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 رسالةالملخص 

يرتكون بعض األحكام الفقهية والوضعية يف املسائل  نظرا إىل وجود بعض املسلمني الذين
 قد يفعل أحدهم جناية جاهالً هبافة وال يعرفها إال الراسخون يف العلم، خمفي الكو�التفصيلية 

مقصود  أنوإن معاقبته يعترب ظلمًا وعدم حتقيق العدل بيد  قبل علمه. ذلك على يعاقبو 
. بناء على ذلك، وضح الباحث على كيان النظامحتقيق العدالة واحملافظة هو وجود القانون 

 هما أسبابمشكلة هذا البحث كما يلي: ما ماهية اجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة و 
القانون ذاهب األربعة و بني امل تفاق واالختالفاال وجوهما و  يف املسؤولية اجلنائية املؤثر هوشروط

عرفة ماهية مل. وأهداف البحث فيه لمحارم املؤبدةلنكاح البتشريع  هأثر يف  وضعي اإلندونيسيال
طه املؤثر يف املسؤولية اجلنائية أسباب اجلهل وشرو هل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة ومعرفة اجل
ابملذاهب األربعة والقانون الوضعي اإلندونيسي مع إبداء وجوه االتفاق  همقارنة أثر و 

املنهج االستقرائي،  ف استخدم الباحث فيهوللوصول إىل هذه األهدا واالختالف بينهما.
وهو عبارة عن استنباط واستخراج األحكام عن طريق االطالع على كتب أهل العلم مع 

والتطبيق على بعض القضا� يف  الوضعي اإلندونيسي والقانون ذاهب األربعةاملقارنة بني امل
 ابلتنبه واعتماد أمرباحث مؤسسا على النتيجة السابقة يرجو ال حماكم مجهورية إندونيسيا.

بتشريع يوضح جليا اهتمام القانون الوضعي اإلندونيسي وفقا ابملذاهب األربعة ابعتبار اجلهل 
تحرير أو مؤثراً يف املسؤولية اجلنائية حىت ال يعاقب شخص ال يعلم ال النكاح للمحارم املؤبدة

 وقع يف فعل حمرم جاهًال.
  



 

vii 

 تقديرو  كلمة شكر

 الرحيم بسم هللا الرمحن

فجعله شاهدا  دين احلق ليظهره على الدين كلهأرسل رسوله ابهلدى و  يد هلل الذاحلم
ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا وجعله فيه أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم 

تبعهم له وصحبه ومن اٰ وعلى  ى نبينا حممدوسلم وابرك عل اآلخر وذكر هللا كثريا. اللهم صل
 .إبحسان إىل يوم الدين وفّجر هلم ينابيع الرمحة والرضوان تفجريا وبعد

 تقدميوّد الباحث يو  .منشود وقت يف الرسالة هذه تصنيف مت قد ومشيئته هللا بعون
من أرشده ابلتوجيهات الثمينة والنصيحة الغالية وأعانه  ر اجلزيل والتقدير العميق على كلالشك

 :، فمن هؤالءرسالةال هحّىت ّمتت كتابة هذ بعناية كبرية ال حتصى
-د حابرئيسها فضيلة الدكتور فتح الو  اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية ممثلة .١

الروحي  ية ابذال جهدهو رية والرتبابألعمال اإلدا قد قام الذي -حفظه هللا
 .واملادي

ه حفظ-رم ة بعميدها فضيلة الدكتور متييز حمكلية الدراسات اإلسالمية ممثل .٢
نواع أبحث ادوا البو الذين قد ز وإىل مجيع مشايخ الباحث وأساتذته فيها،  -هللا

 .العلوم النافعة واملعارف املفيدة
قد بذل الذي  ،-حفظه هللا- املاجستري شريف زبيدةالدكتورندوس  الفاضل .٣

على املواظبة واالجتهاد يف طلب  حيث الباحث وهو الذي جهده يف اإلشراف
جزاه هللا خري  .الثمينة يف هذه اللحظات الدراسية وقاتهأالعلم وعدم تضييع 

 اجلزاء.
على  الشريعة ختصص األحوال الشخصية قسم يف احملرتمني احملاضرين مجيع .٤

 .كثرية  رعايته األبوية وتوجيهاته القيمة بكل رأفة ورمحة
) ووالدته -رمحه هللا- راينسهفضل شكره واحرتامه لوالده (تّص الباحث أبخي .٥

كون يتربية حسنة حّىت  هين ربّياين الذَ ني العزيزَ بَ و ب) احمل-حفظها هللا- ش(قري
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فعسى هللا أن جيزيهما  ،إبذن هللا تعاىل وطنالو  مجتمعلمسلما صاحلا وخادما ل
لهما يف جّنته العالية. أحسن اجلزاء وأن يغفر هلما خطا�مها ويرمحهما وأن يدخ

 هم آمني.للاآمني 
) -حفظها هللا-) وأخته (فاطمة الزهرة -ه هللاحفظ-أخوه (توفيق الرمحن  .٦

 .غايةىل هذه الإللوصول  هوساعدا الباحث ن شّجعااللذااحملبوابن 
 يجيز  أن هللا سألن .والضرآء السرآء يف هيشرتكون الذين ء الباحثوأصدقا .٧

 .اكثري   اجزاء وبذهلم جهدهم مجيع
نســأل هللا أن يعطينا و  موشــكرا كثريا على مســاعدهتم ودعائهاجلزاء  جزاهم هللا أحســن

 املسلمني.سالم و خدمة اإل يفأن يوفقنا ، و األمن والسكينةغفرة و الرمحة وامل
عاما وللجامعة اإلسالمية ا البحث �فعا جلميع املسلمني ذعسى أن يكون ه

ن عبد هللا حممد ب صلى هللا على خري البشرقدير و  . إن هللا على كّل شيءاإلندونيسية خاصا
 العاملني. هلل ربّ  احلمد، و سلم تسليما كثرياصحبه و له و وعلى اٰ 
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 للباب األو ا
 اإلطار املنهجي للبحث

 بحثخلفية ال .أ
إن اجلهل هو عدم العلم مبا من شأنه أن يكون معلوما. ومن طبيعة اإلنسان أن يُولد 

وبصرا وعقال، ويكلفه به أن يتعّلم حىت يزيل اجلهل الذي هو جاهال، حىت يرزقه هللا مسعا 
 وصف له ذايت. فلذلك، ال يزال اجلهل يفرض أمهيته على مباحث أهل العلم.

وإن من كمال الشريعة اإلسالمية ومشوهلا ترك حكم من األحكام إال بينته حىت يف 
راً لكونه خمفيا على بعض املسلمني املسائل التفصيلية اليت ال يعلمها إال الراسخون يف العلم، ونظ

بعض أحكام اإلسالم لوقوعهم بعض األفعال احملرمة جهًال، فمن العدل أن ال يعاقب شخص، 
 وال يساءل جنائياً حىت يعلم أن ما أقدم عليه يعد حمرماً يف هذه الشريعة.

بيا نس ارماحملو حترمي نكاح كما هو املعلوم أن من بعض أحكام الشريعة اإلسالمية ه
) يف ١٩٦٧ورضاعة ومصارهة. من حكمة هذا التحرمي كما حاوهلا ابحثان مها آدم ونيل (

طفال الذين كانوا مثرة زواج  ١٨حبث هذا األمر من الناحية البيولوجية البحتة فقاما بتتبع حالة 
حمارم. مث وجدا مخسة منهم قد ماتوا، ومخسة آخرين يعانون من ختلف عقلي وواحد مصاب 

يف سقف احللق والشفة. أعتقد أن هذه نسبة مفزعة خاصة إذا علمنا أن العيوب  ابنشقاق
وأغلبها تكون عيوب غري ملحوظة ابلعيون. بناء على  %٢اخللقية يف عامة األسو�ء حوايل 

ذلك، خلص الباحثان إىل أن انتشار ز� احملارم ميكن أن يؤدي إىل انتهاء الوجود البشري من 
 نكاح احملارم يف اإلسالم.من احلكمة التشريعية من حترمي  ذا جزءأساسه، ورمبا يكون ه

نظرا إىل وجود بعض املسلمني الذين يعيشون يف بالد ال تظهر فيها أحكام اإلسالم و 
أو يف ابدية بعيدة أو قد يفيق جمنو�ً، فيعاقب على فعل جنايته قبل علمه. ويف بعض األحيان 

كام الفقهية اليت ال يعرفها إال الفقهاء، فقد يفعل قد ختفى على بعض املسلمني بعض األح
أحدهم جناية جاهًال هبا. فاعلم أنه إذا عوقب يعترب مشكلة كبرية وظلمًا هلذا اجلاهل، وال 



 

٢ 

 يعاقب دون أن يعلم حكم احلالل أو احلرام، وأن ال يدان من قد ارتفعت عنه املسؤولية اجلنائية
 :ذلك مثال حتقيقاً للعدل.

األقارب يف جوغجاكرات بني العم الشقيق وبنت األخت جهال يف  نكاح ثو حد )١
سنة من الزواج، وهب هللا هلما ولدين يف عام  ١١م. وبعد مرور ١٩٨٥عام 

كما اتفقته املذاهب   م حىت أُلغي بعد ذلك نكاحهما اتباعا للفقه اإلسالمي١٩٩٦
 ١.األربعة

لألم جهال يف عام  نكاح األقارب يف سيدوارجو بني األخ لألم واألختث و حد )٢
م، ٢٠٠٨سنوات من الزواج، وهب هللا هلما ولداً يف عام  ٤م. وبعد مرور ٢٠٠٧

كما اتفقته املذاهب   م اتباعا للفقه اإلسالمي٢٠١١مث أُلغي نكاحهما يف عام 
 ٢.األربعة

نكاح األقارب إذا ل فرادد� أ�ا ال متنع األاإلندونيسي فوج الوضعيإذا تطبقنا القانون 
لشريعتهم املعينة.  وفقافيصّح النكاح، إال أنه ينظم املعتقدات الدينية للزواج  سجال رمسيامكان 

وال يصّح  لتسجيله الرمسي يف احلكومة هلذا صّح النكاح حسب القانون الوضعي اإلندونيسي
 .أثره الشرعي النكاح حسب الفقه اإلسالمي وال بد إلغاؤه وتطبيق

هلذه املشكلة مع وجود حلول هلا يف الشريعة اإلسالمية نظراً لوجود التناقض والتعرض 
الغراء وابلنظر إىل احللول املوجودة يف القوانني الوضعية ومقارنتها ابلشريعة اإلسالمية وبيان 

 مميزات الشريعة اإلسالمية يف هذا اجملال، فوجدت أن هناك احللول املناسبة هلذه املشكلة.
رس اجلهود اإلنسانية يف القانون الوضعي يف هذا من جانب آخر، ال بد علينا أن ندو 

البحث، ألن املقصود من وجود القانون هو حتقيق العدالة واحملافظة على كيان النظام وحىت 
ندرس املوضوع متكامال وشامال ونتمكن من حتديد وجوه االتفاق واالختالف بني كل من 

 .ذاهب األربعة يف الفقه اإلسالميالقانون الوضعي وامل

                                                            
١ PA.YK/1996Pdt.G//216Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.  
٢ PA.Sda/2011Pdt.G//987Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.  



 

٣ 

والشافعية واحلنابلة) من بني  واملالكية قد اخرتت املذاهب األربعة املشهورة (احلنفية
املذاهب لتطبيق ومقارنة هذه الدراسة وذلك لشيوع أصوهلا وفروعها يف اآلفاق وتلقى العامة 
هلا ابلقبول تلقيا عملياً. ومن �حية أخرى، يقتضي البحث العلمي احملكم أن يكون موضوعه 

يث ميكن استيفاؤه فكان اختيارها أمثل لتمثل اجتاه الفقه اإلسالمي، وذكرت أيضا حمددا حب
 آراء الفقهاء اآلخرين يف بعض األحيان من ضمنها.

فإن اجلهل من األمور اليت ال بد حبثها ومعرفة الشروط اليت جيب توافرها  بناء على ذلك
جلنائية. وسأحبث إن شاء هللا كيفية لكي يعذر املسلم ابجلهل، وترتفع أو ختفف عنه املسؤولية ا

وترتفع أو ختفف عنه املسؤولية اجلنائية والفوائد  اإلندونيسي الوضعيمعاملة اجلاهل ابلقانون 
اليت متتاز هبا الشريعة اإلسالمية اليت جاءت من لدن حكيم خبري عن القانون الوضعي حيث 

 وضعه البشر.
بعض القوانني األخرى إكماالً  لباحثا ذكرياإلندونيسي، س وضعيجبانب القانون ال

وتزيد أمهية دراسة هذا البحث عند القضاء العلمي  للفائدة ألن مبادئ القوانني ال ختتلف كثرياً.
يف احلاالت الناجتة عن عدم التذكر وعدم العلم كما أن موضوع البحث يتعلق بفصائل املكلفني 

مقار� ابلقانون  مذاهب األربعةستنا للوتظهر أمهيته يف حياة اإلنسان العملية. فكانت درا
 اإلندونيسي. وضعيال

البحث حتت  وضوعمبوحيلها أن يبحثها  باحث، اجنذب الهذه املشكلةوابلنظر إىل 
(دراسة مقارنة وأثره على املسؤولية اجلنائية  بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةاجلهل : عنوان
 )نيسيالوضعي اإلندو والقانون  ذاهب األربعةبني امل

 
 حتقيق البحث .ب

أن املشكالت اليت عرضها يف هذا  باحثخلفية البحث السابقة، قّرر العلى  بناء
 البحث هي اآلتية:

 ؟بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةاجلهل ماهية ما  .١
 يف املسؤولية اجلنائية؟ املؤثر هوشروطاجلهل ما أسباب  .٢



 

٤ 

يف  وضعي اإلندونيسيانون الالقو ذاهب األربعة املبني  تفاق واالختالفاال وجوهما  .٣
 ؟بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةأثر اجلهل 

 
 أهداف البحث .ج

 .بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةمعرفة ماهية اجلهل  .١
 وشروطه املؤثر يف املسؤولية اجلنائية. اجلهل أسبابالتعرف على  .٢
اء وجوه اإلندونيسي مع إبد الوضعي القانونملذاهب األربعة و هل ابأثر اجلمقارنة  .٣

 االتفاق واالختالف بينهما.
 

 أمهية البحث .د
ابلعدالة اجلنائية مما جيعلها ذات أمهية ابلغة حىت ال يعاقب شخص ال  ا البحثهذيهتم 

فرتتفع عنه  القرائن على أنه جاهل ابحلكم أو الفعلالشخص إذا دلت يستحق العقاب، ف
 يكون فعل احملرم أو االمتناع عن الواجبالعلم ابحلكم الشرعي أو الاملسؤولية اجلنائية. هلذا، ف

ارتفاع املسؤولية اجلنائية واملواضع لتايل ينبغي معرفة اجلهل املؤدي إىل لقيام املسؤولية، واب اأساس
تتحقق العدالة  مه. وبعد ذلك،لهله حىت ال يعاقب على أمر ال يعاليت يعذر فيها اجلاهل جب

 ، إما منتكتمل فيه شروط املسؤولية اجلنائية بعقاب من يستحق العقاب وعدم معاقبة من مل
 .املذاهب األربعة أو من القانون الوضعي اإلندونيسي نظرية

 
 الدراسات السابقة .ه

"القصد وأثره على العقوبة بني الفقه اإلسالمي رسالة عسريي حممد بعنوان  )١
وقد ية هي الطريقة الوصف ه الرسالةيف هذ حثابالطريقة الىت استخدمها ال ٣.والقانون"

ألن  ،ذكر ضمن رسالته كالما حول اجلهل ابألحكام مفادة أن اجلهل له عالقة ابخلطأ
                                                            

(الر�ض: كلية الشريعة القصد وأثره على العقوبة بني الفقه اإلسالمي والقانون حممد عيسى عسريي، رسالة دكتوراه:  ٣
 ).ه١٤٠٧ابن سعود اإلسالمية،  جبامعة اإلمام حممد



 

٥ 

اخلطأ قد يكون سببه اجلهل و بعض الناس يظنون أن اجلهل ليس له عالقة ابخلطأ. 
 نابلعني كمن ظن خطأ أن املوطوءة زوجته ومن ظن املرمي صيدا فبان معصوما وكم

ن ظن اخلمر خال وحنو ذلك فذلك جهل إذا نظر� إليه ظن املأخوذ ماله فبان لغريه وم
من جهة أخرى وهي الظن حيث ظهر خطؤه. مث أوضح الباحث أن اخلطأ كما أن 

 برضا، حلداثة سببه العني. فقد يكون سببه اجلهل ابحلكم كمن ظن حل اخلمر أو الز�
خطأ  كم وهوهة انعدام العلم حبرمة احلجهل إذا نظر� إليه من ج عهده ابإلسالم هو

 إذا نظر إليه من جهة الظن الذي ظهر خطؤه.
 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan" رسالة ند� فربينا وزبيدة وفريدة بعنوان )٢

Karena Hubungan Darah terhadap Kedudukan Anak Berdasarkan 

Hukum Islam)". 
 الطريقة الوصفية التحليلية يف هذا البحث اتالباحث تاستخدم ٤

قرار احملكمة الدينية  اتالباحث تحتللو  ابستخدام الدراسة املكتبية واملوسوعة الشاملة
أبن  عن إلغاء الزواج حيث قال بعض الناس PA/٢٠١١/Pdt.G/٩٧٨سيدوارجو رقم 

معارض ابلقانون املدين اإلندونيسي. وما قمن على ذلك فإن الباحثات قلن هذا القرار 
حيحا مطابق ابلقانون املدين اإلندونيسي والفقه قد كان حقا صأبن هذا القرار 

اإلسالمي، ألن القانون املدين ينظم املعتقدات الدينية للزواج اتباعا لشريعتهم املعينة وإن 
حرف (ب) جو فصل  ٨أتييدا بذلك القانون يف فصل  نصّح الزواج أصًال. مث ذكر 

حرف (د) رقم  ٧٠ل جو فص ٣٩يف فصل  جمموعة الشرائع اإلسالميةعن الزواج و  ٢٢
 حيث متنع النكاح مع األقارب من األمهات. ١

 Perbandingan Tindak Pidana" رسالة ليغا سابلندرا غنتينج بعنوان )٣

Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum 

Islam" .استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج املقارن حيث قارن الباحث بني ٥ 
                                                            

٤ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan  ,Nadia Febriana, Zaidah, etc.
Darah terhadap Kedudukan Anak berdasarkan Hukum Islam (Depok: Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2015 CE). 
٥ ngan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Perbandi Ginting, Liga Saplendra

Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam (Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera 
Utara, 2017 CE). 



 

٦ 

العقوابت املوجودة يف القانون املدين اإلندونيسي والفقه اإلسالمي. وبعض الناس يظنون 
أن العقوبة يف الفقه اإلسالمي ال ترفع أبي سبب كما هو موجود يف القانون املدين 
اإلندونيسي. فقارن واتضح بعد حبثه أن للفقه اإلسالمي عقوابت أشد من غريه مقدرة 

فع العقوبة إذا فعله جهال، وأما للقانون املدين اإلندونيسي من النصوص الشرعية وير 
عقوابت متفرقة مقدرة من القضاة بعد نظرها البينات املوجودة وال ينظر إىل جهل اجلاين 

 يف القانون املدين. Ignorantia Legis Excusat Neminemلقاعدة 
يف الشريعة اإلسالمية  "أثر اجلهل على املسؤولية اجلنائية دراسة �ار العتييب بعنوان )٤

استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي. واختار هذا املوضوع  ٦.والقانون"
لوجود بعض الناس الذين قالوا أبن ليس للجهل عالقة وأتثري يف املسؤولية اجلنائية، 

العلم فتبني بعد حبثه أن للجهل أتثري يف املسؤولية اجلنائية لسببني رئيسني مها عدم توفر 
وعدم توفر القصد اجلنائي وذكر أن من شروط املسؤولية اجلنائية أن يدعيه الفاعل وأن 
يكون الفاعل مكلفاً عاقال ابلغا، وأن تتوافر األدلة على صحة دعواه، وأن يكون جهله 
فيما يسوغ اجلهل به، وذكر أيضا أن املسؤولية اجلنائية ترتفع عن اجلاهل يف الشريعة 

 حاليت اجلهل ابألحكام واجلهل ابألفعال.اإلسالمية يف 
 ٧."اجلهل ابلتشريع وأثره على املسؤولية اجلنائية"دراسة رفيع هللا حممود بعنوان  )٥

استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي. واختار هذا املوضوع لوجود القائلني 
إىل اجلهل فبعد أن  ليس للجهل أثر على املسؤولية اجلنائية. ففي البداية تطرق الباحث

عرف اجلهل يف اللغة واالصطالح ذكر أن األحكام الوضعية هي آاثر تلقائية خلطاب 
الشارع ترتتب مباشرة استناداً إىل وجود هذا اخلطاب ذاته دون نظر إىل علم املكلف أو 
عدم علمه هبا، أما األحكام التكليفية فهي آاثر يتوقف ترتيبها يف حق املكلف على 

                                                            
الر�ض: كلية ( أثر اجلهل على املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون�ار العتييب، رسالة ماجستري:  ٦

 ).ه١٤٢٣الدراسات العليا أبكادميية �يف العربية للعلوم األمنية، 
(ابكستان: كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اجلهل ابلتشريع وأثره على املسؤولية رفيع هللا حممود، رسالة دكتوراه:  ٧

 .)ه١٤٢٧اإلسالمية العاملية إسالم آابد، 



 

٧ 

ا عليه من تكليف من بعد وجود خطاب الشارع املتضمن هلا فاالعتذار ابجلهل علمه مب
 أمر تفرضه حقيقة األحكام التكليفية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي على سواء.

وكان  ٨.املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي""كتاب أمحد فتحي هبنسي بعنوان  )٦
املنهج املقارن حيث يبني أحكام القانون الوضعي النهج الذي التزمه املؤلف وجرى عليه 

الغريب يف كل مسألة يف إجياز مث يبني أحكام الفقهاء املسلمني يف شأ�ا مث يقار�ما. 
واختار هذا املوضوع لوجود الناس الذي مل يتعمق يف األحكام اإلسالمية وإمنا يتعمق 

إلسالم شرط من شروط فقط يف القانون الوضعي الغريب، فذكر أن العلم أبحكام ا
املسؤولية اجلنائية وقال لكي تكتمل املسؤولية اجلنائية شروطها وجلواز إيقاع العقوبة على 
اجلاين ال بد أن يكون الشخص الذي وقعت منه اجلناية عاملا أبحكام اإلسالم، والعلم 

سان نفسه. قد ال يتوفر لكل إنسان ألمور تعود إىل نوع العلم املراد وألمور تعود إىل اإلن
 فلذلك قارن الباحث القانون الوضعي الغريب لسهولة الناس يف فهم الفقه اإلسالمي.

 ٩."عوارض األهلية السماوية وأثرها يف ابب املعامالت"دراسة أمحد الراجحي بعنوان  )٧
استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي. واختار هذا املوضوع لوجود بعض 

بعدم الفرق بني النسيان واجلهل وأ�ما يؤثران يف أهلية املكلف. الناس الذين يظنون 
فلذلك قارن الباحث بينهما مث اتضح أن النسيان مينع القصد أبمور مرت عليه ولكن 
مل تطبع يف ذاكرته من جهة، وأما اجلهل يطرأ على الشخص أبمر مر عليه، وقد يكون 

تعب أو جهد عقلي أو ضعف طبع يف ذاكرته لكنه غفل عنه لسبب عرضي �تج عن 
يف ذاكرته �تج من قلة يف التغذية، وهذا ال خيلو منه أحد من البشر. إذن، ال أتثري 

 للجهل والنسيان على أهلية املكلف، فال ينايف أهلييت الوجوب واألداء.
بناء على الدراسات السابقة، سأتطرق إن شاء هللا إىل البحث الذي مل يبحثه أي أحد 

ذاهب على املسؤولية اجلنائية مع املقارنة بني امل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةل عن أثر اجله
                                                            

(الر�ض: كلية الشريعة جبامعة اإلمام  املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميماجستري: موسى عبد الكرمي مبارك، رسالة  ٨
 ).ه١٤٠٩حممد ابن سعود اإلسالمية، 

(مكة: كلية الشريعة عوارض األهلية السماوية وأثرها يف ابب املعامالت أمحد عبد هللا الراجحي، رسالة ماجستري:  ٩
 ).ه١٤٣٤، والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى



 

٨ 

والقانون الوضعي اإلندونيسي ومعرفة مىت يكون اجلهل بتشريع النكاح سببًا الرتفاع  األربعة
وخيتلف ابلدراسات السابقة وهذا املوضوع جديد  املسؤولية ومىت ال يكون سببًا يف ذلك.

املعلومات حول املشاكل على تقدمي كثريا الدارسات والبحوث السابقة تركز  معظم  حيث أن
املوجودة يف الشرق األوسط من أثر اجلهل بني القانوين الوضعي والفقهي ومل تزل موضوعاهتا 

مل  ينأو  ملشاكل املوجودة يف دولة إندونيسياهتمت ابا السابقةينما قليل من الدراسات ، بعامة
املعلومات تفصيليا حول املشاكل املوجودة يف دولة إندونيسيا ت بتقدمي دراسة اهتمأجد أي 

يف القانون الوضعي اإلندونيسي مقارنة مع  بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةمن أثر اجلهل 
وذلك حلاجة األمة لدراسة مثل هذا املوضوع ولتطبيق  املذاهب األربعة يف الفقه اإلسالمي

الشرعية دون ظلم بريء وحتقيق العدل الذي قامت عليه السماوات  شرع هللا عز وجل يف احملاكم
 واألرض.

 
 البحث واتخط .و

لألساس النظري  مقدمة واببنيمخسة أبواب، ابب للهذا البحث من  واتتتكون خط
وكلمة املشرف،  سأتطرق قبل الباب األول إىل صورة جتريدية، خامتة.ابب للو  وابب للبحث

 ، وحمتو�ت الرسالة.لمة شكر وتقديركو  ص الرسالة،وملخ إقرار،ومذكرة رمسية، و 
 البحث، قيقاخللفية العملية للبحث، ويضم كالًّ من املقدمة، وحت فيه ميثل الباب األول

 خطته.و  ودراسته السابقة، وأمهيته، وأهدافه،
حكم تكليف اجلاهل، وأنواعه، و ماهيته،  اجلهل؛ يتناول البحث عنالباب الثاين 

 ه.الصلة ب املصطلحات ذاتو 
 اعتبار اجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة وأثره علىالباب الثالث يتناول البحث عن 

 .املسؤولية اجلنائية عند املذاهب األربعة والقانون الوضعي اإلندونيسي
، حتليل البيا�ت اليت مت مجعها إحصائياً، والتعقيب عليها والربط بينهاالباب الرابع 

ومدى اعتباره عذراً من  بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةث عن آاثر اجلهل البححيث أن فيه 
والقانون. مث أقارن املذاهب األربعة مع القانون الوضعي اإلندونيسي  ذاهب األربعةعدمه يف امل



 

٩ 

حىت أحصل منه على وجوه االتفاق  بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةيف االعتداد ابجلهل 
 ملذاهب األربعة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي اإلندونيسي.واالختالف بني كل من ا
يتمثل يف عرض مفصل ألبرز النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الباب اخلامس 

البحث، وكذلك تقدمي التوصيات بناءً على هذه النتائج، مث كتابة خامتة إل�اء املوضوع بطريقة 
.تُبني للباحث مدى أمهيته



 

 

 ثاينالباب ال
 نظرية عامة عن اجلهل

 ماهية اجلهل .أ
يتشابه مع غريه من عوارض األهلية اليت إن اجلهل  ١ماهية اجلهل تعين ما هو اجلهل.

من تلك العوارض اليت دخل  يف بعض األحيان متنع تكليف اإلنسان أو يتعارض مع غريه
قارن بينه وبني ي مثأوال يعرف الباحث يف اللغة واالصطالح أن  فضلفمن األ ،لإلنسان فيها

 هذه العوارض يف املطالب التالية:
 اجلهل لغة .١

عدم العلم ونقيضه وعدم املعرفة وعدم اخلربة، فهو ضد العلم وضد املعرفة اجلهل لغًة 
وضد اخلربة وكل ذلك يرجع إىل أن معىن اجلهل لغة هو نقيض العلم وله إطالقات أخرى 

ستجهلت الريح الغصن أي حركته وجهلت القدر جمازا، جاء يف أساس البالغة: "ويف اجملاز ا
 ٢أي اشتد غليا�ا."

 اصطالحاً  اجلهل .٢
اعتقاد املكلف للشيء على خالف ما هو عليه أو فعله خبالف ما  اجلهل اصطالحا

فقد ذكر ابن  حقه أن يفعل أو االمتناع عن فعله لنقص العلم به أو حبكمه كليًا أو جزئياً.
أبن اجلهل هو انتفاء العلم ابملقصود أبن مل يدرك أصال أو أدرك السبكي واحمللي ومن وافقهما 

على خالف هيئته لكونه جامعا مانعا مع اختصاره. أما كونه جامعا، فلشموله خلو الذهن 
وهذا يفهم من قوله "أبن مل يدرك أصال" وهذا مثال للجهل البسيط. كما يشمل االعتقاد 

                                                            
حتقيق: إبراهيم األبياري (بريوت: دار الكتاب العريب، الطبعة الرابعة،  كتاب التعريفات،، اجلرجاينعلي حممد  ١

 .٢٥١-٢٥٠ه)، ص١٤١٨
 م)، كتاب اجليم.١٩٥٣(بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  أساس البالغةحممود عمر الزخمشري،  ٢



 

١١ 

قوله "أو أدرك على خالف هيئته" وهذا مثال للجهل  اجلازم غري املطابق للواقع وهذا يفهم من
 ٣املركب.
غري املكلف كاجملنون منه يقتضي أن يكون للمكلف قصد وخيرج  هنا "اعتقاد املكلف"

األحكام وغري األحكام كالعقائد  تضمني "ما هو عليه الشيء على خالف"و واملعتوه والصغري.
 عدم صحة هذا االعتقاد.مثًال واعتقادها على خالف ما هي عليه يقتضي 

ل قد يكون فعًال وليس حكماً يعين أن اجله "فعل الشيء خالف ما حقه أن يفعل"
االمتناع "أما و  وطء األخت من الرضاع دون العلم ابلعالقة هبا.فقط. مثاال على ذلك يف قضية 

 الردة عند امتناع املسلم عن إخراج الزكاة مثًال.ك  "عن الفعل
اجلهل عند قتل إنسان   على ذلك يفالامث .قلة العلم ابلشيء وهو "نقص العلم ابلشيء"

من يشرب ك  "عدم العلم ابلشيء كلياً "أما و  ظناً أنه حيوان فإن العلم موجود لكنه علم �قص.
اجلهل أبن اخلمر حمرم من مسلم حديث مثل " اجلهل كليا ابحلكم"و عصرياً جاهًال أنه ختمر.

النكاح بغري شهود، كاجلهل ببعض أحكام اإلسالم  مثل  "ماجلهل جزئيًا ابحلك"و اإلسالم.
موضع  إنه منوليس يف أصل النكاح، و فحسب فإن اجلهل هنا يف بعض أحكام النكاح 

 ٤خالف بني أهل العلم.
 

 أقسام اجلهل .ب
 ينقسم اجلهل ابعتبارات خمتلفة إىل عدة أقسام:

 حسب ذاته كعارض من عوارض األهليةاجلهل أقسام  .١
 من حيث اجلهل ذاته كعارض من عوارض األهلية إىل نوعني: ينقسم اجلهل

 اجلهل ابحلكم )أ

                                                            
بق للواقع والوهم والشك. وأما كونه مانعا فألنه خرج من التعريف اجلماد والبهيمة، وكذلك يشمل الظن غري املطا ٣

أل�ا ال توصف ابجلهل، وابنتفاء العلم عنها وكما خرج بقوله "انتفاء العلم" كل اإلدراك اجلازم واالعتقاد اجلازم واملطابق للواقع. 
 .١/١٦١م)، ١٩٣٧(دمشق: دار الفكر،  حاشية العالمة البناين، البناينعبد الرمحن : للمزيد، انظر
 .٣١-٣٠ص، املرجع الذكور�ار العتييب،  ٤



 

١٢ 

 جاهال ابحلكم إذا مل يعلم حرمته. وينقسم احلكم الشرعي إىل قسمني: الشخصيكون 
 ٥حكم تكليفي: وهو "خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري". )١
يء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو حكم وضعي: وهو "خطاب هللا املتعلق جبعل الش )٢

 صحيحاً أو فاسداً".
 ي واحلكم الوضعي يتضح من وجهني؛الفرق بني احلكم التكليف

أن احلكم التكليفي يشرتط فيه علم املكلف وقدرته على الفعل كالصالة والصوم،  )١
أم احلكم الوضعي فال يشرتط فيه شيء من شروط التكليف كالصيب فإنه يضمن 

 حكم وضع إزاء سببه وهو اإلتالف. فالضمان غرم املتلفات،
أن احلكم التكليفي أمر وطلب، كاألمر ابلصالة، خبالف احلكم الوضعي فإنه  )٢

 ٦إخبار.
 ٧ وذكر العلماء عدة تعريفات للجهل ابألحكام الشريعة:

 اجلهل ابلدليل أو النص احملرم. )أ(
 عدم العلم بتحرمي األحكام. )ب(

  
 هل ابلفعلاجل )ب
 مثاالً على ذلك .عدم علم املكلف أبن ما قام به من فعل يعد حمرماً  عند ابلفعل اجلهل يكون

وكذلك من نكح امرأة جاهًال أ�ا حمرمة عليه بسبب  ٨جهل الباغي واتالفه لألنفس واألموال
 ٩الرضاعة وكذلك من شرب عصري العنب جاهًال ختمره.

                                                            
(الر�ض: دار ابن اجلوزي، الطبعة اخلامسة،  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، اجليزاينحممد حسني  ٥

 .٢٩٠ه)، ص١٤٢٧
 احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية، لبيانويناحممد أبو الفتح ؛ وانظر أيضا: ٣١٤، صرجع السابقاملللمزيد، انظر:  ٦

 .٤٢-٤٠ه) ص١٤٠٩(دمشق: دار القلم، الطبعة األوىل، 
-١٤٠م)، ص١٩٨٩(اخلرطوم: دار األصالة للصحافة، الطبعة الثانية،  مسقطات العقوبة احلديةحممد إبراهيم،  ٧

١٤٩. 
 .٤٣٤)، صه١٤١٨ة: دار الفكر العريب، (القاهر  اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، أبو زهرةحممد  ٨
 .٢١٧ه) ص١٤٠٣(مكة: جامعة أم القرى، الطبعة األوىل، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية صاحل عبد هللا،  ٩



 

١٣ 

 
 من حيث نوعه اجلهل أقسام .٢

 ١٠ ينقسم اجلهل من حيث نوعه إىل قسمني:
 جهل بسيط )أ

هو عدم علم املكلف ابلشيء أو فعله ما حيرم فعله أو امتناعه عن فعل ما جهل بسيط 
 جيب لعدم العلم به أو حبكمه كلياً أو جزئياً مع عدم الشعور خبالف ما هو يف اخلارج.

اجملنون منه هذا التعريف اجلهل ابحلكم والفعل من شخص مكلف فيخرج يشمل و 
ل االمتناع عن الفعل واجلهل إما اتماً أو �قصاً مع عدم شعور املكلف ويشم اوالصغري وحنومه

مثاال على ذلك كمن يشرب عصري دون  ١١أبن هذا اجلهل خمالف ملا هو موجود يف الواقع.
 أن يعلم ختمره أو يتزوج امرأة جاهال أ�ا حمرمة عليه.

 جهل مركب )ب
 مطابق للواقع مع شعوره هو اعتقاد املكلف أو امتناعه أو فعله ألمر غريجهل مركب 

ألمر غري مطابق ملا يف الواقع  اد املكلفاعتق مثاال على ذلك،بنقيض ما هو عليه يف اخلارج. 
 اعتقاده أن املوجود يف القدح خل وليس مخراً.

امتناع حديث العهد ابإلسالم عن إخراج الزكاة مثل أما االمتناع عن أمر من األمور ك
مثل نكاح املشتبه ل األمر جاهالً به جهالً مركباً فأما فعو  ا ال خترج.جاهالً حبكمها ومعتقداً أ�

مبن يظنها زوجته، ويقارن هذا النوع من اجلهل شعور املكلف بنقيض ما هو موجود يف 
 ١٢اخلارج.
 

 أقسام اجلهل من حيث املسؤولية اجلنائية .٣
 إىل قسمني: املسؤولية اجلنائيةاجلهل من حيث  ينقسم

                                                            
؛ ١/٢٩١ ،ه)١٤٢٠(الر�ض: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية،  الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع، الزيلطيأمحد  حلولو ١٠
 .٣٠٣ه)، ص١٤١٩(بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  األشباه والنظائر، بن جنيمدين زين الوانظر أيضا: 
 .املرجع السابق ١١
 .املرجع السابق ١٢



 

١٤ 

 ١٣وال يعفي من املسؤولية اجلنائية به وال يعترب شبهةاحيعذر ص جهل ال )أ
بهة يعذر هبا من وقع ال يعفي صاحبه من العقاب يف اآلخرة وال يعترب ش هذا القسم

 :أنواع مخسةوهو  ،منه اجلهل
حممد صلى هللا عليه  جهل الكافر ابهلل عز وجل وصفات كماله ووحدانيته ونبوة )١

 ١٤وسلم.
وهذا النوع أقل من  كابرة العقلية وترك احلاجة اجللية.جهل املبتدعة الناتج عن امل )٢

ما  ١٥النوع السابق لكنه ال يعترب عذراً يف اآلخرة ويدخل يف هذا النوع جهل املعتزلة
اخللود يف اجلنة أو  ١٦أبحكام اآلخرة كإنكار اجلهميةنعي الصفات وكذلك اجلهل 

 النار.
تأويل فاسد ظاً� يف نفسه أنه املسلم عن اإلمام احلق بأن خيرج وهو جهل الباغي  )٣

وهذا اجلهل دون جهل املبتدعة عند بعض أهل العلم ألنه ال خيل أبصل  على احلق.
 العقيدة، ولذلك مل يكفره أحد من أهل العلم.

اجلهل أبن الذبيحة هاده الكتاب والسنة وإمجاع األمة، كجهل من عارض يف اجت )٤
فإن الذبيحة هنا  لنص شرعي. خمالف ها التسمية عمداً حالل مع أنهاليت ترتك علي

 حرام وال جيوز أكلها وال بيع حلمها.
اجلهل ابملعىن احلقيقي للنصوص. وهذا النوع يسميه الفقهاء خطأ التفسري وهو ادعاء  )٥

مثاًال على ذلك، مجاعة من املسلمني يف  .ك نصًا يبيح الفعل احملرمالفاعل أن هنا

                                                            
 أثر الشبهات يف درء احلدود، لوادعيصاحل ا سعيدثابت وليس بثابت. للمزيد، انظر: الشبهة هي ما يشبه ال ١٣

 .٢٠ه)، ص ١٤١٨(الر�ض: مكتبة التوبة، الطبعة األوىل، 
 هذا اجلهل ال يعترب عذراً ويعاقب صاحبه يوم القيامة إذا كان قد بلغته الرسالة. ١٤
املعتزلة هي الفرقة الضالة من الفرق اإلسالمية، ومسيت ابملعتزلة العتزال مؤسسها (واصل بن عطاء) عن جملس  ١٥

 .٢٨٢، صاملرجع املذكوراجلرجاين ، حممد احلسن البصري. انظر: علي 
اجلهمية هي الفرقة اليت تنايف الصفات عن هللا تعاىل وأن القرآن خملوق وأن هللا تعاىل ال يُرى يف اآلخرة وأن حممداً  ١٦

، املرجع املذكوراجلرجاين ، حممد صلى هللا عليه وسلم مل يعرج به، ومسيت ابجلهمية أل�م أصحاب جهم بن صفوان. انظر: علي 
ه)، ١٤٢٢(بريوت: دار النفس، الطبعة الطبعة الثانية،  موسوعة فقه ابن تيمية، قلعة جيحممد رواس ؛ وانظر أيضا: ١٠٨ص 

١/٥٥٤. 



 

١٥ 

 بقوله تعاىل: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الشام شربوا اخلمر مستحلني هلا مستدلني
الصاحلات جناٌح فيما طعموا). فأقيم عليهم احلد رغم ادعائهم اجلهل ابملعىن احلقيقي 

 ١٧للنص لتفسريهم له حسب هواهم ورغباهتم وشهواهتم.
 جهل يعذر صاحبه ويعترب شبهة ويعفى من املسؤولية اجلنائية )ب

 ،ب يف اآلخرة كما أنه ال ترتتب عليه مسؤولية جنائيةوال يعاق صاحبه هذا القسم ال �مث
 :هو ثالثة أنواعو 

 ١٨.ضع االجتهاد الصحيحااجلهل يف مو  )١
 ١٩.اجلهل أبصل السبب املوجب للمنع (أبعيان الوقائع) )٢
 ٢٠الذي ال تتوافر فيه أسباب العلم توافراً اتماً.اجلهل  )٣
 حكم تكليف اجلاهل .ج
 احلكم .١

مر إىل آخر، أي نسبته إليه ابإلجياب أو السلب. يف العرف على إسناد أ احلكميطلق 
 .هو خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري نيويف اصطالح األصول

بعضهم قد عرف و  .ليدخل احلكم ابلسببية والشرطية وحنومها ،أو الوضع ،وقد زاد البعض

                                                            
 .١/٤٣١ ،تب العريب، دون سنة)(بريوت: دار الك التشريع اجلنائي اإلسالميللمزيد، انظر: عبد القادر عودة،  ١٧
ن هذا اجلهل إما يف احلكم أو يف يكون هذا اجلهل يف جمال يصح فيه االجتهاد وال خيالف نصوص شرعية. ويكو  ١٨

 .٣٥٠، صه)١٣٧٧قاهرة: دار الفكر العريب، (ال أصول الفقهأبو زهرة، حممد موضع الشبهة. انظر: 
اجلهل هنا يكون أبصل السبب الذي كان املنع والتحرمي من أجله للفعل. وهو عبارة عن اجلهل ابلواقعة فال يعلم  ١٩

 حرمتها.
العلم غري متوافرة، إما لعدم العلم ابحلكم الشرعي أو لعدم العلم ابلفعل ذاته. مثاال يكون هذا اجلهل يف أسباب  ٢٠

على ذلك، كنكاح امرأة مسلمة من غري مسلم معتقدة أن هذا النكاح حالل ويتصور فيما لو أسلمت امرأة وزوجها ال يزال كافراً 
متكن كافرًا من نفسها. فجهلها هنا شبهة ترفع عنها املسؤولية إذ أن نكاح هذا الزوج حمرم، ألن املرأة املسلمة ال جيوز هلا أن 

 اجلنائية.



 

١٦ 

خلطاب كالوجوب واحلرمة جمازا كاخللق الفقهاء على ما ثبت ابيطلقونه احلكم الشرعي هبذا و 
 ٢١.على املخلوق

بناء على ذلك، فاحلكم يف االصطالح أنه خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني 
ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع أو هو أثر خطاب هللا تعاىل كما قاله الفقهاء. ويطلق على 

جنيم وهو ما ذهب إليه احملقق ابن اهلمام وصف الفعل وإن مل يكن أثرا للخطاب كما قاله ابن 
 ٢٢.-رمحه هللا-

 إىل قسمني: ، ينقسم احلكموعند األصوليني
 احلكم التكليفي )أ

هو ما يقتضي طلب الفعل، أو الكف عنه، أو التخيري بني الفعل احلكم التكليفي 
يما طلب على اإلنسان، وهذا ظاهر ففيه كلفة   وجودمسي هذا النوع ابحلكم التكليفي ل والرتك.

 .أما ما فيه ختيري فقد جعل أيضا من احلكم التكليفي ففي ذلك إشكالو فيه الفعل أو الرتك، 
 قسم بعض األصوليني احلكم إىل ثالثة أقسام: هلذا

 حكم اقتضائي: وهو ما يقتضي طلب الفعل أو تركه. )١
 حكم ختيريي: وهو ما يقتضي التخيري بني الفعل والرتك. )٢
 ٢٣لشيء سببا آلخر، أو شرطا له أو مانعا منه.حكم وضعي: وهو ما جعل ا )٣

عليه أكثر فالتقسيم الثنائي  أماا يقتضيه التعريف، و مبهذا التقسيم هو األدق إن 
اإلشكال أن اعتبار املباح من أقسام أحكام ذلك وجواب  األصوليني وهو الشائع املألوف.

ور على سبيل التسامح والتغليب. بل اعتبار الندب والكراهة التنزيهية منها عند اجلمه ،التكليف
إن اعتبار املباح والندب والكراهة التنزيهية من أقسام التكليف، مبعىن أنه خمتص ابملكلف أي و 

                                                            
(بريوت: دار الكتب العلمية،  شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقهانظر: مسعود عمر التفتازاين،  ٢١

 .١/٢٢ه)، ١٤١٦الطبعة األوىل، 
 .٢/٧٧ه)، ١٤٠٣ مكة: دار الباز،( لتقرير والتحبريابن أمري احلاج، ا ٢٢
 ،ه)١٤٢٤(الر�ض: دار الصاميعي، الطبعة األوىل،  اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمديسيد الدين  ٢٣

١/١٣٧. 



 

١٧ 

ال يكون إال ملن يصح إلزامه ابلفعل والرتك فهذا وجه  )التخيري بني الفعل والرتك( أن اإلابحة
 ٢٤ح مكلف به.اعتبار اإلابحة من أحكام التكليف، ال مبعىن أن املبا 

 احلكم الوضعي )ب
هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه. أو احلكم الوضعي 

 ٢٥هو خطاب هللا تعاىل جيعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو ابطال.
بوضع بني شيئني ابلسببية، أو الشرطية أو املانعية  هربطمسي هذا النوع ابحلكم الوضعي لو 

مثاال  من الشارع، أي أن الشارع هو الذي جعل هذا سببا هلذا، أو شرطا له، أو مانعا منه.
َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء ِمبَا َكَسَبا َنَكاًال ِمَن ِهللا ﴿: هلالج لجعلى ذلك يف قول هللا 

 ٢٦.﴾َوهللاُ َعزِيـٌْز َحِكْيمٌ 
(وهو خطاب من الشارع  هوذلك ألندل على حكم شرعي وضعي، هذه اآلية الكرمية ت

 ٢٧.ل السرقة سببا بوجوب حد السرقةجبع )هلالج لجهللا 
(رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن : ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب مثال آخر من و 

خطاب من هذا احلديث الشريف يدل على  ٢٨.الصيب حىت حيتلم، وعن اجملنون حىت يفيق)
 لنوم والصغر واجلنون أمورا مانعة من التكليف.الشارع جبعل ا

 إن احلكم التكليفي يتطلب فعل شيءوأما الفرق بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي ف
فال يفيد شيئا من ذلك، إذ ال  وأما احلكم الوضعي .أو تركه أو إابحة الفعل والرتك للمكلف

ه أو مانعا منه ليعرف املكلف مىت يقصد به إال ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا ل
 يثبت احلكم الشرعي، ومىت ينتفي فيكون على بينة من أمره.

هو احلكم التكليفي أمر يستطيع فعله وتركه فوفرق آخر يف ذلك هو أن املكلف أبمر 
فإذا  التكليف امتثال املكلف ما كلف به.ألن الغرض من  داخل يف حدود قدرته واستطاعته
                                                            

 .٢٦ص ه)،١٤٠٦(إيران: نشر إحسان، الطبعة األوىل، الوجيز يف أصول الفقه عبد الكرمي زيدان،  ٢٤
 .١/٥٩ه)، ١٤١٤دار الباز، (مكة املكرمة:  من علم األصول املصطفىأبو حامد الغزايل،  ٢٥
 .٣٨): ٥املائدة ( سورة ٢٦
 .وهو قطع يد السارق أو السارقة ٢٧
 . ١١٤٣رواه أمحد:  ٢٨



 

١٨ 

تطاعته كان التكليف به عبثا ينزه عنه الشارع احلكيم. أما يف احلكم كان خارجا عن اس
الوضعي فال يشرتط يف موضوعه أن يكون يف قدرة املكلف، وال يشرتط العلم ابخلطاب فيه 
ألن الشارع وضعها عالمات ألحكام تكليفية وجودا وانتفاء فال خالف يف وجوب ما ثبت 

 ٢٩به عليه.
كلف حمال إذ تكليف الناسي والغافل عما ي فى أبنطاملص قال اإلمام الغزايل يف كتاب

، أما ثبوت األحكام أبفعاله يف النوم والغفلة فال ينكرو  !".افهم" :له من ال يفهم كيف يقال
لزوم الغرامات وتكليف السكران الذي ال يعقل حمال كتكليف الساهي مثاال على ذلك يف 

ميكن تنبيهه ومن اجملنون  حيث حاال من النائم السكران أسوأحيث يسمع وال يفهم، و  واجملنون
حكام أما نفوذ طالقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط األ ،الذي يفهم كثريا من الكالم
 ٣٠.ابألسباب وذلك مما ال ينكر

ثبوت الغرم  بعدم احتياج إىل فهم اخلطاب وعلمه يفيرى اإلمام الغزايل بناء على ذلك، 
 كالم اإلمام الشوكاين يفيشبه هذا الرأي بألحكام ابألسباب. و على السكران من قبيل ربط ا

 "إرشاد الفحول" يف البحث عن احملكوم عليه وهو املكلف. كتابه
 ،يكلف به املكلف حيثفإن احلكم الذي هو حمور حبثنا هو احلكم التكليفي  لذلك

ل إىل أحبث عن التكليف وشروطه ومن خالل ذلك أتوصسوقبل بيان حكم تكليف اجلاهل 
 احلكم بتكليف اجلاهل أو عدم تكليفه.

 
 التكليف وشروطه .٢

وهذا الطلب من الشارع بطريق  ،أو ترك طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل التكليف هو
ه، شروطوللتكليف  ٣١.ل املكلفني ابالقتضاء أو التخيرياحلكم، وهو اخلطاب املتعلق أبفعا

 وهي:

                                                            
 .٢٧، صاملرجع املذكورعبد الكرمي زيدان،  ٢٩
 .١/٨٤، املرجع املذكورالغزايل،  ٣٠
 .١٣/٢٤٨ه)، ١٤١٢ألوىل، (الكويت: دار الصفوة، الطبعة ا املوسوعة الفقهيةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  ٣١



 

١٩ 

 العقل )أ
أن ن أهلية اخلطاب وهي تتوقف على العقل، إذ يف احملكوم عليه م أن يكون ال بد

فال تكليف على الصيب واجملنون ألن العقل معترب إلثبات . العقل اخلطاب ال يفهم بدون
 ٣٢.األهلية
 البلوغ )ب

واالحتالم أو احليض أو  ٣٣والبلوغ هو االحتالم يف الرجال أو بلوغ حده من األعوام،
 وام.احلمل يف النساء، أو بلوغ ذلك أيضا من األع

 بلوغ الدعوة )ج
 على أن بلوغ الدعوة من شروط التكليف. اتفقت املذاهب األربعة

 
 ٣٤تكليف اجلاهل .٣

يف احملكوم به معلوما للمكلف علما اتما حىت يتصور قصده إليه وقيامه أن يكون يشرتط 
فإن التكليفات اليت جاءت يف القرآن  لذلكو  .به كما طلب منه فال يصح التكليف ابجملهول

على وجه ينفي إمجاهلا مبا له من  ملسو هيلع هللا ىلصبينهما الرسول حيث جمملة كالصالة والزكاة،  الكرمي
ابلعلم علم املكلف فعال أو إمكان علمه أبن يكون قادرا  قصودوامل .سلطة بيان أحكام القرآن

وجوده و  ،أبن يسأل أهل العلم عما كلف بهوذلك  أو ابلواسطة على معرفة ما كلف بهبنفسه 
لشيوعها وذلك قرينة على إمكان علمه ألن هذه الدار دار علم ابألحكام يف دار اإلسالم 

 ٣٥فيها، والشيوع قرينة العلم.
                                                            

 .١/٢٠١ املرجع املذكور،، اآلمديسيد الدين  ٣٢
 .املرجع السابقاختلف الفقهاء يف حد األعوام. فقيل مخسة عشر، وقيل سبعة عشر، وقيل مثانية عشر. انظر:  ٣٣
يب، دون (بريوت: دار الكتاب العر  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويانظر: عالء الدين البخاري،  ٣٤

 .٤/٢٣٤سنة)، 
فالتمكن من العلم يكون شرطا للتكليف أيضا وهبذا فاجلاهل معذور إن مل يتمكن من حصول العلم وال يشرتط يف  ٣٥

التكليف علمه ابلفعل بل يشرتط متكنه من العلم. ألنه لو شرط العلم ابلفعل لساغ كل واحد أن يتذرع ابجلهل وكأن اجلهل عند 
 الوجيز يف أصول الفقه اإلسالميذا خبالف ما هو مسلم من فضيلة العلم. انظر: حممد مصطفى الزحيلي، ذلك أفضل من العلم وه

 .٢٩٩-٣٨٦ه)، ص١٤٢٣(دمشق: دار اخلري، الطبعة األوىل، 



 

٢٠ 

ذلك العامي مكلف ابألحكام و  نصوص الفقهاء واألصوليني من أن اجلاهل إىلونظرا 
والعلم مفرتض فيه يف دار اإلسالم ألنه دار يتمكن فيه االستفتاء إىل العلماء و  بطريقة السؤال

ال يعذر جبهله يف دار و فالقصور راجع إليه  ،فإن مل يتعلم مع متكنه من احلصول .العلم من
ن يف دار عن املسلمني يف ابدية أو كا بعيدعلى وصف اجلاهل العامي وإذا كان  .اإلسالم

ر من ن من األمور املقررة يف الشريعة شرط التكليف أبمر من األمو احلرب فال يكون مكلفا أل
 ٣٦للفعل يف الواقع.قبل الشارع 

وجود املسلم يف دار اإلسالم قرينة كافية على اعتبار املكلف عاملا ابحلكم، إال فلذلك، 
 كلها. وذلك  ن العلم يف األحكاممتكنه معدم علم املكلف أو  عدم يدل على هأن وجود

 بعض املسائل والفروع جرى خالف الفقهاء يف سر�ن العذر ابجلهل فيها حىت يف دار لوجود
وهذا هو شأن  .إن اجلهل ال ينايف األهلية وإمنا يكون عذرا يف بعض األحوال. هبذا، فاإلسالم

أو تنقصها أو ال تؤثر فيها ابإلزالة  يف بعض األحوال العوارض لألهلية فتعرتض عليها فتزيلها
 ٣٧والنقصان، ولكن توجب تغيريا يف بعض أحكامها.

 
 ذات الصلة ابجلهل املصطلحات .د
 النسيان .١

ينتج عن عدم حيث رئ عليه ، وهو جهل من اإلنسان طابدون اختيار النسيان يت�
عدم  دل علىآفة فطرية يف اإلنسان ت وهذاء ومالحظة ما جتب مالحظته، استحضار الشي

 ٣٨الكمال فيه، وهلل الكمال وحده.
يف  األصوليون وغريهم واحد مهما اختلفه إطالقاتالنسيان و  تعريفاتوإن مؤدي هذه 

ري هو "الغفلة عن الشيء وعدم التذكر"، مما حدا ببعضهم إىل القول أبنه أمر بديهي ال التعب

                                                            
 وهبذا، يعترب املكلف عاملا إما بعلمه حقيقة وإما متكنه من العلم ابلتعلم أو بسؤال أهل العلم. ٣٦
 .٢/٣٤٨، املرجع املذكور، مسعود عمر التفتازاين ٣٧
 .٢١٥، صاملرجع املذكور، اجلرجاينعلي حممد  ٣٨



 

٢١ 

يف  وما سبق من إطالقات للنسيان ألن كل إنسان يعرف ذلك من نفسهحيتاج إىل تعريف، 
 ٣٩إمنا هو من ابب تفسري الشيء ببعض أوصافه املمكنة فيه. كتبهم
 الغفلة .٢

يسوون السهو  كثري من اللغويني  ٤٠ابلفعل. الغفلة هي عدم حضور الشيء يف البال
ومثلوا له ابلنائم، والساهي وحنومها، حيث إذا توجه شخص إىل خطاب الشارع  ٤١والغفلة.

إذا كان وأمر ابلتكاليف الشرعية. وذلك ألن اخلطاب ال يتوجه إال إىل البالغ العاقل. فبهذا، 
الصيب واجملنون من معىن  هبذا رجخيو  ،حكم الساهي فيكون الناسي كالغافلك  حكم الناسي

 عدم توجه خطاب الشارع مباشرة إليهما.الغفلة ل
 السهو .٣

ونقل األزهري عن  ٤٢"عزوب املعىن عن القلب بعد خطوره ابلبال".السهو عند الفقهاء 
 ٤٣الرجل يف صالته. ، كسهوالليث أبن السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه

 الشك .٤
كشك   ،و جتويز األمرين ال مزية ألحدمها على اآلخرليني هالشك عند الفقهاء واألصو 

 ٤٤يكون منه مطر أم ال.س هلاإلنسان يف الغيم املشف 
 هذه ومعىن ."اليقني ال يزول ابلشك" ابلشك، وهي تتعلقالقاعدة الفقهية وهنالك 

قيين ال ما كان اثبتا متيقنا ال يرتفع مبجرد طروء الشك عليه، ألن األمر اليكل أن   هو قاعدةال
 ٤٥يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى.

                                                            
 .املرجع السابق ٣٩
ه)، ١٣٤٠(مدينة: دائرة املعارف النظامية، الطبعة الثانية،  التحفة النظامية يف الفروق االصطالحيةعلي أكرب،  ٤٠

 .٧٦ص
 .٦/٣٦٦ه)، ٨٤١٣(القاهرة: الدار املصرية،  هتذيب اللغة، األزهريحممد أمحد  ٤١
 .١٨٦ص ،ه)١٤٠٨(دمشق: دار الفكر، الطبعة الثانية،  القاموس الفقهي لغة واصطالحاسعدي أبو جيب،  ٤٢
 .املرجع املذكوراألزهري، حممد أمحد  ٤٣
 .١/٨٠ه)، ١٤٣٤حتقيق: احلسين (املغرب: دار احلديث الكتانية، اللمع يف أصول الفقه، ، الشريازيابراهيم علي  ٤٤
 .٣١٦ه)، ص١٤٠٦(دمشق: دار القلم، الطبعة األوىل،  القواعد الفقهيةالندوي، علي أمحد  ٤٥



 

٢٢ 

حكمة مشروعيتها يتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة يف الشريعة اإلسالمية. وأما 
وهي هتدف إىل رفع احلرج حيث فيها تقرير لليقني ابعتباره أصال معتربا، وإزالة للشك الذي 

ومن املعلوم أن الوسواس يصعب  ما يف ابب الصالة والطهارة.الوسواس، ال سي كثريا منينشأ  
 ٤٦املكلف يف املشقة. بذلك دواؤه إذا اشتد بصاحبه ال ينفك عنه، فيقع

 الشبهة .٥
 ما مل يتيقن كونه حراماً أو حالًال، أو ما جهل حتليله وحترميه على احلقيقة. الشبهة هي

 ٤٧يس بثابت".وقال صاحب "البحر": "الشبهة هي ما يشبه الثابت ول
 ٤٨وفسر العلماء الشبهة أبربعة تفسريات:

 ما تعارضت فيه األدلة. )أ
 ما اختلف فيه العلماء وهو متفرع من األول. )ب
 املكروه. )ج
 املباح الذي تركه أوىل من فعله ابعتبار أمر خارج عن ذاته. )د
 اخلطأ .٦

 اخلطأ يف اصطالح أهل العلم على نوعني:
 خطأ يف الفعل )أ

 ويستوي ٤٩رمى صيدا فأصاب إنسا�، آخر كمن فعال علبان فوهو أن يقصد فعال ف
 .أيضا القولهذا اخلطأ يف 

 خطأ يف القصد )ب

                                                            
 املرجع السابق. ٤٦
(بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة  البحر الرائق شرح كنز الدقائق حلافظ الدين النسفيابن عابدين الدمشقي،  ٤٧

 .٥/١٢ه)، ١٤١٨األوىل، 
 .٣٣٩-٢٥/٣٣٨، املذكوراملرجع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  ٤٨
ه)، ١٤٢٤(بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرارأمحد قودر،  ٤٩

١٠/١٤٤. 
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 قتل نيصادف غري ما قصده مع احتاد احملل، كمولكن فعله وهو أن يقصد بفعله شيئا 
٥٠معصوما. فتبني أنه أصاب آدميا من يظنه مباح الدم

                                                            
الفرق بني النوعني هو أن اخلطأ يف الفعل وارد على الفعل بتعدد احملل كمن يريد رمي صيد فيصيب إنسا�. أما  ٥٠

نصب إىل التقدير والظن كمن يرمي هذا الشخص بعينه ويظنه مباح الدم فتبني أنه معصوم الدم أو اخلطأ يف القصد فمتوجه وم
 .املرجع السابقكان يظنه صيدا فتبني أنه آدميا. للمزيد، انظر: 



 

 

 ثالثالباب ال
املسؤولية اجلنائية عند  علىوأثره  املؤبدةبتشريع النكاح للمحارم  اعتبار اجلهل

 املذاهب األربعة والقانون الوضعي اإلندونيسي
 ، اعلم أن هذه الدراسةألدلة على اعتبار اجلهل وإعذار اجلاهلا قبل أن نتطرق إىل دراسة

ولية ابجلهل ملسؤ من ابب رفع اإ�ا من ابب إابحة الفعل بذلك من حيث جهله بل  تليس
العبد عن  طّهمن العلم حل أفضلوإال لكان اجلهل  للشخص يكون عذرا بعد أن صلح أن

يستحيل معه العلم  حاالتاإلنسان قد يكون يف نظرًا إىل أن أعباء التكليف واملسئولية. و 
 معرفة بعض األحكام.ظروف يصعب معه ببعض األحكام وقد يكون يف 

ملسؤولية اجلنائية يف على ابتشريع النكاح للمحارم املؤبدة وأثره  اعتبار اجلهل .أ

 املذاهب األربعة
خيتلف عن اجلهل ابألحكام. فاجلاهل ابلفعل يعلم احلكم الشرعي،  ١إن اجلهل ابألفعال

ويف بداية هذا املطلب، سنوضح  لكن يفعل هذا الفعل على سبيل اخلطأ معتقداً أنه حالل.
 ٣النكاح:ومن أمثلة هذا  ٢أن هنالك النكاح الذي أمجع العلماء على بطالنه.

 نكاح اخلامسة من رجل تزوج أبربع نساء. )أ
 نكاح املعتدة اليت ال تزال يف عدهتا. )ب
 نكاح املتزوجة من رجل آخر. )ج
 نكاح املطلقة ثالث طلقات وهي البائن بينونة كربى. )د

                                                            
 .وهو ما يسميه بعض العلماء ابخلطأ ١
 وبعضهم يسميه ابلنكاح الفاسد. ٢
الكايف ؛ عبد هللا بن قدامة، ٥٨-٢/٧٠ه)، ١٤٢٥اإلعالم العريب،  (القاهرة: دار الفتح فقه السنةالسيد سابق،  ٣

 ،املقدمات املمهدات، حممد أمحد بن رشد؛ ٤/٢٠١ه)، ١٤١٤(بريوت: دار الكتب العلمية، يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل 
النظائر يف ، الصنهاجيعبيد حممد الفاسي ؛ ٤٨٥-١/٤٨٤ ه)،١٤٠٨حتقيق: حممد حجي (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

 .٩٨، صه)١٤٣١(بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثانية،  الفقه املالكي



 

٢٥ 

نكاح ذوات احملارم كاألم واألخت والعمة واخلالة وبنات األخ وبنات األخت واجلدة  )ه
صاهرة مثل أم الزوجة وأم أمها وأم أبيها وابنة الزوجة اليت والبنت واحملرمات بسبب امل

 دخل هبا وزوجة االبن وزوجة األب واحملرمات من الرضاع.
 نكاح املرتدة. )و
 نكاح املسلمة للكافر. )ز

اجلهل فقط يف فعل النكاح فيظن الناكح أن املرأة  البحث عن يكونسة لرساليف هذه ا
ولكي  ابلتحرمي فال حد عليه ابالتفاق. وطئها جاهالغري حمرمة عليه، حيث إذا نكح حمارم ف

يتبني لنا أثر اجلهل ابألفعال على املسؤولية اجلنائية فسوف نبني ذلك بنقل أقوال العلماء يف 
 املذاهب األربعة:

 املذهب احلنفي .١
على التفصيل فرض على الكفاية.  ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة ما جاء به الرسول  ذهب األحناف إىل أن

نه جيب على كل أحد أبيف شرح العقيدة الطحاوية  ;٤ العز الدمشقيابن أيب كما أورده
على التفصيل  ملسو هيلع هللا ىلصومعرفة ما جاء به الرسول  إميا� عاما جممال ملسو هيلع هللا ىلصمبا جاء به الرسول  إميان

يف تدبر القرآن عقله  كذلكداخل يف تبليغ ما بعث هللا به رسوله، و  هنفرض على الكفاية، أل
حفظ الذكر والدعاء إىل اخلري، واألمر ابملعروف والنهي عن وفهمه، وعلم الكتاب واحلكمة، و 

ابحلكمة واملوعظة احلسنة، واجملادلة ابليت هي أحسن وحنو  هلالج لجنكر، والدعاء إىل سبيل هللا امل
 واجب على الكفاية منهم. على املؤمنني، فإن ذلك هلالج لجذلك مما أوجبه هللا 

وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر  همأعيا�م، فهذا يتنوع بتنوع قدر  يتعلق بوجوبوأما ما 
جز عن مساع بعض العلم، أو عن فهم دقيقه ما جيب على من عبه أعيا�م، وال جيب على 

                                                            
ه)، فقيه كان قاضي القضاة ٧٩٢-٧٣١ابن أيب العز هو علي بن علي بن حممد بن أيب العز احلنفي الدمشقي ( ٤

، والنور الالمع فيما يعمل به يف اجلامع. بدمشق مث ابلد�ر املصرية مث بدمشق. له كتب منها: التنبيه على مشكالت اهلداية
ه)، ١٣٤٩(حيدر آابد: دائرة املعارف العثمانية،  يف أعيان املئاة الثامنة الدرر الكامنةابن حجر العسقالين، للمزيد، انظر: 

٣/٨٧. 



 

٢٦ 

على من مسع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما ال جيب كذلك   جيبالقادر على ذلك. و 
 ٥.لكحلاكم ما ال جيب على من ليس كذعلى املفيت واحملدث وا كذلكعلى من مل يسمعها، و 

فَِإْن َزلَْلُتْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلبَـيَِّناُت ﴿يف سورة البقرة  هلالج لجويدل على ذلك قول هللا 
. فسر اإلمام القرطيب يف تفسريه أبن هذه اآلية تدل على أن ٦﴾فَاْعَلُموا َأنَّ َهللا َعزِيـٌْز َحِكْيمٌ 
ملن مل تبلغه دعوة وال يكون كافرا  عقوبة اجلاهل به،ابلنسبة إىل عقوبة العلم ابلذنب أعظم 

 ٧برتك الشرائع.اإلسالم 
وأما ما يتعلق ابجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة، فقال اإلمام أبو حنيفة فيمن 

وقال النسفي يف الكنز أبن شبهة احملل ال  ٨تزوج من حمارمه جاهًال: "ال حيد وإن علم عزر".
والعلة يف عدم وجوب احلد يف شبهة  ٩وولد ولده.حد عليه وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده 

الفعل إن ظن احلل هي البسوطة بني هؤالء األبوين والزوجة والسيد وأما يف األخ والعم فال 
 ١٠ظنه. بسوطة يف ماهلما عادة فلم يستند إىل دليل يعترب

، ١٢وشبهة يف احملل ١١وأورد ابن اهلمام يف اهلداية أبن الشبهة نوعان: شبهة يف الفعل
فاألوىل تتحقق يف حق من اشتبه عليه، لظنه غري الدليل دليًال وال بد من الظن لتحقيق 
االشتباه. فشبهة الفعل يف مثانية مواضع: جارية أبيه وأمه وزوجه واملطلقة ثالاثً وهي يف العدة، 

لطالق وابئناً ابلطالق على مال وهي يف العدة وأم ولد أعتقها موالها وهي يف العدة، وابئناً اب
                                                            

 ،)ه١٤١١، سالةمؤسسة الر بريوت: وط (ؤ حتقيق: عبد هللا الرتكي واألر� ،شرح العقيدة الطحاويةابن العز الدميشقي،  ٥
١/٨. 

 .٢٠٩ ):٢( البقرةسورة  ٦
ه)، ١٤٢٧(بريوت: مؤسسة الرسالة، الرتكي  حملسنحتقيق: عبد ا، اجلامع ألحكام القرآن، حممد أمحد القرطيب ٧

٣/٣٩٥. 
(بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  ، حتقيق: عبد هللا نذير أمحدخمتصر اختالف العلماء، الطحاويأبو جعفر أمحد  ٨

 .٣/٢٩٦ه)، ص١٤١٧بعة الثانية، الط
 ،ه)٣٢١٤، الطبعة األوىل، بريوت: دار البشائر اإلسالمية( (يف الفقه احلنفي)كنز الدقائق ، عبد هللا حممود النسفي ٩

١/٣٤٩. 
 . نقلته بتصرف يسري عن موال� إعزاز علي، وهو ينقل عن املستخلص والزيلعي.املرجع السابق ١٠
 .تسمى شبهة اشتباه ١١
 .ى شبهة حكميةتسم ١٢
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على مال وهي يف العدة وأم ولد أعتقها موالها وهي يف العدة، وجارية املوىل يف حق العبد 
واجلارية املرهونة يف حق املرهتن يف رواية كتاب احلدود. ففي هذه املواضع ال حد عليه إذا قال: 

 ١٣"ظنت أ�ا حتل يل"، ولو قال علمت أ�ا على حرام وجب عليه احلد.
من ذوي حمارمه بنسب كأمه أو ابنته  ح فتح القدير أن من تزوج امرأةوقال أيضا يف شر 

ال حيل له نكاحها ومل جيب عليه احلد عند أيب حنيفة وسفيان الثوري وزفر رمحهم هللا تعاىل. 
، فيجب بذلك املهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير عامل ابلتحرمي وإن أخرب أنه

 ١٤اً إذا كان عاملاً بذلك.سياسة والحداً مقدراً شرع
إذا تزوج أم  -األحناف-قال الطحاوي يف خمتصر اختالف العلماء: "قال أصحابنا 

هذه مجلة صور  ١٥امرأته جاهًال قبل أن يدخل هبا ووطئها فسد النكاح وعليه نصف املهر".
عند ظن  النكاح احملرم نقلها عن الفقهاء والكتب املعتربة يف املذهب احلنفي ال جيب هبا احلد

 احلل وعدم العلم ابحلرمة ويف كثري منها جيب احلد مع العلم ابحلرمة.
 

 املذهب املالكي .٢
 قال ابن رشدمكلف ابلشريعة مىت بلغ إليه الدعوة. كما  عبدذهب املالكية إىل أن ال

قول من شروط التكليف وذلك ل ملسو هيلع هللا ىلصبلوغ دعوة الرسول أبن  املقدمات املمهدات يف ١٦;
َعَث َرُسْوالً َوَما كُ ﴿: هلالج لجهللا  أبنه من  يف موضع آخر قال أيضاً و  ١٧.١٨﴾نَّا ُمَعذَِّبْنيَ َحىتَّ نـَبـْ

                                                            
(ابكستان: إدارة القرآن  شرح بداية املبتدي مع شرح العالمة عبد احلي اللكنوي اهلداية ،علي أيب بكر املرغياين ١٣

 .٤/٩٦ ه)،١٤١٧والعلوم اإلسالمية، 
(بريوت: دار الكتب العلمية، على اهلداية شرح بداية املبتدي  شرح فتح القدير، حممد عبد الواحد بن اهلمام ١٤

 ٥/٢٤٦، ه)١٤٢٤
 .٣٢٩ص ،املرجع املذكور، الطحاويأبو جعفر أمحد  ١٥
ه. ٥٢٠ه، وتويف سنة  ٤٥٠حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد املالكي القرطيب أبو الوليد فقيه، أصويل، ولد سنة  ١٦

 ه)،١٤٠٢رسالة، ، حتقيق: األر�ؤوط وبشار معروف (بريوت: مؤسسة السري أعالم النبالء، حممد أمحد الذهيبللمزيد، انظر: 
١٩/٥٠١. 

 .٥٠: )١٧( سورة اإلسراء ١٧
 .١/١٣ ،املرجع املذكور ،حممد أمحد بن رشد ١٨
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د إقامة احلجة على ترك ما أمرهم به وإتيان ما �اهم عنه إال بع هعذب خلقعدم  هلالج لجحكم هللا 
 ١٩.ببعثة الرسل إليهم

تسمى  كما  املعاصيو تسمى إميا�  كما  الطاعاتأبن  ; ابن العريبأبو بكر وقال 
اجلاهل ال يراد عليها الكفر املخرج من امللة، فلو عمل هنا الكفر  اصطالحلكن يطلق و  .كفرا

ذا من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر هبواملخطئ من هذه األمة 
اجلهل واخلطأ، حىت تتبني له احلجة اليت يكفر اتركها بيا� واضحا ما يلتبس على مثله وينكر 

كل من املسلمني و معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم، مما أمجعوا عليه إمجاعا قطعيا يعرفه  ما ه
 ٢٠.من غري نظر وأتمل

وأما ما يتعلق ابجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة، فقال املالكية أبنه إذا وطئ حمرم 
العامل ابلتحرمي ال . وهذا مما يدل على أن غري ٢١منه مبلك اليمني عاملاً بتحرمي ذلك لزمه احلد

يلزمه احلد وليس عليه مسؤولية جنائية. ويف هذا نقل ابن رشد املالكي قول ابن القاسم أن 
كل من وطئ امرة ابمللك ممن حترم عليه ابلنسب وتعتق عليه ابمللك عاملًا ابلتحرمي فإن ابن 

 ٢٢.القاسم يرى أن يقام عليه احلد، إال أن يعذر ابجلهالة فإنه يدرأ عنه احلد
وكذلك قال اإلمام أمحد النضراوي يف الفواكه الدواين أبن كل من تزوج خامسة عاملاً 

ونقل يف النكت أبن بعض الشيوخ القرويني  ٢٣ابلتحرمي حيد حد الز�، وإن كان جاهالً مل حيد.
قالوا أبن تزويج أخت على أختها عاملًا ابلتحرمي وجب عليه احلد إال أن يكو� أختني من 

فال حيد ألن هذه لتحرمي السنة واألوىل لتحرمي القرآن وأما يف تزوجيه املرأة على عمتها الرضاعة 

                                                            
 .١/٥٢، ملرجع السابقا ١٩
 ه)،١٣٧٦حتقيق: عبد الباقي (القاهرة: عيسى البايب احلليب،  ،حماسن التأويل، حممد مجال الدين القامسي ٢٠

 يف شرحه. ، نقال عن القاضي أيب بكر بن العريب١٣٠٨-٥/١٣٠٧
 .٤/٢٣٠، ه)١٤٢٩(الر�ض: دار ابن القيم،  اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، البغداديعبد الوهاب علي  ٢١
دار الغرب بريوت: ( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرحة، حممد أمحد بن رشد ٢٢

 .١٦/٣٠٩ ،ه)١٤٠٨، ثانيةاإلسالمي، الطبعة ال
 ،ه)١٨١٤، الكتب العلمية(بريوت: دار  على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواينالنفراوي،  أمحد غنيم ٢٣

٢/٣٣. 



 

٢٩ 

أو خالتها فال حيد ألنه حترمي السنة. هذا هو أصل كل ما كان من حترمي السنة فال حد فيه 
 ٢٤وإن كان حمرماً ففيه احلد إذا مل يعذر جبهل فاعله.

وطئ ابمللك من يعتق عليه أو نكح احملرمة  أبنه إذا مواهب اجلليليف  وقال ابن احلاجب
امرأته ثالاًث مث وطئها يف العدة بغري تزوجيها  بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد ووطئها أو طلق

قبل زوج ووطئها أو طلقها قبل البناء واحدة مث وطئها بغري تزويج أو أعتق أمة مث وطئها فيجب 
ابلتحرمي وأما اجلاهل ابحلكم فال ن عاملًا وهذه املسائل كلها مقيدة مبا إذا كا عليه احلد.

 ٢٥.مقيدة
وقال العدوي يف حاشيته أبن كل من تزوج خامسة عاملاً ابلتحرمي فإنه حيد حد الز� وإن 

يرى املالكية أن الزواج ينفسخ يف هذه احلالة سواء كان ذلك قبل البناء  ٢٦كان جاهالً مل حيد.
 ٢٧أو بعده وأن فيه مهر املسمى.

 
 شافعياملذهب ال .٣

. أو مل يرد فعله ذهب الشافعية إىل أن اجلهل معذور من الكفر إذا مل يقم احلجة عليه
بعد ثبوت  هاومن خالف هوصفات هللا أمساءأبال يسع أحد رد  ;الشافعي كما أورده اإلمام 

ألن علم ذلك ال يدرك  ههلخالفها قبل قيام احلجة فإنه يعذر جب مناحلجة عليه فقد كفر و 
يف عن نفسه هللا هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى   ابلرؤية والفكر فنثبتابلعقل وال

 ٢٨.٢٩﴾ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ﴿ سورة الشورى:

                                                            
، ه)١٤٣١(نواكشوط: دار الرضوان، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل ، حممد عبد الرمحن احلطّاب ٢٤

٤/٢٨٦. 
 .٦/٢٩٢، املرجع السابق ٢٥
 .٣/١٣١ ،ه)٠٩١٤، مطبعة املدين: مصر( على شرح كفاية الطالب الرابيني حاشية العدو ، العدويعلي أمحد  ٢٦
 .٩٨، صاملرجع املذكور، الصنهاجيعبيد حممد الفاسي  ٢٧
 .١١: )٤٢( سورة الشورى ٢٨
 - ١٣/٤٠٧ (مصر: دار الكتب السلفية، دون سنة)، شرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر العسقالين،  ٢٩

 لشافعي.أخرجه ابن أيب حامت عن ا



 

٣٠ 

نطق األعجمي بكلمة كفر أو إميان  أبن ;وقال أبو حممد عز الدين بن عبد السالم 
وكذلك  .ومل يقصد إليهمقتضاه عدم التزام مل يؤاخذ بشيء من ذلك ل غريهو أو طالق أو اعتاق 

يؤاخذ بشيء من ذلك  فإنه ال ،نطق العريب مبا يدل على هذه املعاين بلفظ أعجمي ال يعرف
نطق العريب بنطق شيء  حيث إذافإن اإلرادة ال تتوجه إال إىل معلوم أو مظنون،  ألنه مل يرده.

ل العريب كقو   هاوإذا كان ال يعرف معانيمن هذه الكلم مع معرفته مبعانيها نفذ ذلك منه، 
فإنه ال  ،وهي حامل وال يعرف معناه مع كونه عربيا "أنت طالق للسنة أو للبدعة"لزوجته 

 ٣٠مبدلوله حىت يقصد إىل اللفظ الدال عليه. يشعريؤاخذ بشيء من ذلك إذ ال 
التكليف ابلعمل عند فقد  يسقط عن املستفيتيف املوفقات أبن  ; وقال الشاطيب
 به علم ال من جهة اجتهاد معترب وال من تقليد. والدليل على ذلك أمور: املفيت إذا مل يكن له

إذا كان اجملتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض األدلة عليه على الصحيح حسبما  )أ
 تبني يف موضعه من األصول فاملقلد عند فقد العلم ابلعمل رأسا أحق وأوىل.

خلطاب، واألصل يف األعمال أن حيقيقة هذه املسألة راجعة إىل العمل قبل تعلق ا )ب
قبل ورود الشرائع سقوط التكليف إذ ال حكم عليه قبل العلم ابحلكم. إذ شرط 
التكليف عند األصوليني العلم ابملكلف به وهذا غري عامل ابلفرض فال ينتهض سببه 

 على حال.
لو كان مكلفا ابلعمل لكان من تكليف ما ال يطاق إذ هو مكلف مبا ال يعلم وال  )ج

له إىل الوصول إليه فلو كلف به لكلف مبا ال يقدر على االمتثال فيه وهو سبيل 
 ٣١.ما عقال وإما شرعا واملسألة بينةعني احملال إ

لبتة. أصال فهو كمن مل يرد عليه تكليف افقد العلم به  ،أحدمهان: يتصور أمرابذلك، 
الزكاة على اجلملة لكنه ال فقد العلم بوصفه دون أصله كالعامل ابلطهارة أو الصالة أو  والثاين،

فيطرأ عليه  وأحكام العوارض فيها كقضية السهو والشبهةيعلم كثريا من تفاصيلها وتقييداهتا 

                                                            
١٢٠-/٢ه)، ١١٤١، مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة( قواعد األحكام يف مصاحل األ�معز الدين عبد السالم،  ٣٠

١٢١. 
 .٤/١٧٢ه)، ١٤٢٥(بريوت: دار الفكر،  املوافقات يف أصول األحكامإبراهيم موسى الشاطيب،  ٣١



 

٣١ 

ال ميكن حيث فيها ما ال علم له بوجه العلم به، وكال الوجهني يتعلق به أحكام حبسب الوقائع 
 ٣٢.تب الفروع أخص هبا من هذا املوضعاستيفاء الكالم فيها، وك

اعتبار مبا يقع من طوارق عقائد البشر ال سيما مع اجلهل  أنه ال ;ال الشوكاين وق
مل يرد به فاعله اخلروج عن وهو مبخالفتها لطريقة اإلسالم. وال اعتبار بصدور فعل كفري 

دل على الكفر وهو ال يعتقد معناه اإلسالم إىل ملة الكفر، وال اعتبار للفظ تلفظ به املسلم ي
 ٣٤.ود جاهال لغري هللا مل يكفرسجالأبن  يف موضع آخر يضاأ وقال ٣٣.بذلك

وأما ما يتعلق ابجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة، فقال الشرواين يف حواشي حتفة 
املنهاج أبن وطء أخت نكحها على أختها فيه حد، وكذلك يف وطء من ارهتنها ويف وطء 

تدة لغريها. ومن جهل حترمي الز� لقرب مسلمة نكحها وهو كافر ووطئها وهو عامل ويف وطء مع
عهده ابإلسالم أو بعده عن املسلمني فال حيد وإمنا يقبل منه بيمينه. فإن نشأ بينهم وادعى 
اجلهل مل يقبل منه. ولو تزوج بنته أو غريها من حمارمه بنسب ووطئ عاملاً به وجب احلد، ألنه 

 ٣٥قطوع بتحرميه فتعلق به احلد.وطء صادف حمًال ال ملك له فيه وال شبهة ملك وهو م
وقال الشريازي يف تكملة اجملموع شرح املهذب أبن الزوج إذا نزع مث أوجل وكا� جاهلني 
ابلتحرمي فال حد عليهما وعليه املهر هلا ويلحقه النسب وإن كان أحدمها عاملاً ابلتحرمي دو�ا 

كانت هي عاملة دونه فعليها احلد   فعليه احلد وهلا املهر وال يلحقه النسب ألنه زان حمدود، وإن
وجهني ساقهما وال مهر هلا والنسب الحق ابلزوج ألن وطأه وطء شبهة، هذا هو أظهر ال

 ٣٦الشريازي يف املهذب، ومها:
ج يف أجنبية بغري شبهة فأشبه مالو طلقها ثالاثً مث وطئها وال هيال، إلا احلدمعليه )أ

 مهر هلا، أل�ا مطاوعة على الز�.

                                                            
 املرجع السابق. ٣٢
ه)، ١٤٠٠(بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  تصر األزهار)سيل اجلرار (شرح خمالحممد علي الشوكاين،  ٣٣

٤/٥٧٨. 
 .٦/٢١٠)، ه١٣٩٣(بريوت: دار اجلبل،  نيل األوطارحممد علي الشوكاين،  ٣٤
 .٩/١٠٧ ه)،١٣٥٧(مصر: املكتبة التجارية الكربى،  حتفة املنهاج بشرح املنهاجحواشي ، عبد احلميد الشرواين ٣٥
 .١٧/٣٣٠، (القاهرة: املكتبة السلفية، دون سنة) جملموع شرح املهذباالتكملة الثانية  ،حيىي شرف النووي ٣٦



 

٣٢ 

ألن الوطء  . وذلكعلى كثري من الناس د عليهما، ألن هذا مما خيفىب احلال جي )ب
الواحد يشتمل على إيالجات فما مل جيب يف أوله مل جيب يف إمتامه، ومن مث وجب 

 هلا املهر.
العاملني وليس هو يف مظنة ألن الكالم يف وذلك األول، القول هو  يف القولني رجحواأل

 كان هو العامل فعليه احلد وهلا املهر  نفإ ،اخلفاء. وإن كان أحدمها عاملا واآلخر جاهال نظرت
وإن كانت هي العاملة دونه فعليها احلد وحدها ال مهر هلا  وال يلحقه النسب ألنه زان حمدود.

 ٣٧والنسب الحق ابلزوج ألن وطأه وطء شبهة.
 

 املذهب احلنبلي .٤
عدم العلم مبا كلفه الشارع إليه يكون سبب العذر له. كما أورده ب احلنابلة إىل أن ذه

ابلنص  امل يكن كافر  حيث أنهاترك الصالة  عند البحث عن ;ابن تيمية شيخ اإلسالم 
أوجب عليه الصالة أو بعض قد أسلم ومل يعلم أن هللا  إذا انعدم اعتقاد وجوهبا، كمنواإلمجاع 

عليه اإلعادة إذا ترك الصالة جاهال ف ،إذا علم الوجوبو  .س بكافر إذا مل يعلمأركا�ا فهذا لي
ن أعظم الناس �يا أب يف موضع آخرأيضاً وقال  ٣٨.ببوجوهبا يف دار اإلسالم دون دار احلر 

 نسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرساليةمنه 
 ٣٩.اترة وفاسقا أخرىكافرا   لكان خالفهاف

مل يشرع ألمته أن تدعو أحداً من األموات وال  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول هللا أب وقال يف موضع آخر
وال غريهم، ال بلفظ االستغاثة وال بغريها كما أنه مل يشرع ألمته السجود  الصاحلنياألنبياء وال 

الشرك  مننتيجة �ى عن كل هذه األمور، وذلك إنه للميت وال إىل ميت وحنو ذلك، بل 

                                                            
 املرجع السابق. ٣٧
(الر�ض: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية،  جمموع فتاوى ابن تيمية، أمحد عبد احلليم بن تيمية ٣٨

 .٤١-٢٢/٤٠ ه)،١٤٢٥
 .٣/٢٢٩، املرجع السابق ٣٩



 

٣٣ 

غلبة اجلهل وقلة العلم آباثر الرسالة يف كثري نظرا إىل  لكنو  .ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله هلالج لجالذي حرمه هللا 
 ٤٠.ملسو هيلع هللا ىلصمن املتأخرين مل ميكن تكفريهم بذلك حىت يبني هلم ما جاء به الرسول 

األمة حترميه وما هذه األقل من  جيهلهكثريا من الكبائر   أبن ; ٤١وقال احلافظ الذهيب
على اجلاهل العامل ال يستعجل أينبغي  الوعيد، فهذا الضرب فيه تفصيل فبلغه الزجر عنه وال

نشأ يف بالد  أو يما إذا كان قريب العهد جباهليته، وال سهلالج لج بل يرفق به ويعلمه مما علمه هللا
فباجلهد إنه ينطق ابلشهادتني، فإن فهم العريب حىت فقه معىن  .اإلسالممن شريعة بعيدة 

يال فبها ونعمت، مث قد يصلي وقد ال يصلي، وقد يتقن الفاحتة مع الشهادتني بعد أ�م ول
الطول إن كان أستاذه فيه دين ما فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أين هلذا املسكني أن يعرف 

 ٤٢شرائع اإلسالم والكبائر واجتناهبا والواجبات وإتيا�ا؟
 ادها فهو سعيد. هذاركان الفرائض واعتقعرف عذا موبقات الكبائر وحذر منها وأ ذاإو 

�در ينبغي للعبد محد هللا على العافية فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما جيب عليه، قيل: 
فال �مث أحد إال بعد العلم وبعد  ٤٣ما دار يف رأسه وال شعر أن سؤال من يعلمه جيب عليه،

ل الواجب ينز هو وقد كان الصحابة ابحلبشة و . قيام احلجة عليه، وهللا لطيف رؤوف هبم
حىت يبلغهم النص،  همهلغهم إال بعد أشهر، فهم معذورون جبفال يبل ملسو هيلع هللا ىلصوالتحرمي على النيب 

 ٤٤وكذا يعذر ابجلهل من مل يعلم حىت يسمع النص.
عدم اإلعراض عن احلجة و  العذاب يستحق بسببني، أحدمها نأب ;وقال ابن القيم 

يسمى وترك إرادة موجبها. فاألول  د قيامهاالعناد هلا بع إرادهتا والعمل هبا ومبوجبها، والثاين
كفر عناد وأما كفر اجلهل مع عدم قيام احلجة وعدم التمكن يسمى بكفر إعراض، والثاين ب

                                                            
 .٣٣-٢٠/٣٢، ع السابقاملرج ٤٠
الذهيب: هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب مشس الدين أبو عبد هللا حافظ، مؤرخ، عالمة، حمقق،  ٤١

تركماين األصل من أهل ميافارقني. مولده ووفاته يف دمشق وطاف كثريا من البلدان. من تصانيفه: دول اإلسالم، سري النبالء، 
البدر  ،حممد علي الشوكاين هتذيب هتذيب الكمال، املستدرك علد مستدرك احلاكم، وغري ذلك. انظر:تذكرة احلفاظ، الكاشف، 

 .٢/١١٠ (القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، دون سنة)، مبحاسن ما بعد القرن السابع الطالع
 .١١٠ه)، ص١٤٢٤(اإلمارات: مكتبة الفرقان،  الكبائركتاب حممد أمحد الذهيب،  ٤٢
 هللا نورا له من نور. من مل جيعل ٤٣
 املرجع السابق. ٤٤



 

٣٤ 

َوَما ﴿: هلالج لجوذلك لقول هللا  تقوم حجة الرسل إليهم نفى هللا التعذيب عنه حىتفمن معرفتها 
ال جيب على اجلاهل ابلتحرمي  ن احلدوقال أيضا أب ٤٥.٤٦﴾ِكْن َكانـُْوا ُهُم الظَّاِلِمْنيَ ظََلْمَناُهْم َولٰ 

أتيت منها حراما ما �يت الرجل من "فقال:  سأل الذي أقر ابلز� عن الز�، ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ألن
 ٤٧أهله حالال".

وأما ما يتعلق ابجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة، فريى احلنابلة أن من وطئ حمرمة 
احلد يف إحدى الروايتني عنهم ويف الرواية األخرى أنه ال حد  عليه ابلنسب وحنوه أن عليه

ال حد عليه، وذلك نقال من قول  عليه. قال ابن قدامة يف املغين أن عدم العلم بتحرمي الز�
عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم أمجعني. بذلك قال عامة أهل العلم فإن ادعى الزاين اجلهل 

هله كالناشئ ببادية جلوازه أن يكون صادقًا وإن كان ممن ال ابلتحرمي وكان من احملتمل أن جي
خيفى عليه ذلك كاملسلم الناشئ بني أهل العلم مل يقبل ألن حترمي الز� ال خيفى على من هو 
كذلك، فقد علم كذبه وإن ادعى اجلهل بفساد نكاح ابطل قبل قوله ومثل قد وقع كثريا يف 

 ٤٨وخيفى على غري أهل العلم. ;عهد عمر 
وقال أيضا يف الكايف بعدم وجوب احلد إذا مل تستوف شروط مخسة، أحدها أن يكون 
الزاين مكلفاً. فإذا كان أحدمها غري مكلف أو مكرها أو جاهال ابلتحرمي واآلخر خبالف ذلك 

 ٤٩وجب احلد على من هو أهل للحد دون اآلخر.
إذا  ه بال اختالفيف نكاح جممع على بطالنوطئ أن من  وقال املرداوي يف اإلنصاف

مجاعة من عند تحرمي ذلك، فال حد عليه بوأما إذا كان جاهال  ،يحدبذلك فكان عاملًا 
 ٥٠.حد عليهحرمي ذلك فال حيث إذا ادعى اجلهل بت أيضا وأطلق ،األصحاب

                                                            
 .٧٦: )٤٣زخرف (سورة ال ٤٥
 .٣/١٦٠ (الر�ض: مؤسسة النور، دون سنة)، الضوء املنري على التفسري، اجلوزية بن قيمحممد  ٤٦
ه)، ١٤١٨، حتقيق: األر�ؤوط (بريوت: مؤسسة الرسالة، يف هدي خري العباد زاد املعادحممد بن قيم اجلوزية،  ٤٧

٥/٢٥٠. 
 .٩/٥٧٨ ه)،١٤١٧(الر�ض: دار عامل الكتب،  غينامل، بن قدامةعبد هللا  ٤٨
 .٤/١٠٧، املرجع املذكور ،الكايفعبد هللا بن قدامة،  ٤٩
ه)، ١٣٧٥(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،  يف معرفة الراجح من اخلالف اإلنصافعلي سليمان املرداوي،  ٥٠

١٠/١٨٥. 



 

٣٥ 

 
على املسؤولية اجلنائية العتبار اجلهل مؤثرا  املذاهب األربعةمن  السابقة بعد عرض األدلة

وإن كان  ،به تبني لنا بكل وضوح أن اجلهل يؤثر إذا مل يكن عن تقصري املكلف وثبوت العذر
 لعدميف األصول كما يف بعض الصفات وتفصيل التوحيد ويف الفروع أوىل أن يكون عذرا 

 .ال يكون مقصرا حىت يف اإلميان ابهلل على قول مجهور أهل السنة واجلماعةو الدعوة  بولوغه
 من احلجة والبيان وإال ال تقوم احلجة على اإلنسان.أما يف األحكام فال بد و 

والعذر ابجلهل يف األزمنة اليت نقصت فيها آاثر النبوة وطويت فيها أعالم السنة وانتشر 
فيها دعاة الضاللة ليس كالعذر ابجلهل يف أزمنة التمكني وغلبة السنة وظهور دعاهتا، وكل 

غري فيه الفتوى بتغري الزمان واملكان واألحوال حالة حبسبها، وهلذا فإن العذر ابجلهل مما يت
 ريُِّ غَ تَـ بِ ال يـُْنَكُر تـََغريُُّ اْألَْحَكاِم : "وذلك مناسب ابلقاعدة الفقهية واألشخاص وحنوها.

 ٥١."انِ مَ زْ اْألَ 
اجلهل ال ينايف األهلية وإمنا يكون عذراً يف بعض األحوال وهذا هو شأن عوارض  وهذا

ولكن توجب زيلها أو تنقصها أو ال تؤثر فيها ابإلزالة أو النقصان، األهلية فتعرتض عليها فت
حاالت اليت يصح االعتذار ابجلهل فيها يف تغيريا يف بعض أحكامها. إذن، هناك مخس 

 :ذاهب األربعةامل
كم إذا كان املسلم نشأ يف دار احلرب أو ابدية بعيدة بعيداً عن العلماء ومل يعلم ح )أ

 أحكام اإلسالم يف مثل تلك الدار. عنه لعدم شائعةما أقدم عليه أو امتنع 
معرفة أحكام  فيها تشيع ولةيف د يعشإذا كان املسلم حديث عهد ابإلسالم ومل  )ب

 اإلسالم الضرورية والعامة.
إذا كان واقعاً يف أحكام ال  فيعذر فيها العامي يكون اجلهل عذرا يف حق العامة، )ج

 معرفتها. صعبتمسألة  عن كليعلمها إال أهل العلم 
كتاابً   يوافق يصح االعتذار ابجلهل إذا كان �شئا عن االجتهاد الصحيح الذي )د

 .وال خيالفها إمجاعاً وسنة مشهورة و 
                                                            

 .٤٨٩-٢/٨٩٥، ه)١٤٢٥(دمشق: دار القلم،  الفقه العاماملدخل ، الزرقامصطفى أمحد  ٥١



 

٣٦ 

كما لو نكح امرأة جاهًال أ�ا حمرمة عليه   ،مما يعذر فيه ابجلهل أبعيان الوقائع )ه
يف  عميجاهًال أنه قد ختمر وحنو ذلك مما  اً عنب اً بسبب القرابة أو شرب عصري 

أحوال الناس ووقائعهم يعذرون فيه إذا حتقق جهلهم هبا. وهذا ليس من اجلهل 
 ابحلكم وإمنا هو اجلهل ابلواقع.

أن من تزوج إبحدى احملارم ووطئ وهو جاهل ابلتحرمي فسد  فبناء على ذلك، أخلص
عند اجلمهور نكاحه وال حد عليه ابتفاق الفقهاء، وأما إذا كان عاملاً بتحرمي ذلك فعليه احلد 

رمحهم هللا  وزفر). وذهب أبو حنيفة والثوري 4(مالك والشافعي وأمحد وصاحيب أيب حنيفة 
تعاىل على ما تقدم إىل أنه ال حد عليه وإن علم التحرمي لشبهة النكاح. والراجح وهللا أعلم 

حمللية هو ما ذهب إليه اجلمهور، ذلك ألن هذا نكاح أضيف إىل غري حمله فيلغو. ودليل عدم ا
 ٥٢.﴾ِلُكمْ َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذٰ ﴿: هلالج لجأن حمل النكاح هي املرأة احملللة لقول هللا 

يف ذكر املذاهب األربعة اليت كانت بعضها إثر بعض ملا يف بعض اجلزئيات من اخلالفات 
الفقهية ال هتدف إىل بسط هذه اخلالفات، وإمنا هتدف إىل اتفاق عقوبة جرمية الز� اليت 

سقط ابجلهل أو بظن احلل وكل منهم أخذ مببدأ درء احلد ابلشبهات بني من وسع يف ذلك ت
 وبني من شدد منهم يف ذلك رمحهم هللا مجيعاً.

يمثل عند ذلك فن يثبت به العذر ويكون له األثر إذا صلح ألابلتشريع إن اجلهل هلذا، ف
يف بعض والتخفيف يظهر  مظهرًا من مظاهر التخفيف يف الشريعة اإلسالمية وهذا األثر

كجهل الزاين يف بعض الصور يؤثر   ،بدالبعض األحيان ابإل سقاط احلكم ويظهر يفإب األحيان
 يف بعض األحيانيف ختفيف العقوبة من الرجم إىل اجللد التعزيري ومن احلد إىل التعزير. ويظهر 
لعوام من املسلمني. بشكل الرتخيص وهو اجلهل الذي ال حيرتز عنه يف الغالب وخاصة يف حق ا

 ويعرب عن هذا ابإلابحة مع قيام احلاظر.
 

                                                            
 .٢٤): ٤سورة النساء ( ٥٢



 

٣٧ 

يف  على املسؤولية اجلنائيةبتشريع النكاح للمحارم املؤبدة وأثره  اعتبار اجلهل .ب

 القانون الوضعي اإلندونيسي
دولة إندونيسيا هي مجهورية ذات نظام رائسي كدولة موحدة حيث ترتكز سلطاهتا يف 

على تنظيم استقالل  ١٩٤٥تنّص مقدمة الدستور قع يف جاكرات. احلكومة املركزية اليت ت
الشعب اإلندونيسي يف الدستور األساسي للدولة اإلندونيسية الذي متت صياغته يف هيئة 
دولة اجلمهورية اإلندونيسية حتت سيادة الشعب مبنية على األلوهية املوّحدة. انطالقا من 

ولة قانونية اليت ترغب يف صياغة قانون جديد ذلك، اتضح على العيان أن إندونيسيا هي د
 ٥٣مالئم ابلقومية اإلندونيسية.

، وأما )Pengadilan Negeri(يتم احلكم يف معظم قضا�ه املدينة أمام احملاكم الوطنية 
اليت هي أعلى حمكمة يف دولة  )Mahkamah Agung(الطعون فتقضى أمام احملكمة العليا 

 ٥٤:وهيأخرى ولإلندونيسيا حماكم ستئناف والتمييز. إندونيسيا وتقضى يف قضا� اال
 اليت تنظر يف قضا� اإلفالس واإلعسار،وهي  )Pengadilan Niaga( احملكمة التجارية .١
اليت تنظر يف قضا� القانون وهي  )Pengadilan Tata Negara( حمكمة الدولة اإلدارية .٢

 اإلداري ضد احلكومة،
للنظر يف القضا� املتعلقة بشرعية القانون  )Mahkamah Konstitusi( احملكمة الدستورية .٣

 تخاابت العامة وحل األحزاب السياسية ونطاق سلطة مؤسسات الدولة،نواال
 للتعامل مع احلاالت الشرعية. )Pengadilan Agama( احملكمة الدينية .٤

للسلطة التشريعية اليت هلا حق التشريع أو  ختصص جزءا منه ركما ال خيفى أن الدستو 
نوب عن تاجملالس اليت وذلك بوجود  ة إندونيسيادول يفالقوانني، وتقوم هبذه املهمة  وضع

عضواً، وجملس نواب األقاليم  ٥٦٠تكون من ت يتال )Dewan Perwakilan Rakyat(الشعب 
                                                            

 للمزيد، انظر: ٥۳
Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 
(Yogyakarta: UII Press, 2009), p. 3-4. 

 للمزيد، انظر: ٥٤
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 
(Yogyakarta: Liberty, 1983), p. 114-224. 



 

٣٨ 

)Dewan Perwakilan Daerah(  كم عضوًا ويقال أن هذه اجملالس حت ١٣٢الذي يتكون من
ررون التشريعات ويراقبون السلطة ء النواب الذين ميثلونه، وميبواسطة هؤال ابنفسه انفسه

 ٥٥التنفيذية.
شة واملوافقة مير التشريع يف الدساتري مبرحلتني أساسيتني، أوهلما مرحلة االقرتاح واملناق و
ريعي، تشمجلس ك  )Majelis Permusyawaratan Rakyat(اجلمعية االستشارية الشعبية وتتم يف 

يصبح ملزمًا جلميع إذا مت نشر القوانني ف ٥٦مرحلة التصديق والنشر والنفاذ.واملرحلة الثانية 
واملبدأ األساسي أو  وال جيوز ألحد أن يدعي عدم علمه ابلقانون ولو مل يعلم به فعال. الناس

 Ignorantia Jurist(القاعدة األساسية يف اجلهل ابلقانون هو عدم جواز االعتذار جبهل القانون 

xcusatEnon (.٥٧ 
عدم جواز على  الذي نص ٢٠١١سنة  ١٢رقم  ٨١فصل  مادةيدل على ذلك نص 

اجلهل كوليس اجلهل ابلقانون  االعتذار جبهل القانون إذا مت القانون ابلتصديق والنشر والنفاذ. 
يدل على  ،املسؤولية اجلنائية ابلواقع وحقيقة األمر الذي قد يعتربه القانون عذرًا مقبوًال لرفع

، وكذلك )Overmacht Psikis(قانون اجلنا�ت كتاب من   ٤٨ فصلقانون مادة النص ذلك 
 أنحيث ينص  )Ambelijk Bevel( قانون اجلنا�تكتاب من   ٤٣ فصلنص القانون مادة 

ر منه فممن قبل السلطة اليت ال  )Plegen( األمرعمل الشخص الذي جاء به بسبب 
)Overmacht(  يظن أنه و  لواقع ال اخلطأ يف العلم ابلقانوناخلطأ يف امع أنه اخلطأ فإن هذا

فاتضح هنا أن هناك عنصر آخر وهو القصد  جيب عليه أن �يت هبذا العمل قانو�ً ليس جبرمية.
جندي املسدس على مهاجم عليه إتباعًا ألمر  أطلق ذلك:  علىمثاال ٥٨.)Motif(اجلنائي 

 لقانون فال يعترب عمل اجلندي جرمية.املوظف الكبري يف الدرجة وهذا األمر مل يكن موافقاً ل
                                                            

 للمزيد، انظر: ٥٥
M. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945 (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), p. 181-188. 

 .١٠٧-١٠٤، صاملرجع السابق ٥٦
 للمزيد، انظر: ٥۷

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan 
(Jakarta: Kanisius, 2007 CE), p. 152. 

 للمزيد، انظر: ٥٨
Jan Remmelink, Hukum Pidana (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 351-352. 



 

٣٩ 

بينما اجلهل  اجلهل ابلقانون ال يعترب عذراً  ادة مبنية على قاعدة قانونية وهي أنوهذه امل
 Regula Est, Juris Quidem Ignorantiam Cuique( حبقيقة األمر (اجلهل ابلواقع) يعترب عذرا

ocereNon Ngnorantiam Iero Vacti Focere, N(.من كتاب قانون اجلنا�ت  ٥١ومادة  ٥٩
وأنه مع  رمسيةال يف تنفيذ أمر اللسلطةوهو  أحد أنه ليس أي شيء جبرمية إذا فعل تنص على

 ن به وليس بسبب اخلطأ يف القانون.أنه مربر ابلقانون ابإلتياأو مؤيد ابلقانون ذلك 
 ٦٠يف اجلرمية: املوضوعيةإضافة إىل ذلك، هذه هي العناصر 

، ويتمثل يف السلوك اإلنساين احلركي سواء كان )Wederrechtelijkheid( الفعل اجلنائي )١
هذا الفعل إجيابياً عن طريق اقرتاف ما هو حمرم أو حمظور، أو كان سلبياً ابالمتناع عن 

 فعل ما جيب فعله.
، وهي األثر اخلارجي هلذا الفعل فتمثل االعتداء على احلق الذي )Kualitas( النتيجة )٢

 حيميه القانون.
والنتيجة فبواسطتها ينتج عن اجلنائي ، وهي الرابطة بني الفعل )Kausalitas( السببية )٣

 الفعل تكوين اجلرمية.
كما أ�ا تتطلب أن   التفصيلية وهذه العناصر غري منحصرة وهلا العديد من اجلزئيات

يكون للجاين قصد جنائي. وعلى هذا األساس خيتلف أثر اجلهل على املسؤولية اجلنائية 
 ختالف رأي القانونيني يف دخول العلم يف القصد اجلنائي.اب

االعتذار به كما أن أن يكون تبني لنا أن اجلهل ابلقانون ال يصح  النقولوبعد هذه 
وأن اجلهل ابلواقع أو الغلط واخلطأ  ،التفسري الغلط يعترب نوعاً من اجلهل وال يصح به االعتذار

، كتاب قانون اجلنا�ته بعد توفر الشروط اليت وضعها  قد يكون عذراً معقوالً يصح االعتذار ب
 ٦١.)xcusatEurist non Jgnorantia I(اعتذار ابجلهل جواز  بعدم فهذا هو املبدأ األساسي

                                                            
 .٣٠٠، ص. املرجع السابق ٥٩
 للمزيد، انظر: ٦٠

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 50. 
٦۱ Maria Farida ،.املرجع املذكور 



 

٤٠ 

 لقضاء واطراد القانون على أساساستقرار املعامالت والزوم هو  هذا املبدأ من حكمةو 
 تستطيعمة والنظام يف كل احلاالت. إذ ال والسال العدل واملساواة بني األفراد وحتقيق األمن

ال تقبل قرينة اليت  أ�احىت ولو مل يعلم الشخص به فعال، و  الدولة أن تعلم كل األفراد ابلقانون
 لتربير عدم علمه ابلقانون إليها الشخص إثبات العكس مهما كانت األسباب اليت يستند

 كاالحتجاج بعدم اإلملام ابلقراءة والكتابة.
 ، حيث جيد األفرادبني الناس وبدأ االضطراب جود هذه القاعدة لشاعت الفوضى و اللو 

الوضعي  ولتذرع كل من ال يريد إعمال القانون يف إندونيسيا جماال لإلفالت من أحكام التشريع
 يف اجملتمع. ويسود الظلم فعند ذلك يضعف العدل .أن يتخلص ابجلهل ابلقانون اإلندونيسي

أن إندونيسيا هي دولة قانونية اليت ترغب يف صياغة قانون ضا أي على العياناتضح و 
نظرا إىل خمتلف أنواع جديد مالئم ابلقومية اإلندونيسية، منها ما يتعلق بقوانني الزواج. و 

بشأن  ١٩٧٤سنة  ١واج منذ أن وضع القانون رقم اجملتمع، توحد إندونيسيا قوانني الز 
 املفعول على الشعب اإلندونيسي ككّل بال استثناء.املناكحات، فأصبح قانو� مدّو� وساري 

الزواج أبنه ارتباط روحي وجسدي بني رجل وامرأة كزوج  معىنهذا القانون قد حّدد و 
 ٦٢خالدة قائمة على أساس اإلميان ابلوحدانية األلوهية.و وزوجة من أجل تكوين أسرة سعيدة 

 :ةمن هذا احلّد استخالص بعض النقاط التاليميكن 
 زواج هو رابط بني رجل وامرأة جسد� وروحيا كزوج وزوجة.الأن  .١
 اهلدف من الزواج هو بناء العائلة السعيدة ألبد اآلابد.أن  .٢
 الزواج عقد استنادا إىل مبدإ اإلميان ابإلله الواحد.أمنا  .٣

تفرق بينها وبني  هي أنرؤية القانون يف حقائق الزواج  أبن توضح لناكلها هذه النقاط  
واع االرتباط املنحصر فقط على اجلوانب الشكلية والعاري عن أهداف سامية يف غريها من أن

 املستقبل وكذلك عن شعور إمياين ابإلله الوحيد.

                                                            
 للمزيد، انظر: ٦٢

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1982 
CE), p. 9. 



 

٤١ 

قبل تقنني ذلك القانون، كان لإلندونيسيا شىت أنواع النظم اليت تنظم أمور الزواج ملختلف 
عليهم القوانني العرفية مع ز�دة يسرية أنواع اجملتمع يف إندونيسيا. فاإلندونيسيون األقتاح ينطبق 

، والعربيون عليهم أيضا قوانينهم العرفية، وأما اليت تطبق على Staatsbladللمسيحيني منهم ب 
مع استثناءات قليلة يف اإلحصاء والربامج  Burgerlijk Wetboekاألوروبيني والصينيني فهي 

 ٦٣اخلاصة للصينيني قبل عقد الزواج.
ابب احلاجة إىل نظام ينظم أمور الزواج  ١٩٧٤انون املوضوع سنة قد سّد نسيب الق

ومن  جلميع أنواع أمور الزواج ملختلف أنواع اجملتمع يف إندونيسيا، ال سيما للمسلمني فيها.
أن الشريعة اإلسالمية قد احتّلت يف إندونيسيا ويف البالد األخرى اليت عاش معظم  املعلوم

جمموعة  ١٩٩١فلذلك انتج يف سنة  ٦٤رزة يف احلياة االجتماعية.سكا�ا من املسلمني مكانة اب
مبوجب تعليمات رئيس اجلمهورية اإلندونيسية  )Kompilasi Hukum Islam( الشرائع اإلسالمية

من الكتب الفقهية  اليت حتتوي على جمموعة من األحكام املستنبطة ١٩٩١٦٥سنة  ١رقم 
 ٦٦عليه إلصدار األحكام القضائية. كمرجع خاص لقاضي احملاكم الشرعية أن يعّول

مث مت تدوينها منهجيا يشبه كتاب القانون يف إندونيسيا الذي يتضمن أبوااب وفصوال، 
وميثل هذا اجلهد إحدى مسامهات الشريعة اإلسالمية إبندونيسيا. وهذه املبادرة غري مسبوقة 

للمسلمني وكذلك تعّد بعض مضامينها جديدة خاصة  ٦٧من قبل يف جانب من جوانبها
وبديل من أهل املواريث،  إبندونيسيا كحظر النكاح للمحارم وألصحاب الد��ت املختلفة،

 وغري ذلك.

                                                            
 للمزيد، انظر: ٦٣

R. Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012 CE), p. 19-29. 
 للمزيد، انظر: ٦٤

Mardani, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 
CE), p. 170-171. 

انت يف الواقع مدونة وليست أنظمة ومنه، يف جانب مكانتها هي مل تكن قانو� وليست أحكاما مدونة ولو ك ٦٥
 .١٧٨-١٦٧، صاملرجع السابق احلكومة وليست قرار رئيس اجلمهورية، وما إىل ذلك. انظر:

 للمزيد، انظر: ٦٦
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995 CE), p. 15-
20. 

 .ة قبل ذلكولو كانت مقارنة املذاهب معروف ٦٧



 

٤٢ 

أبن الزواج هو ميثاق غليظ لغرض اإلمتثال ألمر ، بناء على جمموعة الشرائع اإلسالمية
، فإن خبالف الفقه اإلسالمي ٦٨والعبادة له، فإن هذا التعريف فائض بشعور اإلميان. هلالج لجهللا 

عهد بلفظ التزويج أو النكاح أو املرتجم منه جييز التعامل احلر بني رجل  عنده يعينالزواج 
األلفاظ بعض هذا التعريف أو حنوه جنده كثريا يف الكتب الفقهية مع اختالف يف  ٦٩وامرأة.

 واملباين ال يف املقاصد واملعاين.
يصح  أن الزواج ٤ فصل ٢من جمموعة الشرائع اإلسالمية ابب  ١الكتاب نص يكما 

سنة  ١) رقم ١آية ( ٢إذا ينفذ وفق الشريعة اإلسالمية وهي مناسبة بنص قانون الزواج فصل 
 ٣٩فصل  ٢حيث أشار إىل صحة الزواج إذا كان تنفيذه وفقا ألد��م. وأما ابب  ١٩٧٤

بسبب النسب. وذلك يف احلاالت  حظر الزواج من جمموعة الشرائع اإلسالمية، ينص عن
 التالية:

مرأة اليت ولدته (األم)، أو ولدت أمه (اجلدة وإن علت)، أو ولدت إذا تزوج رجل اب .١
 ذريته (بنت األم وإن سفلت).

 ة).الاخلة) أو أمه (عمالمرأة اليت كانت من ذرية أبيه (إذا تزوج رجل اب .٢
إذا تزوج رجل ابمرأة اليت كانت من ذرية أخيه أو أخته يف النسب (بنت األخ أو  .٣

 األخت). بنت
هذه احلاالت كلها تسمى حظر النكاح بسبب احملارم املؤبدة يف الفقه اإلسالمي وهي 

حتتوي احملارم اليت ال جيوز نكاحها أبداً بسبب النسب. وذلك ألن جمموعة الشرائع اإلسالمية 
ينص على ف ٧٠فصل  ١١من الكتب الفقهية. وأما ابب  على جمموعة من األحكام املستنبطة

إللغاء حكما إلغاء ألن ل . ويسمىومنها النسب (كما ذكر� يف السابق) لغاء الزواجإأسباب 
رقم  )Peraturan Pemerintah(تنظيم احلكومة  ينص إضافة إىل ذلك، آخر غري حكم الطالق.

، أن من جتاوز قانون الزواج بعدم التسجيل الرمسي عند احلكومة ١٩٧٥سنة  ٤٥فصل  ٩
 وبية.ر  ٧٫٥٠٠فيعاقب بدفع مبلغ 

                                                            
 .٥، صاملرجع املذكور، Soemiyati للمزيد، انظر: ٦٨
 .١٢، صلسابقاملرجع ا ٦٩



 

٤٣ 

القوانني من القانون الزواج لعامة األفراد إىل بناء على النصوص املذكورة يف هذا املطلب 
نلخص أن من جهل من املسلمني يف أمر النكاح حىت  جمموعة الشرائع اإلسالمية املكتوبة يف

 هله.تتجاوز احلاالت احملظورة للزواج، ألغي نكاحه بعد إثبات قرار القاضي رمسياً وال يعاقب جل
 وإن كان عاملاً ابحملظور، ألغي نكاحه وله إمث الز�.

احلكومة أو  رمسيا عند سجالوإن كان عاملا ابحملظور وهو ال يريد أن يكون نكاحه م
خوفا من رفض طلبه، فيعاقب بدفع مبلغ  )Kantor Urusan Agama(مكتب الشؤون الدينية 

وهذا اإللغاء ال ينفصل العالقات  .نكاحال حمظوراتوألغي نكاحه إن كان جياوز  روبية ٧٫٥٠٠
.يف جمموعة الشرائع اإلسالمية ٧٦كما ينص الفصل   ولد ووالدهلدى الالقانونية 



 

 

 رابعالباب ال
والقانون الوضعي اإلندونيسي يف االعتداد ابجلهل  ذاهب األربعةاملقارنة بني امل

 لمحارم املؤبدةالنكاح لبتشريع 
اجلهل على املسؤولية اجلنائية يف املذاهب األربعة  ما سبق تقريره عن أثر من خالل

 والقانون الوضعي اإلندونيسي ميكن املقارنة بينهما يف النقاط التالية.
يف االعتداد  وجوه االتفاق بني املذاهب األربعة والقانون الوضعي اإلندونيسي .أ

 ابجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة
تنظيم روابط األفراد يف  اإلندونيسي إىل لوضعيدف املذاهب األربعة والقانون اهت .١

 اجملتمع وينظم عالقات األفراد بعضهم ابلبعض فهو ينظم العالقات اإلنسانية.
 أثر اجلهل على املسؤولية اجلنائية والقانون الوضعي اإلندونيسي املذاهب األربعةيرتتب  .٢

 .حقوق العباد يف
 أهليةعلى مبدأ عدم نفي اجلهل  نيسياإلندو  اتفق املذاهب األربعة والقانون الوضعي .٣

فتعرتض  األداء أهليةبعض األحوال وهذا هو شأن عوارض وإمنا يكون عذراً يف  األداء
عليها فتزيلها أو تنقصها أو ال تؤثر فيها ابإلزالة أو النقصان، ولكن توجب يف بعض 

ل فيزيل أحكامها تغيريا وهكذا اجلاهل مكلف ويؤثر جهله يف تكليفه يف بعض األحوا
. إال أن احلاالت اليت صح العتذار هبا يف يف أو ينقصه أو يغري بعض األحكامالتكل

 القانون الوضعي تقع يف دائرة استثناء قليل.
على كيان  اظإىل االفرتاض التعسفي حف الوضعي القانوناملذاهب األربعة و  ذهب .٤

 منضبطة وقرائن حبيث ال يفضي إىل التعسف ويكون وفقا للواقع ووضع معايريالنظام 
قانون وال .وأمارات ملن يصح منه االعتذار وملن ال يصح منه االعتذار ابجلهل ابألحكام

لئال تذرع الناس ابجلهل ابلقانون ويرى أن ذلك و وافقه إىل حد معقول الوضعي ي
 ذاهب .العالج هو سد ابب هذه الذريعة وذلك عن طريق افرتاض العلم يف املكلفني



 

٤٥ 

عة اجلهل املفضية إىل الفوضى كما يرى لعالج ذلك من العقوبة يعاجل مشكلة ذري
 األخروية والدافع الداخلي من حماكمة ورقابة نفسية.

 عند املذاهب األربعة والقانون الوضعي اإلندونيسي جلهل يف املسؤولية اجلنائيةايؤثر  .٥
 .)Motif( اجلنائيلسببني رئيسني مها عدم توفر العلم وعدم توفر القصد 

 تحرمي.لنكاح اجلاهل اب لقانون الوضعي اإلندونيسي يف إلغاءاملذاهب األربعة وا اتفق .٦
ذاهب األربعة، إال أن مأخوذة من امل من القوانني الوضعية اإلندونيسية للزواج إن كثريا .٧

 .هناك بعض تعديالت تناسب مبصاحل جمتمع إندونيسيا
 

يف االعتداد  إلندونيسيبني املذاهب األربعة والقانون الوضعي ا وجوه االختالف .ب

 ابجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة
الذي خلق اإلنسان  هلالج لجن الشريعة اإلسالمية مصدر أحكامها واحد فهي من عند هللا إ .١

 هذه األحكام العامة ، استنبط الفقهاء من املذاهب األربعةويعلم ما يصلح له. وابلتايل
لزمان وإىل قيام الساعة فنجد أن اثبتة على مدى مخسة عشر قرً� من ا حىت تكون

األحكام العامة املعلومة من الدين ابلضرورة مل تتغري كاحلدود والقصاص والد�ت 
إنه خمتلف ف القانون الوضعي اإلندونيسي خبالف تايل يقل اجلهل هبا بني املسلمني.وابل

م قانو�ً وليس هناك مرجعية اثبتة يعلمها اجلميع فما كان يف يوم من األ� فيما بينه
معلوماً لدى الناس يتم إلغاؤه ويستبدل آبخر حىت كثرت القوانني فأصبح اجلهل هبذا 

 يزداد ابزد�د تلك القوانني.
تشمل املذاهب األربعة ما يهدف إليه القانون الوضعي اإلندونيسي من تنظيم  .٢

 الوضعي القانون، خبالف هلالج لجالعالقات البشرية وينظم أيضا عالقة اإلنسان بربه 
تنظيم روابط األفراد يف اجملتمع وينظم عالقات األفراد  إلندونيسي الذي يهدف إىلا

 فحسب. بعضهم ابلبعض فهو ينظم العالقات اإلنسانية
يري مبراقبة ذاتية وعقوبة من أمارات ومعا اهتاملشكلة مبا وضعذاهب األربعة املعاجل ت .٣

 .ذاتية وعقوبة أخروية ليس فيه رقابة الوضعي اإلندونيسي القانون بينما أخروية،



 

٤٦ 

اجلهل ببعض األحكام التفصيلية اليت قد ختفى على عامة الناس  ذاهب األربعةتعترب امل .٤
أو بعض األحكام املختلف فيها بني العلماء شبهة  أو الطالقبعض أحكام النكاح ك

إىل ارتفاع املسؤولية اجلنائية أو ختفيفها،  هذه احلالة ويؤدي هيدرأ هبا احلد عن فاعل
بينما جند يف القوانني الوضعية أن أحكام القوانني ال ميكن أن يعتذر أحد جبهلها وهو 

 .املبدأ السائد يف القوانني الوضعية
وعلى  هلالج لجعلى حقوق هللا  يف املذاهب األربعة أثر اجلهل على املسؤولية اجلنائية يرتتب .٥

حق من حقوق  فإذا كان اجلهل يف .حقوق العباد أو ما هو مشرتك من احلقوق بينهما
مبنية على هلالج لج ألن حقوق اخلالق  ،ارتفعت املسؤولية اجلنائية متاماً عن اجلاهل هلالج لجهللا 

 وتبقىاإلمث عن اجلاهل  ارتفعأما إذا كان اجلهل يف حق من حقوق العباد فو  .املساحمة
وأما ما كان  .فإما أن يعفو أصحاب تلك احلقوق وإما أن تؤدي إليهم ،حقوق العباد
يتسامح فيه وليس على اجلاهل به مسؤولية جنائية ويبقى يف  هلالج لجهللا  مشرتكًا فحق

فيها فرق بني احلقني وإمنا   يوجدالقوانني الوضعية فال خبالف، ذمته حقوق العباد
 جعلوا الفعل جناية موجبة للعقوبة دون أن يفرقوا بني ما هلل وما للعباد من حقوق.

قصد اجلاين ركناً أساسياً يف اكتمال  ابجلهل ابلفعل وجعلت ذاهب األربعةاهتمت امل .٦
فإذا مل يقصد اجلاين فعل اجلرمية فإ�ا ترتفع عنه املسؤولية اجلنائية أو ختفف  .اجلرمية

 ال يقام عليه حد الز�كمن جيهل بتحرمي نكاح احملارم فحسب ما جهله من أفعال  
مبكو�ت  على اعتبار اجلهل بعضهاتنص الوضعية  القوانني بينما يف. بسبب جهله

 .رمية رافعاً للمسؤولية اجلنائيةاجل
إمكان العلم أبحكامها مبا هو متاح من وسائل اتصال  ذاهب األربعةيشرتط يف امل .٧

كان فحىت تتم مساءلة اجلاين عن اجلناية ولو ادعى اجلهل، وإذا ثبت أنه ال يعلم 
تم القانون ترتط أن بينما يف القوانني الوضعية يش .له أتثري على املسؤولية اجلنائيةجله

القراءة  قدرفالعامي الذي ال ي .، مما جعلها عرضة لالنتقادابلتصديق والنشر والنفاذ
ال تصله وسائل االتصال ال يعذر ابدعاءه اجلهل ابلقانون وال ترتفع عنه املسؤولية  وأ

 اجلنائية حىت ولو كان ال يعلم القانون فعًال.



 

٤٧ 

 ،العامل مبا ال يؤخذ به العاميحكم عامي فيؤخذ لبني العامل وا ذاهب األربعةامل يفرق .٨
بينما القانون الوضعي ال يعرتف هبذا الفرق فهو يسوي بني مجيع األفراد للمساواة 

 بينهم.
يصح النكاح يف املذاهب األربعة إذا استوىف أركانه وشروطه، بينما يف القانون الوضعي  .٩

حلكومة أو مكتب الشؤون اإلندونيسي ال يصح النكاح إذا مل يسجل رمسيا يف ا
روبية على من مل يسجل نكاحه رمسيا يف احلكومة  ٧٫٥٠٠دفع مبلغ الدينية فعليه 

 عقااب له.
حيث أ�ا تفرق بني  يف املذاهب األربعة حبكم النكاح هلايصح االعتذار للج .١٠

األحكام اليت انتشر العلم هبا بني أوساط الناس وبني األحكام اليت مل ينتشر العلم هبا 
 وذلك يف القانون الوضعي اإلندونيسي اجلهل اعتذاروال يصح  فيعترب اجلهل عذرا،

 .)Ignorantia Jurist non Excusat(عدم جواز االعتذار جبهل القانون لقاعدة 
يف املذاهب األربعة عند علم اجلاهل عن التحرمي، بينما يف القانون فسد النكاح  .١١

 ء الزواج من قبل القاضي.الوضعي ألغي النكاح عند وجود قرار إلغا
 ،هبا وهو عاملإذا جتاوز املتزوج حمظورات الزواج حيد يف املذاهب األربعة حد الز�  .١٢

حد وال عقاب عليه وإن كان عاملا لقانون الوضعي اإلندونيسي ال بينما يف ا
ابحملظورات.



 

 

 خلامسالباب ا
 اخلامتة

 النتائج .أ
 :النتائج اليت وصلت إليها خالل البحث

عان متعددة لغة واصطالحاً. اخرت� منها أنه نقيض العلم لغة، واصطالحاً للجهل م .١
اعتقاد املكلف للشيء على خالف ما هو عليه أو فعله خبالف ما حقه أن يفعل أنه 

 .أو االمتناع عن فعله لنقص العلم به أو حبكمه كلياً أو جزئياً 
توفر العلم وعدم توفر القصد  للجهل أتثري يف املسؤولية اجلنائية لسببني رئيسني مها عدم .٢

إن له أتثري يف املسؤولية اجلنائية بشروط عديدة وهي: ادعاء الفاعل، وكون و  .اجلنائي
الفاعل مكلفًا عاقًال ابلغاً، وتوافر األدلة على صحة دعواه، وكون جهله فيما يسوغ 

 اجلهل به.
انون الوضعي اإلندونيسي والقنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة) (احلللمذاهب األربعة  .٣

 . وذكر الباحثيف أثر اجلهل بتشريع النكاح للمحارم املؤبدة وجوه االتفاق واالختالف
 منها:
اتفق املذاهب األربعة والقانون الوضعي اإلندونيسي على مبدأ  وجوه االتفاق؛ )أ

األحوال وهذا هو عدم نفي اجلهل أهلية األداء وإمنا يكون عذرًا يف بعض 
أهلية األداء فتعرتض عليها فتزيلها أو تنقصها أو ال تؤثر فيها شأن عوارض 

ابإلزالة أو النقصان، ولكن توجب يف بعض أحكامها تغيريا وهكذا اجلاهل 
مكلف ويؤثر جهله يف تكليفه يف بعض األحوال فيزيل التكليف أو ينقصه أو 

الوضعي  يغري بعض األحكام. إال أن احلاالت اليت صح العتذار هبا يف القانون
إىل االفرتاض التعسفي حفظا على  واتفق أيضاً  تقع يف دائرة استثناء قليل.

كيان النظام حبيث ال يفضي إىل التعسف ويكون وفقا للواقع ووضع معايري 
منضبطة وقرائن وأمارات ملن يصح منه االعتذار وملن ال يصح منه االعتذار 



 

٤٩ 

بني رئيسني مها عدم توفر لسب واتفق أيضًا يف أثر اجلهل ابجلهل ابألحكام.
يف إلغاء نكاح اجلاهل  . واتفق أيضاً )Motif( اجلنائيالعلم وعدم توفر القصد 

 ابلتحرمي.
يصح النكاح يف املذاهب األربعة إذا استوىف أركانه وشروطه، وجوه االختالف؛  )ب

بينما يف القانون الوضعي اإلندونيسي ال يصح النكاح إذا مل يسجل رمسيا يف 
روبية على من مل  ٧٫٥٠٠و مكتب الشؤون الدينية فعليه دفع مبلغ احلكومة أ

االعتذار  يف املذاهب األربعة يصحو  يسجل نكاحه رمسيا يف احلكومة عقااب له.
للجاهل حبكم النكاح حيث أ�ا تفرق بني األحكام اليت انتشر العلم هبا بني 

اجلهل عذرا، وال أوساط الناس وبني األحكام اليت مل ينتشر العلم هبا فيعترب 
يصح اعتذار اجلهل يف القانون الوضعي اإلندونيسي وذلك لقاعدة عدم جواز 

فسد النكاح يف و  .)Ignorantia Jurist non Excusat(االعتذار جبهل القانون 
املذاهب األربعة عند علم اجلاهل عن التحرمي، بينما يف القانون الوضعي ألغي 

إذا جتاوز املتزوج و  اج من قبل القاضي.النكاح عند وجود قرار إلغاء الزو 
ا يف ، بينماملذاهب األربعة عند الز� عليه حدف حمظورات الزواج وهو عامل هبا

عليه وإن كان عاملا  ال حد وال عقابالقانون الوضعي اإلندونيسي 
 ابحملظورات.

 
 االقرتاحات .ب
وق اإلنسان حقوزارة القانون و على هذا البحث نوصي املسؤولني عن القضاة و بناء  .١

قانون الوضعي ال ابلتنبه واعتماد أمر يوضح جليا اهتمام األساسية بدولة إندونيسيا
مؤثراً  بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةابعتبار اجلهل  اإلندونيسي وفقا ابملذاهب األربعة

يف املسؤولية اجلنائية حىت ال يعاقب شخص ال يعلم التحرير أو وقع يف فعل حمرم 
 جاهًال.
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القوانني الوضعية املطبقة يف دولة إندونيسيا أن يبينوا  لدارسني ووسائل اإلعالمصي انو  .٢
املسؤولية على  بتشريع النكاح للمحارم املؤبدةهل ا معاجلتها للجحول تشريع النكاح يف

.اجلنائية



 

 

 واملراجع املصادرقائمة 
 العربية املراجعقائمة املصادر و  .أ

 القرآن الكرمي
الر�ض: دار الصاميعي، . اإلحكام يف أصول األحكام ه.١٤٢٤ ، سيد الدين.اآلمدي

 الطبعة األوىل
 القاهرة: الدار املصرية .هتذيب اللغة ه.١٣٨٤. ، حممد أمحداألزهري

بريوت: . كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي . دون سنة.عالء الدين البخاري،
 دار الكتاب العريب

الر�ض: دار  .اإلشراف على نكت مسائل اخلالفه. ١٤٢٩ .عبد الوهاب علي، البغدادي
 ابن القيم

 دمشق: دار الفكر. حاشية العالمة البناين م.١٩٣٧. ، عبد الرمحنالبناين
دمشق: دار . احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالميةه. ١٤٠٩ .حممد أبو الفتح، البيانوين

 القلم، الطبعة األوىل
. شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ه.١٤١٦. مسعود عمر التفتازاين،

 بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل
بريوت: دار . يق: إبراهيم األبياري، حتقكتاب التعريفات  ه.١٤١٨حممد.  علي، اجلرجاين

 لطبعة الرابعةالكتاب العريب، ا
 الر�ض: مؤسسة النور. الضوء املنري على التفسري . دون سنة.بن قيمحممد  اجلوزية،

مؤسسة بريوت: . ، حتقيق: األر�ؤوطزاد املعاد يف هدي خري العباد .ه١٤١٨_______. 
 الرسالة

الر�ض: دار . معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ه.١٤٢٧. ، حممد حسنياجليزاين
 ابن اجلوزي، الطبعة اخلامسة

 مكة: دار الباز .التقرير والتحبري ه.١٤٠٣. ابن أمري احلاج،
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. مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل ه.١٤٣١. عبد الرمحنحممد ، احلطّاب
 نواكشوط: دار الرضوان

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي ه.١٤١٨. ابن عابدين شقي،يالدم
 بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

. ، حتقيق: عبد هللا الرتكي واألر�ؤوطالعقيدة الطحاوية شرحه. ١٤١١ .ابن العز الدميشقي،
 بريوت: مؤسسة الرسالة

بريوت: . ، حتقيق: األر�ؤوط وبشار معروفسري أعالم النبالء ه.١٤٠٢. ، حممد أمحدالذهيب
 مؤسسة الرسالة

 اإلمارات: مكتبة الفرقان. كتاب الكبائر ه.١٤٢٤. _______
عوارض األهلية السماوية وأثرها يف رسالة ماجستري:  ه.١٤٣٤. الراجحي، أمحد عبد هللا
 اإلسالمية جبامعة أم القرى مكة: كلية الشريعة والدراسات. ابب املعامالت

دمشق: دار اخلري،  .الوجيز يف أصول الفقه اإلسالميه. ١٤٢٣ .حممد مصطفى الزحيلي،
 الطبعة األوىل

 شق: دار القلمدم. املدخل الفقه العام ه.١٤٢٥. ، مصطفى أمحدالزرقا
ض: مكتبة الرشد، الر� .الضياء الالمع شرح مجع اجلوامعه. ١٤٢٠. أمحد حلولو ،الزيلطي

 الطبعة الثانية
 ب العلمية، الطبعة األوىلبريوت: دار الكت. أساس البالغة م.١٩٥٣. حممود عمر الزخمشري،
 .ار الفكربريوت: د. املوافقات يف أصول األحكام ه.١٤٢٥. إبراهيم موسى الشاطيب،
مصر: املكتبة التجارية . حواشي حتفة املنهاج بشرح املنهاج ه.١٣٥٧. احلميدعبد ، الشرواين

 الكربى
القاهرة: دار . البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع . دون سنة.، حممد عليالشوكاين

 الكتاب اإلسالمي
 بريوت: دار اجلبل. نيل األوطار ه.١٣٩٣_______. 
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بريوت: دار الكتب . السيل اجلرار (شرح خمتصر األزهار) ه.١٤٠٠_______. 
 العلمية، الطبعة األوىل

املغرب: دار . ، حتقيق: احلسيناللمع يف أصول الفقه ه.١٤٣٤. ، إبراهيم عليالشريازي
 احلديث الكتانية

بريوت: دار البشائر . النظائر يف الفقه املالكي ه.١٤٣١. الفاسي عبيد حممد، الصنهاجي
 لطبعة الثانيةسالمية، ااإل
. ، حتقيق: عبد هللا نذير أمحدخمتصر اختالف العلماء ه.١٤١٧. ، أبو جعفر أمحدالطحاوي

 بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثانية
أثر اجلهل على املسؤولية اجلنائية يف الشريعة رسالة ماجستري:  ه.١٤٣٢. العتييب، �ار

ة �يف العربية للعلوم : كلية الدراسات العليا أبكادمييالر�ض. اإلسالمية والقانون
 األمنية

مصر: دار الكتب . فتح الباري شرح صحيح البخاريدون سنة.  .ابن حجر العسقالين،
 السلفية

آابد: دائرة املعارف  حيدر. الدرر الكامنة يف أعيان املئاة الثامنة ه.١٣٤٩. _______
 العثمانية

املنورة: إحياء الرتاث  املدينة. ى كتاب ابن الصالحالنكت عله. ١٤٠٤ ._______
 اإلسالمي

مصر: . حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين ه.١٤٠٩. علي أمحد، العدوي
 مطبعة املدين

 .مكة املكرمة: دار الباز. املصطفى من علم األصول ه.١٤١٤. أبو حامد الغزايل،
القاهرة: عيسى . ، حتقيق: عبد الباقيالتأويلحماسن  ه.١٣٧٦. حممد مجال الدين، القامسي

 البايب احلليب
بريوت: . ، حتقيق: عبد احملسن الرتكياجلامع ألحكام القرآن ه.١٤٢٧. ، حممد أمحدالقرطيب

 مؤسسة الرسالة
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. شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي ه.١٤٢٤. حممد عبد الواحد بن اهلمام،
 ةبريوت: دار الكتب العلمي

بريوت: دار . اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ه.١٣٧٥. علي سليمان املرداوي،
 الرتاث العريب إحياء

 اهلداية شرح بداية املبتدي مع شرح العالمة عبد احليه. ١٤١٧ .علي أيب بكر املرغياين،
 ابكستان: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية. اللكنوي

 .دمشق: دار القلم، الطبعة األوىل. اعد الفقهيةالقو  ه.١٤٠٦أمحد. علي  الندوي،
بشائر بريوت: دار ال. كنز الدقائق (يف الفقه احلنفي)ه. ١٤٣٢ .عبد هللا حممود، النسفي

 اإلسالمية، الطبعة األوىل
بريوت: . على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين ه.١٤١٨. أمحد غنيم راوي،فالن

 دار الكتب العلمية
 القاهرة: املكتبة السلفية. التكملة الثانية اجملموع شرح املهذبدون سنة.  .، حيىي شرفوويالن
الر�ض: مكتبة التوبة، الطبعة . أثر الشبهات يف درء احلدوده. ١٤١٨. صاحل سعيد ،لوادعيا

 األوىل
 ألصالة للصحافة، الطبعةاخلرطوم: دار ا .مسقطات العقوبة احلدية م.١٩٨٩. حممد إبراهيم،

 الثانية
مدينة: دائرة املعارف . التحفة النظامية يف الفروق االصطالحيةه. ١٣٤٠ .أكرب، علي

 النظامية، الطبعة الثانية
الر�ض: وزارة الشؤون . جمموع فتاوى ابن تيميةه. ١٤٢٥ .أمحد عبد احلليم بن تيمية،

 اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية
بريوت: دار النفس، الطبعة الطبعة  .عة فقه ابن تيميةموسو ه. ١٤٢٢ .ةقلعحممد رواس  جي،

 الثانية
دمشق: دار الفكر، الطبعة . القاموس الفقهي لغة واصطالحا ه.١٤٠٨. سعدي أبو جيب،

 الثانية
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل ه. ١٤٠٨ .بنحممد أمحد  رشد،
 لطبعة الثانيةبريوت: دار الغرب اإلسالمي، ا. املستخرحة

بريوت: دار الغرب . ، حتقيق: حممد حجياملقدمات املمهدات ه.١٤٠٨. _______
 اإلسالمي

 القاهرة: دار الفكر العريب. أصول الفقه ه.١٣٧٧. أبوحممد  زهرة،
 القاهرة: دار الفكر العريب .اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ه.١٤١٨ ._______
 إيران: نشر إحسان، الطبعة األوىلالوجيز يف أصول الفقه.  ه.١٤٠٦. عبد الكرمي زيدان،

 القاهرة: دار الفتح اإلعالم العريب. فقه السنة ه.١٤٢٥. سابق، السيد
القاهرة: مكتبة الكليات . قواعد األحكام يف مصاحل األ�مه. ١٤١١ .عز الدين عبد السالم،

 األزهرية
جامعة أم القرى، الطبعة  مكة: .اإلسالميةرفع احلرج يف الشريعة ه. ١٤٠٣ .صاحل عبد هللا،

 األوىل
القصد وأثره على العقوبة بني الفقه  رسالة دكتوراه: ه.١٤٠٧. حممد عيسىعسريي، 

 ام حممد ابن سعود اإلسالميةالر�ض: كلية الشريعة جبامعة اإلم. اإلسالمي والقانون
 تب العريب: دار الكبريوت .التشريع اجلنائي اإلسالمي . دون سنة.عبد القادر عودة،

دار الكتب  بريوت:. الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبله. ١٤١٤بن. قدامة، عبد هللا 
 العلمية

 الر�ض: دار عامل الكتب. املغين ه.١٤١٧. _______
بريوت: دار الكتب العلمية، . نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسراره. ١٤٢٤ .أمحد قودر،

 الطبعة األوىل
. املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالميرسالة ماجستري:  ه.١٤٠٩. موسى عبد الكرمي مبارك،

 ام حممد ابن سعود اإلسالميةالر�ض: كلية الشريعة جبامعة اإلم
ابكستان: . اجلهل ابلتشريع وأثره على املسؤوليةرسالة دكتوراه:  ه.١٤٢٧. رفيع هللا حممود،

 سالمية العاملية إسالم آابدكلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإل
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 بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. األشباه والنظائر ه.١٤١٩. بنزين الدين  جنيم،
الكويت: دار الصفوة، الطبعة . املوسوعة الفقهية ه.١٤١٢. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 األوىل
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