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 اإلميان والكفر

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ؟هل اإلمياُن والكفُر ثابتان على اْلَمرِء؟ وهل ينقلُب اْلُمؤمُن كافًرا أو العكِس

 

أو ال،  قيقًةح حتقُِّقِه بعَد اإلمياِن إمكانيَِّة زواِلاْلُمقصَِّرِة فيما بينهم حوَل رجاالُت  لقد اختلَف

كماا جااَ   ا اِّاادِِّل الكينلأليَّ منَّهم يعتماادوَن  له االجتهاااِد ه أحكاااِمهم، ولكاَّ نهَينااا العلو َّ   

ا ب النُّصااي َّ اقََّّ َيـااتنُد إأ أاواِل أِِ  العصمِة فق ، التمام ا بوياايَِّة ِّاايِّدنا أبع باعيب  مَّد    

ؤمٌا ال :، لذلكأل نقرُّ أنَّ اْلُمؤمَا معض ا  ا بعٍضا َبصا  نَّا َنِم أخَذ م إال  مَّْاكينال تأخذوا ديَننصاي ع(:: ع 

ينقلُب إأ كافٍر، والكافَر كافٌر ال َيرتقع إأ مؤمٍا، بدليِ  ما ورَد  ا اإلماِم الصَّادِق  لينا ِّالُمُه حنَي 

الكفِر؟:،  إأ اإلمياِن ام اهللين ينقلينُه ثمَّ  نَدُه اإلمياُن لألُه ثَابَت اد ُمؤمن ا اهلِل نَد  الرَّجُ  َيكوُن ُِِّئَ : عِلَم

 وال الكفِر، إأ ال بِه اإلمياِن إأ الِعباَد َدَ ا إنَّما الَعدُل، ِو َوَج َّ  مَّ اهللأل فأجاَب  لينا ِّااالُمُه: عإنَّ

 ذلكأل  مَّ َوَج َّ بعَد هللينا َينقينْلُه مل  نَد اهلِل اإلمياُن لألُه ثااَابَت ثمَّ باهلِل آمَا فَمْا بِه، الكفِر إأ َيد و أحد ا

ََ إأ إنكاِرِه، وِو   إأ اإلمياانِ  مَا ُِم إأ اإلاراِر به ولي أللََّ وَد ا ََ ا الكفِر:، فِما  َادِل اهلِل أن ع

ِِْم ِما آَدَم َبِنع ِما َربُّكأل أألَخَذ اوله تعاأ: عَوِإْذ ُِْم رِّيََّتُهْمُذ ظينُهوِر ـُْت ـِِهْمأألنفين َ لأله َوأألْبَهَد  األالينوْا ِبَربِّكينْم أأللأل

َبِهْدَنا:، فأألاألرَّ َما أألاألرَّ وَثبَت له اإلاراُر وُدِ َع مؤمن ا ُمِقر ا، وأنكَر َما أنكَر وثبَت له اإلنكاُر وُدِ َع  َبلأله

 كافر ا ُمنِكر ا.

ِنا ال يوَجُد اختالٌط ه اإلباااهاِد اموَِّل منَّهم مل يكونوا اد لألبـااُاوا امجـااااَم البىاااريَّةأل  له 

   ََ َُ  له الضااااُّعفااِ  أنَّ الكافَر ه اقياِة الدُّنيا اد يأتع بنَي اْلُمؤمِننَي وِو لي امرِض. ولكاَّ ماا َيلَتب

َِ بنيَ  ََ إبلي َُ بصافاِتهم كما تلبَّ ْلُمقصَِّرةين أنَُّه كاَن مالًكا ثم ااقىويَّةين و ِتاْلَمالئكِة فظألنَّ مبؤمٍا، فيتلبَّ

 كفَر، وِذا غُي َيحيٍح.

ُُ ااَل:  َـّائِ  متحيُّر ا حي   نَد اهلِل لكفُرا لألُه ثبَت اد كافر ا الرَّجُ  عفيكوُن وهلذا كاَن ِّاؤاُل ال

 فياَ  جواُب اإلماِم الصااَّادِق  لينا ِّااالُمُه ااِاع ا الىااَّك    إلمياِن؟:،ا إأ الكينفِر ما ذلِك بعَد َينقلينُه ثمَّ

ُِم اليت الِفطَرِة  له كل ُهم النَّاَس َخلََّ  مَّ َوَج َّ اهللأل عإنَّ: باليقنِي  إميان ا َيعرفوَن ال َ لأليها، فألطألَر
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َُ ثمَّ جبينحوٍد، كفر ا وال بىااريعٍة  اهللين ََِدى َما ُهمفِمن ِبِه، اإلمياِن إأ الِعَباَد َتد وا الرُِّّاُاَ  اهللين َبَع

 :.اهللين َيهِدِه لألم َما وِمنهم

ُُ َزَ موا أنَّ َماوِنا كاَن ضياُ(   ِفطَرَتُهم ُيبِطلينوا مل الذيا اهللين ِم ََِدى اْلُمقصَِّرِة ه التَّفـِي حي

 اميليَّةأل!!! ِفطَرَتُهم طأللينواأب اهللين فهم الذيا َيهِدِه اميليَّةأل، أمَّا َما مل

ِذا التَّفـااِي الذ  أوَرَدُه الكينلأليَّ ه الكاه ُيناِاُض اوَل اإلماِم ويدلُّ  له  دِم فهِمِه وَتبصااُِّرِه  

بأاواِل أِِ  العصاااامِة، فاإلماُم مل يقْ : إنَّ اهللأل  مَّ وج َّ فطَرِم  له اإلمياِن!! ب   له الفطرِة اليت 

ـَااَم فيِه الِعباُد إأ اـامنِي:  فطَرِم  ليها.  وِذا كاَن ه  امِل الدُّنيا، أ  بعَد اإلبهاِد اموَِّل الذ  انق

مؤمٌا فطِرُتُه اإلاراُر، وكافٌر فطَرُتُه اإلنكاُر، واد َحِفظأل اهللين هلم فطَرَتهم  نَد خلِقهم  له امرِض، وِم 

 اكفر  وال بىاااريعٍة إميان ا َيعرفوَن لك اال: عالال يذكروَن ما َحصاااَ  معهم  نَد اإلباااهاِد اموَِّل، لذ

َُ امنبيااَ  والرُِّّااااَ  ع(: لَد َوِتهم ل،اراِر، فاْلُمِقرُّ ِداُه اهللين ل،اراِر فأارَّ كما أارَّ منَّ    جبينحوٍد:، فبعا

ذلكأل، وِع فطَرتَاُه ااَدتُه ل فطَرتَاُه اااَدتاُه لاذلاكأل، واْلُمنِكُر مل َيهاِدِه اهللين ل،اراِر فاأنكَر كماا أنكَر منَّ         

بكع الذ  َي اِنااااإلنـ نوَنُج َماااما أ ظألاَطيئةين اليت َذكألَرِا ِّيِّدنا النَّيبُّ  يـه املـيح ع(: بقوِلِه: ع

َِبكع  له النَّوال َي ،َُافالنَّ ُهْتااألاَرالذ  فأل ِدا له اجلـ أل بـبِب اهلِل ةينمحألها َرْتاألاَراليت فأل ف  :.ِةطيَئا

 

 لعدم اإلاالة واهلل أ لمنكتفع 
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