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والصلللةا والسلللم علللى خللاتم النأبيللاء والمرسلللين، وعلللى آللله
وأصحابه أجمعين.. 

وبعد: 

فهذا مختصر لما نأعتقده، ونأدين الله به في أهم أبللواب الللدين..
وولونأنا مللا اا ينسبون إلينا، ويق كتبته في سجني بعد أن بلغني أن أنأاس
اا في أبواب الكفر واليمان، ولم لم نأقله في يوم من اليام، خصوص
اا بالكتابللة فللي مثللل هللذا الموضللوع، وذلللك لن أكن من قبللل مهتملل
ففللوا، ولن طللالب الحللق المنصلف بإمكللانأه وو ووا فيلله و وف وك علماءنأا قد 
وصلة، إلللى أن طلللب منللي ذلللك التعرف إلى أقوالنا من كتاباتنا المف
ودّدّ علللى زيارتنللا فللي بعللض إخللوةا التوحيللد ممللن كللان يصلللنا ويللتر
أأنأللاس لللم يتللبينوا أقوالنللا فللي بعللض السجن، وذلك بعد أن التقللى ب
أبواب الكفر واليمان، فبادّرت وأجبت ذلك الخأ الفاضل إلللى طلبلله
من باب ضبط المسائل، والتعريف بمجمل وأهم ما نأعتقده ونأللؤمن
ود بذلك الباب على من يبحث عللن صلليد شللاردّ فللي به، لعلي أن أس
أيلزمنللا بمللا وولنا ما لم نأقله، أو ينسللب إلينللا و بعض العمومات، أو يق
اا وأنأني أعرف أن بعض كتاباتنا يتداولها ليس هو من مذهبنا، خصوص
كثير من المبتدئين في طلب العلم الذين قللد تختلللط عليهللم بعللض
اا عنلد بعللض الطلقللات أو العموملات اللتي قلد المسلائل؛ خصوصلل
يقرؤونأها في كتاباتنا الدعوية التي نأخاطب في كثير منها الطواغيب
وأمثالهم من المشللرعين وأوليللائهم مللن عسللاكر الشللرك والتنديللد
ونأحوهم ممن أمر الله تعالى بترهيبهم والغلظا عليهم، فربما أبقينا

، أو أطلقنللاتفسيربعض نأصوص الوعيد المطلقة على ظاهرها دّون 
صصللر فللي طلللب العلللم بيللن ررقِّ من ق اا عن نأوع العمل فلم يف أحكام
ذلك وبين تنزيل الحكم على العيان، أو أبقينا بعض الطلقات على
وطبين ظاهرها دّون تفصيل أو تأويل ليكون ذلك أدّعللى لزجللر المخللا
الللذين دّأبهللم البحللث عللن الرخللص والمخللارج الللتي تهللون لهللم
اا بطريقة كثير من السلف في إطلقِّ نأصوص وسي الموبقات، وذلك تأ
الوعيد كما أطلقها الله تعللالى، وإمرارهللا دّون خللوض فللي تأويلهللا،
وقللرن الللله اة  لتكون أدّعى للزجر كما أرادّها الله تعالى، فللإن معصللي
ال وصفه الله أو سماه رسول الله اللعنة بها ليست كغيرها، وإن عم

 بالكفر ليس كسللائر العمللال، إل أن يخشللواصلى الله عليه وسلم
وطبين فيلجؤون إلللى التفصلليل، وكللذلك نأفعللل سوء الفهم من المخا

نأحن في كتاباتنا المفصلة. 

2



اا كما أعلم أن بعض غلةا المكفرةا يتداولون بعض مللا نأكتبلله بحثلل
وما ينصر مذاهبهم، وكلي ثقة بأنأهم لللو كللانأوا طلبللة حللق منصللفين ع

اا. فيها فلن يقعوا  على شيء مما يطلبون، إل أن يبتروا مقالتنا بتر

اا من خصومنا من مرجئللة العصللر وأشللباههم كما أعرف أن كثير
اا عن إطلقات ربما نأقلناها اا عن الحق، وإنأما بحث يفتشون فيها ل بحث
اا منهللم عن بعض العلماء والئمة والدعاةا، ليشللغبوا بهللا علينللا سللعي
وراء تشويه دّعوتنللا، بتحميللل كلمنللا مللا ل يحتمللله، وبإلزامنللا مللا ل

نألتزمه. 

اا، وتذكروا ال سديد اا أقول: اتقوا الله، وقولوا قو فإلى هؤلء جميع
حديث المصطفى عليه الصلةا والسلم: "ومن قال فللي مللؤمن مللا

. )(ليس فيه أسكنه الله ردّغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال"

اا دّون أدّنأى حرج:  وأقول معلن

أن كل قول قلته في كتاباتي ظهر أو سيظهر في يوم من اليام
صي، فأنأللا أول مللن اا لنص من الكتاب والسنة خفي عل أنأه جاء معارض

يرجع عنه، ويبرأ منه، ويعض بالنواجذ على ذلك النص. 

اا من كلمنللا فيهللا متللأثر وسيرى القارىء لهذه الورقات أن كثير
اا بللل ربمللا كللان بحروفلله - ممللا تكللرر فللي العقيللدةا اا واضللح تللأثر
الطحاوية، أو الواسطية، أو نأحوها من الكتللب، ول غرابللة فللي ذلللك
اا، ودّرسللناها اا بينلل فقللد تأثرنأللا بهللذه الكتللب فللي أول الطلللب تللأثر

اا بفضل الله تعالى.  اا وتكرار ورسناها مرار ودّ

وقللد كللان علماؤنأللا يطيلللون فللي تلللك الكتابللات ويسللهبون فللي
اا ومت بها البلوى في أزمنتهم، واحتيج إلى التوسع فيهللا ردّ مسائل ع
علللى طوائللف مللن الفللرقِّ المنحرفللة عللن طريللق أهللل السللنة
والجماعة، أو على بدع اشتهرت في أيامهم، وتراهم يختصرون في
صلللة الخللوض أو الخبللط اا، لق اا سريع مسائل أخرى يمرون عليها مرور
ويللات فيها في ذلك الزمان، وربما ذكروا بعض مسائل الفقلله فللي ط
اا علللى مخالفللة أهللل البللدع فللي تلللك كلمهم في العقيدةا وذلللك ردّ
المسائل، ليميزوا أهل السنة عن أهل البدعللة، وليسللجلوا براءتهللم

ردّغة الخبال: عصارةا قيح وصديد أهل النار، والحديث رواه أحمد وأبو ))
.دّاودّ
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اا ما تتفرع عللن أصللول منهم، ولو في تلك الفروع الفقهية التي غالب
شذ فيها أهل البدع. 

ونأحن فللي هللذه الورقلات، قلد جرينللا عللى هلذا المنلوال، فلللم
نأتعرض لكل ما ذكرته تلك الكتب من مسائل العتقادّ، وإنأما أوردّنأللا
فيها أهللم المهمللات، وركزنأللا علللى أبللواب محللددّةا رأينللا أن الخبللط
والخلط قد كثر حولها في هذا الزمان، أو مسائل خشينا أن ينسللب

ال - إلينا غير الذي نأقول.  فيها - أو نأسب فع

أل أن يتقبلل منلا سلعينا، وأن يجعلل أعمالنلا خالصلة واللله نأس
لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على عقيللدةا الفرقللة الناجيللة أهللل السللنة

والجماعة، وأن يجعلنا من أصحاب الطائفة المنصورةا. 

هو مولنأا نأعم المولى ونأعم النصير

وكتب

أبو محمد المقدسي

1418جمادى الخآرة سنة 

من هجرة المصطفى عليه
الصلة والسلما
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:  - توحيد الله1
نأقول في توحيد الله، أن الله واحد ل شريك له، ل في ربللوبيته،

ول في ألوهيته، ول في أسمائه وصفاته. 

- فل خللالق غيللره، ول رب سللواه، ول رازقِّ ول مالللك ول مللدبر
وحللد الللله فللي أفعللاله سللبحانأه، كمللا نأوحللده لهذا الوجودّ إل هو، ونأو

اا.  بأفعالنا أيض

- فنوحده في عبادّتنا وقصللدنأا وإرادّتنللا، فل معبللودّ بحللق إل هللو
اا سبحانأه فنشهد كما شهد الله لنفسه، والملئكة، وأولوا العلم، قائم
بالقسط ل إله إل هو العزيز الحكيم، مثبللتين مللا تثبتلله هللذه الكلمللة
العظيمة من تجريد العبادّةا لله وحده ولوازمها وواجباتهللا وحقوقهللا،

نأافين ما تنفيه من أنأواع الشراك والتنديد وتوابعه. 

ونأؤمن بأن الغايللة الللتي خلللق اللله تعللالى الخلللق لهللا: (عبللادّته
لل وحللده) كمللا قللال تعللالى: ( سس إ نـنـ سوال لن  جـجـ تت ال نـقـ سل سخآ سـمـا  سو  

جن  تدو تب نع سي ].56[الذاريات: )جل

ونأدعو إلى توحيده سبحانأه في جميع أنأواع العبادّةا، مللن سللجودّ
أو ركللوع أو نأللذر أو طللواف أو نأسللك أو ذبللح أو دّعللاء أو تشللريع أو

غيره.. 

جب ( سر جه  لـلـ جل جتي  سـمـا سم سو سي  سـيـا نح سم سو جكي  تـسـ تن سو جتي  سـصـل لن  نل إ تق
سن جمي جل ـ تمـس تل ال لو سأ سنا  سأ سو تت  نر جم تأ سك  جل سذ جب سو ته  سل سك  جريِ سش سن * ل  سلمي سعا ال

].163-162 [النأعام: )

صرب سبحانأه شامل للمر الكونأي و ومر ال الشرعي، وكمللاالمر وأ
أن لله وحلده سللبحانأه الحكللم الكلونأي القللدري، فهلو ملدبر الكلون
القاضللي فيلله بمللا يريللد وحسللبما تقتضلليه حكمتلله، فكللذلك نأوحللده
اا، ول نأشللرك سبحانأه في حكمه الشرعي فل نأشرك في حكمه أحللد

اا ( بب فللي عبللادّته أحللد ـه ر سك الـل سر ـا سـب ست تر  ـ نـم سوال تق  ـ سخـل ته ال ـ سـل أل 
سن جمي سل سعا ].54[العراف: )  ال

سر فالحلل ما أحله، والحرام ما حرمه: ( ـ سـم سأ جه  لل لل تم إ تحك جن ال إ
ته ليِا جإ لل  جإ تدوا  تب نع ست لل  ورع بحللق إل هللو سللبحانأه]40[يوسللف:)  أ ، فل مش

ورع سللواه، فل نأبغللي غيللر الللله وتعالى، ونأبرأ ونأخلع ونأكفر بكل مش
اا، فإن من اا، ول نأبتغي غير السلم دّين اا، ول نأتخذ غيره سبحانأه ولي رب
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اا سواه سبحانأه، تابعه وتواطأ معه على تشللريعه ورع اا ومش وكم وح اتخذ 
اا، وابتغللى غيللر السلللم المناقض لشرع الله، فقد اتخذ غير الله ربلل

اا.  دّين

نم قللال تعللالى: ( جه جئ ـا سـي جل نو سأ سـلـى  جإ سن  تـحـو تيو سل سن  جطي سيا سـشـ لن ال جإ سو
سن تكو جر نش تم سل نم  تك لن جإ نم  ته تمو تت نع سط سأ نن  سوإ نم  تك تلو جد سجا تي ].121[النأعام: )  جل

جن وقال تعالى: ( تدو نن  جم اا  سب سبا نر أ
س نم  ته سن سبا نه تر سو نم  ته سر سبا نح سأ تذوا  سخ لت ا

].31 [التوبة: ) الله

صي للله ول وحللده سللبحانأه فللي أسللمائه وصللفاته، فل سللم - كما نأو
ود ول كفللء: ( تهشللبيه ول مثيللل ول نألل دد * الـلـ سـحـ سأ ته  لـلـ سو ال تـهـ نل  تـقـ  

سـحـد سأ اا  سو تـفـ تك ته  سـلـ نن  تـكـ سيِ نم  سـلـ سو سـلـد *  نو تيِ نم  سـلـ سو ند  جـلـ سيِ نم  سـلـ تد *  سم لص ) ال
].4-1[الخلص: 

وردّ بصفات الجلل والكمال التي وصف بها نأفسه في سبحانأه تف
أفصلى الله عليه وسلمكتابه، أو وصفه بها نأبيه  صصلل ونأ  في سنته، فل 

اا من خلقه بشيء مللن صللفاته، ول نأشللتق للله مللن أسللمائه، ول أحد
أنألحللد فللي دد مللن خلقلله، ول  وبهه بأح نأضرب له سبحانأه المثال أو نأش

أسماء ربنا وصفاته. 

بل نأؤمن بما وصف سبحانأه به نأفسلله، وبمللا وصللفه بلله رسللوله
عليه الصلةا والسلم على وجه الحقيقة ل المجاز، من غير تحريللف

جفي ول تعطيل، ومن غير تكييف ول تمثيل: ( سلى  نع تل ال سث سم ته ال سل سو
تم جكيـ سح تز ال جزيِـ سع سو ال تهـ سو جض  سوالر جت  لسموا ، فل]لل 27[الللروم:)    ال

ورف الكلللم علن اا مما وصف به نأفسه سبحانأه، ول نأحل نأنفي عنه شيئ
مواضعه، ول نأدخل في ذلك متأولين بآرائنا، أو متللوهمين بأوهامنللا،
ولم لله عز وجل ولرسوله وس صلم في دّينه إل من  بحجة التنزيه، فما س
صعلم ما اشتبه عليه إلى عللالمه، ول تثبللت ودّ  عليه الصلةا والسلم ور
قدم السلم لحللد إل علللى ظهللر التسللليم والستسلللم، فمللن رام
وجبلله مراملله عللن وح أملله،  وه صف صظر عنلله، ولللم يقنللع بالتسللليم  أح صعلم ما 

صحيح اليمان وخالص التوحيد. 

ووض علللم ونأؤمن بأن الله أنأزل كتابه بكلم عربللي ملبين، فل نأفلل
جه معانأي الصفات وإنأما نأفوض علللم الكيفيللات، ونأقللول: ( جبـ لنـا  سم سءا

سـنـا جب سر جد  نن جع نن  جم دل   ونأللبرأ إلللى الللله مللن تعطيللل]،7[آل عمللران: )  تك
الجهمية، ومن تمثيل المشبهة، فل نأميل إلى هللؤلء ول إلللى هللؤلء،
بل نأتوسط ونأستقيم كما أرادّ ربنا بين النفي والثبات، فهو سللبحانأه
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تر ( جـصـي سب تع ال جمي لـسـ سو ال دـهـ سو دء  سـشـي جه  جل نث جم سك سس  ني ،]11[الشللورى: )  سل
أيصب التنزيه، فنحللن فللي ول ولم  صقِّ التعطيل والتشبيه، ز فمن لم يتو
هذا الباب - كمللا فللي سللائر البللواب - علللى مللا كللان عليلله سلللفنا
الصالح أهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما أخبر الله بلله فللي كتللابه
وتواتر عللن رسللوله عليلله الصلللةا والسلللم مللن أنألله سللبحانأه فللوقِّ

دو على عرشه، كما قال تعالى: ( جـفـي سماواته، مست لـمـن  تتم  نن جم سأ سء
تور تم ست سي  جه سض فإذا  سلر تم ا تك جب سف  جس نخ سيِ سأن  جء  لسما ،]16[الملللك: )  ال

وكما في حديث الجارية التي سألها النبي عليه الصلللةا والسلللم: "
أين الله؟ "، قللالت فللي السللماء، قللال: " مللن أنأللا ؟ "، قللالت أنأللت

ا مؤمنلة" ، وهلذا حلق ل مريلة فيله)(رسول الله، قال: "اعتقها فإنأه
عندنأا.

ولكن نأصونأه كما صانأه سلفنا الصالح عن الظنون الكاذبة، كللأن
أيظن بأن السماء تظله أو تقللله، فهللذا باطللل، اضللطرنأا إلللى ذكللره
ونأفيه وتنزيه الله عنه - وإن لم يتعرض له صللراحة سلللفنا - شللغب

أهل البدع وإلزاماتهم الباطلة لهل السنة.

سض فقللد قللال تعللالى: ( سوالر جت  لـسـموا ته ال بي جـسـ تكر سع  جـسـ ) سو
سأن  وهللو سللبحانأه: (]،255[البقللرةا:  سض  سوالر جت  سموا لـسـ تك ال جـسـ نم تيِ

سل تزو جض ]، (41[فاطر:  ) ست سلى الر سع سع  سق ست سأن  سء  سما لس تك ال جس تيِم سو
جه جن نذ جإ جب لل  تض ]، (65[الحج: )  جإ نر ل

س سوا تء  سما لس سما ال تقو ست سأن  جه  جت نن آيِا جم سو
جه جر نم سأ ].25[الروم: )  جب

- ونأؤمن بأنأه سلبحانأه مسللتو عللى عرشلله، كملا قللال تعلالى: (
سوى ست نـسـ جش ا نر سـعـ سلى ال سع تن  سم نح لر رول السللتواء]،5[طلله:  ) ال  ول نأللؤ

بالستيلء، بل هو على معناه في لغة العرب التي أنأزل الللله تعللالى
بها القرآن ول نأشبه استواءه باستواء أحد من خلقه، بل نأقللول كمللا
وم، واليملان بله واجلب، والكيلف قال المام مالك: (السلتواء معل

مجهول، والسؤال عنه بدعة).

أنأجري سائر صفاته وأفعاله سبحانأه وتعالى، كللالنزول وعلى هذا 
والمجيء وغيره مما أخبر به سبحانأه في كتابه، أو ثبت فللي السللنة

الصحيحة. 

.رواه مسلم وأبو دّاودّ وأحمد، من حديث معاوية بن الحكم السلمي ()
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ونأللؤمن بللانأه سللبحانأه مللع اسللتوائه علللى عرشلله وعلللوه فللوقِّ
جدي سماواته قريب من عبادّه، كما قال سبحانأه: ( سبا جع سك  سل سأ سس سذا  جإ سو

دب جريِ سق نني  جإ سف نني   وفي الحديث المتفللق عليلله: "]،186[البقرةا: )  سع
اا، صبعوا على أنأفسللكم، فللإنأكم ل تللدعون أصللم ول غائبلل أيها الناس أر
اا، إن الذي تدعونأه أقرب إلى أحللدكم اا قريب اا بصير إنأما تدعون سميع

من عنق راحلته ". 

فهو سبحانأه مع عبادّه أينما كانأوا يعلم ما هم عاملون، كما قللال
در تعالى: ( جصــي سب سن  تلو سم نع ست سما  جب ته  سوالل نم  تت نن تك سما  سن  نيِ سأ نم  تك سع سم سو  ته ) سو
نم  ول نأفهم من قوله: (]،4[الحديد:  تك سع سم سو  ته ) مللرادّ الزنأادّقللة مللن سو

دد بهم، ونأحوه من عقائد الكفر والضلل، بلللحالأنأه   بعبادّه، أو متح
نأبرأ إلى الله من ذلك كله.

وية أخرى خاصللة غيللر المعيللة وله سبحانأه مع عبادّه المؤمنين مع
العامة، هي معية النصرةا والتوفيق والتسديد، كما في قوله تعللالى:

سن ( تنو جـسـ نح تم تـهـم  سن  جذيِ لـلـ سوا سقـوا  لت سن ا جذيِ لال سع  سم سه  لن الل [النحللل: ) جإ
فهو سبحانأه مع استوائه على عرشه، وعلوه فوقِّ سللماواته،]،لل 128
مع عبادّه أينما كانأوا يعلم ما كانأوا عاملين، وهلو قريلب سلبحانأههو 

ممن دّعاه، وهو مع عبادّه المؤمنين: يحفظهم وينصرهم ويكلللؤهم،
وته، فللإنأه ليللس كمثللله ووه وفللوقي فقربه سبحانأه ومعيته ل تنللافي عللل

ووه.  يي في قربه قريب في عل شيء في صفاته سبحانأه، فهو عل

ومن ثمرات هذا التوحيد العظيم الذي هو حق الله على العبللادّ،
فوز الموحد بجنة ربه والنجاةا من النللار كمللا فللي حللديث معللاذ بللن
جبللل، ومنهللا تعظيللم الللرب وإجلللله بللالتعرف إلللى صللفات كمللاله
وجلله، وتسبيحه وتنزيهه علن الشللبيه أو المثيللل، ومعرفللة سلفاهة
اا أشللركوهم معلله فللي العبللادّةا أو الحكللم من اتخذوا من دّونأه أنأللدادّ
ن ن أشلركوا أنأفسلهم فللي شليء م والتشريع، وتهافت وسقوط م
ذلك مع أنأهم لم يشتركوا في الخلق، ول نأصيب لهم فللي الملللك أو

الرزقِّ او التدبير. 

ورر القلب والنفس من رقِّ المخلوقين، وثبات العبد ومن ذلك تح
فللي الحيللاةا الللدنأيا وفللي الخللرةا فليللس مللن كللان يعبللد شللركاء
متشاكسين، يدعوهم ويشتت خوفه ورجاءه بينهم، ليس هللذا كمللن
وده وإرادّتلله وعبللادّته، وصلل وق وفه ورجاءه و صردّ له خو صبه سبحانأه وج صحد ر و

فاللهم يا ولي السلم وأهله ثبتنا على توحيدك حتى نألقاك. 
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- الملئكة: 2
ونأللؤمن بملئكللة الللله، وأنأهللم عبللادّ الللله مكرمللون، ل يسللبقونأه
بللالقول وهللم مللن خشلليته مشللفقون، يسللبحونأه الليللل والنهللار ل

يفترون. 

فنتولهم ونأحبهم، لنأهم من جند الله، ولنأهم يسللتغفرون للللذين
آمنوا، ونأبغض من يبغضهم. 

ومنهم جبرائيللل الللروح الميللن، وميكائيللل، وإسللرافيل الموكللل
بالنفخ في الصور، ومنهم الموكلون بحمل العرش، وملللك المللوت،
ومنكر ونأكيللر، ومالللك خللازن النللار، ورضللوان خللازن الجنللة، وملللك
الجبال، والكرام الكاتبين، وغيرهم كثير، ل يحصيهم إل الللله تعللالى،
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنأس رضي الله عنه فللي قصللة
أرفع له البيت المعمللور فللي المعراج أن النبي عليه الصلةا والسلم 
السماء يدخله يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجللوا لللم

يعودّوا إليه. 

صلى اللللهوفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن النبي 
أخلق الجان مللن مللارجعليه وسلم صلقت الملئكة من نأور، و أخ  قال: "

من نأار، وخلق آدّم مما وصف لكم"، وقللد يتمثللل الملللك بللأمر الللله
على هيئة بشر، كما فللي قصلة مريلم، وحللديث جبريللل حيلن سلأل

 عن السلم، واليمللان والحسللان. أمللاصلى الله عليه وسلمالنبي 
صورته الحقيقية، فقد ذكر الللله تعللالى فللي القللرآن أنألله جعللل مللن
ال أولي أجنحة مثنى وثلثا ورباع، يزيد فللي الخلللق مللا الملئكة رس
يشاء إن الله على كل شلليء قللدير. وقللد رأى النللبي عليلله الصلللةا
والسلم جبريل على صورته الحقيقيللة وللله سللتمائة جنللاح قللد سللد

الفق. 

ومن ثمرات هذا اليمان تعظيم الله تعالى فإن عظمة المخلوقِّ
تدل على عظمة خالقه. ومن ثمراته أن يستحيي العبللد ممللن معلله
اا تثبيت العبد المللؤمن الغريللب من ملئكة الله تعالى، ومن ذلك أيض
باليمان، وعدم استيحاشه لقلة النأصللار بتللذكره أن معلله مللن الللله

حافظين. 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرةا رضي الله عنلله قللال: قللال
اا نأللادّى جبريللل إن رسول الله عليه السلم: "إن الله إذا أحللب عبللد
وأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادّي جبريللل فللي السللماء اا ف الله أحب فلنأ
اا فأحبوه، فيحبه أهل السللماء، ويوضللع للله القبللول إن الله أحب فلنأ
في الرض..." فعلى العبد المؤمن أن يحب ويتولى من يحبهم الللله
وملئكته وعبللادّه الملؤمنين، وعليلله أن يبغللض ويعللادّي ويللبرأ مملن
يبغضهم الله تعالى وملئكته وعبادّه المؤمنين، فإن ذلللك ملن أوثللق

عرى اليمان. 

تب: ـ- الك3
ونأؤمن بكتب الله تعالى التي أنأزلها سبحانأه على رسللله جملللة،
ونأؤمن على سبيل التفصيل بما سماه الله منها (كالتوراةا والنأجيللل
والزبللور) وأن خاتمهللا القللرآن العظيللم كلم رب العللالمين علللى

صلللى الللله عليلله وسلللمالحقيقة، نأزل به الروح المين على محمد 
اا على سائر كتب الله، وهو منللزل مللن ليكون من المرسلين، مهيمن
أيساويه شيء مللن كلم المخلللوقين، الله تعالى وليس بمخلوقِّ، ول 

سـشـر ومن قللال: ( سب تل ال نو سـقـ لل  جإ سذا  سه نن  ، فقللد كفللر]25[المللدثر: )  إ
صق عليه إن لم يرجع عن ذلك ويتللوب قللوله تعللالى: ( جليه وح نـصـ تأ سس

سقر اا. ]26[المدثر: )  سسـ صلم موسى تكليم . ونأؤمن بأن الله ك

ونأؤمن بأن الله تعالى حفظ كتابه مللن التبللديل والتغييللر، فقللال
سن تعالى: ( تظو جف سـحـا سل ته  سل لنا  جإ سو سر  نك نذ سنا ال لزل سن تن  نح سن لنا  ،]9[الحجللر: )  جإ

ولق النذارةا به فقال:   وأن الله تعالى ع

) سغ   سـلـ سب نن  سـمـ سو جه  جـبـ نم  تك سر جذ نـنـ تل تن  نرآ سذا القـــ سه لي  جإل سي  جح تأو ) سو
].19[النأعام: 

ونأؤمن بأن كتابه هللو العللروةا الللوثقى وحبللله المللتين الللذي مللن
اا  قللدفاستمسك به نأجى، ومن أعللرض عنلله وهجللره واتخللذه ظهريلل

اا. ال مبين هلك وزل وضل ضل

ومن ثمرات هذا اليمللان أخللذ كتللاب الللله بقللوةا، والتمسللك بلله
وتعظيم أوامره والعمل بها، وعدم ضللرب بعضللها ببعللض، واليمللان

وحكمه، على طريقة الراسخين في العلم.  أم بمتشابهه وردّه إلى 
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- الرسل والنبياء: 4
ونأؤمن بأنأبياء الله ورسله أجمعين الذين أخبر الله تعللالى عنهللم

 عنهللم فللي سللنته؛صلى الله عليه وسلللمفي كتابه، أو أخبر رسوله 
من قص الله علينا خبرهم ومن لم يقصص، ول نأفرقِّ بين أحللد مللن

رسله. 

اا بأصل واحد كما قال سبحانأه: (بعثهم جـفـي  جميع سـنـا  نث سع سب ند  سق سل سو
ست تغو لطا تبوا ال جن ست نجـ سوا سه  تدوا الل تب نع جن ا سأ ال  تسو لر ةة  لم تأ نل  [النحل:)  تك

لل  وقال تعللالى: (]،36 جإ ةل  تـسـو لر نن  جـمـ سك  جـلـ نب سق نن  جـمـ سنا  نل سـسـ نر أ
س سما  سو

جن تدو تب نعـ سفا سنا  سأ لل  سه إ سل جإ ته ل  لن سأ جه  ني سل جإ جحي  نو ال،  (]25[النأبياء:  ) تن تس تر
سد نـعـ سب دة  لـجـ تح جه  سلى الـلـ سعـ جس  لنا سن لل تكو سيِ لل  سئ جل سن  جريِ جذ نن تم سو سن  جريِ نش سب تم

جل سس بر لـتـى وقال تعللالى: (]،165[النساء:  ) ال سح سن  جبي نذ سـعـ تم لـنـا  تك سما  سو  
ال تسو سر سث  سع نب سهـا وقال تعللالى:  (]،15[السراء:  ) سن ني جف سي  جقـ نل تأ سـمـا  لل تك

نم تك جت نأ سيِ نم  سل سأ سها  تت سن سز سخآ نم  ته سل سأ سس دج  نو سلى سف سب تلوا  سقا در *  نيِ جذ -8[الملللك:  ) سن
وعليهم هداية الدللة والرشادّ، وليس بمقدورهم هدايللة قلللوب]،لل 9

ولبها كيف يشاء.  العبادّ، فالقلوب بين أصابع الرحمن يق

وذلك أن الهداية نأوعان: 

- هداية دّللة وإرشادّ، يملك بذلها الرسل والنأبياء والدعاةا، قللال
ةم تعالى: ( ني جق ست نسـ تم ةط  سرا جص سلى  جإ جدي  نه ست سل سك  لن جإ سو ].52[الشورى: )  

- وهدايللة توفيللق وتسللديد، وهللذه ل يقللدر عليهللا إل الللله، قللال
نن تعالى: ( سـمـ جدي  نـهـ سيِ سه  لن الـلـ جـكـ سل سو ست  نـبـ سب نح سأ نن  سـمـ جدي  نـهـ ست سل  سك  لن جإ
تء ـا سـش سك  وقللال سللبحانأه وتعللالى: (].56[القصللص: )  سيِ ـ نـي سل سع سس  ـ نـي سل
نم ته سدا ، وهللذا النللوع مللن الهدايللة فضللل مللن الللله]272[البقللرةا: )  ته

اا للله، قللال ال على الحق وطلبلل وعدل يهبه سبحانأه لمن علم منه إقبا
سنا تعالى: ( سل تب تـسـ نم  ته لن سيِ جد نـهـ سن سل سـنـا  ني جف تدوا  سـهـ سجا سن  جذيِ لل [العنكبللوت:)  سوا

وطه".صلى الله عليه وسلم وقال ]،69 وع أي صر الخير  وح : "ومن يت

أما الول فمن عدل الله تعالى ورحمته أن بذله للخلق أجمعين.

ونأؤمن بمعجزات النأبياء ونأحفظ لهم حقهم، ونأتللأدّب معهللم، ول
اا من الناس ل الولياء ول الئمة، ول غيرهم، وهللم نأفضل عليهم أحد
مع ذلك بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية أو اللوهيللة
شيء، بل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والمللوت والحاجللة
اا نأبيه محمد عليلله إلى الطعام والشراب وغير ذلك.. قال تعالى آمر
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سول الصلللةا والسلللم أن يقللول: ( اا  سـعـ نف سن جـسـي  نف سن جل تك  جـلـ نم سأ نل ل  تق
سن جم تت  سثر نك ستـ نس سل سب  ني سغ تم ال سل نع سأ تت  نن تك نو  سل سو ته  سء الل سشا سما  لل  جإ اا  لر سض
ةما سـقـو جل در  ني جـشـ سب سو در  نيِ جذ سـنـ لل  جإ سـنـا  أ

س نن  جإ تء  بـسـو سي ال جن لـسـ سم سـمـا  سو جر  ني سخ ال
سن تنو جم ].188 [العراف: ) تيِؤُ

صلى الللله عليللهونأؤمن بأن خاتم النأبياء والمرسلين نأبينا محمد 
اا فل نأبي بعده، وشريعته هي الشللريعة المهيمنللةوسلم اا كثير  تسليم

اا حللتى على سائر الشرائع، إلى يوم القيامة، ول يكللون العبللد مؤمنلل
اا، قال تعالى: ( سن يتبعها ويسلم لحكمها تسليم تنو جم نؤُ تيِ سل  سك  جب سر سو سل  سف

نم جه جس تف نن سأ ني  جف نا  تدو جج سيِ لم ل  تث نم  ته سن ني سب سر  سج سش سما  جفي سك  تمو نك سح تيِ لتى  سح
اا  جليم نس ست نا  تمو نل سس تيِ سو ست  ني سض سق لما  نم اا  سج سر ].65[النساء:  )سح

اا  ال كماصلى الله عليه وسلمونأؤمن بأن الله قد اتخذ محمد  خلي
ال، بعثه رحمة للعالمين، وأمره وأمر أمته بالتآسللي اتخذ إبراهيم خلي

سم بملة إبراهيم فقال: ( جهـيـ سرا نب جإ سة  لـلـ جم نع  جـبـ لت جن ا سأ سك  نـيـ سل جإ سنا  ني سح نو سأ لم  تث
سن جكي جر نش تم سن ال جم سن  سكا سما  سو اا  سف ني جن  وقال سبحانأه: (]،123[النحل: )  سح

نذ جإ ته  سـعـ سم سن  جذيِ ـ لـل سوا سم  ـ نـي جه سرا نب جإ جـفـي  دة  سن سس سح دة  سو نس تأ نم  تك سل نت  سن سكا ند  سق
جه جن الـلـ نو تد نن  جم سن  تدو تب نع ست لما  جم سو نم  تك نن جم نا  تؤ سء سر تب لنا  جإ نم  جه جم سقو جل تلوا  سقا
ـى لـت سح اا  سد ـ سـب سأ تء  سضا نغ سب سوال تة  سو سدا سع تم ال تك سن ني سب سو سنا  سن ني سب سدا  سب سو نم  تك جب سنا  نر سف سك

ته سد نح سو جه  جبالل تنوا  جم ].4[الممتحنة: )  تتؤُ

فنتأسللى بللذلك إلللى أن نألقللى الللله، فنللبرأ مللن المشللركين
وأنأصارهم وأوليائهم، ونأبغضللهم ونأللبرأ ممللا يعبللدون مللن دّون الللله،
ونأكفر بمنللاهجهم وأدّيللانأهم ومللهللم الباطلللة المخالفللة لللدين الللله،
ودّين لله منهم، المحاربين للحللق، ونأظهر ونأعلن ونأبدي عداوتنا للمحا
المجاهرين بباطلهم، ول يمنعنا ذلك من دّعوتهم وبيللان الحللق لمللن

أرادّ سماعه منهم، وتمني هدايتهم. 

ومن ثمرات اليمان بالرسللل: معرفللة بعللض نأعللم الللله الجليلللة
علللى الخلللق وشللكره عليهللا، ومللن أعظمهللا رحمتلله بهللم بإرسللال
الرسل إليهم ليهدوهم سبيل الرشادّ ويعرفللوهم بمللا يوصلللهم إلللى

الجنة وينجيهم من عذاب السعير. 

ومللن ذلللك محبللة الرسللل، والثنللاء والصلللةا والسلللم عليهللم،
والدعاء لهم على ما تحملوه من أذى أقوامهم، وما صبروا عليه من
مشقات الدعوةا، والقتداء والتأسي بهم في ذلك، ومتللابعتهم علللى

نأهجهم وسنتهم، وسيرتهم ودّعوتهم إلى الله. 
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 آل بيتللهصلللى الللله عليلله وسلللم- ونأحللب بحللب رسللول الللله 
الطهار، وأصحابه وأتباعه وأنأصاره إلى يوم الدين، ونأتولهم ول نأبرأ
من أحد منهم، بل نأبغللض ملن يبغضلهم، وبغيللر الخيللر يللذكرهم، فل
نأذكرهم إل بخير، وحبهم عندنأا دّين وإيمان وإحسان نأتقرب بلله إلللى

الله تعالى. 

فل مللن ونأتميز عن أهل البدع بسلمة قلوبنا وألسنتنا لهم، ول نأملل
سن أن نأللدعو بقللوله تعللالى: ( جذيِ لـلـ سـنـا ا جن سوا نخآ سول سـنـا  سل نر  جفـــ نغ سـنـا ا لب سر

تـنـوا سم سن آ جذيِ ـ لـل جل لل  جغ ـا  سـن جب تلو تق جـفـي  نل  سع نج ست سول  جن  سما جباليِ سنا  تقو سب سس
دم جحي سر دف  سرؤو سك  لن جإ سنا  لب ].10 [الحشر: ) سر

ونأبرأ إلى الله مللن طريقللة الروافللض الللذين يبغضللون أصللحاب
النبي عليه الصلةا والسلم ويسبونأهم، ومن طريقة النواصب الذين

يناصبون أهل البيت العداء. 

ة والحسلن والحسلين وسلائر أهلل اللبيت ونأعرف لعلي وفاطم
حقهم فنحبهم ول نأغلوا فيهم:

اا أيما عرفللللان واعرف علي واحفظ لهل البيت واجب
حقهم

فعليه تصلى النار طائفتلللان  ول تزدّ في قدرههل تنتقللص

اا ثانأي (وتنصله الخلرى إله
1

( إحداهملللا ل ترتضيه خليفة

ونأقول مع هذا كما قال النبي عليه الصلةا والسلللم: "... مللن
صرع أو ارتللد)(أبطأ به عمله لم يسرع به نأسبه" . فنبرأ ممن كفر وش

اا من كان نأسبه. وانأحرف عن الصراط كائن

وما شجر بيللن أصللحاب النللبي عليلله الصلللةا والسلللم، ونأمسك ع
فهم في ذلك بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطىللء، فلبعضللهم أجللر

ولبعضهم أجران. 

.من نأونأية القحطانأي ()1

.رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي ()
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واملدح جميلللع الل والنسوان قلل خير قول في صحابة
أحملد

بسيوفهلللم يلوم التقى
الجمعان

دّع ما جرى بين الصحابة في
الوغى

وكللللهما في الحشر
مرحومان

فقلتليلهم منهم وقلاتلهم لهللم

وط كل جللمع الرواةا وخل
(بنلان

1
(

ل تقلبلن ملن التلوارخأ كل ملا

وهم مع ذلك ليسوا بمعصومين، ولكنهم كما أخبر النبي عليلله
ودقِّ بله خيلر ود من أحلدهم إذا تصل أم الصلةا والسلم خير القرون، وال

اا ممن بعدهم.  من مثل جبل أحد ذهب

ونأحب أنأصار الدين في كل زمللان إلللى قيللام السللاعة، القريللب
منهللم والبعيللد، مللن عرفنللا منهللم ومللن لللم نأعللرف، ول يضللرهم أل

نأعرفهم. 

ل نأبرأ من أحد منهم أو نأعادّيه أو نأعامله معاملة غير المسلمين،
بل نأتولهم ونأدعو لهم ونأنصرهم ونأجتهد أن نأكون منهم. 

- اليوما الخآر: 5
ال، ونأؤمن بفتنة القبر، ونأعيمه للمؤمنين، وبعذابه لمن كان للله أه

صلللى الللله عليللهكما جاءت بلله الخبللار متللواترةا عللن رسللول الللله 
، ول نألتفت إلى تأويلت أهل البدع، وفللي هللذا قللال تعللالى: (وسلم

تة سع لـسـا تما ال تـقـو ست سما  سيـِـو سو اا  لي جش سعـــ سو اا  لو تد تغ سها  ني سل سع سن  تضو سر نع تيِ تر  لنا ال
جب سذا سع لد ال سش سأ سن  نو سع نر جف تلوا آل  جخآ ند ].46[غافر: )  سأ

وعن زيد بن ثابت عن النبي عليه السلم قللال: "... فلللول أن ل
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منلله،

.نأونأية القحطانأي ()1
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ثللم أقبللل علينللا بللوجهه، فقللال: تعللوذوا بللالله مللن عللذاب القللبر.."
الحديث، وهو في صحيح مسلم. 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل الللذي يرويلله المللام أحمللد
 قال في المؤمن إذا أجابصلى الله عليه وسلموأبو دّاودّ أن النبي 

الملكين في قبره: "... فينادّي منادّ مللن السللماء أن صللدقِّ عبللدي،
اا إلى الجنة. فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باب

قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره".

وفتنة القبر: سؤال منكر ونأكير للعبد فيه عن ربلله ودّينلله ونأللبيه،
ربت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.  فيث

اللهم يا ولي السلم وأهله ثبتنا بالقول الثابت في الحياةا الللدنأيا
وفي الخرةا. 

وأما الكافر فيقول: "ها، ها، ل أدّري" ويقللول المنللافق والمقلللد
ال فقلته". في دّينه للكثرية: "ل أدّري، سمعت الناس يقولون قو

وأحوال البرزخأ من أمور الغيب التي يللدركها الميللت دّون غيللره
وهي ل تدرك بالحس في الحيللاةا الللدنأيا، ولللذلك فاليمللان بهللا ممللا

يميز المؤمن بالغيب عن المكذب به. 

ونأؤمن بأشراط الساعة التي أخللبر الللله تعللالى بهللا فللي كتللابه،
وأخبر بها نأبيه عليه الصلةا والسلم في سللنته، مللن خللروج الللدجال
على الحقيقة، دّون التفات إلى تأويل أهل البدع، وإن كنا نأعتقللد أن
من جنس فتنته ما هو موجودّ في كللل زمللان، إلللى أن يللأتي زمللان
خروجه على الحقيقة، ونأؤمن بنزول عيسى ابن مريم عليه السلللم
وهو الذي يقتله، وبطلوع الشمس من مغربها، وبخروج دّابة الرض
وسائر ما أخبر الله تعالى به، أو أخبر به نأبيه عليه الصلةا والسلم. 

ونأؤمن بالبعث بعد الموت وجزاء العمال يوم القيامة والعللرض
سما والحساب وقراءةا الكتب والميزان، قللال تعللالى:( نو ـ سيـِ نم  تـكـ لن جإ لم  تث

سن تثو سعـ نب تت جة  سم سيا جق ، فيقوم النللاس لللرب العللالمين،]16[المؤمنون: )  ال
ال غير مختونأين، قال تعالى: ( ةق حفاةا عراةا غر نـلـ سخآ سل  لو سأ سنا  نأ سد سب سما  سك

سن جلي جع سفا لنا  تك لنا  جإ سنا  ني سل سع اا  سد نع سو ته  تد جعي  وقللال تعللالى:]،104[النأبياء:  ) بن
دس ( ـ نـف سن تم  ـ سـل نظ تت سفل  جة  سم سيا جق جما ال نو سي جل سط  نس جق سن ال نيِ جز سوا سم تع ال سض سن سو

ـا سـن جب سـفـى  سك سو سها  جب سنا  ني ست أ
س ةل  سد نر سخآ نن  جم ةة  لب سح سل  سقا نث جم سن  سكا جإن  سو اا  سئ ني سش

سن جبي جس ].47[النأبياء:  ) سحا
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ونأؤمن بحوض نأبينا محمد عليلله الصلللةا والسلللم فللي عرصللات
اا من اللبن وأحلى مللن العسللل، وآنأيتلله القيامة، وأن ماءه أشد بياض
ه بعددّ نأجوم السماء، وطوله شلهر، وعرضله شلهر، ملن شلرب من
اا. اللهم يللا ولللي السلللم وأهللله ل تحرمنللا شربة لم يظمأ بعدها أبد

منه. 

اا من أمة محمد عليه الصلةا والسلم سيذادّون عنلله، صن أصناف وأ
ويمنعون من ورودّه في يوم تدنأو فيه الشللمس مللن رؤوس العبللادّ،
حتى يكون عرقِّ الناس على قدر أعمللالهم فمنهللم مللن يكللون إلللى
كعبه ومنهم من يكون إلى ركبللتيه ومنهللم مللن يكللون إلللى حقللويه،

اا.  ومنهم من يلجمه عرقه إلجام

وممن يذادّون عنه ويمنعون منه أعوان المللراء الظلمللة، الللذين
دّخلوا عليهم وصدقوهم بكللذبهم، وأعللانأوهم علللى ظلمهلم، وكللذلك
يذادّ عنه من بدل أو ابتدع أو أحللدثا فللي دّيللن الللله، ويومهللا يقللول

اا لمن بدل بعدي".صلى الله عليه وسلمالنبي  أسحق اا  وحق أس " :

ونأؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنللم وهللو الجسللر الللذي
بين الجنة والنار، يمر عليه الناس على قللدر أعمللالهم، فمنهللم مللن
يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرقِّ، ومنهم مللن يمللر كالريللح،
ومنهم من يمر كللالفرس الجللوادّ، ومنهللم مللن يمللر كركللاب البللل،
اا، ومنهم ومن يزحلف اا، ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يعدو عدو
أيلقى في جهنم، فإن على الجسللر اا و أيخطف خطف اا، ومنهم من  زحف
كلليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دّخل الجنللة

ونأجا. 

- اللهم يا ولي السلم وأهله نأجنا من النار.

وص وتلل أيق فإذا عبروا عليه، وقفوا عند قنطرةا بيللن الجنللة والنللار، ف
فقوا، أذن لهم في دّخول الجنة.  أنأ وذبوا و أه من بعضهم لبعض، فإذا 
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وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلةا والسلللم، وأول
من يدخل الجنة من المم أمته عليه الصلةا والسلم. 

، وأن الللله)1 (ونأؤمن بالجنة والنار، وأنأهمللا مخلوقتللان ل تفنيللان
ال فمن شاء منهم فإلى الجنة بفضله، ومن شللاء منهللم خلق لهما أه
فإلى النار بعدله. والجنة دّار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين
في مقعد صدقِّ عند مليك مقتدر، فيها من أنأواع النعيم المقيللم مللا
ل عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر، قال تعالى: (
سمـا جب اء  سزا سجـ ةن  تـيـ نع سأ جة  لر تق نن  جـمـ نم  تهـ سل سي  جف نخآ تأ سما  دس  نف سن تم  سل نع ست سفل 

سن تلو سم نع سيِ تنوا  ، وأما النللار فهللي دّار العللذاب الللتي]17[السللجدةا: )  سكا
ال للكافرين، قال تعالى: ( للتي أعدها الله تعالى أص سر ا لنا تقوا ال لت سوا

سن جريِ جف سكا نت لل لد جع ويللدخلها عصللاةا المسلللمين،]،لل 131 [آل عمللران: ) تأ
ولكنها ليست دّارهم التي أعدت لهم، ولذلك إذا دّخلوها للم يخللدوا
فيها، بل يعذبون بقدر ذنأوبهم ثم مصيرهم إلى الجنة الللتي هللي دّار

المؤمنين.

صلى اللللهونأؤمن بالشفاعة التي أذن الله تعالى بها لنبيه محمد 
، فله في القيامة ثلثا شفاعات: عليه وسلم

 بينهم بعلدى فشفاعته في أهل الموقف كي يقض - أما الولى: 
أن يللتراجع النأبيللاء آدّم ونأللوح وإبراهيللم وموسللى وعيسللى عليهللم

السلم عن الشفاعة حتى تنتهي إلى نأبينا عليه الصلةا والسلم.

 فيشفع في أهل الجنللة أن يللدخلوا الجنللة، وهاتللان- أما الثانأية: 
.  )(الشفاعتان خاصتان له عليه الصلةا والسلم

فشفاعته فيمن اسللتحق النللار ملن الموحللدين أن- وأما الثالثة: 
،صلللى الللله عليلله وسلللميخرج منها، أو ل يدخلها، وهللذا النللوع للله 

1() من هاهنا قللولي فللي الطبعللة الولللى (إل أن يللرادّ فنللاء نأللارحذفت  
اا وأن طائفللة تللرى الموحدين ) وكان المرادّ إعذار من قال مثل ذلك خصوصلل
أن لعصاةا الموحدين طبقة في النار ، ومن ثم قللالوا بفنللاء نأللار الموحللدين أو
اا ولم يكللن خلو طبقتهم منهم ، فأردّنأا استثنائهم من القائلين بفناء النار مطلق
مرادّنأا الجزم بأن لعصاةا الموحدين نأار خاصة ، لكن لما توهم ذلك منا بعللض
.الفاضل رجحنا حذفه حتى ل يتوهمه غيره

وله صلى الله عليلله وسلللم شللفاعة ثالثللة خاصللة بلله، وهللي تخفيفلله ()
.العذاب عن عمه أبي طالب، كما ثبت في الحديث
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ولسائر النبيين والشهداء ونأحوهم ممن أذن الله لهم، فيشفع فيمن
استحق النار أل يدخلها، ويشفع فيمن دّخلها أن يخرج منها. 

اا بغير شفاعة، بفضله سللبحانأه أيخرج الله تعالى من النار أقوام و
اا فيلدخلهم ه أقوامل ورحمته، ويبقى في الجنة فضل فينشىء اللله ل
رلدين لهللل الجنة، واليمان بالشفاعة مزية نأخالف بها الخوارج المخ

الكبائر في النار. 

ونأؤمن برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وفي الجنة، كما قللال
دة تعالى: ( سر جظ سنا سها  نب سر سلى  جإ دة *  سر جض سنا ةذ  سمئ نو سيِ ده  تجو -23[القيامة:  ) تو

24.[

صلللى الللله عليللهوكما تواترت الخبللار بللذلك عللن رسللول الللله 
 بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يللرون القمللر ليلللةوسلم

البدر ل يضامون في رؤيتلله، ولسللنا نأشللبه ربنللا بشلليء مللن خلقلله،
اا وحقيقللة ودّون وإنأمللا التشللبيه هنللا تشللبيه الرؤيللة بالرؤيللة وضللوح
صدم البصلليرةا واليمللان أعلل مزاحمة، ل تشبيه المرئي بللالمرئي، فمللن 
أيحرم هذه النعمة يوم المزيد، وهو سبحانأه مللع دن أن  بهذا، فإنأه لقم

سر هذا ( سـصـا نب سل تك ا جر ند ـ تيـِ سو  تـهـ سو تر  سصا نب سل ته ا تك جر ند تت ،]103[النأعللام: )  ل 
وإنأما أثبتنا ما أثبته الله سبحانأه وتعالى ملن النظللر إليلله، ومللا أثبتلله
نأبيه محمد عليه الصلةا والسللم ملن رؤيللة الملؤمنين لله سللبحانأه،
رمل والنظر والرؤية شيء دّون الدّراك، فقف عند حدودّ الله، ول تح
اا منها أو تعطله، فللتزل بللك نأصوص الوحي ما ل تحتمل، ول تردّ شيئ

قدم الهلك. 

ومن آثار اليمان بذلك: 

- العمل الجادّ لتحصيل ما أعلده اللله تعللالى للملؤمنين والنجللاةا
وعد به الله العصاةا والكافرين.  مما تو

وعدم الجزع لما يفوت المؤمن من حطام الدنأيا، أو مللا ينللاله- 
من أذى وبلء ومصائب ليمللانأه، ودّعللوته وجهللادّه، بملا يرجلوه ملن
عوض الخللرةا ونأعيمهللا وثوابهللا وغيللر ذلللك مللن الثمللرات الكللثيرةا،
اا معرفيللة فليس اليمان بذلك كما يحسللب كللثير مللن النللاس، أمللور

علمية وحسب، بل هو: إيمان، وتصديق، وإقرار يدفع إلى العمل. 

در: ــ- الق6
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ودر لهلم ونأؤمن بالقدر خيللره وشلره، وأن اللله خلللق الخلللق وقلل
ال، وعلم ما هم عاملون من قبل أن يخلقهم، اا وضرب لهم آجا أقدار

فعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن؛ لو كان كيف يكون. 

هداهم النجدين، فأمرهم بطللاعته، ونأهللاهم عللن معصلليته، وكللل
شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته تنفذ، ل مشيئة للعبللادّ - إل
ما شاء لهم - فما شاء لهم كان وما لللم يشللأ لللم يكللن، يهللدي مللن
أيشلقي ويخللذل ال منه، ويضل من يشلاء، و يشاء، ويعصم وينجي فض
صدّ ال منه، وكل العبادّ يتقلبون في مشيئته بين فضله وعللدله، ل را عد

وب لحكمه، ول غالب لمره.  وق أمع لقضائه ول 

دب دء واج أعما للعبادّ عليه شي دي لديه ضائلل كل ول سع

وعملوا أنأ صه أو  صل ود وع صب وف أرإن عذبوا  فبفضله وهو الكبي
أع الواسل

والخير والشر مقدران على العبادّ، ولم يكلف الله العبللادّ إل مللا
يطيقون، ول حول ول قوةا إل بالله: أي ل حيلة لحد، ول تحول لحد
عن معصية الله إل بمعونأة الله سبحانأه، ول قلوةا لحلد عللى إقاملة

طاعة الله والثبات عليها إل بتوفيق الله. 

صببات من قدر الله الذي فرغ منه، فكذلك أسللبابها وكما أن المس
اا من قدر الله الذي فرغ منه.  أيض

واليمان بالقدر على دّرجتين؛ وكل دّرجة تتضمن شيئين: 

 اليمللان بللأن الللله علللم مللا الخلللق عللاملون،فالدرجة الولللى: 
اا قللال اا محكم صدر ذلك تقدير فسبق علمه في كل كائن في خلقه، فق

سول تعالى: ( جض  نر ل
س جفي ا ةة  لر سذ جل  سقا نث جم نن  جم سك  نب سر نن  سع تب  تز نع سيِ سما  سو

ةب سـتـا جك جـفـي  لل  جإ سر  سـبـ نك سأ سول  سك  جـلـ سذ نن  جـمـ سر  سغ نـصـ سأ سول  جء  سما لـسـ جفي ال
ةن ني جب ته ، وقال تعللالى: (]61[يللونأس: )  تم سر لد سـقـ سف ةء  سـشـي لل  تـكـ سق  سل سخآ سو

اا جديِر ـ نـق اا  وقللال:       (]،2[الفرقللان:  ) ست سر سد ـ سـق جه  ـ تر الـل ـ نـم سأ سن  ـا سـك سو
اا سر تدو نق ]. 38[الحزاب:  ) سم

صمنه مقللادّير الخلللق، عللن ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظا، وض
عبادّةا بن الصامت رضي الله عنه قال: يا بنلي، إنألك ل تجلد حقيقلة
اليمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئلك، وملا أخطلأك للم
يكن ليصيبك، سمعت رسول الله عليه الصلةا والسلللم يقللول: "إن
أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال:
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اكتب مقادّير كل شيء حتى تقوم السللاعة"، يللا بنللي إنأللي سللمعت
 يقول: "من مات علللى غيللر هللذاصلى الله عليه وسلمرسول الله 
جـفـي ، قال تعالى: ()(فليس مني" سـمـا  تم  سـلـ نع سيِ سه  لن الل سأ نم  سل نع ست نم  سل سأ

در جـسـي سيِ جه  ـ سـلـى الـل سع سك  جل سذ لن  جإ ةب  ستا جك جفي  سك  جل سذ لن  جإ جض  نر سوال جء  لسما ) ال
].70[الحج: 

ال، فقد ال، وفي مواضع مفص وهذا التقدير يكون في مواضع مجم
كتب في اللوح المحفوظا ما شاء، وإذا خلق الجنين قبل نأفخ الللروح
اا فيللؤمر بللأربع كلمللات أن يكتبهللا: رزقلله، وأجللله فيه بعث إليه ملكلل

وعمله، وشقي أم سعيد. 

فلو اجتمع الخلق كلهللم علللى شلليء كتبلله الللله تعللالى فيلله أنألله
كائن، ليجعلوه غير كائن، لم يقدروا عليه، ولو اجتمعللوا كلهللم علللى
شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم

بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

: اليمان بمشيئة الللله النافللذةا، وقللدرته الشللاملةالدرجة الثانأية
وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنأه ما فللي السللماوات
والرض من حركة ول سكون إل بمشيئة الللله سللبحانأه وتعللالى، ول

يكون في ملكه إل ما يريد. 

ومع ذلك فقد أمللر العبللادّ بطللاعته وطاعللة رسللله ونأهللاهم عللن
معصلليته، وهللو سللبحانأه يحللب المتقيللن والمحسللنين والمقسللطين،
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ول يحللب الكللافرين، ول
أمر بالفحشلاء ول يرضلى لعبلادّه يرضى عن القوم الفاسلقين ول ي

الكفر ول يحب الفسادّ. 

فله سبحانأه مشيئتان، وهما خلق الله وأمره، وقللدرته وشللرعه،
تر كما قال سبحانأه وتعالى: ( نم سل سوا تق  نل سخ ته ال سل ].54 [العراف: ) سأل 

أيعصللى سللبحانأه - مشيئة شرعية، وهي أمره الشرعي الذي قد 
أيخالف. فيه و

ال ولن تجد لسللنة الللله - ومشيئة قدرية، فلن تجد لسنة الله تبدي
أيعصى أمره الكونأي القدري.  ال، فل  تحوي

.رواه أحمد وأبو دّاودّ، واللفظ لبي دّاودّ ()
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اا.  اء وقدر اا، وهذه سنته قضا اا وأمر فتلك سنته شرع

وأفعال العبادّ خلق الله وفعللل العبللادّ، فالعبللادّ فللاعلون حقيقللة،
والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن أو الكافر، والللبر أو الفللاجر،
والمصلي والصائم، وللعبادّ قدرةا على أعمللالهم ولهللم إرادّةا، والللله

سما خالقهم وخالق قدرتهم وإرادّتهم. قال تعالى: ( سو نم  تك سق سل سخآ ته  سوالل
سن تلو سم نع نن ، وقللال تعللالى: (]96[الصللافت: )  ست سأ نم  تـكـ نن جم سء  سـشـا نن  سـمـ جل

سن جمي سل سـعـا بب ال سر ته  سء الـلـ سـشـا سيِ سأن  لل  جإ سن  تءو سشا ست سما  سو سم *  جقي ست نس ) سيِ
، وهذه الدرجة يكللذب بهللا عامللة القدريللة وغل فيهللا]29-28[التكوير: 

قوم من أهل الثبات، حتى سلبوا العبللد قللدرته واختيللاره وأخرجللوا
وكمها ومصالحها.  صح عن أفعال الله وأحكامه 

فنحن وسط في القدر بين الجبرية والقدرية، فأفعالنا ومشلليئتنا
مخلوقتان، والنأسان فاعل لفعاله على الحقيقللة، مختللار، للله إرادّةا
أه صور الللل ونألل ومشيئة. وهذا جملة ما يحتاج إليه في هذه المسللألة مللن 

وبه من أولياء الله تعالى.  قل

فأصل القدر سر الله في خلقه، قد طللوى الللله تفاصلليل علملله
تل عن عبادّه، ونأهاهم عن التعمق فيلله فقللال فللي كتللابه: ( سئ نس تيِ ل 

سن تلو سأ تيِس نم  ته سو تل  سع نف سيِ لما  ].23[النأبياء:  ) سع

فمللن سللأل: لللم فعللل؟ فقللد ردّ حكللم الكتللاب، ومللن ردّ حكللم
الكتاب فقد كفر وخسر وخاب وذلك أن العلم علمان: 

- علم أنأزله الله تعالى في الخلق فهو موجودّ. 

- وعلم حجبه الله عنهم فهو مفقودّ. 

فإنأكار العلم الموجودّ كفر، وادّعاء العلم المفقودّ كفر، ول يثبت
إلللىاليمان إل بقبول العلم الموجودّ، وترك العلللم المفقللودّ، وردّه 

عالمه الغفور الودّودّ. 

ومن آثار اليمان بالقدر وثمراته: 

- أن يتوكل المؤمن على الللله حللق التوكللل، فل يتخللذ السللباب
اا، ول يتكل عليها، بل يخلص توكله على الله وحده، فكل شلليء أرباب

بتقديره سبحانأه. 

- ومنها اطمئنان قلب المؤمن وعدم جزعه أو تحسره علللى مللا
يصيبه ويجري عليه من أقدار الله تعالى، فل يأسى لفوات محبللوب
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أو حصول مكروه، فكل ذلك بقدر الله تعللالى، ومللا أصللابه مللا كللان
ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه. 

ان: ـ- اليِم7
واليمان: عمل وقول ونأية، فهو اعتقادّ بالجنان وإقرار باللسان،

وعمل بالجوارح. 

واعتقللادّ الجنللان أو القلللب: قللوله، وعمللله، فقللول القلللب هللو
ملله وتصللديقه، ومللن أعمللاله: الرضللى، والتسللليم،لمعرفتلله أو ع

والمحبة، والنأقيادّ، والخبات، ونأحوه. 

فالقول: قول القلب واللسان، والعمل: عمل القلب والجللوارح،
. )(والتصديق يكون بالقلب، واللسان والجوارح

واليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شللعب كمللا أخللبر
الصادّقِّ المصدوقِّ، أعلها ل إله إل اللله، وأدّنأاهلا إماطلة الذى علن
الطريق، وله عرى كثيرةا أوثقها: الحب في الله والبغض فللي الللله،

والموالةا في الله والمعادّاةا في الله. 

ومن شعبه ما هو أصل اليمان يللزول اليمللان بزواللله وينتقللض،
كشعبة التوحيد (ل إله إل الله)، والصلةا، ونأحوها مما نأللص الشللارع

على زوال أصل اليمان وانأتقاضه بتركه. 

ومنها ما هو من واجبات اليمان، ينقص اليمان الواجب بزوالها،
وقه، ونأحللوه أره بللوائ كالحب في الله، والبغض في الله، وأن يأمن جللا
مما يأثم تاركه، ومثللله اقللتراف المحرمللات كالزنأللا وشللرب الخمللر
ان، بلل ينتقلص والسرقة، وصاحبه ل يكفر ول يزول عنه أصل اليم

ودقِّ ذلك أو يكذبه () ."كما في الحديث الصحيح: "... والفرج يص
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بذلك إيمانأه الواجب، فل يكللون مللن المللؤمنين المسللتحقين للوعللد
المطلق، السالمين من الوعيد. 

ومن شعب اليمان ما هو من كمال اليمان المستحب كإماطللة
، ونأحللوه ممللا هللو مللن مكملت)(الذى عن الطريق، وحسللن العهللد

اليمان المستحب فل يأثم من أخل به. 

وعليه فللليمان أصل ل يصح اليمان إل به، وللله كمللال واجللب،
وكمال مستحب، وكل نأفي لليمان وردّ في نأصوص الشرع فإما أن

اا، كقوله تعالى: ( سل يرادّ به نأفي أصل اليمان فيكون صاحبه كافر سف
لم ل ـ تـث نم  تـهـ سن ني سب سر  سج سـشـ سـمـا  ني جف سك  تمو نك سح تيِ ستى  سح سن  تنو جم تيِؤُ سل  سك  نب سر سو

اا جليم نســ ست تموا  نل سس تيِ سو ست  ني سض سق لما  جم اا  سج سر سح نم  جه جس تف نن سأ جفي  تدوا  جج ) سيِ
 وإما أن يرادّ به نأفي اليمان الواجب أي كماله الللواجب]،65[النساء: 

اا، كقول النبي عليه الصلةا والسلم: "لف اا أو فاسق يكون صاحبه آثم
، أو قللوله: "ل يزنأللي الزانأللي)(يدخل الجنة من ل يأمن جاره بوائقه"

، الحديث، أو قوله: "ل يللؤمن أحللدكم حللتى)(حين يزنأي وهو مؤمن"
يحب لخيه ما يحب لنفسه".

وذلك لن نأفي اليمان صيغة وعيد، والوعيد ل يللردّ إل فللي حللق
اا، فإما أن يكون مللن أصللل اليمللان أو اا أو ترك واجب من فعل محرم
من اليمان الواجب، ويتم التفريق والتمييز بين الللدللتين هللل هللي
دّللة على الكفر، (انأتقاض أصل اليمان)، أو على الفسق (انأتقللاص
اليمان الواجب)، بقرائن تعرف من النللص نأفسلله، أو مللن نأصللوص

الشارع الخرى. 

ومن انأتقض إيمانأه بشيء من نأواقض اليمان فكفللر، لللم تنفعلله
بقية شعب اليمان إن وجدت عنده. ومن أخل باليمان الوجب فهو
إلى مشيئة الله، إن شللاء عللذبه، وإن شللاء غفللر للله، مللا دّام عنللده

أصل اليمان. 

() والمقصودّ بحسن العهد هنا الصلة والحسللان كمللا فللي إقبللال النللبي 
صلى الله عليه وسلم واهتمامه بعجوز، سألته عنها عائشللة رضللي الللله عنهللا
 .فقال: "إنأها كانأت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من اليمان

.رواه مسلم ()

.رواه البخاري ومسلم وأبو دّاودّ وغيرهم ()
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فل نأميل في باب وعيد الله ل إلللى المرجئللة ول إلللى الخللوارج،
كمللا ل نأميللل فللي بللاب أسللماء اليمللان والللدين ل إلللى الحروريللة

والمعتزلة.. ول إلى المرجئة والجهمية. 

ومن ثمرات هذا الباب: الحللرص علللى الطاعللة والمبللادّرةا إلللى
بقة إلى الخيرات، ليبقى إيمانأنللا فللي ازدّيللادّ،االعمل الصالح. والمس

اا على أصل اليمان وتحصللينه، فللإنأه رأس المللال مع المحافظة دّوم
وعروةا النجاةا الوثقى. 

ر: ــ- الكف8
ونأبرأ إلى الله من ضلل مرجئة العصر، وجهمية الزمان الذين ل
صونأللوا بللذلك يرون الكفر إل في الجحودّ والتكذيب القلللبي وحللده، فه
صقعوا للكفرةا الملحدين، وأقللاموا الشللبه الباطلللة وهلوه، ور الكفر وس

ووغ كفر وتشريع الطواغيت.  التي تس

ونأعتقللد أن قللولهم (أن المللرء ل يكفللر  إل بجحللودّ قلللبي) قللول
بدعي، فالجحودّ كما قرر علماؤنأا المحققون يكون بالعمل والقللول،

بللالجوارح كمللا يكللون بللالقلب، والتصللديق مثللليكون باللسان وأي 
ذلك. 

والكفر أنأواع، فمنه كفر الجحودّ، ومنه كفللر الجهللل، ومنلله كفللر
العراض. 

ونأواقض السلم كثيرةا، ولحوقِّ الرجل بالكفر أسرع من لحوقه
بالسلم. 

 اعتقادّ وقللول وعمللل، فكللذلك الكفللر يكللون)1(وكما أن اليمان 
ال.  ال ويكون عم اا ويكون قو اعتقادّ

انأتقد علينا بعض الفاضل استعمال لفظة (عندنأا) في بعللض المواضللع ،() 1
ول نأرى دّاع لمثل هذا النأتقادّ ، فهذه عقيدتنا نأعرب عنها ول يعنللي اسللتعمالنا
اا لله ول زال علماؤنألا الولللون يفعلللونأه فللي لهذه الكلمة توحدنأا بذلك بل تبيانأ
عقائدهم في أمور مشهورةا من اعتقادّ أهل السللنة ، ومللع ذلللك فقللد طيبللت

خاطره بحذفها من بعض الماكن . 
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ومن الكفر والظلم والفسق ما هلو أكللبر، ومنلله ملا هللو أصلغر،
اا كفر أصغر، وأن الخطأ العتقللادّي والقول بأن الكفر العملي مطلق
وي، بل الكفر العملي منلله الصللغر ومنلله اا كفر أكبر، قول بدع مطلق
الكبر، وكذلك الخطأ أو النأحراف في العتقادّ منه ما هو كفر أكللبر

ومنه ما هو دّون ذلك. 

فمن أعمال الجوارح ما أخبر الللله تعللالى بللأنأه كفللر أكللبر، ولللم
يشترط لذلك أن يصاحبه اعتقللادّ أو جحللودّ أو اسللتحلل، كالتشللريع
مع الله ما لم يأذن به الله وكالسجودّ للشللمس والصللنام، أو سللب
الله، أو الدين، أو النأبيللاء أو إظهللار السللتهزاء أو السللتهانأة بشلليء

من الدين. 

ومنها ما هو من المعاصي غير المكفرةا، التي ل تخللرج صللاحبها
من دّائرةا السلم إل أن يستحلها، كالزنأى والسرقة وشللرب الخمللر

ونأحوها. 

ول نأقول: (ل يضر مع اليمان ذنأب)، بل من الللذنأوب مللا ينقللص
اليمان، ومنها ما ينقضه، ونأللبرأ مللن أقللوال المرجئللة المؤدّيللة إلللى
التكذيب بآيات الوعيد، وأحادّيثه الواردّةا في حق العصللاةا مللن هللذه

المة، أو في حق الكفار والمشركين والمرتدين. 

ونأؤمن بأن الميثاقِّ الذي أخذه الله تعالى من آدّم وذريتلله حللق،
وأنأه سبحانأه خلق عبادّه حنفلاء فاجتللالتهم شللياطين الجللن والنأللس
عن دّينهم، وشرعت لهم ما لم يأذن به الله، وأن المولودّ يولد على

الفطرةا فأبواه يهودّانأه أو ينصرانأه أو يمجسانأه أو يشركانأه. 

ولذلك نأعتقد أن كل من دّان بغير دّين السلم فهو كافر. سللواء
بلغته الرسالة أو لم تبلغلله، فمللن بلغتلله فهللو كللافر معانأللد أو كللافر

ات، كمللا أنكللمعرض، ومن لم تبلغه فهو كللافر جاهللل، فللكفللر دّر
لليمان دّرجلات، ومللع هلذا فلللم يكتللف الللله تعللالى بحجللة الميثللاقِّ
والفطرةا علللى عبللادّه، فأرسللل إليهللم الرسللل يللذكرونأهم بالميثللاقِّ
ه عليهلم، وأنألزل عليهلم كتبله وجعلل آخرهلا كتلابه اللذي أخلذه الل
المهيمن عليها (القرآن الكريم)، الذي ل يأتيه الباطل من بيللن يلديه
ول من خلفه، وحفظه من التبديل، وجعله حجة بالغة واضحة قائمة

تكم على كل من بلغه، فقال: ( سر جذ نـنـ تل تن  تـقـرآ سذا ال سه لي  سل جإ سي  جح تأو سو
سغ سل سب نن  سم سو جه   فدين الللله فللي الرض والسللماء واحللد]،19[النأعام: )  جب

هو دّين السلم. 
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تما قال تعالى: ( نـسـل جل جه ا سد الل نن جع سن  نديِ لن ال ]،19[آل عمللران: )  جإ
اا وقال تعالى:          ( سـنـ نيِ جد سما  نسل جل تم ا تك سل تت  جضي سر ،]3[المائللدةا:  ) سو

فنحن نأدين به، ونأللبرأ مللن كللل مللا خللالفه، ونأكفللر بكللل مللا نأاقضلله
وعارضه من المناهج الكافرةا والملل الباطلة والمللذاهب الفاسللدةا،
ومن ذلك بدعة العصر الكفرية.. (الديمقراطية) فمن اتبعها وابتغاها

اا، قللال تعللالى: ( سر فقللد ابتغللى غيللر السلللم دّينلل نـيـ سغ جغ  سـتـ نب سيِ نن  سـمـ سو
سن ـ جـم جة  سر ـ جخـآ ـي ال جـف سو  ـ تـه سو ته  ـ نـن جم سل  ـ سـب نق تيِ نن  ـ سـل سف اا  ـ سـن جديِ جما  ـل نـس جل ا

سن جريِ جس سخا ].85[آل عمران: )  ال

اا لللدين الديمقراطيللة (تشللريع ورع مع الللله وفقلل رفر من ش ولذا نأك
وكللل وأنأللاب عللن نأفسلله الشعب للشعب)، كما نأكفر مللن اختللار أو و
اا، قللال تعللالى: ( ورع اا ومشلل اا ورب اا لنأه قد ابتغى غير الله حكم ورع مش
ته جه اللــ جب سذن  سيِأ نم  سل سما  جن  نديِ سن ال جم تهم  سل تعوا  سر سش تء  سكا سر تش نم  ته سل نما  سأ

نم ، وقال سللبحانأه: (]21[الشللورى: )  ته سن سبـا نه تر سو نم  ته سر سبـا نح سأ تذوا  سخـ لت ا
جه جن الل تدو نن  جم اا  سب سبا نر أ

].31[التوبة: )... الية  س

ومع هذا فنحن ل نأكفر عموم الناس المشاركين في النأتخابات،
ورعين، بلل اا مشلل إذ ليس جميعهم يبتغون في مشلاركتهم فيهللا أربابل
اا للخدمات الدنأيوية والمعيشية، وهذا منهم من يقصد إلى اختيار نأواب
صمللت بلله البلللوى، واختلفللت فيلله مقاصللد المنتخللبين الللذين ل أمر ع
يباشرون ول يمارسون التشريع كالنواب، ولذلك فنحن ل نأبادّر إلللى
تكفير أعيانأهم كما نأكفر أعيان النواب المباشرين للكفر البواح مللن

تشريع ونأحوه. 

ونأقول: إن المشاركة في النأتخابللات التشللريعية عمللل كفللري..
ورقِّ بين مقارفة النأسان لعمل مكفر، وبين ول نأكفر بالعموم، بل نأف
تنزيل حكم الكفر عليه، والذي يلزم فيه إقامللة الحجللة إذا أشللكلت
المور، والتبست الحوال، ووردّ احتمال انأتفاء القصد في مثل هللذه

. )(البواب

اا مللن أهللل القبلللة بللذنأب) بللل ول نأطلق مقولة: (ول نأكفللر أحللد
نأقيللدها بزيللادّةا: (غيللر مكفللر مللا لللم يسللتحله)، فل نأكفللر بمطلللق

المعاصي والذنأوب. 

 .وقد فصلنا ذلك في رسالتنا الثلثينية في التحذير من أخطاء التكفير ()
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ونأسللمي أهللل قبلتنللا مسلللمين مللؤمنين، والصللل فيهللم عنللدنأا
السلم ما لم يأت أحدهم بناقض ولم يمنع من تكفيره مانأع. 

ول نأقول بخلودّ أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلةا والسلم
في النار إن ماتوا وهم موحدين، حتى وإن لللم يكونأللوا مللن ذنأللوبهم
اا للخوارج ومن تابعهم من غلةا المكفرةا، بل نأقول: هم تائبين، خلف
إلى مشيئة الللله وحكملله، إن شللاء سللبحانأه غفللر لهللم وعفللا عنهللم

تء بفضله، كما ذكر تعالى: ( سـشـا سيِ سـمـن  جل سك  جـلـ سذ سن  نو تد سـمـا  تر  جف سيِغـ ) سو
، وإن شاء عذبهم بعدله، ثم يخرجون مللن النللار برحمتلله]48[النساء: 

أو بشللفاعة النللبي عليلله الصلللةا والسلللم الللتي ادّخرهللا لمتلله، او
بشفاعة من يرتضي الله شفاعته من أهل طاعته. 

فنحن وسط بين المرجئة والخللوارج فللي بللاب الوعللد والوعيللد،
ووةا اليمانأية ثابتة لعمللوم أهللل القبلللة ووعده ووعيده حق كله، والخ
مع المعاصي والكبائر، كما نأص الله تعالى علللى ذلللك فللي الكتللاب

نم فقللال: ( تك نيِ سو سخـآـ سأ سن  ـ نـي سب تحوا  جل نـصـ سأ سف دة  سو نخـآـ جإ سن  تـنـو جم نؤُ تم سـمـا ال لن ) جإ
دع ، وقال: (]10[الحجرات:  سـبـا نت دء فا سـشـي جه  جخآي سأ نن  جم ته  سل سي  جف تع نن  سم سف

جف ترو نع سم  فل نأسلب الفاسق الملللي السلللم]،178[البقرةا: )       جبال
ولده في النار كما تقول المعتزلللة، وخ أنأ بالكلية كما تقول الخوارج، ول 
ول نأنفي عنه مطلق اليمان ول نأصفه باليمان المطلق، بل نأقللول:

هو مؤمن نأاقص اليمان، أو مؤمن بإيمانأه فاسق بكبيرته. 

وو الللله عنهللم ويللدخلهمنونأرجو للمحس ين من المللؤمنين أن يعفلل
الجنة برحمته، ول نأأمن عليهم، ول نأشهد لحد منهم بالجنة أو النللار

صل من شهد له رسول الله   وأخبر عنه بللذلك،صلى الله عليه وسلمإ
ونطهم، والمن والياس وق أنأ  قدونأستغفر لمسيئهم، ونأخاف عليهم، ول 

وسللبيل أهللل الحللق - جعلنللا الللله منهللم -. ينقلن عن ملة السلم 
بينهما. 

ونأرحللم عللوام المسلللمين مللن أهللل القبلللة ول نأكلفهللم فللوقِّ
طاقتهم، فل نأشترط للحكم بإسلمهم أن يعرفوا نأواقض السلم أو
أيحكللم لهللم بالسلللم يحفظوا ويعددّوا شروط (ل إله إل الللله)، بللل 
بتحقيق أصل التوحيد واجتنللاب الشللرك والتنديللد - مللا لللم يتلبسللوا
بناقض -، ونأراعي شروط التكفيللر ونأنظللر فللي مللوانأعه، كمللا نأنظللر
بعين العتبار إلى واقع الستضعاف الذي يعيشونأه فللي ظللل غيللاب
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وم مللن سلطان السلم وحكمه ودّولته، وما نأجللم مللن جهللل ومللا علل
شبهات لقلة العلم وذهاب العلماء الربانأيين. 

وعلى هذا فنحن ل نأبرأ من عصاةا المؤمنين كبراءتنا من الكفللار
والمشركين والمرتدين، بل عصاةا المللؤمنين دّاخللل دّائللرةا المللوالةا
اليمانأيللة، ل نأخرجهللم منهللا مللا دّامللوا مسلللمين، وإنأمللا نأللبرأ مللن
معاصلليهم وفسللوقهم وعصلليانأهم ول نأعللاملهم معاملللة الكفللار، ول
وفر كل من عمل عند حكومات الكفر منهللم، كمللا هللو شللأن غلةا أنأك
وفر من كان فللي عمللله نأللوع مللن أنأللواع الكفللر أو المكفرةا، وإنأما نأك
الشرك من مشاركة في التشريع الكفري، أو الحكم الطللاغوتي، أو

لل للمشركين والكفار، أو مظاهرتهم على الموحدين.  تو

وصل في العمل عند الكفار، ول نأقول بأنأه كفر كله أو حللرام، أنأف و
بل من ذلك ما هو كفر، ومنه ما هو حرام، ومنه مللا هللو دّون ذلللك،

وكل وظيفة بحسبها. 

ا الحكللم إل ول نأحكم في أحكام الدنأيا إل بالظاهر الذي ليلس لن
به، والله يتولى السرائر ويحاسب عليها، فليللس لنللا أن نأشللق عللن
قلوب الناس، ول عن بطونأهم، ونأتحللرز كمللا تحللرز علماؤنأللا البللرار
اا أو فللي اا إذا كللان الختلف لفظيلل في تكفير أهللل التأويللل، خصوصلل

المسائل العلمية التي يعذر فيها المخالف بالجهل. 

وليس من منهجنا التعجل في التكفير، أو التعجل بللترتيب آثللاره
وين، (فإن استباحة دّمللاء المصلللين الموحللدين خطللر وبت أو تب دّون تث
عظيم والخطأ في ترك ألللف كللافر، أهللون مللن الخطللأ فللي سللفك

. ) (محجمة من دّم مسلم واحد)

ونأفرقِّ في أبواب التكفير بين كفر النوع أو العمل المكفر، وبين
كفر المعين، وأنأه قلد يصلدر عللن الملرء كفللر ول يلزمله حكمله ول
اسمه إن اختل شرط، أو قام مانأع مللن موانأللع التكفيللر، ونأعتقللد أن
مللن دّخللل السلللم بيقيللن فللإنأه ل يجللوز أن يخللرج منلله بالشللك أو

ورص، فما ثبت بيقين ل يزول بالشك.  التخ

والبدع ليست كلها على مرتبة واحدةا بل منها ما هللو ملن البللدع
المكفرةا ومن ذلك بدعة (الديمقراطية) ومتابعللة وابتغللاء غيللر الللله

.2/277أصل هذه الجملة النفيسة من كتاب الشفا للقاضي عياض  ()) 
 .نأقلها عن العلماء المحققين وللغزالي مثلها
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اا، من الرباب المتفرقين، ومن البللدع مللا هللو دّون ذلللك، فل مشرع
يصل إلى الكفر. 

ونأعتقللد أن قاعللدةا: (مللن لللم يكفللر الكللافر فهللو كللافر) إنأمللا
اسللتعملها أئمتنللا للتغليللظ والتنفيللر مللن بعللض أنأللواع الكفللر، ولللم
يستعملوا فيها التسلسل البدعي الذي أحللدثه غلةا المكفللرةا، وأنأهللا

ودّ بعللدم تكفيللره هلليليست على إطلقهللا، وإنأمللا وذب أو ر  فيمللن كلل
ومن ثبت رفر  أيك اا قطعي الدللة قطعي الثبوت، أما من لم  للكافر نأص
عندنأا تكفيره، لكن يحتاج في إنأزال الكفر على عينه إلى نأظللر فللي
الشروط والموانأع والدّلة الشللرعية، كالحكللام بغيللر مللا أنأللزل الللله
ال، فمللن توقللف فللي إنأللزال الكفللر علللى أعيللانأهم وعسللاكرهم مث
لشبهات نأصية عنده، فهذا ل تنطبق عليه القاعدةا المذكورةا، إذ هللو
اا ول ردّه، وإنأمللا لللم يقللدر علللى التوفيللق بيللن اا شللرعي لم يكذب نأص
ال على غيره، أو نأحو ذلللك ممللا قللد يقللع فيلله مللن الدّلة، أو قدم دّلي
وصر في علوم اللة والجتهادّ، فهذا ليس بكافر عندنأا ما دّام خلفه ق
معنا باللفاظا والسماء، إل أن يؤدّي به ذلك إلى الللدخول فللي دّيللن

الكفار أو نأصرته، أو إلى توليهم ومظاهرتهم على الموحدين. 

ن علملات ونأعتقد أن اتباع المتشلابه وتلرك المحكللم، علملة م
أهل البدع، وأن طريقة الراسللخين فللي العلللم مللن أهللل السللنة أن

يردّوا المتشابه إلى المحكم. 

ول نأكفر بالمآل، أو بلزم القول، فلزم المذهب ليللس بمللذهب،
كما أنأنا ل نأكفر مخالفينا ومن بغى علينا من مرجئة العصر ونأحوهم
من المبتدعة الذين ل تصل بللدعتهم إلللى الكفللر، مللا دّام تخليطهللم
وردّ فللي مسللمى اليمللان أو اا، كللالختلف المجلل وخلفهم معنللا لفظيلل

الكفر وتعريفهما. 

وولونأا ما لم نأقله، أو نأسبوا إلينللا ول نأكفرهم وإن افتروا علينا، وق
ما نأحن منه بللرآء، فل نأعصللي الللله فيهللم وإن عصللوا اللله فينللا، ول
نأكفرهم لرجائهم إن كان من جنس إرجاء الفقهللاء مللا دّام خلفهللم
اا، فل نأكفرهم إل أن يؤدّي بهم إرجاؤهم إلى ترك التوحيد معنا لفظي
والفرائللض، أو إلللى الكفللر أو الشللرك وتسللويغه، أو إلللى تللولي
الطللواغيت ونأصللرتهم، أو المشللاركة فللي تشللريعهم أو مظللاهرتهم

على الموحدين. 
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ووغت ويعت الدين، وشاركت أو س ونأبغض جماعات الرجاء التي م
المشاركة في الحكم بغير ما أنأزل الللله، أو التشللريع مللع الللله مللن
خلل الديمقراطية، أو إظهار النصرةا للمرتدين، ونأبرأ من طريقتها،
ونأعتبرها جماعات بدع وضللة، قد ضلوا وأضلوا عن سواء السللبيل،
ونأرى أن رؤوسها من الدعاةا على أبواب جهنم، ومللع هللذا فنحللن ل
نأكفر من هذه الجماعللات إل مللن قللارف الكفللر منهللم أو نأصللره أو

ووغه أو ظاهر أهله على الموحدين، ول نأكفرهم بالعموم.  س

ونأحفللظ لعلمائنللا العللاملين حقهللم، وكللذلك دّعاتنللا المجاهللدين،
ور اا إل الله. وتق الذين يبلغون رسالت الله ويخشونأه ول يخشون أحد
أعيننا بطلللب العلللم الشللرعي ونأحللب طلبتلله ونأبغللض أهللل الللرأي،
وأصللحاب البللدع، وأصللحاب الكلم الللذين يقللدمون العقللول علللى
النقللول، أو يقللدمون استصلللحاتهم واستحسللانأاتهم علللى نأصللوص

الوحي. 

ونأبغض مدارس الطواغيت ونأللدعو إلللى اجتنابهللا، ول نأكفللر مللن
اا، إل أن يباشللر ويشللارك فللي كفللر أو شارك فيها دّراسة أو تدريسلل
يسوغه أو يدعو إليه، ول نأمانأع من تعلللم العلللم الللدنأيوي المفيللد إن
سلم من المحظور، ول نأدعو إلى ترك السباب، ونأحث علللى تربيللة
الذراري على التوحيد، وتبصيرهم بأمر دّينهم ودّنأياهم ليكونأوا لللدين

اا عاملين.  اا صادّقين وأنأصار الله جند

لما وقاطنيها: ـر ودار السـ- دار الكف9
ونأقول بقول الفقهاء عن الللدار إذا علتهللا أحكللام الكفللر وكللانأت
الغلبة فيها للكفار وشرائعهم، إنأها دّار كفر، ولكننللا نأعتقللد بللأن هللذا
اصطلح ل دّخل له في الحكم على قاطني الللديار فللي ظللل غيللاب
دّولة السلللم وسلللطانأه، وتغلللب المرتللدين وتسلللطهم علللى أزمللة
الحكمة في بلدّ المسلمين، فإن هذا المصللطلح يطلللق علللى الللدار
إذا علتها أحكام الكفر، وإن كان أكللثر أهلهللا مسلللمين، كمللا يطلللق
مصطلح دّار السلم على الدار التي علتها أحكام السلم وإن كللان

أكثر أهلها كفار، ما دّاموا خاضعين لحكم السلم (ذمة).

ال فاسدةا، كما يفعل غلةا فل نأؤصل على هذه المصطلحات أصو
اا) ول نأتبنللى المكفرةا، كمقولة (الصل في الناس اليوم الكفر مطلق
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اا من ذلك، بل نأعامل كل امرىء بما ظهر منه ونأكللل سللرائرهم شيئ
ه بالسلم، ونأقللوللإلى الله، فنعامل من أظهر السلم به، ونأحكم 

وبللس إن الصللل فيمللن أظهللر شللرائع السلللم؛ السلللم، مللا لللم يتل
بناقض. وكذلك نأعامل من أظهر الكفر والشرك، وتولى المشللركين
وظاهرهم علللى الموحللدين، بمللا أظهللر، حللتى يللؤمن بللالله وحللده،

وحد  وينخلع عما هو فيه من ويكفر بعبادّةا من سواه في عبادّته،هويو
كفر ويبرأ منه، وحلق اللحى أو التشبه بالكفار ونأحوه من المعاصي
مما عمت به البلوى وانأتشر في هللذا الزمللان ل يصلللح وحللده أدّلللة
اا صلريحة للتكفيلر، فل نأسلتحل بمثلهلا للتكفير، فليست هلذه أسلباب
الدماء، والمللوال، كملا يفعللل غلةا المكفللرةا، (فللإن اسللتباحة دّمللاء
المصلين الموحدين خطر عظيم والخطأ في ترك ألف كللافر أهللون

من الخطأ في سفك محجمة من دّم مسلم).

لة: ـ- الص10
ونأرى الصلةا خلف كل بر وفللاجر مللن أهللل القبلللة، وعلللى مللن

اا منهللم جنللة،مات منهم، ما لم يتلبسوا بناقض ظاهر  ول نأنلزل أحلد
اا، ول نأشهد عليهم بكفللر ول بشللرك ول بنفللاقِّ مللا لللم يظهللر ول نأار

منهم شيء من ذلك. 

 في الصلةا عندنأا ما بين: )(ونأواب الطواغيت

روغ لل لهم، فهو كجنللدهم وعسللاكرهم فللي نأصللرتهم، أو مسلل متو
لللديمقراطيتهم مللدافع مناصللر لشللركهم، فهللؤلء ل نأللرى الصلللةا
خلفهم، لنأهم منهم وليسوا منا بل نأنهى عنهللا ونأللأمر بإعادّتهللا لمللن

سنصلى خلفهم، ( جني جم نؤُ تـمـ سـلـى ال سع سن  جريِ جف سـكـا جلل ته  سل الـلـ سع نج سيِ نن  سل سو  
جبيل ا ].141[النساء: ) سس

أو مداهن مكثر لسوادّ أوقافهم ووليتهم الباطلة لجل المعيشلة
بطل الصلةا خلفه، وحكللم الصلللةا خللف هللؤلء كحكللمنأوالدنأيا، فل 

الصلةا خلللف أهللل الفسللق وأصللحاب البللدع غيللر المكفللرةا، فنحللن

ليس المقصودّ بالنواب هنللا نأللواب البرلمانأللات المشللرعين مللع الللله، ()
فهؤلء كفار ل تجوز الصلةا خلفهم، ول نأعمة ول كرامة، ولكن المقصودّ بذلك
أئمللة المسللاجد، التللابعين لللوزارات الوقللاف، الللذين أنأللابتهم الحكومللات
 .الطاغوتية لمامة المسلمين
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نأكرهها ول نأبطلها، والصلةا خلف أهللل السللنة والتوحيللد المظهريللن
للسنة والبراءةا من أهل الشرك والتنديد، أحب إلينا. 

ارا كللانأوا أم مسلللمين، مللن بللدع والدعاء للحكام والسلطين كفا
الجمعة ، وعلمة على الدخول في طاعتهم، ونأحن نأكرهها ونأنكرها،
والصلةا خلف مللن يتركهللا مللن أهللل السللنة أحللب إلينللا، ول نأبطللل
اا بالنصللرةا الصلةا بسببها، ول نأرى إعادّتها إل أن يكون الدعاء صريح
للطواغيت أو لدينهم الشركي، فحكمهم حكم أنأصللارهم وأجنللادّهم،

فالنصرةا باللسان صنو النصرةا بالسنان. 

ورع أو الحللاكم الكللافر، ونأعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المش
فأعطاه صفقة يده وثملرةا فلؤادّه، أو نأصلره وتلوله ودّار معله فلي
الفتوى حيللث دّار بللأنأه كللافر مرتللد، أمللا مللن تللولى المناصللب فللي
حكومات الكفر من العلماء والمشايخ فكل حسب منصبه؛ إن كللان
فيه كفر أو إعانأة علللى كفللر أو مشللاركة فللي التشللريع الكفللري أو
نأصرةا ومظاهرةا للمشركين على الموحدين، فهذا كافر عنللدنأا، ومللا
طول لحيته أو عظم لقبه وشهادّته وعمامته، بموانأع للتكفير عنللدنأا،
وإن لم يكن في منصبه شيء من ذلك لكن كان فيلله تكللثير لسللوادّ
الباطل وتلبيس للحق به، فهؤلء من الرؤوس الجهال الللذين ضلللوا

وأضلوا. 

روج: ـاد والخـ- الجه11
والجهادّ ماض مع كل طائفة من المسلللمين، وللمللرء أن يجاهللد
ورهم وفللاجرهم إلللى قيللام السللاعة، ول تجللوز وب وحده أو مع المراء 
طاعتهم في معصية الله، لكن يجوز أن نأقاتل من كفر بالله مع من

عصى الله عند الحاجة، من باب دّفع أعظم المفسدتين بأدّنأاهما. 

ونية، الفاضلللة أحللب عنللدنأا وأولللى لكن الجهادّ تحللت الرايللة السلل
وأوجللب، والجهللادّ فريضللة مللن الفرائللض، ل يعطللله فقللد إمللام ول

انأعدام دّولة السلم. 

ول نأرى السيف علللى أحللد مللن أهللل القبلللة الموحللدين إل مللن
وجب عليلله السلليف منهللم بالللدليل القطعللي، والعصللمة ثابتللة لهللم
بيقين، فل تزول إل بيقين، فاستباحة دّماء المصلين الموحدين خطر
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عظيم، والخطأ في ترك ألللف كللافر أهللون مللن الخطللأ فللي سللفك
محجمة من دّم مسلم. 

ول نأرى الخروج على أئمللة المسلللمين وأمرائهللم وولةا أمرهللم
اا مللن طللاعتهم مللا أمللروا المسلللمين وإن جللاروا، ول نأنللزع يللد

 لهللمابالمعروف، ونأرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية ونأدعو
بالهداية والصلح. 

ونأللرى وجللوب الخللروج علللى أئمللة الكفللر ملن الحكللام الكفللرةا
المتسلللطين علللى رقللاب المسلللمين، وأنأهللم ارتللدوا عللن الللدين:
بتبللديلهم الشللريعة، والتشللريع مللع الللله، والتحللاكم إلللى طللواغيت

الشرقِّ والغرب، وتولي أعداء الله، ومعادّاةا دّينه وأوليائه. 

وأن الدعوةا والعمللل وبللذل الجهللد لجللل تغييرهللم فللرض علللى
المسلمين، كل بحسب استطاعته، ومن عجز عن حمل السلح، لم
يعجللز عللن نأصللرةا مللن حمللله ولللو بالللدعاء. وأن العللدادّ المللادّي

والمعنوي لذلك واجب من واجبات الدين. 

ونأعتقد أن قتالهم أولى من قتال غيرهللم لن كفللر الللردّةا أغلللظ
ودم علللى بالجماع من الكفللر الصلللي، ولن حفللظ رأس المللال مقلل
الربح، ولن جهللادّ الللدفع مقللدم علللى جهللادّ الطلللب، ولن البللداءةا

 من الكفار أولى من جهادّ من هم أبعد. ينابجهادّ من يل

وكن لليهودّ ول للنصارى ول لغيرهم من الكفللار فللي اا فما م وأيض
بلدّ المسلمين وجعل أموال المسلمين وبلدّهم نأهبة لهم، إل هللؤلء

المرتدين. 

ونأرى أن المعطليللن لجهللادّهم بشللبهات متهافتللة كللدعوى عللدم
الهجرةا أو التمايز، أو عدم وجودّ المام القوام علللى أهللل السلللم،
ولوا، وخللذلوا ولوا وأضلل هم أهل جهالة وضللة قد أفتوا بغير علللم فضلل
وذلوا عللن نأصللرته بللل نأعتقللد أن قتللالهم علللى كللل حللال الللدين وخلل
وخلعهم وتغييرهم حتى يكون الدين كله لله، من أوجللب الواجبللات.
والهجرةا اللزمة لذلك إنأما هي الهجرةا إلى الله بالتوحيللد، والهجللرةا

 بالمتابعللة، والعللدادّ الجللادّصلللى الللله عليلله وسلللمإلللى رسللوله 
والمتكامل لمثل هذا العمل واجللب عنللدنأا وهللو أولللى مللن العمللال

الفردّية والجهودّ المبعثرةا. 

33



وإذا كللان القيللام عليهللم والسللعي لتغييرهللم ل يجللب إل علللى
اا للجواز فيجوز أن يقللاتلهم المستطيع، فشرط الوجوب ليس شرط
المرء ولو وحده، وإن أيقن الشهادّةا وعدم الظفللر، فالجهللادّ عبللادّةا
وفريضة مشروعة إلى قيام الساعة ل يبطلها شلليء، فيجللوز بللذلها
فللي كللل وقللت كالصللدقة فللي نأسللبتها إلللى الزكللاةا، فالجهللادّ هللو
المدرسة الللتي تللتربى مللن خللهللا القاعللدةا العريضللة وتترسللخ بهللا

الساطين المتينة التي عليها قوام هذا الدين. 

- الطائفة المنصورة: 12
ونأؤمن بما أخبر بله النللبي عليلله الصللةا والسللم علن الطائفلة
المنصورةا، حيث قال: "ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق
ظاهرين إلللى يللوم القيامللة، قللال: فينللزل عيسللى بللن مريللم عليلله
رل لنللا فيقللول: ل إن بعضللكم علللى وصلل السلم فيقول أميرهم: تعال 
بعللض أمللراء تكرمللة الللله لهللذه المللة "، رواه مسلللم عللن جللابر

اا.  مرفوع

وقال: "ل تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله عز وجل
قاهرين لعدوهم، ل يضرهم من خالفهم حللتى تللأتيهم السللاعة وهللم

اا.  على ذلك"، رواه مسلم عن عقبة بن عامر مرفوع

اا وعن سلمة بن نأفيل الكندي رضي الله عنه قال: "كنت جالسلل
 فقال رجللل: يللا رسللول اللللهصلى الله عليه وسلمعند رسول الله 

أذال الناس الخيللل ووضللعوا السلللح، وقللالوا: ل جهللادّ قللد وضللعت
الحرب أوزارها، فأقبل رسللول الللله عليلله الصلللةا والسلللم بللوجهه
وقال: "كذبوا، الن جاء دّور القتال، ول يزال من أمتي أمة يقللاتلون
على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم، حتى تقوم
الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقودّ بنواصلليها الخيللر إلللى
يوم القيامة، وهو يوحى إلي أنأي مقبوض غير ملبث وأنأتللم تتبعللونأي
اا يضللرب بعضللكم رقللاب بعللض، وعقللر دّار المللؤمنين الشللام" أفنادّ

حديث صحيح رواه أحمد والنسائي. 

فهي طائفة تمثل أنأصار هذا الدين في كل زمللان، وهللي طائفللة
ن كلل وجلوه النصلرةا. مجاهدةا مقاتلة، تسعى لنصلرةا دّيلن اللله م
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فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يختم لنللا بالشللهادّةا فللي
سبيله. 

د: ــوبع
اا بيللن الغلللو اا وسللط اا، دّينلل اا وباطنلل فهللذا دّيننللا واعتقادّنأللا، ظللاهر
والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين المللن
والياس، ل إلى أهل الفراط ول إلى أهل التفريللط، نأللبرأ إلللى الللله
من كل دّين وملة ونأحلة سواه ونأسأله تعالى أن يثبتنا على اليمللان
وأن يختم لنا به، وأن يعصمنا من الهواء المختلفة والراء المتفرقة

والمذاهب الردّية. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين

* * *

موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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