
 نواقض اإلسالم
 للشيخ

 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

 -اللهرحمه –

اعلم أيها األخ املسلم أن الله سبحانه أوجب عىل جميع العباد 

الدخول يف اإلسالم والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه 

 -عز وجل-للدعوة إىل ذلك، وأخرب  -صىل الله عليه وسلم-محمدا 

أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر يف آيات 

أسباب الردة وسائر أنواع الرشك والكفر. وذكر العلماء كثرية من 

رحمهم الله يف باب حكم املرتد أن املسلم قد يرتد عن دينه بأنواع 

كثرية من النواقض التي تحل دمه وماله، ويكون بها خارجا من 

اإلسالم، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عرشة نواقض نذكرها لك 

ا وتحذر منها غريك، رجاء فيما ييل عىل سبيل اإليجاز لتحذره

 السالمة والعافية منها مع توضيحات قليلة تذكر بعدها.

من النواقض العرشة: الرشك يف عبادة الله، قال الله تعاىل:  األول

َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء(. وقال  )إِنَّ اللََّه الَ يَْغِفُر أَْن يرُْشَ

َم اللَُّه َعَليِْه اْلَجنََّة َوَمأَْواُه النَّاُر تعاىل: )إِنَُّه َمْن يُ  ْك ِباللَِّه َفَقْد َحرَّ رْشِ

َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَْصاٍر (. ومنه دعاء األموات واالستغاثة بهم 

 والنذر والذبح لهم. 



: من جعل بينه وبني الله وسائط يدعوهم ويسألهم الثاني

 ماعا. الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إج

: من لم يكفر املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم الثالث

 كفر. 

مل أك -صىل الله عليه وسلم-: من اعتقد أن هدي غري النبي الرابع

من هديه، أو أن حكم غريه أحسن من حكمه كالذين يفضلون 

 حكم الطواغيت عىل حكمه فهو كافر. 

 الله عليه صىل-: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول الخامس

لقوله تعاىل: )ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َكِرُهوا َما  ،ولو عمل به فقد كفر -وسلم

 أَنْـَزَل اللَُّه َفأَْحبََط أَْعَماَلُهْم(.

صىل الله عليه -: من استهزأ بيشء من دين الرسول السادس

والدليل قوله تعاىل: )ُقْل أَِباللَِّه  ،أو ثوابه أو عقابه كفر -وسلم

ِه َوَرُسولِِه ُكنْتُْم تَْستَْهِزئُوَن * الَ تَْعتَِذُروا َقْد َكَفْرتُْم بَْعَد َوآيَاتِ 

 إِيَماِنُكْم(.

: السحر، ومنه الرصف والعطف، فمن فعله أو ريض به السابع

كفر، والدليل قوله تعاىل: )َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَُقوالَ إِنََّما 

 ْكُفْر (.نَْحُن ِفتْنٌَة َفالَ تَ 

: مظاهرة املرشكني ومعاونتهم عىل املسلمني، والدليل قوله الثامن

تعاىل: )َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللََّه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم 

 الظَّاِلِمنَي(.



: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن رشيعة التاسع

فهو كافر؛ لقوله تعاىل: )َوَمْن يَبْتَِغ  -صىل الله عليه وسلم-محمد 

يَن(.  َغرْيَ اإِلْسالِم ِدينًا َفَلْن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو يِف اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِِسِ

: اإلعراض عن دين الله ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله العارش

َر ِبآيَاِت َربِِّه ثُمَّ  ْن ذُكِّ أَْعَرَض َعنَْها إِنَّا ِمَن  تعاىل: )َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ

 اْلُمْجِرِمنَي ُمنْتَِقُموَن(.

وال فرق يف جميع هذه النواقض بني الهازل والجاد والخائف، إالّ 

املكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعا، 

 فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها عىل نفسه.

أن األنظمة والقوانني التي  ويدخل يف القسم الرابع: من اعتقد

يسنها الناس أفضل من رشيعة اإلسالم، أو أن نظام اإلسالم ال 

يصلح تطبيقه يف القرن العرشين، أو أنه كان سببا يف تخلف 

املسلمني، أو أن يحرص يف عالقة املرء بربه دون أن يتدخل يف شؤون 

 الحياة األخرى.

م الله يف قطع يد ويدخل يف الرابع أيضا: من يرى أن إنفاذ حك 

 السارق أو رجم الزاني املحصن ال يناسب العرص الحارض.

ويدخل يف ذلك أيضا: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغري رشيعة  

الله يف املعامالت أو الحدود أو غريهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل 

من حكم الرشيعة؛ ألنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله 

استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين  إجماعا، وكل من

بالرضورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغري رشيعة الله، فهو 

 كافر بإجماع املسلمني. 



نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصىل الله عىل خري 

 خلقه محمد وعىل آله وصحبه وسلم.


