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الجهــــــــــــــــل أنواعه وتطبٌقاته الفقهٌـــــــــــــــة
د  .ابراهٌــــــــــــــم أحمـــد صالــــــــــــح
مدرس
جامعة كركوك  /كلٌة التربٌة
ملخص البحث
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعٌن .
الجهل ضد العلم  ،فالذي ال ٌمتلك العلم الجهل ٌمتلكه  ،أي بمعنى اصبح ال ٌمٌز بٌن ماا ٌضار
وما ٌنفعه  ،وهذا ٌؤدي به الى العٌش بذل الجهل والخلود فً العذاب السرمدي .
وألجل ذلك جاء شرع هللا سبحانه لكً ٌنقذ هذا المخلوق الجمٌل مــــن مستنقع الرذٌلة الى الجنة
األبدٌة  ،وهذا ال ٌتحصل إال بطلب العلــم من صبا الى مماته .
ولهااذا اختاارا هااذا البحااب الخااا بالجهاال  ،لبٌانااه والوـــــااـوـ علـــااـى اسبــــااـابه ومعالجاتااه
والتطبٌقاا الفقهٌة له .
تناولا الموضوع بالبحب والدراسة وفـــق خطــــة منهجٌــــة ؛ بدأتها بمــقدمة ومبحثٌن وخاتمة
وـابمة بالمصادر .
فالمبحب األول :تناول مفهاوم الجهال  ،وأماا الثاانً فتنااول الجهال أنواعاه والتطبٌقـــاـاا الفقهٌاة
علٌه  ،وخاتمة دونا فٌها أهم النتابج المستخلصة من البحب .

المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن الهادي الى الطرٌق المستقٌم  ،منور العقاول ومصلــاـح األحاوال بشارعه
الحكٌم  ،والصالة والسالم علاى سٌــــاـد المرسالٌن وإماام المتقاٌن والمبــــــاـعوب رحماة ل للعاالمٌن ،
وعلى آله وصحبه والتابعٌن لهم بإحسان إلـــى ٌوم الدٌن .
وبع ُد :
ف ا ن الجهاال مااري خفااً ٌحااٌط بالمساالم  ،وٌمنعااه عـااـن كثٌاار ماان األحكااام الشاارعٌه المطلااوب
معرفتها  ،فٌقع المكلـ بالخطا مان حٌاب ٌعلام أو ال ٌعلام  ،فا ن كاان ٌعلــاـم فتلاك مصاٌن ٌة وإن كاان
الٌعلم فالمصٌب ُة أكبرُ .
وهذا بدور ٌؤدي الى الوـوع فً األثم أو عدم ـباول العمــاـل و التعادي علاى حقاوق هللا أو حقاوق
العباد .
ولعالج ذلك أمرنا الشارع الحكٌم بطلب العلم لمكافحاة آفاة الجهال  ،ـاال تعالـاـى  :يهاـل ٌساتوي
الااذٌن ٌعلمااون والااذٌن ال ٌعلمااون}الزمر ، 9/وـااال جاال ش ا نه  :ي أفغٌاار اللـااـه ت مرونـااـً أعبااد أٌهااا
الجاهلون }الزمر،64/وـال صلى هللا علٌه وسلم [ مـــن ٌرد هللا به خٌرال ٌفقهـــه فً الدٌن ] (.)1
ـال األمام علً رضً هللا عنه  :كفاى باالعلم شارفا ل  ،أن ٌدعٌاه مـــاـن ال ٌحسانه  ،وٌفارا باه إذا
()2
نسب الٌه  .وكفى بالجهل ضعة أن ٌتبرأ منه من هو فٌه  ،وٌغضــب إذا نسب الٌه .
والجهل ضد العلم وضد الحلم  ،والعرب اطلقا الجهل على ما ـابل الحلم  ،ــــال الرومً :
()3
وحلم كحلم السٌـ والسٌـ مغمد
بجهل كجهل السٌـ والسٌـ منتضى
وـال عمرو بن كلثوم :
()4
فنجهل فوق جهل الجاهلٌنا
أال ال ٌجهل ن أحد علٌنـــــــــــــــــــــــا
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فالحق منها ج واضح والدٌن مٌزان راجح  ،والجهل الٌزٌـد إال عمى وال ٌورب إال ندما  ،ومان
لم ٌتحمل ذل العلم ساعة  ،بقً فً ذل الجهل أبدا  ،فالعلم نــــــورٌ وهــدى والجهل غً وردى ،وهو
لٌس إال من غلبة الوهم على العقل  ،وهــــــــو الشـقاء السرمدي  ،وال ٌصح الزهد والتقوى معه .
ـال البطلٌوسً النحوي األندلسً :
وأوصاله تحا التراب رمٌم
أخو العلم حً خالد بعد موتـــــــــــه
()5
ٌظن من األحٌاء وهو عدٌم
وذو الجهل مٌا وهو ماش على الثرى
وجاء فً خطب العرب  :جالس أهل العلم فإن جهلا علموك ،وإن زللاا ـوماوك وإن أخطا ا لام
ٌفندوك  ،وإن صحٌا زاناوك  ،وإن غباا تفقادوك  ،وال تجالـــــاـس أهال الجهال  ،فإناا إن جهلاا
()6
عنفوك وإن زللا لم ٌقوموك وإن أخط ا لــــــم ٌثبتوك .
وألهمٌة هذا الموضوع ولخفابه عن كثٌرٌن  ،وللوـوـ التفصٌلً علاى أـسامــاـه ومساابله الفقهٌاة ،
اخترته للبحب والدراسة  ،وبعنوان ( الجهل أنواعـه وتطبٌقاته الفقهٌة )  ،وـد ـماا بعاري هــــاـذا
البحب ب سلوب مٌســر ٌ ،سهل علــــــــى القارئ فهمه واألحاطه به .
وكان منهجً العلمً فٌـــــه هو بٌـــان مفهوم الجـــهل وأنواعـــه عنـد الفقهاء والتطبٌقاا الفقهٌاة
علٌه  ،ونقلا ذلك من المصادر األصلٌة المعتمدة .

المبحث األول  :مفهــــــــــــوم الجهــــــــــــل
المطلب األول  :الجهل لغة ً وأصطالحا ً
 -1الجهل فً اللغة :الجهل ضد العلم ،جهل جهال ل وجهالة  ،وهــــــو جاهـــــــــل
وجهول  ،والجمع جُ َهل  ،وجُ هال  ،وجهالء .
تجاهل  :رأى من نفسه ذلك ولٌس به .
استجهله  :عد جاهال ل
التجهٌل  :النسبة الى الجهل .
()7
اري َمجْ َهل  :الٌهتدي فٌها .
وـٌل هو التقد م فً األمور المنبهمة بغٌر علم  ،وهوعلى ثالثة اضرُب :
األول  :هو خلو النفس من العلم وهذا هو األصل  .والثانً  :اعتقاد الشـــــــًء
ُفع َل سوا ٌء
بخالـ ما هو علٌه  .والثالب  :فعـــــــــل الشًء بخالـ ما حقه أن ٌ َ
اع ُتقد فٌه اعتقادال صحٌحا ل أم فاســــــدال ،كتارك الصالة عمــــــــدال  .وعلـــى ذلك
ـوله تعالى  :ي ـالوا أتتخــذنا هزوا ـال أعوذ باهلل أن أكون مـن
()8
الجاهلٌن }البقرة ، 67/فجعل فعل الهزو جهال ل .
 -2الجهل اصطالحا ل  :ـسم العلماء الجهل الى بسٌط ومركب :
()9
الجهل البسٌط :هوعدم العلم عما من ش نه العلم أو انتفاء العلم بالمقصود.
الجهل المركب  :هو اعتماد جازم غٌر مطابق للواـع  ،أو تصور الشــــــــــًء
()11
على خالـ ما هو فً الواـع .
وـال بعي العلماء  :حقٌقة الجهل عدم العلم عما من ش نه العلم  ،فإن ـــارن
اعتقاد النقٌي فهو مركب وهو المراد بالشعور بالشًء على خالـ ما هــو به،
()11
وإال فبسٌط وهو المراد بعدم الشعور .
وـٌل عنه  :إنتفاء العلم بالمقصود  ،ب ن لم ٌدرك أصال ل  ،وهوالجهل البسٌط ،
أو إدرك على خالـ هٌبتــه فــً الواـــع وهــو الجهل المركب ألنـه تركــب مــن
جهلٌن  ،جهل المدرك بها فً الواـع  ،وجهله ب نه جاهـــل به  ،كإعتقاد
()12
الفلسفً ـدم العالم .
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وـٌل سمً مركبا ل ،ألنه مركاب مان جازأٌن :أحادهما عادم العلـاـم والثاانً  :إعتقااد غٌار مطاابق ،
()13
وسمً بسٌطال ،ألنه ال تركٌب فٌه وإنما هـــــــو جزء واحد .

المطلب الثانً  :الفرق بٌن الجهل والسهو والنسٌان :
ـد ٌقع كثٌر من المكلفٌن فً الخط عندما ٌسوون بٌن الجهـــــــــــل والســـهو
والنسٌان ،ولكن فً حقٌقة األمر هناك أختالـ بٌنهما  ،وكما ٌلً :
()14
 -1السهو  :فً اللغة  :هو نساٌه وغفال عنــاـه وذهـــاـب ـلباه الـاـى غٌار فهاو ســاـا وساهوان.
وـال الفراهٌدي  :هــــو الغفلة من الشًء وذهاب القلب عنه وسها فً صالته غفل عنها  )15( .وـاال
ابو السعاداا الجزري فً النهاٌة  :السهو فاً الشاًء تركـاـه عان غٌار علام والساهو عناه تركاه ماع
()16
العلم .
وجاء عن عمر بن عبد العزٌز :
ولٌلك نـــوم والردى لك الزم
نهارك ٌا مغرور سهو وغفلة
()17
كذلك فً الدنٌا تعٌش البهابم
وتتعب فٌما سوـ تكر غبه
وفً األصطالا  :ـٌال هاو  :ذهاول المعلاوم عان أن ٌخطار بالبــاـال وـٌال خط عـاـن غفلاة وهاو
ضربان  :أحدهما  :أال ٌكون من األنساان جوالباه ومولداتاه  ،كمجنـــاـون ساب أنساانا ل  ،والثاانً :أن
ٌكون منه مولداته  ،كمن شرب خمرال ثم ظهر منه بــــال ـصد  ،واألول معفو عنه والثانً مؤاخذ به
()18
.
()19
ل
 -2النسٌان  :فً اللغه  :نسٌته نسٌا ونساٌـــة بكســرهن  ،ونسو  :ضد حفظــه وأنسا إٌا .
وـال عنه الرازي  :النسٌان بكسر الناون وساكون الساٌن ضـــاـد الذكـاـر والحفاظ  ،ورجال َنساٌانُ
بفتح النون كثٌر النسٌان للشًء وـد نسً الشًء بالكسر نســـــٌانا ل وأنسا هللا الشًء وتناسا أرى من
نفسه أنه نسٌه .
والنسااٌان اٌضاا َ التاارك  ،لقولااه تعااالى ينسااوا هللا فنسااٌهم}التوبة ، 67/وـااـال جاال شا نه يوال تنسااوا
()21
الفضل بٌنكم} البقرة.237/
وـال الفٌومً  :هاو مشاترك باٌن معناٌن احادهما  :تارك الشاًء علاى ذهاول وغفلاة وذلاك خاالـ
الذكر له  ،والثانً  :الترك علاى تعماد وعلٌاه يوال تنســــــاـوا الفضــاـل بٌانكم} أي ال تقصادواالترك
واألهمال وٌتعدى بالهمـــزة والتضعٌـــ  ،و(نس ُ
ٌا) ركعة أهملتها ذهوالل  ،ورجال (نساٌانٌ ) وزان
()21
سكران كثٌر الغفلة .
أما فً األصطالا  :فهو ترك األنسان ضبط ما استودع إماا لضاعـ ـلباه وإماا عان غفلاة أو عان
()22
ـصد حتى ٌنحذـ عن القلب .
وـٌل  :هو الغفلة عن معلوم فً غٌر حالة السُان ِة  ،فاال ٌناافً الوجاوب  ،أي نفاس الوجاوب  ،وال
()23
وجوب األداء لكمال العقل .
()24
وحكمهمااا
و أختلااـ العلماااء فااً الفاارق بااٌن السااهو والنسااٌان  ،والمعتمااد أنهمااا مترادفااان .
()25
بالنسبة للتكلٌـ واحد لتقارب معانٌهما .
من خالل ما تقدم ٌتبٌن لنا الفرق بٌن الجهل والسهو والنسٌان  ،ف ن الجهل هـــــو عدم العلم بالشًء
أي أن األنسان ٌعمل العمـــل بدون العلم بماهٌته  ،وأما الســـهو والنسٌان فلدٌاه العلام باه ساواء كاان
هذا العلـــــم ـلٌال ل أو كثٌرال ولكن ٌ تٌه الســــهو والنسٌان بدون ارادته والجهل ب رادته .
ولهذا ف ن العمل جهال ل مع وجود اسباب التعلم به ٌؤاخذ علٌه ألن العلم واجـــاـب وال ٌعاذر عناه
إال إذا وجد سبب شرعً ٌمنع ذلك.
ل
وأمااا الوـااوع فااً العماال سااهوال أو نسااٌانا ف نااه غٌاار مؤاخااذ علٌـــــــااـه  ،لقولااه تعااالى :ي ربنااا ال
تؤاخـــــــــــــــذنا إن نسٌنا أو أخط نا}البقرة ، 286/وـوله سبحانه يولٌس علٌكم جنااا فٌماا أخطا تم
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به ولكن ما تعمدا ـلوبكم }األحزاب ، 5/وـوله صلى هللا علٌه وسلم [إن هللا وضع عن أمتً الخطا
والنسٌان وما استكرهو علٌه] (. )26
وكذلك ف ن السهو والنسٌان ٌهجم على العبد ـهرال ،الحٌلة له فً دفعه عناه  ،وأماا الجهال فلاه حٌلاة
فً دفعه وهو التعلم .

المطلب الثالث  :األدلة على أقسام الجهل :

ٌنقسم الجهال عناد العلمااء بإعتباار ٌصالح عاذرال فاً االحكـاـام الشارعٌة أم الٌصالح عاذرال  ،الاى
ـسمٌن :
-1الجهل الباطل الذي الٌصلح عذرا.ل
-2الجهل الذي ٌصلح عذرال.
فالقسم األول جهل باطل أصال لألنــه مخالـ مخالفــــة صرٌحة لقواعـد األٌمان والتوحٌد .
واألدلة على ذلك كثٌرة من القرآن منها :
ـولــه تعالى :ي ـل هو هللا أحد هللا الصمد لم ٌلد ولم ٌولـد ولم ٌكن له كفوا أحد} األخال .
فمن ادعى جهال ل ب ن مع هللا إلها ل آخر فقد خالـ التصو الواردة بوحدانٌــــة هللا سبحانه .
وــــــــــــــــــااـوله ساابحانه :ي لااو كااان فٌهمااا آلهااة إال هللا لفساادتا فساابحان هللا رب العاارش عمااا
ٌصفون }األنبٌاء . 22/
وكذلك من دعى جهال ل األٌمان ببعي الرسل وأنكار آخرٌن ف ن ذلك مخالفاة صاـرٌحة للنصاو
الواردة بوجوب األٌمان بجمٌع الرسل .
ـال جال شا نه  :ي ـولاوا آم ناا بااهلل وماا أنازل إلٌناا وماا أنازل إلاى إباراهٌم وإساماعٌل وإساحاق
وٌعقوب واألسباط وما أوتاً موساى وعٌساى وماـا أوتاً النبٌاون مان ربهام ال نفارق باٌن أحاد مانهم
ونحن له مسلمون}البــقرة .136/
وـال جــل ش نه  :ي كل آمن باهلل ومالبكته وكتبه ورسله ال نفـرق بٌن أحد من رسله}البقرة .285/
فمن خالـ هذ النصو جهالة لن ٌقبل منه وهو فً اآلخرة مـن الخاسارٌن ؛ ألناه لام ٌتباع دٌان
األسالم الذي أراد هللا لعباد .
ـال تعالى :ي إن الدٌن عند هللا اإلسالم}آل عمران.19/
وـوله سبحانه  :ي ومن ٌبتغ غٌر اإلسالم دٌنا فلن ٌقبل مناه وهاو فاً اآلخارة مان الخاسارٌن}آل
عمران.85/
وـولااه تعااالى اٌضااا ل :ي الٌااوم أكملااا لكاام دٌاانكم وأتممااا علااٌكم نعمتااً ورضااٌا لكاام اإلسااالم
دٌنا}المابدة.3/
وسبب عدم ـبول الجهل عذرال فاً هاذ المسا لة ،ألناه إذا وصالا العبـاـد دعـاـوة األساالم فٌجاب
علٌه أن ٌؤمن بها  ،وإال ال ٌعذر ٌوم القٌامة .
ومن خالـ جهال ل فً اجتهاد الكتاب والســنه المشهورة أو األجماع  ،فجهله الٌكون عذرال لقوله
صلى هللا علٌه وسلم [ من أحدب فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد] (.)27
وأما ادلة القسم الثانً ،فقد دلا األدلة من السنة النبوٌاة المطهرةعلاى كاون هاذا القسام مان الجهال
ٌصلح ان ٌكون عذرال  ،منها :
 عن ابً سعٌد الخدري ـال [:بٌنما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً ب صحابه إذ خلع نعلٌهفوضعهما عن ٌسـار فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلمـــا ـضى رسـول هللا صلى هللا علٌه وسلم
صالته ـال " ما حملكــم على إلقابكم نعالكم " ؟ ـالوا رأٌناك ألقٌا نعلٌك ف لقٌنا نعالناا فقاال رساول
هللا صلى هللا علٌه وسلم إن جبرٌل صلى هللا علٌه وسلم
)28( .
أتانً ف خبرنً أن فٌهما ـذرا "]
وجه الداللة فً الحدٌب  :أنه صلى هللا علٌه وسلم صلى وفً ثوبه نجاسة لم ٌعلم بها
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()29

فإن صالته مجزٌة وال إعادة علٌه  ،فهذا عذر فً الجهل .
 وعن معاوٌة بن الحكم السلمً ـال :[ بٌنا أنا أصلً مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذ عطس رجل مان القـاـوم فقلاا ٌ:رحماك هللا
فرمانً القوم ب بصارهم فقلا :واثكل أمٌا ما ش نكم ؟ تنظرون إلً فجعلوا ٌضربون ب ٌدٌهم على
أف خاذهم فلمـا رأٌتهم ٌصمتوننً لكناً ساكا فلماا صالى رساول هللا صالى هللا علٌاه وسالم فبا بً هاو
وأمً ما رأٌا معلمـا ـبله وال بعد أحسن تعلٌما منه فوهللا ما كهرنً والضربنً وال شتمنً ـال إن
)31( .
هذ الصالة ال ٌصلح فٌها شًء من كالم الناس إنما هو التسبٌح والتكبٌر وـراءة القرآن]
وجاه الداللااة فااً هااذا الحاادٌب :أن كااالم الجاهاال فااً الصااالة إذا كااان ـرٌااب عهـااـد باإلسااالم التبطاال
الصالة بقلٌله  ،ألن النبً صلى هللا علٌه وسـلم لم ٌ مر باألعادة
()31
لكن علمه تحرٌم الكالم فٌما ٌستقبل.
وأستدالالل بالنصو واسترشادال بالمعقول ـال العلماء :
من شروط المكلـ به أن ٌكون معلوم الحقٌقة للمكلـ ألنه إن لم ٌكن كاذلك لام ٌتوجاه ـصاد المكلاـ
إلى المكلـ به.
وماان شااروط المكلااـ بااه :أن ٌعلاام المكلااـ أنااه ما مور بااه ،ألنااه إن لاام ٌعلاام أنااه ما مور بـــــااـه لاام
()32
ٌتصور منه ـصد الطاعه بفعله .

المبحثثث الثثثانً :تقسثثٌم الجهثثل باعتبثثارا ٌصثثلح عثثذراً أولٌصثثلح عثثذراً والتطبٌقثثا
الفقهٌة علٌه :
المطلب األول  :الجهل الذي ل ٌصلح عذراً :
هذا النوع من الجهل فٌه عدة صور عند العلماء :
 -1الجهل الذي الٌتعذر وال ٌشق األحتراز عنه :
فمن اـدم على الفعل أو القول أو األعتقاد مع الجهل فقد أثم  .خصوصـــا ل فً اعتقاداا ف ن صااحب
ل ()33
الشرع ـــد شدد فً عقابد أصــول الدٌن تشدٌـدال عظٌما .
امثلة ذلك :
 جهاال الكفااار بصاافاا هللا تعااالى وأحكااام األخاارة  ،ألنااه مكااابرة وعناااد بعااد وضااوا الاادالبل علااىوحدانٌة هللا تعالى وربوبٌته واألٌمان بالرسل والكتب السماوٌة .
 جهل صاحب الهوى الذي ٌقول بحدوب صفاا هللا تعالى  ،أو ٌقول بعدم اثباا صفه له .()34
 جهل من خالـ فً اجتهاد الكتاب والسنة المشهورة أو االجماع . -2إذا وـع الجهال فاً تارك ما مور لام ٌساقط بال ٌجاب تداركاـه وال ٌحصاـل الثاواب المترتاب علاى
الم مور األصلً .
أمثلة ذلك:
 لو وــ بغٌر عرفة جاهال ل ٌجب القضاء . لو عقد النكاا على إحدى المحرماا جاهال ل ال ٌصح العقد .()35
 لو صلى بنجاسة ال ٌعفى عنها جاهالل بها  ،فال أثم وصالته باطله . -3إذا وـع الجهل فً فعل منهً عنه  ،وكان فٌه إتالـ فال ٌســـقط الضمان بسبب الجهل .
مثال ذلك :
 محظوراا األحرام التاً هاً إتاالـ ك زالاة الشاعر أو الظفار أو ـتال الصٌـاـد  ،التساقط فادٌتها()36
بالجهل .
 -4هناك صور التسقط فٌها العقوبة بالجهل :
أمثلة ذلك :
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 إذا بادر أحد األولٌااء فقتال الجـــــــــــــــاـانً بعاد عفاو بعاي األولٌااء جااهالل بالعفاـو وجاب علٌاهالقصا ،ألنه متعد باألنفراد .
 إذا ـتل من علمه مرتدال  ،أو ظن أنه لم ٌسلم وجب القصا  ،ألنه ظن الردة ال ٌفٌد إباحة القتل ،فإن ـتل المرتد إلى اإلمام ال إلى آحاد األفراد .
 إذا ـتل من عهد ذمٌا ل أو عبدال  ،وجهل إسالمه وحرٌته وجـب القصـا . إذا ـتل من ظنه ـاتل أبٌه  ،وجب القصا  ،ألنه كان من حقه التثبٌا . إذا ضاارب مرٌض اا ل ضااربا ل ٌقتاال الماارٌي دون الصااحٌح فماااا  ،وجااب القصااـا  ،ألن جهاال()37
المري الٌبٌح الضرب  ،هذا فٌمن ال ٌجوز له ضرب الت دٌب .
 – 5الجهل بالشرط:
الجهل بالشرط مبطل للمشروط  ،وإن صادفه .
مثال ذلك :
()38
 من صلى جاهالل بكٌفٌة الصالة  ،فال تصح صالته وإن أصاب . – 6الجهل بالتحرٌم :
()39
إذا علمه وجهل ما ٌترتب علٌه لم ٌعذر .

المطلب الثانً  :الجهل الذي ٌصلح عذراً :
 -1إذا وـع الجهل فً فعل منهً عنه  ،لٌس من باب االتالـ  ،فال شًء علٌه :
أمثلة ذلك :
ل
 من شرب خمرال جهال  ،فال حد وال تعزٌر . االتٌان بمفسداا العبادة ناسٌا ل أو جااهالل  ،كاألكال والكاالم فاً الصاالة والجمااع فاً الصاوم  ،فاالتبطاال العبااادة  .ولهااذ القاعااـدة اسااتثناءاا منهااا( الفعااـل الكثٌاار فااً الصااالة كاألكاال ف نااه ٌبطلهااا فااً
()41
األصح )
 -2الجهل بمعنى اللفظ :
الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه باإلتفاق فاً العقاـود المالٌاة التاً التقباـل الفساـق ( كعقاد المكاتباة ،
العقد بعد هالك السلعة وغٌرها )  ،ومسقط لحكمه فً العقود غٌر المالٌة  ،كالنكاا والطالق ونحوها
عند الجمهور خالفا ل للحنفٌة .
امثلة ذلك :
 نطق أعجمً بكلمة عربٌة الٌعرـ معناها . نطق عامً بإصطالا شرعً ال ٌعرـ معنا .()41
 الجهل ببعي المسابل النحوٌة الدـٌقة .ـال العز بن عبد السالم  :من ٌطق لفظا ل ال ٌعرـ معنا لام ٌؤاخاذ بمقتضاا  ،فاإذا نطاق األعجماً
بكلمة كفر أو إٌمان أو طالق أو بٌع أو شراء أو صلــح  ،لم ٌؤاخـذ بشًء من ذلاك ألناه لام ٌارد ،
()42
فإن اإلراد ال تتوجه إال إلى معلوم أو مظنون .
 -3الجهل بالتحرٌم :
()43
الجهل بالتحرٌم مسقط للحكم واألثم إذا لم ٌعلمه(إذا كان ـرٌب عهد باإلسالم)
 -4الجهل فً موضع األجتهاد الصحٌح  ،من غٌار أن ٌكاون مخالفاا ل للكتااب والسانة  ،أو فاً غٌار
موضع األجتهاد أي لم ٌوجد فٌه أجتهاد ولكنه موضع اشتبا .
أمثلة ذلك :
ل
 إذا كان الدم بٌن أثنٌن فعفا أحدهما  ،ثم ـتله اآلخر عمدا  ،فإن لم ٌعلم بعفــو الشرٌك  ،فعلٌه الدٌةوال ـصا علٌه .
()44
 -إذا افطر المحتجم  ،على ظن أن الحجامة فطرته .
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 – 5الجهل فً دار الحرب من مسلم لم ٌهاجر :
أمثلة ذلك :
 من اسلم فً دار الحرب ولم ٌهاجر ،فجهله باألحكام الشرعٌة عذر حتاى لاو مكاب فٌهاا ولام ٌصالولااام ٌصااام ولااام ٌعلااام أن علٌاااه الصاااالة والصاااوم  ،الٌكاااـون علٌاااه ـضااااؤها لخفااااء الااادلٌل وعااادم
التقصٌر،ألن دار الحرب لٌسا بمحل استفاضة أحكام اإلسالم  ،فٌصٌر الجهل بالخطاب عذرال .
 ولو أسلم حربً ودخل اإلسالم فشرب الخمر جاهالل بالحرمة  ،لم ٌحد  .فإن جهله ٌصٌر شبهة فًسقوط الحد  .بخالـ الذمً إذا اسلم وشرب الخمر  ،وـال  :لم أعلام بحرمتها،فإناه ٌحاد ،ألن الجهال
()45
فً غٌرموضع األشتبا ال ٌصلح شبهة داربة للحد.
 – 6هناك صور اخرى فً هذا القسم منها :
 جهل الوكٌل بالوكالة  ،ألن فٌه ضرب إٌجاب وإلزام  ،فالبد من علمه . جهل الشفٌع بالشفعة  ،أي جهله بسبب ثبوا الشافعة وهاـو البٌاع  ،فٌكاـون الجهال عاذرال حتاى إذاعلم بالبٌع بعد زمن ٌثبا له حق الشفعه .وذلك ألن العلم خفً فً مثل هذ األمور،فالٌكون مشهورال
)46(.
عادة ،وـد ٌترتب على بعضها ضرر

الخاتمة
بعد هذ الدراسة فً موضوع الجهل وانواعه واألمثلة الفقهٌه علٌه  ،توصلا الى النتابج التالٌة :
 -1الهدـ من اختٌار  ،هو لبٌانه أمام المكلفٌن  ،لخفابه عن كثٌر منهم .
 -2الجهل فً اللغة هاو ضاد العلام  ،وفاً األصاطالا الشارعً ٌ :نقسام الاى ـسامٌن بساٌط ومركاب
 .فالبسٌط  :هو عدم العلم عما من ش نه العلم  ،والمركب :تصور الشا على خالـ ماهو فً الواـع .
 -3هناك فرق بٌن الجهل والسهو والنسٌان  ،فالجهل ٌحاسب علٌه المكلـ  ،لوجاوب العلام باألحكاام
الشرعٌة  ،إذا توفر السبب لذلك ،وإال ٌكون عذرال إذا تعذر ذلك السبب.
وأما السهو والنسٌان  ،ف نه ال ٌحاسب علٌه إذا حصل له  ،لوجاود الادلٌل مان القارآن والسانة علاى
ذلك  ،وكذلك ف نهما ٌ تٌان المكلـ لٌس ب رادته  ،بٌنما الجهل ٌمكن دفعه بالعلم .
ٌ -4نقسم الجهل الى ـسمٌن  :ـسم الٌصالح عاذرال  ،وذلاك لمخالفتاه النقال الصاحٌح ألحكاام الشارٌعة
األسالمٌة  .واألدلة على ذلك من القرآن والسنة النبوٌة .
والقسم اآلخر ٌصلح أن ٌكون عذرال  ،لوجود اسبابه ودواعٌه  ،واألدله علٌه من السنة النبوٌة .
 -5ال ٌعذر المكلـ بمعرفة أحكام الشرٌعة األسالمٌة فً دار األسالم إال إذا وجد عذر شارعً لاذلك
 .وأما إذا كان فً دار الحرب فعلٌه أن ٌهاجر الى دار األسالم إن اساتطاع ذلاك لٌاتعلم أماور دٌناه ،
وإال علٌه أن ٌبحب عن هذ المعرفة فً تلك الدٌار إن استطاع الى ذلك سبٌال .

الهوامش

 -1صحٌح البخاري – باب من ٌرد هللا به خٌرال ٌفقهه فً الدٌن – رـم الحدٌب - 71
39/1
 -2المستطرـ 51 /1
 -3دالبل األعجاز 411/1
 -4خزانة األدب 64/1
 -5نفح الطٌب 228 /3
 -6جمهرة خطب العرب 235 /3
ٌ -7نظر  :لسان العرب  ، 129/11القاموس المحٌط  ، 1267مختار الصحاا
 ، 115المصباا المنٌر . 122
 -8تاج العروس 6957 /1
ٌ -9نظر :التعارٌـ  ،261جمع الجوامع  ، 127حاشٌة البنانً 161 / 1
 -11المصادر السابقة  ،وٌنظر  :اجابة السابل شرا بغٌة األمل 61./1
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ٌ -11نظر  :األشبا والنظابر ألبن نجٌم
،تٌسٌر التحرٌر . 211 /4
 -12الحدود األنٌقة والتعرٌفاا الدـٌقة 67 /1
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 -16النهاٌة فً غرٌب األثر 1147 /2
 -17غرٌب الحدٌب ألبن سالم 112 /4
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 -21المصباا المنٌر 614/2
 -22التعارٌـ 698/1
 -23التعرٌفاا 319/1
ٌ -24نظر :األستذكار  ،69/1نٌل األوطار  ،131/3الفقه على المذاهب األربعة
711./1
 -25نفس المصادر السابقة
 -26سنن ابن ماجة  ،659/1وـال عنه الحاكم فً المستدرك  ،صحٌح على شرط
الشٌخٌن ٌ .نظر :المستدرك 216./2
 -27صحٌح مسلم – باب نقي األحكام الباطلة ورد محدثاا األمور1343./3 -
 -28سنن أبو داود  ،231/1وـال عنه الحاكم فً المستدرك ،صحٌح على شرط مسلم ٌ .نظر :المستدرك 391./1
ٌ -29نظر :المهذب  ،116/1المغنً 751./1
 -31صحٌح مسلم – باب تحرٌم الكالم فً الصالة – 381./1
ٌ -31نظر :مغنً المحتاج  ،194/1المغنً 735./1
ٌ -32نظر :المدخل الى مذهب األمام أحمد بن حنبل  ،145/1المستصفى 69./1
 -33الفروق للقرافً 151/2
 -34األشبا والنظابر ألبن نجٌم 335/1
 -35األشبا والنظابر للسٌوطً 234
 -36المصدر السابق
 -37المصدر السابق 351
ٌ -38نظر المنثور فً القواعد  ،17/2المحصول للرازي 579/4
ٌ -39نظر :المغنً  ،152/11المنثور فً القواعد 15/2
 -41األشبا والنظابر للسٌوطً 237
 -41المنثور فً القواعد 13/2
 -42ـواعد األحكام فً إصالا األنام 218/2
ٌ -43نظر :المغنً  ،152/11المنثور فً القواعد 15/2
ٌ -44نظر األشبا والنظابر ألبن نجٌم  ،335/1أصول البزدوي 342/1
ٌ -45نظر :األشبا والنظابر ألبن نجٌم  ،335/1أصول البزدوي  ،342/1غمز
عٌون البصابر . 314/3
ٌ -46نظر :األشبا والنظابر ألبن نجٌم  ،335/1أصول البزدوي 345/1

المصادر والمراجع
القرآن الكرٌم
 -1األشبا والنظابر -زٌن العابدٌن بن أبراهٌم بن نجٌم -دار الكتب العلمٌة – بٌروا.
 -2األشبا والنظابر -األمام جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً -دار ابن حــــــزم –بٌروا – ط1.
 -3األستذكار – ٌوسـ بن عبدهللا بن عبد البر النمري – دارالكتب العلمٌة  -بٌروا-ط1.
 -4اصول البزدوي -علً بن محمد البزدوي – مطبعة جاوٌد برٌس -كراتشً.
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 -5اجابة السابل شرا بغٌة األمل – محمد بن أسماعٌل الصنعانً -مؤسسة الرسالة -بٌروا – ط1986 1م.
 -6البحاار المحااٌط فااً اصااول الفقااه -باادر الاادٌن محمااد باان بهااادر الزركشـــــااـً – وزارة االوـاااـ الكوٌتٌااة – ط2
1413هـ .
 -7تاج العروس – محمد مرتضى الزبٌدي -دار لٌبٌا للنشر -بنغازي .
 -8تشتٌا المسامع – بدر الدٌن محمد بن بهادر الزركشً – دار الكتب العلمٌــــة – بٌروا.
 -9التعارٌـ – محمد عبد الرؤوـ المناوي – دار الفكر المعاصر – بٌروا – ط1411-1هـ .
 -11التعرٌفاا – علً بن محمد بن علً الجرجانً – دار الكتاب العربً – بٌروا – ط1415. -1
 -11تٌسٌرالتحرٌر – محمد امٌن بن محمود البخاري – مكتبة صبٌح – مصـــــــر –1352هـ .
 -12جمهرة خطب العرب -احمد زكً صفوا – المكتبة العلمٌة – بٌروا .
 -13جمااع الجوامااع – تاااج الاادٌن عبااد الوهاااب باان علااً أباان الساابكً -مكتبااة مصطفــــااـى البااابً الحلبااً -مصاار-
1356هـ .
 -14حاشٌة البنانً – ابو زٌاد عباد الارحمن بان جاادهللا البناانً – مكتباة مصاطفى الباابً الحلباً – مصار – ط– 2
1356هـ.
 -15الحدود األنٌقة – زكرٌا بن محمد بن زكرٌا األٌنصاري – دار الفكر المعاصــر-بٌروا -ط1411 -1هـ .
 -16خزانة األدب – أبً بكر علً بن عبدهللا الحموي – دارالهالل – بٌروا – ط1987 -1م .
 -17دالبل األعجاز – عبد القاهر الجرجانً – دار الكتب العلمٌـــة – بٌروا –ط1995 -1م .
 -18سنن ابن ماجة – محمد بن ٌزٌد القزوٌنً – دار الفكر – بٌروا .
 -19سنن ابو داود – سلٌمان بن األشعب ابو داود السجستانً – دار الفكر – بٌروا.
 -21صحٌح البخاري – محمد بن اسماعٌل البخاري – دار ابن كثٌر – بٌــــــروا – ط 1417 -3هـ .
 -21صحٌح مسلم – مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري – دار احٌــــاء التراب العربً – بٌروا .
 -22غرٌب الحدٌب – القاسم بن سالم الهروي – دار الكتاب العربً – بٌـــروا – ط 1396 -1هـ .
 -23غمز عٌون البصابر – احمد بن محمد الحموي – دار الكتب العلمٌة –بٌروا – ط 1415 -1هـ .
 -24الفقه على المذاهب األربعة – عبد الرحمن الجزٌري – بدون طبعة .
 -25القاموس المحٌط – محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي -بدون طبعة .
 -26ـواعد األحكام فً إصالا األنام – عز الدٌن بن عبد السالم – دار القلم – دمشق – ط1421 – 1هـ .
 -27كتاب العٌن – الخلٌل بن احمد الفراهٌدي – دار مكتبة الهالل .
 -28لسان العرب – محمد بن مكرم بن منظور – دار صادر – بٌروا – ط. 1
 -29المستطرـ – شهاب الدٌن محمد بن احمد األٌشبهً -دار الكتــــــــب العلمٌة – بٌروا – ط1986. – 2
 -31مختار الصحاا – محمد بن ابً بكر الرازي – مكتبة لبنان ناشرون – بٌروا -طبعة جدٌدة –  1415هـ .
 -31المصباا المنٌر – احمد بن ممد بن علً الفٌومً – المكتبة العلمٌة – بٌروا .
 -32المفرداا فً غرٌب القرآن – ابً القاسم الراغب االصفهانً – مطبعــــــــــة مصطفى الحلبً – 1381هـ .
 -33مغنً المحتاج – محمد بن احمد الشربٌنً – دار الفكر – بٌروا .
 -34المغنً – عبدهللا بن احمد بن ـدامة المقدسً – دار الفكر – بٌــــروا – ط1415 -1هـ .
 -35المدخل الى مذهب األمام احمد بن حنبال – عباد القاادربن بادران الدمشقـــاـً – مؤسساة الرساالة – بٌاروا –
ط1411 -2هـ .
 -36المستصفى – محمد بن محمد الغزالً – دار الكتب العلمٌة – بٌــــروا – ط1413 -1هـ .
 -37المنثور فً القواعد – محمد بن بهادر الزركشً – وزارة األوـاـ – الكوٌا – ط1415 -2هـ .
 -38المحصول – محمد بن عمر الرازي – جامعة األمام محمد بن سعود – الرٌاي – ط1411 -1هـ .
 -39نفح الطٌب – احمد بن محمد التلمسانً – دارصادر – بٌروا .
 -41نٌل األوطار -محمد بن علً الشوكانً – ادارة الطباعة المنٌرٌة .
 -41النهاٌة فً غرٌب األثر – ابو السعاداا المبارك الجزري – المكتبة العلمٌة – بٌروا – 1399هـ .
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Ignorance types and applications jurisprudence.
Dr. Ebraheme Ahmed Saleh
Lecture

College of Education / Kirkuk University
Abstract
Underdevelopment is hidden disease hits the Muslim and stops him from
doing many religious rules . So the Muslim commits mistakes whether he
knows or not .
This my lead either to making sins or refusing the duty or trans grossing
Allah's rights .
The rightness is a clear path and the religion is the good balance .
Under development leads to blindness and failure and those who never move
the right way will stay underdeveloped forever science is enlightenment and
the conditions
Of the last day is the appearance of underdevelopment .
My scientific way how to introduce of underdevelopment and its concept to
religious men . I have tackled the subject in a systematic way started with
introduction two sections , conclusion and references .
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