ارك الص�الة املعتقد بوجوهب�ا، كام أوضحه اب�ن تيمية بقول�ه: )وإن كان التارك 
للصالة واحدا فقد قيل أنه يعاقب بالرضب واحلبس حتى يصيل، ومجهور العلامء 
عىل أنه جيب قتله إذا امتنع من الصالة بعد أن يس�تتاب فإن تاب وصىل وإال قتل، 
وهل يقتل كافرا أو مسلام أو فاسقا؟ فيه قوالن: وأكثر السلف عىل انه يقتل كافرا 
وهذا كله مع اإلقرار بوجوهبا، أما إذا جحدها فهو كافر بإمجاع املسلمني()4(، وقد 
استدل عىل هذا الرأي بمجموعة من األدلة ومتت مناقشتها من قبل أحد الباحثني 
املعارصي�ن بش�كل مفصل)5(، وعدم االتفاق عىل هذا ال�رأي كاٍف يف عدم ثبوت 

كفر تارك الصالة يف هذه احلال.

أم�ا ت�رك الصالة مع اجلحد بوجوهبا فإنه عىل الرغم من اتفاق العلامء عىل كفر 
جاحده�ا، فإن ما قدمه الس�يد اخلوئي من اش�رتاط أن يك�ون املنكر مدركا وعاملا 
باملالزم�ة ب�ني اإلن�كار والتكذيب للنبي)ص�ىل اهلل عليه واله(، يع�د مقيدا لذلك 
احلك�م، ألن جمرد ترك الصالة مع اجلحد هبا يكون معيارا مبارشا للكفر، وإدراك 
املنكر للفرع للمالزمة بني إنكاره وبني التكذيب يعد ضابطة فقهية مهمة يف ثبوت 

حكم التكفري بحقه أو ال.

1- ظ: العاميل، أكرم بركات، التكفري ضوابط اإلسالم وتطبيقات املسلمني: 305.

2- البحراين، يوسف، الحدائق النارضة: 6 /16.

3- ابن قدامة، املغني: 2 /300.

4- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى: 28 /308.

5- ظ: العاميل، أكرم بركات، التكفري ضوابط اإلسالم وتطبيقات املسلمني: 305.
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ا�ستنتاج: 
لقد فتح العقل الكالمي جماال واسعا أمام دخول الكثري من اإلضافات ضمن 
املنظومة العقدية ومن خالل مس�وغات نظرية تتمثل ب�أدوات معرفية عديدة من 
قبي�ل التأويل وعقد املالزم�ات، فقد ظهرت العديد من ال�رؤى التي أقحمت - 
بحس�ب نظ�ر البحث- مجلة م�ن القضايا الدينية ضمن أص�ول اإليامن أو أصول 
الدين، وأصبحت فيام بعد من معايري التكفري، ورشوطا أساسية يف حتقق اإليامن.

وممكن أن يعود ذلك إىل بعض أهم األسباب: 
اخلل�ط ب�ني األصل الدين�ي والرضورة الديني�ة، مع أن األخ�رية تعد من   - 1
ا باألمس ظنيًّا يف الوقت احلارض. القضايا النسبية، فربام يكون علمها رضوريًّ

اخللط بني مقومات اإليامن البس�يط املساوق لإلسالم الظاهري واإليامن   - 2
احلقيق�ي الكامل الذي يمك�ن أن يكون عىل درجات، وهذا الس�بب من أبرز 
األسباب التي أثرت يف قراءة النصوص الدينية املعلقة بمسائل اإليامن والكفر.

تأث�ري البع�د املذهبي يف الفك�ر الكالمي وحت�ى الفقهي، مم�ا أدى إىل عّد   - 3
م�ا ه�و مذهبي بمنزلة ما هو أصل ديني، وحتش�يد جمموعة م�ن األدلة القرآنية 
والروائي�ة يف س�بيل إثب�ات أصليته، يف حني يفرتض األص�ل الديني أن يكون 
واضحا لدى املس�لم، فالنّبي )صىل اهلل عليه وآله( مل يأت بالئحة فلسفية بقدر 
م�ا هي قضايا تنس�جم مع الواقع الفطري للفرد يؤمن هبا أبس�ط اخللق، وبعد 
اإلي�امن يمكن للفرد أن يتدرج يف إيامنه ويعرف بقي�ة التفاصيل التي تتضمنها 

أصول املعرفة الدينية املتمثلة بالنص القرآين والسنة الرشيفة. 
م�ن جه�ة آخ�رى، مل يت�م االتفاق ول�و فقهيا ع�ىل مفهوم حم�دد أو معيار   - 4
منضب�ط لرضوري الدين، وما يمكن أن يك�ون من رضوريات الدين، كذلك 
مل يتف�ق الفقه�اء ع�ىل أن منكر الرضوري كافٌر أو ال، ك�ام تبني يف بحثهم حول 
الس�ببية املس�تقلة إلن�كار ال�رضوري وغ�ري املس�تقلة، فتقتي األخ�رية عدم 

صالحية إنكار الرضوري لوحده أن يكون معيارا للتكفري.
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كذلك يفرتض أغلب العلامء أن إنكار الرضوري يس�تلزم تكذيب النبي)صىل 
اهلل علي�ه وآله(، وقد أيد البحث ما ذكره الس�يد اخلوئي من رضورة التفصيل بني 
ح�ال من كان مدركا لتلك املالزمة التي تس�توجب التكذيب وحال من كان غري 
ملتف�ت إىل وق�وع املالزمة، فاملالزم�ة الواقعية ال تكفي يف حتق�ق الكفر مامل تكن 

هناك مالزمة ظاهرية.
ومت�ت مالحظ�ة عدد م�ن التطبيق�ات التي ال يمك�ن أن تعد م�ن رضوريات 

الدين، كام ال يمكن أن تكون معيارا مستقال للكفر.
وينبغي االلتفات أيضا إىل نس�بية الرضوري، وقابليته عىل التحول إىل ما دون 
الرضوري، كام يف كثري من املسائل، وقد نبه بعض العلامء إىل ذلك كام ذكر يف حمله.



الفصل الثالث

معايري التكفري لدى االجتاهات ال�سلفية
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مدخل 
سيتم تناول االجتاهات السلفية من خالل نصوصها التي متثل بنية واحدة عىل 
مس�توى العقائد واألحكام، ذلك اهنم فرسوا االيامن وقد كان العمل ركنا مقوما 
حلقيق�ة اإليامن عندهم، فتمت صياغة األصول اإليامنية عىل أهنا تكاليف يف نفس 
الوق�ت، ومعامل التش�دد يف اخلطاب الس�لفي م�ن أوضح ما يرتاءى أم�ام القراءة 

املوضوعية ذات الطابع املعريف.

 واملش�كلة أن الرؤية الس�لفية متباينة من ناحية مستوى التشدد، هذا من جهة، 
وم�ن جه�ة آخرى، تناق�ض املباين، فب�ني الدع�وة إىل االحتي�اط يف التكفري وبني 
االعتب�اط يف صياغ�ة نواقض اإليامن، وتكثر معايري الكف�ر، إىل احلد الذي يصبح 
في�ه اإلي�امن أمرا بال�غ احلدية، وبعكس ما هو مش�هور لدى مجهور املس�لمني من 
أن دخ�ول الدي�ن يس�ري ال حيتاج إىل تثب�ت، واخلروج من�ه هو ما يس�تتبع التثبت 
واالحتي�اط م�ن ناحية ترتي�ب اآلثار، فيتضح أن الرؤية الس�لفية تش�دد يف حتقق 
اإليامن وتلمح إىل رشوط صارمة، يف حني تتس�اهل يف ترتيب آثار الكفر بش�كل 

يسري دون احتياط أو تثبت.

وال يمثل حمتوى هذا الفصل تفصيال ش�امال لكل ما يتضمنه اخلطاب السلفي 
بق�در م�ا هو تن�اول لن�امذج من املمك�ن أن تكون مهم�ة ولو يف ح�دود موضوع 

البحث.
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تعريف موجز عن ال�سلفية

يبدو أنمصطلح )الس�لفية( من املصطلحات غري املح�ددة عىل النحو الدقيق، 
ومع كثرة االس�تعامل والتداول ي�رتدد املفهوم بني عدة جهات من التصور وذلك 
بحس�ب ما مّر به املصطلح من حقب زمنية وظروف فكرية متباينة، لذلك س�يتم 
اإلحال�ة إىل بعض الدراس�ات للتفصي�ل يف ذلك وال بأس بالوق�وف عىل بعض 

التصورات التي تشكل املصطلح وحتاول أن حتدده.
الس�لفية، كمصطلح، )ليس مذهبًا دينيًا إسالميًا( كام يعتقد البعض، ولكنه 
)منهج عام( يقود الطريق إما إىل عقائد أو قناعات أو مواقف حمددة. الس�لفية 
هي )قناعة راسخة بأن "احلقيقة" قد حازها ُأناس )رموز( سابقون يف الزمان، 
وأن "الطري�ق" إىل تل�ك احلقيقة هو بتبني آرائه�م وقناعاهتم ومناهجهم، وال 
سبيل إىل "السعادة" )السعادة هنا هي باملعنى العام املطلق للكلمة( إال بالعودة 
إىل فضاء هؤالء السلف املاضني(.)1( وهذا التصور مبني عىل مالحظة اجلانب 
املنهج�ي فض�ال ع�ن اجلانب الزماين، إذ يش�ري إىل أن الس�لف هم م�ن يتبنون 
القدي�م منهجا هلم، وقد وردت عدة تعريفات للس�لف، فبعضها أخذت بنظر 
االعتب�ار الناحية املنهجية، واآلخر اعتمد الناحية الزمانية كأس�اس يف تعريف 

السلفية.
قال التهانوي: السلف يف الرشع اسم لكل من يقلَّد مذهبه يف الدين، ويتبع أثره 
كأيب حنيفة وأصحابه فإهنم سلف لنا والصحابة والتابعني فإهنم سلفهم)2(، وهذه 
الرؤي�ة تالحظ االتباع املنهجي يف التفكري، دون مالحظة القدم الزماين، فيام يرى 
البعض اآلخر أن الس�لف هم أهل القرون الثالثة من الصحابة والتابعني وتابعي 
التابع�ني)3(، أو هم )احلنابل�ة الذين ظهروا يف القرن الراب�ع اهلجري، وزعموا أّن 

1- ظ: حسن محسن رمضان، مقدمة يف مفهوم السلفية، الحوار ملتمدن: العدد 4644- 2014

2-التهانوي ،كشاف اصطالح الفنون 2 / 385.

3- ظ: السييل، العقيدة السلفية: 24، البوطي، السلفية مرحلة زمنية: 9.
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مجلة من آرائهم تنتهي إىل اإلمام أمحد بن حنبل ثم جتدد ظهورهم يف القرن السابع 
اهلجري عىل يد ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية احلراين، ثم ظهروا يف القرن الثاين عرش 

عىل يد الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية()1(.

وقي�ل: إذا أطلق الس�لف عند عل�امء االعتقاد فإّنام ت�دور كل تعريفاهتم حول 
الصحاب�ة أو الصحاب�ة والتابع�ني أو الصحاب�ة والتابع�ني وتابعيهم م�ن القرون 
املفضل�ة)2(، ويطل�ق ع�ىل كل من اقتدى بالس�لف الصالح وس�ار عىل هنجهم يف 

سائر العصور "سلفي" نسبة إليهم)3(. 

وقد قسم أحد الباحثني)4( السلفية إىل ثالث مراحل: السلفية األوىل والسلفية 
الوس�يطة والس�لفية املتآخرة، ويقصد باألوىل "الس�لفية" وه�ي املمتدة من عرص 
النب�ي )ص�ىل اهلل عليه وإله( اىل القرن الثالث اهلجري، وتطورها عىل يد ابن تيمية 

احلراين )ت728( وتلميذه ابن القيم اجلوزية )ت:758(.

ث�م الس�لفية الوس�يطة والت�ي تب�دأ بظه�ور حممد ب�ن عب�د الوه�اب )1115- 
1206ه�( مع مطلع القرن الثاين عرش اهلجري، لتنتهي بظهور السلفية املتآخرة التي 
تضمنت ش�قني يتمثل أحدمها بالس�لفية اإلصالحية واآلخر بالس�لفية اجلهادية)5(، 
وقد تم الرتكيز عىل األخرية التي اس�تند بش�كل أس�ايس عىل أفكار املودودي وسيد 

قطب كام سيتضح يف مباحث الحقة.

ومم�ا جتدر اإلش�ارة إلي�ه أن البحث يف ه�ذا الفصل ال يكاد يلتزم بأي تقس�يم 
للس�لفية طاملا هناك وجهات نظر متباينة بش�أن تقس�يم االجتاهات السلفية فضال 

1- محمد أبو زهرة،تاريخ املذاهب: 187.

2- أشار إىل الحديث املنسوب إىل رسول الله 7: “خري الناس قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...”،ظ: صحيح 
البخاري 3 / 151 كتاب الشهادات.

3- ظ: عبد الله بن عبد الحميد األثري، الوجيزة يف عقيدة السلف الصالح: 32 - 37.

4- ظ: كريم شايت، االسس الدينية لالتجاهات السلفية: 50- 96، ط1، دار السالم، بريوت، 2010 

5- املصدر نفسه: 80
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عن حتديدها، ويف إطار البحث عن معايري التكفري لدى االجتاهات السلفية سيتم 
الرتكي�ز ع�ىل معايري التكف�ري التي تكاد تكون متجانس�ة لدى خمتل�ف االجتاهات 
الس�لفية وعرب احلقب الزمانية املتعاقبة، فقد ال يظه�ر االختالف فيها لدى الفكر 
الس�لفي بشكل عام، نعم قد تتم مالحظة الرتاكم الفكري يف تأسيس فقه التكفري 
بنحو طويل، فقد اعتمد الكثري من السلفيني عىل احلديث ومارسوا عملية التأويل 
باجتاه تكثيف الداللة وتوس�يع أفق التكفري ليش�مل الكثري م�ن املعايري التي يناط 
إليه�ا، كذل�ك حصل بالنس�بة ألق�وال ابن تيمي�ة، إذ متت قراءة نصوصه بش�كل 
موس�ع من خالل حماولة تعميم أقواله وتكريس�ها باجتاه توس�يع نط�اق التكفري، 
وألجل ذلك التطور العمودي يف الفكر التكفريي مل تكن احلاجة ماس�ة إىل حسم 
مفهوم الس�لفية وأقس�امها يف هذا الفصل ويبدو أن ما تم إجيازه س�الفا يكفي يف 

عرض أهم معايري التكفري لدى االجتاهات السلفية.
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املبحث الأول

نواق�س الإ�سلم عند حممد بن عبد الوهاب

تس�تند أغلب االجتاهات الس�لفية املعارصة اىل ما دّون�ه حممد بن عبد الوهاب 
حول نواقض اإلس�الم، والتي أوجزها ضمن عرشة نواقض تعد بحسب فرضية 
البح�ث معاي�ري حلكم التكفري، وس�يتم تناول تل�ك النواقض بيشء من املناقش�ة 
والتفصي�ل، بحس�ب التأوي�الت وال�رشوح التي س�يقت يف بياهن�ا، والتي قد تم 
االعتامد عىل رشحني: أحدمها للفوزان واآلخر البن باز، ألمهيتهام لدى أصحاب 

االجتاه السلفي فضال عن وضوحهام.

 وق�د وردت العدي�د من الرشوح لتل�ك النواقض، ومتت االس�تعانة ببعضها 
لكي يتضح املراد منها بحسب الفهم السلفي، وبحسب اآليت:

الناق�س الأول: ال�سرك يف عبادة اهلل تعاىل:
 ال ش�ك يف أن ال�رشك يعد س�ببا واضحا للكفر، قال تعاىل: )نَّ اللَّ��َه اَل َيْغِفُر َأن 
�ِه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل َبِعيًدا()1(،  ْك بِاللَّ لَِك ملَِن َيَش�اُء َوَمن ُيرْشِ َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذٰ ُيرْشَ
�ُه َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُرَوَما لِلظَّاملنَِِي  َم اللَّ �ِه َفَقْد َحرَّ ْك بِاللَّ ُه َمن ُيرْشِ وقال تعاىل: )إِنَّ
ِم�ْن َأنَص�اٍر()2(، وأدلة هذا الناقض من الكتاب والس�نة أكثر م�ن أن حتىص، وإمجاع 

العلامء أن ال خالف فيه.

لكن التطبيقات والتفصيالت، التي يسوقها االجتاه السلفي يف ضوء فكر حممد بن 
عبد الوهاب ختتلف عن التفصيالت التي يؤسس هلا العلامء يف مدوناهتم العقائدية، 
وم�ن ذلك: دعاء األموات، واالس�تغاثة هبم، والنذر والذبح هل�م "، فعند حممد بن 

عبد الوهاب تكثري ومبالغة يف األسباب املوصلة إىل الرشك، من خالل االيت: 

1- سورة النساء: 116.

2- سورة املائدة: 72.
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يتش�دد حمم�د بن عبد الوهاب يف حتقق االيامن ويتس�اهل ج�دا يف حتقق الرشك 
والكفر، فيقول: )فالعجب ممن يدعي اإلس�الم وه�و ال يعرف هذه الكلمةيقصد 
)ال إل�ه إال اهلل(م�ا عرف�ه جهال الكف�رة بل يظن املدع�ي لإلس�الم أن ذلك يعني 
تفسريها وهو التلفظ هبا بحروفها من غري اعتقاد القلب بيشء من هذه املعاين()1(، 
والواقع يش�هد بعدم وجود مس�لم ال يعرف معنى الش�هادتني، وال يوجد كذلك 
من يعتقد بكفاية التلفظ دون االعتقاد، واملالحظ أنه خيلط بني االعتقاد والتفس�ري 
لكلمة )ال إله إال اهلل(، وكالمه هبذه الدرجة من التشدد ُيشعر القارئ أن املسلمني 
يف زمان�ه مجيعه�م كف�ار، يف حني يكاد يثن�ي عىل املرشكني يف زم�ن النبي)صىل اهلل 
عليه واله(بقوله: )وإال فهؤالء املرشكونيعني كفار قريشيشهدون أن اهلل هو اخلالق 
وح�ده ال رشي�ك له وانه ال ي�رزق إال هو وال حييي اال ه�و وال ُيميت إال هو وأن 
مجيع الس�موات واألرضني الس�بع ومن فيها كلهم عبيد وحت�ت ترصفه()2(، وهو 
بذلك يرس�م ص�ورة ذهنية زاهية للمرشك�ني ومل يذكر تكذيبه�م للبعث وغاىل يف 
تفاصي�ل معتقده�م دون تثبت، فهو يذكر فضائل الكفار دون مس�اوئهم وأخطاء 

املسلمني دون فضائلهم.

هذه صورة موجزة عن طبيعة فكر ابن عبد الوهاب وتوسعه يف التكفري وعند 
النظر يف نواقض اإليامن لديه تتضح الصورة من حيث إقصائه للمسلمني وتكفريه 

هلم.

ففي رشح ابن باز لتلك النواقض التي يسوقها حممد بن عبد الوهاب يستهل 
اب�ن ب�از رشحه ببي�ان معنى الرشك بأن�ه )ترشيك غري اهلل م�ع اهلل يف العبادة من 
أولي�اء اهلل وأنبي�اء أو جن أو مالئك�ة أو أحجار أو أصنام وه�و ما حيقق الرشك 
األكرب()3(،واملالح�ظ يف التعري�ف انه يفرتض وجود عب�ادة لألنبياء واألولياء، 

1- محمد بن عبد الوهاب، التوحيد: 12

2- محمد بن عبد الوهاب، التوحيد: 5

3- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 28
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وهو ما ندر وجوده بني املسلمني، لكن التأكيد عليه جاء من منطلق اهتام لبعض 
الفرق عىل أهنا تعبد األنبياء بسبب زيارهتم والتربك بمراقدهم.

كذل�ك يرى أن التوحيد عىل ثالثة أنحاء: )توحي�د الربوبية وتوحيد اإللوهية 
وتوحي�د العبودي�ة( ورضورة التوحي�د عىل ضوء هذه الثالثة م�ن دون اإلخالل 
بواح�دة منها)1(، وهو م�ا مل يقع يف عهد النبي )صىل اهلل عليه وآله( من التغليظ يف 
قضية اإليامن وكيفية حتققه؛ ألن التوحيد هبذه الرشوط الثالثة يعد حتميال لألصل 
ف�وق مضمونه، نتيج�ة التأويل اخلاص هبم، ومع ذلك يك�ون األصل اليامين امرا 
معق�دا ومركبا رب�ام يتعرس إدراكه من قبل األناس العادي�ني، فكيف يتم تكليفهم 
ب�ه؟ فضال عن توحي�د العبودية الذي يس�تتبع نتائج خطرية عىل مس�توى دخول 

العمل يف حقيقة اإليامن، وانتفاء اإليامن بانتفاء جزء من العمل.

 وم�ن خالل ما يرى صال�ح الفوزان يف تلك النواقض يتضح أن معنى الرشك 
عن�ده ه�و رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهلل عز وجل، والرشك هو دعوة غري 
اهلل س�واء كان صن�ام أم ب�رشا)2(، ثم يش�ري إىل صنف�ي الرشك، األك�رب واألصغر، 
فاألول عنده خمرج من امللة، والثاين من الكبائر)3(، ويف حدود هذا التفصيل ربام ال 
تتعارض رؤيتهم مع التصور اإلسالمي العام للرشك، لكن مع متابعة التطبيقات 
واملصاديق يتضح تطرف الرؤية الس�لفية وتشددها اجتاه بعض العناوين التي تعد 

عند غريهم خارجة عن مفهوم الرشك.

ويف ضوء ناقض الرشك يشري ابن باز إىل عدم مرشوعية االستغاثة واالستعانة 
بغ�ري اهلل من قبي�ل الدعاء والتوس�ل والتوكل)4( والتوس�ل امل�رشوع يف نظره هو 

1- املصدر نفسه: 34

2- الفوزان صالح، دروس يف رشح نواقض اإلسالم: 41

3- املصدر نفسه: 45

4- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 34
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التوسل بصفات اهلل مثال وأسامئه ال بأحد من خملوقاته)1(، 

ث�م ينتق�ل ابن باز - يف رشحه - اىل اجلانب الفرعي من الدين وهو ترك الصالة، 
فيعّده رشكا مطلقا س�واء كان عن استحالل أم من دونه)2(، مستدال بحديث مروي 
عن النبي )صىل اهلل عليه واله(: ))بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة(()3(، 
واألص�ل عنده إطالق الكفر األكرب مامل ي�دل دليل عىل أنه كفر أصغر)4(، ويف ضوء 
ه�ذا األص�ل األخري يرصف معنى الكفر إىل الكف�ر احلقيقي مع أن احلديث فيه نوع 
م�ن التجوز يف التعبري تقريبا لداللة كون ت�رك الصالة من مفاتيح الوقوع يف الكفر، 
لك�ن أقىص ما يدل عليه احلديث أن من ترك الصالة أصبح قابال ومس�تعدا للكفر، 

وقوله )بني( يفيد االقرتاب من الكفر ال الوقوع فيه. 

كذلك يشري اىل التوسل باعتباره من عناوين الرشك، اذ حيرص التوسل املرشوع 
بالتوسل عن طريق العبادة والطاعة دون غريه من التوسل باألئمة والصاحلني)5(.

ويش�ري الف�وزان اىل زي�ارة القبور ع�ىل أهنا من ال�رشك األك�رب)6(، والواقع ال 
يشهد مثل هذه املامرسة لدى أي مذهب من مذاهب املسلمني، سوى أن اإلمامية 
يزورون قبور األئمة والصاحلني، وهو ما دعا الس�لفيني إىل التأكيد مرارا وتكرارا 
ع�ىل أن عبادة القبور م�ن الرشك األكرب، ومن اجلدير بالذك�ر أن الكثري من علامء 

املسلمني يقولون بجواز التربك بالصاحلني)7(.
وقد س�بق اب�ن تيمية يف ترتيب أثر الكفر عىل زيارة قب�ور الصاحلني عندما تناول 

1- املصدر نفسه: 37

2- املصدر نفسه: 48

3- مسلم القشريي، صحيح مسلم: 55

4- املصدر نفسه: 56

5- الفوزان صالح، دروس يف رشح نواقض اإلسالم: 53

6- املصدر نفسه: 52

7- ابن حجر، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: 3 /144
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التوس�ل بالصاحلني وزيارة القبور، كام يف جمموعه)1(، لكنه استشهد ملرشوعية زيارة 
القبور يف موضع آخر، باحلديث الوارد عن النبي)صىل اهلل عليه واله(: )كنت هنيتكم 
ع�ن زيارة القب�ور، أال فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة()2(، أما التوس�ل بالصاحلني، 
فيج�وز التوس�ل باألحي�اء منه�م، وال جي�وز يف األم�وات)3(، وهي م�ن املفارقات 
الت�ي طامل�ا تظهر لدى االجتاه الس�لفي، واملالحظ أن علة التحري�م هي جتنب عبادة 
الوس�يلة)4(، وه�ذه العلة إن مت�ت فالبد أن يتم إعاممها ع�ىل كل يشء، بام فيه احلجر 
األس�ود، فهم يس�تثنونه من الرشك)5(، فكي�ف جييزون تقبيله والت�ربك به، من دون 

اخلوف من عبادته؟ وستتم مناقشة مسائل التوسل والتشفع يف الناقض التايل. 

الناق�س الثاين: من جعل بينه وبني اهلل و�سائط يدعوهم وي�ساألهم 
ال�سفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر اإجماعا:

 يتداخل هذا الناقض مع الناقض الس�ابق من حيث تناوله للش�فاعة والتوسل 
بقبور األولياء، إذ ينفي هذا الناقض كل ما يمكن ان يكون وس�يطا بني االنس�ان 
واهلل تع�اىل، ويتفق املس�لمون عىل أن اختاذ الوس�ائط بني اإلنس�ان واخلالق تعاىل 
بحي�ث ي�ؤدي إىل ان�كار التوحي�د يعد كف�را رصحي�ا)6(، لكن االخت�الف يقع يف 
التطبيقات التي س�يقت لدى االجتاه الس�لفي من قبيل عدِّ الشفاعة والتوسل من 

أوىل ما ينطبق عليها هذا الناقض.

لق�د تناول حممد بن عبد الوهاب هذه املس�ائل يف كتابه التوحيد بش�كل مبالغ 
فيه، إذ يقول: )الرشك عبادة األصنام ونحن ال نعبد األصنام، أتظن أهنم يعتقدون 

1- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموعة الفتاوى: 72/27

2- ابن تيمية، احمد ابو املجد، الفتاوى الكربى: 3 /39

3- الفوزان صالح، دروس يف رشح نواقض اإلسالم: 53

4- ظ: املصدر نفسه: 52

5- ظ: ابن تيمية، احمد ابو املجد، املستدرك عىل مجموع الفتاوى: 19

6- ظ: العاميل، اكرم بركات، التكفري، ضوابط االسالم وتطبيقات املسلمني: 349
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أن تلك األخش�اب واألحج�ار ختلق وتدبر من دعاها فهذا يكذب�ه القرآن..()1(، 
فف�ي حديث�ه عن ال�رشك ينتقل إىل ظاهرة - يش�خصها هو- حتمل ص�ورة ذهنية 
بعيدة عن الواقع، فمن من املسلمني عبد اخلشب أو احلجر؟ وأين تلك الظاهرة، 
وكام ينقد قوله أحد الباحثني بقوله: )إن عبادة األصنام هي الس�جود هلا والصالة 
هلا وطلب احلوائج منها مع الكفر بالنبوات، وأما املس�لم فال يصيل لويلٍّ وال لنبيٍّ 
ويقر بأركان اإلس�الم ويقر بالبعث واحلساب()2(، فالتوسع يف التكفري والتعميم 

يف إطالق نواقض اإليامن سمة بارزة يف تفكري حممد بن عبد الوهاب.
كذلك يؤكد ابن باز عىل أن النذر والتوسل واالستغاثة بغري اهلل تعاىل رشك)3(، 
وينكر الشفاعة ألهنا طلب من الضعيف الذي ليس بيده حيله)4(، واستدل عليذلك 
ُهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َه�ُٰؤاَلِء  �ِه َما اَل َيرُضُّ بقوله تعاىل: )َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ
�ِهۓ()5(، فمن فعل ذلك كان ش�بيها بعباد األوثان، وواضح أن  ُش�َفَعاُؤَنا ِعنَد اللَّ
اآلي�ة تناول�ت ظاهرة لدى اجلاهلية مش�خصة وحم�ددة وال يمك�ن تعميمها عىل 

الواقع الراهن، وإكساهبا لوازم وإضافات غري ثابتة.
وم�ع أّن الق�رآن الكري�م ق�د فنّ�د العقائ�د اجلاهلي�ة وعقائد الوثني�ني يف باب 
الش�فاعة، وأبطل ك�ون النظام الس�ائد يف اآلخرة عني النظام الس�ائد يف الدنيا، مل 
ُينِكر الش�فاعة باملّرة، بل أثبتها ألوليائه�ا، يف إطار خاص وبمعايري خاصة، وعىل 
ذلك فاآليات النافية نزلت بش�أن تلك العقيدة الت�ي التزمت هبا الوثنية وزعمت 
بموجبها وحدة النظامني، وأّن تقديم القرابني والصدقات إىل األصنام واخلشوع 
ح قيامهم بالش�فاعة وأهّنم ق�ادرون عىل ذلك بتفويض منه  والب�كاء لديم، ُيصحِّ
س�بحانه إليه�م، بحيث ص�اروا مس�تقلني يف الفعل والرتك، والق�رآن نفى ذلك، 

1- محمد بن عبد الوهاب، التوحيد: 36

2- املاليك، حسن فرحان، داعية وليس نبيا، قراءة نقدية ملذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يف التكفري: 36

3- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 68

4- املصدر نفسه: 86

5- سورة يونس /18
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�َفاَعُة مَجِيًعا ( رفضًا لعقيدة املرشكني التي أشار  لَّ�ِه الشَّ معنى قوله س�بحانه: ) ُقل لِّ
َُذوا ِمن ُدوِن اللَّ�ِه ُش�َفَعاَء( )1(، فيكون  إليها س�بحانه يف آية س�ابقة، أعني: )َأِم اختَّ
امل�راد أّن كل ش�فاعة فإهّنا مملوك�ة هلل، فإّنه املالك لكل يشء ومنه ش�فاعتهم، فال 

يشفع أحد إاّل بإذنه)2(.
فهن�ا ش�فاعتان: إحدامها هلل، واآلخ�رى لعباده املأذونني. فام كان�ت هلل فمعناها: 
مالكّيته لكل ش�فاعة مأذونة باألصالة ال أّنه سبحانه يشفع ألحد لدى أحد. وأما ما 
كانت لعباده املأذونني، فهي شفاعتهم ملن ارتضاه سبحانه، وقوله تعاىل: )َواَل َيْمِلُك 
�َفاَعَة إاِلَّ َمن َش�ِهَد بِاحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُموَن()3( واضح يف أن  ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه الشَّ الَّ
الش�فاعة جتوز لغ�ري النبي )صىل اهلل علي�ه وآله(كام بني ذلك الرازي يف تفس�ريه)4(، 
لكن الرازي وهو يفرس الش�فاعة بالدعاء والتوس�ل إىل اهللّ، فقد قال يف تفس�ري قوله 
مْحًَة َوِعْلاًم( )5(، بأن هذه  ٍء رَّ نَا َوِسْعَت ُكلَّ يَشْ ِذيَن آَمنُوا َربَّ س�بحانه: )َوَيْس�َتْغِفُروَن لِلَّ
اآلية تدل عىل حصول الشفاعة من املالئكة للمذنبني، وإذا ثبت هذا يف حق املالئكة 

فكذلك يف حق األنبياء، النعقاد اإلمجاع عىل أنه ال فرق.)6(
وب�ني ق�ول اهلل تع�اىل ملحمد ص�ىلَّ اهلل علي�ه وآل�ه وس�لم: )َواْس�َتْغِفْر لَِذنبَِك 
َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت( فأمر حممدًا أن يذكر أّوال االستغفار لنفسه، ثم بعده يذكر 
بِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ  �الم أنه قال: )رَّ االس�تغفار لغريه، وحكي عن نوح عليه السَّ

َوملَِن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت َواَل َتِزِد الظَّاملنَِِي إاِلَّ َتَباًرا( )7(
وعىل هذا فالشفاعة هي دعاء الشفيع للمذنب، وطلب الشفاعة منه هو طلب 

1- سورة الزمر /43
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الدعاء منه، وقد س�مي يف األحاديث: دعاء املسلم ألخيه املسلم شفاعة له، روي 
مسلم يف صحيحه عن ابن عباس عن النبي )صىل اهلل عليه وآله( أنه قال: )ما من 
رجل مس�لم يموت فيقوم عىل جنازته أربعون رجال اليرشكون باهللّ إالّ ش�ّفعهم 

اهللّ فيه(.)1(

وقد أفرد البخاري يف صحيحه بابًا بعنوان "إذا استشفعوا إىل اإلمام ليستسقي 
هل�م مل يرده�م" وأف�رد بابًا آخ�ر بعن�وان "إذ استش�فع املرشكون باملس�لمني عند 
القحط")2(، مما يدل عىل أن مس�ألة الش�فاعة قد تم التعاطي معها بش�كل طبيعي 
يف عصور متقدمة، أما التعاطي الس�لفي فاختالف�ه واضح عن مرحلة ما قبل ابن 
تيمية، والرؤية السلفية بام فيها رؤية ابن عبد الوهاب تسند بشكل أساس إىل آراء 

ابن تيمية وهو من األمور املسلم هبا.

يق�ول ابن عبد الوهاب: )ال بأس بالتوس�ل بالصاحلني: وقول أمحد: يتوس�ل 
بالنبي صىل اهلل عليه وس�لم خاصة، مع قوهلم إنه ال يس�تغاث بمخلوق، فالفرق 
ص بالتوسل بالصاحلني  ظاهر جدًا، وليس الكالم مما نحن فيه، فكون بعٍض يرخِّ
ه بالنبي صىل اهلل عليه وسلم، وأكثر العلامء ينهي عن ذلك ويكرهه،  وبعضهم خيصُّ
فهذه املس�ألة من مس�ائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول اجلمهور إنه مكروه 
ف�ال ننكر عىل من فعله، وال إنكار يف مس�ائل االجتهاد، لكن إنكارنا عىل من دعا 
ملخل�وق أعظم مما يدع�و اهلل تعاىل، ويقصد القرب يترضع عند رضيح الش�يخ عبد 
الق�ادر أو غ�ريه يطلب فيه تفري�ج الكربات، وإغاثة اللهف�ات، وإعطاء الرغبات 
فأي�ن ه�ذا ممن يدعو اهلل خملص�ًا له الدين ال يدع�و مع اهلل أح�دًا، ولكن يقول يف 
دعائه: أس�ألك بنبيك، أو باملرس�لني، أو بعبادك الصاحلني، أو يقصد قرًبا معروًفا 
أو غ�ريه يدعو عنده، لكن ال يدع�و ) إال ( اهلل خملصًا له الدين، فأين هذا مما نحن 

1- مسلم بن الحجاج القشريي، صحيح مسلم: 3 / 54 

2- البخاري، صحيح البخاري: 2 / 29 
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فيه()1(، ومن خالل النص يتضح أنه يرى التوسل بالنبي )صىل اهلل عليه واله( من 
مس�ائل الفقه، ويشري إىل قول اجلمهور بكراهة بعض أنواع التوسل، وهو يفصل 
ب�ني أن يتم دع�اء املخلوق أو دع�اء اخلالق بج�اه املخلوق، ويفرق بني الش�فاعة 
واالس�تغاثة ويفرق كذلك بني الدعاء عند القرب بنحو خالص هلل تعاىل وبني دعاء 
صاح�ب القرب باالس�تعانة ب�ه من دون اهلل تع�اىل وهو فرق واضح ف�األول جائز 
باالتف�اق، والث�اين كفر باالتفاق، وه�ذا من النصوص النادرة ع�ن حممد بن عبد 
الوهاب والتي تفصل يف مس�ألة حس�مت فيام بعد عىل اهن�ا ال تفصيل هبا وأطلق 

القول فيها عىل أن زيارة القبور رشك..

الناق�س الثالث: عدم تكفري الكافر: 
يشكل هذا الناقض ظاهرة وسلوكا مفصليا يف الفكر السلفي، من خالل تكفري 
م�ن مل يكفر الكاف�ر، فهو يفتح دائرة التكفري أمام املكل�ف فضال عن الفقيه، وفيه 
عملية نقل املس�ألة من طابعها الفرعي إىل دائرة األصول اإليامنية، وجعل مقتىض 
)الوجوب( بمنزلة )االعتقاد( بناء عىل دخالة العمل يف حقيقة اإليامن عندهم، بل 

يف استمرار اإليامن، فام أن ينتقض العمل حتى يتبعه اإليامن.

فيش�ري اب�ن باز اىل وج�وب تكفري من عم�ل عمال يقتي الكف�ر، فيجب عىل 
العامي أن يكفر من قام بالكفر إذا ثبت عنده ما يوجب كفره)2(، مستندا إىل حديث 
م�روي عن النبي )ص�ىل اهلل عليه واله(: )من قال ال إل�ه إال اهلل وكفر بام يعبد من 
دون اهلل حرم ماله ودمه وحس�ابه ع�ىل اهلل()3(، واحلديث: )من وحد اهلل وكفر بام 
يعب�د م�ن دون اهلل حرم ماله ودمه()4(، وبمقتىض ه�ذه الرؤية يصبح اإليامن فعال 
وعمال حمضا ال اعتقادا قلبيا، وكونه فعال ليس بالش�كل الذي يقترص عىل العبادة 

1- محمد بن عبد الوهاب، التوحيد: 43
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الظاهرة والواجبة، بل يشمل أفعاال ذات طابع اقصائي يتجىل يف عقيدة الرباء كام 
س�يأيت بحثه�ا الحقا، إذ مل يتم الوقوف عىل تفصيل ش�اف لتل�ك األحاديث عىل 
ف�رض صحة الكثري منها، أما احلديث املس�تدل به فه�و عام، هذا من ناحية، ومن 
ناحية آخرى فإنه يدل عىل أن من يكفر بام ُيعبد من دون اهلل دخل حصن اإليامن، 

والكفر هبذا املعنى ال يتوقف عىل تكفري من كفر كام هو واضح.

كذل�ك بالنس�بة لآلي�ات القرآنية الدال�ة عىل جمرد ك�ون اإليامن ي�الزم الكفر 
بالطاغ�وت والكف�ر بكل ما يمت للكف�ر بصلة، ولو عىل املس�توى القلبي، لكن 
التأويل الس�لفي فتح املعنى عىل املس�توى الفعيل العميل ثم ساقه يف إطار عقائدي 

مفصيل.

يؤكد ابن باز عىل أن من شك يف كفر اجلاحد للصالة فهو كافر)1(، وهذا اعتباط 
يف االط�الق، وكي�ف يكون الش�ك من النواقض وهو ش�ك يف أم�ر فرعي، لكن 
الرؤية الس�لفية تس�تند إىل مبنى تأصيل الفروع، بجعل الفرع أصال دينيا وبطريقة 
حمفوف�ة باألدل�ة القرآني�ة واحلديثية م�ن خالل ق�راءة تأويلية متعس�فة، حتاول أن 
تضفي أمهية مبالغا فيها عىل عنوان معني من أجل عّده أصال من أصول اإليامن.

 الناق�س الرابع: تف�سيل هدي غري النبي )�سلى اهلل عليه واآله(
على هديه )�سلى اهلل عليه واآله(: 

وه�ذه مس�ألة تلتقي نس�بيا مع التصور اإلس�المي الع�ام، يف رضورة تصديق 
ه�دي النبي )ص�ىل اهلل عليه وآله( وتوقريه واالقرار بكامل رس�الته، لكن ذلك ال 
يمك�ن أن يبل�غ ح�د األصل اإليامين، نع�م، ربام يلحق ب�رضوري الدين، يف حني 
يتش�دد االجتاه السلفي يف تطبيق هذهاملسألة، من خالل عّدها مسألة مفصلية من 

مسائل اإليامن والكفر.

1- ظ: عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 105
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ي�رى ابن باز أن من يق�دم القوانني الوضعية عىل قوان�ني الرشيعة فقد كفر)1(، 
وه�و قول مطل�ق يفتقر اىل التفصيل بني م�ن يرى أفضلية القوان�ني الوضعية من 
ناحي�ة كوهنا مدون�ة وجاهزة بخالف أحكام الدين الت�ي مل تصغ إىل اآلن صياغة 
مقننة قابلة للتطبيق عىل مس�توى الدولة، فه�ذا التصور قد ال ينايف اإليامن بحال، 
أم�ا لو كان التفضيل من ناحية االعتقاد بعدم صالحية الدين يف إدارة الدولة فهو 
مما ال يستوجب الكفر بشكل مبارش طاملا أن أصول الدين عىل األغلب ال تشتمل 
ع�ىل مس�ألة احلاكمية، بل تعد م�ن لوازم النب�وة من خ�الل رضورة إطاعة النبي 

)صىل اهلل عليه وآله(. 

ويق�ول ابن باز: "ويدخل يف هذا القس�م: من اعتق�د أن األنظمة والقوانني التي 
يس�نها الناس أفضل من رشيعة اإلس�الم أو أهنا مس�اوية هلا، أو أن�ه جيوز التحاكم 
إليها، ولو اعتقد أن احلكم بالرشيعة أفضل، أو أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف 
القرن العرشين، أو أنه كان سببا يف ختلف املسلمني، أو أنه حيرص يف عالقة املرء بربه 
دون أن يتدخل يف ش�ؤون احلياة اآلخرى، ويدخل يف هذا أيضا: من يرى أن إنفاذ 
حكم اهلل يف قطع يد الس�ارق، أو رجم الزاين املحصن ال يناس�ب العرص احلارض، 
ويدخ�ل يف ذل�ك أيضا: كل من اعتقد أنه جيوز احلكم بغري رشيعة اهلل يف املعامالت 
أو احل�دود أو غريمه�ا، وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل م�ن حكم الرشيعة; ألنه بذلك 
مه اهلل إمجاعا، وكل من استباح ما حرم اهلل مما هو معلوم من  يكون قد استباح ما حرَّ
الدي�ن بال�رضورة، كالزنا واخلمر والربا واحلكم بغري رشيع�ة اهلل: فهو كافر بإمجاع 
املس�لمني")2(، وبناًء عىل هذا التصور فإن النقاش�ات العلمية التي تدور بني النخبة 
من مثقفي اإلسالم ستؤدي هبم إىل الكفر ال حمالة، ألهنم يتكلمون يف حدود تدخل 

الرشيعة يف حياة اإلنسان وغريها من املباحث التي يشملها قول ابن باز.

إن تكفري من يفضل هدي غري النبي )صىل اهلل عليه وآله( ُيفهم عىل شقني: 

1- ظ: املصدر نفسه: 108
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األول: أن يقصد هبدي النبي )صىل اهلل عليه واله( عموم دينه ورس�الته، وهو 
حمل نظر وتثبت حول سبب التفضيل فيكون ممن أنكر رضوريا من رضوريات 

الدين.
الثاين: أن يقصد هبدي النبي )صىل اهلل عليه وآله( خصوص احلكم، والدولة، 
وهي مس�ألة ذات مقدمات اجتهاديةإن صح التعب�رييف جمال الفقه ال العقائد، 

وإنكارها ال يعد إنكارا لألصل بل إنكارا للفرع.
وس�يأيت يف مبحث الحق تناول احلاكمية وم�دى تأثريها يف حتقق اإليامن، عىل 

اعتبار أهنا ذات عالقة بمقتىض هذا الناقض.

الناق�س اخلام�س: بغ�س �سيء مما جاء به النبي والعمل به)1(
يف ه�ذا الناقض يت�م مالحظة عنوان البغض ملا جاء ع�ن النبي )صىل اهلل عليه 
وآله(من خالل حسم تكفري َمْن أبغَض شيئا ممّا رشع اهلل)2(، بمعنى أي يشء حتى 
ل�و كان أم�را تفصيلي�ا او جزئيا، وهذا عن�د اجلمهور يقع ضم�ن انكار رضوري 
الدين وهو ما تم تفصيله يف الفصل السابق، او كِرَه شيئا مما رشع اهلل مع االعتقاد 
به فإنه حيبط عمله)3(، وهذا مما انفرد به ابن باز والكثري من متبعي االجتاه السلفي، 
اذ تتش�كل العقيدة يف نظرهم عىل احلب فيكون البغض ناقضا، والواقع أن قضية 
احل�ب والبغ�ض تعد من توابع االي�امن ومالزماته التي هي حمل نظ�ر عند العلامء 
م�ن حيث كوهنا ناقضا مس�تقال، بل ت�كاد تكون هناك رؤية غالب�ة يف أن الناقض 
املستقل جيب أن يكون متفقا عليه من حيث عّده ناقضا، كذلك ال يتم الرتكيز عىل 
اجلزئي�ات يف مق�ام حتقق االيامن والكفر، فاإليامن بمجم�ل ما جاء به النبي )صىل 
اهلل عليه وآله( هو القدر املتفق عليه لدى علامء املسلمني، أما تلك التفصيالت فال 
يمكن عّدها ناقضا أو ال يمكن أن يكون بغض يشء تفصييل س�ببا مستقال للكفر 

1- ظ: عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 136

2- ظ: املصدر نفسه: 137

3- املصدر نفسه: 138
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ما مل يتبني حال املبغض من ناحية تزلزل اعتقاده من عدمه.

- كذلك تم إحلاق بغض الصحابة يف هذا الناقض)1(، وقد تم تناوهلا يف الفصل 
الس�ابق، وكيف تم عد بغض الصحابة مم�ا هو بغض ملا جاء به النبي)صىل اهلل 
علي�ه وال�ه( وهذا اإلحلاق يس�تمر عنده�م إىل العدي�د من القضاي�ا التي تعد 
باحلقيقة قضايا ثانوية، ربام تشكل مسائل فرعية ال من مسائل األصول، وهذا 
ه�و املبن�ى الذي ال تكفي مناقش�ة تطبيقاته والتي منها مس�ألة بغض الصحابة 
طبعاما مل يتضح وينكش�ف وهنه من حيث كون�ه غلوا يف التكفري ليس إال، إذ 
يتم يف ضوئه نقل أية مسألة من خانة الفروع إىل خانة األصول من دون مستند 
قطع�ي، بل ه�و عملية تكثيف لألص�ول دون االس�تغناء واالكتفاء باألصول 

العامة والواضحة واملسّلم هبا لدى اجلميع.

- يس�تدل الف�وزان)2( عىل من أبغض ش�يئا مم�ا جاء به الرس�ول صىل اهلل عليه 
ُْم )8(  هلهَ لَّ أهَْعامهَ أهَضهَ ُْم وهَ تهَْعًس�ا هلهَ ُروا فهَ فهَ ِذينهَ كهَ الَّ وس�لمفقد كفر، بقوله تعاىل: ))وهَ
ُْم((3، بتقريب أن إحباط األعامل  هلهَ أهَْحبهَ�طهَ أهَْعامهَ لهَ اهللَُّ فهَ ا أهَْنزهَ ِرُهوا مهَ ُ�ْم كهَ لِ�كهَ بِأهَنَّ ذهَ
هو الكفر بعينه، وهو مما يقبل النقاش، فمع وجود اقرتان قرآين هبذا اخلصوص 
يف أن االحباط يف بعض األحيان هو عني الكفر، لكن ال يمكن التسليم مطلقا 
هب�ذا االق�رتان، يق�ول الطربي: )وقول�ه: ))ذلك بأن�م كرهوا ما أن�زل اهلل((

يكون مضمون قوله تعاىل: هذا الذي فعلنا هبم من اإلتعاس وإضالل األعامل 
�لَّم  سهَ ْيِه وهَ لهَ ىلَّ اهلل عهَ م�ن أج�ل أنم كرهوا كتابنا ال�ذي أن�زلناه إىل نبينا حممد صهَ
ُْم ( يقول:  هلهَ أهَْحبهَطهَ أهَْعامهَ وسخطوه، فكّذبوا به، وقالوا: هو سحر مبني، وقوله ) فهَ
فأبط�ل أعامهلم التي عملوها يف الدنيا، وذلك لعبادهتم اآلهلة، مل ينفعهم اهلل هبا 
يف الدنيا وال يف اآلخرة، بل أوبقهم هبا، فأصالهم سعريا، وهذا حكم اهلل جّل 

1- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 143

2- ظ: الفوزان صالح، دروس يف رشح نواقض اإلسالم: 111

3- سورة محمد: 8 - 9
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جالل�ه يف مجيع من كف�ر به من أجناس األمم، كام قال قت�ادة: )حدثنا ابن عبد 
األعىل، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة يف قوله )َفَتْعًس�ا هَلُْم ( قال: هي 
عام�ة للكف�ار()1(، واذا كانت اآلية نازلة يف غري املس�لمني فإن كرههم ملا أنزل 
اهلل يكون كليا، وإذا كانت يف عامة من كفر، فإن الكره املستفاد من اآلية الكره 
الكيل ملا أنزل اهلل، أي لكل ما جاء عن اهلل تعاىل، وهو غري الكره الذي يقع عىل 
بع�ض م�ا أنزل اهلل تعاىل فحينئذ يك�ون من قبيل انكار ال�رضوري الذي يقبل 

التفصيل دون االطالق اجلزايف. 

اهلل  �سلى  الر�سول  دين  من  ب�سيء  ال�ستهزاء  ال�ساد�س:  الناق�س   
عليه و�سلم اأو ثوابه اأو عقابه:

االس�تهزاء يعد من مس�ائل الفروع، وهو غري اإلنكار، لكن الرؤية السلفية تنزله 
منزل�ة االنكار، فمن من اس�تهزأ بحكم تفصي�يل اجتهادي كفر كام يف مس�ألة اعفاء 
اللحية)2(، بل يرى أن من جالس املستهزئ ووافقه يف الظاهر كفر)3(، مستدال بقوله 
اَم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللَِّ َوَآَياتِِه َوَرُس�ولِِه ُكنُْتْم  تعاىل: )َوَلِئْن َس�َأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ
ْب  َتْسَتْهِزُئوَن )65( اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِياَمنُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنُْكْم ُنَعذِّ
ُ�ْم َكاُنوا جُمِْرِمنَي()4(، واملناقضة غري املنافاة، ف�األوىل تلغي اإليامن والثانية  َطاِئَف�ًة بَِأهنَّ
ال تلغي�ه ب�ل تقع عىل بعضه، واملنافاة وإن كانت متحققة فهي ال تقتي الكفر، فكم 
م�ن معصية تتناىف مع اإليامن، لكنها ال حتقق الكفر، واآلية تتحدث عن املنافقني)5(، 
ومعلوم أن املنافقني يستهزئون بكل ما جاء به الرسول )صىل اهلل عليه واله( ال بيشء 
منه فقط، وينبغي التفرقة بني االس�تهزاء بجزء واالس�تهزاء بالكل، فاألول يتطلب 

1- الطربي، محمد ابن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: 22 /162

2- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 154

3- املصدر نفسه: 157.

4- السعدي، عبد الرحمن، تيسري الكريم الرحمن: 342 

5- ظ: الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل آي القرآن: 197
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التبني والتحقق من حال املستهزئ، لذا ال يمكن التسليم بإطالق هذا الناقض.

أما االس�تهزاء بالكل فهو موقف يس�تدعي التبنّي من حال املستهزئ وهو ربام 
يك�ون ناجتا عن التش�كيك أو اجله�ل، وهو ما حيتاج إىل الرتي�ث يف إطالق حكم 
التكف�ري علي�ه، فاالس�تهزاء كيف�ام كان ال يمكن أن يكون س�ببا ومعيارا مس�تقال 

لتحقق الكفر من دون تثبت.

 الناق�س ال�سابع: تعلم ال�سحر وتعليمه:)1( 
اختلف العلامء يف من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأمحد: 
- يكف�ر بذل�ك، إال أن م�ن أصحاب أيب حنيف�ة من فّصل ذلك، فق�ال إن تعلمه 
ليتقي�ه أو ليتجنب�ه فال يكفر بذلك، وإن تعلمه معتقدًا جل�وازه أو معتقدًا أنه ينفعه 
فإنه يكفر، ومل ير اإلطالق، وإن اعتقد أن الش�ياطني تفعل ما يش�اء فهو كافر)2(، 
يقول الش�افعي: )والسحر اس�م جامع ملعان خمتلفة، فيقال للساحر صف السحر 
ال�ذي تس�حر به، فإن كان ما يس�حر به كالم كفر رصيح اس�تتيب من�ه، فإن تاب 
وإال قت�ل وأخ�ذ ماله فيئًا، وإن كان ما يس�حر به كالمًا ال يك�ون كفرًا، وكان غري 
مع�روف ومل يرض ب�ه أحدا هني عنه، فإن عاد عزر، وإن كان يعمل عماًل إذا عمله 
ُقتِ�ل املعمول به، وقال عمدت قتله، قتل به قودًا، إال أن يش�اء أولياؤه أن يأخذوا 
دّيته...()3(، فاملس�ألة فيها تفصيل، بحسب موقف الفقهاء القدامى، كذلك يقول 
الن�ووي: )ق�د يكون الس�حر كفرًا، وق�د ال يكون كف�رًا بل معصيت�ه كبرية، فإن 
كان في�ه ق�ول أو فعل يقت�ي الكفر كف�ر، وإال فال، وأما تعلم�ه وتعليمه فحرام 
ف�إن تضمن ما يقت�ي الكفر كفر وإال فال، وإذا مل يكن في�ه ما يقتي الكفر عزر 
واس�تتيب...()4(، ال خالف يف حرمة الس�حر، بل هي من رضوريات الدين وممّا 

1- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 160

2- ظ: ابن حزم، عيل الظاهري، املحىل: 13 /469

3- الشافعي، محمد بن ادريس، األم: 1 /391

4- النووي، يحيى بن رشف الدين، املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج: 14 /176
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قام عليه إمجاع املسلمني، وقد استفاضت األدلة عىل ذلك)1(، لكن من أنكر السحر 
هل يعد كافرا؟ وعىل الرغم من وجود اتفاق نس�بي عىل كفر بعض السحرة، فإن 
القضية ليس�ت من قضايا التكفري املحس�ومة والواضحة، فالفقهاء مل يستقر رأيم 
عىل السحر املستلزم للكفر، هذا من جهة، ومن جهة آخرى فإن التكفري ال يمكن 
أن يقع ما مل يتم التحقق من نوع الس�حر الذي يامرس�ه الس�احر، أما وجوب قتله 
فمتفق عليه، وهل قتله حد رشعي أم هو تطبيق ملقتىض الردة وكفره؟ ففيه خالف 
وتفصيل لدى الفقهاء)2(، لذلك تبقى املس�ألة يف إطاره�ا الفقهي دون اخضاعها 
اىل جمال االعتقاد، ذلك أن ممارس�ة الس�حر تستدعي القتل ألهنا من قبيل اإلفساد 

وال عالقة هلا بالكفر، والفرق كبري بني اإلفساد والكفر.

الناق�س الثامن: مظاهرة امل�سركني ومعاونتهم على امل�سلمني)3(
يس�تند ه�ذا الناق�ض إىل ضابط احل�ب يف اهلل والبغض يف اهلل يف ب�اب التويل 
والتربي ومها مفصل أس�ايس لاليامن والكفر)4(، مس�تدلني بقوله تعاىل: ) ومن 
يتوهل�م منكم فإنه منهم ان اهلل ال يدي القوم الظاملني (قال الطربي تفس�ري قوله 
تعاىل )الَّ َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن امْلُْؤِمننَِي َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس 
ُرُكُم اهللُّ َنْفَسُه َوإىَِل اهللِّ امْلَِصرُي( أي ال  ٍء إاِلَّ َأن َتتَُّقوْا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوحُيَذِّ ِمَن اهللِّ يِف يَشْ
تتخذوا )أيا املؤمنون(الكفاَر ظهًرا وأنصاًرا توالوهنم عىل دينهم، وتظاهروهنم 
عىل املس�لمني من دون املؤمنني، وتدلُّوهنم ع�ىل عوراهتم، فإنه َمْن يفعل ذلك " 
فلي�س م�ن اهلل يف يشء "، يعني بذلك: فقد برئ م�ن اهلل وبرئ اهلل منه، بارتداده 
عن دينه ودخوله يف الكفر " إال أن تتقوا منهم تقاة " إال أن تكونوا يف س�لطاهنم 
فتخافوهم عىل أنفسكم، فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم، وتضمروا هلم العداوة، 

1- ظ: العاميل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 11 /373

2- ظ: القرايف، احمد بن ادريس، الفروق: 4 /135

3- ظ: عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 194

4-}آل عمران /28{ ظ: املصدر نفسه: 208 
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وال تش�ايعوهم عىل ما ه�م عليه من الكفر، وال تعينوهم عىل ُمس�لم بفعل()1(، 
واملالح�ظ يف ق�ول الط�ربي أن املن�ارصة واملظاهرة يقص�د هبا اإلعان�ة العملية 
والنرصة يف املوقف، فضال عن أن ظاهر اآلية يشعر بأن املسألة يف ظرف احلرب، 
والعدوان، يف حني يعمم االجتاه الس�لفي ذلك احلكم عىل مجيع الظروف فضال 

عن نقله من جمال األحكام والفروع إىل جمال االعتقاد واألصول.

 يقول ابن باز: )لو أحب الكافر مؤمنا ال جتوز املودة واحلب له ألهنم لن يرضوا 
حت�ى نتب�ع ملتهم()2(، وتكريس الع�داوة والبغضاء بني املؤم�ن والكافر واضح يف 
هذا القول، من دون االكرتاث بس�رية النبي )صىل اهلل عليه واله( واهتاممه بكس�ب 
اآلخر مهام كان معتقده إذا ما وجدت فيه قابلية واستعداًدا لإليامن، فمن املمكن أن 
يكون حب الكافر للمؤمن ألي سبب كان فرصة لدخوله إىل اإليامن، يف حني يقطع 
التصور السلفي الطريق أمام ذلك اهلدي حتت عنوان املقاطعة والرباءة وغريها من 
األفكار اإلقصائية التي تتشدد يف عملية االنعزال عن اآلخر، وقطع سبل الدعوة له 

والتعايش معه، وسيتم تفصيل مسألة الوالء والرباء يف مبحث الحق.

الناق�س التا�سع: ت�سويغ اخلروج عن �سريعة النبي )�سلى اهلل عليه واآله()3(:
يتداخل هذا الناقض مع الناقض السابع والثامن بشكل ضمني، وهو ما يدل 
عىل عدم دقة التقس�يم يف تلك النواقض، ويس�تند السلفيون يف هذا الناقض اىل 
م�ا بيَّن�ه ابن تيمه يف قوله: )ومعل�وم باالضطرار من دين املس�لمني باتفاق مجيع 
املس�لمني أن من سّوغ غري دين اإلس�الم، أو اتّبع رشيعة غري رشيعة حممد صىل 
اهلل علي�ه وس�لم فهو كاف�ر، وهو ككفر م�ن آمن ببعض الكت�اب، وكفر ببعض 
الكتاب()4(، واالش�ارة اىل كونه معلوًم�ا باالضطرار، أي من رضوريات الدين 

1- الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: 3 /140 

2- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 210 بتصف

3- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 223

4- ابن تيمية، احمد ابو املجد، الفتاوى الكربى: 3 /543
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واضح، لكن رضوري الدين كام مر بحثه يف الفصل الس�ابق ال يمكن عده سببا 
مس�تقال للكف�ر م�ا مل يتم التحق�ق من حال املنك�ر للرضوري، ك�ام أن االعتقاد 
باستساغة اخلروج غري اخلروج، فاخلروج عن الدين هو عني الكفر، أما االعتقاد 
بأن أي ش�خص بوس�عه اخلروج ع�ن الدين فهو ال يعني اخل�روج إطالقا، فهي 
مس�ألة تفصيلية تقتي التحقق، وتعد من ل�وازم القول، والزم القول ال يؤدي 

إىل الكفر كام هو مسلم به حتى عند الكثري من علامء السلفية.

ويؤك�د اب�ن تيمي�ة هذه املس�ألة بنفس�ه اذ يق�ول: )الص�واب أن الزم مذهب 
اإلنس�ان ليس بمذه�ب إذا مل يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنك�ره ونفاه، كانت إضافته 
إلي�ه كذبًا علي�ه، بل ذلك يدل عىل فس�اد قوله وتناقضه يف املق�ال. ولو كان الزم 
املذهب مذهبًا للزم تكفري كل من قال عن االس�تواء وغريه من الصفات أنه جماز 
لي�س بحقيقة، ف�إن الزم هذا القول يقتي أن ال يكون يشء من أس�امئه وصفاته 
حقيقة( )1(، اذ ينطبق هذا القول عىل مفاد الناقض التاس�ع، فام الدليل عىل أن من 
اعتقد أن بوس�عه او وسع غريه اخلروج من الدين هو عني االنكار للدين، وكيف 

يعد من اخلروج عن الدين من دون تثبت؟

ويدرج الفوزان العلامنيني حتت مقتىض هذا الناقض وحيكم بكفرهم، لكوهنم 
يرون فصل الدين عن الدولة)2(، والواقع أن العلامنيني ليس�وا عىل درجة واحدة، 
وأفكارهم ليس�ت مس�تقرة بل هي متفاوتة من حيث جمانبته�ا للدين من عدمها، 
واملش�كلة أن الفوزان يعمم احلكم عىل مجي�ع العلامنيني، فضال عن قصور مدعاه 
ب�أن فصل الدين عن الدولة يعن�ي االعتقاد بجواز اخلروج عن الدين، وهو مما ال 
يسلم من النقد، فإن فصل الدين عن الدولة ليس من قضايا األصول، بل هو من 

مسائل الفروع؛ ذلك أن مسألة الدولة الدينية مسألة فرعية ال عقائدية.

1- ظ: النووي، يحيى بن رشف الدين، املجموع: 20 /217

2- ظ: الفوزان صالح، دروس يف رشح نواقض اإلسالم: 181
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الناق���س العا�س��ر: العرا�س عن دين اهلل بع��دم التعلم والعلم ولو 
من دون جحود)1(:

 وامل�راد ب�"كف�ر اإلعراض": اإلع�راض عام جاء به الرس�ول، ال يبايل به، وال 
ْع�َراِض َفَأْن  ا ُكْف�ُر اإْلِ يتلق�اه عن�ه، وال يرفع به رأس�ا، كام يبين�ه ابن القي�م: )َوَأمَّ
ُبُه، َواَل ُيَوالِيِه َواَل ُيَعاِديِه،  ُقُه َواَل ُيَكذِّ ُس�وِل، اَل ُيَصدِّ ُيْعِرَض بَِس�ْمِعِه َوَقْلبِِه َعِن الرَّ
َواَل ُيْصِغي إىَِل َما َجاَء بِِه اْلَبتََّة..()2(، واملالحظ أن االعراض الذي جاء به الناقض 
العارش هو خصوص عدم التعلم والعمل، وهي قضية جزئية، ثم التذييل ب�)ولو 

مل جيحد( وهل الكفر إال اجلحود؟؟
أما عدم التعلم والعمل فهي قضية فرعية العقدية، لكن تم نقلها كام هو املعتاد 
لديم من جمال الفروع إىل جمال األصول، واإلعراض عن دين اهلل إنام يكون كفرا 
إذا كان بنحو كيل كام رصح بذلك بعض علامء السلفية، عندما نقل تفصيل الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حس�ن آل الش�يخ يف جواب مفصل حول ذلك: 
)إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتًا عظياًم، وتفاوهتم بحسب درجاهتم يف اإليامن؛ إذا 
كان أصل اإليامن موجودًا، والتفريط والرتك إنام هو فيام دون ذلك من الواجبات 
واملس�تحبات، وأم�ا إذا عدم األصل الذي يدخل به اإلس�الم، وأعرض عن هذا 
بالكلي�ة فه�ذا كفر إع�راض،... ومل نقف عىل م�ن نقل اإلمجاع يف ه�ذا النوع من 
الكفر( )3(، ويتضح من كالمه انه يدرك التفاوت بني الناس من حيث استعدادهم 
للتعل�م، مش�ريا اىل ان التفريط والرتك يكون م�ن قبيل الفروع ال األصول، ثم إن 
ت�رك التعل�م ال يندرج حتت اإلع�راض، وليس هو االعراض ال�كيل، لذلك فإن 
اعتبار ترك التعلم والعمل به من موجبات الكفر غري تام، وال يمكن التسليم به.

والذي يتضح من عنوان هذا الناقض أن جمرد اإلعراض عن التعلم ال يمكن أن 
يكون كفرا حمضا، فالتكفري يس�تلزم القطع من حال املنكر، واإلعراض الظاهري 

يف مسألة التعلم ال تعد معيارا ال وضحا والمقطوعا وال معقوال..

1- عبد العزيز بن باز، سبل السالم رشح نواقض اإلسالم: 230

2- ابن القيم الجوزية، مدارج السالكني: 1 /347

3- ظ: الوهيبي، محمد بن عبد الله، نواقض اإلميان االعتقادية: 128 - 129
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املبحث الثاين

التكفري املرتتب على فكرة الولء والرباء

تع�د مفردتا ال�والء والرباء مصطلحني مركبني يعربان عن عقيدة راس�خة من 
عقائد السلفية، حتولت فيام بعد من فكرة دينية ثانوية إىل أصل إيامين يدخل رشطا 
يف اإليامن ليتشكل يف ضوء ذلك معياٌر للتكفري، واجلدير بالذكر ان الوالء والرباء 
فكرتان ثابتتان يف املعرفة الدينية، لكن ينبغي ان يتم ادراكهام بش�كل ينس�جم مع 
ما تقتضيه النصوص الدينية من دون املبالغة يف جعلهام فاصال اقصائيا يس�تدعي 
االعتباط يف التكفري، وحتى يتم اس�تجالء املوضوع البد من تناول مفهوم الوالء 
والرباء وكيفية حتوهلام النظري، ومن ثم تتم مناقش�ة املسألة يف ضوء معايري علمية 

مسلم هبا.

املق�سد الأول: مفهوم )الولء والرباء(:
يف ه�ذا املقصد يتم تناول مفهومي الوالء والرباء وطبيعة اس�تعامهلام يف املعرفة 

الدينية وحسب الفروع اآلتية:

الفرع األول: الوالء والبراء في اللغة 

الوالء يف اللغة مصدر الفعل واىل)1(،واملواالة التتابع واختاذ الويل، وس�مي 
بذل�ك ألن�ه من تتوىل طاعت�ه من غري ان يتخلله�ا عصيان)2( وقي�ل هي اختاذ 
الن�ارص وقيل امل�واالة هي املحبة والنرصة، فالقوم الذي�ن لديم والء هم من 
كانوا يدًا واحدةفهو اس�م للحليف والنارص)3(، وتطلق مفردة الوالء لغًة عىل 
النرصة واالتباع والقرب من اليشء فيقال توالك اهلل اي نرصك، وورد اللفظ 

1- ظ: الفراهيدي، الخليل بن احمد، كتاب العني:2 /197، وكذلك :8 /365.

2- ظ: الجرجاين، التعريفات ،1 /85،ابن منظور،لسان العرب، 1 /400ـ 407.

القاموس املحيط :2 /468، الجوهري، اسامعيل بن حامد، الصحاح يف  الفريوزابادي، محمد بن يعقوب،  3- ظ: 
اللغة:2 /295، ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة: 1 /236.
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ْولىَ  لِكىَ بِـأىَنَّ اللَّـهىَ مىَ يف القـرآن الكريـم يف مواضع كثـرة منها: قوله تعـال: )ذىَٰ
ُْم()1(. ٰ لىَ ْولىَ افِِرينىَ لىَ مىَ أىَنَّ اْلكىَ نُوا وىَ ِذينىَ آمىَ الَّ

وقـد وردت لفظـة ويل غالبـًا معطـوف عليها بكلمـة نصر بشـكل متكرر يف 
األىَْرِض  اِت وىَ وىَ ـ�ىَ ُه ُمْلُك السَّ ْعلىَـْم أىَنَّ اللهّىَ لىَ ْ تىَ القـرآن الكريم، ففي قولـه تعال: ) أىَلىَ
لىَ نىَِصٍر()2(، دللة عىل انه ما من معنى واحد، او  يِلٍّ وىَ ن ُدوِن اللهِّ ِمن وىَ ُكـم مِّ ـا لىَ مىَ وىَ
عـىل نحو التقارب مـع اللتزام بأن العطف يقتيض التغاير فيكون معنى الويل غر 

خمتلف كثرًا عن النصر.

ِذينىَ  أىَنِذْر بِـِه الَّ وجـاء يف موضـع آخـر معطوفا عليه لفظ شـفيع قال تعـال: )وىَ
()3( فهو  تَُّقونىَ ُهْم يىَ لَّ عىَ ِفيٌع لَّ لىَ شىَ يِلٌّ وىَ ن ُدونِِه وىَ ُم مِّ ْيسىَ لىَ ِْم لىَ بِّ ٰ رىَ وا إِلىَ ُ ىَاُفونىَ أىَن ُيْشىَ يىَ

ضمن معنى النرصة واملساندة.

والـولء: مصدر املـْول والوايل: املعتـق واحلليـف والويل)4(،واملـوالة: اختاذ 
املول.)5( 

ة معان منها: املحبة، والنرصة، والتباع، والقرب   إذن يطلق الولء لغة عىل عدهّ
من اليشء، والدنو منه، والرباء لغة يطلق عىل عدة معان أيضًا منها: البعد، والتنزه، 

والتخلص، والعداوة.)6( 

والـولء قريب من الولية وهـي النرصة واملحبة واإلكرام والحرتام والكون 

1- سورة محمد: 11

2- سورة البقرة: 107

3- سورة االنعام: 51

4- ابن فارس، احمد،معجم مقاييس اللغة: 6 /141142

القرآن:  ألفاظ  الحسني، مفردات  الراغب االصفهاين،  العني: 8 /365،  الخليل بن أحمد، كتاب  الفرهيدي،  5- ظ: 
885887، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: 1 /400407

6- ظ: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: 1 /354356
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ُلاَمِت إىَِل  َن الظُّ ِذيَن آَمنُوا خُيِْرُجُهم مِّ م�ع املحبوبني ظاهرًا، قال تعاىل: )اللَّ��ُه َويِلُّ الَّ
ُلاَمِت ُأوَل�ِٰئَك  َن النُّوِر إىَِل الظُّ ِذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهَنُم مِّ النُّوِرَوالَّ

َأْصَحاُب النَّاِرُهْم فِيَها َخالُِدوَن()1( )2(.

 : وف�رق ب�ني املوالة والتويل، أم�ا التويل ؛ فهو الذي نزل فيه ق�ول اهلل عز وجلَّ
ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرٰى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمن  َا الَّ )َيا َأيُّ

ُه ِمنُْهْمإِنَّ اللَّ�َه اَل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي()3(. نُكْم َفإِنَّ ُم مِّ َيَتَوهلَّ

وضابط التويل: هو نرصة الكافر عىل املسلم وقت احلرب بني املسلم والكافر، 
قاصدًا ظهور الكفار عىل املسلمني، فأصل التويل: املحبة التامة، أو النرصة للكافر 
ع�ىل املس�لم، فَمن أح�ب الكافر لدين�ه ؛ فهذا قد ت�والَّه توليًا، وه�ذا كفر، وأما 
م�واالة الكفار؛ يف مودهت�م، وحمبتهم لدينهم، وتقديمهم، ورفعهم، وهي فس�ق 
ُكْم َأْولَِياَء  ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َا الَّ وليس�ت كفرًا، قال تعاىل: )َيا َأيُّ
اُكْم َأن  ُس�وَل َوإِيَّ َن احْلَقِّ خُيِْرُجوَن الرَّ ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكم مِّ ُتْلُقوَن إَِلْيِهم بِامْلََودَّ
وَن  ُك�ْم إِن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َس�بِييِل َواْبتَِغ�اَء َمْرَضايِت ُترِسُّ �ِه َربِّ ُتْؤِمنُ�وا بِاللَّ
ِة َوَأَن�ا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َس�َواَء  إَِلْيِه�م بِامْلََودَّ

بِيِل( )4(.)5( السَّ

ام�ا ال�رباء، فهو مصدر الفعل ب�رئ الذي يعني اخللو، ويقال برئ الس�قيم اذا 
ختلص من املرض، وخال منه، وأصل الباب انفصال اليشء من آخر فيكون املراد 

السالمة من السقم)6(.

1- سورة البقرة: 257

2- ظ: الحنفي، ابن ايب العز، رشح العقيدة الطحاوية: 403، السعدي، عبد الحمن، تيسري العزيز الحميد رشح 
كتاب التوحيد: 422

3- سورة املائدة: 51

4- سورة املمتحنة:1

/ http: / /majles.alukah.net :5- ظ: صالح آل الشيخ، ضابط التويل واملوالة، موقع اآللوكة

6- الفراهيدي، الخليل بن احمد، كتاب العني: 2 /177
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فالربيء: اخلايل وأبرأت الرجل من الدين اذا أخليت ذمته، ويربأ املريض براًء 
اذا خال من املرض)1(

ويق�ال: أنامن ه�ذا األمر براء اي منه خيل، وبرأت رشيك�ي، اذا فارقته وتبارأ 
الرشي�كان اذا تفاصال وافرتقا، وبارأ الرجل واملرأة اذا صاحلها عىل الفراق، ومن 
معاني�ه التن�زه ع�ن املذموم والتباع�د واملزايلة)2(، ف�إذا قيل ت�ربأ اهلل من املرشكني 
فكأنه باعدهم من رمحته، فربأ من كذا أي نزهه عنه، كمن يربأ من الذنب والتهمة 

والتربؤ مبالغة يف االبتعاد)3(، عن أمر ما.

وق�د ورد الفع�ل يف الق�رآن الكري�م يف الغال�ب مش�ريا اىل االبتعاد ع�ن أفعال 
ُك�وَن()4(، وقال: )َوإِن  َّا ُترْشِ بعينه�ا، فقد قال يف أكثر من موض�ع: )َوإِنَّنِي َبِريٌء ممِّ
َّا َتْعَمُلوَن )5(،  ُبوَك َفُقل يلِّ َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْمَأنُتم َبِريُئوَن مِمَّا َأْعَمُل َوَأَنا َبِريٌء ممِّ َكذَّ
َّا َتْعَمُلوَن()6(، ومل يرد الفعل  وورد يف الق�رآن قوله: )َفإِْن َعَصْوَك َفُقْل إيِنِّ َب�ِريٌء ممِّ
ْيَطاِن  برؤ من االنس�ان إال عىل لسان الش�يطان فقد جاء فيه قوله تعاىل: )َكَمَثِل الشَّ
نَك إيِنِّ َأَخاُف اللَّ�َه َربَّ اْلَعامَلنَِي( )7(. إِْذ َقاَل لإِْلِنَساِن اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل إيِنِّ َبِريٌء مِّ

1- الفريوزابادي، محمد بن يعقوب، القاموس املحيط: 2 /441

2- ظ: الصاغاين، العباب الزآخر، 1 /3، االزهري ،تهذيب اللغة ،5 /105

3- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: 1 /31

4- سورة االنعام: 19

5- سورة يونس: 41

6- سورة الشعراء: 216

7- سورة الحرش: 16 وسورة االنفال: 48
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الفرع الثاني :الوالء والبراء اصطالحا

الوالء رشعًا: هو نرصة املس�لم للمس�لم، وحمبته واكرام�ه واحرتامه، والكون 
مع املحبوبني ظاهرًا وباطنًا)1(.

وأما الرباء رشعًا: فهو البعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار.)2( 
إن مفهوم الرباءة كام جاء يف القرآن الكريم يس�تعمل يف األفعال املذمومة كام يف قوله 
ُك�وَن()3( يف حني تم تكرار  َّا ُترْشِ تع�اىل عىل لس�ان ابراهيم )عليه الس�الم(: )إيِنِّ َب�ِريٌء ممِّ
أن املؤمن�ني بعضه�م أولياء بع�ض، وأن اليهود بعضه�م أولياء بع�ض)4(، فصار الوالء 
لألش�خاص واالفكار والرباء من األفكار دون االشخاص، وهي مالحظة دقيقة تسهم 

يف إبراز الرمحة اإلهلية التي متنح اإلنسان فرصة أخرى لإليامن مهام بلغ من الكفر.
 ويتضح الوالء بحسب االستعامل القرآين من خالل اآليت: 

ن  �اَمَواِت َواأْلَْرِضۗ  َوَما َلُكم مِّ 1� قول�ه تع�اىل: )َأمَلْ َتْعَلْم َأنَّ اللَّ��َه َلُه ُمْلُك السَّ
ُدوِن اللَّ�ِه ِمن َويِلٍّ َواَل َنِصرٍي()5(، قال الطربي :أي ال نارص لكم غريي)6(.

ِذي َج�اَءَك ِمَن اْلِعْل�ِمۙ  َما َلَك  َبْعَت َأْهَواَءُه�م َبْعَد الَّ 2� قول�ه تع�اىل: )َوَلِئ�ِن اتَّ
ِم�َن اللَّ��ِه ِمن َويِلٍّ َواَل َنِص�رٍي()7(. قال الطويس: الويل هنا ه�و القيم باألمر)8(، 
واملالحظ أن لفظ ))نصري(( غالبا ما ُيعطف عىل ويل بحيث يتضح أهنام يدالن 

1- ظ: ابن تيمية، احمد ابو املجد، الفرقان: 53 + الدررالسنية يف االجوبة النجدية: 2 /325 + املواالة واملعادات: 
28/ 1

2- انظر للتعريف االصطالحي للوالء والرباء: الحنفي، ابن ايب العز، رشح العقيدة الطحاوية: 403، السعدي، عبد 
الرحمن، تيسري العزيز الحميد رشح كتاب التوحيد: 422

3- سورة االنعام: 78.

4- الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن: 1 /201

5- سورة البقرة: 107

6- الطربي، محمد بن جرير، البيان يف تأويل آي القرآن: 2 /484

7- سورة البقرة: 120

8- الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن: 1 /3981 /398
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عىل معنى متقارب، فقد جاء فيقوله تعاىل: )ال َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء 
ٍء إاِلَّ َأن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة  لَِك َفَلْيَس ِمَن اللَّ�ِه يِف يَشْ ِمن ُدوِن امْلُْؤِمننَِيۖ  َوَمن َيْفَعْل َذٰ
�ِه امْلَِصرُي( )1(، فيتفق الطويس)2(، مع الطربي)3(  �ُه َنْفَس�ُهۗ  َوإىَِل اللَّ ُرُكُم اللَّ ۗ َوحُيَذِّ
يف: أن هذا هني عن اختاذ املؤمنني الكفار أعوانًا وأنصارًا، ثم وضح الطربيقوله 
بأنه ال توالوهم عىل دينهم وتظاهروهم عىل املس�لمني من دون املؤمنني بل إن 
الوالية التي بمعنى النرصة قد حجبت عن املسلم غري املهاجر قال تعاىل: )َواَل 
َتتَِّخ�ُذوا ِمنُْه�ْم َولِيًّا َواَل َنِص�رًيا()4(، ثم عقب قائال: أي حت�ى خيرجوا من دار 
ال�رشك ويفارقوا أهلها الذين هم باهلل مرشكون اىل دار االس�الم)5(، فدار لفظ 

الوالية مدار املؤازرة سواء بالنرصة أم االنضامم اىل بعضهم.

ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرٰى َأْولَِياَء ۘ َبْعُضُهْم َأْولَِياُء  َا الَّ 3� قال تعاىل: )َيا َأيُّ
ُه ِمنُْه�ْمۗ  إِنَّ اللَّ�َه اَل َيِْدي اْلَق�ْوَم الظَّاملنَِِي()6(، لقد ذكر  نُكْم َفإِنَّ ُم مِّ َبْع�ٍضۖ  َوَم�ن َيَتَوهلَّ
املف�رسون عدة روايات يف س�بب نزوهلا، فق�د أورد الطربي أهنا نزلت يف عبد اهلل بن 
أيب س�لول الذي متس�ك بحلفه مع اليهود بعد ما أظهروا عداوهتم هلل وللرس�ول)7(، 
وبذل�ك يتبني أن املعي�ار هو العدوان الواقع أو املتوقع م�ن جمموعات يكون موقف 

املسلم منها الرباء بسبب عدواهنا عىل املسلمني وليس بسبب الكفر فقط.

ُكْم َأْولَِياَء()8(، أي  ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َع�ُدوِّ َا الَّ 4� ق�ال تعاىل: )َيا َأيُّ

1- سورة ال عمران: 28

2- الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن: 1 /3982 /433

3- ينظر تفسري لفظة الوايل: الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل آي القرآن: 2 /489، 6 /141، 142، 
564

4- سورة النساء: 89

5- الطربي، محمد بن جرير، البيان يف تأويل آي القرآن: 2 /485

6- سورة املائدة: االية 51

7- الطربي، محمد بن جرير، البيان يف تفسري القران:2 /485

8- سورة املمتحنة: االية،1



202

كفرِي ِفْقُه التَّ

توالوهن�م وتنرصوهنم)1(. ويالحظ يف اآلي�ة أن املناط هو النهي هو العداوة هلل 
والعداوة للمس�لمني، أي أن معيار عدم الوالية ليس الكفر فقط، بل املالحظ 

فيها معنى االعتداء.

ِذي�َن آَمنُوا اَل َتتَِّخ�ُذوا آَباَءُك�ْم َوإِْخَواَنُك�ْم َأْولَِياَء إِِن  َا الَّ 5� ق�ال تعاىل: )َي�ا َأيُّ
نُكْم َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم الظَّاملُِوَن()2(. قال  ُم مِّ ياَمِن ۖ َوَمن َيَتَوهلَّ اْس�َتَحبُّوا اْلُكْفَر َعىَل اإْلِ
املف�رسون أهنا نزلت يف طالب ب�ن أيب بلتعة حني كتب اىل قريش خيربهم بعزم 
النبي )صىل اهلل عليه واله(عىل فتح مكة)3(.وتسيريه اجليوش باجتاه مكة، فأخرب 
اهلل نبيه فأرس�ل اىل من حيمل كتاب�ه، وبذلك نزلت، قال الطويس: هنى اهلل عن 
مواالهت�م يف أمر الدين، فأما يف أمر الدنيا ،فال بأس يف جمالس�تهم ومعارشهتم 

وغاية ما تدل عليه اآلية أن أمر الدين مقدم عىل النسب)4(.

أم�ا لفظ�ة الرباءة فلم ترد يف القرآن الكريم بالقدر الذي وردت به لفظة الوالء 
والتويل وفيام يأيت ذكر لبعض ورودها:

ِذيَن َعاَهدتُّم  َن اللَّ�ِه َوَرُسولِِه إىَِل الَّ 1� جاء يف سورة التوبة قوله تعاىل: )َبَراَءٌة مِّ
ِك�نَي ﴿1﴾ َفِس�يُحوا يِف اأْلَْرِض َأْرَبَع�َة َأْش�ُهٍر َواْعَلُم�وا َأنَُّك�ْم َغ�رْيُ  �َن امْلُرْشِ مِّ
َن اللَّ�ِه َوَرُس�ولِِه إىَِل  �ِهۙ  َوَأنَّ اللَّ�َه خُمْ�ِزي اْلَكافِِريَن ﴿2﴾ َوَأَذاٌن مِّ ُمْعِج�ِزي اللَّ
ِكنَيۙ  َوَرُس�وُلُه ۖ َف�إِن ُتْبُتْم َفُهَو  َن امْلُرْشِ النَّ�اِس َي�ْوَم احْلَجِّ اأْلَْكرَبِ َأنَّ اللَّ�َه َبِريٌء مِّ
ِذيَن َكَفُروا  ِ الَّ �ِهۗ  َوَب�رشِّ ْيُتْم َفاْعَلُموا َأنَُّكْم َغ�رْيُ ُمْعِجِزي اللَّ ُك�ْمۖ  َوإِن َتَولَّ َخ�رْيٌ لَّ

بَِعَذاٍب َألِيٍم ﴿3﴾()5( 

ومعن�اه انقط�اع العصم�ة ورفع االي�امن واخلروج م�ن العهود الت�ي عاهد هبا 

1- الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن، 9 /404

2- سورة التوبة: االية،23

3- الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن: 5 /24

4- املصدر نفسه: 5 /24

5- سورة التوبة: 1ـ3
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املرشكني بإعطائهم أربعة أش�هر وبعدها فإن اهلل بريء من املرشكني ورس�وله 
أي م�ن عه�ده مع املرشكني، وقي�ل إن ال�رباءة األوىل يف النص إلهن�اء العمل 
بالعهد، والرباءة الثانية لقطع املواالة واالحسان مع املرشكني)1(، ومعنى ذلك 
تغيري يف سياسة الرسول )صىل اهلل عليه وآله(معهم بسبب عدم التعايش معهم 

وهو معنى حمتمل.

ُبوَك َفُقل يلِّ َعَم�يِل َوَلُكْم َعَمُلُكْمۖ   2 � و يف س�ورة يون�س قوله تعاىل: )َوإِن َكذَّ
َّ�ا َتْعَمُلوَن()2(.أي لكم جزاء عملكم وأنتم  َأنُت�م َبِريُئوَن مِمَّا َأْعَمُل َوَأَنا َبِريٌء ممِّ

بريئون مما أعمل، وأنا بريء مما تعملون أي أن لكل جزاء عمله)3(.

واملالحظ هنا هو الرباءة من األعامل ال من األش�خاص، والرباءة بحدود هذا 
املعن�ى تدل عىل العزل�ة واالنقطاع عنهم، من دون أي إش�عار برتتيب آثار الكفر 

عليهم من القتل واستحالل املال.. 

 ومم�ا تق�دم تتم مالحظة الوالء وال�رباء يف املنظور الق�رآين مل تأخذ ذلك احليز 
العقائ�دي ال�ذي يمك�ن أن تك�ون مع�ه فك�رة ال�والء وال�رباء مفصال أساس�يا 
م�ن مفاص�ل اإلي�امن والكفر، وبعب�ارة آخرى، مل ت�ربز أمهيتها الك�ربى يف ضوء 
االس�تعامل القرآين، فضال عن تباين استعامل املفردتني كام تم بيانه من حيث كون 
ال�والء يكون لألش�خاص واألفكار، يف حني يكاد ينحرص ال�رباء يف األفكار، مما 
يكس�ب املس�ألة طابعا إرشاديا أكثر مما هو ترشيعيا أو عقائديا، بل تبقى املسألة يف 

حدود ظروفها الواقعية والتي تكون سياسية عىل األغلب. 

1- ظ: الطربيس، ابو عيل، جوامع الجامع: 2 /45

2- سورة يونس: االية،41

3- ظ: الطربيس، ابو عيل، مجمع البيان: 5 /8. القاسم بن سالم، االموال:1 /431
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الفرع الثالث: تشكل عقيدة الوالء والبراء 

يف ظ�ل تن�اول املفرسين املتقدمني تتضح معامل أولية ع�ن فكرة الوالء والرباء، 
من خالل النظر يف اآليات القرآنية املتناولة ملفرديت )الوالء والرباء(.

ِذيَن آَمنُ�وا َفإِنَّ  ذك�ر القرطب�ي يف قول�ه تعاىل: )َوَم�ن َيَتَولَّ اللَّ��َه َوَرُس�وَلُه َوالَّ
ِحْزَب اللَّ�ِه ُهُم اْلَغالُِبوَن()1( أي: من فوض أمره إىل اهلل وامتثل أمر رس�وله وواىل 

املسلمني فهو من حزب اهلل" )2(.

وأورد اب�ن كث�ري: "ف�كل من ريض بوالية اهلل ورس�وله واملؤمن�ني فهو مفلح يف 
الدني�ا واآلخ�رة، ومنص�ور يف الدنيا واآلخرة، وهل�ذا قال تعاىل يف اآلي�ة الكريمة: 

)َوَمْن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسوَلُه...(" )3(. 

واملالح�ظ م�ن قول كل منه�ام أن فكرة الوالء وال�رباء يف اآلي�ة ال تتعدى حدود 
)املعية( الصاحلة واالنتامء للحق، وقد تم الرتكيز عىل فضل ذلك االنتامء، دون املقابلة 

يف ذكر مفردة )الرباء( كام هو متبع لدى االجتاه السلفي يف ضوء الفرع الالحق.

ِذيَن آَمنُوا  اَم َولِيُُّك�ُم اللَّ�ُه َوَرُس�وُلُه َوالَّ وذك�ر الرازي يف تفس�ري قوله تعاىل: )إِنَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن()4(: "أمر يف هذه اآلية بمواالة  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ الَّ
ِذيَن َآَمنُوا...( أي املؤمنون  اَم َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُس�وُلُه َوالَّ م�ن جيب مواالته، وقال: )إِنَّ

املوصوفون بالصفات املذكورة" )5(.

وذكر الكلبي: "ذكر الويّل بلفظ املفرد إفرادًا هلل تعاىل هبام، ثم عطف عىل اسمه 
تع�اىل الرس�ول عليه الص�الة والس�الم واملؤمنني عىل س�بيل التبع، ول�و قال إنام 

1- سورة املائدة:56

2- القرطبي، محمد بن احمد، الجامع ألحكام القرآن: 3 /571.

3- الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسري القرآن العظيم: 2 /71.

4- سورة املائدة: 55

5-الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسري القرآن العظيم: 4 /382.
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أولياؤكم مل يكن يف الكالم أصل وتبع")1(.

ِذيَن  �ُه َويِلُّ الَّ ومن االستعامالت القرآنية ما تعلق بالوالء للطاغوت، قال تعاىل: )اللَّ
َن  ِذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهَنُم مِّ ُلاَمِت إىَِل النُّوِرۖ  َوالَّ َن الظُّ آَمنُوا خُيِْرُجُهم مِّ
ُل�اَمِتۗ  ُأوَل�ِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِرۖ  ُهْم فِيَه�ا َخالُِدوَن()2(، واملراد بالطاغوت:  النُّ�وِر إىَِل الظُّ
"يعن�ي األنداد واألوثان الذين يعبدوهنم من دون اهلل أي: ك�ل ما عبد من دون اهلل من 

شجر أو حجر أو كوكب أو إنس أو جن، أو ملك أو حيوان... الخ. )3( 

ومنه�ا م�ا تعلق بالوالء للظلمة كاملنافق�ني، قال تع�اىل: )َوإِنَّ الظَّاملنَِِي َبْعُضُهْم 
�ُه َويِلُّ امْلُتَِّقنَي()4(، وامل�راد بالظاملني: قال ابن عباس وابن زيد:  َأْولَِي�اُء َبْع�ٍضۖ  َواللَّ

"يريد أن املنافقني أولياء اليهود" )5(.

والظامل يشمل الذي يتبع غري املنهج احلق، وخياصم أهل احلق، فهو ظامل لنفسه 
ومن النصوص القرآنية التي يدل ظاهرها عىل كفر وارتداد من يوايل الكفار قوله 
لَِك  تع�اىل: )الَّ َيتَِّخ�ِذ امْلُْؤِمنُ�وَن اْلَكافِِري�َن َأْولَِياَء ِم�ن ُدوِن امْلُْؤِمننَِيۖ  َوَم�ن َيْفَعْل َذٰ
ٍء إاِلَّ َأن َتتَُّقوا ِمنُْه�ْم ُتَقاًة ()6(، قال الطب�ري ف�ي تفس��ري  َفَلْي�َس ِم�َن اللَّ��ِه يِف يَشْ
اآلي�ة: ومعنى ذلك: ال تتخذوا أيا املؤمن�ون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالوهنم عىل 
دينهم، وتظاهروهنم عىل املسلمني من دون املؤمنني، وتدّلوهنم عىل عوراهتم فإنه 
)م�ن يفعل ذلك فليس م�ن اهلل يف يشء( يعني بذل�ك فق�د برئ من اهلل وبرئ اهلل 

من�ه بارتداده عن دينه ودخوله يف الكفر)7(.

1- الغرناطي، محمد بن احمد، التسهيل لعلوم التنزيل 1 /181.

2- سورة البقرة: 257

3- ظ: الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: 3 /21.

4- سورة الجاثية:19

5- انظر: القرطبي، محمد بن احمد، الجامع ألحكام القرآن: 8 /464، الشوكاين: عيل، فتح القدير: 5 /8.

6- سورة آل عمران: 28

7- الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: 3 /228.
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وهنا صورة مشددة تتعلق بخيانة املسلمني وعدم نرصهتم يف الظروف السياسية 
احلساسة التي تستدعي والًء خالصا لألمة اإلسالمية.

فه�ذه حدود التصور املبكر لفكرة الوالء والرباء، بل كانتا فكرتني منفصلتني، 
وقد متت املامزجة بينهام لدى االجتاه السلفي.

املق�سد الثاين: حتول فكرة الولء والرباء اإىل اأ�سل اعتقادي: 
تق�وم عقيدة الوالء والرباءلدى التصور الس�لفيعىل احلب والبغض، وثنائية 
احلب والبغض يتم اس�نادها - لديم- إىل ثنائية اإليامن والكفر، وهذه الثنائية 
حتمية يف ضوء ما ُيفاد من النصوص الدينية، وعىل أساس�ها تم توظيف الوالء 
وال�رباء من خالل احلب والبغض لتك�ون معيارا لتحقق اإليامن والكفر، يقول 
اب�ن تيمي�ة: )ع�ىل املؤمن أن يع�ادي يف اهلل ويوايل يف اهلل، ف�إن كان هناك مؤمن 
فعلي�ه أن يواليهوإن ظلمهفإن الظلم ال يقطع املواالة اإليامنية، قال تعاىل: )َوإِن 
َطاِئَفَت�اِن ِم�َن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُل�وا َفَأْصِلُح�وا َبْينَُهاَم()1(، فجعله�م إخوة مع وجود 
القت�ال والبغي، وأمر باإلصالح بينهم، فليتدبر املؤمن: أن املؤمن جتب مواالته 
وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر جتب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. 
فإن اهلل س�بحانه بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كله هلل فيكون احلب 
ألوليائ�ه والبغ�ض ألعدائه، واإلك�رام والث�واب ألوليائه واإلهان�ة والعقاب 
ألعدائ�ه، وإذا اجتم�ع يف الرجل الواحد: خري ورش، وفجور وطاعة، ومعصية 
وس�نة وبدع�ة اس�تحق من امل�واالة والثواب بقدر م�ا فيه من اخلري، واس�تحق 
م�ن املعاداة والعقاب بحس�ب ما فيه م�ن الرش، فيجتمع يف الش�خص الواحد 
موجب�ات اإلكرام واإلهانة كاللص تقطع يده لرسقته، ويعطى من بيت املال ما 
يكفيه حلاجته. هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل الس�نة واجلامعة، وخالفهم 

اخلوارج واملعتزلة ومن وافقهم()2(. 

1- سورة الحجرات: 9

2- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموع الفتاوى: 28 /208



207

الف�سل الثالث

ومّلا كان الوالء والرباء مبنيني عىل قاعدة احلب والبغض... فإن الناس يف نظر 
االجتاه السلفي بحسب والوالء والرباءثالثة أصناف:

األول: م�ن حيب مجل�ة. وهو من آمن باهلل ورس�وله، وقام بوظائف اإلس�الم 
ومباني�ه العظام علاًم وعم�اًل واعتقادًا. وأخلص أعامله وأفعاله وأقواله هلل، وانقاد 
ألوام�ره وانته�ى ع�ام هن�ى اهلل عن�ه، وأح�ب يف اهلل، وواىل يف اهلل وأبغض يف اهلل، 
وعادى يف اهلل، وقدم قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل قول كل أحد كائنًا 

من كان)1(.

الث�اين: من حي�ب من وجه ويبغ�ض من وجه، فهو املس�لم ال�ذي خلط عماًل 
صاحلًا وآخر سيئًا، فيحب ويواىل عىل قدر ما معه من اخلري، ويبغض ويعادى عىل 
ق�در ما معه من الرش ومن مل يتس�ع قلبه هلذا كان ما يفس�د أكثر مم�ا يصلح.. وإذا 
أردت الدليل عىل ذلك فهذا عبد اهلل بن محار،)2( وهو رجل من أصحاب رس�ول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم - كان يرشب اخلمر، فأيت به إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم ))ال 
تلعنه فإنه حيب اهلل ورس�وله(()3( مع أنه صىل اهلل عليه وس�لم لعن اخلمر وشارهبا 

وبائعها وعارصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إليه)4(.

الثال�ث: من يبغ�ض مجلة، وهو من كفر ب�اهلل ومالئكته وكتبه ورس�له واليوم 
اآلخ�ر، ومل يؤم�ن بالقدر خ�ريه ورشه، وأنه كله بقضاء اهلل وق�دره وأنكر البعث 
بعد املوت، وترك أحد أركان اإلسالم اخلمسة، أو أرشك باهلل يف عبادته أحدًا من 
األنبياء واألولياء والصاحلني، ورصف هلم نوعًا من أنواع العبادة كاحلب والدعاء، 
واخل�وف والرج�اء والتعظي�م والتوكل، واالس�تعانة واالس�تعاذة واالس�تغاثة، 

1- ابن سحامن، ارشاد الطالب: 13

2- ظ: العسقالين، ابن حجر، االصابة يف معرفة الصحابة: 4 /275

3- ظ: البخاري، محمد بن اسامعيل، املسند الجامع: 6 /78

4- الطرباين، سليامن بن احمد، املعجم االوسط: 2 /93
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والذب�ح والنذر واإلبانة والذل واخلضوع واخلش�ية والرغبة والرهبة والتعلق، أو 
أحلد يف أسامئه وصفاته واتبع غري سبيل املؤمنني، وانتحل ما كان عليه أهل البدع 
واألهواء املضلة، وكذلك كل من قامت به نواقض اإلسالم العرشة أو أحدها.)1(

�ص ابن تيمية املس�ألة بقول�ه: )احلمد والذم واحل�ب والبغض واملواالة  ويلخِّ
واملعادة إنام تكون باألش�ياء التي أنزل اهلل هبا س�لطانه، وس�لطانه كتابه، فمن كان 
مؤمنًا وجبت مواالته من أي صنف كان، ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي 
ِذيَن ُيِقيُموَن  ِذيَن آَمنُ�وا الَّ اَم َولِيُُّكُم اللَّ�ُه َوَرُس�وُلُه َوالَّ صن�ف كان، قال تع�اىل: )إِنَّ
ِذيَن  َكاَة َوُه�ْم َراِكُعوَن ﴿55﴾ َوَمن َيَتَولَّ اللَّ�َه َوَرُس�وَلُه َوالَّ �اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ
ِذي�َن آَمنُوا اَل  َا الَّ آَمنُ�وا َفإِنَّ ِح�ْزَب اللَّ�ِه ُه�ُم اْلَغالُِبوَن ﴿56﴾()2(، وق�ال: )َيا َأيُّ
ُه  نُكْم َفإِنَّ ُم مِّ َتتَِّخ�ُذوا اْلَيُه�وَد َوالنََّصاَرٰى َأْولَِي�اَءۘ  َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض ۖ َوَم�ن َيَتَوهلَّ

ِمنُْهْم ۗ إِنَّ اللَّ�َه اَل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي()3()4(.

وق�د أف�اد منها ابن تيمي�ة عىل أهنا قضية ذات أبعاد ش�املة ودائمة من دون أن 
تك�ون خاضع�ة للمتغري الزماين، فق�د ارتكز عىل اجلانب الثاب�ت منها ليوظفه يف 

جانب آخر يؤسس ملائز أو فيصل جديد بني اإليامن والكفر.

إن التح�ول امله�م يف نظرية الوالء والرباء قد حصل يف فك�ر ابن تيمية الذي يعد 
من أهم مصادر االجتاه السلفي، فقد أعطى يف كتبه ورسائله ملوضوع الوالء والرباء 
أمهية بالغة، فالكافر عند ابن تيمية يعم كل من ليس مؤمنا برسالة االسالم كام يفهمها 
هو، وهو كل من انطبق عليه وصف الكافر، فهو مس�تحق للرباءة حتى اذا أحس�ن 
اىل املس�لمني من غريهم ،أو حتى أذا كان مس�لاًم وأعتمد مس�لكًا غري مس�لكهم)5(. 

1- التربيزي، املريزا جواد،ارشاد الطالب: 19

2- سورة املائدة: 55- 56

3- سورة املائدة: 51

4- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموع الفتاوي: 10 / 108

5- املصدر نفسه: 6 / 109
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وكمث�ال ع�ىل ذلك يق�ول: )اذا رأيت الن�رصاين أغمض عيني كراه�ًة أن ارى عدو 
اهلل()1(. ويتضح مدى التطرف من ابن تيمية إذ أن رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله( مل 
يغفل او يمل اليهود الذين سكن معهم، ال يف حالة السلم وال يف حالة احلرب وقد 

تعايش معهم مدة طويلة كام هو واضح يف طريقة حكمه يف املدينة.

ويرى ابن تيمية أن األصل بغض أعداء إهلل اال يف حالة الطمع يف إسالمهم)2(. 
فيقول: )أما إذا لعن املسلم دين اليهود الذين هم عليه يف هذا الزمن، فال بئس به 

يف ذلك فأهنم ملعونون هم ودينهم()3(. 

ِذيَن َكَفُروا ۖ َلبِْئَس  ْوَن الَّ نُْهْم َيَتَولَّ ويعقب ابن تيمية عىل قوله تعاىل: )َتَرٰى َكثرًِيا مِّ
�ُه َعَلْيِهْم َويِف اْلَع�َذاِب ُهْم َخالُِدوَن ﴿80﴾  َمْت هَلُْم َأنُفُس�ُهْم َأن َس�ِخَط اللَّ َما َقدَّ
َُذوُهْم َأْولَِي�اَء َوَل�ِٰكنَّ َكثرًِيا  َوَل�ْو َكاُن�وا ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ��ِه َوالنَّبِيِّ َوَما ُأنِزَل إَِلْي�ِه َما اختَّ
نُْهْم َفاِس�ُقوَن ()4(،بقوله:)لقد ذكر النص للجملة الرشطية فعل الرشط وجوابه  مِّ
وال�رشط يقتي حتق�ق جوابه إذا وجد املرشوط، وأن احل�رف )لو( يقتي انتفاء 
الرشط مع انتفاء املرشوط، فقد دلت اآلية عىل أن االيامن ينايف أختاذهم أولياء، وال 
جيتم�ع االي�امن واختاذهم أولياء يف القلب ودل ع�ىل أن من أختذهم أولياء مل يفعل 
األي�امن الواج�ب باهلل والنبي وما أنزل اليه()5(. بحي�ث أنه يفهم اإليامن الوارد يف 
اآلي�ة عىل أنه اإليامن املنجي املس�اوق لإلس�الم، يف حني يمك�ن محل لفظ اإليامن 
يف اآلي�ةيف قول�ه يؤمنون ع�ىل اإليامن احلقيق�ي، لذلك تم تذيي�ل اآلية ب�وصفهم 

فاسقني، والفسق غري الكفر.

ويقرر ابن تيمية يف موضع آخر )أن شهادة ال اله اال اهلل تقتي اال حيب املسلم 

1- املصدر نفسه: 10 /638

2- السمهوري، رائد: نقد الخطاب السلفي)ابن تيمية أمنوذجاً(: 41

3- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموع الفتاوي: 35 /121

4- سورة املائدة: 80ــ81

5- ابن تيمية، احمد ابو املجد،كتب االميان: 14
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إال اهلل وال يبغ�ض إال هلل، وال ي�وايل إال هلل، وأن حي�ب م�ا أحب�ه اهلل، و يبغض ما 
أبغضه اهلل()1(. و)أن املؤمنني أولياء اهلل وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعداء اهلل 
وأعداء املؤمنني، وقد أوجب املواالة بني املؤمنني، وبنّي أن ذلك من لوازم االيامن 
وهن�ى عن م�واالة الكفار وب�ني أن ذلك منتٍف يف ح�ق املؤمن�ني()2(، ليتحقق أن 
جوهر األيامن وماهيته يتجس�د يف املواالة للمؤمنني واملعاداة لغريهم، وال جيتمع 
مع مواالة املؤمنني حمبة غريهم ومن مل يكن عىل وصف ابن تيمية فهو غري مؤمن. 

وه�ذا التص�ور حييل اإلي�امن والكفر اىل دائ�رة ضيقة تتمثل يف ال�والء والرباء 
م�ن دون مالحظة احليثيات املوضوعي�ة لكيفية التويل والتربي وموقعهام احلقيقي 

ضمن املعرفة الدينية.

وال يكتف�ي ابن تيمية بوجود املواالة واملعاداة يف القلب، وإنام يطلب أن تكون 
ظاه�رًة قال: ))وأعلم أنه وأن كانت البغض�اء متعلقًة بالقلب، فإهنا ال تنفع حتى 
تظه�ر أثارها وتب�ني عالمتها، وال تك�ون كذلك حتى تقرتن بالع�داوة واملقاطعة 
فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتني(()3(، وهكذا يضع الس�لفيون للمواالة 
جمموع�ة أفع�ال جي�ب أن يق�وم هبا املس�لم حت�ى تتحقق من�ه امل�واالة، ويضعون 
للمعاداة جمموعة مفاهيم وأفعال عىل املس�لم القيام هبا حتى تتحقق املعاداة ،ومن 

تلك االفعال:

1� اهلجرة من بلدان الكفر اىل بالد املسلمني مع أن الظاهر من قول النبي)صىل 
اهلل علي�ه وآله(: ))ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية(()4(.هو انتهاء فرض 

اهلجرة بفتح مكة.

2� منارصة املس�لمني ومعاونتهم بالنفس واملال واللس�ان ومواس�اهتم يف األمل 

1- ابن تيمية، احمد ابو املجد، االحتجاج بالقدر: 62

2- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموع الفتاوي: 28 /199

3- ابن تيمية، احمد ابو املجد،سبيل النجاة: 44

4- النووي، محمد حياة، املسند الجامع: 10 /174
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والرسور ونصحهم وتوقريهم وعكس ذلك مع الكفار.

وجيع�ل الفكر الس�لفي الوالء وال�رباء أمرين متالزمني، ف�ال يكون والء دون 
ب�راء وال ب�راء دون والء، ويمكن أن ينتف�ي الوالء بنظرهم بمج�رد الرضا بكفر 
الكافري�ن، وع�دم تكفريه�م أو الش�ك بكفره�م، أو تصحي�ح أي مذه�ب هلم، 
والتحاك�م اليه�م والركون إليه�م، واختاذهم بطان�ة، والرضا بأعامهلم، والتش�به 
هبم، والتزيِّي بزيم، واإلقامة يف بالدهم، والسفر إليها ولو لغرض النزهة ومتعة 
النف�س، وهك�ذا يتم نقل تلك األفعال من جمال الترشي�ع إىل جمال العقائد لتكون 

من معايري الكفر التي يمكن أن يقع فيها الكثري من املسلمني)1(.

كذل�ك حتقق الرباءة واملعاداة للكفار لديم بعدم اتباعهم بأي أمر من االمور، 
ومعصيته�م فيام أمروا به، وترك مودهتم والتش�به هبم يف االفعال الظاهرة، فيقول 
اب�ن تيمي�ة: )ال تقلدهم حتى يف ما فيه مصلحة لنا، ألن اهلل اما ان يعطينا يف الدنيا 

مثله او خريًا منه، وأما ان يعوضنا عنه يف اآلخرة()2(.

ومن خالل تتبع مصادر الفكر السلفي متت مالحظة أن فكرة الوالء والرباء قد 
أضيف هلا الكثري من اإلضافات التي من شأهنا أن حتول الفكرة من طابعها الديني 
الع�ام إىل كوهنا أصال إيامنيا مس�تقال، كام يتضح يف قول حمم�د بن عبدالوهاب: ) 
إن االنس�ان ال يس�تقيم له دين وال إس�المولو وح�د اهلل وترك ال�رشكإال بعداوة 
املرشكني والترصيح هلم بالعداوة، وإن االنس�ان إذا أظهر للمرشكني املوافقة عىل 
دينهم خوفًا منهم، ومداراة هلم، ومداهنة لدفع رشهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان 

يكره دينهم، ويبغضهم وحيب اإلسالم واملسلمني ()3(.

وه�ذا الرأي ينايف حقيقة كون اإلكراه عىل الكفر ليس بكفر، وهي فكرة جممع 
عليها ويش�هد هلا القرآن الكريم بقول تعاىل: )َمن َكَفَر بِاللَّ�ِه ِمن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن 

1- ظ: سليامن بن عبدلله، أوثق عرى أألميان: 48 

2- ابن تيمية، احمد ابو املجد: أقتضاء الرصاط املستقيم مخالفة اصحاب الجحيم: 172

3- سليامن بن عبد الله :الدالئل: 41.
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َن  َح بِاْلُكْفِر َص�ْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب مِّ ن رَشَ ياَمِن َوَل�ِٰك�ن مَّ ُأْك�ِرَه َوَقْلُب�ُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
اللَّ�ِه َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيٌم()1(.

ومعن�ى ال�والء عندهم ح�ب اهلل والرس�ول والصحابة واملؤمن�ني ونرصهتم، 
وال�رباء بغ�ض الكافري�ن واملبتدع�ني ومعاداهت�م وجهاده�م بالقل�ب واللس�ان 

واليد)2(.

وتطورت فكرة الوالء من املواالة العامة يف املس�لمني اىل مواالة جلامعة خاصة 
منه�م، وحتول�ت ال�رباءة ك�ام وردت يف الن�ص من املرشك�ني املعتدي�ن عىل أهل 
االس�الم اىل عموم غري املس�لم، وإن كان معاهدًا، وحمس�نًا أو صاحب فضل عىل 
املس�لمني ثم عممت عىل كل من خيالف مس�لك تلك اجلامعة املتش�ددة فكل من 

خالفهم يف الرأي، فتجب الرباءة منه بدل النصح واملناصحة. )3(

يقول س�يد قط�ب: )إن الوالية املنهي عنها هي والي�ة التنارص والتحالف وال 
تتعلق بأتباعهم يف دينهم، إذ املس�لمون يف حتالفهم مع غري املس�لمني حيس�بون أن 
ذلك جائز وهو كفر ورشك()4(، بمعنى أن اتباع دينهم أمر مفروغ من منعه، وإنام 

املقصود هو التحالف معهم.

1- سورة النحل: 106

2- مجموعة مؤلفني، الحركات االسالميةيف الوطن العريب: 1 /113

3- مجموعة مؤلفني، الحركات االسالميةيف الوطن العريب: 1 /113

4- سيد قطب: يف ظالل القرآن: 2 /909
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املق�سد الثالث: نقد اأدلة عقيدة الولء والرباء
يس�تدل الس�لفيون عىل رؤيتهم التي تم عرضها للوالء والرباء بمجموعة من 

األدلة القرآنية والروائية:

الفرع االول: نقد استداللهم بالقرآن الكريم: 

فمن القرآن الكريم استدلوا بالعديد من اآليات وسيتم تقديم أنموذجني مهمني: 

األنم�وذج األول: قول�ه تع�اىل: )ال َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُ�وَن اْلَكافِِريَن َأْولَِي�اَء ِمن ُدوِن 
ُرُكُم  ٍء إاِلَّ َأن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًةۗ  َوحُيَذِّ لَِك َفَلْيَس ِمَن اللَّ�ِه يِف يَشْ امْلُْؤِمننَِيۖ  َوَمن َيْفَعْل َذٰ
�ِه امْلَِص�رُي()1(، وهذه اآلية إخبار منف�ي وتعد اجلملة املنفية )  اللَّ��ُه َنْفَس�ُهۗ  َوإىَِل اللَّ
)ال يتخ�ذ املؤمن�ون الكافري�ن( إحدى صيغ النه�ي عند الفقه�اء وينرصف لفظ 
الكافري�ن يف اآلية اىل من جح�د الوحدانية أو نبوة حممد )صىل اهلل عليه وآله(، أو 

املعاد، واختلف املفرسون يف مجلة )ِمن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي( عىل قولني :

أحدمها: أي مع وجود املس�لم فال ُيوىّل الكافر، فإذا كان باملؤمن كفاية يف أداء 
املهام اكتفي به )2(.

ثانيه�ام: أن كلم�ة "دون" تعني غري، أي من غري املؤمنني)3(، واملهم يف املس�ألة 
ٍء()4(، التي اس�تفادوا منها الكفر، إذ  هو داللة قوله تعاىل: )َفَلْيَس ِمَن اللَّ�ِه يِف يَشْ
مل تتف�ق كلم�ة املفرسين عىل أن هذه اآلي�ة دالة عىل الكف�ر)5( أو تصلح دليال عىل 
التكف�ري، وتن�ص هذه اآلية عىل أن هذا احلكم هو حك�م اهلل يف الوضع الطبيعي، 
أما يف حالة إكراه املسلم وإجباره عىل مواالهتم بالضغط والتهديد وحاالت خوفه 

1- سورة ال عمران: 28

2- الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 1 /60

3- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 5 /420

4- سورة ال عمران: 28.

5- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 5 /420
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عىل نفسه فهو مستثنى من احلكم، ويناقش استدالهلم بأمور:
إن س�بب نزول اآلية يش�ري إىل ظرف صعب وحساس بني املسلمني وغريهم، 
فق�د كان لعب�ادة ب�ن الصامت حلفاء من اليه�ود وأراد أن يس�تعني هبم يف معركة 
األح�زاب فع�رض األمر عىل النبي) ص�ىل اهلل عليه وآله( فنزل�ت، وغاية ما تدل 
علي�ه اآلي�ة أن مع وجود املس�لم وكفايته ال يس�تعان بغريه)1(، لذل�ك جاء قوله: 
ٍء( اجلملة التي ال تصلح دلياًل عىل التكفري  لَِك َفَلْيَس ِمَن اللَّ�ِه يِف يَشْ )َوَمن َيْفَعْل َذٰ

ألن مواالة املسلم للكافر ال ختلو من وجوه)2(:
أحده�ا: أن يكون راضيًا بكف�ره ويعتقد بصحة دينه، وهذا ممنوع رشعًا ولكن 

دون التكفري.
ثانيه�ام: أن يكون معه معارشًا معارشة مجيلة بحس�ب الظاهر، وهذا غري ممنوع 
عند أغلب املفرسين إال اصحاب االجتاه الس�لفي، ومنهم ابن كثري الذي يرى 
ٍء( معناها قد برئ من اهلل الذي تصلح مستندًا  ان كلمة )َفَلْيَس ِمَن اللَّ�ِه يِف يَشْ

للتكفري وإخراج املسلم من الدين.
ثالثًا: إن املواالة عبارة عن حمبة وقرابة مع اعتقاد أن دينه غري صحيح، وهذا ال 
يوج�ب الكفر وإن كان منهيا عنه، ويؤيد هذا أن النهي عن مواالة الكافر وقد 
ورد يف آي�ات آخ�رى، وقد عقب عليه النص بتعقيب�ات مثل: ))إن من يفعلها 
فقد ضل س�واء الس�بيل(( أو كقوله: )إاِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكن فِْتنٌَة يِف اأْلَْرِض َوَفَس�اٌد 
َكبرٌِي ()3(، ومل يرصح النص بالكفر والتكفري، عىل أن الراجح هو أن علة النهي 

عن مواالهتم املنصوص عليها هي العدوان ال الكفر.
ويرى الزخمرشي أن معنى: ) َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي()4(، أي 

1- املصدر نفسه: 5 /421.

2- ظ: عبد االمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لدى األصوليات اإلسالمية املعارصة: 376

3- سورة االنفال: 73

4- سورة ال عمران: 28
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أنه منسلخ من والية اهلل)1(. ويقول أبو حيان يف البحر املحيط أنه وأن هنى اهلل عناملعارشة 
ِذيَن آَمنُوا( )2(،وهذا اخلطاب يعني  َا الَّ إال أنه قرر للمنهيني صفة االيامن فخاطبهم: )َيا َأيُّ

أهنم باقون يف مجاعة املؤمنني ومل خيرجوا منهام. 

ويس�تفيد الرازي أن املس�لمني ل�و تولوهم وتولوا املؤمن�ني معهم فذلك ليس 
بمنهي عنه)3(، ألن موضوع احلكم اختلف عام هو يف النص، وباختالف املوضوع 

خيتلف احلكم.

مما تقدم: فإن ما يستدل به السلفيون من عدم الرباءة منهم يلزم الكفر غري تام، 
وال يس�تقيم له دليل، ألن للمواالة درجاٍت وأنواًعا، فليست كلها معايرَي للكفر، 
وإن اآلي�ة تعني أال يرتك املس�لم من دون أن يعتمد علي�ه ويتم االعتامد عىل غريه 
ألن كلمة )ِمن ُدوِن امْلُْؤِمننَِي( إال اذا اعتربناها ))من غري املؤمنني(( يكون تكرارًا 
ٍء()4(، ال يصلح دلياًل لفظيًا  ال موجب له، وإن قوله تعاىل: )َفَلْيَس ِمَن اللَّ�ِه يِف يَشْ
عىل التكفري، فضاًل عن عدم مالحظة جانب العدوان والظرف املشحون باحلرب. 

ِذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرٰى  َا الَّ األنم�وذج الثاين: قوله تعاىل: )َيا َأيُّ
ُه ِمنُْهْم()5(، اس�تدلوا هبذه اآلية  نُكْم َفإِنَّ ُم مِّ َأْولَِياَءۘ  َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض ۖ َوَمن َيَتَوهلَّ
اس�تنادا إىل النه�ي الرصي�ح الذي يوض�ح أن املخال�ف للنهي يع�د منهم وكلمة 

))منهم(( أي ليس من املسلمني.

وسبب نزول هذه اآلية هو قصة عبادة بن الصامت، وعبد اهلل بن أيب سلول كام 
جاء يف تفس�ري الطربي)6(، وذهب الرازي اىل أهنا تتضمن النهي عن اس�تنصارهم 

1- الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 1 /60

2- الزركيش محمد بن بهادر، البحراملحيط: 3 /188

3- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 5 /421

4- سورة ال عمران:االية28

5- سورة املائدة: 51

6- الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: 10 /424
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ومعارشهت�م معارشة املؤمنني، وذكر أن عل�ة النهي كون بعضهم أولياء بعض)1(، 
واآلية تدل عىل جتنب خمالطتهم.

ويبني البيضاوي يف تفسريه علة النهي إذ يقول: )ألهنم متفقون عىل خالفكم، 
وألهن�م ي�وايل بعضهم بعضًا بإمجاعهم ع�ىل مضادتكم()2(، واملض�ادة واملخالفة، 
يمك�ن أن تكون ه�ي املناط دون الكفر، ويدعم ذلك ظ�روف الرصاع والعدوان 

عىل املسلمني فليس السبب كفرهم بل عداوهتم.
�ل صال�ح الف�وزان القول ع�ىل أن معي�ار الكف�ر بمظاه�رة الكفار هو  ويفصِّ
مظاهرهت�م ألج�ل دينه�م، وأن مظاهرهتم عىل غ�ري الدين ال تكون كف�رًا، وذكر 

أقسام مظاهرة الكفار فقال: ومظاهرة الكفار عىل املسلمني حتتها أقسام: 
القس�م األول: مظاهرهتم ومعاونتهم عىل املسلمني، مع حمبة ما هم عليه من 
الكفر والرشك والضالل، فهذا القس�م ال ش�ك أنه كفر أكرب خمرج من امللة، 
فم�ن ظاهرهم وأعاهنم وس�اعدهم عىل املس�لمني مع حمبة دينه�م، وما هم 
علي�ه، وال�رىض عنه�م، وهو خمتار، غري مك�ره، فإنه يكون كف�رًا خمرجًا من 

ُه ِمنُْهْم ")3(.  امللة، عىل ظاهر قوله تعاىل: " َفإِنَّ
القسم الثاين: أن يعاوهنم عىل املسلمني، ال خمتارًا، بل يكرهونه عىل ذلك بسبب 

إقامته بينهم، فهذا عليه وعيد، وخيشى عليه من الكفر املخرج من امللة … 
القس�م الثال�ث: من يع�ني الكفار عىل املس�لمني، وه�و خمتار غ�ري مكره، مع 
بغضه لدين الكفار، وعدم الرضا عنه، فهذا ال شك أنه فاعل لكبرية من كبائر 

الذنوب، وخيشى عليه من الكفر، وقد ذكر أقساما أخرى )4(.
ويتض�ح أن تقييد الكفر بمواالة الكفار ب�أن تكون املواالة ألجل دين الكفار، 

1- الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 2 /35

2- البيضاوي، عبد الله بن عمر، انوار التنزيل وارسار التاويل: 2 /83

3- سورة املائدة: 51

4- الفوزان، صالح، دروس يف رشح نواقض اإلسالم: 159160
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وأن أص�ل الوالء وال�رباء ال ينتفي إال بمعاداة املؤمنني إليامهنم، أو مواالة الكفار 
لكفره�م، وأن م�ا دون ذلك م�ن معاداة املؤمنني أو مواالة الكف�ار ال يكون كفرًا 

خمرجًا من امللة، وإن كان قادحًا يف كامل الوالء والرباء. 
إن الكف�ر بمواالة الكفار ليس مطلقًا، بحيث يش�مل كل مواالة هلم، وإنام هو 

مقيد بمواالهتم ألجل دينهم. 
وع�ىل ه�ذا الوجه يفهم اش�رتاط اب�ن جرير للكفر بم�واالة الكف�ار أن تكون 
مواالهتم عىل دينهم، وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل: )ال َيتَِّخِذ امْلُْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن 
ٍء إاِلَّ َأن َتتَُّقوا  لَِك َفَلْي�َس ِمَن اللَّ��ِه يِف يَشْ َأْولَِي�اَء ِم�ن ُدوِن امْلُْؤِمنِ�نَيۖ  َوَم�ن َيْفَعْل َذٰ
�ِه امْلَِص�رُي( )1(. فيقول: )معنى ذلك ال  �ُه َنْفَس�ُهۗ  َوإىَِل اللَّ ُرُكُم اللَّ ِمنُْه�ْم ُتَق�اًةۗ  َوحُيَذِّ
تتخذوا أيا املؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا توالوهنم عىل دينهم، وتظاهروهنم عىل 
املس�لمني من دون املؤمنني، وتدلُّوهنم عىل عوراهت�م، فإنه من يفعل ذلك "َفَلْيَس 
ٍء"يعني بذل�ك: فقد برئ من اهلل، وبرئ اهلل منه، بارتداده عن دينه،  ِم�َن اهللَِّ يِف يَشْ
ودخول�ه يف الكف�ر()2(. وتفصي�ل الفوزان أهون من إطالقات غ�ريه مما تقدم من 
ناحية مالحظة املواالة ألجل الدين التي تدل عىل امليل لدين غري املس�لمني، لكن 

جمرد امليل ال يستوجب الكفر، فضال عن كون املواالة عىل درجات أيضا.
لقد تم تقديم أنموذجني ألبرز اآليات التي يس�تدل هبا السلفيون عىل رؤيتهم 
لل�والء وال�رباء من بني ع�رشات اآليات، واتض�ح أن الفكر الس�لفي يعيد إنتاج 
النص القرآين بام حيقق رؤيته اخلاصة، وأغلب االستفادة منها، تتم بالالزم وليس 

بالداللة الرصحية القاطعة.
 وأم�ر خط�ري مثل فكرة ال�والء والرباء إذا كان من املس�ائل املؤث�رة يف االيامن 
والكف�ر فال يمكن اس�تنباطه بالظن والتأويل، بل البد م�ن توخي القطع واليقني 

يف مثله.

1- سورة آل عمران: 28

2- الطربي، محمد بن جرير، البحر املحيط: 5 /315
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وقد أمهل االجتاه السلفي عرشات اآليات التي تأمر املسلمني بالتعايش السلمي 
 ْ لمَ يِن ومَ اتُِلوُكْم ِف الدِّ ْ ُيقمَ ِذينمَ لمَ ِن الَّ اُكُم اللَّـُه عمَ نْهمَ مـع غريهـم كام ف قوله تعاىل: )المَ يمَ
ْيِهْم ۖ إِنَّ اللَّـهمَ ُيِبُّ امْلُْقِسطِنيمَ ﴿8﴾  ُتْقِسـُطوا إِلمَ وُهْم ومَ ُّ اِرُكْم أمَن تمَبمَ ن ِديمَ ُيِْرُجوُكم مِّ
ُروا  ظمَاهمَ اِرُكْم ومَ ن ِديمَ ُجوُكم مِّ أمَْخرمَ يـِن ومَ ُلوُكْم ِف الدِّ اتمَ ِذينمَ قمَ ِن الَّ اُكـُم اللَّـُه عمَ نْهمَ إِنَّـاممَ يمَ

ـِٰئكمَ ُهُم الظَّاملُِونمَ ()1(. ُأولمَ ُْم فمَ لَّ تمَومَ ن يمَ ممَ ْوُهْم ۖ ومَ لَّ ومَ اِجُكْم أمَن تمَ ٰ إِْخرمَ لمَ عمَ

وهـذه اآليـة حتدد علة النهي عن مواالة الكافر بشـكل رصيـح وقاطع نفيًا أو 
إثباتًا)2(، وذهب الرازي اىل أن املراد بالب: اإلكرام والتفضل)3(، فيظهر من النص 

أن ال مانع من إكرامهم والتفضل عليهم.

يقـول الطبي )وأوىل األقـوال بالصواب قول من قال عنـي بذلك ))الينهاكم 
اهلل...(( اآليـة. مجيـع أصنـاف امللـل واألديان واجلـواز ف أن تبوهـم وتصلوهم 
وتقسطوا إليهم، فجميع من ل يقاتلنا ومن ل يرجنا من ديارنا ول يصص به بعضًا 
دون بعض والمعنى لقول من قال إن ذلك منسوخ، ألن بر املؤمن من أهل احلرب 
ممـن بينـه وبينه قرابة نسـب أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال نسـب غري حمرم وال منهي 
عنه إذا ل يكن ف ذلك داللة له أو ألهل احلرب عل عورة ألهل االسـام()4(، وف 

هذا دالله قاطعة عل رأي يالف الفهم السلفي.

ِذينمَ  ـُن إاِلَّ الَّ تِـي ِهيمَ أمَْحسمَ اِدُلـوا أمَْهـلمَ اْلِكتمَاِب إاِلَّ بِالَّ المَ جُتمَ وف قولـه تعـاىل: )ومَ
اِحٌد  ـُٰهُكْم ومَ إِلمَ ـُٰهنمَا ومَ إِلمَ ْيُكـْم ومَ ُأنِزلمَ إِلمَ ْينمَا ومَ ِذي ُأنِزلمَ إِلمَ ا بِالَّ نَـّ ُقوُلوا آممَ ظمَلمَُمـوا ِمنُْهْمۖ  ومَ
ُه ُمْسِلُمونمَ ()5(، وفيها داللة واضحة عل مسايرهتم ومعايشتهم بالتي هي  نمَْحُن لمَ ومَ
أحسن، واستثناء )الذين ظلموا( يدل عل أن الباءة منهم ال عاقة لا بكفرهم.

1- سورة املمتحنه: 8 /9

2- البيضاوي، عبد الله بن عمر، انوار التنزيل وارسار التاويل: 5 /288

3- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 4 /297

4- الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن:23 /333

5- سورة العنكبوت: 46
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يق�ول الزخم�رشي: )أي باخلصل�ة هي أحس�ن، ومعنى ))إال الذي�ن ظلموا(( 
أي أفرط�وا يف االعتداء عىل املؤمنني()1(، ونق�ل الرازي عن املفرسين قوهلم: )إن 
املراد؛ أي ال جتادلوهم بالس�يف وأن مل يؤمنوا إال إذا ظلموا وحاربوا()2(، فيكون 

املعيار هو احلرب، والعدوان والقتال واإلخراج من الديار، ال الكفر.

ِذي�َن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  يَِّباُتۖ  َوَطَعاُم الَّ وم�ن ذلك قول�ه: )اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُك�ُم الطَّ
ُ�ْمۖ  َوامْلُْحَصنَاُت ِم�َن امْلُْؤِمنَ�اِت َوامْلُْحَصنَاُت ِمَن  ُك�ْم َوَطَعاُمُكْم ِح�لٌّ هلَّ ِح�لٌّ لَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم إَِذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصننَِي َغرْيَ ُمَس�افِِحنَي  الَّ
ياَمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُل�ُه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن  َواَل ُمتَِّخ�ِذي َأْخَداٍنۗ  َوَم�ن َيْكُفْر بِاإْلِ
يَن()3(،الذي أجاز طعامهم والزواج هبم وأحل طعامنا هلم، وكل ذلك  اخْلَارِسِ
ي�در القول باملباع�دة، وبناًء عليه أج�از أغلب فقهاء اإلس�الم حل ذبائحهم 
ومجي�ع مطاعمهم. قال الزخمرشي: )به أخذ الش�افعي وهو قول عامة التابعني 
وب�ه أخذ أب�و حنيفة وأصحابه، وق�د افتى بأن حكم الصابئ�ني هو حكم أهل 
الكت�اب()4(. وجيي�ز البيض�اوي ال�زواج بالكتابية وإن كانت م�ن بالد حتارب 

املسلمني)5(.

إن ه�ذه اآلي�ات وع�رشات مثلها تؤس�س لعالقة طيبة س�لمية بني املس�لمني 
وغريهم من أتباع األديان واملعتقدات األخرى عىل قاعدة السلم.فالسلم موجب 
للرب والقس�ط، أما احلرب والعدوان فهو س�بب املباعدة واملقاطعة والبغض وهو 

االستثناء من القاعدة)6(.

1- الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 5 /216

2- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 12 /178

3- سورة املائدة: 5

4- الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 3 /25

5- البيضاوي، عبد الله بن عمر، انوار التنزيل وارسار التاويل: 3 /48  

6- الكبييس، خليل، السالم يف االسالم:188
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وبن�اًء ع�ىل ما تقدم يمكن الق�ول إن الوالء والرباء إذا كان�ا يف ظروف احلرب 
والع�داوة بمعن�ى أن ظ�روف الع�داء هي املعيار يف تش�كل حكم ال�والء والرباء 
فذل�ك يعني عدم صلة املفردت�ني بالتكفري، وعدم كون أي منهامالوالء أو الرباء�� 
معيارا للتكفري، وأن أقىص حد يمكن أن يكون معه الوالء للكفار كفرا هو ما كان 

الوالء هلم لكفرهم، فضال عن مظاهرهتم عىل املسلمني.

 الفرع الثاني: نقد استداللهم بالسنة الشريفة:  

يستدل االجتاه السلفي بمجموعة من األحاديث النبوية إلسناد رؤيتهم للرباء 
والوالء من خالل اآليت: 

1 -ما رواه أمحد عن جرير بن عبد اهلل البجيل: )إن رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(بايعه عىل أن ينصح لكل مسلم ويربأ من كل كافر(()1(. والرباءة هنا عىل 
املس�توى العقائدي ال العم�يل، فالظرف يقتي املقاطعة يف س�بيل قوة الدولة 
اإلسالمية وهو ما ال يمكن عده معيارا شامال لكل زمان ومكان، فهو يالحظ 

ذلك الظرف بتفاصيله ومالبساته.

2 - وما رواه ابن شيبة عن الرباء بن عازب قال: قال رسول اهلل: )أوثق عرى 
اإلي�امن احلب يف اهلل والبغض يف اهلل()2(، وه�ذا نص عام ال ختصصه مصاديق 
املتلق�ني للخط�اب وعلي�ه يبقى عىل عموم�ه، إضافة إىل كون�ه متعلقا باإليامن 
باملعن�ى األخص الذي يكون عىل درجات نحو اإلي�امن احلقيقي والكامل، ال 
أن�ه متعلق باإلي�امن باملعنى العام املقاب�ل للكفر، وعبارة )أوث�ق( فيها تفصيل 
وبي�ان أولوية ال�والء وأرجحيته، ال أن الوالء يكون فيص�ال هنائيا بني اإليامن 

والكفر.

3 -ما رواه الس�يوطي: يف اجلامع الصغري عن ابن عباس أن رس�ول )صىل اهلل 

1- أحمد بن حنبل، مسند احمد: 44 /357

2- االلباين، محمد نارص الدين، صحيح االلباين: 11 /215
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علي�ه وآله(قال:)أوثق عرى االيامن املواالة يف اهلل واملعادة يف اهلل واحلب يف اهلل 
والبغض يف اهلل()1(، وهو أيضا عام ال داللة فيه عىل كون املواالة واملعاداة أصل 
إي�امين ب�ل كان التعبري ب�)أوث�ق( داال عىل اإليامن باملعن�ى األخص الذي حيقق 
اإلي�امن احلقيق�ي من خالل أن الذي يتحكم بمش�اعر املؤمن هو اهلل فهو حيب 
هلل ويبغ�ض هلل من دون ان يك�ون هناك ختصيص للح�ب والبغض، والرواية 
تناس�ب الظرف العام الذي كان حييط باملس�لمني، وه�و خيتلف عن الظروف 

الالحقة واملعارصة.

4 -قول�ه )ص�ىل اهلل عليه واله(: )ال تس�اكنوا املرشكني()2( وفيه إرش�اد بعدم 
مساكنتهم خوفًا عىل املسلمني من الضالل والتأثر بسلوكهم املخالف للدين.

5 - قول�ه )صىل اهلل عليه واله(: )أنا بريء من كل مس�لم مع مرشك()3(،وهو 
إرشاد لالنعزال يف السكن يف ظروف الدعوة اجلديدة جتنبا لإلشتباك، فقد كان 
الظ�رف يقت�ي العزلة عنهم يف ب�دء الدعوة، والرباءة هن�ا ال تعني بالرضورة 
ال�رباءة املصطل�ح عليها، بل يمك�ن أن تكون بمعنى أن النب�ي )صىل اهلل عليه 

واله(بريء من دم املسلم الذي يساكن املرشكني رغبة منه إذا ما قاموا بقتله.

6 - وع�ن أمح�د: إن عب�د اهلل بن رواح�ة كان خيرص الثامر ل�دى اليهود فقال 
هل�م: ))يا معرش اليهود أنتم أبغض اخللق إيلَّ ولكن ذلك ال حيملني أن أحيف 
بك�م(()4(. ع�ىل الرغ�م من كوهنم مس�املني ومعاهدي�ن فإنه يعل�ن بغضه هلم 
لكفرهم فقط كام يعتقد الس�لفيون، وهو ال يمثل س�لوك النبي )صىل اهلل عليه 

وآله(.

 فاحلدي�ث األول ق�د ص�در ع�ن رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه وآل�ه( إّبان كون 

1- السيوطي، عبد الرحمن بن ايب بكر، الجامع الصغري: 1 /69

2- الحاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، 2 /141

3- النسايئ، احمد بن شعيب، السنن: 8 /36.

4- الصنعاين، عبد الرزاق بن هامم، مصنف عبد الرزاق: 4 /122
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الدع�وة اجلدي�دة حتتاج اىل عزلة لئ�ال يؤثر غري املس�لم عىل إتب�اع الدين اجلديد، 
فاألمر النبوي احلب يف اهلل والبغض يف اهلل إرشاد لكي يضع الدين اجلديد معيارًا 

للعالقات اإلنسانية وهو طاعة اهلل وخري البرش وعامرة الكون وإقامة العدل.
ومن ناحية أخرى يمكن القول أن املسلم إذا ساكن غري املسلم يف عرص النبوة 
بظروف�ه القابل�ة حل�دوث التصادم فإن�ه حيتمل أن يك�ون عرضة للقت�ل فأمرهم 
بالعزل�ة، وه�ذا كل�ه ال ينطبق حاليًا عىل عصورنا، فاس�تدالل الس�لفي يلغي كل 
املتغريات التي حصلت يف حياة املس�لمني ويلغي أجواء صدور احلديث وظروفه 
ويبقى منفردًا مع النص من دون اس�تحضار الظروف التارخيية التي انتجته، ومن 

مشاكل استدالهلم هي التعويل عىل التعميم واإلطالق.
من ذلك مثاًل: استدالهلم بأن االحاديث النبوية هنت عن مواالة الكافر، وألن 
امل�واالة لف�ظ يضم جمموعة أفع�ال، فاألمر يض�م مجيع ما يضم�ه اللفظ، وبذلك 

جيعل املودة، بل املوقف املحايد إزاء اآلخر بمثابة عدم امتثال لألمر اإلهلي.
وم�ن ذل�ك اعتبار املع�اداة ملن حاد اهلل وحاد رس�وله واملؤمن�ني فريون أن كل 
ق�ول أو فع�ل يصدر م�ن أحد من الناس خمال�ف لكتاب اهلل هو حمادة تس�توجب 
البغ�ض واملع�اداة، حت�ى ل�وكان الذي�ن خرج�وا منهم ذل�ك القول قد أحس�نوا 
للمس�لمني وس�املوهم أو كان هل�م رأي قاب�ل للح�وار، ويف تعليله�م لبغض من 
حيسن للمس�لمني، يقول املتشددون تعلياًل لذلك ألهنمأي الكفار�� وإن أحسنوا 

للناس ولكنهم أساؤوا اىل الرب، والرب أغىل)1(.
 ومن صور التعميم أن اآليات القرآنية تفرق بني مجاعة أهل الكتاب، فتستعمل 
غالب�ًا )م�ن( التبعيضية قبل لفظ أهل الكتاب لإلش�ارة اىل أن املراد البعض منهم 
ن  وَنُكم مِّ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ وليس مجيعهم، فقد جاء يف قوله تعاىل: )َودَّ َكثرٌِي مِّ
اًرا()2(، وواضح من النص أن املراد ليس كلهم وجاء فيه: )َودَّت  َبْع�ِد إِياَمنُِك�ْم ُكفَّ

1- ينظر: السبيك، عيل بن عبد الكايف، الفتاوى: 2 /467.

2- سورة البقرة: 109
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ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل  ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم()1(، وقوله تعاىل: )إِنَّ الَّ اِئَف�ٌة مِّ طَّ
ِة()2(، ومقابل  يَّ ِكنَي يِف َناِر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ۖ ُأوَلٰ�ِئَك ُهْم رَشُّ اْلرَبِ اْلِكَت�اِب َوامْلُرْشِ
ِه إَِلْيَك َوِمنُْهم  ه�ذا جاء يف كتاب اهلل: )َوِمْن َأْه�ِل اْلِكَتاِب َمْن إِن َتْأَمنُْه بِِقنَطاٍر ُيَؤدِّ
ْن َأْهِل  ِه إَِلْيَك()3(، ومنها قوله تعاىل: )َلْيُس�وا َس�َواًءۗ  مِّ �ْن إِن َتْأَمنْ�ُه بِِدينَاٍر الَّ ُيَؤدِّ مَّ

ْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن()4(. �ِه آَناَء اللَّ ٌة َقاِئَمٌة َيْتُلوَن آَياِت اللَّ اْلِكَتاِب ُأمَّ

 إن هذه النصوص كلها - س�واء يف معرض املدح او الذم- ال تعمم عىل أهل 
الكتاب مجيعًا انام خيص بعضهم، فوضح منه أن السبب أعامهُلم وليس كفرهم كام 

هو مدعاهم.

 وم�ن النص�وص املتقدم�ة نالحظ ظاه�رة التبعي�ض يف قضايا أه�ل الكتاب 
ومواقفهم، فلم يعاملهم القرآن معاملة واحدة لكوهنم غري مسلمني إنام عامل كالًّ 

منهم عىل موجب أفعاهلم. 

ِكنَي  َن امْلُرْشِ ومن صور اإلطالق والتعميم اس�تدالهلم بنص )إنَّ اللَّ��َه َبِريٌء مِّ
ۙ َوَرُس�وُلُه()5(، ليؤسس�وا ال�رباءة م�ن عموم غري املس�لم، والنص�ح الرصيح، انه 
خ�اص باملرشك�ني، إضافًة اىل ان�ه رصيح يف إهن�اء العمل بمعاهدة وق�ف النزاع 
املس�لح الت�ي عقدها النبي )ص�ىل اهلل عليه وآله(، مع كل الق�رى التي حاربته من 
املرشكني، بس�بب العدوان عىل أصحابه وخرقهم اهلدنة واملوادعة، وقد أعطاهم 
الق�رآن ف�رتة أربعة أش�هر هدن�ة بعده�ا يواصل القت�ال، فاملس�ألة حيكمها ظرف 
خاص، واملخاطبون جمموعة حمددة لكن عىل الرغم من ذلك جتد الفكر األصويل 
يعم ويطلق احلكم ويوسع موضوع احلكم ليشمل كل العصور واألزمنة وكل من 

1- سورة ال عمران: 69

2- سورة البينة: 6

3- سورة ال عمران: 75

4- سورة ال عمران: 113

5- سورة التوبة: 2
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يطلق عليه غري املسلم )1(.

عندما تتم مالحظة طبيعة االس�تدالل الس�لفي نجد أنه يف الوقت الذي عمم 
ال�رباءة واملع�اداة للمرشكني اىل عموم أهل األديان، ب�ل اىل عموم أهل املذاهب، 
داخل الدين االس�المي ممن ختتلف رؤاهم عن الس�لفيني، نجده قد قلص الوالء 
من عموم أهل مس�لك العدل واإليامن باهلل من املس�لمني وغريه�م إىل فئة ضيقة 
جدا متمثلة باملسلك العقائدي اخلاص، وجعل املواالة حرصًا هبم، وبذلك يعمم 
االجتاه الس�لفي ال�رباءة والعدوان والبغض�اء ويقلص التع�اون واملحبة، وهو ما 

يتناىف مع روح اإلسالم األصيل. 

إن مستجدات العالقة مع اآلخر ال بد أن تؤخذ بنظر االعتبار أثناء قراءة النص 
، إذ املشكلة  الديني الذي يتناول رصاعات أخذت طابعا سياسيا أكثر مما هو دينيٌّ
تكم�ن يف عدم التمييز بني األصل والفرع، فالقرآن الكريم وضع أسس�ا للتعامل 
مع اآلخر، يمكن أن تشكل معيارا حاكام عىل طبيعة التعاطي مع بعض الروايات 

التي يمكن أن تكون قد خضعت إىل عوامل ظرفية مؤقتة.

1- ظ: عبد االمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لدى األصوليات اإلسالمية املعارصة: 375
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املبحث الثالث

التكفري املرتتب على فكرة احلاكمية:

لقد كان أول تطبيق للحاكمية يف ممارسة سياسية دنيوية إبان احتجاج اخلوارج 
عىل اإلمام عيل عليه الس�الم، لقبوله التحكيم عام 36ه��، فرفعوا شعارًا سياسيًا 
اختاروه من القرآن وهو اآلية: ))إن احلكم إال هلل(()1(، لدعم توجههم السيايس، 
تبعهم بعد قرون احتجاج ابن تيمية عىل قانون جنكيز خان املس�مى بالياس�ق)2(، 
الذي كان حيكم به التتار جمتمع املسلمني، فأعترب االصوليون املعارصون للقوانني 
الوضعية املعارصة مثل الياسق، ثم تاله الداعية اهلندي أبو األعىل املودودي الذي 
كان يعارض فكرة أن املسلمني قومية عرقية، إنام يراهم أمة عقائدية قابلة لالتساع 
وال يوافق عىل إقامة دولة تتس�اوى فيها كل إالثنيات وكل األديان ضمن مفهوم 
الوطنية اهلندية بشكل فاعل، فأسس اجلامعة االسالمية عام 1940، التي طالبت 
باستقالل باكستان بوصفها خاصة باملسلمني كأمة عقائدية، وأسهم آنذاك بوضع 

دستور إسالمي للدولة اجلديدة)3(.

وقد اعتمدت االجتاهات السلفية املتأخرة عىل فكرة احلاكمية يف تشييد أحكام 
التكفري من خالل التنظري الذي أسسه املودودي وسيد قطب، وسيتضح ذلك من 

خالل املطالب اآلتية:

املق�سد الأول: مفهوم احلاكمية
احلاكمية يف اللغة: مصدر صناعي من حكم، أحلقت ياء النسب بلفظة احلاكم 
فص�ار لفظ )احلاكمية( واحلك�م واحلكمة هو العدل واحلل�م، واحلاكم هو الذي 

1-سورة االنعام: 57، سورة يوسف: 40، سورة يوسف: 67

2- الياسق وهو قانون خليط من الشعائر واالحكام وضعه جنكيز خان بحسب هواه،وزعم انه اوحى اليه ،فصار 
رشيعة حكم بها الناس بعد احتاللهم املرشق عام 656هــ ومابعده.)موقع ويكبيديا(.

3- ظ: عبد األمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لدى األصوليات اإلسالمية املعارصة: 380
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ي�رد النفوس عن هواه�ا)1(، واحلكم بالض�م، القضاء واحلكام منف�ذ القضاء)2(، 
وهن�اك من تتبع املفردة فلم جيدها وردت يف مفهومها الس�يايس بل اقترصت عىل 
القضاء والفصل بني املنازعات)3(، لذا فإن معنى حكم يدور بني االتقان والعدل 
والقض�اء، واملنع من الظلم، أما يف القرآن الكريم فقد ورد اللفظ داال عىل الرشع 
ا َجَعْلنَ�اَك َخِليَفًة يِف  أو قان�ون املجتم�ع، فقد ورد يف القرآن الكري�م: )َيا َداُووُد إِنَّ
�ِه ۖ إِنَّ  اأْلَْرِض َفاْحُك�م َب�نْيَ النَّاِس بِاحْلَ�قِّ َواَل َتتَّبِِع اهْلَ�َوٰى َفُيِضلََّك َعن َس�بِيِل اللَّ
َساِب()4(، ويبني  �ِه هَلُْم َعَذاٌب َش�ِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ ِذيَن َيِضلُّوَن َعن َس�بِيِل اللَّ الَّ
الطربي معنى احلكم املراد يف اآلية بقوله: )أي يا داود إنا اس�تخلفناك يف األرض 

بعد ما كان قبلك من رسلنا حكام بني أهلها()5(.

وقال يف هتذيب اللغة احلكم: والفقه والعلم لقوله تعاىل: )َوآَتْينَاُه احْلُْكَم َصبِيًّا()6( 
وقيل القضاء بالعدل وجيوز ان يس�مى احلكيم حاكاًم، ونقل عن األصمعي أن أصل 
احلكومة رد الرجل عن الظلم)7(. ويف لسان العرب إن احلاكم يعني القايض واحلكم: 
العل�م بالقضاء، وقد تتبع األنصاري املفردة يف جذورها اللغوية والقرآنية فلم جيدها 

إال يف احلكمة أو الفصل بني املنازعات ومل يدل مرة عىل كونه مصطلحًا سياسيًا)8(.

وع�ىل ما تقدم فإن معن�ى اجلذر )حكم( يدور بني االتق�ان والعدل والقضاء، 
واملنع من الظلم، أما اس�تعامل القرآن الكري�م للفظ احلكم فقد جاء أكثر من مائة 
مرة، ويرجع أكثره اىل معنى الرشع أو القانون املجتمعي ويرجع بعضها اىل قانون 

1- ظ: الصاحب بن عباد، املحيط يف اللغة: 11 /176، ابن دريد، جمهرة اللغة: 1 /293

2- الفريوز ابادي، محمد بن يعقوب، القاموس املحيط:3 /210، ابن سيدة، عيل بن اسامعيل، املحكم: 1 /428

3- ظ: محمد جابر األنصاري، التأزم السيايس عند العرب:163 

4- سورة ص: 26

5- الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: 6 /74

6- سورة مريم: 12

7- االزهري، ،تهذيب اللغة: 1 /475.

8- االنصاري، محمد جابر، التأزم السيايس عندالعرب: 163



227

الف�سل الثالث

القض�اء، فق�د ورد يف القرآن الكري�م قولة تعاىل: )َيا َداُووُد إِنَّ�ا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يِف 
.)1( ) اأْلَْرِض َفاْحُكم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ

وورد يف تفس�ريها قول الطربي: أي يا داود إنا استخلفناك يف األرض بعد من 
كان قبل�ك من رس�لنا حكاًم بني أهلها، ونأم�رك أن حتكم بني الن�اس بالعدل)2(، 
واللفظ يف هذه اآلية يدور بني السلطنة والقضاء، فكال املعنيني حمتمل بالنص عىل 

حد سواء.

لذلك بنّي الرازي يف تفس�ريها وجهني، األول: إن�ا جعلناك يا داود ختلف من 
تقدم�ك من األنبياء يف الدعوة اىل اهلل وسياس�ة الن�اس، والثاين: إنا جعلناك ملكًا 
للناس ونافًذا للحكم فيهم لتحل مشاكلهم وتفصل بني منازعاهتم، وقوله تعاىل: 
( أي البد من حاكم حيكم ب�ني الناس فكن أنت ذلك  )َفاْحُك�م َب�نْيَ النَّاِس بِاحْلَقِّ
احلاك�م الذي حيكم باحلق، ويف النص احتامل ملعنى: أن اهلل فوض خالفة األرض 

اليه، ومعنى اخلالفة أنه خيلف من تقدمه من األنبياء يف سياسة الناس)3(.

ومنه�ا يظهر أن احلكم يف هذه اآليات ونظائرها يدور بني معنى القانون الذي 
تناط به إدارة ش�أن املجتم�ع املمنوح لألنبياء بوصفهم مس�تخلفني من اهلل، وبني 
معن�ى القان�ون الذي مهمت�ه الفصل ب�ني منازعات الن�اس، ونظ�ًرا لتقييد األمر 
))حك�م(( بكلم�ة ))باحلق(( فإن املعنى يتأرجح يف أن الس�لطة املمنوحة هي ملن 

يتيقن انه ال حيكم إال باحلق.

وم�ن أمثل�ة ورود اللفظ يف الق�رآن الكريم قوله تع�اىل: )إِنَّ اللَّ��َه َيْأُمُرُكْم َأن 
ُكُموا بِاْلَع�ْدِل ۖ إِنَّ اللَّ�َه  وا اأْلََماَن�اِت إىَِلٰ َأْهِلَه�ا َوإَِذا َحَكْمُتم َب�نْيَ النَّاِس َأن حَتْ ُت�َؤدُّ
نِِعامَّ َيِعُظُكم بِِهۗ  إِنَّ اللَّ�َه َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا()4(، فهذه اآلية رصحية يف جمال القضاء، 

1- سورة ص: 26

2- الطربي:محمد بن جرير، جامع البيان يف تاويل القران: 6 /74

3- فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 13 / 184

4- سورة النساء: 58
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ألن العدل قرين القضاء، قال الطربي )إن اآلية خطاب موجه اىل والة املس�لمني 
ودعوهت�م اىل أن حيكموا يف منازعات الناس بالعدل()1(، وقال الرازي: )إن اآلية 
توج�ب عىل من كان حاك�اًم أن حيكم بالعدل()2(، ومن هذه جاء قوله تعاىل: )َفإِن 
َج�اُءوَك َفاْحُك�م َبْينَُهْم َأْو َأْع�ِرْض َعنُْهْم()3(، كام دل اللف�ظ عىل أن املراد باحلكم 
ُموَنَك َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة  ))القانون أو الرشيعة الكاملة(( يف قوله تعاىل: )َكْيَف حُيَكِّ
فِيَه�ا ُحْكُم اللَّ��ِه ()4(، بمعنى أن فيها رشيعة اهلل وقانونه العام إلدارة ش�أن البرش 
ا َأنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَه�ا ُهًدى َوُنوٌر ۖ حَيُْكُم هِبَ�ا النَّبِيُّوَن ()5(. فيدور  وكذل�ك قول�ه: )إِنَّ

االستعامل القرآين بني مفهوم الرشيعة والقانون العام ومفهوم القضاء.

 إن القض�اء يدخ�ل يف مضمون الرشيعة العامة كام ه�و واضح من األصوليني 
عندما عرفوا احلكم بأنه: )خطاب الش�ارع املتعلق بأفعال املكلفني()6(، ويعرفون 

احلاكم عىل أنه اهلل ويؤكدون أن ال حكم إال هلل عىل مستوى الترشيع)7(.

واذا كان القض�اء أخص من مفهوم الرشيعة فمعن�ى ذلك أن مفهوم احلاكمية 
يعني إنفاذ رشيعة اهلل وحتكيم أحكامه يف س�بيل تنظيم شؤون الناس عىل مستوى 

الدولة واحلكم واإلدارة والقضاء.

1-الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تاويل القران:1 /99

2-فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 6 /68

3-سورة املائدة: 42

4-سورة املائدة: 43

5-سورة املائدة :44

6- ظ: اآلمدي، عيل بن محمد، اإلحكام يف اصول االحكام:1 /72

7- ظ: الغزايل، محمد بن محمد، املستصفى يف علم االصول: 1 /1
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 املق�سد الثاين: اآراء العلماء يف الآيات الدالة على احلاكمية
اختلفت أقوال العلامء يف من حيكم بغري ما أنزل اهلل من خالل كيفية االستفادة 
�ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُه�ُم اْلَكافُِروَن()1(،)  ْ حَيُْكم باَِم َأن�َزَل اللَّ م�ن اآليات القرآني�ة: )َوَمن ملَّ
َوَكَتْبنَ�ا َعَلْيِه�ْم فِيَه�ا َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْف�ِس َواْلَعنْيَ بِاْلَع�نْيِ َواأْلَنَف بِاأْلَن�ِف َواأْلُُذَن 
 ْ ُه ۖ َوَمن ملَّ �اَرٌة لَّ َق بِِه َفُهَو َكفَّ �نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص ۖ َفَم�ن َتَصدَّ �نَّ بِالسِّ بِ�اأْلُُذِن َوالسِّ
نِجيِل باَِم َأنَزَل  حَيُْك�م باَِم َأنَزَل اللَّ��ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم الظَّاملُِوَن()2(، )َوْلَيْحُكْم َأْه�ُل اإْلِ
�ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ()3(، وقد تباينت آراء  ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ اللَّ�ُه فِيِه ۖ َوَمن ملَّ
العلامء يف املراد من )احلكم( من ناحية، واملراد من )الكفر( من ناحية أخرى،وهلم 

يف هذه اآلية مواقف ثالثة: 
األول: يذه�ب إىل إط�الق حتقق مفه�وم احلكم من جهة، وإط�الق حتقق الكفر 
م�ن جهة ثانية، أما إطالق احلكم فإنه يعني عدم اختصاص احلكم بمصداق واحد، 
فسواء كان احلكم رشعيا فتوائيا أم قضائيا أم والئيا سياسيا فإن الكفر يتحقق بمجرد 

حتقق حكم ضمن تلك األنواع خارج حدود النص واإلطار الديني.
وأم�ا إطالق حتق�ق الكفر فيظهر منه أن الكفر الذي تضمنته اآلية الس�ابقة هو 

الكفر الواقعي الذي يعني اخلروج من امللة.
الث�اين: يذه�ب إىل اإلطالق يف حتقق احلكم والتفصي�ل يف حتقق الكفر عىل أثر 
احلكم بغري ما أنزل اهلل، فيفرق بني من حيكم بغري ما أنزل اهلل عىل نحو االستحالل 
واالعتق�اد باخلالف، ومن حيكم بغري ما أن�زل اهلل عىل نحو العصيان مع االعتقاد 

بحقانية اهلل تعاىل باحلكم..
ق�ال ابن أيب العز ش�ارح )الطحاوي�ة(: )وهنا أمر جي�ب أن ُيتفطَّن له، وهو أن 
احلك�م بغري ما أن�زل اهلل قد يكون كفًرا ينق�ل عن امللَّة، وقد يك�ون معصيًة كبريًة 

1- سورة املائدة:44

2- سورة املائدة: 45

3- سورة املائدة: 47
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ا، وإما كفًرا أصغر، ع�ىل القولني املذكورين،  أو صغ�ريًة، ويكون كفًرا: إم�ا جمازيًّ
وذلك بحسب حال احلكم: فإنه إن اعتقد أنَّ احلكم بام أنزل اهلل غري واجب، وأنه 
خمريَّ فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم اهلل؛ فهذا كفٌر أكرب، وإن اعتقد وجوب 
احلك�م بام أنزل اهلل، وعلمه يف هذه الواقعة، وعدل عنه، مع اعرتافه بأنه مس�تحقٌّ 
ا أو كفًرا أصغر، وإن جهل حكم  للعقوبة؛ فهذا عاٍص، ويس�مى كافًرا كفًرا جمازيًّ
اهلل فيها، مع بذل جهده واس�تفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطائه؛ فهذا خمطئ، 

له أجٌر عىل اجتهاده، وخطؤه مغفور()1(.

واختلف�وا يف معن�ى تل�ك األوصاف ال�واردة يف اآليات الس�الفة، )الظاملون، 
الكافرون، الفاسقون(: 

فقي�ل: إن ه�ذه األوص�اف ملوصوف واح�د؛ ألن الكاف�ر ظامل، لقول�ه تعاىل: 
ِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم  ا الَّ )َواْلَكافُِروَن ُهُم الظَّاملُِوَن()2(، وفاس�ق، لقوله تعاىل: )َوَأمَّ

النَّاُر()3(، أي: كفروا.

أو يت�م اس�تفادة الكف�ر إذا اعتق�د جواز احلكم بغ�ري ما أن�زل اهلل، بدليل قوله 
َقْوٍم ُيوِقنُوَن()4(، فكل  تع�اىل: أَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة َيْبُغوَن ۖ َوَمْن َأْحَس�ُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم لِّ
م�ا خال�ف حكم اهلل، فهو من حك�م اجلاهلية، أو إذا اعتق�دأن حكم غري اهلل مثل 
حكم اهلل، أو أحسن من حكم اهلل، كام يف قوله تعاىل: )َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ�ِه ُحْكاًم 
َقْوٍم ُيوِقنُوَن()5(، فتضمنت اآلية أن حكم اهلل أحسن األحكام، بدليل قوله تعاىل  لِّ
مق�ررًا ذلك: )َأَلْيَس اللَّ��ُه بَِأْحَك�ِم احْلَاِكِمنَي()6(، فإذا كان اهلل أحس�ن احلاكمني 

1- الحنفي، ابن ايب العز، رشح العقيدة الطحاوية: 323

2- سورة البقرة:254

3- سورة السجدة:20

4- سورة املائدة:50

5- سورة املائده:50

6- سورة التني:8
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أحكام�ًا وه�و أحك�م احلاكمني؛ فم�ن ادَّعى أن حك�م غري اهلل مث�ل حكم اهلل أو 
أحس�ن فهو كافر ألن�ه ُمكّذب للق�رآن)1(، فهذه هي الف�روض املحتملة يف حتقق 

الكفر بالنسبة ملن حيكم بغري ما أنزل اهلل.
ويف امل�وروث الس�لفي مل تكن فك�رة احلاكمية عند املتقدمني ع�ىل ما هي عليه 
عن�د املتأخري�ن منه�م، فاحلاكمية عند أمحد بن حنبل ليس�ت معي�ارا للكفر، فقد 
ْ حَيُْكم باَِم َأن�َزَل اللَّ��ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم  قال إس�امعيل بن سعدس�ألت أمح�د: )َوَم�ن ملَّ

اْلَكافُِروَن(، قلت: فام هذا الكفر؟ قال: "كفر ال خيرج من امللة".)2(
ومنهم من ادعى اإلمجاع عىل أن احلكم ال يؤدي إىل الكفر كام يف قول ابن عبد 
الرب:)وأمج�ع العل�امء عىل أن اجل�ور يف احلكم من الكبائر ملن تعم�د ذلك عاملا به، 
ْ حَيُْكم باَِم  رويت يف ذلك آثار ش�ديدة عن الس�لف، وق�ال اهلل عز وجل: )َوَم�ن ملَّ
�ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم اْلَكافُِروَن (، )الظَّاملُِوَن(، )َبْينَُهم( نزلت يف أهل الكتاب،  َأن�َزَل اللَّ
ق�ال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فين�ا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن امللة إذا فعل 
ذل�ك رج�ل من أهل ه�ذه األمة حتى يكفر ب�اهلل ومالئكته وكتبه ورس�له واليوم 
اآلخ�ر، روي ه�ذا املعنى ع�ن مجاعة من العل�امء بتأويل القرآن منه�م ابن عباس 

وطاووس وعطاء(.)3(
ويفص�ل ابن الع�ريب بقوله: )وهذا خيتلف: إن حكم بام عن�ده عىل أنه من عند 
اهلل، فه�و تبدي�ل له يوج�ب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصي�ة فهو ذنب تدركه 
املغف�رة عىل أصل أهل الس�نة يف الغف�ران للمذنبني()4(، فاحلك�م بغري ما أنزل اهلل 
عىل نحو االستحالل غري احلكم باهلوى مع بقاء االعتقاد بوجوب احلكم وفق ما 

أنزل اهلل. 

1- الدرر السنية، املوسوعة العقدية: املوسوعة العقدية الكتاب التاسع: نواقض اإلميان الباب الثاين: نواقض اإلميان 
)http: / /www.dorar.net /enc /aqadia /3548(يف باب التوحيد

2- إسامعيل بن سعد، سؤاالت ابن هاين: 2 /192

3- ابن عبد الرب، التمهيد: 5 /74

4- ابن العريب، ابو بكر، أحكام القرآن:/624
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ومثله قول ابن اجلوزي: )وفصل اخلطاب: إن من مل حيكم بام أنزل اهلل جاحًدا 
ل�ه، وه�و يعلم أن اهلل أنزل�ه؛ كام فعلت اليه�ود؛ فهو كافر، وم�ن مل حيكم به مياًل 
إىل اهل�وى من غري جحود؛ فهو ظامل فاس�ق، وق�د روى عيل بن أيب طلحة عن ابن 
عب�اس؛ أن�ه قال: من جحد ما أنزل اهلل؛ فقد كفر، ومن أق�ّر به؛ ومل حيكم به؛ فهو 

ظامل فاسق()1(. 

ويظه�ر املوقف نفس�ه من ابن تيمي�ة يف أحد املواضع إذ قال: )واإلنس�ان متى 
حّل�ل احلرام املجمع عليه أو حرم احلرام املجمع عليه أو بدل الرشع املجمع عليه 
كان كاف�رًا مرت�دًا باتفاق الفقهاء، ويف مثل هذا نزل قوله عىل أحد القولني: )َوَمن 
�ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم اْلَكافُِروَن(؛ أي: املستحل للحكم بغري ما أنزل  ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ ملَّ

اهلل(.)2(

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل  وقال: )قال تعاىل: )َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّٰى حُيَكِّ
َّا َقَضْيَت َوُيَس�لُِّموا َتْسِلياًم ()3(؛ فمن مل يلتزم حتكيم اهلل  جَيُِدوا يِف َأنُفِس�ِهْم َحَرًجا ممِّ
ورس�وله فيام شجر بينهم؛ فقد أقسم اهلل بنفس�ه أنه ال يؤمن، وأما من كان ملتزمًا 
حلكم اهلل ورس�وله باطنًا وظاهرًا، لكن عىص واتب�ع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من 
العصاة. وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلوارج عىل تكفري والة األمر الذين ال حيكمون 
ب�ام أن�زل اهلل، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهلل. وق�د تكلم الناس بام يطول 

ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق اآلية()4(. 

وع�ىل ذل�ك رأي الكث�ري من العل�امء، إذ ذهب�وا إىل التفصي�ل ومالحظة حتقق 

1- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عيل، زاد املسري يف علم التفسري: 2 /366

2- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموع الفتاوى: 3 /267

3- النساء: 65

4- ابن تيمية، احمد ابو املجد، منهاج السنة: 5 /130
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االس�تحالل أو عدمه، مثل ابن كثري)1( والشاطبي)2( وابن أيب العز احلنفي)3( وابن 
حجر العسقالين)4(

وم�ن عل�امء اإلمامي�ة، ق�ال الطباطبائ�ي يف املي�زان: )واآليات الث�الث آيات 
مطلق�ة ال ختت�ص بقوم دون ق�وم، وإن انطبقت عىل أهل الكت�اب يف هذا املقام..

وق�د اختل�ف املفرسون يف معنى كفر من مل حيكم بام أنزل اهلل كالقايض يقي بغري 
م�ا أن�زل اهلل، واحلاكم عىل خالف ما أنزل اهلل، واملبتدع يس�تنُّ بغري الس�نة، وهى 
مس�ألة فقهية، احلق فيه�ا أن املخالفة حلكم رشعي أو ألي أم�ر ثابت يف الدين يف 
ص�ورة العلم بثبوته والرد له توجب الكفر، ويف صورة العلم بثبوته مع عدم الرد 
توجب الفسق، ويف صورة عدم العلم بثبوته مع الرد له ال توجب كفرا و ال فسقا 
لكون�ه قصورا يعذر في�ه إال ان يكون قرًصا يف يشء م�ن مقدماته( )5(، ومالحظة 
االبت�داع يف احلك�م بغري م�ا أنزل اهلل تعاىل يؤي�د رشط االعتقاد لغ�ري ما أنزل اهلل 
تع�اىل، واجلدي�ر باملالحظة أن اآلي�ات الثالث تذّيلت ب�: )الكاف�رون، الظاملون، 
الفاس�قون(، ول�كل واحد م�ن الثالثة ما يصل�ح لطبيعة احلالة الت�ي يكون معها 
احلك�م بغ�ري ما أنزل اهلل تع�اىل، فإذا كان احلك�م عن هوى دون االعتق�اد به فهو 
قري�ب م�ن الظلم، وإن كان م�ع االعتقاد بغري ما أنزل اهلل فه�و قريب من الكفر، 

إذا كان احلكم بغري ما أنزل اهلل مع العلم ببطالنه بدون الرد فقريب من الفسق.

1- ظ: ابن كثري، اسامعيل، تفسري القرآن العظيم: 2 /61

2- ظ: الشاطبي، ابراهيم بن موىس، املوافقات يف اصول الرشيعة: 4 /39

3- ظ: الحنفي، ابن ايب العز، رشح العقيدة الطحاوية: 323

4- ظ: العسقالين، ابن حجر، فتح الباري: 13 /120

5- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن: 5 /200
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املق�سد الثالث: حتول فكرة احلاكمية اإىل اأ�سل اعتقادي: 
م�ن معايري التكفري قديام وحديثا ه�و احلكم بغري ما أنزل اهلل، والبعد عن كون 
مقتىض حاكمية اهلل تعاىل من موجبات الكفر، لكن هذا الس�بب مل يتش�كل بنحو 
متف�ق علي�ه، بل اختلف يف بع�ض تفاصيله، ومع أن فكرته األساس�ية قائمة عىل 
اختص�اص اهلل تع�اىل باحلكم املطلق، وإمكانية تف�رع ذلك احلكم أو جتليه عىل يد 
م�ن منحه اهلل تعاىل صالحية احلكم، وهو ما يش�كل املس�احة املتف�ق عليها، لكن 
بالنظ�ر إىل مفهوم احلكم والكفر املرتت�ب عليه يبدو االختالف فيه واضحا، وهو 
مؤرش أول عىل عدم متامية السبب لكونه مما اختلف فيه، والتكفري ال بد أن يستند 

إىل معايري قطعية ال خالف عليها.

وق�د أخذ التطور عىل يد أيب األعىل املودودي وس�يد قط�ب، ومها من أقطاب 
االجتاه السلفي احلديث، وسيتضح ذلك بحسب ما يأيت:

الفرع األول: تصور الحاكمية عند أبي األعلى املودودي: 

انطل�ق املودودي م�ن مفهوم: إن اهلل تعاىل اخلالق املدبر ال�ذي بيده مقاليد كل 
يشء ل�ه الس�يادة املطلقة ع�ىل جمريات الكون بام فيه االنس�ان، وه�و وحده الذي 
يمتلك حق ترشيع اإلباحة والتحريم، وهو وحده الذي يستحق العبادة والطاعة 
واإللوهية، وليس هناك فرد أو مؤسس�ة حتى البرشية كلها أن تدعي أي س�يادة، 
فاملل�ك هلل وح�ده، وقوانني اإلس�الم هي التجس�يد الرشعي ألوام�ره وهذه هي 
احلاكمي�ة التي ال يس�ع أحٌد من الن�اس أن ال يمتثل هلا أو يعتق�د هبا، ألهنا ترتكز 
اىل عدة من اآليات القرآنية، بل عىل فكرة العبودية التامة التي جيب عىل االنس�ان 
االلتزام هبا وبمقتضاها، ألن حياة البرش تعود بجملتها اىل اهلل سبحانه، فال يقضون 
بشأن من شؤوهنا وال يف أي جانب من جوانبها من عند أنفسهم بل يرجعون فيها 

اىل حكم اهلل ليتبعوه وما عداه فهو عبودية لغري اهلل او حاكمية اهلل للعباد()1(.

1-املودودي، ابو االعىل، املصطلحات االربعة: 38
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يتضح الربط بني العبودية وفكرة احلاكمية بقوله: )جيب االلتزام بمقتضاهاأي 
باحلاكميةوه�ذا االقتض�اء نات�ج ع�ن تأوي�ل خ�اص به، ث�م خيلط ب�ني احلاكمية 
التكويني�ة واحلاكمي�ة الترشيعية ليس�ند األخرية إىل األوىل، بش�كل جيعل منهاأي 

احلاكمية الترشيعية أصال إيامنيا مستقال.
ويق�ول: )إن من أبرز الدواعي للحاكمية خضوع الكون هلل وحده الذي بعث 
الرس�ل ليقيم يف العامل العدالة االجتامعية عىل أساس ما أنزل من البيانات، والبد 
للدولة االسالمية أن ال ترتك مساحة يف احلياة االنسانية لغري الرشيعة، والبد |أن 
تك�ون دولة ش�املة حميطة باحلياة االنس�انية بأرسها، والب�د أن تطبع كل فرع من 
فروع احلياة االنس�انية بطابع نظريتها اخللقية وبرناجمها االصالحي، وليس ألحد 
أن يق�وم بوجهها ويس�تثني أم�رًا من أمورها ألن احلاكم احلقيقي يف االس�الم هو 

اهلل()1(.
وهن�ا يتوس�ع يف احلاكمية كترشيع ش�امل ليس ألحد أن يع�رتض عليه يف أي 
يشء من تفاصيل احلياة، وهذه الرصامة يف التطبيق تؤدي إىل التوس�ع يف التكفري، 

وهذا ما مل يشهد له دليل معترب.
ويؤك�د املودودي أمهية الس�لطة يف ترس�يخ أص�ول الدين بقول�ه: ))خالصة 
الق�ول إن األصول اإلهلية يظهر جوهرها يف الس�لطة س�واء اعتق�د هبا الناس من 
حي�ث أن حكمه�ا عىل هذا العامل حك�م مهيمن عىل قوان�ني الطبيعة أو من حيث 
أن االنس�ان يف حياته الدنيا مطيع ألمرها وتابع إلرشادها، وإن أمرها يف حد ذاته 
واج�ب الطاع�ة واالذعان(()2(، فالدين ال يمكن تطبيقه من دون الس�لطة، وهذا 
االقرتان وإن صح نس�بيا من ناحية التكميل وإرس�اء رشيع�ة الدين، لكنه اقرتان 

مبالغ فيه من حيث شدة التأكيد عليه.
وي�رى امل�ودودي أن من يقرأ ه�ذه اآليات يتبني ل�ه أن القرآن جيع�ل الربوبية 

1-املودودي، ابو االعىل، نظرية االسالم وهديه: 72

2-املودودي، ابو االعىل، املصطلحات االربعة: 28
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مرتادف�ة مع احلاكمية)1(. فحقيقة الربوبية عنده هي الس�لطة، وحقيقة العبادة هي 
الطاعة، والنبي هو املمثل األعىل للس�لطة، وإن القانون الذي يضع قيود التحريم 
والتحليل قانون اهلل فقط، أما قوانني اآلخرين باطلة ومردودة، ويعتقد املودودي 
أن احلكم والسلطة ال يقبل كل منها شيًئا من التجزئة والتقسيم، فالذي يعتقد أن 
أم�را كائنًا م�ا كان يمكن أن يأخذه من دون اهلل فأنه يأيت من الرشك مثل ما يأيت به 
الذي يدعو اىل غري اهلل ويسأله)2(. وهكذا نقل املودودي قضية احلكم والسلطة من 
نطاق الفقهكام يعتقد اغلب املس�لميناىل نطاق العقائد واألصول، ألنه قد أسسها 
عىل فكرة خضوع الكون اىل إرادة اهلل، ورأى أن العدالة فقط تتحقق عندما حيكم 
الن�اس باآليات القرآني�ة ،وهبذا العرض مل ترتك نظرية امل�ودودي دوًرا لالجتهاد 

االنساين يف رسم منهاج احلياة حتى يف الفروع والتفاصيل.

الفرع الثاني: تصور الحاكمية عند سيد قطب: 

 واف�ق س�يد قطب امل�ودودي يف اآلراء، وفّرق ب�ني اجلاهلي�ة األوىل وجاهلية 
القرن العرشين، ويرى أن األخرية أسوأ؛ ألن اجلاهلية االوىل كانت تضع رشيكًا 
مع اهلل، بينام جاهلية القرن العرشين كام يرى أساس�ها االعتداء عىل س�لطان اهلل، 
وأخص خصائص اإللوهية وهي احلاكمية؛ ألهنا تسند احلاكمية اىل البرش فتجعل 
بعضه�م عبي�دًا لآلخر وذلك يف صورة ادعائهم أنه ل�ه احلق يف وضع التصورات 
والقيم والرشائع والقوانني بمعزل عن منهج اهلل)3(. وبذلك يتفق مع املودودي يف 
أن قب�ول الترشي�ع من غري اهلل ))عبادًة له(()4(. ويرشح س�يد قطب كلمة ))ال اله 
إال اهلل(( ف�ريى معناه�ا ال حاكمية إال هلل وال رشعية إال من اهلل وال يفهم منها اىل 

1-ظ: املصدر نفسه: 63

2-املصدر نفسه: 32

3-سيد قطب: معامل يف الطريق: 9

4-املصدر نفسه: 10
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رد احلاكمية اىل اهلل)1(. 

إن فك�رة احلاكمي�ة هبذا املس�توى من التعقيد س�تكون منفذا واس�عا إلطالق 
الكف�ر ع�ىل جمتمع�ات كاملة، وتكم�ن املش�كلة يف تأويلهم للحاكمي�ة من جهة، 
ولكلمة )ال إله إال اهلل( من جهة آخرى، بطريقة غري قابلة للنقاش والنقد، فالفهم 
الذي يعرض له املودودي وسيد قطب يكاد يكون مقدسا، أما غريه من القراءات 

والتأويالت فال موقع هلا لديم، وهذا تعسف سافر.
ويف ص�دد املقارنة بني اجلاهلي�ة األوىل واجلاهلية املعارصة يق�ول: ))لقد كان 
الع�رب يف جاهليتهم األوىل أرقى من جمتمعات اجلاهلي�ة العلمية احلديثة، ألهنم 
فقط كأهنم يرون اهلل مرشًعا، بينام اجلاهلية احلديثة تنكر عليه حاكميته، ويزولوهنا 
ه�م بأنفس�هم فه�م أكث�ر رشكاء، لذلك س�امهم الق�رآن بثالث تس�ميات الكفر 

والفسق والظلم(()2(. 
ويؤكد س�يد قط�ب أن ربوبية اهلل وحدها تعني ثورة ع�ىل حاكمية البرش بكل 
صورها وأش�كاهلا والتمرد الكامل عليها)3(، ويعتمد عليها يف دعوته إىل حجب 
الناس عن الرجوع اىل املؤسسات القضائية فريى أن التحاكم اىل القوانني البرشية 
خمالف�ة للدين وارشاك يف احلاكمية)4(، ألن توحيد اإللوهية يعني توحيد الربوبية 

وهي تعني حاكمية اهلل)5(، فأظهر مصطلحًا جديدًا هو توحيد احلاكمية.
 ويتناول س�يد قطب اآليات الثالث من سورة املائدة سالفة الذكر ويقول: )ما قيمة 
دعوى اإليامن واإلس�الم باللسان دون العمل الذي هو أقوى تعبرًيا من الكالم، السيام 
وأن العم�ل ينطق بالكفر()6(، متغافال عن س�رية النبي )ص�ىل اهلل عليه وآله( يف إمضائه 

1-ظ: املصدر نفسه: 31

2-املصدر نفسه: 2 /483

3-ظ: املصدر نفسه: 80

4-املودودي، ابو االعىل، املصطلحات االربعة، 81

5-سيد قطب، معامل يف الطريق: 41

6-املصدر نفسه: 2 /376
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إلس�الم من نطق الش�هادتني دون مالحظة نوع أعامله، وربام ينطق العمل بالكفر كام يف 
تعبري س�يد قطب، لكن ذلك ال يستدعي إطالق الكفر، وإال فإن املنافقني يف عهد النبي 

)صىل اهلل عليه وآله( قد نطقت أعامهلم كفرا ومل يتم تكفريهم أو استحالل دمهم.

املق�سد الرابع: نقد الأ�س�س النظرية ملفهوم احلاكمية لدى ال�سلفيني:
 لق�د اعتم�د الس�لفيون عند عرضه�م للحاكمي�ة جمموعة من األدل�ة القرآنية 

للداللة عىل صياغتهم هلا، وسيتم التعرض ألمهها :

الدليل األول:

لقد اعتمد دعاة احلاكمية عىل اآليات الثالث من سورة املائدة :
)َوَكَتْبنَ�ا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْف�َس بِالنَّْفِس َواْلَعنْيَ بِاْلَعنْيِ َواأْلَنَف بِاأْلَنِف َواأْلُُذَن 
 ْ ُه ۖ َوَمن ملَّ �اَرٌة لَّ َق بِِه َفُهَو َكفَّ �نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاٌص ۖ َفَم�ن َتَصدَّ �نَّ بِالسِّ بِ�اأْلُُذِن َوالسِّ
ْينَا َعىَلٰ آَثاِرِهم بِِعيَس�ى اْبِن  �ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم الظَّاملُِوَن ﴿45﴾ َوَقفَّ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ
ًقا ملَِّا  نِجيَل فِيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّ ًقا ملَِّا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِةۖ  َوآَتْينَ�اُه اإْلِ َمْرَي�َم ُمَصدِّ
نِجيِل باَِم  ْلُمتَِّقنَي ﴿46﴾ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإْلِ َب�نْيَ َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظ�ًة لِّ

�ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ()1(. ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ َأنَزَل اللَّ�ُه فِيِه ۖ َوَمن ملَّ
وجاءت هذه اآليات بوصف الذين يس�ارعون يف الكفر، وأش�ارت اىل اليهود 
الذين كانوا حيتكمون اىل رشيعتهم )التوراة(، فلام حصل بينهم من ارتكب جرمًا 
وكان�ت رشيعتهم حتكم عليه بالرجم فأرادوا ختفيف احلكم عنه فجاؤوا اىل النبي 
لعله�م جي�دون عنده ما ه�و أخف فخ�ريَّ اهلل النبي بني أن حيك�م بينهم او يعرض 
عنهم، ويتس�اءل القرآن الكريم مس�تنكرا كيف حيكمون�ك وعندهم التوراة التي 
حتتوي عىل حكم اهلل كام يعتقدون،ويشري النص اىل أن اليهود كتموا حقيقة حكم 
َل  ًقا ملَِّا َمَعُكْم َواَل َتُكوُنوا َأوَّ الت�وراة يف اجلناي�ة تلك فقال: )َوآِمنُوا باَِم َأنَزْلُت ُمَصدِّ
وا  ُقوِن()2(، وعندئذ قال: )َواَل َتْشرَتُ اَي َفاتَّ وا بِآَيايِت َثَمنًا َقِلياًل َوإِيَّ َكافٍِر بِِهۖ  َواَل َتْشرَتُ

1-سورة املائدة: 45،46، 47.

2-سورة البقرة: 41.
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بِآَي�ايِت َثَمنً�ا َقِلي�اًل()1(، إذ يظه�ر من النص أن الذين وس�مهم الق�رآن بالكفر هم 
أولئ�ك الذين علموا حك�م اهلل وأخفوه عمدًا، ورجوا حكاًم آخر يف الوقت الذي 
يزعم�ون فيه أن توراهتم فيها هدى ونور ورشيعة وق�د حكم هبا النبيون، فالكفر 
ال�ذي يف اآلي�ة عىل فرض ع�ّده ))اخلروج م�ن الدين(( فإن�ه ال يتحقق عىل وفق 
منط�ق اآلية إال مع اجلحد والعناد يف االنتقال من حكم اهلل عمدًا واس�تحالالً اىل 
حك�م آخ�ر بغية ختفي�ف احلكم وأي هدف غ�ريه، وجاء الوص�ف يف ما بعد هذا 

املقطع من اآليات بالظاملني والفاسقني حليثيات أخرى)2(.
وتتن�اول اآلي�ة الثانية القصاص إال إذا تصدق املجن�ي عليه، فهو كفارة له، ثم 
تنص أن عىل من مل حيكم بالقصاص فهو ظامل، والظلم أن يرتك اجلاين دون عقاب 
مس�تحق، والظ�امل أعم من الكافر، ثم يطالب النص أه�ل االنجيل أن حيكموا بام 
أن�زل اهلل في�ه ويورد أن من مل حيكم بام فيه فأولئك هم الفاس�قون أي ))العصاة(( 

وتعبري الظاملني والفاسقني غري الكافرين.
فاجلمل�ة الرشطية يف اآليات الثالث واحدة ))ومن مل حيكم بام أنزل اهلل(( وقد 
جاء جواهبا متعددًا يف س�ياق ثالث آيات متتابعات وليس لنا أن نفهم التعدد عىل 
فعل رشط واحد إال باالس�تعانة بالسياق، ومن تعدد األوصاف يتبني أن اجلاحد 
املستحل والذي يبحث عن حكم غري رشعي من قانون آخر بغية اإلفادة من غري 
حك�م اهلل فه�و ))كاف�ر(( وإن اختلفوا يف كفره ان�ه ليس كفر اعتق�اد إنام هو كفر 
عصي�ان ك�ام هو رأي بعض املفرسي�ن)3( وإنَّ من مل يعاقب اجلن�اة بالقصاص فهو 

ظامل، وإن أهل اإلنجيل إذا تركوا االهتداء به فهم فاسقون عصاة.
وحت�ى اب�ن تيميةيف احد املواض�ع ال يقول بام يقولون به ك�ام يتضح من قوله: 
)واإلنس�ان مت�ى حّلل احل�رام املجمع عليه أو ح�رم احلرام املجم�ع عليه أو بدل 
ال�رشع املجم�ع عليه كان كافرًا مرت�دًا باتفاق الفقهاء، ويف مثل ه�ذا نزل قوله عىل 

1-سورة املائدة: 44.

2- ظ: عبد األمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لألصوليات اإلسالمية: 393

3- ظ: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القران: 5 /200
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�ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم اْلَكافُِروَن(؛ أي: املس�تحل  ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ أح�د القولني: )َوَمن ملَّ
للحكم بغري ما أنزل اهلل()1(.

ومثل�ه قول اب�ن القي�م اجلوزية: )والصحي�ح: أن احلكم بغ�ري ما أن�زل اهلل يتناول 
الكفرين: األصغر واألكرب بحسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم بام أنزل 
اهلل يف ه�ذه الواقع�ة، وعدل عنه عصيان�ًا، مع اعرتافه بأنه مس�تحق للعقوبة؛ فهذا كفر 
أصغ�ر. وإن اعتق�د أن�ه غري واجب، وأن�ه خُمرّي فيه، م�ع تيُقنه أنه حك�م اهلل، فهذا كفر 
أك�رب. إن جهله وأخطأه، فه�ذا خمطئ، له حكم املخطئ�ني()2(، فيتضح من كالمه وهو 

من السلفيني املتقدمني انه ال يرى ما يذهب اليه املودودي وسيد قطب يف احلاكمية. 
وقد اختلف الصحابة يف اآلية فقد نقل املفرسون أن عبد اهلل بن عباس يراها اهنا 
يف م�ن جيح�د حكم اهلل، فال جيوز تعميمها عىل من ال جيح�د، وإن الرباء بن عازب 
يرى أن اآليات الثالث نزلت يف الكفار خاصة، فال دليل عىل جعلها عىل املسلمني 

ومعه الضحاك وعكرمة وابن قتادة)3(.
وس�بب نزول اآلية يتضمن حادثة اليهود ملا زنى منهم رجل بامرأة ذهبوا اىل 
رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يس�تفتونه بش�أهنا، فلام س�أهلم عن حكم الزاين 
املحص�ن عنده�م يف الت�وراة كتموا حكم اهلل وجح�دوه وادعوا ع�ىل اهلل حكاًم 
غ�ري حكم�ه ومل يعرتف�وا بحكم اهلل املوج�ود يف التوراة إال بع�د أن ضيق عليهم 
النب�ي )صىل اهلل عليه وآله( اخلن�اق فاعرتفوا بحكم الرجل كرهًا عىل مضض)4( 
وقال الرازي: إن املقصود من النص هتديد اليهود إلقدامهم عىل حتريف احلكم 
بتغيري حد الزاين وإنكار حكم اهلل وألجله فهم ال يس�تحقون وصف االيامن)5(، 
ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اللَّ��ُه َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم  وق�د وض�ح أن املراد من قوله تعاىل: )َوَم�ن ملَّ

1- ابن تيمية، احمد ابو املجد، الفتاوى: 3 /267

2- ابن القيم الجوزية، مدارج السالكني: 1 /336

3-ظ: الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن: 3 /532، الراوندي،فقه القرأن،2 /2.

4-ظ: الواحدي، عيل بن احمد: اسباب نزول القرأن:70

5-ظ: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 5 /276. السيوطي، عبد الرحمن بن ايب بكر، الدر املنثور: 
379/ 2
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اْلَكافُِروَن( )1( هم اليهود.
وينق�ل ال�رازي عن عطاء أن امل�راد بالكفر هنا ليس الكفر ال�ذي خيرج املرء من 
املل�ة إنام هو دون الكفر االعتقادي، ومثله ورد عن طاووس فهو ليس كالكفر باهلل 

واليوم اآلخر )2(.
ويرى الزخمرشي أن املراد بآيات اهلل الثالث املتقدمة أهنا نزلت خاصًة بأهل الكتاب، 

فمن جحد منهم حكم اهلل فقد كفر، ومن مل حيكم به وهو مقر فهو ظامل او فاسق)3(.
ويرى الطويس يف التبيان أهنا عامة فمن حكم بغري ما أنزل اهلل مستحاًل لذلك كفر)4(.
وق�ال الطباطبائ�ي: )وقد اختلف املفرسون يف معن�ى الكفر من مل حيكم بام أنزل 
اهلل، وه�ي مس�ألة فقهية، احل�ق فيها: إهنا املخالفة للحكم الرشع�ي او ويل األمر او 
ال�رد علي�ه وكل ذل�ك يوجب الكف�ر، ويف صورة العل�م بثبوته مع ع�دم الرد عليه 
ف�ال توجب كفرًا وفس�قًا لكونه قصورًا يعذر في�ه، إال أن يكون قصورًا يف يشء من 
مقدمات�ه()5(. وي�رى الطباطبائي أن اآليات الثالث متصل�ة االجزاء يرتبط بعضها 
ببع�ض، وأن الن�ص إنام وصف اليه�ود بالكافرين فألهنم مل يلتزم�وا بامليثاق الذي 

عاهدوا اهلل عليه وهو حفظ كتاهبم.
في�ام يذه�ب الكاش�اين إىل أن وصف )كافري�ن( يعود عىل اجلاح�د، أما وصف 

الفاسقني والظاملني يعود عىل من أقّر بقلبه وترك العمل به)6(.
وقال القرطبي: )ال يمكن محلها عىل املس�لم تارك العمل باألحكام، ألن املسلم 

ال يكفر وإن ارتكب كبرية(، فريى أهنا نزلت يف خصوص أهل الكتاب)7(.

1-سورة املائدة: 44

2-ظ: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 6 /68.

3-ظ: الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 2 /58

4-ظ: الطويس، محمد بن الحسن، التبيانفي تفسري القران: 3 /533.الراوندي، سعيد بن هبة الله،فقه القرأن: 2 /2

5-الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القران: 5 /200

6-ظ: الفيض الكاشاين، محسن، تفسري الصايف: 2 /43

7- القرطبي، محمد بن احمد، الجامع الحكام القرأن: 2 /75
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 مم�ا تقدم يتضح ع�دم اتفاق املفرسين عىل أن اآلية ن�ص يف تكفري من مل حيكم 
بام أنزل اهلل.

الدليل الثاني:

اس�تدل الس�لفيون عىل قوله تعاىل عىل لس�ان يوس�ف: )َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه إاِلَّ 
�ِه ۖ َأَمَر  �ُه هِبَا ِمن ُسْلَطاٍن ۖ إِِن احْلُْكُم إاِلَّ لِلَّ ا َأنَزَل اللَّ ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُكم مَّ َأْس�اَمًء َس�مَّ

اُه()1(. َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ
إن يف اآلية حرًصا بداللة النفي واالس�تثناء عىل أن احلكم ال يكون إال هلل تعاىل، 
ويف ض�وء اآلية يرى س�يد قط�ب: )إن الربوبية ال تك�ون إال هلل، ولكن الرشائع يف 
اجلاهليات املتعددة االش�كال تعطي لنفسها خصوصية احلكم والسلطان، وإن اهلل 
مل جيع�ل هل�ا س�لطانًا ومل ينزل هبا من س�لطان ومن ادعى له هذا احل�ق فقد نازع اهلل 
ألوهيت�ه س�واء كان فردًا أو طبقة او حزب�ًا او أمة أو الناس مجيعًا، ومن نازع اهلل فقد 
كفر كفرًا بواحًا ويعترب كفره من املعلوم من الدين بالرضورة حتى حيكم هذا النص 
وحده()2(، ويتضح أن اآلية تقرر أن اهلل تعاىل أسس الدين عىل االخالص هلل وحده 

ال رشيك له كام نقل الطربي هذا املعنى عن الربيع وأيب العالية)3(.
وق�ال الرازي: إن اآلية تدل عىل ان�ه ليس لغري اهلل حكم واجب القبول وال أمر 

واجب االلتزام بل احلكم واألمر ليس إال له)4(.
وق�د رك�زت اآلية عىل جانب العبادة هلل وحده، وتتضم�ن الذم لعبادة األوثان، 

دون أن تدل عىل اجلوانب الترشيعية. 

الدليل الثالث :

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيُِدوا يِف  قوله تعاىل: )َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّٰى حُيَكِّ

1-سورة يوسف: االية 40

2-سيد قطب:يف ظالل القرأن: 4 /309

3-ظ: الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تاويل: 16 /106

4-ظ: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 9 /46
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َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِلياًم()1(. َأنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ

ق�ال الطربي: )معناه أهنم ال يصدقون يب وال بك وبام أنزل اليك حتى حيكموك 
يف ما شجر بينهم، أي حتى جيعلوك حكاًم بينهم يف ما التبس عليهم حكمه()2(. 

ويش�ري الرازي اىل س�بب نزوهلا بقص�ة اليهودي واملنافق، وقي�ل نزلت يف قصة 
االنص�اري م�ع الزب�ري، واآلية داللة عىل انه م�ن مل يرَض بحكم رس�ول اهلل فليس 
مؤمنًا)3(، وس�بب النزول يرتبط بموضوع التقايض، وعدم اإليامن حيتمل املراد منه 

عدم اإليامن احلقيقي والكامل، ال اإليامن املساوق لإلسالم الذي يقابله الكفر.

يقول اس�تاذي الدكتور عبد األمري زاهد يف معرض نقده لفكرة احلاكمية: )لقد 
نقل الفكر الس�لفي فكرة احلاكمية من نطاق الفروع اىل نطاق االصول االعتقادية، 
أي من الفقه السيايس اىل مصاف قضايا التوحيد واالعتقاد، حتى أن البعض قدمه 
عىل توحيد الربوبية واإللوهية واالس�امء والصفات وسامها توحيد احلاكمية، وقرر 
أن اإلخ�الل هبا نقض ألص�ول التوحيد،... إن نقل املوضوع اىل حيز العقائد يعود 
عىل أصله بالنقض، ألن مجهور أهل السنة يرون أن اإليامن يزيد وينقص وال يكون 
اخل�روج اال باجلحود، فرتك العمل بالرشيعة يقل�ل من درجةااليامن وال يكفر()4(، 
وال تلتقي رؤية االجتاهات السلفية مع ما كان ثابتا يف الرتاث اإلسالمي مع بدايات 
التجربة النبوية يف احلكم ومل تكن صياغة احلاكمية بالشكل الذي يطرحونه إطالقا. 

1-سورة النساء: 65

2-الطربي، محمد بن جرير، جامع البيان يف تاويل القران: 8 /518

3-فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: 5 /267.

4- عبد األمري كاظم زاهد، إشكالية فهم النصوص املرجعية لألصوليات اإلسالمية املعارصة: 400) بتصف(
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املبحث الرابع

التكفري املرتتب على رواية )الفرقة الناجية(

يس�تند االجت�اه الس�لفي إىل رواية الفرق�ة الناجية يف تكفري م�ن مل يلتزم بمنهج 
الس�لف وأن الفرق�ة الناجية ه�م أهل احلديث من الس�نة واجلامع�ة)1(، وقد متت 
االس�تفادة م�ن تلك الرواي�ة يف حرص احلقيقة والنج�اة يف طائفة واح�دة، مع أن 
الرواي�ة مل تش�خص يف أكثر صيغه�ا من هي تل�ك الطائفة، فإن التأويل الس�لفي 
يس�قط م�راده ع�ىل الرواي�ة ليتم فرز مجي�ع من هم غ�ري أهل الس�نة واجلامعة عن 

الطائفة احلقة.

والغري�ب أن هذه الرواي�ة تتناوهلا خمتلف الفرق االس�المية وكلها تدعي أهنا 
مصداقه�ا الوحي�د، من دون مالحظة اإلش�كاليات املحيطة هبا من حيث الس�ند 
واملتن، ويف هذا املبحث س�يتم تناول الرواية من حيث الس�ند واملتن وبيان وهنها 

عىل مستوى الصدور والداللة.

املق�سد الأول: التوظيف ال�سلفي للرواية يف م�ساألة التكفري:
سئل ابن تيمية عن قوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: تفرتق أمتي ثالثا وسبعني 

فرقة.. ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب:

)احلم�د هلل.. احلدي�ث صحي�ح مش�هور يف الس�نن واملس�اند كس�نن أيب داود 
والرتمذي والنس�ائي وغريهم،.. ويف رواية قالوا يا رس�ول اهلل من الفرق الناجية 
ق�ال: )من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب(. ويف رواية قال )هي اجلامعة 
ي�د اهلل ع�ىل اجلامعة(. وهلذا وصف الفرقة الناجية بأهنا أهل الس�نة واجلامعة وهم 
اجلمهور األكرب والسواد األعظم )وأما الفرق الباقية فإهنم أهل الشذوذ والتفرق 
والب�دع واأله�واء. وال تبلغ الفرقة من هؤالء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضال 

1- ظ: املشعبي عبد املجيد بن سامل، منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري، ط1، مكتبة اضواء السلف: 301 
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عن أن تكون بقدرها. بل قد تكون الفرقة منها يف غاية القلة. وش�عار هذه الفرق 
مفارق�ة الكتاب والس�نة واإلمجاع، فم�ن قال بالكتاب والس�نة واإلمجاع كان من 
أه�ل الس�نة واجلامعة... وهبذا يتبني أن أحق الناس ب�أن تكون هي الفرقة الناجية 
أه�ل احلديث والس�نة الذين لي�س هلم متب�وع يتعصبون له إال رس�ول اهلل. وهم 
أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم متييزا بني صحيحها وس�قيمها()1(، وهذا 
اقتب�اس موجز من حديثه عن دالل�ة الرواية، ومنه يتضح حرصها للفرقة الناجية 
يف اهل السنة واجلامعة وكوهنا الفرقة الوحيدة التي يمكن أن متثل السواد االعظم 

بني املسلمني.

ويقول حممد بن عبد الوهاب: )س�ميت الناجية ألهنا نجت من النار، كل هذه 
الفرق يف النار إال هذه الفرقة، فهي الناجية من النار، وهذه أوصافها:

أوال: أهنا الناجية.

ثانيا: أهنم أهل الس�نة، الذين يأخذون بالس�نة، وهي طريقة الرس�ول صىل اهلل 
علي�ه وس�لم. وهي تعن�ي القرآن وتعن�ي األحاديث الصحيحة، م�ا كان عليه 
الرس�ول ص�ىل اهلل عليه وس�لم؛ كام قال: "م�ن كان عىل مثل ما أن�ا عليه اليوم 
وأصحايب"، ومل يأخذوا بمذهب اجلهمية أو املعتزلة أو اخلوارج أو غريهم من 

الفرق، إنام أخذوا منهج أهل السنة املتمسكني بالسنة.

ثالث�ا: "واجلامع�ة"، س�موا باجلامع�ة؛ ألهنم جمتمع�ون عىل احلق، لي�س بينهم 
اخت�الف، ال خيتلف�ون يف عقيدهتم، إن�ام عقيدهتم واح�دة، وإن كانوا خيتلفون 
يف املس�ائل الفقهية واملس�ائل الفرعية املس�تنبطة، فهذا ال ي�رض، االختالف يف 
الفقه ال يرض؛ ألنه ناش�ئ عن اجتهاد، واالجتهاد خيتلف، والناس ليس�وا عىل 
حد س�واء يف ملكة االجتهاد، أما العقيدة فإهن�ا ال تقبل االجتهاد، بل جيب أن 
ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم  ُتُكْم ُأمَّ تكون واحدة؛ ألهنا توقيفية، قال تعاىل: )إِنَّ َه�ِٰذِه ُأمَّ

1- ابن تيمية، احمد ابو املجد، مجموع الفتاوى: 3 /345 350
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َفاْعُب�ُدوِن( )1(، هذه أمة واحدة ال تقبل االختالف، تعبد ربا واحدا، ويف اآلية 
ُق�وِن ﴿52﴾ َفَتَقطَُّعوا  ُكْم َفاتَّ �ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ اآلخ�رى: )َوإِنَّ َه�ِٰذِه ُأمَّ
َأْمَرُهم َبْينَُهْم ُزُبًراۖ  ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلَدْيِْم َفِرُحوَن( )2(..()3(. فيبني أن أهل الس�نة 
واجلامع�ة ه�م املقصودون يف الرواي�ة وبعد ذلك حيدد االجتاه الس�لفي اإلطاَر 

العاَم ألهل السنة واجلامعة بامللتزمني بمنهج السلف.

يق�ول اب�ن باز: )ويف لفظ: )ما أن�ا عليه وأصحايب( هذه الفرق�ة الناجية الذين 
اجتمعوا عىل احلق الذي جاء به الرسول " صىل اهلل عليه وسلم " واستقاموا عليه، 
وس�اروا عىل هنج الرس�ول "صىل اهلل عليه وسلم" وهنج أصحابه، هم أهل السنة 
واجلامع�ة، وهم أه�ل احلديث الرشيف الس�لفيون الذي تابعوا الس�لف الصالح 
وس�اروا عىل هنجه�م بالعمل بالق�رآن والس�نة، وكل فرقة ختالفهم ه�ي متوعدة 
بالنار()4(، فهو حيدد املصداق ويش�خصه باملنهج الس�لفي، مما يعني أن األخري هو 

املقصود باحلديث وهو مما ال دليل عليه مطلقا.

وذك�ر صال�ح ب�ن عبد العزي�ز: )قد جاء ع�ىل النبي ص�ىل اهلل عليه وس�لم أنه 
َقِت َعىَل  َق�ِت َعىَل إْحَدى َوَس�ْبِعنَي فِْرَقًة، وإّن النَّص�اَرى اْفرَتَ ق�ال "إن اْلَيُهود اْفرَتَ
اثِنَْت�نْيِ َوَس�ْبِعنَي فِْرَقًة، وإّن هذه األمة س�تفرتق عىَل َثاَلٍث َوَس�ْبِعنَي فِْرَقًة ُكّلَها يِف 
النّ�اِر إاِّل َواِح�َدًة" قال�وا: َمْن ِهَي َيا َرُس�وَل اهلل؟ ق�ال "َوِهَي اجْلَاَمَع�ُة" ويف رواية 
آخرى قال "ِهَي َمْن َكاَن َعىَل ِمْثِل َما َأَنا َعَلْيِه الَيْوم َوَأْصَحايب". وهذه الرواية تدل 
ع�ىل أّن الطائفة املوع�ودة بمغفرة اهلل جل وعال وبالنجاة م�ن عذابه يف النار، أهنا 
هي املالزمة للجامعة، وهي املالزمة ملا كان عليه رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم 

وأصحابه، وهلذا تنّوعت أسامء هذه الفئة إىل عدة أسامء عند أهل العلم:

1- سورة األنبياء: 92

2- سورة املؤمنون: 52، 53

3- الفوزان صالح، رشح عقيدة االمام محمد بن عبد الوهاب: 15

4- ابن باز، استفاتاءات، املوقع الرسمي.
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فت�ارة يس�موهنم أهل الس�نة واجلامعة، باعتب�ار أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم 
نّص عىل أهنا اجلامعة وأهنا عىل مثل ما هو عليه الصالة والسالم؛ يعني عىل السنة 
فص�اروا أه�ل الس�نة واجلامعة، ومنه�م من يصفهم بأهن�م الفرق�ة الناجية، وهذا 
وصف جاء متآخرا ومل يكن معروفا يف الزمن القريب منه عليه الصالة والسالم، 
وُأخذ من أهنا نجاة من النار ما بني الثالث والس�بعني فرقة، فوصفت بأهنا الفرقة 
الناجية وسميت الفرقة الناجية، ومنهم من يقول الطائفة املنصورة، وهذا باعتبار 
أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم بني أنه "الَ َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأّمتِي َعىَل احْلَّق َظاِهِريَن 
ُهْم َمن َخَذهَلُْم وال من خالفهم َحّتى َيْأيِتَ َأْمُر اهلل تعاىل"، ويف لفظ آخر "الَ  الَ َيرُضّ
َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأّمتِي َظاِهِريَن َعىَل احْلَّق"، ويف لفظ ثالث "الَ َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأّمتِي 
ُهْم َمن خالفه�م وال َمن َخَذهَلُْم حتى تقوم الس�اعة"  َع�ىَل احْلَ�ّق منص�ورة الَ َيرُضّ
ويس�تدلون بذل�ك عىل أّن ه�ذه الطائفة عىل احل�ق، واحلق هو ال�ذي عليه الفرقة 
الناجي�ة، واحل�ق هو ال�ذي عليه تلك الفرق�ة التي متيزت من بني ثالث وس�بعني 
فرق�ة برضا النبي صىل اهلل عليه وس�لم وبوعده هلا بأهن�ا تنجو من النار، ووصفها 
هنا بأهنا منصورة ألنه نظر إىل أّن اهلل جل وعال وعد من استمس�ك بكتابه وبس�نة 
نبيه عليه الصالة والسالم وباهلدى األول بأنه سيستنرص، كام قال جل وعال: )إِنَّا 
ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد ﴿٥١﴾ َيْوَم اَل َينَفُع  ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الدُّ َلنَنرُصُ ُرُسَلنَا َوالَّ

اِر()1(...()2(. ْعنَُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ الظَّاملنَِِي َمْعِذَرهُتُْم ۖ َوهَلُُم اللَّ
وق�د ت�م التأكي�د ع�ىل ه�ذه الرواي�ة واالس�تفادة م�ن داللتها من قب�ل بعض 
ش�خصيات الس�لفية اجلهادي�ة فيقول أب�و قتادة: )فه�ذه األحاديث ت�دل عىل أّن 
الطائفة املنصورة التي مدحها رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم من رشطِها القتاُل 
يف سبيل اهلل إلظهار الدين، وهي طائفة قائمة مل تنقطع أبدًا )التزال طائفة...(.... 
وأم�ا قول كثري من الس�لف الصالح أن الطائفة املنص�ورة هم أهل احلديث؛ فهذا 
معن�ى ح�ق ومعنى قوهلم ه�ذا أي أهنا عىل عقي�دة أهل احلدي�ث، وعقيدهتم هي 

1- سورة غافر:51 52

2- صالح بن عبد العزيز ال الشيخ، املوقع الكرتوين الخاص به.
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األس�لم واألعل�م()1(، واملالحظ أن الس�لفية اجلهادية قد اعتم�دت رواية الفرقة 
الناجية يف تأس�يس املرشوعية لعملها اجلهادي املستند إىل تكفري كل من ال تنطبق 

عليه أوصاف أهل السنة واجلامعة بحسب تأويلهم الرواية.

املق�سد الثاين: موا�سع ذكر الرواية: 
لقد ش�اع ذك�ر الرواية متن�ًا، بالنصوص املتع�ددة التي ظه�رت فيها، يف كتب 

دة. صات اإلسالمية املتعدِّ التخصُّ

فقد ذكرت الرواية يف كتب التفس�ري، مثل: تفس�ري ابن جريج، وتفسري مقاتل، 
وتفسري وكيع، وتفسري قتادة، وأيب عبيد القاسم بن سالم، وتفسري جماهد)2(، وظهر 
يف تفسري الزخمرشي الكشاف والقرطبي، وتفسري البيضاوي يف أنوار التنزيل )3(،. 
كام وجد احلديث يف س�نن أيب داوود)4(، والرتمذي)5(. ونقله الس�يوطي يف "الدر 

حه احلاكم يف "املستدرك")7(. املنثور")6(وصحَّ

ونصه�ا يف ال�كايف: حمم�د ب�ن حيي�ى، عن أمح�د بن حممد ب�ن عيس�ى،عن ابن 
حمبوب، عن مجيل بن صالح، عن أيب خالد الكابيل، عن أيب جعفر)عليه الس�الم( 
َرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن  َكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلاًم لِّ ُجاًل فِيِه رُشَ َب اهللُ َمثاًل رَّ قال:)رَضَ
َمَثاًل{ قال )عليه الس�الم(: )أما الذي فيه رشكاء متشاكس�ون فالن األول، جيمع 
املتفرق�ون واليت�ه، وهم يف ذل�ك يلعن بعضهم بعضًا، ويب�دأ بعضهم من بعض، 
قوا من  فأم�ا رجل س�لٌم لرجل فإنه األّول حّقًا وش�يعته( ثم ق�ال: )إن اليهود تفرَّ

1- ابو قتادة، معامل الطائفة املنصورة، موقع اآلجري

2- ظ: املظفر، محمد حسن، دالئل الصدق 3 / 50

3- الزمخرشي، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل: 2 /82 ،تفسري البيضاوي 2: 216.

4- السجستاين، سليامن بن االشعث، سنن أيب داوود: 4 /276 

5- الرتمذي، محمد بن عيىس ،سنن الرتمذي 5: 26 

6- السيوطي، عبد الرحمن بن ايب بكر، الدر املنثور: 2 /61

7- الحاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: 1 / 206
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بعد موسى)عليه السالم( عىل إحدى وسبعني فرقة، منها فرقة يف اجلنة، وسبعون 
قت النصارى بعد عيس�ى عليه الس�الم اثنتني وس�بعني فرقة،  فرقة يف النار؛ وتفرَّ
فرق�ة منه�ا يف اجلنة، وإحدى وس�بعون يف الن�ار؛ وتفرقت هذه األم�ة بعد نبيها، 
ثالثًا وس�بعني فرقة، اثنتان وس�بعون فرقة يف النار، وفرقة يف اجلنة. ومن الثالث 
والسبعني فرقة ثالث عرشة فرقة تنتحل واليتنا ومودتنا، اثنتا عرشة فرقة منها يف 

النار، وفرقة يف اجلنة، وستون فرقة من سائر الناس يف النار()1(.

واملؤي�دون لصّح�ة صدوره�ا يقولون م�ّرة: إهن�ا متوات�رة، دون أن يثبتوا هذا 
التواتر؛ وأخرى: إهنا صحيحة مش�هورة يف الس�نن واملس�انيد، كام هي عبارة ابن 
تيمي�ة؛ وثالثة: إهنا مس�تفيضة، رغ�م اعرتاف الكثري منهم أن يف مفردات أس�انيد 

هذه الروايات كاّفة ضعَفا يف اإلسناد.

ل أن الدارسني هلذه الرواية ثالثة:  ويتحصَّ

ح، بل جزم، بصحة الرواية بكّل ألفاظها املروّية هبا، عىل اختالفها. 1� مجع رصَّ

2� مجع تكلموا يف أسانيدها، واضطراب متوهنا؛ فامل قسم منهم إىل إنكار صدورها باملرة.

 3- ومال بعضهم إىل إنكار الزيادات التي أحلقت بالنص األصيل هلا.

املق�سد الثالث: نقد املنت وال�سند
من املهم أن تتم مراجعة الرواية من حيث السند واملتن كام سيتضح من اآليت:

الفرع األول: إشكالية السند

لق�د درس أح�د املعارصي�ن الرواية دراس�ة وافية، وبعد عرض�ه للمتون التي 
وردت فيها الرواية انتهى اىل املالحظات اآلتية)2(:

1- الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف 5 / 514

2- ظ: عبد األمري زاهد، األسس الدينية للتطرف قراءة نقدية يف حديث الفرقة الناجية، بحث منشور يف االجتهاد 
والتجديد، العدد)17 (
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ق�ال الش�اطبي يف "االعتص�ام": )احلدي�ث رواه أب�و داوود، والرتمذي،   - 1
وأمح�د، وال ذكر ل�ه يف الصحيحني، فل�م خيرجاه()1(، ورواية كه�ذه، تعّد من 
األص�ول االعتقادية املهمة، والتي تقوم عليه�ا العقيدة، كيف يغفله البخاري 
ومس�لم، وال س�يام أهن�ا توافق م�ا يعتقدانه، س�واء بالزيادات امللحق�ة هبا، أو 
بتأويله�ا؛ لذل�ك فعدم قبوهل�ام الرواية برشطيه�ام دليل ع�ىل رضورة املراجعة 

والتدبُّر.

د أسانيدها، بحيث  نات وبني تعدُّ والبد من التفريق بني انتشار الرواية يف املدوَّ
يس�تند إىل تعدد طرق الرواية، حتى يوصف بأنه مش�هور أو مس�تفيض. والرواية 
ٌة بنهايات أربع: أبو هريرة، وأبو أمامة، ومعاوية، وأنس. وكلُّهم فيهم كالم. مرويَّ

وعىل افرتاض اإلغفال عاّم يف هنايات سندها، ففي أواسط سندها رجال تكلم 
أئم�ة اجلرح والتعديل فيهم، مثل: حممد بن عمرو بن علقمة، الذي هو يف إس�ناد 
حدي�ث أيب هري�رة. فقد جرحه حييى القط�ان، وقال فيه حييى ب�ن معني: "ما زال 
الن�اس يتق�ون حديث�ه"، قيل له: م�ا العلة؟ قال: م�ا زال حيدث الن�اس من رأيه، 
وينسبه إىل أيب سلمة، عن أيب هريرة. وقيل عنه: إّن آفته أنه يذكر فضائل ملعاوية)2(. 

فالرواية فيها علة قادحة.

ويف أسانيدها أزهر بن عبد اهلل بن مجيع احلرازي احلمريي احلميص، الذي قال 
عنه الذهبي: أزهر ناصبي)3(، ورغم كل هذا ائتمنه أصحاب السنن وجعلوه ثقة. 

وفعلوا ذلك مع حممد بن عمرو قبله.

وق�د اس�تدرك عليه�ا الذهبي بأّن يف س�ندها "حمّم�د بن عم�رو" وال حيتج هبا 
منفردة ولكنها مقرونة بغريها.)4(

1- الشاطبي، ابراهيم بن موىس، االعتصام 2 / 186

2- ابن بطة، اإلبانة: 1 / 367.

3- الذهبي، محمد بن احمد، تهذيب الكامل يف اسامء الرجال:1 / 301 

4- ظ: الكوثري، محمد زاهد التبصري يف الدين: 9
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وقد رواه احلاكم بأسانيد خمتلفة، وقال: )قد روي هذا احلديث عن عبد اهللّ بن 
عمرو بن العاص، وعمرو بن عوف املزين بإسنادين تفّرد بأحدمها عبد الرمحن بن 
زياد األفريقي، واآلخر كثري بن عبد اهللّ املزين، وال تقوم هبام احلّجة()1(، هذا حال 

ما نقله احلاكم يف مستدركه.

وأّما ما رواه أبو داود يف سننه والرتمذي يف سننه، وابن ماجة يف صحيحه، فقد 
قال يف حّقه حممد زاهد الكوثري: )أّما ما ورد بمعناه يف صحيح ابن ماجة، وسنن 
البيهقي، وغريمها ففي بعض أس�انيده "عبد الرمحن بن زياد بن أنعم" ويف بعضها 
"كثري بن عبد اهلل" ويف بعضها "عباد بن يوس�ف" و "راش�د بن سعد" ويف بعضها 
"الولي�د بن مس�لم" ويف بعضه�ا جماهيل كام يظهر من كت�ب احلديث ومن ختريج 
احلافظ الزيلقي ألحاديث الكش�اف، وهو أوس�ع من تكّلم يف طرق هذه الرواية 

فيام أعلم(.)2(

 وطريق عوف بن مالك األشجعي قال فيه صاحب جممع الزوائد: إن حديث 
ع�وف ب�ن مالك فيه مقال؛ ألن يف إس�ناده عباد بن يوس�ف، وه�و ممَّن مل خيرج له 

أحد، سوى ابن ماجة، وليس عنده سوى هذا احلديث)3(.

م ضّعف ابن حزم الرواية كّلها، فقال فيها، ويف نظريها- أصحايب   ألجل ما تقدَّ
كالنج�وم-: )ه�ذان حديثان ال يصّحان أصاًل من طرق اإلس�ناد، وما كان هكذا 

ليس بحجة عند َمْن يقول بخرب الواحد، فكيف بَمْن ال يقول به؟!()4(.

فإذا لوحظ اإلسناد فقط هناك ثالثة آراء يف صدور الرواية:

ال�رأي األول: إهنا صحيحة ص�ادرة عن النبي، بكل زيادهت�ا وألفاظها. وهذا 

1- ظ: الحاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: 1 /128

2- الكوثري، محمد زاهد، التبصرييف الدين: 9

3- الهيثمي، عيل بن ايب بكر، مجمع الزوائد 7: 516

4- ظ: ابن حزم، عيل، الفصل يف امللل والنحل: 1 /216
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ه�و متبنى ابن تيمية، الذي قال عنه يف "جمم�وع الفتاوى"1: "احلديث صحيح 
مش�هور يف الس�نن واملس�انيد"، بع�د أن أمل�ح احلاك�م يف مس�تدركه إىل صحة 

الرواية.)2(
ال�رأي الثاين: إهنا رواي�ة موضوعة بالكلية، الزيادة واألص�ل. وقد تقدم نّص 

ابن حزم إذ قال: ال يصّح أصاًل من طريق اإلسناد )3(. 
ال�رأي الثال�ث: إن األص�ل يف الرواية رواية النبي، وإخب�اره عن تفرق اليهود 
والنصارى إىل فرق عّدة، وأن املس�لمني أيضًا س�يكون هلم فرق متعددة فقط، 
ولي�س يف املتن: ك�ذا يف الن�ار، وال يف اجلنة، وال الناج�ني، وتوصيفاهتا. فكل 

تلك من زيادة الوّضاعني.
ومل�ا ثب�ت أهنا خ�رب آحاد فاملس�لك عن العل�امء أن خ�رب اآلحاد ال تق�ام عليه 
عقي�دة، ناهي�ك ع�ن أن يف طرقهاكالًما خيدش موثوقية صدوره كالًّ، أو يش�كك 

يف الزيادات امللحقة به. 

الفرع الثاني: اشكالية املتن:

يف متن الرواية العديد من اإلشكاليات أمهها: 

أوال: ارتباك نصوص الرواية: 

إّن مش�كلة اختالف نصوص الرواية ال تقل عن مش�كلة س�ندها، فقد تطّرق 
إلي�ه االخت�الف من جهات ش�تى، ال يمكن مع�ه االعتامد عىل واح�د منها، ومن 

أبرز تلك االرتباكات:
1 - االخت�الف يف عدد الفرق: فقد روى احلاكم عدد فرق اليهود والنصارى 
مرّددًا بني إحدى وس�بعني واثنتني وس�بعني، بينام رواها عبد القاهر البغدادي 

1- ظ: ابن تيمية، مجموع الفتاوي: 3 /346

2- ظ: الحاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: 1 /6.

3- ظ: االعسقالين، أحمد بن عيل، تهذيب التهذيب 9 /334.، ضعفاء ابن عدي 6 /2229.
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بأسانيده عن أيب هريرة عىل وجه اجلزم والقطع، وأّن اليهود افرتقت إىل إحدى 
وسبعني فرقة، وافرتقت النصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة، وروى ايضا بسند 
آخ�ر اف�رتاق بني إرسائيل عىل اثنتني وس�بعني مّلة وقال: "ليأت�ني عىل ُأّمتي ما 
أتى عىل بني إرسائيل، تفرق بنو إرسائيل عىل اثنتني وس�بعني مّلة، وس�تفرتق 
ُأّمتي عىل ثالث وس�بعني مّلة، ونقل بعده بس�ند آخر افرتاق بني إرسائيل عىل 

إحدى وسبعني فرقة)1(.
2 - االختالف يف عدد اهلالكني والناجني: 

إّن أكث�ر الروايات ترّصح بنجاة واحدة وهالك الباقني. فعن البغدادي بس�نده 
عن رسول اهللّ أّنه قال: كّلهم يف النار إالّ مّلة واحدة.)2( 

بين�ام رواه ش�مس الدين حممد بن أمحد ب�ن أيب بكر البش�اري )ت380ه�( يف 
كتابه "أحس�ن التقاس�يم يف معرفة األقاليم" بصورة تضاده إذ قال: إّن حديث 
)اثنت�ان وس�بعون يف اجلن�ة وواحدة يف الن�ار( أصّح إس�نادًا، وحديث )اثنتان 

وسبعون يف النار وواحدة ناجية( أشهر. )3(
3 - االختالف يف تعيني الفرقة الناجية:

 اختلف أهل النقل يف تعيني س�مة الفرق�ة الناجية أخذًا بام يقول بأّن مجيعها يف 
النار إاّل واحدة، فقد روى احلاكم وعبد القاهر البغدادي وأبو داود وابن ماجة 

بأّن النبي قال: إاّل واحدة وهي اجلامعة، أو قال: اإلسالم ومجاعتهم.)4(
وروى الرتمذي)5( والشهرستاين)6( أّن النبي )صىل اهلل عليه واله( عرف الفرقة 

الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحايب. 

1- البغدادي، عبد القاهر، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: 5

2- البغدادي، عبد القاهر، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: 5

3- السبحاين، جعفر، بحوثفي امللل والنحل: 27

4-ظ: الحاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني 1 /١٢٨ 

5- الرتمذي، محمد بن عيىس، سنن الرتمذي 5 / ٢٦ 

6- ظ: الشهرستاين، محمد عبد الكريم، امللل والنحل: 2 /31
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وروى صاح�ب روضات اجلنات ع�ن كتاب "اجلمع بني التفاس�ري" أّن النبي 
صىل  اهلل  عليه  وآله عرف الفرقة الناجية بقوله: "هم أنا وشيعتي".)1(

وهذه الوجوه تعكس مدى االختالف يف حتديد مالمح الفرقة الناجية.
ق�ال حممد عبده: )أّم�ا تعيني أي فرقة هي الناجي�ة، أي التي تكون عىل ما كان 
النبي عليه وأصحابه، فلم يتعنّي إىل اآلن، فإّن كّل طائفة ممّن يذعن لنبينا بالرسالة 
جتعل نفسها عىل ما كان عليه النبي وأصحابه - اىل أن قال- وممّا يرسين ما جاء يف 

حديث آخر أّن اهلالك منهم واحدة(.)2(
كذل�ك يالحظ الس�بحاين ارتباك النص ب�ام ورد من الس�امت يف حتديد الفرقة 

الناجية ال يتجاوز أمّهها عن سمتني :
أوالها: "اجلامعة" وهي تارة جاءت رمزًا للنجاة، وآخرى للهالك، فال يمكن 
االعت�امد عليه�ا، وإليك بيان ذل�ك: بام روى ابن ماجة عن ع�وف بن مالك قال: 
ق�ال رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: افرتقت اليه�ود... والذي نفس حممد بيده 
لتفرتق�ن ُأّمتي عىل ثالث وس�بعني فرقة، فواح�دة يف اجلنة، واثنتان وس�بعون يف 

النار. قيل: يا رسول اهللّ من هم؟ قال: اجلامعة.)3( 
فيقول: )بينام نقل أّنه قال: "وإّن هذه امللة ستفرتق عىل ثالث وسبعني: اثنتان 
وس�بعون يف النار وواحدة يف اجلنة، وهي اجلامعة")4(، فإّن اإلتيان بضمري اجلمع 
يف احلديث األّول، وبضمري املفرد يف احلديث الثاين يؤيد رجوع الضمري يف األّول 
إىل: "اثنتان وسبعون"، ورجوع الضمري املفرد إىل "الواحدة" فتكون اجلامعة تارة 
آية اهلالك وآخرى آية النجاة)5(، أضف إىل ذلك أّن قس�اًم كبريًا من النصوص ال 

يشتمل عىل هذه اللفظة.

1- الخوانساري، محمد باقر، روضات الجنات: 50

2- ظ: محمد رشيد رضا، تفسرياملنار: ٨ / ٢٢١٢٢٢

3- القزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة: 2 / ٤٧٩

4- السجستاين، سليامن بن االشعث، سنن أيب داود: 4 /198

5- السبحاين، جعفر، بحوث يف امللل والنحل: 29
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ث�م يب�ني الس�بحاين النقط�ة الثاني�ة بقول�ه: ) عبارة)م�ا أن�ا علي�ه وأصحايب( 
باعتباره�ا آي�ة النجاة ال خيلو من خف�اء؛ إلّن هذه الزيادة غ�ري موجودة يف بعض 
نص�وص الرواي�ة، وال يصّح أن يق�ال إّن الراوي ترك نقلها لع�دم األمهية؛ وألن 
املعيار الوحيد للهالك والنجاة هو ش�خص النبي صىل اهلل عليه  وآله وأّما أصحابه 
فال يمكن أن يكونوا معيارًا للهداية والنجاة إاّل بقدر اهتدائهم واقتدائهم برسول 
اهللّ )صىل اهلل عليه وآله(، وإاّل فلو ختّلفوا عنه قلياًل أو كثريًا فال يكون االقتداء هبم 
موجبًا للنجاة، وعىل ذلك فعطف )وأصحايب( عىل النبي )صىل اهلل عليه وآله( ال 

خيلو من غرابة()1(، وهو نقد بنّاء يكشف عن ضعف متن الرواية وارتباكها.

ثانيا: نقد متن الرواية وفق مقت�ضى العدل اإللهي

وم�ع غ�ّض النظر ع�ام تقّدم، ف�إّن احلكم ع�ىل اثنتني وس�بعني فرقة م�ن فَِرق 
املس�لمني ومن ابناء أّمته )صىل اهلل علي�ه وآله(بدخول النار، كام هو مفاد الرواية، 

ال خيلو من غرابة، بل إنه يتناىف وأصول العدل اإلهلي. وبيان ذلك:
إّن لفظ الفرقة يضّم ويشمل كّل من ينتسب إليها، صغريًا كان أو كبريًا، عاقاًل 
أو جمنون�ًا، عامل�ًا أو جاهاًل، قارصًا أو مقرّصًا. ومعلوٌم أّن منطق العدل يقتي أال 
ب وال يعاَقب س�وى البالغ العاقل العامِل باحلّق اجلاحد ل�ه، وهذا الفرد نادر  يع�ذَّ
الوج�ود يف كّل الِفرق واألديان. أما الغالبية العظمى، فهم إّما صغاٌر غري بالغني، 
أو كب�اٌر بالغون لكنهم جازمون بصحة ما هم عليه، وال حيتملون صحة املذاهب 
أو األدي�ان اآلخ�رى، والصغ�ري كام هو واض�ح، َيْقُبُح عقاب�ه، وكذلك املجنون، 
لعدم التكليف بالنس�بة إليهام، بس�بب فقد العقل أو الّتمييز، كام أّن الكبري اجلازم 
بصّحة معتقده معذوٌر، وال تصّح معاقبته ومؤاخذته حتى لو كان كافرًا، ألّن قطعه 
يش�ّكل عذرًا له، وإذا كان غالب الكّفار معذورين بسبب جهلهم القصورّي، كام 

تقّدم عن بعض العلامء، فإّن املسلمني ليسوا أسوأ حاالً من الكفار)2(.

1- ظ: السبحاين، جعفر، بحوث يف امللل والنحل: 30

2- ظ: حسني الخشن، مناقشة فقهيَّة حول حديث الفرقة النيّاجية، مجلة بينات، موقع الكرتوين: 
http: / /arabic.bayynat.org /Default.aspx
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ثالثا: مخالفة الرواية للقرآن الكريم والسنة الشريفة

تتضح خمالفة الرواية للقرآن الكريم والسنة الرشيفة من خالل اآليت: 
1 - يف ضوء الرواية أن األمة حتاًم ستفرتق، فهو أمر قد قّدر عليها سلفًا، وليس 
لألمة القدرة عىل سلوك طريق غريه، فهو قضاء إهلي ماٍض يف املسلمني، وهذا 
م�ا ال يمكن قبوله قطعًا، فقد وجدنا اهلل س�بحانه وتعاىل حيّذرنا من االختالف 
والتن�ازع يف كث�ري م�ن حمك�م تنزيل�ه، ويدعون�ا إىل االعتص�ام بع�رى الوحدة 
واإلت�الف، كقول�ه: )َوَأطِيُع�وا اللَّ��َه َوَرُس�وَلُه َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَش�ُلوا َوَتْذَهَب 
ابِِريَن()1(، وقوله: )َحتَّٰى إَِذا َفِشْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم  وا ۖ إِنَّ اللَّ�َه َمَع الصَّ ِرحُيُكْمۖ  َواْصرِبُ
ْنَيا َوِمنُكم  ن ُيِري�ُد الدُّ ا حُتِبُّ�وَن ۖ ِمنُكم مَّ �ن َبْعِد َما َأَراُك�م مَّ يِف اأْلَْم�ِر َوَعَصْيُت�م مِّ
ُس�وَل  ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اللَّ�َه َوَأطِيُعوا الرَّ َا الَّ ن ُيِريُد اآْلِخَرَة()2(، وقوله: )َيا َأيُّ مَّ
ُس�وِل إِن ُكنُتْم  وُه إىَِل اللَّ�ِه َوالرَّ ٍء َف�ُردُّ َوُأويِل اأْلَْم�ِر ِمنُك�ْمۖ  َف�إِن َتنَاَزْعُت�ْم يِف يَشْ
لَِك َخرْيٌ َوَأْحَس�ُن َتْأِوياًل()3(، وقوله: )اْعَتِصُموا  �ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر ۖ َذٰ ُتْؤِمنُوَن بِاللَّ
َف  �ِه َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألَّ ُقوا ۖ َواْذُكُروا نِْعَمَت اللَّ بَِحْب�ِل اللَّ�ِه مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ
اطِي ُمْس�َتِقياًم  َب�نْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا()4(، وقوله: )َوَأنَّ َه�َٰذا رِصَ
اُكم بِ�ِه َلَعلَُّكْم  لُِكْم َوصَّ َق بُِك�ْم َعن َس�بِيِلِه ۖ َذٰ �ُبَل َفَتَفرَّ بُِع�وُهۖ  َواَل َتتَّبُِع�وا السُّ َفاتَّ

َتتَُّقوَن( )5(.
فكي�ف يمكن العمل هبذه التوجيات الربانية وقد قي أمر االفرتاق بني األمة 
أزالً؟ فاآليات ترش�د إىل الوح�دة ونبذ االختالف، والرواي�ة تكرس االختالف 
ر األخرى م�ا دامت الرواي�ة مل حتدد من هي  والتش�تت وتتي�ح لكل فرق�ة أن تكفِّ

الفرقة الناجية.

1- سورة األنفال: 46.

2- سورة آل عمران: 152.

3- سورة النساء: 59.

4- سورة آل عمران: 103.

5- سورة االنعام: 153.
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2 - والفرقة بني األمة حاصلة؛ قائمة ومش�اهدة، ال حتتاج إىل التصديق عليها 
بختم تلقي األمة الرواية بالقبول، وهبذا الشأن يتساءل أحد البحاثني بقوله: ) 
هل تقبل األمة أن جتعل من داللة الرواية أمَر الفرقة بني املسلمني حمسومًا سلفًا 
من قبل اهلل تعاىل، أو أن الرسول عليه الصالة والسالم يرّشع لألمة التاميز بني 
الفرقة الناجية والفرق اهلالكة، وأن تكون األمة متعبدة بإقامة أسوار املفاصلة 

بني أتباعها إىل يوم الدين؟()1(.
ثم يعقب العدوي قائال: )أهنا رّشعت لتقس�يم األمة إىل شيع وأحزاب، وهذا 
الصني�ع وقوع فيام حّذر اهلل منه املؤمنني وتوع�د عليه املرشكني عندما قال: )َفَأِقْم 
تِ�ي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَه�ا ۖ اَل َتْبِديَل خِلَْلِق اللَّ�ِه  �ِه الَّ ي�ِن َحنِيًفا ۖ فِْطَرَت اللَّ َوْجَه�َك لِلدِّ
ُقوُه  ي�ُن اْلَقيُِّم َوَل�ِٰك�نَّ َأْكَثَر النَّ�اِس اَل َيْعَلُم�وَن ﴿30﴾ ُمنِيبنَِي إَِلْي�ِه َواتَّ لِ�َك الدِّ ۖ َذٰ

ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا  ِذيَن َفرَّ ِك�نَي ﴿31﴾ ِمَن الَّ اَلَة َواَل َتُكوُنوا ِمَن امْلُرْشِ َوَأِقيُم�وا الصَّ
ِشَيًعا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلَدْيِْم َفِرُحوَن()2( ()3(.

3 - إن الرواي�ة تتعارض مع مفهوم وحدة األمة الواحدة الذي جاء اإلس�الم 
لريس�خه ليس يف األمة اخلامتة فحس�ب، ب�ل يف إطار اإلنس�انية مجعاء، وذلك 
عندم�ا اعت�رب أتباع الرس�ل مجيع�ًا أمة واح�دة ودعاهم إىل عب�ادة رهبم ولزوم 
تق�واه، ولكن لألس�ف وقعنا فيام وقعت فيه األمم الس�الفة ومضينا عىل س�نة 
األولني، فأخذت كل فرقة منا تّدعي أهنا عىل احلق وما س�واها هالك يف النار، 
يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًاۖ  إيِنِّ باَِم َتْعَمُلوَن  ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ : )َيا َأيُّ قال عزَّ وجلَّ
ُكْم َفاتَُّقوِن ﴿52﴾ َفَتَقطَُّعوا  ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ َعِليٌم ﴿51﴾ َوإِنَّ َه�ِٰذِه ُأمَّ

َأْمَرُهم َبْينَُهْم ُزُبًرا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب باَِم َلَدْيِْم َفِرُحوَن( )4(.
ئ الرواي�ة املس�لمني عىل بعضهم، بذكر املثالب وهنج س�بيل التش�هري،  4 - جت�رِّ

1- خميس بن راشد بن سعييّد العدوي، قراءة يف رواية الفرقة الناجية، بحث منشور يف موقع جمعية التجديد 
http: / /tajdeed.org :الثقافية يف البحرين

2- سورة الروم: 30 – 32.

3- املصدر نفسه.

4- سورة املؤمنون: 51 – 53.
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وع�ىل التنقري يف تراث كل فرقة بغية اإلس�اءة إليهم والس�خرية منهم، وقد حّرم 
ن  ِذيَن آَمنُوا اَل َيْس�َخْر َقْوٌم مِّ َا الَّ اهلل بني الناس كل ما يؤدي إىل ذلك فقال: )َيا َأيُّ
ۖ  َواَل  نُْهنَّ ا مِّ ن نَِّساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخرْيً نُْهْم َواَل نَِساٌء مِّ ا مِّ َقْوٍم َعَسٰى َأن َيُكوُنوا َخرْيً
 ْ ياَمِن ۖ َوَمن ملَّ َتْلِمُزوا َأنُفَس�ُكْم َواَل َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِبۖ  بِْئَس ااِلْس�ُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ
َن الظَّنِّ إِنَّ  ِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا مِّ َا الَّ َيُت�ْب َفُأوَل�ِٰئَك ُهُم الظَّاملُِوَن ﴿11﴾ َيا َأيُّ
ْعُضُكم َبْعًض�ا ۖ َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل  ُس�وا َواَل َيْغَتب بَّ َبْع�َض الظَّنِّ إِْثٌمۖ  َواَل جَتَسَّ

ِحيٌم( )1()2(. اٌب رَّ �َه َتوَّ �َه ۖ إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه ۖ َواتَّ
س�ًا للفرقة ب�ني األمة عندما  5 - جعل�ت م�ن النبي )صىل اهلل عليه وآله( مؤسِّ
نصص�ت الروايات عىل نجاة فرق�ة بعينها وما خالها هالك، وقس�مت األمة 
ش�طرين: شطر ناِج وشطر هالك، وهذا خمالف لطبيعة سلوك النبي )صىل اهلل 
عليه وآله( فقد كان يآلف بني الناس، ويلني هلم اجلانب، قال تعاىل: )َفباَِم َرمْحٍَة 
وا ِم�ْن َحْولَِكۖ  َفاْعُف  �َن اللَّ�ِه لِنَت هَلُ�ْمۖ  َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِلي�َظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ مِّ
�ِه ۖ إِنَّ اللَّ�َه  ْل َعىَل اللَّ َعنُْهْم َواْس�َتْغِفْر هَلُْم َوَش�اِوْرُهْم يِف اأْلَْمِرۖ  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِلنَي()3(. حُيِبُّ امْلَُتَوكِّ
وهذه الرواية قد نش�ط تداوهلا يف الرصاع املسلح وما أعقبه بني الصحابة ومن 
جاء بعدهم، مع أن اآلية السابقة نزلت يف تويل فريق من املؤمنني من الزحف عن 
ن�رصة إخواهن�م يوم أحد، وقد جاء الكفر بقضه وقضيضه لينقض عىل املس�لمني 
ُُم  اَم اْس�َتَزهلَّ ْوا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن إِنَّ ِذيَن َتَولَّ ويس�تأصلهم، قال تعاىل: )إِنَّ الَّ

ْيَطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا ۖ َوَلَقْد َعَفا اللَّ�ُه َعنُْهْم ۗ إِنَّ اللَّ�َه َغُفوٌر َحِليٌم ( )4(. الشَّ
6 - تن�ايف الرواي�ة مقت�ىض اإلصالح اإلهل�ي يف حال اختالف املس�لمني، من 
خالل قوله تعاىل: )َوإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْينَُهاَمۖ  َفإِن َبَغْت 

1- سورة الحجرات: 11 – 12.

2- ظ: حسني الخشن، مناقشة فقهيَّة حول حديث الفرقة النيّاجية، بحث منشور يف مجلة بينات يف تاريخ 27 /3 /2014 
http: / /arabic.bayynat.org :عىل املوقع

3- سورة آل عمران: 159.

4- سورة آل عمران: 155.
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�ِه ۖ َفإِن َفاَءْت  تِي َتْبِغي َحتَّٰى َتِفيَء إىَِلٰ َأْم�ِر اللَّ �ا َع�ىَل اأْلُْخَرٰى َفَقاتُِل�وا الَّ إِْحَدامُهَ
َفَأْصِلُحوا َبْينَُهاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ۖ إِنَّ اللَّ�َه حُيِبُّ امْلُْقِسطِنَي()1(.

رغم أن الرواية نشطت يف ظل رصاع طائفي سيايس بني املسلمني، إال أنه بعد 
ذلك حتولت إىل ترشيع للخ�الف العقدي والفكري والفقهي واالجتامعي، واهلل 
ح�ّرم كل أش�كال اخلالف املؤدي إىل القطيعة بني املس�لمني، ب�ل دعا إىل الوحدة 
ُق�وا ۖ َواْذُكُروا نِْعَمَت  والتآل�ف، قال تع�اىل: )َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ�ِه مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ
َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعىَلٰ  �ِه َعَلْيُكْم إِْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألَّ اللَّ
ُكْم هَتَْتُدوَن( )2(.  �ُه َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ُ اللَّ لَِك ُيَبنيِّ نَْهاۗ  َكَذٰ َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
وأّما خمالفة الرواية للس�نّة، فبلحاظ زيادة "كّلها يف النار إال واحدة"، معارض 
لألخب�ار املتواترة معنًى، اّلتي تنّص عىل أّن من ش�ِهد أن ال إله إال اهلل، وأّن حممدًا 
رسول اهلل، وجبت له اجلنّة ولو بعد عذاب، ومنها ما رواه البخاري: "إّن اهلل حّرم 

عىل النار من قال أن ال إله إال اهلل يبغي بذلك وجه اهلل")3(.

1- الحجرات: 9–10.

2- سورة آل عمران: 103.

3- البخاري، محمد بن اسامعيل، الصحيح الجامع: 3 /61
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ا�ستنتاج: 
- يف ض�وء م�ا أفاده اب�ن عبد الوهاب ف�إن افرتاض وج�ود نواقض عرشة ال 
يس�لم من النقد؛ ذلك أن النواقض بحس�ب التفاصيل واجلزئيات تتعدد دون 
حرص، فثمة طرق كثرية لتحقق الكفر، لكن افرتاض حرصها غري تام ما دامت 

التفاصيل واجلزئيات متكثرة بتكثر الوقائع.
- إن يف هذه النواقض عملية نقل واضحة لكثري من املسائل من جمال االحكام 
والف�روع اىل جمال األص�ول واالعتقاد، وهو غري تام حتى لو تم س�وق بعض 
األدل�ة إليه؛ ألن�ه ال يعدو كونه صياغات خاضعة لرؤي�ة تأويلية خاصة مل يتم 

التسامل عليها حتى فيام بني علامئهم من اتباع املنهج السلفي.
- مع التس�ليم بضابطة تكاد تكون من املس�لامت وه�ي أن الزم املذهب ليس 
بمذه�ب، ف�إن أكثر النواق�ض التي يكفرون هب�ا تعد من ل�وازم القول، وهي 

مفارقة واضحة يف فكر ابن عبد الوهاب ومن تبعه.
- اتضح التعميم واالطالق يف التكفري، وهو مما جيانب ضوابط التكفري املعني 

واملطلق، التي تستند اىل التثبت والتحقق من حال املنكر او املخالف.
- أكثر ما تم طرحه يف الفكر السلفي يعد ضمن انكار الرضوري، وهي مسألة 
قابلة للنقاش، فقد اختلف العلامء يف معنى رضوري الدين، ومدى اس�تقاللية 

انكار الرضوري بالكفر، كام تم تفصيله يف الفصل السابق.
- مع مالحظة طبيعة االستدالل السلفي نجد أنه يف الوقت الذي عمم الرباءة 
واملعاداة للمرشكني اىل عموم أهل األديان، بل اىل عموم أهل املذاهب، داخل 
الدين االس�المي ممن ختتلف رؤاهم عن الس�لفيني، نجده قد قلص الوالء من 
عموم أهل مسلك العدل واإليامن باهلل من املسلمني وغريهم إىل فئة ضيقة جد 
متمثلة باملس�لك العقائدي اخلاص، وجعل املواالة حرصًا هبم، وبذلك يوسع 
االجتاه الس�لفي دائرة ال�رباءة والعدوان والبغضاء ويقل�ص التعاون واملحبة، 

وهو ما يتناىف مع روح اإلسالم األصيل. 
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- كذلك تم نقل فكرة احلاكمية من نطاق الفروع اىل نطاق األصول االعتقادية، 
أي من الفقه الس�يايس اىل مصاف قضايا التوحيد واالعتقاد، حتى أن البعض 
قدم�ه ع�ىل توحي�د الربوبي�ة واإللوهي�ة واالس�امء والصف�ات وس�امه توحيد 

احلاكمية، وقرر أن االخالل هبا نقض ألصول التوحيد.
- إن نق�ل املوض�وع اىل حي�ز العقائ�د يعود ع�ىل أصله بالنق�ض، ألن مجهور 
الفقه�اء يقرر أن االي�امن يزيد وينقص وال يكون اخل�روج إال باجلحود، فرتك 
العم�ل بالرشيعة يقلل من درجة اإلي�امن وال يكفر، وهبذا يالحظ أن الصياغة 
السلفية للحاكمية قد خرجت عىل مبدأ مهم من مبادئ اإليامن األساسية لدى 
مجه�ور أهل العل�م، وأهنا وضعت رؤية جديدة مضادة متامًا ملا كان عليه احلال 
لدى األس�الف الذين قامت الس�لفية االس�المية عىل احرتام ما استقروا عليه 

من مبادئ وأمهها عقائد السلف.
- مل يوج�د نص واضح ع�ىل تكفري كل من هو خارج ع�ن الفرقة الناجية، بل 
غاي�ة ما هنال�ك أن تلك الفرق يف الن�ار، وهذا ال يس�تلزم أن يكونوا يف الدنيا 
حمكوم�ني بالكف�ر، وترت�ب عليهم آثار الكفر، م�ع أن رواية الفرق�ة الناجية مل 
تس�لم م�ن اإلش�كاالت املتعلقة بس�ندها من جه�ة وبمتنها من جه�ة أخرى، 
ومثله�ا ال يرق�ى إىل أن تكون معيارا للتكفري، فعىل ف�رض صحتها فإن أقىص 
م�ا تدل عليه هو اإلخبار بوجود فرقة واح�دة تنجو من النار من دون وضوح 

لتلك الفرقة مع تعدد متون الرواية.
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الآثار املرتتبة على التكفري
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مدخل 
ترتت�ب ع�ىل حك�م التكفري مجل�ة من اآلث�ار التي ت�م حتديده�ا فقهي�ا بالقتل 
واس�تحالل املال وال�دم وانقطاع علقة الزوجية، وبحس�ب اس�تقصاء واٍف فإن 
اس�تحالل الدم وبينونة الزوج من التوابع املالزمة للقتل، أما النجاس�ة فقد تثبت 
م�ن دون القتل، ومل يتم تناول تلك اآلثار بش�كل مس�تقل ع�ن القتل، فإذا ترتب 
أث�ر القت�ل وأصبح الكافر حالل الدم فإن ماله ح�الل وتبني عنه زوجه وكذا بقية 
اآلثار، وبالنس�بة الس�تحالل أموال الكافر سواء بني احلريب ام املرتد )1(، وكذلك 

عدم اعتبار الزوجية)2(.
واملالح�ظ أن اآلث�ار املرتتب�ة ع�ىل الكفر ختت�ص يف املرت�د، وتم تناوهل�ا فقهيا 
بخص�وص املرت�د؛ لكون�ه موضوع�ا ابتالئيا من�ذ العهد االس�المي األول، ألن 
االرت�داد تغي�ري للمعتقد فيتطلب موقف�ا رشعيا بخالف الكف�ر األصيل الذي ال 

يشكل موقفا عمليا بالنسبة للدولة اإلسالمية يف الداخل.
وبش�كل عام س�يتم يف ه�ذا الفص�ل االس�تعاضة بأثر القت�ل عن بقي�ة اآلثار 
الش�رتاكها يف نف�س املوضوع، وي�كاد يتفق الفقهاء املس�لمون ع�ىل أن الكافر - 
مرت�دا كان أو غري مرتد - ك�ام حيكم بقتله فهو حمكوم بالنجاس�ة وبطالن عالئقه 

املالية والسببية من ملكية وزوجية)3(.
وقد تم تناول موضوع الفصل عىل ثالثة مباحث: تعلق األول منها بأثر القتل 
ومن جيوز قتلهم ومن ال جيوز، وقد اس�تدعى التفصيل يف املرتد أن يتم إفراده يف 
مبحث؛ ألمهيته وتش�عبه، أما املبحث الثالث فقد تناول أثر النجاسة وآراء العلامء 

يف نجاسة الكافر بحسب أقسام الكافر.

1- الشنقيطي، محمد بن محمد املختار، رشح زاد املستنقع: 7 /165

2- ابن قدامة، املغني: 7 /133، املوسوعة الفقهية" )22 /198(، "اإلنصاف" )8 /216(، "كشاف القناع" )5 /121(، 
"تحفة املحتاج" )7 /328 (، "الفتاوى الهندية" )1 /339(، "حاشية الدسوقي" )2 /270(.

زاد  املختار، رشح  محمد  بن  محمد  /108+الشنقيطي،   8 الشافعي:  املذهب  املنهجي عىل  الفقه  كتاب  3- ظ: 
املستنقع: 7 /165+ابن قدامة، املغني: 7 /133 + املوسوعة الفقهية" )22 /198( + "اإلنصاف" )8 /216( + "كشاف 

القناع" )5 /121( + "تحفة املحتاج:7 /328 +الفتاوى الهندية:1 /339 + "حاشية الدسوقي: 2 /270
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املبحث الأول

قتل الكافر

يت�م يف هذا املبح�ث إي�راد آراء الفقهاء واس�تداللتهم عىل من يس�تحق القتل 
وسيتم الرتكيز عىل املناط الذي يعلق عليه حكم القتل، فالقتل تارة يتعلق بمجرد 
وق�وع الكفر، وأخرى يتعلق بتحقق املحاربة واإلفس�اد من قب�ل الكافر، وهو ما 

سيتضح من خالل املطالب اآلتية: 

املق�سد الول: من يجوز قتلهم من الكفار
 ي�كاد يتف�ق علامء املس�لمني ع�ىل جواز قت�ل الكافر احل�ريب، ولك�ن االعتبار 
خيتل�ف بلح�اظ كون القتل يس�تند إىل عن�وان احلريب ملج�رد كفره، أو يس�تند إىل 
عن�وان احلريب لكونه حربيا، بحيث يس�تحق القتل حتى م�ع إيامنه اذا كان حربيا، 
ك�ام يف قتل املحارب إذا ارتكب جريمة احلرابة..، وأهل احلرب أو احلربيون: هم 
غ�ري املس�لمني الذين مل يدخلوا يف عق�د الذمة، وال يتمتعون بأمان املس�لمني وال 

عهدهم،)1(لذا فالعلامء عىل مسلكني: 

املسلك األول: أن سبب قتل الكافر احلريب هو جمرد كونه كافرا.

املس�لك الث�اين: أن س�بب قت�ل الكاف�ر احلريب ه�و كون�ه حمارب�ا ومعتديا عىل 
حرمات املسلمني، أو كان عائقا أمام تبليغ الدعوة اإلسالمية، أو كونه مفسدا 

يف األرض.

ورب�ام يرتب�ط ه�ذا البحث بمس�ألة كون اجله�اد ابتدائي�ا أو دفاعيا، ف�إذا كان 
الف�رض أن اجله�اد ابتدائيٌّ فال يع�ارض املبنى الثاين: الذي يقي ب�أن القتل إنام 
كان ملحاربتهم ال لكفرهم، بتقريب أن املسلمني لو كانوا عىل سبيل دعوة غريهم 
م�ن الكف�ار وقد تم إعاق�ة دعوهتم من بع�ض الكفار فيمكن بن�اًء عىل مرشوعية 

1- ظ: املوسوعة الفقهية الكويتية: 7 /105
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اجله�اد االبتدائيأن يتم تف�ادي اإلعاقة باجلهاد االبتدائي لك�ي يتاح تنفيذ الدعوة 
اىل االسالم)1(. 

واستدل أصحاب املسلك األول، بمجموعة من األدلة سيتم إيراد أهمها:

فمن القرآن الكريم استدلوا: 

ِكنَي َحْيُث  اآلي�ة األوىل:قوله تعاىل:)َفإَِذا انَس�َلَخ اأْلَْش�ُهُر احْلُ�ُرُم َفاْقُتُل�وا امْلُرْشِ
وُهْم َواْقُع�ُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۖ َف�إِن َتاُبوا َوَأَقاُموا  ُوُه�ْم َوُخُذوُه�ْم َواْحرُصُ َوَجدمتُّ

ِحيٌم()2( َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهْم ۖ إِنَّ اللَّ�َه َغُفوٌر رَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ الصَّ
وج�ه االس�تدالل بعم�وم ه�ذه اآلية إذ ت�دل ع�ىل أن اهلل أمر املس�لمني بقتال 
املرشكني إىل أن يظهروا اإلسالم، ) فلم يبح للمسلمني ترك قتلهم إال بأن يسلموا 
فق�ط()3( بعد انقضاء األجل املرضوب هلم، وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة هو تعبري 
عن إظهارهم لإلسالم، فإن فعلوا ذلك فهم يف أمان، وجيري عليهم ما جيري عىل 
املس�لمني دون تفاوت، وإاِلَّ فالسيف والقتال جيري فيهم، وهبذا الفهم لآلية جاء 

أقوال العلامء)4(.
فس�بب القت�ال يف ه�ذه اآلية ه�و الكفر، إذ جع�ل التوبة غاية للقت�ال، فيكون 
الباع�ث ع�ىل اجلهاد ه�و نقلهم م�ن الكفر إىل اإلي�امن، واآلي�ة الكريمة وضعت 

املرشك أمام خيارين: أما اإلسالم أو القتل. 
ِك�نَي  �َن امْلُرْشِ  ويمك�ن مناقش�ة االس�تدالل بمف�اد قول�ه تع�اىل: )َوإِْن َأَح�ٌد مِّ
ُْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن  لَِك بَِأهنَّ �ِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمنَُه ۖ َذٰ اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اللَّ

1- ظ: حيدر شوكان، اثر املتغريا املعارصة يف فقه الجهاد. اطروحة غري منشورة. قدمت اىل كلية الفقه ونوقشت 
يف: 29 /1 /2017.

2- سورة التوبة: 5. 

3- ابن حزم الظاهري، املحىل: 9 / 448.

4- ظ: الشهيد الثاين، الروضة البهية: 2/ 380، وكذلك: محمد جواد مغنية، التفسريالكاشف: 4 / 12،وظ: الطباطبايئ، 
محمد حسني، تفسري امليزان: 9/ 151152. 
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ْم ِعنَد  ِذيَن َعاَهدتُّ ِكنَي َعْهٌد ِعنَد اللَّ�ِه َوِعنَد َرُسولِِه إاِلَّ الَّ ﴿6﴾ َكْيَف َيُكوُن لِْلُمرْشِ
امْلَْسِجِد احْلََراِمۖ  َفاَم اْسَتَقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا هَلُْم ۖ إِنَّ اللَّ�َه حُيِبُّ امْلُتَِّقنَي ﴿7﴾ َكْيَف 
ًة ۖ ُيْرُضوَنُكم بَِأْفَواِهِهْم َوَتْأَبٰى ُقُلوهُبُْم  َوإِن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل َيْرُقُبوا فِيُكْم إاِلًّ َواَل ِذمَّ

َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَن()1(

ويف ضوء هذه اآلية تتضح عدة أمور: 

 األمر األول: لو كان الباعث عىل القتال هو الكفر، فكيف أمر اهلل تعاىل بإجارة 
امل�رشك مدة بقائه بيننا؟ عىل أم�ل اإلصغاء إىل كالم اهلل تعاىل ثم اإليامن به؟ ثم يف 
أم�ره تعاىل بإبالغه مأمنه عندما يرغ�ب يف الرحيل دون أن يؤمن ليعود من حيث 

جاء كام كان مرشًكا وجاحًدا.أال يستوجب بقاؤه عىل كفره قتله يف احلال ؟

 إًذا فليس من حتليل هلذه االس�تجارة والرعاية سوى اختفاء احلرابة يف املرشك 
الذي يطلب األمان، وجنوحه إىل الس�لم واملس�املة، والدخول يف أمان املس�لمني 
والبق�اء عىل هذه احلال يس�قط وجوب قتله، فهو مل يدخل ديار املس�لمني حمارًبا، 
وإن�ام مس�تطلًعا وكام أن اآلية رصحي�ة يف املرشك الذي ال خيار له إاّل اإلس�الم أو 

القتل)2(.

 األم�ر الث�اين: )لو كان الكفر بح�د ذاته موجًبا للقتال، فكي�ف يمكن أن ترّبُر 
معاه�دة م�ن أمرنا اهلل بقتاهلم؟ إًذا فال يس�تقيم هن�ا الرّد بأّن ه�ذه املعاهدات إنام 
كان�ت قبل ن�زول آية الس�يف؛ ألّنه بموجب ه�ذا القول تكون ه�ذه اآلية بمثابة 
إلغ�اء هلذه املعاهدات، كام ال يس�تقيم معها القول بأّن اهلل تعاىل أمرنا باالس�تمرار 

بربِّ املرشكني الذين مل يقاتلونا يف الدين، ومل يقاتلونا بأي عنوان. 

وبمقتىض ذلك جيب أن يرسي النسخ إىل املعاهدات التي بني املسلمني واملرشكني 
يف ظ�ل ذلك احلكم املنس�وخ، ولكن خط�اب اهلل تعاىل يأمر رصاح�ةيف الربِّ هبم ما 

1- سورة التوبة، 6، 7، 8..

2- ظ:البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد يف اإلسالم كيف نفهمه ومنارسه: 99، وظ:فضل الله، محمد حسني، 
كتاب الجهاد: 210.
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استقاموا عىل بّرهم للمسلمني. ويأيت هذا األمر مبارشة بعد )آية السيف(، مما يعني 
أنَّ احلكم باستمرار رشعية هذه املعاهدات، إّنام هو بمقتىض اخلطاب اجلديد وليس 

بمقتىض استمرار احلكم السابق الذي يقول إنه منسوخ ( )1(

األم�ر الثالث: يف اإلعالن ع�ن العلة التي من أجلها اس�تنكر البيان اإلهلي أن 
يكون للمرشكني عهد عند اهلل ورسوله، هو بسبب نقضهم الذمم ونكثهم األيامن 
وم�ا أن يش�عروا بالتف�وق والغلبة عليكم حتى ي�دروا كل العه�ود والذمم التي 
أخ�ذت عليه�م والتزموا هبا يف ظاهر األم�ر، وما ذلك إاّل لنفاقه�م وعنادهم، اذ 
تكذب ألس�نتهم ما يف قلوهبم، وتكذب قلوهبم ما تبديه ألسنتهم، وإذا كان الكفر 
هو علة القتال والقطيعة، سيكون األمر واحًدا بعدها سواء أكان هؤالء أمناء عىل 
العه�د أم مضيع�ني وخائنني له، وبالتايل فال معنى هل�ذا البيان الذي أتت به اآلية، 
ولن يغدو عندها إاِلَّ حشًوا ال مربر له، وهذه اآليات الثالث وردت مبارشة عقب 
آية االنس�الخ، ومل يقل أحد بأهّنا وإْن جاءت يف الرتتيب بعيد اآلية اخلامس�ة، إاّل 
أهن�ا يف النزول س�ابقة هلا، حتى يص�ح القول معها: بأنَّ مدلوهلا منس�وخ بام دلت 

عليه اآلية اخلامسة )2(.

وح�اول البعض)3( أن حي�رص األمر بقتال فريق من الكافري�ن الذين ال يوفون 
بالعه�د، وال يكّف�ون ع�ن االعت�داء، والق�در املتيقن منه�م هم مرشك�و العرب 
اخلارج�ون الذي�ن كان�وا يواجه�ون عملًي�ا الدعوة اإلس�المية، فاآلية بحس�ب 

ظاهرها ربام ال تشمل مطلق املرشكني أينام كانوا.

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُ�وَن بِاللَّ�ِه َواَل بِاْلَيْوِم  اآلي�ة الثانية: اس�تدلوا بقوله تعاىل: )َقاتُِلوا الَّ
ِذيَن ُأوُتوا  َم اللَّ�ُه َوَرُس�وُلُه َواَل َيِدينُ�وَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ ُموَن َما َحرَّ اآْلِخ�ِر َواَل حُيَرِّ

1- ظ: البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد يف اإلسالم: 100، وظ:شمس الدين، محمد مهدي، جهاد األمة: 239 

2- فضل الله، محمد حسني، كتاب الجهاد: 211212 ،وظ: البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد يف اإلسالم:100101.

3- ظ: حيدر حب الله، الجهاد االبتدايئ الدعوي يف االسالم، مجلة االجتهاد والتجديد، 8 / 87.
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ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن()1(. اْلِكَتاَب َحتَّٰى ُيْعُطوا اجْلِ

وج�ه االس�تدالل: إّن املرشع قد أمر املس�لمني فيها بقتال أه�ل الكتاب الذين 
ينك�رون املبدأ واملعاد وال يدخل�ون دين احلق، وجعل إعطاء اجلزية غاية لقتاهلم، 
وهو تعبري عن خضوعهم لسيطرة املسلمني، وإاِلَّ فيجب إدامة احلرب معهم حتى 
يصغروا وخيضعوا للحكومة اإلس�المية س�واء أصدر منهم اعتداء عىل املسلمني 
وبالده�م أم مل يصدر)2(. وقد افاد الش�يخ املفيد)3(، والش�يخ الطربيس )4(، وفخر 
املحقق�ني)5(، وغريه�م)6( م�ن الن�ص أنَّ اجلزية رضيب�ة وضع عىل أه�ل الكتاب 
إذالاًل وصغاًرا هلم، وجزاًء عىل متسكهم بالكفر، ال أهّنا عطية مالية مأخوذة منهم 

مرصوفة يف حفظ ذمتهم وإدارهتم كام فهم البعض)7(.

 ويناقش هذا الوجه بام يأيت :

أواًل: إنَّ اهلل ق�د جعل الغاي�ة يف األمر بالقتال اخلضوع لنظام اجلزية، وال ضري 
عندئ�ذ يف ع�دم الدخول يف اإلس�الم، ول�و كان القتال من أج�ل الكفر ملا قام 

اخلضوع لنظام اجلزية مقام اإلسالم.)8(

 ومن املعلوم أنَّ نظام اجلزية ال يستوجب التنازل عن الديانة السابقة وااللتحاق 

1- سورة التوبة، 29.

2- ظ: العالمة الحيل، تذكرة الفقهاء: 9 / 43، وظ: املحقق السبزواري، كفاية األحكام: 74، وظ: الشيخ محمد حسن 
النجفي، جواهر الكالم: 21 / 349. وظ: الشافعي، األم: 1 / 294. وظ: ابن رشد، بداية املجتهد:1/ 312، وظ:وأبو 

بكر الكاساين، بدائع الضائع: 7 / 111

3- ظ: املفيد محمد بن النعامن، املقنعة، 269.

4- ظ: الطربيس، مجمع البيان: 5 /39

5- ظ:: محمد بن الحسن بن يوسف بن املطهر الحيل، أيضاح الفوائد: 1 / 389.

6- ظ: ابن القيم الجوزية، أحكام أهل الذمة: 1 /119.

7- ظ: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان: 9 /240، وظ: محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف:4 / 32، وظ: الشيخ 
عيل الكالنرتي، الجزية واحكامها: 14.

212،وظ:يوسف  الجهاد:  كتاب  الله،  فضل  حسني  محمد  3738.وظ:  والقتال:  القرآن  شلتو،  محمود  ظ:   )-8
القرضاوي، فقه الجهاد: 1 /318. 
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باإلسالم، لذا فإن غاية القتال بقبول معاهدة الذمة، وليس الدخول يف اإلسالم 
واإليامن به)1(.

 وهذه املناقش�ة يمكن املالحظة عليها بأهن�ا دقيقة يف جانب دون آخر، فالقول 
ب�أنَّ س�بب احلرب ه�و الكف�ر ال احلرابة حيتم�ل معنيني: أحدمها ك�ون الكفر 
لوح�ده س�ببا الندالع احلرب، س�واء أكان ي�دف من احلرب إلغ�اء الكفر أو 

إبقاءه مع هيمنة اإلسالم مادًيا عليه.

 اآلخ�ر: كون الكفر س�ببا للحرب، بمعنى إرادة إلغائه م�ن وراء قيامها، فعىل 
التفس�ري الث�اين تصح املالحظ�ة املذكورة. أم�ا عىل التفس�ري األول فال، بل قد 
يّدع�ي الطرف القائل بس�ببية الكفر أن إبقاء أه�ل الكتاب ال ينايف كون اجلهاد 
لدعوهتم إىل اإلسالم ال لرد عدواهنم، وذلك ألّن خضوعهم للدولة اإلسالمية 
يمثل مقدمة رئيس�ة لنرش اإلس�الم. إّم�ا حااًل كام هي احلال م�ع املرشكني، أو 
عرب واس�طة كام يف حال أهل الكتاب)2(. فال تنفي املناقش�ة لوحدها اس�تدالل 
املس�تدل بآي�ة اجلزية ع�ىل رشعية القتل ملج�رد كفرهم، فمن البعي�د أْن يقصد 

املستدل قتل الكافرين بتاممهم؛ ألّن نظام الذمة يبقي عىل ديانة أهل الكتاب.

 ثانًي�ا: إذا الحظن�ا الس�ياق التارخي�ي هلذه اآلية يتب�ني لنا أنَّ األم�ر بقتال أهل 
الكت�اب ال ينطب�ق إاِلَّ ع�ىل حال الدفاع واتق�اء رشهم؛ ألنَّ )حم�ور هذه اآلية 
يق�وم عىل غزوة تب�وك وقد بلغ النبي "صىل اهلل عليه وال�ه" أن الروم، وهم يف 
الش�ام عىل أطراف اجلزيرة العربية جيمعون اجليوش لالنقضاض عىل اإلسالم 
وأهل�ه. وكان�ت كل القرائن والدالئل تؤكد أّن أه�ل الكتاب يف اجلزيرة كانوا 
عينً�ا للروم النصارى عىل املس�لمني ويتآمرون معهم عىل النبي "صىل اهلل عليه 
وآل�ه" ومن اتبعه من املؤمنني. ومن أجل ه�ذا كان احلكم فيهم القتل أو إلقاء 

1- ظ: الزحييل وهبة، آثار الحرب يف الفقه اإلسالمي: 118. 

2- ظ: حيدر حب الله،الجهاد االبتدايئ الدعوي يف االسالم، مجلة االجتهاد والتجديد: 8 /8081، دراسا يف الفقه 
اإلسالمي املعارص: 1 /7576. وظ: ابن العريب، أحكام القرآن: 2 / 482 – 483.
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السالح واخلضوع حلكم اإلسالم، ومع إعطاء اجلزية وجب تأمينهم ومحايتهم 
والدفاع عنهم وإعطاء احلرية يف دينهم()1(. وقد خّص الشيخ حممد جواد مغنية 

هذه اآلية بأهل الكتاب من عرب اجلزيرة العربية.)2(
وذكر الس�يد اخلوئ�ي أنَّ القرآن الكريم قد فرق ب�ني املرشكني وأهل الكتاب، 
ف�األول حيارب بس�بب كفره، وأّم�ا أهل الكتاب ف�ال جيوز قتاهل�م إاِّل مع وجود 
س�بب آخر من قتاهلم للمس�لمني أو إلقائهم الفتنة بني املس�لمني أو امتناعهم عن 

إعطاء اجلزية.)3(
ثالث�ا: إّن ه�ذه اآلية ليس فيها دليل عىل أن املراد قتله�م لكفرهم؛ ألهنا مل تأمر 
بالقت�ل إنام أمر بالقت�ال، وثمة فارق كبري يف الداللة اللغوي�ة بني االثنني، فاملقاتلة 
مفاعلة وهي موقف تصادمي تس�تلزم وقوع القت�ال من اجلانبني بني فرد وفرد أو 
بني جمموعة وجمموعة، وبالتايل هي تفرض وجود طرفني يتش�اركان فعاًل واحًدا، 
وه�و القت�ال يف فرضنا احلايل. بل إّن لفظ )قاتل( ال ينطب�ق إاِلَّ تعبرًيا عن مقاومة 
لبادئ س�بق إىل قصد القتل. فاملقاوم للبادئ هو الذي يس�مى مقاتاًل. أما البادئ 
فهو أبعد من أن يس�مى عرًفا مقاتاًل، بل يس�مى يف االس�تخدام الشائع واملتداول 
معتدًيا وقاتاًل، وال يمكن تس�ميته مقاتاًل. فاملقاتلة هي من أفعال املش�اركة، وإنام 
تقوم مع فرض تصور معتٍد أو قاتٍل ينهض للتصدي له مقاتل، وإاّل ملا كان هناك 

من معنى للمشاركة.)4(
�ِهۖ  َفإِِن  يُن لِلَّ  اآلية الثالثة: قال تعاىل: )َوَقاتُِلوُهْم َحتَّٰى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ
انَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعىَل الظَّاملنَِِي()5( وقوله تعاىل: )َوَقاتُِلوُهْم َحتَّٰى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة 

1- محمد جواد مغنية، الكاشف، 4 / 32. وظ :الشيخ محمد رشيد رضا، تفسري املنار،10 /278279. والشيخ يوسف 
القرضاوي، فقه الجهاد ،1 /314.

2- ظ: الشيخ محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف: 4 /32.

3- ظ: الخويئ، البيان يف تفسري القرآن: 289.

4-( ظ: ابن حجر العسقالين، فتح الباري: 1 / 72، وظ: محمد حسني فضل الله، كتاب الجهاد: 212

5- سورة البقرة: 193.
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�َه باَِم َيْعَمُلوَن َبِصرٌي()1(. �ِه ۖ َفإِِن انَتَهْوا َفإِنَّ اللَّ ُه لِلَّ يُن ُكلُّ َوَيُكوَن الدِّ

 وج�ه االس�تدالل: إن هذه اآلية جتعل للقت�ال غاية وهي رف�ع الفتنة، والفتنة 
لدى العديد من املفرسين)2( هي الرشك أو الكفر، قال اجلصاص بأن اهلل: )يوجب 
ف�رض قتال الكفار حتى يرتكوا الكفر. قال ابن عباس وقتادة وجماهد والربيع بن 

أنس: )الفتنة هنا الرشك((.)3(

 فيك�ون املعنى: قاتلوه�م من أجل اإليامن باهلل، والقض�اء عىل اجلحود، مادام 
ع�ىل وج�ه األرض أثر للرشك واإلحل�اد)4(. ثم إن تكملة اآلي�ة: تؤكد هذا املعنى 
ألهنا تفرض أن تكون الطاعة واخلضوع يف ش�تى األرض هلل س�بحانه وتعاىل، فال 
بد من أْن يس�تمر املس�لمون يف جهادهم حتى يظهر اإلس�الم ع�ىل األديان كلها. 

فالقتال الذي تذكره اآليتان إنام هو إلماتة الرشك.)5(

 يق�ول القرطب�ي: )وهو أمر بقتال مطلق ال برشط أن يب�دأ الكفار. دليل ذلك 
ُه لِلَّ�ِه( ()6(. يُن ُكلُّ قوله تعاىل: )َوَيُكوَن الدِّ

 وق�د يفه�م أنَّ الكفر الذي جيب قتال الكفار علي�ه ال يقترص عىل اإللوهية بل 
)ه�و كفره�م املتعلق بالترشيع واتب�اع القان�ون الباطل؛ ألّن التحلي�ل والتحريم 
وترشي�ع األح�كام هو م�ن اهلل وحده ال جيوز لغ�ريه، فمن نازع اهلل ه�ذا احلق أو 

ادعاه لنفسه كان ذلك منه كفًرا يف نظر الرشيعة اإلسالمية.()7(

 وهذا االستدالل يمكن ان يناقش بام يأيت:

1- سورة األنفال: 39.

2- ظ: العيايش، تفسري العيايش: 2 / 56 / 60. وظ: أبو الحسن القمي، تفسري القمي: 1 / 278.

3- الجصاص، أحكام القران: 1 / 316.

4- ظ: الشيخ محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف: 1 / 229.

5- ظ:: عيل بن نفيع العلياين، أهمية الجهاد يف نرش الدعوة اإلسالمية والرد عىل الطوائف الضالة فيه: 340341. 

6- القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 2 / 353.

7- عبد الكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية: 55.
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بام أنَّ وجه االس�تدالل منحرص يف لفظة "الفتنة"، فإنَّ أيَّ تفس�ري " للفتنة " ال 
ُه لِلَّ�ِه( يعترب باطاًل، ولذا فإّن هذا الوجه  يُن ُكلُّ ينسجم مع قوله تعاىل:)َوَيُكوَن الدِّ

من االستدالل يناقش بأمرين: 

 األم�ر األول: يق�ول الش�يخ حممد ع�زة دروزة: ) إنَّ كلمة الفتنة واش�تقاقاهتا 
اللغوي�ة قد تكرر يف القرآن بمعان عديدة، غري أهنا مل تأِت بمعنى الرشك برصاحة 
أو داللة واضحة. يف حني أهنا قد جاءت كثرًيا بمعنى إجبار املسلمني عىل االرتداد 

عن دينهم()1(

 ولذل�ك ينبغي التوقف عند املعنى اللغوي والقرآين للفتنة. فمن حيث اللغة، 
يق�ول اجلوهري: )الفتنة: االمتحان واالختب�ار... والفاتن املضل عن احلق..()2( 
وق�ال ابن األثري: )وقد كثر اس�تعامله فيام أخرجه االختب�ار للمكره، ثم كثر حتى 
اس�تعمل بمعن�ى اإلثم والكف�ر، والقتال، واإلح�راق، واإلزال�ة، والرصف عن 

اليشء.()3( 

 وأورد اب�ن منظور: ) الفتنة: االبتالء واالمتحان، واالختبار، وأصلها مأخوذ 
م�ن قول�ك: أفتنت الفض�ة والذهب إذا أذبته�ا بالنار ليتميز ال�رديء من اجليد.. 
وق�ال ابن األعرايب: الفتنة االختبار، الفتن�ة املحنة، والفتنة املال، والفتنة األوالد، 
والفتن�ة الكفر، والفتنة اختالف الناس ب�اآلراء، والفتنة اإلحراق بالنار.. والفتنة 
الع�ذاب، نح�و تعذيب الكفار ضعف�اء املؤمنني من أول اإلس�الم ليصدوهم من 

اإليامن.()4(

وأما االس�تعامل الق�رآين ملفردة الفتنة فج�اء كذلك باملع�اين املتقدمة فهي تدلُّ 
ِذيَن َفَتنُوا  ع�ىل العذاب واالمتحان واالختبار وما قارب ذلك، قال تع�اىل: )إِنَّ الَّ

1-محمد عزة دروزة، التفسري الحديث: 6 / 333.

2- الجوهري، الصحاح: 6/ 2175.

3- ابن األثري، النهاية يف غريب الحديث: 3 /311.

4-ابن منظور،لسان العرب: 13 / 317.
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امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمنَاِت ُثمَّ مَلْ َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوهَلُْم َعَذاُب احْلَِريِق ()1(، وقال 
ن َبْينِنَاۗ   َيُقوُل�وا َأَه�ُٰؤاَلِء َمنَّ اللَّ��ُه َعَلْيِهم مِّ لَِك َفَتنَّ�ا َبْعَضُهم بَِبْعٍض لِّ تع�اىل: )َوَكَذٰ
اَم َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم فِْتنٌَة َوَأنَّ  �اِكِريَن( )2(، وقال تعاىل: )َأنَّ �ُه بَِأْعَلَم بِالشَّ َأَلْيَس اللَّ
اللَّ�َه ِعنَدُه َأْجٌر َعظِيٌم()3( وقال تعاىل: )َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْياَمَن َوَأْلَقْينَا َعىَلٰ ُكْرِسيِِّه َجَسًدا 

ُثمَّ َأَناَب()4(

قُّوِم ( )5( وعلي�ه يمكن أن يكون  ُزاًل َأْم َش�َجَرُة الزَّ لَِك َخ�رْيٌ نُّ وق�ال تع�اىل: )َأَذٰ
ظاه�ر اآلي�ة: قاتلوهم حتى ال تك�ون هلم قوة يفتنونكم هب�ا ويؤذونكم هبا ألجل 
الدي�ن، ويمنعونك�م من إظه�اره أو الدعوة إليه. )6( ويس�اعد عىل تفس�ريها هبذا 
املعنى ورود كلمة الفتنة يف سياق هذه اآلية بمعنى الفتنة يف الدين، وذلك يف قوله 
تع�اىل: )َواْلِفْتنَُة َأَش�دُّ ِمَن اْلَقْتِل()7(. يقول حممد الطاهر بن عاش�ور: )الفتنة إلقاء 
اَم َنْحُن  اخل�وف واخت�الل نظام العيش، وقد تقدم عند قوله تع�اىل: )َحتَّٰى َيُقواَل إِنَّ
فِْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر()8(إش�ارة إىل ما لقيه املؤمنون يف مكة من األذى بالش�تم والرضب 
والسخرية، إىل أن كان آخره اإلخراج من الديار واألموال.. وإنام كان الفتنة أشد 
م�ن القتل لتكرار أرضارها بخ�الف أمل القتل، ويراد منها أيًضا الفتنة املتوقعة بناء 

عىل توقع أن يصدوهم عن النبي أو يغدروا هبم إذا حلو بمكة()9(

ويمك�ن أن يك�ون امل�راد من الفتنة ه�و كل ما خيل بالنظام العام وش�ؤون املس�لمني، 

1- سورة الربوج، 10. 

2- سورة األنعام، 53.

3- سورة التغابن، 15.

4- سورة ص، 34.

5- سورة الصافا ،6263.

6- محمد رشيد رضا، تفسري املنار: 2 / 207.

7- سورة البقرة، 192.

8- سورة البقرة ،102.

9- ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير: 2 /199. وظ: محمد عزة دروزة، التفسري الحديث: 2 /3233.
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والفتنة غالبا ترضب بنية املجتمع سواء عىل الصعيد العقائدي أم االقتصادي أم السيايس.
�ُه لِلَّ�ِه ﴾ و قوله تعاىل: ﴿ َوَيُكوَن  يُن ُكلُّ األم�ر الثاين: قوله تعاىل ﴿ َوَيُكوَن الدِّ

يُن لِلَّ�ِه ﴾ الدِّ
فإنَّ املس�تفاد فيها بمالحظة معنى الفتنة باألمر األول أّنه جيب أن يكون الدين 
واالنقياد هلل ظاهًرا من دون خفاء أو كتامن أو تقية من أعداء الدين الذين يقفون يف 
وجهه ويثريون الفتنة، فإذا مل تقاتلوهم وتقفوا لدفعهم، ورفع موانعهم فلن يكون 
الدين هلل بل س�يفتنونكم وس�يكون الدين عىل وج�ه األرض لألصنام)1(. ويؤكد 
�ِه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض  ذلك ما جاء يف معنى آية الدفع قال تعاىل: )َوَلْواَل َدْفُع اللَّ
َفَسَدِت اأْلَْرُض َوَل�ِٰكنَّ اللَّ�َه ُذو َفْضٍل َعىَل اْلَعامَلنَِي( )2( وقوله تعاىل: )َوَلْواَل َدْفُع  لَّ
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَس�اِجُد ُيْذَكُر فِيَها  ُدِّ اللَّ��ِه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض هلَّ

�َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز()3(. ُه ۗ إِنَّ اللَّ نَّ اللَّ�ُه َمن َينرُصُ اْسُم اللَّ�ِه َكثرًِيا ۗ َوَلَينرُصَ
فاآلي�ة تأم�ر بالدفع للمن�ع من فس�اد األرض واهنيار احلياة فيها؛ ألن إفس�اح 
املج�ال للمعتدي�ن والطغاة ي�ؤدي إىل ختريب دور العبادة، مم�ا جيعل احلياة فرصة 
طيب�ة للعبث والفس�اد، فال يك�ون الدي�ن هلل، أي الطاعة واالنقي�اد)4(. وما يعزز 
هذا التفس�ري الس�ياق الواضح الذي ورد يف هذه اآلية من س�ورة البقرة هو سياق 
دف�اع، مم�ا يمنع القتال بمجرد الكفر أو الرشك، وه�و ما ال نجده بنفس الوضوح 
ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا  �ِه الَّ يف سياق االنفال، قال تعاىل: )َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اللَّ
ْن  ۖ إِنَّ اللَّ��َه اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن ﴿190﴾ َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ

َحْيُث َأْخَرُجوُكْم ۖ َواْلِفْتنَُة َأَش�دُّ ِمَن اْلَقْتِل ۖ َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد امْلَْس�ِجِد احْلََراِم َحتَّٰى 
لَِك َجَزاُء اْلَكافِِريَن ﴿191﴾ َفإِِن انَتَهْوا  ُيَقاتُِلوُكْم فِيِهۖ  َفإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْمۗ  َكَذٰ

1- ظ:كاظم الحائري، الكفاح املسلح يف اإلسالم: 3536.

2- سورة البقرة ،251.

3- سورة الحج، 40.

4- ظ: محمد حسني فضل الله، كتاب الجهاد: 75. وظ: الطربيس مجمع البيان: 2 / 152، وظ: ابن الجوزي، زاد 
املسري: 1 / 263 1 / 299. 
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�ِه  يُن لِلَّ ِحيٌم ﴿192﴾ َوَقاتُِلوُهْم َحتَّٰى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ َف�إِنَّ اللَّ�َه َغُفوٌر رَّ
�ْهِر احْلََراِم  �ْهُر احْلََراُم بِالشَّ ۖ َف�إِِن انَتَه�ْوا َفاَل ُع�ْدَواَن إاِلَّ َعىَل الظَّاملنَِِي ﴿193﴾ الشَّ
َواحْلُُرَم�اُت ِقَص�اٌص ۖ َفَمِن اْعَت�َدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َم�ا اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ۖ 

�َه َمَع امْلُتَِّقنَي ﴿194﴾()1(.  ُقوا اللَّ�َه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ َواتَّ

ويؤك�د ه�ذا التوجه ما ج�اء عن بعض الصحاب�ة من أن تفس�ري اآلية مرهون 
بمعطيات الواقع التارخيي األول الذي كان عليه املسلمون من القلة والضعف، إذ 
كان الرجل يفتن يف دينه لريده الكفار إىل الكفر بعد إيامنه)2(، أو ليقتلوه أو يوثقوه، 
حتى قوي اإلس�الم، ومل يعد باالستطاعة ابتالء املسلمني بالقتل والتعذيب، ومن 
ث�م زال�ت الفتن�ة. فقد روي عن عب�د اهلل بن عم�ر عندما ذكر له ه�ذه اآلية قال: 
)فعلنا عىل عهد رس�ول اهلل وكان اإلس�الم قليال، فكان الرجل يفتن يف دينه، إما 

قتلوه، وإما عذبوه، حتى كثر اإلسالم فلم تكن فتنة()3(.

مع أن مناقش�ة تلك اآليات املس�تدل هبا ال يؤدي إىل حس�م املوقف كليا ذلك 
أن وجهات النظر يف التفس�ري ال تعدو كوهنا اجتهادات برشية فإن من املمكن أن 
ال يكون االس�تدالل قطعيا، مع أن البحث يميل إىل مناقش�ة االستدالل من دون 

اجلزم النهائي. 

أما األدلة من السنة الشريفة: 

أوال:م�ا رويع�ن مجاعة من الصحابة ع�ن النبي )صىل اهلل علي�ه وآله(أنه قال: 
))أم�رت أن أقات�ل الن�اس حتى يقول�وا ال ال�ه إال اهلل، فإذا قالوه�ا عصموا مني 

دماءهم وأمواهلم، إاّل بحقها، وحساهبم عىل اهلل (()4(.

1- سورة البقرة، 190194.

2- ظ: ابن كثري، تفسري القران العظيم: 2 / 321. وظ:محمد عزة دروزةالتفسري الحديث:2 / 32.

3- البخاري، صحيح البخاري: 5 / 200، وظ: ابن حجر العسقالين، فتح الباري: 13 / 40.

4- احمد بن حنبل، مسند احمد: 2 / 527.
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وج�اء بصيغ�ة آخرى ه�ي: )) أم�رت أن أقاتل الناس حتى يش�هدوا أن ال اله 
إاّل اهلل وأن حمم�دًا رس�ول اهلل، ويقيم�وا الصالة، ويؤتوا ال�زكاة، فإذا فعلوا ذلك 

عصموا مني دماءهم وأمواهلم، ااّل بحق اإلسالم، وحساهبم عىل اهلل( )1(
وق�د جاء ه�ذا احلديث معتضد بالش�هرة الروائية يف مصادر أهل الس�نة، فقد 
أورده أمح�د ب�ن حنب�ل، والبخ�اري، ومس�لم)2(، واب�ن ماجة)3(،وابن األش�عث 
السجس�تاين)4(، والرتم�ذي)5(، والنس�ائي)6(، وأمح�د بن ع�يل التميم�ي)7(، وابن 
اجل�ارود النيس�ابوري)8(، والط�رباين)9(، واحلاك�م النيس�ابوري)10(والبيهقي)11(، 

وابن حبان)12( وغريهم.
 ورواي�ة ه�ذا احلديث يف مصادر بقية املذاهب اإلس�المية ج�اء بصيغ متعددة 
تراوح بني النقص والزيادة، وبأسانيد عّدة إىل أيب هريرة، وعمر بن اخلطاب وابن 
عباس، وعياض األنصاري، وأنس بن مالك، وجابر األنصاري، وجرير البجيل، 
وس�هل بن س�عد، والنعامن بن بش�ري، وأبو بكرة، وأبو مالك االش�جعي وسمرة 

ومعاذ بن جبل )13(.

1- ظ:البخاري، صحيح البخاري: 1 / 102 – 103 

2- ظ: صحيح مسلم: 1 / 3839.

3- ظ: سنن ابن ماجه: 1 / 27 – 28، 2 / 1295 

4- ظ: سنن أيب داود: 1 / 347/ 593.

5- ظ: سنن الرتمذي: 5 / 110.

6- ظ: سنن النسايئ: 6 / 456.

7- ظ: مسند أيب يعىل املوصيل: 1 / 69.

8- ظ: عبد الله بن الجارود أبو محمد، املنتقى يف السنن املسندة: 258. 

9- ظ: الطرباين، املعجم الكبري: 1 /218 – 219 

10- ظ: النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني: 1 /387

11- ظ: البيهقي، السنن الكربى :9 /182.

12- ظ: ابن حبان، صحيح ابن حبان: 13 /215.

13- محيي الدين النووي، املجموع: 19 /232.
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 وق�ال عن�ه الرتم�ذي: )ه�ذا حدي�ث حس�ن صحي�ح()1( وق�ال احلاك�م 
النيسابوري: )صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه()2( )ويقصد أن احلديث 
مل خيرجاه هبذا اإلس�ناد، وقد أورداه بطرق أخرى( ونس�ب حمي الدين النووي 
إىل الس�يوطي اعتب�اره م�ن املتوات�ر)3(. وقال اجلص�اص: )اتف�ق الصحابة عىل 

صحة هذا اخلرب( )4(.

 وأم�ا عن�د اإلمامي�ة، فقد ورد ه�ذا احلديث عند ع�يل بن إبراهي�م القمي )5(، 
والقايض النعامن)6(، والش�يخ الصدوق)7(، وأيب مجهور اإلحسائي)8(، وأورده فيام 
بعد عنهام الشيخ حممد باقر املجليس)9(، واملحقق النوري )10( كام جاء هذا احلديث 

مرساًل يف مصادر اإلمامية الفقهية يف بعض املواضع )11(.

أم�ا م�ن حيث الدالل�ة، فهو واضح يف وج�وب قتال الناس حتى يس�لموا؛ ألنَّ 
األمر مطلق ال برشط أن يبدأ الكفار، فدل احلديث عىل أن س�بب القتال هو الكفر. 

وأن الدخول إىل اإلسالم هو العاصم لدمائهم وأمواهلم، وليس عدم العدوان)12(.

1- سنن الرتمذي:5 /110.

2- املستدرك عىل الصحيحني: 2 /522.

3- يقول محيي الدين النووي ) ان السيوطي جعل رشطه يف التواتر أن يرويه عرشة من الصحابة(. املجموع، 19 
.232/

4- الجصاص، أحكام القرآن: 2 /310. 

5- ظ: القمي، عيل بن ابراهيم،تفسري القمي:1 /172.

6- ظ: القايض النعامن، دعائم اإلسالم: 2 /402. 

7- ظ: الصدوق، عيون أخبار الرضا )ع(: 1 /70 ،

8- ظ: ابن ايب جمهور االحسايئ، عوايل اللئايل: 1 /153 /238.

9- ظ: املجليس، محمد باقر، بحار األنوار: 65/ 242.

10- ظ: النوري، مستدرك الوسائل:18 /206.

11- ظ: الطويس، محمد بن الحسن، الخالف: 1 /551، و املبسوط: 7 /263282. وظ: القايض ابن الرباج، املهذب: 2 
/454. وظ: العالمة الحيل، تذكرة الفقهاء:4 /315 وظ: الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكالم: 21 /116/ 124.

12- ظ: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: 2 /353 – 354.



280

كفرِي ِفْقُه التَّ

وقد نوقش الحديث بما يأتي: 

 املناقش�ة األوىل: إن هذا احلديث جيعل الغاية املس�تهدفة من القتال هي إسالم 
الناس، فيام تقف نصوص أخرى واضحة الداللة خترج قساًم غري قليل من الناس 
وهم اليهود والنصارى واملجوس عن هذه الغاية؛ وذلك برفع القتال عنهم مقابل 

بذل اجلزية، فكيف ينسجم هذا احلديث مع تلك النصوص القرآنية واحلديثية؟

وق�د أج�اب عن هذا التس�اؤل اب�ن حجر العس�قالين )1( مع بع�ض العلامء)2( 
بإجابات متعددة، وهي:

 أواًل: إن هذا احلديث عام وآية اجلزية خاصة فخرج أهل الذمة بالتخصيص.

 ثانًي�ا: أن يك�ون امل�راد بام ذكر من الش�هادة وغريه�ا التعبري ع�ن إعالء كلمة 
اهلل وإذع�ان املخالف�ني فيحصل يف بعض بالقت�ل ويف بعض باجلزية ويف بعض 

باملعاهدة.

 ثالًث�ا: أن يق�ال الغرض من رضب اجلزية اضطرارهم إىل اإلس�الم فكأنه قال 
حتى يسلموا أو يلتزموا مما يؤديم إىل اإلسالم.

 رابًع�ا: أن يك�ون من الع�ام الذي أري�د به اخلاص، فيك�ون املراد بالن�اس يف قوله: 
)أقات�ل الناس( أي املرشكني من غري أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النس�ائي بلفظ 
"أمرت أن أقاتل املرشكني". كام ان أهل الكتاب يقولون ال إله إاِلّ اهلل، وإنام خيتلفون 
بالنبوة، فهذا ش�اهد عىل اختصاص احلديث باملرشكني. وهذا مألوف يف العربية)3(، 
ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم َفاْخَش�ْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمًنا  ق�ال تعاىل: )الَّ
َوَقاُل�وا َحْس�ُبنَا اللَّ�ُه َونِْعَم اْلَوِكي�ُل()4( واملعنى يف قوله: قال هل�م الناس هو نعيم بن 

1- ابن حجر، فتح الباري: 1 /72.

2- ابن قدامة، املغني: 10 /388 /574. والبهويت ،كشاف القناع: 3 /44، 6 /229. وعبد الوهاب خالف، السياسة 
الرشعية: 78. و وهبة الزحييل، آثار الحرب يف الفقه اإلسالمي: 120121. 

3- ظ: الشافعي، الرسالة :585960.

4- سورة آل عمران، 173. 
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مسعود األشجعي أو ركب عبد القيس، والثاين: تعني بعض الكفار كأيب سفيان)1(، 
وه�ذا هو املعهود يف أذهان املخاطبني؛ ألن الواحد يقوم مقام الناس، فاإلنس�ان إذا 
انتظ�ر قوًما فجاء واح�د منهم، قد يقال: جاء الناس، لتفخيم الش�أن)2(. ومثله قوله 
تع�اىل: )َوَرَأْي�َت النَّاَس َيْدُخُل�وَن يِف ِديِن اللَّ��ِه َأْفَواًجا()3( فالناس هنا ليس�وا البرش 

مجيًعا، إهنم العرب وحسب.

 خامًسا: أن يكون املراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية.

 سادًسا: دعوى النسخ هلذا احلديث بآية اجلزية يف إطار أهل الكتاب.

ويبقى املراد اجلدي من احلديث قيد النظر، مع امليل إىل عدم متامية االستدالل 
به يف مسائل الدم، لكونه ظني الداللة.

 املناقش�ة الثاني�ة: ذه�ب اب�ن حجر العس�قالين)4(، وتتبعه الش�يخ حممد س�عيد 
رمضان البوطي)5(، والش�يخ حممد مهدي شمس الدين)6(، والسيد حممد حسني 
فض�ل اهلل)7( والش�يخ وهبة الزحي�يل)8( إىل أن كلمة )قاتل( ه�ي عىل وزن فاعل 
م�ن األوزان التي تفيد املش�اركة.. وهي ال تص�دق إاِّل تعبرًيا عن مقاومة لبادئ 
سبق إىل النرص والقتال. فاملقاوم للمعتدي هو الذي يسمى مقاتاًل، بينام املعتدي 
يسمى قاتاًل. ويف ضوء هذا التوضيح يصَبح محُل داللة هذا احلديث عىل أن علة 

القتال ليست الكفر بل احلرب واالعتداء أو اإلعاقة أمام تبليغ الدعوة.

1- ظ: الطربي، تاريخ األمم وامللوك :2 /230.

2- ظ:الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، 3 /52. ونارص مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل: 3 /7. 
والنحاس، معاين القرآن: 1 /510.وابن الجوزي، زاد املسري يف علم التفسري: 2 / 57.

3- سورة النص، 2. 

4- ظ: ابن حجر، فتح الباري، 1 /71.

5- ظ: شمس الدين،محمد مهدي،الجهاد يف اإلسالم، 58 - 59.

6- ظ:جهاد األمة، 197 - 199.

7- ظ: فضل الله محمد حسني، كتاب الجهاد، 214 – 215.

8- ظ: الزحييل، آثار الحرب يف الفقه اإلسالمي، 122.
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املناقش�ة الثالثة: يرى البع�ض)1( )أنَّ املأمور هبذا احلديث ه�و النبي )صىل اهلل 
علي�ه وآل�ه( ولي�س عموم املس�لمني يف مجيع العص�ور؛ ألنَّ صي�غ احلديث رغم 
اختالفها يف الزيادة والنقيصةتش�رتك يف مجلة ) أمرت أن أقاتل( و)عصموا مني( 
ومل تق�ل أية رواية: ُأِمَر املس�لمون بذل�ك، واحتامل اخلصوصي�ة وارد؛ من حيث 
أّنه قد يكون املس�لمون يف بداية الدعوة بحاجة إىل ممارس�ة اجلهاد االبتدائي، قبل 
تثبيت أس�س الدعوة اجلديدة أو املجتمع اجلديد ؛ هلذا ُطلب من النبي أن يامرس 

هذا اللون من املواجهة لرتسيخ دعائم الدعوة يف مناخ حتاَرب فيه بشّدة(.

 ويعزز هذه الفرضية ما ذهب إليه ابن حجر العس�قالين وبعض املعارصين)2( 
م�ن أن كلمة الناس لي�س املقصود هبا مطلق البرش، ب�ل قريش ومرشكو العرب، 
وبخاص�ة أن اإلس�الم يري�د أن جيعل من احلج�از َحَرًم�ا لإلس�الم، وَمِعقاًل له، 
بوا  ال ينازع�ه في�ه دين آخر."فالن�اس" هنا قوم ع�ادوا الدعوة منذ فجره�ا، وعذَّ
املسلمني يف مكة ثالثة عرش عاًما، وحاربوا الرسول تسعة أعوام يف املدينة، وغزوه 
يف عق�ر داره مرتني، يريدون اس�تئصاله، والقضاء ع�ىل دعوته، وهؤالء القوم كام 
ًة َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْعَتُدوَن()3(  وصفتهم سورة التوبة :) اَل َيْرُقُبوَن يِف ُمْؤِمٍن إاِلًّ َواَل ِذمَّ
وجميء بعض الصيغ بتعبري ) املرشكني ( مكان الناس يف س�نن النس�ائي والبيهقي 

وأيب داوود)4(، يؤكد ذلك.

الرواية الثالثة: جاء عن أيب الوليد الدمشقي، عن الوليد بن مسلم عن سعيد 
بن بش�ري عن قتادة عن احلسن عن س�مرة بن جندب عن رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه واله وس�لم( انه قال: ))اقتلوا ش�يوخ املرشكني واستحيوا رشخهم(()5(. 

1- حيدر حب الله، دراسا يف الفقه اإلسالمي املعارص: 134 – 135.

2- ظ :يوسف القرضاوي، فقه الجهاد: 1 /348.

3- سورة التوبة، 10. 

4- ظ: النسايئ، سنن النسايئ، 7 /7576.البيهقي، السنن الكربى، 2 /279. وابن داود، سنن أيب داوود، 1 /495.

سنن  والرتمذي،   .602/  1 داود،  ايب  سنن  السجستاين،  األشعث  وابن   .12/  5 احمد،  مسند  حنبل،  بن  احمد   -5
الرتمذي، 3 /72. والبيهقي، السنن الكربى، 9 /92. 
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قال عنه الرتمذي: )حديث حسن غريب()1( 
 ووج�ه االس�تدالل: إن قت�ل الش�يوخ يدل ع�ىل أن املبيح لقت�ل املرشكني هو 
الرشك والكفر ال احلرابة، وإاّل ملا صح قتلهم وهم ليس�وا من أهل القتل، فوجب 

أن تّطرد هذه العلة يف مجيع الكفار )2(.
ويناقش هذا احلديث من جهة السند والداللة.

أما السند فضعيف ألمرين:
 األول: ان�ه ضعيف باالنقطاع)3(، إذ مل يثبت س�امع احلس�ن من س�مرة يف غري 
حدي�ث العقيقة.)4(، الثاين: يف س�نده احلجاج بن ارطأة، فهو مش�هور بالتدليس، 

وأنه حيدث عن من يلقيه ومل يسمع منه)5(.
أما من حيث الداللة: فيمكن معارضة هذا احلديث من مجلة وجوه، وهي: 

أواًل: إن كلم�ة ش�يخ يف اللغ�ة ال تنحرص بم�ن انقطع عنه أس�باب القوة، فلم 
يع�د يتأتى من�ه قتال او دفاع، بل املعن�ى اللغوي هلذه الكلمة أع�م من ذلك، قال 
ابن منظور: )الش�يخ الذي استبان فيه السن وظهر عليه الشيب ( )6(، ويتضح من 
ه�ذا أن املعنى الذي تدل عليه كلمة ) الش�يخ (هو الوض�ع الذي يقتي التبجيل 
والتقدير، بقطع النظر عام قد يصاحب ذلك من قوة أو ضعف، ومن دالئل ذلك 

قول ابن منظور: ) وشيخته ( دعوته شيخنا للتبجيل()7(.
 وقد اتضح أنَّ كلمة الش�يخ تعني بلوغ اإلنس�ان سنَّ احلكمة والكامل العقيل، 

1- سنن الرتمذي، 3 /72.

2- ظ: ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد: 1 /308.

3- الحديث املنقطع: هوالذي ساقط من إسناده شخص واحد، ظ: حسن الصدر، نهاية الدراية: 183.

4- ظ: املارديني )ت745هـ(، الجوهر النقي: 9 /92.

5- ظ: املصدر نفسه

6- ابن منظور، لسان العرب: 3 / 31.

7- املصدر نفسه.
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بقطع النظر عن حال من بلغ هذا السنَّ واستحق التبجيل لذلك، من حيث القوة 
أو الضعف. 

 ثانًيا: معارضة هذا احلديث باألحاديث التي تنتهى عن قتل الشيوخ واألطفال 
والنساء... الخ، كام جاء يف حديث أنس أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(

ق�ال: ))ال تقتلوا ش�يًخا فانًيا وال طفاًل صغرًيا وال ام�رأة(()1(. ومثله ما جاء عند 
اإلمامي�ة ع�ن حممد بن محران ومجيل بن دراج يف ق�ول النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(، انه إذا أراد أن يبعث رسية ودعاهم فأجلسهم بني 

يديه ثم يقول )).. وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال صبًيا..(()2(. 

ومن األحاديث التي تنهى عن قتل العجزة، ما أورده الش�يخ الطويس بإسناده 
عن حممد بن احلس�ن الصفار، عن إبراهيم بن هاش�م، عن النوفيل، عن السكوين، 
عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه )عليهم الس�الم( أن النبي )صىل اهلل عليه 

واله(قال: )اقتلوا املرشكني واستحيوا شيوخهم وصبياهنم(()3(.

وقوله استحيوا يعني: أبقوهم عىل احلياة، إاّل أن هذا احلديث ضعيف بالنوفيل 
ال�ذي توق�ف العالمة احل�يل يف توثيقه بع�د اهتام القميني ل�ه بالغل�و)4( نعم وثقه 
النج�ايش بعدم�ا نقل اهتامه بالغل�و فقال: )وم�ا رأينا له رواية تدل ع�ىل هذا()5(.

يضاف اىل تضعيف السكوين كام مر يف عبارة الشهيد الثاين)6(

 ويف هذه األحاديث وسواها، هني رصيح عن قتلهم.. وليس تقييد رسول اهلل 
)ص�ىل اهلل علي�ه وآله( لكلمة الش�يخ يف بعض الروايا بالف�اين، إاّل ما يؤكد املعنى 

1- ابن األشعث السجستاين، سنن ايب داوود، 1 / 588589. وابن أيب شيبية، املصنف، 7 / 654.

2- الحر العاميل، وسائل الشيعة: 15 / 58.

3- املصدر نفسه. 

4- ظ: العالمة الحيل، خالصة األقوال، 339.

5- ظ: النجايش، رجال النجايش، 38. ومحمد عيل األردبييل، جامع الرواة: 2 / 542.

6- ظ: الشهيد الثاين، مسالك االفهام: 14 /1213. 
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الذي ذكرناه لكلمة الش�يخ عندما تأيت مطلق�ة عن هذا القيد. نعم لو زال وصف 
الفاين لتبدل احلكم من عدم اجلواز إىل اجلواز، وبالتايل، فإن للشيخ أربعة وجوه، 
ثالث�ة منها تتف�ق يف احلكم وهو جواز القتل، والرابع�ة ختالف وهي عدم جوازه.

وأم�ا الثالث�ة التي جيوز فيه�ا قتله، هي: إم�ا ان يكون ذا رأي وقت�ال أو قتال وال 
رأي، أو رأي وال قتال.. هكذا يظهر أنَّ الباعث يف اإلس�الم عىل القتال هو حتقق 

احلرابة)1( بأحد وجوهها، وليس الكفر)2(.

الرواي�ة الرابع�ة: عن أيب عبد اهلل )عليه الس�الم( يف قوله تع�اىل: )َأْو َجاُءوُكْم 
ْت ُصُدوُرُهْم َأن ُيَقاتُِلوُك�ْم َأْو ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهْم()3( )) قال نزل يف بني مدلج؛  َح�رِصَ
ألهن�م ج�اؤوا إىل رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه وآله(فقالوا: إنا ق�د حرص صدورنا 
أن نش�هد أنك رس�ول اهلل فلسنا معك وال مع قومنا عليك، فقال: قل كيف صنع 
هبم رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(؟ فقال: واَدَعهم إىل أن يفرغ من العرب، ُثّم 

يدعوهم فان أجابوا، وإالَّ قاتلهم(()4(

والرواي�ة ظاهرة يف قتال املرشكني إىل أن يؤمنوا س�واء أكانوا مبتدئني باحلرب 
والنزاع أم ال؛ متس�ًكا باإلطالق الوارد يف قوله )قاتلهم( والرواية ال مش�كلة فيها 
م�ن حيث الس�ند، فالفض�ل أبو العباس ه�و الفضل ب�ن عبد امللك أب�و العباس 

البقباق الكويف، وهو ثقة عني)5(، إاِّل أن الكيش روى روايتني يف تضعيفه.

 وتناق�ش الرواي�ة م�ن حيث الداللة: بأن ه�ذا الفهم غري واض�ح ألن الرواية 

الجزيرة  القدم يف شبه  منذ  الِحرابة منترشة  والنهب وكان  للرسقة  الطريق  الحاء( هي قطع  )بكرس  الحرابة   -1
العربية، وكان لها آثار سلبية ملا فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة 
بخروج جامعة مسلحة مشهرًة اجرامها بالرسقة والنهب والقتل، ولكن ظهور اإلسالم حد من هذه الظاهرة وكان 

لإلسالم حكم آخر للِحرابة.)ظ: معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي: 1 /177(

2- ظ: العالمة الحيل، تذكرة الفقهاء:9 /65. والشوكاين، نيل األوطار: 8/ 73. 

3- النساء، 90.

4- الكليني، الكايف: 8 /327.

5- ظ: محمد عيل االردبييل، جامع الرواة: 2 /6. والسيد الخويئ، معجم رجال الحديث، 14 /324 – 325.
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تتح�دث عام يعرف بغزوة العش�رية، وكانت أحداثها يف مجادى األوىل من الس�نة 
الثانية للهجرة، حيث خرج رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(يف مخس�ني ومائة من 
املهاجرين، عىل ثالثني بعرًيا هبدف اعرتاض عرٍي لقريش ذاهبة إىل الش�ام فلام بلغ 
اجليش ذا العش�رية وجدوا القافلة قد فاتتهم بأيام. فكان سبب غزوة بدر الكربى 
وكان من نتائج هذه الغزوة عقده معاهدة عدم االعتداء مع بني مدلج وحلفائهم 

من بني النظري، وهي من الغزوات واملعارك قبل بدر.)1( 

فالعن�وان امله�م م�ن احلادث�ة هو االعت�داء والوق�وف يف صف قري�ش وعدم 
الوق�وف، وليس الرشك لوح�ده. ثم أن هذه حالة من حاالت احلياد، وهي ما إذا 
كان املسلمون يف حالة حرب مع بعض أعدائهم، وكان ثمة قوم آخرون مل يدخلوا 
يف هذه احلرب، وكان تربطهم باملحاربني عالقات، فإن هؤالء جيري عليهم حكم 
احلياد من املس�املة، ومل جيعل اهلل الس�بيل للمس�لمني عىل املرشك�ني، ما دام احلياد 
يَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم  ِذيَن َيِصُل�وَن إىَِلٰ َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُه�م مِّ قائ�ام)2(، ق�ال تعاىل: )إاِلَّ الَّ
َطُهْم َعَلْيُكْم  �ُه َلَسلَّ ْت ُصُدوُرُهْم َأن ُيَقاتُِلوُكْم َأْو ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهْم ۖ َوَلْو َشاَء اللَّ َحرِصَ
�ُه َلُكْم  �َلَم َفاَم َجَعَل اللَّ َفَلَقاَتُلوُك�ْم ۖ َفإِِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا إَِلْيُكُم السَّ

َعَلْيِهْم َسبِياًل()3( فتكون معارضة لآلية الرشيفة التي نفت السبيل، مع احلياد.

وتأسيس�ا ع�ىل ما تقدم يمك�ن القول إن قتل الكافر ال يمك�ن ان يكون ألجل 
الكفر ويشهد لذلك إبقاء الذمي واملعاهد واملستأمن مع عدم حتقق اإليامن فيهم، 
فضال عن مالحظة صفة )احلرب( يف الكافر احلريب، والتي يمكن أن تكون س�ببا 

ومعيارا جلواز قتل الكافر.

هادي  ومحمد   .313315 املصطفى:  سرية  الحسني،  معروف  وهاشم   .66/  2 اليعقويب:  تاريخ  اليعقويب،  ظ:   -1
اليوسفي، موسوعة التاريخ اإلسالمي: 2 /104105.

2- ظ: محمد مهدي شمس الدين، يف االجتامع السيايس اإلسالمي: 122.

3- سورة النساء، 90.
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املق�سد الثاين: من ل يجوز قتلهم من الكفار: 
يف ه�ذا املقص�د يتم تن�اول من ال جيوز قتله�م من الكفار، س�واء أكانوا بعض 
احلربي�ني مم�ن ت�م اس�تثناؤهم، أو من غ�ري احلربيني وه�م الذمي�ون واملعاهدون 
واملس�تأمنون، الذي�ن ي�كاد ينعق�د االتف�اق ع�ىل حرمة قتله�م، ما دام�وا يف ذمة 

املسلمني.

الفرع األول: املستثنون من الكفار الحربيين: 

هن�اك بعض األصناف من الكفار احلربيني يمكن أن ُيطلق عليهم ب�)املدنيني( 
وهم عىل أصناف: 

)النس�اء والصبيان والرهبان واألَُجراء من أهل احلرب(، ولقد ُحكي اإلمجاع 
عىل حرمة قتل النساء والصبيان من أهل احلرب، قال النووي: )أمجع العلامء عىل 
العم�ل هب�ذا احلديث وحتريم قتل النس�اء والصبيان إذا مل يقاتل�وا، فإن قاتلوا قال 

مجاهري العلامء: يقتلون()1( .

ومن أقوال احلنفية يف ذلك قول الكاس�اين: )أما حال القتال فال حيل فيها قتل 
ام�رأة وال صبي وال ش�يخ فاٍن وال مقعد وال يابس الش�ق وال أعمى وال مقطوع 
اليد والرجل من خالف وال مقطوع اليد اليمنى وال معتوه وال راهب يف صومعة 
وال س�ائح يف اجلبال ال خيالط الناس وقوم يف دار أو كنيس�ة ترهبوا وطبق عليهم 

الباب...ألن هؤالء ليسوا من أهل القتال فال يقتلون()2(.

م�ن أق�وال املالكية يف ذلك: )وإذا قدر عليهم قتلوا إال س�بعة فال جيوز قتلهم: 
)امل�رأة( ف�ال تقت�ل يف ح�ال )إال يف مقاتلتها( فتقت�ل إن قتلت بس�الح أو حجارة 
أرست أم ال... و )الصب�ي( غري املطيق للقتال،.. و)املعتوه( أي ضعيف العقل..

1- النووي، رشح مسلم: 12 /48

2- الكاساين، بدائع الصنائع: 6 /63 و الجوهرة النرية: 2 /259
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)وأعمى( وأعرج )وراهب منعزل( عن الكفار بدير أو صومعة..()1( .

وم�ن أقوال الش�افعية قول الرشبيني: )وحيرم عليه قت�ل صبي وجمنون ومن به 
رق وامرأة وخنثى مش�كل للنهي عن قتل الصبيان والنساء يف الصحيحني وُأحلق 

املجنون بالصبي واخلنثى باملرأة الحتامل أنوثته()2( .

 ويف األح�كام الس�لطانية: )وجي�وز للمس�لم أن يقت�ل من ظفر به م�ن مقاتلة 
املرشك�ني حمارب�ا وغري حم�ارب واختلف يف قتل ش�يوخهم ورهباهنم من س�كان 
الصوام�ع واألدي�رة، فأح�د القول�ني فيهم: أهن�م ال يقتل�ون حتى يقاتل�وا ألهنم 
موادع�ون كال�ذراري. والثاين: يقتلون وإن مل يقاتلوا ألهنم ربام أش�اروا برأي هو 

أنكى للمسلمني من القتال، وقد قتل دريد بن الصمة يف حرب هوازن ()3( .

وم�ن أق�وال احلنابلة قول البن قدامة: )اإلمام إذا ظف�ر بالكفار مل جيز أن يقتل 
صبي�ا مل يبل�غ بغري خ�الف... وال تقتل امرأة وال ش�يخ فاٍن، وبذل�ك قال مالك 
وأصحاب الرأي وروي ذلك عن أيب بكر الصديق وجماهد وروي عن ابن عباس 
يف قول�ه تع�اىل:)وال تعتدوا(يقول: ال تقتلوا النس�اء والصبيان والش�يخ الكبري..

وال يقت�ل َزِم�ن وال أعم�ى وال راهب واخل�الف فيهم هو كاخلالف يف الش�يخ، 
وحجته�م ههنا حجته�م فيه، ولنا يف الزِمن واألعمى أهنام ليس�ا م�ن أهل القتال 
فأش�بها املرأة، ويف الراهب ما روي يف حديث أيب بكر الصديق.. وال يقتل العبيد 

وبه قال الشافعي()4( .

 لذا مل يكن هدف النبي )صىل اهلل عليه وآله(وس�لم ومجيع األنبياء واملرس�لني 
هو قتل الكفار وإهالكهم وإبادهتم وتدمريهم، وإال ملا كان مع األنبياء حواريون 
وأصح�اب ألن احلواري�ني واألصحاب كان�وا قبل الدعوة كف�ارا، بل كان هدفه 

1- محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله املاليك، )منح الجليل رشح مختص الخليل( 3 /145147

2- ظ: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الرشبيني، مغني املحتاج: 4 /220

3- املاوردي، األحكام السلطانية: 1 /69

4- ابن قدامة، املغني: 10 /530
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)صىل اهلل عليه وآله وس�لم( ومجيع األنبياء واملرس�لني، ه�و هداية الناس اىل دين 
اهلل تعاىل.

قال الصادق عليه الس�الم: )كان رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه وآله( إذا أراد أن 
يبعث رسية دعاهم فأجلس�هم بني يديه ثم يقول: س�ريوا باس�م اهلل ويف سبيل اهلل 
وع�ىل ملة رس�ول اهلل وال تغلوا وال متثلوا وال تغدروا وال تقتلوا ش�يخا فانيا وال 
صبيا وال امرأة()1(  وورد عن ابن عمر أن امرأة ُوِجدت يف بعض مغازي رس�ول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله(وس�لم مقتولة فنهى رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله(عن 

قتل النساء والصبيان)2(.

وأخرج مالك يف املوطأبرشح الزرقاين: )عن ابن ش�هاب عن ابن كعب بن مالك 
قال: حسب أنه قال عن عبد الرمحن بن كعب أنه قال: هنى رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(وس�لم الذين قتلوا ابن أيب احلقيق عن قتل النس�اء والولدان، قال: فكان رجل 
منهم يقول: برح بنا امرأة ابن أيب احلقيق بالصياح فأرفع الس�يف عليها ثم أذكر هني 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله(وسلم فأكف ولوال ذلك اسرتحنا منها()3(. 

وع�ن رب�اح بن ربيع ق�ال: )كنا مع رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه واله( يف غزوة 
ف�رأى الن�اس جمتمعني عىل يشء فبع�ث رجال فقال: "انظر ع�الم اجتمع هؤالء" 
فجاء فقال: عىل امرأة قتلت، فقال: "ما كان هذه لتقاتل" قال: وعىل املقدمة خالد 

بن الوليد فبعث رجال فقال: "قل خلالد ال تقتلن امرأة وال عسيفا()4(.

وعن أنس بن مالك أن رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( قال: "انطلقوا باسم اهلل 
وباهلل وعىل ملة رس�ول اهلل وال تقتلوا ش�يخا فانيا وال طفال وال صغريا وال امرأة 

1- العاميل، وسائل الشيعة: 3 /ب 15 من كتاب الجهاد

2- صحيح البخاري 423 /1، ومسلم 84 /2

3- ظ: مالك، املوطأ 3 /166، والشافعي، األم 4 / 152

4- مسند أحمد 3 /448 وسنن أيب داود 2 /60
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وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحواوأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني ()1(.

وع�ن اب�ن عباس قال: كان رس�ول اهلل )ص�ىل اهلل عليه وآله وس�لم( إذا بعث 
جيوش�ه قال: أخرجوا بس�م اهلل تقاتلون يف س�بيل اهلل من كفر باهلل ال تغدروا وال 

تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع()2(.

 وع�ن حييى بن س�عيد: إن أبا بكر الصدي�ق قال ليزيد بابن أيب س�فيان: )إنك 
س�تجد قوم�ا زعم�وا أهنم حبس�وا أنفس�هم هلل فذرهم وم�ا زعموا أهنم حبس�وا 

أنفسهم له( )3(.

وع�ن جابر قال: )كن�ا ال نقتل جتار املرشكني عىل عهد رس�ول )صىل اهلل عليه 
وآله()4( .

الفرع الثاني: أهل الذمة واملعاهدون واملستأمنون:

سيتم تناوهلم بإجياز:

أوال:إن الذمي هو املعاهد الذي أعطى عهدًا يأمن به عىل ماله وعرضه ودينه، 
فهو من أمن عىل رشوط استوثق منه هبا وعىل جزيٍة يؤديا.)5( 

ق�ال القون�وي: "الذم�ة: العه�د؛ ألن نقض�ه يوج�ب ال�ذم، وتف�رس باألمان 
والضامن، وكل ذلك متقارب، ومنها قيل للمعاهدين من الكفار ذمي؛ ألنه أومن 
ع�ىل ماله ودمه باجلزية، ويس�مى حمل التزام الذمة هب�ا يف قوهلم ثبت يف ذمته كذا، 

ويف الصحاح الذمة: أهل العقد")6(

1- سنن ايب داود 2 /44

2- مسند أحمد 1 /300، ومعجم الطرباين11 /224

3- موطأ مالك 2 /447

4- مسند أيب يعىل3 /427

5- ظ: تهذيب اللغة، 1 / 99، واملعجم الوسيط، 1 / 315.

6- أنيس الفقهاء، 1 / 182، 183،
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ملا رواه القاسم بن خميمرة عن رجل من أصحاب رسول اهلل أنه )صىل اهلل عليه 
واله(ق�ال: "م�ن قتل رجاًل من أهل الذمة مل جيد ري�ح اجلنة وإن رحيها ليوجد من 

مسرية سبعني عاما")1(

قال البخاري: "باب إثم من قتل ذميًا بغري جرم: حدثنا قيس بن حفص حدثنا 
عبد الواحد حدثنا احلس�ن حدثنا جماهد عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي صىل اهلل 
عليه وس�لم قال: "من قتل نفس�ًا معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من 

مسرية أربعني عامًا")2(

الذمي صاحب ذمة وعهد وأمان وقد أمر اإلسالم بالوفاء بالعهود التي أخذها 
املؤمنون عىل أنفسهم أو عىل غريهم وعدم اإلخالل هبا قال تعاىل: )َوَأْوُفوا بَِعْهِد 
�َه َعَلْيُكْم َكِفياًل  ْم َواَل َتنُقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللَّ �ِه إَِذا َعاَهدتُّ اللَّ
ۖ إِنَّ اللَّ��َه َيْعَل�ُم َم�ا َتْفَعُلوَن()3(، وقال س�بحانه: )َوَأْوُف�وا بِاْلَعْه�ِدۖ  إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن 

َمْسُئواًل()4(، والوفاء بالعهود من س�يامء الصادقني قال تعاىل: )َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم 
ِذيَن َصَدُقوا  اِء َوِحنَي اْلَبْأِسۗ  ُأوَل�ِٰئَك الَّ َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَس�اِء َوالرضَّ إَِذا َعاَهُدواۖ  َوالصَّ
ۖ َوُأوَل�ِٰئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن()5(، ويف حديث االمام عيل بن أيب طالب عليه الس�الم عن 
رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وس�لم( قال: "وذمة املس�لمني واحدة فمن أخفر 
مس�لاًم فعليه مثل ذلك")6(، ويف حديث أيب هريرة: "وذمة املسلمني واحدة يسعى 
هبا أدناهم فمن أخفر مس�لاًم فعليه لعن�ة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه 

الرتغيب  األلباين يف صحيح  18097، صححه  برقم:   237  /  4 وأحمد،   ،4749 برقم:   25  /  8 النسايئ،  آخرجه   -1
والرتهيب، 2 / 319، قال شعيب األرنؤوط: "حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد وكيعواسمه الجراح 

ابن مليح الرؤايس".

2- آخرجه البخاري، 6 / 2533 برقم: 6516.

3- النحل: 91

4- اإلرساء: 34

5- البقرة: 177

6- آخرجه البخاري، 3 / 1157 برقم: 3001.
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ي�وم القيام�ة ع�دل وال رصف")1(، ويف حدي�ث قيس ب�ن عباد: "املؤمن�ون تكافأ 
دماؤه�م، وهم يد عىل من س�واهم، ويس�عى بذمتهم أدناه�م، أال ال يقتل مؤمن 
بكافر، وال ذو عهد يف عهده، من أحدث حدثًا فعىل نفس�ه، ومن أحدث حدثًا أو 

آوى حمدثًا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني")2(.

ثاني�ا: املس�تأمن: ق�ال ابن حج�ر: "قوله: "ذمة املس�لمني واح�دة" أي أماهنم 
صحي�ح ف�إذا أم�ن الكافر واح�ًدا منهم ح�رم عىل غ�ريه التعرض ل�ه... وقوله: 
"يس�عى هبا" أي يتوالها ويذهب وجييء واملعنى أن ذمة املسلمينس�واء صدر من 
واح�د أو أكث�ر رشيف أو وضيع فإذا أمن أحد من املس�لمني كافرًا وأعطاه ذمة مل 
يك�ن ألحد نقضه فيس�توي يف ذلك الرج�ل واملرأة واحلر والعبد؛ ألن املس�لمني 

كنفس واحدة")3(.

فإذا كان هذا يف املس�تأمن فالذمي ال�ذي أعطي عهدًا وذمة أوىل فمن هنا حرم 
قتله بغري حق.)4(

ق�ال اب�ن قدامة: "ومجلته أن األمان إذا أعطي أه�ل احلرب حرم قتلهم وماهلم 
والتعرض هلم")5( 

قال حممد حممد املختار: "... ألن قتل الذمي من أشد اجلرائم والعياذ باهلل، ومن 
تتبع الس�نة وأحاديث رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله( وجد الوعيد الش�ديد عىل 
التعرض ملن له ذمة اهلل ورسوله، وأنه إذا دخل بالد املسلمني يف ذمة املسلم أو ذمة 
إمام املسلمني أو من يقوم مقامه، فال جيوز ملؤمن يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن خيفر 

1- آخرجه مسلم، 2 / 999 برقم: 1371.

2- آخرجه أبو داود، 2 / 588 برقم: 4734، والنسايئ، 8 / 19برقم: 4734، قال األلباين: "قلت: ورجاله ثقا رجال 
الشيخني"، إرواء الغليل، 7 / 267

3- فتح الباري، 4 / 86.

4- ظ: عيل بن نايف الشحود، املفصل يف أحكام الهجرة، 4 / 256.

5- ابن قدامة، املغني: 9 / 195.
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ذمة املس�لمني، ولذلك جعل النبي )صىل اهلل عليه واله( ذمة املس�لمني واحدة... 
فإن الذمي إذا دخل بالد املس�لمني وله ذمة املس�لمني فدمه وماله وعرضه حرام، 

له ما للمسلمني وعليه ما عىل املسلمني")1(

 وق�ال فقه�اء احلنفية، وه�و رواية عند املالكي�ة، ورواية عن أمح�د: جيوز عقد 
الذمة جلميع الكفار، إال عبدة األوثان من العرب؛ ألن عقد الذمة لرجاء اإلسالم 
عن طريق املخالطة باملس�لمني والوقوف عىل حماسن الدين، وهذا ال حيصل بعقد 
الذم�ة مع مرشكي الع�رب؛ ألن القرآن نزل بلغتهم، ومحلوا الرس�الة، فليس هلم 
أدنى شبهٍة يف رفضهم اإليامن باهلل ورسوله، فتعني السيف داعيًا هلم إىل اإلسالم، 

وهلذا مل يقبل رسول اهلل منهم اجلزية.

ويف املش�هور عن�د املالكية: جي�وز عقد الذم�ة جلميع أصناف الكف�ار، ال فرق 
ب�ني كت�ايب وغريه، وال ف�رق بني وثني ع�ريب ووثني غري عريب، وي�رى مجاعة من 
املعارصي�ن ق�وة هذا الرأي ووجاهته تارخييًا؛ ألن ق�واد العرب دائاًم كانوا قبل أن 

يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم اإلسالم أو اجلزية.)2(

ثالث�ا: املعاهد: بفتح اهلاء الذي عاهده املس�لمون أي: أعطوه عهدًا وموثقًا أن 
ال يتعرض�وا ل�ه، وبكرسها ال�ذي عاهد املس�لمني أي: أخذ منهم عه�دًا وموثقًا 
باألم�ان)3(، قال ابن منظور: "املعاهد من كان بين�ك وبينه عهد وأكثر ما يطلق يف 
احلدي�ث عىل أه�ل الذمة وقد يطلق عىل غريهم من الكف�ار إذا صوحلوا عىل ترك 
احلرب مدة ما")4(، وهو أيضًا معصوم الدم واملال ال جيوز االعتداء عليه يف نفس�ه 
وال مال�ه، وال بغ�ش وال رسقة، وال أي لون من ألوان العدوان؛ حلديث أيب بكرة 

1- الشنقيطي، رشح زاد املستقنع: 15 / 379.

2- املوسوعة الفقهية الكويتية 7 / 122، 123، نقالً عن القليويب 4 / 229، واملغني 8 / 496،500، 501، واألم 4 / 
240، وأحكام القرآن البن العريب 2 / 889، والبدائع 7 / 111، وجواهر اإلكليل 1 / 266، 267، والحطاب 3 / 380، 

.381

3- الخريش، رشح مختص خليل:15 / 62.

4- ابن منظور، لسان العرب، 3 / 313.
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قال: قال رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وس�لم(: "من قتل معاهدًا يف غري كنهه حرم 
اهلل عليه اجلنة")1(.

قول�ه: "يف غري كنهه" كنه األمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعني من 
قتله يف غري وقته أو غاية أمره الذي جيوز فيه قتله.)2(

وقد يطلق أيضًا عىل املستأَمن، قال الشوكاين: "املعاهد هو الرجل من أهل دار 
احلرب يدخل إىل دار اإلسالم بأمان فيحرم عىل املسلمني قتله بال خالف بني أهل 

اإلسالم حتى يرجع إىل مأمنه")3(.

وأما املستأِمن بكرس امليم هو الطالب لألمان، وبالفتح هو من يدخل دار غريه 
بأمان مسلاًم كان أو حربيا)4(، واملقصود به هنا هو احلريب الذي دخل دار اإلسالم 
بأمان دون نية االس�تيطان هبا واإلقامة فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة 
مدة معلومة ال تزيد عىل سنة، فإن جتاوزها وقصد اإلقامة بصفة دائمة فإنه يتحول 

إىل ذمي ويكون له حكم الذمي يف تبعيته للدولة اإلسالمية.)5(
والكافر احلريب: هو غري الذمي واملعاهد واملؤمن، وهو األصل يف الكفار.)6(

وأهم االدلة عىل عدم جواز قتلهم: 

1- آخرجه أبو داود، 2 / 92 برقم: 2760، والنسايئ، 8 / 24 برقم: 4747، وأحمد، 5 / 36 برقم: 20393، صححه 
األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 2 / 318 برقم: 2453.

2- محمد شمس الحق العظيم آبادي، عون املعبود، 7 / 313.

3- الشوكاين، نيل األوطار، 7 / 155، واملعاهدة ميثاق يكون بني اثنني أو جامعتني، ويف القانون الدويل: اتفاق بني 
دولتني أو أكرث لتنظيم عالقة بينهام، و العهد األمان واليمني واملوثق والذمة والحفاظ والوصية، ظ: مختار الصحاح، 

1 / 192، واملعجم الوسيط، 2 / 634.

4- ابن عابدين، الدر املختار، 4 / 166، بتصف.

5- سيد سابق، فقه السنة، 2 / 697.

6- موسوعة الفقه الكويتية، 42 / 198، وظ: األراك مجموع فتاوى الرباك، 1 / 22
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أوال: االستدالل بالقرآن الكريم: 

ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ�ِه َواَل بِاْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل   قال تعاىل يف أهل الذمة: )َقاتُِلوا الَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّٰى  َم اللَّ�ُه َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَّ ُموَن َما َحرَّ حُيَرِّ

ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن()1(. ُيْعُطوا اجْلِ

ق�ال الرازي: )اس�تدل هبذه اآلي�ة عىل أن املس�لم ال يقتل بالذم�ي والوجه يف 
تقري�ره أن قول�ه: )قاتلوهم( يقت�ي إجياب مقاتلتهم، وذلك مش�تمل عىل إباحة 
ْزَيَة  قتلهم وعىل عدم وجوب القصاص بس�بب قتلهم، فلام قال: )َحتَّٰى ُيْعُطوا اجْلِ
َع�ن َي�ٍد َوُه�ْم َصاِغ�ُروَن( علمنا أن جمم�وع هذه األح�كام قد انته�ى عند إعطاء 
اجلزي�ة، ويكف�ي يف انتهاء املجموع ارتف�اع أحد أجزائه، ف�إذا ارتفع وجوب قتله 
وإباح�ة دمه، فقد ارتفع ذلك املجموع، وال حاج�ة يف ارتفاع املجموع إىل ارتفاع 

مجيع أجزاء املجموع ()2(.

ِك�نَي ُثمَّ مَلْ  �َن امْلُرْشِ ِذي�َن َعاَهدتُّ�م مِّ  وق�ال تع�اىل يف أه�ل العه�د: )إاِلَّ الَّ
هِتِْم ۖ إِنَّ  ُّوا إَِلْيِهْم َعْهَدُهْم إىَِلٰ ُمدَّ َينُقُصوُكْم َشْيًئا َومَلْ ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا َفَأمِت

اللَّ�َه حُيِبُّ امْلُتَِّقنَي()3(

قال الرازي: )هذا االستثناء إىل أي يشء عاد؟ فيه وجهان :

 األول: قال الزّجاج: إنه عائد إىل قوله:)َبَراءٌة( والتقدير)َبَراءٌة ّمَن اهلل َوَرُسولِِه( 
إىل املرشكني املعاهدين إال من الذين مل ينقضوا العهد. 

والث�اين: م�ا ذك�ره صاح�ب "الكش�اف" م�ن وجه�ه أن يك�ون مس�تثنى من 
قوله:)َفِس�يُحوْا ىِف األرض( ألن الكالم خطاب للمس�لمني، والتقدير: براءة من 
اهلل ورس�وله إىل الذين عاهدتم منهم ثم مل ينقصوكم فأمتوا إليهم عهدهم، واعلم 

1- سورة التوبة: 29

2- الرازي، التفسري الكبري: 7 /496

3- سورة التوبة: 4
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أنه تعاىل وصفهم بأمرين: 

أحدمه�ا: قوله:)ُث�مَّ مَلْ َينُقُصوُكْم( والث�اين: قوله:)َومَلْ يظاه�روا َعَلْيُكْم َأَحدًا( 
واألقرب أن يكون املراد من األول أن يقدموا عىل املحاربة بأنفسهم، ومن الثاين: 
ُّوْا إَِلْيِهْم  بوهم يف احلرب. ثم قال:)َفَأمِت أن ييج�وا أقوامًا آخرين وينرصوهم ويرغِّ
َعْهَدُه�ْم( واملعنى أن الذين ما غ�ادروا من هذين الوجهني، فأمتوا إليهم عهدهم، 
ُّوْا إَِلْيِهْم َعْهَدُهْم( أي أدوه إليهم تامًا  وال جتعلوا الوافني كالغادري�ن. وقوله:)َفَأمِت
كام�اًل. قال ابن عب�اس: بقي حليٍّ من كنانة من عهدهم تس�عة أش�هر فأتم إليهم 
عهدهم)إِنَّ اهلل حُيِبُّ املتقني( يعني أن قضية التقوى أن ال يس�وى بني القبيلتني أو 
يك�ون امل�راد أن هذه الطائفة مل�ا أنفوا النكث ونقض العهد، اس�تحقوا من اهلل أن 

يصان عهدهم أيضًا عن النقض والنكث()1(

ِكنَي اْس�َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى  وق�ال تع�اىل يف أهل األم�ان: )َوإِْن َأَحٌد ِم�َن امْلُرْشِ
ُْم َقْوٌم اَل َيْعَلُموَن()2( َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك بَِأهنَّ

ق�ال الرازي: )واملقصود منه بيان أن الكافر إذا ج�اء طالبًا للحجة والدليل أو 
جاء طالبًا الس�تامع القرآن، فإنه جيب إمهاله وحي�رم قتله وجيب إيصاله إىل مأمنه، 
وه�ذا يدل عىل أن املقصود من رشع القتل قبول الدين واإلقرار بالتوحيد، ويدل 
أيض�ًا عىل أن النظر يف دين اهلل أعىل املقام�ات وأعىل الدرجات، فإن الكافر الذي 
ص�ار دم�ه مهدرًا مل�ا أظهر من نفس�ه كون�ه طالبًا للنظ�ر واالس�تدالل زال ذلك 

اإلهدار، ووجب عىل الرسول أن يبلغه مأمنه()3(

ثانيا: االستدالل بالسنة الشريفة: 

روى البخ�اري يف صحيح�ه ع�ن عب�د اهلل بن عمر، ع�ن النَّبيِّ ص�ىل اهلل عليه 

1- الرازي، التفسري الكبري: 7 /458

2- سورة التوبة: 6

3- الرازي، التفسري الكبري: 7 /461
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وس�لم ق�ال: )) َمن قتل نفس�ًا معاهدًا مل ي�رح رائحة اجلن�ة، وإنَّ رحيها توجد من 
، وأورد اخلرب  يِّ مسرية أربعني عامًا (()1(،قال احلافظ يف الفتح: )) كذا ترجم بالذمِّ
يف املعاهد، وترجم يف اجلزية بلفظ: )َمن قتل معاهدًا(، كام هو ظاهر اخلرب، واملراد 
به َمن له عهٌد مع املسلمني سواء كان بعقد جزية أو ُهدنة من سلطان أو أمان من 

مسلم (()2(. 

 وعن أيب بكر قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و آله سلم: )) َمن قتل معاهدًا 
م اهلل عليه اجلنَّة (()3( يف غري ُكنهه حرَّ

ويكفي ش�اهدا عىل عدم جواز قتل الذمي واملعاهد واملستأمن ما تم التأسيس 
ل�ه فقهيا م�ن تطبي�ق قان�ون العقوبات ال�ذي ينظم ح�االت قتل املس�لم للذمي 
وغ�ريه، وح�اال قتل الذمي للمس�لم، مما يدل عىل أن هذه املس�ألة من املس�لامت، 
كذلك أصل تسميتهم ب�)الذمي واملعاهد واملستأمن( تعد دليال واضحا عىل حقن 
دمائهم فضال عن الس�رية القطعية التي تش�هد عىل حقن دمائهم والتعايش معهم 
وانضاممهم يف ضمن املجتمع اإلس�المي وفق رشوط وحقوق وواجبات متناولة 

يف كتب الفقه)4(.

وه�و مم�ا وق�ع االتف�اق عليه ب�ني عل�امء املس�لمني دون احلاج�ة إىل مزيد من 
االستدالل.

1- البخاري، صحيح البخاري: )3166(

2- ابن حجر، فتح الباري يف رشح صحيح البخاري: )12 /259(

3- رواه أبو داود )2760(، والنسايئ )4747( بإسناد صحيح، وزاد النسايئ )4748(

4- ظ: الحيل، رشائع اإلسالم: 6 /281
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املبحث الثاين

قتل املرتد 

كثريا ما استدل العلامء املسلمونكام سيتبينعىل وجوب قتل املرتد، إال اختالفهم 
يف بعض التفصيالت، لكن املسألة قابلة للنقاش، فاملرتد له حيثيات وظروف من 
املمكن مراعاهتا قبل اطالق جواز قتله، ذلك أن س�بب القتل فيام مر ال يمكن ان 
يك�ون ملج�رد الكف�ر، وكذلك املرتد مل يكن قتل�ه ملجرد كونه قد كف�ر، بل ملا كان 
يشكله من خطر عىل البنية العقائدية للمجتمع االسالمي، فكام تم مالحظة صفة 
احل�رب يف الكافر احلريب واس�تثناء الذمي واملعاهد واملس�تأمن م�ن حكم القتل، 
فكذل�ك املرت�د من املمك�ن أن تتم مالحظة س�بب القتل، هل هو جم�رد الكفر أم 

يشء آخر، هذا ما سيتم الكشف عنهفي هذا املبحث وفق اآليت: 

املق�سد الأول: مفهوم املرتد وطبيعة املعاجلة الفقهية له:
جرت عادة الفقهاء املس�لمني عىل اعتبار املرتد ضمن من جيب قتله ألنه انتقل 
م�ن حص�ن اإليامن والدين إىل مزال�ق الكفر، لذا غالبا ما يؤس�س الفقهاء ملفهوم 

املرتد مع بيان استحقاقه من القتل وتفصيل القول يف االستتابة.

الفرع األول: مفهوم املرتد

أوال: لغة: من الفعل ردد: الرد: رصف يشء ورجعه، والردََّّ مصدر ردد اليشء 
ورده عن جهة يرده وردا ومردا وتردادا رصفه، وهو بناء للتكثري، وارتد عنه حتول 
ويف التنزيل من يرتدد منكم عن دينه، واالسم الردة، ومنه الردة عن اإلسالم أي 
الرج�وع عن�ه، وارت�د فالن عن دينه إذا كفر بعد إس�المه، وردَّ علي�ه اليشء إذا مل 
ه إىل منزل�ه ورد إليه جوابا أي رجع، والردة  يقبل�ه، وكذل�ك إذا خطاه، وتقول ردََّّ
بالكرسة مصدر قولك رده يرده ردا وردة والردة االس�م من االرتداد، واالرتداد 
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الرجوع ومنه املرتد،)1( أي الرجوع إىل الكفر بعد اإلسالم.)2( 

ثانيا: اصطالحا: لقد عرف عند املذاهب اإلسالمية بتعاريف متعددة منها:

قال احلنفية :وهو من ال ملة له)3(؛ فألنه ال يقر عىل الدين الذي انتقإلليه فكان 
كالوثني الذي ال يقر عىل دينه.)4()وعرف بأن كفره عارض كالدهري بضم الدال 

ْهُر()5(()6(. نسبة إىل الدهر بفتحها وسمو بذلك لقوله تعاىل: )َوَما ُيِْلُكنَا إاِلَّ الدَّ

وال�ردة كفر املس�لم املتقرر إس�المه بالنطق بالش�هادتني خمت�ارا ويكون - أي 
االرت�داد- بأحد األمور الثالثة: برصيح من الق�ول كقوله أرشك أو كفر باهلل، أو 
لفظ يقتضيه كقوله "اهلل جس�م متحيز" وكجح�وده حكام علم من الدين رضورة 
كوج�وب الص�الة....،أو فع�ل يتضمن�ه الكفر ويس�تلزمة اس�تلزاما بين�ا كإلقاء 

املصحف بقذر أي القران الكريم.)7(

وعرفته الشافعية :بأنه الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر.)8( فمن أقر باإلسالم 
ث�م أنك�ره وأنكر الش�هادتني أو إحدامها كفر بغ�ري خالف)9( لقوله تع�اىل: )َوَمن 
ْنَيا َواآْلِخَرِة  َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأوَلٰ�ِئَك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ

ۖ َوُأوَل�ِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم فِيَها َخالُِدوَن ﴿217﴾()10(. 

1-ابن منظور، لسان العرب، 3/ 172، وظ: الفريوز آباد محمد بن يعقوب، قاموس املحيط ،1 / 360. 

2-سعدي: أبو حبيب، القاموس الفقهي، 1 / 147. 

3-العبادي، الجوهرة النرية ،5 / 258. 

4-أبو بكر الكاشاين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائح، 1 / 165. 

5-سورة الجاثية: 42. 

6-ابن عابدين، حاشية رد املحتار ،4 / 411. 

7-أبو بركات، سيد احمد الدردير ) 1402هـ(، الرشح الكبري، 4 / 301. 

8-النووي، املجموع، 19 / 223. 

9-ابن قدامه: عبد الرحمن، الرشح الكبري، 7 / 74. 

10-سورة البقرة: 217. 
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وع�رف عن�د احلنابل�ة :بأنه إج�راء كلم�ة الكفر عىل اللس�ان بعد اإلي�امن ،)1( 
واملرتد قد ال يكون زنديقا، كام لو تنرص أو هتود، وقد يكون مس�لام فريتد.)2( و به 

قال أيضا احلنفية.

وإما عد اإلمامية: قال الطويس فيه هو من رغب عن اإلسالم وكفر بام أنزل عىل 
حممد ))صىل اهلل عليه وآله وسلم( بعد إسالمه.)3( إي هو الكفر بعد اإلسالم.)4( 

وهو الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر.)5(

واالرت�داد عىل قس�مني: فطري وم�يّل فأما األول: املرتد الذي ولد عىل اإلس�الم، 
والثاين: الذي مل يولد عىل فطرة اإلسالم،)6( أو من أسلم عن كفر ثم ارتد، أي ولد من 
أبوي�ن كافرين.)7( وحيصل بالفعل كالس�جود للصنم والش�مس وإن مل يقل بربوبيتها 

ومتزيق الصحف وإلقائه يف القاذورات.)8( وهذا التقسيم عند املذاهب كلها.

وأما عند الزيدية فتحصل الردة بأحد الوجوه األربعة :

إم�ا باعتق�اد كفري: ثال�ث ثالث�ة كالنص�ارى.... أو إن امل�راد بالتعذيب نقل 
األرواح إىل هي�اكل تتع�ذب فيها باألس�قام من دون أن يك�ون هناك حمرش وجنة 
ونار، أو إن املراد بالقيامة قيام اإلمام وال قيامة سوى ذلك، بل هذا العامل باق أبدا 

1-ابن عابدين، حاشية رد املحتار، 4 / 427. 

2-الحصكفي، الدر املختار ،4 / 405، وظ: ابن قدامه، املغني، 10 / 74. 

3-الطويس، تهذيب االحكام، تر: حسن الخراساين، ط4ـ 1365ش ،نرش: دار الكتب االسالميةقم ،10 / 136. 

4-املحقق الحيل، رشائح االسالم، 4 / 815 ،وظ: الشهيد االول، اللمعة الدمشقية ،246، وظ: الشهيد الثاين، مسالك 
االفهام ،15 / 23. 

5-ظ: قلعه جي، لغة الفقهاء، موقع يعسوب الدين،1 / 421. 

6- ظ: ابن ادريس الحيل ايب عبد الله محمد بن احمد، مسائل ورسائل يف مختلف فنون املعرفة:284، وظ: الجعفر 
السبحاين معارص: االعتصام بالكتاب والسنة: 323.

7-ظ: الشهيد الثاين، مسالك االفهام، 15 / 23 ،وظ: د. احمد فتح الله، معجم الفاظ الفقه الجعفري، 1 / 344، 
وظ:الكرميي عيل، نتائج االفكار، 181. 

8-ظ: الجزائري، احمد، التحفة السنية، 34. 
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أو نح�و ذل�ك، مما يتضمن رد ما علم من دين النبي ))صىل اهلل عليه وآله وس�لم( 
رضورة ألنه مستلزم اعتقاده بكذب النبي وإن مل يلتزم القائل بذلك..)1(

واملرتد عند الظاهرية هو من ال يقر عىل ردته بخالف املرشك الكتايب الذي يقر 
عىل كفره.)2(

الفرع الثاني: طبيعة التناول الفقهي لالرتداد: 

م�ن حيث أصل املس�ألة فإن الفقهاء املس�لمني يكاد يتفق�ون عىل وجوب قتل 
املرت�د، لكنه�م خيتلف�ون يف التفاصيل، كذلك خيتلفون يف س�بب القت�ل، وهو ما 

سيتم تناوله بإجياز: 

أوال: رأي اإلمامية

يرى فقهاء اإلمامية أن املرتد نوعان: نوع ولد عىل اإلس�الم ثم ارتد، وهذا يف 
نظرهم يقتل فورا وال يستتاب وال تقبل توبته وال رجوعه إىل اإلسالم.

والنوع الثاين هو املرتد الذي أس�لم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب، فان مل يتب 
يقت�ل. أما امل�رأة فال تقتل بالردة ولكنه�ا حتبس ويضيق عليه�ا، ويتضح أن الردة 

ليست حدا بل تعد ضمن التعزيرات)3(.

ثانيا: رأي أبي حنيفة

أبو حنيفة وأصحابه مل يضعوا الردة بني احلدود فهم يدرسوهنا يف كتبهم ملحقة 
بالسري. جتد ذلك يف خمترص الطحاوي وبدائع الصنائع للكاساين وغريمها.

1-ظ: احمد املرتىض، رشح االزهار ،4 /575. 

2-ظ: ابن حزم، املحيل، 136ـ 138. 

3- ظ: املحقق الحيل، رشائع اإلسالم:2 / 243 – 261، ومحمد الجواد الحسيني العاميل، مفتاح الكرامة يف رشح 
قواعد العالمة: 8 / 35 – 37، والعاميل، وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة:9 /544 أبواب حد املرتد.
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وه�م يق�ررون أن املرتّدة ال تقتل بال خالف بينه�م )1(. كام يقولون بأن الصبي 
العاقل تصح رّدته ولكنه ال ُيقتل بل حُيبس فقط )2(. ويف الوقت نفسه فإهنم يرون 
وج�وب قتل املرت�د الذكر، وال ي�وردون أي دليل قرآين عىل ذل�ك، كام أن تناول 
فقهائهم لقضية الردة يف جمال السري املتعلقة يف قضايا القتال، وما يرتتب عليه من 
آث�ار، دلي�ل عىل ميلهم إىل هذا اجلانب، وإال ملا جعل�وا أحكام املرتدين فصاًل من 
فصول كتاب الس�ري يأيت بعد الكالم عىل اختالف أحكام الدارين: دار اإلس�الم 

ودار احلرب)3(.

وخيتلفون عن بقية املذاهب اإلس�المية يف تقرير سبب قتل املرتد بأنه ال ملجرد 
الكفر، بل لكون املرتد حماربا، يقول العالمة املرغيناين مربرًا فتواه وأصحابه بعدم 
قتل املرتدة: "وألن األصل تأخري األجزية إىل دار اآلخرة، إذ تعجيلها خيل بمعنى 
اإلبتالء. وإنام عدل عنه دفعًا لرش ناجز وهو احلراب.. وال يتوجه ذلك من النساء 

لعدم صالحية البنية بخالف الرجال" )4(

ويقول ابن اهلامم مربرا فتواه وأصحابه بعدم قتل املرتدة، أيضًا: "جيب يف القتل 
بالردة أن يكون لدفع رش حرابة.. ال جزاء عىل فعل الكفر؛ ألن جزاءه أعظم من 
ذل�ك عن�د اهلل تعاىل. فيخت�ص بمن يتأتى من�ه احلراب، وهو الرج�ل. وهلذا هنى 
النبي )صىل اهلل عليه واله( عن قتل النساء.. وهلذا قلنا: لو كانت املرتدة ذات رأي 

وتبٍع ُتقتل، ال لردهتا، بل ألهنا حينئذ تسعى يف األرض بالفساد" )5(.

يقول الرسخيس من علامء القرن اخلامس اهلجري: "ففي هذا بيان أن استحقاق 
القتل بعلة القتال، وأن النساء ال ُيقتلن ألهنن ال يقاتلن، ويف هذا ال فرق بني الكفر 

1- الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، القاهرة: زكريا عيل يوسف، 1968، )7 /134(.

2- املرجع السابق، )7 /134(.

3- ظ: الكاساين، بدائع الصنائع:7 /134 140 

4- املرغيناين، عيل، الهداية رشح بداية املبتدي:2 /165

5- ابن الهامم، كامل الدين، رشح فتح القدير: 4 /73.
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األص�يل والكفر الطارئ، وما روي من احلديث )يقصد حديث عكرمة الس�ابق( 
غ�ري جمٍر عىل ظاه�ره ؛ فالتبديل يتحقق من الكافر إذا أس�لم، فعرفنا أنه عام حلقه 

خصوص، فنخصه ونحمله عىل الرجال" )1(.
وق�د اس�تدل الرسخيس عىل اس�تثناء املرأة م�ن عموم حدي�ث عكرمة بعموم 
األدلة التي تنهى عن قتل النساء، كاحلديث الذي رواه البخاري أن امرأة وجدت 
يف بع�ض مغ�ازي النبي )صىل اهلل علي�ه واله( مقتولة فأنكر رس�ول اهلل )صىل اهلل 

عليه واله( قتل النساء والصبيان )2(.
ولكن اعرتض عليه بأن "الرس�ول )صىل اهلل عليه وآله( قتل مرتدة يقال هلا أم 

مروان، وعن أيب بكر أنه قتل مرتدة يقال هلا أم قرفة".
ف�رّد الرسخيس ع�ىل هذا االع�رتاض بقول�ه: "واملرتدة الت�ي قتلت كانت 
مقاتلة، ف�إن أم مروان كانت تقتل وحترض عىل القتال، وكانت مطاعة فيهم، 
وأم قرفة كان هلا ثالثون ابنًا، وكانت حترضهم عىل قتال املس�لمني، ففي قتلها 

كرس شوكتهم" )3(.

ثالثا: رأي املالكية

ي�رى املالكي�ة أن الردة أمر يق�ع يف فقههم يف ما يطلقون علي�ه )باب الدماء( حيث 
يتناولون فيه الكالم عن البغي، ثم عن الردة، وبعد ذلك يوردون الكالم عن الزنا)4(.
وه�م ال يقولون ب�أن )حد الردة( حد من حدود اهلل، فامل�ك يف )املوّطأ( يذكر 
االرتداد يف كتاب األقضية)5(. واس�تدل باحلديث املروي أن رسول اهلل )صىل اهلل 

1- الرسخيس، شمس الدين، املبسوط: 10 /110.

2- صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسري، 2791.

3- الرسخيس، املبسوط، 10 /110 

4- ظ: عليش، منح الجليل عىل مختص الشيخ خليل:4 /461 487. والحطاب، مواهب الجليل لرشح مختص خليل 
للحطاب: 6 /279 – 290

5- مالك، املوطأ: 458 – 459.
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علي�ه واله( قال: )من غري دين�ه فارضبوا عنقه(. ومل يبني مالك يف ما ذكره أنَّ قتَل 
املرتد حدٌّ من حدود اهلل، بل يتضح منه أن قتل املرتد يتعلق بالسياسة الرشعية.

وخالص�ة ما ذهب املالكية إليه: وجوب قتل املرت�د، رجاًل كان أو امرأة، وال 
يفّرق�ون ب�ني الذكر واألنث�ى يف هذا الباب، وهم يرون أن املرتد مرش�ح ملامرس�ة 
احلرابة أو احلرب. ولذلك قالوا: إن املرتد إذا ُظفر به قبل أن حيارب فيقتل الرجل 
باتفاق، واختلفوا يف قتل املرأة. وهل تس�تتاب قبل أن تقتل، فقال اجلمهور: تقتل 
امل�رأة أخذا بعموم حدي�ث )من بدل دينه فاقتلوه(. أم�ا إذا حارب املرتد ثم ظهر 
املسلمون عليه فإنه يقتل باحلرابة وال يستتاب سواء أكان حرابته بدار اإلسالم أو 

بعد أن حلق بدار احلرب، إال أن ُيسلم)1(.

رابعا: رأي الشافعية)2(

قال الش�افعي: )أخربنا الثقة عن محاد بن زيد عن حييى بن سعيد عن أيب أمامة 
بن س�هل عن عثامن بن عفان أن رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(قال: )ال حيل دم 
ام�رئ مس�لم إال بإحدى ث�الث: بكفر بعد إي�امن، أو بزنا بعد إحص�ان، أو بقتل 
نف�س بغ�ري نفس فيقتل()3(. قال الش�افعي: فلم جيز يف ق�ول النبي )صىل اهلل عليه 
واله( ال حيل دم امرئ مس�لم إال بإحدى ث�الث: إحداهن الكفر بعد اإليامن، إال 
أن تك�ون كلمة الكفر حت�ل الدم، إال أن يتوب صاحبه، ف�دل كتاب اهلل عز وجل 
ثم س�نة رس�وله )ص�ىل اهلل عليه وال�ه( أن معنى قول رس�ول اهلل )ص�ىل اهلل عليه 
واله( "كفر بعد إيامن" إذا مل يتب من الكفر، وضع هذه الدالئل مواضعها. وحكم 
اللهعز وجلفي قتل من مل يسلم من املرشكني، وما أباح جل ثناؤه من أمواهلم، ثم 
حكم رسول اهلل بالقتل بالكفر بعد اإليامن يشبهواهلل أعلمأن يكون إذا حقن الدم 
باإلي�امن ث�م أباحه باخلروج منه أن يك�ون حكمه حكم الذي مل ي�زل كافرا حماربًا 

1- ابن رشد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد: 2 /259.

2- الشافعي، األم: 6 /168 – 184.

3- آخرجه البخاري ج6/ ص2522 رقم الحديث 6484، وآخرجه مسلم ج3/ ص1303 رقم الحديث 1676، 
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وأك�رب من�ه، ألنه قد خ�رج من الذي حقن ب�ه دمه ورجع إىل ال�ذي أبيح الدم فيه 
وامل�ال، واملرت�د أكرب حكاًم من ال�ذي مل يزل مرشكًا، ألن اهلل ) ع�ز وجل ( أحبط 
بال�رشك بع�د اإليامن كل عم�ل صالح قّدمه قب�ل رشكه، وأن اهلل ج�ل ثناؤه كّفر 
عمن مل يزل مرشكًا ما كان قبله، وأن رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( أبان أنَّ من مل 
ر عنه ما كان قبل الرشك. وقال لرجل كان يقدم اخلري يف  يزل مرشكًا ثم أس�لم كفَّ
الرشك )أسلم عىل ما كان لك من خري(، وأن من سنة النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
فيم�ن ظف�ر به من رج�ال املرشكني أنه قت�ل بعضهم، ومنَّ ع�ىل بعضهم، وفادى 
ببعض، وأخذ الفدية من بعض، فلم خيتلف املسلمون أنه ال حيل أن يفادى بمرتد 
بع�د إيامن�ه، وال يمن علي�ه، وال تؤخذ منه فدي�ة، وال يرتك بحال حتى يس�لم أو 

يقتل، واهلل أعلم()1(.
وجع�ل الش�افعي جريم�ة املرتد أعظ�م من جريم�ة املرشك اس�تدالاًل بام 
افرتض�ه من أن املرتد س�يتحول إىل الرشك الذي جتاوزه س�ابقًا إىل اإلس�الم، 
وبذلك حيبط عمله، يف حني أن املرشك األصيل إذا حارب فإما أن يقتل، وإما 
أن يم�نَّ علي�ه إذا أرس، أو يعفى عنه، أو يف�ادى، يف حني أن املرتد ال يقبل منه 

يشء من ذلك.

خامسا: رأي الحنابلة: 

يقول ابن قدامة ملخصا مذهب احلنابلة يف الردة بقوله: )أقيموا احلدود( ال 
يتناول القتل للردة، فإنه قتل لكفره ال حدًا يف حقه. وقد ذكر ابن قدامة تفاصيل 
مذهب احلنابلة مبينًا دليل القتل يف الردة وحتديد من يعاقب هبا وتعريف املرتد 
بأن�ه الراج�ع ع�ن دين اإلس�الم إىل الكفر، واس�تند إىل حديث )م�ن بدل دينه 
فاقتل�وه(، كام اس�تند اىل اإلمجاع، إذ قال: )وأمجع أه�ل العلم عىل وجوب قتل 
املرت�د، وروي ذل�ك عن أيب بكر وعمر وعثامن وعيل ومعاذ وأيب موس�ى وابن 
عب�اس وخالد وغريهم، ومل ُيذكر خ�الف ذلك، فكان إمجاعا(. ثم قال: )ومن 

1- محمد بن إدريس الشافعي، األم: 6 /169.
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ارتد عن اإلس�الم من الرجال والنس�اء وكان بالغًا عاق�ال، دعي إليه ثالثة أيام 
وضيق عليه، فإن رجع وإال قتل()1(.

سادسا: رأي الظاهرية:

يقول ابن حزم يف املحىل: )إن من صح عنه أنه كان مسلاًم متربئًا من كل دين 
حاَش دين اإلس�الم، ثم ثبت عنه أنه ارتد عن اإلس�الم، وخرج إىل دين كتايب 
أو غ�ري كت�ايب أو إىل غري دين، ف�إن الناس اختلفوا يف حكم�ه، فقال طائفة: ال 
يس�تتاب. وقال طائفة: يس�تتاب، وفرق طائفة بني من أرسَّ ردَته ومن أعلنَها. 
وفرق طائفة بني من ولد يف اإلسالم ثم ارتد ومن أسلم بعد كفره ثم ارتد()2(، 

يتضح منهأن الردة حد من حدود اهلل.

وق�د اس�تعرض اب�ن ح�زم اآلراء املختلف�ة يف مس�ائل كثرية تتعل�ق بالردة 
كاالس�تتابة وعددها ومدهت�ا، ثم ناقش تلك األقوال، وخل�ص إىل القول بأن 
الظاهري�ة قال�وا: ال يقبل من املرتد إال اإلس�الم أو الس�يف، وكل ما أورد من 
آي�ات كريمة وش�عر بأن في�ه داللة عىل غري ما ق�رره وأصحاب�ه الظاهرية فقد 

تناوله بالتأويل والتفسري الذي يبعده عن إلزامهم بيشء.

سابعا: رأي الزيدية:

عق�د صاح�ب البحر الزخ�ار أمحد بن حييى ب�ن املرتىض باب�ًا جعل عنوانه 
)ب�اب الردة وقتال أهلها(، ثم عقد فصال ق�ال فيه: )فصل وحّده القتل( وقد 
ل دينه فاقتلوه(  سّوى يف وجوب القتل بني الرجل واملرأة أخذًا بعموم )من بدَّ
وأوجب االستتابة قبل القتل. ونقل يف وجوهبا خالفًا بأهنا مندوبة، ال واجبة. 
ك�ام نق�ل أن نفي املرتد لردته، وجحدها، توبة تعصم�ه، وأداءه الصالة يف دار 

1- ظ: ابن قدامة، املغني: 10 /74 – 13، وابن حزم، املحىل: 13/ 124،

2- ابن حزم، املحىل، بريوت: املكتب التجاري للطباعة والنرش، 1969، )13/ 3(.
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احلرب توبة كذلك تعصمه)1(.
وظاهر من س�ائر التفاصيل التي أوردوه�ا أهنم يعدون االرتداد إعالن حرب 
من املرتد عىل أمته املسلمة، فهمأ يضًا مثل بقية املذاهب يف النظر إىل الردة عىل أهنا 

مظنة ذلك)2(.

املق�سد الثاين:اأدلة وجوب قتل املرتد:
يف ح�دود الن�ص الق�رآين ال يوج�د دليل عىل قت�ل املرتد، وقد اس�تدل بعض 
الفقهاء ببعض اآليات التي س�تتم مناقشتها، وأهم ما تم االستدالل به هو األدلة 

الروائية.

الفرع األول: األدلة القرآنية: 

اًرا َحَسًدا  ن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ قوله تعاىل: )َودَّ َكثرٌِي مِّ
�ُه بَِأْمِرِه  ۖ  َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّٰى َيْأيِتَ اللَّ َ هَلُُم احْلَقُّ ن َبْعِد َما َتَبنيَّ ْن ِعنِد َأنُفِسِهم مِّ مِّ

ٍء َقِديٌر ﴿109﴾()3(. ۗ إِنَّ اللَّ�َه َعىَلٰ ُكلِّ يَشْ
يق�ول ال�رازي: )إن ه�ذا هو الن�وع الثالث م�ن كيد اليهود مع املس�لمني، 
وذل�ك ألن�ه روي أن فنحاص بن ع�ازوراء، وزيد بن قيس ونف�رًا من اليهود 
قال�وا حلذيفة ب�ن اليامن وعامر بن ي�ارس بعد وقعة أحد: أمل ت�روا ما أصابكم، 
ولو كنتم عىل احلق ما هزمتم، فارجعوا إىل ديننا فهو خري لكم وأفضل ونحن 
أهدى منكم س�بياًل، فقال عامر: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد، قال: 
ف�إين قد عاه�دت أين ال أكفر بمحمد ما عش�ت، فق�ال اليهود: أم�ا هذا فقد 
صب�أ، وق�ال حذيفة: وأم�ا أنا فقد رضيت باهلل ربًا وباإلس�الم دين�ًا وبالقرآن 
إمامًا وبالكعبة قبلة وباملؤمنني إخوانًا، ثم أتيا رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

1- ظ:أحمد بن يحيى املرتىض، البحر الزخار الجامع ملذاهب علامء األمصار: 6 /422.

2- ظ:أحمد بن يحيى املرتىض، البحر الزخار الجامع ملذاهب علامء األمصار:6 /423.

3- البقرة: 109
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وأخرباه فقال: أصبتام خريًا وأفلحتام، فنزلت هذه اآلية()1(

تتض�ح األس�اليب املّتبع�ة حلرف املس�لمني عن إس�المهم، وذل�ك من خالل 
دعوهتم إىل مطالبة الرس�ول )صىل اهلل عليه واله( بأمور مس�تحيلة وغري معقولة، 
ومن الطبيعي أن ال يس�تجيب اهلل ورس�وله ملا هو مستحيل أو غري معقول، وهذا 
م�ا يت�ذّرع به أهل الكتاب لُيثبتوا عدم صدق النب�ي يف ادعاء النبوة، وحّث الناس 

عىل االرتداد، لكن اآلية ال تدل عىل قتل املرتد كام هو واضح.

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِهۖ  ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرٌِيۖ  َوَصدٌّ َعن  قوله تعاىل: )َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
�ِه ۖ َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ  �ِه َوُكْفٌر بِِه َوامْلَْسِجِد احْلََراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعنَد اللَّ َسبِيِل اللَّ
وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْس�َتَطاُعوا ۖ َوَمن  ِم�َن اْلَقْت�ِلۗ  َواَل َيَزاُل�وَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّ�ٰى َيُردُّ
ْنَيا َواآْلِخَرِة  َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأوَلٰ�ِئَك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ

ۖ َوُأوَل�ِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم فِيَها َخالُِدوَن()2(.

يقول الرازي: )ملا بني تعاىل أن غرضهم من تلك املقاتلة هو أن يرتد املسلمون 
عن دينهم، ذكر بعده وعيدًا ش�ديدًا عىل الردة، فقال: )َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه 
ْنَيا َواآْلِخَرِة( واستوجب العذاب  َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأوَل�ِٰئَك َحبَِطْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ
الدائم يف النار.. وظاهر اآلية يقتي أن االرتداد إنام يتفرع عليه األحكام املذكورة 
إذا ما كان املرتد عىل الكفر، أما إذا أسلم بعد الردة مل يثبت يشء من هذه األحكام، 
وق�د تفرع عىل ه�ذه النكتة بحث أصويل وبحث فرعي، أما البحث األصويل فهو 
أن مجاع�ة من املتكلمني زعم�وا أن رشط صحة اإليامن والكف�ر حصول املوافاة، 
فاإلي�امن ال يك�ون إيامن�ًا إال إذا مات املؤمن علي�ه، والكفر ال يكون كف�رًا إال إذا 
م�ات الكاف�ر عليه، قال�وا: ألن من كان مؤمنًا ثم ارتد والعي�اذ باهلل فلو كان ذلك 
اإلي�امن الظاه�ر إيامن�ًا يف احلقيقة لكان قد اس�تحق عليه الثواب األب�دي، ثم بعد 

1- الرازي، التفسري الكبري: 2 /275

2- سورة البقرة: 217
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كفره يستحق العقاب األبدي()1( ومل يتضح أن اآلية تتناول عقوبة املرتد يف الدنيا، 
بل ركز عىل العقاب اآلخروي فحسب.

وذك�ر الش�وكاين يف فت�ح القدي�ر: )ح�ّذر اهلل س�بحانه املؤمن�ني م�ن االغرتار 
بالكف�ار، والدخ�ول فيام يريدونه من رّدهم عن دينهم الذي ه�و الغاية ملا يريدونه 
من املقاتلة للمؤمن�ني، فقال:)َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمت َوُهَو َكافٌِر َفُأْولِئَك 
َحبَِط�ت أعامهلم( إىل آخ�ر اآلية والردة: الرجوع عن اإلس�الم إىل الكفر، والتقييد 
بقوله:)َفَيُم�ت َوُه�َو َكافٌِر( يفيد أن عم�ل من ارتد إنام يبط�ل إذا مات عىل الكفر. 
وحبط: معناه بطل، وفس�د، ومنه احلبط، وهو: فس�اد يلحق املوايش يف بطوهنا من 
كث�رة أكلها لل�كأل، فتنتفخ أجوافه�ا، وربام متوت من ذلك. ويف ه�ذه اآلية هتديد 
للمس�لمني ليثبتوا عىل دين اإلسالم. ومعنى قوله:)ىِف الدنيا واآلخرة( أنه ال يبقى 
له حكم املس�لمني يف الدنيا، فال يأخذ ش�يئًا مما يستحقه املسلمون، وال يظفر بحظ 
م�ن حظوظ اإلس�الم، وال ينال ش�يئًا م�ن ثواب اآلخ�رة الذي يوجبه اإلس�الم، 
ويس�تحقه أهل�ه()2(، فاآلية هنا تعمل عىل حتذير املس�لمني من مغّب�ة التأثر بدعاية 
املرشك�ني، وحتّثهم عىل الثب�ات عىل دينهم، وختربهم بأن كفره�م وموهتم كافرين 
س�يبطل عمله�م وكل م�ا قاموا به يف س�بيل اهلل قب�ل هجرهتم وبعده�ا، وعليه ال 
تتحدث هذه اآلية عن معنى املرتد، واتضاح احلق له أو ال، وال تتعرض حلكمه يف 

الدنيا، وأقىص ما تدّل عليه هو قبول توبته.

�ن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم  ِذي�َن َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم ُث�مَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَّ وقول�ه تعاىل: )إِنَّ الَّ
الُّوَن()3(. َوُأوَل�ِٰئَك ُهُم الضَّ

ن�زل يف أه�ل الكتاب من اليهود عرف�وا حممدًا، ثم كفروا ب�ه. وأخرج عبد بن 
محي�د، واب�ن جرير، وابن املنذر، عن احلس�ن ق�ال: هم أهل الكت�اب من اليهود، 

1- الرازي، التفسري الكبري: 3 /265

2- الشوكاين، فتح القدير: 1 /291

3-سورة ال عمران: 90
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والنص�ارى، وذك�ر نحو ما تق�ّدم عنه. وأخرج الب�زار، عن ابن عب�اس: إن قومًا 
أس�لموا، ث�م ارتدوا، ثم أس�لموا، ثم ارتدوا، فأرس�لوا إىل قومهم يس�ألون هلم، 
ِذيَن  فذك�روا ذل�ك لرس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم، فنزلت ه�ذه اآلي�ة: )إِنَّ الَّ

َكَفُروا َبْعَد إِياَمهِنِْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا(، قال السيوطي: هذا خطأ من البزار.)1(

وه�ذه اآلية تدّل عىل أهنم كفروا بعد ثبوت احلق هلم باألدّلة القطعية وازدادوا 
كفرًا، ومل يوفقوا إىل التوبة بسبب إغرائهم باألموال واملناصب وكثرة األتباع حتى 
أدركهم املوت، أو بلوغهم مرحلة من العناد وعدم االنصياع للحق، فيس�تحقون 

اللعنة والعذاب لذلك، ومل ترصح بالعذاب الدنيوي.

ْ َيُكِن  ِذيَن آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا ملَّ قوله تعاىل: )إِنَّ الَّ
�ُه لَِيْغِفَر هَلُْم َواَل لَِيْهِدَيُْم َسبِياًل()2(. اللَّ

تتفق هاتان اآليتان مع اآلية 90 من س�ورة آل عمران؛ لكون مضموهنا متَّحدًا 
ِذيَن َكَفُروا َبْع�َد إِياَمهِنِْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا(، وورد هنا:  معه�ام، فقد جاء فيها: )إِنَّ الَّ
ِذي�َن آَمنُ�وا ُثمَّ َكَف�ُروا ُثمَّ آَمنُوا ُثمَّ َكَف�ُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْف�ًرا( وعىل األخص  )إِنَّ الَّ
عندم�ا تض�اف إىل هات�ني اآليتني اآلي�ة الثالثة من س�ورة "املنافق�ون" وهي قوله 
ُ�ْم آَمنُوا ُث�مَّ َكَفُروا َفُطبِ�َع َعىَلٰ ُقُلوهِبِ�ْم َفُهْم اَل َيْفَقُه�وَن(، فهذا  لِ�َك بَِأهنَّ تع�اىل: )َذٰ
الكذب واليمني الكاذب سببه أهنم آمنوا ثّم كفروا فطبع عىل قلوهبم، األمر الذي 

يثب اشرتاكهم يف هذه الصفات.

وحيتم�ل أن يك�ون حكم املرتد واملناف�ق يف الدنيا واحدًا، أي ك�ام أّن املنافق ال 
جيازى يف الدنيا، فكذلك املرتد، خاّصة أن اآلية التي تتحّدث عن املنافقني تقول: 

)َواهللَُّ َأْعَلُم بَِأْعَداِئُكْم ۖ َوَكَفٰى بِاهللَِّ َولِيًّا َوَكَفٰى بِاهللَِّ َنِصرًيا ()3(.)4(

1- ظ: الشوكاين، فتح القدير: 1 / 492

2- سورة النساء: 137

3- سورة النساء: 145.

4- ظ: الرازي، التفسري الكبري: 5 /412
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وممن اس�تدل هبمن الق�رآن الكريم انطالقًا م�ن قوله تع�اىل: )َوَقاتُِلوُهْم َحتَّٰى 
�َه باَِم َيْعَمُلوَن َبِصرٌي()1(،  �ِه ۖ َفإِِن انَتَهْوا َف�إِنَّ اللَّ ُه لِلَّ يُن ُكلُّ اَل َتُك�وَن فِْتنَ�ٌة َوَيُكوَن الدِّ
ُوُهْم  ِكنَي َحْيُث َوَجدمتُّ وقوله عز وجل: )َفإَِذا انَس�َلَخ اأْلَْش�ُهُر احْلُُرُم َفاْقُتُلوا امْلُرْشِ
اَلَة َوآَتُوا  وُهْم َواْقُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۖ َف�إِن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ َوُخُذوُه�ْم َواْحرُصُ
ِحيٌم()2(، وقال اهلل س�بحانه: )َوَمن َيْرَتِدْد  َكاَة َفَخلُّوا َس�بِيَلُهْم ۖ إِنَّ اللَّ�َه َغُفوٌر رَّ الزَّ
ْنَي�ا َواآْلِخَرِةۖ   ِمنُك�ْم َعن ِدينِ�ِه َفَيُمْت َوُه�َو َكافٌِر َفُأوَل�ِٰئ�َك َحبَِط�ْت َأْعاَمهُلُْم يِف الدُّ
َوُأوَل�ِٰئ�َك َأْصَح�اُب النَّاِرۖ  ُهْم فِيَها َخالُِدوَن()3(، وقال تع�اىل: )َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك 
يَن()4(،  ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُل�َك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ ِذي�َن ِم�ن َقْبِلَك َلِئْن َأرْشَ َوإىَِل الَّ
واالستدالل هبذه الطريقة واالستناد إىل اآليات الكريمة التي حتدث عن املرشكني 
وأحكامهم )س�ورة األنفال آية 39، س�ورة التوبة آية 5، س�ورة البقرة آية 217، 
س�ورة الزمر آية 65( متت حماولة جعل املرتد مقيس�ًا ع�ىل نوع من املرشكني جيب 
قتلهم، بل اعترب أوىل بالقتل من ذلك النوع من املرشكني، وإذا رجعنا إىل تفاصيل 
اس�تدالله، فاآلية األوىل توضح لنا مرشوعي�ة القتال محاية حلرية االعتقاد، ودرءًا 
ملحاوالت تغيري الدين بالقوة وباستخدام التعذيب وما إليه. وذلك ليتمتع الذين 
كانوا يعيش�ون يف جزيرة العرب بحريتهم يف اخلروج من اجلاهلية ومن الظلامت، 

والدخول يف دين اهلل - اإلسالم - ويتحقق قوله تعاىل: )ال إكراه يف الدين(.
أم�ا اخلروج عىل اجلامعة ونظامها وما تبنته من قانون، فإن لكل ذلك عقوباٍت 
حمددًة هي التي تدخل يف دائرة حدود اهلل، أو تعزيًرا مناس�بة تتفق وخطورة اجلرم 
املرتكب، فهي ال تتعلق إذن بتغيري العقيدة. أما اآلية الثانية فهي متعلقة بالوثنيني 
الع�رب ال�ذي أمر اهلل بقتاهلم لك�ي خيرجوا من الظلامت إىل الن�ور، ومن جاهلية 
الفرق�ة والف�وىض وع�دم االرتباط بأي نظ�ام إىل أن خيضعوا لنظ�ام، وحيولوا إىل 

1- سورةاالنفال: 39.

2- سورة التوبة: 5.

3- سورة البقرة: 217.

4- سورة الزمر: 65.
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ج�زء من أمة، ويتجاوزا تلك اجلاهلية التي هتبط باالنس�ان اىل أحط من درجات 
احلي�وان، لتت�م عملية تزكيتهم وتطهريه�م، فيكونون أهاًل إلقام�ة الصالة وإيتاء 
الزكاة، فيس�تحقون االحرتام، وأمهلوا لذلك أربعة أش�هر ليخرج�وا من الوثنية 

وعبادة األصنام.

وأما اآليتان األخريتان فقد استدل هبام بشكل حاول فيه أن يبني أن املرتد أحط 
وأخط�ر من الكفر األص�يل من حيث إحباط األعامل وع�دم املغفرة، فليس يف ما 
اس�تدل به من اآليات األربع ما يدل عىل وجود حدٍّ للردة يف القرآن الكريم، فال 
يصل�ح يشء مما قاله أو أورده معارضًا للحري�ة التامة التي جاء هبا قرابة مائتي آية 
م�ن آي�ات الكتاب الكري�م، وكلها تدل مطابق�ة أو تضمنًا ع�ىل أن تغيري العقيدة 

وحده ليس فيه إال حساب اهلل تعاىل وعقابه يف اآلخرة.

الفرع الثاني: األدلة الروائية: 

لقد سيقت الكثري من األدلة الروائية يف وجوب قتل املرتد، ومن مجيع املذاهب 
اإلسالمية، وسيتم تناول أبرز تلك املرويات، بحسب اآليت: 

أوال: م�ا رواه البخاري يف صحيحه أن عليا عليه الس�الم حرق قوما فبلغ ابن 
عب�اس فق�ال: لو كن�ت أنا مل أحرقه�م، ألن النبي )ص�ىل اهلل عليه وال�ه( قال: ال 
تعذب�وا بع�ذاب اهلل ولقتلتهم كام ق�ال النبي )صىل اهلل عليه وآل�ه( :)من بدل دينه 

فاقتلوه()1(

يق�ول الدكت�ور حممد مزروعة: )هذا احلديث من أمه�ات األدلة يف هذا الباب 
فهو بقدر إجيازه ما هو واضح بنّي ال يقبل تأويال وال تعليال كأنه رضبة س�يف يف 

جبهة التشكيك والشغب()2(.

1- صحيح البخاري كتاب الجهاد والسري)2794(.

2- مزروعة، محمد، أحكام الردة واملرتدين: 164 
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واس�تدل هب�ذا احلدي�ث مجلة م�ن عل�امء االمامي�ة)1(، ويذكر مال�ك يف املوطأ 
االرتداد يف كتاب األقضية، واس�تدل باحلديث املرس�ل أن رس�ول اهلل )صىل اهلل 
علي�ه واله( ق�ال: )من غري دينه فارضبوا عنق�ه(. ورشح احلديث بقوله: )ومعنى 
ق�ول النب�ي "ص�ىل اهلل علي�ه واله"فيام ن�رى أنه من خ�رج من اإلس�الم إىل غريه، 
مث�ل الزنادقة وأش�باههم، فإن أولئ�ك إذا ظهر عليهم قتلوا ومل يس�تتابوا، ألنه ال 
تع�رف توبتهم وإن كانوا يرسون الكفر ويعلنون اإلس�الم، فال أرى أن يس�تتاب 
ه�ؤالء، وال يقب�ل منهم قوهلم. وأما من خرج من اإلس�الم إىل غريه وأظهر ذلك 
فإنه يس�تتاب، فإن تاب وإال ُقتل، وذلك أن قومًا كانوا عىل ذلك رأيت أن ُيدعوا 
اىل االس�الم، وُيس�تتابوا، فإن تاب�وا قبل ذلك منهم، وإن مل يتوب�وا قتلوا، ومل يعِن 
ذلك يف ما نريواهلل أعلممن خرج من اليهودية إىل النرصانية وال من النرصانية إىل 
اليهودي�ة، وال من يغري دين�ه من أهل األديان كلها، إال اإلس�الم، فمن خرج من 

اإلسالم إىل غريه، وأظهر ذلك، فذلك الذي ُعني به واهلل أعلم( )2(

وق�د ناقش العلواين االس�تداللبام ذكره: )ويف ما ذك�ره مالك مل يبني أنه يتكلم 
عن حد من حدود اهلل، بل يتكلم عن يشء أقرب ما يكون إىل ما يعرف بالسياسة 
الرشعي�ة الت�ي عىل احلاكم أن يأخ�ذ هبايف نظرهاجتاه الزنادقة، ألنه متس�ك بظاهر 
قوله )صىل اهلل عليه واله(: )من غري دينه( وكأنه قد محل عبارة )من غري دينه( عىل 
تغيري حيدثه اإلنس�ان يف صميم الدين، كأن يغري يف الصلوات بأن جيعلها أربعًا أو 
س�تًا، أو يف أركان الدين أو يف أركان العقيدة، كام حدث بالنسبة ملسيلمة الكذاب 
وطليحة األسدي وسجاح وأمثاهلم من املتنبئني الذين أسقطوا عن أتباعهم بعض 
الصل�وات، وكذل�ك الزكاة، وأذنوا هل�م يف بعض املحرمات، فه�ؤالء هم الذين 
ي�رى مال�ك وجوب قتلهم ول�و أعلنوا يف ظاه�ر األمر غري ذل�ك، ويرى يف مثل 
هؤالء أهنم ال تقبل منهم توبة ولس�نا مطالبني باس�تتابتهم، ويس�وي بني من غريَّ 

1- ظ: الشهيد الثاين، الروضة البهية: 5 /260+ ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع: 1 /375+ النجفي، محمد حسن، 
جواهر الكالم: 22 /285+ مسالك االفهام: 7 /366

2- مالك، املوطأ:458 – 459.
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دينه ودخل يف دين آخر، وبني من غري دينه إىل غري دين(.)1( 

واس�تند أمح�د ابن حنب�ل إىل حديث )من ب�دل دينه فاقتلوه(، وعززه بام س�امه 
إمج�اع أهل العلم، حيث ق�ال: )وأمجع أهل العلم عىل وجوب قتل املرتد، وروي 
ذل�ك ع�ن أيب بكر وعمر وعث�امن وعيل ومعاذ وأيب موس�ى وابن عب�اس وخالد 
وغريهم، ومل ُيذكر خالف ذلك، فكان إمجاعا(. ثم قال: )ومن ارتد عن اإلسالم 
من الرجال والنساء وكان بالغًا عاقال، دعي إليه ثالثة أيام وضيق عليه، فإن رجع 

وإال قتل()2(.

يق�ول العلواين: )إن هذا احلديث له ارتباط وثي�ق بمؤامرة اليهود التي ذكرها 
ِذي ُأنِزَل َعىَل  ْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمنُوا بِالَّ اِئَفٌة مِّ القرآن الكريم يف قوله تعاىل: )َوَقاَلت طَّ
ُهْم َيْرِجُعوَن( )3(، ويعضد هذا ويعززه  ِذي�َن آَمنُوا َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَّ الَّ
ما رووه من حديث معاذ بن جبل عن أيب بردة قال: قدم عىل أيب موس�ى معاذ بن 
جب�ل باليمن فإذا رجل عن�ده، قال: ما هذا؟ قال: )رجل كان يوديا فأس�لم، ثم 
هت�ود ونحن نريده عىل اإلس�الم منذ ش�هرين، فقال: واهلل ال أقع�د حتى ترضبوا 
عنقه، فرضب عنقه( فقال: )قىض اهلل ورس�وله أن من رجع عن دينه فاقتلوه((.. 
فنلحظ االرتباط الوثيق بني احلديث واآلية سالفة الذكر..()4(، والذي يتضح من 

هذا الربط هو علة التآمر عىل الدين من قبل اليهود التي تشهد هلا وقائع كثرية.

أم�ا س�ند احلديث فإن الروايات املتكررة له تنته�ي إىل عكرمة عن ابن عباس، 
وال خيف�ى تضعيف عكرم�ة)5(، والرواية الثانية عن هُبز ب�ن حكيم عن معاوية بن 

1- العلواين، طه جابر، ال اكراه يف الدين: 150

2- ابن قدامة ،املغني:10 /74 – 13(، وابن حزم، املحىل:13/ 124

3- سورة آل عمران: 72. 

4- طه جابر العلواين، ال إكراه يف الدين: 119)بتصف(

5- متهم بالكذب عىل ابن عباس، روى ابن حجر يف )مقدمة فتح الباري 424(: عن ابن عمر أنه قال لنافع ال تكذب 
عيلَّ كام كذب عكرمة عىل ابن عباس(، وظ: سري أعالم النبالء للذهبي 5: 20، وضعفاء العقييل 3: 374



315

الف�سل الرابع

حيدة وقد وثق هبًزا مجاعٌة بينام اختلف فيه آخرون وتوقفوا يف االحتجاج به)1(
واحلدي�ث آح�اد والكث�ري من العل�امء ال يرون صح�ة االس�تدالل باآلحاد عىل 

احلدود)2(
 إن هذا احلديث ال خيلو من اإلش�كاالت، ذلك أنه مطلق وعام إىل حد يش�مل 
تبدي�ل كل دي�ن، فهو يش�مل - بحس�ب ظاه�ره- من ب�دل دينه من املس�يحية إىل 
اإلسالم، وهو خمالف لكثري من اآليات القرآنية التي تكرس مفهوم احلرية الدينية، 
ويف أس�لوب صياغت�ه يشء م�ن الرصام�ة واحلس�م دون تلمس أي دالل�ة للرتيث 

والنظر فيمن بدل دينه. 
واملالحظ أن األحناف خصصوا احلديث بالرجال مس�تندين إىل العلة املستنبطة 
م�ن قتل املرتد وهي احلرابة، فيصب�ح معنى احلديث بعد التخصيص: من بدل دينه 
من املس�لمني وحارَب فاقتلوه)3(، واستش�كل بعض الباحثني من مس�ألة التحريق 
التي نسب إىل اإلمام عيل )عليه السالم( وكيف جهل اإلمام )عليه السالم( احلكم 
املعل�وم من عدم جواز التحريق)4(، وخمالف�ة احلديث للعمومات القرآنية واضحة، 
ف�إن كون�ه آح�ادا وم�ن رواه يف الكالم الكثري جيع�ل من احلديث دون مس�توى أن 
يك�ون خمصص�ا لتلك العموم�ات القرآنية، الت�ي تكرس مفهوم احلري�ة الدينية كام 

سيتبني الحقا. 
ثاني�ا: روي ع�ن عيل ب�ن إبراهيم، عن أبي�ه، وعّدة من أصحابنا، عن س�هل بن 
زي�اد مجيع�ًا، عن ابن حمبوب، عن العالء بن َرزين، عن حممد بن مس�لم قال: س�أل 
أبا جعفر)عليه الس�الم( عن املرتد فقال: "من رغَب عن اإلسالم وكفر بام أنزل اهلل 
عىل حممد "صىل اهلل عليه وآله" بعد إسالمه فال توبة له، وقد وجَب قتله وبانت منه 

امرأته ويقّسم ما ترك عىل ُوْلِده")5(

1- ظ: الذهبي، ميزان االعتدال: 1 /165.

2- ظ :محمود شلتلوت، االسالم عقيدة ورشيعة: 301

3- ظ: البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد، كيف نفهمه وكيف منارسه: 211

4- ظ: هاين طاهر، الحرية الدينية وعقوبة املرتد يف اإلسالم: 24

5- الكليني، الكايف: 256 /7.
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يق�ف أحد الباحثني عىل بعض ألف�اظ احلديث ليوضحها: ) ولفظ "رغب عن" 
يعني اإلعراض والكراهية التي إّنام حتصل عندما يتعّرف الفرد عىل اليشء وال يراه 
موافقًا ومنس�جاًم مع عقل�ه وعاطفته، وعلي�ه يكون اجلاهلون باإلس�الم خارجني 
ع�ن موض�وع االرت�داد،... والقيد "بعد إس�المه" وكذلك "الكف�ر" يعطينا معنًى 
دقيقًا، فالكفر يعني التغطية، فالبد أن يكون هناك يشء حتى يمكن للكافر تغطيته، 
وبدي�ي أن املرتد مل يغطِّ ظاهر الق�رآن اخلارجي، فالبد من القول: إنه قد ارتكز يف 
ذاته حقيقة وحقانية القرآن، وقام الكافر بتغطية تلك احلقيقة، ويف الواقع إّن الكفر 
ب�ام ن�زل عىل النبي )صىل اهلل علي�ه وآله( يعني تغطية تلك احلقيقة، وما دام املس�ألة 
خافية عىل الفرد ال تتخذ ش�كل احلقيقة. وإّن "بعد إسالمه" تعني بعد االعتقاد به، 
وعليه عندما يثبت لشخص أن ما أنزل اهلل عىل نبيه حّق، واعتقد بذلك، ثم كفر بام 

ثبت لديه واعتقده يكون ذلك منه عنادًا حمضًا للحق الواضح()1(
ثالث�ا: روى مس�لم يف صحيح�ه عن عبد اهلل بن مس�عود قال: قال رس�ول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله(: )ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله اال اهلل وأين رسول 
اهلل إال بإح�دى ثالث: النفس بالنفس، والثيب ال�زاين، واملارق من الدين التارك 

للجامعة()2(.
إن ه�ذا احلدي�ث يأمر بفئ�ة معينة من املرتدي�ن وقد قيدوا برتكه�م اجلامعة وهو 
كناي�ة عن احلرابة، فاحلديث يركز ع�ىل جانب احلرابة يف املرتد، واخلروج عىل كيان 

األمة ونظامها االجتامعي)3(.
وه�ذا احلديث ينبغي أن حيمل عليه س�ائر األحاديث األخرى مثل حديث )من 
ب�دل دينه فاقتلوه(، بحي�ث يصبح املعنى: من بدل دينه وف�ارق اجلامعة وانحاز إىل 
أعدائها أو محل ضدها الس�الح وحاول ختريب نظامها فذلك هو الذي ُيقتل، ألنه 
يعد - واحلالة هذه - قد ارتكب ما نس�ميه يف عصورنا هذه جريمة اخليانة العظمى 
والعم�ل عىل قلب نظام اجلامعة واحلكم والكي�د للجامعة وهذا، أعني مجع األدلة، 

1- ظ: احمد عابديني، عقوبة املرتد، دراسة فقهية جديدة يف املالبسا والظروف: بحث منشور يف مجلة نصوص 
معارصة 9 أكتوبر 2014

2- ظ: صحيح البخاري، كتا ب الديا )6379( وصحيح مسلم كتاب القسامة واملحاربني)3175(

3- هاين طاهر، الحرية الدينية وعقوبة املرتد يف اإلسالم: 25 
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ومحل املطلق منها عىل املقيد، أمر ال غبار عليه.
واس�تدل الش�افعي بحديث قريب منه وه�و املروي عن محاد ب�ن زيد عن حييى 
بن س�عيد عن أيب أمامة بن س�هل عن عثامن بن عفان أن رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله( قال: )ال حيل دم امرئ مس�لم إال بإحدى ثالث: بكفر بعد إيامن، أو بزنا بعد 

إحصان، أو بقتل نفس بغري نفس فيقتل( )1(. 
ق�ال الش�افعي: )فلم جيز يف ق�ول النبي "ص�ىل اهلل عليه واله" ال حي�ل دم امرئ 
مسلم إال بإحدى ثالث: إحداهن الكفر بعد اإليامن، إال أن تكون كلمة الكفر حتل 
الدم، إال أن يتوب صاحبه، فدل كتاب اهلل عز وجل ثم سنة رسوله "صىل اهلل عليه 
وال�ه" أن معن�ى قول رس�ول اهلل "صىل اهلل عليه واله" كفر بع�د إيامن إذا مل يتب من 
الكفر وضع هذه الدالئل مواضعها. وحكم اهلل - عز وجل - يف قتل من مل يس�لم 
م�ن املرشك�ني، وم�ا أباح - جل ثن�اؤه - من أمواهل�م، ثم حكم رس�ول اهلل بالقتل 
بالكف�ر بعد اإليامن يش�به - واهلل أعلم - أن يكون إذا حق�ن الدم باإليامن ثم أباحه 
باخل�روج من�ه أن يكون حكمه حكم ال�ذي مل يزل كافرا حماربًا وأك�رب منه، ألنه قد 
خرج من الذي حقن به دمه ورجع إىل الذي أبيح الدم فيه واملال، واملرتد أكرب حكاًم 
من الذي مل يزل مرشكًا، ألن اهلل - عز وجل - أحبط بالرشك بعد اإليامن كل عمل 
صالح قّدمه قبل رشكه، وأن اهلل - جل ثناؤه - كّفر عمن مل يزل مرشكًا ما كان قبله، 
وأن رس�ول اهلل "صىل اهلل عليه واله" أبان أنَّ من مل يزل مرشكًا ثم أس�لم كّفر عنه ما 
كان قبل الرشك. وقال لرجل كان يقدم اخلري يف الرشك ) أسلم عىل ما كان لك من 
خ�ري( وأن من س�نة النب�ي "صىل اهلل عليه وآله" )فيمن ظف�ر به من رجال املرشكني 
أن�ه قتل بعضه�م، ومنَّ عىل بعضهم، وفادى ببعض، وأخ�ذ الفدية من بعض، فلم 
خيتلف املس�لمون أنه ال حيل أن يفادى بمرت�د بعد إيامنه، وال يمن عليه، وال تؤخذ 

منه فدية، وال يرتك بحال حتى يسلم أو يقتل، واهلل أعلم ()2(.
يعقب العلواين عىل اس�تدالل الش�افعي بقوله: )وأما احلديث الذي اس�تدل به 
خمترصًا فقد أخرجه مسلم وغريه مطوال ويف ألفاظ آخرى، ومنها ما جاء يف صحيح 

1- آخرجه البخاري ج6/ ص2522 رقم الحديث 6484، وآخرجه مسلم ج3/ ص1303 رقم الحديث 1676.

2- محمد بن إدريس الشافعي، األم: 6 /169.
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مس�لم من قوله )صىل اهلل عليه وآله(: )ال حيل دم امرئ مس�لم يش�هد أن ال إله إال 
اهلل وأين رس�ول اهلل إال بإحدى ثالث: الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه 
املف�ارق للجامعة(. ويف رواية أمحد بن حنبل )التارك اإلس�الم واملفرق للجامعة أو 
املف�ارق اجلامعة(. وهذا يعني أن املس�لم املنتمي ألمة اإلس�الم، ال�ذي حييا يف ظل 
نظ�ام إس�المي، ال يراق دمه إال يف إحدى حاالت ث�الث: احرتاف الزنا والرتويج 
ل�ه، وه�و ما يعد ظرفًا مش�ددا يرفع عقوبة حمرتف الزنا وامل�روج له يف املجتمع عن 
عقوب�ة الزاين الفرد ال�ذي وقع منه الزنا، باعتباره حالة هبوط أو س�قوط، وهو زنا 
البك�ر أو زنا غري املحص�ن الذي حيظى بظروف خمففة للعقوبة جاء القرآن هبا وهي 
اجلل�د، ثم جريمة القتل العمد التي جي�ب فيها القصاص، ثم الرتك للدين ومفارقة 
اجلامع�ة واخلروج عليها. وهذا ليس مما نحن فيه، ذلك ألننا نتحدث عن حد الردة 
الت�ي ال تتج�اوز تغيري اإلنس�ان الفرد ملعتق�ده دون خروج عىل اجلامع�ة أو نظامها 
القانوين، ودون انضامم إىل أعداء اجلامعة التي كان ينتمي إليها ومفارقة هلا أو حماربة 

هلا وملا تقوم عليه()1(. 
ومالحظ�ة احلراب�ة يف احلدي�ث امل�روي ال يعن�ي أن جم�رد الكف�ر دون احلراب�ة 
م�ن األمور املستس�اغة والتي م�ن املمكن إمهاهلا، ب�ل املهم يف البح�ث حول تلك 
األحاديث هو تنقيح مناط القتل وبيان سببه، وإال يمكن أن يثبت ما هو دون القتل 

يف حق املرتد اذا مل يكن حماربا.
ثالثا: روى البخاري يف صحيحه عن أيب موس�ى األش�عري أن النبي )صىل اهلل 
عليه واله( قال له: )اذهب أنت يا أبا موسى ويا عبد اهلل بن قيس إىل اليمن، ثم اتبعه 
مع�اذ بن جب�ل فلام قدم عليه ألقى له وس�ادة، قال: إن�زل، و إذا رجل عنده موثق. 
قال: ما هذا؟ قال: كان يوديا فأسلم، ثم هتود، قال: إجلس. قال: ال أجلس حتى 

ُيقتل، قضاء اهلل ورسوله، ثالث مرات، فأمر به فقتل()2(.
وقد وقع ذلك عىل رؤوس األش�هاد من املس�لمني يف اليمن، ومجيعهم ش�هدوا 

تنفيذ قضاء اهلل ورسوله فكان إمجاعا من مسلمي اليمن عىل ذلك احلكم.

1- العلواين، ال اكراه يف الدين: 155

2- صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين)6412( وصحيح مسلم كتاب االمارة)3403( 
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ويناقش من ناحية السند: أن فيه أيب بردة عامر بن عبد اهلل بن قيس بن أيب موسى 
األش�عري وهذا الرجل مل يوثقه غري ابن س�عد والعجيل وابن خراش وابن حبان)1( 

ومجيعهم متساهلون يف التوثيق حسب رأي البعض)2(.
ومن ناحية املتن: فهو يستتبع عدة تساؤالت: 

كي�ف يمكن قتل اليهودي دون س�امعه والرتيث ب�ه؟ واذا كان حد الردة واجبا 
هب�ذه الرسع�ة ملَ تأّخَر أبو موس�ى األش�عري وهو لي�س بخاٍف عليه؟ ث�م يعد هذا 
احلديث من فعل الصحايب وال يس�تنبط منه حكام، إضافة إىل كون اليهودي مل يتبني 

حاله أمَن املحاربني هو أم ال؟
إن االس�تدالل بتلك االحاديث يتوقف عىل متامية داللتها عىل قتل املرتد ملجرد 

كفره، وإال فإنه ال يمكن أن يكون االستدالل هبا تاًما. 

الفرع الثالث: اإلجماع: 

وبقط�ع النظ�ر عن اختالف مواق�ف كثري من العل�امء يف )حقيق�ة اإلمجاع( فإن 
املذاهب اإلس�المية الفقهية قد اختلفت يف ما بينها اختالفًا كبريًا، بل لقد اختلفت 
املذاهب يف داخلها اختالفا ليس من السهل ادعاء أي نوع من أنواع االمجاع معها.

ويمكن نقض اإلمجاع باآليت:  
ما روي عن عمر من إنكاره قتل أحد املرتدين وقوله )لو أيت هبم لعرض عليهم 

اإلسالم فإن تابوا وإال استودعهم السجن()3(.
اختالف العلامء يف مدة االس�تتابة وبعض تفاصيلها، فمنهم من يرى االس�تتابة 

مطلقا وعدم قتل املرتد، وهم عمر بن اخلطاب وسفيان وإبراهيم النخعي)4(.
اخلالف يف قتل املرتدة وتعليل عدم قتلها عند األحناف يؤكد أن املسألة خالفية، 

1- العسقالين ابن حجر، تهذيب التهذيب: 12 /18

2- ظ: هاين طاهر، الحرية الدينية وعقوبة املرتد يف اإلسالم: 26

3- ظ: ابن حزم، املحىل: 11 /191

4- الصعيدي عبد املتعال، الحرية الدينية يف اإلسالم: 101
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فاجلمه�ور يذه�ب إىل أن عل�ة القتل ه�ي الكفر فيقتل س�واء أكان رج�ال أم امرأة 
وخالفهم اإلمامية يف املرأة مع اتفاقهم عىل نفس العلة، فيام يرى احلنفية أن علة قتل 

املرتد هي احلرابة)1(. 

الفرع الرابع: االستدالل بحروب الردة ونقده :

ق�د يتم االس�تدالل بحروب الردة التي وقعت يف عه�د اخلليفة عمر، فقد روى 
البخاري عن أيب هريرة قال: ملا تويف رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( وكان أبو بكر 
وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وس�لم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فمن قاهلا فقد عصم 
مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه عىل اهلل؟ فقال: واهلل ألقاتلن الناس من فرق بني 
الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه واله( لقاتلتهم عىل منعها، قال عمر: فواهلل ما هو إال أن قد رشح 

اهلل صدر أيب بكر عنه فعرف أنه احلق()2(.
ففي ضوء تلك الواقعة ثبت أن املرتدين مل يرفعوا يف وجه الدولة سيفا ومل يظهر 
منهم أي يشء من ذلك، لكن اخلليفة األول هو الذي بادر إىل قتاهلم بسبب ردهتم.

ويمكن أن يناقش هذا االستدالل: بأن هذه الواقعة تتعلق بأولئك الذين رفضوا 
دفع الزكاة أليب بكر ومتردوا عىل القائد اجلديد، بل ال يقول أحد بأن ترك دفع الزكاة 

خمرج عن امللة، إنام الذي خيرج هو من أنكر وجوب الزكاة.)3(
ق�ال اب�ن حزم: ) أهل الردة قس�امن: قس�م مل يؤمنوا قط، كمس�يلمة وس�جاح، 
فهؤالء حربيون، وقسم أسلموا ومل يكفروا بعد إسالمهم لكنهم منعوا الزكاة، وال 

خيتلف احلنفيون وال الشافعيون يف أن هؤالء ليس هلم حكم املرتد أصال()4(.
إن حروب الردة مل تكن أس�باهبا حمددة بدقة، فهي وإن قام عىل البعد الس�يايس، 

1- ظ: ابن الهامم، رشح فتح القدير: 4 /73

2- صحيح البخاري، كتاب الزكاة)1312( وصحيح مسلم كتاب االميان )29(

3- ظ: هاين طاهر، الحرية الدينية وعقوبة املرتد يف اإلسالم: 27

4- ابن حزم، املحىل: 11 /193
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فإن البعد الديني كان مش�ارًا إليه يف نحو قوله: )واهلل ألقاتلّن من فّرق بني الصالة 
وال�زكاة(. فاس�تند اخلليفة األول إىل مفه�وم )دين( بمعناه الش�امل الذي يربز فيه 
الترشي�ع واحلاكمية والنظام العام واحلكم، لذلك ف�إن اعرتاض اخلليفة الثاين كان 
مالحظ�ا فيه أهنم ال يزالون ي�رددون )ال إله إال اهلل(فكيف يقاتلون؟ فلفت اخلليفة 
االول نظ�ره إىل البعد الكيل الذي ال يس�مح بتلك التجزئ�ة، فهدفهم كان هو هدم 
األم�ة كيان�ًا ونظامًا ورشيعة ومنهاجًا والعودة إىل النظام اجلاهيل، وهو ما يمكن أن 
يقع ضمن معيار اإلفساد يف األرض الذي يشتمل عىل هدم البناء العقائدي والنظام 

املايل للمجتمع االسالمي.

قتل  عدم  على  بها  ال�ستدلل  ميكن  التي  الأدلة  الثالث:  املق�سد 
املرتد ملجرد كفره

إن األدل�ة التي تؤس�س للحرية الدينية ال يمكن أن تنس�جم مع القول بأن س�بب 
قتل املرتد هو جمرد الكفر، مامل يستتبع كفر املرتد اإلفساد يف املجتمع، أو احلرب عليه.

الفرع األول: األدلة القرآنية: 

ْش�ُد ِمَن اْلَغيِّ ۖ َفَمن َيْكُفْر  َ الرُّ َبنيَّ يِنۖ  َقد تَّ اآلية األوىل: قال تعاىل: )اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
�ِه َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقٰى اَل انِفَصاَم هَلَاۗ  َواللَّ�ُه َسِميٌع  بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِاللَّ

َعِليٌم()1(.
من املمكن أن تتضمن اآلية النفي، والنهي، فاآلية يف املرحلة األوىل تنفي وجود 
اإلك�راه واإلجبار يف الدين وتنفي أن اهلل قد أجرب عباده عىل اعتناق الدين، وتنتهي 

يف املرحلة الثانية عن هذا السلوك، واآلية تتحمل النفي والنهي.
ويرتتب عىل نفي اإلكراه الذي نجده يف هذه اآلية تكريس حلرية الدين والعقيدة؛ 
ألنَّ ختي�ري الن�اس بني اعتناق دين حمدد أو القتل يعني مص�ادرة حريتهم وإكراههم 

عىل الدين، فتقرر اآلية عدم االنسجام بني اإلكراه والدين)2(.

1- سورة البقرة، 256.

2- ظ: الشيخ محسن كديور، حرية الدين والعقيدة يف اإلسالم: 1 / 105. ومرتىض مطهري، رؤى جديدة يف الفكر 
اإلسالمي: 2 / 420 – 423. و الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير: 2 / 499. 



322

كفرِي ِفْقُه التَّ

ا هتدر مقولة من يرى  يِن( هي من األمهية بمكاٍن، ذلك أهنَّ  إنَّ آية)اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
اإلجلاء يف املعتقد، وقتال غري املسلمني ولو كانوا أهل بر وسلم. 

وهي عىل رأي الش�يخ حممد رش�يد رضا قاعدة كربى من قواعد دين اإلس�الم، 
ورك�ن عظي�م م�ن أركان سياس�ته)1( يضاف لذلك أن س�بب الن�زول)2( هلذه اآلية 

يساعد عىل الفهم املتقدم، غري أّن هذا الوجه يناقش بام يأيت :
 أوالً: إن ه�ذه اآلية منس�وخة بآيات س�ورة التوب�ة وآيات القتال، فال مس�احة 

لالستدالل هبا عىل ذلك، وهو قول السدي وابن زيد)3(.
 وقد رّد هذه املناقشة السيد حممد حسني الطباطبائي بقوله :) "ال إكراه يف الدين" 
غري منس�وخة كام ذكره بعضهم ومن ش�واهد ذلك التعليل الذي فيها وهو قوله: " 
قد تبني الرش�د من الغي" فإن النس�خ ما مل ينس�خ علة احلكم مل ينسخ نفس احلكم، 
ف�إن احلكم باٍق ببقاء س�ببه، ومعلوم أن تبني الرش�د من الغي يف أمر اإلس�الم أمر 
غري قابل لالرتفاع بمثل آية الس�يف... ألن اآلية تعلل قوله: ) "ال إكراه يف الدين" 
بظه�ور احلق، وهو معن�ى ال خيتلف حاله قبل نزول حكم القت�ل وبعد نزوله، فهو 
ثاب�ت ع�ىل كل ح�ال ()4(، هذا فضال عن ك�ون اآلية تؤكد حقيق�ة واقعية ال ينتهي 

أمدها وهي عدم إمكانية اإلكراه عىل االعتقاد، بأي حال من األحوال.
 ثانًيا: ذهب بعض املفرسين إىل أهنا خاصة بأهل الكتاب؛ ألهّنم ال يكرهون عىل 
اإلسالم إذا أدوا اجلزية، والذين يكرهون أهل األوثان فال يقبل منهم إاِلَّ اإلسالم، 
وهذا قول الش�عبي وقتادة واحلس�ن والضحاك)5(. واحلجة هلذا القول ما رواه زيد 
ب�ن أس�لم عن أبيه قال :) س�مع عمر ب�ن اخلطاب يقول لعجوز نرصانية: أس�لمي 
أيتها العجوز تسلمي، إن اهلل بعث حممًدا باحلق، قالت: أنا عجوز كبرية واملوت إيل 

1- ظ: رشيد رضا، تفسري املنار: 3 /39.

2-ظ: الطربيس، مجمع البيان، 2 /162 /163. والطربي، جامع البيان، 3 /2123. وأيب الحسن النيسابوري، أسباب 
النزول، 5253. والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 3 /280.

3- ظ: الطويس، التبيان يف تفسري القران: 2 /311.والطربيس، تفسري الجوامع: 1 /236.

4- امليزان يف تفسري القرآن، 2 /343344. وظ: يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، 1 / 322.

5- ظ: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 3 /280. والطويس، التبيان، 2 /311.
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قريب! فقال عمر: اللهم أشهد، وتال " ال إكراه يف الدين"(.
 لك�ن اآلية مل تبني متعلق احلكم أو القوم املكرهني س�واء أكانوا من املس�لمني 
أوم�ن عب�دة األوث�ان أو م�ن أهل الكت�اب، فجمي�ع الطوائ�ف أمامها س�واء،) 
بمالحظة التعليل الذي يرجع نفي اإلكراه إىل وضوح الرشد وظهوره ومتّيزه عن 
الغي لديم مجيًعا... فإن من غري املناس�ب أن يستثنى من تلك املوارد، ألنه يرجع 
حينئ�ذ إىل عدم حتقق العلة فيه، بمعنى عدم وضوح الرش�د يف ذلك املورد، وهذا 

مما ال معنى له.()1(.
ث�م إن ه�ذه احلادثة ال متثل دليل االختصاص بل متثل أح�د املصاديق التي طبق 

فيها اخلليفة الثاين هذه اآلية عىل هذه الطائفة.
 ثالث�ا: ذهب الس�يد حممد حس�ني الطباطبائي وغريه)2( إىل رف�ع التنايف بني هذه 
اآلي�ة وآيات القتال بلحاظ أن آية )ال إك�راه يف الدين( إن جاءت للنفي، فهي مجلة 
خربي�ة حيث يك�ون املعنى: إن الدين ه�و االعتقاد، وهو أمر يرج�ع إىل االقناع ال 
إك�راه علي�ه ألن االعتق�اد واإليامن م�ن األمور القلبي�ة التي ال حيكم فيه�ا اإلكراه 

واجلرب. فال يكون لآلية عالقة بحكم رشعي إذ ال متعلق هلذا احلكم.
وإن جاءت اآلية للنهي فاجلملة إنشائية مؤداها النهي عن اإلكراه فيكون املعنى 
أيا املسلمون: ال تكرهوا أحد عىل قول: ال اله إاّل اهلل عىل أساس أّنه يناقض حقيقة 
تكويني�ة، وهي عدم وجود مس�احة لإلجب�ار واإلكراه وبالت�ايل املرجع هو احلقيقة 

التكوينية.
 ولك�ن البع�ض ناقش ذل�ك بمالحظة ) مجلة " قد تبني الرش�د من الغي " فهذا 
املقط�ع ك�ام ينص عليه املف�رسون بمثاب�ة التعليل لص�در اآلية، وهنا إم�ا أن يكون 
امل�راد ال إك�راه يف الفعل القلبي عىل نحو اجلملة اخلربية، ألن الرش�د والغي قد بانا 
او يك�ون امل�راد: انه جي�وز اإلكراه الظاهري ألن الرش�د والغي قد بانا، واألنس�ب 
بحسب سياق التعليل هو الثاين، ألن استبانة احلق والباطل ليس علة مؤثًرة يف نفي 

1- محمد حسني فضل الله، كتاب الجهاد، 52.

2-ظ: قطب الدين الراوندي، فقه القرآن، 1 / 344، و ظ: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، 2 / 
342وظ: الشيخ محمد جواد مغنية، التفسري الكاشف: 1 / 396397.
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اإلك�راه يف القلبيات، فس�واء ظه�ر أم خفي ال جمال هلذا اإلك�راه لعدم إمكان حتقق 
املعل�ول وهو االعتقاد دون حتقق علت�ه وهي مقدماته الفكرية، إذا فهو ليس تعلياًل 
فلامذا ذكرته اآلية؟ وعىل تقدير اإلنشاء فاملعنى: ال جتربوا أحًدا إجباًرا ظاهرًيا عىل 
اعتناق الدين، ألن احلق والباطل صارا واضحني، فليوكل األمر لإلنسان نفسه كي 

خيتارمها، فهذا املعنى الثاين أقرب إىل صدر اآلية وذيلها()1(.
رابع�ا: قال الس�يد حممد باقر الص�در بخصوص هذه اآلية:) ي�يسء فهم القرآن 
الكريم يف هذه اآلية فيظن أن القرآن قد كفل لإلنس�ان حرية التدين وعدمه، ومنع 
م�ن اإلكراه عليهأخًذا بمبدأ احلرية الش�خصية الذي تؤم�ن به احلضارات احلديثة، 
ولكن هذا خطأ، ألن اإلس�الم الذي جاء لتحرير اإلنسان من عبودية األصنام عىل 
أس�اس التوحيد، ال يمكن أن يأذن لإلنسان بالتنازل عن أساس حريته واالنغامس 
يف عبودية األرض وأصنامها، كام أن اإلسالم ال يعترب عقيدة التوحيد مسألة سلوك 
ش�خيص خاص، ك�ام ترى احلض�ارات الغربية، بل ه�ي القاعدة األساس�ية لكيانه 
احلضاري كله. فكام ال يمكن للديمقراطيات الغربية مهام آمنت باحلرية الشخصية، 
أن تسمح لألفراد بمناوأة فكرة احلرية نفسها وتبني أفكار فاشية دكتاتورية، كذلك 
ال يمكن لإلس�الم أن يقّر أي مترد عىل قاعدته الرئيس�ة، وإنام يدف القرآن الكريم 
حي�ث ينف�ي اإلك�راه يف الدي�ن إىل أن الرش�د قد تبنّي م�ن الغي واحلق ق�د متّيز من 
الضالل، فال حاجة إىل إكراه مادام املنار واضًحا واحلجة قائمة، والفرق بني الظالم 

والنور الئٌح لكل أحد()2(.
وقد ناقش وعلق عىل هذا الكالم السيد حممد حسني فضل اهلل بوجهني: 

الوجه األول: إن هنالك فرًقا بني حرية االعتقاد التي متثلفيام نفهمأن يرتك لكل 
إنس�ان اخليار واحلرية يف أن يعتقد بام يريد ويؤمن بام يش�اء- يف نطاقذاته- دون أن 
حياسب عىل اعتقاده املجرد، وبني حرية الدعوة إىل هذا املعتقد، وإظهاره ونرشه بني 
الن�اس، وجتميع الناس حوله، ونحس�به أن الذي ينايف أس�اس النظام ويصطدم به 
هو الثاين ال األول، بل ربام نس�تطيع أن نأخذ من الكالم نفس�ه احلّجة عىل ما نقول، 

1- حيدر حب الله، دراسا يف الفقه اإلسالمي املعارص: 4 / 321322.

2-الصدر، محمد باقر، املدرسة القرآنية، ) املجموعة الكاملة (، 19 / 364.
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حيث اعرتف باستحالة اإلكراه عىل الدين... وإذا ثبت االستحالة يف هذا اجلانب، 
فام الذي يبقى أمام احلرية من حواجز وموانع؟؟

 الوج�ه الثاين: ان تأييد الفك�رة بموقف الدول الغربية الت�ي تتبنى الديمقراطية 
أساًسا لنظامها مع رفضها للمبادئ النازية فنحسب أنه ال يؤيد الفكرة التي يعاجلها. 
فإن هذه الدولكام نعرفل حتاس�ب اإلنس�ان الذي يؤمن بالنازية أو الفاشس�تية مثًل 
ملجرد أنه يعتقد هبا، بل حتاسب عىل الدعوة إليها وحماولة حتويل البلد إىل قاعدة هلا 

ومركز نفوذها، مما يعرض أمن البلد وكياهنا للخطر)1(.
ُهْم َجِيًعا ۖ َأَفَأنَت   الية الثانية: قال تعاىل:)َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَمَن َمن يِف اْلَْرِض ُكلُّ

ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّٰى َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي()2(
وج�ه االس�تدالل: عىل الرغم م�ن أن اإليامن باهلل والخرة ح�ق ال ريب فيه إالاّ 
أناّ اهلل س�بحانه مل يش�أ أن يؤمن من يف الرض كلهم جيًعا، لن هذه املش�يئة تفقد 
اإلنس�ان اختياره، وإذا غاب االختيار غاب مع�ه التكليف فل جمال حينئذ للثواب 
والعقاب، ثم يس�تتبع ذلك استفهام يف مقام اإلنكار موجه إىل النبي )صىل اهلل عليه 
واله( بأسلوب تربوي فيه اإلقناع املشوب بالعتاب، بإنكار كثرة احلرص عىل هداية 
الن�اس لدرجة أن يلمس هذا احل�رص اإلكراه عىل اإليامن، وأن كثرة هذا احلرص 
ل�ن ي�ؤدي إىل هداية الناس جيًعا؛ لناّ هذا خلف املش�يئة اإلهلي�ة، فتكون النتيجة 
أن اإلكراه عىل اعتناق اإلسلم وختيري الناس بني اإلسلم والقتل أمٌر مرفوٌض)3(.

 وقد استش�كل البعض بأن هذه الية منس�وخة)4( بآي�ات التوبة المرة بالقتال. 
ولك�ن الذي يظه�ر من بعض القوال أهنا غري منس�وخة ؛ لن الي�ة حمكمة وبيان 
ذل�ك أن اإليامن ال يصح مع اإلكراه لنه من أعامل القلب وإنام يتصور اإلكراه عىل 

1- ظ: فضل الله، محمد حسني، كتاب الجهاد: 54. 

2- سورة يونس: 99.

3- محسن الكديور، حرية الدين والعقيدة يف اإلسالم، 1 / 107. ود. عبد األمري كاظم زاهد، إشكاليَّة فهم النصوص 
املرجعيَّة لدى األصوليا اإلسالميَّة املعارصة ،211.

4- ظ: ابن الجوزي، نواسخ القرآن، 180.
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النطق ال عىل القلب)1(. ثم إن القول بالنس�خ املس�توجب اإلكراه معناه أن اهلل تعاىل 
قد أمر بام خيالف املشيئة اإلهلية، وهذا حمال واهلل متنزه عن العبث)2(.

ْن  يبِّ َوآَتايِن َرمْحًَة مِّ ن رَّ  اآلية الثالثة: قال تعاىل: )َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت َعىَلٰ َبيِّنٍَة مِّ
َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنُتْم هَلَا َكاِرُهوَن (.)3( ِعنِدِه َفُعمِّ

فاآلية تضمن اس�تنكار نوح )عليه السالم( إمكانية إكراه قومه عىل قبول دعوته 
الت�ي مل يقتنع�وا هبا، وفيها داللة واضحة عىل أنه ال جم�ال للقوة واإلجلاء يف الدعوة 
والعالق�ة بني الرس�ول وقوم�ه، بل إّن جمرد الني�ة لإللزام هنا حمل اس�تنكار فكيف 
باإلكراه نفس�ه؟ واالستفهام يف قوله ) َأُنْلِزُمُكُموَها ( إنكاري، أي ما كان لنا ذلك، 

ألن اهلل هنى عن اإلكراه يف الدين.)4(
 واملالح�ظ من تتبع التفاس�ري أن هذه هي اآلية الوحيدة م�ن اآليات الدالة عىل 

َع فيها نسخ)5( حرية االعتقاد مل ُيدَّ
ويظهر مما تقدم من األدلة أمهية حرية اإلنسان يف املعتقد وعدم إهدار دمه ملجرد 
اعتق�اده الباط�ل غري املق�رون باجلحد والع�داوة.... ومجيع هذه األدل�ة تؤكد أمرا 

واقعا بعدم امكانية اإلكراه عىل املعتقد.

الفرع الثاني: األحاديث التي تنفي قتل املرتد ملجرد كفره: 

الحديث األول: 

م�ا رواه البخاري وغ�ريه يتضح يف صحيحه عن جابر بن عب�د اهلل أن أعرابيا 
بايع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( عىل االسالم فأصابه وعك. فقال: أقلني 
بيعت�ي. فأب�ى. ثم جاءه فق�ال: أقلني بيعت�ي. فأبى، فخرج. فقال رس�ول اهلل 

1- ابن الجوزي، زاد املسري: 4 / 57.

2- حسن بن فرحان املاليك، حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة النبوية، 39.

3- سورة هود، 28.

4- عامد الهاليل، الردة وحرية االعتقاد يف القرآن الكريم، كتاب ) العنف والحريا الدينية (، 1 / 153 – 154. وظ: 
محمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، 10 / 203307.

5- ظ: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 12 / 5051.
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)صىل اهلل عليه واله(: املدينة كالكري تنفي خبثها وينصع طيبها.)1(
ه�ذا احلدي�ث يذكر حادثة عملية يتض�ح من خالهلا أن مرت�دًا أعرابيًا مل ينل أي 

عقاب عىل ردته.
اعرتاض عىل هذا االستدالل ومناقشته:

قد يقال: إن هذه احلادثة حصلت قبل نزول األمر اإلهلي بقتل كل مرتد، وبالتايل 
فهو منسوخ.

وي�رد عىل هذا بأن ظاهر القرآن مع هذا احلديث، وليس مع حديث عكرمة، ثم 
إن النس�خ عن�د القائلني هبال يلجأ إلي�ه إال عند التعارض، ولي�س ثمة تعارض 
م�ع الق�رآن. أما التعارض مع حديث عكرمة فقد ذكرنا ضعف االس�تدالل به، 

وبالتايل ال يقوى عىل نسخ هذا احلديث.

الحديث الثاني:

تصال�ح النبي )صىل اهلل عليه واله( م�ع املرشكني يوم احلديبية، "عىل أنه من أتى 
حمم�دًا م�ن قريش بغري إذن وليِّ�ه رّده عليهم، ومن جاء قريش�ًا مم�ن مع حممد مل 

يرّدوه عليه")2(.
إذا كان قت�ل املرت�د فرضًا من فروض الدين، فهل كان الرس�ول )صىل اهلل عليه 

وآله(يتهاون يف تطبيقه؟ وهل يقبل برشط خمالف حلكم رشعي؟

 الحديث الثالث:

روى البخ�اري يف صحيحه عن عبد اهلل بن مس�عود قال: ملا كان يوم ُحنني 
آث�ر النبي )صىل اهلل عليه واله( ُاناس�ًا يف القس�مة فأعطى األقرع بن حابس 
مائة من اإلبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ُاناس�ًا من أرشاف العرب 
فآثرهم يومئذ يف القسمة. قال رجل: واهلل إن هذه القسمة ما عدل فيها وما 
ُاري�د هب�ا وجه اهلل، فقلت: واهلل ألخربن النبي )ص�ىل اهلل عليه واله(. فأتيته 

1- صحيح البخاري، كتاب األحكام، 6669، صحيح مسلم، كتاب الحج، 2453.

2- عبد السالم هارون، تهذيب سرية ابن هشام:277. والغزايل، محمد، فقه السرية:355.
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فأخربته. فقال: )فمن يعدل إذا مل يعدل اهلل ورس�وله؟ رحم اهلل موس�ى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصرب(. )1(

إن اهتام النبي )صىل اهلل عليه واله( بعدم العدل من حمققات الكفر، ومن عالئم 
التش�كيك ب�ه واخلروج عن دينه، ومع ذلك مل يتخ�ذ النبي )صىل اهلل عليه واله( 

أي إجراء بحقه.

الحديث الرابع:

ما رواه البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل ابن الزبري أن رجال من األنصار خاصم 
الزب�ري عن�د النبي )صىل اهلل علي�ه واله( يف رشاج احلرة التي يس�قون هبا النخل. 
فق�ال االنصاري: رسح املاء يمر فأب�ى عليه. فاختصام عند النبي )صىل اهلل عليه 
واله(. فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( للزبري: )أسق يا زبري ثم أرسل املاء 
إىل ج�ارك(. فغض�ب األنصاري فق�ال: إن كان ابن عمتك فتلون وجه رس�ول 
اهلل )صىل اهلل عليه واله(، ثم قال: )اسق يا زبري ثم احبس املاء إىل اجلدر(. فقال 
الزب�ري: واهلل إين ألحس�ُب هذه اآلية ن�زل يف ذلك )َفال َوَربِّ�َك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى 

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم()2(. حُيَكِّ
وهن�ا أيضا وقع االهتام للنبي )صىل اهلل عليه وال�ه( بعدم العدل، عندما ختاصم 
لدي�ه ابن عمته وذلك الرجل، ومع هذا مل يعاقبه الرس�ول )صىل اهلل عليه واله( 

ومل يدع أحًدا من املسلمني إىل حماكمته أو قتله.

الحديث الخامس:

ما رواه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري قال: بينا نحن عند رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه واله( وهو يقس�م قس�اًم أتاه ذو اخلويرصة وهو رجل من 
بني متيم فقال: يا رس�ول اهلل اعدل. قال رس�ول اهلل )ص�ىل اهلل عليه واله(: 
)ويل�ك وم�ن يعدل إن مل أعدل؟ ق�د خبثت وخ�رست إن مل أعدل(، فقال 
عم�ُر ب�ن اخلطاب: يا رس�ول اهلل إئذن يل فيه أرضب عنقه. قال رس�ول اهلل 

1- البخاري، كتاب فرض الخمس، 2917.

2- صحيح البخاري، كتاب املساقاة، 2187.
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)صىل اهلل عليه واله(: )دعه..( )1(.
وه�ذا ذو اخلويرصة يتهم املعصوم )صىل اهلل عليه وآله( بعدم العدل، وهذه ردة 

جمردة ومع هذا مل حيكم بقتله.
إن حياة النبي )صىل اهلل عليه وآله( مليئة بتفاصيل تتضمن التعدي عليه بالكالم 
وإظه�ار الكراهي�ة والبغ�ض، ومع ذلك مل تك�ن معايري التكف�ري فاعلة يف ذلك 
الوقت، بل كان الصفح والسامحة من سامت الرسول )صىل اهلل عليه واله( وهو 
ي�ؤدي رس�الته الغ�راء، لذا كان من الرضوري مالحظة س�ريته )ص�ىل اهلل عليه 
وال�ه( وكيفي�ة تعامله م�ع خصومه واخلارج�ني عن طاعته س�واء داخل الدولة 

اإلسالمية أم خارجها.

وقد يناقش االستدالل بهذه األحاديث بما مفاده: 

م�ع ثبوت أحاديث تدل عىل أن النبي )صىل اهلل عليه واله( مل يقتل مرتدين، فإنه 
قد ثبت أن قتل غري هؤالء. وأهم ما يستدل به عىل ذلك روايتان: 

األوىل: م�ا رواه البخ�اري وغ�ريه عن قتادة أنَّ أنًس�ا حدثهم أن ناس�ًا ِمن ُعكل 
وُعَرْينَة َقِدُموا املدينة عىل النَّبيِّ "صىل اهلل عليه وآله"(، وتكلَّموا باإلس�الم، فقالوا: 
ا كنَّ�ا أه�ل رضع، ومل نكن أهل ريف، واس�تومخوا املدين�ة، فأمر هلم  ي�ا نب�يَّ اهلل، إنَّ
رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه واله(بذوٍد وراع، وأمرهم أن خيرج�وا فيه، فيرشبوا ِمن 
ة، كفروا بعد إس�المهم، وقتلوا  ألباهن�ا وأبواهلا. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية احلَرَّ
ود، فبلغ النَّبيَّ )صىل اهلل عليه واله(  راعي النَّبيِّ )صىل اهلل عليه واله(واس�تاقوا ال�ذَّ
فبع�ث الطَّلب يف آثاره�م، فَأَمر هبم فَس�َمُروا أعينهم، وَقَطُعوا أيدي�م، وُتِرُكوا يف 

ة حتى ماتوا عىل حاهلم. )2(. ناحية احلرَّ
يتض�ح من النص أن هؤالء مل يرتدوا فحس�ب، بل قتلوا راعي اإلبل، وبس�بب 

هذا القتل استحقوا أن ُيقتلوا، فكان سبب القتل هو حرابتهم ال جمرد كفرهم.
الثانية: ما رواه النس�ائي يف س�ننه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ملا كان يوم 

1- صحيح مسلم، كتاب الزكاة، 1765.

2- البخاري، كتاب املغازي، 3871.
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فتح مكة أمن رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله( الناس إال أربعة نفر وامرأتني، وقال 
اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة: عكرمة بن أيب جهل وعبد اهلل بن 
خط�ل ومقيس بن صبابة وعبد اهلل بن س�عد بن أيب ال�رسح، فأما عبد اهلل بن خطل 
فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعامر بن يارس فسبق 
س�عيد عامرًا وكان أش�ب الرجلني فقتل�ه، وأما مقيس بن صباب�ة فأدركه الناس يف 
السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة 
أخلصوا فإن آهلتكم ال تغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: واهلل لئن مل ينجني من 
البحر إال اإلخالص ال ينجيني يف الرب غريه، اللهم إن لك عيل عهدًا إن عافيتني مما 
أنا فيه أن آيت حممدًا )صىل اهلل عليه واله( حتى أضع يدي يف يده فألجدنه عفوا كرياًم 
فجاء فأسلم. وأما عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح فإنه اختبأ عند عثامن بن عفان فلام 
دعا رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله( الن�اس إىل البيعة جاء به حتى أوقفه عىل النبي 
)صىل اهلل عليه واله(، قال: يا رسول اهلل بايع عبد اهلل قال فرفع رأسه فنظر إليه ثالثًا 

كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثالث. )1(.
مل يك�ن مرتدًا من هؤالء األربعة س�وى عب�د اهلل بن أيب الرسح، وابن خطل، أما 
اب�ن خط�ل فقد "بعثه النبي )صىل اهلل عليه واله(جلم�ع الزكاة وبعث معه رجاًل من 
األنصار خيدمه، فنزل منزال وأمر اخلادم أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا، فنام اخلادم 
واس�تيقظ ومل يصنع ش�يئًا، فعدا عليه اب�ن خطل وقتله، ثم ارتد م�رشكًا ورجع اىل 
مكة")2(، وسبب احلكم بإعدام عبد اهلل بن أيب الرسح هو يشء آخر غري ردته، وهذا 

الرجل كان من كتبة الوحي، "فأزّله الشيطان، فلحق بالكّفار" )3(.
وحرص القتل هبم يدل عىل أن السبب ليس جمرد الردة وإنام هناك أسباب آخرى، 
واملالحظ أن اثنني آخرين مل يس�لام أصاًل، وال يس�تحقان القتل باالرتداد، فإن كانا 
ذميني فالذمي حمقون الدم، وإن كانا حربيني فيقتالن حلرهبام، ثم إن النبي )صىل اهلل 

عليه وآله(قد عفا عن عبد اهلل بن أيب الرسح.

1- النسايئ، كتاب تحريم الدم، 3999.

2- أحمد، طاهر، القتل باسم الدين:71.

3- سنن أيب داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، 4358. 
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ل�ذا ال يمك�ن وضع اليد عىل حادثة واحدة يف الس�رية تفيد ب�أن النبي )صىل اهلل 
عليه وآله( أمر بقتل إنسان ملجرد ردته.

 إن االحتي�اط يف الدم�اء يقت�ي التوقف عن�د أدلة قتل املرتد مل�ا كان أدلة قابلة 
للنقاش، ويمكن القول إن االستدالل هبا غري تام.
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املبحث الثالث

جنا�سة الكافر

يتباي�ن القول يف حك�م الكافر من حيث الطهارة والنجاس�ة تبعا لنوع كفره من 
جهة، وطبيعة األدلة املساقة يف ذلك من جهة آخرى، وسيتم تفصيل القول يف ذلك 

من خالل املطالب اآلتية: 

املق�سد الأول:جنا�سة امل�سرك
ختتلف وجهات النظر الفقهية يف نجاسة املرشك من خالل طبيعة قراءة النصوص 
املستدل هبا، فظهر اجتاهان يف ذلك أوهلام يرى نجاسة املرشك واآلخر يقرر عدمها.

الفرع األول: القائلون بنجاسة املشرك: 

وأصح�اب هذا القول هم مجيع فقهاء اإلمامية)1(،والزيدية)2(،وقال به الظاهرية 
أيضا)3(، وبعض مفرسين العامة.)4(

ق�ال اخلوئ�ي: )املعروف بني أصحابنا م�ن املتقدمني واملتأخرين نجاس�ة الكافر 
بجميع أصنافه بل ادعي عليها االمجاع، وثبوهتا يف اجلملة مما ال ينبغي اإلشكال فيه، 
مني إىل طهارة بعض أصنافه وتبعه عىل ذلك مجاعة من متأخري  وذهب بعض املتقدِّ
املتآخرين. وتوضيح الكالم يف هذا املقام أنه ال إشكال وال شك يف نجاسة املرشكني 
ب�ل نجاس�تهم من الرضوريات عند الش�يعة وال نعهد فيها خمالف�ًا من األصحاب. 

نعم، ذهب العاّمة إىل طهارهتم ومل يلتزم منهم بنجاسة املرشك إاّل القليل()5(

1-الرشيف املرتىض، االنتصار :88، وظ: املحقق الحيل،جعفر ابن الحسن، املعترب:1 /96، وظ: العالمة الحيل، منتهى 
املقصد ،3 /222. 

2-يحي بن الحسن، االحكام، 1 / 135، وظ: احمد املرتىض الجنداري، رشح االزهار،1 / 37. 

3-ابن حزم االندليس، املحيل، 1 / 129. 

4-الرازي، فخر الدين حمد بن عمر، مفاتيح الغيب، 6 /2، و7 / 491. 

5- الخويئ، ابو القاسم، عيل اكرب، كتاب الطهارة: 2 /39
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أوال: أدلتهم على نجاستهم:

1 - األدلة القرآنية عىل نجاسة املرشك:
ُك�وَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا امْلَْس�ِجَد احْلَ�َراَم َبْعَد َعاِمِهْم  اَم امْلُرْشِ قول�ه تعاىل: )إِنَّ

َه�َٰذا ()1(.
وج�ه االس�تدالل: إن هذه اآلي�ة هي خطاب من اهلل تع�اىل خيربهم أن املرشكني 
أنج�اس ويأمرهم أن يمنعوا املرشكني من أن يقربوا املس�جد احل�رام، وظاهر اآلية 
يقت�ي أن الكف�ار أنج�اس، وال جيوز مع ذل�ك أن يتمكنوا من دخول املس�اجد ؛ 
ألن رشكه�م أجري جم�رى القذر الذي جي�ب جتنبه، وعىل هذا من ب�ارش يد الكافر 
وجب عليه أن يغسل يده إذا كان يده أو يد املرشك رطبة، وان كانت يدامها يابستني 

مسحها باحلائط.)2(
وقد اختلف يف هذه اآلية من عدة وجوه: 

الوج�ه األول: داللة احلرص يف اآلية، فه�ل هي حرص املرشك بالنجس أم حرص 
النج�س بامل�رشك؟ ف�إذا كان الداللة هي حرص امل�رشك بالنجس ف�إن غري املرشك 
ليس بنجس، وهو ما س�يتم تفصيله الحقا يف طهارة الكتايب، وإذا كان الداللة هي 
حرص النجس باملرشك، فإن ذلك يقبل أن يكون غري املرشك داخال فيه، قال الفخر 
ال�رازي: )حرص اهلل تعاىل يف هذه اآلية النجاس�ة يف املرشكني أي ال نجس غريهم، 

وعكس بعض الناس ذلك وقال ال نجس إال املسلم()3(.
أم�ا الوجه الثاين – وهو األهم-: كون املراد بالنجس عىل نحو احلقيقة الرشعية 

أم عىل نحو احلقيقة اللغوية؟
فقد ذهب أغلب اإلمامية إىل أن املراد من النجاس�ة هو معناها الرشعي الظاهر، 
يقول الراوندي: )قوله نجس: وهو مصدر، ولذلك مل جيمع، والتقدير إنام املرشكون 
ذو نجاسة، وليس ألحد أن يقول املراد به نجاسة احلكم ال نجاسة العني؛ الن حقيقة 

1- سورة التوبة: 28 

2- الطويس، محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القرآن: 5 / 194ـ 195.

3-االردبييل، احمد، زبدة البيان :5 / 37. 
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هذه اللفظة تقتي نجاس�ة العني يف الرشع، وإنام حيمل عىل احلكم تش�بيها وجمازا، 
واحلقيق�ة أوىل من املجاز باللفظ عىل أن محله ع�ىل األمرين ؛ألنه ال مانع من ذلك(

)1(، وبعد أن يتبني احلسم لداللة عند الرواندي يتضح بعض الرتدد لدى االنصاري 

بقوله: )إن احلقيقة الرشعية وإن مل تثبت، لكن االستعامل الرشعي يف تلك املفاهيم 
ثاب�ت، فإهن�ا حتمل عىل املفهوم عند املترشع�ة، وإن كان يف األزمنة املتأخرة. ولو ال 

ذلك لكان محلها عىل اخلباثة النفسانية أقرب(.)2(
واملالحظ عىل قوله انه يقر بعدم ثبوت احلقيقة الرشعية ومن جهة أخرى حيتمل 

ثبوت النجاسة بمعنى القذارة مما يؤيد القول باحلمل عىل املعنى العريف.
وقد ناقش الش�هيد الثاين هذا املدعى بقوله: )إن االس�تدالل باآلية يتوقف عىل 
ثب�وت احلقيقة الرشعي�ة أو العرفية يف النجس زمن اخلطاب، ومها غري متحّققان يف 
املقام، والنجس لغًة يطلق عىل كل مس�تقذر، واملس�تقذر أعم م�ن املعنى املصطلح 
وغ�ريه، فقد ج�اء يف احلديث: "اتقوا ه�ذه القاذورة التي هنى اهلل عنه�ا"، وأراد هبا 
فعل القبيح مطلقًا، وتطلق عىل الدنيا مطلقًا ولفظ السوء. وملا رجم ماعز بن مالك 
قال رس�ول اهلل )صىل اهلل عليه واله(: "اجتنبوا هذه القاذورة" يعني الزنا، فإذا كان 
النجس أعم فيمكن أن يراد منه معنى آخر غري املّدعى()3(، إذ ال يرى الشهيد الثاين 
ثب�وت احلقيق�ة الرشعي�ة يف زمن ن�زول النص، وي�رى أن داللة النج�س يف حينها 
أعم من الداللة الرشعية، ويؤيده مكارم الش�ريازي بقوله: )إن النجاس�ة والنجس 
يطلق�ان ع�ىل كل ما ه�و مس�تقذر، وكل ما ينفر منه اإلنس�ان يقال عن�ه: انه نجس 
فلذل�ك إن كلمة نجس تس�تعمل يف م�وارد كثرية - حتى يف ماال مفهوم للنجاس�ة 
الظاهرة فيه- فمثال يس�مي العرب اإلمراض الصعبة املزمنة أو التي ال عالج هلا ب� 
النج�س وغريها... وال يمكن احلكم بان إطالق كلمة النجس عىل املرشكني نعني 
إن أجس�امهم قذرة كق�ذارة البول والدم واخلمر وما إىل ذل�ك أو لعقيدهتم الوثنية 
فه�ي ق�ذارة باطنية ومن هنا يق�ول أصحاب هذا الرأي ال يمكن االس�تدالل هبذه 

1-الرواندي، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن: 1 / 64، وظ: الرشيف املرتىض، عيل بن الحسني، االنتصار: 88ـ 89. 

2-اليزدي، محمد كاظم، مستمسك العروة الوثقى: 1 / 368ـ 369. 

3- الشهيد الثاين، زين الدين الجبعي العاميل،مسالك األفهام 12: 6566.
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اآلية عىل نجاسة الكفار بل ينبغي البحث عن األدلة()1(.
وم�ن املناقش�ات املهمة لالس�تدالل هبذه اآلي�ة هي أن كلمة نج�س بفتح اجليم 
مص�در، ال حيم�ل املصدر عىل ال�ذات إال بتقدير "ذو" فيكون معن�ى اآلية بناء عىل 
هذا إن املرشكني ذو نجاسة ومن هذا ال يفاد أهنا نجاسات ذاتية، بل يصدق عليهم 

هذا العنوان، وان كان نجاستهم عرضية.)2(
لق�د ذه�ب مجع م�ن العل�امء املس�لمني إىل إن املراد م�ن النجس يف ه�ذه اآلية: 
ُكوَن َنَجٌس()3( هي النجاس�ة املعنوية ال احلس�ية أي أهنم نجس االعتقاد  )إِنَّ�اَم امْلُرْشِ
واألفعال ال نجس األعيان إذ ال نجاسة عىل أعياهنم، وذلك خلبث باطنهم بالرشك، 
أو أهنم ال يتطهرون من النجاسات، وال يتوقون منها، فهم مالبسون هلا غالبا. وإن 
أطالق اس�م النجس عىل املرشك من جهة إن الرشك الذي يعتمده جيب اجتنابه كام 

جيب اجتناب النجاسات واألقذار، فلذلك سامهم نجسا.)4(
 فهم بكليتها وبحقيقتهم نجس، يس�تقذره احل�س، ويتطهر منه املتطهرون وهو 
النج�س املعنوي ال احليس يف احلقيقة، فأجس�امهم ليس�ت نجس�ة بذاهت�ا، إنام هي 

طريقة التعبري القرآنية.)5(
وذك�ر يف تفس�ري الفخر ال�رازي إن هذه اآلية تدل ع�ىل أن ال نجس إال املرشك، 
وأن الكفر واملعايص نجاس�ة لألرواح، فإن النجاس�ة إنام كانت نجاس�ة ألهنا يشء 
ي�راد نفيه وإزالت�ه وتبعيده، والكفر واملعايص كذلك، فكانت نجاس�ات روحانية، 
وك�ام إن إزال�ة النجاس�ات اجلس�امنية تس�مى طه�ارة فكذل�ك إزالة ه�ذه العقائد 
الفاسدة واألخالق الباطلة)6( تسمى نجاسة، وهلذا التأويل قال تعاىل(إنام املرشكون 

1- الشريازي نارص مكارم، االمثل يف تفسري كتاب الله املنزل: 5 / 581ـ 582

2-البجنوردي، القواعد الفقهية، 5 / 333ـ 335، وظ: الروحاين، فقه الصادق، 286ـ 288، وظ: الطباطبايئ، مستمسك 
العروة الوثقى ،1 / 364. 

3- التوبة :28

4-ظ: الجصاص، احمد ابن عيل، احكام القرآن ،3 / 114، وظ: البيضاوي: نارص الدين أبو الخري عبد الله بن عمر 
بن محمد، انوار التنزيل وارسار التاويل،: 3 / 140 

5-الراوندي، قطب الدين سعيد بن هبه الله، فقه القرآن:3 /495، وظ: الرازي، مفاتيح الغيب ،6 /2 و7 /491 

6-ظ: الرازي، مفاتيح الغيب ،6 / 7، و7 /491 ،وظ: السيد السابق، فقه السنة :1 /20. 
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نجس))1( فجعل رأيم نجاسة.)2( إي من جهة اعتقادهم الباطل.
إن تاري�خ صدور معنى النجاس�ة متأخر عن صدور آي�ة )إنام املرشكون نجس( 
ف�ال يكمن محل منطوق اآلية عليه، وكام ان النجاس�ة يف اآلي�ة يراد هبا املعنوية دون 

النجاسة احلكمية.)3(
ِذي�َن اَل ُيْؤِمنُ�وَن ()4(، قال  ْجَس َع�ىَل الَّ لِ�َك جَيَْع�ُل اللَّ��ُه الرِّ بقول�ه تع�اىل: )َكَذٰ
ال�رازي: )اختلف�وا يف تفس�ري الرجس فقال ابن عباس: هو الش�يطان يس�لطه اهلل 
عليه�م وق�ال جماهد: الرجس ماال خ�ري فيه. وقال عطاء: الرج�س العذاب وقال 
الزج�اج الرج�س اللعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخ�رة()5(، ومثله قول ابن كثري إذ 
يع�رض االحت�امالت ذاهتا)6(، ويف زاد املس�ري يقول: )وفيه - أي الرجس- مخس�ة 
أق�وال: أحده�ا: أنه الش�يطان، رواه اب�ن أيب طلحة عن ابن عب�اس، يعني: إن اهلل 
يس�لِّطه عليه�م، والثاين: أنه املأث�م، رواه أبو صالح عن ابن عب�اس، والثالث: أنه 
م�اال خري فيه، قاله جماهد، والراب�ع: أنه العذاب، قاله عطاء وابن زيد، وأبو عبيدة، 
واخلام�س: أنه اللعنة يف الدنيا، والع�ذاب يف اآلخرة، قاله الزجاج ()7(، واملالحظ 

عدم وجود داللة عىل ان املراد بالرجس هو النجاسة.
ويس�تدل بعض)8( اإلمامية هبذه اآلية عىل نجاس�ة املرشك، ومنهم املحقق احليل 
يستدل باآلية عىل نجاسة املرشكني مناقشا ملا ذكره املفرسون من عدم إرادة النجاسة 
م�ن الرج�س بقوله: )ال يق�ال: "الرجس" الع�ذاب رجوعا إىل أهل التفس�ري، ألنا 
نق�ول: حقيق�ة اللفظ يعطي ما ذكرناه، فال يس�تند اىل مفرس برأيه، وألن )الرجس( 

1-سورة التوبة: 28

2- ظ: الرازي، مفاتيح الغيب/6 /2 / و 7 / 491، وظ: الجصاص، أحكام القرآن: 3 / 114

3- الصدر محمد محمد صادق،ما وراء الفقه: 1 / 134140 

4-سورة االنعام: 125. 

5- الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسري القرآن العظيم: 6 /473

6- ظ: ابن كثري، إسامعيل بن عمر، جامع البيان يف تفسري القرآن: 3 /337

7- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عيل، زاد املسري: 2 /409

8- ظ: البحراين، الحدائق النارضة: 7 /225+ ظ: املحقق األردبييل، مجمع الفائدة والربهان:1 /385
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اس�م ملا يكره فهو يق�ع عىل موارده بالتواطئ، فيحمل ع�ىل اجلميع عمال باإلطالق()1(، 
ويناقش قوله املحقق السبزواري بقوله: )ال نسلم إن الرجس بمعنى النجس لغة وعرفا، 
ومل يثب�ت كون�ه حقيقةرشعية فيه،.. ف�إن الرجس لغة جييء ملعاٍن، منه�ا: القذر والعمل 
امل�ؤدي إىل الع�ذاب والش�ك والعق�اب والغضب واملأث�م، وكل ما اس�تقذر من عمل، 

واثبات أنه حقيقة يف البعض جماز يف غريه ،حيتاج إىل دليل()2(.
لذا فان إطالق اسم الرجس عىل ما يكره مل يذكره أحد مما وصل إلينا كالمه من 
أه�ل اللغة، وال نقله ناقل من أهل التفس�ري، فال يمك�ن التعليق به، هذا أوال، وإما 
ثانيا: وإطالقه عىل ما يكره ال يقتي وجوب محله عىل مجيع موارده التي يقع عليها 

اللفظ بطريق التواطؤ، النتفاء ما يدل عىل العموم.)3(
2 - دليل اإلمجاع :

يق�ول أحد الباحثني يف االمجاع املس�تدل به: )إن اإلمج�اع الذي يعد دليال فيام لو 
كان تعبديا كاشفا عن قول املعصوم )عليه السالم( إما أن يكون حمصال، وهو نادر 
والن�ادر كاملعدوم، وإم�ا أن يكون منق�وال ويدخل حتت عنوان الظ�ن املطلق....، 
وهن�اك إمج�اع مدركي بمعنى اتف�اق الفقهاء يف عرص ومرص عىل مس�ألة ملا عندهم 
من املدارك واملس�انيد الرشعية، من اآليات والروايات،وهذا ال يكون عندنا حجة 
أيضا، وذلك ألسباب عدة ال نذكرها روًما لالختصار، فال يعد دليال مستقال، نعم 

إنام يكون من املؤيدات لألدلة اآلخرى..()4(
ولق�د اتف�ق فقه�اء اإلمامي�ة ع�ىل نجاس�ة امل�رشك م�ن املتقدم�ني واملتأخرين، 
واملع�روف عندهم بنجاس�ة الكافر بجميع أصنافه بل ادع�ي عليها اإلمجاع وثبوهتا 
يف اجلمل�ة مما ال ينبغي اإلش�كال في�ه،)5( وذهب بعض املتقدم�ني إىل طهارة بعض 

1- املحقق الحيل، املعترب، 1 /58

2-السبزواري محمد باقر، ذخري املعاد: 1 / 150. 

3-عادل العلوي، زبدة االفكار يف طهارة أو نجاسة الكفار: 85 

4-عادل العلوي، زبدة االفكار يف طهارة أو نجاسة الكفار، 86،. 

5-ابن أ دريس الحيل أيب جعفر محمد بن منصور،، الرسائر الحاوي لتحرير الفتاوى:1 / 179، وظ: الكريك عيل بن 
الحسن، جامع املقاصد يف رشح القواعد:1 / 862
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أصناف�ه وتبع�ه عىل ذل�ك مجاعة من متأخ�ري املتأخرين. وتوضي�ح الكالم يف هذا 
املقام انه ال إشكال وال شك يف نجاسة املرشكني، بل نجاستهم من الرضوري عند 
الشيعة وال نعهد فيها خمالفا بني الفقهاء وهو من مورد التسامل القطعي عند الفقهاء 

اإلمامية سواء قلنا بداللة اآلية أم مل نقل.)1( وقال به الزيدية)2( والظاهرية.)3(

الفرع الثاني: القائلون بطهارة املشرك :

لقد اختلف علامء املسلمني يف مسألة طهارة الكافر بصورة عامة واملرشك بصورة 
خاصة أو نجاسته، ويذهب أغلب فقهاء املذاهب اإلسالمية إىل طهارة املرشك دون 

الفرق بينه وبني الكتايب. 

أوال: أدلته��������م عل��������ى طهارت��������ه:

1- من القران الكريم: 
ْمنَا َبنِ�ي آَدَم( )4( وهذه  اس�تدلوا عىل طه�ارة املرشك بقوله تع�اىل :) َوَلَقْد َكرَّ
اآلية هلا مكانه خاصة ومهمة يف اآلية عىل طهارة اإلنسان صورة عامة واملرشك 
بص�ورة خاص�ة ذكر يف كتاب التفس�ري للرازي :) لقد كرمن�اه بالنفس والعمل 
حركة وس�كون يش�رتك فيه اإلنس�ان وغ�ريه، وكرمن�اه بالنط�ق واألكل باليد 

والعقل والقلب...الخ..( )5(
 وأطلق ذلك عىل اجلنس وفيهم الكافر عىل وجهني :

أحدمه�ا: أنه كرمه�م باإلنعام عليهم وعاملهم معاملة املك�رم بالنعمة عىل وجه 
املبالغ�ة والصفة. والوج�ه اآلخر: أنه ملا كان فيهم من عىل هذا املعنى أجرى الصفة 

عىل مجاعتهم...)6( 

1-التربيزي، املريزا جواد، التنقيح يف رشح العروة الوثقى، 3 / 41ـ 42ـ 44.

2-يحي بن الحسن، االحكام ،1 / 135، وظ: احمد املرتىض البغدادي، رشح االزهار:1 /37 

3-ابن حزم، ابو محمد عيل،املحىل يف الفقه: 1 / 129

4-سورة اإلرساء: 7. 

5-الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب: 26 /9. 

6-الجصاص، أحكام القرآن:3 / 266
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فيكون القس�م بجمي�ع اآلدميني صاحله�م وطاحلهم، يعني كل وال�د ومولود، 
وه�ذا مناس�ب، ألن حرم�ة اخللق كله�ا داخلة يف هذا ال�كالم )1( وهن�اك قول أن 
اإلنسان أفضل من املالئكة، وهذا وجه آخر لتكريمه )2( وال يليق بكرامته أن يكون 
منشؤه نجسا، وألنه أوىل بالطهارة من املني)3( وأن قضية التكريم أن ال حيكم بكونه 

نجس العني )4(.
2- السنة الرشيفة: استدلوا بعدة أحاديث عىل طهارة املرشك منها:

 أ- قص�ة الوف�د: فقال الفقه�اء، املرشكون نجس. فقال )ص�ىل اهلل عليه وآله( " 
ليس عىل األرض من نجاستهم يش وإنام نجاستهم عىل أنفسهم")5(.

 ول�و كان عينه�م نجس�ا ملا فع�ل مع أم�ره بتطهري املس�جد وإخباره ع�ن نزول 
املس�جد من النخامة مع طهارهتا. وقال�وا إنه حجة عىل أهنم قوم أنجاس رصيح يف 
نفي النجاس�ة احلس�ية التي هي حمل النزاع )6( ودليل عىل أن املراد نجاس�ة االعتقاد 

واالستقذار.)7(
والسبب يف إنزاهلم باملسجد ليكون أرق لقلوهبم،)8( ولو كان عني املرشك نجسا 
ملا أنزهلم يف املس�جد.)9(، أما يف الس�ند هلذا احلديث حممد بن إس�حاق وهو مدلس 

وقد عنعنه.)10(

1-ظ: الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب:31 / 181. 

2-ظ: نارص مكارم الشريازي، االمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،9 / 65. 

3-البكر الدمياطي، محمد شطا، إعانة الطالبني:1 / 102. 

4-ظ: عبد الكريم الرافعي، فتح العزيز يف رشح الوجيز ،1 / 163. 

5- احمد بن حنبل، مسند احمد، 4 / 218.وظ: ايب داود ابن االشعث السجستاين، سنن ايب داود:2 / 39، وظ: 
البهيقي ايب بكر احمد بن الحسن بن عيل، السنن الكربى:2 / 444، وظ: الطربي، املعجم الكبري: 9 / 54. 

6- ظ:الكاساين، بدائع الصنائع:1 / 64، وظ: القادري محمد بن الحسن بن عيل، تكملة البحر الرائق: 2 / 373.

7-ظ:الشوكاين، عيل، نيل االوطار:1 /25. 

8-النووي، يحيى بن ارشف، املجموع: 19 / 435ـ 437.

9-ظ: الرسخيس، محمد بن أحمد، املبسوط: 1 / 47. 

10-ظ: الهيثمي عيل بن أيب بكر، مجمع الفوائد:2 / 28. 
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ج - روي عن النبي )صىل اهلل عليه واله(: "توضأ من مزادة مرشكة".)1(
ففي�ه وجه�ان؛ أحدمه�ا: انه يص�ح الوض�وء ألن األص�ل يف أوانيه�م الطهارة 
ف�ال تزول بالش�ك، والثاين: ال يصح ألهنم يتدينون باس�تعامل النجاس�ة كام يتدين 
املس�لمون باملاء الطاه�ر، فالظاهر من أوانيهم وثياهبم النجاس�ة. ه�ذا إذا كان ممن 
يتدينون باس�تعامل النجاس�ة.)2( وهذا يدل عىل أن ما بارشه الكف�ار، فهو طاهر.)3( 
فه�و بعض من حدي�ث طويل وفيه معجزة ظاهرة للرس�ول )ص�ىل اهلل عليه واله( 
والظاه�ر توض�أ من�ه ألن امل�اء كان كث�ريا وإن مل يك�ن توضأ فقد أعط�ى اجلنب ما 

يغتسل به وهبذا حيصل املقصود وهو طهارة إناء املرشك.)4(
د- روي أن النب�ي )صىل اهلل عليه واله( س�ئل ع�ن طبخ املرقة يف أواين املرشكني 

فقال )صىل اهلل عليه واله(: " اغسلوها ثم اطبخوا فيها")5(
ألن اآلني�ة تتخذ مما ه�و طاهر واألصل فيها الطهارة إال أن الظاهر أهنم جيعلون 
فيها ما يصنعونه من ذبائحهم فيس�تحب غس�لها لذلك وإن ترك ذلك والتمس�ك 
باألص�ل مل يرضه.)6( وه�ذا احلديث صحيح ك�ام ذكر يف كتاب املس�تدرك للحاكم 

النيسابوري عىل رشط الشيخني.)7(
ه�� - وحدي�ث ربط النبي )ص�ىل اهلل عليه واله( لثاممة يف املس�جد وهو مرشك. 
وأجي�ب عن�ه بأجوبة؛ أحدمها: ان�ه كان متقدما عىل نزول اآلي�ة، والثاين: أن النبي 
كان قد علم بإس�المه فلذلك ربطه، والثال�ث: أن ذلك قضية يف عني فال ينبغي أن 
ندف�ع هبا األدل�ة التي ذكرناها، لكوهن�ا معتدة حكم القاعدة الكلي�ة وقد يمكن أن 
يقال: إنام ربطه يف املس�جد لينظر حس�ن صالة املس�لمني وكذلك كان. ويمكن أن 

1-ظ: األحوذي املباركفوري، تحفة األحوزي:5 / 146. 

2-النووي، يحيى بن ارشف، املجموع، 1 / 261. 

3-ابن عثيمني، محمد بن صالح، الرشح املمتع عىل زاد املستنقع ،1 / 55، 

4-ظ: النووي، املجموع، 1 / 262. 

5-الطياليس سليامن بن داود، مسند أيب داود الطياليس:136. 

6-ظ: الرسخيس، محمد بن احمد، املبسوط: 12ـ 5 و24 / 27. 

7-الحاكم النيسابوري، املستدرك:1 / 144. 
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يقال انه مل يكن هلم موضع يربطونه فيه إال املسجد واهلل أعلم.)1(
واس�تدلوا أيض�ا عىل طه�ارة املرشك وإن نجاس�ته هي نجاس�ة االعتقاد وليس 
نجاسة األعيان واألبدان، وذلك لربط النبي )صىل اهلل عليه واله(األسري الكافر يف 
املسجد، وقد أباح اهلل تعاىل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم. وغريها من األخبار 
وكذل�ك س�ؤر الطاهر املتف�ق عىل طهارته س�ؤر اآلدمي بكل حال، مس�لام كان أو 

مرشكا عند عامة أهل العلم.)2(
واس�تعار م�ن صف�وان دروعا ومل يغس�لها، وكان�ت القصاع ختتل�ف من بيوت 
أزواج النبي)ص�ىل اهلل علي�ه وآله( إىل األس�ارى وال تغس�ل، وكان أصحاب النبي 

)صىل اهلل عليه وآله( يطبخون يف أواين املرشكني وال تغسل.)3( باإلضافة ملا تقدم.
 3- الطه�ارة األصلي�ة: إن األص�ل يف األش�ياء الطه�ارة فال تزول بالش�ك)4(، 
واألصل يف اإلنس�ان طاهر حيا كان أو ميتا، وس�واء مس�لام كان أو كافرا )5( لقوله 

ْمنَا َبنِي آَدَم ()6(، والكرم ال يكون إال طاهرا.)7( تعاىل )َوَلَقْد َكرَّ
 وعن�د احلنفي�ة واملالكي�ة ميت�ة اآلدم�ي نجس�ة إال األنبي�اء والش�هداء، وتطهر 

بالغسل.)8( 
وع�ىل ق�ول آخر: ) أنه لو تنج�س باملوت لكان نجس العني كس�ائر امليتات ولو 
كان كذلك مل يؤمر بغس�له كس�ائر األعيان النجس�ة فإن قيل: لو كان طاهرا مل يؤمر 

بغسله كسائر األعيان الطاهرة. 

1-ظ: القرطبي، الجامع ألحكام القران: 8 / 105. 

2-ظ: النووي، املجموع ،2 /562، وظ: السمرقندي، تحفة الفقهاء:1 /53 ،وظ: املرداوي،االنصاف: 1 /346 

3-ظ: النووي، املجموع، 2 /562.

4-ظ: عبد الرحمن الجزيري، الفقه عىل املذاهب األربعة:1 /11، وظ: ابن قدامه، املغني: 1 / 69. 

5-ظ: زكريا االنصاري، فتح الوهاب ،1 / 37. 

6-سورة االرساء: 7. 

7-ظ: ابراهيم اليعقويب الحسني، فقه العبادا املاليك:1 / 39. 

8-ابن عابدين، حاشية رد املحتار: 2 / 210
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وقد نوقش بأنه عهد غس�ل الطاهر بدلي�ل املحدث. بخالف نجس العني ( )1(، 
عىل إن الغرض منه تكريمه وإزالة األوس�اخ عنه،)2(والقول الثاين :انه ينجس ألنه 

طاهر يف احلياة غري مأكول فأشبه امليتات.)3( 
وإذا ما تم االس�تعانة بالقدر املتيقن من داللة النجاس�ة يف طول األدلة املس�تدل 
هبا، فإنه يتعني بالنجاس�ة املعنوية املس�تفادة من الداللة اللغوية، لذا فإن املس�ألة مما 

يقبل النقاش فيه، وغري قابلة للحسم.

املق�سد الثاين: جنا�سة الكتابي
وق�ع االخت�الف يف الكتايب من حيث طهارته أو نجاس�ته، ف�ريى بعض العلامء 

طهارته، ويرى اآلخر النجاسة، وسيتم تناول أدلة كل من الطرفني:

الفرع األول: القائلون بنجاسة الكتابي :

املش�هور بني املتقدمني واملتأخرين من اإلمامية بنجاس�ة أه�ل الكتاب وهي من 
األمور الواضحة، حتى أن بعضهم أحلق املس�ألة بالبدييات التي رأى التكلم فيها 
تضييعا للعمر، وخالفهم يف ذلك بعض املتقدمني ومجلة من حمققي املتأخرين حيث 
ذهب�وا إىل طهارة أهل الكتاب)4(، والذين قالوا بنجاس�تهم واإلمجاع عليه مجلة من 

العلامء )5( 
ومن أدلة أصحاب القول بنجاستهم:

1-الرشبيني، االقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع :84، وظ: عبد الكريم الرافعي، فتح العزيز:1 / 163. 

2-ظ: االنصاري محمد بن احمد بن حمزة الرميل، نهاية املحتاج اىل رشح املنهاج:2 /277. 

3-ظ: الرشبيني محمد بن احمد، معنى املحتاج:1 / 78. 

4- التربيزي، عيل الغروي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى: 2/ 45.

5- ظ: الصدوق، من ال يحرضه الفقية ،1 /8 – 10، وظاملحقق الحيل، املعترب،96/1. املفيد ابو محمد بن النعامن 
551.،املحقق  النزوع:  غنية  الحلبي  حمزة  بن  عيل  زهرة  ابن  ظ:   ،14/1: املبسوط  الطويس،  وظ:   ،65 ،املقنعة: 
العاميل،  االول، محمد بن ميك  /50،الشهيد  االحكام:1  تحرير  الحيل،  العالمة  /53، وظ:  االسالم:1  الحيل، رشائع 
الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية: 1 /124، ابن ادريس الحيل، الرسائر،1 /73، وظ سالر، حمزة بن عبد العزيز 
الدليمي، املراسم، 209 وظ: املحقق الكريك ،جامع املقاصد: 1 /162،الفاضل الهمداين، كشف اللثام: 1 /46 وظ: 

عيل الطباطبايئ، رياض املسائل:1 /187.
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األول: القران الكريم :
ُك�وَن َنَج�ٌس()1(، فق�د حكم اهلل س�بحانه نجاس�ة  1- قول�ه تع�اىل: )إِنَّ�اَم امْلُرْشِ
املرشك�ني، قال البعض إن اليهود والنصارى مرشك�ون)2(، لقوله تعاىل بعد حكايته 

عنهم أهنم: 
�ِه َوامْلَِس�يَح اْب�َن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا  ن ُدوِن اللَّ َ�ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا مِّ ) اختَّ
ُكوَن ()3(.إذ أن املتبادر من  إاِلَّ لَِيْعُبُدوا إَِل�ًٰها َواِحًداۖ  الَّ إَِل�َٰه إاِلَّ ُهَو ۖ ُس�ْبَحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ
معن�ى الرشك م�ن اعتقد أهلا مع اهلل....، وأن معنى اختاذه�م األحبار والرهبان من 
دون اهلل امتثاهل�م أو أمراهم ونواهيهم، ال اعتقادهم أهنم إهلة. وربام كان يف اآليات 

املتضمنة لعطف املرشكني عىل أهل الكتاب وبالعكس بالواو إشعار باملغايرة )4(.
نَي  ِكنَي ُمنَفكِّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوامْلُرْشِ  ومثل قوله تعاىل أيضا:)مَلْ َيُكِن الَّ
ِذيَن آَمنُوا اْلَيُهوَد  لَّ َحتَّٰى َتْأتَِيُهُم اْلَبيِّنَُة( )5( وقوله تعاىل: )َلَتِجَدنَّ َأَش�دَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّ

ُكوا()6(. ِذيَن َأرْشَ َوالَّ
�ِه َوَقاَلِت النََّصاَرى امْلَِس�يُح اْبُن   وق�ال تعاىل أيضا: )َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَّ
�ُه ۖ َأنَّٰى  ِذيَن َكَفُروا ِمن َقْبُل ۖ َقاَتَلُهُم اللَّ لَِك َقْوهُلُم بَِأْفَواِهِهْمۖ  ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ �ِهۖ  َذٰ اللَّ
�ِه َوامْلَِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا  ن ُدوِن اللَّ َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا مِّ ُيْؤَفُكوَناختَّ

ُكوَن()7( إاِلَّ لَِيْعُبُدوا إَِل�ًٰها َواِحًدا ۖ الَّ إَِل�َٰه إاِلَّ ُهَو ۖ ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ
 ت�دل هذه اآلية ع�ىل إن الكتايب مصداق للمرشك ولو تنزلن�ا فيمكن دعوى أن 
لف�ظ املرشك�ني يطلق أحيانا يف مقاب�ل أهل الكتاب كام يف اآليات الس�ابقة وغريها 

1- سورة التوبة: 28.

2- اقا رضا الهمداين، مصباح الفقيه ،1 /319. 
وظ: الكليكاين ،نتائج االفكار ،17.

3- سورة التوبة :31.

4- العاميل محمد عيل املوسوي، مداراك االحكام: 2 /262 263.

5- سورة البينة: 1.

6- سورة املائدة: 82.

7- سورة التوبة: 30 – 31.
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َل َعَلْيُكْم ِمْن  ِكنَي َأْن ُينَزَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َوالَ امْلُرْشِ كقوله تعاىل(ما َيَودُّ الَّ
ِكنَي يِف ناِر َجَهنََّم))2( ولعل ذلك هو  ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َوامْلُرْشِ )1(إِنَّ الَّ َخ�رْيٍ

املراد يف آياتنا الكريمة وإن مل يدع االنرصاف إليه )3(.
وأش�كل الروح�اين ع�ىل االس�تدالل هب�ذه اآلي�ة بقول�ه: )إن ه�ذه اآلي�ة "قال 
اليه�ود...." تنزل ع�ىل ما تتنزل عليه مجلة من النصوص الدالة عىل حصول الرشك 
بفع�ل بعض املعايص وت�رك بعض الواجب�ات، وهو االلتزام ب�أن للرشك مراتب، 
واملراتب العليا منها وهي القول بتعدد اآلهلة، هي موضوع النجاس�ة، وعليه فليس 
اآلي�ة يف مقام تنزيل اليه�ود والنصارى منزلة املرشكني كي يؤخ�ذ بإطالق التنزيل 
فيثب�ت هلم حكم املرشكني، وإم�ا قوله تعاىل: )إنام املرشكون نجس()4( وإن دل عىل 

نجاسة املرشكني إال أهنا ختتص هبم وال تشمل أهل الكتاب()5(.
أي إن نس�بة اإلرشاك يف قول�ه تع�اىل: )َوَقاَل�ِت اْلَيُهوُد ُعَزْي�ٌر اْبُن اللَّ��ِه َوَقاَلِت 
ِذيَن َكَفُروا ِمن  لَِك َقْوهُلُ�م بَِأْفَواِهِهْمۖ  ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ �ِهۖ  َذٰ النََّصاَرى امْلَِس�يُح اْبُن اللَّ
ن ُدوِن اللَّ�ِه  َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُ�ْم َأْرَباًبا مِّ �ُه ۖ َأنَّ�ٰى ُيْؤَفُكوَن * اختَّ َقْب�ُل ۖ َقاَتَلُهُم اللَّ
َوامْلَِس�يَح اْب�َن َمْرَيَم َوَما ُأِم�ُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا إَِل�ًٰها َواِحًداۖ  الَّ إَِل�َٰه إاِلَّ ُهَو ۖ ُس�ْبَحاَنُه َعامَّ 
ُك�وَن ()6(، لي�س عىل احلقيقة، ف�إن ذلك خالف اآلي�ات والروايات )7( وذلك  ُيرْشِ

ألنه فرق بني املرشكني وأهل الكتاب.
إم�ا يف القواعد الفقهية للس�يد البجن�وردي قال: )فال ينبغي أن يش�ك يف رشك 
اَم  الطوائ�ف الث�الث اليه�ود والنصارى واملج�وس، وال يف دالل�ة قوله تع�اىل: )إِنَّ

1- سورة البقرة: 305.

2- سورة البينة: 6.

3- باقر االيرواين، دروس يف فقه االستداليل: 1 /40.

4- سورة التوبة: 28.

5- الروحاين محمد صادق الحسيني، فقه الصادق: 1 / 287.

6- سورة التوبة: 30 – 31.

7- الطباطبايئ، محسن الحكيم، مستدرك العروة الوثقى:1 /369.
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ُك�وَن َنَجٌس( )1( عىل نجاس�تهم)2(.ألنه يثبت بأمر خارج عن اآلية وهو القول  امْلُرْشِ
بعدم الفصل بني املرشكني وأهل الكتاب.

 ثانيا: السنة الرشيفة: 
ويس�تدل هب�ا عىل نجاس�ة أهل الكت�اب ومن هلم ش�به كتاب ويس�تدل هبا عىل 
نجاس�ة س�ائر أصناف الكفار ماعدا املنتحلني لإلس�الم وبعض أصناف املرتد.)3(

من خالل اآليت: 
1- صحيح�ة ع�يل ب�ن جعفر عن أخيه )عليه الس�الم( عن نرصاين يغتس�ل مع 
املس�لم يف احلاّمم.قال )إذا علم انه نرصاين واغتسل بغري ماء احلامم إال أن يغتسل 

وحده عىل احلوض فيغسله ثم يغتسل( )4(.
2-  فهذه الرواية دالة عىل نجاسة أهل الكتاب ذاتا )ألن األمر باغتساله بغري ماء 
احلامم لو كان مس�تندا إىل تنجس بدن النرصاين بيشء من النجاس�ة له يكن هذا 
خمصوصا به ألن بدن املس�لم أيضا قد يتنجس بمالقاة يشء من األعيان النجسة 
ف�ام وجه ختصيصه النرصاين بالذكر؟ فمن هنا يظهران أمره )عليه الس�الم( هبذا 

مستندا إىل نجاسة النرصاين ذاتا(. وهي صحيحة سندا وداللتها أيضا)5(.
3- صحيحة حممد مسلم قال: سأل أبا جعفر )عليه السالم( عن آنية أهل ألذمه 
واملج�وس فق�ال: )ال تأكل�وا يف آنيتهم وال من طعامهم ال�ذي يطبخونه وال يف 

أنيتهم التي يرشبون فيها اخلمر()6(.
وه�ذه الصحيح�ة تدل ع�ىل نجاس�تهم، ألن اآلنية الت�ي يطبخون الطع�ام فيها 

1- سورة التوبة: 28.

2- البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية: 336/5 – 338.

3- آقا رضا محمد الهمداين، مصباح الفقيه:1 /21.

4- الحر العاميل، وسائل الشيعة: 3 /421/ب 14 من النجاسا/ ح9.

5- ظ: التربيزي املريزا عيل الغروي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،3 /48. 
و ظ: الروحاين محمد صادق الحسيني، فقة الصادق: 1 /289.

6- الكليني، الكايف، 1/ 464/ ح 5 
وظ: الحر العاميل، الوسائل ،3/ 419/ب 14/ ح1.
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تالزم منهم مبارشة أيديم وأبداهنم حيث صنع الطعام، ولعل ذكر الطبخ مثال 
لكل ما يستعملونه مع الرطوبة، فام قال يف التنقيح: من أن هذه الرواية تدل عىل 
طهارة أهل الكتاب، ألن احلكم بنجاس�تهم يس�تلزم احلك�م بالتجنب عن مجيع 
األواين املضاف�ة إليهم حت�ى اآلنية التي يرشبون فيها امل�اء، وال وجه معه لتقييد 
اآلني�ة ب�ام يرشبون فيه اخلمر، وال لتقييد طعامهم بام يطبخونه )1(. وقال أيضا إن 
هذه الرواية صحيحة س�ندا، إال أهنا قارصة الداللة عىل املعنى، فإن داللتها عىل 
طهارة أهل الكتاب أظهر من داللتها عىل نجاستهم )2( فمن تقيد اآلنية والطعام 

يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب، وقد ذكر نقطتني مهمتني عىل هذه الرواية:

أوال: إن النه�ي ع�ن األكل يف أنيتهم يف صدر احلديث مطل�ق، وذكره يف الذيل 
ثاني�ا مقيد إنام يكون بحس�ب الظاهر لبي�ان حكم آخر غري ما اس�تفيد من الصدر، 

فصدره سيق لبيان نجاستهم الذاتية وذيله لبيان نجاسة اخلمر.

وثاني�ا: إن املن�ع عن األكل من طعامهم الذي يطبخون بام انه مطلق ش�امل ملا مل 
يم�زج ب�ام ذكر وال طبخ يف اآلنية املتنجس�ة به، فال حمالة يفاد من�ه أن املنع إنام يكون 
ألج�ل مبارشهتم برطوب�ة مرسبة، فيفاد منه نجاس�تهم، وبذلك تظهر داللة س�ائر 
األخب�ار الناهية ع�ن أكل طعامهم كأخب�ار هارون بن خارجة وس�امعة وحممد بن 

مسلم و غريها عىل هذا القول )3(.

4- وع�ن أيب بص�ري: ع�ن أحدمها )عليهام الس�الم( يعني الباق�ر أو الصادق يف 
مصافحة املس�لم اليه�ودي والنرصاين،قال: ))من وراء الث�وب، فإن صانعك بيده 

فاغسل يدك((.)4(. 

1- ظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى، 41/3، و2 /45 46.

2- ظ: االيرواين ،فقه االستداليل:1 /42.

3- ظ: الروحاين محمد صادق الحسيني، فقة الصادق:1 / 288 – 289.
وظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى، 2/ 46. 

4-.الكليني، الكايف: 2 /650/ح10.
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واإلش�كال يف الرواية: بأن هذا يدل عىل اس�تحباب غس�ل الي�د وإال فال معنى 
للمصافح�ة م�ن وراء الثي�اب إذا كان املس�تند يف غس�ل الي�د نجاس�تهم، وذل�ك 
الس�تلزامها نجاس�ة الثي�اب، فيلزمه )عليه الس�الم( األمر بغس�ل الثي�اب إذا كان 

املصافحة من ورائها، وبغسل اليد إذا كان من ورائها )1(.

 )ومضافا إىل إمكان املناقشة يف السند ب� )وهيب بن حفص( يف طريق الكليني، 
وب�)القاسم يف طريق الشيخ، الشرتاكهام بني الثقة وغريه( )2(.

5- صحيحة أخرى لعيل بن جعفر عن أخيه موس�ى بن جعفر )عليه الس�الم(، 
قال: سألته عن فراش اليهودي والنرصاين ينام عليه؟ قال: ))ال بأس، وال يصيل يف 
ثياهبام، وقال: ال يأكل املس�لم مع املجويس يف قصعة واحدة، وال يقعده عىل فراشه 
وال مس�جده وال يصافحه(( وقال: س�ألته عن رجل اشرتى ثوبا من السوق للبس، 
ال يدري ملن كان، هل تصلح الصالة فيه؟ قال: إن اش�رتاه من مس�لم فليصيل فيه، 

وإن اشرتاه من نرصاين، فال يصيل فيه حتى يغسله )3(.

وأورد عليها بأنه ال داللة فيها عىل النجاسة، لعدم افرتاض وجود رطوبة سارية 
تؤدي إىل النجاسة فال بد من محلها عىل النهي عن مؤاكلتهم ومراقدهتم عىل االبتعاد 
عن خمالطتهم، لوضوح أن الرقود معهم عىل فراش واحد ال يقتي نجاس�ة لباس 
املس�لم أو بدن�ه إذا مل تكن هناك رطوبة س�ارية، وكذا مؤاكلته�م عىل قصة واحدة، 

لعدم انحصار الطعام بالرطب )4(.

ويؤي�ده: ورود عن�وان آخ�ر يف الرواية هو العط�ف فيها عىل الف�راش والثياب 
والقصعة واملصافحة، عنوان مصاحبته التي من الواضح عدم كوهنا منجس�ه، وإنام 

1-ظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى: 3 / 47.

2-ظ: باقر االيرواين، دروس يف فقه االستداليل: 1 /41، وظ: محمد باقر الصدر، رشح العروة الوثقى:3 /264.

3-.الطويس، تهذيب االحكام:1 /263.

4-ظ: التربيزي مريزا عيل الغروي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى:3 /48.
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لوحظ فيها احلزازة واحلالة النفسية يف مقابل هؤالء )1(.

7- وعن عيل بن جعفر عن أخيه أيب احلس�ن موس�ى )عليه السالم( قال: سألته 
ع�ن مؤاكلة املجويس يف قصع�ة واحدة وأرقد معه عىل ف�راش واحد ،وأصافحه؟ 

قال: ال )2(. 

8- خ�رب ه�ارون بن خارجة، قال: قل أليب عبد اهلل )عليه الس�الم(: أين أخالط 
املجوس، فآكل من طعامهم، فقال: ال )3(

وال دالل�ة فيه�ا ع�ىل نجاس�ة املج�وس، إذ مل تف�رض الرطوب�ة يف يشء م�ن 
الروايت�ني، وال ب�د من محل النه�ي عن املؤاكل�ة واملراقدة معهم مح�ل التنزه، لئال 
خيالطون املسلمني، لوضوح أن الرقود معهم عىل فراش واحد، ال يقتي نجاسة 
لباس املسلم أو بدنه حيث ال رطوبة يف البني، وكذا األكل معهم يف قصعة واحدة 

لعدم االنحصار بالرطب )4(

9- صحيح�ة حمم�د بن مس�لم، عن أيب جعف�ر )عليه الس�الم( يف رجل صافح 
جموسيا، فقال: يغسل يده وال يتوضأ)5(.

أورد ه�ذه الرواي�ة الس�يد اخلوئي ق�ال: )بدعوى أن األمر بغس�ل اليد ظاهر يف 
نجاس�ة املجويس إال أن الصحيح عدم داللته�ا عىل املدعى، فإن الرواية، البد فيها 
من أحد األمرين(()6(. )فإن األمر بالغس�ل وإن مل يقيد بالرطوبة إال انه ال يريد من 
احل�ل علي�ه، لالرتكاز القايض بع�دم التأثر مع اجلفاف، ومل�ا دل عىل إن ))كل يشء 
ياب�س زكي((. وفي�ه: انه كام حيتمل نظ�ر الصحيحة إىل حالة الرطوب�ة حيتمل النظر 

1-ظ: محمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى:3 /268.

2-.الكليني، الكايف: 6 /264 / ح7.

3-.املصدر نفسه، 6 / 294 / ح8.

4-.املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى:3 /48.

5-.الكليني ابو جعفر محمد، الكايف: 65/2/ ح 12.

6-.املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى ،3 /42.
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إىل طروات القذارة املعنوية بس�بب املصافحة ولو مع اجلفاف، وبذلك يكون األمر 
بالغس�ل حك�ام أدبي�ا وأخالقيا، وإذا قيل: ان�ه محل عىل خالف الظاه�ر، فإن األمر 
ي�دور بني خمالفتني للظاهر: تقييد األمر بحال�ة الرطوبة، ومحله عىل كونه أدبيا، وال 

مرجح لألول عىل الثاين )1(. ألنه يدفعه اإلطالق )2(.
ومما يؤيد هذه الرواية رواية القالنيس؛ قال: قلت أليب عبد اهلل )عليه الس�الم(: 

ألقى الذمي فيصافحني، قال:امسحها بالرتاب وباحلائط.....)3(
ولع�ل ذلك إش�ارة إىل انحط�اط أهل الكتاب أو م�ن جهة التنزه عن النجاس�ة 
املعنوي�ة أو الظاهري�ة املتومهة. هذا عىل أن الغالب يف املصافحة يبوس�ة اليد فحمل 
الرواي�ة ع�ىل صورة رطوبته�ا محل هلا عىل م�وارد نادرة، فال مناص م�ن محلها عىل 

االستحباب هباتني القرينتني )4(.
10- حس�نة الكاه�يل ق�ال: س�أل أباعبد اهلل )عليه الس�الم( عن قوم مس�لمني 
يأكل�ون وحرضهم رجل جمويس أيدعونه إىل طعامهم؟ فق�ال: ))إما أنا فال أواكل 

املجويس، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون يف بالدكم(()5(.
وقي�ل فيها: ال ختفى عدم داللتها عىل نجاس�ة املجوس وهو )عليه الس�الم(إنام 
ترك املؤاكلة معه لعلو مقامه وعدم مناس�بة االش�رتاك مع املعاند لرشيعة اإلس�الم 

وإلمام املسلمني فرتكه املواكلة منه جهة الكراهة والتنزه )6(.
ثالثا: اإلمجاع:

ومن ضمن األدلة التي اس�تدل هبا عىل نجاس�ة أهل الكت�اب اإلمجاع، فقد ذكر 

1-.باقر االيرواين، دروس يف فقه االستداليل:1 /41.

2-.الروحاين محمد صادق الحسيني، فقه الصادق: 1 /287288.

3-.الكليني ابو جعفر محمد بن الحسن، الكايف: 2/ 65/ ح11.

4-.املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى:3 /47.

5-.ظ: الحر العاميل، وسائل الشيعة:17 /83.

6-.املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح رشح العروة الوثقى:3 /46.
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بعض أصحاب هذا الرأي كالشيخ واملرتىض وابن زهرة إمجاع اإلمامية عىل نجاسة 
كل كافر حتى من له كتاب، وفيام ييل بيان نص كلامهتم التي تتضمن اإلمجاع :

1-عبارة الش�يخ الط�ويس )ره( يف التهذيب، حيث ذكر: )أمجع املس�لمون عىل 
نجاسة املرشكني والكفار إطالقا()1(.

2-عبارة الس�يد املرتىض )ره( يف االنتصار، حيث ذكر: )أن مما انفرد به اإلمامية 
القول بنجاسة سؤر اليهودي والنرصاين وكل كافر()2(.

3- كالم اب�ن زه�رة يف الغني�ة حيث ق�ال: )والثعلب واألرنب نجس�ان بدليل 
ُكوَن  اإلمج�اع املذكور، والكاف�ر نجس بدليله أيض�ا وبدليل قوله تعاىل: )إِنَّ�اَم امْلُرْشِ

َنَجٌس()3(

وقد ناقش السيد حممد باقر الصدر ادعاء اإلمجاع فقال: )هذه العبارة بظاهرها 
ال يمكن األخذ هبا لعدم ذهاب املخالفني من املسلمني إىل القول بنجاسة الكافر، 
فالبد من تأويل املسلمني وإرادة الشيعة هبا وهو أمر بعيد يف تلك املرحلة من الفقه 
اإلمام�ي الذي كان منفتح�ا فيها عىل أقوال فقهاء العامة والفقه الس�ني عموماأو 
تأويل النجاس�ة وإرادة ما يعم النجاس�ة املعنوية ومعه ال يبقى وثوق بمفاد النقل 
املذكوروُرد عىل عبارة السيد املرتىض بأن اإلمجاع الذي يذكره املرتىض ال يكشف 
ع�ن اتف�اق اإلمامية )فقد ادعى اإلمجاع يف مس�ائل تش�مل عىل خ�الف واضح، 
كدع�واه اإلمج�اع عىل انفع�ال البئر مع خمالف�ة العامين وابن الغضائ�ري ومجلة من 
العلامء، وكدعواه اإلمجاع عىل اش�رتاط إس�الم الذابح وغري ذلك(( وإما رده عىل 
كالم ابن زهر فقد ذكر إن )هذه العبارة ال تعطي إمجاعا عىل نجاسة الكافر األمثل 
اإلمجاع يف الثعلب واألرنب اللذين ال أشكال يف طهارهتا أو عىل األقل ليس فيهام 

1-.الطويس ابو جعفر محمد بن الحسن، تهذيب االحكام: 11/ 223.

2-.الرشيف املرتىض، االنتصار: 88.

3-.ابن زهرة السيد عيل بن حمزة الحلبي، غنية النزوع:44.
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ارتكاز عام للنجاسة()1( فهذه عمدة العبارة التي تتضمن اإلمجاع وقد اتضح الرد 
عليها.

الفرع الثاني: القائلون بطهارة الكتابي: 

اتفقت املذاهب األربعةاحلنفية،)2( املالكية،)3( الشافعية)4( واحلنابلة)5(عىل طهارة 
اإلنسان مطلقا وطهارة أهل الكتاب ومن هلم شبه كتاب خاصة)6(. 

إم�ا اإلمامي�ة فق�د اتفقوا عىل نجاس�ة الكافر مطلق�ا س�واء كان كتابيا أم 
غ�ريه..)7( وخالف يف ذلك مجاع�ة من الفقهاء فأختار طه�ارة أهل الكتاب)8(، 
ومال إليه مجع من الفقهاء وإن مل يفتوا به وهو املنسوب إىل مجلة من املتقدمني ك 
ابن أيب عقيل)9( وابن جنيد ،)10( والشيخني املفيد يف أحد قوليه)11( والطويس يف 
النهاية.)12( ومجلة من حمقيقي املتأخرين كاملحقق السبزواري)13(، ومن متأخري 
املتأخرين كالس�يد احلكي�م)14(، وبع�ض املعارصين من الفقهاء م�ن يذهب إىل 

1-.محمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى: 3 / 249 – 246.

2- السمرقندي عالء الدين، تحفة الفقهاء: 1 / 53، 

3- اليعقويب ابراهيم الحسني، فقه العبادا املاليك: 1 / 39.

4- زكريا االنصارى، فتح الوهاب برشح منهج الطالب: 1 /37

5- ابن قدامه، املغني: 1 / 69 

6- عبد الرحمن الجزيري، الفقه عىل املذاهب االربعة:1 / 11 

7- الشهيد الثاين، زين الدين العاميل، مسالك االفهام: 12 / 65،

8- الحكيم محمد سعيد الحكيم، منهاج الصالحني،:1 / 150، وظ:التربيزي، املريزا جواد، منهاج الصالحني:1 / 114 

9- الشهيد الثاين، زين الدين، مسالك االفهام يف رشح رشائع االسالم: 12 / 626، وظ: املحقق السبزواري محمد 
باقر، ذخرية املعادة: 1 / 152

10- العالمة الحيل، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة: 8 / 296،وظ: الشهيد الثاين، زين الدين العاميل، مسالك 
االفهام، 12 / 66 

11- املحقق الحيل، املعترب: 1 / 96، 

12- وظ: الطويس، النهاية: 1 / 589 590 

13- املحقق السبزواري محمد باقر، ذخرية املعادة: 1 / 150 

14- الحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى: 1 /58 
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طهارهتم كالسيد السيستاين)1(.
 يقول الش�يخ حممد جواد مغنية: )قد عارصت ثالثة مراجع كبار من أهل الفتيا 
والتقليد :الش�يخ حممد رضا آل ياس�ني يف النجف األرشف، والس�يد صدر الصدر 
يف قم، والس�يد حممد حمس�ن األمني يف لبنان، قد أفتوا مجيعا بطهارة الكتايب..( )2(، 
وأورد ع�ىل أقوال بع�ض الفقهاء القائلني بطهارة أهل الكت�اب ومن حلق هبم قول 
اب�ن أيب عقيل بعدم نجاس�ة أهل الكتاب أنام هو العتقاده بع�دم انفعال املاء القليل 
بمالقاة النجاسة، ال لطهارة أهل الكتاب)3(، وقول ابن جنيد: )لو جتنب من أكل ما 
صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم ويف أنيتهم، وكذلك ما صنع يف أواين مستحل امليتة 
ومآكله�م ما مل يتيق�ن طهارة أنيتهم وأيديم كان أحوط()4( فهو ومع عدم رصاحته 

يف طهارهتم وال ظهوره فيهاال يعتمد قوهلألنه كان يعمل بالقياس.)5( 
وق�د نقل عن الش�يخ املفيد من الكراهة يف خصوص اليه�ود والنصارى)6( وقد 
نوقش: بأنه: )لعله يريد هبا احلرمة، ويؤيده اختياره هلا يف أكثر كتبه مع نقل اإلمجاع 
عليها من تالمذته.إال أن األصح العمل بظاهر كالمه، وذهب يف سائر كتبه إىل غري 
ذل�ك ال يش�كل قرينة ع�ىل مراده يف كتاب آخ�ر؛ إذ لعله عدل عن�ه، ونقل تالمذته 
اإلمجاع ال يرض باطالعهم عىل خمالفته، إذ للعلم بنسبه وشخصه مع ذهاب كثريين 
إىل حجية اإلمجاع، فذلك عىل مس�لك الدخول أو اللطف، مل يروا يف خمالفته رضرا 

فلم يذكروه(.)7( 
وقول الش�يخ الطويس هنايته بأنه )يكره أن يدعو اإلنس�ان أح�ًدا من الكفار إىل 

1- السيستاين، منهاج الصالحني،1 /139

2- مغنية، محمد جواد، فقه الصادق)ع(: 31

3- ظ: العالمة الحيل، املختلف: 8 / 296،

4- املصدر نفسه: 8 / 296

5- ظ:النجفي محمد بن الحسن الجواهري، جواهر الكالم: 6 / 42،

6- ظ: املحقق الحيل، املعترب، 1 / 96،

7- عيل الطباطبايئ، رياض املسائل: 1 / 358، وظ: الرناقي، مستند الشيعة: 1 /198 199، وظ: االنصاري، كتاب 
الطهارة: 2 / 349 350، وظ: الحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى: 1 / 374، 
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طعام�ه في�أكل مع�ه، فإن دعاه فليأمره بغس�ل يديه، ث�م يأكل معه إن ش�اء()1( وقد 
نوق�ش: )بأن�ه حممول ع�ىل املؤاكل�ه باليابس أو ع�ىل ال�رضورة )2( لترصحيه يف غري 

موضع من النهاية بنجاسة الكفار عىل اختالف مللهم( )3(.
أوال: :أدلة القائلني بطهارة أهل الكتاب :

أولهما :األدلة القرآنية: 

ُكوَن َنَجٌس()4( ووجه االس�تدالل هبذه اآلية هو اس�تثناء  اَم امْلُرْشِ قول�ه تعاىل: )إِنَّ
أه�ل الكتاب م�ن النجس من خ�الل حرص املرشكني بالنجاس�ة، م�ع افرتاض أن 

الكتايب غري املرشك.
 يق�ول البجن�وردي: )ب�أن الدليل ألي اآلي�ة عىل فرض متاميت�ه أخص من 
املدع�ى، ألن املدع�ى نجاس�ة كل كاف�ر والدليل ال يثب إال نجاس�ة خصوص 

املرشك منهم(.)5(
فاستثنى البجنوردي اهل الكتاب من املرشكني يف اآلية، ومع أن املرشك يطلق 
ع�ىل كل كافر من الوثني والثنوي واليه�ودي والنرصاين واملجويس وغريهم كام 
رصح به النووي... ويشهد له نسبة اإلرشاك إىل اليهود والنصارى يف قوله تعاىل:( 
وق�ال اليهود عزير ابن اهلل وقال النصارى املس�يح اب�ن اهلل....عام يرشكون))6(، 
لكنذلك خالف ما يفاد من النصوص الكثرية واملفهوم منه عند املترشعة، فتنزل 
هذه اآلية عىل ما تتنزل عليه مجاعة من النصوص الدالة عىل حصول الرشك بفعل 
بع�ض املعايص وترك بعض الواجب�ات، وأن للرشك مراتب، واملرتبة العليا منها 
ه�ي القول بتع�دد اإلهلة هي موضع النجاس�ة، وعليه فليس اآلي�ة يف مقام تنزل 

1- الطويس ابو جعفر محمد بن الحسن، النهاية: 1،589 – 590

2- الرناقي احمد بن محمد مهدي،مستند الشيعة: 1 / 198.

3- الفاضل الهمداين، كشف اللثام: 1 /399، وظ: الرناقي احمد بن محمد مهدي،مستند الشيعة:1 ،198.

4- سورة التوبة: 28.

5-البجنوردي، القواعد الفقهية، 5 / 334. 

6- سورة التوبة: 30
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اليه�ود والنص�ارى منزلة املرشكني ك�ي يؤخذ بإطالق التنزي�ل فيثبت هلم حكم 
املرشكني.. فاآلية وان دلت عىل نجاس�ة املرشكني إال أهنا ختتص هبم وال تش�مل 

أهل الكتاب.)1(

 وقد ناقش الصدر ذلك االستثناء: )قد ختتص اآلية باملرشك املقابل للكتايب كام 
هو واضح. وليس من املجازفة دعوى ظهور كلمة املرشك عند اإلطالق يف الثاين، 
لكونه اصطالحا عاما يف املجتمع اإلسالمي، ومما يؤيد املعنى الثاين جعل الرشك 
م�الكا ملنع املرشكني من االقرتاب إىل املس�جد احلرام، ف�إن وضوح أن من يقصد 
هب�ذا املنععملي�ا� هم املرشكون الوثنيون�دون الكتابيني الذين ال يقدس�ون الكعبة 
أصال وليسوا يف معرض الوصول إليهاقد يشكل عىل ذلك وكذلك ما تصدى له 
النص القرآين عقيب ذلك من تضمني أهل مكة بقوله: )َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَس�ْوَف 
ُيْغنِيُكُم اللَّ�ُه ِمن َفْضِلِه إِن َش�اَء( فإن العيلة إنام ختاف بس�ب حتريم جميء املرشكني 
الوثني�ني الذين اعت�ادوا املجيء. ويكفي عىل أي حال اف�رتاض تكافؤ املعنيني يف 

إمجال اآلية الكريمة)2(.

لك�ن االس�تثناء لوحده غري كاٍف، إذ غاية ما ي�دل عليه هو خروج أهل الكتاب 
من هذه اآلية فقط لكنهأي االستثناء�� ال ينفي وجود دليل آخر عىل نجاستهم.

ُك�ْم ()3( تعد هذه اآلية  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّ 2- وقول�ه تعاىل: )َوَطَع�اُم الَّ
الكريم�ة م�ن األدلة التي اس�تدل هب�ا الفقهاء ع�ىل طهارة أهل الكت�اب، وقصد 
بطعامه�م هن�ا هي الذبائح، ك�ذا قال بعض املفرسين: )ألن م�ا كان من نوع الرب 
واخلبز والفاكهة وما ال حيتاج فيه إىل ذكاة ال خيتلف يف حلها باختالف حال أحد، 
ألهنا ال حترم بوجه س�واء كان املبارش هلا كتابيا أو جموس�يًّا، أم غري ذلك، وإهنا ال 
يبق�ى لتخصيصها بأه�ل الكتاب فائدة، وألن ما قبل ه�ذا يف بيان الصيد فحمل 

1-الروحاين، فقه الصادق: 286ـ 288، وظ: الطباطبايئ، محسن، مستمسك العروة: 1 / 369ـ 371. 

2-محمد باقر الصدر، رشح العروة الوثقى: 3 / 263. 

3- سورة املائدة: 5.
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هذه اآلية عىل الذبائح أوىل.( )1(.

ُكْم()2( عطف مجلة عىل مجلة )اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّ )َوَطَعاُم الَّ
يَِّباُت()3( ال جل ما يف هذه الرخصة من املنة لكثرة خمالطة املسلمني أهل الكتاب  الطَّ

فلو حرمه اهلل عليهم طعامهم لشق ذلك عليهم )4(.

�ِه َعَلْيِه()5( ثم نس�خها الرب  أنزل اهلل يف القرآن: )َواَل َتْأُكُلوا مِمَّا مَلْ ُيْذَكِر اْس�ُم اللَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ  يَِّباُتۖ  َوَطَعاُم الَّ ورحم املس�لمني فقال: )اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُك�ُم الطَّ
ُكْم()6( فنسخها بذلك، وأحل طعام أهل الكتاب، ثم قال ابن جرير: ) والصواب:  لَّ
انه ال تعارض بني حل طعام أهل الكتاب وبني حتريم ما مل يذكر اسم اهلل عليه، وهذا 

الذي قال صحيح، ومن أطلق من السلف النسخ هنا، فإنام أراد التخصيص(.)7(

 أمج�ع العلامء عىل أن ذبائحهم حالل للمس�لمني، ألهن�م يعتمدون حتريم الذبح 
لغري اهلل، وال يذكرون عىل ذبائحهم إال اسم اهلل )8(.

وذكر يف الطعام قوالن)9( :

أحدمه�ا: ان�ه كل مطع�وم كام ذكرنا س�ابقا ع�ىل ما يقتضي�ه مطلق اللف�ظ وظاهر 
االش�تقاق وكان حاهل�م يقت�ي إال طعامهم لقلة احرتاس�هم عن النجاس�ات، لكن 
الرشع سمح يف ذلك ألهنم أيضا يتوقون القاذورات وهلم يف دينهم مروءة يوصلوهنا.

1- ابو حيان االندليس، محمد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان، التفسري املحيط:4 / 363 – 364.

2- سورة املائدة: 5.

3- سورة املائدة: 5.

4- محمد بن عاشور، التحرير والتنوير: 4 – 144.

5- سورة االنعام: 121 

6- سورة املائدة: 5.

7- نقال عن ابن كثري، تفسري القرآن العظيم: 3 /327

8- ابن كثري، اسامعيل القرييش، تفسريالقران العظيم: 3/ 39 – 40.

9- ابن العريب، ابو بكر، احكام القران: 101/2.
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ثاني�ا: إن امل�راد ب�ه ذبائحهم: إن اهلل س�بحانه قد أذن يف طعامه�م وقد علم أهنم 
يس�مون غريه عىل ذبائحهم ولكنهم ملا متس�كوا بكتاب اهلل وعلقوا بذيل نبي جعل 
هل�م حرمة عىل أهل األنصاب وقد قال مالك ت�ؤكل ذبائحهم املطلقة إال ما ذبحوا 

يوم عيدهم أو ألنصاهبم.
وال بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غري 

حتريم وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس حرام )1(.
والظاهر حل طعامهم سواء سموا عليه اسم اهلل، أم اسم غريه، وبه قال: عطاء، 
والقاسم بن حرصه، والشعبي، وربيعة، ومكحول، والليث، وذهب إىل أن الكتايب 
إذا مل يذكر اسم اهلل عىل الذبيحة وذكر غري اهلل هلم تؤكل وبه قال أبو الدراء، وعبادة 
بن الصام، ومجاعة من الصحابة، وبه قال: أبو حنيفة، وأبو يوسف، وحممد، وزفر، 

ومالك، وكره النخعي والثوري أكل ما ذبح وأهلَّ به لغري اهلل.
وظاه�ر قوله )أوت�وا الكتاب( انه خمتص ببن�ي إرسائيل والنص�ارى الذين نزل 
عليه�م الت�وراة واإلنجيل، دون من دخل يف دينهم م�ن العرب أو العجم، فال حتل 
ذبائحه�م لن�ا كنصارى بني تغلب وغريه�م، وقد هنى )2( ع�ن ذبائحهم عيل )عليه 

السالم(، وقال: مل يتمسكوا من النرصانية إال برشب اخلمر وبه أخذ الشافعي )3(.
 وذهب اجلمهور من ابن عباس، واحلس�ن، وعكرمة، وابن املسيب، والشعبي، 
وعطاء، وابن شهاب، واحلكم، وقتادة، ومحاد، ومالك، وأبو حنفية وأصحابه: إنه 
ال فرق بني بني إرسائيل والنصارى ومن هتود أو تنرص من العرب أو العجم يف حلِّ 

أكل ذبيحتهم)4(، أي انه ال بأس به )5(.
وال�ذي حتل ذبيحته البد أن يكون من أهل الكت�اب، وقال ابن عباس: إنام حل 

1- ظ: اليب االزهري، الثمر الداين يف تقريب املعاين:390 - 411.

2- ابو حيان االندليس ،البحر املحيط، 4 /364.

3-املصدر نفسه، 5 /473.

4- ابو حيان االندليس، البحر املحيط، 4 /364.

5- ابو حيان االندليس، البحر املحيط، 5 /473.
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ذبائح اليهود والنصارى من أجل أهنم آمنوا بالتوراة واإلنجيل)1(.
 فأه�ل الكت�اب يب�اح أكل طعامهم ورشاهب�م، واألكل يف آنيتهم، م�ا مل يتحقق 
نجاستها، ألهنم أهل كتاب يقرون عىل دينهم ببذل املال، فتحل ذبائحهم ونساؤهم 

كبني إرسائيل)2(.
والطع�ام يف كالم الع�رب م�ا يطعم�ه امل�رء ويأكل�ه، وإضافت�ه إىل أه�ل الكتاب 
للمالبس�ة، أي م�ا يعاجله أهل الكتاب بطب�خ أو ذبح، قال ابن عطي�ة: الطعام الذي 
ال حماول�ة في�ه كالرب والفاكه�ة ونحومها ال يعريه متل�ك أحد له، والطع�ام الذي تقع 
في�ه حماول�ة ضعته ال تعلق للدين هبا كخبز الدقي�ق وعرص الزيت، فهذا أن جتنب من 
الذمي فعىل جهة التقذر، والتذكية هي املحتاجة إىل الدين والنية، فلام كان القياس أن 
ال جتوز ذبائحهم خص اهلل فيها عىل هذه األمة وأخرجها عن القياس. وأراد بالقياس 
قي�اس أحوال ذبائحهم ع�ىل أحواهلم املخالفة ألحوالنا، وهلذا ق�ال كثري من العلامء: 
أراد اهلل هن�ا بالطع�ام الذبائ�ح، م�ع اتفاقهم ع�ىل أن غريها من الطع�ام مباح، ولكن 

هؤالء قالوا: إن غري الذبائح ليس مرادا، أي ألنه ليس موضع تردد يف إباحة أكله.
واألوىل مح�ل اآلي�ة عىل عمومها، فتش�مل كل طع�ام قد يظن انه حم�رم علينا إذ 
تدخله صنعتهم، وهم ال يتوقون ما نتوقى، وتدخله ذكاهتم وهم ال يشرتطون فيها 

ما نشرتطه، ودخل يف طعامهم صيدهم عىل األرجح )3(.
ِذيَن  يَِّب�اُتۖ  َوَطَعاُم الَّ رأي فقه�اء اإلمامي�ة يف قوله تعاىل: )اْلَي�ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ
ُْمۖ  َوامْلُْحَصنَاُت ِمَن امْلُْؤِمنَاِت َوامْلُْحَصنَاُت  ُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَّ ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم إَِذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصننَِي َغرْيَ ُمَسافِِحنَي  ِمَن الَّ
ي�اَمِن َفَقْد َحبِ�َط َعَمُلُه َوُه�َو يِف اآْلِخَرِة ِمَن  َواَل ُمتَِّخ�ِذي َأْخ�َداٍنۗ  َوَم�ن َيْكُف�ْر بِاإْلِ
يَن()4( بتقريب: إن الطعام )ش�امل ملا بارشوه وغريه، وختصيصه باحلبوب  اخْلَارِسِ

1- البكريالدمياطي ايب بكر بن محمد شطا الدمياطي، اعانه الطالبني:2 /392.

2- ابن قدامة عبد الله بن احمد بن محمدي، املغني: 1 /136.

3- محمد ابن عاشور، التحرير والتنوير،4 /144
وظ: ابن عطيه االندليس، عبد الحق بن غالب، املحرر الوجيز: 2 /158 – 159.

4- سورة املائدة: 5.
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ونحوها خمالف للظاه�ر الندراجها يف الطيبات، والن ما بعدهوهو: )وطعامكم 
حل هلم( ش�امل للجميع قطعا والنتفاء الفائ�دة يف ختصيص أهل الكتاب بالذكر 

فإن سائر الكفار كذلك()1(.
وق�د أورده ع�ىل اآلية الكريمة )ب�أن ختصيص الطعام باحلب�وب وإن كان خمالفا 
للظاه�ر إال انه جي�ب املصري إليه لدالل�ة األخبار عليه، كصحيحة قتيبة قال: س�أل 
رج�ل أب�ا عبد اهلل )عليه الس�الم( عنها فق�ال )عليه الس�الم( كان أيب يقول إنام هو 
احلب�وب وأش�باهها()2(، وإضاف�ة إىل اعتضاد ه�ذه الروايات ب�كالم مجلة من أهل 

اللغة )3(.
ق�ال الش�يخ الط�ويس: )ب�ال خ�وف أخ�رب اهلل تع�اىل يف ه�ذه اآلي�ة ان�ه أح�ل 
للمؤمن�ني الطيب�ات، وهي احل�الل دون ما ح�رم، وقيل: معنى الطيبات ما يس�تند 
ويس�تطاب،وظاهر اآلي�ة عىل هذا يقتي حتليل كل مس�تطاب إال ما قام دليل عىل 
ُْم( )4( رفع  ُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّ حتريمه، وقوله: )َوَطَعاُم الَّ
باالبتداء )وحل لكم( خربه وذلك خيتص عند أكثر أصحابنا باحلبوب، ألهنا املباحة 
من أطعمة أهل الكتاب، فإما ذبائحهم وكل مائع يبارشونه بأيديم فإنه حتبس وال 
حيل استعامله وتذكيتهم ال تصح ألن من رشط صحتها التسمية لقوله: )َواَل َتْأُكُلوا 
ُه َلِفْسٌق( )5( وهؤالء ال يذكرون اسم اهلل، وإذا ذكروه  �ِه َعَلْيِه َوإِنَّ مِمَّا مَلْ ُيْذَكِر اْس�ُم اللَّ
قصدوا بذلك اس�م من ابّد رشع موسى أو عيسى أو اختذ عيسى ابنا. وكذب حممد 
)ص�ىل اهلل علي�ه واله(وذلك غ�ري اهلل وقد حرم اهلل ذل�ك بقوله: )َوَما ُأِه�لَّ بِِه لَِغرْيِ 

اللَّ�ِه()6( )7(

1- العاميل محمد بن ميك، مدارك االحكام ،2 /63 397.

2- الحر العاميل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: 24/ 205، وظ: الكليني ابو جعفر محمد بن الحسن، الكايف: 
.240/6

3- الجوهري اسامعيل بن حامد ،الصحاح: 2 /1974، وظ الفريوز آبادي، القاموس املحيط: 4 /145.

4- سورة املائدة: 5.

5- سورة االنعام: 121.

6- سورة املائدة: 3.

7- الطويس ابو جعفر محمد بن الحسن، التبيان يف تفسري القران:3 /442.
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وقال القم�ي :عني بطعامهم هنا احلبوب والفاكهة غ�ري الذبائح التي يذبحوهنا 
فإهنم ال يذكرون اس�م اهلل خالصا عىل ذبائحهم ثم قال واهلل ما اس�تحلوا ذبائحكم 

فكيف تستحلون ذبائحهم)1(.
ولق�د تناول ه�ذه اآلية نوع�ا آخر من الغذاء احل�الل، فب�ني أن كل غذاء طاهر 
ح�الل، وإن غ�ذاء أهل الكتاب حالل للمس�لمني، وغذاء املس�لمني حالل ألهل 

الكتاب، وتشمل هذه اآلية الكريمة عىل أمور جتلب االلتفات إليها وهي :-
1- لق�د تن�اول هذه اآلية قضية حتليل الطيبات مع أهنا كان حالال قبل نزول 
اآلي�ة واهلدف من ذلك هو أن تكون القضي�ة مقدمة لبيان حكم )طعام أهل 

الكتاب()2(
2- يرى أغلب فقهاء اإلمامية إن املقصود من طعام أهل الكتاب هو غري اللحوم 
املذبوحة بأيدي أهل الكتاب)3(، إال أن هناك القليل منهم - أيضا - ممن يقولون 

بصحة الرأي األول الذي تبناه فقهاء املذاهب بأنه يشمل كل أنواع الطعام )4(.
وق�د ناق�ش الش�ريازي ختصيص هذه اآلي�ة يف احلب�وب بقول�ه: )كان املقصود 
بالطع�ام س�ائر األغذية ماع�دا حلوم ذبائحه�م - أهل الكتاب- ف�إن هذه األغذية 
كانت حالال من قبل، وال فرق بني وجودها يف أيدي أهل الكتاب أو غريهم، فهل 
كان رشاء احلب�وب والغالة من أه�ل الكتاب قبل نزول هذه اآلية خمالفا للرشع، يف 
حني أن املس�لمني كانوا دائام يتعاطون مع أهل الكتاب رشاء وبيع هذه األش�ياء؟! 
إذا توجهن�ا إىل النقطة أساس�ية يف اآلية الكريمة، يس�توضح لن�ا بجالء جواب هذا 
الس�ؤال، فاآلية األخريةهذه نزلت يف زمن كان لإلس�الم فيه الس�لطة الكاملة عىل 
شبه اجلزيرة العربية وقد أثبت اإلسالم وجوده يف كل الساحات وامليادين عىل طول 

1- القمي، عيل بن ابراهيم، تفسري القمي: 1 /163.
وظ: الكاشاين، تفسري الصايف:2 ،10 – 12، ط2 ،

2- سورة املائدة: 5

تفسري  يف  امليزان  حسني،  محمد  الطباطبايئ  وظ:   ،114 املجيد:  تفسريالقران  النعامن،  بن  محمد  ظ:املفيد،   -3
القران:5 /204207212 

4- ظ: الشافعي،محمد بن ادريس،احكام القران:4 /84 98، وظ: الجصاص، احكام القران:2 /405، وظ: الطربي 
محمد بن جرير، جامع البيان يف تاويل القران:5 /44 
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ه�ذه اجلزيرة وعرضها، بحيث إن أعداء اإلس�الم قد متلكهم اليأس التام لعجزهم 
عن دحر املسلمني ولذلك اقتىض الرضورة()1(

) ويف مثل هذا الظرف املناسب للمسلمني، أن ترفع القيود واحلدود التي كانت 
مفروضة قبل هذا يف جمال خمالطة املس�لمني لغريهم، حيث كانت هذه القيود حتول 
دون تزاور املس�لمني مع الغري. لذلك نزلت هذه اآلية وأعلن ختفيف قيود التعامل 
واملعارشة مع أهل الكتاب، بعد أن ترسخت القواعد وأساس احلكومة اإلسالمية، 
ومل يعد هناك ما خيش�ى منه من جانب غري املس�لمني، فس�محت اآلية بالتزاور بني 

املسلمني وغريهم، وأحل طعام بعضهم..()2(
 وكيف�ام كان املس�تفاد م�ن اآلي�ة فإن ع�ىل فرض ختصيصه�ا باحلب�وب والقطع 
بنجاس�ة أكله�م فإنه يعد من جه�ة أهنم ال يتقيدون بضوابط الطه�ارة الرشعية وال 

يذكون ذبائحهم، وهو مما ال ينايف طهارهتم.
 الثاين: السنة الرشيفة:

 ما استدل به فقهاء املذاهب االسالمية: 
1- خرب قبيصة بن حلب حيدث عن أبيه فقال: )سأل النبي )صىل اهلل عليه واله( 

عن طعام النصارى، فقال :" ال يتخلجن يف صدرك طعام ضارع فيه النرصانية".
2- وعن عدي بن حاتم عن النبي )صىل اهلل عليه واله(مثله.

3-ع�ن عبيد اهلل عن اس�امك عن قصبية عن أبيه ع�ن النبي )صىل اهلل عليه واله( 
مثله)3(.

 والعم�ل ع�ىل هذا م�ن الرخص�ة يف طعام أه�ل الكتاب ق�ال الش�يخ األلباين: 
حسن)4(.

4- ع�ن أيب ثعلب�ة ان�ه قال يا رس�ول اهلل )صىل اهلل علي�ه واله( إن�ا بأرض أهل 

1- نارص مكارم الشريازي، االمثل يف تفسري كتاب الله املنزل: 3 /609.

2- نارص مكارم الشريازي ،االمثل يف تفسري كتاب الله املنزل: 3 /610611.

3- الرتمذي، ايب عيىس محمد بن عيىس، سنن الرتمذي: 133/4 

4- املصدر نفسه: 4 /133.
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الكتاب فنطبخ يف قدروهم ونرشب يف آنيتهم فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( 
إن مل جتدوا غريها فارحضوها باملاء)1(.

ورواي�ة بلف�ظ آخرى فق�ال )صىل اهلل عليه وآل�ه(: ال تأكل�وا يف آنيتهم إال إن مل 
جتدوا عنها بدا فاغسلوها باملاء ثم كلوا فيها)2(.

وأقل أحوال النهي الكراهة وألهنم ال يتورعون عن النجاس�ة وال تس�لم آنيتهم 
م�ن أطعمتهم وأدنى م�ا يؤثر ذلك الكراه�ة )3(. والبعض محلها عىل االس�تحباب 
إذا مل جي�د غريها )4(. وغس�ل آنية أهل الكتاب فضل وندب، ف�إن أكل ما يف آنيتهم 
يبي�ح األكل بع�د ذلك فيها، وربام ظن بعضه�م أن أكل طعامهم أخصه فإذا احتاج 
إىل آنيته�م فغس�لنا عزيمة ألن�ه ليس بموضع للرخص�ة)5(، وذك�ر يف كتاب املعترب 
للمحق�ق احليل قال: ال يقال حيمل عىل ما إذا القوها بالنجاس�ة ألن الغالب عليهم 

مبارشة النجاسات، ألن نقول: اللفظ مطلق فيحمل عىل املبارشة كيف كان.
5- رواية أيب داود: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير

ويرشبون يف آنيتهم اخلمر فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( "إن وجدتم 
غريه�ا فكل�وا فيها وارشب�وا وان مل جت�دوا غريه�ا فارخصوها بامل�اء وكلوا أو 

ارشبوا" )6(.
حممولة عىل االستحباب ألنه )صىل اهلل عليه وآله( هناهم عن استعامهلا مع وجود 

غريها وهذا حممول عىل االستحباب بال شك)7(.

1- الدارمي، ابو محمد بن عبد الله بن الرحمن التميمي السمر قندي، سنن الدارمي: 2 / 243، وظ: البخاري ايب 
عبد الله، صحيح البخاري، 6 /224.

2- احمد بن حنبل، مسند احمد: 4 /193، الدارمي، سنن الدارمي: 2 / 234 

3- ابن قدامه عبد الله، املغني:1 /168 69.

4- النووي، املجموع: 261/1 – 264.

5- ابن العريب، ابو بكر، احكام القران: 2 / 42.

6- املحقق الحيل، نجم الدين، املعترب:1 /96 /15 – 1364.

7- ايب سليامن بن االشعث السجستاين، سنن ايب داود،:2 /215، والبيهقي ايب بكر احمد بن الحسني بن عيل، سنن 
الكربى:1 /33
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6- روي ع�ن اإلم�ام ع�يل )علي�ه الس�الم(: ق�ال "وال ب�أس بذبيحة املس�لمة 
والكتابية" )1(، ألن تس�مية اهلل تعاىل عىل اخللوص يتحقق من النس�اء كام يتحقق من 

الرجال وكذلك الصبي)2(.

7- وروي ع�ن اإلمام عيل )عليه الس�الم(: "وال بأس بذبيحة أهل الكتاب من 
أهل احلرب" )3(

 وه�ذا ألهنم يدعون التوحيد س�واء كانوا أهل الذمة أو أه�ل احلرب وإنام أباح 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب.... الش�ارع ذبائحهم ألهنم أهل الكتاب لقوله تع�اىل (َوَطعاُم الَّ

)واحلريب والذمي يف ذلك سواء أي ال بأس بذبائحهم)4(.

8- وروي ع�ن عم�ر: "انه توضأ من ج�رة نرصاين" )5( ألن األص�ل يف أوانيهم 
الطهارة)6(

الثاين :- ما استدل به فقهاء اإلمامية:

وإم�ا ما اس�تدل به فقهاء اإلمامية من الس�نة املطهرة فهي العم�دة عندهم، لقوة 
سندها ورصيح داللتها عىل املدعى، أي طهارة أهل الكتاب :

1- صحيح�ة إس�امعيل بن جاب�ر قال: )قل�ت أليب عبد اهلل )عليه الس�الم(: ما 
تقول يف طعام أهل الكتاب؟ فقال: ))ال تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: ال تأكله ثم 
س�كت هنيئة ثم قال: ال تأكله، وال ترتكه تقول إنه حرام، ولكن ترتكه تتنزه عنه إن 

يف آنيتهم اخلمر وحلم اخلنزير(()7(

1- النووي محي الدين ايب زكريا، املجموع: 1 /261 – 264.

2- الرسخيس، املبسوط: 12 /5.

3- النووي محي الدين ايب زكريا، املجموع:12 /5.

4- الرسخيس ابو جعفر شمس الدين، البسوط:12 /5.

5- العيني، عمدة القارئ: 3/ 83 

6- النووي محي الدين، املجموع:1 /263.

7- الكليني ابو جعفر محمد، الكايف:6 /264 /ح9، و الطويس، تهذيب االحكام: 9 /88.
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داللتها عىل طهارة أهل الكتاب وكراهة مؤاكلتهم ظاهرة)1(.
ونوقش أيضا: بأن تكرار النهي عن األكل الدال عىل مزيد االهتامم به، ال يناسبه 
كون�ه تنزهيي�ا، فبيانه )عليه الس�ام( إن النهي تنزهيي مما يوج�ب االرتياب يف وجه 

احلاكم ومعه يشكل العمل به )2(.
2- صحيحة إبراهيم بن أيب حممود قال: قلت للرضا )عليه الس�ام(: )اخلياط أو 
القصار يكون هيوديا أو نرصانيا وأن تعلم أنه يبول وال يتوضأ ما تقول يف عمله؟ قال: 

ال بأس()3( 
)وهذه الرواية وإن أمكن محلها - باإلضافة إىل اخلياط - عىل صورة عدم العلم 
بماقاة يده الثوب رطبا إال أهنا باإلضافة إىل القصار مما ال جيري فيه هذا االحتامل، 
ألنه يغسل الثوب بيده، وحيث انه )عليه السام( نفي البأس من عمله فيستفاد منه 

طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بماقاهتم )رطيبا()4(
3- صحيح�ة إبراهي�م بن حمم�ود الثانية، قال للرض�ا )عليه الس�ام(: اجلارية 
النرصانية ختدمك وأنت تعلم أهنا نرصانية ال تتوضأ وال تغتس�ل من جنابة قال: ال 
بأس)5( وهذه الرواية )ال أشكال يف داللتها عىل الطهارة الذاتية ألهل الكتاب( )6(.

 ورواية اجلارية النرصانية الكام فيها تارة: يقع بأحلاظ الطهارة الذاتية وأخرى 
بأحلاظ النجاسة العرضية.

 إم�ا األول: ف�ا أش�كال يف داللتها عىل الطه�ارة الذاتية. إما بتقري�ب: إن نفي 
البأس.

1- التربيزي املريزا عيل الغروي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى:2 /51، الرناقي احمد مهدي، مستند الشيعة يف 
احكام الرشيعة: 1 /201.

2- الحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى:1 /373.

3- الطويس، تهذيب االحكام: 6 /385،ح 263.

4- التربيزي املريزا عيل الغروي، تنقيح رشح العروة الوثقى:5152/3.

5- الطويس ابو جعفر، تهذيب االحكام: 1 / 393، ح5129.

6- التربيزي املريزا عيل الغروي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى: 51/2.
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ع�ن اخلدم�ة م�ع ك�ون امللح�وظ للس�ائل حيثي�ة النجاس�ة ومالقاهتا لألش�ياء 
بالرطوبة، بقرنية فرضه أهنا ال تتوضأ وال تغتسلواضح يف نفي النجاسة الذاتية.

 أو بتقريب: إن قول اإلمام عيل بن موس�ى الرضا )عليه الس�الم( تغس�ل يدهيا: 
ي�دل ع�ى ذلك ألن النج�س العيني ال معنى لغس�له. وال فرق يف هذي�ن التقريبني 
كون القضية املس�ؤول عنها حقيقية أو خارجية. واس�تظهار كوهن�ا خارجية بقرينة 
ق�ول ال�راوي )اجلاري�ة( وال استش�كال عندئ�ذ بأن وج�ود النرصانية عن�د اإلمام 
)علي�ه الس�الم( لعله كان بس�بب ظروف اضطرارية ناش�ئة من التقي�ة )1( ولو كان 
املراد الس�ؤال عن القضية الكلية لكان املناسب التعبري قوله: اجلارية ختدم اإلنسان 
أو ختدمني كام لعله ظاهر، وحينئذ يش�كل االس�تدالل هبا ع�ى ما نحن فيه إلمجال 

الواقعة التي هي موضع السؤال)2(.
4- صحيحة العيص بن القاسم: سأل أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن موكلة اليهود 
والن�رصاين واملجويس فق�ال: )) إذا كان من طعامك وتوضأ فال بأس(()3(، فإهنا تدل 
عى طهارة الكتايب من ناحيتني: من جتويز مؤاكلته ومن فرض توضئه رأي غسلهقبل 

املؤاكلة )4(.
ونوق�ش أيضا ب�أن داللتها عى الطهارة أيضا غري ظاه�رة، لقرب احتامل كون 
امللحوظ يف جهة الس�ؤال جمرد املؤاكلة، ال املس�اورة. وال ينافيه ما ذكر من غس�ل 
الي�د، الحتامل كون�ه دخيال يف ذلك. بام ان�ه من آداب اجللوس ع�ى املائدةال من 
حيث كونه دخيال يف طهارة السؤر)5( ومفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من 
طعامهم أو مل يتوضؤوا، ومن ذلك يظهر إن املنع حينئذ مستند إىل نجاسة طعامهم 

1- ظ: محمد باقر الصدر، رشح العروة الوثقى: 1 /3 – 4.

2- ظ: آالحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى:1 /373.

ابواب االطعمة  الشيعة: ب53،  العاميل وسئل  الكايف:6 /267، ح3، والحر  ابو جعفر محمد،  الكليني   -3
املحرمة ،ح4.

4- ظ: باقر االيرواين، دروس متهيدية يف الفقه االستداليل: 1 /43.

5- ظ: الحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى:1 /371.
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أو نجاس�ة أبداهن�م العرضية احلاصلة م�ن مالقاة يشء من أعيان النجس�ة كلحم 
اخلنزي�ر وغريه وما أري�د من نوع الطعام هنا هو الطعام املطبوخ غالبا وليس غريه 

مثل اجلامد التمر واخلبز ونحويام ألن كل يابس زكي وإنام أريد منه الرطب)1(.
5- صحيحة عبد اهلل بن سنان: سأل أيب أبا عبد اهلل )عليه السالم( وأنا حارض: 
 ، إين أع�ري الذم�ي ثويب وأنا أعل�م انه يرشب اخلم�ر ويأكل حلم اخلنزي�ر فريده عيلَّ
فاغس�له قبل أن أصيل فيه؟ فقال أبو عبد اهلل )عليه الس�الم(: ))صلِّ فيه وال تغسله 
س�ه، فال باس أن  م�ن أج�ل ذلك، فإن�ك أعرته إياه وه�و طاهر ومل تس�تيقن انه نجَّ
سه(()2( إما إلمضائه )عليه السالم( ما ارتكز يف ذهن  تصيل فيه حتى تستيقن انه نجَّ

السائل من انحصار املحذور بمساورته للنجاسات أو بأحلاظ تعرقه فيه غالبا )3(.
 وذكر يف مستمس�ك الع�روة الوثقى: بأن الظاهر من ذل�ك داللة ما تضمن 
جواز الصالة يف الثوب الذي يش�رتى من اليهود والنصارى واملجوس قبل أن 

يغسل عىل طهارهتم)4(.
6- صحي�ح معاوي�ة ))س�ال أبا عب�د اهلل )عليه الس�الم( عن الثياب الس�ابرية 
يعملها املجوس وهم أخباث يرشبون اخلمر ونساؤهم عىل تلك احلال. ألبسها وال 
أغس�لها وأص�يل فيها؟ قال )عليه الس�الم(: نعم ((. قال معاوي�ة: فقطع له قميصا 
وخطت�ه وفتل له أزرارا ورداء من الس�ابري، ثم بعث هب�ا إليه يف يوم اجلمعة حيث 

ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج هبا إىل اجلمعة )5(.
لكن محلها عىل صورة عدم العلم بتنجيسهم للثوب. وهو غري بعيد )6(.

1- ظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى:3 /49.

2- ظ: الطويس، تهذيب االحكام: 2/ 361 ،

3- ظ: االيرواين، دروس متهيدية يف الفقه االستداليل، 1 /43 

4- ظ: الحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى: 1/ 373.

5- ظ: الطويس، تهذيب االحكام: 2 /362.

6- محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: 1 /371، والروحاين محمد صادق الحسيني، فقه الصادق: 3/ 290، 
وظ: يحيى بن الحسني، االحكام: 1 /135.
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7- خرب زكريا بن إبراهيم: "دخل عىل أيب عبد اهلل )عليه السالم( فقل: إين رجل 
من أهل الكتاب، وإين أسلمت وبقي أهيل كلهم عىل النرصانية، وأنا معهم يف بيت 
واحد مل أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال )عليه السالم( يل: يأكلون اخلنزير؟ 

فقل: ال ولكنهم يرشبون اخلمر. فقال )عليه السالم( يل: كل معهم وارشب")1(.

فأش�كل عليها )بضعف الس�ند وعدم اجلابر()2(. ذكر يف التنقيح: إهنا رصحية يف 
داللتها عىل طهارهتم بالذات، وإن املانع من مؤاكلتهم ليس إال ابتالئهم بالنجاس�ة 

العرضية الناشئة من أكل حلم اخلنزير وغريه)3(.

8- موثق�ة ع�امر الس�اباطي ع�ن أيب عبد اهلل )عليه الس�الم(: )ع�ن الرجل هل 
يتوض�أ م�ن كوز أو أناء غ�ريه إذا رشب منه عىل انه يودي؟ فقال )عليه الس�الم(: 

نعم. فقلت: من ذلك املاء الذي رشب منه؟ قال )عليه السالم(: نعم()4(

ونوق�ش: ب�أن احلك�م فيه يمك�ن أن يكون مبني�ا عىل ع�دم انفعال امل�اء القليل 
فيكون كغريه مما ورده يف سائر النجاسات )5(، وداللتها عىل املدعى واضحة إذ لوال 

طهارهتم لتنجس ماء الكوز واإلناء برشهبم ومل جيز منه الوضوء )6(

9- وصحيحة عيل بن جعفر )عليه الس�الم( عن أخيه موس�ى )عليه الس�الم( 
وفيه�ا: وس�ألته عن اليهودي والن�رصاين يدخل يده يف امل�اء، أيتوضأ منه للصالة؟ 

قال )عليه السالم(: ال إال إن يضطر إليه)7(.

1- الطويس، تهذيب االحكام: 9 / 87 

2- ظ: الطباطبايئ محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: 1 /373.

3- ظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى:3 /50.

4- الطويس، تهذيب االحكام: 1 /18، ابن ايب جمهور االحسايئ، عوايل اللئالئ: 4 /52،

5- الحكيم محسن الطباطبايئ، مستمسك العروة الوثقى:1 /373.

6- املريزا عيل الغروي التربيزي ،تنقيح يف رشح العروة الوثقى:3 /51.

7- ظ: الحر العاميل، الوسائل ،: /421،ب 14 من النجاسا ،ح9.
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وقي�ل فيه�ا: لعل املراد م�ن الرضورة فيهام خص�وص التقية الت�ي ترفع الوضع 
ك�ام ترف�ع التكليف فيكون اليه�ودي والنرصاين طاهرين يف ح�ال التقية، وال بأس 

بااللتزام به )1(.

وهن�اك ق�ول بأن محل االضط�رار يف الرواية ع�ىل التقية بعي�د، وذلك ألن عدم 
وج�ود م�اء غريه يعني بذلك تك�ون الرواية ظاهرة يف طهارهتم وعدم نجاس�ة املاء 

بمالقاهتم، وإال مل يفرق احلال بني صوريت وجدان ماء آخر وعدمه...)2(

ويقول آخر: فإن النهي عن الوضوء هبذا املاء يستوضح منه عرفا إفادة النجاسة، 
وإما الرتخيص يف حالة االضطرار فهو ألجل التقية رغم نجاسة املاء)3(.

وأورد عليه: أوال، إن الظاهر من الرواية جواز الوضوء مع عدم التمكن من ماء 
آخ�ر مل يبارش اليه�ودي أو النرصاين، وليس فيه داللة عىل نجاس�تهم، بل العكس، 
لع�دم اختالف احل�ال يف تنجس املاء بني صوريت االضط�رار وعدمه، فال يفاد منها 

إال استحباب التجنب عام بارشه أهل الكتاب )4(.

10- وخرب عيل البزاز عن أبيه: ))سأل جعفر بن حممد )عليه السالم( عن الثوب 
يعمله أهل الكتاب أصيلِّ فيه قبل أن يغسل؟ قال: ال بأس(()5(.

11- وخ�رب مجيل�ة عن أيب عبد اهلل )عليه الس�الم( انه س�أله عن ثوب املجويس 
ألبس�ه وأصيل فيه؟ قال: نعم قلت: يرشبون اخلمر قال: )) نعم نحن نش�رتي الثياب 

السايرية فنلبسها وال نغسلها(()6(.

1- ظ: الطباطبايئ محسن الحكيم ،مستمسك العروة الوثقى:1 /373.

2- املريزا عيل الغروي التربيزي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى:2 /52. 

3- يوسف البحراين، الحدائق الناظرة، 5 /167 – 168، وظ: محمد باقر الصدر،بحوث يف رشحة العروة الوثقى، 3 / 269.

4- ظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى:2 /4948
ومحمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى:3 /269.

5- الحر العاميل ،الوسائل، 73، ب النجاسا/ح5.

6- املصدر نفسه/ح5.
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12- وخ�رب زرارة ع�ن الص�ادق )علي�ه الس�الم(: يف آنية املجوس ق�ال )عليه 
السالم(: )) إذا اضطررتم إليها فاغسلوها باملاء(()1(.

وكام يس�تدل عىل طهارة الكتايب من جهات أخرى، كجواز تغسيل الكتايب 
والكتابي�ة للميت املس�لم أو املس�لمة عند فق�د املامثل واملحرم، ك�ام يف موثقة 
ع�امر الس�اباطي)2(، ويف خ�رب عمر بن خال�د، وأفتى به املفي�د يف املقنعة...)3(

وغريها....

ويرد عىل االستدالل هبام: إن نجاستهم ال تنايف صحة الغسل، لعدم تنجس املاء 
املستعمل يف الغسل وال بدن امليت من مبارشته )4(.

 ثالثا: أصالة الطهارة:

أصال�ة الطه�ارة حتى يق�وم دليل عىل النجاس�ة، وقد رد صاح�ب احلدائق عىل 
االس�تدالل باألصل، باعتبار أن ما اس�تدل به عىل نجاسة أهل الكتاب من الكتاب 
والس�نة دليل خيرجنا عن التمس�ك باألصل، فقد قال: )إما االستدالل باألصل كام 
ذك�روه فيج�ب اخلروج عن�ه بالدليل وهو ما قدمن�اه من اآلية والرواي�ة()5( أي إن 
النجاسة إنام تس�تفاد بتوقيف الشارع، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة باألصل )6(، 
إال أن الدليل إذا كان غري تام الداللة عىل النجاس�ة ووقع الشك فإن إجراء األصل 

أمر راجح وليس بغريب يف االستنباط الفقهي.

1- املصدر نفسه/14 /ح9 12.

2- الحر العاميل، الوسائل، 10 /ب19 من ابواب غسل امليت ،ح1 2.

3- املفيد ابو عبد بن محمد بن النعامن، املقنعه: 60

4- ظ :الروحاين محمد صادق الحسيني معارص، فقة الصادق:1 / 293.

5- يوسف البحراين، الحدائق الناظرة:5 /170.

6- ظ :العاميل محمد بن ميك، مدراك االحكام:2 / 264.
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ل�ذا يمكن الق�ول إن القرآن الكري�م عندما مل ي�َر فرقًا بني عم�ل املنافق واملرتد 
واعتقادمها، بل ويرى املنافق أس�وأ حاالً لكث�رة تقلبه بني الكفر واإليامن، ويرّصح 
ب�أّن املنافق�ني يف الدرك األس�فل م�ن النار، وي�ّدد باإليق�اع هبم، مما مل ي�رد نظريه 
بالنس�بة إىل املرتد، نجد أن احلكم بقتل املرتد واإلبقاء عىل املنافق حّيًا مناٍف جلملة 
م�ن مضامني القرآن الكريم، ال أّن القرآن الكريم س�اكت ع�ن هذا احلكم، وليس 
يف اآلي�ات أدنى إش�ارة إىل العقوبة الدنيوية، من قبيل حّد املرت�د وتعزيره وقتله أو 

حبسه، وعليه لو ثبت هذا احلكم، فإّنام يثبت من الروايات فقط.

جدير بالذكر أّن املرتد يشرتك مع املنافق يف الوصف، فكالمها قد كفر بعد إيامن، 
ب�ل إّن وق�ع اآليات عىل املنافق أش�د، فقد هّدد اهللُ املنافقني يف اآلية 60 من س�ورة 
األحزاب بأهنم إْن واصلوا أعامهلم التخريبية فإّن اهلل س�بحانه وتعاىل سيصدر أمره 
إىل نبيه باجتثاثهم واستئصال شأفتهم، ومع ذلك واصل املنافقون حياهتم االعتيادية 
يف املجتمع، يف حني كان املرتّدون حيكم عليهم باإلعدام عىل الدوام، فهذا أمر جيب 

بحثه ومتحيصه.

اتض�ح من بعض اآلي�ات أّن ارتداد الناس إما بس�بب الدعاي�ة املخّربة من قبل 
أه�ل الكت�اب والكّفار، وإّما بس�بب تعذي�ب املرشكني، وقد أبدى الق�رآن الكريم 

حساسية شديدة اجتاه إعالم أهل الكتاب، ألنه قد يضلل املسلمني.

إن أخبار الطهارة بش�هادة مجاعة من الفقهاء هي أكثر عددا وأصح سندا وأظهر 
دالل�ة )1(، و)مقتىض اجلمع العريف بني الطائفتني محل أخبار النجاس�ة عىل الكراهة 
ألن الطائف�ة الثاني�ة رصحية أو كالرصحي�ة يف طهارهتم، والطائف�ة األوىل ظاهرة يف 
نجاس�ة أه�ل الكت�اب.... ومعه المن�اص من رفع الي�د عن ظاه�ر الطائفة األوىل 
برصاح�ة الثاني�ة كام جرى عىل ذل�ك ديدن الفقه�اء يف مجيع األب�واب الفقهية عند 

تعارض النص والظاهر()2(

1- العاميل، مدارك االحكام، 2 /294 – 298..

2-.املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح رشح العروة الوثقى :2 /275.
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إال أن معظ�م الفقهاء طرحوا أخبار الطهارة عىل كثرهتا وعملوا باألخبار الدالة 
عىل النجاسة واملستند هلم يف ذلك أمران :

ُكوَن  اَم امْلُرْشِ األول: ) اعتضاد أخبار النجاس�ة بظاهر القرآن وهو قوله تعاىل: )إِنَّ
َنَجٌس()1( فإن موافقة القرآن الكريم من أهم أوجه أو وجوه الرتجيح عند تعارض 

األخبار()2(.

الثاين:)موافقة أخبار الطهارة ملذهب العامة، وهذا أيضا أحد وجود الرتجيحات 
املنصوص�ة من ع�رض األخب�ار يف مق�ام االختالف ع�ىل مذهب العام�ة واألخذ 
بخالفه�م()3( وعىل هذا ذهب أكثر الفقهاء بتقديم أخبار النجاس�ة ومنهم صاحب 
احلدائق الذي اس�تنكر كثريًا عىل من قدم أخبار الطهارة كصاحب املدارك واملحقق 
الس�بزواري، فق�د ذك�ر يف ضمن م�ا ذكر ردًا عليه�م ما هذا نصه: )فع�دوا هلم عام 
مهده أئمتهم من غري دليل عليه من كتاب وال س�نة جرأة واضحة لذوي األلباب، 
وليت ش�عري ملن وض�ع األئمة )عليهم الس�الم( هذه القواعد املس�تضيفة يف غري 
خرب من أخبارهم إذا كانوا يف مجيع أبوب الفقه إنام عكفوا يف اجلمع بني األخبار يف 
مقام االختالف عىل هذه القاعدة وألغوا العرض عىل الكتاب العزيز والعرض عىل 
مذه�ب العامة كام عرفنا هنا؟ وهل وضعت لغ�ري هذه الرشيعة أو إن املخاطب هبا 

غري العلامء الشيعة؟ ما هذا إال عجب عجاب من هؤالء الفضالء األطياب()4(.

 ويف احلقيقة إن من قدم أخبار الطهارة ال يرى تعارضا بينها وبني أخبار النجاسة 
ب�ل قدمها من باب تقديم النص ع�ىل الظاهر، ولذلك فقد رد اخلوئي عىل صاحب 
احلدائق بقوله: )إن رواياتنا وإن تضمنت األمر بعرض األخبار الواردة عىل مذهب 
املخالف�ني واألخ�ذ بام خيالفه إال انه خيت�ص بصورة املعارضة، وأي�ن التعارض بني 

1-سورة التوبة: 28.

2-.يوسف البحراين، الحدائق الناظرة: 5 /172.

3-.يوسف البحراين، الحدائق الناظرة: 5 /127. والرناقي احمد بن محمد، مسند الشيعة:1 /203. 

4- يوسف البحراين، الحدائق الناظرة: 5 /173، وظ: املريزا عيل الغروي التربيزي، نقيح يف رشح العروة الوثقى: 3 /53.
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قول�ه )علي�ه الس�الم( يف أخبار النجاس�ة وبني رصحي�ة )عليه الس�الم( بالكراهية 
والتن�زه يف نص�وص الطهارة؟ فهل ترى من نفس�ك إهنام تتعارض�ان؟ فإن مل تكن 

هناك معارضة ملا ترصح نصوص الطهارة عىل كثرهتا؟ 

 وعلي�ه )فاإلنصاف يقتي تقديم أخبار الطه�ارة، ألن فيها اجلمع الداليل بني 
الطائفتني وإعراض املش�هور ال يوجد وهنا كإعراضهم عن إخبار طهارة ماء البئر 
وموافقته�ا العامة ال يوجب محلها عىل التقية بعد عدم ثبوت التعارض بينهام وبني 
أخبار النجاس�ة الت�ي يلوح من أخب�ار الطهارة أن نجاس�تهم عرضية واالجتناب 
عنه�م م�ن باب التن�زه()1( فإن يف نفس أخب�ار الطهارة داللة واضح�ة عىل ارتكاز 
طه�ارة أه�ل الكت�اب يف أذهان املترشع�ه يف زماهن�م )عليهم الس�الم( وإنام كانوا 
يس�ألوهنم عن حكم مؤاكلتهم أو غريها ألهنم مظنة النجاس�ة العرضية، فمن هذه 
األخب�ار صحيحت�ا إبراهيم بن أيب حممود املتقدمتان املش�تملتان ع�ىل قوله: وأنت 
تعل�م انه يب�ول وال يتوضأ، قوله: وأن�ت تعلم أهنا نرصانية ال تتوضأ وال تغتس�ل 
م�ن جناب�ة، ألن أه�ل الكتاب ل�و مل تكن طهارهت�م مرتكزة يف أذه�ان املترشعة مل 
يكن حاجة إىل أضافة اجلملتني املتقدمتني يف الس�ؤال ألن نجاس�تهم الذاتية تكفي 
يف الس�ؤال عن حك�م اس�تخدامهم وعملهم من غ�ري حاجة إىل أضاف�ة ابتالئهم 

بالنجاسة العرضية()2(.

 وبن�اء عىل ما تقدم من املمكن تقدي�م روايات الطهارة ) إال أن إعراض معظم 
الفقه�اء املتقدمني عنها الذي ال يمكن تفس�ريه بعد اطالعه�م عىل تلك الروايات 
ألهن�ا مل تصل إىل املتأخرين إال عن طريقهم()3( دف�ع بعض الفقهاء ومنهم اخلوئي 
إىل االحتياط حيث قال يف هناية بحثه حول هذه املوضوع: )ومن هنا يشكل اإلفتاء 
عىل طبق أخبار النجاسة إال أن احلكم عىل طبق روايات الطهارة أشكل، ألن معظم 

1-.محمد حسن تحرحيني، الزبدة الفقهية: موقع مكتبة الروضة الحيدرية )ال ص(

2- املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة، 2 /55.

3-.محمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة: 3 /579 بتصف.
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األصحاب من املتقدمني واملتأخرين عىل نجاس�ة أهل الكتاب فاالحتياط اللزومي 
مم�ا المناص عنه يف املق�ام()1( ألن النصوص الدالة عىل نجاس�ة أهل الكتاب ليس 
لس�اهنا نجاساهتم بل تكون داللتها عليها من جهة داللتها عىل لزوم االجتناب عن 
مساورهتم وخمالطتهم وغريها من العناوين فال دليل عىل ثبوهتا يف تلك األجزاء)2(.

1-.املريزا عيل الغروي التربيزي، تنقيح يف رشح العروة الوثقى: 2 /57.

2-.الروحاين محمد صادق الحسيني، فقة الصادق: 1 /294.
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اخلامتة 
● إن ربط حكم التكفري باملناط واملعيار وبيان السبب احلقيقي يؤول إىل ضبط 
منهج�ي لفه�م حكم التكف�ري بعيدا عن االعتب�اط يف التكفري، ذل�ك أن املناط 
يتمثل يف السبب الذي يتحقق به الكفر، بمعنى أن التكفري كحكم البد أن يتم 
تعليقه عىل سببه، والسبب يتم النظر فيه إما أن يكون صاحلا للتعليق واإلناطة 

أو ال، وقد تم بناء فصول البحث عىل هذه الفرضية.
● وما يتعلق بمس�ألة اإلي�امن اتضح أن التصديق يتكون م�ن العلم واإلقرار، 
فإم�ا أن تك�ون حقيقة اإليامن مركبة م�ن التصديق واإلق�رار، أو تكون مركبة 
من التصديق الذي ينحل إىل العلم واإلقرار، ومرد ذلك إىل اعتبارات الذهن، 
والنتيج�ة واح�دة، غاية األمر أن املهم أن يتم اعتب�ار اإلقرار واإلذعان القلبي 
ضم�ن حقيقة اإلي�امن وهو الواقع بالفع�ل، وحتى ال يت�م التغافل عن عنرص 
اإلرادة واالختيار اإلنس�اين حتى عىل املستوى النفيس، كان ال بد من مالحظة 
أن االذع�ان او االق�رار يأيت بع�د التصديق، وال يمكن أن يك�ون االذعان إال 
فعال نفس�يا إراديا، وإال ألصب�ح الكافر معذورا مع كون اإليامن حالة نفس�ية 

غري إرادية. 
● واختالف التعبري اللفظي أدى إىل اخللط بني حقيقة اإليامن واإليامن احلقيقي، 
فحقيقة اإليامن حال يف نفس اإلنسان تتضمن التصديق الذي هو فعل ال إرادي 
إضاف�ة إىل اإلذع�ان أو اإلق�رار الداخيل الذي هو فع�ل إرادي، وحقيقة اإليامن 
هبذا املعنى ُتدخل صاحبها يف حصن الدين، وهي ال تزيد أو تنقص، وال يكون 
العم�ل دخيال فيها، أما اإليامن احلقيقي فهو اإليامن املس�تكمل بالعمل الصالح 
وهو ما يستحق عليه اإلنسان الثواب، وهو عىل درجات بحسب عمل اإلنسان 
ويف ه�ذه املرحلة يزداد يقني اإلنس�ان أو ينق�ص، ويف هذه املرحلة يكون العمل 
دخي�ال يف حتققه، وهو اإلي�امن باملعنى وهو ما يكون متدرج�ا نحو بلوغ اإليامن 

احلقيقي، ال بمعنى اإليامن املساوق لإلسالم الظاهري.
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● تعد وسائل حتقق االيامن نسبية اىل حد ما، أي غري ثابتة، ألن ما جيب اإليامن 
به خاضع لظروف الزمان واملكان من جهة وملستوى إدراك الشخص )املؤمن( 

من جهة آخرى.

● في�ام يتعلق بالكفر، ومن خالل تتبع تعريفات العلامء يتبني أهنم عىل اجتاهني 
يف رؤيتهم ملفهوم الكفر: 

االجتاه األول: يميل إىل توس�عة مفهوم الكفر جتنبا لإلخالل بالضبط املنطقي، 
ك�ام يف قوهلم أن�ه: )إنكار ملا عل�م جميئه بال�رضورة( وهذا التعري�ف وإن كان فيه 
جتن�ب واض�ح للخوض يف تفاصيل م�ع ما يقع عليه اإلنكار إال أنه يؤديبحس�ب 
الواقعإىل االعتباطية يف االنطباق عىل مصاديق متكثرة، جتعل من التعريف وسيلة 
إلدخال الكثري من املصاديق حتت ما يعلم جميئه بالرضورة، فاملش�كلة يف حتديد ما 

هو رضوري وما هو غري رضوري، فيام يوضح االجتاه الثاين: 

أن اإلنكار يتعلق بالربوبية والوحدانية والرس�الة، وهو ال يتعارض مع االجتاه 
األول ب�ل يضيق مداه إىل دائرة أكث�ر انضباطا من ناحية تغلغل املصاديق الدخيلة 

حتت طائلة االعتباط.. 

فالربوبية يشري إنكارها إىل معنى اإلحلاد، والوحدانية يقابلها الرشك، والرسالة 
يقابله�ا تكذي�ب النبي )ص�ىل اهلل عليه وآله(، وه�ذه الثالثة تعد معايري أساس�ية 
إىل ح�د ما، لكوهنا تتناس�ب مع مضمون الش�هادة الذي يؤكد ع�ىل اإلذعان باهلل 

وبرسوله.

● كذل�ك تب�ني أن بع�ض العلامء حاول�وا أن يضعوا بع�ض الضوابط للتكفري 
لكنها مل تكن كافية يف تقنني حكم التكفري وفق ضوابط أكثر حيطة، ألنه مل يتم 

حسم األسباب احلقيقية التي تؤدي إىل الكفر. 

● وفي�ام يتعل�ق بمعاي�ري الكف�ر املتعلق�ة بإنكار بع�ض االص�ول الدينية، فقد 
اختلف املس�لمون يف مجل�ة من القضايا التي ش�كلت عامال مؤث�را يف صياغة 
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أص�ول الدي�ن، حتى غدا م�ن الصعب حتديد تلك األصول م�ن غريها، ومن 
ثم دخلت عدة من القضايا يف األصول األساس�ية للدين وعّدت منها مع أهنا 

قضايا خمتلف فيها. 

● إن تل�ك األصول املضافة جاءت عن طريق توس�يع الفهم، وتكثري البحث 
يف أصول الدين وأساس�ياته، كان ذلك ألجل ترصني العقائد باألدلة العقلية، 
وهو أمر مهم إىل حد ما، إال أنه أدى وبشكل تلقائي إىل تضخم املادة العقائدية 
واندماجها وتداخلها مع الفلس�فة من جه�ة، والفقه من جهة آخرى، فادعت 
كل فرقة أن أصول دينها حقائق وأخذت بالنقد ألصول دين الفرق اآلخرى.

● ش�غلت فكرة الرضوري مس�احة مهمة يف حتقق الكفر، وغالبا ما تم اخللط 
بني األصل الديني والرضورة الدينية، مع أن األخرية تعد من القضايا النسبية، 
فرب�ام يك�ون علمها رضوري باألمس ظني يف الوقت احلارض، وبس�بب تطور 
العق�ل االجتهادي عىل مس�توى العقائ�د والفقه، فقد أدى منح�ى التأويل يف 
العقائد وتداعيات االعتبار الذهني يف العلوم الدينية، إىل تنامي األصول الدينية 
م�ن حيث الك�م، إضافة إىل ظهور ملحق نظري معه�ا حتت عنوان )رضوري 
الدين(، ودخل هذا األخري كمعيار أو مناط لإليامن والكفر يف نظر العديد من 
العلامء، وبني بس�اطة اإليامن املعترب فيه اإليامن بمضمون الش�هادتني من جهة، 
وما توصل إليه العقل الكالمي يف تأس�يس مالحق جديدة تضاف إىل ما جيب 
اإلي�امن به من جهة أخرى، ممكن مالحظة مدى االضطراب احلاصل يف معنى 
الكف�ر، مم�ا أدى إىل اختصار املش�كلة يف تعريف الكفر عىل أن�ه إنكار التوحيد 
والنب�وة واملعاد وما علم جميئه عن النب�ي بالرضورة، ليكون األخري )رضوري 
الدي�ن( مربرا نظريا لدخول الكثري من القضايا حت�ت عنوان رضوري الدين، 
وبالت�ايل ترتب الكفر عىل إنكار أي واحدة من تلك القضايا الرضورية، وأهم 

ما يشار اليه يف هذه الفكرة: 

فقد تم اخللط بني مقومات اإليامن البسيط املساوق لإلسالم الظاهري واإليامن 
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احلقيق�ي الكام�ل ال�ذي يمك�ن أن يكون ع�ىل درج�ات، وهذا الس�بب من أبرز 
األسباب التي أثرت يف قراءة النصوص الدينية املعلقة بمسائل اإليامن والكفر.

● تأث�ري البع�د املذهبي يف الفكر الكالمي وحتى الفقهي، مما أدى إىل عّد ما هو 
مذهبي بمنزلة ما هو أصل ديني، وحتشيد جمموعة من األدلة القرآنية والروائية 
يف سبيل إثبات أصليته، يف حني يفرتض األصل الديني أن يكون واضحا لدى 
املسلم، فالنبي )صىل اهلل عليه وآله(مل يأت بمضامني فلسفية بقدر ما هي قضايا 
فطري�ة تنس�جم مع الواق�ع الفطري ويمك�ن أن يؤمن هبا أبس�ط اخللق، وبعد 
اإلي�امن يمكن للفرد أن يتدرج يف إيامنه ويعرف بقي�ة التفاصيل التي تتضمنها 

أصول املعرفة الدينية املتمثلة بالنص القرآين والسنة الرشيفة. 

● إن إن�كار ال�رضوري بذات�ه ال ي�ؤدي إىل الكف�ر، وإنام ي�ؤدي إىل الكفر فيام 
إذا اس�تلزم تكذي�ب النبي )صىل اهلل علي�ه وآله(، وإنكار الرس�الة أو التوحيد 
واإللوهي�ة، ذلك أن م�ا اصطلح عليه ب�)رضوري الدي�ن( مل يكن له أصل يف 
زمن النص، إذ مل يرد فيه نص قرآين أو حديثي معترب، لذلك ال يمكن أن يستند 
احلك�م بالتكفري عىل قضي�ة اجتهادية وإن كانت بطبيعتها حتتمل الصواب، إال 
أنه ينايف وجوب قطعية السبب املؤدي إىل الكفر، واملالزمة التي تتم مالحظتها 
يف إنكار الرضوري مالزمة واقعية وليست ظاهرية، بمعنى أن التالزم قد يقع 
بحس�ب الواقع، إال أن املنكر للرضوري ربام يك�ون غري مدرك لتلك املالزمة 

حال إنكاره، وال يمكن القطع بتحقق كفره.

● إن رضوري الدي�ن خاض�ع لظروف الزم�ان واملكان، فقد تك�ون قضية ما 
رضورة من رضورات الدين يف زمن حمدد ومن ثم تصبح من القضايا املستدل 
عليه�ا واملناقش فيها وبالتايل ال تعد من رضورات الدين يف أزمان الحقة، كام 
أن كث�ريا م�ن األحكام كانت ظاهرة غاية الظهور يف عهد النبي )صىل اهلل عليه 
وآل�ه( فإم�ا أن يبق�ى ظهورها إىل م�ا بعد وف�اة النبي )صىل اهلل علي�ه وآله( أو 

ينقطع ظهورها لتكون من القضايا املختلف فيها.
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● مل يت�م االتف�اق ولو فقهيا عىل مفهوم حمدد أو معي�ار منضبط لرضوري الدين، وما 
يمكن أن يكون من رضوريات الدين، كذلك مل يتفق الفقهاء عىل أن منكر الرضوري 
كافر أو ال، كام تبني يف بحثهم حول السببية املستقلة إلنكار الرضوري وغري املستقلة، 

فتقتي األخرية عدم صالحية إنكار الرضوري لوحده أن يكون سببا للتكفري.
● كذل�ك يفرتض أغل�ب العلامء أن إن�كار الرضوري يس�تلزم تكذيب النبي 
)ص�ىل اهلل علي�ه وال�ه(، وقد أي�د البحث ما أكده الس�يد اخلوئ�ي من رضورة 
التفصي�ل ب�ني حال من كان م�دركا لتل�ك املالزمة التي تس�توجب التكذيب 
وح�ال م�ن كان غري ملتفتا إىل وق�وع املالزمة، فاملالزم�ة الواقعية ال تكفي يف 

حتقق الكفر مامل تكن هناك مالزمة ظاهرية.
● ومت�ت مالحظة العديد من التطبيقات التي ال يمكن أن تعد من رضوريات 

الدين، كام ال يمكن أن تكون سببا مستقال للكفر.
● فيام خيص االجتاه السلفي اتضح أن الرؤية السلفية يف غاية التباين من ناحية 
مس�توى التشدد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تناقض املباين، فبني الدعوة 
إىل االحتياط يف التكفري وبني االعتباط يف صياغة نواقض اإليامن، وتكثر معايري 
وأسباب الكفر، إىل احلد الذي يصبح فيه اإليامن أمرا بالغ احلدية، وبعكس ما 
هو مشهور لدى مجهور املسلمني من أن دخول الدين يسري ال حيتاج إىل تثبت، 
واخل�روج منه هو ما يس�تتبع التثبت واالحتياط م�ن ناحية ترتيب اآلثار، نجد 
أن الرؤية الس�لفية تش�دد يف حتقق اإليامن وتلم�ح إىل رشوط صارمة، يف حني 

تتساهل يف ترتيب آثار الكفر بشكل يسري دون احتياط أو تثبت.
● إن اف�رتاض وج�ود نواقض عرشة كام هو مدعى حمم�د بن عبد الوهاب، ال 
يس�لم من النقد ذلك أن النواقض بحس�ب التفاصي�ل واجلزئيات تتعدد دون 
حرص، فثمة طرق كثرية لتحقق الكفر، لكن افرتاض حرصها غري تام ما دامت 

التفاصيل واجلزئيات متكثرة بتكثر الوقائع.
● ان يف هذه النواقض عملية نقل واضحة لكثري من املسائل من جمال االحكام 
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والف�روع اىل جمال األص�ول واالعتقاد، وهو غري تام حتى لو تم س�وق بعض 
األدل�ة إليه، ألن�ه ال يعدو كونه صياغات خاضعة لرؤي�ة تأويلية خاصة مل يتم 

التسامل عليها حتى فيام بني علامئهم من أتباع املنهج السلفي.
م�ع التس�ليم بضابطة تكاد تك�ون من املس�لامت وه�ي أن الزم املذهب ليس 
بكف�ر، فإن أكثر النواقض التي يكفرون هبا تعد من لوازم القول، وهي مفارقة 

واضحة يف فكر ابن عبد الوهاب ومن تبعه.
● اتضح التعميم واالطالق يف التكفري، وهو مما جيانب ضوابط التكفري املعني 

واملطلق، التي تستند اىل التثبت والتحقق من حال املنكر او املخالف.
● أكثر ما تم طرحه يعد ضمن إنكار الرضوري وهي مسألة قابلة للنقاش، فقد 
اختل�ف العل�امء يف معنى رضوري الدين، ومدى اس�تقاللية إنكار الرضوري 

بالكفر، كام تم تفصيله.
● وم�ا يتعلق برتتي�ب آثار الكفر، فإن عملية ترتيب آث�ار القتل عىل الكفر من 
املس�ائل احلساسة التي توقف فيها علامء اإلمامية عىل مستوى التطبيق لتوقفها 
باألس�اس ع�ىل وج�ود احلاكم الرشع�ي، كذلك يع�د ترتيب تل�ك اآلثار من 
املس�ائل الدقيقة التي ينبغي التفريق فيها بني العديد من االعتبارات فأثر القتل 
م�ردد ب�ني كونه معلًقا عىل جمرد الكفر أو عىل ما يصاحب الكفر من احلرب او 
االفساد، وبمقتىض االحتياط يف مسائل الدماء يرتجح األول وهو احلكم بقتل 

الكافر إذا كان كفره مقرونا باحلرب أو اإلفساد يف األرض.
● وكذلك ما يتعلق بالنجاس�ة فإن األدلة التي س�يقت يف ذلك عىل املس�توى 
القرآين مل يتم حس�م داللته�ا عىل معنى النجس ال�وارد يف اآليات القرآنية بني 
أن يقصد به النجاس�ة املادي�ة أو املعنوية، كذلك الرواي�ات فهي باإلمجال تعد 
متنافي�ة إىل ح�د ما، ذلك أن قس�ام منها ظاهر يف نجاس�ة الكافر نجاس�ة مادية 
عيني�ة، في�ام يظهر القس�م اآلخ�ر منها يف أن النجاس�ة إما أن تك�ون معنوية أو 

تكون من جهة عدم التزام الكافر بالطهارة والنجاسة. 
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حمسن التربيزي، مؤسسه فرهنگى و نرش نور عيل نور، ط2، ايران، 1428ه� 

اآلميل حممد تقي 1391ه�

24.مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى، فردوس، ط1، لبنان، 1377ه� 

األمني حممد بن امحد 1243ه�

25.مطالب أوىل النهى، املكتب االسالمي، ط2، لبنان، الت

االندليس ابو حيان حممد بن يوسف 745ه�

26.تفس�ري البحر املحيط، تح: امحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 
1421ه�

األنصارى حممد بن امحد بن محزة 1004ه�

27.هناية املحتاج اىل رشح املنهاج، املكتب االسالمي، ط2، لبنان، الت

أنصاري زكريا االنصاري 936ه� 

28.فتح الوهاب، دار الكتاب العريب، ط1، لبنان، 1379ه�

األنصاري حممد جابر )معارص(

29.التأزم السيايس عند العرب، املؤسسة العربية للدراسات، لبنان، 1435ه�

األنصاري مرتىض بن حممد أمني 1281ه� 

30.املكاسب، تح: جلنة تراث الشيخ األعظم، باقري، ط3، ايران، 1430ه�
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األجيي عبد الرمحن بن زين الدين 756ه� 

31.املواقف، تح: عبد الرمحن عامرة، دار اجليل، لبنان، 1417ه�

األيرواين باقر )معارص(

32.دروس متهيدية يف الفقه االستداليل، فردوس، ط2، لبنان، 1435ه�

البجنوري حممد حسن 1395ش

33.القواعد الفقهية، تح: حممد حسني الدرايتي - مهدي مهريزي، اهلادي، ايران، 1419ه�

البحراين حممد بن عيل القطيفي 1350ه�

34.الش�هب الثواق�ب لرجم ش�ياطني النواصب، تح: حلمى الس�نان، مط ونرش: 
اهلادي –قم، ط1- 1418ه� 

البحراين حممد تقي 1186ه�

35.احلدائ�ق الناظرة، مؤسس�ة النرش االس�المي التابعة جلامعة م�دريس قم، ط2، 
ايران، 1420ه� 

البحراين هاشم بن سليامن 1107ه�

36.الربهان يف تفس�ري القرآن، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة مدريس قم، 
ط2، ايران، 1420ه�

البخاري حممد بن اسامعيل 256ه� 

37.صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، لبنان، 1421ه�

الربيس احلافظ رجب 813ه�

38.مش�ارق أنوار اليقني، تح:عيل عاشور، مؤسس�ة األعلمي للمطبوعات، ط2، 
لبنان، الت

الربوجردي حسني 1340ه�

39.تفس�ري الرصاط املس�تقيم، تح: غالم رضا بن عيل االكرب، مؤسس�ة أنصاريان، 
ط1، ايران، 1416ه�

ابن بطال عيل بن خلف 449ه�
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40.رشح صحي�ح البخ�اري، تح: ابراهي�م الصبيحي، ط1، مكتبة الرش�د، لبنان، 
1992م

ابن بطة عبيد اهلل بن حممد 387ه�

41.اإلبانة، تح: املكتب االسالمي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1992م

البعيل حممد بن ايب الفتح 709ه�

42.املطل�ع ع�ىل ابواب املقنع، تح: حممد بش�ري االدلبي، املكتب االس�المي، ط1، 
لبنان، 1401ه�

البغدادي عبد القاهر بن طاهر 429ه�

43.الفرق بني الفرق، تح: إبراهيم رمضان، دار املعرفة، ط1، لبنان، 1415ه� 

البغوي احلسني بن مسعود 516ه�

44.رشح السنة، تح: شعيب االرنؤوط، منتدى شؤون الكتب واملطبوعات، ط1، 
لبنان، 1419ه�

45.مع�امل التنزيل، تح: عبد الرزاق امله�دي، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، لبنان، 
1420ه�

البكري  حممد شطا الدمياطي 1310ه�

46.اعانة الطالبني، دار الفكر، ط2، لبنان، 1997م

البهائي حممد بن احلسني 1031ه�

47.مرشق الشمسني واكسري السعادتني، دار اهلادي، ط2، لبنان، 1420ه�

البهويت منصور بن يونس 1051ه� 

48.كش�اف القناع، تح: كامل عبد العظيم العناين، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 
1418ه�

البوطي حممد سعيد رمضان )معارص(
49.اجلهاد )كيف نفهمه وكيف نامرسه(، دار الفكر، ط2، لبنان، 1997م

50.الس�لفية مرحل�ة زمني�ة مباركة ال مذهب إس�المي، دار الفكر، ط1، س�وريا، 
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2010م
البيضاوي عبد اهلل بن عمر بن حممد )ت 683 ه�( 

51.انوار التنزيل وارسار التاويل، دار الفكر، ط1، لبنان، 1420ه�
البيهقي امحد بن احلسني 458ه�

52.السنن الكربى، دار الفكر، ط2، لبنان، الت
التربيزي عيل الغروي 1998م

53.التنقيح يف رشح العروة الوثقى، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�
الرتمذي حممد بن عيسى 279ه�

54.سنن الرتمذي، تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، دار الفكر، لبنان، الت
التفتازاين مسعود بن عمر 791ه� 

55.رشح املقاصد، انتشارات الرشيف الريض، ط1، ايران، الت
التهانوي حممد بن عيل )ت.بعد 1158ه�(

56.موسوعة كشاف اصطالح الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، ط1، 1996م
ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراين 728ه� 

57.اإليامن األوسط، املكتب االسالمي، ط2، 1392ه�
58.جمموعة الفتاوى، مطبعة عبد الرمحن بن قاسم، الت 

59.سبيل النجاة، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�
60.الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�

61.املستدرك عىل جمموع الفتاوى، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�
62.إقتض�اء ال�رصاط املس�تقيم خمالف�ة اصحاب اجلحي�م، مطبعة عب�د الرمحن بن 

قاسم، الت
63.االحتجاج بالقدر، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، ط1، 1406ه�

64.منه�اج الس�نة النبوي�ة يف نقض كالم الش�يعة القدرية، تح: حممد رش�اد س�امل، 
جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، ط1، 1406ه�
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الثعالبي عبد الرمحن بن حممد 875ه� 
65.اجلواهر احلس�ان يف تفسري القرآن، تح: عبد الفتاح أبو سنة وحممد عيل معوض 

وعادل امحد املوجود، ط1، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، 1418ه�
الثعلبي ابو اسحاق امحد 427ه� 

66.الكش�ف والبيان عن تفس�ري القرآن، تح: حممد الطاهر بن عاش�ور، دار إحياء 
الرتاث العريب، ط1، بريوت -1422ه� 

اجلربوع عبد اهلل عبد الرمحن )معارص( 
67.األمثال القرآنية القياس�ية املرضوبة لإليامن باهلل، عامدة البحث العلمي باجلامعة 

االسالمية، السعودية، الت
اجلرجاين الرشيف القايض، عيل بن عبد العزيز 816ه�

68.رشح املواقف تح: حممود عمر الدمياطي، ط1، 1325ه�
اجلزائري عبد اهلل 1180ه�

69.التحفة السنية، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�
اجلزائري نعمة اهلل 1112ه� 

70.نور الرباهني، تح: مهدي الرجائي، املؤسسة االسالمي التابعة جلامعة املدرسني 
بقم، ط1- 1417ه� 

اجلزيري عبد الرمحن )معارص(
71.الفقه عىل املذاهب االربعة، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�

اجلصاص امحد بن عيل الرازي 370ه�  
72.أحكام القرآن، تح: عبد الس�الم حممد عيل ش�اهني، دار الكتب العلمية، ط1� 

1415ه�  
73.مجاعة من علامء اهلند برئاسة نظام الدين الربهنابوري

74.الفت�اوى اهلندية او الفت�اوى العاملكريية عىل مذهب ايب حنيفة النعامن، تح:عبد 
اللطيف حسن، مرا: حممد بك احلسيني، دار النوادر، ط2، لبنان، الت

اجلمل سليامن 1204ه�
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75.حاشية اجلمل، دار الكتب العلمية، ط2، لبنان، 1422ه�
ابن اجلوزي عبد الرمحن بن عيل 597ه�

76.زاد املسري، تح: املكتب االسالمي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1992م
اجلوهري اسامعيل ابن محاد 393ه�

77.الصح�اح يف اللغ�ة، تح: امحد عب�د الغفور العطار، دار العل�م للماليني، ط4، 
لبنان، 1407ه�

اجلويني ابو املعايل عبد امللك 478ه�
78.اإلرش�اد اىل قواطع االدلة يف اصول االعتقاد، تح: اسعد متيم، مؤسسة الكتب 

الثقافية، مرص، 1405ه�
ابن حافظ أمحد حكمي 1377ه�

79.72-معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول، تح: عمر بن حممود 
أبو عمر، دار ابن القيم، ط1، السعودية، 1410ه�

احلاكم النيسابوري حممد بن عبد اهلل 405ه�
80.املستدرك عىل الصحيحني، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بريوت
احلائري كاظم احلائري )معارص(

81.الكفاح املسلح يف اإلسالم، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1418ه�
ابن حجر العسقالين شهاب الدين 852ه� 

82.فتح الباري رشح صحيح البخاري، ط2، دار املعرفة، لبنان، الت
ابن ايب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل 656ه� 

83.رشح هن�ج البالغة، تح: أب�و الفضل حممد ابراهيم، دار إحي�اء الكتب العربية، 
عيس البايب احللبي ورشكاه

ابن حزم، عيل بن حممد الظاهري 456ه�  
84.رس�الة ابن حزم االندليس، تح: احس�ان عباس، املؤسس�ة العربية للدراسات، 

ط1، لبنان 
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85.اإلحكام يف أصول األحكام، دار احلديث، ط1، القاهرة 1404ه� 
86.الفصل يف امللل والنحل، املطبعة االدبية، مرص، 1317ه�  

87.املحىل يف الفقه، دار الفكر، لبنان، الت
احلسني هاشم معروف )معارص( 

88.سرية املصطفى، دار التعارف، ط1، لبنان، 1428ه� 
احلسيني حييى بن محزة 349ه� 

89.االنتص�ار، تح:عب�د مؤي�د الوه�اب بن ع�يل املؤيد، مؤسس�ة االم�ام زيد )ع( 
الثقافية، اليمن، الت

احلصفكي عالء الدين 1108ه�
90.الدر املختار، دار الفكر، ط5، لبنان، 1415ه�

احلطاب الرعيني حممد بن حممد 954ه� 
91.مواهب اجلليل يف رشح خمترص اخلليل، تح: زكريا عمريات، ط1- دار الكتب 

العلمية، لبنان، 1418ه�
احلكيم حمسن الطباطبائي 1970ه�

92.مستدرك العروة الوثقى، االداب النجف االرشف، ط4، العراق، 1391ه� 
احلكيم حممد سعيد )معارص(

93.املنهاج، ط1 – 1415- 1998م، نرش:دار الصفوة – بريوت - لبنان
احلمد حممد بن إبراهيم )معارص(

94.االيامن بالكتب، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1430ه�
احلمود عبد الرمحن بن صالح )معارص(

95.االيامن بالقدر، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان، 1425ه�
ابن حنبل امحد 241ه�  

96.مسند امحد، دار صادر، ط3، لبنان، 1993م
احلنبيل حممد بن أمحد 1188ه� 
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97.لوام�ع األن�وار البهي�ة وس�واطع األرسار األثرية ل�رشح ال�درة املضية يف عقد 
الفرقة املرضية، مؤسسة اخلافقني ومكتبتها، سوريا، ط2، 1402ه� 

احلويزي عبد عيل بن نعمة 1112ه� 
98.تفس�ري نور الثقلني، تح: هاش�م املحاليت، النارش: مؤسس�ة إس�امعيليان – قم، 

الطبعة الرابعة ،1412ه� 
حيدر حب اهلل )معارص(

99.الفقه االسالمي املعارص، دار الكتاب العريب، ط1، لبنان، 2011م
احليدري كامل باقر )معارص(

100.رسائل فقهية، ط1، مؤسسة اهلدى للطباعة والنرش، بريوت، 1434ه�
اخلطيب عبد الكريم )معارص(

101.اخلالفة واإلمامة، املكتب االسالمي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1992م
اخلميني روح اهلل 1410ه� 

102.كت�اب الطهارة، مؤسس�ة تنظيم اثار االمام اخلميني، مط: مؤسس�ة العروج، 
ط2- 1427ق 

اخلوانساري، حممد باقر بن زين العابدين، 1313ه� 
103.رسالة يف رضوريات الدين، نسخة خمطوطة

اخلوئي ابو القاسم عيل اكرب 1413ه� 
104.منهاج الصاحلني، مدينة العلم، ط22، لبنان

105.معجم رجال احلديث، املكتب االسالمي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1992م
106.التنقيح يف رشح العروة الوثقى، املكتب االس�المي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 

1992م
107.مصباح الفقيه، املكتب االسالمي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1992م

    دروزة حممد عزة )معارص(
108.التفسري احلديث، دار الغرب اإلسالمي، الت

ابن دريد حممد بن احلسن، 933ه�
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109.مجهرة اللغة، املكتب االسالمي، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1418ه�
الدسوقي شمس الدين حممد عرفه 1330ه�

110.حاشية الدس�وقي عىل الرشح الكبري، دار احياء الكتب العربية، عيسى البايب 
احللبي ورشكاءه، لبنان، الت

الدمياطي أبو بكر بن حممد شطا 302ه�
111.اعانة الطالبني، دار احياء الكتب العربية، ط2، لبنان، 1420ه�

الدوخي حييى عبد احلسن )معارص(
112.منهج ابن تيمية يف التوحيد، قراءة نقدية مقارنة، ط1، دار مشعر، 1433ه� 

الذهبي حممد بن امحد 748ه� 
113.هتذيب هتذيب الكامل يف اسامء الرجال، تح: غنيم عباس غنيم، ط1، الفاروق 

احلديثة، 2004م 
الرازي حممد بن عمر، 606ه�

114.مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 1421ه�
الراغب االصفهاين احلسني بن املفضل 425ه� 

115.مفردات الفاظ القران، تح: صفوان داوودي، منشورات طليعة النور، ايران، 
1427ه�

الرافعي عبد الكريم، 623ه�
116.فتح القدير، دار اهلداية، ط2، لبنان، 1405ه�

الراوندي قطب الدين سعيد بن هبه اهلل 573ه�
117.فقه القرآن، تح:امحد احلسيني، ط2، مكتبة املرعيش، ط3، قم، 1405ه�

رجب مدكور )معارص(
118.التكفري واهلجرة وجها لوجه، دار اهلداية، ط3، لبنان، 1425ه�

عبد الرزاق بن طاهر بن أمحد معاش )معارص(
119.اجلهل بمسائل االعتقاد وحكمه، طبعة دار الوطن، اململكة العربية السعودية، 

ط 1، السعودية
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ابن رشد، حممد بن أمحد، 595ه� 
120.بداية املجتهد وهناية املقتصد، مكتبة الكليات األزهرية، مرص، الت

الروحاين حممد صادق احلسيني معارص
121.فقه االمام الصادق، مؤسسة دار الكتاب - قم، املطبعة العلمية، ط3- 1412 

الريشهري حمّمد بن إسامعيل )معارص(
122.احلج والعمرة يف الكتاب والسنة، دار احلديث، ط1، قم، 1376ه�

زاهد عبد االمري كاظم )معارص(
123.إش�كاليَّة فه�م النص�وص املرجعيَّة ل�دى األصوليات اإلس�الميَّة املعارصة، 

االنتشار العريب، ط1، لبنان، 2016م
الزبيدي، حممد بن حممد، 1205ه�

124.ت�اج العروس من جواهر القاموس، تح جمموعة م�ن املحققني  الرياض:دار 
اهلداية، لبنان، 1405ه�

الزحييل وهبة )معارص(
125.آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، دار الفكر، ط1، سوريا، الت 

الزركيش بدر الدين بن حممد هبادر 794ه�
126.البحر املحيط، دار الكتبي، ط3، لبنان، 1414ه�

الزخمرشي حممود بن عمر 538ه� 
127.الكش�اف ع�ن حقائ�ق التنزيل وعي�ون األقاوي�ل يف وجوه التأوي�ل، مطبعة 

مصطفى البايب احللبي، مرص، 1385ه�
ابن زهرة عيل بن محزة احللبي 585 ه� 

128.غنية النزوع، تح: ابراهيم البهاديل، ط1 – مطبعة اعتامد – قم، الت
أبو زهرة حممد )معارص(

129.تاريخ املذاهب االسالمية، دار الفكر العريب، ط1، مرص، الت
زيد بن عيل )ع( 122ه� 

130.مسند زيد، دار مكتبة احلياة، ط1، لبنان، الت
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الزيلعي عثامن 743ه�
131.تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، مط: االمريية – 1300ه� 

زين العابدين )اإلمام( )ع( 94ه� 
132.رس�الة احلقوق، رشح: حس�ن عيل القبانجي، منشورات اس�امعيليان، ط2، 

ايران، 1406ه� 
السبحاين جعفر )معارص( 

133.االعتصام بالكتاب والسنة ،تح ونرش: مؤسسة االمام الصادق )ع(- قم،الت
134.التوحيد والرشك يف القران، تح ونرش: مؤسسة االمام الصادق )ع(- قم،الت

السبزواري عبد االعىل، 1414ه�
135.كفاي�ة االح�كام، تح: مرت�ىض الواعظياالراكي، مؤسس�ة النرش االس�المي 

التابعة جلامعة املدرسني، ط1، ايران، 1423ه�
136.ذخرية املعاد، دار الكتبي، ط3، لبنان، 1414ه�

137.مواهب الرمحن يف تفسري القران، دار املعرفة، ط3، لبنان، 1420ه�
السبزواري حممد باقر 1090ه�

138.ذخرية املعاد � )ط. ق (
السبكي تقي الدين عيل بن عبد الكايف، 756ه�

139.فتاوى السبكي، ط1  بريوت: دار املعرفة 1356 ه� 
السجستاين ابو داود ابن االشعث 275ه�

140.س�نن ايب داود، تح وتع:س�عيد حممد اللحام، ط1410-1ه� - 1990م، دار 
الفكر، لبنان

ابن سحامن، سليامن اخلفعمي، 1056ه�
141.ارشاد الطالب اىل اهم املطالب، منشورات ومطبعة املنار، ط2، لبنان، 1340ه�

السحيم حممد بن عبد اهلل بن صالح )معارص(
142.تعظي�م  احل�رام دراس�ة تعتمد عىل نص�وص من الت�وراة واالنجي�ل والقرآن، 

مؤسسة االعلمي للمطبوعات، ط1، لبنان، 1423ه� 
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الرسخيس أبو بكر حممد بن امحد ت 490ه�
143.اص�ول الرسخ�يس، تح: أب�و الوفا االفغ�اين، دار الكتب العلمي�ة � جلنة إحياء 

املعارف النعامنية بحيدر آباد الدكن باهلند، ط1،لبنان، 1414ه�
144.املبسوط، دار املعرفة، لبنان، الت 

سعدي ابو حبيب )معارص(
145.القام�وس الفقهي، مؤسس�ة النرش االس�المي التابعة جلامعة املدرس�ني، ط1، 

ايران، 1423ه�
سفيان عبد اهلل الثوري 161ه�

146.تفسري سفيان الثوري، مؤسسة الكتب العلمية – ط1، لبنان – 1403 ه� 
سالر محزة بن عبد العزيز الدليمي 448ه� 

147.املراس�م العلوي�ة يف فق�ه االمامي�ة، مؤسس�ة النرش االس�المي التابع�ة جلامعة 
املدرسني، ط1، ايران، 1423ه�

عبد السالم بن برجس ال عبد الكريم )معارص(
148.التحفة املدنية يف العقيدة السلفية، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1992. 

ابن سالمة ابو اسالم مصطفى حممد )معارص(
149.التاسيس يف علم اصول الفقه، ط1، مكتبة احلرمني للعلوم النافعة، الت

السلمي، حممد بن احلسني  412ه� 
150.تفسري السلمي، تح: سيد عمران ،ط1، دار الكتب العلمية، لبنان،1421ه�

سليم بن قيس 76ه�
151.كتاب سليم بن قيس، تح: حممد باقر الزنجاين، ال ط، الت

سليامن بن عبد اهلل 1233ه�
152.الدالئ�ل يف حك�م م�واالة اه�ل االرشاك، ت�ح: وليد ب�ن عبد الرمح�ن، مكتبة 

احلرمني للعلوم النافعة، ط2، السعودية، الت
السمرقندي ابو حممد بن عبد اهلل بن الرمحن التميمي 255ه� 

153.سنن الدارمي، املطبعة احلديثة، ط2، لبنان، 1349ه�
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    السمرقندي عالء الدين، حممد بن أمحد، 1145ه�
154.حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط2، لبنان، 1421ه�

السمعاين منصور بن حممد 489ه� 
155.تفس�ري الس�معاين،.تح: ي�ارس ابراهي�م و غني�م ب�ن عب�اس غنيم اب�ن، مطبعة  

السعودية، دار الوطن  دار الوطن - الرياض، ط1، 1418ه�
السمهوري رائد  )معارص( 

156.نق�د اخلطاب الس�لفي)ابن تيمي�ة أنموذجًا(، طوى للثقاف�ة والنرش واالعالم، 
ط1، لندن،2010

سيد سابق )معارص(
157.فقه السنة، دار الكتاب العريب، ط3، لبنان

السييل سيد عبد العزيز )معارص(
158.العقيدة السلفية بني االمام امحد واالمام ابن تيمية، دار املنار، ط2، لبنان، الت

159.السيوطي جالل الدين، عبد الرمحن ابن الكامل، 911ه�
160.اجلام�ع الصغ�ري، صححه االلب�اين يف جمموعته اجلامع الصغ�ري / الدر املنثور، 

ط1، دار الكتب العلمية، لبنان،1421ه�
الشاطبي، ابراهيم بن موسى، 790ه� 

161.املوافقات يف اصول الرشيعة، دار الكتاب العريب، ط1، لبنان، 1415ه�
162.االعتصام بالكتاب والسنة، اهلادي، ط2، لبنان، 1419ه�

الشافعي حممد بن ادريس 204 ه�   
163.الرسالة، تح: أمحد حممد شاكر، املكتبة العلمية – لبنان 

164.كتاب االم، ط1، دار الفكر، لبنان،1400ه� 
165.اسنى املطالب، اهلادي، ط2، لبنان، 1419ه�

166.املسند، تح: بوالق االمريية، دار الكتب العلمية � بريوت � لبنان 
167.اح�كام الق�ران، ت�ح: عب�د الغن�ي اخلالق، م�ط ون�رش: دار الكت�ب العلمية – 

بريوت، ط-1400ه� 
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شحرور حممد )معارص( 
168.جتفيف منابع اإلرهاب، دار اجلمل، ط2، لبنان، 1430ه�

الرشبيني، حممد اخلطيب، 977ه� 
169.االقناع يف حل الفاظ أيب شجاع، دار الكتب العلمية – بريوت، ط-1400ه�

170.مغني املحتاج، ط1، دار الفكر، لبنان،1400ه�
الرشيف الريض حممد بن احلسني، 406ه�

171.هنج البالغة جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب عليه السالم، رشح: حممد عبدة، دار املعرفة، لبنان، 1412ه�

الرشيف املرتىض ابو القاسم عيل بن احلسني 436ه�
172.رسائل املرتىض، تح: امحد احلسيني،تع: مهدي الرجائي، اخليام- قم ،نرش: دار 

القران الكريم – قم ،ط- 1406ه� 
173.االنتصار، دار الكتب العلمية – بريوت، ط-1400ه�

الشعراين عبد الوهاب امحد 793ه�
174.اليواقيت واجلواهر، دار املعرفة، لبنان، الت

الشنقيطي حممد بن حممد املختار )معارص(
175.رشح زاد الستنقع، دار املعرفة، لبنان، 1412ه�

شلتوت حممود 1963م
176.القرآن والقتال، دار الفتح – بريوت، 1420ه�

شمس الدين حممد مهدي )معارص( 
177.جهاد األمة، املؤسسة الدولية، ط2، لبنان، 1419ه�

178.يف االجتامع السيايس اإلسالمي، املؤسسة الدولية، ط2، لبنان، 1419ه� 
الشهرستاين حممد بن عبد الكريم 548ه�

179.امللل والنحل، تح: حممد سيد كيالين ،دار املعرفة، ط1، لبنان، 1419ه�
الشهيد االول حممد بن مكي العاميل 734ه� 
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180.ذك�رى الش�يعة يف اح�كام الرشيعة، تح ونرش: مؤسس�ة ال البي�ت)ع( إلحياء 
الرتاث- قم، ط1419-1ه�

الشهيد الثاين زين الدين اجلبعي 965ه� 
181.مسالك اإلفهام  إىل تنقيح رشائع إسالم، تح ونرش: مؤسسة املعارف اإلسالمية، 

چاپوگرافيك هبمن قم ،ط1- 1413ه� 
182.روض اجلنان، موسسة آل البيت )ع( اإلحياء الرتاث � ايران، الت 

183.الروض�ة البهي�ة يف رشح اللمعة الدمش�قية،تح: حممد كالن�رت، جامعة النجف 
الدينية، ط1، 1386ش  

184.حقائق اإليامن، تح: مهدي الرجائي، مطبعة سيد الشهداء، نرش مكتبة املرعيش، 
ايران 1409ه�

الشوكاين حممد بن عيل 1250ه� 
185.فت�ح القدي�ر اجلامع ب�ني فني الرواي�ة والدراية من علم التفس�ري، عامل الكتب، 

ط2، لبنان، 1407ه� 
186.السيل اجلرار، دار الكنب العلمية – بريوت، الت 

187.نيل االوطار، دار الفكر، ط2، لبنان، 1419ه�
ابن ايب شيبية عبد اهلل ابن حممد 235ه� 

188.املصنف، تح: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، ط1، دار املعرفة، لبنان، 1992م
الشريازي نارص مكارم )معارص(

189.االمث�ل يف تفس�ري كت�اب اهلل املن�زل، مؤسس�ة االم�ام الص�ادق، ط2، اي�ران، 
1420ه�

الصاحب اسامعيل بن عباد 385ه�
190.املحيط يف اللغة، تح: حممد حسن ال ياسني، عامل الكتب، ط1، لبنان، الت

الصاوي امحد ابن حممد  
191.الرشح الصغري للدردير، دار الكتاب العريب، ط2، لبنان، 1419ه�

192.الرشح الكبري، دار العارف، ط1، لبنان، 1420ه�
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الصدر حممد باقر 1400ه� 
193.رشح العروة الوثقى، مطبعة االداب، النجف االرشف، ط1� 1391� 1971م 

الصدوق حممد بن عيل القمي 381ه� 
194.التوحيد، تح: هاشم احلسيني الطهراين، مجاعة املدرسني، ط1، ايران، الت

الصعيدي عبد املتعال )معارص(
195.احلرية الدينية يف اإلسالم دار الفكر العريب، ط2، لبنان، الت 

الضحاك، ضحاك بن مزاحم 287ه� 
196.اآلحاد واملثاين، تح: باسم فيصل امحد اجلوابره، ط1� دار الدراية ،1411ه� 

الطباطبائي عيل 1231ه�
197.رياض املسائل، مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، ط1، ايران، 

1412ه�
الطباطبائي حممد حسني 1402ه� 

198.امليزان يف تفس�ري القرآن، مؤسس�ة النرش االس�المي التابعة جلامعة مدريس قم، 
ايران، الت

الطرباين سليامن بن امحد 360ه�
199.املعجم االوسط، تح: طارق عوض اهلل، ط2، دار احياء الرتاث العريب، لبنان، 

الت
الطربيس الفضل بن احلسن 560ه� 

200.جممع البيان، مؤسس�ة النرش االس�المي التابعة جلامعة املدرس�ني، ط2، ايران، 
1419ه�

الطربيس امحد بن عيل ق5ه�
201.االحتج�اج، ت�ح: حممد باقر اخلرس�ان، ن�رش:دار النع�امن  النجف االرشف- 

19666م 
الطربي حممد بن جرير 310 ه� 

202.املعج�م الكبري، ت�ح: محدي عبد املجيد الس�لفي، ط2، دار احياء الرتاث 
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العريب، لبنان
203.جام�ع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: خلي�ل امليس، ضبط وتوثيق وختريج: 

صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، 1415ه�
الطرحيي فخر الدين 1085ه� 

چاپخانهءطراوت،ن�رش:  ،م�ط:  احلس�يني  امح�د  ت�ح:  البحري�ن،  204.جمم�ع 
مرتضوي،ط2- 1362 ش 
الطويس حممد بن احلسن 460ه� 

205.التبيان يف تفس�ري القرآن، تح: أمحد حبيب قص�ري العاميل، نرش مكتبة املرعيش، 
ايران، 1419ه� 

206.االقتص�اد، مط:اخلي�ام – قم،ن�رش: مكتب�ة جامع چهلس�تون – طه�ران، ط – 
 1400

207.اخلالف، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، 1415ه�
208.االس�تبصار في�ام اختل�ف م�ن االخب�ار، تح: الش�يخ حممد ج�واد الفقي�ه، دار 

االضواء، ط2، لبنان،1992م
209.هتذي�ب االح�كام، تر: حس�ن اخلراس�اين، ط4� 1365ش ،ن�رش: دار الكتب 

االسالمية، قم، الت
210.املبسوط، دار املعرفة، ط2، لبنان، الت

الطويس جواد الفخار )معارص(
211.الدفاع عن البلدان اإلس�المية، النارش: مركز الدراس�ات العلمية للتقريب بني 

املذاهب، ط1، لبنان، 1430ه�
الطياليس سليامن بن داود 204ه� 

212.مسند أيب داود الطياليس، نرش: دار املعرفة بريوت � لبنان 
ابن عابدين، حممد امني ابن عمر  1252ه� 

213.حاشية رد املحتار، دار املعرفة، ط3، لبنان، الت
ابن عاشور حممد الطاهر 1393ه�
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214.التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش، تونس، 1984م 
العاميل اكرم بركات )معارص(

215.التكفري، ضوابط االسالم وتطبيقات املسلمني، دار املعرفة، بريوت � لبنان
216.العاميل عيل )معارص( 

217.االنتصار، دار السرية، ط1، لبنان، 1422ه�
العاميل عيل الكوراين )معارص(

218.احلق املبني يف معرفة املعصومني، دار اهلادي، ط2، لبنان، 1423ه� 
العاميل حممد بن احلسن 1104ه� 

219.تفصيل وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل الرشيعة، تح: مؤسسة آل البيت )ع( 
إلحياء الرتاث، مؤسسة آل البيت )ع( إلحياء الرتاث، ط2، ايران، 1414ه�

العاميل حممد بن عيل املوسوي 1009ه�
220.م�دارك االح�كام يف رشح رشائع االس�الم، تح: مؤسس�ة اه�ل البيت الحياء 

الرتاث، ط2، لبنان
العاميل حممد جواد 1226ه� 

221.مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، تح: حممد باقر اخلاليص، مؤسسة النرش 
االسالمي التابعة جلامعه املدرسني، ط1، ايران، 1419ه�

عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطئ( 1419ه�
222.مقدمة ابن الصالح وحماسن اإلصطالح، دار املعارف، ط2، لبنان

ابن عبد الرب، يوسف ابن عبد اهلل  463ه� 
223.التمهي�د، تح: مصطفى بن أمحد العلوي،  حممد عبد الكبري البكري، نرش وزارة 

عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 1387ه�
عبد السالم هارون 1408ه�

224.هتذيب س�رية ابن هش�ام، الكويت: دار البحوث العلمي�ة، 1397 ه� 1977، 
ط 5 

عبد الوهاب خالف )معارص(
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225.السياسة الرشعية، دار املعرفة بريوت � لبنان
العدوي عيل بن أمحد الصعيدي 1189ه�

226.حاش�ية الع�دوي ع�ىل رشح كفاي�ة الطال�ب الرب�اين، ت�ح: محدي عب�د املجيد 
السلفي، ط2، دار احياء الرتاث العريب، لبنان

العثيمني حممد بن صالح 2001م
227.رشح املمتع والفتاوى والرسائل، تح: خالد بن عيل، ط2، لبنان

ابن عجيبة، أمحد بن حممد 1224ه�
228.البحر املديد، دار الكتب العلمية، لبنان، الت

ابن عريب حممد ابن عبد اهلل  543ه�
229.أحكام القرآن، تح: حممد عبد القادر عطا، دار الفكر – بريوت، الت

ابن ايب العز احلنفي 792ه� 
230.رشح العقيدة الطحاوية، املكتب االسالمي – بريوت، ط1391-4ش 

العسقالين ابن حجر 852ه� 
231.فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار املعرفة، لبنان، الت
232.هتذيب التهذيب، دار الكتب العلمية، ط2، لبنان، 1420ه�

العسكري ابو هالل 395ه�
233.الفوارق اللغوية، تح: مؤسس�ة النرش االس�المي التابعة جلامعة املدرسني بقم، 

ط1- 1412ه� 
ابن عطيه االندليس عبد احلق بن غالب بن متام 546ه�  

234.املح�رر الوجيز، تح: عبد الس�الم عبد الش�افعي حمم�د، ط1 – 1413ه�، دار 
الكتب العلمية، لبنان

آل عقدة هشام بن عبد القادر )معارص(
235.خمت�رص معاِرِج الَقبول للش�يخ حافظ بن أمحد آل حكم�ي، دار طيبة اخلرَضاء، 

املغرب، 1421ه�
العالمة احليل احلسن بن يوسف 726ه�
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236.حتري�ر االح�كام، ت�ح: ابراهي�م البه�ادري، ارشاف: جعف�ر الس�بحاين، ط1� 
1420ه�، مط: اعتامد � قم، مكتبة التوحيد قم � ايران 
237.حترير االحكام، دار الكتب العلمية، لبنان، الت

238.كش�ف امل�راد يف رشح جتري�د االعتقاد،ت�ح: االم�يل حس�ني زاده،م�ط ونرش: 
مؤسسة االسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم،ط1417-7ه�

239.خمتلف الش�يعة يف احكام الرشبعة، ط1412-1ه�، نرش:مؤسس�ة االس�المي 
التابعة جلامعة املدرسني بقم 

240.منتهى املقصد، تح: حسن بيشمن زان وحاج امحد، تربيز، 1333ه�  
241.هناية االحكام، تح: مهدي الرجاين ،ط2� 1410ه�، نرش: موس�ة اس�امعيليان 

� قم � ايران 
ابن العالمة حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر احليل 771ه� 

242.ايض�اح الفوائد، تح: حس�ني املوس�وي الكرماين، عيل يناه االش�تهاردي، عبد 
الرحيم الربوجوردي، املطبعة العلمية، ط1، لبنان 1387ه� 

العلواين طه جابر )معارص(
243.ال اكراه يف الدين، دار الكتب العلمية، ط2، لبنان، 1435ه�

العلوي عادل )معارص(
244.زب�دة األف�كار يف طه�ارة او نجاس�ة الكف�ار، دار احياء ال�رتاث العريب، الط، 

لبنان، الت
عيل خازن )معارص(

245.مدخل اىل علم الفقه عند املس�لمني الش�يعة، مؤسس�ة النرش االس�المي، ط1، 
ايران

العلياين عيل بن نفيع )معارص(
246.أمهي�ة اجله�اد يف نرش الدعوة اإلس�المية وال�رد عىل الطوائف الضال�ة فيه، دار 

الكتاب العريب، ط1، لبنان
عليش حممد بن أمحد )1299ه�(
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247.منح اجلليل رشح خمترص خليل، دار الفكر، بريوت، 1412ه�
العوين، حاتم بن عارف )معارص(

248.تكفري اهل الشهادتني، مركز نامء للبحوث والدراسات، ط2، 2016م
العيني، حممود ابن امحد  855ه� 

249.عمدة القارئ يف رشح صحيح البخاري، دار احياء الرتاث العريب، ط1، لبنان
الغزايل ابو حامد حممد بن حممد )505ه�(

250.االقتص�اد يف االعتق�اد، تح: عب�د اهلل حممد اخللييل، دار الكت�ب العلمية، لبنان 
2004

الغزايل حممد )معارص(
251.دف�اع ع�ن العقيدة والرشيعة ضد مطاعن املس�ترشقني، دار هنضة، ط1، مرص، 

2010م
252.فقه السرية، دار الريان للرتاث، ط1، مرص، 1407ه�

الغفاري عبد الرسول )معارص(
253.شبهة الغلو عند الشيعة، دار املحجة البيضاء، لبنان، الت

ابن فارس امحد بن زكريا 395ه� 
254.معج�م مقاييس اللغ�ة، تح:عبد الس�الم هارون، مكتب االعالم االس�المي، 

1404ه�  
الفاضل املقداد ابن عبد اهلل، 826ه�

255.إرشاد الطالبني اىل هنج املسرتشدين، نسخة الكرتونية )مكتبة الشيعة(
الفخر الرازي، حممد بن عمر، 606ه�

256.املباحث املرشقية واملطالب العالية، انتشارات بيدار، ط1، لبنان،1370ه� 
فضل اهلل حممد حسني )معارص(

257.اجلهاد، املؤسسة الدولية للبحوث والدراسات، ط2، لبنان
الفوزان صالح )معارص(

258.دروس يف رشح نواقض اإلسالم، مكتبة الرشد، ط3، 1420ه� 
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259.االرشاد اىل صحيح االعتقاد، مكتبة الرشد، ط2، 1430ه�
الفريوزابادي حممد بن يعقوب817ه� 

260.القاموس  املحيط والقابوس الوسيط يف اللغة، دار العلم للجميع، لبنان، الت.
الفيومي أمحد بن حممد 770ه�

261.املصب�اح املن�ري، تح: يوس�ف الش�يخ حمم�د، ط1، ب�ريوت، املكتب�ة العرصية، 
1417ه�

القاري مال عيل 1014ه�
262.رشح الفقه األكرب، دار الكتب العربية الكربى، مرص

القاسمي حممد بن إبراهيم 840ه�
263.العواصم والقواصم يف الذب عن س�نة ايب القاس�م، دار الكتب العلمية،ط2، 

لبنان، 1987م
ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد بن حممود 630ه� 

264.املغني، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع - بريوت - لبنان، الت
ابن قدامة عبد الرمحن 682ه� 

265.الرشح الكبري، دار الكتاب العريب – بريوت – لبنان
القرايف أمحد بن إدريس 486ه�

266.الذخرية، تح: حممد بو خبزة، ط1  بريوت، دار الغرب 1994م
القرضاوي يوسف )معارص(

267.فقه اجلهاد، دار اجلمل، ط2، لبنان
القرطبي حممد بن امحد االنصاري 671ه� 

268.اجلامع ألحكام القرآن، مؤسسة التاريخ العريب، ط1، لبنان
القمي عيل بن ابراهيم 787ه� 

269.تفس�ري القم�ي، تح: طيب املوس�وي اجلزائري، دار الكت�اب – بريوت، ط3- 
1404ه�

القمي حممد املؤمن )معارص(
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270.الوالية االهلية االس�المية، مؤسس�ة االس�المي التابعة جلامعة املدرس�ني بقم، 
ط2- 1328ه�

القمي حممد عيل اسامعيل )معارص(
271.املعامل املاثورة، املطبعة العلمية- قم، ط1408-1ه�  

ابن القيم اجلوزية حممد بن ايب بكر 751ه� 
272.أح�كام أه�ل الذمة، تح: ش�اكر ب�ن توفيق العاروري، يوس�ف البك�ري، دار 

رمادي النرش-السعودية، ط1،1418ه� 
الكاساين ابو بكر عالء الدين ابن مسعود 587ه�

273.بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، القاهرة، تح: زكريا عيل يوسف، 1968م
الكاشاين الفيض حممد بن حمسن 1091ه� 

274.األصف�ى يف تفس�ري الق�رآن، تح: مرك�ز األبح�اث والدراس�ات، ط1، لبنان، 
1408ه�  

275.ال�وايف، ت�ح: حمم�د حس�ني درايتي ،وحمم�د رض�ا نعمتي،مط ون�رش: مكتب 
االعالم االسالمي،ط1- 1420ه� 

كاشف الغطاء حممد حسن 1373ه�
276.اصل الش�يعة واصوهلا، تح:عالء ال جعفر، مط:س�تارة،نرش: مؤسس�ة االمام 

عيل)ع(، ط1415-1ه� 
ابن كثري اسامعيل بن عمر ت774ه� 

277.تفس�ري القران العظيم، تح: يوس�ف عبد الرمحن املرعشيل، دار املعرفة للطباعة 
-1412ه� 

الكركي عيل بن احلسني 940ه� 
278.جام�ع املقاص�د يف رشح القواع�د، تح ونرش: مؤسس�ة آل البي�ت )ع( إلحياء 

الرتاث - قم املرشفة،مط: املهدية – قم،ط1- 1408ه� 
279.رسائل املحقق الكركي، تح ونرش: مؤسسة آل البيت )ع( إلحياء الرتاث - قم 

املرشفة،مط: املهدية – قم، ط1- 1408ه�
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عبد الكريم زيدان )معارص(
280.جمموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة – بريوت – 1396ه� 

كريم شايت الرساجي )معارص(
281.االسس الدينية لالجتاهات السلفية، دار السالم، ط1، بريوت، 2010م

الكريمي عيل اجلهرمي )معارص(
282.نتائ�ج االفكار يف نجاس�ة الكفار تقري�را البحاث حممد رض�ا الكلبيكاين، دار 

القران الكريم، ط1، 1413ه� 
كالنرتي عيل اكرب )معارص(

283.اجلزية واحكامها، موسة النرش االسالمي، ط1 � قم، 1416 ه�
284.الشيعة يف امليزان، دار املعارف – بريوت – لبنان، ط1979-4م

الكليني حممد بن يعقوب 329ه� 
285.الكايف، تح: عيل اكرب غفاري، دار الكتب االسالمية، ط5، ايران، 1420ه�

الكوثري حممد زاهد )معارص(
286.التبص�ري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن اهلالكني، تح: جميد اخلليفة، دار ابن 

حزم، ط5، مرص، 1429ه�
الكوراين عيل  العاميل )معارص(

287.ثامر االفكار، مط: رشيعت، دار اهلدى، ط1، لبنان، 1425ه� 
املازندراين حممد صالح  1088ه�

288.رشح اصول الكايف، تح: الش�عراين ابو احلس�ن، تص: عيل عاش�ور، دار احياء 
الرتاث العريب، ط1، بريوت، 1421ه�

مالك بن انس 179ه�
289.املوط�أ، ت�ح: حممد فواد عبد الباق�ي، ط1، دار إحياء ال�رتاث العريب، بريوت، 

1406ه 
املالكي امحد بن حممد 683ه� 

290.اإلنصاف، مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، 1385ه�
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املجليس حممد باقر 1111ه�
291.مرأة العقول يف رشح اخبار ال الرس�ول، تصح: هاش�م الرس�ويل،تح:مرتىض 

العسكري، مط: احليدري، نرش: دار الكتب االسالمية، ط1404-2ه� 
292.بحار االنوار، ط2، مؤسسة الوفاء – بريوت – لبنان، 1403ه�

جمموعة مؤلفني
293.احلركات االسالمية يف الوطن العريب، ارشاف عبد الغني عامد، مركز دراسات 

الوحدة العربية، لبنان
جمموعة مؤلفني

294.الفقه املنهجي عىل مذهب االمام الشافعي، دار القلم، ط4، سوريا، 1413ه�
املحقق احليل جعفر بن احلسن 676ه� 

295.رشائع االس�الم يف مس�ائل احلالل واحلرام،تح و تع: صادق الش�ريازي، مط: 
أمري - قم، نرش :انتشارات استقالل - طهران، ط2 – 1409ه� 

296.املعترب يف رشح املخترص، دار الكتب االسالمية، ط2، لبنان، 1404ه�
حممد رشيد رضا 1354ه�

297.تفسري املنار، دار املعرفة – بريوت، 1403ه� 
حممود أبو رية 1285ه� 

298.ش�يخ املض�رية أبو هري�رة، ط3 ،مط: دار املع�ارف بمرص، مؤسس�ة االعلمي 
للمطبوعات، لبنان 

حممود عبد الرمحن عبد املنعم )معارص(
299.معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، دار الفضيلة، مرص

املرتىض امحد بن حييى 840ه�
300.رشح االزهار، مكتبة غمضان، ط2، اليمن، 1314ه� 

301.البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1982 
املرتىض حييى بن احلسني 229ه� 

302.االحكام، تح: ابو احلسن عيل بن امحد بن ايب حريصة،ط1، 1410ه�
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املرداوي، حممد ابن امحد 885ه� 
303.االنص�اف، ت�ح: حمم�د حامد الفق�ي، دار إحياء ال�رتاث الع�ريب، ط2، لبنان، 

1406ه�
املرعيش شهاب الدين النجفي 1411ه�

304.رشح احقاق احلق، تع: ش�هاب الدين املرعيش نجفي ،تصح:ابراهيم امليانجي 
،نرش:مكتبةاملرعيش – قم – ايران

املرغيناين عيل بن ايب بكر 593ه�
305.رشح بداية املبتدي، مطبعة البايب احللبي، ط1، مرص، الت

مزروعة حممد )معارص(
306.أحكام الردة واملرتدين، ط1، املطبعة الفنية، 1994م 

املشعبي عبد املجيد بن سامل )معارص(
307.منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري، مكتبة اضواء السلف، ط1، السعودية

املشهدي حممد رضا القمي 1125ه� 
308.تفسري كنز الدقائق يف بحر الغرائب، تح:حسيندركاهي، مؤسسة وزارة الثقافة 

واالرشاد االسالمي، ط1- 1407ه�
مغنية حممد جواد 1400ه� 

309.الكاشف، دار املعارف – بريوت – لبنان، ط1979-4م 
املفيد حممد بن النعامن 413ه�

310.تفسري القران املجيد،تح: حممد عيل ايازي،مط: مكتب االعالم االسالمي،نرش: 
مؤسسة بوستان- قم، ط1424-1ه� 

املقبيل، صالح ابن مهدي 1108ه�
311.العلم الش�امخ يف تفضيل احلق عىل االباء واملشايخ، تح: حممد سيد عثامن، دار 

الكتب العلمية، ط1، لبنان 1328ه� 
املقديس حممد رضا )معارص(

312.تقريرات احلدود و التعزيرات، دار الكتب العربية، ط2، لبنان، 1410ه�
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املقديس حممد هادي النجفي 
313.كت�اب الطه�ارة، تص�ح: حممد كاظ�م اخلوانس�اري، دار القرآن � اي�ران � قم � 

1402ه� 
املقريزي، امحد بن عيل 845ه�

314.امتاع االسامع، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 1420م 
املنتظري حسني عيل )معارص(

315.االحكام الرشعية عىل مذهب أهل البيت عليهم السالم، تفكر، مطبعة القدس، 
ط1، ايران 1413ه�

ابن منده حممد بن حييى 243ه� 
316.كت�اب االي�امن، ت�ح: محد ب�ن مح�دي اجلابري احل�ريب، ال�دار الس�لفية، ط1، 

الكويت، 1407ه�
ابن منظور حممد بن مكرم 711ه� 

317.لسان العرب، نرش ادب احلوزة، ايران، 1405ه�
املواق حممد بن يوسف 897ه�

318.التاج واالكليل ملخترص خليل، جامعة امللك سعود، ط1، السعودية، 1420ه� 
املودودي ابو االعىل 1979م

319.املصطلحات االربعة، تح: حممد االلباين، دار القلم، ط2، الكويت، 1981م
320.نظرية االسالم وهديه، دار الفكر، ط1، لبنان، 1967م

املوصيل ابو يعىل امحد بن عيل 307ه�
321.مسند أيب يعىل املوصيل، تح: حسني سليم، دار املأمون للرتاث، الت

امليداين عبد اهلل جنكة  )معارص(
322.قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل، دار القلم – دمشق ،1989م

نارصيان حممد باقر )ت.بعد1860ه�(
323.اجلوامع الفقهية، دار الكتب العلمية، ط1، لبنان 1328ه�

النجايش، امحد بن عيل 450ه� 
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324.رجال النجايش، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ط1، لبنان 2010
النجفي حممد حسن 1266ه� 

325.جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم، تح: حممود القوچاين، ط2، دار الكتب 
اإلسالمية، ايران، 1415ه�

ابن نجيم املرصي، زين الدين ابن ابراهيم 970ه�
326.البحر الرائق يف رشح كنز الدقائق، املوسوعة العربية العاملية، الط ،لبنان 

النحاس امحد بن حممد 338ه� 
327.مع�اين القرآن، تح: حمم�د عيل الصابوين، ط1، جامعة أم القرى – الس�عودية، 

الت
النراقي امحد بن حممد مهدي 1245ه� 

328.مس�تند الش�يعة يف احكام الرشيعة، تح ونرش: موسس�ة آل البيت )ع( اإلحياء 
الرتاث � مشهد، ط1� 1415ه�، مط: ستارة � قم 

النفراوي امحد بن غنيم بن سامل 1126ه�
329.الفواكه الدواين عىل رس�الة ابن ايب القريواين، تح: عبد الوارث حممد عيل، دار 

الفكر، لبنان 1418ه�
النووي ابو زكريا حييى بن رشف 676ه�

330.حتري�ر الفاظ التنبيه، تح: عبد الغني الدقي، ط1- 1408ه� ،نرش: دار القلم- 
دمشق

331.املجموع رشح املهذب، نرش: دار الفكر � بريوت 
332.صحيح مسلم برشح النووي، دار الكتب البيضاء، لبنان، 1407ه�

333.املسند اجلامع، تح: عبد الغني الدقي، ط1- 1408ه� ،نرش: دار القلم- دمشق
النيسابوري مسلم بن احلجاج 261ه� 

334.صحيح مسلم، تح: نظر بن حممد دار طيبة، ط1، 1427ه�
هاين طاهر )معارص(

335.احلرية الدينية وعقوبة املرتد يف اإلسالم، ط1، اجلامعة االسالمية االمحدية
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اهلاليل عامد )معارص(
336.الرّدة وحرّية االعتقاد يف القرآن الكريم، 

ابن اهلامم كامل الدين 861ه�
337.رشح فتح القدير، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط1، مرص، 1970م

    اهلمداين رضا حممد 1322ه� 
338.مصباح الفقيه، املؤسسة اجلعفرية الحياء الرتاث، ط1، قم، الت

اهلمداين حممد بن احلسن االصفهاين 1137ه� 
339.كشف اللثام، مؤسسة االسالمية التابعة جلامعة املرسني، ط1، ايران، 1416ه�

اهليثمي امحد بن حممد بن عيل بن حجر 974ه�
340.حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، دار الكتاب العريب، ط1، لبنان، 1379ه�

الواحدي عيل بن امحد 468ه�
341.اس�باب نزول الق�رأن، تح: عصام عبد املحس�ن، دار االص�الح، ط1، مرص، 

الت
الوائيل عيل )معارص(

342.الرضورات الدينية واملذهبية، مركز املصطفى العاملي، ط1، ايران
الورداين صالح )معارص(

343.فرق اهل الس�نة مجاعات املايض ومجاعات احلارض، مركز االبحاث العقائدية، 
ط1، 1430ه�

اليحصبي عياض بن موسى 544ه�
344.الشفا بتعريف حقوق املصطفى، دار الفكر، 1423ه� 

اليزدي حممد كاظم الطباطبائي 1337ه�
345.العروة الوثقى، تح ونرش: مؤسس�ة االس�المي التابعة جلامعة املدرس�ني، ط1، 

ايران، 1417ه�
اليعقويب امحد 284ه� 

346.تاريخ اليعقويب، مؤسسة نرش فكر أهل البيت )ع(، ط1، ايران
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احلبيب بن طاهر )معارص(
347.فقه العبادات عىل املذهب املالكي، االنشاء، ط1، سوريا، 1986م

اليوسفي حممد هادي )معارص(
348.موسوعة التاريخ اإلسالمي، جممع الفكر اإلسالمي، ط1، لبنان، 1420ه�

الرسائل واالطاريح
حيدر شوكان )معارص(

349.اثر املتغريات املعارصة يف فقه اجلهاد، اطروحة غري منشورة
الكبييس خليل )معارص(

350.السالم يف االسالم، رسالة ماجستري غري منشورة

املجالت والدوريات

العابديني امحد )معارص( 
351.عقوبة املرتد )دراس�ة فقهية جديدة يف املالبسات والظروف(: بحث منشور يف 

جملة نصوص معارصة 9 أكتوبر 2014
حيدر حب اهلل )معارص(

352.اجلهاد االبتدائي الدعوي يف االسالم: جملة االجتهاد والتجديد 
زاهد عبد األمري كاظم )معارص(

353.األسس الدينية للتطرف قراءة نقدية يف حديث الفرقة الناجية: بحث منشور يف 
جملة نصوص معارصة

قراملكي حممد حسن قدردان )معارص(
354.علم الكالم والتعددية املذهبية: جملة نصوص معارصة- 2014( ترمجة د أمحد 

السعدي

املواقع االلكترونية

البعداين خالد حسن )معارص(
www.jameataleman.org :355.ضوابط التكفري، موقع
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احليدري كامل )معارص(
356.مفاتيح عملية االستنباط: مجادى األوىل 1435، املوقع االلكرتوين

موقع الدرر السنية
357.املوسوعة العقدية، كتاب نواقض االيامن،نواقض االيامن يف سائر املغيبات

الدشتي عبداهلل )معارص(
358.اخللل الوهايب يف فهم التوحيد القرآين: موقع الكرتوين

رمضان حسن حممد )معارص(
359.مقدمة يف مفهوم السلفية، موقع احلوار املتمدن، العدد 4644، 2014م

قلعه جي مصطفى )معارص(
360.لغة الفقهاء، موقع يعسوب الدين

كديور حمسن )معارص(
361.حرية الدين والعقيدة يف اإلسالم، موقع الكرتوين

اللطيف عبد العزيز بن حممد )معارص(
www.dorar.net ،362.نواقض اإليامن القولية والعملية

املالكي حسن بن فرحان )معارص(
363.حرية االعتقاد  يف القرآن الكريم والسنة النبوية، موقع الكرتوين

364.داعية وليس نبيا )قراءة نقدية ملذهب الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف التكفري(، 
موقع الكرتوين

املظفر حممد حسني )معارص(
365.علم االمام، مركز االبحاث العقائدية، موقع الكرتوين

موقع االسالم ويب االلكرتوين
mianpaqe/index.php www./ ،366.موقع االس�الم وي�ب االلك�رتوين

،islamweb.net

اجلنباز حممد منري )معارص(
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367.الرشك والكفر متالزمان، موقع االلوكة /10/ 4/ 2014
www.qlukah.net/sharia/./69052/

الوهيبي حممد بن عبد اهلل )معارص( 
368.نواقض اإليامن االعتقادية وضوابط التكفري عند السلف نسخة الكرتونية 

حييى حممد )معارص(
369.فهم الدين والواقع، موقع فهم الدين

املوسوعات

370.املوس�وعة العقدية، إعداد: جمموعة من الباحثني، ارشاف: علوي عبد القادر 
السقاف

371.موس�وعة الفرق املنتس�بة لإلس�الم، إعداد: جمموعة م�ن الباحثني، ارشاف: 
َعلوي عبد القادر السقاف

372.املوسوعة الفقهية الكويتية
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