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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(179) 

 ة: )الشهاداتن غري منوطتني ابالعتقاد واإلرادة اجلديتتمات
 ،رسوول هللا هل شهادة الشاك تدخله يف اإلسالم؟ فلوو اوان شوااال ابلوحدا يوة أو النبووة فهللاوالح هللا واحود أحود أو قوال دمحم املصوطفى  )سبق: 

ي ووة أو  –والشووهادة إ شووا   –أو تشووهد لوو ل   فهوول يوودخل يف اإلسووالم لوو ل ؟ أال هوول اإلسووالم الوو ال هووو تشووهد الشووهادتني قووائم ابإلرادة ا  د 
الستعمالية؟ ومن صور ذل  ما لو أراد الزواج لبوذية مثالل فطلب إليها ان تتشهد ابلشهادتني اي حتول لوه واا وا شوااة فشوهدت فهول تكفي ا

 .(1)حتل له؟ وذل  لعد الفراغ عن اهنا لو اا ا م عنة ابلعدم فتشهدت فاهنا لهللالهللاة لسان غري انفعة(
يف احلكم إبسالم الكافر إظهوار  الشوهادتني وإن ي يعلوم موافهللاوة قلبوه للسوا ه، ال مو   ح يكفي2 -مسألةوحتهللايهللاهح ان صاحب العروة ذهب إىل )

   (2)ابملخالفة(العلم 
لعلوم اب وه شواك، فا وه إذا تشوهد الشوهادتني والتوزم ل ه قاع  ابلعدم أو سوا  للعلم ابم  العلم ابملخالفة اان إظهار  الشهادة   اإذولكن الظاهر ا ه 
م فا ه مسلم حيكم عليه أبحكام املسلمني من حهللان الدم وصون املال والعرض وغوري ذلو  وذلو  لظهوور الورواات يف ان موالك ظاهرال أبحكام اإلسال

أيهااا الناااس ال تر  ااوا ))ح صوولى هللا عليووه والووه وسوولميوووم الن وور قوو  فهللاووال   صوولى هللا عليووه والووه وسوولمفهللاوود خطووب النوو  اإلسووالم هووو الهللاووول فمنهووا )
فإذا قاالوا ذلاف فقاد عااموا ماء دماا  م  ،ال إله إال هللا :يقولوا فإمنا أمرت أن أقاتل الناس حىت ،يضرب ب ضكم رقاب ب ض ،ب دي كفارا

وإين  ،أماارت أن أقاتاال الناااس حااىت يقولااوا ال إلااه إال هللا))ح صوولى هللا عليووه والووه وسوولميث آخوور قووال دويف حوو (3)((وأمااوا م إي يااوق ي قااون ر اام
وهوي صورحية يف إانعوة اإلسوالم  (5)((4)(( ع ا  هللا وحساا م ، م وأموا م فإذا قالو ا حقنوا مء دما ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الاالة ،رسول هللا

)حسووواعم علوووى هللا( ظووواهر يف ان واقووو  اعتهللاوووادهم مواوووول إىل حسووواب هللا وغوووري  صووولى هللا عليوووه والوووه وسووولموقولوووه  ،ال ابالعتهللاووواد (قول الشوووهادتنيو)لووو
( وقوود  هللاوول السوويد الوالوود ان وا الزكاااةويقيمااوا الاااالة، ويؤتاادة ألمثووال األوىل إذ اشوو)عا )وامثووال ي يووة الووروايتني مهللاي  وو دخيوول يف األحكووام الظاهريووة،

َقه  الإَ َماال  اِبل لاَعااِة َِلِ  ))ح متووواتر الوورواات علووى ذلوو  ومنهووا )ويف روايووة  ووران َِل َعاازل َوَ االل، َوَلاادل ااتَاَقرل ِق الإَق إااِب َوَأفإَضاا  بِااِه ِإَي ا ميَااان : َمااا اسإ  اإلإِ
اااَلق : سإ اارِِو، َواإلإِ َمإ ااِ يِم َِ ِل َأوإ ِف إااِل، َو  ااَو اللااِمي َعَ يإااِه مَجَاَعااة  النلاااِس ِمااَو الإِفااَرِن ك  ِلَهااا، َوبِااِه ح ِقنَااِت الاادلِ  َوالتلسإ َما  ، َوَعَ يإااِه َ ااَرِت َمااا َهَهااَر ِمااوإ قَاااوإ

، َوَ اَز النِلَكاح   أبحكوام اإلسوالم، وال ينب وي اإلشوكال يف أ وه ح من ي يعهللاد قلبه   د أو ش ، لكنه اان ملتزمال وقال )الثاين والثالث (6)(الإَمَوارِيث 
حمكوووم أبحكووام املسوولمني، إال يف لعووا ا صوصوويات، مثوول الوودعا  عليووه يف صووالة امليووا عهللايووب الرالعووة، وهوو ا هووو الوو ال اختووار  صوواحب ا ووواهر 

َااا اَ )والشوويا املرت ووى والفهللايووه اومووداين وغووريهم، وذلوو  ل وورورة أن املنووافهللاني الوو ينح  َاام وا َأميإ َلِ اَّتل والوو ين شووهد هللا  (7)(ه مإ   نلااًة َفَااادعوا َعااو َسااِبيِل ا
ح فيكوون و)قوال يف ا وواهر (8)املسولمني(، واوان يعاشورهم معاشورة صولى هللا عليوه والوه وسولماا وا مو  رسوول هللا   –أبهنم لكاذلون يف ادعائهم اإلميان 
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عتهللاوواد  فاسوودال وهووو املسوومى ابملنووافح، لوول يف شوورح املفوواتي  اإلسوالم حينذوو  عبووارة عوون إظهووار الشووهادتني والتلووبني لشووعار املسوولمني، وإن اووان ابعنووه وا
 .(1)(لؤلستاذح أن األخبار ل ل  متواترة، والكفر عبارة عن عدم ذل 

 اإلقرار موقوف ع   اإلرادة اجلدية
؟ والكووالم عوون عوواِي الثبوووت ال اإلفهوو ا موون جهووة، وموون جهووة أخوور  سووبح ) ثبووات فا ووه لووو أقوور  فووادعى هوول اإلقوورار موو  الشوو ، دمووا يللووِزم لووه الوووملهللا ر 

فهول يؤخو  لعدها ا وه اوان شوااال فا وه ال يهللابول اموا ال يهللابول لوو ادعوى ا وه اوان غالطوال أو م وطرال إال لوو أقوام الودليل، فوالفرض فيموا لوو علوم ا وه شواك 
 .(2)(إبقرار ؟ أال هل املدار اإلرادة ا دية أو تكفي االستعمالية؟

ها ال جيووز ووا الشوهادة ومو  نوة فا وه مو  شوك  اك ليني حبجة وال يؤخ  له، وعلوى ذلو  لنوا  العهللاوال ، واو ا البي  والظاهر ان اإلقرار م  العلم اب ه ش
ر ا وه يشوهد عون علوم أو اعمذنوان هللا  مل وحال الشواهد والو وظاهرل  ،امنة فيؤخ  لظاهر حاووالبي   هللار  مل وهل حال الالعلم لشكها فال حجية لهللاووا،  عم لو جل 

 فه ا من جهة ي ية..  ، فدعوا  ا ه اان شااال ال تهللابلش ال عنأو حجة اتمة لديه 
 اما اإل شا  ق امل امالت ففيه و هان

لية؟ أو ال إمنا الكالم يف اإل شا  يف اافة العهللاود واإليهللااعات وا ه من قبيول األول فيكوون انفو ال حوا إذا ا فكوا فيوه اإلرادة ا ديوة عون االسوتعما
وهووو موضوو  الب ووث ومووا ذاوور قبلووه اووان لتعموويم فائدتووه لعلووم  -الثالااث: وقوود سووبح ) ؟ملهللاصووود عووا ا ووزم إبيهللاوواة املعاملووةلوول ال لوود موون إرادتووه جوودال ا

لووو قوال لعووا الكتوواب لودينار، واووان شوواا ال يف حتهللا ووح اإل شوا  عوو ا اللفووق فهول هووو ليوو  أو ال؟ قود يهللاووال ال  ألن اإل شووا  إجيوواد  –الكوالم وغووري  
 .(3)ش  أال ابإل شا  شااال يف ا ه يوجد له البي  أو ال؟ وقد جياب...(واإلجياد غري دمكن م  ال

ابن اإل شا  اعتبار واالعتبار خفيف املؤو ة فال جيرال فيه ما جيرال يف التكوينيات فا ه إذا امتنو  اإلجيواد مو  ال)ديود فيوه فا وه ال  حوقد جياب أي ال 
 ميتن  االعتبار م  ال)ديد فيه.

والتنووواقا يف الووو هن إذا أخووو   ،يف ذلووو  مووورارال وان الوووال حموووال يف اافوووة العوووواي، وموووا يسوووت يل خارجوووال يسوووت يل ذهنوووال النهللاووواش لكووون م وووى من وووا 
 له أال ا ه تناقا ابحلمل ال ايت األويل ال الشائ  الصناعي. ال أال ليني مصداق هفا ه صورته ومشري إليه وليني لواقعحلكم موضوعال 

 التكوينية م  ال)دد فيه است ال اإلجياد لؤلمور االعتبارية م  ال)دد فيها. وعليهح فاذا است ال اإلجياد لؤلمور
 الثمرة: ألوف املسائل ترتتب ع   تنقيح ذلف

فان ه ا املب ث ت)تب عليوه ألووف املسوائل وماليوني املصواديح املبتلوى عوا للماليوني مون املكلفوني إذ اثوريال   فهل من خمرج؟ سيأيت إبذن هللا تعاىل
وو رال املكلووف العهللاوود وهووو شوواك يف اسووتجماعه لشوورائص العهللاووود والصووي ة )اووأن يشوو  يف شوورعية العرليووة أو املووواالة لوود  مهللال وود  فيجريووه ابلفارسووية مووا جيل

 .اعتمادال على ا ه إن ي يكن يعترب العرلية فعهللاد  ص ي  وإال فال أو لال ه ا الهللايد فا ه شاك ثبواتل يف حتهللاح البي  ل ل 
أو اووان دميووزال وشوو  يف فرضووال، ابألصوول  حالووه شوواك يف اسووتجماعه لشوورائص املتعاقوودين امووا لووو شوو  ا ووه ابلوو  أو ال وي حيوورز وهوووأو أجوور  العهللاوود 

البيو   أو يف األموور ا طورية منهوا، واو ا حوال الف وويل فا وه ال يعلوم ان صواحبه جييوز فيهللاو  ال وقوة عهللاد  لشكه يف رأال مرجعه يف لي  غري البوال  مطلهللاو
 .قصد اإل شا  واإلجياد إال احتماالل  واحلال ه   فال ميكنه ،أو ال والنهللال

ا ووه ان ظهوور ا ووه ملوو  لووه غووري  علووىالشوو  يف املتعلووح وصووالحيته ألن يهللاوو  مبيعووال االشوو  يف او ووه وقفووال أو ال فيبيعووه واوو ا لووو أجوور  العهللاوود موو  
 ل   هللا ع   دمحم وآله ال ا ريوو          موقوف ص  وإال فال.

ََوارِيعوَن ِلِ يَس  ح صلى هللا عليه واله وسلمقِاِلح قِاِل ِرسلولل اَّلل    عليه السالمْبد  اَّلل   ِعْن ِأيب  عِ  ؟ ع يه السالققَاَلِت: اْلإ َِل َموإ ُن َاِلس  : ََي ر وَح ا
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ِخَرِة َعَم  ه   يَات ه ، َويَزِيد  ِق ِع إِمك مإ َمنإِ ق ه ، َويا َرغِلب ك مإ ِق اآلإ َلَ ر ؤإ  .39ص 1الكايفح ج ((قَاَل: َموإ ي مَكِلر ك م  ا


