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كان أحد الشخصيات الزيتونية البارزة يف      ،  هـو العـامل الثـبت واألديب األريب والشاعر ايد          )١(

حفظ ، يف توزر ) م١٨٨٣(ولد سنة   ، وهو من عشرية الزبدة الراسخة يف العلم      ،  من القرن العشرين   املنتصف األول 

مث تلقى دروسا يف    ، دارس والزوايا واجلوامع الكربى يف توزر     القرآن وانضم إىل حلق الدروس اليت كانت تعقد يف امل         

أحرز التطويع وواصل الدراسة يف     ، )م١٩٠٨(مث بدأ يف الدراسة جبامع الزيتونة سنة        ، علـوم الوسـائل واملقاصد    

وحممد اخلضر  ، أخذ عن صفوة من الشيوخ منهم حممد الطاهر ابن عاشور         ، )م١٩١٧(املـرحلة العلـيا حىت سنة       

كان يرسلها إىل معارفه وأصدقائه وممن راسلهم       ، جمموعة رسائل تربو على اخلمسني    : مما خلّفه .  وغريمها ،احلـسني 

وله ديوان مجعه ابنه األستاذ عبد اهللا كاده رمحه اهللا حيتوي على أربعني             ، حممد الطاهر ابن عاشور وغريه من األعالم      

 جملة اهلداية الصادرة عن الس اإلسالمي األعلى        انظر). [م١٩٦١(تويف سنة   ، قـصيدة وقطعة يف أغراض خمتلفة     

]م٢٠٠١سنة ، ٣العدد ، للجمهورية التونسية



٢



أمحده تعاىل محد   ،  احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني          

، ِنعٍم ال حيصيها عد العادين، نيعلى نعمه اليت نتقلّب فيها يف كل ساعة وح ،  أوليائه الصاحلني 

، وعلى آله الطاهرين  ،  والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد املبعوث رمحةً للعاملني         

املُعدلني من رب العاملني     ،  وصحابته املرضيني 



)الدين           ،  )١ نجي قائلَها يوموأشهد أن ال إله إال اهللا شهادةً ت ،

     ى األمانة وبلّغ لنا هذا الدين     ،  اهللا ورسوله وأشهد أن حممداً عبدفهو الصادق األمني قبل    ،  أد

.أن يبعثه رب السماوات واَألرضني

:فتتضمن مقدمة هذا البحث ثالثة أمور: أما بعد

. أمهية املوضوع-١

.سبب اختيار املوضوع -٢

.خطة البحث-٣

شرعية مما تعم    أما أمهية املوضوع فتظهر من خالل معرفتنا أن اجلهل باألحكام ال           -١

فمن مل  ، خصوصاً وأن اجلهل وصف ذايت لإلنسان     ، ويكثر وقوع املكلَّفني فيه   ، بـه البلوى  

كما أن للجهل تعلقاً جبميع     ، يـسع لرفع ذلك اجلهل عن نفسه بالتعلّم بقي على األصل فيه           

العذر إضافة إىل أن حترير مسألة ، فما من مسألة إال ويتصور فيها حصول اجلهل  ، أبواب الفقه 

]١٠٠: التوبة [)١(



٣

، ألن من اجلهل ما له تأثري يف احلكم الشرعي        ، باجلهل مما متس احلاجة إليه يف القضاء واإلفتاء       

.وما يرد وال يعترب، فلزم التمييز بني ما يقبل من اجلهل شرعا

مث لعدم كتابة ، ألمهيته اليت أشرنا إليها آنفا: فأوالً،  أما عن سبب اختيار املوضوع-٢

وإمنا يأيت الكالم عليه عرضا يف ثنايا        ،  بةً مستقلة جامعة ألطراف مسائله    املتقدمني فيه كتا  

وال شك أن هذا مما ليس      ،  فيحتاج من أراد النظر فيه أن يراجع كتبا كثرية متنوعة         ،  كتابام

ترى العذر  :  األوىل،  إضافة إىل وجود نظرتني متقابلتني هلذه املسألة       ،  يف متناول كل أحد   

: والثانية،   مآل هذا القول تعطيلَ الشرائع والتسوية بني العلم واجلهل         فيكون،  باجلهل مطلقا 

وال شك أن هذا القول خمالف ملا علم من يسر الشريعة ورفع            ،  ترى عدم العذر باجلهل مطلقا    

فعدم إعذار من هذه    ،  فمن اجلهل ما ال يستطيع صاحبه دفعه عن نفسه        ،  احلرج عن املكلّفني  

كان ِلزاماً مجع   ،  فبناًء على ما سبق   ،  ع عدل الشريعة اليت ال تؤاخذ إال املقصر       حالُه مما يتناىف م   

مث ،  والنظر فيه ومتحيصه  ،  والوقوف على املقدور عليه من كالم العلماء       ،  شتات املوضوع 

حىت حتصل الفائدة   ،  ترتيبه بشكل منهجي جيعل املوضوع واضح املعامل للقارئ قريب املأخذ         

.اقف عليهاملرجوة لقارئه والو

: أما خطة البحث فهي كاآليت-٣

: وتتضمن كال من:املقدمة: أوالً

.أمهية املوضوع-١

.سبب اختيار املوضوع -٢

.خطة البحث-٣

: ويشتمل على فصلني:التمهيد: ثانياً

:وحتته مبحثان، تعريف األهلية وأقسامها: الفصل األول

.أهلية الوجوب: املبحث األول

.داءأهلية األ: املبحث الثاين

:وحتته ثالثة مباحث، عوارض األهلية: الفصل الثاين
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.تعريف العوارض: املبحث األول

.العوارض السماوية: املبحث الثاين

.العوارض املكتسبة: املبحث الثالث

: وقد جعلته مخسة أبواب:صلب املوضوع: ثالثاً

:ويشتمل على فصلني: عارض اجلهل: الباب األول

:وحتته ثالثة مطالب: هلتعريف اجل: الفصل األول

.التعريف اللغوي للجهل وإطالقاته: املطلب األول

.تعريف العلم: املطلب الثاين

.التعريف االصطالحي للجهل: املطلب الثالث

:وحتته ثالثة مطالب: أثر اجلهل يف التكليف: الفصل الثاين

.تعريف التكليف: املطلب األول

.شروط التكليف: املطلب الثاين

.اجلهل من موانع التكليف:  الثالثاملطلب

:وحتته ثالثة فصول: األدلة على اإلعذار باجلهل: الباب الثاين

.األدلة من الكتاب العزيز: الفصل األول

.األدلة من احلديث الشريف: الفصل الثاين

.اآلثار عن الصحابة: الفصل الثالث

.مناقشة القائلني بالتكليف بالعقل: الباب الثالث

:وحتته فصالن: اجلهل املعترب شرعا: لرابعالباب ا

.احلاالت اليت يعذر فيها اإلنسان باجلهل: الفصل األول

.حترير ضابط اجلهل املعترب شرعا: الفصل الثاين

.القواعد الفقهية املتعلقة باجلهل وتطبيقاا: الباب اخلامس

:اخلامتة: رابعاً
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:وقد جعلتها ستة: الفهارس: خامساً

.يات القرآنية فهرس اآل-١

. فهرس األحاديث الشريفة واآلثار-٢

. فهرس املصطلحات-٣

. فهرس األعالم-٤

. فهرس املصادر واملراجع-٥

. فهرس املوضوعات-٦
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مبا أن اجلهل يعتربه العلماء من عوارض اَألهلية فال مناص من معرفة كلٍّ من األهلية       

وهذا ما سنبينه يف    ،  ىت يكون ذلك مدخال وتوطئة لصلب موضوع البحث       وعوارضها ح 

.هذا التمهيد إن شاء اهللا

:تعريف األهِلية وأقسامها: المبحث األول

-)١(وهلذا قال ابن اهلمام   ، انفرد احلنفية بذكر مسألة اَألهلية وأقسامها وعوارضها      

.)٢(  "األهلية يف بعقده نفيةاحل اختص فصل وهذا: "  »التحرير « يف -رمحه اهللا 

وتأَهل ، واألهِلية لألمر هي الصالحية له    ، )أهٍل(مصدر صناعي لكلمة    : واألهلـية 

.)٣(لألمر صار له أهال

أهلية الوجوب،  : ويتـضح تعريف األهلية يف االصطالح من خالل تعريف نوعيها         

.وأهلية األداء

:أهلية الوجوب: املطلب األول

.)٤(ة اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليهوهي صالحي

.)١(  "صاحلة ذمة بعد إال يكون ال األهلية هذه أصل: "  رمحه اهللا)٥(قال السرخسي

إمام من علماء   ، كمال الدين، املعروف بابن اهلمام    ،  حممـد بـن عـبد الواحد السيواسي مث اإلسكندري          )١(

]٦/٢٥٥: األعالم للزركلي. [يةفتح القدير شرح اهلدا: من كتبه، ) هـ٨٦١(تويف سنة ، احلنفية

).٢/٢١٩( التقرير والتحبري يف شرح التحرير البن أمري حاج )٢(

).أهل(واملعجم الوسيط مادة ، )٧/١٥١( املوسوعة الفقهية الكويتية )٣(

).٢/٣٤٨( التلويح إىل كشف حقائق التنقيح للسعد التفتازاين )٤(

ـ ٤٨٣(قاٍض من كبار األحناف، جمتهد، تويف سنة        ، ئمة حممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر، مشس األ         )٥( ، ) ه

والسرخسي ضبطه ابن . واألصول يف أصول الفقه، املبسوط يف الفقه أماله وهو سجني باجلُب يف أوزجند : من كتبه 

 هذه النسبة إىل  : وقال، خلّكـان يف تـرمجة احلـسن بن سهل بفتح السني والراء املهملتني وسكون اخلاء املعجمة               

ـ       سرخس بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح اخلاء       : غري أن ياقوت احلموي قال    . سـرخس وهي من بالد خراسان اه



٧

 دمياآل نأو الذمة قيام على فبناء الوجوب هليةأ ماأ: "  رمحه اهللا  )٢(وقال البزدوي 

 اهللا قال، املاضي العهد على بناًء اهللا رمحهم الفقهاء مجاعإب للوجوب صاحلة ذمة وله يولد

 :تعاىل قالو، )٣ (يةاآل: تعـاىل 

)٥(" )٤(.

 احليوانات سائر بني اإلنسان من  صخ: "  رمحه اهللا  )٦(وقـال الـسعد التفـتازاين     

 أهال يصري ا خصوصية من فيه بد فال ا يؤاخذ وتكاليف وعليه، له أشـياء  بوجـوب 

.عليه وما له ملا أهال اإلنسان به يصري وصف :فهي ،بالذمة املراد وهو لذلك،

 ؟كذا ذمته يف ثبت أو وجب قوهلم معىن فما :قلت فإن: مث قال رمحه اهللا

 متعلقا الوجوب كان فلما ،الوصف ذلك باعتبار فسهن على الوجوب معناه :قلت

 هذا أن إىل وإشارةً التعلق، كمال على داللةً الوجوب فيه يستقر ظرف مبرتلة جعلوه بـه 

 أن وءةرواملُ العهد يف وجب :يقال كما ،املاضي وامليثاق العهد باعتبار هو إمنا الوجـوب 

.)٧( " وكذا كذا يكون

ـ     ، املعجمة وآخره سني مهملة    وفيات ، ٥/٣١٥: األعالم. [فاهللا أعلم . ويقال سرخس بالتحريك واألول أكثر اه

]٣/٢٠٨: معجم البلدان، ٢/١٢٣: األعيان

.)٢/٣٣٣( أصول السرخسي )١(

(تويف سنة ، فقيه أصويل من أكابر احلنفية،  علـي بن حممد بن احلسني، أبو احلسن، فخر اإلسالم البزدوي       )٢(

]٤/٣٢٨: األعالم. [كرت الوصول يف أصول الفقه: من كتبه، ) هـ٤٨٢

]١٧٢: األعراف [)٣(

]١٣: اإلسراء [)٤(

).٣٢٤ص( أصول البزدوي )٥(

 ٧٩٣(تويف سنة   ، من أئمة العربية والبيان واملنطق    ، تازاىي، سعد الدين   مـسعود بـن عمر بن عبد اهللا التف         )٦(

]٧/٢١٩: األعالم. [التلويح إىل كشف غوامض التنقيحو، شرح العقائد النسفية: من كتبه، )هـ

).٣٤٩-٢/٣٤٨( التلويح )٧(
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ان باعتباره إنسانا من حني بدء تكوينه جنينا إىل املوت          وهذه األهلية ثابتة لكل إنس    

وأساس ثبوا لإلنسان ، )١(يف مجـيع أطوار احلياة ألا مبنية على خاصٍة ِفطريٍة يف اإلنسان          

.)٢(احلياة: هو

.األول تكون فيه ناقصة والثاين تكون فيه كاملة، ومتر هذه األهلية بطورين

ت لإلنسان ما دام جنينا يف بطن أمه منذ العلوق     وتثب:  أهلية الوجوب الناقصة   -١

.)٣(فيكون صاحلا لوجوب احلقوق له ال لوجوا عليه، إىل الوالدة

 صاحلة ذمة له ليست البطن يف ناًنجم دام ما اجلننيف: " قـال السرخسي رمحه اهللا    

 هذا فباعتبار ،ذمة له نفساً ليكون دعم باحلياة منفرد ولكنه ،األم من جزء حكم يف لكونه

 الوجه والعتبار ،ةوصي أو بنس أو إرث أو ٍقتِع من له احلق لوجوب أهال يكون الـوجه 

فلو اشترى الويل له شيئا ال جيب عليه        ، )٤( " عليه احلق لوجوب أهـال  يكـون  ال األول

.)٥(الثمن

.)٦(فقد اشترط الفقهاء أن ينفصل حيا، ونظراً لكون وجود اجلنني حمتمالً

وتثبت لإلنسان من حني والدته وال تفارقه يف مجيع         : هلية الوجوب الكاملة   أ -٢

.)٧(وااللتزامات عليه، فيصلح اإلنسان ألن تثبت احلقوق له، أدوار حياته

 لو وهلذا ،صاحلة ذمة فله يولد ما بعد فأما: " ويف هـذا يقول السرخسي رمحه اهللا      

 وهذه ،عليه الويل بعقد امرأته مهر مهويلز ،له ضامنا كان فأتلفه إنسان مال على انقلـب 

.)٨( " شرعا تثبت حقوق

).١/١٦٣( أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي )١(

).٥٥ص(ن معجم أصول الفقه خلالد رمضان حس) ٢(

).٢/٣٥١( انظر التلويح للتفتازاين )٣(

).٢/٣٣٣( أصول السرخسي )٤(

).٢/٣٥١( التلويح )٥(

).١/١٦٥( أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي )٦(

).٧٠ص( انظر الكايف الوايف يف أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى اخلن )٧(

).٢/٣٣٣( أصول السرخسي )٨(
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:أهلية األداء: املطلب الثاني

.)١(وهي صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا

.كاملةيف الثاين و تكون يف األول ناقصة: أيضا بطورين األهلية ومتر هذه

 ألن، )٢(والبدن العقل لقصوروذلك  ،القاصرةوقد يعبر ب  :  أهلية األداء الناقصة   -١

 فإذا ،بالبدن وهو به، العمل قدرة مع بل اخلطاب فهم جمرد ليس األداء وجـوب  يف املعتـرب 

 كما إحدامها أو العاقل الغري الصيب يف كما الكمال درجة عن نحطةًم القدرتني كلتا كانـت 

وتثبت هذه األهلية لإلنسان    ، )٣(صةناق األهلية كانت البالغ املعـتوه  أو العاقـل  الـصيب  يف

.)٥(وتستمر معه حىت يبلغ جسما وعقال، )٤(بالتمييز

 ومنه ما يتعلق   تعاىل اهللا قوقما يتعلق حب   فمنه: ومـا يثـبت باألهلية الناقصة أقسام      

 دمترد وإما ،نساحلُ حيتمل ال قبيح وإما ح،بالقُ حيتمل ال نسح إما واألول العـباد،  قـوق حب

:)٧(فتكون األقسام ستة، )٦(بينهما دمترد أو حمض ضرر أو حمض نفع إما والثاين بينهما،

 لقولهفيصح ذلك من الصيب   ، كاإلميان وفروعه : ما كان حسنا ال حيتمل القبح     : األول

وألنه أهل  ، )٨( " عشرا بلغوا إذا واضربوهم، سبعا بلغوا إذا بالصالة صبيانكم مـروا "  :

.للثواب

).٢/٣٤٨( التلويح للتفتازاين )١(

).٢/٢٢٥( التقرير والتحبري البن أمري حاج )٢(

).٢/٣٥٣( التلويح )٣(

أحسن ما قيل يف حد التمييز أنه يصري        ): " ١١٥ص( يف اإلقناع    - رمحه اهللا    - قـال اخلطـيب الشربيين       )٤(

.والغالب أن يكون ذلك يف سن السابعة". الطفل حبيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده 

).٧١ص(كايف الوايف للخن  انظر ال)٥(

).٢/٣٥٣( انظر التلويح )٦(

فمن ، فقد تكون بعض املسائل خالفية، ننـبه على أن ما سيذكر يف هذه األقسام جاٍر على مذهب احلنفية        ) ٧(

.فما بعد) ١٤/٣٢(أراد الوقوف على اخلالف فلرياجع املوسوعة الفقهية الكويتية 

.من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ٢/١٨٠(مسنده رواه ذا اللفظ اإلمام أمحد يف ) ٨(



١٠

وكذا ، اآلخرة أحكام يف همن يصحف، كالكفر: قبيحا ال حيتمل احلسن   ما كان   : الثاين

 وهو رواية   )٤( والشافعي )٣(خالفا أليب يوسف  ، )٢( وحممد )١(يف أحكـام الدنيا عند أيب حنيفة      

.املسلم ثهروم من املرياثَ محروي املسلمة امرأته نيِبتفعلى القول بالصحة ، عن أيب حنيفة

 البدنية العبادات من وأخواا كالصالة: دا بني احلُسن والقُبح   ما كان مترد  : الـثالث 

 طلوع كوقت ،وقت دون وقت يف يكون قد وحسنها مشروعيتها فإن ،واحلـج  كالـصوم 

 ،الصوم حق يف )٥(التشريق وأيام العيد ويومي ،الصالة حق يف وغروا واستوائها الـشمس 

 قشت ال حبيث البلوغ بعد أدائها اعتيادو اآلخرة يف ثواا ملصلحة منه تصح أا هذه وحكـم 

.عليه

.وليه إذن بال منه مباشرته تصحف ،اهلبة كقبول: ما كان نفعا حمضا: الرابع

، رأى أنس بن مالك غري مرة ملا قدم عليهم الكوفة         ، اإلمـام األعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت الكويف         )١(

ـ ١٥٠(تويف سنة   ، "الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة        : " قال الشافعي  -١/١٦٨: تذكرة احلفاظ للذهيب  ). [ ه

١٦٩[

نشأ بالكوفة، وطلب احلديث،    ،  حممد بن احلسن أبو عبد اهللا حممد بن فرقد، الشيباين بالوالء الفقيه احلنفي             )٢(

ـ ١٨٩(تويف سنة   ، اجلامع الكبري واجلامع الصغري   : ولقـي مجاعة من أعالم األئمة، من كتبه        وفيات األعيان  ). [ ه

]١٨٥-٤/١٨٤: البن خلكان

، كان فقيهاً عاملاً    براهيم من أهل الكوفة، وهو صاحب أيب حنيفة          القاضـي أبو يوسف يعقوب بن إ       )٣(

]١/٢٩٣: وتذكرة احلفاظ، ٣٨٨-٦/٣٧٨: وفيات األعيان). [ هـ١٨٢(تويف سنة ، اخلراج: من كتبه، حافظاً

تعال : قال يل أمحد بن حنبل مبكة     : قال إسحاق بن راهويه   ،  اإلمـام العلَم حممد بن إدريس الشافعي املكي        )٤(

تذكرة ). [ هـ٢٠٤(تويف سنة ، األم والرسالة: من كتبه، فأقامين على الشافعي، ىت أريك رجال مل تر عيناك مثله   ح

]٣٦٣-١/٣٦١: احلفاظ

ومسيت أيام التشريق ألن حلوم     ، وقد اختِلف يف كوا يومني أو ثالثة      ،  أي األيـام الـيت بعـد يوم النحر         )٥(

ألن صالة العيد   : وقيل، ألن اهلدي ال ينحر حىت تشرق الشمس      : وقيل، األضاحي تشرق فيها أي تنشر يف الشمس      

وهل تلتحق بيوم النحر يف ترك الصيام كما تلتحق         . التشريق التكبري دبر كل صالة    : وقيل، تقع عند شروق الشمس   

 ويف كل ،أو له وملن هو يف معناه، أو للمتمتع خاصة، أو جيوز صيامها مطلقا   ، بـه يف النحر وغريه من أعمال احلج       

]٤/٢٤٢: فتح الباري البن حجر. [ذلك اختالف للعلماء



١١

 ال أنه هذا وحكم ،واهلبة والصدقة والعتاق كالطالق: ما كان ضررا حمضا   : اخلامس

 الرمحة ةنِظم باوالص ،ليهإ يعود نفع غري من عنه لكاِمل إزالةَ فيه ألن ،وليه بإذن ولو يصح منه 

يصح  ال كما ،ضاراملَ حقه يف يشرع فلم ،الرامحني أرحم واهللا ،اإلضرار مظنة ال واإلشـفاق 

 هو فيما إثباا النظر من وليس ،نظرية عليه الغري والية ألن ،وقاٍض ووصي ويل ك غريه مـن 

.حقه يف حمض ضرر

 احتمال فيه ،والنكاح واإلجارة يعكالب: ما كان مترددا بني النفع والضرر     : الـسادس 

واإلجارةُ راحباً البيع كان فإن ،سرانواخلُ بحالر فهي املثل ومهِر املثل أجرة من بأقلَّ والنكاح 

وحكم هذا  ، ضرر فهي املثل ومهِر املثل أجر من بأكثر ومها خاسرا البيع كـان  وإن ،نفـع 

.)١(ل الضرر احتماالندفاع الويل رأي معالقسم أنه يصح منه لكن 

ملَّا كان العقل   و، )٢( وهي اليت تثبت بكمال العقل والبدن      : أهلية األداء الكاملة   -٢

جعل له  ، ومل يكن له ضابط يعرف به     ، والفهـم يف الـصيب خفيا وظهوره فيه على التدريج         

ة إذاً فتتحقق هذه األهلي، )٤( وحطَّ عنه التكليف قبله ختفيفا عليه)٣(الشارع ضابطاً وهو البلوغ

، فيصبح أهال للتكاليف الشرعية   ، وتثبت له حينئذ أهلية أداء كاملة     ، فـيمن بلغ احللم عاقال    

وتترتب عليها خمتلف   ، وتصح منه مجيع العقود والتصرفات    ، وجيب عليه أداؤها ويأمث يتركها    

.)٥(آثارها ويؤاخذ على مجيع األعمال الصادرة منه

).٢٣٠-٢/٢٢٥( انظر يف األقسام اليت ذكرناها التقرير والتحبري البن أمري حاج )١(

).٢/٢٢٥( التقرير والتحبري )٢(

، إمكانهوهو خروج املين يف يقظة أو منام لوقت        ، االحتالم: عالمـات البلوغ املشتركة بني الذكر واألنثى       )٣(

راجع ملزيد  . [ومها احليض واحلمل  : وتزيد األنثى بعالمتني  ، وهو ظهور شعر العانة   ، واإلنـبات علـى خالف فيه     

]٨/١٨٨: تفصيل املوسوعة الفقهية الكويتية

).١/٢٠٠(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٤(

).١/١٦٨( انظر أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي )٥(



١٢

:مهاعوارض األهلية وأقسا: المبحث الثاني

:تعريف العوارض: املطلب األول

 األمراض من وغريه شغل من منعك مانع كلو، )١(مجع عارض : العـوارض يف اللغة   

 لفالن، ضعِرت ال :قيل ومنه ،مانع ومنع حائل حال :أي عارض، ضرع وقد عارض، فهـو 

 طريق سلكت :ويقال ،مذهبه ويذهب هرادم ديقِص أن عتراضكاب هفتمنع له تعتـرض  ال أي

¡)٢(يبوص على مذهيب يعل قطع شامخ جبل :أي عارض، الطـريق  يف يل فعـرض  كـذا 

 تعاىل قوله ومنه اُألفق يف يعترض الـسحاب  والعـاِرض: )مسي، )٣ 

.)٤(السماء عرض يف يبدو ألنه بذلك

 يوجب أو مهاأحد أو مافيزيلهفهي ما يعترض على نوعي األهلية    : وأما يف االصطالح  

.)٥(أحكامهما بعض يف تغيريا

ملنعها عوارض ميتس ا إما ،الثبوت عن األداء أو الوجوب بأهلية املتعلقة األحكامأل 

 األحكام لبعض رةيمغ أو ،واإلغماء كالنوم األداء ألهلية أو ،كاملوت الوجوب ألهلية مـزيلةٌ 

.)٦(لسفركا واألداء للوجوب األهلية أصل بقاء مع

 عوارض من البياض: يقال كما الذاتية الصفات من ليست أا عوارض كوا ومعىن

.)٧(الثلج

).١٩٦ص(ومعجم أصول الفقه خلالد رمضان حسن ، )عرض(يط للفريوزآبادي مادة القاموس احمل) ١(

).عرض( ذيب اللغة لألزهري مادة )٢(

]٢٤: األحقاف [)٣(

).١٦/٢٠٥(وتفسري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن ، )عرض( خمتار الصحاح أليب بكر الرازي مادة )٤(

).٢/٣٥٨( التلويح على التوضيح للتفتازاين )٥(

).٢/٢٣٠( التقرير والتحبري )٦(

).٢/٣٥٨( التلويح على التوضيح )٧(



١٣

:والعوارض نوعان

 نازلة أا مبعىن السماء إىل سبتن، )١(واكتساب اختيار فيها للعبد يكن مل إن مساوية

.)٢(وإرادته اختياره بغري منها

ومدخل فيها له كان إن بةكتس ٣(إزالتها ترك أو اباكتسا(.

 أظهر اوأل، املكتسبة من األحكام يف تأثريا وأشد تغيريا، أكثرألا  السماوية متدوقُ

.)٤(العبد اختيار عن خلروجها العارضية يف

:)٥(العوارض السماوية: املطلب الثاني

 رضوامل قوالر واإلغماء والنوم والنسيان هتوالع غروالص اجلنون: عشر أحـد  وهـي 

.)٦(واملوت فاسوالن واحليض

 إال جه على واألقوال األفعال جريان من مانع للعقل اخـتالل هـو   :  اجلـنون  -١

.)٧(نادرا

 الذي النهج على العبادات إنشاء من نتمكَّي ا اليت القدرةَ تهمنافاووجـه عارضيته    

نون يف أهلية الوجوب ألن أصلها وال يؤثِّر اجل . )٨(األهلية تنتفي القدرة وبانتفاء الشرع، اعتربه

مث إن انون أهلٌ للثواب ألنه يبقى مسلما        ، الـذي هو الذمة موجود بدليل أنه يرث وميلك        

).٢/٣٥٨( التلويح على التوضيح )١(

).٢/٢٣٠( التقرير والتحبري )٢(

).٢/٣٥٨( التلويح على التوضيح )٣(

).٢/٢٣٠(والتقرير والتحبري ، )٢/٣٥٨( التلويح )٤(

ليه لئال يطول الكالم فيما ال عالقة له بصلب موضوع سـوف أعدل عن التفصيل يف هذا املطلب والذي ي       ) ٥(

.ومن أراد التفصيل فلرياجع املصادر اليت حنيل عليها، البحث

).٢/٣٥٨( التلويح على التوضيح )٦(

).٢/٢٣١( التقرير والتحبري )٧(

).٢/٣٥٩( التلويح على التوضيح )٨(



١٤

فيكون أهال للوجوب يف    ، والثواب من أحكام الوجوب   ، واملـسلم يثاب  ، بعـد اجلـنون   

.)١(اجلملة

 يعقل فتثبت له أهلية     أما بعد أن  ، )٢(حكم الصغري قبل أن يعقل كانون     :  الصغر -٢

.)٣(أداء ناقصة

 خمتلط صاحبه فيصري العقل يف خلال توجب الذات عن ناشئة آفة وهـو :  العـته  -٣

.)٤(اانني كالم هوبعض العقالء كالم كالمه بعض فيشبه الكالم

.)٥(العقل مع الصبا حكم العته حكمو

 حاجة :أي ،حاجته وقت يف للـشيء  االستحـضار  عـدم وهـو   :  النـسيان  -٤

 :تعاىل قال ،التركويراد به    أيضا ويطلق، واحلفظ كرالذِّ ضد وهو، )٦(استحضاره

 )٨) (٧(.

 يف عذرا يكونال  و .العقل بكمال القدرة لبقاء الوجوبأهلية   يـنايف  ال والنـسيان 

 فإما تعاىل، اهللا حقوق يف أماو، الضمان عليه جيب ناسيا إنسان مال أتلف فلو، العباد حقوق

 املذكر، وجود مع يتذكر مل حيث الصالة يف كاألكل منه بتقصري النسيان يف املرء يقـع  أن

 من الطبيعة يف امِل الصوم يف كاألكل منه، بتقصري ال وإما عذرا، يكون فال الصالة هيئة وهو

٩(عذرا فيكون ،األكل إىل زوعالن(.

).٢/٣٥٩( التلويح على التوضيح )١(

).٢/٣٦٢( التلويح )٢(

).١٢-١٠ص( وقد مر معنا تفصيل ما يترتب على ثبوا )٣(

).٢/٢٣٥( التقرير والتحبري )٤(

).٢/٣٦٢( التلويح )٥(

).٢/٢٣٦( التقرير والتحبري )٦(

]٦٧: التوبة [)٧(

).نسا( خمتار الصحاح مادة )٨(

).٢/٣٦٣( التلويح على التوضيح )٩(



١٥

 احملسوسات إدراك عن العجز توجب العقل قيام مع ضِرتع رةفتوهـو   :  الـنوم  -٥

.)١(العقل واستعمال االختيارية واألفعال

 الفهم المتناع االنتباه وقت إىل باألداء اخلطاب تأخريوملـا كان النوم عجزا أوجب       

 فيما النائم عباراِت النومويبطل  . الوجوب نفس تأخري يوجب ومل النوم، حالةَ الفعل وإجياد

اإلرادة النتفاء ،والعتاق والطالق، والردة، واإلسالم، والشراء، كالبيع، االختيار فيه عتـرب ي 

.)٢(النوم يف واالختيار

 العقل بقاء مع أفعاهلا عن واحملركة املدركةَ وىالقُ لعطِّت آفـة وهـو   :  اإلغمـاء  -٦

 كاجلنون، للعقل زواال وليس،  النيب منه معصي مل حىت املرض من برض وهو، )٣(مغلوبا

.)٤(والسالم الصالة عليهم األنبياء منه لعصم وإال

 ليس واإلغماء ،الوقوع كثرية طبيعية حالة النوم ألن ،العارضية يف النوم فوق وهـو 

 ،أشد اإلغماء يف فإما وىالقُ ِلعطُّوت االختيار سلب ويف العارضية يف أشد فيكون ،كذلك

 وإبطال اخلطاب تأخري إجياب من فلزمه، النوم خبالف االنتباه طؤبوي هالتنب فيه ميتـنع  وهلـذا 

.)٥(أوىل بطريق ذلك من النوم لزم ما العبادات

٧-قاللغة يف هوو:  الر القلب، ةقَِّر ومنه عف،الض وثوب رقيق ٦(النسج ضعيف(.

 وعرفه بعض أهل الفرائض   . كـون اإلنسان مملوكًا إلنساٍن آخر      :االصـطالح  ويف

عجز شرعي مانع للواليات من     : أو أنه ، عجز حكمي يقوم باإلنسان سببه الكفر     : والفقه بأنه 

.)٧(القضاء والشهادة وغريمها

).٢٣٧-٢/٢٣٦( التقرير والتحبري )١(

).٣٦٤-٢/٣٦٣(يح على التوضيح  التلو)٢(

).٢/٢٣٩( التقرير والتحبري )٣(

).٢/٣٦٥( التلويح )٤(

).٢/٢٣٩( التقرير والتحبري )٥(

).٢/٣٦٦( التلويح على التوضيح )٦(

).٢٣/١٢(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٧(



١٦

 عن استنكفوا ملا الكفار فإن ،للكفر جزاًء ثبت أنه مبعىن ،ابتداًء تعاىل اهللا حق وهـو 

 اهللا جازاهم التوحيد آيات يف ملوالتأ النظر عدم يف بالبهائم أنفسهم وأحلقوا تعاىل اهللا عبادة

 املسلم على الرق يثبت ال وهلذا البهائم، مبرتلة لنيمبتذَ كنيمتملَّ هعبيِد عبيد جبعلـهم  تعـاىل 

 معىن إىل نظر غري من كاًلِْم الرقيق جعل الشارع أن مبعىن ،بقاًء للعبد حقاً صـار  مث ،ابـتداءً 

.)١(واتقى سلمأ وإن رقيقا يبقى إنه حىت ،العقوبة وجهة اجلزاء

.اخلاص االعتدال عن فيخرجه لبدنل يعرض ماوهو :  املرض-٨

 أو اهللا حقوق من كان سواء ،وعليه له ووجوبه هثبوت أي احلكم أهليةَ ينايف الوهـو   

 سائر  املريض من حفص ،والنطق والعقل الذمة يف خلل ال إذ العبارةكذلك ال ينايف    و ،العـباد 

 العجز من فيه ملا املرض لكن ،وغريها وشراء وبيع وطالق احنك من بالعـبارة  يـتعلق  مـا 

٢(اإلمكان قدر على فيه العبادات رعتش(.

 ال مِحالر من خارٍج لدٍم اسم الشرع فرع يف   احليضو:  احليض والنفاس  -١٠ -٩

يالوالدة بقُع م٣(معلوم وقت يف معلوم بقدر ٍرقد(.

 نفاسا يموس ،الوالدة يبِقع الرحم من اخلارج دملل اسم الشرع رفعوالنفاس يف   

.)٤(الدم أو الولد وهو سفْالن خلروج أو بالولد الرحم سنفُّلت إما

 سقطاني ال ومها ،وحكماً صورةً الحتادمها العوارض أحد معاًوجِعل احليض والنفاس    

 أن بالنص ثبت أنه إال ،البدن وقدرة والعقل الذمة لبقاء األداء أهلية وال الوجـوب،  أهلـية 

 على وللصوم واألجناس، األحداث من لكوما القياس قفْو على للصالة شرطٌ عنهما الطهارة

 الكثرة حد يف لدخوهلا حرج الصالة قضاء يف مث والنجاسة، احلدث مع يهأدلت القياس خالف

.د له الفقهاء باباً خاصاًحيث عق، وتراجع فروعه الفقهية يف كتب الفقه، )٢/٣٦٦( التلويح على التوضيح )١(

).٢/٢٤٨( التقرير والتحبري )٢(

).١/٣٩( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين )٣(

).١/٤١( املصدر السابق )٤(



١٧

 يستوعب ال احليض ألن ،الصوم قضاء يف حرج وال قضاؤها، جيب مل حىت وجوا فـسقط 

.)١(القضاء ولزم أدائه، وجوب إال يسقط فلم فيه ريند والنفاس الشهر،

: تعاىله  قول ظاهر هو كما للحياة ةمضاد وجودية صفةوهو  :  املـوت  -١١

)ومفارقته بالبدن الروح تعلق انقطاع هوو، )٢ دار من وانتقال حال لوتبد 

.دار إىل

 ألن ،وغريها واحلج والصوم كالزكاةالدنيوية   التكليفية مـسقط لألحكـام      وهـو 

 حال فعله يف تقصريه بسبب اإلمث إال، باملوت العجز فوق عجز وال القدرة يعتمد التكلـيف 

 يف ثابتة كلها اآلخرة وأحكام. فيها باألحياء ملحق وامليت اآلخرة أحكام من فإنـه  حـياته 

 وما ،املال أو ضرالِع أو النفس إىل راجع حق من الغري لىع له جيب ما :أربعة وهي حقـه، 

.)٣(ثواب من يلقاه وما ،عقاب من يلقاه وما ،كذلك حق من عليه للغري جيب

:العوارض املكتسبة: املطلب الثالث

 ،رفَوالس واخلطأ لواهلز ركْوالس هفَوالس اجلهل :وهي ، املكلَّف من ستةٌ ،سبعة وهي

.اإلكراه :هوو غريه من وواحد

 العمل على اإلنسانَ تبعث خفة :الفقه اصطالح ويف ،ةفَّاِخل :اللغة يف وهو:  السفَه -١

.العقل قتضىم خبالف ماله يف

 العقل وهو مبناطهما لِّخي ال ألنه ،الوجوب أهليةَ وال اخلطاب أهليةَ فهالس ينايف وال

.)٤(الشرعية األحكام نم شيئا ينايف فال، والباطنة الظاهرة وىالقُ وسائر

 إليه، املتصاعدة األخبرة من دماغه امتالء من لإلنسان ضتعِر حالة وهي:  السكْر -٢

.)١(والقبيحة احلسنة األمور بني زاملمي عقله معه فيتعطل

).٢/٣٧٨( التلويح )١(

]٢: امللك [)٢(

 ).٢٥٦-٢/٢٥١( التقرير والتحبري )٣(

).٢/٢٦٧( املصدر السابق )٤(



١٨

أنهم مل جيعلوا السكر مسقطاً للتكليف وال       : وخالصـة ما قاله الفقهاء يف السكر هو       

 خمفِّفاً ملقدار اجلنايات اليت تصدر من السكران، ألنه جناية، واجلناية ال            مضيعاً للحقوق، وال  

.)٢(يصح أن يستفيد منها صاحبها

 وال احلقيقي اه ال معن باللفظ يراد ال أن :واصطالحا ،اللعب :لغة وهو:  اهلـزل  -٣

.)٣(أصالً األهلية ينايف ال وهو، اازي

 صيدا رمى إذا كما ،اتام قصدا يقصده أن غري من فعال يفعل أن وهو:  اخلطـأ  -٤

.تام غري قصد جدفو اإلنسان به يقصد مل لكن الرمي قصد فإنه ،إنسانا فأصاب

 يف شبهةً ويصلح ،)٤(اجتهاد عن حصل إذا تعاىل اهللا حق سقوط يف عذرا يصلح وهو

 على جيب فال كامل جزاٌء ألنه ،قصاص وال دحب يؤاخذ وال القتل إمثَ يأمثُ ال حـىت  العقـوبة 

 جزاُء ال ماٍل ضمانُ ألنه دوانالع ضمان جيب حىت العباد حقوق يف بعذر وليس ،املعـذور 

.)٥(فعل

 مسرية بقصد اإلقامة حمل عن خروج :وشرعا ،املسافة قطع :لغة وهو:  الـسفر  -٥

.احملل ذلك من وسط بسري أيام ثالثة

 الباطنة القدرة لبقاء وغريها اتالعباد من وأداًء وجوباً األحكام أهلية ينايف ال وهـو 

.)٦(املشقة ةنمِظ ألنه ،للتخفيف سببا علج بل ،والظاهرة

أن يفعل ما ال يرضاه وال خيتار مباشرته لو خلِّي           على الغري محلوهو  :  اإلكـراه  -٦

.)١(ونفسه

).٣٩٩-٢/٣٩٨( انظر التلويح )١(

).٧/١٦٥(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(

).٤٠١-٢/٤٠٠( التلويح على التوضيح )٣(

اجتهد يف : يقال، وال يستعمل إال فيما فيه جهد، بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف فعل    :  االجـتهاد يف اللغة    )٤(

هد يف العلم بأحكام وهو يف عرف الفقهاء خمصوص ببذل اجل   ، اجتهد يف محل خردلة   : وال يقـال  ، محـل الرحـى   

]٣٥٢ص: روضة الناظر البن قدامة. [الشرع

).٤١٨-٢/٤١٧( التلويح )٥(

).٢/٢٧٠( التقرير والتحبري )٦(



١٩

 ولو العضو أو النفس توفَي مبا عليه هاملكر مباشرة إىل الفاعل يضطر بأن ئٌلِجم وهو

 مستندا جيعله بأن االختيار يفسد و الرضا يعدمف، ظنه بغلبة النفس كحرمة حرمته ألن ،لـةً منُأُ

.أصال يعدمه أنه ال آخر اختيار إىل

ـ  على احلمل إذا كان  ملجئ روغي ال بضرب عليه هاملكر إىل فضيي هفإن ،عضو فلَت 

.يفسد االختيار فال به هاملكر على الصرب من هاملكر أي لتمكنه ةخاص الرضا يعدم

 والعقل الذمة لقيام الوجوب أهلية ينايف ال ملجئ غري أو كـان  ملجـئاً واإلكـراه   

.)٢(والبلوغ

أما غري امللجئ فال مينع التكليف      ، واتفق العلماء على أن اإلكراه امللجئ مينع التكليف       

باإلكراه تراجع يف وللعلماء خالف يف كثري من املسائل املتعلقة ، )٣(عـند مجهـور العلمـاء    

.مظاا

أهلية : وبيان أا قسمان  ، وهكذا نكون قد أتينا يف هذا التمهيد على تعريف األهلية         

: وبيان عوارضهما وأا قسمان أيضا    ، وأن كال منهما ناقصة وكاملة    ، أداء وأهلـية وجوب   

اجلهل وهو  ، فذكرنا ستة وبقي واحد منها    ، ومكتسبة وهي سبعة  ، مساوية وهي إحدى عشر   

.الذي سنفصل القول فيه يف هذا البحث بعون اهللا تعاىل وتوفيقه





).٢/٤٢٠( التلويح على التوضيح )١(

).٢/٢٧٥( انظر التقرير والتحبري )٢(

).١٨٨-١/١٨٧( أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي )٣(



٢٠



:تعريف الجهل: الفصل األول

:التعريف اللغوي للجهل وإطالقاته: املطلب األول

 كالم يف املعروفو¡)٢(مهعِل ضدمن جِهل يجهل جهالً وجهالةً    )١(اجلَهل نقيض العلم  

 فعال فعلت أن واجلَهالة   ،)٣(مثلك جيهل ال مثلي: تقول ،تعرفه مل إذا الشيء، لتجِه العـرب 

 لوجِه ،)٥(األمر ذا لوجِه يعل فالن لوجِه فالن، حق فالن لجِه: تقولو. )٤(علم بغـري 

اِهلٌ فالناً ِإن: وتقول، )٦( أضاعه احلقلٌ واجلمع جاِهلٌ ورجل ،به جاِهلٌ أَي فالن من لَجهج 

 على له حمالً علَماء قالوا كما جهالء قالوا :جين ابن قال ،وجهالء وجهال وجهل وجهـلٌ 

 وليس ذلك نفسه من ىرأَ وجتاهل، )٧(وجهل جهل واجلمع كجاهل جهول ورجلٌ ،ضـده 

 على احلمل مبعىنذلك  ويطلق االستجهال ك  ، )٨(أيضا واستخفه جاهال هدع واستجهله ،بـه 

 الريح واستجهلِت، )٩(واستزلَّه محله على الزلَّة   ، محله على العجلة  ، استعجله: كقوهلم، اجلَهل

ولسان ، )جهل(وذيب اللغة لألزهري مادة     ، )جهل( أمحد الفراهيدي مادة      كـتاب العـني للخليل بن      )١(

).جهل(العرب البن منظور مادة 

).جهل( القاموس احمليط للفريوزآبادي )٢(

).جهل( ذيب اللغة )٣(

).جهل(وذيب اللغة ،  )جهل( كتاب العني )٤(

).جهل( ذيب اللغة )٥(

.)جهل( املصباح املنري للفيومي )٦(

).جهل( لسان العرب )٧(

).جهل( خمتار الصحاح )٨(

).جهل( لسان العرب )٩(



٢١

ـ  الغصن ا ،كتهحرجعلته وأجهلته، )١(حسنة استعارة وذلك ،اجلهل يتعاط على محلته كأ 

.)٣(اجلَهل إىل نسبته وجهلْته، )٢(جاهال

فيستعملون ، شعر بالتفريق بينهما  يلَفْظَي اجلهل واجلهالة    الفقهاء ل استعمال   )تنبـيه (

 أما إذا كان    ،اجلهل غالبا يف حالة ما إذا كان اإلنسان موصوفا به يف اعتقاده أو قوله أو فعله               

وكذا أركاا  ، اجلهـل مـتعلقا خبارج عن اإلنسان كمبيع ومشترى وإجارة وإعارة وغريها           

، فوصفوه باجلهالة ، وهو الشيء اهول  ، بوا جانب اخلارج  الة غلَّ فإم يف هذه احل   ، وشروطها

.)٤(وإن كان اإلنسان متصفا باجلهالة أيضا

 خلو وهو: ولاأل أضرب، ثالثة على اجلهل: "  رمحه اهللا  )٥(قـال الراغب األصفهاين   

 فعاللأل مقتضيا معىن املتكلمني بعض ذلك جعل وقد صل،األ هو هذا العلم، مـن  الـنفس 

.النظام غري على اريةاجل

.عليه هو ما خبالف يءالش اعتقاد: والثاين

 أو صحيحا اعتقادا فيه اعتقد سواء يفعل أن حقه ما خبالف يءالش فعل: والـثالث 

: تعاىل قوله ذلك وعلى متعمدا، الصالة يترك كمن ،فاسدا

)اهللا تعاىل  وقال جهال، اهلزو فعل فجعل )٦: 

)١(" )٧(.

).٢٠٩ص( مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين )١(

).جهل( ذيب اللغة )٢(

).جهل( لسان العرب )٣(

).١٦/١٦٧( املوسوعة الفقهية الكويتية )٤(

، العلماء احلكماء من أديب، ،بالراغب املعروف هاينصباأل أو صفهايناأل القاسم أبو حممد، بن احلسني هو   )٥(

ـ ٥٠٢(تويف سنة    ،الشريعة مكارم إىل الذريعة :كتبه من، الغزايل باالمام نقري كان حـىت  اشـتهر  األعالم [).  ه

]٢/٢٥٥: للزركلي

]٦٧: البقرة [)٦(

]٦: احلجرات [)٧(
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يقابل مقتضى العلم  فإنه ، العلميقابلاجلهل كما نفـيد مـن هذا الضرب الثالث أن      

:وهو العمل

ر به عن عدم العلم، ويعرب به عن عدم         لفظ اجلهل يعب  "  : رمحه اهللا  )٢(قـال ابن تيمية   

العمل مب٣( " ب العلموج(.

 بل ،باحلكم العلم عدم ههنا باجلهل أعين ولست: "  رمحه اهللا  )٤(قال ابن دقيق العيد   و

 قد ألنه ،موجوداً باحلكم العلم كان وإن يسوغ ال ما فعِل عن عبارةً يكون أن وإما هذا إما

 مثرته النتفاء فيتين الشيء أن فيه والسبب ،جاهل لفاعله ويقال جهلٌ إنـه  هـذا  يف يقـال 

 كان اوملّ ،لإلنسانية املناسبة األفعال يفعل مل إذا بإنسان ليس فالن :فيقال ،مـنه  واملقـصودِ 

.)٥( " عامل غري جاهل إنه :بعلمه يعمل ال ملن يقال أن جاز به لَعمال العلم من املقصود

.)٦(" ي يعمل مبا يعلم العامل هو الذ: " ولذلك قال بعضهم

 وعدم ،النافع باحلق العلم عدم: نوعان اجلهل: "  رمحه اهللا  )٧(وقـال ابن قيم اجلوزية    

: موسى قال، وحقيقةً وشرعاً فاًروع لغةً جهلٌ فكالمها ،ومقتضاه بهمبوج العمل

).٢٠٩ص(مفردات ألفاظ القرآن  )١(

نظر يف الرجال والعلل وتفقه     ، ن عبد السالم بن تيمية احلراين مث الدمشقي احلنبلي        أمحـد بن عبد احلليم ب      )٢(

تويف سنة  ، ومنهاج السنة النبوية  ، العقيدة الواسطية : من كتبه ، ومتهر ومتيز وتقدم وصنف ودرس وأفىت وفاق األقران       

] فما بعد١/١٦٨: الدرر الكامنة البن حجر). [ هـ٧٢٨(

.)٧/٥٣٩(بن تيمية الجمموع الفتاوى  )٣(

حممـد بن علي بن وهب، اإلمام العالمة تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد املالكي الشافعي، كان إماماً                    )٤(

-٣/٤٤٢: فوات الوفيات للكتيب). [ هـ٧٠٢(تويف سنة ، وشرح عمدة األحكام  ، اإلملام: من كتبه ، متفنناً جمتهداً 

٤٤٣[

).١١٦ص(حكام البن دقيق العيد  إحكام األحكام بشرح عمدة األ)٥(

).علم(ذيب اللغة لألزهري مادة ) ٦(

، الشيخ اإلمام العالمة مشس الدين ابن قيم اجلوزية احلنبلي        ،  حممـد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي         )٧(

ـ ٧٥١(تويف سنة   ، إعالم املوقعني : من كتبه ، كان جرئ اجلنان واسع العلم عارفا باخلالف ومذاهب السلف         ).  ه

]١٩٦-٢/١٩٥: والوايف بالوفيات للصفدي،  فما بعد٥/١٣٧: الدرر الكامنة البن حجر[
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)١( قومه له قال ملا :)وقال، املستهزئني من :يأ، )٢ 

 من:أي، )٣(: الصديق يوسـف 

.)٤(: تعاىل وقال، عليهم متحر ما مرتكيب

 وقال ،جهالة فهو به اهللا يصع ما كل أن اهللا رسول أصحاب أمجع: )٥(قتادة قـال 

 مراعاة عدم يومس... جاهل فهو اهللا عصى من كل أن معنه اهللا رضي الصحابة أمجع: غريه

.)٦("فعله عواقب جتين ام بسوء جلهله وإما ،اجلاهل مرتلةَ لزفن به ينتفع مل ألنه إما جهال العلم

 نفس الذنب يسمى جهال وإن علم مرتكبه بتحرميه، إما أنه ال"  :ابن القيم أيضاقال و

يصدر إال عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما ترتيال لفاعله مرتلة               

.)٧( " اجلاهل به

 كما يف أحد األوجه     ،وقد يأيت اجلهل مبعىن السفاهة ضد احلكمة ال مبعىن عدم العلم          

 أي )٨(: اليت محل عليها قوله تعاىل    

 قول ذلك ومن، القبيح يفعل ال احلكيم ألن القبائح من إليه يدعونين ما بارتكاب السفهاء من

:الشاعر

)٩( اجلاهلينا جهل فوق فنجهل       علينا أحد جيهلن ال أال

]٦٧: البقرة [)١(

]٦٧: البقرة [)٢(

]٣٣: يوسف [)٣(

]١٧: النساء [)٤(

،  قـتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز احلافظ العالمة أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير األكمه املفسر                 )٥(

]١٢٣-١/١٢٢: تذكرة احلفاظ). [ هـ١١٨(تويف بواسط يف الطاعون سنة ، بعنيمن التا

.)٤٧٠-١/٤٦٩ (بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيمدارج السالكني ) ٦(

).  ١٠١/ ١(مفتاح دار السعادة  )٧(

]٣٣: يوسف [)٨(

).١٢/٢٣٦( انظر تفسري اآللوسي روح املعاين )٩(



٢٤

 قوله  حنو ،الذم سبيل على ال وتارة ،كثراأل وهو الذم سبيل على يذكر تارة واجلاهل

 يعين وليس حاهلم يعرف ال مـن  أي )١(ِ :تعـاىل 

.)٢(املذموم باجلهل املتخصص

:يف العلمتعر: املطلب الثاني

فال مناص من تعريف العلم الذي سيزيد يف بيان ، مبا أن اجلهل عرف بأنه نقيض العلم

:ووضوح معىن اجلهل على حد قول الشاعر

والفرع مثل الليل مسود... فالوجه مثل الصبح مبيض 

)٣(والضد يظهر حسنه الضد... ضدان ملا استجمعا حسنا 

ورجل عالَّمة وعالَّم   ، عِلم يعلَم ِعلْماً نقيض جِهلَ    : "  رمحه اهللا  )٤(قال اخلليل بن أمحد   

وأُدخلت اهلاء ، )٥(: فإن أنكروا العليم فإنّ اهللا حيكي عن يوسف   ، وعليم

أَشعرته وعلّمته  : وأعلمته بكذا أي  ، ما شعرت به  : وما عِلمت خبربك أي   ، يف عالّمة للتوكيد  

.)٦("  تعليماً

مث ال بد من اإلشارة إىل أن طائفة من العلماء ذهبوا إىل أن العلم ليس مما حتويه صناعة   

فليس كل شيء حمدودا، )٧(احلد.

]٢٧٣: البقرة [)١(

).٢٠٩ص(ت للراغب  املفردا)٢(

).٢/٥٠٣ (محد بن علي القلقشندي أل يف صناعة اإلنشا صبح األعشى)٣(

من أئمة اللغة واألدب وواضع علم العروض، وهو أستاذ ،  اخللـيل بـن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي        )٤(

]٢/٣١٤: األعالم. [العني يف اللغة ومعاين احلروف: من كتبه، ) هـ١٧٠(تويف سنة ، سيبويه النحوي

]٥٥: يوسف [)٥(

).علم(كتاب العني مادة ) ٦(

التوقيف على مهمات   . [ما يميز الشيء عما عداه    : وعند أهل األصول  ،  حـد الشيء الوصف احمليط مبعناه      )٧(

]٢٧٠-٢٦٩ص: التعاريف للمناوي



٢٥

ويميز ، لعسره: قال بعضهم ، )٢(العلم ال يحد يف وجه    : "  رمحه اهللا  )١(قـال الفتوحي  

.)٣(" ألنه ضروري : وقال بعضهم، بتمثيل وتقسيم

 يف التمييز -فقد قال ،  رمحه اهللا  )٤(ذين علّلوا ذلك بالعسر إمام احلرمني اجلويين      ومن ال 

فلْيجرِد الناظر ِفكْره حملاولة املَيز بينهما فإن استتب له ذلك فقد أحاط            : " -بني العلم واجلهل    

رك احلقيقة وإن مل تساعد اكتفى بد، فإن ساعدت عبارة سديدة يف احلد حد ا  ، حبقيقة العلم 

ولو ، فليس كل من يدرك حقيقة شيء تنتظم له عبارة عن حده          ، ومل يـضر تقاعـد العبارة     

وإيضاح ذلك  ، فرضـنا رفض اللغات ودروس العبارات الستقلت العقول بدرك املعقوالت         

.)٥(" أن ذا العقل يدرك حقيقة رائحة املسك ولو رام أن يصوغ عبارة عنها مل جيدها : باملثال

ـ  ورمبا : "  »املستصفى «فقد قال يف    ،  رمحه اهللا  )٦(ى هـذا مشى تلميذه الغزايل     وعل

فإنا بينا  ،  الذايت )١( والفصل )٧(يعسر حتديده على الوجه احلقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس        

من ، فقيه حنبلي مصري  ، ر حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهري بابن النجا              )١(

]٦/٦: األعالم[. الكوكب املنري يف األصول وشرحه: من كتبه، ) هـ٩٧٢(تويف سنة ، القضاة

. فاملقدم واملعتمد غريه  ، يف وجه : وقد علمت من خطبة الكتاب أين مىت قلت عن شيء         : قـال الفتوحـي   ) ٢(

]٦١-١/٦٠: شرج الكوكب املنري[

).١/٦٠( شرح الكوكب املنري )٣(

 عـبد امللـك بـن عبد اهللا بن يوسف، العالمة إمام احلرمني، ضياء الدين، أبو املعايل ابن الشيخ أيب حممد       )٤(

ـ ٤٧٨(تويف سنة   ، والغياثي، الربهان يف األصول  : من كتبه ، رئيس الشافعية يف نيسابور   ، اجلـويين  طبقات ). [ ه

]٢/٢٥٥: الشافعية البن قاضي شهبة

).١٢١-١/١٢٠(الفقه الربهان يف أصول ) ٥(

 أبـو حامـد حممـد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل، امللقب حجة اإلسالم زين الدين الطوسي الفقيه                     )٦(

(تويف سنة   ، والوجيز يف الفقه  ، إحياء علوم الدين  : من كتبه ، الشافعي، مل يكن للطائفة الشافعية يف آخر عصره مثله        

]٢١٧-٤/٢١٦: وفيات األعيان البن خلكان). [ هـ٥٠٥

: مثاله، وهو مفهوم كلّي يشتمل على كلّ املاهية املشتركة بني متعدد خمتلف يف احلقيقة            ، اصطالح منطقي ) ٧(

وإن اشتركت يف   ، وهذه األفراد خمتلفة يف حقيقتها    ، فهو كلّي يتناول اإلنسان والفرس وسائر احليوانات      ، حـيوان 

]٣٩ص: ضوابط املعرفة لعبد الرمحن حبنكة. [حيوان:  منهاولذلك يقال على كل، جزء املاهية وهي احليوانية



٢٦

فلو أردنا أن ، بل أكثر املدركات احلسية يتعسر حتديدها     ، أن ذلـك عـسري يف أكثر األشياء       

حة املسك أو طعم العسل مل نقدر عليه وإذا عجزنا عن حد املدركات فنحن عن               نحـد رائ  

.)٢(" حتديد اإلدراكات أعجز 

 بنومن الذين علّلوا ذلك بكون العلم ضرورياً ال حيتاج إىل تعريف القاضي أبو بكر ا              

 نيأب هو :وقال العلم لتعريف تصدى من على الترمذي شرح يف أنكر دفق،  رمحه اهللا  )٣(العريب

.)٤(يبني أن من

وإمنا ، الصحيح أن العلم ال يقتنص بشبكة احلد      : "  »احملـصول  «وقـال أيـضا يف      

.)٦("  املقرب للمعىن )٥(يتوصل إليه على سبيل الرسم

املختار أن العلم ال حد     : " فقد قال ،  »املنخول «وهو ما اختاره الغزايل رمحه اهللا يف        

وعجزنا عن التحديد ال    ، ِصح عن معناه وال عبارة أبني منه      لـه إذ العلم صريح يف وصفه مف       

: مثاله، هـو مفهوم كلّي يتناول من املاهية اجلزء الذي مييز النوع من سائر األنواع املشاركة له يف اجلنس                 ) ١(

املصدر  [.وهذا اجلزء هو الذي مييز النوع اإلنساين عن سائر األنواع، فهو كلّي يتناول جزء ماهية اإلنسان ، ناطـق 

]٤٠ص: السابق

).٢١ص(املستصفى يف علم األصول ) ٢(

 حممد بن عبد اهللا بن حممد املعروف بابن العريب املعافري اإلمام العالمة احلافظ املتبحر ختام علماء األندلس                  )٣(

ـ ٥٤٣(تويف سنة   ، القبس على موطأ مالك بن أنس     : من كتبه ، وآخـر أئمتها وحفاظها    يف الديباج املذهب ). [ ه

]٢٨٤-٢٨١ص: معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون

 وهذه: وقال احلافظ عِقب ذلك   ، )١/١٤١( انظـر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر            )٤(

.لعسره أو لوضوحه حيد ال العلم أن اإلمام وشيخه الغزايل طريقة

أو اشتمل منها على شيء ولكن مل يكن        ، تياتهو الذي مل يشتمل التعريف فيه على شيء من الذا         : الرسم) ٥(

وإمنا اشتمل على عرضيات ا كان تعريف الشيء ومتييزه عن كلّ ما      ، بـه فـصلُ الشيء املعرف ومتييزه عن غريه        

: ضوابط املعرفة . [ومرتبةُ الرسم هي بالطبع دون مرتبة احلد      ، كتعريف اإلنسان بأنه احليوان الضاحك بالقوة     ، سواه

]٦٥ و٦٢ص

).٢٤ص(احملصول يف أصول الفقه البن العريب ) ٦(



٢٧

يـدل على جهلنا بنفس العلم كما إذا سئلنا عن حد رائحة املسك عجزنا عنه لكون العبارة                 

.)١(" عنها صرحية وال يدل ذلك على جهلنا 

 - رمحه اهللا    - )٤(ووافقه األرموي ، )٣( أيضا - رمحه اهللا    - )٢(واختاره الفخر الرازي  

.)٥(»احلاصل« يف

.)٦(لكن الذي عليه مجاهري أهل العلم تعريف العلم وأنه ال يعسر حتديده

.)٨(" هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع : "  رمحه اهللا)٧(قال اجلرجاين

 هو املعىن هذا يف واملتكلمني العلماء عند العلم حد: "  رمحه اهللا  )٩(وقال ابن عبد الرب   

.)١٠( " علمه فقد نهوتبي شيئا استيقن من وكل ،نتهوتبي استيقنته ما

.فتحصل أن للغزايل قولني يف تعليل االمتناع من حتديد العلم، )٤٠ص( املنخول يف تعليقات األصول )١(

كان يلقب  ،  اإلمـام فخر الدين الرازي حممد بن عمر اإلمام العالمة ابن خطيب الري الشافعي األشعري               )٢(

ـ ٦٠٦(تويف سنة   ، احملصول يف أصول الفقه   : من كتبه  ،ـراة شيخ اإلسالم    /٤: الوايف بالوفيات للصفدي  ). [ ه

] فما بعد١٧٥

).٤٩-٤٨ص(وإرشاد الفحول للشوكاين ، )١/١٠٢(انظر احملصول يف علم األصول للرازي ) ٣(

ارعاً يف العقليات   ب، كان من أكرب تالمذة اإلمام فخر الدين      ،  حممد بن احلسني العالمة تاج الدين األرموي       )٤(

ـ ٦٥٥(تويف سنة   ، وكان من فرسان املناظرين   ، واختـصر احملصول ومساه احلاصل     طبقات . [قبل واقعة التتار  )  ه

]٢/١٢٠: الشافعية

).١٨٩-١/١٨٨(انظر نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف ) ٥(

).٤٩ص(إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ) ٦(

(تويف سنة ، من كبار العلماء بالعربية، فيلسوف: علـي بـن حممد بن علي، املعروف بالشريف اجلرجاين        )٧(

]٥/٧: األعالم[. وشرح مواقف اإلجيي، التعريفات: من كتبه، ) هـ٨١٦

).١٢٠ص( التعريفات )٨(

 األندلس وكبري    يوسـف بن عمر بن عبد الرب بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري حافظ شيخ علماء                   )٩(

(تويف سنة ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: من كتبه، حمدثيها يف وقته وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة

]٣٥٩-٣٥٧ص: الديباج املذهب البن فرحون). [ هـ٤٦٣

).١/٧٨٧( جامع بيان العلم وفضله )١٠(



٢٨

هو صفة ينكشف : األوىل عندي أن يقال يف حتديده  : "  رمحه اهللا  )١(وقـال الشوكاين  

.)٢(" ا املطلوب 

: قال ابن عبد الرب رمحه اهللا، )٣(ومكتسب ضروري: وينقسم العلم إىل قسمني

ـ "  فحفيه كيشكّ أن العامل ميكن ال ما الضروري د نفسه على فيه يدخل وال هنفس 

 كالعلم والعقل احلس جهة من ذلك ويدرك والنظر الفكرة قبل بذلك العلم له ويقع شـبهة، 

 واحدة، حال يف صحيحا مريضا أو قاعدا قائما أو ساكنا متحركا الشيء كون باسـتحالة 

 به علمي الشيء كذوق اخلمس احلواس جهة من بسبب حيصل آخر وجه أيضا الضروري ومن

 األلوان ا علمي الشيء وكرؤية ،آفة من اجلارحة متسِل إذا ضرورةً احلالوة مـن  املـرارة 

 الدنيا يف أن الناس علم أيضا الضروري ومن األصوات، به يدرك السمع وكذلك ،واألجسام

 فهو باملكتس العلم وأما، خلت قد ماًموأُ عرفوها قد وبلدانا ،والصني ومصر، واهلند، مكة،

 الضرورية العلوم من منه برقَ فما ،واجللي اخلفي ومنه ،والنظر االستدالل طريقه نكا مـا 

.)٤(  "أخفى كان منها دعب وما أجلى كان

:التعريف االصطالحي للجهل: املطلب الثالث

:اجلهل نوعان

.)٥(يكون عاملا أن شأنه نمم العلم عدموهو :  جهل بسيط-١

، ويل قضاءها ، كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء     فقيه جمتهد من    ،  حممـد بـن علي بن حممد الشوكاين        )١(

]٦/٢٩٨: األعالم[. نيل األوطار: من كتبه، ) هـ١٢٥٠(ومات حاكما ا سنة 

).٥٠ص(إرشاد الفحول  )٢(

)١/٦٦(انظر شرح الكوكب املنري . وقد يعربون عن املكتسب بالنظري ألنه حاصل بالنظر) ٣(

).١/٧٨٨(رب  جامع بيان العلم وفضله البن عبد ال)٤(

واملنثور يف القواعد للزركشي    ، )١٠٨ص(والتعريفات للجرجاين   ، )١٦/١٩٧( املوسوعة الفقهية الكويتية     )٥(

)٢/١٣.(



٢٩

ألنه ومسي مركبا   ، )١(به هو ما خالف على وماملعل اعتقادوهو  :  جهـل مركَّب   -٢

كاعتقاد الفلسفي ِقدم   ، وجهِله بأنه جاهل به   ، جهِل املدرك مبا يف الواقع    : تركب من جهلني  

.)٢(العامل

: فقال  ؟ املاء عدم عند بالتيمم الصالة جتوز هل: سئل فمن: " قال الفتوحي رمحه اهللا   

 ال: قال وإن الباطل، باحلكم الفتيا ومن احلكم،ب العلم عدم من بامركَّ جهال ذلك كـان  ال،

.)٣( " بسيطا جهال ذلك كان أعلم،

 مبعصية تعاىل اهللا صيع ما«: تعاىل اهللا رمحه )٤(سهلٌ قال: " قـال الغـزايل رمحه اهللا     

 اجلهل ،نعم: قال ؟ اجلهل من أشد شيئاً تعرف هل حممد أبا يا: قيل ،اجلهـل  مـن  أعظـم 

 بالكلية يظن فمن التعلم، باب بالكلية يسد باجلهل اجلهل ألن ،قال كما وهـو ، »باجلهـل 

.)٥("  ؟ يتعلم فكيف عامل أنه بنفسه

 ،البسيط اجلهل صاحب هو العلم طلب ميكنه الذي" :  رمحه اهللا  الرازيالفخر   قالو

 أنه يعتقد أنه إال يعلم ال كان وإن ألنه ،ألبتة العلم يطلب ال فإنه املركب وأما، يعلم ال ألنـه 

.)٦( " طلبه عن له صارفا فصار يعلم،

 ،يدري أنه ويدري يدري رجل :أربعة الرجال" :  رمحه اهللا  أمحد بن اخللـيل وقـال   

 موه،فعلِّ جاهل فذلك ،يدري ال أنه ويدري يدري ال ورجل وسلوه، فاتبعوه عـامل  فـذلك 

).١/٧٢( البحر احمليط للزركشي )١(

).٦٨ص( لزكريا األنصاري احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )٢(

).١/٧٧( شرح الكوكب املنري )٣(

مل يكن له يف وقته نظري يف املعامالت        ،  بن عبد اهللا بن يونس التستري الصاحل املشهور         أبـو حممـد سهل     )٤(

: وفيات األعيان). [ هـ٢٨٣(تويف سنة ، وكان صاحب كرامات، وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة    ، والورع

] فما بعد٤/٦٤: وراجع ِحكَمه وكالمه يف صفة الصفوة البن اجلوزي، ٢/٤٢٩

).٤/٣٦٩(ء علوم الدين  إحيا)٥(

وللحموي كالم قريب من هذا يف كتابه غمز عيون البصائر شرح كتاب ، )١/٧٢( البحر احمليط للزركشي    )٦(

).٣/٢٩٧(األشباه والنظائر البن جنيم 



٣٠

 ال أنه يدري وال يدري ال ورجل فنبهوه، عاقل فذلك ،يدري أنه يدري وال يدري ورجـل 

.)٢( " احذروهف )١(مائق فذلك ،يدري

قال ، وعلى تقسيم اجلهل إىل مركب وبسيط     : )٤(- رمحه اهللا    - )٣(قـال احلمـوي   

:الشاعر

قال محار احلكيم يومـا       لو أنصفوين لكنت أركب  

ألنين جاهـل بسيـط       وراكيب جهلـه مركـب 

:)٥(وقال املتنيب

       وجيهل علمي أنه يب جاهلومن جاهل يل وهو جيهل جهله

:  رمحه اهللا  )٦(قال ابن خلدون  : بالكسب عاملٌ بالذات جاهلٌ اإلنسانعلى أن    )تنبيه(

 بالفكر عنها ميزه تعاىل اهللا وأن احليوانات، جنس من اإلنسان أن الفصول هذه لَأو نابي قد" 

 باآلراء العلم به يقتنص أو ،يالتمييز العقل وهو انتظام على هأفعالَ به يوقع له، علج الـذي 

 املوجودات تصور يف به لحصي أو التجرييب، العقل وهو جنسه، أبناء من واملفاسد واملصاحل

 كمال بعد له حيصل إمنا الفكر وهذا ،النظري العقل وهو عليه، هي ما على وشاهداً غائـباً 

 احليوانات، من معدود باجلملة، لمالع من ولْخ التمييز قبل فهو التمييز من ويبدأ فيه، احليوانية

ـ   جعل مبا فهو ذلك بعد له حصل وما ،واملضغة والعلقة النطفة من التكوين، يف مببدئه قالِح

وماق مواقَةً   ،ماِئق أحمق: يقالُو، واجلمع موقَى كسكْرى  ، مائق ومائقة : والنعت، حمق يف غباوة  :  املُؤوق )١(

).م و ق(والقاموس مادة ، )م و ق(انظر كتاب العني مادة . حمق: ومؤوقاً وموقاً، بضمهما

).١/٨٢٠( جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب )٢(

صنف كتبا كثرية   ، من علماء احلنفية  ، أمحـد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي           )٣(

]١/٢٣٩: األعالم). [ هـ١٠٩٨(تويف سنة ،  النفيس يف مناقب الشافعيالدر: منها

).٣/٢٩٧( غمز عيون البصائر )٤(

قال الشعر من صغره حىت بلغ الغاية       ،  أمحد بن احلسني بن احلسن أبو الطيب اجلعفي الكويف املتنيب الشاعر           )٥(

] فما بعد٦/٢٠٨: بالوفيات للصفديالوايف ). [ هـ٣٥٤(تويف سنة ، ومل يأت بعده مثله، وفاق أهل عصره

ويل ، مولده ومنشأه بتونس،  عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، الفيلسوف املؤرخ، العامل االجتماعي البحاثة  )٦(

]٣/٣٣٠: األعالم. [اشتهر بكتابه يف التاريخ، ) هـ٨٠٨(وتويف يف القاهرة سنة ، قضاء املالكية يف مصر



٣١

 :علينا االمتنان يف تعاىل قال ،الفكر هي اليت واألفئدة احلس مدارك من لـه  اهللا

)١( التمييز قبل األوىل احلالة يف وفه هوالي)جبميع جلهله فقط، )٢ 

. وجودها يف اإلنسانية ذاته فكمل بآالته، يكتسبه الذي بالعلم صورته تستكمل مث ،املعارف

 :نبيه على الوحي مبدأَ تعاىل هقول إىل وانظر

)العلم من أكسبه أي ،)٣ 

 من عليه هو ما وذاته طبيعته لنا كشفت فقد ،ومضغة علقة كان أن بعد له حاصالً يكن مل ما

 مراتب بأول عليه االمتنان فيه تقرر الكرمية ةاآلي إليه وأشارت الكسيب والعلم الذايت اجلهـل 

 اهللا وكان ،الوحي ومبدأ الترتيل أول يف والكسبية الفطرية وحالتاه ،اإلنسانية وهي وجـوده 

.)٤( " حكيماً عليماً

إذا كان األمر كما قال ابن خلدون رمحه اهللا من أن اجلهل            :  قد يقول قائل   )فائـدة (

: بدليل قوله تعاىل، ذاتية له وأنه صفة   ، هـو األصـل يف اإلنسان     

)من  ، )٥ دع فِلم

العوارض املكتسبة ؟

]٧٨: النحل [)١(

مادة : بضم الباء خمففةً أو مشددة    : اهلَيولَى): ه ا ل  (والذي يف املعجم الوسيط مادة      ، املطـبوع هكـذا يف    ) ٢(

) عند القدماء(واهليوىل  ، والقطن للمالبس القطنية  ، واحلديد للمسمار ، كاخلشب للكرسي ، الـشيء اليت يصنع منها    

التخطيط املبدئي للصورة   : واهليوىل، لصورقابلة للتشكيل والتصوير يف شىت ا     ، مادة ليس هلا شكل وال صورة معينة      

ـ : واهليوىل، أو التمـثال   وانظر ضوابط املعرفة   ، )٣٢١ص(واللفظ يوناين كما يف التعريفات للجرجاين       . القطن اه

).٣٤٩ص(لعبد الرمحن حبنكة 

]٥-١: العلق [)٣(

).٥٩٩ص(مقدمة ابن خلدون ) ٤(

]٧٨: النحل [)٥(



٣٢

فبالرغم من أن اإلنسان يولد جاهال      ،  األزمان أن اجلهل أمر غري ثابت يف     : اجلـواب 

وقد جعل اهللا له    ، وقدرته على التعلم  ، وبدو رشده ، فإنّ بوسعه إزالةَ هذه الصفة مع منو عقله       

فلما أمهل التعلم وتقاعس عن إزالة صفة       ، : وسـائل الـتعلم   

.)١(فمن هنا عد من العوارض املكتسبة، جهلصار كأنه خمتار لل، اجلهل عنه

:أثر الجهل في التكليف: الفصل الثاني

:تعريف التكليف: املطلب األول

: يف صخر)٣(قالت اخلنساء، )٢(إلزام ما فيه كُلْفة أي مشقة: هو لغةً

وإن كان أصغرهم مولدا... يكَلِّفه القوم ما نام 

.)٤( كلفةفهو اخلطاب مبا فيه: أما يف الشرع

وجند ، كيف تقولون إنّ يف خطاب اهللا تعاىل كُلفةً ومشقةً        : قد يقول قائل  ) فائـدة (

آيـاٍت كـثريةً يف القرآن الكرمي تؤكد رفع احلرج واملشقة عن هذه األمة من مثل قول اهللا                  

:  تبارك وتعاىل  وقوله، )٥(: تعاىل

)٦(.

).٤٣ص(ادات واحلدود لصاحل أوزدمري حممد علي وانظر اجلهل وأثره يف العب) ١(

).٤٧-١/٤٦(روضة الناظر البن قدامة ) ٢(

ذكر ابن عبد الرب أا قدمت على       ،  خنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة املشهورة امسها تماِضر          )٣(

تنشدها فيعجبه   كان يس  فذكروا أن رسول اهللا     ،  مـع قومها من بين سليم فأسلمت معهم        رسـول اهللا    

وأخبارها مع أخيها صخر مشهورة يف مراثيها       ، و يومي بيده  " هيه يا خناس    : " وكانت تنشده وهو يقول   ، شعرها

]٦/٣٤: ووفيات األعيان، ٦١٤-٧/٦١٣: اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر. [وغريها

).١/٥٣(روضة الناظر ) ٤(

]٧٨: احلج [)٥(

]١٨٥: البقرة [)٦(



٣٣

¡)٢(" إن خري دينكم أيسره     : " وقال  ، )١(" إن الدين يسر    : " وقد قال النيب    

.)٥(")٤(احلنيفية السمحة :  أحب إىل اهللا قال)٣(أي األديان: " وقيل له 

ال ينازع يف   : "  رمحه اهللا تعاىل فقد قال     )٦(له إىل اإلمام الشاطيب   اجلواب على هذا نكِ   

ولكن ال تسمى يف العادة املستمرة ، أن الـشارع قاصد للتكليف مبا يلزم فيه كلفة ومشقة ما    

مشقةً كما ال يسمى يف العادة مشقةً طلب املعاش بالتحرف وسائر الصنائع ألنه ممكن معتاد               

بل أهل العقول وأرباب العادات     ، لكلفة عن العمل يف الغالب املعتاد     ال يقطـع مـا فيه من ا       

وإىل هذا املعىن   ، فكذلك املعتاد يف التكاليف   ، ويذمونه بذلك ، يعـدون املنقطع عنه كسالن    

وهو أنه إن كان العمل     ، يـرجع الفـرق بني املشقة اليت ال تعد مشقةً عادةً واليت تعد مشقة             

النقطاع عنه أو عن بعضه وإىل وقوع خلل يف صاحبه يف نفسه أو             يـؤدي الدوام عليه إىل ا     

وإن مل يكن فيها شيء من ذلك يف        ، فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد    ، ماله أو حال من أحواله    

فأحوال اإلنسان كلها كلفة يف هذه الدار       ، الغالب فال يعد يف العادة مشقة وإن مسيت كلفة        

 جعل له قدرةٌ عليها حبيث تكون تلك التصرفات حتت          ولكن، يف أكله وشربه وسائر تصرفاته    

إن : " ومتام احلديث ، من حديث أيب هريرة     ) ٣٩( البخاري يف كتاب اإلميان من صحيحه برقم         رواه) ١(

".الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلْجة 

إسناده احلافظ ابن حجر يف فتح      وصحح  ، عن أعرابي مسع النيب     ) ٣/٤٧٩(رواه أمحـد يف املـسند       ) ٢(

).١/٩٤(الباري 

]١/٩٤: فتح الباري. [الشرائع املاضية قبل أن تبدل وتنسخ:  املراد باألديان)٣(

ومسي إبراهيم حنيفا مليله عن الباطل إىل ، من كان على ملة إبراهيم: واحلنيف يف اللغة، ملة إبراهيم:  احلنيفية)٤(

: أي أا مبنية على السهولة لقوله تعاىل      ، السهلة: لسمحةوا، ألن أصل احلنف امليل   ، احلـق 

] املصدر السابق]. [٧٨: احلج[

من ) ١٠٨ص(ووصله يف األدب املفرد     ، معلَّقاً) ١/٢٢(رواه الـبخاري يف كـتاب اإلميان من صحيحه          ) ٥(

وحسن إسناده ابن حجر يف فتح      ، )١/٢٣٦(وكذا اإلمام أمحد يف املسند      ، حـديث ابـن عباس رضي اهللا عنهما       

).١/٩٤(الباري 

(تويف سنة ، كان من أئمة املالكية   ، أصويل حافظ ،  إبـراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب        )٦(

]١/٧٥: األعالم. [صولواملوافقات يف األ، االعتصام: من كتبه، ) هـ٧٩٠



٣٤

فعلى هذا ينبغي أن يفهم     ، قهـره ال أن يكـون هو حتت قهر التصرفات فكذلك التكاليف           

.)١(" التكليف وما تضمن من املشقة 

:شروط التكليف: املطلب الثاني

.ومنها ما يعود إىل املكلَّف به، من الشروط ما يعود إىل املكلَّف

: يتعلق باملكلَّف فستة شروطأما ما

ألنه ال يفهم خطاب التكليف على      غري مكلف   ز  الـصيب الذي مل ميي    ف،  الـبلوغ  -١

.الوجه املعترب

.)٣( ال من أحكام التكليف)٢(ش جنايته وحنو ذلك فمن أحكام الوضعروأما لزوم أَ

  القلم مرفوع أنه غري مكلف بشيء مطلقا ألن       فجمهور العلماء على  ز  وأما الصيب املمي

)٥(ومذهب مالك ،  رواية مرجوحة بتكليف الصيب املميز     )٤(وعن أمحد ، عـنه حـىت يـبلغ     

لإلمجاع على  : قالوا، وأصحابه تكليف الصيب باملكروه واملندوب فقط دون الواجب واحلرام        

، وأما املكروه واملندوب  ، أنـه ال إمث علـيه بترك واجب وال بارتكاب حرام لرفع القلم عنه             

).٢/١٢٣(املوافقات يف أصول الفقه للشاطيب ) ١(

 ومسي، خطـاب الوضع هو خطاب اهللا املتعلق جبعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً                 ) ٢(

 من بأفعاهلم هأناط وال عباده، به أمر أنه ال وشرطا، وسببا دليال جعله أي، شرائعه يف اهللا وضعه شيء ألنه بـذلك 

الوجيز يف  . [وحنوه كالتوريث الوضع، خطاب أكثر يف والقدرة العلم يشترط ال ولذلك وضع، خطاب هو حـيث 

]١/٤٣٤: وشرح الكوكب املنري للفتوحي، ٤٨ص: أصول التشريع اإلسالمي حملمد حسن هيتو

).٧٥ص(إرشاد الفحول للشوكاين ) ٣(

قال علي بن ،  احلافظ احلجة أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل، شـيخ اإلسالم وسيد املسلمني يف عصره   )٤(

ـ ٢٤١(تويف سنة   ، إن اهللا أيـد هذا الدين بأيب بكر الصديق يوم الردة وبأمحد بن حنبل يوم احملنة               : املـديين  ).  ه

]٢/٤٣١: تذكرة احلفاظ[

إلسالم أبو عبد اهللا األصبحي املدين       مالـك بن أنس بن مالك بن أيب عامر اإلمام احلافظ فقيه األمة شيخ ا               )٥(

ـ ١٧٩(تويف سنة   ، إذا ذُكر العلماء فمالك النجم    : قال الشافعي ، الفقيه إمام دار اهلجرة    /١: تذكرة احلفاظ ). [ ه

٢١٣-٢٠٧[



٣٥

يا رسول اهللا أهلذا : " وقالت، ا لتكليفه ما حبديث اخلثعمية اليت أخذت بضبعي صيب      فاستدلو

.)٢(")١(نعم ولك أجر: حج ؟ قال

.)٣(فال تكليف على جمنون لعدم املصحح لالمتثال منه وهو قصد الطاعة،  العقل-٢

ملأمور به  ألن الذي يطلب بالتكليف قصد إيقاع الفعل ا       ،  العلم بالشيء املأمور به    -٣

وألن التكليف باهول من تكليف     ، )٤(وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به     ، على االمتثال 

.)٥(ما ال يطاق

إذ ال بد له من نية التقرب به إىل اهللا ،  العلم بأن املكلَّف به مأمور به من اهللا تعاىل-٤

ر املتقرب به إليه أمر منه جل       ونيةُ التقرب إليه عز وجل ال متكن إال بعد معرفة أن األم           ، تعاىل

أما ما  ، كالصالة والزكاة والصوم  ، وهذا فيما كان من األحكام الشرعية تعبديا حمضا       ، وعال

فال ، كرد األمانة واملغصوب وقضاء الدين واإلنفاق على الزوجة       ، كـان منها معقول املعىن    

.)٦(بنية التقرب إىل اهللايشترط يف صحة فعلها نية التقرب ولكن ال أجر فيها ألبتة إال 

 بأن يفهم من اخلطاب القدر الذي يتوقف عليه         ، مبعىن تصوره  ،ف به لِّفهم ملا كُ   ال -٥

.)٧(فذلك تكليف ما ال يطاق، إذ من ال يفهم كيف يقال له افهم ،االمتثال

.)٨(فالعاجز عن الشيء غري مكلف به،  القدرة على املكلَّف به-٦

:ه فثالثة شروطوأما ما يتعلق باملكلَّف ب

.من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) ١٣٣٦(رواه مسلم يف كتاب احلج من صحيحه برقم ) ١(

).٣٦ص(خ حممد األمني الشنقيطي مذكرة يف أصول الفقه للشي) ٢(

).١٤٥ص(املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران ) ٣(

)٤(               عود إىل مراقي السعود للشيخ حممد األمني بن أمحد زيدان اجلَِكينمراقـي الس )القواعد والفوائد  ، )٦٦ص

).٥٨-٥٧ص(األصولية البن اللحام 

).٤١ص(املذكرة للشنقيطي ) ٥(

).٤٢-٤١ص(سابق املصدر ال) ٦(

).٤٧ص(روضة الناظر البن قدامة ، )٢٨ص(املنخول للغزايل ، )٧٥ص(إرشاد الفحول للشوكاين ) ٧(

).٦٧ص(مراقي السعود إىل مراقي السعود ) ٨(



٣٦

، وكالمها ال يكون إال فعال    ، ألن متعلَّق التكليف األمر والنهي    ،  أن يكـون فعال    -١

وأما يف النهي فمتعلق    ، أما يف األمر فظاهر ألن مقتضاه إجياد فعٍل مأموٍر به كالصالة والصيام           

.)١(التكليف فيه كف النفس عن املنهي عنه كالكف عن الزنا وهو أيضا فعل

، ألن املكلَّف به يستدعى حصولُه    ، )٢(وهذا عند مجهور العلماء   ، يكون ممكنا  أن   -٢

.)٣(واحملال ال يتصور وقوعه فال يستدعى حصوله فال تكليف به، وذلك يستلزم تصور وقوعه

ومن هنا  ، )٤(أما املوجود فال ميكن إجياده فيستحيل األمر به       ،  أن يكـون معدوما    -٣

وكونه ، ألن السعي يف حتصيله معناه أنه غري حاصل بالفعل         ،حتـصيل احلاصل حمال   : قالـوا 

واجتماع ، وهذا تناقض ، هو غري حاصل هو حاصل    : فصار املعىن ، حاصال بالفعل ينايف ذلك   

.)٥(النقيضني مستحيل

القول : " يقول إمام احلرمني اجلويين رمحه اهللا     ، وتلخيصاً لشروط املكلَّف واملكلف به    

.)٦(" مكِّن ويقع التكليف باملُمِكن الوجيز أنه يكلَّف املت

:اجلهل من موانع التكليف: املطلب الثالث

، تقـرر معـنا فيما مضى أن علم املكلف بالشيء املأمور به شرطٌ لصحة تكليفه به               

ما ال يلزم من وجوده لذاته وجود       : والـشرط الشرعي يف االصطالح عند أهل األصول هو        

كالطهارة بالنسبة إىل الصالة، فإن وجود      ، املشروطوال عـدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم         

وانظر األدلة من الكتاب والسنة واللغة على أن الكف فعل يف مذكرة            ، )١٤٥ص(املـدخل البـن بدران      ) ١(

، "والكف فعل على املختار     ): " ٢/٣( قال السيوطي يف شرح الكوكب الساطع        وقد، )٤٧-٤٦ص(الـشنقيطي   

مراقي السعود إىل مراقي    [والكف فعل يف صحيح املذهب      : ...................  وقـال صاحب مراقي السعود    

]٩٠ص: السعود

).٧٠-٦٩ص(إرشاد الفحول للشوكاين ) ٢(

).١٤٥ص(املدخل البن بدران ) ٣(

).٥٢ص (روضة الناظر) ٤(

).٤٢ص(املذكرة للشنقيطي ) ٥(

).١/١٠٥(الربهان يف أصول الفقه ) ٦(



٣٧

خبالف ، ألن املتطهر قد يصلي وقد ال يصلي      ، الطهارة ال يلزم منه وجود الصالة وال عدمها       

.)١(عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصالة الشرعية

وقـد تقـرر بـني الفقهـاء أن انتفاء الشرط عالمة على عدم املشروط فإنه ينتفي                 

وقد تقدم  ، فإذا انتفى العلم الذي هو الشرط انتفى التكليف الذي هو املشروط          ، )٢(بانـتفائه 

فإذا ارتفع العلم ثبت    ، والنقيضان إذا ارتفع أحدمها ثبت اآلخر     ، معـنا أن اجلهل نقيض العلم     

فإن عدم الشرط مانع وعدم     ، فيكون اجلهل مانعا من التكليف كما أن العلم شرط له         ، اجلهل

مبعىن ، الشرط ينقسم إىل وجودي وعدمي    : "  هذا يقول ابن القيم رمحه اهللا      ويف، املانع شرط 

وهذا متفق عليه بني الفقهاء واألصوليني      ، أن وجـود كـذا شرط فيه وعدم كذا شرط فيه          

كما أن ما وجوده شرط     ، وما كان عدمه شرطا فوجوده مانع     ، واملتكلمني وسائر الطوائف  

.)٣(" نع احلكم وعدم املانع شرط من شروطه فعدم الشرط مانع من موا، فعدمه مانع

واملانع يف اصطالح أهل    ، فـنخلُص من هذا كلِّه بأن اجلهل مانع من موانع التكليف          

، ولكنه يلزم من وجوده عدم احلكم     ، ما ال يلزم من عدمه وجود وال عدم       : األصـول هـو   

دمها وال عدمهما   فإن عدم احليض ال يلزم منه وجو      ، كاحلـيض بالنسبة للصالة والصوم مثالً     

ألن املـرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد ال تفعل ذلك خبالف وجود احليض فإنه مانع من                 

، ومن هنا عد عارضاً لألهلية    ، فيلزم إذاً من وجود اجلهل عدم التكليف      ، )٤(الـصالة والصوم  

 ضاألمرا من وغريه شغل من منعك مانع كلفقـد مر معنا يف التعريف اللغوي للعارض أن          

 ميتسومر أيضا أن العوارض     ، مانع ومنع حائل حال أي عارض، عرض وقد عارض، فهو

فظهرت العالقة بني   ، الثبوت عن األداء أو الوجوب بأهلية املتعلقة األحكام ملـنعها  بـذلك 

.العارض واملانع

).٥١ص(مذكرة الشنقيطي ) ١(

).٣٣٢ص(روضة الناظر ) ٢(

).٤/٨١٧(بدائع الفوائد البن القيم ) ٣(

).٥٢ص(مذكرة الشنقيطي ) ٤(



٣٨

األعذار  يف   )٢(»البحر احمليط « رمحه اهللا عقد فصالً يف       )١(لـذلك فـإن الزركـشي     و

تقومي « رمحه اهللا فقد عقد باباً يف        )٣(وكذا الدبوسي ، عد منها اجلهل  ، لتكلـيف املـسقطة ل  

.)٥(عد منها اجلهل أيضا، القولُ يف األعذار املسقطة للوجوب بعد البلوغ )٤(»األدلة





له تصانيف كثرية يف عدة ، واألصولعامل بفقه الشافعية ،  حممد بن ادر الزركشي، أبو عبد اهللا، بدر الدين)١(

ـ ٧٩٤(تويف سنة   ، والبحر احمليط يف األصول   ، اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة      : فنون، منها  ).  ه

]٦/٦٠: األعالم[

)١/٤٣٤() ٢.(

ود، وله  هو أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوج        ،  أبو زيد عبد اهللا بن عمر الدبوسي الفقيه احلنفي         )٣(

ـ ٤٣٠(تويف سنة   ، كـتاب األسرار والتقومي لألدلة     والوايف بالوفيات  ، ٣/٤٨: وفيات األعيان البن خلكان   ). [ ه

] ١٧/٢٠١: للصفدي

).٤٣٦-٤٣٣ص() ٤(

على ، بدليل وجوب القضاء  ، واملـراد بالسقوط هنا السقوط املؤقت مبعىن تأخري اخلطاب ال السقوط أصالً           ) ٥(

. بعض املسائلخالف بني العلماء يف



٣٩



ب والسنة قد دال على أن اهللا ال يعذب أحداً إال بعد            الكتا: " قال ابن تيمية رمحه اهللا    

إبـالغ الرسـالة، فمن مل تبلغه مجلة مل يعذبه رأساً، ومن بلغته مجلة دون بعض التفصيل مل                  

.)١(  "يعذبه إال على إنكار ما قامت عليه احلجة الرسالية

:األدلة من الكتاب العزيز: الفصل األول

اىل ال يعذب أحدا حىت تقوم عليه احلجة اليت ينقطع          اآليات املصرحة بأن اهللا تع    فـإن 

.)٢(معها عذره كثرية

.)٣( :قوله تعاىلفمن تلك اآليات 

 تعاىل يقول : قوله: "  رمحه اهللا  )٤(قـال الطربي  

ـ   اليت باآليات عليهم احلجة وإقامة بالرسل إليهم اإلعذار بعد إال قوم مهلكي كنا وما: رهذك

 وتعاىل تبارك اهللا إن: قتادة قال كما .عذرهم تقطـع 

 إال أحدا باعذِّم وليس نةبي اهللا من يأتيه أو خرب اهللا من إليه قسِبي حىت أحدا يعـذب  لـيس 

.)٥("بذنبه

.)٦( : ومنها قوله تعاىل

).١٢/٤٩٣(جمموع الفتاوى ) ١(

).٢/٤٣( انظر أضواء البيان حملمد األمني الشنقيطي )٢(

]١٥: اإلسراء [)٣(

 أبـو جعفـر حممد بن جرير الطربي، صاحب التفسري الكبري والتاريخ الشهري، كان إماما يف فنون كثرية،                   )٤(

]١٩٢-٤/١٩١: وفيات األعيان). [ هـ٣١٠ (تويف سنة، وكان من األئمة اتهدين، مل يقلد أحدا

).١٥/٥٤( البن جرير الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٥(

]١٣١: األنعام [)٦(



٤٠

املعىن أن اهللا أرسل الرسل إىل عباده ألنه ال يهلك من           : "اين رمحه اهللا  وكقـال الـش   

 عن اإلعذار واإلنذار بإرسال الرسل، وإنزال       عـصاه بالكفر من القرى، واحلال أم غافلون       

.)١("الكتب، بل إمنا يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم، وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار األنبياء هلم

: ومنها قوله تعاىل  

)٢(.

 قال: يعين فإنه : قوله وأما: " قـال الطربي رمحه اهللا  

 اهللا راقبوا :له القائلني نيللحواري عيـسى 

 شيء يعجزه ال اهللا فإن ،هذا قولكم على عقوبة اهللا من بكم زلني أن وخافوه القـوم  أيهـا 

 بكم يرتل أن اهللا فاتقوا به كفر السماء من مائدة إنزال على اهللا قدرة يف كمشكّ ويف ،أراده

 إياكم اهللا عقوبة من به أتوعدكم ما على صدقيم كنتم إن: يقول نقمته

.)٣(" :قولكم على

 قد عليهم وجل عز اهللا أثىن الذين احلواريون فهؤالء: "  رمحه اهللا  )٤(وقـال ابن حزم   

 ومل  لسالما عليه لعيسى باجلهـل  قالـوا 

م بذلك لبطُياحلجة قيام بعد ذلك قالوا لو يكفرون كانوا وإمنا ،منه خملص ال ما وهذا إميا 

.)٥( " هلا وتبيينهم

).٢/١٦٣ (ي الرواية والدراية من علم التفسرياجلامع بني فن فتح القدير )١(

]١١٢: املائدة [)٢(

).٧/١٣١(تفسري الطربي ) ٣(

كان حافظاً عاملاً بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطاً       ، أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري      أبـو حممـد علي بن        )٤(

اإلحكام : لألحكـام مـن الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي املذهب، فانتقل إىل مذهب أهل الظاهر، من كتبه                 

]٣٢٩-٣/٣٢٥: وفيات األعيان). [ هـ٤٥٦(تويف سنة ، ألصول األحكام

).٣/١٤١(واء والنحل الفصل يف امللل واأله) ٥(



٤١

أما بعد  ،  ورود الشرع  هذه األدلة إمنا تصلح يف العذر قبل      : فقد يقول قائل  ، وبعد هذا 

. لألحكام فال يستقيم االستدالل انزول اآليات وبيان النيب 

وإذا انتفى الشرط انتفى    ، فالتكليف شرطه العلم  ، ال فـرق بني هذا وذاك     : فـنقول 

أو بعد وروده وعدم متكُّن املكلَّف من       ، سواء كان ذلك قبل ورود األمر والنهي      ، املـشروط 

.الوصول إليه

 يف تعاىل اهللا من الوارد احلكم يبلغه مل فيمن الناس اختلف: " حزم رمحه اهللا  قال ابن   

: مجيعها يف أو منها خاص يف الشريعة

 غري عنه معفو أنه إال والنهي األمر ورود ساعةَ منهي مأمور أحد كل :طائفة فقالت

والنهي األمر من يبلغه مل مبا ذمؤاخ.

 املأمور إىل األمر بلوغ بعد إال الدين من بشيء قط أمري مل تعاىل اهللا إن :طائفة وقالت

.منهي وال مأمور غري فإنه إليه النهي أو األمر انتهاء قبل وأما ،فرق وال النهي وكذلك

 :وجل عز اهللا لقول نقول وذا :)١(علي قال



)٢( 





.فتنبه، وتارة قال أبو حممد، وتارة قال علي بن أمحد، فهو تارة يقول قال علي، هو ابن حزم نفسه) ١(

]١٩: األنعام [)٢(



٤٢

)نصراين أو يهودي به يسمع ال أنه  اهللا رسول إلخبارو، )١ 

.)٢(النار له وجبت إال به يؤمن فلم

 اهللا على ضعري : "قال  النيب عن سريع بن األسودمث أسـند ابـن حزم حديث        

 فيقول ،)٤(الفترة يف مات ورجل )٣(مِرواهلَ واألمحق شيئا يسمع ال الذي األصم وتعاىل تبارك

، شيئا أعقل وما اإلسالم جاء رب :األمحق ويقول ،شيئا أمسع وما اإلسالم جاء رب :األصم

 اهللا فريسل هنيعطيلَ مواثيقهم فيأخذ ،رسول من لك أتاين ما رب :الفترة يف مات الذي ويقول

]٢٨٦: البقرة [)١(

والذي : " ولفظه، من حديث أيب هريرة     ) ٢٤٠(رواه مـسلم يف كتاب اإلميان من صحيحه برقم          ) ٢(

ع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان                  نفس حممد بيده ال يسم    

".من أصحاب النار 

)٣(ر السنِكب ممى،  اهلَرروقوم ه ِرممن باب طَِرب فهو ه ِرمخمتار الصحاح . وقد ه)هرم(

، فيها وحي ال اليت املدة من نيالرسول بني ما هو الفترة زمان): ١٦٥ص(قال ابن حجر يف هدي الساري        )٤(

 مل الذين الرسل بني الكائنة األمم أهلها بل فترة بأهل ليس الدعوة بلغته من): ٤/٩(وقـال املناوي يف فيض القدير       

وقد روى البخاري   . حممدا أدركوا وال عيسى هلم يرسل مل الذين كاألعراب الثاين أدركوا وال األول إليهم يرسـل 

 عليهما اهللا صلى وحممد عيسى بني فترة: قال سلمان عن) ٣٧٣٢(بة من صحيحه برقم     يف كـتاب فضائل الصحا    

 وال ،اهللا من رسول فيها يبعث ال اليت املدة بالفترة املراد): ٧/٢٧٧(قال ابن حجر يف الفتح      . سنة ستمائة وسـلم 

 سلمان حديث اقتضاه ما على االتفاق اجلوزي بنا ونقل ،األخري الرسول شريعة إىل يدعو من فيها أنبي أن ميتـنع 

ـ عوت ،هـذا   ،وأربعني مخسمائة :الكليب وعن ،سنة وستني مخسمائة :قتادة فعن ،منقول ذلك يف اخلالف بأن بقِّ

وذكر ، سنة وعشرون ومخس مائة أاقوال آخر عن بعضهم     ) ٢/٤٠(وذكر احلافظ يف الفتح     ، سنة أربعمائة :وقيل

 يدعو من فيها أنبي أن ميتنع وال(وقول احلافظ   . باألخبار املعرفة أهل هورمجأن مـا اقتضاه حديث سلمان هو قول         

أما ما بني عيسى ونبينا عليهما      ، إمنا يِرد فيما كان قبل عيسى بن مرمي عليه السالم         ) األخري الرسـول  شـريعة  إىل

قال رسول اهللا : قالعن أيب هريرة ) ٢٣٦٥(الصالة والسالم فقد روى مسلم يف كتاب الفضائل من صحيحه برقم     

/٥(قال النووي يف شرح مسلم      . وليس بيين وبني عيسى نيب    ، األنبياء أبناء عالت  ، أنـا أوىل الناس بعيسى    :

 حديث ذلك يف يرد ومل ثالثة أو نبيان أو نيب الفترة زمن يف عيسى بعد بعث إنه قال من قول لبِطي هـذا ): ٣٤٩

.رتاعلل قاطع نص مسلم يف الذي وهذا عليه يعتمد



٤٣

¡)١( " وسالما بردا عليهم لكانت دخلوها لو بيده نفسي فوالذي ،النار ادخلوا :إليهم تعاىل

.)٣(" )٢( النار دخل يدخلها مل ومن: " آخره يف وزاد ،مبثله هريرة أيب وعن

وقال ، )١١٣ص(بإسناد جيد كما يف حتقيق األلباين لرفع األستار للصنعاين          ) ٤/٢٤( رواه أمحد يف مسنده      )١(

ورواه ، )٧/٤٣٦(ورواه البزار كما يف جممع الزوائد       ، رجاله رجال الصحيح  ): ٧/٤٣٦(اهليثمي يف جممع الزوائد     

(بإسناد صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة       ) ١/٢٨٧(والطرباين يف الكبري    ، )١٦/٣٥٦(ابن حبان يف صحيحه     

وروى البيهقي يف االعتقاد    ، )٣١٧ص ( يف ذكر املوت   العاقبةُوصـحح احلديث عبد احلق اإلشبيلي يف        ، )٣/٤١٩

ورواه ابن جرير الطربي    ، صحيح إسناد هذا: قالو ،هذا من بنحو النيب عن  هريرة أيب عن) ١٦٩ص(

 :شئتم إن اقرؤوا: هريرة أبو قال مث،  على أيب هريرة موقـوفا ) ١٥/٥٤(يف تفـسريه    

] ١٥: اإلسراء.[

ويف ، )٤/٢٤(يف مسند اإلمام أمحد     وهي   " إليها يسحب يدخلها مل ومن: "  الـزيادة الـيت وقفت عليها      )٢(

).٣/٤١٩(لباين كما يف صحيحة األ) ٣٥٥(السنة البن أيب عاصم 

 ومن نيب دعوة تبلغه ومل الفترة يف مات ومن اانني وأما): ٣/٧٤(قـال ابـن حزم رمحه اهللا يف الِفصل           )٣(

 موقدة نار القيامة يوم هلم تبعث أنه اهللا رسول عن صح فقد يسمع ال أصم أو هرم وقد سـالم اإل دركـه أ

 وال به رِقون ذا نؤمن فنحن، معناه هذا كالما أو اجلنة دخل أو ابرد عليه كانت دخلها فمن بدخوهلا ويؤمـرون 

. رسوله لسان على تعاىل اهللا علمنا ما الإ لنا علم

ـ ) ٣١٧ص (العاقبة يف ذكر املوتوقال عبد احلق اإلشبيلي رمحه اهللا يف   قد: ـ عن حديث األسود بن سريع 

 شاء مبا شاء من خيتص اهللا ولكن عمل وال ليفتك دار ليست واآلخرة أعلم فيما صحيح وهو احلديث هذا جـاء 

.يسألون وهم يفعل عما يسأل ال شاء وحيث شاء مبا شاء من ويكلف

.أنه مجع طرق احلديث يف جزء مفرد) ٧/٢٤١(وذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف اإلصابة 

 كما قد نص على ذلك    أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح      ): ٣/٣٢(قـال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه         و

وإذا كانت أحاديث   ، كـثري مـن أئمة العلماء ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح واحلسن                

.الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت احلجة عند الناظر فيها

 من الفترة يف مات ومن انون حق يف متحاناال مسألة صحت قد): ٢٤٧-٣/٢٤٦(وقـال احلافظ يف الفتح      

 فال تكليف دار ليست اآلخرة بأن بقِّعوت ،الصحيح املذهب أنه عتقاداال كتاب يف البيهقي وحكى ،صحيحة طرق

 مانع فال القيامة عرصات يف وأما ،النار أو اجلنة يف ستقراراال يقع أن بعد ذلك بأن وأجيب ،بتالءا وال فيها عمـل 

 الصحيحني يفو]٤٢: القلم [ :تعاىل قال وقد ذلك من

.يسجد أن يستطيع فال طبقا املنافق ظهر فيصري بالسجود يؤمرون الناس أن



٤٤

 بالرسالة   من مل تقم عليه احلجة يف الدنيا       ):٢/٢٩٨(يف اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح        قـال ابن تيمية     و

جاءت به اآلثار أم ميتحنون يوم القيامة فيبعث     ما : أظهرها ،كاألطفال واانني وأهل الفترات، فهؤالء فيهم أقوال      

.إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب، وإن عصوه استحقوا العذاب

يعذبه فال يدخل    ليه رسوال، وكما أنه ال    يعذب اهللا أحداً حىت يبعث إ       ال ):١٤/٤٧٧(يف جمموع الفتاوى    وقال  

يدخلها مشرك وال مستكرب عن عبادة ربه، فمن مل تبلغه الدعوة يف الدنيا امتحن               اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة، وال     

يعذب اهللا بالنار أحداً إال بعد       ذنب له اليدخل النار، وال     يدخل النار إال من اتبع الشيطان، فمن ال        يف اآلخرة، وال  

ـ   بعث إليه رسوال، فمن مل تبلغه دعوة رسول إليه كالصغري وانون، وامليت يف الفترة احملضة، فهذا ميتحن يف                  أن ي

وقد رويت آثار متعددة ىف أن من مل تبلغه         ): ٣٠٩-١٧/٣٠٨(وقال أيضا   . اآلخـرة كمـا جاءت بذلك اآلثار      

وقد زعم بعضهم أن هذا خيالف دين  ، امةالرسـالة يف الدنـيا فإنـه يبعث إليه رسول يوم القيامة يف عرصات القي              

املسلمني، فإن اآلخرة ال تكليف فيها، وليس كما قال، إمنا ينقطع التكليف إذا دخلوا دار اجلزاء اجلنة أو النار، وإال                    

؟ وكذلك يف عرصات  ؟ ومن نبيك دينك ؟ وما من ربك: فَهـم يف قـبورهم ممتحنون ومفتونون، يقال ألحدهم      

.كانوا يعبدون ليتبع كل قوم ما: القيامة يقال

فهذه : - بعد أن ذكر أحاديث يف االمتحان يوم القيامة          -) ٥٩٢-٥٩١ص(يف طريق اهلجرتني     ابن القيم    وقال

األحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد هلا أصول الشرع وقواعده، والقول مبضموا هو مذهب السلف والسنة، نقله                

. وغريهاعنهم األشعري رمحه اهللا يف املقاالت

 ومجلة :- بعد أن ذكر أحاديث االمتحان يف اآلخرة بأسانيدها -) ١٨/١٣٠( يف التمهيد قاللكن ابن عبد الرب 

 من وليست علل وفيها الشيوخ أحاديث من أا أذكر مل وما منها ذكرت ما كلها الباب هذا أحاديث يف القـول 

 ما عارضها أنه مع والنظر العلم يف ضعف األحاديث هذه لمبث فيه والقطع عظيم أصل وهو الفقهاء األئمة أحاديث

.للصواب املوفق واهللا أعلم واهللا منها أقوى هو

 يف بأسانيدها ذكرناها وقد حجة ا يقوم وال بالقوية ليست أسانيد كلها وهي): ٣/١١٤(وقال يف االستذكار    

 وكيف ،ابتالء وال عمل دار وليست اءجز دار اآلخرة ألن الباب هذا أحاديث ينكرون العلـم  وأهـل ، التمهـيد 

الفترة يف مات من أمر خيلو وال وسعها إال نفسا يكلف ال واهللا املخلوقني وسع يف ذلك وليس النار دخول فونكلَّي 

 قد اهللا فإن جاحدا كافرا مات قد كان فإن ،رسول وال اهللا بكتاب يكفر مل إذا كافر غري أو كافرا ميوت أن مـن 

أن يؤمر فكيف رسول إليه أرسل وال نذير يأته مل بأن معذورا كان وإن ،ميتحنون فكيف الكافرين على اجلنة محر 

 الباب هذا يف العلماء دخلأ وإمنا، بذلك ميتحن ال بأن أحرى يعقل ال ومن والطفل ،العذاب أشد وهي النار يقتحم

.له شريك ال التوفيق وباهللا األثر فيه عندهم يصح مل ألنه النظر

 قد أنكر ابن عبد   : فإن قيل ): ٥٩٥-٥٩٢ص(اً على ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا يف طريق اهلجرتني            وجـواب 

أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، ألن اآلخرة ليست دار عمل وال ابتالء، وكيف              : الرب هذه األحاديث وقال   



٤٥

) أحدها( :فاجلواب من وجوه.  وسعهايكلف نفسا إال يكلفون دخول النار وليس ذلك يف وسع املخلوقني، واهللا ال       

أن أبا  ) الثاين( .أن أهل العلم مل يتفقوا على إنكارها بل وال أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صحح غريه بعضها                

               م ذهبوا إىل موجب هذه األحاديث  احلـسن األشعري حكى هذا املذهب عن أهل السنة واحلديث، فدل على أ. 

سود أجود من كثري من األحاديث اليت حيتج ا يف األحكام، وهلذا رواه األئمة أمحد               أن إسناد حديث األ   ) الثالث(

ال : أنه قد نص مجاعة من األئمة على وقوع االمتحان يف الدار اآلخرة وقالوا            ) الرابع(. وإسـحق وعلي بن املديين    

ثبت يف الصحيحني  ما) امساخل. (يـنقطع التكليف إال بدخول دار القرار ذكره البيهقي عن غري واحد من السلف           

أهل اجلنة دخوال إليها أن اهللا سبحانه وتعاىل يأخذ          مـن حـديث أيب هريرة وأيب سعيد يف الرجل الذي هو آخر            

 وهذا الغدر منه ،أغدرك  ما:عهوده ومواثيقه أن ال يسأله غري الذي يعطيه، وأنه خيالفه ويسأله غريه فيقول اهللا تعاىل              

:  جوابه من وجهني، أحدمها    ،وليس ذلك يف وسع املخلوقني    : قوله) السادس. ( ربه عليه  ملخالفته للعهد الذي عاهد   

أن ذلـك لـيس تكليفا مبا ليس يف الوسع، وإمنا هو تكليف مبا فيه مشقة شديدة، وهو كتكليف بين إسرائيل قتل                      

ثال اجلنة والنار أن    أوالدهـم وأزواجهـم وآبائهم حني عبدوا العجل، وكتكليف املؤمنني إذا رأوا الدجال ومعه م              

ع وال  ، فلم يكلفوا مبمتنِ   هم، وكانت برداً وسالماً   أم لو أطاعوه ودخلوها مل يضر     : الثاين. يقعوا يف الذي يرونه ناراً    

  أنه قد ثبت أنه سبحانه وتعاىل يأمرهم يف القيامة بالسجود وحيول بني املنافقني وبينه، وهذا               ) السابع. (ستطعمبا مل ي

؟ كما    العني إذا كانت سببا للنجاة     ييس يف الوسع قطعاً، فكيف ينكر التكليف بدخول النار يف رأ          تكلـيف مبا ل   

        بلغين أنه أدق من     : من السيف سببا كما قال أبو سعيد اخلدري        جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد 

شقة كالنار وهلذا كالمها يفضي  رواه مسلم، فركوب هذا الصراط الذي هو يف غاية امل .الـشعرة وأحد من السيف    

فمن سلك  : ترد مبثله األحاديث، والناس هلم طريقان       ال  جمرد أن هذا استبعاد  ) الثامن. (مـنه إىل النجاة واهللا أعلم     

طـريق املشيئة اردة مل ميكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق احلكمة والتعليل مل يكن معه حجة تنفي                    

) التاسع(. ، بل األدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى احلكمة كما ذكرناهةلتكليف موافقا للحكمأن يكـون هذا ا    

فيما يأمرهم به، فيأمرهم أن      أن يف أصـح هـذه األحاديث وهو حديث األسود أم يعطون رم املواثيق ليطيعنه              

: فإن قيل .ال إنه ليس يف الوسع ألمره ال لعجزهم عنه، فكيف يق    يدخلـوا نار االمتحان، فيتركون الدخول معصيةً      

أن التكليف إمنا ينقطع    : ؟ فاجلواب   دار تكليف، فكيف ميتحنون يف غري دار التكليف        تفاآلخـرة دار جزاء، وليس    

بعـد دخول دار القرار، وأما يف الربزخ وعرصات القيامة فال ينقطع، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع                   

:  وأما يف عرصة القيامة فقال تعاىل، تكليفيلربزخ وهالتكليف مبسألة امللكني يف ا   

]هذا صريح يف أن اهللا يدعو اخلالئق إىل السجود يوم القيامة، وأن الكفار     ف]٤٢: القلم

كليف مبا ال يطاق حينئذ ِححـال بيـنهم وبني السجود إذ ذاك، ويكون هذا الت        يم كُا عقوبةًسفوا به يف لِّ هلم، أل

 هلم،   عليهم وعقوبةً  يقدرون عليه حسرةً   الدنـيا وهم يطيقونه فلما امتنعوا منه وهو مقدور هلم كلفوا به وهم وال             



٤٦

 دعوا إليه يف وقت ِحيلَ بينهم وبينه    ]٤٣: القلم[: وهلـذا قال تعاىل   

يارسول اهللا، هل نرى    :  أن ناسا قالوا   :كمـا يف الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد               

فارقنا الناس يف الدنيا    :  فيقول املؤمنون  ،كانت تعبد   فيقول تتبع كل أمة ما     : فذكر احلديث بطوله إىل أن قال      ،ربنا

نشرك باهللا شيئا مرتني أو ثالثا       نعوذ باهللا منك ال   :  فيقولون ،أنا ربكم :  فيقول ، ومل نصاحبهم  كُنا إليهم،  أفقـر ما  

 فيكشف عن ساق فال     ،؟ فيقولون نعم   حـىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه ا             

 إال جعل اهللا  ورياًءمن كان يسجد اتقاًءيبقى  يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا له بالسجود، وال      

        وهذا التكليف نظري   .  وذكر احلديث  ، على قفاه مث يرفعون رءوسهم     ظهـره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر

                  نع تكليف الربزخ باملسألة، فمن أجاب يف الدنيا طوعا واختيارا أجاب يف الربزخ، ومن امتنع من اإلجابة يف الدنيا م

 بل هو مقتضى احلكمة اإلهلية ألنه مكلف وقت         ،زخ، ومل يكن تكليفه يف احلال وهو غري قادر قبيحا         مـنها يف الرب   

 واملقصود أن التكليف    ، العجز وقد ِحيلَ بينه وبني الفعل كان عقوبة له وحسرة          لف وقت القـدرة وأىب، فـإذا كُ     

ع صحيح، وفيه التكليف يف عرصة       وقد تقدم أن حديث األسود بن سري       ،اليـنقطع إال بعـد دخول اجلنة أو النار        

لم أن الذي تدل عليه األدلة الصحيحة وتأتلف به          فع ،القيامة، فهو مطابق ملا ذكرنا من النصوص الصحيحة الصرحية        

. اهـالنصوص ومقتضى احلكمة هذا القول واهللا أعلم

بل بعثة املصطفى    وهي الفترة ق   -وهو ورود بعض األحاديث املصرحة بأن بعض أهل اجلاهلية          ، بقـي إشكال  

كتاب اجلنة  ومسلم يف   ) ٣٣٣٣(البخاري يف كتاب املناقب من صحيحه برقم        فقد روى   ،  يدخلـون النار   -

 بن عامر بن عمرو رأيت : النيب قال: قال هريرة أيب عن) ٢٨٥٦( من صحيحه برقم     وصـفة نعيمها وأهلها   

(وى مسلم يف كتاب اإلميان من صحيحه برقم         ور. السوائب سيب من أول وكان النار يف قصبه جير اخلزاعي حلي

.النار يف وأباك أيب إن :فقال دعاه قفى فلما ،النار يف :قال ؟ أيب أين اهللا رسول يا :قال رجال أن أنس عن) ٣٤٧

 بعد أن -) ١٥ص(قـال الـشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب     

ألن اجلمع ، والذي يظهر رجحانه بالدليل هو اجلمع بني األدلة: - يف أهل الفترة وأدلتهم    ذكـر اخـتالف العلماء    

وجه اجلمع بني   و. اخل..واجلمع واجب مىت ما أمكنا    : واجـب إذا أمكن بال خالف كما أشار له يف املراقي بقوله           

قتحمها دخل اجلنة وهو الذي كان      هـذه األدلة هو عذرهم بالفترة وامتحام يوم القيامة باألمر باقتحام نار فمن ا             

يصدق الرسل لو جاءته يف الدنيا ومن امتنع عذب بالنار وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته يف الدنيا ألن اهللا                     

وقوم منهم من أهل    ، وذا اجلمع تتفق األدلة فيكون أهل الفترة معذورين       ، يعلم ما كانوا عاملني لو جاءم الرسل      

وحيمل كل واحد من القولني على بعض منهم عِلم اهللا          ، وقوم منهم من أهل اجلنة بعده أيضا      ، الـنار بعد االمتحان   

.، فيزول التعارضوأعلم به نبيه ، مصريهم



٤٧

ما حدأ فيكلَّ ال وأنه راملنذَ إىل الشريعة بلوغ بعد إال ذارةِن ال أنه أوردنا كما فصح 

 فصح إليه تبلغ أن قبل شريعة يعرف أن يف الغيب علم أحد وسع يف وليس عهسو يف لـيس 

.هافْكلَّي مل الشريعة تبلغه مل من أن يقينا

 فله فأخطأ احلاكم اجتهد إذا: "  اهللا رسول بقول األخرى الطائفـة  واحـتجت 

.به أمر ما خالف من إال املخطىء يكون وال خمطئا السالم عليه فسماه، )١("أجر

 يكون قد ألنه ،نقول وبه لنا حجة هو بل فيه هلم حجةَ ال اخلرب وهذا :حممد أبو قال

 عامٍد غري امسه بغري آخر مسى كإنسان ،به بالعمل مأمورا يكن مل وإن احلق يوافق ال من خمطئا

 ،شك بال خمطىء فهو فيه مِهفو عرِش بيت أنشد وكمن ،هنا ها يلزمه أمر وال خمطىء فهـذا 

 وجل عز اهللا عند من احلكم به ورد ما خبالف حكم إذا شك بال خمطـىء  اـتهد  وهـذا 

 احلكم عن منهي فإنه يبلغه مل مبا باحلكم مأمور غري كان وإن ،منه ليس ما الدين يف وأدخل

.ولزمه بلغه قد ألنه نسيه وإن به مأمور فإنه بلغه إذا وأما ،حق غري وهو حق أنه ظن مبا

.هملِّلكُ ال الناس لبعض الزما الدين لكان قلتم ما كان لو :قائل قال فإن

 نعم ،بلغهم إذا واإلنس للجن الزم الدين بل كذلك ليس :- التوفيق وباهللا - قلـنا 

 يف ختالفوننا ال وأنتم ،ذلك قبل ال التكليف حد وبلغ وبلغه لقخ إذا بعد خلقي مل من ولكل

.يبلغ أن قبل غبلُي مل من وال خيلق أن قبل خيلق مل من تلزم ال أا الشريعة

 أمره ما خالف من عليه هو مبا مأمور أهو  ؟ األمر يبلغه مل من حال فكيف :قالوا فإن

 به تعاىل اهللا أمره مبا مأمور هو :قلتم فإن ،ثالث قسم إىل سبيل وال  ؟ يبلغه مل مما به تعاىل اهللا

 هو مبا مأمور أنه أو به تعاىل اهللا أمره مبا مأمور غري هو :قلتم وإن ،قولنا فهو يـبلغه  مل وإن

.بشيعاً باًغش ذلك كان به تعاىل اهللا أمر ما خالف من عليه

ومسلم يف كتاب األقضية    ) ٦٩١٩(رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه برقم           ) ١(

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث : " واحلديث بتمامه، عاص من حديث عمرو بن ال  ) ١٧١٦(مـن صحيحه برقم     

".أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر 



٤٨

 غري هو :نقول لكنا ،اجلوابني هذين من بواحد نقول لسنا :- التوفيق وباهللا - قلـنا 

 حىت التكليف حد غبلُي مل من كحال ذلك يف هوحالُ ،يبلغه حىت أصالً بشيء ذلك يف مأمور

.)١( " يبلغ

الشرائع هل تلزم من مل يعلمها أم ال تلزم أحدا إال بعد            : " وقـال ابن تيمية رمحه اهللا     

 يف  )٢(هذا فيه ثالثة أقوال هي ثالثة أوجه      ، أو يفَـرق بني الشرائع الناسخة واملبتدأة      ، العلـم 

وذكر هو وغريه   ، كتاب له  الوجهني املطلَقني يف     )٣(ذكر القاضي أبو يعلى   ، مـذهب أمحـد   

،  ال يثبت يف حق املكلف حىت يبلغه الناسخ        )٤(وهو أن النسخ  ، الوجه املفرق يف أصول الفقه    

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ومل يكن         ،  وجها يف ثبوته   )٥(وأخـرج أبو اخلطاب   

 الصالة ؟ فيه روايتان     هل يعيد ، عِلم بوجوا أو صلّى يف املوضع املنهي عنه قبل علمه بالنهي          

.منصوصتان عن أمحد

وأنه ال ، والـصواب يف هـذا الباب كلِّه أن احلكم ال يثبت إال مع التمكن من العلم    

فقد ثبت يف الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر            ، يقضي ما مل يعلم وجوبه    

،  بالقضاء م النيب   يف رمـضان حـىت تبين له اخليط األبيض من اخليط األسود ومل يأمره             

).٦١-١/٥٩( اإلحكام يف أصول األحكام )١(

هو أحد طرق استنباط املذهب حيث يستخرج للمسألة حكم من مسألة مشاة وفق             " الوجه  " مصطلح  ) ٢(

فأما الوجه فهو قول بعض األصحاب وخترجيه إن كان مأخوذا من قواعد            : " املرداوييقول  ، قواعد اإلمام وأصوله  

: مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي". [ أو إميائه أو دليله أو تعليله أو سياق كالمه وقوته      اإلمام أمحد   

]٣٥٠ص

األحكام : من كتبه ، أنواع الفنون عامل عصره يف األصول والفروع و     ،  حممد بن احلسني ابن الفراء، أبو يعلى       )٣(

]١٠٠-٦/٩٩: األعالم). [ هـ٤٥٨(تويف سنة  ، والعدة يف أصول الفقه، السلطانية

وقد يطلق إلرادة ما    ، ونسخت الريح األثر  ، نسخِت الشمس الظل  : ومنه، الرفع واإلزالة :  النـسخ يف اللغة    )٤(

رفع احلكم  : وحده، فهو مبعىن الرفع واإلزالة ال غري     : شرعفأما النسخ يف ال   ، نسخت الكتاب : كقوهلم، يشبه النقل 

روضة الناظر البن   . [إزالة الشيء على وجه لواله لبقي ثابتا      : ومعىن الرفع ، الثابت خبطاب متقدم خبطاب متراٍخ عنه     

]٦٩ص: قدامة

 التمهيد يف أصول    :من كتبه ،  إمام احلنبلية يف عصره    ،الكلوذاين، أبو اخلطاب  حمفـوظ بن أمحد بن احلسن        )٥(

]٥/٢٩١: األعالم [). هـ٥١٠(تويف سنة ، الفقه، واهلداية يف الفقه



٤٩

ومنهم من كان ميكُث جنباً مدةً ال يصلي ومل يكن يعلم جواز الصالة بالتيمم كأيب ذر وعمر     

وال شك أن خلقا من     ، ابـن اخلطـاب وعمار ملا أجنب ومل يأمر النيب أحداً منهم بالقضاء            

مروا املـسلمني مبكـة والـبوادي صاروا يصلون إىل بيت املقدس حىت بلغهم النسخ ومل يؤ               

أن اهللا ال يكلف    : وهذا يطابق األصل الذي عليه السلف واجلمهور      ، باإلعادة ومثلُ هذا كثري   

والعقوبة ال تكون إال على ترك مأمور أو فعل         ، فالوجوب مشروط بالقدرة  ، نفسا إال وسعها  

.)١(" حمظور بعد قيام احلجة 

رياضة « يف كتابه    - رمحه اهللا  - )٢(السمرقندي القاسم الدين أبو  ناصرويقول الشيخ   

، ألنه غري مقصر يف طلب الدليل     : " - معلِّال عذر املسلم باجلهل يف دار احلرب         - »األخالق

وإمنا جاء اجلهل من ِقبل خفاء الدليل يف نفسه حيث مل يشتهر يف دار احلرب بسبب انقطاع                 

 حق من مل يبلغه من      فإنه خفي يف  ، فهو مبرتلة اخلطاب يف أول ما يرتل      ، واليـة التبليغ عنهم   

 فإم صلَّوا   )٣(كما يف قصة أهل قُباء    ، فيصري اجلهل به عذرا   ، املسلمني لعدم استفاضته بينهم   

وافتتحوا العصر متوجهني ، صـالة الظهر إىل بيت املقدس بعد نزول فرض التوجه إىل الكعبة           

، إليها وأمتوا صالم  وأُخربوا بتحويل القبلة إىل الكعبة وهم يف الصالة فتوجهوا          ، إلـيه أيضا  

فإن بعض الصحابة ، وكقصة حترمي اخلمر،  ألن اخلطاب مل يبلغهموجوز ذلك رسول اهللا 

: فرتل قوله تعاىل، كانوا يف سفر فشربوا بعد التحرمي لعدم علمهم لتحرميها    

).٢٢٧-١٩/٢٢٦(جمموع الفتاوى ) ١(

 بالتفسري عامل يحنف فقيه ،يالسمرقند  املدين الدين ناصر القاسم أبو احلسين يالعلو يوسف بن حممد هـو    )٢(

/٧: األعالم). [هـ٥٥٦(تويف سنة    احلنفية، يف فقه ، لسبلا مصابيح: من كتبه ، مسرقند أهل من والوعظ واحلديث

١٤٩[

وهو بضم القاف يقصر وميد ويصرف وال ،  من جهة اجلنوب حنو ميلني موضـع بقـرب مدينة النيب     )٣(

]٢/٤٨٩: املصباح املنري. [يصرف



٥٠

  فثبت مبا ذكرنا أن حكم اخلطاب ال       ، )١( اآليـة

.)٢(" فلذلك يعذر ، إذ ليس يف وسعه االئتمار قبل العلم، يثبت يف حق املخاطَب قبل علمه

:األدلة من الحديث الشريف: الفصل الثاني

وقد مر ضمن كالم العلماء يف الفصل السابق    ، األحاديـث كثرية أيضا يف هذا الباب      

:من األدلة أيضاو، شيء منها

 اهللا من رذْالع إليه أحب شخص ال : " قال   أن النيب     عبادة بن سعد حديث

.)٣("  ومنذرين مبشرين املرسلني اهللا بعث ذلك أجل من

 قبل خللقه نذارواإل عذارلإل لنياملرس بعث املعىن: "  رمحه اهللا  )٤(قـال القاضي عياض   

.)٦(" )٥( :تعاىل كقوله وهو بالعقوبة أخذهم

)٧(سيدر: "  اهللا رسول قال : اليمان بن حذيفةحديث  : ومـن األدلة أيضا   

 ،صدقة وال نسك وال صالة وال صيام ما ىدري ال حىت الثوب )٨(يشو سدري كما اإلسالم

]٩٣: املائدة [)١(

ح العالمة األمري على منظومة رام يف املسائل         نقله عنه الشيخ إبراهيم املختار اجلربيت الزيلعي يف حتقيقه لشر          )٢(

).٢٩ص(اليت ال يعذر فيها باجلهل على مذهب اإلمام مالك 

ومسلم يف كتاب اللعان من صحيحه برقم       ، )٦٩٨٠( رواه البخاري يف كتاب التوحيد من صحيحه برقم          )٣(

.واللفظ له، )١٤٩٩(

كان إمام وقته يف احلديث وعلومه عاملاً بالتفسري        ،  عـياض بـن موسى بن عياض اليحصيب اإلمام العالمة          )٤(

تويف ، الشفا بتعريف حقوق املصطفى     : من كتبه ، ومجيع علومه فقيهاً أصولياً عاملاً بالنحو واللغة وكالم العرب        

]١٧٢-١٦٨ص: الديباج املذهب). [ هـ٥٤٤(سنة 

]١٦٥: النساء [)٥(

).١٣/٤٠٠( فتح الباري للحافظ ابن حجر )٦(

)٧( ا من باب قعد عفا وخفيت آثاره         دوسراملرتل د سالثوب أخلق  ، ر سرالكتاب عتق  ، ود سراملصباح . [ود

]خمتار الصحاح نفس املادة، )درس(املنري مادة 

)٨(   ِشيوا من باب وعد رقمته ونقشته فهو ميشالـثَّوب و تـيشو  ،يشة تسمية : والونوع من الثّياب املوشي

)]وشي( املصباح املنري . [درباملص



٥١

 من طوائف وتبقى ،يةآ منه األرض يف يبقى فال ليلة يف وجل عز اهللا كتاب على )١(رىسيولَ

 فنحن » اهللا إال إله ال « الكلمة هذه على آباءنا أدركنا :يقولون والعجوز الكبري الشيخ الناس

 وال صيام وال صالة ما يدرون ال وهم اهللا إال إله ال عنهم غينت ما :)٢(ةلَِص له فقال ،نقـوهلا 

 مث ،حذيفة عنه ضعِري ذلك لَّكُ ثالثاً عليه ردها مث ،حذيفة عنه أعرضف ؟ صدقة وال نسك

.)٣("  ثالثاً ،النار من تنجيهم صلة يا :فقال الثالثة يف عليه أقبل

واألزمنة الذي    من الناس قد ينشأ يف األمكنة      وكثري" : يقـول ابـن تيمية رمحه اهللا      

     ات، حىت ال يبقى م    يندرس فيها كثري من علوم النبو ه من الكتاب   غ ما بعث اهللا به رسولَ     بلِّن ي

بعث اهللا به رسوله وال يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا يواحلكمـة، فال يعلم كثرياً مما     

ال يكفـر، وهلـذا اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلميان، وكان                  

ملتواترة فإنه ال حيكم بكفره حىت يعرف       حديث العهد باإلسالم فأنكر هذه األحكام الظاهرة ا       

يأيت على الناس زمان ال يعرفون فيه صالة وال          : "ما جاء به الرسول، وهلذا جاء يف احلديث       

.)٤(  "مث ذكر بقية احلديث"  زكاة

 كان"  :قال  النيب عن  هريرة أيب حديث: ومـن األدلـة الواضحة كذلك     

 مث اطحنوين مث فأحرقوين مت أنا اإذ :نيهلب لقا املوت حضره فلما ،نفسه على سرفي رجل

واالسم السريةُ بالضم والسرى    ، وأسرى أي سار ليال   ،  سرى يسري بالكسر سرى بالضم ومسرى بالفتح       )١(

: وإمنا قال اهللا تعاىل، أيـضا وأسراه وأسرى به مثل أخذ اخلطام وأخذ باخلطام     

خمتار الصحاح  . [وإن كان السرى ال يكون إال بالليل تأكيدا لقوهلم ِسرت أمس ارا والبارحة ليال             ] ١: اإلسراء[

)]سرا(

أخرج له أصحاب   ، روى عن عدد من الصحابة    ، أبو بكر الكويف  : ويقال،  صلة بن زفر العبسي أبو العالء      )٢(

ـ ٧٠( حدود سنة    مات يف ،ثقة جليل : وقال ابن حجر  ، الكـتب الستة   تقريب ، ٤/٣٨٤: ذيب التهذيب ). [ ه

]٢٧٨ص: التهذيب

٤(واحلاكم يف كتاب الفنت واملالحم من املستدرك ) ٤٠٤٩( رواه ابن ماجه يف كتاب الفنت من سننه برقم )٣(

هذا إسناد  ): ٤/١٩٤(وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة      ، خيرجاه ومل مسلم شرط على صحيح: وقال) ٥٢٠/

).١٣/١٦(وقوى إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح ،  رجاله ثقاتصحيح

).٤٠٨-١١/٤٠٧ (جمموع الفتاوى )٤(



٥٢

 ذلك به لِعفُ مات فلما ،اًأحد عذبه ما عذاباً ليعذبين علياهللا   ردقَ لئن فواهللا ،الريح يف وينرذُ

 ما على محلك ما :فقال قائم هو فإذا ،ففعلت ،منه فيك ما امجعي :فقال األرض اهللا فأمـر 

.)١( " له فغفر محلتين خشيتك رب يا :قال ؟ صنعت

أن اهللا قادر على أن يعذبين إن دفنتموين يئيت، فأما إن سحقتموين            : فظاهر احلديث 

.)٢( يف الرب والبحر فال يقدر عليوذريتموين

له وهو منكر للبعث     كيف يغفر : ل هذا فيقال  ستشكَقد ي " : اهللا رمحه   )٣(قال اخلطايب 

ل فظن أنه إذا فعل به ذلك ِه ينكر البعث وإمنا ج أنه مل :؟ واجلواب  والقدرة على إحياء املوتى   

.)٤( " ال يعاد فال يعذب، وقد ظهر إميانه باعترافه بأنه إمنا فعل ذلك من خشية اهللا

قد يغلط يف بعض الصفات قوم من املسلمني فال  : "  رمحه اهللا  )٥(وقـال ابـن قتيـبة     

.)٦( "يكفرون بذلك 

 ما جبميع عاملا يكن مل رجال كان نهأ هذا يف ما فغاية: " وقـال ابن تيمية رمحه اهللا     

 فال ذلك مثل جيهل قد املؤمنني من وكثري ،القادر نهأ وبتفصيل الصفات مـن  اهللا يـستحقه 

.)٧( " كافرا يكون

(ومسلم يف كتاب التوبة من صحيحه برقم        ) ٣٢٩٤( رواه البخاري يف كتاب األنبياء من صحيحه برقم          )١(

٢٧٥٦.(

).٧٤/ ١٧( شرح النووي على صحيح مسلم )٢(

، )أخي عمر بن اخلطاب(من ولد زيد بن اخلطاب بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت أبو سليمان محد بن حممد   )٣(

ـ ٣٨٨(تويف سنة   ، معامل السنن يف شرح سنن أيب داود      : من كتبه ، ألّف يف فنون العلم   ، كان فقيهاً أديباً حمدثاً    ).  ه

]٢٠٨-٧/٢٠٧: والوايف بالوفيات، ٢/٢١٤: وفيات األعيان[

.)٦/٥٢٢(فتح الباري  )٤(

ويل قضاء  ، من أئمة األدب، ومن املصنفني املكثرين     ،  عـبد اهللا بـن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد           )٥(

ـ ٢٧٦(وتويف ببغداد سنة    ، الديـنور مـدةً، فنـسب إليها       . تأويل خمتلف احلديث وأدب الكاتب    : من كتبه ، ) ه

]٤/١٣٧: األعالم[

.)٦/٥٢٣(فتح الباري ) ٦(

).١١/٤١١( جمموع الفتاوى )٧(



٥٣

 من عصري عما  أنه سئل  عباس بن اهللا عبد ومـن األحاديـث يف هذا الباب حديثُ       

 هل:  اهللا رسول له فقال ،مخر ةراوي  اهللا لرسول أهدى رجال إنّ: فقال ؟ العـنب 

 ؟ ساررته مب:  اهللا رسول له فقال ،إنسانا فسار ،ال :قال ؟ حرمها قـد  اهللا أن علمـت 

 ما ذهب حىت )١(املزاد ففتح ،بيعها محر شرا محر الذي إن :فقال ببـيعها  أمـرته  :فقـال 

.)٢(فيها

يل على أن اإلمث مرفوع عمن      يف هذا احلديث دل   " : قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا      

، ومن أمكنه التعلم ومل )٣(: مل يعلم، قال اهللا عز وجل     

.)٤(" يتعلم أمث واهللا أعلم 

 صح ما عرفها من إال تلزم ال الشرائع أن على يدل ومما: " وقـال ابن حزم رمحه اهللا     

 مواللَّ وسقط ،مهعلّ لكن العاقلني يف لهتأو عما حامت بن عدي ريزج مل أنه من  النيب عن

 فيها تكلم إذْ الصالة بإعادة احلكم بن معاوية يأمر مل  وأنه ،جاهالً لتأو ألنه عدي عن

 افلم، راراًِم باإلعادة وسجوده ركوعه يف مطمئنا صالته مِتي مل الذي أمر  وأنه، عامـداً 

 يعمل بأن  هرأم أنّ إال ،بإعادٍة أمره أنه الراوي يذكر ومل، مهعلَّ أكثر يدري ال أنه أعلمه

 نسخ كان وقد املقدس بيت إىل باءقُ أهل صالة من نص ما وكذلك، بعمله له أمر مهعلّ مـا 

 قد أنه  وأعلمه اهللا إال إله ال قوله بعد الرجل قتل إذ أسامة من )٥(دِقي مل  وأنه ،ذلك

ويف ، هكذا وقع يف أكثر النسخ املزاد حبذف اهلاء يف آخرها         ): " ٥-١١/٤(قـال النووي يف شرح مسلم       ) ١(

: وقال بن السكيت، مها مبعىن: قال أبو عبيد، وهي هي، أهدى راوية: وقال يف أول احلديث  ، بعـضها املزادة باهلاء   

فإنه ، وهذا احلديث يدل أليب عبيد    ، ار قولُ أيب عبيد   واملخت، وأما الراوية فاسم للبعري خاصة    ، إمنـا يقـال هلا مزادة     

، واملزادة ألنه يتزود فيها املاء يف السفر وغريه، مسيت راوية ألا تروي صاحبها ومن معه  : قالوا، مساها راوية ومزادة  

".ألنه يزاد فيها جلد ليتسع : وقيل

).١٥٧٩( رواه مسلم يف كتاب املساقاة من صحيحه برقم )٢(

]١٥: إلسراءا [)٣(

).٤/١٤٥( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )٤(

واستقاد احلاكم  ، أقاده السلطان من أخيه   : يقال، وأقَاد القاتلَ بالقتيل قتله به    ،  من القَود بفتحتني القصاص    )٥(

)]قود(خمتار الصحاح . [سأله أن يقيد القاتلَ بالقتيل



٥٤

 فهذا ،الوليد بن خالد مع قتلهم ممن ميةِذج بين  دِقي مل وكذلك ،لِّحي ال ما كذل يف فعل

 وبذلك، متأول جاهل على صوم قضاء أو )١(حد إقامة أو صالة إعادة أوجب من قول يبطل

 وباهللا نبي وهذا بتحرميه جلهلها بالزىن املعترفة السوداء عن احلد درء إذ وعثمان عمر قـضى 

.)٢( " وفيقالت تعاىل

 استداروا الصالة ثناءأ يف اخلرب بلغهم ملا مإف باءقُ هلأك: " وقال ابن تيمية رمحه اهللا    

 القبلة نأ مع عادةباإل  النيب مرهمأي ومل الكعبة إىل الصالة نفواأيست ومل الكعبة جهـة  إىل

 دلتجد قبالاالست بوجود العلم عدم بني فرق وال ،الصالة يف دخوهلم بعد لتوح قد كانت

 الإ نفسا اهللا يكلف وال ،معذورا األمرين الِك يف كان إذا ،الواجبة باجلهة العلم وعدم ،النسخ

)٣(عطاء عن كرذُ وقد، مسائله من موضع غري يف  محدأ اعتمدها الداللة وهذه ،وسعها

 ةالقبل نسخ بعد مات وقد مات نأ إىل املقدس بيت إىل يصلي كان )٤(النجاشي نأ وقـتادة 

 الكعبة غري إىل يصلي كان نهأل الناس نفسأ يف بقي  النيب عليه صلى فلما ،متعددة بسنني

 بيت إىل يصلي  النيب نأ بلغه كان قد نهأب علمأ واهللا وهذا ،)٥(يةاآل هذه اهللا نزلأ حـىت 

 النسخ خرب يبلغه مل مث ،النصارى قبلة هو الذي املشرق إىل يصلّ مل وهلذا ،ليهإ فصلى املقدس

فال ، وحدود اهللا أيضا ما حده وقدره   ، وحدود اهللا تعاىل حمارمه   ، الفصل بني شيئني   احلـد يف األصل املنع و      )١(

، فال جيوز فيه الزيادة وال النقصان، جيـوز أن يـتعدى كاملواريث املعينة وتزويج األربع وحنو ذلك مما حده الشرع    

،  ألا متنع من الوقوع يف مثل ذلك الذنب        جيوز أن تكون مسيت بذلك من احلد املنع       ، واحلـدود العقوبات املقدرة   

أو باحلدود اليت هي املقدرات لكوا مقدرة ال جيوز         ، وأن تكون مسيت باحلدود اليت هي احملارم لكوا زواجر عنها         

]٣٧٠ص: املطلع على أبواب املقنع للبعلي. [فيها الزيادة وال النقصان

).٥/١١٢(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) ٢(

من أواسط  ، أبو حممد بن أسلم القرشي موالهم املكي األسود       ،  عطاء بن أيب رباح مفيت أهل مكة وحمدثهم        )٣(

ـ ١١٤(تويف سنة   ، ما رأيت أحدا أفضل من عطاء     : قال أبو حنيفة  ، التابعني /١: تذكرة احلفاظ للذهيب  . [مبكة)  ه

٩٨[

أسلم على عهد النيب     ، عطية والنجاشي لقب له    أصحمة بن أحبر النجاشي ملك احلبشة وامسه بالعربية          )٤(

البداية . [مات بعد غزوة خيرب   ، كان عبدا صاحلا وكان عادال عاملا وكان ردءا للمسلمني نافعا         ، ومل يهاجـر إلـيه    

]١/٢٠٥: واإلصابة البن حجر، ٧٨-٣/٧٧: والنهاية البن كثري

]١١٥: البقرة [: يعين قوله تعاىل) ٥(



٥٥

 البالد عدلـب ا ذرفع كما ملا القبلة نإف ،وغريهم باءقُ هلأ ذرع حإىل اخلرب يبلغ مل لتو نم 

 قد كان ومن صحابهأو جعفر مثل املهاجرين من احلبشة رضأب كان ومن املسلمني من مبكة

 دةعاإب منهم حداأ  النيب مرأي ومل ،قصرية أو طويلة مدة إىل املدينة عن بعيد هو ممن سلمأ

 كان وأنه ،العلم لعدم معذور نهأل الإ ذلك وما ،بالناسخ علمه قبل املقدس بيت إىل صاله ما

 علم يكلفه ال اهللا ألن النسخ حكم حقه يف يثبت مل نسخها يبلغه مل فلما بشريعة متمـسكا 

.)١( " الغيب

والصحيح الذي تدل عليه األدلة الشرعية أن اخلطاب ال         : " ويقـول ابن تيمية أيضا    

.)٢(" يثبت يف حق أحد قبل التمكن من مساعه 

 كما ،أعظم أو الناسي تعذر كما اجلاهل تعذر الشريعة: " ويقول ابن القيم رمحه اهللا    

 وعذر مضى، ما بإعادة يأمره فلم الطمأنينة بوجوب جبهله صالته يف املسيء  النيب عذر

 ما بإعادة يأمرها ومل ستحاضةاال مع عليها والصوم الصالة بوجوب جبهلها املستحاضة احلامل

 حتت جعلهما اللذان اخليطان له تبني حني رمضان يف بأكله حامت بن عدي وعـذر  مـضى، 

 بالتيمم فأمره املاء مِدع إذا الصالة بوجوب جبهله ذر أبا وعذر باإلعادة، يأمره ومل وسـادته 

 ومل التيمم فرض مسعوا ملا الدابة ككتمع التراب يف كواعمت الذين وعذر باإلعادة، يأمره ومل

 وعذر بالتحرمي، جلهله عامدا الصالة يف بكالمه احلكم بن معاوية وعذر باإلعادة، يأمـرهم 

 باإلعادة، يأمرهم ومل بالناسخ جبهلهم استقباله نسخ بعد املقدس بيت إىل بصالم باءقُ أهل

.)٣( " وهدحي مفل بتحرميه جاهال ماحمر ارتكب من بعدهم واألئمةُ الصحابةُ وعذر

).٥٤٨-٤/٥٤٧( شرح العمدة يف الفقه البن تيمية )١(

).١١/٤٠٧(جمموع الفتاوى ) ٢(

).١/٢٧٣(إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٣(



٥٦

:اآلثار عن الصحابة: الفصل الثالث

 عن روينا كما ،كثرية آثار السلف عن هذا يف جاءت وقد: " قال ابن حزم رمحه اهللا    

 عنده اعترف رجال أن خيربه عمر إىل كتب اخلطاب بن لعمر عامال نأ )١(باملسي بن سـعيد 

 نإو ،احلد عليه مِقفأَ ،نعم: قال نإف  ؟ امحر أنه يعلم كان هل هلْس نأ عمر إليه فكتب بالزنا

.)٣(" )٢( هدفاحد عاد نإف ،حرام نهأ مهعِلأف ،ال: قال

 :فقال ،بالنساء عهدك مىت :له قيل رجل يف إليه بِتكُ أنه  اخلطاب بن عمر عنو

 ،االزن حرم اهللا أن علمت ما :قال ،هلكت قد :له فقيل ،)٤(مثواي أم :قال ،مبن :قيل ،البارحة

.)٥(هسبيلُ ىلَّخي مث الزنا محر اهللا أن معِل ما فستحلَي أن  عمر فكتب

 :فقال ،جبارييت زىن زوجي إن :فقالت علي إىل امرأة أتت :قال )٦(حـرقوص  عـن و

.)٧(باجلهالة عنه درأ كأنه ،تعد وال اذهب :قال ،يل لٌِّح هاومالُُُ هي ،تصدقَ

 وأعتق )٢(حاطب بن الرمحن عبد يفِّوت :قال )١(حاطب بن الرمحن عبد بن حيىيوعن  

 فلم ،تفقه مل أعجمية وهي وصامت تصلّ قد )٣(ةيوِبن له وكانت وصام رقيقه من صلى من

ما رأيت أحدا أعلم من سعيد : قال قتادة،  اإلمام شيخ اإلسالم فقيه املدينة أبو حممد املخزومي أجلّ التابعني      )١(

ـ ٩٤(تويف سنة   ، وكذا قال الزهري ومكحول وغري واحد     ، املسيببن   بفتح الياء : واملسيب: قال ابن خلّكان ).  ه

تذكرة احلفاظ   [.سيب اهللا من يسيب أيب    : املشددة املثناة من حتتها، وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء، ويقول           

]٢/٣٧٨: وفيات األعيان البن خلّكان، ١/٥٤: للذهيب

 ...املسيب بن عن دينار بن عمرو عن معمر عن )٧/٤٠٢(اه عبد الرزاق يف كتاب الطالق من مصنفه          رو )٢(

وفيه أن الذي اعترف إمنا  ، احلديث... عمر إىل كتب اجلراح بن عبيدة باأ أن يزعم عمرو غري ومسعت :معمر قـال 

.بالزىن عبده اعترف رجال أن: ولفظه، هو عبد للرجل

).١١/١٨٨( احمللى البن حزم )٣(

)٤/٦١: التلخيص احلبري. (يعين ربة مرتيل )٤(

).٨/٢٣٩(رواه البيهقي يف سننه الكربى  )٥(

ذكره ابن حبان يف    ، الضيب كويف روى عن علي بن أيب طالب       ،  حرقوس بن بشري أبو بشر ويقال حرقوص       )٦(

/٤: والثقات البن حبان  ، ٣/١٣١: والتاريخ الكبري للبخاري  ، ٣/٣١٤: اجلرح والتعديل البن أيب حامت    . [الثقات

١٩٤[

.)٧/٤٠٥( رواه عبد الرزاق الصنعاين يف كتاب الطالق من مصنفه )٧(



٥٧

 يأيت ال الرجل ألنت :عمر له فقال ،فحدثه عاًِزفَ عمر إىل فذهب باثي وكانت حبلها إال يرع

 وإذا ،بدرمهني مرغوش من نعم :قالت  ؟ ِتلِْبح :فقال فسأهلا إليها فأرسل ذلك فأفزعه ،خبري

 :فقال ،عوف بن الرمحن وعبد وعثمان عليا عنده فصادف ،تكتمه ال بذلك تـستهل  هـي 

 ،احلد عليها وقع قد :الرمحن وعبد علي فقال ،فاضطجع جالسا عثمان وكان ،يعلَ أشـريوا 

 :عثمان قال ،أنت علي أشر :قال ،أخواك عليك أشار قد :فقال ،عثمان يا علي رأِش :فقال

 اغر مث مئةً لدتفج ا فأمر ،علمه من على إال احلد وليس ،تعلمه ال كأا به تستهل أراها

.)٤(علم من على إال احلد ما بيده نفسي والذي صدقت :قال مث

 حيـىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي أبو حممد ويقال أبو بكر املدين روى عن عدد من                      )١(

، ثقة: وقال النسائي والدارقطين  ، قةمدين تابعي ث  : وقال العجلي ، كان ثقة كثري احلديث   : قال بن سعد  ، الـصحابة 

ـ ١٠٤(تويف سنة   ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن األربعة     ، وذكـره بن حبان يف الثقات      ذيب التهذيب  ). [ ه

]١١/٢١٨: البن حجر

روى عن أبيه وعدد من     ،  عـبد الـرمحن بـن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي أبو حيىي بن أيب حممد املدين                 )٢(

: وذكره بن سعد يف الطبقة األوىل من أهل املدينة قال         ، عني يف تابعي أهل املدينة وحمدثيهم     ذكره بن م  ، الـصحابة 

له ذكر يف ترمجة األحكام من ، وذكره بن حبان يف الثقات، مدين تابعي ثقة: وقال العجلي، وكان ثقة قليل احلديث

ولد يف  : ال ابن مندة وأبو نعيم    وق.يقال إنه رأى النيب     : وقال بن حبان  ، كتاب األحكام من صحيح البخاري    

]٦/١٤٣: ذيب التهذيب). [ هـ٦٨(وفاته سنة . زمن النيب 

)٣(              ِشيعيِد منها ِباللٌ احلَبنوِب الصوداِن ِبجواسعةٌ للس وبة وهي ِبالدنسبةً إىل الن ويبمؤنث ن  ،وبجيلٌ : والن

:وقد قال حسان بن ثابت، من السوداِن

س كوِبيةٌ وأُمداُء نو ... ظُبكأَنَّ أَناِملَها احلُن

القاموس احمليط . [ضرب من اخلَناِفِس فيه طُولٌ: وقيل، ذَكَر اخلَناِفس واجلَراد: واحلُـنظُب بـضم الظاِء وفتحها   

]١/١٠٦٧: النهاية يف غريب احلديث البن األثري، )حنظب(لسان العرب ، )نوب(

/١(والشافعي يف كتاب الصالة من األم       ) ٤٠٤-٧/٤٠٣(الطالق من مصنفه     رواه عبد الرزاق يف كتاب       )٤(

والذي يف األم والسنن الكربى أن حيىي       ، )٨/٢٣٨(ومن طريقه البيهقي يف كتاب احلدود من السنن الكربى          ) ١٥٢

 بن حيىي عن )٧/٤٠٥(وروى عبد الرزاق يف كتاب الطالق من املصنف         ، إخل... تويف حاطب : بـن حاطب قال   

 بن الرمحن وعبد عليا عمر عنها فسأل بالزىن تستهل فجاءت مركوش هلا يقال له موالة زنت :قال أبيه عن بحاط

 عمر فوافق ،علمه من على احلد وإمنا ،تعلم ال كأا به تستهل أراها :فقال عثمان عنها فسأل ،دحت :فقاال عـوف 

.يرمجها ومل فضرا



٥٨

 بهةللش حدها عنها درأ  هفكأن الرجم هاحد كان"  :اهللا رمحه )١(البيهقي قـال 

.)٣( " أعلم واهللا )٢(تعزيراً اوغر دهاوجل باجلهالة

 حيث من ال التخفيف، باب من اجلاهل إعذار"  :قال الزركشي رمحه اهللا   ) فائـدة (

 إذْ العلم من خرياً اجلهل لكان جهله ألجل اجلاهل ذرع لو:  الشافعي قال وهلذا، هجهلُ

 جهله يف للعبد حجة فال تعنيف،ال روبض من قلبه ريحوي التكليف أعباَء العبد عن طُّحي كان

.)٤( " الرسل بعد حجة اهللا على للناس يكون لئال والتمكني، التبليغ بعد باحلكم





ما من شافعي إال    : قال إمام احلرمني  ،  أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي       اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان     )١(

ـ ٤٥٨(تويف سنة   ، وللشافعي عليه ِمنةٌ إال أبا بكر البيهقي فإن له املنة على الشافعي لتصانيفه يف نصرة مذهبه                ).  ه

]١١٣٣-٣/١١٣٢: تذكرة احلفاظ[

نصره، ألنه منع عدوه من أن      : عزر أخاه مبعىن  : ملنع، ويقال مصدر عزر من العزر، وهو الرد وا      :  التعزير لغة  )٢(

ومسيت العقوبة تعزيراً ألنّ من شأا أن       . أدبته، فهو من أمساء األضداد    : وقّرته، وأيضاً : عزرته مبعىن : يؤذيه، ويقال 

درة شرعاً، جتب حقّاً    هو عقوبة غري مق   : ويف االصطالح . تدفـع اجلاين وترده عن ارتكاب اجلرائم، أو العودة إليها         

]١٢/٢٥٤: املوسوعة الكويتية. [يف كلّ معصية ليس فيها حد وال كفّارة غالباً، أو آلدمي، للّه

).٨/٢٣٨( سنن البيهقي الكربى )٣(

).١٧-٢/١٦( املنثور يف القواعد للزركشي )٤(



٥٩



بعـد اتفـاق املـسلمني قاطبةً على أن مصدر مجيع األحكام الشرعية هو اهللا تبارك     

هل ميكن للعقل أن يدرك تلك األحكام من غري طريق النقل ؟:  اختلفوا،وتعاىل

فهل : وأصـل اخلـالف يف هذه املسألة راجع إىل مسألة التحسني والتقبيح العقليني            

، أو ال سبيل إىل معرفته إال من طريق الشرع        ، حـسن األفعال وقبحها يستقل بإدراكه العقل      

ه فهو قبيح ؟ وهل إذا أدركت عقولنا حسن شيء          وما ى عن  ، فما أمر به الشرع فهو حسن     

فهل هناك  ، أو قبحه نكون مطالبني به فعالً أو تركاً قبل ورود شريعتنا ؟ وإذا كنا مطالَبني به               

)١(عقاب على املخالفة قبل بعثة الرسل أو ال ؟ 

:)٢(أوالً ال بد أن نعلم أن احلسن والقبح يطلقان على ثالثة معان

.ما للطبع وكونه منافرا له، فاحللو حسن واملر قبيحكون الشيء مالئ -١

. كون الشيء صفة كمال وكونه صفة نقصان، فالعلم حسن واجلهل قبيح-٢

 كـون الـشيء متعلَّق املدح عاجال والثواب آجال، وكونه متعلق الذم عاجال              -٣

.فالطاعة حسنة واملعصية قبيحة، والعقاب آجال

.)٣(وإمنا الرتاع يف املعىن الثالث،  يثبتان بالعقل اتفاقافاحلسن والقبح باملعنيني األولني

فمنها ما هو   ، األفعال حسنة وقبيحة لذواا، أو لصفة من صفاا       : فعـند املعتـزلة   

كحسن ، ومنها ما هو نظري   ، كحـسن الـصدق النافع، وقبح الكذب الضار       ، ضـروري 

كحسن صوم آخر يوم    ، بالشرعومنها ما ال يدرك إال      ، الكذب النافع، وقبح الصدق الضار    

فإنه مما ال سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد          ، من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شوال       

-٢١ص(مد اخلضري بك    وأصول الفقه حمل  ، )١١٦-١/١١٥( انظر أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي        )١(

٢٢.(

-٤٥ص(وانظر املستصفى للغزايل    ، )٣٧٥-١/٣٧٤(التلويح إىل كشف حقائق التنقيح للسعد التفتازاين        ) ٢(

).٣٠١-١/٣٠٠(وشرح الكوكب املنري للفتوحي ، )٤٦

).٣٠١-١/٣٠٠(وانظر شرح الكوكب املنري ، )١/٣٧٥(التلويح ) ٣(



٦٠

وما حسنه العقل إن استوى فعله وتركه يف النفع      ، )١(بـه كـشف عـن حسن وقبح ذاتيني        

واء وس، وإن ترجح فعله على تركه فإن حلق الذم بتركه مسوه واجبا          ، والـضرر مسوه مباحا   

وإن مل يلحق الذم    ، كان مقصودا لنفسه كاإلميان أو لغريه كالنظر املفضي إىل معرفة اهللا تعاىل           

وما مل  ، وما قبحه العقل فإن التحق الذم بفعله مسوه حراما وإال فمكروه          ، بتركه مسوه مندوبا  

من يقض العقل فيه حبسن وال قبح فقد اختلفوا فيه فمنهم من حظره ومنهم من أباحه ومنهم                 

.)٢(وقف عن األمرين

وذا يقول من احلنابلة    ، فاملعتزلة إذاً يرتبون على التحسني والتقبيح الثواب والعقاب       

هو قول عامة أهل العلم من الفقهاء واملتكلمني        :  وأبو اخلطاب وقال   )٣(أبـو احلسن التميمي   

 وأبو بكر   )٦(الصرييف و )٥(أبو بكر القفال الشاشي   وقال به من الشافعية     ، )٤(وعامـة الفالسفة  

وهو ، وهو قول عامة احلنفية   ، )٣( وغريهم )٢( واحلَِليمي )١( والقاضـي أبو حامد    )٧(الفارسـي 

).٣٧٥-١/٣٧٤( انظر التلويح )١(

).١/١٣٠( لآلمدي حكام يف أصول األحكاماإل )٢(

وصنف يف  ، فقيه حنبلي، له اطالع على مسائل اخلالف      ،  عـبد العزيـز بن احلارث، أبو احلسن التميمي         )٣(

]٤/١٦: واألعالم، ٢/١٣٩: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى). [ هـ٣٧١(تويف سنة ، األصول والفروع والفرائض

هذا القول البن   ) ١/٣٠٢(وقد نسب الفتوحي يف شرح الكوكب املنري        ، )٤٢١ص(املـسودة آلل تيمية     ) ٤(

وإمنا مذهبهما أن العقل يدرك احلسن والقبح ولكنه ال يترتب        ، وسيأيت من كالمهما ما ينفي ذلك     ، تيمية وابن القيم  

.على ذلك ثواب وال عقاب

عنه انتشر  ، املذهب وأئمة املسلمني   حممـد بن علي بن إمساعيل أبو بكر الشاشي القفال الكبري أحد أعالم               )٥(

ـ ٣٦٥(تويف سنة   ، دالئل النبوة : من تصانيفه ، فقـه الشافعي يف ما وراء النهر       طبقات الشافعية البن قاضي    ). [ ه

]١٤٩-٢/١٤٨: شهبة

،  حممد بن عبد اهللا أبو بكر الصرييف الفقيه األصويل أحد أصحاب الوجوه يف الفروع واملقاالت يف األصول                 )٦(

ـ ٣٣٠(وله مصنفات يف أصول الفقه وغريها تويف يف مصر سنة           : لشيخ أبو إسحاق  قال ا  : طبقات الشافعية ). [ ه

١١٧-٢/١١٦[

 أمحد بن احلسني بن سهل أبو بكر الفارسي صاحب عيون املسائل يف نصوص الشافعي وهو كتاب جليل                  )٧(

٢: طبقات الشافعية). [ هـ٣٥٠(حدود سنة  تويف يف   ، نقل عنه الرافعي  ، على ما شهد به األئمة الذين وقفوا عليه       

/١٢٣[



٦١

لو مل يبعث اهللا للناس رسوال      : " ونقلوا عن اإلمام أيب حنيفة    ،  وأتباعه )٤(اختـيار املاتـريدي   

يرى من خلق ال عذر ألحد باجلهل خبالقه ملا      : " وعنه، "لـوجب علـيهم معـرفته بعقوهلم      

.)٥(" السماوات واألرض 

سواء كان  ، فاحلَسن ما أُمر به   ، فال يثبت احلُسن والقبح إال بالشرع     : أمـا األشاعرة  

سواء كان النهي للتحرمي أو     ، والقبيح ما ي عنه   ، األمـر لإلجيـاب أو اإلباحـة أو الندب        

فال حيرم  ، قبل ورود الشرع  ال يتعلق له سبحانه حكم بأفعال املكلفني        وبالتايل ف ، )٦(للكراهة

.)٧(كفر وال جيب إميان

وهو مذهب اإلمام أمحد    ، )٨(وإىل هذا ذهب مجاعة من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا         

ليس يف السنة قياس، وال يضرب هلا       : " قال اإلمام أمحد  ،  وأكثـر أصحابه   - رمحـه اهللا       -

فقد قال  ، ول أكثر الشافعية  وبه يق ، )٩(" األمـثال، وال تـدرك بالعقـل، وإمنا هو االتباع           

شرح ، أحد أئمة الشافعية  ، القاضي أبو حامد املروروذي وخيفّف فيقال املروذي      ،  أمحـد بن بشر بن عامر      )١(

]١٣٨-٢/١٣٧: طبقات الشافعية). [ هـ٣٦٢(تويف سنة ، وكان إماماً ال يشق غباره، خمتصر املزين

كان مقدماً فاضالً كبرياً له مصنفات      ، قاضي أبو عبد اهللا احلليمي البخاري      احلـسني بن احلسن بن حممد ال       )٢(

ـ ٤٠٣(تويف سنة   ، شعب اإلميان : من تصانيفه ، مفـيدة يـنقل منها احلافظ أبو بكر البيهقي كثرياً          طبقات ). [ ه

]١٧٩-٢/١٧٨: الشافعية

).٢/٤٦( انظر قواطع األدلة يف األصول للسمعاين )٣(

نسبته إىل ماتريد حملة بسمرقند من      ، ن حممود، أبو منصور املاتريدي من أئمة علماء الكالم         حممد بن حممد ب    )٤(

]٧/١٩: األعالم للزركلي). [ هـ٣٣٣(و مآخذ الشرائع يف أصول الفقه، مات بسمرقند سنة ، التوحيد: كتبه

).١/٥٩(فتح الغفار بشرح املنار البن جنيم ) ٥(

).٣٧٥-١/٣٧٤( التلويح للتفتازاين )٦(

).٦٣ص(إرشاد الفحول للشوكاين ) ٧(

).٢/٤٥(قواطع األدلة يف األصول للسمعاين ) ٨(

).٤٢١ص(وانظر املسودة آلل تيمية ، )١/٣٠١(شرح الكوكب املنري ) ٩(



٦٢

الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي رمحة اهللا عليه أن التكليف           : "  رمحه اهللا  )١(السمعاين

وأن العقل بذاته ليس بدليل على حتسني شيء وال تقبيحه وال           ، خيـتص بالسمع دون العقل    

 يرد السمع وال يعرف حسن الشيء وقبحه وال حظره وال حترميه حىت  ، حظـره وال إباحـته    

وإمنا العقل آلة يدرك ا األشياء فيدرك به ما حسن وقبح وأبيح وحرم بعد أن يثبت                ، بذلك

.)٢(" ذلك بالسمع 

وال نزاع للمعتزلة يف أن العقل ال يستقل بدرك كثري من األحكام على تفاصيلها مثل               

ن الشرع  وجـوب الصوم يف آخر رمضان، وحرمته يف أول شوال، وال نزاع لألشاعرة يف أ              

حمـتاج إىل العقـل وأن للعقل مدخال يف معرفة األحكام حىت صرحوا بأن الدليل إما عقلي                 

صرف، وإما مركب من عقلي ومسعي، وإمنا الرتاع يف أن العاقلَ إذا مل تبلغه الدعوة وخطاب                

فهل جيب عليه بعض األفعال وحيرم بعضها       ، إما لعدم وروده وإما لعدم وصوله إليه      ، الشارع

 اسـتحقاق الثواب والعقاب يف اآلخرة أم ال ؟ فبناء على مسألة احلسن والقبح قال                مبعـىن 

.)٣(إذ ال حكم للعقل وال تعذيب قبل البعثة، ال: وقال األشاعرة، نعم: املعتزلة

ال تعلق  وهو أنه   ،  من احلنفية مذهباً وسطاً بني املذهبني السابقني       )٤(وذهب البخاريون 

وهذا بعد  ، كلف قبل بعثه رسوال إليه وتبليغه حكم اهللا يف ذلك         حلكـم اهللا تعـاىل بفعل امل      

اتصاف األفعال بكل من احلسن والقبح ملعىن ثبت يف ذات األفعال سواء         إثبام كعامة احلنفية    

كان إمام عصره بال مدافعة، وكان حنفي ، املروزي السمعاين التميمي  ، أبو املظفر ، منـصور بـن حممـد      )١(

ند أئمتهم، مث انتقل إىل مذهب اإلمام الشافعي، وصار إمام الشافعية بعد ذلك يدرس ويفيت، من                املـذهب متعيناً ع   

]٣٠٤-٧/٣٠٣: واألعالم، ٣/٢١١: وفيات األعيان). [ هـ٤٨٩(تويف سنة ، منهاج أهل السنة: كتبه

).٢/٤٥( قواطع األدلة يف األصول )٢(

.ملسألة وموضوع حبثناوهنا تتضح العالقة بني هذه ا، )٢/٣٤٥(التلويح ) ٣(

ـ ٥٣(كان فتحها يف سنة     ، نـسبة إىل بخـارى بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها            ) ٤( يف أيام  )  ه

وينسب إىل خبارى خلق كثري من أئمة املسلمني يف فنون شىت منهم         ،  على يد عبيد اهللا بن زياد بن أبيه        معاوية  

]٣٥٥-١/٣٥٣: معجم البلدان لياقوت احلموي. [إمام أهل احلديث البخاري صاحب الصحيح



٦٣

 يف  - رمحه اهللا    -قال الكمال ابن اهلمام     ، أو ملعىن ثبت يف غري ذاا     ، كـان لعينها أو جلزئها    

.)١(" ر وهو املختا: " »التحرير«

وباجلملة فالكالم يف هذا    " : فقد قال ، وهـو مـا اختاره اإلمام الشوكاين رمحه اهللا        

 وأما  ، وإنكار جمرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة           ،البحث يطول 

قا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغري         إدراكه لكون ذلك الفعل احلسن متعلَّ     

ـ  مسلَّم،  وغايـة ما تدركه العقول أن هذا الفعل احلسن ي مدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم 

.)٢( "  وال تالزم بني هذا وبني كونه متعلقا للثواب والعقاب،فاعله

ومنهم من  : " - أثناء عرضه الختالف العلماء يف املسألة        -وقال ابن تيمية رمحه اهللا      

 أفعاهلم تكون    لكن ،هم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة      بعث إلي بون حىت ي  يعذَّ ال: يقول

 مذمـومة ممقوتة يذمها اهللا ويبغضها ويوصفون بالكفر الذي يذمه اهللا ويبغضه، وإن كان ال              

إن اهللا  : يف احلديث الصحيح كما تقدم    يعذم حىت يبعث إليهم رسوال، كما قال النيب         

     قَتهم عنظر إىل أهل األرض فَمرب هم وعجإال بقايا من أهل الكتاب، وإن ريب قال يل         )٣(همم  :

إين مبتِليك ومبتٍل :  قال، رأسي حىت يدعوه خبزة    )٤(غوالَ يثْ إذاً:  قلت ،قـم يف قريش فأنذرهم    

 مثليهم،   جنداً أبعثْ   تقرأه نائماً ويقظان، فابعثْ    )٥(بـك ومـرتل عليك كتاباً اليغسله املاء       

وانظر فتح الغفار بشرح    ، )١/١٣٥(و، )٢/١٣٣(وانظر أيضا   ، )١٢٠-٢/١١٩(انظـر التقرير والتحبري     ) ١(

).١/٥٩(املنار 

).٦٩ص(إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ) ٢(

والعجمةُ يف اللسان بضم العني لكنة   ، العرب أيضا  العجـم ضد العرب الواحد عجِمي والعجم بالضم ضد           )٣(

وعجم بالضم عجمةً فهو أَعجم واملرأة عجماُء وهو أَعجِمي باأللف على النسبة للتوكيد أي غري               ، وعـدم فصاحة  

)]عجم(املصباح املنري ، )عجم(خمتار الصحاح مادة . [فصيح وإن كان عربيا

وانظر ، ١٧/١٩٨: شرح النووي على مسلم   . [ يشدخ اخلبز أي يكسر     أي يـشدخوه ويـشجوه كمـا       )٤(

]١٠٠٨ص: القاموس احمليط

/١٧: شرح مسلم للنووي  . [حمفوظ ىف الصدور اليتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر األزمان          :  معـناه  )٥(

١٩٨[
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)٢(إين خلقت عبادي حنفاء   :  وقال ،)١( عليك نفق أُ فقنوقاتـل مبـن أطاعك من عصاك، وأَ       

أحللت هلم، وأمرم أن يشركوا يب مامل أنزل به           عليهم ما  مت وحر ، الشياطني )٣(فاجتالتهم

على هذه :  ويف رواية  ،كل مولود يولد على الفطرة    : يف احلديث  وقال النيب    ،)٤(سـلطاناً 

امللة، فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تيمةًج البهيمةُنت ون فيها من )٥( مجعاَءحسهل ت 

¡)٧(: وا إن شئتم  أ اقر  مث يقول أبو هريرة      ،)٦(جـدعاءَ 

ومع  .)٨(اهللا أعلم مبا كانوا عاملني    :  قال ،رسول اهللا أرأيت من ميوت وهو صغري       يـا : قـيل 

وهذا يدل على إبطال    ، اهللا هلم، فقد أخرب أنه مل يكن ليعذم حىت يبعث إليهم رسوال           مقت  

:  وقول من قال، إم مل يكونوا مسيئني، وال مرتكبني لقبيح حىت جاء السمع        :قـول من قال   

 وإما ،إم كانوا معذبني بدون السمع إما لقيام احلجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية     

 :قال تعاىل ، شيئة كما يقوله اربة   حملـض امل  

)وقال تعاىل  ،)٩  :



اض بن محار من حديث عي) ٢٨٦٥(رواه مـسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها من صحيحه برقم   ) ١(

.ااشعي 

.أي مسلمني) ٢(

/١٧: شرح مسلم للنووي  . [ أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم يف الباطل            )٣(

١٩٧[

.هو قطعة من احلديث السابق) ٤(

)٥(الَ كَيا و عداء كاملَتها فال جضة األعتِمعجة من العيوب مِليم١/٨١١: اية البن األثريالنه. [ أي س[

]١/٧٠٥: املصدر السابق. [ أي مقْطوعة األطراف أو واِحدها)٦(

]٣٠: الروم [)٧(

ومسلم يف كتاب القدر من     ، )١٣١٩(و) ١٣١٨(رواه الـبخاري يف كـتاب اجلنائز من الصحيح برقم           ) ٨(

.أيب هريرة من حديث ، )٤٧١٤(وأبو داود يف كتاب السنة من السنن ، )٢٦٥٨(الصحيح برقم 

]٥٩: القصص [)٩(
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)وقال تعاىل  ،)١  :

)فهذا يبني أنه مل يكن ليعذب الكفار حىت يبعث         ، )٢

إلـيهم رسـوال، وبني أم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا األعمال اليت توجب املقت والذم          

.)٣( " الة بالرسم سبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام احلجة عليهيوه

وننـبه هـنا على أن كل ما أوردناه يف الباب الثاين من أدلة وآثار يصلح رداً على                  

.القائلني بأن التحسني والتقبيح يقتضيان ثوابا وعقابا

، مث إنَّ البـن القـيم رمحه اهللا كالماً قيماً يف مناقشة نفاة التحسني والتقبيح العقليني               

.غري املُِخلِّ باملعىن مع احملافظة على عباراته هوولطوله نورده مع شيء من االختصار 

طائفة : اعلم أن هذا مقام عظيم زلَّت فيه أقدام طائفتني من الناس          : " فيقول رمحه اهللا  

فنفَى ألجله كثري من النظَّار     ، مـن أهـل الكـالم والنظر وطائفة من أهل السلوك واإلرادة           

وأا غري منقسمة يف    ، كلَّها سواًء يف نفس األمر    وجعلوا األفعال   ، التحسني والتقبيح العقليني  

، وال يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه حبيث يكون منشأ القبح      ، ذواـا إىل حـسن وقبـيح      

وال فرق  ، فليس للفعل عندهم منشأ حسن وال قبح وال مصلحة وال مفسدة          ، وكذلك احلَسن 

وال بني الصدق والكذب وال بني      ، بـني السجود للشيطان والسجود للرمحن يف نفس األمر        

فمعىن حسنه كونه مأموراً به ال أنه       ، إال أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا      ، السفاح والنكاح 

، ومعىن قبحه كونه منهيا عنه ال أنه منشأ مفسدة وال فيه صفة اقتضت قبحه             ، منشأ مصلحة 

.تضت حسنهومعىن حسنه أن الشارع أمر به ال أنه منشأ مصلحة وال فيه صفة اق

وقد دل القرآن على فساده يف      ، وبعد تصور هذا املذهب ولوازمه جيزم العقل ببطالنه       

فإن اهللا سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق        ، غري موضع والفطرة أيضا وصريح العقل     

ونسبةُ ، وفطرهم على استقباح أضدادها   ، والعـدل والعفة واإلحسان ومقابلة النعم بالشكر      

]٤٧: القصص [)١(

]١٣٤: طه [)٢(

.)٣١٤-٢/٣١١(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية  )٣(
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وكنسبة رائحة املسك ورائحة    ، رهم وعقوهلم كنسبة احللو واحلامض إىل أذواقهم      هذا إىل ِفطَ  

وكذلك كل ما يدركونه    ، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إىل أمساعهم     ، الـننت إىل مشامهم   

.مبشاعرهم الظاهرة والباطنة فيفرقون بني طَيبه وخبيثه ونافعه وضاره

متفق عليه وهو راجع إىل املالئمة      وقـد زعـم بعض نفاة التحسني والتقبيح أن هذا           

وهذا : قالوا، واملنافـرة حبسب اقتضاء الطباع وقبوهلا للشيء وانتفاعها به ونفرا من ضده           

وإمنا الكالم يف كون الفعل متعلقا للذم واملدح عاجال والثواب والعقاب           ، لـيس الكالم فيه   

 خصومنا إنه معلوم بالعقل والعقلُ      فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه ال يعلم إال بالشرع وقال         ، آجال

.مقتٍض له

:إذ ههنا أمران متغايران ال تالزم بينهما، هذا ِفرار من الزحف: فيقال

هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه حبيث ينشأ احلسن            : أحدمها

والقبح منه فيكون منشأ هلما أم ال ؟

والعقاب املرتب على قبحه ثابت بل   أن الـثواب املرتب على حسن الفعل        : والـثاين 

واقع بالعقل أم ال يقع إال بالشرع ؟

وملّـا ذهب املعتزلة ومن وافقهم إىل تالزم األصلني استطَلْتم عليهم ومتكّنتم من إبداء              

وملا نفيتم أنتم األصلني مجيعا استطالوا عليكم وأبدوا من فضائحكم          ، تناقـضهم وفضائحهم  

وهم غَِلطوا يف تالزم األصلني وأنتم غِلطتم يف        ، ة ما أبدوه  وخالفكـم لصريح العقل والفطر    

.نفي األصلني

واحلـق الذي ال جيد التناقض إليه السبيل أنه ال تالزم بينهما وأن األفعال يف نفسها                

والفرق بينهما كالفرق بني املطعومات واملشمومات      ، حـسنة وقبيحة كما أا نافعة وضارة      

وقبل ورود األمر   ، يها ثواب وال عقاب إال باألمر والنهي      ولكـن ال يترتب عل    ، واملـرئيات 

واهللا ال يعاقب ، والنهي ال يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه يف نفسه بل هو يف غاية القبح

فالسجود للشيطان واألوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش       ، عليه إال بعد إرسال الرسل    

.روط بالشرعكلها قبيحة يف ذاا والعقاب عليها مش

.وقبحها والعقاب عليها إمنا ينشأ بالشرع، ليست يف ذاا قبيحة: فالنفاة يقولون
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.قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل: واملعتزلة تقول

وأن ،  وأنه ال يعاقب إال بإرسال الرسل     ،  وقد دل القرآن أنه ال تالزم بني األمرين        

.لى األمرينوحنن نبني داللته ع، الفعل نفسه حسن وقبيح

ويف قوله ، )١(: ففـي قوله تعاىل  : أمـا األول  

: تعـاىل 

)ذُر وبذلك دخلوا النار، )٢وقال ، فلم يسألوهم عن خمالفتهم للعقل بل للن

: عـز وجل  

)م        ، )٣ فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لرتول املصيبة

لكن امتنع إصابة املصيبة النتفاء شرطها وهو عدم جميء الرسول          ، ولـوال قبحه مل يكن سببا     

فمـذ جاء الرسول انعقد السبب ووجد الشرط فأصام سيئات ما عملوا وعوقبوا             ، إلـيهم 

.ل واآلخرباألو

، فكثري جدا، وهو داللته على أن الفعل يف نفسه حسن وقبيح     : وأمـا األصـل الثاين    

: كقــوله تعــاىل









]١٥: اإلسراء [)١(

]٩-٨: امللك [)٢(

]٤٧: القصص [)٣(
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)فأخرب سبحانه أن فعلهم ، )١

ت عراة  والفاحشة ههنا هي طوافهم بالبي    ، فاحـشة قـبل يه عنه وأمر باجتنابه بأخذ الزينة         

أي ال يأمر مبا هو ، : مث قال تعاىل  ، الـرجال والنـساء غري قريش     

ولو كان إمنا علم وإنه ال معىن لكونه فاحشة إال تعلق النهي به             ، فاحـشة يف العقول والِفطَر    

التكلم به آحاد العقالء فضالً     وهذا يصان عن    ، لصار معىن الكالم إن اهللا ال يأمر مبا ينهى عنه         

فإنه ليس ملعىن   ، إن اهللا ال يأمر مبا ينهى عنه      : وأي فائدة يف قوله   ، عـن كالم العزيز احلكيم    

: مث قال تعاىل  ، كونه فاحشة عندهم إال أنه منهي عنه ال أن العقول تستفحشه          

 ،      قسط يف نفسه فحقيقة الكالم قل أمر ريب والقـسط عندهم هو املأمور به ال أنه

دل على ، : مث قال ، مبـا أمر به   

: مث قال، وأن وصف الطيب فيه مانع من حترميه، أنـه طيب قبل التحرمي    

 ،          ا وليست ا فواحش إمنا هو لتعلق التحرميولو كان كو

وكذلك حترمي اإلمث   ، قل إمنا حرم ريب ما حرم     : فـواحش قـبل ذلـك لكان حاصل الكالم        

ل فكـون ذلك فاحشة وإمثا وبغيا مبرتلة كون الشرك شركا فهو شرك يف نفسه قب              ، والبغـي 

فمن قال إن الفاحشة والقبائح واآلثام إمنا صارت كذلك بعد النهي فهو مبرتلة             ، النهي وبعده 

ومعلوم أن هذا وهذا ، مـن يقـول الشرك إمنا صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك     

والقبيح قبيح يف نفسه    ، فالظلم ظلم يف نفسه قبل النهي وبعده      ، مكابرةٌ صرحيةٌ للعقل والفطرة   

ال أن هذه احلقائق صارت بالشرع      ، وكذلك الشرك ، والفاحشة كذلك ، نهي وبعده قـبل ال  

فكان قبحها من ذاا وازدادت ، نعـم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إىل قبحها    ، كـذلك 

]٣٣-٢٨: األعراف [)١(
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كما أن ، قـبحا عـند العقل بنهي الرب تعاىل عنها وذمه هلا وإخباره ببغضها وبغض فاعلها      

ة ِنعم املنعم بالثناء والشكر حسن يف نفسه وازداد حسنا إىل           العدل والصدق والتوحيد ومقابل   

بل من أعالم نبوة    ، حـسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله وإخباره مبحبته ذلك وحمبة فاعله            

 أنـه يأمـرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ويِحلّ هلم الطيبات وحيرم عليهم              حممـد   

 وخبيثا وطيبا إمنا هو لتعلق األمر والنهي واِحللّ         فلـو كان كونه معروفا ومنكرا     ، اخلـبائث 

يأمرهم مبا يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وحيل هلم ما           : والتحرمي به لكان مبرتلة أن يقال     

وكالم ، وأي علَم يبقى فيه لنبوته    ، وأي فائدة يف هذا   ، حيـل هلم وحيرم عليهم ما حيرم عليهم       

وإمنا املدح والثناء والعلَم الدال على نبوته أن ما يأمر          ، كاهللا يصان عن ذلك وأن يظن به ذل       

، وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرا      ، به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفا      

وهلذا قيل لبعض األعراب وقد أسلم      ، وما حيله تشهد كونه طيبا وما حيرمه تشهد كونه خبيثا         

ما أمر بشيء   : قال، ت منه مما دلَّك على أنه رسول اهللا       ملا عرف دعوته عن أي شيء وما رأي       

وال أحل شيئا فقال العقل ، وال ى عن شيء فقال العقل ليته أمر به ، فقال العقل ليته ى عنه    

فانظر إىل هذا األعرايب وصحة عقله وفطرته   ، وال حرم شيئا فقال العقل ليته أباحه      ، ليته حرمه 

وكذلك ،  دعوته مبطابقة أمره لكل ما حسن يف العقل        وقـوة إميانـه واستدالله على صحة      

ولو كان جهة احلسن والقبح والطِّيب واخلبث جمرد تعلق األمر والنهي           ، مطابقة حتليله وحترميه  

واإلباحـة والتحرمي به مل حيسن منه هذا اجلواب ولكان مبرتلة أن يقول وجدته يأمر وينهى                

.ويبيح وحيرم وأي دليل يف هذا

اره سبحانه قبح الشرك به يف إهليته وعبادة غريه معه مبا ضربه هلم من              وكـذلك إنك  

ولو كان إمنا قبح بالشرع مل يكن لتلك األدلة         ، األمـثال وأقام على بطالنه من األدلة العقلية       

وعند نفاة التحسني والتقبيح جيوز يف العقل أن يأمر باإلشراك به وبعبادة            ، واألمـثال معـىن   

فيا عجبا أي فائدة تبقى يف تلك األمثال واحلجج         ، حه مبجرد النهي عنه   وإمنا علم قب  ، غـريه 

وأي ، والـرباهني الدالـة على قبحه يف صريح العقول والفطر وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم              

شـيء يصح يف العقل إذا مل يكن فيه علم بقبح الشرك الذايت وأن العلم بقبحه بديهي معلوم                  

ا األمم على ما يف عقوهلم وفطرهم من قبحه وأن أصحابه           بـضرورة العقل وأن الرسل نبهو     
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واملراد مسع القلب   ، ليـست هلـم عقول وال ألباب وال أفئدة بل نفى عنهم السمع والبصر             

ولذلك وصف قلوم أا ال تسمع وال تبصر وال تنطق          ، فأخرب أم صم بكم عمي    ، وبصره

ولذلك اعترفوا  ، حلسن والقبيح واحلق والباطل   وشبههم باألنعام اليت ال عقول هلا متيز ا بني ا         

يف النار بأم مل يكونوا من أهل السمع والعقل وأم لو رجعوا إىل أمساعهم وعقوهلم لعلموا                

وكم يف القرآن من مثل عقلي وحسي ينبه به         ، حـسن مـا جاءت به الرسل وقبح خمالفتهم        

كن يف نفسه كذلك مل يكن لضرب       فلو مل ي  ، العقول على حسن ما أمر به وقبح ما ى عنه         

األمثال للعقول معىن ولكان إثبات ذلك مبجرد األمر والنهي دون ضرب األمثال وتبيني جهة              

: كقوله تعاىل، والقرآن مملوء ذا ملن تدبره، القبح املشهودة باحلس والعقل  
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لعقول على ما فيها من قبح األعمال السيئة اليت تحبط ثواب احلسنات وشبهها             فنبه سبحانه ا  

وله بستان هو مادة    ، حبال شيخ كبري له ذرية ضعفاء حبيث خيشى عليهم الضيعة وعلى نفسه           

فيه النخيل واألعناب ومن كل الثمرات فأرجى وأفقر ما هو له وأسر ما             ، عيشه وعيش ذريته  

فنبه العقول على أن قبح املعاصي اليت تغرق الطاعات         ، ار شديدة فأحرقته  كان به إذْ أصابته ن    

وذا فسرها عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم لرجل غين عمل بطاعة اهللا             ، كقبح هذه احلال  

¡)٢(زمانا فبعث اهللا له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أغرق أعماله ذكره البخاري يف صحيحه             

ونفاة التعليل  ،  قبح املعصية بعد الطاعة وضرب لقبحها هذا املثل        أفـال تراه نبه العقول على     

ما ثَم إال حمض املشيئة ال أن بعض        : واألسـباب واِحلكَـم وحسن األفعال وقبحها يقولون       

األعمـال يبطل بعضا وليس فيها ما هو قبيح لعينه حىت يشبه بقبيح آخر وليس فيها ما هو                  

هلا وال هلا علل غائية هي مفضية إليها وإمنا هي متعلق           منـشأ ملفسدة أو مصلحة تكون سببا        

.املشيئة واإلرادة واألمر والنهي فقط

]٢٦٦: البقرة [)١(

).٤٢٦٤( كتاب التفسري من صحيح البخاري حديث رقم )٢(



٧١

فكلهم مجِمعون إذا تكلموا بلسان     ، والفقهاء ال ميكنهم البناء على هذه الطريقة ألبتة       

ويفرقون بني  ، إذ يتكلمون يف العلل واملناسبات الداعية لشرع احلُكم       ، الفقـه علـى بطالا    

ويقدمون أرجح املصلحتني   ، ملصاحل اخلالصة والراجحة واملرجوحة واملفاسد اليت هي كذلك       ا

وال يتم هلم ذلك إال باستخراج ، ويدفعون أقوى املفسدتني باحتمال أدنامها، على مرجوحهما

انتهى كالمه   )١(" اِحلكَـم والعلل ومعرفة املصاحل واملفاسد الناشئة من األفعال ومعرفة رتبها            

.ه اهللارمح

ومـع ختام هذا الباب والذي قبله حيث ذكرنا نصوصاً من الكتاب والسنة مشفوعةً        

كما ذكرنا  ، بكالم أهل العلم الذي بين داللة تلك النصوص على اعتبار اجلهل عذرا شرعيا            

فقد يتبادر إىل   ، منـاذج مـن معاملة الصحابة رضوان اهللا عليهم مع اجلاهل باحلكم الشرعي            

وليس ، وأن املكلف ما دام جيهل احلكم فذلك يعفيه من تبعاته، هل عذر بإطالقالذهن أن اجل

وذلك حيث  ، فإن العلماء حرروا املواضع اليت يكون اجلهل فيها عذرا معتربا         ، األمـر كذلك  

فلم ، وألغوا اجلهل ومل يعتربوه يف كثري من  احلاالت        ، تكـون تلك املواضع مِظنةً لعدم العلم      

. بعدم علمه احلكم الشرعييعذروا املكلف

اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح يف       : "  رمحه اهللا  )٢(ويف هـذا يقول اإلمام القرايف     

.)٣("  جهاالت يف الشريعة فعفا عن مرتكبها، و أخذ جبهاالت فلم يعف عن مرتكبها

.وهذا ما سنبينه يف الباب اآليت بعون اهللا تعاىل وتوفيقه





).٢٤٢-١/٢٣٠( البن قيم اجلوزية بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني مدارج السالكني )١(

اإلمام العالمة انتهت إليه رئاسة الفقه على ، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء الصنهاجي املصري    )٢(

]٦٧-٦٢ص: الديباج املذهب). [ هـ٦٨٤(تويف سنة ، الذخرية يف الفقه: من كتبه، مذهب مالك رمحه اهللا تعاىل

).٢/١٥٥( الفروق للقرايف )٣(



٧٢



:الحاالت التي يعذر فيها اإلنسان بالجهل: الفصل األول

:ميكن أن يحصر ما ذكروه يف ست حاالت، بعد تتبع كالم أهل العلم يف ذلك

مه ومل جيد من يعلّ)١(من أسلم يف دار احلرب.

ا عن االئتمار بالشرائع قبل العلم      فيكون اجلاهل عاجز  ، ألن دار احلـرب دار جهـل      

.)٢(بوجوا

خالف بني املسلمني أن من كان يف دار الكفر          وباجلملة ال : "  رمحه اهللا  قال ابن تيمية  

 بل الوجوب حبسب ،يعجز عنها وقد آمن وهو عاجز عن اهلجرة ال جيب عليه من الشرائع ما          

.)٣ ( "مل يعلم حكمه اإلمكان، وكذلك ما

 سبب النعدام العلم عنه عِنم احلرب دار يف أسلم الذي: "  رمحه اهللا  )٤(وقال الكاساين 

 القدرة عنه نعم من على وجوب ال كما العلم عنه عِنم من على وجوب وال ،حقه يف العلـم 

.)٥( " سببها مبنع

من أسلم يف دار احلرب ومل تبلغه أحكام        : " وقـال الـشيخ أمحـد الزرقا رمحه اهللا        

.)٦(" حملرمات جاهال حرمتها فهو معذور فتناول ا، الشريعة

وال يعذر  ، فيجب عليه التعلم  ،  ومل يعلم بالشرائع   )١(أما إذا أسلم كافر يف دار اإلسالم      

ويف هذا يقول الكاساين تتمة لكالمه       ،)٢(ألنه قادر على العلم وإزالة اجلهل     ، يف ترك العلم ا   

]٢٠/٢٠١: املوسوعة الفقهية الكويتية [.كلّ بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرةً: دار احلرب هي )١(

).٢/٤٧( موسوعة القواعد الفقهية حملمد صدقي البورنو )٢(

).١٩/٢٢٥(جمموع الفتاوى ) ٣(

فقيه حنفي، من أهل    ، عالء الدين ،  بن أمحد الكاشاين أو الكاساين يروى بكليهما        أبـو بكـر بن مسعود      )٤(

(تويف حبلب سنة    ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع يف الفقه، والسلطان املبني يف أصول الدين           : من كتبه ، حلـب 

]٢/٧٠: األعالم). [ هـ٥٨٧

).١/١٣٥(بدائع الصنائع  )٥(

).١٦١ص( شرح القواعد الفقهية )٦(



٧٣

 عن املسلمني يسأل مل حيث العلم عيض ألنه ،اإلسالم دار يف أسلم الذي خبالف: " الـسابق 

 يف يتحقق كما العلم ضيع من حق يف متحقق والوجوب ،السؤال من متكنه مع الدين شرائع

ومل يوجد التضييع ههنا إذ ال يوجد يف احلرب من يسأله عن شرائع             ، القدرة ضيع من حـق 

ألنه ضيع ، بعد ذلكاإلسـالم، حىت لو وجد ومل يسأله جيب عليه، ويؤاخذ بالقضاء إذا علم     

.)٣( " العلم وما منع منه كالذي أسلم يف دار اإلسالم

ألن دار اإلسالم دار    ، وهكذا املسلم يف دار اإلسالم ال يعذر بترك العلم بأحكام دينه          

إذا زنا من نشأ يف دار      : "  رمحه اهللا  )٥(قال ابن رجب احلنبلي   ، )٤(العلـم وشـيوع األحكام    

به، وإن كان   ى اجلهل بتحرمي الزنا مل يقبل قوله، ألن الظاهر يكذّ         اإلسالم بني املسلمني وادع   

.)٦( " األصل عدم علمه بذلك

 رياضة  « يف كتابه    - رمحه اهللا    -السمرقندي   القاسم الدين أبو  ناصرويقول الشيخ   

، وأما إذا انتشر اخلطاب يف دار اإلسالم فقد متَّ التبليغ من صاحب الشرع   : " )٧(»األخـالق   

ـ   أال ترى أن النيب     ، إمنا الذي يف وسعه اإلشاعة    ، يس يف وسعه التبليغ إىل كل واحد      إذ ل

أال : حىت كان يقول، جعـل نفسه مبلغا إىل الكافة ببعث الرسل والكتب إىل ملوك األطراف    

هي كلّ أرض تظهر فيها     : وقال الشافعية . كلّ بقعة تكون فيها أحكام اإلسالم ظاهرةً      :  دار اإلسـالم هي    )١(

 -كلّ حكم من أحكامه غري حنو العبادات كتحرمي الزىن والسرقة           :  ويراد بظهور أحكام اإلسالم    -أحكام اإلسالم   

تحها املسلمون، وأقروها بيد الكفّار، أو كانوا يسكنوا،        أو يسكنها املسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة، أو ف          

]٢٠/٢٠١: املوسوعة الفقهية الكويتية. [مثّ أجالهم الكفّار عنها

).٢/٤٧(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ) ٢(

).١/١٣٥(بدائع الصنائع  )٣(

).٢/٤٧( انظر موسوعة القواعد الفقهية )٤(

أكثر من  ،  البغدادي الدمشقي احلنبلي الشيخ احملدث احلافظ زين الدين         عـبد الـرمحن بن أمحد بن رجب        )٥(

ـ ٧٩٥(تويف سنة   ، املـسموع وأكثر االشتغال حىت مهر وصنف شرح الترمذي وقطعة من البخاري            الدرر ). [ ه

]١٠٩-٣/١٠٨: الكامنة

.)٣٣١ص( البن رجب  يف الفقه اإلسالميالقواعد )٦(

ار اجلربيت الزيلعي يف حتقيقه لشرح العالمة األمري على منظومة رام يف املسائل              نقله عنه الشيخ إبراهيم املخت     )٧(

).٢٩ص(اليت ال يعذر فيها باجلهل على مذهب اإلمام مالك 



٧٤

فمن جهل من   ، فعلم أن التبليغ يتم باشتهار اخلطاب واستفاضته      ، اللهم فاشهد ، هـل بلغت  

ال من قبل   ، ألن اخلطاب صار متيسر اإلصابة باالشتهار     ، ن ِقبل تقصريه  بعـد شهرته فإمنا م    

".خفاء الدليل 

ال يصح ألحد يقيم يف الديار اإلسالمية       : "  رمحه اهللا  )١(ويقول الشيخ حممد أبو زهرة    

ففرض العلم  ، أو يدعي أنه جيهل حترمي الزىن     ، مـن املسلمني أن يدعي أنه جيهل حترمي اخلمر        

.)٢(" حكامها أمر ثابت ال يسع مسلما يقيم يف بالد املسلمني اجلهل به بالشريعة وأ

 ر فيها وجود العلم وأهِله من نشأ ببادية أوندبقعة نائية ي.

اتفق األئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم "  :رمحه اهللابن تيمية يقـول   

فأنكر شيئا من هذه األحكام الظاهرة املتواترة فإنه ال         واإلميان وكان حديث العهد باالسالم      

.)٣(" حيكم بكفره حىت يعرف ما جاء به الرسول 

فقد قال  ،  إشارةً إىل هذا   )٤( " جفا البادية سكن من"  : النيب ولعـلّ يف قـول    

 :تعاىل قال ،لِهج أي  »جفا البادية سكن من « قوله: " املباركفوري رمحه اهللا  

)جفا : وقال القاضي... )٥

 كتابا،  ٤٠أصدر من تأليفه أكثر من      ، أكرب علماء الشريعة اإلسالمية يف عصره     ،  حممـد بن أمحد أبو زهرة      )١(

]٢٦-٦/٢٥: األعالم). [ هـ١٣٩٤(ت وفاته بالقاهرة سنة وكان، الوحدة اإلسالمية: منها

).٣٥٤ص(اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ) ٢(

).١١/٤٠٧( ىجمموع الفتاو )٣(

والترمذي يف كتاب   ) ٢٨٥٩(وأبو داود يف كتاب الصيد من السنن برقم         ) ١/٣٥٧(رواه أمحد يف مسنده     ) ٤(

، من حديث ابن عباس   ، )٧/١٩٥(تاب الصيد والذبائح من السنن      والنسائي يف ك  ) ٢٢٥٦(الفـنت مـن جامعه      

وقد سكت عنه ابن    ". من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتِتن             : " واحلـديث بتمامه  

).٩/٦٠٢(حجر يف الفتح 

]٩٧: التوبة [)٥(
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وهو الغالب على سكان البوادي لبعدهم      ، الرجل إذا غلظ قلبه وقسا ومل يرق لرب وصلة رحم         

.)١(" كطباع الوحوش عن أهل العلم وقلة اختالطهم بالناس فصارت طباعهم 

ومن مل يبلغه الباب من واجبات الدين فإنه معذور ال          " : ابن حزم رمحه اهللا   يقـول   و

مالمة عليه، وقد كان جعفر بن أيب طالب وأصحابه رضي اهللا عنهم بأرض احلبشة ورسول               

ع  باملدينة والقرآن يرتل والشرائع تشرع، فال يبلغ إىل جعفر وأصحابه أصالً، النقطا            اهللا  

       قُالطريق مجلة من املدينة إىل أرض احلبشة، وب  وا كذلك ست   هم ذلك يف دينهم     سنني فما ضر

.)٢( " شيئاً، إذا عملوا باحلرام وتركوا املفروض

.أما إذا كان اإلنسان بني أهل العلم فال عذر له جبهله

ا ناشئاً يف   وأما إذا كان اجلاحد هل    : "- يف جاحد الصالة     - رمحه اهللا    )٣(قال ابن قدامة  

.)٤("جحدها، وكذلك احلكم يف مباين اإلسالم كلها األمصار بني أهل العلم فإنه يكفر مبجرد

أما إذا كان مدعي اجلهل ناشئاً بني       : "  رمحه اهللا  )٥(وقـال األستاذ عبد القادر عودة     

.)٦( " املسلمني أو أهل العلم فال يقبل منه االدعاء باجلهل

العهد باإلسالمحديثَ اجلاهل إذا كان .

واملقصود أن من قَصد اخلري مبعصية عن جهل فهو غري          : " الغزايل رمحه اهللا  اإلمام  قال  

          معـذور إال إذا كان قريب العهد باإلسالم ومل جيد بعد م لة للتعلم، وقد قال اهللا سبحانه     ه         :

)٢(" )١(.

).٤٤٠-٦/٤٣٩ (بشرح جامع الترمذي حتفة األحوذي )١(

.)٤/١٠٥(امللل واألهواء والنحل ل يف صالِف )٢(

فقيه من أكابر   ،  عبد اهللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، أبو حممد، موفق الدين               )٣(

]٤/٦٧: األعالم). [ هـ٦٢٠(تويف سنة ، وروضة الناظر يف األصول، املغين يف الفقه: من كتبه، احلنابلة

).٩/٢١(املغين ) ٤(

ام باملشاركة يف حادث ، كان من زعماء مجاعة اإلخوان املسلمني، ٍم من علماء القانون والشريعة مبصرحما )٥(

ـ ١٣٧٤(وأعدم شنقا على اإلثر سنة      ، )١٩٥٤(إطالق الرصاص على مجال عبد الناصر        اإلسالم : من كتبه ، ) ه

]٤/٤٢: األعالم [.وأوضاعنا القانونية

).١/٤٣١(ارنا بالقانون الوضعي مقالتشريع اجلنائي اإلسالمي  )٦(



٧٦

فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد باإلسالم وفعل          : " رمحه اهللا وقال ابن تيمية    

          شـيئا من احملرمات غري عامل بتحرميها مل يأمث ومل يوإن مل يستند يف استحالله إىل دليل        حد ،

.)٣( " شرعي

ة عليه، أو مل يعلم أن      وهلذا لو أسلم رجل، ومل يعلم أن الصالة واجب        : " وقـال أيضا  

اخلمـر حرام، مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحترمي هذا، بل ومل يعاقب حىت تبلغه احلجة                 

.)٤(" النبوية 

 دعوى يقبل ال: "  رمحه اهللا)٥(ولذلك قال السيوطي، أما قدمي اإلسالم فال يعذر جبهله     

.)٦( " شتهارهال اإلسالم قدمي من بالشفعة واألخذ بالعيب الرد بثبوت اجلهل

ال خالف بني أهل    : " فيقول، والبن قدامة رمحه اهللا كالم يشمل ما سبق من حاالت         

ه ذلك، فإن   جاحداً لوجوا إذا كان ممن ال جيهل مثلُ       ) يعين الصالة  (العلم يف كفر من تركها    

كـان ممـن ال يعرف الوجوب كحديث العهد باإلسالم والناشئ بغري دار اإلسالم أو بادية                

 فإن  ،ف ذلك وتثبت له أدلة وجوا     ردة عن األمصار وأهل العلم، مل حيكم بكفره، وع        بعـي 

.)٧( " جحدها بعد ذلك كفر

     املسائل اخلفية اليت خيفى علمها على كثري       إذا كان اجلهل متعلقاً ب

.ملسلم جبهلهادون املسائل الظاهرة واملعلومة من الدين بالضرورة اليت ال عذر ، من املسلمني

]٧: األنبياء[و] ٤٣: النحل [)١(

.)٤/٣٨٩(إحياء علوم الدين  )٢(

.)٢٥٢/ ٢٠(جمموع الفتاوى  )٣(

).١١/٤٠٦(املصدر السابق ) ٤(

: من كتبه ، إمام حافظ مؤرخ أديب   ، عـبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي، جالل الدين            )٥(

]٣/٣٠١: األعالم [). هـ٩١١(تويف سنة ،  القرآناإلتقان يف علوم

).٤١٣ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٦(

).٩/٢١(املغين ) ٧(
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 مثّ رجعا وقاال تعمدنا لكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا فال جيب              بقتلٍ ثنانا لو شهد ف

.)١(القصاص يف األصح، إذ مل يظهر تعمدمها للقتل، ألنّ ذلك مما خيفى على العوام

ومن هذا القبيل أعين الّذي يقبل فيه دعوى اجلهل مطلقاً       : " قـال السيوطي رمحه اهللا    

فائه كون التنحنح مبطالً للصالة، أو كون القدر الذي أتى به من الكالم حمرماً، أو النوع                خل

.)٢( " ذي تناوله مفطراً، فاألصح يف الصور الثّالث عدم البطالنلا

 فيها يعذر هل ،معرفتها ضغمتو قِدت مسألة كل " : رمحه اهللا  )٣(حسني القاضي قال

.)٤( " عمن: أصحهما ،وجهان ؟ العامي

مل أعلم أن الرد بالعيب يبطل بالتأخري قُِبل، ألنه مما خيفى على : لو قالومـن ذلـك    

.العوام

وهذا بشرط أن يكون ممن خيفى عليه مثله، وهكذا القول يف :  رمحه اهللا  )٥(قال النووي 

.)٦(الشفعة 

ل ولو من   فإن دعوى اجلهل تقب   ، ومـن هذا الباب املسائلُ اليت تعد من علم اخلاصة         

.)٧(ويف نفي الولد ألنه ال يعرفه إال اخلواص، قدمي اإلسالم يف ثبوت خيار العتق

 اخلاصة علم طريق من معلوما فيه )١(مجاعاإل كان ما فأما: " وقال النووي رمحه اهللا    

 وما السدس للجدة وأن يرث ال عمدا القاتل وأن وخالتها عمتها على املرأة نكاح كتحـرمي 

/١٦(واملوسوعة الفقهية الكويتية    ، )٤١٢ص(واألشباه والنظائر   ، )٢/٢١(املنـثور يف القواعد للزركشي      ) ١(

٢٠٠.(

).٤١٢ص(األشباه والنظائر ) ٢(

والتعليقة ، له الفتاوى املشهورة، فقيه خراسان يف عصره، ي أبو علي املروذي    احلـسني بـن حممـد القاض       )٣(

]٢٤-١٣/٢٣: والوايف بالوفيات، ٢/٢٤٤: طبقات الشافعية). [ هـ٤٦٢(تويف ستة ، املشهورة يف املذهب

).٣٩٨ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٤(

ء حمي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف احلوراين          اإلمـام احلـافظ األوحد القدوة شيخ اإلسالم علَم األوليا          )٥(

]١٤٧٣-٤/١٤٧٠: تذكرة احلفاظ). [ هـ٦٧٦(تويف سنة ، رياض الصاحلني: من كتبه، الشافعي

).١٦-٢/١٥(املنثور يف القواعد للزركشي ) ٦(

).٤١٣ص(األشباه والنظائر ) ٧(
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 يف علمها استفاضة لعدم فيها يعذر بل يكفر ال أنكرها من فإن ،ألحكاما من ذلـك  أشـبه 

.)٢( " العامة

 مبعىن )٣(»للجماعة املفارق«  قوله من يؤخذ قد: "وقال ابن دقيق العيد رمحه اهللا     

 ذلك نسب وقد ،كافر اإلمجاع خمالف: يقول ملن كاسمتم فيكون اإلمجاع ألهل املخالـف 

 تارة اإلمجاعية فاملسائل. )٤(ريكفالت يف الطريق قدمنا وقد ،نباهلي كذل وليس ،الناس لـبعض 

 ،التواتر يصحبها ال وتارة ،مثال الصالة كوجوب الشرع صاحب عن بالنقل التواتر يصحبها

 يكفر ال: الثاين والقسم ،اإلمجاع ملخالفته ال التواتر ملخالفته جاحده يكفر: األول فالقـسم 

.)٥("به

.فال عذر به، هل متعلقا باملسائل الظاهرة اليت يعلمها عامة الناسأما إذا كان اجل

كل من جِهلَ حترمي شيء مما يشترك فيه غالب الناس، مل      "  :قـال السيوطي رمحه اهللا    

يقـبل، إال أن يكون قريب عهد باإلسالم، أو نشأ ببادية بعيدة خيفى فيها مثل ذلك كتحرمي                 

.)٦( " كالم يف الصالة واألكل يف الصومالزنا، والقتل والسرقة واخلمر، وال

ويطلق بإزاء تصميم   ، ا إذا اتفقوا عليه   أمجعت اجلماعة على كذ   : يقال، االتفاق:  معـىن اإلمجـاع يف اللغة      )١(

٧١: يونس [: قال اهللا تعاىل  ، أمجع فالن رأيه على كذا إذا صمم عزمه       : يقال، العزم

ص: روضة الناظر . [ على أمر من أمور الدين     اتفاق علماء العصر من أمة حممد       : ومعىن اإلمجاع يف الشرع   ، ]

١٣١-١٣٠[

).١/٢٠٥(شرح النووي على مسلم ) ٢(

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث الثيب     : " متـام احلـديث   ) ٣(

(رواه البخاري يف كتاب الديات من صحيحه برقم         ". الـزاين والـنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة          

واللفظ له من ، )١٦٧٦(القسامة واحملاربني والقصاص والديات من صحيحه برقم    ومـسلم يف كـتاب      ، )٦٤٨٤

.حديث عبد اهللا بن مسعود

 حينئذ فإنه صاحبها عن ةيعالشر من متواتر بإنكار إال القبلة أهل من أحد يكفر ال أنه واحلق: "  حيث قال  )٤(

 طريقاً القطعية السمعية القواعد خمالفة أخذهم وإمنا للتكفري مأخذاً القواطع خمالفة وليس ،للشرع مكـذبا  يكـون 

]٣٢٦ص: إحكام األحكام [". وداللةً

).٣٣٠ص(إحكام األحكام يف شرح عمدة األحكام ) ٥(

).٣٥٨-٣٥٧ص(األشباه والنظائر ) ٦(
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 مفرقاً بني من أنكر فرضية الزكاة وقت خالفة الصديق          -وقـال الـنووي رمحه اهللا       

 كافرا كان األزمان هذه يف الزكاة فرض أنكر من فإن: " - ومن أنكرها يف عصره هو       

 مثلها حيدث ال وأمور ألسباب ذرواع إمنا أم وأولئك هؤالء بني والفرق ،املسلمني مجاعإب

 ،بالنسخ األحكام تبديل فيه يقع كان يالذ الشريعة بزمان العهد قرب منها ،الزمان هـذا  يف

 الشبهة فدخلتهم قريبا سالمباإل عهدهم وكان الدين بأمور جهاال كانوا القـوم  أن ومـنها 

 حىت لزكاةا وجوب ملِْع املسلمني يف واستفاض سالماإل دين شاع وقد اليوم فأما ،فعـذروا 

 ،نكارهاإ يف يتأوله بتأويٍل أحد يعذر فال ،واجلاهل العامل فيه واشترك ،والعام اخلاص عـرفها 

 علمه كان ذاإ الدين أمور من عليه األمة أمجعت مما شيئا أنكر من كل يف األمـر  وكـذلك 

 واخلمر الزىن وحترمي اجلنابة من واالغتسال رمضان شهر وصوم اخلمس كالصلوات منتـشرا 

 وال سالمباإل عهد حديث رجال يكون أن الإ األحكام من وحنوها احملـارم  ذوات كـاح ون

 يف القوم أولئك سبيلَ هسبيلُ وكان ،يكفر مل به جهال منها شيئا أنكر ذاإ فإنه ،حدوده يعرف

.)١( " عليه الدين اسم بقاء

نا وال  بيويف اجلملة فما ترك اهللا ورسوله حالال إال م        : " وقـال ابن رجب رمحه اهللا     

 فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين        ، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض       ،حراما إال مبينا  

.)٢( " بالضرورة من ذلك مل يبق فيه شك وال يعذر أحد جبهله يف بلد يظهر فيها اإلسالم

وما وحيسن بنا هنا أن نبين احلد الفاصل بني العلم العام الذي ال يعذر اإلنسان جبهله                

.يعذر به

 يف الناس على جيب وما العلم ما :قائل يل قال: " يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل     

 :قال ،هجهلُ عقله على مغلوب غري بالغا يسع ال عامة علم :علمان العلم: له فقلت  ؟ العلـم 

 البيت وحج رمضان شهر صوم الناس على هللا وأن اخلمس الصلوات مثل :قلت  ؟ ماذا ومثل

 يف كان وما واخلمر والسرقة والقتل الزنا عليهم حرم وأنه أمواهلم يف وزكاة اسـتطاعوه  ذاإ

 ما عنه يكفوا وأن وأمواهلم أنفسهم من ويعطوه ويعملوه يعقلوه أن العباد كلف مما هذا معىن

).١/٢٠٥(شرح مسلم للنووي  )١(

).١/٦٨( جامع العلوم واحلكم )٢(



٨٠

 عند عاما وموجوداً اهللا كتاب يف انص موجود العلم من كله الصنف وهذا ،منه عليه حـرم 

 يف يتنازعون وال اهللا رسول عن حيكونه عوامهم من مضى من عن عوامهم ينقله سالماال أهل

 التأويل وال اخلرب من الغلط فيه ميكن ال الذي العام العلم وهذا، عليهم وجوبه وال حكايـته 

 الفرائض فروع من العباد ينوب ما :له قلت  ؟ الثاين الوجه فما :قال .التنازع فيه جيـوز  وال

ـ ي ومـا  وإن ،سنة نص هأكثر يف وال كتاب نص فيه ليس مما وغريها حكاماأل من به صخ 

ـ  يف كانـت   حيتمل منه كان وما العامة أخبار ال ،اخلاصة أخبار من هي فإمنا سنةمنه   يءش

.)١( " قياسا ستدركوي التأويل

 نمتعي فرض هو ما العلم من أن على العلماء أمجع قد: " وقال ابن عبد الرب رمحه اهللا     

 فرضه سقط قائم به قام إذا الكفاية على فرض هو ما ومنه ،نفسه ةخاص يف امرٍئ كل لىع

 ال ما ذلك من هفرض اجلميع يلزم والذي ،ذلك تلخيص يف واختلفوا ،املوضع ذلك أهل عن

 بالقلب واإلقرار باللسان الشهادة حنو عليه املفترضة الفرائض مجلة من هجهلُ اإلنسانَ يـسع 

 ،أحد كفوا له يكن ومل يولد ومل يلد مل ،له مثل وال له شبه وال له شريك ال هوحد اهللا بأن

 الغيب عامل ميوت ال الذي احلي املميت احمليي شيء، كل يرجع وإليه شـيء  كـل  خالـق 

 األول هو ،السماء يف وال األرض يف ذرة مثقال عنه بيعز ال ،سواء عنده مهـا  والـشهادة 

 وأمسائه بصفاته يزل مل أنه واجلماعة السنة أهل مجاعة عليه والذي والباطن، والظاهر واآلخر

 عبده حممدا بأن والشهادة استوى، العرش على هو انقضاء، آلخريته وال ابتداء ألوليته لـيس 

 اآلخرة يف واخللود ،باألعمال للمجازاة املوت بعد البعث وأن ،حق أنبيائه وخامت ورسـوله 

 وأن ،حق السعري يف واجلحود بالكفر الشقاوة وألهل جلنة،ا يف والطاعة باإلميان السعادة ألهل

 وأن ،مهحكَم واستعمال جبميعه اإلميان يلزم اهللا عند من حق فيه ومـا  اهللا كـالم  القـرآن 

 وسائر طهارا من به إال تتم ال ما علم علمها من ويلـزمه  ،فريـضة  اخلمـس  الـصلوات 

 كان وإن به، إال يتم ال وما صومه، دفسي ما علم ويلزمه فرض، رمضان صوم وأن ،أحكامها

 ،جتب كم ويف جتب ومىت الزكاة فيه جتب ما يعرف أن فرضاً لزمه احلج على وقدرة مال ذا

 أشياء إىل ،إليه السبيل استطاع إن دهره يف واحدة مرة فرض عليه احلج بأن يعلم أن ولـزمه 

).٣٥٩-٣٥٧ص( الرسالة لإلمام الشافعي )١(
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  امليتة وأكل اخلرتير وأكل اخلمر ميوحتر الزنا حترمي حنو ،جبهلها عذري وال لهامج معرفة يلـزمه 

 أموال وأكل بالزور والشهادة احلكم يف والرشوة والغصب والربا والسرقة كلها واألجنـاس 

 مثله، يف يرغب وال فيه تشاحي ال شيئا كان إذا إال أنفسهم من طيب وبغري بالباطل الـناس 

 األمهات نكاح وحترمي ، ورسوله منه وجل عز اهللا منع ما كل وهو ،كله الظلم وحتـرمي 

 هذا مثل كان وما حق، بغري املؤمنة النفس قتل وحترمي معهن، كرذُ ومن واألخوات والبنات

.عليه األمة وأمجعت الكتاب به نطق قد مما كله

 دينهم مصاحل يف به وفتواهم إياه الناس وتعليم فيه والتفقه وطلـبه  العلـم  سـائر  مث

 فرضه سقط قائم به قام فإذا ،هفرض اجلميع يلزم الكفاية على فرض بينهم به واحلكم ودنياهم

: وجل عز اهللا قول فيه وحجتهم ،ذلك يف العلماء بني خالف ال ،مبوضعه الباقني عن



)فألـزم ، )١ ينصرفون مث الكل، دون البعض ذلك يف النفري غريهم مونعلِّفي، 

.)٢( " فوقه فما الواحد العرب لسان يف والطائفةُ

ًإذا وقع اجلهل فيما يتعذر االحتراز عنه عادة.

ضابط ما يعفى عنه من اجلهاالت اجلهل الذي يتعذر : " يف رمحـه اهللا يقـول القـرا   

: أحدها: ولذلك صور ، االحتراز عنه عادة، وما ال يتعذر االحتراز عنه وال يشق مل يعف عنه            

ألن الفحص عن ذلك مما يشق ، من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته عفي عنه  

أكل طعاما جنسا يظنه طاهرا فهذا جهل يعفى عنه ملا يف تكرر            من  : وثانيها، علـى الـناس   

وكذلك املياه النجسة واألشربة النجسة ال إمث على        ، الفحـص عن ذلك من املشقة والكُلْفة      

: ورابعها،  فإنه ال إمث عليه يف جهله بذلك       )٣(من شرب مخرا يظنه جالَّباً    : اجلاهل ا، وثالثها  

يظنه حربيا فإنه ال إمث عليه يف جهله به لتعذر االحتراز عن            مـن قتل مسلما يف صف الكفار        

]١٢٢: التوبة [)١(

).٥٩-١/٥٦( جامع بيان العلم وفضله )٢(

)]جلب(القاموس احمليط مادة . [ماء الورد:  اجلُالَّب كزنار)٣(
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: وخامسها، ذلـك يف تلـك احلالـة، ولو قتله يف حالة السعة من غري كشف عن ذلك أِثم       

احلـاكم يقضي بشهود الزور مع جهله حباهلم ال إمث عليه يف ذلك لتعذر االحتراز من ذلك                 

.)١(" وما عداه فمكلَّف به ، النحوعليه، وِقس على ذلك ما ورد عليك من هذا 

 رحله يف املاء نسي وإذا: " وميـثّل ابن تيمية للجهل الذي ميكن االحتراز عنه فيقول         

 يكون أن مثل ،التفريط إىل فيه نسبي مبوضع جهله إن وكذلك ،اإلعادة لزمه بالتيمم وصلى

 على قادر فإنه تفريط نع كان إذا واجلهل النسيان ألن وهذا ...ظاهرة هأعالم بئـر  بقـربه 

.)٢( " اجلملة يف منه االحتراز

    الصحيح أو يف موضع     )٣(اجلهـل يف موضع االجتهاد    إذا وقـع 

.)٤(الشبهة

يعين بأن ال يكون    : " فقد قال احلموي رمحه اهللا    ، أمـا يف موضع االجتهاد الصحيح     

 كاحملجم أفطر على ظن أن احلجامة       فإنه يصلح عذرا  ، خمالفـا للكتاب أو السنة أو اإلمجاع      

ألن جهله يف موضع االجتهاد الصحيح، فإن احلجامة تفسد الصوم          ، مفطّرة ال تلزمه الكفارة   

وهذا إذا كان ظنه مبنيا     ، )٦(" أفطر احلاجم واحملجوم    : "  لقوله   )٥(عـند اإلمام األوزاعي   

).٢/١٥٥(الفروق ) ١(

).١/٤٢٧( شرح العمدة )٢(

).١٨ص(سبق تعريف االجتهاد لغةً واصطالحاً ) ٣(

وفتح الغفار  ، )٣٦١ص(النظائر البن جنيم    واألشباه و ، )٣٩٤-٢/٣٩٣(التوضـيح مـع شرحه التلويح       ) ٤(

.له أيضا) ٣/١١٧(بشرح املنار 

سكن يف آخر عمره بريوت مرابطا وا      ،  شـيخ اإلسالم أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي احلافظ           )٥(

]١٨٣-١/١٧٨: تذكرة احلفاظ للذهيب. [كان األوزاعي أفضل أهل زمانه: قال اخلرييب، ) هـ١٥٧(تويف سنة 

وابن ماجه يف كتاب الصيام أيضا من سننه برقم         ، )٢٣٦٧(رواه أبو داود يف كتاب الصيام من سننه برقم          ) ٦(

أفطر " أي حديث أصح يف     : قلت ألمحد ): ١/٧٢١(وقال أبو داود يف سننه      ، مـن حديث ثوبان     ) ١٦٨٠(

من حديث  ) ٧٧٤(ه برقم   ورواه الترمذي يف كتاب الصوم من جامع      . حديث ثوبان : ؟ قال " احلـاجم واحملجوم    

ويف الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة             : وقال الترمذي ، رافع بن خديج    

وحديث رافع بن خديج : وقال، ومعقل بن سنان ويقال ابن يسار وأيب هريرة وابن عباس وأيب موسى وبالل وسعد        

ليس يف هذا الباب أصح من حديث شداد        : نه قال ونقل الترمذي أيضا عن البخاري أ     . حـديث حـسن صحيح    
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ى أحدمها يلزمه القضاء والكفارة     أما إذا كان غري مبين عل     ، على فتوى مفٍْت أو مساع حديث     

الغيبة تفطر : "خبـالف املغـتاب لـو أفطر على ظن أن الغيبة فطّرته لقوله        ، باالتفـاق 

.)٢(" فال يكون جهله يف موضع االجتهاد الصحيح ، ألنه مؤول باإلمجاع، )١("الصائم

غريب على جهلُ من خالف يف اجتهاده الكتاب أو السنة املشهورة أو عِمل بال          وأمـا   

كالتحليل بدون الوطء على    ،)٣(خـالف الكـتاب أو السنة املشهورة فإنه ليس بعذر أصال          

ومسعت أمحد : قال، صح حديث أفطر احلاجم واحملجوم من طريق ثوبان وشداد: وقـال عثمان الدارمي  ، وثـوبان 

وقال بن  ، هذا جمازفة : فقال، ليس فيه شيء يثبت   : قلت ألمحد أن حيىي بن معني قال      : وقال املروزي ، يذكـر ذلك  

وقد صحح األلباين   ] ٤/١٧٧: انظر فتح الباري  . [وكذا قال بن حبان واحلاكم    ، يعاصـح احلديـثان مج    : خـزمية 

).٤/٦٥(احلديث يف إرواء الغليل 

(والترمذي يف كتاب الصوم من جامعه برقم        ، )٢٣٧٣(لكـن روى أبو داود يف كتاب الصيام من سننه برقم            

 احتجم وهو باس أن رسول اهللا    عن ابن ع  ) ٣٠٨١(وابـن ماجـه يف كتاب املناسك من سننه برقم           ، )٧٧٥

حديث بن عباس صحيح ال مدفع فيه وال خيتلف         ): " ٣/٣٢٤(قال احلافظ ابن عبد الرب يف االستذكار        . صائم حمرم 

 احتجم  والقول عندي يف هذه األحاديث أن حديث بن عباس أن رسول اهللا             : " مث قال ، "يف صـحته وثبوته     

 مر ألن يف حديث شداد بن أوس وغريه أن رسول اهللا ، جم واحملجومأفطر احلا: صائما حمرما ناسخ لقوله 

فابن عباس شهد معه    ، أفطر احلاجم واحملجوم  : عام الفتح على رجل حيتجم لثماين عشر ليلة خلت من رمضان فقال           

 عام حجة الوداع فهي ناسخة) عليه السالم(فإذا كانت حجامته ، حجـة الوداع وشهد حجامته يومئذ حمرم صائم  

".ال حمالة ألنه مل يدرك بعد ذلك رمضان ألنه تويف يف ربيع األول 

وعن علي وعطاء   ، وأما احلجامة فاجلمهور أيضا على عدم الفطر ا مطلقا        ): " ٤/١٧٤(قال احلافظ يف الفتح     

لكفارة وشذّ عطاء فأوجب ا   ، واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور يفطر احلاجم واحملجوم وأوجبوا عليهما القضاء          

ونقل الترمذي عن   ، وقال بقول أمحد من الشافعية بن خزمية وبن املنذر وأبو الوليد النيسابوري وبن حبان             ، أيـضا 

".وبذلك قال الداودي من املالكية ، الزعفراين أن الشافعي علّق القول على صحة احلديث

فمن ، مث ذكر مجلة منها   . لةورد يف ذلك أحاديث كلها مدخو     ): ٢/٣٤١( قـال الزيلعي يف نصب الراية        )١(

والبيهقي يف  ، )١/٢٨٢(والطيالسي يف مسنده    ، )٢/٢٧٢(ذلك ما رواه ابن أيب شيبة يف كتاب الصيام من مصنفه            

، "ما صام من ظل يأكل حلوم الناس      : " قال رسول اهللا    :  قال من حديث أنس    ) ٥/٣٠١(شعب اإلميان   

).٩/٤٥٣(وقد ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

).٣٠٠-٣/٢٩٩(غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر للحموي ) ٢(

.املصدر السابق) ٣(
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حىت إن  ، )١(مـذهب سعيد بن املسيب فإنّ فيه خمالفةً للسنة املشهورة وهي حديث العسيلة            

 قضى القاضي يف مثل هذه املسألة ال ينفُذ قضاؤه لكونه خمالفاً للكتاب أو السنة املشهورة أو               

.)٢(اإلمجاع

: وهو نوعان ، أي االشتباه : "  رمحه اهللا  )٣(فقد قال ابن جنيم   ، وأمـا يف موضع الشبهة    

: فاألول، )٤(" وشبهة يف احملل وتسمى شبهةَ الدليل       ، شبهة يف الفعل وتسمى شبهةَ االشتباه     

 جيب مل، ظننت أا حتل يل: فإن ادعى االشتباه بأن قال، لو وطئ جارية األب أو األم كمـا   

ألن الرجل ينبسط يف مال أبويه وينتفع به من غري استئذان وحشمة عادة، أال ترى أنه                ، احلد

فظن أن هذا النوع من االنتفاع مطلق له شرعا أيضا،          ، يستخدم جارية أبويه من غري استئذان     

ندرئ إلسقاط ما ي  ، وهـذا وإن مل يصلح دليال على احلقيقة لكنه ملّا ظنه دليال اعتِبر يف حقه              

.)٥(وإذا مل يدع ذلك فقد عري الوطء عن الشبهة فتمحض حراما فيجب احلد، بالشبهات

فال قطع عليه ألن له يف مال ولده تأويلَ اِمللك، أو           ، كمن سرق من ولده   : )٦(والثاين

فظاهر اإلضافة إليه بالم التمليك يقتضي      ، )١(" أنت ومالك ألبيك    : " شبهة اِمللك لقوله    

،  عن عائشة رضي اهللا عنها أن رفاعة القُرظي طلّق امرأته فبت طالقها فتزوجها بعده عبد الرمحن بن الزبري                  )١(

 آخر ثالث تطليقات فتزوجها بعده عبد  يا رسول اهللا إا كانت عند رفاعة فطلقها       :  فقالت فجـاءت الـنيب     

وأبو بكر جالس   : قال، الرمحن بن الزبري وإنه واهللا ما معه يا رسول اهللا إال مثل هذه اهلدبة هلدبة أخذا من جلباا                 

فطَِفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر أال تزجر ،  وابن سعيد بن العاص جالس بباب احلجرة ليؤذن له      عند النيب   

لعلك تريدين أن ترجعي إىل : مث قال،  على التبسموما يزيد رسول اهللا ، ا جتهر به عند رسول اهللا هذه عم

، )٥٧٣٤(رواه البخاري يف كتاب األدب من صحيحه برقم         . ال حـىت تذوقي عسيلَته ويذوق عسيلتك      ، رفاعـة 

).١٤٣٣(ومسلم يف كتاب النكاح من صحيحه برقم 

).٣٩٣-٢/٣٩٢(التلويح انظر التوضيح مع شرحه ) ٢(

: له تصانيف، منها  ، مصري، فقيه حنفي، من العلماء   ،  زيـن الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم          )٣(

]٣/٦٤: األعالم). [ هـ٩٧٠(البحر الرائق يف شرح كرت الدقائق يف الفقه، تويف سنة 

).٣/١١٧(فتح الغفار بشرح املنار ) ٤(

).٧/٣٦(ين بدائع الصنائع للكاسا) ٥(

.وهو شبهة الدليل) ٦(
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وال دليل يف امللك من وجه فيثبت أو        ، لك له من كل وجه، إال أنه مل يثبت لدليل         ثـبوت املِ  

وشبهة ، )٢(ألنه يورث شبهة يف وجوبه    ، وكل ذلك مينع وجوب القطع    ، يثـبت لشبهة امللك   

.)٣(الدليل أقوى من شبهة االشتباه

:تحرير ضابط الجهل المعتبر: الفصل الثاني

يظهر لنا أم نصوا على تلك      ، يت ذكرها أهل العلم   بعـد النظر والتأمل يف احلاالت ال      

 وإالّ فلو كان    ،احلاالت بعينها ِلما حلظوه فيها من مِظنِة عدم بلوغ احلكم الشرعي للمكلَّف           

فإم ، وتقاعس عن طلب العلم بذلك احلكم     ، عدم علم املكلف باحلكم ناشئا عن تقصري منه       

يعذر باجلهل يف : ط العذر باجلهل مبكان كأن نقول  وبالتايل فال نستطيع أن نرب    ، ال يعذرونـه  

، فقد مر أن من أسلم يف دار احلرب إمنا يعذر إذا مل جيد من يعلمه، دار احلرب ألا دار جهل    

لو وجد ومل يسأله جيب عليه، ويؤاخذ بالقضاء إذا علم          : " وإالّ فقد قال الكاساين رمحه اهللا     

فجعله الكاساين  ، )٤( " ه كالذي أسلم يف دار اإلسالم     ألنه ضيع العلم وما منع من     ، بعد ذلك 

فال اعتبار  ، كالـذي أسـلم يف دار اإلسالم ألن كال منهما قادر على درك احلكم الشرعي              

ففي بعض بالد الغرب توجد     ، والواقع املعاصر خري شاهد على هذا     ، بكـونه يف دار احلرب    

إضافة إىل املراكز   ، ة واحملاضرات املـساجد حـيث تقـام الدروس العلمية والدورات املكثف         

وقد جتد يف بعض بالد املسلمني حظراً على دروس         ، اإلسـالمية اليت تعىن بشؤون املسلمني     

 يكون املقيم يف هذه     - واهللا أعلم    -ففي هذه احلال    ، العلم الشرعي واحملاضرات يف املساجد    

.ذي ذكرناهالبالد أوىل بالعذر ممن هو يف بالد الغرب اليت هي على الوصف ال

أن : وأوله، من حديث جابر    ) ٢٢٩١(رواه ذا اللفظ ابن ماجه يف كتاب التجارات من سننه برقم            ) ١(

وصححه . أنت ومالك ألبيك  : فقال، وإن أيب يريد أن جيتاح مايل     ، يا رسول اهللا إن يل ماال وولدا      : رجـال قـال   

من حديث عمرو بن    ) ٣٥٣٠(رواه أبو داود يف كتاب اإلجارة من سننه برقم          و، )٦/٦٥(األلباين يف إرواء الغليل     

.أنت ومالك لوالدك: ولفظه، شعيب عن أبيه عن جده

).٧/٧٠(بدائع الصنائع ) ٢(

).٣/٣٠٠(غمز عيون البصائر ) ٣(

).١/١٣٥(بدائع الصنائع  )٤(
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، ال عذر باجلهل يف دار اإلسالم ألا دار العلم        : ويف املقابـل ال ميكن أن نقول أيضا       

ألن اجلهل قد يتعلق مبسألة خفية دقيقة ال يتمكن املكلَّف من الوصول إليها كما بينا يف احلالة      

ن وهذا خيتلف من شخص آلخر وهذا ما سيتضح عند الكالم عن ضابط املعلوم م             ، الـرابعة 

ويف هذا يقول السيوطي    ، مث إن املسائل اخلفية يعذر ا حىت قدمي اإلسالم        ، الـدين بالضرورة  

 اإلسالم قدمي من بالشفعة واألخذ بالعيب الرد بثبوت اجلهل دعوى يقـبل  ال: "رمحـه اهللا  

 إال يعرفه ال ألنه األظهر يف الولد نفي ويف العـتق  خـيار  ثـبوت  يف وتقـبل  ،الشـتهاره 

، وهذا يدل على أن العذر باجلهل ليس مقصورا على حديث العهد باإلسالم           ، )١("اخلـواص 

.وإن كان هو أوىل بذلك

كما أنّ ما ذكر يف احلالة الثانية من عذر من كان يف بادية بعيدة عن العلم مقيد بعدم                  

ألم مكلَّفون بدفع   ، وإالّ فإن اإلمث يطاهلم مجيعا    ، تقـصريهم يف طلب املعرفة حبكم الشرع      

وكل من كان منا يف بادية ال جيد      : " ويف هذا يقول ابن حزم رمحه اهللا      ، اجلهـل عن أنفسهم   

فـيها مـن يعلّمه شرائع دينه، ففرض على مجيعهم، من رجل أو امرأة أن يرحلوا إىل مكان                  

 جيدون فيه فقيهاً يعلِّمهم دينهم أو أن يرحلوا إىل أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم وإن كان               

.)٢(" اإلمام يعلم ذلك فلريحل إليهم فقيها يعلمهم 

، وأمـا ما ذكر يف احلالة الرابعة من عدم العذر باجلهل فيما علم من الدين بالضرورة               

وإمنا هو أمر نسيب إضايف خيتلف      ، إنّ املعلوم من الدين بالضرورة ليس أمرا منضبطا       : فـنقول 

كون الشيء  : " ول ابن تيمية رمحه اهللا    ويف هذا يق  ، من شخص آلخر ومن بيئة ومكان آلخر      

فحديث العهد باإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة قد ال         ، معلـوماً من الدين ضرورةً أمر إضايف      

وكثري من العلماء يعلم بالضرورة أن      ،  بالكلية فضال عن كونه يعلمه بالضرورة      )٣(يعلـم هذا  

وغري ذلك مما ، لد للفراش سـجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الو الـنيب   

).٤١٣ص(األشباه والنظائر ) ١(

).٥/١١٠(اإلحكام يف أصول األحكام ) ٢(

إشارة إىل ما ذكره قبل ذلك من وجوب الصالة والزكاة واحلج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل                ) ٣(

.من اجلنابة وحترمي اخلمر والفواحش وغري ذلك مما يعلم من الدين ضرورةً
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من : " ويقول ابن القيم رمحه اهللا    . )١(" يعلمـه اخلاصة بالضرورة وأكثر الناس ال يعلمه البتة          

املعلـوم بالـضرورة أن الشيء الواحد يكون جمهوال عند رجل أو طائفة ومعلوما عند آخر                

ري واجب  واالشتراك يف املعلومات الضروريات غ    ، وضـروريا عند شخص ونظريا عند آخر      

فالصحابة كانوا يعلمون من أحوال النيب باالضطرار ما مل يعلمه          ، والواقع خالفه ، وال واقـع  

، وكان أبو بكر يعلم من حال رسول اهللا وكالمه يقينا ما ال يعلمه غريه وال يفهمه    ، غريهـم 

وكان التابعون يعلمون من أحوال     ، وكان أبو بكر أعلمنا به    : كمـا قال أبو سعيد اخلدري     

والفقهاء وأهل احلديث يعلمون باالضطرار أن النيب       ، صحابة باالضطرار ما ال يعلمه غريهم     ال

سجد سجديت السهو يف الصالة وقضى بالشفْعة وجعل الدية على العاقلة وأخرب أن اهللا يرتل               

 من أهل إىل مسـاء الدنيا كلَّ ليلة وأنه يرى باألبصار جهرةً يوم القيامة وأنه يدِخل النار قوماً              

التوحـيد مث خيرجهم بالشفاعة وأنه أخرب خبروج الدجال ونزول املسيح من السماء وطلوع              

وأهل ، ومن أقر به فهو عنده ظين     ، الـشمس من مغرا وغري ذلك مما جيهله كثري من الناس          

، احلـديث جازمـون به متيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مكة وهاجر إىل املدينة ومات ا                

غازي والسير واحلديث يعلمون باالضطرار أن غزوة بدر كانت قبل أُحد وأن أحدا             وأهل امل 

قـبل اخلندق واخلندق قبل احلديبية واحلديبية قبل خيرب وخيرب قبل فتح مكة وفتح مكة قبل                

حنني وحنني قبل الطائف والطائف قبل تبوك وتبوك آخر الغزوات ومل يكن فيها قتال وكان               

ى أهل الكتاب ويف خيرب لليهود ويف بدر وأحد للمشركني وأنه أوقع            الغـزو فـيها للنصار    

باليهود أربع مرات ببين قينقاع وكانت بعد بدر وبالنضري وكانت بعد أحد وبقريظة وكانت              

وأكثر الناس بل كثري من العلماء والفقهاء ال        ، بعد اخلندق وبأهل خيرب وكانت بعد احلديبية      

لماء بالتفسري واحلديث يعلمون باالضطرار أن سورة البقرة        وكذلك الع ، يعلمون هذا التفصيل  

وآل عمـران والنـساء واملائـدة واألنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد اهلجرة وسورة األنعام               

وأكثر الناس ، واألعـراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلن قبل اهلجرة     

).١٣/١١٨(جمموع الفتاوى ) ١(



٨٨

قوال الرسول وسريته ومراده بكالمه     فليس املعلوم من أ   ، ال يعلمـون ذلك ضرورة وال نظرا      

.)١(" أمرا مشتركا بني مجيع الناس وال بني املسلمني وال بني العلماء 

أن إطالق القول بالعذر باجلهل أو بعدمه بناًء على         : صـفوة القول بعد الذي ذكرناه     

.فاألمر حيتاج إىل مزيد ضبط وحترير، احلاالت اليت ذُكرت قد ال يكون سديدا

فما هو الضابط الذي بإمكاننا أن      ، إن كان األمر على ما وصفت     : ائلفـإن قـال ق    

نعتربه يف مجيع املكلَّفني ويف كل األمكنة واألزمنة واألحوال ؟

املُحكَم الذي ترجع إليه كل احلاالت اليت ذكرها أهل العلم          الـضابط   أن  : اجلـواب 

 منم، فن من التعلّ هو التمكّ إمنا،والذي أناطوا به هذه املسألة وبناًء عليه ذكروا تلك احلاالت        

م فهو  ومل يتعلّ من التعلُّم قادراً على الوصول إىل احلكم الشرعي          متمكناًمن املكلَّفني   كـان   

مقصآمثٌ ر  ومن معذور،    غري  عنه حىت تقوم     فهو معذور جبهله  من ذلك    ٍن متمكّ  كان غري معفو 

 الضابط يف كل ما مير معك من مسائل العذر          فاعتِبر هذا ، علـيه احلُجة اليت ينقطع ا عذره      

.وكلُّ كالٍم للعلماء يف العذر باجلهل إمنا هو مقيد ذا الضابط، باجلهل

ونظائرها من ، وهي أن الناظر يف مسألة العذر باجلهل، مث ننـبه هنا على مسألة مهمة  

،  بعضهم دون بعض   وعدم االكتفاء بكالم  ، ال بد له من مجع كالم العلماء      ، املباحث الشائكة 

حىت العامل الواحد قد جتد له قوال       ، ويوضح بعضه بعضا  ، فكـالم العلماء يفسر بعضه بعضا     

أو يكون كالمه جممال    ، مطلقا يف موضع مث ترى له قوال آخر يف موضع آخر يقيد قوله األول             

د تؤول  وق، فالعجلة يف مثل هذه احلال غري حممودة      ، مبينا مفصال يف موضع آخر    ، يف موضع 

فالواجب على الباحث   ، بصاحبها إىل نتائج خاطئة ينسبها إىل الدين ودين اهللا تعاىل منها براء           

فقد يتبادر للناظر شيء من التعارض      ، أن ميعـن النظر يف كالم أهل العلم وأن يدقق يف فهمه           

م أهل والواجب يف مثل هذا املقام التوفيق واجلمع بني كال      ، والواقع خالف ذلك  ، بني األقوال 

.وهذا يجنبنا نسبة التناقض والتعارض إىل كالم العلماء، العلم شريطة عدم التكلّف

 من خمتلف املدارس الفقهية املعتربة لدى أهل       من أقوال العلماء     إليك طائفة ف، وبعـد

.الضابط الذي ذكرناه تبين، مع أقوال لبعض املعاصرين، السنة واجلماعة

).٦٦٢-٢/٦٦٠(الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ) ١(



٨٩

بل املعترب  ، حقيقة العلم ليست بشرط يف بناء األحكام عليه       : "قال الكاساين رمحه اهللا   

ويقام ذلك مقام حقيقة العلم كما يقام سبب        ، هو سبب حصول العلم والطريق املوصل إليه      

 إمكانُ بل ،بشرط ليست العلم حقيقة: "  ويقول أيضا  .)١(" القـدرة مقـام حقيقة القدرة       

.)٢("  كاٍف إليه الوصول

ه  دفعف جهل ميكن املكلَّ   ت على أن كلّ   القاعدة الشرعية دلّ  : " اهللارمحه    القرايف وقال

 أن ةً وأوجب عليهم كافَّ، للجاهل، فإن اهللا تعاىل بعث رسله إىل خلقه برسائلهيكون حجةً  ال

 فقد  م والعمل وبقي جاهالً   يعلموها مث يعملوا ا، فالعلم والعمل ا واجبان، فمن ترك التعلّ          

كه واجبني، وإن علم ومل يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل،            عـصى معصيتني لتر   

.)٣( " ومن علم وعمل فقد جنا

، ومن ال يعلم يسأل   ،  أمر اهللا عز وجل العلماء أن يبينوا      :  "   رمحه اهللا  )٤(ويقول املَقَّري 

.)٥(" فال عذر باجلهل ما أمكن التعلم 

.)٧("التكليف يف سواٌء العلم من املتمكن واجلاهل العامل: " رمحه اهللا)٦(وقال البيضاوي

اجلهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم ال يسقط         : " وقـال ابن قدامة رمحه اهللا     

.)٨(" أحكامها 

).٤/٥٠(ائع الصنائع  بد)١(

).٧/١٣٢( املصدر السابق )٢(

).٤/٢٠٦(الفروق  )٣(

وهو جد  ، من علماء املالكية  ، حممـد بـن حممد بن أمحد، أبو عبد اهللا القرشي التلمساين، الشهري باملقري              )٤(

 ٧٥٨(قاعدة، تويف سنة    ) ١٢٠٠(القواعد  اشتمل على     : له مصنفات منها  ، )نفح الطيب (املؤرخ األديب صاحب    

]٧/٣٧: األعالم). [هـ

).١٧٢ص(بواسطة عارض اجلهل أليب العال بن راشد ) ٢/٤٠٢(القواعد للمقري ) ٥(

، قاٍض، مفسر، عالّمة،  عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، ناصر الدين البيضاوي      )٦(

]٤/١١٠: األعالم. [يل املعروف بتفسري البيضاويأنوار الترتيل وأسرار التأو: من كتبه، ) هـ٦٨٥(تويف سنة 

).١/٢٢٨( تفسري البيضاوي )٧(

).١/٣٥٥(املغين ) ٨(



٩٠

م مشروط بعلمه بالتحرمي، أو     حلوق الوعيد ملن فعل احملر    "  :ويقول ابن تيمية رمحه اهللا    

.)١( " بتمكنه من العلم بالتحرمي

بشرط التمكن من العلم    : احلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني     : " ة أيضا وقال ابن تيمي  

 فأما العاجز عن العلم كانون أو العاجز عن العمل فال           ،مبا أنزل اهللا، والقدرة على العمل به      

.)٢( " أمر عليه وال ي

 انَنساإل أمكن فمىت الإو ،إزالته عن العجز مع الإ عذرا يكون ال العذر: " وقال أيضا 

.)٣( " معذورا يكن مل فيها رفقص احلق معرفةُ

 وإنزال الرسول بإرسال العبد على قامت اهللا حجة فإنَّ"  : ابن القيم رمحه اهللا    ويقول

 ما معرفة من نمتكَّ من فكل ،جهل أو علم سواء به العلم من ومتكنه إليه ذلك وبلوغ الكتاب

 أحدا يعذب ال سبحانه واهللا ،احلجة عليه قامت قدف يعرفه ومل عنه رفقص عنه وى به اهللا أمر

.)٤( " ظلمه على حبجته عاقبه ذنبه على عاقبه فإذا عليه احلجة قيام بعد إال

 ا املؤاخذة عدم يف ينفعه وال: "- يف معرض كالمه عن ذنوب العبد        - ويقول أيضا 

.)٥( " أشد حقه يف عصيةفامل ،والعمل العلم بترك عاص فإنه ،العلم من متمكنا كان إذا هجهلُ

 ريقص مل إذا حمله فإمنا، اجلاهل يعذر قلنا فإذا: "  رمحه اهللا  )٦(وقال ابن اللحام احلنبلي   

فَوياحلكم تعلم يف طر، إذا اأم أو رقص فال طفر ٧( " جزماً عذري(.

.)٢٥٢/ ٢٠(جمموع الفتاوى  )١(

).٢٠/٥٩( املصدر السابق )٢(

). ٢٠/٢٨٠( املصدر السابق )٣(

).١/٢١٧( مدارج السالكني )٤(

).١/٢٧٣( املصدر السابق )٥(

:  حنبلي صنف كتبا، منها    فقيه، ابن اللحام  بن شيبان، أبو احلسن عالء الدين        علـي بـن حممد بن عباس       )٦(

ـ ٨٠٣(تويف سنة   ، القواعد األصولية واألخبار العلمية يف اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية           /٥: األعالم[).  ه

٧[

).٥٨ص( القواعد والفوائد األصولية )٧(



٩١

 ومل أفسد من على ذم ال أنه من يقال وما: " )٢(- رمحه اهللا    - )١(وقـال اآللوسـي   

 بال مذموم منه التمكن مع العلم يف رقصاملُ أن يدفعه ،ٍملِْع عن أفسد من على الذم وإمنا ،يعلم

 حجة اآلية هذه إن :اهلدى ملَلع التأويالت ويف... غريه من حاال أسوأ إنه يقال رمبا بل، ريب

 بدون تلزم ال احلجة وأن به فباملكلَّ العلم بدون يتوجه ال التكليف أن يف املعتـزلة  علـى 

 كان فلو ،العلم عدم مع منهم إفساد النفاق من صنعوا ما أن أخرب تعاىل اهللا فـإن  ،املعـرفة 

 ارتكاب اإلفساد ألن ،إفساداً صنيعهم يكن مل ،به هلم علم وال ،للتكليف شرطاً العلم حقيقة

 كان فحيث ،إفساداً فعلهم يكن مل النفاق عن عليهم قائماً النهي يكن مل فإذا ،عنه املنهـي 

 فيكون املعرفة حقيقة ال املعرفة من والتمكن العلم آلة قيام يعتمد التكليف أن على دل إفساداً

٣( " عليهم جةًح(.

إمكانُ العلم كاٍف لثبوت العلم وعدِم قيام  : " وقـال الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا       

.)٤( "عذر اجلهل 

لتكليف أو املطالبة من املشرع بأمر      شرط ا : " وقـال الشيخ وهبة الزحيلي حفظه اهللا      

أو يتمكن من علمه    ، أن يعلم املكلف املخاطب طلب اهللا للفعل يف الواقع        : مـن األمور هو   

ويفترض وجود قرينة على العلم مبجرد وجود الشخص يف دار          ، ومعـرفته بالسؤال والتعلم   

الشرعية بنفسه أو   فمـىت بلغ اإلنسان عاقال قادرا على أن يتعرف على األحكام            ، اإلسـالم 

...وال يقبل منه العذر جبهلها، صار عاملا ونفذت عليه األحكام، بسؤال أهل الذكر والعلم

، بري، مفسر حمدث أديب من اددين، كان سلفي االعتقاد، جمتهدا         حممود بن عبد اهللا احلسيىن اآللوسي الك       )١(

ـ ١٢٧٠(تويف سنة   ، تقلد اإلفتاء ببلده وعزل، فانقطع للعلم      /٧: األعالم [.روح املعاين يف التفسري   : كتبهمن  ، ) ه

١٧٦[

:  يف تفـسري قوله تعاىل  )٢(

]١٢-١١: البقرة.[

).١/١٥٤( روح املعاين )٣(

).٣٥٥ص(اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ) ٤(



٩٢

هو أنه لو شرط لصحة التكليف علم : والـسبب يف االكـتفاء بإمكان العلم باحلكم      

 وللجأ كثري من الناس إىل االعتذار جبهل      ، ما استقام التكليف  ، املكلـف فعـالً مبا كُلِّف به      

.)١( "وهذا تعطيل لألحكام ، األحكام

:وخنتم هذا الفصل بكالم جامع مفيد لألستاذ عبد القادر عودة رمحه اهللا حيث يقول

يؤاخذ على الفعل احملرم إال إذا       األولية يف الشريعة اإلسالمية أن اجلاين ال       ئمن املباد " 

 ويكفي يف العلم    ،ه املسئولية تاماً بتحرميه، فإذا جهل التحرمي ارتفعت عن      علماً  كـان عاملـاً     

 عاقالً ه، فمىت بلغ اإلنسانُ   بالتحرمي إمكان   وكان م راً له أن يعلم ما    يس حإما برجوعه   ،م عليه ر 

       رب عاملا باألفعال احملرمة، ومل يكن له أن        للنصوص املوجبة للتحرمي، وإما بسؤال أهل الذكر اعت

يقبل يف دار اإلسالم العذر جبهل       ال« : الفقهاء  وهلذا يقول  ،يعتذر باجلهل أو حيتج بعدم العلم     

عترب  ي مويعترب املكلف عاملاً باألحكام بإمكان العلم ال بتحقق العلم فعال، ومن ثَ            .»األحكـام 

 لع عليه أو يعلم عنه شيئاً مادام العلم به كان          ة ولو أن أغلبهم مل يطّ     م معلوماً للكافّ  النص احملر

، ألن ذلك يؤدي إىل احلرج ويفتح باب        عالًريعة حتقق العلم فِ   ومل تشترط الش  ، ممكـناً هلـم   

 القاعدة العامة يف الشريعة     يوهذه ه  .االدعـاء باجلهل على مصراعيه ويعطل تنفيذ النصوص       

اإلسـالمية وال استثناء هلا، وإذا كان الفقهاء يرون قبول االحتجاج جبهل األحكام ممن عاش         

أسلم حديثاً ومل يكن مقيما بني املسلمني، فإن هذا ليس خيتلط مبسلمني، أو ممن   يف باديـة ال   

 يف الواقـع وإمنا هو تطبيق للقاعدة األصلية اليت متنع مؤاخذة من جيهل التحرمي حىت         اسـتثناءً 

يعتربون عاملني بأحكام    يـصبح العلـم ميـسراً، فمثل هؤالء مل يكن العلم ميسراً هلم، وال             

اً بني املسلمني أو أهل العلم فال يقبل منه االدعاء  أمـا إذا كان مدعي اجلهل ناشئ      ،الـشريعة 

.)٢( " باجلهل




).١/١٣٤(وانظر أصول الفقه اإلسالمي له أيضا ) ١٠٤ص( نظرية الضرورة الشرعية )١(

).٤٣١-١/٤٣٠(التشريع اجلنائي اإلسالمي  )٢(



٩٣



 اجلهل٢(لإلمث سقط م(.

"فقد قال النيب  .)٣(" إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :

ألن اجلهل باحلق ، وأما اجلهل فمثل اخلطأ والنسيان: " قال أبو زيٍد الدبوسي رمحه اهللا

 ال عن قصد    )٤(فيكون اإلعراض عن إقامته   ، ال يكـون إال للجهـل بدلـيله وسبب وجوبه         

فيكون اجلاهل عاجزا حكْماً    ، بـل كما يكون من املخطئ والناسي      ، العـصيان واخلـالف   

ذرا يؤخر حكم اخلطاب وال يسقط الوجوب أصال كاخلطأ         فـيكون اجلهل ع   ، كالناسـي 

.)٥(" والنسيان 

.)٦( " وىلأو كالناسي فهو يعلم مل من: " وقال ابن تيمية رمحه اهللا

: قال تعاىل ، ومنه قواعد البناء وأساسه   ، األساس: والقاعدة لغةً ، مجع قاعدة : القـواعد ) ١(

]ر الكلي املنطبق   وهي األم ، والقاعدة يف االصطالح مبعىن الضابط    ، ]١٢٧: البقرة

وحتيط بالفروع واملسائل من األبواب     ، قضية كلية يدخل حتتها جزئيات كثرية     : فالقاعدة، علـى مجـيع جـزئياته     

مث إن عدم اطراد القاعدة أحيانا      ، ]١/٢٢: القواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعة حملمد الزحيلي       . [املتفـرقة 

/٢(فقد قال الشاطيب يف املوافقات      ، ض كلية تلك القاعدة وال يقدح يف عمومها       واالستثناء الذي قد يعتريها ال ينق     

 وراجع مزيد   ".األمر الكلي إذا ثبت فتخلُّف بعض اجلزئيات عن مقتضى الكلي ال خيرجه عن كونه كليا                ): " ٥٣

.فما بعد) ١/٢٢(تفصيل يف موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 

).٢/١٥(واملنثور يف القواعد للزركشي ) ٣٩٤ص(يوطي انظر األشباه والنظائر للس) ٢(

وابن حبان يف صحيحه يف كتاب إخباره       ، واللفظ له ) ٢٠٤٥(رواه ابن ماجه يف كتاب الطالق من سننه         ) ٣(

إن اهللا  : بلفظ) ١٦/٢٠٢( عـن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أمسائهم رضوان اهللا عليهم أمجعني              

انظر جامع  (وقد حسنه النووي يف األربعني له       ، مها من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما       كال، ...جتاوز عن أميت  

وحسنه األلباين يف إرواء    ، )٩/٣٩٠(وسكت عنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري         ، )١/٣٧١: العلـوم واحلكـم   

).١/١٢٤(الغليل 

.أي إقامة احلق) ٤(

).٤٣٦ص(تقومي األدلة يف أصول الفقه ) ٥(

).٤/٤٤١( العمدة شرح) ٦(



٩٤

.)١( " أعظم أو الناسي تعذر كما اجلاهل تعذر الشريعة: " وقال ابن القيم رمحه اهللا

د العلم وبعد قيام احلجة عليه، واهللا       فال يأمث أحد إال بع    " :  رمحه اهللا  )٢( الذهيب يقولو

قد و، )٣(: تعاىلاهللا  وف م، قال    ؤربعباده  لطـيف   

 إال بعد  حترميه فال يبلغهم  يرتل الواجب والتحرمي على النيب      وكان سادة الصحابة باحلبشة     

اجلهل حىت يبلغهم النص، وكذا يعذر باجلهل من مل         أشـهر، فهم يف تلك األمور معذورون ب       

.)٤ ( "أعلم يعلم حىت يسمع النص واهللا

واملراد ، العلم بالتحرمي أمر ال بد منه للتأثيم      : "ويقول الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا      

وعدِم قيام عذر   ، وإمكانُ العلم كاٍف لثبوت العلم    ، هـو العلـم بأصل التحرمي ال بتفصيله       

.)٥( "اجلهل

، ومن شرب اخلمر جاهال بتحرميها عذر     ، فمن تكلم يف صالته جاهال بالتحرمي عِذر      

.)٦(وهكذا من تطيب وهو حمرم بنسك جاهالً حترمي ذلك

٧( إذا وقع اجلهل يف ترك مأمور مل يسقط(.

 معفو هألن كعدمه فعله ما وجود جيعل واجلاهل الناسي: " قـال ابن تيمية رمحه اهللا     

 وإذا ،اإلمث أحكام تلحقه وال عليه إمث فال يفعله مل كأنه كان حمظورا فعل قد كان فإذا ،عـنه 

 يفعله حىت األمر هدةع يف فيبقى يفعله مل لكنه بالترك عليه إمث فال جاهال أو ناسيا واجبا ترك

.)٨( " ممكنا الفعل كان إذا

).١/٢٧٣(إعالم املوقعني ) ١(

تويف سنة ،  حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، مشس الدين، أبو عبد اهللا حافظ، مؤرخ، عالمة حمقق          )٢(

]٥/٣٢٦: األعالم. [و ميزان االعتدال يف نقد الرجال، سري أعالم النبالء: من كتبه، ) هـ٧٤٨(

]١٥: اإلسراء [)٣(

.)٣٠ص(الكبائر للذهيب تاب  ك)٤(

).٣٥٥ص(اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ) ٥(

).٢/١٥(انظر املنثور يف القواعد للزركشي ) ٦(

).٣٩٤ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٧(

).٤/٣٤٣(شرح عمدة الفقه البن تيمية ) ٨(



٩٥

فإن ، اسة ال يعفى عنها جاهال ا لو صلى وعليه جن   : ومن فروع القاعدة عند الشافعية    

ألنه ترك شرطا وهو الطهارة عن احلدث وهذا من قبيل          ، صـالته غـري جمزئة وجتب إعادا      

.)١(فال يكون اجلهل عذرا لفوات املصلحة منها، املأمورات

 يبطل العقد فإن ،جاهال الربويات يف فاضل لو ما: العبادات غري يفا  فـروعه  ومـن 

 البيع عقد لو وكذا، أيضا ا العلم بل شرط املماثلة ألن املأمورات ترك باب من فهو ،اتفاقا

 احملرمات من غريها أو رمحم على النكاح أو ،خبالفه فبانت ملكه يظنها عني على غـريه  أو

.)٢(يصح ال جاهال

خطبنا النيب  : حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال       : ومـن أدلة هذه القاعدة    

، من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك       : بعد الصالة فقال   يـوم األضحى     

: فقال أبو بردة بن نيار خال الرباء      ، ومـن نـسك قبل الصالة فإنه قبل الصالة وال نسك له           

فإين نسكت شايت قبل الصالة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن      ، يارسـول اهللا  

شاتك شاة  : قال،  وتغديت قبل أن آيت الصالة     تكون شايت أول ما يذبح يف بييت فذحبت شايت        

يا رسول اهللا فإن عندنا عناقا لنا جذَعة هي أحب إيل من شاتني أفتجزي عين ؟                : قال، حلـم 

.)٣(نعم ولن جتزي عن أحد بعدك: قال

 أن على دليل  »شاتك شاة حلم   « قول النيب    يف: " قال ابن دقيق العيد رمحه اهللا     

.)٤( " باجلهل فيها يعذر مل األمر مقتضى خالف ىعل توقع إذا املأمورات

).٣٩٥ص(انظر األشباه والنظائر ) ١(

).٣٩٧ص( املصدر السابق )٢(

).٩١٢( رواه البخاري يف كتاب العيدين من الصحيح برقم )٣(

).١٨٥ص(إحكام األحكام ) ٤(



٩٦

 منهال شيَء يف وقوع اجلهل يف فعِل١(اإلتالف باب من ليس ي(.

 يعلم مل فمن يعلم حىت املنهي حق يف حكمه يثبت ال النهي: " قال ابن تيمية رمحه اهللا 

.)٢( " وىلأو كالناسي فهو

 الصالة يف كاألكل ،جاهال العبادة مبفسدات اناإلتي: ومـن فـروع هـذه القاعدة      

 ،واإلحرام واالعتكاف الصوم يف اجلماع و ،وغريه كالم من الصالة ينايف ما وفعل ،والصوم

، القنوت إىل السجود ومن ،التشهد إىل الثالثة قيام من والعود ،املعـتكف  مـن  واخلـروج 

 كاللبس بإتالف ليست اليت اإلحرام حمظورات وارتكاب ،جناسة يذو ثحـدِ مب االقـتداء و

 عدم: اجلميع يف واحلكم، طيبا كونه أو )٣(التحرمي جهل سواء ،والطيب والدهن واالستمتاع

.)٤(خالف أكثرها ويف الفدية و الكفارة وعدم اإلفساد

بينا أنا أصلي مع :  قالمعاوية بن احلكم السلمي حديث : ومن أدلة هذه القاعدة

، فرماين القوم بأبصارهم  ، يرمحك اهللا : فقلت، القوم إذ عطـس رجل من       رسـول اهللا    

،  ما شأنكم تنظرون إيل ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم          )٥(وا ثُكْل أمياه  : فقلـت 

 فبأيب هو وأمي ما رأيت معلِّماً       فلما رأيتهم يصمتونين لكين سكت فلما صلى رسول اهللا          

إن هذه  : قال،  وال ضربين وال شتمين    )٧( ما كَهرين  فواهللا، )٦(قبله وال بعده أحسن تعليما منه     

).٣٩٤ص(انظر األشباه والنظائر للسيوطي ) ١(

).٤/٤٤١(شرح العمدة ) ٢(

وهذا ) ٢/١٥: املنثور يف القواعد للزركشي   . (وجبت الفدية وجوب وجهل ستعمالاال حترمي علم لولكن  ) ٣(

 ".عذري مل عليه برتاملُ وجهل  احلُكملمعمن : "  ستأيت معناعمال بالقاعدة اليت

).٣٩٧ص(األشباه والنظائر ) ٤(

وهو ، كالبخل والبخل حكامها اجلوهري وغريه    ،  الثُّكْل بضم الثاء وإسكان الكاف وبفتحهما مجيعا لغتان        )٥(

)٥/٢٠: لى مسلمشرح النووي ع. (وقوله أمياه هو بكسر امليم، فقدان املرأة ولدها

من عظيم اخلُلُق   فيه بيان ما كان عليه رسول اهللا        ): ٥/٢٠(قـال النووي رمحه اهللا يف شرح مسلم         ) ٦(

يف الرفق باجلاهل   وفيه التخلق خبلقه    ، الـذي شهد اهللا تعاىل له به ورفقه باجلاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم            

.هوحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إىل فهم

)٥/٢٠: شرح النووي على مسلم. ( أي ما انتهرين)٧(



٩٧

إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن أو كما        ، الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس       

.)١( قال رسول اهللا 

 الصالة يف اجلاهل من الكالم أن على احلديث دل: "  رمحه اهللا  )٢(قال األمري الصنعاين  

.)٣( " باإلعادة معاوية يأمر مل  فإنه جلهله ورمعذ وأنه لهابِطي ال

 فعذروا ،واملنهيات املأمورات بني ذلك يف فرقوا وقد: "وقال ابن دقيق العيد رمحه اهللا     

 يف تكلم حني احلكم بن معاوية حديث يف جاء كما )٤(واجلهـل  بالنـسيان  املنهـيات  يف

.)٥("الصالة

يات يف العذر باجلهل ما ذكره ابن دقيق        ووجه التفريق بني ترك املأمورات وفعل املنه      

 واملنهيات ،بفعلها إال حيصل ال وذلك ،مصاحلها إقامة املأمورات من املقصود نأ: " العـيد 

 بالتعمد يكون إمنا وذلك ،عنها باالنكفاف فللمكلَّ امتحاناً مفاسدها بسبب عنها مـزجور 

.)٦( " فيه باجلهل ذرفع نهيامل ارتكاب املكلف يقصد مل واجلهل النسيان ومع ،الرتكاا

   منه إذا وقـع اجلهل يف فعِل        الـضمان  يـسقط  الباب من ي 

.)٧(اإلتالف

، القولني أظهر يف عليه الضمان فقرار ،جاهالً فأكله يافةًِض طعاماً غاصب له مدقَ فلو

ـ  ومـن  : ومنه، األظهر يف قابض فهو جاهال القبض قبل املبيع املشتري تلف أ لو:  الباب اذه

).٥٣٧(رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة من صحيحه برقم ) ١(

 حممـد بـن إمساعيل بن صالح احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه     )٢(

ـ ١١٨٢( بصنعاء سنة    تويف، جمـتهد، من بيت اإلمامة يف اليمن      ، بـاألمري  توضيح األفكار يف علم    : من كتبه ، ) ه

]٦/٣٨: األعالم. [احلديث

).٢١٤ص(سبل السالم شرح بلوغ املرام ) ٣(

.على التفصيل فيها والتفريق بني ما كان من باب اإلتالف وما مل يكن كذلك) ٤(

).١٨٥ص(إحكام األحكام ) ٥(

.املصدر السابق) ٦(

).٣٩٤ص(ظائر للسيوطي انظر األشباه والن) ٧(



٩٨

 فديتها تسقط ال ،الصيد وقتل والظفر الشعر كإزالة إتالف هي الـيت  اإلحـرام  حمظـورات 

.)١(باجلهل

 ضمان ألن ،الضمان سقطاني ال حسانواإل اجلهل جمرد: " قـال الشوكاين رمحه اهللا    

 ،املسيء زمتل كما احملسن وتلزم ،العامل تلزم كما اجلاهلَ فلتزم ،)٢(الوضع حكامأ من اجلـناية 

.)٣( " املكلف العاقل تلزم كما والصيب انون وتلزم

 علم فيه شترطي التكليف خطاب أن" والفرق بني خطاب التكليف وخطاب الوضع       

 خطاب وأما وحنوها، واحلج والصوم كالصالة كسبه، من وكونه الفعل على وقدرته فاملكلَّ

.)٤( " ثيناست ما إال ذلك من شيء فيه يشترط فال الوضع

أنه يقدم احلكم الوضعي على احلكم التكليفي       ويذكر األصوليون يف باب املرجحات      

ألن الوضـعي ال يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية املكلف وفهمه ومتكنه من                

.)٥(الفعل

 وجب عقوبة٦(إسقاطها يف شبهةً كانإذا وقع اجلهل فيما ي(.

لو : " قال ابن تيمية رمحه اهللا    ، )٧(فال حد عليه وال تعزير    ، را جاهال به  كمن شرب مخ  

.)٨(" مل يعلم حترمي اخلمر فشرا مل يحد باتفاق املسلمني 

 قتل منو،  دون احلد  )١(فيه مهر املثل إلتالف منفعة البضع     ، وهكـذا الواطء بشبهة   

.)٢(القصاص دون والكفارة الديةُ فيه طِأاخل قتلُوكذا ، عليه قصاص ال القتل بتحرمي جاهال

).٣٩٩ص( انظر األشباه والنظائر للسيوطي )١(

).٣٤ص(سبق شرح مصطلح احلكم الوضعي ) ٢(

).٢/٤٧٢(السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار للشوكاين ) ٣(

).١/٤٣٦(شرح الكوكب املنري ) ٤(

).٩٠٥ص(وإرشاد الفحول للشوكاين ، )٤/٢٧٣(انظر اإلحكام لآلمدي ) ٥(

).٣٩٤ص(األشباه والنظائر ) ٦(

).٣٩٧ص(املصدر السابق ) ٧(

).١٩/٢٢٥(جمموع الفتاوى ) ٨(



٩٩

والسبب من األحكام الوضعية اليت ال ، اجلناية سبب للقصاص  : لكـن لقائل أن يقول    

فكيف يعذر فيها باجلهل ؟، يشترط هلا العلم

:قاعدتان والقدرة العلم اشتراط عدم من ويستثىن: " قال الفتوحي رمحه اهللا

 خمطئ على جيب ال فإنه، كالقصاص) عقوبة سبب إال (بقوله منهما األوىل إىل أشري

 لعدم زوجته، يظنها أجنبية وطئ من على جيب ال فإنه الزنا، وحد العلم، لعـدم  القـتل،  يف

 العقوبات إذ ،االمتناع على القدرة لعدم الزنا، على هتكِرأُ من علـى  وال أيـضا،  العلـم 

 إمنا واالنتهاك ،وردعاً عنها زجراً الشرع حرمةُ ا كنتهت اليت اجلنايات وجـود  تـستدعي 

، ترك شاء وإن فعل، شاء إن الذي هو للفعل واملختار، واالختيار والقدرة العلم مع يـتحقق 

 فتنتفي شرطه، النتفاء االنتهاك حتقق شرط وهو فيهما، ذلك انتفى قد هواملكـر  واجلاهـل 

.سببها النتفاء العقوبة

 والوصية واهلبة كالبيع) كلِْم نقلَ (إال) أو (قولهب إليها فأشري: الثانية القاعدة وأمـا 

 مقتضاه، يعلم ال وهو للملك، ناقل بلفظ تلفظ فلو، والقدرة العلم فيها يشترط فإنه وحنوها،

.مقتضاه يلزمه مل: ذلك على كرهأُ أو العجم، بني عربيا أو العرب، بني أعجميا لكونه

 اخللق، يف العدل قانونَ الشرع يتعد عدم: القاعدتني هاتني اسـتثناء  يف واحلكمـة 

.)٣( " حليم وهو يطاق، ال مبا التكليف أو املشاق، تكليف عن وإعفائهم م، والرفق

وقد مر معنا يف الفصل الثالث من الباب الثاين أن عمر وعثمان وعليا رضي اهللا عنهم                

أنه ال حد إال على     وقرروا  ، رأوا عدم احلد على من ارتكب موجبا له إذا كان جاهال حبرمته           

.)٤(من يعلم

كالنكاح يطلق على ، ويطلق على التزويج أيضا، فإنّ البضع بالضم يطلق على الفرج واجلماع،  معناه الفَرج )١(

)]بضع(املصباح املنري مادة . [العقد واجلماع

).٤٠٧ص( األشباه والنظائر )٢(

).٤٣٨-١/٤٣٧(شرح الكوكب املنري ) ٣(

.فما بعد من هذه الرسالة) ٥٧ص(انظر ) ٤(
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ب عليه مل يعذروجهل املُرت عِلم احلكم نم.

 اإلبطال وجهل التحرمي ولوعلم ،رِذع الصالة يف الكالم حترمي جهـل  لـو  وهلـذا 

.)٢(وجبت الكفارة وجوب لتوجِه اجلماع حترمي علمت: ومن قال، )١(بطلت

¡)٣(باحلد جهله ينفعه مل احلد وجوب وجهل احلد فيه بجي مما شيء حرمة علم منو

 ،احلد وجوب وجهل واخلمر الزنا حترمي علم كمن، )٤(الكف بالتحرمي العلم بعد حقه كان إذ

يحعلم لو وكذا، االمتناع هحقُّ كان ألنه، باالتفاق د القصاص وجوب وجهل القتل حترمي، 

.)٥(جتب ،الفدية وجوب هلوج يبالطِّ حترمي علم أو، القصاص جيب

وسواء ، أما احلدود فإا تلزم من عرف أن الذي فعل حرام         : " قال ابن حزم رمحه اهللا    

علم أن فيه حداً أم ال، وهذا ال خالف فيه، وأما من مل يعرف أن ما عمل حرام فال حد عليه   

.)٦( "فيه 

 مطلقاًال الوجوه  بعض من باملوصوف جهلٌ بالصفة اجلهل.

فمن ، مطلقاً ال هاصفات حيث من بالذات جاهل ألنه، هـذا هو املرجح من اخلالف     

، مث ظهر األمر على خالف ما شرط      ، نكـح وشـرط يف املرأة اإلسالم أو النسب أو احلرية          

  لإلمام الشافعي القول بالصحة، ومأخذه أن املعقود عليه معين ال يتبدل باخلُلْف يف             )٧(فاجلديد

.الصفة

).٢/١٥(املنثور يف القواعد للزركشي ) ١(

).١/٥٢٧(والشرح الكبري للدردير ، )١/٣١٤(وانظر الفواكه الدواين للنفراوي ، )٢/١٦( املصدر السابق )٢(

).٤١٣ص(ر للسيوطي وانظر األشباه والنظائ، )٢/١٣٥(املنثور ) ٣(

).١/٢٢٣(إعانة الطالبني للبكري الدمياطي ) ٤(

).٤١٣ص(األشباه والنظائر ) ٥(

).٥/١٠٩(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) ٦(

فىت به مبصر وهو يشتمل على كتب كثرية         أ وأ  اإلمام الشافعي رمحه اهللا    طلق اجلديد فاملراد به ما صنفه     أُإذا   )٧(

]٢/١٢٨٤: كشف الظنون حلاجي خليفة. [اعةورواته أيضا مج



١٠١

 تعاىل اهللا صفات منكري تكفري يف خالفا اخلالف هذا من )١(الرفعة ابن أخذ وقـد 

هوقضيت ٢(التكفري عدِم ترجيح(.

 وممن :القاضي قال ،الصفة جاهل تكفري يف العلماء اختلف"  :قال النووي رمحه اهللا   

 يكفر ال :ونآخر وقال ،أوالً )٣(ياألشعر أبواحلسن وقاله يالطرب جرير بنا بـذلك  كفـره 

 ،ياألشعر احلسن أبو رجع ليهإو ،دهاجح خبالف مياناإل اسم عن به خيرج وال الصفة جبهل

 من يكفر مناإو ،وشرعا دينا ويراه بصوابه يقطع اعتقاداً ذلك يعتقد مل نهأل ،قوله استقر وعليه

.)٤( " قليال ا العاملُ جدلو الصفات عن الناس لِئس ولو :هؤالء قال ،حق مقالتهأن اعتقد

قد رجع األشعري رمحه اهللا عند موته عن        : "  رمحه اهللا  )٥(وقـال العز بن عبد السالم     

.)٦(" تكفري أهل القبلة ألن اجلهل بالصفات ليس جهال باملوصوفات 

هللا تعاىل أمساء وصفات ال يسع أحدا قامت عليه         : " وقد قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا     

ل جهال معتربا شرعا مل تقم عليه احلجة فال يؤاخذ جبهل شيء            واجلاه. )٧(" احلجـة ردهـا     

.منها

ويـستدل هلـذه القاعدة باحلديث الذي مر معنا يف الفصل الثاين من الباب الثاين يف              

.)٨(الذي أمر بإحراقه بعد موته

أمحد بن حممد بن الرفعة شيخ الشافعية يف عصره مبصر، كان إماماً عاملاً قيماً مبذهب الشافعي، شرح التنبيه                   )١(

]٧/٢٥٧: الوايف بالوفيات). [ هـ٧١٠(يف مخسة عشر جملداً، تويف سنة 

).٢/١٣(انظر املنثور للزركشي ) ٢(

وكان أبو احلسن أوالً    ،يصل نسبه إىل أيب موسى األشعري الصحايب املشهور       ، لي بن إمساعيل  أبو احلسن ع   )٣(

تويف سنة  ، اللمع: من كتبه ، معتزلياً، مث تاب من القول بالعدل وخلق القرآن يف املسجد اجلامع بالبصرة يوم اجلمعة             

]٣/٢٨٤: وفيات األعيان). [ هـ٣٢٤(

.)٧٢-١٧/٧١(شرح النووي على مسلم ) ٤(

: من كتبه،  عبد العزيز بن عبد السالم، سلطان العلماء، عز الدين الدمشقي مث املصري، مجع بني فنون العلم       )٥(

]١١٠-٢/١٠٩: طبقات الشافعية). [ هـ٦٦٠(تويف سنة ، والصغرى، القواعد الكربى

).١/١٧٢(قواعد األحكام يف مصاحل األنام ) ٦(

.)١٦٦ص(العلو للعلي الغفار للذهيب ) ٧(

.من هذه الرسالة) ٥٣-٥٢ص(انظر ) ٨(
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١(حلكمه مسقطٌ اللفظ مبعىن اجلهل(.

ذا نطق األعجمي بكلمة كفر أو أميان       إ: " )٢(- رمحه اهللا    -قال العز بن عبد السالم      

أو طـالق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء مل يؤاخذ بشيء من ذلك ألنه مل يلتزم                     

وكذلك إذا نطق العريب مبا يدل على هذه املعاين بلفظ أعجمي ال            ، مقتـضاه، ومل يقصد إليه    

فإن اإلرادة ال تتوجه إالّ إىل معلوم       ، دهيعرف معناه فإنه ال يؤاخذ بشيء من ذلك ألنه مل يرِ          

.أو مظنون

وإن قـصد العريب بنطق شيء من هذه الكَِلم مع معرفته مبعانيها نفَذ ذلك منه، فإن                

أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل       : كـان ال يعرف معانيها مثل أن قال العريب لزوجته         

جعة أو النكاح أو اإلعتاق وهو ال يعرف        مبعـىن اللفظني، أو نطق بلفظ اخللع أو غريه أو الر          

إذ ال شعور له مبدلوله حىت يقصد إىل        ، معـناه مع كونه عربيا فإنه ال يؤاخذ بشيء من ذلك          

اللفظ الدال عليه، وكثريا ما خيالع اجلهال من الذين ال يعرفون مدلول اللفظ للخلع وحيكمون            

.)٣( "بصحته للجهل ذه القاعدة 

 لكونه مقتضاه، يعلم ال وهو للملك، ناقل بلفظ تلفظ فلو: " قال الفتوحي رمحه اهللا   

.)٤( " مقتضاه يلزمه مل ذلك على أكره أو العجم، بني عربيا أو العرب، بني أعجميا

 بفتح الدار تدخل مل نأ طالق أنت :قال لو فيماومن هنا فرقوا بني النحوي والعامي       

.)٥(التعليق إال يقصد ال فإنه العامي الفخب ،حنويا قائله كان إن احلال يف يقع فإنه ،أن

).٢/١٣(املنثور يف القواعد ) ١(

.فيمن أطلق لفظا ال يعرف معناه مل يؤاخذ مبقتضاه: حتت فصل) ٢(

).٢/١٠٢(قواعد األحكام ) ٣(

).٤٣٨-١/٤٣٧(شرح الكوكب املنري ) ٤(

).٢/١٥(املنثور يف القواعد ) ٥(
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١(صادفه وإن مبطل بالشرط اجلهل(.

فمن جهل ومل يعلم ما يفعل كان عمله        ، معىن القاعدة أن العلم شرط يف صحة العمل       

وإن وقع على   ، ومفاد القاعدة أن اجلهل حبقيقة العمل يبطل العمل       ، باطال وإن صادف احلق   

.)٢(وع مصادفةً واتفاقاًوجهه املشر

 كتاب فسر من أن كما ،أصاب وإن صالته تصح ال الصالة بكيفية جاهال صلى فمن

 يدخل اهللا حبكم جاهل وهو حكم إذا القاضي أن وكما ،صابأ وإن أمث علم بغري تعاىل اهللا

.)٤(أصاب وإن يضمن طب منه علمي ومل بتطب من أن وكما ،)٣(أصاب وإن النار

 مل فمات فاستعمله ألبيه دواًء) يف الظاهر : أي( طبيب وهو وصف ول هـذا  وعلـى 

.)١(هيغش مل ألنه ،فال عارفا كان وإن ،)٥(قاتال عدي ألنه ،بالطب جاهال كان إن يرثه

).١٨-٢/١٧( املنثور )١(

).٢/٤٩(عة القواعد الفقهية حملمد صدقي البورنو انظر موسو) ٢(

فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق       ، واحد يف اجلنة واثنان يف النار     : القضاة ثالثة : " قال رسول اهللا    ) ٣(

رواه أبو ". ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار      ، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار        ، فقضى به 

وابن ، )١٣٢٢(والترمذي يف كتاب األحكام من اجلامع برقم ، )٣٥٧٣(اب األقضية من السنن برقم   داود يف كـت   

وقد سكت عن احلديث ابن     . كلهم من حديث بريدة     ) ٢٣١٥(ماجـه يف كتاب األحكام من السنن برقم         

شكاة املصابيح  وصححه األلباين يف حتقيقه مل    ، "قد مجعت طرقه يف جزء مفرد       : " وقال) ١٣/٣١٩(حجر يف الفتح    

)٢/٣٥٠ .(

ظاهره أن من حكم جبهل وإن وافق حكمه احلق فإنه يف النار            ): " ٩/٣٥٣(قال العظيم آبادي يف عون املعبود       

فإنه يصدق على من وافق احلق وهو جاهل يف قضائه أنه قضى على             ، فقضى للناس على جهل   : ألنـه أطلقه وقال   

".الف احلق مع معرفته به وفيه التحذير من احلكم جبهل أو خب، جهل

رواه أبو داود يف كتاب ". من تطبب وال يعلم منه ِطب قبل ذلك فهو ضامن        : "  قـال رسـول اهللا       )٤(

وابن ماجه يف كتاب الطب من      ) ٨/٥٢(والنسائي يف كتاب القسامة من السنن       ، )٤٥٨٦(الديات من السنن برقم     

وحسنه األلباين يف السلسلة    ، ث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       واللفظ لألخريين من حدي   ) ٣٤٦٦(السنن برقم   

).٢/٢٢٦(الصحيحة 

من ) ٤٥٦٤(رواه أبو داود يف كتاب الديات من سننه برقم          ". ال يرث القاتل شيئا     : "  يقول والنيب  ) ٥(

).١١٨-٦/١١٧(وصححه األلباين يف إرواء الغليل ، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
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الطبيب يف زعمه إذا جهل علم الطب يف        : "  رمحه اهللا  )٢(قـال أبو الربكات الدردير    

.)٣(" مات املريض بسبب ذلك فإنه يضمن أو علم وقصر يف املعاجلة حىت ، الواقع

إذا وقع اجلهل يف ترك مأمور مل       : " ولعـل هلذه القاعدة ارتباطاً بالقاعدة الثانية وهي       

ما ال يتم   : ألن الشرط مأمور بتحصيله من باب     ، مـن حيث عدم العذر باجلهل     ، "يـسقط   

جب ألنه ال تتم    وهو وا ، كستر العورة فهو شرط لصحة الصالة     ، الواجب إال به فهو واجب    

 ال إنه حيث من فرضاً سمىي الشيء شرط: "لذلك قال السيوطي رمحه اهللا    ، الـصالة إال به   

.)٤( " به إال يصح

وقد مر يف القاعدة الثانية أن السيوطي رمحه اهللا علّل عدم إجزاء صالِة من عليه جناسةٌ   

فال يكون  ، قبيل املأمورات ال يعفى عنها بأنه ترك شرطا وهو الطهارة عن احلدث وهذا من             

.)٥(اجلهل عذرا لفوات املصلحة منها

هي ما جيب هلا قبلها إال      : " - حتت باب شروط الصالة      - رمحه اهللا    )٦(قال احلجاوي 

والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن مل يكن عذر          ، ويستمر حكمه إىل انقضائها   ، النية

.)٧(" نعقد صالته ولو ناسيا أو جاهال فمىت أخل بشرط لغري عذر مل ت، وال يكون منه

).١٨-٢/١٧(ثور يف القواعد  املن)١(

ولد يف بين عدي    ، فاضل من فقهاء املالكية   ، أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، أبو الربكات الشهري بالدردير          )٢(

ـ ١٢٠١(وتعلـم باألزهـر، وتويف بالقاهرة سنة        ) مبـصر ( . أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك    : من كتبه ، ) ه

]١/٢٤٤: األعالم[

).٤/٣٥٥(ى خمتصر خليل الشرح الكبري عل) ٣(

).٩١ص(األشباه والنظائر ) ٤(

).٣٩٥ص(انظر املصدر السابق ) ٥(

زاد املستقنع يف   : له كتب منها  ،  موسـى بن أمحد بن موسى احلجاوى املقدسي، مث الصاحلي، فقيه حنبلي            )٦(

]٧/٣٢٠: األعالم). [ هـ٩٦٨(تويف سنة ، اختصار املقنع

).١/٢٤٨(اع للبهويت اإلقناع مع شرحه كشاف القن) ٧(
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١(اجلهل باملماثلة كحقيقة املفاضلة(.

اجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط      : " وقـال ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا      

.)٢( "التماثل فيه 

.)٤(" الشك يف التماثل كتحقق التفاضل : "  رمحه اهللا)٣(وقال النفراوي

فالشرط يف ِحلّ تبادل الربويات حتقّق املماثلة       ، ختتص هذه القاعدة باملسائل الربوية    و

.)٥(وعند الشك يف حتقق املماثلة أو اجلهل ا تفسد املعاملة وتبطل الحتمال الربا، بينها

كالرطَب بالرطب  ، لـذلك ال جيوز بيع شيء فيه الربا جبنسه حالَ كون املبيع رطْباً            

ويف حال الرطوبة املماثلةُ غري     ، ووجه البطالن أن املماثلة مرِعيةٌ يف الربويات      ، عنبوالعنب بال 

.)٦(حمقَّقة

 من التمر ال يعلم مكيلتها بالكيل املسمى        )٧(عن بيع الصبرة  وقد ى رسول اهللا     

.)٨(من التمر

قال ، م املماثلة هذا تصريح بتحرمي بيع التمر بالتمر حىت يعل       : " قال النووي رمحه اهللا   

إال سواء  «:لقوله  ، ألن اجلهـل باملماثلـة يف هـذا الباب كحقيقة املفاضلة          : العلمـاء 

) ٣/٢٩(والشرح الكبري للدردير    ، )٢/٢٥(ومغين احملتاج للشربيين    ، )٢٩٧ص(كفايـة األخيار للحصين     ) ١(

.جهل التماثل كتحقق التفاضل: وفيه

).٤/٣٨(املغين ) ٢(

 قويسنا  فقيه من بلدة نفري من أعمال     ، ، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي     )أو غنيم ( أمحد بن غامن     )٣(

]١/١٩٢: األعالم. [الفواكه الدواين يف فقه املالكية: له كتب منها، ) هـ١١٢٦(تويف بالقاهرة سنة ، مبصر

٣/٥٠٦(وانظر الشرح الكبري للدردير    ، )١٣١ و ٢/٩٥(الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين         ) ٤(

.(

).٢/٥٠(انظر موسوعة القواعد الفقهية ) ٥(

).٢٩٧ص( األخيار يف حل غاية االختصار للحصين كفاية) ٦(

]٣/٩: النهاية البن األثري. [الطعام اْتِمع كالكُومة:  الصبرة)٧(

.من حديث جابر ) ١٥٣٠(رواه مسلم يف كتاب البيوع من صحيحه برقم ) ٨(



١٠٦

وحكم احلنطة باحلنطة والشعري بالشعري     ، ومل حيـصل حتقق املساواة مع اجلهل      ، )١(»بـسواء 

.)٢(" وسائر الربويات إذا ِبيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر واهللا أعلم 

         اجلهـل بالسبب املوِجب إذا خفي كاجلهل بالدليل يف

.)٣(موضع اخلفاء

           قت األمة   : أي، ولعـلّ من هذا الباب ما ذكروه من عذر األمة جبهلها اإلعتاقتإذا ع

حلديث بريرة   ، إن شاءت أقامت مع الزوج وإن شاءت فارقته       ، املنكوحة يثبت هلا خيار العتق    

ألن الدليل خفي يف    ، فجهلُها بالعتق أو باخليار يجعل عذراً      ،)٤(»اريملكـِت نفسك فاخت   «

وأما يف الثاين فألن خدمة املوىل شاغلة هلا عن تعلم أحكام           ، أمـا يف األول فظاهر    ، حقهـا 

كجهلها بدليل اخليار   ، وهو اإلعتاق ، فقد جعلوا جهلها بالسبب املوِجب للخيار     ، )٥(الشرع

.فاءوذلك جبامع اخل، وهو احلديث

ألن ، ومنه جهل الشفيع بالبيع حىت يكون عذرا، ويثبت له حق الشفْعة إذا علم بالبيع             

.)٦(الدليل خفي يف حقه أيضا إذ رمبا يقع البيع، وال يشتهر

ال سواء بسواء وبيعوا ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء والفضة بالفضة إ   ": قـال رسول اهللا      )١(

واللفظ ) ٢٠٦٦(رواه البخاري يف كتاب البيوع من صحيحه برقم ". الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم    

.من حديث أيب بكرة ) ١٥٩٠(ومسلم يف كتاب املساقاة من صحيحه برقم ، له

).١٧٣-١٠/١٧٢(شرح النووي على مسلم ) ٢(

).٣٦٢ص(المي حملمد أبو زهرة اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلس) ٣(

 قال  روي يف بعض اآلثار يف قصة بريرة أن رسول اهللا           ): ٣/٥٧( قال احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد         )٤(

ـ    : هلا يف كتاب العتق من صحيحه عن عائشة       ) ٢٣٩٩(وقد روى البخاري برقم     . قد ملكت نفسك فاختاري اه

أعتقيها فإن الوالء ملن    :  فقال فذكرت ذلك للنيب    ،  أهلها والءها  اشتريت بريرة فاشترط  : رضي اهللا عنها قالت   

، لو أعطاين كذا وكذا ما ِبت عنده      : فقالت،  فخيرها من زوجها   فأعتقـتها فدعاها النيب     ، أعطـى الـوِرق   

.كتاب العتق) ١٥٠٤(ومعناه يف صحيح مسلم برقم . فاختارت نفسها

).٣/٣٠١( والنظائر للحموي غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه) ٥(

.املصدر السابق) ٦(



١٠٧

فالعبد إذا ، وقد ضربوا لذلك مثال يف اجلنايات  : " قال الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا      

فإن باعه بعد   ، أي عقوبتها املالية  ، فع العبد ودفع أرش اجلناية    جىن جناية فإن مواله خمير بني د      

ولكن إذا تصرف يف العبد     ، ويعد قد اختار أن يدفع غرامة اجلناية      ، علمـه باجلناية ينفذ البيع    

قيمة : بل جيب عليه أقل املقدارين    ، وال جتب عليه الغرامة   ، قبل أن يعلم يعد معذورا يف جهله      

.)١(" غرامة اليت أوجبتها الشريعة ومقدار ال، العبد





).٣٦٢ص( اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي )١(



١٠٨



:ميكننا استخالص ما يلي، من خالل ما مر يف ثنايا هذا البحث

والعوارض إما أن تزيل األهلية أو      ،  عد العلماء اجلهلَ من عوارض أهلية املكلَّف       -١

.توجب تغيريا يف بعض األحكام

مما جيعل اجلهل مانعاً من     ، علم شرطاً من شروط صحة التكليف      عـد العلماء ال    -٢

.موانع التكليف

 داللـةُ القـرآن والسنة على أن اجلهل عذر شرعي معترب جيعل ما يقع من عمل                 -٣

إضافة إىل اعتبار الصحابة هلذا األصل يف       ، املكلـف علـى خـالف مراد الشرع معفوا عنه         

.قضائهم

إن العقل يدرك حسن بعض األشياء : ذهب من قال أن أسـعد املذاهب باألدلة م   -٤

فهذا متوقف على   ، ولكـن ال تالزم بني ذلك وترتب الثواب والعقاب األخروي         ، وقـبحها 

.إقامة احلجة الرسالية 

لى ولكن العلماء قيدوه وضبطوه ونصوا ع     ،  لـيس كـل جهل معذورا صاحبه       -٥

.احلاالت اليت يعترب فيها اجلهل عذرا مقبوال

،  بـيان أن تلك احلاالت إمنا نص عليها العلماء لكوا مظنة للجهل وعدم العلم              -٦

فمن كان متمكنا قادرا على التعلم فال عذر        ، وإال فالضابط ملسألة اجلهل هو التمكن وعدمه      

.دفع اجلهل فهذا هو املعذوربل كان عاجزا عن التعلم و، ومن مل يكن كذلك، له باجلهل

يندرج حتت كل قاعدة منها عدد كبري من        ،  تقعـيد العلماء قواعد تتعلّق باجلهل      -٧

.الفروع اليت تدخل يف أبواب الفقه اإلسالمي املختلفة



١٠٩

ويف خـتام هـذا البحث فإين ال أدعي الغاية والنهاية يف حترير مسألة العذر باجلهل                

، وأستغفر اهللا مما طغى به القلم أو زلّ به الفكر   ، ت بذله يف ذلك   وإمنا هو ما استطع   ، وضبطها

إنه تعاىل قريب جميب ملن سأل،      ، وأن ال حيرمين أجره   ، وأسأله تعاىل أن يتقبل مين عملي هذا      

، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه        ، ال خييب من إياه رجا وعليه توكل      

.صاحلاتواحلمد هللا الذي بنعمته تتم ال

                                       وكتب زهران بن إبراهيم بن حممد كاده

غوطة دمشق حرسها اهللا تعاىل،                                        كفر بطنا

 م٢٠٠٧ آب أغسطس ٥/  هـ ١٤٢٨ رجب ٢٢                                 
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الصفحة السورة 

والرقم

اآلية

٩١ ١٢-١١: البقرة 



٢٢، ٢١ ٦٧: البقرة 

٥٤ ١١٥: البقرة 

٩٣ ١٢٧: البقرة 

٣٣ ١٨٥: البقرة 

٧٠ ٢٦٦: البقرة 





٢٤ ٢٧٣: البقرة ِ

٤١ ٢٨٦: البقرة 







٢٣ ١٧: النساء 

٥٠ ١٦٥: النساء 

٥٠ ٩٣: املائدة 



١١٢

٤٠ ١١٢: املائدة 



٤١ ١٩: األنعام 





٣٩ ١٣١: األنعام 

٦٨-٦٧ :األعراف

٣٣-٢٨






















٧ ١٧٢: األعراف 

١٤ ٦٧: التوبة 

٧٤ ٩٧: التوبة 



١١٣



٢ ١٠٠: التوبة 





٨١ ١٢٢: لتوبةا 



٧٨ ٧١: يونس 

٢٣ ٣٣: يوسف 

٢٤ ٥٥: يوسف 

٧٥ ٤٣: النحل 

٣٢-٣١ ٧٨: النحل 



٥١ ١: اإلسراء 

٧ ١٣: اإلسراء 

٤٣، ٣٩ ،

٦٧، ٥٣ ،

١٠٨، ٩٤ 

١٥: اإلسراء 

٦٥ ١٣٤: طه 



٣٣ ٧٨: احلج 

٦٤ ٣٠: الروم 



١١٤

١٢ ٢٤: األحقاف 

٢١ ٦: احلجرات 

١٧ ٢: امللك 

٤٥، ٤٣ ٣٥: القلم 

٤٦ ٤٣: القلم 

٣١ ٥-١: العلق 





١١٥



الصفحة طرف الحديث الشريف 

١٠٦ »ملن أعطى الوِرق أعتقيها فإن الوالء  «

٨٢ »أفطر احلاجم واحملجوم  «

٤٢ »أنا أوىل الناس بعيسى  «

٨٤ »أنت ومالك ألبيك  «

٤٣ »أنَّ الناس يؤمرون بالسجود  «

٤٧ »إذا اجتهد احلاكم فأخطأ  «

٣٣ »إن خري دينكم أيسره  «

٣٣ » إن الدين يسر «

٥٣ » راوية مخر إن رجال أهدى لرسول اهللا  «

٦٣ »إن اهللا نظر إىل أهل األرض  «

٩٣ »إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ  «

٣٣ »أي األديان أحب إىل اهللا  «

٩٦ » إذ عطس رجل من القوم بينا أنا أصلي مع رسول اهللا  «

٤٦ » لنارا يف قصبه جيررأيت عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي  «

٨٣ »الغيبة تفطر الصائم  «

١٠٣ »القضاة ثالثة  «

٥٢-٥١ »كان رجل يسرف على نفسه  «

٦٤ »كل مولود يولد على الفطرة  «

١٠٦   »سواء بسواء ال تبيعوا الذهب بالذهب إال  «

٥٠ »ال شخص أحب إليه العذر من اهللا  «

١٠٣ »ال يرث القاتل شيئا  «

٧٨ »ئ مسلم ال حيل دم امر «

٨٣ »ما صام من ظل يأكل حلوم الناس  «



١١٦

٩ »مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبعا  «

١٠٦ »ملكت نفسك فاختاري  «

١٠٣ »من تطبب وال يعلم منه طب  «

٧٤ »من سكن البادية جفا  «

٩٥  »ونسك نسكنا من صلى صالتنا  «

١٠٥ » يعلم مكيلتها  عن بيع الصربة بالتمر الى رسول اهللا  «

٤٢ »والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب  «

٥١-٥٠ »يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب  «

٤٣-٤٢ »يعرض على اهللا تبارك وتعاىل األصم  «

٣٥ »يا رسول اهللا أهلذا حج  «

٨٤ »يا رسول اهللا إا كانت عند رفاعة  «

٤٦ »يا رسول اهللا أين أيب  «

٤٦   »اهللا هل نرى ربنا يا رسول  «

الصفحة طرف األثر

٥٦ "إن زوجي زىن جبارييت " 

٤٥ "بلغين أن اجلسر أدق من الشعرة وأحد من السيف " 

٥٦ "سله هل كان يعلم أنه حرام ؟ " 

٤٢ "فترة بني عيسى وحممد " 

٥٧ "ألنت الرجل ال يأيت خبري " 

٥٦ "مىت عهدك بالنساء ؟ " 



١١٧



المصطلح والصفحة المصطلح والصفحة

٦٠: احلُسن

١٦: احليض

١٨: اخلطأ

 ٣٤: خطاب الوضع

٧٣: دار اإلسالم

٧٢: دار احلرب

٧: الذمة

٢٧: الرسم

١٥: الرق

١٨: السفر

١٧: السفه

١٧: السكر

٨٤: شبهة االشتباه

٨٤: شبهة الدليل

٣٧: الشرط

١٤: الصغر

١٤: العته

٢٨-٢٧: العلم

٢٨: العلم الضروري

٢٨: العلم املكتسب

١٢: العوارض

١٣: العوارض السماوية

١٣: العوارض املكتسبة

٤٢: الفترة

١٨: االجتهاد

٧٨: اإلمجاع

٣٣: األديان

١٥: اإلغماء

١٨: اإلكراه

١٩: اإلكراه الغري ملجئ

١٩: اإلكراه امللجئ

٩: أهلية األداء

١١: أهلية األداء الكاملة

٩: ء الناقصةأهلية األدا

٦: أهلية الوجوب

٨: أهلية الوجوب الكاملة

٨: أهلية الوجوب الناقصة

٦: األهلية

١٠: أيام التشريق

٥٨: التعزير

٣٢: التكليف

٢٦: اجلنس

١٣: اجلنون

٢١: اجلهالة

٢٩: اجلهل البسيط

٢٩: اجلهل املركب

٢٥: احلد عند املناطقة

٥٤: احلد يف الشرع



١١٨

المصطلح والصفحة لمصطلح والصفحةا

١٤: النسيان

١٦: النفاس

١٥: النوم

١٨: اهلزل

٣١: اهليوىل

٤٨: الوجه

٢٦: الفصل

٥٩: القبح

٩٣: القواعد الفقهية

٣٧: املانع

١٦: املرض

١٧: املوت

٤٨: النسخ



١١٩



العلم والصفحة العلم والصفحة
أمحد بن حممد= ابن الرفعة 

ن عبد اهللاحممد ب= ابن العريب 

حممد بن أيب بكر= ابن القيم 

علي بن حممد = ابن اللحام 

حممد بن عبد الواحد= ابن اهلمام 

أمحد بن عبد احلليم= ابن تيمية 

علي بن أمحد= ابن حزم 

عبد الرمحن بن حممد= ابن خلدون 

حممد بن علي= ابن دقيق العيد 

عبد الرمحن بن أمحد= ابن رجب احلنبلي 

يوسف بن عمر= لرب ابن عبد ا

عبد اهللا بن مسلم= ابن قتيبة 

عبد اهللا بن حممد= ابن قدامة املقدسي 

زين الدين بن إبراهيم= ابن جنيم 

حممد بن احلسني= األرموي 

حممود بن عبد اهللا= اآللوسي 

عبد الرمحن بن عمرو= األوزاعي 

علي بن حممد= البزدوي 

عبد اهللا بن عمر= البيضاوي 

أمحد بن احلسني= البيهقي 

مسعود بن عمر= التفتازاين 

عبد العزيز بن احلارث= التميمي 

علي بن حممد= اجلرجاين 

٣٣: إبراهيم بن موسى الشاطيب

علي بن إمساعيل= أبو احلسن األشعري 

حمفوظ بن أمحد= أبو اخلطاب 

حممد بن يوسف= أبو القاسم السمرقندي 

٨٩، ٨٥، ٧٣، ٧٢: أبو بكر بن مسعود الكاساين

النعمان بن ثابت= أبو حنيفة 

حممد بن أمحد= أبو زهرة 

٨٩، ٨١، ٧١: أمحد بن أيب العالء القرايف

٥٨: أمحد بن احلسني البيهقي

٦٠: أمحد بن احلسني الفارسي

٣٠: أمحد بن احلسني املتنيب

٦٠: أمحد بن بشر القاضي أبو حامد

أمحد بن حممد بن حنبل= أمحد بن حنبل 

، ٤٨،  ٤٤،  ٣٩،  ٢٢:   عبد احلليم بن تيمية    أمحد بن 

٨٢،  ٧٦،  ٧٤،  ٧٢،  ٦٣،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٢،  ٥١ ،

٩٨، ٩٦، ٩٤، ٩٠، ٨٦

١٠٥: أمحد بن غامن النفراوي

٨٢، ٣٠: أمحد بن حممد احلموي

١٠٤: أمحد بن حممد الدردير

١٠١: أمحد بن حممد بن الرفعة

، ٨٢،  ٦١،  ٥٤،  ٤٨،  ٣٤:  أمحد بن حممد بن حنبل    

٨٣

٥٤: أحبر النجاشيأصحمة بن 



١٢٠

العلم والصفحة العلم والصفحة
أمحد بن احلسني= الفارسي 

حممد بن احلسني = القاضي أبو يعلى 

يعقوب بن إبراهيم= القاضي أبو يوسف 

احلسني بن حممد= القاضي حسني 

عياض بن موسى= القاضي عياض 

أمحد بن أيب العالء= القرايف 

حممد بن علي= القفال الشاشي 

أبو بكر بن مسعود= كاساين ال

حممد بن حممد= املاتريدي 

أمحد بن احلسني= املتنيب 

حممد بن حممد= املقري 

أصحمة بن أحبر= النجاشي 

٦١، ١٠: النعمان بن ثابت أبو حنيفة

أمحد بن غامن= النفراوي 

حيىي بن شرف= النووي 

٥٦: حرقوص بن بشري

٥٢: محد بن حممد اخلطايب

٣٢: وخنساء بنت عمر

٨٤: زين الدين بن إبراهيم بن جنيم

٨٤، ٥٦: سعيد بن املسيب

٢٩: سهل بن عبد اهللا التستري

٥١: صلة بن زفر

، ٧٨،  ٧٧،  ٧٦:  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي     

١٠٤، ٨٦

٧٩، ٧٣: عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي

٥٧: عبد الرمحن بن حاطب

عبد امللك بن عبد اهللا= اجلويين 

موسى بن أمحد= جاوي احل

٦٠: احلسني بن احلسن احلليمي

٢١: احلسني بن حممد الراغب األصفهاين

٧٧: احلسني بن حممد القاضي حسني

احلسني بن احلسن= احلليمي 

أمحد بن حممد= احلموي 

محد بن حممد= اخلطايب 

٣٠، ٢٤: اخلليل بن أمحد الفراهيدي

خنساء بنت عمرو= اخلنساء 

 اهللا بن عمرعبد= الدبوسي 

أمحد بن حممد= الدردير 

حممد بن أمحد= الذهيب 

حممد بن عمر= الرازي 

احلسني بن حممد= الراغب األصفهاين 

حممد بن ادر= الزركشي 

حممد بن أمحد= السرخسي 

منصور بن حممد= السمعاين 

عبد الرمحن بن أيب بكر= السيوطي 

إبراهيم بن موسى= الشاطيب 

د بن إدريسحمم= الشافعي 

حممد بن علي= الشوكاين 

حممد بن إمساعيل= الصنعاين 

حممد بن عبد اهللا= الصرييف 

حممد بن جرير= الطربي 

حممد بن حممد= الغزايل 



١٢١

العلم والصفحة العلم والصفحة
١٠٧، ٩٤، ٩١، ٧٤: حممد بن أمحد أبو زهرة

٨، ٦: حممد بن أمحد السرخسي

١٠٢، ٩٩، ٢٩، ٢٥: حممد بن أمحد الفتوحي

، ١٠٠،  ٧٩،  ٥٨،  ١٠:  حممد بن إدريس الشافعي   

١٠١

٩٧: حممد بن إمساعيل الصنعاين

١٠: حممد بن احلسن الشيباين

٢٧: حممد بن احلسني األرموي

٤٨: حممد بن احلسني القاضي أبو يعلى

١: حممد بن العريب كاده

٥٨، ٣٨: حممد بن ادر الزركشي

١٠١، ٤٠، ٣٩: حممد بن جرير الطربي

٢٦: حممد بن عبد اهللا ابن العريب

٦٠: حممد بن عبد اهللا الصرييف

٦٣، ٦: حممد بن عبد الواحد بن اهلمام

٩٨، ٦٣، ٤٠، ٢٨: حممد بن علي الشوكاين

٦٠: حممد بن علي القفال الشاشي

٩٧، ٩٥، ٧٨، ٢٢: حممد بن علي بن دقيق العيد

٢٩، ٢٧: حممد بن عمر الرازي

٧٥، ٢٩، ٢٧، ٢٦: حممد بن حممد الغزايل

٦١: حممد بن حممد املاتريدي

٨٩: حممد بن حممد املقري

٧٣، ٤٩: حممد بن يوسف أبو القاسم السمرقندي

٩١: حممود بن عبد اهللا اآللوسي

٧: مسعود بن عمر التفتازاين

٦٢: منصور بن حممد السمعاين

٨٣، ٨٢: عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي

٣٠: ونعبد الرمحن بن حممد ابن خلد

٤٥: عبد العزيز بن احلارث التميمي

١٠١: عبد العزيز بن عبد السالم عز الدين

٩٢، ٧٥: عبد القادر عودة

٨٩: عبد اهللا بن عمر البيضاوي

٩٣، ٣٨: عبد اهللا بن عمر الدبوسي

٨٩،  ٧٦،  ٧٥:  عبد اهللا بن حممد بن قدامة املقدسي      

 ،١٠٥

٥٢: عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة

٣٧، ٢٥: ن عبد اهللا اجلويينعبد امللك ب

عبد العزيز بن عبد    =  عز الدين بن عبد السالم       

السالم

 ٨٣، ٥٤: عطاء بن أيب رباح

، ٥٣،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠:  علي بن أمحد بن حزم    

١٠٠، ٨٦، ٧٥، ٥٦

١٠١: علي بن إمساعيل أبو احلسن األشعري

٧: علي بن حممد البزدوي

٢٧: علي بن حممد اجلرجاين

٩٠:  بن اللحامعلي بن حممد

٥٠: عياض بن موسى القاضي

٥٤، ٣٩، ٢٣: قتادة بن دعامة السدوسي

٣٤: مالك بن أنس

٤٨: حمفوظ بن أمحد أبو اخلطاب

، ٤٤،  ٣٧،  ٢٣،  ٢٢:  حممد بن أيب بكر ابن القيم     

٩٤، ٩٠، ٨٧، ٦٥، ٥٥



١٢٢

العلم والصفحة العلم والصفحة
١٠: يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف

، ٨٠،  ٥٣،  ٤٤،  ٢٨:  عمر بن عبد الرب   يوسف بن   

١٠٦، ٨٣

٩٤: حممد بن أمحد الذهيب

١٠٤: موسى بن أمحد احلجاوي

١٠٥، ١٠١، ٧٩، ٧٧: حيىي بن شرف النووي

٥٧: حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب



١٢٣



ـ حرف الهمزة ـ

، ١٤٠٤  ،الطبعة األوىل ،   بريوت -  دار الكتاب العريب  ،   اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي     -١

.سيد اجلميلي. د: حتقيق

.١٤٠٤الطبعة األوىل، ،  القاهرة-دار احلديث ،  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم-٢

.بيت األفكار الدولية،  إحكام األحكام يف شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد-٣

. بريوت-دار املعرفة ،  إحياء علوم الدين للغزايل-٤

حممد :  حتقيق،  ١٤٠٩الطبعة الثالثة،   ،   بريوت -دار البشائر اإلسالمية    ،   األدب املفرد للبخاري   -٥

.الباقي فؤاد عبد

 - دمشق   -دار ابن كثري    ،   إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين           -٦

.حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق، ١٤٢٤، الطبعة الثانية، بريوت

 -املكتب اإلسالمي   ،   حملمد ناصر الدين األلباين    يف ختريج أحاديث منار السبيل    ليل   إرواء الغ  -٧

.١٤٠٥ ،الطبعة الثانية، بريوت

دار ،   االستذكار ملذاهب أئمة األمصار وفيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلثار البن عبد الرب              -٨

. عطا، حممد علي معوضسامل حممد: حتقيق، ١٤٢١الطبعة األوىل، ،  بريوت-الكتب العلمية 

حممد حممد  :  حتقيق،  ١٤٢٤،  الطبعة الثانية ،   القاهرة -دار السالم   ،   األشباه والنظائر للسيوطي   -٩

.حافظ عاشور حافظ، تامر

.حممد مطيع احلافظ. د: حتقيق، ١٤٢٦،  دمشق-دار الفكر ،  األشباه والنظائر البن جنيم-١٠

: حتقيق،  ١٤١٢الطبعة األوىل،   ،   بريوت -دار اجليل     ، اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر      -١١

.علي حممد البجاوي

. كراتشي-مطبعة جاويد بريس ،  أصول البزدوي-١٢

.أبو الوفا األفغاين: حتقيق، ١٣٧٢،  بريوت-دار املعرفة ،  أصول السرخسي-١٣

١٣٨٩،  ادسةالطبعة الس ،   مصر -املكتبة التجارية الكربى    ،   أصول الفقه حملمد اخلضري بك     -١٤

.

.١٤٢٤، الطبعة الثانية،  دمشق-دار الفكر ،  أصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي-١٥

.١٤١٥،  بريوت-دار الفكر ،  أضواء البيان حملمد األمني الشنقيطي-١٦



١٢٤

. بريوت-دار الفكر ،  إعانة الطالبني للبكري الدمياطي-١٧

الطبعة األوىل،  ،   بريوت –دار اآلفاق اجلديدة    ،   االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد للبيهقي      -١٨

.أمحد عصام الكاتب: حتقيق، ١٤٠١

.م١٩٨٠، الطبعة اخلامسة،  بريوت-دار العلم للماليني ،  األعالم خلري الدين الزركلي-١٩

طه عبد  :  حتقيق،  م١٩٧٣ بريوت،   -دار اجليل   ،   البن القيم  عن رب العاملني   إعالم املوقعني    -٢٠

.وف سعدؤالر

الطبعة ،   دمشق –مكتبة دار اخلري    ،   اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيين         -٢١

.١٤٢٣، األوىل

.١٤٠٣، الطبعة الثانية،  بريوت–دار الفكر ،  األم للشافعي-٢٢

ـ حرف الباء ـ

الطبعة الثانية  ،  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت     ،   البحر احمليط للزركشي    -٢٣

١٤١٣.

، الطبعة الثانية ،   بريوت –دار الكتاب العريب    ،   بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين      -٢٤

.م١٩٨٢

، ١٤١٦الطبعة األوىل،   ،   مكة املكرمة  -مكتبة نزار مصطفى الباز     ،   بدائع الفوائد البن القيم    -٢٥

.أشرف أمحد،  عادل عبد احلميد العدوي،هشام عبد العزيز عطا: حتقيق

. بريوت-مكتبة املعارف ، اية والنهاية البن كثري البد-٢٦

، طبع على نفقة أمري دولة قطر خليفة بن محد آل ثاين           ،   الربهان يف أصول الفقه للجويين     -٢٧

.عبد العظيم الديب. د: حتقيق، ١٣٩٩، الطبعة األوىل

ـ حرف التاء ـ

.يالسيد هاشم الندو: حتقيق، دار الفكر،  التاريخ الكبري للبخاري-٢٨

. بريوت-دار الكتب العلمية ،  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري-٢٩

.دار إحياء التراث العريب،  تذكرة احلفاظ للذهيب-٣٠

 –دار الكاتب العريب    ،   التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة         -٣١

.بريوت

إبراهيم :  حتقيق،  ١٤٠٥الطبعة األوىل،   ،   بريوت –تاب العريب   دار الك ،   التعريفات للجرجاين  -٣٣

.األبياري



١٢٥

، ١٤١٦،   بريوت –دار الفكر   ،  أنوار الترتيل وأسرار التأويل يف التفسري     ،   تفسري البيضاوي  -٣٤

.عبد القادر حسونة: حنقيق

.١٤٠٥،  بريوت-دار الفكر ، جامع البيان عن تأويل القرآن،  تفسري الطربي-٣٥

.١٤٠١،  بريوت–دار الفكر ، ري القرآن العظيم البن كثري تفس-٣٦

، ١٣٧٢،  الطبعة الثانية ،   القاهرة -دار الشعب   ،  اجلامع ألحكام القرآن  ،   تفسري القرطيب  -٣٧

.أمحد عبد العليم الربدوين: حتقيق

حممد :  حتقيق،  ١٤٠٦الطبعة األوىل ،    ،   سوريا -دار الرشيد   ،   تقريب التهذيب البن حجر    -٣٨

.ةعوام

،  بريوت –دار الفكر   ،  البن أمري حاج  )  البن اهلمام ( التقرير والتحبري يف شرح التحرير        -٣٩

.م١٩٩٦، الطبعة األوىل

١٤٢١،  الطبعة األوىل ،   بريوت -دار الكتب العلمية    ،   تقومي األدلة يف أصول الفقه للدبوسي      -٤٠

.خليل حميي الدين: حتقيق، 

، ١٣٨٤ملدينة املنورة،   ا،  شرح الوجيز الكبري البن حجر     التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث       -٤١

.السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين: حتقيق

. بريوت-دار األرقم بن أيب األرقم ،  التلويح إىل كشف حقائق التنقيح للسعد التفتازاين-٤٢

قاف والشؤون  وزارة عموم األو  ،   التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب           -٤٣

.حممد عبد الكبري البكري  ،مصطفى بن أمحد العلوي: حتقيق، ١٣٨٧ املغرب، -اإلسالمية 

، ١٤١٠الطبعة األوىل،   ،   دمشق -  دار الفكر ،   التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي     -٤٤

.حممد رضوان الداية. د: حتقيق

.١٤٠٤وىل، الطبعة األ،  بريوت-دار الفكر ،  ذيب التهذيب البن حجر-٤٥

.حممد علي النجار: راجعه، عبد السالم هارون: حتقيق،  ذيب اللغة لألزهري-٤٦

ـ حرف الثاء ـ

.السيد شرف الدين أمحد: حتقيق، ١٣٩٥الطبعة األوىل، ، دار الفكر،  الثقات البن حبان-٤٧

ـ حرف الجيم ـ

، الطبعة األوىل ،  لسعودية ا -دار ابن اجلوزي    ،   جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب        -٤٨

.أبو األشبال الزهريي: حتقيق، ١٤١٤

.أمحد حممد شاكر وآخرون: حتقيق،  بريوت-دار إحياء التراث العريب ،  جامع الترمذي-٤٩



١٢٦

، الطبعة السابعة ،   بريوت -مؤسسة الرسالة   ،   جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي       -٥٠

.باجسإبراهيم ، شعيب األرناؤوط: حتقيق، ١٤١٧

.١٣٧١الطبعة األوىل، ،  بريوت-ار إحياء التراث العريب د،  اجلرح والتعديل البن أيب حامت-٥١

.م١٩٩٨،  القاهرة-دارالفكر العريب ،  اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي حملمد أبو زهرة-٥٢

 – ناشرون   مؤسسة الرسالة ،   اجلهل وأثره يف العبادات واحلدود لصاحل أوزدمري حممد علي          -٥٣

.١٤٢٧، الطبعة األوىل، بريوت

الطبعة األوىل،  ،   الرياض -ار العاصمة   د،   اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية        -٥٤

.محدان حممد. د ،عبد العزيز إبراهيم العسكر .د ، علي حسن ناصر .د: حتقيق، ١٤١٤

ـ حرف الحاء ـ

الطبعة ،   بريوت -دار الفكر املعاصر    ،  يا األنصاري  احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لزكر     -٥٥

.مازن املبارك. د: حتقيق، ١٤١١األوىل، 

ـ حرف الدال ـ

مطبعة جملس دائرة املعارف    ،   الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين          -٥٦

.نحممد عبد املعيد خا. د: حتقيق، م١٩٧٢، الطبعة الثانية،  اهلند–العثمانية 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة   ،   دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب حملمد األمني الشنقيطي         -٥٧

.١٣٩٠، املنورة

 -دار الكتب العلمية    ،   الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون املالكي          -٥٨

.بريوت

ـ حرف الراء ـ

.أمحد حممد شاكر: حتقيق وشرح، ريوت ب-دار الكتب العلمية ،  الرسالة للشافعي-٥٩

،  بريوت –املكتب اإلسالمي   ،   رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار لألمري الصنعاين         -٦٠

.حممد ناصر الدين األلباين: حتقيق، ١٤٠٥ ،الطبعة األوىل

. بريوت-دار إحياء التراث العريب ،  روح املعاين لآللوسي-٦١

ـ حرف السين ـ

.م٢٠٠٣،  القاهرة-املكتبة اإلسالمية ، بل السالم شرح بلوغ املرام لألمري الصنعاين س-٦٢

. الرياض-مكتبة املعارف ،  السلسلة الصحيحة حملمد ناصر الدين األلباين-٦٣

. الرياض-مكتبة املعارف ،  السلسلة الضعيفة حملمد ناصر الدين األلباين-٦٤



١٢٧

.حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق،  بريوت–دار الفكر ،  سنن ابن ماجه-٦٥

.حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق، دار الفكر،  سنن أيب داود-٦٦

حممد عبد القادر   :   حتقيق ،١٤١٤ مكة املكرمة،    -مكتبة دار الباز    ،   السنن الكربى للبيهقي   -٦٧

.عطا

: حتقيق  ،١٤٠٦الطبعة الثانية،   ،   حلب -مكتب املطبوعات اإلسالمية    ،   سنن النسائي  -٦٨

.عبدالفتاح أبو غدة

الطبعة ،   بريوت -دار الكتب العلمية    ،   السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار للشوكاين       -٦٩

.حممود إبراهيم زايد: حتقيق، ١٤٠٥األوىل، 

ـ حرف الشين ـ

 شرح العالمة األمري على منظومة رام يف املسائل اليت ال يعذر فيها باجلهل على مذهب                  -٧٠

إبراهيم املختار أمحد عمر    :  حتقيق،  ١٤٠٦،  الطبعة الثانية ،  دار الغرب اإلسالمي  ،  مام مالك اإل

.اجلربيت الزيلعي

، ١٤١٣الطبعة األوىل،   ،   الرياض -مكتبة العبيكان   ،   شرح العمدة يف الفقه البن تيمية       -٧١

.سعود صاحل العطيشان. د: حتقيق

.١٣٥٧، الطبعة الثانية،  دمشق-القلم دار ،  شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا-٧٢

. بريوت-دار الفكر ،  الشرح الكبري على خمتصر خليل للدردير-٧٣

إبراهيم .  د:  حتقيق،  ١٤٢٠،   مصر -مكتبة اإلميان   ،   شرح الكوكب الساطع للسيوطي    -٧٤

.احلفناوي

مد حم.  د:  حتقيق،  ١٤١٣،   الرياض -مكتبة العبيكان   ،   شرح الكوكب املنري للفتوحي     -٧٥

.نزيه محاد. د، الزحيلي

.١٣٩٢الطبعة الثانية، ،  بريوت-دار إحياء التراث العريب ،  شرح صحيح مسلم للنووي-٧٦

حممد :  حتقيق،  ١٤١٠الطبعة األوىل،   ،   بريوت –دار الكتب العلمية    ،   شعب اإلميان للبيهقي   -٧٧

.السعيد بسيوين زغلول

ـ حرف الصاد ـ

الطبعة ،   دمشق –دار الفكر   ،  محد بن علي القلقشندي    أل اصبح األعشى يف صناعة اإلنش      -٧٨

.يوسف علي طويل.د: حتقيق ، ١٩٨٧األوىل ، 
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شعيب :  حتقيق،  ١٤١٤الطبعة الثانية،   ،   بريوت -مؤسسة الرسالة   ،   صحيح ابن حبان   -٧٩

.ؤوطااألرن

: حتقيق،  ١٤٠٧الطبعة الثالثة،   ،   بريوت -دار ابن كثري، اليمامة      ،   صحيح البخاري  -٨٠

.مصطفى ديب البغا.د

.حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق،  بريوت-دار إحياء التراث العريب ،  صحيح مسلم-٨١

حممود :  حتقيق،  ١٣٩٩الطبعة الثانية،   ،   بريوت -دار املعرفة   ،   صفة الصفوة البن اجلوزي    -٨٢

.حممد رواس قلعه جي . د،فاخوري

الطبعة الثالثة،  ،   الرياض -دار العاصمة   ،  القيم الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن        -٨٣

.علي بن حممد الدخيل اهللا. د: حتقيق، ١٤١٨

ـ حرف الضاد ـ

.١٤٢٣، الطبعة السادسة،  دمشق-دار القلم ،  ضوابط املعرفة لعبد الرمحن حبنكة-٨٤

ـ حرف الطاء ـ

.د حامد الفقيحمم: حتقيق،  بريوت-دار املعرفة ،  طبقات احلنابلة البن أيب يعلى-٨٥

: حتقيق،  ١٤٠٧،  الطبعة األوىل ،   بريوت -عامل الكتب   ،   طبقات الشافعية البن قاضي شهبة     -٨٦

.احلافظ عبد العليم خان.د

١٤١٤الطبعة الثانية،   ،   الدمام -دار ابن القيم    ،   طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن القيم      -٨٧

.عمر بن حممود أبو عمر: حتقيق

ـ حرف العين ـ

 عارض اجلهل وأثره على أحكام االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة أليب العال بن راشد بن                 -٨٨

.١٤٢٤، الطبعة الثانية،  الرياض-مكتبة الرشد ناشرون ، أيب العال الراشد

الطبعة األوىل،  ،   الكويت -مكتبة دار األقصى    ،   العاقبة يف ذكر املوت لعبد احلق اإلشبيلي       -٨٩

.حممد خضرخضر : حتقيق، ١٤٠٦

، م١٩٩٥الطبعة األوىل،   ،   الرياض -مكتبة أضواء السلف    ،   العلو للعلي الغفار للذهيب     -٩٠

.املقصود أبو حممد أشرف بن عبد: حتقيق

،  بريوت -دار الكتب العلمية    ،  العظيم آبادي  عون املعبود شرح سنن أيب داود لشمس احلق          -٩١

.١٤١٥الطبعة الثانية، 
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إبراهيم   . د ،مهدي املخزومي   .د:  حتقيق،  اهلاللدار  ،  محد الفراهيدي  العني للخليل بن أ    -٩٢

.السامرائي

ـ حرف الغين ـ

دار الكتب العلمية   ،  للحموي)  البن جنيم ( غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر         -٩٣

.١٤٠٥، الطبعة األوىل،  بريوت-

ـ حرف الفاء ـ

.١٣٧٩ بريوت، -دار املعرفة ، ر فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حج-٩٤

.١٣٥٥،  مصر-طبعة مصطفى البايب احلليب ،  فتح الغفار بشرح املنار البن جنيم-٩٥

٩٦-       دار الفكر   ،   للشوكاين ي الرواية والدراية من علم التفسري      فتح القدير اجلامع بني فن- 

.بريوت

.عبد احلميد هنداوي.  د:حتقيق، ١٤٢٤،  بريوت-املكتبة العصرية ،  الفروق للقرايف-٩٧

. القاهرة-مكتبة اخلاجني ،  الِفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم-٩٨

إحسان :  حتقيق،  م١٩٧٣،   بريوت -دار صادر   ،   فوات الوفيات حملمد بن شاكر الكتيب       -٩٩

.عباس

١٤١٥،  وت بري -دار الفكر   ،   الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين للنفراوي         -١٠٠

.

،  مصر -املكتبة التجارية الكربى    ،   لعبد الرؤوف املناوي   شرح اجلامع الصغري   فيض القدير    -١٠١

.١٣٥٦الطبعة األوىل، 

ـ حرف القاف ـ

: حتقيق،  ١٤١٥،  الطبعة الرابعة ،   بريوت -مؤسسة الرسالة   ،   القاموس احمليط للفريوزآبادي   -١٠٢

.مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة

.١٤١٨، الطبعة األوىل،  بريوت-دار الكتب العلمية ،  قواطع األدلة للسمعاين-١٠٣

. بريوت-دار الكتب العلمية ،  القواعد يف الفقه اإلسالمي البن رجب احلنبلي-١٠٤

. بريوت-دار الكتب العلمية ،  قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم-١٠٥

 -دار الفكر   ،  طبيقاا يف املذاهب األربعة حملمد مصطفى الزحيلي        القواعد الفقهية وت   -١٠٦

.م٢٠٠٦، دمشق
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: حتقيق،  ١٣٧٥ القاهرة،   -مطبعة السنة احملمدية    ،   القواعد والفوائد األصولية البن اللحام     -١٠٧

.حممد حامد الفقي

ـ حرف الكاف ـ

الطبعة ،   بريوت -لرسالة  مؤسسة ا ،   الكايف الوايف يف أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى اخلن        -١٠٨

.١٤٢١، األوىل

بشري حممد  :  حتقيق،  ١٤٢٨،  الطبعة اخلامسة ،   دمشق -مكتبة دار البيان    ،   الكبائر للذهيب  -١٠٩

.عيون

.١٤١٣،  بريوت-دار الكتب العلمية ،  كشف الظنون حلاجي خليفة-١١٠

الطبعة ،   دمشق -ائر  دار البش ،   كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لتقي الدين احلصين         -١١١

.عبد القادر األرناؤوط: حتقيق، ١٤٢٢، التاسعة

ـ حرف الالم ـ

.الطبعة األوىل،  بريوت-دار صادر ،  لسان العرب البن منظور-١١٢

ـ حرف الميم ـ

.١٤١٢ ،بريوت - دار الفكر،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي-١١٣

.طبعة الرياض، تيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسممجع وتر،  جمموع الفتاوى البن تيمية-١١٤

الطبعة األوىل،  ،   األردن -دار البيارق   ،   احملصول يف أصول الفقه أليب بكر ابن العريب         -١١٥

.حسني علي اليدري: حتقيق، ١٤٢٠

 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية        ،   احملصول يف علم األصول للفخر الرازي       -١١٦

الرياض

.طه جابر فياض العلواين: حتقيق، ١٤٠٠وىل، الطبعة األ

. بريوت-دار اآلفاق اجلديدة ،  احمللى البن حزم-١١٧

. دمشق-دار العلوم اإلنسانية ،  خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي-١١٨

 –دار الكتاب العريب    ،   البن القيم  بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني      مدارج السالكني    -١١٩

.حممد حامد الفقي: حتقيق، ١٣٩٣لطبعة الثانية، ا، بريوت

 -مؤسسة الرسالة   ،  عبد القادر بن بدران الدمشقي      املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ل       -١٢٠

.عبد اهللا بن عبد احملسن التركي. د: حتقيق، ١٤٠١الطبعة الثانية، ، بريوت
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،  املدينة املنورة  -احلكم  مكتبة العلوم و  ،   مذكرة يف أصول الفقه حملمد األمني الشنقيطي        -١٢١

.١٤٢٥، الطبعة الثالثة

، املدينة املنورة ،   مراقي السعود إىل مراقي السعود حملمد األمني بن أمحد زيدان اجلكين             -١٢٢

.حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي: حتقيق ودراسة، ١٤٢٣، الطبعة الثانية

،  بريوت -دار الكتب العلمية    ،  لنيسابوري عبداهللا احلاكم ا   يب أل املستدرك على الصحيحني    -١٢٣

.مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق، ١٤١١الطبعة األوىل، 

، ١٤١٣الطبعة األوىل،   ،   بريوت -دار الكتب العلمية    ،   املستصفى يف األصول للغزايل    -١٢٤

.حممد عبد السالم عبد الشايف: حتقيق

. القاهرة-ؤسسة قرطبة م،  املسند لإلمام أمحد-١٢٥

. بريوت-دار املعرفة ،  املسند أليب داود الطيالسي-١٢٦

.حممد حمىي الدين عبد احلميد: حتقيق،  القاهرة-املدين ،  املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية-١٢٧

، ١٤٠٥  ،الطبعة الثالثة ،   بريوت -املكتب اإلسالمي   ،   مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي    -١٢٨

. حممد ناصر الدين األلباين:حتقيق

حممد :  حتقيق،  ١٤٠٣،  الطبعة الثانية ،   بريوت -الدار العربية   ،   مصباح الزجاجة للبوصريي   -١٢٩

.الكشناوي

. بريوت-املكتبة العلمية ،  املصباح املنري للفيومي-١٣٠

 مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء                -١٣١

.١٤٢٢، الطبعة األوىل،  بريوت- ابن حزم دار، والترجيحات ملرمي الظفريي

كمال :  حتقيق،  ١٤٠٩الطبعة األوىل،   ،   الرياض -مكتبة الرشد   ،   مصنف ابن أيب شيبة    -١٣٢

.يوسف احلوت

حبيب :  حتقيق،  ١٤٠٣الطبعة الثانية،   ،   بريوت -ملكتب اإلسالمي   ا،   مصنف عبد الرزاق   -١٣٣

.الرمحن األعظمي

 بريوت،  -املكتب اإلسالمي   ،  حملمد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي      املطلع على أبواب املقنع      -١٣٤

.حممد بشري األدليب: حتقيق، ١٤٠١

.م١٩٩٨، الطبعة األوىل، دار الروضة،  معجم أصول الفقه خلالد رمضان حسن-١٣٥

. بريوت-دار الفكر ،  معجم البلدان لياقوت احلموي-١٣٦
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:  حتقيق ،١٤٠٤الطبعة الثانية،   ،   املوصل -م واحلكم   مكتبة العلو ،   املعجم الكبري للطرباين   -١٣٧

.ايد السلفي محدي بن عبد

.١٤٢٥، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية،  املعجم الوسيط مع اللغة العربية مبصر-١٣٨

. بريوت-دار الفكر ،  مغين احملتاج للخطيب الشربيين-١٣٩

.١٤٠٥، الطبعة األوىل، وت بري-دار الفكر ،  املغين البن قدامة-١٤٠

. بريوت-دار الكتب العلمية ،  مفتاح دار السعادة البن القيم-١٤١

،  بريوت -دار الفكر   ،  وهي اجلزء األول من تاريخ ابن خلدون       ،   مقدمة ابن خلدون   -١٤٢

١٤٢١.

، ١٤٢٣،  الطبعة الثالثة ،   دمشق -دار القلم   ،   مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين     -١٤٣

.صفوان عدنان داوودي: قيقحت

الطبعة ،   الكويت -ون اإلسالمية   ؤوزارة األوقاف والش  ،   املنثور يف القواعد للزركشي    -١٤٤

.تيسري فائق أمحد حممود. د: حتقيق، ١٤٠٥الثانية، 

: حتقيق،  ١٤٠٠الطبعة الثانية،   ،   دمشق -دار الفكر   ،   املنخول يف تعليقات األصول للغزايل     -١٤٥

.توحممد حسن هي. د

.عبد اهللا دراز: حتقيق،  بريوت-دار املعرفة ،  املوافقات يف أصول الفقه للشاطيب-١٤٦

طبعة ،   املوسوعة الفقهية الكويتية إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت          -١٤٧

.١٤٠٤، الطبعة الثانية،  الكويت-ذات السالسل 

.مؤسسة الرسالة، نو موسوعة القواعد الفقهية حملمد صدقي البور-١٤٨

ـ حرف النون ـ

حممد :  حتقيق،  ١٣٥٧ مصر،   -دار احلديث   ،   نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعي      -١٤٩

.يوسف البنوري

،  دمشق -دار الفكر   ،   نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي لوهبة الزحيلي         -١٥٠

.م١٩٩٧

، ١٤١٦،  الطبعة األوىل ،  مكتبة نزار الباز  ،   نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف       -١٥١

.علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود: حتقيق

: حتقيق،  ١٣٩٩ بريوت،   -املكتبة العلمية   ،   النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري       -١٥٢

. حممود حممد الطناحي،يطاهر أمحد الزاو



١٣٣

ـ حرف الهاء ـ

.١٣٧٩ بريوت، -دار املعرفة ، لبخاري البن حجر هدي الساري مقدمة شرح صحيح ا-١٥٣

ـ حرف الواو ـ

، ١٤٢٠،  الطبعة األوىل ،   بريوت -دار إحياء التراث العريب     ،   الوايف بالوفيات للصفدي   -١٥٤

.تركي مصطفى، أمحد األرناؤوط: حتقيق

عة الطب،   بريوت -مؤسسة الرسالة   ،   الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي حملمد حسن هيتو        -١٥٥

.١٤١٠، الثالثة

.إحسان عباس: حتقيق، م١٩٧١،  بريوت-دار صادر ،  وفيات األعيان البن خلكان-١٥٦



١٣٤



 ١................................................................................  اإلهداء  

 ٢.....................................    ...........................................املقدمة

 ٢.........................................................................  أمهية املوضوع   

 ٣..................................................................  سبب اختيار املوضوع    

 ٣..............................................  ............................خطة البحث   

 ٦  ...............................................................................  التمهيد

 ٦  ................................................  تعريف األهلية وأقسامها  :  املبحث األول 

 ٦.......................................................    ..أهلية الوجوب :  املطلب األول 

 ٨..................................................................  أهلية الوجوب الناقصة    

 ٨..................................................................  أهلية الوجوب الكاملة    

 ٩  .............................................................  ية األداء أهل:  املطلب الثاين 

 ٩.....................................................................  أهلية األداء الناقصة    

 ١١...................................................................  أهلية األداء الكاملة    

 ١٢  ..............................................  عوارض األهلية وأقسامها  :  املبحث الثاين 

 ١٢  ......................................................  تعريف العوارض :  املطلب األول 

 ١٣.....    ...............................................العوارض السماوية :  املطلب الثاين 

 ١٣..............................................................................  اجلنون  

 ١٤...............................................................................  الصغر  

 ١٤.................  ...............................................................العته  

 ١٤..............................................................................  النسيان  

 ١٥................................................................................  النوم  

 ١٥...............................  ...............................................اإلغماء  

 ١٥................................................................................  الرق  

 ١٦...............................................................................  املرض  

 ١٦.........................................  .............................احليض والنفاس   



١٣٥

 ١٧...............................................................................  املوت  

 ١٧  ....................................................  العوارض املكتسبة :  املطلب الثالث 

 ١٧...................................................  ............................السفه  

 ١٧..............................................................................  السكر  

 ١٨................................................................................  اهلزل  

 ١٨...............................................................  .................اخلطأ  

 ١٨...............................................................................  السفر  

 ١٨..............................................................................  اإلكراه  

 ٢٠  ..........................................................  عارض اجلهل :  لالباب األو 

 ٢٠  .........................................................  تعريف اجلهل :  الفصل األول 

 ٢٠  .....................................  التعريف اللغوي للجهل وإطالقاته   :  املطلب األول 

 ٢١.............................  على تفريق الفقهاء يف االستعمال بني اجلهل واجلهالة           )تنبيه(

 ٢٢.........................................................  من ال يعمل بعلمه فهو جاهل       

 ٢٤  ..........................................................  تعريف العلم :  املطلب الثاين 

 ٢٥..............................................................  القائلون بأن العلم ال حيد      

 ٢٧.................................................  قول اجلمهور إن العلم ال يعسر حتديده        

 ٢٨............  ...........................................العلم الضروري والعلم املكتسب     

 ٢٨  .........................................  التعريف االصطالحي للجهل  :  املطلب الثالث 

 ٢٩........................................................................  اجلهل البسيط   

 ٢٩.................  ......................................................اجلهل املركب   

 ٣٠....................................   على أن اإلنسان جاهل بالذات عامل بالكسب         )تنبيه(

 ٣١....................................   يف سبب اعتبار اجلهل من العوارض املكتسبة         )فائدة(

 ٣٢.........................    .........................أثر اجلهل يف التكليف   :  الفصل الثاين 

 ٣٢  ......................................................  تعريف التكليف :  املطلب األول 

 ٣٢..................................   يف بيان معىن املشقة الواردة يف تعريف التكليف          )فائدة(

 ٣٤.................................    ......................شروط التكليف :  املطلب الثاين 

 ٣٤..............................................................  الشروط املتعلقة باملكلَّف    



١٣٦

 ٣٦...........................................................  الشروط املتعلقة باملكلَّف به     

 ٣٧  .............................................  يفاجلهل من موانع التكل   :  املطلب الثالث 

 ٣٩  ..............................................  األدلة على اإلعذار باجلهل   :  الباب الثاين 

 ٣٩  ..............................................  األدلة من الكتاب العزيز   :  الفصل األول 

 ٥٠  .............................................  ديث الشريف األدلة من احل  :  الفصل الثاين 

 ٥٦  ...................................................  اآلثار عن الصحابة  :  الفصل الثالث 

 ٥٨..........................................   يف أن إعذار اجلاهل من باب التخفيف         )فائدة(

 ٥٩  .......................................  القائلني بالتكليف بالعقل  مناقشة  :  الباب الثالث 

 ٥٩...............................................................  أصل اخلالف يف املسألة     

 ٥٩............................................  معىن احلُسن والقُبح الذي جرى فيه اخلالف        

 ٥٩........................................................................  ول  املذهب األ 

 ٦١........................................................................  املذهب الثاين   

 ٦٢.......................................................................  املذهب الثالث   

 ٦٥...............................  مناقشة ابن القيم رمحه اهللا لنفاة التحسني والتقبيح العقليني          

 ٧٢  .....................................................  اجلهل املعترب شرعا  :  الباب الرابع 

 ٧٢...............    ..................احلاالت اليت يعذر فيها اإلنسان باجلهل     :  الفصل األول 

 ٧٢.................................   من أسلم يف دار احلرب ومل جيد من يعلمه           :احلالة األوىل 

 ٧٤...............................................   من نشأ ببادية أو بقعة نائية        :احلالة الثانية 

 ٧٥...................................  . إذا كان اجلاهل حديث العهد باإلسالم        :احلالة الثالثة 

 ٧٦.....................................   إذا كان اجلهل متعلقا باملسائل اخلفية        :احلالة الرابعة 

 ٧٩..................  احلد الفاصل بني العلم العام الذي اليعذر اإلنسان جبهله وبني ما يعذر به              

 ٨١.............................  يما يتعذر االحتراز عنه عادةً       إذا وقع اجلهل ف    :احلالة اخلامسة 

 ٨٢..........   إذا وقع اجلهل يف موضع االجتهاد الصحيح أو يف موضع الشبهة             :احلالة السادسة 

 ٨٥  ...............................................  حترير ضابط اجلهل املعترب   :  الفصل الثاين 

 ٩٣  ..............................  اعد الفقهية املتعلقة باجلهل وتطبيقاا    القو:  الباب اخلامس 

 ٩٣....................................................   اجلهل مسقط لإلمث     :القاعدة األوىل 

 ٩٤.................................  .إذا وقع اجلهل يف ترك مأمور مل يسقط           :القاعدة الثانية 



١٣٧

 ٩٦.............   ال شيء يف وقوع اجلهل يف فعل منهي ليس من باب اإلتالف              :عدة الثالثة القا

 ٩٧..........   ال يسقط الضمان إذا وقع اجلهل يف فعل منهي من باب اإلتالف              :القاعدة الرابعة 

 ٩٨...............   إذا وقع اجلهل فيما يوجب عقوبة كان شبهة يف إسقاطها            :القاعدة اخلامسة 

 ١٠٠..........................   من علم احلكم وجهل املرتب عليه مل يعذر          :لقاعدة السادسة ا

 ١٠٠.............   اجلهل بالصفة جهل باملوصوف من بعض الوجوه ال مطلقا           :القاعدة السابعة 

 ١٠٢.....................................   اجلهل مبعىن اللفظ مسقط حلكمه       :القاعدة الثامنة 

 ١٠٣....................................   اجلهل بالشرط مبطل وإن صادفه       :القاعدة التاسعة 

 ١٠٥.....................................   اجلهل باملماثلة كحقيقة املفاضلة      :القاعدة العاشرة 

 ١٠٦.  ء اجلهل بالسبب املوجب إذا خفي كاجلهل بالدليل يف موضع اخلفا          :القاعدة احلادية عشرة  

 ١٠٨.............................................................................  خلامتة  ا

 ١١٠...........................................................................  الفهارس  

 ١١١.............  ..................................................فهرس اآليات القرآنية    

 ١١٥.....................................................  فهرس األحاديث الشريفة واآلثار     

 ١١٧.................................................................  فهرس املصطلحات   

 ١١٩..................  ....................................................فهرس األعالم   

 ١٢٣.............................................................  فهرس املصادر واملراجع    

 ١٣٤..................................................................  فهرس املوضوعات   

.




