
 

 

 

يَن، َل  َم الدِّ َحيَم َمالََك َيوح ََن الره ْحح َعاَلنَََي الره ُد ّلِلَهَ َربِّ الح َمح    سعادةَ ، وَل  طاعتهَ  َف إله    عزه اْلح

ذي  ، واله وغفرَ   تاَب   ا ُعَص ، وإذَ َشكرَ   ا ُأطيعَ ذي إذَ ، اله  ذكرهَ  َف إله    نعيمَ ، وَل  رضاهُ  َف إله 

 . أعاذَ  ا اسُتعيَذ بهَ ، وإذَ أجاَب  ُدعَي ا إذَ 

 ا.  كثيً تسليًم   وأشهُد أن له إلَه إله اّلِلُ وحدُه َل رشيَك لُه وأشهُد أنه حممًدا عبدُه ورسولهُ 

ا بعُد:    أمه

تعاََل:   قاَل  نعمَة اهلدايَة لإلسالَم،  َل أعظَم منح  َهَداُكْم  ﴿فإنُه  َأْن  َعَلْيُكْم  َيُمنُّ  اَّللهُ  َبْل 

وقاَل:  17]اْلجرات:    ﴾لإِِليََمنِ  نِْعَمتِي  ﴿[  َعَلْيُكْم  َوَأْْتَْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم 

]النحل:    ﴾َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمْن اَّللهِ﴿[ وقاَل:  3ة:  ]اَلائد  ﴾َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْسالَم ِدينًا 

53.] 

وَل تظنه أنه فضَل اّلِلَ عليَك بأنَك ُولدَت مسلًم أنه هذَه النعمَة متيرسٌة لكلِّ أحٍد باَل  

عنح    تعٍب وَل مشقٍة، كاله واّلِلَ، فإنُه قد ُحَرَم هذَه النعمَة أبَوا رسوَل اّلِلَ ملسو هيلع هللا ىلص، رَوى مسلمٌ 

النبيه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل للرجَل:    -ريَض اّلِلُ عنهُ -أنٍس     أِب   إنه »حديًثا فيَه قصٌة، َوالشاهُد منُه أنه 

 . « النارِ ِف  وأباكَ 



ى  ى وأبكَ ه، فبكَ أمِّ   قبَ   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي    : زارَ قاَل   -ريَض اّلِلُ عنهُ -ورَوى مسلٌم عنح أَِب هريرَة  

ا  قربهَ   أزورَ    أنْ ه ِف ، واستأذنتُ ِل   ؤذنْ يُ   ا فلمْ لَ   أستغفرْ    أنْ  ِف رِب   استأذنُت : »، فقاَل حولهُ   منح 

 . «ِل  فأذنَ 

بلح إنه عمه النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَبا طالٍب الَذي كاَن حيوطُه وحيميَه، وقدح خدمُه أكثَر منح كثٍي مَن  

اَلسلمنَي قدح ُحَرَم هذَه النعمَة، فمَت كافًرا، رَوى البخاري  ومسلٌم عَن اَلسيَب أنُه قاَل:  

  ، وعبدَ هشامٍ   بنَ   ا جهلٍ أبَ   عندهُ   ، فوجدَ ملسو هيلع هللا ىلص   اّلِلَ   رسوُل   هُ جاءَ   الوفاةُ   ا طالٍب أبَ   ا حرضتح َله   أنهُ 

،   اّلِلُ إله    إلهَ : َل ، قلح ا عم  يَ   ":   طالٍب ألَِب   ملسو هيلع هللا ىلص  اّلِلَ  رسوُل   ، قاَل اَلغيةَ   بنَ   ةَ  أميه أَِب   بنَ   اّلِلَ

  أترغُب   ا طالٍب ا أبَ : يَ ةَ  أميه أَِب   بنُ   اّلِلَ  ، وعبدُ و جهلٍ أبُ   فقاَل   "  اّلِلَ   ا عندَ بَ   لَك   أشهدُ   كلمةً 

ى  حته   اَلقالةَ   بتلَك   ، ويعودانَ ا عليهَ يعرضهَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اّلِلَ  رسوُل   يزلح   ؟ فلمح اَلطلَب   عبدَ   ملةَ   عنح 

 .  اّلِلُ ه إله  إلَ : َل يقوَل   ى أنح ، وأبَ اَلطلَب  عبدَ    ملةَ عَل   : هوَ ا كلمهمح مَ  آخرُ  و طالٍب أبُ  قاَل 

بكلمٍة   اَلسلَم  مَن  ُتسَلب  قدح  اجلليلَة  واَلنحَة  العظيمَة  النعمَة  هذَه  إنه  اَلسلموَن،  َا  أُّي 

تعاََل:   قاَل  إيمنَه،  بعَد  ويرتد   إسالمَه  بعَد  إِْسالِمِهمْ ﴿فيكفُر  َبْعَد  ال  ﴿وقال:    ﴾َوَكَفُروا 

 . ﴾َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيََمنُِكمْ 

لإلسالمَ  فيَها  وإنه  وقَع  إَذا   ،
َ
الوضوء نواقَض  كمثَل  مثلُه  وتفسدُه،  ُتبطلُه  نواقَض   

 اَلتوضُئ فإهنَا ُتفسُد وضوَءُه وُتبطُله، ونواقُض اإلسالَم أقساٌم ثالثٌة: 

بالرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص أو بربِّ   القسُم األوُل: بَه أوح   
َ
نواقُض قوليهٌة، كسبِّ الديَن، والستهزاء

 ب
َ
 باْلجاَب أو اللحيَة، قاَل  العاَلنَي، أَو الستهزاء

َ
شعيٍة منح شعائَر اإلسالَم، كالستهزاء



ُكنُتْم  ﴿تعاََل:   َوَرُسولِِه  َوآَياتِِه  َأبِاَّللهِ  ُقْل  َوَنْلَعُب  َنُخوُض  ُكنها  ََم  إِنه َلَيُقوُلنه  َسَأْلَتُهْم  َوَلئِْن 

 . ﴾ََمنُِكمْ ( ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِي65َتْسَتْهِزُئوَن )

ٍة، وهذَه األلفاُظ ُُمَرجٌة لُه مَن اإلسالَم إََل   َظ بألفاٍظ كفريه فبعُض الناَس إَذا ُأغضَب تلفه

 .  األمواَت وطلَب اَلدَد والعوَن والتوفيَق منهمح
َ
 الكفَر، أوح دعاء

 اَلصحَف أَو السجوَد للقبوَر واألصناَم، أَو الذبَح    القسُم الثاِِن:
َ
نواقُض فعليهٌة، كوطء

 والصاْلنَي، أو ترَك الصالَة، رَوى اإلماُم مسلٌم عنح جابَر بَن عبَد اّلِلَ  
َ
لغَي اّلِلَ مَن األولياء

 .« بنَي الرجِل والرشِك والكفِر ترُك الصالةِ »أنه النبيه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:  -ريَض اّلِلُ عنهُ -

ٌة، كاعتقاَد أنه أحًدا غَي اّلِلَ يعلُم الغيَب، أوح تفضيَل حكَم    القسُم الثالُث: نواقُض عقديه

عَل   اْلريَة  تقديَم  أوح  َبا،  الحتجاَج  النبويَة وعدَم  السنَة  ردِّ  أوح  اّلِلَ،  عَل حكَم  اّلِلَ  غَي 

َم ُيوصُل إََل اّلِلَ، أوح عدَم تكفَي  الرشيعَة اَلحمديَة، أو اعتقاَد أنه هناَك دينًا غَي ديَن اإلسال

رمَها اّلِلُ َف كتابَه بقولَه:   َة َوالنرصانيهَة وقدح كفه ََلْ َيُكْن الهِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ﴿ اليهوديه

كِنيَ  َم اّلِلُ أوح حتريَم َما أحله اّلِلُ ... وهكَذا. 1]البينة:  ﴾َواْلُْرْشِ  [ أو حتليَل َما حره

إنه أوجَب الواجباَت اْلذَر منح نواقَض اإلسالَم ومبطالتَه، فإنه َمنح بطَل إسالمُه َفإنه  

نهَة ﴿اجلنَة عليَه حراٌم، والناَر لُه داٌر، قاَل اّلِلُ تعاََل:   َم اَّللهُ َعَلْيِه اْْلَ ْك بِاَّللهِ َفَقْد َحره ُه َمْن ُيرْشِ إِنه

- [ ورَوى اإلماُم مسلٌم عنح أَِب هريرَة  72]اَلائدة:    ﴾لِلظهاْلنَِِي ِمْن َأنَصارٍ َوَمْأَواُه النهاُر َوَما  

 .«واعلُموا أنُه لْن يدخَل اْلنَة إال نفٌس مسلمةٌ »أنه النبيه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:  -يَض اّلِلُ عنهُ ر

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. عظيم يل ولكم أقول ما قلت، وأستغفر اّلِل ال

  



 

   إلهَ الَضالوَن، وأشهُد أن له ى اَلُهتدوَن، وبعدلََه وحكَمتََه ضله  اهتدَ   برْحتهَ   اْلمُد ّلِلَ 

اّلِلُإله  أنه حممدً َل   لهُ    رشيَك َل   هُ وحدَ     وأشهُد  ُيسألوَن،  يفعُل وهم  عمه  ُيسأُل  اّلِلَ   عبُد    ا 

ٍة َبيَضاَء ل يزيُغ عنهَ ا عَل ورسوُله، تَركنَ    أهح ا إله  حَمجه
َ
وسلهم    والظ نوَن، صله اّلِلُ  ُل األهواء

ماٌل ول بنوَن إله َمنح     يوٍم ل ينفُع فيهَ وأصحابَه وأتباَعه بإحساٍن إََل    آلهَ ، وعَل وبارَك عليهَ 

   .ى اّلِلَ بَقلٍب َسلَيمٍ أتَ 

ا بعُد:   أمه

  أقرُب   اْلنةُ »أنه النبيه ملسو هيلع هللا ىلص قاَل:    -ريَض اّلِل ُعنهُ -فقدح رَوى البخاري  عَن ابَن مسعوٍد  

 . « ذلَك  مثُل  ، والنارُ نعلهِ  رشاكِ  منْ    أحدكمْ إَل 

ناقٍض، ول   إََل ستمئََة  العلَم  أهَل  بعُض  أوصلَها  كثيٌة، حتهى  اإلسالَم  نواقَض  وإنه 

منَها   للنجاَة  وفضلهَ -سبيَل  اّلِلَ  توفيَق  إََل    -بعَد  والرجوَع  الرشعيِّ  العلَم  بدراسَة  إله 

بازٍ  بَن  العزيَز  عبَد  كالعالمَة   ، وكلمهتمح ودروسهمح  اَلوثوقنَي   
َ
تعاََل -  العلمء اّلِلُ  ،  -رْحُه 

والعالمَة حممٍد بَن صالٍح العثيمنَي    -رْحُه اّلِلُ تعاََل  - والعالمَة حممٍد نارَص الديَن األلباينِّ 

 . -حفظُه اّلِلُ-، والعالمَة صالٍح الفوزاَن -رْحُه اّلِلُ تعاََل  -

ويرفعُ  سافالٍت،  دركاٍت  بالعبَد  ُّيَوي  فهَو  اللساَن،  مَن  اْلذُر  جيُب  درجاٍت  إنهه  ُه 

هريرَة   أَِب  عنح  البخاري   رَوى  عنهُ -عالياٍت،  اّلِلُ  قاَل:    -ريَض  النبيه ملسو هيلع هللا ىلص   العبدَ   إنه »أنه 

 ليتكلمُ  العبَد  ، وإنه ا درجاٍت بَ  اَّللُ ، يرفعهُ ا بااًل ي لَ ، ال يلقِ اَّللِ رضوانِ  منْ  بالكلمةِ  ليتكلمُ 

 . « جهنمَ ا ِف ي بَ هيوِ ،  ا بااًل ي لَ ، ال يلقِ اَّللِ سخطِ   منْ  بالكلمةِ 



البدعيَة   األذكاَر  مَن  التصوَف  كبدعَة  وطريُقه،  الكفَر  بريُد  البدَع  إنه  اَلسلموَن،  ا  أُّي 

اآلثاَر   وتعظيَم  بالصاْلنَي  َك  والتب  الصلواَت،  بعَد  اجلمعيَة  واألدعيَة  الصوفِّ  والرقَص 

 تعظيًم دينيًّا. 

نَا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ  ﴿يَن: الدعاُء، قاَل تعاََل:  وإنه منح أعظَم سُبل الثباَت عَل الد َربه

اُب  ًة إِنهَك َأْنَت اْلَوهه [ واستشعاُر ما نقرأُه  8]آل عمران:    ﴾َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ

تعاََل:   قوُلُه  وهَو  الفاحتَة  )﴿َف سورَة  اْلُْْسَتِقيَم  اَط  الِِّصَ َأْنَعْمَت  6اْهِدَنا  الهِذيَن  اَط  ِِصَ  )

اِلنيَ   . ﴾َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضه

اللهمه اهدَنا فيمنح هديَت، اللهمه اهدَنا فيمنح هديَت، اللهمه اهدَنا فيمنح هديَت، اللهمه  

تزغح قلوبنَا بعَد إذ هديتنَا    ثبِّتنَا عَل التوحيَد والسنَة حتهى نلقاَك وأنَت راٍض عنها، ربنَا ل

 وهبح لنَا من لدنَك رْحًة إنَك أنَت الوهاُب. 

كم يرْحكمح اّلِلُ. 
 وقوُموا إََل صالتَ

 

 

 


