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 مقدمة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )١(نواقض اإلسالم 

احلمد هللا، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى               
مجيع العباد الدخول يف    فاعلم أيها املسلم أن اهللا سبحانه أوجب على          : أما بعد . هبداه

 للدعوة إىل ذلك،     اإلسالم والتمسك به واحلذر مما خيالفه، وبعث نبيه حممدا             
 أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر يف آيات كثريات                وأخرب

من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رمحهم اهللا يف باب حكم               
سلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثرية من النواقض اليت حتل دمه وماله، ويكون               املرتد أن امل  

هبا خارجا من اإلسالم، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض ذكرها الشيخ اإلمام             
حممد بن عبد الوهاب وغريه من أهل العلم رمحهم اهللا مجيعا، ونذكرها لك فيما يلي على                

نها غريك، رجاء السالمة والعافية منها، مع توضيحات         سبيل اإلجياز؛ لتحذرها وحتذر م    
 . قليلة نذكرها بعدها

                                 
نشر هذا املوضوع يف جملة البحوث اإلسالمية بالرياض، العدد السابع الصادر يف األشهر رجب وشعبان                  ) ١(

 . هـ١٤٠٣ورمضان وشوال عام 
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 نواقض اإلسالم العشرة 
β¨ {: الشرك يف عبادة اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل       : من النواقض العشرة  : األول Î) ©!$# Ÿω 

ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4{ )وقال تعاىل  )١  :} …çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ 

«!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )ومن  )٢

 . ذلك دعاء األموات، واالستغاثة هبم، والنذر والذبح هلم

من جعل بينه وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد            : الثاين
 . كفر إمجاعا

 . صحح مذهبهم كفر        ّ                          من مل يكف ر املشركني أو شك يف كفرهم أو : الثالث

 أكمل من هديه، أو أن حكم غريه أحسن         من اعتقد أن هدي غري النيب       : الرابع
 . من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر

:  ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله تعاىل       من أبغض شيئا مما جاء به الرسول        : اخلامس

} y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ èδ Ìx. !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ôm r'sù óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩∪ { )٣( . 

 أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل       من استهزأ بشيء من دين الرسول       : السادس 

≅ö {: قوله تعاىل  è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ 

óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4{ )٤( .  

 ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله             السحر،: السابع

$ {: تعاىل tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ({ )٥( .  

                                 
 . ٤٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩: سورة حممد آية ) ٣(
 .٦٦، ٦٥ : اآليتانسورة التوبة )٤(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٥(
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tΒ {:  مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني، والدليل قوله تعاىل         :الثامن uρ 

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ { )١( . 

لناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد            : التاسع  فهو  من اعتقد أن بعض ا

tΒ { :كافر؛ لقوله تعاىل   uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ 

zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )٢( .  

ôtΒ {:  اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله تعاىل             :العاشر uρ 

ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯ΡÎ) zÏΒ šÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# tβθ ßϑ É)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪ { )٣( 
وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف، إال املكره، وكلها من أعظم ما     

فينبغي للمسلم أن حيذرها، وخياف منها على نفسه،        . يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعا     
قابه، وصلى اهللا على خري خلقه حممد وآله وصحبه         نعوذ باهللا من موجبات غضبه وأليم ع      

 . وسلم
 . انتهى كالمه رمحه اهللا
من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس أفضل من : ويدخل يف القسم الرابع

شريعة اإلسالم، أو أهنا مساوية هلا، أو أنه جيوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن احلكم 
نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين، أو أنه كان سببا بالشريعة أفضل، أو أن 

يف ختلف املسلمني، أو أنه حيصر يف عالقة املرء بربه، دون أن يتدخل يف شئون احلياة 
 . األخرى

من يرى أن إنفاذ حكم اهللا يف قطع يد السارق أو رجم الزاين : ويدخل يف الرابع أيضا
 . احملصن ال يناسب العصر احلاضر

                                 
 . ٥١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة السجدة آية ) ٣(
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كل من اعتقد أنه جيوز احلكم بغري شريعة اهللا يف املعامالت أو : ويدخل يف ذلك أيضا
احلدود أو غريمها، وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ ألنه بذلك يكون قد 

استباح ما حرمه اهللا إمجاعا، وكل من استباح ما حرم اهللا مما هو معلوم من الدين 
 . فهو كافر بإمجاع املسلمني-مر، والربا، واحلكم بغري شريعة اهللا بالضرورة؛ كالزنا، واخل

ونسأل اهللا أن يوفقنا مجيعا ملا يرضيه وأن يهدينا ومجيع املسلمني صراطه املستقيم إنه مسيع 
 . قريب، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

 الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية
 رشادواإلفتاء والدعوة واإل

 .بن بازامساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا 
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 فهرس اآليات

 ٣...............................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
 ٣......................................................ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم

 ٣...........................كم نعذب طائفةال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة من
 ٣..................................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين

 ٤......................واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني
 ٣................................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله

 ٤.............................ها إنا من اجملرمني منتقمونومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عن
 ٤..............................ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
 ٤.................................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء

 



 نواقض اإلسالم
 

٧ 

 الفهرس
 ٢..........................................................................................مقدمة

 ٣.........................................................................نواقض اإلسالم العشرة
 ٦..................................................................................فهرس اآليات

 ٧........................................................................................الفهرس
 


