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   الملّخص 

بات، فقد جعلھ الفقهاء القدامى  
ّ
يحمل مفهوم "الطائفة املمتنعة" وراءه تار�خا حافال بالتحّوالت والتقل

قاعدة ثابتة �� بناء "السياسة الشرعّية"، استنادا إ�� سوابق محّددة �� س��ة الّسلف. وفائدة هذا املفهوم  

ھ يثّبت الصلة ب�ن العقدي والسيا��ي، بما  
ّ
يحّتمھ من مفاصلة حاسمة ب�ن املؤمن�ن، وغ�� املؤمن�ن. وشهد  أن

باالمتناع،  ور�طها  التكف��  صفة  إقرار  ع��  املعاصر�ن،  ا�جهادي�ن  عند  مهّما  دالليا  توّسعا  املفهوم  هذا 

و�غليظ العقو�ة ألهل هذه الطائفة. و�انت غاية هذا التعديل الّدال��، تكييف هذا املعتقد املذه�ي لنصرة  

   داف املعاصرة ل�جماعات ا�جهادّية، ذات املرجعّية السلفّية.األه

 املفاتيح ال�لمات

 اإلرجاء املعاصر  – التكف�� –ا�جهاديون  –الشريعة  –االمتناع   – الطائفة 

 . 

 

Abstract 

The concept of "the abstaining sect", which has a history of transformations and volatility as 

ancient Muslim jurists made it an established rule in the construction of "the religious policy",  

is based on the specific precedent conduct of the predecessors. This concept is characterized by 

a reinforcing link between the religious and the political, which entails a definitive separation 

between the believers and the non-believers.  "The abstaining sect" has seen an important 

semantic expansion with the contemporary jihadists, through the establishment of "Takfir", 

linking it to the abstention, and heavily penalizing it. The semantic amendment was meant to 

adapt this sectarian creed to the contemporary aspirations of these jihadi groups, of their Salafi 

background. 
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 : مقدمة 

إنتاج   إعادة  الواسع لظاهرة  ال��وز  املعاصر، ذلك  الفكر اإلسالمي   �� الّسلفي  الن�وع  يات 
ّ
تجل أبرز  من 

عناصر أساسّية من اإل�ستيمّية القديمة، ع�� الرغم من فوا��ا التار���. وأك�� ما تّمت العناية بإحيائھ من  

، اعتبارا لدورها األسا��ي �� تماسك بنية  ذاك النظام املعر�� املوروث جانب املصط�حات، واملفاهيم القديمة

منذ   الواسع  وانتشارها  السلفّية،  ا�حر�ات  أقدام  ترّ�خ  ومع  الك��ى.  محاورها  تأسيس  و��  العلوم،  سائر 

منتصف القرن املا��ي، تزايد االهتمام بإحياء نموذج "علوم السلف"، واالحتفاء بمعارف املتقّدم�ن مّمن  

�� تفّقههم  عن  األخبار  إحياء    تظافرت  ع��  القائم  املعر�ّ�،  الّرهان  هذا  و�ان  بأسراره.  و�حاط��م  الدين، 

مواجهة    �� الراهن،  وجودها  م�ّ�رات  إلثبات  املعاصرة،  السلفّية  ا�حر�ات  أولوّ�ات  من  الشرعّية"  "العلوم 

الس   تحّديات ا�حداثة، و�سقها املعر�� املعلمن. و�� سياق هذه املواجهة، استعاد التّيار  رو 
ّ
بلورة  منظ لفي 

"الطائفة   مفهوم  صياغة  إعادة  تّمت  السياق  هذا  وضمن  الفكرّي.  لنسقهم  املؤّسسة  املفاهيم  من  جملة 

 املمتنعة"، من أجل رسم ا�حدود بي��م، و��ن مخالف��م املعاصر�ن. 

  واكتسب مفهوم "الطائفة املمتنعة" م�انة خاّصة عند القائل�ن بھ اليوم، �سبب علّو صيتھ بي��م، كمقالة 

دينّية مركزّ�ة، �انت لها قيمة تحليلّية معت��ة �� مراحل تار�خّية مشا��ة للمرحلة الراهنة. ومدار أطروح��م،  

ن من الفصل ا�حاسم ب�ن دائرة املؤمن�ن، ودوائر الذين �عادو��م، 
ّ

�� هذه الناحية، ع�� أّن هذا املفهوم يمك

� الواجبة  الّت�اليف  من  الفصل  هذا  �ستتبع  بما  وصونا  ويعّرف  لعقيد��م،  انتصارا  املسلم�ن،  حّق   �

لوجودهم. و�ث�� االستثمار �� املفاهيم الدينّية املفّوتة جملة من اإلش�الّيات املعرفّية، والدينّية، وا�حضارّ�ة.  

بھ ب�ن العصور، دونما إغفال للكشف  
ّ
وهو ما يفرض مراجعة نقدّية دقيقة لتار�خ هذا املفهوم، وأطوار تقل

 التأو�لّية ال�ي أسندتھ، وأّسست لوظيفتھ ال�جالّية �� املعارك الراهنة.  يجياتاإلس��اتعن 

 في تشّکل المفهوم   - 1

بات، ال�ي شهد خاللها مّدا وجزرا، 
ّ
يحمل مفهوم "الطائفة املمتنعة" وراءه تار�خا حافال بالتحّوالت والتقل

هور والّضمور، بحسب ما �انت تؤول إليھ أوضاع اال 
ّ
جتماع اإلسالمي. واستغرق تبلور هذا  وترّددا ب�ن الظ

الشواهد   وندرة  خفا��ا،  �سبب  أطوارها،  ب�ّل  اإلحاطة  �ستع��ي  قد  متالحقة،  مراحل  وتطّوره  املفهوم، 

ة عل��ا. ومن عالمات هذا الظهور البطيء أّن لفظي عبارة "الطائفة املمتنعة"، لم يجتمعا �� هيئ��ا تلك،  
ّ
الدال

 �عد مّد 
ّ
 ة من تواترهما منفصل�ن �� جملة من الّنصوص، واملروّ�ات القديمة.أي كمركّب �ع�ي إال

و�� لسان العرب "الطائفة من ال��يء جزء منھ"، وأك�� استخدام لفظ الطائفة �� �عي�ن "ا�جماعة من  

ب�ن  1الناس" ي��اوح  أن  الطائفة  أعضاء  عدد   �� والشرط  الك��ى.  ا�جماعة  ضمن  األفراد  مجموعات  أي   ،

، أو ع�� جماعة من  2ف. و�� آيات قرآنّية كث��ة ترّدد هذا اللفظ، ليدّل ع�� فر�ق من املؤمن�نالواحد واألل

 
 ، مادة [طوف]. لسان العربابن منظور،  -1
نَزَل َعَلْيُكم﴿  -2 ن ُثم� ا� َعاًسا ِمّ َمَنًة ن� َغِمّ ا�

ْ
نُكْم  َبْعِد ال َفًة ِمّ ائـِ

َ
ل عمران:َيْغَشٰى ط

ٓ
 . 2، النور:  122، التوبة:  102:  ءكذلك: النسا. وانظر  154﴾ ا
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، 5. وجاء ذكر "الطائفة" �� ا�حديث النبوي بصيغة تمجيدّية4. أو ع�� فئة غ�� محّددة االنتماء3املعاندين

مآل   ي�ون  "فرق"،  إ��  املؤمنة  الطائفة  انقسام  إم�ان  استبعاد  دون  الضاللمن  اللفظ  6�عضها  وتطّور   .

بھ إ�� فرقهم ا�ختلفة، كما �عت  أ�حاب ا�حرف، مع �شوء املدن   الحقا، فاستخدمھ املتصّوفة لإلشارة 

. و�� املباحث السوسيولوجّية ا�حديثة، دّل لفظ الطائفة ع�� ا�جماعة الدينّية ذات االعتقاد  7اإلسالمّية

. 8) قد أقام مقابلة تاّمة ب�ن الطائفة، والكنيسةMax Weber(   في��   و�ان  ا�خالف ملا هو سائد �� ا�جتمع،

للكنيسة،   ال�و�ّي  الطا�ع  مقابل  بمعتقدها،  تمّسكها  وشّدة  باال�غالق،  الطائفة  سمت 
ّ
ا� ا�حّد،  هذا  و�� 

 . 9وقبولها بالّتعا�ش مع اآلخر

ھ �� القرآن، كما أهملتھ قواميس اللغة. واستخدمت مشتّقات  
ّ
و�� املقابل لم يرد لفظ "امتنع"، ومشتقات

القرآن، و�� القواميس. وغالبا ما تمّحضت دالل��ا   صيغة الثال�ي "منع"، ع�� نحو واسع �� عدد من آيات 

. و�� 10والعّزة بإفادة مع�ى القّوة  اللغوّ�ة لإلشارة إ�� مع�ى "تحج�� ال��يء"، واختّصت صيغة "مَنعة" منھ،

 . 11�عض كتب ا�حديث، جاء فعل "يمتنع" �� باب اإلكراه، لإلشارة إ�� مع�ى اإلحجام، وترك الفعل

"منع"، و"امتنع"، بما    "الطائفة"، بما �� جزء من ا�جماعة، ولفظ  ويعود أّول ر�ط غ�� مباشر ب�ن مفهوم

 لقبائل املسلمة عن أداء الز�اة، �عد موت الن�ي. وقد قاتلهم أبوهو إحجام وترك إ�� حادثة "امتناع" �عض ا

بكر �� أو�� سنوات حكمھ، �سبب هذا املنع. و�ان مع�ى املنع بمثابة البؤرة املركزّ�ة للصراع ب�ن الطرف�ن، 

جانب   من  ال��ديد  سياق  والعداء:  بالتشّنج،  سم 
ّ
مت �جا��  سياق   �� اللفظ  هذا  الطرفان  تداول  فقد 

 
َفةٌ ﴿  -3 ائـِ

�
ت ط ْن  َود� َتاِب  ِمّ كـِ

ْ
ْهِل ال ل عمران:   ا�

ٓ
وَنُكْم﴾ ا

�
ْو ُيِضل

َ
نعام:  113،  81. وانظر كذلك: النساء:  67ل

ٔ
عراف: 83التوبة:  ،  156، اال

ٔ
، اال

حزاب: 87
ٔ
 . 13، اال

ْرِض  -4
� ْ
 ِفي اال

َ
َها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف  ﴿إّن ِفْرَعْوَن َعال

َ
ْهل ي ِنَساَءُهْم﴾ القصص:  َوَجَعَل ا� ْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحيــِ ُح ا� ِبّ

َ
َفًة ِمْنُهْم ُيذ ائـِ

َ
 .4ط

ّمتي ظاهرين على الحّق، ال يضّرهم من خ  -5
ٔ
. ي. فنسنك، تحقيق محّمد  (ال تزال طائـفة من ا

ٔ
مر هللا، وهم كذلك)، ا

ٔ
تي ا

ٔ
ذلهم حتى يا

لفاظ الحديث النبوي، مكـتبة بريل، 
ٔ
 . 53، ص 4، ج 1936فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس ال

رضا يقال لها البصرة، ويكـثر بها عددهم، ونخلهم، ثّم تجيء بنو قنطوراء، عراض الوجوه، صغار   -6
ٔ
ّمتي ا

ٔ
العيون،    (لتنزلّن طائـفة من ا

ذناب اإلبل، فتلحق بالبادية، فهلكت.  
ٔ
خذون با

ٔ
ّما فرقة فيا

ٔ
حّتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفّرق المسلمون ثالث فرق: ا

ّما فرقة فيجعلون عياالتهم خلف ظهورهم ويقاتلون، فقتالهم شهيد، ويفتح 
ٔ
نفسها وكـفرت، فهذه وتلك سواء. وا

ٔ
خذ على ا

ٔ
ّما فرقة فتا

ٔ
وا

 .53، ص 4 وجّل على بقّيتهم)، المرجع السابق، ج هللا عّز 
ة عمران، العدد    -7

ّ
،  6/  23عزمي بشارة، الطائـفة والطائـفية: من اللفظ ودالالته المتبّدلة إلى المصطلح السوسيولوجي التحليلي، مجل

 . 13، ص 2018شتاء 
 انظر:   -8

Max Weber, economy and society, an outline of interpretive sociology, edited by Guenther Roth and Claus 
Wittich, University of California Press, Berkeley. Los Angeles. London, 1978, p: 1204, 1205. 

   انظر: -9
Hourmant Louis, Notions d’église et secte, Encyclopédia Universalis: https://t.ly/ACtH 

 (سيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم منعة).في الحديث   -10
مر به)،  -11

ٔ
 مستضعفا، غير ممتنع من فعل ما ا

ّ
مر هللا، والمكره ال يكون إال

ٔ
 (فعذر هللا المستضعفين الذين ال يمتنعون من ترك ما ا

 . 226- 225:، ص4م، كـتاب اإلكراه، ج 2005ھ/ 1426، 1صحيح البخاري، الدار المتوّسطّية للنشر، تونس، ط 
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(223) 

ل املوقف ا�حازم ضّد ما��� للز�اة سّنة تق��ي بقتال  13، وسياق املفاخرة من جانب القبائل12ا�خليفة
ّ
. وش�

من ترك ركنا من أر�ان الدين. وتحّول هذا املوقف إ�� قاعدة ثابتة �� ا�حكم ع�� الفرق الدينّية، ال�ي انفردت  

"ا�خروج" عن  ـ  وت ت�جينّية �سمها ببمذاهب دينّية، وسياسّية خاّصة، �ا�خوارج والشيعة. وأ�حقت ��ا �ع

ب صفة "اإلمام العادل"، وأصبغ ع�� ا�خاضع�ن  14اإلمام، و"املروق " عن ا�جماعة
ّ
. واحتكر ا�حاكم املتغل

بة �� إ�شاء  
ّ
لھ لقب "جماعة أهل العدل"، مقابل رمى معارضيھ ب "أهل األهواء". ونجح فقهاء السلطة املتغل

الك��ى، ا�جماعة  ب�ن  رمزي  أو    عازل  الدين،  أر�ان  �عض  إقامة  عن  امتناعها  بذريعة  املناوئة  والطوائف 

 خروجها عن والية "اإلمام العادل".

 مرحلة التقعید    - 2

ألح�ام    املبّينة  الفقهّية  القواعد  صياغة  تّمت  ا�حكم،  أوضاع  استقرار  من  قرون  ثالثة  حوا��  �عد 

دا إ�� ما كّرسھ الواقع من سنن التعامل معها.  الطوائف ا�خالفة ملذهب ا�جماعة، وسلطة إمامها، استنا

وشّرعت قواعد "األح�ام السلطانّية" قتال �ّل ممتنع، ومّ��ت ب�ن االمتناع عن دعوة اإلسالم، الذي يظهره  

املشر�ون، واالمتناع عن سلطة اإلمام الذي ي�ون من املرتّدين، أو البغاة، أو ا�حار��ن. وغاية هذا التمي��  

 الدخول �� اإلسالم، أّما املرتّد، والبا��، وا�حارب فغاية    تحديد قصدّية
ّ
القتال، فاملشرك ال يقبل منھ إال

قتالهم إرجاعهم إ�� طاعة اإلمام. ولكّن املرتّد، إذا ضّم إ�� امتناعھ، جحود ركن من أر�ان الدين، �الز�اة أو  

ھ �عامل معاملة املشرك. ولغ�� املمتنع�ن، من "املقدو 
ّ
ر عل��م"، من هذه الطوائف أح�ام أخرى  غ��ها، فإن

. ومدار األح�ام عند  15دون القتال، و�ن أوجبت القتل ملن استمسك بجحود ركن، أو أك�� من أر�ان الدين

املاوردي ع�� �عي�ن ما يجب �� حا�� االمتناع، والقدرة، مع مراعاة طبيعة ا�جهة املمتنعة، أو املقدور عل��ا.  

املشرك، واملسلم ا�خارج عن ا�جماعة بتأو�ل سائغ (ما�ع الز�اة، والبا��)، أو من    ويستوي أمام تلك القواعد

دون تأو�ل سائغ (ا�حارب). وألجل هذا ا�جمع غاب �� أح�ام املاوردي ا�حديث عن الطائفة، الذي يف��ض  

   حصر القول �� ا�جزء ا�خارج من ا�جماعة اإلسالمّية.

�ي ملسألة االمتناع، من دون أن يبعد كث��ا عّما تقّرر قبلھ، فقد  واستأنف ابن تيمية جهود التقعيد الفق

«�ّل طائفة ممتنعة عن ال��ام شريعة من شرائع اإلسالم،   بأّن   أف�ى، �� �عض مّد�� اإلسالم �التتار وغ��هم،

ھ يجب قتالهم حّ�ى يل��موا شرائعھ، و�ن �انوا مع ذل
ّ
ك ناطق�ن الظاهرة املتواترة من هؤالء القوم وغ��هم، فإن

 
م لقاتلتهم عليه"، الماوردي،  ي  -12

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
عطوه لرسول هللا صل

ٔ
بي بكر قوله: "وهللا لو منعوني عناقا وعقاال مّما ا

ٔ
نسب إلى ا

حمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة الكويت، 
ٔ
حكام السلطانّية والواليات الدينّية، تحقيق ا

ٔ
 .78، ص 1، ط 1989/ 1409اال
حدهم، جاء في بعضه ما يلي:روي في هذا الباب شعر  -13

ٔ
 ال

بي بكر
ٔ
طعنا رسول هللا ما كان بيننا       فيا عجبا ما بال ملك ا

ٔ
 ا

حلى إليهم من التمر
ٔ
و ا

ٔ
لولكم فمنعتم ولك التمر ا

ٔ
 فإّن الذي سا

 سنمنعكم ما كان فينا بقية         كرام على العزاء في ساعة اليسر 
حكام السلطانّية، مصدر سا

ٔ
 .78بق، ص انظر: الماوردي، اال

 . 107م، ص 1992ھ/ 1413، 2لبنان، ط -الشهرستاني، الملل والنحل، دار الكـتب العلمية بيروت  -14
حكام السلطانّية، مصدر سابق، ص  -15

ٔ
 وما بعدها.  49الماوردي، اال
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. واجتماع االمتناع عن الشرائع بجحود وجو��ا، ال يؤّدي إ�� �غليظ  16بالشهادت�ن، ومل��م�ن ببعض شرائعھ»

املقاتلة فقط، كما تقّرر عند املاوردي، بل يضّم إليھ حكما آخر، عند ابن تيمية، وهو التكف��، أي ا�حكم  

ة. ويستوي �� حكم تكف�� ا�جاحد، املم
ّ
تنع واملقدور عليھ، غ�� أّن األّول يقاتل، أّما الثا�ي  با�خروج من املل

ف �� بلورة مفهوم "الطائفة  
ّ
ف��ّد با�حّجة، أو العقو�ة. ولكّن التحّول ا�حاسم �� قواعد ابن تيمّية، قد تكث

ببيان أح�ام املسلم�ن، أفرادا وجماعات، من أ�حاب املذاهب   دينّية شاملة، تختّص  املمتنعة"، كمقالة 

إمام    املنسو�ة والية  من  أو  الظاهرة،  الشرائع  �عض  من  القاهرة  بالشوكة  امتنعوا  والذين  الضالل،  إ�� 

دائرة  17ا�جماعة "الطائفة املمتنعة"، ل�و��م خارج  التعامل مع املشرك�ن ضمن أح�ام  . وال تدخل قواعد 

 جماعة األّمة، وال ي�ّح، تبعا لذلك اعتبار هؤالء من ضمن الطوائف املمتنعة.

قتال  و��    أّن  بّ�ن  فقد  الطائفة،  هذه  حّق   �� يجب  ملا  دقيق  تفصيل  الكث��ة  وآرائھ  تيمية،  ابن  فتاوى 

"الطائفة املمتنعة" يجب ابتداء، ودفعا، وهو �� ا�حالة األو�� فرض كفاية، ولكّنھ يصبح �� الثانية، فرض  

امتناعھ، والثا�ي يقتل ما أقام ع��    ع�ن. ويستوي �� املآل املمتنع، واملقدور عليھ، فاألّول يقاتل ما دام ع��

جحوده. و�� هذه القاعدة، أخذ ابن تيمية بقول املاوردي، و�ان كالهما �ستلهم حزم أ�ي بكر �� مواجهة أهل  

الطوائف  ع��  ا�حكم  تفو�ض  إ��  يميل  �ان  الذي  للماوردي  وخالفا  الز�اة.  ما���  من  وا�جحود،  االمتناع 

تيمية �� هذا التفو�ض، وجعلھ م��ّددا ب�ن فرض الكفاية، وفرض الع�ن، تبعا  املمتنعة إ�� اإلمام، وّسع ابن 

�حا�� الدفع والطلب �� ا�جهاد. واستنادا إ�� هذا التوصيف، وجد الو�� ا�جهادي املعاصر، م�ّ�را �افيا إلدانة  

 ا�جتمعات اإلسالمّية، وتكف��ها باعتبارها "طوائف ممتنعة".

 لوعي الجهادي المعاصر "الطائفة الممتنعة" في ا   - 3

تفصيلّية   آراء  واستحدثوا  املمتنعة"،  "الطائفة  مقالة  تأليف   �� املعاصرون  ا�جهادّيون  الكّتاب  توّسع 

كث��ة، تتعّدى ما قّرره ابن تيمية، و�ن اّدعوا االنتساب إليھ، و��� مذهبھ السلفي. و�� تحر�ر هذه املقالة، 

ناحيت�ن أساسيّ  ف عند 
ّ
التوق بھ من أحوال  اختار معظمهم  املمتنعة، وما �عرف  الطائفة  صفة  أّوال،  ت�ن: 

هذه   م�انة  علّو  الواسعة  اإلحاطة  هذه  من  و�ظهر  شرعّية.  أح�ام  من  حّقها   �� يجب  ما  وثانيا،  مختلفة. 

 املسألة، �� رؤ�ة أولئك الكّتاب للوضع اإلسالمّي الّراهن. 

 �ّد الطائفة ا��متنعة، وأحوا��ا  - أ 

موضوع  من  موقفهم  تحر�ر   �� املفهومي،  بالضبط  فائقة  عناية  ا�جهادي  السلفي  التّيار  رو 
ّ
منظ أظهر 

ب�ن املعا�ي   طيفة 
ّ
الل الفروق  لبيان  باب االمتناع،   �� "الطائفة املمتنعة". ووضعوا حدود األلفاظ املتداولة 

دّية متعّددة �الّتكذيب، وا�جحود،  املتقار�ة. وحرصوا ع�� الّتمي�� ب�ن االمتناع، وما شا��ھ من مواقف عق

و��   وا�جهل،  الكفر  -عندهم- واإلعراض،  من  ألنواع  وما  18مظاهر  االمتناع،  ب�ن  التفر�ق  وجوه  .و�عّددت 

 
 .223، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكـتب العلمّية، بيروت، كـتاب الجهاد، ج  -16
 وما بعدها.  358المصدر السابق، ص  -17
بو علي المرضي،  -18

ٔ
 . حقيقة كـفر االمتناع وحكم الطائفة الممتنعة عن الشريعةا



 رضا حمدي د.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفهوم الطائفة الممتنعة

 

(225) 

� عن الطاعة،   أو اإلعراض،  �الر�ب والشّك،   يرجع إ�� األسباب ا�خّفية للكفر
ّ
أو التقليد، أو ا�حسد    أو التو�

 . 19والبغض، أو االس��زاء

ھ كفر إباء واستكبار، ال جحود فيھ، لقيامھ ع�� «اعتقاد  
ّ
و�� حّد مفهوم االمتناع، ذهبت األقوال إ�� أن

. وعّد االمتناع عمال من أعمال ا�جوارح، املنافية ملا وقر �� القلب من  20صدق ا�خ��، مع تكذيبھ �� الظاهر»

ظاهرة، �استكبار إبليس عن ال�جود، وامتناع قبول و�سليم. وأصلھ ترك االنقياد إ�� الشريعة �� األعمال ال

املرتّدين عن أداء الز�اة. ويشّبھ املمتنع باملماطل عن أداء ما عليھ من دين، مع إقراره ب�ّحة الدين، و�نّية 

فاق تاّم، إذ أنكر �عضهم �ّحة اعتبار شرط ا�جحود �� االمتناع، 21إرجاعھ
ّ
. ولكّن هذا ا�حّد ليس محّل ات

اإليمان، و�سبوا إ�� ابن تيميھ تأكيده أّن قول املمتنع عن الشرائع بوجو��ا، ليس سوى قول   إذا أخّل بأصل

 . 22�اذب، في�ون بذلك �ّل ممتنع جاحدا، بمجّرد امتناعھ

وللتمي�� ب�ن االمتناع، وما شا��ھ من أحوال اعتقادّية، وظيفة أساسّية، جوهرها إظهار فضل رأي أهل  

رأ ب�ن  الذين  السّنة، كمذهب وسط  ا�خوارج  ا�جحود، وقول  مع   
ّ
إال املمتنع  يكّفرون  الذين ال  املرجئة،  ي 

امل��اون.   دون  واملمتنع،  ا�جاحد  بتكف��  السلفي  املنظور   �� السّنة،  أهل  مذهب  و�ق��ي  امل��اون.  يكّفرون 

إقرار  وأدخل، �عضهم ضمن دائرة الكفر صنفا را�عا، سّموه: "التارك"، وهو املعرض عن الشريعة، من دون  

ما باإلسالم
ّ
 .23أو إن�ار، و�ن �ان مت�ل

ولالمتناع أحوال متعّددة، تختلف بحس بدرجة اإلباء والعناد، أو باعتبار ا�جهة املمتنعة. أّما من جهة  

ها، و��ون جزئيا، إذا اقتصر ال��ك ع��  
ّ
يا، إذا شمل اإلعراض عن الشريعة �ل

ّ
الدرجة، في�ون االمتناع �ل

االمتناع أشّد من املنع، الرتباطھ بالعناد واإلباء. وأّما من جهة املمتنع�ن، فقد يحصل    �عض األر�ان. واعت��

االمتناع من ال�خص املنفرد، كما ي�ون من ا�جماعة، ذات الشوكة. وخالفا لبعض آراء املتقّدم�ن، فقد 

هم دخول اإلسالم. و��ون  رأى ا�جهادّيون أّن االمتناع قد ي�ون أصلّيا، إذا �ان من املشرك�ن الذين لم �سبق ل

امتناَع رّدة، إذا �ان من الّراجع�ن عن اإلسالم. واملالحظ أّن هذا التصنيف األخ��، ع�� أهّميتھ، ينطوي ع��  

املشرك�ن امتناع  مع�ى  يحتمل  ال  الذي  املمتنعة"،  "الطائفة  �عر�ف  عليھ  استقام  ملا  جزئي  ومن  24نقض   .

ع� املمتنع  ا�جهة  إ��  �ستند  ما  وهذا  التصنيف  السلطان.  قدرة  عن  أو  الشريعة،  عن  االمتناع  في�ون  �ا، 

 
 .428، منبر التوحيد والجهاد، د ت، ص الجامع في طلب العلم الشريفعبد القادر بن عبد العزيز،  -19
 .426المصدر السابق، ص  -20
 ، مصدر سابق.كـفر االمتناعحقيقة المرضي،  -21
حد الشيوخ الوّهابيين، وهو محّمد بن إبراهيم  580، مصدر سابق، ص  الجامععبد القادر بن عبد العزيز،    -22

ٔ
ي ا

ٔ
. واحتّج كذلك برا

ن
ٔ
حد: ا

ٔ
ثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال ا

ٔ
نه باطل، فهذا ال ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
نا ا

ٔ
ل الشيخ، في قوله: «لو قال من حّكم القانون: ا

ٓ
وثان ا

ٔ
عبد اال

ٔ
ا ا

نها باطل»، المصدر السابق، ص 
ٔ
عتقد ا

ٔ
 . 581-580وا

 ، مصدر سابق.حقيقة كـفر االمتناعالمرضي،  -23
ّن    -24

ٔ
قّرها الجهادّيون المعاصرون، والقاضي با

ٔ
هذا التوصيف يخرج عن حدود الدائرة التي رسمها ابن تيمية للطائـفة الممتنعة، والتي ا

صناف الممتنع مقّر في الباطن، ولكّنه  
ٔ
صلي، الذي يكون من المشركين ضمن ا

ٔ
يظهر ترك الشرائع. ومن ثّم، فال معنى إلدراج االمتناع اال

   االمتناع، إذ الكافر منكر للشرائع ظاهرا وباطنا.
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.وال تالزم  25االمتناع الثا�ي لھ وجهان: إّما امتناع بالسالح واألعوان، أو بالفرار إ�� دار الكفر، والتحّصن ��ا

تنع  ب�ن االمتناع عن الشريعة، واالمتناع عن القدرة، فاألخ�� �شمل األّول، فليس �ّل ممتنع عن الشرع مم

. وأّما املقدور عليھ فهو املمتنع عن  26عن القدرة، غ�� أّن �ّل ممتنع عن القدرة هو ممتنع عن الشرع حتما

ھ واقع ضمن قدرة السلطان. 
ّ
 الشريعة، غ�� أن

وهذه االستفاضة الواسعة �� وصف "الطائفة املمتنعة"، وما �عرض لها من أحوال مختلفة، �انت تمّهد  

ة عليھ، قبل بيان األح�ام ا�خاّصة ب�ّل حالة، �� املنظور السلفّي  لعرض قرائن االمتناع،  
ّ
والعالمات الدال

 ا�جهادي.  

 قرا�ن ا��متناع وأ�ك�مه - ب 

رو  
ّ
األزمنة، س�� منظ �� مختلف  الواقع  املمتنعة"، ور�طها بمجر�ات  "الطائفة  مقالة  الستكمال مالمح 

ال و�يان  ��ا، 
ّ
تجل أش�ال  تحديد  إ��  ا�جهادي  ع��التّيار  ة 

ّ
الدال االنقياد    قرائن  وعدم  االمتناع،  حالة  قيام 

واقتفوا آثار أسالفهم، �� مرحلة أو��، فذكروا من عالمات االمتناع قتال املسلم�ن، واالستباحة    للشريعة.

ھ ال يؤاخذ ��  27والطعن �� ثوابت االعتقاد  العملّية لألح�ام الشرعّية، وترك الت�اليف الواجبة،
ّ
دوا أن

ّ
. وأك

الباطن فال يدخل �� اال   باألسباب الظاهرة، أيبقول مكّفر، أو بفعل مكّفر. وأّما الكفر باالعتقاد 
ّ
متناع إال

. ومدار التمثيل لالمتناع �� مدّونة ا�جهادي�ن، ع�� ثالث  28االمتناع، بدليل قول الن�ي (أفال شققت عن قلبھ)

 لز�اة، ون�اح امرأة األب.حاالت: امتناع إبليس عن الّ�جود، وعدم أداء �عض القبائل ل

األوضاع   ع��  كث��ة  تطبيقات  وضع  إ��  ثانية،  مرحلة   �� ا�جهادّيون،  عمد  األمثلة،  هذه  ع��  واستنادا 

املعاصرة. وجعلوا أك�� كالمهم �� ��خيص األوضاع الراهنة، ع�� مقت��ى تقديرهم �خاطر وجود "الطائفة  

"العمل �غ�� ما أنزل هللا"، �� ا�جتمعات اإلسالمّية.    ، هووأبرز صور االمتناع املعاصرة، عندهم  املمتنعة".

لهم   ام "مرتّدين"، 
ّ
إ�� سلطة ح� الوضعّية، وا�خضوع  القوان�ن  إ��  بارزان: االحت�ام  االمتناع وجهان  ولهذا 

خرج عن حدود ما رسمھ سّيد  29الطاغوت"  حكم"
ُ
سع مفهوم الطاغوت، وأ

ّ
ر�ن، ا�

ّ
. وعند ا�جهادّي�ن املتأخ

ف  قطب، إ
ّ
ام"، أو "أعوان الظامل�ن". وتتأل

ّ
ذ أقحمت، ضمن دائرتھ فئات واسعة مّمن سّموا "أعوان ا�ح�

مناصرون باألقوال، وهم "علماء السوء"، والكّتاب وال�حافّيون، ومناصرون    طائفة األعوان من فر�ق�ن:

. و�دخل ضمن هؤالء �ّل من �انت لھ أّي مص�حة، أو أد�ى معاملة مع  30�ا�جنود ورجال الشرطة  باألفعال، 

 
 . 492، مصدر سابق، الجامع عبد القادر بن عبد العزيز،  -25
 .610المصدر السابق، ص  - 26
 سابق.، مصدر حقيقة كـفر االمتناعالمرضي،  - 27
 . 426، مصدر سابق، ص الجامع عبد القادر بن عبد العزيز، - 28
على المودودي. انظر: سّيد قطب،    -29

ٔ
بي اال

ٔ
خذه بدوره عن ا

ٔ
في  يعود وصف الحّكام المعاصرين بالطواغيت إلى سّيد قطب، وكان قد ا

ن
ٓ
 .  694، ص 5، ج 32، دار الشروق، ط  ظالل القرا

 . 593، مصدر سابق، ص الجامععبد القادر بن عبد العزيز،  - 30
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وأعوا��ا صور��ا  31السلطة   �� املمتنعة"،  "الطائفة  كيان  ا�جهادي،  الو��   �� ف، 
ّ
يتأل األطراف  هذه  ومن   .

 الّراهنة. 

 هذا التصّور عن ازدياد منسوب الغلّو، واالرتياب �� سائر ا�خالف�ن ملذهب ا�جهادي�ن. 
ّ

واألك��    ويشف

إثارة أّن هذا التصّور اال�عزا�� ينسف جانبا مهّما من تصّور القدامى لهذه املسألة، فـ "الطائفة املمتنعة" ��  

عند   الطائفة  أّما  سائغ.  غ��  أو  سائغ،  بتأو�ل  ع��ا  خرجت  ولكّ��ا  األّمة،  من  جزءا  ل 
ّ
�ش� األصلّية  هيئ��ا 

ب  املرتبطون  األّمة، وهم  أك��  ا�جهادي�ن.  املعاصر�ن فتضّم  جماعات  م��م سوى  يخرج  القائمة، وال  الدول 

و��ذا االنقالب الذي صار بھ االمتناع غالبا، بل هو مذهب "األّمة/ ا�جماعة"، أصبح "ا�حّق"، و"العدل"،  

منحصرا �� "طائفة" مستضعفة من املؤمن�ن، اختار لها دعا��ا اسم "الطائفة املنصورة"، �� مقابل "الطائفة  

طائف��م    املدحورة"، لصا�ح  الكّفة  ترجيح  ع��  الّدعاة  عمل  األنصار،  عزائم  والست��اض  "املمتنعة".  أو 

رها ع�� قّوة ال �غلب، تجعلها غ�� قابلة للّزوال، ألّ��ا موعودة بالّنصر اإلل�ّي، و�� 
ّ
"املنصورة"، باّدعاء توف

 .32املفّوضة بإقامة ا�جماعة الك��ى املؤمنة، أو دولة اإلسالم

القديمة، واملعاصرة،  وغاية   يا��ا 
ّ
تجل ببعض  لها  �عد حّدها، والتمثيل  املمتنعة"،  "الطائفة  الكالم ع�� 

ھ يجب �� حّق "الطائفة  
ّ
إظهار األح�ام "الشرعّية" الواجبة �� حّق أتباعها. وال خالف ب�ن ا�جهادّي�ن، ع�� أن

استثناء القاعدة  ولهذه  والقتال.  الّتكف��،  اثنان:  حكمان  القتال    املمتنعة"  حكم  من  ُ�ستث�ى  وجه�ن:  من 

ھ يقاتل  
ّ
عاهد، والذي لم تبلغھ دعوة اإلسالم، و�بقى لهما حكم الّتكف��. و�� املقابل ال يكّفر البا��، غ�� أن

ُ
امل

لوالية السلطان القدرة، وخضوعھ   بدخولھ تحت 
ّ
القتال إال . وال  33ما أقام ع�� امتناعھ، وال �سقط عنھ 

م الفرعّية، ا�خاّصة باملعاهد، والبا�� من ذهول عن الواقع الراهن، الذي يخلو من  يخفى ما �� هذه األح�ا

 هذه األصناف. وليس �� املدّونة ا�جهادّية أد�ى إشارة إ�� البغاة، واملعاهدين املعاصر�ن. 

الحتجاج  وقتال املمتنع لم يكن محّل ت��ير �� املدّونة ا�جهادّية، خالفا ل�حكم بتكف��ه. واألرجح أّن ترك ا

البخاري  وقبلهما  تيمية،  وابن  (املاوردي،  حولھ  اإلجماع  دائرة  ساع 
ّ
ا� إ��  عائد  األّول  حكم  34ل�حكم  أّما   .(

الّتكف�� فقد �ان موضوع مجادالت مستفيضة، وغالبا ما نّصب املرجئة طرفا خصما، الش��اطهم �� حكم 

رائع. و�� أثناء هذه ا�جادلة �ان ينسب إ
ّ

�� "اإلرجاء املعاصر" �ّل معارض، أو م��ّدد �شأن  الّتكف�� جحود الش

تكف�� املمتنع. ولل��اءة من ��ّمة الغلّو �� التكف��، دأب ا�جهادّيون ع�� استحضار املوقف ا�خار�� املكّفر  

لم   ما  بذنب  مسلما  نكّفر  قاعدة:(ال  تجّسدها  ال�ي  "وسطّي��م"،  بـ  ليفاخروا  املعا��ي،  أل�حاب 

 
و برى المرجع عندهم في ذلك قول ابن تيمية: «و  -  31

ٔ
ّنهم الق لهم دواة ا

ٔ
عانهم ولو ا

ٔ
عوان الظالمين من ا

ٔ
قد قال غير واحد من السلف ا

عوانهم»، 
ٔ
 .47، ص 7، مصدر سابق، كـتاب اإليمان، ج مجموع الفتاوى لهم قلما، ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابه من ا

بو قتادة،  - 32
ٔ
ّمالت في المنهجا

ٔ
 https://bit.ly/3p6Hmqg  قع االلكـتروني:انظر المو  .25، ص الجهاد واالجتهاد، تا

 ، مصدر سابق.حقيقة كـفر االمتناعالمرضي،  - 33
بى الفرائض، وما نسبوا صحيح البخاري البخاري،    -34

ٔ
، مصدر سابق، كـتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل من ا

 .222، ص 4من الرّدة، ج 

https://bit.ly/3p6Hmqg
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ھ)
ّ
ھ «بمثل هذه ا�خرافات  .وأك�� ما � 35�ستحل

ّ
ان يحذره ا�خطاب ا�جهادي موقف التساهل "اإلرجائي"، ألن

الدم» معصوم  مسلما،  ال�افر  ا�حاكم  وجوب  36أصبح  يقّرون  بل  ال�افر،  بتكف��  ا�جهادّيون  يكتفي  وال   .

 تكف�� من ال يكّفر ال�افر، وهو ما يوّسع من دائرة الكفر، ليشمل السواد األعظم من املسلم�ن.

والتمّسك بحكم الّتكف��، يجلوه إصرار، �عض الكّتاب ا�جهادي�ن، ع�� تكف�� "الطائفة املمتنعة"، من  

جماعات   ب�ن  داخ��  �جال  ع��  املوقف  هذا  و�حيل  وأتباعھ.  أعوانھ  و��ن  الطائفة،  رأس  ب�ن  تمي��  دون 

 �عد تبّ�ن أ
ّ
ف �عضهم عن تكف�� هذه الطائفة، إال

ّ
حوال أفرادها ع�� التعي�ن.  ا�جهادي�ن، ع�� خلفّية توق

والثانية   األو�� معصية،  ظاهرّ�ة، و�اطنّية، وعّدوا  ل�حاكم:  املواالة  نوع�ن من  ب�ن  الناس  �� أحوال  ومّ��وا 

.و�� نقض هذا املوقف "املتساهل"، ذهب آخرون إ�� أّن «الفرد لھ حكم الطائفة �� املمتنع�ن عن 37كفرا

.و�� أعمال ا�جوارح تكفي املتا�عة �� األقوال واألعمال،  38واملتبوع �� ا�حكم   ألّن هللا سّوى ب�ن التا�ع  القدرة»،

االعتقاد  �� املوافقة  اش��اط  دون  جعل 39من  املمتنعة"،  "الطائفة  ألفراد  األعذار  التماس  ألبواب  وسّدا   .

ام "الطواغيت"
ّ
 .40�عض �ّل الوزر، �� بقاء االمتناع، ألّ��م اليد القاهرة ال�ي يبطش ��ا ا�ح�

� عليھ، وال يوّرث،  
ّ

ب عنھ قواعد كث��ة م��ا، أّن املمتنع ال ُيص�
ّ
وا�حكم بتكف�� "الطائفة املمتنعة"، ت��ت

 دمھ، ومالھ41منھ  ال��اءةوتجب  
ُ
ن منھ،    . وأخطر ما أ�ّح عليھ ا�جهادّيون إباحة

ّ
من �ان ممتنعا  «فـ  ل�ّل متمك

مالھ وأخذ  قتلھ،  أحد  ل�ّل  جاز  حرب  بدار  أو  استتابة»  �شوكة،  ألقوال  42�غ��  ا�خالف  املوقف  .وهذا 

السلف، مرّده إ�� �سليم ا�جهادي�ن املعاصر�ن بخلّو الزمان الراهن من اإلمام العادل، الذي أناط بھ الفقھ  

ساع دائرة ا�حرب ع��  
ّ
القديم إقامة ا�حدود، وحمل لواء ا�جهاد. و�ان من تبعات تحر�ر املبادرة بالقتل، ا�

يات "اال�غماسّية" ال�ي يقدم عل��ا ا�جتمع، بمخت
ّ
مة، إ�� العمل

ّ
لف الوسائل املتاحة من املعارك شبھ املنظ

القتل   صفات   �� كث��ة  تفاصيل  ببيان  ا�جهادّيون  وضعها  ال�ي  الدماء"  "فقھ  قواعد  وتكّفلت  األفراد. 

 .43"الشر��"، ل�ّل الداخل�ن ضمن "الطائفة املمتنعة"

ل "ا�جماعة" الباحثة عن اإلجماع ع�� شرعّي��ا. والوسم  لقد ارتبط ظهور فكرة "الطائف
ّ
ة املمتنعة" بتش�

قت  
ّ
و�عل و�لغا��م.  خصومها  ��ميش  ألجل  بة، 

ّ
املتغل والدينّية  السياسّية  الّسلطة  تدب��  من  باالمتناع 

 
خرين في نفس السياق، على غرار  424، مصدر سابق، ص الجامععبد القادر بن عبد العزيز،    -  35

ٓ
راء جهاديين ا

ٓ
. وقد نقض الكاتب ا

 عصام دربالة، وعاصم عبد الماجد، صاحبي كـتاب: القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع
ّنه لم يكن جاحدا   المقصود بالخرافات، ما احتّج به بعض العلماء، في حادثة اغتيال  -  36

ٔ
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شكيك �� العقائد، والّ��اون �� ش 
ّ
أن التعاليم  األرتودوكسّية الدينّية ��ذه الفكرة لالحتماء ��ا ضّد موجات الت

و�حظات    الدينّية. وع�� املراحل التار�خّية املتالحقة، ظّل التالزم قائما ب�ن انتعاش فكرة "الطائفة املمتنعة"،

كما حصل �� عهد غزو التتار لديار    والتقّدم، التأّزم االجتما�� وا�حضاري، املق��ن بال�جز عن اإلصالح،

الراه املرحلة   �� حاصل  هو  كما  أو  ال��وض، املسلم�ن،  ع��  قدر��م  وعدم  املسلم�ن،  ر 
ّ

تأخ �شهد  ال�ي  نة 

والتقّدم. وليس استعداء الفئات االجتماعّية ا�خالفة، أو الناشزة سوى �عب�� عن حالة من ال�جز ا�جتم�� 

الدينّية   ا�خصوصّيات  عن  الناشئة  املباينة  أّما  النشوز.  ذلك  إ��  الداعية  األسباب  معا�جة  عن  العاّم 

 فال �ستوجب سوى التدّرب ع�� استيعاب ا�خالف، وفتح مسالك ا�حوار الدائم معھ. والفكرّ�ة،
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