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چکيده
یکی از مسائل مهم و چالشی در مباحث فقهی این است که آیا کفار افزون بر
اصول دین ،نسبت به فروع دین نیز مکلف هستند یا خیر؟ مشهور میان فقهای
امامیه این است که کفار نیز همانند مسلمانان به فروع دین مکلف بوده و به
واسطهی عدم انجام آنها عقاب خواهند شد ،اما در مقابل ،برخی از فقهای اهل
تسنن و امامیه معتقدند که هیچگونه تکلیفی از باب فروع دین متوجه کفار نیست.
هر دو گروه عمدتاً به آیات قرآنی استدالل کردهاند .نویسنده در پژوهش پیش رو
به شیوه توصیفی -تحلیلی به تبیین و تحلیل مسئله پرداخته و پس از بررسی ادله
و مستندات هر دو گروه معتقد است عمومات و اطالقات قرآنی که با تعابیر «یا
أیها الناس» و «علی الناس» در بیان تکلیف ،تمام انسانها را مورد خطاب قرار
داده ،بر عمومیت و اطالق خود باقی است و سایر ادلهی مطرح شده نمیتواند آن
را تخصیص زده و یا مقید سازد .افزون بر آن ،عقل نیز همانگونه که به طور
مستقل بر اصل عبادت خدا حکم میکند ،در این حکم میان اصول و فروع دین
فرقی قائل نیست.
کليد واژهها :تکالیف کفار؛ فروع دین؛ اشتراک در تکلیف؛ آیات االحکام.
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 -1مقدمه و طرح مسئله
حکمت الهی اقتضا دارد که انسانها بدون هدف آفریده نشدهاند؛ چنانکه خداوند متعال در

آیهی شریفهی «وَ َما َخل ْقتَ َا ْْلِنَ َوَ َ ِْ
ون» (ذاریات )56/میفرماید :من جنّ و انس
اْلنْسَ َإِلَ َلِي ْعبد َِ

را نیافریدم ،مگر برای اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیك شوند)!
بنابراین هر انسانی برای نائل شدن به این مقصود الزم است که بر اساس عقل و اندیشه و
فکر بشری ،به وجود خدا و یکتایی او ،شریعتهای آسمانی و انبیای الهی ،و وجود معاد
(آخرت) ایمان و اعتقاد پیدا کند .آنگاه پس از ایمان به خداوند متعال و شریعت آسمانی
اسالم و احساس مسئولیت در برابر پروردگار ،از آنجا که در امتثال اوامر و اجتناب از
نواهی ،خود را بنده خدا محسوب میکند ،لذا بر خود الزم میداند که رفتار و کردار خود را
در همه جنبه های زندگی بر اساس قانون آسمانی و شریعت اسالم انجام دهد .عقل و
اندیشهاش او را وا میدارد که در همه تصرفات و فعالیتهای فردی و اجتماعی خود ،تنها
بر اساس آن شریعت عمل کند؛ بدین معنی که همواره خود را ملزم بداند از وظیفهای که
دین او بدان ف رمان داده است پیروی نماید .در این که فالن کار را انجام دهد یا ترک کند ،و
این که بر طبق این روش یا آن شیوه قدم بردارد ،باید ببیند که مکتب و مذهبش چه حکمی
دارد و چه وظیفهای برای او تعیین کرده است ،اگر دین او عملی را واجب کرده آن را انجام
دهد ،اگر او را از کاری بازداشته ،به ترک آن کار همت کند و اگر اجازه انجام عملی را
داده(نه به صورت لزوم) او مختار است آن را انجام دهد.
حال آنچه در عالم واقع رخ میدهد این است که برخی از انسانها اعتقاد راستین پیدا
کرده که در فقه اسالمی از آنها به مسلمان تعبیر میشود ،و احکام و تکالیف مربوط به خود
را یاد گرفته و بدان عمل میکنند .اما برخی دیگر وجود خدا و وحدانیّت او ،یا نبوت انبیاء
و یا وجود آخرت ،و یا هر سه را انکار میکنند ،و بلکه منکر اصول یا ضروری دین می-

تحليل آیات دال بر اشتراک مؤمن و کافر در احکام 269

گردند ،که از این افراد در فقه اسالمی به کافر تعبیر میشود ،چنانکه خداوند متعال فرموده
است« :إِّنََهديْ ناهََالسبِيلََإِماَشاكِراََوََإِماََكفوراَ» (انسان ،)3/ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاکر
باشد (و پذیرا گردد) ،خواه ناسپاس! از این رو مسئلهی مهم و اساسی که در این راستا
مطرح میشود و نیاز به بحث و بررسی دقیق دارد این است که آیا کافران نیز همانند
مؤمنان به تمام احکام و تکالیف الهی مکلف هستند ،بدین صورت که آنها ابتدا بایستی به
اصول دین معتقد گشته و سپس فروعات دین را انجام داده و به احکام دینی پایبند باشند،
یا اینکه آنان چون اصول دین را نپذیرفته و به وجود خداوند متعال ،وجود معاد و
حسابرسی ،و بعثت انبیاء و ارسال رهبران الهی معتقد نشدهاند ،پس به فروع دین نیز مکلف
نخواهند بود؟ و اینکه آیا اصالً ثمره و فایدهای برای بحث مذکور وجود دارد؛ چراکه کافر
به هر حال جهنمی است ،و مکلف بودن یا نبودن او به فروعات شاید تأثیری نداشته باشد؟!
نویسنده در پژوهش حاضر میکوشد مسئلهی مذکور را به شیوهی توصیفی -تحلیلی و با
تتبع در کتب فقهی و تفسیر آیات االحکام مورد بحث و بررسی قرار داده تا آنچه موافق
تحقیق است را تبیین کند.
 -2مفهومشناسي کفر و بيان اقسام کافر
به نظر میرسد قبل از ورود به اصل بحث بایستی مفهوم کفر و اقسام کافر تبیین گردد.
 -1-2مفهومشناسی کفر
کفر در لغت به معنی پوشاندن شیء است .شب را کافر گویند چون که اشخاص را
میپوشاند ،و زارع را نیز کافر گویند بدین جهت که تخم را در زمین میپوشاند ،بر این
اساس مراد از کفرِ نعمت پوشاندن آن با ترک شکر است ،و بزرگترین کفر ،انکار وحدانیّت
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خدا یا دین یا نبوت است (راغب اصفهانی ،1412 ،ص 714؛ مشکینی ،بیتا ،ص441؛
ابوجیب ،1408 ،ص.)321
کفران بیشتر در انکار نعمت و ناسپاسی ،و کفر در انکار دین به کار میرود و کفور (به

ضمّ کاف) در هر دو؛ چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است« :فم َْن َي ْعم َْل َ ِمنََ

الص ِ
ات َوَ َهوَ َم ْؤِمنَ َفالََك ْفرانَ َلِس ْعيِ َِه» (انبیاء ،)94/یعنی هر کس چیزی از اعمال شایسته بجا
اِل َِ
ّ

آورد ،در حالی که ایمان داشته باشد ،کوشش او ناسپاسی نخواهد شد ،و ما تمام اعمال او
را (برای پاداش) مینویسیم (راغب اصفهانی ،1412 ،ص  .)714و کَفور (به فتح کاف)

مبالغه در کفران نعمت است ،یعنی بسیار ناسپاس« :إِنهَ َليؤسَََكفورَ» (هود ،)9/بسیار ناامید و

ناسپاس خواهد بود.
کفر در شریعت عبارت است از انکار آنچه خدا معرفت آن را واجب کرده است ،از
قبیل وحدانیّت و عدل خدا ،و معرفت پیامبران و آنچه پیامبر از ارکان دین آورده است ،هر
که یکی از اینها را انکار کند کافر است (طبرسی ،1372 ،ج ،1ص  .)128بنابراین کافر به
طور مطلق در عرف دین به کسی گفته میشود که وحدانیّت خدا یا نبوت یا شریعت ،و یا هر
سه را انکار کند (راغب اصفهانی ،1412 ،ص 715-714؛ قرشی ،1412 ،ج ،6ص.)122
با توجه به مطالب بیان شده میتوان با برخی از فقها همراه شد و اذعان کرد که کافر
کسی است که بر غیر دین اسالم باشد ،مانند یهود و نصاری و مجوس و دهری ،یا آن که با
اختیارِ اسالم ،ضروری دین اسالم را انکار کند ،یا از او گفتار یا رفتاری صادر شود که
اقتضای کفرِ او نماید ،مثل سوزانیدن قرآن «العیاذ باهلل» یا ناسزا گفتن بر یکی از اهل
عصمت (علیهمالسالم) (بهجت فومنی ،1426 ،ج ،1ص.)63
 -2-2اقسام کافر
در کتب فقهی برای کافر اقسام متعددی ذکر شده است ،مانند کافر ذمی ،حربی ،خارجی،
ناصبی و غالی (شهیدثانی ،1410 ،ج ،8ص ،)26اما در یك تقسیمبندی کلی میتوان آنها را
در سه دسته قرار داد.
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یك :کافر کتابی(اهل کتاب)
کسانی که پیرو یکی از ادیان الهی میباشند و اسالم برای آنان پیامبر و کتاب آسمانی
قائل است از قبیل :یهود و نصاری .در الهی بودن دین مجوس و عدم آن بین فقها اختالف
است ،که به موجب بعضی از روایات آنان از اهل کتاب محسوب میشوند (شهید ثانی،
 ،1410ج ،5ص .)229
دو :مشرکین
کسانی که از هیچ دین الهی پیروی نمیکنند ،اعم از اینکه هیچ مذهبی را اعتقاد نداشته
باشند یا اینکه معتقد به مکاتب الحادی باشند.
از نظر فقهی فرزند تابع اشرف ابوین است؛ یعنی اگر فرزندی در حین انعقاد نطفه یکی
از ابوین او مسلمان باشد محکوم به اسالم بوده و او را «مسلمان تبعی» میگویند .اما اگر
در حین انعقاد نطفه هیچ یك از ابوین او مسلمان نباشند ،فرزند محکوم به کفر بوده و او را
«کافر تبعی» میگویند.
سه :مرتد
مرتد کسی است که پس از اسالم کفر اختیار کرده است .مرتد به دو قسم «فطری» و
«ملی» قابل تقسیم است:
الف -مرتد فطری کسی است که در حین انعقاد نطفه الاقل یکی از ابوین او مسلمان
بوده و خود نیز پس از بلوغ اسالم را پذیرفته و سپس کافر شده است.
ب -مرتد ملّی کسی است که در حین انعقاد نطفه هیچ یك از ابوین او مسلمان
نبودهاند ،ولی خود پس از بلوغ به اسالم گرایش پیدا کرده و اظهار اسالم نموده و سپس
کافر شده است (شهید ثانی ،1410 ،ج ،8ص  ،30و ج ،9ص337؛ صاحب جواهر ،ج،41
ص  600و  602و 612؛ طاهری ،1418 ،ج ،3ص.)112
گفتنی است تمام اقسام کفار ،اعم از اینکه اهل کتاب بوده و به یك دینی غیر از اسالم
معتقد باشند ،یا اینکه به هیچ دینی اعتقاد نداشته باشند ،در مسئلهی مورد تحقیق مد نظر
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بوده ،چراکه در ادله -چنانکه مالحظه خواهد شد -بحث از مکلف بودن تمام انسانها ،از
جمله کفار مطرح شده است.
 -3آیات دال بر مکلف بودن کفار به فروع دین
قول مشهور میان فقهای امامیه این است که کافر ،افزون بر اصول دین به فروع دین نیز
مکلف است (ر.ک :بحرانی ،1405 ،ج ،3ص39؛ نراقی ،1415 ،ج ،2ص282؛ خوئی،
 ،1416ص ،)54ایشان برای این امر افزون بر اجماع ،1به چند دلیل قرآنی استدالل کردهاند؛
چرا که در برخی از آیات قرآنی تعابیری به کار رفته است که میتوان از آنها برای تبیین
حکم مسئلهی مورد تحقیق استفاده کرد ،از این رو این آیات را مطرح کرده و مورد بحث و
بررسی قرار میدهیم.
 -1-3آیهی اولَ« :يَأيُّهَاَالناسَا ْعبدواَربكمَال ِذيَخلقك َْم»( 2بقره)21/
مطابق تفسیر ائمهی معصومین(ع) آیهی شریفهی مذکور بیانگر آن است که تمام انسانها
باید پروردگارشان را که آفرینندهی آنها است عبادت ،و از اوامر او اطاعت کنند (بحرانی،
 ،1416ج ،1ص.)151
با توجه به اینکه در آیهی شریفه با کلمهی «الناس» ،تمام انسانها ،اعم از مسلمان و
کافر مورد خطاب قرار گرفتهاند ،و همچنین با عنایت به اینکه در آیهی شریفه دعوت به
عبادت پروردگار شده ،برخی از فقهای امامیه و شافعیه معتقدند که شخص کافر نیز همانند
شخص مسلمان به فروع دین اسالم (نماز و روزه  )...مکلّف است (قطب راوندی،1405 ،
ج ،1ص 9؛ عالمه حلی ،1412 ،ج ،2ص 188؛ فاضل مقداد ،1425 ،ج ،1ص 165؛
حسینی جرجانی ،1404 ،ج ،1ص 216؛ نراقی ،1417 ،ص 280؛ شهابی خراسانی،
 -1با توجه به وجود ادلهی دیگر در مسئله ،اجماع مذکور مدرکی بوده و فاقد اعتبار است.
« -2ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید ،آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید ،تا پرهیزکار شوید».
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 ،1417ج ،2ص ،)32و کفر نمیتواند به عنوان مانع مطرح شود ،زیرا کافر میتواند ایمان
بیاورد تا متمکن از انجام فروع گردد (عالمه حلی ،1412 ،ج ،2ص  ،)188به عبارتی ،کفر
در کافر به منزله وجود حدث در مسلمان بوده که بر او الزم است آن را از خود ازاله کند
(مؤمن قمی سبزواری ،1421 ،ص 15؛ نراقی ،1417 ،ص  ،)281بنابراین هر انسانی بر هر
عبادتی مکلف است ،مگر اینکه برخی از افراد ،مانند کودکان و دیوانگان ،به واسطهی دلیل
خاص از این عموم خارج شوند (مقدس اردبیلی ،بیتا ،ص 112؛ استرآبادی ،1394 ،ص
253؛ فاضل کاظمی ،بیتا ،ج ،1ص .)252
گفتنی است افزون بر آیهی مطرح شده ،در آیات دیگری نیز تمام بشر به عبادت
خداوند متعال امر شدهاند که این آیات مورد استناد برخی از فقها قرار گرفته است؛ چنانکه
ون َهذا َ ِ
صراطََ
ن َآدمَ َأ َْن َلَ َت ْعبدوا َالشيْطانَ َإِنهَ َلك َْم َعدوَ َمبِيََ -وَ َأ َِن َا ْعبد ِ َ
میفرماید« :أ َلْ َأ ْعه َْد َإِليْك َْم ََيَ َب ِ َ

م ْست ِقيمَ»( 1یس.)61-60/

گفته شده با توجه به اینکه در آیات مذکور به صورت عام از عبادت شیطان نهی ،و به
عبادت خداوند متعال امر شده است ،و کفار نیز تحت این امر قرار دارند (شهید ثانی،
 ،1402ج ،2ص ،)962بنابراین بر آنها نیز همانند مسلمانان عبادت خدا واجب است .اما
ادعای تخصیص عبادتِ امر شده در این آیات به اهل ایمان ،افزون بر آن که خالف اصل
است ،ظاهر نیز این است که هیچ مخصصی وجود ندارد ،بنابراین کفار نیز به فروع دین
مکلف هستند (خواجوئی مازندرانی ،1418 ،ص.)93
اشکال
برخی از فقها در اشکال به استدالل مذکور گفتهاند :آیاتی که به عبادت خدا امر
کردهاند هیچ داللتی بر مکلف بودن کفار به فروع دین ندارد؛ چراکه مورد آیه ،حکم عقلی و
« -1ای فرزندان آدم آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید ،چراکه او برای شما دشمن آشکاری است؟! و اینکه
مرا بپرستید که راه مستقیم همین است».
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دعوت به توحید و نهی از شرک است و متذکر این نکته است که بایستی در اسرار خلقت،
تدبر و تفکر شود (ملکی میانجی ،1400 ،ص .)6اما در رابطه با این امر که مالک تکلیف
در خصوص کافر نیز وجود دارد ،چراکه کافر میتواند ایمان آورده و متمکن از انجام فروع
گردد ،به عبارتی «االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار» ،برخی از فقهای معاصر گفتهاند:
هرچند در مقام ثبوت این مطلب صحیح است ،اما بحث در مقام اثبات است ،و با پذیرش
تکلیف نداشتن آنان ،چگونه میتوان کشف مالک کرده تا عقاب آنها صحیح باشد (خویی،
 ،1416ص .)61
در رد استدالل مذکور گفته شده است که این استدالل مبتنی بر اشتباه میان مقدمهی
واجب مطلق و واجب مشروط است؛ چراکه معرفت اصول دین از قبیل مقدمهی واجب
مطلق است (بهبهانی ،1426 ،ص.)107
 -2-3آیهی دوم« :ويْل َلِلْم ْش ِركِيََ -ال ِذين َل َي ْؤتون َالزكاة َو َه ْم ِ
َِب ْْل ِخرةِ َه ْم َكافِرونَ»

1

(فصلت)7-6/
«ویل» به معنی عذاب است ،و بعضی گفتهاند که «ویل» اسم چاهی در جهنم است ،و
اشراک در شرع به معنی کفر مطلق یا کفر به سبب عدم توحید میباشد (حسینی جرجانی،
 ،1404ج ،1ص  ،)282و آیهی مذکور بهطور صریح کافران را بر ادا نکردن زکات تهدید
کرده است ،چرا که آنان نیز همانند مؤمنان به تمام عبادت مکلف هستند و بر ترک آن عقاب
میشوند (قطب راوندی ،1405 ،ج ،1ص231؛ مؤمن قمی سبزواری ،1421 ،ص131؛
شهید ثانی ،1402 ،ج ،2ص962؛ استرآبادی ،1394 ،ص322؛ محقق سبزواری،1247 ،
ج ،2ص426؛ صاحب جواهر ،1404 ،ج ،15ص61؛ همدانی ،1416 ،ج ،13ص ،)91و

عبارت «وَ َه َْم َ ِِب ْْل ِخرَةِ َه َْمََکافِرونَ» ،جمله اسمیه و حالیه بوده و مشتمل است بر تکریر اسناد
« -1وای بر مشرکان باد ،همانهایی که زکات را ادا نمیکنند و آخرت را منکرند».
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جهت مبالغه و تنبیه بر آن که سبب ندادن زکات ،انکار قیامت از سوی ایشان است و عذابی
که خدای تعالی در قیامت از برای کافران و فاسقان و کسانی که زکات نمیدهند مقدر و
مهیا گردانیده (حسینی جرجانی ،1404 ،ج ،1ص  .)282اما انجام زکات از شخص کافر در
حال کفر صحیح نیست ،به دلیل آنکه شخص کافر نمیتواند اخالص داشته باشد ،و به

لل َوََ
خاطر اینکه خداوند متعال فرموده است« :وَ َما َمنعه َْم َأ َْن َت ْقبلَ َ ِمنْه َْم َن فقاُت َْم َإِلَ َأَّن َْمََكفروا َ ِِب َِ

بِرسولَِِه» (توبه« ،)54/هیچ چیزی جز کفر آنها مانع قبول شدن انفاقهای آنها نشده است».

حال اگر کافر مسلمان شود ،به دلیل اجماع فقها و روایت نبوی« :االسالم یجب ما قبله»
(ابن ابی جمهور احسائی ،1405 ،ج ،2ص « ،)54اسالم آوردن همه گناهان گذشته را از
بین میبرد» ،وجوب زکات از او ساقط میشود ،بنابراین اگر در حالت کفر او زکات تلف
شود ،بعد از اسالم آوردن ضامن آن نخواهد بود (فاضل مقداد ،1425 ،ج ،1ص -221
222؛ مقدس اردبیلی ،بیتا ،ص180؛ استرآبادی ،1394 ،ص.)322
گفته شده است« :ممکن است بر اساس آیهی شریفه چنین استدالل شود که اگر کسی
زکات ندهد ،در حالیکه آن را حالل بشمارد ،مشرک است و این قول حق است ،زیرا کسی
که به وجوب زکات معتقد نباشد کافر است».
میگوییم در این کالم هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا اشتباه وجود دارد ،اما از
لحاظ لفظ« ،مشرک» کسی است که همراه خدا شریك قرار دهد و ناگفته معلوم است که
شریك قرار دادن برای خدا از لوازم منع زکات نیست ،بنابراین اگر لفظ «کافر» را به جای
لفظ «مشرک» به کار میبرد بهتر بود .و اما از لحاظ معنا منطوق جملهی مذکور (کسی که
زکات نمیدهد مشرک میباشد) این است که مشرک زکات نمیدهد ،اما الزمه آن این
نیست که بگوییم کسی که زکات نمیدهد مشرک است ،چراکه قضیه موجبه کلیه مانند
خودش ،عکس نمیگردد و عکس موجبه کلیّه موجبه جزئیه خواهد بود .بنابراین جمله
مذکور بنفسه داللت بر مطلوب ندارد (کسی که زکات ندهد مشرک باشد) ،بلکه با دلیل
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دیگری ثابت میشود که منکر زکات مشرک است و همین دلیل خارجی کافی است و
سرانجام آیه مبارکه داللت بر مطلوب ندارد و دلیل دیگری بر مطلوب داللت خواهد داشت
(فاضل مقداد ،1425 ،ج ،1ص .)222
س َِِباَكسب ْ ِ
يَِِ -ف َجن ٍ
 -3-3آیهی سوم« :ك ُّل َن ْف ٍ
ات َي تساءلونََ-
صحاب َالْي ِم َِ
ت َرهينةََ -إِل َأ ْ
1
َلْ َنك َنط ِْعم َال ِْم ْس ِكيَ»
ع ِن َالْم ْج ِرِميََ -ما َسلكك ْم َِِف َسقرََ -قالوا َلْ َنك َِمن َالْمصلِّيََ -و َ
(مدثر)44-38/
آیات مذکور مربوط به کافران است که به علت عدم اقامهی نماز وارد دوزخ میگردند؛

چراکه در ادامهی این آیات میفرماید« :وَََكنا َنك ِّذبَ َبِي ْوَِم َال ِّدي َِن» (مدثّر« ،)46/و همواره روز
جزا را انکار میکردیم»؛ بنابراین مستفاد از آیات شریفه این است که نماز بر کافران واجب

است و آنها بر ترک صلوة عقاب میشوند .از این رو برخی از فقها آیات شریفه را از ادلهی
مکلف بودن کفار به فروع دین بیان کردهاند (آملی ،1380 ،ج ،9ص 312؛ حائری یزدی،
 ،1418ص .)316
اشکال
برخی از فقها استدالل به آیات شریفه بر مکلف بودن کفار به فروع دین را ناتمام
دانستهاند ،با این بیان که احتمال دارد آیهی شریفه مربوط به فساق مسلمانان باشد نه کفار،
چراکه خداوند متعال « َعنِ الْمُجْ ِرمِینَ» فرموده است ،نه «عن الکافرین» .افزون بر آن ،اینکه
سؤال از حال کفار با عبارت «ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ» لغو و بیهوده است ،زیرا ورود کفار به
دوزخ مستبعد و مورد تعجب نیست ،بنابراین از عبارت مذکور معلوم میگردد که مخاطب،
مسلمانان مجرمی هستند که متصف به صفات چهارگانه در آیهی شریفه هستند (مدنی
کاشانی ،1411 ،ج ،1ص .)214
« -1هر کس در گرو اعمال خویش است ،مگر اصحاب یمین (که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوی به دست
راستشان میدهند) ،آنها در باغهای بهشتند ،و سؤال میکنند از مجرمان که چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟!»
میگویند« :ما از نمازگزاران نبودیم و اطعام مستمند نمیکردیم».

تحليل آیات دال بر اشتراک مؤمن و کافر در احکام 277

و برخی دیگر گفتهاند که مراد از عبارت « َلَْنكَ َ ِمنَ َالْمصلِّي َوَ َ َلَْنكَ َنط ِْعمَ َال ِْم ْس ِكيَ» ،این
است که آنها مسلمان نبودهاند ،اما بدان تصریح نشده ،بلکه از اسالم به صالة و زکات تعبیر
شده است (خویی ،1416 ،ص .)58
اس ِ
 -4-3آیهی چهارمِ « :
جَالْب ْي ِ
للَعلیَالن ِ
َاستطاعَإِل ْي ِهَسبِيالَ»( 1آلعمران)97/
َح َُّ
تَم ِن ْ
در آیهی شریفه وجوب حج با جمله خبریه بیان شده است و جمالت خبریه نسبت به
جمالت انشائیه تأکید بیشتری را میرساند .همچنین خداوند متعال وجوب حج را به
گونهای بیان فرموده است که نوعی حق است برای خدا بر عهدهی مردم.
عبارت «عَلَی النّاسِ» در آیهی مذکور عام است ،و عبارت « َمنِ اسْتَطاعَ» بدل آن بوده
که به عنوان بدل بعض از کل آورده شده است .همچنین عبارت «مَنِ اسْتَطا َع» نیز عام بوده
و شامل هر زن و مرد و خنثی دارای استطاعت میشود .اما با توجه به اینکه اکثر عمومات
قرآن کریم به عمومیت خود باقی نمانده و تخصیص خورده است ،به طوریکه میان علمای
اصولی مشهور شده است که« :ما مِن عامٍ إلّا و قد خُص» (انصاری ،1383 ،ج ،2ص170؛
آخوند خراسانی ،1409 ،ص237؛ خویی ،1422 ،ج ،2ص« ،)460هیچ عامی نیست ،مگر
اینکه تخصیص خورده است» ،از این رو الزم است از وجود مخصص فحص و جستجو
کرد ،تا چنانچه مخصص منفصلی وجود داشته باشد بایستی آنچه از مجموع ادله مستفاد
می گردد را تبیین و تحلیل کرد .بر این اساس گفته شده است که عمومیت آیهی شریفه به
وسیله دلیل منفصل شرعی و عقلی تخصیص خورده است؛ با این بیان که از نظر عقلی کسی
باید حج را به جا آورد که دارای فهم و شعور باشد ،زیرا تکلیف کسی که فهم ندارد ،محال
میباشد .و از نظر شرع و نقل نیز رسول خدا (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) فرموده است:
«کودک تا زمانی که بالغ نگردد ،مجنون تا زمانی که عاقل نشود ،و کسی که در حال خواب
است تا از خواب بیدار نشود ،تکلیف ندارند» (ابن بابویه ،1362 ،ج ،1ص ،)94بنابراین
« -1برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند ،آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند».
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کودک و مجنون واجب الحج نبوده و از تحت عموم وجوب حج خارج هستند (فاضل
مقداد ،1425 ،ج ،1ص .)265
اشکال
در اشکال بر استدالل مذکور گفته شده است که ذیل آیهی مورد استناد ،یعنی عبارت
شریفهی «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اهللَ َغنِي عَنِ الْعالَمِينَ» را نیز باید در نظر گرفت که مراد از کفر در
آن ،کفر در اطاعت است نه کفر به ربوبیت الهی (ملکی میانجی ،1419 ،ص .)6یعنی از
مجموع صدر و ذیل آیهی شریفه چنین بر میآید که تنها مسلمانان مکلف به گزاردن حج
هستند و هر مسلمانی ترک حج کند ،به خود زیان رسانده ،چرا که خداوند از همه جهانیان
بینیاز است.
 -5-3آیهی پنجم« :فخلف َِمن َب ْع ِد ِهم َخلْف َأضاعوا َالصالة َو َات بعوا َالشهو ِ
ات َفس ْوفَ
ْ
ْ

ي لْق ْونَغيّاَ» (مریم)59/

«اما بعد از آنها فرزندان ناشایستهای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند و پیروی از
شهوات نمودند و به زودی (مجازات) گمراهی خود را خواهند دید».
گفته شده آیهی مذکور مربوط به «کفّار» است ،چراکه بعد از آیه مذکور بالفاصله

فرموده است« :إِلَ َم َْن ََتبَ َوَ َآمنَ َوَ َع َِملَ َص ِاِلاَ َفأولئِكَ َي ْدخلونَ َا ْْلنةَ َوَ َلَ َيظْلمونَ َشيْئاَ» (مریم،)60/
«مگر آنها که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند» (فاضل مقداد،1425 ،
ج ،1ص .)165
 -4طرح و بررسي چند اشکال
در برابر قول مشهور فقهای امامیه مبنی بر داللت عمومات و اطالقات آیات قرآنی بر
مکلف بودن کفار به فروع دین ،چندین ایراد و اشکال مطرح شده که الزم است هر یك از
این اشکاالت را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
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 -1-4اشکال اول
در مقابل قول به مکلف بودن کفار به فروع دین ،ابوحنیفه مکلّف بودن کافر نسبت به فروع
دین را ممنوع دانسته است ،با این استدالل که فایده تکلیف ،انجام دادن آن است ،حال اگر
شخص کافر مکلّف باشد ،یا باید در حال کفر آن را انجام دهد که چنین امری بنا بر اجماع
فقها باطل است ،و یا بعد از مسلمان شدن به صورت قضا انجام دهد ،و آن نیز باطل است،
چراکه پیامبر اسالم (ص) فرموده است« :اسالم آوردن همه گناهان گذشته را از بین میبرد»
(ابن ابی جمهور احسائی ،1405 ،ج ،2ص .)54
در رد استدالل مذکور گفته شده است که این استدالل مبتنی بر اشتباه استدالل کننده
میان مقدمهی واجب مطلق و واجب مشروط است؛ چراکه معرفت اصول دین از قبیل
مقدمهی واجب مطلق است (بهبهانی ،1426 ،ص .)107افزون بر آن ،اینکه فایده واجب
بودن فروعات دین بر کافر ،منحصر به انجام دادن آن نیست ،بلکه فایده آن این است که اگر
کافر در حال کفر از دنیا رود ،جهت ترک فروع عقاب خواهد شد (عالمه حلی،1412 ،
ج ،2ص 189؛ فاضل مقداد ،1425 ،ج ،1ص  .)165و برخی از فقها نیز در بحث وجوب
زکات بر کفار گفتهاند که اشکال مذکور ،نه بر وجوب وضعی زکات در مال کفار ،و نه بر
وجوب تکلیفی آن وارد است ،زیرا تعلق زکات به مال کفار همانند تعلق آن به مال
مسلمانان است ،بنابراین میتوان آن را با قهر و یا با اختیار آنها گرفت ،اما مراد از وجوب
تکلیفی آن ،وجود مناط وجوب بر آنهاست ،هرچند به خاطر عدم اسالم او و عدم قدرت او
بر امتثال امر ،متوجه ساختن امر به سوی او غیر ممکن است ،بنابراین مراد از وجوب،
وجوب فعلی نیست ،بلکه مراد آنچه مقابل انتفای وجوب به طور کلی باشد است ،بنابراین
حاکم شرع به واسطهی والیتی که بر فقرا دارد میتواند اموال و حقوق آنان را استیفا کند ،و
صرف عدم صحت دادن زکات از سوی شخص کافر و عدم تقرب آنان موجب تعذر و غیر
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ممکن بودن حقوق الناس نمیشود ،چنانکه در خصوص شخص مسلمان ممتنع نیز اینگونه
است (طباطبائی حکیم ،1416 ،ج ،9ص .)48
 -2-4اشکال دوم
پس از مطرح کردن آیات دال بر مکلف بودن تمام انسانها به تکالیف الهی ،ممکن است بر
تَعلیَالْم ْؤِمنِيَََكِتاِبََم ْوقوَتَ» (نساء« ،)103/نماز وظیفه ثابت
اساس آیهی شریفهی «إِنََالصالةَََکان َْ
و معیّنی برای مؤمنان است» ،که میفرماید :نماز بر هر مؤمنی فرض و واجب است ،و
همچنین آیاتی که در آنها با عبارت «َي َأيُّها َال ِذينَ َآمنوا» تنها مؤمنان برای تکالیف الهی مورد
خطاب قرار گرفتهاند (بقره 183 ،178/و جمعه ،)9/چنین ادعا شود که پس وجوب نماز و
سایر تکالیف الهی به مؤمنین اختصاص دارد .با این استدالل که در آیهی مذکور کلمهی
«مؤمنین» بکار رفته است؛ از این رو عمومات و اطالقات آیات مطرح شده در مباحث
قبلی به واسطهی این آیات تخصیص میخورد ،چنانکه برخی از فقهای امامیه (بحرانی،
 ،1405ج ،3ص43؛ خوئی ،1416 ،ص )62چنین اعتقادی داشته و گفتهاند که بر اساس
قواعد جمع میان ادله ،آیات مطلق بر خصوص مسلمان حمل میشود.
در پاسخ به اشکال مطرح شده میتوان گفت که اوالً :اختصاصی بودن تکالیف الهی به
مؤمنان ،بر خالف اصول مذهب شیعه و مسلك شافعی است .ثانی ًا :ظهور داشتن آیات
مذکور در اینکه وجوب تکالیف مقید و منوط به ایمان است ،قابل پذیرش نیست ،بلکه
آیات مذکور بیانگر آن است که انجام آن تکالیف تنها از مؤمنان صحیح است ،یا اینکه با
فرض عدم ایمان کفار به اصول دین ،صالحیت انبعاث به فروع در آنها وجود ندارد (حائری
یزدی ،1418 ،ص .)317-316ثالثاً :استدالل مذکور بر این امر مبتنی است که بگوییم ذکر
مؤمنین در آیهی شریفه دارای مفهوم مخالف (از نوع مفهوم لقب) است ،در حالی که بنا بر
مبنای اصولی فقها لقب مفهوم ندارد (آخوند خراسانی ،1419 ،ص 212؛ مظفر،1430 ،
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ج ،1ص  ،)182به عبارتی ،اثبات وجوب نماز بر مؤمنین ،مستلزم نفی وجوب آن از
غیرمؤمنین نیست .از این رو فقها معتقدند آیهی شریفهی ظهور دارد در این که وجوب نماز
به کسی اختصاص دارد که دارای عقل و صفت تعقّل باشد ،چرا که ایمان تصدیق نمودن
مبدأ و معاد است ،بنابراین مؤمنین کسانی هستند که تصدیق مینمایند و تصدیق ،فرع بر
تصور و قصد و اعتراف است ،و اینها فقط در شخص عاقل قابل تصور است؛ بنابراین نماز
بر کودک و دیوانه و بیهوش واجب نیست (فاضل مقداد ،1425 ،ج ،1ص .)59-58
 -3-4اشکال سوم
برخی از فقهای امامیه معتقدند :سیرهی نبی اکرم(ص) و وصی او(ع) بر آن بوده که کفار را بر
فروع دین امر نمیکردند ،بلکه آنها را بر دین خود رها کرده و از آنها تنها جزیه میگرفتند،
این امر دال بر آن است که کفار به فروع دین مکلف نیستند (خوئی ،1416 ،ص.)62
در پاسخ به اشکال مذکور گفته شده است که ممکن است اکتفا به اخذ جزیه (از کفار
ذمی) به دلیل اقتضای مصلحت الهی باشد ،بنابراین از آنچه گفته شده است مکلف نبودن
کفار به فروع دین مستفاد نمیگردد .افزون بر آن ،اینکه در مکلف بودن کفار به اصول دین
هیچ اشکالی وجود ندارد ،اما با این وجود ،به اخذ جزیه اکتفا شده و بیش از آن چیزی از
آنها خواسته نمیشود ،حال این امر اقتضا نمیکند که چیزی بیش از جزیه بر آنها واجب
نیست (طباطبایی قمی ،1426 ،ج ،6ص .)535
 -4-4اشکال چهارم
برخی از فقهای امامیه معتقدند با توجه به اینکه برخی از آیات مورد استناد برای قول
مشهور داللتی بر مطلوب آنها ندارد ،و برخی از آیات نیز در مکلف بودن کفار به فروع دین
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ظهوری ندارد ،و اجماع مورد استناد نیز محقق نیست و یا در فرض تحقق ،اجماع مدرکی

1

محسوب میشود ،تنها دلیلی که میتواند برای مکلف بودن کفار به فروع دین اقامه شود
دلیل عقلی است ،بدین صورت که گفته شود :اصرار و مداومت بر کفر ،و سلب صالحیت از
خود برای تقرب به خداوند متعال با انجام عبادات ،برای کفار جایز نیست ،بنابراین عقل
حکم می کند که بر کفار توبه از کفر و ایمان آوردن به خدا واجب است تا برای آنها
صالحیت حاصل شود که مورد خطاب قرار بگیرند .اما بر اساس این دلیل عقلی (تنها لزوم
ایمان آوردن کفار ثابت میشود و) صحیح است گفته شود که اگر دلیل شرعی یا عقلی بر
شمول خطابات قرآنی و عقاب نسبت به کفار قائم گردد ،هیچ مانعی برای آن نیست ،در
حالی که هیچ دلیلی وجود ندارد (ملکی میانجی ،1400 ،ص.)8-7
ال :آیات قرآنی اقامه شده از سوی مشهور بر
در رد اشکال مذکور بایستی گفت که او ً
اساس عمومات و اطالقات ،دال بر مکلف بودن تمام انسانها از جمله کفار نسبت به فروع
دین است و هیچ خدشهای بر آنها وارد نیست .ثانیاً :عقل که به عبادت خداوند متعال
دستور میدهد میان اصول و فروع دین تفاوتی قائل نیست ،چراکه عقل به اصل و کلی
عبادت امر میکند و اینکه عبادت خداوند مشتمل بر اعتقاد یافتن به اصول دین و انجام
فروع دین است ،پس عقل حکم میکند که عبادت خداوند به صورت کامل صورت گیرد،
بنابراین تفکیك میان اصول و فروع دین ،از این حیث که کفار مکلف به اصول دین هستند
نه فروع ،هیچ وجه و دلیلی ندارد.

 - 1اجماع مدرکی (یا اجماع مستند) :اجماع با مستند معلوم.
اجماع مدرکی که مقابل اجماع تعبّدی است ،حجیّت ندارد؛ زیرا حجیّت اجماع از جهت کشف قول معصوم علیه السّالم
است و از آن جا که مستند اجماع مدرکی یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی ،معلوم و در دسترس فقیه میباشد میتواند
بدان مراجعه کند ،تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد ،طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را رد کند (جمعی از پژوهشگران،
 ،1426ج ،1ص .)255
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 -5نتيجهگيری
پس از تحلیل و بررسی اقوال فقها و مستندات ایشان در مسئلهی مکلف بودن کفار به فروع
دین نتایج زیر حاصل گردید:
عمده دلیل مشهور فقهای امامیه و برخی از فقهای اهل تسنن برای مکلف بودن کفار به
فروع دین آیاتی است که در آنها به طور عموم و مطلق تمام مردم را به انجام عبادات
مکلف کرده است؛ چراکه در این آیات افزون بر اینکه تمام انسانها ،اعم از کافر و مسلمان
مورد خطاب قرار گرفتهاند ،امر به عبادت نیز مطلق بوده و شامل اصول و فروع دین
میشود ،بلکه در برخی از این آیات تمام انسانها بر انجام فروع دین ،مانند حج مکلف
شدهاند .اما در مقابل ،برخی از فقهای اهل تسنن و امامیه بر این باور هستند که کفار به فروع
دین مکلف نیستند ،و عمده دلیل ایشان نیز دستهای از آیات قرآنی است که در آنها تنها
مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته و یا تنها بر آنها تکلیف معین گشته است ،با این استدالل که
عمومات و اطالقات ادلهی قول مشهور به واسطهی این ادله تخصیص خورده است.
آنچه به نظر میرسد این است که قول مشهور دارای قوت بوده و ادلهی خاص مطرح
شده توان تخصیص یا تقیید آن را ندارد؛ چراکه استدالل به ادلهی خاص از باب مفهوم
مخالف لقب و وصف است که در علم اصول فقه مفاهیم مذکور فاقد حجت هستند .و
همچنین اینکه مراد از امر به عبادت ،امر به اصول دین است فاقد وجه بوده ،چراکه عبادت
خالق مجموعه ای از اعتقادات و انجام فروع است و تفکیك میان آن دو را هیچ دلیل یا
ادلهای برنمیتابد.


کتابنامه
 .1قرآن كریم
 .2آخوند خراسانی ،محمد کاظم1409( ،ق) ،كفایة األصول ،مؤسسهی آلالبیت(ع) ،قم.

 284دو فصلنامه تفسير پژوهی

 .3آملی ،میرزامحمدتقی1380( ،ق) ،مصباح الهدی في شرح العروة الوثقي ،انتشارات مؤلف ،تهران.
 .4ابن ابی جمهور احسائی ،محمد بن علی1405( ،ق) ،عوالي اللئالي العزیزیة ،دار سید الشهداء
للنشر ،قم.
 .5ابن بابویه ،محمد بن علی1362( ،ق) ،الخصال ،جامعهی مدرسين ،قم.
 .6ابوجیب ،سعدی1408( ،ق) ،القاموس الفقهي لغةً و اصطالحاً ،دار الفکر ،دمشق.
 .7استرآبادی ،محمد بن علی بن ابراهیم1394( ،ق) ،آیات األحکام في تفسير كالم الملك
العالم ،کتابفروشی معراجی ،تهران.
 .8انصاری ،مرتضی بن محمد امین1383( ،ش) ،مطارح األنظار ،مجمع الفکر االسالمی ،قم.
 .9بهبهانی ،محمدباقر بن محمد1426( ،ق) ،حاشية الوافي ،مؤسسة العالمة المجدد الوحید
البهبهانی ،قم.
 .10بهجت فومنی ،محمد تقی1426( ،ق) ،جامع المسائل ،دفتر معظمله ،قم.
 .11جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی ،سید محمود1426( ،ق) ،فرهنگ فقه مطابق
مذهب اهل بيت (عليهمالسالم) ،مؤسسهی دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت
علیهمالسالم ،قم.
 .12حائری یزدی ،مرتضی بنعبدالکریم1418( ،ق) ،صالة الجمعة ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .13حسینی جرجانی ،سید امیر ابوالفتح1404( ،ق) ،تفسير شاهي ،انتشارات نوید ،تهران.
 .14خواجوئی مازندرانی ،اسماعیل1418( ،ق) ،جامع الشتات ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .15خوئی ،سید ابوالقاسم1416( ،ق) ،فقه العترة في زكاة الفطرة ،مقرر محترم ،قم.
 .16ــــــــــــــــــ1422( ،ق) ،مصباح األصول ،موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ،قم.
 .17راغب اصفهانی ،حسین بن محمد بن فضل1412( ،ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار العلم  -الدار
الشامیة ،لبنان -سوریه.
 .18شهابی خراسانی ،محمودبنعبدالسالم1417( ،ق) ،ادوار فقه ،سازمان چاپ و انتشارات ،تهران.
 .19شهیدثانی ،زینالدین بن علی1410( ،ق) ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشي
 -كالنتر) ،کتابفروشی داوری ،قم.

تحليل آیات دال بر اشتراک مؤمن و کافر در احکام 285
 .20ـــــــــــــــــــــــ1402( ،ق) ،روض الجنان في شرح إرشاد األذهان ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ،قم.
 .21صاحب جواهر ،محمدحسن1404( ،ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء
التراث العربی ،بیروت.
 .22طاهری ،حبیباهلل1418( ،ق) ،حقوق مدني ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه ،قم.
 .23طباطبایی حکیم ،سیدمحسن1416( ،ق) ،مستمسك العروة الوثقي ،مؤسسة دار التفسیر ،قم.
 .24طباطبایی قمی ،سیدتقی1426( ،ق) ،مباني منهاج الصالحين ،منشورات قلم الشرق ،قم.
 .25طبرسی ،فضل بن حسن1372( ،ش) ،مجمعالبيان في تفسير القرآن ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران.
 .26عالمهحلی ،حسن بن یوسف1412( ،ق) ،منتهي المطلب في تحقيق المذهب ،مجمع البحوث
اإلسالمیة ،مشهد.
 .27فاضل کاظمی ،جواد بنسعد( ،بیتا) ،مسالك األفهام إلي آیات األحکام ،بینا ،بیمك.
 .28فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل1425( ،ق) ،كنز العرفان في فقه القرآن ،انتشارات مرتضوی ،قم.
 .29قرشی ،سید علیاکبر1412( ،ق) ،قاموس قرآن ،دارالکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .30قطب راوندی ،سعید بن عبداهلل1405( ،ق) ،فقه القرآن ،انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشی
نجفی (رحمهاهلل) ،قم.
 .31محقق سبزواری ،محمدباقر بن محمد مؤمن1247( ،ق) ،ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد،
مؤسسهی آل البیت (علیهم السالم) ،قم.
 .32مدنی کاشانی ،رضا1411( ،ق) ،براهين الحج للفقهاء و الحجج ،مدرسه علمیه آیة اهلل مدنی
کاشانی ،کاشان.
 .33مشکینی ،میرزاعلی( ،بیتا) ،مصطلحات الفقه ،بینا ،بی مك.
 .34مظفر ،محمدرضا1430( ،ق) ،أصول الفقه ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم.
 .35مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد( ،بیتا) ،زبدة البيان في أحکام القرآن ،المکتبة الجعفریة
إلحیاء اآلثار الجعفریة ،تهران.

 286دو فصلنامه تفسير پژوهی

 .36ملکی میانجی ،محمد باقر1400( ،ق) ،بدائع الکالم في تفسير آیات األحکام ،مؤسسة الوفاء،
بیروت  -لبنان.
 .37مؤمن قمی سبزواری ،علی1421( ،ق) ،جامع الخالف و الوفاق ،زمینه سازان ظهور امام عصر
(علیه السالم) ،قم.
 .38نراقی ،احمد بن محمد مهدی1417( ،ق) ،عوائد األیام في بيان قواعد األحکام ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه ،قم.
 .39ـــــــــــــــــــــــ1415( ،ق) ،مستند الشيعة في أحکام الشریعة ،مؤسسهی آل
البیت (علیهمالسالم) ،قم.
 .40همدانی ،رضا بن محمد هادی1416( ،ق) ،مصباح الفقيه ،مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث و
مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.

