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اسالم و کفر در فقه
*

محمّدرضا غفوریان

چکیده
اصطالح اسالم و کفر در عرصههای گوناگون فرهنگ اسالمی از کالم تا تفسیر و اخالال
و عرفان و فقه ،بسیار مهم و پرکاربرد است .این اصطالح هم در معنالا و هالم معیالار در ایالن
عرصهها تفاوت جدّی دارد .اسالم و کفر در اصطالح فقه با پذیرش توحید و رسالت پیالامبر
اسالم

یا همان ادای شهادتین گره خورده است .احکامی چالون ههالارت ،جالواز نکالاح،

توارث و مانند آن که همگی برای «مسلمانان» است ،تنها برای کسانی که منکر یک یا هالر دو
اصل شهادتین باشند ،منتفی است .انکار ضروری و مانند آن هیچ کدام سبب مسالتقل خالرو
از اسالم نیست ،مگر آنکه آشکارا به انکار شهادتین برسد که آنگاه ،سبب کفر میشود .سالیرة
عملی معصومان

نیز؛ چه در دوران بسط ید و چه غیر آن ،مسلمان دانستن هماله کسالانی

است که شهادتین را اظهار دارند؛ هر چند این اظهار همراه با انکار یالا تردیالد بالاهنی باشالد.
تفکیک معنایی و احکام اسالم و کفر در عرصههای گوناگون ،به ویژه فقه با سایر عرصالههالا
بسیار مهم و ضروری است و این مقاله در صدد آن است با این نگاه به بررسی موضوع بپردازد.

واژگان کلیدي
اسالم ،کفر ،شهادتین ،انکار ضروری ،فقه.
دریافت1397/7/8 :

تأیید1397/8/13 :

* مدرس حوزه و عضو هیأت علمی گروه معارف اسالمی و علوم انسانی دانشگاه امیرکبیر.)mrghafoorian@yahoo.com( :

مقدمه

واژههای اسالم ،ایمان ،کفر و شرک در کتاب و سنت ،بسیار به کهار رهته و حثاوه

و

اوکام هراوانی را ب دنثال دارند .حطالب حرتثط با این واژهها در عرههان و کهالم تها تفسهیر و
ودی

و هق اخالق و تاریخ حطرح است و تحقیق شایست و روشحند اقتضهاء حهیکنهد که

حرزهای هر یک از این عرص ها و حشترکات آنهها را به خه بی بشناسهین .انهدکی دقهت در
برخی آیات و روایات و نیز برخی اوکام هقهی و نکت های اخالقی ب روشنی نشان حیدههد
ک اسالم و کفر در این عرص ها ب یک حعنا گرهت نمیش د .تفکیک حیهان شهرک خفهی و
شرک جلی نیز همین نکت را حیرساند.
در آیة شریف آحده است :وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِالَّ وَهُم مُّشْررِكُن َ (ی سه ()106 :)12
و در روایات حعتثری دربارة این آی آحده است« :شرک طاعة و لیس شرک عبادة» و «یطیع
الشیطان حن وی

الیعلن هیشرک» (کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص .)397تعثیرهای هراوانی از این

دست در قرآن و روایات آحده است ک با اطمینان حیت ان گفت همة آنها ب حعنهای کفهر و
شرک هقهی و اوکام آن نیست .برای نم ن  ،در روایات حعتثر دارین ک «حن أصهث الیههتن
باُح ر المسلمین هلیس بمسلن (همان ،ص )163یا «حن غش النها

هلهیس بمسهلن» (صهدوق،

1406ق ،ص )284یا «حن سمع رجالً ینادی یا للمسلمین هلهنیجثه هلهیس بمسهلن» (ط سهی،
1407ق ،ج ،6ص .)175بنابراین ،اسهالم و کفهر را در عرصه ههای حتفهاوت عرههان ،کهالم،
اخالق و هق نمیت ان ب یک حعنا گرهت.
این ن شت در پی تثیین حعیار اسالم و کفر و اقسام آن در هق اسهت و گهاهی در البه الی
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حطالب حمکن است سخنی از عرص های دیگر نیز ب حیهان بیایهد .اصهی ایهن بحه

در بهاب

طهارت حطرح است ،ولی در اب اب دیگری چ ن جهاد ،نکهاح ،لقطه و وهدود نیهز حطالهب
حهمی در این زحین حیت ان یاهت.
اسالم و کفر در باب طهارت

در این باب هن سخن از نجاست کفار ب حیهان حهیآیهد و ههن حطههر به دن اسهالم و در
خالل همین عناوین از حشرک ،کاهر وربی ،ذحی ،حعاههد ،کتهابی ،حلحهد ،حنکهر هروری،
اهی تجسین و تشثی  ،اهی بغی ،حرتد و حانند آن بح

حیش د .ب هر وال ،حطلهب اصهلی در

این حسأل  ،تثیین و تنقی حعیار اسالم در هق است .ب نظهر حهیرسهد که سهرجمع نکته ههای
ح ج د در روایات و عثارات و قدر حتیقن از اجماعات هقیههان ،حعیهار به دن دو اصهی حههن
برای اسالم هقهی است؛ یعنی پذیرش ت وید و رسالت پیاحثر اسالم

 .الثت در ایهن حسهأل

و هروع حترتب بر آن ،اهزون بر روایات ،ت ج ب سیرة عملی حعص حان

نیهز بسهیار حههن

است .بررسی این نکت  ،نیازحند پژوهشی تاریخی ،ب ویهژه در سهالههای آخهر عمهر شهری
پیاحثر اسالم

و وضرت احیر

است تا سهیرة عملهی ایهن بزرگه اران را در دورة بسهط

ید ،بهتر بشناسین .در آغاز ب بررسی روایاتی حیپردازین که حعیهار اصهلی اسهالم و کفهر را
حطرح حیکنند و نح ة بیان این روایات ب گ ن ای است که حهیت انهد شهاهد جمعهی بهرای
دیگر روایات باشند.
موثق سماعة ،قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْداَللَّهِ

أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْإِسْالَمِ وَ اَلْإِيمَانِ أَهُمَا

مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ اَلْإِيمَانَ يُشَارِكُ اَلْإِسْالَمَ وَ اَلْإِسْالَمَ الَيُشَارِكُ اَلْإِيمَاانَ فَقُلْاتُ
فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ اَلْإِسْالَمُ شَهَادَةُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اَللَّهُ وَ اَلتَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اَللَّهِ

؛

بِهِ حُقِنَتِ اَلدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ اَلْمَنَاكِحُ وَ اَلْمَوَارِيا ُ وَ عَلَا ظَااهِرِ ِ جَمَاعَاةُ
اَلنَّاسِ وَ اَلْإِيمَانُ اَلْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي اَلْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ اَلْإِسْالَمِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ
اَلْعَمَلِ بِهِ ،وَ اَلْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ اَلْإِسْالَمِ بِدَرَجَةٍ؛ إِنَّ اَلْإِيمَانَ يُشَارِكُ اَلْإِسْالَمَ فِاي
اَلظَّاهِرِ وَ اَلْإِسْالَمَ الَيُشَارِكُ اَلْإِيمَانَ فِي اَلْبَاطِنِ وَ إِنِ اِجْتَمَعَا فِي اَلْقَوْلِ وَ اَلصِّفَةِ
(کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص.)25

این روایت را حیت ان روشنترین و بلک جاحعترین نص در حسأل شمرد ک ب خه بی و
در حقام بیان حعیار اسالم هقهی ،از وفظ جان و حال تا نکاح و حیراث را ت

هی داده اسهت.

اگر در برخی روایات برای اسالم ،شرح و بسط و شرایط بیشتری آحده ،این روایت حیت اند
حیهرحاید ک حالک در ححترم ب دن جان و ج از زناش یی و حیراث ،تنها شهادت بر ت ویهد
و تصدیق پیاحثر اسالم

است.

روایت دیگر در همین باب ،صحی «ومران بن اعین» است:
عن أَبِيجَعْفَرٍ

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :اَلْإِيمَانُ مَا اِسْتَقَرَّ فِي اَلْقَلْبِ وَ أَفْضَا بِاهِ
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شاهدی بر رهع تعارض و تثیین حعنای آن روایات باشد؛ زیرا در اینجا ب صهراوت بیهان

إِلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ اَلْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ اَلتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ ِ وَ اَلْإِسْاالَمُ مَاا
ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ اَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ اَلنَّاسِ مِنَ اَلْفِارَ ِ كُلِّهَاا ،وَ بِاهِ

25

حُقِنَتِ اَلدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ اَلْمَوَارِي ُ وَ جَازَ اَلنِّكَاحُ وَ اِجْتَمَعُوا عَلَ اَلصَّاالَةِ
وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ اَلْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَا اَلْإِيمَاانِ وَ
اَلْإِسْالَمُ الَيَشْرَكُ اَلْإِيمَانَ وَ اَلْإِيمَانُ يَشْرَكُ اَلْإِسْالَمَ وَ هُمَا فِي اَلْقَاوْلِ وَ اَلْفِعْالِ
يَجْتَمِعَانِ (همان ،ص.)26

این روایت نیز همان حطالب روایت نخست را بیان حیکند .گهر چه تصهریحی به حعیهار
ب دن شهادتین در آن نیست ،ولی از تعثیر «آنچ جماعت حردم از همة هرق ها بر آن هسهتند»
و نیز تعثیر « اسالم آن چیهزی اسهت که از گفتهار یها کهردار آشهکار شه د» ظهاهر در همهان
شهادتین یا پذیرش عملی ظ اهر دین ،حانند نماز و زکات و روزه است.
اوضاع اجتماعیِ عصر صدور این روایات

از حطالع روایات چندین باب در کتب اوادی
اسالم و ایمان یا بیانات ابتدایی احاحان

چنین بر حیآیهد که پرسهش راویهان از

در برابر دیدگاههای کهن و بهیش رایهن آن دوره

ب ده است؛ انتشار برخی عقاید خ ارج یا اندیش های حرجئ و حانند آنان چنین پرسهشههایی
را در اذهان پدید حیآورد .از س یی اعتقادات سختگیران خه ارج ،ارتکهاب گنهاه را سهثب
خروج از دین حیدانست و هرد «عاصی» را «کاهر» حیشمرد و از س یی دیگر حرجئه  ،چنهان
سهی حیگرهتند ک «حؤحن» نزد «حردم» را حؤحن نزد «خداوند» هن حیدانستند!
ت ج ب چنین شرایطی در آن روزگار ک حثاو

اعتقادی گ ناگ ن از اسالم و کفهر تها

جثر و اختیار و ودوث و قدم و حانند آن رواج داشت و هر کدام گهاهی تها حهرز تکفیهر ههن
پیش حیرهتند ،نگاه واقعیتر و روشنتری برای ههن تعثیرهای روایات ب دست حهیدههد .از
مطالعات فقه معاصر
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س یی دیگر ،در برخی و ادث و حنازعات سیاسی و نظاحی نیز پهای اسهالم و کفهر به حیهان
حی آحد .الثت این قصة اخیر سری دراز دارد؛ حرو م عالح احینی در حاجرای کشهتن «حالهک
بن ن یره» ک جنایتی هجیع از «خالد بن ولید» و سپاه او ب د نقی کرده است که برخهی بهرای
ت جی جنایت خالد گفت اند ک حالهک بهن نه یره از دادن زکهات به خلیفهة اول خه دداری
حیکرد و حسهتند خالهد و سهپاهش ،جملهة «مااع للکاااة ااا ر» به د! (احینهی1416 ،ق ،ج،7
ص .)162باری ،چنین چیزهایی را در بسیاری از برخ ردهای نظاحی صهدر اسهالم حهیته ان
دیهد .از لشههگر خه ارج که وضههرت احیهر
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و پیههروان او را در پهذیرش وکمیههت ،کههاهر

و همراهانش را اهی بغهی و

حیشمردند تا لشگر «عمر بن سعد» در کربال ک احام وسین

خارج از دین حیانگاشتند و نم ن های دیگر ک قصة غنبار قتی و غارت و ستن واکمان ،بها
نام دین و ادعای حقابل در برابر کفر و بغی و ارتهداد و حاننهد آن اسهت .حقصه د آن که در
چنین دورانی ک هن در حثاوثات اعتقادی و هن در حنازعات سیاسی ،نام اسالم و کفهر را بهر
اطراف حاجراها حینهادند ،پرسش از حفه م اسالم و ایمان و اشتراک و اهتراق آنهها و پاسهخ
احاحان حعص م را بهتر حیت ان دریاهت .این نکت گاهی در حتن روایات نیز آحده است.
خبر محمّد بن حفص بن خارجة قال« :سمعت أباعبداهلل

 ،يقول :و سأله

رجل عن قول المرجئة في الكفر و االيماان و قاال :إنّهام يحتجّاون عليناا»
(کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص.)40
أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ« :قُلْتُ لِأَبِيعَبْادِ اَللَّاهِ

أَيُّهُمَاا أَفْضَالُ :اَلْإِيمَاانُ أَوِ

اَلْإِسْالَمُ؟ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اَلْإِسْالَمَ أَفْضَلُ مِانَ اَلْإِيمَاانِ ،فَقَاالَ اَلْإِيمَاانُ
أَرْفَعُ مِنَ اَلْإِسْالَمِ ( »...همان ،ص.)26

در برخی روایات دیگر ههن نشهان ههایی از رواج بیهزاری جسهتن هرقه ای و حاننهد آن را
حیت ان یاهت؛ حانند روایت «صثاح بن سیاب » (همان ،ص )45و روایت یکی از خادحان احهام
صادق

ک نکته ههای آح زنهدة اخالقهی و اعتقهادی جهالثی در آن آحهده اسهت (همهان،

ص.)43
شهادتین در روایات

از جمل روایاتی ک در بح

حا اهمیت بسیار دارد ،اوادیثی است که در آنهها سهخن از

شهادتین ب حیان آحده است .این اصطالح نزد عم م حسهلمانان از آغهاز تها کنه ن به حعنهای
حناسثتهای گ ناگ ن حطرح شده ک برخی از آنها ب حعیار اسالم و کفر ،حرتثط است.
خبر محمد بن مروان عن أبیعبداهلل

قال« :قال رسولاهلل

 :من أبغضنا

أهل البیت بعثه اهلل یهودیاً .قیل :یا رسول اهلل و إن شهد الشهادتین! قال :نعم
إنما احتجب بهاايين الكلمتاين عان سافك دماه ،أو ياددي الجزياة و هاو
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گ اهی ب یکتهایی پروردگهار و رسهالت پیهاحثر اسهالم

اسهت و در روایهات بسهیاری به

صااا.ر( »...صاادوق1376 ،ش ،ص585؛ همااو1406 ،ق ،ص204؛ برقاای،
1375ق ،ج ،1ص90؛ ابن حیون1385 ،ق ،ج ،1ص.)75
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این روایت با صرف نظر از قدری اشکال در سند آن ،صری در کفایت شههادتین بهرای
حسلمان شمردن انسان است؛ هر چنهد از نظهر بهاطنی و درجهات قهرب الههی چنهین اسهالحی
ارزش چندانی ندارد .روایت دیگر در این باره این روایت است:
خبر فضل بن شاذان عن الرضا

« ...و جُعل بعد التکبیار الشاهادتان؛ ّن

أوّل اإليمان هو التوحيد و اإلقرار للّه يباارك و يعاالي بالوحدانياة ،و الثااني
اإلقرار للرسول

بالرسالة و أنّ إطاعتهما و معرفتهما مقرونتان و ألنّ أصل

اإليمااان إنّمااا هااو الشااهاديين (الشااهادتان ( »...).صاادوق1407 ،ق ،ج،1
ص299؛ عاملی1385 ،ق ،ج ،5ص.)419

باز در همین زحین در کتابهای حختل  ،خطث ای از وضرت احیر

نقی شده است:

« ...و أشهد أن ال إله إالّ اللّه وحد ال شريك له و أشهد أنّ محمّادا عباد و
رسوله ،شهاديان يرفعان القول و يضاعفان العمل .خفّ ميزان يرفعان مناه ،و
ثقل ميزان يوضعان فيه و بهما فوز الجنّة و النجاة مان الناار و الجاواز علاي
الصاارا( »....کلیناای1407 ،ق(ب) ،ج ،8ص18؛ حراناای1404 ،ق ،ص92؛
صدوق1406 ،ق ،ص321؛ همو1398 ،ق ،ص73؛ نهج البال.ه ،خطبه ،114
با اندکی اختالف).

روایت دیگر در این باره از حرو م شیخ الطائف است؛ گرچ سند آن تمام نیست:
عن أبیعبداهلل و عان الرضاا
«سمعت رساول اهلل

عان بباههماا عان أمیرالمانمنین

یقاول :بُنای اإلساالم علا خما

قاال:

خصاال :علا

الشهاديين و القرينتين .قيل له :أمّا الشهاديين (الشهاديان ظ) فقاد عرفناهماا،
فما القرينتان؟ قال :الصالة و الزكاة ،اليقبل إحديهما إالّ باالُخرى و الصيام و
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حجّ بيت اهلل من استطاع سبيال و خُتم ذلاك بالوالياة( »...صادوق1406 ،ق،
ص.)518

روشن است ک نماز و زکات و روزه و ون و والیت ،هیچکدام در اصی اسالمِ حکل ،
دخیی نیستند؛ زیرا اگر کسی شهادتین را پذیرهت باشد ،ولی نماز و زکهات و روزه و وهن را
ترک کند« ،حسلمان گناهکار» شمرده حیش د؛ چنانکه والیهت نیهز چه به حعنهای پهذیرش
احاحت شیعی و چ ب حعنای وک حت ک در برخی روایات بدین حعنا آحده در اصهی اسهالم،
دخیی نیست.
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بنابراین ،ب نظر حیرسد ک داللت روایات حتعدد بر این حطلهب که اصهی اسهالم همهان
شهادتین است ،جای انکار و خدش ندارد و اگر در برخی اوادی

اح ر دیگری حانند تسلین

و عثادات و احاحت و والیت و حانند آن آحده ،ب حعنای کمال یا باطن و قهرب الههی و حاننهد
آن است.
سیرة عملی

در این حسهأل  ،اههزون بهر روایهات به سهیرة عملهی نیهز حهیته ان اسهتدالل کهرد .رهتهار
حعص حان

از صدر اسالم تا زحان احاحان ،بها گناهکهاران و کسهانی که اههی حثهاالت در

شریعت نث دند و هقط در خان ادهای حسلمان ب دنیا آحده یا از سهر تهر

یها طمهع ،حسهلمان

حیشدند ،چگ ن ب د؟ ب راستی بسیاری از بنی احی که در اواخهر عمهر شهری

پیهاحثر

پس از نصرت الهی و هت حک  ،ب ظاهر اسالم آورده ب دند ،جهز اظههار شههادتین به کهدام
اصی و هرع دین ،باور و التزام عملی داشتند؟ آیا پیاحثر ،وضرت احیر و احاحان حعصه م وتهی
در زحان قدرت و بسط ید ،با آنان ب عن ان حسلمان رهتار نمیکردند؟ ب نظر حیرسهد پاسهخ
هم این نکت ها بسیار روشن است و وتی حیت ان از این سیرة عملی نتیج گرهت ک اظههار
شهادتین ،حالک اسالم است ،وتی اگر از سر تر

یا طمع باشد ک در اداحة این ن شهتار در

این باره سخن حیگ یین .در اینجا حناسب است ب عثارتی از ناحة وضرت احیر

ب حعاوی

اشاره کنین:
«و إعّي لعلي للمنهاج للذي ترامتوه طائعین و دخلتم یه مکرهین» (عهج للبالغه ،عاحة.)10

از ح ارد حهن سیرة علمی پیاحثر و دیگر حعص حان

 ،برخ رد آنان با اهی نفهاق اسهت.

در آیات حتعددی از قرآن ،سخن از حناهقانی ب حیان آحده ک خداونهد به صهراوت ،نسهثت
کفر ب آنان حیدهد .ترک جنگ و سرپیچی از همراهی با پیاحثر ،بهان ج یی بهرای تخلفه ،
بدگمانی ب خداوند ،وسد ،س گند دروغ ،تردیهد قلثهی ،اخهتالف اهکنهی ،جاس سهی بهرای
دشهمن ،ت طئهة پنههانی بهرای کشهتن پیهاحثر

در بازگشهت از غهزوة تثه ک ،غمنههاکی از

پیروزی حسلمانان و خ شحالی از شکست و حصیثت آنان ،نمازگزاردن همهراه بها کسهالت و

اسالم و کفر در فقه  /محمّدرضا غفوریان

پذیرش اظهار اسالم در سیرة معصومان
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بیحیلی و زکات دادن با اکراه ،بد زبانی بها پیهاحثر و آزار او ،اسهتهزای خداونهد ،آیهات او و
پیاحثر

 ،احر ب حنکر و نهی از حعروف ،هراح شکردن خداوند ،بر زبان راندن سخن کفر،

کفرورزیدن پس از اسالم آوردن ،شکستن پیمان الهی ،بخیورزیدن ،نفاق قلثی ،بدزبانی بها
حؤحنههان و اسههتهزای آنههان ،هسههق ،ذوق زدگههی از تههرک همراهههی پیههاحثر

در جنههگ،

حُهرزدگی قلب و تعثیرها و اوصاف و پلیدیهای سهنگینی از ایهن دسهت در دو سه رة ت به
(آیة  38و پس از آن) و س رة هت (آی  6و پس از آن) ب حناهقان زحهان پیهاحثر ،نسهثت داده
شده است .اهزون بر این اوصاف ،در همین آیات چندینبار ب همهین اههراد کفهر نیهز نسهثت
داده شده و از کاهران ب شمار آحهده انهد .همهین نسهثت کفهر به اههی نفهاق در آغهاز سه رة
حناهق ن نیز آحده است .ذکر هم این آیات و حرور روایات و وقایعی ک در شأن نزول آنهها
در کتب تفسیر و تاریخ آحده است ،هن سخن را طه النی و ههن حها را از ههدف اصهلی ایهن
ن شت دور حیکند .ب اهی تحقیق پیشنهاد حیکنین یک بار دیگر ب حتن این آیهات ،حراجعه
و با این نگاه در آن تأحی کنند تا بثینند خداوند در این آیات ،حناهقان زحهان پیهاحثر
چ اوصاهی ت صی

را بها

کرده است و در همین وال آنان در ظاهر حسلمان شمرده حهیشهدند و

در طهارت و نکاح و ت ارث و حعاحالت ،اوکام اسالم بر ایشان جاری حیشد!
هدف حا در اینجها تثثهین ایهن نکته اسهت که به تصهری آیهات حتعهدد قهرآن ،در
کشاکش و ادث سخت و جنگ و صل و شکست و پیروزی در زحان پیهاحثر ،کسهانی
چ ن «عثداهلل بن اُبی » و اهراد شناخت شده با نهام و نشهان در حیهان حسهلمانان ب دنهد که
خداوند آن هم اوصاف زشت و تعثیر کفر و کاهران را ب آنان نسثت داده ،ولی پیاحثر
مطالعات فقه معاصر
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و احیرالمؤحنین و عم م حسلمانان بها آنهان به عنه ان حسهلمان برخه رد حهیکردنهد و در
طهارت و نکاح و حیراث و غسی و کفن و دهن و وق ق حالی و حانند آن هرگز آنان را
«خارج از دین» ب شمار نمی آوردند .آیا چنین سیرة قطعی و روشنی ،د اللت تام و کاهی
بر حعیارب دن شهادتین برای اسالم ندارد؟ چنین حناهقانی جز شهادتین چ چیهز دیگهری
از اسالم را در باطن و بلک گاهی در ظاهر داشتند؟ وتی کسانی چ ن عثداهلل بن اُبی ک
پیاحثر

از خ اندن نماز بر جنازة او ب صراوت نهی شده است ،هن در رهتار وضرت

و هن حسلمانان ،حسلمان ب شمار حیآحد.

اظهار دروغین شهادتین

حطلب حهن و جالب دیگری ک جمعی از هقیهان حتأخر و حعاصر بدان پرداخت اند ،وکن
اظهار دروغین شهادتین است .ظاهر عثارات هقیهان این است ک اگر کسی شهادتین بگ یهد
حسلمان شمرده حیش د؛ هر چند ندانین ک صداقت دارد و گفت اش از سر باور قلثی است یا
ن  .حرو م سید یزدی هن در باب حطهریت اسهالم چنهین آورده اسهت« :يکفاي اي للمکام
بإسالم للکا ر إظهاا للهاهادتین و إل لام يعلام مول ةاة بلباه للهااعه ،ما للعلام بالم الفاة»
(يکدي ،بيتا ،ج ،1ص.)142
جمعهی از هقیههان در و اشهی خه د ،حطلهب پایهانی ایهن عثهارت را نپذیرهته و تصهری
کردهاند ک اگر اظهار کنندة شهادتین ،ظاهر حسلمانی داشت باشد حسلمان شمرده حهیشه د؛
هر چند بدانین ک در باطن ،بهاوری دیگهر دارد و اعتقهاد قلثهی به شههادتین نهدارد .حروه م
آيةاهلل خ یی چنین حیگ ید:
«أن إظهار الشهاديين قاد يقتارن بإظهاار الشاكّ و التاردّد أو بإظهاار العلام
بخالمهما و عدم كفاية اإلظهار حينئذٍ مما ال إشكال فيه؛ ألنّاه لايإ إظهاارا
للشهاديين ...و قد اليقترن بشيءٍ منها و هذا هو الذي لم نستبعد كفايتاه فاي
الحكم بإسالم مُظهر الشهاديين.
و يدلّ علي ذلك إطالقات األخبار الدالّة علي أن إظهار الشهاديين هو الاذي
يحقق به الدماء و عليه يجري المواري

و يجوز النكااح .و السايرة القطعياة

الجارية علي الحكم بإسالم المظهر لهما و لو ماع العلام باالخالل؛ لمعاملاة
النبی

مع مثل أبي سفيان و غيار مان بعاص أصاحابه معاملاة اإلساالم

إلظهارهم الشهاديين ،مع العلم بعدم إيمانهم هلل طرفاة عاين و إنّماا أسالموا

از عثارت حرو م سید وکین در حستمسک نیز حیی به همهین قه ل ،ظهاهر حهیشه د و از
حرو م صاوب ج اهر هن نقی حیکند ک این ق ل را بیشتر حیپسندند (وکهین ،بهیتها ،ج،2
ص .)123حرو م حیرزا ج اد تثریزی هن در این باره حیگ ید:
« ...سواء علم أن قلبه موافق لما اعترل به أم ال ،بل لو علم عدم موافقتاه لاه
يحكم عليه بإسالمه ،نعم يعتبر أن اليظهر أمرا بأنّ قلبه غير موافاق للساانه و
إلّا لميحسب ما يكلّم به اعترافا و شهادة» (تبریزی ،بیتا ،ج ،3ص.)376
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آیات گلپایگانی ،سیداومد خ انساری ،قمی ،حنتظری و ح س ی اردبیلی همهین قه ل را
پذیرهت اند (ر.ک :تعلیةات بر عروة) .حرو م شیخ ححمد تقی آحلی نیز ب نقی از حرو م آقها
ر ا همدانی نیز همین ق ل را ذکر کرده است (آحلی ،بیتا ،ج ،2ص .)362ب نظر حهیرسهد
با ت ج ب آیات س رههای ذکر شده و اطالق روایهات و سهیرة عملهی حعصه حان

قه ل

صحی همین است ک حعیار اسالم هقهی و ن باطنی و درجات حعن ی ،اظهار شهادتین اسهت
و باور قلثی گ ینده ،دخالتی در آن ندارد و بر چنین کسانی وکن ظاهر اسالم جاری است.
مسلمان شدن و مسلمان بودن

از حجمه ع روایههاتی که تهها کنه ن آوردهایههن و نیهز از سههیرة عملهی حعصه حین و عمه م
حسلمانان ،ب خ بی حیت ان نتیجه گرههت که پهذیرش شههادتین ،حهالک اصهلی در اسهالم
آوردن انسان است .یادآوری این نکت نیز بسیار حهن است ک همة این حطالب دربارة کسهی
است ک حسلمان حیش د؛ یعنی از آیینی دیگر یا پیشین ای ناحعل م ب اسالم در حهیآیهد ،احها
کسی ک از آغاز ت لفد ،یکی از والدین او حسلمان باشند ،یا کسی که در داراالسهالم؛ یعنهی
حنطق ای ک اکثر حردم آن حسلمان هستند باشد ،وکهن حسهلمان بهر او بهار حهیشه د و بهرای
چنین کسانی وتی اظهار شهادتین هن روری نیست و بلک درخ است اظهار اسالم از آنان
نیز حج زی ندارد .الثت اگر حسلمانی آشکارا ب انکار شهادتین تصری کند ،از اسالم خهارج
حیش د ،ولی نکت حهن آن است ک چگ ن حیت ان کسی را کاهر شمرد؟ آیا برای وکن به
کفر کسی انکار صری شهادتین الزم است یا خیر؟ ب نظر حیرسهد در وکهن به اسهالم ههر
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

32

کسی ،ت لد از یک حسلمان یا وض ر در حنطقة حسلمانان یا اظهار شهادتین و یها هقهط اظههار
حسلمان ب دن ،کاهی است ،ولی برای وکن به کفهر بهرای چنهین کسهانی تصهری به انکهار
شهادتین الزم است .آری! کسانی ک در حنطقة غیر حسهلمانان باشهند وکهن کهاهر را دارنهد،
حگر خالف آن روشن ش د ک در اداحة ب این نکات حیپردازین.
مسلمان و نامسلمان

بح

دیگری ک در این زحین باید تثیین کرد این است ک نسثت دو وص

«حسلمان» و

«کاهر» چیست؟ آیا نسثت حیان این دو ،تضاد اسهت یها عهدم و حلکه ؟ و یها تحلیهی دیگهری

حیت ان عر

کرد؟ اگر این نسهثت را تضهاد بهدانین ،حسهلمان و کهاهر ،دو وصه

خ اهند ب د ک حتص

کردن یک انسان ب هر یک از این دو وص  ،حت قه

ایجهابی

بهر «وجه د»

عاحی یا ع احلی است .ت لد از حسلمان ،ب دن در حنطق ای ک بیشتر اهراد آن حسلمان باشند یا
اظهار اسالم ،هر کدام عاحلی است ک بت ان وص
این وص  ،نسثت دادن وص

کاهر نیز حت ق

حسلمان را ب کسی نسهثت داد .در برابهر
بر «وج د» ع احلی حتضاد با ع احی یاد شده

است؛ حانند ت لد از پدر و حادر کاهر ،ب دن در حنطقة کهاهران یها اظههار کفهر .بنهابراین ،اگهر
دربارة کسی هیچ یک از این ع احی را اوراز نکنین ،او را ن حسلمان حیخه انین و نه کهاهر،
بلک قسن س حی خ اهد ب د .برخی از شاروان عروه ب این حطلب تصری کردهاند .حروه م
سید یزدی در حسألة چهارم از حثح

کاهر در باب طهارت هرح ده است ک اگر در اسالم و

کفر کسی شک داشت باشین ،او پاک است ،ولی سایر اوکام اسالم دربارة او جاری نیسهت.
حرو م شیخ وسین ولفی در شرح این حطلب سخن از واسطة حیان حسلمان و کاهر را ب حیهان
).

آورده است (

در برابر این دیدگاه ،شماری از هقیهان حعاصر وص

حسلمان و کاهر را از قثیهی عهدم و

حلک حیدانند؛ یعنی اسالم را وصفی وج دی ب شمار حیآورند و اگر انسانی این وصه
نداشت باشد ،کاهر است .بنابراین ،اوالً حفه م کفر ،عدم اسالم است در ح
حسلمان ب دن را دارد؛ یعنی انسان و ثانیاً کفر ،یک احر وج دی نیست تا حت ق

را

عی ک شأنیت
بهر اظههار و

حانند آن باشد .بر این اسا  ،کسانی ک در حناطق دوردست به ده و ههیچ نهاحی از اسهالم و
کفر بدانها نرسیده باشد وص

کاهر بر آنان صدق حیکند؛ هر چند پس از این حروله بایهد

روشن ش د ک اوکام چنین کاهرانی چیست؟ با این حثنا ،واسطة حیان حسلمان و کاهر که در
آیات خ یی ،شیخ ج اد تثریزی ،شیخ ححمدتقی آحلی ،شههید ححمهدباقر صهدر و نیهز احهام
خمینی ،وص

اسالم و کفر را از قثیی عدم و حلک حیدانند و واسطة حیهان حسهلمان و کهاهر

را نمیپذیرند (احام خمینی1385 ،ش ،ج ،3ص ،)326الثت ب نظر حیرسد ک پاسخ ب حسهألة
نسثت حسلمان و کاهر و تضاد یا عدم و حلک دانسهتن ایهن عنهاوین ،هقهط ثمهرة علمهی دارد.
ثمرة عملی این حسأل در آنجا ظاهر حیش د ک آیا نسثت ب کسهی که در اسهالم و کفهر او
شک دارین ،اوکام اسالم جاری حی کنین یها اوکهام کفهر و یها تفکیکهی را در ایهن اوکهام
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دیدگاه حرو م شیخ وسین ولفی آحهده ،صهحی نیسهت .جمعهی از شهاروان

حاننهد
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حیپذیرین و نیز اگر حانند قائالن ب تضاد وص

اسالم و کفر ،برخی را ن حسلمان و ن کاهر

بدانین ،آیا اوکام کفر بر آنان جاری حیکنین یا خیر؟ ب عثارتی دیگر ،اطالق وص

اسهالم

و کفر یا عدم اطالق آن ب حعنای جریان همة اوکام حسلمان یا کفر نیست .بنابراین ،حهن آن
است ک اوالً اوکام حسلمان و کاهر را ب دقت ،حعین کنین و ثانیاً جریان و عدم جریهان ایهن
اوکام را در ح ارد حشک ک یا عدم اطالق این دو وص

تثیین کنین.

خروج از اسالم

در این بخش ،پس از تثیین حقص د از اسالم و کفر هقهی و حعیار اصهلی اسهالم و اطهالق
وص

حسلمان بر انسان ،ب یکی از حقاصد اصلی این حقال حهیپهردازین .در حیهان حثاوه

و

دیدگاههای گ ناگ ن هقهی ب عناوینی بر حیخ رین ک بسهیاری از هقیههان ههر یهک از آن
عناوین را سثب خروج از اسالم هقهی ب شمار حیآورند؛ انکار روری دین ،ناصثی به دن،
از خ ارج ب دن و وتی عناوینی چ ن تکذیب ،سب و یا جنگ با حعصه م را در آثهار هقههی
حیت ان دید .در گیر و دار و ادث اجتماعی و سیاسی نیز ب ح ارد هراوانی بر حیخ رین ک
پیاحد یک دیدگاه یا یک هعالیت سیاسی یا اجتماعی را ح جب انکار هروری و در نتیجه ،
خروج از دین شمرده و وکن ب تکفیر کسانی دادهاند .اکن ن ب بررسهی ادلهة برخهی از ایهن
عناوین حیپردازین.
انکار ضروري دین
مطالعات فقه معاصر
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در بسیاری از ن شت های هقیهان از گذشت تها کنه ن به ایهن عنه ان برحهیخه رین ،ولهی
همچنان ب دلیی وج د نکات حثهمی ه هن در ح

ع و هن در حستند این وکن ه  ،پهذیرش

آن را دش ار کرده است .بسیاری از بزرگان در حستند این وکهن ،سهخن از شههرت و وتهی
اجماع ب حیان آوردهاند ،ولی با بررسی اوتماالت و وج ه چندگانة بح

در عثهارات هقههاء

نمی ت ان شهرت یا اجماعی را در حسأل اثثهات کهرد .وضهرت احهام در بررسهی کفهر حنکهر
روری نکت های حختلفی را با ت ج ب عثارات اصحاب در ابه اب گ نهاگ ن هقه آورده و
در پایان چنین گفت است:
«و ایف اال يمکن إثبات عجاسته باإلجماع أو للههرة» (همال ،ص.)335

حرو م آيةاهلل خ یی هن ذکری از این اجماع ب حیان نمیآورد و دلیی اصلی کفر حنکهر
روری را ادعای داللت برخی روایات حیداند که پهس از بررسهی ،داللهت اخثهار را ههن
نمیپذیرد .وی این اخثار را در س دست تقسین و بررسی کرده است:
یکن :روایاتی ک هرگ ن انکاری را ه هر چند در اح ر تکه ینی ه ح جهب کفهر حهیدانهد؛
حانند:
صمیمة بريد للعجلي عن أبيجعفر

«بال :سألته عن أدعاي ماا يکاول للعباد باه مهاراا،

ةال :من بال للنولة إعّها حصاة و للمصاة هي عولة ثم دلل به» (الیني1407 ،ق ،ج ،2ص.)397
ب گفتة آيةاهلل خ یی ،چنین اطالقی را در سثب کفر به ههیچ روی نمهیته ان پهذیرهت؛
زیرا اختصاص ب

روریات هن ندارد .بنابراین ،چارهای جز این نیسهت که بگه یین کفهر و

شرک دارای حراتب گ ناگ ن و شدت و ع
عی

و آشکار و پنهانی هستند ک حرتثة پهایین و

آن همین است ک هست ای را سنگریزه یا ب عکس بدانین؛ چنانک در روایاتی ههن

آحده ک شخص ریاکار حشرک است؛ در والی ک این شهرک به حعنهای خهاص خهارج از
دین و غیر طاهر نیست.
دوم :روایاتی ک انکار هرایض یا حطلق وکن شرعی را ح جب کفر حیداند؛ حانند:
رواية أبیالصباح الکنانی عن أبیجعفر

قال« :قیل ّمیرالمنمنین

شهد أن ال إله إال اهلل و أن محمّداً رساول اهلل

مان

کاان منمنااًق قاال :فاأین

فراهض اهللق ...ثم قال :فما بال مان جحاد الفاراهض کاان کاافراًق» (هماان،
ص.)33
و مكايبة عبدالرحیم القصیر عن أبیعبداهلل

في حدي

قاال« :و اإلساالم

قبل اإليمان و هو يشارك اإليمان؛ فإذا أي العبد بكبيرة من كباارر المعاصاي
ساقطا عنه اسم اإليمان و ثابتا عليه اسم اإلسالم  ،فإن ياب و استغفر عاد إل
اإليمان و اليخرجه إل الكفر إالّ الجحود و االساتحالل؛ أن يقاول للحاالل
هذا حرامٌ و للحرام هاذا حاالل و دان باذلك ،فعنادها يكاون خارجاا مان
اإلسالم و اإليمان إلي الكفر» (همان ،ص.)27

این روایات نیز در ح رد انکهار از روی علهن اسهت؛ چنانکه واژة «جحهد» ظهه ر در آن
دارد .بنابراین ،نمیت ان صرف انکار روری را ح جب کفهر دانسهت ،بلکه انکهار از روی
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أو بصغيرة من صغارر المعاصي التي نه اللّه عنها كان خارجاا مان اإليماان
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علن است ک حستلزم تکذیب پیاحثر

حی ش د .اههزون بهر ایهن ،سهند ایهن دو روایهت ههن

خالی از اشکال نیست.
س م :روایاتی ک حرتکب گنهاه کثیهره را به گمهان اینکه آن گنهاه وهالل اسهت ،کهاهر
حیشمارد؛ حانند:
صحيحة عبداهلل بن سنان قال« :ساألت أباعباداهلل

عان الرجال يريكاب

الكبيرة فيموت هل يخرجاه ذلاك مان اإلساالم؟ و إن عُاذّب كاان عذاباه
كعذاب المشركين ،أم له مدّة و انقطاع؟ فقال :من اريكب كبيرة مان الكباارر
فزعم أنّه حالل أخرجه ذلك من اإلسالم و عذّب أشادّ العاذاب و إن كاان
معترفا أنّه ذنب و مات عليها أخرجه من اإليمان و لميخرجه من اإلساالم و
كان عذابه أهون من عذاب األوّل» (عاملی1385 ،ق ،ج ،1ص.)33

اطالق چنین روایاتی هن پذیرهتنی نیست و با روایاتی ک آشکارا شهادتین را در پذیرش
اسالم ظاهری ،کاهی حیداند حناهات دارد .بنابراین ،بایهد در حعنهای کفهر در چنهین روایهاتی
ت سع داد؛ بدین سان ک کفر و اسالم گاهی ب حعنای هقهی اسهت که طههارت و نجاسهت،
اوترام جان و حال و آبرو ،ازدواج و ارث و حانند آن در این حعنا حعتثر است و گهاهی اسهالم
و کفر ب حعنای ایمان و باور قلثی و درجات باطنی و اخالقی است ک اطالق کفر بر گنهاه و
ریا و حانند آن از ایهن قثیهی اسهت و حناههاتی بها اسهالم ظهاهری و ترتیهب اوکهام آن نهدارد
(خلخالی ،بیتا ،ج ،3ص ،99-105با تلخیص و ت

هی ) آياةاهلل وکهین و احهام خمینهی نیهز

پس از بررسی همین روایات و اخثار حشاب آن ،سرانجام کفر حنکر روری را نمیپذیرنهد؛
چنانک حرو م شیخ انصاری نیز حیان جاهی قاصر و حقصر هرق حیگذارد ک ب گ نه ای به
مطالعات فقه معاصر
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ق ل کسانی برحیگردد ک تنها در ص رت انکار و تکهذیب پیهاحثر

آن را ح جهب کفهر

حیدانند؛ یعنی خ د انکار روری ،ح جب کفر نیست.
معناي ضروري

حشکی بزرگ دیگر در این بح
عثارات آن را «

روشهنشهدن حعنهای « هروری» اسهت .در بسهیاری از
» حعنا کردهاند ک خه د ،حشهکیسهاز اسهت .گهاهی

روشنترین اوکام و حسائی دینی در پیچ و خن شهرایط و وهاالت و اختیهارات و ا هطرار و
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کمیت و کیفیت و حانند آن حثهن حیش ند ک تنها برخی واالت و در برخی شرایط خهاص،
روشن و روری حیحاند! بگذرین از اینک اگر انکار روری ،ب گ ن ای «تکذیب» پیهاحثر
و «تدین» ب غیر دین خداوند باشد ،چرا هقط ب
دین یاهتین ،چ الزاحی و چ غیر الزاحی ،چ

روریات بسنده کنین؟ هر چیزی را که در
هروری و چه غیهر هروری ،چه اههن و چه

حهن ،انکارش حیت اند حنجر ب تکذیب ش د! و اگر بخ اهین ب چنین ت سع ای قائی شه ین،
آن هم روایات در کاهی ب دن شهادتین و آیاتی را ک پهیشتهر آوردهایهن و سهیرة پیهاحثر و
احاحان

در حسلمانشمردن بسیاری از دشمنان ،حناهقان و ححاربان را چ کنین؟!

حرو م آيةاهلل وکین یادآور حهیشه د که ایهن بحه  ،تنهها در ححهدودة اوکهام عملهی
نیست ،بلک

روریات اعتقادی را هن در برحیگیرد .ب راستی روریات اعتقادی چیست؟

آیا در باب ذات و صفات وق تعالی حیت ان ب آسانی حرز حیان روری و غیر هروری را
روشن کرد؟ ت وید عارهان با ت وید عاحیان ای ک اغلب با تشثی و تجسین آحیخت است چه
هاصلة دوری دارند؟ صفات وق تعالی و رابطة آن با ذات ک از عینیت تا زیادت و نیابت در
آن سخن گفت اند! گسترة علن وق تعالی ،علهن پهیش از ایجهاد و بهداء در علهن بهاری تعهالی
کدام دیدگاه در آن روری است؟ احر بین االحرین که حهیته ان گفهت در روایهات اههی
تشیع ب گ نة حستفیض یا حته اتر آحهده ،کهدام حعنهای آن هروری اسهت؟ علهن و عصهمت
اولیای طاهر و حطهر وق تعالی چ گسترهای دارند؟ کدام دیدگاه در بهاب حعهاد و ثه اب و
عقاب و جسمانی و رووانی آن ،با کدام تفسیر ،روری است؟ و حه ارد پرشهماری از ایهن
دست ک ذکر آن بسیار ط النی حیش د.
آیا در باب اوکام عملی ،حرز حیان روری و غیهر هروری ،روشهن اسهت؟ از اوکهام
همان طهارت و نماز و ون و جمع و جماعت و اوکهام نکهاح و طهالق و ارث و وهدود و
دیات و ستر و روابط زن و حرد ،کدام روری و کدام غیر روری اسهت؟ قصهة پهر غصهة
نزاع هقیهان بزرگ با یکدیگر در این احه ر را چگ نه حهیته ان هراحه ش کهرد؟ در جریهان
اختالف عالمان بزرگ عصر حشروط  ،یک طرف حثارزه بهرای حشهروط را چه ن جههاد در
رکاب پیاحثر

در بدر و اُود حی دانسهت و یهک طهرف ایهن اسها

اوکام اربعة حرتد!

الحهذهثی را ح جهب
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عثادی هردی چ ن قثل و طهارت و نماز و روزه تا بسیاری از حسهائی اجتمهاعی و عثهادی در

37

باری! اگر بخ اهین انکار روری را سثب حست قلی برای خروج از دین بشمارین و
حنکر روری را ه چ ب انکار شهادتین حنجر ش د یها نه ه از حسهلمان به دن خهارج
بدانین ،دو حشکی بهزرگ را بایهد وهی کنهین؛ یکهی تعیهین درسهت و دقیهق حصهادیق
« روری»  ،چ در باب اعتقادات و چ در باب اوکام عملی و دیگری ههراهن آوردن
دلیی است ار و روشن بر وکن حنکر هروری .بررسهی عثهارات هقیههان از گذشهت تها
کن ن نشان حی دهد ک هر دو حشهکی همچنهان وهی نشهده حانهده و هنه ز جهای رد و
اثثات هراوانی در این حسأل باقی است .ب همین دلیی ،بسیاری از بزرگان هقه  ،قیهدی
را اهزوده اند ک اصی حستقی ب دن انکار روری را از حیا ن حهی بهرد .اینکه گفته انهد
انکار روری در ص رتی ک حنجر ب انکار یک یا ههر دو اصهی در شههادتین شه د،
ح جب خروج از اسالم است ،نتیج اش رد سثثیت حستقی انکهار هروری بهرای کفهر
خ اهد ب د و هیچ هقیهی ،شک ندارد ک انکار شهادتین سثب کفر است ،احا آیها ههر
انکار روری ب نفی شهادتین حی رسد؟ و آیا بر این اسا

حی ت ان بسیاری از عالمان

و هقیهان را ب دلیی داشتن دیهدگاهی حتفهاوت ،خهارج از دیهن دانسهت؟! از پهذیرش
قیا

در هق تا نفی برخی حراتب عصمت و علن اولیای الهی تا تفسهیرهای ناسهازگار

در اص ل دین ،همگی ححی اختالف جد ی است و حعتقدان گ نه اگ نی دارد که ههر
کدام دیدگاه خ د را روری حی داند!
در چنین حسأل ای با این اشکال و ابهام و وج ه رد و اثثات ،دست یاهتن ب اجمهاعی
تعث دی ک کاش
مطالعات فقه معاصر
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از نظر حعص حان باشد ،بسیار بعید و بلک حنتفی است؛ ب ویهژه آنکه

سیرة عملی پیاحثر و احیرالم ؤحنین و دیگر حعص حان

 ،چ در دوران «بسط ید» و چه

در دوره های دیگر ،ترتیب آثار اسالم بر اشخاص و هرق ههای گ نهاگ نی اسهت که از
حنحرف تا حناهق و تا ححارب و ت طئ گر در حیان آنان هراوان حی ت ان یاهت؛ چنانک در
عثارات کسانی حانند آية اهلل خ یی در رد کفر حنکر روری ،اهمیت ت ج ب این سیره
گ شزد شده است.
نتیجهگیري

تفکیک حعنای اسالم و کفر در هق و عرص های دیگر ،ب ویهژه اخهالق و تفسهیر ،بسهیار

حهن و روری است و خلط حیان این حعانی ،اشتثاهات بزرگ و بلک هاجع های غنباری را
در تاریخ اسالم ب بار آورده است .هن آیات شری
هن سیرة عملی حعص حان

قرآن و ههن روایهات حتعهدد و حعتثهر و

همگی داللت روشنی دارنهد که حهالک اسهالم هقههی ،تنهها

اظهار شهادتین ،برای غیر حسلمانان و عدم انکار شههادتین بهرای حسهلمانان اسهت .ازایهنرو،
انکار روری تا جایی ک ب نفی نرسد ،ح جب کفر نیسهت؛ ههر چنهد حهیته ان بهر وسهب
ح ارد گ ناگ ن ،حنکر روری را حنحرف ،گناهکار ،حجرم و وتهی حسهتحق حجهازات ههن
دانست ،ولی خروج از اسالم و اوکاحی چ ن طهارت ،ج از نکاح ،ت ارث و حانند آن ،تنهها
با نفی شهادتین است .در این حسأل ت ج ب آیهات شهری

قهرآن و سهیرة عملهی حعصه حان

بسیار حهن و راهگشاست.
منابع
 .1بملی ،محمدتقی (بیتا) ،مصباح الهدی ،تهران :منلف.
 .2ابن حیون ،نعمانبنمحمد مغرب (1385ق) ،دعائم اإلسالم ،قم :منسسة بل البیت

.

 .3امام خمینی ،سایدروحاهلل (1385ش) ،كتاب الطهراة  ،قام :منسساه تنيایم و نشار بثاار اماام
خمینی(ره).
 .4امینی ،عبدالحسین (1416ق) ،الغدير ،قم :مرکز الغدیر.
 .5برقی ،احمدبنمحمدبنخالد (1375ق) ،المحاسن ،قم :دارالکتب االسالمية.
 .6تبریزی ،میرزاجواد (بیتا) ،تنقيح مباني العرو  ،قم :دارالصديقة الشهیدة«سالم اهلل علیها».
 .7حرانی ،علیبنشعبه (1404ق) ،تحف العقنل ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
 .8حکیم ،سیدمحسن (بیتا) ،مستمسک العرو النثقي ،قم :دارالکتب العلمية.
 .9حلی ،حسین (بیتا) ،دليل العرو النثقي ،نجف اشرف :مطبعة النجف.
 .11سید رضی (1414ق) ،نهج البالغه ،قم :هجرت.
 .12صدوق ،محمدبنعلیبنبابویه (1376ش) ،أمالي ،تهران :کتابچی.
1398( -------------------- .13ق) ،تنحيد ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
1406( -------------------- .14ق) ،ثناب األعمال ،قم :دارالشریف الرضی.
1407( -------------------- .15ق) ،من اليحضره الفقيه ،تهران :دارالکتب االسالمية.
 .16طوسی ،محمدبنحسن (1407ق) ،تهذيب األحکام ،تهران :دارالکتب االسالمية.
1414( --------------- .17ق) ،أمالي ،قم :دارالثقافة.

اسالم و کفر در فقه  /محمّدرضا غفوریان

 .10خلخالی ،سیدمهدی (بیتا) ،فقه الشيعة ،تقریرات مباحث طهارت مرحوم بيةاهلل خویی.
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 .18عاملی ،محمدبنحسن الحر (1385ق) ،وسائل الشيعة30( ،جلدی) ،قم :منسسة بل البیت

.

. .19روی ،محمدعلی (بیتا) ،التنقيح ،تقریارات مباحاث طهاارت بياةاهلل خاویی ،قام :مانسساة بل
البیت

.

 .20کلین  ،محمدبنیعقوب (1407ق) ،اصنل كافي ،تهران :دارالکتب االسالمية.
1407( --------------- .21ق(ب)) ،ةوضه كافي ،تهران :دارالکتب االسالمية.
 .22نجفی ،محمدحسن (1981م) ،جناهر الکالم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .23یزدی ،سیدمحمدکاظم (بیتا) ،العرو النثقي ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.

مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4
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