


  

  ٥ شروط اإلسالم ونواقضه العشرة

  شروط اإلسالم
  ونواقضه العشرة

والصالة والسالم على رسول اهللا خامت  احلمد هللا رب العاملني،
  .النبيني، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين

  :فاعلم أخي املسلم؛ رمحنا اهللا وإياك: أما بعد
أن األصول الثالثة اليت جيب على كل مسلم ومسلمة تعلمها 

  .ودينه، ونبيه حممًدا معرفة العبد ربه، : هي
هو اهللا جل جالله رب العاملني الذي خلقنا وخلق مجيع  :ربنا

املخلوقات ورزقهم، وربانا وريب مجيع العاملني بنعمته وهو معبودنا، 
ليس لنا معبوٌد سواُه، وهو اإلله احلق وال إله غريه، وكل معبود 

  .سواه باطل
واالنقياد له  اإلسالم؛ هو االستسالم هللا بالتوحيد :ديننا

  .بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله
حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم، وهاشم من  :نبينا

قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم 
  .اخلليل على نبينا وعليهما الصالة والسالم

، وهو خامت األنبياء واملرسلني، ورسول اهللا إىل الناس أمجعني
وهو خري اخلالئق وأفضلهم وأكرمهم على اهللا تعاىل وأعالهم درجة 

وهو املبعوث إىل الثقلني باحلق واهلدى بعثه . وأقرهبم إىل اهللا وسيلة
 َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني: اهللا رمحة للعاملني، قال تعاىل

  ].١٠٧: األنبياء[
فاعلم أن أصل الدين وقاعدته وإذا عرفت هذا أخي احلبيب، 

  :أمران
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األمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له، واحلرص على  :األول
  .ذلك، واملواالة فيه، وتكفري من تركه

اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهللا، والتغليظ يف ذلك، : الثاين
  .واملعاداة فيه، وتكفري من فعله

  
  مفتاح اإلسالم

  .»حممًدا رسول اهللا شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن«
ومها مفتاح اإلسالم، وال ميكن الدخول إىل اإلسالم : الشهادتان

  :ومعنامها. إال هبما
  :تعين »ال إله إال اهللا«شهادة  -أوال

ال : أي. نفي حق العبادة عن كل ما ُعبد من دون اهللا تعاىل
  .معبود حبق إال اهللا ال شريك له

  :»حممد رسول اهللا«شهادة  -ثانيا
إلقرار باللسان واالعتقاد اجلازم بالقلب واإلميان أن حممد هي ا

بن عبد اهللا هو مرسلٌ من عند اهللا، أنزل عليه كتابه وائتمنه على 
دينه وكلفه بتبليغ رسالته؛ من أطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل 
النار، وأن اهللا قد عصمه من الزلل يف تبليغه هلذه الرسالة وجعل 

 َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه: نه فقالطاعته طاعةً له سبحا
َوَمْن َيْعصِ اللََّه : ، وهنانا عن خمالفة أمره فقال]٨٠: النساء[

 َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني
  ].١٤: النساء[
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  شروط ال إله إال اهللا
مبعناها نفًيا وإثباًتا؛ حبيث يعلم القلب ما ينطق به : علمال - ١

اللسان؛ فمن تلفظ هبا وهو ال يعرف معناها ومقتضاها فإهنا ال 
  .تنفعه؛ ألنه مل يعتقد ما تدلُّ عليه، كالذي يتكلم بلغه ال يفهمها

 ، وقال]١٩: حممد[ فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه: قال اهللا تعاىل
، أي ]٨٦: الزخرف[ إِلَّا َمْن َشهَِد بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ: تعاىل
وهم يعلمون بقلوهبم معىن ما ينطقون به » ال اهللاإال إله «بـ 

من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا «: وقال النيب . بألسنتهم
  ].رواه مسلم[ »دخل اجلنة
هي كل ما حيبه اهللا  :دةوالعباال معبود حبق إال اهللا،  :ومعناها

  .مال الظاهرة والباطنة’ويرضاه من األقوال، واأل
هو كمال العلم هبا، املنايف للشك والريب، وأن  :اليقني - ٢

يكون القائل مستيقًنا مبدلول هذه الكلمة يقيًنا جازًما؛ ألن اإلميان ال 
يَن َآَمُنوا بِاللَِّه إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذ: قال تعاىل. يغين فيه إال اليقني

َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه 
أشهد أن ال «: ، وقال ]١٥: احلجرات[ أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ

عبٌد غري شاك فيهما  إله إال اهللا، وأين رسول اهللا، ال يلقي اهللا هبما
  .]رواه مسلم[ »دخل اجلنة إال

املنايف للشرك، وتصفية العمل بصاحل النية عن  :اإلخالص - ٣
: قال تعاىل. مجيع شوائب الشرك، وهو ما تدل عليه ال إله إال اهللا

أَلَا ِللَِّه الدِّيُن الَْخاِلُص ]وقوله]٣: الزمر ، : َوَما أُِمُروا إِلَّا
  ].٥: البينة[ الدِّيَن ُحَنفَاَء ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه
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ال إله : أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال«: قال 
  ].رواه البخاري[ »إال اهللا خالًصا خملًصا من قلبه

قال . هلذه الكلمة وملا دلت عليه، والسرور بذلك: احملبة - ٤
َداًدا ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْن: تعاىل

  ].١٦٥: البقرة[ اللَِّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا أََشدُّ ُحبا ِللَِّه
أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية؛ أن عباده املؤمنني أشدُّ حًبا له؛ 
وذلك ألهنم مل يتخذوا من دونه أنداًدا، وعالمة حب العبد ربه 

غض، والوالء والرباء يف تقدمي أمره وإن خالفت هواه، وبغض ما يب
  .اهللا، واتباع رسوله واقتفاء أثره وقبول هديه 

أن يكون : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان«: وقال 
اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، 
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن 

  .]متفق عليه[» ..ريلقى يف النا
املنايف للكذب املانع من النفاق، وأن يقوله املرء   :الصدق - ٥

  .صادقًا من قلبه، ويصدق لسانه قلبه
 فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني: قال تعاىل

دََّق بِِه َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَص: ، وقال تعاىل]٣: العنكبوت[
  ].٣٣: الزمر[ أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ

ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممًدا «: قال 
  .»عبده ورسوله، صدقًا من قلبه إال حرمه اهللا على النار

  ].رواه البخاري ومسلم[
يعين حلقوقها، وهي األعمال الواجبة إخالًصا هللا  :االنقياد - ٦

  .ه، واملنايف لترك ذلكوطلًبا ملرضات
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، ]٥٤: الزمر[ َوأَنِيُبوا إِلَى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه: قال تعاىل
َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد : وقوله تعاىل

ال إله إال «بـ : ، أي]٢٢: لقمان[ اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى
  .نقياد هللا تعاىل بعبادته وحدهفهذا هو اال» اهللا

حىت أكون أحب إليه من ولده  ال يؤمن أحدكم«: قال 
إن هذه هي احملبة املطلقة ]. رواه مسلم[» ووالده والناس أمجعني

  .واالنقياد التام بالنيب 
املنايف للرَّد، فقد يقوهلا من يعرفها لكن ال يقبلها  :القبول - ٧

  .اممن دعاه إليها تعصًبا أو تكًرب
إِنَُّهْم كَاُنوا إِذَا ِقيلَ لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه : قال تعاىل
، فجعل اهللا علَّة تعذيبهم وسببه هو ]٣٥: الصافات[ َيْسَتكْبُِرونَ

قال . ، وتكذيبهم من جاء هبا)ال إله إال اهللا: (استكبارهم عن قول
 :»من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري  مثل ما بعثين اهللا به

أصاب أرًضا، فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب 
الكثري، وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس 

وأصاب منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان . فشربوا وسقوا وزرعوا
  ].رواه البخاري[» ...ال متسك ماء وال تنبت كأل

أن املقصود من هذه الشروط ليس جمرد : م أخي املسلمواعل
التلفظ بالشهادتني، وإمنا املقصود التقيد باملعىن والعمل باملقتضى؛ 
ألنَّ هاتني الشهادتني أساس صحة األعمال وقبوهلا، إذ ال صحة 

، لعمل وال قبول إالَّ باإلخالص هللا تعاىل، واملتابعة لرسوله 
ال إله «: تتحقق شهادة أن: وع والطاعةفبإخالص العبادة هللا واخلض

: واإلذعان ملا أمر به وهنى عنه وباملتابعة لرسول اهللا . »إال اهللا
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وهذان أمران ال جناة . »حممًدا رسول اهللا«تتحقق شهادة أن 
  .للمسلم إال هبما، وحيرم التحاكم إىل غريمها

  
  نواقض اإلسالم

أنَّ لإلسالم : اعلم أخي املسلم علمنا اهللا وإياك طريق احلق
نواقض، ومن أهم هذه النواقض وأخطرها وأكثرها وقوًعا عشر 

  :نواقض
  :الشرك يف عبادة اهللا: الناقض األول

وهو من أعظم نواقض اإلسالم، وهلذا حذر اهللا منه يف القرآن 
وذم أهله وذكر مصريهم املشني؛ فقد تكررت لفظة الشرك وما 

إِنَّ اللََّه لَا : ال اهللا تعاىلتصرف منها أكثر من مائة وستني مرة، ق
، ]٤٨: النساء[ َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ : وقوله تعاىل
  ].٧٢: املائدة[ أَْنَصارٍَوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن 

هو أن ُيْجَعلَ مع اهللا شريكًا سواء كان يف الربوبية أو : والشرك
  .األلوهية؛ إالَّ أنه يكثر إطالقه على الشرك يف األلوهية

  :ومها: والشرك نوعان
وهو خمرج من اإلسالم، وصاحبه إن لقي اهللا : الشرك األكرب* 

  .إال بالتوبةال يغفره اهللا . به، فهو خملد يف النار
وهو ال خيرج من اإلسالم، وال ينايف أصل : الشرك األصغر* 

التوحيد ولكنه ينايف كماله، وصاحبه إن لقي اهللا به، فهو حتت 
  .إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه: املشيئة
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  :من جعل بينه وبني اهللا وسائط: الناقض الثاين
فر إمجاًعا؛ فيدعوهم، ويسأهلم الشفاعة، ويتوكل عليهم؛ فقد ك
  .ألنه ال واسطة بني اخلالص واملخلوق إال يف تبليغ الشرائع

  :من مل يكفر املشركني: الناقض الثالث
أو شك يف كفرهم، أو صحح مذهبهم؛ كفر إمجاًعا؛ ألنه مل 

  .يعرف اإلسالم
االعتقاد بعدم اكتمال اإلسالم أو قبول حكم : الناقص الرابع

  :غريه
أكمل من هديه، أو أنَّ حكم   من اعتقد أن غري هدي النيب

غريه أحسن من حكمه؛ كالذي يفضِّل حكم الطواغيت على 
حكمه، كتفضيل احلكم بالقوانني املخالفة للكتاب والسنة، أو من 
اعتقد بأن النظام اإلسالمي ال يصلح تطبيقه يف هذا الزمان، أو أن 

ة املرء اإلسالم كان سبًبا يف ختلف املسلمني، أو أنه ينحصر يف عالق
َوَمْن لَْم : قال تعاىل. بربه دون أن يتدخل يف شؤون احلياة األخرى
، وقال ]٤٤: املائدة[ َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ

فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ : تعاىل
 ُدوا ِفي أَْنفُِسهِْم َحَرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًمالَا َيجِ

ومن استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا؛ يكفر، ولو ]. ٦٥: النساء[
  .إن حكم اهللا أفضل، وعمله هو استحالل له: قال

  :من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول : الناقض اخلامس
االعتقادي، الذي صاحبه يف ولو عمل به كفر؛ ألنه من النفاق 

ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِهوا َما أَْنَزلَ : قال تعاىل. الدرك األسفل من النار
  ].٩: حممد[ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم
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  :من استهزأ بشيء من دين الرسول : الناقض السادس
: أو ثوابه أو عقابه ولو هازالً؛ فقد كفر؛ ألن اهللا تعاىل يقول

ُلَا َتْعَتِذُروا قَْد * لْ أَبِاللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ ق
  ].٦٦، ٦٥: التوبة[ كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم
  :ممارسة أنواع السحر: الناقض السابع

: من مارس السحر أو آمن به فقد كفر، والدليل قول اهللا تعاىل
ََحٍد َحتَّى َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَلَا َتكْفُْرَوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أ 
  ].١٠٢: البقرة[

  :مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني: الناقض الثامن
َوَمْن َيَتَولَُّهْم : ومن فعل ذلك فقد كفر، والدليل قوله تعاىل

  ].٥١: املائدة[ َم الظَّاِلِمَنيِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْو
  :االعتقاد يف إمكان اخلروج عن الشريعة: الناقض التاسع

 من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد 
؛ فهو كافر؛ ألن كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى 

ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن : اهللا تعاىل يقول
  ].٨٥: آل عمران[ ِفي الَْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسرِيَن

  :اإلعراض عن دين اهللا تعاىل: الناقض العاشر
وهو اإلعراض الكلي عن دين اهللا، أو عما ال يصح اإلسالم إال 

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن : به، ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله تعاىل
 َآَياِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَذُكَِّر بِ

واإلعراض هو؛ اإلعراض عن تعلُّم أصل الدين ]. ٢٢: السجدة[
  .الذي به يكون املرء مسلًما

هداك اهللا إىل احلق؛ ال فرق يف : اعلم أخي املسلم.. وأخًريا



  

  ١٣ شروط اإلسالم ونواقضه العشرة

اخلائف؛ إال املكره، واإلكراه مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد و
يكون بالضرب والقتل والتعذيب بالفعل، ال مبجرد التهديد؛ ففي 
هذه احلالة ال يكفر، ما دامت املوافقة باللسان والقلب مطمئن 

  .باإلميان
واحذرها أخي احلبيب كلُّها فإهنا من أعظم ما يكون خطًرا، 

وخياف منها على وأكثر ما يكون وقوًعا، فينبغي للمسلم أن حيذرها 
  .اللهم آمني.. ونعوذ باهللا من موجبات غضبه وأليم عقابه. نفسه

أن حتقيق التوحيد هو ختليصه من : فإذا عرفت هذا فاعلم
شوائب الشرك والبدع، وهو أساس الدين الذي ال يصحُّ للعبد 
إسالم إالَّ به، وال يقبل منه صالة وال زكاة وال صوم وال حج إذا مل 

هللا؛ ألنَّ غري املوحد مشرك واملشرك عمله حمبط وذنبه يكن موحًدا 
َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك : قال تعاىل. غري مغفور

: الزمر[ لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن
٦٥.[  

  .صحبه أمجعنيوصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله و
  
  

* * * *  


