نواقض اإلسالم عند اإلمام المجدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب
بين اختطاف الغالة ونبذ الجفاة.
احلمد هلل وحده ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم تسليما.
أما بعد؛ فإن لإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهلل ـ رسالة خمتصرة يف نواقض اإلسالم،
عدهتا عشرة نواقض ،مما ووقع االتفاق عليها بني أهل العلم ،والدالئل عليها ظاهرة .والذي
جيادل فيها إمنا يرد الرباهني الشرعية ،ويعارض العلماء قاطبة ،وليس له حظ إال اجلدال
بالباطل ،و ال أسوة له إال املرجئة الغالة واالحتادية واحللولية .
لكن هذه النواقض وغريها هلا إطارها الشرعي الذي حيفظها من اختطاف الغالة ،ونبذ
اجلفاة ،وهو ما قرره الشيخ حممد يف كثري من كتبه ورسائله ـ كما هو شأن من سبقه من
العلماء ـ وهو يف ذلك متّبع غري مبتدع.
وإليك املنهجية اليت در عليها اإلمام حممد بن عبد الوهاب؛ بيانا ملقامه وفضله ،وإظهارا
وردا على من زعم أنه على طريقة اخلوار  ،وكشفا لعوار من
لوسطيته يف مسائل التكفريّ ،
حاول االلتصاق به من خوار العصر ،الذين أشربوا يف قلوهبم الدماء؛ فك ّفروا بالذنب،
بتوّل الكفار ،وأحلقوه هبم.
وأخذوا بالشبهة ،ونصبوا العداء ملن نصح هلم ،ورموه ّ
فأقول مستعينا باهلل وحده :لقد قرر اإلمام حممد اآليت :
أوال :أن الكفر اسم شرعي مقابل لإلميان ،وله حقيقته املستفادة من األدلة الشرعية؛ فال
جيوز إطالقه إال على املستحق له مبوجب الدليل الشرعي ،كما هو الشأن يف األمساء
الشرعية؛ فهو ال يكفر إال من ك ّفره اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ خالفا للخوار الذين
كفروا من حكم اهلل له بإسالمه ،وخالفا للمرجئة الذي صححوا إميان من قضى اهلل بكفره.
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ثانيا :أن من ثبت إسالمه فال جيوز أن يسلب هذا االسم ،ويوصف بالكفر إال بعد حتقق
وقوعه فيه ،على وجه ليس فيه أي اشتباه أو احتمال أو تأويل.
ثالثا :أن وصف الفعل أو القول بالكفر ال يعين ـ بالضرورة ـ كفر القائل أو الفاعل ،ما مل
تتحقق الشروط وتنتفي املوانع ،ففرق بني التكفري املطلق ،وتكفري املعني ،فيقال :هذا القول
كفر ،أو هذا الفعل كفر ،لكن قائله أو فاعله ال حيكم بكفره إال بعد حتقق الشروط ،وانتفاء
مفصلة عند
املوانع ،من عامل بذلك حكما شرعيا ،ووقوعا فعليا ،وهذه الشروط واملوانع ّ
اإلمام وغريه من أهل العلم.
رابعا :أن اإلمام ال يكفر إال مبا أمجع عليه أهل العلم ،وهذا من ورعه ،وتثبته؛ وألن من ثبت
له عقد اإلسالم بيقني مل خير منه إال بيقني ،وما أمجع عليه أهل العلم يقني.
مدون يف
وهذه الطريقة اليت سلكها اإلمام هي طريقة أهل السنة سواء بسواء ،كما هو ّ
املصنّفات ،وكالمه الدال على هذا كثري جدا ،ومل أنقله طلبا لالختصار ،ولسهولة الوصول
إليه يف مؤلفاته الذائعة.
تصور موقفه
بيد أني أريد أن ّ
أوجه القارئ لكالم اإلمام أن يراعي أمورا مهمة ،تعينه على ّ
من التكفري؛ حىت يفيد من ذلك يف معرفة منهج أهل السنة ،وال يتجاوز على اإلمام ،وال
يصيخ مسعه ألقو ٍال متجانفة عن احلقيقة ،ممتلئة بالغرائب ،بل وباألكاذيب ،أجنبية عن العلم
وسبيله.
ومن هذه األمور:
1ـ النظر إىل كالم اإلمام يف ضوء اعتقاده عقيدة أهل السنة واجلماعة اليت هي وسط بني فرق
األمة ،ومنها وسطيتهم يف باب األمساء واألحكام بني املرجئة والوعيدية من اخلوار واملعتزلة؛
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فإنه ـ رمحه اهلل ـ قرر معتقد أهل السنة ،ونقله عن األئمة ،ودعا إليه ،وطبقه؛ فال حيل ـ حينئذ
ـ أن ينسب إىل غريه.
2ـ استصحاب مفاصلة اإلمام للخوار واملعتزلة ،وذمه هلم ،وذكره مناط ضالهلم ـ وهو
التكفري بالذنوب ،واخلرو على األئمة ـ فهل يُعقل أن يذمهم مبا يرى أنه احلق؛ فيعود على
نفسه بالنقض؟!

3ـ النظر إىل كالمه يف سياقه ،وتأليفه مع غريه من كالمه اآلخر؛ حىت يتبني اجململ باملفصل،
واحملتمل بالصريح ،وال جيوز أن يقتطع الكالم عن سياقه ،وال أن يؤخذ بعضه ويهدر اآلخر،
أو يؤخذ باحملتمل ويرتك الصريح ،ال من باب االستشهاد به ،كما يفعله خوار العصر ممن
يزعمون أهنم متبعون لإلمام ،وال من باب االعرتاض و التشغيب ،كما يصنعه املناوئون له.
4ـ النظر إىل كالمه يف سياق حوادثه وأحواله املطوية ذكرا ،الواقعة فعال ،والسيما ما يقع يف
األجوبة والفتاوى والرسائل .وتوضيح ذلك أن اإلمام قد يتكلم يف مسألة واقعة على حادثة
معينة أو سؤال سئل عنه ،وليس ذلك مذكورا يف الكالم الذي بني أيدينا ،لكنه معلوم يف
بعد أنه يوافق
يتوهم بعض من يطلع عليه ممن جاء ُ
وقته عند السائل واملخاطب والقارئ ،ف ّ
اخلوار  ،وهذا خطأ يف النظر ،وقصور يف التتبع ،وليس غلطا من اإلمام ،فالواجب رعاية هذا
عند قراءة كالم اإلمام.
5ـ ال ينبغي أن جيعل بيان غريه لكالمه هو مراده قطعا ،مث يضاف إليه ،ويزعم أنه تناقض أو
وافق اخلوار  ،بل جيب أن يؤخذ ببيانه لكالمه يف املواضع األخرى ،مث ببيان من هم أعلم
الناس به من علماء الدعوة .
6ـ الفصل بني اإلمام واملنتحلني له من خوار العصر واحلركات والتنظيمات واألحزاب ،وعدم
تفسري كالمه بكالمهم؛ ذلك أنه جرت عادة أهل األهواء انتحال أئمة اهلدى لرتويج بدعهم
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وضالالهتم ،بل حرفوا القرآن والسنة ألهوائهم ،فال غرابة ـ حينئذ ـ أن متتد أيديهم لتحرف
كالم العلماء.
7ـ النظر يف كالم اإلمام مبوضوعية ،والتجرد للحق؛ بعيدا عن الرتاكمات السابقة ،املبنية على
اجلهل ،واحلسد ،والبهتان ،والظنون الفاسدة؛ طلبا للحق ،وإنصافا للخلق ،وعدال يف القول؛
فإن مما يؤسف عليه أن بعضا ممن يصف دعوة اإلمام باخلارجية ،ليس عنده برهان إال أنه
مسع من يقول عن الشيخ إنه خارجي؛ فقل ّده ،وذلك ال يغين شيئا ،وليس من طريقة أهل
احلق.
ومؤلفات اإلمام كثرية ومتداولة ،فلريجع إليها ،ولينظر فيها ،مث ليكن احلكم بعد ذلك ،وإين
على يقني ـ بإذن اهلل ـ أن من فعل ذلك فسيعرف لإلمام فضله ،وسيتبني له أن ما يقال عن
اإلمام بأنه يكفر املسلمني ،ويرى رأي اخلوار  ،حمض افرتاء ،أو مكابرة ،أوجهل.
و يشهد هلذا أن علماءنا السابقني واملعاصرين من املتخرجني يف مدرسة اإلمام من أشد
الناس إنكارا ملذهب اخلوار  ،وحتذيرا منهم ،وتغليظا عليهم.
اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه ،والباطل باطال وارزقنا اجتنابه ،واحلمد هلل رب العاملني.
كتبه /عبد العزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
1435 /11/4هـ
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