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ُداه. الم عىل َمْن ال نبيَّ بعده، وعىل آله وأصحابه وَمْن اهتدى ِبه الة والسَّ  احلَْمدهلل، والصَّ

ا بعُد:   أمَّ

ا املسلمُ  -فاعلم خول يف اإلسالم، أنَّ اهلل سبحانه أوجب عىل مجيع العباد  -أُّيه الده

عوة إىل ذلك،  ِّا خيالفه، وبعث َنبيَّه ُُممًدا صىل اهلل عليه وسلم للدَّ
والتَّمسَك به، واحلذر ِمه

ر يف آياٍت كثرياٍت  ، وحذَّ وأخرب عز وجل أنَّ َمنه اتَّبعه َفَقد اهتدى، وَمْن أعرض عنه َفَقْد ضلَّ

ك والكفر دة، وسائر أنواع الِّشِّ يف باب حكم امُلرتدِّ  -رمحهم اهلل-، وذكر العلامء من أسباب الرِّ

تي ُُتل َدَمه وماله، ويكون ِبا خارًجا  أنَّ املسلم َقد يرتده عن دينه بأنواٍع كثريٍة من النَّواقض الَّ

 من اإلسالم.

اب  د ابن عبد الوهَّ ومن أخطرها وأكثرها وقوًعا عِّشة نواقض، ذَكرها الشيخ اإلمام ُُممَّ

ل العلم رمحهم اهلل مجيًعا، ونذكرها لك فيام ييل عىل سبيل اإلجياز؛ لَتحَذرها وغريه من أه

المة والعافية منها، مع توضيحاٍت قليلٍة نذكرها بعدها.  وُُتذر منها غريك، رجاَء السَّ

 

 

 

 املقدمة
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يخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل يف هذه  مة:يقول الشَّ ا املسلم أنَّ " املُقدِّ فاعلم أُّيه

َّا خيالفه..
خول يف اإلسالم، والتَّمسك به، واحلذر ِمه  ."اهلل سبحانه َأْوَجب عىل مجيع العباد الده

ًة َواَل َتتَّبهُعوا ُخُطَواته  ﴿من ذلك: قوله تعاىل:  ْلمه َكافَّ يَن آَمنُوا اْدُخُلوا يفه السِّ ذه َا الَّ َيا َأُّيه

ْيَطانه  بهنٌي  ۚ  الشَّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ مه  [. ٢٠٨البقرة: ](﴾ ٢٠٨)إهنَّ

َرةه  ﴿وقوله:  نُْه َوُهَو يفه اْْلخه ْساَلمه دهينًا َفَلن ُيْقَبَل مه ينَ  َوَمن َيْبَتغه َغرْيَ اإْله ه َن اْْلَاِسه (﴾ ٨٥) مه

 فقال بخساره كلَّ َمْن دان بغري اإلسالم. [، ٨٥آل عمران: ]

ن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوُأوَلـٰئهَك  ﴿وقال جلَّ وعال:  هْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا لَّ يَن َكَفُروا َبْعَد إهياَمِنه ذه إهنَّ الَّ

وَن ) اله  [.٩٠]آل عمران: (﴾٩٠ُهُم الضَّ

ْلُء اْْلَْرضه َذَهًبا  ﴿وقال تعاىل:  م مِّ هه ْن َأَحده اٌر َفَلن ُيْقَبَل مه يَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ ذه إهنَّ الَّ

 [.٩١]آل عمران: (﴾ ٩١) ۚ  َوَلوه اْفَتَدٰى بههه 

ين احلقه الذي ال َيقبل اهللُ من أحٍد دينًا سواه، ثمَّ إنَّ هلذا ا إلسالم إًذا، فاإلسالم هو الدِّ

تي َذَكرها اب رمحه اهلل. نواقض، من أشهرها النَّواقض الَّ د بن عبد الَوهَّ  شيخ اإلسالم ُُممَّ

 

 

 

 

 التعليق
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ك يف عبادة اهلل" ل من هذه النَّواقض: الِّشِّ  ."فاْلوَّ

 
 

 

 

ك، فاملِّشك ال ُيْغفر له ذنٌب، وال ُتقَبل  ليل عىل ذلك: أنَّ اهلل أخرب أنَّه ال يغفر الِّشِّ والدَّ

لهَك ملهَن َيَشاءُ  ﴿منه َحَسنٌة، كام قال اهلل عز وجل:  ُر َما ُدوَن َذٰ َك بههه َوَيْغفه ُر َأن ُيِّْشَ  إهنَّ اللَّـَه اَل َيْغفه

ائهيَل اْعُبُدوا اللَّـَه َرِّبِّ  ﴿يه السالم أنَّه قال: وكام قال عن عيسى عل [،٤٨]النساء: ﴾ ۚ   ِْسَ
َيا َبنهي إه

ُكْم  َم اللَّـُه َعَلْيهه اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر  ۚ  َوَربَّ ْك بهاللَّـهه َفَقْد َحرَّ ْن َأنَصاٍر  ۚ  إهنَُّه َمن ُيِّْشه املههنَي مه َوَما لهلظَّ

ْكَت  ﴿وكام قال تعاىل:  [،٧٢]املائدة:(﴾ ٧٢) ن َقْبلهَك َلئهْن َأْْشَ يَن مه ذه َي إهَلْيَك َوإهىَل الَّ َوَلَقْد ُأوحه

يَن  ه َن اْْلَاِسه َفاَل َتْدُع َمَع  ﴿وكام قال سبحانه: [، ٦٥]الزمر:(﴾ ٦٥)َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ مه

بهنَي  َن املَُْعذَّ  [.٢١٣عراء:]الش(﴾ ٢١٣)اللَّـهه إهَلـًٰها آَخَر َفَتُكوَن مه

عاء لغري اهلل؛ سواء كان دعاًء لألموات واملقبورين، أو دعاًء  ك اْلكرب حقيقُتُه: الده والِّشِّ

لألصنام، أو دعاًء للمالئكة، أو دعاًء لألنبياء واملرسلني، كله ذلك ْشٌك باهلل، موجٌب إلحباط 

 العمل واْلُُلود يف النَّار.

ْم َفَيُموُتوا  ﴿وهلذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  يَن َكَفُروا هَلُْم َناُر َجَهنََّم اَل ُيْقََضٰ َعَلْيهه ذه َوالَّ

ا  َ ْن َعَذاِبه ُف َعنُْهم مِّ ي ُكلَّ َكُفورٍ  ۚ  َواَل خُيَفَّ لهَك َنْجزه إىل غري ذلك من  [.٣٦]فاطر: (﴾٣٦) َكَذٰ

 الناقض األول 

 الشرك

 التعليق
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ة عىل ذلك، وَقد قال النَّبيه صىل اهلل عليه وسلم:  الَّ  "كلهكم يدخُل اْلنَّة إالَّ َمْن َأَبى"اْليات الدَّ

 . (1) "َمْن أطاعني دخل اْلنَّة، وَمْن عصاين فقد َأَبى"قالوا: وَمْن يأبى يا رسول اهلل؟ قال: 

ل أوامره وطاعة النَّبي صىل اهلل عليه وسلم تتلخص يف كونه ُيطاع يف كلِّ   ما أَمر به، وَأوَّ

صىل اهلل عليه وسلم هو عبادة اهلل وحده دون سواه، فَمْن أْشك مع اهلل غريه فقد عىص اهلل 

 
ٍ
له وأهمه يشء ًدا صىل اهلل عليه وسلم باإلسالم، وأوَّ ورسوله؛ ْلنَّ اهلل عز وجل بعث نبيه ُُممَّ

د مع اهلل غريه فإنَّه مل يؤمن بوحدانيِّة اهلل عز فيه: اإليامن باهلل، والكفر بالطَّاغوت، وَمْن عبَ 

 وجل، ومل يكفر بالطَّاغوت الَّذي أمر اهلل بالكفر به.

يطان املسلمني ليدخلهم ِبا يف  ة كثريٌة، وُذُيوٌل ومغاٍز يغزو ِبا الشَّ وهذا النَّاقض له أدلَّ

ضني لالنسالخ من دين اهلل، وُتقيُقُه  ك حتَّى يكونوا ُمعرِّ بالرجوع إىل الُكُتب امُلصنَّفة يف الِّشِّ

اب، و "التَّوحيد"ذلك؛ ككتاب  د بن عبد الوهَّ يخ ُُممَّ بهات"للشَّ ، وككتب "كشف الشه

فات وُتبنيِّ الواجب عىل العبد إزاءها. تي هتتمه باْلسامء والصِّ  العقائد الَّ

 

 

 

 

                                                           

( عن أيب هريرة رضيييييييييي  س ع ه أل رهللايييييييييي ق س  يييييييييي   س ع  ه  هللايييييييييي    اق        أ    ٧٢٨٠البخاري ) أخرجه (1)
 يَدخ  ل اجل َة إال َ ْن أىب.. .
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ل عليهم، َفَقد َكَفر " فاعة، وَيتوكَّ الثَّاين: َمن جعل َبْينَه وبني اهلل وسائط َيدعوهم، ويسأهُلم الشَّ

 ."إمجاًعا


 

 

 

 

ل فيمن دعا غري اهلل عز وجل، واْعتَقد فيه جلب  ل، إذ أنَّ اْلوَّ فهذا الثَّاين ُيعترب بياًنا لألوَّ

فاعة،  ، وهذا الثَّاين فيمن جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم، ويسأهلم الشَّ َّ النَّفع وَدفع الُّضه

ل عليهم؛ قال اهلل عز وجل:  ن ُدونههه َفاَل َيْملهُكوَن َكْشَف  ﴿وَيتوكَّ يَن َزَعْمُتم مِّ ذه ُقله اْدُعوا الَّ

ياًل ) وه ِّ َعنُكْم َواَل َُتْ ُْم َأْقَرُب ٥٦الُّضه يَلَة َأُّيه هُم اْلَوسه يَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إهىَلٰ َرِبِّ ذه ( ُأوَلـٰئهَك الَّ

وقال [، ٥٧، ٥٦]اإلِساء:(﴾ ٥٧)َعَذاَب َربَِّك َكاَن َُمُْذوًرا  إهنَّ  ۚ  َوَيْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَاُفوَن َعَذاَبُه 

َفاَعُة مَجهيًعا ﴿سبحانه:  لَّـهه الشَّ  [.٤٤]الزمر: ﴾ ُقل لِّ

لٌك هلل، فال جيوز أن فال جيوز ْلحٍد أن َيسأل أحًدا من  فاعة مه فاعة؛ ْلنَّ الشَّ املخلوقني الشَّ

افع بال فاعة، وَيرحم املشفوع له إذا مات عىل التَّوحيد، وهلذا ُتطَلب إالَّ منه، فهو ُيكرم الشَّ شَّ

لَقد "َمْن أحقه النَّاس بشفاعتك يا رسول اهلل؟ فقال: قال أبو هريرة للنَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم: 

 الناقض الثاني 

 اختاذ الوسائط

 التعليق
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رصك عىل العلم، أحقه النَّاس بهَشَفاعتي  ظننُت أالَّ َيسألني عن هذا أحٌد قبلك ملها رأيُت من حه

ْن َقْلبههَمْن قال:   .(1)"ال إله إالَّ اهلل َخالهًصا مه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( عن أيب هريرة رضييي  س ع ه أقه  اق       س رهللاييي ق س  َ ْن أهللايييبد ال ا  ومييي اع   ي   ٩٩أخرجه البخاري ) (1)
س ع  ه  هللاييي    اق  لقد ت  اي  س أر هريرة أاَل َيينييي لذ عن هيا احدي  أَّد  أَ ق الق ا ة؟  اق رهللاييي ق س  ييي   

خالصييييا   -     ملا رأياي  ِ ن َّر يييي  ع   احدي   أهللاييييبد  الَ ا  وميييي اع  ي   الق ا ة  َ ن  اق  ال إله إال س
  ن   به   أ   ق ينه .
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ح مذهبهم"قوله:  ر املِّشكني، أو شكَّ يف كفرهم، أو َصحَّ  :"َكَفر -الثَّالث: َمْن مل ُيكفِّ

 

 

 

 

ب اهلل يف خربه، فلذلك كان  رهم فإنَّه َقْد َكذَّ املِّشكون َقْد أخرب اهلل بُكْفرهم، فَمْن مل ُيكفِّ

بب؛ قال اهلل تعاىل:  ْكَت  ﴿كافًرا ِبذا السَّ ن َقْبلهَك َلئهْن َأْْشَ يَن مه ذه َي إهَلْيَك َوإهىَل الَّ َوَلَقْد ُأوحه

َن  ينَ َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ مه ه وقال تعاىل عن عيسى عليه السالم:  [،٦٥]الزمر: (﴾ ٦٥) اْْلَاِسه

ائهيَل اْعُبُدوا اللَّـَه َرِّبِّ َوَربَُّكْم  ﴿ ِْسَ
َم اللَّـُه َعَلْيهه اْْلَنََّة  ۚ  َيا َبنهي إه ْك بهاللَّـهه َفَقْد َحرَّ إهنَُّه َمن ُيِّْشه

ْن أَ  ۚ  َوَمْأَواُه النَّاُر  املههنَي مه ُر َأن  ﴿وقال تعاىل:  [،٧٢]املائدة: (﴾ ٧٢نَصاٍر )َوَما لهلظَّ إهنَّ اللَّـَه اَل َيْغفه

لهَك ملهَن َيَشاءُ  ُر َما ُدوَن َذٰ َك بههه َوَيْغفه  [.٤٨]النساء: (﴾ ٤٨)ۚ   ُيِّْشَ

 : ل عماًل أْشك فيه معي "ويف احلديثه الُقديسِّ ك؛ فَمْن َعمه كاء عن الِّشِّ أنا أغنى الِّشه

َكهغريي تركُتُه  ْ
 .(1) "وْشه

ون املِّشكني عىل ما هم  م دعاٌة إىل اهلل ومع ذلك ُيقره عون أِنَّ ذين َيدَّ ومن هنا نعلم أنَّ الَّ

بوا اهلل يف خربه، وُهْم  م َكذَّ م عىل خطٍر عظيٍم؛ ْلِنَّ ك، وال ينكرون مذهبهم، فإِنَّ عليه من الِّشِّ

                                                           

 ع ه.(  ن َّدي  أيب هريرة رض  س ٢٩٨٥أخرجه  ين   ) (1)

 الناقض الثالث

 ترك تكفري املشركني

 التعليق
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فون بالُقُبور وَيطلبون من  ن َيتطوَّ ك التَّْحكيم كفٌر، ويسكتون َعمَّ ْ
مع ذلك يزعمون أنَّ ْشه

ف باْلوثان واْلصنام،  ف بالُقُبور ال فرق بينه وَبني التَّطوه أصحاِبا احلوائج مع العلم انَّ التَّطوه

ك التَّحكيم وطلب احلاجات من أصحاب الُقُبور كطلبه احلاجات من  ْ
اْلصنام، علاًم بأنَّ ْشه

 فيه خالٌف.

ك اْلصغر، إذا مل يعتقد اإلنساُن أنَّ ُحْكم القوانني أحسُن  وَقد قال ابن عبَّاٍس: إنَّه من الِّشِّ

ن ُحكم اهلل.  مه

َّا حيتجه به عىل اإلخوان 
ا ْشك الُقُبور ودعاء أصحاِبا فهو ْشٌك رصيٌح، وهذا ِمه أمَّ

ع، ومل حَيْكموا بالكفر املسلمني؛ ْلِنَّ  م غري الِّشِّ م َتاَبُعوا إهَماَمهم، َفَحَكموا بالكفر عىل من َحكَّ

ف بالُقُبور ودعا أصحاِبا، وهذه بهليٌَّة عظيمٌة. ك اْلكرب عىل َمْن َتطوَّ  والِّشِّ

ح مذهبهم، أو َعذَ  رهم، أو َصحَّ : أنَّ املِّشكني ْشك القبور كفاٌر، وَمْن مَلْ ُيكفِّ رهم واملهمه

 باْلهل، فإنَّه مثلهم.

 وباهلل التَّوفيق.            
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ابع: َمنه اْعتَقَد أنَّ َغرْي هدي النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم أكمل من َهْديه، أو أنَّ ُحْكم غريه " الرَّ

 ، هه هه أحسن من حكمه ل ُحْكم الطَّواغيت عىل حكمه  ."فهو كافرٌ  -كالَّذي ُيفضِّ

 

 

 

 

َمنه اعتَقد أنَّ غري هدي النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم أحسن من َهْديه فإنَّه يكفر بذلك، وَقْد 

اهلَدي َهْدي إنَّ خري احلديث كالم اهلل، وخري "كان النَّبيه صىل اهلل عليه وسلم يقول يف ُخَطبه: 

ٍد صىل اهلل عليه وسلم، وْشَّ اْلُُمور ُمدثاهته، وكلَّ ُمدثٍة بدعٌة، وكلَّ بدعٍة ضاللةٌ    . (1)"ُُممَّ

                                                           

( عن جاور ون عبد س رضيييييي  س ع ل:ا  اق    ال رهللايييييي ق  س  يييييي   س ع  ه  هللايييييي   إ ا ٨٦٧أخرجه  ينيييييي   ) (1)
ا      يق ق   َبَل    َ ينيييييَ َك يق ق    يييييَ َخَطَب امحَرت ع  اه   عال  ييييي وه    اغييييي َد كأيييييب ه  َّي   قَه    ير ج 

ب ه؛ الينييييباوة  ال هللاييييط    يق ق   أَ ا وبد ؛  اَل خَ  احدي    ا    و ِبثاي  أان  الينيييياعة  لاوو    يَقرل وو إ ييييب
داثهتا    َ  ودعة ضاللة... .  س   خَ  اهلَدي َهَدي حم:دك   َغَر األ   ر حم 

ا عن جاور ون عبد س رضييي  س ع ل:ا  اق    ال رهللاييي ق  س  ييي   س ع  ه  هللاييي   ١٥٧٨ أخرجه ال ينيييا)  ) ( أيأييي 
َ  له   َ ن ي أييييييييييي  ه  ال  = يق ق يف خ طب ه  حي:د س   ي ثذ ع  ه مبا ه  أه ه   مث يق ق   َ ن يَيْلِده س   ال   أيييييييييييِ

دبة ودعة   هادي له؛ إَل أ يييداحل احدي    ا   س   أَّينييين اهلَدي َهْدي= داثهتا     َ  حم  َر األ  ر حم  :د   غيييَ حم 
   َ  ودعةك َضاللة    َ  ضاللة يف ال ار... .

 
 

 الناقض الرابع

 اعتقاد أن هدي غري النيب أكمل من هديه 

 التعليق
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هذا إخباٌر منه صىل اهلل عليه وسلم بأنَّ َهْديه خري هدٍي، وأكمله وأحسنه وأعدله، فَمنه 

، فإنَّه يكفر بذلك؛  اْعتَقد أنَّ َهْدي غريه أحسن من َهْديه، وأنَّ طريقة غريه أحسن من طريقتههه

ب اهلل يف خربه حيث يقول:   [.٤]القلم: ﴾ (٤َوإهنََّك َلَعىَلٰ ُخُلٍق َعظهيٍم )﴿ ْلنَّه َكذَّ

فَمنه اْحتَقر أصحاب اللِّحى، َوَزعم أنَّ اللِّحية َوَساخٌة وقذارٌة، فإنَّه عىل خطٍر عظيٍم؛ 

ذين ُيقلِّدون الغرب وحيتقرون اْلحكاَم اإلسالميَّة واْلخالَق اإلسالميَّة، فهم عىل خطٍر  كالَّ

ار أحسن من َهْديه، وكذ م رأوا أنَّ َهْدي الُكفَّ ذين حَيُْكمون باْلوضاعه كام قلت؛ ْلِنَّ لك الَّ

ا أحسن من ُحْكم اإلسالم، والعياذ باهلل.  اْلَاهليَّة ويزعمون أِنَّ
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ل به" سول صىل اهلل عليه وسلم ولو َعمه َّا جاء به الرَّ
َكَفر؛ َفَقْد  -اْلامس: َمْن أبغض شيًئا ِمه

ُهوا َما َأنَزَل اللَّـُه َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُْم ) لقوله تعاىل: ﴿ ُْم َكره لهَك بهَأِنَّ  [.٩]ُممد:(﴾ ٩َذٰ

 

 

 

  

َّا جاء به 
 ِمه

ٍ
إنَّ كراهة ْشع اهلل عز وجل، وكراهة حكمه، وكراهة هضْديه، وكراهة يشء

تي  عيَّة الَّ صىل اهلل عليه وسلم، فهذا خطٌر، فينبغي للمسلم أن يعتقد أنَّ مجيَع اْلحكام الِّشَّ

ا حٌق وعدٌل، وجيب عليه أن حياول بكلِّ مستطاٍع أالَّ يكره شيئً  َّا جاء به جاء ِبا اإلسالم أِنَّ
ا ِمه

النَّبيه صىل اهلل عليه وسلم، فإنَّ الُكْره ملا جاء به عالمٌة عىل النِّفاق، وُربَّام َسبَّب اْلُُروج من 

ين  اإلسالم، والعياذ باهلل، فأولئك الَّذين كرهوا ما أنزل اهلل َحبهَطْت أعامهلم، وصاروا ُمْرتدِّ

ار    (1)بذلك؛ كأصحاب مسجد الُّضِّ

                                                           

ا ِضرَار ا  َ  ْ ر ا َ وَيْ رِيق ا َوْوَ اْل: ْؤِ ِ َو َ ِإْرَ اد ا لحِلَ:ْن ََّاَرَ  ال َييييييييييييييَه  ﴿ اق س وباىل   (1) هللا  َله  ِ ن َ رَ َ اَلِييَن اََّتَي  ا َ يْنِجد 
َلد  ِإَ  ْ  َلَ اِ و  َل ) َ     َ ال َييييييييييييييييييه  َيميييْ ََ َعَ   ١٠٧ َيْب     َ لََ ْلِ   َن ِإْل أََرْداَن ِإاَل اْح ينيييْ ِجد  أ هللايييحل ا   َلَ:ينيييْ ( اَل وَيق ْ  ِ  ِه أَوَد 

 =[.١٠٨ ١٠٧]ال  وة   ﴾ال َيْقَ ى  ِ ْن أََ ِق يَيْ  ك َأََّق  أَل وَيق  َ  ِ  ِه  

 الناقض اخلامس

 ملسو هيلع هللا ىلصبغض شيء مما جاء به الرسول 

  

 التعليق
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، َفُهْم ما مَحَلهم عىل ذلك إالَّ ُبغُض  (1)، يف زمنه صىل اهلل عليه وسلم نياالْعتهَقاديِّ واملنافقني 

اًرا َوُكْفًرا  ﴿ما جاء به، وُحبه ما ُيناقضه، قال اهلل سبحانه وتعاىل:  َ
ًدا ِضه َُذوا َمْسجه يَن اَّتَّ ذه َوالَّ

ن َقْبُل  نهنَي َوإهْرَصاًدا ملَِّْن َحاَرَب اللَّـَه َوَرُسوَلُه مه يًقا َبنْيَ املُْْؤمه َوَلَيْحلهُفنَّ إهْن َأَرْدَنا إهالَّ  ۚ  َوَتْفره

ُْم َلَكاذهُبوَن  ۚ  احْلُْسنَٰى   [.١٠٧]التوبة:(﴾ ١٠٧)َواللَّـُه َيْشَهُد إهِنَّ

ل عليه غريه فأحبَّه؛ فإنَّه بذلك يكفر، والعياذ باهلل، ونسأل اهلل  ه ما جاء به، وَفضَّ فَمْن َكره

 العفو والعافية.

 

 

 

                                                           

رار  ال مب طقة ٨/٣٢٣ اق البال ة الميي ق ط  رمحه س يف )أضيي اب الب ال( )=  باب   ط ب ا (     ب     أَل  ينييجَد الأييحل
ي يرع ل ويل    ل َن  - ن الرهللايي ق  يي   س ع  ه  هللايي   أل ي صيي حل  هل    ه وا  ا يف تاهر األ ر   وقرير ا ل ج ده

 س  مف عن َّق ق ل  .
 إتلار اخل   إوطال المر   ه  ق عال  ق اا اع قادي   ق اا ع:  . ال  اا ه   (1)

  ال  اا االع قادي   ر  أ ا    اَّبه  يف الدرك األهللا    ن ال ار    ب اه  أل ي ظلر اإلميال  ي بطن ال  ر.
ل الب َ  ع  هللاييييييبب ال  اا  أقه ملا اع اَل اإلهللاييييييال  وبد هجرة الرهللايييييي ق  يييييي   س ع  ه  هللايييييي    ييييييار ه اك أ ان  يريد  

املينييييي :و   ل  ل  لن يينييييي ط ب ا أل يب مييييي ا وو املينييييي :و إاَل إ ا أتلر ا اإلهللايييييال    ه  ال يريد ل اإلهللايييييال   ال 
حيب  ل اإلهللايييال     ج  ا إىل َّ  ة ال  اا   ه   أل ي ظلر ا اإلهللايييال   ن أج  أل يب مييي ا  ع املينييي :و   يبق ا يف 

  قو  هيا ه  ال  اا االع قادي. رارة ق  هللال  ع   ال  ر   ين: ا رمل ا
 أ ا ال  اا الب:    :ب اه  أل وبض املينييي :و اليين عق دهت  هللاييي  :ة   ؤ   ل رن   ل  ل  ي صييي  ل وببض  ييي ات 
امل ا قو   ث   ال ي  يف احدي    الغدر يف البلد   إخالف ال عد   اق  ييييييي   س ع  ه  هللاييييييي      ية امل ا ق 

 إ ا  عييد أخ ف   إ ا ا) :ن خييال   هيييا ق يياا ع:      يييييييييييييييياَّبييه  ؤ ن   ل ن   ييه بالث  إ ا َّييَدث  ييي   
َ ة  ن خصييييييييييياق امل ا قو   ه  خط ة جَدا  رمبا أ ا وؤ ق إىل ال  اا األ ا إ ا ة ي ب   لا. اقظر  إعاقة  َخصيييييييييييْ

 ( ل م خ  احل ال  زال َّ ظه س.١/١١املين   د ومرح   ا  ال  َّ د  )
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 :السؤال األول ��

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

  قد يرتد املسلم عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض، ذكر الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب عشرة نواقض؛ ألنها  /1

.......................................................... 

شرك ال ُيغفر له /2
ُ
قبل منه............................. امل

ُ
 :-تعالى  -؛ والدليل قوله ............................. ، وال ت

............................................................................................................................................................................................................ 

 ." .........................................................................................................."  من قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -أحق الناس بشفاعة النبي  /3

 :السؤال الثاني��

ــــي علل �� ـــ  : عما يلي / ــ

 ...........................................................................................................؛ يسأل أحًدا من املخلوقين الشفاعةال يجوز ألحد أن  /1

........................................................................................................................................................................................................... 
 

 ............................................................................................................................. أحبط هللا أعمال أصحاب مسجد الضرار. /2

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
 

 :لثالسؤال الثا��

 : عما يلي ــيأجيب/ ـ أجب ��

  عددي النواقض الخمس األولى من نواقض اإلسالم.

1- ..................................................................................................................................................................................................... 

2- ..................................................................................................................................................................................................... 

3- ..................................................................................................................................................................................................... 

4- ..................................................................................................................................................................................................... 

5- ..................................................................................................................................................................................................... 

 األول الدرس  اختبار 

  -هللا  رحمه - عالمة أحمد بن يحيى النجميال
 نواقض اإلسالم التعليق على شرح
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 :السؤال األول ��

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

الوهاب عشرة قد يرتد املسلم عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض، ذكر الشيخ اإلمام محمد بن عبد   /1

 أخطر وأكثر وقوًعا.  نواقض؛ ألنها

شرك ال ُيغفر له /2
ُ
قبل منهذنب امل

ُ
ِفُر  :-تعالى  -؛ والدليل قوله حسنة ، وال ت

ْ
َرَك ِبِه َوَيغ

ْ
ن ُيش

َ
ِفُر أ

ْ
 َيغ

َ
ـَه ال

َّ
﴿ ِإنَّ الل

اُء ۚ﴾ 
َ

ن َيش
َ
ِلَك مِل

ََٰ
 .[ ٤٨النساء: ]َما ُدوَن ذ

ِبه"  من قال: - ملسو هيلع هللا ىلص -أحق الناس بشفاعة النبي  /3
ْ
ل
َ
اِلًصا ِمْن ق

َ
 هللا خ

َّ
 ." ال إله إال

 :السؤال الثاني��

 : عما يلي / ـــــــــي علل ��

 منه، فهو ؛ ال يجوز ألحد أن يسأل أحًدا من املخلوقين الشفاعة /1
َّ

ب إال
َ
طل

ُ
فاعة ِملٌك هلل، فال يجوز أن ت

َّ
ألنَّ الش

فاعة، وَيرحم 
َّ

افع بالش
َّ

وحيدُيكرم الش  .املشفوع له إذا مات على التَّ

 

ْت أعمالهم،  أحبط هللا أعمال أصحاب مسجد الضرار. /2
َ
 بناء املسجدما َحَملهم على و كرهوا ما أنزل هللا َحِبط

 ُبغُض ما جاء به
َّ
وا َمْسِجًدا ِضَراًرا ﴿، وُحبُّ ما ُيناقضه، قال هللا سبحانه وتعالى: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  إال

ُ
ذ

َ
خ ِذيَن اتَّ

َّ
َوال

َيْحِلُفنَّ إِ 
َ
ْبُل ۚ َول

َ
ُه ِمن ق

َ
ـَه َوَرُسول

َّ
ْن َحاَرَب الل

َ م
ْؤِمِنيَن َوِإْرَصاًدا مِل

ُ ْ
ْفِريًقا َبْيَن امل

َ
ْفًرا َوت

ُ
َهُد َوك

ْ
ـُه َيش

َّ
ُحْسَنىَٰ ۖ َوالل

ْ
 ال

َّ
ا ِإال

َ
َرْدن

َ
ْن أ

اِذُبوَن )
َ
ك
َ
ُهْم ل  [. ١٠٧التوبة: ] ﴾ (١٠٧ِإنَّ

 

 :لثالسؤال الثا��

 : عما يلي / ـــــــــي أجيب ��

 -4ترك تكفير املشركين.  -3اتخاذ الوسائط.  -2الشرك.   -1 عددي النواقض الخمس األولى من نواقض اإلسالم.

 .ملسو هيلع هللا ىلصبغض ش يء مما جاء به الرسول  -5اعتقاد أن هدي غير النبي أكمل من هديه. 

 األول الدرس اإلجابة النموذجية الختبار 

  -هللا  رحمه - عالمة أحمد بن يحيى النجميال
 نواقض اإلسالم التعليق على شرح
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، أو عقابههه َكَفر." ُسول صىل اهلل عليه وسلم، أو ثوابههه  من دين الرَّ
ٍ
ادس: َمنه اْسَتهزأ بيشء  السَّ

ُئوَن ) ليل: قوله تعاىل: ﴿ُقْل َأبهاللَّـهه َوآَياتههه َوَرُسولههه ُكنُتْم َتْسَتْهزه ُروا َقْد  (٦٥والدَّ اَل َتْعَتذه

 ."[٦٥،٦٦]التوبة: َكَفْرُتم َبْعَد إهياَمنهُكْم﴾ 

 

 

 

 

َّا جاء يف القرآن، 
االستهزاُء دليٌل عىل االستخفاف، واالستخفاُف بدين اهلل سواء كان ِمه

نَّة، كله ذلك ال جيوُز االستهزاُء به. َّا جاء يف السه
 أو ِمه

نَّة وصحَّ عن النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم فإنَّه ال  مطلًقاما ورد يف القرآن  وما ورد يف السه

 جيوز االستهزاء به، وحراٌم عىل َمْن يؤمن باهلل ورسوله أن يستهزئ بكتابه 

َربِّه، أو بالثَّابت من ُسنَّة رسولههه صىل اهلل عليه وسلم، فاالستهزاُء دليٌل عىل االستخفاف 

اُف بِّشعه اهلل عز وجل موجٌب للكفر، وَقده اْستدلَّ شيُخ اْلسالم ِبذه كام قلُت، واالستخف

 سادسالناقض ال

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  االستهزاء بشيء من دين

  

 التعليق
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ُئوَن )﴿اْلية:  ُروا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد إهياَمنهُكمْ ٦٥ُقْل َأبهاللَّـهه َوآَياتههه َوَرُسولههه ُكنُتْم َتْسَتْهزه  ﴾ ( اَل َتْعَتذه

 . (1)"[٦٥،٦٦]التوبة: 

م كفروا بسبب االستهزاء، وهذا االستهزاء الَّذي فدلَّ عىل أنَّ  هؤالء كانوا مؤمنني، وأِنَّ

َّْن ُيتَّهم بالنِّفاق: 
م ملَّا كانوا يف سفٍر يف غزوة تبوك قال واحٌد ِمه ما "ورد يف سبب نزول اْلية أِنَّ

ائنا هؤالء؛ أرغب بطوًنا، وال أكذب ألسنًا، وال أجبن عند اللِّقاء  . (2) "رأينا مثل ُقرَّ

َّْن صحبوا النَّبيَّ صىل 
م ِمه تي ُتبنيِّ ُكْفرهم ِبذا االستهزاء مع أِنَّ فأنزل اهلل هذه اْليات الَّ

 اهلل عليه وسلم يف تلك الغزوة.

 

 

 

 

                                                           

(   ال ريب أل االهللاييي خ اف رل ل  ييي   ٢/٦٦٥ال  اون و : ة رمحه س يف  الرد ع   الب ري  ) اق غييي خ اإلهللاييي (1)
س ع  ه  هللايييييييييييييي     ر   االَّ جا  ليه ا ية يدق ع   أل االهللايييييييييييييي لالاب رن وباىل   ر    ست س وباىل   ر  

أييير رة      ي ن   ر االهللاييي لالاب  سوه  ورهللاييي له  ييي   س ع  ه  هللاييي      ر   ن جلة أَل االهللاييي لالاب   ر   َّده رل
 ورهللا له غرط ا يف  ل    ب ِ   أَل االهللا لالاب رلرهللا ق     س ع  ه  هللا   أيأ ا   ر    إاَل ة ي ن يف  ِ ره  ا)دة   

   يل  االهللا لالاب ر ست .
 (.٣٣٤ ١٤/٣٣٣(   اون جرير يف  و ين ه  )٧/٣١٣أخرجه اون أيب َّامت يف  و ين ه  ) (2)
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ف والعطف، فَمْن َفَعله أو َرِضه به " ْحر، ومنه الَّصَّ ابع: السِّ ليل: قوله تعاىل: السَّ َكَفر. والدَّ

اَم َنْحُن فهْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر﴾  ﴿ ْن َأَحٍد َحتَّٰى َيُقواَل إهنَّ  ."[١٠٢]البقرة:َوَما ُيَعلِّاَمنه مه

 

 

 

 

 

ف  ْ ْحر أنواٌع، ومنه الَّصَّ ة عىل أنَّه ال يستطيع عمل  (2)والعطف  (1)السِّ إال أنَّه َدلَّت اْلدلَّ

حر إالَّ َمنه اتََّصف بالكفر، وهلذا فإنَّ امَلَلكني ببابل هاروت وماروت ال ُيعلِّامن أحًدا حتَّى  السِّ

ن من فَمْن أرصَّ َعلَّامه، وخرج اإليام﴾، إهنَّاَم َنْحُن فهْتنٌَة َفاَل َتْكُفرْ ﴿يقوال له عىل سبيل امُلناصحة: 

حر وَقَدر عليه، فهو ُيعَترب كافًرا بذلك،  ْحر والعياذ باهلل، وَمنه اتََّصف بالسِّ ، واتََّصف بالسِّ قلبههه

، وهلذا  ف: الكراهية. والعطف: احلبه ْ ف والعطف فمعناه: الكراهية واحلب، فالَّصَّ ْ ا الَّصَّ أمَّ

ُقو﴿قال اهلل تعاىل:  نُْهاَم َما ُيَفرِّ هه َفَيَتَعلَُّموَن مه  َوَزْوجه
ه
ْن َأَحٍد  ۚ  َن بههه َبنْيَ املَْْرء يَن بههه مه َوَما ُهم بهَضارِّ

 [.١٠٢]البقرة: ﴾إهالَّ بهإهْذنه اللَّـهه 

 

                                                           

 الصرف  ع:   هللالري  ي قصد   ه وغ   اإلقينال ع:ا يَيْل اه؛  صرف الرج  عن حمبة ز ج ه إىل وغألا. (1)
 البطف  ع:   هللالري  ي قصد   ه ورك ب اإلقينال   :ا ال يَيْل اه وطراك غ طاق ةك. (2)

 الناقض السابع

 السحر

 

 التعليق
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 الثَّامن: مظاهرة املِّشكني ومعاونتهم عىل املسلمني."

ليل: قوله تعاىل:  نُْهْم "والدَّ ُه مه نُكْم َفإهنَّ ُم مِّ املههنَي  ۚ  ﴿َوَمن َيَتَوهلَّ ي اْلَقْوَم الظَّ إهنَّ اللَّـَه اَل َُّيْده

 [.٥١]املائدة: ﴾

 

 

 

 

مظاهرُة املِّشكني وُمَعاونُتهم عىل املسلمني إعجاًبا ِبم وبدينهم، وحبًّا هلم ولدينهم 

ا التََّعاون وتفضياًل  هلم عىل املسلمني، وتفضياًل لدينهم عىل دين اإلسالم: هذا هو الكفر، أمَّ

ى  مه اإلسالم، أي: عىل إبعادههه وإبطالٍهه وجهاده أهلههه كالَّذي ُيسمَّ ار عىل ما حُيرِّ مع الُكفَّ

رون املسلمني ويقتلوِنم، ويعملون اْلعامل ذين ُيكفِّ  باإلرهاب، وهو دين اْلوارج الَّ

تي ُتْرهب النَّاس؛ سواء كانوا مسلمني أو كافرين، وكذلك التََّعاون معهم، أو  التَّخريبيَّة الَّ

 طلب معاونتهم فيام هو مباٌح، فذلك جائٌز.

 ثامنالناقض ال

 مظاهرة املشركني على املسلمني

  

 التعليق
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صائًغا أن يذهب معه ليجيئوا  (1)َفَقْد طلب عيله بن أِّب طالٍب من ُّيوديٍّ من بني قينقاع 

اغوان عىل صياغتهم، فيبيعه عيٌل منهم ليستعني به عىل  وَّ  من اإلذخر الَّذي يستعني به الصَّ
ٍ
بيشء

 . (2) "صحيح البخاريِّ "وليمة فاطمة، واحلديث يف 

نفقًة وَقْد مات النَّبهيه صىل اهلل عليه وسلم ودهْرُعه مرهونٌة عند ُّيوديٍّ يف شعرٍي اشرتاه منه 

 . (3)ْلهله صلوات اهلل وسالمه عليه 

فهذا ال يدخل يف مظاهرة املِّشكني، وإنَّام املظاهرة للمِّشكني ومعاونتهم املذمومة هي ما 

يهم وُمَصادقتهم  وإعطاؤهم أِسار املسلمني، كله ذلك من املظاهرة  (4)شبق بيانه، وكذلك َتولِّ

ُب الكفر، والعياُذ باهلل. تي ُتوجه  الَّ

 

                                                           

    قاع   ب  ة  ن  با)  ال ل د اليين  اق ا يين   ل املدي ة. (1)
( عن ع  حلك رضيي  ال ع ع ه أقه  اق    اقاي ش غييارف  ن ٢٠٨٩س إىل  ا أخرجه البخاري ) ي ميي  الميي خ  رمحه (2)

غ      ال ال ل  يييي   س ع  ه  هللايييي   أعطاا غييييار  ا  ن اخل : َ    :ا أردت أل أَوْيَ ِذ و اط:ة و اي 
َ
قصيييي ل  ن امل

ع أل يرحتَ   ب      يت إب خرك أردت  أل أو َبه رهللاييي ق س  ييي   س ع  ه  هللاييي   َ اَعْدت  رجال   يييَ اك ا  ن وذ    قا 
َ ة.   اخل : َ   أي    َ  الغ  :ة   ينيييييِ

َ اِكو   أهللاييييي بو وه يف  ل :ة ع ْرهللاييييي  .   الميييييارف   ه  ال ا ة امل ِ ْن الصيييييَ
 غ اح  .اليي ج ِب  أ ر ه إىل رهللا ق س     س ع  ه  هللا  .   أو ذ  أي  أدخ  لا.   َ اك ا   ه  اليي َيص  

( عن عا)مييية رضييي  س ع لا  الاي   و  يفحلِ رهللاييي ق  س  ييي   س ع  ه  هللاييي    درعه  ره قة ٢٩١٦أخر  البخاري ) (3)
 ع د يل دي  وثالبو  اع ا  ن غب  .

َرَبه ْ  َأْ  اَل َتَِد   َيْ   ا يي ْؤِ    َل ِرل َييييييييييييييييييِه َ اْل َيْ ِ  اْ ِخِر يي َ اد  َل َ ْن ََّاَد ال َييييييييييييييييييَه َ َرهللاييي  َله  َ َلْ  َ اق  ا   ﴿ اق س وباىل   (4)
ميَاَل َ أَيََده   وِ  ر  حك  حلْ ه    َ ي ْدِخ  ل ْ  َجَ اتك ََتْرِي ِ ن حَتِْ َلا أَوْيَ اَبه ْ  أَْ  ِإْخَ اَ  ْ  أَْ  َعِم هََت ْ    أ  لَي ِئَ  َ َ َب يف  ي    ِلِ   اإْلِ

ِئَ  َِّاْل   ال َيييييِه   َأاَل ِإَل َِّاْلَ    ﴾(٢٢ال َيييييِه ه    اْل: ْ ِ ل  َل )اأْلَْ َار  َخاِلِديَن ِ  َلا   َرِضَ  ال َيييييه  َع يْل ْ  َ َرض  ا َعْ ه    أ  لَييييي 
 [.٢٢]ال  وة  

 ثانيال ـمقررال
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ٍد صىل اهلل عليه وسلم" كام  -التَّاسع: َمنه اْعتَقد أنَّ بعض النَّاس َيَسُعُه اْلُُروج عن ْشيعة ُُممَّ

َوَمن ( ٨٤)فهو كافٌر؛ لقوله تعاىل: ﴿ -وسع اْلُّض اْلُُروج عن ْشيعة موسى عليه السالم

يَن ) ه َن اْْلَاِسه َرةه مه نُْه َوُهَو يفه اْْلخه ْساَلمه دهينًا َفَلن ُيْقَبَل مه  [.٨٥]آل عمران:  (﴾٨٥َيْبَتغه َغرْيَ اإْله

 

 

 

 

ل إىل رضاه، وإىل َجنَّته سبحانه وتعاىل. أقول: يُن اإلسالميه هو الطَّريق إىل اهلل، امُلوصه  الدِّ

ٌد صىل اهلل عليه وسلم، ولذلك فإنَّه ال يسع  ي جاء به هو ُُممَّ ين اإلسالميِّ الذَّ ورسوُل الدِّ

ٍد، وَمْن َزَعم ذلك واعتقد بأنَّه يسعه اْلُُروج أو يسع أحًدا  أحًدا اْلُُروج عن ْشيعة ُُممَّ

تي جاء ِبا من عند اهلل عز وجل من كتاٍب  ٍد الَّ  اْلُُروج عن ْشيعة ُُممَّ

ْن بعدهم من أهل احلديث وُس  َحابة والتَّابعني فمه الحه من الصَّ َلف الصَّ نَّة وعمله السَّ

 واْلثر.

صىل  -َمْن َزَعم أنَّه َيَسُعُه اْلُُروج عن ذلك كام وسع اْلُّض اْلُُروج عن ْشيعة موسى

وفيَّة -اهلل عليهام وعىل َنبينَّا وسلَّم ، وإهْن كان  (1)مضٌل فإنَّه كافٌر ضاٌل  -كام قال ذلك بعض الصه

                                                           

خلأر خر  عن غريبة   هللا  ع  ه الينال   قد أخط  خط    ادَّ ا؛ ألل رهللاالة   هللا  ع  ه الينال   ن اع قد أَل ا (1)
ل ينييياي عا ة   إها ه  قل  وذ إهللايييرا)     اخلأييير ل َ  ن ُ ة َ ن أ رهللاييي  إل ل    هللاييي  ع  ه الينيييال   و  اخلأييير 

 تاسعالناقض ال

 ملسو هيلع هللا ىلصاعتقاد أن أحًدا يسعه اخلروج عن شريعة حممد 

  

 التعليق
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ْساَلمه  ﴿قبل ذلك مسلاًم، فإنَّه يكون بذلك َقده اْرتدَّ عن اإلسالم؛ لقوله تعاىل:  َوَمن َيْبَتغه َغرْيَ اإْله

يَن  ه َن اْْلَاِسه َرةه مه نُْه َوُهَو يفه اْْلخه يَن  ﴿ولقوله تعاىل:  [،٨٥]آل عمران:(﴾ ٨٥)دهينًا َفَلن ُيْقَبَل مه إهنَّ الدِّ

ْساَلمُ  نَد اللَّـهه اإْله والَّذي نفيس بيده، ال َيْسَمُع "ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: [، ١٩]آل عمران: ﴾ عه

 .(1) "ِّبه أحٌد؛ ُّيودٌي وال نَّصايٌن، ثم ال يؤمن بام جئت به إالَّ كان من أهل النَّار

. قالوا: وَمْن يأبى يا رسول "َمْن َأَبىكلهكم يدخل اْلنَّة إالَّ "وقال صىل اهلل عليه وسلم: 

 . (2)"َمْن أطاعني َدَخل اْلنَّة، وَمْن عصاين َفَقْد َأَبى"اهلل؟ قال: 

ة عىل ذلك كثريٌة:  واْلدلَّ

؛ كقوله سبحانه وتعاىل:  منها: باع كتابههه تي َأَمر فيها عبادة باتِّ رة يف القرآن الَّ أوامر اهلل امُلتكرِّ

ن ُدونههه َأْولهَياَء  ﴿ ُكْم َواَل َتتَّبهُعوا مه بِّ ن رَّ َل إهَلْيُكم مِّ بهُعوا َما ُأنزه ُروَن  ۚ  اتَّ ا َتَذكَّ ]اْلعراف: (﴾ ٣)َقلهياًل مَّ

٣.] 

ُقوا ﴿وقوله تعاىل:  ُموا بهَحْبله اللَّـهه مَجهيًعا َواَل َتَفرَّ  [.١٠٣]آل عمران: ﴾ َواْعَتصه

يَن اَل َيْعَلُموَن  ﴿وقوله تعاىل:  ذه بهْعَها َواَل َتتَّبهْع َأْهَواَء الَّ َن اْْلَْمره َفاتَّ يَعٍة مِّ ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَلٰ َْشه

 [.١٨]اْلاثية:(﴾ ١٨)

، واْلمر باْلَْخذ بام جاء به؛ كقوله تعاىل:  ُسوُل  ﴿ومنها: َأْمُرُه باتِّباع رسولههه َوَما آَتاُكُم الرَّ

 [.٧]احلِّش: ﴾ َِنَاُكْم َعنُْه َفانَتُهواَفُخُذوُه َوَما 

                                                           

ا الينييال ؛ ألقه ة ي ن  ن أ ة ع   الصييل ن قلي ي  َّ  إل ه   ال يقاق  إل اخلأيير خر  عن غييريبة   هللايي  ع  ل:
   هللا  ع  ه الينال  أ ال  َّي خير  عن غريب ه.

 (  ن َّدي  أيب هريرة رض  س ع ه.١٥٣أخرجه  ين   ) (1)
 (  ن َّدي  أيب هريرة رض  س ع ه.٧٢٨٠أخرجه البخاري ) (2)
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نٍَة إهَذا َقََض اللَّـُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن هَلُُم  ﴿ومنها: قوله تعاىل:  ٍن َواَل ُمْؤمه َوَما َكاَن ملهُْؤمه

مْ  هه ْن َأْمره ُة مه رَيَ
 [.٣٦]اْلحزاب:﴾ اْْله

َا ﴿ومنها: قوله تعاىل:  ُسوله إهَذا َدَعاُكْم ملهَا حُيْيهيُكمْ  َيا َأُّيه يُبوا لهلَّـهه َولهلرَّ يَن آَمنُوا اْسَتجه ذه ﴾ الَّ

 [.٢٤]اْلنفال:

َبع غري سبيل املؤمنني يف قوله جل  سول واتَّ ده سبحانه وتعاىل مَلْن شاقَّ الرَّ ومنها: َتوعه

َ َلهُ  ﴿وعال:  ن َبْعده َما َتَبنيَّ ُسوَل مه ٰ َوَمن ُيَشاقهقه الرَّ هه َما َتَوىلَّ نهنَي ُنَولِّ  اهْلَُدٰى َوَيتَّبهْع َغرْيَ َسبهيله املُْْؤمه

رًيا ۚ  َوُنْصلههه َجَهنََّم   [.١١٥]النساء: (﴾١١٥) َوَساَءْت َمصه

نَّا من ُقُصوٍر. ، وأن يغفر لنا ما حصل مه  نسأل اهلل أن ُيثبِّت ُقُلوَبنا عىل طاعتههه

 وباهلل التوفيق.
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 العاْش: اإلعراض عن دين اهلل، ال َيتعلَّمه وال يعمل به."

ليل: قوله تعاىل: ﴿ هه ُثمَّ َأْعَرَض َعنَْها  والدَّ َر بهآَياته َربِّ َّن ُذكِّ
نَي  ۚ  َوَمْن َأْظَلُم ِمه مه َن املُْْجره إهنَّا مه

ُموَن )  ."[٢٢]السجدة:(﴾ ٢٢ُمنَتقه

وال َفرق يف مجيع هذه النََّواقض بني اهلازل واْلاد واْلائف، إال امُلكره، وكلها من أعظم 

 ما يكون خطًرا، وأكثر ما يكون وقوًعا.

ه، وأليم فينبغي للمسلم أن حَيْذرها، وخياف منها عىل نفسه، نعوذ باهلل من موجبات غضب

ٍد وآله وصحبه َوسلَّم. انتهى كالمه رمحه اهلل.  عقابه، وَصىلَّ اهلل عىل خري َخْلقه ُُممَّ

 

 

 

 

 وأقوُل: اإلعراُض ينقسم إىل قسمني: إعراٌض جزئٌي، وإعراٌض كيُل.

وهو اإلعراُض اْلزئيه ال خُيْرج من اإلسالم، بل يكون صاحُبُه فاسًقا إذا كان  فاْلول:

هادتني ا بالشَّ رًّ
ًدا رسول اهلل -ُمقه الة يف أوقاهتا، فَمْن  -شهادة أالَّ إله إالَّ اهلل وأنَّ ُُممَّ ًيا للصَّ وُمؤدِّ

 عاصًيا.كان هذا حاُلُه، فإنَّه ال خَيْرج من اإلسالم، ولكنَّه يكون مسلاًم 

 عاشرالناقض ال

 اإلعراض الكلي عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به.

  

 التعليق
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ين بالُكليِّة، ال يعمل به، وال  والثَّاين: ؛ فهذا هو الكفر بأن ُيْعرض عن الدِّ ه اإلعراُض الُكيلِّ

َيتعلَّمه، وال يرفع به رأًسا، فَمْن كان هذا حاُلُه فهو ُمْسَتخٌف بدين اهلل عز وجل، غري ُمْكرتٍث 

يٍد له، وال راغٍب فيه، بل هو ُمتَّبٌع هلواه، فَمْن كان هذا حالُ   من به، وال ُمره
ٍ
ُه، ال يعمل بيشء

هه، فهذا ُيعترَب   من أخباره
ٍ
ق بيشء ماته، وال ُيصدِّ  من ُُمرَّ

ٍ
أوامر اإلسالم، وال ينتهي عن يشء

ا يستحقه أن ُيْستتاب، فإهْن تاب وإالَّ ُقتهل ُمرتًدا، وباهلل التَّوفيق.  كافًرا ُمرتدًّ

، أو اهلازئ من اهلزء، وهو من اهلزل :"وال َفْرق يف مجيع هذه النَّواقض بني اهلازل "

ْخرية،  َّا يوجب  "واْلاد"السه
ْخرية منه ِمه أي: ال فرق بينهم، فإنَّ اهلزل بدين اهلل واهلزء به، والسه

، واستخفاٌف بَمْن جاء به،  االرتداد عن اإلسالم، فديُن اهلل حٌق، واهلزُل استخفاٌف باحلقِّ

عه وأنزله كام َقْد سبق  ائنا "لنا يف قول القائل من املنافقني: واستخفاٌف بَمْن َْشَ مَلْ أَر مثل ُقرَّ

هم ما سبق "هؤالء أكذب َأْلسنًا، وال أرغب ُبُطوًنا، وال أجبن عند اللَّقاء ، فأنزل اهلل يف َحقِّ

 . (1)بيانه 

: وكذلك اْلائف إذا مل يكن َخْوُفُه بلغ إىل حدِّ اْلطر حتَّى يكون " واْلائف، إالَّ امُلْكره "

 ُمْكرًها.

وكلهها من أعظم ما يكون خطًرا، وأكثر ما يكون ُوُقوًعا، فينبغي للمسلم أن حَيَْذرها، "

 وباهلل التَّوفيق. ،"وخياف منها عىل نفسه

 

                                                           

]ال  وة   ﴾( اَل وَيْبَ ِير  ا َ ْد َ َ ْرمت  وَيْبَد ِإميَاِق   ْ ٦٥  ْ  أَِرل َيييييييييييييييييِه َ  َسوِِه َ َرهللايي  لِِه      ْ  َوينييْ َيْلالِ)  َل ) ﴿أي    له وباىل   (1)
 (.٣٣٤ ١٤/٣٣٣(   اون جرير يف  و ين ه  )٧/٣١٣[    د أخر  القصَة اون  أيب َّامت يف  و ين ه  )٦٦  ٦٥
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تي َيسنهها النَّاس  ابع: َمنه اْعتَقد أنَّ اْلنظمة والقوانني الَّ أفضل من ويدخل يف القسم الرَّ

يعة  ا مساويٌة هلا، أو أنَّه جيوُز التََّحاكم إليها، ولو اعتقد أنَّ احلُْكم بالِّشَّ ْشيعة اإلسالم، أو أِنَّ

أفضل، أو أنَّ نظام اإلسالم ال يصلح تطبيُقُه يف القرن العِّشين، أو أنَّه كان سبًبا يف ََّتلهف 

ل يف شؤون احلياة اْلخرى.املسلمني، أو أنَّه حُيَّْص يف عالقة املرء بربِّه، دو  ن أن َيتدخَّ

ابع أيًضا اين ويدخل يف الرَّ ارق أو َرْجم الزَّ : َمْن يرى أنَّ إنقاذ حكم اهلل يف َقْطع يد السَّ

املحصن ال يناسب العَّص احلاِض، ويدخل يف ذلك أيًضا كله َمنه اعتقد أنَّه جيوز احلكم بغري 

يعة؛ ْشيعة اهلل يف املعامالت أو احلدود أو غري مها، وإهْن مل يعتقد أنَّ ذلك أفضل من حكم الِّشَّ

َّا هو معلوٌم من 
م اهلل ِمه مه اهلل إمجاًعا، وكله َمنه اْسَتباح ما َحرَّ ْلنَّه بذلك يكون َقده اْسَتباح ما َحرَّ

با، واحلكم بغري ْشيعة اهلل نا، واْلمر، والرِّ ورة؛ كالزِّ ين بالُّضَّ  سلمني.فهو كافٌر بإمجاع امل -الدِّ

ونسأل اهلل أن ُيوفِّقنا مجيًعا ملا يرضيه، وأن ُّيدينا ومجيع املسلمني رصاطه املستقيم، إنَّه 

ٍد، وآله وصحبه.  سميٌع قريٌب، وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل َنبيِّنا ُُممَّ

 

 

 

 

تي "كذلك ما َذَكره املؤلِّف:  َيسنهها النَّاس أفضل من َمنه اْعتَقد أنَّ اْلنظمة والقوانني الَّ

 :"ْشيعة اإلسالم

 خامتة

 التعليق
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يعة فهذا كفٌر أيًضا، لكن َمْن َحَكم ِبا وهو يعتقد أنَّ  ا ُمَساويٌة للِّشَّ ُقْلُت: ولو زعم أِنَّ

أنَّ نظام اإلسالم ال "احلُْكم باإلسالم هو الواجب، فهو فاسٌق وال يكفر، وكذلك َمْن ظنَّ 

رهم عن "القرن العِّشينيصلح تطبيُقُه يف  بب يف ََّتلهف املسلمني، وَتأخه ، وأنَّ تطبيقه هو السَّ

ٌة أيًضا، وكذلك َمنه اْعتَقد أنَّ اإلسالم  دَّ  بهربِّه،  "َرْكب احلضارة، فهذا ره
ه
حُيَّْص يف عالقة املرء

ل يف شؤون احلياة اْلخرى  ."دون أن يتدخَّ

ًة؛ ْلنَّ اهلل سب وأقول: دَّ حانه وتعاىل أخرب بكامل دينه، وأنَّه شامٌل ْلميع شؤونه هذا ُيَعده ره

احلياة والعالقات بني النَّاس، فاإلسالم َنظَّمها، وَبنيَّ احلُُقوق فيها، فَمْن َزَعَم أنَّ اإلسالَم 

 فإنَّه َقْد َكَفر باإلسالم؛ ْلنَّ اإلسالم شمل احلُُقوق املتبادلة بني 
ٍ
 دون يشء

ٍ
ُمصوٌر يف يشء

وجة، واْلار وجاره، والقريب وقريبه، إىل غري ذلك النَّاس: ب ْوج والزَّ ني الوالد والولد، والزَّ

دها، فَمْن َزَعم أنَّ ُحْكم اهلل  تي َبيَّنها اإلسالم وَحدَّ عيَّة الَّ ارق، "من اْلحكام الِّشَّ بَقْطع يده السَّ

اين البهْكر اين امُلْحَصن، أو َجْلد الزَّ ال يناسب "نَّ ذلك َوْحشيٌَّة، وأنَّه ، َمْن زعم أ"أو َرْجم الزَّ

، كام قال َمْن َكَتب التَّكملة اْلخرية "العُّض احلاِض  . (1)، فهو ُمْرتدٌّ

كله َمنه اعَتقد أنَّه جيوز احلُْكم بغري ْشيعة اهلل يف املعامالت أو احلدود أو "وكذلك 

ًة بخالف ما ل"غريمها دَّ ا، وُيَعده ره و حكم بغري ما أنزل اهلل لسبٍب من ، فإنَّ هذا ال جيوز أيضًّ

، فإنَّ هذا فسٌق وليس بكفٍر.  اْلسباب، وهو يعلم أنَّ ُحْكم اهلل هو احلقه

 وباهلل التوفيق.
 

  

                                                           

  :ا وَو  ل  يف و :  ه ع   ال  ا ض البمرة.   -رمحه س رمحة  اهللابة -زيقصد  مساَّة الم خ اون ر (1)
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 .................................... وهو موجب ................................... االستهزاء دليل على /1

 ....................................، ............................. السحر أنواع؛ ومنه: /2

 ......................................................................................الهزل بدين هللا يوجب  /3

 

 :السؤال الثاني��

ــــي أجيب �� ـــ  : عما يلي / ــ

 ........................................................................................................................................... اإلعراض الكلي عن دين هللا كفر.  /1

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
 

اإلسالم. من اعتقد أن قطع يد السارق ال يناسب العصر الحاضر فقد وقع في ناقض من نواقض  /2

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

 

 :لثالسؤال الثا��

ــــي علل �� ـــ   : عما يلي / ــ

 من املظاهرة املذمومة للمشركين. اذكري بعًضا -1

............................................................................................................................................................................................ 

 واحًدا فقط على كفر من يعتقد أنه يسعه الخروج عن دين محم -2
ً

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -د اذكري دليال

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
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 :السؤال األول ��

 :أكمل/ ــــي الفراغات التالية��

 .للكفر ، وهو موجباالستخفاف االستهزاء دليل على /1

 .العطفو ، الصرف السحر أنواع؛ ومنه: /2

 االرتداد عن دين اإلسالم.الهزل بدين هللا يوجب  /3

 

 :الثانيالسؤال ��

 : عما يلي / ـــــــــي أجيب ��

غير مكترث وال  -سبحانه وتعالى-ألنه ال يعمل به وال يتعلمه، مستخف بدين هللا  اإلعراض الكلي عن دين هللا كفر.  /1

راغب فيه، بل هو متبع لهواه، ال يعمل بش يء من أوامر اإلسالم وال يناهي عن ش يء من محرماته وال يصدق بش يء من 

 .أخباره

ألنه يعتقد أنه يحوز اإلسالم. من اعتقد أن قطع يد السارق ال يناسب العصر الحاضر فقد وقع في ناقض من نواقض  /2

 .الحكم بغير شريعة هللا في املعامالت أو في الحدود وغيرهما

 

 :لثالسؤال الثا��

  : عما يلي / ـــــــــي علل ��

 للمشركين.اذكري بعًضا من املظاهرة املذمومة  -1

يهم ومصادقتهم، إعطاؤهم أسرار املسلمين ِ
م
ول

َ
 .ت

 واحًدا فقط على كفر من يعتقد أنه يسعه الخروج عن دين محمد  -2
ً

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -اذكري دليال
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