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 ترك الفريضة العذر يف
 

اردت بعض األحاديث اليت قد يفهم مّها ترؾ فريضػة األمػر اب١تعػراؼ االّهػي 
 عن ا١تّكر  مّها:

  عن أيب أمية الشعياين قاؿ: أتيت أاب ثعىية ا٠تشٍت فقىت: كيف تّّع
الذين آمنوا عليكم  َييهايف هذه اآلية؟ قاؿ: أي آية تريد؟ قىت: 

  قاؿ: سألَت (٘ٓٔ)ا١تائدة  يتمإذا اىتد كم من ضلّ ال يضرّ  أنفسكم
روا ِبدلعروف، وتناىوا بل ائتم»فقاؿ:  سألت رسوؿ هللا  عّها ايَتا.

حىت إذا رأيت شحًا مطاعاً، وىوى متبعًا، ودنيًا مؤثرة،  عن ادلنكر،
 وإعجاب كل ذي رأي برأيو؛ ورأيت أمرًا ال يدان لك بو، فعليك

ورائكم أايم الصرب، فإن من  خويصة نفسك، ودع عنك أمر العوام،
مثل قبض على اجلمر، للعامل فيهن مثل أجر على الصرب فيهن 

   ٕٕ.«ِبثل عملومخسُت رجالً يعملون 
  :ألمر اب١تعراؼ اي رسوؿ هللا مىت نًتؾ اعن أنس بن مالك قاؿ: قيل

  «إذا ظهر فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم»  قاؿ: االّهي عن ا١تّكر؟
ادللك يف صغاركم، »قاؿ:  ر يف األمم قيىّا؟ؿ هللا اما ظهاي رسو قىّا: 

أٛتد: قاؿ: ايف رااية عّد  ٖٕ«والفاحشة يف كباركم، والعلم يف رذالتكم

                                                 
(  االًتمذي يف ٜٖٖٛ(  اأبو دااد يف سّّه )٘ٗٓٗأارجه ابن ماجه يف سّّه ) ٕٕ

 (. ٖٖٔٔسّّه )
 (. ٙٗٓٗأارجه ابن ماجه يف سّّه ) ٖٕ
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إسرائيل: إذا كانت الفاحشة يف   بٍتإذا ظهر فيكم ما ظهر يف »
  ٕٗ.«كباركم، وادللك يف صغاركم، والعلم يف رذالكم

 بن عمرا بن العاص أف رسوؿ هللا عن عيد هللا  كيف بكم »ؿ: قا
، يغربل الناس فيو غربلة، تبقى حثالة وبزمان، أو يوشك أن َييت زمان

  «من الناس: قد مرجت عهودىم وأماانهتم، واختلفوا فكانوا ىكذا
َتخذون ما »قاؿ:  هللا؟ اكيف بّا اي رسوؿاشيك بُت أصابعه  فقالوا: 

خاصتكم، وتذرون تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر 
إذ ذكر  بيّما ٨تن حوؿ رسوؿ هللا »ايف رااية قاؿ:  ٕ٘.«أمر عامتكم

إذا رأيت الناس قد مرجت عهودىم، : »ة  أا ذكرت عّده  فقاؿالفتّ
أصابعه. قاؿ: فقمت إليه   اشيك بُت «وخفت أماانهتم، وكانوا ىكذا

لزم بيتك، ا: »ل عّد ذلك جعىٍت هللا فداؾ؟ قاؿكيف أفعفقىت:  
ِبمر ا تعرف، ودع ما تنكر، وعليك ِبك، وخذ واملك عليك لسان

  ٕٙ.«خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة

 هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ ُحَذيْػَفةَ  عن  :«َبِغي ال  يُِذلّ  َأنْ  لِْلُمْؤِمنِ  يَ ن ْ
 ال ِلَما اْلَباَلءِ  ِمنَ  يَ تَ َعّرضُ : قال نَ ْفَسُو؟ يُِذلّ  وَكْيفَ : قالوا .نَ ْفَسوُ 
ٕٚ.«يُِطيقُ 

 

                                                 
 (. ٕٚٗٚٔا١تسّد  من مسّد بٍت هاشم  مسّد أنس بن مالك ) ٕٗ
 (. ٖٓٗٛأارجه أبو دااد يف سّّه ) ٕ٘
  (. ٙٙٛٚاكم يف ا١تستدرؾ )(  ااٟتٖٔٗٛأبو دااد يف سّّه ) ٕٙ
(  اأٛتد يف ٚٗٓٗ(  اابن ماجه يف سّّه )ٕٕٛٚأارجه الًتمذي يف سّّه ) ٕٚ

 (. ٜٕٕٙٔا١تسّد  من مسّد األنّار  حديث حذيفة بن اليماف )
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   كما يىي:سّدهاحاديث  بغض الّظر عن افقه هذه األ

. إّف ا١تعىـو ا١تتفق عىيه  الثابت ابلّّوص القطعية الثيوت القطعية  ٔ
لذلك  إف اردت بعض  ّكر؛الداللة  اجوب األمر اب١تعراؼ االّهي عن ا١ت

الظّية يف داللتها أا ثيوهتا  فجاءت ٓتبلؼ القطعي  فإهنّا ترّد  األحاديث
 عّد أهل العىم.  دراية كما هو مقرر

. ١تا كاف األصل إعماؿ األدلة ال إ٫تا٢تا  كاف عىيّا الّظر يف األحاديث  ٕ
كّىها إل٬تاد إمكانية العمل هبا داف رّدها. اابلّظر يف األحاديث الواردة اليت 
قد يفهم مّها ترؾ األمر اب١تعراؼ االّهي عن ا١تّكر  يتيُّت أهنا ال تعارض 

و ما قّرره ٚتع من العىماء حيث ٛتىوا هذه فرضية األمر االّهي. اه
 ال ا١تّكر أف ظّك عى  غىب فإذااألحاديث عى  الراّة. قاؿ ا١تّااي: )

 عى  افت أا اٖتَته فاعىه تسىط أا لعمومه االبتبلء لغىية إبنكارؾ يزاؿ
 ااإلنكار تركه من سعة يف فأنت اإلنكار بسيب ٤تذاراً  غَتؾ ٤تًـت أا نفسك
 األشرار كثر إذا اب١تعراؼ األمر ترؾ يف راّة اهذا  ماعاال٧ت مع ابلقىب
      ٕٛ.(األايار اضعف

االّهػػػػي عػػػػن ا١تّكػػػػر عزٯتػػػػة أي  اعىيػػػػه  يكػػػػوف حكػػػػم اجػػػػوب األمػػػػر اب١تعػػػػراؼ
حكمػػا مشػػرعا تشػػريعا عامػػا ألػػـز العيػػاد ابلعمػػل بػػه  ايكػػوف حكػػم تػػرؾ األمػػر 

  ا١تكىفػػُت اب١تعػػراؼ االّهػػي عػػن ا١تّكػػر راّػػة أي حكمػػا مشػػرعا ٗتفيفػػا عىػػ
 لعذر. 

                                                 
  ٖٖ٘ص ٔفيض القدير  ج ٕٛ
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مػػػن أف يػػػدّؿ الػػػدليل الشػػػرعي  ا١تػػػا كانػػػت الراّػػػة حكمػػػا شػػػرعيا  كػػػاف ال بػػػدّ 
اابلتػػػدقيق يف الّّػػػوص يتيػػػُّت أف العػػػذر فييػػػُّت العػػػذر الػػػذي تعتػػػرب بػػػه.  عىيهػػػا

 الذي تعترب به الراّة ٤تّور يف أمرين ٫تا: زمن الفتّة  اعدـ االستطاعة. 
.   فهو السياؽ الذي ارد فيه قوؿ الّيب أّما الدليل عى  العذر بزمن الفتّة

إذ ذكر الفتنة،  بيّما ٨تن حوؿ رسوؿ هللا »قاؿ:  عن عيد هللا بن عمرا
إذا رأيت الناس قد مرجت عهودىم، وخفت : »  فقاؿأو ذكرت عنده

كيف أصابعه. قاؿ: فقمت إليه فقىت:    اشيك بُت «أماانهتم، وكانوا ىكذا
لزم بيتك، واملك عليك لسانك، ا: »ؾ؟ قاؿل عّد ذلك جعىٍت هللا فداأفع

خاصة نفسك، ودع عنك أمر ِبمر ا تعرف، ودع ما تنكر، وعليك ِبوخذ 
هذا هو السياؽ  اهذا هو ا١توضوع  اعىيه ٖتمل بقية األحاديث  «.العامة

 يف الياب. 
ففي زمن الفتّة  يكثر ا٢ترج اا١ترج  االقتل االقتاؿ بُت ا١تسىمُت  اتفشو 

شحاً "فَتى ا١ترء ٗتتىط األمور اتتشابك  اتفسد ذمم الّاس  الفواحش  ا 
فبل أي٘تر "  مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيو مطاعًا، وىوى متبعاً، ودنيا

اَف يتيُّت  مّكر. فساعتها  إذا احتار ا١ترء الّاس ٔتعراؼ اال يّتهوف عن
 أت٘تر ا١تعراؼ من ا١تّكر  ااٟتّق من الياطل  أا غىب عى  ظّه أف الّاس ال

ٔتعراؼ اال تّتهي عن مّكر  فإنه يرّاص له يف ترؾ أمر العامة ااالنشغاؿ 
ٓتويّة نفسه  أّما إذا تيُّت األمر  امّيز اٟتّق من الياطل  اا١تعراؼ من 

 ا١تّكر  اغىب عى  ظّه استطاعة التغيَت  فعىيه أف أيمر ايّه .   
هو: هل  األحاديثهذه  إُف الذهن بعد بياف ااقع االسؤاؿ الذي يتيادر

 تّطيق هذه األحاديث عى  زمّّا أـ ال تّطيق؟ 
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ااٞتواب عىيه يكوف إبدراؾ مّاط األحاديث الذي هو الفتّة. فيكوف السؤاؿ 
 هو: هل ٨تن يف زمن الفتّة ا١ترادة يف هذه األحاديث أـ ال؟ 

ألّف زمن  فتّة  الكّّا لسّا يف زمن الفتّة؛ااٞتواب هو: أنّّا يف زمن فيه 
لفتّة ا١تطىقة  أا الفتّة العامة كما يف عيارة بعض الفقهاء  يكوف اٟتبلؿ فيه ا

غَت بُّت  ااٟتراـ غَت بُّت  فيختىط األمر اال يدرى الّواب من ا٠تطأ  أا 
اٟتّق من الياطل عى  اجه الدقة. أّما يف زمّّا ٨تن  فاٟتبلؿ بُّت ااٟتراـ بُّت  

مر يف غاية الوضوح. فاإلسبلـ اليـو قد اإف كاف بيّهما مشتيهات  إال أّف األ
غّيب عن اٟتياة ااجملتمع االدالة  ااألنظمة قائمة عى  الكفر اليواح  اهو أمر 
تقّر به العامة اا٠تاّصة  فبل يقاؿ إذف إنّا يف زمن الفتّة ا١تطىقة اليت ال يعرؼ 

ُت أف فيها اٟتّق من الياطل اا١تعراؼ من ا١تّكر. امن احتار من الّاس اليـو ب
ألّف ظهور الكفر يف دايران  ر أا اإلسبلـ  فهو جاهل أا مّافق؛يطيق الكف

اببلدان غَت افي  اال ٭تتاج إُف عقىية ٣تتهد اذهّية عاَف. اال يراد ابلفتّة 
عدـ التفرقة بُت الكفر ااإلٯتاف  فإّف هذا من األسس اليت ال تىتيس عى  

  أحد  اال ٗتف  عى  مسىم ْتيث ٭تتار فيها.  
اإذا سىمّا أبنّا يف زمن الفتّة ا١تطىقة اليت ٗتتىط فيها األمور اتتشابك  فما 
معٌت الًتايص يف ترؾ األمر اب١تعراؼ االّهي عن ا١تّكر. هل هو ااجب 
عى  ٣تموع األمة أـ هو مياح ألفراد من األمة ااتىط عىيهم اٟتابل ابلّابل  

 اا٠تاثر ابلّزابد  اا١ترعي اب٢تمل؟ 
جعىّا ترؾ األمر اب١تعراؼ االّهي عن ا١تّكر راّة تعمل هبا األمة  إنّا إذا 

كّىها يف هذا الزماف  عطّىّا أحكاـ اإلسبلـ  اأبقيّا الشريعة غائية عن اٟتياة 
االدالة ااجملتمع  ارضيّا ْتكم الكفر  اأقرران ابغتّاب أراضي ا١تسىمُت 
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ر ال يقوؿ به عاقل اانتهاؾ مقدساهتم  ااستياحة أعراضهم اأموا٢تم. اهو أم
 يف قىيه مثقاؿ ذرة من إٯتاف. 

٭تتاج إُف العامىُت بعزٯتة األمر اب١تعراؼ  لذلك فإف اضع اإلسبلـ اليـو
ألّف ا١تسألة متعّىقة بوجود اإلسبلـ ككّل. فبل فتّة أشّد  ا١تّكر؛االّهي عن 

 من إبعاد اإلسبلـ عن اٟتياة اسيادة الكفر فيها  اال مّكر أعظم من ٖتكيم
ااستياحة أراضي ا١تسىمُت احرماهتم امقدساهتم  اال ذنب أكرب الطاغوت 

َنةُ تعاُف:  من السكوت عن الياطل األبىج االكفر اليواح. قاؿ  َأَشدُّ  َواْلِفت ْ
 حىت ديّه يف ا١تؤمن اابتبلء"قاؿ الطربي يف تفسَته:  (ٜٔٔ)اليقرة .اْلَقْتلِ  ِمنَ 

 يقتل أف من اأضرّ  عىيه أشد  إسبلمه بعد من ابهلل مشركا فيَّت  عّه يرجع
  . "فيه ٤تقا عىيه متمسكا ديّه عى  مقيما

  
َبِغي ال»: أّما عدـ االستطاعة  فىقوؿ الّيب   نَ ْفَسوُ  يُِذلّ  َأنْ  ِلْلُمْؤِمنِ  يَ ن ْ

أي  «يُِطيقُ  ال ِلَما اْلَباَلءِ  ِمنَ  يَ تَ َعّرضُ : قال نَ ْفَسُو؟ يُِذلّ  وَكْيفَ : قالوا
  يقوى عى  ٖتمل نتائجه اعواقيه. يتّدى ألمر ال

يّسجم ٘تاـ االنسجاـ مع حديث تغيَت ا١تّكر الذي جعل  ثاهذا اٟتدي
االستطاعة شرطا يف التغيَت. فاألصل يف ا١تسىم أنّه مكّىف ابألمر اب١تعراؼ 

اأنّه سيسأؿ عن ذلك يـو القيامة  فإف رأى يف نفسه  االّهي عن ا١تّكر 
  بغىية الظّن  فيجب عىيه  اإف رأى يف نفسه رضقدرة عى  القياـ هبذا الف

عن عيد ف ضعفا  بغىية الظّن  فيأيت ا١تستطاع مّه ايعذر يف غَت ا١تستطاع له.
اكاف ساكّا يف بٍت   أف هنارا العيدي  بن عيد الرٛتن بن معمر بن حـزهللا

يقوؿ:  الّجار حدثه  أنه ٝتع أاب سعيد ا٠تدري يذكر أنه ٝتع رسوؿ هللا 
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هللا جل وعال يسأل العبد يوم القيامة حىت إنو ليقول لو: ما منعك  إن»
إذا رأيت ادلنكر أن تنكره؟ فإذا لقن هللا عبدا حجتو، يقول: اي رب، 

  ٜٕ.«وثقت بك وفرقت من الناس أو فرقت من الناس ووثقت بك
أّف من األحكاـ   . ذلكٕتب مراعاته إاّل أّف يف ا١تسألة تفّيبل من اجه آار

 ا عّد الضعف اعدـ ٖتقق االستطاعة يط ابلفرد  فيعذر يف التقَّت فيهما أن
كم اتغيَت اٟتاكم الذي ٭ت امن األحكاـ ما أنيط ّتماعة  كإقامة ا٠تبلفة

ال  ٔتفردي  د إين معذار ألين عاجز عن إقامة ذلك  فبل يقوؿ الفر ابلكفر
يه العمل ألّف ٖتقق االستطاعة فيها مشراط ابٞتماعة  فوجب عى يقوؿ هذا؛

  اجوب العمل رٛته هللا معها. اقد عّىل أبو حّيفة الّّعماف  اإلماـ األعظم
بقوله: )إف قاـ  فريضة األمر االّهي مع ٚتاعة من أجل القياـ بيعض أعماؿ

به رجل احده قتل اَف يّىح لىّاس أمر  الكن إف اجد عىيه أعواان صاٟتُت 
  ٖٓ.وؿ...(ارجبل يرأس عىيهم مأموان عى  دين هللا ال ٭ت

عييد هللا بن جرير عن أبيه أف نيب عن ايف السّة الّيوية ما يدّؿ عى  هذا. 
وأكثر ممن يعملو مل  ما من قوم يعمل فيهم ِبدلعاصي ىم أعزّ » :قاؿ هللا 

ىم ر ما من قوم يعمل بُت أظه»ايف رااية:  .«يغَتوه إال عمهم هللا بعقاب
اارد ٖٔ.«إال أصاهبم هللا منو بعقابمنهم وأمنع مل يغَتوا  ِبدلعاصي ىم أعزّ 

                                                 
 ٛ٘ٓٔٔا ٕ٘ٓٔٔ(  اأٛتد يف ا١تسّد )ٕٜٗٚياف يف صحيحه )أارجه ابن ح ٜٕ
 (.  ٖ٘٘ٛٔ(  االييهقي يف الكربى )ٛٗٓٗ السّن )(  اابن ماجه يفٙٙ٘ٔٔا
  . ٜٖٔص ٕنقبل عن أحكاـ القرآف  لىجّاص  ج ٖٓ
  ابن ماجه يف سّّه (ٜٛٔٛٔا ٜ٘ٛٛٔحديث حسن أارجه أٛتد يف ا١تسّد ) ٖٔ
(  االييهقي يف ٖٔٓياف يف صحيحه يف كتاب الرب ااإلحساف )(  ابن حٓٗٓٗ)

 (.  ٔٗ٘ٛٔالكربى )
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ما من رجل : وؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿٝتعت رس قاؿ: عن جرير » يف رااية بىفظ:
، فال فيهم ِبدلعاصي، يقدرون على أن يغَتوا عليو يكون يف قوم يعمل

 ٕٖ.«إال أصاهبم هللا بعذاب من قبل أن شنوتواَتوا، يغ
االستطاعة يف بعض أعماؿ األمر اب١تعراؼ إُف أّف ٖتقق  فقد أرشد الّيب 

االّهي عن ا١تّكر  يكوف ابٞتمع. قاؿ اٟتافظ ا١تّااي يف شرح هذا اٟتديث: 
ألف من َف يعمل إذا كانوا أكثر ٦تن يعمل كانوا قادرين عى  تغيَت ا١تّكر "

اإذا كثر ا٠تيث عم العقاب   فًتكهم له رضًا ابحملرمات اعمومها  غالياً 
       ٖٖ."ٌفالّاٌف االطا

اال ٧تانب الّواب إذا قىّا  إّف يف هذا اٟتديث اغَته من األحاديث اليت 
توجب عى  العامة التغيَت  ما يدّؿ عى  أّف من ا١تّكرات  كمّكرات اٟتكاـ  

ألهّنا إذا عزمت أمرها   امة االعّياف من األمة حىت تغَته؛ما يىزمه الثورة الع
 .اتقّوت ّتمعها  قدرت عى  التغيَت

 
 
 
 

 
 

                                                 
ياف يف صحيحه يف كتاب الرب (  ابن حٖٖٚٛيف السّن )أبو دااد  أارجه ٕٖ

 (.   ٖٖٕٓ(  االطرباين يف الكيَت )ٖٖٓااإلحساف )
  ٖٜٗص ٘فيض القدير شرح اٞتامع الّغَت  ج ٖٖ




