
 نواقص اإلسالمعن مختصرة  خطبسلسلة 

 )ح دينهمصحَّ شك في كفرهم أو ر المشركين أو ــفِّ ــكَ ــمن لم يُ ( الثانيالناقض الخطبة الثانية: 

ْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ لَُه، َوَمْن ُيْضِلْل َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا وَسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَـ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
ا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ يَ  مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمحَ 

َها َزْوَجَها . تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمون ُهَما وَ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َبثَّ ِمنـْ
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوالً . رَِجاًال َكِثيرًا َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

 .ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماَسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَغْ 

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 
 ضاللة، وكل ضاللة في النار.

 وجوب اإليمان بالله والكفر بالطاغوت

ن مبنى أواعلموا أن مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية وأطيعوه وال تعصوه، وعّظموه، تعالى  اتقوا اللهباد الله، ع •
بادة الله وحده، : اإلقرار بعوالثاني: البراءة من عبادة غير الله التي وصفها الله بالطاغوت، األولالتوحيد على ركنين؛ 

يكفر فمن عالى تقال  من دين المشركين فإنه لم يتبرأ من الطاغوت ولم يكفر به.والتي هي التوحيد، فمن لم يتبرأ 
ومفهوم اآلية أن من لم يكفر بالطاغوت فإنه لم ، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها بالطاغوت

 اإلسالم.دين يستمسك بالعروة الوثقى التي هي 
* إال الذي فطرني فإنه سيهدين *  براء مما تعبدونإنني وقال إبراهيم عليه السالم وهو يعلن البراءة من دين قومه 

 .وجعلها كلمة في عقبه لعلهم يرجعون
وكفر بما  ،: (من قال ال إلـٰه إال اللهطارق بن أشيم األشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعن و 
كفر بما يعبد من دون الله لم ومفهوم الحديث أن من لم يَ  ،١وحسابه على الله) ،َحـُرم ماله ودمه ؛عبد من دون اللهيُ 

 يحرم دمه وماله، وهذا ال يكون إال في حق الكافر.

 وبيان وجوه ذلك –عدم تكفير المشركين من نواقض اإلسالم 

أو َصحَّح  لم يُـــــَكــــفِّر المشركين، أو شك في كفـرهم،وبناء على هذا التقرير القرآني والخبر النبوي؛ فإن من عباد الله،  •
 مذهبهم؛ كفر، وارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم.

                                                           
 ).٢٣( رواه مسلم ١



من كّفره الله م يُكفِّر ل ألنهالباطلة فهو كافر في الحقيقة وليس بمسلم،  األديانعباد الله، إن من لم يُــَكفِّر متبعي  •
فهو كافر  ه ورسولهاللق بخبر صدِّ ومن لم يُ وال بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم)، ، يصدق بخبر القرآنلم ، و ورسوله

 عياذا بالله.
 ١، ال يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر.تساوى عنده اإليمان والكفريكون قد من لم يُـكفِّر المشركين ثم إن  •
ا األمر معلوما من مع كون هذ، ال يعرف الفرق بين اإلسالم والكفر فحقيقته أنه يُكفِّر الكافرمن لم ن عباد الله، إ •

ال يَُكفِّر  –ك ومن كان كذلوذكر عقوبات الكفار في الدنيا واآلخرة، القرآن الكريم طافح بإنكار الكفر الدين بالضرورة، ف
 بقلبه ولسانه. يةمن عقائد الكفر بالكل ويتبرأرق بينهما فإنه ال يستحق أن يوصف بأنه مسلم حتى يعِرف الف -الكافر 

 هوهذ ،فيه بعدم تكفير من وقع ،استحل ما حّرمه الله من الشركفقد لم يُكفِّر من كّفره الله ورسوله  منثم إن  •
 ﴾ اآلية.شيئا هأال تشركوا بحرم ربكم عليكم  قال تعالى ﴿قل تعالوا أتل ما، مر الله الشرعي، بل منازعة له فيهمصادمة أل

ه الله ورسوله ر كل من َحَكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره، ومن لم يُـكفِّر من كفّ (قال ابن سعدي رحمه الله:  •
 انتهى. ٢.)فهو كافر مكذب لله ورسوله، وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل شرعي

ين له الدليل مثله، إذا أقيمت عليه الحجة وأُب ومن لم يَُكفِّر الكافر فهو(وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:  •
فأصر على عدم التكفير، كمن ال يُكفِّر اليهود أو والنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن ُكــــْفرُه ال يلتبس على من له 

 انتهى. ٣.)أدنى بصيرة وعلم
لهم، ألنه تساوى نه يكون مرتدا كافرا مثوقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: (فمن لم يُـكفِّر المشركين فإ •

 انتهى. ٤عنده اإليمان والكفر، ال يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر).

 الكفر بالطاغوتأهمية 

، ن باللهبالطاغوت على اإليما الكفرجاءت اآلية بتقديم  ولما كان أمر الكفر بالطاغوت بهذه األهمية؛عباد الله،  •
ويؤمن بالله فقد استمسك  يكفر بالطاغوتفمن تعالى ليتحقق في العبد التمسك بالعروة الوثقى، وذلك في قوله 

 الخير.ثم التحلية ب ،أي التخلية من الشر ،وهذا من باب تقديم التخلية على التحلية ،ال انفصام لها بالعروة الوثقى

 
 

  

                                                           
 .٧٩، ص: »نواقض اإلسالم شرح«قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه:  ١
 .٩٨، ص: »السعدية  الفتاوى«  ٢
 الرياض. –)، دار القاسم ٧/٤١٨» (مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة« ٣
 .٧٩، ص: »شرح نواقض اإلسالم« ٤



 يكون بأمور خمسة الكفر بالطاغوتتحقيق 

 ،أهلها يرُ ـــفكوتَ  ،وبغضها ،وترك عبادتها ،اعتقاد بطالنها ؛أموروالكفر باألديان الباطلة يكون بخمسة عباد الله،  •
لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا ﴿، وهذا مستفاد من قول الله تعالى ومعاداتهم

 .﴾منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده برءاء

 عداوتهم.، وعلى بغضهم و -وهو ارتكاب الشرك  –فنصت اآلية على ثالثة أمور؛ البراءة من أشخاص الكفار، ومن فعلهم 

 لكريمة، فإنه لوال اعتقاد بطالنها لما حصلت هذه األمور الثالثة.فظاهر من اآلية ا بطالن عبادة آلهتهم وأما اعتقاد

دون الله  وما تدعون من وأعتزلكم﴿ إذ قال لقومهإبراهيم عن وأما هجر عبادة آلهتهم وتركها فمستفاد من قوله تعالى 
 .﴾وأدعوا ربي عسى أال أكون بدعاء ربي شقيا

 تحصل بالجوارح كلها لبراءة من الكفرا

فتكون  اءة القلببر ، فأما بالقلب واللسان والجوارحلطيفة، وهي أن البراءة من الكفر تحصل فائدة وفي اآليتين  •
كفرنا ﴿قوله ففي تصريح إبراهيم لقومه بلسانه ب براءة اللسان، وأما ﴾كفرنا بكم﴿ببغضهم واعتقاد كفرهم كما في قوله 

 .﴾لكم وما تدعون من دون اللهوأعتز ﴿ففي قوله  الجوارحبراءة وأما اآلية،  ﴾بكم

 تكون بجميع أنواع الكفر وليست محصورة بالبراءة من الشرك في العبادةالبراءة من الكفر 

أنواع الكفر،  شمل جميعشرك في عبادة الله، بل تبراءة من البال ةمحصور  تعباد الله، والبراءة من الكفر ليس •
يل طعن في أمهات المؤمنين، أو زعم أن جبر الطعن في الصحابة، أو البالدين، أو  اءستهز االأو ، كوصف الله بالنقائص

لى كفر جمع عمُ ـع في غير ذلك من المكفرات الو وقال، أو والبوذيين ح دين النصارى واليهوديصحتخان الرسالة، أو 
 فاعلها.

البراءة من المواالة في التوحيد، و معنى و  ،حيد وضدهالتو بأهمية العلم  هذه المقدمةتبين من فقد وبعد عباد الله،  •
 : كما قيل  ،فإن الضد ال يعرف إال بضدهمستقيما،  القلبيكون وبهذا ضده، 

 وبِضدها تتبين األشياء  د يظهر حسنه الضدفالضِّ 

 ومن لم يتبرأ من الشرك فما حقق التوحيد. ،فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد

 ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
 ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

  



 الخطبة الثانية

 في كفر المشركين شكحكم من 

 في كفر شكمن أن واعلموا اتقوا الله عباد الله، فعلى من ال نبي بعده، أما بعد،  والسالملله وحده، والصالة  الحمد •
 ،)هل النصارى كفار أم ال ،أو قال: (ال أدري ،أم ال) كفارهل اليهود   ،مثال: (ال أدري فمن قال، المشركين، فهو مثلهم

 ،فهذا كافر أيضا ؛هل فرعون كافر أم ال) ،أو قال: (ال أدري ،هل من يدعو غير الله مسلم أم ال) ،أو قال: (ال أدري
مع أن  ،لطاغوتولم يكفر با ،فهو لم يجزم ببطالن الكفر ،حقا أو باطال هِ سِ فْ ـــالكفر نَ  كونمتردد بين  ذلك أنهووجه 

حكم فالذي يشك بعد هذا البيان فحقيقته أنه ليس بمؤمن ب ،وبيَّـن أن الكفر باطل ،الله قد حسم هذا األمر في كتابه
 .في القرآن الله

دين  ومن لم يعرف ،ولو كان يعرف دين اإلسالم لتبين له ضده وهو الكفر ،ثم إن الشاك لم يعرف دين اإلسالم حقا
 اإلسالم فكيف يحكم له بأنه مسلم ؟!

 »: أوثق عرى اإليمان«رحمهم الله جميعا في كتابه  ١قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
على   سلم)(صلى الله عليه و بُـيِّنت له األدلة من كتاب الله وسنة رسوله  ؛فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهال بكفرهم

 ٢فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. انتهى. ،كفرهم

 حكم من َصـحَّـَح مذهب الكفار ودينهم

ألن  ،رهوُكفره أعظم من ُكف ،ببطالن دينهم أضل من الشاك وفه ؛ودينهمح مذهب الكفار صحَّ من عباد الله، أما  •
 يئةتهبل  ،والدعوة إليه ونصرته ،والدفاع عن الكفر ،حقيقة أمره تخطئة دين اإلسالم الذي حكم ببطالن دين الكفار

و اشتراكية أ كمن يستحسن شيئا من العقائد التي تنافي دين اإلسالم من يهودية أو نصرانية  ،عياذا بالله ،المجال لنشره
ا أديان ؛ اليهودية والنصرانية واإلسالم، ويسميهبزعمه إلى وحدة األديان الثالثة دعا، أو أو علمانية أو غيرها من فرق الكفر

لحق متبعون لموسى وعيسى، وهذا من لبس ا إن اليهود والنصارىإبراهيمية، ويـَُلبِّس على الناس بكالم باطل ويقول 
بالباطل، فإن الله نسخ جميع األديان بدين اإلسالم، ولو كان موسى وعيسى أحياء التبعوا دين اإلسالم، هذا وهما كانا 

راة، فقد تحرف دين موسى بعدما ضاعت التو إليه،  اإلى ما صار  اعلى الدين الصحيح، فكيف وقد تحرف دينهما وصار 
 ه ابن الله، وأنل إنالصليب، وقو وتحرف دين المسيح بعدما رُِفع إلى السماء وعبدوا  ؟زيرا، وقالوا هو ابن اللهوعبدوا ع

يقال إن اليهودية والنصرانية دينان صحيحان، يجوز للناس التعبد بهما؟! حاشا  أنهل يصح بعد هذا ف ،الله ثالث ثالثة
                                                           

ـــ ١٢٠٠ولد سنة  ،الشيخ سليمان من فحول علماء نجد ١ دّرس وولي  ،وعنده إجازة في رواية الكتب الستة ،درس على عدة مشائخ ،هـ
 والكتاب على مدى ،»تيسير العزيز الحميد«دة مؤلفات من أشهرها كتابه له ع ،هـ ١٢٣٤وتوفي شابا شهيدا بإذن الله سنة  ،القضاء

رحمـة اللـه رحمــة  ،وَمن بعـده عيـال عليـه ،وهو عمـدة في علم توحيـد العبـادة ،ثالث قرون ينهـل منـه العلمـاء وطلبـة العلم إلى وقتنـا هـذا
 .واسعة

 الرحمـٰن آل فريان حفظه الله، الناشر: دار عالم الفوائد.رسائله التي جمعها الشيخ د. الوليد بن بن  مجموع، من ١٣٥ص:  ٢



مَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب وَ يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد وكال، قال تعالى ( ْد قيـَْعُفو َعن َكِثيٍر َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُِّن َلُكْم َكِثيرًا مِّ
َن  نَ يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُِّن َلُكْم َعَلٰى فـَتـْرَ )، وقال (اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبينَجاءَُكم مِّ الرُُّسِل َأن تـَُقوُلوا َما  ٍة مِّ

عالى (ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن )، وقال تهُ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرَجاَءنَا ِمن َبِشيٍر َوَال نَِذيٍر فـََقْد َجاءَُكم َبِشيٌر َونَِذيٌر َواللَّ 
 يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين). 

 ١أو نصرانية فهو كافر، عياذا بالله.فالحاصل أن من صحح دين الكفار من يهودية 

 في تحسين دين المشركين داخلةالدعوة إلى التقارب مع الرافضة 

دة آل البيت، وعباعباد الله، ونظير ذلك من دعا إلى التقارب مع الرافضة، الذين يقوم دينهم على عبادة القبور،  •
الله عليه  أمين المالئكة جبريل، وأمين األمة محمد (صلى الصحابة، والطعن في األِمـيَنين؛ الكفر بالسنة النبوية، وتكفيرو 

، والطعن في عرض النبي (صلى الله عليه وسلم)، فمن دعا إلى التقارب معهم، وحسَّن دينهم؛ وسلم)، والطعن في القرآن
 انا الله من ذلك.عافوإن لم يعتنقه، نفاق، للكفر والكافر مثلهم، بتحسينه   ولم يتبرأ منهم، وهفهو في الحقيقة 

 خاتمة الخطبة
ب على المسلم وبيان أن الواجمقدمة نافعة لفهم التوحيد وضده، والتحذير من الشرك والوقوع فيه،  فهذهوبعد عباد الله،  •

الحذر من الوقوع في عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح مذهبهم، فإن هذه الثالث من نواقض اإلسالم، 
 الواجب على المسلم اليقين بكفر من كفَّره الله رسوله، وأال يقع في قلبه شيء من التردد أو الشك في ذلك.و 

خل الجنة بغير دمات على التوحيد استقام على الشريعة و وفق الله الجميع للثبات على التوحيد حتى الممات، فإن من  •
 حساب وال عذاب.

لَِّذيَن اإن اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيـَُّها وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال  سبحانهالله ثم اعلموا رحمكم الله أن  •
األئمة الحنفاء، ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا تسليما

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعمال بارا.  •
 نة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حس •
  سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. •
 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.  •

 www.saaid.net/kutob، وهي منشورة في ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 

                                                           
، »ض اإلسالمشرح نواق«، للشيخ بكر أبو زيد، رحمه الله، وكتاب »اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان«انظر:  ١

 ، للشيخ صالح الفوزان، حفظه الله.٨١ص 
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