متهيد:
من أكثر القضااي اليت شغلت الفكر اإلسالمي -بل وغري اإلسالمي -قضية الكفر والتكفري ،فإهنا مسألة
دقيقة ندت فيها أفهام ،وزلت فيها أقدام ،خاصة يف تنزيل هذا احلكم على املعّي ،فهي مسألة عويصة،
يصعب على كل أحد مللمة أطرافها ،والقول الفصل يف كل أجزائها؛ ولذا جند اخلالفات الواسعة يف عدد من
قضاايها ،وقد نبه إىل خطورة هذه املسألة عدد من العلماء ،يقول ابن أيب العز رمحه هللا" :واعلم -رمحك هللا
وإايان -أن ابب التكفري وعدم التكفري ابب عظمت الفتنة واحملنة فيه ،وكثر فيه االفرتاق ،وتشتتت فيه األهواء
واآلراء ،وتعارضت فيه دالئلهم"( ،)1ويقول ابن تيمية رمحه هللا مبينا االضطراب الكبري الواقع يف هذا الباب:
"اضطربت األمة اضطرااب كثريا يف تكفري أهل البدع واألهواء ،كما اضطربوا قديا وحديثا يف سلب اإليان عن
أهل الفجور والكبائر"(.)2
وكما أن هذه املسألة عويصة شديدة الدقة واخلطر ملا هلا من مآالت خطرية قد يؤدي الفهم اخلاطئ فيها
إىل إزهاق أرواح أبرايء واستباحة أمواهلم وأعراضهم ،فكذلك املسائل املتعلقة ابلتكفري هلا نفس األمهية
واخلطورة ،ومن تلك املسائل :مسألة العذر ابجلهل ،وقد خاض فيها كثري من العلماء والفضالء حبثا وحتريرا
ومناقشة ،وحصل فيها سجاالت ونقاشات يف الساحة الفكرية املعاصرة يعرفها كل من له تتبع ملا يكتب يف
هذه الساحة ،وال عجب فهي قضية عظيمة هلا آاثرها الكبرية.
وقد حاول من تناول هذه القضية استجالء مواقف العلماء البارزين من هلم أثر يف األمة اإلسالمية من
هذه القضية ،كموقف شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام حممد بن عبد الوهاب وغريمها ،ولقد حظي اإلمام
حممد بن عبد الوهاب بنقاش واسع متجدد ملوقفه من قضية اإلعذار ابجلهل ،وهو ما يؤكد أمهية
املوضوع.
ولكثرة ما كتب يف ذلك( )3فإننا لسنا نريد التأصيل الشامل ملوقفه وال حصر أقواله ،وإمنا نريد بيان
اإلشكالية اليت وقع فيها بعض من قال أبن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ال يعذر ابجلهل ،وهو القول الذي
( )1شرح الطحاوية (ص.)296 :
( )2جمموع الفتاوى (.)466 /12
( )3انظر :إشكالية اإلعذار ابجلهل يف البحث العقدي لسلطان العمريي (ص ،)59-54 :وكشف االلتباس عن مسألة
العذر ابجلهل يف الشرك لولد احلاج حممد اإلفريقي ،ومنهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة التكفري ألمحد بن

أراه خطأ ،فناقشنا تلك اإلشكالية ،وحقيقة موقف اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وذكران املسالك اليت تبّي
أنه يعذر ابجلهل ،وأن هذا هو موقفه الصريح ،ث عرجنا إىل أبرز املواضع اليت استدل هبا من يرى عدم إعذاره
ابجلهل ،ونبدأ هذه الورقة مبقدمات أراها مهمة؛ حىت نضبط التعامل مع هذه القضية ،وال نزل فيها:
املقدمة األوىل :اإلعذار يف مسألة اإلعذار:
وأعين أن هناك شططا يف التعامل مع هذه املسألة من بعض من خيوض فيها ،وال شك أهنا مسألة
عظيمة القدر كما سبق بيان ذلك؛ ولكنها يف كثري من السجاالت والنقاشات املعاصرة خترج من جمرد البحث
العلمي وختطئة اآلخر يف الرأي إىل الرمي أبمور عظيمة يف الشرع ،فكثريا ما ي تهم من يعذر ابجلهل ابإلرجاء
التجهم ،وكثريا ما ي تهم من ال يعذر ابجلهل ابخلروج والتكفري ،وهذا غري صحيح؛ إذ ال يلزم من القولّي
و ُّ
القول ابإلرجاء أو اخلروج.
وما يؤكد أمهية االلتفات إىل هذه النقطة :أن اخلالف يف كثي من األحيان عند التمحيص والتدقيق
جند أنه خالف لفظي ،أو أن اخلالف يف جزئية من جزئيات املسألة وهي احلكم على املعني ،وليس يف

أصل املسألة ،وقد سئل الشيخ العثيمّي عن العذر ابجلهل فيما يتعلق ابلعقيدة ،فأجاب بقوله" :االختالف
يف مسألة العذر ابجلهل كغريه من االختالفات الفقهية االجتهادية ،ورمبا يكون اختالفا لفظيا يف بعض
األحيان من أجل تطبيق احلكم على الشخص املعّي ،أي :إن اجلميع يتفقون على أن هذا القول كفر ،أو
هذا الفعل كفر ،أو هذا الرتك كفر ،ولكن هل يصدق احلكم على هذا الشخص املعّي لقيام املقتضى يف
حقه وانتفاء املانع ،أو ال ينطبق لفوات بعض املقتضيات أو وجود بعض املوانع"(.)1
وبناء على هذا فإنه ينبغي عند طرح املسألة معرفة قدرها ،وقدر املخالفّي فيها ،وعدم إطالق عبارات
التبديع والتضليل والتكفري والتجهيل للمخالف فيها ،وهذا فيمن أخطأ يف أصل املسألة ،فكيف مبن أخطأ
يف تصوير مذهب عامل ما يف هذه املسألة؟! كمن أخطأ مثال يف تصوير املسألة عند اإلمام حممد بن عبد
الوهاب ،فال شك أن املخطئ فيه ال ينبغي جتهيله ،وال تبديعه ،وال اهتام نيته ،أو التقليل من علمه ،أو

جزاع الرضيمان (ص ،)111-101 :وضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة لعبد هللا القرين (ص-230 :
.)234
( )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمّي (.)130 /2

القدح يف داينته( ،)1وإمنا هي مسألة علمية تبحث يف املواطن العلمية ،ويبّي اخلطأ فيها ،دون أن يشنع على
أحد أخطأ يف تصوير مذهب اإلمام حممد بن عبد الوهاب فيها ،وهذا ما ينبغي فعله من طلبة العلم املتصدين
لتحرير مثل هذه املسائل.
املقدمة الثانية :ال خالف يف أصل التوحيد والشرك:
يشك يف هذا مسلم ،وكما جاءت الشريعة ابلدعوة
فإن أمر التوحيد عظيم ،فهو أصل دعوة الرسل ،وال ُّ
إىل التوحيد فكذلك جاءت مبحاربة الشرك وإزالته من قلوب وواقع الناس ،بل كانت الدعوة كلها مرتكزها
هذان األمران ،ومها غرس التوحيد ،وإزالة الشرك ونزعه؛ ولذلك فإن كلمة التوحيد حتمل املعنّي :توحيد هللا،
والرباءة من الشرك ،فال يصح توحيد العبد إال أبن يتخلص من الشرك األكرب ،ومع هذا فإن فئاما من
املسلمّي قد وقعوا يف الشرك ،وأضحوا يصرفون أنواعا من العبادة لغري هللا جهال منهم حبقيقة الدعوة اليت جاء
هبا الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم.
وبناء على هذا فإن من يعذر ابجلهل يف مسائل الشرك ال يهون من أمر الشرك ،وال جيوز وقوعه ،بل
العاذرون ابجلهل هم من أشد الناس حتذيرا من الشرك ،والوقوع فيه ،فهذا ما يتفق عليه اجلميع ،وإدراكه مهم
حىت ندرك أصل اخلالف يف املسألة ،وما يوضحه:
املقدمة الثالثة :أن اخلالف يف جزئيات املسألة ال يف أصلها:
فإن من يعذر ابجلهل يقر أبن صرف العبادة لغري هللا شرك ،بل يقول صراحة :إن الوقوع يف هذه
املنكرات من صرف شيء ألصحاب القبور ،أو الذبح والنذر هلم ،أو اعتقاد نفعهم أو ضرهم ،كل ذلك شرك
أكرب ،ال خالف يف ذلك ،بل عوام الناس حني تسأهلم عن عبادة غي هللا سينكروهنا ،ويرون قبحها،
ويتربؤون منها ،ويرون أن من صرف العبادة لغي هللا فقد أشرك.

( )1خاصة من عرف عنه حب العلم وأهله ،ونصرة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وشرح كتبه ،والدفاع عنه ،وكونه مل يقع
فيما وقع فيه إال ابجتهاد ،فغاية ما فيه أنه يرى أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ال يعذر ابجلهل من خالل ما اطلع
عليه من نصوص ،ولعله لو اطلع على نصوص أخرى ومجع بينها وأتمل فيها يرجع إىل القول الصواب ،وهو ما
حنتاجه حينما نتعامل مع املخالفّي من أمثال هؤالء الذين خدموا الدين ،بل خدموا كتاب التوحيد لإلمام حممد بن
عبد الوهاب.

فاملسألة ليست يف تقرير هذا األصل ،وإمنا يف اجلهل ببعض أنواع العبادة يف أهنا عبادة ،أعين أن بعض
الناس جيهلون أن االستغاثة بغري هللا مثال عبادة ال جيوز صرفها إال هلل ،وجيهلون أن الذبح من العبادات اليت
ال جيوز صرفها إال هلل ،وهكذا ،فاملسألة يف أفراد املسائل هل هي عبادة صرفها لغري هللا شرك أو ليست
كذلك؟ مع اتفاق اجلميع على أن عبادة غري هللا شرك خمرج من امللة ،وإدراك هذا مهم يف حترير املسألة ،وقد
أشار املعلمي إىل هذا اإلشكال فقال" :فإين تدبرت اخلالف املستطري بّي األمة يف القرون املتأخرة يف شأن
االستعانة ابلصاحلّي املوتى ،وتعظيم قبورهم ومشاهدهم ،وتعظيم بعض املشايخ األحياء ،وزعم بعض األمة يف
كثري من ذلك أنه شرك ،وبعضها أنه بدعة ،وبعضها أنه من احلق ،ورأيت كثريا من الناس قد وقعوا يف تعظيم
الكواكب والروحانيّي واجلن مبا يطول شرحه ،وبعضه موجود يف كتب التنجيم والتعزمي ك شمس املعارف
شرك ،وال على تكفي َمن يعلم أنه غي
مسلما من املسلمني ال ي ْقدم على ما يعلم أنه ٌ
وغريه ،وعلمت أن ً
كافر ،ولكنه وقع االختالف يف حقيقة الشرك ،فنظرت يف حقيقة الشرك فإذا هو ابالتفاق :اختاذ غري هللا عز

وجل إهلا من دونه ،أو عبادة غري هللا عز وجل ،فاجته النظر إىل معىن اإلله والعبادة؛ فإذا فيه اشتباه شديد...
فعلمت أن ذلك االشتباه هو سبب اخلالف"(.)1
كما جيب التنبيه على أن من يقول ابلعذر ابجلهل ال حيصر الكفر يف اجلحود( ،)2بل يرون أنواع الكفر
كلها ،ككفر اإلعراض الذي ال يعذرون فيه ابجلهل؛ ألنه ال جهل حقيقي هنا ،والكفر الذي يكون مبناقضة
التوحيد مناقضة صرحية ،كمن يقول :هناك إله مع هللا ،أو جيوز عبادة غري هللا مع هللا ،أو سب هللا ورسوله،
فهذه كلها ما ينايف أصل كلمة التوحيد اليت تنص على أنه ال إله مع هللا ،فالعاذرون ابجلهل ال يعذرون يف كل
مسألة ،وإمنا القضية يف هذا اإلنسان الذي مل يكن معرضا ،وإمنا وقع يف الشرك الذي هو ال يعلم أنه شرك،
فهل يعذر جبهله هذا أم أنه حيكم عليه ابلكفر مبجرد وقوعه يف هذا الفعل؟ هذه هي املسألة اليت فيها خالف
بّي أهل العلم ،وحترير موطن اخلالف مهم كما ال خيفى؛ حىت ال جنور يف احلكم على أحد ،وحىت نستطيع
حترير املسألة بشكل صحيح.

( )1آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييي املعلمي اليماين (.)3 /2
( )2أعين من يعذر ابجلهل من هو من أهل السنة يف ابب اإليان ،وليس من املرجئة.

املقدمة الرابعة :التفريق بني األلفاظ العامة واحلكم اخلاص:
فمما عظم هذه املسألة أن عددا من اخلائضّي فيها ال يفرقون بّي املقامّي :مقام األقوال العامة والتكفري
العام ،ومقام تنزيل هذا احلكم على معّي ،فرتاه يف حكاية مذهب اإلمام حممد بن عبد الوهاب مثال يتمسك
بنصوص كثرية لإلمام يقول فيها أبن الذبح لغري هللا كفر ،والنذر لغري هللا كفر ،واملتعلقّي ابلقبور الطالبّي منها
النفع كفار ،فيتمسكون هبذه النصوص يف تقرير أن اإلمام ال يعذر ابجلهل ،وإمنا حيكم ابلكفر مبجرد وقوع
الشخص فيه ،وهذا غري صحيح؛ إذ إن هذه كلها مسائل ال خالف فيها ،وال تفيد يف مسألة اإلعذار
ابجلهل ،فإن أهل السنة واجلماعة كلهم يكفرون هبذه وال يرون فيها خالفا ،ولكن اخلالف يف إنزال هذا
احلكم على هذا املعّي الذي وقع يف هذا جلهله.
حترير مذهب اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة العذر ابجلهل:
اضطربت أقوال أهل العلم يف حترير مذهب اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة العذر ابجلهل ،فرأى
قوم أنه ال يعذر ابجلهل من وقع يف الشرك ،وإمنا حيكم عليه بذلك ،ورأى آخرون أنه من يعذر ابجلهل،
وسبب هذا االضطراب يف بيان موقفه هو أن للشيخ نصوصا فهم منها البعض أهنا صرحية يف عدم اإلعذار
ابجلهل ،وهناك نصوص أخرى هي صرحية يف اإلعذار ابجلهل ،فاضطربت أقوال الناس تبعا لذلك ما بّي
قائل أبنه يعذر ابجلهل ،وقائل أبنه ال يعذر ،وقائل أبنه يعذر يف املسائل اخلفية ،ث جيعل مسائل القبور وما
شاهبها من املسائل الظاهرة على كل حال فيبّي أنه ال يعذر فيها ،وقد كتب كثريون من أهل العلم يف قضية
العذر ابجلهل عند حممد بن عبد الوهاب ،وال نريد تسويد الصفحات بتكرار ما قالوه ،وإمنا سنقتصر هنا
على بيان أصل إشكالية العذر ابجلهل عند من درس اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وعلى املسالك اليت تبّي
مذهب اإلمام بوضوح ،وعلى مناقشة بعض اإلشكاالت والنصوص اليت متسك هبا من رأى غري ما نقرره يف
هذه الورقة ،واستدل على رأيه بنصوص من كالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب.
فصال اتما وحقهما أن ال يفصل بينهما هذا
أما عن أصل اإلشكالية :فهي الفصل بني قضيتني ً
الفصل ،ومها قضية الظهور واخلفاء ،وقضية الشخص الواقع يف الشرك هل هو يف ابدية أو حاضرة
علم( ،)1وخالصة القول يف هاتني القضيتني هي:
( )1نبه الدكتور أمحد بن جزاع الرضيمان على هذا يف كتابه :منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة التكفري (ص:
.)105

القضية األوىل :الظهور واخلفاء:
ال شك أن األئمة يقسمون املسائل إىل مسائل ظاهرة ومسائل خفية ،فأما اخلفية فيعذر فيها حىت من
يقول بعدم العذر ابجلهل يف مسائل الشرك ،وذلك مثل اخلطأ يف بعض الصفات ،أو بعض مسائل القدر
اخلفية ،وهذه ال إشكال فيها إذ إن اجلميع يعذر فيها ابجلهل.
وأما املسائل الظاهرة فهي اليت ينص عليها كثري من الناس أبن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ال يقبل فيها
العذر ابجلهل ،وإمنا يعذر يف املسائل اخلفية فقط ،وهذا التقرير ال إشكال فيه ،وإمنا اإلشكال يف حتديد
ماهية املسائل الظاهرة ،ويف فصل هذه املسألة عن القضية األخرى وهي قضية القرب والبعد من حاضرة

أهل العلم ،فمن فصل بّي القضيتّي عد كل مسائل القبور والذبح والنذر لغري هللا واالستغاثة بغري هللا ،عدها
كلها من املسائل الظاهرة اليت ال يقبل فيها العذر ابجلهل( ،)1وهذا غري صحيح ،بل املسألة الظاهرة ختتلف
من بلد آلخر ،ومن وقت آلخر ،وألجل ذلك ختتلف تقريرات العلماء يف العذر يف مسائل حمددة وقعت يف
أماكن وأزمنة خمتلفة ،وسيأيت بيان تقريرات العلماء يف نسبية الظهور واخلفاء حسب الشخص والزمان
واملكان.
القضية الثانية :الشخص الواقع يف الشرك ،هل هو يف حاضرة علم أم ليس كذلك:
فإن وقوع اإلنسان يف الشرك يف املسائل الظاهرة يرتبط بكونه حديث عهد إبسالم ،أو يف ابدية بعيدة،
والبادية البعيدة هنا ال تعين كونه يف داير املشركّي كما يصوره البعض ،وإمنا كونه يف داير ال ينتشر فيها العلم
الصحيح ،أبن يكون يف منطقة يقول فيها كل العلماء جبواز الذبح لغري هللا ،أو جبواز االستغاثة بغري هللا،
فالعامي هنا -حىت يف املسائل اليت يعتربها عدم العاذر ظاهرة -يكون معذورا ابجلهل ،وهذا ما يقرره اإلمام
حممد بن عبد الوهاب ،وهو ما يقرره علماء أهل السنة من قبله؛ وألجل هذا ترى أن الشيخ حممد بن عبد

( )1وعلى هذا اعتمد كثري من يقول أبن اإلمام حممد ال يعذر ابجلهل ،فإهنم يعدون مجيع مسائل التوحيد من املسائل
الظاهرة بغض النظر عن حال الشخص الذي مبوجبه قد يعذر أو ال يعذر؛ ولذلك عد بعض الباحثّي أن التفريق بّي
القول والقائل ال يكون إال يف املسائل اخلفية ،فيقول" :فتبّي من كالمه أن هذا التفريق -إن قلنا به -ال يكون إال يف
املسائل اخلفية ،أما املكفرات الظاهرة أو املعلومة من الدين ابلضرورة فالواقع فيها كافر بعينه" .انظر :مدونة عبد هللا
بن فهد اخلليفي ،على الرابط التايل:
http://alkulify.blogspot.com/2015/05/blog-post_14.html

الوهاب يعذر من عبد الصنم الذي على عبد القادر( )1وهي مسألة ظاهرة ،بل من أظهر مسائل الدين ،لكن
النظر هنا ليس يف كون املسألة ظاهرة فحسب ،وإمنا يف حال الشخص ،ويف كونه عاش يف بالد وإن مل
تكن داير شرك إال أنه يكثر فيها تقرير هذا األمر الذي أخطأ فيه ،فيعذرونه ابجلهل من أجل ذلك ،فال
تناقض بّي إعذار اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف ذات املسألة ألانس دون آخرين؛ إذ إنه قد نظر يف هاتّي
القضيتّي وبناء عليهما حكم حبكمه.
واجلمع بّي القضيتّي هو دأب العلماء ،فإهنم يقررون أن املسائل الظاهرة ختتلف من وقت آلخر ،وأن
لظهور العلم الصحيح دورا كبريا يف ذلك ،فليست كل مسألة ظاهرة لدينا هي ظاهرة عند اجلميع ،يقول ابن
رجب" :ويف اجلملة فما ترك هللا ورسوله حالال إال مبينا ،وال حراما إال مبينا ،لكن بعضه كان أظهر بياان من
بعض ،فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين ابلضرورة من ذلك مل يبق فيه شك ،وال يعذر أح ٌد جبهله يف

بلد يظهر فيه اإلسالم"( ،)2فال يعذر يف بلد يظهر فيه اإلسالم ،وليس يف أي بلد.

ويقول ابن تيمية رمحه هللا" :وكثري من الناس قد ينشأ يف األمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كثري من
كثيا مما يبعث هللا
علوم النبوات حىت ال يبقى من يبلغ ما بعث هللا به رسوله من الكتاب واحلكمة ،فال يعلم ً
به رسوله ،وال يكون هناك من يبلغه ذلك ،ومثل هذا ال يكفر"(.)3

معلوما من الدين
ويقول يف املسائل اليت يقال عنها :إهنا معلومة من الدين ابلضرورة" :وأيضا فكون الشيء ً

ضرورة أمر إضايف ،فحديث العهد ابإلسالم ومن نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم هذا ابلكلية ،فضال عن كونه
يعلمه ابلضرورة ،وكثري من العلماء يعلم ابلضرورة أن النيب صلى هللا عليه وسلم سجد للسهو ،وقضى ابلدية
على العاقلة ،وقضى أن الولد للفراش ،وغري ذلك ما يعلمه اخلاصة ابلضرورة ،وأكثر الناس ال يعلمه البتة"(.)4

( )1انظر :الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)104 /1
( )2جامع العلوم واحلكم (.)196 /1
( )3جمموع الفتاوى (.)407 /11
( )4جمموع الفتاوى (.)118 /13

ويقول" :والشيئان املتالزمان كل منهما يصلح أن يكون دليال على اآلخر ،ث من شأن اإلنسان أن
يستدل ابلظاهر على اخلفي ،لكن الظهور واخلفاء من األمور النسبية ،فقد يظهر هلذا ما ال يظهر هلذا،

وقد ظهر لإلنسان يف وقت ما خيفى عليه يف وقت آخر"(.)1

وهذا التقرير هو الذي عليه اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وألجل ذلك مل يكفر من وقع يف مسائل
الشرك عند عبد القادر أو الكواز ،وكفر من راسلهم هو وأقام عليهم احلجة من كانوا قرب داير جند ،فالقضية
ال تتعلق فقط بكون املسألة من املسائل الظاهرة ،وإمنا ترتبط ارتباطا وثيقا بكون الشخص يف حاضرة علم
صحيح أو ال يكون كذلك ،وأتمل يف كالم ابنه عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب حّي سئل فقيل له :فما
القول فيمن حرر األدلة ،واطلع على كالم األئمة القدوة ،واستمر مصرا على ذلك حىت مات؟
فقال" :وال مانع أن نعتذر ملن ذكر ،وال نقول :إنه كافر ،وال ملا تقدم أنه خمطئ ،وإن استمر على
خطئه ،لعدم من يناضل عن هذه املسألة يف وقته ،بلسانه وسيفه وسنانه ،فلم تقم عليه احلجة ،وال

وضحت له احملجة؛ بل الغالب على زمن املؤلفّي املذكورين التواطؤ على هجر كالم أئمة السنة يف ذلك
رأسا ،ومن اطلع عليه أعرض عنه ،قبل أن يتمكن يف قلبه ،ومل يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر
يف ذلك"( .)2فهذا اإلعذار يف مسألة ظاهرة ،ويف داير إسالمية ،لكن انتشار القول الباطل جعل الشيخ
يتوقف عن التكفري ويعذر ابجلهل.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمّي رمحه هللا فقيل له :هل هناك فرق بّي املسائل الظاهرة واملسائل اخلفية؟
فأجاب" :اخلفية بينة ،مثل هذه املسألة [يتحدث عن الذبح للويل] لو فرضنا أنه يقول :أان أعيش يف قوم
ظاهرا
يذحبون لألولياء وال أعلم أن هذا حرام ،فهذه تكون خفية؛ ألن اخلفاء والظهور أمر نسيب ،قد يكون ً
وظاهر عندك ما هو خفي علي"(.)3
عندي ما هو خفي عليك،
ٌ
ويقول أيضا" :وهنا مسألة :لو كان اجلهل يف أمر يكون ردة وكفرا مع العلم ،مثل أن يكون عامي قد
عاش بّي قوم يدعون األموات ،ومل يبّي له أحد أن هذا من الشرك ،ولكنه يدين ابإلسالم ،ويقول :إنه مسلم
فهل يعذر بدعائه غري هللا؟ اجلواب :نعم يعذر؛ ألن هذا الرجل قد عاش على هذه احلال ومل يبّي له أحد أن
( )1درء تعارض العقل والنقل (.)303 /3
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)235 /1
( )3لقاء الباب املفتوح (.)16 /48

هذا شرك ،وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من املقاصد ،يعين يعتقد أن هذا امليت وسيلة له إىل هللا عز
وجل يقربه إليه ،فنقول :هذا ال يكفر؛ ألنه منتسب إىل اإلسالم"( .)1فانظر كيف أن هذه يف أعظم املسائل
اليت توجب الردة ،لكن مل حيكم هبا على اجلاهل.
قول اإلمام حممد بن عبد الوهاب هو العذر ابجلهل:
بناء على ما سبق فإن اإلمام حممد بن عبد الوهاب يعذر ابجلهل يف مسائل الشرك ،ويقرر ذلك يف كتبه،
وينفي عن نفسه عدم اإلعذار ابجلهل ،فأصل قوله هو اإلعذار ابجلهل ،ث حيكم على معينّي ابلكفر رأى أنه
قد قامت احلجة عليهم ،أما من مل يكن كذلك فإنه يعذره ابجلهل حىت لو كان يف بالد املسلمّي ،حىت وإن
كانت املسألة من املسائل الظاهرة ،فالعربة بعدم متكنه من العلم الصحيح ،وكون جل العلماء عنده من جييز
هذا األمر أو يقرره.
واإلمام حممد بن عبد الوهاب يقرر هذا األمر بطريقة جلية واضحة ،بل ينفي عن نفسه عدم العذر
ابجلهل ،ومن العجب أن ننسب إىل الشخص ما ينفيه عن نفسه صراحة يف مواضع عدة ،وقرر اإلمام حممد
بن عبد الوهاب هذ القول بعدة مسالك ،من أمهها:
املسلك األول :التصريح أبنه يعذر ابجلهل:
فقد صرح رمحه هللا يف عدة مواطن أبنه يعذر ابجلهل ،وأن مرتكب الكفر إن كان جاهال ال يكفر ،وهي
نصوص حمكمة جيب علينا أن نرد ما اشتبه من أقواله إليها ،ونفهمها على ضوئها ال أن نفعل العكس ،فإن
املتعلقّي بتقرير أن اإلمام ال يعذر ابجلهل متسكوا بنصوص قليلة هلا سياقاهتا اخلاصة ،وسيأيت اجلواب عنها،
لكن قبل ذلك كله جيب رد تلك النصوص إىل احملكم من أقواله ونصوصه ،خاصة وأهنا ليست قليلة.
يقول رمحه هللا بعد أن ذكر أن دعاء غري هللا واالستغاثة ابلصاحلّي كفر" :فلما رأوين آمر الناس مبا أمرهم
به نبيهم صلى هللا عليه وسلم أن ال يعبدوا إال هللا ،وأن من دعا عبد القادر فهو كافر ،وعبد القادر منه
بريء ،وكذلك من خنا الصاحلّي أو األنبياء أو ندهبم ،أو سجد هلم ،أو نذر هلم ،أو قصدهم بشيء من أنواع
العبادة اليت هي حق هللا على العبيد ،وكل إنسان يعرف أمر هللا ورسوله ال ينكر هذا األمر ،بل يقر به
ويعرفه ،وأما الذي ينكره فهو بّي أمرين ،إن قال :إن دعوة الصاحلّي واستغاثتهم ،والنذر هلم ،وصريورة
اإلنسان فقريا هلم أمر حسن ،ولو ذكر هللا ورسوله إنه كفر ،فهو مصر بتكذيب هللا ورسوله ،وال خفاء يف
( )1شرح منظومة أصول الفقه (ص.)74 :

كفره فليس لنا معه كالم .وإمنا كالمنا مع رجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،وحيب ما أحب هللا ورسوله ،ويبغض
ما أبغض هللا ورسوله ،لكنه جاهل ،قد لبست عليه الشياطّي دينه ،ويظن أن االعتقاد يف الصاحلّي حق؛ ولو
يدري أنه كفر يدخل صاحبه يف النار ،ما فعله"( .)1فانظر كيف أنه أطلق الكفر على من دعا عبد القادر،
لكن عند احلكم على املعّي اختلف الوضع ،فقد بّي أنه يعذر ابجلهل ،وال يكفر من وقع يف شيء من ذلك
إن كانوا على احلالة اليت ذكرها من اجلهل.
ويتضح هذا بصورة أوضح يف قوله" :وأما سؤالكم :هل هذا يف املسلم الذي مل يصدر منه شرك ابلكلية؟
فنقول :أما الشرك الذي يصدر من املؤمن وهو ال يدري مع كونه جمتهدا يف اتباع أمر هللا ورسوله ،فأرجو أن
ال خيرجه هذا من الوعد؛ وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب ،كحلفهم آبابئهم ،وحلفهم ابلكعبة،
وقوهلم :ما شاء هللا وشاء حممد ،وقوهلم :اجعل لنا ذات أنواط ،ولكن إذا ابن هلم احلق اتبعوه ،ومل جيادلوا فيه
محية اجلاهلية ملذهب اآلابء والعادات .وأما الذي يدعي اإلسالم وهو يفعل من الشرك األمور العظام ،فإذا
تليت عليه آايت هللا استكرب عنها ،فليس هذا ابملسلم ،وأما اإلنسان الذي يفعلها جبهالة ،ومل يتيسر له من
ينصحه ،ومل يطلب العلم الذي أنزله هللا على رسوله ،بل أخلد إىل األرض واتبع هواه ،فال أدري ما حاله"(.)2
فمن تلبس بفعل كفري وهو جاهل فإنه ال يكفر ،وقد استدل على ذلك حبديث أيب واقد رضي هللا عنه وهو
حديث ذات أنواط ،بل توقف هنا حىت فيمن متكن من العلم ومل يطلبه ،فكيف مبن عاش يف داير إسالمية
جل علمائها إمنا يذكرون القول الواحد يف هذه األفعال؟!
أما حديث أيب واقد الليثي الذي فيه أهنم خرجوا من مكة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنّي،
وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ،ويعلقون هبا أسلحتهم ،يقال هلا :ذات أنواط ،قال أبو واقد :فمرران
بسدرة خضراء عظيمة ،قال :فقلنا :اي رسول هللا ،اجعل لنا ذات أنواط ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
{اج َع ْل لَنَا إ َهلًا َك َما َهل ْم آهلَةٌ }
وسلم« :قلتم -والذي نفسي بيده -كما قال قوم موسىْ :
.)3(»]138

[األعراف:

قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب معلقا على هذا احلديث" :ففي هذا عرباتن عظيمتان:
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)75 /1
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)151-150 /2
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)2180وأمحد ( ،)21897وقال الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح" ،وصححه بن حبان
( )6702وغريه.

األوىل :أن النيب صلى هللا عليه وسلم صرح أن من اعتقد يف شجرة أو تربك هبا ،أنه قد اختذها إهلا ،وإال
فأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرفون أهنا ال ختلق وال ترزق ،وإمنا ظنوا أن النيب صلى هللا عليه
وسلم إذا أمرهم ابلتربك هبا صار فيها بركة.
والعربة الثانية :أن الشرك قد يقع فيمن هو أعلم الناس وأصلحهم وهو ال يدري"(.)1
ويقول رمحه هللا" :أما الكذب والبهتان فمثل قوهلم :إان نكفر ابلعموم ،ونوجب اهلجرة إلينا على من قدر
على إظهار دينه ،وإان نكفر من مل يكفر ومن مل يقاتل ،ومثل هذا وأضعاف أضعافه ،فكل هذا من الكذب
والبهتان الذي يصدُّون به الناس عن دين هللا ورسوله ،وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر
والصنم الذي على قرب أمحد البدوي وأمثاهلما؛ ألجل جهلهم وعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من مل يشرك
ابهلل إذا مل يهاجر إلينا ،أو مل يكفر ويقاتل؟ {سبحانك هذا هبتان عظيم} [النور.)2("]16 :
وهذا نص صريح يف أنه يعذر ابجلهل حىت يف مسائل القبور وعبادة أصحاهبا ،فكيف مبا هو دوهنا من
املسائل؟!
املسلك الثاين :تصرحيه بنفي عدم اإلعذار ابجلهل عن نفسه:
فإن اإلمام رمحه هللا كان يدفع عن نفسه هتمة عدم إعذاره ابجلهل ،ويبّي أن هذا من هتم األعداء ،فال
يصح لنا أن ننسب إليه شيئا نفاه عن نفسه ،يقول رمحه هللا" :وأما ما ذكر األعداء عين أين أكفر ابلظن
وابملواالة ،أو أكفر اجلاهل الذي مل تقم عليه احلجة ،فهذا هبتان عظيم؛ يريدون به تنفري الناس عن دين هللا
ورسوله"(.)3
املسلك الثالث :التصريح بعدم تكفي املعني إال بعد قيام احلجة:
مسألة قيام احلجة مرتبطة ارتباطا وثيقا ابإلعذار ابجلهل من عدمه ،وقد اختلف دارسو منهج اإلمام
حممد بن عبد الوهاب أيضا يف حترير قول اإلمام يف حقيقة قيام احلجة ،لكن الذي يهمنا هو بيان تصرحيه
أبنه ال يكفر إال بعد قيام احلجة ،ويعين ذلك ضرورة أن اجلاهل الذي مل تقم عليه احلجة معذور عنده.
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)112 /2
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)104 /1
( )3الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)113 /10

وقد ساق اإلمام حممد بن عبد الوهاب كالم ابن تيمية يف رده على البكري مقررا له ،وفيه" :تكفري
الشخص املعّي وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة النبوية اليت يكفر من خالفها؛ فليس كل من جهل
شيئا من الدين يكفر"(.)1
وقد سئل أيضا رمحه هللا عن حال من صدر منه كفر من غري قصد منه بل هو جاهل ،هل يعذر ،سواء
كان قوال أو فعال أو توسال؟
فأجاب" :إذا فعل اإلنسان الذي يؤمن ابهلل ورسوله ما يكون فعله كفرا ،أو اعتقاده كفرا؛ جهال منه مبا
بعث هللا به رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فهذا ال يكون عندان كافرا ،وال حنكم عليه ابلكفر حىت تقوم عليه
احلجة الرسالية ،اليت يكفر من خالفها .فإذا قامت عليه احلجة ،وبّي له ما جاء به الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وأصر على فعل ذلك بعد قيام احلجة عليه ،فهذا هو الذي يكفر"(.)2
وهذا نص صريح واضح يف أن الواقع يف أمر كفري وهو جاهل ال يكفر ،والتغاضي عن مثل هذه

األقوال الصرحية وإثبات أنه ال يعذر ابجلهل إمنا هو قفز حكمي ال ينبغي أن يكون يف حترير املسائل العلمية،
فاجلاهل يعذر ابجلهل يف مسائل الكفر الظاهرة ،وال يعين ذلك كما نبنها سابقا أنه ال كفر إال ابجلحود ،بل
هناك كفر إعراض؛ أبن يتيسر له طلب العلم الصحيح ،أو يقوم الداعي لذلك وعنده من يعرف العلم
الصحيح ويعرفه به ث ال يفعل ،وليس حديثنا عن هؤالء ،فمن يعذر ابجلهل يدرك هذه األمور ،وال حيصر
الكفر ابجلحود كما يتهمهم به بعض من ال يعذر ابجلهل ،لكن الكالم يف رجل عاش يف بالد اإلسالم وقع
يف بعض أنواع الشرك ،وكان هو الشائع عنده وعند علمائه ،فإن مثل هذا معذور جبهله وال يكفر.
إيرادات ونقاش:
من يقول أبن مذهب اإلمام حممد بن عبد الوهاب هو عدم العذر ابجلهل يقدم حزمة من النصوص من
أقوال اإلمام قد يفهم منها أنه ال يعذر ابجلهل ،وقبل أن نعرج عليها ونبينها ينبغي التأكيد على ما سبق بيانه
من أن النصوص الصرحية يف هذه القضية هي لصاحل القائلّي أبن اإلمام يعذر ابجلهل ،وقد رأينا كيف أن
اإلمام يصرح أبنه من يعذر ابجلهل ،وينفي عن نفسه عدم اإلعذار ،ومىت ما وجدان نصا مشتبها يعارض هذا
التقرير احملكم فإنه ينبغي علينا أن نفهمه على ضوء نصوصه احملكمة ،هذا إذا اضطرران إىل ذلك ،وإال فإن
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)224 /10
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)239 /10

نصوص اإلمام واضحة بينة ،حىت تلك النصوص اليت ظن البعض أهنا ما يدل على عدم العذر ابجلهل ،هي
ليست كذلك عند التأمل ،وهذه النصوص واملواضع اليت حيتجون هبا نناقشها يف اآليت:
أوال :النصوص العامة يف التكفي:
هناك نصوص يتمسك هبا بعض من ينسب إىل اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف دعوى أنه ال يعذر
ابجلهل ،ومن أمثلة تلك النصوص العامة اليت حيتجون هبا قول اإلمام حممد بن عبد الوهاب" :فيا عباد هللا،
إذا كان هللا ذكر يف كتابه أن دين الكفار هو االعتقاد يف الصاحلّي ،وذكر أهنم اعتقدوا فيهم ودعوهم
وندبوهم ألجل أهنم يقربوهنم إىل هللا زلفى ،هل بعد هذا البيان بيان؟! فإذا كان من اعتقد يف عيسى ابن مرمي
مع أنه نيب من األنبياء -وندبه وخناه فقد كفر ،فكيف مبن يعتقدون يف الشياطّي؛ كالكلب أيب حديدة،وعثمان الذي يف الوادي ،والكالب األخر يف اخلرج ،وغريهم يف سائر البلدان الذين أيكلون أموال الناس
ابلباطل ويصدون عن سبيل هللا؟!"(.)1
يقول علي اخلضري يف معرض بيان أن اإلمام ال يعذر ابجلهل" :رسالة جوابية ردا على اهتامات ضده
موجودة يف اتريخ جند ،وهي جمموعة من التهم واألقاويل ضد الشيخ أقر الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ببعضها أنه يقول هبا ،ومنها :تكفري الناذر إذا أراد به التقرب لغري اّلل وأخذ النذور كذلك ،ومنها أن الذبح
للجن كفر والذبيحة حرام ،ولو مسى اّلل عليها إذا ذحبها للجن ،فهذه مخس مسائل كلها حق وأان قائلها...
إىل أن قال :فصار انس من الضالّي يدعون أانسا من الصاحلّي يف الشدة والرخاء مثل عبد القادر اجليالين
وأمحد البدوي وعدي بن مسافر ،وأمثاهلم من أهل العبادة والصالح ...ث ذكر أن أهل العلم أنكروا عبادة
الصاحلّي إىل أن قال :وبّي أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك األكرب ...انتهى .والشاهد أنه مسى من عبد
هذه القبور الثالثة ضالّي ،وأنه الشرك األكرب ،إىل أن قال :فتأمل هذا إذا كان كالمه هذا يف علي ،فكيف
مبن ادعى أن ابن عريب وعبد القادر إله؟! "...انتهى(.)2

( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ( .)78-77 /1ولالحتجاج هبذا النص انظر مقاال على موقع األلوكة بعنوان:
"نقض شبهة استدل هبا املخالفون من كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب".
( )2علي اخلضري يف ورقته املسمة" :المتممة لكالم أئمة الدعوة يف مسألة اجلهل يف الشرك األكرب" (ص .)12 :ويعتمد
كثريا يف تقرير هذا املذهب لإلمام على مثل هذه النصوص.

واجلواب :أن هذه نصوص عامة يف التكفري ال ينكرها من يقول ابلعذر ابجلهل ،بل هو مذهب األئمة

من سلف األمة وخلفها يف التفريق بّي القول والقائل ،والتفريق بّي إطالق الكفر على املقولة أو الفعل
والتوقف عن ذلك عند احلكم على املعّي ،فهذه النصوص املذكورة موجودة يف كتب اإلمام ،وكتب األئمة من
قبله ،وال إشكال البتة يف ذلك ،فإنه ال خالف يف أن دعاء غري هللا كفر ،والذبح والنذر لغري هللا كفر ،ولكن
هذه النصوص ال تفيد أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ال يعذر ابجلهل ،فإنه عند تنزيل احلكم على املعّي
يتوقف ،فال ينزل حكم الكفر عليه إال بوجود الشروط وانتفاء املوانع ،وهذا يتضح جبالء بنص شيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه هللا إذ يقول" :وأكثر الطالبّي للعلم والدين ليس هلم قصد من غري احلق املبّي ،لكن كثرت يف
هذا الباب الشبه واملقاالت ،واستولت على القلوب أنواع الضالالت ،حىت صار القول الذي ال يشك من
أويت العلم واإلميان أنه خمالف للقرآن والربهان ،بل ال يشك يف أنه كفر مبا جاء به الرسول من رب
العاملني ،قد جهله كثي من أعيان الفضالء ،فظنوا أنه من حمض العلم واإليان ،بل ال يشك ون يف أنه

مقتضى صريح العقل والعيان ،وال يظنون أنه خمالف لقواطع الربهان ،وهلذا كنت أقول ألكابرهم :لو وافقتكم
على ما تقولونه لكنت كافرا مرتدا لعلمي أبن هذا كفر مبّي ،وأنتم ال تكفرون ألنكم من أهل اجلهل حبقائق
الدين؛ وهلذا كان السلف واألئمة يكفرون اجلهمية يف اإلطالق والتعميم ،وأما املعّي منهم فقد يدعون له
ويستغفرون له؛ لكونه غري عامل ابلصراط املستقيم ،وقد يكون العلم واإليان ظاهرا لقوم دون آخرين ،ويف
بعض األمكنة واألزمنة دون بعض حبسب ظهور دين املرسلّي"(.)1
فهذ نص واضح صريح يف بيان منهج السلف يف التكفري ،وأهنم يطلقون التكفري ابلعموم ،لكنهم ال
يكفرون املعّي إال بوجود الشروط وانتفاء املوانع.
اثنيًا :االعتماد على كتاب (مفيد املستفيد) للداللة على أنه ال يعذر ابجلهل:
يقول علي اخلضري يف معرض بيان األدلة على أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ال يعذر ابجلهل" :وقبل
حنب أن نبّي أن الشيخ حممد له كتاب مستقل متخصص يف هذه املسألة وهو كتاب (مفيد
النقوالت ُّ
املستفيد يف كفر اترك التوحيد) ،وأتمل نصه يف عنوان الكتاب على تكفري اترك التوحيد الذي هو ابلضرورة

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية (.)10-9 /1

فاعل للشرك ،ففي العنوان تكفري املعّي إذا أشرك ،وقد هتجم على من قال :إن ابن تيمية ال يكفر املعّي يف
ابب الشرك"(.)1
واجلواب :أننا مل ننكر تكفري املعّي ،وال نفيناه ،بل هو موجود عند أهل السنة واجلماعة ،لكن من اخلطأ

أن أنيت إىل نصوص سيقت للداللة على أمر ما ث حنملها أمرا آخر ،أعين أن كتاب (مفيد املستفيد يف كفر
اترك التوحيد) يف األصل موضوع لبيان وجود تكفري املعّي ،ال لبيان عدم اإلعذار ابجلهل ،فتقريرات اإلمام
يف هذا الكتاب هي لبيان هذه القضية ،وهي وجود تكفري املعّي عند أهل السنة واجلماعة ،ويؤكد على هذا
قول الشيخ حممد بن إبراهيم" :وإمام الدعوة ألف مؤلفا يف مسألة تكفري املعّي وهو املسمى( :مفيد املستفيد
يف كفر اترك التوحيد) ،بّي ووضح أنه ال مناص من تكفي املعني بشروطه الشرعية"( .)2فهذا بيان كاف

فيما وضع الكتاب من أجله ،فال يصح أن نسوق نصوصا من هذا الكتاب لنؤصل ملسألة أخرى مع تركنا
لنصوص واضحة يف ذات املسألة يف كتبه األخرى(.)3
ومع هذا فإن نصوصه يف هذا الكتاب ال لبس فيها ،فإنه يشرتط لتكفي املعني قيام احلجة ،وهو

يعين ابلضرورة :اإلعذار ابجلهل ،بل الرسالة موضوعة لبيان تكفري املعّي بعد بلوغ احلجة ،ويبّي هذا مواضع
كثرية من كتابه ينقل فيها كالم ابن تيمية رمحه هللا ،وكلها فيها تصريح ابشرتاط قيام احلجة ،مثل قوله" :قال
رمحه هللا تعاىل :أان من أعظم الناس هنيا عن أن ينسب معّي إىل تكفري أو تبديع أو تفسيق أو معصية ،إال إذا
علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها كان كافرا اترة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى .انتهى
كالمه .وهذا صفة كالمه يف املسألة يف كل موضع وقفنا عليه من كالمه ،ال يذكر عدم تكفري املعّي إال
ويصله مبا يزيل اإلشكال أن املراد ابلتوقف عن تكفريه قبل أن تبلغه احلجة ،وإذا بلغته حكم عليه مبا تقتضيه
تلك املسألة من تكفري أو تفسيق أو معصية"(.)4
بل يبّي يف نص صريح أن املقصود من التكفري هنا هو بعد قيام احلجة ،قال" :على أن الذي نعتقده
وندين هللا به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه يف هذه املسألة ،وهي مسألة املسلم إذا
( )1المتممة لكالم أئمة الدعوة يف مسألة اجلهل يف الشرك األكرب (ص.)9-8 :
( )2فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (.)75 /1
( )3انظر :إشكالية اإلعذار ابجلهل للدكتور سلطان العمريي (ص ،)53 :وكشف االلتباس عن مسألة العذر ابجلهل يف
الشرك لولد احلاج حممد اإلفريقي (ص.)211-208 :
( )4مفيد املستفيد يف كفر اترك التوحيد ،ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (.)289 /1

أشرك ابهلل بعد بلوغ احلجة ،أو املسلم الذي يفضل هذا على املوحدين أو يزعم أنه على حق ،أو غري ذلك

من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه هللا ورسوله وبينه علماء األمة ،أان نؤمن مبا جاءان عن هللا وعن رسوله من
تكفريه"(.)1
وهبذا يتبّي أنه ال حجة يف الكتاب إلثبات أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب ال يعذر ابجلهل.
اثلثا :كالم له يف كتاب (كشف الشبهات)(:)2
قال رمحه هللا" :إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب ،وعرفت الشرك ابهلل الذي قال هللا فيه{ :إن اّلل ال
ي غفر أن يشرك به وي غفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء]48 :؛ وعرفت دين هللا الذي أرسل به الرسل من
أوهلم إىل آخرهم ،الذي ال يقبل هللا من أحد سواه ،وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من اجلهل هبذا ،أفادك
فائدتّي:
األوىل :الفرح بفضل هللا ورمحته كما قال تعاىل{ :قل بفضل اّلل وبرمحته فبذلك ف لي فرحوا هو خري ما
جيمعون} [يونس.]58 :
وأفادك أيضا اخلوف العظيم ،فإنك إذا عرفت أن اإلنسان يكفر بكلمة خيرجها من لسانه ،وقد يقوهلا
وهو جاهل فال يعذر ابجلهل ،وقد يقوهلا وهو يظن أهنا تقربه إىل هللا تعاىل كما ظن املشركون ،خصوصا إن
أهلمك هللا ما قص على قوم موسى مع صالحهم وعلمهم أهنم أتوه قائلّي{ :اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة}
[األعراف ،]138 :فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما خيلصك من هذا وأمثاله"(.)3
واجلواب :أن هذه العبارة عبارة عامة ،وليست يف بيان املسائل اليت وقع فيها نزاع يف كون اإلنسان يعذر

فيها ابجلهل أو ال ،وأعين أن مثة مسائل ال نزاع يف أن اإلنسان ال يعذر فيها ابجلهل؛ كأن يقول ما يناقض
أصل الشهادتّي كاالستهزاء ابهلل ورسوله ،فالعبارة يف مطلق الكفر األكرب ،وأتى هبا اإلمام حممد بن عبد
الوهاب لدفع شبهة من ظن أبن من نطق ابلشهادتّي فإنه ال خيرج من امللة ،وهذا غري صحيح ،بل
االنتساب إىل اإلسالم والنطق ابلشهادتّي ليس عاصما من االرتداد إذا جاء بناقض من نواقض اإلسالم.

( )1مفيد املستفيد يف كفر اترك التوحيد ،ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (.)290 /1
( )2استدل به أيضا علي اخلضري يف :المتممة لكالم أئمة الدعوة يف مسألة اجلهل يف الشرك األكرب (ص.)9-8 :
( )3كشف الشبهات (ص.)11-10 :

وما يؤكد أنه مل يقصد ابلعبارة عدم إعذار املعّي ابجلهل أنه يف نفس الكتاب قد قال" :ولكن هذه
القصة تفيد أن املسلم بل العامل قد يقع يف أنواع من الشرك ال يدري عنها ،فتفيد التعلم والتحرز ،ومعرفة أن
قول اجلاهل( :التوحيد فهمناه) أن هذا من أكرب اجلهل ومكائد الشيطان ،وتفيد أيضا أن املسلم اجملتهد إذا
تكلم بكالم كفر وهو ال يدري فن به على ذلك فتاب من ساعته أنه ال يكفر كما فعل بنو إسرائيل ،والذين
سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم"(.)1
فكالمه يف بداية الكتاب من قبيل القول العام أبن هناك من يتكلم بكلمة فيكفر وال يعذر ،وذلك فيما
ذكران ما يناقض أصل التوحيد ،وال يعين ذلك عدم اإلعذار ابجلهل يف مسائل الشرك ،وهو ما بينه يف هذا
النص يف نفس الكتاب ،فال تناقض يف موقفه ،وإمنا النص األول عام ،وهذا النص خاص يف إنزال احلكم
على املعّي.
وهذا هو الذي فهمه األئمة من كالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،وقد علق العثيمّي على هذا النص
الذي أوردوه فقال يف شرح كشف الشبهات" :أوال :ال أظن الشيخ رمحه هللا ال يرى العذر ابجلهل ،اللهم إال
أن يكون منه تفريط برتك التعلم ،مثل أن يسمع ابحلق فال يلتفت إليه وال يتعلم ،فهذا ال يعذر ابجلهل ،وإمنا
ال أظن ذلك من الشيخ؛ ألن له كالما آخر يدل على العذر ابجلهل"(.)2
وسئل العثيمّي رمحه هللا فقيل له :قرأان لك جوااب عن العذر ابجلهل فيما يكفر ،ولكن جند يف كتاب
كشف الشبهات للشيخ حممد بن عبد الوهاب عدم العذر ابجلهل ،وكذلك يف كتاب التوحيد له ،مع أنك
ذكرت يف جوابك أقوال الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية يف الفتاوى وابن قدامة يف املغين،
نرجو التوضيح.
فأجاب الشيخ وقال" :شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب قد ذكر يف رسائله أنه ال يكفر أحدا مع
اجلهل ،وإذا كان قد ذكر يف كشف الشبهات أنه ال يعذر ابجلهل فيحمل على أن مراده بذلك اجلهل الذي
كان من صاحبه تفريط يف عدم التعلم ،مثل أن يعرف أن شيئا خمالفا ملا هو عليه ولكنه يفرط ويتهاون،
فحينئذ ال يعذر ابجلهل"(.)3
( )1كشف الشبهات (ص.)45 :
( )2شرح كشف الشبهات ويليه شرح األصول الستة (ص.)35 :
( )3من فتاوى احلرم املكي ( )1411والفتوى بصوت الشيخ على الرابط التايل:

https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=120248

ابعا :كالم له يف كتاب (نواقض اإلسالم العشرة)(:)1
رً
قال رمحه هللا" :وال فرق يف مجيع هذه النواقض بّي اهلازل واجلاد واخلائف ،إال املكره"( ،)2والشاهد أنه مل
يستثن اجلاهل ،وبناء عليه فإنه ال يعذر يف هذه النواقض العشرة.
واجلواب :أن مراد اإلمام من هذا النص هو ما نزلت اآلية بسببه ،وهو إظهار الكفر ،وأنه ال جيوز إال

للمكره ،وال عالقة هلذا ابلعذر ابجلهل من عدمه ،وال يريد اإلمام حممد بن عبد الوهاب هبذا النص تكفري
املعّي اجلاهل من وقع يف هذه النواقض ،ويدل عليه أنه ذكر من النواقض العشرة" :السابع :السحر ،ومنه
الصرف والعطف"( ،)3لكن اإلمام رمحه هللا جعل هذه املسألة من املسائل اخلفية ،وال يكفر هبا اإلنسان إال
بعد التعريف وإقامة احلجة ،يقول رمحه هللا" :فإن الذي مل تقم عليه احلجة هو الذي حديث عهد ابإلسالم،
والذي نشأ ببادية بعيدة ،أو يكون ذلك يف مسألة خفية ،مثل الصرف والعطف ،فال يكفر حىت يعرف"(.)4
فعرف من هذا أن هذا النص ليس على إطالقه أبن يكون يتناول حىت اجلاهل ،فإذا مجع كالم اإلمام يف
موضع واحد تبّي أنه يعذر ابجلهل يف هذه املسائل كما سبق بيانه ،وإمنا مراده هو إظهار الكفر من عدمه.
خامسا :كالم له يف كتاب التوحيد:
ً

ذكر يف "ابب من الشرك :لبس احللقة واخليط وحنومها لرفع البالء أو دفعه" حديث عمران بن حصّي

رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر ،فقال« :وحيك!
ما هذه؟» ،قال :من الواهنة؟ قال« :أما إهنا ال تزيدك إال وهنا ،انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك
ما أفلحت أبدا»( ،)5ث قال يف مسائل الباب" :الثالثة :أنه مل يعذر ابجلهالة"(.)6

( )1استدل به أيضا علي اخلضري يف المتممة لكالم أئمة الدعوة يف مسألة اجلهل يف الشرك األكرب (ص.)9-8 :
( )2الرسائل الشخصية ،ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (.)214 /6
( )3الرسائل الشخصية ،ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (.)213 /6
( )4الرسائل الشخصية ،ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (.)244 /6
( )5أخرجه ابن ماجه ( ،)3031وأمحد ( ،)20000وصححه ابن حبان (.)6085
( )6ينظر :القول املفيد على كتاب التوحيد (.)173 /1

واجلواب :أن هذا النص من أقوى ما يكن أن يتمسك به من ينسب للشيخ عدم اإلعذار ابجلهل؛

إلطالقه القول بعدم العذر( ،)1لكن املراد من احلديث أنه ال عذر ابجلهالة بعد قيام احلجة ،ذلك أن النيب
صلى هللا عليه وسلم بّي له ،فقوله« :ما أفلحت أبدا» أي :لو مل تنزعها بعد البيان ،ومل أيمره يف ذلك

الوقت أبن جيدد إسالمه!

وما يبّي أن اإلمام حممد بن عبدالوهاب قصد ذلك :أنه عذر ابجلهل يف مسائل أكرب من هذه وأصرح
وأبّي ،فال يكن أن يريد يف هذا املوضع أن اإلنسان ال يعذر ابجلهالة يف أي مسألة وعلى كل حال ،وإمنا
املراد ما بيناه.
سادسا :قصة ذات األنواط(:)2
وهو حديث أيب واقد الليثي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خرج إىل حنّي مر بشجرة للمشركّي
يقال هلا :ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ،فقالوا :اي رسول هللا ،اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات
{اج َع ْل لَنَا إ َهلًا َك َما َهل ْم
أنواط ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :سبحان هللا! هذا كما قال قوم موسىْ :

( )1بّي الشيخ ابن عثيمّي رمحه هللا أن هذا النص هبذا اإلطالق فيه نظر فقال(" :الثالثة :أنه مل يعذر ابجلهالة) هذا فيه

نظر؛ ألن قوله صلى هللا عليه وسلم« :لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم ،بل

ظاهره :لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ،أي :بعد أن علمت وأمرت بنزعها" .القول املفيد على كتاب التوحيد
( .)173 /1لكن بينا أن النص يفهم مع نصوصه األخرى الكثرية الصرحية ،وهي املنهجية اليت يتخذها ابن عثيمّي
رمحه هللا مع نصوص اإلمام يف هذه املسألة ،فيقيد اإلطالقات بنصوصه الصرحية ،يقول رمحه هللا" :شيخ اإلسالم حممد
بن عبد الوهاب قد ذكر يف رسائله أنه ال يكفر أحدا مع اجلهل ،وإذا كان قد ذكر يف كشف الشبهات أنه ال يعذر
ابجلهل فيحمل على أن مراده بذلك اجلهل الذي كان من صاحبه تفريط يف عدم التعلم مثل أن يعرف أن شيئا خمالفا
ملا هو عليه ولكنه يفرط ويتهاون ،فحينئذ ال يعذر ابجلهل" .من فتاوى احلرم املكي والفتوى بصوت الشيخ على
الرابط التايل:

https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=120248

( )2ذكره الشيخ مصطفى العدوي يف معرض بيانه أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب قرر عدم اإلعذار ابجلهل يف كتاب
التوحيد ،استمع إىل حماضرته اليت بعنوان :كتاب التوحيد البن عبد الوهاب :احللقة األخرية يف ما حيرتز منه يف
الكتاب ،الدقيقة ( ،)8:37املقطع على الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=uGhhTdoIeIM

آهلَةٌ} [األعراف ،]138 :والذي نفسي بيده ،لرتكنب سنة من كان قبلكم»( ،)1فقد قال اإلمام حممد بن عبد

الوهاب رمحه هللا يف مسائل هذا الباب" :السابعة :أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعذرهم ،بل رد عليهم
بقوله« :هللا أكرب! إهنا السنن ،لتتبعن سنن من كان قبلكم» ،فغلظ األمر هبذه الثالث"(.)2
واجلواب :أنه ال يفهم من تعليق اإلمام حممد بن عبد الوهاب أنه استفاد من هذا احلديث عدم اإلعذار

ابجلهل ،بل مل يعذرهم النيب صلى هللا عليه وسلم يف خطئهم فأغلظ عليهم القول ،وليس معىن ذلك أن اإلمام
حممد بن عبد الوهاب يرى عدم اإلعذار ابجلهل ،بل فهم اإلمام حممد بن عبد الوهاب من هذه القصة
عكس ما قالوا عنه ،أي :فهم أن اإلنسان يعذر ابجلهل ال أنه ال يعذر ،فقد قال رمحه هللا" :وكذلك ال
خالف يف أن الذين هناهم النيب صلى هللا عليه وسلم لو مل يطيعوه واختذوا ذات أنواط بعد هنيه لكفروا"(،)3

فاإلمام ينص على أن الكفر يقع هبذا الفعل بعد البيان ال قبله ،أي :ليس يف حال اجلهل ،ويزيد هذا

بياان فيقول" :هذه القصة تفيد أن املسلم بل العامل قد يقع يف أنواع من الشرك ال يدري عنها ،فتفيد التعلم
والتحرز ،ومعرفة أن قول اجلاهل( :التوحيد فهمناه) أن هذا من أكرب اجلهل ومكائد الشيطان ،وتفيد أيضا أن
املسلم اجملتهد إذا تكلم بكالم كفر وهو ال يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته ،أنه ال يكفر كما فعل بنو
إسرائيل والذين سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم .تفيد أيضا أنه لو مل يكفر فإنه يغلظ عليه الكالم تغليظا
شديدا كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"( ،)4فهذا بيان صريح وواضح من الشيخ أنه فهم من القصة
اإلعذار ابجلهل ،وليس عدم اإلعذار كما فهمه من نسب إليه عدم اإلعذار ابجلهل.
سابعا :تعليق اإلمام حممد بن عبد الوهاب على حديث« :من قال :ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من
ً

دون هللا حرم ماله ودمه ،وحسابه على هللا»(:)5

وهذا املوضع مل نكن لنورده لوال أن بعض الفضالء قد نبه إىل أن هذا املورد يؤكد أن اإلمام حممد بن عبد
الوهاب ال يعذر ابجلهل( ،)1ومل يورد الفاضل أي نص يستفاد منه ذلك ،ولكن ابلرجوع إىل تعليق اإلمام
( )1أخرجه الرتمذي ( ،)2180وأمحد ( ،)21897وقال الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح" ،وصححه بن حبان
( )6702وغريه.
( )2كتاب التوحيد ضمن القول املفيد على كتاب التوحيد (.)204 /1
( )3كشف الشبهات (ص.)45-44 :
( )4كشف الشبهات (ص.)45 :
( )5أخرجه مسلم (.)23

حممد بن عبد الوهاب جند أن تعليقه ال عالقة له ابلعذر ابجلهل من عدمه ،وأنقل نص التعليق حىت نكون قد
أوضحنا احلجة ،يقول اإلمام رمحه هللا" :وهذا من أعظم ما يبّي معىن (ال إله إال هللا); فإنه مل جيعل التلفظ هبا
عاصما للدم واملال ،بل وال معرفة معناها مع لفظها ،بل وال اإلقرار بذلك ،بل وال كونه ال يدعو إال هللا
وحده ال شريك له ،بل ال حيرم ماله ودمه حىت يضيف إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون هللا ،فإن شك أو
توقف مل حيرم ماله وال دمه .فيا هلا من مسألة ما أعظمها وأجلها! واي له من بيان ما أوضحه! وحجة ما
أقطعها للمنازع!"( ،)2والنص ال تعلق له ابلعذر ابجلهل كما هو واضح.
وأخريا :حيسن بطالب العلم أن يناقشوا مثل هذه القضااي مناقشة علمية هادئة دون تبديع أو تفسيق كما
بينا ذلك سابقا ،وهذه مسالك اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف بيان اإلعذار ابجلهل ،ومناقشة ألبرز
النصوص اليت قد يفهم منها أنه ال يعذر ابجلهل ،ومذهب اإلمام يف املسألة هو مذهب السلف واألئمة من
قبله.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعّي.

( )1ذكره الشيخ مصطفى العدوي يف معرض بيانه أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب قرر عدم اإلعذار ابجلهل يف كتاب
التوحيد ،استمع إىل حماضرته اليت بعنوان :كتاب التوحيد البن عبد الوهاب :احللقة األخرية يف ما حيرتز منه يف
الكتاب ،الدقيقة ( ،)8:39املقطع على الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=uGhhTdoIeIM

( )2كتاب التوحيد ،ضمن القول املفيد على كتاب التوحيد (.)163 /1

