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  أبوحممد عبدهللا بن حممد العبدالكرمي

 هـ٢٣/٣/١٤٣٠- الزلفي- السعودية



  بسم هللا الرمحن الرحيم

صــلى هللا عليــه وأشــهد أن حممــداً عبـده ورســوله، وحــده ال شــريك لـه، احلمـد هلل رب العــاملني، وأشــهد أن ال إلـه إال هللا 
  وبعد:وعلى أله وصحبه وسلم، 

يَن آَمنُـوا ُكونُـوا قـَـوَّاِمَني يَـا أَيـَُّهـا الـَّذِ وحرمـا الظلـم علينـا فقـال تعـاىل: ( أمرانا بعـدل،صلى هللا عليه وسلم فإن هللا ورسوله 
ـــَرُب لِلتـَّْقـــَوى ـــْوٍم َعَلـــى َأالَّ تـَْعـــِدُلوا اْعـــِدُلوا ُهـــَو أَقْـ ـــرَِمنَُّكْم َشـــَنآُن قـَ ـــٌري ِمبَـــا  هللَِّ ُشـــَهَداَء بِاْلِقْســـِط َوال َجيْ َواتـَُّقـــوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َخِب

ا ، ومـــن العـــدل الـــذي أمرنـــا هللا)٨تـَْعَملُـــوَن) (املائـــدة:  ورســـوله صـــلى هللا عليـــه وســـلم إنـــزال املســـائل الشـــرعية وأصـــحا
منازهلم، من غري إفراط وال تفريط، أو من غري غلو وال جفاء، فاملسائل اجلزئية الفرعيـة ال يصـح أن تنـزل منزلـة املسـائل 

باملخالف يف املسائل  الكلية واألصولية، واملخالف يف املسائل االجتهادية اليت يسوغ فيها اخلالف ال يصح أن يساوى
  اخلالفية اليت ال يسوغ فيها اخلالف.

م يف بعـض املسـائل االجتهاديـة الـيت أقول ذلك لِــم ا بـدأ يظهـر علـى السـطح مـن تشـنيع بعـض طلبـة العلـم علـى إخـوا
الء يسوغ فيها اخلالف بني أهل العلم، واليت احتمل أهـل السـنة اخلـالف فيهـا، قبـل ظهـور هـؤالء املشـنعني، وصـار هـؤ 

املشـــنعون يرمـــون بالبدعـــة والفرقـــة كاإلرجـــاء كـــل مـــن خـــالفهم يف هـــذه املســـائل االجتهاديـــة، ومـــن ذلـــك مســـألة العـــذر 
اوناً وتكاسًال، حيث اختار هؤالء املشـنعون القـول بعـدم العـذر ومسألة كفر  ،يف مسائل الشرك باجلهل تارك الصالة 

  ك برمي من خالفهم باجلهل تارة، وبالبدعة أو الفرقة تارة أخرى.تكاسَال، وأتبعوا ذل باجلهل، وتكفري تارك الصالة
مســألة العــذر باجلهــل يف مســائل الشــرك، أن هــاتني املســألتني  واجلماعــة فــأردت أن أبــني لكــل منصــف مــن أهــل الســنة

اونــاً وتكاســًال  الســنة  مــن املســائل االجتهاديــة، الــيت هــي داخلــة مجيعــاً حتــت مــذاهب أهــلومســألة كفــر تــارك الصــالة 
واجلماعة، واليت يعذر فيها كـل مـن أخـذ بأحـد القـولني، مـع وجـوب البيـان والنصـيحة بـني املختلفـني بـاليت هـي أحسـن 

 بقــاء اإلخــوة الدينيــة، ولــيس مــن شــأين يف هــذه الوريقــات بيــان الــراجح مــن املرجــوح، أوورفــع املــالم عــن املخطــئ مــع 
بـــل املـــراد كمـــا تقـــدم بيـــان إعـــذار  -ر شـــيئاً مـــن أدلـــة الفـــريقنيمـــع أين قـــد أذكـــ- الصـــواب مـــن اخلطـــأ يف هـــذه املســـائل

اونــاً املســألة الثانيــة و  ،يف مســائل الشــرك املخــالف يف هــاتني املســألتني مســألة العــذر باجلهــل مســألة كفــر تــارك الصــالة 
عــين مصــادرة الــرأي كفــر أكــرب خمــرج عــن امللــة، لكــن هــذا ال ي  يف مســألة الصــالة أن تركهــا أديــن هللا أين وتكاســًال، علمــاً 

  .اجلهل والبدعب ، ورمي أصحابهاآلخر السائغ عند أهل السنة



  الشرك.و  التوحيد مسألة العذر باجلهل يف مسائل: األوىل املسألة
ـا املخـالف ويرمـى بسـبب املخالفـة فيهـا  أوًال: بيان أن املسألة مسألة اجتهادية، ليست من املسائل اليت يضـلل 

  بالبدعة.
ــذه املســألة هــو يــوقبــل الشــروع يف ذلــك أود التنب نــزاع:حتريــر حمــل ال ن تســمى باســم ممــعــني الشــخص امله إىل أن املــراد 

ولـيس املـراد الكفـري، النوع أو الفعل مث وقع يف ناقض من نواقضه املتعلقة بالتوحيد والشرك، وليس املراد هنا  ،اإلسالم
ملـراد الشـخص املعـني مـن املتسـمني باسـم اإلسـالم بعـد وقوعـه ، بـل اكاليهودي أو النصـراين أو اجملوسـي  يالكافر األصل

  يف الشرك األكرب جلهله.
  مجع من أهل العلم منهم:اختلف أهل السنة يف هذه املسألة على قولني نقلهما قد 
 وهـي شـائكة، عظيمـة مسـألة ــ باجلهـل العـذر مسألة أعين ـ املسألة وهذهفقال: ، الشيخ حممد بن عثيمني العالمة-١
 فلــو كالتوحيــد، الــدين أصــول يف باجلهــل يعــذر ال: وقــال أطلــق مــن النــاس فمــن، وتصــويراً  حتقيقــاً  املســائل أعظــم مــن

 ومل هـذا علـى آبـاءه وجـد وإنـه مسـلم، إنـه: ويقـول وليـاً، أو قـرباً  يعبـد النائيـة البـوادي أو القـرى بعـض يف مسـلماً  وجدنا
  .يعذر فال شرك بأنه يعلم

 َحـىتَّ  ُمَعـذِِّبنيَ  ُكنَّـا َوَمـا: {تعـاىل قـال ذلـك ومـع التوحيـد، هو الرسل به جاءت شيء أول ألن يكفر؛ ال أنه والصحيح
 مــن كثــري حــال يتبــني هــذا علــى وبنــاءً ... العــذاب يســتحق فــال وإال ظاملــاً، اإلنســان يكــون أن بــد فــال } َرُســوالً  نـَبـَْعــثَ 

 علـيهم لُـبِّس قـد بـل حـرام، هـذا أن يعلمـون ال وهـم بـاألموات، يسـتغيثون الـذين اإلسالمية األقطار بعض يف املسلمني
 مـا أن ويعتقـدون عليـه، وغيـورون لإلسـالم، معتنقـون وهـم ذلـك، أشـبه ومـا هلل ويلٌّ  هـذا وأن هللا، إىل يقـرب ِممَّا هذا أن

 هـذا: اءالعلم له قال الذي املعاند مؤاخذة يؤاخذون ال معذورون، فهؤالء ينبههم، أحد يأت ومل اإلسالم، من يفعلونه
 ِإنَّــا: {فــيهم تعــاىل هللا قــال مــن حكــم األخــري هــذا حكــم فــإن وأجــدادي، آبــائي عليــه وجــدت مــا هــذا: فيقــول شــرك،
  .} ُمْهَتُدونَ  آثَارِِهمْ  َعَلى َوِإنَّا أُمَّةٍ  َعَلى آبَاَءنَا َوَجْدنَا

م هـؤالء أمـا ،هللا شاء مبا القيامة يوم ميتحنون الفرتة أصحاب أن الراجح القول فإن -قالمث - ـم يعتقـدون فـإ  علـى أ
م ومل اإلسالم مـن  .هــا.احلـق هـو عليـه هـم مـا إنَّ : يقـول من الضاللة علماء من عندهم يكون قد بل يعلمهم، من يأ

  ا.هـ .)٦/١٩٣الشرح املمتع (
   :، وجمموع الفتاوى للشيخيف فتاوى أركان اإلسالم وقال رمحه هللا

  بالعقيدة؟ يتعلق فيما باجلهل اإلنسان يعذر هل
 يف لفظيـاً  اختالفـاً  يكون ورمبا االجتهادية، الفقهية االختالفات من كغريه باجلهل العذر مسألة يف االختالف: اجلواب
 هـذا أو كفـر، القـول هـذا أن علـى يتفقـون اجلميـع أن أي املعـني الشـخص علـى احلكم تطبيق أجل من األحيان بعض
 وانتفـاء حقـه يف املقتضـى لقيـام املعـني الشـخص هـذا علـى احلكـم يصـدق هـل ولكـن كفـر، الـرتك هـذا أو كفر، الفعل
  .ا.هـاملوانع بعض وجود أو املقتضيات، بعض لفوات ينطبق ال أو املانع،



، حيـــث قـــال: قـــد اختلــف أهـــل الســـنة أنفســـهم يف هــذه القضـــية يف شـــأن العـــذر الشــيخ العالمـــة مقبـــل الـــوادعي-٢
َعـَث َرُسـوالً  يعذر باجلهل لقوله عز وجل والذي يظهر أنه  ،باجلهل يف التوحيد  -مث قـال  - َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّ نـَبـْ

والذين ال يقولون بالعذر باجلهل ليس هلم أدلة ناهضة ا.هـ من كتاب " غـارة  ،فهذه األدلة تدل على أنه يعذر باجلهل
  .) ٤٤٨ -٤٤٧/ ٢األشرطة على أهل اجلهل والسفسطة " (

، عبدالعزيز بن باز الشيخونقل ذكر اخلالف عـن داب املشي للصالة، كتابه شرح آيف   داحملسن العبادالشيخ عب-٣
جيــب صــرف مجيــع أنــواع العبــادة هلل، وال جيــوز صــرف شــيء منهــا لغــريه : بيــان اخلــالف يف هــذه املســألة حيــث قــال يف

هلل والتوكــل علــى هللا، واالســتعاذة بــاهلل، وهكــذا تعــاىل، فالصــالة هلل، والركــوع والســجود هلل، واالســتغاثة بــاهلل، والــدعاء 
ـــُه مجيـــع أنـــواع العبـــادة هلل، قـــال هللا عـــّز وجـــّل: {قُـــْل ِإنَّ َصـــالِيت َوُنُســـِكي َوَحمَْيـــاَي َوَممَـــاِيت هللَِّ َربِّ اْلَعـــاَلِمَني ال  َشـــرِيَك َل

أنـواع العبـادة لغـري هللا، فهـو مشـرك كـافر، وهـذا احلكـم إمنـا  ، ومن صرف شيئاً منْلُمْسِلِمَني} َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل ا
هــو علــى اإلطــالق وعلــى مــن بلغتــه احلجــة، وأمــا الشــخص املعــني فــإذا حصــل منــه صــرف شــيء مــن أنــواع العبــادة لغــري 

م، وهو جاهـل فإنـه يتوقّـف يف تكفـريه حـىت يـُبَــنيَّ لـه وتقـام عليـه احلّجـة،   وهـذا أحـدهللا، كدعاء األموات واالستغاثة 
ذكرمها شيخنا عبد العزيز بن باز رمحه هللا يف جواب سؤال عن بعض أهل البدع، جاء فيه: "كذلك  قولني يف املسألة،

التوســل باألوليــاء قســمان: األول: التوســل جبــاه فــالن أو حــق فــالن، هــذا بدعــة ولــيس كفــراً. التوســل الثــاين:هو دعــاؤه 
ي، هـذا هـو الشـرك األكـرب وهـذا يسـمونه توسـًال أيضـاً، وهـذا مـن عمـل بقوله: يا سيدي فالن انصرين أو اشـف مريضـ

اجلاهليــة، أمــا األول فهــو بدعــة، ومــن وســائل الشــرك، قيــل لــه: وقــوهلم: إمنــا نــدعوه ألنــه ويل صــاحل وكــل شــيء بيــد هللا 
يب جهـل وهذا واسطة. قال: هذا عمل املشـركني األولـني، فقـوهلم: مـدد يـا بـدوي، مـدد يـا حسـني، هـذا جـنس عمـل أ

ــُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونَــا  ــم يقولــون: {َمــا نـَْعُب } ، {َهــُؤالِء ُشــَفعَ ِإَىل اهللَِّ زُْلَفــى} وأشــباهه، أل ــَد اهللَِّ ، هــذا الــدعاء كفــر اُؤنَا ِعْن
حــىت تقــام عليــه احلّجــة وحــىت يبــّني لــه، علــى  وشــرك بــاهلل عــّز وجــّل، لكــن اختلــف العلمــاء هــل يكفــر صــاحبه أم ينتظــر

لني: أحدمها: أن من قال هذا يكون كافراً كفـراً أكـرب ألن هـذا شـرك ظـاهر ال ختفـى أدلّتـه، والقـول الثـاين: أن هـؤالء قو 
وعنـدهم علمـاء سـوء أضـّلوهم، فالبـد أن يبـني هلـم األمـر ويوضـح هلـم األمـر حيـث يتضـح هلـم، اجلهـل  قد يـدخلون يف

، فإذا وضح هلم األمر وقال هلم: هذا ال جيوز، قال هللا كذا وقال بـَْعَث َرُسوًال} نَـ  فإن هللا قال: {َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّ 
ــذا، ويف كــل حــال فالفعــل نفســه كفــر شــرك أكــرب، لكــن  الرســول كــذا، بــني هلــم األدلــة، مث أصــروا علــى حــاهلم، كفــروا 

مـا بـّني لـه األمـر فيكـون حكمـه صاحبه هو حمل نظر هل يكفر أم يقـال: أمـره إىل هللا، قـد يكـون مـن أهـل الفـرتة ألنـه 
حكم أهل الفرتات، أمره إىل هللا عّز وجّل، ألنه بسبب تلبـيس النـاس عليـه مـن علمـاء السـوء" انتهـى. نقـًال مـن كتـاب 

والقـول الثـاين مــن  للجهـال املخـالفني للشــريعة مـن املسـلمني" لسـيد بـن ســعد الـدين الغباشـي، "سـعة رمحـة رب العـاملني
يف التكفري، قّرره كثـريون مـن العلمـاء، مـنهم: شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، وشـيخ اإلسـالم حممـد بـن القولني وهو التوقف 

  .ا.هـعبد الوهاب



  ثانياً: بعض أهل العلم من أهل السنة بل من أئمة السنة الذين قالوا بالعذر باجلهل يف مسائل الشرك.
  :و الرد على البكريأرمحه هللا يف كتاب االستغاثة  قال: شيخ اإلسالم ابن تيمية- ١

ـم بعـد موتـه طلبـوا منـه إغاثـة وال نصـرا وال إعانـة  وال يستطيع أحـد أن ينقـل عـن أحـد مـن الصـحابة وال مـن السـلف أ
وإمنـا ، ل ذلك أحـد مـن أهـل العلـم واإلميـانوال استسقوا بقربه وال استنصروا به كما كانوا يفعلون ذلك يف حياته وال فع

ل أتوا قربه فسألوه بعض األطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة فحصل بعض ذلك حيكى مثل ذلك عن أقوام جها
م  م الشـك وضـعف إميـا م إذا مل تقض حـاجتهم وقـع يف قلـو وذلك لكرامته على ربه وحلفظ إميان أولئك اجلهال فإ

ئال يضــعف أو وقــع مــنهم إســاءة أدب ونفــس طلــبهم احلاجــات مــن األمــوات هــو إســاءة أدب فقضــى هللا حــاجتهم لــ
م كانوا قرييب عهد بإميان ا.هـ من الرد على البكري  م به ومبا جاء به لئال يرتدوا عن اإلميان فإ   )٢٠١ص (إميا

  .ومل يكفره ، وعذره جبهلهنيب صلى هللا عليه وسلم باإلميانفانظر كيف حكم على املستغيث بال
نعلم بالضرورة أنه مل يشرع ألمته أن تـدعو  عليه وسلم، "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى هللا وقال رمحه هللا:

أحداً من األموات، ال األنبياء وال الصـاحلني وال غـريهم، ال بلفـظ االسـتغاثة وال بغريهـا، وال بلفـظ االسـتعاذة وال 
ـى عـن كـل هـذه األمـ  بغريها، وأن  ور،كمـا أنـه مل يشـرع ألمتـه السـجود مليـت وال لغـري ميـت وحنـو ذلـك بـل نعلـم أنـه 

قلّـة العلـم بآثـار الرسـالة يف كثـري مـن املتـأخرين، مل ة اجلهـل و ذلك من الشرك الـذي حرمـه هللا ورسـوله، لكـن لغلبـ
ا.هــ مـن الـرد علـى البكـري  يكن تكفريهم بذلك حىت يتبني هلم ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، مما خيالفـه

  .)٣٧٧ص (
 فأمـا، حيـث قـال يف الطـرق احلكميـة: اإلمام ابن القيمسألة التوحيد والشرك: من القائلني بالعذر باجلهل يف م -٢

 املرجئــة وغــالة واجلهميــة والقدريــة كالرافضــة األصــول بعــض يف خمــالفون ولكــنهم اإلســالم ألهــل املوافقــون البــدع أهــل
   :أقسام فهؤالء وحنوهم
 اهلـدى تعلـم علـى قـادرا يكـن مل إذا شـهادته تـرد الو  يفسق وال يكفر ال فهذا له بصرية ال الذي املقلد اجلاهل :أحدها
 عسـى فأولئـك سـبيال يهتـدون وال حيلـة يسـتطيعون ال الـذين والولـدان والنسـاء الرجـال مـن املستضعفني حكم وحكمه

). فهذا ابن القـيم مل يكفـر جهـال الرافضـة، ١/٢٥٤ا.هـ من الطرق احلكمية (.غفوراً  عفوا هللا وكان عنهم يعفو أن هللا
  وقوعهم يف الشرك، ملانع اجلهل.مع 

: ، قـالشيخ اإلسـالم حممـد بـن عبـد الوهـاب رمحـه هللا من القائلني بالعذر باجلهل يف مسألة التوحيد والشرك -٣
"وإذا كنــا ال نكفــر مــن عبــد الصــنم الــذي علــى عبــد القــادر، والصــنم الــذي علــى قــرب أمحــد البــدوي، وأمثاهلمــا ألجــل 

نكفــر مــن مل يشــرك بــاهلل إذا مل يهــاجر إلينــا أو مل يكفــر ويقاتــل، ســبحانك هــذا  جهلهــم وعــدم مــن ينــبههم، فكيــف
  .)١/٦٦تان عظيم". الدرر السنية (



بأن من عمل بالتوحيد وتـربأ مـن الشـرك وأهلـه فهـو املسـلم يف أي ا وقال أيضاً: "بل نشهد هللا على ما يعلمه من قلوبن
إهليتــه بعــدما نبــني لــه احلجــة علــى بطــالن الشــرك". جممــوع مؤلفــات زمــان وأي مكــان، وإمنــا نكفــر مــن أشــرك بــاهلل يف 

  .)٣/٣٤لشيخ حممد بن عبد الوهاب (ا

تان األعداء، وكذلك قوهلم: إين أقول: مـن تبـع ديـن هللا  وقال أيضاً: "ما ذكر لكم عين أين أكفر بالعموم، فهذا من 
أيضـاً مـن البهتـان، إمنـا املـراد اتبـاع ديـن هللا ورسـوله ورسوله وهو ساكن يف بلده أنه ما يكفيـه حـىت جيـيء عنـدي، فهـذا 

يف أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقّر بدين هللا ورسوله مث عاداه وصّد الناس عنـه، وكـذلك مـن عبـد األوثـان بعـدما 
أو  عرف أنه دين املشركني وزينـه للنـاس، فهـذا الـذي أكفـره وكـل عـامل علـى وجـه األرض يكفـر هـؤالء إالّ رجـًال معانـداً 

  ).٣/٣٣جاهًال". جمموع مؤلفات الشيخ (

بــالظن وبــاملواالة أو أكفــر اجلاهــل الــذي مل تقــم عليــه احلجــة، فهــذا  وقــال أيضــاً: "وأمــا مــا ذكــر األعــداء عــين أين أكفــر
  ).٣/١٤تان عظيم يريدون به تنفري الناس عن دين هللا ورسوله". جمموع مؤلفات الشيخ (

 حياً يف عدم العذر باجلهـل، وأنـه القـول األخـري للشـيخابن عبدالوهاب كالماً صر  فإن قال قائل: إن للشيخ حممد
  فاجلواب: يف هذه املسألة. 

الشرك، فال أقل من و  التوحيد ه كالم له صريح أيضاً يف العذر باجلهل يف مسائلأوًال: لو سلمنا بذلك فهذا الذي نقلتُ 
   أحد أقواله مرجئاً؟! أن يكون للشيخ قوالن يف املسألة، فهل كان الشيخ يف

الشيخ عبد اللطيف بـن عبـد الـرمحن ثانياً: أن من أئمة الدعوة السلفية يف جند من فهم أن الشيخ يعذر باجلهل ومنهم 
: "والشـيخ حممـد رمحـه هللا مـن ، حيث قال"٩٩-٩٨بن حسن آل الشيخ يف كتاب "منهاج التأسيس والتقديس ص: 

ق الكفر،حىت أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري هللا من أهـل القبـور أو أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطال
غريهم إذا مل يتيسر له من ينصحه ويبلغه احلجة اليت يكفر تاركها، قال يف بعض رسائله: "وإذا كنـا ال نقاتـل مـن يعبـد 

ــة الكــواز، حــىت نتقــدم بدعوتــه إىل إخــالص الــدين هلل، فكيــف نكفــر مــن مل يهــاجر  إلينــا وإن كــان مؤمنــاً موحــداً". قّب
  وقال: وقد سئل عن مثل هؤالء اجلهال، فقرر أن من قامت عليه احلجة وتأهل ملعرفتها يكفر بعبادة القبور".

": "فمــن بلغتــه دعــوة الرســل إىل توحيــد هللا ووجــوب اإلســالم لــه، ٤٩٩وقــال أيضــاً رمحــه هللا يف "مصــباح الظــالم ص: 
ـذا مل يكـن لـه عـذر يف خمـالفتهم وتـرك عبـادة هللا، وهـذا هـو الـذي جيـزم بتكفـريه إذا عبـد غـري  وفقه أن الرسل جـاءت 

هللا، وجعل معه األنـداد واآلهلـة، والشـيخ وغـريه مـن املسـلمني ال يتوقفـون يف هـذا، وشـيخنا رمحـه هللا قـد قـّرر هـذا وبينـه 
م ومل يكفر إالّ بعد قيـام احلجـة وظهـور الـدليل حـىت إنـه رمحـه هللا توقـف يف تكفـري اجلاهـل  وفاقاً لعلماء األمة واقتداء 

من عباد القبور إذا مل يتيسر له من ينبهه، وهذا هو املراد بقول الشـيخ ابـن تيميـة رمحـه هللا: حـىت يتبـني هلـم مـا جـاء بـه 



"مصـباح الرسول صلى هللا عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه املخاطب ويعقله فقد تبني لـه". وقـال أيضـاً يف 
يف ذلـك حـىت يعلـم قيـام  ف": "وشيخنا رمحه هللا مل يكفر أحدا ابتـداء مبجـرد فعلـه وشـركه، بـل يتوقـ٥١٦الظالم ص: 

  ا.هـاحلجة اليت يكفر تاركها، وهذا صريح يف كالمه يف غري موضع، ورسائله يف ذلك معروفة".

مـن ، اللطيف بـن عبـدالرمحن بـن حسـنعبـدمن القائلني بالعـذر باجلهـل يف مسـألة التوحيـد والشـرك، الشـيخ *-٤
  .وقد تقدم النقل عنه أئمة الدعوة السلفية يف جند، بل إنه ينقل أن ذلك قول الشيخ حممد بن عبدالوهاب،

، وقــد تقـدم النقــل عنـه ومنــه مـن القــائلني بالعـذر باجلهــل يف مســألة التوحيـد والشــرك، الشـيخ حممــد بــن عثيمـني-٥
 أطلــق مــن النــاس فمــن، وتصــويراً  حتقيقــاً  املســائل أعظــم مــن وهــي شــائكة، عظيمــة ةمســأل ،باجلهــل العــذر مســألةقولــه: 
 أو قـرباً  يعبـد النائيـة البـوادي أو القـرى بعـض يف مسـلماً  وجـدنا فلـو كالتوحيـد، الـدين أصول يف باجلهل يعذر ال: وقال
  .يعذر فال شرك بأنه يعلم ومل هذا على آباءه وجد وإنه مسلم، إنه: ويقول ولياً،

 َحـىتَّ  ُمَعـذِِّبنيَ  ُكنَّـا َوَمـا: {تعـاىل قـال ذلـك ومـع التوحيـد، هو الرسل به جاءت شيء أول ألن يكفر؛ ال أنه لصحيحوا
 مــن كثــري حــال يتبــني هــذا علــى وبنــاءً ... العــذاب يســتحق فــال وإال ظاملــاً، اإلنســان يكــون أن بــد فــال } َرُســوالً  نـَبـَْعــثَ 

 علـيهم لُـبِّس قـد بـل حـرام، هـذا أن يعلمـون ال وهـم بـاألموات، يسـتغيثون ينالـذ اإلسالمية األقطار بعض يف املسلمني
 مـا أن ويعتقـدون عليـه، وغيـورون لإلسـالم، معتنقـون وهـم ذلـك، أشـبه ومـا هلل ويلٌّ  هـذا وأن هللا، إىل يقـرب ِممَّا هذا أن

  .ا.هـعاندامل مؤاخذة يؤاخذون ال معذورون، فهؤالء ينبههم، أحد يأت ومل اإلسالم، من يفعلونه

، وقــد تقــدم النقــل مــن القــائلني بالعــذر باجلهــل يف مســألة التوحيــد والشــرك، الشــيخ العالمــة عبداحملســن العبــاد-٦
  عنه.
  وقد تقدم النقل عنه. من القائلني بالعذر باجلهل يف مسألة التوحيد والشرك، الشيخ العالمة مقبل الوادعي،-٧
، حيــث ســئل عــن التوحيــد والشــرك، الشــيخ العالمــة عبــدالرزاق عفيفــيمــن القــائلني بالعــذر باجلهــل يف مســألة -٨

ــــه بعــــض العلمــــاء كالشــــيخ بشــــري  ــــه يف قــــول الصــــنعاين يف تطهــــري االعتقــــاد(هم كفــــار أصــــليون)حيث اعــــرتض علي رأي
: هـم مرتـدون عـن اإلسـالم إذا أقيمـت  -رمحـه هللا -وقال مرتـدون ؟فقـال الشـيخ  اإلنسانالسهسواين صاحب صيانة 

الشـــــيخ عبـــــدالرزاق عفيفـــــي  حلجـــــة وإال فهـــــم معـــــذورون جبهلهـــــم كجماعـــــة األنواط.ا.هــــــ مـــــن فتـــــاوى ورســـــائلعليـــــه ا
)١/١٧٢.(  

وبعد ذلك كله هل يصح ملنصف أن يرمي القول بالعذر باجلهل يف مسائل التوحيد والشـرك أو القائـل بـه بأنـه مرجـئ، 
تان عظيم.   سبحانك هذا 

  العذر باجلهل يف مسألة التوحيد والشرك. قول بعدمسريعة ألدلة الومناقشة ثالثاً: نظرة 



  أن أدلة القائلني بعدم العذر باجلهل، ال خترج عن ثالثة أحوال: -وهللا أعلم–ظهر يل 

  ، وهذا من جهتني:احلالة األوىل: أن تكون خارج حمل النزاع

، وكقولــه َأْعبُــُد َمــا تـَْعبُــُدوَن) ال ، ا اْلَكــاِفُرونَ قُــْل يَــا أَيـَُّهــأن تكــون يف الكــافر األصــلي، كقــول هللا تعــاىل: (: اجلهــة األوىل
، ْوٌم ال يـَْعَلُمـوَن) أَنـَُّهْم قـَـَوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسـَتَجاَرَك فَـَأِجْرُه َحـىتَّ َيْسـَمَع َكـالَم اهللَِّ ُمثَّ أَبِْلْغـُه َمْأَمنَـُه َذلِـَك بِـتعاىل: (

لكفـار األصـليني، ومل يقـل أحـد مـن املتقـدمني أن املسـلم الـذي يقـع يف نـاقض مـن ومعلوم أن هـذه اآليـات وحنوهـا يف ا
نواقض اإلسـالم جبهـل أنـه كـافر أصـلي، قـال الشـيخ عبـداللطيف بـن عبـدالرمحن بـن حسـن: وإمنـا تكلـم النـاس يف بـالد 

م أنــداداً هلل رب العــاملني  ، أو يســندون إلــيهم التصــرف املشــركني الــذين يعبــدون األنبيــاء واملالئكــة والصــاحلني وجيعلــو
والتدبري كغالة القبوريني ، فهؤالء تكلم الناس يف كفرهم وشركهم وضالهلم ، واملعروف املتفق عليـه عنـد أهـل العلـم أن 

  من فعل ذلك ممن يأيت بالشهادتني حيكم عليه بعد بلوغ احلجة بالكفر والردة ومل جيعلوه كافراً أصلياً . 
مــد بــن إمساعيــل يف رســالته جتريــد التوحيــد املســمى ( بتطهــري االعتقــاد ) ، وعلــل هــذا ومــا رأيــت ذلــك ألحــد ســوى حم

ا يف اإلسالم مع عـدم العلـم مبـدلوهلا . وشـيخنا ال  م مل يعرفوا ما دلت عليه كلمة اإلخالص . فلم يدخلوا  القول بأ
  .٢٣-٢٢يوافقه على ذلك ا.هـ من مصباح الظالم ص

ـا يف الفعـل أو النـوع الـذي ال خيتلـف يف أنـه كفـر، لكنهـا : أن تكون أدلتاجلهة الثانية هم خارج حمل النزاع من جهـة أ
ِإنَّ اهللََّ ال يـَْغِفــُر َأْن ُيْشــَرَك بِــِه َويـَْغِفــُر َمــا ُدوَن ال تــدل علــى أن الشــخص املعــني أو الفاعــل يكــون كــافراً، كقولــه تعــاىل: (

    فـََقِد افْـتَـَرى ِإْمثاً َعِظيماً) َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاهللَِّ 
ُ َعَلْيـِه اْجلَنَّـَة َوَمـْأَواُه النَّـاُر َوَمـا لِلظـَّاِلِمَني ِمـنْ وقوله: ( ، فهـذه األدلـة وحنوهـا تـدل أَْنَصـاٍر) ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاهللَِّ فـََقـْد َحـرََّم اهللَّ

قــال اإلمــام ابــن تيميــة: الفاعــل، وفــرق بــني هــذا وهــذا، علــى أن هــذه األفعــال كفــر، لكــن كالمنــا يف الشــخص املعــني و 
ـم يـرون مـن األعيـان الـذين  ـم ، مث إ م يرون أدلة توجب إحلـاق أحكـام الكفـر  وسبب هذا التنازع تعارض األدلة فإ

ـم قالوا تلك املقاالت مـن قـام بـه مـن اإلميـان مـا ميتنـع أن يكـون كـافراً ، فيتعـارض عنـدهم الـدليالن ، وحقيقـة األمـ ر أ
م يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف ألفاظ العمـوم يف نصـوص الشـارع ، كلمـا رأوهـم قـالوا :  أصا
من قال كذا فهو كافر ، اعتقد املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قالـه ، ومل يتـدبروا أن التكفـري لـه شـروط وموانـع 

طلق ال يستلزم تكفري املعني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع ، يبني هـذا قد تنتفي يف حق املعني ، وأن تكفري امل
ذا الكالم بعينه .    أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا أكثر من تكلم 

نـوه وسـائر علمـاء وقتـه قد باشر اجلهمية الذين دعوه إىل خلق القرآن ونفي الصفات وامتح -مثًال  -فإن اإلمام أمحد 
وفتنوا املؤمنني واملؤمنات الذين مل يوافقوهم علـى الـتجهم بالضـرب واحلـبس والقتـل والعـزل عـن الواليـات وقطـع األرزاق 
ورد الشهادة وترك ختليصهم من أيدي العدو ؛ حبيث كان كثري من أويل األمر إذ ذاك مـن اجلهميـة مـن الـوالة والقضـاة 

ومعلـوم  -مث قـال  -مل يكن جهمياً موافقاً هلم على نفي الصفات مثل القـول خبلـق القـرآن وغريهم : يكفرون كل من 



أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن الدعاء إىل املقالة أعظم من قوهلا وإثابـة قائلهـا وعقوبـة تاركهـا أعظـم مـن جمـرد الـدعاء 
  إليها والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب . 

ام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن ضربه وحبسه واستغفر هلم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إىل القول مث إن اإلم
الذي هـو كفـر ولـو كـانوا مرتـدين عـن اإلسـالم مل جيـز االسـتغفار هلـم فـإن االسـتغفار للكفـار ال جيـوز بالكتـاب والسـنة 

م مل يكفروا املعينني من اجلهميـة الـذين كـانوا واإلمجاع ، وهذه األقوال واألعمال منه ومن غريه من األ ئمة صرحية يف أ
أو حيمــل األمــر علــى التفصــيل . فيقــال : مــن كّفــر  -مث قــال  -يقولــون : القــرآن خملــوق، وإن هللا ال يــرى يف اآلخــرة 

ذلك يف حقه هـذا  بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفري وانتفت موانعه ومن مل يكفره بعينه فالنتفاء
 ا.هــــمـــع إطـــالق قولـــه بـــالتكفري علـــى ســـبيل العمـــوم . والـــدليل علـــى هـــذا األصـــل : الكتـــاب والســـنة واإلمجـــاع واالعتبار 

  . )١٢/٤٨٧جمموع الفتاوى (
  

، مـن أهـل العلـم يف فهمـه من أدلة القائلني بعدم العذر باجلهل، الغلط يف فهم الـدليل وخمالفـة السـابقني :ةاحلالة الثاني
ـــة امليثـــاق، و  ـــه تعـــاىل: أو الفطـــرة،  مـــن ذلـــك اســـتدالهلم بأدل ـــورِِهْم ُذرِّيـَّـــتَـُهْم (كقول ـــْن ظُُه َـــِين آَدَم ِم ـــْن ب َوِإْذ َأَخـــَذ َربـُّــَك ِم

م قـالوا:َعـْن َهـَذا َغـاِفِلَني) ا َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمـِة ِإنـَّا ُكنَّـ  ، فـإ
وهـــذا غـــري صـــحيح حيـــث خـــالفوا العلمـــاء الســـابقني يف هـــذا  يف احلجـــة علـــى اخللـــق، يـــةكافأو الفطـــرة  ن هـــذا امليثـــاق إ

، فإن أهل العلم نصوا على أنـه البـد مـن بلـوغ بيـان الرسـول ومل يقولـوا إن امليثـاق أو الفطـرة حجـة قائمـة بنفسـها الفهم
  .، بل البد مع الفطرة وامليثاق من بالغ الرسول وبيانهلفها ولو مل يأته رسوليعذب من خا

م يف كان فإذا: قال ابن تيمية* م هو وحده هللا أن من به شهدوا ما فطر  الشـرك هـذا بطـالن يبـني ما معهم كان ر
 الفطـرة علـيهم احلجـة كانـت اءاآلبـ اتبـاع مـن الطبيعيـة بالعادة احتجوا فإذا أنفسهم على به شهدوا الذي التوحيد وهو

 فــأبواه الفطــرة علــى يولــد مولــود كــل: [  ســلم و عليــه هللا صــلى قــال كمــا األبويــة العــادة هلــذه الســابقة العقليــة الطبيعيــة
 نفــس أن يقتضــي وهــذا ــا حيتجــون الــيت للرتبيــة ســابقة لإلســالم املوجبــة الفطــرة فكانــت]  وميجســانه وينصــرانه يهودانــه
 علــيهم حجــة تقــدم مــا جعــل فإنــه رســول إىل ذلــك حيتــاج ال الشــرك بطــالن يف حجــة التوحيــد عرفــوني بــه الــذي العقــل
 لكـن التوحيـد إىل يـدعو الرسـول فـإن}  رسـوال نبعـث حىت معذبني كنا وما: {  تعاىل قوله يناقض ال وهذا هذا بدون
 علــى الشــهادة فهــذه علــيهم حجــة ةالرســال جمــرد يف يكــن مل الصــانع إثبــات بــه يعلــم عقلــي دليــل الفطــرة يف يكــن مل إن

ـم هللا بأن إقرارهم تتضمن اليت أنفسهم  تقـوم بـه آدم بـين لكـل الزم أمـر والشـهادة املعرفـة هـذه وأن بـذلك ومعـرفتهم ر
 كـان الـذنب أن وال غـافال هـذا عـن كنت إين:  القيامة يوم يقول أن أحدا ميكن فال رسله تصديق يف تعاىل هللا حجة
 يسـتحق مـا بـه قام بل اإلشراك وال التعطيل يف معذورا يكن فلم له شريك ال ربه هللا بأن عارف ألنه دوين املشرك أليب
 ملــا فــاعلني كــانوا وإن إلــيهم رســول إرســال بعــد إال أحــدا يعــذب ال وإحســانه رمحتــه بكمــال هللا إن مث العــذاب بــه

 والقبـائح للسـيئات فـاعلني رسـول إلـيهم بعـث ممـن وغـريهم العرب مشركو كان كما والعقاب الذم به يستحقون



(درأ التعـارض  .ا.هــرسوال إلـيهم يبعـث حـىت هلـم معذبا يكن مل هذا مع تعاىل والرب والعقاب الذم سبب هي اليت
  رمحه هللا أن احلجة قامت عليهم باألمرين مجيعاً ال بواحد منهما.فبني  )٤/٣٣٢

 مــن ينجيــه مــا وتوحيــده بــاهلل اإلميــان مــن معــه يكــون النــاس مــن وكثــري) : ١٠٧يف قاعــدة يف احملبــة (ص وقــال رمحــه هللا 
ــا يعلــم وال األنــواع هــذه مــن كثــري يف يقــع وهــو هللا عــذاب  ذلــك يف تبلغــه ومل حرمهــا هللا أن يعلــم ال بــل شــرك أ
 الـيت واألزمنة األمكنة يف جدا يكثرون فهؤالء رسوال نبعث حىت معذبني كنا وما يقول تعايل وهللا هللا عند من رسالة
 بكثـري يعـذبون ال وقـد بـه يرمحـون ما اإلميان من معهم يكون قد فهؤالء هللا حبجة القائمني بقلة الرسالة فرتة فيها تظهر
 دونـه فمـا بالشـرك للعـذاب العبـاد اسـتحقاق أن يعـرف أن فينبغـي الرسـالة حجـة عليـه كانـت ممـن غـريهم بـه يعـذب مما

  ا.هـ.وفروعه الدين أصل يف الرسالة ببالغ مشروط
 فـاعال كـان وإن إليـه الرسول إرسال بعد إال أحدا يعذب ال وإحسانه رمحته لكمال سبحانه هللا إن مث: قال ابن القيم

  :قيامهما بعد إال يعذبه ال عليه أعدمها قد حجتان عبده على فلله والعقاب الذم به يستحق ملا
  .الزم عليه وحقه وفاطره هومليك ربه بأنه اإلقرار من عليه وخلقه عليه فطره ما إحدامها
.ا.هـ مـن أحكـام أهـل الذمـة والشرع الفطرة شاهد عليه فيقوم وتكميله وتقريره ذلك بتفصيل إليه رسله إرسال والثانية

  رمحه هللا أن احلجة قامت عليهم باألمرين مجيعاً ال بواحد منهما.فبني أيضاً 
    :أصول أربعةوقال يف طريق اهلجرتني: 

 حــىت معــذبني كنــا ومــا تعــاىل قــال كمــا عليــه احلجــة قيــام بعــد إال أحــدا يعــذب ال وتعــاىل بحانهســ هللا أن أحــدها 
 ألقـي كلمـا تعـاىل وقـال الرسـل بعـد حجـة هللا علـى للنـاس يكـون لـئال ومنذرين مبشرين رسال تعاىل وقال رسوال نبعث
 تعــاىل وقــال شــيء مــن هللا نــزل مــا نــاوقل فكــذبنا نــذير جاءنــا قــد بلــى قــالوا نــذير يــأتكم أمل خزنتهــا ســأهلم فــوج فيهــا

 علـيكم يقصـون مـنكم رسـل يـأتكم أمل واإلنـس اجلـن معشـر يـا تعـاىل وقـال السـعري ألصـحاب فسـحقا بذنبهم فاعرتفوا
م أنفســنا علــى شــهدنا قــالوا هــذا يــومكم لقــاء وينــذرونكم آيــايت ــم أنفســهم علــى وشــهدوا الــدنيا احليــاة وغــر  كــانوا أ

 الــذي املــذنب وهــو احلجــة عليــه وقامــت الرســول جــاءه مــن يعــذب إمنــا أنــه خيــرب لقــرآنا يف كثــري وهــذا كــافرين
 مــن متكــن أو الرســول بــه ماجــاء عــرف مــن والظــامل الظــاملني هــم كــانوا ولكــن ظلمنــاهم ومــا تعــاىل وقــال بذنبــه يعــرتف
   ظامل إنه يقال فكيف ذلك عن وعجز الرسول به جاء ما يعرف مل من وأما بوجه معرفته

ا وعدم احلجة عن اإلعراض أحدمها بسببني يستحق العذاب أن الثاين األصل   العنـاد الثـاين ومبوجبهـا ـا والعمل إراد
 وعـدم احلجة قيام عدم مع اجلهل كفر وأما عناد كفر والثاين إعراض كفر فاألول موجبها إرادة وترك قيامها بعد هلا

   الرسل حجة تقوم حىت عنه التعذيب هللا نفى الذي فهذا معرفتها من التمكن
 يف الكفـار علـى هللا حجـة تقوم فقد واألشخاص واألمكنة األزمنة باختالف خيتلف احلجة قيام أن الثالث واألصل 

ـا كمـا أخـرى دون وناحيـة بقعـة ويف زمان دون زمان  كالصـغري ومتييـزه عقلـه لعـدم إمـا آخـر دون شـخص علـى تقـوم أ
 يسـمع يـال الـذي األصـم مبنزلـة فهـذا له يرتجم ترمجان حيضر ومل اخلطاب ميفه ال كالذي فهمه لعدم وإما واجملنون



 حــديث يف تقــدم كمــا القيامــة يــوم باحلجــة هللا علــى يــدلون الــذين األربعــة أحــد وهــو الفهــم مــن يــتمكن وال شــيئا
  ).٦١٠.ا.هـ من طريق اهلجرتني ( وغريمها هريرة وأيب األسود

 عليـه يقـيم حـىت أحـداً  يعـذب ال تعـاىل هللا بـأن بكثـرة، مصـرحة القرآنيـة واآليـاتقال الشـنقيطي يف أضـواء البيـان: 
 قولـه ذلـك فمـن ،الفطـرة مـن ركـز ومـا األدلـة، مـن نصـب مبـا االكتفـاء عـدم علـى دليل وهو الرسل، بإنذار احلجة
 عقــوًال، خنلــق حــىت يقــل ومل ،}َرُســوالً  نـَبـَْعــثَ  َحــىتَّ : {فيهــا قــال فإنــه ،} َرُســوالً  نـَبـَْعــثَ  َحــىتَّ  ُمَعــذِِّبنيَ  ُكنَّــا َوَمــا: {تعــاىل

  .فطرة ونركز أدلة، وننصب
ــرِينَ  ُرُســالً : {تعــاىل قولــه ذلــك ومــن ــةٌ  اهللَِّ  َعَلــى لِلنَّــاسِ  َيُكــونَ  لِــَئالَّ  َوُمْنــِذرِينَ  ُمَبشِّ  الــذي بــأن فصــرح ،} الرُُّســلِ  بـَْعــدَ  ُحجَّ
  .الفطرة على واخللق األدلة نصب ال الرسل إنذار هو: عذرهم به وينقطع الناس، على احلجة به تقوم
ــوْ : {بقولــه" طــه" يف بينهــا لقطعهــا الرســل بعــث الــيت احلجــة وهــذه ــاُلوا قـَْبلِــهِ  ِمــنْ  ِبَعــَذابٍ  َأْهَلْكنَــاُهمْ  أَنَّــا َوَل ــا َلَق  لَــْوال َربـََّن

نَــا أَْرَســْلتَ   ُتِصــيبَـُهمْ  َأنْ  َولَــْوال: {بقولــه" القصــص" يف هلــا وأشــار ،} َوَخنْــَزى نَــِذلَّ  َأنْ  قـَْبــلِ  ِمــنْ  آيَاتِــكَ  فـََنتَّبِــعَ  َرُســوالً  ِإلَيـْ
نَــا أَْرَســْلتَ  لَــْوال َربـََّنــا فـَيَـُقولُــوا أَيْــِديِهمْ  قَــدََّمتْ  ِمبـَـا ُمِصــيَبةٌ   أنــه ذلــك ومــن ،} اْلُمــْؤِمِننيَ  ِمــنَ  َوَنُكــونَ  آيَاتِــكَ  فـََنتَّبِــعَ  َرُســوالً  ِإلَيـْ
: تعـاىل كقولـه األدلـة نصـب ذلـك يف يكتـف ومل الرسـل، بإنـذار الدنيا يف معذره قطع النار أهل مجيع بأن صرح تعاىل

بـَْنا َنِذيرٌ  َجاَءنَا َقدْ  بـََلى قَاُلوا َنِذيرٌ  يَْأِتُكمْ  َأملَْ  َخَزنـَتـَُها َسَأَهلُمْ  فـَْوجٌ  ِفيَها أُْلِقيَ  ُكلََّما{  ِإنْ  َشـْيءٍ  ِمـنْ  اهللَُّ  نـَـزَّلَ  َمـا َوقـُْلَنا َفَكذَّ
 َوقَـالَ  أَبـَْوابـَُهـا فُِتَحـتْ  َجاُءوَهـا ِإَذا َحـىتَّ  ُزَمـراً  َجَهـنَّمَ  ِإَىل  َكَفـُروا الـَِّذينَ  َوِسـيقَ : {تعـاىل وقوله ،} َكِبريٍ  َضاللٍ  ِيف  ِإالَّ  أَنـُْتمْ 
لُــونَ  ِمــْنُكمْ  ُرُســلٌ  يَــْأِتُكمْ  َأملَْ  َخَزنـَتـَُهــا َهلـُـمْ   َحقَّــتْ  َوَلِكــنْ  بـََلــى قَــاُلوا َهــَذا يـَــْوِمُكمْ  اءَ ِلَقــ َويـُْنــِذُروَنُكمْ  َربُِّكــمْ  آيَــاتِ  َعَلــْيُكمْ  يـَتـْ

 وأن عمــوم، صــيغة ،}فـَــْوجٌ  ِفيَهــا أُْلِقــيَ  ُكلََّمــا: {قولــه يف} ُكلََّمــا{ لفظــة أن ومعلــوم ،} اْلَكــاِفرِينَ  َعَلــى اْلَعــَذابِ  َكِلَمــةُ 
مـن ا.هــ .صـلته تشـمله كلمـا يعـم املوصـول نأل أيضـاً؛ عمـوم صـيغة ،}َكَفـُروا الـَِّذينَ  َوِسـيقَ : {قولـه يف} الَِّذينَ { لفظة

  .)٢/٤٣(تفسريه 
بــل إن بعــض أهــل العلــم القــائلني بعــدم العــذر باجلهــل يف مســائل التوحيــد والشــرك مل يقولــوا إن امليثــاق والفطــرة 

م يفرقون بـني مـن نشـأ يف باديـة أو كـان حـديث عهـد بإسـالمتكفي يف إقامة احلجة،  ومـن  ،وبـني غريمهـا بدليل أ
 تكانـوبني من نشـأ يف غريهـا، و ء الشيخ صاحل الفوزان، فهو يفرق يف هذه املسائل بني من نشأ يف بالد اإلسالم هؤال

 وقــع مــن: -حفظـه هللا–مظنـة اجلهــل مبثــل تلـك املســائل، ولــو كـان امليثــاق أو الفطــرة كافيـة ملــا صــح هـذا التفريــق، قــال 
 النبويـة واألحاديـث الكـرمي القـرآن ويقـرأ العلمـاء سـؤال ميكنـهو  مسـلم جمتمـع يف وهـو شـركية ألفـاظ أو شركية أعمال منه

  . احلجة عليه وقامت الدعوة بلغته قد ألنه منه، وقع فيما معذور غري فهو العلم أهل كالم ويسمع
 يعــذر فهــذا شــيًئا اإلســالم عــن يعــرف ال جمتمــع يف أو جاهليــة بــالد يف ويعــيش اإلســالم بــالد عــن بعيــًدا كــان مــن أمــا

ا.هــ مـن املنتقـى .تعـاىل هللا إىل التوبـة عليـه وجـب خطـأه وعـرف الـدعوة بلغتـه إذا لكـن احلجة، عليه تقم مل نهأل جبهله،
  من فتاوى الفوزان.



بقوهلم العربة بالدليل، ولو خـالفوا هـؤالء العلمـاء، والـدليل يف ظـاهره يـدل علـى  لكن املشنعني يعرتضون على ذلك* 
  ة احلجة، ولو خالفوا أهل العلم.أن امليثاق أو الفطرة كافية إلقام

أن هذا خالف طرقة أهـل السـنة يف االسـتدالل، فهـم يأخـذون بالـدليل، وال يتجـاوزون فهـم السـلف، وهـل  واجلواب:
جــاءت األقــوال املبتدعــة إال مـــن إحــداث فهــم جديــد للـــدليل خيــالف طرقــة الســلف، فاملشـــبهة يســتدلون بظــاهر أدلـــة 

ؤولــة يســتدلون بظــاهر أدلــة التنزيــه علــى التأويــل، والصــوفية يســتدلون بظــاهر قــول هللا إثبــات الصــفات علــى التشــبيه، وامل
ـم خـالفوا  تعاىل: واعبـد ربـك حـىت يأتيـك اليقـني، علـى تـرك العبـادة عنـد بلـوغ درجـة اليقـني، وكلهـم زائغـون ضـالل أل

  دلة.فهم السلف للدليل، وليس ألهل السنة عليهم من حجة إال خمالفتهم للسلف يف فهم األ
ــة: ــة الثالث ــاً، ولــو كــان  احلال ــا وهــي خطــأ مــن أصــلها، ومــن ذلــك قــوهلم: إن الــزاين، يســمى زاني أدلــة عقليــة اســتدلوا 
  فكذلك الذي يقع يف الشرك يسمى مشركاً ولو كان جاهًال. :جاهًال، قالوا

  :  من وجهني واجلواب
ــم أخطــأوا يف ذلــكالوجــه األول:   أو غــري جاهــل فــالزاين جهــالً   احلكــم عليــه،حيــث خلطــوا بــني اســم الفاعــل وبــني أ

  ، واحلكم أنه فاسق إن كان عاملاً، وإن كان جاهًال فليس بفاسق.الزنايسمى زانياً، هذا اسم الفاعل من 
، اســم الفاعــل للزنــا وأمـا مــن صــرف العبــادة لغــري هللا كالـذبح والنــذر أو الــدعاء، فاســم الفاعــل هلــذه األشـياء الــيت تقابــل

، واحلكم عليه الذي يقابل الفسق أو عدمه يف الزنا، هو الشرك غري هللا، والناذر لغري هللا، والداعي لغري هللالذابح لهو 
  .هنا أو عدمه

فعندما نقول الزاين يسمى زانياً هذا صحيح، لكن ليس هذا هو احلكم عليه، إذ احلكم أنـه فاسـق إن خلـى مـن موانـع 
  .من موانع التفسيق فيه مانعالتفسيق، أو ليس بفاسق إن وجد 

وكـذا مــن ذبــح أو نــذر أو دعـا غــري هللا فيســمى الــذابح أو النـاذر أو الــداعي لغــري هللا، واحلكــم أنـه مشــرك إن خلــى مــن 
  .كاجلهل  املوانع، أو ليس مبشرك إذا كان فيه مانع من موانع التكفري

  اجلاهل. عنه فهو جوابنا املكر  عنالوجه الثاين: أن هذا الزم لكم يف املكره، فما كان جواباً لكم 

وهذا آخر ما أردت بيانه من املسألة األوىل وهي مسألة العذر باجلهل يف مسائل التوحيد والشرك، وسيأيت الكالم عن 
واحلمـد هلل رب وهـي يف ظـين أوضـح وأظهـر، إن شـاء هللا،  اجلـزء الثـايناملسألة الثانية وهي مسألة كفر تارك الصـالة يف 

  العاملني.

  وحممد عبدهللا بن حممد العبدالكرميأبكتبه: 

 هـ٢٣/٣/١٤٣٠- الزلفي-السعودية


