
 (1) عذر به جهل و اقامه ی حجت نبوی، بهانه ای جهت ادای یک وظیفه

 

  به قلم : شیخ ابوحمزه المهاجرهورامی

 بسم هللا و الحمد هلل 

 اما بعد:

پس از اینکه انسان به دنیا می آید اصل در مورد آن این است که نسبت به احکام دین و روش اداره ی زندگی 

جهت رفع این جهل و نادانی، هللا متعال سه ابزار در اختیار انسان قرار  دنیوی خود جاهل و بی علم است.

تفقه و فهم داده های گوش و چشم(. هللا متعال  )جهت تعقل، )دیدن( و قلب )شنیدن(، چشم داده است: گوش

هَاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشْیئاً َوَجَعَل  ن بُطُوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم مِّ ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم می فرمایند: َوهللاه لَُكُم اْلسَّ

دانستید ، و او ( خداوند شما را از شكمهاي مادرانتان بیرون آورد در حالي كه چیزي  نمي78تَْشُكُروَن)نحل/

 به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاري كنید.

ان ابتداء، در مساله ی عقیده، تقلید را جایز نمی داند با در اختیار داشتن این سه ابزار، شریعت اسالم، در هم

انسان به صورت تدریجی و پشت سر نمودن موانع از  ی،. در این صورت در اساسی ترین مسأله ی زندگ

فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلَهَ » حالت جهل به حالت علم ارتقاء می یابد. زمانی که قبل از قبول توحید علم قرار می گیرد 

ُ إاِلَّ  ( بدون شک مبین این امر مهم است که جهلی وجود دارد که باید با علم ابتدا برداشته شود 19)قتال/«  هللاَّ

ُ »یا کفر به طاغوت و « اَل إِلَهَ »تا انسان به  هللاَّ یا ایمان به هللا و قوانین و فرامینش دست یابد، و به دنبال « إاِلَّ

دچار انواع اشتباهات و حتی گناهان غیر عمدی گردد. این نوع در راه رفع این جهل  مسلمانآن ممکن است 

از جهل، با جهل در امور اجرائی و عملی جامعه که از دایره ی شخصی خارج شده و به محدوده ی حق 

الناس ختم می گردد تفاوتهائی دارد. این هم تابع قوانین خاص خود است. اما باز در همان قالب جهل مورد 

 یرد. محاسبه قرار می گ

در این صورت جهل در عقیده از بچگی شروع می شود و به صورت تدریجی به علم منتهی می گردد و در 

عقیده هم تقلید جایز نیست تا انتظار داشته باشیم زود رفع گردد . یعنی باید به همین ترتیب تدریجی و بر اثر 

 خطا وتکرار و به صورت شخصی کسب گردد.



مذمومی است که منشأ بسیاری از گرفتاریها، ناهنجاریها، قوانین انحرافی، « فقر»جهل در هر صورتی 

آشفته و  فرهنگهای غلط و جرمها می گردد، که بسیاری از زندگیهای فردی و اجتماعی انسانها را آلوده،

مسموم نموده است. در این صورت جهل یک مانع در برابر رشد و تکامل انسان است که باید با علم و آگاهی 

برداشته شود، و غیره قابل تصور است که هللا متعال در مورد جاهلی که عملی را انجام دهد اما مفهوم حقیقی 

وعیت عمل خود نداشته، و یا اینکه جهل در اموری نتصوری از حرام بودن یا مم آن را درک ننموده، یا اصالً 

اء که برای مسلمین غیر قابل چون درک عقیده و یادگیری احکام شریعت و اموری چون فراموشی و خط

 اجتناب است، بی تفاوت مانده باشد. 

اسالم جهت رفع فقر مادی راهکارهائی چون سیستم زکات، انفاق، صدقه و... را در نظر گرفته است و 

انتظار می رود که جهت رفع فقر معنوی نیز دارای راهکارهائی باشد. چون شخص جاهل در میان اطرافیان 

ندگی می کند و پیداست که جهل آثار غیر قابل انکاری بر روابط اجتماعی افراد دارد. در  و مردم جامعه ز

اثنای این رابطه ممکن است شخص جاهل موجب خساراتی به حقوق معنوی و عقیدتی دیگر مسلمین و یا 

و جلوگیری حقوق مادی آنها گردد؛ شریعت باید حد و حدود و قوانین مربوط به جبران یا عدم جبران خسارتها 

از ضایع شدن حقوق متضررین، در عین توجه به نظم عمومی که باعث آسیب به حقوق شخص جاهل نیز 

نگردد، را در نظر گرفته باشد. بر این اساس یکی از مهمترین شروط در قوانین اسالم برای مسلمان، جایگاه 

 است. در عمل و اختیار یا اکراه جهل در عمل و مسأله ی عمدی و غیر عمدی بودن عمل 

در شریعت هللا جهل یک امر نسبی بوده و نمی توان در یک شکل ثابتی آن را پیاده نمود، بلکه باوجود 

دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه واقسام جهل در امور مختلف، یک کار دقیق قضائی است که دارای 

شخصی و حق هللا بر بندگانش   شرایط مختلفی می باشد . به عنوان مثال جهل در جرمهای مربوط به  امور

با جهل در جرمهای مربوط به حق الناس که حقی از مردم اتالف شده و شریعت جهت جبران خسارت 

با شناخت ماهیت جهل می توان جزئیات آن را بررسی  پسمطالباتی را درخواست نموده تفاوتهائی دارد. 

 کرد. 

آن است که صرف ارتکاب گفتار و عمل مجرمانه در این صورت در عالم حقوق و شریعت اسالمی رای بر 

موجب محکومیت و اعمال مجازات نمی شود، و ممکن است با دخیل شدن عوامل وشرایطی خاص، چنین 

عمل مجرمانه ای به کسی که مرتکب آن شده است غیر قابل انتساب باشد. بر خالف قوانین سکوالریستی، 

اعمال مجرمانه آگاهی ندارند و تعدادی از بعضی از اد از شریعت اصل را بر این قرار داده که همه افر



مسلمین وجود دارند که به اقتضای مسیری که طی می کنند نسبت به اموری جاهل می باشند و باید از 

 کانالهای صحیح و سالم آگاه شوند.

رت ای صو از حقوق فردی مردم بر حکومت اسالمی وظیفه ی آگاه سازی آنهاست، تا زمانی که چنین وظیفه

ت امر شایسته ای نیست. جالب اس حدود نگرفته است انتظار عمل صحیح و رعایت حقوق عمومی ویااجرای

شته گبررسی شود که در بسیاری از احکام شریعت، شخص نابالغ از بسیاری از تکالیف و مجازراتها معاف 

و  است که در پی کسب علم است. دلیل آن این است که این شخص در طول اینهمه سال جاهل بی اراده ای

این  آگاهی و اراده  در تکاپو و تالش است و حکومت اسالمی و دعوتگران اهل توحید باید اسباب تکامل

ی نیست آگاهی و دانش و اراده را برایش فراهم نموده باشند. این تکاپو و تالش مخل نظم اجتماعی اسالم

 سبب گندیدگی و اغتشاش اجتماعی می گردد . بلکه حیات بخش به آبی است که رکود و سکون در آن 

تکاپو و تالش در کسب دانش و آگاهی رکن زیر بنائی زندگی فردی و اجتماعی مسلمین را تشکیل می دهد؛ 

حتی در بسیاری از امور رایج، علم و آگاهی معیار صحت عمل می گردد . به عنوان مثال شافعیان و مالکیان 

به مورد معامله را   1«جهالت فاحش»ول نبودن مبیع و ثمن دانسته و و حنبلیان شرط صحت بیع را مجه

اندلسی بیشتر از هزار سال پیش در مورد قوانین  در اینجاست که ابن حزم 2موجب  بطالن بیع می دانند.

تکلیف به شخص اجرائی جامعه نیز گفته است:" امر و نهی قانون، باید به مردم ابالغ شود . پیش از ابالغ، 

 ت قانون ندارد."رعای

در این صورت، در سفر جهل به دانش، مسأله ی عذر به جهل از مسائل مهم و اساسی شریعت اسالم  برای 

مسلمین است که  به اموری چون وارد نمودن یک کافر به اسالم یا خارج نمودن یک مسلمان از اسالم و 

ال یجتمُع اإلیمان » علیه وسلم می فرمایند: وارد نمودن آن به دایره ی کفر می پردازد . رسول هللا صلی هللا

در قلب یك شخص جمع نمی شوند. یعنی یا شخص مسلمان است یا ایمان و كفر  -،3« والكفر فی قلب امرئ

 کافر . 

اما قرآن کریم مسلمانان را ازكافر انگاشتن هر كه تظاهر به اسالم نماید بر حذر داشته است. قرآن کریم در 

ِ فَتَبَیَّنُوا َو ال تَقُولُوا لَِمْن أَْلقى إِلَْیُكمُ این رابطه می فرم السَّالَم لَْسَت  اید: یا أَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا إِذا َضَرْبتُْم فِى َسبِیِل هللاَّ

 رفتید مسافرت به خدا راه در( جهاد برای) که هنگامی! ایدآورده ایمان که کسانی ای (94)نساء/ ُمْؤِمناً ..
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 تظاهر اسالم پذیرش نشانه سالم و) کرد سالم شما به که کسی به و( جنگیدمی کسانی چه با که) کنید تحقیق

 نیستی. مؤمن تو نگوئید( ماست اسالم به

چنانچه با رعایت این موارد، معرفی دقیق بیماران عقیدتی و جسمی به جامعه بدون در نظر گرفتن پیامدها 

و عواقب صورت گرفت در این صورت این یک وظیفه و خدمت به دین و مردم است. و نمی توان به خاطر 

 تبعات چنین اقدامی از زیر وظیفه شانه خالی کرد؛ چون: 

ق شهادت شهود و مدارک موجود کسی را به قتل رسانده و بیان ما باعث قاتل دانستن کسی که طب -

دستگیری ، نگرانی و محرومیت فرزندان و پدر و مادر و همسر و برادر و دیگر نزدیکان وی گشته 

 .و در نهایت ممکن است منجر به اعدام نامبرده گردد

رقت برده و شهادت و بیان دزد دانستن کسی که طبق شهادت شهود و مدارک موجود چیزی را به س -

 .ما باعث عواقب وخیمی برای وی و اطرافیانش می گردد 

مبتال به ایدز، ماالریا، سل و ... بودن شخصی و بیان آن توسط متخصصین و معرفی آن به جامعه   -

جهت جلوگیری از ابتالی دیگران به این بیماری وجلوگیری از شیوع آن که باعث ایجاد آشفتگی و 

 .میان مردم و انزوای شخص بیمار و غیره می گردد اظطراب در

و شناساندن  برائت از سکوالریستها)مشرکین/احزاب(بیان اصل اساسی کفر به طاغوت )= ال اله( و  -

 جاهلیت که ممکن است نگرانی ها و آشفتگی هایی در میان افراد جامعه به آورد.

کسانی که هللا متعال آنها را از کانال ، تکفیر «فیلتر اصلی4»ظوابط شرعی و با در نظر گرفتن  -

کافر دانسته و بیان و افشاگری ما باعث جدائی و بغض و درگیریهای  صلی هللا علیه وسلم رسولش

 لفظی و سرانجام جنگ مسلحانه میان کفار و مرتدین با اهل توحید می گردد و.... 

 و..... -

روشنگری در مورد آنها بدون توجه به پیامدهای  مادام که از ضروریات زندگی مادی و عقیدتی مسلمین هستند

آن ضروری و الزم است؛ و نباید با تحریک و تبلیغات همین مجرمین یا بیماران جسمی و عقیدتی چنین 

وانمود شود که عامل استرس و قصاص و جدائی و... شاهدان و دکترها و فقیهان بوده اند، و گرنه کسی نه 

و کفر و ارتداد از وی حذر  به دلیل دزدی دستگیر و نه به دلیل ایدز و سلبه دلیل قتل قصاص می شد و نه 

 می شد و نه در برابر اطرافیان و جامعه قرار می گرفت!



در میان مردمان جامعه ای فراگیر شده باشد، و رفتاری زمانی که یک بیماری جسمی یا اعقتادی و اخالقی    

بال دارد، و هم واکنش بیماران شدیدتر خواهد بود، و هم طول هم بیان این بیماری مشکالت وسیعی را به دن

درمان نیز طوالنی تر خواهد گردید. با این وجود زمانی که قانون شریعت هللا درمان این بیماران و محافظت 

از مومنین و هدایت انسانها را واجب گردانیده با قبول پیامدهای آن باید متناسب با وضع موجود به پیش رفت. 

رسول خاتم صلی هللا علیه وسلم و پیروان مخلص آنها  منجمله پیامبران وتمام ن همان کاری است که ای

 مجریش بوده اند.

اختالف میان خانواده ها، اذیت و آزار مسلمین، قتل و شکنجه و محاصره شعب ابی طالب و بیرون راندن  

مگی در راستای تحقق ال اله )کفر به حنین و ... هاحزاب و و جنگهای بدر و احد و سرزمین مادری از 

بیماران به جامعه و  ها و برنامه ها و آداب و رسوم ساخته شده توسطقانونبیماران و طاغوت = معرفی 

دیکی به انسانهای سالم ( صورت گرفت و زقوانین شریعت هللا و نهللا و پرهیز از آنها( و اال هللا ) ایمان به 

ند، و به احتمال وجود این پیامدها، نمی توان از بیان حقایق و واقعیتها چشم از پیامدهای همین روشنگری بود

 پوشی کرد .

اما زمانی که یک مسلمان را به نا حق وارد دایره ی کفر و ارتداد و اهل بدعت و... می گردانی مثل کسی 

روانی ، او را از مردم است که به ناحق او را متهم به سل، وبا، ایدز، ماالریا و... کرده و با تحمیل جنگی 

جامعه جدا می گردانی و شامل قوانین خاصی می نمائی؛ با این تفاوت که اگر در آزمایشگاه شریعت تشخیص 

خود  داده شد شخص متهم شده به بیماری کفر و ارتداد دچار نشده است و استحقاق  چنین حکمی را نداشته،

 باهلل.  العیاذ حکم کننده دچار کفر و ارتداد و...می شود.

قرنهاست که سرزمینهای متفرق و مصیبت زده ی مسلمان نشین، به دلیل نبود حکومت یکپارچه ی اسالمی 

درصد 90و انهدام شورای واحد اولی االمر فقهای امت، ترکیب جمعیتی از مسلمین شده است که بیشتر از 

ا تأویالت غلط، شک و شبهه و ساکنان آن را کسانی تشکیل می دهند که بر اساس قوانین ترکیبی اسالم ب

از تبعیت طاغوتها و شرک قصور ؛ جهل، در امور عبادی شخصی و جمعی، زندگی خود را اداره می کنند

و مراجعه به ساحران و رماالن و... گرفته؛ تا تبعیت کورکورانه از علماء سوء و الرویبضه در منابر مساجد 

ت با برادران و فرزندان خود، که در حال جهاد با کفار و شبکه های ماهواره ای، در جنگ روانی و مخالف

اشغالگر خارجی و مرتدین محلی هستند. این اکثریت قاطع، هیزم و ابزار پیشبرد اکثر برنامه ها و جنگهای 

 اشغالگر خارجی و مرتدین محلی بر علیه مستضعفین آزادیخواه بوده اند . سکوالر و کفار 



درصد مزدور دست نشانده و مرتدین محلی و حول و  5شاهد حول و حوش در برابر این اکثریت قاطع ما 

درصد مسلمان تحول گرا اصالح طلب و انقالبی هستیم . البته جهت هر گونه انقالب و تغییر و  5حوش 

 نشینتحولی در جامعه همین تعداد از انقالبیون حرفه ای کافی بوده اند . اما این تعداد در سرزمینهای مسلمان 

  : به سه گروه عمده تقسیم شده و هر کدام درمورد همدیگر و سایرین دیدگاههای مختلفی دارند خود

 تاویل و اکراه و درصدی ها عذر به جهل و  90درصدی ها برای آن دسته از  5دسته اول از این  -

جاهلین  عمدی و اختیاری، شبهه قائلند و تا زمان اقامه ی حجه ی رسل و اعراض و عناد آگاهانه،

 را از دایره ی اسالم خارج نمی کنند؛ 

درصدی  5درصدی را کافر دانسته و این گروه اولی  90درصدی ها اکثریت  5دسته دوم از این   -

درصدی را کافر ندانسته  90را مخطئین می دانند که از نظر عقیده مشکل دارند چون گروه اکثریت 

 .اند

درصدی را کافر می دانند  5دارد که دسته اول و دوم  درصدی ها وجود 5دسته ی سومی هم از این  -

 5درصدی را کافر ندانسته اند و دومی ها نیز این اولی های موجود در  90چون اولی ها اکثریت 

درصدی ها را کافر ندانسته اند . پس هر دو گروه را نیز کافر می دانند، چون کافری را کافر ندانسته 

ویت اساسی اینها ابتداء باید تمرکز بر یادگیری وبه دنبال طی این اند.! در حالی که وظیفه و اول

مرحله ی حساس، دعوت  بر اساس منهج نبوی و وحدت بر محوریت شوری و تالش جهت تشکیل 

اجماع واحد مسلمین باشد شورای اولی االمر و و احیای دوباره ی  بر منهاج نبوتحکومت اسالمی 

 . 

رصدی )که ازعلمی اندک اما ادعاهایی بزرگ و طوالنی برخوردارند( در د 5کار دسته ای از این اقلیت 

تمایل به خارج نمودن مسلمین از دایره ی اسالم و تالش جنون آمیز در بر مالء ساختن اشتباهات و عیبهای 

دیگران، به حد بیماری روانی زشت و بسیار خطرناکی ارتقاء یافته که در ترور شخصیتی مسلمین و متهم 

غافل از اینکه با رفتار خارج از رحم و تندخویانه ی خارج  ،آنها به گناه بزرگی چون کفر رسیده است نمودن

پراکنده و متفرق نمودن بیشتر مسلمین و ایجاد  و سبب از شریعت، عالوه بر آنکه باعث حقارت نفس خود

هکار لکه ای سیاه در تاریخ تنفر در میان آنها می گردند، مانعی در راه بیداری و همچون سایر باندهای تب

خود را در ردیف کسانی قرار داده اند ابزاری در دست دشمنان اصلی و دعوت گشته و خواسته یا ناخواسته 

وا لَهُْم که هللا متعال با لفظ تهدید آمیزی در موردشان می گوید:" إِنَّ الَِّذیَن یِحبُّوَن أَْن تَِشیَع اْلفَاِحَشةُ فِی الَِّذیَن آَمنُ 



ْنیا َواآلِخَرِة" )نور/عَ  دارند گناهان بزرگی در میان اهل گمان کسانی که دوست میبی (19َذاٌب أَلِیٌم فِی الدُّ

  .ایمان گسترش یابد، در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهند دید

و  برای یک مسلمان چه فاحشه ای بدتر از تکفیر برادر مسلمانش و گسترش تفرق در میان مسلمین نا آگاه

وقتی دزدی زیاد و فراگیر می شود و دزدها در قالب گروه و حکومت  وجود دارد؟ ضربه زدن به الجماعة 

روز گشته و علم می گردد. مهم و نیاز د منسجم می گردند در این صورت احکام و فقهه مربوط به آنها نیز مُ 

رد شده جدا گردند و با مردمانی که در این وسط این است که دزدها از صف کسانی که اتهام دزدی به آنها وا

تحت ستم و نفوذ این دزدها زندگی می کنند عادالنه برخورد شود. در اینجا به جایگاه حکم به ظاهر، نجات 

مسلمین از بال و گرفتاری، وحدت میان مسلمین، فراهم کردن بیشترین متحدین ممکن، فراهم کردن آب 

(، خطرات برتر«ابزار3»یکی از  ماهی )مجاهدین و مبارزین مناسب)حمایت و پشتیبانی مردمی( جهت شنای

 تفرق و عدم حمایت مردمی و.... می توان پی برد .

درصدی در مسائل مختلفی چون عذر به جهل  5اما در اکثر موارد دیده شده است که خیلی از این دوستان  

ن عالم و فالن شیخ عذر به جهل و... دچار خطای فاحش و خطرناکی می گردند و آنهم اینکه می گویند فال

را در این موارد قبول داشته یا نداشته، آنگاه برای اثبات دیدگاه این عالم مورد نظر آیات و احادیثی از قرآن 

به نحوی که نصوص محکوم و توجیه کننده و روشنگر کالم این انسان هستند نه حاکم  و سنت را می آورد؛

بر همین مبنا تالش شده است که در این پژوهش  شود و دیگران محکوم . استدالل آیات و احادیثکه باید به 

دالیل و استداللها از قرآن و سنت آنهم بر فهم اصحاب و تابعین و دیگر امامان بزرگوار مسلمین باشد، و در 

 هر صورت،  نصوص حاکم باشند نه محکوم . 

 است ممکن باشد نداشته بزرگوار مسلمین آشنائیو امامان  علماء آثار «تمام» با کسی عالوه بر این، چنانچه

ابن تیمیه یکی از همین  .گردد تناقض دچار مراحلی در یا و شود اشتباه دچار آنها کالم از بخشی گرفتن با

 از فرقه ی نجدیت و دشمنان علمای حنبلی مذهبی است که آراء و آثارش توسط این عده ای معلوم الحال

داخلی جهت ضربه زدن به الجماعه و مشغول کردن مسلمین  ی خورده فریب و جاهل دوستان و آگاه سایبری

قرار گرفته است؛ به همین دلیل سعی  ابزاری ی استفاده سوء مورد شده کاری قیچی صورت به مسلمین به

 شود.   ای ویژه توجه نیز مذهب حنبلی تیمیه ابن آراء شده است در این تحقیق به

 تعاریف واژ ها و اصطالحات

 جهل در سه معنی به کار رفته است : تعریف جهل:



 .تهی بودن نفس از علم . که این معنی رایج است -1

اد اشتباه اعتقاد پیدا کردن به چیزی بر خالف آنچه که هست )این معنی بیشتر در مسأله تأویل و اجته -2

 .به کار می رود(

) اکثرا این معنی جهل را د رمورد اعمال  4انجام دادن کاری بر خالف آنچه حقش است که انجام شود -3

 جاهالنه ی عوام به کار می برند(

 …بهانه، بهانه آوردن ، دستاویز، معذور داشتن، معاف کردن ، تبرئه کردن و: یعنی :   عذر

 انواع جهل: 

 اقدام در آن وجود نداشته باشد .« قبل از»جهل معتبر: جهلی معتبر است که عنصر آگاهی  -1

 آگاهی، فعلی صورت گیرد.« پس از» : آن است کهجهل نامعتبر -2

در این  (درصدی ها در هر چه دلشان خواست به آن استناد می کنند 5حنبلی مذهب )که عده ای از  ابن تیمیه

 زمینه از کسانی صحبت می کند که دارای جهل معتبر هستند، چون : 

 نصوصی که باعث شناخت حق می شوند به وی نرسیده باشد.  -1

 امکان هم دارد نصوص به وی رسیده باشد اما به دالیلی نزد وی ثابت نگشته باشند.  -2

 یا امکان فهم آن را نداشته باشد.  -3

 5.و ممکن هم هست داخل شبهاتی افتاده باشد که هللا به واسطه آنها وی را معذور می داند -4

 انواع جاهل :

 . ر می گرددجاهل کافر : که در دنیا عذری ندارد و مشمول قوانین کفا -1

ل کفار عذری اما در دنیا مث جاهل اهل فتره : که در قیامت از امتیاز عذر به جهل برخوردار است، -2

 ندارد.

تصدیق  وجاهل مسلمان : که مسلمان بودنش به یقین ثابت شده و به صورت مجمل اقرار به اسالم  -3

ه جهل امتیاز ویژه ی عذر بکامل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را اعالم نموده است و از 

 .برخوردار است

                                                           
 ٫23ص للراشد الجهل عــارض1۹ ،  ص  لمعــا االعتقــاد بمســائل الجهــل.  2۰۹  ص في  األصــفها للراغــب القــرآن ألفــاظ مفــردات 4
 23/3۴۶. الفتاوى مجموع 5



 

 : فرق بین اتمام حجه ی نبوی و فهم آن و چگونگی اقامه و شخص اقامه کننده حجه ی نبوی

 :در این زمینه دو نکته ی حساس باید بیان شوند

مان عمر بن مشروب خور زُجَمحی  مظعون بن قدامةفرق بین قیام حجه ی نبوی و فهم آن .) مثل      1

یلش اشتباه و دلیل نبوی به وی رسیده بود اما فهم و تاو تاب که آن را برای خود حالل می دانست. حجخط

دن یک دلیل حالل کردلیل داشتن عذرهای معتبر شرعی به بود. هر چند حکم بر وی اجرا گردید اما به 

 (.حرام شریعت تکفیر نشد

) تا زمانی که رسول هللا صلی   امه می گرداند؟حجت نبوی چگونه اقامه می گردد و چه کسی آن را اق    2

ان شوری با طبق قواعدی اقدام به این مهم می نمود، پس از ایش  هللا علیه وسلم زنده بود خود ایشان

تحت پوشش یکی ی اطبق همان اصول به این مهم می پرداخت. در این صورت شور و اجماعی واحد

حجت را  باشد به جای رأی افراد متفرق شایستگی اقامه ی در هر سطحی که تشکیل شده« ابزار برتر3»از

 .(یا شوراهای فرقه های متفرق رنگارنگ ست نه افراد متفرقئی اشورارای واحد چنین دارد، محک 

 :تعریف حجت و جایگاه اقامه ی حجت نبوی

 6.برهان ، دلیل، وسیله ، بهانه ، دستاویز ، مستمسك ، سند، مدرك : معنی لغوی حجة

ردن برقراري، برپا كردن، برگزاري، تعیین كردن، نصب كردن، منصوب كردن ، ساختن ، تاسیس ك  اقامه:

 . ریزي كردن، اقامه كردن، مقیم شدن، مستقر شدن، استقرار یافتن، بنیان نهادن ، پایه 

مقصود از قیام حجت، رساندن نص شرعی از قرآن و سنت و اجماع  به اسلوب شرعی تعریف اقامه حجت: 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به شخص واجد الشرایط است. یعنی با استدالل و مدارک روشن امور ناشناخته 

که  را به سبک رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای شخص شناسائی و معرفی کنیم، به گونه ای، همچنان

                                                           
ُتنا ِتْلک  و   6 ْیناها ُحجَّ لي إِْبراهیم   آت  ْرف عُ  ق ْوِمهِ  ع  جات   ن  ر  نْ  د  بَّک  إِنَّ  ن شاءُ  م  کیم   ر  لیم   ح   (۸3/انعام) ع 

لِلَّهِ  قُلْ               – ةُ  ف  ةُ  اْلُحجَّ ل وْ  اْلبالِغ  داُکمْ  شاء   ف  عین   ل ه   (1۴۹/انعام) أ ْجم 



)یَْعِرفُونَهُ َكَما یَْعِرفُوَن خانواده و خویشان نزدیک خود را می توانند از بیگانگان تشیخص دهند 

 به همان شیوه بتوانند حکم شرعی را از باطل تشخیص دهند.  ( 146بقره:/أَْبنَاَءهُمْ 

ر قرآن و سنهت، نزد یعنی: قرآن و سنت صحیح و نیز اجماعِ مبتنی ب : تعریف حجت نبویة یا حجت الرسالیة 

 به سبک و روش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کانال شرعی آن.  7صحابه یا علمای هر عصر

 سنت

در مورد سنت باید گفت که: سنت تنها بیانگر و مفسر مطالب قرآن نیست، بلکه خود آنچه که مورد نیاز 

انسان در هدایت است را به طور مستقل و اضافه بر قرآن دارد. قرآن و احادیث نبوی هر دو از منبع وحی 

معنایی »اطع احادیث تنها از لحاظ الهی هستند؛ با این تفاوت که قرآن لفظا و معنا از جانب خداست، اما اکثر ق

مورد تایید هللا تعالی هستند و لفظ آن متعلق به پیامبر صلی هللا علیه وسلم یا یکی از صحابه ی « و مفهوم

کرام است. پس هر دو وحی هستند و تفاوتی در حجیت وحی نیست؛ یعنی همانگونه که قرآن حجت است، 

ا گفته اند که حدیث باید به درجه تواتر برسد یا حداقل مشهور احادیث صحیح نیز حجت هستند. بعضی از علم

باشد، اما منهج صحیح اهل سنت بر آن است که هرگاه حدیث به درجه صحت برسد، معتبر است. در این 

و رجوع به آنها به هنگام   تمسک، پایبندی، دریافت و پذیرش احکام دین تنها از کتاب و سنت،  صورت

نکه عقل، اندیشه، قیاس، ذوق، وجد، مکاشفه، خواب و غیره نباید با آن دو تعارض اختالف و تنازع و ای

 8باشند.داشته 

ی چه بسا احکامی هستند که فقط توسط سنت ثابت شده اند؛ گاهی احادیث نبوی آیات قرآن را تخصیص م

و  شد که سنتکنند، یا مجمل را شرح می دهند، در این صورت تبعیض در وحی جایز نیست؛ و اگر قرار با

معتبر  احادیث در دین معتبر نباشند، چرا باید در شرع و بیان اوامر مجمل دین )نماز، زکات، حج و...(

 وباشند؟! پس سنت صحیح، هم بیانگر و مفسر قرآن است که عام را خاص کرده و مطلق را مقید نموده 

 د.ده ی عقیده و احکام دین باشمجمل را شرح می دهد، و هم بعنوان مصدر مستقلی می تواند ثابت کنن

                                                           
 علی بن احمد: نیز.   1۹۸۰ /1۴۰۰ بیروت انصاری، اسماعیل چاپ ،۹۶ ـ۹۵ص ،1ج الُمتف قّه، و الفقیه کتاب بغدادی، خطیب علی بن احمد ۷

 اصول زحیلی، مصطفی وهبه:  نیز. 1۹۸۰ /1۴۰۰ بیروت انصاری، اسماعیل چاپ ،1۶۹ص ،1ج الُمتف قّه، و الفقیه کتاب بغدادی، خطیب
 ،۸3ـ۸2ص ،1ج االصول،من مسائل حزم،ابن:  ،نیز۵۹1ص ،۴۵۷ـ۴۵۵ ،۴۴۹ص ،1ج   و.2۰۰۴ /1۴2۴ دمشق ،۴31ص ،1ج االسالمی،الفقه

   1۴۰۴/1۹۸۴  المنیریة، ادارةالطباعة قاهره، المنیریة، الرسائل مجموعة
 (.2۵2 ،2۷2، 2۷3،۴۷1 ،1۶/2۵1) ج( 2۹،۵۸،۶۰،۶2،۶3،۶۸،13۵،13۶،1۴1،1۴۵ ،۸/13) ج: الفتاوی مجموع ۸



 ناصرالدین آلبانی از محدثین معاصر اهل سنت در رساله "الحدیث حجة فی العقاید و االحکام" می گوید:

بعضی معتقدند که عقیده جز بوسیله دالیل قطعی ثابت نمی گردد خواه آیتی از آیات قرآن  یا حدیث متواتری »

شد و احتمال تأویل را نداشته باشد، و معتقدند این مسئله مورد اتفاق باشد که حقیقتاً به حد تواتر رسیده با

علمای اصول می باشد و احادیث آحاد را مفید برای علم نمی دانند و معتقدند بواسطه آنها عقیده ثابت نمی 

 هدایت قرآن و توجیهات سنت اثری از آن وجود ندارد،  و سلف صالح که خداوند ازگردد.این سخن در پرتو 

ندانسته و نشناخته اند و از هیچ فردی از آنها این سخن نقل نشده است، بلکه حتی به آنها راضی باشد آن را 

نکرده است. این سخن عقیده ای را در ضمن خود دارد که الزمه ی آن ابطال صدها ذهن آنها نیز خطور 

 «یده است.به اثبات رس -صلی هللا علیه و سلم -حدیث صحیحی است که از رسول خدا 

بیان و تشریح کننده قرآن کریم می باشد، کسی که به قرآن مراجعه نماید ودر آن چیز ی نیافت به   سنت

وسلف صالح هیچ گونه اختالفی رخ نداده   سنت نبوی مراجعه می نماید، در این زمینه در میان اصحاب

وجود دارد، همانگونه  در مورد حجت بودن سنت نبوی در قرآن و سنت واجماع امت نص صریح است.

که عقل هم آن را تایید می نماید.همه ی آیاتی که امر به اطاعت از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شده، 

 ؛ به عنوان مثال: نشانه ی مراجعه به اخذ سنت می باشد

  ُسوَل فَإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْیِه َما َ َوأَِطیُعوا الرَّ ْلتُْم َوإِْن تُِطیُعوهُ تَْهتَُدوا قُْل أَِطیُعوا هللاَّ َل َوَعلَْیُکْم َما ُحمِّ ُحمِّ

ُسوِل إاِلَّ اْلباََلُغ اْلُمبِیُن )نور/  (54َوَما َعلَى الرَّ

  َشِدیُد َ َ إِنَّ هللاَّ ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُکْم َعْنهُ فَاْنتَهُوا َواتَّقُوا هللاَّ  (7)حشر/ اْلِعقَابِ َوَما آتَاُکُم الرَّ

  َ ُسوِل إَِذا َدَعاُکْم لَِما یُْحیِیُکْم َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ِ َولِلرَّ یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه  یَا أَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِجیبُوا هلِلَّ

 (24َوأَنَّهُ إِلَْیِه تُْحَشُروَن )انفال/

  َا قََضْیَت فاََل َوَربَِّک اَل یُْؤِمنُوَن ح ُموَک فِیَما َشَجَر بَْینَهُْم ثُمَّ اَل یَِجُدوا فِی أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ تَّى یَُحکِّ

 (65َویَُسلُِّموا تَْسلِیًما )نساء/

به اطاعت از  وده ها آیه ی دیگر که ما را از مخالفت با امر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر حذرداشته و

همه ی اینها دلیل حجت بودن سنت نبوی وضرورت رجوع به آن در تمام امورات زندگی ایشان امر می کند، 

در هر جا که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کاری را انجام داده یا سخنی را بر زبان رانده یا در  .می باشد

باشد. با این  برابر عملی سکوت کرده و هللا متعال آیه ای در اصالح فرونفرستاده است به معنی تائید می



( در حیات رسول هللا صلی هللا علیه 4-3دیدگاه آیه ی : َوَما یَْنِطُق َعِن اْلهََوى إِْن هَُو إاِلَّ َوْحٌی یُوَحى )النجم / 

 وسلم واضح می گردد . 

 :در زمنیه ی حجت بودن سنت نبوی نیز احادیث زیادی وجود دارند برای مثال

معاذ پسر جبل را به عنوان مبلغ به سوی یمن فرستاد به یه وسلم صلی هللا علهنگامی که رسول هللا   -

به قرآن ؛ پیامبر فرمودند اگر در قرآن نیافتی  معاذ گفت: )با چه چیزی قضاوت می کنی؟ ایشان گفت:

باز فرمودند: اگر در سنت چیزی  صلی هللا علیه وسلمبا سنت رسول هللا   :با چه؟ جواب داد

دست به سینه معاذ  خودم اجتهاد میکنم .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با نیافتی؟جواب داد با رائی

زد و فرمود: سپاس برای خدایی که به فرستاده اش توفیق حاصل نموده است تا رضایت هللا و رسولش 

 9را حاصل نماید.

فرمانی هر کسی از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و هر کسی از من نا فرمانی کند از خدا نا  -

 10کرده است.

یکی دیگر از دالیل حجت بودن سنت رسول هللا است . علمای مسلمان از زمان  توافق و انقیاد فراگیر علماء،

صحابه تا به امروز بر حجت بودن سنت نبوی توافق داشته اند واز ائمه اربعه و سایرمجتهدین نقل شده که 

 11من است.میفرمایند: هر گاه حدیث صحت داشته باشد آن مذهب 

ای چنانکه آشکار است کتابت حـدیث به صورت رسمی در عصر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و خلف

صدها  هجری به بعد، در شرایطی که120  راشدین و حتی اکثرتابعین نوشته نشده است، بلکه از سال

 .ه اند، تدوین شدهزار حدیث جعلی از سوی دوستان نادان و دشمنان مغرض ساخته و پرداخته شـده بـود

در ایـن مـورد می گوید: بل الکتب و التصانیف محدثه، لم یکن شـیء منها فی زمن   محمد غزالی طوسی

بعـد الهجـرة و بعد وفاة جمیع الصحابة و جله التابعین 120  الصحابة و صدر التابعین و انما حدثت بعد سـنة

هیچ کدام از آنها در زمان صحابه و تابعین نبوده اند و جز کتابهـا و تألیفـات)مربـوط به حدیث( تازه اند، “. 
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 12. هجری به بعد و پس از وفات همـه ی اصـحاب واکثر تابعین تدوین شده اند120  این نیست که از سال

البته این به معنی کم اعتبار بودن احادیث صحیح موجود یا عدم حفظ بخشی از دین توسط هللا متعال نیست . 

مهم این است که بر خالف قرآن که درلفظ و معنی بدون تغییر و تحولی به ما رسیده است بلکه نکته ی 

بسیار مشکل است و حتی غیر از قرآن نمی توان در این منبع نیز به چنین هدفی « تواتر لفظی»دراحادیث 

در موضوع  ی تمام احادیث ذکر شده«نقل به معنا»رسید در نتیجه در بازگوئی و فهم بسیاری از احادیث بر

 مورد تحقیق تأکید شده است . 

ایر امور سبا این وجود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از طریق هللا، همچون معرفی فرقه ی ناجیه و  

قل و عمربوط به آینده، از ظهور کسانی خبر داده است که تالش دارند عمل به سنت را ترک نموده و 

سنت  انکار حجت بودن»مایند. شعار اساسی این جریان مخربخواهشهای نفسانی خود را جایگزین سنت ن

ده و سرانجام، شاست. این عمل، در ابتداء، با رد کردن خبر واحد در مسائل عقیدتی آغاز « و اکتفا به قرآن

انجامید. این جریان تاریخی از اواخر حکومت خلفای راشدین تا کنون به حیات ها به رد کردن تمام سنت

ات آنها ده است که بر اثر انهدام حکومت اسالمی و شورای اولی االمر کنترل بر انحرافخود ادامه دا

خود  ضعیف ، ناچیز و حتی محو شده به نحوی گاه از آنها حمایت شده است که عالوه بر گمراه کردن

 . اسباب گمراهی بسیاری از امت را نیز فراهم نموده اند

أاََل إِنِّي أُوتِیُت اْلِكتَاَب، َوِمْثلَهُ َمَعهُ، أاََل یُوِشُك »وسلم فرموده اند: در این موضوع رسول هللا  صلی هللا علیه

َما َوَجْدتُْم فِیِه ِمْن َحَراٍم َرُجٌل َشْبَعاُن َعلَى أَِریَكتِِه یَقُوُل: َعلَْیُكْم بِهََذا اْلقُْرآِن فََما َوَجْدتُْم فِیِه ِمْن َحاَلٍل فَأَِحلُّوهُ، وَ 

ُموهُ  ُ فََحرِّ َم هللاَّ َم َرُسوُل هللاِ َكَما َحرَّ  13.«َوإِنَّ َما َحرَّ

د شکم سیرى خبر دار باشید، که قرآن و مثل آن را با همراه قرآن به من داده اند. نزدیک است )زمانىکه( مر

 الل یافتیدحبه تخت خود تکیه کرده مى گوید: بر شما الزم است که به این قرآن عمل نمایید، آنچه را در آن 

چه را رسول هللا تنها آن را حالل بگویید وآنچه را حرام یافتید تنها آن را حرام بگویید. )آگاه باشید، که( آن

 حرام کرده است مثل آن چیزیست، که هللا حرام کرده اند.
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َما َجاَء منکران حجت بودن سنت رسول هللا  صلی هللا علیه وسلم به این روایت ساختگی استدالل مى کنند: 

وهُ َعنِّ  حدیثى را به نام من  هر 14.ي ِمْن َحِدْیٍث، فَاْعِرُضوهُ َعلَى اْلقُْرآِن، فَإِْن َوَجْدتُّْم لَهُ أَْصالً فَُخُذوا بِِه َوإاِلَّ فََردُّ

شنیدید آن را به قرآن قیاس کنید. پس اگر در آن براى حدیث اصلى پیدا کردید به آن عمل نمایید واگر پیدا 

 ید.نکردید آن را رد کن

 بن ابن عبدالبر، زكریاالساجي، یحیى شافعی، این روایت دروغینی است که به پیامبر نسبت داده اند؛ چنانکه 

و ابن حزم با ذکر تمام راههای روایت این سخن و با  15معین،  خطابى و... گفته اند آن را زندیقها بافته اند.

ن سخن را جمع آوری کرده، ثابت کرده است که که بیهقی به تمام طرق روایت ای« المدخل»اشاره به کتاب 

این سخن ساختگی و دروغین است. این طایفه در تمام اطراف عالم اسالم انتشار یافته اند. در رد آنان کسانی 

مثل امام سیوطی کتاب مستقلی چون "مفتاح الجنة فی االحتجاج بالسنة" نگاشته اند و علمای دیگر چون 

مانى و احمد مفتی زاده و... از علمای معاصر نیز در برابر فتنه ی کفایت قرآن شافعی و... و مفتى تقی عث

مطالب جداگانه ای را ارائه داده اند. این طایفه در هند وپاکستان به نام پرویزیها مشهور مى باشند. و در 

در باورهای  سایر جاها به نام قرآنیون، عصرانیون یا امروزی ها و... شناخته شده اند، در حالی که ریشه

معراج رسول هللا  -2شفاعت  -1غاله شیعه، خوارج، و معتزله دارند. این گروه چند امور اعتقادى از جمله: 

 عذاب قبر وغیره را انکار مى کنند.  -5عالماتهاى قیامت  -4رجم زناکار  -3صلی هللا علیه وسلم 

 اجماع

مین و جایگاهی غیر قابل رقابت در میان مسل« دین»قرآن و سنت صحیح به عنوان دو منبع مسلمین معرف 

ار سنجش و دارند و دیدگاه هیچ انسانی نمی تواند به درجه ی مقبولیت این دو منبع برسد. این دو منبع معی

رد این دو دیدگاه سایرین در موحاکم بر آراء و تفاسیر انسانها هستند. شخص می تواند با تأویل، تفسیر و 

 محروم گشته است . «دین»منبع مخالفتهائی داشته باشد، اما از حق مخالفت با 

                                                           
( 1/۸۹: )الخفاء کشف فی العجلونی قال موضوع (1/2۷) الدالئل فی البیهقی ذکره. موضوع( 1/۸۹: )الخفاء کشف فی العجلونی قال موضوع 14

 وأورده. الضعف دشدی وهو براز ابن أشعث به تفرد وقال األفراد فی قطنی الدار أخرجه: محققه وقال( 1/2۷) الدالئل فی البیهقی ذکره. موضوع
 تذکرة فی وقال ضعفال فی بالغ أو موضوع کلها کثیرة ألفاظ المعنى هذا فی ووردت یصح إسناد له لیس: وقال منکر والحدیث, الضعفاء فی العقیلی
 (منصور بن إمام بن محمود معاذ ألبی الجنة مفتاح تخریج فی کذا انتهى الزنادقة وضعه: قال أنه الخطابی عن الحفاظ

ا: البحر في الزركشي قال 15 أ مَّ ِدیثُ  و  ْرِوي   اْلح  ِریقِ  ِمنْ  اْلم  ان   ط  ْوب  ْرِض  اأْل ْمرِ  ِفي ث  اِدیثِ  ِبع  ل ى اأْل ح  اِفِعي   ف ق ال   اْلقُْرآِن، ع  ال ةِ ”  ِفي الشَّ س  ا“:  الرِّ اهُ م  و  د   ر   أ ح 

ب ت   ِدیُثهُ  ث  ْيء   ِفي ح  ِغیر   ش  ال   ص  ، و  ِبیر  ق دْ  ك  م   و  ك  امُ  ح  ِدیثِ  إم  ْحی ى اْلح  ِعین   ْبنُ  ی  ، ِبأ نَّهُ  م  ْوُضوع  ْتهُ  م  ع  ض  اِدق ةُ  و  ن   .الزَّ
ْبدِ  اْبنُ  ق ال   رِّ  ع  ابِ  ِفي اْلب  اِمعِ  ِكت  انِ  ج  ی  ْبدُ  ق ال  “:  اْلِعْلمِ  ب  نِ  ع  ْحم  ْهِدي   ْبنُ  الرَّ اِدق ةُ : م  ن  اِرجُ  الزَّ و  اْلخ  ُعوا و  ض  ِدیث   و  ا»: ح  اُكمْ  م  ِنیًفا أ ت  ُضوهُ ع  رِّ ل ى ع  ابِ  ع  ِ، ِكت   َّللاَّ
اف ق   ف إِنْ  ا َّللاَِّ  ِكت اب   و  أ ن  إِنْ  قُْلته، ف  ال ف   و   «أ قُْلهُ  ف ل مْ  خ 



بِیناً َوأَنَزْلنَا إِلَیْ »خود را به نور تشبیه کرده و می فرماید:« اسالم کامل و دین»  هللا متعال «. ُكْم نُوراً مُّ

امد: " اسالم می آیند را حرکت از تاریکی به نورمی ن ( و کسانی که از جاهلیت و کفر به سمت174)نساء/

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُُّورِ  شده و با این نور قدرت رفتار  که زندگی دوباره به وی بخشیده )257 /بقره (یُْخِرُجهُم مِّ

هُ نُوراً یَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن لَ  أََو َمن َكاَن َمْیتاً فَأَْحیَْینَاهُ َوَجَعْلنَا»و حرکت درست را در زندگی پیدا می کند:

ْنهَا  ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْیَس بَِخاِرٍج مِّ عال  واکنش کفار به ممانعت از ( در این صورت هللا مت122)انعام/…« مَّ

نُوَر ْطفِئُوا یُ یُِریُدوَن أَن »دعوت اسالم را تالشی جهت خاموش کردن نور هللا دانسته و چنین توصیف می کند:

ُ إاِلَّ أَن یُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ اْلكَ  ِ بِأَْفَواِهِهْم َویَأْبَى هللاَّ  (32توبه /«)افُِرونَ هللاَّ

َمن َشَرَح أَفَ :» باید به دل اشخاص وارد شود و تمام نقاط تاریک آن را روشن گرداند « نور کامل»حاال این 

ْساَلِم فَهَُو َعلَ  ُ َصْدَرهُ لِْْلِ بِِّه هللاَّ ن رَّ دشمنان موفق شوند از تابش کل این  ( تصور کنید که22)زمر/« ى نُوٍر مِّ

چه  نور یا بخشی از آن به دل شخص مانعی ایجاد نموده و دل شخص در تاریکی باقی بماند، به نظر شما

لیتهای اتفاقی می افتد؟ این بخش تاریک که نور هللا و شریعتش در آن حضور ندارد مکان مناسبی جهت فعا

.. می مخرب شیطان و رشد انواع شبه ها، بدعتها، تردیدها، حسدها، کینه ها، وسوسه ها، اعمال شرکی و.

 گردد. 

هللا متعال برای مسلمین حکومت اسالمی و شورای اولی االمر و اجماع ناشی از آنها را یگانه راه تضمین 

در زمان و مکانی مشخص، بعد از وفات رسول تابیدن نور به قلب مسلمین می داند. به همین دلیل چنانچه 

هللا صلی هللا علیه وسلم در امری مربوط به روز، یا به اصطالح مستحدثه، شورای اولی االمرجهانی 

حکم و رای »با استنباط از این دومنبع، برتر تشکیل شده است «ابزار3»که توسط یکی از « الجماعة»

دین »به خود گرفته واین یعنی ارائه ی « اجماع»ادند، حالت بر مردم ارائه د «در یک عصر»را  16«واحدی

 به زبانی واحد به بندگان هللا . « کامل

بر امری از امور در یک  ی شورای اولی االمرتفاق فقهاادر این صورت اجماع: در اصطالح فقها، بر  

 عصر را گویند. اجماع از ریشه جمع و در لغت به دو معنا آمده است:

 (102)یوسف/« ْمُکُروَن َو ما ُکْنَت لََدیِهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرهُْم َو هُْم ی:»تصمیم و اراده عزم و   -1

 (15)یوسف/« َغیابَِت اْلُجبِّ  َو أَْجَمُعوا أَْن یَْجَعلُوهُ فی»اتفاق:       -2

                                                           
 المنذر، وابن الطبري، جریر ابن مذهب زمینه این در.  شوری اکثریت یا است شوری اعضای تمام به متعلق واحد رای این که نیست مهم حاال 16

 بر الشافعیة از واآلمدي والجویني والغزالي المالكیة، از وبعضی الحنبلي، حمدان وابن الحنفي، والسرخسي الحنفي، الرازي بكر وأبو البر، عبد وابن
 . گردد می حاصل اکثریت با اجماع اقلیت وجود با که است این



)ال اله= کفر  تدا منهجآنچه برای یک مسلمان سابقون االولون و کسانی که به احسان از آنها تبعیت کرده اند اب

 مورد زیر بوده است :   5به طاغوت و اال هللا= ایمان به هللا( سپس کار بر اساس 

ِ َو الَّذیَن  فيجاهَُدوا َو  هاَجُرواَو  آَمنُواَو الَّذیَن  َرةٌ َو أُولئَِک هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقهًا لَهُْم َمْغفِ ُروا نَصَ َو آَوْوا َسبیِل هللاَّ

ْن َخْوفٍ »( آنهم، جهت ایجاد 74َکریٌم )انفال/ِرْزٌق  ن ُجوٍع َوآَمنَهُم مِّ و فراهم نمودن زمینه های « أَْطَعَمهُم مِّ

 « .فَْلیَْعبُُدوا َربَّ هََذا اْلبَْیتِ »مناسب 

و شورای اولی االمر و امتی واحد و در  «الجماعة»یا زمانی که مسلمین موفق به تشکل حکومت اسالمی 

تحت عنوان اجماع گشتند،  بسیاری از اعمال مسلمین نیز در پناه قدرت حکومتی و  احدینهایت رأی و

شخص رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و به دنبال آن خالفت راشده و شورای اولی االمر، سازماندهی گردید. 

ار حتی ادب و اخالق ریز شخصی آنها نسبت به همدیگر نیز به صورت هدفمند در مسیر صحیح آن قر

گرفت. به عنوان مثال از ام المومنین عایشه در مورد ابن مسعود پرسیدند که ابن مسعود چنین می گوید، آیا 

یعنی او قصد  17،  یعنی دچار توهم شده است .«توهم»دچار دروغ شده است؟ ام المومنین فرمود : نه بلکه 

دروغ گوئی ندارد اما این چنین متوجه شده یا به یاد آورده که حقیقت همینی است که او بر آن است. مثل 

اموری که در قالب خطای دید می گنجند . این واکنش اسالمی به خطای فکری یک مخالف در داراالسالم 

 د. و زمانی است که مسلمین در مسیر تعیین شده در حرکتن )الجماعة(

 که :  با الفاظ مختلف روایت شده است« اجماع »از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در اهمیت و جایگاه 

 «. شوندامتم بر خطا یکجا نمی»18«. الیجتمع امتی علی خطأ» -

گونه گمراهی گرد نخواهند امتم بر گمراهی یا بر هیچ»«. التجتمع امتی علی الضاللة او علی ضاللة» -

 «. آمد

ی یکجا از پروردگارم خواستم که امتم بر گمراه»«. فاعطانیه ةربی االتجتمع امتی علی الضالل سألت» -

 «. نشوند، پروردگار این درخواستم را پذیرفت

 «. دست خدا بر جماعت است»«. یدهللا علی الجماعة» -

ز کسی که به اندازة یک وجب ا»«. من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة االسالم من عنقه» -

 «. جماعت فاصله بگیرد، بند اسالم را از گردنش بیرون آورده است

                                                           
 آنها توهم به مبتال فرد ولی ندارند خارجی واقعیت که کندمی ادراک و احساس را موضوعاتی فرد آن در که است هشیاری تغییر از حالتی توهم 1۷

 .دارد اصرار آنها بودن واقعی بر و پنداردمی واقعی را
 .طرقه بمجموع المعاصرین العلماء بعض وحسنه. وغیره والطبراني، ماجه، ابن رواه 1۸



امت نیز در مجموع در این صورت همچنانکه عصمت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم ثابت است اجماع 

اء به وقوع نمی باقالنی می گوید: در میان امت اسالمی اجماع بر خطابوبکر  19آید.بر گمراهی گرد نمی

 پیوندد. دلیل بر صحت اجماع قول خداوند در قرآن است که فرمود:

 (143وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا. )بقره/  -1

تهاچنین است كه شما را بهترین  گردانیدیم تا بر مردمان شاهد باشید و پیامبر بر شما شاهد 20 امه

 .باشد

ُسولَ  یَُشاقِقِ  َوَمن  -2  َجهَنَّمَ  َونُْصلِهِ  ىتََولَّ  َما نَُولِّهِ  اْلُمْؤِمنِینَ  َسبِیلِ  َغْیرَ  َویَتَّبِعْ  اْلهَُدى لَهُ  تَبَیَّنَ  َما بَْعدِ  ِمن الرَّ

 راه از) هدایت (راه) که آن از بعد کند، دشمنانگی پیغمبر با که ( کسی115)نساء/ َمِصیراً  َوَساءتْ 

 جهتی همان به را او گیرد، پیش در مؤمنان راه جز( راهی) و است، شده روشن( او برای ضاللت

 داخل وزخشد به و گردانیممی رهنمود است داشته دوستش( و شودمی منتهی دوزخ به) که

 ! است جایگاهی بد چه دوزخ و سوزانیم،می آن با و گردانیممی

 :از دو جهت بر اجماع داللت می نمایداولی آیه 

 عنای منظور از )وسطا( که در آیه آمده یعنی عدل، در لغت یعنی )کسی که در اوج عدالت و م

لت دارد که واقعی آن باشد( فرموده ی خداوند بر اینکه امت اسالمی دارای عدالت هستند چنین دال

 .باید سخن آنان را قبول کرد و روش آنان را پذیرفت

 امبر را شهید آیندگان قرار داده است، همان گونه که پی خداوند امت اسالمی پیشین را )شهید( برای

ست. لذا برای امت خود قرار داد. شهید به معنای ناظر و آگاه به اوضاع و احوال ترجمه شده ا

د پذیرش خداوند امت اسالم را شهید معرفی فرمود زیرا قول آنها حجت می باشد و گواهیشان مور

ش و قبول صلی هللا علیه وسلم نزد امت اسالمی مورد پذیراست؛ چنانکه قول و گواهی رسول هللا 

 .است

                                                           
 ٫۸ ص: العقیده فی والجماعه السنه أهل أصول مجمل 1۹
 رشته، این در که علمی هایرشته سایر علمای یا و مردم همه اتفاق و است دینی علوم در متخصصین و فتوا صاحب مجتهدین امت، از منظور 2۰

 علم من المستصفی(  ق.ه ۵۰۵ متوفای) غزالی محمد ابوحامد.) باشد مؤثر اجماع، تحقق در تواندنمی آرایشان و نیست الزم ندارند، تخصصی
 (1۸1 ـ 1۷3: 1ج االصول،



به صورت واضح به اجماع واحد مومنین اشاره دارد که قطعاً در « اْلُمْؤِمنِینَ  َسبِیلِ »آیه ی دومی با عبارت 

 ابزار برتر شکل می گیرد. 3ی تولید شده توسط یکی از « الجماعه»شورای واحد اولی االمر 

جماع شوری یعنی نمونه ی عینی و شاهد اسالم در هر عصری؛ و مخالفت با اجماع، .در این صورت، ا

ُسولَ  یَُشاقِقِ  َوَمنمخالفت با راه مومنین بوده و مشمول این حکم می گردد که هللا متعال می فرماید:   ِمن الرَّ

( بر 115/نساء) َمِصیراً  َوَساءتْ  َجهَنَّمَ  َونُْصلِهِ  تََولَّى َما َولِّهِ نُ  اْلُمْؤِمنِینَ  َسبِیلِ  َغْیرَ  َویَتَّبِعْ  اْلهَُدى لَهُ  تَبَیَّنَ  َما بَْعدِ 

همین اساس ابن تیمیة در اهمیت جایگاه چنین اجماعی می گوید: من خالف اإلجماع فقد كفر.هرکسی که با 

 اجماع مخالفت کند کافر گشته است. 

یا ها در داراالسالم این یعنی پرهیز از تفرقه آفریدن، تکروی، آشفتگی اذهان، تفرق و کاهش توانمندی

َ  أَِطیُعواْ  آَمنُواْ  الَِّذینَ  أَیُّهَا یَا الجماعة و تبعیت کامل و صادقانه از:  ُسولَ  َوأَِطیُعواْ  هللاه  فَإِن ِمنُکمْ  األَْمرِ  َوأُْولِی الرَّ

وهُ  ْیءٍ شَ  فِی تَنَاَزْعتُمْ  ِ  إِلَى فَُردُّ ُسولِ  هللاه ِ  تُْؤِمنُونَ  ُکنتُمْ  إِن َوالرَّ  تَأِْویالً  َوأَْحَسنُ  َخْیرٌ  َذلِکَ  اآلِخرِ  َواْلیَْومِ  بِاهلله

د خدا)  پیغمبر از و(  قرآن از پیروی با)  خدا از!  ایدآورده ایمان که کسانی ( ای59)نساء/  مصطفی محمه

 اختالف چیزی در اگر و نمائید فرمانبرداری خود اولی االمر از و ، کنید اطاعت(  او سنهت به تمسهک با

 با)  او پیغمبر و(  قرآن به عرضه با)  خدا به را آن(  کردید پیدا کشمکش امور از امری در و)  داشتید

 قرآن به رجوع یعنی)  کار این.  دارید ایمان رستاخیز روز و خدا به اگر برگردانید(  نبوی سنهت به رجوع

 .است ترفرجام خوش و بهتر شما برای(  سنهت و

در  اولی االمر حاال، در صورت اضطرار و نبود شورای اولی االمر جهانی، چنانچه این شورای مجتهدان

منطقه ای باشد باز واجب االطاعه و حکومت بدیل اضطراری اسالمی یا شورای واحد مجاهدین در سطح 

نزدیکتر « اجماع»حجیت آن نیز بر افراد تحت پوشش آن گسترش می یابد؛ اما آنچه در وضع موجود به معنی 

را « الجماعة»است که است شورای اولی االمرجهانی از جمیع تفاسیرو مذاهب اهل توحید در داراالسالم 

 نمایندگی می کند. 

ین اجتماع هائی از مجتهدین، اگر مسائل اجتهادی مأخوذ ازهمین منابع از کانال در صورت عدم وجود چن

بر مردم ارائه گشته « مذهب»اشخاص متفرق بر مردم عرضه گردند؛ دیدگاه، نظر و رأی یک فرد یا همان 

در «دین»است که ممکن است با دیدگاه و مذهب اشخاص دیگر متفاوت باشد در این صورت تفاسیر مختلف از

 واحد. « دین»مر مورد نیاز ارائه شده است، نه ا



ْنَسانِ  لَْیسَ  َوأَنْ  :عی به استناد آیـه یشاف  به عنوان مثال امام  َماتَ  إَِذا» : ثو حدی (39َسَعى )نجم/ َما إاِلَّ  لِْْلِ

ی ممی گوید  «لَهُ  یَْدُعو َصالِحٍ  َولَدٍ  أَوْ  بِِه، ْنتَفَعُ یُ  ِعْلمٍ  أو َجاِریٍَة، َصَدقَةٍ : ثاََلثٍ  ِمنْ  إاِلَّ  َعَملُهُ  َعْنهُ  اْنقَطَعَ  آدم ابنُ 

لکه برداشت و . این گفته  نه در قرآن آمده است نه در سنت، بثواب قرائـت قـرآن بـه مـرده نمی رسدگوید :  

 «اجماع»دیدگاه امام شافعی از قرآن و سنت است. چنانچه این دیدگاه از طرف شورای اولی االمر جهانی و 

می گردد و در ردیف حکم « حجت مطلق» ارائه گردد، برای عموم مسلمین واجب االطاعه وبه اصطالح 

« حجت نسبی»هللا و رسولش قرار می گیرد؛ اما چنانچه از طرف یک شخص یا گروه خاصی ارائه گردد

 مقبولیت می یابد . و مذهب محسوب گشته و تنها برای آن شخص یا همان گروه 

 «جماعا»وی دچار اشتباه نمی گردند. یعنی  «امت»هللا علیه وسلم فرموده است که همه ی  رسول هللا صلی

افعی و شهرگز اشتباه نمی کند، اما چنین ضمانتی برای افراد متفرق نداده است. بر همین اساس خود امام 

 سایر امامان نیز دیدگاههای خود را واجب االطاعه ندانسته اند و: 

 -صلی هللا علیـه و سـلم –اذا قلت قوال یخالف کتاب هللا تعالی و خبر الرسول ” : ه استگفت امام ابوحنیفه  -

هرگاه چیزی گفتم و شما تشخیص دادیـد کـه مخـالف قـرآن وسنت پیامبر صلی هللا علیـه ”. فاترکوا قولی

 21.و سـلم است سخنم را نپذیرید

فــانظروا رایـی فکـل مـا وافـق الکتـاب و السـنه  انمـا انــا بشـر اخطـی و اصـیب” :است گفتهامام مالک  -

من انسان هستم ممکن است خطا کنم و یا سخنم   ”فخذوه و کل ما لم یوافق الکتاب و السنه فاترکوه.

درسـت باشـد پس درباره ی رأی و نظر من بیندیشید آن چه موافق کتاب و سنت بود بپذیرید و هر آن 

 22.ـود نپذیریـدچه با قـرآن و سـنت موافـق نب

الفت هذه الکتب و لم آل فیها و البد ان یوجد فیها الخطا الن ” امام شافعی به شاگردش بویطی گفته است:  -

ِ لََوَجُدوا فِیِه اْختاَِلفًا َكثِیًرا  : ”هللا تعالی یقول فما وجدتم فی کتبـی هـذه یخـالف ” َ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر هللاَّ

من این کتابها را تألیف کرده ام و از هیچ تالش و کوششـی هـم درباره  ”.الکتاب و السنه فقد رجعت فیه 

فت مـی شـود، زیـرا؛خداوند متعال درباره ی قرآن ی آنها کوتاهی ننموده ام و حتما در آنها اشتباه یا
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پس آن چه را در کتابهایم   ”اگر از طرف غیر خـدا بـود در آن اختالف زیادی می یافتند ” فرموده است 

 23.(مخالف قرآن و سـنت یافتیـد از آن برگشـته ام )آن را نپذیریـد

عزوجل اال یوخذ من قوله و یترک اال النبی لیس احد من خلق هللا ” ابن جبیر یکی از تابعین می گوید:  -

هیچ آفریده ای از مخلوقات خدای بزرگ نیست مگر آنکه می توان گفتار او را ” صلی هللا علیه وسلم . 

 24.پـذیرفت یـا رد کرد جز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

به قبر رسول هللا  همچنین مشهور است که امام مالک در مسجد النبـی هنگام تدریس، گاهی با اشاره -

سـخن هـر کسی ” کل احد یؤخذ من قوله و یترک اال صـاحب هـذا القبـر“صلی هللا علیه وسلم می گفت: 

  25". ممکن است پذیرفته یا رد شود جز سخن صـاحب ایـن قبـر

ثار آدر « مذهب»در این صورت در برابر اجماع امت مذاهب متعدد قرار می گیرند. به کار بردن کلمه ی 

سایر  رأی هر شخص در استنباط احکام فقهی از منابع اصلی و و نظر دانشمندان مسلمان به معنی دیدگاه،

گامی که علوم بوده است . مثال زمانی که یکی از علماء می گوید: مذهبی؛ یعنی : رأی من چنین است یا هن

 می گوید: مذهبه، یعنی:  رأی اوچنـین اسـت و...

: " و قد ذهب قوم الی انه مذهب الصحابی حجة مطلقا و... ." گروهی معتقدند محمد غزالی طوسی می گوید

 26رأی و نظر یک فرد از صحابه به طور مطلق حجت است و...

الدین قاسمی آورده   سوره ی بقره از قـول دانشـمند مشهور جمال102  امام قرطبی در تفسیرش ذیل آیه ی

ذهب مکثیرة و اقواال عدیدة فمـنهم مـن ذهـب فیها  اعلم ان للعلماء فی هذه اآلیة وجوها” است:

نان بدان که علما درباره ی این آیـه آرای زیـاد وسخنان فراوانی دارند، دسته ای از آ  …”االخباریین

 . …درباره ی آیه بـه روش اخبـاریین رفتـه و رأی آنان را پذیرفته اند

اء مختلف و متضاد، اولین چیزی که از میان می در این صورت و با وجود این  همه تفرق و مذاهب و آر

بر این اساس ائمه ی بزرگوار ادعای کسانی  رود اجماع مسلمین در هر عصر بر مسائل قابل اجتهادی است .
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چون معتزله و غیره مبنی بر اجماع مسلمین پس از انهدام خالفت راشده و نابودی شورای اولی االمرجهانی 

 سته اند که به نمونه های زیر می توان اشاره نمود: مسلمین را کذب و دروغ دان

إمام الشافعي می گوید: "وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجتمع علیه، قال: لست أقول وال أحد  -

من أهل العلم هذا مجتمع علیه إال لما ال تلقى عالًما أبًدا إال قاله لك وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربع، وكتحریم 

 27ا أشبه هذا"الخمر وم

عوى بشر دإمام أحمد بن جنبل نیز گفته است: من ادعى اإلجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه  -

 المریسي واألصم.

هو ما كان  –ماع أي اإلج – لكن المعلوم منه……ابن تیمیة نیز در توضیح کالم امام احمد می گوید :  -

یذكر من اإلجماعات  به غالبا ، ولهذا اختلف أهل العلم فیماعلیه الصحابة ، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم 

 .…الحادثة بعد الصحابة

ابن دقیق العید نیز گفته است:" دعوى اإلجماع دعوى عسیرة الثبوت، ال سیما عند من یشترط في ذلك  -

حنبل من التنصیص من كل قائل من أهل اإلجماع على الحكم وال یكتفي بالثبوت، وقد قال اإلمام أحمد بن 

 28ادعى اإلجماع فقد كذب "

 ابن تیمیه با ذکر معنی اجماع وضع موجود را چنین توصیف می کند : 

معنى اإلجماع: أن تجتمع علماء المسلمین على حكم من األحكام. وإذا ثبت إجماع األمة على حكم من األحكام  "

لكن كثیر من المسائل یظن بعض الناس لم یكن ألحد أن یخرج عن إجماعهم؛ فإن األمة ال تجتمع على ضاللة و

فیها إجماعا وال یكون األمر كذلك بل یكون القول اآلخر أرجح في الكتاب والسنة. وأما أقوال بعض األئمة 

 –رضي هللا عنهم  –كالفقهاء األربعة وغیرهم؛ فلیس حجة الزمة وال إجماعا باتفاق المسلمین بل قد ثبت عنهم 

م؛ وأمروا إذا رأوا قوال في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن یأخذوا بما دل علیه أنهم نهوا الناس عن تقلیده

الكتاب والسنة ویدعوا أقوالهم. ولهذا كان األكابر من أتباع األئمة األربعة ال یزالون إذا ظهر لهم داللة الكتاب 

 …29أو السنة على ما یخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل
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که دانشمندان مسلمان بر حکمی اتفـاق نمایند و هرگاه اجماع مجتهدین ه امت بر این است  »اجماع«معنی

زیـرا؛  )از قبول آن سـرباز زنـد(هیچ کس حق ندارد از آن خارج شود  از احکام شرعی ثابت شـود، حکمی

و اما مسایل بسیاری هسـت کـه برخـی ازعلما گمان می کنند در » امـت اسالمی بر گمراهی گرد نمی آیند«

آن اجمـاع صـورت گرفتـه اسـت، در حالیکـه چنـین نیست و تنها قول ارجح، طبق قرآن و سنت با عنوان 

)ائمه ی( چهارگانه و غیر  معرفـی شـده است و هم چنین سخنان و آرای برخی از مردم، مانند فقها»اجمـاع«

اق مسلمین حجت الزم و اجماع نیست، بلکه از آنها روایت شده است که مردم را از تقلید از خود آنها به اتف

 .نهی کرده اند  و..

ُسوَل َوأُْولِي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم » نکته ی قابل توجه در آیه ی  َ َوأَِطیُعوا الرَّ یَاأَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ

ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحسَ فِ  ُسوِل إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللَّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ( این 59)نساء/« ُن تَأِْویاًل ي َشْيٍء فَُردُّ

و از « صاحبان»  جر به معنی  در حالـت نصب و« اولـی»در حالت رفـع و « اولو»است که کلمه ی 

در فارسی که «گروه»سالم است. این کلمه جمع است و مفرد ندارد )مانند اسم جمع  ملحقات جمع مذکر

به معنـی « ذو»از غیر لفظ خودش « اولو»مفرد ندارد( و به هـیچ وجـه بر فرد قابل اطالق نمی باشد. مفرد 

در آیه ی مورد « اولی»حکمت ذکر  به معنی صاحبان است.« ذوی»َو « ذوو»صـاحب است که جمع آن 

بحث این است که جز بـر جمـع قابـل اطـالق نیست. بنابراین بکار بردن آن برای فرد اشتباه محض است و 

پیروی نمایند. به عبارت دیگر خداوند فرموده « متخصصین و اولیاء امر»بر مسلمانان واجب است از 

 .«ذااالمر»یا«ذواالمر»اطاعت کنند نه از«اولواالمر» است مسلمانان بایـد از

ابراین واجب دانستن پیروی از رأی فرد، به جـای اطاعـت از شـورای اولی االمـر که امت را به وجود بن

 حاصل این روند است مخالف صریح آیه ی قرآن بوده و مشروعیت ندارد. رئیس هر صنف  آورده و اجماع

معنی پیدا می چون خلیفه و رهبر، نماینده ی شوراست و اعمال وی در چارچوب تأئید شورا و تخصصی 

 .کند

متخصصین یا داراالسالم نیز مصداقیت دارد و « الجماعة»در سطوح پائینتر و زیر مجموعه های اولی االمر 

امر در هر صنفی هستند که شورای خاص خود را داشته و با استناد به قرآن و سنت صحیح پس از بحث و 

تبادل آراء و نقد و بررسی دیدگاههای مختلف اجتهادی در نهایت بر یک رأی و نظر توافق می کنند این رأی 

متخصصین پزشکی ، مهندسی، نظامی واحد شوری یعنی اجماع . حاال اگر این شورای اولی االمر مربوط به 



و... باشد رای واحد آنها برای این صنف حکم اجماع دارد و چنانچه این شورای متخصصین مربوط به 

 باشد باز رای واحد آنها حکم اجماع را دارد .  فقهیدانشمندان علوم 

ین با مسأله ای روبرو هرگاه خلفای راشد »:امام ابن قیم در مورد شورای اولی االمر عصر خلفاء می گوید

می شدند که درباره ی آن نصی درقرآن و حدیث نبود اصـحاب را جمـع می کردنـد و سـپس آن مسـأله را 

میـان آنهـا بـه مشــورت قــرار می دادنــد وقتــی بــه رأی واحــدی می رســیدند آن را اعــالم و اجــرا می 

 30«.کردند

شورای اولی االمر متخصص در امر حکومت داری زمان خود طالب  بن ابیدر امور حکومتی، امام علی 

إنما الشوری للمهاجرین و االنصار فإن اجتمعوا علی رجل و سموه اماما :»را اینگونه معرفی نموده است 

شوری فقط حق مهاجرین و انصار است اگر آنان )در انتخاب( بر شخصی توافق ...«  کان ذلک هلل رضی 

 31ام و رهبر بنامند آن اقدام، مورد رضای خداست.نمایند و او را ام

امام فخر الدین رازی در مورد اولی االمر می گوید: " مقصود از اولی االمر، اهل حل و عقد از امت اسالمی 

است .... و خداوند متعال به اطاعت از اولی االمر دستور داده است و اولی االمر جمع است و حمل جمع بر 

..... اهل حل و عقد همان اجماع امت است و اطاعت از اجماع واجب است، همچنانکه فرد خالف ظاهر است

پادشاه  32وجوب عدم اطاعت از پادشاه به نظر ما )اهل سنت( مسلم است و اطاعت از پادشاه حرام می باشد."

 یعنی خودکامه ای که هیچ ارزشی برای شورا قائل نیست. 

شورائی قابل پذیرش نیست و جـایی در بینش اسالمی ندارد.  در اینجا هر گونه حکومتی غیر از حکومت

حـال این حکومت غیر اسالمی ظالم و ستمگر باشد یا مانند عمـر بـن عبـدالعزیز عـادل و زاهـد روزگار 

البته زمانی که امر به اطاعت از اولی االمر می گردد به این معنی نیست که امکان اختالف در میان باشد. 

وهُ  َشْيءٍ  فِي تَنَاَزْعتُمْ  فَإِنْ  وری وجود ندارد بلکه می فرماید:اعضای این ش ِ  إِلَى فَُردُّ ُسولِ  هللاَّ ( 59)نساء/  َوالرَّ

 اْختَلَْفتُمْ  َوَماو باز می گوید :  33.  اگر درباره ی چیزی اختالف پیدا کردید آن را به قرآن و سنت برگردانیـد

ِ  إِلَى فَُحْكُمهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  فِیهِ   ( ودرآنچـه اخـتالف پیـداکردیـد حکمش نزد هللا است. 10 " )شـوری/   هللاَّ
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ه همین نتیجه وجود اختالف بدیهی و مایه ی پیشرفت ، تکامل و پویائی در هر شورائی می گردد؛ ب در

، بلکه آنچه دلیل هللا متعال امر نمی کند که نباید تنازع و اختالف نظر میان شورای مسلمانان رخ دهـد

ینَ  اأَقِیُمو: است و می فرماید« تفرق»ناپسند و مضر معرفی شده و مسلمین را از آن منع می کند   َواَل  الدِّ

قُوا ِ 13.) شوری/  فِیهِ  تَتَفَرَّ قُوا )آل عم( و در جای دیگری می فرماید: َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ ران  َجِمیًعا َواَل تَفَرَّ

 :یر تفرق( به این هم بسنده نمی شود و هللا متعال به صراحت اعالم می کند که در پیش گرفتن مس103/

 ن فَْوقُِكْم أَْو ِمن تَحْ اب هللا متعال است : قُْل هَُو اْلقَاِدُر َعلَى أَن یَْبَعَث َعلَْیكُ نشانه ی عذ ِت ْم َعَذابًا مِّ

ُف اآْلیَاِت لََعلَّهُْم یَْفقَ أَْرُجلُِكْم أَْو یَْلبَِسُكْم ِشیًَعا َویُِذیَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض ۗ ان هُوَن )انعام ظُْر َكْیَف نَُصرِّ

/165) 

  ِمَن  * ُمْشِرِكینَ ست: َواَل تَُكونُوا ِمَن الْ  یا سکوالریستها مشرکیناحزاب یا پیمودن مسیر و روش

قُوا ِدینَهُْم َوَكانُوا ِشیًَعا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْیهِ   (32-31ْم فَِرُحوَن )روم/الَِّذیَن فَرَّ

قُوا َواْختَ درنتیجه ، هللا متعال باز امر می کند: َواَل تَُكونُوا َكا ُت   َوأُولَئَِك لَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبَیِّنَالَِّذیَن تَفَرَّ

 ) 105لَهُْم َعَذاٌب َعِظیٌم)آل عمران/ 

خطرناک  اینهمه آگاهی در مورد خطرات تفرق را نادیده گرفت و در این مسیر« آگاهانه»حاال اگر کسی 

َت قُوا ِدینَهُْم َوَكانُوا ِشیًَعا لَّسْ إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ ” ز در موردش می فرماید: قدم گذاشت هللا متعال با لحنی تهدید آمی

ِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بَِما كَ   )159انُوا یَْفَعلُوَن )انعام/ِمْنهُْم فِي َشْيٍء   إِنََّما أَْمُرهُْم إِلَى هللاَّ

ن تحمیل گردد . هللا متعال از زبان رسول متأسفانه عواملی دست به دست هم دادند تا این مصیبت بر مسلمی

 غریبًا وسیعودُ  غریبًا اإلسالمُ  بدأ:» هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد آینده ی اسالم روشنگری نموده است که 

اسالم با غریبی آغاز شد و مانند سابق غریب خواهد شد و خوش به حال غریبان   34.«للغرباءِ  فطُوبِى بدأ كما

. 

های این پیش بینی پس از اتمام خالفت راشدین و انهدام نظام شورای اسالمی با مصالحه ی حسن اولین جرقه 

الخالفه بعدی ثالثون  »بن علی با معاویه زده شد. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با بیان این اتفاق می فرماید: 

                                                           
 به نیز امور سایر و عقیده در آختالف امدن پدید یعنی. دهند ارجـاع سـنت و قـرآن به را آن میکنند نظر اختالف آن در دین فروع و ازاصول مـردم
 . نیست انتظار از دور

 ..و قضاعي شهاب مسند ، ترمذي سنن در مسعود عبدَّللا از ماجه، ابن سنن در ابوهریره از ، مسلم صحیح در ابوهریره از 34



شاهی مستبدانه تبدیل می خالفت بعد از من سی سال است و سپس به پاد 35«. سنة ثم تصیر ملکا عضوضا

. زمانی که حکومت اسالمی و قدرت حکومتی که ضامن وحدت و عزت مسلمین بود دچار آفت گردید  شود

به دنبال آن تمام زیر مجموعه های آن نیز کارآئی اصلی خود را از دست داده و حتی بعضی از نهادهای 

 زیر مجموعه ی آن نیز تعصیل شدند. 

رگ فرهنگ جاهلی به تدریج رواج یافت و انداک اندک روزهای آغازین دوران به دنبال این مصیبت بز

انهدام اخوت اسالمی، پیدایش مذاهب و فرق متضاد و....  شروع شد به نحوی  غربت اسالم با پیدایش تفرق،

ر که زمزمه های نامأنوسی بسیاری از قوانین و برنامه های قانون شریعت هللا و کشت و کشتار مسلمین را د

. شیخ عطیه هللا اللیبی در واکنش به چنین مصیبتی می گوید:  تمام صفحات تاریخ مسلمین مشاهده می کنیم .

نمی توان به مجرد اینکه فردی مسلمان در مقابل ما ایستاده و با ما محاربه می کند او را تکفیر کرد، ما نبی 

یم که دچار خطا شده و یا کاری را صحیح نیستیم که تنها حق بگوییم، بلکه ما همگی بشر غیر معصوم هست

انجام می دهیم. آنچه که آن را انجام می دهیم و به ممارست آن می پردازیم به ما منتسب است و نه بالضروره 

   36.منتسب به شرع

 به صورت تدریجی :« شورای اولی االمر»از این تاریخ به بعد با انهدام 

ینَ  أَقِیُموا»در دین « تفرق»و پرهیز از « دین»امر هللا متعال مبنی بر اقامه ی  - قُوا َواَل  الدِّ  تَتَفَرَّ

اء در می ( که پس از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کانال شوری به مرحله ی اجر13شوری/«)  فِیهِ 

تلف در آمد متزلزل گشته و ما ازنعمت دین واحد و اجماع واحد مسلمین محروم گشته و با اجتهادات مخ

که  ش آمده ، صدها مذهب و فرق متفرق و رنگارنگ جای دین را گرفتند.  تفرق آن سم مهلکیامور پی

 ریستهاسکوالمشرکین بوده و به شدت از آن و قرار گرفتن در مسیر سکوالریستها یا احزاب یا از صفات 

اما با انهدام   (32)روم/« و ال تکونوا من المشرکین: من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا »نهی شده بودیم: 

بر دیم . حکومت اسالمی و نظام شورائی حاکم بر آن از وحدت فاصله گرفته و در دام انواع تفرقها افتا

به نحوی که در بسیاری از  ،در دین روز به روز ضعیف تر و کوچک تر گشت« اجماع»این اساس 

 .ص را در بر می گرفتامور به صورت کلی اجماع از بین رفت و تنها اموری خاص در جریانی خا

                                                           
 فتح ؛۸۵ص ،۶ج کثیر، ابن تفسیر ؛1۵31ح حلبی، چاپ هیثمی، الظمآن، موارد ؛13۵ص ،۸ج و21۹ص ،3ج النهایه،مکتبةالمعارف، و البدایة 35

 المصریه، دارالکتب قرطبی، تفسیر ؛313ص ،۴ج اآلثار، مشکل ؛212ص ،13ج و 2۸۷ص ،12ج و۷۷ص ،۸ج دارالفکر، حجر، ابن الباری،
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رو به سستی گرائید و به جای آن هم مذهب بودن یا هم « انماالمومنون االخوه »پایه های انحصاری  -

بودن جای آن را گرفت و این تفرق را نهادینه کرد  فرقه بودن یا هم حزب و گروه بودن و اخیرا هم نژاد

پاشیدن بذرهای حسد، کینه و تکبر)خود را معیار و مسلمین را روز به روز از همدیگر جدا نموده و با 

و محک دانستن( و رسوخ شرک فرقه گرائی )دیدگاه مذهب، گروه و اشخاص مورد نظر را حجت 

کار به جنگ و خونریزی هم کشیده  مطلق دانستن و آنها را در ردیف قرآن، سنت و اجماع قرار دادن (

 شد . 

 بان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گسترش یافت . گناه عظیم حدیث سازی و دروغ بافتن به ز -

با عمل نکردن : ( که به قول ابن قیم30)فرقان/« یا رب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا»شکوایه ی  -

 متحقق شد. ،به مفاد آن

 و دهها بال و مصیبت دیگر که از این منبع سرچشمه گرفته اند. -

« استنادها ، وإلیه وعمادها ، الشریعة عصام واإلجماع»:  الجویني قولکه به از بین رفت « اجماع »زمانی که 

نیز نابود شد و به دنبال آن دین کامل نیز واحد و شاهد  واحد امتواحد و « الجماعة»به خود است، خود 

«  اسالم کامل»رخت بر بست و جای خود را به صدها فرقه و مذهب و تفسیر رنگارنگ و گاه متضاد داد و 

 ان این همه فرقه تقسیم و تکه تکه شد. به همین سادگی.  در می

، معتزله، خوارج حنفی، جعفری، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری این فرقه ها بعدها به چند گروه عمده )

،جهمیه و..( تقسیم شدند، اما با این وجود همگی دارای مشترکاتی بودند که میان همه یکسان بود)مثل وجوب 

و.. و تحریم مسکرات، قتل، دزدی و...( که معموال جزو بدیهیات مسلمین به شمار می  نماز، روزه، حج

رفت و کسی با آنها مخالفت نمی کرد، اما مسائل اجتهادی بسیاری وجود داشتند که هر گروهی برای خود 

د و ساز جداگانه ای در آن می نواخت. در این صورت زمانی که شخص با یکی از این فرق مقابله می نمو

نمی پرداخت بلکه به انکار و مخالفت نظر « دین»دالیل آنها را نمی پذیرفت در واقع به انکار و مخالفت با 

 انسانی مثل خودش اقدام می کرد که در مذهبی دیگر سنگربندی کرده بود. 

تحت همان عنوان « اتفاق غیر رسمی»با این وجود می بنیم که مسلمین در این دوران غربت به نوعی 

اشاراتی نموده اند، که در آن منظور این است: با وجود عدم شورای اولی االمر اما مسلمین با تمام « اجماع»

 فرق، مذاهب و تفاسیری که دارند، در این موارد خاص، با هم اختالفی ندارند و همگی یک رای بوده اند.

أنه ال خالف فیه بین أحد من علماء  وصفة اإلجماع هو: ما یتیقن»ابن حزم در "مراتب اإلجماع" می گوید : 



اإلسالم. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتیا من الصحابة والتابعین وتابعیهم وعلماء األمصار، 

 «.وأئمة أهل الحدیث ومن تبعهم، رضي هللا عنهم أجمعین

ما اتعریف کنند، « اجماع سکوتی»عده ای تالش نموده اند که این هماهنگی غیر رسمی را تحت عنوان   

آن را  اینهم برآن توافقی وجود ندارد و کسانی چون امام مالک و امام شافعی و تمام علمای شافعی مذهب

ین مواردی تر این است در چننپذیرفته اند، پس به کاربردن این اصطالح هم نمی تواند صحیح باشد . شایسته 

تنها در « عاجما»و... . « مسلمین در این مورد اتفاق نظر دارند»یا « قول ارجح علماء این است»گفته شود: 

 بی معنی است. « اجماع»وجود ندارد و بدون امت « امتی»معنی پیدا می کند و بدون شوری « شوری»

 ست که درصورت عدم شورای اولی االمر و اجماع،نکته ای که شایسته است به آن پرداخته شود این ا

و حتی  مسلمین ارائه گردد که در کتب گذشتگان وجود ندارد،« وضع موجود»چنانچه آرائی جدید متناسب با 

 ،ستداللاگفته اند نیز ناسازگار است، شایسته نیست بدون « وضع موجود خود»با آنچه علمای گذشته درمورد 

انستن دشود. محصور نمودن استخراج از منابع شریعت در گذشتگان غیر از معصوم با چنین دیدگاهی مقابله 

ین اعلماء گذشته، تقلید نابجا، جمودفکری، عدم درک وضع موجود و شکست ثمره ای در برنخواهد داشت. 

 بزرگان منابع تحقیق ما هستند نه مراجع تقلید.

 

 حجت بودن اجماع صحابه یا قول آنان؟

گوید:آنان در میان این امهت از همه قلب پاک تر و از دانش عمیق تر جایگاه صحابه می رهابن مسعود دربا

افراد امهت درست تر برخوردار بودند و از همه کمتر گرفتار تشریفات و تکلفات بودند و رهنمودشان از همه

داشتن دینش برگزیده بود، ای بودند که خداوند آنها را برای همراهی پیامبر خود و بر پاو بهتر است. مجموعه

شاطبی در  37اند.پس فضل و مقام آنها را بشناسید و از آنان پیروی کنید، چون آنها رهروان راه راست بوده

 38گوید: آنان در فهم و درک شریعت و گام برداشتن در مسیر آن الگو هستند.مورد صحابه می

 قبل از بیان نظر علماء در مورد قول صحابی نکاتی را یادآور می شویم : 

                                                           
 1/21۵،21۴ بغوی السنة شرح 3۷
 ۴/13۰ الموافقات 3۸



امام یا حاکم یا  همه بر این اتفاق دارند که مذهب صحابی در مسایل اجتهادی بر دیگرانی که خواه -1

 مفتی باشند حجت نیست.

چون در توان اختالف کرد هر گاه صحابی سخنی گفت و دیگران با او موافقت کردند، در آن نمی  -2

 است.آن اجماع شده

 ی اجماع سکوتی است.اگر صحابی قولی گفت و پخش شد و کسی با آن مخالفت نکرد، این به منزله  -3

ابی علما اتفاق نظر دارند بر اینکه هرگاه یک صحابی با قول صحابی دیگری مخالفت کرد قول صح  -4

ت نیست.  حجه

ت و یا اجماع برگردانده شد، حجت در آن سنه  اند که هرگاه قول صحابی به قرآن واتفاق کردهعلما  -5

 وقت همان مرجع است.

اگر صحابی دیدگاه و قولش را پس بگیرد، قول او حجت نیست و محل  علما اتفاق نظر دارند که  -6

ای اجتهادی تکلیفی سخن بگوید و در آن مورد موافق یا اختالف زمانی است که صحابی در مسئله

 39یا نه؟ یا نه؟ کسی مخالفت کرده  آیا قول او منتشر شدهدانیم که نمی مخالفی نداشته باشد و ما هم

ت بودن قول صحابی مذاهب گوناگون ومتفاوتی دارند مورد در با در نظر گرفتن این موارد علما  :حجه

ت است و این نظریه مالک و شافعی در قول قدیم و رأی احمد است  - ل: اینکه قول صحابی حجه قول اوه

خطیب بغدادی از  40،ها و فقهای احناف و ابن عقیل از حنابله و عالئیت و اکثر اصولیدر یک روای

ها نظرشان همین است و ابن قیم در اعالم الموقعین و شاطبی در الموافقات و ابن تیمیه نیز همین شافعی

 41.نظریه را دارند

م: در چنین صورتی قول صحابی حجت نیست، این یکی از دو قول شافع - ی است و آِمدی و رازی قول دوه

 42و غزالی و احمد در روایتی نظریه شان همین است.

قول سوم: در چنین موردی قول صحابی حجت است، اگر مجالی برای رای در آن نباشد و این قول  -

 43گروهی از احناف است.

 44قول چهارم: قول ابوبکر و عمر حجت است، نه قول دیگر صحابه. -
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 45ابوبکر و عمر و عثمان و علی حجت است نه قول دیگران. قول پنجم: قول خلفای چهارگانه -

ت است.ی چهارگانه بر این اجماع کردهگوید: ائمهبر همین مبناء ابن القیهم می  46اند که مذهب صحابی حجه

 ای از اقوال ائمه و علما در این زمینه: پاره

د عذری ندارد و باید از آن قول امام شافعی:وقتی قرآن و سنهت وجود دارد، هر کسی آنها را بشنو  -1

های اصحاب رسول خدا دو اطاعت نماید و در مواردی که قرآن و سنهت چیزی نگفته باشند، به گفته

و همچنین فرمود: شما حق ندارید  47کنیم،صلی هللا علیه و سلم یا به قول یکی از آنان مراجعه می

اصول سخنی بگوئید مگر بر اساس یکی از اصول گفته باشید، یا بر اصل قیاس کرده باشید، که 

 48کتاب خدا و سنهت و یا قول یکی از اصحاب پیامبر صلی هللا علیه و سلم یا اجماع مردم است.

از پیامبر صلی هللا علیه ید مکن، آنچه ها تقلدر مورد دین خود از هیچکدام این قول احمد بن حنبل:  -2

 49و سلم و اصحاب او آمده را بگیر، سپس در مورد اقوال تابعین انسان اختیار دارد.

ا او فراتر  -3 قول امام مالک:قول امام مالک و مذهب او در ترجیح عمل اهل مدینه معروف است، امه

ی بعد از پیامبر صلی هللا علیه و سلم هااز این رفته و قول صحابه را معتبر دانسته و قول ولی امر

 50است.را حجت قرار داده 

ت است، فقط از علما که گفتهابن تیمیه در جمع بندی تمام این اقوال می گوید : آن دسته   اند قول صحابی حجه

ت دانسته اند که صحابی دیگر مخالف آن نباشند و نیز اگر قول او معروف شد و به آن زمانی آن را حجه

توان گفت: اگر صحابه آن را تائید کرده او را تائید کرده باشند و میراض نکرده باشند، مثل این است که اعت

ا اگر قول او معروف نباشد، اگر آید، چون آنها باطل را تائید نمیباشند، اجماع اقرار به حساب می کنند، امه

ت نیست.  51مشخص شود که با آن مخالفت شده، به اتفاق همه حجه

صلی هللا علیه و  –ما جاء عن رسول هللا “ام ابوحنیفه در مورد قول صحابی خارج از اجماع می گوید: ام

”. سلم فعلی الرأس و العـین و مـا جاء عن الصحابه تخیرنا و ما جاء عن التابعین فهم رجال و نحن ٌ رجال

رار می دهیم ونسبت به آنچه ازصحابه صلی هللا علیه و سلم رسـیده اسـت بـرسـروچشـم قـ   از رسول هللا  آنچه
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رسیده است )درقبول یاعـدم پـذیرفتن آن( مختاریم ودرباره ی آنچه ازتابعین رسیده است، آنهامردانی هسـتند 

 ».52و ما نیزمردانی هستیم

محمدغزالـی طوسی به صراحت حجیت قول صحابی در صورتی که به صورت اجماع نباشد را رد نموده 

د ذهب قوم الی انه مذهب الصحابی حجه مطلقا و قـوم الـی انـه حجـه ان خالف القیاس و و قو می گوید:" 

و قوم الـی ان الحجه فی قول الخلفاء الراشدین اذا … قوم الی ان الحجه فی قول ابی بکر و عمر خاصه

 53..."قولهاتفقوا، و الکل باطل عندنا فان مـن یجـوز الغلط و السهو و لم تثبت عصمه عنه فال حجه فی 

حجیت آن به   برخی معتقدند رأی و نظـر یـک فـرد از صـحابه بـه طـور مطلـق حجت است و بعضی، به

حجت می دانند و   رأی ابوبکر و حضرت عمر را…. شرطی که مخالف قیاس باشد اعتقاد دارند و گروهی

ما همه ی این نظرها نادرست حجت می دانند ولی به نظـر   باالخره دسته ای رأی اتفاقی خلفای راشدین را

 .می باشند زیرا، رأی کسی که دچار خطا و اشتباه شود و معصوم نباشد حجت نیست

قال شعبه بن الحجاج و غیره: اقوال التابعین لیست حجه فکیف “  ابن تیمیه نیز باز در جای دیگر می گوید:

خالفهم و هـذا صـحیح امـا اذا أجمعـوا علـی تکون حجـه فی التفسیر یعنی انها ال تکون حجه علی غیرهم ممن 

“. الشـیء فـال یرتـاب فـی کونـه حجــه فـأن اختلفـوا فـال یکـون قـول بعضهم حجه علی بعض و ال من بعدهم 

شعبه بن حجاج ودیگران گفته اند: سخنان تابعین حجت نیسـت. پس، چگونه درتفسیرقرآن حجت باشد، یعنی؛ 

بـا ایشان مخالفت می کنند حجت نیست واین موضع درستی است واگرآنهـا برچیزی آن سخنان برکسانی کـه 

درآن چه اختالف کرده اند برای دیگران حجت  اجماع کرده باشند درحجت بودن آن تردید ی نخواهد بود اما

به عنوان دلیل مستقل درکنارسایرادله احکام  توانددر این صورت قول صحابی به تنهائی نمی 54نیست

 ارگیرد.قر

بحث حجیت قول صحابی به پس از انهدام حکومت اسالمی و شورای اولی االمر یکپارچه ی مسلمین بر می 

گردد، چون در زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و حکومت خلفای راشدین جای طرح بحث حجیت 

به عنوان  یه وسلم صلی هللا عل گفتارصحابی نبود، بلکه آنچه در عصر نبوت مطرح بود شخص رسول هللا
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ا: گوید می دیگری جای در 54 أ مَّ الُ  و  ةِ  أ ْقو  اب  ح  تْ  ف إِنْ  ؛ الصَّ ر  ل مْ  اْنت ش  رْ  و  اِنِهمْ  ِفي ُتْنك  م  ة   ف ِهي   ز  اِهیرِ  ِعْند   ُحجَّ م  اءِ  ج  إِنْ  اْلُعل م  ُعوا و  از  ن  ا ُردَّ  ت  ُعوا م  از  ن   ِفیهِ  ت 

ُسولِ  َّللاَِّ  إل ى الرَّ ل مْ .  و  ُكنْ  و  ْعِضِهمْ  ق ْولُ  ی  ةً  ب  ع   ُحجَّ ال ف ةِ  م  ْعِضِهمْ  ُمخ  ف اقِ  ل هُ  ب  اءِ  ِباتِّ إِنْ  اْلُعل م  ْعُضُهمْ  ق ال   و  ل مْ  ق ْواًل  ب  قُلْ  و  ْعُضُهمْ  ی  ِفهِ  ب  ل مْ  ِبِخال  ِشرْ  و  ْنت  ا ؛ ی  ذ   ِفیهِ  ف ه 
اع   ُجْمُهورُ  ِنز  اءِ  و  ون   اْلُعل م  ْحت ج  أ ِبي ِبهِ  ی  ِنیف ة   ك  الِك  .  ح  م  د ؛ و  أ ْحم  ْشُهورِ  ِفي و  ْنهُ  اْلم  اِفِعيِّ  ؛ ع  الشَّ دِ  ِفي و  ِفي ق ْول ْیهِ  أ ح  ةِ  ُكُتِبهِ  و  ِدید  اجُ  اْلج  لِك   ِبِمْثلِ  ااِلْحِتج   ِفي ذ 
ْیرِ  ْوِضع   غ  ل ِكنْ  م  نْ  النَّاسِ  ِمنْ  و  ا:  قُولُ ی   م  ذ  ِدیمُ  اْلق ْولُ  ُهو   ه   اْلق 



مرجع اصلی و پس از پیامبر صلی هللا علیه وسلم  شورای اولی االمر و اجماع ناشی از آن ارزشمند بود نه 

 آراء متفرقه ی افراد . 

صحابه « اجماع»در این صورت به قول ابن تیمیه : " جهت درک صحیح نصوص کتاب و سنت مراجعه به 

ترین مردمان به شناخت مراد هللا تعالی و رسولش صلی هللا نان آگاهبه عنوان یک منبع الزم است، زیرا آ

صلی هللا علیه وسلم وبیان  ی مکتب رسول هللا عصر و پرورش یافته علیه و سلم بودند و با نزول قرآن هم

ن نازل ترین و شیواترین آنان بودند، از این رو قرآن به زبان آنای گفتار و رفتار او برای مردم و فصیحکننده

شد و هللا تعالی بارها در کتابش آنان و موضعشان را مورد مدح و ستایش قرار داد و رسولش صلی هللا علیه 

آیند ترین مردمانند، بنابراین کسانی که تا روز قیامت پس از ایشان میو سلم شهادت داد که بهترین و فاضل

 55را در پیش گیرند"  الزم و ضروری است که به آنان اقتدا کنند و راه و روششان

 

 جایگاه اقامه ی حجت به نسبت زمان و مکان و اشخاص متغیر است

نسلهای آینده  به مردم به این معنی نیست که در نسلهای قبلی ارائه شده و همین برای سایر« دین»ارائه ی 

قها فو  علماءاهل دعوت و امر به معروف و نهی از منکر و نیز کفایت می کند، اگر چنین بود دیگر 

شت، که جایگاهی نداشته و امر تبلیغ دین نیز تعطیل شده و دین به آداب و رسومی آشفته تبدیل می گ

ساند و رهمچون سایر سنن محلی، نسل به نسل منتقل می شد؛ اما دستور شریعت چیزی غیر از این را می 

فرادی بومی و ااز کانال « دین» باید در هر جامعه ای متناسب با زمان و مکانی که در آن قرار گرفته اند،

ه ی فهم مردم بر اساس معیارهای محلی )بِلَِساِن قَْوِمِه لِیُبَیَِّن لَهُْم ( فهم شده و با زبان روز و متناسب با درج

َ  إِنَّ » «:امت»، حتی در شکل کالن ان و برای ارائه گردد« مجددا»شرعی  ةِ  هَِذهِ لِ  یَْبَعثُ  هللاَّ  َرْأسِ  َعلَی اأْلُمَّ

دُ  َمنْ  َسنَةٍ  ِمائَةِ  ُکلِّ   نماید، تجدید را دینشان کار که سیک سال صد هر امت این برای ، خداوند«ِدینَهَا لَهَا یَُجدِّ

 اْلُمْؤِمنُوَن َوَما َكانَ  :می فرماید «دعوت» به همین دلیل هللا متعال جهت اتمام این ضرورت گزیند؛ برمی

ْنهُْم طَائِفَةٌ لِّیَ  یِن َولِیُنِذُروا قَْوَمهُْم إَِذالِیَنفُِروا َكافَّةً   فَلَْواَل نَفََر ِمن ُكلِّ فِْرقٍَة مِّ َرَجُعوا إِلَْیِهْم لََعلَّهُْم  تَفَقَّهُوا فِي الدِّ

 (122)توبه/یَْحَذُروَن 

طریق مادر به طفل منتقل شود، بلکه نیاز افراد عاقل و بالغی است  ارثی نیست که از« دین»در این صورت 

که باید متناسب با زبان و ادبیات روز جهت رفع نیازهایشان بر آنها عرضه گردد. زمانی که حکومت اسالمی 
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و شورای اولی االمر فقهای اسالمی منهدم گردیدند پرداختن به امر بیدارگری و سازماندهی بر منهاج نبوت 

ر دعوت نیز مختل شد. به همین دلیل جوامع تعادل خود را از دست داده و به تدریج میزان آگاهی های آنها ام

مناسب و عده ای در وضعیت قابل قبول و دسته هایی نیز در  از دین نیز تغییر کرد. عده ای در سطح نسبتاً 

 وضعیتهای بد، خیلی بد و حتی تأسف انگیزی قرار گرفته اند . 

انها و جوامع مریض با آنکه بیماریهای مشترکی دارند، اما هر کدام به بیماری خاصی نیز گرفتار این انس

شده اند که راه درمان و مدت زمان معالجه ی آنها با دیگران متفاوت بوده و داروی متفاوتی را نیز می طلبند. 

ین مشغول شده اند دین هللا را داعیان اهل توحید باید متناسب با زمان و مکانی که در آن به درمان مسلم

متناسب با وضع موجود مسلمین ارائه دهند که ممکن است با وضع موجود افراد و جوامع دیگر متفاوت باشد 

. 

ابن تیمیه در مجموع الفتاوی در مورد چنین اشخاصی می گوید:" همه ی آنچه که نزد بعضی از مردم قطعی 

هم قطعی و یقینی باشد و این طور نیست که همه ی فرموده  و یقینی است، واجب نیست پیش بقیه ی مردم

های پیامبر صلی هللا علیه وسلم را همه ی مردم درک کنند و بفهمند، اصالً خیلی ها بسیاری از احادیث را 

نشنیده اند یا فهم نکرده اند و خیلی ها مراد و مقصود پیامبر صلی هللا علیه وسلم را اشتباهی گرفته اند، گر 

 رموده های ایشان روشن است و همراه قرائنی است که مقصود او را بیان می کند ".چه ف

این طور نیست که هر کس با بعضی از موضوعات اعتقادی مخالفت ورزد، » و در جای دیگر می گوید:

 الزاماً )کافر شود و( هالک گردد؛ زیرا شخص مخالف، یا مجتهد است و اشتباه می کند که خداوند اشتباه او

را می بخشد، یا شخصی است که در آن مسائل در حدی علم و آگاهی به او داده نشده که حجت بر او تمام 

شده باشد و گاهی هم فرد مخالف، حسناتی دارد که به وسیله ی آن خداوند سیئات و گناهان او را پاک می 

 «کند.

احکام شرعی که ممکن است برای این مسلمین بیمار و جاهل گاه بدون علم و اطالع کافی با بعضی از 

انسان با آن چه برایش مجهول باشد، «: المرء عدوه لما جهل»دیگران روشن باشد مخالفت می کنند و اصوال 

این مخالفت افراد به نسبت آگاهیها و حتی شرایط جغرافیائی، مکان، اقوام و خلق و خوهای  .مخالف است

صصین خاصی را می طلبد که با شرایط و وضع موجود آن مختلف، گوناگون می گردد. به همین دلیل متخ

 ( مسلط باشند.  لَهُمْ  لِیُبَیِّنَ  قَْوِمهِ  بِلَِسانِ مکان )



 زمانی که شخص بر اساس کتاب و سنت و اجماع دچار کفری می گردد، ایمان چنین شخصی با شک و گمان

الی حلفظ کافر را تحمیل کرد در  و بر اساس هوی و هوس افراد باطل نمی گردد و نمی توان به هر شخصی

 که در حق چنین شخصی شروط و موانع تکفیر به اجراء نیامده است. 

ت کفر و شرک و بدعت رشد نموده و تازه از این مصیبت رها شده اسجاهلیت و مانند کسی که در  -

 . گویا َجاِهلیَّةٌ  یكَ فِ  اْمُرؤٌ  إنَّكَ »که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به وی فرمود:  اما هنوز مانند ابوذر

و  یا مسلمان زاده های کنونی پس مانده های جاهلیت «دارد وجود تو در جاهلیت های عادت هنوز

ت در آنها باقی مانده است و مثال بر این باور است که ممنوعیبخصوص جاهلیت دین سکوالریسم 

لی برای نیست یا ربا را به دالیخمر مال عصر نبوت بوده و االن مردم عاقل شده اند و... پس حرام 

ورت خود حالل نموده و به همین صورت هنوز احکام جاهلیت در آنها باقی مانده است و باید به ص

 تدریجی پاک گردد .

 ه باشد که در بادیه و کوههای پرت و صعب العبور و به دور از عقیده ی پاک رشد کرد کسی مانند یا -

به دالیلی  و باشدصلی هللا علیه وسلم هللا و رسولش  متعلق بهکه  یا سخنی را که می شنود باور ندارد -

 چون عدم اعتماد به گوینده و... آن را انکار می کند. 

 یا... -

شرک و کفر رها شده بودند و نسل اول جاهلیت و اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز که تازه از 

شکشان را با پرسش از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم محسوب می گشتند در موراد زیادی شک می کردند و 

به عنوان منبع اصلی برطرف می کردند مثل رؤیت هللا متعال و ....یا مانند کسی که گفت :إذا أنا مت 

  "56فسحقوني، وذروني في الیم، لعلي أضل عن هللا

لئال یكون »متعال می فرماید:. هللا 57« حجت نبوی»چنین اشخاصی تکفیر نمی گردند مگر بعد از اقامه ی 

  .58و هللا متعال خطاء و فراموشی را عفو نموده است )165النساء" /«)للناس على هللا حجة بعد الرسل 

 و ابن قیم می گوید عذاب به دو دلیل شامل شخص می گردد : 
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 .است نموده فراهم مبلغ پیام فهم جهت شخص خود که دارد بستگی اسبابی و گیرندگی به  حجت فهم و است؛ آن شرعی
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 59ارادگي و عدم عمل متناسب با آن رویگردانی از حجت و بي  -1

 60ارادگي  در برابر آن  لجبازی بعد از قیام حجت و بي -2

در این صورت اولی مشمول کفر اعراض و رویگردانی می شود و دومی نیز مشمول کفر عناد و لجبازی 

می گردد . اما کفری که بر اثر جهل و عدم اقامه ی حجت و عدم دسترسی به شناخت آن حاصل می گردد، 

 «61اده ها اقامه نگردد نفی نموده استهللا متعال عذاب دادن چنین موردی را تا زمانی که حجت فرست

ابن قیم باز می گوید: اگر گفته شود: آیا برای چنین ضاللت و سرگردانی که شخص خیال می کند بر هدایت 

گفته می  ) 32/ الزخرف( است عذری وجود دارد؟ همچنانکه هللا متعال می فرماید: ویحسبون أنهم مهتدون

ی  که منشأ گمراهی آنها إعراض و رویگردانی از وحی است که شود : برای چنین مورد و موارد مشابه

رسول صلی هللا علیه وسلم آن را آورده  عذر نمی باشد هر چند که گمان برد که بر راه راست و هدایت یافته 

است چنین شخصی در رویگردانی از پیروان داعی حق راه افراط را پیموده و در این صورت گمراهیش به 

تفریطش می باشد. و این بر خالف کسی است که گمراهیش به دلیل عدم رسیدن پیام و دلیل اعراض و 

ناتوانیش در رسیدن به آن است، چنین موردی دارای حکم دیگری است و وعیدهای قرآن مشمول اولی می 

كنا  وما»گردد . اما دومی : هللا متعال کسی را قبل از اقامه ی حجت عذاب نمی دهد . همچنانکه می فرماید:

و باز می فرماید: رسالً مبشرین ومنذرین لئال یكون للناس على هللا حجة بعد « معذبین حتى نبعث رسوال 

)النحل  «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین»( و باز در مورد اهل آتش می فرماید: 165النساء /  (الرسل 

/ 118  )62 

ی با این امر در زمانی با زمان دیگر و در مکان همچنین می گوید: اقامه ی حجت چگونه صورت می گیرد؟

یان مکان دیگر متفاوت است، اقامه ی حجت در زمانی که علم و دانش دینی در حال شکوفائی است و در م

که در  مردم فراگیر است با زمانی که علم دینی در حال انحطاط  و غریبی است متفاوت است. همچنین آنچه

ور هستند دصدق می کند در مکانهای دور افتاده ای که از علم و علمایان دینی شهرهای دارای عالم و علماء 

متفاوت است. عالوه بر این اقامه ی حجت از شخصی به شخص دیگر به دلیل اختالف در میزان علم و 

 توانائی های آنها متفاوت است و هر کدام مستحق روشی خاص می باشند. 

                                                           
نْ : اند گرفته ایمان و کفر در تولی مساوی را آن ای عده كه اعراض كفر 5۹ م  نْ  أ ْظل مُ  و  ر   ِممَّ هِ  ِبآیاتِ  ُذكِّ بِّ ض   مَّ ثُ  ر  ا أ ْعر  ْنه  ِقُمون  مُ  اْلُمْجِرِمین   ِمن   إِنَّا ع   ْنت 

 (22/السجدة)
ْعل مُ  ق دْ :قلب و زبان و علم با انکار از است عبارت که انکار و حجود کفر 6۰ هُ  ن  ْحُزُنك   إِنَّ قُولُون   الَِّذي ل ی  ُهمْ  ی  إِنَّ ك   ال ف  ُبون  ذِّ ل ِكنَّ  ُیك  الِِمین   و   َّللاَِّ  ِبآی اتِ  الظَّ

ُدون   ْجح   (33:األنعام) ی 
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که شخص معین فهمی مجمل در حد بر طرف نمودن کفر و شرک  و نکته ی کلیدی در قیام حجت این است

داشته و حکمت  فقهی که در آن افتاده است پیدا کند و شرط نیست فهمی دقیق مانند اهل و جاهلیت و بدعت

باشد. همچنین شرط نیست که شخص به فهم مطلب اقرار کند بلکه این به قضاوت مبلغ بر می گردد که 

فهمیده است یا خیر؟؛ چون اکثر اهل کفر و نفاق با آنکه حجت را دانسته و فهم تشخیص دهد فرد مطلب را 

کرده اند اما آن را انکار می کنند،همچنانکه هللا متعال این واقعیت را در مورد قوم فرعون ذکر کرده و می 

 63وهللا أعلم« وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم»فرماید:

زمانی  انها و مکانها و اشخاص مختلف است، حجت هللا بر کفار درهمچنین می گوید: قیام حجت به نسبت زم

ل نبود با زمان دیگر و ناحیه ای با نواحی دیگر متفاوت است و قیام حجت شخصی با شخص دیگر نیز به دلی

یا ضعف درعقل و شناخت مانند صغیر و دیوانه فرق دارد .ممکن است شخص به دلیل عدم فهمش مانند 

انند صحبتها را نمی فهمد و مترجمی هم نیست که برایش ترجمه کند، چنین شخصی م مه(کسی که )بلسان قو

 انسان کری است که چیزی را نمی شنود و قدرت فهم نیز ندارد. چنین شخصی یکی از چهار موردی است

 "»که در روز قیامت عذر عدم رسیدن حجت دارند و یدلون على هللا بالحجة یوم القیامة 

 بندگان خدا به شرط علم وعمل إتماِم حجت بر

، والقدرة على والحجة على العباد إنما تقوم بشیئین بشرط التمكن من العلم بما أنزل هللا» ابن تیمیه مي گوید:

نقطع العلم ببعض العمل به، فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فال أمر علیه وال نهي، وإذا ا

لعلم بجمیع بعضه، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن االدین أو حصل العجز عن 

 الدین أو عجز عن جمیعه كالمجنون مثالً.

كما أن الداخل في اإلسالم ال یمكن حین دخوله أن یلقن جمیع شرائعه ویؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب، 

ر أن یؤمر بجمیع الدین ویذكر له جمیع العلم، فإنه ال یطیق ذلك وإذا والمتعلم والمسترشد، ال یمكن في أول األم

لم یطقه لم یكن واجباً علیه في هذه الحال، وإذا لم یكن واجباً لم یكن للعالم واألمیر أن یوجبه جمیعه ابتداء، بل 

وقت بیانه، وال  یعفو عن األمر والنهي بما ال یمكن علمه وعمله إلى وقت اإلمكان، كما عفى الرسول عنه إلى

یكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك األمر بالواجبات ألن الوجوب والتحریم مشروط بإمكان العلم 

 64 «والعمل، فإن العجز مسقط لألمر والنهي وإن كان واجباً في األصل
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 إتماِم حجت بر بندگان خدا به دو شرط اقامه مي شود:

 ي آنچه خداوند نازل كرده است. توانایي ودسترسي به علم وآگاهي در باره -1

 قدرت وتواناي عمل به آن.  -2

ل كردن پس كسي كه از دسترسي به علم وآگاهي )درباره ي آن(عاجز باشد مانند دیوانه ونیز كسي كه از عم

وردین به آن ناتوان باشد، پس امر ونهي برچنین كساني نمي باشد؛ وهنگامي كه علم نسبت به بعضي از ام

همانند  كسي كه از علم وعمل به دین ناتوان است نیز ز به بعضي از امور دین حاصل گردد،قطع شود ویا عج

ت. كسي است كه از آگاهي نسبت به تمامي امور دین محروم بوده ویا از تمام امور دین عاجز گشته اس

سالم به او ع اكه تمام شرائ همانگونه كه اگر كسي وارد اسالم شود، در حین وارد شدن به اسالم امكان ندارد

مكان ندارد وهمانطور كه توبه كننده از گناهان وطلب ومسترشد ا إلقاء گردد یا به تمام امور دین امر شود.

ل مرتبه به تمام امور دین دستور داده شود یا تمام علوم به اوتدریس شود، زیرا توان  آنرا ندارد. كه در اوه

 نیست.بر آنها واجب  )آن موارد( درنتیجه در این حال

بهتر  بلكه تمام موارد را برآن تحمیل كند. )در آن حال( بنابراین دیگر براي عالم وامیرجایز نیست كه

ا وجود نداردچشم پوشي كند. نهي در مورد چیزهایي كه امكان علم وعمل به آنه ازامر و امكان، تاوقت است

حالت از باب  واین از آنها چشم پوشي كرد. )آن مورد( همانگونه كه پیامبر صلی هللا علیه وسلم تا هنگام بیان

رط شاقرار كردن به محرمات وترك واجبات به شمار نمي رود.زیرا واجب بودن وتحریم، مشروط هستند به 

 وعجز وناتواني ساقط كننده ي امر ونهي هستند اگر چه در اصل واجب باشد. " امكان علم وعمل.

 ز آمدن پیامبر خاتمجایگاه اقامه ی حجت بر کفار و مرتدین پس ا

َوَذلَِك »ابن تیمیه در مورد اتمام حجت بر غیر مسلمین با آمدن پیامبر صلی هللا علیه وسلم و قرآن می گوید: 

ا أَْن تَُكوَن َمَسائَِل یَِجُب اْعتِقَاُدهَا قَْواًل أَْو قَْواًل َوَعَماًل َكَمَسائِِل التَّْوحِ  یِن إمَّ ةِ یِد َوالصِّ أَنَّ أُُصوَل الدِّ فَاتِ َواْلقََدرِ َوالنُّبُوَّ

ُل: فَُكلُّ َما یَْحتَاُج النَّاُس إلَى َمْعِرفَتِهِ  ا اْلقِْسُم اأْلَوَّ  َواْعتِقَاِدهِ َوالتَّْصِدیقِ بِهِ ِمْن هَِذِه َواْلُمَعاِد. أَْو َداَلئَِل هَِذهِ اْلَمَسائِِل.أَمَّ

ُ َوَرُسولُهُ  ُسوُل اْلباََلَغ اْلُمبِیَن، َوبَیَّنَهُ اْلَمَسائِِل فَقَْد بَیَّنَهُ هللاَّ لِلنَّاسِ  بَیَانًا َشافِیًا قَاِطًعا لِْلُعْذِر. إْذ هََذا ِمْن أَْعظَِم َما بَلََّغهُ الرَّ

ُسِل الَِّذیَن بَیَّنُوهُ َوبَلَّغُ  ةَ َعلَى ِعبَاِدِه فِیِه بِالرُّ ُ بِِه اْلُحجَّ  65«.وهُ َوهَُو ِمْن أَْعظَِم َما أَقَاَم هللاَّ

                                                           
 1/12۸الکبری الفتاوی 65



و به همین خاطر اصول دین یا شامل مسائلی است که اعتقاد به آن با قول، یا قول و عمل واجب است، مانند »

مسائل توحید و صفات و قدر و نبوت و معاد؛ یا دالیل مربوط به این مسائل. اما دستۀ اول: پس همۀ آنچه که 

به آن احتیاج دارند، خداوند و رسولش به مردم برای شناخت و اعتقاد و تصدیق کردنش برای این مسائل 

گیرد. و این از بزرگترین اموری تحقیق که آن را بیان کرده اند؛ بیانی شافی و قاطع که عذری در خود نمی

است که رسول آن را ابالغی آشکار نموده است، و برای مردم آن را بیان نموده است و این موارد از 

ا آن حجتش را بر مردم به وسیلۀ رسوالنش اقامه نموده و تبیین و ابالغ بزرگترین مواردی است که خداوند ب

 «.کرده است

با این وصف مشخص است که رساندن و اقامه ی حجت نبوی برای مسلمان و کافر تفاوتهای اساسی دارد. 

غیر از دین اسالم باشد، چه اقامه ی حجت شده باشد یا نه، در این دنیا بر وی حکم باوری شخصی که بر 

کفار صادر می گردد. این دسته همچون اهل فترت در قیامت عذاب داده نمی شوند مگر بعد از اقامه ی 

 حجت. 

و آنها بعد از اما مسلمین و کفاری که پس از آمدن رسول خاتم صلی هللا علیه وسلم بر آنها حجت اقامه شده 

در و  کفرمعذبعلیه استبرای قیامت آنها بدون شک رد و انکار حق، مشمول کفری شده اند، این کفر آنها 

ابِئِینَ  -2 هَاُدوا الَِّذینَ  -1گانه ی اصلی : 5نیز مشمول احکام مختلف متعلق به کفار دنیا   َوالنََّصاَرى   -3 َوالصَّ

َكافٌِر  َوهُوَ  فَیَُمتْ  ِدینِهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  یَْرتَِددْ  کفار مرتد : َوَمنْ  -6( و 17َرُكوا )حج/أَشْ  َوالَِّذینَ  -5 َواْلَمُجوسَ  -4

یا باید مسلمان و شبه اهل کتاب )مجوس و صابئین(  )یهود و نصارا( اهل کتاب ( می شوند یعنی:217)بقره/

د نیا باید اسالم بیاور ین / احزاب(یستها )مشرکغیر اهل کتاب و سکوالر فارشود یا جزیه دهد یا بجنگد، و ک

و اختیاری د. و قدیم مسلمانانی هم که بعد از تمام این مراحل باز آگاهانه و عمدا و به میل خودشان نیا کشته شو

بر کفر و شرک خود اصرار دارند شامل حکم مرتدین گشته که یا باید دوباره به اسالم برگردند یا کشته شوند 

 . 

ت نبوی بر جامعه ی کفار و غیر مسلمانان به اجماع صحابه و رای بزرگان  در این صورت مسألۀ اقامۀ حجه

ت بر آنان خاتمه  دین تمام شده است و با آمدن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و قرآن، دیگر مسألۀ اقامۀ حجه

آمدن  سی بگوید کهاست ومسألۀ عذر به جهل برای غیر مسلمانان باقی نمانده است. به همین دلیل هر ک یافته

برای تنظیم چگونگی روابط مومنین تا روز قیامت  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وقرآن برای غیر مسلمانان

 حجت نیست، پس آن شخص بر خالف شریعت هللا صحبت کرده است. با آنها در دنیا 



بدون در نظر گرفتن اقامۀ غیر مسلمان اگر هم از اصول شریعت پیامبر خاتم چیزی نداند و جاهل باشد باز 

 و مقلدین آنها می «کفار»گردد. ابن قیم جوزی در مورد این دسته از حجت و شروط و موانع تکفیر، کافرمی

طبقة المقلدین وجهال الكفرة وأتباعهم وحمیرهم الذین هم معهم تبعاً لهم یقولون: إنا وجدنا آباَءنا على »گوید: 

گویند: ما پدرانمان بر سر طبقۀ مقلدین و نادانان کافر و االغان دنباله روی آنان می 66«.أُمة، ولنا أُسوة بهم

 این منهج بوده اند و ما نیز اسوۀ مان آنان هستند )برای ما اسوه هستند(. 

وقد اتفقت األُمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا »گوید:  می «کفار»همچنین امام ابن قیم در مورد این 

جعلهم بمنزلة من و مقلدین لرؤسائهم وأئمتهم إال ما یحكى عن بعض أهل البدع أنه لم یحكم لهؤالِء بالنار جهاالً 

ن بعدهم، وإنما لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم یقل به أحد من أئمة المسلمین ال الصحابة وال التابعین وال م

هل باشند و که این طبقه کافرند هر چند جا اندامت متفق«.»یعرف عن بعض أهل الكالم المحدث فى اإلسالم

اهل آتش  مقلد بزرگانشان و امامانشان باشند، هر چند که از بعضی از اهل بدعت آمده است که اینان را از

ذهب را هیچ کدام مبه حساب نیاورده اند، بلکه به منزلۀ آنانی قرار داده اند که دین به آنان نرسیده است!! این 

ند. آنانی که اه نگفته است و نه از صحابه و نه تابعین و نه بعد از آن سخن اینگونه نگفته از امامان اینگون

 «. این سخن را گفته اند اهل کالم بوده اند

مقلد وصح عنه أنه قال صلى هللا علیه وسلم: "إن الجنة ال یدخلها إال نفس مسلمة"، وهذا ال»گوید:  در ادامه می

 علیه از پیامبر صلی هللا«. »والعاقل المكلف ال یخرج عن اإلسالم أو الكفرلیس بمسلم، وهو عاقل مكلف، 

ص مقلد هم مسلمان نیست؛ و این شخ رود مگر نفس مسلمانوسلم آمده است که فرموده است: وارد بهشت نمی

 «.و او عاقل و مکلف است و عاقل مکلف، از کفر یا اسالم خارج نیست

واإلسالم هو توحید هللا وعبادته وحده ال شریك »اسالم پرداخته و می گوید:و امام ابن قیم در آخر به معرفی 

له، واإلیمان باهلل وبرسوله واتباعه فیما جاَء به، فما لم یأْت العبد بهذا فلیس بمسلم وإن لم یكن كافراً معانداً فهو 

و » 67«.جهم عن كونهم كفاركافر جاهل. فغایة هذه الطبقة أنهم كفار جهال غیر معاندین، وعدم عنادهم ال یخر

اسالم عبارت است از وحدانیت هللا و عبادت کردنش به تنهایی و بدون شریک قرار دادن برایش. و ایمان 

آوردن به هللا و پیامبرش و پیروی از دینی که آورده است، هر بنده ای این موارد در او نباشد مسلمان نیست 
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ل است. پس کمترین حکم این گونه اشخاص این است که آنها و اگر کافری معاند نباشد، پس او کافری جاه

 «.شود که کافر نباشندکافری جاهل هستند، که عناد ندارند، و عدم عناد آنها دلیل نمی

ز همان گفته است نه مسلمین، که متاسفانه عده ای ا «کفار»دقت شود که ابن قیم این سخنان را در مورد 

تطبیق  داده شده است را با قیچی کاری های ناشیانه بر مسلمین «کفار»درصدی ها این حکمی که در مورد 5

ز امی دهند و سایبری های جنگ نرم وروانی دشمن نیز در ترویج و نشر این تحریفات به کمک این بخش 

 درصدی ها آمده اند. 5

 

 68فرق میان رسیدن حجت با فهم آن

فُونَهُ َكَما یَْعِرفُوَن یَْعرِ »تنها آمدن پیامبر و رسانیدن قرآن و پیام وی به آنها در حد شناختی که در حد کفاربرای 

 کفارا آنکه اکثر بباشد اقامه ی حجت هللا بر آنان است و همین شناخت ظاهری برایشان کافی است. « أَْبنَاَءهُْم 

که خودشان  جر هستند، اما با این وجود این نفهمی آنها،با وجود اقامه ی حجت باز به دالیلی از فهم آن عا

ْم تَْحَسُب أَنَّ أَ " اسباب آن را فر اهم نموده اند، برایشان عذر نمی گردد. هللا متعال در این مورد می فرماید:

 (44)فرقان/ "یاًل َضلُّ َسبِ أَْكثََرهُْم یَْسَمُعوَن أَْو یَْعقِلُوَن  إِْنهُْم إاِلَّ َكاأْلَْنَعاِمۖ بَْل هُْم أَ 

در این صورت اصل عام در مورد حجت غیر مسلمین، رسیدن آن به شخص مکلف است، کسی که حکم 

 شرع به وی برسد حجت بر وی اقامه شده است همچنانکه ابن عباس گفته است:"من بلغه القرآن فهو لـه نذیر"

بر شخص مسلمان دو قول  وجود  اما میان اهل علم در مورد فهم حجت و جزئیات این اصل و صدور حکم 6۹

 70دارد : 

برای شخص شنونده یا بیننده تنها قرائت و خواندن حکم کافی نیست بلکه عالوه بر آن شخص باید  -1

توانائی فهم آنچه بر وی عرضه می شود را داشته باشد، منظور از این فهم فهمی است مجمل  و 
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 ۷3٫ ص اللطیف عبد

 ۷/1۶3.   الطبري تفسیر 6۹
 2۰۵/  1 للرحیلي البدع أهل من السنة أهل موقف ۷۰



ر جدید داشته باشد، نه فهمی جزئی ودقیق کلی، به نحوی که شخص قادر باشد تصوری کلی از این ام

 مثل متخصصین .

امام شافعي می گوید: "هلل تعالى أسماء وصفات جاء بهاكتابه، وأخبر بها نبیه صلهى هللا علیه وسلهمأمته، ال یسع 

وسلهم أحد من خلق هللا تعالى قامت علیه الحجة ردها، ألن القرآن نزل بها، وصح عنرسول هللا صلهى هللا علیه 

ا القول بها فیما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوتالحجة فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة علیه فمعذور 

 71بالجهل .... وال یكفر بالجهل بها أحدإال بعد انتهاء الخبر إلیه بها".

کند  را رد میاز ظاهر گفتار امام شافعی فهمیده می شود که برای شخص جاهلی که این صفات هللا متعال 

شن تنها قرائت آیات باعث اقامه ی حجت بر وی نمی گردد، بلکه باید حکم شرعی برای شخص آشکار و رو

 گردد . 

ابن العربي المالكي نیز می گوید: شخص جاهل و کسی که در این امت دچار خطاء می گردد چنانچه عملی 

به واسطه ی جهل و خطأ دارای عذر است تا کفرآمیز و شرکی را انجام دهد مشرک و کافر نمی گردد، او 

زمانی که حجت و دلیل برایش به گونه ای واضح و روشن بیان شود که با چیز دیگری اشتباهی گرفته نشود، 

و شخص با وجود چنین آگاهی، منکر امری ضروری در دین گردد که تمام مسلمانان بدون نظر و تأمل آن 

 72وم شده است.را می شناسند و برایشان آشکار و معل

ابن تیمیة نیز می گوید: کسی که به هللا و رسولش ایمانی کلی و مطلق داشته باشد، و چنان آگاهی به وی 

نرسیده باشد که خوب و بد شریعت را تشخیص دهد، در این صورت حکم بر کفر وی داده نمی شود تا زمانی 

ر می گردد. در حالی که بسیاری از مردم که حجتی بر وی اقامه گردد که اگر با آن مخالفت شود شخص کاف

در تأویل قرآن دچار خطاء و اشتباه می گردند و بسیاری نیز در معانی قرآن و سنت نا آگاه و جاهل هستند، 

و عالوه بر اینها، خطاء و فراموشی از این امت برداشته شده اند، در این صورت شخص کافر نمی گردد 

 73حکم.مگر بعد از روشنگری و آشکار شدن 
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مد. حتی اگر آن را نیز نفه تنها با رسیدن  حکم به شخص مسلمان، بر وی اقامه ی حجت شده است؛ -2

 دارای چنین دیدگاهی هستند. و دعوت نجد و نجدیت عده ای از پیروان محمد بن عبدالوهاب 

: حجت که پس از بیان چند جمله از محمد بن عبدالوهاب می گوید74چون إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن 

عبد هللا أبو 75بر کسی که قرآن به وی رسیده و آن را شنیده اقامه شده است هر چند که قرآن را نفهمیده باشد.

 76بطین نیز بر همین مطلب تأکید کرده و چنین اشخاصی را دارای عذر به جهل نمی داند.

این نیست که شخص در مورد فهم حجت گفته است: منظور از قیام حجت  77حمد بن ناصر بن معمر حنبلی 

 78آن را به گونه ای روشن و واضح بفهمد که انسانهای زاهد و پارسا آن را می فهمند.

در تعلیقی بر این کالم می گوید: این شرط و قید شیخ ابهامات سخنان قبلی وی که به ذهن  79رشید رضا

که حجت تنها با رسیدن و خواننده می رسید را برطرف می کند، چون عده ای از علمای نجد بر این باورند  

ابالغ قرآن به مردم اقامه می گردد هر چند که آن را نفهمیده باشند و این عاقالنه نیست.... از این شرط و قید 

شیخ یادگرفتیم که فهمی که آن را شرط اقامه ی حجت نمی داند فهم درک عمیق وفقه نصوص است نه فهم 

رو اللی که بر قلبهایشان مهر نهاده شده است توصیف می کند، تمام لغوی .... و مشرکینی که هللا آنها را به ک

 80اینها مدلول آیات قرآن در توحید و رسالت را می فهمیدند چون آنها اهل لغت و ادبیات بودند .

شیخ عبد اللطیف می گوید: و در قیام حجت شرط نیست که شخص از هللا و رسولش فهمی همچون فهم کسانی 

 81آنچه که پیامبر صلی هللا علیه و سلم آورده است ایمان، پذیرش وانقیاد خالصانه دارند. داشته باشد که به

محمد رشید رضا می گوید:" کسی که دعوت را نفهمد حجت بر وی اقامه نگشته است...  و در این زمینه 

یخ عبد هللا بن کبار علماء معاصر نجد در مجلس اإلمام عبد العزیز بن فیصل دچار اختالف شدند .... دلیل ش

بر این بود که مهم فهم حجت است نه فقط رساندن حجت بدون فهم، و برای آنها دالیل صریح و 82بلیهد 
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از نص و سخن  « فهم مجمل»و شیخ میان ".83آشکاری از کالم ابن قیم آورد و آنها را به این شیوه قانع نمود

مثل فهم اهل علم از آن، فرق « هم مفصلف»که مقصود و مراد شارع را به صورت اجمال درک می کند با 

می گذارد. در این صورت فهم اول )فهم مجمل( یکی از شروط قیام حجت است و فهم دومی )فهم مفصل( یا 

  84فهم الهدایه شرط نیست".

مه ی حجت نشده است مانند جاهلی است که اشیخ سلیمان بن سحمان می گوید: کسی که به خوبی به وی اق

ابن حزم نیز می گوید: 85نمی داند چنین شخصی در واقع  به وی اقامه ی حجت نشده است.احکام دینش را 

تمام آنچه گفتیم که انجام دهنده ی فالن عمل بعد از اقامه ی حجت فاسق یا کافر می گردد به این منظور است: 

 86.کسی که بر وی اقامه ی حجت نشده است معذور و مأجور است هرچند انسان خطاکاری هم باشد

ای شور است و از نعمت« الجماعة»که نماد  زمانی که  از نعمت داراالسالم یادآوری این نکته نیز الزم است:

امت و اجماع ناشی از آن  محروم گشتیم در واقع پس از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که برای  ،اولی االمر

مردم نیزمحروم شده ایم. در آن هنگام که امت شاهد بود ما از نعمت شاهد و ارائه ی دین واحد در میان 

ُ بُِكُم اْلیُْسَر َواَل یُِریُد بُِكُم اْلُعْسَر"  مسلمین از تمام این نعمتها بر خوردار بودند هللا متعال می فرماید : "یُِریُد هللاَّ

نین سیاستی بن جبل که رهسپار یمن بود چ ( و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز خطاب به معاذ185)بقرة / 

ُروا". ُروا َواَل تُنَفُِّروا، َویَسُِّروا َواَل تَُعسِّ آسان بگیرید و سخت 87را در روش برخورد با کفار امر می کند :"بَشِّ

نگیرید. مردم را امیدوار کنید و مژده بدهید و آن ها را متنفر نکنید. اگر این اسلوب در برخورد با کفار هم 

ن در چنین گرداب و مصیبتی گیر کرده اند و بیشتر از هر زمان نیاز به این تطبیق شده است حاال که مسلمی

 قاعده دارند، چگونه باید با آنها برخورد شود ؟ 

 

 انواع احکام و ریشه های عدم عذر بالجهل در احکام و قوانین شریعت

علق به ایمان هنگامی که شخص قصد دارد در مورد امور اساسی  چون توحید، مسلمان و کافر و مسائل مت

و شرک و عذر به جهل و... وارد میدان روشنگری گردد باید تمام نصهای موجودی که به موضوع مرتبط 
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نصی در نظر بگیرد. چون  زدنهستند را مد نظر بگیرد و این نصوص را در مکان اصلی آن بدون کنار 

د، و هیچ نص مغلق و پیچیده هیچ نصی وجود ندارد مگر اینکه نص دیگری آن را معین و مقید نساخته باش

ای وجود ندارد، مگر اینكه نص دیگری آنرا گره گشائی و شرح نموده است، و هیچ معنی نص مخفی نمانده 

مگر اینكه نص دیگری آنرا آشكار ساخته و توضح داده است، و هیچ نص و امری نیست كه یك نص آن را 

 ر داده باشد...حرام دانسته باشد، و نص دیگری آنرا جایز و حالل قرا

اما آگاهانه و به هر دلیل نفسانی یا برتری دادن یک تفسیر و مذهب خاص و... و گرفتن نصی بدون بیان و 

امکان اینکه خود شخص را به دلیل کتمان حق به دایره ی کفر و  ،اخذ سایر نصوص مرتبط با همان مسأله

هم نماید افزایش می دهد. پس آگاهانه استفاده شرک بکشاند و اسباب گمراهی و تفرق و ذلیلی سایرین را فرا

که یک نص را در راستای اهدافی غیر شرعی حجت قرار داده  و بر این  ی ابزاری کردن از شریعت،

روش غیر شرعی مسائل ایمان و كفر، وعده وعید را بدون در نظر داشت ده ها حدیث و نصوص دیگر و 

آن به کار برد در حالیكه معنی و مفهوم اصلی آن كامالً چیز بدون در نظر داشت، شروط، لوازم و مطالبات 

 باشد؛ نه نشان از فقاهت است نه امانتداری نسبت به دین هللا و بندگان هللا .  دیگری می

در این زمینه می توان به تمایز میان احکام مختص به فرد داخل اسالم شده واصطالحاًاهل قبله و غیر مسلمین 

 چون : اشاره کرد . احکامی

  برائت از سکوالریستها)مشرکین/احزاب( و ایمان به هللا = توحیداحکام عقیده :کفر به طاغوت و  -1

 بین انسان و خالقش احکام نماز و روابط فی ما -2

 :احکام معامالت: تنظیم روابط بین انسانها درهر دو عرصه فردی و اجتماعی چون -3

حکومتی و حقوق مردم، شوراهای اولی  احکام حکومتی: مباحث مربوط به دولت اسالمی، قدرت -

 االمر، حدود و تعزیرات و چگونگی روابط با دیگر ملل غیر اسالمی و دارالکفر

 .… احکام مالی و اقتصادی: تجارت ، بیع، زکات، صدقات و -

احکام احوال شخصیه: )مسائل مختص به پیامبر، زن، مرد، جوان، کودک، فامیل، ازدواج، ارث،  -

 .(… طالق و

 .جزایی: یا فقه العقوبات احکام -

 …دعوا، شهادت وقسم و كفاره و  احکام محاکمات مدنی وجزایی: )قضا، دعوا، اثبات -

 …احکام مربوط به آداب عمومی مسجد ، روزه ی ماه رمضان ، حج، جهاد، زکات، ارث و -4



 ..…و مطالبی چون گناهان کبیره و صغیره، شرک اکبر و اصغر و -5

  فیلتر اصلی  4 ظوابط تکفیر وو مواردی چون  -6

 .…و -7

 و اصلیبوده و شامل غیر مسلمین نمی گردد . اما احکامی نیز هستند که مختص کفار  اینها مختص مسلمین

 مرتد است و شامل مسلمین نمی گردد .  کفار

ها ست. یعنی زمانی که ذکر تمایز این احکام  و قوانین، روشنگری در چگونگی تعامل و برخورد با انسان

ود کسی که شهادتین آورد و نماز خواند وی به اصطالح اهل قبله و مسلمان می باشد، اما این به گفته می ش

این معنی نیست که او حتما در همین دایره ی اسالم باقی می ماند و یا وارد بهشت می گردد؛ چون ممکن 

داشتن مشقت و زحمت در است مرتد گردد یا منافقی باشد در لباس اهل قبله. بر این مبنا شریعت هللا جهت بر

كنند این قواعد را بیان نموده و اعتبار دنیوی آن اي كه مسلمانان درآن زندگي ميتعامل با دیگران در جامعه

 در حد تنظیم روابط و برخورد  با دیگران فراتر نمی رود . 

شورای  الجامعة است و، داراالسالم که نماینده ی در میان مسلمین در راستای شناخت و آگاهی بر این احکام،

جلسات سخنرانیها و مکانهای رسمی  اولی االمر و اجماع ناشی از امت، و به دنبال آن نمازهای جمعه،

پرورشی و آموزشی  ابزارهای آموزش این احکام به مردم هستند، در صورتی که مردم به احکام علم و 

ی داشته باشند. با این وجود باز می بینیم که آگاهی پیدا کردند دیگر نمی توانند در مورد ضمانت اجراء عذر

« اکثرهم ال یعلمون»قرار می گیرند و یا « ما ال یعلمون»تعداد زیادی از مسلمین در داراالسالم نیز مخاطب 

 تعالى هللاَ  إنَّ  :مراجعه کنند اگر نمی دانند. یا مشمول  حکمت و فقهو... و به آنها سفارش می شود که به اهل 

 ربنا أخطأنا أو نسینا إن تؤاخذنا ال علیه؛  و مشمول: ربنا اْستُكِرهوا ما و ، النسیانَ  و ، الخطأَ  تيأُمَّ  عن وضع

و مشمول:  ( 286/ بقرة) به لنا طاقة ال ما تحملنا وال ربنا قبلنا من الذین على حملته كما إصرا علینا تحمل وال

 می گردند.  (5 أحزاب/) رحیما غفورا هللا وكان قلوبكم تعمدت ما ولكن به أخطأتم فیما جناح علیكم ولیس

آموزشی که از حقوق فردی یک مسلمان جهت غلبه  عالوه بر نمازهای جمعه و مجالس سخنرانی، امروزه

 بر جهل است از کانالهای زیر نیز می تواند اداء شود:

 پرورش و آموزش همگانی در مدارس و مکانهای تحصیلی -1

 یوئی ،تلویزیونی و ماهواره ایآموزش از طریق کانالهای راد -2



 آموزش از طریق کانالهای اجتماعی و اینترنت -3

 آموزش از طریق انجمنها و گروههای مستقل حرفه ای  -4

 آموزش از طریق روزنامه ها، مجالت و تراکتهای تبلیغی  -5

 و.... -6

سلم آورده  وعلیه  حاال اگر چنین اماکن و امکاناتی وجود نداشتند که این شناخت را طبق آنچه رسول صلی هللا

بودند رویبضه و الو دین فروشان خائن  اسالم به مسلمین داد،  و یا اینکه چنین اماکنی در اختیار دشمنان دین

لمین خطاکار و و آنها را به انواع بیماریها و میکروبها آلوده و فاسد نموده باشند، آیا باز در تعامل با مس

ه دلیل بمی توان تجدید نظر نمود؟ آیا این مسلمین را نمی توان مجرمی که به احکام جاهلشان کرده اند ن

 جهلشان به احکام  و قوانین شریعت معذور دانست؟ 

نیز  درصدی ها5همان قائل به عذر به جهل نیستند و عده ای از « قانون» سکوالریستها  با استناد به وجود

وجود   ۸۸اینکه: "من بلغه القرآن فهو لـه نذیر" مبنی بر«  غیر مسلمین»با استناد به قول ابن عباس در مورد 

 اتمام حجت دانسته و کسی را معذور به جهل نمی دانند. « مسلمین»را برای « قرآن»

ی شهروندان خود از ابزارهائی چون « جاهالنه»سکوالریستها جهت توضیح رفتارهای نابهنجار و تخلفات 

سکوالریستی بهره گرفته اند. از کانال  عه شناسیفیزیولوژی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جام

ناشی از جهل افراد را قانون گریزی و ناشی از کاستی های شخصیتی وی   رفتار  روانشناسی اجتماعی

تفسیر نموده اند که این هم از ویژگی های خاص زندگی از قبیل سن، سوابق تحصیلی و حرفه ای و وضعیت 

. از کانال جامعه شناسی سکوالریستی هم قانون گریزی تأثر می گرددخانوادگی و دیگر خصوصیات فردی م

در چنین جوامعی باید ها و ارزشها از طریق ساختار قانونی  در شکل کالن را مورد بررسی قرار می دهند.

جامعه و فشارهای اجتماعی وضعیت و رفتار خاصی بر شخص تحمیل می گردد . شخص ناچار است حداقل 

در این زمینه به بررسی پیشینه 89ایط موجود باشد و عذر به جهل برایش قابل تصور نیست. در ظاهر تابع شر

 ی این دیدگاه می پردازیم. 

                                                           
 ۷/1۶3.   الطبري تفسیر ۸۸
 .اند کرده طرفداری رویه این از فرانسوی نویسندگان غالب و پذیرند می را جهل ادعای شرایطی با فرانسه های دادگاه اخیرا ۸۹



جهـل بـه حكـم رافـع »و« جهل بـه قانون عذرنیست»امروزه در قوانین بسیاری از کشورها می خوانیم که 

در میان سکوالریستهای جهان و  ریشه ی عدم پذیرش جهل در سه قرن گذشته «.مسئولیت كیفري نیست

  90بخصوص سرزمینهای تحت اشغال سکوالریستها را می توان درتفـسیرهاي ویلیـام بلكـستون

 هل به آنهمه نسبت به قانون، در امور كیفري عالِم فرض شده و ج»رد یابی کرد که در این زمینه می گوید:

 ». شود و در حقوق رم نیز این چنین است عذر محسوب نمي

 این ادعاي بلكستون الاقل داراي دو اشكال است:

اعده را قاو در نسبت این قاعده به حقوق رم اشتباه كرده است چون نویسندگان حقوق رم هم این  -1

 .تنها در حقوق خـصوصي جـاري مـي دانستند

دن مستقل نمي باشد، بلكه مبتني بر پیش فرض عالم بو« جهل عذر نیست»از نظر بلكستون قاعدة   -2

ري ردم است كه در زمان او چنین بوده؛ اما در حال حاضر، كـه شـاهد انبـوهي ازقوانین كیفمـ

فرض است )جهل عـذر  هستیم، این فرض به دور از واقعیت است و آنچه هم كه مبتني بر ایـن

 حقیقـت نخواهـد داشـت.  نیـست(

ی قاعده نشین که از طرفداران ابقا به تبعیت از بلکستون سکوالریستها و التقاطی های سرزمینهای مسلمان

  گشته اند دالیلی را ذکر کرده اند که مهمترین آنها از این قرار است:« جهل به حكم عذرنیست»ی 

و  ادعاهای جهل به قانون باعث می گردد راست و دروغ گفته های افراد با مشکالتی روبرو شده» -1

می گردد  اما این به ناتوانی مجریان بر«. ندروند رسیدگی به پرونده ها را کند یا حتی متوقف می ک

د که از چنان علم و زیرکی برخوردار باش و توجیه گرحق و عدالت نیست. بلکه قاضی یا حاكم باید

 ثابت كند.  كذب آنرا یا بپذیرد یا ادعاي جهل را

 قبول ادعای جهل مردم باعث می شود مردم به جاهل ماندن تشویق شده و ارزش جهل بیشتر از» -2

زات می اما این نیز این توهم را می رساند که تنها راه آموزش مردم اجرای حدود و مجا« علم شود.

 باشد. 

                                                           
 سال در و دهخوان درس آكسفورد در كه اسـت لندن شهر در فروشي پارچه بازماندة(  م1۸23.  جوالي1۰. /م1۷۸۰ فوریة1۴)  بلكستون ویلیام ۹۰

 سـال در ـتوكال و اجرایـي كـار سالها از بعد و آمد در وكال كانون عضویت به وكیـل عنـوان بـه1۷۴۶ سـال در و آموزشـي دسـتیار1۷۴3
 آکسفورد به بود ختهاندا راه به دانشگـاه در را حقوق موضوع در سخنراني داوطلبانة كرسي ونیز چارلز نام به دیگري حقوقدان كـه هنگـامي1۷۵۸،

 .است باقی همچنان کرسی آن و شده ایراد آنجا در انگلستان حقوق تفسیر عنوان به بلکستون سخنرانیهای.برگشت



در  وزمانی که امری را قانونی اعالم کردیم قاعده این است که در اجرای آن خللی ایجاد نشود » -3

کند .  ین وارد نمیدر این مورد نیز قبول جهل جاهلین  خللی بر قوان« تمام شرایط به آن عمل شود.

رای چون مجازات فرد سالمی که اصال در فکر انجام جرم نبوده ظالمانه است، و هدف قانون از اج

حدود بر مردم: اتمام حجت بر مجرم جهت تأدیب و پاک نمودن مجرم و تربیت مجرم و دیگران 

 .است، نه بر انسان غیر مجرم 

ریعت به شریعت یهود بر می گردد. در این ش« عدم پذیرش جهل»اما باید تأکید کرد که ریشه های حقیقی 

مردم هرهفته موظف بـه شـركت دركـالس آموزش قانون بودند، یعنی چیزی داشتند چون نماز جمعه ی 

شناخته  امری آشنا ومسلمین. این قوانین هر هفته آموزش داده می شد و برای مردم  قانون و احکام شریعت 

 شده بود . در این صورت صحیح و طبیعی بود که عذری پذیرفته نشود چون مردم واقعا آگاه بودند. 

برخوردار نبوده که نه آمـوزش واحدی اما در وضع موجود که همه ی مسلمین از یک حکومت اسالمی 

آن، و  دارد و نه تطبیق و اجرائی نمودن وجودبرای آنها در شکل صحیح و امروزی آن قـانون شریعت هللا 

 در تماماز طرق مختلف نیز با آموزش و تحکیم قوانین شریعت هللا مبارزه می شود و تقریبا آموزش 

در پناه زیر زمینی به خود گرفته و  حاشیه ای و حتی حالتسرزمینهای تحت حاکمیت کفار سکوالر 

مین منشعب شده و جنگ روانی وحشتناکی بر علیه مسل صدها تفسیر و فرقه از آندموکراسی سکوالریستها 

ن گروه شریعت گرا در جریان بوده و تطبیق آن نیز در سرزمینهای محدود به اجرا درآمده و در برابر همی

ی و اندک نیز هزاران مالی دین فروش سوء و الرویبضه با در اختیار داشتن تمام رسانه های تلویزیون

بوده سالم و داراال« الجماعة»و مشغول بدگمان کردن مسلمین به این عده ی قلیل  ماهواره ای و منابر مساجد

گی و و عالوه برآن روزانه صدها مسلمان به طرق مختلف قتل عام می شوند و تفرق، فقر، نا امنی، آوار

 ویرانی و... گریبانگیر مسلمین شده است چه ؟

دند وحس عمومي مسلمین باقانون شریعت هللا هنگامی که مسلمین دارای حکومت یکپارچه ی اسالمی بو

 و سؤال كننداهل فقه  از مي توانستند به ایـن معنـا كه هرگاه مسلمین با مسئله اي مواجه مي شدند همراه بود،

و بر وجوب علم آموزی و اهمیت آن نیز پی برده  بودند« کامل و واحد» آنها نیـزبدون ترس قادربه پاسخ

چی از علم آموزی مورد مجازات و تهدید قرار می گرفتند و... تحت این شرایط ، امام بودند، و به دلیل سرپی

قـسم اول،همچـون احكام ضروري مثل نمازهاي  در رابه دوقسم خاص وعام تقسیم كرده و 91شافعي علم دین

                                                           
 : فقال موجزة بعبارة – تعالى َّللا رحمة – الشافعي اإلمام ۹1



ـي اسـت در مقابل، نسبت به احكامي كه اختالف ندانسته است، معذور الزم وجاهل را پنجگانه تحصیل علم را

 92 .و نـص خاصـي نـسبت بـه آنهـا وجود ندارد جهل را عذر مي داند

الها نیز مآشنا هستند، حتي اکثرشیوخ و و اولویتهای آن اما اكنون مسلمین به ندرت با قانون شریعت هللا 

ـه خود بخـش اندكي از قوانین و تفسیرهاي مربوط به آن را كه قفسه هاي متعددي از كتابخانـه هـا را ب

ست و اختصاص داده است مي دانند . مزید بر آن، كثرت قوانین شریعت در امور روز و شبهات و تفاسیر د

دجاالن منتسب  و  آل سعود نجدیتکوالر زده چون اخوان الشیاطین و پاگیر سکوالریستها و التقاطی های س

این امكان را حتي بـه دانـشجویان قانون شریعت   .. و نبود دولت یکپارچه ی اسالمیبه تصوف و عرفان و

ین ا  س در زمان ما به دلیل نبود قدرت حکومتیپ  گردند.  هللا نیز نمـي دهـد که بر تمام قوانین شریعت مسلط

ذیرفته شود؛ پوجـود نـدارد، جهـل بـه قانون شریعت باید برای تمام مسلمین امکان رفع جهل و شبهه به آسانی 

ه بو در این شرایط مسئول دانستن جاهل خالف عدالت اسـت و نوعی ناعدالتی آشکاری در برداشتن عذر 

 .ه می شودجهل در اموری که به واسطه ی این موانع برای مردم پنهان مانده اند دید

 ،صرار دارندا  «جهل بـه قانون عذر نیست»كه همچنان نسبت به قاعد ه ی   حتي قانون دانان سکوالری

سترس دبـه غیـر منطقـي بـودن آن اعتـراف درند و سعی کرده اند که با پیش کشیدن مواردی چون در 

، تـا حـدي بـودن و فراگیـري بـراي عمـوم، عطف بما سبق نشدن، مجمل نبـودن، باثبـات« قـانون»بـودن 

 .آن را بـه عدالت نزدیك كنند

قرار گرفته سکوالریستها ) مشرکین/احزاب( عده ای از مسلمین نیز که در قرون اخیر درمعرض این جریان 

را قرار داده اند، با « قرآن »کلمه ی « قانون»اند، و بدون تمایز میان مسلمان و غیر مسلمان، تنها به جای 

فإن حجة »چنین فرموله می کنند که: با استناد به سخن کسانی چون محمد بن عبدالوهاب ویژه آنرا  ادبیاتی

                                                           
ا              – م  انِ  اْلِعْلمُ  إِنَّ یِن، ِعْلمُ : ِعْلم  ِعْلمُ  الدِّ ا، و  ْنی  اْلِعْلمُ  الد  ینِ  الَِّذي ف  اْلِعْلمُ  اْلِفْقُه،: ُهو   ِللدِّ ا الَِّذي و  ْنی  ب  : ُهو   لِلد  ا.الطِّ م  ىسِ  و  لِك   و  ْحِوِه، الشِّْعرِ  ِمن   ذ  ن   ف ُهو   و 

اء   ن  ْیب   أ وْ  ع   ع 
نَّ  ال              – ْسُكن  ل ًدا ت  ُكونُ  ال ب  الِم   ِفیهِ  ی  نْ  ُیْفِتیك   ع  ، ع  ال ِدیِنك  ِبیب   و  ِنك   أ ْمرِ  نْ ع   ُیْنِبُئك   ط  د   ب 
 .  علیه غلبونا قد الكتاب أهل أنّ  إالَّ  ، الطب من أنبل والحرام الحالل بعد أعلم ال              –
 آداب) والنصارى الیهود إلى ووكلوا العلم ثلث ضیعوا:  ویقول الطب من المسلمون ضیع ما على یتلهف كان أنه عنه روایة وفي              –

 ( .للرازی ومناقبه الشافعي
 در که دیگری علوم و دنمای روش برایش را دینش که علومی:  دارد نیاز علم نوع دو به مسلمان انسان که داشت شاملی دیدگاه چنین  َّللا رحمة إمام
 . است پزشکی علم آن قراول پش که رساند یاری او به دنیا فنی امر

 بیتا شافعي، ۹2



.پس حجت خداوند قرآن است؛ کسی که به او قرآن رسیده باشد، 93«هللا هي القرآن؛ فمن بلغه فقد بلغته الحجة

 است.  در حالی که این قاعده مختص غیر مسلمین«. در این صورت حجت به او رسیده است

 با این وجود این طیف با آوردن استثنائاتی درموردعذربه جهل می گویند :

عذر   کسی که در سرزمینی دور از مسلمین زندگی می کند و قرآن و سنت به او نرسیده است -1

 دارد

 تازه مسلمانی که هنوز احکام اسالم را نمی داند تا رسیدن حکم به وی عذر دارد -2

ما در امور خفیه که احتیاج به روشنگری و بیان دارد معذور است، او جاهل در داراالسالم در  -3

امور آشکاری چون توحید و شرک و محرمات قطعیه چون زنا و ربا و خوردن گوشت مردار 

 و گوشت خوک و شراب پذیرفته نمی شود. چون جهل به واسطه ی بعثت پیامبر صلی هللا علیه

 .برای کسی که بخواهد آسان گشته است وسلم و قرآن و سنت از بین رفته و کسب علم

تدالل ، به تبعیت از جریان جهانی رایج، چنین اسدرصدی ها هستند 5که در واقع همان بخش از  این طیف 

به نحو یکسان  کرده اند که اشکالی ندارد منافع فرد در برابر منافع جمع قربانی گردد و اینکه عمل طبق قانون

ت بیشتری را ین را نیز می دانند که نادیده گرفتن جهل برای افراد جامعه صدمابه نفع جامعه است، با آنکه ا

 به دنبال دارد. 

مان ههرگـاه مسلمانی كسي را به دلیل عملي كه  جرم بودن آن روشن و آشکار نگشته مجازات نماید، در 

کافی  قانون شریعت قدم اول احتـرام بـه قـانون شریعت هللا ضـعیف خواهـد شـد. تنها نزول وحی و وجود

ده نیست بلکه وصول وحی و قانون شریعت نیز الزم است. بسیاری از صحابه زمانی که به حبشه هجرت کر

ه هم می بودند از نزول بسیاری از احکام و دستورات شریعت بی خبر بودند به همین دلیل راحت دچار اشتبا

 ا پذیرفته می شد .  شدند و بدون آنکه شامل حکم مجرمین گردند عذر به جهل آنه

ع از تکفیر اما باز جهل این کفار مانو شبه اهل کتاب تأکید بر جاهل بودن کفارمشرک و کفار اهل کتاب 

 آنها نمی گردد

                                                           
 1/12(الرابع الجزء الوهاب، عبد بن محمد الشیخ مؤلفات ضمن مطبوع) ومسائل فتاوى ۹3



با آنکه عصر قبل از اسالم به عصر جاهلیت و احکام کفار قبل از اسالم به احکام جاهلیت مشهور بوده است، 

و هللا متعال به جاهل بودن این اشخاص گواهی می دهد؛ اما باز جهل این کفار مانع از تکفیر آنها و مجازات 

عی می شود به صورت خالصه به دنیوی آنها، در صورت سرپیچی از قوانین شریعت هللا، نمی گردد. س

با وجود جهل آنها به حجت نبوی پرداخته شود و اینکه در دنیا و قیامت کفار جایگاه عذر به جهل در میان 

 شامل چه احکامی می گردند . 

 جاهل و نادان هستند : یهللا متعال گواهی می دهد که عموم کفار و بخصوص کفار مشرک افراد

   یِهْم َویَُعلُِّمهُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِ هَُو الَِّذي بََعَث یِّیَن َرُسواًل ِمْنهُْم یَْتلُو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزكِّ ْن َكانُوا فِي اأْلُمِّ

 (2ِمْن قَْبُل لَفِي َضاَلٍل ُمبِیٍن )الجمعه/

  ْیَْكفُُروَن * أََولَْم یََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحَرًما آِمنًا َویُتََخطَُّف النَّاُس ِمن ِ  َحْولِِهْم   أَفَبِاْلبَاِطِل یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ

ا َجاَءهُ   أَلَْیَس فِي َجهَنََّم َمْثوً  ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِاْلَحقِّ لَمَّ ِن اْفتََرى َعلَى هللاَّ ى لِّْلَكافِِریَن َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 (68 -67)عنکبوت/

  ِاَل یَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمیَن فََمْن أَْظلَُم م َ ِ َكِذبًا لِّیُِضلَّ النَّاَس بَِغْیِر ِعْلٍم ۗ إِنَّ هللاَّ ِن اْفتََرى َعلَى هللاَّ )انعام/ مَّ

144) 

  َاْفتَِراًء َعل ُ ُموا َما َرَزقَهُُم هللاَّ ِ   قَْد َضلُّوا َوَما َكانُوا قَْد َخِسَر الَِّذیَن قَتَلُوا أَْواَلَدهُْم َسفَهًا بَِغْیِر ِعْلٍم َوَحرَّ ى هللاَّ

 (140ُمْهتَِدیَن )انعام/

  ْْل بِِه ُسْلطَانًا َوَما لَْیَس لَهُْم بِِه ِعْلٌم َوَما لِلظَّالِِمیَن ِمن ِ َما لَْم یُنَزِّ  (71نَِصیٍر )الحج/  َویَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

 َعلَى قُلُوِب الَِّذی ُ  (59َن اَل یَْعلَُموَن )الروم/ َكَذلَِك یَْطبَُع هللاَّ

  ْثُمَّ َجَعْلنَاَك َعلَى َشِریَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَّبِْعهَا َواَل تَتَّبِْع أَْهَواَء الَِّذیَن اَل یَْعلَُموَن * إِنَّهُم ِ  لَْن یُْغنُوا َعْنَك ِمَن هللاَّ

 ُ  (18/19 َولِيُّ اْلُمتَّقِیَن ) الجاثیة/ َشْیئًا َوإِنَّ الظَّالِِمیَن بَْعُضهُْم أولِیَاُء بَْعٍض َوهللاَّ

  َْنِجیُل إاِلَّ ِمْن بَْعِدِه أَف وَن فِي إِْبَراِهیَم َوَما أُْنِزلَِت التَّْوَراةُ َواإْلِ اَل تَْعقِلُوَن هَاأَْنتُْم یَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَُحاجُّ

ُ یَْعلَُم َوأَْنتُْم اَل تَْعلَُموَن .)آلعمران/ هَُؤاَلِء َحاَجْجتُْم فِیَما لَُكْم بِِه ِعْلٌم فَلَِم تُحَ  وَن فِیَما لَْیَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوهللاَّ اجُّ

66/65) 

  َلِیَن * لِیَْحِملُوا أَْوَزاَرهُْم َكاِملَةً یَْوم اَذا أَنَزَل َربُُّكْم ۙ قَالُوا أََساِطیُر اأْلَوَّ ْوَزاِر  اْلقِیَاَمِة ۙ َوِمْن أَ َوإَِذا قِیَل لَهُم مَّ

 (25-24الَِّذیَن یُِضلُّونَهُم بَِغْیِر ِعْلٍم ۗ أاََل َساَء َما یَِزُروَن )نحل/ 

  ثُمَّ أَْبلِْغهُ َمأَْمنَهُ َذلَِك ِ بِأَنَّهُْم قَْوٌم اَل یَْعلَُموَن َوإِْن أََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكیَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى یَْسَمَع َكاَلَم هللاَّ

 (6)توبه/



است که به  این آیه ی مبارکه ی سوره ی توبه، به جرات می توان گفت : یکی از محکم ترین دالیل قرآنی 

دو وصف برای   وضوح حکم کافر بودن شخص مشرک را همراه با جهل شدید ثابت می کند. در این آیه

 :یک فرد آمد است

 ( اْلُمْشِرِكینَ  ِمنْ  أََحدٌ وصف شرک) 

 ( یَْعلَُمونَ  اَل  قَْومٌ  أَنَّهُمْ جهل) 

ت اسم مانع ثبو مشرک و رسالت خاتم االنبیاء از جانب کفاراسالم و قرآن پس در این آیه جهل نسبت 

ی هللا علیه خداوند به نبی اش محمد ) صل:امام طبری در تفسیر این آیه می گوید .بر وی نمی شود ینمشرک

ی که دستور و سلم ( اگر یکی از مشرکین همان کسان و سلم ( متذکر می شود که ای محمد ) صلی هللا علیه

ی اینکه کالم خدا را قتال و کشتن آنها را بعد از به پایان رسیدن ماه های حرام داده ام از تو پناه خواست برا

 بشنود که کالم خدا همان قرآنی است که بر تو نازل کردیم،

 را بشنود و بر او تالوت کنی ان بده تا کالم خدا ) قرآن (پس او را ام :  فَأَِجْرهُ 

 ا به مکانی امن برسانثُمَّ أَْبلِْغهُ َمأَْمنَهُ: سپس بعد از شنیدن کالم خدا اگر تسلیم فرمان خدا نشد او ر

ا کالم خدا را بشنوند و آنها را به مکان َذلَِك بِأَنَّهُْم قَْوٌم اَل یَْعلَُموَن: این کار را انجام بده و آنها را امان ده ت

 ”.نی برسان به این خاطر که آنها قومی جاهل هستندام

زو را ج مشرک  کافربا دقت در کالم امام طبری در می یابیم :که خداوند با صراحت کامل آن شخص 

براسالم نیز در حالی که تا به حال کالم خدا ) قرآن ( را نشنیده است و با پیام مشرکین  محسوب می کند

ه است مشرک نامیده شدکافری این شخص  . ریح می کند که آنها جاهلندسخنی نگفته است و خود آیه تص

یهودیت  ت؛ چون این شخص مشرک قبالً هم به شریعتهایاقامه نشده اساز قرآن در حالی که بر او حجتی 

کفار مشرک  و نصرانیت و غیره باز کافر بوده و قبل از بعثت پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم نیز جزو

 .بوده است



فَاسْمُ الْمُشْرِكِ ثَبَتَ قَبْلَ الرهِسَالَةِ فَإِنهَهُ یُشْرِكُ بِرَبهِهِ وَیَعْدِلُ بِهِ و .. وَكَذَلِكَ اسْمُ  : چنین واضح گفته اندابن تیمیه  

قبل از رسیدن پیام اسم و عنوان مشرک  .94  الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيهَةِ یُقَالُ : جَاهِلِیهَةً وَجَاهِلًا قَبْلَ مَجِيءِ الرهَسُولِ

برای خداوند شریک و همتا قرار هللا   الهی در حق فاعل شرک ثابت است چونکه وی قبل از آمدن رسول

در مورد اسمهای جهل و جاهلیت گفته می شود جاهل و هللا داده است … و همینگونه قبل از آمدن رسول 

بینه)قرآن( و پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم ونکته ی اساسی تر اینکه هللا متعال حتی قبل از آمدن  جاهلیت

معاصر با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم صحبت به میان آورده   «مشرکین واهل کتاب»از کفاری در میان 

یَن َحتَّى تَأْتِیَهُُم الْ و می فرماید: ِ یَْتلُو لَْم یَُكِن الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن ُمْنفَكِّ بَیِّنَةُ * َرُسوٌل ِمَن هللاَّ

بردار نبودند تا دلیلى آشكار ( . كافران اهل كتاب و مشركان دست 3-1بینه/)ُصُحفًا ُمطَهََّرةً * فِیهَا ُكتٌُب قَیَِّمةٌ 

 . …بر ایشان آید

یعی بود بودند، طباهل کتاب کفار مشرک که به مسلمین دور تر و نسبت به شناخت اسالم نا آشناتر از کفار 

ند . در این که مخالفتهای بیشتری داشته باشند، اما اهل کتاب نیز از روی جهالت مخالفت خود را پنهان نکرد

را کافر  صورت هللا متعال جهل اهل کتاب را نیز مانعی برای تکفیر آنها نمی داند و به صراحت تمام آنها

 می داند :

  ِهَُو اْلَمِسیُح اْبُن َمْریََم لَقَْد َكفََر الَِّذیَن قَالُوْا إ َ َ قَاَل اْلَمِسیُح یَا بَنِي إِْسَرائِیَل اْعبُُدوْا وَ نَّ هللاه  َربِّي َوَربَُّكْم إِنَّهُ هللاه

ُ َعلَیِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ ال َم هللاه ِ فَقَْد َحرَّ  (72نَّاُر َوَما لِلظَّالِِمیَن ِمْن أَنَصاٍر )مائده/َمن یُْشِرْك بِاهلله

  ِثَالُِث ثاََلثٍَة َوَما ِمْن إ َ ا یَقُولُوَن لَیََمسَّنَّ الَِّذیَن لٍَه إاِلَّ إِلَهٌ َواِحٌد َوإِْن لَْم یَْنتَهُوا َعمَّ لَقَْد َكفََر الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ

 (73مائده/)َكفَُروا ِمْنهُْم َعَذاٌب أَلِیٌم 

در زمان وجود شریعتهای تحریف شده ی  یهودیت و مشرکین )سکوالریستهای کنونی( درهر صورت  

 نصرانیت و قبل از بعثت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کافر شمرده شده اند. 

اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ابتدا با کفر به طاغوت و برائت از تمام قوانین و برنامه ها و خدایان 

ابِئِینَ  -2 هَاُدوا لَِّذینَ ا -1 »گانه ی 5ی که توسط این طاغوتهای دروغین  َواْلَمُجوسَ  -4 َوالنََّصاَرى   -3 َوالصَّ

به توحید و یگانگی هللا ایمان آوردند، اما خیلی از واجبات  میان انسانها به وجود آمده بود « أَْشَرُكوا  َوالَِّذینَ  -5
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و فرایضی که بعدها بر آنها آشکار شد را انجام نمی دادند؛ با این وجودجهل آنها به این موارد کفر به شمار 

 نمی رود. 

اطالق جامعه جاهلی، قوانین جاهلی، حکم جاهلی و جاهل قبل از آمدن پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم دال 

ا با دالیلی روشن فرستاده و در کنار اینها هر کسی که قبل از بعثت است.  هللا متعال رسولی رکفار بر وجود 

سفارش می  95دینی غیر از دین اسالم برگزیده باشد در این دنیا کافر است و به آنها  دو یا سه راه« ظاهرا»

 .با این کفار است انتخاب هر یک از راهها شود که 

 

 جایگاه عذر به جهل  اهل فتره و اهل کتاب در قیامت

مشرک کفار ن چنین افرادی در دنیا مشمول قانوو  اسم مشرک قبل از ابالغ پیام اسالم وجود داشتهگفته شد که 

نَّا كُ َوَما  »بر وی اقامه نشده باشد در قیامت مشمول آیه ی:« حجت نبوی»می گردند، اما در صورتی که 

بِیَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسواًل   می گردد. (« 15)اسراء/ُمَعذِّ

فنص هللا تعالى على أن النذارة إنما تلزم من بلغته وأنه تعالى ال » این آیه می گوید:  درموردامام ابن حزم 

یعذب أحداً إال بعد إرسال الرسل. فصح بهذا أن من لم تبلغه الدعوة إما النقزاح مكانه وإما لقصر مدته إثر 

از 96«"ذا قول جمهور أصحابنامبعث النبي صلی هللا علیه وسلم ، فإنه ال عذاب علیه وال یلزمه شيء، وه

به آنها رسیده باشد،  إنذار()جانب خداوند چنین مقرر شده كه إنذاِر پیامبران بر كسي واقع مي شود كه 

 وخداوند متعال كسي را غذاب نمي دهد مگر بعد از فرستادن پیامبران. پس براین مبنا بر كسي كه دعوت

یا كوتاه بودن فاصله ي زماني او با بعثت پیامبر صلی هللا  )پیامبران(، خواه به سبب دور افتادگي مكان او

 .علیه وسلم ، به او نرسیده باشد عذابي نیست وچیزي بر او الزم نمي باشد واین قوال جمهور علماي ماست

ِ، ِمنَ  الُعْذرُ  إلَْیهِ  أَحبُّ  أَحدَ  واَل و یا در حدیث نبوي آمده است:  ِرینَ المُ  بََعثَ  ذلكَ  أْجلِ  وِمنْ  هللاَّ  97..والُمْنِذِرینَ  بَشِّ

هیچ كسي به اندازه پروردگار عذر را دوست ندارد و به همین سبب است كه پیامبران را به عنوان بشارت 

 .دهندگان و بیم دهندگان فرستاده است
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ِ( : تنها جنبه ی اخ)َحتَّى یَسْ   :می گوید  سوره ی توبه 6ر تفسیر آیه د  امام بغوی روی یعنی َمَع َكاَلَم هللاَّ

أَنَّهُْم قَْوٌم اَل بِ اقامه ی حجت را دارد به عبارتی دیگر هدف از آن تعیین عقاب و ثواب آخرت است . ) َذلَِك 

 . ندیَْعلَُموَن( : نسبت به دین خدا و توحید آن جاهلند و آنها نیاز مند شنیدن کالم خدا هست

خص قبل از مه ی حجت دانسته اند، یعنی آن شامام طبری گوش فرادادن به قرآن را برای آنها جنبه ی اقا

ا َوَما ُكنَّ »اقامه ی حجت کافر است و تنها عذابی در کار نیست همانطور که هللا جل جالله می فرمایند :

بِیَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً   (15 /اسراء «) ُمَعذِّ

محمد بیده ال یسمع بي أحد من هذه والذي نفس "رسول هللا صلى هللا علیه وسلم در این زمینه می فرماید : 

 98" األمة یهودي وال نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

رسیده،  بر این ساس، کفاری که در مجاورت پیروان آخرین شریعت آسمانی زیسته اند و چنین پیامی به آنها

بر جدید، چه قبل و چه بعد از آمدن پیام می شوند و جزو کفار مشرک محسوب  اما به آن ایمان نیاورده اند

ر حالی که دارای عذر به جهل نیستند و در هر حال در برابر پیام یکی از شریعتهای آسمانی ایستاده اند، د

ِ َعلَْیُكْم َواْذُكُروا نِعْ  می بایست به آن ایمان می آوردند؛ و در صورت مرگ مشمول این حکم می گردند : َمَت هللاَّ

 ِمْنهَا َكَذلَِك یُبَیُِّن اناً َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقََذُكمْ إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخوَ 

ُ لَُكْم آیَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن ")آل عمران/  نگامي كه شما با هم دشمن بودید، عمت خدا را هیاد كنید ن( »103هللاَّ

رلبه ي بپس خدا در دلهاي شما اُلفت ومهرباني انداخت وبه لطف خداوند برادریكدیگر شدید و در حالي كه 

ه آتش شما بر لبه حفر:»درمورد قول خداوند كه مي فرماید « پرتگاه آتش بودید، شمارا ازآن نجات داد.

 «بودید.

ید:"یعني شمابر لبه گودال جهنم قرار داشتید در حالي كه بین شما وآن ، فاصله اي ابن عباس مي فرما 

وامام  99یعني به وسیله پیامبر صلی هللا علیه وسلم ."« پس خداوند شما را از آن نجات داد»جزمرگ نبود؛ 

ی هللا علیه وسلم كنتم على طرف النار من مات منكم أوبق في النار، فبعث هللا محمداً صل» سُّدي مي فرماید:

"شما بر لبه آتش بودید كه اگر هریك از شما در آن حال مي مرد در آتش 100« فاستنقذكم به من تلك الحفرة

 مي افتاد؛ پس خداوند محمهد صلی هللا علیه وسلم را روانه كرد وشما را به سبب او، از آن آتش نجات داد."
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بمحمد صلی هللا علیه وسلم ، أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، فكانوا قبل إنقاذه إیاهم » امام شافعي مي فرماید:

یجمعهم أعظم األمور: الكفر باهلل، وابتداع ما لم یأذن به هللا، تعالى عما یقولون علواً كبیراً، ال إله غیره، 

 وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه، من حي منهم فكما وصف حاله حیاً: عامالً قائالً بسخط ربه، مزداداً 

د 101«"من معصیته، ومن مات فكما وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه آنها قبل از نجاتشان به وسیله محمه

صلی هللا علیه وسلم ، در تفرقه و اجتماعشان اهل كفر بودند؛ بزرگترین مواردي كه آنها را دور هم جمع مي 

خداوند بسیار بلند  اجازه نداده بود. وابتداع واحداث چیزي كه خداوند به آن كفر به خدا، كردعبارت بودند از:

مرتبه تر از آن است كه آنها مي گویند؛ غیراز او معبود دیگري وجود ندارد، پاك ومنزه است وهم اوست 

هركه از آنها در قید حیات است، حال و وصف او هم آنگونه است كه خداوند توصیف  پروردگار هر چیزي.

م خداوند را برانگیخته است وبر معصیت خود مي افزاید؛ وهركس كرده واو عامل وگوینده چیزي است كه خش

حالش همان گونه است كه خداوند قول و عمل اورا وصف كرده است، یعني مسیر عذاب  از آنها مي میرد،

 خداوند را در پیش گرفته است".

هم هللا منها أن هداهم كانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذ» امام ابن كثیر در تفسیرش مي فرماید:

پس خداوند از طریق هدایتشان به راه  آنها به سبب كفرشان بر لبه گودال جهنم قرار داشتند؛ 102«"لْلیمان

 ایمان، آنها را نجات داد."

سلم بر كفر وقبل از بعثت پیامبر صلی هللا علیه  سکوالریستها )= مشرکین= احزاب(بنابراین در مي یابیم كه 

في است ر بین آنها وداخل شدن به آتش جهنم فاصله اي جز مرگ وجود نداشت؛ واین دلیل كاقرار داشتند ود

نرسیده باشد،  زیرا هركس كه پیاِم پیامبران به او، براینكه پیام وهشدار پیامبران پیشین به آنها رسیده است

 .داخل آتش نمي شود

از كنار نخلستان بني النجار گذر كرد وصدایي پیامبر صلی هللا علیه وسلم در روایت انس عنه آمده است كه: 

"اگر مرده ها را  103" أن یسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني لوال أن تدافنوا لدعوت هللا ” شنید وفرمودند:

وجله مي خواستم كه عذاب قبر را به شما بشنوایاند، همانگونه كه من را از آن  دفن نمي كردید، از خداوند عزه

من فوائد الحدیث أن أهل الجاهلیة الذین ماتوا قبل بعثته علیه » ر الدین آلباني مي گوید:شنوا كرد".شیخ ناص

الصالة والسالم معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك یدل على أنهم لیسوا من أهل الفترة الذین لم تبلغهم دعوة نبي، 
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بِیَن َحتَّى نَْبَعَث »تعالى: خالفاً لما یظنه بعض المتأخرین، إذ لو كانوا كذلك لم یستحقوا العذاب لقوله َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

از جمله فوائد این حدیث آن است كه همانا اهل جاهلیتي كه قبل از بعثت پیامبر صلی هللا علیه  104«"َرُسوالً 

وسلم مرده بودند، بسبب كفر و شركشان مورد عذاب واقع شده اند واین دلیل است بر اینكه آنها بر خالف 

معاصرین مي پندارند، از آن اهل فتره اي به شمار نمي روند كه دعوت پیامبري، به آنها آنچه بعضي از 

ما تا هنگامي »نرسیده است.چون در آن صورت )آن مردم جاهلیت(به دلیل این فرموده خداوند كه مي فرماید:

 مستحق عذاب واقع نمي شدند."« كه پیامبري نفرستیم كسي را عذاب نمي دهیم

ر صلی هللا می شود. در حدیثي آمده است كه پیامب« معیار»بر این اساس دریافت پیام آخرین فرستاده ی هللا 

موت ولم یوالذي نفسي محمد بیده ال یسمع بي أحد من هذه األمة یهودي وال نصراني ثم » علیه وسلم فرمود:

ر دست دمحمهد صلی هللا علیه وسلم سوگند به كسي كه جان «"یؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار

من با  اوست ،هركس از این امت، چه یهودي چه نصراني، ناِم مرا بشنود وسپس بدون ایمان آوردن به آنچه

 آن فرستاده شده ام )قرآن(بمیرد، بدون شك از اصحاب آتش مي باشد." 

رم كجاست ؟" پیامبر صلی وهمچنین در حدیث مسلم، انس روایت مي كند كه مردي گفت:"اي رسول خدا! پد

اورا صدا زد و فرمود:"همانا پدر من وپدر تو  هللا علیه وسلم:"در آتش است" پس هنگامي كه آن مرد رفت،

فیه أن من مات على الكفر فهو في النار » در آتش جهنم مي باشند."امام نووي در شرح این حدیث مي گوید:

ي الفترة على ما كانت علیه العرب من عبادة األوثان فهو من أهل وال تنفعه قرابة المقربین . وفیه أن من مات ف

النار، ولیس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤالء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهیم وغیره من األنبیاء صلوات 

این حدیث بر این امر داللت مي كند كه هركس بر كفر بمیرد، در آتش است و 105«"هللا وسالمه علیهم

دي هیچ كسي برایش سودي ندارد؛ وهمچنین به این مطلب اشاره مي كند كه هركس در زمان فتره خویشاون

وبر كیش أعراب كه عبادت بت ها را اختیار كرده بودندمرده باشد، پس او نیز اهل آتش است واین ِعقاب از 

هل جاهلیت(دعوت نوع ِعقاب مربوط به قبل از رسیدن وابالغ دعوت پیامبران نیست؛ زیرا چنین كساني )ا

و پیام ابراهیم وغیر او از پیامبران به ایشان رسیده بود." پس بنا براین، این حالتي را كه ترجیح مي دهیم 

 106وقرافي اجماع را بر آن نقل كردهاست
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 کفار اعم از علماء و مقلدین عذر به جهل ندارند و همگی شامل یک حکم می گردند

بِیَن َحتَّى  و:»ن رسول  را دریافت نکرده اند شامل حکم در این صورت، آن عده که پیام آخری َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

( می گردند. قول علماء بر آن است که در قیامت مورد آزمایش و امتحان قرار 15)اسراء/  « نَْبَعَث َرُسوالً 

 قرار می گیرند . کفار سکوالر)مشرک(اما در دنیا در صف 107می گیرند. 

ساب می آیند، حام آور را دیده و در برابرش ایستاده اند، با آنکه در دنیا جزو کفار به آن عده که رسول و پی

خود را  در قیامت نیز وضع دردناکی دارند . زمانی که  عده ای از پیروان و روسای کافر خبر جهنمی بودن

 می شنوند همدیگر را مورد مالمت قرار داده و می گویند :

  وفُوَن ِعْنَد إِِذ الظَّالُِموَن َمْوقُ  َن یََدْیِه َو لَْو تَرىلَْن نُْؤِمَن بِهَذا اْلقُْرآِن َو ال بِالَّذی بَیْ َو قاَل الَّذیَن َكفَُروا

« نینَ ُكنَّا ُمْؤمِ فُوا لِلَّذیَن اْستَْكبَُروا لَْو ال أَْنتُْم لَ بَْعٍض اْلقَْوَل یَقُوُل الَّذیَن اْستُْضعِ  َربِِّهْم یَْرِجُع بَْعُضهُْم إِلى

 (31)سبأ/ 

 « َُعفاُء لِلَّذیَن اْستَْكبَر وَن فِی النَّاِر فَیَقُوُل الضُّ ْغنُوَن َعنَّا نَصیباً مُ وا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعاً فَهَْل أَْنتُْم َو إِْذ یَتَحاجُّ

 (47)غافر/« ِمَن النَّارِ 

 «  ِةٌ لََعنَتْ نِّ َو اإِلنْ قاَل اْدُخلُوا فی أَُمم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِکْم ِمَن اْلج أُْختَها َحتهى  ِس فِی النهاِر ُکلَّما َدَخلَْت أُمَّ

اَرُکوا فیها َجمیعاً قالَْت أُْخراهُْم اِلولهُْم َربَّنا هُؤالِء أَضَ   قاَل لُِکله لُّونا فَآتِِهْم َعذاباً ِضْعفاً ِمَن النهارِ إَِذا اده

ما ُکْنتُْم ْم َعلَْینا ِمْن فَْضل فَُذوقُوا اْلَعذاَب بِ ولهُْم اِلْخراهُْم فَما کاَن لَکُ ِضْعٌف َو لِکْن التَْعلَُموَن * َو قالَْت أُ 

 (39-38)اعراف/ «تَْکِسبُوَن 

كنند و به گردن دیگران و مریدان و پیروان دلیل می آورند برای پرودگار و اشتباهات خود را توجیه مى

 :اندازند کهمى

بِیاَل طَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَا الَوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَ  -  .  سَّ

                                                           
 را مختلفی اقوال که 3/2۸ ، كثیر ابن تفسیر:  كثیر وابن/   3۹۶.  ص الهجرتین طریق:  القیم وابن/  وغیره۸/۴۰1   التعارض درء:  تیمیة ابن 1۰۷

 ونواقض12۷ /1۸   التمهید: شود مراجعه منبع دو این به علم اهل از دیگر قولهای شناخت جهت همچنین.  است نموده بیان تفصیل به انها مورد در
 2۹۴ /1  وهیبي اثر  اإلیمان



أَ الَِّذیَن اتُّبُِعوا ِمَن الَِّذیَن اتَّبَُعوا َوَرأَُوا اْلَعَذابَ  - وا لَْو أَنَّ لَنَا َوتَقَطََّعْت بِِهُم اأْلَْسبَاُب َوقَاَل الَِّذیَن اتَّبَعُ  إِْذ تَبَرَّ

أَ ِمْنهُْم  ةً فَنَتَبَرَّ ُ َكرَّ أُوا ِمنَّا َكَذلَِك یُِریِهُم هللاَّ َن النَّاِر أَْعَمالَهُْم َحَسَراٍت َعلَْیِهْم َوَما هُْم بَِخاِرِجیَن مِ  َكَما تَبَرَّ

 (167 -166)البقرة/

د و هرگونه هنگامي كه تبعیت شده ها )رؤسا(از تبعیت كننده ها)پیروان(بیزاري جویند و عذاب را مشاهده كنن

رمي گشتیم بقطع شود، آنگاه تبعیت كننده ها وپیروها مي گویند: اي كاش بار دیگر به دنیا رابطه بین آنها 

ینگونه واز اطاعت وپیروي آنها برائت وبیزاري مي جستیم همانگونه كه آنها)رؤسا(از ما بیزاري جستند.ا

 شوند.خداوند كردارشان را مایه ي حسرت وپشیماني آنها قرار مي دهد وآنها از آتش خارج نمي 

م معهم تبعاً لهم، طبقة المقلدین وجهال الكفرة وأتباعهم وحمیرهم الذین ه»می گوید: در مورد این کفار ابن قیهم 

محاربین لهم،  یقولون: إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على أسوة بهم، ومع هذا فهم تاركون ألهل اإلسالم غیر

في إطفاء نور  بوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعيكنساء المحاربین وخدمهم وأتباعهم الذین لم ینص

ار وإن كانوا جهاالً هللا وهدم دینه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كف

ة من لم منزلبمقلدین لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما یحكى عن بعض أهل البدع أنه لم یحكم لهؤالء بالنار وجعلهم 

عدهم، وإنما یعرف تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم یقل به أحد من أئمة المسلمین ال الصحابة وال التابعین وال من ب

 عن بعض أهل الكالم المحدث في اإلسالم.

ن مفإن الكافر  فغایة هذه الطبقة أنهم كفار جهال غیر معاندین، وعدم عنادهم ال یخرجهم عن كونهم كفاراً،

ه غیر معاند فهو متبع جحد هللا وكذب رسوله إما عناداً أو جهالً وتقلیداً ألهل العناد. فهذا وإن كان غایته أن

مع  وأن األتباع المقلدین ألسالفهم من الكفار، ألهل العناد، وقد أخبر هللا في القرآن في غیر موضع بعذاب

فاً ِمَن النَّاِر قَاَل َربَّنَا هَُؤالِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َعَذاباً ِضعْ   یقولون:متبوعیهم وأنهم یتحاجون في النار وأن االتباع 

َعفَاُء لِلَّذِ  ونَ وقال تعالى:[ َوإِْذ یَتََحاجُّ  38٫لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَِكْن ال تَْعلَُمون َ]ألعراف: یَن فِي النَّاِر فَیَقُوُل الضُّ

َ قَْد َحَكَم  ِمَن النَّاِر قَاَل الَِّذیَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكل  اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعاً فَهَْل أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنَّا نَِصیباً   فِیهَا إِنَّ هللاَّ

 (48غافر/)بَْیَن اْلِعبَاِد 



فهذا إخبار من هللا وتحذیر بأن المتبوعین والتابعین اشتركوا في العذاب، ولم یغن عنهم تقلیدهم شیئاً.وصح عن 

النبي صلی هللا علیه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضاللة كان علیه من اإلثم مثل أوزار من اتبعه، ال ینقص من 

 108«بمجرد اتباعهم وتقلیدهم.أوزارهم شیئاً. وهذا یدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو 

ما  د مي گویند:قشر مقلهدین وجاهالِن كافران وپیروانشان ونفهم هایی كه با آنها بوده اندوپیروآنها بوده ان»

چنین كساني  ،نیاكان واجداد خود را با این راه ومسلك یافته واز راه ومسلك آنها پیروي مي كنیم.با این وصف

نها واتباعشان آتارك اهل اسالم به شمار مي روند؛ ازجمله زنان محاربان وخدمه ي با اینكه دشمن اسالم نیستند 

اشي دین پ؛ هرچند مانند آنهایي كه خود را دشمن اسالم قرارداده وسعي در خاموش كردن نور خداوندواز هم 

 واز بین بردن كالمش دارند، خود را دشمن اسالم قرار نداده باشند. 

دارند كه این  له ي حیوان مي باشند وامت محمهد صلی هللا علیه وسلم براین امر اتفاقبه منز بلكه چنین كساني

ي روند؛ به ر(اگر چه جاهل هستند. از رؤسا وبزرگان خود تقلید مي كنند،از كفار به شمار ماقشر)مقلهدان كف

به منزله  وآنها را استثناي برخي از اهل بدعت كه حكایت مي كنند كه چنین كساني حكم به آتش آنها نمي شود

ائمه ي  واین نظریه اي است كه هیچ كدام از ي كساني قرار مي دهند كه دعوت)اسالم(به آنها نرسیده است.

الم چنین مسلمان چه از صحابه وچه از تابعین وبعد ازآنها، چنین چیزي را نگفته اندوتنها برخي از اهل ك

 سخناني رابیان مي كنند.

ند نبودن پیروان رؤساي كفار(،از كافران جاهل غیر ُمعاند بشمار مي روند وُمعاپس نتیجه اینكه این قشر)

؛ حال چه زیرا كافر كسي است كه خدواند را جحد وپیامبرش را رد كند آنها كافر بودنشان را نفي نمي كند.

 از روي ِعناد باشد وچه از روي جهل و تقلید از اهل ِعناد.

ا پیرو وتابع اهل ِعناد هستند و خداوند در چند جاي قرآنچنین كساني اگرچه معاند نیستند، ا از عذاب مقلهدین  مه

قابله و كفار خبر داده است وهمچنین خبرداده كه با متبوعان وسران خود با هم هستند ودر آتش جهنم به م

عذابي  یزخداوندا! آنها مارا گمراه كردند.پس تون»سرزنش یكدیگر مي پردازند واَتباع وپیروان مي گویند:

 چند برابر از آتش به آنها برسان.

( وخداوند 38أعراف/«)خداوند مي فرماید: براي هریك از شما چند برابر عذاب وجود دارد اما شما نمي دانید.

جهنهمیان با هم به نزاع مي پردازند و ضعفا وپیروها به مستكبران وبه بزرگان خود مي گویند:ما »مي فرماید:
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كردیم.آیا شما مي توانید بخشي از عذاب ما را دور كنید؟ مستكبران در جواب مي از شما پیروي وتبعیت 

گویند: ما همگي در عذاب خواهیم بود. همانا خداوند بین بندگانش حكم خود را به اتمام رسانده 

 (47-48غافر/«)است.

وتقلیدشان هیچ در عذاب مشترك هستند  واین خبري است از جانب پروردگار مبني بر این كه متبوع وتابع

نفعي برایشان ندارد)عذر واقع نمي شود(.ودر حدیث صحیح از پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمده كه 

فرمود:"هركس به سوي گمراهي دعوت كند،گناه هركس كه از او تبعیت كند بر دوش اوست بدون اینكه از 

 «.باع وتقلیدشان از آنها )رؤسا(بوده است."گناه آنها كم شود." واین داللت دارد كه كفر پیروان،تنها به دلیل ات

ِعیفُ : َخْمَسةٌ  النَّارِ  َوأَْهلُ » در صحیح مسلم آمده است كه:  یَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا، فِیُكمْ  هُمْ  الَِّذینَ  له، َزْبرَ  ال الذي الضَّ

 یَُخاِدُعكَ  َوهو إالَّ  یُْمِسي َواَل  یُْصبِحُ  ال َوَرُجلٌ  َخانَهُ، إالَّ  َدقَّ  وإنْ  طََمٌع، له یَْخفَى ال الَّذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل 

ْنِظیرُ  -الَكِذبَ  أَوِ - البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالَِك، أَْهلِكَ  عن اشُ  َوالشِّ "اهل آتش پنج دسته هستند)دسته اي از آنها( «  الفَحَّ

 كفروگمراهي( بوده اند." كه پیرو وتابع شما )سران كساني

 آشکارا اعالم می دارد :  کافر در مورد عدم پذیرش عذر به جهل این افراد  هللا متعال

ِ َوْحَدهُ َو َكفَْرنا بِما ُكنَّا بِِه ُمْشِرِكیَن فَلَْم یَُك یَْنفَُعهُمْ  - ا َرأَْوا بَأَْسنا قالُوا آَمنَّا بِاهللَّ ا َرأَْوا بَأَْسنا فَلَمَّ  إِیمانُهُْم لَمَّ

 (85و84)غافر/ 

)انعام/ یَأْتِی بَْعُض آیاِت َربَِّك ال یَْنفَُع نَْفساً إِیمانُها لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِی إِیمانِها َخْیراً یَْوَم  -

158) 

ََّم َخالِِدیَن فِیهَا أُولَئَِك هُمْ  -  (6َشرُّ اْلبَِریَِّة )البینة/ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجهَن

یماِن فَ  - ِ أَْكبَُر ِمْن َمْقتُِكْم أَْنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإْلِ  (10غافر/)تَْكفُُروَن إِنَّ الَّذیَن َكفَُروا یُناَدْوَن لََمْقُت هللاَّ

ِ ثُمَّ ماتُوا َو هُْم كُ  - وا َعْن َسبیِل هللاَّ ُ لَهُْم )محمد/ إِنَّ الَّذیَن َكفَُروا َو َصدُّ  (34فَّاٌر فَلَْن یَْغفَِر هللاَّ

ِ َو اْلَمالئَِكِة َو النَّاِس أَْجَمعی -  (161بقره / )نَ إِنَّ الَّذیَن َكفَُروا َو ماتُوا َو هُْم ُكفَّاٌر أُولئَِك َعلَْیِهْم لَْعنَةُ هللاَّ

بِِه أُولئَِك لَهُْم  ُء اأْلَْرِض َذهَباً َو لَِو اْفتَدىِمْن أََحِدِهْم ِملْ إِنَّ الَّذیَن َكفَُروا َو ماتُوا َو هُْم ُكفَّاٌر فَلَْن یُْقبََل  -

 (91)آل عمران/ « َعذاٌب أَلیٌم َو ما لَهُْم ِمْن ناِصرینَ 

 

 چرا کفار عذر به جهل ندار ند؟

 پیامبری برای همه ی شما ارسال شده است :« ای مردم»خداوند اعالم می دارد که 



  َماَواِت َواأْلَْرِض اَل إِلَهَ إاِلَّ قُْل یَا ِ إِلَْیُكْم َجِمیًعا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّ هَُو یُْحیِي أَیُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل هللاَّ

ِ َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعو  َویُِمیتُ  يِّ الَِّذي یُْؤِمُن بِاهللَّ ِ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ هُ لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن فَآِمنُوا بِاهللَّ

 (158)اعراف/

 : و بدون پیرایه و آشکارا اعالم می دارد که

 /ْساَلُم )آل عمران ِ اإْلِ یَن ِعنَد هللاَّ  (19إِنَّ الدِّ

 /ْساَلِم ِدینًا فَلَن یُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن )آل عمران  (85َوَمن یَْبتَغِ َغْیَر اإْلِ

اما با این وجود و با وجود آیات روشن، اهل کتاب به عنوان نزدیکترین و آشناترین افراد به دین اسالم، از 

پذیرش آخرین پیامبر هللا و قوانینش که در آیات بیان شده شانه خالی کرده و این حقایق را می پوشانند به 

 همین دلیل هللا متعال می فرماید: 

  ََوأَْنتُْم تَْشهَُدوَن )آل عمران / یَا أَْهَل اْلِكتَاِب لِم ِ  (70تَْكفُُروَن بِآیَاِت هللاَّ

 /َشِهیٌد َعلَى َما تَْعَملُوَن )آل عمران ُ ِ َوهللاَّ  (98قُْل یَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَْكفُُروَن بِآیَاِت هللاَّ

با خودش آورده است به قوانینی که « کل»رسالت پیامبر خاتم و « تمام»در این صورت عدم ایمان کفار به 

منزله ی تکذیب هللا متعال بوده و تکذیب هللا متعال نیز کفر آشکاری است . بر این اساس هللا متعال دین ناقص 

 را نیز از کسی نپذیرفته و می فرماید: 

  َُو ر ِ قُوا بَْیَن هللاه ِ َو ُرُسلِِه َو یُریُدوَن أَْن یُفَرِّ ُسلِِه َو یَقُولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعض َو نَْکفُُر انَّ الَّذیَن یَْکفُُروَن بِاهلله

أُولئَِک هُُم اْلکافُِروَن َحقهاً َو أَْعتَْدنا لِْلکافِریَن َعذاباً ُمهیناً  *بِبَْعض َو یُریُدوَن أَْن یَتَِّخُذوا بَْیَن ذلَِک َسبیالً 

 (151-150)نسائ/

این بخشی از واکنش کفار اهل کتابی است که عضو فاسد خانواده ی اسالم به شمار می روند . بر این اساس، 

 آنها  به دالیل زیر از امتیازعذر به جهل برخوردار نیستند  : 

 انذار و پیام آخرین فرستاده به آنها رسیده است .  -1

والذي نفسي محمد بیده ال یسمع بي أحد » مود:در صحیح مسلم آمده است كه پیامبر صلی هللا علیه وسلم فر

"سوگند به كسي « من هذه األمة یهودي وال نصراني ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار



كه جان محمهد صلی هللا علیه وسلم در دست اوست ،هركس از این امت، چه یهودي چه نصراني، ناِم مرا 

دن به آنچه من با آن فرستاده شده ام )قرآن(بمیرد، بدون شك از اصحاب آتش بشنود وسپس بدون ایمان آور

 مي باشد."

 ند .توان تحقیق  و سوال دارند اما در شناخت دعوت آخرین فرستاده کوتاهی و سهل انگاری می کن -2

اء ذكر أن من بلغه أن محمداً صلی هللا علیه وسلم دعا إلى أشی "امام ابن حزم در مورد این کفار مي فرماید:

ربه تعالى أمره بها، فواجب علیه حیث ما كان البحث عما دعا إلیه. فإذا أخبره مخبر بأنه  صلی هللا علیه وسلم 

أخبر بأنه رسول لزمه اإلقرار، فإن لم یفعل فقد حقت علیه كلمة العذاب وال عذر بشيء من أشغال الدنیا لمن 

مردم را به سوي چیزهایي  كه پیامبر صلی هللا علیه وسلم،هر كس بشنود 109«"بلغه ذلك في اشتغاله عن البحث

فرا مي خواند ومي فرماید كه خداوند، او )پیامبر صلی هللا علیه وسلم( را به آن چیزها امر كرده است، تحقیق 

وهرگاه خبر دهنده اي به او گفت كه  وبحث در باره آن چیزها در هركجا كه باشد برآن كس واجب است.

درغیر اینصورت،   علیه وسلم خبر داده كه او پیامبر خداست، براو واجب است كه اقرار كند؛پیامبر صلی هللا

عذاب براو محقق مي شودومشغول بودن به كار و بار دنیا براي كسي كه آن خبر به او رسیده باشد، عذر 

 محسوب نمي شود. "

شفای جهل و ندانستن  پرسیدن و سوال کردن این افراد جاهل هستند اما به قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

َؤاُل »است  اما از اینکار امتناع نموده و دنبال درمان بیماری  110«أاََل َسأَلُوا إِْذ لَْم یَْعلَُموا فَإِنََّما ِشفَاُء اْلِعيِّ السُّ

 خود نمی روند .

ر تمام ادوار رفته اند و ددر میان کفار، مشرکین در تمام ادوار تاریخ قوانین شریعتهای آسمانی را نپذی -3

چ دلیل جزو کفار محسوب شده اند، چه قبل از رسالت آخرین پیامبر و چه بعد از آن تا کنون . و هی

 و برهانی از جانب هللا برای اعمال خود ندارند.

رَ  -4 ْن ُذكِّ ِه فَأَْعَرَض  بِآیاِت َربِّ در برابر قانون شریعت هللا رویگرانی و اعراض می کنند."َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

لمی فطری  )جایگاه ( غفلت از توحید به عنوان شناخت وع57َعْنهَا َونَِسَي َما قَدََّمْت یََداهُ" )الكهف/

 هللا به عنوان خالق و قانونگذار وجایگاه بنده به عنوان مخلوق و مطیع(
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یتدبرونها وال یتعرفون سیثیب هللا الذي یعرضون عن آیاته وحججه وال » امام ابن جریردرتفسیرش مي گوید: 

 111«حقیقتها فیؤمنوا بما دلتهم علیه من توحید هللا وحقیقة نبوة نبیه، وصدق ماجاء به من عند ربهم سوء العذاب

ت هاي او روي مي گردانند ودر آن )آیات او( تدبر وتفكر نمي كنند  "خداوند كساني را كه از آیات وحجه

ه مدلوالت آن از توحید خدا وحقیقت نبوت پیامبرش ونیز به صدِق وحقیقت آنرا نمي شناسد تا اینكه بتواند ب

 آنچه از جانب پروردگارش آمده ایمان بیاورند، دچار عذاب بدي مي كند."

ْزراً* َمةِ وِ َض َعْنهُ فَإِنَّهُ یَْحِمُل یَْوَم اْلقِیَاو خداوند درآیه ي دیگر مي فرماید: " َوقَْد آتَْینَاَك ِمْن لَُدنَّا ِذْكراً* َمْن أَْعرَ 

 )قرآن(را به تو عطا كردیم. از جانب خودمان ذكري (101-99َخالِِدیَن فِیهِ َوَساَء لَهُْم یَْوَم اْلقِیَاَمةِ ِحْمالً" )طـه/

( مي هركه از آن روي بگرداند، پس او در روز قیامت گناه آنرا بر دوش مي كشد،كه جاودانه درآن )آتش

 ر دوش مي كشند.ماند ودر روز آخرت چه بار بدي ب

َر بِآیاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض عَ  ْن ُذكِّ ْنهَا إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِمیَن ُمْنتَقُِموَن ودرجاي دیگر مي فرماید: َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

وي ر( چه كسي ستم كار تراست از آن كس كه به آیات خدا متذكر ویادآورمي شود سپس از آن 22)السجدة/

 ي ما از مجرمان انتقام مي گیریم.مي گرداند براست

ترجیح می  تقلید از آداب و رسوم فاسد گذشته و نیاکان و بزرگان گمراه خود را بر قانون شریعت هللا -5

 دهند. 

ُ وَ  ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوجَ هللا متعال می فرماید: َوإَِذا قِیَل لَهُْم تََعالَْوا إِلَى  َما أَنَزَل هللاَّ ْیِه آبَاَءنَا   أََولَْو ْدنَا َعلَ إِلَى الرَّ

ُ قَالُوا أَ و باز می فرماید: َوإَِذا قِیَل لَهُُم اتَّبُِعوا َما   (104َكاَن آبَاُؤهُْم اَل یَْعلَُموَن َشْیئًا َواَل یَْهتَُدوَن )مائده/ نَزَل هللاَّ

ْیطَ   (21ْم إِلَى َعَذاِب السَِّعیِر )لقمان/اُن یَْدُعوهُ بَْل نَتَّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْیِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن الشَّ

 ند.راه خود را بهتر از شریعت اسالم می دانند و خیال می کنند که در حال انجام کار نیک هست -6

ْنیَا َوهُْم یَْحَسبُوَن أَنَّهُْم  *هللا متعال می فرماید:"قُْل هَْل نُنَبِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِریَن أَْعَماالً   الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُهُْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ

یَْوَم اْلقِیَاَمِة یُْحِسنُوَن ُصْنعا * أُولَئَِك الَِّذیَن َكفَُروا بِآیاِت َربِِّهْم َولِقَائِِه فََحبِطَْت أَْعَمالُهُْم فاَل نُقِیُم لَهُْم 

پیامبر!(بگو آیا)مي خواهند(شما را از زیانكارترین مردم با خبر كنیم؟آنهایي اي (»)103-105َوْزناً")الكهف/

كه سعي وتالششان در زندگي دنیا تباه گشت وبه گمان خود مي پنداشتند كه كار نیك انجام مي دهند.كساني 
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لشان كه به آیات خدا ولقاء او كافر شدند، پس اعمالشان نابود گشت ودر روز قیامت هیچ وزني براي اعما

 « نیست.

یقول هم الذین لم یكن عملهم الذي عملوه في حیاتهم الدنیا على » امام ابن جریر طبری در تفسیرش مي گوید:

هدى واستقامة، بل كان على جور وضالله، وذلك أنهم عملوا بغیر ما أمرهم هللا به بل على كفر منهم به، وهم 

ن افراد كساني هستند كه اعمالي كه در طول زندگي خداوند مي فرماید:ای»112«یحسبون أنهم یحسنون صنعاً 

انجام داده اند، برطریق هدایت ومستقیم نبوده بلكه بر راه َجور وگمراهي بوده است؛واینكه اعمال آنها بر راه 

كفر وبه غیر از آنچه بوده است كه خداوند نازل فرموده؛ در حالي كه آنها به گمان خود مي پنداشتند كه كار 

 مي دهند". نیك انجام

وامام شنقیطي در تفسیرش مي گوید: هذه النصوص القرآنیة تدل على أن الكافر ال ینفعه ظنه أنه على هدى 

ألن األدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبساً وال شبهة.ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر ال یكاد في 

ین نصوص قرآني بر این امر داللت داردكه گمان ا» 113«األدلة التي هي كالشمس، فلذلك كان غیر معذور.

وپندار كافر مبني بر اینكه بر راه هدایت است،هیچ نفعي برایش ندارد.زیرا دالیلي كه پیامبران ارائه كرده 

اند،جاي هیچ شك وشبه اي در حق بجا نگذاشته اند. اما فرد كافر به دلیل شدت تعصبش براي كفر، در آن 

 د آفتاب در خشان است، تفكري نمي كند.پس به همین دلیل چنین كسي معذور نیست."ادلهه وبراهین كه مانن

خود را برتر ی و قوانین و برنامه هامشرک باورها و عقاید کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب به همراه کفار 

ست بر منبع و سرچشمه ی کفر و شرک اعتقاد ا  و بهتر از رسالت آخرین شریعت هللا می دانستند. اصوال

بر این اساس نمی توان  . خالف گناه و معصیت که منبع و سرچشمه اش شهوت و هوس محض است

ده و باز شخصی را یافت که همچون دزدها و قاتلین و زناکاران بر زشتی و حرام بودن کار خود آگاه بو

 .این کار را جهت نزدیکی به هللا انجام دهد

در هر کجای دنیا باشد خیال می کند آنچه او به ر( )سکوالشخص کافر و بخصوص شخص کافر مشرک 

حتی دسته هایی از آنها معتقدند چنین اعتقادی پذیرفته است حق بوده و  قانون و برنامه زندگی عنوان عقیده و

به هللا نزدیک می گرداند. چگونه ممکن است شخصی خودش را با امری به هللا نزدیک گرداند که آنها را 
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داند؟ در این صورت جهل الزمه وپیش شرط عقاید کفارمشرک وسایرکفار است و غیر قابل آنرا باطل می 

 انفکاک است؛ به همان صورت توحید نیز قرینه علم است و از آن جدا نمی گردد .

 با تکبر و خودخواهی در برابر پیام شریعت هللا عناد و لجبازی می کنند .  -7

وا في»هللا متعال می فرماید: وافي» (،75مؤمنون/«)ْغیانِِهْم یَْعَمهُونَ طُ  لَلَجُّ  (،21)ملك/« ُعتُوٍّ َو نُفُورٍ لَجُّ

وا»  (7)نوح/  «اْستِْكباراً  َواْستَْكبَُروا َوأََصرُّ

 به دنیا دل بسته اند و امیدی به قیامت موجود در قرآن ندارند. -8

ْنیَا َعلَى اخداوند متعال مي فرماید: َذلَِك بِأَنَّهُُم اْستََحبُّوْا اْلَحیَاةَ  َ الَ یَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِریاْلدُّ َن * أُولَـئَِك آلِخَرةِ َوأَنَّ هللاه

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم َوَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم َوأُولَـئَِك هُمُ  این بدان سبب است كه  (108-107 اْلَغافِلُوَن )نحل/الَِّذیَن طَبََع هللاه

د كه خداوند برگزیده و خداوند مردم كافر را هدایت نمي كند.ایشان كساني هستنآنها زندگي دنیا را بر آخرت 

 بر دلهایشان وگوشهایشان و چشمهایشان مهر نهاده وهمانا آنها غافل وبي خبرند.

نْ  ا َغافِلُوَن َوالَِّذیَن هُْم َعْن آیَاتِنَ  یَا َواْطَمأَنُّوا بِهَاهمچنین می فرماید: إِنَّ الَِّذیَن ال یَْرُجوَن لِقَاَءنَا َوَرُضوا بِاْلَحیَاِة الدُّ

آنهایي كه به لقاء ودیدار ما امیدوار نیستند وبه زندگي دنیا  (8-7.أُولَئَِك َمأَْواهُُم النَّاُر بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن )یونس/

اهشان ایگدل بسته اند وبه آن خشنودند وكساني كه از آیات ما غافل و بي خبرهستند، به سبب كردارشان ج

 آتش است.

وهللا ما زینوها وال رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن » در تفسیر ابن كثیر، حسن بصري مي گوید:

آیات هللا الكونیة فال یتفكرون فیها، والشرعیة فال یأتمرون بها، فإن مأواهم یوم معادهم النار جزاًء على ما كانوا 

سوگند  114« "اإلجرام مع ما هم فیه من الكفر باهلل ورسوله والیوم اآلخریكسبون في دنیاهم من اآلثام والخطایا و

به خدا چنین كساني )زندگي دنیا را(آنقدر زینت دادند وبزرگش شمردند تا اینكه به آن راضي وخشنود شدند؛ 

آن در حالي كه از آیات شرعي و َكوني)هَستي( خداوند غافل گشته ودر نتیجه، تفكري در آن نمي كنند و به 

ملتزم نمي شوند.در نتیجه در روز معاد، به سزاي آنچه در دنیا از گناه وخطا وجرم به همراه كفر به  )آیات(

 خدا وپیامبرش وروز آخرت انجام داده اند،مأوا وجایگاهشان آتش است." 
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و  انجام گناه آنها را سنگ دل کرده به نحوی که پیام شریعت هللا در آن نفوذ نکرده و آن را اسطوره -9

 داستانهای کهنه ی قدیمی می دانند . 

انِِهْم َوْقراً َوإِْن یََرْوا خداوند متعال مي فرماید: َوِمْنهُْم َمْن یَْستَِمُع إِلَْیَك َوَجَعْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن یَْفقَهُوهُ َوفِي آذَ 

ه تو گوش فرا مي دهند ولي ما بر دلهایشان پوششي قرار كساني از آنها ب» (25ُكلَّ آیٍَة ال یُْؤِمنُوا بِهَا )األنعام/

داده ایمكه مانع شده تا آن )آیات قرآن(را بفهمند ونیز در گوشهایشان سنگیني اي قرار داده ایم واگر هر آیه 

ِ « اي را ببینند باز هم ایمان نمي آورند.  أُولَئَِك فِي َضالٍل ُمبِیٍن و می فرماید:  فََوْیٌل لِْلقَاِسیَِة قُلُوبُهُْم ِمْن ِذْكِر هللاَّ

واي بر كساني كه به سبب قساوت وسختي قلبشان از یاد خدا غافل هستند.ایشان در گمراهي ( »22)الزمر/

لِیَن*َكالَّ بَْل َراَن « . آشكاري قرار دارند. ودر آیه ي دیگر مي فرماید:" إَِذا تُْتلَى َعلَْیِه آیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اأْلَوَّ

هنگامي كه آیات ما بر او تالوت مي شود،مي گوید:این » (13-14لَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا یَْكِسبُوَن" )المطففین/عَ 

افسانه هاي پیشینیان است.چنین نیست؛بلكه آنچه كه از اعمال )بد(انجام داده اند،بر دلهایشان چیره وغالب 

 «گشته است.

َوَجَحُدوا بِهَا  :گردند . هللا متعال می فرمایددر برابر پیام شریعت هللا دچار حجود می  -10

ا   فَانظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدیَن )نمل/  (14َواْستَْیقَنَْتهَا أَنفُُسهُْم ظُْلًما َوُعلُوهً

 خدا و رسول و آیات و احکامش را مسخره می کنند :   -11

ِریَن  - َوُمْنِذِریَن َویَُجاِدُل الَِّذیَن َكفَُروا بِاْلبَاِطِل لِیُْدِحُضوا بِهِ اْلَحقَّ َواتََّخُذوا َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِیَن إاِلَّ ُمبَشِّ

 آیَاتِي َوَما أُْنِذُروا هُُزواً 

ِ تُْتلَى َعلَْیهِ ثُمَّ یُِصرُّ ُمْستَْكبِراً َكأَْن لَْم یَْسَمْعهَا  - ْرهُ بَِعَذابٍ أَلِیٍم َوإَِذا َوْیٌل لُِكلِّ أَفَّاٍك أَثِیٍم یَْسَمُع آیَاتِ هللاَّ فَبَشِّ

 َعلَِم ِمْن آیَاتِنَا َشْیئاً اتََّخَذهَا هُُزواً أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب ُمِهینٌ 

 به خدا وند دروغ می بندند:  -12

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض  - ُ َولًَدا ُسْبَحانَهُ هَُو اْلَغنِيُّ لَهُ َما فِي السَّ إِْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن بِهََذا قَالُوا اتََّخَذ هللاَّ

ِ اْلَكِذَب اَل یُْفلُِحوَن )یونس/ ِ َما اَل تَْعلَُمون قُْل إِنَّ الَِّذیَن یَْفتَُروَن َعلَى هللاَّ  (68/69أَتَقُولُوَن َعلَى هللاَّ

ُ َولًَدا َما لَهُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم وَ   - اَل آِلَبَائِِهْمَكبَُرْت َكلَِمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم إِْن یَقُولُوَن َویُْنِذَر الَِّذیَن قَالُوا اتََّخَذ هللاَّ

 (4،5إاِلَّ َكِذبًا )الكهف/



-   ُ ِ َعْهًدا فَلَْن یُْخلَِف هللاَّ ِ  َعْهَدهُ أَْم تَقُوَوقَالُوا لَْن تََمسَّنَا النَّاُر إاِلَّ أَیَّاًما َمْعُدوَدةً قُْل أَتََّخْذتُْم ِعْنَد هللاَّ لُوَن َعلَى هللاَّ

 (80َما اَل تَْعلَُموَن )البقرة/

 ازشک و گمان تبعیت می کنند : -13

وَن اْلَماَلئَِكةَ تَْسِمیَةَ اأْلُْنثَى َوَما لَهُْم بِِه ِمْن ِعْلمٍ  - إِْن یَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ إِنَّ الَِّذیَن اَل یُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة لَیَُسمُّ

 (27/28اَل یُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْیئًا )النجم/ الظَّنَّ 

ْمنَا ِمْن َشْيٍء َكَذلَِك َكذَّ   - ُ َما أَْشَرْكنَا َواَل آَبَاُؤنَا َواَل َحرَّ َب الَِّذیَن ِمْن قَْبلِِهْم َسیَقُوُل الَِّذیَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاَّ

ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْخُرُصوَن قُْل فَلِلَِّه َحتَّى َذاقُوا بَأَْسنَا قُْل هَْل ِعْنَدُكْم ِمْن 

ةُ اْلبَالَِغةُ فَلَْو َشاَء لَهََداُكْم أَْجَمِعیَن )األنعام/  (148/149اْلُحجَّ

ِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبِّهَ لَهُْم َوإِنَّ الَِّذیَن اْختَلَفُوا َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسیَح ِعیَسى اْبَن َمْریََم  - َرُسوَل هللاَّ

 ُ ُ َعزِ  فِیهِ لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ َما لَهُْم بِهِ ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ یَقِینًا بَْل َرفََعهُ هللاَّ یًزا َحِكیًما إِلَْیهِ َوَكاَن هللاَّ

 (157/158)النساء/ 

ِ إِْن یَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن هُْم إاِلَّ  -  یَْخُرُصوَن َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي اأْلَْرِض یُِضلُّوَك َعْن َسبِیِل هللاَّ

 (116")األنعام/

 و دالیل دیگری که در حوصله ی این رساله نیست. -14

جامعه ی کفار با وجود آمدن پیامبران و رسیدن دعوت به آنها ، اسباب هدایت با این وصف عده ای از این 

خود را فراهم نمی کنند و مسلمان نمی گردند تا کار به جایی می رسد که  در قیامت خودشان بر کافر بودن 

 خود گواهی می دهند:

   ۖ ْساَلِم ُ أَن یَْهِدیَهُ یَْشَرْح َصْدَرهُ لِْْلِ َوَمن یُِرْد أَن یُِضلَّهُ یَْجَعْل َصْدَرهُ َضیِّقًا َحَرًجا َكأَنََّما فََمن یُِرِد هللاَّ

ْجَس َعلَى الَِّذیَن اَل یُْؤِمنُوَن )نعام/ ُ الرِّ َماِء   َكَذلَِك یَْجَعُل هللاَّ ُد فِي السَّ عَّ  (125یَصَّ

  َون نُكْم یَقُصُّ نِس أَلَْم یَأْتُِكْم ُرُسٌل مِّ  َعلَْیُكْم آیَاتِي َویُنِذُرونَُكْم لِقَاَء یَْوِمُكْم هََذا   قَالُوا یَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

ْنیَا َوَشِهُدوا َعلَى  أَنفُِسِهْم أَنَّهُْم َكانُوا َكافِِریَن ) ْتهُُم اْلَحیَاةُ الدُّ  (130انعام / َشِهْدنَا َعلَى أَنفُِسنَا ۖ َوَغرَّ

ا اجرا نمی گردد مگر بعد از اقرار و گواهی شاهدین و نکته ی جالب اینکه حتی در قیامت نیز حکم بر آنه

 .  این انتهای عدل است



 

 اهل فتره در گذشته و حال و عذر به جهل

بِیَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً )اسراء/ عذاب را بر هیچ كسي نمي فرستیم  ( ما15هللا متعال می فرمایند: َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 «آنها روانه نكنیم.تا اینكه پیامبري را براي 

عذب أحداً إال بعد یفنص هللا تعالى على أن النذارة إنما تلزم من بلغته وأنه تعالى ال »  امام ابن حزم مي گوید:

لنبي صلی هللا إرسال الرسل. فصح بهذا أن من لم تبلغه الدعوة إما النقزاح مكانه وإما لقصر مدته إثر مبعث ا

نین مقرر از جانب خداوند چ« " وال یلزمه شيء، وهذا قول جمهور أصحابناعلیه وسلم ، فإنه ال عذاب علیه 

سي را غذاب كشده كه إنذاِر پیامبران بر كسي واقع مي شود كه )إنذار(به آنها رسیده باشد ، وخداوند متعال 

ر ب دونمي دهد مگر بعد از فرستادن پیامبران. پس براین مبنا بر كسي كه دعوت)پیامبران(، خواه به سب

و نرسیده باشد افتادگي مكان او یا كوتاه بودن فاصله ي زماني او با بعثت پیامبر صلی هللا علیه وسلم ، به ا

 عذابي نیست وچیزي بر او الزم نمي باشد واین قوال جمهور علماي ماست."

ساني حتي پیامبران به آنها نرسیده باشد. چنین ك« دعوت و إنذار»در این صورت أهل فِتره كساني هستندكه 

اعتبار  اگربین آنها وفرستادن پیامبران فاصله زماني كوتاهي باشد، معذور به جهل هستند. بنابراین وجه

ین باست نه طول زمان فتره « عدم رسیدن پیاِم پیامبران»درباره اهل فتره اي كه معذور به جهل است 

 پیامبري با پیامبِر دیگر.

هللا علیه وسلم  وجود داشته اند که از أهل فتره به شمار مي  شكي نیست کسانی قبل از بعثت پیامبرصلی

بَْل هَُو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك لِتُْنِذَر قَْوماً َما أَتَاهُْم ِمْن نَِذیٍر ِمْن قَْبلَِك لََعلَّهُْم » رفتند، هللا متعال در این زمینه می فرماید:

وردگارت است تا اینكه قومي را بیم دهد كه پیش از توبیم بلكه آن)قرآن(حقه واز جانبِ پر  (3سجده/«)یَْهتَُدونَ 

ومراد از قوم، اهل فتره ي بین عیسي و محمهد « دهنده اي به سوي آنها نیامده بود؛ باشد كه هدایت شوند.

یعنی تمام کسانی که قبل از رسول خاتم 115علیهما السالم مي باشد كه ابن عباس و مقاتل آنرا ذكر كرده اند 

 سیدنا عیسی علیه السالم به آنها نرسیده است جزو اهل فتره به حساب می آیند. « پیام»لیه وسلم صلی هللا ع

من بلغه أن محمداً صلی هللا علیه وسلم دعا إلى أشیاء ذكر أن ربه تعالى أمره بها، :» گوید امام ابن حزم مي 

لی هللا علیه وسلم  أخبر بأنه رسول فواجب علیه حیث ما كان البحث عما دعا إلیه. فإذا أخبره مخبر بأنه  ص

                                                           
 . 1۴/۸۵قرطبي تفسیر 115



لزمه اإلقرار، فإن لم یفعل فقد حقت علیه كلمة العذاب وال عذر بشيء من أشغال الدنیا لمن بلغه ذلك في اشتغاله 

 «عن البحث

د كه هر كس بشنود كه پیامبر صلی هللا علیه وسلم ،مردم را به سوي چیزهایي فرا مي خواند ومي فرمای

ن چیزها در آبر صلی هللا علیه وسلم( را به آن چیزها امر كرده است، تحقیق وبحث در باره خداوند، او )پیام

سلم خبر وهرگاه خبر دهنده اي به او گفت كه پیامبر صلی هللا علیه و هركجا كه باشد برآن كس واجب است.

و محقق مي داده كه او پیامبر خداست ، براو واجب است كه اقرار كند؛در غیر این صورت، عذاب برا

 . "شودومشغول بودن به كار و بار دنیا براي كسي كه آن خبر به او رسیده باشد، عذر محسوب نمي شود

وامام ابن قیم در مورد عذر به جهل، اهل فتره را به دو دسته تقسیم کرده و حتی دسته هایی از مسلمین را 

العاجز عن السؤال والعلم الذي ال یتمكن  وأما» نیز در عذر به جهل همچون اهل فتره می داند و مي گوید: 

من العلم بوجه فهم قسمان أیضاً: أحدهما مرید للهدى مؤثر له محب له، غیر قادر علیه وعلى طلبه لعدم من 

یرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني: معرض ال إرادة له وال یحدث نفسه بغیر 

قول: یا رب لو أعلم لك دیناً خیراً مما أنا علیه لدنت به وتركت ما أنا علیه، ولكن ال أعرف ما هو علیه. فاألول ی

سوى ما أنا علیه وال أقدر على غیره، فهو غایة جهدي ونهایة معرفتي. والثاني: راٍض بما هو علیه ال یؤثر 

ا عاجز، وهذا ال یجب أن غیره علیه وال تطلب نفسه سواه، وال فرق عنده بین حال عجزه و قدرته، وكالهم

یلحق باألول لما بینهما من الفرق. فاألول كمن طلب الدین في الفترة ولم یظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع 

في طلبه عجزاً وجهالً، والثاني كمن لم یطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بین عجز 
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 "كساني كه از سؤال وعلم عاجز هستندو نمي توانند كسب آگاهي كنند، به دو دسته تقسیم مي شوند:

ا به دلیل نبودن كسي كه ا  - ل: اراده وقصد هدایت را دارد وآن را دوست دارد. امه و را راهنمایي دسته اوه

ساني كند قادر به فرا گیري وبدست آوردن آن نیست پس حكم چنین اشخاصي مانند حكم اهل فتره و ك

 كه دعوت به آنها نرسیده است مي باشد.

گرداني مي كند وقصد آن را ندارد وغیر از آنچه دسته دوم:كسي كه )از طلب حق(اعراض روي  -

 نفسش برآن است، به خود نمي گوید.
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لي مي گوید : پروردگارا! اگر مي دانستم كه نزد تو دیني بهتر از آنچه كه من برآن وجود دارم هست، آن  اوه

آن هستم، چیز دین را برمي گزیدم وآنچه را كه خود برآن بودم ترك مي كردم .اما غیر از آنچه كه خود بر

 دیگري نمي دانم وقادر به شناختن غیر از آن نیستم واین نهایت تالش وكوشش من است.

ودومهي حالش اینگونه است: براي آن راهي كه خودش برگزیده راضي و خشنود است به غیر از آن هیچ  

و زمان ناتواني او)در  چیز در او تاثیر نمي گذارد ونفسش غیر از آن طلب نمي كندو تفاوتي در زمان توانایي

لي مانند كسي است كه در زمان فتره قصد اختیار  جستجو بدست آوردن حق(وجود ندارد. بنا براین نفر اوه

دین را كرده وآن را جستجو كرده است اما به آن دست نیافته است. وبه دلیل عجز وناآگاهي )ناآگاهي كه 

از راه دین منحرف شده است. اما دومي مانند كسي  امكان دفع آن نباشد(پس از بكارگیري تمام تالش خود

است كه قصد اختیار دین را نكرده ودین را طلب نكرده بلكه بر شرك خود مرده باشد واگر این دین را طلب 

مي كرد، )از بدست آوردن آن(ناتوان مي بود.پس بین ناتواني كسي كه طالب دین است با كسي كه از آن 

 دارد. روي گردان است تفاوت وجود

 

 اهل قبله  و دالیلی در عذر به جهل در تکمیل عقاید و احکام دین

اینکه تصور شود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هرکسی که ایمان می آورد را می نشاند و او را از تمام 

زیر و بمهای توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و حاکمیت و امور مربوط به قبر و رستاخیر و 

بهشت و جهنم و سایر امور اعتقادی آگاه می گردانید، بدون شک کسی که چنین تصوری داشته باشد، در 

 اشتباه فاحشی افتاده است . 

به همین دلیل است که مسلمین با گرفتن کلیات دین و تسلیم شدن در برابر کلیات اسالم به صورت تدریجی 

می  شدند و حتی در این زمینه دچار اشتباهات فاحشی نیز با مسائل جزئی عقیده و احکام مربوط به آن آشنا 

می گشتند که توسط رسول هللا صلی علیه وسلم و پس از آن توسط حکومت اسالمی و شورای حاکم بر آن 

اصالح می گشتند . پس وجود خطاء و اشتباه در عقیده تا زمانی که برای شخص آشکار و معلوم و کامال 

ناب ناپذیر بوده است . گذر از مرحله ی مسلمان بودن به مرحله ایمان نمادی روشن نگشته باشد امری اجت

هر چند مومنین نیز خالی از این اشتباهات  از این حرکت تدریجی آمیخته با اشتباه برای اهل قبله می باشد

   نبوده اند. 



خرافات بر مسلمین  حاال با  وجود این زمینه و پس از گذشت یک دوره ی نسبتا طوالنی از حاکمیت جهل و

اسالم، عده ی اهل فقه جهان و نبود حکومت شورای اسالمی و تفرق حاصل از نبود شورای اولی االمر 

بسیاری از مسلمین در امور اعتقادی جاهل شدند و هم اکنون نیز عده ای از مسنین باورهای خود را از 

نها شک نداشتند اما امروزه بیشتر کسانی علمای غیر درباری و مستقلی گرفته اند که در صداقت و ایمان آ

که در اختیار کفار اشغالگر خارجی و طاغوتهای ظالم محلی قرار گرفته اند یا از مشتقات اخوان الشیاطین 

. بر همین اساس بسیاری از  یا از مشتقات منتسبین به تصوف و عرفان آل سعود نجدیتهستند یا از مشتقات 

در نتیجه هم اکنون نسلی جدید  ید و .... نیز  مورد پذیرش واقع نمی گردد،مباحث این اشخاص در مورد توح

از مجاهدین فرقه ی ناجیه  در راهند که با پدر و مادر و اقوامی روبرو هستند که از لحاظ سن در رتبه ی 

ت و شاسائی طاغوت و کفر به طاغودر زمینه ی شرعی باالئی قرار گرفته اند اما در علم و آگاهیهای الزم 

توحید و امور مربوط به آن دررتبه ی بسیار نازلی به سر می برند؛ به همین دلیل برائت از مشرکین و 

بسیاری از اموری که قبال برای اجداد اینها و حتی برای بسیاری از ملل دیگر واضح و آشکار است برای 

 این دسته از مسلمین پنهان و گنگ مانده است . 

ل عدم آگاهیهای الزم در مورد گناهانی که آنها را از دایره ی اسالم خارج می سازد بسیاری از مسلمین به دلی

می گردند که اگر این اعمال را در عصر صحابه و یا خیر القرون و حتی  اسالم دچار اعمال و گفتاری به نام

اهل رسد به  سده های بعد از آنها نیز مرتکب می شدند کسی از اطرافیان وی در کفر آنها شک نمی کرد چه

اسالمی و شورای موحد علمای واحد آن دوره . به همین دلیل در عصر حاضر به دلیل نبود حکومت فقه 

بر منهاج اسالمی شاهد بیماریهای عقیدتی و عملی هستیم که تنها پس از تشکیل دوباره ی حکومت اسالمی 

ی رفع می گردند چون تمام این بیماریها شورای اولی االمر دانشمندان اسالمواحد و « الجماعة»و ایجاد نبوت 

 بر اثر از دست دادن این نعمت بزرگ به وجود آمده اند . 

ریشه و نکته ی مهمی که در همین ابتدا باید به آن اشاره نمود تقسیم دین به اصول و فروع است که هیچ 

به و تابعین ندارد. با این اصلی در شریعت هللا و سیره ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و کارنامه ی صحا

اند ومعتزله قائل به این بوده وجود در میان کسانی که دین را به اصول و فروع تقسیم کرده اند تنها خوارج

َوَما قَسَُّموا اْلَمَسائَِل » :بن تیمیه در برابر این دسته هم می گوید باشد؛اكه عذر فقط در فروع دین و احكام مي

ا التَّْفِریُق بَْیَن  نَْوعٍ َوتَْسِمیَتِهِ َمَسائَِل اأْلُُصوِل إلَى َمَسائِِل أُُصوٍل یَْكفُُر بِإِْنَكاِرهَا َوَمَسائِِل فُُروعٍ اَل یَْكفُُر بِإِْنَكاِرهَا. فَأَمَّ

َحابَِة َواَل َعْن التَّابِِعیَن لَهُْم بِإِْحَساِن َوبَْیَن نَْوٍع آَخَر َوتَْسِمیَتِِه َمَسائَِل اْلفُُروِع  فَهََذا اْلفَْرُق لَْیَس لَهُ أَْصٌل اَل َعْن الصَّ



ْساَلِم َوإِنََّما هَُو َمأُْخوٌذ َعْن اْلُمْعتَِزلَِة َوأَْمثَالِِهْم ِمْن أَْهِل اْلبَِدِع َوَعْنهُْم  ِة اإْلِ  اْلفُقَهَاِء فِي تَلَقَّاهُ َمْن َذَكَرهُ ِمنْ َواَل أَئِمَّ
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اند، اول" اصول دین كه هركس آن را انكار كند )یعني و این كه مسائل و امور دین را به دو دسته تقسیم كرده

باشد، )منظور این است كه در شود و در فروع چنین نميدر اصول و عقیده مشكلي داشته باشد( كافر مي

گذاري دین به دو بخش اصول و فروع، براي بندي و نامست( این دستهباشد ولي در فروع هاصول عذر نمي

هاي گمراه مانند باشد بلكه این گرفته شده از فرقهبندي دلیلي از صحابه و تابعین و امامان اسالم نمياین دسته

 هاي گمراه دیگر است.معتزله و بقیه فرقه

مه آمده است و همچنین نصوصي كه از جانب ائو ادامه می دهد: همانا نصوص وعیدي كه در كتاب و سنت 

توان آنها را در حق یك شخص معین ثابت بزرگوار نسبت به كافر یا فاسق بودن كسي صادر شده است نمي

ین شخصي كرد تا زمانیكه شروط مستحق شدن چنین عذاب یا تكفیر و تفسیقي به جا نیامده و موانع آن از چن

هم نیست مله بین اصول و فروع دین هیچ فرق و تمایزي وجود ندارد )یعني برداشته نشده باشد و در این مسئ

 جهل در مسائل عقیدتي باشد یا در مسائل فقهي و احكام(

وهكذا األقوال التي یكفر قائلها قد یكون الرجل لم تبلغه  :همچنین ابن تیمیه درجایی دیگردرفتاوی خودمی گوید

نده ولم تثبت عنده أو لم یتمكن من فهمها وقد یكون قد عرضت له النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون ع

شبهات یعذره هللا بها فمن كان من المؤمنین مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن هللا یغفر له خطأه كائنا ما كان 

 هذا الذي علیه أصحاب النبي صلى هللا )اي االحكام( أو العملیة )اي العقدیة( سواء كان في المسائل النظریة

  "118وجماهیر أئمة اإلسالم .علیه وسلم 

از جمله سخنان و اقوال كفرآمیز كه گوینده آن باگفتن آن کافرمی شود این است كه ممكن است گوینده چنین 

آلودي بر نصوص قرآن و سنت واقف نبوده و نسبت به آنها ناآگاه و داراي اقوال و سخنان كفري و یا شرك

نزد او چنین نصوصي از قرآن و سنت وجود دارد ولي براي او ثابت نشده و  عدم شناخت است، یا اینكه در

به مرحله تفهیم و تثبیت نرسیده است، یا ممكن است چنین فردي از نزد خود داراي شبهاتی باشد كه سبب 

 توان گفت خداوندازچنین شخص ویا اشخاصي عذرمي عدم رسیدن او به حقیقت گشته است؛ به همین دلیل

كند. پس چنین  كساني كه ازمؤمنین طالب وجویاي حق باشند و در این مي قلمداد معذور را وآنها ذیردپمي را
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رفته باشند خداوند آنها را مورد بخشش و عفو خود قرار مي دهد و حال آنكه خطا و اشتباه او  مسائل به خطا

ي و چه در مسائل فقه و احكام و خواهد باشد چه خطاكردن و در اشتباه افتادن در مسائل عقیدتهرچه كه مي

 " .ها همه اصحاب پیامبرو جمهور امامان و پیشوایان اسالم بر آن اتفاق نظر دارنداین گفته

علم و  شواهد تاریخی آشکار می سازند که قاعده ی کلی در میان اهل ابن تیمیه در جای دیگری می گوید :

م تا زمانی هکسانی که به اصول و فروع در دین هم اعتقاد داشته اند این بوده است که در عقیده و اصول دین 

وری به شخص نرسیده باشد جهل می تواند عذر باشد، حاال مهم نیست این جهل به دلیل د« حجت نبوی»که 

ر مناقب الشافعي دابن أبي حاتم …. . از دیار مسلمین باشد یا به دلیل اینکه کسی به او یاد نداده باشد یا شخص 

می  در مورد عذر به جهل در عقیده از یونس بن عبد األعلى آورده است که می گوید : شنیدم که شافعی

قبل قیام الحجة  ة علیه فقد كفر ، و أماهلل أسماء و صفات ال یسع أحدا ردها ، و من خالف بعد ثبوت الحج»گوید:

ل جزو عقیده و اسماء و صفات هللا متعا« فإنه یعذر بالجهل ألن علم ذلك ال یدرك بالعقل و ال الرؤیة و الفكر

افر اما اگر کسی قبل از قیام حجت و ثبوت حجت دچار انحرافی گردید به دلیل جهلش کاصول دین هستند 

 عقل و دیدن و فکر درک نمی گردند .  نمی گردد .چون این موارد با

صلى هللا  -ابن حزم نیز با تأکید بر این مهم می گوید :ال یجوز أن یكفَّر أحد إال من بلغه أمر عن رسول هللا 

فلیس  -صلى هللا علیه وسلم  -علیه وسلم، وصح عنده، فاستجاز مخالفته .. وأما من لم یبلغه األمر عن النبي 

 119شيء اعتقده  كافراً باعتقاده أي

قابل پذیرش است، اما در مورد « شرک اصغر»که عذر به جهل در  متفق هستندتمام علمای اهل توحید 

در کل 120می افتد اختالف وجود دارد. « شرک اکبر»و بدون عناد و لجبازی در « جاهالنه»مسلمانی که 

و از روی علم و آگاهی باشد . زمانی عقیده را نمی توان از راه تقلید و توارث کسب کرد، بلکه باید تحقیقی 

که این اصل را پذیرفته ایم باید این را نیز بپذیریم که کسب علم از راه آزمایش و خطاء و حرکت تدریجی از 

جهل به سوی علم حاصل می گردد و آنی نیست و احتمال خطاء در آن نیز وجود دارد. در این زمینه بازگو 

 اند آموزنده باشد که در زیر به بخشی از این دیدگاهها اشاره می شود:می تو اهل فقه گذشتهنمودن آراء 
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 تیمیه، ابن االسالم یخش از مختلفی های قول نقل ذکر با «الشیعة حكم في المقدسي شیخنا عن, الشنیعة الردود رد» مقاله در البنعلی مبارک بن ترکی
 اسالمی دولت شرعی دیوان ی بیانیه با که امری داند می اسالم به منتسب و دانسته عذر صاحب نیز را شیعه غالت عوام غیره و المقدسی محمد ابو

 .دارد هائی مغایرت



 من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم یكن بجهل البعض »( می گوید: ق463–368) ابن عبد البر

 كافرا ألن الكافر من عاند ال من جهل ، و هذا قول المتقدمین من العلماء و من سلك سبیلهم من المتأخرین

کسی که نسبت به بعضی از صفات هللا متعال جاهل باشد اما به سایر صفات ایمان داشته باشد  121«

به واسطه ی جهل به بعضی از این صفات کافر نمی گردد چون کافر کسی است که لجبازی کند نه 

 . کسی که جاهل باشد، و این قول علمای گذشته و کسانی از متأخرین است که راه آنها را پیموده اند 

 :وقال سائر أهل اإلسالم؛ كل » امام ابن حزم الظاهري نیز بر همین مبناء حرکت کرده و می گوید

من اعتقد بقلبه اعتقادا ال یشك فیه، وقال بلسانه "ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا"، وأن كل ما جاء 

ؤمن لیس علیه غیر به حق، وبرئ من كل دین سوى دین محمد صلى هللا علیه وسلم؛ فإنه مسلم م

 122«ذلك

  :فإنه بعد معرفة ماجاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه »ابن تیمیة نیز بر همین مسیر رفته و می گوید

لم یشرع ألمته أن یدعو أحداً من األموات و الالصالحین و الغیرهم ال بلفظ االستغاثة و ال بغیرها و 

یشرع ألمته السجود لمیت و ال إلى میت و نحو ذلك بل نعلم ال بلفظ االستعاذة و ال بغیرها ، كما أنه لم 

أنه نهى عن كل هذه األمور و أن ذلك من الشرك الذي حرمه هللا و رسوله ، لكن لغلبة الجهل و قلة 

العلم بآثار الرسالة في كثیرمن المتأخرین لم یمكن تكفیرهم بذلك حتى یتبین لهم ما جاء به الرسول مما 

 123«.یخالفه

میه مي گوید: كسي كه تازه وارد دین اسالم شده است و از مسائل و جزئیات این دین به خوبي مطلع ابن تی

كند و براحكام عقیدتي و فقهي به صورت پسندیده و شرعي نیست و یا كسي كه در مكاني دور زندگي مي

این دلیل که معتقد باشد كه  وبه« یا اینكه سخني را شنیده است و آن را ندانسته انكار نماید»اطالع نیافته است 

چنین كسي اگر مرتكب چنین  این سخن از قرآن و یا از فرمایشات رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  نیست

تحلیل و تحریم کار هللا می باشد( یا  شراب حالل است) یا و مثالً اینكه بگوئید ربا حالل است و انکاری شود

زدند كردند و از قبول آن سرباز مياهی چیزهایي را انكار ميمثالً همچون سلف صالح ما از روي عدم آگ

چرا كه برایشان ثابت نشده بود كه این سخن و این مسئله گفته و قول رسول خداست و یا اینكه مي بینم كه 

 )که آیا كنندكنند تا جائیكه آن را از رسول اكرم سوال ميصحابه گرامي از چیزهایي مانند دیدن خدا شك مي
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نه( و همانند آن مردي كه گفت مرا بسوزانید و خاكسترم را در هوا پخش نمائید  بینیم یا قیامت می در را خدا

کفراکبربوده( و همانند  )که کار این مرد كردن من قدرت و توانایي نیابدآوري و زندهتا شاید خداوند بر جمع

توان تكفیر صورت واضح عرضه نشود نميهاي قرآن و سنت بر آنها به اینها را تا زماني كه دالیل و حجت

 124.كرد

و »و باز ابن تیمیة در جای دیگری با تصریح به شرط قیام حجت بر جاهل قبل از حکم به کفرش می گوید:

االستغاثة بالرسول ؛ بمعنى أن یطلب من الرسول ما هو الالئق بمنصبه ال ینازع فیها مسلم كما أنه یستغاث 

ا یلیق به ، و من نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما یكفر به و إما مخطئ بغیره بمعنى أن یطلب منه م

ضال و أما بالمعنى الذي نفاه الرسول علیه الصالة و السالم فهي أیضاً مما یجب نفیها ، و من أثبت لغیر هللا ما 

دلیل می بینیم که شیخ  االسالم  به همین125«  ال یكون إال هلل فهو كافر إذا قامت علیه الحجة التي یكفر تاركها

و عذر به جهل در شرک اکبر و « جهل»را تکفیر نمی کند آنهم تنها به دلیل اسماعیلی عوام غاله شیعه 

 126عقیده.

ابن تیمیه در مجموع ابن قاسم می گوید: کسانی که با من مجالست نموده اند می دانند که من همیشه از اینکه 

حجت »یا فسق و یا معصیت نسبت دهند نهی کرده ام مگر اینکه دانسته شود که کسی را به طور معین به کفر 

)یتبین لهم ما جاء به الرسول( بر او اقامه شده طوری که دانسته شود مخالفت با آن گاه کفر و گاه فسق  «نبوی

مسائل  و گاه معصیت است. و من اقرار می کنم که خداوند به تحقیق از خطاهای این امت بطور عام چه در

خبری و قولی یا مسائل علمی می گذرد و سلف همیشه در بسیاری از مسائل با همدیگر اختالف و نزاع 

داشته اند و مشاهده نشده که هیچ فردی از آنها بر علیه دیگری حکم کفر و یا فسق و یا معصیت صادر نماید 

ان در مورد اطالق کردن کفر بر من اعالن می کنم چیزی را هم که از سلف و امام -تا اینکه می گوید –

تا اینکه می  –کسی که فالن و فالن را بگوید، حق است اما واجب است که بین اطالق و تعیین فرق نهاد 

است   صلی هللا علیه و سلم  تکفیر از جنس وعید است به درستی گر چه آن تکذیب فرموده رسول هللا  -گوید

ه یا در بادیه و مناطق دور افتاده نشو و نما کرده باشد که امثال اما چه بسا فرد مورد نظر تازه مسلمان شد
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این افراد بواسطه تکذیب و انکار تکفیر نمی شوند تا زمانیکه حجت بر آنها اقامه نگردد. و گاهی نفری این 

نصوص را نشنیده یا اینکه شنیده ولی نزد او ثابت نیست یا پیش او نصوص دیگری که با آن معارض است 

دارد و باعث شده که آن را تأویل نماید هر چند در این کار نیز دچار خطا شده باشد.)در چنین مواردی وجود 

 127.(".تکفیر نمی شود

  :م ویعرف ابن القی»شیخ عمر عبدالرحمن نیز در خصوص عذر به جهل در شرک اکبر می گوید

ركي العرب و مثل شرك مشالشرك األكبر بأنه اتخاذ ند من دون هللا یحبه كما یحب هللا عزوجل وه

. فمن هذا الذي الذین اتخذوا آلهة سووها برب العالمین مع اإلقرار بأن هللا تعالى هو خالق كل شيء

وغیره..  ذكرنا یظهر بوضوح وجالء أن الكفر األكبر ال یقتصر على الشرك بل الكفر یحوي الشرك

 اه ء الموانع من جهل وإكرفكل من فعل فعال یخرج من الملة یصیر كافراً بهذا بعد انتفا

 وخطأ سواء أكان فعله شركاً أم ال..» 

ابن قیم شرك اكبر را اینگونه تعریف می کند: اتخاذ یک همانند برای هللا و آن را همانند هللا دوست داشتن 

مانند شرک مشرکان عرب که خدایی را انتخاب و آن را با پروردگار جهانیان مساوی دانستند ولی با این 

اقرار نمودند که هللا تعالی خالق همه چیز است. از آنچه که بیان گردید به خوبی در می یابیم که کفر  وجود

بنابراین هرکس مرتکب فعلی  …اکبر منحصر به شرک نیست بلکه کفر شامل شرک و غیره نیز می شود

از جمله جهل، اکراه  شود که موجب خروج او از امت گردد به واسطه آن کافر خواهد بود پس از اینکه موانع

 128.و خطاء منتفی گردد خواه فعل او شرک باشد یا خیر

 شیخ اسامه بن الدن در خصوص عذر به جهل در عقیده در پاسخ به سوالی درباره تکفیر می گوید: 

فإننا نعتقد أن المسلمین مسلمون وال نكفر أحدا إال إذا ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم المعلومة من »

  .بالضرورة، إن كان عالما بأن هذا ناقض لْلسالم، أو من معلوم من نواقض الدین بالضرورةالدین 

کنیم مگر آنکه مرتکب نواقض اسالم یا منکر ما معتقدیم مسلمانان مسلمانند، ما احدی را تکفیر نمی« 

دین ضروری اسالم یا شرط آنکه بداند و عالم باشد به این که این امر ناقض ضروریات دین شود به 

 .129است
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  الىن بن



 المسلم الذي ثبت » :شیخ عطیه هللا لیبی در خصوص عذر به جهل در عقیده و الشركاألكبر می گوید

له عندنا عقُد اإلسالم، إذا ارتكب شیئا من الشرك األكبر جاهال، وصحَّ الجهُل، أنه ال یكفر )أي ال نحكم 

مسلمانی که در نزد « لیه الحجة فیخالفهاعلیه بالكفر والخروج من الملة(بمجرد ذلك، بل حتى تقام ع

ما عمل به اسالم او ثابت شده باشد در صورتی که مرتکب شرک اکبر گردد و این شرک از روی 

جهل وی بود و جهل نیز صحیح باشد، بنابر این تکفیر نمی شود یعنی نمی توان حکم تکفیر او و 

د حجت بر وی اقامه گردد و چنینی شخصی خروج از دایره اسالم را صادر کرد بلکه برای تکفیر بای

 .130بعد از اقامه ی حجت با آن مخالفت نماید

 شیخ رشید رضا نیز که به عنوان پرچدار سلفیت جهادی یکی دو قرن اخیر شناخته شده در مورد 

 عذر به جهل معتقد است که :

محقق شود، سبب خروج های شرعی، مستقیم یا غیرمستقیم، اگر از روی ناآگاهی انکار هر یک از مؤلفه

درستی های یادشده را پس از آنکه ادله آن بهاگر کسی یکی از مؤلفه»گوید: شود. وی میشخص از اسالم نمی

بنابراین،  131«شودتوجهی یا تمسخر انکار کند، کافر محسوب میبه او عرضه شد، از روی دشمنی یا بی

سوادی برخی از اگر فرد عامی و کم»نظر وی:  شود. بهسبب کفر نمی« حجت نبوی»انکار قبل از ابالغ 

مسائل فرعی و غیرضروری را، که غالباً افراد عامی آگاهی از آن یا توجهی به آن ندارند، انکار کند، مرتد 

داند این مسئله در قرآن یا سنت رسول خدا صلی هللا شود؛ اما انکار همین مسائل از جانب کسی که مینمی

یا صحابه بر اثبات آن اجماع دارند، و در این انکار متأول نیز نباشد، سبب ارتداد او  علیه وسلم  ثابت شده،

کند که انکار ضروری دین سبب ارتداد او بر اساس همین شرط، به مصادیقی اشاره می 132«.شودمی

ا کسی که مسلمانی که هنوز فرصت یادگیری احکام اسالم را پیدا نکرده یاگر تازه»گوید: شود. مثالً مینمی

 133«.شودکند، از سر جهل یکی از ضروریات را انکار کند، تکفیر نمیدور از داراالسالم زندگی می

داند و ارتداد منکر ضروری در حقیقت، او مطابق نظر مشهور فقهای مسلمان، جاهل قاصر را معذور می

قید مصادیق کافر در میان  وی معتقد است با در نظر گرفتن این134کند. را مقید به عالم و جاهل مقصر می

انکار حق با علم و یقین به آن »نویسد: مسلمین کم خواهد بود. رشید رضا به نقل از استادش، محمد عبده، می
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انکار از سر جهل عذر »کند: گونه بیان میاو دلیل خود بر اشتراط این شرط را این 135«.بین مردم کم است

 136« ستشود. زیرا تکلیف فرع بر علم امحسوب می

کسانی چون : دکتر عبدهللا عزام، ابو انس شامی، عبدالقادر بن عبدالعزیز، ناصر علوان، ابوحمزه المهاجر 

قائل به عذر به جهل در شرک اکبر بودند. این بخشی از آراء علمای بزرگوار اهل جهاد مسلمین … و مصری

چه رسد به فروع دین که مشهور  در مورد عذر به جهل در عقیده و به اصطالح در اصول دین است حاال

است: کسی که به خاطر تازه مسلمان شدن یا اینکه در غیر بالد اسالمی نشو و نما کرده یا اهل بادیه و دور 

 137.از شهر زندگی می کند، اهل علم به سبب نشناختن واجبات آنها را تکفیر نمی کنند

 :هو أیًضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن كذلك من دعا غیر هللا وحج إلى غیر هللا ابن تیمیة می گوید 

كما أن كثیًرا من الناس دخلوا في اإلسالم من التتار وغیرهم .قد ال یكون عالًما بأن هذا شرك محرم

وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغیره وهم یتقربون إلیها ویعظمونها وال یعلمون أن ذلك محرم في 

ا وال یعلمون أن ذلك محرم، فكثیر من أنواع الشرك قد یخفى دین اإلسالم، ویتقربون إلى النار أیضً 

على بعض من دخل في اإلسالم وال یعلم أنه شرك ، فهذا ضال، وعمله الذي أشرك فیه باطل، لكن ال 

  138یستحق العقوبة حتى تقوم علیه الحجة، قال تعالى: )فال تجعلوا هلل أنداًدا وأنتم تعلمون ("

" األحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو ، وبلوغها إلیه ، فكما ال و ابن القیم نیز می گوید: 

  . "139یترتب في حقه قبل بلوغه هو ،كذلك ال یترتب في حقه قبل بلوغها إلیه

شرک  در این صورت عذر به جهل برای مسلمان در تمام امور عبادی وی اعم از مسائل اعتقادی و توحید و

 و وارد است . یا مسائل احکام فقهی ثابت 

 

 بخشی از دالیل  قرآن و سنت موجود در زمینه عذر المسلم بالجهل در مسائل العقیدة :
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ةٌ  -1 ِ ُحجَّ ِریَن َوُمْنِذِریَن لِئاَلَّ یَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى هللاَّ ُ َعِزیًزا َحِكیًما ُرُساًل ُمبَشِّ ُسِل َوَكاَن هللاَّ  بَْعَد الرُّ

 .)165)النساء/

ُ لِیُِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِْذ هََداهُْم َحتَّى یُبَیَِّن لَهُمْ َوَما َكاَن  -2  (115 َما یَتَّقُوَن) التوبة/هللاَّ

بر اینکه از مکلف تکالیف شرعی خواسته نمی شود مگر بعد از آگاهی  این آیات و آیات مشابه داللت دارند

رت معذور می باشد . ابن عثیمین در پیدا کردن بر آن ، و زمانی که بر آن آگاهی پیدا نکرد  در این صو

ِریَن َوُمْنِذِریَن »مورد فوائد این آیه می گوید : " الفائدة العظیمة الكبرى وهي العذر بالجهل ، « ... ُرُساًل ُمبَشِّ

؛ ألن الرسل یأتون باألصول والفروع ، فإذا كان اإلنسان جاهالً لم یأته رسول ، فله حجة  حتى في أصول الدین

 140، وال یمكن أن تثبت الحجة على هللا إال إذا كان معذورا "  على هللا

( و هللا متعال در پاسخ فرموده است: "قَْد فََعْلُت" 286" َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخطَأْنَا " )بقرة/  -3

141. 

ُ َغفُوًرا َرِحیًما) وقوله تعالى : َولَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَكِ  َدْت قُلُوبُُكْم َوَكاَن هللاَّ ْن َما تََعمَّ

 (   5األحزاب/

تِي اْلَخطَأَ، َوالنِّْسیَاَن، َوَما اْستُْكِرهُوا َعلَْیهِ  -۴ َ قَْد تََجاَوَز َعْن أُمَّ  .142 وقوله صلى هللا علیه وسلم : إِنَّ هللاَّ

شده  فراموشی یا خطاء بر خالف آنچه به آن مکلف این نصوص بیانگر آن است که هر مسلمانی که به دلیل

است عملی انجام داد مورد عفو قرار می گیرد؛ مخطئ شامل جاهل می گردد، چون مخطئ کسی است که 

 بدون قصد و به صورت غیر عمدی با حق مخالفت می کند . 

ِ تََعالَى فِي اْلقُْرآنِ می گویدابن تیمیة  ُ تََعالَى: ) قَْد « اَل تَُؤاِخْذنَا إْن نَِسینَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا») : : " َوقَْوُل هللاَّ قَاَل هللاَّ

ْق بَْیَن اْلَخطَأِ اْلقَْطِعيِّ فِي َمْسأَلٍَة قَْطِعیٍَّة أَْو ظَنِّیٍَّة ... فََمْن قَاَل : إنَّ  اْلُمْخِطَئ فِي َمْسأَلٍَة قَْطِعیٍَّة أَْو فََعْلت( ، َولَْم یُفَرِّ

ْجَماَع اْلقَِدیَم"ظَنِّیَّ  نَّةَ َواإْلِ ٍة یَأْثَُم ، فَقَْد َخالََف اْلِكتَاَب َوالسُّ
143 
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و ابن العربي هم می گوید : " فالجاهل والمخطئ من هذه األمة ، ولو عمل من الكفر والشرك ما یكون صاحبه 

اركها ، بیاناً واضحاً ما یلتبس مشركاً أو كافراً ، فإنه یعذر بالجهل والخطأ ، حتى تتبین له الحجة ، التي یكفر ت

 144على مثله "

الشیخ عبد الرحمن السعدي می گوید: " وهذا عام في كل ما أخطأ فیه المؤمنون من األمور العملیة واألمور 

 145الخبریة "

و ابن عثیمین نیز می گوید : " والجهل ـ بال شك ـ من الخطأ ، فعلى هذا نقول : إذا فعل اإلنسان ما یُوجب الكفر 

 146، من قول أو فعل ، جاهالً بأنه كفر، أي : جاهالً بدلیله الشرعي، فإنه ال یكفر"

ُ َعلَْیِه َو َسلَّ  -۵ أي رزقه  –َم أَنَّ َرُجالً َكاَن قَْبلَُكْم َرَغَسهُ ما رواه الشیخان َعْن أَبِي َسِعیٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َماالً فَقَاَل لِبَنِیِه لَمَّ  – ي لَْم أَْعَمْل َخْیًرا قَطُّ ؛ فَإِنِّ  : ِضَر : أَيَّ أٍَب ُكْنُت لَُكْم ؟ قَالُوا : َخْیَر أٍَب . قَالَ ا حُ هللاَّ

ونِي فِي یَْوٍم َعاِصٍف  ُ َعزَّ َوَجلَّ فَقَاَل مَ فَ فَإَِذا ُمتُّ فَأَْحِرقُونِي ثُمَّ اْسَحقُونِي ثُمَّ َذرُّ ا َحَملََك فََعلُوا فََجَمَعهُ هللاَّ

 . َل َمَخافَتَُك فَتَلَقَّاهُ بَِرْحَمتِهِ قَا

  َو في روایة عند مسلم ، عن أَبِي هَُرْیَرةَ ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َو َسلََّم قَاَل : ) أَْسَرَف َرُجٌل َعلَى 

ا َحَضَرهُ اْلَمْوُت أَْوَصَى بَنِیِه فَقَالَ  ْحِرقُونِي ، ثُمَّ اْسَحقُونِي ، ثُمَّ اْذُرونِي فِي إَِذا أَنَا ُمتُّ فَأَ  : نَْفِسِه ، فَلَمَّ

بَهُ أََحداً ، قَاَل : فَفَ  بُنِي َعَذاباً َما َعذَّ یِح فِي اْلبَْحِر ، فَوهللاِ لَئِْن قََدَر َعلَيَّ َربِّي ، لَیَُعذِّ َعلُوا َذلَِك بِِه ، فَقَاَل الرِّ

َخْشیَتَُك یَا َربِّ ! أَْو  : ائٌِم . فَقَاَل لَهُ: َما َحَملََك َعلََى َما َصنَْعَت ؟ فَقَالَ لأِلَْرِض : أَدِّ َما أََخْذِت ، فَإَِذا هَُو قَ 

 147( .قَاَل : َمَخافَتَُك ! فََغفََر لَهُ بَِذلِكَ 

ا َحَضَرهُ الَمْوُت قَ ُجٌل یُْسِرُف َعلَى َعْن أَبِي هَُرْیَرةَ َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیهِ َوَسلََّم، قَاَل: ) َكاَن رَ  اَل لِبَنِیهِ نَْفِسهِ فَلَمَّ

یِح،  ونِي فِي الرِّ بَنِّي فَ : إَِذا أَنَا ُمتُّ فَأَْحِرقُونِي ، ثُمَّ اْطَحنُونِي ، ثُمَّ َذرُّ ِ لَئِْن قََدَر َعلَيَّ َربِّي لَیَُعذِّ بَهُ عَ َوهللاَّ َذابًا َما َعذَّ

ا َماَت فُِعَل بِِه ذَ .أََحًدا ُ األَْرَض فَقَاَل: اْجَمِعي فَلَمَّ ا َحَملََك مَ فَقَاَل:  .ا فِیِك ِمْنهُ، فَفََعلَْت، فَإَِذا هَُو قَائِمٌ مَ لَِك، فَأََمَر هللاَّ

 َعلَى َما َصنَْعَت ؟قَاَل: یَا َربِّ َخْشیَتَُك ، فََغفََر لَهُ( 
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فرماید: مردي بود كه بسیار رم ميكند كه رسول اكاز رسول  هللا صلی هللا علیه وسلم  روایت مي ابوهریره

 كار بود و معصیت و نافرماني خداوند را بسیار كرده بود به همین دلیل زماني كه در حال جان دادن بودگناه

كشید به فرزندانش گفت: هنگامي كه من مردم جسد مرا بسوزانید سپس هاي آخر زندگیش را ميو داشت نفس

ور بریزد و داز آن خاكسترم را در هوا پخش كنید تا باد آنها را از هم  مرا به خاكستر تبدیل نمائید و بعد

دهد، يچون قسم به خدا اگر پروردگارم بر من دست یابد من را عذاب سختي م .خاكستري از من باقي نماند

قش عذابي كه تا بحال هیچ كس را با آن عذاب نداده است، پس زمانیكه این شخص مرد و فرزندانش در ح

و دوباره وصیتي را عملي كردند و سپس خداوند به زمین دستور داد كه خاكستر آن مرد را جمع كند و اچنین 

پروردگار،  به اذن خداوند زنده شد و در برابر خداوند ایستاد و بعد از این زنده شدن و ایستادن در مقابل

 یتی كردي؟ این مرد همخداوند از او پرسید چه چیزي سبب شده كه مرتكب چنین كاري شدي و چنین وص

اطر ترس در جواب فرمود اي پروردگار ترس از تو مرا وادار به انجام چنین كاري كرد خداوند هم او را بخ

 " .وخشیتی کی داشت بخشید و او را عفو كرد

ه بگفته ای که از این شخص صادر شده است کفر اکبری است که او را از ملت اسالم خارج می گرداند، 

فاتی صقدرت هللا بر جمع کردنش بعد از مرگ، و"صفة القدرة" از روشتن ترین و آشکار ترین  دلیل انکار

هللا متعال  یبه شمار می رود که از لوازم ربوبیت و الوهیت هللا متعال به شمار می رود، بلکه از صفا ویژه 

نه  ی است  که جاهالبه شمار می رود، اما کافر نگشت، چون به دلیل جهلش معذور بود .این شخص مسلمان

انه  در قدرت در قدرت هللا و معاد شک کرده و در کفر افتاده است.تمام مسلمین اتفاق دارند که اگر کسی عالم

ردد کافر می هللا  در زنده کردن انسانها شک کند و یا عقیده داشته باشد که می تواند از قدرت هللا خارج گ

 گردید و باعث بخشش وی گردید . گردد اما جهل این شخص مسلمان برایش عذر 

َي ، بَْل اْعتَقََد أَنَّهُ  ِ َوفِي إَعاَدتِهِ إَذا ُذرِّ اَل یَُعاُد ، َوهََذا ُكْفٌر و ابن تیمیة نیز می گوید : " فَهََذا َرُجٌل َشكَّ فِي قُْدَرةِ هللاَّ

َ أَْن یَُعاقِبَهُ : فََغفََر لَهُ بَِذلَِك"  بِاتِّفَاِق اْلُمْسلِِمیَن ، لَِكْن َكاَن َجاِهاًل اَل یَْعلَُم َذلَِك ،  148َوَكاَن ُمْؤِمنًا یََخاُف هللاَّ

، َوأَنه اَل یَْبَعثهُ ؛ وكل من هَذْین  وقال أیضا : " فَهََذا الرجل اْعتقد أَن هللا اَل یقدر على جمعه إِذا فعل َذلِك، أَو شكه

ة ،  لكنه َكاَن یجهل َذلِك ، َولم یبلغهُ اْلعلم بَِما یردهُ َعن َجهله ، َوَكاَن االعتقادین كفر ، یكفر من قَاَمت َعلَْیِه اْلحجَّ

فَمن أَخطَأ فِي بعض . ِعْنده إِیَمان بِاهللَّ وبأمره َونَْهیه ووعده ووعیده ، فخاف من ِعقَابه ، فغفر هللا لَهُ بخشیته

یَمان بِاهللَّ وبرسوله وبالیوم ا الح ، لم یكن أَْسَوأ َحاال من الرجل ، مَسائِل ااِلْعتِقَاد من أهل اإْلِ آلخر َواْلَعَمل الصَّ
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َوأما تَْكفِیر شخص ُعلم إیَمانه  . فَیْغفر هللا خطأه ، أَو یعذبه إِن َكاَن ِمْنهُ تَْفِریط فِي اتِّبَاع اْلحق على قدر دینه

د اْلَغلَط فِي َذلِك: فعظیم"   149بُِمَجرَّ

این مرد گمان كرد خداوند قادر نیست كه او را بعد از این عملش دوباره  گوید: ابن تیمیه راجع به این مرد مي

انكار دوباره »زنده كند و او را به حالت اول بازگرداند و این در حالیست كه انكار قدرت خداوند متعال و 

اوجود ودرجایی دیگرمیگوید:به اتفاق مسلمانان کفراست( ولي این مرد ب«)شدن انسان در قیامت كفر استزنده

اینكه به خداوند ایمان داشت و به توانایي و امر و دستور خداوند باور داشت و ترس از خداوند در دلش جاي 

گرفته بود به قدرت خداوند جاهل بود و در این زعم و گمان خود گمراه و همچنین در خطا و اشتباه بود ولي 

خود به خطا رفته بود. و این حدیث به صراحت  با این همه خداوند او را بخشید چرا كه او جاهل بودودرگمان

دارد كه این مرد امیدوار بود كه با انجام چنین كاري خداوند او را دوباره زنده نكند و بدتر از این بیان مي

اینكه در امر معاد و زنده شدن دوباره شك كرده بود كه این كفر است و این كفر زماني در حق كسي صادر 

بر آن شخص اقامه شود در این صورت می توان دست به تكفیر چنین شخصي  شود كه حجت نبوتمي

 .150زد

ونظرابن قیم درمور این حدیث چنین است که میگوید:هركس از روي جهل و ناآگاهي و یا اینكه از روي 

اي را انكار نماید بخاطر این جهل و ناآگاه بودن و همچنین به دلیل تأویل خاصي كه از تأویل خاصي مسئله

توان او را كافر خواند. مانند حدیث مردي كه قدرت خداوند را بر شود و نمياین مسئله دارد تكفیر نمي

اش دستور داد كه او را بسوزانند و خاكسترش را در باد آوري خاكستر خود انكار كرد و به خانوادهجمع

قرار داد چرا كه این شخص پخش كنند ولي با این وجود خداوند او را بخشید و او را مورد مرحمت خود 

جاهل و ناآگاه از واقعیت مسئله بود، چرا كه این كار را از روي انكار قدرت خداوند و تكذیب قدرت او انجام 

 .151نداد بلكه آن را از روي جهل و ناداني انجام داد

مرد نسبت فرماید: این وابن حزم در رابطه با حدیث این مرد كه در قدرت خداوندشک کردومنکر آن شد مي

به اینكه خداوند قادر است خاكستر او را جمع نماید و دوباره او را زنده كند جاهل بود این در حالیست كه 
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العالمین مورد عفو و همچنین اقرار به وجود خداوند و ترس از ذات رب«عدم آگاهي»خداوند او را به خاطر 

 152و بخشش قرارداد.

ِ َعزَّ ابن عبد البر می گوید : " اْختَلََف ا ْلُعلََماُء فِي َمْعنَاهُ ، فَقَاَل ِمْنهُْم قَائِلُوَن : هََذا َرُجٌل َجِهَل بَْعَض ِصفَاِت هللاَّ

َ َعلَى ُكلِّ َما یََشاُء قَِدیٌر ، قَالُوا : َوَمْن َجِهَل ِصفَةً مِ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َوِهَي اْلقُْدَرةُ ، فَلَْم یَْعلَْم أَنَّ هللاَّ  َوَجلَّ ْن ِصفَاِت هللاَّ

ِ َكافًِرا ، قَالُوا : َوإِنََّما اْلكَ  افُِر َمْن عاند الحق ال من َوآَمَن بَِسائِِر ِصفَاتِِه َوَعَرفَهَا ، لَْم یَُكْن بَِجْهلِِه بَْعَض ِصفَاِت هللاَّ

ِرینَ   .جهله   . "153وهذا قول المتقدمین ِمَن اْلُعلََماِء َوَمْن َسلََك َسبِیلَهُْم ِمَن اْلُمتَأَخِّ

ُ َعلَیْ  تَهُ ، الَ إمام الشافعي نیز می گوید: " هللِ أَْسَماٌء َوِصفَاٌت، َجاَء بِهَا ِكتَابُهُ ، َوأَْخبََر بِهَا نَبِیُّهُ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم أُمَّ

هَا ، ألَنَّ القُْرآَن نََزَل بِهَا ، َوَصحَّ َعنْ  ةُ َردُّ ُ َعلَْیِه َوَسلََّم القَْوَل بِهَا یََسُع أََحداً قَاَمْت َعلَْیِه الُحجَّ  َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ِة ، فََمْعُذوٌر بِ . ا قَْبَل ثُبُْوِت الُحجَّ ِة َعلَْیِه : فَهَُو َكافٌِر ، فَأَمَّ الَجْهِل ، ألَنَّ ِعْلَم َذلَِك الَ فَإِْن َخالََف َذلَِك بَْعَد ثُبُوِت الُحجَّ

ِویَِّة َوالفِْكِر ، َوالَ نَُكفُِّر بِالَجْهِل بِهَا أََحد  154اً إاِلَّ بَْعَد انتهَاِء الَخبَِر إِلَْیِه بِهَا" یُْدَرُك بِالَعْقِل ، َوالَ بِالرَّ

و منكر للبعث و قال الخطابي : قد یستشكل هذا فیقال : كیف یغفر له و ه»الحافظ در کتاب الفتح می گوید : 

ذلك ال یعاد فال  القدرة على إحیاء الموتى؟ و الجواب : أنه لم ینكر البعث و إنما جهل فظن أنه إذا فعل به

یغلط في بعض الصفات  ، و قد ظهر إیمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشیة هللا . قال ابن قتیبة : قدیعذب 

 . «قوم من المسلمین فال یكفرون بذلك

فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن هللا عز و جله یقدر على جمع رماده و إحیائه، »أبو محمد بن حزم نیز می گوید:

 155«ره، و خوفه، و جهلهو قد غفر هللا له إلقرا

عده ای بر آن بوده اند که این روایت را به شیوه ای تأویل کنند که مسأله ی عذر به جهل این مسلمان در آن 

دهد، هرچند تازد و آنها را مورد هجوم قرار ميبرچنین اشخاصي سخت مي  حزم کم رنگ گردد. امام ابن

گوید: تأویل كلمه قََدَر و معنا نمودن آن به َضیق در حقیقت تحریف  برد، و در این باره ميكه نامي از آنها نمي

باشد باشد و این تأویل، تأویل باطلي است كه به هیچ وجه ممكن نميكردن كالم از جایگاه اصلي خودش مي

اش او را بسوزانند و خاكسترش را در هوا داد كه خانوادهبود این شخص دستور نمياگر چنین مي»چون 
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و شکي نیست كه امر و دستور این مرد « شدن اكتفا مي نمودایند بلكه به همان مردن و در قبرگذاشتهپخش نم

به فرزندانش براي انجام دادن این وصیت در حقش این بوده كه با این وسیله از عذاب خداوند رهایي یابد و 

 156خداوند نتواند او را دوباره زنده نماید و مورد بازخواست قراردهد.

ئله از ای نیز مي گویند كه این مرد نسبت به قدرت بازگرداندن خداوند )معاد( شك داشته كه این مسعده 

اما علماء در كتابهاي عقیده ذكر   .فر اصغر استكباشد و كفر در اسماء و صفات مسائل صفات خداوند مي

جایي كه زمینه تأویل آن ر و تأویل صفاتي از صفات خداوند كفر اكبر است، مگر در اند اصل در انكاكرده

كنند؛ مانند معتزله مثالً )ید(را به قدرت و یا سمع و بصررا به علم كه در باشد و بعضي آن را به غلط تأویل 

باشند گفته شده اگر كسي آن را تأویل كرد نمی توان او این جا چون در لغت عربي این الفاظ تأویل بردار مي

اگرکسی « نعی»و« وجه»،«ید»و صفاتی مانند .فرها تاویل بردار می باشندرا فورا تکفیر کرد زیرا این نوع ک

(دست در مورد آنهاباتاویل غلط به تحریف معانی آن پرداخت نمی توان اورا تکفیرکرد .مثال تاویل )ید

ءوصفات خداوندبه قدرت ویاامثال این نوع تاویلها.ومنظورعلماء ازاین نمی توان کسی را که درمبحث اسما

به  آن به خطاءرفته است تکفیرکرداین نوع تاویالت می باشد نه شک وانکار صفتی مانند معاد کهکه در

  .اجماع اهل اسالم کفر اکبر است

، «حکیم»، «علیم»، «سمیع»، «رازق»،« خالق»در این صورت  انكار و شك در صفاتي همچون 

عاد)یعنی ه می گوید: انکارصفتی مانندمو... کفراکبر می باشد نه اصغر؛ و چنانچه ابن تیمی« شدیدالعقاب»

طور که قدرت بازگرداندن مردگان(به اتفاق مسلمانان کفراکبراست "وگفته این مرد بنی اسرائیلی هم همان

 آشکاراست شک صفت معاد خداوندی بود.

تاج ابن تیمیه  در مورد جاهالنی که در اشخاص و قبور غلو می کنند می گوید:بعضی می گویند:  "هر گاه مح

چیزی بودید اگر فالن شیخ را فرا بخوانید، او به یاری شما خواهد آمد ، یا اگرچند گام را به سوی بارگاهش 

بردارید و او را به فریاد بطلبید ، حاجت شما را برآورده می سازد. این عقیده نادرست است و اقدام به آن 

 157«شده، اَما مشرک نمی شود. یعنی کسی که چنین می کند، کار حرامی را مرتکب» حرام است. 

و دیگر فرقه های اهل بدعت در دین و « معتزله و مشبهه»امام غزالی طوسی  پس از اظهار نظر در مورد 

کسانی که در تاویل به خطا رفته اند، می گوید:" آنان در مقام اجتهاد دردین قرار داشته اند. اما آنچه که 
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ه قرار گیرد  -تا جایی که راهی و توجیهی برای آن وجود داشته باشدالبته -ضرورت دارد مورد توجه

ال اله » پرهیزازتکفیر ایشان است. زیرا مباح نمودن قتل ومصادره اموال اهل نماز و قبله که به صراحت به

به من فرمان داده شده با مردم تا » اقرار می نمایند، خطاست. زیرا رسول خدا)ص( فرموده اند:« اال هللا

–ویند:" ال اله اال هللا و محمد رسول هللا " بجنگم،  اماهر گاه آن را گفتند: جان و مال ایشان زمانی که می گ

 158«درمصونیت قرارمی گیرند!–مگرمستحق آن باشند

ر قرآن ذکر دسؤال حواریین عیسى علیه و على نبیِّنا الصالة و السالم ، و سخنان آنها که هللا متعال  -۶

َل َعلَْینَا َمائَِدةً ِمَن السَّ ِریُّوَن یَا ِعیَسى اْبَن َمْریََم هَْل یَْستَِطیُع رَ کرده است: إِْذ قَاَل اْلَحَوا َماِء قَاَل بَُّك أَْن یُنَزِّ

َ إِْن ُكْنتُْم   (112)مائدة/ اتَّقُوا هللاَّ

یا السالم بودند به عیسي گفتند: آ علیهیسيكنید حواریون كه اصحاب عهمانطور كه در ظاهر آیه مشاهده مي

اي از آسمان براي ما بفرستد و وقتي عیسي گفت: اگر ایمان دارید از خداوند تواند سفرهپروردگار ما مي

گویي و بعد خواهیم از آن بخوریم و اطمینان پیدا كنیم كه تو راست ميبترسید. حواریون در جواب گفتند مي

  .اي آمداز آن عیسي دعا كرد و از آسمان سفره

اي از آسمان نازل حواریون كه این درخواست را كردند، آنها به قدرت خدا كه بتواند سفره هايآیا در گفته

طبري)مشهور به امام 159كند شك داشتند یا نه؟ درباره این مطلب باتوجه به این كه كلمه )هل یستطیع ربك(

ور قرن پنجم و تمام حزم از علماي مشه( و همچنین ابندر میان فرقه های معروف به اهل سنت المفسرینامام

دهند كه حواریون در قدرت خداوند شك داشتند و با این وجود دنباله روان آنها تا کنون به این نظریه رأي مي

  .كافر نشدند

كند كه در گفته حواریون كه در جواب عیسي گفتند: این درخواست ما براي این است امام طبري اشاره مي

فرماید: كه این جمله حواریون: كه تو با ما راست گفته اي: امام طبري مي كه دلهایمان آرامش یابد و بدانیم

رساند كه مرض شك و تردید در دین و شك در تصدیق پیامبرشان در دلهاي آنان كامالً این مطلب را مي

  .وجود داشته و این سؤال حواریون براي آزمایش عیسي بوده است
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ناشی از جهل آنها  دانسته و این جهل مانع باطل شدن ایمانشان  و همچنین ابن حزم این گفته ی حواریون را

فهؤالء الحواریون الذین أثنى هللا عز وجل علیهم قد قالوا بالجهل لعیسى علیه السالم هل  »گوید:گشته ومي

انوا یستطیع ربك أن ینزل علینا مائدة من السماء؟ و لم یبطل بذلك إیمانهم ، و هذا ما ال مخلص منه ، و إنما ك

حواریون باوجود شك در قدرت خدا كه این خود كفر  160«یكفرون لو قالوا ذلك بعد قیام الحجة و تبیینهم لها

كند این قول آنان به خاطر جهلشان بودو براي حزم اشاره ميباشد كافر نشدند و در واقع همانطور كه ابنمي

  .شودحواریون عذري حساب مي

کسانی که شش قرائت مشهور آیه را پذیرفته اند همین است اما کسانی هم حزم  و طبري و ابننظریه امام

و عذر به جهل در این آیه برخالف 161دیدگاه دیگری دارند. « هل تسطیع ربك»هستند که بر اساس قرائت 

 گویند تمام علماي امت داراي یك نظریه هستند، مسئله اختالفي و فقهي است.ادعاي کسانی كه مي

ائِیَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم هللا متعال می فر ماید : ) َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسرَ . ائیل با  موسىداستان بني إسر -۷

  هَُؤاَلءِ هُْم آلِهَةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجهَلُوَن * إِنَّ لَ یَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَهُْم قَالُوا یَا ُموَسى اْجَعْل لَنَا إِلَهًا َكَما 

 ِ لَُكْم َعلَى اْلَعالَمِ ُمتَبٌَّر َما هُْم فِیِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا یَْعَملُوَن * قَاَل أََغْیَر هللاَّ یَن  أَْبِغیُكْم إِلَهًا َوهَُو فَضَّ

 (141-138)أعراف/

از موسی خواستند که برایشان بتی قرار دهد که به واسطه ی عبادت آن به هللا نزدیک شوند و تقرب جویند 

همچنانکه مشرکین چنین بتهائی داشتند. ابن الجوزي می گوید: " وهذا إخبار عن عظیم جهلهم حیث توهموا 

 162جواز عبادة غیر هللا ، بعد ما رأوا اآلیات". 

الشیخ عبد الرحمن المعلمي می گوید: " یظهر من جواب موسى علیه السالم أنه وإن أنكر علیهم جهلهم : لم 

الدین ، ویشهد لذلك أنهم لم یؤاخذوا هنا ، كما أوخذوا به عند اتخاذهم العجل ، فكأنهم  یجعل طلبهم ارتدادا عن

  . "163عذروا بقرب عهدهم -وهللا أعلم  -هنا 

 . داستان ذات أنواط -۸
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، قَاَل: " َخَرَجنَا َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیهِ َوَسلََّم قِبََل  یَا نَبِيَّ  : ُحنَْیٍن، فََمَرْرنَا بِِسْدَرٍة ، فَقُْلنَاَعْن أَبِي َواقٍِد اللَّْیثِيِّ

 بِِسْدَرٍة ، َویَْعُكفُوَن َحْولَهَاهللاِ ، اْجَعْل لَنَا هَِذِه َذاَت أَْنَواٍط َكَما لِْلُكفَّاِر َذاُت أَْنَواٍط ، َوَكاَن اْلُكفَّاُر یَنُوطُوَن ِساَلَحهُْم 

هَةً( لَْیِه َوَسلََّم: ) هللاُ أَْكبَُر ، هََذا َكَما قَالَْت بَنُو إِْسَرائِیَل لُِموَسى : )اْجَعْل لَنَا إِلَهًا َكَما لَهُْم آلِ فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ عَ .

 164إِنَُّكْم تَْرَكبُوَن ُسنََن الَِّذیَن ِمْن قَْبلُِكْم " 

ود كه ما تازه برفتیم این در حالي واقد لیثی می گوید: ما همراه رسول خدا براي غزوه حنین از شهر بیرون 

گوید در واقد مي –باشد كه در روز فتح مكه ایمان آورده بود واقد از جمله كساني مي –مسلمان شده بودیم 

ها و سلحهكنار درختي گذر كردیم و در همین حال به رسول اكرم گفتیم براي ما یك درخت براي آویختن ا

م چرا كه كفار نانكه كافران چنین درختي را دارند ما این سخن را گفتیوسایلمان قرار بده )ذات انواط(همچ

ها و وسایلشان را بدان آویزان مي با بركت اسلحهنشستند همچون شيء درختي داشتند كه كنار آن مي

ده بودند نمودند )این کار کفاربه خاطرتبرک وجلب نفعت ودفع ضرر بود( و آن درخت را ذات انواط نامی

ر؛ قسم به گوید زماني كه ما این درخواست را از رسول هللا نمودیم، رسول هللا فرمود: هللا اكب مي .پس واقد

اسرائیل آن را به موسي گفتند براي ما اله وخدای آنكس كه جانم در دست اوست چیزي را گفتید كه بني

ستید و پس ها قوم جاهلي همچون اله وخدای قوم فرعون قرار بده و موسي هم در جواب آنها گفت واقعاً شم

 .اكرم فرمودند شما در واقع با گفتن این سخن پیرو سنتهاي اقوام قبل از خود شدیدرسول

شركین م« و كانت تعبد من دون هللا»( در مورد این درخت این است که 13504نکته مهم در روایت طبراني) 

« یذبحون عندها»النبوه آورده اینکه  دالئل كردند و در روایتي كه بیهقي دربراي این درخت عبادت مي

شود كه مشركین این درخت كردند. و از جمع روایات معلوم ميمشركین در كنار آن درخت ذبح و قرباني مي

ستند شرک اکبر در این صورت چیزی از رسول هللا صلی اله علیه وسلم خواكردند. را مانند بتي عبادت مي

ئیل در برابر هللا علیه وسلم گفتار اینها را مانند گفتار قوم بنی اسرابود و بر همین اساس رسول هللا صلی 

 موسی دانست . 

محمد رشید رضا می گوید:" إن الذین قالوا للنبي صلى هللا علیه وسلم ما ُذكر، كانوا حدیثي عهد بالشرك، 

  . "165فظنوا أن ما یجعله لهم النبي من ذلك یكون مشروعا، ال ینافي اإلسالم
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فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى هللا علیه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم یشرع ": میة نیز می گویدو ابن تی

ألمته أن تدعو أحداً من األموات ، ال األنبیاء وال الصالحین وال غیرهم ، ال بلفظ االستغاثة وال بغیرها ، وال 

لمیت وال لغیر میت ، ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى كما أنه لم یشرع ألمته السجود .بلفظ االستعاذة وال بغیرها

لكن لغلبة الجهل، وقلهة العلم بآثار الرسالة في .عن كل هذه األمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه هللا ورسوله

 كثیر من المتأخرین، لم یمكن تكفیرهم بذلك، حتى یتبین لهم ما جاء به الرسول صلى هللا علیه وسلم، مما یخالفه

166".  

تکفیر نموده  مرتکب جرم استهزاء شده بودند هللا متعال بدون قبول عذر آنها را« آگاهانه»در مورد کسانی که 

تنها در حد سخن « آگاهانه»نی بود که ( . این تکفیر کسا66توبه/«)اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُم بَْعَد إِیَمانُِكمْ » و فرمود 

ا بفرق ندارد شخص با دلش دچار کفر شود یا « آگاهی و علم»ورت و کالم مرتکب جرم شده بودند. در ص

ست اقول و عمل؛ چون خواستن و طلب جرم و شرك مانند انجام دادن آن است. همچنانکه قاعده ی مشهوری 

کفری را  یعني هركس اراده ونیت كند که درزمان آینده« أن من نوي الكفر في المآل َكفَر في الحال » که 

 ا وجود شروط و رفع موانع( آن شخص درزمان حال کافرمیگردد. انجام دهد)ب

فار سکوالر مانند کسی که بخواهد در آینده بر علیه مسلمین وارد یکی از احزاب سکوالر و مرتد و یا ارتش ک

مین جهانی گردد، اگر شروط تکفیر در او وجود داشت و موانعی در تکفیر وی وجود نداشت، این شخص دره

دند، اما فرمیشود. صحابه هم این درخواست شرک آمیزرا از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نموزمان حال کا

ار آنها را به کبه دلیل مانع جهل وتازه مسلمان بودنشان کافرنشدند و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با آنکه 

درخواست  و تکفیر شان نکرد وشرک اکبر قوم بنی اسرائیل تشبیه نمود اما به آنان نگفت که مرتد شده اید 

 توبه هم از آنها ننمود .

 روایت جمع آوری صدقه از مسلمین اللیثیین -۹

عروة عن عائشة أن النبي صلى هللا علیه وسلم بعث أبا جهم بن حذیفة مصدقا فالجه رجل في صدقته فضربه " 

فقال النبي صلى هللا علیه وسلم لكم كذا أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى هللا علیه وسلم فقالوا القود یا رسول هللا 

وكذا فلم یرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم یرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى هللا علیه وسلم إني 

خاطب العشیة على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول هللا فقال صلى هللا علیه وسلم إن هؤالء 

القود فعرضت علیهم كذا وكذا فرضوا أرضیتم قالوا ال فهم المهاجرون بهم فأمرهم  اللیثیین أتوني یریدون
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رسول هللا صلى هللا علیه وسلم أن یكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضیتم فقالوا نعم قال إني خاطب 

 167. وا نعمعلى الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى هللا علیه وسلم فقال أرضیتم قال

آوري زكات پیش حذیفه را براي جمعباشد كه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ابوجهم بنحدیث به این شرح مي

كردند، چون جمع ذکات مختص مسلمین است( فرستاد قوم لیثیین )قومي بودند مسلمان كه در مدینه زندگي مي

با او درگیر شد و با هم دعوایشان شد تا اینكه كرد مردي در امر زكات آوري ميو وقتي داشت زكات را جمع

یش پابوجهم او را زد و سرش را شكست و این قوم كه یكي از آنها بوسیله ابوجهم سرش شکسته شده بود 

شدن سر این شخص از شما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آمدند و گفتند: اي رسول هللا ما در مقابل شكسته

چیز چیز و فالنشدن سر این شخص فالن هم به آنها گفت در مقابل شكستهخواهیم و رسول هللاقصاص مي

چیز هم چیز و فالنبراي شما. و سپس فرمود آیا راضي شدید؟ گفتند نه و دوباره رسول هللا فرمودند فالن

چیز نچیز و فالبراي شما، آیا راضي شدید؟ آن قوم گفتند نه، سپس دوباره رسول هللا به آنها فرمودند فالن

ودند: من براي شما حاال راضي شدید؟ آنها در جواب رسول هللا گفتند: بله راضي شدیم؛ سپس رسول هللا فرم

 .دهممردم خبرمي خوانم و از رضایت شما بهبراي مردم بعدازعصرخطبه مي

: اي مردم آن قوم گفتند: این كار را انجام بده. پس رسول هللا بعدازعصر براي مردم خطه خواند و فرمودند

ا دادم این قوم لثیین نزد من آمدند و از من طلب قصاص كردند من هم چیزهایي را به عنوان قصاص به آنه

گر شما مگر اینطور نیست و م» و آنها هم از من راضي شدند پس رسول هللا رو به آن قوم كردند و گفتند:

 « .طور نیست و راضي نشدیماز من راضي نشدید؟ ولي آنها در جواب رسول هللا گفتند: نه این

اینكه رسول  به اونسبت دروغ دادند که این کفراست. و به دلیل و دراینجااین قوم پیامبرخدا را تکذیب کردند

نها دست بردارند هللا را تكذیب كردند مهاجرین به آنها حمله كردند و رسول هللا به مهاجرین دستور داد تا از آ

 قدارمچهارم به  برای بار و بردار شدند پس رسول هللا آن قوم را فراخواندو مهاجرین هم از آنها دست 

رسول هللا راضي شدیم. و سپس  شده قبلی افزود پس به آنها فرمود آیا شما راضي نشدید؟ گفتند بله اي پیشنهاد

گفتند: این  دهم.خوانم و از رضایت شما به آنها خبر ميرسول هللا دوباره فرمودند من براي مردم خطبه مي

 اضي شدیم.كار را انجام دهید. پس رسول هللا خطبه خواند و فرمود آیا راضي شدید آنها اینبارگفتند بله ر
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شود كه انسان جاهل معذور گوید :" در این حدیث این نكته دریافت مي حزم در توضیح این حدیث ميابن

همانند كسي كه عالم بوده و « شودم خارج نميانجام كفر از روي جهل از اسال» واینكه انسان جاهل با است

هللا را تكذیب شود چرا كه این قوم لیثیین رسولاقامه حجه بر او شده كه اگر كفري از او سر زند كافر مي

باشد ولي آنها بخاطر جاهل بودنشان و بخاطر هللا بدون هیچ اختالفي كفر محض ميكردند و تكذیب رسول

 168هللا تكفیر نشدند."  معذور بودند و از جانب صحابه و رسول اینكه بیابان نشین بودند

 حدیث قومی که غیر از ال اله اال هللا از اسالم چیزی نداشتند:  -1۰

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلَّمَ  ْساَلُم َكَما یَْدُرُس َوْشيُ ) :َعْن ُحَذْیفَةَ ْبِن اْلیََماِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ  الثَّْوِب، َحتَّى یَْدُرُس اإْلِ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فِي لَیْ  لٍَة، فاََل یَْبقَى فِي اَل یُْدَرى َما ِصیَاٌم، َواَل َصاَلةٌ، َواَل نُُسٌك، َواَل َصَدقَةٌ، َولَیُْسَرى َعلَى ِكتَاِب هللاَّ

ْیُخ اْلَكبِیُر َواْلعَ  أَْدَرْكنَا آبَاَءنَا َعلَى هَِذِه اْلَكلَِمِة، اَل إِلَهَ  :ُجوُز، یَقُولُونَ اأْلَْرِض ِمْنهُ آیَةٌ، َوتَْبقَى طََوائُِف ِمَن النَّاِس الشَّ

ُ، فَنَْحُن نَقُولُهَا ُ، َوهُْم اَل یَْدُروَن َما َصاَلةٌ، َواَل ِصیَاٌم، َواَل . إاِلَّ هللاَّ نُُسٌك، فَقَاَل لَهُ ِصلَةُ: َما تُْغنِي َعْنهُْم: اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

ثُمَّ أَْقبََل َعلَْیِه فِي الثَّالِثَِة، فَقَاَل: .َدقَةٌ؟ فَأَْعَرَض َعْنهُ ُحَذْیفَةُ، ثُمَّ َردَّهَا َعلَْیِه ثاََلثًا، ُكلَّ َذلَِك یُْعِرُض َعْنهُ ُحَذْیفَةُ َواَل صَ 

 169) یَا ِصلَةُ ، تُْنِجیِهْم ِمَن النَّاِر( ثاََلثًا. 

ونقشهای لباس كهنه   علیه وسلم فرمودند: همانگونه كه بندهاگوید: رسول هللا صلی هللایمان ميحذیفه بن

رود دین اسالم هم به كهنگي مي گراید و رو به سوي زوال و نابودي شود و از بین ميشود و پاره ميمي

شود كه روزه و نماز و عبادت و صدقه چیست؟ و به چه معناست، و شبی به مي گیرد تا جائیكه دانسته نمي

شود و بر روي زمین اثري از آن باقي خداوند )یعني قرآن عظیم( از میان مردم برداشته مي ناگاه كتاب

اي از مردمان باقیمانده از توان در میان مردم یافت این در حالیست كه دستهاي از آن را نميماند و آیهنمي

كه پدران و مادرانمان را بر آن  االهللا راگویند: ما همان كلمه الالهجمله پیران و بزرگساالن زن و مرد مي

آوریم در حالي كه حذیفه كنیم و برزبان ميآورند، تكرار ميیافتیم و می شنیدیم كه آن کلمات را بر زبان مي

گفتن این كلمه هیچ سودي به حالشان ندارد » :گویدكند صحابي دیگر به نام صله مياین حدیث را روایت مي

و به مفهوم آن كلمه و دیگر مسائل دین از جمله نماز و روزه و صدقه و غیره چرا كه آنها آن را فهم نكرده 

سر هم سه گرداند و صله این جمله را پشت، پس حذیفه با شنیدن این سخن از صله روي برمي«كنندعمل نمي
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اي صله  بار تكرار كرد و هر سه بار هم حذیفه از او روي برگرداند تا اینكه حذیفه به او روي كرد و فرمود:

 .دهد؛ حذیفه این جمله را سه بار تكرار نمودندگفتن همان جمله آنها را از آتش جهنم نجات مي

اشتند و از به توحید و شهادتین ند« ایمان مجمل»این حدیث داللت دارد بر اینکه این قوم هیچ چیزی غیر از 

« مسلمین»ز شتند. در واقع این دسته ااسالم چیزی غیر از اقراری که از نیاکان خود به آنها رسیده است ندا

اند و ترك كلي اعمال به عقیده اهل سنت كفر اكبر را كه از اركان اسالم است كامالً ترك كرده« عمل»

ماني كه دارند از اما این مسلمین به سبب جهلشان نسبت به وجوب این اعمال تنها به دلیل حداقل ای باشد،مي

اند و اگر جهل براي اینان عذر نبود هم آشكار است كه فقط مسلمین اهل نجاتیابند و این آتش جهنم نجات مي

 شوند؟چگونه با داشتن چنین كفر بزرگي )یعني ترك عمل به طور كلي( اهل نجات محسوب مي

ي اأْلَْمِكنَِة تیمیه در مورد افرادی که در چنین موقعیتهائی می افتند می گوید: " َوَكثِیٌر ِمْن النَّاِس قَْد یَْنَشأُ فِ ابن

 ُ اِت ، َحتَّى اَل یَْبقَى َمْن یُبَلُِّغ َما بََعَث هللاَّ  بِِه َرُسولَهُ ِمْن اْلِكتَابِ َواأْلَْزِمنَِة الَِّذي یَْنَدِرُس فِیهَا َكثِیٌر ِمْن ُعلُوِم النُّبُوَّ

ُ بِِه َرُسولَ  ا یَْبَعُث هللاَّ هُ، َواَل یَُكوُن هُنَاَك َمْن یُبَلُِّغهُ َذلَِك ، َوِمْثُل هََذا اَل یَْكفُُر؛ َولِهََذا َواْلِحْكَمِة ، فاََل یَْعلَُم َكثِیًرا ِممَّ

یَماِن ، َوَكاَن َحِدیَث الْ  ةُ َعلَى أَنَّ َمْن نََشأَ بِبَاِدیٍَة بَِعیَدٍة َعْن أَْهِل اْلِعْلِم َواإْلِ ْساَلِم ، فَأَْنَكَر َشْیئً اتَّفََق اأْلَئِمَّ ا ِمْن َعْهِد بِاإْلِ

ُسو  . "170لُ هَِذِه اأْلَْحَكاِم الظَّاِهَرِة اْلُمتََواتَِرِة : فَإِنَّهُ اَل یُْحَكُم بُِكْفِرِه َحتَّى یَْعِرَف َما َجاَء بِِه الرَّ

كنند كه در آن مكان و زمان علوم دیني گیرند و زندگي ميهایي نشأت ميبسیاري از مردم در مكان و زمان

اي با نابودي روبه رو شده است تا جائي كه كسي علوم نبوت و مسائل دیني به شیوه كهنه شده و بسیاري از

اند از روي كتاب و حكمت براي آن مردم تبیین كنند ماند كه آنچه را خدا و رسولش بدان امر نمودهباقي نمي

وضعیت و حالي نین توان چنین مردماني را در چشود و در نتیجه نميپس بسیاري از این علوم دانسته نمي

به « اب آوردتكفیر نمود و به مجرد اینكه كفر و یا شركي از آنها دیده و یا شنیده شد آنها را كافر به حس»

و ایمان  همین دلیل ائمه بزرگوار بر این مسئله اتفاق نظر دارند كه هر كس كه در مكاني دور از اهل علم

ار بعضي از به همین جهت و از روي ناآگاهي دست به انكزندگي كند و یا اینكه تازه وارد اسالم شده باشد و 

برآنچه  کند اگاهی وعلم پیدا توان او را تكفیر نمود تا زمانی کهمسائل و احكام آشكار و متواتر اسالم بزند نمي

 که پیامبردراین مورد آورده است.

 مسلمانی که از روی جهل برای غیر هللا سجده کند  -11
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صلى هللا علیه وسلم فقال رسول  قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول هللاعن عبد هللا بن أبي أوفى 

أتیت الشام فوافیتهم   صلى هللا علیه وسلم  فقال : یا رسول هللا معاذ؟ ". یا هذا هللا صلى هللا علیه وسلم "ما

:" لو كنت لى هللا علیه وسلمیسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول هللا ص

آمراً أحداً أن یسجد ألحد ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بیده ال تؤدي المرأة حق ربها حتى 

 171تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه"

ن من سجد وفي هذا الحدیث دلیل على أ» امام شوکانی در کتاب نیل األوطار در زمینه ی این حدیث می آورد:

غیر هللا  در این حدیث دلیلی است مبنی بر اینکه هر کسی که از روی جهل برای« جاهال لغیر هللا لم یكفر.

 سجده کند کافرنمی گردد . 

 هللا علیه وسلم  ادعای علم غیب داشتن برای رسول هللا صلى -12

ٍذ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَْت: َدَخَل َعلَيَّ النَّبِيُّ  بَیِِّع بِْنِت ُمَعوِّ ، فََجلََس  -صلى هللا علیه وسلم  -َعِن الرُّ َغَداةَ بُنَِي َعلَيَّ

، یَْنُدْبَن َمْن قُ  تَِل ِمْن آبَائِِهنَّ یَْوَم بَْدٍر، َحتَّى قَالَْت َجاِریَةٌ: َعلَى فَِراِشي َكَمْجلِِسَك ِمنِّي، َوُجَوْیِریَاٌت یَْضِرْبَن بِالدُّفِّ

وفی 172«. ال تَقُولِي هََكَذا، َوقُولِي َما ُكْنِت تَقُولِینَ »:  -صلى هللا علیه وسلم  -َوفِینَا نَبِي  یَْعلَُم َما فِي َغٍد، فَقَاَل النَّبِيُّ 

 ال هللاقام الیهن فقال سبحان هللا الیعلم ما في غد ا روایه

ام نزد من  از ُربَیَّع دختر معوذ روایت است كه مي گوید: رسول هللا صلى هللا علیه وسلم  صبح شب عروسي 

ي آمد و همین طور كه تو نشسته اي، بر فرش نشست در حالي كه چند كنیز مشغول دف زدن بودند و برا

در میان ما »ن اثنا، یكي از كنیزان گفت:پدرانشان كه در جنگ بدر كشته شده بودند، مرثیه مي خواندند. در آ

چنین »ود: رسول هللا صلى هللا علیه وسلم   فرم .«پیامبري وجود دارد كه مي داند فردا چه پیش خواهد آمد

وسلم   ودر روایت دیگرآمده که رسول هللا صلى هللا علیه .«نگو. بلكه همان سرود گذشته ات را بخوان

 .ا اتفاق می افتد فقط خداوند آن را می داندفرمود:سبحاناهلل ازآنچه که فرد

ادعای علم غیب برای غیر هللا کفر اکبر می باشد، اما این مسلمان به دلیل جهل یا فراموشی یا خطاء مشمول 

قاعده ی عذر می گردد؛ در حالی که انحصار علم غیب برای هللا از مفاهیم بسیار روشن و آشكار قرآني است 

و با حضور « چنان جامعه ی اسالمیدر »و هركس غیراز خدا ادعاي غیب كند او كافر است. اما این مفهوم 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آن همه سابقون االولون باز برای عده ای از مسلمین آشکار و روشن نیست 
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و در چنان جامعه ای برای چنین اشخاصی عذر به جهل قائل می گردند و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در 

فیر این مسلمان نمی کند بلکه با گفته ی : این رانگو و غیب را فقط خدا واکنش به این کفر آشکاراقدام به تک

 داند به این مسلمان اقامه ی حجت می کند. مي

 مسلمانی که در زمان عمر بن خطاب از روی جهل حرامی را حالل می گرداند  -13

ا بن خطاب بدر مورد تحریم خمر دیدگاهی بر خالف عموم مسلمین داشت . عمر  ُجَمحی مظعون بن قدامة

کم به حی اسالم خارج نکرد و  اقامه ی حجت بر او ازاین مسلمان درخواست توبه نمود  و او را از دایره

ی مکفرش نداد بلکه اگر این شخص بعد از اقامه ی حجت در چنان حکومت اسالمی باز بر کفرخود اصرار 

 نمود در این صورت از دایره ی اسالم خارج می گردید.

 إلجماع صحابه و موافقت عموم مسلمین .استدالل به ا -1۴

برهاٌن ضرورٌي ال خالف فیه : و هو أن األمة مجمعة كلها »إمام ابن حزم الظاهري در این زمینه می گوید:

بال خالف من أحد منهم ، و هو أن كل من بدل آیة من القرآن عامداً ، و هو یدري أنها في المصاحف بخالف 

ة كلِّها ، ثم إن المرء یخطئ ذلك ، و أسقط كلمةً عمداً كذل ك ، أو زاد فیها كلمة عامداً ، فإنه كافر بإجماع األمَّ

في التالوة ، فیزید كلمة و ینقص أخرى ، و یبدل كالمه جاهالً ، مقدراً أنه مصیب ، و یكابر في ذلك ، و یناظر 

قاً و ال آثماً ، فإذا وقف على المصاحف قبل أن یتبین له الحق ، و ال یكون بذلك عند أحد من األمة كافراً ، و ال فاس

أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره ، فإن تمادى على خطئه فهو عند األمة كلِّها كافر بذلك ال محالة 

این قول درمورد کسی صادر شده است که در چیز آشکار و 173« ، و هذا هو الحكم الجاري في جمیع الدیانة

دسترس تمام انسانها و آنهمه معلم، آموزش و آگاهی در مورد آن در تمام زمانها  روشنی چون قرآنی که در

و مکانها وجود دارد و تنها کسانی عذر به جهل ندارند که به تغییر یا کم و زیاد نمودن آگاهانه و عمدی آیات 

ین اعمال می گردد اقدام نموده اند، اما کسی که به دلیل غیر عمد و بر اثر جهل، فراموشی یا خطاء  دچار ا

 عالوه بر آنکه حکم کافر یا فاسق بودن او صادر نمی گردد بلکه چنین شخصی اصال گنه کار هم نیست.  

اگر در مورد قرآنی که اینهمه آگاهی در مورد آن وجود دارد باز عذر به جهل در مواردی قابل پذیرش است 

نبوده اند که این آگاهی ها را به مسلمانان در این صورت در مورد سایر علوم شرعی در حالی که کسانی 

بدهند و اینهمه فرق و مذاهب و تفاسیر گوناگون هم وجود دارد پذیرش عذر به جهل امری به دور از انصاف 
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نیست. اما این پذیرش جهل به این دلیل نیست که جهل بهترازعلم است، بلکه به این دلیل است که تبلیغ و 

لو ُعِذَر الجاهل؛ ألجل جهله »امام شافعی می فرماید: بر مردم تکمیل گردد. تمکینی وجود ندارد تا حجت 

لكان الجهل خیراً من العلم إذ كان یحط عن العبد أعباء التكلیف و یریح قلبه من ضروب التعنیف ؛ فال حجة 

 174«للعبد في جهله بالحكم بعد التبلیغ و التمكین ؛ لئال یكون للناس على هللا حجة بعد الُرسل

 

 کسانی که در شرک اکبر قائل به عذر به جهل نیستند

مسلمان باقی می ماند و  اسالم، در چنین حاالتی که ذکر شد و موارد مشابه،  شخص با وجود جهلش به دین

سعی می شود اشتباهش برطرف شود هر چند که بزرگ هم باشد. اما فرزندان شیخ محمد بن عبدالوهاب و 

به نکته ی عجیب و تازه ای اشاره می کنند که سابقه ای در میان و نجدیت پیرو اینها حمد بن ناصر آل معمر 

إذا كان یعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ینبهه ال نحكم بكفره حتى  مسلمین نداشته است  و آن اینکه:

سی که برایش زمانی که شخص به دلیل جهلش یا عدم وجود ک175تقوم علیه الحجة ولكن النحكم بأنه مسلم.. 

روشن گری کند دچار عملی کفرآمیز یا شرک آمیز گردد ما به کفر وی حکم نمی دهیم تا زمانی که بر وی 

 اقامه ی حجت گردد، اما با این وجود بر مسلمان بودن وی نیز حکم نمی دهیم.!

ی دهند ل مانسان یا مسلمان است یا فتری یا کافر، پس این خط فکری خاص چه حکمی بر این مسلمین جاه

مان است در حالی که فتری ها نیز در دنیا جزو جامعه ی کفار محسوب می گردند و در دنیا شخص یا مسل

 َكافِرٌ  فَِمْنُكمْ  لَقَُكمْ خَ  الَِّذي چنانچه هللا تعالی می در جایی به صورت کلی فرماید: هُوَ یا جزو جامعه ی کفار؟ 

( . است داده تیاراخ و آزادی شما به و) است آفریده را شما که تاس کسی او( 2)تغابن/   ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ 

ئی این آیه و در جای دیگری نیز به صورت جز.  گردیدمی مؤمن شما از گروهی و کافر شما از گروهی

ابِئِ  هَاُدوا َوالَِّذینَ  آَمنُوا الَِّذینَ  را تفسیر می کند و می فرماید: إِنَّ   ْشَرُکواأَ  َوالَِّذینَ  َواْلَمُجوسَ  َوالنََّصاَرى ینَ َوالصَّ

َ  إِنَّ  َ  إِنَّ  اْلقِیَاَمةِ  یَْومَ  بَْینَهُمْ  یَْفِصلُ  هللاَّ  خواهد داوری قیامت روز خداوند ( قطعاً 17)حج/ َشِهیدٌ  ءٍ َشیْ  ُکلِّ  َعلَى هللاَّ

 و زردشتیان و صرانی ها(مسیحیان )ن و پرستان )مندائیان(ستاره و یهودیان و مؤمنان میان در کرد

 . است چیزی هر بر ناظر و حاضر خداوند مسلهماً .  سکوالریستها )مشرکان(

                                                           
 1۷/  2:  للزركشي ، القواعد في المنثور 1۷4
 1۰ ص: السنیه  الدرر 1۷5



اگر برای مرتکبین شرک این خط فکری خاص در جاهایی با رد عذر به جهل در شرک اکبر می گویند: ... 

در واقع ، شنداکبر جهل و یا تأویل را بعنوان عذر قرار دهیم و بعد بگوییم که آنها با وجود این مسلمان میبا

این امر منجر به اجتماع دو چیز ضد همدیگر یعنیشرک و اسالم شده که آنهم محال و غیر ممکن میباشد 

.176 

شانه هایی اما شرک در برابر ایمان قرار می گیرد نه در برابر اسالم، و ممکن است کسی مسلمان باشد اما ن

ایره ی دعملی شرک آمیز شود که به دالیلی از از جاهلیت و شرک هنوز در او باقی مانده باشد؛ یا مرتکب 

 اسالم خارج نشده و باز مسلمان محسوب گردد . 

زیارت »عده ای از ادامه دهندگان خط فکری محمد بن عبدالوهاب در جزیره العرب  برای جاهل به 

بور قمر عذر به جهل قائل نیستند، چرا؟ چون در آن زمان و مکان بر اثر سالها تالش و کوشش در ا«قبور

ی همه ی مردم نسبت به امر آگاهی ها« مکان و زمان مشخص»و در این ستبرای کسی جهل باقی نمانده ا

ه در سایر کالزم و ضروری را داشتند در نتیجه طبیعی بود که برای مردمان آنجا عذر قائل نباشند .در حالی 

أله مجتمعات مسلمان نشین  آگاهی و شناخت مردم در این سطح  نبود. درک مسئله ی زمان و مکان در مس

 به جهل از ضروریات قضاوت است.  ی عذر 

احمد فرید در این زمینه می گوید: "وإذا تقررت هذه المسألة زال التعجب إذا وجدنا الشیوخ والعلماء في الدیار 

السعودیة الیعذرون الجاهل بالتوحید، ألن أمور التوحید قد استفاض العلم بها، وقامت الحجة على أهاللجزیرة، 

ومنقام بالدعوة من بعده من العلماء، وأین نحن في دیارنا من مثل –صد ابن عبد الوهاب یق–بدعوة شیخ اإلسالم 

ذلك، وقد لبس كثیر من العلماء على الناس دینهم، وزیهنوالهم الشرك، وأتوا علیه من البراهین التي تبرر وقوعهم 

 177في الحنث العظیم".

اه انجام دلیل جهل، شبهه، تأویل، خطاء و اکر در بسیاری از سرزمینهای مسلمان نشین مسلمین اموری را به

 بر آنها تحمیل کرده است . « وضع موجود»می دهند که 

به عنوان مثال زمانی که این مسلمین جاهل مردگان را می طلبند هدفشان عبادت غیر هللا نیست، اما زمانی 

 َما أَْولِیَاء ُدونِهِ  ِمن اتََّخُذوا ِذینَ َوالَّ که از مشرکین عرب در مورد عبادتشان از آنها سوال می شد می گفتند: 

بُونَا إاِلَّ  نَْعبُُدهُمْ  ِ  إِلَى لِیُقَرِّ  گیرندبرمی را دیگری یاوران و سرپرستان خدا جز که کسانی، (3ُزْلفَى )زمر/ هللاَّ
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. بر خالف  گردانند نزدیک خداوند به را ما که خاطر بدان مگر کنیمنمی عبادت را آنان ما:( گویندمی)

. این عبادت نمی کنیممسلمان جاهل که اگر همان سوال را از وی بپرسید می گوید: پناه بر هللا، ما آنها را 

مورد دومی التزام مجملی به اسالم دارد و برائت مجملی هم از عبادت غیر هللا دارد، بر خالف بت پرستی 

اس همین اسالم مجمل و برائت مجمل است که ما بر اس178که عبادت را بین هللا و بتها تقسیم کرده است.  

و سایر موارد را  «ذاتأنواط»  جهل کسانی چون صحابه رسول هللا صلی  هللا علیه وسلم  در مسائلی چون

 عذری برایشان محسوب نموده و آنها را خارج از دایره ی اسالم نمی دانیم . 

و علمای  179حجر الهیتمي المكي السبكي، ابن ما بسیاری از احکام و قواعد علمی خود را از کسانی چون

 180دیگر می گیریم در حالی که چنین علمائی از اموات طلب می کردند و به آنها متوسل می شدند.

السبكي  می گوید: "إعلم أنه یجوز ویحسن التوسل واالستغاثة والتشفع بالنبي صلهى هللا علیهوسلهم إلى ربه.... 

.وابن حجر الهیتمي 181ابن تیمیة فتكلم في ذلك بكالم یلبس فیهعلى الضعفاء" ولم ینكر أحد ذلك ... حتى جاء

نیز می گوید: "من خرافات ابن تیمیة التي لم یقلها عالم قبله، وصار بها بینأهل اإلسالم مثلة: أنه أنكر االستغاثة 

 182والتوسل به صلهى هللا علیه وسلهم".

ه منظور نیست، بلک این اشتباهاتو مجوز دادن به انجام  اشتباهات رایج مسلمیندر اینجا هدف کوچک نمودن 

از حکم  این است که گاه بعضی از مسلمین به دالیلی دچار جهل وشبهه می گردند که همین جهل و شبهه مانع

ل می کنند بر افراد می گردد. عده ای حتی در انجام اشتباهات خود همچون خوارج به آیات و احادیثی استدال

 . هم هستندو اهل تاویل 

مانند حدیث مالك الدار  که  در آن طلب از انبیاء وجود دارد و ابن كثیر وابن حجر آن را صحیح دانسته اند. 

یا شبهه ی زنده بودن انبیاء در قبرهایشان و آنچه از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم روایت است که : "... 

خیر حمدت هللا علیه، ومارأیت من شر استغفرت هللا ووفاتي خیر لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأیت من 
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لكم" با اینکه این روایت از لحاظ سند ضعیف است اما عده ای آن را صحیح دانسته اند . همین دسته از 

 روایات شبهاتی را در اذهان مسلمین قرار داده است. 

آنهمه  ابن حجر هیتمی که از در نتیجه زمانی که به دلیل جهل، شبهه و تأویل برای کسانی چون السبکی و

بوده و به علم و آگاهی برخوردار بودند عذر قائل هستیم، باید برای مسلمینی که از چنین علمی برخوردار ن

  عملی()تمام امور نظری )عقیدتی( و ظاهری دنباله روان این افراد هستند قائل به عذر به جهل در  نحوی

زان علم تمی شخصیتهایی هستند که تمام علمای جهان اسالم به میباشیم . کسانی چون السبکی و ابن حجر هی

 ده اند. و آگاهی وسیع آنها برعلوم دینی گواهی داده اند و در تأئید گفته های خود به آنها استناد نمو

 ابن تیمیه می گوید: "نعلم بالضرورة أنه لم یشر ع ألمته أن تدعو أحداً من األموات، ال األنبیاء والالصالحین

وال غیرهم، ال بلفظ  االستغاثة وال بغیرها، وال بلفظ  االستعاذة وال بغیرها، كما أنه لمیشرع ألمته السجود لمیت 

وال لغیر میت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه األمور، وأنذلك من الشرك الذي حرمه هللا تعالى 

ر من المتأخرین لم یمكن تكفیرهم بذلك حتى یتبین لهم ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فیكثی

 183ما جاء به الرسول صلهى هللا علیه وسلم مما یخالفه

ء هر و شورای اولی االمر پی میبریم . رأی علما  «جماعت»ی یا در اینجا به اهمیت وجود حکومت اسالم

ا ن شورای اولی االمر فقهکدام حجت مطلق نیست بلکه تنها اجماع شوری چنین شایستگی را دارد و چو

 وجود ندارد پس عذر به جهل هم در مورد چنین اشخاصی که در زمانها و مکانهائی خاص به حیات خود

شوند، اینهم  د به قوت خود باقی می ماند.  حاال عده ای قائل به عذر به جهل برای مسلمان  نمینادامه می ده

مسلمان در  نامید؛ و عده ای هم قائل به عذر به جهل برای ناشی از اجتهاد آنهاست و نباید آنها را تکفیری

مسلمین  شرایطی خاص هستند باز اینهم امری اجتهادی ست و نباید آنها را مرجئه نامید و با مشغول نمودن

شکیل به همدیگر از امر مهم جهاد فی سبیل هللا و قتال با دشمن سکوالر مهاجم و نوکران محلی آن و ت

د است و شورای اولی االمر فقهای اسالمی که تنها درمان بیماریهای موجو منهاج نبوت بر حکومت اسالمی

 غافل گردیم . 

و اجماعی که از این امت حاصل می شود از  واحدزمانی که اجماع مسلمین بر اثر نبود شورای اولی االمر 

منابع را به صورت منفرد و  میان می رود عده ای آیات، احادیث، رویدادهای تاریخی و تفاسیرعلماء از این

 مستقل از سایر موارد نقل می کنند که با بسیاری از نقل قولهای سایرین از همان مطلب تفاوت فاحش دارد.
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در حالی که برای این حالت اضطراری که هم اکنون مسلمین با آن دست به گریبان هستند باز قاعده ی صحیح 

ختلف از اسالم و حتی نقل قولهائی که در مورد اندیشه های یک این است که  دربرخورد با آراء و تفاسیر م

فرد یا رویداد تاریخی یا اتفاقی مربوط به روز صورت می گیرد باید قدر مشترک، روح مطلب و حقیقت 

ماجرا را از مجموع گفته های شخص و روایات و نقل قولهای مختلف موجود در مورد آن رویداد به دست 

 به  امر ارزیابی اقدام نمود.آورد و بر این اساس 

 

 جایگاه عذر به جهل در آثار علماء

 وظاهری مسلمین در مورد اهل قبله ی جاهلی که مرتکب جرمی بزرگ در زمینه ی عقیده یا سایر احکام 

ن اختالفات مرتکب شده و برایش عذر قائل هستند اختالفی  ندارند اما به دلیل نبود شورای واحد مسلمیعملی 

 ر سر این است که :بیشتر ب

در فالن زمان و مکان مشخص چه چیزی برای اهل قبله  ظاهر  و آشکار است تا برای شخصی که  -

مرتکب  آگاهانه مرتکب جرم می شود عذر قائل نباشند و چه چیزی پوشیده و خفیه مانده است تا برای

 جرم عذر و بهانه بیاورند.

ر ن باورند که در اصول نمی توان برای شخص عذعده ای با تقسیم اسالم به اصول و فروع بر ای -

 آورد مگر کسی که در مکانی متروک یا دارالکفر زندگی کند یا تازه مسلمان باشد.

سته ی عده ای نیز بر این باورند که اسالم اصل و فرع  ندارد و عذر به جهل برای هر کسی که شای -

 مکان دیگری. عذر باشد آورده می شود چه در بیابان باشد یا شهر یا هر

گردند  عده ای بر این باورند در مواردی که کفار عذر به جهل ندارند مسلمین نیز از آن محروم می -

 و به این شکل حکمی که مختص کفار است را بر مسلمین تطبیق می دهند.

کفار  عده ای دیگر بر این باورند که عذر به جهل امتیازی است که به مسلمان داده شده است و با -

 ار متمایزند ...بسی

 و.... -

جز شخص مسلمان کسی  184«ُمْسلَِمةٌ  نَْفسٌ  إالَّ  الَجنَّةَ  یَْدُخلُ  ال أنَّه» رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:

 یَْدُخلُ  ال أنَّه النَّاِس، في فَنادِ  اْذهَبْ  الَخطَّاِب، اْبنَ  یا» داخل بهشت نمی گردد. و باز در جای دیگری می فرماید:

                                                           
 (111) ومسلم ،(۴2۰3) البخاري أخرجه 1۸4



" . وفی روایة عند أبی 185«.الُمْؤِمنُونَ  إالَّ  الَجنَّةَ  یَْدُخلُ  ال إنَّه أال: فَناَدْیتُ  فََخَرْجتُ : قالَ  الُمْؤِمنُوَن، إالَّ  الَجنَّةَ 

ای پسر خطاب! «.داود:" یا ابن عوف ! اركب فرسك، ثم ناِد: إن الجنة ال تحل إال لمؤمن "؛ أی إال لمؤحد

دی بجز مؤمنین داخل بهشت نمی گردند.و در روایت دیگر از ابو داود هیچ فر برو  و بر مردم ابالغ كن:

بهشت بغیر از  -ورد به  -باز با صدای بلند اعالن كن: كه  می آید: ای پسر عوف ! بر اسبت سوار شو،

 حالل نیست. -كسی دیگری-بر  -یعنی مؤحد-مؤمن

ادر قرار می اما کسانی هستند که در موقعیتهائی ن ایمان شامل تصدیق قلبی  و اقرار به زبان و عمل می باشد

مر دارد كه هر گیرند که تنها نشانه ی ایمان آنها شهادتین است .به همین ترتیب احادیث زیادی داللت به این ا

اشته باشد، داخل بهشت می گردد، ولو هیچ دایمان وجود  -یك ذره  -گاه در قلب شخص مسلمان به اندازه 

این  ام نداده باشد، طوری كه این احادیث صحیح نزد بخاری و غیره ثابت می باشد، درعمل خیری را انج

اشد بصورت الزم است كه این حكم را بر هر آن كه، درقلبش ذره  ای از ایمان زاید بر حفظ اصل توحید 

 بجز این چیزی نجات نمی دهد. حمل نمود، زیرا صاحبش را

ُ  یَقُولُ » لم می گوید: در روایتی رسول هللا صلی هللا علیه وس  قَْلبِهِ  فِی َکانَ  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  أَْخِرُجوا»: تََعالَى هللاَّ

هللا تعالی می فرماید، هر كسی كه در قلبش به اندازه یك ذره ایمان  186...«.إِیَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثقَالُ 

باشد، از آتش بروینش می آورد.....؛ ابن حجر در الفتح می گوید: مراد از دانه اسپند اینجا تمام اعمالی شخص 

» : دیگری می فرماید است كه مازاد بر اصل توحید انجام داده است.رسول هللا صلی هللا علیه وسلم درقول

هً  یََزنُ  َما الَخیرِ  ِمنَ  َعِملَ  وَ  هللاَّ  ااِلَّ  اِلَهَ  اَل  قَالَ  َمن أَخِرُجوا كسی كه ال إله إال هللا می گوید، و عمل خیری  -، « َذرَّ

 187خارجش می کنند. -ازآتشجهنم–انجام داده باشد كه وزن آن به اندازه یك ذره باشد 

ورده شود . و هللا متعال دوست دارد که برای بندگانش عذر آ  مسلمان در نزد هللا دارای چنین جایگاهی است

حجت »حاال اگر یکی از اهل قبله از روی جهل معتبر مرتکب کفری گشت بدون آوردن عذر و اقامه ی 

ایمان در  وفورا او را از دایره ی اسالم خارج نمی کنیم؛ این عدم تکفیر به معنی جمع نمودن کفر «  نبوی 

 اصال چنین شخصی کافر نگشته است تا در صورت عدم تکفیر وی ما نیز کافر گردیم. یک شخص نیست و 

ن او شده چون هنگامی که گفته می شود جهل معتبرمانع از تكفیر است، این جهل او مانع رسیدن كفر به ایما

 و او در این حالت كافر نیست .
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سوزانه و دچار مصیبتی شده دل« حجت نبوی» زمانی که ما با چنین مسلمان ناآگاهی که به دلیل عدم اقامه ی

ر مریض برادرانه برخورد می کنیم، مشرک کافری را برادر خود نکرده ایم؛  بلکه  ما این خواهر یا براد

 دانیم. خود را مشمول قاعده ی عذر به جهل دانسته و اصالً كافر نمي

باشد، صحبت شد؛ قبال در مورد عدم عذر به جهل انسانی که وارد دین اسالم نشده و اصطالحاً اهل قبله نمي

و « فیلتر اصلی4»شود،  یعني اند شامل آنها نمياین قواعد كه علماء آن را در مبحث عذر به جهل ذكر كرده

قوالی که اره تأکید می گردد که همه ادوب؛ شرایط و موانع تكفیر ربطي به این گروه نداردظوابط و مسئله 

 می ازعلماء درموردعذربه جهل نقل می شود منظورآنان کسی است که داخل اسالم شده واصطاحا اهل قبله

ابِئِینَ وَ  -2 هَاُدوا الَِّذینَ  -1باشد ومنظور   وهمچنیننیست  أَْشَرُكوا َوالَِّذینَ  -5 َواْلَمُجوسَ  -4 َوالنََّصاَرى   -3 الصَّ

 یمقبول درمان اعراض ورویگردانی  از ن وسنت به اورسیده اما بازآازقر« حجت نبوی»که دارو  مریضی

 کند.

تحت  در زیر به نقل قولهایی می پردازیم که در زماني  گفته شده اند كه اکثر مناطق مسكوني زمین در

بوده و هركجا كه  دینيها و مدارس امپراتوري مسلمانان بوده و دنیاي اسالم آن روز مملوء از دانشگاه

گی مسجدي بود جماعتي از اهل علم و محدثین و داعیان دین وجود داشته و بسیاری از امور ضروری زند

ن وجود آشکار و معلوم گشته بود، اما علماي آن روزگار با ای ،صاف برای مردم همچون خورشید در آسمانِ 

 اند : هم قائل به عذر به جهل بوده

 می گوید:ذهب حنبلی مابن تیمیه  -

"اهل سنت و جماعت در این مورد اتفاق نظر دارند که گناهان صغیره یا کبیره در ذات خود باعث  -

کفر و ارتداد مسلمان نمی شود، زمانی مسلمانی کافر و مرتد می شود که،عقیده و یا حکم شرعی 

ت که حتی دو عالم انکار کند. این موضوعی اس« عالماً و عامداً »ثابت و مورد اجماع و اتفاقی  را

 188درمورد آن اختالف نظر ندارند."

 مي گوید: مذهب ابن عربي مالکی -

شود نافرماني و عصیان در برابر خداوند نیز كفر همانطور كه اطاعت از دستورات خداوند ایمان نامیده مي

د كفري نیست شود مراشود و هروقت نام كفر برده ميشود، ولي هركاري كه بر آن كفر اطالق مينامیده مي
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كند، بلكه انسان جاهل و انسان خطاكار در مسائل دین و در دایره اسالم كه انسان را از دایره اسالم خارج مي

توان انجام دهنده چنین كفر و شركي را كافر و مشرک خواند هرچند مرتكب اعمال كفري و شركي شود نمي»

باشد و این اي معذور ميدر چنین مسئله« خطایشجاهل بودن و »و او را تكفیر نمود چرا كه او بخاطر « 

ها بصورت واضح و روشن براي انسان جاهل و خطاكار روشن نشود تكفیر تا زماني كه دالیل و حجت

ها براي شخص جاهل و خطاكار اگر بازهم بر شدن دالیل و حجتگیرد و در صورت روشنصورت نمي

اي شود و این روشن شدن باید به شیوهه تكفیر ميكفر و شرك خود اصرار ورزد در این صورت است ك

اي است )یعني معذور بودن جاهل( اي در آن باقي نماند و این قضیهباشد كه هیچ گونه التباس و شك و شبهه

در آن داراي اختالف نیستند و اهل سنت برآن اتفاق نظر و اجماع قطعي «هیچ كس جز اهل بدعت »كه 

 189دارند"

 در كتاب الفصل می گوید: هبظاهری مذ حزم ابن -

» " و همچنین هركس كه بگوید خداوند جسم است و براي خداوند جسم قائل شده باشد چنین شخصي اگر

ت و تعلیم است و بر او هیچ مالمتي نیس« معذور»باشد و یا نزد خود تأویلي داشته باشد در واقع او « جاهل

از  واگر بر او بوسیله كتاب و سنت اقامه حجت شد است ولي « واجب»دادن این مسائل بر او بر مسلمین 

  .دارد روي عناد و ستیز با آن دو منبع و با آن حجت مخالفت نمود در واقع او كافر است و حكم مرتد را

كرده  و هركس كه بگوید كه خداوند مثالً فالن شخص است یا مثالً بگوید خداوند در جسمي از اجسام خلق

كند مرتكب اقوال بن مریم ظهور ميكه معتقد باشد كه بعد از محمد پیامبري بجز عیسيكند یا اینخود حلول مي

ن اقامه و اعتقادهایي شده است كه هیچ دونفري در تكفیر او اختالف نظر ندارند زیرادراین موارد برهمگا

لب به ین مطواصال خالف ا داشته باشد را که کسی این اعتقادات باال امکان این باشد حجه شده است واگر

 «شودتا اینکه براو اقامه حجت شود حکم تکفیر اوداده نمی باشد وی نرسیده

 امام شوکانی دریکی ازفتاوی خویش می گوید:  -

ةٌ قَْد َخلَْت لَهَا َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم  »و أما شأن المتقدمین علی هذه الدعوة النجدیة، فکما قال تعالی"  تِْلَك أُمَّ

ا َكانُوا یَْعَملُونَ  و لم نکلف معرفة اعتقادهم ، فما وجدنا فی کالمهم من الشرک   )134)بقره/«  َواَل تُْسأَلُوَن َعمَّ

واما درمورد حال  190فهو شرک ، قال به َمن قال به ، و ال نقول فی قائله إنه مشرک ، بل نحسن به الظن "
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ایشان قومي بودند  :وده همانطور که خداوند می فرمایدکه زمان آنهاقبل از زمان دعوت علمای نجد ب کسانی

اید، از آن شما كه مردند و رفتند . آنچه به دست آوردند متعلهق به خودشان است، و آنچه شما به دست آورده

شودو هیچ كس مسؤول اعمال دیگري نیست و است، و درباره آنچه آنها انجام داده اند از شما پرسیده نمي

 . گیرند ه دیگري نميكسي را به گنا

ست که تحقیق درادامه امام شوکانی می گوید: ما درمورد این افراد که پیش ازما بوده اند برماتکلیف نشده ا 

گوینده کنیم که اعتقادشان چه بوده وهرچه درکالمشان یافتیم که شرک بوده است ماهم می گویم شرک است و

ین شرک وما به گوینده ا»هم نیست عالمی بوده یا عوامی( این شرک هرکس که بوده باشد مهم نیست )یعنی م

 وبه او حسن ظن داریم.« نمی گویم که او مشرک است

 اقوالی  دیگر ازابن تیمیه: -

و اقرار « یثابون علي اسالمهم»ابن تیمیه درکتاب االیمان  می گوید: " و هوالء یعني من معهم ایمان مجمل 

وقد الیعرفون انه جاء ملك وال انه اخبر بكذا واذا لم یبلغه «اء بكتاب یعرفون انه ج»بالرسول مجمال وقد ال 

ان الرسول  صلی هللا علیه وسلم اخبر بذلك لم یكن علیهم االقرار المفصل به ولكن البد من االقرار بانه رسول 

 191هللا  صلی هللا علیه وسلم وانه صادق في كل ما یخبر به عن هللا  " 

كنند هللا صلی هللا علیه وسلم  هم اقرار مي وابتدائی دارند و به پیامبري رسولكساني كه ایمان مجمل و 

هللا صلی هللا علیه وسلم قرآن را آورده است و هرچند كه ندانند كه رسول« آنهامسلمان محسوب می شوند»

هللا صلی هللا علیه ندانند كه جبرئیل نزد او آمده است و به او از وقایع خبر داده است و هرچند ندانند كه رسول

اشند و تنها بوسلم از این چیزها خبر داده است و آنها هرچند اقرار مفصل و كاملي از مسائل و عقاید نداشته 

هللا صلی هللا علیه وسلم، رسول خدا است و هرآنچه را بگوید حق است و او صادق براین باور باشند كه رسول

ر بوده مختصر و غیرمتكامل نیز قرارگرفته باشند بازهم مأجو است و راستگو و در چنین حداقلي از ایمان

  "برند و كافر نیستند. و مسلمان محسوب شده و براین عقاید خود ثواب مي

در كنارهم، نزدیك است چنین اشخاصي  فرض محالهایی را تصور نموده اند كه حتي،  ابن تیمیهابن حزم و 

اما بازهم بخاطر این اقرار « خبر باشدباشد كه از این مسائل بي یعني كسي وجود نداشته»وجود نداشته باشند 
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گوید او به خاطر جهلش تیمیه صراحتاً ميابن ،هللا صلی هللا علیه وسلم، و ایمان مختصرمجمل به رسول

 مسلمان است .

 گوید :  تیمیه در كتاب االیمان ميهمچنین ابن -

برحق وجود دارند؛ هركس از آنهادرظاهر واقعاً مغرض و  همانا هفتاد و دو فرقه دیگري كه غیر از فرقه

شود و اما كسي كه منافق نبوده بلكه به خدا و رسولش در باطن منافق باشد همانا اودرباطن كافر محسوب مي

شود وهرچند كه به نوعي به خطا و اشتباه افتاده باشد و براي خویشتن ایمان داشته باشد او كافر محسوب نمي

تااینکه ابن تیمیه ادامه می .....ل خاصي داشته باشدوهرچندکه خطاء و اشتباه اوهم بزرگ باشد خودش تأوی

دهدومی گوید:در حالیكه)یعنی به این شرط که( چنین شخصي در قلبش به طورمحکم وجازمانه بر این باور 

هللا صلی ه كه رسولدهد راست است و هرآنچهللا صلی هللا علیه وسلم از آن خبر مياست كه هر آنچه رسول

هللا صلی هللا علیه وسلم   نماید حق است حال اگر چنین شخصي كه دوستدار رسولهللا علیه وسلم به آن امر مي

اي را بشنود و یا حدیثي به او برسد و در این آیه و حدیث تدبر و تعقل نماید ویا تفسیر آن آیه و دین اوست آیه

اي روشن گردد پس اگر در این اي براي او معنا و مفهوم مسئلهیوهبراي او روشن شود و یا خالصه به ش

شمرد راست پندارد و نسبت بدانچه جاهل بوده علم پیدا كند و صورت این شخص آنچه را كه قبالً دروغ مي

این تصدیق او تصدیقی جدید است كه ایمان جدیدی در پي دارد كه ایمان قبلي را كه در »آن را تصدیق نماید

دهد چرا كه او از قبل كافر نبوده است بلكه به این مسئله جاهل و خویش داشته است با آن افزایش ميباطن 

 192« "ناآگاه بوده است

کند و  باوجود اینكه كفر و شرك داشته به خاطر نرسیدن دلیل به او تكفیر نميرا تیمیه چنین شخصي ابن 

شود پس معلوم است كه این مسلمان آفت زده  ان  افزوده ميگوید كه این ایمان جدید بر ایمان قدیم این مسلممي

" تكفیر معین در مورد آن جاهالن از آن جهت كه بر آنان  و باز در جای دیگری می گوید:  داندنمي کافررا 

حكم شود كه كافر هستند، اقدام به چنین عملي جائز نیست )یعني تكفیر فردي و معین آن( مگر بعد از ارائه 

باشند و شود كه آنان و مخالفان رسالت پیامبران مياقامه حجت كه پس از این اقامه حجت روشن مي دالیل و

، او در مورد همه تكفیرهاي «اند هیچ شكي در آن نباشد كه آن گفته كفر استهرچند این گفته كه آنان گفته»

 193.شودمعین به این شكل عمل مي
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 ابن تیمیه نسبت به جهمی ها وحلولی ها که اقوااشان کامال کفرآمیز می باشد می گوید:  -

هایی که حلولي میباشند و كساني كه قرارگرفتن خداوند بر عرش را انكار " و همچنین من خطاب به جهمیه

مي دانم آنچه كه شوم چرا كه من گویم اگر من در این عقاید با شما همراهي كنم كافر محسوب ميكنند ميمي

كنم چرا كه شما شما برآنید و بدان عقیده دارید كفر است ولي شما نزد من كافر نیستید و شما را تكفیر نمي

 194جاهل هستید و جهل شما مانع از تكفیر شماست."

 ابن تیمیه درجایی دیگر ازفتاوی می گوید :  -

ومن ثبت  ,قام علیه الحجة وتبین له المحجة " ولیس ألحد أن یكفر أحدا من المسلمین وإن أخطأ وغلط حتى ت

براي هیچ كس جایز 195  "إسالمه بیقین لم یزل ذلك عنه بالشك , بل ال یزول إال بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة

نیست كه دست به تكفیر انسان مسلماني بزند )كه از روي خطا و اشتباه دچار كفر و یا شركي شده است(و تا 

حجت نشده و دالیل از كتاب و سنت براي او تبیین نگردد همچنان معذور است و  بر چنین شخصي اقامه

شود او را تكفیر هركس صفت اسالم و مسلمان بودن به یقین براي او ثابت شده باشد از روي شك و گمان نمي

 اقامه حجت شده و شك و»توان صفت مسلمان بودن را از او زدود كه بر او نمود بلكه تنها زماني مي

 برطرف شده و از بین برود. « هایششبهه

 :است گفته ذهبی امام

 علی والتحریم الواجب ینزل بالحبشه الصحابة سادة و قد کان الحجة و بعد القیام  احدا ال بعد العلم فال یاثم“

 یبلغهم حتی بالجهل معذورون االمور تلک فی فهم اشهر بعد اال یبلغهم فال( وسلم علیه هللا صلی) النبی

 بزرگان که درحالی.دالیل وارائه حجت واقامت علم مگربعدازکسب شود گناهکارنمی کس هیچ196”النص

 وحرام بودندحالل درآنجا صحابه که زمان ودراین بودند کرده جاهجرت آن بودندوبه درحبشه صحابه

 صحابه به خبرآن ماه بعدازچندین وحرامها حالل این حکم که بود درحالی واین شد می برپیامبرنازل
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 به نسبت گرامی صحابه راه دوری علت بودوبه نشده نازل بودن درمکه صحابه که سالی۵ این درمدت ودین امورعقیده تمام وقطعا. خیبربرگشتند
 های گفته ودر بوده دین وارکانهای عقیده مهم مسائل بودند خبر بی آن از صحابه که هم بخشها بیشترآن بودندکه خبر بی آن قر از زیادی بخشهای

 .اند بوده جهل به معذور  ندانستن علت به ازصحابه دسته  گوینداین می کردیدکه مشاهده حزم ابن وامام ذهبی امام



 آنان به حکم که زمانی بودندتا جهل معذوربه احکام این به نسبت ها صحابه این» دلیل این میرسیدوبه

 «میرسید

 گوید:  كند ميي كه نماز را ترك ميقدامه مقدسي در مورد كسابن -

" اگر كسي از روي جحد و انكار نماز را ترك كند در حالیكه نسبت به واجب بودن آن ناآگاه باشد و نسبت  

به خاطر این جهل و ناآگاهي وجوب آن را » به اینكه خداوند آن را برانسان واجب نموده است جاهل باشد و

ید این شخص تازه مسلمان شده چرا كه شا «شود انكار نماید چنین شخصي به اتفاق امت كافر محسوب نمي

است یا در مكاني دور از اهل علم  «داراالسالم زندگي نكرده »باشد و یا اینكه كسي باشد كه تاكنون در 

قرارگرفته است و به سبب چنین عواملي هنوز حقیقت مسئله براي او روشن نشده است. و اگر این شخص 

و آن را شناخت و دالئل واجب بودن نماز براي او ثابت بعد از مسلمان شدن بر وجوب نماز اطالع پیداکرد 

حكم دادن در تمام »شود و شد و او با این وجود بازهم آن را انكار كرد در این صورت است كه او كافر مي

 197« "دیگر اصول و مبانی اسالم بدین شیوه است

نع تكفیر كردن در داراالسالم را مادر اینجا ابن قدامه مقدسي عواملي چون نبود در میان اهل علم و یا نبود  

في مباني االسالم  و كذلك الحكم»  گویدگیرد و در آخر ميجهل دلیل مي كند و آن را براي عذر بهذكر مي

 و حكم دادن در تمام اصول و مباني اسالم بدین شیوه است. «كلها 

 توضیح می دهد: مورد كفر جحود  مساله ی عذر به جهل را اینگونه  قیم با توضیحی درابن -

 كفر مقید خاص   -2فر مطلق عام ك  -1" كفر جحود دو نوع است: 

چنین شخصی کافراست »باشد.كفر مطلق عام: به معناي انكارتمامی آنچه كه از طرف خدا و رسولش است مي

 «وبرایش عذری نیست

كفر مقید خاص: بدین معنا كه كسي فرضي از فرائض اسالم را انكار نماید و یا اینكه حرامي را حالل كند و 

یا صفتي از صفات خداوند را انكار كند و یا اینكه اخباري از خداوند را از روي عمد انكار كند، چنین شخصي 

توان او را تكفیر آن معذور است و نمياگر از روي جهل و یا تأویل دست به چنین افعال و كارهایي زد در 

اش وصیت كرد كه او را بسوزانند و... كه چنین شخصي قدرت خداوند كرد؛ همچون مردي كه به خانواده
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را نادانسته انكار نمود و با این وجود خداوند بخاطر جهلش او را بخشید و مورد لطف قرارداد چرا كه او از 

 درت خداوند نزده بود بلكه نسبت به آن جاهل بود " روي عناد و تكذیب دست به انكار ق

 :كند مي گویدابن قیم وقتي كه درباره اصنافي چون فرقه معتزله و خوارج و جهمیه و غاله شیعه صحبت مي 

باشند پس چنین اشخاصي تكفیر باشند كه جاهل و مقلداند كه اهل تحقیق نميگروهي از آنان كساني مي

شود و حكم اینان حكم مردان و زنان شان هم رد نميشود و شهادتبت فسق هم داده نميشوند و به آنان نسنمي

  .198باشندباشد كه قادر به انجام كاري نميضعیفي مي

 

 عذر به جهل در اموری چون فراموشی، خطاء، اکراه و... که مختص مسلمین است

دی و عدم وی عمد و اختیار است یا غیرعماعمالی  که انسان انجام می دهد از دوحالت خارج نیست : یا از ر

، اختیار است. که فراموشی و خطاء و از روی شادی،ترس،خشم و... بیش از اندازه و مرتکب عملی شدن

در این دسته ی اخیر جا یی گرفته که ناشی از جهل می باشد و شخص به صورت غیر عمدی از حق دور 

 می گردد. اکراهنیزغیر اختیاری است . 

 عال در مورد اموری که مسلمین از روی اشتباه و خطاء مرتکب آن می شوند می فرماید: هللا مت

 * ْنَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا   لَهَا َما َكَسبَْت َوَعلَی ُ نَِّسینَا أَْو  هَا َما اْكتََسبَْت ۗ َربَّنَا اَل تَُؤاِخْذنَا إِناَل یَُكلُِّف هللاَّ

 (286بقره/….)أَْخطَأْنَا

  َدْت قُلُولَْیَس ُ َغفُوراً َرحیماً )احزاب /َعلَْیُکْم ُجناٌح فیما أَْخطَأْتُْم بِِه َو لِکْن ما تََعمَّ  (5بُُکْم َو کاَن هللاَّ

 :پیامبر صلی هللا علیه وسلم نیز در تبیین این آیات و آیات مشابه می فرماید

 199. أَْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم فَاْجتَهََد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَهُ أَْجرٌ إَِذا َحَكَم الَحاِكُم فَاْجتَهََد ثُمَّ أََصاَب فَلَهُ  -

تي عن وضع تعالى هللاَ  إنَّ  -  200علیه. اْستُكِرهوا ما و ، النسیانَ  و ، الخطأَ  أُمَّ

                                                           
 در مثالً  دیگر جاهاي در قیمابن خود/  نساء سوره ۴۸ آیه تفسیر در قاسمي تفسیر بیشتر اطالع و ۵۶ص 1ج الحكمیه الطرق كتاب در قیمابن 1۹۸

 بنديدسته در قیمابن بینیدمي كه حالي در است مشهور ائمه دیگر و احمد امام از هم این و هستند كافر عموم به هاجهمي كه گوید مي جهمیه مورد
 .كندنمي هم تكفیرشان و شودمي قائل جهل آنان براي كه بردمي نام گروهي از اشخاص این

 ( 3۵۷۴:) داود أبي سننه في داود أبو( 1۷1۶:) مسلم( 1۹۹)۷3۵2بخاری 1۹۹
 (11۷۸۷) والبیهقي ،(۸2۷3(( )األوسط المعجم)) في والطبراني له، واللفظ( 2۰۴۵) ماجه ابن أخرجه 2۰۰



ه بسیاری کحدیث اخیر شکلی از مظاهر رفع  پاره ای مسئولیتها از امت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم است 

لحدیث اوهذا از احکام شرعی را در ابواب مختلف علم در بر می گیرد، تا جائی که امام نووی می گوید: " 

می گیرد  ئد و امور مهمی را در بر". این حدیث فوااشتمل على فوائد وأمور مهمة، لو ُجمعت لبلغت مصنفا 

 که چنانچه جمع شود در حد یک کتاب خواهد شد . 

بر همین اساس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با اقرار به اینکه ممکن است خودش هم در خطاء ، جهل و... 

َوَجْهلِي، َوإِْسَرافِي فِي أَْمِري، َوَما  بیافتد از هللا متعال طلب غفران نموده و می فرماید: اللَّهُمَّ اْغفِْر لِي َخِطیئَتِي،

 و اشتباهات الها بار 201أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي، اللَّهُمَّ اْغفِْر لِي هَْزلِي َوِجدِّي، َوَخطَئي، َوَعْمِدي، َوُكلُّ َذلَِك ِعْنِدي" .

 را گناهانی الها بار بیامرز؛ دانی، می من از بهتر تو را آنچه و کارها در ام روی زیاده و هایم کاری ندانم

 من در گناهان این ی همه که معترفم خود و ببخشای؛ ام، داده انجام خطا و عمد به و شوخی جدهی، به که

 . دارد وجود

ش خطاء یعنی شخص می خواهد کاری انجام دهد اما نتیجه ی کارش چیزی می شود غیر از آنچه مورد نظر

 بود . مثل:

گرانقدر عامر بن اکوع قصد کشتن سرباز دشمن را داشت اما ضربه اش در غزوه ی خیبر صحابی  -1

به خودش برگشت و خودش به قتل رسید. یکی از اصحاب گفت: عامر خودکشی کرد و این باعث 

باطل شدن اعمالش گردید. سلمه برادر اکوع با چشمانی گریان خدمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

: گفتند که عامر اعمالش باطل شدند؛ پیامبر فرمود: کی این سخن  و افزود« مالک؟»رسید و گفت: 

ل له األجرمرتین. آنها دروغ  پیامبر فرمود : كذب أولئك،ب را گفته؟ جواب داد: یکی از یارانت.

 202.گفتند، بلکه برای او دوبرابر پاداش وجود دارد

 ن خودش را نداشت و رسول هللادر این حدیث صحابی گرانقدر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قصد کشت

 یرد . صلی هللا علیه وسلم  روشن نمود که چون عملش از روی  اشتباه وخطاء  بوده مورد عفو قرار می گ

البته برداشتن گناه و سخت گیری بر شخص خطاکار یا فراموش کار به معنی عدم اجرای احکام بر وی 

اشد. مانند قتل غیر عمد که در برابر باید دیه و کفاره نیست. مخصوصا اگر به حق بندگان هللا ربط داشته ب

                                                           
 كتاب ومسلم، ،۶3۹۸ برقم ،((أّخرت وما قّدمت ما لي اغفر اللهمّ )) وسلم علیه َّللا صلى النبي قول باب الدعوات، كتاب البخاري،: علیه متفق 2۰1

 2۷1۹٫ برقم یعمل، لم ما وشر عمل، ما شر من التعوذ باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر
 علیه متفق 2۰2



می نماز ( یا مانند کسی که وضو گرفتن را فراموش می کند و بدون وضوء 92اشتباهش را بدهد. )نساء/ 

خواند اما پس از نماز یادش می آید در این صورت باید نمازش را دوباره بخواند، یا کسی که وقت یک فرض 

 وش می کند نماز بخواند، پس از آنکه یادش می آید دوباره آن را می خواند. تمام می شود و فرام

در حالت اکراه نیز شخص کاری را از روی اجبارانجام می دهد و چنانچه این جبر برداشته شود چنین عملی 

را مجبور به گفتارهائی کردند  یاسر را مرتکب نمی گردد. مانند زمانی که سکوالریستهای قریش عماربن

که از دل به آن اعتقادی نداشت و هللا متعال در مورد وی و افرادی که شبیه وی در دام چنین مصیبتی قرار 

ِ ِمن بَْعِد إیَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِن  بِاإِلیَماِن )نحل/  ( 106می گیرند می فرماید: َمن َكفََر بِاهلله

كسي كه كلمه كفر را بر زبان راند در حالي كه بر آن مجبور و بدان معتقد این آیه  داللت دارد بر این كه 

نباشد و تنها براي نجات از اجبار و اكراه آن را بر زبان آورد، چنین فردي معذور است؛ چنان كه در 

آنگاه كه مشركین او رامجبورمي نمایند به رسول خدا دشنام دهد و او  است؛ سرگذشِت عمار بن یاسر آمده

آزار دهد پس از شکنجه او خودداري كردند و آن را مشروط به سب و دشنام دادن به رسول خدا صلي  را

هللا علیه وسلم كردند. لذا او چیزي را كه بدان معتقد نبود بر زبان آورد، پیش رسول خدا آمد و رسول خدا 

ان به خدا و رسولش را در دلم صلي هللا علیه وسلم نیز از او پرسید دلت را چگونه مي یابي؟ جواب داد: ایم

 مي یابم، آن وقت این آیات نازل شد.

بنابراین اگر مسلماني  در شرایطی بیافتد که مجبور به انجام عمل یا گفتاری کفر آمیز گردد و تنها قصدش با 

د، این انجام آن کارکفری یا گفتن آن كلمه كفري نجات از آن اجبار و اكراه باشد و قلبش با زبانش موافق نباش

قرار داده است و این مسئله تنها اختصاص  «رخصت»امر را پروردگار متعال براي نجات از اكراه و اجبار 

 ُ ُرُكُم هللاه نَْفَسهُ َوإِلَى به اكراه و اجبار دارد و باز هللا متعال در این زمینه می فرماید: إاِلَّ أَن تَتَّقُوْا ِمْنهُْم تُقَاةً َویَُحذِّ

ِ اْلَمصِ  (. یعني؛ مگر آنکه از كافران در حالت اكراه به نوعي تقیه کند ، و خود را در امان 28یُر)آلعمران/هللاه

دارد، خداوند شما را از خودش برحذر مي دارد كه سرانجام شما بازگشت به سوي اوست. اما در غیر اكراه 

عمل كفري انجام داد. علمای اسالم  و اجبار نباید با كافران موافقت كرد و به درخواست آن ها، اعم از كالم یا

مواردی چون قتل و زنا را از این قاعده مثتثنی کرده اند و بر این باورند در هر صورتی مسلمان نمی تواند 

 آن را انجام دهد حتی اگر به قیمت جانش تمام شود . 

یَا أَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا رماید: در مورد این آیه که مختص رسول هللا صلی هللا و علیه وسلم است و هللا متعال می ف

بَطَ أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل اَل تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َواَل تَْجهَُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض أَن تَحْ 



ل هللا صلی هللا علیه وسلم بازمختص ( باید آن را همچون بسیاری از مختصات رسو2)حجرات / تَْشُعُرونَ 

یاران ایشان دانست . یعنی چنانچه بعد از این آگاهی موجود در آیه اگر کسی پیدا شود و به قیمت از میان 

رفتن تمام اعمالش دوباره دچار چنان ریسک و جرمی گردد باید نتیجه ی عملش را نیز بپذیرد اما ندانسته و 

تصور کنید خطای به آن بزرگی خوارج باز آنها  203مان برباد نمی رود.از روی جهل تمام اعمال یک مسل

 نمی گردند. « أَن تَْحبَطَ أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَْشُعُروَن َ »را از دایره ی اسالم خارج نمی کند و مستحق 

نکه از میزان کلماتی بر خالف شریعت هللا بر زبان می آورند که با آ« آگاهانه»در این زمینه باز مسلمین 

مجازات آن با خبر نیستند اما صدمات زیادی را برایشان در بر دارد. در این زمینه به گفته ای از ام المومنین 

فقط همین کلمه نه بیشتر. رسول هللا صلی هللا « قصیرة»عایشه استناد می کنیم که به خواهرش صفیه گفت: 

. در اینجاست که باید مواظب کلماتی 204«لََمَزَجْتهُ  البْحرِ  بماءِ  ُمِزَجتْ  لَوْ  َكلَِمةً  قلتِ  لقدْ  »علیه وسلم فرمود: 

 باشیم که در مورد مسلمین بر زبان می رانیم . 

کلماتی چون مرتد، اهل بدعت، خوارج، « آگاهانه»حاال کسانی هستند که همچون علمای سوء و الرویبضه 

اغوتهای محلی و کفار سکوالر جهانی بر و...را در مورد مسلمین و درخدمت ط ، مشرکفاسقرافضی، 

زبان می رانند و بر اثر آن خون هزاران مسلمان بی گناه ریخته شده و ... اینها مشمول خطاء و نسیان نمی 

ِ اَل یُْلقِي لَهَا بَ » گردند بلکه مشمول حدیث زیر می گردند: ُ إِنَّ اْلَعْبَد لَیَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن هللاَّ ااًل یَْرفَُعهُ هللاَّ

ِ اَل یُْلقِي لَهَا بَااًل یَْهِوي بِهَا فِ   205 «ي َجهَنَّمَ بِهَا َدَرَجاٍت ، َوإِنَّ اْلَعْبَد لَیَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن َسَخِط هللاَّ

هر چند که چنین اشخاصی آگاهند که از روی هوا و هوس حکمی را صادر نموده اند و می دانند که چنین 

 مجازات میزان آن در قیامت آگاه نیستند. این عدم آگاهی به« مجازات»است اما به سنگینی «جرم »کاری 

باعث تبرئه شدن آنها و عذر برایشان نمی گردد . باز رسول هللا صلی هللا علیه  برجرم آگاهی درصورت

 بِاْلَكلَِمِة َما یَتَبَیَُّن فِیهَا یَِزلُّ بِهَا فِي النَّاِر أَْبَعَد إِنَّ اْلَعْبَد لَیَتََكلَّمُ »  وسلم در میزات مجازات این مجرمین می گوید:

ا بَْیَن اْلَمْشِرقِ   206«ِممَّ

                                                           
لَّى َّللا رسول إلى الشماس بن قیس بن ثابت جاء 2۰3 ل ْیهِ  َّللا ص  لَّم ع  س   أن فأخشى, اللیلة قرأتها آیة: فقال ؟ بك أرى الذي ما ثابت یا: فقال, محزون وهو و 

ِبط قد یكون ا)  عملي ح  ا ی  ه  ُنوا الَِّذین   أ ی  ْرف ُعوا ال آم  ُكمْ  ت  ات  ْوتِ  ف ْوق   أ ْصو   رفعت قد أكون أن أخشى َّللا نبيّ  یا: فقال, صمم أُذنه في وكان(  النَِّبيِّ  ص 
لَّى النبيّ  فقال: أشعر ال وأنا, عملي حبط قد أكون وأن, بالقول لك وجهرت, صوتي ل ْیهِ  َّللا ص  لَّم ع  س  ِشیطا األْرِض  على اْمشِ ” : و  نَّةِ  أْهلِ  ِمنْ  فإنَّك   ن   الج 

.“ 
 (2۵۰2) والترمذي له، واللفظ( ۴۸۷۵) داود أبو 2۰4
 (3۹۶۹) ماجه وابن( 231۹) والترمذي( 1۵۴2۵) أحمد و الموطأ في ومالك,الصحیح في ومسلم البخاري أخرجه( ۶۴۸۷) البخاري رواه 2۰5
 ( .2۹۸۸) ومسلم( ۶۴۷۷) البخاري رواه 2۰6



یعنی : در میزان خطر آن  تأمل نمی کند و به عاقبت « ال یلقي لها باال» حافظ ابن حجر می گوید: در مورد 

ن در راستای قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آن نمی اندیشد و گمان نمی کند که تأثیری داشته باشد؛ و ای

که در حدیث بالل بن حارث مزنی آمده که مالک و اصحاب  «وتحسبونه هینا وهو عند هللا عظیم »است که 

إن أحدكم لیتكلم بالكلمة من رضوان هللا »سنن آن را تخریج نموده و ترمذی و ابن حبان و حاکم آن را با لفظ 

صحیح دانسته اند که در خشم و نارضایتی « لغت یكتب هللا له بها رضوانه إلى یوم القیامةما یظن أن تبلغ ما ب

 207.از چنان چیزی  گفت

بان می زو اکثر اهل علم مخاطب این حدیث را کسانی دانسته اند که در نزد حکمرانان ظالم کلماتی را بر 

 رانند که مستحق چنین پیامدی می گردند . ابن عبد البر می گوید:  

میان « إن الرجل لیتكلم بالكلمة » " خبر ندارم که خالفی در قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در حدیث

ماء وجود داشته باشد که مراد از آن گفتن کلماتی نزد حاکم  ستمگر ظالمی است که به واسطه ی آن حاکم عل

را از خود راضی گرداند در حالی که ما یه خشم هللا متعال می گردد و با این کلمات امور باطلی چون ریختن 

می دهد  و با اینکار دردام هوای خون مسلمین یا ظلم به مسلمین و مواردی اینچنینی را برای حاکم زینت 

خود گرفتار شده و از هللا متعال دور گشته و مورد خشم هللا قرار می گیرد؛ همچنین کلمه ای که هللا متعال به 

آن راضی است عبارت است از کلمه ای که در نزد حاکم گفته شود وطبق این کلمه حاکم  را از هوای نفس 

ن کار هللا متعال با رضایت خود چنان پاداشی به وی می دهد که انتظارش و گناه باز دارد و به واسطه ی ای

 208را نداشت . و ابن عیینه و دیگران چنین تفسیرش کرده اند.

مومن  …(زکات و ، حج روزه،جهاد، در مراقبت از حفظ زبان و مراقبت از اعمال صالحه )چون نماز، 

: قالوا الُمْفلُِس؟ ما أَتَْدُرونَ  وسلم متذکر شود که فرمود:ناچار است نکاتی را از رسول هللا صلی هللا علیه 

تي ِمن الُمْفلِسَ  إنَّ : فقالَ  َمتاَع، وال له ِدْرهَمَ  ال َمن فِینا الُمْفلِسُ   ویَأْتي وَزكاٍة، وِصیاٍم، بَصالٍة، القِیاَمةِ  یَومَ  یَأْتي أُمَّ

 َحَسناتِِه، ِمن وهذا َحَسناتِِه، ِمن هذا فیُْعطَى هذا، وَضَربَ  هذا، َدمَ  وَسفَكَ  هذا، مالَ  وأََكلَ  هذا، وقََذفَ  هذا، َشتَمَ  قدْ 

 209.النَّارِ  في طُِرحَ  ثُمَّ  علیه، فَطُِرَحتْ  َخطایاهُمْ  ِمن أُِخذَ  علیه ما یُْقَضى أنْ  قَْبلَ  َحَسناتُهُ  فَنِیَتْ  فإنْ 

به  :دارایي نداشته باشد. فرمود مفلس نزد ما کسي است که پول و :دانید مفلس کیست؟ صحابه گفتندآیا مي

در حالي که به یکي توهین کرده  آیدراستي مفلس کسي است که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات مي

                                                           
 (311 /11) الفتح 2۰۷
 (۵1 /13) ”التمهید 2۰۸
   ۴/1۹۹۷ مسلم صحیح (2۵۸1) مسلم أخرجه 2۰۹



و به یکي تهمت زده و مال دیگري را خورده و خون شخصي را ریخته و دیگري را زده، تمام اینها از 

بل از اینکه خطاهایش قضا شود، از خطاهاي آنها گرفته شود ؛ اگر حسناتش تمام شود قحسناتش گرفته مي

 .شودشود و در آتش افکنده ميشود و به او منتقل ميمي

است «می داند و آگاه »که میزان سنگینی  کالمش چقدر است اما « نمی داند»در تمامی این موارد شخص 

رد، فتار و عمل آگاهی وجود دااست . در این صورت در مورد ناپسند بودن گو جرم که کالمش غیر شرعی 

ء در اما در مورد میزان پاداش یا عقاب اخروی آن آگاهی وجود ندارد. و این عدم آگاهی باعث رفع جزا

یا کافی قیامت نمی گردد. در دنیا آگاهی وجود دارد که فالن کالم خوب یا جرم است. همین آگاهی برای دن

د و به همین ز پاداشها مثل پاداش روزه و غیره  نیز بی خبر بواست. در این زمینه می توان از میزان خیلی ا

 دلیل از میزان عذاب بسیاری از جرمها . اما....

یا مانند همان رخدادی که برای یاران تازه مسلمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد ذات أنواط  اتفاق 

شوكاني می گوید قصد آنها این نبود که  210؛ أَْنَواٍط َكَما لَهُْم َذاُت أَْنَواطٍ اْجَعْل لَنَا َذاَت  ,یَا َرُسوَل هللاِ  افتاد گفتند:

آن درخت را بپرستند، اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به آنها خبر داد که این مانند شرک آشکار و مانند 

 211درخواست از اله ای غیر از هللا متعال می باشد.

و این  پایه های توحید و عقیده و به اصطالح در اصول دین جهل داشتنداینها درشرک صریح و آشکار و در 

هل به ججهل برایشان عذر شد، چون در عقیده و توحید باید به صورت تدریجی و آگاهانه و بدون تقلید از 

آگاهی رسید و این مسیر ممکن است طول بکشد تا خالص گردد و شخص با آزمایش و خطاء و تصحیح آن 

؛ افتمشفق به تکامل برسد. در نتیجه چنین خطای بزرگی در حد یک تذکر روشنگرانه خاتمه یتوسط دلسوز 

 شتند . اما زمانی که آگاه شدند و با وجود چنین آگاهی دچار همان جرم می گشتند در این صورت عذری ندا

هللا متعال در مورد شک حواریون در قدرت  212همین مورد همچنانکه در مورد بنی اسرائیل رخ داده بود،

باز چنین موردی را در قضیه ی یونس علیه السالم می  213و صدق نبوت پیامبرش علیه السالم نیز رخ داد.

                                                           
 بدائع:23) والشافعي(11/112) األشراف تحفة في كما الكبرى في والنسائى مرتین( ۵/21۸) وأحمد صحیح حسن وقال( 21۸۰) الترمذى أخرجه 21۰

 المعرفة في قىوالبیه الشیخین رجال رجاله صحیح بسند( 13۴۶) والطیالسى( ۸۴۸  مسنده في والحمیدى(2۰۷۶3) المصنف في الرزاق وعبد( المنن
 وابن األلباني األستاذ وحسنه( ۷۶) عاصم أبي وابن(2۰۵)والاللكائي( ۸۵ ـ ۴/۸۴) السیرة في هشام وابن( 2۸1, 2/2۸۰, > ) والبغوى( 1/1۰۸)

 (.11،12) السنة في والمروزى( 1۸3۵) حبان وابن( 32 ـ۹/31) جریر
 ۹ ص للشوكاني  النضید الدر 211
لْ  212 ا اْجع  ا إِل ًها ل ن  م  ة   ل ُهمْ  ك  ُكمْ  ق ال   آلِه  لُون   ق ْوم   إِنَّ ْجه   (13۸ /األعراف) ت 
إِذْ  213 ْیتُ  و  اِریِّین   إِل ى أ ْوح  و  ُسولِي ِبي آِمُنوا أ نْ  اْلح  ِبر  الُوا و  ا ق  نَّ دْ  آم  اْشه  ا و  ن  اِری ون   ق ال   إِذْ *  لُِمون  ُمسْ  ِبأ نَّ و  ا اْلح  ى ی  م   اْبن   ِعیس  ْری  لْ  م  ِطیعُ ی   ه  ب ك   ْست  ل   أ ن ر  زِّ  ُین 

ا ل ْین  ةً  ع  اِئد  ن   م  اءِ  مِّ م  قُوا ق ال    ۖالسَّ ْؤِمِنین   ُكنُتم إِن َّللاَّ   اتَّ أْ  أ ن ُنِریدُ  ق الُوا*  م  ا ُكل  نَّ ِئنَّ  ِمْنه  ْطم  ت  ا و  ْعل م   ُقلُوُبن  ن  ا ق دْ  أ ن و  ن  ْقت  د  ن   ص  ا ُكون  و  ل ْیه  اِهِدین   ِمن   ع   /مائده)  الشَّ
111-113) 



یونس به این شکل دچار  214بینیم که بدون اجازه ی پروردگار کار دعوت را رها می کند و فرار می کند 

اما حکم ظالمین خیلی خطرناک  215خطا  شد و کار بدانجا کشیده شد که خود را جزو ظالمین نام می برد؛

ْینَاهُ ِمَن اْلَغمِّ   َوَكَذلَِك نُنِجي اْلُمْؤِمنِیَن است و هللا متعال با تأکید بر مومن بودن وی می فرماید:  فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ

 (88)انبیاء/

نگهای بدر بود و در جعالوه بر این دقت شود که صحابه ای که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در میان آنها 

موده و نو احد و خندق و سایر غزوات وسریه ها شرکت کرده بودند و مال و جان خود را در راه هللا فداء 

 متعال از آنچنانکه مستحق جهاد بود جهاد کردند و تبدیل به نخبه های بشریت گشتند که در زمان حیاتشان هللا

 زبان راندند که بسیار سنگین بود . آنها راضی گشت، با این وجود کلمه ای را بر 

َویَْوَم رماید: فهللا متعال در این زمینه می  گفتند: تعداد ما زیاد است و به دلیل کمی نفر شکست نمی خوریم .

 ( 25)توبه/ ْیُكُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْیتُْم ُمْدبِِرینَ ُحنَْیٍن إِْذ أَْعَجبَْتُكْم َكْثَرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعْنُكْم َشْیئاً َوَضاقَْت َعلَ 

یان آنها بود زمانی که هللا متعال از این اشتباه و گفتار صحابه ای که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در م

ی مدرگذشت  و زمانی که چنین الگوها و بزرگوارانی از مسلمین دچارچنان اشتباهات فاحش و خطرناکی 

؛ و این روش قرآنی در اصالح خطاهای فاحش عقیدتی و راهبردی بهترین مخلوقات پرودگار بوده گردند

نتظره من، امر غیر طبیعی و غیر این معنی را می رساند که: توقع اشتباه آنهم در چنان حدی برای دیگرا

 علیه هللانیست؛ و روش برخورد با آن نیز باید تابع همان روش قرآنی  و تبعیت از سیره ی رسول هللا صلی 

 وسلم باشد .  

ر نمونه جای دیگری که امکان خطاء و اشتباه در آن بسیار وجود دارد اجتهاد افراد است که در زیر به ذک

  هائی پرداخته می شود:

که هوا خیلی شبی   ،بودم  شده  فرستاده «السالسل  ذات»به جنگ   :است  عمروبن عاص گفته  -1

، بلکه تیمم نمودم و نمازصبح را نکردم  ، غسلشوم  ازترس اینکه مبادا تلف  ،سرد بود محتلم شدم

(ح را خواندیمبه امامت یاران خود ایستادم و نماز صب  در نماز صبح )با یاران خود، گزاردم 

” بازگو کردند، فرمود:  برای وی  ، آنراکه به حضور پیامبر صلی هللا علیه و سلم رسیدیموقتی  ،

                                                           
إِنَّ  214 ِلین   ل ِمن   ُیوُنس   و  ق   إِذْ *  اْلُمْرس  ْشُحونِ  اْلفُْلكِ  إِل ى أ ب  م  * اْلم  اه  ان   ف س  ِضین  اْلُمدْ  ِمن   ف ك  هُ *  ح  ق م  ُهو   اْلُحوتُ  ف اْلت  : اإلیباق أصل(  ۴21-13۹/تصافا)«ُملِیم   و 

ق   عبد  : شود می گفته گه زمانی.  شود می گفته رئیس و سرور از فرار برای   -وسلم علیه َّللا صلى- یونس چون و ، کرده فرار رئیسش از  یعني أب 
 « أ ب ق   إِذْ » أبق: است رفته بکار موردش در ای کلمه چنین رفت بیرون پروردگار ی اجازه بدون

ا 215 ذ  ب   إِذ الن ونِ  و  ه  اِضًبا ذَّ نَّ  ُمغ  ْقِدر   لَّن أ ن ف ظ  ل ْیهِ  نَّ ى   ع  اد  اتِ  ِفي ف ن  لُم  ه  إِ  الَّ  أ ن الظ 
ك   أ نت   إاِلَّ  ل   ان  الِِمین   ِمن   ُكنتُ  إِنِّي ُسْبح   (۸۷/انبیاء) الظَّ



نماز یاران   امامت  ای عمرو درحالیکه جنب بودی به« یا عمرو صلیت بأصحابک وأنت جنب؟»

َواَل ” »فرماید:  که  افتادم  دخداون  سخن  یاد  به :گویدمی ، عمرو در جواب ایشان “ ؟خود ایستادی

خود را به هالکت نیندازید بیگمان خداوند نسبت به  (29)نسا/« تَْقتُلُْوا اَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَ َكاَن بُِكْم َرِحْیماً 

پیامبرصلی هللا علیه و سلم، خندید و چیزی   ،کردم سپس نماز گزاردم تیمم  ، لذا.”شما مهربان است

پیامبر نشانه ی رضایت اجتهاد یکی از اصحابش در برابر اجتهاد غلط سایر  سکوت 216..نفرمود

اصحابش که با عمرو بودند می باشد . نکته ی زیبای این روایت روش برخورد سربازان عمرو با 

وی و حفظ وحدت است، با آنکه با وی مخالف بودند، تا اینکه به مقام برطرف کننده ی اجتهاد غلط 

 شورا ست .  تابع « الجماعة»رهبر هللا صلی هللا علیه بود و در زمان ما رسیدند؛ که رسول 

و سر او   کردسنگی اصابت   به یکی از ما  ،بودیم  سفر رفته  به: است  جابر گفته -2

گفتند:  ؟رخصت تیمم دارم  آیا  پرسید:  بود از یاران خود  ، سپس محتلم شدهساخت  زخمی  را

 غسل  شخص  آن  ،داری  دسترسی  آب  به  زیرا  ،نداری  کردنتیمم   رخصت  تو  ما،  رای  به

پیامبر صلی هللا علیه و   بر  کههنگامی   مرد.  و کرد 

 یَعلَموا؛ لم إذْ  سألوا أاَل  هللاُ، قَتَلَهمُ  قَتَلوه” » فرمود:  و  کرد  پیدا  اطالع  آن  از  ،شدیم  وارد  سلم

ؤاُل، الِعيِّ  ِشفاءُ  فإنَّما مَ  أنْ  یَكفیه كان إنَّما السُّ  ِخرقةً، ُجرِحه على -موسى َشكَّ - یَعِصبَ  أو ویَعِصرَ  یَتیَمَّ

. َجَسِده سائِرَ  ویَغِسلَ  علیها یَمَسحَ  ثم

که   وقتی  نکردند  سوال  چرا  بکشد،  را  آنان  خدا  راکشتند،  او.217«

با   کند وتیمم   او  بود که  کافیفقط   ،است  پرسش  ،نادانی  عالج  و  چاره  تنها  دانستند؟نمی

 ."بشوید  را  اندامش  بقیه  و  کند مسح  آن  روی  و  ببندد  را  خود  زخم  ،ایپارچه  یا  ،ایکهنه

در اینجا به صورت واضح می بینیم که اجتهاد غلط باعث مرگ یک مسلمان گردید اما باز به  218

 ات نگردیدند. دلیل خطاء و جهل مجاز

ار روایت نشده -3 در   را  خود  لذا  ،نیافتم  و آبی  شدم  جنب“  :است  گفتهکه  است  از عمه

بازگو   پیامبر صلی هللا علیه و سلم ،  برای  آنرا  سپس  ،نماز گزاردم  و  غلطاندم  خاک

تو   برای  کنید که تیمم  اینگونه]«هََکَذا یَْکفِیکَ  َکانَ  إِنََّما” »فرمود:  ،کردم

                                                           
 .اندکرده روایت  آنرا بخاری و حبان  ابن  و  دارقطنی  و  حاکم  و  ابوداود  و  احمد 216
 (.111۵) والبیهقي ،(1/1۸۹) والدارقطني له، واللفظ( 33۶) داود أبو أخرجه 21۷
 .است  دانسته  صحیح آنرا السکین ابن و. اندکرده  روایت  آنرا  دارقطنی و ماجه ابن و ابوداود 21۸

 



و بر   زد  برزمین  را  خود  دست  کف  هر دو  پیامبر صلی هللا علیه و سلم ،  که،”کند[می  کفایت

آمده   دیگری  روایت  در219 کرد  مسح  را  هر دو دست  و  صورت  آنها،  با  سپس  دمید،  آنها

راب، ثم تنفخ فیهما، ثم تمسح بهما وجهک وکفیک إلی إنما کان یکفیک أن تضرب بکفیک فی الت:”که

در   سپس  بمالید،  خاک  به  را  خود  دست  دو  هر  کف که است  تنها کافی  ”الرسغین

 220."بکنید  مسح  بدانها،  را،  مچ  تا  و هر دو دست  چهره  ،از آن  بعد  و  بدمید  آنها

که باعث   222«بئر معونه»و 221« رجیع»م  در فاجعه ی اجتهاد خود رسول هللا صلی هللا علیه وسل -4

 کشته شدن آن همه صحابی گردید . 

 223اجتهاد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که باعث از میان رفتن ثمره ی درختان خرما گردید. -5

اجتهاد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در تعیین مکان استقرار لشکر در جنگ بدر و عوض کردن   -6

  .ُمنذر  بن ُحباب 224ه نفع رایرای خود ب

 .  و اجتهادات صدها امام و بزرگوار در این چند قرن که در مسیر خطاء و اشتباه افتاده اند  -7
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هادات با کفار سکوالر خارجی به رهبری امریکا و مرتدین محلی اجت« الجماعة»هم اکنون نیز در مبارزه 

 وجود ئت از سکوالریستها)مشرکین/احزاب( براو برای مومنین مختلفی در عین کفر به طاغوت و والء 

 دارد و شایسته است اسالمی با آن برخورد شود. 

ابن تیمیه در ممنوعیت حکم کفر و ارتداد مسلمان خطاکار و مجتهدی که دچار اشتباه فاحش و سنگینی شده 

شتباهی )اجتهادی( حکم کفر و ارتداد مسلمانی که گناهی را مرتکب شده و یا دچار خطا و ا»است می گوید:

 225«در مورد مسایل مورد نزاع و اختالف میان اهل قبله گردیده، جایز نیست.

،غم، مورد دیگری که در آن عذر مسلمان در ارتکاب گناه مورد پذیرش است زمانی است که شادی، ترس

دادن آن گناه مخشم و... چنان بر مسلمان غلبه پیدا می کند که اراده او را سست، و وعده عذاب را بر انجا

که نمی   یچنین حالتهائی باعث انسداد تفکر و از میان رفتن اختیار می گردد به نحو فراموش می کند .

و ترس  داند چه می گوید و دچار خطاء می گردد. این حالت به خاطر شدت خوشحالی و یا نارحتی و خشم

 .و امثال اینها روی می دهد

ُ َغفُوًرا َرِحیًم ) َعلَْیُکْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِکْن َما تََعمََّدتْ  می فرماید:*َولَْیسَ   هللا متعال  قُلُوبُُکْم َوَکاَن هللاَّ

ا قصد کند و در آنچه که خطا کردید گناهی بر شما نیست بلکه گناه آن است که دلهای شما آن ر (5احزاب/ 

 .خداوند آمرزنده مهربان است

ُ أََشدُّ فََرًحا بِتَْوبَِة َعْبِدِه  از رسول هللا صلی هللا علیه و سلم روایت نموده که فرمود: همچنین انس بن مالک هلَلَّ

فَأَتَی َشَرابُهُ فَأَیَِس ِمْنهَا ِحیَن یَتُوُب إِلَْیِه ِمْن أََحِدُکْم َکاَن َعلَی َراِحلَتِِه بِأَْرِض فاََلٍة فَاْنفَلَتَْت ِمْنهُ َوَعلَْیهَا طََعاُمهُ وَ 

أََخَذ بِِخطَاِمهَا ثُمَّ قَاَل ِمْن َشَجَرةً فَاْضطََجَع فِی ِظلِّهَا قَْد أَیَِس ِمْن َراِحلَتِِه فَبَْینَا هَُو َکَذلَِک إَِذا هَُو بِهَا قَائَِمةً ِعْنَدهُ فَ 

ِة اْلفَ  ِة اْلفََرِح اللَّهُمَّ أَْنَت َعْبِدی َوأَنَا َربَُّک أَْخطَأَ ِمْن ِشدَّ خداوند نسبت به توبه بنده اش هنگامی که  226.  . ”َرحِ ِشدَّ

به سوی او برمی گردد شادتر از هر کدام از شماست. هنگامی که در یک بیابان دور از آبادی وسیله سواری 

اش را که حامل طعام و خوراکش نیز بوده گم می کند و آنگاه که از یافتنش مأیوس می شود زیر سایه درختی 

بیاساید در همان حال پریشانی ناگاه آن را بر بالین خود می یابد آنگاه افسارش را گرفته و  دراز می کشد تا
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از شدت خوشحالی گوید: پروردگارا تو بنده و من پروردگار تو هستم. به خاطر نهایت خوشحالی دچار خطا 

 .و اشتباه گردید

آگاهانه  هیچ شكي وجود ندارد كه خداوند را بعنوان بنده مورد خطاب قرار دادن كفری آشکار است و چنانچه

و  و عمدی باشد باعث خروج از دایره ی اسالم می گردد اما هنگامی که بدین شیوه  شخص از روي خطاء

 اشتباه سخن گفت به خاطر خطایش معذور می گردد. 

، اگر ارتکاب گناه بدین سبب باشد که شهوت یا و جماعت اهل سنتمعروف به اهل فقه مذاهب به اعتقاد  

دادن آن گناه  غضب به طوری بر شخص غلبه کرده، که اراده او را سست، و وعده عذاب را بر انجام

کردن این حالت، توبه کند، این رفتار منافاتی با ایمان ندارد و شخص کافر فراموش کند، اما با فروکش

 227.شودنمی

 

 

 شوددر صورت وجود شبهه راجع به فرد معین، حد کفر و احکام آن برداشته می

 أربعینَ  یُْمطَُروا أن من األرضِ  ألهلِ  خیرٌ  ؛ األرضِ  في یُْعَملُ  حد  :» رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایند 

بیماری آنها سالمت خود حکم بر بیمار بودن بیماران مسری که  در این صورت و بدون شک، 228«صباًحا

و مردم را مورد تهدید قرار می دهد و مجازات کردن مجرمین، هرگاه عادالنه و از روي قطع و یقین باشد، 

شب باران رحمت باعثِ طراوت و سرسبزي و بارور شدن جامعه خواهد  40در إحیاي جامعه، هماننِد بارشِ 

ك و تردید و ظن و گمان، به همراه ظلم و بیداد صورت بود؛ اما این دلیل نمی شود تا اجراي حده از روي ش

 پذیرد و توجیه شود.

تحقق عدالت اسالمی بیش از آنکه مرهون اعمال عقوبت باشد وامدار و وابسته به دادرسی و رسیدگی عادالنه 

به حقوق افراد جامعه است . پاسداری از حقوق شخصی که متهم به جرمی شده بیش از هر چیز دیگری مهم 
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این « تفسیر شک به نفع متهم»مشکل می باشد. نظامهای حقوقی غیر مسلمین کوشیده اند با عناوینی چون  و

 وظیفه را در حق شهروندان خود به انجام برسانند. 

نی به هللا متعال جهت جلوگیری از اینکه خون، آبرو، عزت و مال مسلمان بی گناهی پایمال شود و مسلما

ضاوت د راهنمائی هایی را جهت پرهیز از شبهه و حکم مشکوک در امر فتوا و قناحق مورد ستم قرار بگیر

 از طریق پیامبرش صلی هللا علیه وسلم ارائه داده است .  

وا اْدَرُءوا اْلُحُدوَد َعْن اْلُمْسلِِمیَن َما اْستَطَْعتُْم فَإِْن َكاَن لَهُ َمْخَرٌج فََخلُّ »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در روایت:  

َماَم أَْن یُْخِطَئ فِي اْلَعْفِو َخْیٌر ِمْن أَْن یُْخِطَئ فِي اْلُعقُوبَِة. اصرار دارد ، تا سرحدِّ امكان از  229«َسبِیلَهُ فَإِنَّ اإْلِ

مسلمانان حدود را بر دارید و مجازاتها را متوقف كنید و اگر راهي براي خالصِي آنان وجود دارد، رهایشان 

كنید؛ زیرا اگر اماِم مسلمین در عفو و بخشش، راه خطا و اشتباه پیماید، بهتر است از اینكه در مجازات و 

 عقوبت اشتباه كند.

ید بر رت می توان دریافت که در قانون شریعت هللا نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تأکدر این صو

ت؛ رعایت حقوق متهم با آسان گیری در قضاوت و صیانت از حقوق مسلمین تا زمان یقین و ثبوت جرم اس

داخته و صدور حکم و مجازات تنها در صورت ناچاری و آخرین مرحله و به عنوان یک ضرورت به آن پر

 می شود .

ته است این قاعده در فقه اسالمي و قوانین جزایي، خصوصاً در حقوق كیفري اسالم، كاربرد چشم گیری داش

و  در این مجال روشنگری در مورد تمام جوانب این قاعده کار گسترده و مشکلی است که نیاز به زمان

دارد؛ حمهل بحث از تمام جوانب آن را نتحقیق وسیعتری دارد بر این اساس نوشته ی حاضر نیز ظرفیت و ت

وارد  امید است در زمان و مکان مناسبی بار دیگر چنین مفاهیمی همچون فقه ماآل و مقاصد شریعت و....

 ادبیات مجاهدین مبارز فرقه ی ناجیه گردد. 

با )شبهات(، در لغت به معناي التباس و اشتباه درست « شبهه» ه یواژشبهه در لغت و اصطالح شرعی:

در هم آمیختگی و پوشیدن حقیقت است؛ به طوری که آدمی و یا واقع با موهوم  و  نادرست و حق با ناحق
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در حالی که ظن و گمان دروغترین سخن 230. به معناي شك و گمان نیز به كار رفته است. نتواند آن را دریابد

 « یَّاُكْم َوالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحِدیثِ ِ »، است

هم شبهات عارض  ،می شود. پس به لحاظ عام بودن کلمه شبهه در معنای عام بکار رفته و شامل هر شبهه ای

بر متهم را در برمی گیرد و هم شبهات عارض بر قاضی را، و حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت 

ی متهم شبهه عارض شبهه بار شده است و نظر به صنف خاص )متهم یا قاضی( ندارد. بنابراین خواه برا

 231شود و خواه برای قاضی، مجازات ساقط می شود.

 :«درء»معنی حدود و 

در « الحدود»... لفظ 232حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معیهن است 

ابت به معنای مطلق مجازات است. و هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ث« الحدود تدرء بالشبهات»

کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بدلیل معیهن و محدود 

  .بودن تمام جوانب اوامر و دستورات الهی، به آنها حدود گفته می شود

، در لغت، به معناي دور كردن، رده كردن، دفع كردن، ممانعت و جلوگیري، آمده است. «درء»واژة 

در لغت به معنای « درء»است. « درء»به کار رفته، « ادرءوا الحدود بالشبهات»ای که در  نخستین واژه

 233.ذکر کرده اند« درء»را اولین معنای « دفع»است. همه نویسندگان کتب مشهور لغت عرب، « دفع»
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 في المنثور)  قةالحقی على وتحریمه الحقیقة، على تحلیله المجهول الشيء فهي الشبهة أما: الودائع فى سریج ابن قال“: الزركشي قال •

 (22۸٫ /2 القواعد
 دلیل یعضده فبعضها واألسباب، المعاني وتجاذبته األدلة، تنازعته مما الحرمة، أو الحل بواضح لیس ما المشتبه“: حجر ابن الحافظ وقال •

 (1۹۰٫ /الفقهي القاموس عن) الحالل دلیل یعضده وبعضها الحرام،
 والمتشابهات المشكالت، راألمو من والمشبهات االلتباس، الشبهة: الصحاح وفي حالالً، أو حراًما كونه یتیقن لم ما والشبهة: التعریفات وفي •

 (2۸1٫/  الفقهاء أنیس)  المتماثالت
 البرهان)  لشبهاتا منشأ وهو بعد؛ على أو قرب على عذًرا للجاني یقدر أمر فرض من تنشأ إنما والشبهات“: الجویني الحرمین إمام وقال •

 (۷۹۰٫ /2 الفقه أصول في
 والتزام وإذن، بهة،ش وعدم تحریم، وعلم تكلیف، وهي“: تعدادها في الرملي قال الحد، امةإق شروط من الشبهة انتفاء الشافعیة اعتبر وقد •

 ما المسلمین عن: “صحیحة روایة وفي بالشبهات، الحدود ادرءوا لخبر“ للحد دارئة الشبهة واعتبار( ۴۴۸٫ /۷ المحتاج تحفة)  ،”واختیار أحكام،
 (۴۴۴٫ /۷ للرملي المحتاج نهایة)  نظائره مرت كما بقید لیس وذكرهم أي ؛”استطعتم

 تداركه، یجب بل یسقط، لم مأمور   ترك في وقعا فإن الحكم وأما مطلًقا، لإلثم مسقط والجهل النسیان أن: الفقه قاعدة أن اعلم“: السیوطي قال •
 یوجب كان فإن ان،للضم یسقط لم إتالف فیه أو فیه، شيء فال اإلتالف باب من لیس منهي فعل أو االئتمار، لعدم علیه لمترتب الثواب یحصل وال

 (1۸۸٫ /1 للسیوطي والنظائر األشباه)   نادرة صور ذلك عن وخرج إسقاطها، في شبهة كان عقوبة
 در قاضی اند گرفته اختیار در را …و درسی کتب و مساجد منابر و ها رسانه تمام که الرویبضه و سوء وعلمای طاغوتها آیا صورت این در 231

 گردد اصالح( ؟ تحکمون کیف لکم ما! ؟ دانید می  ذلیل ی زده مصیبت سرگردان مسلمین عقاید و باورها مورد
 ٫1۵۷ص ،3۸ج الفقهیه، المصادر 232
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ه ز جملاو مشتقات آن به معناي دفع عذاب و سقوط مجازات آمده است، « درء»در قرآن كریم نیز، واژة 

 :آیات قرآن

  ْالةَ َو أَن ا َو َعالنِیَةً َو الَّذیَن َصبَُروا اْبتِغاَء َوْجِه َربِِّهْم َو أَقاُموا الصَّ ا َرَزْقناهُْم ِسرهً  یَْدَرُؤَن وَ فَقُوا ِممَّ

یِّئَةَ أُولئَِک لَهُْم ُعْقبَي الدَّاِر   (22رعد/)بِاْلَحَسنَِة السَّ

  َْخوانِِهْم َو ق ْم صاِدقیَن ) آل اْدَرُؤا َعْن أَْنفُِسُکُم اْلَمْوَت إِْن ُکْنتُ َعُدوا لَْو أَطاُعونا ما قُتِلُوا قُْل فَ الَّذیَن قالُوا إِلِ

 (168عمران/

 احادیث زیر روایت شده است : « ادرؤوا الحدود بالشبهات»در مورد  قاعده ی 

ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا  :سفیان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد هللاه بن مسعود قال -

حدود را به شبهه دفع كنید و تا مى توانید حكم قتل را از مسلمانان 234 ؛القتل عن المسلمین ما استطعتم

 دفع كنید.

ألن أخطئ  () ادرؤوا الحدود بالشبهات :ورواه ابن أبي شیبة من طریق إبراهیم النخعي عن عمر بلفظ -

 .إليه من أن أقیمها بالشبهات في الحدود بالشبهات أحب

ادرؤوا :م في مسند أبي حنیفة للحارثي حدیث رواه عبد هللا ابن عباس عن الرسول صلى هللا علیه وسل  -

  الحدود بالشبهات

 235ادرؤوا الحدود بالشبهات -

 236ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم -

ود ادرئوا الحد »:نین نقل می کندجالل الدین سیوطی از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چ -

 .«ادرئو الحدود و القتل عن عبادهللا ما استطعتم» یا « بالشبهات.

                                                           
 قال .علیه قوًفامو عمر عن االتصال كتاب في حزم ابن ورواه .عمر على وموقوًفا منقطًعا وروي موقوًفا أیًضا ومعاذ عامر بن عقبة عن وروي 234

 صحیح وإسناده :الحافظ
 ٫1۶۶ برقم الخفاء كشف وفي ،12۹۷2 ،12۹۵۷ برقم العمال كنز في الهندي أخرجه 235

 الحدود درء في اءج ما باب الحدود، كتاب الكبرى السنن في والبیهقي ،13۴۴ برقم الحدود، درء في جاء ما باب الحدود، كتاب في الترمذي أخرجه
 ۸/23۸٫ بالشبهات

236  



حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى »در نیل االوطار شوکانى در بابى تحت عنوان  -

 : الزهری عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم:آمده است« شود

َماَم » أَْن یُْخِطَئ فِي اْدَرُءوا اْلُحُدوَد َعْن اْلُمْسلِِمیَن َما اْستَطَْعتُْم فَإِْن َكاَن لَهُ َمْخَرٌج فََخلُّوا َسبِیلَهُ فَإِنَّ اإْلِ

توانید از مسلمین بردارید؛ پس اگر حد را تا جایي كه مي 237« .اْلَعْفِو َخْیٌر ِمْن أَْن یُْخِطَئ فِي اْلُعقُوبَةِ 

ي متهم، راهي براي دفع هست، آن راه را بر وي بگشایید؛ زیرا امام اگر در عفو، خطا كند برا

 بهتر است از اینكه در مجازات و عقوبت اشتباه نماید.

 238دع ما یریبك إلى ما ال یریبك . -

 ر اساساینکه هنگامی شبهه ای محتمل برای حاکم و قاضی  وجود داشته باشد که ب« یدرأ بالشبهة » معنی 

ی آن عدم ثبوت حد در وضع کسی که متهم به جرمی شده است ، در این صورت به این شبهه محتمل عمل م

ست که در اکند و بر  متهم  حد را جاری نمی سازد. اگر حاکم و قاضی در عفو متهم اشتباه کند بهتر از آن 

 .  جریمه کردن و اجرای حد دچار اشتباه شود همچنانکه در حدیث ترمذی آمده است

حابه را امت اسالمی و ص« اإلجماع»بسیار سخت است اما می بینیم که ابن المنذر « اإلجماع»معموال تحقق 

ي والهیثمي آورده است و بسیاری از محدثین چون الترمذي والبیهق« دفع الحدود بالشبهات»در مورد  قاعده ی 

ه است که ده اند و کسی از سلف دیده نشدوابن ماجة وابن أبي شیبة و دیگران بابی در این زمینه ایجاد کر

 گفته ای بر زبان رانده باشد .« اإلجماع»خالف این 

مة وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد آنها با مقاصد شریعت اسالم سبب استقبال واستعمال عا

ت احتمالی با شبهاشده است. در این قاعده مشروعیت  درء حدود  «بالشبهات االحدود ادرؤو»فقها از قاعده ی 

 ثابت می گردد نه مطلق شبهه . 

آمده « حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود»در نیل االوطار شوکانى در بابى تحت عنوان 

 :است

                                                           
 شرکة مصر، ،1۴2۴ ح ،33 ص ،۴ ج فؤاد، محمد الباقی، عبد محمد، أحمد شاکر، تعلیق، تحقیق، الترمذی، سنن عیسی، بن محمد ترمذی،[ 2۶۴] 23۷

 ،31۴1 ح ،۴۰۶ ص ،۷ ج القطنی، الدار سنن احمد، بن عمر بن علی قطنی، الدار ق؛13۹۵ دوم، چاپ الحلبی، البابی مصطفی مطبعة و مکتبة
  ،۸2۷۶ ح القادر، بدع مصطفی عطا، تحقیق، الصحیحین، علی المستدرک عبدَّللا، بن محمد نیشابوری، حاکم تا؛بی المصریه، االوقاف وزاره مصر،
 .ق1۴11 اول، چاپ العلمیة، الکتب دار بیروت،

 والورع، والرقائق ةالقیام صفة كتاب في سننه في والترمذي ،۵۶1۵ برقم الشبهات، ترك على الحث باب األشربة، كتاب في سننه في النسائي أخرجه 23۸

 نواب(,۷22)حبان وابن(,1۷2۷)و( 1۷23) وأحمد(, ۵22۰)”الكبرى”و(,۵۷11)”المجتبى“ في والنسائي(, 2۵1۸) /2۴۸۸٫ برقم منه باب
 في والطبراني(, ۶۷۶2)یعلى وأبو(, ۴۹۸۴) وعبدالرزاق(, 11۷۸)والطیالسي(, 11۹۴) والبزار( ,2۵32)والدارمي(, 23۴۸)خزیمة

 بن الحسن عن عديالس الحوراء أبي عن مریم أبي بن ُبرید طریق من كلهم(. ۴1۶)”والمثاني اآلحاد”في عاصم أبي وابن(, 2۷11)و(2۷۰۸)”الكبیر“
 .الذهبي. خزیمة ابن- الحاكم. حبان ابن.  األلباني. الترمذي اإلمام: وصححه.وسلم علیه َّللا صلى النبي عن علي



عن عائشة، قالت: قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم : ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له 

عایشه مى گوید: پیامبر  239سبیله فان االمام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة.مخرج فخلوا 

صلی هللا علیه وسلم فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، 

 در عقوبت کسى اشتباه کند. او]متهم[ را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که

برخى از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامى  در كتاب الفقه على المذاهب االربعه آمده است:

امت آن را پذیرفته است... ." عن معاذ و عبدهللا بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه علیك الحد فادراه" 

ود و عقبة بن عامر روایت شده است كه: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع . از معاذ و عبدهللا بن مسع

 240كن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند كه حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد این شبهات با هم اختالف دارد.

می رساندوی البته این قاعده مخالفینی نیز داشته است . ظاهر كالم ابن حزم در كتاب محلى عدم وثوق وى را 

می گوید: آیا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند كه حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنیفه و اصحاب 

او از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به كار برده اند.پس از ابوحنیفه 

عده اند. اما اصحاب ما ]حنبلى ها[ قائلند به این كه و طرفدارانش مالكى ها و سپس شافعى ها طرفدار این قا

 241حدود به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نیز اقامه نمى شود.

 در مورد این قاعده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ب است آدر شبهات ظاهری مانند تاریكى هوا، نداند كه مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینكه  -

 بنوشد.

تواند به قانون شریعت هات حكمي به این معنی كه مکلف درشرایطى است كه به هیچ وجه نمىدر شب -

كند؛ اما در عین حال به دلیل دسترسى و آگاهى پیدا كند ویا با امکان دسترسی، تفحص و تحقیق مى

 وجود موارد متعددی چون تفاسیر علمای سوء و الرویبضه و جنگ روانی وسیع منافقین از مفاد

كند؛ در این صورت چنین شخصی مشمول این قاعده می عی قانون شریعت هللا اطالع حاصل نمىواق

 . گردد

 اتفاق دارند كه قصاص با حصول شبهه، همانندو الجماعة اهل سنت فرقه های معروف به علماى  -

 شودحدود، ساقط مى

                                                           
 الترمذى رواه 23۹
 ٫۵ج األرعه، المذاهب على الفقه 24۰
 ٫1۵3 ص ،11ج المحلّى، 241



ملفوفا وزعم موته صدق الولي أیضا بالشبهة فلو قد  ویسقط القصاص» گوید: جالل الدین سیوطى صریحا مى

شود؛ مثال شود، ولى دیه واجب مىقصاص نیز با شبهه ساقط مى   «ولكن تجب الدیة دون القصاص للشبهة

اى بر او وارد اى پیچیده باشند و شخصى به گمان اینكه او مرده است، ضربههرگاه مریضى را در پارچه

حد اقل  او را نداشته وه شده است، چون قاتل قصد كشتن سازد و بعد معلوم شود كه به خاطر ضربه او، كشت

 «شود؛ اما دیه او باید پرداخت شود.در این مورد شبهه حاصل شده است، از این رو قصاص بر داشته مى

َجهَا بَِغْیِر ُشهُوٍد أو بَِغْیِر َولِيٍّ ِعْنَد من اَل یُِجیُزهُ اَل » - یُوِجُب اْلَحدَّ أِلَنَّ اْلُعلََماَء َوَكَذلَِك َوْطُء اْمَرأٍَة تََزوَّ

 242«اْختَلَفُوا منهم من قال یَُجوُز النَِّكاُح بُِدوِن الشَّهَاَدِة َواْلِواَلیَِة فَاْختاَِلفُهُْم یُوِرُث ُشْبهَةً.

بیهقی و عبدالرزاق آورده اند که عمر بن خطاب عذر کسی را در شام پذیرفت  که ادعا داشت به  -

یم زنا جهل داشته به همین ترتیب از وی و از عثمان روایت شده است که عذر اینکه نسبت به تحر

جاریه ای عجمی را پذیرفت که مرتکب زنا شده بود و ادعاء می کرد که حکم تحریم زنا را نمی 

 243دانست 

ود سبحان هللا ، اگر در عصر صحابه  با وجود چنان سابقون االولون و حکومت اسالمی چنین کسانی وج

ر ما که اند که به چنین احکام آشکاری جهل داشته اند و عذر به جهل آنها پذیرفته شده است در عص داشته

ه میزان اینهمه جهل به واسطه ی نبود حکومت اسالمی و شورای علماء رایج شده است در امور مشابه باید چ

 جاهل وجود داشته باشد ؟

م مي شود كه بداند حدهي براي آن عمل وجوددارد یا امام إبن حزم اندلسي می گوید:حدود شرعي بر كسي الز

اما كسي كه نداند آنچه را كه انجام داده حرام است،درآن چیز  در این مورد اختالف نظري وجود ندارد. نه.

واین قرآن به سوي من وحي شده تا به وسیله ي آن شما » بدلیل قول خداوند كه مي فرماید: بر او حدي نیست.

در رسیدن إنذار به  پس خداوند اتمام حجت را تنها «س دیگر كه قرآن به ابالغ مي شود.را بترسانم وهرك

در این صورت حدی بر او اجراء  کسی که به تحریم یک امر شرعی جاهل باشد 244مردم قرار داده است." 

د باز حد نمی گردد . اما اگر کسی عالم باشد به حرام بودن امری اما به عقوبت و میزان جزای آن جاهل باش

 بر وی اجراء می گردد . 

                                                           
 ٫3۵،ص  ۷ ج  بیروت، ،1۹۸2 العربي، الكتاب دار الشرائع، ترتیب في الصنائع بدائع  الكاساني، الدین عالء[ 2۶۹] 242
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ی عام المجاعة عمر حد سرقت را متوقف ساخته، در حقیقت حدی واجب نگشته تا ساقط در مسأله -

شود مگر اینکه گردد، یعنی اساساً حد شرعی وجود نداشته، چرا؟ زیرا حدود شرعی واجب نمی

ادرؤوا »یست. نحدی در کار  باشد،ای وجود داشتهها برطرف گردد، پس هرگاه شبههی شبهههمه

پندارند که گرسنگی یک نیاز عمومی گردیده و کسی که به ، در اینجا عمر می«الحدود بالشبهات

کند از روی نیازو جهت حفظ جان است نه افساد فی االرض. حفظ جان باالتر از سرقت اقدام می

ای عمومی است و حدود شبهه یپس این نیاز عمومی و به خطر افتادن جان به مثابه حفظ مال است.

 دارد.را از عمل بازمی

ای وجود دهد که هر گاه در خصوص گناه شخصی شبههتیمیه با استناد به این روایت فتوا میابن -

حقیقت امر از دو حال خارج نیست: یا »گوید: داشته باشد، نباید مجازات شود؛ و در توضیح آن می

گناه باشد و عقاب خطا باشد، ه. اگر عقاب شود، ممکن است بیگناآن شخص واقعاً گنهکار است یا بی

و اگر بخشوده شود، ممکن است گنهکار باشد و بخشش خطا باشد. بین این دو خطا، خطای در 

خصوص در جایی که مجازات، باعث تفرقه بین اهل سنت بخشش بهتر از خطای در عقاب است، به

مراتب بدتر است از خطای احتمالی در ین تفرقه بهو جماعت شود. در این صورت فساد ناشی از ا

 245ای فرعی .خصوص فردی در مسئله

در كتاب تاریخ بغداد نقل شده است كه: اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه  -

مهدى عباسى او را حاضر كرد و به او  شد كه در آن به پیامبر صلی هللا علیه وسلم توهین شده بود.

گوید: اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مىاین اشعار را تو سرودهگفت: 

 246«.ادروؤا الحدود بالشبهات»خون مرا به شبهه مریز چرا كه پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود: 

لم باشد . در حاشیة الروض المربع آمده است : " تنها حد بر کسی اجراء می گردد که به تحریم آن آگاه و عا

حد بر وی « ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»و کسی که به حکم تحریم زنا و...جاهل باشد به دلیل خبر

اجراء نمی گردد . همچنین به دلیل قول عمر وعثمان وعلي که :حدی نیست مگر بر کسی که به تحریم آن 
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و الموفق  می گوید: این قول تمام اهل علم آگاه است. و کسی از صحابه دیده نشده است با آنها مخالف باشد، 

 است ." 

در صورت وجود شبهه و تأویل، راجع به فرد معین حد کفر و احکام آن برداشته »رشید رضا نیز می گوید: 

ایم که حدود را با شبهات رفع کنیم؛ ما امر شده»گوید: او با اشاره به مضمون احادیث درء می 247«شودمی

 248«به رفع، حد ارتداد و خروج از دین استترین حدود و شایسته
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