
       
  
 

 

 

 
 
 

١١٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 
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١١٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 سـة قرآنية)اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (درا 

  

 ر اوا ود  ا درا)(آم   

  مسرية عبد الرمحن آل زاهب

  اململكة العربية السعودية - جامعة امللك سعود - كلية الرتبية  -  قسم الدراسات القرآنية

  salzahb@ksu.edu.sa:  الربيد االليكرتوين

  ملخص البحث:

اعتىن القرآن الكرمي مبوضوع اجلهل عناية خاصة؛ وذلك خلطورته، إذ يعد اجلهل من اآلفات 

اخلطرية اليت قد تواجه ا�تمعات، واليت تتسبب يف أضرار هائلة على الصعيد الفردي، 

، وقد أشار النظم القرآين إىل لفظ( اجلهل) ومشتقاته إشارات متعددة تربز وا�تمعي

؛ مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه أمهية االلتفات إليه ودراسته دراسة حتليلة لبيان

 اليت تواجه معظم ا�تمعات اإلنسانية، املشكالتمن أخطر يعدُّ اجلهل ذلك ألن 

ال  يقصده هذا البحثواجلهل الذي ، على نواحي احلياة املختلفة حيث يؤثر بالسلب

قصد به نوع آخر، وهو ، وإن كانت األمية نوعًا من أنواع اجلهل، ولكن يُ األمية يعين

داً. اعتقاد الشيء خبالف ما هو عليه، أو القيام بشيء خالف ما جيب القيام به متعمَ 

يبني مشتقاته ومواضع وروده، وعليه جاء هذا البحث ليحدد مفهوم اجلهل يف القرآن الكرمي، و 

  واألسباب والدالئل اليت تؤدي إليه، مث يوضح اآلثار العقدية والسلوكية للجهل.

اآلثار السلوكية  - اآلثار العقدية للجهل- أسباب اجلهل –اجلهل  :الكلمات المفتاحية

  للجهل.

  

  

  

  



       
  
 

 

 

 
 

١١٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 سـة قرآنية)اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (درا 

  
Ignorance: its concept, its evidence, and its implications 

(Quranic study) 
Samira Abdul Rahman Al Zahib  

Qur’anic Studies Department - College of Education - King 
Saud University - Kingdom of Saudi Arabia 
salzahb@ksu.edu.sa mail: -e 

ABSTRACT 
The Holy Qur’an took particular care of the topic of 

ignorance. This is due to its seriousness, as ignorance is one 
of the dangerous pests that may face societies, which cause 
tremendous harm at the individual and societal level. Quran 
pointed to the word (ignorance) and its derivatives in various 
indicators that highlight the importance of lending it attention 
and studying it analytically to clarify its concept, evidence, 
and  implications, This is because ignorance is one of the 
most dangerous problems facing most human societies, as it 
negatively affects various aspects of life, and the ignorance 
that this research refers to does not mean illiteracy, and even 
though illiteracy is a type of ignorance, another type is 
intended, which is the belief of something other than its 
reality, or doing something other than what needs to be done 
intentionally. Accordingly, this research came to define the 
concept of ignorance in the Noble Qur’an, and clarify its 
derivatives, places of occurrence, and the causes and evidence 
that lead to it, and then clarify the dogmatic and behavioral effects 
of ignorance. 
Keywords: ignorance - the causes of ignorance - the dogmatic 

effects of ignorance - the  behavioral effects of 
ignorance. 

  



       
  
 

 

 

 
 
 

١١٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  

  

  المقدمة

أمـا ، وصـحبه أمجعـني آلـةاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممـد وعلـى 

  بعد:

سالمة حريصاً على  راسخاً، علمياً  خطاباً  اجلهل جاءعن  هحديث يف اخلطاب القرآين إنف

ــَومُ  تعــاىل: قــال اجلهــل، مــنالعقــل  ــَذا اْلُقــْرآَن يـَْهــِدي لِلَّــِيت ِهــَي أَقْـ ــُر اْلُمــْؤِمِنَني الَّــِذيَن  ﴿ِإنَّ هَٰ َويـَُبشِّ

مبوضوع اجلهل  قرآن الكرميعتىن الا حيث، ]٩[اإلسراء: يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت أَنَّ َهلُْم أَْجرًا َكِبريًا﴾ 

اجلهــل مــن اآلفــات اخلطــرية الــيت قــد تواجــه ا�تمعــات،  يعــدإذ  ،لــك خلطورتــهوذ؛ خاصــة عنايــة

  .وا�تمعيلى الصعيد الفردي، واليت تتسبب يف أضرار هائلة ع

موسى عن ذلك ورد  حيث منه، السالم تعوذواعليهم أن األنبياء خطورته مما يدل على و  

  َوإِْذ قَـاَل ُموَسـٰى لَِقْوِمـِه ِإنَّ اللَّـَه يَـْأُمرُُكْم أَن تَـْذَحبُوا بـََقـرًَة  قَـالُوا أَتـَتَِّخــُذنَا  تعـاىل:اهللا  قـوليف﴿

  ]، وَعْن أُمِّ َسَلَمَة، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ٦٧[البقرة:  ذُ بِاللَِّه أَْن أَُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني﴾ُهُزًوا  قَاَل أَُعو 

، ِإينِّ أَعُـوذُ بِـَك أَْن أَزِلَّ أَْو َأِضـلَّ، أَْو أَظْلِـَم أَْو أُظْلَـَم،  َكاَن إَِذا َخرََج ِمـْن بـَْيتِـِه قَـاَل: ـَك َريبِّ ((بِامسِْ

  .)١(أَْو ُجيَْهَل َعَليَّ))أَْو أَْجَهَل 

َغَلَب الشِّْرُك َعَلى أَْكثَِر النـُُّفوِس؛ لِظُُهوِر اْجلَْهِل َوَخَفاِء اْلعِْلِم، َفَصاَر قد وَ «قال ابن القيم: 

الصَِّغُري، َوَهرَِم َعلَْيِه  اْلَمْعُروُف ُمْنَكرًا، َواْلُمْنَكُر َمْعُروفًا، َوالسُّنَّةُ بِْدَعًة َوالِْبْدَعةُ ُسنًَّة، َونََشأَ ِيف َذِلكَ 

َم اْألَْمـُر اْلَكِبُري، َوطُِمَسِت اْألَْعالَُم َواْشَتدَّْت َغْربَةُ اْإلِْسالَِم، َوَقلَّ اْلُعَلَماءُ َوَغلَـَب السَّـَفَهاءُ، َوتـََفـاقَ 

                                                           

 رة،القـاه –دار احلديث  ،: أمحد حممد شاكرحتقيق ،د بن حنبلاإلمام أمح ، مسندأمحد مسند )١(

 ).٢٩٩/ ٤٤(م، ١٩٩٥ -ه ١٤١٦، ١ط



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٠

 عدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من ال  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  .)١( »النَّاسِ ي َواْشَتدَّ الْبَْأُس، َوظََهَر اْلَفَساُد ِيف الْبَـرِّ َوالَْبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَيْدِ 

 اذهلـــ عنوانـــاً  اخـــرتتوقـــد  متخصصـــة، دراســـة قرآنيـــة هـــذا املوضـــوعدراســـة أمهيـــة ربز تقـــدم تـــ وممـــا

  دراسة قرآنية).ثار املرتتبة عليه مفهومه ودالئله واآل (اجلهل :مسمىحتت  البحث

  مشكلة البحث:

ترب اجلهل مـن يعإذ اإلنسانية،  عاتا�تماليت تواجهها معظم املشاكل  أخطر من اجلهل 

  .املختلفةنواحي احلياة  على اخلطرية املتناميةاآلفات 

مـــن أنـــواع اجلهـــل،  ، وإن كانـــت األميـــة نوعـــاً األميـــة ال يعـــينواجلهـــل الـــذي نقصـــده هنـــا  

لشـيء خبـالف مـا هـو عليـه، أو وهـو اعتقـاد ا ،من أنـواع جلهـل آخرولكن يقصد به نوع 

  .  متعمداً  القيام بشيء خالف ما جيب القيام به

وهـو  األول:اجلهـل علـى ثالثـة أضـرب: «مـا ذكـره الراغـب األصـفهاين حيـث قـال: هذا و 

، …اعتقاد الشيء خبالف مـا هـو عليـه. والثاني:، …خلّو النفس من العلم، هذا هو األصل

ــــث: أو  صــــحيحاً  يفعــــل، ســــواء اعتقــــد فيــــه اعتقــــاداً فعــــل الشــــيء خبــــالف مــــا حقــــه أن  والثال

  .)٢(»فاسداً 

ال يســتطيع  ا أو بــأي منهــاأن املتصــف �ــ �ــا يفتكمــن خطور ومجيــع هــذه األنــواع الثالثــة 

لبنــاء جمتمـــع ســـليم  غـــري صـــاحل، فيصـــبح شخصــاً الــيت يقتضـــي القيـــام �ــا واجباتـــهب القيــام

 متوازن.

                                                           

 مؤسسـة ،)ه٧٥١بن أيب بكـر (املتـوىف:  حممد ،ابن قيم اجلوزية ،املعاد يف هدي خري العباد زاد )١(

ــــــة املنــــــار اإلســــــالمية، الكويــــــت -الرســــــالة، بــــــريوت  / ٣( م.١٩٩٤/ ه١٤١٥، ٢٧ط ،مكتب

٤٤٣.( 

)، ه٥٠٢املفــردات يف غريــب القــرآن، األصــفهاين، أبــو القاســم احلســني بــن حممــد الراغــب (ت  )٢(

 -حتقيـــق صـــفوان عـــدنان الـــداودي، دار القلـــم، الـــدار الشـــامية، دمشـــق بـــريوت، الطبعـــة األوىل 

 .)١/٢٠٩هـ، مادة جهل،( ١٤١٢



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢١

 عدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من ال  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

مــن الرجــوع بــل البــد  فقــط،حــو األميــة مب يــهال ميكــن القضــاء علالنــوع مــن اجلهــل  وهــذا

ثـار املرتتبـة واآل أسـبابه وعـناجلهـل ت عـن دثاآليـات الـيت حتـعرفـة مل ؛لتعاليم القـرآن الكـرمي

    .متخصصة قرآنيةدراسة  اودراسته عليه

  حدود البحث:

  وأسبابه.ومشتقاته،  ،هومرادفات ،اآليات اليت ورد فيها لفظ اجلهل

  أهداف البحث:

  واصطالحاً. ة تعريف اجلهل لغ - ١

 اجلهل يف القرآن الكرمي، ومشتقاته. بيان مرادفات - ٢

 .وروده يف القرآن الكرميمواضع إبراز  - ٣

 الكرمي.القرآن يف اجلهل  أسباببيان  - ٤

 بيان دالئل اجلهل يف القرآن الكرمي.  - ٥

 ثار اجلهل.آاحلديث عن   - ٦

  أسئلة البحث:

 ؟واصطالحاً  تعريف اجلهل لغةً ما  - ١

  قاته يف القرآن الكرمي؟ما مرادفات اجلهل ومشت - ٢

 الكرمي؟يف القرآن املنافية للعقل والصواب اجلهل آيات ما أبرز مواضع ورود  - ٣

 يف القرآن الكرمي؟ اجلهلأسباب ما   - ٤

 ما دالئل اجلهل يف القرآن الكرمي؟ - ٥

  ؟اآلثار املرتتبة على اجلهل ما - ٦

  منهج البحث:

   اآليات. لتحليلي يف دراسةواملنهج ا االستقرائي ا استخدمت املنهج

  إجراءات البحث:

 اجلهل.كلمة   وردت فيهامجع اآليات اليت  - ١



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٢

 عدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد التاسع من ال  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

 .واردة يف اجلهلآليات الا تفسري - ٢

 .األصيلةدرها اعزو األقوال إىل مص - ٣

  إيراد األحاديث الصحيحة مع عزوها إىل مصادرها من كتب السنة. - ٤

  الدراسات السابقة: 

  دة العلمية هلذا البحث ما يلي:من الدراسات اليت وقفت عليها عند مجع املا

) اجلهل واجلاهلية يف القرآن والسنة املطهرة: دراسة مصـطلحية وتفسـري موضـوعي، أ. د حممـد ١

اليَـْنبُعــي. وأصــل هــذا الكتــاب رســالة دكتــوراه حصــل عليهــا املؤلــف مــن جامعــة الســلطان 

قـــرآين  حممـــد يف مدينـــة فـــاس يف املغـــرب، وقـــد ُعـــين الباحـــث بدراســـة املوضـــوع كمصـــطلح

  واملعاين اليت خيرج إليها، ومل يكن من أهداف حبثه إبراز األثر الفكري والسلوكي للجهل. 

مصطلح اجلهل يف القرآن الكرمي: أ.د. حممد أحمزون، مقالة نشرت يف جملة البيـان، العـدد :  - ٢

، عــــرف اجلهــــل مــــن الناحيــــة اللغويــــة واالصــــطالحية، ومعانيــــه ومشــــتاقته يف القــــرآن ٣٧٩

، مل يكــن هلــا عنايــة باملوضــوع كدراســة صــغرية، ومل تكــن هــذه الدراســة ســوى مقالــة الكــرمي

  قرآنية متخصصة .  



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  

حتقيقاً لألهداف املرجـوة، انـتظم البحـث يف مقدمـة، وثالثـة مباحـث، وخامتـة،  :خطة البحث

  تفصيلها على النحو التايل:

   .لدراسات السابقةوا ومنهجه، ،وأسئلته ،وأهدافه ،وتتضمن مشكلة البحث المقدمة:

  في القرآن الكريم.مفهوم الجهل  األول:المبحث 

  واصطالحاً. لغةً  تعريف اجلهل :لمطلب األولا

 ومواضع وروده يف القرآن الكرمي.مشتقاته اجلهل  :ثانيالالمطلب      

  .القرآن الكريمفي  أسبابه ودالئله: الجهل الثاني:المبحث 

  .الكرمي يف القرآن أسبابهوبيان  اجلهل المطلب األول:

 يف القرآن الكرمي. هودالئلاجلهل  :نيالمطلب الثا

  .في القرآن الكريموالسلوكية  عقديةوآثاره ال: الجهل لثالمبحث الثا

  .هل وآثاره العقديةاجل المطلب األول:

  .هل وآثاره السلوكيةاجل المطلب الثاني:

   النتائج والتوصيات. الخاتمة:     

  



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  يف القرآن الكرمي. هوم اجلهلمف املبحث األول:

  .واصطالحاً  المطلب األول: تعريف الجهل لغةً 

  :الجهل لغةً –أ 

، وهو مأخوذ من ماّدة (ج هـ ل) اّليت تدّل على لُ هَ جيَْ  لَ هِ اجلهل مصدر قوهلم جَ 

أصالن: أحدمها خالف العلم، واآلخر: » اجليم واهلاء والّالم«معنيني، يقول ابن فارس 

ّطمأنينة، فاألّول اجلهل نقيض العلم، ويقال للمفازة اّليت ال علم �ا اخلّفة وخالف ال

جمهل، والثّاين: قوهلم للخشبة اّليت حيّرك �ا اجلمر جمهل، ويقال: استجهلت الرّيح 

  .)١(الغصن إذا حرّكته فاضطرب 

  في اللغة على معنيين:يطلق الجهل و 

واجلمع ُجْهل وُجُهل وُجهَّال رجل جاهل يقال: ف. العلم نقيض اجلهل المعنى األول:

يهتدى فيها،  الَ أَْرض َجمْهل إِذا َكاَنت ويقال  أضاعه،وجهالء، وَجهول كجاهل، َوَجِهَل احلَْقَّ 

واملعروف يف كالم العرب  ،بَِغْري علم الً ومفازة جمهلة أي ال َعَلَم �ا، واجلَهالة: أَن يَفعل فع

هول  مع ُجْهل وُجُهل وُجهَّال وجهالء، وجَ جهلت الشيء إذا مل تعرفه، ورجل جاهل واجل

من  ،بَِوْزِن اْلَمْرَحَلِة؛ اْألَْمُر الَِّذي َحيِْمُل َعَلى اْجلَْهلِ  )اْلَمْجَهلَةُ (و كجاهل، َوَجِهَل احلَْقَّ أضاعه،

  .)٢( ْجَهَلةٌ أَْمٍر أَو أْرٍض أَو َخْصَلٍة، َوِمْنهُ قـَْوُهلُْم: اْلَولَُد َ 

ِم؛ ِمـــَن اجلَْهـــل بِاللَّـــِه وَرُســـوله الَ اُل الَّـــيت َكانَـــْت َعلَيـَْهـــا اْلَعـــَرُب قـَْبـــَل اْإلِْســـواجلاهليـــة ِهـــَي اْحلَـــ

                                                           

أبـــو احلســـني (املتـــوىف:  بـــن فـــارس بـــن زكريـــا القـــزويين الـــرازي، أمحـــد ،بـــن فـــارسااللغـــة،  مقـــاييس )١(

 ).٣٨٩/ ١( ).ه٣٩٥

مادة:  .ه١٤٠٨ ،١ط)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه٧١١، ابن منظور (لسان العرب )٢(

 جهل.



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

   .)١(َوَشرَائِِع الدِّين، واملفاَخرة بِاْألَْنَساِب والِكْربِ والتََّجربُّ َوَغْريِ َذِلكَ 

اءُ َأْصٌل َواِحٌد، يَُدلُّ َعَلى السُِّني َواْلَفاءُ َواهلَْ «قال ابن فارس:  ،السفه وخفة احللم الثاني:المعنى 

 ،ثـَـْوٌب َسـِفيهٌ، َأْي رَِديءُ النَّْسـجِ  :يـَُقـالُ  ،فَالسَّـَفهُ: ِضـدُّ اْحلِْلـمِ  ،َوُهـَو قِيَـاٌس ُمطـَّرِدٌ  ،ِخفٍَّة َوَسـَخافَةٍ 

   .)٢(»َتَسفََّهِت الرِّيُح، إَِذا َماَلتْ  :َويـَُقالُ 

َويـَُقـاُل: َسـِفَه فـالٌن رأْيـه إَِذا َجِهلَـهُ  ،اخلِفَّة والطـَّْيشُ والسََّفهُ ِيف اَألصل: «وقال ابن منظور: 

، َعلَـى أَنـه َسـَفِه احلَـقِّ  والسَّـفيه: اْجلَاِهـُل. َوَرَواهُ الزََّخمَْشـرِيُّ: ِمـنْ  ،اْسـِتَقاَمَة لَـهُ  الَ وََكاَن رأْيه ُمْضطَرِبًا 

حـدمها علـى أَن يَُكـوَن َعلَـى َحـْذِف اْجلَـاِر َوإِيَصـاِل اْسٌم ُمَضاٌف ِإَىل احلَْقِّ، قَاَل: َوفِيِه َوْجَهاِن: أَ 

اْلَمْعـــَىن َكـــاَن اَألصـــُل َســـِفَه َعَلـــى اْحلَـــقِّ، َوالثَّـــاِين أَن يَُضـــمََّن َمْعـــَىن ِفْعـــٍل ُمتَـَعـــدٍّ َكَجِهـــَل، وَ   ،اْلِفْعـــلِ 

   .)٣(»انةيـَرَاهُ َعَلى َما ُهَو َعلَْيِه ِمَن الرُّْجحان والرَّز  الَّ االستخفاف باحلق وأَ 

بسبب نقص العلم  ؛االضطراب واخلفة يف الرأي وعدم الثبات والسفهفالعالقة بني اجلهل 

السـفه نقـيض احلكمـة «، وقال أبـو هـالل العسـكري: راليت تقتضي الثبات واالستقرا   واحلكمة

 :سـفه عليـه إذا أمسعـه القبـيح ويقـال للجاهـل :ويستعار يف الكالم القبـيح فيقـال ،على ما وصفنا

   .)٤(»سفيه

  الجهل اصطالحاً:–ب 

اعتقـاد الشـيء علـى خـالف مـا هـو عليـه، (واجلهـل:   :بأنه  االصطالحعرف اجلهل يف يُ   

                                                           

 ،)ه٦٠٦الدين أبو السعادات (املتوىف:  جمد ،ابن األثري ،يف غريب احلديث واألثر النهاية )١(

 - ه١٣٩٩بريوت،  -العلمية  املكتبة ،حيحممود حممد الطنا - يحتقيق: طاهر أمحد الزاو 

 ).٣٢٣/ ١( م.١٩٧٩

 ).٧٩/ ٣(اللغة،  مقاييس )٢(

 مادة: سفه.، لسان العرب )٣(

) حققـه وعلــق ه٣٩٥ حنـواهللا (املتـوىف:  بـن عبـد حلسـنهـالل ا عسـكري، أبـوال ،اللغويـة الفـروق )٤(

 ).٢٧٨(ص:  مصر. -قاهرة ال ع،العلم والثقافة للنشر والتوزي دار ،عليه: حممد إبراهيم سليم



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  .)١( يف الواقععليه تصور الشيء على خالف ما هو 

وبعدها تقفل دائرة املعرفة  ،الظن املرجوحوهو أدىن درجات العلم اجلهل ال يأيت إال بعد و  

  .)٢( املعرفة ضوابط :كتابذلك امليداين يف  ذكر  كما  جاهالً،ها ويكون اإلنسان عند

  :تعريف الجهل - ج

 مطلقاً، علمالعدم  الجهل هو: للجهل، فنقول عامتقديم تعريف االجتهاد في يمكن 

نـوع مـن أنــواع كمتعمـداً   التظـاهر بـالفهم اخلطـأ أو، طـأاخللفهـم ا وأ ،إدراكـاً كـامالً  هعـدم إدراكـأو 

القيــام  باحلقــائق، وجينــببــأّن هــذا النــوع مــن اجلهــل جينّــب االعــرتاف  لالعتقــاداخلــداع الــذايت، 

  مبقتضاها.

   قسمين:ينقسم إلى الجهل من خالل ما تقدم يتبين أن و     

ركب: :األولالقسم 
ُ
اعتقـاد جـازم غـري مطـابق  قـال: حيـث اجلرجـاين كما عرفـه اجلَْهل امل

  .)٣(لْلَواِقع

                                                           

: حتقيقهـ) ٨١٦علي بن حممد بن علي الزين الشريف (املتوىف: ، اجلرجاين التعريفات للجرجاين )١(

 ،م١٩٨٣-هـــ ١٤٠٣الطبعــة األوىل  ،لبنــان-دار الكتــب العلميــة بــريوت ، مجاعــة مــن العلمــاء

 .)٨٠(ص:

 امليــــداين، ،ر اإلســــالميمــــع الفكــــ مشــــيةاملعرفــــة صــــياغة للمنطــــق وأصــــول البحــــث مت ضــــوابط )٢(

 ).١٢٦م، (١٩٩٣-ه١٤١٤، ٣دار القلم، دمشق، ط ،الرمحن حسن حبنكة عبد

وصــححه مجاعــة مــن العلمــاء  ضــبطه ،)ه٨١٦بــن حممــد (املتــوىف:  علــي ،اجلرجــاين التعريفــات، )٣(

 ،)٨٠( م.١٩٨٣- ه١٤٠٣ ١ط لبنــــــان،–الكتــــــب العلميــــــة بــــــريوت  دار ،بإشــــــراف الناشــــــر

 م.١٩٩٤ ه٤١٤ل صـــــــليبيا، الشـــــــركة العربيـــــــة للكتـــــــاب، بـــــــريوت، الفلســـــــفي، مجيـــــــ املعجـــــــم

بــن موســى  أيــوب ،أبــو البقــاء ،معجــم يف املصــطلحات والفــروق اللغويــة الكليــات)، ١/٤٢٢(

 ٢ط ،بـريوت – الةالرسـ مؤسسة ،حممد املصري -: عدنان درويش حتقيق ،)ه١٠٩٤(املتوىف: 

 .)٣٥٠( م.١٩٩٣-١٤٣



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

ــْيِء َعَلــى ِخــَالِف وَ « فقــال:عرفــه ابــن عاشــور  كــذاو  اْجلَْهــُل: انِْتَفــاءُ اْلعِْلــِم، أَْو َتَصــوُُّر الشَّ

  .)١(»َحِقيَقِتهِ 

  .)٢(فإن قارن اعتقاد النقيض فهو مركب العلم؛فاجلهل حقيقته عدم العلم َعمَّا من شأنه 

ــاُج:  والســفه مــن مرادفــات اجلهــل،  ــاَل الزَّجَّ ــَىن: َجِهــَل، َأْي: َجِهــَل «َق ــْم َســِفَه ِمبَْع ــَر نـَْفِســِه فـََل أَْم

  ).٣(»يـَُفكِّْر فِيَها

الّســفهاء: اجلهلــة، يقــال: ســفه فــالن رأيــه، إذا جهلــه، ومنــه قيــل للبــذاء: ســفه، «قــال ابــن قتيبــة: 

  . )٤(»ألنه جهل

   .)٥( ويف اصطالح الفقهاء هو: التصرف على خالف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل 

ــَفَهاءُ  أََال إِنـَُّهــْم ُهــُم ﴿َوإَِذا قِيــَل َهلـُـقـال تعــاىل:  ْم آِمنُــوا َكَمــا آَمــَن النَّـاُس قَــالُوا أَنـُــْؤِمُن َكَمــا آَمــَن السُّ

                                                           

بـــن  )،عـــىن الســـديد وتنـــوير العقـــل اجلديـــد مـــن تفســـري الكتـــاب ا�يـــدحتريـــر امل(والتنـــوير  التحريـــر )١(

/ ١( ه.١٩٨٤ ،تـــونس –الـــدار التونســـية للنشـــر  ،)ه١٣٩٣حممـــد الطـــاهر (املتـــوىف:  ،عاشـــور

٢٨٧.(   

الــدين بــن إبــراهيم بــن حممــد، املعــروف  زيــن ،النعمــان ةوالنظــائر علــى مــذهب أيب حنيفــ األشــباه )٢(

 دار ،: الشيخ زكريـا عمـرياتهحواشيه وخرج أحاديث وضع ،)ه٩٧٠ بابن جنيم املصري (املتوىف:

 ).٢٦١(ص:  م.١٩٩٩ -ه ١٤١٩، ١ط ،لبنان –الكتب العلمية، بريوت 

 -دار ابـن كثـري، دار الكلـم الطيـب  ،)ه١٢٥٠حممد بن علـي (املتـوىف:  ،فتح القدير الشوكاين )٣(

 ).١٦٨/ ١( ،ه١٤١٤ ،١، طدمشق، بريوت

وعلـق عليـه إبـراهيم رمضـان، مكتبـة  رحهاهللا، شـ حممد عبـد وأب ،بن قتيبةا، آنتفسري غريب القر  )٤(

 (ص: ،م١٩٩١ -ه١٤١١ ،١طالدراسات والبحوث، العربية واإلسالمية، دار مكتبة اهلالل، 

٤٢(. 

، ١، مؤسســــة الرســــالة، بــــريوت، ط٩٢ص ،الكــــرمي د. عبــــد يف أصــــول الفقــــه، زيــــدان، الــــوجيز )٥(

 .م٢٠٠٩، ه١٤٣٠



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  . )١(]، يعين اجلهال ١٣[البقرة: الَّ يـَْعَلُموَن﴾  السَُّفَهاءُ َولَِٰكن

ــاً اجلهــل البســيط :لثــانياالقســم 
ً
قــال إمساعيــل  ،: وهــو عــدم العلــم عمــا مــن شــأنه أن يكــون عامل

ن اجلهـــَل إ«وقـــال الشـــنقيطي: ، )٢(»الـــنفس مـــن العلـــم اجلهـــل خلـــوّ « يف تعريـــف اجلهـــل: حقـــي

   .)٣(»َعَدِميٌّ، وأن املراَد به عدُم العلِم مبا ِمْن َشأْنِِه أن يُعلم

: طائفة جاهلية، وشاعر جاهلي، وذلك نسـبة إىل اجلهـل الـذي يقال « وقال ابن تيمية: 

، فــإن بســيطاً  فــإن مــن مل يعلــم احلــق، فهــو جاهــل جهــالً  هــو عــدم العلــم، أو عــدم اتبــاع العلــم،

بـاحلق، أو غـري عـامل فهـو  ، فـإن قـال خـالف احلـق عاملـاً مركبـاً  اعتقد خالفـه، فهـو جاهـل جهـالً 

ــى اْألَْرِض َهْونًــا َوإَِذا َخــاطَبَـُهُم كمــا قــال تعــاىل: جاهــل أيضــا ً  ﴿َوِعبَــاُد الــرَّْمحَِٰن الَّــِذيَن َميُْشــوَن َعَل

فـال يرفـث،  إذا كـان أحـدكم صـائماً : «وقـال النـيب  ]،٦٣[الفرقـان:  وَن قَالُوا َسَالًما﴾اْجلَاِهلُ 

وهذا كثري، وكذلك من عمل خبالف احلق فهو جاهـل وإن علـم أنـه خمـالف للحـق،  » وال جيهل

ـــوءَ ِجبََهالَــةٍ كمــا قـــال ســبحانه:  ـَــا التـَّْوبَــةُ َعلَـــى اللَّــِه لِلَّـــِذيَن يـَْعَملُــوَن السُّ ُمثَّ يـَُتوبـُــوَن ِمــن قَرِيـــٍب  ﴿إِمنَّ

ــْيِهْم  وََكــاَن اللَّــهُ َعلِيًمــا َحِكيًمــا﴾ قــال أصــحاب حممــد  ]،١٧[النســاء:   فَأُولَِٰئــَك يـَُتــوُب اللَّــهُ َعَل

٤(»: كل من عمل سوءًا فهو جاهل( .  

                                                           

طــالل احلــديثي، عــادل الــدرة، دار  :والنظــائر يف القــرآن الكــرمي، البــن الــدامغاين، حتقيــق الوجــوه )١(

  .)١٨٩(ص: م. ٢٠١٢العرب، دار النور، دمشق، 

 

/ ٧( بـــــريوت. –دار الفكـــــر  ،)ه١١٢٧حقـــــي (املتـــــوىف:  إمساعيـــــل ،أبـــــو الفـــــداء ،البيـــــان روح )٢(

٢٥٤.( 

ــْنِقيِطيِّ  العــذب )٣( األمــني بــن حممــد املختــار  ، حممــدالشــنقيطي ،ِيف التـَّْفِســري النمــري ِمــْن َجمَــاِلِس الشَّ

 دار ،اهللا أبـو زيـد : بكر بـن عبـدإشراف ،: خالد بن عثمان السبتحتقيق ،)ه١٣٩٣(املتوىف: 

 ).١٩٤/ ١( ه.١٤٢٦ ،٢ط ،عامل الفوائد للنشر والتوزيع، مكة املكرمة

احللــيم احلــراين  أمحــد بــن عبــد ،ميــةبــن تي ،ملخالفــة أصــحاب اجلحــيم اقتضــاء الصــراط املســتقيم )٤(
= 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٢٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

، َويـَُقـال ن َعاملـاً اْجلَْهل: يـَُقال للبسيط، َوُهَو عدم اْلعلم َعمَّا مـن َشـأْنه أَن يكـو « وقال أبو البقاء:

ـــْيء علـــى  ؛للمركـــب، َوُهـــَو عبـــارَة َعـــن اْعِتَقـــاد جـــازم غـــري ُمطَـــابق أَْيضـــاً  مســـي بِـــِه ِألَنَّـــهُ يْعَتقـــد الشَّ

   .)١(»خالف َما ُهَو َعلَْيِه، فـََهَذا جهل آخر قد تركبا َمًعا

  مشتقاته ومواضع وروده في القرآن الكريم. :ثاني: الجهلالالمطلب 

 ةوعشـــرين موضـــعاً مـــن القـــرآن الكـــرمي، علـــى مخســـ ةوردت يف أربعـــ )اجلهـــل(لفظـــة تبـــني أن     

  مشتقات على النحو التايل: 

 الجاهل، الجاهلون، الجاهلين:   -  أ

لِْلُفَقـرَاِء الَّــِذيَن أُْحِصــُروا ِيف َســبِيِل ﴿ اجلاهـل لفظــة مفــردة وردت مـرة واحــدة يف قولــه تعــاىل:

 اْألَْرِض َحيَْســبـُُهُم اْجلَاِهــُل أَْغنِيَــاءَ ِمــَن التـََّعفُّــِف تـَْعــرِفـُُهم ِبِســيَماُهْم َال اللَّــِه َال يَْســَتِطيُعوَن َضــْربًا ِيف 

  ].٢٧٣[البقرة: يَْسأَلُوَن النَّاَس ِإْحلَافًا  َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ اللََّه بِِه َعلِيٌم﴾ 

�ــذه  ملشــتقات وروداً وهــو أكثــر ا ،كمــا ورد لفــظ اجلهــل بصــيغة اجلمــع يف تســعة مواضــع

  الصيغة حيث جاء على النحو التايل:

  ]. ٦٤[الزَُّمر:  ﴿قُْل أَفـَغَيـَْر اللَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلوَن﴾قال تعاىل:           

ِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخا وقال تعالى:   طَبَـُهُم اْلَجاِهلُوَن ﴿َوِعبَاُد الرَّْحمَٰ

﴿قَاَل َهْل َعِلْمُتم مَّا فـََعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ  ]. قال تعالى:٦٣[الفرقان: قَالُوا َسَالًما﴾ 

﴿َوِإن َكاَن َكبـَُر َعلَْيَك ِإْعَراُضُهْم فَِإِن ].  وقال سبحانه: ٨٩[يوسف: أَنُتْم َجاِهلُوَن﴾ 

َولَْو َشاَء اللَّهُ ًقا ِفي اْألَْرِض َأْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فـَتَأْتِيَـُهم بِآيٍَة اْسَتطَْعَت َأن تـَْبَتِغَي نـَفَ 

﴿َوِإْذ قَاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه ]٣٥[األنعام:  َفَال تَُكونَنَّ ِمَن اْلَجاِهِليَن﴾ َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدٰى 

                                                           

، ٧طعــامل الكتــب، بــريوت، لبنــان،  دار ،الكــرمي العقــل : ناصــر عبــدحتقيــق ،)ه٧٢٨(املتــوىف: 

 ).٢٥٨/ ١( م.١٩٩٩ - ه١٤١٩

 ).٣٥٠(ص:  الكليات، )١(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣٠
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قَالُوا أَتـَتَِّخُذنَا ُهُزًوا  قَاَل َأُعوُذ بِاللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن   ِإنَّ اللََّه يَأُْمرُُكْم َأن تَْذبَُحوا بـََقَرةً 

 ].٦٧[البقرة: اْلَجاِهِليَن﴾ 

 ﴿قَاَل يَا نُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك  إِنَّهُ َعَمٌل َغـيُْر َصاِلٍح  َفَال َتْسأَْلِن َماوقال سبحانه: 

 ].٤٦[هود:  أَن تَُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني﴾ لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم  ِإينِّ أَِعُظكَ 

َــْيِهنَّ  ــْجُن أََحــبُّ ِإَيلَّ ِممَّــا يَــْدُعونَِين إِلَْيــِه  َوِإالَّ َتْصــرِْف َعــينِّ َكْيــَدُهنَّ َأْصــُب إِل ﴿قَــاَل َربِّ السِّ

 ].٣٣[يوسف: َوأَُكن مَِّن اْجلَاِهِلَني﴾ 

ــــا أَْعَمالَُنــــا َوَلُكــــْم أَْعَمــــالُُكْم َســــَالٌم َعَلــــْيُكْم َال نـَْبَتِغــــي  ﴿َوإَِذا مسَُِعــــوا اللَّْغــــَو أَْعَرُضــــوا َعْنــــهُ  َوقَــــالُوا لََن

  ].٥٥[القصص: اْجلَاِهِلَني﴾ 

  ].١٩٩[األعراف: ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلَني﴾ قال تعاىل: 

  جهول:  - ب 

نَّا َعَرْضـنَا اْألََمانَـَة َعلَـى السَّـَماَواِت َواْألَْرِض َواْجلِبَـاِل ﴿إِ وقد ورد مرة واحدة عند قوله تعاىل:

  ].٧٢[األحزاب: فَأَبـَْنيَ أَن َحيِْمْلنَـَها َوأَْشَفْقَن ِمنـَْها َوَمحََلَها اْإلِنَساُن  إِنَّهُ َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال﴾ 

 يجهلون، تجهلون: - ج 

  لي:ورد هذان اللفظان خمس مرات على النحو التا

ــْوَتٰى  تعــاىل:ورد لفــظ جيهلــون مــرة واحــدة يف قولــه  ــُم اْلَم ــَة وََكلََّمُه ــْيِهُم اْلَمَالئَِك ــا إَِل ــا نـَزَّلَْن ــْو أَنـََّن ﴿َوَل

ـــرَُهْم جيَْ  ـــوا ِإالَّ أَن يََشـــاءَ اللَّـــهُ َولَِٰكـــنَّ أَْكثـَ ـــا َكـــانُوا لِيـُْؤِمُن ـــُبًال مَّ ـــْيِهْم ُكـــلَّ َشـــْيٍء قـُ ـــونَ َوَحَشـــْرنَا َعَل ﴾ َهُل

  ].١١١[األنعام: 

ـــْوٍم  تعـــاىل:ورد لفـــظ جتهلـــون أربـــع مـــرات يف قولـــه  ـــٰى قـَ ـــأَتـَْوا َعَل ـــِين ِإْســـرَائِيَل الَْبْحـــَر َف ﴿َوَجاَوْزنَـــا بَِب

ًـا َكَمـا َهلُـْم آِهلَـةٌ  قَـاَل إِنَُّكـْم قـَـْوٌم   َهلُـوَن﴾جتَْ يـَْعُكُفوَن َعَلٰى َأْصنَاٍم هلَُّْم  قَالُوا يَا ُموَسـى اْجَعـل لَّنَـا ِإهلَٰ

  ].   ١٣٨[األعراف: 

﴿َويَـا قـَـْوِم َال أَْسـأَلُُكْم َعلَْيـِه َمـاًال  ِإْن أَْجـرَِي ِإالَّ َعلَـى اللَّـِه  َوَمـا أَنَـا بِطَـارِِد  :- عـز وجـل  –وقولـه 

ِْم َولَِٰكينِّ أَرَاُكْم قـَْوًما َجتَْهُلوَن﴾   ].٢٩[هود: الَِّذيَن آَمُنوا إِنـَُّهم مَُّالقُو َر�ِّ

[النمـل: ﴿أَئِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرَِّجاَل َشـْهَوًة مِّـن ُدوِن النَِّسـاِء  بَـْل أَنـُتْم قـَـْوٌم َجتَْهلُـوَن﴾  سبحانه:له وقو 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣١
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٥٥  [  

ــا َجتَْهلُــوَن﴾ تعــاىل:وقولــه  ــِه َولَِٰكــينِّ أَرَاُكــْم قـَْوًم ــا أُْرِســْلُت ِب ــَد اللَّــِه َوأُبـَلُِّغُكــم مَّ ــُم ِعن َــا اْلعِْل ــاَل إِمنَّ  ﴿َق

  ].٢٣[األحقاف: 

 جهالة: - د

ـَـا التـَّْوبَــةُ َعلَــى اللَّــِه لِلَّــِذيَن يـَْعَملُــوَن السُّــوءَ  قــال تعــاىل: وقــد ورد أربــع مــرات يف اآليــات التاليــة: ﴿إِمنَّ

[النســـاء: ا﴾ ِجبََهالَــٍة ُمثَّ يـَُتوبُــوَن ِمــن قَرِيــٍب فَأُولَٰئِـــَك يـَتُــوُب اللَّــهُ َعلَــْيِهْم  وََكـــاَن اللَّــهُ َعلِيًمــا َحِكيًمــ

١٧.[ 

َوإَِذا َجــاَءَك الَّــِذيَن يـُْؤِمنُــوَن بِآيَاتَِنــا فـَُقــْل َســَالٌم َعَلــْيُكْم  َكَتــَب رَبُُّكــْم َعَلــٰى نـَْفِســِه  ﴿ وقــال تعــاىل:

[األنعـام: رَِحـيٌم﴾  الرَّْمحََة  أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءًا ِجبََهالٍَة ُمثَّ تَـاَب ِمـْن بـَْعـِدِه َوَأْصـَلَح فَأَنـَّهُ َغُفـورٌ 

٥٤.[ 

لِـَك َوَأْصـَلُحوا ِإنَّ  ﴿ :وقال تعاىل ُمثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِجبََهالٍَة ُمثَّ تَابُوا ِمـن بـَْعـِد ذَٰ

 ].١١٩[النحل: رَبََّك ِمن بـَْعِدَها لََغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ 

َجاءَُكْم فَاِسـٌق بِنَبَـٍإ فـَتَبَـيـَّنُـوا أَن ُتِصـيُبوا قـَْوًمـا ِجبََهالَـٍة فـَُتْصـِبُحوا ﴿يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن  قال تعاىل: 

  ].٦[اُحلُجرات: َعَلٰى َما فـََعْلُتْم نَاِدِمَني﴾ 

  الجاهلية: - ه

 القرآن:من  ضعنييف مو  ورد هذا اللفظ

ــرَُّج اجلَْ  ﴿ قــال تعــاىل: ــوتُِكنَّ َوَال تـَبَـــرَّْجَن تـَبَـ ــْرَن ِيف بـُُي ــَالَة َوآتِــَني َوقـَ اِهلِيَّــِة اْألُوَىلٰ  َوأَِقْمــَن الصَّ

ــرَُكْم تَْطِهــريًا﴾ الزََّكــاَة َوأَِطْعــَن اللَّــَه َوَرُســولَهُ  ـَـا يُرِيــُد اللَّــهُ لِيُــْذِهَب َعــنُكُم الــرِّْجَس أَْهــَل الْبَـْيــِت َويُطَهِّ إِمنَّ

 ].٣٣[األحزاب: 

ـــوَن﴾  بـُْغـــوَن ﴿أََفُحْكـــَم اْجلَاِهلِيَّـــِة يَـ وقـــال تعـــاىل:  َوَمـــْن أَْحَســـُن ِمـــَن اللَّـــِه ُحْكًمـــا لَِّقـــْوٍم يُوقُِن

  ].٥٠[املائدة: 
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 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
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  يف القرآن الكرمي ودالئلهأسبابه اجلهل : ثايناملبحث ال

  

  المطلب األول: الجهل وبيان أسبابه في القرآن الكريم.

  حو التايل:بينت اآليات القرآنية عدداً من أسباب اجلهل، ميكن تناوهلا على الن

 اهللا جهالً:االعتقاد بجواز عبادة غير  األول:سبب ال

َولََقْد أُوِحَي إِلَْيـَك َوِإَىل الـَِّذيَن  ٦٤﴿قُْل أَفـَغَيـَْر اللَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلوَن  قال تعاىل:

   ].٦٥ - ٦٤[الزمر: نَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾ ِمن قـَْبِلَك لَِئْن أَْشرَْكَت لََيْحَبطَنَّ َعَمُلَك َولََتُكونَ 

ـرُُه، َعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس  اآلية:يف بيان سبب نزول هذه  قال ابن كثري َما َرَواهُ اْبُن أَِيب َحامتٍِ َوَغيـْ

اَدِة آِهلـَــِتِهْم، إىل ِعَبـــ َرِضـــَي اللَّـــهُ َعنـُْهَمـــا أَنَّـــهُ قَـــاَل: ((ِإنَّ اْلُمْشـــرِِكَني ِجبَْهِلِهـــْم َدَعـــْوا َرُســـوَل اللَّـــِه 

  . )١(﴿قُْل أَفـَغَيـَْر اللَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلوَن﴾ َويـَْعُبُدوا َمَعهُ ِإَهلَهُ، فـَنَـزََلْت: 

ـَر َوالَِّذيَن الَ يـَْعَلُموَن ُهْم أَْهُل الشِّْرِك اْجلَاِهُلوَن، قَاَل تـََعاَىل: «وقال ابن عاشور:  ﴿قُـْل أَفـَغَيـْ

  .)٢(]»٦٤[الزَُّمر: للَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَيـَُّها اْجلَاِهُلوَن﴾ ا

  ألنفسهم:ة هدايال يملكوند ابأن العبجهالً االعتقاد السبب الثاني:  

لَّ َشـْيٍء قـُـُبًال ﴿َولَْو أَنـَّنَا نـَزَّلْنَا إِلَْيِهُم اْلَمَالئَِكَة وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتٰى َوَحَشْرنَا َعلَْيِهْم كُ  قال تعاىل:

   .]١١١[األنعام: مَّا َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِإالَّ أَن يََشاءَ اللَّهُ َولَِٰكنَّ أَْكثـَرَُهْم َجيَْهُلوَن﴾ 

أكثــر هــؤالء املشــركني جيهلــون أن ذلــك كــذلك،  ولكــن«يف تفســريه لآليــة:  قــال الطــربي

ولــيس ذلــك   ،ا، ومــىت شــاؤوا كفــرواحيســبون أن اإلميــان إلــيهم، والكفــَر بأيــديهم، مــىت شــاؤوا آمنــو 

                                                           

بـن  سـامي) حتقيـق ه٧٧٤الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (املتوىف:  أبو تفسري القرآن العظيم، )١(

 ).١١٢/ ٧( م.١٩٩٩ - ه١٤٢٠ ٢ط ،طيبة دار ،المةحممد س

 ).٣٤٩/ ٢٣( التحرير والتنوير )٢(
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كــذلك، ذلــك بيــدي، ال يــؤمن مــنهم إال مــن هديتــه لــه فوفقتــه، وال يكفــر إال مــن خذلتــه عــن 

  . )١( »الرشد فأضللته

قَـاَل: ((ِإنَّ أََحـدَُكْم ُجيَْمـُع َخْلُقـهُ ِيف  كما جاء يف حديث ابـن مسـعود عـن رسـول اهللا 

 يَُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُمثَّ يَُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُمثَّ يـَبـَْعُث اللَّهُ َمَلًكا بَْطِن أُمِِّه أَْربَِعَني يـَْوًما، ُمثَّ 

ــهُ، َوَشــِقيٌّ أَْو َســعِيٌد، ُمثَّ يـُــنْـ  ــهُ، َورِْزقَــهُ، َوأََجَل ــهُ: اْكُتــْب َعَمَل ــاُل َل ــْؤَمُر بِــأَْربَِع َكِلَمــاٍت، َويـَُق ــِه فـَيـُ َفُخ فِي

َنــهُ َوبـَــْنيَ اجلَنَّــِة ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْســِبُق َعلَْيــِه ِكتَابُــهُ،  الــرُّوُح، فَــِإنَّ  الرَُّجــَل ِمــْنُكْم لَيَـْعَمــُل َحــىتَّ َمــا يَُكــوُن بـَيـْ

الِكتَـاُب،  ْيـهِ فـَيَـْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل النَّاِر، َويـَْعَمُل َحىتَّ َما يَُكوُن بـَيـْنَـهُ َوبـَـْنيَ النَّـاِر ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسـِبُق َعلَ 

فـَيَـْعَمُل بَِعَمِل أَْهِل اجلَنَِّة))
َأْي َجيَْهُلوَن احلَْقَّ َوقِيَل: َجيَْهُلوَن أَنَّهُ الَ َجيُوُز اقْـِرتَاُح « ، قال القرطيب:)٢(

  .)٣( » اْآليَاِت بـَْعَد أَْن رَأَْوا آيًَة واحدة

م أن يكــون العبــد العقــل والعلــ مــن إن« يف تفســريه عــن معــىن اآليــة قولــه: الســعديذكــر و 

يف أمــر يتكــل مقصــوده اتبــاع احلــق، ويطلبــه بــالطرق الــيت بينهــا اهللا، ويســتعني ربــه يف اتباعــه، وال 

  .)٤( »لى نفسه وحوله وقوتهعهدايته 

ــَر َعلَْيــَك ِإْعرَاُضــُهْم فَــِإِن اْســَتطَْعَت أَن تـَْبَتِغــَي نـََفًقــا ِيف ﴿تعــاىل: ويف قــول اهللا   َوِإن َكــاَن َكبـُ

فَـَال َتُكـونَنَّ ِمـَن  َولَْو َشـاءَ اللَّـهُ َجلََمَعُهـْم َعلَـى اْهلُـَدٰى  وِض أَْو ُسلًَّما ِيف السََّماِء فـَتَأْتِيَـُهم بِآيٍَة اْألَرْ 

فَــالَ َتُكــونَنَّ ِممَّــْن الَ يـَْعَلــُم أَنَّ اللَّــَه لَــْو «: يف معــىن اآليــة  قــال الطــربي.]٣٥[األنعــام: اْجلَــاِهِلَني﴾ 

                                                           

 ).٤٧/ ١٢جامع البيان ( )١(

)، حتقيــق: حممــد زهــري بــن ناصــر ه٢٥٦، البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل (ت:صــحيح البخــاري )٢(

 .) ٣٢٠٨،(باب ذكر املالئكة )،٤/١١١،(ه١٤٢٢، ١الناصر، دار طوق النجاة، ط

 ).٦٧/ ٧( امع ألحكام القرآناجل )٣(

اهللا الســـعدي  رمحن بـــن ناصـــر بـــن عبـــدالـــ عبـــد ،الم املنـــان©يف تفســـري ك تيســـري الكـــرمي الـــرمحن )٤(

- ه١٤٢٠ ١ط ،الرسـالة مؤسسـة ،الـرمحن بـن معـال اللوحيـق : عبـدحتقيق ،)ه١٣٧٦(املتوىف: 

 بترصف �سري. ).٢٦٩(ص:  م.٢٠٠٠
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َا يَْكُفـُر بِـِه ِلَسـابِِق ِعْلـَشاَء َجلَمَ  ِم َع َعَلى اْهلَُدى مجَِيَع َخْلِقِه بُِلطِْفِه، َوأَنَّ َمْن يَْكُفُر بِِه ِمْن َخْلِقِه إِمنَّ

ِصحََّة َذِلَك  ْمتَ اللَِّه فِيِه َونَاِفِذ َقَضائِِه بِأَنَّهُ َكائٌِن ِمَن اْلَكاِفرِيَن بِِه اْختِيَارًا الَ اْضِطرَارًا، فَِإنََّك إَِذا َعلِ 

  . )١(» َملْ يَْكبـُْر َعلَْيَك ِإْعرَاُض َمْن أَْعَرَض ِمَن اْلُمْشرِِكَني َعمَّا تََدُعوهُ إِلَْيِه ِمَن احلَْقِّ 

  الدين:بما يلزم العلم به من لجهل ا :لثالثا سببال

ر و األجـــ نـــص علـــىالعلـــم، وبـــني منزلـــة العلمـــاء، و طلـــب علـــى  - عـــز وجـــل  -  حـــّث اهللا

﴿يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا إَِذا قِيـَل َلُكـْم تـََفسَّـُحوا ِيف اْلَمَجـاِلِس  :تعـاىل، فقال ملن أوتوا العلم ةالعظيم

أُوتُوا اْلعِْلَم  فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَّهُ َلُكْم  َوإَِذا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يـَْرفَِع اللَّهُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذينَ 

وذم اهللا تعاىل اجلهل واجلاهلني، وحـذر منـه، ، ]١١[ا�ادلة:  َواللَّهُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري﴾ رََجاٍت دَ 

وبــّني أنــه ســبب إعــراض املعرضــني عــن دعــوة األنبيــاء واملرســلني، وأن النــاس جلهلهــم كــذبوا �ــم، 

ــْومِ  ، قــال تعــاىل :يقــول اهللا تعــاىل خمــرباً عــن قــول نــوح لقومــه ــاًال  ِإْن  ﴿َويَــا قـَ ــِه َم ــأَلُُكْم َعلَْي َال أَْس

ِـْم َولَِٰكـينِّ أَرَاُكـْم قـَْوًمـا َجتَْهلُـوَن﴾  َوَمـا أَنَـا بِطَـارِِد الـَِّذيَن آَمنُـوا  أَْجرَِي ِإالَّ َعلَـى اللَّـِه  إِنـَُّهـم مَُّالقُـو َر�ِّ

  . ]٢٩[هود: 

ــــَماوَ قــــال تعــــاىل:  اِت َواْألَْرِض َواْجلِبَــــاِل فَــــأَبـَْنيَ أَن َحيِْمْلنَـَهــــا ﴿إِنَّــــا َعَرْضــــنَا اْألََمانـَـــَة َعلَــــى السَّ

  .]٧٢[األحزاب: َوأَْشَفْقَن ِمنـَْها َوَمحََلَها اْإلِنَساُن  إِنَّهُ َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال﴾ 

وقـــال:  ،»وََكـــَذِلَك َجُهـــوٌل ُمبَالَغَـــةٌ ِيف اْجلَْهـــلِ  ،ظَلُـــوٌم ُمبَالَغَـــةٌ ِيف الظُّْلـــمِ «قـــال ابـــن عاشـــور: 

ْنَسـاِن ِمبََواقِـ« ُ ِعْلُمـهُ، َواْلُمـرَاُد بِـِه ُهنَـا انِْتَفـاءُ ِعْلـِم اْإلِ ِع الصَّـَواِب فِيَمـا َواْجلَْهُل: انِْتَفاءُ اْلعِْلِم ِمبَا يـَتَـَعنيَّ

ِة اْلُمتَـَفاوِتَِة ِإَضاَعِة اْألََمانَِة ِمَن اْلُمَؤاَخذَ  ِيف عدم تـَْقِديره قَْدرَ  )الً (َجُهو وَ «إىل أن قال:  ،»َحتَمََّل بِهِ 

  .)٢(»اْلَمرَاِتِب ِيف التَِّبَعِة ِ�َا

يف طلــب باألمانــة تفــريط العــن  نــاتجٌ نــه جهــل أعلــى فاجلهــل يف اآليــة الكرميــة دل معنــاه 

                                                           

 ).٢٢٨/ ٩( جامع البيان )١(

  ).١٣٠ -٢٢/١٢٩( ،والتنوير التحرير )٢(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  .بدينهيتعلق باهللا تعاىل و ما جيب معرفته فيما معرفة 

لســري علــى يقــود النــاس إىل البدعــة واإلحــداث يف الــدين وا عظــيم،فخطــر اجلهــل بالــدين  

  .غري هدى

  والقيام بما ال يجب القيام به:يئات السبب الرابع: فعل الس

إن فعل السيئات فعل حياسب صاحبه عليه، وهذه عقيدة راسخة يف نفوس املؤمنني، 

ٰى نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ  ﴿َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فـَُقْل َسَالٌم َعلَْيُكْم  َكَتَب رَبُُّكْم َعلَ : قال تعاىل

، ]٥٤[األنعام: أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا ِجبََهالٍَة ُمثَّ تَاَب ِمن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ 

من عمل خبالف احلق فهو جاهل، وإن علم أنه خمالف للحق كما قال «قال ابن تيمية: 

َا التـَّْوبَُة سبحانه:  َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يـَْعَملُوَن السُّوَء ِجبََهالٍَة ُمثَّ ـيَتُوبُوَن ِمن قَرِيٍب فَأُولَِٰئَك ـيَتُوُب ﴿إِمنَّ

: كل من عمل ]، قال أصحاب حممد ١٧[النساء: اللَُّه َعلَْيِهْم  وََكاَن اللَُّه َعلِيًما َحِكيًما﴾ 

  فهو جاهل. سوءاً 

القلـب ميتنـع أن يصـدر معـه مـا خيالفـه مـن قـول  وسبب ذلك أن العلم احلقيقي الراسخ يف

أو فعـــل، فمـــىت صـــدر خالفـــه فـــال بـــد مـــن غفلـــة القلـــب عنـــه، أو ضـــعفه يف القلـــب مبقاومـــة مـــا 

  .)١(»�ذا االعتبار يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصري جهالً 

اجتمـع أصـحاُب رسـول «﴾ لَةٍ أَنَّهُ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا ِجبََها﴿ تعاىل:يف قوله قتادة وقال 

: كـل يقـولفرأوا أن كل شيء ُعصَي به فهو (جهالة)، عمًدا كان أو غريه، وعـن جماهـد  اهللا 

مـن عصـى ربـه فهـو جاهـل حـىت ينــزع عــن معصـيته، وقـال ابـن زيـد: مـن عصـى اهللا فهـو جاهــل 

 .)٢(»حىت ينـزع عن معصيته

ا، عامـدين كـانوا لـإلمث أو جـاهلني وعمهم السوء هـو اجلهالـة الـيت جهلوهـ«وقال الطربي: 

                                                           

 ).٢٥٧/ ١( اقتضاء الصراط املستقيم )١(

 ).٨٩/ ٨( جامع البيان )٢(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

مبا أعّد اهللا ألهلها، وذلك أنه غري موجود يف كالم العرب تسمية العامد للشـيء: (اجلاهـل بـه)، 

إال أن يكــون معني�ــا بــه أنــه جاهــل بقــدر منفعتــه ومضــرّته، فيقــال: (هــو بــه جاهــل)، علــى معــىن 

ـا بقـدر مبلـغ 
ً
نفعـه وضـرّه، قاصـًدا إليـه، فغـُري جـائز مـن جهله مبعىن نفعه وضرّه، فأما إذا كـان عامل

أجــل قصــده إليــه أن يقــال: (هــو بــه جاهــل)؛ ألن (اجلاهــل بالشــيء)، هــو الــذي ال يعلمــه وال 

مـا فعلـه باجلاهـل الـذي يـأيت  خطـأيعرفـه عنـد التقـدم عليـه أو الـذي يعلمـه، فيشـبَّه فاعلـه إذ كـان 

، اً (إنـه جلاهـل بـه)، وإن كـان بـه عاملـاألمر وهو به جاهل، فيخطئ موضع اإلصابة منه، فيقـال: 

  .)١(»إلتيانه األمر الذي ال يأيت مثله إال أهل اجلهل به

  :- عز وجل  –سوء الظن باهللا  الخامس:السبب 

﴿ُمثَّ أَنــَزَل َعلَــْيُكم مِّــن بـَْعــِد اْلَغــمِّ أََمنَــًة نـَُّعاًســا يـَْغَشــٰى طَائَِفــًة مِّــنُكْم  َوطَائَِفــةٌ قَــْد قــال تعــاىل: 

ْيٍء  قُـْل ِإنَّ تـُْهْم أَنُفُسُهْم يَظُنُّوَن بِاللَِّه َغيـَْر احلَْقِّ ظَنَّ اْجلَاِهلِيَِّة  يـَُقولُوَن َهل لَّنَا ِمَن اْألَْمِر ِمن شَ أََمهَّ 

ْمـِر َشـْيءٌ مَّـا قُتِْلنَـا اْألَْمَر ُكلَّهُ لِلَِّه  ُخيُْفوَن ِيف أَنُفِسِهم مَّا َال يـُْبُدوَن َلَك  يـَُقولُوَن لَْو َكـاَن لَنَـا ِمـَن اْألَ 

َي اللَّـهُ َمـا ِيف َهاُهنَا  قُل لَّْو ُكنُتْم ِيف بـُُيوتُِكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعلَْيِهُم اْلَقْتـُل ِإَىلٰ َمَضـاِجِعِهْم  َولِيَْبتَلِـ

  .]١٥٤[آل عمران:  ُصُدورُِكْم َولُِيَمحَِّص َما ِيف قـُُلوِبُكْم  َواللَّهُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُُّدوِر﴾

َحتُْصــُل َهلـُـْم  اْألُُمــوِر،َهــَذا َشــْأُن أَْهــِل الرَّيْــِب َوالشَّــكِّ إَِذا َحَصــَل أَْمــٌر ِمــَن و « :قــال ابــن كثــري

  .)٢(»َهِذِه الظُُّنوُن الشَّنِيَعةُ 

َعاًسا يـَْغَشٰى يف قوله تعاىل: ﴿ُمثَّ أَنَزَل َعلَْيُكم مِّن بـَْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة نـُّ ابن جرير الطربي  وقال

ُقولُوَن َهل لَّنَا طَائَِفًة مِّنُكْم  َوطَائَِفٌة قَْد أََمهَّتـُْهْم أَنُفُسُهْم يَظُنُّوَن بِاللَِّه َغيـَْر احلَْقِّ ظَنَّ اْجلَاِهلِيَِّة  يَـ 

ا َال يـُْبُدوَن َلَك  يـَُقولُوَن لَْو َكاَن ِمَن اْألَْمِر ِمن َشْيٍء  قُْل ِإنَّ اْألَْمَر ُكلَّهُ لِلَِّه  ُخيُْفوَن ِيف أَنُفِسِهم مَّ 

ْلَقْتُل ِإَىلٰ لَنَا ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء مَّا قُتِْلنَا َهاُهنَا  قُل لَّْو ُكنُتْم ِيف ـبُيُوتُِكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعلَْيِهُم ا

                                                           

 ).٩٢_ ٨/٩١( جامع البيان )١(

  ).١٤٥/ ٢( تفسري القرآن العظيم، )٢(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

َما ِيف قـُلُوبُِكْم  َواللَُّه َعلِيٌم بَِذاِت الصُُّدوِر﴾  َمَضاِجِعِهْم  َولِيَْبتَِلَي اللَُّه َما ِيف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِّصَ 

]، أي: هم املنافقون الذين يظنون باهللا عز وجل الظنون الكاذبة، ظن أهل ١٥٤[آل عمران: 

وظناً منهم أن اهللا جل  وسلم،الشرك باهللا تعاىل، شكاً يف أمر اهللا، وتكذيباً لنبيه صلى اهللا عليه 

  .)١(به ٍل عليه أهل الكفرذكره خاذل نبيه، وُمعْ 

   عليه:: فهم الشيء على خالف ما هو سادسال سببال

﴿لِْلُفَقــرَاِء الـَّـِذيَن أُْحِصـــُروا ِيف َســبِيِل اللَّــِه َال يَْســَتِطيُعوَن َضــْربًا ِيف اْألَْرِض َحيَْســـبـُُهُم  قــال تعــاىل:  

ُهْم َال يَْسـأَلُوَن النَّـاَس ِإْحلَافًـا  َوَمـا تُنِفُقـوا ِمـْن َخـْريٍ فَـِإنَّ اْجلَاِهُل أَْغنِيَـاءَ ِمـَن التـََّعفُّـِف تـَْعـرِفـُُهم ِبِسـيَما

  . ]٢٧٣[البقرة: اللََّه بِِه َعلِيٌم﴾ 

أن حيكـم ألحـد النقيضـني مـن غــري «كمـا عرفـه الراغـب: واِحلْسـبَان   اْجلَاِهـُل ﴾ ﴿َحيَْسـبـُُهمُ ومعىن

  .)٢( »أن خيطر اآلخر بباله، فيحسبه ويعقد عليه القول

 .َوقَـــِد اْختَـَلـــَف اْلُعَلَمـــاءُ ِيف تـَْعيِيِنَهـــا ُهَنـــا، فـََقـــاَل ُجمَاِهـــٌد: ِهـــَي اْخلُُشـــوُع َوالتـََّواُضـــعُ «قـــال القـــرطيب: 

 .)٣(»السُّدِّيُّ: أثر الفاقة واحلاجة يف وجوههم وقلة النـِّْعَمِة. اْبُن زَيٍْد: رَثَاثَةُ ثِيَاِ�ِمْ 

ـــرَاد ِ�ـَــ«قَـــاَل ُجمَاِهـــد: 
ُ
ـَــا ُهـــَو الَّـــِذي  ،َذا اْجلَاِهـــل خـــالف اْلَعـــامللَـــْيَس امل ـــرَة لَـــهُ وَ  الَ َوإِمنَّ معرفَـــة  الَ خبـْ

د اجلهل الذي هو ضد العقل، إمنا أراد اجلهل الذي هو ضـد رِ مل يُ «وقال ابن قتيبة: ، )٤(»حباهلم

                                                           

  )٢٢٤ -٣جامع البيان () ١(

 ).١/٢٣٤، (املفردات، مادة: حسب )٢(

حتقيـق: أمحـد ، )ه٦٧١(املتـوىف:   حممـد بـن أمحـداهللا أبـو عبـد، القرطيب اجلامع ألحكام القرآن،) ٣(

/ ٣( .م ١٩٦٤ - ه١٣٨٤، ٢طة، القــاهر  –دار الكتــب املصــرية ، الــربدوين وإبــراهيم أطفــيش

٣٤٢.( 

) حتقيـــق: ياســـر بـــن ه٤٨٩منصـــور بـــن حممـــد (املتـــوىف:  أبـــو املظفـــر ، الســـمعاين،تفســـري القـــرآن )٤(

/ ١(، م١٩٩٧ -ه١٤١٨، ١ط ،لريــــاضدار الــــوطن، ا، إبــــراهيم وغنــــيم بــــن عبــــاس بــــن غنــــيم

٢٧٧(. 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  ).١( »أمرهماخلُْرب، فكأنه قال: حيسبهم من ال خيُرب 

واجلهـل يف مثـل ، )٢(»هـل بـأمرهم أغنيـاء مـن التعفـفيقـول: حيسـبهم اجلا«قال الطربي: و 

مركًبــا؛ أل�ــم مل جيهلــوا أمــرهم فقــط، بــل مجعــوا إىل ذلــك الظــن بــأ�م أغنيــاء،  هــذه احلالــة جهــالً 

  وبناء على ذلك مل يقدموا هلم ما يستحقون من الصدقة.

قَـاَل:  ْنـهُ: أَنَّ َرُسـوَل اللَّـِه أَِيب ُهرَيـْـرََة َرِضـَي اللَّـهُ عَ  وحـاهلم، فَعـنْ صـفتهم   الرسـول قـد بـّني و 

ِكـــِن لَـــْيَس املِْســـِكُني الَّـــِذي يَطُـــوُف َعلَـــى النَّـــاِس تـَـــرُدُّهُ اللُّْقَمـــةُ َواللُّْقَمتَـــاِن، َوالتَّْمـــرَةُ َوالتَّْمرَتَـــاِن، َولَ ((

  .)٣())َوالَ يـَُقوُم فـََيْسَأُل النَّاسَ  ،ْيهِ املِْسِكُني الَِّذي الَ جيَُِد ِغًىن يـُْغنِيِه، َوالَ يـُْفطَُن بِِه فـَيَُتَصدَُّق َعلَ 

 :الجهل عنالنابع  البذيء ئالكالم السي السابع:سبب ال

﴿َوِعبَاُد الـرَّْمحَِٰن الـَِّذيَن َميُْشـوَن َعلَـى اْألَْرِض َهْونًـا َوإَِذا َخـاطَبَـُهُم اْجلَـاِهُلوَن قَـالُوا  تعاىل: قال

   .]٦٣[الفرقان: َسَالًما﴾ 

ـــراءة منـــك، فـــإذا خـــاطبهم اجلـــاهلون مبـــا  تقـــول العـــرب: ســـالًما؛ أي تســـلًما منـــك؛ أي ب

يكرهون من القول، أجابوهم باملعروف والسداد من اخلطاب، فقالوا: تسلًُّما مـنكم، وبـراءة بيننـا 

  ) ٤( وبينكم

ِق اْجلَْهـِل ِيف  الَ ِإطْـُهنَـا ِضـدُّ اْحلِْلـِم َوالرُّْشـِد، َوُهـَو أَْشـَهُر  )اْجلَْهـلُ (َو « تفسريه:يف  قال ابن عاشور

  .)٥(»ِألَنَّ التـَّْعرِيَف فِيِه ِلِالْسِتْغرَاقِ  ؛ِم، فَاْلُمرَاُد بِاْجلَاِهِلَني السَُّفَهاءُ ُكلُُّهمْ الَ ِم اْلَعَرِب قـَْبَل اْإلِسْ الَ كَ 

 )اِهُلوَن قَـالُوا َسـالًماَوإَِذا َخـاطَبَـُهُم اْجلَـ(ُجبَــْريٍ ِيف قـَـْوِل اللَّـِه:  َسـعِيُد بْـنُ قـال «وقال ابن أيب حـامت: 

ـــــحَّاِك: ـــــاِر. وَعـــــِن الضَّ ـــــَفَهاءَ ِمـــــَن اْلِكَب ـــــَك  يـَْعـــــِىن السُّ ـــــِه اْجلَاِهـــــُل قَـــــاَل: َوَعلَْي قَـــــاَل: إَِذا َســـــِفَه َعلَْي

                                                           

 .٨٨ص ،تفسري غريب القرآن )١(

 ).٥٩٤/ ٥جامع البيان ( )٢(

).                                                                                                        ١٤٧٩(، ال يسألون الناس إحلافاً )، باب ٢/١٢٥صحيح البخاري، () ٣(

 .)٣٩٦/ ٤) تفسري القرطيب (٤(

 ).٢٢٩/ ٩( التحرير والتنوير )٥(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٣٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  ..)١(»السَّالمُ 

  الكريم:في القرآن  ودالئله : الجهلنيالثاالمطلب 

ت موضوع اجلهل، وبيان قيمتها التفسريية من دالئل اآليات القرآنية اليت تناولميكننا اإلشارة إىل 

  ومن هذه الدالالت القرآنية ما يلي: ، خالل تعّدد مستويات اللغة والداللة النحوية

صيغة الفعل املضارع الدال على التجدد واستمرار حـدوث الفعـل ممـن قـام بهل لفظ اجل ورد - ١

 )٢(.يهبه، وهذا يدل على أنه سلوك ظاهر متفشٍّ وثابت ملن نسبت إل

َوزِيَــاَدةُ قـَْولِـِه: قـَْوًمــا يَــُدلُّ َعلَــى أَنَّ َجْهَلُهــْم ِصـَفةٌ الَزَِمــةٌ َهلـُـْم، َكأَنـََّهــا ِمــْن «قـال ابــن عاشــور: 

 .)٣(»ُمَقوَِّماِت قـَْوِميَِّتِهمْ 

، مثل جميء اجلهالة )٤(أن اجلهل جاء مع معطوفاته ومرادفاته ومضافاته يف نسق القبح والذم - ٢

 وء، واجلهل مع الظلم. من عمل الس

أن بعـض صــيغ اجلهــل جــاءت علــى وزن (فـَُعــول) الــدال علــى الكثــرة واملبالغــة يف االتصــاف  - ٣

 باجلهل. 

تنوع ورود كلمة اجلهل بني السور املكية وعددها عشر سور، والسور املدنيـة وعـددها سـبع  - ٤

علـى حضـوره يف  سور؛ مما يدل على حضور هذا املفهوم يف التصور واالعتقاد، كمـا يـدل

                                                           

الــرمحن بــن حممــد ابــن أيب حــامت (املتــوىف:  حممــد عبــد أيب ،البــن أيب حــامت تفســري القــرآن العظــيم )١(

 ،اململكـة العربيـة السـعودية -نـزار مصـطفى البـاز  مكتبة ،أسعد حممد الطيب حتقيق: ،)ه٣٢٧

 ).٢٧٢٢/ ٨(ه. ١٤١٩ - ٣ط

دراســــة مصــــطلحية وتفســــري  بويــــةالكــــرمي والســــنة الن القــــرآناجلهــــل واجلاهليــــة يف  مفهــــوم انظــــر: )٢(

، ص م٢٠١٣، ه١٤٣٤ ،اليَـْنُبِعي، دار السالم، مصر، الطبعة األوىلالدكتور حممد موضوعي، 

٨٣. 

  ).٥٦/ ١٢( التحرير والتنوير )٣(

 ).٨٣، (واجلاهلية هلانظر هذا املعىن يف مفهوم اجل )٤(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

 األفعال والسلوكيات.

أن مقـــــابالت ومضـــــادات اجلهـــــل صـــــفات مـــــدح وثنـــــاء، مثـــــل: احللـــــم، والعلـــــم، والرشـــــد،  - ٥

وصـــف يـــدل علـــى ذم األحـــوال الـــيت كـــان النـــاس عليهـــا قبـــل ومـــا يقابلهـــا مـــن  ،واحلكمـــة

اإلســـالم، ممـــا جـــاء اإلســـالم بتحرميهـــا والتحـــذير منهـــا، وهـــذا مـــا يلـــزم احلـــذر والبعـــد عـــن 

   مشا�ة الكافرين يف مثل تلك األحوال.



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤١

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  يف القرآن الكرمي والسلوكية عقديةواثآره ال اجلهل: لثاملبحث الثا

   وآثاره العقدية:المطلب األول: الجهل 

  :في فساد العقيدة مما يوقع سطحية الفهم: أوالً 

قَالُوا يَـا  قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلٰى َأْصنَاٍم هلَُّْم ﴿َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرَائِيَل الَْبْحَر فَأَتـَْوا َعَلٰى  :قال تعاىل

ـًـا َكَمــا َهلـُـْم آِهلـَـةٌ  ــْوٌم َجتَْهُلــوَن  ُموَســى اْجَعــل لََّنــا ِإهلَٰ ــاَل إِنَُّكــْم قـَ ــِه  ١٣٨َق ــا ُهــْم فِي ــٌر مَّ ــُؤَالِء ُمتَبـَّ ِإنَّ هَٰ

ــــا َكــــانُوا يـَْعَملُــــوَن  ــــَر اللَّــــِه  ١٣٩َوبَاِطــــٌل مَّ ـًـــا َوُهــــَو َفضَّــــَلُكْم َعَلــــى اْلَعــــالَِمَني﴾ قَــــاَل أََغيـْ أَبِْغــــيُكْم ِإهلَٰ

  .]١٤٠ـ١٣٨[األعراف: 

ِســَوى اهللا ألتمســكم إهلـًـا، وأجعــل يقــول تعــاىل ذكــره: قــال موســى لقومــه: أَ «قــال الطــربي: 

لكــم معبــوًدا تعبدونــه، واهللا الــذي هــو خــالقكم فضــلكم علــى عــاملي دهــركم وزمــانكم؟ يقــول: 

لكم علــى اخللــق؟ إن ال يــنفعكم وال يضــركم تعبدونــه، وترتكــون عبــادة مــن فّضــ أفــأبغيكم معبــوًدا

  .)١(»هذا منكم جلهل!

َواْلُمــرَاُد َجْهُلُهــْم ِمبََفاِســِد ِعبَــاَدِة اْألَْصــنَاِم، وََكــاَن َوْصــُف ُموَســى إِيَّــاُهْم  «ابــن عاشــور: وقــال

ــًدا لَِمــا َدلَّــْت َعلَْيــِه اْجلُْمَلــ َورَاِســَخًة ِمــْن  ،ةُ اِالمسِْيَّــةُ ِمــْن َكــْوِن اْجلََهالَــِة ِصــَفًة ثَابَِتــًة ِفــيِهمْ بِاْجلََهالَــِة ُمؤَكِّ

َذِلَك َلَكاَن َهلُْم ِيف بَاِدِئ النَّظَِر زَاِجٌر َعْن ِمْثِل َهَذا السُّـَؤاِل، فَـاْخلَبَـُر ُمْسـتَـْعَمٌل ِيف  الَ نـُُفوِسِهْم، َولَوْ 

ــْوٍم َمْعنَـيَـْيــِه: الصَّــرِيِح َواْلِكنَايَــ تْـَيــاِن بَِلْفــِظ قـَ ــِب ِمــْن فََداَحــِة َجْهِلِهــْم. َوِيف اْإلِ ِة، ُمَكــىن� بِــِه َعــِن التـََّعجُّ

َمْعلُـوِم َوجعل َما ُهـَو َمْقُصـوٌد بِاْإلِْخبَـاِر َوْصـًفا لَِقـْوٍم تـَْنبِيـهٌ َعلَـى أَنَّ َوْصـَفُهْم بِاْجلََهالَـِة َكـاْلُمَتَحقِِّق الْ 

ــِب ِمـــْن َحـــاِل  الــدَّاِخِل ِيف تـَْقـــِوميِ  قـَـــْوِميَِّتِهْم، َوِيف اْحلُْكــِم بِاْجلََهالَـــِة َعلَـــى اْلَقــْوِم ُكلِِّهـــْم تَْأكِيـــٌد لِلتـََّعجُّ

  .)٢(» َجَهالَِتِهْم َوُعُموِمَها فِيِهمْ 

                                                           

 ).٨٤/ ١٣( جامع البيان )١(

 ).٨٢/ ٩التحرير والتنوير ( )٢(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٢

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  واألهواء: أهل البدعوقوع في منهج ال :ثانياً 

: قــال تعــاىلاهلــوى،  مــن مــنهج الســلف احلــرص علــى اتبــاع الــدليل، واحلــذر مــن االعتمــاد علــى 

يَن﴾ ﴿بَِل اتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا أَْهـَواَءُهم بِغَـْريِ ِعْلـٍم  فََمـن يـَْهـِدي َمـْن َأَضـلَّ اللَّـهُ  َوَمـا َهلُـم مِّـن نَّاِصـرِ 

  . ]٢٩[الروم: 

منهم حلّق  ولكن الذين ظلموا أنفسهم فكفروا باهللا، اتبعوا أهواءهم، جهالً «قال الطربي: 

﴿بَِل اتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُمـوا أَْهـَواَءُهم بِغَـْريِ ِعْلـٍم  فََمـن ، فأشركوا اآلهلة واألوثان يف عبادته، اهللا عليهم

ــن نَّاِصــرِيَن﴾ يقــول: فمــن يســّدد للصــواب مــن الطــرق، يعــين  يـَْهــِدي َمــْن َأَضــلَّ اللَّــهُ  َوَمــا َهلـُـم مِّ

الرشــاد، يقــول: ومــا ملــن أضــّل اهللا مــن بــذلك مــن يوفِّــق لإلســالم َمــن أضــّل اهللا عــن االســتقامة و 

  .)١(»ناصرين ينصرونه، فينقذونه من الضالل الذي يبتليه به تعاىل ذكره

هلـواه، فَـِإن َذلِـك  وََكـَذِلَك مـن أعـرض َعـن اتـِّبَـاع اْحلـق الـَِّذي يعلمـهُ تبعـاً «وقال ابن تيمية:        

﴿ َوإِْذ قَـاَل ُموَســٰى َواِضـح، َكَمـا قَـاَل تـََعـاَىل: يورثـه اْجلَْهـل والضـالل َحـىتَّ يعمـى قلبـه َعــن اْحلـق الْ 

َواللَّـهُ َال   قـُلُـوبـَُهْم لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم ِملَ تـُْؤُذونَِين َوقَد تـَّْعَلُموَن أَينِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم  فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَّـهُ 

 .)٢(] »٥[الصف: يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني﴾ 

ـِذِه اْألَنـَْهـاُر َجتْـرِي ِمـن  قال تعاىل: ﴿َونَاَدٰى ِفْرَعـْوُن ِيف قـَْوِمـِه قَـاَل يَـا قـَـْوِم أَلَـْيَس ِيل ُمْلـُك ِمْصـَر َوهَٰ

َذا الَِّذي ُهَو َمِهٌني َوَال يََكاُد يُِبُني  ٥١َحتِْيت  أََفَال تـُْبِصُروَن  َعلَْيـِه فـََلْوَال أُْلِقَي  ٥٢أَْم أَنَا َخيـٌْر مِّْن هَٰ

إِنـَُّهـْم َكـانُوا قـَْوًمـا  فَاْسـَتَخفَّ قـَْوَمـهُ فَأَطَـاُعوهُ  ٥٣أَْسوِرٌَة مِّن َذَهٍب أَْو َجاءَ َمَعهُ اْلَمَالئَِكةُ ُمْقَرتِنِـَني 

  .]٥٤ـ٥١[الزُّخُرف:فَاِسِقَني﴾ 

َوقِيَل: َمحََلُهْم َعَلى  ،الً هَّاَأِي اْسَتَخفَّ ِفْرَعْوُن قـَْوَمهُ اْلِقْبَط، َأْي َوَجَدُهْم جُ  «: البغوي قال

                                                           

 ).٩٧/ ٢٠( جامع البيان )١(

ـــة التحفـــة )٢( ـــة يف األعمـــال القلبي ـــة ،العراقي ـــدين أمحـــد بـــن عبـــد تقـــي ،ابـــن تيمي احللـــيم (املتـــوىف:  ال

 ).٣٩(ص:  .ه١٣٩٩، ٢ط ،القاهرة –السلفية  املطبعة ،)ه٧٢٨



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٣

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

   .)١(»يـَُقاُل: اْسَتَخفَّهُ َعْن رَأْيِِه، إَِذا َمحََلهُ َعَلى اْجلَْهِل َوأَزَالَهُ َعِن الصََّوابِ  ،اْخلِفَِّة َواْجلَْهلِ 

أّمـا أهـل البـدع: فهـم «خطورة اتباع اهلوى وأثره على واقع أهـل البـدع:  قال ابن تيمية مبيناً 

، يتّبعــون أهــواءهم فيمــا ُحيّبونــه ويُبغضــونه، وحيكمــون بــالظّن والشــبه؛ فهــم يتّبعــون أهــل شــبهات

الظّن وما �وى األنفس، ولقد جاءهم من ر�م اهلدى، فكّل فريٍق منهم قـد أّصـل لنفسـه أصـَل 

  .)٢(»ديٍن صنعه؛ إّما برأيه وقياسه الذي يُسّميه عقليّات؛ وإّما بذوقه وهواه

ان أثــر مســلك القيــاس الفاســد علــى فكــر أهــل البــدع مــن اجلهميــة واملعتزلــة وقــال ابــن القــيم يف بيــ

الدَّاِحَضـَة  الْبَاِطلَـَة َوُشـبَـَهُهمُ  َوآرَاَءُهـمُ  ،اْلَفاِسـَدةَ  اْسـتَـْعَمَل أَْهلُـهُ قِيَاَسـاِ�ِمُ «والقدرية ومـن شـا�هم: 

ـــحِ  ـــبِيَل إَىل ِيف رَدِّ النُُّصـــوِص الصَّ ـــرَدُّوا ِألَْجِلَهـــا أَْلَفـــاَظ النُُّصـــوِص الَّـــِيت َوَجـــُدوا السَّ ـــرَِحيِة؛ فـَ يَحِة الصَّ

ــُدوا إَىل رَدِّ أَْلَفاِظَهــا َســبِي ، فـََقــابـَُلوا النـَّــوَْع الً َتْكــِذيِب ُرَواِ�ـَـا َوَختِْطئَــِتِهْم، َوَمَعــاِين النُُّصــوِص الَّــِيت َملْ جيَِ

  .)٣(»بِالتَّْحرِيِف َوالتَّْأوِيلِ  ِذيِب، َوالنـَّوَْع الثَّاِينَ اْألَوََّل بِالتَّكْ 

 : وعظمته وقدرته اهللا بقدرالجهل  ثالثاً:

ـــَماَواُت  تعـــاىل:قـــال  ﴿َوَمـــا قَـــَدُروا اللَّـــَه َحـــقَّ قَـــْدرِِه َواْألَْرُض مجَِيًعـــا قـَْبَضـــتُهُ يـَـــْوَم اْلِقيَاَمـــِة َوالسَّ

  . ]٦٧[الزَُّمر: انَهُ َوتـََعاَىلٰ َعمَّا يُْشرُِكوَن﴾ ُسْبحَ  َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِه 

فهــو ال يقــدر  ،هللا تعــاىلتعظــيم اجلاهــل يف أعظــم قضــية علــى اإلطــالق، وهــي قضــية  قــعي

، بـل يتعـدى بـه األمـر ملسـلك خطـري مـن خـالل حماربـة قدرتـهاهللا حق قدره، وال يـؤمن بعظمتـه و 

اهللا تعـــاىل، والســـعي لنشـــر الكفـــر والشـــرك يف  التوحيـــد ودعـــوة األنبيـــاء، واملخلصـــني لعبـــادة غـــري
                                                           

 .)٢١٧/ ٧( التنزيلمعامل  )١(

العزيــز بــن  : عبــدحتقيــق ،)ه٧٢٨احللــيم احلــراين (املتــوىف:  بــن عبــد أمحــد ،ابــن تيميــة النبــوات، )٢(

 )٤٢٢ -١/٤٢١( م.٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١أضواء السلف، الرياض، ط ،صاحل الطويان

: حتقيـق ،)ه٧٥١بن أيب بكر (املتـوىف:  حممد ،ابن قيم اجلوزية إعالم املوقعني عن رب العاملني، )٣(

/ ١( م.١٩٩١ - ه١٤١١، ١ط بــريوت، –الكتــب العلميــة  دار ،الســالم إبــراهيم حممــد عبــد

٥٥.( 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  ا�تمع؛ وكل ذلك جلهلهم اجلهل املطلق باهللا تعاىل. 

أي: هــذا األمــر صــدر مــن جهلكــم، وإال فلــو كــان لكــم علــم بــأن اهللا «قــال الســعدي: 

 تعاىل الكامل من مجيع الوجوه، مسدي مجيع النعم، هو املستحق للعبادة، دون مـن كـان ناقصـاً 

  .)١(»، ال ينفع وال يضر، مل تأمروين بذلكمن كل وجه

  :وعدم اليقين بها الغيبياتفي التشكيك  :رابعاً 

التســـليم املطلـــق حبقيقـــة  قـــق اليقـــني وعـــدم الشـــكإن مـــن مـــنهج أهـــل الســـنة واجلماعـــة يف حت

، فـإن كانـت املسـألة مـن املسـائل اخلفيـة الـيت علـى لسـان نبيـه  الغيبيات اليت مل يظهرهـا اهللا 

بعلمها فإن املنهج العلمي يقتضـي التوقـف عـن  فها اهللا تعاىل لعامة البشر، أو اختص مل يكش

مبــن أخــرب �ــا، فهــذه مســلمة يقينيــة يبــىن عليهــا  وتصــديقاً  البحــث فيهــا، والتســليم بصــحتها إميانــاً 

  التصديق بالغيبيات، والتوقف عن البحث عمَّا خفي منها. 

م بَِغْري ُسـْلطَان الَ َوُهَو اْلكَ  ،م ِيف الّدين بَِغْري علمالَ ظُُهور اْلكَ  فَمن ظُُهور اْجلَْهل« قال ابن تيمية:

  . )٢(»وسلطان اهللا ِكتَابه ،من اهللا

إن القول على اهللا بغري علم من مجلة الوسائل الـيت يتخـذها إبلـيس ليسـتخف مـن خالهلـا 

ُكلُـوا ِممـَّا ِيف اْألَْرِض َحـَالًال   ﴿يَـا أَيـَُّهـا النَّـاسُ  :أهل اجلهل، ويـوقعهم يف املفاسـد الفكريـة قـال 

َـا يَـْأُمرُُكم بِالسُّـوِء َواْلَفْحَشـاِء َوأَن  ١٦٨إِنَّهُ َلُكـْم َعـُدوٌّ مُّبِـٌني  طَيِّبًا َوَال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن  إِمنَّ

َمـْذَهب الّسـلف َوإِلَْيـِه « املقدسـي:ل قـا ،]١٦٩ــ١٦٨[البقـرة: تـَُقولُوا َعَلى اللَّـِه َمـا َال تـَْعَلُمـوَن﴾ 

فَِإنـَّهُ  ،ِيف مَسـائِل اْألَْمسَـاء َوالصِّـَفات اْخلَـْوض ُخُصوصـاً  ذهب اْحلَنَابِلَـة وَكثـري مـن اْلُمَحقِّقـني عـدمُ 

وميتنعـون مـن  ،علم َوُهَو َحمْظُـور الَ فَيكون من بَاب الَقْول على اهللا بِ  ،ظن َوالظَّن ُخيطئ ويصيب

                                                           

 ).٧٢٩(ص:  تيسري الكرمي الرمحن )١(

: د. حممـد رشـاد حتقيـق ،)ه٧٢٨احلـراين (املتـوىف: احللـيم  بـن عبـدأمحـد ، ابـن تيميـة االستقامة، )٢(

 ).٤٥٧/ ١( ه.١٤٠٣، ١ط رة،نو املدينة امل -اإلمام حممد بن سعود  جامعة ،سامل



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

فَِإنـَّهُ مل يْعَهـد مـن  ،َوالسُّـَؤال َعنـهُ بِدَعـة :َوِهلَـَذا قَـالُوا ؛ْحلَاد ِيف اْألَْمسَـاء َوالصِّـَفاتالتـَّْعِيني خشَية اْإلِ 

َـا عِملُــوا �ـَـا ِيف  ،الصَّـَحابَة التََّصــرُّف ِيف أَْمسَائِــِه تـََعـاَىل َوِصــَفاته بــالظنون َوَحْيـُث عِملُــوا بــالظنون فَِإمنَّ

  .)١(»ِيف املعتقدات اإلميانية الَ  ،يَّةتفاصيل اْألَْحَكام الشَّْرعِ 

  السلوكية:ه آثار الجهل و المطلب الثاني: 

 االحنـــراف القيمـــيإىل العقـــل يوصـــل الفـــرد  انغـــالقاجلهـــل و  النـــاتج عـــن ســـلوكن المـــن املعلـــوم أ 

  : من أبرزها اخلطرية يرتتب عليه العديد من اآلثار الناتج عن اجلهل وهذا االحنراف، والسلوكي

 استحالل المحرمات: والً:أ 

احلــرام وهــو يعتقــد حرمتــه، وأنــه قــد أخطــأ بفعلــه؛ كمــن يأكــل الربــا مــع اعتقــاده  املســلم قــد يفعــل

 تـؤثر علــى عصــيةأقـدم علـى م ضـرباً مـن ضــروب اجلهـل الفـادح حيــث  والشـك أن هــذا حبرمتـه،

أي دين يبقـى  رلسحيتعامل باو  الزنا،يرتكب الربا ، و  يأكل من دعيهفأّي دين ي وعقيدته،إميانه 

﴿قَـاتُِلوا الـَِّذيَن َال يـُْؤِمنُـوَن بِاللَّـِه قال تعاىل:  ،وال ريب له؛ ولكن الدين ما أحله اهللا وما حرمه اهللا

ِكتَـاَب أُوتُـوا الْ َوَال بِالْيَـْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَرُِّموَن َما َحـرََّم اللَّـهُ َوَرُسـولُهُ َوَال يَـِديُنوَن ِديـَن اْحلَـقِّ ِمـَن الـَِّذيَن 

 ]٢٩[التوبة:َحىتَّٰ يـُْعطُوا اْجلِْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ 

يصدقونه بأفعاهلم وأعماهلم،  صحيحاً  ال يؤمنون إمياناً «يف تفسريه:  - رمحه اهللا- قال السعدي   

؛ أي: ال يتبعــون شــرعه يف حتــرمي احملرمــات، َوال يَــِديُنوَن ِديــَن احلَْــقِّ  وال حيرمــون مــا حــرم اهللا؛ فــال

 .)٢( »يدينون بالدين الصحيح وإن زعموا أ�م على دين؛ فإنه دين غري احلق

 ﴿الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَمـا يـَُقـوُم الـَِّذي يـََتَخبَّطُـهُ الشَّـْيطَاُن ِمـَن اْلَمـسِّ  :قال تعاىل  

ـَـا الْبَـْيــعُ  لِــَك بِــأَنـَُّهْم قَــالُوا إِمنَّ ــن رَّبِّــِه  ِمْثــُل الرِّبَــا  َوأََحــلَّ اللَّــهُ الْبَـْيــَع َوَحــرََّم الرِّبَــا  ذَٰ فََمــن َجــاءَهُ َمْوِعظَــةٌ مِّ
                                                           

مرعي بن  ،املقدسي ،الثقات يف تأويل األمساء والصفات واآليات احملكمات واملشتبهات أقاويل )١(

 ،بـــريوت –الرســـالة  مؤسســـة ،: شــعيب األرنـــاؤوطحتقيـــق ،)ه١٠٣٣(املتـــوىف:  ييوســف الكرمـــ

  ).٥٥(ص:  .ه١٤٠٦، ١ط

  ).١٩٣/ ٢( تفسري السعدي)  ٢(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

ــرُهُ ِإَىل اللَّــِه  َوَمــْن َعــاَد فَأُولَٰئِــَك َأْصــَحاُب النَّــاِر  ُهــْم فِيَهــا َخالِــُدوَن﴾  ــانتَـَهٰى فـَلَــهُ َمــا َســَلَف َوأَْم َف

  .]٢٧٥البقرة:[

وهذا اعرتاض منهم على الشرع، أي: هذا مثل هذا، وقد أحل «  :ثري يف تفسريهقال ابن ك  

وليس  ،- عز وجل- إن التحليل والتحرمي إمنا هو هللا «: وقال القرطيب ،)١( »هذا وحرم هذا

ألحد أن يقول أو يصرح �ذا يف عني من األعيان؛ إال أن يكون الباري تعاىل خيرب بذلك 

  .)٢(»عنه

   المقيتة والتعصب لها:حمية : الثانياً 

ُسولِِه ﴿إِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلوِ�ُِم اْحلَِميَّةَ محَِيَّةَ اْجلَاِهلِيَِّة فَأَنَزَل اللَّهُ َسِكينََتهُ َعَلٰى رَ قال تعاىل: 

ــزََمُهْم َكِلَمــَة التـَّْقــَوٰى وََكــانُوا أََحــقَّ ِ�َــا َوأَهْ  وََكــاَن اللَّــهُ ِبُكــلِّ َشــْيٍء َعلِيًمــا﴾  َلَهــا َوَعَلــى اْلُمــْؤِمِنَني َوأَْل

   .]٢٦[الفتح: 

كانت محيتهم اليت ذكر اهللا، إذ جعل الذين كفروا يف قلو�م احلمية، محية «الزهرّي:  قال

  .)i٣(»اجلاهلية، أ�م مل يقّروا (بسم اهللا الرمحن الرحيم) وحالوا بينهم وبني البيت

الرُّْشــِد أَْن ُميْنَـُعــوا َعــِن اْلُعْمــرَِة، َوَلِكــنَّ محَِيَّــَة اْجلَاِهلِيَّــِة َغطَّــْت فـََلــْيَس ِمــَن «قــال ابــن عاشــور: 

َعلَــى أَْن َعلَـى ُعُقـوِهلِْم َفَصـمَُّموا َعلَـى َمْنـِع اْلُمْســِلِمَني، ُمثَّ آَل النـِّـزَاُع بـَـْنيَ الطـَّائَِفتَـْنيِ ِإَىل اْلُمَصـاَحلَِة 

َعاَم، َوَعَلى أَنَّ اْلُمْشرِِكَني ُميَكُِّنوُهْم ِمَن اْلُعْمرَِة ِيف اْلَقابِِل َوأَنَّ اْلَعاَمْنيِ َسَواءٌ يـَْرِجَع اْلُمْسِلُموَن َهَذا الْ 

َفَكــاَن تـَْعلِيــُق َهــَذا ، ِعْنــَدُهْم، َوَلِكــنـَُّهْم أَرَاُدوا التََّشــفَِّي لَِمــا ِيف قـُلُــوِ�ِْم ِمــَن اْإلَِحــِن َعَلــى اْلُمْســِلِمنيَ 

كَِّنــةٌ ِفْعــِل (َوَصــدُّوُكْم) ُمْشــِعرًا بِتَـْعلِيــِل الصَّــدِّ ِبَكْونِــِه محَِيَّــَة اْجلَاِهلِيَّــِة؛ لِيُِفيــَد أَنَّ اْحلَِميَّــَة ُمَتمَ الظَّــْرِف بِ 

ِالْسـتِْنَكاُف َواْحلَِميَّـةُ: اْألَنـََفـةُ، َأِي ا، ِمنـُْهْم، تَْظَهُر ِمنـَْها آثَارَُها، فَِمنـَْهـا الصَّـدُّ َعـِن اْلَمْسـِجِد اْحلَـرَامِ 

                                                           

  )١٨٥/  ٤كثري (تفسري ابن  )  ١(

 ) ١٩٤/ ٣تفسري القرطيب ()  ٢(

 ).٢٥٢/ ٢٢جامع البيان ( )٣(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

اَن ِمـْن أَْمــٍر؛ ِألَنَّــهُ يـَــرَاهُ َغَضاَضــًة َعلَْيــِه، َوأَْكثـَــُر ِإطْـَالِق َذلِــَك َعلَــى اْســِتْكبَاٍر الَ ُموِجــَب لَــهُ، فَــِإْن َكــ

  .)١(»لُِموِجٍب فـَُهَو إِبَاءُ الضَّْيمِ 

  : األمور عدم الوعي بعواقب: لثاً ثا

 ، وعدم إدراك عواقب األمور، قالفهمال، وقلة سوء التدبريعلى صاحبه إن من آثار اجلهل 

إِنـَُّهم  َوَما أَنَا بِطَارِِد الَِّذيَن آَمنُوا  ﴿َويَا قـَْوِم َال أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماًال  ِإْن أَْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَِّه تعاىل: 

ِْم َولَِٰكينِّ أَرَاُكْم قـَْوًما َجتَْهُلوَن  أََفَال  ا قـَْوِم َمن يَنُصُرِين ِمَن اللَِّه ِإن طَرَدتـُُّهْم َويَ  ٢٩مَُّالقُو َر�ِّ

القول يف تأويل قوله تعاىل: {َويَا قـَْوِم َمْن ـيَْنُصُرِين «قال أبو جعفر:  .]٣٠ـ٢٩[هود: تَذَكَُّروَن﴾ 

من اهللا إن هو  ) }يقول: (ويا قوم من ينصرين)، فيمنعين٣٠ِمَن اللَِّه ِإْن طَرَْدتـُُهْم أََفال تَذَكَُّروَن (

(أفال تذكرون)، يقول: أفال تتفكرون  ،عاقبين على طردي املؤمنني املوحِّدين اهللا إن طرد�م؟

  .)٢( »فيما تقولون: فتعلمون خطأه، فتنتهوا عنه؟

َ أَنـَُّهْم يـَبـُْنوَن أَْمرَُهْم َعَلى اْجلَْهِل بِاْلَعَواِقِب َواِالْغِرتَاِر بِ «وقال الرازي:  الظََّواِهِر، فـََقاَل: َولِكينِّ ُمثَّ بـَنيَّ

  .)٣(»أَراُكْم قـَْوًما َجتَْهُلونَ 

﴿َوَمــن ولــذلك فــإن اجلاهــل يســهل اســتجابته للباطــل، دون النظــر لعواقــب األمــور، قــال تعــاىل: 

ـــرَاِهيَم ِإالَّ َمـــن َســـِفَه نـَْفَســـهُ  نَّـــهُ ِيف اْآلِخـــرَِة لَِمـــَن َولََقـــِد اْصـــطََفيـْنَاهُ ِيف الـــدُّنـْيَا  َوإِ  يـَْرَغـــُب َعـــن مِّلَّـــِة إِبـْ

معىن الكالم: وما يرغب عـن ملـة إبـراهيم احلنيفيـة، «]، قال الطربي: ١٣٠[البقرة: الصَّاحلَِِني﴾ 

  .)٤(»إال سفيه جاهل مبوضع حظ نفسه فيما ينفعها، ويضرها يف معادها

                                                           

 ).١٩٣/ ٢٦( التحرير والتنوير )١(

  ).٣٠٢/ ١٥جامع البيان ( )٢(

 ). ٣٣٩/ ١٧( مفاتيح الغيب )٣(

 ).٩٠/ ٣( جامع البيان )٤(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

ْؤِمُن َكَمـا آَمـَن السُّـَفَهاءُ  أََال إِنـَُّهـْم ُهـُم ﴿َوإَِذا قِيَل َهلُْم آِمنُـوا َكَمـا آَمـَن النَّـاُس قَـالُوا أَنـُـ: وقال تعاىل

والسـفيه: اجلاهـل، الضـعيُف الـرأي، «قـال الطـربي:  ،]١٣[البقرة: السَُّفَهاءُ َولَِٰكن الَّ يـَْعَلُموَن﴾ 

  .)١(»القليُل املعرفة مبواضع املنافع واملضارّ 

  

لسفيه بعيد يف أفعاله عن التعقل؛ ؛ ألن اماله اجلاهل حبفظ جاء التحذير من متكني السفيهكما 

﴿َوَال تـُْؤتُـوا السُّـَفَهاءَ أَْمـَواَلُكُم قال تعـاىل:  ، )٢(إذ احلكيم كما عرفه الرازي: اْلَعاِملُ بَِعَواِقِب اْألُُمور

  .]٥[النساء: وفًا﴾ الَِّيت َجَعَل اللَّهُ َلُكْم قِيَاًما َواْرزُقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا َهلُْم قـَْوًال مَّْعرُ 

ــهُ ُهــَو اْلُمْســَتِحقُّ لِْلَحْجــِر  الَ َوالسَّــِفيهُ الَّــِذي «: يف تفســريه البغــويقــال   َجيُــوُز لَِولِيِّــِه أَْن يـُْؤتِيَــهُ َماَل

ــَفَهاءَ ﴿َوَال َعلَْيــِه، َوُهــَو أَْن يَُكــوَن ُمَبــذِّرًا ِيف َمالِــِه أَْو ُمْفِســًدا ِيف ِديِنــِه، فـََقــاَل َجــلَّ ذِْكــرُُه:  تـُْؤتُــوا السُّ

  .)٣(»َأْي: اْجلُهَّاَل ِمبَْوِضِع احلَْقِّ أَْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعَل اللَّهُ َلُكْم قِيَاًما ، أَْمَواَلُكُم﴾

   :والشدة الكرب واطنضطراب عند مالا: رابعاً 

لـه ِحَكـٌم بـتالء ، وهـذا القضـاء واالالنافـذُ  هقَـَدرُ قضـاء اهللا و ما مير به العبد من كرب وشدة فهـذا  

وأسراٌر ال سبيَل للخلِق إىل معرفِتها، فإنَّ اخللَق ال ُحييطون به تعاىل علًما، ال بذاتِه وال أفعالِه وال 

ومــا داَم أنَّ اهللاَ تعــاىل قــد اســتأثَر بــذلك؛ فــال تطلــْب مــا ال ســبيَل إىل  ،حبكمِتــه يف خلِقــه وأمــرِه

 ،ضاء عندهملقربوَن من املالئكِة مل يُطَلعوا على سرِّ القوالرسُل الذين هم صفوةُ اخللِق، وا ،معرفِته

منهــا إال مــن صــحت معــرفتهم بــاهللا تعــاىل،  حكــم عظيمــة، ال يعــي شــيئاً  أفعــال اهللا تعــاىل هلــاف

اعرتاضـــــات ويف شـــــك يف يف حـــــرية و  أمـــــا أهـــــل اجلهـــــل فهـــــم دائمـــــاً  ســـــبحانه،وتيقنـــــوا بعظمتـــــه 

 ﴿: ىلقــال تعــا بــه،وتســاؤالت وخــوض فيمــا ال علــم هلــم 
ٰ
�َ�ْ�َ� ��ً�َ��ّ � ً�َ�َ� َ�ْ�ُ� �ِّ� �َ�ْ�ِ ا�ْ�َّ�ِ أ� �َ ��َلَ � ّ� أ� �ُ�

                                                           

 ).٢٩٣/ ١( جامع البيان )١(

 ).٣٥٦/ ٥مفاتيح الغيب ( )٢(

 ).١٦٤/ ٢( معامل التنزيل )٣(



       
  
 

 

 

 
 
 

١٤٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

 َ �  ِ� �ّ �ِ�ِ��َ ّ��ِ �َ�ْ�َ اْ��َّ�ِ َ�ّ�� اْ�� ّ��نَ �ِ��� �ُ�َ� �ُْ�ُ�ُ�� �ْ�ُْ� أ� �ّ �َ� �ْ�ِ �ِ� �َْ�ءٍ  َ���ِ�َ�ً �ِّ��ُْ�  وََ���ِ�َ�ٌ �َْ� أ� ّ��َ� �َِ� ا�ْ�� �ُ��ُ�نَ �َ� �

َ �ُْ� إ�  � ِ�ْ� َ�َ� �َِ� ا�ْ�� ُ�ْ�ُونَ �ََ�  �َ�ُ��ُ�نَ �َ�ْ �َ�نَ � � �َ� � �ّ� �ِ�ِ�ُ�� ّ��ِ  ُ��ْ�ُ�نَ �ِ� أ� �ِ � ُ� �ّ �ُ� َ�ْ� ُ�ِ�ْ�َ� �َ��ُ�َ�  �ُ� ّن� ا�ْ�� � � ْ�ءٌ �ّ�

 ِ �ِ��ِ��ََ� ٰ�َ� َ�َ�ْ�ِ�ُ ا�ْ�َ�ْ�ُ إ� � �َِ��ُ �َ�ِ��ّ َ�َ�َزَ ا� � �ُْ�ِ��ُ�ُ � �ِ� ْ�ُ���ُ ْ��ّ � �ِ� �َ� �َِ�َّ�ُ ّ��ُ �َ� �ِ� �ُ�ُورِ�ُ�ْ وَ�ِ� َ�ِ�َ ا�� ْ�  وَ�ِ�َ�ْ�

�ُورِ  َ�ِ��ٌ �ِ�َاِت ا�ّ�� � ُ��ّ �ِ�ُْ�  وَا��    .]١٥٤[آل عمران:  ﴾�ُ�ُ�

ـــُر أَنـُْفِســـِهْم، فـَُهـــْم ِمـــْن َحـــَذِر اْلَقْتـــِل َعَلـــى  «قـــال الطـــربي:  يـَُقـــوُل: ُهـــُم اْلُمَنـــاِفُقوَن َال َهـــمَّ َهلـُــْم َغيـْ

 نـُْفِســـِهْم، َوَخـــْوِف اْلَمنِيَّـــِة َعلَيـَْهـــا ِيف ُشـــْغٍل، قَـــْد طَـــاَر َعـــْن أَْعيُـــِنِهُم اْلَكـــَرى، يَظُنُّـــوَن بِاللَّـــِه الظُّنُـــونَ أَ 

ــْرِك بِاللَّــِه، َشــك�ا ِيف أَْمــِر اللَّــِه، َوَتْكــِذيبًا لِنَبِيِّــِه َصــلَّ  ــِه ى اْلَكاِذبَــَة، ظَــنَّ اْجلَاِهلِيَّــِة ِمــْن أَْهــِل الشِّ اهللاُ َعلَْي

نَـا ِمـَن اْألَْمـِر َوَسلََّم، َوَحمَْسَبًة ِمنـُْهْم أَنَّ اللََّه َخاِذٌل نَبِيَّهُ، َوُمْعٍل َعلَْيِه أَْهَل اْلُكْفِر بِـِه، يـَُقولُـوَن: َهـْل لَ 

  .)١( »َشْيءٌ 

شـيء،  - أي: النصـر والظهـور- استفهام إنكاري، أي: ما لنا مـن األمـر  وهذا«وقال السعدي: 

  .)٢(»ونبيهوا الظن بر�م وبدينه ؤ سافأ

﴿يـَُقولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْألَْمِر َشْيءٌ مَّـا قُتِْلنَـا َهاُهنَـا  قُـل لـَّْو   َهِذِه اْآليَةِ  ظَاِهرُ «وقال الشنقيطي: 

قَـْد يـَتَــَوهَُّم ِمْنـهُ اْجلَاِهـُل أَنـَّهُ نه أ،﴾ ُكنُتْم ِيف بـُُيوتُِكْم لَبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعلَْيِهُم اْلَقْتُل ِإَىلٰ َمَضاِجِعِهمْ 

، بَْل ُهَو تـََعاَىل َعـاِملٌ ِبُكـلِّ  َعْن َذِلَك ُعُلو�ا َكِبريًا تـََعاَىل يَْسَتِفيُد بِاِالْختِبَاِر ِعْلًما َملْ يَُكْن يـَْعَلُمهُ 

َ أَنَّــهُ الَ يَْســَتِفيدُ  بِاِالْختِبَــاِر ِعْلًمــا َملْ يَُكــْن يـَْعَلُمــهُ بَِقْولِــِه َدلِيــٌل  َمــا َســَيُكوُن قـَْبــَل أَْن يَُكــوَن، َوقَــْد بـَــنيَّ

  .)٣(»َعْن َذِلَك ُعُلو�ا َكِبريًا قَاِطٌع َعَلى أَنَّهُ َملْ يَْسَتِفْد بِاِالْختِبَاِر َشْيئًا َملْ يَُكْن َعالًِما بِِه، 

                                                           

 ).٣٢٠/ ٧( جامع البيان )١(

 ).١٥٣(ص:  تيسري الكرمي الرمحن )٢(

ـــالقرآن أضـــواء )٣(  دار ،)ه١٣٩٣: وىفاألمـــني (املتـــ حممـــد ،الشـــنقيطي ،البيـــان يف إيضـــاح القـــرآن ب
= 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
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ا تســّخَط ممــي، وال هوقضــائ ؤمَن بقــدِر اهللاِ ى املــؤمن أن يــعلــ والكــرب املصــائبِ  فعنــد حلــول

  .ويصب وحيتسب ربه،توَب إىل يستغفَر و يفعليه أن  ،وشدةحل به من كرب 

   المراء والجدال الباطل: خامساً:

ِإنَّ  : ﴿ادُْع ِإَىلٰ َســبِيِل رَبِّــَك بِاحلِْْكَمــِة َواْلَمْوِعظَــِة احلََْســَنِة  َوَجــاِدْهلُم بِــالَِّيت ِهــَي أَْحَســُن قــال تعــاىل

  اجلـدال احملمـود ف ].١٢٥[النحـل : أَْعَلُم ِمبَن َضلَّ َعن َسـبِيِلِه  َوُهـَو أَْعلَـُم بِاْلُمْهتَـِديَن﴾ رَبََّك ُهوَ 

هــو الــذي يكــون الغــرض منــه تقريــر احلــقِّ، وإظهــاره بإقامــة األدلــة والرباهــني كمــا تضــمنت اآليــة 

  .على صدقه

قــد و  اجلهــل،فهــذا دليــل علــى  احلــقِّ  ،اجلــدال الــذي يكــون غرضــه تقريــر الباطــل بعــد ظهــورمــا أو  

﴿َوِمـَن   :تعـاىل القـ اجلـدال،ذَّر مـن هـذا النـوع مـن حتـالـيت  لقرآنيةجاءت الكثري من النصوص ا

  .]٨[احلج: النَّاِس َمن ُجيَاِدُل ِيف اللَِّه بَِغْريِ ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب مُِّنٍري﴾ 

آثـار  فمـن هـا،يلكـل أمـة إذا تفشـى وطغـى فجيلـب الـويالت واخلـراب والـدمار  اجلدال بالباطلف  

﴿َكذََّبْت قـَبـَْلُهْم قـَـْوُم نُـوٍح َواْألَْحـزَاُب ِمـْن بـَْعـِدِهْم   تعاىل: بالباطل، قالاجلهل كثرة املراء واجلدال 

ــٍة بَِرُســوِهلِْم لِيَْأُخــُذوهُ  َوَجــاَدلُوا بِالْبَاِطــِل لُِيْدِحُضــوا بِــِه اْحلَــقَّ فَ  َأَخــْذتـُُهْم  َفَكْيــَف َكــاَن َوَمهَّــْت ُكــلُّ أُمَّ

الَِّذيَن َجاَدلُوا ِيف اللَِّه َذِلَك اْجلَِداَل الْبَاِطَل بَِغْريِ ُمْسـتَـَنٍد، «قال الشنقيطي:  ،]٥[غافر: ِعَقاِب﴾ 

ـــيٍّ، وَ  ـــٍم َعْقِل ـــْن ِعْل ـــَع ِجـــَداِهلِْم ِيف اللَّـــِه َذلِـــَك اجلِْـــَداَل الْبَاِطـــَل يـَتَِّبُعـــ الَ ِم ـــيٍّ، َوَم وَن ُكـــلَّ َشـــْيطَاٍن نـَْقِل

  . )١(»َمرِيدٍ 

 ،للمنازعة واختالف القلوب للعلم، وسببٌ  ألنه ليس طريقاً  ؛عن املراء ولذا �ى النيب 

                                                           

 ).٤٦/ ١( .م١٩٩٥ - ه١٤١٥ ،بريوت ،الفكر=

 ).٢٦١/ ٤البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( أضواء )١(
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َمـْن تـَـَرَك الَكـِذَب َوُهـَو بَاِطـٌل بُـِينَ لَـهُ ِيف رَبَـِض ((: فَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَـاَل: قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه 

   .)١())َهاالَ َك املِرَاءَ َوُهَو حمُِقٌّ بُِينَ لَهُ ِيف َوَسِطَها، َوَمْن َحسََّن ُخلَُقهُ بُِينَ لَهُ ِيف أَعْ اجلَنَِّة، َوَمْن تـَرَ 

مــن االثــآر الكــربى للجهــل أن صــاحبه ال ميلــك القــدرة علــى متحــيص األقــوال والنظــر يف ف

باطـل، فيسـهل الوقـوع خيـوض بـالكالم ال ا فاجلاهلدالال�ا، وما تؤول إليه ومن أين نشأت؛ ولذ

  بالشبه املضللة واألخبار الكاذبة.

  الحكم:والجور في  الظلمسادساً: 

للظلـم دوافــع كثــرية ومتعــددة، مـن أبرزهــا اجلهــل الــذي يرتتـب عليــه رد احلــق واحلكــم بالباطــل،    

َسـُن ِمـَن اللَّـِه ُحْكًمـا َوَمـْن أَحْ  ﴿أََفُحْكـَم اْجلَاِهلِيَّـِة يـَبـْغُـوَن قال تعـاىل: وهذا عالمة الظلم املطلق، 

   .]٥٠[املائدة: لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن﴾ 

َهلِـــيَّ ِحبُْكـــِم اْهلـَــَوى  ؛َوِيف َهـــَذا أََشـــدُّ النـَّْعـــِي َعلَـــْيِهمْ «قـــال أبـــو حيـــان:       َحْيـــُث تـَرَُكـــوا اْحلُْكـــَم اْإلِ

ــ ،َواْجلَْهــلِ  َواْحلُْكــُم ُحْكَمــاِن: ُحْكــٌم  ،َر ُحْكــِم اللَّــهِ َوقَــاَل احلََْســُن: ُهــَو َعــامٌّ ِيف ُكــلِّ َمــْن يـَْبَتِغــي َغيـْ

َوُسِئَل َعِن الرَُّجِل يـَُفضُِّل بـَْعَض َولَِدِه  ،َوُحْكٌم ِجبَْهٍل فـَُهَو ُحْكُم الشَّْيطَانِ  ،بِعِْلٍم، فـَُهَو ُحْكُم اللَّهِ 

  .)٢(»َعَلى بـَْعٍض فـََقرَأَ َهِذِه اْآليَةَ 

علـى مـن خـرج عـن حكـم اللّـه احملكـم املشـتمل علـى كـل  ينكر تعاىل تفسريه:قال البغوي يف    

خـــري النـــاهي عـــن كـــل شـــر، وعـــدل إىل مـــا ســـواه مـــن اآلراء واألهـــواء، كمـــا كـــان أهـــل اجلاهليـــة 

حيكمـون بـه مـن الضـالالت واجلهـاالت، ممـا يضــعو�ا بـآرائهم وأهـوائهم، فمـن فعـل ذلـك مــنهم 

    . )٣(فال حيكم سواه يف قليل وال كثري فهو كافر جيب قتاله، حىت يرجع إىل حكم اللّه ورسوله،

بِاْلَعــاَداِت  الَّ َحيُْكُمــوَن إِ  الَ فَــِإنَّ َكثِــريًا ِمــَن النَّــاِس أَْســَلُموا، َوَلِكــْن َمــَع َهــَذا «: ابــن تيميــة قــال
                                                           

 . ١٩٩٣: ما جاء يف املراء، ح/ابأبواب: الرب والصلة ب ،مذيالرت  سنن )١(

  ).٢٨٧/ ٤البحر احمليط يف التفسري ( )٢(

  ).٢/١١٦() معامل التنزيل ٣(
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ــَزَل اللَّــهُ فـََلــْم  الَّ ُز اْحلُْكــُم إِ َجيُــو  الَ ِء إَِذا َعرَفُــوا أَنَّــهُ الَ اْجلَارِيَــِة َهلـُـُم الَّــِيت يَــْأُمُر ِ�ـَـا اْلُمطَــاُعوَن، فـََهــؤُ  ِمبـَـا أَنـْ

  .)١(»الً َكانُوا ُجهَّا  الَّ ِف َما أَنـَْزَل اللَّهُ فـَُهْم ُكفَّاٌر، َوإِ الَ يـَْلَتزُِموا َذِلَك، بَِل اْسَتَحلُّوا أَْن َحيُْكُموا ِخبِ 

وع إىل كتابـه من مقتضى اإلميان باهللا تعاىل وعبادته: اخلضوع حلكمه والرضا بشـرعه، والرجـف

وســــنة رســــوله عنــــد االخــــتالف يف األقــــوال، ويف العقائــــد ويف اخلصــــومات، ويف الــــدماء واألمــــوال، 

وســائر احلقــوق، فــإنَّ اهللا هــو احلَكــُم وإليــه احلُكــُم، فيجــُب علــى احلكــام أن حيكمــوا مبــا أنــزل اهللا، 

  .)٢(  له وجيب على الرَّعيَّة أن يتحاكموا إىل ما أنزل اهللا يف كتابه، وسنة رسو 

                                                           

احللـيم (املتـوىف:  بـن عبـد أمحـد ،ابـن تيميـة ،السـنة النبويـة يف نقـض كـالم الشـيعة القدريـة منهـاج )١(

 -ه ١٤٠٦، ١ط ،حممـــــد بـــــن ســـــعود اإلمـــــام جامعـــــة ،: حممـــــد رشـــــاد ســـــاملحتقيـــــق ،)ه٧٢٨

 ).١٣٠/ ٥( م.١٩٨٦

 ،التوحيــد وبيـــان مــا يضــادها مـــن الشــرك األكـــرب واألصــغر والتعطيــل والبـــدع وغــري ذلـــك عقيــدة )٢(

(ص:  جـــدة. بـــدون ســـنة طبـــع. القاســـم،دار  ،اهللا الفـــوزان عبـــد نبـــن فـــوزان بـــ الفـــوزان، صـــاحل

١١٦.( 
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  اخلامتة:

  :النتائجأوالً: 

 .عدم احلفاظ عليهوهو من أسباب عقل ن اجلهل من أخطر مهددات الأـ أكد البحث على ١

تبني للبحث أن آيات اجلهل الواردة يف القرآن الكرمي جاءت للحديث عن اجلهل العام ـ ٢

إال إذا ورد  ،إطالقهلفظ اجلهل يف القرآن الكرمي يفهم على ، وأن بنوعيه املركب البسيط

 ما يقيد ذلك املعىن املطلق.

وصـفة ذم مطلقـة شـاملة لكـل تصـور  ،ن اجلهل يف داللتـه القرآنيـة معـىن كلـيأـ  أظهر البحث ٣

 أو منهج خمالف للحكمة والعقل والرشد واحلق. ،أو سلوك أو لفظ ،أو اعتقاد

  انتشاره.  منعو  ،هلمن االحنراف تستلزم حماربة اجل عقيدةن حصانة الأـ أكد البحث ٤

مــن أعظــم تفاســريهم الــيت تناولــت اجلهــل قدمــه علمــاء التفســري يف ن مــا أـــ يؤكــد البحــث علــى ٥

 ونشر العلم. ،الوسائل حملاربة اجلهل

 زاع بـــني املســلمني جهلهــم بـــدينهم وبعــدهم عـــنـوالنــ دالن مــن أســباب اجلـــأـــ حــدد البحـــث ٦

  . همقاصد

  أتي:ثانياً: التوصيات: يوصي البحث بما ي

 .انتشار اجلهلضرورة العناية بطلب العلم يف زمن ـ ١

ممن  ،أهل العلم والصالح والتقوىوالتمسك ب الضالة، املرجعيات الفكريةرص على جتنب احلـ ٢

 على منهج السلف الصاحل يف العلم والتدين. م الرأي بأ�مجيمع عليه

 اجلهل.قرآن الكرمي يف حماربة منهج الـ تطبيق ٣

البحث القرآن الكرمي يف مجيع جماالت  مبنهج املتعلقةعداد البحوث واملؤلفات ضرورة إـ ٤

 التأليف والتصنيف.  ذلك يف واعتماد ،العلمي

لضمان  ؛وتوجيه االستثمار األعظم يف العملية التعليمية ،العناية باملنظومة التعليميةـ ضروة ٥

 .من اجلهل وآثارهحفظ ا�تمع و 



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٤

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

  :املصادر واملراجع
، حتقيــق: حممــد ه)٥٣٨أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو الزخمشــري (ت:  البالغــة: أســاس - ١

 م. ١٩٩٨ - ه ١٤١٩، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

د. حممد رشاد سامل، حتقيق: ، ه)٧٢٨تقي أمحد ابن تيمية احلراين (املتوىف:  االستقامة: - ٢

 ه.١٤٠٣، ١نورة، طجامعة اإلمام حممد بن سعود، املدينة امل

َفـَة النـُّْعَمـانِ  - ٣ : زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، اْألَْشبَاُه َوالنَّظَائُِر َعلَـى َمـْذَهِب أَبِـْي َحنِيـْ

، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ ه)٩٧٠املعــروف بــابن جنــيم املصــري (املتــوىف: 

 م. ١٩٩٩ - ه ١٤١٩، ١زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

، ه)١٣٩٣حممد األمني الشنقيطي (املتوىف:  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: - ٤

  م.١٩٩٥ - ه ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت، لبنان، عام 

، حتقيــق: ســليم بــن ه)٧٩٠إبــراهيم بــن موســى الشــهري بالشــاطيب (املتــوىف:  االعتصــام: - ٥

 م.١٩٩٢ - ه ١٤١٢، ١دية، طعيد اهلاليل، دار ابن عفان، السعو 

حممــــد بــــن أيب بكــــر ابــــن قــــيم اجلوزيــــة (املتــــوىف:  إعــــالم المــــوقعين عــــن رب العــــالمين: - ٦

، ١الســـــالم إبـــــراهيم، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــريوت، ط  ، حتقيـــــق: حممـــــد عبـــــده)٧٥١

 م.١٩٩١ - ه ١٤١١

 أقاويــل الثقــات فــي تأويــل األســماء والصــفات واآليــات المحكمــات والمشــتبهات: - ٧

شـــعيب األرنـــاؤوط، حتقيـــق: ، ه)١٠٣٣املقدســـي (املتـــوىف:  ييوســـف الكرمـــ مرعـــي بـــن

 ه.١٤٠٦، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصـحاب الجحـيم: - ٨

الكـرمي العقـل، دار   ناصر عبـدحتقيق: ، ه)٧٢٨احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف:   بن عبد

 م.١٩٩٩ - ه ١٤١٩، ٧تب، بريوت، لبنان، طعامل الك

اهللا بـن عمـر البيضـاوي (املتـوىف:   ناصر الدين أبو سعيد عبـد أنوار التنزيل وأسرار التأويل: - ٩



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٥

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

، ١الــرمحن املرعشــلي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط  حممــد عبــدحتقيــق: ، ه)٦٨٥

  ه.١٤١٨

دلســــي (املتــــوىف: أبــــو حيــــان حممــــد بــــن يوســــف األن البحــــر المحــــيط فــــي التفســــير: - ١٠

  ه.١٤٢٠صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، طبعة:  :، حتقيقه)٧٤٥

، ه)١٢٠٥حمّمــد بـــن حمّمــد الزَّبيـــدي (املتـــوىف:  تــاج العـــروس مـــن جــواهر القـــاموس: - ١١

 ، د.ت.جمموعة من احملققني، دار اهلدايةحتقيق: 

سـير الكتـاب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تف«التحرير والتنوير  - ١٢

، الدار التونسية للنشر، تونس: ه)١٣٩٣حممد الطاهر بن عاشور (املتوىف:  »:المجيد

 ه.١٩٨٤

الـرحيم   الـرمحن بـن عبـد  أبـو العـال حممـد عبـد تحفة األحوذي بشرح جامع الترمـذي: - ١٣

  ، د.ت.، دار الكتب العلمية، بريوته)١٣٥٣(املتوىف:  ياملباركفور 

احللـيم ابـن   تقي الدين أبو العبـاس أمحـد بـن عبـد قلبية:التحفة العراقية في األعمال ال - ١٤

ـــة احلـــراين احلنبلـــي الدمشـــقي (املتـــوىف:  ، ٢، املطبعـــة الســـلفية، القـــاهرة، طه)٧٢٨تيمي

 ه.١٣٩٩

، ضــبطه وصــححه مجاعــة مــن ه)٨١٦علــي بــن حممــد اجلرجــاين (املتــوىف:  التعريفــات: - ١٥

- ه ١٤٠٣، ١ن، طالعلمــــــاء، بإشــــــراف الناشــــــر دار الكتــــــب العلميــــــة بــــــريوت، لبنــــــا

  م.١٩٨٣

 :حتقيـقه) ٧٧٤أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (املتـوىف:  تفسير القرآن العظيم: - ١٦

 م.١٩٩٩ - ه ١٤٢٠، ٢سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط

الـرمحن بـن حممـد ابـن أيب حـامت   البن أيب حـامت، أبـو حممـد عبـد تفسير القرآن العظيم: - ١٧

مــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز، اململكــة أســعد حمحتقيــق: ، ه)٣٢٧(املتــوىف: 

  ه.١٤١٩ -  ٣العربية السعودية، ط



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٦

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

السـمعاين (املتـوىف:  ياجلبـار ابـن أمحـد املـروز   منصور بـن حممـد بـن عبـد تفسير القرآن: - ١٨

ياســر بــن إبــراهيم، وغنــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، دار الــوطن، الريــاض، حتقيــق: ه) ٤٨٩

 م،١٩٩٧ - ه١٤١٨، ١ط

اهللا بن قتيبة، شرحه وعلق عليه إبـراهيم رمضـان،   أبو حممد عبد ن:تفسير غريب القرآ - ١٩

 - ه١٤١١، ١مكتبة الدراسـات والبحـوث، العربيـة واإلسـالمية، دار مكتبـة اهلـالل، ط

 م.١٩٩١

حممـد بـن فتـوح األزدي امليـورقي  تفسير غريب ما في الصـحيحين البخـاري ومسـلم: - ٢٠

الــدكتورة: زبيــدة حممــد حتقيــق: ، ه)٤٨٨اهللا بــن أيب نصــر (املتــوىف:   احلَِميــدي أبــو عبــد

 م.١٩٩٥ –ه ١٤١٥، ١العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، مصر، ط  سعيد عبد

، حتقيــق حممــد عــوض ه)٣٧٠حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري (املتــوىف:  تهــذيب اللغــة: - ٢١

 م.٢٠٠١، ١مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

اهللا   الـرمحن بــن ناصــر بــن عبــد  عبــد تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــالم المنــان: - ٢٢

الـرمحن بـن معـال اللوحيـق، مؤسسـة الرسـالة،   عبـدحتقيق: ، ه)١٣٧٦السعدي (املتوىف: 

 م. ٢٠٠٠- ه ١٤٢٠، ١ط

حتقيــق: ، ه)٣١٠حممــد بــن جريــر الطــربي (املتــوىف:  جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: - ٢٣

 م. ٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠، ١أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

حممـد بـن  وسـننه وأيامـه: المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول اهللا  الجامع - ٢٤

حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طـوق النجـاة، حتقيق: ، ه)٢٥٦إمساعيل البخاري (املتوىف:

 ه.١٤٢٢، ١ط

اهللا حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر بـن فـرح األنصـاري   أبو عبـد الجامع ألحكام القرآن: - ٢٥

، حتقيــــق: أمحــــد الــــربدوين وإبــــراهيم ه)٦٧١، (املتــــوىف: اخلزرجــــي مشــــس الــــدين القــــرطيب

  م. ١٩٦٤ - ه ١٣٨٤، ٢أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٧

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

، ه)١٧٠أبـــو زيـــد حممـــد بـــن أيب اخلطـــاب القرشـــي (املتـــوىف:  جمهـــرة أشـــعار العـــرب: - ٢٦

  حققه وضبطه وزاد يف شرحه: علي حممد البجاد، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

، رمـزي منـري ه)٣٢١ة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بـن دريـد األزدي (املتـوىف: مجهر  - ٢٧

  م.١٩٨٧، ١بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط

القــــاهر اجلرجــــاين (املتــــوىف:   أبــــو بكــــر عبــــد درج الــــدرر فــــي تفســــير اآلي والســــور: - ٢٨

َسـْني، (وشـاركه ، دراسة وحتقيق: (الفاحتة والبقرة) َوليـد بِـن أمحـد بـن َصـاِلح احلُ ه)٤٧١

ه ١٤٢٩، ١اللطيـف القيسـي، جملـة احلكمـة، بريطانيـا، ط  يف بقية األجـزاء): إيـاد عبـد

  م.٢٠٠٨ - 

 ، دار الفكر، بريوت.ه)١١٢٧إمساعيل حقي أبو الفداء (املتوىف:  روح البيان: - ٢٩

حممـــد بـــن أيب بكـــر ابـــن قـــيم اجلوزيـــة (املتـــوىف:  زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــاد: - ٣٠

، ٢٧الرســــــالة، بــــــريوت، مكتبــــــة املنــــــار اإلســــــالمية، الكويــــــت، ط، مؤسســــــة ه)٧٥١

 م.١٩٩٤- ه ١٤١٥

حتقيق: ، ه)٢٧٥أبو داود سليمان بن األشعث السِِّجْستاين (املتوىف:  سنن أبي داود: - ٣١

ـــــد كاِمــــل قــــره بللـــــي، دار الرســــالة العامليـــــة، ط  - ه ١٤٣٠، ١شــــَعيب األرنــــؤوط، َحممَّ

 م. ٢٠٠٩

، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، ه)٢٧٩توىف: حممد بن عيسى (امل سنن الترمذي: - ٣٢

البـاقي، وإبـراهيم عطـوة، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب،   وحممد فؤاد عبـد

 م. ١٩٧٥ - ه ١٣٩٥، ٢مصر، ط

اإلمــــام البغــــوي، حتقيــــق زهــــري الشــــاويش وشــــعيب األرنــــاؤط، املكتــــب  شــــرح الســــنة: - ٣٣

 م.١٩٨٣ه ١٤٠٣، ٢اإلسالمي، بريوت، ط

اهللا (املتــوىف:   حســني بــن أمحــد بــن حســني الــزَّْوَزين، أبــو عبــد لقــات الســبع:شــرح المع - ٣٤

 م.٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣، ١حياء الرتاث العريب، طإ، دار ه)٤٨٦



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٨

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

 ضــوابط المعرفــة صــياغة للمنطــق وأصــول البحــث متمشــية مــع الفكــر اإلســالمي: - ٣٥

 م. ١٩٩٣ه ١٤١٤، ٣الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، ط  عبد

حممـد األمـني بـن حممـد املختـار  ُب النَِّميُر ِمْن َمَجـاِلِس الشَّـْنِقيِطيِّ ِفـي التـَّْفِسـير:الَعذْ  - ٣٦

، احملقــــق: خالــــد بــــن عثمــــان ه)١٣٩٣القــــادر اجلكــــين الشــــنقيطي (املتــــوىف:   بــــن عبــــد

اهللا أبــو زيــد، دار عــامل الفوائــد للنشــر والتوزيــع، مكــة   الســبت، إشــراف: بكــر بــن عبــد

 ه.١٤٢٦، ٢املكرمة، ط

عقيــدة التوحيــد وبيــان مــا يضــادها مــن الشــرك األكبــر واألصــغر والتعطيــل والبــدع  - ٣٧

 اهللا الفوزان، دار القاسم، جدة. بدون سنة طبع.  صاحل بن فوزان بن عبد وغير ذلك:

، دار ابــن كثــري، دار الكلــم ه)١٢٥٠حممــد بــن علــي الشــوكاين (املتــوىف:  فــتح القــدير: - ٣٨

 ه. ١٤١٤، ١دمشق، بريوت، ط  - الطيب 

اهللا بن سهل بـن سـعيد بـن حيـىي بـن مهـران   أبو هالل احلسن بن عبد الفروق اللغوية: - ٣٩

، حققــه وعلــق عليــه: حممــد إبــراهيم ســليم، دار العلــم ه)٣٩٥العســكري (املتــوىف: حنــو 

 والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية (المسائل التـي خـالف فيهـا رسـول اهللا  - ٤٠

 حتقيـق: ، ه)١٣٤٢أبـو املعـايل حممـود شـكري اآللوسـي (املتـوىف:  الجاهلية): أهل

 م.٢٠٠٤- ه١٤٢٥، ١يوسف بن حممد السعيد، دار ا�د للنشر والتوزيع، ط

ــزيل: - ٤١ أبــــو القاســــم حممــــود الزخمشــــري (املتــــوىف:  الكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنـــ

 ه.١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العريب، بريوت، طه)٥٣٨

الــرمحن بــن علــي اجلــوزي   أبــو الفــرج عبــد كل مــن حــديث الصــحيحين:كشــف المشــ - ٤٢

 علي حسني البواب، دار الوطن، الرياض.حتقيق: ، ه)٥٩٧(املتوىف: 

أيوب بن موسـى أبـو البقـاء (املتـوىف:  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: - ٤٣

ــــق: ، ه)١٠٩٤ ــــش، حممــــد املصــــري، مؤسســــة الرســــالة، بــــريوت، حتقي ، ٢طعــــدنان دروي



       
  
 

 

 

 
 
 

١٥٩

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

 م. ١٩٩٣- ١٤٣

، ١، دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب، بـــــريوت، طه)٧١١ابـــــن منظـــــور ( لســـــان العـــــرب: - ٤٤

 ه.١٤٠٨

حتقيــق: ، ه)٧٢٨احللــيم بــن تيميــة احلــراين (املتــوىف:   أمحــد بــن عبــد مجمــوع الفتــاوى: - ٤٥

الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم، جممـع امللـك فهـد لطباعـة املصـحف الشـريف، املدينـة   عبد

 م.١٩٩٥ه/١٤١٦عربية السعودية، عام النشر: النبوية، اململكة ال

أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده املرســي (ت:  المحكــم والمحــيط األعظــم: - ٤٦

ه ١٤٢١، ١احلميد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط  عبدحتقيق: ، ه)٤٥٨

 م.٢٠٠٠ - 

ـار الصـــحاح: - ٤٧  ،ه)٦٦٦اهللا حممـــد بـــن أيب بكـــر الـــرازي (املتـــوىف:   زيـــن الـــدين أبـــو عبـــد مختــ

، ٥يوســـف الشـــيخ حممـــد، املكتبـــة العصـــرية، الـــدار النموذجيـــة، بـــريوت، صـــيدا، طحتقيـــق: 

 م.١٩٩٩ه / ١٤٢٠

ــن حنبــل: - ٤٨ أمحــد حممــد شــاكر، الناشــر: دار احلــديث، حتقيــق:  مســند اإلمــام أحمــد ب

 م. ١٩٩٥ - ه ١٤١٦، ١القاهرة، ط

، ه)٧٧٠ت أمحــد بــن حممــد الفيــومي مث ( المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر: - ٤٩

 العلمية، بريوت.

ــزيل فـــي تفســير القـــرآن: - ٥٠ أبــو حممـــد احلســني بــن مســـعود البغــوي (املتـــوىف:  معــالم التنـ

، ١بــــريوت، ط الــــرزاق املهــــدي، دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب _  ، حتقيــــق عبــــده)٥١٠

 ه.١٤٢٠

اهللا العســــكري (املتــــوىف: حنــــو   أبــــو هــــالل احلســــن بــــن عبــــد معجــــم الفــــروق اللغويــــة: - ٥١

الشــيخ بيــت اهللا بيــات، ومؤسســة النشــر اإلســالمي، مؤسســة النشــر ق: حتقيــ، ه)٣٩٥

 ه.١٤١٢، ١اإلسالمي، ط



       
  
 

 

 

 
 
 

١٦٠

 املجلد التاسع من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 اجلهل مفهومه ودالئله واآلثار املرتتبة عليه (دراسـة قرآنية) 

 م. ١٩٩٤- ه٤١٤مجيل صليبيا، الشركة العربية للكتاب، بريوت،  المعجم الفلسفي: - ٥٢

، ه)٦٠٦اهللا حممـد بـن عمـر الـرازي (ت:   أبـو عبـد مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): - ٥٣

 ه.١٤٢٠، ٣، طدار إحياء الرتاث العريب، بريوت

األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممـد الراغـب (ت المفردات في غريب القرآن،  - ٥٤

)، حتقيــق صــفوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق بــريوت، ه٥٠٢

 . هـ١٤١٢ - الطبعة األوىل

مفهـــوم الجهـــل والجاهليـــة فـــي القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة دراســـة مصـــطلحية  - ٥٥

، ه١٤٣٤، ١أ. د حممــــــد اليَـْنبُعِــــــي، دار الســــــالم، مصــــــر، ط موضــــــوعي:وتفســــــير 

 م. ٢٠١٣

أمحـــد بــــن فـــارس بــــن زكريـــاء القــــزويين الـــرازي، أبــــو احلســـني (املتــــوىف:  مقـــاييس اللغــــة: - ٥٦

 ه).٣٩٥

احللـيم ابـن تيميـة   أمحـد بـن عبـد منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشـيعة القدريـة: - ٥٧

، ١شــاد ســامل، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود، طحممــد ر حتقيــق: ، ه)٧٢٨(املتــوىف: 

 م.١٩٨٦ - ه ١٤٠٦

حتقيــق: ، ه)٧٢٨احللــيم ابــن تيميــة احلــراين احلنبلــي (املتــوىف:   أمحــد بــن عبــد النبــوات: - ٥٨

 م.٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ١العزيز بن صاحل الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط  عبد

ن األثــري (املتــوىف: جمــد الــدين أبــو الســعادات ابــ النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر: - ٥٩

، حممود حممد الطنـاحي، املكتبـة العلميـة، بـريوت، ي، حتقيق: طاهر أمحد الزاو ه)٦٠٦

 م.١٩٧٩ - ه ١٣٩٩

البــن الــدامغاين، حتقيــق طــالل احلــديثي، عــادل  الوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــريم: - ٦٠

  م.٢٠١٢الدرة، دار العرب، دار النور، دمشق، 
                                                           

  


