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 ]اإلسالم خاتم الرشائع وحممد خاتم األنبياء والرسل[

 � اِهللا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

ُ َمِن ٱ�َّبََع رِۡضَ�ٰنَُهۥ ُسبَُل ﴿اإلسالم دين الفطرة السليمة والطريقة املستقيمة،  َ�ۡهِدي بِهِ ٱ�َّ
لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّ  َ�ِٰم َو�ُۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ۡستَقِيٖ� ٱلسَّ  . ]١٦[املائدة:  ﴾١٦ورِ �ِإِۡذنِهِۦ َو�َۡهِديهِۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

 فهو الدين الذي ارتضاه اهللا جلميع األمم.

ۡسَ�ٰمُ ﴿ يقول اهللا سبحانه: ِ ٱۡ�ِ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ وقال: .]١٩آل عمران: [ ﴾إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ
 وقال: .]٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥َبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِيٗنا َفلَن ُ�قۡ 

 .]٣املائدة: [ ﴾َورَِضيُت َلُ�ُم ٱۡ�ِۡسَ�َٰم ِديٗنا﴿
 وهو دين سائر األنبياء أوهلم نوح وخامتهم حممد عليه الصالة والسالم. يقول اهللا تعاىل:

﴿ ٰ َع لَُ�م ّمَِن ٱّ�ِيِن َما َو�َّ ۦٓ إِبَۡ�ٰهِيَم ۞َ�َ ۡيَنا بِهِ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا
َ
ِٓي أ  بِهِۦ نُوٗحا َوٱ�َّ

ْ �ِيهِ� َكُ�َ َ�َ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡ  قُوا ْ ٱّ�ِيَن َوَ� َ�َتَفرَّ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ُ َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ هِ� ٱ�َّ

غري أن رشائع األنبياء ختتلف.  .]١٣الشور: [ ﴾١٣َوَ�ۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء 

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم ِ�َۡعٗة َوِمۡنَهاٗجا﴿ يقول اهللا:
وقد جاءت رشيعة حممد رسول  .]٤٨املائدة: [ ﴾لُِ�ّ

 هره عىل الدين كلهاهللا مهيمنة وحاكمة عىل مجيع الرشائع قبلها؛ ألن اهللا أرسله إىل كافة الناس ليظ

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا﴿ َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
�   .]١٥٨األعراف: [ ﴾قُۡل َ�ٰٓ

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر�﴿ وقال:
َ
فال جيوز ألحد أن يعمل أو حيكم  ﴾َوَمآ أ

 بغري رشيعته.
يا عمر لقد «طاب ريض اهللا عنه قطعة من التوراة قال له: مع عمر بن اخل ملسو هيلع هللا ىلصوملا رأ النبي 
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جئت�م بها بيضاء نقية، يللها كنهارها ال يز�غ عنها بعدي إال هالك ولو اكن أيخ موىس حيًّا ما 
 .!*"»وسعه إال اتبايع

إن يف اجلسد مضغة «: ملسو هيلع هللا ىلصوهو دين اعتقاد وقول وعمل فال إسالم بدون عمل. وقول النبي 

يشري إىل اعتقاد  !+"»سد لكه، و�ذا فسدت فسد اجلسد لكه، أال و� القلبإذا صلحت صلح اجل

ا، فإذا صح االعتقاد صلح  القلب؛ لكون العقائد القلبية تنشأ عنها األعامل البدنية صحة وفسادً

ذاق طعم اإليمان من ريض باهللا «العمل، وإذا فسد االعتقاد ساء العمل وساءت النتيجة. وقد 

من حديت العباس بن عبد  !,"الصحيحكام ثبت ذلك يف  »ديًنا و�محمد نبيًّا رسوالً ر�ًّا و�اإلسالم 

 املطلب ريض اهللا عنه. 

* * * 

ل ة بعثة الرسُ  حكمَ

دعى مع اهللا أحد)  (إفراد اهللا بالدعاء فال يُ

إن اهللا سبحانه مل يبعث رسوالً إال ويأمر قومه بأن يعبدوا اهللا وال يرشكوا به شيئًا. والعبادة 

 نواع منها: الصالة والزكاة والصيام وسائر األوامر الدينية، ومنها الدعاء فإن الدعاء عبادة.أ

َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ٱۡدُعوِ�ٓ ﴿ وقرأ »ادلاعء عبادة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصورو مسلم عن جابر أن النبي 
وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجهَ  ِيَن �َۡسَتۡكِ�ُ ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
 .]٦٠املؤمن: [ ﴾٦٠نََّم َداِخِر�َن أ

ومخ اليشء  »ادلاعء هو مخ العبادة«ورواه الرتمذي بلفظ  -أي صاغرين حقريين ذليلني  -

 خالصه، فمتى كان الدعاء عبادة فإن رصف الدعاء لغري اهللا رشك.

 .شيبة أيب وابن أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .بشري بن النعامن حديث من عليه متفق  )٢(

 .مسلم أخرجه  )٣(

                                                            



 ٥  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

ربه فالذين يدعون عليًّا أو يدعون وليًّا أو عبد القادر أو يدعون الرسول حني يقفون عند ق

ويقولون: يا حممد اشفع يل عند ربك وأغثني، كل هذا من الرشك األكرب الذي ال يُغفر إال بالتوبة 

َوَ� تَۡدُع ﴿منه، فإن اهللا ال يرىض أن يرشك معه يف عبادته ال ملك مقرب وال نبي مرسل. يقول اهللا: 
َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت  ِ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ ٰلِِمَ�  ِمن ُدوِن ٱ�َّ  . ]١٠٦[يونس:  ﴾١٠٦فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن ٱل�َّ

نَّ ﴿ فسامه اهللا ظاملًا لكونه رصف هـذه العبادة التي هي من خالص حق اهللا لغري اهللا، وقال:
َ
َوأ

َحٗدا 
َ
ِ أ ِ َفَ� تَۡدُعواْ َمَع ٱ�َّ  أي: ال أظلم-وأخرب اهللا بأنه ال أضل  .]١٨اجلن: [ ﴾١٨ٱلَۡمَ�ِٰجَد ِ�َّ

ممن يدعو ميتًا ويسأله قضاء حاجاته وتفريج كرباته، وهو مرهون يف قربه بعمله ال  -وال أجهل

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ يستطيع زيادة يف حسنات نفسه وال نقصانًا من سيئاته، فقال: َضلُّ ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ وَُهۡم  ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ �َذا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُواْ  ٥َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن ٱ�َّ
ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن 

َ
 وهذا معنى شهادة أن ال إله إال اهللا. .]٦-٥األحقاف: [ ﴾٦لَُهۡم أ

ك ْ ريِ اهللا رشِ  الذبح لغَ

رب الدينية كذبح متعة ران واإلحصار،  إن اهللا سبحانه قد رشع الذبح له يف القُ احلج والقِ

وعن ترك يشء من واجبات احلج أو فعل حمظور أو ذبح األضاحي والعقيقة واملنذورة هللا، فكل 

... ﴿ -أي ذبيحتي- ﴾قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� ﴿ هذه تدخل يف قسم العبادة هللا رب العاملني

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�    .]١٦٣-١٦٢نعام: األ[ ﴾١٦٢َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
فمتى كان الذبح عبادة هللا رب العاملني فإن الذبح لغري اهللا رشك، كالذبح للجن والذبح 

للزار والذبح للقرب، ومثله الذين يذبحون للجن عندما يستجدون سكنى بيت وال يسمون عىل 

برية ألهنا ذبيحتهم، فهذا كله من الرشك، والذبيحة حرام ال جيوز أكلها سواء كانت صغرية أو ك

 مما أهل به لغري اهللا تعاىل.

لعن اهللا «بأربع كلامت فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عيل ريض اهللا عنه قال: حدثني رسول اهللا  مسلم ويف
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ا، لعن اهللا من غّ� منار 
ً
من ذبح لغ� اهللا، لعن اهللا من لعن وادليه، لعن اهللا من آوى �دث

 أي مراسيمها. »األرض

* * * 

ا ب واجلامعَ ليق احلجُ روزتعْ  ت واحلُ

ة كلّه رشك ة والتعويذة والتميمَ ونه العزيمَ  وما يسمّ

إن هذه األسامء عبارة عام يعلق عىل األوالد واألجساد والدواب لدفع اجلان وعني اإلنسان، 

لتقيه  -أي اجلامعة-وهي من بقايا عمل اجلاهلية األوىل، إذا ولد هلم مولود علقوا عليه التميمة 

 ني اإلنسان كام قال الشاعر:بزعمهم من اجلان ومن ع

 بــــالد هبــــا نيطــــت عــــيل متــــائمي
 

ــا  ــدي تراهب ــس جل  وأول أرض م
 

 ومعنى نيطت: أي علقت.

وقد ترسبت هذه الفكرة الرشكية إىل السذج من العوام وضعفة العقول واألفهام، وقد 

 أبطلها اإلسالم وعدها من الرشك.

ف القلب عن اهللا تعاىل، وجيعله ألن هذا التعليق عىل اختالف أنواعه هو مما يقتيض رص

ا، وقد يموت وهي  ا وهيرم عليه كبريً ا قلبه هبذا التعليق، بحيث يشب عليه صغريً متكالً ومتعلقً

 معلقة عىل جسده فيعظم رضره ويشتد خطره.

رأ رجال يف يده  ملسو هيلع هللا ىلصرو اإلمام أمحد بسند ال بأس به عن عمران بن حصني أن النبي 

انزعها فإنها ال تز�دك إال وهًنا، و�نك لو «قال: من الواهنة. فقال:  »ما هذه«حلقة من صفر قال: 

 .»مت و� عليك ما أفلحت أبًدا

ا بأهنا تعصمه من األمل وهي ليست بدواء ولكنها داء. ملسو هيلع هللا ىلصفنهاه النبي   عنها ألنه اختذها معتقدً

ويف  » هلمن تعلق تميمة فال أتم اهللا«ورو اإلمام أمحد عن عقبة بن عامر أن النبي قال: 



 ٧  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

 .»من تعلق تميمة فقد أرشك«رواية 

ا أو تعويذة يريد منها أن  -أي جامعة-عىل من تعلق متيمة  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دعاء من النبي  أو حرزً

تقيه عن اآلالم وعن اجلان وعني اإلنسان، قال: فال أتم اهللا له أمره مما يرجوه ويؤمله من العافية 

ومن علق ودعة فال ودع «كام قال:  !*"»فقد أرشكمن تعلق تميمة «والصحة. وأكرب منه قوله: 

أي ال جعله يف دعة وسكون بل جعله يف قلق واضطراب. وعن عبد اهللا بن عكيم أن  !+"»اهللا هل

وهذه األحاديث تقتيض النهي عن كل معلق سواء  !,"»من تعلق شيًئا ُولك إيله«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

صه بغري متائم القرآن، إذ لو كان فيها نوع مباح كان من القرآن أو من غري القرآن، فال وجه لتخصي

ا. وهلذا قال إبراهيم النخعي:  لورد الدليل بإباحته، كام ورد الدليل بإباحة الرقى ما مل تكن رشكً

وعرب بالكراهة عن التحريم كام هي طريقة  .كانوا يكرهون التامئم كلها من القرآن وغري القرآن

بقطعها عن الدواب واألوالد لكوهنا ترض وال تنفع  ملسو هيلع هللا ىلصالسلف السابقني، وقد أمر النبي 

 وتضعف اإليامن يف القلب.

وعن سعيد بن جبري قال: من قطع متيمة من إنسان كان كعدل رقبة لكونه أنقذه من عبودية 

 .!-"الشيطان

واحلاصل أن من تعلق شيئًا وكله اهللا تعاىل إىل ذلك، فيقع يف قلق واضطراب وفنون من 

اض وداء الرصع وغريه. ومن توكل عىل ربه، والتجأ إليه وفوض أمره هللا كفاه األرضار واألمر

َ َ�ٰلُِغ ﴿ اهللا كل رش، ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ
ٖء قَۡدٗر�  ۡ�َ ِ

ُ لُِ�ّ ِۦۚ قَۡد َجَعَل ٱ�َّ ۡمرِه
َ
  .]٣لطالق: ا[ ﴾٣أ

ن للناس هذا التعليق ويعمل عمله يف تنظيمه هم القوم الذين يتكسبون به  إن أكثر من حيسّ

 .عامر بن عقبة حديث من أمحد أخرجه  )١(

 .عامر بن عقبة حديث من أمحد أخرجه  )٢(

 .وأمحد الرتمذي أخرجه  )٣(

 .املصنّف يف شيبة أيب ابن أخرجه  )٤(
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 عىل سبيل التغرير واخلداع لضعفة العقول من العوام والنساء كام قيل:

ــــه  أراد إحــــراز مــــال كيــــف أمكن
 

 فظـــل يكتـــب للنســـوان أحـــرازا 
 

قي وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفإهنا مرشوعة، فقد رقى النبي  أما الرقية باآليات القرآنية واألدعية النبوية ورُ

وقد نزلت املعوذتان أي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ  ،!*"»ال بأس بالر� ما لم ت�ن رشً� «

برب الناس للرقية هبام. وكان النبي ينفث هبام يف كفيه ويمسح هبام ما استطاع من جسده، وملا 

�سم اهللا أرقيك من «رسول اهللا رقاه جربيل فقال: مرض كانت عائشة تفعل ذلك به، وملا اشتكى 

 .!+"»لك رش يؤذيك، من لك ع� حاسد ومن لك شيطان مارد

 .!,"»إنها رقية حق«وملا رقى الصحايب اللديغ بفاحتة الكتاب قال رسول اهللا: 

واشرتطوا لصحة الرقية بأن تكون باآليات القرآنية أو األدعية النبوية، وأن تكون باللسان 

 ريب مع اعتقاد أن اهللا هو النافع الضار.الع

إذ الرقية حمض أدعية، والدعاء يدفع رش البالء ويرفعه، وتأثريها تعود إىل قوة إيامن فاعلها، 

 واهللا أعلم.

* * * 

ـالم يقـة اإلسْ  حـقِ

إن اإلسالم هو هذا الدين السمح السهل احلسن، ليس بحرج وال أغالل وال شاق، وال 

احلضارة وال التوسع يف التجارة املباحة، بل هو سلّم النجاح وسبب الفالح. يقيد عقل مسلم عن 

رأسه اإلسالم وعموده الصالة وبقية أركانه الزكاة وصيام رمضان وحج بيت اهللا احلرام مرة عند 

 .مالك بن عوف حديث من داود أبو أخرجه  )١(

 .اخلدري سعيد أيب حديث من محيد بن وعبد أمحد أخرجه  )٢(

 .صحار بن عالقة حديث من داود أبو أخرجه  )٣(

                                                            



 ٩  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

االستطاعة، وقد جعل اهللا هذه األركان بمثابة البنيان لإلسالم، بل هي أصل اإلسالم ملن سئل 

: يا حممد أخربين عن اإلسالم. فقال: ملسو هيلع هللا ىلص يف سؤال جربيل حني قال للنبي عن اإلسالم كام

اإلسالم: أن �شهد أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤ� الز�ة، وتصوم «
. قال: صدقت. رواه مسلم من حديث عمر، »رمضان وحتج ابليت إن استطعت إيله سبيالً 

ب� «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة. ويف الصحيحني عن ابن عمر أن النبي ورواه البخاري من حديث 

اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، 
 .»واحلج، وصوم رمضان

ار، فهذه األركان بام أهنا البنيان لإلسالم فإهنا الفرقان بني املسلمني والكفار واملتقني والفج

وهي حمك التمحيص لصحة اإليامن، هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق 

ا كمنار الطريق يعرف به صاحبه، ذلك أن اهللا سبحانه مل  والعصيان؛ ألن لإلسالم صوً ومنارً

يكن ليذر الناس عىل حسب ما يدعونه بألسنتهم بدون اختبارهم عىل صحة إيامهنم، بحيث يقول 

ا رسول اهللا. فإن هذا الكالم أحدهم:  أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

ال نزال نسمعه من لسان كل إنسان، وحتى املرشكون الوثنيون الذين يتوسلون بأهل القبور 

ويترضعون إليهم يف قضاء حوائجهم ويطلبون الشفاعة منهم، فإهنم عندما يفرغون من دعائهم 

ا رسول اهللا. فهم مسلمون بألسنتهم، ومرشكون  يقولون: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

 بأعامهلم واعتقادهم.

 ومن املعلوم أن لإلسالم أعامالً هي بمثابة الدليل والربهان عىل صحة اإليامن، كام رو

ومعنى كون  »اإلسالم عالنية واإليمان يف القلب«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام أمحد من حديث أنس أن النبي 

اإلسالم عالنية أن املسلم عىل احلقيقة هو من يصيل الصلوات اخلمس املكتوبة، ويؤدي الزكاة 

املفروضة، ويصوم رمضان، ويقوم برشائع اإلسالم، فيظهر إسالمه عالنية للناس بحيث 

يشهدون له بموجبه. والناس شهداء هللا يف أرضه، وهذه األعامل هي بمثابة العنوان لصحة 

: يامن هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق والعصيان، يقول اهللا تعاىلاإل



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٠

ْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنوَن ﴿ ن َ�ُقولُٓوا
َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
َحِسَب ٱ�َّاُس أ

َ
أي ال  .]٢العنكبوت: [ ﴾٢أ

ِيَن مِ ﴿ يمتحنون وال خيتربون عىل صحة ما يدعون أي اختربنا األمم - ﴾ن َ�ۡبلِِهۡمۖ َولََقۡد َ�َتنَّا ٱ�َّ

ْ ﴿ -قبلهم بالرشائع وعمل الواجبات وترك املحرمات ِيَن َصَدقُوا ُ ٱ�َّ أي يف - ﴾فَلََيۡعلََمنَّ ٱ�َّ

 -دعو إيامهنم فقاموا بواجبات دينهم من صالهتم وزكاهتم وصيامهم فصدق فعلهم قوهلم

الذين قالوا: آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ومل تنقد  .]٣العنكبوت: [ ﴾٣َوَ�َۡعلََمنَّ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ� ﴿

للعمل به جوارحهم، وصار حظهم من اإلسالم هو حمض التسمي به واالنتساب إليه بدون عمل 

ِ َو�ِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ ﴿ به وال انقياد حلكمه، فكانوا كام قال تعاىل: َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ
نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن  ٨م بُِمۡؤِمنَِ� َوَما هُ 

َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ َ َوٱ�َّ  ٩يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ

ِ�ُمۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُوَن 
َ
ُ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ َرٞض فََزاَدُهُم ٱ�َّ   .]١٠-٨البقرة: [ ﴾١٠ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

ا من الناس يف البلدان العربية يتسمون باإلسالم وهم منه بعداء، وينتحلون حبه هلذا نجد  كثريً

وهم له أعداء، يعادون بنيه، ويقوضون مبانيه، مل يبق معهم من اإلسالم سو حمض التسمي به 

واالنتساب إىل أهله، وهم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر، وال يقومون بواجبات دينهم من 

وزكاهتم وصيامهم، وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله من الربا والزنا ورشب اخلمر، وال صالهتم 

 يدينون دين احلق، قد خرقوا سياج الرشيعة واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غري سبيل املؤمنني.

إن الناس عىل طبقات شتى فمنهم أناس يتسمون باإلسالم، ويصومون رمضان، لكنهم ال 

اخلمس املفروضة، وال يؤدون الزكاة الواجبة يف أمواهلم، كام عليه عمل أكثر يصلون الصلوات 

أهل البلدان العربية. ومنهم أناس يصلون الصلوات اخلمس املفروضة، ويصومون رمضان، 

 لكنهم ال يؤدون الزكاة الواجبة يف أمواهلم، وهم أكثر التجار، فهؤالء كلهم ممن قال اهللا فيهم

ن َ�تَِّخُذواْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً� َوَ�ُقولُوَن نُ ...﴿
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠ۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن أ

ُ
أ

ا   .]١٥١-١٥٠النساء: [ ﴾ُهُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن َحّقٗ
ا حتى يأخذ بعزائم اإلسالم كلها، وكيف يكون مسلامً من يصوم  فال يكون املسلم مسلامً حقًّ

رك الصالة املفروضة التي هي عمود اإلسالم والناهية عن الفحشاء رمضان ثم يرص عىل ت



 ١١  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

فقد من دين كل إنسان؟! فليس بعد ذهاهبا إسالم وال دين،  واملنكر واآلثام، والتي هي آخر ما يُ

ب� الرجل «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفال يستبيح ترك الصالة مؤمن بوجوهبـا ملا يف الصحيح عن جابر أن النبي 

العهد اذلي بيننا و�ينهم الصالة، «ويف رواية:  .»من تر�ها فقد �فرو�� ال�فر ترك الصالة، 

؛ ألن اإلسالم هو االستسالم هللا باإليامن واالنقياد له بالطاعة والصالة  !*"»من تر�ها فقد أرشك

 .والزكاة والصيام

إن بعض الناس يعتذر عن أداء الصالة بعدم نظافة مالبسه وعدم طهارة رساويله، وليست 

ر يبيح ترك الصالة، فإن الصالة ال تسقط بحال إال بزوال التكليف كاجلنون، ولو هذه بعذ

خلصت نيتهم وصلح عملهم وصدق عزمهم لبادروا إىل الطهارة التي هي مفتاح الصالة والتي 

ُ ٱ�بَِعاَ�ُهۡم َ�َثبََّطُهۡم ﴿ يرتتب عليها تكفري السيئات، ثم بادروا إىل فعل الصالة ولكن َكرِهَ ٱ�َّ
  .]٤٦التوبة: [ ﴾٤٦َو�ِيَل ٱۡ�ُعُدواْ َمَع ٱۡلَ�ٰعِِديَن 

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الصحيحنيومثله الزكاة فقد ثبت يف 

أن ال � إال اهللا وأن �مًدا رسول اهللا، و�قيموا الصالة، و�ؤتوا الز�ة، فإذا فعلوا ذلك عصموا م� 
لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ﴿ومصداقه من كتاب اهللا قوله تعاىل:  »قهادماءهم وأمواهلم إال حب قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ْ َوأ فَإِن تَابُوا

ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  َكٰوةَ فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� ٱّ�ِيِن� َوُ�َفّصِ . ويف اآلية األخر ]١١[التوبة:  ﴾١١ٱلزَّ

لَٰوَة وَ ﴿ ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ْ َوأ ْ َسبِيلَُهمفَإِن تَابُوا َكٰوةَ فََخلُّوا ْ ٱلزَّ . وقد جعل الصحابة أداء ]٥[التوبة:  ﴾�َۡءاتَُوا

وهم  الزكاة من حقوق اإلسالم الذي جيب اجلهاد يف سبيله، وقد استباحوا قتال املانعني للزكاة وعدّ

قوق ، فهي من ح!+"واهللا ألقتلن من فرق بني الصالة والزكاةمرتدين بمنعها، وهلذا قال أبو بكر: 

ا رسول اهللا؛ ألن رشائع اإلسالم مثل الصالة والزكاة والصيام  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدً

واجتناب احلرام كلها تنزيل احلكيم العليم، رشعها وأوجبها من يعلم ما يف ضمنها من مصالح 

سبحانه ال يوجب  العباد يف املعاش واملعاد، وأهنا هي أسباب سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم؛ ألن اهللا

 .األسلمي بريدة حديث من أمحد واإلمام السنن أصحاب جهأخر  )١(

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٢

شيئًا من الواجبات كالصالة والزكاة والصيام إال ومصلحته راجحة ومنفعته واضحة، وال حيرم 

شيئًا من املحرمات كالربا والزنا ورشب اخلمر والقامر إال ومفسدته راجحة ومرضته واضحة. 

الكفر والشقاق فالتخلق بالعمل بالرشائع الدينية هو الذي هيذب األخالق ويطهر األعراق ويزيل 

والنفاق وسوء األخالق، وجيعل صاحبه متحليًا بالفرائض والفضائل، ومتخليًا عن منكرات 

األخالق والرذائل. السيام الصالة فإهنا تذكر باهللا الكريم األكرب، وتصد عن الفحشاء واملنكر، 

�َ�َٰن ُخلَِق ۞إِنَّ ٱۡ�ِ ﴿وتغرس يف القلب حمبة الرب، وحمبة اجلود والكرم وبغض اهللع واجلشع 
ُّ َجُزوٗ�  ١٩َهلُوً�  ُه ٱل�َّ ُه ٱۡ�َۡ�ُ َمُنوً�  ٢٠إِذَا َمسَّ ٰ  ٢٢إِ�َّ ٱلُۡمَصلَِّ�  ٢١�ذَا َمسَّ ِيَن ُهۡم َ�َ ٱ�َّ

 . وهلذا يقال: إن كل متدين متمدن.]٢٣-١٩[املعارج:  ﴾٢٣َصَ�تِِهۡم َدآ�ُِموَن 
 لـــن ترجـــع األنفـــس عـــن غيهـــا

 

ــــا مل   ــــرم ــــا زاج ــــا هل ــــن منه  يك
 

أما عدم الدين فإنه جرثومة الفساد وخراب البالد وفساد أخالق العباد، وخاصة النساء 

واألوالد، وإنام تنشأ احلوادث الفظيعة والفواحش الشنيعة من القتل ورشب اخلمر وهتك 

هم، األعراض وهنب األموال واختطاف النساء واألوالد من العادمني للدين الذين ساءت طباع

ا، كام قال تعاىل يف صفتهم: ا، وال خيافون عقابً  وفسدت أوضاعهم، فال يرجون عند اهللا ثوابً

﴿ ُّ�َ
َ
ٰ َما ِ� قَۡلبِهِۦ َوُهَو � َ�َ َ ۡ�َيا َو�ُۡشِهُد ٱ�َّ  ٱۡ�َِصاِم َوِمَن ٱ�َّاِس َمن ُ�ۡعِجُبَك قَۡوُ�ُۥ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

ُ َ� ُ�ِبُّ ٱۡلَفَساَد �َذا تَ  ٢٠٤ �ِض ِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك ٱۡ�َۡرَث َوٱلنَّۡسَلۚ َوٱ�َّ
َ
ٰ َسَ�ٰ ِ� ٱۡ�  ٢٠٥َو�َّ

ثِۡم� فََحۡسُبُهۥ َجَهنَُّمۖ َوَ�ِۡئَس ٱلِۡمَهاُد  ُة بِٱۡ�ِ َخَذتُۡه ٱۡلعِزَّ
َ
َ أ   ﴾٢٠٦�َذا �ِيَل َ�ُ ٱتَِّق ٱ�َّ

  .]٢٠٦-٢٠٤البقرة: [
* * * 

 

 

 

 



 ١٣  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

 

ًّا  اإليمـان باللّـه رب

رواه مسلم من  »ذاق طعم اإليمان من ريض باهللا ر�ًّا و�اإلسالم ديًنا و�محمد نبيًّا رسوالً «

 حديث العباس بن عبد املطلب ريض اهللا عنه.

ا هو أن يؤمن ويصدق بوجود الرب الواحد الفرد الصمد، رب  إن معنى الرىض باهللا ربًّ

السموات واألرض، خلق اخللق من العدم بقدرته وربّاهم بنعمته وأوجد هلم  العاملني وخالق

مجيع ما حيتاجون إليه من املطاعم واملشارب واحليوانات والفواكه والثمرات واخلريات، ليتنعموا 

 ُ�ُواْ ِمن ّرِۡزِق َرّ�ُِ�مۡ ﴿ بذلك يف حياهتم، ويستعينوا هبا عىل عبادة رهبم، ويتمتعوا هبا إىل آخرهتم
ةٞ َطّيَِبةٞ َوَربٌّ َ�ُفورٞ  ۥۚ بَۡ�َ فمن قال: إن السموات واألرض ومن  .]١٥سبأ: [ ﴾١٥َوٱۡشُكُرواْ َ�ُ

فيهن خلقت بالصدفة أو خلقت بالطبيعة فقد كفر باهللا، ويسمون هؤالء بالدهريني وبالطبيعيني ؛ 

ز وجل، وإذا سألتهم عن ألهنم ينسبون كل يشء إىل الطبيعة؛ بدعو أهنا املوجدة هلا دون اهللا ع

ا إال أهنا حمض العدم، ومن املعلوم بالبدهية أن العدم ال خيلق  الطبيعة وما هي مل جيدوا جوابً

�َضۚ بَل �َّ يُوقُِنوَن ﴿ الوجود، يقول اهللا تعاىل:
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
  .]٣٦الطور: [ ﴾٣٦أ

ـــ ـــف يع ـــا كي ـــوا عجبً ـــــف  ىص اإلل
 

ــــه أم كيــــف جي   حــــده اجلاحــــدـ
 

 ويف كــــــــــل يشء لــــــــــه آيــــــــــة
 

ــــــد  ــــــه الواح ــــــىل أن ــــــدل ع  ت
 

ا يستلزم التصديق والتسليم بكل ما وصف اهللا به نفسه يف كتابه، ووصفه  إن اإليامن باهللا ربًّ

 من إثبات الكالم واالستواء والنزول والوجه والسمع والبرص. ملسو هيلع هللا ىلصبه رسوله 

قرآن والسنة من آيات الصفات، فأهل السنة من هذه األمة يؤمنون بكل ما جاء يف ال

ويقولون: إن احلق هو اإليامن هبا والتسليم ملا جاء عن اهللا ورسوله فيها، قائلني: آمنا باهللا وما جاء 

 عن اهللا عىل مراد اهللا، وآمنا برسول اهللا وما جاء عن رسول اهللا عىل مراد رسول اهللا.
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لسكوت عنه، ليس ألحد أن يفرسه، فكل ما وصف اهللا به نفسه يف كتابه فتفسريه قراءته وا

وا آيات الصفات كام جاءت بال تكييف وال تشبيه وال تأويل، َ�َٰ�ِٰت ﴿ ويقولون: أمرّ فَاِطُر ٱلسَّ
ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ 

َ
نَۡ�ِٰم أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن ٱۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
�ِض� َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
َوٱۡ�

ءۖٞ وَ  ِميُع ٱۡ�َِصُ� َ�ۡ   .]١١الشور: [ ﴾١١ُهَو ٱلسَّ
ا ال تشبه ذات  ألن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، فكام أن هللا سبحانه ذاتً

املخلوقني، فكذلك صفاته ال تشبه صفات املخلوقني، ُ ض ص ش س ز ر! ِ ويقولون كام قال 

ئل عن االستواء. فقال: االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإليامن به واجب،  اإلمام مالك ملا سُ

وكذا يقال يف جواب السؤال عن النزول وعن الوجه والسمع والبرص،  .والسؤال عنه بدعة

فيقولون: الوجه معلوم، والكيف جمهول، واإليامن به واجب. وكذا سائر الصفات، فالذين 

من التشبيه ووقعوا يف التعطيل،  أنكروا وكذبوا بكالم اهللا اضطروا إىل القول بخلق القرآن ففروا

 والكالم صفة كامل، واهللا سبحانه موصوف بكل كامل.

ا ال تشبه ذات املخلوقني  والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، فكام أن هللا ذاتً

�ِض� َجَعَل لَُ�م ّمِۡن ﴿ فكذلك له صفات ال تشبه ذات املخلوقني،
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� فَاِطُر ٱلسَّ

نفُ 
َ
ِميُع ٱۡ�َِصُ� أ ءٞۖ وَُهَو ٱلسَّ ۡزَ�ٰٗجا يَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ

َ
نَۡ�ِٰم أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن ٱۡ�

َ
ِسُ�ۡم أ

١١﴾ ] :وكان اإلمام أمحد يقول: ناظروهـم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن  .]١١الشور

م: هل تؤمنون أن هللا علامً يعلم به خائنة أنكروه كفروا. يريد هبذا أن املنكرين للصفات يقال هل

األعني وما ختفي الصدور؟ فكذلك املخلوق فإن له علامً يعلم به ما يمكنه إدراكه وإحاطة العلم 

ءۖٞ وَُهَو ﴿ به، وعلم املخلوق ليس كعلم اهللا وكذالك سائر صفات اهللا ال يشبهها لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
ِميُع ٱۡ�َِصُ�   .﴾١١ٱلسَّ

فقد  ملسو هيلع هللا ىلصن آمن بظاهر هذه الصفات ووكل علمها وتفسريها إىل اهللا تعاىل وإىل رسوله فم

أحسن حيث انتهى إىل ما سمع وسلم من عناء التعطيل والتحريف واالنحراف ومن تكلف 

 الكالم فيام ال علم له به، والذي يشبّه يئول به إىل تعطيل الرب عن صفاته وإىل التكذيب بكالمه



 ١٥  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

﴿ ْ بُوا وِ�لُهُ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِۡلِمهِۦ وَ  بَۡل َكذَّ
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ  وقد قيل: .]٣٩يونس: [ ﴾ۥلَمَّ

 عقيــــدتنا أن لــــيس مثــــل صــــفاته
 

 وال ذاتــــه يشء عقيــــدة صــــائب 
 

 نســـلم آيـــات الصـــفات بأرسهـــا
 

ــــارب  ــــاهر املتق ــــا للظ  وأخباره
 

 ونركــــب للتســــليم ســــفنًا فإهنــــا
 

 لتســليم ديــن املــرء خــري املراكــب 
 

* * * 

 ومنَ اإليامن باهللاِ اإليامن بالقرآن

ِمُ� ﴿ إن القرآن كالم اهللا غري خملوق
َ
وُح ٱۡ� ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِ�َن  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ َ�َ

ّ�َِك بِٱۡ�َقِّ ﴿ .]١٩٤-١٩٣الشعراء: [ ﴾١٩٤ َ�ُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس ِمن رَّ ٞب كَِ�ٰ ﴿ .]١٠٢النحل: [ ﴾قُۡل نَزَّ
ا ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  لَۡت َءاَ�ُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَر�ِّيٗ ۡ�َ�ُُهۡم َ�ُهۡم َ�  ٣فُّصِ

َ
ۡعَرَض أ

َ
�َِشٗ�� َونَِذيٗر� فَأ

ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿ .]٤-٣فصلت: [ ﴾٤�َۡسَمُعوَن  ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۚ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ٱۡلِكَ�ُٰب َوَ� ٱۡ�ِ  ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا يَ�ُٰن َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِۦ َمن �
ۡسَتقِيٖ�    .]٥٢الشور: [ ﴾٥٢ِصَ�ٰٖط مُّ

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما ﴿ فالقرآن كالمه سبحانه جيب اإليامن به. يقول اهللا سبحانه:  ﴾١٦٤َوَ�ََّم ٱ�َّ
  .]١٦٤ النساء:[

ِ ُ�مَّ ﴿ وقال: ْ لَُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ٱ�َّ ن يُۡؤِمُنوا
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

وألن الكالم صفة كامل، واهللا  .]٧٥البقرة: [ ﴾٧٥ُ�َّرِفُونَُهۥ ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن 

 النقص، فكالمه سبحانه غري خملوق. سبحانه موصوف بالكامل ومنزه عن
 ملسو هيلع هللا ىلصفمن كذب بكالم اهللا أو قال: إن القـرآن خمـلـوق، أو إنه يشء فـاض عىل نفس حممـد

بـدون أن يتكلم اهللا به، وبدون أن ينزل به جربيل عليه، فقد كذب بالكتاب وبام أرسل اهللا به 

ۡصلِيهِ َسَقَر  ٢٥ قَۡوُل ٱۡلبََ�ِ إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ﴿ رسله وقال بمقالته الوحيد العنيد القائل
ُ
املدثر: [ ﴾٢٦َسأ
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ِصيٗ� ﴿ .]٢٦-٢٥
َ
لَِ� ٱۡ�َتتََبَها فَِ�َ ُ�ۡمَ�ٰ َعلَۡيهِ بُۡ�َرٗة َوأ وَّ

َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
ِي  ٥َوقَالُٓواْ أ نَزَ�ُ ٱ�َّ

َ
قُۡل أ

�ِض� إِنَُّهۥ َ�َن َ�ُفوٗر� 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِ� ٱلسَّ  .]٦-٥الفرقان: [ ﴾٦رَِّحيٗما َ�ۡعلَُم ٱلّ�ِ

ة ـرَ ـة الـربّ يف اآلخِ  رؤيَ

ةٌ ﴿ ونؤمن بأن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة، يقول اهللا تعاىل: إَِ�ٰ َرّ�َِها  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ
 ٞ إن�م ترون ر��م كما ترون «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النبي  .]٢٣-٢٢القيامة: [ ﴾٢٣نَاِظَرة

ة ابلدر، ال تضامون يف رؤ�ته، فإن استطعتم أن ال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس القمر يلل
 يعني بذلك صالة الفجر وصالة العرص. !*"»وقبل غرو�ها فافعلوا

أما رؤية الرب يف الدنيا ففيها خالف، والقول الراجح أنه ال يراه أحد، وحكى اهللا عن نبيه 

 ﴿ موسى عليه السالم أنه قال:
َ
نُظۡر إَِ�َۡكۚ قَاَل لَن تََرٮِٰ� َرّبِ أ

َ
 .]١٤٣األعراف: [ ﴾رِِ�ٓ أ

 أراه«قال:  ؟: هل رأيت ربكملسو هيلع هللا ىلصوسئل النبي 
َّ

أي حال دون رؤيته نورٌ هـائل  !+"»ال، نور ��

ا رأ ربه فقد  يمنـع من رؤيتـه يف الدنيا، وقد قالت عائشة ريض اهللا عنها: من حدثكم أن حممدً

بَۡ�َٰرۖ وَُهَو ٱللَِّطيُف ﴿ رأت قـوله تعاىل:أعظم الفرية عليه. ثم ق
َ
بَۡ�ُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡ�

َ
�َّ تُۡدرُِ�ُه ٱۡ�

 .!,"]١٠٣األنعام: [ ﴾١٠٣ٱۡ�َبُِ� 
* * * 

 .اهللا عبد بن جرير حديث من عليه متفق  )١(

 .ذر أيب حديث من مسلم أخرجه  )٢(

 .عائشة حديث من عليه متفق  )٣(

                                                            



 ١٧  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

 اإليمـان باملالئكـة الكـرام

ن تَُولُّو﴿ إن من أصول اإليامن أن تؤمن باهللا ومالئكته. يقول اهللا تعاىل:
َ
اْ ۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�ِكَ  ةِ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ ﴿ وقال: .]١٧٧[البقرة:  ﴾نَ  َۧوٱۡلِكَ�ِٰب َوٱ�َّبِّ�ِ  نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِما

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ فاإليامن باملالئكة يتفرع عن اإليامن  .]٢٨٥البقرة: [ ﴾ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ

 باهللا عز وجل وعن اإليامن بالكتب املقدسة النازلة من اهللا عىل أنبيائه ورسله.
 خلق اجلن واإلنس. ومن واملالئكة هم عامل غيبي، عاقلون خلقهم اهللا خلدمته وعبادته، كام

نُفَسُ�ۡم ﴿ صفتهم أهنم عقول بال شهوات، فهم عباد مكرمون
َ
ْ أ ْ قُٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

 
َ
َ َمآ أ ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها ٱ�َّاُس َوٱۡ�َِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن ٱ�َّ

َ
َمَرُهۡم َوأ
  .]٦التحريم: [ ﴾٦َ�ۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن وَ 

يف صورة رجل شديد بياض  ملسو هيلع هللا ىلصوقد يتشكلون بأمر اهللا وإرادته كام نزل جربيل عىل النبي 

عن أصول الدين والصحابة يستمعون، فلام انرصف  ملسو هيلع هللا ىلصالثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي 

ورئي مرة يف  .!*"»�م أمر دين�مهذا جرب�ل أتا�م يعلم« :قال النبي عليه الصالة والسالم

 صورة دحية بن خليفة الكلبي، ورآه مرة يف صورته التي خلقه اهللا عليها بمنظر هائل.

ۡخَرٰى ﴿ قال تعاىل:
ُ
  .]١٤-١٣النجم: [ ﴾١٤ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَ�ٰ  ١٣َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

عامل الغيب، وقد أثنى اهللا عىل املتقني وال يتوقف اإليامن باملالئكة عىل رؤيتهم، فإهنم من 

الذين يؤمنون بالغيب، فاإليامن بوجود الرب إيامن بالغيب واإليامن باملالئكة إيامن بالغيب 

 واإليامن بالبعث بعد املوت للحساب وباجلنة والنار إيامن بالغيب.

ا جازما وإن مل يـد ركه بحواسـه، والناس بني مؤمن موحد يصدق بكل ما أخرب اهللا به تصديقً

ا بشك وال ريب وال مشـروطًا بعدم معارض. وبني مادي ملحد ال يؤمن إال بام  إيامنًا ليس مشوبً

 .هريرة أيب حديث من عليه متفق  )١(
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يدركه بحواسه، فهو ينكر كل ما ال يدرك رؤيته فيكذب بوجود الرب ويكذب باملالئكة ويكذب 

�ِيَ ﴿ باجلنة والنار وفيهم أنزل اهللا تعاىل:
ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ ِ�َ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ِ�َ َر�َُّك أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ُهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة أ

ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن َءاَمَنۡت ِمن َ�بۡ 
ۡ
ُل َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِكۗ يَۡوَم يَأ

�ۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ إِنَّا ُمنتَ  ۡو َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها َخۡ�ٗ
َ
  .]١٥٨األنعام: [ ﴾١٥٨ِظُروَن أ

إن عدم علم الشخص لليشء وعدم مشاهدته له ال ينفي وجوده وال وقوعه، وقد أنزل اهللا 

َب ﴿ يف املكذبني به قوله تعاىل: وِ�لُُهۥۚ َكَ�ٰلَِك َكذَّ
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطوا بَۡل َكذَّ

ِيَن ِمن َ�بۡ  ٰلِِمَ� ٱ�َّ ن �َّ  ٣٩لِِهۡمۖ فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ٱل�َّ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن 

َ
نُتم  ٤٠يُۡؤِمُن بِهِۦۚ َوَر�َُّك أ

َ
بُوَك َ�ُقل ّ�ِ َ�َمِ� َولَُ�ۡم َ�َملُُ�ۡمۖ أ �ن َكذَّ

ۡ�َمُل  ُٔ بَِرٓ� 
َ
آ أ ا َ�ۡعَملُوَن وَن ِممَّ نَا۠ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

َ
  .]41-٣٩يونس: [ ﴾٤١َو�

وهذا التأويل الذي عناه القرآن هو يوم القيامة حني تبدو املغيبات للعيان، فيتجىل الرب 

لفصل القضاء بني عباده، وتربز املالئكة، وحني يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار. وهذا هو 

ِيَن �َُسوهُ ِمن ﴿ ةمعنى التأويل يف هذه اآلي وِ�لُُهۥ َ�ُقوُل ٱ�َّ
ۡ
ِ� تَأ

ۡ
وِ�لَُهۥۚ يَۡوَم يَأ

ۡ
َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

ۡو نَُردُّ َ�َنۡعَمَل َ�ۡ�َ 
َ
َا ِمن ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ َ�َآ أ ِي ُكنَّا َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا بِٱۡ�َّقِ َ�َهل �َّ  ٱ�َّ

وَن َ�ۡعَمُلۚ قَۡد  ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ نُفَسُهۡم َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
ٓواْ أ   .]٥٣األعراف: [ ﴾٥٣َخِ�ُ

فإنكار املالئكة أو نسبتهم إىل األفعال اخلريية يف الشخص كام تقوله الفالسفة هو كفر هبم، 

ٰ بَيِّنَةٖ ّمِن رَّ ﴿يستلزم التكذيب بالكتاب وبام أرسل اهللا به رسله،  َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
�ِّهِۦ َو�َۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه أ

ۡحَزاِب 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤمِنُوَن بِهِۦۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِهِۦ مَِن ٱۡ�

ُ
ۚ أ فَٱ�َّاُر َومِن َ�ۡبلِهِۦ كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�ًَة

ۥۚ فََ� تَُك ِ� مِۡر�َةٖ ّمِۡنهُۚ  �َِّك َوَ�ٰ�ِ  َموِۡعُدهُ ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� يُۡؤمِنُوَن إِنَُّه ٱۡ�َقُّ مِن رَّ
َ
 . ]١٧[هود: ﴾١٧نَّ أ

ا بدون تردد سواء أدرك ذلك  ا هو من يؤمن بكل ما جاء عن اهللا ورسوله إيامنًا جازمً واملؤمن حقًّ

 بمشاهده ومشاعره أو مل يدركه؛ ألن الرسل أتت بمحارات العقول من األخبار باملغيبات واملعجزات.

* * * 



 ١٩  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

ـو ـراإليمـان باليَ  م اآلخِ

إن اإليامن باليوم اآلخر هو األصل لصالح األعامل واستقامتها، والتحفظ عىل الفرائض 

والفضائل، والتخيل عن املنكرات والرذائل، ويغرس يف القلب حمبة الرب والتقرب إليه بطاعته. 

 فهو ينظم اإلنسان يف حياته أحسن نظام، بحيث خياف عواقب سيئاته ويرجو ثواب حسناته.أما

عدم التصديق باليوم اآلخر بالثواب والعقاب واجلنة والنار فإنه ينشأ عنه غالبًا األعامل الفظيعة 

ٰ ﴿ والفواحش الشنيعة، َل َ�َ ِي نَزَّ ِ َورَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱ�َّ ْ بِٱ�َّ ْ َءاِمُنوا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

نَزَل 
َ
ِٓي أ ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم  رَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱ�َّ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ�َّ ِمن َ�ۡبُل

ألن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ املنزل،  .]١٣٦النساء: [ ﴾١٣٦ٱ�ِخرِ َ�َقۡد َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 

م القيامة لكان غري ما ومن خاف اهللا مل يشف غيظه، ومن اتقى اهللا مل يضع ما يريد. ولوال يو

إِنَّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ﴿ ترون، وذلك أن املؤمن يعلم أن الدنيا دار ابتالء وامتحان ودار فناء وزوال
ۡحَسُن َ�َمٗ� 

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم � �ِض زِ�َنٗة ل

َ
 ﴾٨�نَّا َلَ�ٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا  ٧ٱۡ�

ۡ�َيا قَلِيلٞ ﴿ وقد سمى اهللا الدنيا دار متاع .]٨-٧الكهف: [ َوَما ٱۡ�ََيٰوةُ ﴿ .]٧٧النساء: [ ﴾قُۡل َمَ�ُٰع ٱ�ُّ
ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ َمَ�ٰٞع  واملتاع هو ما يتمتع به صاحبه وقتًا من الزمن ثم  .]٢٦الرعد: [ ﴾٢٦ٱ�ُّ

رَِضيُتم بِٱ�َۡ ﴿ ينقطع عنه، مأخوذ من متاع املسافر
َ
ۡ�َيا أ ِ� َ�َما َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة َيٰوةِ ٱ�ُّ

  .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل 
ا لكنه انتقال  ثم إن هذا املوت الذي أفسد عىل أهل الدنيا نعيمهم ولذاهتم ليس هو فناء أبدً

من دار إىل دار أخر ﴿ ٰٓ�َ
َ
ِيَن أ ۡحَسُنواْ بِٱۡ�ُۡسَ� ِ�َۡجزَِي ٱ�َّ

َ
ِيَن أ  ﴾٣١ـُٔواْ بَِما َعِملُواْ َوَ�ۡجزَِي ٱ�َّ

ا والذي يقول .]٣١النجم: [  فال جيزع من املوت وهيوله الفزع منه إال الذي مل يقدم آلخرته خريً

ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا﴿ ر دنياه فهذا هو املفرط يف  .]٢٤اجلاثية: [ ﴾َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ حياته الذي عمّ

ب آخرته اُن ٱلُۡمبُِ� ﴿ وخرّ ۚ َ�ٰلَِك ُهَو ٱۡ�ُۡ�َ ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةَ فيندم حينام  .]١١احلج: [ ﴾١١َخِ�َ ٱ�ُّ



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٠

ۡمُت ِ�ََياِ� ﴿ ينزل به املوت أشد الندم َحٞد  ٢٤َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه  ﴾٢٥َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ ُ�َعّذِ

وأنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الطاعة واإلحسان، أو يعاقب عىل اإلساءة  .]٢٥-٢٤لفجر: ا[

 والعصيان إال أن يقال: فالن قد مات، وما أقرب احلياة من املامت وكل ما هو آت آت.
واملؤمن يعتقد أن له حياة يف اآلخرة هي أبقى وأرقى من حياته يف الدنيا، واملوت وإن كان 

ا لد  النفوس لكنه سبب يف انتقال املؤمن من دار الشقاء والفناء إىل دار السعادة والبقاء، مكروهً

قال  »من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه«: ملسو هيلع هللا ىلصوملا قال النبي

ن إنه ليس األمر كذلك، ول�ن اإل�سان إذا اك«فقال:  .الصحابة: يا رسول اهللا كلنا يكره املوت

يف انقطاع من ادلنيا و�قبال ىلع اآلخرة فإن اكن من أهل اخل� و�رُشِّ باخل�، فأحب لقاء اهللا 
 .!*"»وأحب اهللا لقاءه و�ن اكن من أهل الرش و�رُشِّ بالرش فكره لقاء اهللا و�ره اهللا لقاءه

 إن من كانت عقيدته التكذيب باليوم اآلخر وإنكار البعث للحساب والثواب عىل احلسنات

والعقاب عىل السيئات فإنه ينرصف بعقله وعمله واهتاممه إىل العمل يف دنياه واتباع شهوات 

بطنه وفرجه، ويرتك فرائض ربه، وينسى أمر آخرته. وقد حذر اهللا تعاىل املؤمنني أن يكونوا أمثاله 

َ َوۡ�َنُظۡر َ�ۡفٞس مَّ ﴿ فقال: ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� َ َخبُِ�ۢ َ�ٰٓ ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ُقواْ ٱ�َّ َمۡت لَِغدٖ� َوٱ�َّ ا َقدَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقوَن  ١٨بَِما َ�ۡعَملُوَن 
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
َ فَأ ْ ٱ�َّ ِيَن �َُسوا ْ َكٱ�َّ  ﴾١٩َوَ� تَُ�ونُوا

واجباهتم، فأنساهم اهللا أي نسوا حق اهللا عليهم من صالهتم وزكاهتم وسائر  .]١٩-١٨احلرش: [

 أنفسهم، أي أنساهم مصالح أنفسهم الدينية والدنيوية، وحذر اهللا املؤمنني أن يكونوا أمثاهلم.
فهؤالء الذين ينكرون وجود الرب، ويكذبون بالبعث بعد املوت، ويكذبون باجلنة والنار 

عىل اإلسالم هم عند املحققني من علامء املسلمني أكفر من اليهود والنصار، ورضرهم 

واملسلمني أشد من رضر اليهود والنصار، من أجل أن املسلمني يغرتون هبم وينخدعون 

بأقواهلم. ومل يأمر اهللا سبحانه عىل لسان نبيه بقتل املرتد عن دينه إال رمحة بمجموع األمة أن تفسد 

بإحلادهم يف هبم عقائدهم وأخالقهم، فإن األخالق تتعاد والطباع تتناقل. فمتى جهر هؤالء 

 .الصامت نب عبادة حديث من البخاري أخرجه  )١(
                                                            



 ٢١  عقيدة اإلسالم واملسلمني) ٢(

بالدهم ترتب عىل جهرهم فتنة يف األرض وفساد كبري؛ ألن اجلهر باإلحلاد هو جرثومة الفساد 

وخراب البالد وفساد أخالق العباد، وخاصة النساء واألوالد؛ ألن الناس مقلدون بعضهم 

ا يف اخلري والرش.  بعضً

يته، ويدعو إىل فمتى وجد من جياهر الدين بالعداء، ويرمي القلوب بإنكاره وكراه

اإلعراض عنه والتكذيب به وعدم التقيد بحدوده وفرائضه، فأولئك هم نواة الفتنة واملحاربون 

يَۡ�َٰنُهم ﴿ هللا ورسوله، وقد أوجب اهللا قتلهم وقتاهلم وسامهم أئمة الكفر، قال تعاىل:
َ
�ن نََّ�ُثٓواْ �

ْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰ  يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهوَن ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِۡم َوَطَعُنوا
َ
ُهۡم َ�ٓ � َة ٱۡلُ�ۡفرِ إِ�َّ �ِمَّ

َ
ْ أ تِلُٓوا

  .]١٢التوبة: [ ﴾١٢
فسامهم أئمة الكفر من أجل أن الناس يقتدون هبم يف كفرهم وضالهلم. وكان من عادة 

هل السنة، السلف أهنم يكتبون عقيدهتم يف صدر وصيتهم ليعلموا الناس أهنم ماتوا عىل عقيدة أ

ا رسول اهللا وأن  فيقولون: هذا ما وىص به فالن بن فالن، وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدً

عيسى رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه، وأن اجلنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية 

ت، وعليها أبعث إن ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور. شهادة عليها أحيا وعليها أمو

 شاء اهللا تعاىل... واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
 

 .١٣٩٦مجاد األوىل سنة  ١٩حرر يف 

* * * 
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