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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
لم بتحرظمو كاف نوعو وىو ال يع  أيا يحمذور شرع يفوقع  إذاف املكلف أىو  -: جهلمعنى العذر بال

  ..  بدنو يفحكاـ الدنيا أعليو  يفيعذر وال ذبر 
 . املسائلةعنو عند  يفعل منه أوىو االحتجاج باجلهل عن ترؾ واجب  :أو

رفعو  ينبغيصلى أمر أهل واجلهل ىو خلو النفس من العلم وىو كما يتعلق بالعلم يتعلق بالعمل . واجل
}َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشْيًئا  :تعاىل. قاؿ  اىلاجلتعليم  إىلف يسعى أحسب االستطاعة و 

 [َٛٚوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف { ]النحل: 
 املكتسبةال يعلم شيئا وىذا ىو اجلهل ومع ذلك عد من العوارض  أنومو أمن خرج من بطن في اْلصلف

 أنوشمل التعلم فكأ إذاف يزيل ىذا اجلهل بتعلم ما صمب عليو من فروض العُت فأ اإلنسافصمب على  نوْل يةىللأل
 عارضا مكتسبا ....  ياختار اجلهل ومن ىنا مس

 (ٔ)" َعبػَُّر بِِو َعْن َعَدـِ اْلِعْلِم َويُػَعبػَُّر بِِو َعْن َعَدـِ اْلَعَمِل دبُوِجِب اْلِعْلمِ يػُ "  : ابن تيمية اإلسالمقال شيخ 
رَاد  جاىلقَاَؿ قَػَتاَدة اصْبَْع اصحاب حُمَمَّد اف كل من عصى اهلل فَػُهَو : "  وقال ابن القيم

ُ
 أنوَولَْيَس امل

نْػَيا والعقوبة يف االخرة على  مل يكن جاىالبِالتَّْحرمِِي ِإْذ َلو َكاَف  جاىل  جاىلَعاِصيا َفاَل يَػتَػرَتَّب اْلَْد يف الدُّ
 (ٕ)"بِالتَّْحرمِِي بل نفس الذَّنب يُسمى جهال َوِإف علم مرتكبو بَِتْحرظمِِو 

 تعاىلقولو  يف الوارد وىو اجلهل العاصيخبالؼ حقو واعتقاده صحيح ىو املسلم  الشيءيفعل  فالذي

  [َٗ٘غُفوٌر َرِحيٌم { ]اْلنعاـ:  أنوَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِِبََهاَلٍة ُُثَّ تَاَب ِمْن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح فَ َمْن َعمِ  أنو}
َر اللَِّو  تعاىلقولو  يفخبالؼ حقو واعتقاده فيو فاسد فهو الكافر وىو اجلهل الشيء يفعل  يوالذ }ُقْل أَفَػَغيػْ

 .[ ٗٙ]الزمر:  وَف {اىلاجلتَْأُمُروِّنّْ أَْعُبُد أَيػَُّها 
وال يكتب فقد كاف كثَت من الصحابة ال  أال يقر ىو الذى  فاْلمي واْلميووال ترادؼ بُت اجلهل :  مسألة

  مة بالشريعة .علم اْلأمن ا و وكان فوال يكتبو يقرءوف 
  -: العذر بالجهل فيقسام الناس أ

 .بإطالؽقسم يعذر باجلهل  .1
 .بإطالؽباجلهل  رال يعذقسم  .2

 يفبالعذر باجلهل مطلقا وال يقاؿ بعدـ العذر باجلهل مطلقا بل يفصل  ؿال يقا أنواملسالة  يف والقول الفصل
 أىلعليو عمل  يصاحبو ... وىذا ىو الذبو  رماال يعذبو صاحبو ومن اجلهل  رما يعذاجلهل .. فمن اجلهل 

 السنة ودلت عليو النصوص .... 
                                                 

 (ٜٖ٘/ ٚجمموع الفتاوى ) - 1
 (ٔٓٔ/ ٔة العلم واإلرادة )مفتاح دار السعادة ومنشور والي - 2
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  -: العذر بالجهل بإطالقالقول  دفسا
وجبت  أوارتكب حمرما  أوسقاط التكاليف الشرعية صبلة ووجو ذلك من ترؾ واجبا إ إىل ييؤدالقوؿ بو 

 ف يدفع عن نفسو بدعوى اجلهل . أعليو عقوبة فلن يعجز 
ف أ ووجو ذلك؛  من العامل آّتهد خرةالدنيا واآل يفسعد حاال أ اىلاجلطالؽ العذر باجلهل صمعل إايضا 

فعل ما يستوجب ذلك  إذاالدنيا  يففسيعاقب  العالم ماأخرة بعذره اآل يفلن يعذب الدنيا و  يفلن يعاقب  اىلاجل
 يغفرىا اهلل لو. أوإف مل يتب منها  االخرة على معاصيو يفوسيعذب 

ف عدـ بعثة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم خَت للبشر من أف اجلهل خَت من العلم و أومقتضى ىذا القوؿ 
  الفساد  يفواملؤاخذة وىذه اللواـز غاية  بعثتو ولن يًتتب عليو التكليف

أي ال أحكاـ ذبري على املكلفُت  ( ال حكم قبل ورود الشرعربكم قضية العذر باجلهل ) اليت القاعدة
 ( .  حكام الدنيا وعذاب يوم القيامةأالبالغ والنذارة مناط )  أو قبل ورود الشرع ...

  -قسمين : إلىالجهل ينقسم 
 .صالأ بالشيءالعلم جهل بسيط وىو عدـ  .1

 يدر أمىت كانت غزوة بدر ؟ فيقوؿ ال  اإلنسافؿ أف يسأك:ذلك مثاؿ 
  .على خالؼ حقيقتو بالشيءجهل مركب وىو العلم  .2

 حجة الوداع . يفحزاب ؟ فيقوؿ ؿ مىت كانت غزوة اْلأيس :أف مثاؿ ذلك
  -ن :يقسم إلى جاىلالوقسم العلماء 

 .اْلق دال يري نوْلالعلم  إىلمل يصل  لوو ىت اْلق فهذا غَت معذور ح دال يري جاىل .1
 : وىذا قسماف يريد اْلق  جاىل .2

 فهو معذور . إليويصل  ولكن ملؿ عنو أسيو  وبحث عنوييريد اْلق  جاىل -
 يريد اْلق .  أنو يففليس دبعذور وكاذب  إليوومل يصل  ومل يبحث عنولكن  يريد اْلق جاىل -

  -اـ اربعة :اقس إىلوتنقسم املسائل باعتبار ظهورىا 
وىي زبتلف باختالؼ الزماف مور الظاىرة املعلومة من الدين بالضرورة وىى اْل: فيو باجلهل  رماال يعذ .1

 .واملكاف
 اختلف فيو ومل صممع عليها . اليتوىى املسائل اخلفية  : ما يعذر فيو باجلهل .2
 . فيو ولكن تعرض فيو شبهة وسوء فهمما يعذر فيو بعد اعالمو حبكم اهلل  .3
  باجتهاده.الداللة فهذه يعذر فيها كل جمتهد الثبوت قطعي  قطعيليس فيها نص  اليتملسائل االجتهادية ا .4

 



 4 

يعذر باجلهل يف املسائل الدينية أو  أنوطمتلف اْلكم على اإلنساف ب -: اللجنة الدائمة فتاوى فيوجاء 
 . وتفاوت مدارؾ الناس قوة وضعفااء ال يعذر باختالؼ البالغ وعدمو، وباختالؼ املسألة نفسها وضوحا وخف

فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بُت لو أف ذلك شرؾ، وأقيمت عليو اْلجة؛ أداء 
لواجب البالغ، فإف أصر بعد البياف فهو مشرؾ يعامل يف الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب اْلليم يف 

: }ُرُساًل ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل اىلتعاآلخرة إذا مات على ذلك، قاؿ اهلل 
ِبَُت َحىتَّ نَػبػَْعَث َرُسواًل{ }َوَما  :تعاىلوقاؿ  [٘ٙٔسورة النساء اآلية ] َحِكيًما{اَف اللَُّو َعزِيزًا وَكَ  سورة ]ُكنَّا ُمَعذّْ

وثبت  [ٜٔسورة اْلنعاـ اآلية ]: }َوأُوِحَي ِإََلَّ َىَذا اْلُقْرآُف ِْلُْنِذرَُكْم بِِو َوَمْن بَػَلَغ{ تعاىلقولو و  [٘ٔاإلسراء اآلية 
ٌد ِمْن َىِذِه َوالَِّذي نَػْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، اَل َيْسَمُع ِب َأحَ »قَاَؿ:  أنوَعْن َأِب ُىرَيْػرََة، َعْن َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم 

غَت ذلك  إىل (ٖ)«  ِب النَّارِ اْْلُمَِّة يَػُهوِديّّ، َواَل َنْصرَاِّنّّ، ُُثَّ ظَمُوُت وملَْ يُػْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِِو، ِإالَّ َكاَف ِمْن َأْصَحا
يسمع فيها من اآليات واْلحاديث الدالة على وجوب البياف وإقامة اْلجة قبل املؤاخذة، ومن عاش يف بالد 

ية وأصر اإلسالمو فهو يف حكم من بلغتو الدعوة أىلوغَته ُث ال يؤمن وال يطلب اْلق من  اإلسالـ إىلالدعوة 
من نبأ  تعاىلعلى الكفر، ويشهد لذلك عمـو حديث أِب ىريرة رضي اهلل عنو املتقدـ، كما يشهد لو ما قصو اهلل 

تخلف فيهم أخاه ىاروف عند ذىابو ملناجاة اهلل، فلما أنكر قـو موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد اس
عليهم عبادة العجل قالوا: لن نربح عليو عاكفُت حىت يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداعي الشرؾ، وأبوا أف 

لوجود الدعوة  يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرىم اهلل يف استجابتهم لدعوة الشرؾ والتلبيس عليهم فيها
 التوحيد. إىلجانبها مع قرب العهد بدعوة موسى  إىليد للتوح

النار وزبليو عنهم وبراءتو منهم، قاؿ اهلل  ىلويشهد لذلك أيضا ما قصو اهلل من نبأ نقاش الشيطاف ْل
َأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَف َل َعَلْيُكْم ِمْن : }َوقَاَؿ الشَّْيطَاُف َلمَّا ُقِضَي اْْلَْمُر ِإفَّ اللََّو َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَْقّْ َوَوَعْدُتُكْم فَ تعاىل

نْػُتْم دبُْصرِِخيَّ ِإِّنّْ َكَفْرُت ُسْلطَاٍف ِإال أَْف َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم َل َفال تَػُلوُموِّن َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َما أَنَا دبُْصرِِخُكْم َوَما أَ 
فلم يعذروا بتصديقهم وعد  [ٕٕاآلية  إبراىيمسورة  ]اِلِمَُت ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{دبَا َأْشرَْكُتُموِّن ِمْن قَػْبُل ِإفَّ الظَّ 

جانب وعد اهلل اْلق بالثواب  إىلالشيطاف مع مزيد تلبيسو وتزيينو الشرؾ وإتباعهم ملا سوؿ َلم من الشرؾ لوقوعو 
 اجلزيل ملن صدؽ وعده فاستجاب لتشريعو واتبع صراطو السوي.

البدع  إىلوجد من يعيش فيها يتجاذبو فريقاف فريق يدعو  اإلسالـد اليت انتشر فيها ومن نظر يف البال
على اختالؼ أنواعها شركية وغَت شركية، ويلبس على الناس ويزين َلم بدعتو دبا استطاع من أحاديث ال تصح 

لك اْلدلة من اْلق واَلدى، ويقيم على ذ إىلوقصص عجيبة غريبة يوردىا بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو 
الكفاية  أنوفيو من زيف، فكاف يف بالغ ىذا الفريق وبي الفريق اآلخر وما إليوالكتاب والسنة، ويبُت بطالف ما دعا 

يف إقامة اْلجة وإف قل عددىم، فإف العربة ببياف اْلق بدليلو ال بكثرة العدد فمن كاف عاقال وعاش يف مثل ىذه 
                                                 

 (ٖ٘ٔ( ، ومسلم برقم )ٜٖٛ، ٜٖٙ/  ٗ( و )ٖٓ٘، ٖٚٔ/  ٕأضبد ) - 3
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و إذا جد يف طلبو وسلم من اَلوى والعصبية، ومل يغًت بغٌت اْلغنياء وال لأىالبالد واستطاع أف يعرؼ اْلق من 
بسيادة الزعماء وال بوجاىة الوجهاء وال اختل ميزاف تفكَته، وألغى عقلو، وكاف من الذين قاؿ اهلل فيهم: }ِإفَّ اللََّو 

يَػْوـَ تُػَقلَُّب ُوُجوُىُهْم يف النَّاِر يَػُقولُوَف *  ال صمَُِدوَف َولِيِّا َوال َنِصَتًا َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا*  َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ ََلُْم َسِعَتًا
ِضْعَفُْتِ ِمَن  رَبػََّنا آِِتِمْ *  َوقَاُلوا رَبػََّنا إِنَّا َأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػرَاَءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبيالَ *  يَا لَْيتَػَنا َأَطْعَنا اللََّو َوَأَطْعَنا الرَُّسوالَ 

ُهْم َلْعًنا َكِبَتًا{  [ٛٙ، ٗٙ سورة اْلحزاب اآلية]اْلَعَذاِب َواْلَعنػْ
فهذا  اإلسالـأما من عاش يف بالد غَت إسالمية ومل يسمع عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وال عن القرآف و 

أصوال  اإلسالـشريعة الفًتة صمب على علماء املسلمُت أف يبلغوه  أىلحكمو حكم  -على تقدير وجوده  -
، ويـو القيامة يعامل معاملة من مل يكلف يف الدنيا جلنونو أو بلهو أو صغره وعدـ إليووفروعا إقامة للحجة وإعذارا 

من أحكاـ الشريعة من جهة الداللة أو لتقابل اْلدلة وذباذّٔا فال يقاؿ ملن خالف فيو: آمن  فيتكليفو، وأما ما طم
باجتهاده أجرين، وىذا النوع ق اْل أخطأ، فيعذر فيو من أخطأ ويؤجر فيو من أصابوكفر ولكن يقاؿ: أصاب و 

دما يتفاوت فيو الناس باختالؼ مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترصبتها وسعة اطالعهم على نصوص الشريعة  
 كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ورمو ذلك.

املوحدين الذين  ماهنإخو لطائفة املوحدين الذين يعتقدوف كفر عباد القبور أف يكفروا ال صموز  أنووبذا يعلم 
ال بد من إقامة  أنوتوقفوا يف كفرىم حىت تقاـ عليهم اْلجة؛ ْلف توقفهم عن تكفَتىم لو شبهة وىي اعتقادىم 

رى والشيوعيُت وأشباىهم، ود والنصاليهااْلجة على أولئك القبوريُت قبل تكفَتىم خبالؼ من ال شبهة يف كفره ك
أف يصلح أحواؿ  انوسبحفهؤالء ال شبهة يف كفرىم وال يف كفر من مل يكفرىم، واهلل وَل التوفيق، ونسألو 

املسلمُت، وأف ظمنحهم الفقو يف الدين، وأف يعيذنا وإياىم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن القوؿ على 
 وَل ذلك والقادر عليو. أنوليو وسلم بغَت علم، وعلى رسولو صلى اهلل ع انوسبحاهلل 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وباهلل التوفيق. وصلى اهلل على نبينا حممد، وآلو وصحبو وسلم.
 عبد الرزاؽ عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز... نائب لرئيس اللجنة ... الرئيس

 -: قسمين لىإالجهل ينقسم باعتبار العذر بو 
 لكنو مل يتمكن من ربصيل العلم  الرسالةبلغتو  أو الرسالةنوع يعذر بو صاحبو كمن مل تبلغو  .1
 .  وِتاونابو صاحبو وذلك كمن قدر على التعليم وسبكن من العلم لكنو تركو تكاسال  رال يعذنوع  .2

 توفرت الشروط وانتفت املوانع (  إذا) يًتتب اْلكم على السبب  قاعدة عامة
 نفيو عنو .  أو ْلخرمر أاْلكم ىو اثبات 

 ...وىو ىنا اثبات حكم الكفر ملن ترؾ الصالة حكم كفر تارؾ الصالة :مثاؿ ذلك 
 ىو ترؾ الصالة . : سبب اْلكم 
 ارؾ الصالة بالغا عاقال متعمدا .ف يكوف تأ : شرط اْلكم
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 بوجؤّا .  جاىالف يكوف تارؾ الصالة : أمانع اْلكم 
  -:نوعُت  إىلقسم واالحكاـ تن

}َوَما   تعاىلقاؿ  جاىالارتكب منهيا عنو  إذاحماسبة اهلل للعباد يـو القيامة فال ضماسب العبد  أي : خرويةأ .1
ِبَُت َحىتَّ نَػبػَْعَث َرُسواًل { ]اإلسراء:   .[ ُ٘ٔكنَّا ُمَعذّْ

بعثة النيب صلى اهلل  فاهلل عز وجل علق اْلكم يف اآلخرة علىفاملعٍت بالعذاب ىنا : العذاب اْلخروي 
كل   إىلوصوؿ الرسالة للمكلفُت وليس املعٍت بذلك وصوؿ الرسوؿ بذاتو  عليو وسلم واملعٍت ببعثة النيب 

 املكلفُت . إىلربو عز وجل  إليوبل وصوؿ علم الرسوؿ الذي أوحاه املكلفُت 
 :وىى نوعاف  : دنيوية .2

 .حقوؽ اهلل  -
 .حقوؽ العباد  -

 :وحقوق اهلل نوعان 
 .واجب  ترؾ -
  باْلمرين جاىال... فعل منهي عنو حمـر -
كاف وقت الواجب الذي تركو ما زاؿ   إذا بشرطحبكمو : فيجب عليو االعادة  جاىالترؾ الواجب :  الأو 

 وقتو فال صمب عليو فعلو  ىانقض إذا ماأباقيا 
 -: ذلك ىدلة علاأل
  ْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل، َعْن َأِب ُىرَيْػرََة: َأفَّ َرُسوَؿ يف صالتو  ءياملسحديث

َ
اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َدَخَل امل

، فَػَرَجَع ُيَصلّْي  «اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنََّك ملَْ ُتَصلّْ »َفَصلَّى، َفَسلََّم َعَلى النَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَردَّ َوقَاَؿ: 
َثالَثًا، « اْرِجْع َفَصلّْ، فَِإنََّك ملَْ ُتَصلّْ »َم َعَلى النَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَؿ: َكَما َصلَّى، ُُثَّ َجاَء، َفَسلَّ 

 بإعادة النيب م يأمره لف (ٗ)«... اْلديث َما أُْحِسُن َغيػْرَُه، فَػَعلّْْمٍِت، فَػَقاؿَ  َوالَِّذي بَػَعَثَك بِاَْلقّْ فَػَقاَؿ: 
ف وقتهما ما زاؿ قائما ُت فقط ْلالركعت بإعادةمره أن غَت ىذا ولكن حسألو ال قاؿ  أنوالصالة مع 

 مستمرا 
  ضَبَْنَة بِْنِت َجْحٍش، قَاَلْت: ُكْنُت ُأْسَتَحاُض َحْيَضًة َشِديَدًة َكِثَتًَة،  َعنْ يف حديث املستحاضة ملا قالت

تَػْفِتيِو َوُأْخرِبُُه فَػَوَجْدتُُو يف بَػْيِت ُأْخيِت زَيْػَنَب بِْنِت َجْحٍش قَاَلْت َفِجْئُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأسْ 
َحْيَضًة َكِثَتًَة فَػُقْلُت يَا َرُسوَؿ اللَِّو: ِإفَّ َل إِلَْيَك َحاَجًة فَػَقاَؿ َوَما ِىَي فَػُقْلُت يَا َرُسوَؿ اللَِّو: ِإِّنّْ ُأْسَتَحاُض 

ـَ َشِديَدًة َفَما تَػَرى ِفيهَ  فهذه املستحاضة امتنعت عن الصالة   (٘)«...اْلديث ؟ا َقْد َمنَػَعْتٍِت الصَّاَلَة َوالصَّْيا

                                                 

 (ٜٖٚ( ومسلم )ٚ٘ٚ) البخاري - 4

 (ٛٛٔ( . وحسنو اْللباِّن يف اإلرواء )ٕٕٙوابن ماجة ) (ٕٛٔ) والًتمذي( ٕٗٚٗٚ) رواه أضبد - 5
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فامتنعت فالنيب صلى اهلل عليو وسلم أمرىا والصياـ ظنا منها أف أحكاـ االستحاضة ىي أحكاـ اْليض 
 تو من صالة النقضاء وقتها ما ترك بإعادة يأمرىامل ما ظمنع من نزوؿ الدـ وتصلي و ر وتشد عليها فأف تستث

  َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْػَيُض ِمَن َ اخْلَْيِط اْْلَْسَوِد{ َعْن َعِديّْ ْبِن َحاِتٍِ َرِضَي اهللُ َعْنُو، قَاَؿ: َلمَّا نَػزََلْت: }َحىتَّ يَػَتبَػُتَّ
: يَا َرُسوَؿ اهلِل، إِ ٚٛٔ]البقرة:  ِّنّْ َأْجَعُل رَبَْت ِوَساَدِت ِعَقاَلُْتِ: ِعَقااًل [ ِمَن اْلَفْجِر قَاَؿ َلُو َعِديُّ ْبُن َحاِتٍِ

ِإفَّ ِوَساَدَتَك »أَبْػَيَض َوِعَقااًل َأْسَوَد، أَْعِرُؼ اللَّْيَل ِمَن النػََّهاِر، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
َا ُىَو َسَواُد اللَّْيِل، َوبَػَياُض النػَّهَ   . باْلكم مجلهلهالصـو  بإعادة يأمرىممل (ٙ)«ارِ َلَعرِيٌض، ِإسمَّ

  ربعا وكاف دبكة واْلبشة أدت يف اْلضر ففرضت زيؿ ما فرضت ركعتُت فقط ُث أو وكذلك الصالة
صلى اهلل عليو  يأمرىمال بعد مدة وكانوا يصلوف ركعتُت فلم إوالبوادي كثَت من املسلمُت مل يعلموا بذلك 

 ما تركوا جلهلهم  بإعادة وسلم
  -: جاىالفعل املنهي عنو :  ثانيا

 .عليو ءشيف كاف ليس من باب االتالؼ فال إ -
 ف الضماف من االحكاـ الوضعية .الضماف ْلف كاف فيو اتالؼ فعليو إو  -

 .منها باجلهل ءشيضماف متلفات كل ىذه ال يسقط  أوداء واجب أحقوؽ العباد من 
ْن بَػَيانِِو َوُىَو أَنَُّو َقْد َدلَِّت النُُّصوُص َعَلى أَفَّ اللََّو اَل يُػَعذُّْب ِإالَّ َوُىَنا َأْصٌل اَل بُدَّ مِ  " : اإلسالميقول شيخ 

 (ٚ) "َرُسواًل تَػُقوـُ بِِو اْلُْجَُّة َعَلْيِو. إليوَمْن أَْرَسَل 
ة إلقامة اْلج املكلفُت إىلاملكلفُت يكفي وصولو  إىلوضمل حمل الرسوؿ الوحي الذي تلقاه الرسوؿ من اهلل 

 عليهم .
 :أف العذاب يستحق بسببُتويقرر " : يقول ابن القيم

 أحدشما: اإلعراض عن اْلجة وعدـ إرادة العلم ّٔا ودبوجبها.  -
 : العناد َلا بعد قيامها وترؾ إرادة موجبها. الثاِّن -

 (ٛ) "كفر عناد.  والثانيكفر إعراض   فاألول
 لعقوبة ؟ـ من اأىل اجلهل املعترب شرعا مانع من اْلكم :  مسألة

جهال معتربا فهل ىذا اجلهل ظمنع من اْلكم  جاىلفعل فعلة كفر وىو  أوف من قاؿ كلمة الكفر أ ٌتدبع
 ؟!!لو ويكوف اجلهل مانعا من العقوبةضمكم عليو بالكفر بعم أنوـ أعليو بالكفر دبا عملو ... 

 : اْلصلىذا طمتلف حبسب حاؿ الشخص يف  : الجواب

                                                 

 .(ٜٓٓٔ( ومسلم )ٜٙٔٔ) البخاري - 6

 .(ٜٕٔ/ ٕن بدؿ دين املسيح البن تيمية )اجلواب الصحيح مل - 7
 .(ٗٔٗطريق اَلجرتُت وباب السعادتُت )ص:  - 8
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كافر قبل   أنوتبلغو اْلجة مع  حىتخرة ال فهذا ال يعاقب يف الدنيا وال يف اآلصأفمن كاف كافرا :  الأو 
 فعلو وقولو الكفر .

ِبَُت َحىتَّ نَػبػَْعَث َرُسواًل { ]اإلسراء: : تعاىلقاؿ : دليل ذلك  }َوَلْواَل أَْف  : تعاىلقاؿ  [ .٘ٔ}َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ
لكن شرط ، علي اف املقتضي لعذأّم قائم  اآلية. دلت [ٚٗيِهْم { ]القصص: ُتِصيبَػُهْم ُمِصيَبٌة دبَا َقدََّمْت أَْيدِ 
 . العذاب ىو بعد بلوغ الرسالة 

َنا َرُسواًل فَػَنتَِّبَع آيَاِتَك ِمْن قَػْبِل أىل}َوَلْو أَنَّا  : تعاىلقاؿ  ْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقاُلوا رَبػََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت إِلَيػْ
 [ َٖٗٔنِذؿَّ َوزَمَْزى { ]طو:  َأفْ 

َعَث  " اإلسالميقول شيخ  ُ أَنَُّو ملَْ َيُكْن لِيُػَعذَّْب اْلُكفَّاَر َحىتَّ يَػبػْ َ أَنػَُّهْم قَػْبَل إليهفَػَهَذا يُػبَػُتّْ ْم َرُسواًل، َوبَػُتَّ
ـُ اْلُْجَِّة الرَُّسوِؿ َكانُوا َقِد اْكَتَسُبوا اْْلَْعَماَؿ الَّيِت تُوِجُب اْلَمْقَت َوالذَّ  َـّ َوِىَي َسَبٌب لِْلَعَذاِب، َلِكْن َشْرُط اْلَعَذاِب ِقَيا

 فلـز العذر لذلك  -أي بلوغ الرسالة  – وىو منتف (ٜ)" َعَلْيِهْم بِالرَّْساَلِة.
  .صليأكافر   نوي اجلهل مانع من معاقبتو وليس مانعا من اْلكم عليو بالكفر ْلاْلصلفالكافر : وعليو 

اجلَْْهَل بِبَػْعِض َأمْسَاِء اللَِّو َوِصَفاتِِو اَل َيُكوُف َصاِحُبُو َكاِفرًا إَذا َكاَف ُمِقرِّا دبَا َجاَء بِِو  " : اإلسالميقول شيخ 
ُلْغُو َما يُوِجُب اْلِعْلَم دبَا َجِهَلُو َعَلى َوْجٍو يَػْقَتِضي كُ  رُُه إَذا ملَْ يَػْعَلْمُو َكَحِديِث فْ الرَُّسوُؿ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم وملَْ يَػبػْ

 (ٓٔ) ."ُو بَِتْحرِيِقِو ُُثَّ َتْذرِيَِتوِ أىلالَِّذي أََمَر 
ف اجلهل إجهال معتربا ف جاىلوفعل شيئا مكفرا وىو  اْلصليف  اإلسالـما من ثبت لو حكم أ: و  ثانيا

 .يكوف مانعا من اْلكم عليو بالكفر وبالتاَل مانعا من العقوبة 
، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َلمَّا َخرََج َعْن َأِب  ُحنَػُْتٍ َمرَّ ِبَشَجرٍَة لِْلُمْشرِِكَُت يُػَقاُؿ  إىل َواِقٍد اللَّْيِثيّْ

َها َأْسِلَحتَػُهْم، فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، اْجَعْل لََنا  َذاَت أَنْػَواٍط َكَما ََلُْم َذاُت أَنْػَواٍط، فَػَقاَؿ ََلَا: َذاُت أَنْػَواٍط يُػَعلُّْقوَف َعَليػْ
ا ََلُْم آَِلٌَة{ ]اْلعراؼ: النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: " ُسْبَحاَف اللَِّو َىَذا َكَما قَاَؿ قَػْوـُ ُموَسى }اْجَعْل لََنا ِإََلًا َكمَ 

َلُكْم [ َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه لَتَػرَْكُُبَّ ُسنَّ ٖٛٔ  (ٔٔ)«َة َمْن َكاَف قَػبػْ
ففي الواقعة مل يكفرىم النيب صلي الو عليو وسلم مع طلبهم الشرؾ وعذرىم باجلهل لكوهنم حدثاء عهد 

 بكفر 
  -:حجة اهلل علي خلقو تقوم بالرسل 

ِبَُت َحىتَّ نَػبػَْعَث َرُسواًل { ]اإلسراء:  : تعاىلقاؿ  -  [٘ٔ}َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ

                                                 

 .(ٖٗٔ/ ٕاجلواب الصحيح ملن بدؿ دين املسيح البن تيمية ) - 9
 .(ٖٛ٘/ ٚ) جمموع الفتاوى - 10
 (ٛٓٗ٘وصححو اْللباِّن يف املشكاة ) (ٕٓٛٔ) رواه الًتمذي - 11
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ا }ُرُساًل ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اللَِّو ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل وََكاَف اللَُّو َعزِيزً  : تعاىلوقاؿ  -
 . [َ٘ٙٔحِكيًما { ]النساء: 

َنا َرُسواًل فَػَنتَِّبَع آيَاِتَك ِمْن  ْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو َلَقالُوا رَبػََّنا َلْواَل أَْرَسْلتَ أىل}َوَلْو أَنَّا  : تعاىلوقاؿ  - إِلَيػْ
 [ ٖٗٔقَػْبِل َأْف َنِذؿَّ َوزَمَْزى { ]طو: 

َا تَػُقوـُ بِاْلُقْرآِف َعَلى َمْن بَػَلَغُو َكَقْولِِو: }ِْلُْنِذرَُكْم بِِو َوَمْن بَػَلغَ  ":  اإلسالـقاؿ شيخ  { َفَمْعُلوـٌ أَفَّ اْلُْجََّة ِإسمَّ
ُلْغُو  [ َفَمنْ ٜٔ]اْلنعاـ:   (ٕٔ)"بَػَلَغُو بَػْعُض اْلُقْرآِف ُدوَف بَػْعٍض قَاَمْت َعَلْيِو اْلُْجَُّة دبَا بَػَلَغُو ُدوَف َما ملَْ يَػبػْ

  -: حكم من لم تبلغو دعوة رسول  في الدنيا
 :  وىم نوعان

 مل تبلغو الدعوة حقيقة (  أيبدا  ) أ نيبمل تبلغو الدعوة وىو بالغ عاقل ومل يسمع برسالة  .1
 ) مل تبلغو الدعوة حكما (  ارع كآّنوف والشيخ اَلـر والصيببلغتو الدعوة لكنو عاجز ال يفهم خطاب الش .2

م ظمتحنوف يـو القيامة وبذلك تقـو حجة اهلل على خلقو أهن -ىؤالء بقسميهم : يفالسنة  أىلومذىب 
 االخرة .  يفالدنيا واما  يفصبيعهم اما 

نْػَيا بِالرَّْساَلِة َكاْْلَْطَفاِؿ َواْلَمَجاِنُِت وَ  َوَمْن ملَْ  : اإلسالـيقوؿ شيخ  اْلَفتَػرَاِت  أىلتَػُقْم َعَلْيِو اْلُْجَُّة يف الدُّ
َعُث ا ُمرُُىْم ِبطَاَعِتِو، ْم َمْن يَأْ إليهللَُّو فَػَهُؤاَلِء ِفيِهْم أَقْػَواٌؿ َأْظَهرَُىا َما َجاَءْت بِِو اآْلثَاُر أَنػَُّهْم ظُمَْتَحُنوَف يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػَيبػْ

  (ٖٔ) فَِإْف َأطَاُعوُه اْسَتَحقُّوا الثػََّواَب َوِإْف َعَصْوُه اْسَتَحقُّوا اْلِعَقاَب.
َصمُّ َوَرُجٌل َأضْبَُق ْلِقَياَمِة َرُجٌل أَ َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن َسرِيٍع َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: "أَْربَػَعٌة ضَمَْتجُّوَف يَػْوـَ ا

ـُ َوَما َأمسَْ  ْساَل رَِة فََأمَّا اْْلََصمُّ فَػيَػُقوُؿ: يَا َربّْ َلَقْد َجاَء اإْلِ ُع َشْيًئا َوأَمَّا اْْلَضْبَُق فَػيَػُقوُؿ: َوَرُجٌل َىِرـٌ َوَرُجٌل َماَت يف اْلَفتػْ
ْساَلـُ  َياُف ضَمِْذُفوَنٍِت بِ  َربّْ َقْد َجاَء اإْلِ ـُ َوَما أَْعِقُل، َوأَمَّا الَِّذي َوالصّْبػْ ْساَل اْلبَػَعِر َوأَمَّا اَْلَِرـُ، فَػيَػُقوُؿ: َربّْ َلَقْد َجاَء اإْلِ

رَِة فَػيَػُقوُؿ: َربّْ َما أَتَاِّن َلَك َرُسوٌؿ فَػَيْأُخُذ َمَواثِيَقُهْم لَُيِطيُعنَُّو فَػيُػْرِسُل  نَّاَر قَاَؿ: ْم َرُسواًل َأِف اْدُخُلوا الإليهَماَت يف اْلَفتػْ
 (ٗٔ)فَػَوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه َلْو َدَخُلوَىا َكاَنْت َعَلْيِهْم بَػْرًدا َوَساَلًما"

  -: بعض االعتراضات على ىذا الحديث
 خرة ( وقيل ) التكليف بدخوؿ النار تكليف دبا فوؽ االستطاعة ( اآل يف) ال تكليف  : قالوا

 النار النار . أىلو اجلنة اجلنة  أىل بدخوؿ إالف التكليف ال ينقطع أ -: الرد على ىذا
-اجلنة دخوال فيها أىلخر آالنار خروجا منها و  أىلخر آقصة  يفروى الشيخاف من حديث اىب ىريرة 

َقى َرُجٌل ُمْقِبٌل ِبَوْجِهِو َعَلى النَّاِر َوُىَو آِخُر أَْىِل اجْلَنَِّة ُدُخواًل اجْلَنََّة، فَػيَػُقوُؿ: أَ  -وفيو  ، اْصِرْؼ َوْجِهي َعِن َويَػبػْ ْي َربّْ
                                                 

 .(ٖٜٕ/ ٕسيح البن تيمية )اجلواب الصحيح ملن بدؿ دين امل - 12
 .(ٜٕٛ/ ٕاجلواب الصحيح ملن بدؿ دين املسيح البن تيمية ) - 13
 إسناده صحيح وقاؿ حمققو : (ٖٚ٘ٚحمققا ) -صحيح ابن حباف  - 14

. 
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: َىْل تعاىلَما َشاَء اهلُل َأْف َيْدُعَوُه، ُُثَّ يَػُقوُؿ اهلُل تَػَباَرَؾ وَ  ٍِت ذََكاُؤَىا، فَػَيْدُعو اهللَ النَّاِر، فَِإنَُّو َقْد َقَشَبٍِت رضُِمَها، َوَأْحَرقَ 
رَُه؟ فػَ  رَُه، َويُػْعِطي رَبَُّو ِمْن ُعُهوٍد َوَمَواثِيَق َما َشاَء اهللُ، َعَسْيَت ِإْف فَػَعْلُت َذِلَك ِبَك َأْف َتْسَأَؿ َغيػْ يَػُقوُؿ: اَل َأْسأَُلَك َغيػْ

ْمٍِت  يَػُقوُؿ: أَ فَػَيْصِرُؼ اهللُ َوْجَهُو َعِن النَّاِر، فَِإَذا أَقْػَبَل َعَلى اجْلَنَِّة َوَرآَىا َسَكَت َما َشاَء اهللُ َأْف َيْسُكَت، ُُثَّ  ، َقدّْ ْي َربّْ
َر الَِّذي أَْعطَْيتُ  بَابِ  إىل َك، َويْػَلَك يَا اْبَن اجْلَنَِّة، فَػيَػُقوُؿ اهلُل لَُو: أَلَْيَس َقْد أَْعطَْيَت ُعُهوَدَؾ َوَمَواثِيَقَك اَل َتْسأَُلٍِت َغيػْ

ـَ، َما أَْغَدَرؾَ   اخذه على نفسو ... يوىذا الغدر خمالفة للعهد الذ (٘ٔ) ...آَد
  -:كليف ىو تكليف دبا فوؽ املستطاع ف ذلك التأا من قاؿ أمو 

ا ىو تكليف فيو مشقة شديدة مثل تكليف بٌت اسرائيل إسمليس ذلك فوؽ الوسع  -: فجوابو من وجهين
 يفف يقعوا أا الدجاؿ ومعو مثل اجلنة والنار أو ر  إذاكتكليف املؤمنُت و  نفسهم ملا عبدوا العجل ........ أبقتل 

 م لو اطاعوه ودخلوىا مل يضرىم .... أهنا يضأالذى يرونو نارا ........ 
ِئَدَة }َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَفْ  تعاىلقاؿ 

 أنومو ال يعلم شيئا فمن ادعى أبطن طمرج من  يدمف اآلأ يف. فهذا نص صريح [َٛٚلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف { ]النحل: 
 علم شيئا فهو خمالف لصريح القراف . أوعرؼ 

ظمَاُف َوَلِكْن َجَعْلَنا تعاىلقاؿ  َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ ُه نُورًا }وََكَذِلَك أَْوَحيػْ
 [ ِٕ٘صرَاٍط ُمْسَتِقيٍم { ]الشورى:  إىلِدنَا َوإِنََّك لَتَػْهِدي نَػْهِدي بِِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَبا

) وىو اْلجة الرسالية  يال بالوحإظماف  عليو وسلم مل يعلم شيئا عن اإلصلى اهلل النيبف أعلى  اآليةدلت 
 حمل النزاع  يفوىذا نص  والفطرةال بامليثاؽ  (

اَل يُػَعذُّْب َأَحًدا َحىتَّ يُِقيَم َعَلْيِو  تعاىلبَِأفَّ اللََّو  -ِبَكثْػرٍَة  -رَّْحٌة َواآْليَاُت اْلُقْرآنِيَُّة ُمصَ : " يقال الشنقيط
اْلُْجََّة بِِإْنَذاِر الرسل، وىو دليل على عدـ االكتفاء دبا نصب من اْلدلة، وما ركز من اْلِفْطرَِة؛ َفِمْن َذِلَك قَػْولُُو 

ِبَُت َحىتَّ نػَ تعاىل َعَث َرُسواًل ]: َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ [ ، فَِإنَُّو قَاَؿ ِفيَها: َحىتَّ نَػبػَْعَث َرُسواًل، وملَْ يَػُقْل َحىتَّ زَمُْلَق ٘٘ \ ٚٔبػْ
 (ٙٔ) ُعُقواًل، َونَػْنُصَب أَِدلًَّة، َونُػرَكَّْز ِفْطرًَة.

رصات ع يفالدنيا واما باختباره  يفما بدعوة رسوؿ أال من قامت عليو اْلجة الرسالية إفال يدخل النار 
 يـو القيامة . 
 االخرة ؟  يفالدنيا والعذاب  يفمىت يكوف اجلهل عذرا مانعا من العقوبة :  سؤال

 حديث ذات انواط  يفومل صمد وقتا كافيا للتعليم كما  اإلسالـحديث العهد ب .1
 مع صلو بن زفر .  حذيفةحديث  يفزماف اندراس العلم وندرتو كما  يف .2

 البالغ فقط ؟  فيـ يكأبلوغها  يفىل فهم اْلجة شرط  -: لةأمس

                                                 

 (.ٕٛٔ( ومسلم )ٙٓٛرواه البخاري ) - 15
 . (ٖٗ/ ٕأضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف ) - 16
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ـَ اللَِّو ُُثَّ أَبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلكَ  تعاىلقاؿ  بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ  }َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَل
 . [ٙاَل يَػْعَلُموَف { ]التوبة: 

رَاَد أَنَُّو ُيْسِمُعُو مَسًْعا يَػَتَمكَُّن َمَعُو ِمْن فَػْهِم َمْعَناُه، ِإِذ اْلَمْقُصوُد اَل يَػُقوـُ َقْد ُعِلَم َأفَّ اْلمُ  :اإلسالـقاؿ شيخ 
 (ٚٔ)" دبَُجرَِّد مَسِْع َلْفٍظ اَل يَػَتَمكَُّن َمَعُو ِمْن فَػْهِم اْلَمْعٌَت 

 صحة اقامتها .  يفف فهم املعٌت املراد من اْلجة شرط أ/  الحاصل
 { والهداية ىدايتان. .. والعقل نوعان...  والسمع سمعان.. . الفهم فهمان}
 . خرأعنهم نوعا  فيللكفار نوعا من السمع والعقل واَلداية ون تعاىلثبت اهلل أ

 قياـ اْلجة عليهم وىو متعلق بفهم معٌت اْلجة وفهم املراد منها . يفالنوع املثبت َلم شرط  -
 ظماف ّٔا واالنقياد َلا . ىو متعلق بقبوؿ اْلجة واإل فيالنوع املن -
 -: السمع -: الأو 

ْعَنا َلْو  تعاىلللكفار .. قاؿ  تعاىلثبتو اهلل أوىذا  -: سمع ادراك .1 َلى َعَلْيِهْم آيَاتُػَنا قَالُوا َقْد مسَِ }َوِإَذا تُػتػْ
}َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت تعاىلاؿ وق[ َٖٔنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َىَذا ِإْف َىَذا ِإالَّ َأَساِطَُت اْْلَوَِّلَُت { ]اْلنفاؿ: 

ـَ اللَِّو ُُثَّ أَبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ اَل يَػْعَلُموفَ   [.ٙ{ ]التوبة:  اْسَتَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَل
َعِلَم اللَُّو ِفيِهْم َخيػْرًا  }َوَلوْ  تعاىلوىذا نفاه اهلل عن الكفار ... قاؿ  -: سماع القبول واالستجابة .2

}َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَػْعِقُل َما   تعاىلوقاؿ [ َْٖٕلَمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَػَولَّْوا َوُىْم ُمْعرُِضوَف { ]اْلنفاؿ: 
هم مسعا فاملثبت ىو مساع عن ىفَلم مسعا ون تعاىلثبت اهلل أ. ف[ُٓٔكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعَِت { ]امللك: 

 مساع القبوؿ واالستجابة ..  فياالدراؾ واملن
 -: العقل -:ثانيا 

للكفار ..  تعاىلثبتو اهلل أيتمكن بو املكلف من فهم املعٌت وىذا  يىو مناط التكليف الذ يالعقل الذ .1
ـَ اللَِّو ُُثَّ ضُمَرّْفُونَُو ِمْن بَػْعِد َما َعَقُلوُه }أَفَػَتْطَمُعوَف أَْف يُػْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَف َفرِيٌق ِمنػْهُ  تعاىلقاؿ  ْم َيْسَمُعوَف َكاَل

 [ َ٘ٚوُىْم يَػْعَلُموَف { ]البقرة: 
}َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع  تعاىلالعقل املستلـز لقبوؿ اْلجة واالستجابة َلا فهذا نفاه اهلل عن الكفار .. قاؿ  .2

 [ْٓٔصَحاِب السَِّعَِت { ]امللك: أَْو نَػْعِقُل َما ُكنَّا يف أَ 
 -: الهداية -ثالثا:

}َوأَمَّا شَبُوُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اَْلَُدى  تعاىلثبتها اهلل للكفار .. قاؿ أىداية االرشاد فهذه  .1
 إىل}َوإِنََّك لَتَػْهِدي  تعاىلوقاؿ [ ٚٔفََأَخَذتْػُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اَْلُوِف دبَا َكانُوا َيْكِسُبوَف { ]فصلت: 

 [ ِٕ٘صرَاٍط ُمْسَتِقيٍم { ]الشورى: 
                                                 

 .(ٕٕٔ/ ٔدين املسيح البن تيمية ) اجلواب الصحيح ملن بدؿ - 17
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}لَْيَس َعَلْيَك ُىَداُىْم َوَلِكنَّ اللََّو  تعاىلىداية القبوؿ واالستجابة وىذه نفاىا اهلل عن الكفار ... قاؿ  .2
ْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمْن َيَشاءُ }إِنََّك اَل تَػْهِدي مَ  تعاىلوقاؿ [ ٕٕٚيَػْهِدي َمْن َيَشاُء { ]البقرة: 

 [ َٙ٘وُىَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن { ]القصص: 
قياـ اْلجة وال تقـو  يفف ىذا شرط اؾ وفهم املعٌت وىداية االرشاد ْلللكفار مساع االدر  تعاىلفاثبت اهلل 

 . وال بإ
ُو َعن اْلكفَّار االمساع واالبصار والعقوؿ ملا مل ينتفعوا َّٔا َوقَاَؿ َوَِلََذا نفى َعنُو ُسْبَحانَ : " يقول ابن القيم

}َوَجَعلَنا ََلُم مسعا وأبصارا وأفئدة َفَما أْغٌت َعنػُْهم مسعهم َواَل أَْبَصارىم َواَل أفئدِتم من َشْيء ِإْذ َكانُوا  تعاىل
ْنس ََلُم قُػُلوب اَل يفقُهوَف َّٔا َوََلُم أعُت اَل }َوَلَقد ذرأنا جلََِهنَّم كثَت  تعاىلصمحدوف بآيَات اهلل{ َوقَاَؿ  ا من اجلِّْن َواإْلِ

اَؿ يبصروف َّٔا َوََلُم آذاف اَل يسمُعوَف َّٔا{ َوملا مل ضمصل ََلُم اَْلدى اْلَمْطُلوب َِِّٔذِه اْلَْواس َكانُوا ظمنزلة فاقديها قَ 
 (ٛٔ)" }صم بكم عمي فهم اَل يْعقُلوَف{ تعاىل

يقُت وصف بو جنس من الكفار فَتاد بو علم االدراؾ وكل علم  أومعرفة  أو) كل علم  -: قاعدة مهمة
 املؤمنُت فهو علم القبوؿ (  إىلالقراف والسنة مضافا  يفذكر 

اُؿ َذرٍَّة ِمْن اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَف يف قَػْلِبِو ِمثْػقَ صلى اهلل عليو وسلم ) النيبملا قاؿ : ( اإلسالميقول شيخ 
 اليتقلبو اثر ذنب من الذنوب  يفال يدخل و  ةدخل اجلن إذا أنو أييل أو ت إىل( كاف لفظو واضحا ال ضمتاج ِكرْبٍ 

( إفَّ اْلََْسَناِت يُْذِىُْبَ السَّيَّْئاتِ ) تعاىلزاؿ حبسنات ماحية كما قاؿ  أوال بسبب توبة إثر مساىا الشارع وما زاؿ اْل
 ( غَت ذلك من املكفرات إىل بالشفاعةزاؿ  أو

  إذاال إف يكوف ذا سلطاف أوال يلـز  –املعروؼ  –العدؿ –العامل  –) الواحد  -: صفة من يقيم الحجة
 (   اإلسالـدار  يفقامة اْلجة استيفاء عقوبة إكاف سيًتتب على 

 -:ف تبلغ املكلف على وجو ظمكنو بو فهمها وَلا شرطاف أ ىي -: قامة الحجةإصفة 
}َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ بِِلَساِف  تعاىلقاؿ ، ترصبة  إىلف احتاج إاملخاطب بلغتو و  إىلصل اْلجة ف تأ .1

َ ََلُْم { ]  [ ٗ: إبراىيمقَػْوِمِو لِيُبَػُتّْ
 .وىذا ىو املراد بالبالغ املبُت -ف تكوف اْلجة مفصلة مبينة :أ .2

  : يقول ابن حزم
 (ٜٔ)" بلغو فال يكوف عنده شيء يقاومهاوصفة قياـ اْلجة عليو ىو أف ت

ف عذره إف ، باْلجةواملكلف املخاطب  -: ام الحجو الرسالية على المخاطب بها والمكلفيضابط ق
 ( إليوينقطع وتعترب اْلجة قائمة عليو دبجرد سبكنو من طلبها ال حبقيقة بلوغها 

                                                 

 .(ٔٓٔ/ ٔمفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ) - 18
 .(ٗٚ/ ٔاإلحكاـ يف أصوؿ اْلحكاـ البن حـز ) - 19
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 العمل . تدؿ على وجوب العلم قبل القوؿ و  اليتدلة صبيع اْل -: دليل ذلك
  -تمكن لو شرطاف :وامل -: تمكن من طلب العلممصفة ال

وفهم اخلطاب )اخلطاب ويفهمو  إىلف يصل ّٔا أيستطيع  اليت اآلالتسالمة  -: من جهة المكلف .1
 يشًتط لو سالمة العقل والسمع( 

 أوالعقل  أوفقد السمع  إذافبالسفر وغَته ((  إليووالوصوؿ للخطاب يشًتط لو القدرة على الوصوؿ  ))
 عجز عن الوصوؿ للخطاب فهو غَت متمكن من العلم ... 

ف يكوف ىذا العلم متيسرا موجودا ظمكن للمكلف الوصوؿ أشرط التمكن  -: الشرعيمن جهة العلم  .2
من الذين ظمتحنوف  الدنيا وىو يفمل يتحقق لو التمكن فهذا دمن مل تصلو اْلجة الرسالية  إذا.... و  إليو

  يـو القيامة .
ربقق لو التمكن من طلب العلم لسالمة مسعو وعقلو  يوىو الذ -: حوال المتمكن من طلب العلمأ

 وقدرتو على الوصوؿ للعلم ووجود العلم .... فهذا احوالو :
 درؾ اْلق . أدى واجبو و أطلب العلم الواجب ويدركو فهذا  يفف يسعى أ .1
الدنيا  يفُث آاْلق غَت معذور ِبهلو وىو طلب العلم الواجب فهذا مقصر مفرط معرض عن  يفال يسعى أ .2

 خرة واآل
  : يقول ابن القيم

 (ٕٓ)"َمْت َعَلْيِو اْلُْجَُّة َفُكلُّ َمْن سَبَكََّن ِمْن َمْعرَِفِة َما أََمَر اللَُّو بِِو َونَػَهى َعْنُو، فَػَقصََّر َعْنُو وملَْ يَػْعرِْفُو، فَػَقْد قَا
علم ؿ اْلأويتثبت ويس السعي يفف صمتهد أفعليو  -عضو :طلب العلم الواجب ويدرؾ ب يفف يسعى أ .3

قامة اْلجة إ يفومل صمد من يقيم عليو اْلجة ويتعلم على الصفة املذكورة  السعيف سعى حق إثق فو واْل
  -فلو حالتاف :

ف عمل بالباطل ِبهلو الستفراغ إفهذا معذور و ال من يدلو على الباطل إسعى ومل صمد  -: لىو األ -
 ب اْلق .طل يفوسعو 

دى واجبو .. وىذا كقصة زيد بن عمرو بن أال بعض اْلق فهذا ناج قد إسعى ومل يدرؾ  -: الثانية -
 (ٕٔ)". " إبراىيماللَُّهمَّ ِإِّنّْ َأْشَهُد َأِّنّْ َعَلى ِديِن نفيل قاؿ 
 يالنار ندرؾ حقيقة ىامة وى يفباؾ أو  أِبف إمن خالؿ قصة زيد بن عمرو وحديث  -: ملحوظة مهمة

ف تمكن املعرض املقصر فهذا ىالك ْلدرؾ بعض اْلق فهذا ناج وبُت املأفرؽ بُت املتمكن الذى سعى جهده و ال

                                                 

 .(ٕٖٕ/ ٔمدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد وإياؾ نستعُت ) - 20
 (.ٕٖٚٛرواه البخاري ) - 21
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 يف أنواجلنة ووالده صلى اهلل عليو وسلم الذى ذكر  يف أنوصلى اهلل عليو وسلم  النيبذكر  يزيد بن عمرو والذ
 ف مل يفعل فعلو فهو مقصر ىالك .. إه عليو فحدشما ناج فقيس غَت أنفس الزماف واملكاف و  يفالنار كالشما كاف 

ـُ َكَما  ْساَل َيْدُرُس َوْشُي َعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن اْلَيَماِف، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " َيْدُرُس اإْلِ
ـٌ، َواَل َصاَلٌة، َواَل ُنُسٌك، وَ  َلٍة، َفاَل الثػَّْوِب، َحىتَّ اَل يُْدَرى َما ِصَيا اَل َصَدَقٌة، َولَُيْسَرى َعَلى ِكَتاِب اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ يف لَيػْ

َقى َطَواِئُف ِمَن النَّاِس الشَّْيُخ اْلَكِبَُت َواْلَعُجوُز، يَػُقولُوَف: أَْدرَكْ  َنا آبَاَءنَا َعَلى َىِذِه يَػبػَْقى يف اْْلَْرِض ِمْنُو آيٌَة، َوتَػبػْ
ُهْم: اَل إِلََو ِإالَّ اللَُّو، َوُىْم اَل َيدْ اْلَكِلَمِة، اَل إِلَ  ُروَف َما َصاَلٌة، َواَل َو ِإالَّ اللَُّو، فَػَنْحُن نَػُقوَُلَا " فَػَقاَؿ َلُو ِصَلُة: َما تُػْغٍِت َعنػْ

ـٌ، َواَل ُنُسٌك، َواَل َصَدَقٌة؟ فََأْعَرَض َعْنُو ُحَذيْػَفُة، ُُثَّ َردََّىا َعَلْيِو َثاَلثًا، كُ  لَّ َذِلَك يُػْعِرُض َعْنُو ُحَذيْػَفُة، ُُثَّ أَقْػَبَل ِصَيا
 (ٕٕ)"َثاَلثًا« يَا ِصَلُة، تُػْنِجيِهْم ِمَن النَّارِ »َعَلْيِو يف الثَّالَِثِة، فَػَقاَؿ: 

  -: ال يعذر فيها بالجهل التيبعض االحوال 
 ا مظنة انتشار العلم هنْل اإلسالـدار  يفال عذر باجلهل للمقيم  .1
مكاف  يفاملعلـو من الدين بالضرورة وىو ما يشًتؾ فيو الناس صبهورىم من العلم بو  يفهل عذر باجل ال .2

 زماف معُت ..  يفمعُت 
 يعذر فيها باجلهل :  اليتبعض االحواؿ 

 .(  كالنجاشي)  إليودار اْلرب ومل صمد من يعلمو وعجز عن الوصوؿ  يفسلم أمن  .1
 .نواط ( أ) ذات    اإلسالـحديث العهد ب .2
 .(  بدرشمُت زنت من مرعوش اليتمكاف بعيد منقطعا عن الناس ) اجلارية  أونشأ ببادية من  .3
 .علمها على كثَت من املسلمُت فيطم اليتاملسائل اخلفية  يف .4
 .مكاف ما يفندرة العلم  .5

 -: طلب العلم فيالمتمكن  في اإلسالمكالم شيخ 
 لَِّفَُت إالَّ بَػْعَد سَبَكُِّنِهْم ِمْن َمْعرِفَِتِو يف َأَصحّْ اْْلَقْػَواؿِ ُحْكَم اخلِْطَاِب اَل يَػثُْبُت يف َحقّْ اْلُمكَ :  قال"(ٕٖ) 
 َا تَػُقوـُ ِبَشْيئَػُْتِ: ِبَشْرِط التََّمكُِّن ِمْن اْلِعْلِم دبَا أَنْػَزَؿ اللَُّو َوالْ : وقال ُقْدرَِة َعَلى اْلَعَمِل بِِو. َواْلُْجَُّة َعَلى اْلِعَباِد إسمَّ

 (ٕٗ)"ْلَعاِجُز َعْن اْلِعْلِم َكاْلَمْجُنوِف أَْو اْلَعاِجِز َعْن اْلَعَمِل َفاَل أَْمَر َعَلْيِو َواَل نَػْهَي فََأمَّا ا
 ْنَساُف َمْعرِفَ : وقال َقصََّر َة اْلَْقّْ فػَ َأفَّ َىَذا اْلُعْذَر اَل َيُكوُف ُعْذرًا إالَّ َمَع اْلَعْجِز َعْن إزَالَِتِو َوِإالَّ َفَمىَت أَْمَكَن اإْلِ

 (ٕ٘)" ِفيَها مَلْ َيُكْن َمْعُذورًا.

                                                 

 .(ٕٚٔ/ ٔاْللباِّن يف الصحيحة ) ( وصححوٕٖٚٛرواه ابن ماجة ) - 22
 .(ٕ٘/ ٕٓجمموع الفتاوى ) - 23
 .(ٜ٘/ ٕٓجمموع الفتاوى ) - 24
 .(ٕٓٛ/ ٕٓجمموع الفتاوى ) - 25
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 رمِِي؛ فَِإفَّ َمْن ُْلُوَؽ اْلَوِعيِد ِلَمْن فَػَعَل اْلُمَحرَّـَ َمْشُروٌط ِبِعْلِمِو بِالتَّْحرمِِي؛ أَْو بَِتَمكُِّنِو ِمْن اْلِعْلِم بِالتَّحْ : وقال
ْساَلـِ  َر َعاملٍِ بَِتْحرظمَِها ملَْ يَْأَُثْ وملَْ ضُمَدَّ  َنَشَأ بَِباِديٍَة أَْو َكاَف َحِديَث َعْهٍد بِاإْلِ َوفَػَعَل َشْيًئا ِمْن اْلُمَحرََّماِت َغيػْ

.  (ٕٙ)" َوِإْف مَلْ َيْسَتِنْد يف اْسِتْحاَللِِو إىَل َدلِيٍل َشْرِعيٍّ
... قاؿ ال يكوف اجلهل عذرا فيو وبُت قاعدة ما يكوف اجلهل عذرا فيو  ا بُت قاعدة م  -: فيقال القرا

فَِإفَّ اللََّو تَػَعاىَل بَػَعَث ُرُسَلُو  جاىلاْلَقاِعَدَة الشَّْرِعيََّة َدلَّْت َعَلى أَفَّ ُكلَّ َجْهٍل ظُمِْكُن اْلُمَكلََّف َدفْػُعُو اَل َيُكوُف ُحجًَّة لِلْ 
ْعَمُلوا َِّٔا فَاْلِعْلُم َواْلَعَمُل َِّٔا َواِجَباِف َفَمْن تَػَرَؾ التػََّعلَُّم َواْلَعَمَل إىَل َخْلِقِو ِبَرَسائِِلِو َوأَْوَجَب َعَلْيِهْم َكافًَّة َأْف يُػَعلُّْموَىا ُُثَّ يػَ 

ْلَعَمِل َوَمْن فَػَقْد َعَصى َمْعِصَيتَػُْتِ لِتَػرِْكِو َواِجبَػُْتِ َوِإْف َعِلَم وملَْ يَػْعَمْل فَػَقْد َعَصى َمْعِصَيًة َواِحَدًة بِتَػْرِؾ ا جاىالَوبَِقَي 
 (ٕٚ)"َوَعِمَل فَػَقْد ذَمَا  َعِلمَ 

 )اَل ِسيََّما َمَع طُوِؿ الزََّماِف َواْسِتْمرَاِر اْْلَيَّاـِ َواَلَِّذي اَل يُػْعَلُم اْليَػْوـَ يُػْعَلُم يف َغٍد (
ْساَلـِ بَػُْتَ اْلُمْسِلِمَُت َوادََّعى اجلَْْهَل بَِتْحرِ  -: قال ابن رجب مِي الزّْنَا ملَْ يُػْقَبْل قَػْولُُو إَذا زَنَا َمْن َنَشَأ يف َداِر اإْلِ

ـَ ِعْلِمِو ِبَذِلَك. بُُو َوِإْف َكاَف اْْلَْصُل َعَد  (ٕٛ) ؛ ِْلَفَّ الظَّاِىَر ُيَكذّْ
عدـ علمو بذلك الف  اْلصلظمكن معها العلم بالتحرمي  اليتاف نشأتو بُت املسلمُت و   -: وقال الظاىرية

 اجلهل ( اإلنساف يف اْلصل
 حكاـ ( العذر ِبهل اْل اإلسالـدار  يفيقبل  ) ال :قاعدة 

ـُ آرَاَء الرَّْجاِؿ َعَلى َما َعِلَم ِمَن اْلَوْحِي،  -: الشنقيطيقال  أَمَّا اْلَقاِدُر َعَلى التػََّعلُِّم اْلُمَفرُّْط ِفيِو، َواْلُمَقدّْ
  (ٜٕ) فَػَهَذا الَِّذي لَْيَس دبَْعُذوٍر.

 تعليم ومل يتعلم اُث واهلل اعلم ( ) ومن امكنو ال -: قال ابن عبد البر
ـَ وكاف َلُو أَمٌة نُوِبيٌَّة َقْد حبلت  :ضمي بن حاطب عن  قَاَؿ : تُويف َحاِطٌب فَأعَتَق َمْن َصلَّى ِمْن َرِقيِقِو َوَصا

ثَ  إىلوَصاَمت وِىَي أعجميٌَّة ملَْ تفقُو فلم يَػُرْعُو إالَّ حببلها وََكاَنْت ثَػيّْبًا فذىب  ُو فَػَقاَؿ عمُر : ْلَْنَت الرَُّجُل ُعَمر فحدَّ
ِىَي َتْسَتهل  إذاِبِدْرشَمَُْتِ فَ  ش ا ُعَمُر فقاؿ : َأَحِبْلِت ؟ فقالت : نعم من َمْرُعوٍ إليهاَل تأِت خِبََْتٍ فأفَزَعُو ذِلَك فَأرسل 

قاؿ : فكاف عثماف  ِبَذِلَك ال تكُتمُو قاؿ : وَصاَدَؼ علّي وعثماف وعبد الرضبن بن عوؼ فقاؿ : أشَتوا عليَّ 
جالسًا فاضطجع فقاؿ علّي وعبد الرضبن بن عوؼ َقْد َوَقَع عليها اْلّد فقاؿ : أشر علّي يا عثماف فقاؿ : قد 

ا ال تعلمو وليس اْلد إالَّ على َمْن َعِلَمُو أهنعليك أخواؾ فَقاَؿ : أِشْر َعَليَّ أَْنَت فقاؿ : أراَىا َتستِهُل بِو ك أشار
 (ٖٓ): َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه ما اْلد إالَّ على َمْن َعِلَمُو َفَجَلَدَىا ُعَمُر َمايَة وغرَّبَػَها َعاماً  فقاؿ َصَدْقتَ 

                                                 

 .(ٕٕ٘/ ٕٓجمموع الفتاوى ) - 26
 (ٕٗٙ/ ٗالفروؽ للقرايف = أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ ) - 27
 (ٕٖٗالقواعد البن رجب )ص:  - 28
 (ٖٚ٘/ ٚضاح القرآف بالقرآف )أضواء البياف يف إي - 29
 ( واللفظ لو بسند صحيح .ٖٗٗٙٔ( وعبد الرزاؽ )ٕٜٖ/ٕ( واخلطيب )٘ٙٓٚٔ( والبيهقي يف الكربى )ٛٙٔ/ٔأخرجو الشافعي يف مسنده ) - 30
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  -شبهات حول العذر بالجهل والرد عليها :
ـَ ِمْن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهدَ  تعاىلقاؿ  -: ية الميثاقآ .1 ُىْم َعَلى أَنْػُفِسِهْم }َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبٍِت آَد

 .[ٕٚٔؼ: أََلْسُت ِبرَبُّْكْم قَاُلوا بَػَلى َشِهْدنَا َأْف تَػُقولُوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلَُت { ]اْلعرا
التوحيد وجعل اهلل ىذا االقرار حجة  يفال عذر باجلهل  أنواستدؿ البعض من قولو ) قالوا شهدنا ( على 

من حديث أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو  البخارييضا ايدوا ىذا االستدالؿ دبا رواه أشراؾ و عدـ اإل يفهم علي
َما يف  النَّاِر َعَذابًا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َلْو َأفَّ َلكَ  أىلِْلَْىَوِف  تعاىلَعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ يَػُقوُؿ اللَُّو 

ـَ َأْف اَل اْْلَْرِض ِمْن َشْيٍء َأُكْنَت تَػْفَتِدي بِِو فَػيَػُقوُؿ نَػَعْم فَػيَػُقوُؿ أََرْدُت ِمْنَك أَْىَوَف ِمْن َىَذا َوأَْنَت يف ُصلْ  ِب آَد
 (ٖٔ)بَػْيَت ِإالَّ َأْف ُتْشرَِؾ ِب ُتْشرَِؾ ِب َشْيًئا فَأَ 

َها اَل تَػْبِديَل خِلَْلِق اللَِّو  }فَأَِقْم َوْجَهكَ  تعاىلقاؿ  -ية الفطرة :آ .2 يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّو الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليػْ لِلدّْ
 : يُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف { ]الرـو  [ َٖٓذِلَك الدّْ

ُكلُّ »َؿ: قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َعْن َأِب ُىرَيْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاالصحيحُت من حديث  يف
ُُ الَبِهيَمَة َىْل تَػَرى ِفيَها َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلى الِفْطرَِة، فَأَبَػَواُه يُػَهوَّْدانِِو، أَْو يُػَنصّْرَانِِو، أَْو ظُمَجَّْسانِِو، َكَمَثِل الَبِهيَمةِ   تُػْنَت

َ َعْنُو ِلسَ وعند مسلم )َما (ٕٖ)« َجْدَعاءَ    (ٖٖ)« أنوِمْن َمْولُوٍد يُوَلُد ِإالَّ َعَلى َىِذِه اْلِملَِّة َحىتَّ يُػبَػُتّْ
، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ َذاَت يَػْوـٍ يف ُخْطبَ روى مسلم  ِتِو: " َأاَل َعْن ِعَياِض ْبِن ضِبَاٍر اْلُمَجاِشِعيّْ

َلْقُت ِعَباِدي ُحنَػَفاَء  َرِّن َأْف أَُعلَّْمُكْم َما َجِهْلُتْم، دمَّا َعلََّمٍِت يَػْوِمي َىَذا، ُكلُّ َماٍؿ رَمَْلُتُو َعْبًدا َحاَلٌؿ، َوِإِّنّْ خَ ِإفَّ َرِبّْ أَمَ 
ُهْم َعْن ِديِنِهْم، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم  ُهُم الشََّياِطُُت فَاْجَتالَتػْ َما َأْحَلْلُت ََلُْم، َوأََمرَتْػُهْم َأْف يُْشرُِكوا ِب َما مَلْ ُكلَُّهْم، َوإِنػَُّهْم أَتَػتػْ

 ةم خلقوا على اْلنيفيأهن يفوىذا صريح  (ٖٗ)أُْنزِْؿ بِِو ُسْلطَانًا 
 يفحجة عليهم وال عذر َلم  فهي اإلسالـصبيعا على ملة  ما داـ اخللق قد ولدوا أنو إىلفذىب قـو 

 الشرؾ ... يفوؿ فال يعذر ِبهلو ف مل تبلغو دعوة رسإالشرؾ مع ذلك و 
  -: التوحيد غير صحيح بدليل فيواالستدالل بما سبق على عدم العذر بالجهل 

ِئَدَة }َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَفْ  تعاىلقاؿ  .1
عظم أخذ امليثاؽ وىذا أف اخللق عرفوا رّٔم دبيثاؽ الفطرة و أفمن زعم [ َٛٚتْشُكُروَف { ]النحل: َلَعلَُّكْم 

عظم االشياء فهذا أم عرفوا أهن) ال تعلموف شيئا ( وىم يزعموف  تعاىلشيئا فهو يتعارض صراحة مع قولو 
 ىو العناد لكتاب اهلل .

                                                 

 ( .ٚ٘٘ٙأخرجو البخاري ) - 31
 ( .ٖ٘ٛٔأخرجو البخاري ) - 32
 ( .ٕٛ٘ٙأخرجو مسلم ) - 33
 ( .ٕ٘ٙٛأخرجو مسلم ) - 34
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َنا إِلَْيَك ُروحً  تعاىلقاؿ  .2 ظمَاُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا }وََكَذِلَك أَْوَحيػْ ا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
 [ ٕ٘نَػْهِدي بِِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم { ]الشورى: 

الرسالية ال  اْلجة أيال بالوحى إظماف ا عن اإل عليو وسلم مل يعلم شيئصلى اهلل النيبف أعلى  اآليةفدلت 
  بامليثاؽ والفطرة .

فَأَبَػْيَت اْلديث السابق ) يففما التوفيق بُت االحتجاج بالرسل ىذا وبُت االحتجاج بامليثاؽ  : ن قيلإف
 (  . ِإالَّ أَْف ُتْشرَِؾ ِب 

 فيكون معنى الحديثجة بالرسل اْل إلقامةىذا اْلديث متضمنة  يفالبد من تقدير داللة اقتضاء :  قيل
  .فَأَبَػْيَت ِإالَّ َأْف ُتْشرَِؾ ِب قمت اْلجة عليك بالرسل أشيئا و  ف ال تشرؾ ِبأدـ آظهر  يفخذت عليك أقد  -:

 حجة ؟  أيفما فائدة امليثاؽ والفطرة وىل ليس فيو :  ن قيلإف
  -امليثاؽ والفطرة حجة ولكن ناقصة من وجهُت : -: الجواب

 اء التذكَت بالرسل .حد ىذا امليثاؽ وجأذ ال يذكر إتذكَت  إىلجة حبا أنو .1
 التفصيل  إىلحباجو  أنو .2

َواَل يَػْلَزـُ ِمْن َكْوهِنِْم َمْولُوِديَن َعَلى اْلِفْطرَِة َأْف َيُكونُوا ِحَُت اْلواَِلَدِة ُمْعَتِقِديَن ِلْْلِْساَلـِ : " اإلسالمقال شيخ 
: الَِّذي ُىَو َأْخَرَجَنا ِمْن بُطُوِف أُمََّهاتَِنا اَل نَػْعَلُم َشْيًئا َوَلِكْن َساَلَمُة اْلَقْلِب َوقَػُبولُُو َوِإرَاَدتُُو لِْلَحقّْ بِاْلِفْعِل فَِإفَّ اللََّو 

 (ٖ٘)"حِبَْيُث َلْو تُرَِؾ ِمْن َغَْتِ ُمَغَتٍّْ َلَما َكاَف إالَّ ُمْسِلًما .  اإلسالـ
َا تَْأِت بَِتْذِكَِت اْلِفْطرَِة َما ُىَو َمْعُلوـٌ ََلَا َوتَػْقوِيَِتِو َوِإْمَداِدِه َونَػْفِي اْلُمَغَتِّْ  َوَِلََذا َكاَنتْ  :" يضاأوقال   الرُُّسُل إسمَّ

 (ٖٙ)لِْلِفْطرَِة 
  -: شبهة وجوابها

م حمجوجوف أهنالنار وىذا يدؿ على  يفصلى اهلل عليو وسلم معذبوف  النيبالعرب قبل بعثة  مشركيف أ
 -يثاؽ ... ومن ىذه النصوص :بامل

ِإفَّ َأِب َوأَبَاَؾ »، فَػَلمَّا قَػفَّى َدَعاُه، فَػَقاَؿ: «يف النَّارِ »َعْن أََنٍس، َأفَّ َرُجاًل قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اهلِل، أَْيَن َأِب؟ قَاَؿ: 
 (ٖٚ)« يف النَّارِ 

يَِّة َيِصُل الرَِّحَم، َويُْطِعُم اْلِمْسِكَُت، فَػَهْل َذاَؾ اىلاجليف َعْن َعاِئَشَة قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اهلِل، اْبُن ُجْدَعاَف َكاَف 
َفُعُو، إِنَُّو ملَْ يَػُقْل يَػْوًما: َربّْ اْغِفْر  يِن نَاِفُعُو؟ قَاَؿ: " اَل يَػنػْ  (ٖٛ)«. َل َخِطيَئيِت يَػْوـَ الدّْ

                                                 

 .(ٕٚٗ/ ٗموع الفتاوى )جم - 35
 .(ٖٛٗ/ ٗجمموع الفتاوى ) - 36
 .(ٖٕٓ) رواه مسلم  - 37
 .(ٕٗٔ) رواه مسلم  - 38
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 صلى اهلل النيبوا قبل بعثة العرب مل تبلغهم اْلجة الرسالية لكوهنم مات مشركيف أالقوؿ ب -: الجواب
ف إعليو الصالة والسالـ و  إبراىيمف اْلجة الرسالية قد قامت عليهم بدين عليو وسلم قوؿ غَت صحيح ..... ْل

 دخلو التحريف فقد كاف فيهم من ضمتُ عليهم بو 
ُهَما، قَاَلْت: " رَأَْيُت زَْيدَ  ْبَن َعْمرِو ْبِن نُػَفْيٍل قَاِئًما ُمْسِنًدا َظْهرَُه ِإىَل  َعْن َأمْسَاَء بِْنِت َأِب َبْكٍر َرِضَي اللَُّو َعنػْ

ْوُءوَدَة، يَػُقوُؿ لِلرَُّجِل ِإَذا أَرَاَد  إبراىيمالَكْعَبِة يَػُقوُؿ: يَا َمَعاِشَر قُػرَْيٍش، َواللَِّو َما ِمْنُكْم َعَلى ِديِن 
َ
َغَْتِي، وََكاَف ضُمِْيي امل

َك، َوِإْف تُػْلَها، أَنَا َأْكِفيَكَها َمُئونَػتَػَها، فَػَيْأُخُذَىا فَِإَذا تَػَرْعَرَعْت قَاَؿ ِْلَبِيَها: ِإْف ِشْئَت َدفَػْعتُػَها إِلَيْ َأْف يَػْقُتَل ابْػَنَتُو، اَل تَػقْ 
 (ٜٖ)ِشْئَت َكَفْيُتَك َمُئونَػتَػَها " 

ُهَما َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى وَ  اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َلِقَي زَْيَد ْبَن َعْمرِو ْبِن نُػَفْيٍل بَِأْسَفِل َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َمْت  النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُسْفرٌَة فََأىَب أَْف  إىلبَػْلَدٍح قَػْبَل أَْف يَػْنزَِؿ َعَلى النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اْلَوْحُي فَػُقدّْ

َها ُُثَّ قَاَؿ زَْيٌد ِإِّنّْ َلْسُت آُكُل دمَّا َتْذحَبُوَف َعَلى أَْنَصاِبُكْم َواَل آُكُل ِإالَّ َما ذُِكَر اْسمُ يَأْ   اللَِّو َعَلْيِو َوَأفَّ زَْيَد ْبَن ُكَل ِمنػْ
نْػَزَؿ ََلَا ِمْن السََّماِء اْلَماَء َوأَنْػَبَت ََلَا ِمْن اْْلَْرِض َعْمرٍو َكاَف يَِعيُب َعَلى قُػرَْيٍش َذبَاِئَحُهْم َويَػُقوُؿ الشَّاُة َخَلَقَها اللَُّو َوأَ 

 (ٓٗ)ُُثَّ َتْذحَبُونَػَها َعَلى َغَْتِ اْسِم اللَِّو إِْنَكارًا ِلَذِلَك َوِإْعظَاًما َلُو 
اْلق  إبراىيممكنو معرفتو من دين أصلى اهلل عليو وسلم ومات قبل بعثتو وعمل دبا  النيب رأىفزيد ىذا 

وكاف منهم من  إبراىيم.... فاْلجة كانت قائمة على العرب قبل البعثة بدين وكاف كفار قريش يؤذونو على ذلك 
 ىو على بقية من الدين اْلق وىم اْلنفاء ومنهم زيد بن عمرو 

لنَّار ، َواَل النار ( ِفيِو : أَفَّ َمْن َماَت َعَلى اْلُكْفر فَػُهَو يف ا يفشرح حديث اف اىب واباؾ  يف النوويقال 
رَة َعَلى َما َكاَنْت َعَلْيِو اْلَعَرب ِمْن ِعَبادَ  َفعُو قَػرَابَة اْلُمَقرَِّبَُت ، َوِفيِو أَفَّ َمْن َماَت يف اْلَفتػْ النَّار  أىلثَاف فَػُهَو ِمْن و ة اْْل تَػنػْ

ُهْم َدْعَوة ، َولَْيَس َىَذا ُمَؤاَخَذة قَػْبل بُػُلوغ الدَّْعَوة ، فَِإفَّ َىُؤاَلِء َكاَنْت  َوَغَْته ِمْن اْْلَنِْبَياء َصَلَوات اللَّو  إبراىيمَقْد بَػَلَغتػْ
 (ٔٗ) َوَساَلمو َعَلْيِهْم . تعاىل

رَأَْيُت َعْمَرو ْبَن ْلَُىّْ ْبِن َقَمَعَة ْبِن ِخْنِدَؼ »  -صلى اهلل عليو وسلم-َعْن َأىِب ُىرَيْػرََة قَاَؿ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو 
 (ٕٗ) «. النَّاِر  يفْعٍب َىُؤاَلِء صَمُرُّ ُقْصَبُو أَبَا َبٌِت كَ 

 .  شيءَلتهم فال ضممل عليها كانوا يسيبوهنا آل  اليتؿ من سيب السوائب وىى أو وكاف 
كثر من ذلك أ إىلف مل يهتدوا إصباال و إفكاف منهم مع ذلك اْلنفاء مل يشركوا وكانوا مقرين بالتوحيد 

 . لهم ما سبكنوا منوم النجاة بفعلعدـ التمكن وكتبت َل

                                                 

 .(ٕٖٛٛ) رواه البخاري  - 39
 .(ٜٜٗ٘) رواه البخاري  - 40
 (ٜٚ/ ٖشرح النووي على مسلم ) - 41
 (ٕٙ٘ٛومسلم ) (ٗٛٔ/ ٗصحيح البخاري ) - 42
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[ ٙٗ}لِتُػْنِذَر قَػْوًما َما أَتَاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَػْبِلَك َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروَف { ]القصص: لنبيو  تعاىلقاؿ  -: شبهة
َناُىْم  تعاىلوقاؿ [ ٖ}لِتُػْنِذَر قَػْوًما َما أَتَاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن قَػْبِلَك َلَعلَُّهْم يَػْهَتُدوَف { ]السجدة:  تعاىلوقاؿ  }َوَما آتَػيػْ

َلَك ِمْن َنِذيٍر { ]سبأ:  }لِتُػْنِذَر قَػْوًما َما أُْنِذَر آبَاُؤُىْم فَػُهْم  تعاىلوقاؿ [ ِٗٗمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونَػَها َوَما أَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم قَػبػْ
 .قبل حممد صلى اهلل عليو وسلم ذيرالعرب ن يأتمل  أنوالسابقة  اآلياتفتدؿ ظاىر ىذه ، [ َٙغاِفُلوَف { ]يس: 
وىو [ ٕٗ}َوِإْف ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها َنِذيٌر { ]فاطر:  تعاىلقولو  اآلياتيعارض ىذه  -: الجواب

 عليو الصالة والسالـ ..  إبراىيم
  -: والتوفيق بين ىذه النصوص

 م وحدىم إليهمل يبعث  راىيمإبم وحدىم فاف إليهمل يبعث نذير  أنومعناىا  يفية القصص وما أف أ -
رض أ يفكاف   إبراىيمف إحممد صلى اهلل عليو وسلم ف النيبمل يبعث فيهم رسوؿ من العرب قبل  أنووقيل  -

  اف بالعراؽ والشاـ . قالو القرطيببابل وكنع
ُسواًل ِمْن أَنْػُفِسِهْم { ]آؿ }َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت ِإْذ بَػَعَث ِفيِهْم رَ  تعاىلقولو  ويؤيد ىذا التوفيق

ُهْم { ]البقرة:  تعاىلوقولو ،  [ٗٙٔعمراف:  }ُىَو الَِّذي بَػَعَث  تعاىلوقولو ، [ ٜٕٔ}رَبػََّنا َوابْػَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمنػْ
ُهْم { ]اجلمعة:   [ ٕيف اْْلُمّْيَُّْت َرُسواًل ِمنػْ

 يفما باختبار إالدنيا و  يفما بدعوة رسوؿ إالرسالية  ال من قامت عليو اْلجةإال يدخل النار  نوإف:  وعليو
 عرصات يـو القيامة .... 

ُثُكْم َعٍتّْ َوَعْن أُمّْي : شبهة ثالثة قَاَؿ:  َعْن حُمَمَِّد ْبِن قَػْيِس ْبِن خَمَْرَمَة ْبِن اْلُمطَِّلِب، أَنَُّو قَاَؿ يَػْوًما: َأاَل أَُحدّْ
ُثُكْم َعٍتّْ َوَعْن َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ َفظَنَػنَّا أَنَُّو يُرِيُد أُمَُّو  قُػْلَنا:  الَّيِت َوَلَدْتُو، قَاَؿ: قَاَلْت َعاِئَشُة: َأاَل أَُحدّْ

َليِت الَّيِت َكاَف النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِفيَها ِعْنِدي،  انْػَقَلَب فَػَوَضَع رَِداَءُه، َوَخَلَع بَػَلى، قَاَؿ: قَاَلْت: َلمَّا َكاَنْت لَيػْ
يْػَثَما َظنَّ أَْف َقْد َرَقْدُت، نَػْعَلْيِو، فَػَوَضَعُهَما ِعْنَد رِْجَلْيِو، َوَبَسَط َطَرَؼ ِإزَارِِه َعَلى ِفرَاِشِو، فَاْضَطَجَع، فَػَلْم يَػْلَبْث ِإالَّ رَ 

َتَح اْلَباَب َفَخرََج، ُُثَّ َأَجاَفُو ُرَوْيًدا، َفَجَعْلُت ِدْرِعي يف رَْأِسي، َواْخَتَمْرُت، فََأَخَذ رَِداَءُه ُرَوْيًدا، َوانْػتَػَعَل ُرَوْيًدا، َوفػَ 
ـَ، ُُثَّ َرَفعَ  ـَ، فََأطَاَؿ اْلِقَيا ارْمََرَؼ  َيَدْيِو َثاَلَث َمرَّاٍت، ُُثَّ  َوتَػَقنػَّْعُت ِإزَارِي، ُُثَّ اْنطََلْقُت َعَلى إِْثرِِه، َحىتَّ َجاَء اْلَبِقيَع فَػَقا

الَّ َأِف اْضَطَجْعُت فَارْمَرَْفُت، فََأْسرََع فََأْسَرْعُت، فَػَهْرَوَؿ فَػَهْرَوْلُت، فََأْحَضَر فََأْحَضْرُت، َفَسبَػْقُتُو َفَدَخْلُت، فَػَلْيَس إِ 
لَُتْخربِيٍِت أَْو لَُيْخربَِّنّْ اللَِّطيُف » قَاَلْت: قُػْلُت: اَل َشْيَء، قَاَؿ:« َما َلِك؟ يَا َعاِئُش، َحْشَيا رَابَِيةً »َفَدَخَل، فَػَقاَؿ: 

قُػْلُت: « فَأَْنِت السََّواُد الَِّذي رَأَْيُت أََماِمي؟»قَاَلْت: قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اهلِل، بَِأِب أَْنَت َوأُمّْي، فََأْخبَػْرتُُو، قَاَؿ: « اخْلَِبَتُ 
قَاَلْت: َمْهَما َيْكُتِم النَّاُس « َأظَنَػْنِت أَْف ضمَِيَف اهللُ َعَلْيِك َوَرُسولُُو؟»ُُثَّ قَاَؿ:  نَػَعْم، فَػَلَهَدِّن يف َصْدرِي ََلَْدًة أَْوَجَعْتٍِت،

َيُكْن  فََأْخَفْيُتُو ِمْنِك، وملَْ يَػْعَلْمُو اهللُ، نَػَعْم، قَاَؿ: " فَِإفَّ ِجرْبِيَل أَتَاِّن ِحَُت رَأَْيِت، فَػَناَداِّن، فََأْخَفاُه ِمْنِك، فََأَجْبُتُو، 
ِحِشي، فَػَقاَؿ: َيْدُخُل َعَلْيِك َوَقْد َوَضْعِت ثَِياَبِك، َوظَنَػْنُت َأْف َقْد َرَقْدِت، َفَكرِْىُت َأْف أُوِقَظِك، َوَخِشيُت َأْف َتْستَػوْ 

أَُقوُؿ ََلُْم يَا َرُسوَؿ اهلِل؟ قَاَؿ " قُوَل:  ِإفَّ رَبََّك يَْأُمُرَؾ َأْف تَْأِتَ أَْىَل اْلَبِقيِع فَػَتْستَػْغِفَر ََلُْم "، قَاَلْت: قُػْلُت: َكْيفَ 
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يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْسِلِمَُت، َويَػْرَحُم اهلُل اْلُمْستَػْقِدِمَُت ِمنَّا َواْلُمسْ  ـُ َعَلى أَْىِل الدّْ َتْأِخرِيَن، َوإِنَّا ِإْف َشاَء اهللُ السَّاَل
 (ٖٗ)ِبُكْم َلاَلِحُقوَف " 

العذر  اليتينطبق على عائشة ح وال ..علم اهلل ومل تكفر بذلك . يفف عائشة شكت أوجو االستدالؿ 
ف يستغفر أ تعاىلمره اهلل أصلى اهلل عليو وسلم ملا  النيبخريات حياة أ يفباجلهل حيث اف ىذه الواقعة كانت 

 البقيع .... ىلْل
علم اهلل  يف.... فظاىر ىذا الكالـ الشك ُو اهللُ قَاَلْت: َمْهَما َيْكُتِم النَّاُس يَػْعَلمْ ف عائشة أوجو االشكاؿ 

 صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ نعم  النيبوىذا كفر فرد عليها 
  -: الجواب

 قَاَلْت: َمْهَما َيْكُتِم النَّاُس يَػْعَلْمُو اهللُ، نَػَعمْ  ىيف الرواية الصحيحة للحديث أ -:الأو 
َوُىَو َصِحيٌح وََكأَنػََّها َلمَّا قَاَلْت َمْهَما َيْكُتِم النَّاُس يَػْعَلْمُو اللَُّو  َىَكَذا ُىَو يف اْْلُُصوؿِ : شرحو  يف النوويقاؿ 

َقْت نَػْفَسَها فَػَقاَلْت نَػَعْم   (ٗٗ)َصدَّ
 :وعلى فرض اف الذى قاؿ نعم ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -: ثانيا

ِصَفاتِِو اَل َيُكوُف َصاِحُبُو َكاِفرًا إَذا َكاَف ُمِقرِّا دبَا َجاَء بِِو اجلَْْهَل بِبَػْعِض َأمْسَاِء اللَِّو وَ  ":  اإلسالمقال شيخ 
ُلْغُو َما يُوِجُب اْلِعْلَم دبَا َجِهَلُو َعَلى َوْجٍو يَػْقَتِضي كُ  ْفرُُه إَذا ملَْ يَػْعَلْمُو َكَحِديِث الرَُّسوُؿ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم وملَْ يَػبػْ

 (٘ٗ) ."أىلُو بَِتْحرِيِقِو ُُثَّ َتْذرِيَِتوِ  الَِّذي أََمرَ 
  -صلى اهلل عليو وسلم : للنيبحديث سجود معاذ  -ٗ

ـَ ُمَعاٌذ ِمَن الشَّاـِ َسَجَد لِلنَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو وَ  َما َىَذا يَا »َسلََّم، قَاَؿ: َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َأِب أَْوََف، قَاَؿ: َلمَّا َقِد
ـَ فَػَوافَػْقتُػُهْم َيْسُجُدوَف ِْلََساِقَفِتِهْم َوَبطَارِقَِتِهْم، فَػَوِدْدُت يف نَػْفِسي َأْف نَػْفَعلَ « ؟ُمَعاذُ   َذِلَك ِبَك، قَاَؿ: أَتَػْيُت الشَّا

َأْف َيْسُجَد لَِغَْتِ اللَِّو، َْلََمْرُت اْلَمْرأََة َأْف َفاَل تَػْفَعُلوا، فَِإِّنّْ َلْو ُكْنُت آِمرًا َأَحًدا »فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 
ِجَها، َوَلْو َسَأََلَا نَػْفَسَها َتْسُجَد لَِزْوِجَها، َوالَِّذي نَػْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، اَل تُػَؤدّْي اْلَمْرأَُة َحقَّ رَبػَّْها َحىتَّ تُػَؤدَّْي َحقَّ َزوْ 

 القتب ما يوضع على سناـ البعَت ربت الراكب .  (ٙٗ)«َوِىَي َعَلى قَػَتٍب مَلْ سَبْنَػْعوُ 
ومع  ف السجود لغَت اهلل كفرأمطلقا دوف تقييد .. ووجو ذلك  استدؿ بو البعض على جواز العذر باجلهل

 ف كاف جدال صموز لكاف االحق بو الزوج من زوجتو ... وإال صموز ف ما فعلو أرشده أذلك فعلو معاذ ومل يكفر بل 
ف سجود معاذ كاف عبادة حىت يكوف  أثبت  إذاال إال يسلم االستدالؿ باْلديث  -: الرد على ذلك

 . صلى اهلل عليو وسلم للنيبية كفرا ولكن كاف سجوده رب
                                                 

 (ٗٗ/ ٚشرح النووي على مسلم ) - 43
 .(ٜٗٚ) ه مسلم روا - 44
 .(ٖٛ٘/ ٚ) جمموع الفتاوى - 45
 .حسن صحيح( ٖٕٓٔ( وقاؿ اْللباِّن يف الصحيحة )ٖ٘ٛٔرواه ابن ماجة ) - 46
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وسجودىم  ْلساقفتهمالشاـ من سجود النصارى  يفف معاذ فعل ذلك تقليدا ملا راه أولكن يرد عليو 
 عبادة َلم .

ال بعد إمور حمتملو الداللة وال تصَت كفرا أة الداللة على الكفر وىناؾ صرضم فعاؿأقواؿ و أفهناؾ :  وعليو
 .ّٔا ما ىو كفر راد أ أنوف يتبُت قصد فاعلها و أ

فالبد من  مر حمتمالدة ومنو ما يكوف ربية وما داـ اْلالسجود منو ما يكوف عبا احملتملةمور ومن ىذه اْل
 تبُت قصد فاعلو .

َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء { }ِإْذ قَاَؿ اْلَْ : تعاىلقاؿ  َوارِيُّوَف يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َىْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْف يُػنَػزَّْؿ َعَليػْ
 .[ ٕٔٔ]املائدة: 

 على انزاؿ املائدة  تعاىلقدرة اهلل  يفاف اْلواريُت شكوا  -: وجو االستدالل
ف ينزؿ مائدة .... وعلى القراءة ألنا ربك  ؿأىل تس أيىناؾ قراءة ) ىل تستطيع ربك (  -: الجواب

 ىل صميبك  أيىل ) ىل يستطيع ربك ( و اْل
  -: من القواعد الهامة

ال يسكت عنها  اليتالكفر من العظائم  يفالبياف عن وقت اْلاجة ( ...) والوقوع  تأخَت زال صمو ) 
}اَل تَػْعَتِذُروا َقْد  ) تعاىلقولو  اإلَليمن البياف بالتنبيو عليو ... ف النبوياف يالب أو اإلَليفحيثما يقع جاء البياف 

 تعاىلوقولو [ ٙٙوبة: َكَفْرُِتْ بَػْعَد ِإظمَاِنُكْم ِإْف نَػْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُػَعذّْْب طَائَِفًة بِأَنػَُّهْم َكانُوا جُمْرِِمَُت { ]الت

 [ ٗٚاَلِمِهْم َوشَمُّوا دبَا مَلْ يَػَناُلوا { ]التوبة: }َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بَػْعَد ِإسْ 
نواط )فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قُػْلُتْم َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه  أث ذات حدي يف النبويومن البياف 

 ًة قَاَؿ إِنَُّكْم قَػْوـٌ ذَبَْهُلوَف {َكَما قَاَؿ قَػْوـُ ُموَسى } اْجَعْل لََنا ِإََلًا َكَما ََلُْم آَلَِ 
سؤاؿ اْلواريُت  يفالتنبيو عليو  أوفحيثما وقع الكفر جاء التنبيو عليو لعظم خطره ..... وعدـ النص على الكفر 

  مور غَت مكفرة ...ف ىذه اْلأسجود معاذ يدؿ على  يفو 


