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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ـ مقدمة الطبعة الثانية: 

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد.  
ى كنت أحسب أن مسألة " العذر بالجهل " قد ُحسمت، وانتهىى الجىداو والفىالي ا هىا .. و ىي ال  حتىا   

 إلى مزيد بحث و قرير ..! ى من أ ل العلم 
ة ى علىىى الىىدعقة والىىدعاة .. ولكىىن القاقىىل يىىدو علىىى  ىىالي ألىىال  االمسىىألة ال  ىىزاو  وىىر  ن سىىها ى  وبقىىق  

 وعلى مساحة كب رة من شباب اإلسالم .. ولعل سبب ألال يعقد ألمرين: 
أولهما: أ م ة المقضقع من جهة ما يتر ب عل ه من أحكام ونتائج و بعات على ح اة النىا  .. وعلىى ديىنهم  

 .. وعلى العالقة المتبادلة ا ما ب نهم بعضهم مل بعض. 
قجىىه لىىه عالقىىة مباشىىرة بقاقىىل وح ىىاة النىىا  .. ومىىا يصىىدر عىىنهم مىىن مقاقىى ، وأقىىقاو، مىىن  ىىذا الالمقضىىقع ا 

 وأعماو .. وب ان المعذور منهم من غ ر المعذور.
ثان اً: وجقد اريقي الغلق والج اء .. اريقي اإلاراط والت ريط .. الذين ما اتئقا يتناولقن  ذا المقضقع الهىام ى  

بهم وطىريقتهم ى بع ىداً عىن الحىي: بى ن اإلاىراط والت ىريط .. بى ن الغلىق والج ىاء وكىل مقضىقع ى وينىأون بىه ى علىى مىذ 
 واإلرجاء .. مما زاد الو ن بلة .. والجهل جهاًل .. واالنحراي انحراااً..! 

كل ألال ولد لدينا الشعقر بأ م ة المسألة .. وأن المقضقع ال بد من أن يُعنى بمزيٍد من ا تمام أوي العلىم  
 ن أصحاب األقالم النظ  ة القاع ة ..!ىأ ل التقسط واالعتداو موال ضل .. 

كما ولَّد لدينا الشعقر بضرورة إعادة طباعة كتابنا  ذا " العىذر بالجهىل وق ىام الحجىة " طبعىة ثان ىة .. منقحىة 
 تىرة الزمن ىة وَمزِيدة بإضااات و قض حات اقتضتها الشبهات العديدة التي ما اتئ يورحها اريقىي الغلىق والج ىاء .. وال

 سنقات.  عشر الوقيلة التي مضت على كتابة وإعداد  ذا الكتاب  والتي  زيد عن 
ولتحق ي مزيٍد من الن ل وال ائىدة ى إن شىاء اهلل ى قمنىا بإضىااة ملحىي اىي نهايىة الكتىاب يتضىمن األجقبىة علىى 

 بالجهل .. وق ام الحجة. األسئلة القاردة إل نا عبر مققعنا على اإلنترنت أات العالقة بمقضقع العذر 
نسىىأو اهلل  عىىالى السىىداد والتقا ىىي والقبىىقو .. وأن يهىىدنا ويهىىدي بنىىا مىىن أضىىل سىىقاء السىىب ل .. إنىىه  عىىالى 

 سم ل قريب مج ب. 

 وصلى اهلل على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسّلم.
 

 عبد املنعم مصطفى حليمة                 ى. 5/9/2211

  " أبو بصير "       .               م12/22/1222
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ـ مقدمة الطبعة األولى:

إن الحمد هلل نحمىده و نسىتع نه ونسىتغ ره، ونعىقأ بىاهلل مىن شىرور أن سىنا ومىن سى ئات أعمالنىا، مىن يهىده 
 ضلل اال  ادي له.ضل له، ومن يُ اهلل اال مُ 

 .أن ال إله إال اهلل وحده ال شريال له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسقله وأشهدُ 
   َنُْتْم ُمْسلُِمون

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِلذ َوأ ُقوا اهللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ

َ
 .221آو عمران: يَا أ

   ِْي َخلََقُكم ُقوا َربذُكُم اَّلذ َها انلذاُس اتذ يُّ
َ
ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّذ ِمنُْهَمثا  يَا أ

َ ََكَن َعلَيُْكْم َرقِيب رَْحاَم إِنذ اهللذ
َ
ِي تََساَءلُوَن بِهِ َواْْل َ اَّلذ ُقوا اهللذ  .2النساء: اً رَِجااًل َكثرِياً َونَِساًء َواتذ

   َ ُقوا اهللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ
َ
ِْفِثْر ََُكثْم  .َوقُولُوا قَْواًل َسثِديداً  يَا أ َْ ْمَمثاََُكْم َو

َ
ْْ ََُكثْم ع يُْصثلِ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً   .  02ى 02األحزاب:  ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللذ
 األمىىقر محىىدثا ها، وكىىلَّ  ، وشىىرَّ الهىىدي  ىىدي محمىىد  اهلل، و  ىىرَ  كتىىابُ   اىىإن أصىىدح الحىىديثِ  ا بعىىد:أم ىى 

  وكل ضاللة اي النار. ،محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة
اللهىىمَّ ربَّ جبريىىل وم كائ ىىل، وإسىىراا ل، اىىاطر السىىماوات واألرب، عىىالم الغ ىىب والشىىهادة، أنىىت  حكىىُم  

ى صىىراط بىى ن عبىىادم ا مىىا كىىانقا ا ىىه يفتل ىىقن، ا ىىدنا لمىىا ا ُتِلىى  ا ىىه مىىن الحىىي بإأنىىال، إنىىال  هىىدي مىىن  شىىاء إلىى
 مستق م.

ى كعاد هم اي كث ىر مىن النا  غالب تب مؤ راً اي مسألة "العذر بالجهل"، يجد أن من يتابل ما كُ وبعد: ا
مىذ ب يجىنإ إلىى اإلاىراط والغلىق والجحىقد .. ا جحىدون مبىدأ العىذر بالجهىل .. قىد أ بىقا مىذ ب ن: المسىائل ى 

عىىذر بالجهىىل أصىىالً .. ممىىا حملهىىم ألىىال علىىى إصىىدار وين ىىقن إمكان ىىة وجىىقد الجا ىىل المعىىذور النت ىىاء وجىىقد ال
   !.. على أنا  ى مسلم ن ى يشملهم العذر بالجهلأحكام التك  ر، والفرو  من دائرة اإلسالم 

و ىؤالء ى سىقاء علمىقا أم لىم يعلمىقا ى اقىد وق ىقا  حىت مظلىة ورايىة الفىقار  الغىالة األوائىل  الىذين ك  ىروا  
 النا  بالكبائر، وسقء الظن ..!

ومذ ب آ ر ى وق  مقق  النق ض ى جنإ إلىى الت ىريط، والتم  ىل والج ىاء .. وإعىذار مىاال ينبغىي إعىذاره 
إلى حىاو  وامن دون أن ينظر وجعلقا الجهل مانعاً للتك  ر .. و ، على اإلطالحبالجهل .. اقسعقا ض قاً .. وعذروا 

اعىذروا مىن ال .. والب ئة التي يع ش ا هىا ..  جهل، والمسألة التي جهل ا هاالذي حمله على السبب الالجا ل، و 
 دائرة اإلسالم!اي إد اله إ وأد لقا من ال يص.. عذره  جقزي
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اإلرجىىاء، واىى هم شىىبه ورايىىة أ ىىل الىىتجهم و قىىد وق ىىقا  حىىت مظلىىة ا ى سىىقاء علمىىقا أم لىىم يعلمىىقاى و ىىؤالء 
 المرجئة األوائل الذين ن قا أن يكقن العمل من اإليمان !

.. إال مىن  ىي بى ن الغىالي والجىاي، وبى ن اإلاىراط والت ىريط علىى كثىرة مىا ُكتىب ا هىا مىؤ رًا ى ى االمسىألة  
 رحم اهلل! 

 عىالى ى مىن كتىاب اهلل  مىا اسىتوعت تب ىان الحىي والصىقاب اىي المسىألة، متحريىاً الىدل لل لذا رأيىت ضىرورةً 
بابهىىا ن  ىىذه الرسىىالة حجىىة اىىي لكىىي  كىىق  ،ى اىىي  كىىل مىىا أُثبتىىه وأقىىرره الصىىالإ واهىىم السىىل  ،رسىىقله  وسىىنة

 والصقاب إن شاء اهلل.  ع د كاًل من الغالي والجااي إلى القسو ة التي يتمثل ا ها الحي .. عهاق مقضو 
القىىارك كىىل مىىا يتعلىىي بمبىىدأ العىىذر  ا هىىا العىىذر بالجهىىل وق ىىام الحجىىة" يجىىد "ومقضىىقع  ىىذه الرسىىالة،  ىىق: 

 بالجهل وق ام الحجة، من ح ث:
   !.. ر بالجهل اي الشريعة، أو عدم إثبا هإثبات مبدأ العذ -
 ؟.. متى يعذر، ومتى ال يعذرا .. واي حاو يعذر بالجهل -
 وما  ي مبررات العذر بالجهل، وكذلال الحاالت التي ال يعذر معها بالجهل؟ -
 ؟ .. حكمه الفاص به منهمال ثم ما يقاو اي الكاار الجا ل،  ل يقاو اي المسلم الجا ل، أم لك -

 ؟قم الحجة، وص ة ق امها ..؟وبما  ق..  الحجة و ق امها، متى  ققم الحجة ومتى ال  ققموكذلال 
 ىذه الرسىالة علىى ى إن شىاء اهلل ى اىي اإلجابىة عل هىا اىي ى سىنجتهد الهامىة كل ألال ى وغ ر ا من المسىائل 

 والصقاب. الذي نراه موابقاً للحيوالتدق ي وجه الت ص ل 
و ىق أن المىراد مىن  ى قبل الشروع اىي  نىاوو مسىائل البحىث ى ه اي  ذه المقدمةإل وثمة أمر ينبغي التنقيه  

ولى   أيىاً كىان نىقع  ىذا الك ىر ..  يكقن سبباً لقققع صاحبه اي الك رحديثنا عن العذر بالجهل  ق الجهل الذي 
اهىذا ..  إلسىالمالتي ال يتر ىب علىى الجهىل ا هىا ك ىر أو  ىرو  مىن دائىرة اأو المسائل الجهل اي ال روع العمل ة 

.. وبالتالي اهىق غ ىر معنىي وال مىراد مىن  النقع األ  ر من الجهل ال يسلم منه  اصة المسلم ن اضالً عن عامتهم
 حديثنا.

إأا اجتهىىد الحىىاكم اأصىىاب الىىه قىىاو:"  وقىىد ثبىىت اىىي الصىىح ح ن، عىىن عمىىرو بىىن العىىاص أن النبىىي 
 ."أجران، وإأا اجتهد اأ وأ اله أجر

و وؤه مغ قر له، ألن إدرام الصىقاب اىي  ،"اتب ن أن االجتهاد مل  وئه له أجر، وألال ألجل اجتهاده 
 . على الفقاص اضاًل عن العقام![2جم ل أع ان األحكام إما متعذر أو متعسر"]

                                                 
2
 .. ط المكتب اإلسالمي 50رال المالم عن األئمة األعالم، البن   م ه ص   
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   نَا َربذَنا َوال ََتِْمْل َعلَيَْنا
ْ
ْخَطأ

َ
ْو ع
َ
ِيَن ِمْن َقبْلَِنا َربذَنا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا ع إِْْصاً َكَما مَحَلَْتُه لََعَ اَّلذ

ثنَ  نْثَو َمْوالنَثا فَانُْ ْ
َ
ْْفِثْر نَلَثا َوارمَْحَْنثا أ ِلَْنا َما ال َطاقََة نَلَا بِهِ َواْمُف َمنذثا َوا ا لََعَ اََْقثوِْم َربذَنا َوال َُتَم 

  .182البقرة:  اَََْكفِرِْنَ 
  

 الصىة لقجهىه الكىريم، وأن  كىقن والقبىقو .. وأن يجعىل أعمالنىا كلهىا  تقا ي،أسأو اهلل  عالى السداد وال
 م ا  إ   ر، مغال ي شر .. إنه  عالى سم ل قريب مج ب.

 
 وصل اللهم على سيدنا محمد النبي األمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 عبد املنعم مصطفى حليمة          ى. 2222 –شقاو  18

  " أبو بصير "                      م. 2992 –أيار  21
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 ـ قاعدة في التكفير:

ال بىد مىىن  قضى إ قاعىىدة مىن ققاعىىد  و نىاوو مسىىائله .. قبىل البىدء اىىي  نىاوو مقضىىقع " العىذر بالجهىىل "،
الحتمىىاو وجىىقد مقانىىل التك  ىىر  "  التك  ىىر المولىىي العىىام ال يسىىتلزم دائمىىاً  ك  ىىر المعىى ن" [،  قىىقو:1]التك  ىىر، 

 .لقازمهوانت اء 
قاو:  ذا ك ر، ومىن اعتقىد كىذا أو قىاو كىذا اقىد ك ىر، ال يسىتلزم منىه دائمىاً أن يكىقن صىاحب  ىذا اأن يُ  

 التك  ر ووجقد مقانعه عند  ذا الشفص المع ن. لقازم االعتقاد أو الققو بع نه قد ك ر، الحتماو انت اء
كما اي صىح إ مسىلم وغ ىره،   ،عذر" عند  ذا المع نالمع ن وجقد " الجهل المُ ومن أو كد مقانل  ك  ر  

قاو رجل لم يعمل حسنة قط أل له إأا مات احرققه، ثم اأروا نصى ه اىي " ، قاو:عن أبي  ريرة أن رسقو اهلل 
المىا مىات الرجىل اعلىقا  ه عذاباً ال يعذبه أحداً من العىالم ن،البر ونص ه اي البحر، اقاهلل لئن قدر اهلل عل ه ل عذبن  

ثىم قىاو: لىم اعلىت  ىذا؟ قىاو: مىن  شى تال يىا  ،ما أمر م، اأمر اهلل البر اجمىل مىا ا ىه وأمىر البحىر اجمىل مىا ا ىه
 ." رب وأنت أعلم، اغ ر اهلل له

: معنىىاه أن اهلل قىىادر علىىى أن يعىىذبني إن دانتمىىقني به ئتىىي، اأمىىا إن سىىحقتمقني اىىي الشىىر  قىىاو النىىقوي 
 [.1البر والبحر اال يقدر علي ]اي  يوأريتمقن
ى أكبىر ى و ىذا ك ىر .. وأن اهلل  عىالى ال يقىدر عل ىه إأا اُعىل بىه مىا أوصىى بىه اهذا رجل شال اىي قىدرة اهلل  

 قاو: ققو الرجل ك ر، لكن  ق بع نه لم يك ر لقجقد مىانل مىن اقد عذره اهلل، اغ ر له. .. و قاه .. لكن لجهله 
 ل.  مقانل التك  ر أال و ق الجه

قاو ابن   م ه اي شرحه للحديث: اهذا رجىل شىال اىي قىدرة اهلل واىي إعاد ىه إأا أري، بىل اعتقىد أنىه ال  
، لكىىن كىىان جىىا الً ال يعلىىم ألىىال، وكىىان مؤمنىىاً يفىىاي اهلل أن يعاقبىىه اغ ىىر لىىه و ىىذا ك ىىر با  ىىاح المسىىلم ن ،عىىاديُ 

 [.2بذلال]
لعىن الفمىر،  أ اني جبريىل اقىاو: يىا محمىد إن اهلل أنه قاو:" كذلال  وقد صإ الحديث عن النبي  
  [.5"]وساق ها، وُمسق ها  ،ومعتصر ا، وشاربها، وحاملها، والمحمقلة إل ه، وبائعها ،وعاصر ا

رجىىل يىىدعى حمىىاراً وكىىان  أنىىه كىىان علىىى عهىىد النبىىي : صىىح إ البفىىاري وغ ىىرهوبالمقابىىل اقىىد ثبىىت اىىي 
قىد جلىده اىي الشىراب، اىأ ي بىه يقمىاً، اىأمر بىه  وكىان رسىقو اهلل ، سىقو اهلل ر حال ُيضىيشرب الفمىر، وكىان 

                                                 
1
 انظر كتابنا" ققاعد اي التك  ر".  
 .02/ 20شر  صح إ مسلم:  1

2
 .112/ 21مجمقع ال تاوى:   

5
 .01صح إ الجامل الصغ ر:   
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:" ال  لعنىىىه إنىىىه يحىىىب اهلل ؤ ى بىىىه! اقىىاو رسىىىقو اهلل مىىىا أكثىىر مىىىا يُىىى ،العنىىىه مد اقىىىاو رجىىىل مىىىن القىىقم: اللهىىىُجلىىا
 ."ورسقله

 قىىاو ابىىن   م ىىه رحمىىه اهلل: انهىىى عىىن لعنىىه مىىل إصىىراره علىىى الشىىرب لكقنىىه يحىىب اهلل ورسىىقله، مىىل أنىىه  
ال يسىتلزم لعىن المعى ن الىذي قىام بىه مىا يمنىل لحىقح اللعنىة بىه، وكىذلال . ولكن لعىن المولىي ةلعن اي الفمر عشر 

سىنة مشىروطاً بثبىقت شىروط وانت ىاء اىي الكتىاب والالتك  ر المولي والقع ىد المولىي. ولهىذا كىان القع ىد المولىي 
 [.2مقانل]

وقاو: ومقانل لحقح القع د متعىددة منهىا: التقبىة، ومنهىا االسىتغ ار، ومنهىا الحسىنات الماح ىة للسى ئات،  
 ة ش  ل مواع، ومنها رحمة أرحم الراحم ن.ىومنها بالء الدن ا ومصائبها، ومنها ش اع

اىي حىي مىن عتىا و مىرد علىى اهلل وشىرد شىرود البع ىر علىى  عىدم إالدمت  ىذه األسىباب كلهىا ولىن  ُ اإأا عُى 
 أ له، اهنام يلحي القع د به.

ألىىال أن حق قىىة القع ىىد: ب ىىان أن  ىىذا العمىىل سىىبب اىىي  ىىذا العىىذاب ا سىىت اد مىىن ألىىال  حىىريم ال عىىل 
وقبحه. أما أن كل شفص قد قام بذلال السبب، يجب وققع ألال المسىبب بىه، اهىذا باطىل قوعىاً، لتققى  ألىال 

 وجقد الشرط وزواو جم ل المقانل. على
لعىىىن اهلل آكىىىل الربىىىا ومقكلىىىه أنىىه قىىىاو: "  و ىىذه القاعىىىدة  ظهىىىر بأمثلىىىة، منهىىىا: أنىىه قىىىد صىىىإ عىىىن النبىىىي  

 " مسلم.وشا ديه وكا به  م سقاء
البىر بىالبر ربىىاً إال [. كمىا قىاو " 0"]أوَّه، عى ن الربىىابصىاع يىداً ب ىد "   نبىىاع صىاع نلمىأنىه قىاو: وصىإ عنىه  

 [.8"]و اء  اء
 :سأ ى اي الحديث، ثىم إن الىذين بلغهىم قىقو النبىي و ذا يقجب د قو نقعي الربا ى ربا ال ضل وربا النَّ  

" مت ىىي عل ىىه. ااسىىتحلقا ب ىىل الصىىاع ن بالصىىاع يىىداً ب ىىد، مثىىل ابىىن عبىىا  رضىىي اهلل عنهمىىا  إنمىىا الربىىا اىىي النسىى ئة"
ر وعكرمىة، وغ ىر م مىن أع ىان المك ى ن الىذين  ىم صى قة وأصحابه أبي الشعثاء وعواء، وطاوو ، وسع د بىن جب ى

األمة علماً وعماًل. ال يحل لمسلم أن يعتقد أن أحىداً مىنهم بع نىه، أو مىن قلىده بح ىث يجىقز  قل ىده،  ىبلغهم لعنىة 
 آكل الربا، ألنهم اعلقا ألال متأول ن  أويالً سائغاً اي الجملة.

                                                 
2
 .119/ 22ال تاوى:   

0
: من أين بتمر برني ى و ق نقع ج د ى اقاو له النبي  قاو: جاء بالو إلى النبي عن أبي سع د الفدري  مام الحديث:   

ه، عى ن الربىا، ال   عىل، ولكىن إأا أردت أن  شىتري ابىل بصىاع، اقىاو: "أوَّ   ذا؟ قاو: كان عندنا  مر رديء ابعت مكانه صاع ن
 ". التمر بب ل آ ر، ثم اشتر به

والحديث مت ي عل ه. ارغم أن اهلل لعن آكل الربا، إال أنه ال يجقز لعن الصحابي ألكله الربا، لقجقد المانل، و ق عدم علمه أن 
 لعن آكله.  الذي اعله من الربا الذي يُ 

8
 " أي  ذ و ذ، يداً ب د من دون ااصل زمني. اء و اءمت ي عل ه. وققله:"   
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أنىه  من إ  ان المحاش مل ما رواه أبىق داود عىن النبىي وكذلال ما نقل عن طائ ة من ال ضالء المدن  ن  
 ". من أ ى امرأة اي دبر ا اهق كاار بما أنزو على محمدقاو:" 

..." وثبىت عنىه  أنه لعن اي الفمرة عشرة: عاصر الفمر، ومعتصر ا، وشاربها:" وكذلال قد ثبت عنه  
 " مت ي عل ه.  مر، وكل  مر حرامكل مسكر " وقاو:"   كل شراب أسكر اهق  مرةمن وجقه أنه قاو:"  

وقد كان رجاو من أااضل األمىة ى علمىاً وعمىاًل ى مىنهم الكىقا  ن يعتقىدون أن ال  مىر إال مىن العنىب، وأن  
 ما سقى العنب والتمر ال يحرم من نب ذه إال بمقدار ما يسكر، ويشربقن ما يعتقدون حله.

 لما كان لهم من العذر الذين  أولقا به، أو لمقانل أ ر.اال يجقز أن يقاو: إن  ؤالء مندرجقن  حت القع د،  
قىد  وكذلال ال يجقز أن يقاو: إن الشراب الذي شربقه ل   من الفمر الملعقن شىاربها. ثىم إن النبىي  

 لعن البائل للفمر.
اقىاو: قا ىل اهلل االنىاً ألىم يعلىم أن رسىقو  وقد باع بعض الصىحابة  مىراً حتىى بلىر عمىر بىن الفوىاب 

 [.9"]لعن اهلل ال هقد، حرمت عل هم الشحقم اجملق ا اباعق ا وأكلقا أثمانهاقاو:"   اهلل
علمىىه بعىىدم علمىىه أن بىى ن جىىزاء  ىىذا الىىذنب ل تنىىا ى  ىىق  ولىىم يعلىىم أن ب عهىىا محىىرم، ولىىم يمنىىل عمىىر 

 وغ ره عنه بعد بلقغ العلم به.
للرجىىل أن يعتصىىر لغ ىىره عنبىىاً وإن  العاصىىر والمعتصىىر، وكث ىىر مىىن ال قهىىاء يجىىقزون وقىىد لعىىن رسىىقو اهلل 
 .اً علم من ن ته أن يتفذه  مر 

 اهذا نص اي لعن العاصر، مل العلم بأن المعذور  فل  الحكم عنه لمانل.
 " مت ي عل ه. إأا التقى المسلمان بس  هما االقا ل والمقتقو اي النار:" وكذلال ققله 

إنا نعلم أن أ ىل الجمىل وصى  ن ل سىقا اىي النىار  يجب العمل به اي  حريم اقتتاو المؤمن ن بغ ر حي، ثم
 . ى-[ا22ألن لهم عذرًا و أويالً اي القتاو، وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله]

ومن يتتبل السنة وأ بار السل  يجد كث راً من األحاديث واآلثار التي  ثبت صحة القاعىدة اآلن ىة الىذكر. 
لذلال نجد كث راً من األئمة وأ ل العلم يولققن حكم التك  ر على اعتقاد أو ققو، أو سلقم علىى وجىه العمىقم ال 

مىة رضىقان اهلل ئغلىط شىن ل لى    ىق مىراد األ عى ن، و ىذاللمر  ىك  التع  ن، ا حمل من قبل عامة النىا  علىى أنىه 
 عل هم.

                                                 

حمىراً بعىد نىزوو التحىريم، لكىن لجهلىه بىالتحريم  مت ي عل ه. قلت: واألغرب من ألال إن من الصىحابة مىن أ ىدى للرسىقو 9
 زجره وال لعنه وإنما علمه.  ، اماوعدم بلقغ النص إل ه، اقد عذره الرسقو 

عز وجل حرمها؟" اسار ولم     ل علمت أن اهلل:"  راوية  مر! اقاو له النبي  عبا : أ دى رجل لرسقو اهلل قاو ابن     
".  ا تإ :" بم سارر ه؟ قاو: أمر ه أن يب عها!! اقاو:" إن الذي حرم شربها حرم ب عها أاهم ما سار كما أردت، اقاو له النبي 

 النسائي.المزاد  ن حتى أ ب ما ا ها. صح إ سنن 
 . 82، 82،  22، 21رال المالم عن األئمة األعالم، ص 22
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اكان اإلمام أحمد يك ر الجهم ة المنكرين ألسماء اهلل وص ا ه ى على وجه العمىقم ى ألن مناقضىة أقىقالهم 
و ك  ىر  األسىماء والصى ات .. وجحىقد ظا رة ب نة، وألن حق قة أمر م يىدور علىى التعو ىل لما جاء به الرسقو 

على اإلطالح مىن دون النظىر إلىى ثبىقت لىقازم  ر أع انهميك    لم يكنن السل  واألئمة، ولكن عمشهقر الجهم ة 
أعظىىم مىىن الىىذي يقىىقو بىىه، والىىذي  الك ىىري اىىإن الىىذي يىىدعق إلىىى القىىقو التك  ىىر بحقهىىم وانت ىىاء مقانعىىه عىىنهم ..

ر يققلقن بقىقو الجهم ىة: إن االذين كانقا من والة األمق  ألال، ومل عل ه أعظم ك راً من الذي يدعق ويققو يعاقب
القرءان مفلقح وأن اهلل ال يرى اي اآل رة، وغ ر ألال. ويدعقن النىا  إلىى ألىال ويمتحنىقنهم ويعىاقبقنهم إأا لىم 

ن بىأيج بق م، ويك رون من لم يجىبهم حتىى أنهىم كىانقا إأا أمسىكقا األسى ر لىم يولقىقه حتىى يقىر بقىقو الجهم ىة: 
قن متقل ىىاً وال يعوىىقن رزقىىاً مىىن ب ىىت المىىاو إال لمىىن يقىىقو ألىىال، ومىىل  ىىذا القىىرءان مفلىىقح وغ ىىر ألىىال. وال يقلىى

،  لرسىقولىم يكىن يريىدون  كىذيب اأنهم بىااإلمام أحمد ى رحمه اهلل  عىالى ى  ىرحم على هم، واسىتغ ر لهىم، لعلمىه 
 .. ممن حسبقه من أ ل العلم! ، ولكن  أولقا اأ وأوا، وقلدوا من قاو لهم ألالالجحقد بما جاء به وال

وكذلال الشااعي لمىا قىاو لح ىص ال ىرد حى ن قىاو: القىرآن مفلىقح: ك ىرت بىاهلل العظى م. بى ن لىه أن  ىذا 
القىقو ك ىر، ولىىم يحكىم بىىردة ح ىص بمجىىرد ألىال، ألنىىه لىم يتبى ن لىىه الحجىة التىىي يك ىر بهىىا، ولىق اعتقىىد أنىه مر ىىد 

 [.  22لسعى اي قتله]
ألىال بحسىب دائماً  ك  ر المع ن   ىذا يعنىي أنىه أح انىاً يسىتلزم ولي ال يستلزم لكن ققلنا أن التك  ر الم

يك ىر بع نىه. و  صى ل  ىذه القاعىدة  جىده  ئذٍ حاو المع ن، اإن  قارت شروط التك  ر وانت ت عنه مقانعه اإنه ح ن
 " ققاعد اي التك  ر" االمسألة  نام قد أوا نا ا بحثاً و  ص اًل. نااي كتاب

القارك ى ضروري ل هم مىا بعىد ا مىن  ِقبل نا للتمه د بذكر  ذه القاعدة،  ق أن اهمها ى من  والذي دعانا
منزلهىا الصىح إ، وال واإلطالقىات ى الىقاردة اىي  ىذا الكتىاب ى اصىقو البحىث، ولكىي يىتمكن مىن إنىزاو العبىارات 

 راد.يحملها ما ال  حتمل وال يُ 

 ـ مبدأ العذر بالجهل:

ن الجهىىل الىىذي يعىىذر والجهىىل الىىذي ال يعىىذر ال بىىد أوالً مىىن أن نثبىىت قبىىل أن نفىىقب اىىي الحىىديث عىى
هـ  اجهلـ  مـأل ااعـااع املع ـ        مشروع ة العذر بالجهل من ح ث المبدأ، ونج ىب علىى سىؤاو يقىقو : 

 شرعًا؟
المعجىىز قىىد  ضىىاارت األدلىىة مىىن الكتىىاب والسىىنة علىىى اعتبىىار الجهىىل رب العىىالم ن. ا نقىىقو: الحمىىد هلل

اي الفوىأ، سىقاء كىان  ىذا ى بسببها ى اي حاو وققعه ، و ق ل عثر ه األعذار الشرع ة التي يعذر بها المرءعذراً من 
 .. ال ارح ب ن ألال كله. أو كان اي المسائل األصقل ة العقدية أو المسائل العمل ةالفوأ اي المسائل ال رع ة 

                                                 

 .129ت128/ 11انظر ال تاوى البن   م ه: 22
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 ة:ـاه اادجـأل هـم
 ةلقىدر لحىدود االىدن ا واآل ىرة ى  ىق التكل ى  المقااىي  أن التكل ى  الىذي يحاسىب عل ىه المىرء ى اىي -2

باإل  ان بىه وال يىأثم علىى  ركىه، والعكى  إأا حصىل  والبال يُ  ةقدر الو  ةستواعحدود اال، اما زاد عن االستواعةو 
  ريوىه علىى  قصى ره و ويوالىه القع ىد يىأثم ح نئٍذ ، اهق الق ام بهالتقص ر واإل ماو ا ما يستو ل المرء على إ  انه و 

 ا ما يقدر عل ه.
ُ َنْفسثاً إاِلذ وُْسثَهَها  :لققله  عىالى َ َمثا  :  عىالى . وقىاو182البقىرة:  ال يَُكل ُِف اهللذ ُقوا اهللذ فَثاتذ

 . 22التغابن:  اْسَتَطْهُتمْ 

ُ َنْفساً إاِلذ وُْسَهَها قاو ابن كث ر اي   س ر ققله:    أحىد كلَّىيُ ال . أي 182البقرة:  ال يَُكل ُِف اهللذ
  ى .  -ا اقح طاقته، و ذا من لو ه  عالى بفلقه ورأاته بهم وإحسانه إل هم

 " مت ي عل ه. وما أمر كم به اأ قا منه ما استوعتمنه قاو:" أ واي الحديث قد صإ عن النبي 

مىىا اسىىتواعه ا ث بىىه، و ىىذا قىىاو اإلمىىام الشىىااعي رحمىىه اهلل: اىىإن اهلل  عىىالى يعلىىم أن  ىىذا مسىىتو ل ي عىىل 
ومىىىن ال مسىىىتو ل ال ي عىىىل مىىىا اسىىىتواعه ا عذبىىىه، اإنمىىىا يعذبىىىه ألنىىىه ال ي عىىىل مىىىه القىىىدرة، وقىىىد علىىىم اهلل ألىىىال منىىىه، 

 [.  21]على ما لم يستوعه يستو ل ال يأمره وال يعذبه
  ". الميسور ال يسقط بالمعسور" من  ذه النصقص استفرجت القاعدة ال ق هة التي  ققو:

صىاغها العىز بىن عبىد السىالم بققلىه: إن مىن كلى  بشىيء مىن الواعىات اقىدر علىى بعضىه وعجىز عىن وقد 
   .[21بعضه، اإنه يأ ي بما قدر عل ه، ويسقط عنه ما عجز عنه]

راىل العىذر بالجهىل. وعل ه نققو: ح ثما  قجد االستواعة والمقدرة على التعلم وطلب العلم وداىل الجهىل، يُ  
 الجهل، يقجد العذر بالجهل. به دال نوالمقدرة على التعلم وطلب العلم الذي يوح ثما  عدم االستواعة 

قاو ابن   م ه: إن العذر ال يكقن عذراً إال مل العجز عن إزالته، وإال امتىى أمكىن اإلنسىان معراىة الحىي،  
 [. 22اقصر ا ه، لم يكن معذورًا ]

بوىىة ار باطىىاً وث قىىاً بجم ىىل مقانىىل التك  ىىر .. و ىىي مر  رحىىى مبىىدأ العىىذر بالجهىىلعل هىىا و ىىذه قاعىىدة يىىدور  
   األ رى، كما س أ ي ب انه إن شاء اهلل.

                                                 

 . 102شر  العق دة الوحاوية، ط المكتب اإلسالمي، ص 21                         
  .1/5م: ققاعد األحكا 21
 . 222رال المالم: ص 22



 
 

 الشيخ/ عبد المنعم مصطفى حليمة                    وقياُم الُحجَِّةالُعْذُر بالَجْهِل 

 

11 

  امىىن كىىان  وىىؤه قضىىت حكمىىة اهلل عىىز وجىىل، أن ال يعىىذب أحىىداً إال بعىىد بلىىقغ نىىذارة الرسىىل إل ىىه -1 
كالىىذي يكىىقن حىىديث عهىىد اىىي     ال العلىىم يصىىله وال  ىىق يسىىتو ل أن يصىىل العلىىم العلىىم إل ىىه بلىىقغعىىدم  نا جىىاً عىىن

 لىىق أ وىىأ اإنىىه ال  تىىقار ا هىىا العلىىقم الشىىرع ة كالباديىىة وغ ر ىىا، اهىىذانائ ىىة اإلسىىالم، أو كالىىذي يسىىكن اىىي منوقىىة 
بنَِي َحثىذ   كما قاو  عىالى:  ،و بلغه نذارة الرسلالشرع ة معذور بفوئه إلى أن  ققم عل ه الحجة  ِ َوَما ُكنذا ُمَهذ 

 .25اإلسراء:َنبَْهََّ رَُسوالً 
ُ  : عىالى وقىاو  ٌة َبْهَد الرُُّسثِل َوَاَن اهللذ ِ ُحجذ َِْن َوُمنِْذرَِْن ِِلَالذ يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ اهللذ ِ رُُساًل ُمبَّش 

 . 225النساء: َعزِْزاً َحِكيماً 
لَهُ وقىاو:  

َ
َِِْقَ فِيَها فَْوٌج َسأ

ُ
يِْظ ُُكذَما أ َِ ُ ِمَن اَْ تُِكْم نَِذيرٌ تََكاُد َتَمَّيذ

ْ
لَْم يَأ

َ
قَالُوا بَثَى  . ْم َخَزَنُتَها أ
نُْتْم إاِلذ ِِف َضالٍل َكبرِيٍ 

َ
ٍء إِْن أ ُ ِمْن ََشْ َل اهللذ بَْنا َوقُلَْنا َما نَزذ  .9-8الملال: قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذذ

تُِكْم رُُسثث : عىىالى وقىىاو 
ْ
لَثثْم يَثثأ

َ
ثثن ِ َواْْلِنْثثِس أ ثث اْ ِ ثثوَن َعلَثثيُْكْم يَثثا َمْهَّشَ ٌل ِمثثنُْكْم َيُقصُّ

 . 212األنعام:آيَاِت 
ِذبِثَع  :  عىالى وقاو رَْسثلَْو إَِيَْنثا رَُسثواًل َفَن

َ
ْهلَْكَناُهْم بَِهَذاٍب ِمْن َقبْلِهِ َََقالُوا َربذَنا لَْوال ع

َ
نذا ع
َ
َولَْو أ

ْن نَِذلذ َوََنَْزى
َ
 . 212طىه: آيَاتَِك ِمْن َقبِْل ع

ال أحىىد أحىىب إل ىىه :"  وقىد ثبىىت اىىي الصىح ح ن عىىن ابىىن مسىىعقد رضىي اهلل عنىىه قىىاو: قىىاو رسىقو اهلل  
 ".  العذر من اهلل، من أجل ألال بعث النب  ن مبشرين ومنذرين

قاو ابن كث ر اي الت س ر: إ بىار عىن عدلىه  عىالى وأنىه ال يعىذب أحىداً إال بعىد ق ىام الحجىة عل ىه بإرسىاو  
ال يىىد ل النىىار أحىىداً إال بعىىد إرسىىاو الرسىىقو  ى غ ىىر ألىىال مىىن اآليىىات الدالىىة علىىى أن اهلل .. إلىى الرسىىقو إل ىىه

    ى. -ا[25]إل ه
وقىىاو البغىىقي: وألىىال أن اهلل  عىىالى أجىىرى السىىنة أن ال يأ ىىذ أحىىداً إال بعىىد وجىىقد الىىذنب، وإنمىىا يكىىقن    

وا ىه دل ىل علىى أن اهلل  عىالى ال يعىذب  [.22مذنباً إأا أمر الم يأ مر أو نهي الم ينته، وألىال بعىد إنىذار الرسىل ]
  ى. -ا[20الفلي قبل بعثة الرسقو]

ْهلَُهثثا َ فِلُثثونَ  واىي  أويىل ققلىه  عىالى:  
َ
ٍَ َوع ْن لَثثْم يَُكثْن َربُّثثَك ُمْهلِثثَك اَُْقثَرى بُِظلْثث

َ
 َذلِثثَك ع

عصىاه بىالك ر مىن القىرى،  اني: المعنى أن اهلل أرسل الرسل إلى عباده ألنه ال يهلىال مىنقكقاو الش .212األنعام:
                                                 

25 1/12 . 
  .1/211  س ر البغقي:  22
 . 2/522 س ر البغقي:   20
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والحىىاو أنهىىم غىىاالقن عىىن اإلعىىذار واإلنىىذار بإرسىىاو الرسىىل، وإنىىزاو الكتىىب، بىىل إنمىىا يهلكهىىم بعىىد إرسىىاو الرسىىل 
  [.28إل هم ، وار  اع الغ لة عنهم بإنذار األنب اء لهم ]

بلقغ نىذارة الرسىل  ال يعذب عباده اي الح اة الدن ا ى و ق العذاب األدنى ى إال بعد قلت: إأا كان اهلل  
إلى هم .. امىن بىاب أولىى ى كمىا دلىت علىى ألىال نصىقص عىدة ى أن ال يعىذبهم العىذاب األكبىر يىقم الق امىة إال بعىد 

   بلقغ نذارة الرسل إل هم .. ا قابلقنها بالرد واإلعراب.
 عىالى : واآليات القرآن ة مصىرحة بكثىرة بىأن اهلل 118-1/112قاو الشنق وي اي   س ره أضقاء الب ان  

ال يعذب أحداً حتى يق م عل ه الحجة بإنذار الرسل، و ق دل ل على عدم االكت اء بما نصب من األدلىة، ومىا ركىز 
بنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسوالً  اي ال ورة، امن ألال ققله  عالى:  ِ اإنه قاو ا ها: حتى نبعىث رسىقاًل،  َوَما ُكنذا ُمَهذ 

 دلة، ونركز اورة. ولم يقل حتى نفلي عققاًل، وننصب أ
ٌة َبْهَد الرُُّسلِ ومن ألال ققله  عالى:   ِ ُحجذ َِْن َوُمنِْذرَِْن ِِلَالذ يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ اهللذ ِ   رُُساًل ُمبَّش 

اصر  بأن الذي  ققم به الحجة على النا ، وينقوىل بىه عىذر م  ىق إنىذار الرسىل، ال نصىب األدلىة والفلىي علىى 
 ال ورة. 
ومن ألال أنه  عالى صر  بأن جم ل أ ل النار قول عذر م اي الدن ا بإنذار الرسل ولم يكت  اىي ألىال  

تُِكْم نَِذيٌر قَالُوا بََى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر بنصب األدلة، كققله  عالى: 
ْ
لَْم يَأ

َ
لَُهْم َخَزَنُتَها أ

َ
َِِْقَ فِيَها فَْوٌج َسأ

ُ
ُُكذَما أ

بَْنا َوقُلَْنا ءٍ  فََكذذ ُ ِمْن ََشْ َل اهللذ  . 9الملال: من اآلية َما نَزذ
بَْواُبَهثا َوقَثاَل لَُهثْم وققله  عىالى:  

َ
ِيَن َكَفُروا إََِل َجَهنذَم ُزَمراً َحىذ إَِذا َجاُءوَها فُتَِحثْو أ وَِسيَق اَّلذ

 ِ تُِكْم رُُسٌل ِمنُْكْم َيتْلُوَن َعلَيُْكْم آيَاِت َرب 
ْ
لَْم يَأ

َ
ُْنِْذُرونَُكْم ََِقاَء يَوِْمُكْم َهَذا قَالُوا بََى َخَزَنُتَها أ ُكْم َو

 اَََْكفِرِْنَ 
ْو َُكَِمُة اََْهَذاِب لََعَ  . 02الزمر: َوََِكْن َحقذ

َِِْقَ فِيَهثا فَثْوٌج  ومعلقم أن ل ظة "كلمىا " اىي ققلىه:
ُ
ِيثَن صى غة عمىقم، وأن ل ظىة "  ُُكذَما أ " اىي اَّلذ

ِ ققله:    ى.  -ص غة عمقم أيضاً، ألن المقصقو يعم كل ما  شمله صلته ايَن َكَفُرواوَِسيَق اَّلذ
ِيثَن َكَفثُروا :1/201وقاو رحمه اهلل  عىام لجم ىل الك ىار، وقىد  قىرر اىي األصىقو: أن   وَِسيَق اَّلذ

المقصقالت كالذي والتي واروعهما من ص ر العمقم اي كل ما  شمله صال ها .. إلى أن قاو: و ق ظا ر اىي أن 
  ى.  -جم ل أ ل النار قد أنذر هم الرسل اي دار الدن ا  اعصقا أمر ربهم كما  ق واضإ ا

َِِْقَ  واي ققله  عالى:
ُ
تُِكْم نَِذيرٌ ُُكذَما أ

ْ
لَْم يَأ

َ
لَُهْم َخَزَنُتَها أ

َ
قاو كذلال رحمه اهلل ى أي   فِيَها فَْوٌج َسأ

 الشنق وي ى:  ذه اآلية  دو على أن اهلل  عالى ال يعذب بالنار أحداً إال بعد أن ينذره اي الدن ا ..
َِِْقَ فِيَها فَْوٌج  ومعلقم أن ققله جل وعال:

ُ
 قا  الملق ن اي النار. يعم جم ل األا ُُكذَما أ

                                                 

 . 1/221اتإ القدير:  28
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قىىاو أبىىق ح ىىان اىىي " البحىىر المحىى ط " اىىي   سىى ر  ىىذه اآليىىة التىىي نحىىن اىىي صىىدد ا مىىا نصىىه: و" كلمىىا " 
  ى.   - دو على عمقم أزمان اإللقاء اتعم الملق ن ا

قلت: والمراد بالعمقم  نا  أي جم ل من يد لقن النار ى من أ ل الك ر ى ومىن دون اسىتثناء اىإنهم يقىرون 
ويعتراقن أن نذارة الرسىل قىد بلغىتهم اقابلق ىا بىالرد واإلعىراب، والجحىقد .. وأنهىم مىا د لىقا النىار إال بعىد بلىقغ 

نذةِ ُزَمثًرا نذارة الرسل إل هم .. ومما يدو على ألال ققله  عالى: َقْوا َربذُهْم إََِل اْ َ ِيَن اتذ أي جم ىل   وَِسيَق اَّلذ
ِيثثَن  ن اسىتثناء .. و ىي ن ى  صى غة العمىىقم الىقاردة اىي ققلىه  عىىالى:وعمىقم الىذين ا قىقا ربهىم مىىن دو  وَِسثثيَق اَّلذ

َقثْوا اكمىا ال يجىقز أن نقىقو أن المىراد مىن ققلىه  َكَفُروا إََِل َجَهنذَم ُزَمراً  ِيثَن اتذ بعىض أو  .. وَِسثيَق اَّلذ
ِيثثَن  اد مىىن ققلىه  عىالى غالىب الىذين ا قىىقا ولى   كىل الىىذين ا قىقا، كىذلال ال يجىىقز أن نقىقو أن المىر  وَِسثثيَق اَّلذ

بعىىض أو غالىىب الىىذين ك ىىروا  لتوىىابي اآليتىى ن والل ظىى ن مىىن ح ىىث صىى غة العمىىقم العامىىة والشىىاملة  ..َكَفثثُروا
 لجم ل الذين ا ققا وجم ل الذين ك روا.  

بعىىد  قىىاو األلقسىىي اىىي الت سىى ر: واسىىتدو باآليىىة علىىى أنىىه ال  كل ىى  قبىىل الشىىرع ألنهىىم وبفىىق م بك ىىر م
 بل ىىىر الرسىىىل للشىىىرائل وإنىىىذار م .. وق ىىىل وجىىىه االسىىىتدالو: إن الفوىىىاب للىىىدا ل ن عمقمىىىاً يقتضىىىي أنهىىىم جم عىىىاً 

  ى. -أنذر م الرسل، ولق  حقي  كل   قبل الشرع لم يكن األمر كذلال ا
يُْتُه َوََِكْن ََكَن ِِف َضالٍل بَهِ وكىذلال ققلىه  عىالى:   َِ ْط

َ
قَاَل ال ََتَْتِصثُموا  *  يدٍ قَاَل قَرُِْنُه َربذَنا َما ع

ْمُو إَِيُْكْم بِالْوَِميدِ  يذ َوقَْد قَدذ : ََلَ . أي قدمت إل كم بالقع د والنىذر عىن طريىي رسىلي الىذين أرسىلتهم 18ح 
إل كم .. قبل أن  ق قا  ذا المقق  العص ب األل م، و فتصمقا ا ه .. وبالتالي اىإن ا تصىامكم و الومكىم اآلن ى 

 وبعد أن اات األوان ى ال ين عكم اي شيء.
ْمُو إَِيُْكْم  قاو ابن جرير:  دن ا قبىل ا تصىامكم  ىذا بالقع ىد لمىن ك ىر بىي وعصىاني اي الى َوقَْد قَدذ

 و ال  أمري ونه ي، اي كتبي وعلى ألسن رسلي. 
 [. 29قاو ابن عبا : إنهم اعتذروا بغ ر عذر، اأبول اهلل حجتهم، ورد عل هم ققلهم ] 
ِيَن ِِف انلذارِ ِِلََزنَةِ َجَهنذَم اْدُعوا َربذُكْم ُيَ  وقاو  عالى:  ِْف َمنذا يَوْماً ِمَن اََْهَذاِب َوقَاَل اَّلذ قَالُوا  *ف 

ُكْم بِاْْلَي َِناِت قَالُوا بََى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدََعُء اَََْكفِرَِْن إاِلذ ِِف َض 
تِيُكْم رُُسلُ

ْ
َولَْم تَُك تَأ

َ
-29غاار: اللٍ ع

52  . 
ِيَن ِِف انلذارِ  ققله  عالى: 

ر العمقم التي    د االستغراح والعمقم التي  عم  ي أيضاً من ص  .. َوقَاَل اَّلذ
قد جاء نا رسلنا بالب نىات والنىذر  بََى  جم ل الذين اي النار  أي قاو جم ل الذين اي النار ومن دون استثناء 

 واآليات..! 
                                                 

 . 12/228جامل الب ان: 29
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ِيَن ِِف انلذارِ  قاو األلقسىي اىي الت سى ر: 
لمىا ضىاقت بهىم  جم عىاً مىن الضىع اء والمسىتكبرين   َوقَاَل اَّلذ

  ى.  -الح ل، وع ت بهم العلل .. ا
ثوَن َعلَثيُْكْم آيَثاِت  وكذلال ققله  عالى:  تُِكْم رُُسٌل ِمثنُْكْم َيُقصُّ

ْ
لَْم يَأ

َ
ن ِ َواْْلِنِْس أ يَا َمْهَّشَ اْ ِ

تُْهمُ  رذ َْ نُْفِسَنا َو
َ
ُْنِْذُرونَُكْم ََِقاَء يَوِْمُكْم َهَذا قَالُوا َشِهْدنَا لََعَ أ ُهْم  َو نذ

َ
نُْفِسِهْم أ

َ
نَْيا وََشِهُدوا لََعَ أ َياةُ اَلُّ اْْلَ

 . 212األنعام: ََكنُوا ََكفِرِْنَ 
نُْفِسَنا  ققله  عالى: 

َ
أي شهدوا على أن سىهم أن حجىة الرسىل قىد بلغىتهم .. و ىذا  قَالُوا َشِهْدنَا لََعَ أ

ألن الجمىىىل المعىىىري بىىىأو ي  ىىىد العمىىىقم   وىىىاب مقجىىىه لجم ىىىل اإلنىىى  والجىىىن ي  ىىىد كىىىذلال العمىىىقم ال الغالىىىب 
 واالستغراح  أي جم ل الجن واإلن  يعتراقن ويقرون بأن نذارة الرسل قد بلغتهم. 

نُْفِسثثَنا  قىاو ابىىن كث ىر اىىي الت سى ر: 
َ
أي أقررنىىا أن الرسىل قىىد بلغقنىا رسىىاال ال وأنىىذرونا َشثثِهْدنَا لََعَ أ

   ى. -لقاءم، وأن  ذا ال قم كائن ال محالة ا
قاو ابىن   م ىه: مىن النىا  مىن يكىقن جىا الً بىبعض  ىذه األحكىام جهىالً يُعىذر بىه، اىال يحكىم بك ىر أحىد 

َِْن َوُمنِْذرَِْن ِِلَالذ يَُكوَن لِلنذاِس حتى  ققم عل ه الحجة من جهة بالغ الرسالة كمىا قىاو  عىالى:  ِ رُُساًل ُمبَّش 
ٌة َبْهَد الرُُّسلِ  ِ ُحجذ بنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسوالً  عالى: . وقاو   لََعَ اهللذ ِ  .  َوَما ُكنذا ُمَهذ 

ولهذا لق أسلم رجل ولم يعلم أن الصالة واجبة عل ه، أو لم يعلم أن الفمر يحرم، لم يك ر بعىدم اعتقىاد  
 إيجاب  ذا و حريم  ذا، بل ولم يعاقب حتى  بلغه الحجة النبقية .. 

، أحىد قبىل الىتمكن مىن سىماعه ال يثبىت اىي حىيع ة أ ن الفوىاب والصح إ الذي  دو عل ه األدلة الشر  
وكث ر من النا  قد ينشأ اي األمكنة واألزمنة الذي يندر  ا ها كث ر من علقم النبقات، حتى ال يبقى مىن يبلىر مىا 

ألىال،  بعث اهلل به رسقله من الكتاب والحكمة، اال يعلم كث راً ممىا بعىث اهلل بىه رسىقله وال يكقنىه  نىام مىن يبلغىه
ومثل  ذا ال يك ر ولهذا ا  ي األئمة على أنه من نشأ بباديىة بع ىدة عىن أ ىل العلىم واإليمىان، وكىان حىديث العهىد 
باإلسىىىىالم اىىىىأنكر شىىىى ئاً مىىىىن  ىىىىذه األحكىىىىام الظىىىىا رة المتىىىىقا رة اإنىىىىه ال يحكىىىىم بك ىىىىره، حتىىىىى يعىىىىري مىىىىا جىىىىاء بىىىىه 

 [.12الرسقو]
اإنهىىىا  جىىىب بىىىقجه ن:  واالعتقىىىادئل األبىىىدان : وأمىىىا شىىىرا222-5/222وقىىىاو ابىىىن حىىىزم اىىىي األحكىىىام  

 . بلقغ الشريعة إلى المرءأحد ما البلقغ مبلر الرجاو والنساء، و ق البلقغ المفر  عن حد الصبا، والثاني 
وأمىىا الحىىدود اإنهىىا  لىىزم مىىن عىىري أن الىىذي اعىىل حىىرام، وسىىقاء علىىم أن ا ىىه حىىداً أم ال، و ىىذا ال  ىىالي  

وِِحَ إََِلذ َهثَذا اَُْقثْرآُن  عمل حرام اال حد عل ه ا ه، وبر ان ألال ققلىه  عىالى:ا ه. وأما من لم يعري أن ما 
ُ
َوع

نِْذَرُكْم بِهِ َوَمْن بَلَغ
ُ
 . 29األنعام:ِْل
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ْعرِْض َعِن اْ َاهِلنِيَ  ، وقاو  عىالى: وجقب الحجة ببلقغ النذارة إلى المرءاإنما جعل اهلل  عالى 
َ
. َوع

، اىىإن كىىان مقحىىداً اهىىق مىىؤمن علىىى ال وىىرة ل، إلىىى أن قىىاو: أمىىا مىىن لىىم يبلغىىه أكىىره اىىأمر أن يهىىدر اعىىل الجا ىى
األولى صح إ اإليمان ال عذاب عل ه اي اآل رة، و ق مىن أ ىل الجنىة، وإن كىان غ ىر مقحىد اهىق مىن الىذين جىاء 

او اهلل عىز وجىل: النص بأنه يققد له يقم الق امة نار، ا ؤمرون بالد قو ا ها، امن د لهىا نجىا، ومىن أبىى  لىال. قى
  ًبنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسوال ِ  اصىإ أنىه ال عىذاب علىى كىاار أصىاًل حتىى  بلغىه نىذارة. 25اإلسىراء:َوَما ُكنذا ُمَهذ 

  ى. -ا الرسقو 

وجهلهىم بصى ة  –اىي أوو عهىد م  –ومن األدلىة الدالىة علىى العىذر بالجهىل أيضىاً،  وىاً الحىقاري ن  -1 
كمىا أ بىر اهلل  عىالى عىن ،  علىى كىل شىيء قىدير، وكىذلال شىكهم بمصىداق ة نبىقة ع سىى عل ىه  ربهم أنه  عالى

مَ قىقلهم :  َِل َعلَيَْنا َمائَِدةً ِمَن السذ ْن ُيَن 
َ
ََْم َهْل يَْسَتِطيُع َربَُّك ع ُّْوَن يَا ِعيََس ابَْن َمْر  قَاَل اْْلََوارِ

اءِ قَاَل إِذْ
َ إِْن ُكنُْتْم مُ  ُقوا اهللذ ْن قَْد َصثَدْقَتَنا َونَُكثوَن اتذ

َ
ُكَل ِمنَْها َوَتْطَمئِنذ قُلُوُبَنا َوَنْهلََم ع

ْ
ْن نَأ
َ
ْؤِمننَِي قَالُوا نُرُِْد ع

اهِِدينَ   . 221المائدة: َعلَيَْها ِمَن الشذ
َ إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ  قاو ابن جرير: اي ققله  عالى:   ُقوا اهللذ ، قاو ع سى للحقارين: راقبقا اهلل  قَاَل اتذ

أيها الققم، و ااقا أن ينزو بكم مىن اهلل عققبىة علىى قىقلكم  ىذا، اىإن اهلل ال يعجىزه شىيء أراده، واىي شىكهم اىي 
، اىىا ققا اهلل أن ينىىزو بكىىم نقمتىىه إن كنىىتم مىىؤمن ن، يقىىقو: إن كنىىتم ك ىىر بىىهقىىدرة اهلل علىىى إنىىزاو مائىىدة مىىن السىىماء  

 .  َهْل يَْسَتِطيُع َربَُّك  كم به من عققبة اهلل إياكم على ققلكم مصدقي على ما أ قعد 
ْن قَثْد َصثَدْقَتَنا  واىي ققلىه :  

َ
، قىاو: اقىد أنبىأ  ىذا عىن قىقلهم أنهىم لىم يكقنىقا يعلمىقن أن َوَنْهلََم ع

القىقم كىانقا قىد ع سى قد صىدقهم، وال اطمأنىت قلىقبهم إلىى حق قىة نبق ىه، اىال ب ىان أبى ن مىن  ىذا الكىالم اىي أن 
 [. 12 الط قلقبهم مرب وشال اي دينهم و صديي رسقلهم، وأنهم سألقا ما سألقا من ألال ا تباراً ]

 ىل يسىتو ل  على هم قىد قىالقا بالجهىل لع سىى  وقاو ابن حزم: اهؤالء الحقاريقن الذين أثنى اهلل  
 ربال أن يُنزو عل نا مائدة من السماء ؟!

مىىاال مفلىىص منىىه وإنمىىا كىىانقا يك ىىرون لىىق قىىالقا ألىىال بعىىد ق ىىام الحجىىة  ولىىم يبوىىل بىىذلال إيمىىانهم و ىىذا
 [ .  11و ب ُّنهم لها ]

على كل شيء قدير  ق ك ر، وكذلال الشال بمصداق ة نبي اهلل، إال أن  ارغم أن الشال اي أن اهلل  
 . الحقارين لم يك روا وعذروا بالجهل لحداثة عهد م باإلسالم وبنب هم ع سى 
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اْجَهْل نَلَا إََِهاً َكَما لَُهْم آلَِهٌة قَاَل إِنذُكثْم   :وكذلال الذين قالقا ى من بني إسرائ ل ى لمقسى  -2 
[. 11. أي  جهلقن عظمة اهلل وجالله وما يجب أن ينزه عنه من الشريال والمث ىل ]218األعراي:قَوٌْم ََتَْهلُونَ 

بقىتلهم أو اسىتتابتهم مىن الىردة، رغىم أن قىقلهم وسىؤالهم مقسىى أن  ألجىل ألىال لىم يك ىروا ولىم يىأمر مقسىى 
 يجعل لهم إلهاً مل اهلل ك ر بقا  ال شال ا ه. 

!! و مىام اجعل لنىا أات أنىقاط كمىا لهىم أات أنىقاط:  ونظ ر ققلهم ققو جهاو المسلم ن لرسقو اهلل 
، إلىى حنى ن ونحىن ا مىل رسىقو اهلل  رجنىالحديث كما اي صح إ سنن الترمذي وغ ره، عن واقىد الل ثىي قىاو: 

، وكانقا أسلمقا يقم اتإ مكة، قاو: امررنا بشجرة اقلنا يا رسقو اهلل اجعل لنىا أات أنىقاط كمىا حديثق عهد بك ر
 قىىاو:" اهلل أكبىىر، قلىىتم والىىذي ن سىىي ب ىىده كمىىا قالىىت بنىىق إسىىرائ ل لهىىم أات أنىىقاط، المىىا قلنىىا ألىىال للنبىىي 

 ".  لتركبن سنن من كان قبلكم  ََهاً َكَما لَُهْم آلَِهٌة قَاَل إِنذُكْم قَوٌْم ََتَْهلُونَ اْجَهْل نَلَا إِ  لمقسى: 
إال أنهىىم لىىم يك ىىروا  اْجَهثثْل نَلَثثا إََِهثثاً  اىىرغم أن قىىقلهم قىىقو ك ىىري و ىىق شىىب ه بقىىقو بنىىي إسىىرائ ل  

 بأع انهم لجهلهم وحداثة عهد م باإلسالم . 
هاًل انهي عن ألال اانتهى " أن من أراد أن ي عل الشرم ج ومما يستفاد من الحديث أيضًا 
 [، ومن نهي عنه الم ينته رغم ق ام الحجة عل ه اإنه يك ر.12"]ال يك ر

ومنهىىا أيضىىاً، قصىىة الرجىىل الىىذي أسىىري علىىى ن سىىه، اىىأمر أ لىىه عنىىد الممىىات أن يسىىحققه ويىىذروا  -5 
نص ه اي البر ونص ه اي البحر،ظنىاً منىه أن اهلل لىن يقىدر علىى جمعىه وإعاد ىه لىق اعىل بىه ألىال، و ىذا ك ىر، لكىن 

 لجهله و ش ته من اهلل اقد ع ى اهلل عنه. 
رجىىل طمىىل أن ال يع ىىده إأا اعىىل ألىىال، وأدنىىى  ىىذا أن يكىىقن قىىاو ابىىن   م ىىه: والحىىديث صىىريإ اىىي أن ال

لىم شاكاً اي المعاد، وألال ك ر إأا قامت حجة النبقة على منكره حكم بك ره .. اغاية ما اىي  ىذا أنىه كىان رجىالً 
مثىل ألىال اىال  قىد يجهىلبجم ل ما يستحقه اهلل من ص ات، وبت ص ل أنه القىادر، وكث ىر مىن المىؤمن ن  يكن عالماً 

 [. 15كاارًا]  يكقن
يقىدر علىى جمىل رمىاده وإح ائىه، وقىد غ ىر لىه  إلىى أن مىات أن اهلل  جهلوقاو ابن حزم: اهذا إنسان  

إنمىىا  ىىق لىىئن  إلقىىراره و قاىىه وجهلىىه. وقىىد قىىاو بعىىض مىىن يحىىري الكلىىم عىىن مقاضىىعه أن معنىىى لىىئن قىىدر اهلل علىىي 
ا إَِذا َما ابَْتاَل  ض ي اهلل علي، كما قاو  عالى:  مذ

َ
. و ذا  أويل باطل ال يمكن ألنه كىان  هُ َفَقَدَر َعلَيْهِ رِزْقَهُ َوع
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يكىقن معنىاه ح نئىذ لىئن ضى ي اهلل علىي ل ضى قن علىي، وأيضىاً الىىق كىان  ىذا لمىا كىان ألمىره بىأن يحىرح ويىذر رمىىاده 
 [. 12معنى، وال شال اي أنه إنما أمر بذلال ل  لت من عذاب اهلل  عالى]

للحديث ى الذي يش ر إل ه ابن حزم ى يتبناه من ال يرى الجهل عىذراً اىي الشىريعة قلت  ذا التأويل الباطل  
 مولقاً، ظناً منه أن ألال يبول االستدالو بالحديث على مبدأ العذر بالجهل !

، أو  أويالً يعذر ا ىه صىاحبه أو  ىأويالً يعىذر ا ىه صىاحبه، اىال يك ىر جحد ألال جهالً قاو ابن الق م: وأما 
، وأمىر أ لىه أن يحرقىقه ويىذروه اىي الىريإ، ومىل  ىذا اقىد غ ىر اهلل عل ه جحد قدرة اهللث الذي صاحبه به، كحدي

   [.10، إأ كان ألال الذي اعله مبلر عمله، ولم يجحد قدرة اهلل على إعاد ه عناداً أو  كذيبًا]لجهلهله ورحمه 
الرجل الذي أمر أبناءه بىأن اإن عرات ى من  الو ما  قدم من أققاو أ ل العلم ى أن المانل من ك ر ألال 

يحر ققه .. كان الجهل والفش ة .. الال أن  عجب من كىالم الشى ا األلبىاني ى رحمىه اهلل ى عنىدما جعىل المىانل مىن  
ك ر ألال الرجل  ىق أنىه لىم يكىن ك ىره الىذي  ل ىم بىه وأمىر بىه أبنىاءه معقىقداً أو مقصىقداً اىي القلىب، ح ىث قىاو  

الرجىىل ح نمىىا ظهىىر منىىه أنىىه ينكىىر قىىدرة اهلل علىىى جمعىىه، وعلىىى بعثىىه ثىىم علىىى كمىىا اىىي شىىريوه الك ىىر ك ىىران:"  ىىذا 
ِْفُِر َمثا   عذيبه بناء على أنه لم يعمل   راً قط، لما ظهر منه  ذا،  ذا ك ر، إأاً ما جقابنىا علىى ققلىه  عىالى: َْ َو

ن مقصقداً اي القلب، لم يكىن لم يك، و ذا ك ره ومل ألال قد غ ره ؟ الجقاب: أنه ك ر ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ 
  ى.  -.." ا معققداً اي القلب

قلىىت: ومىىرد  ىىذا الت سىى ر الفىىاطئ للشىى ا  ىىق اسىىاد أصىىقله اىىي اإليمىىان والقعىىد والقع ىىد .. كمىىا ب نىىاه 
 ورددنا عل ه اي كتابنا " االنتصار أل ل التقح د .."، وغ ره من األبحاث أات العالقة بالمقضقع.

 أ  ىت رسىقو اهلل : ح ىث قىاو ومن األدلة كذلال على العذر بالجهل، حىديث عىدي بىن حىا م  -2 
واي عنقي صل ب من أ ب، اقاو لي:" يا عىدي اطىر   ىذا الىقثن مىن عنقىال "، اورحتىه المىا انته ىت إل ىه و ىق 

ِ  يقىرأ: ْرَباباً ِمثْن ُدوِن اهللذ
َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَنُهْم ع

َ
َُذوا ع اىرغ منهىا، قلىت: إنىا لسىنا نعبىد م، اقىاو:"  حتىى،  اَتذ

ألىىىىى   يحرمىىىىىقن مىىىىىا أحىىىىىل اهلل اتحرمقنىىىىىه، وُيحلىىىىىقن مىىىىىا حىىىىىرم اهلل اتسىىىىىتحلقنه "، قلىىىىىت: بلىىىىىى، قىىىىىاو:" اتلىىىىىال 
 [.  18"]عباد هم

 ُيستفاد من الحديث الفوائد التالية:  

مسىلماً مقىراً بالشىهاد  ن .. ألنىه كىىان قبىل ألىال مهىدور الىىدم،  جىاء النبىىي  أن عىدي بىن حىا م  -2 
 وما عصم دمه إال إسالمه. 
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أن عدياً كان قد  نصر، وكان حىديث عهىد بىالك ر  أي أنىه كىان عىاجزاً عىن معراىة كىل مىا يىد ل اىي  -1 
 التقح د ومتولبا ه من أيامه األولى من إلسالمه  أي أنه كان معذورًا بالجهل .. 

بنىقع ن مىن الشىرم األكبىر، كىل واحىد منهمىا ُيفىر  صىاحبه مىن  ما  قدم اقىد وقىل عىدي بسبب  -1 
الملة لق اقُتري من غ ر جهل بالنص الشرعي الذي ي  د التحريم، لكن عدياً لم يك ر بع نه لمانل الجهىل المعتبىر 

 بالفواب الشرعي: 
..  لقثن الىذي يُعبىد مىن دون اهلل بىا .. و ذا شرم أكبر، لىذا سىماه النبىي أولهما: ار داؤه الصل ب  

"، مىن دون أن يحكىم عل ىه بع نىه أنىه  اطر   ذا القثن من عنقال بأن قاو لعدي:"  ومل ألال اقد اكت ى النبي 
 كاار أو قد ك ر وار د، وعل ه أن يد ل اإلسالم من جديد بتل م الشهاد  ن ..  

اىىي التحل ىىل والتحىىريم مىىن دون سىىلوان مىىن اهلل .. ثان ىىاً: أن عىىدياً كىىان يجهىىل أن طاعىىة األحبىىار والر بىىان  
، وأنه من الشىرم األكبىر .. إلىى أن بى ن يد ل اي معنى العبادة التي ال يجقز أن ُيصري منها شيء لغ ر اهلل  عالى

ألىىال، وعلمىىه أن طاعىة األحبىىار والر بىىان، والتحىىاكم إلىى هم مىن دون اهلل  عىىالى اىىي التحل ىىل والتحىىريم  لىه النبىىي 
ة لهم وشرم باهلل  عىالى .. ومىن دون أن يحكىم عل ىه بىالك ر واالر ىداد، أو يُلزمىه بضىرورة  جديىد إسىالمه  ق عباد

 وإيمانه ..! 
نهىاه  .. لكن النبي  ظناً منه أن ألال يجقز أن ُيصري للنبي  ونحق ألال سجقد الصحابي للنبي 

وحىىده .. ومىن دون أن يحكىىم  إال هلل عىن ألىال واكت ىىى بتعل مىه بىأن السىىجقد عبىادة و ىىق ال يجىقز أن ُيصىري 
 عل ه بالك ر واالر داد! 

أن مىن كىان حال ىاً عىن ألىال وبى ن لىه  بأب ىه، انهىاه الرسىقو  وأيضاً عنىدما حلى  عمىر بىن الفوىاب 
 [.  19]ال حل  باهلل، وإال ال صمت

لىم  "، إال أن عمىر  من حل  بغ ر اهلل اقد أشىرمارغم أن الحل  بغ ر اهلل شرم، كما اي الحديث:" 
 يكن يعلم وقتها أن الحل  بغ ر اهلل  عالى من الشرم .. ألجل ألال اقد ُعذر. 

أجعلتنىي هلل نىداً بىل مىا :" : ما شاء اهلل وشئت ! اقاو لىه رسىقو اهلل وكذلال ققو الصحابي للرسقو 
 ".  شاء اهلل وحده 

ه أن  ىىذه   ىىذه المققلىىة  نىىدر   حىىت اىىرغم أن المققلىىة ك ىىر وشىىرم إال أن الصىىحابي لجهلىىه وعىىدم علمىى
 الشرم، كان بذلال معذورًا ولم يك ر بع نه. 

ََثيَْس لََعَ  الىذين  ىأولقا ققلىه  عىالى: –وعلىى رأسىهم قدامىة بىن مظعىقن  –وكذلال الن ىر مىن الصىحابة 
َقْوا َوآمَ  اِْلَاِت ُجَناٌح فِيَما َطهُِموا إَِذا َما اتذ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصذ َقْوا َوآَمُنوا ُثمذ اَّلذ اِْلَاِت ُثمذ اتذ ُنوا وََعِملُوا الصذ
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" : حال اً ال حل  باهلل، وإال ال صمتأال إن اهلل ينهاكم أن  حل قا بآبائكم، امن كان ." 



 
 

 الشيخ/ عبد المنعم مصطفى حليمة                    وقياُم الُحجَِّةالُعْذُر بالَجْهِل 

 

19 

ُ ُُيِبُّ الُْمْحِسننَِي  ْحَسُنوا َواهللذ
َ
َقْوا َوع [ اقىالقا لى   عل نىا جنىا  لىق شىربنا الفمىر  ألننىا مىن 12.]91المائدة:اتذ

مىا حىرم اهلل  عىالى، إال أنهىم  الذين آمنقا وعملقا الصالحات .. اشربق ا واستحلقا شربها، و ذا ك ر السىتحاللهم
لم يك روا بأع انهم قبل الق ام الحجة عل هم، لقجقد التأويل والجهل بسىبب نىزوو اآليىة، وظىنهم أن اآليىة يسىت اد 

 [. 12منها إباحة الفمر لمولي من آمن وعمل الصالحات]

ي ال يمكىن داعىه اهذه القصة ى وجم ل ما  قدم مىن أدلىة ى  صىلإ كىدل ل علىى العىذر بالجهىل المعجىز الىذ
 إال ببلقغ الفواب الشرعي.

: وأمىا ال ىرائض األربىل اىإأا جحىد وجىقب شىيء منهىا بعىد 0/225قاو ابىن   م ىه رحمىه اهلل اىي ال تىاوى  
بلىىقغ الحجىىة اهىىق كىىاار، وكىىذلال مىىن جحىىد  حىىريم شىىيء مىىن المحرمىىات الظىىا رة المتىىقا رة  حريمهىىا كىىال قاحش، 

 والظلم، والكذب، والفمر، ونحق ألال.

وأمىا مىن لىم  قىم عل ىه الحجىىة، مثىل أن يكىقن حىديث عهىد باإلسىالم، أو نشىىأ بباديىة بع ىدة لىم  بلغىه ا هىىا 
شىىرائل اإلسىىالم ونحىىق ألىىال، أو غلىىط اظىىن أن الىىذين آمنىىقا وعملىىقا الصىىالحات يسىىتثنقن مىىن  حىىريم الفمىىر، كمىىا 

 على هم، اىإن أصىروا ك ىروا ح نئىذٍ غلط اي ألال الذين استتابهم عمر، وأمثاو ألىال اىإنهم ُيسىتتابقن و قىام الحجىة 
، كمىىا لىىم يحكىىم الصىىحابة بك ىىر قدامىىة بىىن مظعىىقن وأصىىحابه لمىىا غلوىىقا ا ىىه مىىن وال يحكىىم بك ىىر م قبىىل ألىىال

  ى.  -التأويل ا

 مىىراً، اهىىذا قوعىىاً كىان يعتقىىد حلهىىا ى و ىذا ك ىىر ى إال أنىىه كىىان  وكىذلال الصىىحابي الىىذي أ ىىدى للنبىي  
لجهله بالتحريم، وب ن له حرمتهىا مىن دون يقبفىه أو يك ىره، بىل  ذره الرسقو يجهل أن اهلل قد حرمها، لذلال ع

 [. 11"]حرمها؟  ل علمت أن اهلل اكت ى بتعل مه  اقاو له:" 
                                                 

وكىىان  –، اىىي سىىبب نىىزوو اآليىىة: نزلىىت اىىي سىىبب أن اهلل سىىبحانه لمىىا حىىرم الفمىىر 22/221قىىاو ابىىن   م ىىة اىىي ال تىىاوى 12 
قاو بعض الصحابة: اك   بأصحابنا الذين ما قا و م يشربقن الفمر، اأنزو اهلل  ذه اآلية يبى ن ا هىا  – حريمها بعد وقعة أحد 

  ى.  -من طعم الشيء اي الحاو التي لم  حرم ا ها اال جنا  عل ه إأا كان من المؤمن ن المتق ن الصالح ن ا أن
قاو: شىرب ن ىر مىن أ ىل الشىام الفمىر، وعلى هم يقمئىذ يزيىد بىن أبىي سى  ان، وقىالقا:  ىي حىالو،   مام القصة: عن علي 12 

ِيَن آَمُنوا وََعِملُواو أولقا  اِْلَاِت ُجَناٌح فِيَما َطهُِموا ََيَْس لََعَ اَّلذ أن ابعىث  اكتب ا هم إلىى عمىر، اكتىب عمىر  الصذ
بهم إلي قبل أن ي سدوا  من قبلال، الما قدمقا على عمر استشار ا هم النا ، اقالقا: يا أم ىر المىؤمن ن، نىرى أنهىم كىذبقا علىى 

ساكت، اقاو: ما  ققو يا أبا الحسن ا هم؟ قاو: أرى أن  اهلل وشرعقا اي دينهم ما لم يأأن به اهلل، ااضرب أعناقهم، وعلي 
 ست بهم، اإن  ابقا ضربتهم ثمان ن لشربهم الفمر، وإن لم يتقبقا ضربت أعنىاقهم، قىد كىذبقا علىى اهلل وشىرعقا اىي ديىنهم مىا لىم 

 (.95 ص –يأأن به اهلل. ااستتابهم اتابقا اضربهم ثمان ن ثمان ن.) إك ار الملحدين اي ضروريات الدين 
  قدم  فريج الحديث.   11
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ِرُ  اإلسىالم كمىا يىدر  وشىي الثىقب، حتىى ال يُىدرى مىا صى ام، وال :"  ومن األدلة أيضاً، ققله  -0  يَىدر
اىي ل لىة اىال يبقىى اىي األرب منىه آيىة، و بقىى طقائى   صالة، وال نسال، وال صدقة، ول سرى علىى كتىاب اهلل 

 . من النا : الش ا الكب ر والعجقز، يققلقن: أدركنا آباءنا على  ذه الكلمة، ال إله إال اهلل، انحن نققلها
مىىا  غنىىىي عىىىنهم ال إلىىىه إال اهلل، و ىىىم ال يىىىدرون مىىىا  –و ىىىق راوي الحىىىديث  –قىىاو صىىىلة بىىىن زاىىىر لحذي ىىىة  

صالة، وال ص ام، وال نسال، وال صدقة؟  اأعرب عنه حذي ة، ثم رد ا عل ه ثالثىاً، كىل ألىال يعىرب عنىه حذي ىة، 
 [. 11ثم أقبل عل ه اي الثالثة، اقاو: يا صلة  نج هم من النار، ثالثًا]

من اقه الحديث: اإلعذار بالجهىل، اىال إلىه إال اهلل  نجى هم ألنهىم جهىاو ال يىدرون مىا صىالة، وال صى ام،  
وال نسىىال، وال صىىدقة، و ىىم يققلىىقن ال إلىىه إال اهلل  قل ىىداً و بعىىاً آلبىىائهم .. ألنهىىم يع شىىقن اىىي زمىىان رُاعىىت ا ىىه 

 [. 12دًا رسقو اهلل!]الشريعة، واندرست ا ه جم ل  عال م اإلسالم، حتى شهادة أن محم
ومعلىقم أن مىن كىىان  ىذا  ىىق حالىه، لىىق كىان يعىى ش اىي مجتمىىل است اضىت ا ىىه  عىال م اإلسىىالم وسىهل ا ىىه  

طلب العلم لمن يريد، ومن ال س ر عل ه أن يعبد اهلل  عالى بما اىرب عل ىه، وبالصىقرة الصىح حة المشىروعة .. ثىم 
إال ل ظىىاً و قل ىىداً ل،بىىاء، مىىن دون أن يعىىي متولبا هىىا أو يىىأ ي  ىىق مىىل ألىىال ال يىىأ ي بشىىهادة أن " ال إلىىه إال اهلل" 

بشىىيء مىىن اىىرائض اإلسىىىالم وواجبا ىىه .. اىىإن مىىن كىىىان  ىىذا  ىىق حالىىه ووصىىى ه ال  ن عىىه ال إلىىه إال اهلل وال  نج ىىىه، 
 النعدام العذر  و ق الجهل المعجز وعدم التمكن من العلم. 

األزمنىة واألمكنىة التىي است اضىت ا هىا العلىقم الشىرع ة لذا مىن الفوىأ الشىن ل االسىتدالو بالحىديث علىى  
وسهل ا ها طلب العلم لمىن نشىده وأراده ..  كمىا  ىق حىاو أ ىل الىتجهم واإلرجىاء، ومىن  ىأثر بمىنهجهم ال اسىد، 
ويُقىاو: مىن أ ىىى بىال إلىىه إال اهلل ل ظىاً و قل ىىداً ل،بىاء، اإنهىىا  ن عىه و نج ىه مىىن النىار، وإن لىىم يىأت بشىىيء مىن أركىىان 

 وواجبات اإلسالم، وال حتى بشيء من متولبات التقح د وشروطه ..! 
ومىىن االسىىتدالالت ال اسىىدة للشىى ا ناصىىر بهىىذا الحىىديث انتصىىاراً لمذ بىىه ال اسىىد اىىي اإليمىىان، ققلىىه اىىي  

:  ىىذا واىىي الحىىديث اائىىدة اقه ىىة  امىىة، و ىىي أن شىىهادة أن ال إلىىه إال اهلل  نجىىي قائلهىىا مىىن 2/212السلسىىلة 
النار يقم الق امة ولق كان ال يققم بشيٍء من أركان اإلسالم الفمسىة األ ىرى كالصىالة وغ ر ىا .. اهىذا  الفلقد من

علىىى أن  ىىارم الصىىالة، ومثلهىىا بق ىىة األركىىان لىى   بكىىاار، بىىل  ىىق مسىىلم نىىا  مىىن الفلىىقد اىىي  نىىص مىىن حذي ىىة 
 ى.   -النار يقم الق امة، ااح م  ذا اإنه قد ال  جده اي غ ر  ذا المكان!"ا

قلىىت:  عمىى م العىىذر علىىى كىىل زمىىان ومكىىان  وىىأ ظىىا ر و ىىق بفىىالي مىىا يىىدو الحىىديث عل ىىه مىىن حصىىر  
 العذر ألنا  مع ن ن لهم ص ات مع نة، واي زمان مع ن اندرست ا ه  عال م اإلسالم ..! 

                                                 
 . 1101صح إ سنن ابن ماجة : 11
  ذا ما يقتض ه ظا ر الحديث.  12
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كما أن  ذا التعم م اي العذر ى لكل أحد واىي كىل زمىان ومكىان ى لىم يقىل بىه سىل  معتبىر .. وقىد صىدح  
لش ا لما قاو:" اح م  ذا اإنه قد ال  جده اي غ ر  ذا المكان " ألنه ققو محدث غريىب لىم يقىل بىه السىل  ا

وال عىىالم معتبىىر .. و ىىق بفىىالي مىىا  ىىدو عل ىىه أل ىىاق الحىىديث، ومهمىىا قلبىىت صىى حات كتىىب السىىل  الصىىالإ 
عده عىن دالالت نصىقص ورو  وأققالهم اإنال لن  جد  ذا الققو الذي قاله الش ا ناصر .. لشذوأه وغرابته، وب

 الشريعة! 
اىىي أمرنىا  ىىذا مىىا لىى   ا ىىه اهىىق  مىىن أحىىدثكمىا اىىي الصىىح ح ن:"   وردنىا علىىى الشىى ا  ىىق قىىقو النبىىي  

 ".  وشرَّ األمقر محدثا ها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة :" ". وققله رد

ومنها ى أي من جملة األدلة على العىذر بالجهىل ى الحىديث الىذي يرويىه األسىقد بىن سىريل، عىن النبىي  -8 
:أربعة يحتجقن يقم الق امة: رجل أصم ال يسمل ش ئاً، ورجل أحمي، ورجل  رم، ورجىل مىات اىي اتىرة. " ، قاو

: رب جاء اإلسىالم ومىا أعقىل شى ئاً، اأما األصم ا ققو رب  لقد جاء اإلسالم ولم أسمل ش ئاً، وأما األحمي ا ققو
والصب ان يحذاقنني بالبعر. وأما الهرم ا ققو: رب لقد جاء اإلسالم ولم أعقل شى ئاً. وأمىا الىذي مىات اىي ال تىرة. 

 ا ققو: رب ما أ اني لال رسقو. 
، ومىن لىم ا أ ذ مقاث قهم ل و عنَّه، ا رسل إل هم: أن اد لقا النار، امىن د لهىا كانىت عل ىه بىرداً وسىالماً   

 [. 15" ]يد لها سحب إل ها
اهىىؤالء األربعىىة جمىى عهم يحتجىىقن بالجهىىل، وأنهىىم كىىانقا عىىاجزين عىىن  حصىى ل العلىىم أو الققىىقي عل ىىه ..  

وإن كىىان جهىىىل كىىىل واحىىىد مىىىنهم لىىىه سىىىببه المفتلىىى  عىىن اآل ىىىر، إال أن صىىى ة الجهىىىل مشىىىتركة ا مىىىا ب ىىىنهم لعىىىدم 
  مكنهم من طلب العلم واهمه أو إدراكه. 

ال أحىد أحىب إل ىه العىذر مىن  ى عىذر م ى وك ى  ال و ىق  لال ااهلل  عالى يقبل ى كرمىاً و  ضىالً منىه لذ 
أنىه لىق بلغتىه نىذارة الرسىل   اهلل  عىالى ى ويجىري لهىم ا تبىاراً اىي عرصىات يىقم الق امىة .. امىن كىان اىي علىم اهلل 

كان س ؤمن ويُتابل الرسل، ويعمل صىالحاً، ي سىر لىه أمىره إلىى النجىاة، ومىن ثىم إلىى الجنىة. ومىن كىان اىي علىم اهلل 
 عالى أنه لق بلغته نذارة الرسل كىان سى قابلها بىالرد واإلعىراب والجحىقد، ي سىر لىه أمىره إلىى الهىالم والعىذاب اىي 

  لي له.نار جهنم .. وكل م سر لما 
واعتراب البعض على صحة الحديث، العتبار أن دار اآل رة دار جىزاء وحسىاب ال دار  كل ى  وا تبىار  

 .. ال حجة لهم اي ألال. 
وقىد ك انىا ابىن القى م ى رحمىه اهلل ى مؤنىة الجىقاب، بعىد أن أكىر الحىديث وطرقىه، اقىاو: اهىذه األحاديىث  

عىىد ا، والقىىقو بمضىىمقنها  ىىق مىىذ ب السىىل  والسىىنة، نقلىىه يشىىد بعضىىها بعضىىاً و شىىهد لهىىا أصىىقو الشىىريعة وققا

                                                 

  .  882رواه أحمد، وابن حبان، صح إ الجامل الصغ ر:  15
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عىىنهم األشىىعري رحمىىه اهلل اىىي المقىىاالت وغ ر ىىا. اىىإن ق ىىل: قىىد أنكىىر ابىىن عبىىد البىىر  ىىذه األحاديىىث وقىىاو: أ ىىل 
العلم ينكرون أحاديث  ذا الباب، ألن اآل رة ل ست دار عمل وال دار ابتالء، وك   يكل قن د قو النار ولى   

 لمفلقق ن، واهلل ال يكل  ن ساً إال وسعها؟ ألال اي وسل ا
 وه: ـأل وجـواب مـفاجه 

: أن أ ل العلم لم يت ققا على إنكار ا بل وال أكثر م وإن أنكر ا بعضهم اقد صحإ غ ىره بعضىها  أحد ا
 كما  قدم. 

: أن أبا الحسن األشىعري حكىى  ىذا المىذ ب عىن أ ىل السىنة والحىديث، اىدو علىى أنهىم أ بىقا والثاني
 مقجب  ذه األحاديث.  إلى

 : أن إسناد حديث األسقد أجقد من كث ر من األحاديث التي يحتج بها اي األحكام. الثالث
: أنه قد نص جماعة من األئمىة علىى وقىقع االمتحىان اىي الىدار اآل ىرة، وقىالقا: ال ينقوىل التكل ى  الرابل

 إال بد قو دار القرار أكره الب هقي عن غ ر واحد من السل . 
: ما ثبت اي الصح ح ن من حديث أبي  ريرة وأبي سع د اي الرجل الىذي  ىق آ ىر أ ىل الجنىة الفام 

يأ ىذ عهىقده ومقاث قىه أ ن ال يسىأله غ ىر الىذي يعو ىه، وأنىه يفال ىه ويسىأله غ ىره، ا قىقو  د قال إل هىا، أن اهلل 
 ".  ما أغدرماهلل  عالى: " 

جقابىىه مىىن وجهىى ن: أحىىد ما، أن ألىىال لىى     كل  ىىاً : ققلىىه: ولىى   ألىىال اىىي وسىىل المفلىىقق ن. السىىاد 
بما ل   اي القسل، وإنما  ق  كل ى  بمىا ا ىه مشىقة شىديدة و ىق كتكل ى  بنىي إسىرائ ل قتىل أوالد ىم وأزواجهىم 
وآبائهم ح ن عبدوا العجل، وكتكل   المؤمن ن إأا رأوا الدجاو ومعه مثاو الجنة والنىار أن يقعىقا اىي الىذي يرونىه 

 ي: إنهم لق أطاعقه ود لق ا لم يضر م، وكانت برداً وسالماً، الم يكل قا بممتنل وال بما لم ُيستول. ناراً. الثان
يأمر م اي الق امة بالسجقد ويحقو ب ن المنااق ن وب نه، و ذا  كل   بما  : إنه قد ثبت أنه السابل

من الس   سبباً، كما قاو: أبق ل   اي القسل قوعًا .. كما جعل قول الصراط الذي  ق أدح من الشعرة وأحد 
 سع د الفدري: " بلغني أنه أدح من الشعرة وأحد من الس  " رواه مسلم. 

 اركقب  ذا الصراط الذي  ق اي غاية المشقة كالنار، ولهذا كال ما ي ضى منه إلى النجاة واهلل أعلم.  
: إن  ىىىذا اسىىىتبعاد مجىىىرد ال  ىىىرد بمثلىىىه األحاديىىىث .. اىىىإن ق ىىىل: اىىىاآل رة دار جىىىزاء ول سىىىت دار الثىىىامن 

 كل  ، يمتحنقن اي غ ر دار التكل  ؟ اىالجقاب: إن التكل ى  إنمىا ينقوىل بعىد د ىقو القىرار، وأمىا اىي البىرز  
بمسىألة الملكى ن اىي البىرز  وعرصات يقم الق امة اال ينقول، و ذا معلقم بالضرورة من الدين من وقىقع التكل ى  

ثُجودِ فَثال و ي  كل  ، وأما اي عرصة الق امة اقىاو  عىالى:  ُْثْدَعْوَن إََِل السُّ يَوَْم يُْكَشثُف َمثْن َسثاٍو َو
يىىدعق الفالئىىي إلىىى السىىجقد يىىقم الق امىىة، وأن الك ىىار يحىىاو ب ىىنهم  . اهىىذا صىىريإ اىىي أن اهلل  يَْسثثَتِطيُهونَ 
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ويكقن  ذا التكل   بما ال يواح ح نئذ حساً عققبة لهىم، ألنهىم كل ىقا بىه اىي الىدن ا و ىم وب ن السجقد إأ أام، 
  ى.  -[ ا12يو ققنه الما امتنعقا منه و ق مقدور لهم كل قا به و م ال يقدرون عل ه حسرة عل هم وعققبة لهم ]

ناسىىب مىىن ح ىىث ثىىم إن اال تبىىار الىىذي يجىىرى لذربعىىة الىىذين جىىاء أكىىر م اىىي الحىىديث اآلنىى  الىىذكر، م 
صىعقبة التكل ى  لمىا يحصىل لهىم مىن اإليمىان وال قى ن القىقي ى الىذي ال يالمسىه أدنىى شىال ى نت جىة رؤيىتهم عى ن 

 ال ق ن ل،يات البا رات يقم الق امة. 
ومن كان بهذا ال ق ن ل   من الصعب أو المستح ل عل ه أن يفتبر اىي د ىقو النىار طاعىة وامتثىاالً ألمىر  

 اهلل. 
ن ا حصل أن بعض الصحابة ى و م لم يروا ش ئاً من أ قاو وآيىات يىقم الق امىة ى  مىقا بىأن يلقىقا بل اي الد 

بأن سىىهم اىىي النىىار طاعىىة ألم ىىر م، لىىقال أن  ىىداركتهم رحمىىة اهلل  عىىالى اىىامتنعقا، وعلمىىقا أن ال طاعىىة لمفلىىقح اىىي 
 ".  ق د لتمق ا لما  رجتم منهالبعد أن قصقا له ما حدث لهم:"  معص ة الفالي. وقد قاو لهم رسقو اهلل 

اإأا كان مثل  ذا يحصل اي الدن ا .. وكاد القققع اي النار أن يقل طاعة ألمر األم ر الذي  ىق عبىد مىن  
عبىاد اهلل، اإنىه ال يصىإ أن يُعتبىر اال تبىار ى الىذي ُيجىرى لىذوي األعىذار الىقارد أكىر م اىي الحىديث ى يىقم الق امىة 

 .المواع لذا ه  نًا و ق اقح الواقة .. مل العلم أن اآلمر يقمئذ  ق اهلل  كل  اً مستح اًل، وغ ر ممك

بعد أكر النصقص واألدلة الصح حة اآلن ىة الىذكر، أات العالقىة بمقضىقع العىذر  ول:ــة القـالصــ خ
بالجهل .. اقد ثبىت لىدينا بمىا ال يىدع مجىاالً للشىال أو التسىاؤو، أن الجهىل إأا  ىقارت دواع ىه وأسىبابه المعتبىرة 

ويمنل عنىه نىزوو العىذاب  التي ال يمكن داعها، اإنه يُعتبر اي الشريعة اإلسالم ة عذراً يعذر صاحبه، ويُق ل عثر ه،
 والقع د إلى أن  ققم عل ه حجة الرسل، و صله نذار هم. 

كمىىا أن اىىي األدلىىة والشىىقا د اآلن ىىة الىىذكر .. القىىدر الكىىااي لحسىىم شىىبهات المفىىال  ن الىىذين ال يىىرون  
 الجهل عذرًا .. والحمد هلل الذي  تم ب ضله الو ببات الصالحات. 

 ه: ـــ تنبي

الجهل عذراً شىرع اً، ي رقىقن بى ن الجهىل اىي مسىائل األصىقو أو العقائىد  و ىق مىا يعلىم مىن ممن ال يرون  
 الدين بالضرورة. وب ن الجهل اي مسائل ال روع أو المسائل العمل ة الغ ر معلقمة من الدين بالضرورة.

عىىذر ويققلىىقن: مىىن كىىان جهلىىه اىىي مسىىائل األصىىقو ى أيىىاً كىىان سىىبب جهلىىه والظىىروي المح وىىة بىىه ى ال يُ 
بالجهل مولقاً  ألنه محجىق  مىن جهىة ُحجىج أ ىرى غ ىر حجىة نىذارة الرسىل .. أمىا مىن كىان جهلىه اىي ال ىروع أو 

 المسائل العمل ة .. اهق معذور بالجهل إلى أن  ققم عل ه الحجة الشرع ة من جهة نذارة الرسل. 
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صقو ال يعذر، ال أصىل لىه :  ذا الت ريي اي الجهل إلى نقع ن، جهل اي ال روع يعذر وجهل اي األأققو 
عنىىد السىىل ، و ىىق باطىىل يعلىىم بوالنىىه مىىن سىى اح األدلىىة اآلن ىىة الىىذكر  اىىي إثبىىات شىىرع ة العىىذر بالجهىىل، ح ىىث 
ا ضإ أن الجهل ح ثما وجدت أسبابه ودواع ه التي ال يمكن داعها يعذر صىاحبه، سىقاء كىان جهلىه اىي المسىائل 

 عمل ة. األصقل ة العقدية أو كان اي مسائل ال روع ال
 ة:ـاه اجشبلـى هـه علـرد بـا ُيـومم 
أنىىه قىىقو يعىىقزه الىىدل ل مىىن الكتىىاب والسىىنة .. امثىىل  ىىذا التقسىى م ال يمكىىن إقىىراره، والقىىقو بىىه إال  -2 

 بدل ل صريإ من الكتاب والسنة. 
جىاءت عامىة لجم ىل أنىقاع الجهىل، ي  عىذر بالجهىل ى اآلن ىة الىذكر ى أن األدلة من الكتاب والسنة الت -1 

 من دون   ريي ب ن جهل وجهل، و فص صها بنقع من الجهل دون نقع يحتا  لدل ل مفصص، وأنَّى ..! 
أن مىىن األدلىىة اآلن ىىة الىىذكر جىىاءت كىىدل ل صىىريإ علىىى العىىذر اىىي مسىىائل األصىىقو كمىىا اىىي حىىديث  -1 

 عدي بن حا م، وغ ره ..! 
ه الصحابة وال السل  الصالإ رضىقان اهلل  عىالى على هم، و ىق قىقو أنه ققو محدث مردود لم يقل ب -2 

 ..!ى من أ ل العلممأثقر عن المعتزلة وغ ر م من أ ل البدع واأل قاء .. وعن بعض ممن  أثر بهم ى و ق ال يدري 
ولشىى ا اإلسىىالم كىىالم م  ىىد اىىي المسىىألة يحسىىن أكىىره، ح ىىث قىىاو: أمىىا الت ريىىي يىىن نىىقع و سىىم ته مسىىائل  

و وب ن نقع آ ر و سم ته مسائل ال روع، اهىذا ال ىرح لى   لىه أصىل ال عىن الصىحابة وال عىن التىابع ن لهىم األصق 
بإحسىىان وال أئمىىة اإلسىىالم، وإنمىىا  ىىق مىىأ قأ عىىن المعتزلىىة وأمثىىالهم مىىن أ ىىل البىىدع، وعىىنهم  لقىىاه مىىن أكىىره مىىن 

: مىىا حىىد مسىىائل األصىىقو التىىي يك ىىر ال قهىىاء اىىي كتىىبهم، و ىىق   ريىىي متنىىاقض، اإنىىه يقىىاو لمىىن اىىرح بىى ن النىىقع ن
المفوىىئ ا هىىا؟ ومىىا ال اصىىل ب نهىىا وبىى ن مسىىائل ال ىىروع؟ اىىإن قىىاو مسىىائل األصىىقو  ىىي مسىىائل االعتقىىاد ومسىىائل 

 ىىل رأى ربىىه أم ال؟ واىىي أن عثمىىان أاضىىل مىىن  ال ىىروع  ىىي مسىىائل العمىىل. ق ىىل لىىه: اتنىىازع النىىا  اىىي محمىىد 
 علي، أم علي أاضل؟ 

القىىرآن، و صىىح إ بعىىض األحاديىىث  ىىي مىىن المسىىائل االعتقاديىىة العلم ىىة، وال ك ىىر واىىي كث ىىر مىىن معىىاني 
ا ها باال  اح. ووجقب الصىالة والزكىاة والحىج و حىريم ال ىقاحش والفمىر  ىي مسىائل عمل ىة، والمنكىر لهىا يك ىر 

 باال  اح. 
مىن مسىائل العلىم وإن قاو: األصقو  ي المسائل القوع ة، ق ل له: كث ر من مسائل العمىل قوع ىة، وكث ىر  

ل ست قوع ة، وكقن المسألة قوع ة أو ظن ة  ق من األمقر اإلضاا ة، وقد  كقن المسألة عنىد رجىل قوع ىة لظهىقر 
، و  قن مىراده منىه، وعنىد رجىل ال  كىقن ظن ىة اضىالً عىن أن الدل ل القاطل له، كمن سمل النص من رسقو اهلل 

 ه عنده، أو لعدم  مكنه من العلم بداللته.  كقن قوع ة لعدم بلقغ النص إياه. أو لعدم ثبق 
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وقاو: اإن السل  أ وأ كث ر منهم اي كث ر من  ذه المسائل، وا  ققا على عدم التك  ر بذلال، مثىل مىا  
أنكر بعض الصحابة أن يكىقن الم ىت يسىمل نىداء الحىي، وأنكىر بعضىهم رؤيىة محمىد ربىه، ولبعضىهم اىي الفالاىة 

 عضهم اي قتاو بعض، ولعن بعض، وإطالح  ك  ر بعض، أققاو معرواة. والت ض ل كالم معروي، وكذلال لب
ويققو: إن اهلل ال يعجب، ابلر ألال إبرا  م   بَْل َعِجبَْو  وكان القاضي شريإ ينكر قراءة من قرأ: 

اهذا قد   بَْل َعِجبَْو  النفعي اقاو: إنما شريإ شاعر يعجبه علمه. كان عبد اهلل أاقه منه، اكان يققو:
 أنكر قراءة ثابتة، وأنكر ص ة دو عل ها الكتاب والسنة، وا  قت األمة على أنه إمام من األئمة. 

ِيثثَن  وكىذلال بعىض السىل  أنكىر بعضىهم حىروي القىرآن، مثىل إنكىار بعضىهم ققلىه:   ِس اَّلذ
َ
فَلَثثْم َييْثأ

َ
ع

الذ َتْهُبُدوا إاِلذ إِيذثاهُ  ة ققلىه:وقاو: إنما  ي أولم يتب ن الذين آمنقا. وإنكار اآل ر قراء آَمُنوا
َ
  َوقَََض َربَُّك أ

وقىاو: : إنمىىا  ىىي ووصىىى ربىىال. وبعضىىهم كىىان حىىذي المعىىقأ  ن، وآ ىىر يكتىىب سىىقرة القنىىقت. و ىىذا  وىىأ معلىىقم 
باإلجماع والنقل المتقا ر، ومل  ذا الما لم يكن قد  قا ر النقل عنىد م بىذلال لىم يك ىروا، وإن كىان يك ىر بىذلال 

 من قامت عل ه الحجة بالنقل المتقا ر. 
د دو علىىى أن اهلل ال يعىىذب أحىىداً، إال بعىىد إبىىالغ الرسىىالة، امىىن لىىم  بلغىىه وأيضىىاً اىىإن الكتىىاب والسىىنة قىى 

جملىىة لىىم يعذبىىه رأسىىاً، ومىىن بلغتىىه جملىىة دون بعىىىض الت صىىى ل لىىم يعذبىىه إال علىىى إنكىىار مىىا قامىىت عل ىىه الحجىىىة 
  ى.  -[ا10الرسال ة]
است اضىة للعلىم قلت: ولكن الذي يمكن ققله، إن الجهل إأا عدمت دواع ىه و ىقارت عقامىل داعىه، مىن  

الصىح إ، و قاجىد العلمىاء وغ ىر ألىىال، اىإن الجهىل ا مىا يجىب  علمىىه  كمتولبىات التقح ىد ونقاقضىه، وكىذلال مىىا 
 ق معلقم من الدين بالضرورة واست اب العلم ا ه ب ن النا  كقجقب الصالة، والص ام، والحج، والزكىاة، وكىذلال 

ذه األمقر ى مل انعىدام دواعىي الجهىل ومبررا ىه ى ال يعىذر  حريم ال قاحش كالزنى والفمر وغ ر ألال، اإن جا ل  
بالجهىىل، ب نمىىىا يعىىذر لىىىق جهىىل بعىىىض المسىىائل العمل ىىىة ال رع ىىة التىىىي ال يجىىب  علمهىىىا علىىى جم ىىىل أاىىراد األمىىىة، 

 والجهل ا ها ال يتر ب عل ه إثم أو ك ر و رو  من دائرة اإلسالم. 
مسىىائل عق ىدة ومسىىائل عمل ىة، وإنمىىا بى ن مىىا يجىىب اىي مثىىل  ىذا المقضىىقع ال بىد مىىن الت ريىي، لىى   بى ن  

 علمه على كل ارد من أاراد األمة، وب ن ماال يجب  علمه على جم ىل أاىراد األمىة ح ىث يجىزك ا ىه علىم الفاصىة 
عن العامة، لذلال نققو: جا ل ما يجب عل ه  علمه ى إأا عدمت أسباب ودواعي الجهل ى ال يعىذر بالجهىل، ب نمىا 

 [. 18ن يتع ن بحقه طلب العلم]اآل ر يعذر إلى أ
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 حاو  قارت االستواعة لديهم للق ام بهذه ال ريضة، اح نئذ يتع ن العلم بحي المستو ل منهم. 
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ومىىن اىىرح مىىن أ ىىل العلىىم بىى ن جهىىل يعىىذر وجهىىل ال يعىىذر  ىىق علىىى اعتبىىار مىىدى است اضىىة العلىىم وسىىهقلة  
طلبىىه والققىىقي عل ىىه لمىىن أراده .. ولىى   علىىى اعتبىىار الت ريىىي بىى ن مسىىائل ومسىىائل .. اتىىرا م يقىىررون أن جا ىىل 

قن  ىذه المسىألة مىن األصىقو أو غ ىر ألىال .. وإنمىا لكىقن  ىذه مسألة من المسائل ال يُعذر ا هىا بالجهىل  ال لكى
المسألة قد است اب العلم بها است اضًة ممىا يُىرجإ الظىن باسىتحالة وجىقد الجا ىل الىذي يمكىن أن يُعىذر بالجهىل 

 اي  ذه المسألة..! 
. لكثىرة واي المقابل  را م يعذرون بالجهل  اي مسائل قد  كقن من األصقو .. ولها مسىا  بالتقح ىد . 

 الجداو حقلها .. ولرجحان الظن لديهم بإمكان ة وققع الفوأ أو الجهل المعذر ا ها من بعض أاراد األمة ..! 
االعلىىة التىىي  حملهىىم علىىى الت ريىىي بىى ن مسىىألة ومسىىألة  ىىق بىىالنظر إلىىى واقىىل كىىل مسىىألة ومىىدى احتمىىاو  

عة المسألة أا ها  ل ُيحتمل ا هىا الجهىل .. حصقو الجهل ا ها .. ويتم ألال بالنظر إلى جقانب  عدة منها: طب 
 أم أن العلم ا ها قد است اب است اضة يمنل من العذر بالجهل ا ها..؟! 

 و ل  ي من المسائل الكالم ة الف  ة والمحدثة .. أم أنها غ ر ألال؟!  
نهىا مىن المسىائل و ل  ي من المسائل المحكمات .. التي ال  قبل إال ققالً واحداً، واهماً واحىداً .. أم أ 

 المتشابهات التي  حتمل أوجهاً من الت س رات والتعل الت ..؟! 
ومنهىىا: النظىىر إلىىى الب ئىىة ..  ىىل  ىىي ب ئىىة علىىم .. يكثىىر ا هىىا العلمىىاء .. ويسىىهل ا هىىا  حصىى ل العلىىم لمىىن  

بمثىل  ىذه  ينشىده .. أم أنهىا ب ئىة جهىل وبدعىة يكثىر ا هىا أ ىل البىدع واأل ىقاء ..  حتمىل إمكان ىة حصىقو الجهىل
 المسألة ..؟! 

ومنهىىىا: النظىىىر إلىىىى الشىىىفص أا ىىىه ..  ىىىل  ىىىق مىىىن أوي الك ىىىاءات العقل ىىىة والعلم ىىىة المتقدمىىىة .. أم أنىىىه  
متفل  اي ألال .. و ل  ق حديث عهد بالك ر أم ال .. و ل يملال القىدرة علىى الولىب وشىد الرحىاو أم ال .. 

 أم ال ..؟!  و ل  ق ممن ُيحسنقن العرب ة ى لغة القرآن والسنة ى
اكل  ذه األوجه مجتمعة  ي معتبرة عند أ ىل العلىم عنىد  حديىد م لمىن يعىذر بالجهىل ممىن ال يُعىذر ..  

 والمسألة التي يُعذر ا ها بالجهل من المسألة التي ال يُعذر ا ها .. واهلل  عالى أعلم. 

جهىل األصىقو وجهىل ال ىروع ى مىن  بعد أن أثبتنا باألدلة مبدأ العذر بالجهل، وأكرنا أنه ال يقجد ارح بى ن 
ح ث العىذر ى إأا وجىدت مبىررات الجهىل ودواع ىه وأسىبابه، وقبىل أن نفىقب اىي الحىديث ى علىى وجىه الت صى ل ى 
عىىن مبىىىررات الجهىىىل ودواع ىىه، وب ىىىان الجهىىىل الىىىذي يعىىذر وحاال ىىىه، والجهىىىل الىىىذي ال يعىىذر وحاال ىىىه، ال بىىىد مىىىن 

كىاار الجا ىل والمسىلم الجا ىل، ح ىث لكىل منهمىا حالتىه المفتل ىة الت ريي ى عند الحىديث عىن كىل ألىال ى بى ن ال
عن اآل ر وبالتالي حكمه المفتلى  عىن اآل ىر، ولى   كىل مىا يصىإ أن يقىاو اىي الكىاار الجا ىل يصىإ أن يُقىاو 

 ويحمل على المسلم الجا ل. 
 وإجيك تفصي  ذجك:  
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 ـل:اهـر اجلـافــ الك

اعلم أنه ما من مقلقد إال ويقلد على اورة اإلسالم، وملة التقح د ..  االتقح د ا ه أصل اوره اهلل عل ه، 
 والشرم طارك عل ه مكتسب. 

َذِى َفَطَر انلذاَس َعلَيَْها ال َتبْثِديَل ِِلَلْثِق كما قاو  عىالى:  ِ ا ِيِن َحنِيفاً فِْطَرَت اهللذ قِْم وَْجَهَك لِل 
َ
فَأ

ْكََثَ انلذاِس ال َيْهلَُمونَ 
َ
ِيُن اََْقي ُِم َوََِكنذ ع ِ َذلَِك اَل   .12الروم:اهللذ

[. 19قىىاو مجا ىىد:" اوىىرة اهلل" اإلسىىالم. وكىىذلال قىىاو ابىىن يزيىىد وابىىن عكرمىىة وغ ىىر م مىىن أ ىىل التأويىىل ]
ِ  واىىي ققلىىه  عىىالى:  قىىاو ابىىن عبىىا ، وإبىىرا  م النفعىىي، وسىىع د بىىن جب ىىر، ومجا ىىد   ال َتبْثثِديَل ِِلَلْثثِق اهللذ

 وعكرمة، وقتادة، والضحام، وابن زيد: أي لدين اهلل. 
ِ  وقاو البفاري: ققله:  لدين اهلل،  لىي األولى ن: ديىن األولى ن، والىدين ال وىرة:   ال َتبِْديَل ِِلَلِْق اهللذ

 [. 22اإلسالم]
مىىا مىىن :" قاو:قىىاو رسىىقو اهلل  وغ ىىره، عىىن أبىىي  ريىىرة  واىىي الحىىديث الصىىح إ الىىذي يرويىىه مسىىلم

مقلقد إال يقلد على ال ورة. اأبقاه يهقدانه، أو ينصرانه أو يمجسانه، كما  نتج البه مة به مة جمعىاء  ىل  حسىقن 
َذِى َفَطَر انلذاَس َعلَيَْهثا ال َتبْثِديَل  ثم يققو أبق  ريىرة : و اقىرؤوا إن شىئتم ا ها من جدعاء؟".  ِ ا فِْطَرَت اهللذ

 ِ ". أي  غ ىىرون مىىن  لقتهىىا السىىقية اتجىىدعقنها بالقشىىم حتىىى  كقنىىقا أنىىتم  جىىدعقنها ، واىىي روايىىة " ِِلَلْثثِق اهللذ
نَْهامِ  والبتال، كما قاو  عىالى: 

َ
هلل واإليمىان بىه  عىالى اهىق . كىذلال  قح ىد ا229النسىاء: فَلَُيبَت ُِكنذ آََذاَن اْْل

 أصل ُاور عل ه اإلنسان، إال أن ش اط ن اإلن  والجن  جتاله عن دينه اإلسالم و حراه إلى الشرم. 
 ".   اء ااجتالتهم الش اط ن عن دينهمإني  لقت عبادي حنكما اي الحديث:" 

الىذي رجحنىاه و ىق أنهىم قاو ابن   م ه: واإلجمىاع واآلثىار المنققلىة عىن السىل  ال  ىدو إلىى علىى القىقو 
على ال ورة ثم صاروا إلى ما سبي اي علم اهلل ا هم من سعادة وشقاوة ال يدو على أنهم ح ن الىقالدة لىم يكقنىقا 

 [ . 22على اورة سل مة مقتض ة لإليمان ومستلزمة له لقال العارب]
ِي ثم إن النا  بعىد ألىال اريقىان، ال ثالىث لهمىا: اريىي كىاار، واريىي مسىلم، كمىا قىاو  عىالى:   ُهثَو اَّلذ

ُ بَِما َتْهَملُوَن بَِصريٌ   . 1التغابن: َخلََقُكْم فَِمنُْكْم ََكفٌِر َوِمنُْكْم ُمْؤِمٌن َواهللذ
 [. 21يقم الق امة مؤمناً وكاارًا]قاو ابن عبا : إن اهلل  لي بني آدم مؤمناً وكااراً، ويع د م اي  
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إِنذثثُه َمثثْن  :  ىق كىل مىن أشىرم مىل اهلل آلهىة أ ىرى، ولىىم يىرب باإلسىالم دينىاً، كمىا قىاو  عىالى:والكىاار 
نَْصارٍ 

َ
الِِمنَي ِمْن أ َواهُ انلذاُر َوَما لِلظذ

ْ
َة َوَمأ نذ ُ َعلَيْهِ اْ َ َم اهللذ ِ َفَقْد َحرذ  . 01المائدة:يُّْشِْك بِاهللذ

َوَمْن يَبَْتِغ َغرْيَ اْْلِْسالِم دِيناً  . وقاو  عالى:29آو عمران: إن الدين عند اهلل اإلسالموقاو  عالى: 
ْن ُيْقَبَل ِمنُْه وَُهَو ِِف اْْلِخَرةِ ِمَن اِْلَاِِسِْنَ 

 . 85آو عمران:فَلَ
وكل كاار يولي عل ىه ى اىي الىدن ا ى حكىم الك ىر ويأ ىذ صى ته، أيىاً كىان سىبب ك ىره سىقاء كىان ك ىره نا جىاً  

عن عناد أو كبر أو إعراب أو جهل، االكاار الجا ل ى الذي لم  صله نىذارة الرسىل ى ال يمنىل جهلىه مىن أن يولىي 
 عل ه اي الدن ا حكم الك ر ويأ ذ ص ته. كمىا قىاو  عىالى: 

َ
ِجْرهُ َحثىذ ِإَوْن ع

َ
َحٌد ِمَن الُْمّْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك فَثأ

ُهْم قَوٌْم ال َيْهلَُمونَ  نذ
َ
َمَنُه َذلَِك بِأ

ْ
ُِْه َمأ ِ بْل

َ
ِ ُثمذ أ اقص هم اهلل  عالى بالشرم رغم أنهم  . 2التقبة:يَْسَمَع لََكَم اهللذ
 ققم جهلة ال يعلمقن. 

هىىم مىىن إعوائىىال إيىىا م األمىىان، ل سىىمعقا القىىرءان، وردم قىىاو ابىىن جريىىر اىىي الت سىى ر: يقىىقو   عىىل ألىىال ب 
إيىىا م، إأا أبىىقا اإلسىىىالم، إلىىى مىىىأمنهم، مىىن أجىىل أنهىىىم قىىقم جهلىىىة ال ي قهىىقن عىىن اهلل حجىىىة، وال يعلمىىقن مىىىالهم 

 [. 21باإليمان باهلل لق آمنقا، وما عل هم من القزر واإلثم بتركهم اإليمان باهلل]
أن يعتقىد أن كىل مىن دان بىدين غ ىر ديىن اإلسىالم اهىق كىاار، وأن اهلل  ق م: القاجب على العبدالقاو ابن  
  .ال يعىذب أحىداً إال بعىد ق ىام الحجىة عل ىه بالرسىقو.  ىىذا اىي الجملىة، والتع ى ن مقكىقو إلىى علىم اهلل وحكمىىه

ن نهم   ذا اي أحكام الثقاب والعقاب، وأما اي أحكام الىدن ا اهىي جاريىة علىى ظىا ر األمىر: اأط ىاو الك ىار ومجىا
 [. 22ك ار اي أحكام الدن ا لهم حكم أول ائهم]

  لكن ممىا ينبغىي االنتبىاه لىه، أن مىا يم ىز الكىاار الجا ىل ى لنىذارة الرسىل ى  عىن غ ىره ممىن كىان ك ىره نا جىاً  
بالقتاو أو االعتداء على شيء مىن حرما ىه، قبىل دعق ىه وإيصىاو  هعن عناد أو إعراب .. أن األوو ال  جقز مبادأ 

 الرسل إل ه .. وقبل ألال ال يشرع قتاله، وال االعتداء عل ه اي شيء. نذارة 

إأا أمىر أم ىراً علىى  كما اي صح إ مسلم وغ ره، عن سلمان بن بريدة عن أب ىه، قىاو: كىان رسىقو اهلل  
اغىزوا باسىم اهلل اىي سىب ل  جى ش أو سىرية أوصىاه اىي  اصىته بتقىقى اهلل ومىن معىه مىن المسىلم ن   ىراً، ثىم قىاو:" 

اهلل، قا لقا من ك ر باهلل، اغزوا وال  غلقا وال  غدروا، وال  مثلقا وال  قتلقا ول ىدة، وإأا لق ىت عىدوم مىن المشىرك ن 
اىىادعهم إلىىى ثىىالث  صىىاو، أو  ىىالو اىىأيتهن مىىا أجىىابقم ااقبىىل مىىنهم وكُّىى  عىىنهم: ادعهىىم إلىىى اإلسىىالم، اىىإن 

اىىإن أجاوبىىال ااقبىىل مىىنهم وكىى  عىىنهم، وإن أبىىقا  أجىىابقم ااقبىىل مىىنهم وكىى  عىىنهم، اىىإن  ىىم أبىىقا اسىىلهم الجزيىىة
 ".  ااستعن باهلل عل هم وقا لهم

                                                 

 . 22/82جامل الب ان:  21
 . 221طريي الهجر  ن: ص22 
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أيىىن علىىي "؟ اق ىىل إنىىه يشىىتكي ع ن ىىه، اىىأمر يىىقم  ب ىىر، اقىىاو:"  وعىىن سىىهل بىىن سىىعد أنىىه سىىمل النبىىي  
: نقىا لهم حتىىى يكقنىقا مثلنىىا؟ اىدعى لىه ابصىىي اىي ع ن ىه، ابىىرأ مكانىه حتىىى كىأن لىم يكىىن بىه شىىيء، اقىاو:علي 

اقاو:"على رسلال حتى  نزو بساحتال ثم ادعهم إلىى اإلسىالم وأ بىر م بمىا يجىب على هم اىقاهلل ألن يهتىدي بىال 
 "مت ي عل ه. رجل واحد   ر لال من حمر النعم 

قلىىت يىىا رسىىقو اهلل أقا ىىل بمقبىىل قىىقمي و مىىدبر م؟ قىىاو:" نعىىم "، المىىا ول ىىت وعىىن اىىروة بىىن مسىى ل قىىاو:  
 [.  25"]اني، اقاو:" ال  قا لهم حتى  دعق م إلى اإلسالمدع

 [.  22ققماً قط إال دعا م] وعن ابن عبا : ما قا ل رسقو اهلل  
قىىاو الشىىقكاني: ا ىىه دل ىىل علىىى وجىىقب  قىىديم الىىدعاء الك ىىار إلىىى اإلسىىالم قبىىل المقا لىىة، واىىي المسىىألة  

 ثالث مذا ب: 
: أنىىه يجىىب  قىىديم الىىدعاء للك ىىار إلىىى اإلسىىالم مىىن غ ىىر اىىرح بىى ن مىىن بلغتىىه الىىدعقة مىىنهم ومىىن لىىم األوو

  بلغه وبه قاو: مالال والهادوية وغ ر م وظا ر الحديث معهم. 
 : أنه ال يجب مولقاً. والمذ ب الثاني

ابىن المنىذر: : أنه يجب لمن لم  بلغه الدعقة وال يجب إن بلغىتهم لكىن يسىتحب، قىاو والمذ ب الثالث
علىى معنىاه وبىه يجمىل بى ن مىا ظىا ره اال ىتالي لىم وقىد  ظىا رت األحاديىث الصىح حة و ق ققو جمهقر أ ىل الع

 [.20من األحاديث]
قلت: والصقاب منها، المذ ب الثالث الذي قاو عنىه ابىن المنىذر أنىه قىقو جمهىقر أ ىل العلىم  وألىال ألنىه  

[. وأنعىامهم ُ سىقى علىى المىاء، اقتىل مقىا لتهم 28لي و م غارُّون]أنه قد أغار على بني المصو قد صإ عن النبي 
 وسبى أراريهم وأصاب يقمئٍذ جقيرية بنت الحارث. مت ي عل ه.

و ذا يحمل على أن الدعقة بلغت بني المصولي من قبل اجحدو ا وردو ا، عند ا أغىار على هم رسىقو اهلل  
 .من دون نه يعلمهم أو ينذر م 

إأا غىزا ققمىاً لىم يغىز حتىى يصىبإ،  كىان رسىقو اهلل قىاو:"   واي صح إ البفاري، عىن أنى  بىن مالىال  
 ".اإن سمل أأاناً أمسال وإن لم يسمل أأاناً أغار بعدما ُيصبإ 

لىذأان داللىة صىريحة علىى أن الىدعقة قىد بلغىتهم مىن قبىل، اىإأا لىم يسىمل أأانىاً أغىار  اانتظار رسقو اهلل 
 جأ م من دون سابي إعالم أو إنذار قريب.على الققم واا
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لكىن  نىىام سىىؤاو يىىرد، و ىىق  ىىل الىىدعقة يجىىب أن  بلىىر جم ىىل أاىىراد المعسىىكر الكىىاار ى قىىادة وجنىىقدًا ى  
بأع انهم حتىى يشىرع قتىالهم اىي حىاو رد ىم وجحىقد م للىدعقة؟ أم أنىه يك ىي إيصىاو الىدعقة وق ىام الحجىة علىى 

 قاد هم ورؤسائهم دون جنقد م؟
أن  بلىىىر الىىىدعقة لقىىىاد هم ة،  ىىىق أنىىىه يك ىىىي لقتىىىاو المشىىىرك ن الصىىىقاب الىىىذي دلىىىت عل ىىىه السىىىن: أقىىىقو

عنىىدما أرسىىل  وزعمىىائهم، اىىإن جحىىدو ا وقابلق ىىا بىىالرد واإلعىىراب، قق لىىقا جم عىىاً  ىىذا مىىا كىىان ي علىىه الرسىىقو 
قىىادة والزعمىىاء دون الرسىىل إلىىى ملىىقم وقىىادة الك ىىار ل ىىبلغهم دعق ىىه ورسىىالته، اكىىان يكت ىىي بتقج ىىه الكتىىب إلىىى ال

علىىى  رقىل عظىى م الىروم معرواىىة و ىي مدونىىة اىي كتىىب الصىحا ، جىىاء ا هىا: بسىىم اهلل  الجنىد والعامىىة، ورسىالته 
الرحمن الرح م، من محمد رسىقو اهلل إلىى  رقىل عظى م الىروم، سىالم علىى مىن ا بىل الهىدى. أمىا بعىد اىإني أدعىقم 

ْهثَل    ن، وإن  قل ىت اىإن عل ىال إثىم األريسى  ن و بدعاية اإلسالم ، أسلم  سلم، يؤ ال اهلل أجرم مر 
َ
قُثْل يَثا ع

َ َوال نُّْشَِك بِهِ َشيْئاً  الذ َنْهُبَد إاِلذ اهللذ
َ
َوال َيتذِخَذ َبْهُضَنا َبْهضاً  اَِْكَتاِب َتَهالَْوا إََِل َُكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

ِ فَإِْن تَ  ْرَباباً ِمْن ُدوِن اهللذ
َ
نذا ُمْسلُِمونَ ع

َ
َذْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ  .22آو عمران: َو

ق ام الحجة على  رقل ملال الروم،  ىق ق ىام للحجىة علىى أمتىه ورع تىه وجنىده . ورد  ااعتبر رسقو اهلل  
 الحجة وجحقد ا من قبل ملكهم مبرر كاي لقتاو كل من ينضقي  حت سلوانه من بني األص ر وغ ر م. 

كتب إلى كسرى وإلى ق صر وإلى النجاشىي، وإلىى كىل جبىار يىدعق م إلىى   أن نبي اهلل ، وعن أن  
 " مسلم.  اهلل، ول   بالنجاشي الذي صلى عل ه رسقو اهلل 

، كان يكت ىي لق ىام الحجىة علىى أمىة مىن األمىم بىأن يقجىه كتبىه ورسىائله اقاضإ من الحديث أن رسقو  
 إلى ملقم ورؤساء  لال األمم دون أاراد رعايا م بأع انهم. 

لذلال أققو: رد الحجة ونذارة الرسل من قبل زعماء الك ار ورؤسائهم مبىرر كىاي لقتىالهم وقتىاو جنىد م  
أ ىل الىىروم وغ ىر م ى علىىى أنهىم ك ىىار رادون لىىدعقة  و وأقىقامهم الىىذين  ىم  حىىت سىلوانهم ى كمىىا قا ىل الرسىىق 

[ الحتمىاو وجىىقد 29الرسىل، و ىم اىىي اآل ىرة اىي نىىار جهىنم  الىىدين ا هىا أبىدا، وكىىذلال علىى العمىقم ال التع ىى ن ]
                                                 

لكن لق حصل أن أحداً من المسلم ن شهد لمع ن من قتلى الك ار أنه كىاار ى بنىاء علىى ظىا ره الىراجإ لىه ى و ىق يىقم الق امىة 29 
 اي النار جهنم  الداً ا ها أبدًا، وكان  ذا المع ن اي الحق قة غ ر ألال و ق ممن يشملهم العذر.    

" ألن ظىا ر المتىألي علىى اهللوىأ يعىذر صىاحبه، وال يصىإ حملىه علىى حىديث " أققو:لق حصل مثل ألال، اهذا النقع مىن الف   
 ىىذا المعىى ن أنىىه كىىاار و ىىق يقا ىىل اىىي صىى  الك ىىار ضىىد المسىىلم ن. ثىىم مىىن ناح ىىة اىىنحن مىىأمقرون شىىرعاً أن نبشىىر قتلىىى الك ىىار 

 ومق ا م بالنار. 
" .) سلسىىة األحاديىىث الصىىح ح ة (. الىىق اعلنىىا، وكىىان ح ثمىىا مىىررت بقبىىر كىىاار اابشىىره بالنىىاركمىىا اىىي الحىىديث الصىىح إ:"     

.. ثىم  المبشر اي الحق قة ل   من أ ل جهنم و ق ممن يشملهم العذر، اىنحن معىذورون لىقرود الىنص، والمتثالنىا أمىر النبىي 
 وآ راً هلل  عالى وحده. أن مجرد  بش رنا له بالنار ى و ق اي علم اهلل ل   من أ ل النار ى ال يستلزم د قله النار  ألن الحكم أوالً 

 والمسألة قد أوا نا ا بحثاً اي كتابنا " ققاعد اي التك  ر" اانظره. 
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بعىىض األاىىراد الىىذين لىىم  صىىلهم دعىىقة الرسىىل، وقىىد سىى ققا للقتىىاو و ىىم يجهلىىقن حق قىىة األسىىباب التىىي ألجلهىىا 
امثىىل  ىىؤالء رغىىم أنهىىم يقىىا لقن علىىى أنهىىم ك ىىار إال أنهىىم يىىقم الق امىىة يعتبىىرون مىىن أ ىىل ال تىىرة يقىىا لقن المسىىلم ن. 

الذين يحتجقن بالجهل لعدم بلقغ نذارة الرسل إل هم، ح ث يجري ا تبار لهم اي عرصىات يىقم الق امىة كمىا جىاء 
 جل مات اي اترة. اي حديث األربعة الذين يحتجقن يقم الق امة، و م: األصم، واألحمي، والهرم، ور 

لكن مما ينبغي االنتباه له  نا،  ق أنه ال يجقز  ع  ن أحد بع نه على أنه مىن أ ىل ال تىرة المعىذورين الىذين 
لىىم  صىىلهم نىىذارة الرسىىل، ولىىم  قىىم علىى هم حجىىج اهلل  عىىالى. اهىىذا مىىاال علىىم لنىىا بىىه وال إحاطىىة، و ىىق مىىن األمىىقر 

 صقصى ا ه، ولىم ينبغي لمؤمن الفىقب ا مىا لى   مىن  ، والإلى اهلل المجهقلة ى بالنسبة لنا ى التي ي قب أمر ا 
 ُيحط به علماً. 

وكىىىذلال الحتمىىىاو وجىىىقد مىىىن بلغتىىىه نىىىذارة الرسىىىل، اىىىآمن وصىىىدح، لكىىىن كىىىان مىىىن المستضىىىع  ن الىىىذين ال  
 يستو عقن ح لة، اأكره على الفرو  لمقا لة المسلم ن ومثل  ذا يقا ل لظا ره. 

للعبا  ابن عبد المولب ح ن انتهى به إلىى  كما اي حديث الذي يرويه ابن عبا ، قاو: قاو رسقو اهلل  
المدينة: ااد ن سال وابن أ  ال عق ل ابن أبي طالب ونقال بن حارث وحل  ال عتبة بن عمرو بن جحدم، اإنىال أو 

اهلل أعلىم بإسىالمال إن  كىىن مىا  ىىذكر :" مىاو. اقىاو: يىىا رسىقو اهلل إنىي كنىىت مسىلماً، ولكىىن القىقم اسىتكر قني، اقىىاو
ظىا ره، و ىق وققاىه  [. اىاعتبر الرسىقو اهلل 52"]حقا ااهلل يجزيال به، اأما ظا ر أمرم اقد كان عل نا اااد ن سىال 

 ادعائه أنه مسلم. سرى الك ار وأمره بال داء رغم  اي ص  الك ار ضد المسلم ن، لذلال عامله معاملة بق ة األ
                                                 

أردت مىىن الحىىديث االسىىتدالو علىىى اعتبىىار الظىىا ر اىىي القتىىاو، ولىى   علىىى اعتبىىار أن  " العبىىا " مىىن المكىىر  ن المعىىذورين،  52
" ولكىىن القىىقم ال يهتىىدون سىىب اًل، لىىذلال عنىىدما قىىاو لرسىىقو اهلل االعبىىا  لىىم يكىىن مىىن المستضىىع  ن الىىذين ال يسىىتو عقن ح لىىة، و 

، إأ لإلكراه شروطه، منها: أن ال يستو ل الن اأ بن سه من سلوان الك ىار قبىل أن يسىاح مكر ىا استكر قني " لم يعذره رسقو اهلل 
 ن يكره على قتاو المسلم ن اي بدر. لقتاو المسلم ن، والعبا  كان ممن يستو عقن الهجرة والن اأ من سلوان ك ار قريش قبل أ

ِإنَّ الَّىِذيَن  َىَقاَّىاُ ُم واهلل  عالى أنزو اي الذين قتلىقا مىنهم اىي بىدر آيىات عىدة، يبوىل ا هىا عىذر م باالستضىعاي، كمىا قىاو  عىالى:    
ىىَعِ  َن ِاىى َتضر َررِب قَىىاُلقا َألَىىمر َ ُكىىنر َأررُب اللَّىىِه َواِسىىَعًة اَىتُىَهىىاِجُروا ِا َهىىا اَُأولَِئىىاَل الرَمالِئَكىىُة ظَىىاِلِمي َأنىرُ ِسىىِهمر قَىىاُلقا ِاىى َم ُكنرىىُتمر قَىىاُلقا ُكنَّىىا ُمسر ي األر

 .                                                            90النساء:َمأرَواُ مر َجَهنَُّم َوَساَءتر َمِص راً 
جاء اي صح إ البفاري، عن ابن عبا  رضىي اهلل عنىه أن ناسىاً مىن المسىلم ن كىانقا مىل المشىرك ن يكثىرون سىقاد المشىرك ن علىى   

 . ِإنَّ الَِّذيَن  َىَقاَّاُ ُم الرَمالِئَكُة ظَاِلِمي َأنىرُ ِسِهمر  ، ا أ ي السهم ا رمى به ا ص ب أحد م ا قتله، اأنزو اهلل  عالى: رسقو اهلل 
َلَم َما ُكنَّا نَىعرَمُل ِمنر ُسقٍء بَىَلى ِإنَّ  وقاو  عالى ا هم أيضاً اي سقرة النحل:    اللَّىَه  الَِّذيَن  َىتىََقاَّاُ ُم الرَمالِئَكُة ظَاِلِمي َأنىرُ ِسِهمر اَأَلرَقُقا السَّ

 .19، 18النحل: اَىَلِبئرَ  َمثىرَقى الرُمَتَكب رِينَ  اَادرُ ُلقا َأبىرَقاَب َجَهنََّم َ اِلِديَن ِا َها َعِل ٌم ِبَما ُكنرُتمر  َىعرَمُلقنَ 
روى ابن جريىر الوبىري بسىنده عىن عكرمىة، قىاو: كىان نىا  بمكىة أقىروا باإلسىالم ولىم يهىاجروا، اىأ ر  بهىم كر ىاً إلىى بىدر، اُقتىل    

اَىادرُ ُلقا َأبىرىَقاَب َجَهىنََّم َ الِىِديَن  . قلىت: قىقو اهلل  عىالى: ِإنَّ الَّىِذيَن  َىَقاَّىاُ ُم الرَمالِئَكىُة ظَىاِلِمي َأنىرُ ِسىِهمر  بعضهم، اأنزو اهلل ا هم 
ا ه داللة على أنهم قتلقا ك ارًا، ألن الفلقد اي نار جهنم من شأن مىن يمىقت كىاارًا ولى   مىن شىأن مىن يمىقت مسىلماً، واهلل  ِا َها 

  عالى أعلم . 
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لمشار إل ه آن اً، لق قتل اهق يبعث على ن ته. كما اي الحديث الصح إ الىذي يرويىه ولكن أام المكره ا
العجب أن ناساً من أمتي يؤمُّقن  ىذا الب ىت حتىى إأا كىانقا بالب ىداء  سى  : " البفاري وغ ره، قاو رسقو اهلل 

مجبىىقر وابىىن السىىب ل، بهىىم " اقلنىىا: يىىا رسىىقو اهلل إن الوريىىي قىىد  جمىىل النىىا ؟ قىىاو:" نعىىم اىى هم المستصىىبر وال
 ". يهلكقن مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم اهلل على ن ا هم

يفسى  بىه معهىم ولكنىه يبعىث ومن حديث أم سلمة: اقلت يا رسقو اهلل اك   بمن كىان كار ىًا؟ قىاو:" 
 ".  يقم الق امة على ن ته 

: والحاصل أنىه ال يلىزم مىن االشىترام اىي المىقت االشىترام اىي الثىقاب 21/22قاو ابن حجر اي ال تإ  
 والعقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب ن ته. 

ىى  الصىىة القىىقو: أن الكىاار الجا ىىل المعىىذور بالجهىل الىىذي لىىم  بلغىه نىىذارة الرسىىل .. رغىم حكمنىىا عل ىىه  
 أن ألال ال يستلزم منا أن نجزم له بالعذاب يقم الق امىة .. كمىا ال يعنىي أن نبادئىه بالك ر، و سم تنا له بالكاار إال

 ى اي الح اة الدن ا ى بالقتاو أو بأي نقع من أنقاع االعتداء .. قبل أن  بلغه نذارة الرسل .. واهلل  عالى أعلم.

 ـ صفة الكافر الجاهل الذي ُيعذر بالجهل. 

يتصىى  الكىىاار الجا ىىل الىىذي يُعىىذر بالجهىىل بىىثالث صىى ات، إن انتقصىىت واحىىدة مىىنهن، رُاىىل عنىىه العىىذر  
 بالجهل، و ي: 

، ومن كان كذلال اهق معذور بالجهل إلى أواًل: أن يكون جهله من جهة عدم بلوغ نذارة الرسل إليه 
 أن  ققم عل ه حجة الرسل و صله نذار هم. 

بنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسوالً َوَما ُكنذا  لققله  عالى:  ِ  .  25اإلسراء: ُمَهذ 
قاو الشقكاني اي كتابه اتإ القدير: أكر أنه ال يُعذب عباده إال بعد اإلعذار إل هم بإرساو رسله، وإنىزاو   

كتبه، ابى ن سىبحانه أنىه لىم يتىركهم سىدى، وال يؤا ىذ م قبىل إقامىة الحجىة على هم، والظىا ر أنىه ال يعىذبهم ال اىي 
  ى.  -الدن ا وال اي اآل رة إال بعد اإلعذار إل هم بإرساو الرسل ا

بنَِي َحثىذ َنبَْهثََّ رَُسثوالً  وقاو ابن كث ر اي الت سى ر: ققلىه  عىالى:  ِ إ بىار عىن عدلىه   َوَما ُكنذا ُمَهذ 
 عالى وأنه ال يُعذب أحداً إال بعد ق ام الحجة عل ه بإرساو الرسقو إل ىه .. إلىى غ ىر ألىال مىن اآليىات الدالىة علىى 

  ى.  -بعد إرساو الرسقو إل ه ا أن اهلل  عالى ال يد ل أحداً النار إال
أي حتىى نُبى ن مىا بىه نُعىذب، ومىا مىن أجلىه   َحىذ َنبَْهََّ رَُسثوالً  وقاو ابن الجىقزي اىي زاد المسى ر  

 نُد له الجنة.  
قاو القاضي أبق يعلى: اي  ذا دل ىل علىى أن معراىة اهلل ال  جىب عقىاًل، وإنمىا  جىب بالشىرع، و ىق بعثىة  

  ى.   -اإلنسان قبل ألال، لم يُقول عل ه بالنار .. ا الرسل، وأنه لق مات
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بنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسوالً  وقاو البغقي اي الت س ر:  ِ ، إقامة للحجىة وقوعىاً للعىذر، وا ىه  َوَما ُكنذا ُمَهذ 
  ى.  -دل ل على أن ما وجب وجب بالسمل ال بالعقل ا

جل وعال ال يعذب أحداً من  لقه ال اي الىدن ا وال اىي  وقاو الشنق وي: ظا ر  ذه اآلية الكريمة أن اهلل 
اآل ىىىرة حتىىىى يبعىىىث رسىىىقالً ينىىىذره ويحىىىذره ا عصىىىي ألىىىال الرسىىىقو، ويسىىىتمر علىىىى الك ىىىر والمعصىىى ة بعىىىد اإلنىىىذار 

  ى.  -[ا52واإلعذار ]
بنَِي َحثىذ َنبَْهثََّ رَُسثوالً  :وقىاو ابىن حىزم: قىاو اهلل   ِ اصىإ أنىه ال عىذاب علىى   َوَما ُكنذا ُمَهثذ 

[. وغ ر م كث ر من أ ىل العلىم الىذين يقىررون أن ال عىذاب أحىد 51.. ] الكاار أصاًل حتى  بلغه نذارة الرسقو 
 إال بعد بلقغ نذارة الرسل .. ومقابلتها بالرد واإلعراب، والجحقد.   

ِيَن َكَفُروا إََِل َجَهنذمَ ومن األدلة كذلال ققله  عالى: بَْواُبَها  وَِسيَق اَّلذ
َ
ُزَمراً َحىذ إَِذا َجاُءوَها فُتَِحْو أ

ُْنِْذُرونَُكْم ََِقاَء  تُِكْم رُُسٌل ِمنُْكْم َيتْلُوَن َعلَيُْكْم آيَاِت َرب ُِكْم َو
ْ
لَْم يَأ

َ
يَوِْمُكْم َهَذا َوقَاَل لَُهْم َخَزَنُتَها أ

ْو َُكَِمُة اََْهَذاِب لََعَ اَْ   . 02الزمر:ََكفِرِْنَ قَالُوا بََى َوََِكْن َحقذ
ُكْم بِاْْلَي َِناِت قَالُوا بََى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدََعُء اَََْكفِرَِْن  وقاو  عالى:  

تِيُكْم رُُسلُ
ْ
َولَْم تَُك تَأ

َ
قَالُوا ع

 . 52غاار: إاِلذ ِِف َضاللٍ 
َِِْقَ  وقاو  عالى: 

ُ
يِْظ ُُكذَما أ َِ ُ ِمَن اَْ تُِكْم نَِذيٌر، قَالُوا تََكاُد َتَمَّيذ

ْ
لَْم يَأ

َ
لَُهْم َخَزَنُتَها أ

َ
فِيَها فَْوٌج َسأ

نُْتْم إاِلذ ِِف َضالٍل َكبرِيٍ 
َ
ٍء إِْن أ ُ ِمْن ََشْ َل اهللذ بَْنا َوقُلَْنا َما نَزذ  .9-8الملال: بََى قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذذ
ت عل ه حجة الرسل وبلغته نىذارة الرسىل مىن قبىل ادلت اآلية أن كل من يد ل النار من الك ار اقد أق م

 .. وقد  قدم أكر أققاو بعض أ ل العلم اي   س ر  ذه اآليات. 
ْهلَُها َ فِلُونَ  وقاو  عالى: 

َ
ٍَ َوع ْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهلَِك اَُْقَرى بُِظلْ

َ
 . 212األنعام:َذلَِك ع

ٍَ  قىىاو ابىىن جريىىر اىىي الت سىى ر:  ْهلَُهثثا  أي بشىىرم مىىن أشىىرم، وك ىىر مىىن ك ىىر مىىن أ لهىىا  بُِظلْثث
َ
َوع

يققو: لم يعاجلهم بالعققبة حتى يبعث إل هم رسالً  نبههم على حجىج اهلل على هم، و نىذر م عىذاب اهلل  َ فِلُونَ 
 [. 51يقم معاد م إل ه، ولم يكن بالذي يأ ذ م غ لة، ا ققلقا: ما جاءنا من بش ر وال نذير]

نص اهلل  عىىالى علىىى أن النىىذارة إنمىىا  لىىزم مىىن بلغتىىه وأنىىه  عىىالى ال يعىىذب أحىىداً إال بعىىد قىىاو ابىىن حىىزم: اىى 
 إرساو الرسل. 

                                                 
52

 . 1/202أضقاء الب ان:   
51

 . 1/222األحكام:   
51

 . 8/10جامل الب ان:  
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، اإنىىه ال اصىىإ بهىىذا أن مىىن لىىم  بلغىىه الىىدعقة إمىىا النقىىزا  مكانىىه وإمىىا لقصىىر مد ىىه إثىىر مبعىىث النبىىي  
 [. 52عذاب عل ه وال يلزمه شيء، و ذا ققو جمهقر أصحابنا]

محمىد ب ىده ال يسىمل بىي أحىد مىن والذي ن سىي قاو: " عن أبي  ريرة رضي اهلل عنهواي صح إ مسلم،  
 ".   ذه األمة يهقدي وال نصراني ثم يمقت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أ ل النار

وال بدعق ه، اهق لى   مىن أصىحاب النىار، ح ىث لىه  م هقم الحديث أن من مات ولم يسمل بالرسقو  
". ا رسىل لىه اهلل ربي ما أ اني لال رسىقو شأن آ ر يقم الق امة، كما جاء اي حديث صاحب ال ترة الذي يققو:" 

 عالى أن اد ل النار اىإن د لهىا كانىت بىرًد وسىالماً، وإن لىم يىد لها سىحب إل هىا.. كمىا  قىدم معنىا اىي الحىديث 
 بن سريل عن األربعة الذين يحتجقن يقم الق امة.  الذي رواه أسقد

.. و ذا يلزمه بأن ال يقصر اي بذو  ثانيًا: أن يكون جهله بنذارة الرسل عن عجٍز ال ميكن له دفعه 
جهد يستو عه لمعراة دعقة الرسىل ومىا جىاءوا بىه، أمىا إن كىان جهلىه بنىذارة الرسىل عىن عجىز ال يمكىن داعىه اهىق 

  ققم عل ه  الحجة التي  رال عنه العجز ا ما قد جهل ا ه. معذور بالجهل إلى أن 
أما إن كان  جهله بىدعقة الرسىل ونىذار هم نىا ج عىن  قصى ر منىه، وعىن سىبب  ىق يسىتو ل داعىه و  اديىه،  

لكنه شحاً بالدن ا وملذا ها ال يكل  ن سىه  ىذا الجهىد، امثىل  ىذا ال يعىذر بجهلىه لنىذارة الرسىل، و ىق مثلىه مثىل 
 لنذارة اجحد ا .. وآثر الركقن إلى الدن ا عل ها. من بلغته ا
 . 111البقرة:  ال تَُكلذُف َنْفٌس إاِلذ وُْسَهَها قاو  عالى: 
ُ َنْفساً إاِلذ وُْسَهَها لََها َما َكَسَبْو وََعلَيَْها َما اْكََِسَبْو  وقاو  عالى:   . 182البقرة: ال يَُكل ُِف اهللذ
  .21األعراي: نَُكل ُِف َنْفساً إاِلذ وُْسَهَهاال  وقاو  عالى: 

ِطيُهواوقاو  عالى: 
َ
َ َما اْسَتَطْهُتْم َواْسَمُهوا َوع ُقوا اهللذ  . 22التغابن: فَاتذ

ُ َبْهَد ُعْْسٍ يُْْساً  وقاو  عالى:     ُ َنْفساً إاِلذ َما آتَاَها َسَيْجَهُل اهللذ  . 0الوالح: ال يَُكل ُِف اهللذ
امن شروط التكل   ى أيَّىاً كىان  ىذا التكل ى  ى االسىتواعة وانت ىاء العجىز، اىإن انت ىت االسىتواعة و حقىي 

 العجز رُال التكل   بداللة النصقص، وا  اح جم ل أ ل العلم.  
دعا إلى أش اء أكر أن ربىه  عىالى أمىره بهىا، اقاجىب عل ىه ح ىث مىا   قاو ابن حزم: من بلغه أن محمداً 

أ بىر بأنىه رسىقو لزمىىه اإلقىرار، اىإن لىم ي عىل اقىد حقىىت  عمىا دعىا إل ىه. اىإأا أ بىىره مفبىر بأنىه كىان البحىث 
 [.  55عل ه كلمة العذاب وال عذر بشيء من أشغاو الدن ا لمن بلغه ألال اي اشتغاله عن البحث]

                                                 

 .212األصقو وال روع ، ص  52
 . 211و 212األصقو وال روع: ص  55



 
 

 الشيخ/ عبد المنعم مصطفى حليمة                    وقياُم الُحجَِّةالُعْذُر بالَجْهِل 

 

35 

ضىىاً: وقىىاو ابىىن القىى م: وأمىىا العىىاجز عىىن السىىؤاو والعلىىم الىىذي ال يىىتمكن مىىن العلىىم بقجىىه اهىىم قسىىمان أي 
أحد ما مريد للهدى مىؤثر لىه محىب لىه، غ ىر قىادر عل ىه وعلىى طلبىه لعىدم مىن يرشىده، اهىذا حكمىه حكىم أربىاب 
ال تىرات ومىىن لىىم  بلغىىه الىىدعقة. الثىىاني: معىىرب ال إرادة لىىه وال يحىدث ن سىىه بغ ىىر مىىا  ىىق عل ىىه. اىىاألوو يقىىقو: يىىا 

نىا عل ىه، ولكىن ال أعىري سىقى مىا أنىا عل ىه وال أقىدر رب لق أعلم لال ديناً   راً مما أنا عل ه لدنت به و ركت ما أ
على غ ره، اهق غاية جهدي ونهاية معراتي. والثاني: راٍب بما  ق عل ه ال يؤثر غ ره عل ه وال  ولىب ن سىه سىقاه، 
وال ارح عنده بى ن حىاو عجىزه و قدر ىه، وكال مىا عىاجز، و ىذا ال يجىب أن يلحىي بىاألوو لمىا ب نهمىا مىن ال ىرح. 

، والثىاني  طلبىه عجىزاً وجهىالً ن طلب الىدين اىي ال تىرة ولىم يظ ىر بىه اعىدو عنىه بعىد اسىت راغ القسىل اىي ااألوو كم
اتأمىل  وعجىز المعىرب ا ىرح بى ن عجىز الوالىبكمن لم يولبه بل مات على شركه وإن كىان لىق طلبىه لعجىز عنىه، 

 [. 52 ذا المقضل]

  كىأن ينكىر أن يكىقن للقجىقد  القىاً أو ثالثًا: أن ال يتكلف ما ليس له به علم وال سلطان أو برهاان  
يبتدع آلهة  عبد من دون اهلل، أو ينكر البعث، أو يققو إن المالئكة بنات اهلل وغ ر ألال مىن األمىقر التىي ال  ل ىي 

 بالجا ل المتقق  الباحث عن الحي.
بىه أن ال  إأ أن الجا ل ى صاحب ال ترة ى مىن شىأنه االجتهىاد والبحىث عىن الحىي، وكىل مىا يمكىن أن يقىقم 

 يأ ي بالتقح د على القجه المولقب. 
كما جاء اي الس رة عن زيد بن عمرو بن ن  ىل، وكىان قىد اىارح ديىن ققمىه اىاعتزو األوثىان والم تىة والىدم  

والىىذبائإ التىىي  ىىذبإ علىىى األوثىىان، ونهىىى عىىن قتىىل المىىؤودة، وقىىد بىىادى ققمىىه بع ىىب مىىا  ىىم عل ىىه. وكىىان يقىىقو: يىىا 
ي زيد بن عمرو ب ده ما أصبإ منكم أحد علىى ديىن إبىرا  م غ ىري، ثىم يقىقو: اللهىم لىق معشر قريش، والذي ن س

 [.  50أني أعلم أي القجقه أحب إل ال عبد ال به، ولكني ال أعلمه، ثم يسجد على راحته]
وكذلال ما حصل لسلمان ال ارسي ى رضىي اهلل عنىه ى وقصىته مشىهقرة اىي كتىب السىنن والسى ر، ك ى  كىان 

المجقس ة وعبىادة النىار، وكىان يسىعى جهىد وسىعه لمعراىة الىدين الحىي، ا سىأو عىن أعلىم أ ىل قبل إسالمه يراض 
األرب ل شد إل ه الرحاو حتى يتعلم منه ويصى ب منىه الحىي، إلىى أن وصىل بىه الترحىاو إلىى  اال تىداء إلىى رسىقلنا 

 ود ل دين اإلسالم.  ونب نا محمد 

علىه، أمىا أن يبتىدع آلهىة مىل اهلل وأمىقراً لى   لىه ا هىا علىم  ذا الذي يل ي بالجا ل ى صاحب ال تىرة ى أن ي  
وال بر ىىان .. وال  ناسىىب مقامىىه كجا ىىل .. امثىىل  ىىذا علىىى الىىراجإ أنىىه س سىىأو عىىن  كل ىىه وابتداعىىه وسُ حاسىىب 

 عل ه .. واهلل  عالى أعلم.
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ِيَن ُهْم ِعَباُد الرذمْحَِن إِنَاثاً قاو  عالى: َشثِهُدوا َخلَْقُهثْم َسثُتْكَتُب َشثَهاَدُتُهْم وََجَهلُوا الَْمالئَِكَة اَّلذ
َ
ع

لونَ 
َ
 . 29الز ري:َويُْسأ

ْهُر َوَما لَُهْم بَِذلَِك مِ وقىاو  عىالى: نَْيا َنُموُت َوََنَْيا َوَما ُيْهلُِكَنا إاِلذ اَلذ ْن َوقَالُوا َما ِِهَ إاِلذ َحَياُتَنا اَلُّ
ٍَ إِْن ُهْم إاِلذ َيُظنُّونَ   . 12:الجاثى ة ِعلْ

بنِيَ  وقىاو  عىالى: ِ ِينِ  .َوٌْْل يَوَْمئٍِذ لِلُْمَكذ  بُوَن بَِيوِْم اَل  ِ ِيَن يَُكذ  ُب بِهِ إاِلذ ُُكُّ ُمْهَتثٍد  .اَّلذ ِ َوَما يَُكذ 
 ٍَ ثِي
َ
 .21المو   ن:ع

َما ِحَسابُ  وقىاو  عىالى: ِ إََِهاً آَخَر ال بُرَْهاَن ََلُ بِهِ فَإِنذ ُْ َوَمْن يَْدُع َمَع اهللذ ُه ِعنْثَد َرب ِثهِ إِنذثُه ال ُيْفلِث
 . 220المؤمنقن:اَََْكفُِرونَ 

بنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسواًل  واي ققله  عالى: ِ ، قاو ابن القزير ال ماني: اي  ذه اآلية ومىا  َوَما ُكنذا ُمَهذ 
اي معنا ا اي السمل حجة على أن ما لم يب نه اهلل  عالى سمعاً لىم يعىذب المفوىىء ا ىه إن شىاء اهلل  عىالى. لكىن 

 [. 58] أن يعذب على االبتداعيفشى على من  اب ا ما لم يب نه اهلل 
الثىة. اثنىان اىي النىار وواحىد اىي الجنىة، رجىل القضىاة الثأنىه قىاو:"  واي الحديث اقد صىإ عىن النبىي 

علم الحي اقضى به اهق اي الجنة، ورجل قضى للنا  على جهل اهق اي النار، ورجل جار اي الحكىم اهىق اىي 
 [. 59"]النار

قلىىت: القاضىىي الجا ىىل الىىذي يقضىىي للنىىا  عىىن جهىىل  ىىق اىىي النىىار، ألنىىه  كلىى  مىىاال ينبغىىي لىىه، وكىىان 
مقامه المناسب له يقتضي منه أن يحجم عن القضاء ب ن النا  ا ما ل   لىه بىه علىم  ألنىه جا ىل وجا ىل الشىيء 

 ال يمكن أن يعو ه. 
 ، امىىا يكىىقن القىىقو اىى من يتكلىى  وإأا كىىان  ىىذا  ىىق حىىاو مىىن يتكلىى  القضىىاء ى عىىن جهىىل ى بىى ن النىىا

الحكىم علىى الغ ىب ى مىن دون علىم وال بر ىان ى ويحكىم أن هلل شىركاء وبنىات وأن ال بعىث وال نشىقر، وأن الح ىاة 
مىىادة وال مقجىىد للقجىىقد .. وغ ىىر ألىىال مىىن األمىىقر التىىي ال  ل ىىي بالجا ىىل المتققىى  والباحىىث عىىن الحىىي مىىن أوي 

 ال ترات ؟!! 
ققله على اهلل بغ ر علم ب ن الجهل والجقر و ق ال شال أنىه أشىد جرمىاً وإثمىاً، اهذا قد جمل اي حكمه و 

 وأولى بالحساب وبالنار، ممن يقضي اي شؤون النا  عن جهل .. واهلل  عالى أعلم.
أن رجىالً قىاو: واهلل ال يغ ىر اهلل ل ىالن، وإن حىدث:"  واي صح إ مسلم، عن جنىدب، أن رسىقو اهلل 

 ".اإني قد غ رت ل الن، وأحبوت عملاليتألى علي أن ال أغ ر ل الن الذي  ااهلل قاو: من أ
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 أمل ك   أن  ذا الرجل  كل  ما ل   له به علم، و اب ا ما ال ينبغىي لىه الفىقب ا ىه، احلى  بىاهلل  
!! ى اىأحبط اهلل عملىه، وكىان ألىال أن اهلل ال يغ ىر ل ىالن ى و كأنىه اطلىل علىى علىم اهلل بىه، وعىري مىا اىي ن سىه 

 كاا اً لفسران دن اه وآ ر ه ..!  سبباً 
 

* * * 
 رة: ــل الفتــ أه 

، وطقو ال ترة ب نهم وب ن من أرسل إلىى مىن قسم  أ ي اتر هم من جهة انقواع الرسل: أ ل ال ترة قسمان
قىىبلهم، ولكىىن بلغىىتهم نىىذارة الرسىىل، و ىىؤالء ى رغىىم انقوىىاع الرسىىل عىىنهم ى ال يعىىذرون بالجهىىل، و ىىم محجقجىىقن 

 بنذارة الرسل الذين أرسلقا إلى من قبلهم. 
.. ومىىن جهىىة انقوىىاع النىىذارة عىىنهم .. وقسىىم آ ىىر  ىىأ ي اتىىر هم مىىن جهىىة عىىدم بلىىقغ نىىذارة الرسىىل إلىى هم 

 و ؤالء  م الذين يعذرون بالجهل، وإن لم يكن ب نهم وب ن إرساو الرسل اترة طقيلة. 
االعبرة اي اعتبار أ ل ال ترة المعذورين عدم بلقغ نذارة الرسل ول   طقو ال تىرة بى ن الرسىقو والرسىقو، 

 [. 22أو ب نهم وب ن إرساو الرسقو]

 :ي ــة النبــل بعثــقب رةــل الفتـــ أه

بَثْل ُهثَو اْْلَثقُّ ِمثْن ُُ ، يعتبر من أ ل ال تىرة، بىدل ل ققلىه  عىالى: الشال أن من كان قبل بعثة النبي 
تَاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن َقبْلَِك َََهلذُهْم َيْهَتُدونَ 

َ
 . 1السجدة:   َرب َِك ِِلُنِْذَر قَوْماً َما أ

 [.22ب ن ع سى ومحمد عل هما السالم، قاله ابن عبا  ومقا ل]والمراد بالققم أ ل ال ترة 
ْن َتُقولُوا َمثا  وقىاو  عىالى:

َ
ٍة ِمَن الرُُّسِل ع ُ ََُكْم لََعَ َفْْتَ ِ ْهَل اَِْكَتاِب قَْد َجاَءُكْم رَُسونُلَا يُبَني 

َ
يَا ع

 ُ ٍء قَِديرٌ َجاَءنَا ِمْن بَِشرٍي َوال نَِذيٍر َفَقْد َجاَءُكْم بَِشرٌي َونَِذيٌر َواهللذ ِ ََشْ
 . 29المائدة: لََعَ ُُك 

  ى.   -قاو القرطبي اي ققله" على اترة من الرسل " أي سكقن. وق ل: على انقواع ما ب ن النب  ن ا

                                                 

 مسمائة سنة و سل وستقن   أكر محمد بن سعد اي كتاب " الوبقات " عن ابن عبا  قاو كان ب ن م الد ع سى والنبي22 
بُقُ َما اَىَعزَّزرنَا بِثَاِلثٍ ِإأر َأررَسلرَنا ِإلَ رِهُم اثىرنَى رِن َاكَ  سنة، بعث اي أولها ثالثة أنب اء، و ق ققله  عالى: . وكانت ال ترة التي لم يبعث ذَّ

 . 2/212اهلل ا ها رسقاًل أربعمائة سنة، قاله مقا ل والضحام أيضًا. انظر   س ر القرطبي: 
،  زيد عن أل  وأربعمائة سنة، الق كانت العبرة العتبار أ ل ال ترة المعذورين، بعدم قلت: ال ترة التي ب ننا وب ن بعثة النبي    

، لكىن رؤية الرسقو أو بوقو اترة انقواع الرسل، لصإ أن يعتبر أ ل زماننا " أ ل اترة " لوقو ال ترة ب ننا وب ن بعثىة الرسىقو 
 ترة المعذورين .. واهلل  عالى أعلم. بوالن ألال بالنقل والعقل دو على صحة االعتبار اآل ر أل ل ال 

 .22/85  س ر القرطبي:  22
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لكن  ل كانقا من أ ل ال ترة المعذورين لعدم بلقغ نذارة الرسل إلى هم، أم أنهىم كىانقا مىن أ ىل ال تىرة مىن 
 مل بلقغ النذارة إل هم ؟ جهة انقواع الرسل عنهم 

: الراجإ الذي دلت عل ه النصقص من الكتىاب والسىنة، أن اتىر هم كنىت مىن جهىة انقوىاع الرسىل، قوىأق
 ول   من جهة انقواع وانعدام نذارة الرسل.

َذَف َبنْيَ   قاو  عالى:
َ
ْعَداءً فَأ

َ
ِ َعلَيُْكْم إِذْ ُكنُْتْم ع ْصَبْحُتْم بِنِْهَمتِهِ َواذُْكُروا نِْهَمَو اهللذ

َ
قُلُوبُِكْم فَأ

ُ ََُكثْم آيَاتِثهِ ََ  ُ اهللذ ِ نَْقثَذُكْم ِمنَْهثا َكثَذلَِك يُبَثني 
َ
 َشَفا ُحْفثَرٍة ِمثَن انلذثارِ فَأ

َهلذُكثْم إِْخَواناً َوُكنُْتْم لََعَ
 . 221آو عمران:ََ َتْهَتُدون

قاو ابىن عبىا : أي وكنىتم علىى طىري ح ىرة مىن جهىنم  رِ َوُكنُْتْم لََعَ َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن انلذا اي ققله: 
نَْقَذُكْم ِمنَْها  إأ لم يكن ب نكم وب نها إال المقت، 

َ
 [21.]أي بمحمد  فَأ

وقىىاو ابىىىن جريىىىر الوبىىىري: وكنىىىتم علىىى طىىىري جهىىىنم بك ىىىركم الىىىذي كنىىتم عل ىىىه قبىىىل أن يىىىنعم اهلل علىىى كم 
باإلسىىالم، اتصىى روا بىىائتالاكم عل ىىه إ قانىىا، لىى   ب ىىنكم وبىى ن الققىىقع ا هىىا إال أن  مق ىىقا علىىى ألىىال مىىن ك ىىركم، 

 اتكقنقا من الفالدين ا ها، اأنقذكم باإليمان الذي  داكم له. 
ااسىتنقذكم بىه  محمىداً  السُّدي: كنتم على طري النار من مىات مىنكم أوبىي اىي النىار، ابعىث اهللوعن 

 [.  21من  لال الح رة]
، أ ل ك ر اي   رقهم واجتماعهم، يجمعهىم قاو الشااعي رحمه اهلل: اكانقا قبل إنقاأه إيا م بمحمد 

ى عمىىا يققلىىقن علىىقاً كب ىىراً، ال إلىىه غ ىىره، وسىىبحانه أعظىىم األمىىقر: الك ىىر بىىاهلل، وابتىىداع مىىا لىىم يىىأأن بىىه اهلل،  عىىال
وبحمىىده رب كىىل شىىيء و القىىىه، مىىن حىىي مىىىنهم اكمىىا وصىى  حالىىه ح ىىىاً: عىىامالً قىىائالً بسىىىفط ربىىه، مىىزداداً مىىىن 

 [ . 22معص ته، ومن مات اكما وص  ققله وعمله: صار إلى عذابه]
 [.  25اهلل منها أن  دا م لإليمان] قاو ابن كث ر: كانقا على ش ا ح رة من النار بسبب ك ر م اأنقذ م

، ولم يكن ب نهم وب ن د قلهم النار سىقى المىقت، لهىق قلت: كقنهم كانقا على الك ر قبل بعثة النبي 
دل ل كاي أن نذارة من  قدم من الرسل قد بلغتهم ألنه ال يد ل النىار إال مىن قامىت عل ىه حجىة الرسىل كمىا سىبي 

 جهة انقواع الرسل، ول   من جهة عدم بلقغ نذارة الرسل إل هم.  أن ب نا  ألال، وأن اتر هم كانت من
اضَّىل اهلل قريشىاً بسىبل  صىاو، اضىلهم بىأنهم عبىدوا اهلل عشىر سىن ن، أنىه قىاو:"  وقد صإ عن النبي 

 [.22.."] ال يعبد اهلل إال قريش، واضلهم بأنهم نصر م يقم ال  ل و م مشركقن
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علىى الشىرم المسىتقجب للنىار، كمىا دو أن ال تىرة التىي ظهىر ا هىا  دو أن قريشاً كانت قبل بعثة النبي 
اإلسالم اي مكة ى و ي ال تىرة المك ىة ى لىم يكىن علىى وجىه األرب مىن يعبىد اهلل علىى القجىه الصىح إ، غ ىر قىريش 

 ... ممن آمن منهم وا بل النبي األمي 
وإنهىم أ ىتهم الشى اط ن إنىي  لقىت عبىادي حن ىاء كلهىم، واي الحديث القدسي كما اي صح إ مسلم:" 

ااجتالتهم عن دينهم، وحرمت عل هم ما أحللت لهم، وأمر هم أن يشركقا بي ما لم أنزو بىه سىلواناً، وإن اهلل نظىر 
 ..".   إلى أ ل األرب امقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أ ل الكتاب

الحىىي ولىىم ينحراىىقا مىىل  والبقايىىا مىىن أ ىىل الكتىىاب  ىىم الىىذين كىىانقا علىىى التقح ىىد، وحىىااظقا علىىى ديىىنهم
المنحىىىرا ن عىىىن جىىىادة التقح ىىىد. وققلىىىه:" امقىىىتهم عىىىربهم وعجمهىىىم "، دل ىىىل أنهىىىم كىىىانقا مشىىىرك ن الشىىىرم الىىىذي 

 يستقجب المقت والعذاب .. ول سقا من أ ل ال ترة المعذورين. 
قلىىىت يىىىا رسىىىقو اهلل، ابىىىن جىىىدعان كىىىان اىىىي واىىىي الصىىىح إ أيضىىىاً، عىىىن عائشىىىة رضىىىي اهلل عنهىىىا، قالىىىت: 

ا ل ة يصل الرحم ويوعم المسك ن، اهل ألال نااعه؟قاو:" ال ين عه، إنه لىم يقىل يقمىاً: رب اغ ىر لىي  و ئتىي الج
 ". يقم الدين

"، ي يىقم الىدينرب اغ ىر لىي  و ئتىدعان، ألنىه لىم يقىل اىي ح ا ىه قىط: "قلت: كقن ألال ال ين ىل ابىن جى
وإن كىانقا مىن أ ىل ال تىرة مىن جهىة انقوىاع الرسىل دو على أمرين: أنىه وققمىه ل سىقا مىن أ ىل ال تىرة المعىذورين .. 

 عنهم.
ى قىد بلغتىه  ألن  ىذه الكلمىات التىي  ى وبفاصىة إبىرا  م  ثان ىاً: أن حجىة ونىذارة الرسىل قبىل نب نىا 

 وعلل عذابه بسبب أنه لم يقلها ال يمكن البن جدعان أن يعراها إال عن طريي الرسل.  ألزمه بها النبي 
كىان ينبغىي أن يقىقو  لىال الكلمىات وأمثالهىا .. لكنىه أبىى وأعىرب واسىتكبر .. احىي   ولما ااترب ا ه أنه
 عل ه العذاب بسبب ألال.

يقماً نفالً لبني النجار، اسمل أصقات رجاو من بني  د ل النبي واي الحديث الذي يرويه جابر قاو:
مر أصىىحابه أن  عىىقأوا مىىن عىىذاب ازعىىاً، اىىأ النجىىار مىىا قا اىىي الجا ل ىىة يُعىىذبقن اىىي قبىىقر م، افىىر  رسىىقو اهلل 

 .  القبر
مر بنفل لبني النجار، اسمل صق اً اقاو:مىا  ىذا قىالقا:قبر رجىل داىن اىي الجا ل ىة،  ومن رواية أن  

 [.  20"]أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني لقال أن  داانقا لدعقت اهلل :" اقاو رسقو اهلل 
قىىاو الشىى ا ناصىىر: مىىن اقائىىد الحىىديث أن أ ىىل الجا ل ىىة الىىذين مىىا قا قبىىل بعثتىىه عل ىىه الصىىالة والسىىالم 
معذبقن بشركهم وك ر م، وألال يدو على أنهم ل سقا من أ ل ال ترة الذين لم  بلغهم دعقة نبي،  الااً لما يظنىه 

                                                                                                                                                                

 .2128صح إ الجامل الصغ ر: 22 
 . 258سلسلة األحاديث الصح حة: 20 



 
 

 الشيخ/ عبد المنعم مصطفى حليمة                    وقياُم الُحجَِّةالُعْذُر بالَجْهِل 

 

40 

بنَِي َحثثىذ َنبَْهثثََّ   بعىض المتىىأ رين، إأ لىق كىىانقا كىذلال لىىم يسىتحققا العىىذاب لققلىىه  عىالى: ِ َوَمثثا ُكنذثثا ُمَهثثذ 
 [28.]رَُسوالً 

" المىىا ق ىىا اىىي النىىار وكىىذلال الحىىديث الىىذي يرويىىه أنىى ، أن رجىىالً قىىاو: يىىا رسىىقو اهلل أيىىن أبىىي؟ قىىاو:" 
 [. 29"]إن أبي وأبام اي الناردعاه، اقاو: 

ووالىىد الصىىحابي الىىذي سىىأله عىىن مصىى ر والىىده  مىىا اىىي النىىار .. وكانىىا قىىد ما ىىا قبىىل  اكىىقن والىىد النبىىي 
.. دو أن نذارة األنب اء والرسل قبل نب نا على هم الصىالة والسىالم كانىت قىد بلغىتهم .. وأنهىم ل سىقا  بعثة النبي 

 من أ ل ال ترة المعذورين. 
النار وال  ن عه قرابة المقرب ن . وا ىه أن مىن قاو النقوي اي الشر : ا ه أن من مات على الك ر اهق اي 

مىات اىي ال تىرة علىى مىا كانىت عل ىه العىرب مىن عبىادة األوثىان اهىق مىن أ ىل النىار، ولى    ىذا مؤا ىذة قبىل بلىىقغ 
 [.  02الدعقة اإن  ؤالء كانت قد بلغتهم دعقة إبرا  م وغ ره من األنب اء صلقات اهلل وسالمه عل هم]

كانىت قىد بلغىتهم قىقو زيىد بىن عمىرو بىن ن  ىل لقىريش قبىل   قة إبىرا  م قلت: ومما يدو علىى أن دعى
: يا معشر قريش والذي ن   زيد بن عمرو ب ده ما أصبإ مىنكم أحىد علىى ديىن إبىرا  م غ ىري، ثىم  بعثة النبي 

 يققو: اللهم لق أني أعلم أي القجقه أحب إل ال عبد ال به، ولكني ال أعلمه، ثم يسجد على راحته. 
كانت اتر هم من جهىة انقوىاع الرسىل، ولى     ا الذي رجحناه من أن الك ار قبل بعثة النبي قلت: و ذ

 من جهة انقواع نذارة الرسل وأن ك ر م مستقجب للنار والعذاب، حكى القرااي عل ه اإلجماع وجزم به النقوي 
 [.  02اي شرحه لصح إ مسلم]

 والحمد هلل الذي  تم ب ضله ونعمته الو بات الصالحات. 

 ه: ـــ تنبي

مىن الك ىار ال يعتبىرون مىن أ ىل ال تىرة المعىذورين، وأنهىم محجقجىقن  ققلنا أن من كان قبل بعثة النبىي 
 بنذارة من  قدم من الرسل. 

أققو: ققلنا  ذا ال يستلزم انت اء وجىقد مىن يعتبىر مىن أ ىل ال تىرة المعىذورين مىن جهىة عىدم وصىقو نىذارة 
، اىنحن نسىلم علىى العمىقم ال التع ى ن، أن كىل مىن بىذو جهىده المسىتواع لمعراىة الرسل إل هم، قبل بعثة النبىي 

دعىىقة الرسىىل، لكنىىه لىىم يىىتمكن مىىن ألىىال، اهىىق معىىذور بالجهىىل، ويعتبىىر مىىن أ ىىل ال تىىرة المعىىذورين، لكىىن  ع ىى ن 
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 أشىفاص بأع ىىانهم ى مىن دون نىىص ى علىى أنهىىم مىن أ ىىل ال تىرة المعىىذورين، ال ينبغىي ألحىىد أن يفىقب ا ىىه، اىىاهلل
 وحده أعلم بمن قامت عل ه حجة الرسل ممن لم  قم عل ه من أ ل ال ترات. 

، كىانقا يؤمنىقن بىاهلل وال ىقم والسنة قد دلت على وجقد أاراد من أ ل ال ترة المعذورين قبىل بعثىة النبىي 
 اآل ر، وقد  جنبقا عبادة األوثان .. وكانقا حريص ن على معراة الحي .. منهم ورقة بن نقال. 

قال، اإني قد رأيىت لىه ال  سبقا ورقة بن ن،قاو:"  ا اي الحديث الذي  رويه عائشة عن رسقو اهلل كم
 [ . 01"]جنة وجنت ن

ومنهم ق  بن ساعدة مىن إيىاد بىن معىد، كىان حكى م العىرب، وكىان مقىراً بالبعىث، و ىق الىذي يقىقو:" مىن 
اسىألهم عنىه، اقىالقا:  لىال.  ى النبىي عاش مات، ومن مات اات، وكل ما  ق آٍت آت ". وقد واد من إياد إل

 [. 01"]رحمه اهلل اقاو: " 

 : ي ـة النبــد بعثــرة بعــل الفتــ أه

 من له حكم أ ل ال ترات من ح ث العذر وغ ر ألال ..؟   بعد بعثة النبي  قد يرد السؤاو:  ل يقجد
: أكىرت سىابقاً أن العلىة التىي ألجلهىا يعىذر أ ىل ال تىرة بالجهىل،  ىي عىدم  مكىنهم مىن معراىة دعىقة أققو

 الرسل وعدم بلقغها إل هم. 
وعل ىه أقىقو: أي إنسىان  ىقارت ا ىه  ىذه العلىة، بح ىث ال يسىتو ل ى رغىم بىذو الجهىد المسىتواع ى معراىة 

حكىىم أ ىىل ال تىىرة المعىىذورين بىىال ترة والجهىىل، سىىقاء  دعىىقة الرسىىل، ولىىم  بلغىىه نىىذار هم، اهىىق معىىذور بالجهىىل، ولىىه 
 أو بعد بعثته، وال عبرة لزمن دون زمن اي حاو وجدت  ذه العلة.  كان قبل بعثة النبي 

ثم إأا كىان أ ىل ال تىرة قبىل النبىقة وبعىد ا، كال مىا ال يسىتو عان ى مىن غ ىر الحجىة الرسىال ة ى داىل مىا  ىم 
قبىل النبىقة والبعثىة وال يعىذر مىن كىان بعىد ا .. والعلىة ب نهمىا مشىتركة  ا ه مىن جهىل وعجىز، اك ى  يعىذر مىن كىان

 وواحدة .. و ي الجهل والعجز ..؟! 
مل ما كنا قد ب ناه بأن اهلل  عالى ال يكل  ن ساً إال وسعها .. وأن العجىز يراىل التكل ى  .. اىي أي زمىان 

 وأي مكان. 
ل النبىقة وأ ىل ال تىرة بعىد النبىقة والبعثىة، موالىب ومن ي رح ى من ح ث وجىقب العىذر ى بى ن أ ىل ال تىرة قبى

 بالدل ل وأنَّى ..!
  

                                                 

 . 0112صح إ الجامل الصغ ر: 01
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 مفتصر الس رة للش ا عبد اهلل بن محمد عبد الق اب، باب أ ل ال ترة.   
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 ــل:ذر باجلهــا العــع معهـاالت ال ينفـــ ح

 نام حاالت ال ين ىل معهىا العىذر بالجهىل، لىق كىان جهىل المىرء بسىببها أو بسىبب واحىدة منهىا، مىن  ىذه 
 الحاالت:
اليت تدل على وحدانيته   ، وعن النظر يف آيات اهلل اإلعراض عن طلب العلم الشرعي -1 

 وصدق ما جاء به الرسل. 

اال  ىق يىأ ي العلىم .. وال  ىق يسىمإ للعلىم أن يأ  ىه .. امىن كىان جهلىه بنىذارة الرسىل بسىبب إعراضىه  ىذا، 
ا مىا يجىب  اجهله ال ين عه .. وال يتش ل لىه .. وال يمنىل مىن عذابىه .. و ىق محاسىب ومسىؤوو عىن  قصى ره و  ريوىه

 عل ه. 
ِيَن يَْصِدفُوَن َمْن   كمىا قىاو  عىالى: ِ َوَصَدَف َمنَْها َسَنْجزِي اَّلذ َب بِآياِت اهللذ

ْن َكذذ ْظلَُم ِممذ
َ
َفَمْن ع

أي أعىرب عنهىا. قالىه ابىن  َصثَدَف َمنَْهثا  . وققلىه 250األنعىام: آيَاتَِنا ُسوَء اََْهَذاِب بَِما ََكنُوا يَْصِدفُونَ 
 عبا ، ومجا د، وقتادة، وابن جرير. 

قاو ابن جرير اي الت س ر: س ث ب اهلل الذي يعرضقن عن آيا ىه وحججىه وال يتىدبرونها وال يتعراىقن حق قتهىا 
 [. 02ا ؤمنقا بما دلتهم عل ه من  قح د اهلل وحق قة نبقة نب ه، وصدح ماجاء به من عند ربهم سقء العذاب]

َمْو يََداهُ إِنذا َجَهلَْنا لََعَ   عالى: وقاو ْعَرَض َمنَْها َونََِسَ َما قَدذ
َ
َِر بِآياِت َرب ِهِ فَأ ْن ُذك  ْظلَُم ِممذ

َ
َوَمْن ع

بَ 
َ
ْن َيْفَقُهوهُ َوِِف آَذانِِهْم َوقْراً ِإَوْن تَْدُمُهْم إََِل الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذاً أ

َ
ًة ع ِكنذ

َ
 . 50الكه :اً دقُلُوبِِهْم ع

قىىاو ابىىن جريىىر: يقىىقو عىىز أكىىره، وأي النىىا  أوضىىل لإلعىىراب والصىىد اىىي غ ىىر مقضىىعهما ممىىن أكىىره بآيا ىىه 
وحججه، ادله بها على دل ل سب ل الرشاد، و داه بها إلىى طريىي النجىاة، اىأعرب عىن آيا ىه وأدلتىه اىي اسىتدالله بهىا 

 [.  05القصقو على الفالص من الهالم]
يقىىقو  عىىالى وأي عبىىاد اهلل أظلىىم ممىىن أُكىىر بآيىىات اهلل اىىأعرب عنهىىا، أي  ناسىىا ا وأعىىرب وقىىاو ابىىن كث ىىر: 

 [. 02عنها ولم يصر لها وال ألقى إل ها بااًل]
نذا ذِْكراً   وقاو  عالى: ْعَرَض َمنُْه فَإِنذُه َُيِْمُل يَوَْم اَْقَِياَمةِ وِْزراً  * َوقَْد آتَيَْناَك ِمْن ََلُ

َ
َن َخاَِلِي * َمْن ع

 . 222طىه: فِيهِ وََساَء لَُهْم يَوَْم اَْقَِياَمةِ مِحْالً 
ْمََم  وقاو  عالى:

َ
هُ يَوَْم اَْقَِياَمةِ ع ْعَرَض َمْن ذِْكرِي فَإِنذ ََلُ َمهِيَشًة َضنَْكً َوََنُّْشُ

َ
ِ  * َوَمْن ع قَاَل َرب 

ْمََم َوقَْد ُكنُْو بَِصرياً 
َ
تَِِن ع َتتَْك آيَاُتَنا فَنَِسيَتَها َوَكَذلَِك اْيَوَْم تُنََْسث .لَِم َحَّشْ

َ
 -212طىىه:قَاَل َكَذلَِك أ

212 . 
                                                 

 . 95/ 8جامل الب ان:  02
 . 25/128جامل الب ان:  05
 . 1/92الت س ر:   02
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ْعثثَرَض َمنَْهثثا إِنذثثا ِمثثَن الُْمْجثث وقىاو  عىىالى:
َ
ِثثَر بِآيثثاِت َرب ِثثهِ ُثثثمذ ع ثثْن ُذك  ْظلَثثُم ِممذ

َ
رِِمنَي َوَمثثْن ع

 . 11السجدة:ُمنَْتقُِمونَ 
وغ ر ىىا كث ىىر مىىن اآليىىات القرآن ىىة الدالىىة علىىى أن الجا ىىل بسىىبب إعراضىىه عىىن ديىىن اهلل وآيا ىىه ال يعىىذر 

 بالجهل، بل  ق من أشد النا  ظلماً وك راً، ويجزى يقم الق امة سقء العذاب. 
، ب نما  ق جال  اي المسجد والنا  معه إأ أقبىل عن أبي واقد الل ثي، أن رسقو اهلل واي الحديث، 

، اأمىا أحىد ما اىرأى ارجىة وأ ب واحد. قاو: اقق ا على رسىقو اهلل  ثالثة ن ر، اأقبل اثنان إلى رسقو اهلل 
قىاو:" أال  اي الحلقة اجل  ا ها، وأما اآل ر اجلى   ل هىم، وأمىا الثالىث اىأدبر أا بىاً المىا اىرغ رسىقو اهلل 

لن ر الثالث؟ أما أحد م اآوى إلى اهلل اآواه اهلل، وأما اآل ىر ااسىتح ا ااسىتح ا اهلل منىه، وأمىا اآل ىر أ بركم عن ا
 " مت ي عل ه. اأعرب اأعرب اهلل عنه 

وطلىىب العلىىم منىىه ى رغىىم  ىىقاره لىىه ى ااسىىتحي مىىن اهلل أن  اهىىذا الرجىىل أعىىرب  عىىن مجالسىىة الرسىىقو 
 يُعذر بالجهل. يعرب عنه، ومن أعرب اهلل عنه أنى له أن 

ومن  أمل حاو أكثر المسلم ن ال قم أدرم أن سبب ما يعانقنه من جهل بالشريعة وعلقمهىا  ىق إعراضىهم 
عىىن طلىىب العلىىم وعىىن مجىىال  العلىىم وحلقا ىىه التىىي  عقىىد اىىي المسىىاجد وغ ر ىىا، وإيثىىار م لمجىىال  اللهىىق واللغىىق 

 عل ها. 
راب عن العلم ى ال يعذرون بالجهل، ألن جهلهىم مىن و ؤالء لق وقعقا اي ما يناقض اإليمان ى بسبب اإلع

 النقع الذي يمكن داعه و  اديه بأقل جهد لق أرادوا وقصدوا.

ومىىن جملىىة مىىا اعتبىىره الشىى ا محمىىد بىىن عبىىد الق ىىاب ى رحمىىه اهلل ى مىىن نىىقاقص اإلسىىالم، اإلعىىراب عىىن 
منها اإلعراب عىن ديىن اهلل ال يتعلمىه الدين، و علمه والعمل به، اقاو: اعلم أن من أعظم نقاقص اإلسالم عشرة، 

ْعَرَض َمنَْها إِنذثا ِمثَن الُْمْجثرِِمنَي  وال يعمل به، والدل ل ققله  عىالى: 
َ
َِر بِآياِت َرب ِهِ ُثمذ ع ْن ُذك  ْظلَُم ِممذ

َ
َوَمْن ع

 [00 .] ُمنَْتقُِمونَ 
: اإلعىىراب عىىن الحجىىة وعىىدم إراد هىىا أحىىد ماوقىىاو ابىىن القىى م رحمىىه اهلل: إن العىىذاب يسىىتحي بسىىبب ن، 

 والعمل بها وبمقجبها. 
: العناد لها بعد ق امها و رم إرادة مقجبها. ااألوو ك ر إعراب، والثاني ك ر عنىاد. أمىا ك ىر الجهىل الثاني

 [. 08عنه حتى  ققم حجة الرسل] اهذا ن ى اهلل التعذيبم الحجة وعدم التمكن من معراتها مل عدم ق ا

                                                 
 . 121الرسائل الشفص ة: ص  00

08
 .222طريي الهجر  ن، ص   
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من كان جهله بنذارة الرسل ا رغم توافرها وسهولة طلبها ا بسابب تلليادل لابااء وطاعتاه        -2 

ألئماة الكرار واللاافل، فمثال هااذا ال يعاذر باةهاال، وحجاة التلليااد واالتبااة داحلااة وماردودة علااى        

 صاحبها. 

َطْهَنا الرذُسوال يَوَْم ُتَقلذُب وُُجوُهُهْم ِِف انلذارِ َيُقولُوَن يَا َيَِْنَ  قىاو  عىالى :
َ
َ َوع َطْهَنا اهللذ

َ
َوقَالُوا َربذَنا  .ا ع

بِيال َربذَنثا آتِِهثْم ِضثْهَفنْيِ ِمثَن اََْهثَذاِب َواََْهثنُْهمْ  َضلُّونَا السذ
َ
اَءنَا فَأ َطْهَنا َساَدَتَنا َوُكََبَ

َ
 ََْهنثاً َكبِثرياً  إِنذا ع

                 .28-20األحزاب:
ْن َوقَ  وقاو  عىالى:

َ
ُمُروَنَنثا ع

ْ
وا بَثْل َمْكثُر اللذيْثِل َوانلذَهثارِ إِذْ تَأ ِيَن اْسَتْكََبُ ِيَن اْسُتْضهُِفوا لَِّلذ اَل اَّلذ

ْْالَل ِِف 
َ
ُوا اََْهَذاَب وََجَهلَْنا اْْل

َ
ا َرع وا انلذَداَمَة لَمذ َِسُّ

َ
نَْداداً َوع

َ
ِ َوََنَْهَل ََلُ أ ِينَ نَْكُفَر بِاهللذ ْمَناِو اَّلذ

َ
َكَفثُروا  ع

 . 11سىبأ:َهْل ُُيَْزْوَن إاِلذ َما ََكنُوا َيْهَملُونَ 
ْسثَباُب َوقَثاَل  وقاو  عالى:

َ
َهْو بِِهثُم اْْل ُوا اََْهَذاَب َوَتَقطذ

َ
َبُهوا َوَرع ِيَن اتذ ِيَن اتُّبُِهوا ِمَن اَّلذ  اَّلذ

َ
ع إِذْ َتََبذ
ةً َفنَ  نذ نَلَا َكرذ

َ
َبُهوا لَْو ع ِيَن اتذ اٍت َعلَيِْهْم َوَما ُهْم اَّلذ ْمَمالَُهْم َحَْسَ

َ
ُ ع وا ِمنذا َكَذلَِك يُرِِْهُم اهللذ

ُ
ع  ِمنُْهْم َكَما َتََبذ

َ
َََِبذع

 .220 -222البقرة: ِِبَارِِجنَي ِمَن انلذارِ 
 قىاو ابىىن القى م رحمىىه اهلل: طبقىة المقلىىدين وجهىاو الك ىىرة وأ بىاعهم وحم ىىر م الىذين  ىىم معهىم  بعىىاً لهىىم، 

يققلقن: إنا وجىدنا آبائنىا علىى أمىة وإنىا علىى أسىقة بهىم، ومىل  ىذا اهىم  ىاركقن أل ىل اإلسىالم غ ىر محىارب ن لهىم،  
كنساء المحارب ن و دمهم وأ باعهم الذين لم ينصبقا أن سهم لما نصب له أولئال أن سىهم مىن السىعي اىي إط ىاء 

د ا  قىت األمىة علىى أن  ىذه الوبقىة ك ىار وإن كىانقا نقر اهلل و دم دينه وإ ماد كلما ه، بل  م بمنزلة الدواب. وق
جهااًل مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما يحكى عن بعىض أ ىل البىدع أنىه لىم يحكىم لهىؤالء بالنىار وجعلهىم بمنزلىة 
من لىم  بلغىه الىدعقة، و ىذا مىذ ب لىم يقىل بىه أحىد مىن أئمىة المسىلم ن ال الصىحابة وال التىابع ن وال مىن بعىد م، 

 ي عن بعض أ ل الكالم المحدث اي اإلسالم. وإنما يعر 
اغاية  ذه الوبقة أنهم ك ار جهاو غ ر معاندين، وعدم عناد م ال يفرجهم عن كقنهم ك اراً، اإن الكىاار  

من جحد اهلل وكذب رسقله إما عناداً أو جهالً و قل داً أل ل العناد. اهذا وإن كان غايتىه أنىه غ ىر معانىد اهىق متبىل 
وقىىد أ بىىر اهلل اىىي القىىرآن اىىي غ ىىر مقضىىل بعىىذاب المقلىىدين ألسىىالاهم مىىن الك ىىار، وأن األ بىىاع مىىل أل ىىل العنىىاد، 

َضلُّونَا فَآتِِهْم َعَذاباً ِضْهفاً ِمثَن انلذثارِ   متبقع هم وأنهم يتحاجقن اي النار وأن اال بىاع يققلىقن:
َ
َربذَنا َهُؤالءِ ع

ٍ ِضثْهٌف َوََِكثْن ال َتْهلَُمثون 
وَن ِِف انلذثارِ َفَيُقثوُل  . وقىاو  عىالى:18ألعىراي:ََ قَاَل َُِك  ِإَوذْ َيَتَحثاجُّ

ُِْنوَن َمنذا نَِصيباً ِمَن انلذارِ قَ  نُْتْم ُم
َ
وا إِنذا ُكنذا ََُكْم َتَبهاً َفَهْل أ ِيَن اْسَتْكََبُ َهَفاُء لَِّلذ وا الضُّ ِيَن اْسَتْكََبُ اَل اَّلذ

 َ  . 28غاار: قَْد َحَكَم َبنْيَ اَْهَِبادِ إِنذا ُُكٌّ فِيَها إِنذ اهللذ
 اهذا إ بار من اهلل و حذير بأن المتبقع ن والتابع ن اشتركقا اي العذاب، ولم يغن عنهم  قل د م ش ئاً.  
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من دعا إلىى ضىاللة كىان عل ىه مىن اإلثىم مثىل أوزار مىن ا بعىه، ال يىنقص مىن "أنه قاو:  وصإ عن النبي  
  ى .  -[ا09على أن ك ر من ا بعهم إنما  ق بمجرد ا باعهم و قل د م] . و ذا يدو"أوزار م ش ئاً 

أ ل النار  مسة ى منهم ى: الضع   الىذي ال زَبىرىَر لىه، الىذين  ىم اى كم واي الحديث الذي يرويه مسلم:"  
" أي ر لىه بىال ز [. وققلىه " 82..". أي ال يسعقن اي  حصى ل من عىة دين ىة وال دن قيىة] بعاً، ال يبغقن أ اًل وال مااًل 

 [. 82ال عقل له يزبره ويمنعه مما ال ينبغي ]

كذلك من كان جهله بنذارة الرسل بسبب ظنه أنه على احلق والصواب .. فركن إىل ظنه  -3 

واعتلادل وترك طلب العلم فهذا ال يعذر باةهل ا لو وقع بسببه يف الكرر ا وظنه أنه على هدى وصواب 

 عذابًا وال يربر له جهًف.ال ينرعه شيئًا وال يرد عنه 

َمثا ََنْثُن ُمْصثلُِحوَن  قىاو  عىالى: رِْض قَثالُوا إِنذ
َ
ُهثْم ُهثُم  .ِإَوَذا قِيَل لَُهثْم ال ُتْفِسثُدوا ِِف اْْل ال إِنذ

َ
ع

 . 21-22البقرة:الُْمْفِسُدوَن َوََِكْن ال يَْشُهُرون َ
سىد ولىم يعلىم، وإنمىا الىذم علىى مىن أاسىد عىن قاو األلقسي اي   س ره: وما يقاو مىن أنىه ال أمَّ علىى مىن أا

علم يداعه أن المقصر اي العلم مل التمكن منه مىذمقم بىال ريىب، بىل ربمىا يقىاو إنىه أسىقأ حىااًل مىن غ ىره. وا ىه مزيىد 
 ، إأ من كان من أ ل الجهل ال ينبغي للعالم أن يكترث بمفال ته.  سل ه له 
جىىىة علىىىى المعتزلىىىة، اىىىي أن التكل ىىى  ال يتقجىىىه بىىىدون العلىىىم واىىىي التىىىأويالت لعلىىىم الهىىىدى: إن  ىىىذه اآليىىىة ح 

بالمكل  به، وأن الحجة ال  لىزم بىدون المعراىة، اىإن اهلل  عىالى أ بىر أن مىا صىنعقا مىن الن ىاح إاسىاد مىنهم مىل عىدم 
أن  العلم، الق كان حق قة العلم شرطاً للتكل   وال علم لهم به لم يكن اعلهم إاسادًا، اح ىث كىان إاسىاداً دو علىى

 [.  81التكل   يعتمد ق ام آلة العلم والتمكن من المعراة ال حق قة المعراة، ا كقن حجة عل هم ]
ْمَماالً  وقىاو  عىالى: 

َ
ْخَْسَِْن ع

َ
نَْيثا وَُهثْم  .قُْل َهْل نُنَب ُِئُكْم بِاْْل َيثاةِ اَلُّ ِيَن َضثلذ َسثْهُيُهْم ِِف اْْلَ اَّلذ

ُهْم ُُيِْسُنوَن  نذ
َ
ْمَمالُُهْم فَال نُقِيُم لَُهْم  .ُصنْهاً َُيَْسُبوَن أ

َ
ِيَن َكَفُروا بِآياِت َرب ِِهْم َوََِقائِهِ فََحبَِطْو ع وََئَِك اَّلذ

ُ
ع

 . 225الكه : يَوَْم اَْقَِياَمةِ َوْزناً 
قاو ابن جرير: يققو  م الذين لم يكن عملهم الذي عملقه اي ح ا هم الدن ا على  دى واستقامة، بل كىان  

وضىىالله، وألىىال أنهىىم عملىىقا بغ ىىر مىىا أمىىر م اهلل بىىه بىىل علىىى ك ىىر مىىنهم بىىه، و ىىم يحسىىبقن أنهىىم يحسىىنقن  علىىى جىىقر
صنعاً، يققو: و م يظنىقن أنهىم ب علهىم ألىال هلل مو عىقن، وا مىا نىدب عبىاده إل ىه مجتهىدون، و ىذا مىن أدو الىدالئل 

بعىىد العلىىم بقحدان تىىه، وألىىال أن اهلل  علىىى  وىىأ قىىقو مىىن زعىىم أنىىه ال يك ىىر بىىاهلل أحىىد إال مىىن ح ىىث يقىىص إلىىى الك ىىر
                                                 

 . 221 -222طريي الهجر  ن:  09
 . 512قاله الش ا ناصر،  امش مفتصر صح إ مسلم، ص  82
 .20/299قاله النقوي اي الشر :  82
 . 2/252رو  المعاني:  81
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 عالى أكره أ بر عن  ؤالء الذين وص  ص تهم اي  ذه اآليىة أن سىع هم الىذي سىعقا اىي الىدن ا أ ىب ضىالاًل، وقىد  
كانقا يحسبقن أنهم محسنقن اي صنعهم ألال، وأ بر عنهم أنهم  م الذين ك روا بآيىات ربهىم، ولىق كىان القىقو كمىا 

يك ر باهلل أحد إال من ح ث يعلىم، لقجىب أن يكىقن  ىؤالء القىقم اىي عملهىم الىذي أ بىر اهلل  قاو الذين زعمقا أنه ال
عنهم أنهم كانقا يحسبقن ا ه أنهم يحسنقن صنعه مثىاب ن مىأجقرين عل ىه، ولكىن القىقو بفىالي مىا قىالقا، اىأ بر جىل 

 [.  81ثناؤه عنهم أنهم باهلل ك رة وأن أعمالهم حابوة]
صىقص القرآن ىة  ىدو علىى أن الكىاار ال ين عىه ظنىه أنىه علىى  ىدى ألن األدلىة التىىي وقىاو الشىنق وي:  ىذه الن 

 جاءت بها الرسل لم  ترم اي الحي لبساً وال شبهة.
 [.  82ولكن الكاار لشدة  عصبه للك ر ال يكاد اي األدلة التي  ي كالشم ، الذلال كان غ ر معذور]

يلىىه مستسىىاغاً شىىرعاً وعقىىاًل ولغىىة ى يسىىتثنى مىىن  ىىذه أمىىا المسىىلم المفوىىىء اىىي اجتهىىاده و أويلىىه ى وكىىان  أو  
 القاعدة، و ق معذور، بل وله أجر إن كان  وؤه نا جاً عن اجتهاد. 

إأا حكم الحاكم ااجتهد، ثم أصاب اله أجران، وإأا حكم ااجتهىد ثىم أ وىأ كما اي الحديث الصح إ:"  
ظنه أنه قد أصاب الحىي الىذي يرضىاه اهلل ورسىقله،  ". اهق عندما أ وأ لم يكن يقصد الفوأ وال يريده، وكلاله أجر

 لذلال كان معذوراً ومأجقراً على اجتهاده. 
ثم لق حملت  ذه اآلية القرآن ة على المسلم ن للزم ألال أن نك ر أئمة المسلم ن والصحابة والتابع ن لهىم  

يفوىئ ويصى ب، يؤ ىذ منىه ويىرد عل ىه، اعلىم مىن ديننىا بالضىرورة أنىه ال   بإحسىان، ألنىه ى يق نىًا ى كىل مىا عىدا النبىي 
 يجقز حمل  ذه اآليات على إطالقها وعلى المسلم ن وعلمائهم .. ممن يرجقن اهلل وال قم اآل ر. 

لكن الذي يمكن ققله أن من كان اجتهاده أو  أويله نا جاً عن  قى، و ق غ ىر مستسىاغ شىرعاً وال عقىاًل وال  
أويالت القراموىىة، والباطن ىىة، وغىىالة الصىىقا ة، والفىىقار  وغ ىىر م مىىن اىىرح الضىىالو والبىىدع الىىذين يظنىىقن اىىي لغىىة،كت

 بدعهم التي ابتدعق ا اي الدين صالحاً و  رًا، وأنهم بذلال مصلحقن و م اي الحق قة م سدون ضالقن. 
لذكر  شملهم و والهم كىل بحسىب أققو: مثل  ؤالء وإن  سمقا باسم اإلسالم، اإن اآليات القرآن ة اآلن ة ا 

 اساده وضالله وانحرااه. 
َما ََنُْن ُمْصلُِحونَ  واي ققله  عالى:  رِْض قَالُوا إِنذ

َ
 . 22البقرة:ِإَوَذا قِيَل لَُهْم ال ُتْفِسُدوا ِِف اْْل

 قاو سلمان ال ارسي:" لم يجئ أ ل  ذه اآلية بعد ".  
يىىرى أن  ىىذه اآليىىة ل سىىت اىىي المنىىااق ن، بىىل يحملهىىا علىىى  قىىاو الشىىكقاني اىىي الت سىى ر: يحتمىىل أن سىىلمان

مثل أ ل ال تن التي يديهن أ لها بقضل الس   اي المسلم ن، كالفقار  وسائر من يعتقد اي اساده أنىه صىال  لمىا 
 [. واهلل  عالى أعلم. 85يورأ عل ه من الشبه الباطلة ]
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فهو ال ياممن وال ينلااد لل اق ا      وكذلك من كان جهله بنذارة الرسل بسبب عنادل وتكربل، -4 

رغم ظهورل له ا كربًا وترفعًا وأنرة .. ومن كان كذلك ال يعذر باةهل، وهو من أشد الناس كرارًا   

   وطغيانًا ..!

نَا َعلَيِْهْم ُُكذ  قىاو  عىالى: نْلَا إَِيِْهُم الَْمالئَِكَة َوََكذَمُهُم الَْمْوََت وََحَّشْ َنا نَزذ نذ
َ
ٍء ُقُباًل َما ََكنُوا َولَْو أ ََشْ

ْكََثَُهْم َُيَْهلُونَ 
َ
ُ َوََِكنذ ع ْن يََشاَء اهللذ

َ
. اهم يجهلقن لكن لعناد م و كبىر م اىي 222األنعام: ِيُْؤِمُنوا إاِلذ ع

 رد آيات اهلل الب انات ال يعذرون بالجهل .. ولهم عذاب أل م. 
ثهُ ِإَوَذا ُتتَْى َعلَيْهِ  وقىاو  عىالى:  ْ ِ ُذَنيْثهِ َوقْثراً فَبَّش 

ُ
نذ ِِف ع

َ
ْن لَْم يَْسَمْهَها َكثأ

َ
آيَاُتَنا َوَّلذ ُمْسَتْكَِباً َكأ

 ٍَ ِيثث
َ
. اهىىق وإن كىىان يسىىمعها السىىمل اآللىىي إال أنىىه السىىتكباره عىىن الحىىي اهىىق ال يسىىمعها 0لقمىىان:بَِهثثَذاٍب ع

 ال كمن لم يسمعها أصاًل. االستماع الذي يؤدي به اإليمان ومتابعة الحي .. اهق مثله اي أل
وأعىىرب عىىن سىىماع الحىىي أدبىىر عنهىىا، واسىىتكبر اسىىتكباراً،  يقىىقو: َوَّلذ ُمْسثثَتْكَِباً  قىىاو ابىىن جريىىر: 

ْن لَْم يَْسَمْهَها  واإلجابة عنه 
َ
 [. 82يققو: ثقاًل، اىال يو ي من أجله سماعه] َكأ

كذلك من كان غافًف عن آيات اهلل تعاىل منشغًف عنها وعن طلب العلم الشرعي اللروري  -5 

..بلهو احلديث وبالرتهات وسراساف األماور، مامثرًا للادنيا ومتاعهاا وا رفهاا علاى اع ارة ونعيمهاا ..          

 ين. أققو: من كان جا اًل بنذارة الرسل بسبب ألال ال يُعذر بالجهل، و ق اي اآل رة من الفاسر 

ِيَن ُهْم َمْن آيَاتَِنثا قىاو  عىالى:  نُّوا بَِها َواَّلذ
َ
نَْيا َواْطَمأ َياةِ اَلُّ ِيَن ال يَرُْجوَن ََِقاَءنَا َوَرُضوا بِاْْلَ  إِنذ اَّلذ

َواُهُم انلذاُر بَِما ََكنُوا يَْكِسُبونَ * َ فِلُوَن 
ْ
وََئَِك َمأ

ُ
 . 8-0يقن :  ع

زينق ىىا وال راعق ىىا حتىىى رضىىقا بهىىا و ىىم غىىاالقن عىىن آيىىات اهلل الكقن ىىة اىىال قىىاو الحسىىن البصىىري: واهلل مىىا  
يت كرون ا ها، والشرع ة اال يأ مرون بها، اإن مأوا م يقم معاد م النىار جىزاًء علىى مىا كىانقا يكسىبقن اىي دن ىا م مىن 

 [.  80اآلثام والفوايا واإلجرام مل ما  م ا ه من الك ر باهلل ورسقله وال قم اآل ر]
ِيَن ُهْم َمْن آيَاتَِنا َ فِلُثونَ  :ققلىه 22/80ابن جرير اي الت س ر قاو  عىن آيا نىا و ىي أدلتىه علىى  َواَّلذ

ال يتأملقنهىا  أمىل ناصىإ  معرضىقن عنهىا ال ىقن َ فِلُثونَ  وحدان ته، وحججه على عباده اي إ الص العبىادة لىه، 
َواُهُم انلذثارُ  لن سه ا علمقن بها حق قة ما دلتهم عل ه، ويعراقن بها بوقو ما  ىم عل ىه مق مىقن 

ْ
وََئَِك َمأ

ُ
 ىؤالء  ع

َواُهُم  الذين  ذه ص تهم 
ْ
  ى.  -مص ر م إلى نار جهنم اي اآل رة ا َمأ

                                                 
82
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َْتذِخثَذَها َوِمَن انلذاِس َمْن يَْشَْتِي لَهْ  وقاو  عىالى:  ٍَ َو ثرْيِ ِعلْث َِ ِ ِ ب َو اْْلَِديَِّ ِيُِضلذ َمْن َسبِيِل اهللذ
وََئَِك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

ُ
 . 2لقمان:ُهُزواً ع

ال يحل ب ىل المغن ىات، وال شىراؤ ن، وال :" روى ابن جرير بسنده، عن أبي أمامة قاو: قاو رسقو اهلل  
. قاو عبد اهلل بن َوِمَن انلذاِس َمْن يَْشَْتِي لَْهَو اْْلَِديَِّ  ، وا هن نزلت  ذه اآلية "التجارة ا هن وال أثمانهم

 مسعقد: الغناء، والذي ال إله إال  ق، يردد ا ثالث مرات. 
 وعن ابن عبا  قاو: الغناء وأشبا ه، وقاو:  ق الغناء واالستماع له.

مله ىاً عىن سىب ل اهلل، ممىا نهىى اهلل عىن اسىتماعه أو  قاو ابن جرير الوبىري: عنىي بىه مىا كىان مىن الحىديث
 ولم يفصص بعضاً دون بعض، والغناء والشرم من ألال.  لَْهَو اْْلَِديَِّ  رسقله، ألن اهلل عم بققله 

ِ  وققله  عالى:  يققو: ل صد ألال الذي يشتري من لهق الحىديث عىن ديىن اهلل  ِيُِضلذ َمْن َسبِيِل اهللذ
 [. 88وطاعته، وما يقرب إل ه من قراءة قرآن وأكر اهلل]

وَنَها ِعوَجاً  وقىاو  عىالى:  ُِ َْبْ ِ َو وَن َمْن َسبِيِل اهللذ َُْصدُّ نَْيا لََعَ اْْلِخَرةِ َو َياةَ اَلُّ ِيَن يَْسَتِحبُّوَن اْْلَ اَّلذ
وََئَِك ِِف َضال

ُ
 . 1إبرا  م:ٍل بَهِيٍد ع

ْمثَواٌل  وقىاو  عىالى: 
َ
ْزَواُجُكثْم وََعِشثرَيتُُكْم َوع

َ
بَْناؤُُكْم ِإَوْخثَوانُُكْم َوع

َ
قُْل إِْن ََكَن آبَاؤُُكْم َوأ

ِ َورَ  َحبذ إَِيُْكْم ِمَن اهللذ
َ
ُسوَِلِ وَِجَهاٍد ِِف َسبِيلِهِ اْقَْتَْفُتُموَها َوَِتَاَرةٌ ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها ع

ُ ال َيْهِدي اََْقوَْم اََْفاِسقِنيَ  ْمرِهِ َواهللذ
َ
ُ بِأ ِتَ اهللذ

ْ
بذُصوا َحىذ يَأ  . 12التقبة:َفَْتَ

وال شال أن من حب  اهلل ورسقله، االئتمار بما أمر اهلل ورسقله واالنتهاء عمىا نهىى عنىه اهلل ورسىقله، و ىذا  
 .  الشرعي، والت قه اي دين اهللقي إال بعد السعي اي طلب العىلم ال يتح

ِ َوَمثْن  وكىذلال ققلىه  عىالى: ْوالُدُكْم َمْن ذِْكرِ اهللذ
َ
ْمَواَُُكْم َوال ع

َ
ِيَن آَمُنوا ال تُلِْهُكْم ع َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

وَن  وََئَِك ُهُم اِْلَاِِسُ
ُ
 .9المنااققن:َيْفَهْل َذلَِك فَأ

أي من يتلهى بزينة الح اة الدن ا ى الماو والبنقن ى عن أكر اهلل و الوة القرآن و دبر آيا ىه ومعان ىه، والت قىه 
اىي الىدين، اهىق مىن الفاسىرين المحاسىب ن علىى  قصىى ر م، ولى   مىن المعىذورين بجهلهىم لىق جهلىقا .. أو وقعىىقا 

 بالجهل بسبب ألال. 

والمسىىاكن، وكىىان اشىىتغاله بالىىدن ا سىىبباً صىىارااً عىىن عبىىادة اهلل، وعل ىىه نقىىقو: امىىن آثىىر التجىىارة واألمىىقاو  
وطلىىب العلىىم الشىىرعي الضىىروري، ال شىىال أنىىه ممىىن أحىىب الىىدن ا والعمىىل لهىىا أكثىىر مىىن حبىىه هلل ورسىىقله، ألن مىىن 

 عالمة حب الشيء االشتغاو بما يقرب إل ه ويزيد منه. 
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رعي الضىىروري امىىا يكىىقن القىىقو اىى من وإأا كىىان  ىىذا حىىاو مىىن ينشىىغل بالمباحىىات عىىن طلىىب العلىىم الشىى 
ينشىىىغل بالمحرمىىىات ولهىىىق الحىىىديث عىىىن ديىىىن اهلل والت قىىىه ا ىىىه، كاالسىىىتماع إلىىىى األغىىىاني الماجنىىىة وآالت العىىىزي 
والوىرب ى كمىا يسىمقنها ى واللعىب بىالقرح والنىرد، واالعتكىاي علىى األاىالم والمسلسىالت التل زيقن ىة ى ومىا أكثىر 

لقنها عىىن مجىىال  العلىىم، بىىل عىىن االسىىتماع إلىىى آيىىة مىىن أكىىر اهلل الحكىى م أو النىىا  اىىي  ىىذا الزمىىان الىىذي ي ضىى
ى وغ ىىر ألىىال مىىن ألعىىاب اللهىىق والمتىىاع والتىىري التىىي ااتعلهىىا لنىىا العىىدو  حىىديث مىىن أحاديىىث النبىىي المصىىو ى 

ة مىىا يجىىب علىى هم نحىىق ديىىنهم الكىىاار، ل صىىري بهىىا شىىباب األمىىة عىىن دينهىىا، وعىىن الجىىد والعوىىاء النىىاال ومعراىى
 ..!  أمتهمو 

الىدعايات السى ئة التىي يُىرو  لهىا ى أن كث راً من شىباب األمىة ى ب عىل ومما ُيستهجن ويُمقت اي  ذا الشأن  
 ىرا م يعراىىقن مىا   ىىي مىىن أسىماء العبىىي الكىىرة .. وأسىماء المغن ىى ن .. وأسىماء أغن ىىا هم .. وأسىىماء مىا ظهىىر ومىىا 

رة والكب رة .. ب نمىا اىي المقابىل ال يعراىقن شى ئاً عىن ديىنهم بون من أاالم السقء التي  ُنشر على الشاشت ن الصغ 
 وما يجب عل هم .. وال يعراقن ش ئاً عن شئقن أمتهم، وما  تعرب له من أ وار جسام!! 

ومن كان  ذا وصى ه ال شىال أنىه أشىد جرمىاً وإثمىاً مىن الىذي ينشىغل بالمباحىات عىن ديىن اهلل، ومثىل  ىذا  
  عذر به، واهلل  عالى أعلم.أنى له أن يعذر بالجهل .. لق 

من كان جهله بنذارة الرسل بسبب قساوة قلبه، وماران عليه من آثام وذنوب، حيث ترال ال  -6 

يستطيع أن يتدبر آيات اهلل وال أن يطلب علمًا نافعًا وال حتى أن يذكر اهلل أو يسمع ذكر اهلل .. بسبب 

 السيئات واملعاصي واعثام ..!  ما ران على قلبه من غشاوة وظلمة مبا كسبت يدال من

 وجا ل كهذا ال يعذر بالجهل، وأنى ..؟!  
وََئَِك ِِف َضالٍل ُمبنِيٍ  قاو  عالى: 

ُ
ِ ع وُبُهْم ِمْن ذِْكرِ اهللذ

 . 11الزمر: فََوٌْْل لِلَْقاِسَيةِ قُلُ
ُسَنا تَََضذُعوا َوََِكْن قََسْو  وقىاو  عىالى:  

ْ
يَْطاُن َما ََكنُوا فَلَْوال إِذْ َجاَءُهْم بَأ ْذَن لَُهُم الشذ قُلُوُبُهْم َوَز

 . 21األنعام: َيْهَملُونَ 
َِثنيَ  وقاو  عىالى:  وذ

َ
َسثاِطرُي اْْل

َ
لََكذ بَثْل َراَن لََعَ قُلُثوبِِهْم َمثا ََكنُثوا *إَِذا ُتتَْى َعلَيْهِ آيَاُتَنثا قَثاَل ع

 .22المو   ن: يَْكِسُبونَ 
 
 
* * * 
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 ــة:ـ احُلجَّ

 ي الدل ل أو البر ان الذي به يندال العجز أو الجهل، وُ حسم به األعذار التي  منل من نزوو : ةـاجحه 
 العذاب والقع د بصاحبها. 

ويمكن الققو كذلال: أن الحجة  ي التي  حقي القدرة عند المفال  على دال الجهل ا ما قد  ال  ا ه  
 من الحي. 

 ة ؟ ــوم الحجــا تقــ بم 

 الحجة على العباد بأمقر عدة، و ي: ققم  
، وطري آ ر بأيدي العبىاد، مىن  ق الحجة المولقة على العباد، طري منه ب د اهلل اللرآن الكريم:  -1 

  مسال به نجا، ومن أعرب عنه  لال. 
أبشروا، اإن  ذا القرآن طراه ب ىد اهلل وطراىه بأيىديكم، اتمسىكقا بىه، اىإنكم لىن  هلكىقا كما اي الحديث:"  

 [.  89"] ولن  ضلقا بعده أبداً 
 امن بلغه القرآن اقد بلغته الحجة التي  بول األعذار، و قجب على مفال ها ومعاند ا عذاب النار.  
مىن جعلىه  لى  ظهىره القرآن شىااٌل ُمشى  ٌل، وماِحىٌل ُمصىدٌَّح، مىن جعلىه أماَمىه قىاده إلىى الجنىة، و :" وقاو  

 [.  92"]ساقه إلى النار

[. من  علي به نجا ومىن  علىي بغ ىره 92"]هلل الممدود من السماء إلى األرباهلل  ق حبل اكتاب :" وقاو  
  لال. 

نِْذَرُكْم بِهِ َوَمْن بَلَغَ قاو  عالى: 
ُ
وِِحَ إََِلذ َهَذا اَُْقْرآُن ِْل

ُ
 . 29األنعام:َوع

نِْذَرُكْم بِهِ َوَمثْن  روى ابن جرير بسنده عن قتادة، اىي ققلىه  عىالى: 
ُ
يىا أيهىا قىاو:"  أن النبىي   بَلَثغَ ِْل

 ". النا  بلغقا ولق آية من كتاب اهلل، اإنه من بلغه آية من كتاب اهلل اقد بلغه أمر اهلل أ ذه أو  ركه 
 . وعن محمد بن كعب القرظي قاو: من بلغه القرآن، اكأنما رأى النبي

 وكان مجا د يققو: ح ثما يأ ي القرآن اهق داع، و ق نذير. 

نِْذَرُكْم بِهِ  ابن عبا  ققله وعن 
ُ
يعنىي ومىن بلغىه  ىذا القىرآن اهىق لىه   َوَمثْن بَلَثغَ  يعني أ ىل مكىة  ِْل

 [.  91نذير]
                                                 

 . 12صح إ الجامل الصغ ر :  89 
92

 . 1229السلسلة الصح حة:   
92

 .1212السلسلة الصح حة:   
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منىىذر لكىل مىىن بلغىىه  ىىذا  : صىىر  اىي  ىىذه اآليىىة الكريمىة بأنىىه 1/288قىاو الشىىنق وي اىىي أضىقاء الب ىىان  
القرآن العظ م كائناً من كان، وي هم من اآلية أن اإلنىذار بىه عىام لكىل مىن بلغىه ولىم يىؤمن اهىق اىي النىار، و ىق كىذلال 

  ى.  -ا
". امىن  ىاله بحىي وآمىن وعمىل بىه اهىق القرآن حجة لال أو عل ىالواي الحديث اي صح إ مسلم وغ ره:"  

حجة له يقم الق امة يش ل له ويذود عنه، ومن ك ر به وأعرب عنه وج اه، اهىق حجىة عل ىه يقىقده يىقم الق امىة إلىى نىار 
 جهنم وبئ  المص ر. 

مىن قىقو أو عمىل أو إقىرار. امىن بلغتىه السىنة، أو بلغتىه الحجىة  و ي كىل مىا أثىر عىن النبىي  ة:ااّناُاالّس -2 
 ، وقد أق مت عل ه الحجة التي يستحي رااضها وجاحد ا العذاب. بما صإ من السن ة اقد بلغته نذارة الرسقو 

والىذي ن ى  محمىد ب ىده ال أنىه قىاو:"  ، عن رسىقو اهلل كما اي صح إ مسلم وغ ره، عن أبي  ريرة  
 ".  أرسلت به إال كان من أصحاب النارنصراني ثم يمقت ولم يؤمن بالذي بي أحد من  ذه األمة يهقدي وال  يسمل

، السىىىماع بىىه وبدعق ىىه علىىىى القجىىه الصىىح إ ال المشىىقه الىىىذي ين ىىي عنىىه صىىى ة والمىىراد بالسىىماع بىىالنبي  
، ومعصى ته وبما جىاء بىه اهىق مىن أ ىل النىار  ألن طاعتىه واجبىة و ىي مىن طاعىة اهلل  [، ثم ال يؤمن به 91النبقة]

 . من معص ته اهلل 
رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيظاً  قاو  عالى:  

َ
َ َوَمْن تََوَّلذ َفَما ع َطاَع اهللذ

َ
 . 82النساء: َمْن يُِطِع الرذُسوَل َفَقْد ع

 " مسلم. من أطاعني اقد أطاع اهلل، ومن عصاني اقد عصى اهلل :" ومصداح ألال اي السنة ققله 
كالتحىاكم إلىى القىرآن الكىريم وراىض واحىد منهمىا راىض ل، ىر، وكىذلال التحىاكم: اىإن التحىاكم إلىى السىنة   

  2-1النجم: إِْن ُهَو إاِلذ وَِْحٌ يُوَِح  *َوَما َينِْطُق َعِن الَْهَوى  ألن كال ما من مشكاة القحي كما قاو  عالى:
َ َشثِديُد َوَما آتَاُكُم الرذُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َمنْثُه فَثانَْتُهوا  وقىاو  عىالى: َ إِنذ اهللذ ُقثوا اهللذ َواتذ

 . 0الحشر: اَْهَِقابِ 
ْمرِ ِمنُْكْم فَإِْن َتَنازَْمُتْم ِِف  وقاو  عىالى:

َ
وَِّل اْْل

ُ
ِطيُهوا الرذُسوَل َوع

َ
َ َوع ِطيُهوا اهللذ

َ
ِيَن آَمُنوا ع َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ِ َوالرذُسوِل إِْن ُكنْتُ  وهُ إََِل اهللذ ٍء فَُردُّ وِْالً ََشْ
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ِ َواْيَوِْم اْْلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ َوع  . 59النساء: ْم تُْؤِمُنوَن بِاهللذ

قاو ابن الق م رحمه اهلل: نكرة اي س اح الشرط  عم كل ما  نازع ا ه المؤمنقن من مسائل الىدين دقىة وجلىه، 
زعقا ا ىه ولىم يكىن كاا ىاً لىم يىأمر بىالرد إل ىه، إأ جل ه و   ه، ولق لم يكن اي كتاب اهلل وسنة رسقله ب ىان حكىم مىا  نىا

 من الممتنل أن يأمر  عالى بالرد عند النزاع إلى من ال يقجد عنده اصل النزاع. 

                                                                                                                                                                

 . 221 -221/ 0جامل الب ان: 91 
ى عن طريي المستشرق ن وغ ر م من الحاقدين على اإلسالم ى على غ ر حق قته وحق قة الدعقة التي جاء  من سمل بالنبي  91

 بها، امثل  ذا السماع ال يعتبر وال  ققم به حجة. 
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،  ىىق الىىرد إل ىىه ومنهىىا أن النىىا  أجمعىىقا أن الىىرد إلىىى اهلل سىىبحانه  ىىق الىىرد إلىىى كتابىىه، والىىرد إلىىى الرسىىقو  
ومنهىىا أنىىه جعىىل  ىىذا الىىرد مىىن مقجبىىات اإليمىىان ولقازمىىه اىىإأا انت ىىى  ىىذا الىىرد ن سىىه اىىي ح ا ىىه وإلىىى سىىنته بعىىد واا ىىه. 

انت ى اإليمان، ضىرورة انت ىاء الملىزوم الزمىه، وال سى ما التىزام بى ن  ىذين األمىرين اإنىه مىن الوىرا ن، وكىل منهمىا ينت ىي 
 [.  92بانت اء اآل ر]

نُْفِسثِهْم فَال َوَرب َِك ال يُْؤِمُنوَن َحىذ ُُيَ  واي ققله  عالى: 
َ
ُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمذ ال َُيُِدوا ِِف أ ك 

ا قََضيَْو َويَُسل ُِموا تَْسلِيماً   . 25النساء:َحرَجاً ِممذ
يقىقو رحمىىه اهلل: أقسىم سىىبحانه بن سىه المقدسىىة قسىماً مؤكىىداً بىالن ي قبلىىه عىدم إيمىىان الفلىي حتىىى يحكمىىقا  

صقو وال روع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصى ات وغ ر ىا، ولىم يثبىت رسقله اي كل ما شجر ب نهم من األ
لهىىم اإليمىىان بمجىىرد  ىىذا التحكىى م حتىىى ينت ىىي عىىنهم الحىىر ، و ىىق ضىى ي الصىىدر، و نشىىر  صىىدور م لحكمىىه كىىل 

مقابلىة  االنشرا  و  ن سإ له كل االن سا  و قبله كل القبقو، ولم يثبت لهم اإليمان بىذلال أيضىاً، حتىى ينضىاي إل ىه
 [.  95حكمه بالرضى والتسل م وعدم المنازعة وانت اء المعارضة واالعتراب]

ِيثَن يَََِسثلذلُوَن  وقاو  عىالى: ُ اَّلذ ال ََتَْهلُوا ُدََعَء الرذُسوِل بَيَْنُكْم َكُدََعءِ َبْهِضُكْم َبْهضثاً قَثْد َيْهلَثُم اهللذ
ِيَن ُيَاَِ  ِيمٌ ِمنُْكْم لَِواذاً فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب ع

َ
ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة ع

َ
ْمرِهِ ع

َ
 . 21النقر:ُفوَن َمْن ع

اىىي ثالثىىة وثالثىى ن مقضىىعاً، ثىىم جعىىل  قىىاو اإلمىىام أحمىىد: نظىىرت اىىي المصىىح  اقجىىدت طاعىىة الرسىىقو  
ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنةٌ  يتلق:

َ
ْمرِهِ ع

َ
ِيَن ُيَاَُِفوَن َمْن ع ِيمٌ  فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب ع

َ
 .  ع

وجعل يكرر ا ويققو: وما ال تنة؟ الشرم، لعله إأا رد بعض ققله أن يقل اىي قلبىه شىيء مىن الزيىر ا زيىر قلبىه    
 .  فال وربك ال يؤمنون حى ُيكموك فيما شجر بينهم ا هلكه، وجعل يتلق  ذه اآلية:

وق ىل لىه: إن ققمىاً يىَدعقن الحىديث ويىذ بقن إلىى رأي سى  ان، اقىاو: أعجىب لقىقم سىمعقا الحىديث وعراىىقا  
 اإلسناد وصحته يدعقنه ويذ بقن إلى رأي س  ان وغ ره! 

ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب  قاو  عالى: 
َ
ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة ع

َ
ْمرِهِ ع

َ
ِيَن ُيَاَُِفوَن َمْن ع ِيمٌ فَلَْيْحَذرِ اَّلذ

َ
. و ىدري  ع

ْكََبُ ِمثَن اََْقتْثلِ  ما ال تنىة؟ الك ىر. قىاو اهلل  عىالى:
َ
و غلىبهم  . ا ىدعقن الحىديث عىن رسىقو اهلل  َواَْفِتَْنُة ع

 [. 92أ قاؤ م إلى الرأي]
يقشىال الرجىل متكئىاً علىى أريكتىه يحىدَّث بحىديث " :ومما يدلل أيضاً أن حجة السنة كحجة القرآن ققلىه  

اما وجدنا ا ه من حالو استحللناه، وما وجىدنا ا ىه مىن حىرام حرمنىاه،  من حديثي ا ققو: ب ننا وب نكم كتاب اهلل 
 [.  90"]مثل ما حرم اهلل  أال ما حرم رسقو اهلل 

                                                 

 . 52- 2/29أعالم المققع ن: 92 
 . 102التب ان اي أقسام القرآن: ص  95
 . 52عن الصارم المسلقو على شا م الرسقو: ص  92
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على عباده التي يحىاجهم بهىا يىقم الق امىة، حجىة الم ثىاح الىذي  من حجج اهلل  اق:ااة امليثاحج -3 
أ ىىىذه علىىى هم و ىىىم اىىىي أصىىىالب آبىىىائهم، وأشىىىهد م علىىىى أن سىىىهم علىىىى وحدان ىىىة اهلل  عىىىالى وربقب تىىىه، وقوىىىل بىىىه 
أعىىذار م، وحىىذر م مىىن الغ لىىة اىىي الىىدن ا عىىن  ىىذا الم ثىىاح ومىىن أن ال ي ىىقا بىىه، أو أن يعتىىذروا يىىقم الق امىىة بتقل ىىد 

 اء واألسالي على الضالو ومقاراة الشرم.اآلب
لَْسُو  كمىا قىاو  عىالى:  

َ
نُْفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم لََعَ أ

َ
ْذَتُهْم َوع ِ َخَذ َربَُّك ِمْن بَِِن آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ُذر 

َ
ِإَوذْ ع

ْن َتُقولُوا يَوَْم اَْقَِياَمةِ إِنذا ُكنذا مَ 
َ
َك آبَاُؤنَا ِمْن  *ْن َهَذا َ فِلنِيَ بَِرب ُِكْم قَالُوا بََى َشِهْدنَا ع ْْشَ

َ
َما ع ْو َتُقولُوا إِنذ

َ
ع

َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَهَل الُْمبِْطلُونَ 
َ
ْذًة ِمْن َبْهِدهِْم ع ِ   .202-201األعراي: َقبُْل َوُكنذا ُذر 

نعمىان " ى يعنىي عراىة أ ذ اهلل  بارم و عالى الم ثاح من ظهر آدم بى " قاو:"  عن ابن عبا ، عن النبي  
لَْسثُو بِثَرب ُِكْم قَثالُوا بَثَى  :ى اأ ر  من صلبه كل أرية أرأ ا، انثر م ب ن يديه كالذر، ثم كلمهىم قىبالً قىاو

َ
أ

ْن َتُقولُوا يَوَْم اَْقَِياَمةِ إِنذا ُكنذا َمْن َهَذا َ فِلنِيَ 
َ
َك آبَاُؤنَا مِ  *َشِهْدنَا ع ْْشَ

َ
َما ع ْو َتُقولُوا إِنذ

َ
ْذًة ِمْن ع ِ ْن َقبُْل َوُكنذا ُذر 

َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَهَل الُْمبِْطلُونَ 
َ
 [98 .] َبْهِدهِْم ع

وروى ابىن جريىىر بسىنده عىىن أبىي بىىن كعىب، قىىاو: جمعهىم يقمئىىذ جم عىا مىىا  ىق كىىائن إلىى يىىقم الق امىة، ثىىم  
نُْفِسِهْم  استنوقهم، وأ ذ على هم الم ثىاح 

َ
ْشَهَدُهْم لََعَ أ

َ
ْن َتُقولُثوا يَثوَْم َوع

َ
لَْسُو بَِرب ُِكْم قَالُوا بََى َشِهْدنَا ع

َ
أ

قاو: اإني أشهد عل كم السماوات السبل واألرض ن السبل، وأشهد عل كم   اَْقَِياَمةِ إِنذا ُكنذا َمْن َهَذا َ فِلنِيَ 
رب غ ىىري، وال  شىىركقا بىىي شىى ئاً، أبىىاكم آدم أن  ققلىىقا يىىقم الق امىىة لىىم نعلىىم بهىىذا، اعلمىىقا أنىىه ال إلىىه غ ىىري، وال 

وسأرسىىل إلىى كم رسىىالً يىىذكرونكم عهىىدي وم ثىىاقي، وسىىأنزو علىى كم كتبىىي، قىىالقا: شىىهدنا أنىىال ربنىىا وإلهنىىا ال رب 
  ى.  -غ رم، وال إله لنا غ رم، اأقروا له يقمئذ بالواعة ا

  فإن قي  كيف يلزم اجحهة واحد ال ياكر امليثاق؟: 1/121قاو البغقي اي الت س ر  

قد أوضإ اهلل الدالئل على وحدان ته وِصدح رسله ا ما أ بروا، امن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهىد   :ـقي
  ى.   -ولزمته الحجة، وبنس انهم وعدم ح ظهم ال ُيسقط االحتجا  بعد إ بار المفبر الصادح صاحب المعجزة ا

ِ  وقاو  عالى:  َخَذ ِميَثثاقَُكْم َوَما ََُكْم ال تُْؤِمُنوَن بِاهللذ
َ
َوالرذُسوُل يَْدُعوُكْم ِِلُْؤِمُنوا بَِرب ُِكْم َوقَْد ع

 . 8الحديد:إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ 
قاو ابن جرير اي الت س ر وغ ره من أ ل التأويل: عنىي بىذلال وقىد أ ىذ مىنكم ربكىم م ثىاقكم اىي صىلب  

 آدم بأن اهلل ربكم ال إله لكم سقاه.
                                                                                                                                                                

 . 21ح إ سنن ابن ماجه: ص 90
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 . 2211أ رجه أحمد وغ ره، سلسلة األحاديث الصح حة:  
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  ُْؤِمننِيَ إِْن ُكنُْتْم م   يققو: إن كنتم  ريدون أن  ؤمنقا باهلل يقماً من األيام، اىاآلن أحىرى األوقىات، أن
 ؤمنىىقا لتتىىابل الحجىىج علىى كم بالرسىىقو وإعالمىىه ودعائىىه إيىىاكم إلىىى مىىا قىىد  قىىررت صىىحته عنىىدكم بىىاإلعالم واألدلىىة 

 [.  99والم ثاح المأ قأ عل كم]
ُة  وقاو  عالى:  ْْجَهِنيَ قُْل فَلِلذهِ اْْلُجذ

َ
ُة فَلَْو َشاَء لََهَداُكْم ع َِ  . 229األنعام:اْْلَاَِ

 روى ابن جرير بسنده عن السدي، قاو: يعني يقم أ ذ منهم الم ثاح. 
يقىقو اهلل أل ىقن أ ىل النىار عىذاباً كمىا اىي صىح إ مسىلم وغ ىره:"   واي الحديث اقىد صىإ عىن النبىي 

ا قىىقو: شىىر مضىىجل، ا قىىاو لىىه: لىىق كانىىت لىىال الىىدن ا ومىىا ا هىىا يىىقم الق امىىة: يىىا ابىىن آدم ك ىى  وجىىدت مضىىجعال؟ 
أكنت م تدياً بها؟ ا ققو: نعم. ا ققو: كذبت، قد أردت منال أ ىقن مىن  ىذا وأنىت اىي صىلب آدم أن ال  شىرم 

 ".  بي ش ئاً وال أد لال النار اأب ت إال الشرم، ا ؤمر به إلى النار
ى العباد يقم الق امة اىي بوىالن مىا كىانقا عل ىه اىي عل اقاضإ أن  ذا " الم ثاح " حجة من حجج اهلل 

 الح اة الدن ا من الشرم، و قل د اآلباء اي الباطل، وبغ ر حي ..!

لكىىن  ىىل يتر ىىب عىىذابهم يىىقم الق امىىة علىىى مفال ىىة حجىىة الم ثىىاح، قبىىل ى ومىىن دون ى ق ىىام حجىىة الرسىىل 
 عل هم ؟ 
رغم أنىه حجىة علىى العبىاد يحىاجقن بىه يىقم الق امىة، إال : الراجإ ى واهلل  عالى أعلم ى أن  ذا الم ثاح قوىأق 

أن مفال ته ى من رداً ى قبل ق ام حجة الرسل ال  ستقجب العذاب، االعذاب ى كما دلت على ألال النصىقص، وكمىا 
   قدم ب انه ى ال يكقن إال بعد ق ام الحجة من جهة نذارة الرسل .. ومقابلتها بالرد والجحقد.

قد أردت منال أ قن من  ذا وأنت اي صلب آدم أن ال  شرم بىي  ل النار عذابا:" وققله  عالى أل قن أ
 ". ش ئا وال أد لال النار اأب ت إال الشرم ا ؤمر به إلى النار

ال ي هم منه أن أ قن أ ل النار عىذاباً أمىر بىه، إلىى النىار لمجىرد مفال تىه لحجىة الم ثىاح ق ىل أو مىن دون  
أ ىقن أ ىل ق ام حجة الرسل عل ه، وبفاصة أن أ قن أ ل النار عذاباً  ق " أبق طالىب " كمىا اىي صىح إ مسىلم:" 

أبا طالب قد بلغتىه نىذارة الرسىل وحجىتهم، وقىد ". ومعلقم لدينا بما ال يدع مجاالً للشال أن النار عذاباً أبق طالب
أقامها عل ه شفص الرسقو صلقات ربي وسالمه عل ىه، اىأبى إال المىقت علىى الشىرم .. وراىض أن يقىقو " ال إلىه 

 إال اهلل "! 

ثم إأا كان أ قن أ ل النار عذاباً قد ثبت بالدل ل أنه قد بلغته نذارة الرسل وأق مت عل ه الحجىة النبقيىة،  
 باب أولى أن  كقن نذارة الرسل قد بلغت من كان أشد منه عذاباً يقم الق امة. امن 
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 ه: ـــ تنبي

ال يصإ حمل  ذا الم ثاح على ال وىرة، لحىديث ابىن عبىا  المراىقع الىداو علىى أن الم ثىاح شىيء آ ىر  
اء اىي الم ثىاح مىن إقىرار غ ر ال ورة التي اور اهلل عل ها العباد، وإن كانت ال ورة اي الحق قة أ ت  صديقاً لما جى

 اي ألق  ته وربقب ته.  العباد بقحدان ة اهلل 
: المعنى أن اهلل سبحانه لما  لي آدم مسإ ظهره ااسىتفر  منىه أريتىه 1/121قاو الشقكاني اي ال تإ  

وأ ىىذ علىى هم العهىىد، و ىىؤالء  ىىم عىىالم الىىذر، و ىىذا  ىىق الحىىي الىىذي ال ينبغىىي العىىدوو عنىىه وال المصىى ر إلىىى غ ىىره 
  ى.   -ومقققااً على غ ره من الصحابة، وال ملجىء للمص ر إلى المجاز ا لثبق ه مراقعًا إلى النبي 

وكذلال ال ورة، اهي حجىة مىن حجىج اهلل  عىالى علىى عبىاده  ح ىث مىا مىن مقلىقد : رةااة الرطاحج -4   
كمىىىا ي وىىىر علىىىى إلهىىىام التىىىن   والتقىىىام ثىىىديي أمىىىه منىىىذ   إال ويقلىىىد علىىىى الملىىىة واوىىىرة اإلسىىىالم واإليمىىىان بىىىاهلل 

اللحظىات األولىى مىن ح ا ىه، ثىم إن طىرأ عل ىه الشىرم والك ىر ا مىا بعىد اهىق ب عىل عقامىل التضىل ل المكتسىبة مىىن 
 اآلباء والزعماء وغ ر م من أئمة الضالو والشرم. 

ِيِن َحنِيفاً فِْطَرَت  قاو اهلل  عالى:  قِْم وَْجَهَك لِل 
َ
ِ فَأ َذِى َفَطَر انلذاَس َعلَيَْها ال َتبِْديَل ِِلَلِْق اهللذ ِ ا اهللذ

ْكََثَ انلذاِس ال َيْهلَُمونَ 
َ
ِيُن اََْقي ُِم َوََِكنذ ع  . 12الروم: َذلَِك اَل 

مىىا مىىن :" قىاو: قىىاو رسىقو اهلل  واىي الحىىديث الصىح إ الىىذي يرويىىه مسىلم وغ ىىره، عىن أبىىي  ريىىرة  
مقلىقد إال يقلىىد علىىى ال وىىرة. اىىأبقاه يهقدانىىه أو يهقدانىىه أو ينصىرانه أم يمجسىىانه، كمىىا  نىىتج البه مىىة به مىىة جمعىىاء 

َذِى َفَطَر انلذاَس َعلَيَْها ال  ". ثم يققو أبق  ريرة: واقىرءوا إن شىئتم: ل  حسقن ا ها من جدعاء  ِ ا فِْطَرَت اهللذ
 ِ  . َتبِْديَل ِِلَلِْق اهللذ

: يققو  عالى اسدد وجهىال واسىتمر علىى الىدين الىذي شىرعه اهلل لىال 1/221قاو ابن كث ر اي الت س ر  
من الحن   ة ملة إبرا  م، التي  دام اهلل لها وكملها لال غاية الكماو، وأنت مل ألىال الزم اور ىال السىل مة التىي 

 أنه ال إله غ ره. اور اهلل الفلي عل ها، اإنه  عالى اور  لقه على معراته و قح ده و 
ِ  واىىي ققلىىه  قىىاو ابىىن عبىىا ، وإبىىرا  م النفعىىي، وسىىع د بىىن جب ىىر، ومجا ىىد،  ال َتبْثثِديَل ِِلَلْثثِق اهللذ

ِ  وعكرمة، وقتىادة، والضىحام، وابىن زيىد: أي لىدين اهلل. وقىاو البفىاري: ققلىه  : لىدين ال َتبْثِديَل ِِلَلْثِق اهللذ
  ى.  -لدين وال ورة اإلسالم ااهلل،  لي األول ن: دين األول ن، ا

إنىىي  لقىىت عبىىادي حن ىىاء كلهىىم، وإنهىىم أ ىىتهم أنىىه قىىاو اىىي الحىىديث القدسىىي:"  وقىىد صىىإ عىىن النبىىي  
الش اط ن ااجتالتهم عن ديىنهم، وحرمىت على هم مىا أحللىت لهىم، وأمىر هم أن يشىركقا بىي مىا لىم أنىزو بىه سىلواناً، 

 " صح إ مسلم. جمهم إال بقايا من أ ل الكتابوأن اهلل نظر إلى أ ل األرب امقتهم عربهم و ع
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 [.  222"قاو النقوي اي الشر : أي مسلم ن] إني  لقت عبادي حن اءوققله:"  
 [. 222"] ويشركانهملة، اأبقاه يهقدانه، وينصرانه، كل مقلقد يقلد على ال:" وقاو 

  ىىاركم أبنىىاء المشىىرك ن أال ال مىىا بىىاو أقىىقام جىىاوز بهىىم القتىىل ال ىىقم حتىىى قتلىىقا الذريىىة ؟! أال إن وقىىاو:" 
 قتلىىىىقا أريىىىىة، كىىىىل نسىىىىمة  قلىىىىد علىىىىى ال وىىىىرة امىىىىا يىىىىزاو عل هىىىىا حتىىىىى يُعىىىىرب عنهىىىىا لسىىىىانها، اأبقا ىىىىا يهقدانهىىىىا أو 

 [. 221"]ينصرانها
" ا ىىىه أنهىىىم لىىىم يزالىىىقا علىىىى اإليمىىىان الىىىذي اوىىىروا عل ىىىه، و ىىىم   ىىىار    ىىىاركم أبنىىىاء المشىىىرك ناققلىىىه "  

 تب عل هم س ئة بعد، الر  اع القلم عن الصبي حتى يبلر الحلم. المسلم ن يقمئٍذ ألنهم لم  ك
رُال القلم عن ثالثىة: عىن المجنىقن المغلىقب علىى عقلىه حتىى يبىرأ، وعىن النىائم حتىى كما اي الحديث:"  

 [.  221"] يست قم، وعن الصبي حتى يحتلم
يىل الىذي اىي الروضىة وأمىا الرجىل الوق :" واي صح إ البفاري، من حديث الرؤيا الذي جاء ا ىه ققلىه  
". اق ىل: يىا رسىقو اهلل! وأوالد المشىرك ن؟ اقىاو  ، وأما القلدان حقله اكل مقلقد يقلد علىى ال وىرةاإبرا  م 

". و ىذا نىص اىي أن أوالد المشىرك ن اىي الجنىة، ألنهىم عنىدما مىا قا مىا قا علىى  وأوالد المشرك ن:" رسقو اهلل 
 اهلل  عالى أعلم. التقح د واإلسالم الذي اوروا عل ه .. و 

 قاو ابن حزم: اصإ بهىذا كلىه ضىرورة أن النىا  كلهىم مقلىقدون علىى اإلسىالم و ىذا  أويىل ققلىه  عىالى: 
ْشَفْقَن ِمنَْها

َ
ْن َُيِْملَْنَها َوع

َ
َبنْيَ ع

َ
َباِل فَأ رِْض َواْ ِ

َ
َماَواِت َواْْل َمانََة لََعَ السذ

َ
اْْلِنَْساُن إِنذثُه ومََحَلََها  إِنذا َعَرْضَنا اْْل

. اقبىىقو الملىىة اإلسىىالم ة  ىىي األمانىىة، وأن اهلل  عىىالى  لىىي األن ىى  كلهىىا 01األحىىزاب:  ََكَن َظلُومثثاً َجُهثثوالً 
 [.  222جم لة و ي الحساسة العاقلة المم زة، ثم واثقها باإلسالم اقبلته]

 م حجة الرسل؟ لكن   ل يحاسب العباد على مفال تهم لحجة ال ورة من دون أن  ققم عل ه 
: رغم أن الحجة  ققم على العباد بحجىة الم ثىاح، وال وىرة التىي اوىروا عل هىا، واآليىات العظىام التىي أققو 

قضىىت أن ال يعىىذب  ، إال أن رحمىىة اهلل اىىي الكىىقن والىىن   البشىىرية الدالىىة علىىى وحدان تىىه  أودعهىىا اهلل 
 أحداً إال بعد ق ام حجة الرسل عل ه وبلقغ نذار هم إل ه، كما ب نا ألال من قبل. 

يقىىقو سىى د قوىىب رحمىىه اهلل: ولكىىن اهلل سىىبحانه رحمىىة منىىه بعبىىاده، لمىىا يعلمىىه مىىن أن اىىي اسىىتعداد م أن  
 اط ن اإلنى  والجىن الىذين ى ب عىل شى يضلقا إأا أضىلقا وأن اوىر هم  ىذه  تعىرب لعقامىل االنحىراي ى كمىا قىاو 

                                                 
222
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يعتمدون على ما اي التكقين البشري مىن نقىط ضىع . رحمىه مىن اهلل بعبىاده قىدَّر أال يحاسىبهم علىى عهىد ال وىرة 
 ىىذا، كمىىا أنىىه ال يحاسىىبهم علىىى مىىا أعوىىا م مىىن عقىىل يم ىىزون بىىه حتىىى يرسىىل إلىى هم الرسىىل، وي صىىل لهىىم اآليىىات 

 راي، واستنقاأ عقلهم من ضغط الهقى والضع  والشهقات.الستنقاأ اور هم من الركام والتعول واالنح
ولق كان اهلل يعلم أن ال ور والعققو  ك ي وحىد ا للهىدى دون رسىل وال رسىاالت، ودون  ىذك ر و  صى ل  

 [.225ل،يات أل ذ اهلل عباده بها، ولكنه رحمهم بعلمه اجعل الحجة عل هم  ي الرسالة]

 حجة اعيات اليت أودعها اهلل تعاىل يف الكون ويف أنرسنا:  -5

اىي الكىقن واىي  من حجج اهلل  عالى ى على عباده ى الدالة علىى وحدان تىه وألق  تىه وربقب تىه، مىا أودعىه 
 اآلااح واي أن سنا من آيات ب نات با رات، حتى يتب ن للعباد أنه ى سبحانه ى  ق الحي وحده ال شريال له.

ثِى ََتْثرِي ِِف   عىالى:قىاو  
َذ رِْض َواْختاِلِف اللذيِْل َوانلذَهثارِ َواَُْفلْثِك ا

َ
َماَواِت َواْْل إِنذ ِِف َخلِْق السذ

رَْض َبْهَد َمْوتَِها
َ
ْحَيا بِهِ اْْل

َ
َماءِ ِمْن َماٍء فَأ ُ ِمَن السذ نَْزَل اهللذ

َ
ِ َوَبَّذ فِيهَ  اْْلَْحرِ بَِما َينَْفُع انلذاَس َوَما أ

ا ِمثْن ُُك 
رِْض َْلياٍت ََِقْوٍم َيْهقِلُونَ 

َ
َماءِ َواْْل رِ َبنْيَ السذ َحاِب الُْمَسخذ َْاِح َوالسذ ِ  .222البقرة:َدابذٍة َوتَْ ِِْف الر 

: إن اهلل  عىىىالى أكىىره، نبىىىه عبىىىاده علىىى الداللىىىة علىىىى وحدان تىىىه 25-1/21قىىاو ابىىىن جريىىىر اىىي الت سىىى ر  
 مىىا سىىقاه مىىن األشىى اء بهىىذه اآليىىة. اىىإن قىىاو قائىىل: وك ىى  احىىتج مىىن أ ىىل الك ىىر بققلىىه و  ىىرده باأللق  ىىة، دون كىىل

 ِيِْل َوانلذَهار
رِْض َواْختاِلِف اللذ

َ
َماَواِت َواْْل . اآلية اي  قح د اهلل، وقد علمت أن أصناااً من  إِنذ ِِف َخلِْق السذ

اىىي  ىىذه اآليىىة مفلققىىة ؟ ق ىىل: إن إنكىىار مىىن أصىىناي الك ىىرة  ىىدال أن  كىىقن السىىماوات واألرب وسىىائر مىىا أكىىر 
أنكر ألال غ ر داال أن يكقن جم ل مىا أكىر  عىالى أكىره اىي  ىذه اآليىة دل ىل علىى  القىه وصىانعه، وأن لىه مىدبراً 
يشبهه، وبارئاً ال مثل له، وألال وإن كىان كىذام اىإن اهلل إنمىا حىا  بىذلال ققمىاً كىانقا مقىرين بىأن اهلل  ىالقهم، غ ىر 

..   ِإَولَُهُكْم إََِلٌ َواِحدٌ  اي عباد ه األصنام واألوثان احاجهم  عالى أكره اقاو إأ أنكروا ققلىه أنهم يشركقن 
اأ بر م أن إلههم  ق اهلل الذي أنعم عل هم بهذه النعم و  رد لهم بها .. وإن كىان اىي أصىغر مىا عىدَّ اهلل اىي  ىذه 

  ى.  -اآلية من الحجج البالغة المقنل لجم ل األنام ا
عقىب   ِإَولَُهُكثْم إََِلٌ َواِحثدٌ  : لما أكىر سىبحانه التقح ىد بققلىه 2/221وقاو الشقكاني اي الت س ر 

ألال بالدل ل الداو عل ه، و ق  ذه األمقر التي  ي مىن أعظىم صىنعة الصىانل الحكى م، مىل علىم كىل عاقىل بأنىه ال 
أو يقتىىىدر عل ىىىه أو علىىىى بعضىىىه، و ىىىي  لىىىي  يته ىىىأ مىىىن أحىىىد مىىىن اآللهىىىة التىىىي أثبتهىىىا الك ىىىار أن يىىىأ ي بشىىىيء منهىىىا، 

السىىماوات، و لىىي األرب، و عاقىىب الل ىىل والنهىىار، وجىىري ال لىىال اىىي البحىىر، وإنىىزاو الموىىر مىىن السىىماء، وإح ىىاء 
األرب به، وبث الدواب منها بسببه، و صري  الريا  اىإن مىن أمعىن نظىره وأعمىل اكىره اىي واحىد منهىا انبهىر لىه، 

  ى.  -و حتم عل ه التصديي بأن صانعه  ق اهلل سبحانه اوضاح أ نه عن  صقر حق قته، 
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رُِج اَََْحذ ِمَن الَْمي ِِو َوُُمْرُِج الَْمي ِِو ِمَن اَََْح ِ َذَُِكُم  وقىاو  عىالى: 
ِ َوانلذَوى ُيْ َ فَاَُِق اْْلَب  إِنذ اهللذ

َّنذ تُْؤفَُكونَ 
َ
ُ فَأ ْمَس َواََْقَمَر ُحْسثَباناً َذلِثَك َتْقثِديُر اََْهزِْثزِ  *اهللذ يَْل َسَكناً َوالشذ

ْصَباِح وََجَهَل اللذ فَاَُِق اْْلِ
ثلَْنا اْْليثاِت ََِقثوْ  *اََْهلِيمِ  ِ َواْْلَْحثرِ قَثْد فَصذ َماِت اَََْب 

ِي َجَهَل ََُكُم انلُُّجوَم ِِلَْهَتُدوا بَِها ِِف ُظلُ ٍم وَُهَو اَّلذ
ثلَْنا اْْليثاِت ََِقثْوٍم  *لَُمونَ َيهْ  ُكْم ِمثْن َنْفثٍس َواِحثَدٍة َفُمْسثَتَقرٌّ َوُمْسثَتْوَدٌع قَثْد فَصذ

َ
نَْشثأ

َ
ِي أ وَُهثَو اَّلذ

ْخرَْجَنا ِمنُْه َخَِضاً َُنْرِجُ *َيْفَقُهونَ 
َ
ٍء فَأ ِ ََشْ

ْخرَْجَنا بِهِ َنَباَت ُُك 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السذ

َ
ِي أ اً  وَُهَو اَّلذ ِمنُْه َحب 

اَن ُمْشَِ  مذ ُْْتوَن َوالرُّ ْمَناٍب َوالزذ
َ
بِهاً وََغرْيَ ُمََِشابٍِه ُمَْتَاكِباً َوِمَن انلذْخِل ِمْن َطلْهَِها قِنَْواٌن َدانَِيٌة وََجنذاٍت ِمْن ع
َْنْهِهِ إِنذ ِِف َذَُِكْم َْلياٍت ََِقْوٍم  ثَْمَر َو

َ
 . 99-95األنعام:يُْؤِمُنونَ انُْظُروا إََِل َثَمرِهِ إَِذا أ

قاو ابن جرير اي   سى ر اآليىات:  ىذا  نب ىه مىن اهلل جىل ثنىاؤه،  ىؤالء العىادل ن بىه اآللهىة واألوثىان، علىى  
 مقضل حجته عل هم، و عري  منه لهم  وأ ما  م عل ه مق مقن من إشرام األصنام اي عباد هم إياه. 

لَْنا اْْلياِت ََِقثوْ  واىي ققلىه: قىاو: يقىقو قىد م زنىا األدلىة، وارقنىا الحجىج اى كم   ٍم َيْهلَُمثونَ قَْد فَصذ
 ىم عل ىه وب نا ا أيها النا  ل تدبر ا أولقا العلم باهلل منكم، وي همها أولقا الحجا منكم، ا ن بقا مىن جهلهىم الىذي 

بىىأن مىىا  ىىم عل ىىه اعلهىىم الىىذي  ىىم عل ىىه ثىىابتقن، وال يتمىىادوا اىىي عنىىاد اهلل مىىل علمهىىم مق مىىقن وينزجىىروا عىىن  وىىأ 
 [.  222مق مقن  وأ اي غ هم]

َها ال  وقاو  عالى:  ْو آَذاٌن يَْسَمُهوَن بَِها فَإِنذ
َ
رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْهقِلُوَن بَِها ع

َ
فَلَْم يَِسرُيوا ِِف اْْل

َ
ع

ُدورِ  ِى ِِف الصُّ
َذ بَْصاُر َوََِكْن َتْهََم اَُْقلُوُب ا

َ
 . 22الحج:َتْهََم اْْل
اهم إأ يرون آيات اهلل بأبصار م المجردة عن نظر القلقب والعققو، ال يهتدون إلى حق قة مىا  ىدو عل ىه  

من عظمة الفالي وأنه ال إله إال  ق .. ولق نظروا إل ها بقلقبهم وعققلهم ألوصلتهم  لال اآليات إلى اإليمىان بىاهلل 
 ومدلقال ها والغاية من وجقد ا، بعك  نظىر األعى ن ، ألن نظر القلقب والعققو ين ذ إلى معراة حق قة األش اء

 المجرد عن نظر القلقب اهي ال  رى سقى ظا ر األش اء دون معراة مدلقال ها وحق قة ما  هدي إل ه. 
: أي ل   العمى عمى البصىر وإنمىا العمىى عمىى البصى رة، وإن كانىت 1/118قاو ابن كث ر اي الت س ر  

  ى.  -ن ذ إلى العبر وال  دري ما الفبر االققة الباصرة سل مة اإنها ال  

نْبَتَْنا بِهِ َحَدائَِق َذاَت  وقىاو  عىالى: 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ََُكْم ِمَن السذ

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواْْل ْن َخلََق السذ مذ

َ
ع

ِ بَْل ُهْم قَ  ءََِلٌ َمَع اهللذ
َ
ْن تُنْبُِتوا َشَجرََها ع

َ
رَْض قَثَراراً وََجَهثَل  .وٌْم َيْهِدلُونَ َبْهَجٍة َما ََكَن ََُكْم ع

َ
ْن َجَهَل اْْل مذ

َ
ع

ْكثثََثُُهْم ال
َ
ِ بَثثْل ع ءََلٌ َمثثَع اهللذ

َ
نَْهثثاراً وََجَهثثَل لََهثثا َرَواِعَ وََجَهثثَل َبثثنْيَ اْْلَْحثثَرِْْن َحثثاِجزاً ع

َ
 ِخاللََهثثا أ
 . 22النمل:َيْهلَُمونَ 
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ث وقاو  عىالى:  ِْثِِن اْْليثاُت َوانلُّثُذُر َمثْن قَثْوٍم ال قُِل انُْظُروا َماَذا ِِف السذ رِْض َوَمثا ُت
َ
َماَواِت َواْْل

 . 222يقن :يُْؤِمُنونَ 
: يقىىقو  عىىالى أكىىره، قىىل يىىا محمىىد لهىىؤالء المشىىرك ن مىىن ققمىىال 22/205قىىاو ابىىن جريىىر اىىي الت سىى ر  

أيهىىا القىىقم  انُْظثثُروا  السىىائل ال اآليىىات علىىى صىىحة مىىا  ىىدعق م إل ىىه مىىن  قح ىىد اهلل، و لىىل األنىىداد واألوثىىان 
 َماَواِت من اآليات الدالة على حق قة ما أدعقكم إل ه من  قح د اهلل من شمسها وقمر ىا وا ىتالي َماَذا ِِف السذ

ل لها ونهار ا، ونزوو الغ ث بأرزاح العبىاد مىن سىحابها، واىي األرب مىن جبالهىا و صىدعها بنبا هىا وأقىقات أ لهىا، 
ة علىى أن ألىال مىن اعىل مىن وسائر صنقي عجائبها، اإن اي ألال لكم أن  عقلتم و دبر م مقعظة ومعتبراً، وداللى

َوَمثا  ال يجقز أن يكىقن لىه اىي ملكىه شىريال، وال لىه علىى  ىدب ره وح ظىه ظه ىر يغنى كم عمىا سىقاه مىن اآليىات، 
ِِِْن اْْلياُت  وما  غني الحجج والعبر والرسىل المنىذرة عبىاد اهلل عقابىه، عىن قىقم قىد سىبي لهىم مىن اهلل الشىقاء   ُت

  ى.  -أ ل النار ال يؤمنقن بشيء من ألال وال يصدققنه به اوقضى لهم اي أم الكتاب أنهم من 
رِْض آيَاٌت لِلُْموقِننِيَ  وقاو  عالى:  

َ
ونَ  *َوِِف اْْل فَال ُتبِْ ُ

َ
نُْفِسُكْم ع

َ
 . 12الذريات: َوِِف أ

معنىىى ألىىال واىىي أن سىىكم أيضىىاً أيهىىا النىىا  آيىىات وعبىىر  ىىدلكم علىىى وحدان ىىة صىىانعكم وأنىىه ال إلىىه لكىىم  
فَثال  سقاه، إأ كان ال شيء يقدر على أن يفلي مثل  لقىه إيىاكم 

َ
ثونَ ع يقىقو: أاىال  نظىرون اىي ألىال   ُتبِْ ُ

 [. 220اتت كروا ا ه اتعلمقا حق قة وحدان ة  القكم]
يىىؤ ى بالعبىىد يىىقم الق امىىة، ا قىىاو لىىه: ألىىم : " واىىي الحىىديث الىىذي يرويىىه مسىىلم وغ ىىره، قىىاو رسىىقو اهلل  

أجعل لال سمعاً وبصراً ومااًل وولداً، وسفرت لال األنعام والحرث، و ركتال  رأ  و رَبل اكنىت  ظىن أنىال مالقىي 
 ".   يقمال  ذا؟ ا ققو: ال. ا ققو له: ال قم أنسام كما نس تني

اآليىات والىنعم المسىفرات لإلنسىان اىي األرب  ىي مىن جملىة الحجىج التىي يحىا  بهىا العبىد يىقم  ا ه أن 
الق امىة زيىىاد وإمعانىىاً اىىي ق ىام الحجىىة عل ىىه، وإمعانىىاً اىي إبوىىاو أعىىذاره، وإن كىىان يك ىي السىىتحقاقه العىىذاب مجىىرد 

 مفال ته لحجة الرسل و نذار هم. 
م ط ب م  د اىي  ىذه المسىألة يحسىن أكىره، ح ىث يقىقو:" الوىرح وال بن القزير ال ماني ى رحمه اهلل ى كال 

إلى اهلل  عالى كث رة جداً ولكننا نقتصر منها على أصحها وأجال ا وأوضحها وأش ا ا حتى نأمن بالسلقم ا ها مىن 
 الضالو اي الوُرح التي  ُبعد السائر ا ها عن مقصقده والع اأ باهلل. 

اهلل  عىىىالى علىىىى منىىىا ج الرسىىىل والسىىىل  علىىىى جهىىىة الت صىىى ل.  انقىىقو: اىىىي ب ىىىان شىىىيء مىىىن طريىىىي معراىىىة 
لإلجمىىاو المتقىىدم اىىي البىىاب الىىذي قبىىل  ىىذا، النىىذكر إشىىارة لو  ىىة علىىى قىىدر  ىىذا المفتصىىر إلىىى ثالثىىة دالالت: 
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داللىىة األن ىى ، ودالالت المعجىىزات، وداللىىة اآلاىىاح، وكلهىىا دوَّ عل هىىا القىىرآن الىىذي وصىى ه اهلل  عىىالى بأنىىه يهىىدي 
 ي أققم. للتي  

ْكَفَرهُ  أما داللة األن   اإنها بل غة، قاو اهلل  عىالى:  
َ
نَْساُن َما ع ٍء َخلََقثُه  (17)قُتَِل اْْلِ ي ِ ََشْ

َ
ِمثْن ع

َرهُ  (18) ونَ  . وقىاو  عىالى:  ِمْن ُنْطَفٍة َخلََقُه َفَقدذ فَاَل ُتبِْ ُ
َ
نُْفِسُكْم ع

َ
َهثا  . وقىاو  عىالى:  َوِِف أ يُّ

َ
يَا أ

رذَك بَِرب َِك اََْكرِِْم 
َْ نَْساُن َما  اَك َفَهَدلََك  (6)اْْلِ ِي َخلََقَك فََسوذ َبَك  (7)اَّلذ ي ِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركذ

َ
 .  ِِف ع

ْحَياُكْم ُثمذ يُِميُتُكمْ  وقاو  عالى:  
َ
ْمَواتًا فَأ

َ
ِ َوُكنُْتْم ع . وأبسط آية اي ألال  َكيَْف تَْكُفُروَن بِاهللذ

َها انلذاُس إِْن ُكنُْتْم ِِف َرٍْْب ِمَن اْْلَْهَِّ فَإِنذا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمذ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمذ ِمث الحىج:  آيىة يُّ
َ
ْن يَا أ

َقٍة وََغرْيِ ُُمَلذَقةٍٍُ
ٍة ُُمَلذ َِ نذا َخلَقْ  . وقاو  عالى:َعلََقٍة ُثمذ ِمْن ُمْض

َ
َولَْم يََر اْْلِنَْساُن أ

َ
َناهُ ِمْن ُنْطَفٍة فَثإَِذا ُهثَو ع

 . ومن ثم ق ل اكرم ا ال يك  ال. َوََضََب نَلَا َمَثاًل َونََِسَ َخلَْقهُ  *َخِصيٌم ُمبنٌِي 
ِِْهْم آيَاتَِنثثا ِِف اْْلفَثثاِو َوِِف  وقىد جمىل اهلل  عىالى أكىىر داللتىي الن ىق  واآلاىىاح اىي ققلىه  عىالى : ُِ َسثث

نُْفِسِهْم َحىذ 
َ
نذثُه اْْلَثقُّ أ

َ
َ لَُهثْم أ . وألىال أنىا نعلىم بالضىرورة وجقدنىا أح ىاء قىادرين عىالم ن 51اصىلت: يَََِبنيذ

ناطق ن سامع ن مبصرين مدرك ن بعد أن لم نكن ش ئاً، وأن أوو وجقدنا كىان نو ىة قىذرة مسىتقية األجىزاء والوب عىة 
 صانل حك م.  غاية االستقاء، بح ث يمتنل اي عقل كل عاقل أن يكقن منها بغ ر

قَاَل ََلُ َصاِحُبُه وَُهثَو ُُيَثاوُِرهُ  وقد ا تار المؤمن  ذه الحجة اي ققله لصاحبه الكاار المفاصىم لىه: 
اَك رَُجالً  ِي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب ُثمذ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمذ َسوذ َكَفرَْت بِاَّلذ

َ
. وأثنىى اهلل  عىالى عل ىه بىذلال 10الكهى :ع

 ضل كتبه، اك   ال يفتاره المؤمن لتققية يق نه، ودال وساو   صقمه وش اط نه؟! و لَّد أكره اي أا
وأمىىا داللىىة اآلاىىاح: امىىا يحىىدث ويتجىىدد اىىي العىىالم مىىن طلىىقع القمىىرين والكقاكىىب وغروبهىىا عنىىد دوران 

السىىتدالو األاىالم الىدائرات والسى ن الجاريىات، والريىا  الىىذاريات والنجىقم الثقابىت منهىا، والمعىالم والىرواجم. وا
بالرواجم  ج د لداللته القاضحة على ال اعل المفتار كما يدو على ألال حركة القمىرين الدائمىة وسىائر النجىقم و 

 األاالم. 
وكذلال  غ ر أحقاو الهقاء بالغ قم والصقاعي والبروح العج بة، المتتابعة المفتلوة بالغ قم الثقاو الحاملىة 

مضىىادة لىىه، ومىىا اىي الجمىىل ب نهىىا وإنشىىائها، وإنىزاو األموىىار منهىىا بالحكمىىة للمىاء الكث ىىر، والمو ىىئ بوبعىىه للنىار ال
البالغة، ال  فتلط قورة بىأ رى ولىق اشىتدت الريىا  العقاصى  وصىغرت القوىرة وكثىرت و قاربىت حتىى  قىل مت رقىة 

ه غ ىىىر ضىىىارة، اتىىىأ ي  ىىىذه األموىىىار اىىىتعم األرب سىىىهقلها ووعقر ىىىا وشىىىعابها و شىىىعااها، ل نبىىىت األشىىىجار وال قاكىىى
 واألز ار والثمار، و مد البحار واألنهار واآلبار. 

رِْض َواْخثتاِلِف اللذيْثِل َوانلذَهثارِ  وقد جمل اهلل  عالى ألال اي ققلىه:
َ
ثَماَواِت َواْْل إِنذ ِِف َخلْثِق السذ

ُ ِمَن  نَْزَل اهللذ
َ
ِى ََتْرِي ِِف اْْلَْحرِ بَِما َينَْفُع انلذاَس َوَما أ

َذ رَْض َبْهثَد َواَُْفلِْك ا
َ
ْحَيا بِثهِ اْْل

َ
َماءِ ِمْن َماٍء فَأ السذ
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رِْض َْل 
َ
ثَماءِ َواْْل رِ َبنْيَ السذ َحاِب الُْمَسخذ َْاِح َوالسذ ِ ِ َدابذٍة َوتَْ ِِْف الر 

يثاٍت ََِقثْوٍم َمْوتَِها َوَبَّذ فِيَها ِمْن ُُك 
 .  َْلياٍت ََِقْوٍم َيْهقِلُونَ  إلى ققله:   َيْهقِلُونَ 

وك   يُنَكر  ذا أو ُيستبعد وقد حكى اهلل عن الهد د و ق من العالم البه مىي أنىه وحَّىد اهلل واحىتج علىى 
رُِج اِْلَثْبَء ِِف  صحة  قح ده بهذا الدل ل المذكقر اي اآلااح، قاو اهلل حاك اً عنىه:

ِي ُيْ ِ اَّلذ الذ يَْسُجُدوا هلِلذ
َ
أ

َْْهلَُم مَ  رِْض َو
َ
َماَواِت َواْْل . يعنىي الموىر والنبىات، اىاحتج بحىدوث  ىذين 15النمىل:ا َُتُْفوَن َوَما ُتْهلُِنونَ السذ

 األمرين العج ب ن المعلقم حدوثهما مل  كرر ما بحسب حاجة الجم ل إل هما. 
وكىىذلال ق ىىل لىىبعض األعىىراب بىىم عراىىت ربىىال؟ اقىىاو: البعىىرة  ىىدو علىىى البع ىىر وآثىىار الفوىىا  ىىدو علىىى 

 [.  228وأرب أات اجا ، ك   ال  دو على العلي الكب ر ؟!"] المس ر، اسماء أات أبرا ،
لمن  ىدبر ا وعقلهىا ..  .. وما من شيء اي  لقه إال و ق آية با رة  دو عل ه  بلى إنها  دو عل ه 

  ُِدور ِى ِِف الصُّ
َذ بَْصاُر َوََِكْن َتْهََم اَُْقلُوُب ا

َ
َها ال َتْهََم اْْل  الصدور.. أي العققو التي اي  فَإِنذ

 ه: ــتنبيـ 

حجة اآليىات التىي أودعهىا اهلل سىبحانه اىي الكىقن واىي أن سىنا  ىدال بعىض الجهىل ال كلىه، و ىي ال  غنىي  
ِ  عن الرسل، إأ ال يىدال الجهىل مولقىا سىقى حجىة الرسىل، كمىا قىاو  عىالى:  ِِلَثالذ يَُكثوَن لِلنذثاِس لََعَ اهللذ

ٌة َبْهَد الرُُّسلِ   .225النساء: ُحجذ
لذلال قضت حكمة اهلل  عالى ى رغم ق ام الحجة على العباد من غ ر جهة الرسل ى أن ال يعىذب أحىداً مىن  

 عباده إال بعد ق ام الحجة عل ه من جهة الرسل، وبعد بلقغ نذار هم إل ه. 

  قاو الشىنق وي اىي   سى ره" أضىقاء الب ىان ": إن مقتضىى القىقو أن مىا أقىام اهلل لهىم مىن البىرا  ن القوع ىة 
كفلي السماوات واألرب، وما ا ها من غرائب صنل اهلل الدالة على أنه الرب المعبىقد وحىده. ومىا ركىز اى هم مىن 
ال ورة التي اور م عل ها  ققم عل هم به الحجة ولق لم يأ هم نذير، واآليات القرآن ة مصرحة بكثرة بىأن اهلل  عىالى 

ق دل ل على عدم االكت ىاء بمىا نصىب مىن األدلىة، ومىا ركىز ال يعذب أحداً حتى يق م عل ه الحجة بإنذار الرسل و 
بنَِي َحىذ َنبَْهََّ رَُسوالً  من ال ورة، امن ألال ققله  عالى: ِ . ولىم يقىل حتىى نفلىي 25اإلسراء: َوَما ُكنذا ُمَهذ 

َِْن َوُمنِْذرَِْن ِِلَث عققاًل، وننصب أدلة، ونركز اورة. ومن ألال ققله  عىالى:  ِ الذ يَُكثوَن لِلنذثاِس رُُساًل ُمبَّش 
ٌة َبْهَد الرُسل ِ ُحجذ . اصر  بأن الذين  ققم به الحجة على النا ، وينقول به عذر م  ق 225النساء: لََعَ اهللذ

 [. 229إنذار الرسل، ال نصب األدلة والفلي على ال ورة]
                                                 

 . 51-25أثار الحي على الفلي: ص 228 
 . 118ى  112/ 2291 
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: أمىىا أن يقىىاو نصىىب األدلىىة الكقن ىىة، وحجىىة الم ثىىاح، وال وىىرة لىى   ا هىىا حجىىة علىىى العبىىاد مولقىىاً، قلىىت 
 اهق ققو قد جانب الصقاب و ال  النصقص الثابتة اي الكتاب والسنة. 

ولكىىن الىىذي يمكىىن ققلىىه  ىىق ى مىىا أسىىل ناه مىىن قبىىل ى مىىن أن  ىىذه الُحجىىج ال  ك ىىي من ىىردة لىىدال مولىىي 
 غني العباد عن حاجتهم للرسل وما جاءوا بىه مىن عنىد ربهىم .. وأن العىذاب مشىروط بمعانىدة  الجهل، كما أنها ال

 حجة الرسل ول   غ ر ا من الحجج، واهلل  عالى أعلم. 

قد يرد سؤاو يققو: إأا كانت حجة اآليىات الكقن ىة، وكىذلال حجىة ال وىرة والم ثىاح  :ة وعدـــ شبل
 أو الغاية من ق امها على العباد ..؟!! ال ينعقد عل ها العذاب .. اما ال ائدة 
: الغاية من  ىذه الحجىج أطىر العبىاد مىن عبىادة العبىاد إلىى عبىادة رب العبىاد وللرد على  ذه الشبهة نققو

.. و دايتهم إلى أن المعبقد بحي  ق اهلل  عالى وحده .. ومىا سىقاه ل سىقا علىى شىيء .. وال ُيسىتحققن أن يُعبىدوا 
 اي شيء..!! 

 ىىذا القجىىه  ُعتبىىر زيىىادة اىىي ق ىىام الحجىىة علىىى العبىىاد بىىأن المعبىىقد بحىىي  ىىق اهلل  عىىالى وحىىده .. اهىىي مىىن 
وزيادة اي ب ان بوىالن الشىرم وبوىالن ألق  ىة وربقب ىة أحىد سىقاه .. وزيىادة اىي حسىم مىا يمكىن أن يعتىذر بىه أ ىل 

ثُة فَلَثْو  األعذار .. وبذلال  كقن الحجة البالغة هلل  عالى على  لقه، كمىا قىاو  عىالى: َِ ثُة اْْلَاَِ قُْل فَلِلذهِ اْْلُجذ
ْْجَهِنَي 

َ
 .  229األنعام:َشاَء لََهَداُكْم ع

.. لىىىذلال قضىىىىت حكمتىىىىه أن يمعىىىىن اىىىىي ق ىىىىام الحجىىىىج  اىىىاهلل  عىىىىالى ال أحىىىىد أحىىىىب إل ىىىىه العىىىىذر منىىىىه 
ذنقبهم .. أ ىذ م المتتال ات على العباد .. زيادة اي اإلمعان اي حسم أعذار م وُحججهم .. حتى إأا أ ىذ م بى

 و م يعلمقن ومقتنعقن بأن النار أولى بهم من الجنة .. وأن العذاب أولى بهم من الرحمة! 
 

 * * * 
 ـ الَقْدر الذي تقوم به الحجة على الكافر.  

قد يرد سؤاو يقىقو: مىا  ىق القىدر مىن العلىم الىذي  قىقم بىه الحجىة علىى الكىاار .. وُيسىِقط عىذره بىال ترة 
 وبجهله لنذارة الرسل ؟ 

  ق الحد الذي به يندال جهل الكاار بنذارة الرسل، ويحقي عنده العلم بحجة ونذارة الرسل.  أققو: 
لرسىىل .. والغايىىة التىىي أرسىىلقا ألجلهىىا .. اقىىد اح ثمىىا يىىتمكن مىىن العلىىم ى علىىى وجىىه اإلجمىىاو ى بىىدعقة ا

 أق مت عل ه الحجة، ورُال عنه العذر بالجهل، و ق محاسب على ما يقل ا ه من  قص ر و  ريط. 
الق بلغه من العلىم ى عىن أي طريىي ى أن محمىداً بىن عبىد اهلل  ىق رسىقو اهلل للعىالم ن، قىد أرسىله اهلل  عىالى 

 لك ى بهذا القدر لق ام الحجة عل ه من جهة نذارة الرسل.  بالتقح د ونبذ الشرم والتنديد ..
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والىىذي ن ىى  أنىىه قىىاو:"  كمىىا اىىي الحىىديث الىىذي يرويىىه مسىىلم بسىىنده عىىن أبىىي  ريىىرة، عىىن رسىىقو اهلل  
محمد ب ده ال يسمل بىي أحىد مىن  ىذه األمىة يهىقدي وال نصىراني ثىم يمىقت ولىم يىؤمن بالىذي ُأرسىلت بىه إال كىان 

 ".  من أصحاب النار
ى مجرد سماع ى بأنه رسقو اهلل للعالم ن، وبدعق ىه إلىى التقح ىد  ادو الحديث على أن من سمل بالنبي 

 التي جاء بها من عند ربه .. ثم لم يؤمن به وبما جاء به .. إال حي عل ه العذاب، وكان من أصحاب النار. 
، اكل مىن  من سمل بأمره اإليمان به على  : اإنما أوجب النبي 5/222قاو ابن حزم اي اإلحكام  

كان اي أقاصي الجنقب والشماو والمشرح، وجزائر البحقر، والمغرب، وأغ او األرب من أ ىل الشىرم، اسىمل 
 اُ رب عل ه البحث عن حاله وإعالمه واإليمان به.  بذكره 

اب عل ىه اإن كان مقحداً اهق مؤمن على ال ورة األولى صىح إ اإليمىان، ال عىذ أما من لم يبلغه أكره  
اىىي اآل ىىرة، و ىىق مىىن أ ىىل الجنىىة، وإن كىىان غ ىىر مقحىىد اهىىق مىىن الىىذين جىىاء الىىنص بأنىىه يققىىد لىىه يىىقم الق امىىة نىىار، 

  ى.   -ا ؤمرون بالد قو ا ها، امن د لها نجا، ومن أبى  لال ا
: والحجىىة علىىى العبىىاد إنمىىا  قىىقم بشىى ئ ن بشىىرط 22-12/59وقىىاو ابىىن   م ىىه رحمىىه اهلل اىىي ال تىىاوى  

ن مىن العلىم بمىا أنىزو اهلل، والقىدرة علىى العمىل بىه، اأمىا العىاجز عىن العلىم كىالمجنقن أو العىاجز عىن العمىل الىتمك
اال أمر عل ه وال نهي، وإأا انقول العلم ببعض الدين أو حصل العجز عىن بعضىه، كىان ألىال اىي حىي العىاجز عىن 

 م عه كالمجنقن مثاًل. العلم أو العمل بققله كمن انقول عن العلم بجم ل الدين أو عجز عن ج
كما أن الدا ل اي اإلسالم ال يمكن ح ن د قله أن يلقن جم ل شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلال التائىب  

من الذنقب، والمتعلم والمسترشد، ال يمكن اي أوو األمر أن يؤمر بجم ل الدين ويىذكر لىه جم ىل العلىم، اإنىه ال 
، وإأا لىىم يكىىن واجبىىاً لىىم يكىىن للعىىالم واألم ىىر أن اىىي  ىىذه الحىىاو يوقىىه لىىم يكىىن واجبىىاً عل ىىه وإأا لىىميو ىىي ألىىال 

يقجبه جم عه ابتداء، بل يع ق عن األمر والنهي بما ال يمكىن علمىه وعملىه إلىى وقىت اإلمكىان، كمىا ع ىى الرسىقو 
عنىىه إلىىى وقىىت ب انىىه، وال يكىىقن ألىىال مىىن بىىاب إقىىرار المحرمىىات و ىىرم األمىىر بالقاجبىىات ألن القجىىقب والتحىىريم 

  ى.   -وط بإمكان العلم والعمل، اإن العجز مسقط لذمر والنهي وإن كان واجباً اي األصل امشر 
أققو: ولكن من  مكن من العلم بدعقة الرسل وعجىز عىن العمىل بىه، وجىب عل ىه اإليمىان والتصىديي بمىا 
علم ى ألنه عمل قلبي ال سلوان لمفلقح عل ه يمنعه ى وسقط عنه العمىل بىه إلىى حى ن  مكنىه مىن العمىل بمىا علىم  

انىه والق ىام بىه ال يعتبىر عىذراً لتىقار ا سقط المعسقر ويبقى الم سقر .. و قصى ر المىرء بالم سىقر وا مىا يسىتو ل إ  
 االستواعة والمقدرة على اإل  ان به. 

َ َمثثا اْسثثَتَطْهُتمْ  لققلىىه  عىىالى:  ُقوا اهللذ ُ َنْفًسثثا إاِلذ  . وقىىاو:22التغىىابن:   فَثثاتذ اَل يَُكل ِثثُف اهللذ
 . 182البقرة: وُْسَهَها

 ". الميسور ال يسقط بالمعسوروالقاعدة ال قه ة  ققو:" 
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ومثاو من آمن وصدح ولم يىتمكن مىن إظهىار إيمانىه والعمىل بىه، مىؤمن آو ارعىقن مىن قىقم ارعىقن، وكىذلال   
كانت امرأة ارعقن مل ارعقن وققمه، وكذلال النجاشي رغم أنه كان حاكمىاً علىى الحبشىة إال أنىه لىم يكىن يحكىم بمىا 

 لهجرة، والجهاد، والحج .. وغ ر ألال! أنزو اهلل، بل لم يكن يتمكن من ممارسة كث ر من شعائر اإلسالم كا
 [.  222"]إن أ اكم النجاشي قد مات، اققمقا اصلقا عل ه:" ومل ألال لما مات قاو ا ه النبي  
اي دار الك ر، علىم أنىه  : كذلال الك ار من بلغه دعقة النبي 129و 29/11قاو ابن   م ه اي ال تاوى  

رسقو اهلل اآمن به وآمن بما أنزو عل ه، وا قى اهلل ما اسىتواع كمىا اعىل النجاشىي وغ ىره، ولىم  مكنىه الهجىرة إلىى دار 
اإلسالم وال التزام جم ل شرائل اإلسالم. بل إنما د ل معه ن ر منهم، ولهذا لما مات لم يكن  نىام أحىد يصىلي علىه 

دينىىة،  ىىر  بالمسىىلم ن إلىىى المصىىلى اصىى هم صىى قااً وصىىلى عل ىىه، وأ بىىر م بمق ىىه يىىقم بالم اصىىلى عل ىىه النبىىي 
 ". إن أ اً لكم صالحاً من أ ل الحبشة ماتمات، وقاو:"

عن ألال، الىم يهىاجر ولىم يجا ىد وال حىج  لعجزهوكث ر من شرائل اإلسالم أو أكثر ا لم يكن قد د ل ا ها  
 [.  222وال يصقم شهر رمضان] الب ت، بل روي أنه لم يصل الصلقات الفم 

وال يؤدي الزكاة الشرع ة، ألن ألال كان يظهر عند ققمه ا نكرونه عل ه و ق ال يمكنه مفىال تهم، والنجاشىي 
ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، اإن ققمه ال يقرونه على ألال ... إلى أن قاو: االنجاشىي وأمثالىه سىعداء اىي 

رائل اإلسىالم مىا ال يقىىدرون علىى التزامىه، بىىل كىانقا يحكمىقن باألحكىىام التىي يمكىىن الجنىة وإن كىانقا لىىم يلتزمىقا مىن شىى
  ى.  -الحكم بها ا

كنىت وأنىا اىي الجا ل ىة أظىن أن النىا  واي صح إ مسلم، عن عمر بن عبسة السلمي رضي اهلل عنه قاو:"   
ر أ بىىاراً اقعىىدت علىىى علىىى ضىىالو وأنهىىم ل سىىقا علىىى شىىيء و ىىم يعبىىدون األوثىىان، قىىاو: اسىىمعت برجىىل بمكىىة يفبىى

مستف  اً ِجراٌء عل ه ققمه، اتلو ت حتى د لت عل ه بمكة اقلىت لىه: ومىا  راحلتي اقدمت عل ه، اإأا رسقو اهلل 
أنت؟ قاو: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قاو: أرسلني اهلل. اقلت بىأي شىيء أرسىلال؟ قىاو: أرسىلني بصىلة األرحىام وكسىر 

شيء. اقلت: امن معال على  ذا؟ قىاو : حىٌر وعبىد. قىاو: ومعىه يقمئىذ أبىق بكىر  األوثان، وأن يقحد اهلل ال يشرم به
و بىالو ممىن آمىن معىه، اقلىت: إنىي متبعىال. قىاو: إنىىال ال  سىتو ل ألىال يقمىال  ىذا. أال  ىرى حىالي والنىا ، ولكىىن 

ت اىي المدينىة وكنى ارجل إلى أ لال اإأا سمعت بي قد ظهىرت اىأ ني، قىاو: اىذ بت إلىى أ لىي، وقىدم رسىقو اهلل 
أ لىىي، اجعلىىت أ فبىىر األ بىىار، وأسىىأو النىىا  حىى ن قىىدم المدينىىة، حتىىى قىىدم ن ىىر مىىن أ ىىل يثىىرب مىىن أ ىىل المدينىىة، 
اقلىت: مىىا اعىل  ىىذا الرجىىل الىذي قىىدم المدينىة؟ اقىىالقا: النىىا  إل ىه سىىراع، وقىد أراد ققمىىه قتلىىه الىم يسىىتو عقا ألىىال. 

ي؟ قىاو: نعىم أنىت الىذي لق تنىي بمكىة. قىاو: قلىت بلىى، اقدمت المدينة، اد لت عل ه اقلت: يا رسىقو اهلل، أ عرانى
 ". اقلت: يا نبي اهلل أ برني عما علمال اهلل وأجهله، أ برني عن الصالة ..

                                                 

 . 2120صح إ سنن ابن ماجة:  222
 ق من األمقر الف   ة التي  ذا الفبر يحتا  إلى  حق ي وأكر الدل ل عل ه، وبفاصة أن الصقم  ق ب ن العبد وربه، و   222

 يمكن أن  قارى عن النا ، وكذلال الصالة .. كما أن الش ا قد أكر الفبر بص غة التضع   ُروي .. ولم يذكر الفبر بسنده.
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 ويف اجحديث دالالت وفوائد عد :  
" دل ل أنه لم يكن يصىلي بىل لىم يكىن يعلىم شى ئاً عىن الصىالة،  أ برني عن الصالةمنها: أن ققو الصحابي"  

إلى المدينىة، علمىاً أن الصىالة قىد ارضىت علىى المسىلم ن و ىم اىي مكىة  و ق ظل كذلال إلى ما بعد  جرة النبي 
 قبل الهجرة. 

رسىقو لكن لعدم وصقو الفبر إل ه وعدم  مكنه من العلىم بمىا جىاء اىي الصىالة، كىان معىذوراً ولىم يلىي مىن ال 
  .عن  ًا على  قص ره ا ما لم يستول اعله، بل رحب به وعلمه  

ومنها: أن عجز الصحابي عن العمل وعن الهجرة، وعن مناصرة الدعقة اي أيامها األولى، لم يكن مانعىاً وال  
.. لىذا رأينىاه  ا مىا جىاء بىه عىن ربىه وأ بىر سبباً لتقص ره ا ما يستو ل الق ىام بىه، كاعتناقىه اإلسىالم و صىديقه للنبىي 

 قد أ ى باإليمان واالنق اد و ق ما استواعه .. ولم يأِت بما عجز عنه من العمل! 
عىن ربىه منىذ اللحظىة األولىى مىن  ومنها: ب ان حرص الصىحابي علىى طلىب العلىم ومعراىة مىا جىاء بىه النبىي  

و ىذه صى ة الجا ىل الىذي يعىذر  "، أ برني عما علمال اهلل وأجهله، اقاو: "  مكنه من الولب، واحتكاكه بالنبي 
بجهله، أما إن كان جا اًل وال يحرص على طلب العلم وينشغل عنه أل  ه األسباب الدن قية، بل ويعرب عىن مجىال  

َولَثْو  العلم والذكر رغم  قار ا، وسهقلة طلبها..  اهذا أنى له أن يعذر بالجهل، و ق ممن يصىإ اى هم ققلىه  عىالى:
ُ فِيِهمْ  َذْوا وَُهْم ُمْهرُِضونَ  َعلَِم اهللذ ْسَمَهُهْم َِلََو

َ
 .11ألن او: َخرْياً َْلْسَمَهُهْم َولَْو ع

أنىا د أقىام الحجىة علىى الرجىل بققلىه : "قى ومنها: ب ان القدر الذي به  ققم الحجىة علىى الكىاار، االرسىقو 
ىىد اهلل  ". و ىىذا القىىدر يك ىىي  ال ُيشىىرم بىىه شىىيءنبىىي .. أرسىىلني اهلل .. أرسىىلني بصىىلة األرحىىام وكسىىر األوثىىان، وأن يقحَّ

 لق ام الحجة .. اما كان من الرجل إال أن قاو له: إني متبعال ..! 
وعل ىىه نقىىقو: أيمىىا كىىاار واىىي أرب كىىان يعىى ش يصىىله  ىىذا القىىدر مىىن العلىىم النبىىقي بلغىىة ي همهىىا، اقىىد قامىىت  

لىال بىالجحقد والىرد والعنىاد إلىى أن مىات عل ه حجة الرسل، ووجب عل ه اإليمىان والتصىديي، واال بىاع .. اىإن قابىل أ
 على ألال، اقد حي عل ه العذاب و ق اي جهنم وبئ  المص ر. 

وقىىقو ى الىىبعض ممىىن يتقسىىعقن ا مىىا ال ينبغىىي وبغ ىىر علىىم وال دل ىىل ى: إن مىىن مسىىتلزمات ق ىىام الحجىىة علىىى  
لىه ى علىى وجىه الت صى ل ى  وىأ  الكاار وشروط صحتها، أن يُدال ما عند الكاار من شبهات حقو اإلسالم ، وأن يب ن

مىا  ىىق عل ىه مىىن ك ىر وضىىالو، وأن يُنىاقش وُيجىىادو ويُقىىام مىن أجىىل ألىال النىىدوات والحلقىات .. ومىىن ثىم يىىتم  رغ بىىه 
 باعتناح اإلسالم .. وغ ر ألال من األققاو الساقوة التي ما أنزو اهلل بها من سلوان! 

للسنة الصح حة، واألدلة اآلن ة الذكر، و ىق قىقو  وعل ه أققو:  ذا الققو باطل وغ ر صح إ، و ق مفال  
 محدث لم يقل به أحد من الصحابة أو التابع ن لهم بإحسان.

ولكن الذي يمكن ققله: إن دحض حجج الك ار وب ان زي ها وبوالنها، و رغ بهم باإلسالم وغ ر  ألال،  ىق 
حد الذي به  ققم الحجة على الكاار .. والتىي من  مام الدعقة و ق أمر محمقد ومولقب شرعاً، إال أنه يعتبر اقح ال

 يُعذب راد ا وجاحد ا! 
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ثم إن  ذا الكاار لق آمن إيماناً إجمال اً بما بلغه من علم النبقة ونوي بالشهاد  ن اهىق بىذلال أصىبإ مسىلماً  
ا يجىب لىه حكىم اإلسىالم وحصىانته، يجىب عل ىه ى مباشىرة ى أن يتحىرم ويبىذو قصىارى جهىده واسىتواعته اىي معراىة مى

 عل ه  أن يعراه من عقائد اإلسالم على وجه الت ص ل .. وما أمر اهلل به ل لتزمه، وما نهي عنه ل نتهي عنه. 
 والمقصر اي  ذا الجانب ى اي بذو جهد يستو عه ى يعتبر آثماً و ق غ ر معذور بالجهل ..!  

من شروط صحة ق ام الحجة، أن  صل الحجة المحجق  أو المفال  بلغة ي همها حتىى ي هىم  ه:ـــ تنبي
 مدلقالت الحجة وما  ق المراد منها. 

الق ق ل بالعرب ة ألعجمي ال ي قه ش ئاً من العرب ة: آمن أنه ال إلىه إال اهلل وأن محمىد رسىقو اهلل، وأن القىرآن  
ال يىىدرم وال ي هىىم مىىاأا يُولىىب منىىه، ومثلىىه مثىىل األصىىم الىىذي ال يسىىمل، كىىالم اهلل، وأن البعىىث والنشىىقر حىىي .. اهىىق 

ومن كان كذلال ال يسقط عنه العذر بالجهل، وال يصإ أن يقاو قد أق مىت عل ىه الحجىة  ألننىا بعملنىا  ىذا لىم نقجىد 
راد الشىارع عنده االستواعة على اهم الحجة مما ق ل له .. ولم نن ي عنه بذلال ا ما  ق ا ه من العجىز عىن إدرام مى

 وما ق ل له .. وإأا عدمت االستواعة و حقي العجز ى كما  قدم ب ان ألال ى  رُال التكل  ، وسقوت المؤا ذة. 
واي  ذا يقىقو ابىن القى م رحمىه اهلل: إن ق ىام الحجىة يفتلى  بىا تالي األزمنىة واألمكنىة واألشىفاص، اقىد   

 ققم حجة اهلل على الك ار اي زمان دون زمان واي بقعة وناح ة دون أ ىرى، كمىا أنهىا  قىقم علىى شىفص دون آ ىر  
ي هىىم الفوىىاب ولىىم يحضىىر  رجمىىان يتىىرجم  إمىىا لعىىدم عقلىىه و م  ىىزه كالصىىغ ر والمجنىىقن، وإمىىا لعىىدم اهمىىه كالىىذي ال

[. اهىىذا بمنزلىىة األصىىم الىىذي ال يسىىمل شىى ئاً وال يىىتمكن مىىن ال هىىم، و ىىق أحىىد األربعىىة الىىذين يىىدلقن علىىى اهلل 221لىىه]
     [.  221بالحجة يقم الق امة كما  قدم اي حديث األسقد وأبي  ريرة وغ ر ما ]

 :قيام الحجة غير فقهها والتزامهاـ 

ل   من شىروط ق ىام الحجىة اقههىا أو التزامهىا، إأ يك ىي لق ىام الحجىة علىى المحجىق  أن  صىله بلغىة ي هىم  
مدلقالت الفواب وما يراد منه، سقاء عقل الفواب واقهه والتزمه أو أنىه لىم يعقلىه ولىم ي قهىه .. إأ يقجىد اىرح بى ن 

 اهىم الفواب وب ن اقه والتزام الفواب. 
يسىت د منهىا اىي  كتىب اهلل عل ىه العمىى ى وإن كىان لىه قلىب، وسىمل وبصىر إال أنىه الح ىث أن الكىاار ى الىذي   

معراة واقه حجج اهلل عل ه، اهق إن مر عل ها يمىر كاألصىم األبكىم الىذي ال يعقىل شى ئاً .. اهىق وإن كىان لىه قلىب إال 
 أنه    مق ل ال ي قه من الحي ش ئاً. 
                                                 

قاو لي أحد الش شىان  ن: إن مىن آبىائهم لمىا  ىاجروا مىن بالد ىم اىراراً بىدينهم مىن االضىوهاد الشى قعي، ووصىلقا إلىى بىالد 221
قا أحذيتهم ومشىقا ح ىاة باعتبىار أن أرب العىرب أرب مقدسىة .. وكىانقا عنىدما يىرون االحىاً أو رجىاًل مىن أ ىل الباديىة الشام  لع

 راكباً على حماره و ق يغني أو " يضرب مقااًل أو عتابا " كانقا يظنقن أنه يقرأ قرآناً كريماً .. ا بكقن بكاء شديداً .. اتأمل. 
 .222طريي الهجر  ن:  221
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ا ىه مىن الحىي شى ئاً، اهىق لىق رأى يىرى ظىا ر األشى اء مىن وكذلال بصره اإن عل ه غشاوة الباطل ال يبصر 
دون أن يهتىىدي إلىىى حق قتهىىا والغايىىة منهىىا.  وكىىذلال سىىمعه اهىىق إن سىىمل يسىىمل أصىىقا اً وحرواىىاً ي هىىم مىىدلقال ها 

 اللغقية، من دون أن ي قه ما يُراد منها، وما يجب عل ه نحق ا .. كاألنعام بل أضل سب ال.

قىىاو أن الحجىىة لىىم  قىىم عل ىىه، و ىىق معىىذور بالجهىىل إلىىى أن ي قىىه حق قىىة ومىىن كىىان كىىذلال ال يصىىإ أن ي
 الفواب وحق قة ما يراد منه من ق ام حجج اهلل الب انات عل ه. 

ْن َيْفَقُهوهُ َوِِف آَذانِِهْم َوقْثراً ِإَونْ  قاو  عىالى: 
َ
ًة ع ِكنذ

َ
 َوِمنُْهْم َمْن يَْسَتِمُع إَِيَْك وََجَهلَْنا لََعَ قُلُوبِِهْم ع

 . 15األنعام: يََرْوا ُُكذ آيٍَة ال يُْؤِمُنوا بَِها

قاو ابن جرير اي الت س ر: يققو: من يستمل القرآن منال، ويستمل ما  دعقه إل ه مىن  قح ىد ربىال وأمىره 
ونه ه، وال ي قه ما  قىقو وال يقع ىه قلبىه، وال يتىدبره وال يصىغي لىه سىمعه ل ت قىه، اى  هم حجىج اهلل عل ىه اىي  نزيلىه 

، ألن اهلل قىىد جعىىل علىىى قلبىىه وال يعقىىل عنىىال مىىا  قىىقوذي أنزلىىه عل ىىال، إنمىىا يسىىمل صىىق ال وقراء ىىال وكالمىىال الىى
 أكنه ى أغو ة ى وجعل اي آأانهم ثقاًل وصممًا عن اهم ما  تلقا عل هم، واإلصغاء لما  دعق م إل ه. 

ل النىداء وال  ىدري مىا يقىاو وعن قتادة قاو: يسمعقن بآأانهم وال يعقن منه ش ئاً كمثىل البه مىة التىي  سىم 
 [. 222لها]

 َُيَْهلْثُه  قاو  عىالى: 
ْ
ُ يُْضلِلُْه َوَمْن يََشأ لَُماِت َمْن يََشأِ اهللذ بُوا بِآيَاتَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِِف اَظُّ ِيَن َكذذ َواَّلذ

 ٍَ اٍط ُمْسَتقِي  . 19األنعام:لََعَ ِْصَ
ِيَن قَالُوا  وقاو:   مُّ اْْلُْكُم  .َسِمْهَنا وَُهْم ال يَْسَمُهونَ َوال تَُكونُوا ََكَّلذ ِ الصُّ ِ ِعنَْد اهللذ َواب  إِنذ َْشذ اَلذ

ِيَن ال َيْهقِلُونَ   . 11األن او:اَّلذ
ْمثنُيٌ  وقىاو: 

َ
ن ِ َواْْلِنِْس لَُهْم قُلُثوٌب ال َيْفَقُهثوَن بَِهثا َولَُهثْم ع َهنذَم َكثرِياً ِمَن اْ ِ نَا ِ َ

ْ
ال  َوَََقْد َذَرأ

وََئِثثَك ُهثثُم 
ُ
َضثثلُّ ع

َ
نَْهثثاِم بَثثْل ُهثثْم ع

َ
وََئِثثَك ََكْْل

ُ
ثثوَن بَِهثثا َولَُهثثْم آَذاٌن ال يَْسثثَمُهوَن بَِهثثا ع ُيبِْ ُ

افِلُونَ  َِ  . 209األعراي:اَْ

قاو ابن كث ر: يعني ل   ينت عقن بشيء من  ذا الجقار  التىي جعلهىا اهلل سىبباً للهىدايا، كمىا قىاو  عىالى:  
  َْغَِن َمنُْهْم َسْمهُ َوَََقْد م

َ
فْئَِدةً َفَما ع

َ
بَْصاراً َوع

َ
نذاُكْم فِيهِ وََجَهلَْنا لَُهْم َسْمهاً َوأ نذاُهْم فِيَما إِْن َمكذ ُهْم َوال كذ

 َ ِ وََحثاَو بِِهثْم َمثا ََكنُثوا بِثهِ ي ٍء إِذْ ََكنُوا َُيَْحُدوَن بِآيثاِت اهللذ فْئَِدُتُهْم ِمْن ََشْ
َ
بَْصارُُهْم َوال ع

َ
 ْسثَتْهزُُِونَ أ

 .  12األحقاي:

                                                 

 2220 /229-202 . 
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نَْهاِم  وققلىه: 
َ
وََئَِك ََكْْل

ُ
أي  ىؤالء الىذين ال يسىمعقن الحىي وال يعقنىه وال يبصىرون الهىدى كاألنعىام  ع

َوَمَثثثُل  السىىارحة التىىي ال  نت ىىل بهىىذه الحىىقا  منهىىا إال اىىي الىىذي يُق تهىىا مىىن ظىىا ر الح ىىاة الىىدن ا، كققلىىه  عىىالى:
ِيثثَن َكَفثثُروا كَ  ِي َينْهِثثُق بَِمثثا ال يَْسثثَمُع إاِلذ ُدََعًء َونِثثَداًء ُصثثمٌّ بُْكثثٌم ُمثثَْمٌ َفُهثثْم ال اَّلذ َمَثثثِل اَّلذ

. أي ومىىثلهم اىي حىاو دعىائهم إلىىى اإليمىان كمثىل األنعىىام إأا دعا ىا راع هىا ال  سىىمل إال 202البقىرة:َيْهقِلُثثونَ 
َضثلُّ  ه ما يققو، ولهىذا قىاو اىي  ىؤالء  قصق ه وال  

َ
أي مىن الىدواب ألنهىا قىد  سىتج ب مىل ألىال  بَْل ُهْم ع

لراع هىىا إأا أبىى  بهىىا، وإن لىىم   قىىه كالمىىه بفىىالي  ىىؤالء، وألنهىىا   عىىل مىىا  لقىىت لىىه إمىىا بوبعهىىا وإمىىا بتسىىف ر ا 
 [. 225بفالي الكاار اإنه إنما  لي ل عبد اهلل ويقحده، اك ر باهلل وأشرم به]

مذ َولَْو ََكنُوا ال َيْهقِلُثوَن  َوِمنُْهْم َمنْ  وقاو  عالى:  نَْو تُْسِمُع الصُّ
َ
فَأ
َ
َوِمثنُْهْم َمثْن  .يَْسَتِمُهوَن إَِيَْك ع

ونَ  نَْو َتْهِدي اَُْهَْمَ َولَْو ََكنُوا ال ُيبِْ ُ
َ
فَأ
َ
 .21-21يقن : َينُْظُر إَِيَْك ع

، كمىا أنىال ال  قىدر أن  سىمل يىا محمىد مىن سىلبته : يقىقو لنب ىه 22/229قاو ابن جرير اي الت سى ر 
  ى.  -السمل، اكذلال ال  قدر أن   هم أمري ونهي قلبًا سلبته اهم ألال، ألني  تمت عل ه أنه ال يؤمن ا

اَك فِيَنثا َضثهِيفاً َولَثْوال رَ  وقىاو  عىالى:  َ َِ ا َتُقوُل ِإَونذا ََث ْهُطثَك قَالُوا يَا ُشَهيُْب َما َنْفَقُه َكثرِياً ِممذ
يَْنا بَِهزِْزٍ 

نَْو َعلَ
َ
 . 92 قد:لَرََْجَْناَك َوَما أ

كان يفاطب ققمه بلغتهم التي ي همقنها، ويق م عل ىه الحجىة  لىق الحجىة، إال ارغم أن النبي شع ب  
ل الىىذي يمكنىىه مىىن قىىأنهىىم كىىانقا ال ي قهىىقن وال يعلمىىقن حق قىىة كث ىىر ممىىا كىىان يفبىىر م بىىه. ألن الكىىاار لىى   لىىه الع

ْصثَحاِب  اة األش اء على حق قتها، كما قاو  عالى عنهم:معر 
َ
ْو َنْهقِثُل َمثا ُكنذثا ِِف ع

َ
َوقَالُوا لَثْو ُكنذثا نَْسثَمُع ع

هِريِ   . 22الملال:السذ
قىىاو ابىىن عبىىا : لىىق كنىىا نسىىمل الهىىدى أو نعقلىىه، أو لىىق كنىىا نسىىمل مىىن يعىىي وي كىىر أو نعقىىل عقىىل مىىن يم ىىز    

 وينظر. 
  ى.  -: ودو على أن الكاار لم يعط من العقل ش ئاً ا20/01قاو القرطبي اي الجامل 

ُْونَ  واىي ققلىه  عىالى :  ْم ُهْم قَثوٌْم َطثا
َ
ْحالُمُهْم بَِهَذا ع

َ
ُمرُُهْم ع

ْ
ْم تَأ
َ
.قىاو القرطبىي : ق ىل 11الوىقر:ع

 ْحالُمُهْم
َ
آلمن، وإنما يعوى الكاار الذ ن اصىار  أي أأ انهم ، ألن العقل ال يعوى للكاار ولق كان له عقل ع

 عل ه حجة، والذ ن يقبل العلم جملة، والعقل يم ز العلم ويقدر المقادير لحدود األمر والنهي. 
أن رجالً قاو:يا رسقو اهلل،ما أعقل االناً النصراني. اقىاو: مىه إن الكىاار ال عقىل لىه ، وروي عن النبي  

هِريِ  أما سمعت ققو اهلل  عالى: ْصَحاِب السذ
َ
ْو َنْهقُِل َما ُكنذا ِِف ع

َ
 .22الملال:َوقَالُوا لَْو ُكنذا نَْسَمُع ع

                                                 

. قلت: مما   ضل به األنعام على اإلنسىان الكىاار، أنهىا أيضىاً  عبىد اهلل  عىالى و سىبإ بحمىده، بفىالي 109/ 1الت س ر:  225
 . وإن من شيء إال يسبإ بحمده ولكن ال   قهقن  سب حهم الكاار اإنه يعبد غ ر اهلل، كما أ بر  عالى بققله:
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 [.222] ، ثم قاو : مه، اإن العاقل من يعمل بواعة اهلل ازجره النبي واي حديث ابن عمر:  
صىنعقا مىن  : واىي التىأويالت لعلىم الهىدى: اىإن اهلل  عىالى أ بىر أن مىا2/252قاو األلقسي اي الت س ر  

[ الىق كىان حق قىة العلىم شىرطاً للتكل ى  وال علىم لهىم بىه لىم يكىن اعلهىم 220الن اح إاساد منهم مل عدم العلىم ]
إاساداً. اح ث كان إاساداً دو على أن التكل ى  يعتمىد ق ىام آلىة العلىم والىتمكن مىن المعراىة ال حق قىة المعراىة، 

  ى.  -ا كقن حجة عل هم ا
ب رحمىىه اهلل: اىىإن حجىىة اهلل  ىىق القىىرآن الكىىريم امىىن بلغىىه القىىرآن اقىىد بلغتىىه وقىىاو محمىىد بىىن عبىىد الق ىىا 

الحجة، ولكىن أصىل اإلشىكاو أنكىم ال   رقىقن بى ن ق ىام الحجىة وبى ن اهىم الحجىة، اىإن أكثىر الك ىار والمنىااق ن 
ْكثََثَ  من المسلم ن لم ي همقا حجة اهلل مل ق امها عل هم، كما قاو  عىالى:

َ
نذ ع
َ
ْم ََتَْسثُب ع

َ
ْو ع

َ
ُهْم يَْسثَمُهوَن ع

َضلُّ َسبِيالً 
َ
نَْهاِم بَْل ُهْم ع

َ
 . 22ال رقان:َيْهقِلُوَن إِْن ُهْم إاِلذ ََكْْل

إلى أن قاو: اإأا كان المع ن يك ر إأا قامت عل ه الحجىة، امىن المعلىقم أن ق امهىا لى   معنىاه أن ي هىم   
اهلل ورسقله و ال من شيء يعذر بىه اهىق كىاار كمىا كىان ، بل إأا بلغه كالم كالم اهلل ورسقله مثل اهم أبي بكر 

ْن َيْفَقُهوهُ  :الك ار كلهم  ققم عل هم الحجة بالقرآن مل ققو اهلل
َ
ًة ع ِكنذ

َ
 [228 .] وََجَهلَْنا لََعَ قُلُوبِِهْم ع

ادو ألال على أن " ال هم " الذي به  ققم الحجة  ق اهىم الفوىاب، مىن ح ىث دالال ىه اللغقيىة، و لىقه  
ا يمنىىل مىىن ألىىال .. ال ال هىىم لحق قىىة الفوىىاب الىىذي يىىؤدي بصىىاحبه إلىىى االلتىىزام واالقتنىىاع، إأ ال سىىب ل إلىىى ممىى

 ألال إال ما شاء اهلل له الهداية وشر  صدره لإلسالم.

 :رـافـى الكـة علـام الحجـة قيــ صف  

المىىراد بصىى ة ق ىىام الحجىىة، القسىى لة التىىي مىىن  اللهىىا  قىىقم الحجىىة علىىى الجا ىىل الكىىاار، وعل ىىه نقىىقو: أيمىىا  
وبالىىدعقة التىىي جىىاء بهىىا اهىىي وسىى لة  وسىى لة ينىىدال بهىىا جهىىل الكىىاار وُ حقىىي عنىىده العلىىم اإلجمىىالي بنبىىقة محمىىد 

ت أات القسى لة أو األدات التىي مىن  اللهىا صح حة ومعتبرة شرعاً اي ق ام الحجة  ألن العبرة مىن ق ىام الحجىة ل سى
 ققم الحجة، وإنما العبرة اي إيجاد المقدرة أو االسىتواعة عنىد المفىال  المحجىق  علىى العلىم بالقىدر الىذي ينىدال 

 به جهله وعذره. 
االحجة قد  ققم بقاسوة مسلم التقى ساعة من عمره مل الكاار الجا ل، عراه ا ها على اإلسالم وعق د ىه،  

 يشترط لهذا المسلم أن يكقن من حملة الشهادات العل ا اي الشىريعة أو مىن العلمىاء البىارزين، وإنمىا يشىترط ا ىه وال
 [.  229أن يكقن عالما بالحجة التي يق مها على الجا ل، ألن ااقد الشيء ال يمكن يعو ه]

                                                 

  .20/01الجامل ألحكام القرآن: 222 
وإأا ق ل لهم ال   سدوا اي األرب قالقا إنما نحن مصلحقن. أال إنهم  م الم سدون ولكن ال  مش راً إلى ققله  عالى: 220

 . 21 -22البقرة :يشعرون
 . 122و  112الرسائل الشفص ة، القسم الفام : ص 228 
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وقد  ققم بقاسوة المذياع، وكذلال التل از، واإلنترنىت وغ ر ىا مىن وسىائل اإلعىالم المرئ ىة والمسىمقعة ..  
 والمنتشرة اي كل مكان. 

ومنهىىا أيضىىاً القسىىائل المقىىروءة، كالكتىىب الدين ىىة، أو المجىىالت اإلسىىالم ة، أو الصىىح  ال قم ىىة، وأ مهىىا  
الجا ىل، شىريوة أن يعلىم أنىه القىرآن الكىريم الىذي أنىزو علىى  وأعظمها بلقغ نسىا مىن القىرآن الكىريم ل ىد الكىاار

[، وغ ر ألال من القسائل التي يمكن من  اللهىا أن يتحقىي العلىم بالىدعقة اإلسىالم ة 212]محمد بن عبد اهلل 
 عند اآل رين. 

ولكثىىرة  ىىذه القسىىائل وسىىعة انتشىىار ا، لىىم يعىىد الجهىىل بالىىدين مشىىكلة  يعتىىذر بهىىا النىىا  .. وبفاصىىة مىىن   
 [. 212كان ك ر م أصل ًا]

وققو القائىل: أن الحجىة ال يُق مهىا علىى المفىال  ن إال العلمىاء العىاراقن ..  ىق قىقو باطىل وحصىر يعىقزه  
  الدل ل .. بل الدل ل دو على أن الحجة يمكن أن  ققم على المفال  ن بالعلماء .. وبمن ل سقا بعلماء ..!

ان إال وقىد سىمل عىن اإلسىالم ورسىقله بقاسىوة المىذياع يققو الش ا سىع د حىقى رحمىه اهلل: امىا مىن إنسى
 أو التل از أو الكتاب أو المجلة أو المحاضرات أو الدعقة المباشرة أو الفلوة لمسلم.

وكان ش فنا الحامد ى رحمه اهلل ى يرى أن الحجة اي عصرنا قد قامت على كل إنسان بما شىاع واسىت اب  
 [.  211البحث والسؤاو، اإأا لم ي عل اهق المقصر] ، مما يقجب على اإلنسانعن بعثة محمد 

أقىىقو: كىىالم الشىى ا يحمىىل علىىى العمىىقم، لكثىىرة القسىىائل اإلعالم ىىة، ولسىىعة انتشىىار الفبىىر عىىن بعثىىة نب نىىا  
 .محمد 

أم ا أن يجزم أنه ال يقجد اي  ذا الزمان كىاار بع نىه يُعىذر بالجهىل .. أو ُيجىرى عل ىه وصى  وحكىم أ ىل  
 مر ال يصإ اإلقدام عل ه ألنه ال علم لنا به ول   بقسعنا اإلحاطة أو الجزم به..! ال ترة .. اهذا أ

   
 
* * * 

                                                                                                                                                                

؟ قاو له الكاار: أسلمت، لكن ماأا أاعل حتى أد ىل ق ل أن رجاًل شهر س  ه على كاار وقاو له: إما أن  سلم وإال أقتلال 229
 اإلسالم .. وأصبإ مسلمًا؟ قاو له: ال أدري .. اتأمل ك   أن جا ل الشيء ال يمكن يعو ه . 

اي  ذا الزمان لم  عد اللغة مشىكلة، ح ىث أن القىرآن الكىريم قىد  ُرجمىت معىاني آيا ىه وكلما ىه إلىى أكثىر مىن لغىة، وكىذلال   212
 العلم، بح ث يستو ل كل ققم أن يتعراقا على اإلسالم ودعق ه بلغتهم الفاصة بهم. كتب بعض أ ل 

ورحمته أن يسر لإلنسان أن يفترع مثل  ذه القسائل التي  سهل نقل المعلقمات بأسرع وقت لتكقن  من حكمة اهلل 212 
 حجة عل ه ..!

 . 88/ 2األسا  اي السنة واقهها، العقائد اإلسالم ة:211 
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 :لـاهـم اجلـلـاملسى 
ل   كل ما ق ل اي الكاار الجا ل يصإ أن يقاو اي المسلم الجا ل، ال تالي ص ة وحىاو كىل منهمىا  

عن اآل ر  ااألوو كاار جا ل بالتقح د ولم يسمل بدين الرسل قط، واآل ىر مقحىد نىاطي لشىهادة التقح ىد مىؤمن 
 بما جاءت به الرسل ولق على وجه اإلجماو. 

ال تىىرة التىىي ق لىىت بفصىىقص الكىىاار الجا ىىل الىىذي لىىم يسىىمل  وعل ىىه ال يصىىإ أن نحمىىل أحاديىىث أ ىىل 
 بدعقة الرسل قط،على المسلم الذي أقر بالتقح د وبالرسالة، وسمل بدعقة األنب اء والرسل.  

لذا احديثنا عن المسلم الجا ل، والحاالت التي يعذر ا ها بالجهل، والقدر الذي به  ققم الحجة عل ىه، 
لشيء عما قلنىاه اىي الكىاار الجا ىل، و ىذا مىا سىنب نه اىي األسىور التال ىة إن شىاء وص ة ق امها .. يفتل  بعض ا

 اهلل. 
 م: ـلـر المسـورة تكفيــ خط 

قبل الحديث عن عذر المسلم بجهله، وب ان الحاالت التي يعذر بها، ال بىد مىن أن نبى ن  وىقرة اإلقىدام  
 على  ك  ر المسلم من دون ب نة ظا رة  دو على ك ره، وما يتر ب على ألال من مزالي عقدية ال يحمد عقابها. 

اإليمىان، اىإن اإلقىدام علىى  وإأا كىان عىدم  ك  ىر الكىاار ى الظىا ر ك ىره ى  ىق  وىأ ومزلىي عقىدي يىنقض 
  ك  ر المسلم كذلال يعتبر  وأ ومزلقاً عقدياً ال ُ حمد عقباه ..!

وقد ُتقرع أن اجخطأ يف تكفري املسلم أشد خطـرًا علـى حـاحبه مـأل اجخطـأ  يف عـدم       

 تكفري اجكافر، وذجك مأل أوجه:
ن الكتىاب والسىنة  وألىال : أن  ك  ر المسلم يتضمن  كذيب اهلل ورسقله، ورد النصقص الشىرع ة مىمنها 

أن الشىىارع الحكىى م يصىى  أام المسىىلم  بصىى ة اإلسىىالم، ويحكىىم لىىه مىىا للمسىىلم ن مىىن حرمىىة وحقىىقح .. ويىىأبى 
المك  ر له إال أن يص ه بالك ر ويحكم عل ه بالفرو  من دائرة اإلسالم .. و ق بذلال مثله مثل من يىرد حكىم اهلل 

 هلل .. انتصارا لهقاه ون سه .. و ذا ال شال ا ه أنه ك ر.  عالى ا حرم ما أحل اهلل، ويحلل ما حرم ا

: أن  ك  ىىر المسىىلم ورم ىىه بىىالك ر واإللحىىاد ونحىىق ألىىال .. يتضىىمن اعتبىىار اإلسىىالم الىىذي يعتقىىده ومنهىىا 
 ًَ والذي به صار مسلماً .. ك راً، واإليمان الذي يعتقىده وصىار بىه مؤمنىاً إلحىاداً .. علمىاً أن الشىارع يعتبىره مسىلمًا

ؤمنىىاً لىىه مىىا للمسىىلم ن والمىىؤمن ن وعل ىىه مىىا علىى هم .. اتك  ىىر المسىىلم مىىن  ىىذا القجىىه كىىذلال يُعتبىىر ك ىىراً ومروقىىاً وم
  لقص  اإلسالم واإليمان بالك ر ..!

: أن  ك  ر المسلم، ورم ه بىالك ر كقتلىه لمىا يتر ىب علىى التك  ىر مىن  بعىات جسىام، و ىدر لجم ىل ومنها
 ها له اإلسالم. حرما ه وحقققه التي صانها وح ظ
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لذا نجد أن النصقص الشرع ة قد نصت على  ك  ر من ك ر مسلماً، وان  ك  ر المسلم كقتلىه، كمىا اىي  
 ".  إأا ك ر الرجل أ اه اقد باء بها أحد ما:" صح إ مسلم وغ ره، قاو رسقو اهلل 

" أي إن لىم  وإال رجعىتأيما امرك قاو أل  ه يا كاار اقد باء بهىا أحىد ما، إن كىان كمىا قىاو :" وقاو 
 يكن اي حكمه على اآل رصائباً ومحقًا رجل  ك  ره على ن سه. 

و ك  ىره بغ ىر حىي انتهىام لجم ىل [.  211"] كىل المسىلم علىى المسىلم حىرام، دمىه ومالىه وعرضىهوقىاو:"   
  ذه الحرمات.

 [. 212"] قاومن قاو اي مؤمن ما ل   ا ه، ُحب  اي ردغة الفباو، حتى يأ ي بالمفر  مما وقاو:"  
وأي ققو أغلم وأشد من أن ُيشار إلى المسلم ى بغ ر حي ى بالك ر والفرو  من الدين، الىذي يعنىي ألىال 

 بالنسبة للُمك َّر قتله و در لجم ل حرما ه وحقققه..؟! 
 [.  215"]إأا قاو الرجل أل  ه: يا كاار اهق كقتله، ولعن المؤمن كقتله:" كما اي ققله  

  قة اإلسالم ى من التسرع وقلة القرع اي  ك  ر عباد اهلل المسلم ن. االحذر الحذر ى يا أ

أن الفوأ اي عدم  ك  ر الكىاار يعتبىر  وىأ اىي حىي اهلل دون العبىد  مىن جهىة كقنىه لىم ُيصىب حكىم : ومنها 
اهلل ا ىه .. ب نمىا الفوىأ اىي  ك  ىر المسىلم  وىآن:  وىأ بحىي اهلل  عىالى، و وىأ بحىي العبىد، واألوو  وىؤه ى إن كىان 

لمتعلىي بحىي اهلل  عىالى، يبقىى حىي العبىد عل ىه عن اجتهاد و أويل ى قد يغ ره اهلل له،  ب نما اآل ىر ولىق ُغ ىر لىه  وىؤه ا
 إلى أن يقتص اهلل من الظالم للمظلقم،  ذا إن وجد الظالم مفرجًا مما قاو اي أ  ه المسلم بغ ر حي. 

:" الظلىىم ثالثىىة، اظلىىم ال يغ ىىره اهلل، وظلىىم يغ ىىره، وظلىىم ال يتركىىه، اأمىىا الظلىىم الىىذي ال كمىىا اىىي الحىىديث 
َْك ََُظلٌْم َعِظيمٌ  عىالى:يغ ره اهلل االشىرم ،قىاو   ِ . وأمىا الظلىم الىذي يغ ىره اظلىم العبىاد أن سىهم ا مىا  إِنذ الّش 

 [.212"]ب نهم وب ن ربهم، وأما الظلم الذي ال يتركه اهلل اظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدبر لبعضهم من بعض
سىلم المعى ن، ح ىث إن ألجل ألال احتاط أ ل العلم أشىد االحت ىاط اىي إصىدار الحكىم بىالك ر علىى الم 

كىىان ك ىىره ُيحتمىىل مىىن  سىىل و سىىع ن وجهىىاً، ووجىىه واحىىد يصىىري عنىىه حكىىم الك ىىر،  ىىرا م كىىانقا يأ ىىذون بالقجىىه 
 القاحد ى الغ ر مك ر ى احت اطاً لدينهم، وصقناً لحرمات ألال المع ن.

ل قىىى ن وكىىىذلال لىىىق حصىىىل التىىىردد أو الظىىىن اىىىي  ك  ىىىر شىىىفص بع نىىىه كىىىانقا يتقق ىىىقن عىىىن  ك  ىىىره، طلبىىىاً ل
والسىىالمة معىىاً .. و ىىذا ى ممىىا ال شىىال ا ىىه ى  ىىق المىىذ ب الحىىي الىىذي ال نىىرى غ ىىره لتضىىاار األدلىىة الدالىىة عل ىىه، 
و قاصىىل عمىىل السىىل  بىىه وألىىال أن اإلسىىالم الصىىريإ ال ينقضىىه إال الك ىىر البىىقا  الصىىريإ الىىذي ال يحتمىىل وجهىىا 
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". و ىذا اىي شىأن بقاحىاً عنىدكم مىن اهلل ا ىه بر ىانإال أن  ىروا ك ىراً آ ر غ ر الك ر، كما اي الحديث الصىح إ:" 
 الفرو  على الحكام. 

 قاو الفوابي: معنى ققله بقاحاً، يريد ظا راً بادياً من با  بالشيء يبق  به بقاحاً، وإأا أأاعه وأظهره. 
" قاو ابن حجر : أي نص آية أو  بر صىح إ ال يحتمىل التأويىل،  عندكم من اهلل ا ه بر انواي ققله :" 

 [. 210ومقتضاه أنه ال يجقز الفرو  عل هم ما دام اعلهم يحتمل التأويل]
واي " الهنديىة": إأا كىان اىي المسىألة وجىقه  قجىب الك ىر ووجىه واحىد يمنىل اعلىى الم تىي أن يم ىل إلىى 

 [.  218ىال ين عه التأويل ح نئذ]ألال القجه، إال إأا صر   بإرادة  قجب الك ر، ا
وقىىاو الغزالىىي اىىي ا صىىل الت رقىىة: وال ينبغىىي أن يظىىن أن التك  ىىر ون  ىىه ينبغىىي أن ال يىىدرم قوعىىاً اىىي كىىل  

مقام، بل التك  ر حكم شرعي، يرجل إلى إباحة الماو وس ال الدم، والحكىم بىالفلقد اىي النىار، امأ ىذه كمأ ىذ 
 ىردد اىالقق  ا ىه عىن  ومهمىا حصىلق ن و ارة بظن غالب، و ارة بتردد ا ه، سائر األحكام الشرع ة، اتارة يُدرم ب 

 [. 219]التك  ر أولى
: قاو الغزالي: ينبغي االحتراز عن التك  ىر مىا وجىد إل ىه سىب اًل، اىإنَّ 21/122وقاو ابن حجر اي ال تإ  

أ ىقن مىن الفوىأ اىي سى ال  استباحة دماء المصل ن المقرين بالتقح د  وأ، والفوأ اي  رم أل  كىااٍر اىي الح ىاة
  ى.  -دم مسلٍم واحد ا

أما الغلق اي الىدين، و ك  ىر مىن ال يصىإ  ك  ىره مىن المسىلم ن، واالسىتهانة بمحرمىات النىا  وحقىققهم  
.. اىىإن ألىىال مىىن أ ىىالح وصىى ات الفىىقار  المىىارق ن الغىىالة الىىذين  قعىىد م اإلسىىالم اىىي الىىدن ا بالقتىىل .. واىىي 

   اآل رة بسقء العذاب األل م.
أكىىر البفىىاري رحمىىه اهلل اىىي صىىح حه،  حىىت بىىاب: قتىىل الفىىقار  والملحىىدين بعىىد إقامىىة الحجىىة علىى هم  

سىى فر  قىىقم آ ىىر الزمىىان أحىىداث األسىىنان، سىى هاء األحىىالم، يققلىىقن مىىن :" طائ ىىة مىىن األحاديىىث منهىىا، ققلىىه 
ن الرم ىىة، اأينمىىا لق تمىىق م قىىقو   ىىر البريىىة، ال يجىىاوز إيمىىانهم حنىىاجر م، يمرقىىقن مىىن الىىدين كمىىا يمىىرح السىىهم مىى

 ".   ااقتلق م، اإن اي قتلهم أجراً لمن قتلهم يقم الق امة
واىىي الصىىح إ كىىذلال عىىن ابىىن عمىىر أنىىه كىىان يقىىقو: إنهىىم انولقىىقا إلىىى آيىىات نزلىىت اىىي الك ىىار اجعلق ىىا  

 على المؤمن ن!! 
هم، يمرقىقن مىن يحقىر أحىدكم صىال ه مىل صىال هم، وصىقمه مىل صىقم:" ا هم ومن ص ا هم أيضاً ققله  

 " مت ي عل ه.   الدين كما يمرح السهم من الرم ة
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أي من كثرة ما يصىلقن ويصىقمقن، يىرى المسىلم صىال ه وصىقمه لى   شى ئا ق اسىاً إلىى صىال هم وصى امهم  
 .. و ذا مما ير ب كث راً من عقام المسلم ن إأ ك   يُقدمقن على قتاو من كانت  ذه  ي ص ا هم!! 

بعىدي مىن أمتىي قىقم يقىرؤون القىرآن، اليجىاوز حلىققهم، يمرقىقن مىن الىدين كمىا يمىرح س كقن :"وقاو  
 [.212"]السهم من الرم ة، ثم ال يعقدون ا ه،  م شرار الفلي والفل  ة

 [. 212"]الفقار  كالب أ ل النار:" وقاو  
ر ى مىن كل ألال بسبب غلق م و نوعهم اىي الىدين، و ك  ىر م ى بالىذنقب والمعاصىي التىي  ىي دون الك ى 

 ال يجقز  ك  ره من المسلم ن .. وإعمالهم للس   اي رقاب أبناء األمة بغ ر وجه حي! 
أعاأنىىىا اهلل مىىىنهم ومىىىن طىىىريقتهم، وأ القهىىىم .. ومىىىن أن نكثىىىر سىىىقاد م بقىىىقو أو اعىىىل .. وجعلنىىىا ممىىىن 

 يتمسكقن بالكتاب والسنة، وعلى منهج وغر  السل  الصالإ بإأن اهلل. 
 

 * * * 
 ل: ــم باجلهـلـا املسـذر بهــي يعـالتاالت ــ احل

أكرنا من قبىل أن  ك  ىر المولىي ال يسىتلزم دائمىاً  ك  ىر المعى ن، وكىقن القىقو أو ال عىل ك ىراً، ال يسىتلزم  
 دائماً أن يكقن صاحبه كااراً الحتماو وجقد مقانل التك  ر وانت اء مستلزما ه. 

 ر بها المسلم بالجهل و ي: ومن مقانل  ك  ر المع ن،  لال الحاالت التي يعذ 

  أواًل: حداثة عهدل بالكرر:          

امن كان حديث عهد بك ر اهق حديث عهد بإسىالم، وبالتىالي مىن كىان كىذلال اهىق ال يسىتو ل أن يعلىم  
 اي األيام األولى من إسالمه جم ل ما أمر به اإلسالم أو نهى عنه. 

لى ح ن وجقد االستواعة ى كما  قدم ى ومن كان كىذلال لىق ومن انت ت عنه االستواعة يرال عنه التكل   إ 
وقىىل اىىي ناقضىىة مىىن نىىقاقص اإلسىىالم بسىىبب جهلىىه بالفوىىاب الشىىرعي .. اهىىق معىىذور بالجهىىل إلىىى أن  قىىقم عل ىىه 

 الحجة من جهة نذارة الرسل. 
ٌة َبْهَد  كما قاو  عالى:            ِ ُحجذ  . 225النساء: الرُُّسلِ ِِلَالذ يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ اهللذ
اإن جحد الحجة بعد بلقغها إل ه، ح نئٍذ يحكم عل ه بالك ر والىردة، أمىا قبىل ق ىام الحجىة الشىرع ة عل ىه  

 ال يجقز اإلقدام على  ك  ره .. أو  ك  ر من كانت  ذه ص ته، وإن كان اعله ك راً. 
إلى حن ن مىر بشىجرة للمشىرك ن يقىاو لما  ر   أن رسقو اهلل كما اي الحديث عن أبي واقد الل ثي،  

لها: أات أنىقاط، يعقلىقن عل هىا أسىلحتهم، قىالقا: يىا رسىقو اهلل اجعىل لنىا أات أنىقاط كمىا لهىم أات أنىقاط اقىاو 
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.. والىذي ن سىي ب ىده لتىركبن  اْجَهْل نَلَا إِلًَها َكَما لَُهْم آَلَِهةٌ  :" سبحان اهلل  ذا كما قىاو قىقم مقسىى النبي 
 [. 211"] كان قبلكمسنة من  

، وكىانقا أسىلمقا يىقم قىتإ مكىة، ونحن حديثق عهد بك ىرإلى حن ن،   رجنا مل رسقو اهلل واي رواية:" 
قاو: امررنا بشىجرة اقلنىا يىا رسىقو اهلل اجعىل لنىا أات أنىقاط كمىا لهىم أات أنىقاط، وكىان للك ىار سىدرة يعك ىقن 

قىاو:" اهلل أكبىر قلىتم والىذي ن سىي  ا قلنا ألىال للنبىي حقلها، ويعلققن بها أسلحتهم يدعقنها أات أنقاط، الم
، قىاو: إنكىم قىقم  جهلىقن، لتىركبن سىنن  اْجَهْل نَلَا إِلًَها َكَما لَُهْم آَلَِهثةٌ  ب ده كما قالت بنقا إسرائ ل لمقسى:

 ".  من كان قبلكم
.." لىم يمىض  أات أنىقاط اجعىل لنىا:" " ي  د أن الذين قالقا للنبي  كانقا أسلمقا يقم اتإ مكةاققله "  

على إسالمهم سقى أيام معىدودات ألن اىتإ مكىة كىان اىي رمضىان لىثالث عشىرة ل لىة بقى ن منىه، وكىان غىزو النبىي 
  ًلهقازن يقم حنى ن بعىد ال ىتإ اىي الفىام  مىن شىقاو .. أي أن بى ن اىتإ مكىة وغىزوة حنى ن  مسىة عشىر يقمىا

ان إسىالم  ىؤالء بى ن و ىالو  ىذه األيىام اقىط .. ومىن كىان  اقط ى علىى الىراجإ مىن أقىقاو السىل  والمىؤر  ن ى وكى
عىىن أات أنىىقاط بىىداال الجهىىل لحداثىىة  كىىذلال ال ُيسىىتبعد عنىىه أن يصىىدر منىىه  لىىال المققلىىة التىىي قالق ىىا للنبىىي 

 عهد م بالك ر. 
قىىاو الشىى ا محمىىد بىىن عبىىد الق ىىاب:"ونحن حىىدثاء عهىىد بك ىىر"  أي قريبىىق عهىىد بك ىىر، ا  ىىه دل ىىل أن 

جهل  ذا، وان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه ال يأمن أن يكقن اي قلبه بق ىة مىن  لىال العىادات غ ر م ال ي
  ى.   -الباطلة ا
 وقىاو الشىى ا محمىد حامىىد ال قىي: لىى   مىىا طلبىقه مىىن الشىرم األصىىغر، ولىىق كىان منىىه لمىا جعلىىه النبىىي  

ال، بىل  ىق مىن الشىرم األكبىر كمىا أن مىا طلبىه بنىق وأقسىم علىى ألى اْجَهْل نَلَثا إِلًَهثا  نظ ر ققو بني إسرائ ل 
إسرائ ل من األكبر، وإنما لم يك روا بولبهم ألنهم حدثاء عهد باإلسالم، وألنهم لم ي علقا مىا طىالبقه ولىم يقىدمقا 

  [..211.]عل ه، بل سألقا النبي 
 بالك ر.  قد عن  عل هم مققلتهم الشرك ة من دون أن يش ر إلى أوا هم لذلال نجد أن الرسقو  
قاو الش ا بن عبد الق اب رحمه اهلل: للمشرك ن شبهة يىدلقن بهىا عنىد  ىذه القىص، و ىي أنهىم يققلىقن:  

 لم يك روا ؟! اجعل لنا أات أنقاط : إن بني إسرائ ل لم يك روا بذلال، وكذلال الذين قالقا للنبي 
لىم ي علىقا ألىال. وال  االجقاب: أن نققو إن بني إسرائ ل لم ي علىقا ألىال، وكىذلال الىذين سىألقا النبىي  

لىىق لىىم يو عىىقه   ىىالي أن بنىىي إسىىرائ ل لىىق اعلىىقا ألىىال لك ىىروا، وكىىذلال ال  ىىالي اىىي أن الىىذين نهىىا م النبىىي 
 وا فذوا أات أنقاط بعد نه ه لك روا، و ذا  ق المولقب. 
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ة ى أن المسلم إأا  كلم بكىالم ك ىر و ىق ال يىدري انُبىه علىى ألىال اتىاب مىن سىاعته أنىه و   د ى  ذه القص 
  [212 .]ال يك ر، كما اعل بنق إسرائ ل، والذين سألقا النبي 

و   ىىد أيضىىاً أن إظهىىار الك ىىر قبىىل بلىىقغ الحجىىة يفتلىى  عىىن إظهىىاره بعىىد بلىىقغ الحجىىة، اىىاألوو معىىذور  
 بالجهل ب نما اآل ر غ ر معذور. 

: إن الدا ل اي اإلسالم ال يمكن حى ن د قلىه أن يُلقىن 22-12/22قاو ابن   م ه رحمه اهلل اي ال تاوى  
جم ىىل شىىرائعه ويىىؤمر بهىىا كلهىىا، وكىىذلال التائىىب مىىن الىىذنقب والمىىتعلم والمسترشىىد، ال يمكىىن اىىي أوو األمىىر أن يىىؤمر 

لىم يكىن واجبىاً عل ىه اىي  ىذه الحىاو، وإأا لىم بجم ل الدين ويذكر له جم ل العلم، اإنىه ال يوبىي ألىال وإأا لىم يوقىه 
يكن واجباً لم يكن للعالم واألم ر أن يقجبه ابتداًء، بل يع ق عن األمىر و النهىي بمىا ال يمكىن علمىه وعملىه إلىى وقىت 

عمىىا ع ىىا عنىىه إلىىى وقىىت ب انىىه، وال يكىىقن ألىىال مىىن بىىاب إقىىرار المحرمىىات و ىىرم األمىىر  اإلمكىىان كمىىا ع ىىا النبىىي 
 ألن القجقب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد ارضنا انت اء  ذا بإمكان الشرط. بالقاجبات، 

ومن  نا يتب ن سققط كث ر من األش اء وإن كانت واجبة أو محرمىة اىي األصىل لعىدم إمكىان الىبالغ الىذي 
  ى.   -وإن كان واجباً اي األصل ا العجز مسقط لذمر والنهي ققم به حجة اهلل اي القجقب أو التحريم، اإن 

  ثانيًا: وجودل يف منطلة نائية يتعذر وصول العلم إليها: 

مما يعذر به المسلم بالجهل كذلال وجىقده اىي منوقىة نائ ىة عىن العلىم، اىال العلىم يصىله وال  ىق يسىتو ل  
جهىل أن اعلىه ك ىر مفىال  أن يرحل إلى أماكن وجقد العلم الشرعي لولبه. ومثل  ىذا لىق وقىل اىي الك ىر ى و ىق ي

للشريعة ى اإنه يعىذر بالجهىل إلىى أن  قىقم عل ىه الحجىة النبقيىة مىن جهىة نىذارة الرسىل .. ويبلغىه الفوىاب الشىرعي 
 ا ما قد  ال  ا ه.  

أمىا إن كىىان يسىتو ل أن يرحىىل إلىى األمىىاكن التىىي  تىقار ا هىىا العلىقم الشىىرع ة وحلقىىات طلىب العلىىم ى ولىىم  
يكر ىه علىى البقىاء أو يفااىه علىى ن سىه وأ لىه ى ومىل ألىال ال ي عىل وال يتحىرم لىه سىاكن  يقجىد عىائي معتبىر شىرعاً 

 إيثاراً للدن ا ومتاعها، ومشاغلها .. ح ث  راه ال يهتم لحاو كقنه جا اًل، بل الجهل والعلم عنده س ان! 
ار االسىىتواعة ومىىن كىىان كىىذلال ال يعىىذره جهلىىه ى وإن كىىان مق مىىاً اىىي منوقىىة نائ ىىة عىىن طلىىب العلىىم ى لتىىق  

والمقدرة عنده على دال جهله وعلى طلب العلم، والمىرء ى كمىا أكرنىا آن ىًا ى موالىب أن يتحىرم نحىق دينىه وعبىادة 
َ َما اْسَتَطْهُتم ربه قدر استواعته، لققله  عالى:  ُقوا اهللذ ُ َنْفساً إاِلذ وُْسثَهَها . وققله  فَاتذ . ال يَُكل ُِف اهللذ

 جب عل ه و ق يستو عه، ال يعذر بتركه أو جهله، و ق محاسب عل ه.اتقص ره ا ما ي
رِِْض َواِسَهٌة فَإِيذاَي فَاْمُبُدونِ  وقاو  عالى:  

َ
ِيَن آَمُنوا إِنذ ع . اهذا نص 52العنكبقت: يَا ِعَبادَِي اَّلذ

اي أن حركة اإلنسان اي األرب يجب أن  راعي الغايىة األساسى ة مىن وجىقده، و ىي عبىادة اهلل وحىده .. كمىا قىاو 
نذ َواْْلِنَْس إاِلذ ِيَْهُبُدونِ   عالى:  . 52الذاريات:َوَما َخلَْقُو اْ ِ
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كثىىر مىن غ ر ىىا مىن األمىىاكن، وجىب علىىى وعل ىه اىىأي بقعىة مىىن األرب  تحقىي ا هىىا سىالمة العبىىاد والىدين أ 
المسلم أن يشد إل ها الرحاو ويتفذ ا لن سه وأ له مسكناً ومقطناً، وبفاصة اي األزمنة التىي  ت شىى ا هىا ال ىتن، 

 [. 215ويكثر الهر ، و نتهال ا ها حرمات الدين من دون  قي أو وجل من اهلل  عالى]
، ومىا جىاء بىه، ثىم ال يجىد اىي بىالده مىن يفبىر النبىي واي  ذا يققو ابن حزم رحمه اهلل: من بلغىه أكىر  

أنه ال نبىي بعىده، للزمنىا ألىال اىي  عنه، ا رب عل ه الفرو  عنها إلى بالد يستبرك ا ها الحقائي، ولقال إ باره 
 كل من نسمل عنه أنه ادعى النبقة، ولكنا قد أمنا والحمد هلل. 

شىرائل دينىه، ا ىرب علىى جمى عهم، مىن رجىل أو امىرأة وكل من كان منا اي باديىة ال يجىد ا هىا مىن يعلمىه  
أن يرحلىقا إلىى مكىىان يجىدون ا ىىه اق هىاً يعلمهىىم ديىنهم أو أن يُرحلىىقا إلىى أن سىىهم اق هىا يعلمهىىم أمىقر ديىىنهم وإن  

 [.  212كان اإلمام يعلم ألال ال رحل إل هم اق ها يعلمهم]

 ثالثًا: التأويل اخلاطئ للنصوص: 

أيضاً مما يعذر به المرء ال هم الفاطئ للنص، ا تأوله ى ظاناً أنه قد أصاب مىراد الشىارع ى  ىأوياًل  اطئىاً بع ىداً  
 عن الصقاب وناقضاً لمدلقال ه. 

وغالباً يحصل مثل  ذا التأويل الفاطئ اي األمقر الف   ة، والصعبة من جهىة اإلعىراب وغ ىر ألىال، ويكىقن  
عروي ب ن عامىة النىا  .. أو بسىبب أن الىنص يحتمىل أكثىر مىن اهىم و  سى ر .. أو بسىبب العلم ا ها غ ر ظا ر أو م

 قديم المتشابه على المحكىم .. ومىن كىان كىذلال وإن كىان  أويلىه ك ىراً إال أنىه ال يك ىر بع نىه حتىى  قىام عل ىه الحجىة 
 ستتابة مذ ب. وُيستتاب، اإن أبى التقبة والرجقع إلى الحي يقتل مر دًا، ول   بعد اال ةالرسال 

كمىىا حصىىل مىىل الصىىحابي قدامىىة بىىن مظعىىقن ون ىىر معىىه، ح ىىث أبىىاحقا ألن سىىهم الفمىىر وقىىالقا  ىىي حىىالو،  
ثاِْلَاِت ُجَنثاٌح فِيَمثا َطهُِمثوا متأول ن بذلال ققلىه  عىالى: ِيَن آَمُنوا وََعِملُثوا الصذ . 91المائىدة:ََيَْس لََعَ اَّلذ

ا أم ر المؤمن ن نرى أنهىم كىذبقا علىى اهلل وشىرعقا اىي ديىنهم مىا لىم يىأأن النا  اي أمر م اقالقا: ي ااستشار عمر 
[، 210سىىاكت، اقىىاو: مىىا  قىىقو يىىا أبىىا الحسىىن اىى هم ؟ اقىىاو: أرى أن  سىىتت بهم] بىىه اهلل ااضىىرب أعنىىاقهم، وعلىىي 

                                                 

ممىىا يعجىىب لىىه أشىىد العجىىب ويؤسىى  لىىه، أن كث ىىراً مىىن أبنىىاء المسىىلم ن يشىىدون الرحىىاو إلىىى أوروبىىا ى علىىى حسىىاب ديىىنهم 215 
وشىبابهم ى يتحملىقن مشىاح السى ر و كال  ىه، ومشىاح الغربىة المذلىة مىن أجىل أن يدرسىقا " كىقر  لغىة " أو اىي معهىد ديكىقر .. 

 ونحق ألال ! 
شعر ى علىى الوريقىة األوروب ىة  ى ل قىاو اىالن " قصىاص الشىعر"  ىريج أوربىا .. وبالمقابىل أو ل أ ذوا دورة اي  ص    وقص ال   

  راه يجهل متولبات التقح د واألساس ات من دينه! 
 ثم بعد ألال يأ ي من يققو من مشايا اإلرجاء: إنه معذور بالجهل إلى أن  ققم عل ه الحجة!!

 . 221/ 5األحكام:  212
 الفاطئ، ول   على أنهم ك روا بأع انهم. يستت بهم من  أويلهم210 
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وشىىرعقا اىىي اىىإن  ىىابقا ضىىربتهم ثمىىان ن ثمىىان ن لشىىربهم الفمىىر، و إن لىىم يتقبىىقا ضىىربت أعنىىاقهم. قىىد كىىذبقا علىىى اهلل 
 [.218دينهم ما لم يأأن به اهلل، ااستتابهم اتابقا اضربهم ثمان ن ثمان ن ]

: اىىإن قدامىىة، شىىربها  ىىق وطائ ىىة، و ىىأولقا ققلىىه  عىىالى:  22/221قىىاو ابىىن   م ىىه رحمىىه اهلل اىىي ال تىىاوى 
 َاِْلَاِت ُجَناٌح فِيَما َطهُِموا إِذ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصذ ثاِْلَاتِ ََيَْس لََعَ اَّلذ َقْوا َوآَمُنوا وََعِملُثوا الصذ .  ا َما اتذ

الما أكر ألال لعمر بن الفوىاب ا  ىي  ىق وعلىي بىن أبىي طالىب وسىائر الصىحابة علىى أنهىم إن اعتراىقا بىالتحريم 
جلدوا، وإن أصروا على استحال ا قتلقا. وقاو عمر لقدامة: أ وأت أستال الح ىرة ، أمىا إنىال لىق ا ق ىت وآمنىت 

الحات لىىم  شىىرب الفمىىر، وألىىال أن  ىىذه اآليىىة نزلىىت بسىىبب أن اهلل سىىبحانه لمىىا حىىرم الفمىىر وكىىان وعملىت الصىى
 حريمها بعد وقعة أحد، قاو بعض الصحابة: اك   بأصحابنا الذين مىا قا و ىم يشىربقن الفمىر ؟ اىأنزو اهلل  ىذه 

ان مىىىن المىىىؤمن ن المتقىىى ن اآليىىىة يبىىى ن ا هىىىا أن طعىىىم الشىىىيء اىىىي الحىىىاو التىىىي لىىىم  حىىىرم ا هىىىا ال جنىىىا  عل ىىىه إأا كىىى
  ى. -الصالح ن ا

َ   وكذلال ما حصل للصحابي عدي بن حىا م عنىدما  ىأوو ققلىه  عىالى:   ُبثوا َحثىذ يَََِبثنيذ َوَُكُثوا َواْْشَ
ْسَودِ ِمَن اََْفْجرِ 

َ
بَْيُض ِمَن اِْلَيِْط اْْل

َ
. ا تىل اىي رجلىه   وى ن أسىقد وأبى ض ، 280البقىرة: ََُكُم اِْلَيُْط اْْل

 ، اقىاو: ق ال يزاو يأكل ويشرب حتى يتب ن له الف ط األب ض من الف ط األسقد، إلى أن ب ن لىه رسىقو اهلل و 
 ".   إنما  ق ضقء النهار وظلمة الل ل"

على  أويله الفاطئ .. وما طلب منه أن يع د صقمه، علمىاً أن سىحقره كىان يمتىد بىه إلىى مىا  ولم يعن ه 
 بعد ظهقر ال جر!! 

أما من كان  أويله الفىاطئ مىن نىقع ال يحتملىه الىنص مىن أي وجىه مىن القجىقه، وكىذلال ال  حتملىه معىاني  
اللغة .. وال معاني الشريعة  كتأويالت الباطن ة الغالة: ح ث أولقا الصلقات الفم  إلى  مسىة أسىماء يققلقنهىا: 

 علي، وحسن، وحس ن، ومحسن، وااطمة. 
 سرار م .. وأسرار ش ق هم وطائ تهم وعق د هم  ..!وص ام رمضان قالقا:  ق كتمان أ

 وحج ب ت اهلل الحرام: قالقا المراد به زيارة ش ق هم ومزارا هم ..!! 
اهذا النقع من التأويل ك ر وزندقة ال  حتمله معاني الشىريعة .. وال المعىاني اللغقيىة للنصىقص .. ال يعىذر 

 الك ر والزندقة وال بد ..!  صاحبه بالجهل أو التأويل بأي حاو، بل يققعه اي 
 اإن ق ل: ما حدود التأويل المستساغ .. ومتى يرقى التأويل بصاحبه إلى درجة الك ر والمروح ..؟ 

ال يقجد حد ثابىت للتأويىل المستسىاغ بح ىث يمكننىا مىن القىقو بىأن كىل مىن  ىر  عىن  ىذا الحىد أققو: 
اتأويله غ ر مستساغ .. وال يمنل عنه لحقح القع د والتك  ىر .. وكىل مىن كىان دا ىل  ىذا الحىد اتأويلىه مستسىاغ 

 ومقبقو! 
                                                 

  قدم  فريج الحديث. 218



 
 

 الشيخ/ عبد المنعم مصطفى حليمة                    وقياُم الُحجَِّةالُعْذُر بالَجْهِل 

 

79 

ى كىل واحىٍد منهمىا اما كان  أويله مستساغاً لشفص قد ال يكىقن مستسىاغاً لشىفص آ ىر بحكىم مىا لىد
من العلم .. أو الشىبهات أو االعتراضىات المحتملىة .. وبحسىب المسىألة ومىا يكتن هىا مىن غمىقب أو إشىكاالت 

 .. اقد  كقن معلقمة لشفص اال يُعذر بالتأويل .. ومجهقلة لشفص ا عذر بالتأويل ..! 
: كىأن يكىىقن التأويىىل الفىىاطئ ولكىن يمكىىن القىىقو أن التأويىل المعتبىىر لىىه ى اىىي الغالىىب ى قىىرائن  ىىدو عل ىىه

محتماًل من ح ث الدالالت اللغقية للفواب .. ومن ح ث انسجامه مىل كل ىات وأصىقو الشىريعة .. أو أن يكىقن 
معتمداً اي  أويله على نصقص مرجقحة أو منسق ة ال يعري النصقص الراجحىة أو الناسىفة .. أو عامىة ال يعىري 

التأويىىل الفىىاطئ  المح ىىقي بمثىىل  ىىذه القىىرائن اىىي الغالىىب يكىىقن مفصصىىها .. أو مولقىىة ال يعىىري مق ىىد ا .. ا
 ىىأويالً مستسىىاغاً وصىىارااً للك ىىر عىىن المىىرء لىىق وقىىل اىىي الك ىىر بسىىببه .. ويقىىقي ألىىال وُيضىىع ه القىىرائن المح وىىة 
بالمتىىأوو أا ىىه ..  ىىل األصىىل ا ىىه  تبىىل المتشىىابهات و قىىديمها علىىى المحكمىىات .. و ىىل يُعىىري عنىىه شىىيء مىىن 

لزنادقة الغالة أم ال .. و ل يُعري عنه  حك م العقل على النقىل .. و ىل ُيشىتهر عنىه أنىه مىن أ ىل البىدع  أويالت ا
واأل ىىقاء .. أم أن أصىىقله سىىن ة سىىل  ة .. لكنىىه كبىىا وزو  .. وأيهمىىا أكثىىر صىىقابه أم  وىىؤه .. و ىىل  وىىأه مقصىىقداً 

ا معتبىرة عنىد  حديىد المعىذور بالتأويىل مىن غ ىره لذا ه أم  ق من قب ل االجتهاد الفاطئ ..  ذه األمقر وغ ر ا كله
 ممن ال يُعذر ..!

والىىذي يريىىد أن يستشىىري الحكىىم علىىى اآل ىىرين ممىىن يقعىىقن اىىي الك ىىر ورد النصىىقص مىىن جهىىة التأويىىل 
 الفاطئ .. ال بد له من أن يكقن مح واً بكل ما  قدم من اعتبارات وقرائن .. واهلل  عالى أعلم! 

: أن مىىن كىىان  أويلىىه مىىؤداه إلىىى إبوىىاو العمىىل باألحكىىام الظىىا رة للشىىريعة .. أو كمىىا يمكننىىا القىىقو كىىذلال
.. أو إبواو مقاصد الشريعة وغايا ها .. أو رد النصقص المحكمة وإبواو العمىل بهىا .. اهىذا  جحقد الفالي 

 لمستساغ أو المعتبر ..! النقع من التأويل ى وإن ُسمي  أويالً ى ك ر وزندقة .. ال يمكن أن يُدر  اي  انة التأويل ا

 رابعًا: عدم بلوغه النص الشرعي:  

دلىت نصىىقص الشىىريعة أن الفوىىاب ال يلىىزم المىىرء إال بعىد بلقغىىه إيىىاه  ألن إدرام مىىراد الشىىارع قبىىل بلىىقغ  
الفوىىاب متعىىذر، و ىىق شىىيء ال يقىىدر عل ىىه اإلنسىىان  وال يسىىتو عه، ومىىن كىىان كىىذلال يعىىذر بالجهىىل إلىىى أن يبلغىىه 

نا مىىن قبىىل ى يراىىل عىىن صىىاحبه الىىنص الىىذي بىىه يُراىىل جهلىىه وعجىىزه ا مىىا قىىد  ىىال  ا ىىه .. ألن العجىىز ى كمىىا أاىىد
 التكل   إلى ح ن  قار االستواعة ببلقغ النص إل ه. 

 : راوية  مر! اقىاو لىه النبىي  كما اي حديث الذي يرويه ابن عبا ، عندما أ دى رجل رسقَو اهلل  
 [. 219"]  ل علمت أن اهلل عز وجل حرمها" 

يعتقىد حلهىا بعىد أن حرمهىا اهلل، لكىن لعىدم  راويىة  مىر، كىان قوعىاً  اهذا الرجل عنىدما أ ىدى الرسىقو  
 قد حرمها!  ولم يك ر الستحالله ما حرم اهلل وب ن له أن اهلل  علمه بفواب التحريم عذره الرسقو 
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كذلال صالة الصحابة اي مسجد قباء واستقبالهم ب ت المقد  بعد نزوو األمىر باسىتقباو الكعبىة، لكىن  
و ىم اىي صىالة الصىبإ اىأ بر م أن رسىقو اهلل  لعدم علمهم باألمر كانقا معذورين، حتىى أ ىا م رسىقو الرسىقو 

  هم إلىىى الشىىام ااسىتداروا ى و ىىم قىد أُنىىزو عل ىىه الل لىة، وقىىد أُمىىر أن يسىتقبل الكعبىىة ااسىىتقبلق ا. وكانىىت وجىق 
 ركقع ى إلى الكعبة! 

" أجعلتنىي هلل نىداً بىل قىىل مىا شىاء اهلل وحىىده. قىىاو:" مىا شىاء اهلل وشىئت: وكىذلال قىقو الرجىل للرسىىقو  
 ".   ما شاء اهلل ثم شئتواي رواية:" 

مىىن الشىىرم ى  كىىان قوعىىاً ال يعلىىم أن ققلىىه  ىىذا  اهىىذا الرجىىل عنىىدما قىىاو مققلتىىه الشىىرك ة  لىىال للرسىىقو  
 وعلمه .. ومن دون أن يُعن ه.  لذلال ُعذر ى إلى أن ب ن له الرسقو 

ومن  أمل سبب  الي أ ل العلم اي ال ت ا ألدرم أن السبب الرئ سي اي ألال  ق بلقغ الىنص الشىرعي  
 لبعضىىهم دون الىىبعض اآل ىىر، وألىىال بحكىىم   ىىرح الصىىحابة ى الىىذين مىىنهم يُتلقىىى العلىىم النبىىقي الشىىري  ى اىىي

 األمصار للجهاد اي سب ل اهلل، والدعقة إلى اهلل  عالى. 
لكىىن ممىىا يجىىدر التنب ىىه لىىه، أن مىىن يجهىىل الفوىىاب الشىىرعي ى القىىرآن والسىىنة ى عىىن  قصىى ر متعمىىد منىىه  

يستو ل داعه و  اديه، يفتل  عمن يجهل الفواب الشرعي عن عجز وعدم  قص ر منه اىي بىذو جهىد يسىتو عه 
هل وإن ادعى أنه لم يبلغه الفواب، وأما اآل ىر اهىق معىذور .. وقىد  قىدمت اإلشىارة إلىى .. ااألوو ال يعذر بالج

 ألال. 
ثىىم  أمىىل لىىق أن رجىىالً يعىى ش اىىي مجتمىىل قىىد است اضىىت ا ىىه العلىىقم الشىىرع ة، وبفاصىىة مىىا  ىىق معلىىقم مىىن  

وىىاب الىىذي ي  ىىد الىىدين بالضىىرورة، يسىىتحل لن سىىه الشىىرم، والربىىا والفمىىر والزنىىى .. ثىىم يعتىىذر بعىىد ألىىال بىىأن الف
 حريم  ذه ال قاحش والكبائر لم يصله، علماً أنه لق بذو أقىل جهىد يسىتو عه ألدرم حرمىة  ىذه ال ىقاحش ولبلغىه 

 الفواب اي حرمتها ..! 
 أ رى لمثل  ذا ى اي دين اهلل  عالى ى عذرًا يعذره ..؟!  

ل عىىذراً علىىى اإلطىىالح .. الجىىقاب: ال .. إال اىىي ديىىن ومىىذ ب أ ىىل الىىتجهم واإلرجىىاء الىىذين يىىرون الجهىى
 ومن دون ق د وال شرط!!
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 ل: ـاالت اليت يعذر بها املسلم باجلهـان احلـي بيـم فـلـل العـض أهـل بعاوــ أق

 : ـةميـأل تيـأ ـ اب
، لكىىن قىىد يكىىقن قىىاو رحمىىه اهلل: التك  ىىر مىىن القع ىىد. اإنىىه وإن كىىان القىىقو  كىىذيباً لمىىا قالىىه الرسىىقو  

 الرجل حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بع دة. 
ومثىىىل  ىىىذا ال يك ىىىر بجحىىىد مىىىا يجحىىىده حتىىىى  قىىىقم عل ىىىه الحجىىىة. وقىىىد يكىىىقن الرجىىىل لىىىم يسىىىمل بتلىىىال 
النصىقص أو سىىمعها ولىىم  ثبىىت عنىىده أو عارضىىها عنىىده معىىارب آ ىىر أوجىىب  أويلهىىا، وإن كىىان مفوئىىاً، ولهىىذا لىىق 

صالة واجبة عل ه أولم يعلم أن الفمر يحرم، لم يك ر بعدم اعتقاد إيجاب  ىذا و حىريم أسلم رجل ولم يعلم أن ال
أن الفوىاب ال يثبىت  ذا، بل ولم يعاقب حتى  بلغىه الحجىة النبقيىة، والصىح إ الىذي  ىدو عل ىه األدلىة الشىرع ة 

نىدر  ا هىا كث ىر مىن ، وكث ر من النىا  قىد ينشىأ اىي األمكنىة واألزمنىة الىذي ياي حي أحد قبل التمكن من سماعه
علقم النبقات حتى ال يبقى من يبلر ما بعث اهلل به رسقله من الكتاب والحكمة، اال يعلىم كث ىراً ممىا يبعىث اهلل بىه 

. ولهىذا ا  ىي األئمىة علىى أن مىن نشىأ بباديىة بع ىدة عىن يك ىر ومثىل  ىذا الرسقله وال يكقن  نام من يبلغىه ألىال، 
هىد باإلسىالم اىأنكر شى ئاً مىن  ىذه األحكىام الظىا رة المتىقا رة اإنىه ال يحكىم أ ل العلم واإليمىان وكىان حىديث الع

 [. 222بك ره حتى يعري ما جاء به الرسقو]

  زم:ــأل حـب ـ اب
قاو رحمه اهلل: الحدود اإنها  لزم من عري أن الذي اعل حرام  وسقاء علىم أن ا ىه حىداً أم ال، و ىذا ال  

وِِحَ إََِلذ  حىىرام اىىال حىىد عل ىىه ا ىىه، وبر ىىان ألىىال قىىقو اهلل  عىىالى: ىىالي ا ىىه، وأمىىا مىىن لىىم يعىىري أن مىىا عمىىل 
ُ
َوع

نِْذَرُكْم بِثهِ َوَمثْن بَلَثغَ 
ُ
. اإنمىا جعىل اهلل  عىالى وجىقب الحجىة ببلىقغ النىذارة إلىى المىرء، وقىاو  َهَذا اَُْقْرآَُن ِْل

ْعرِْض َعِن اْ َاهِلنِيَ   عالى:
َ
 . اأمر أن يهدر اعل الجا ل.  َوع

، من أنىه لىم يزجىر عىدي بىن حىا م ومما يدو على أن الشرائل ال  لزم إال من عراها، ما صإ عن النبي  
لىم يىأمر معاويىة بىن الحكىم  عما  أوله اي العاقَل ن لكن علمىه، وسىقط اللىقم عىن عىدي ألنىه  ىأوو جىا اًل، وأنىه 

ت المقىىد ، وقىىد كىىان نسىىا ألىىال .. بإعىىادة الصىىالة إأ  كلىىم ا هىىا عامىىداً، وكىىذلال مىىا نىىص مىىن أ ىىل قبىىاء إلىىى ب ىى
اصىإ كمىىا أوردنىىا أنىه ال نىىذارة بعىىد بلىقغ الشىىريعة إلىىى المنىذر، وأنىىه ال يكلىى  أحىد مىىا لىى   اىي وسىىعه، ولىى   اىىي 

 [.  222وسل أحد علم الغ ب أن يعري شريعة قبل أن  بلر إل ه، اصإ يق نا أن من لم  بلغه الشريعة لم يكل ها]

                                                 

 . 220 - 222/ 22، 12/  1ال تاوى: 222 
 . 222،2/22و 222/ 5األحكام:222 
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  اب:ــوهـد اجـأل عبـد بـج ـ محم
قاو رحمه اهلل: اإن الذي لم  قم عل ه الحجة  ق الذي حديث عهد باإلسالم، والذي نشأ بباديىة بع ىدة،  

 [. 221أو يكقن اي مسألة    ة مثل الصري والعو  اال يك ر حتى يعري]

لىق  أملىت مقانىل التك  ىر اآلن ىة الىذكر جم عهىا لقجىد ها ى علىى  عىدد ا  ـ ضابط موانع التكفيـر:  
رم اي ضابط واحٍد ألجله اعتبرت مانعىاً مىن مقانىل التك  ىر أال و ىق: ضىابط العجىز عىن إدرام مىراد و نقعها ى  شت

 الشارع ا ما قد حصلت ا ه المفال ة ..! 
الىق  أملىت أي مىانل مىن مقانىل التك  ىر ى اآلن ىة الىذكر ى التىي  كلىم عنهىا أ ىل العلىم  جىد أنىه يحقىي عنىد  

 الجا ل المع ن ص ة العجز عن إدرام مراد الشارع ا ما قد  ال  ا ه ..! 
 وعل ه اأيما مانٍل ال ُيحقي عند المرء ص ة العجز عن إدرام مراد الشارع ا ما قىد  ىال  ا ىه أو جهىل .. 

 ال يُعتبر مانعاً، ولق ُعد مانعاً .. اهق مانل غ ر معتبر شرعاً. 
  ذا ضابط جامل لجم ل مقانل التك  ر ال يمكن أن يفلق مانل منه .. ااح م ألال.  

جاهٌل، وليس كلُّ جاهٍل  كلُّ كافٍر:" من  الو ما  قدم نستفلص القاعدة التال ة ـ قاعدة: 

  ".كافرًا
اهق لقص  اهلل  عالى للكاارين اي آياٍت عدة من القرآن الكريم بىأنهم ال يعقلىقن أما أن  كل كاار جا ل  

.. وال يعلمقن .. وال ي قهىقن .. وأنهىم عمىٌي ال يُبصىرون وال يسىمعقن .. وغ ىر ألىال مىن األوصىاي التىي  ىدمغهم 
 بالجهل الموبي بالحي. 

 ىر اآلن ىة الىذكر أو بعضىها بحقىه التىي وأما أنه لى   كىل جا ىل كىااراً .. اهىق الحتمىاو وجىقد مقانىل التك  
  منل من  ك  ره بع نه كما  قدم .. واهلل  عالى أعلم.      

 ل ؟! ـــذر باجلهــل ُيعـول .. هـرسـم اهلل والـاتـة: شـألــ مس

 مما يثُار اي  ذا الزمان اي  ذا الزمان أن شا م اهلل ورسقله يمكن أن يُعذر بالجهل ..؟! 
وللىىىرد علىىىى  ىىىذه الشىىىبهة نقىىىقو: ال يُعىىىذر الشىىىا م هلل ولرسىىىقله بالجهىىىل أو بىىىأي مىىىانل آ ىىىر غ ىىىر اإلكىىىراه 

ِ ِمثْن  ، ولققله  عىالى:لما أكر ه ك ار قريش على الن ل من جناب النبي  لحديث عمار  َمْن َكَفَر بِثاهللذ
ْكرِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ 

ُ
َضٌب ِمَن َبْهِد إِيَمانِهِ إاِلذ َمْن ع َْ َح بِاَُْكْفرِ َصْدراً َفَهلَيِْهْم  بِاْْلِيَماِن َوََِكْن َمْن َْشَ

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ   .  222النحل: اهللذ
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أمىا أنىه ال يُعىذر بالجهىىل: السىتحالة وجىقد مسىلم ى مهمىا كانىت ظرواىه وأحقالىىه ى د ىل اإلسىالم بشىىهادة 
 ..!   ، ويققر نب ه م الفالي التقح د ثم  ق يجهل أنه يجب عل ه أن يعظ

االعىذر بالجهىل ى كمىا  قىدم ى يكىقن مىل العجىز اىي داىل الجهىل .. والسىؤاو: أيىن يكمىن الجهىل المعجىز 
 عند شا م اهلل ورسقله ..؟! 

بىىل أاسىىي المسىىلم ن وأاجىىر م يعلىىم أنىىه ال يجىىقز شىىتم اهلل ورسىىقله .. بىىل ويعلىىم أن الشىىتم يعنىىي الك ىىر 
 ..!  .. بداًل من أن يققو له ال  شتم أن أحد م إأا سمل اآل ر يشتم، قاو له: ال  ك ر والفرو  من الملة، حتى

اىىااتراب العىىذر بالجهىىل اىىي  ىىذا المقضىىل مىىن الك ىىر  ىىق مىىن ضىىروب اإلرجىىاء وأ لىىه .. أعاأنىىا اهلل مىىنهم 
 ومن شر م. 

ورسىىقله علىىى  ومىىن شىىذوأات الشىى ا ناصىىر ى رحمىىه اهلل ى التىىي أ ىىذت عل ىىه أنىىه ال يىىرى ك ىىر شىىا م اهلل
االطالح الحتماو أن يكقن معذوراً بالجهل وغ ر ألال من األعذار الساقوة القا  ة، ح ىث يقىقو كمىا اىي شىريوه 
" الك ر ك ران ": ال أرى ك ر شا م اهلل ورسقله على اإلطالح  اقد يكقن السب والشتم نا جىاً عىن الجهىل، وعىن 

عىىن قصىىد وعىىن معراىىة، وإأا كىىان بهىىذه الصىىقرة عىىن قصىىد  سىىقء  رب ىىة، وقىىد يكىىقن عىىن غ لىىة .. وأ  ىىراً قىىد يكىىقن
  ى.  -ومعراة اهق الردة الذي ال إشكاو ا ها .." ا

قلت: و ذا ققو باطل مردود .. و ق مفال  لنصقص الكتاب والسىنة، وإجمىاع علمىاء األمىة .. والىذي 
 ىد .. والتىي  ىي أقىرب مىا حمل الش ا على القققع اي  ذا الفوىأ وغ ىره اسىاد أصىقله اىي اإليمىان والقعىد والقع

 كقن إلى أصقو أ ل التجهم واإلرجاء .. كما ب نا ألال اي مقاضل عىدة، وبفاصىة اىي ردنىا عل ىه اىي " االنتصىار 
 أل ل التقح د ..".  

: اإن كان ى شا م اهلل ى مسلماً وجب قتله باإلجماع ألنىه بىذلال كىاار 522قاو ابن   م ه اي "الصارم" ص
مر د وأسقأ من الكاار، اإن الكاار يعظم الرب، ويعتقد أن ما  ىق عل ىه مىن الىدين الباطىل لى   باسىتهزاء بىاهلل وال 

  مسبة له. 
مىد بىن حنبىل ى: قاو عبد اهلل، ُسئل أبىي عىن رجىل قاو:يىا ابىن كىذا وكىذا أنىت ومىن  لقىال ! قىاو أبىي ى أح

  ذا مر د عن اإلسالم، قلت ألبي:  ضرب عنقه قاو: نعم نضرب عنقه ا  ى. 
: إن سب  اهلل ورسقله ك ر ظا راً وباطنىاً، سىقاء كىان 521ثم قاو اي مقضل آ ر من كتابه " الصارم" ص 

 قهىاء وسىائر أ ىل عىن اعتقىاده،  ىذا مىذ ب ال الساب يعتقد أن ألال محرم، أو كىان مسىتحالً لىه، أو كىان أا  ىالً 
السىىنة القىىائل ن بىىأن اإليمىىان قىىقو وعمىىل. ويجىىب أن يُعلىىم أن القىىقو بىىأن ك ىىر السىىاب اىىي ن ىى  األمىىر إنمىىا  ىىق 

 الستحالله السب زلة منكرة و  قة عظ مة. 
: قىد أجمىل المسىلمقن وقد قاو اإلمام أبق يعقىقب إسىحاح بىن إبىرا  م الحنظلىي، والمعىروي بىابن را قيىة

  ى.  -من أنب اء اهلل أنه كاار بذلال وإن كان مقرًا بما أنزو اهلل اأن من قتل نب اً 
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أجمىل عىقام أ ىل العلىم علىى  : 22وقاو الش ا محمد أنقر الكشىم ري، اىي كتابىه"إك ار الملحىدين" ص 
 أو برك منه أو كذبه.  يقتل، وحكى الوبري مثله عن أبي حن  ة وأصحابه ا من  نقصه  أن من سبَّ النبي 
المسىتنقص لىه كىاار، ومنىه شىال اىي ك ىره  علىى أن شىا م النبىي  العلماء: أجمل د بن سحنقنقاو محم

  ى.   -وعذابه ك ر ا
: وأمىىا سىىب اهلل  عىىالى، امىىا علىىى ظهىىر األرب مسىىلم يفىىال  اىىي أنىىه ك ىىر وقىىاو ابىىن حىىزم اىىي المحلىىى

  عىىالى وإعىىالن الك ىىر لىى    مجىىرد، إال الجهم ىىة واألشىىعرية و مىىا طائ تىىان ال يُعتىىد بهمىىا، يصىىرحقن بىىأن سىىب اهلل
ك راً، قاو بعضهم: ولكنه دل ل علىى أنىه يعتقىد الك ىر ال أنىه كىاار ب قى ن بسىبه اهلل  عىالى، وأصىلهم اىي  ىذا أصىل 

 سقء  ار  عن إجماع أ ل اإلسالم ..! 
وجم ىل الصىحابة  إلى أن قاو: و ذا ك ر مجرد ألنه  الي إلجماع األمىة، ولحكىم اهلل  عىالى ورسىقله 

  ى. -بعد م اومن 
 يس  اب، وجو تاب ه  ُيرفع عنه حكم اجق   ..؟  جكأل ه  شاتم اجرسول  

الىىذي رجحىىه ابىىن   م ىىه اىىي كتابىىه" الصىىارم" وسىىاح عل ىىه األدلىىة مىىن الكتىىاب والسىىنة، واعىىل الصىىحابة: أن 
ال ُيستتاب، و ق يقتل ك راً وحداً، اإن  اب مىن الك ىر وكىان صىادقاً اىي  قبتىه اىإن ألىال قىد ين عىه  شا م النبي 

 .  يقم الق امة أما اي الدن ا يجب أن يقتل حداً، حقاً من حققح النبي 

 قد ع ى عن بعض من شتمه اي ح ا ه، وقبل منهم  قبتهم ..؟ اإن ق ل: إن النبي 
، من حقه أن يع ىق عمىن نىاو مىن جنابىه ومىن حقىه أن ال يع ىق .. أمىا بعىد واا ىه  أن النبي الجقاب: 

 ..؟!  امن المفقو من األمة أن يع ق عن حي  ق  اص بالرسقو 
، سقى القتىل وإن  ىاب، وكىان لذلال كان الفل اء الراشدون ى رضقان اهلل عل هم ى ال يرون لشا م النبي  

 نب اء ل   ُيشبه الحدود ". يققو:" إن حد األ أبق بكر الصديي 
 ذا إيجاز شديد ا ما يتعلي اي الجقاب على المسألة .. االمقىام  نىا ال يسىمإ بىأكثر مىن ألىال .. ومىن 
أراد الت ص ل اقد أاردنا للمسألة بحثاً مسىتقالً " بعنىقان  نب ىه الغىاال ن إلىى حكىم شىا م اهلل والىدين " و ىق موبىقع 

ال راجعه من شاء .. ومن أراد أن يستزيد اعل ه بكتاب شى ا اإلسىالم ابىن   م ىة ومنشقر اي مققعنا على اإلنترنت 
 رحمه اهلل: " الصارم المسلقو " اإنه حجة اي بابه..!

 ه: ـــ تنبي 

ما قلناه عن الحاالت التي ال يعذر الكاار بالجهل بسببها،  يصإ أن نققله عىن المسىلم الجا ىل لىق كىان  
 جهله بسببها، وما قلناه  نام بفصقص الكاار الجا ل يصإ أن يقاو اي المسلم الجا ل، ال راجل. 
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ة الىذكر، التىي ال اي الك ر بسبب حالة مىن  لىال الحىاالت األن ى لمل وجقد ال ارح اي أن المسلم لق وق 
 يعذر صاحبها بالجهل .. اإنه يصبإ مر داً وكااراً ك ر ردة، ب نما اآل ر اهق كاار أصاًل.  

 ل: ـاهـم الجـلـى المسـة علـه الحجـوم بـذي تقـدر الــ الق

أكرت آن ا أن الحديث عن القدر الذي به  ققم الحجة على المسلم الجا ل يفتل  بعىض الشىيء عمىا  
قص الكىىىاار الجا ىىىل، االمسىىىلم الجا ىىىل يشىىىهد أن ال إلىىىه إال اهلل وأن محمىىىداً رسىىىقو اهلل ، ويىىىؤمن قلنىىىاه بفصىىى

 باإلسالم ولق على وجه اإلجماو .. ولربما يعري كث راً من أحكامه الت ص ل ة. 
، وال ومىىن كانىىت  ىىذه صىى ته ال يصىىإ أن يقىىاو ا ىىه مىىا ق ىىل اىى من لىىم يسىىمل قىىط عىىن بعثىىة نب نىىا محمىىد 

 عن اإلسالم حتى وال أسمه.يعري ش ئاً 

لذلال نققو: لق أن المسلم وقىل اىي ناقضىة مىن نىقاقص اإلسىالم عىن جهىل منىه يعىذره، اىإن الحجىة  قىقم  
عل ه بمىا يىدال جهلىه اىي  ىذه الناقضىة التىي وقىل ا هىا، الىق اسىتحل الربىا ى مىثالً لحداثىة عهىده باإلسىالم ى ال  قىقم 

ص ام شهر رمضىان اىرب، وأن اهلل قىد حىرم الفمىر والم سىر والزنىى  عل ه الحجة لق ب ن له أن الصالة ارب، وأن
.. أو بُ ن له جم ل أحكام الدين ووصله ا ها الفبر باستثناء حكم اإلسالم اي الربا  ألن كل ألال ال يقجد عنىده 

 االستواعة على دال جهله اي حكم اإلسالم اي الربا ..! 

الىنص الشىرعي ى قىاو اهلل قىاو رسىقله ى الىذي يىدال عنىه لذلال حتى  ققم عل ىه الحجىة ال بىد مىن أن يصىله 
 الجهل بحكم الربى .. وبذلال  كقن الحجة قد قامت عل ه.

عنىدما أأن البىن عبىا  أن يىذ ب لمنىاظرة الفىقار  وإقامىة الحجىة  و ذا ما اعله علي بن أبي طالىب  
 بعة آالي رجل. عل هم بإزالة ما عند م من شبه حتى ق ل إنه رجل منهم وقتئٍذ أكثر من أر 

وشا دنا أن ابن عبا  لم ينىاظر الفىقار  ويقى م على هم الحجىة اىي وجىقب الصىلقات الفمى ، أو صى ام 
رمضان، أو وجقب حج الب ت لمن استواع إل ه سب اًل، أو أن يقم البعث والنشقر حي .. إنما أقىام على هم الحجىة 

 بدال  أويال هم الباطلة وما عند م من شبه.

عنىىدما نىىاظر القدريىىة حتىىى أظهىىر لهىىم الحىىي اىىأقروه، ثىىم بعىىد مق ىىه  بىىن عبىىد العزيىىز  وكىىذلال اعىىل عمىىر 
 نقض " غ الن القدري " التقبة اصلب وقتل. 

مىل قدامىة بىن مظعىقن عنىدما أوو اآليىة وأبىا  لن سىه الفمىر، اأقىام  وأيضاً مىا اعلىه عمىر بىن الفوىاب 
فىىقب معىىه اىىي مسىىائل أ ىىرى مىىن أحكىىام الىىدين .. عل ىىه الحجىىة اىىي مسىىألة  أويلىىه الفىىاطئ ل،يىىة، مىىن دون أن ي

 و ذا أمر ب ن ال يحتا  إلى مزيد استدالو وإيضا . 
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   ل:ـاهـم الجـلـى المسـة علـام الحجـة قيــ صف
اهىىي  فتلىى  بىىا تالي الجهىىاو وحسىىىب مىىا عنىىد م مىىن شىىبه، اىىىبعض الشىىبه  ىىزوو و قىىام الحجىىة علىىىى  

صاحبها لمجرد بلقغه النص من الكتاب والسنة. ومثل  ذا يستو ل أي مسلم ى مهمىا كىان مسىتقاه العلمىي قلى اًل، 
لىنص عىن طريىي الكتىاب إال أنه حاام للنص المولقب اا م لمدلقال ه ى أن يق م عل ه الحجة، وكىذلال لىق وصىله ا

 أو المذياع وغ ر ا من وسائل اإلعالم واإل بار، اكل ألال يك ي إلقامة الحجة على مثل  ذا الجا ل. 
ولكن بعض الشبه مصدر ا ال هم الفاطئ للنص ولمراد الشارع، أو لعىدم إحسىان التقا ىي بى ن النصىقص  

جة أن  ح ط بقدر مىن العلىم الىذي يحقىي العلىم عنىد .. امثل  ذه الحالة ال بد للقس لة التي من  اللها  قام الح
 الجا ل ا ما قد جهل ا ه .. ويدال عنه شبهته.

والقس لة  ذه قد  تمثل اي أي مسلم لكن يشترط ا ىه أن يكىقن قىد أحىاط علمىاً بشىبهة الجا ىل، وبقىدر  
 من العلم الذي يدال عنه شبهته وجهله، وإال ااقد الشيء ال يعو ه ..! 

كتب أ ل العلم لما ا ها من الت ص الت والشرو ، و كىذلال مىا يكتىب مىن مقىاالت إسىالم ة ويققم مقامه  
اي المجالت وغ ر ىا، وكىذلال الىدرو  العلم ىة، والفوىب والمىقاعم التىي يلق هىا أ ىل العلىم اىي الحلقىات وعبىر 

 وسائل اإلعالم المفتل ة .. اكل  ذه القسائل يمكن أن  ققم بها الحجة.
جم ىىل مىىا أكرنىىا مىىن وسىىائل أن  راعىىي شىىبهة الجا ىىل، وأن  تضىىمن اإلجابىىة الشىىرع ة  إال أنىىه يشىىترط اىىي 

 الصح حة على شبهته بشكل يمكنه من معراة الحي ا ما كان يجهله .. وا ما أشكل عل ه! 
وال يشىىترط اىىي ق ىىام الحجىىة إقنىىاع الجا ىىل، اهىىذا أمىىر متعسىىر ال سىىلوان للعبىىد عل ىىه إال إأا شىىاء اهلل ..  

  .وحده الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء .. وعلى يد من يشاء  ااهلل  عالى
ْسَمَهُهمْ  قاو  عالى:

َ
ا َْل ُ فِيِهْم َخرْيً  . 11األن او:   َولَْو َعلَِم اهللذ

قاو الش ا محمد بن عبد الق اب رحمه اهلل: أي حرصاً على  علم الدين ألسمعهم أي ألاهمهىم.  ىذا يىدو  
 على أن عدم ال هم اي أكثر النا  ال قم عدو منه سبحانه لما يعلم اي قلقبهم من عدم الحرص على  علم الدين. 

عىىىدم الحىىىرص علىىىى  علىىىم اتبىىى ن أن مىىىن أعظىىىم األسىىىباب المقجبىىىة لكىىىقن اإلنسىىىان مىىىن شىىىر الىىىدواب  ىىىق  
 [. 221الدين]

تِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن َرب ِِهْم ُُمَْدٍث إاِلذ اْسَتَمُهوهُ وَُهْم يَلَْهُبوَن  كما قاو  عالى:  
ْ
 اَلهَِيًة قُلُوُبُهمْ  *َما يَأ

 1-1األنب اء:
 
* * * 

                                                 

  م  د المست  د. 221 
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  ان؟ـزمـذا الـي هـل فـذر المسلمون بالجهــ هل ُيع
ممىىا  قىىدم يُعلىىم أن الجهىىل ح ثمىىا  تىىقار أسىىبابه ودواع ىىه التىىي ال يمكىىن داعهىىا، اإنىىه يعىىذر صىىاحبه إلىىى أن  

 ققم عل ه الحجة النبقية، وألال اي أي زمىان وأي مكىان، و ىذه قاعىدة دلىت عل هىا النصىقص الشىرع ة، ال ينبغىي 
 الح اد عنها .. كما  قدم   ص ل ألال. 

أو ال، اهىىذا أمىىر ال نسىىتو ل أن نجىىزم بىىه علىىى وجىىه التحديىىد أو التع ىى ن   أمىىا اإلجابىىة علىىى السىىؤاو: بىىنعم 
ألنه ل   بمقىدورنا أن نعىري ظىروي وأحىقاو أكثىر مىن مل ىار مسىلم يع شىقن مت ىرق ن اىي أجىزاء شىتى مىن األرب 

ال طاقىة اي  ذا الزمان، وننظر إلى كل واحد منهم ى وإلى ظرواه وأحقاله ى  ل يعىذر بالجهىل أم ال ..؟! اهىذا أمىر 
لنىىا بىىه، ولىى   مىىن ا تصاصىىنا أصىىالً أن نفىىقب ا ىىه، والحىىي أن نقكىىل األمىىر إلىىى اهلل  عىىالى اهىىق الفب ىىر بىىأحقاو 

 عباده، و  ق العل م بمن يعذر بالجهل منهم ومن ال يعذر، ومن قامت عل ه الحجة ممن لم  قم عل ه. 
لىقم الشىرع ة است اضىة يتعىذر معهىا لكن نققو على وجه العمقم: إن أي زمىان أو مكىان است اضىت ا ىه الع 

حصقو الجهل عند من يصدح العزم والرغبة اي طلىب العلىم الشىرعي، اىي مثىل  ىذا القاقىل يضى ي ا ىه جىداً مبىدأ 
 العذر بالجهل، إأ العلم متقار للجم ل إال من يأباه ويُعرب عنه ..! 

لىم الشىرعي الىديني قىد اسىت اب والمتأمل لقاقل المسلم ن اي بالد م، وبفاصة منها العرب ىة يجىد أن الع
است اضة واسعة ما است اضها من قبل، وألال بسبب كثرة القسائل المفتل ة التي  ققم بنشر العلقم الشىرع ة، ممىا 
يتعذر معه حصقو الجهىل ى وبفاصىة اىي متولبىات التقح ىد ونقاقضىه، وا مىا  ىق معلىقم مىن الىدين بالضىرورة ى عنىد  

 الشرعي، ومعراة ما يجب عل ه نحق دينه وربه. كل من يرغب صادقاً اي طلب العلم 
ومن يتأمىل الجهىل اىي الشىريعة الحاصىل لكث ىر مىن المسىلم ن اىي بالد ىم، يجىد أن سىببه الرئ سىي يعىقد  

إلى الكسىل اىي طلىب العلىم ى رغىم  ىقاره ى أو بسىبب االنشىغاو الزائىد بالىدن ا وز راهىا ومتاعهىا، أو بسىبب انعىدام 
لعلىىم، أو بسىىبب ج ىىاء القلىىب عىىن أكىىر اهلل وطاعتىىه .. وكىىل  ىىذه األسىىباب ال  عىىذر الرغبىىة الصىىادقة اىىي طلىىب ا

 صاحبها بالجهل لق كان جهله بسببها .. كما  قدم. 
وققلنىا  ىىذا ال يسىىتلزم منىىا أن نن ىىي وجىىقد أاىىراد أو جماعىات مىىن المسىىلم ن يع شىىقن الجهىىل والجىىقع اىىي  

ل مسىىائل مىىن مسىىائل الىىدين الضىىرورية، وبفاصىىة مىىنهم ظىىروي قىىا رة ال  وىىاح قىىد  عىىذر م لىىق جهلىىقا اىىي مسىىألة بىى
الذين يع شقن اي أدغاو أاريق ا وغابا هىا، أو الىذين يع شىقن ظىروي حىرب وقتىاو  حىقو ب ىنهم وبى ن شىد الرحىاو 
لولىىب العلىىم الشىىرعي اىىي مظانىىه، كمىىا  ىىق الحىىاو اىىي جنىىقب السىىقدان، واىىي جنىىقب ال لبىى ن، واىىي أاغانسىىتان .. 

 .  ي ُيحكم ا ها المسلمقن بالنار والحديد، التي ال يعلم حاو أ لها إال اهللوغ ر ا من البلدان الت
باإلضااة إلى ما سبي .. ماطرأ من إجراءات معقدة وصعبة على عمل ة الس ر والتنقىل والترحىاو ى التىي لىم  

ه مىن مظانىه .. يكىن سىل نا الصىالإ يعراهىا مىن قبىل ى  ح ىل بى ن العبىاد وشىد رحىالهم إلىى أمىاكن  ىقار العلىم، وطلبى
االحىىدود قىىد نصىىبقا عل هىىا الحىىقاجز أمىىام عبىىقر العبىىاد، اىىالمرء ال يسىىتو ل أن يسىىاار إال بعىىد حصىىقله علىىى داتىىر 
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سىىمقه " جىىقاز سىى ر " . ولىىق حصىىل عل ىىه اىىي كث ىىر مىىن البلىىدان ال يسىىتو ل أن يسىىاار إال بعىىد حصىىقله علىىى إأن 
أن له اهق بعد كىل مىا ا فىذ مىن اجىراءات ال يسىتو ل  اص من الجهات األمن ة المفتصة  ج ز س ره، اإأا لم  أ

.. ولق أأنت لىه بالسى ر ى بعىد الرشىاوى و ىد ل الشى عاء والقسىاطات ى الى   كىل جىقاز يمك ىن صىاحبه مىن     الس ر
الس ر اي اال جاه الذي يريد .. اكما أن العنصرية التي  ققم على أسا  ألىقان بشىرة اإلنسىان مقجىقدة .. كىذلال 

 لقائمة على أسا  ألقان جقازات الس ر مقجقد ..!! العنصرية ا
االجقازات السقرية والمصرية والعراق ة غ ر الجقازات الفل ج ىة .. والجىقازات الفل ج ىة غ ىر الجىقازات  

األورب ىىة .. ومىىؤ راً بحكىىم س اسىىات التضىى  ي واإلر ىىاب التىىي  نتهجهىىا األنظمىىة الواغ ىىة باسىىم مالحقىىة وموىىاردة 
 ى لم يعد ين ل مل المسلم جقاز .. أياً كان لقنه .. وكان مصدره .. وال حقو وال ققة إال باهلل!  اإلر اب ى زعمقا!

 ذا واقل نعايشه .. يىزداد  عق ىداً يقمىاً بعىد يىقم .. ال بىد مىن اعتبىاره ووضىعه اىي الحسىبان عنىد الحىديث    
 نا  ..! عن الجهل ومبررا ه ودواع ه .. وعند الحديث عن ضرورة التما  األعذار لل

 
 
* * * 
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 ة: ــامتــ خ

اعلم يا عبد اهلل أن أعظم عمل وأنبل مهمة يققم بها اإلنسان على وجه األرب  ي الدعقة إلى اهلل  عىالى 
.. إلى إ را  النا  من عبادة العبىاد إلىى عبىادة رب العبىاد، ومىن جىقر األديىان  .. الدعقة إلى  قح د وعباد ه 

 إلى عدو اإلسالم، ومن ض ي الدن ا وسجنها إلى سعة الجنة ونع مها.  
ِ وََعِمثَل َصثاِْلاً َوقَثاَل إِنذثِِن ِمثَن الُْمْسثلِِمنيَ  قىاو  عىالى:  ْن َدََع إََِل اهللذ ْحَسُن قَْواًل ِممذ

َ
 َوَمْن ع

 .  11اصلت:
ومأل كانت هاه ملم ه ال بد مأل أن ي حلـى بصـفات وخصـال هـ  مـأل اـروعيات        

 ومس لزمات اجدعو  اجناجحة:  
 منها: أن يكون رفيلًا، سهًف، هينًا، لينًا مع الناس .. وفيما يدعوهم إليه من اخلري.  

وا  قاو  عالى:  لِيَظ اََْقلِْب اَلنَْفضُّ َْ اً  ِْفِْر لَُهثْم َولَْو ُكنَْو َفظ  ِمْن َحْولَِك فَثاْمُف َمثنُْهْم َواْسثَت
ْمرِ 
َ
 .259آو عمران: وََشاوِرُْهْم ِِف اْْل

 ".  من يحرم الراي يحرم الف رأنه قاو:"  واي الحديث اقد صإ عن النبي  
 ".  إن اهلل را ي يحب الراي، ويعوي عل ه ماال يعوي على العن :" وقاو 
 ".  الراي اي األمر كلهإن اهلل را ي يحب :" وقاو 
 ".   عل ال بالراي إن الراي ال يكقن اي شيء إال زانه، وال يُنزع من شيء إال شانه:" وقاو 

ومنهىا: أن يجتنىب الغلىق اىي الىدين والتشىدد ا ىه، ويفتىىار األيسىر دائمىاً مىا   ىر بى ن أمىرين كال مىا دلىىت  
 . عل هما الشريعة .. إقتداًء بالرسقو 

 ". يسروا وال  عسروا، وبشروا وال  ن روا:" او رسقو اهلل كما اي الحديث، ق 
 ".  إياكم والغلق اي الدين اإنما  لال من كان قبلكم بالغلق بالدين:" وقاو 
 ".  عل كم  دياً قاصداً، اإنه من يُغالب  ذا الدين يغلبه:" وقاو 

ُيجادل ا بالكتاب والسنة ا باليت ومنها: أن يدعو إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة .. وان  

  هي أحسن .. ما وجد اةدال نافعًا!

َذِى ِِهَ  قىىاو  عىىالى: اْدُع إََِل َسثثبِيِل َرب ِثثَك بِاْْلِْكَمثثةِ َوالَْموِْعَظثثةِ اْْلََسثثَنةِ وََجثثادِلُْهْم بِثثا
ْحَسنُ 

َ
 215النحل:ع

هم بحىديث ي تىنهم ا ىه .. يحملهىم علىى ومنها: أن يُبشر وال يُن ر .. وأن يراعىي عقىقو النىا   اىال ُيحىدث
 أن يكذبقا اهلل ورسقله .. و م ال يدرون!
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 ". ادعقا النا ، وبشروا وال  ن روا ، ويسروا وال  عسروا:"  قاو رسقو اهلل  
 وقاو علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه : حدثقا النا  بما يعراقن أ حبقن أن  يُكذَّب اهلل ورسقله.  

عل من نرسه قاضيًا على العباد بغري حق .. فيد ل النار من يشاء، وُيخرج منها ومنها: أن ال جي 

 من يشاء .. وليعلم أن األمر كله هلل تعاىل.

ثم  ق بعد كل ألال، يجب عل ه أن يصبر على أأى النىا  و لوىتهم ..  ال يريىد مىنهم جىزاًء وال شىكقراً  
 .. يبتغي األجر والثقاب من اهلل  عالى وحده.

المؤمن الذي يفالط النا  ويصبر على أأا م،   ىر مىن الىذي ال يفىالط النىا  وال :" سقو اهلل قاو ر  
 ".  يصبر على أأا م 

:" إن اهلل اىىىإن اعىىىل ألىىىال وأ لىىىص الن ىىىة والعمىىىل هلل  عىىىالى وحىىىده .. اهىىىق المعنىىىي ح نئىىىٍذ مىىىن ققلىىىه  
 [.222معلم النا  الف ر"]ومالئكته، حتى النملة اي حجر ا ، وحتى الحقت اي البحر، ل صلقن على 

  نسأو اهلل  عالى أن يجعلنا جم عًا ى بمنه ورحمته واضله ى منهم .. إنه  عالى سم ل قريب مج ب. 
   ِ نَا َربذَنا َوال ََتِْمْل َعلَيَْنا إِْْصاً َكَما مَحَلَْتُه لََعَ اَّلذ

ْ
ْخَطأ

َ
ْو ع
َ
َنا يَن ِمْن َقبْلِ َربذَنا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا ع

ثنَ  نْثَو َمْوالنَثا فَانُْ ْ
َ
ْْفِثْر نَلَثا َوارمَْحَْنثا أ ِلَْنا َما ال َطاقََة نَلَا بِهِ َواْمُف َمنذثا َوا ا لََعَ اََْقثوِْم َربذَنا َوال َُتَم 

 .182البقرة:اَََْكفِرِْنَ 
 

وعلى آله وصحبه وسلم.  سيدنا ونبينا محمد،وصلى اهلل على   
 

رب العاملني.وآ ر دعوانا أن احلمد هلل   

 
 
 
 

* * * 
  

                                                 
222

 جم ل األحاديث التي  م االستدالو بها اي الفا مة صح حة وهلل الحمد.   
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 ق:ـــ ملح

إ مامىىىاً لل ائىىىدة، وزيىىىادة اىىىي الن ىىىل .. واستشىىىراااً لمىىىا عنىىىد اهلل  عىىىالى مىىىن األجىىىر العظىىى م .. نضىىى    ىىىذا 
الملحي الذي يتضمن اإلجابة على األسئلة التي ورد نا عبر مققعنا على اإلنترنت .. أات العالقىة بمقضىقع العىذر 

 بالجهل وق ام الحجة .. سائل ن اهلل  عالى التقا ي والقبقو. 

سؤاو األوو: ما حكم من يك  ر الدعاة والعلماء الذين د لىقا المعتىرم الىديمقراطي، وقىاو يك ىرون بىال ال
 إقامة الحجة ..؟!! 

: الحمىىد هلل رب العىىالم ن. ال يقىىدم علىىى  ك  ىىر مجمىىقع العلمىىاء والىىدعاة بالجملىىة الىىذين د لىىقا الجىىقاب 
.. وال يقدم على  ذا ال عل الشن ل إال كل جا ىل  ىان عل ىه دينىه عاقل يتقي ربه المعترم الديمقراطي أو أقروه .. 

 .. !!  لم يكن  ق من الغالة الفقار  .. ملقث بشبهات الغالة من الفقار ، إن 
لكىىن مىىن ك ىىر آحىىاد الىىدعاة بع نىىه لد قلىىه المعتىىرم الىىديمقراطي و لقثىىه بهىىا وبمزالقهىىا .. اإنىىه يُنظىىر إلىىى  

جتهاد، وأصقله أصقو أ ل السنة والجماعة، ولم يُعري عنه غلىق وال إرجىاء، ثىم حاله: إن كان من أوي العلم واال
 ق ك َّر ألال الداع ة لقرائن  لزمه بتك  ره شرعاً، قد ال  كقن  ذه القىرائن ظهىرت لغ ىره .. امثىل  ىذا لى   عل ىه 

 شيء ى حتى وإن أ وأ اي الحكم ى وال يجقز أن ُيشنل عل ه  ك َ ره لذلال الداع ة ..!! 
أما إن كان ألال المك  ر لذلال الداع ة من عقام النا ، أو ممن ُعراقا بالولب للعلم لكن أصىقله أصىقو  

الغالة المفال ة ألصقو أ ل السنة والجماعة، أو قد ُعري بالغلق والتنول وكثرة الهقى .. امثىل  ىذا يُنكىر عل ىه، 
 أم أ وأ .  وال يُلت ت إلى  ك  ره، وال يُعتد به .. و ق متهم سقاء أصاب

والمسألة قد بحثنا ا بشيٍء من الت ص ل اي كتابنا " حكىم اإلسىالم اىي الديمقراط ىة والتعدديىة الحزب ىة "  
 ال راجعه من أراد المزيد .

: مىىاأا يقىىقو اضىى لتكم اىىي مسىىألة ك ىىر التع ىى ن بالنسىىبة لذحىىزاب المر ىىدة، أي  ىىل  ىىرون أن مقانىىل 1   
 التك  ر  شمل المنتم ن والمقا ل ن اي ص قي المر دين أم ال ..؟ 

: الحمىىىد هلل رب العىىىالم ن. األحىىىزاب المر ىىىدة المعاصىىىرة مت او ىىىة ومتباينىىىة ا مىىىا ب نهىىىا مىىىن ح ىىىث الجىىقاب 
ضقحه .. ومن ح ث وققعها وممارستها للك ر البقا  .. ا قجد ارح مىثالً بى ن الحىزب الشى قعي صراحة الك ر وو 

الىىذي  قىىقم مبادئىىه علىىى اإللحىىاد ومحاربىىة األديىىان، وإنكىىار وجىىقد اهلل .. وبىى ن حىىزب مر ىىد آ ىىر جمىىل بىى ن الحىىي 
لعامة، واجتنىاب الرأائىل والباطل .. يؤمن ببعض الكتاب ويك ر ببعض .. ويدعق عناصره إلى التمسال بال ضائل ا

 المش نة .. و حرير األوطان وغ ر ألال! 
االىذي ينتمىىي للحىىزب األوو الشىى قعي ال يُعىىذر بالجهىىل وال بىأي مىىانل آ ىىر مىىن مقانىىل التك  ىىر .. ويك ىىر  

بع نه وال بد .. وبفاصة إن بلر به األمر إلى درجة أنه يقا ل اي صى قاهم ضىد أ ىل اإليمىان والتقح ىد .. بفىالي 
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زب اآل ر الذي يحتمل وجقد العناصر المضىلل ن ا ىه نحىق ك ىر وعمالىة الحىزب الىذي ينتمىقن إل ىه .. اهىؤالء الح
ال شىىىال أن سىىىاحة التأويىىىل واألعىىىذار  تسىىىل بحقهىىىم بعىىىض الشىىىيء  اىىىال يُك َّىىىرون بأع ىىىانهم إال بعىىىد ق ىىىام الحجىىىة 

أو أام .. وبفاصىة إن كىانقا مىن أ ىل الشرع ة التي  دال عنهم الجهل الذي كان سبباً اي انتمىائهم لهىذا الحىزب 
 القبلة والصالة ! 

بمعنى آ ر .. كلما اشتد ك ر الحزب المر ىد .. وكىان ك ىره ظىا راً بقاحىاً .. كلمىا ضىاقت سىاحة األعىذار  
والتأويل بحي أاراده ولحي بهىم حكىم الك ىر بأع ىانهم وأوا هىم .. وكلمىا كىان ك ىر الحىزب المر ىد    ىاً أو مبونىاً 

إال للمتفصص ن .. كلما ا سعت ى وال بد ى ساحة التأويل واألعذار بحي أاراده التي  منل مىن  ك  ىر م  وغ ر بائنٍ 
 بأع انهم إلى أن  ققم عل هم الحجة من جهة نذارة الرسل .. وبفاصة إن كانقا من أ ل القبلة وعقام النا  !! 

يُعذرون بأي مانل مىن مقانىل التك  ىر ..  وعل ه االققو بأن كل من ينتمي لهذه األحزاب ك ار بأع انهم وال 
 ق ققو غ ر دق ي وال سديد .. وكىذلال مىن يقىقو أن كىل مىن ينتمىي لهىذه األحىزاب مىن األاىراد معىذورون بمقانىل 

 التك  ر، وال بد من ق ام الحجة على أع انهم قبل الققو بك ر م ..  ق ققو غ ر دق ي وال سديد ..! 
لت ص ل ب ن شفص وشفص .. وب ن حزب وحزب .. كما  قىدم اىي أوو والحي الذي نعتقده صقاباً  ق ا 

 .   ذا السؤاو .. واهلل  عالى أعلم الجقاب على

:  ل الحكام الذين يحكمىقن المسىلم ن اىي الققىت الحاضىر ك ىار كلهىم بىأع نهم  أي نسىتو ل أن 1   
و الحكىام اىي الققىت الحاضىر ك ىار، نققو االن بن عالن كاار أم ال .. أم أننا نك ر م جملىة ال   صى اًل  أي نقىق 

 وال نققو االن بن االن كاار .. وأين مققل العذر بالجهل وإقامة الحجة عل هم ..؟؟ 
" ومث ال هىىا مىىن الكلمىىات العامىىة التىىي ال كلهىىم : الحمىىد هلل رب العىىالم ن . ال استحسىىن كلمىىة "  الجىىقاب 

"  شىىمل حكىىام أاغانسىىتان الوالبىىان، كلهىىم كلمىىة "     سىىتثني أحىىداً عنىىدما يُىىتكلم اىىي مسىىائل الك ىىر واإليمىىان  ألن
وحكام الش شان من إ قاننا المجا دين .. وغ ر م من الحكام الذين نجهل حالهم ووصى هم علىى وجىه التحق ىي 

 والذي يمكننا من إصدار األحكام بحقهم ..! 
ولكىىن الىىذي يمكننىىا ققلىىه، و ىىذا الىىذي  ومىىئن إل ىىه الىىن  : أن أغلىىب حكىىام المسىىلم ن وبفاصىىة مىىنهم  

حكىىىام بالدنىىىا ..  ىىىم ك ىىىار مر ىىىدون بأع ىىىانهم، وقىىىقلي بأع ىىىانهم  أي يمكنىىىال أن  حكىىىم علىىى هم بىىىالك ر والىىىردة 
 بأسمائهم وأشفاصهم .. وال يجقز التردد أو التقق  اي ألال ! 

 ل أو بمانل من مقانل التك  ر ..؟ أما  ل يُعذرون بالجه 
 ىىؤالء الوقاغ ىىت ال يُعىىذرون بالجهىىل وال بمىىانل مىىن مقانىىل التك  ىىر التىىي  كلىىم عنهىىا أ ىىل العلىىم .. اىىأققو:  

وإقحىىام مسىىألة العىىذر بالجهىىل أو الحىىديث عىىن المقانىىل اىىي  ىىذا المىىقطن ..  ىىق  ىىزء بالىىدين و ىىق مىىن قب ىىل  عو ىىل 
قها إلى ح ز القاقل والقجقد .. والققو بعذر إبل   بالجهل ربمىا يكىقن أصىقب مىن أحكام اهلل  عالى من أن  أ ذ طري
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الققو بعذر طقاغ ت الحكم  ؤالء بالجهل .. والققو بضرورة ق ام الحجة على إبل   قبىل  ك  ىره لربمىا يكىقن أكثىر 
 وباطل !!  استساغة من الققو بضرورة ق ام الحجة على  ؤالء الوقاغ ت قبل  ك  ر م .. وكال ما  وأ 

:  نام أ  يققو أن  ؤالء الققم ى النصارى اي بالد الغرب ى  م ضىالقن وك ىار بمجملهىم ثىم يقىقو: 2   
إنه ال يك ر مع نهم حتىى يقى م عل ىه الحجىة  أي حتىى يكىقن كىااراً معانىداً، أمىا دون ألىال اهىق ال يك ىر م .. امىا 

    راً ؟؟ نص حتكم لهذا األ ، وما حكم من يققو ألال .. وجزاكم اهلل
َََقثثْد  : الحمىىد هلل رب العىىالم ن . النصىىارى ى أينمىىا كىىانقا ى ك ىار بىىنص الكتىىاب، كمىىا قىىاو  عىىالى:الجىقاب 

َْمَ  ُْ ابُْن َمْر َ ُهَو الَْمِسي ِيَن قَالُوا إِنذ اهللذ َ ثَاَِثَُّ  . وقاو  عالى:  َكَفَر اَّلذ ِيثَن قَثالُوا إِنذ اهللذ َََقْد َكَفَر اَّلذ
 .    ثاََلثٍَة َوَما ِمْن إََِلٍ إاِلذ إََِلٌ َواِحدٌ 

ومن ال يك ر م لزمه رد الكتاب و كذيب آيات اهلل  عالى .. و ذا ع ن الك ر البىقا  .. وعل ىه وعلىى أمثالىه  
 ..! من لم يك ر الكاار أو شال اي ك ره اقد ك ر  حمل القاعدة المعرواة: 

 ؟! م ..  ل يحكم عل هم بأنهم مسلمقنلى التع  ن اماأا يققو ا هثم إأا كان صاحبكم ال يرى ك ر م ع 
اىالمرء إن لىم يكىن مسىىلماً كىان كىاارًا، وإن لىم يكىىن كىااراً كىان مسىلماً وال   ىىار ثالىث ب نهمىا .. اىإن كىىان ال  

الماً يىىرى ك ىىر أع ىىانهم لزمىىه ى وال بىىد ى بىىأن يحكىىم علىى هم باإلسىىالم .. و ىىذا ك ىىر آ ىىر إأ يسىىمي الك ىىر والشىىرم إسىى
 وإيماناً ..!  

ونص حتنا له: بىأن يتقىي اهلل ربىه .. وأن ال يقىدم بى ن يىدي اهلل ورسىقله بشىيء .. وأن يولىب العلىم .. ويسىأو  
ِْكرِ  إن جهل اإن دواء الجهل سؤاو أ ل العلم، كما قاو  عالى: ْهَل اَّل 

َ
لُوا ع
َ
 .إِْن ُكنُْتْم اَل َتْهلَُمونَ  فَاْسأ

:" ثىىم إن اإلمىىام 289-21/288بىىن   م ىىة رحمىىه اهلل اىىي مجمىىقع ال تىىاوى : قىىاو شىى ا اإلسىىالم ا5 
أحمد دعا للفل  ة وغ ره ممن ضربه وحبسه . واستغ ر لهم، وحللهم مما اعلقا بىه مىن الظلىم والىدعاء إلىى القىقو 

لكتىاب الذي  ق ك ىر، ولىق كىانقا مر ىدين عىن اإلسىالم لىم يجىز االسىتغ ار لهىم، اىإن االسىتغ ار للك ىار ال يجىقز با
 والسنة واإلجماع ". 

مىىا  علىى قكم علىىى  ىىذه المققلىىة بالت صىى ل، مىىل عىىدم إغ ىىاو أن المجىىادل ن عىىن طقاغ ىىت العصىىر كث ىىراً مىىا 
 يتكئقن على ما نقله ش ا اإلسالم عن اإلمام رحمهما اهلل اي دااعهم عن الوقاغ ت ؟

: الحمىىد هلل رب العىىالم ن . ورد كىىالم شىى ا اإلسىىالم اآلنىى  الىىذكر اىىي معىىرب حديثىىه عىىن الك ىىر الجىىقاب 
العام والك ر المع ن، وأن الك ر العام ال يستلزم دائماً  ك  ر المعى ن .. ثىم اسىتدو بكىالم اإلمىام أحمىد رحمىه اهلل 

ولىى   كىىالم اهلل، وك ىى  أنىىه ك ىىر  علىىى مفال  ىىه مىىن أ ىىل الىىتجهم واالعتىىزاو الىىذين كىىانقا يققلىىقن القىىرآن مفلىىقح
بعضىىهم بأع ىىانهم ى بسىىبب  ىىذا القىىقو ى وك ىى  أنىىه أمسىىال عىىن  ك  ىىر الىىبعض وحللهىىم مىىن ظلمهىىم لىىه .. مىىنهم 
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الفل  ىىة اىىي زمانىىه كالمعتصىىم وغ ىىره الىىذي نصىىر القىىقو بىىأن القىىرآن مفلىىقح لظنىىه أن  ىىذا  ىىق الحىىي الىىذي جىىاء بىىه 
 من عند ربه ..!  محمد 

والذي حمل اإلمام أحمد ى رحمىه اهلل ى علىى  ك  ىر الىبعض بأع ىانهم، واإلمسىام عىن الىبعض رغىم اشىتراكهما  
بن   الذنب والك ر ..  ق لثبقت شروط التك  ر، وانت اء مقانعه ببعض، وانت اء الشروط وثبقت المقانل عىن الىبعض 

م اإلمام أن الذي حمله على  ذا الققو و ىذا الظلىم اآل ر .. وكان من  ؤالء اآل ر الفل  ة الحاكم اي زمانه .. لعل
الذي نصر ا ه ققو المعتزلة اي مسألة  لي القرآن أنه لم يرد به التكذيب ومجرد الجحىقد للصى ات و شىب ه الفىالي 

 بالمفلقح، وإنما حمله على  ذا الظلم التنزيه والتعظ م للفالي كما كان يظن ..! 
لتي أكر ها اي سؤالال من كالم ش ا اإلسالم واي ن   الصى حة والمصىدر لنقرأ األسور التي  لي األسور ا 

، ققمىاً مع نى نيتضإ لال كىل مىا  قىدم ح ىث يقىقو رحمىه اهلل: وقىد نقىل عىن أحمىد أنىه ك ىر بىه ى القىقو بفلىي القىرآن ى 
نىه  لق ىام الىدل ل اأما أن يُذكر عنه اي المسألة روايتان ا  ه نظر، أو يحمىل األمىر علىى الت صى ل، ا قىاو: مىن ك ىر بع 

على أنه وجدت ا ه شروط التك  ىر، وانت ىت مقانعىه، ومىن لىم يك ىره بع نىه، االنت ىاء ألىال اىي حقىه،  ىذا مىل إطىالح 
  ى.   -ققله بالتك  ر على سب ل العمقم . والدل ل على  ذا األصل: الكتاب والسنة، واإلجماع .. ا

زمانىىىه .. اهىىىل الىىىذين يمسىىىكقن عىىىن  ك  ىىىر  ىىىذا  ىىىق سىىىبب إمسىىىام اإلمىىىام أحمىىىد عىىىن ك ىىىر الفل  ىىىة اىىىي  
 الوقاغ ت اي  ذا الزمان لهذا السبب أو نحقه ..؟! 

اهىىل  ىىذا الك ىىر البىىقا  المتعىىدد والمتنىىقع الىىذي يظهىىر مىىن طقاغ ىىت  ىىذا الزمىىان أرادوا منىىه التعظىى م والتنزيىىه  
 م أحمد اي  ل اء زمانه ؟!! .. كما كان مقصقد ومراد المعتصم وغ ره ..حتى ُيحمل عل هم مققلة اإلما للفالي 

و ل طقاغ ت الحكم اىي  ىذا الزمىان يسى  رون كتائىب الجهىاد اىي سىب ل اهلل لمقاجهىة أعىداء األمىة كمىا كىان  
 ي عل المعتصم وغ ره من حكام العباس  ن .. حتى ُيحمل عل هم ما قاله اإلمام أحمد اي المعتصم وغ ره ..؟!  

اهلل .. ويحبىىقن الحكىىم بمىىا أنىىزو اهلل ويحرصىىقن عل ىىه كمىىا كىىان  و ىىل طقاغ ىىت زماننىىا يحكمىىقن بمىىا أنىىزو 
 حاو الفل اء زمن اإلمام أحمد .. حتى ُيحمل عل هم ما قاله اإلمام أحمد اي  ل اء زمانه ..؟!

و ل طقاغ ت الجقر اي زماننا عنىدما يعتقلىقن الىدعاة والعلمىاء وي تنىقنهم عىن ديىنهم بالتعىذيب وغ ىره ..  
 كله أن يحملق م على مراد الشارع كما كان مراد المعتصم من اإلمام أحمد .. ؟!!  ل مراد م من ألال  

اإأا علمنا أنهما ال يستقيان مثاًل ى وال يجقز الققو بغ ر ألال ى علمنا  وأ أولئىال ال ىاد  عنىدما يحملىقن  
أنىىه لىى   لهىىم أدنىىى  مققلىىة اإلمىىام أحمىىد التىىي قالهىىا اىىي  ل ىىاء زمانىىه علىىى طقاغ ىىت زماننىىا .. وعلمنىىا كىىذلال ب قىى ن

 حجة اي ألال و م اي معمعة الجداو عن طقاغ ت الحكم اي  ذا العصر .. واهلل  عالى أعلم. 

 :  ل يجب ق ام الحجة على طقاغ ت الحكم المعاصرين .. قبل الحكم عل هم بالك ر ؟2 
الحمد هلل رب العالم ن. ق ىام الحجىة  جىب علىى مىن يقىل اىي المفال ىة عىن جهىل ال يمكىن لىه : الجقاب 

داعه  أي أنه عاجز عن دال جهله .. و ؤالء الوقاغ ت المسؤوو عنهم ل سقا كذلال .. بىل  ىم مىن أعلىم النىا  
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الىىدين وبمىىدى  بىىدين اهلل  عىىالى .. لىىذلال  جىىد م يحسىىنقن وضىىل الفوىىط لمحاربىىة اإلسىىالم كفبىىراء بتعىىال م  ىىذا
  وقر ها عل هم ..! 

والذي يوالب بق ام الحجة علىى  ىؤالء الوقاغ ىت كشىرط لتك  ىر م ..  ىق المغ ىل الجا ىل الىذي ينبغىي  
 أن  قام عل ه الحجة .. ول    ؤالء الوقاغ ت ..!!  

: ك ىى  نقاىىي بىى ن حىىديث كىىل مقلىىقد يقلىىد علىىى ال وىىرة .. وبىى ن قىىقو عائشىىة رضىىي اهلل عنهىىا للو ىىل 0  
 عن ققلها ألال .. وجزاكم اهلل   راً ؟  المتقاى أنه طائر من ط قر الجنة .. ونهي النبي 

الحمىىد هلل رب العىىىالم ن. مصىى ر أط ىىاو المشىىىرك ن يىىقم الق امىىىة  ىىي مىىن جملىىىة المسىىائل التىىىي : الجىىقاب 
ى إال أنىه ال ُيجىزم ا تلى  ا هىا أ ىل العلىم .. والصىقاب الىذي نىراه: أن أط ىاو المشىرك ن ى وإن ولىدوا علىى ال وىرة 

عىن مصىى ر  لهىم بجنىة وال نىار  علىى اعتبىىار علىم اهلل  عىالى بمىا كىىانقا عىامل ن لىق قىدر لهىم الح ىىاة .. ولمىا ُسىئل 
" أي يتىرم أمىر م إلىى علىم اهلل  عىالى اى هم  اىال  اهلل أعلىم بمىا كىانقا عىامل نأط او المشرك ن يىقم الق امىة، قىاو:" 

نجزم لهم بجنة وال نار .. و ذا الذي رجحىه شى ا اإلسىالم ابىن   م ىة وغ ىره مىن أ ىل العلىم .. ونقلىه أبىق الحسىن 
 األشعري عن أ ل السنة والجماعة، واهلل  عالى أعلم. 

ات شىفص علىى الك ىر اهىل يجىقز لنىا : قاو الوحاوي:" وال ننزو أحداً منهم جنىة وال نىارا " اىإأا مى8  
 أن نشهد له بالنار أم ماأا ..؟ 

.. " أي مىىىن أ ىىىل وال ننىىىزو أحىىىداً مىىىنهم : الحمىىىد هلل رب العىىىالم ن. مىىىراد الوحىىىاوي رحمىىىه اهلل" الجىىىقاب 
القبلة .. ال نشهد ألحد منهم بجنة وال نار إال ما ثبىت اىي حقىه الىنص أنىه مىن أ ىل الجنىة كالمبشىرين العشىرة مىن 

 حابة وغ ر م .. الص
ح ثمىا مىررت بقبىر كىاار ابشىره لذعرابىي:"  أما الكاار إن مات على الك ر اإننا نشهد لىه بالنىار لققلىه 

 ".   بالنار

 : ما حكم اإلسالم اي الجهم ة المعولة .. واي من يققو بققلهم ؟؟ 9 
 ىة ك ىر وردة لق ىام أصىقلها : الحمد هلل رب العالم ن. بالنسىبة للجهم ىة المعولىة كوائ ىة اهىي طائالجقاب 

 .. وال أعري أحداً من أ ل العلم من  قق  عن  ك  ر م.  على جحقد الفالي و عو ل أسمائه وص ا ه 
إال بعىىد النظىىر اىىي  ىىقار شىىروط التك  ىىر ولكىىن اىىي  ك  ىىر القاحىىد المعىى ن مىىنهم .. ال ينبغىىي اإلقىىدام عل ىىه  

.. اقد كان اإلمام أحمد رحمه اهلل رغم ققله بك ر ققلهم إال أنه كان يمسىال عىن  ك  ىر  بحقه، وانت اء مقانعه عنه 
 كث ر منهم بأع انهم لعدم ثبقت شروط التك  ر بحقهم عنده، وكان يدعق ويستغ ر لبعضهم! 

المنكىرين ألسىماء اهلل وصى ا ه  يك ىر الجهم ىة : إنمىا كىان ى أحمىد ى 11/128قاو ابن   م ة اي ال تاوى  
 .  ، وألن حق قة أمر م يدور على التعو لظا رة ب نة ن مناقضة أققالهم لما جاء به الرسقو أل
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  اىىإن الىذي يىىدعق إلىى القىىقو و ك  ىر الجهم ىىة مشىهقر عىىن السىل  واألئمىىة، لكىن مىىا كىان يك ىىر أع ىانهم 
أعظىىم مىىن الىىذي يقىىقو بىىه، والىىذي يعاقىىب مفال ىىه أعظىىم مىىن الىىذي يىىدعق اقىىط، والىىذي يك ىىر مفال ىىه أعظىىم مىىن 
الذي يعاقبه .. ومل  ذا االذين كانقا من والة األمقر يققلقن بقىقو الجهم ىة: إن القىرآن مفلىقح، وأن اهلل ال يىرى 

ى ألال ويمتحنقنهم ويعاقبقنهم إأا لم يج بق م، ويك رون من لم يجىبهم اي اآل رة، وغ ر ألال ويدعقن النا  إل
حتىىى أنهىىم كىىانقا إأا أمسىىكقا األسىى ر لىىم يولقىىقه حتىىى يقىىر بقىىقو الجهم ىىة: أن القىىرآن مفلىىقح، وغ ىىر ألىىال. وال 

عىىالى ى  ومىىل  ىىذا ااإلمىىام أحمىىد ى رحمىىه اهلل  يقلىىقن متقل ىىاً وال يعوىىقن رزقىىاً مىىن ب ىىت المىىاو إال لمىىن يقىىقو بىىذلال، 
 ىرحم علىى هم، واسىتغ ر لهىىم، لعلمىه بىىأنهم لىم يبىى ن لهىم أنهىىم مكىذبقن للرسىىقو، وال جاحىدون لمىىا جىاء بىىه، ولكىىن 

  أولقا اأ وأوا، وقلدوا من قاو لهم ألال. 
لمىا قىاو لح ىص ال ىرد حى ن قىاو: القىرآن مفلىقح: ك ىرت بىاهلل العظى م. بى ن لىه أن  ىذا الشااعي  وكذلال 

ردة ح ىص بمجىىرد ألىال  ألنىىه لىم يتبى ن لىىه الحجىة التىىي يك ىر بهىىا، ولىق اعتقىىد أنىه مر ىىد ولىىم يحكىم بىىالقىقو ك ىر، 
  ى.  -لسعى اي قتله ا

قلت: من باب أولى اإلمسام عن  ك  ر مىن وااىي الجهم ىة اىي بعىض قىقلهم والنظىر إلىى شىروط التك  ىر  
مىن أوي العلىىم واالجتهىىاد  والمقانىل بحقىىه .. وبفاصىة إن كانىىت أصىقله األ ىىرى أصىقو سىىن ة .. وبفاصىة إن كىىان

المتقدم ن اي  دمة الدعقة والسنة .. وبفاصة إن كان  وؤه الىذي وقىل ا ىه نا جىاً عىن اجتهىاد و أويىل .. امثىل 
 ىىؤالء ال بىىد مىىن أن نتىىأوو لهىىم ى ونتىىرحم علىى هم ى ونثنىىي علىى هم   ىىراً ا مىىا أصىىابقا ا ىىه الحىىي .. مىىل بقىىاء القىىقو 

 قلهم إن كان يرقى إلى درجة الك ر  .. واهلل  عالى أعلم. بفوئهم ا ما أ وأوا ا ه .. وك ر ق
: غالة المعتزلىة، وغىالة الشى عة، وغىالة الحنابلىة، وغىالة األشىاعرة، وغىالة 12/25قاو الذ بي اي الس ر 

، وغالة الكرام ىة، قىد ماجىت بهىم الىدن ا، وكثىروا، واى هم أأك ىاء وعبىاد وعلمىاء .. نسىأو وغالة الجهم ةالمرجئة، 
ونحىب العىالم علىى مىا الع ق والمغ رة أل ل التقح د، ونبرأ إلىى اهلل مىن الهىقى والبىدع، ونحىب السىنة وأ لهىا، اهلل 

  ى.  -اا ه من اال باع والص ات الحم دة، وال نحب ما ا بل ا ه بتأويل سائر، وإنما العبرة بكثرة الحسنات 
  ذا ما يقتض ه اإلنصاي .. وما أقل أ له! 

جهم ىىة عصىىرنا أن  ك  ىىر المعىى ن ال يجىىقز القىىقو بىىه علىىى اإلطىىالح إال بتحقىىي  : لقىىد  أصىىل عنىىد22 
الشروط وانت اء المقانل، سقاء اي أصقو الىدين أو اىي اروعىه، ناسىب ن  ىذا التأصى ل إلىى أئمىة الىدعقة السىل  ة ] 

العلىم أننىا لىم ابن   م ة، وابن الق م، ومحمد بن عبد الق اب [ اما مدى صحة  ذا التأص ل و ذه النسبة .. مىل 
 نتمكن من القققي على ما كتبته اي كتاب ال: العذر بالجهل، وققاعد اي التك  ر ..؟! 

: الحمد هلل رب العالم ن.  ىذا المعى ن إمىا أنىه غ ىر مسىلم، وإمىا أنىه مسىلم  اىإن كىان غ ىر مسىلم الجقاب 
يُك ر بع نه واسمه ى وال يجقز أن ُيشهد له بغ ر ألال أو يتقق  ا ه ى إال أنه ال ُيشهد له بالنار إال بعىد بلقغىه نىذارة 
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مىداً رسىقو اهلل للعىالم ن، أرسىله اهلل  عىالى بشىهادة الرسل  ونذارة الرسل  بلغه ببلقغىه المعلقمىة التىي    ىد بىأن مح
 التقح د. 
أما إن كان مسلماً ثم أحدث ك راً بققو، أو اعل، أو اعتقاد .. يُنظىر إل ىه إن كىان مىن أوي األعىذار التىي  

   ق ل العسرات ى و ي المقانل ى التي جامعها العجىز الىذي ال يمكىن داعىه .. بح ىث يقىل اىي المفال ىة ى ولىق كانىت
ك رًا ى لعجٍز ال يمكن له داعه .. امثل  ذا ال يجقز أن ُيحكم عل ىه بىالك ر بع نىه إال بعىد ق ىام الحجىة التىي  ىدال 

 عنه العجز ا ما قد  ال  ا ه، و ق ما ُيسمى بالشروط .. وال ارح اي ألال ب ن األصقو وال روع! 
ه وقىىل اىىي الك ىىر مىىن غ ىىر عىىذر أمىىا إن كىىان قىىد وقىىل اىىي الك ىىر عىىن غ ىىر عجىىز ال يمكىىن لىىه داعىىه  أي أنىى 

معتبىىر، و ىىق قىىادر علىىى أن يداعىىه لكىىن ال ي عىىل لسىىبب مىىن أسىىباب الىىدن ا ومشىىاغلها .. امثىىل  ىىذا ى لىىق وقىىل اىىي 
 الك ر البقا  ى يُك َّر بع نه وال بد النت اء مقانل التك  ر عنه ..! 

"  ي حي، ولكن كث ىراً مىن قانل  ك  ر المع ن ال يكقن إال بعد  حقي الشروط وانت اء الماهذه المققلة "  
األح ىىان  قضىىل اىىي غ ىىر مقضىىعها، ويريىىدون بهىىا بىىاطاًل، ويحملقنهىىا علىىى طقاغ ىىت وأئمىىة اىىي الك ىىر  ىىم أعلىىم مىىن 

 إبل   ..! 
كمىىا أن  ىىذه المققلىىة المجملىىة .. قىىد حملق ىىا مىىن سىىق م أاكىىار م وإرجىىائهم مىىا يفرجهىىا عىىن دالال هىىا  

 المهم وأبحاثهم ! الشرع ة التي قصد ا أ ل العلم اي ك
أمىىا قضىى ة الت ريىىي بىى ن األصىىقو وال ىىروع، اقىىد  قىىدمت اإلشىىارة أنىىه ال يقجىىد اىىرح ب نهمىىا، وال يُعىىري عىىن  

 أحد من السل  من ارح ب نهما من ح ث العذر .. إن كانت  ذه المفال ة وقعت عن عجز ال يمكن داعه. 
عذر اي مفال ىة األصىقو الست اضىة العلىم اىي والذي ارح ب نهما من أ ل العلم ُيحمل كالمه على أنه ال  

األمصىىار التىىي يع شىىقن ا هىىا أو يقصىىدونها مىىن كالمهىىم .. وأن العلىىم مت سىىر للجم ىىل لمىىن أراده وقصىىده، لىىذا مىىن 
يقل اي الك ر أو الشرم ال يُعذر، ال ألنه وقل اي الك ر أو الشرم، بل ألنه وقل ا ه عن غ ىر عجىز .. و ىق قىادر 

 عل .. اما الذي منعه ..؟! على أن يداعه وما ا
لذلال عذروا ى اي  ذا المقضل ى اي ال روع الحتماو حصقو العجىز عىن اإللمىام اىي جم ىل اىروع الىدين،  

ولم يعذروا باألصقو، واألمقر المعلقمة من الدين بالضرورة النت ىاء إمكان ىة وجىقد العىاجز ى بحسىب علمهىم وغلبىة 
قمىىة مىىن الىىدين بالضىىرورة لمىىن قصىىد وأراد أن يىىدركها أو يعراهىىا .. الظىىن لىىديهم ى عىىن إدرام  ىىذه األصىىقو المعل

 االعلم مت سر .. وطلبه سهل .. والجهل به نا ج عن  قص ر متعمد، ول   عن عجز ال يمكن داعه!  
و ىىذا يعنىىىي أنىىىه إأا  ىىقارت ظىىىروي ودواعىىىي العجىىىز المىىانل عىىىن إدرام مىىىراد الشىىىارع ولىىق كىىىان ألىىىال اىىىي  

ُ َنْفًسثثا إاِلذ  بىىذلال، وال بىىد لهىىم مىىن العىىذر بىىذلال، لققلىىه  عىىالى:األصىىقو .. اىىإنهم يعىىذرون  اَل يَُكل ِثثُف اهللذ
َ َما اْسَتَطْهُتمْ  . ولققله  عالى:وُْسَهَها ُقوا اهللذ  . فَاتذ
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قاو الشااعي رحمه اهلل: اإن اهلل  عالى يعلم أن  ذا مستو ل ي عىل مىا اسىتواعه ا ث بىه، و ىذا مسىتو ل ال  
ومىن ال يسىتو ل ال يىأمره ي عل ما استواعه ا عذبه، اإنما يعذبه ألنىه ال ي عىل مىل القىدرة، وقىد علىم اهلل ألىال منىه، 

  ى.   -ا وال يُعذبه على ما لم يستوعه
 ال التكل   با  اح، سقاء كان  ذا التكل   من األصقو أم من ال روع .. ال ارح. قلت: ألن العجز ير  
: إن العىىذر ال يكىىقن عىىذراً إال مىىل العجىىز عىىن إزالتىىه، 222قىىاو ابىىن   م ىىة اىىي كتابىىه القىى م راىىل المىىالم ص 

  ى.  -وإال امتى أمكن اإلنسان معراة الحي، اقصر ا ه، لم يكن معذورًا ا
  ى.   -مسقط لذمر والنهي وإن كان واجباً اي األصل االعجز : اإن 12/22وقاو اي ال تاوى  
ما  قدم  ق  الصة مذا ب ال قهاء المعتبرين ا ما سىألتم عنىه، الىذين مىنهم شى ا اإلسىالم، و لم ىذه ابىن  

 قىقاًل، الق م، والش ا محمد بن عبد الق اب .. ولقال  ش ة اإلطالة، وكثرة األشغاو أل  نا على أكىر أقىقالهم قىقالً 
 وربما بسونا ش ئاً من ألال اي أبحاثنا األ رى أا ت العالقة بالمقضقع، والحمد هلل رب العالم ن. 

: لقىىد ادعىىىى جهم ىىىة عصىىرنا اىىىي الجزائىىىر اإلجمىىاع واال  ىىىاح المولىىىي علىىى العىىىذر بالجهىىىل، وأنهىىىا 22 
وابىن القى م، ومحمىد بىن عبىد الق ىاب، مسألة قوع ة ال  قبل الفالي، وكعاد هم نسبقا  ذا القول إلى ابن   م ة، 

وأ ملقا ولم يراعقا ما كتبه أح اد الش ا محمد بن عبد الق اب من أئمة الىدعقة النجديىة عىن  ىذه القضى ة، اهىل 
 اعاًل  ؤالء العلماء يعذرون بالجهل أم ال ؟!

علىى المشىرم وبفاصة أنهم ال ي صلقن اي إطالح العذر، وال اي ق ام الحجة، اهل ُيشترط ق ىام الحجىة  
 اي عبادة اهلل، وما ضابوها وما ص تها، وما ص ة من يق مها ..؟ 

مىىل العلىىم أنهىىم يىىقردون قىىقالً لشىى ا اإلسىىالم ابىىن   م ىىة م ىىاده: أنىىه يعىىذر بالجهىىل مولقىىاً نظىىراً لعىىدم اشىىق  
لق ىاب  بنىى العلم، ولغلبة الجهل، وأن  ذه القاعدة من أعظم ما ب نه ش ا اإلسالم، وأن الش ا محمىد بىن عبىد ا

 ذا الققو، ولم يك  ر الذي يوقي حقو قبر البىدوي، ولىم يك ىر ابىن عربىي الحلىقلي، اىي حى ن نجىد علمىاء نجىد 
 يقجهقن  ذه النققالت بأنها ق لت مصلحة للدعقة، اما  ق التقج ه الصح إ لهذا الكالم ..؟! 

الحمد هلل رب العالم ن . بالنسبة للعذر بالجهل أققو: إن كان  ذا الجهل عىن عجىز ال يمكىن : الجقاب 
داعه  كحديث عهد بالك ر، أو الذي يسكن اي منوقة نائ ة ال العلىم يصىله، وال  ىق يسىتو ل أن يصىل العلىم، أو 

ه، ويمنىىل عنىىه لحىىقح النىىدرا  علىىقم الشىىريعة اىىي البلىىدة التىىي يعىى ش ا هىىا، ونحىىق ألىىال اىىإن الجهىىل يعىىذر صىىاحب
القع د .. وال يجقز أن يُك َّر ى لق وقل بالك ر بسبب ألال ى إال بعد ق ىام الحجىة الشىرع ة عل ىه  بإيصىاو المعلقمىة 

 الشرع ة الصح حة التي  دال عنه ما قد جهل به. 
م والعىذر بالجهىىل بهىىذا المعنىىى المتقىىدم  ىىق مىىقطن ا  ىىاح جم ىىل أ ىىل العلىىم بحسىىب مىىا أعلىىم، الىىذين مىىنه 

 ش ا اإلسالم، وابن الق م، ومحمد بن عبد الق اب .. وأح اده رحمهم اهلل أجمع ن. 
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أمىا إن كىان الجهىل ب ىرائض الىدين وشىرائعه المعلقمىة مىن الىدين بالضىرورة ى التىي أعظمهىا التقح ىد ى نا جىاً  
هىىىا، وغ ىىىر ألىىىال مىىىن عىىىن  قصىىى ر يمكىىىن داعىىىه، لكىىىن صىىىاحبه ال ي عىىىل ز ىىىداً بىىىالعلم وأ لىىىه، وانشىىىغاالً بالىىىدن ا وزينت

األسباب الساقوة .. اإن الجهل ال يعذر صاحبه، وال يمنل عنه لحقح القع د وحكم الك ر لق وقل اي الك ىر .. 
 و ذا ال أعلم ا ه  الااً ب ن أ ل العلم. 

اىىإن كث ىىراً مىىن المشىىرك ن وصىى هم اهلل  عىىالى اىىي كتابىىه العزيىىز .. بىىأنهم ال يعلمىىقن .. وال ي قهىىقن .. وال  
قن .. وبىىىأنهم جىىا لقن .. ومىىىل ألىىال اهىىىم مشىىىركقن بأع ىىانهم ومعىىىذبقن يىىقم الق امىىىة  ألن جهلهىىم نىىىا ج عىىىن يعقلىى

 إعراب عن العلم وعن  علمه .. ول   عن عجز ال يمكن داعه. 
 والذين أ وأوا اي مسألة العذر بالجهل صن ان:  
عىض أ ىل العلىم التىي    ىد صن  قالقا بالعىذر بالجهىل علىى اإلطىالح مىن دون   صى ل مسىتدل ن بىأققاو ب 

العىذر بالجهىل المعجىز الىذي ال يمكىىن داعىه إال بعىد إقامىة الحجىة الشىىرع ة عل ىه .. احملىقا كالمهىم علىى القىىادر 
 والعاجز، وجعلق ما سقاء !! 

واريي آ ر ال يرى العذر بالجهل مولقاً مستدالً على ققله باآليات التي    د أن المشىرك ن ال يعلمىقن ..  
ن .. وأنهىىىم جىىىا لقن .. ومىىىل ألىىىال اهىىىم معىىىذبقن، متجىىىا الً بىىىذلال اآليىىىات واألحاديىىىث األ ىىىرى التىىىي وال ي قهىىىق 

  ستثني من يقل بالجهل عن عجز ال يمكن داعه ..! 
 وكال ما  وأ، والصقاب الذي نعتقده، ونص عل ه أ ل العلم:  ق الت ص ل المتقدم الذكر.  
ق مىىن قب ىىل مراعىىاة مصىىلحة الىىدعقة .. ولىى   لكىىقن أمىىا القىىقو: بىىأن كىىالم الشىى ا عىىن العىىذر بالجهىىل  ىى 

النصىىقص  ىىدو علىىى ألىىال ..  ىىق كىىالم غ ىىر صىىح إ ال يصىىإ عىىن الشىى ا، وال يل ىىي بىىه .. وحبىىذا لىىق أُكىىرت لنىىا 
 المصادر التي أَكر ا ها أح اده ألال عن الش ا ..! 

 أما السؤاو عن ص ة الحجة .. وص ة ق امها على الجا ل المفال  ..؟  
اد من الحجة  نا  ي المعلقمة الشرع ة ى المستمدة من الكتاب والسنة الصح حة ى التىي  ن ىي : المر أققو 

عن المفال  عنصر الجهل ا ما قد  ال  ا ه .. الق وقل المرء اي استحالو الربا مثالً ال  ققم عل ه الحجىة لىق 
بعد بلقغه النصقص التي    ىد حرمىة بلغته النصقص التي    د حرمة الفمر، أو الزنى .. اال  ققم عل ه الحجة إال 

 الربا .. و ذا مثاو ضربناه لكم لتقض إ الصقرة، والق ا  عل ه. 
أمىىا صىى ة مىىن يقىىقم بهىىذه الحجىىة  أي بنقىىل  ىىذه المعلقمىىة الشىىرع ة للجا ىىل المفىىال  ..  كمىىن اىىي كىىل  

م بهىىذه المعلقمىىة وسىى لة  قىىدر علىىى حمىىل  ىىذه المعلقمىىة الشىىرع ة إل ىىه  اقىىد يحملهىىا ويق مهىىا عل ىىه شىىفص عىىال
الشىىرع ة ى وال ُيشىىترط ا ىىه أن يكىىقن عالمىىاً بمجمىىقع العلىىقم الشىىرع ة كمىىا يىىدعي الىىبعض! ى وقىىد يكىىقن كتابىىاً، أو 
مجلة، أو مذياعاً، أو شريواً مسجالً يتضمن محاضرة أو درساً ألحد من أ ل العلىم  نىاوو اىي درسىه أو محاضىر ه 

   الجهل ا ما قد  ال  ا ه .. واهلل  عالى أعلم. أكر المعلقمة الشرع ة التي  دال عن المفال
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: أوَّو جهم ة بالدنا ى الجزائر ى قىقو الشى ا محمىد بىن عبىد الق ىاب عنىدما اىرح بى ن ق ىام الحجىة، 21 
 واهم الحجة، وقالقا أن ال هم اهمان: اهم الدعقة، واهم االستجابة .. اهل  ذا صح إ .. وبارم اهلل ا كم ؟ 

رب العىىالم ن . كلمىىة " اهىىم الىىدعقة " كلمىىة مواطىىة وحمالىىة أوجىىه، ولكىىن إن كىىان  : الحمىىد هللالجىىقاب 
المىىراد منهىىا اهىىم دالالت الفوىىاب الشىىرعي اللغقيىىة بلغىىة ي همهىىا المفاطىىب اهىىذا معنىىى صىىح إ، وإن كىىان غ ىىر 

 ألال اهق معنى باطل وغ ر صح إ ال يريده الش ا محمد بن عبد الق اب وال غ ره من أ ل العلم. 
الشىى ا محمىىد بىىن عبىىد الق ىىاب رحمىىه اهلل: اىىإن حجىىة اهلل  ىىق القىىرآن الكىىريم امىىن بلغىىه القىىرآن اقىىد قىىاو  

بلغتىىىه الحجىىىة، ولكىىىن أصىىىل اإلشىىىكاو أنكىىىم ال   رقىىىقن بىىى ن ق ىىىام الحجىىىة وبىىى ن اهىىىم الحجىىىة، اىىىإن أكثىىىر الك ىىىار 
مْ  والمنىااق ن مىىن المسىىلم ن لىىم ي همىىقا حجىىة اهلل مىىل ق امهىىا علىى هم، كمىا قىىاو  عىىالى:

َ
ْكثثََثَُهْم  ع

َ
نذ ع
َ
ََتَْسثثُب ع

َضلُّ َسبِياًل 
َ
نَْهاِم بَْل ُهْم ع

َ
ْو َيْهقِلُوَن إِْن ُهْم إاِلذ ََكْْل

َ
 .  يَْسَمُهوَن ع

إلى أن قاو: اإأا كان المع ن يك ر إأا قامت عل ه الحجىة، امىن المعلىقم أن ق امهىا لى   معنىاه أن ي هىم   
اهىق كىاار كمىا كىان  و ىال مىن شىيء يُعىذر بىهأا بلغه كالم اهلل ورسىقله بل إ كالم اهلل ورسقله مثل اهم أبي بكر 

ْن َيْفَقُهثوهُ  الك ار كلهم  ققم عل هم الحجة بالقرآن مل ققو اهلل 
َ
ًة ع ِكنذ

َ
. ] الرسىائل  وََجَهلَْنا لََعَ قُلُوبِِهْم ع

 [.    122و  112الشفص ة:ص
" أي  ىال مىن شىيء يمنىل مىن اهىم الىدالالت  اللغقيىة للفوىاب .. كىأن و ال من شىيء يُعىذر بىه وققله "  

يكقن أعجم اً ال ي هم اللغة العرب ة .. أو أبكماً .. امثل  ذا ال بد من أن  ققم عل ه الحجة بلغة ي همهىا وي هىم ا 
 المراد من  لال النصقص التي  تلى عل ه .. واهلل  عالى أعلم. 

: يقىقو الشى ا أبىق بصى ر ى ح ظىه اهلل ى اىي رسىالته " مسىائل  امىة اىي ب ىان حىاو ج ىقش األمىة ": 21   
 ىذه الج ىىقش كىىاارة مر ىىدة ال شىىرع ة لهىىا، يجىىب جهاد ىىا وقتالهىا .. ال يسىىتلزم مىىن ألىىال أن يكىىقن كىىل واحىىد اىىي 

مقانىل اآلن ىة الىذكر .. الجهىل ..  ذه الج قش كااراً مر داً، بىل ا هىا الكىاار المر ىد وغ ىر ألىال الحتمىاو وجىقد ال
 اإلكراه .. أن يكقن ع ناً للمسلم ن .

ثم نأ ي للنقوة مثار الفالي والنقاش، ا ققو:" مىن ثبىت لنىا انت ىاء مقانىل التك  ىر ى الثالثىة اآلن ىة الىذكر ى  
روط وانت ىاء المقانىل .. عنه اهق كاار مر د بع نه " .. اهق ى ح ظه اهلل ى ال يك ىر الجنىقد ع نىاً إال بعىد اسىت  اء الشى

  كذا ن هم ..؟ 
أن يشىىر  قلقبنىىا للحىىي .. مىىا ال ىىارح بىى ن المر ىىد المقىىدور عل ىىه والغ ىىر  انتقجىىه بالسىىؤاو: نسىىأو اهلل  

 مقدور عل ه، وعالقته بقجقب أو عدم إقامة الحجة عل ه ..؟ 
ور عل ه قد سىم ت كىالً منهمىا : الحمد هلل رب العالم ن. مادام المر د المقدور عل ه أو الغ ر مقدالجقاب 

" بالمر د " وحكمت عل ه بالردة بع نه .. لم يعد مبىرراً لىذكر مسىألة ق ىام الحجىة  إأ ق ىام الحجىة ُ ولىب وُ شىترط 
قبىىل أن  أ ىىذ األحكىىام الشىىرع ة طريقهىىا إلىىى المعىى ن .. وأمىىا بعىىد أن نحكىىم علىىى المعىى ن بىىالردة بع نىىه االحىىديث 
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ن العبىث أو التىري الجىدلي ال طائىل منىه .. ال ينبغىي أن  ُىذكر أو أن  ُقحىم .. و ىق ح نئٍذ عن ق ام الحجة عل ه مى
ما ُحكم عل ه بالردة ابتداء إال ألن الحجة قد بلغته وقامت عل ه .. اشىرط ق ىام الحجىة مقجىقد قبىل الحكىم عل ىه 

 بالردة .. اعالم يُقحم ثان ة بعد وققعه اي الردة ..؟! 
 ىذا المقضىل  ىق مسىألة االسىتتابة:  ىل ُيسىتتاب المر ىد المقىدور عل ىه أم ال وإنما الذي يُمكىن أكىره اىي  

.. و ىىل يقجىىد اىىرح ب نىىه وبىى ن المر ىىد المحىىارب الغ ىىر مقىىدور عل ىىه أم ال .. .. و ىىل يقجىىد اىىرح ب نىىه وبىى ن المر ىىد 
م الحجىىة  كىىقن المحىىارب الغ ىىر مقىىدور عل ىىه أم ال .. وال ىىرح بىى ن االسىىتتابة وق ىىام الحجىىة اىىرح شاسىىل وبىى  ن  اق ىىا

قبىل أن نحكىم علىى المعى ن بأنىه كىاار أو مر ىد .. و كىقن ى أي االسىتتابة ى ارصىته األ  ىرة قبىل أن يأ ىذ القصىاص 
 الشرعي طريقه إل ه. 

مىا ال ىرح بى ن مىن يقىل بىالردة المقىدور عل ىه، بعد  ذا الذي  قدم أققو: لق جاء السىؤاو بالصى غة التال ىة:  
.. لكان السؤاو مقبىقالً ووج هىاً أكثىر قدور عل ه .. من ح ث وجقب ق ام الحجة عل ه وب ن من يقل بالردة الغ ر م

 لعلمكم بال ارح ب ن المر د وب ن من يقل اي الردة .. واهلل  عالى أعلم. 

: سعدنا بسىرعة ردكىم وق ىامكم بالقاجىب الىذي يل ىي بجنىابكم لل صىل اىي القضى ة محىل النىزاع .. 22  
وقىىد سىىردنا مىىن قبىىل  مه ىىداً مبسىىواً ال يف ىىى علىى كم يبىى ن للقىىراء مىىدى أ م ىىة و وىىقرة القضىى ة الموروحىىة .. ثىىم 

 ىرح بى ن مىن يقىل بىالردة المقىدور نتقجه ل ضى لتكم بعىد التعىديل الىذي  ىم بنىاًء علىى طلىبكم وإيمانىاً بصىقابه: مىا ال
 عل ه، وب ن من يقل بالردة الغ ر مقدور عل ه .. من ح ث وجقب ق ام الحجة عل ه ..؟ 

الحمىد هلل رب العىىالم ن.  جىب ق ىىام الحجىة علىىى مىن يقىىل اىي المفال ىىة الشىرع ة ى ولىق كانىىت  : الجىقاب 
ة عىىن عجىىز ال يمكىىن لىىه داعىىه  ُقىىام عل ىىه ك ىىرًا ى علىىى وجىىه العجىىز الىىذي ال يمكىىن داعىىه، امىىن وقىىل اىىي المفال ىى

الحجة التي  دال عنه العجز ا ما قد  ال  ا ه قبىل أن ُ حمىل عل ىه األحكىام بع نىه .. أمىا مىن يقىل اىي المفال ىة 
الشرع ة عن جهل غ ر معجز يمكىن لىه داعىه .. لكنىه لسىبب أو آ ىر ى ال يعمىل ى وال يحىرص علىى داعىه .. امثىل 

ى ال يُعىىذر بالجهىل .. وال  جىىب إقامىة الحجىة عل ىىه .. وأحكىام اهلل  عىىالى  نىزو عل ىىه   ىذا ى لىىق وقىل اىىي المفال ىة
 و واله بع نه . 

ولمعراىىة العىىاجز مىىن غ ىىر العىىاجز اىىي معراىىة الحىىي .. ينبغىىي النظىىر إلىىى عىىدة أمىىقر منهىىا: الب ئىىة التىىي يعىى ش  
كلة .. أم مىىن األمىىقر الجل ىىة التىىي ا هىىا .. ومنهىىا: المسىىألة التىىي جهىىل ا هىىا ..  ىىل  ىىي مىىن األمىىقر الف  ىىة المشىى

 است اب ا ها العلم ..! 
  ذه قاعدة ..  ُبنى عل ها جم ل مسائل العذر بالجهل وق ام الحجة  قريباً ..!  
واآلن نأ ي إلى المسألة الموروحة اأققو: ال ارح ب ن مىن يقىل بىالردة المقىدور عل ىه وبى ن مىن يقىل بىالردة  

ق ام الحجة .. ألن منىاط وجىقب ق ىام الحجىة وجىقد الجهىل المعجىز الىذي ال الغ ر مقدور عل ه من ح ث وجقب 
 يمكن داعه .. بغض النظر عن  ذا المفال   ل  ق ممن يُقدر عل ه أم ال . 
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إال أنىه يمكننىا القىقو أن  ىذا الغ ىر مقىدور عل ىه إأا كىان ممىن يمتنىل بالقتىاو ومظىا رة المشىرك ن ى إضىااة  
نئٍذ ال بد من قتالىه علىى أنىه كىاار مر ىد بع نىه .. واهلل  عىالى يتىقلى سىرير ه إن كانىت غ ىر إلى وققعه بالردة ى اإنه ح 

 ألال .. ونحن معذورون ألنه ال سب ل لنا إال على ظا ره الذي يلزمنا بك ره و ك  ره. 

: جىىزام اهلل   ىىراً شىى في الكىىريم .. وإنىىي ألطمىىل اىىي مزيىىٍد مىىن الققىىت ل ىىزوو اإلشىىكاو، ويُراىىل مىىا 25  
دي مىىن اللىب ، ابىىاهلل الىىذي ال إلىه إال  ىىق إن اىىي حىل  ىىذا اإلشىىكاو الف ىر الكث ىىر بىىإأن اهلل ومىا نبغىىي منىىه إال عنى

مل عمه العبا  وألىال حى ن أجىرى  ا باع الحي .. انتقجه بالسؤاو ل ض لتكم: ما   س ركم لما اعله رسقو اهلل 
ع ناً اي الحكم الظا ر، وما كىان ألىال إال لفروجىه  عل ه أحكام الك ار اي أ ذ ال داء من األسرى واعتباره كااراً 

 اي غزوة بدر مل الك ار لقتاو المسلم ن، ولم يأ ذ بدعقى اإلكراه كمانل اي حقه ..؟ 
أما ظا رم اكان عل نىا، وأمىا سىرير ال اىإلى " ولهذا روي أن العبا  قاو: يا رسقو اهلل كنت مكر اً، قاو: 

   [.115_29/112"] مجمقع ال تاوى:اهلل 
ومىىىا   سىىى ر اضىىى لتكم علىىىى إجمىىىاع الصىىىحابة علىىىى ك ىىىر أنصىىىار أئمىىىة الىىىردة كأنصىىىار مسىىى لمة، وطل حىىىة  

األسىىدي، ومىىا  ر ىىب عل ىىه مىىن غىىنم أمىىقالهم وسىىبي نسىىائهم وشىىهقد م علىىى قىىتال م بىىأنهم اىىي النىىار، و ىىذا  ك  ىىر 
 منهم لهم على التع  ن .. رغم أن ا هم المكره والجا ل المضلل ..؟ 

الحمد هلل رب العالم ن. العبا  لم يكن مكر اً اإلكراه الشىرعي الىذي يمنىل مىن لحىقح القع ىد : الجقاب 
بىىه ألنىىه كىىان قبىىل أن يُكىىره علىىى الفىىرو  للقتىىاو يقىىدر علىىى الهجىىرة .. و ىىق مىىن الىىذين يسىىتو عقن ح لىىة، ويهتىىدون 

علىىى الفىىرو  معهىىم للقتىىاو ..  سىىب الً .. لكنىىه لىىم ي عىىل .. اظىىل مق مىىاً بىى ن أظهىىر المشىىرك ن بإراد ىىه إلىىى أن أكىىره
اهنام ارح بى ن أن ينىزو اإلكىراه بىال مىن دون إراد ىال .. وبى ن أن ينىزو عذره باإلكراه ..  لذلال لم يقبل النبي 

 بال اإلكراه بإراد ال واستشراي منال ااألوو يعذر، واآل ر ال يعذر. 
، وطل حىة األسىدي .. بمىا أما ققلال أن الصىحابة قىد أجمعىقا علىى  ك  ىر أع ىان أنصىار مسى لمة الكىذاب 

 اي ألال المكره والجا ل .. اهذا ال أعراه .. وحبذا لق أكر م لنا مصدر  ذا اإلجماع ..؟! 

ْكثرِهَ  ثىم ك ى  يكىقن إجماعىاً و ىق مفىال  لققلىه  عىالى: 
ُ
.. امىن ثبىت  ك  ىره مىن قبىل   إاِلذ َمثْن ع

 السل  بع نه اهذا ال يكقن مكر اً اإلكراه المعتبر .. وال جا اًل الجهل المعتبر ..؟! 

بأن قىتال م اىي النىار والمعروي أن الصحابة استنوققا المر دين عند استتابتهم ووق  قتالهم بأن يقروا:"  
عامىة ال    ىد  ع ى ن أاىراد المعسىكرين بأع ىانهم سىقاء " و ذا حكىم عىام .. وصى غة .. وقتلى المسلم ن اي الجنة 

 عسكر المسلم ن .. أم عسكر المر دين .. واهلل  عالى أعلم. 
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وتُوا اَْهِلَْم  عصمنا اهلل بالتققى، وواقنا لمقااقة الهدى : 22  
ُ
ِيَن ع ِيَن آََمُنوا ِمنُْكْم َواَّلذ ُ اَّلذ يَْرفَِع اهللذ

ِ زِْدَِّن ِعلًْماَوقُْل    .. َدرََجاٍت  منه يىقم  وبعد: لقد سعدنا كث راً بت س ركم لقصة العبا  ومقق  النبي ،  َرب 
نُْفِسِهْم قَثالُوا فِثيَم ُكنْثُتْم قَثالُوا ُكنذثا  :بدر، و ق المقااي لت سى ر اآليىة

َ
ِيَن تََوفذاُهُم الَْماَلئَِكُة َظالَِِم أ إِنذ اَّلذ

رِْض 
َ
ِ َواِسَهًة َفُتَهاِجُروا فِيَهثا  ُمْسَتْضَهفِنَي ِِف اْْل رُْض اهللذ

َ
لَْم تَُكْن ع

َ
اجىزاكم اهلل   ىرًا لتنب هنىا لتلىال  قَالُوا أ

 -29/112النقوة .. وإن كان ال يزاو  نام إشكاو اي اهمنا لمققلة ش ا اإلسالم رحمىه اهلل اىي مجمىقع ال تىاوى:
:وقد يُقا لقن وا هم مىؤمن يكىتم إيمانىه يشىهد القتىاو معهىم وال يمكنىه الهجىرة، و ىق مكىره علىى القتىاو ويُبعىث 115

يغىزو جى ش  ىىذا الب ىت اب نمىا  ىىم بب ىداء مىن األرب إأ  سىى  " قىىاو: أنىه عىىن النبىي  علىى ن تىه كمىىا اىي الصىح إ
و ىذا اىي ظىا ر األمىر، وإن قتىل وحكىم عل ىه بمىا "  بهم، اق ل يا رسقو اهلل وا هم المكره ؟ قاو: يُبعثقن على ن ا هم

 ر بحكىم اإلسىالم ويُبعثىقن علىى ُيحكم على الك ار، اىاهلل يبعثىه علىى ن تىه كمىا أن المنىااق ن منىا يحكىم لهىم اىي الظىا
 ن ا هم والجزاء يقم الق امة على ما اي القلقب ال على مجرد الظقا ر ...... 

.. أما ظىا رم اكىان عل نىا وأمىا سىرير ال اىإلى اهلل ولهذا روي أن العبا  قاو يا رسقو اهلل كنت مكر اً قاو:  
  ى.  -ا

لمىي ى بىالك ر حكمىاً ولى   علىى الحق قىة علىى كىل مىن اهذا إقرار مىن شى ا اإلسىالم رحمىه اهلل ى علىى حىد ع 
  ر  إلى القتاو مل الك ار، ولق كان مؤمناً مكر اً اي الحق قة ؟؟ 

ثم سؤالنا ل ض لتكم ح ظكم اهلل وزادكم علماً .. ما وجه استدالو ش ا اإلسىالم رحمىه اهلل بحىديث العبىا   
 مل ما  قرر لدينا أنه كان يستو ل الهجرة ..؟؟  على  ذا الحكم .. وحق قة ققله " وال يمكنه الهجرة " 

 ذا بالنسبة لحديث العبا  أما بالنسبة إلجماع الصحابة رضقان اهلل عل هم ى اهق على حد علمي ى قىد ثبىت  
بالققو وبال عل وباإلقرار، أما الققو: اهىق قىقو أبىي بكىر " و كىقن قىتالكم اىي النىار " ووااقىه عمىر و تىابل القىقم علىى 

ر كما اي حديث طارح بن شىهاب، وأمىا ال عىل: اهىق أن الصىحابة قىا لق م جم عىاً علىى صى ة واحىدة  و ىي  ققو عم
ي مفىىال  أو منكىىر مىىن الصىىحابة صىى ة قتىىاو أ ىىل الىىردة ولىىم يُ رقىىقا بىى ن  ىىابل ومتبىىقع، وأمىىا اإلقىىرار: اهىىق أنىىه ال يُعىىر 

 . لهذا
" و كقن قتالكم اي النار " عندما أكرناه كدل ل على  ك  ر م ع ناً اإنمىا كىان ألىال  وكقن ققو أبي بكر  

باستداللنا على ققو الوحاوي " ونرى الصالة  لى  كىل بىر واىاجر مىن أ ىل القبلىة، وعلىى مىن مىات مىنهم، وال نُنىزو 
كىل مىن مىات علىى الك ىر كققلىه أحدًا منهم جنة وال نارا " إنما كانت الشهادة بالنار  جقز كما ال يف ىى على كم علىى  

 ".   ح ثما مررت بقبر كااٍر ابشره بالنار عل ه الصالة والسالم:"
وأ  رًا حتى ال نو ل عل كم نريد من اض لتكم  قض حاً أكثر لمققلتكم " امن ثبت  ك  ره مىن قبىل السىل   

بع نه اهذا ال يكقن مكر اً اإلكراه المعتبر .. وال جا اًل الجهل المعتبر " اأنى لهم أن يعلمقا  ذا و م لم يتب نىقا اىي 
ن بالشقكة، وقد كانقا ألقااً، اقد أكر ابن   م ىة أن أ بىاع مسى لمة  حقهم  قار الشروط وانت اء المقانل لما كانقا ممتنع 

 كانقا نحق مائة أل  أو أكثر ..؟! 
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 الحمد هلل رب العالم ن. أج ب على ما  قد م من أسئلة واعتراضات اي النقاط التال ة: : الجقاب 
على القتىاو مىل المىؤمن ن ُيست اد من كالم ش ا اإلسالم أن عسكر الك ر يُقا ل بما ا هم المكر  ن  -2 

.. لصعقبة  م  ىز م عىن الكىاارين .. ولقجىقد م اىي صى قي القتىاو مىل الكىاارين .. وأن المكىر  ن مىن المىؤمن ن 
 يُبعثقن على ن ا هم يقم الق امة . 

مل ضىرورة التنب ىه إلىى أن  ىذا المىؤمن المكىره الىذي يكثىر سىقاد الكىاارين ال يجىقز لىه أن يُباشىر مهمىة قتىاو  
لم ن .. ولق كان مكر اً .. ااإلكراه يبرر له الفىرو  .. وال يبىرر لىه مباشىرة القتىاو .. ولىق كىان علىى وجىه الىدااع المس

 عن الن   .. وإن أدى عص انه إلى قتله من قبل المشرك ن .. ادمه ل   أعز من دم إ قانه المسلم ن ..! 
اإن باشر القتاو مل المشرك ن ضد المسلم ن اإنه يضع  اي حقه عذر اإلكراه كمىانل مىن مقانىل لحىقح  

 القع د بالمع ن .. إن لم يزو كل اً ! 
وُيسىىىت اد كىىىذلال أن  ىىىؤالء المكىىىر  ن مىىىن المىىىؤمن ن يأ ىىىذون حكىىىم الكىىىاارين اىىىي الىىىدن ا علىىىى اعتبىىىار  -1 

أ ذون ألجل ألال وص  وحكم العسكر الذي  ىم ا ىه .. واهلل  عىالى ظا ر م .. وصعقبة معراتهم أو  م  ز م .. ا 
يتقلى سرائر م يقم الق امة .. ولىق أمكىن معىراتهم أو  م  ىز م بأع ىانهم لىم جىاز الحكىم على هم بىالك ر أو الفلىقد اىي 

 النار .. ولق كانقا صرعى ب ن قتلى المشرك ن .. واهلل  عالى أعلم. 
  ك  ر الصحابة ألع ان المكر  ن على القتاو اي ص قي المر دين ..؟! اإن ق ل عالم قد ن  ت من قبل  
أققو: الذي ن  ناه .. ونن  ه جقاز الحكم علىى المعى ن بىالك ر أو الفلىقد اىي النىار .. مىل العلىم المسىبي  

 أن  ذا المع ن إنما حمله على القققع اي الك ر اإلكراه المعتبر شرعاً. 
م أكىىره  و ىق الحكىىم علىىى المعى ن المكىىره بىالك ر والفلىىقد اىي النىىار العتبىىار والىذي أثبتنىىاه ونثبتىه مىىا  قىد 

 .. واهلل  عالى أعلم. ولجهلنا بأنه من المؤمن ن المكر  ن المعذورين ظا ره المك ر الذي وااته المن ة عل ه .. 
وال  أما سؤالكم عن وجه استدالو شى ا اإلسىالم بحىديث العبىا  علىى  ىذا الحكىم، وحق قىة ققلىه " -1 

 يمكنه الهجرة " مل ما  قرر لدينا أنه كان يستو ل الهجرة ..؟! 
أقىقو: إن شىى ا اإلسىىالم قىىد اسىىتدو بحىديث العبىىا  علىىى أن الجىىزاء يىىقم الق امىة علىىى مىىا اىىي القلىىقب ال  

 على مجرد الظقا ر .. ولم يستدو به على مسألتنا المتقدمة أو " على  ذا الحكم " كما قلت ! 
والجىىزاء يىىقم الق امىىة علىىى مىىا اىىي القلىىقب ال علىىى مجىىرد ه مىىن جديىىد .. وإل ىىال كالمىىه:" أعىىد قىىراءة كالمىى 

 .. " الا.  الظقا ر  ولهذا روي أن العبا  قاو
اهىىق أوالً ابتىىدأ كالمىىه ك قىىرة جديىىدة عىىن ال قىىرة التىىي قبلهىىا .. ثىىم جىىاء اسىىتدالله بمىىا روي عىىن ابىىن عبىىا    

نتبىىه إلىىى " ال اصىىلة الت سىى رية المنققطىىة " التىىي   سىىر مىىا قبلهىىا .. كجملىىة   سىى رية لمىىا جىىاء قبلهىىا مىىن كىىالم .. اا
والتي حذاتها ووضعت بدالً عنها عىدة نقىاط التىي  ىقحي بقجىقد كىالم لشى ا اإلسىالم ال د ىل لىه اىي المسىألة قىد 

  جاوز ه لال تصار، و ذا ال شال أنه يفل بالمعنى الذي يريده ش ا اإلسالم! 
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 ظىا رم اكىان عل نىا، وأمىا سىرير ال اىإلى اهللللعبىا :"  أن معنى ققله  ومما يمكن أن يُقاو كذلال -2 
"  أي أن ظا رم الذي كان عل نا ال يدو على أنال كنت مكر اً اإلكراه الشرعي الىذي يعىذر .. اىاهلل  عىالى يتىقلى 

أن جىقاب سرير ال، و ق األعلم بال  ىل كنىت صىادقاً اىي دعىقام اإلكىراه أم ال .. والىذي يع ننىا علىى  ىذا ال هىم 
 كان رداً على كالم العبا  الذي زعم ا ه أنه كان مكر اً ..!   النبي 

ومما أضع  من اعتذار العبا  بىاإلكراه كىذلال أنىه قىد باشىر القتىاو .. و ىذا لى   مىن شىأن المكىره كمىا  
ابىىن :" ااىىد ن سىىال و لمىىا أسىىر العبىىا ، وعق ىىل، ونقاىىل قىىاو النبىىي أاىىدنا مىىن قبىىل، كمىىا اىىي روايىىة السىىدي قىىاو: 

أ  ال "، قاو يا رسقو اهلل: ألم نصل  قبلتال، ونشهد شهاد ال ..؟ قاو:" يا عبا  إنكم  اصمتم اُفصىمتم، ثىم 
ِ َواِسَهًة َفُتَهاِجُروا فِيَها اآلية:  ال عل ه  ذه رُْض اهللذ

َ
لَْم تَُكْن ع

َ
 .  أ

إلىىزام الصىىحابة للمر ىىدين بىىأن يققلىىقا:" أن قىىتال م اىىي النىىار " لىى   ا ىىه دل ىىل علىىى مىىقطن الفىىالي   -5 
و ق  ك  ر م للمع ن المكره من المؤمن ن بأنه كاار ومن أ ل النار .. وعبىار هم المتقدمىة صى غة مىن صى ر العمىقم  

 كما  قدمت اإلشارة إلى ألال. 
لىىى  ك  ىىر المعىى ن .. اكىىالم الوحىىاوي المنقىىقو ي  ىىد أنىىه ال ال وجىىه السىىتداللال بكىىالم الوحىىاوي ع -2 

يجقز أن نشىهد ألحىد بع نىه ى ممىن لىم يىرد اى هم نىص ى مىن أ ىل القبلىة بجنىة وال نىار .. اكالمىه بىقاد ومسىألتنا اىي 
واٍد آ ىىر .. مىىل ضىىرورة التنب ىىه أنىىه يجىىقز لنىىا أن نشىىهد أل ىىل القبلىىة علىىى وجىىه العمىىقم بالجنىىة، كىىأن نقىىقو: قتلىىى 

مسىىلم ن شىىهداء و ىىم اىىي الجنىىة .. قتالنىىا اىىي الجنىىة .. وقتلىىى المشىىرك ن اىىي النىىار .. ونحق ىىا مىىن العبىىارات ال
 العامة، اهذا ال حر  ا ه إن شاء اهلل. 

ققلىىال " اىىأنى لهىىم ى أي السىىل  ى أن يعلمىىقا  ىىذا و ىىم لىىم يتب نىىقا اىىي حقهىىم  ىىقار الشىىروط وانت ىىاء  -0 
 وقد كانقا ألقااً .. " الا . المقانل لما كانقا ممتنع ن بالشقكة،

كالمىىىال  ىىىذا لىىى   دق قىىىاً  اقىىىد ثبىىىت أن الصىىىحابة كىىىانقا يتثبتىىىقن .. ويحققىىىقن .. وُيحىىىاجقن مىىىن أقىىىقو:   
يجدونه اي سلوان مس لمة الكذاب ممىن أشىكل على هم حق قىة مقق ىه، كمىا حصىل مىل  الىد بىن القل ىد و ىق اىي 

ر  وقىدمهم كول عىة لج شىه، وقىاو لهىم مىن أصىبتم مىن النىا  مس ره إلى أ ل ال مامة لما ار دوا، اأرسل مائتي اىا
افىىذوه، اأ ىىذوا " ُمجاعىىة " اىىي ثالثىىة وعشىىرين رجىىالً مىىن ققمىىه، المىىا وصىىل إلىىى  الىىد، قىىاو لىىه: يىىا  الىىد، لقىىد 

اىي ح ا ىه ابايعتىه علىى اإلسىالم، وأنىا ال ىقم علىى مىا كنىت عل ىه أمى ، اىإن  علمت أني قىدمت علىى رسىقو اهلل 
ْخَرى  ر  ا نا اإن اهلل يققو: ياُل كذاباً قد

ُ
 !   َواَل تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر ع

يىىا مجاعىىة  ركىىت ال ىىقم مىىا كنىىت عل ىىه أمىى ، وكىىان رضىىام بىىأمر  ىىذا الكىىذاب وسىىكق ال عنىىه، قىىاو  الىىد:  
 وأنت أعز أ ل ال مامة، وقد بلغال مس ري، إقرار له ورضاء بما جاء به ! 

اهل ال أب ت عىذراً، و كلمىت اى من  كلىم  اقىد  كلىم ثمامىة اىرد وأنكىر، و لكىم أل شىكري .. اىإن قلىت  
 أ اي ققمي، اهال عمدت إلي أو بعثت إلي رسقاًل ..؟!! 
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 اقاو ُمجاعة: إن رأيت يا ابن المغ رة أن  ع قا عن  ذا كله ..؟! 
 [.  299! ] مجمقعة التقح د:..!قد ع قت عن دمال، ولكن اي ن سي حر  من  ركال قاو  الد:  
القصىىة ا هىىا اقائىىد عىىدة وعظ مىىة يفصىىنا منهىىا: إثبىىات مىىا كنىىت قىىد ن  تىىه بىىأن الصىىحابة لىىم يكقنىىقا أقىىقو:  

 يتب نقا اي حقهم  قار الشروط وانت اء المقانل .. واهلل  عالى أعلم. 
واي الفتام أود أن أ برم يا صقر أني أحبال اي اهلل .. راج ىاً اهلل  عىالى أن يكثىر اىي األمىة الصىققر  -8 

 .. وأن يقتل   اا ش الدجى والن اح واإلرجاي ..  

: أحبال اهلل الذي أحببتني ا ه .. مىن كىان شى فه كتابىه كثىر  وىأه وقىل صىقابه .. ومىن  قاصىل مىل 20  
 ثرا ه .. أدام اهلل علمكم ورعاكم . العلماء اقه وأصاب وقلت ع

ش في الحب ب .. نقوة  امة اللتقاء الكلمة ووضق  المعنىى الىذي  بى ن لنىا أنكىم معشىر العلمىاء ى علمىاء  
الجهىىاد ى قىىد  فتلىى  عبىىارا كم قلىى الً ولكىىن الرؤيىىة والمعنىىى يكىىاد يكىىقن واحىىداً باسىىتثناء   ىىاوت التك  ىىر ب ىىنكم 

قىىد شىىهدنا لكىىم بىىاإل الص وال نزكىىي علىىى اهلل مىىنكم أحىىداً وشىىهد م علىىى أن سىىكم صىىعقداً و بقطىىاً .. ولمىىا ال و 
 باال باع ورض تم بوريقة السل  منهجاً .. 

اقىىقلكم:" وُيسىىت اد كىىذلال أن  ىىؤالء المكىىر  ن مىىن المىىؤمن ن يأ ىىذون حكىىم الكىىاارين اىىي الىىدن ا علىىى  
ألىال وصى  وحكىم العسىكر الىذي  ىم ا ىه .. اعتبار ظا ر م .. وصعقبة معراتهم أو  م  ز م .. ا أ ذون ألجل 

واهلل  عالى يتقلى سرائر م يقم الق امة .. ولق أمكن معراتهم أو  م  ز م لما جاز الحكم عل هم بىالك ر أو الفلىقد 
 اي النار .. ولق كانقا صرعى ب ن قتلى المشرك ن .. واهلل  عالى أعلم ". 

الجهاد كمىا ال يف ىى على كم لى   كبىاقي أبىقاب ال قىه   ذا ما كنا نريد منكم ب ضل اهلل  قض حه .. ا قه 
لما اي الغلط من قبل األ قة اي   س ر أل اظه من استحالو األمىقاو والىدماء وإحبىاط المسى رة الجهاديىة مىا بى ن 

 اإلاراط والت ريط ! 
كم بعىد اجزاكم اهلل عنا   راً كث راً، ونرجق من اض لتكم نشىر  لىال المسىألة اىي رسىالة صىغ رة علىى مىققع 

 التر  ب والتنق إ لعمقم ال ائدة . 
اىي حقىه مىانل لىم نولىل عل ىه، لال العبارة " أن الممتنىل إن قىام وسؤالي األ  ر ل ض لتكم: ما رأيكم اي   

أو لىىم يظهىىر لنىىا، اىىنحن معىىذورون اىىي معاملتىىه معاملىىة الك ىىار مىىن قتىىل وغىىنم مىىاو ونحىىقه .. ونحىىن غ ىىر موىىالب ن 
المقانىىىل مىىىادام  لىىىب   بنصىىىرة الشىىىرم وامتنىىىل عىىىن القىىىدرة " اىىىأرجق  نق حهىىىا و هىىىذيبها .. باسىىىت  اء الشىىىروط و بىىى ن 

 ؟ كراً وش
: الحمىىد هلل رب العىىالم ن. الممتنىىل الىىذي يظىىا ر المشىىرك ن علىىى المسىىلم ن .. يُقا ىىل علىىى أنىىه الجىىقاب 

واشىتراطه يسىتلزم منىه  عو ىل منهم، ويُعامل معاملتهم .. وال ُيشترط  نا  تبل المقانل  ألنه متعسر وغ ىر ممكىن .. 
الجهىىاد، و عىىريض حرمىىات الىىبالد والعبىىاد إلىىى االنتهىىام مىىن قبىىل األعىىداء .. وقىىد مضىىت السىىنة أن جىى ش الك ىىار 



 
 

 الشيخ/ عبد المنعم مصطفى حليمة                    وقياُم الُحجَِّةالُعْذُر بالَجْهِل 

 

107 

يُقا ىىل ومىىن دون التحىىري عىىن العناصىىر المعىىذورين .. اىىإن وجىىدوا وقُتلىىقا بُعثىىقا علىىى ن ىىا هم .. وجىىزا م اهلل علىىى 
 سرائر م. 

لمسألة حساسة ودق قة .. ينبغي التعامل معها ب قه و قىقى .. وبفاصىة أننىا نعى ش مل التنب ه إلى أن  ذه ا 
اىىي زمىىان األمىىة كلهىىا ممتنعىىة عىىن الواعىىة لسىىلوان اإلسىىالم .. إال مىىن رحىىم اهلل .. ألن اإلسىىالم لىى   لىىه السىىلوان 

 الذي يذود عنه ويُقا ل دونه .. والذي ي رب على العباد الد قو اي السلم والواعة كااة! 
لىذا نجىىد أن سىنا ملىىزم ن ى ومىىن قب ىىل الس اسىة الشىىرع ة ى أن نوالىىب المجا ىىدين اىي أصىىقاع األرب بىىأن  

ُيحسنقا  ر  ب أولقيا هم .. واالبتداء باألشد ك راً وشراً وعداًء .. وأن ال يُعملقا السى   اىي األمىة .. بحجىة أنهىم 
سىاء والشى ق ! ى و ىق مىا ال نىراه جىائزاً ى ومىن ال زبىر ممتنعقن عن الواعىة أو الحجىة .. وأن ال يبىدأوا بالىذراري والن

له يزبره .. ويتركقا طقاغ ت وصناديد الك ر والوغ ان  عربد اىي الىبالد و  ىتن العبىاد .. ك  مىا  شىاء .. واهلل  عىالى 
 أعلم.

: جزاكم اهلل   رًا ش فنا ال اضل، وبارم ا كم واي علمكم .. لقد أشكل علي شيء اي مقالكم 28  
:" أنه كان متأواًل اي اعله .. لم يكن يعلم ى أو يظن ى  أن  ذا منكم أن  ب نقه و ق ققلكم عن حاطب  أرجق

الذي اعله يمكن أن يرقى إلى درجة الك ر والفرو  من اإلسالم .. أو أنه يضر اي إيمانه .. ولم يكن يقصد به 
 ". الغش والغدر برسقو اهلل 

اما درجة قبقو العذر بالتأويل .. و ل ُيشترط أن يعلم أن  ذا ال عل يرقى بىه إلىى الك ىر .. ألى   يك ىي  
أن يعلم أنه محىرم .. و ىل ُيشىترط عىدم قصىد الغىش، ألى   ال عىل ن سىه يعتبىر غشىاً .. و ىل يُعتبىر الجهىل بكىقن 

 أن  ب نقا لنا وجزاكم اهلل   راً ؟؟ ال عل ك راً مل العلم بأنه محرم نقعاً من التأويل المقبقو .. نرجق 
 : الحمد هلل رب العالم ن. أا د على ما  قدم من إشكاو وأسئلة بما يلي:الجقاب 
بالنسبة لقصة حاطب .. ال بد من النظر إلى مجمقع األسباب والعقامل التي أقالت عثر ه، وحالت  -2 

 " حكم الجاسق  " .   من مقالنا من لحقح وع د الك ر به والتي أجملنا أكر ا اي النقاط الفم
اإن اقتصر النظر على سبٍب منها دون غ ر ا .. صعب عل نا اهم قصة حاطىب واألسىباب الحق ق ىة التىي  

 أدت إلى إقالة عثر ه وحالت دون لحقح الك ر به.  
عنىىد الحىىديث عىىن صىىحابي بىىدري جل ىىل كحاطىىب .. وعمىىا كبىىا وزو ا ىىه .. ال بىىد مىىن أن نُعمىىل معىىه  -1 

ن الظن والتأويل .. بما يل ي بجنابه واضله وجهاده، وحسىنا ه .. و ىذا بفىالي لىق أردنىا  أن نتنىاوو شفصىاً أحس
 ىذا التأويىل ال يحتىا  وال يسىتحي منىا إلىى كىل  مع ناً مجروحاً اي عدالته .. مشبق اً اي عالقا ه وار باطا ه .. اإنه

 والظن الحسن ..! 
مقانىىل لحىىقح الك ىىر والقع ىىد بىىالمع ن .. وألىىال بحسىىب نقع ىىة وقىىقة  التأويىىل أح انىىاً يكىىقن مانعىىاً مىىن -1 

 التأويل واستساغته شرعاً، وعقاًل، ولغة. 
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وعند الحكم على مع ن بأنه معذور بالتأويىل ال بىد مىن النظىر إلىى أمىقر منهىا: المسىألة التىي  أولهىا ..  ىل  
رعاً ولغىة وعقىالً .. والشىفص المىؤَّو أا ىه ..  حتمل التأويل أم ال .. والوريقة التي  أوو بها  ل  ي مستسىاغة شى

والمالبسات المح وة به التي حملته على  ذا النقع من التأويل .. والنظر إلىى سى ر ه ومقاق ىه العامىة مىن ديىن اهلل 
 عالى ..  ل  ق ممن يعهىد على هم  ىأويالت و  سى رات أ ىل الزندقىة أم ال .. اهىذا كلىه يىؤثر علىى  حديىد التأويىل 

ن سقاه .. وُيحدد الدرجة التي يُتأوو له بها .. ح ث  نىام  أويىل يمنىل عىن المعى ن لحىقح التك  ىر لكىن المعذر م
ال يمنل عنه التضل ل والتأث م والتعزير .. و نام  أويىل ُيسىقط عنىه حىد الىردة وال ُيسىقط عنىه مىا دونىه مىن الحىدود 

ب ر ..   ص له يوقو ال يسمإ به المقىام  نىا .. ال .. و نام  أويل يسقوهما معاً اي الدن ا واآل رة .. و ذا اقه ك
بىىد لمىىن يستشىىري الحكىىم علىىى اآل ىىرين بالتأويىىل أو عدمىىه أن يكىىقن ملمىىاً إلمامىىاً ج ىىداً بهىىذا ال قىىه .. واهلل  عىىالى 

 أعلم. 
حديثنا عن سالمة القصد .. و ش عه لحاطب .. أكرنىا أن ألىال كىان  اصى ة مىن  صقصى ات النبىي  -2 

  ح ث كان يُق ىل عثىرات بعىض أصىحابه لعلمىه بسىالمة سىرير هم وقصىد م وبىاطنهم عىن طريىي الىقحي .. و ىذه
  بمعنىى لىق اعىل شىفص اىي زماننىا مىا اعلىه حاطىب .. ال يمكىن أن نحكىم علىى باطنىه ل ست ألحد بعد النبىي 

أردنىاه عنىدما أكرنىا أثىر عمىر وقصده .. وإنما نحكم عل ه من  الو ما يظهر لنا من ك ر أو إيمان .. و ىذا الىذي 
 . 

إأا أردت يا أ ي أن  أ ذ مىن مقىالي اقىط ال قىرة التىي أشىكلت عل ىال اآلن ىة الىذكر .. مىن دون أن  -5 
 جمىىل ب نهىىا وبىى ن غ ر ىىا مىىن النقىىاط والكىىالم .. أو مىىن دون أن  نظىىر إلىىى مجمىىقع المقىىاو و حسىىن التقا ىىي بىى ن 

و ظلىىىم المقىىىاو .. و ظلىىىم حاطبىىىاً .. و ظلىىىم المسىىىألة كمسىىىألة شىىىرع ة  أجزائىىىه .. ومقدما ىىىه ونتائجىىىه ..  ظلمنىىىي ..
علم ىىىة ..  ىىىذا مىىىا يحضىىىرني اآلن .. ومىىىا يسىىىمإ بىىىه الققىىىت مىىىن اإلجابىىىة علىىىى مىىىا أشىىىكل علىىى كم، ومىىىا  قىىىدم مىىىن 
است سىىارات .. أدعىىق اهلل لىىي ولكىىم بىىأن ي قهنىىا بالىىدين .. وأن يجعلنىىا مىىن العىىامل ن بمىىا نعلىىم .. والحمىىد هلل رب 

 لم ن. العا

: إننىا نعىى ش  نىىا اىىي مصىىر و ىي بلىىدة مر ىىدة مثىىل جم ىىل الىبالد المسىىماة إسىىالم ة اىىي  ىىذا الزمىىان  29 
لتركهم دين اإلسالم ود قلهم اي دين الواغقت وشرعه وحكمه .. اأ ل  ذه البالد مل كىقنهم يققلىقن ال إلىه إال 

القىىانقن القضىىعي، وعبىىادة القبىىقر  اهلل، إال أنهىىم ار كبىىقا جم ىىل نىىقاقض  ىىذه الشىىهادة مثىىل الحكىىم والتحىىاكم إلىىى
 واألضرحة ومقاالة الك ار أعداء الدين، ومحاربة أول اء اهلل المسلم ن المقحدين ..! 

والسىىؤاو:  ىىق أننىىي ال أحكىىم لمجهىىقو الحىىاو اىىي  ىىذه الىىبالد التىىي أعىى ش ا هىىا باإلسىىالم الحكمىىي، وال 
الىذين أعىراهم .. اهىل  ىذه بدعىة .. و ىل  أصلي إال  ل  مىن أعىري عق د ىه وال آكىل إال مىن أب حىة المقحىدين

ققو الرجل ال إله إال اهلل يك ي للحكم له باإلسىالم .. و ىل الصىالة  عتبىر داللىة علىى اإلسىالم اىي  ىذا الزمىان .. 
 مل العلم بأن ال تقى  ُبنى على أصل ن و ما: معراة حاو الققم، ومعراة الحكم الشرعي ؟؟
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 ىىداد األنظمىىة الحاكمىىة ال يسىىتلزم ار ىىداد المسىىلم ن الىىذين يع شىىقن : الحمىىد هلل رب العىىالم ن. ار الجىىقاب
 اي  لال األمصار التي  حكمها  لال األنظمة المر دة ..! 

وأمصىىارنا ال  فتلىى  كث ىىراً عىىن بلىىدة مىىاردين التىىي سىىئل عنهىىا شىى ا اإلسىىالم ابىىن   م ىىة .. ح ىىث كىىان ا هىىا  
ويمثلىقن عامىىة النىا  والسىكان، اأجىىاب شى ا اإلسىىالم  الك ىار ويمثلىقن الوبقىىة الحاكمىة المتن ىذة .. والمسىىلمقن

: دماء المسىلم ن وأمىقالهم محرمىة ح ىث كىانقا اىي مىاردين أو غ ر ىا .. وأمىا كقنهىا دار حىرب أو سىلم 18/122
اهي مركبة: ا ها المعن ان  ل ست بمنزلة دار السلم التي  جري عل ها أحكام اإلسالم لكقن جنىد ا مسىلم ن، وال 

حىىرب التىىي أ لهىىا ك ىىار بىىل  ىىي قسىىم ثالىىث يُعامىىل المسىىلم ا هىىا بمىىا يسىىتحقه، ويُقا ىىل الفىىار  عىىن بمنزلىىة دار ال
  ى.  -شريعة اإلسالم بما يستحقه ا

قلىىت: و ىىذا الحكىىم ُيحمىىل علىىى أكثىىر أمصىىار المسىىلم ن اىىي  ىىذا العصىىر لتوىىابي أوصىىااها مىىل أوصىىاي    
 بلدة ماردين التي ُسئل عنها ش ا اإلسالم.

أمىا ققلىال عىىن أ ىل مصىىر وغ ر ىا مىىن أمصىار المسىىلم ن ى علىى التعمىى م ومىن دون اسىىتثناء ى بىأنهم ك ىىروا  
وار دوا ووقعقا اي جم ل نقاقض اإليمان .. اهق وصى  غ ىر دق ىي وال صىح إ، وال يىنم عىن درايىة بىأحقاو النىا  

 ومجتمعا هم .. وله نتائج س ئة على دينال وآ ر ال! 
أكىىرت! ى ُيشىىترط لهىىا الدرايىىة بقاقىىل المسىىألة، وباألدلىىة الشىىرع ة الموابقىىة لهىىذا  اىىال تقى الشىىرع ة ى كمىىا  

 القاقل .. و ذا ما لم  لتزم به اي حكمال المتسرع ى على العباد ى اآلن  الذكر! 
: مىىن أظهىىر شىىهادة التقح ىىد .. أو الصىىالة ونحىىق ألىىال مىىن القىىرائن التىىي  ىىدو علىىى إسىىالمه .. وجىىب وعل ىىه اىىأققو
وغ ىىر ألىىال، وال  اإلسىىالم .. والتعامىىل معىىه معاملىىة المسىىلم ن .. مىىن صىىالة  ل ىىه .. أو أكىىل لذب حتىىهاإلقىىرار لىىه ب

يُعامل بفالي ألال .. أو ُيحكىم لىه بىالك ر والفىرو  مىن اإلسىالم إال إأا أظهىر الك ىر البىقا  ى مىن غ ىر  يجقز أن
 مانل شرعي معتبر ى لنا ا ه من الكتاب أو السنة بر ان قاطل. 

من صلى صىال نا واسىتقبل قبلتنىا، وأكىل أب حتنىا اىذام المسىلم لىه أمىة أنه قاو:"  ن النبي اقد صإ ع 
 " البفاري.  اهلل وأمة رسقله

 أمته بأن يتحروا عن اعتقاده .. وحق قة إسالمه وإيمانه .. كما ألزمت أنت ن سال !  ولم يُلزم النبي  
اىي غىزوة مىن غزوا ىه ى يقىقو: اهلل أكبىر، اهلل  سىمل أات يىقٍم رجىاًل ى و ىق أن النبىي واي صح إ مسىلم  

 ".   :"  رجت من النار:" على ال ورة "، اقاو: ال إله إال اهلل، اقاو أكبر، اقاو 
 و ضل. .. ااحذر أن  فال  حكمه وأمره .. اتهلال  ذا حكم النبي  
: و جىقز 2/521أما الصالة  ل  مستقر الحاو اقد نقل ش ا اإلسالم ا  اح األئمىة علىى ألىال، اقىاو  

الصىىالة  لىى  كىىل مسىىلم مسىىتقر با  ىىاح األئمىىة األربعىىة وسىىائر أئمىىة المسىىلم ن، امىىن قىىاو: ال أصىىلي جمعىىة وال 
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هىىىم بإحسىىىاٍن وأئمىىىة جماعىىىة إال  لىىى  مىىىن أعىىىري عق د ىىىه اىىىي البىىىاطن اهىىىذا مبتىىىدع مفىىىال  للصىىىحابة والتىىىابع ن ل
  ى.  -المسلم ن األربعة وغ ر م ا

ثم اعلم أن  ذا االعتقاد الذي أنت عل ه ى إضااة إلىى كقنىه مفال ىاً للكتىاب والسىنة، واهىم الصىحابة ومىا   
كان عل ه األئمة األربعة وغ ر م ى اىإن مبىدأه مىن الشى وان ون فىه .. وإن منتهىاه إلىى شىؤم وغلىق شىديد اىي الىدين 

نتهي بال المواي إلى أن ال  عتقد بقجقد مسىلم علىى وجىه األرب غ ىرم .. وربمىا يصىل بىال الحىاو أن .. وربما ي
 ك ر ن سال اي ال قم عدة مرات .. كما حصل ألىال ألنىا  غ ىرم بىدؤوا ن ى  بىدايتال  ىذه .. وإنىي أع ىذم مىن 

 ألال! 

حقىه أي مىانل مىن : ك   نقاي ب ن القىقو بىأن اإلنسىان يك ىر إأا أق مىت عل ىه الحجىة ولىم يقجىد ب12 
مقانل التك  ر، وب ن مقق  شى ا اإلسىالم ابىن   م ىة ى رحمىه اهلل ى عنىدما أقىام الحجىة علىى الجهم ىة ومىل ألىال لىم 
يك ىر م بأع ىانهم .. كىذلال مققى  اإلمىام أحمىد ى رحمىه اهلل ى مىل المعتزلىة .. رغىم أنهىم أق مىت على هم الحجىة .. 

 بل  م علماء باللغة والدين ..؟! 
بعىىذر م .. يحمىىل كث ىىراً مىىن النىىا  علىىى القىىقو بعىىذر طقاغ ىىت الحكىىم باإلكىىىراه والجهىىل .. اىىإن والقىىقو  

 قلت: جهلهم مردود، نققو: وجهل المأمقن من باب أولى أن يكقن مردوداً ألنه عن علم .. وجزاكم اهلل   راً ؟ 
ه ك ىىىر بعىىىض أع ىىىان : الحمىىىد هلل رب العىىىالم ن. قىىىد ثبىىىت عىىىن اإلمىىىام أحمىىىد رحمىىىه اهلل  عىىىالى أنىىىالجىىىقاب 

 الجهم ة الذين قالقا بأن القرآن مفلقح، وأمسال عن  ك  ر البعض اآل ر. 
والىىذي حمىىل اإلمىىام علىىى  ك  ىىر الىىبعض بأع ىىانهم، وإمسىىاكه عىىن  ك  ىىر الىىبعض اآل ىىر رغىىم اشىىتراكهما  

ام األعىذار بن   الذنب والجرم أن الذي ك ره بع نىه يكىقن قىد ظهىر لىه مىا يسىتقجب  ك  ىره بع نىه مىن ح ىث انعىد
 بحقه المانعة من  ك  ره.

 أما من أمسال عن  ك  ره بع نه اهق لظهقر المقانل التي  منل من  ك  ره بع نه رغم اقترااه للك ر ..!  
قد عرانا بالدل ل إمسام اإلمام أحمد عن  ك  ر بعض أع ان الجهم ة الىذين قىالقا بىأن القىرآن اإن قلت:  

 أن اإلمام قد ك ر بعضهم بأع انهم ؟ مفلقح .. اأين الدل ل الذي ي  د
 : روى صالإ بن أحمد عن أب ه لما ُحق و إلى دار إسحي بن إبرا  م: أققو 

اكىىىان يقجىىىه إلىىىي كىىىل يىىىقم رجلىىى ن، أحىىىد ما يُقىىىاو لىىىه أحمىىىد بىىىن ربىىىا ، واآل ىىىر أبىىىق شىىىع ب الحجىىىام، اىىىال يىىىزاالن 
و: اصار اىي رجلىه أربعىة أق ىاد. قىاو أبىي: المىا  يناظراني، حتى إأا أرادا االنصراي ُدعي بق د ازيد اي ق قدي. قا

كىىان اىىىي ال ىىىقم الثالىىىث د ىىىل علىىىي  أحىىىد الىىىرجل ن انىىىاظرني، اقلىىىت لىىىه: مىىىا  قىىىقو اىىىي علىىىم اهلل ؟ قىىىاو: علىىىمُ  اهلل 
، اقىىاو الرسىىقو الىىذي كىىان يحضىىر مىىن قبىىل إسىىحي بىىن إبىىرا  م: إن  ىىذا رسىىقو أم ىىر َكَ ىىررتَ مفلىىقح، اقلىىت لىىه:  

 [.  2/92اإلمام أحمد ى: إن  ذا قد َكَ َر .] مسند اإلمام أحمد بتحق ي أحمد شاكر:المؤمن ن، اقلت له ى أي 
 اتأمل ك   أن اإلمام أحمد قد ك ره بع نه .. لما قاو مققلته الباطلة  لال !  
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أما ق اسال لوقاغ ت الحكم المعاصرين على من عذر م اإلمام أحمىد ممىن قىالقا بىأن القىرآن مفلىقح ..  
  يصإ من وجقه: اهق ق ا  باطل ال

 ىىأويلهم للصىى ات وقىىقلهم بىىأن القىىرآن  : أن ك ىىر الىىذين عىىذر م اإلمىىام أحمىىد كىىان ك ىىر م مىىن جهىىةمنهىىا 
مفلقح .. ب نمىا ك ىر طقاغ ىت الحكىم المعاصىرين يىأ ي مىن جهىة ار كىابهم لجم ىل نىقاقض اإلسىالم الظىا رة منهىا 

 والباطنة ..! 
 ه عن  أويل ال يمنل من  ىأث مهم و ضىل لهم .. ولكىن يمنىل : أن جهم ة الص ات وقعقا ا ما وقعقا اومنها 

 بعضهم من  ك  ر م بأع انهم! 
ب نما الحكام ال يمكىن أن يُقىاو ا مىا وقعىقا ا ىه مىن ك ىر أنهىم وقعىقا اىي ألىال عىن  أويىل .. ال يمكىن أن  

قىاو عىن  أويىل يمنىل مىن يُقاو أنهم بىدلقا الشىريعة وأحلىقا محلهىا شىرائل الك ىر والوغ ىان عىن  أويىل .. اضىالً أن يُ 
  ك  ر م ! 

ال يمكن أن يُقاو أنهىم جعلىقا مىن أن سىهم أربابىاً مىن دون اهلل .. يشىرعقن التشىريل الىذي يضىا ي ويضىاد 
  شرع اهلل .. عن  أويل!

ال يمكن أن يُقاو أنهىم د لىقا اىي مىقاالة ونصىرة المشىرك ن مىن ال هىقد والنصىارى وغ ىر م علىى ملىة أ ىل 
 ويل!  التقح د .. عن  أ

 ال يمكن أن يُقاو أنهم يحاربقن دين اهلل  عالى بكل ما أ قا من ققة ووسائل .. عن  أويل!  
: أن الذين  أولقا الصى ات وقىالقا أن القىرآن مفلىقح كالمىأمقن ونحىقه .. أرادوا التنزيىه والتعظى م .. ومنها 

 عىىالى .. و ىىذا كىىان سىىبباً رئ سىى اً اىىي ولىىم يريىىدوا التكىىذيب والجحىىقد .. أو رد مىىا صىىإ عنىىد م أنىىه مىىن ديىىن اهلل 
 إمسام اإلمام أحمد وغ ره من أ ل العلم عن  ك  ر م بأع انهم. 

ب نما طقاغ ت الحكم ال يمكن أن يُقاو بحقهم وبما يظهرونه من ك ر بقا  .. ومىن أبىقاب شىتى .. أنهىم  
 أرادوا من ألال التنزيه والتعظ م!! 

ممىىا ال يتسىىل المجىىاو لىىذكر ا  نىىا ى نقىىقو: أن ق ىىا  طقاغ ىىت  ألجىىل  ىىذه األوجىىه ى وغ ر ىىا مىىن األوجىىه 
 الحكم المعاصرين .. على جهم ة الص ات ..  ق ق ا  ااسد وباطل.

: أنىىت  عىىري يىىىا شىى ا أن القبىىقر والمىىىزارات منتشىىرة اىىي كث ىىىر مىىن أنحىىاء الىىىبالد امىىررت بأحىىىد ا 12 
الم ىت، والتمسىإ بقبىره والوىقاي بىه وغ ىر ألىال ارأيت النا  ُيشركقن بىاهلل بىأنقاع شىتى مىن أنىقاع الشىرم كىدعاء 

 من أنقاع الشرم. 
بنَِي َحثىذ َنبَْهثََّ رَُسثوالً  :اهل يجقز  ك  ر م أم ال .. ققله  عىالى ِ لى   ا هىا دل ىل   َوَما ُكنذا ُمَهذ 

بنَِي  قاو على عدم التك  ر  ألن اهلل  ِ ولم يقل وما كنا مك رين .. االمرجق منال يا شى ا أن  َوَما ُكنذا ُمَهذ 
  ب ن لنا الدل ل على عدم جقاز التك  ر قبل ق ام الحجة من كتاب اهلل، وسنة رسقله وأققاو العلماء الربان  ن. 
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ثىىم  ىىل يصىىإ لنىىا أن نقىىقو كقاعىىدة كىىل مىىا ار كىىب اعىىالً أو قىىاو قىىقالً حكىىم العلمىىاء علىىى  ىىذا ال عىىل أو  
الك ر أننا نك ر ال اعل أو القائل بع نه، أما بالنسبة للعذاب اإنه يكىقن ب نىه وبى ن ربىه بحسىب ق ىام الققو بأنه من 

 الحجة عل ه .. وجزاكم اهلل   را ؟ 
: الحمىىد هلل رب العىىالم ن.  ىىؤالء الىىذين يوقاىىقن بىىالقبقر ويىىدعقنها  ىىم واحىىد مىىن اثنىى ن: إمىىا أنىىه  الجىىقاب 

 كاار أصلي، وإما أنه مسلم.
كىااراً ولىم يسىبي لىه أن د ىل اإلسىالم .. اىإن بلغتىه نىذارة الرسىل .. اهىق كىاار بع نىه معىذب يىقم اإن كىان  

الق امة إن مات على ك ره. وإن لم  بلغه نذارة الرسل اهق كاار بع نه .. لكن ال ُيجزم بعذابىه يىقم الق امىة .. اىأمره 
 على ضقئه اهق إما إلى الجنة وإما إلى النار.إلى اهلل  عالى ح ث يجري له ا تباراً اي عرصات يقم الق امة .. و 

أما إن كان مسلماً سىبي لىه أن د ىل اإلسىالم ثىم قىاري شى ئاً مىن  ىذه األعمىاو الشىرك ة اآلن ىة الىذكر اىي 
السىىؤاو .. اىىإن كىىان قىىد بلغىىه القىىرآن الكىىريم .. وكىىان طلىىب العلىىم مت سىىراً لىىه لىىق حىىرص عل ىىه .. اهىىق كىىاار بع نىىه 

 دركته المن ة و ق ال يزاو على ك ره .. وال يُعذر بالجهل.  معذب يقم الق امة إن أ
أمىىا إن كىىان حىىديث عهىىد باإلسىىالم .. ولىىم يبلغىىه مىىن العلىىم مىىا يىىدال عنىىه  ىىذا الجهىىل .. ولىىم يسىىتول أن 
يقى  علىى العلىم ى رغىم حرصىه عل ىه ى الىذي يىدال عنىه الجهىل بمىا قىد  ىال  ا ىه .. الصىقاب اىي  ىذه الحالىة أن 

 واعله .. دون الحكم عل ه بع نه أنه كاار .. أو ُيجزم بعذابه يقم الق امة.   يُقاو بك ر ققله
و ؤالء الذين رأيتهم يوقاقن حقو القبقر .. أنىت أدرى بهىم وبقصى هم .. وبالتىالي مىن أي صىن   ىم .. 

 وأي حكم ُيحمل عل هم. 
يُقىاو: مىن أظهىر لنىا  قاعىد ال التىي أكر هىا ال  صىإ .. والصىقاب أنوالجقاب على سؤالال الثاني أقىقو: 

الك ر البقا  ى من غ ر مانل شرعي معتبر ى أظهرنا لىه التك  ىر .. وحكمنىا عل ىه بالعىذاب يىقم الق امىة لىق مىات علىى  
 ك ره وشركه. 

ثم أن الحكم على المع ن بأنه كاار ى وبفاصة إن سبي لىه أن كىان مسىلمًا ى يتر ىب عل ىه آثىار وأحكىام اىي 
ل سىىت مقصىىقرة علىىى وع ىىد أو عىىذاب اآل ىىرة .. وبالتىىالي  ابىىأي حىىي  ُلحىىي بىىه اآلثىىار  الىىدن ا واآل ىىرة .. االقضىى ة

بنَِي َحثىذ  المتر بة عل ه اي الدن ا .. مىل اعتقىادم أنىه جا ىل معىذور بالجهىل .. اققلىه  عىالى: ِ َوَمثا ُكنذثا ُمَهثذ 
كث ىر مىن أ ىل العلىم يحملهىا علىى القع ىدين والعىذاب ن: وع ىد وعىذاب الىدن ا .. ووع ىد وعىذاب    َنبَْهََّ رَُسوالً 

 اآل رة .. أي أن العذاب والقع د ال يوالهم اي الدن ا واآل رة إال بعد أن  بلغهم نذارة الرسل. 
رسىىل .. عىىالم حكمىىت إأاً علىىى الكىىاار األصىىلي المعىىذور بالجهىىل .. الىىذي لىىم  بلغىىه نىىذارة الاىىإن قلىىت: 

 بالك ر بع نه .. و ذا وع د اي الدن ا؟ 
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: حكمنىا عل ىه بىالك ر بع نىه ألنىه لىم يىد ل اإلسىالم .. واإلنسىان إمىا أن يكىقن كىااراً وإمىا أن يكىقن أققو
مسلماً .. والمرء ال يكقن مسلماً إال بالشهاد  ن أو بقرينة شرع ة ظا رة  نقب عنهما .. و ذا لم يأت بشىيء مىن 

 ألال. 
نىىا عل ىىه بع نىىه بىىالك ر ال يتر ىىب عل ىىه مىىن جهتنىىا مققىى  عملىىي .. كجهىىاده .. واسىىتحالو حرما ىىه ثىىم ُحكم

 ونحق ألال .. إال بعد أن نبلغه الدعقة والنذارة ا قابلها بالصد واإلعراب .. واهلل  عالى أعلم. 

العىذاب :  ل العقل حجة من جملة الحجج الشىرع ة كالم ثىاح وال وىرة، واآليىات .. وإأا قلنىا أن 11 
 معلي بحجة نذارة الرسل اما ق مة  ذه الحجج الشرع ة اآلن ة الذكر .. وجزام اهلل   راً.  

: الحمىىد هلل رب العىىالم ن. الىىراجإ لىىدي أن العقىىل وسىى لة ل هىىم وإدرام الحجىىج الشىىرع ة ولىى   الجىىقاب
  حجة بذا ه .. و ذا ال يعني أن العقل كنعمة ال ُيسأو عنها اإلنسان وال ُيحاسب.  

وكىىقن العىىذاب معلىىي بحجىىة نىىذارة الرسىىل .. ال يعنىىي وال يسىىتلزم أن الحجىىج األ ىىرى ال ق مىىة لهىىا .. بىىل 
ثُة فَلَثْو َشثاَء  ق متها واضحة وب نة كسبب اي  داية العباد إلى عبادة رب العبىاد ..  َِ ثُة اْْلَاَِ قُْل فَلِلذثهِ اْْلُجذ

ْْجَهِنيَ 
َ
 .  لََهَداُكْم ع

حجة ال  ققم بها، بل  ققم بها .. و ي حجة على العبىاد .. ولكىن اهلل  عىالى قضىت وال يعني كذلال أن ال
 حكمته ورحمته بعباده أن ال يعذب أحداً منهم إال بعد ق ام الحجة عل هم من جهة نذارة الرسل. 

لعلىال ى يىا شىى فنا ى اطلعىىت علىىى شىرائط اتنىىة التك  ىىر لذلبىاني وقىىد أكثىىر الشى ا رحمىىه اهلل مىىن  :11 
..  قاو رجل لم يعمل   راً قط اإأا مات احرققه، وأروا نص ه اي البر ونص ه اىي البحىر" : دالو بققله االست

 الحديث " اما  عل قكم عل ه .. و ل  ذا الحديث يدو على عدم ك ر  ارم الصالة ..؟؟ 
وبالنسبة للحاكم المبدو لشريعة اهلل ..  ل يك ر بمققعة واحدة .. أم أنه ال بد أن يكرر التبديل أو  

 الحكم بغ ر ما أنزو اهلل، و ل  نام حد إأا  جاوزه الحاكم ك ر .. وجزاكم اهلل   راً ؟ 
الة .. وإنما : الحمد هلل رب العالم ن. ل   اي الحديث المذكقر دل ل على عدم ك ر  ارم الصالجقاب 

ا ه دل ل على أن المرء الذي يقل اي المفال ة ى وإن كانت ك رًا ى عن جهل معجز ال يمكن داعه .. أنه يُعذر 
 بذلال. 

 اهذا الرجل وقل ا ما وقل ا ه ى كما يققو أ ل العلم ى من المفال ة عن جهل منه لفصائص اهلل  
 .. لذلال أقاو اهلل عثر ه، وغ ر له.   وص ا ه .. وما يستحقه من الص ات .. ولفقاه من ربه

ب نما الش ا ناصر اقد جعل المانل من  ك  ر  ذا الشفص بع نه ود قله النار رغم أنه قاو الك ر ..  
 ق أنه لم يكن يعتقد الك ر اي قلبه الذي نوي به .. اعدم اعتقاد الك ر واستحالله القلبي له  ق المانل من 
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وأ ااد  مرده إلى أصقو الش ا ال اسدة اي مسائل اإليمان والقعد والقع د ..  ك  ره عند الش ا .. و ذا  
 وقد أشرنا إل ها اي مقاضل عدة. 

 " ..؟  لم يعمل   راً قط" :اإن قلت ك   ن سر ققله  
أققو: المراد أنه لم يعمل   رًا قط زائدًا عن أصل التقح د .. والصالة من التقح د وشرط له ..  اركها   

..  ذا ما يقتض ه مبدأ التقا ي  والعمل بمجمقع النصقص أات العالقة  كاار مشرم .. بنص حديث النبي 
 بالمسألة. 

بدو .. اأققو: كل حاكم مبدو  ق حاكم أما ما يتعلي بالشور الثاني من السؤاو الفاص بالحاكم الم 
 بغ ر ما أنزو اهلل، ول   كل حاكم بغ ر ما أنزو اهلل يستلزم منه أن يكقن مبدالً لحكم وشرع اهلل  عالى. 

من وقل اي التبديل لشرع اهلل  عالى ولق اي مسألة واحدة اإنه يك ر .. ب نما الذي يحكم وعل ه اأققو:  
وجه التبديل .. قبل الحكم عل ه بالك ر أو عدمه ال بد من النظر إلى الداال الذي بغ ر ما أنزو اهلل على غ ر 

حمله على الحكم بغ ر ما أنزو اهلل .. وطريقة حكمه بغ ر ما أنزو اهلل .. والمسألة التي لم يحكم ا ها بما أنزو 
زو اهلل .. أم أن الحكم بغ ر اهلل ..  ل  ي من التقح د وشروطه أم ال .. و ل األصل ا ه عدم الحكم بغ ر ما أن

ما أنزو اهلل حالة شاأة بفالي األصل الذي  ق عل ه .. اهذا كله معتبر عند إصدار الحكم على حاكم بع نه 
" يمكنال القققي أعماو  فر  صاحبها من الملة بالك ر أو عدمه .. و ذه مسألة قد اصلنا ا ه اي كتابنا " 

 عل ه لق أردت الت ص ل.  

: سبي أن أكرت أن الذين يد لقن الكن ست أو البرلمان اإلسرائ لي من المسلم ن بأنهم ك ار 12    
 ومر دون .. والسؤاو:  ل  ؤالء يُعذرون بالجهل .. وال ُيك رون بأع انهم إال بعد ق ام الحجة عل هم ..؟ 

ي جدًا .. ولكن : الحمد هلل رب العالم ن. ساحة العذر بالجهل ا ما يفص  ذه المسألة  ض الجقاب 
من اإنه  زعمقا! .. بحكم ال تاوى العديدة لبعض أ ل العلم التي  ج ز مثل  ذا العمل من قب ل  قل ل الضرر ..

وجقد من يُعذر بالجهل ممن يقلدون  ؤالء العلماء .. و ذا إن وجد .. ودلت عل ه القرائن التي  دو  المحتمل
ى أرى أن  ُقام عل ه الحجة الشرع ة قبل  ك  ره بع نه .. واهلل  على وققعه بالجهل المعجز ى من قب ل السالمة

   عالى أعلم.
 * * * 

 ىم ب ضىل اهلل  عىالى ومنتىه االنتهىاء مىن  ىدق ي الكتىىاب ومراجعتىه .. وإضىااة مىا لىزم إضىااته .. مسىاء يىىقم  
 م.  12/22/1222 جري، المقااي 2211الثالثاء اي الفام  من رمضان المبارم، لسنة 

 اهلل على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم. وصلى

 وآخر دعوانا أن اجحمد هلل عب اجعاملني. 
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