


  

  ٥يف بيان العقيدة املرضية.. التحفة اليامية 

  التقدمي
احلمد هللا وحده وصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده نبينـا  

  .حممد وآله وصحبه
  :أما بعد

" التحفة اليامية"فقد اطلعت على هذه الرسالة املباركة املوسومة 
فألفيتها حتفة مثينة دالة  على احلق، وافية باملقصود، هادية لألجيـال  

من اعتقـاد ومنـهاج   الالحقة إىل أصول راسخة، وقواعد جامعة، 
الصفوة السابقة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم والتابعني هلـم  
بإحسان ألجل أن يقتفي الالحق آثار السابق، حىت يفوز بالوعـد  

: الكرمي من الرب الـرحيم يقـول يف حمكـم القـرآن العظـيم     
َِّذيَن اتََّبُعـوُهْم  َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوال

بِإِْحَساٍن َرِضَي اُهللا َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّـاٍت َتْجـرِي   
  .َتْحَتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم

ولذا فإين أوصي بقراءهتا وفهمها وحتقيقًها اعتقاًدا وقوالً وعمـالً  
مراجعة أمهات شروح أصوهلا؛ لتكون من أسباب الثبات  على وخلقًا و

  .احلق والنجاة من شبه املضللني من اخللق والدعوة إىل اهللا على بصرية
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  قاله وكتبه الفقري إىل عفو ربه
  عبد اهللا بن صاحل القصري

  هـ ٢/٤/١٤٢١يف 
  الرياض
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  حيمبسم اهللا الرمحن الر
  بني يدي التحفة

أمـا  .. احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
  :بعد

  :أخيت املسلمة.. أخي املسلم
لقد وفق اهللا أهل السنة واجلماعة للتوسط يف الدين بني الفرق 
الغالية، واجلافية، فهداهم ملا اختلف فيه من احلق بإذنه، وهو يهدي 

  .من يشاء إىل صراط مستقيم
ذه التحفة على امسها تبني معتقد أهل احلق مـن الصـحابة   وه

والتابعني هلم بإحسان أدعو إليها كل ناصح لنفسه طالب لنجاهتـا  
من النار وغضب اجلبار؛ طامع يف جماورة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وإخوانه من النبيني واملرسلني، وأتباعهم من املؤمنني واملسـلمني يف  

  .ألهنارجنات جتري من حتتها ا
  ..فهي دعوة إىل سلوك الصراط املستقيم، وجمانبة طريق اجلحيم

فالشكر هللا على توفيقه واحلمد هللا على تيسريه؛ علًمـا أنـين   
سردت يف هذه التحفة معتقدي يف أركان اإلميان بأسهل عبـارة،  

  .وأوجز إشارة قارًنا بالدليل ما استطعت
لة، وأخص والشكر موصول لكل من ساهم يف نشر هذه الرسا

بالشكر أيب الكرمي، وأمي الكرمية فقد دعماين ِحْسـيًا، ومعنوًيـا   
إلخراج هذه التحفة إىل حيز الوجود، وأشكر شيخي الفاضل ومن 
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عبد اهللا بـن صـاحل   : له فضل بعد اهللا عليَّ، فضيلة شيخنا العالمة
  .القصري

فقد أفادين، وراجع رساليت، فسدد الصواب، وقَـوَّم العـوج،   
فشكر اهللا له على تفضله باملراجعة لرساليت، وما ذاك .. اخلللوسد  

إال لطيب خصاله، و محيد خالله، فهي وريب آداب العلماء وأخالق 
الفضالء النبالء، وقد زادين شرفًا بالتقدمي هلذه التحفـة بـيض اهللا   
.. وجهه، وَنظَّر سعده، وَعمَّر قلبه باإلميان وختم لنا وله باإلحسان

  .آمني
  
  

  مد بن سرار بن علي آل دغيش حم
  اليامي
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  التحفية اليامية يف بيان العقيدة املرضية
إىل كل من يطلع عليه من العرب و العجم من أهل اإلسـالم  

  .وبقية األنام
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  :أما بعد
أن مـن اعتقـادات   ، فاعلموا هداين اهللا وإياكم إىل الصواب

األلسنة وأعمال اجلوارح واحلواس أن الدين الـذي   القلوب وأقوال
هو : ارتضاه اهللا لنا وأكمله وأمتَّ علينا به النعمة وال يقبل ديًنا سواه

ما بعث اهللا به عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى 
ودين احلق، و هو ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه 

رة املبشرون باجلنة وآل النيب صلى اهللا عليـه  الراشدون وبقية العش
وسلم وأزواجه وسائر أصحابه رضي اهللا عن اجلميع، من االعتقاد، 
والقول، والعمل، و هو اإلميان باهللا، ومالئكته وكتبـه، ورسـله،   
واليوم اآلخر، واإلميان بالقدر خريه وشره، وشهادة أن ال إلـه إال  

الصالة، وإيتاء الزكـاة، وصـوم    اهللا، وأن حممًدا رسول اهللا، وإقام
رمضان، وحج بيت اهللا احلرام والتصديق بكل ما جاء به النيب صلى 
اهللا عليه وسلم عن ربه من األخبار واإلذعان ملا اشتمل عليه الكتاب 

. والسنة من األحكام، واالنقياد بفعل األوامر على قدر االسـتطاعة 
اهللا تعاىل من الـذنب  وترك النواهي مجلة، واالستغفار والتوبة إىل 

وظلم النفس، وظلم اخللق والتقصري عن شـكر النعمـة والقيـام    
  .بالواجب، واالجتهاد يف اإلحسان يف العبادة
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بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن مل يكن يراه فيعلم بـأن اهللا  
  .يراه

ِلَمـا  ذلك بأن اهللا تعاىل هدى الصحابة والسـلف الصـاحل   
الَْحقِّ بِإِذْنِِه َواللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَـى ِصـَراٍط    اْخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن

  ].٢١٣: البقرة[ ُمْسَتِقيمٍ
فكانوا يعملون بالكتاب والسنة وجيعلون النيب صلى اهللا عليـه  

  .وسلم هلم أسوة وقدوة
وكانوا جيمعون بني اإلخالص للمعبود، واالتبـاع لصـاحب   

يف إحسان العمـل وخيـافون   الشفاعة، واملقام احملمود وجيتهدون 
  .ويشفقون من اهللا جل وعز

وصاروا خري قرون األمة، . فبذلك صاروا أهل الكتاب والسنة
  .والفائزين باملغفرة، و الرضوان واجلنة

فالصالح والفالح يف اتباعهم بإحسان، واهلالك واخلسـران يف  
اتباع غري سبيلهم، كما جاء ذلك يف حمكم القرآن فقال جل وعـز  

َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن ا عليهم وحاًضا على اتباعهم بإحسان مثنًي
الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِضَي اُهللا َعـْنُهْم  
َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهـا  

  ].١٠٠: التوبة[ ًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُمأََب
وقال تعاىل مبيًنا سوء عاقبة اإلعراض عن طريقهم وأنه ينتـهي  

َوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى : بسالكه إىل النار
َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَسـاَءْت   َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َتَولَّى
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  . َمِصًريا
فمن اتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفاءه وآل بيته وأصحابه 
على دينهم؛ فهو ناج مرحوم، ومن شاقَّ اهللا ورسوله، واتبع غـري  

  .سبيل املؤمنني إن مل يتب فهو ضال ظلوم
ذا أذكر لكم أصوالً جامعة وقواعد عامة، مـن أسـس   أنوها 

دهم، ومعامل منهاجهم لتتبعوهم بإحسان وتربؤوا ممن خالفهم اعتقا
  .كائًنا من كان، وحنن ندين اهللا هبا ونعتقد

  اإلميان باهللا: أوال
فمن أسس اعتقادنا أننا نؤمن باهللا تعاىل رًبا خالقًا مالكًا مدبًرا 
للملك، مبقتضى علمه وحكمته وقدرته ومشيئته فال رب غريه، وال 

ملتفرد بتدبري امللك، وعلم الغيب، وجلب النفـع  خالق سواه، وهو ا
  .ودفع الضر

فال شريك له يف امللك، والتدبري كما أنه ال شريك له يف اخللق 
لَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعـلُ  والتصوير؛ فهو وحده املتفرد بأفعال الربوبية 

  .َوُهْم ُيْسأَلُونَ
مـة  نؤمن بأن اهللا تعاىل متصف بصفات الكمال ونعوت العظ

واجلالل، واجلمال، له األمساء احلسىن والصفات العلى، لـه املثـل   
: األعلى يف السموات واألرض، فال مسيَّ له وال مثل مـن خلقـه  

لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري    فذاته تعـاىل أكمـل
َه  لَا إِلَاُهللاالذوات، وأمساؤه أحسن األمساء وصفاته أجلُّ الصفات 

  ].٨: طه[ إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى
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ذلك بأن اهللا وحده هو اخلالق وما سواه خملوق وأنه هو الرازق 
  .وما سواه مرزوق

ونؤمن بأن اهللا تعاىل وحده هو اإلله احلق املعبود باحلق، الذي 
  .ال تنبغي العبادة إال له، وال يستحقها أحد سواه

  .وال ُيدعى ، وال ُيرجى سواه فال ُيركع وال ُيسجد ،
فيجب اإلخالص له وحده يف مجيع العبادات، والتقرب إليـه  
وحده يف مجيع الطاعات، وأن ال ُيشرك معه أحد مـن اخللـق يف   

ذَِلَك بِأَنَّ اَهللا ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن األرض أو السموات 
ذَِلكُـُم  ] ٦٢: احلج[َو الَْعِليُّ الْكَبُِريُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اَهللا ُه

اُهللا َربُّكُْم لَُه الُْملُْك َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلكُـونَ ِمـْن   
  ].١٣: فاطر[ ِقطِْمريٍ

فتمثيل اهللا بأحد من خلقه كفر ومساواة غريه به يف شيء من 
  .رارحقه شرك والكافرون واملشركون يف النار وبئس الق

  اإلميان باملالئكة: ثانًيا
ونؤمن مبالئكته كلهم، من أخربنا اهللا هبم، ومن مل خيربنا؛ وأهنم 
عباد مكرمون، وأهنم ال يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون 

 َُيَسبُِّحونَ ( َوَمْن ِعْنَدُه لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َولَا َيْسَتْحِسُرون
  ].٢٠، ١٩: األنبياء[ لنََّهاَر لَا َيفُْتُرونَاللْيلَ َوا

فنؤمن بوجودهم، ونؤمن مبن علمنا امسه منهم كجربيل عليـه  
السالم، ومن مل نعلم بامسه إمجاالً وكذلك نؤمن مبا علمنـا مـن   
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صفاهتم كصفة جربيل عليه السالم، وكذلك نؤمن مبا علمنا مـن  
جربيل عليه السـالم،  أعماهلم اليت يقومون هبا بأمر اهللا جل وعز، ك

  .فهو أمني على وحي اهللا، يرسل اهللا به إىل األنبياء والرسل
وميكائيل، املوكل بالقطر، وإسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور، 
وملك املوت املوكل بقبض األرواح، ومالك خازن النار، واملالئكة 

  .املوكلني بسؤال امليت إذا وضع يف قربه
  لسماويةاإلميان بالكتب ا: ثالثًا

ونؤمن بالكتب السماوية اليت أنزهلا اهللا على رسله، كصـحف  
إبراهيم والتوراة والزبور، واإلجنيل، والقرآن؛ وأن اهللا أنزهلا هدايـة  
لعباده متضمنة لشرائع دينه، وجيب على من أنزلت عليهم اإلميـان  
  .هبا، والعمل مبا جاء فيها، وترك خمالفتها؛ وال يسعهم اخلروج عنها

ن بأن القرآن، نسخ ما قبله من الكتب السماوية، واشتمل ونؤم
على أحسن ما فيها، وزاد عليها، وبرأه اهللا من األغالل واآلصـار،  

  .والتكليف مبا ال يطاق
فأغىن به عنها، وأن اهللا جعله تبياًنا لكل شيء، وهدى لليت هي 
أقوم، وحفظه من التحريف، والتبديل، وجعله خالًدا إىل آخر الدهر 

: احلجر[ إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ: ال جل وعزق
احلمد هللا رب وأنه احملفوظ يف السطور، والصدور، املبدوء بـ ] ٩

  ).اجلنة والناس(واملختوم بـ  العاملني
وعليه فإن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم ناسـخة جلميـع   

ة على أحسن ما فيها من األحكام، بريئـة  الشرائع السابقة، مشتمل
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من اآلصار، واألغالل اليت كانت على من كان قبلنـا، مصـلحة   
ألحوال الناس إىل آخر الزمان؛ ملا فيها من األحكـام العادلـة، و   

  .الرمحة الواسعة احلجة القاطعة
فأغىن هبا عما كان قبلها، فال خري يف الشرائع السابقة إال ويف 

ثله، وأفضل منه، وال إصـر إال عافانـا اهللا منـه؛    شريعتنا ما هو م
فاحلمد هللا الذي أتقن ما صنع، وأحكم ما شرع ويسر األحكـام  

  .وعظم األجور، وأكثر من مكفرات اآلثام
  اإلميان بالرسل: رابًعا

ونؤمن برسل اهللا الذين أرسلهم إىل أممهم، من لدن آدم، ونوح 
وسلم مبشرين، ومنذرين، إىل عهد حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه 

ودعاة إىل اهللا جل وعز، وشهداء على األمم، وأئمة هلا يف حتقيـق  
عبادة اهللا جل وعز، وترك معصيته، وقد فضل اهللا جل وعز بعضهم 
على بعض، فاختص حممًدا صلى اهللا عليه وسلم خبصائص ليسـت  
لغريه؛ كختم النبوة به، وعموم الرسالة، والشفاعة العظمى، واملقام 

  .احملمود، واستفتاح باب اجلنة
واختذ اهللا إبراهيم خليالً، وكلم موسى تكليًما، وخلق عيسـى  

  .بكلمته وخصه خبصائص ليست لغريه ممن كان قبله
نوح، وإبراهيم، وعيسى، : وإن هناك أويل عزم من الرسل هم

  .وموسى، وحممد صلوات اهللا وسالمة عليهم
  .لرسلفهؤالء السادة الكرام أولو العزم من ا
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مث للمرسلني والنبيني سواهم خصائص وفضـائل لكنـها دون   
أويل العزم من الرسل، وكل ذلك دليل على فضلهم عليهم الصالة 
والسالم، وعلو مقامهم عند امللـك القـدوس السـالم، وأن اهللا    
اصطفاهم على علم واجتباهم وغفر هلم من ذنوهبم ما تأخر ومـا  

 ُسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعـضٍ ِتلَْك الرُّ: تقدم كما قال تعاىل
  ] .٢٥٣: البقرة[

فاألنبياء عليهم الصالة والسالم هم أفضل األمم، اجتبـاهم اهللا  
لرساالته؛ والرسل أفضل األنبياء، وأولو العزم منهم أفضل املرسلني، 
وأفضل أولو العزم اخلليالن، وأفضلهما حممد بن عبد اهللا صـلى اهللا  

  .خصوص بالقرآنعليه وسلم امل
ونؤمن بأن حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا عالمـات  
جلية امتحن اهللا هبا املدعني ورتب عليها حمبته جل وعز، ومغفرتـه  

  .للمتبعني
قُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اَهللا فَاتَّبُِعونِي ُيْحبِـْبكُُم  : فقال جل وعز

  ].٣١: آل عمران[ اللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌماُهللا َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َو
فمحبة النيب صلى اهللا عليه وسلم تابعة حملبة اهللا جل وعز، وقد 

ال يؤمن أحدكم حىت أكـون  «: قال املعصوم صلى اهللا عليه وسلم
  .متفق عليه» أحب إليه من والده، وولده والناس أمجعني

ع ما جاء بـه  وال تقوم حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم إال باتبا
عن ربه جل وعز، من اهلدى ودين احلق، فمن اهتدى هبداه يف هذه 

  .الدار اهتدى إىل اجلنة يف دار القرار
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فنقر بأن حممد بن عبد اهللا القرشي اهلامشي هو النيب املصطفى، 
والرسول اجملتىب من اهللا جل و عز، ال نيب بعده، وأنه مل ميت حـىت  

غ املبني، وترك األمة على احملجة البيضاء َبيَّن الدين كله، وبلغ البال
  .ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

ونعتقد أن اإلميان قول باللسان، واعتقـاد بالقلـب، وعمـل    
  .باجلوارح، وأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالعصيان
  شروط قبول العمل

  .ونعتقد أن العمل ال يقبل إال باجتماع أمور ثالثة فيها
ن مما شرع اهللا أصله يف  كتابه وسنة نبيه صلى أن يكو: األول

  .اهللا عليه وسلم وهذا حتقيق الرضا باٍإلسالم ديًنا
أن يؤدى مقصوًدا به وجه اهللا جل وعز، وهذا حتقيـق  : الثاين

  .الرضا باهللا رًبا
أن يكون يف كيفيته متبًعا به املصطفى صلى اهللا عليـه  : الثالث

  .اهللا عليه وسلم نبًيا ورسوالً وسلم وهذا حتقيق الرضا بالنيب صلى
فمن رضي باهللا رًبا، وباإلسالم ديًنا، ومبحمد صلى اهللا عليـه  
وسلم نبًيا، ورسوالً ثبته اهللا بالقول الثابت يف احليـاة الـدنيا ويف   

  .اآلخرة، وكان حقًا على اهللا أن يرضيه
  أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم

يه وسلم، وما جاءت ونقر بالفضل ألصحاب حممد صلى اهللا عل
به النصوص من فضائلهم ملا هلم من السـبق لٍإلسـالم واهلجـرة،    
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واإليواء، والنصر، ومفارقة األهل، واألوطـان وبـذل األنفـس    
واألموال من أجل مرضات رهبم ونصرة دين نبيهم، وهم أعلم األمة 
بكتاب اهللا جل وعز وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ألهنم حضروا 

  .شاهدوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعملوا حبضرتهالتنزيل، و
فما وافق ما جاء به أقرهم عليه، وما خالفه أنكره عليه، ودهلم 

  .على الصواب بشأنه
فليست من ديـن اهللا،  ، فكل عقيدة أو عبادة مل يكونوا عليها

: والشر كله يف خمالفتهم قـال جـل  وعـز   ، واخلري كله يف اتباعه
ْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعـوُهْم  َوالسَّابِقُونَ ال

بِإِْحَساٍن َرِضَي اُهللا َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّـاٍت َتْجـرِي   
: التوبـة [ َتْحَتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظـيمُ 

َوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َمـا  : ل وعز أيًضاوقال ج] ١٠٠
َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصـِلِه  

  ].١١٥: النساء[ َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا
اوة وحيث إهنم أعلم األمة بدين اهللا، وأشدهم متسكًا به، وعد

  .ملن خالفه، وهم خلفاء  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمته
فقد زكاهم اهللا، وأثىن عليهم جبميل الصفات، وجليل األعمال 

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهـُدوا  : الصاحلات، قال جل وعز
َنَصُروا أُولَِئـَك  بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اِهللا َوالَِّذيَن آَوْوا َو

وأخرب برضاه عنهم ووعدهم ] ٧٢: األنفال[ َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ
اجلنة وما فيها من النعيم املقيم، وأصناف التكرمي، وباملقابل حـذر  
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من سبهم والطعن فيهم، وَبيَّن أن ذلك ليس من أخالق املـؤمنني،  
َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم  َوالَِّذيَن: وال يصدر عن املسلمني، قال جل وعز

: احلشـر [ َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن
١٠.[  

فمن كان يف قلبه غلٌّ على أحد منهم، أو وقع يف سب أحـد  
منهم؛ فليس من التابعني للمهاجرين، واألنصار بإحسان؛ وليس من 

ملغفرة، والرمحة للسلف املاضني؛ بل هـو مـن   الالحقني الداعني با
  .املعاندين الفجار

ُمَحمٌَّد َرُسولُ : وهو يف ظاهر حاله من الكفار لقوله جل وعز
اِهللا َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتـَراُهْم ُركًَّعـا   

ْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمـْن  ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اِهللا َورِ
ِلَيِغـيظَ بِهِـُم   : إىل قوله أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة

فال يبغض أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه   ] ٢٩: الفتح[ الْكُفَّاَر
  .وسلم وال يغتاظ منهم إال من ظاهره الكفر
لم وأصحابه يف اإلجنيـل،  هذا يف صفة النيب صلى اهللا عليه وس

  .فمن غاظه أحد من الصحابة فهو كافر بداللة اآلية السابقة
ونتربأ ممن سبهم رضي اهللا عنهم، أو شتمهم ومـن سـب أم   

  .املؤمنني؛ فليست بأم له، وليس من إخوة  املؤمنني
ونرتب اخللفاء الراشدين املهديني األربعـة يف الفضـل علـى    

ذي استقر عليه اتفاق السلف الصـاحل،  ترتيبهم يف اخلالفة، وهذا ال
  .أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي اهللا عنهم أمجعني
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ونعتقد أن اتفاقهم يف مسائل الدين حجة قاطعة، واخـتالفهم  
  .رمحة واسعة

: وندين مبعىن ما يروى عن املعصوم صـلى اهللا عليـه وسـلم   
: وكذلك ما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسـلم » أصحايب كالنجوم«
عليكم «: وكذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم» تسبوا أصحايبال «

  .احلديث» ..بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي
ونعتقد أن من كفر الصحابة، فهو كافر؛ ألن اهللا جل وعز قد 
عدهلم، وزكاهم ورضي عنهم، وأرضاهم، وأن النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم أثىن عليهم خًريا وأوصى األمة هبم بًرا
فمن كفرهم فقد كذب اهللا جل وعز، وشاق الرسول املصطفى 
الذي ال ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، واتبع غري سبيل 

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمـْن  : املؤمنني الذين أثىن اهللا عليهم جل وعز فقال
 قُوَنا بِالْإَِميـانِ َبْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسـبَ 

  ].١٠: احلشر[
ونعتقد أهنم رضي اهللا عنهم أهل اإلميان، وخري أتباع األنبيـاء  

  .واملرسلني على اإلطالق، وأفضل قرون األمة باالتفاق
فمن لعنهم أو سبهم أو كَفَّرهم فإهنا ترجع عليه لقوله صلى اهللا 

ال يرمي رجل رجال بالفسق، أو الكفر إال ارتـدت  «عليه وسلم 
أو كما قال صـلى اهللا عليـه   » عليه، إن مل يكن صاحبه كذلك

  .وسلم
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  اإلميان باليوم اآلخر: خامًسا
ونؤمن بأن ختام حياة كل شخص يف هذه الدنيا معاجلة النزع، 
ومعاناة سكرات املوت، ومفارقة الروح اجلسد وهو املوت قال جل 

 اَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتِحيـدُ َوَج: وعز
إن للمـوت  «: وقال املعصوم صلى اهللا عليـه وسـلم  ] ١٩: ق[

وقالت فاطمة رضـي  » سكرات اللهم أعين على سكرات املوت
اهللا عنها وقد رأت ما يعانيه النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن شـدة   

لـيس  «: ه؛ فقال صلى اهللا عليه وسلمواكرب أبتا: املوت، وكربته
  .»على أبيك كرب بعد اليوم

فمتضمن ذلك إقراره صلى اهللا عليه وسلم بسكرات املـوت،  
وشدته، وذلك هول املطلع الذي جيعله اهللا جـل وعـز تكفـًريا    
خلطيئات املؤمنني، ورفعة لدرجات احملتسـبني، وأجـًرا عظيًمـا    

  .للصابرين
نسان يف نفسه، كما قال جل فإن املوت أشد مصيبة تصيب اإل

  ].١٠٦: املائدة[ فَأََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِتو عز 
: قال احلسن البصري رمحه اهللا وهو يعاين سـكرات املـوت  

  .»اللهم إين احتسب نفسي عندك، فإين مل أصب مبثلها قط«
وأما الكافر املرتاب فيكون كرب املوت وشدة النزع وهـول  

ا ينتظره من العذاب األليم يف دار اجلحيم، نسأل اهللا املطلع منوذًجا مل
حسن اخلتام، ومغفرة الذنوب واآلثام، والنجاة من النار، والفـوز  

  .باجلنة دار السالم
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  حياة الربزخ وما بعدها
ونؤمن بأن هناك حياة برزخية للميت يف قربه، فقربه إما روضة 

  .من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر النار
ال القبور، وأحوال الربزخ على ما جـاءت بـه   ونؤمن بأهو

النصوص الدالة عليه، كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـأن   
ميتحن يف قربه بعد أن ينصرف الناس عنه، وُيقعد وُيسأل «: امليت

  .»من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك
ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونبيي : فأما املؤمن فيثبته اهللا، ويقول

  .لى اهللا عليه وسلمحممد ص
  كيف عرفت ذلك؟: فيقال
  .قرأت القرآن، وعملت مبا فيه: فيقول
من قد علمنا إن كنت ملوقًنا، فيفسح له يف قـربه مـد   : فيقال

بصره، ويفتح له باب إىل اجلنة، ويأتيه مـن روحهـا ورحياهنـا،    
  .ونعيمها

  .ريب أقم الساعة، مشوقًا إىل مقعده يف اجلنة: فيقول
هاه ال أدري مسعت الناس .. هاه: أو املرتاب فيقول وأما الكافر

  .يقولون شيئًا فقلته
ال دريت وال تليت؛ فيضرب مبرزبة من حديد فيصرخ : فيقال

صرخة يسمعها من يليه، إال الثقالن، ولو مسعوها لفزعوا ويفتح له 
  .باب إىل النار؛ ويأتيه من مسومها وعذاهبا
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ما بعدها أشـد عـذاًبا    لعلمه أن. ريب ال تقم الساعة: فيقول
  .وأعظم نكاالً

  .مث يبقى أهل القبور يف قبورهم إىل قيام الساعة
املؤمن منعم، واملرتاب الكافر معذب، وهذا هو الربزخ حـىت  
ينفخ يف الصور النفخة األخرى، فيقوم الناس من قبورهم؛ فينفضون 
التراب عن رؤوسهم وحيشرون إىل موقف احلشر؛ فيجمعـون يف  

يسمعهم الداعي؛ وينفذهم البصر؛ ويصـيبهم مـن    صعيد واحد
الكرب، واهلول ما ال يطيقون، وال حيتملون حىت يسعى ذوو اجلاه 
منهم بطلب الشفاعة للتخليص من موقف احلشر؛ فيطلبوهنا من أويل 
العزم من الرسل، من نوح عليه السالم، ومن بعده منهم، والكـل  

  .يتخلى عنها لعلمه أهنا ليست له
ي إىل النيب حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   حىت تنته

فيستشفع فيهم، ويشفع ويأيت اهللا جـل  » أنا هلا.. أهنا هلا«: فيقول
وعز على ما يليق جبالله لفصل القضاء؛ فيفصل بينهم حبكمه وهـو  

  .العزيز العليم
فينصرف الناس من ذلك املوقف إىل أخذ صحف األعمال؛ فأخذ 

فَأَمَّا َمْن أُوِتـَي  : تابه بشماله ومن وراء ظهرهكتابه بيمينه، وآخذ ك
إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحَسابَِيْه  *ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فََيقُولُ َهاُؤُم اقَْرُءوا ِكَتابَِيْه 

كُلُـوا   *قُطُوفَُها َدانَِيـةٌ   *ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة  *فَُهَو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة  *
َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبـُه   *َهنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الَْخاِلَيِة َواْشَرُبوا 

  ].٢٥- ١٩: احلاقة[ بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيا لَْيَتنِي لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه
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َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحـقُّ  : مث ينصرفون للموازين قال جل وعز
َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه  *يُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِ

  .فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ
 بعد توزن األعمال، وقد توزن السجالت وقد يوزن الُعمَّال مث

مثـل هلـم   املشركون يف كل أمـة فت ذلك ينصرفون فأما الكفرة و
: معبوداهتم اليت عبدوها من دون اهللا كهيئتها يوم عبدوها، ويقـال 

لتتبع كل أمة من كانت تعبد؛ فتنصرف هبم معبوداهتم ويتبعوهنـا؛  
إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمـْن ُدوِن اِهللا  : فيتساقطون يف النار قال تعاىل
  ].٩٨: ءاألنبيا[ َحَصُب َجَهنََّم أَْنُتْم لََها َوارُِدونَ

وأما املؤمنون حقيقة، أو ظاهًرا فينصب هلـم الصـراط بـني    
ظهراين جهنم؛ ويؤمرون جبوازه، وأول من جيوزه النيب صـلى اهللا  
عليه وسلم وأمته تتبعه مث الرسل عليهم الصالة والسالم كل رسول 
سابق أمته يف اجلواز، مث أممهم بعدهم كل حسب عمله، ونوره قال 

] ٨: التحـرمي [ َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْمُنوُرُهْم : جل وعز
  .اآليات

فناج خمدوش وناج ُمِسلَّم، ومكردس يف نار جهنم، ودعـوة  
  ..سلم.. اللهم سلم: الرسل يومئذ

ونؤمن بأن النار منزلة قبل اجلنة، فال يدخل اجلنة إال من جاوز 
َعنِ النَّارِ َوأُْدِخـلَ   فََمْن ُزْحزَِحالنار، و جني منها يقول جل وعز 

َوإِنْ ِمْنكُْم ويقول جل وعز ] ١٥٨: آل عمران[ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز
يعين النار أجارنا اهللا وإيـاكم وأعاذنـا   ] ٧١: مرمي[ إِلَّا َوارُِدَها
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اكَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما َمقِْضي ]٧١: مرمي.[  
املؤمنـون رهبـم يف    مث حتل الشفاعة فيمن دخل النار ، فيناشد

قراباهتم وذويهم من أهل ال إله إال اهللا؛ فيشفعون فيهم كرامة مـن  
اهللا للشافع، ورمحة منه للمشفوع له، وتتكرر هذه الشفاعة مـراًرا  

أدىن مثقال ذرة من .. أدىن.. حىت ال يبقى يف النار من يف قلبه أدىن
فاعة من شافعني إميان، وخيرج اهللا أقواًما مل يعملوا خًريا قط بغري ش

بل برمحة أرحم  الرامحني سبحانه، لكن بعد أن طهروا ونقوا مـن  
  .ذنوهبم

  .حىت ال يبقى يف النار إال من كان خصمه القرآن
: والذي نعتقده يف الشفاعة ألهل الذنوب، وأهل زيادة الثواب

أنه ال أحد يشفع عند اهللا إال بإذنه، وهـو سـبحانه ال يـأذن يف    
َمْن ذَا الَّـِذي  : رضي قوله وعمله، قال جل وعزالشفاعة إال ملن 

َولَـا  : قال جـل وعـز  ] ٢٥٥: البقرة[ َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه
فالشـفاعة لسـادة   ] ٢٨: األنبيـاء [ َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ اْرَتَضى

املوحدين يف عصاة أهل التوحيد فال حظ فيها ملشرك؛ وقال جـل  
بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اُهللا َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما  َمْن ُيْشرِْك: وعز

  ].٧٢: املائدة[ ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ
فيشفع اهللا من يشاء من خاصة أوليائه، فيمن شاء من عبـاده  

  .إكراًما من اهللا للشافع ورمحة منه باملشفوع له
نا حممد صلى عليه وسلم، مث ونعتقد أن أعظم الناس شفاعة نبي

إخوانه املرسلون، والنبيون عليهم الصالة والسالم، مث الصـديقون،  
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  .والعلماء العاملون، والشهداء والصاحلون
فيحبس اجلميع يف قنطرة بني اجلنة والنار، ويقتص لبعضهم من 
بعض ما بينهم من املظامل، حىت إذا ُهذِّبوا ونقوا أُِذنَ هلم يف دخول 

َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمـْن  : ذلك تأويل قوله جل وعزاجلنة و
  ] .٧٤: احلجر[ ِغلٍّ إِْخَواًنا َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني

. فال يدخل أحد اجلنة، وله حق عند أحد، أو عليه حق ألحـد 
ونؤمن أن أول من يستفتح باب اجلنة نيب اهللا حممد بن عبد اهللا صلى 

تح له ال لغريه وأول من يدخل اجلنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيف
اهللا عليه وسلم، مث املرسلون والنبيون، مث تتبع كل أمـة نبيهـا يف   
دخول اجلنة، فإذا دخلوا اجلنة،  ونزلوا منازهلم؛ وأخذوا أخـذهتم،  
شفع بعضهم يف بعض؛ فيشفع األعلى يف حبيبه، وصديقه لريفع إىل 

ًما من اهللا جل وعز للشـافعني؛  منزلته ويعطى فوق ما يستحق إكرا
  .وفضالً ومنة وإحساًنا على املشفوع هلم من املؤمنني
  .فيستقر أهل اجلنة يف اجلنة، وأهل النار يف النار

فاملؤمنون فيما اشتهت أنفسهم خالدون، والكافرون يف جهنم 
خلود فال موت، فيزداد املؤمنـون  : خالدون ويقال ألهل كل دار

  .رون حسرة، وترًحافرًحا، ويزداد الكاف
اللهج بذكر اهللا جـل  .. ونؤمن أن أعظم ما يتنعم به املؤمنون

وعز، فيلهمون التسبيح، والذكر كما يلهم األحياء يف هذه الـدنيا  
َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوَتِحيَُّتُهْم ِفيَها : النفس قال جل وعز

  ].١٠: يونس[ ُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَنيَسلَاٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْم
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ونعتقد أن أعظم ما تلذ به أعينهم النظر إىل وجه اهللا الكـرمي،  
( ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ : وهو احلسىن والزيادة واملزيد قال جل وعز

َعلَـى  : وقال جل وعـز ] ٢٣، ٢٢: القيامة[ إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌ
  ].٢٣: املطففني[ ظُُرونَالْأََراِئِك َيْن

ونعتقد كذلك أن أعظم ما يعذب به الكفـار يف دار القـرار   
كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم : احلجاب عن اهللا، وتصلية النار قال جل وعز

، ١٥: املطففـني [ ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو الَْجِحيمِ( َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوُبونَ 
١٦.[  

ار موجودتان خملوقتان معدتان ألهلـهما  ونؤمن بأن اجلنة والن
َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنـُه  : اآلن قال جل وعز

 َسيِّئَاِتِه َوُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا
: وقال عن النـار  ُمتَِّقَنيأُِعدَّْت ِللْ: وقال جل وعز] ٩: التغابن[
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليهِْم َناًرا ]وقال ] ٥٦: النساء

: آل عمـران [ َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ِللْكَـاِفرِينَ : جل وعز
١٣١.[  

  اإلميان بالقضاء والقدر: سادًسا
وشره، وهو سـر اهللا  ونؤمن بالقدر كله حلوه، ومره، خريه، 

جل وعز يف خلقه، وتدبريه مللكوتـه وعبـاده مبقتضـى علمـه،     
: وحكمته، ولطفه، ورمحته مبن يشاء، و عدله وحكمته فيمن يشاء

َلَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُون ]واإلميان بالقدر ] ٢٣: األنبياء
  :يتحقق باإلميان باألمور التالية
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  :احمليط بكل شيء علم اهللا: األوىل
مبا كان، وما يكون، وما سيكون، وما مل يكن لو كان كيف 
يكون، سواء يف ذلك ما يتعلق بأفعاله، أو أفعال عباده، وما ينتهي 

ِلَتْعلَُموا أَنَّ اَهللا َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر : إليه كل أمر، قال جل وعز
: وقال أيًضـا ] ١٢: الطالق[ اَوأَنَّ اَهللا قَْد أََحاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلًْم

أَنَّ اَهللا بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ]٢٣: البقرة.[  
  :كتابة هذا العلم يف اللوح احملفوظ: الثانية

أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اَهللا َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ : قال جل وعز
وقـال  ] ٧٠: احلج[ ِسٌريإِنَّ ذَِلَك ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اِهللا َي

َوكُلُّ َصـِغريٍ َوكَـبِريٍ   ( َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ : جل وعز
  ].٥٣، ٥٢: القمر[ ُمْسَتطٌَر

  :مشيئته العامة: الثالثة
فما شاء اهللا من شيء كان، وما مل يشأ مل يكن، فال يكون يف 

ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتِقيَم ِلَمْن َشاَء : ملك اهللا إال ما شاء ، قال جل وعز
، ٢٨: التكـوير [ َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اُهللا َربُّ الَْعـالَِمنيَ ( 
] ١٣٧: األنعـام [ َولَْو َشاَء اُهللا َما فََعلُوُه: وقال جل وعز] ٢٩

قدر اهللا وما شاء : ولكن قل«: وقال املعصوم صلى اهللا عليه وسلم
  .»فعل

  :كوًنا فإنهوما يشاؤه سبحانه 
قد يكون حمبوًبا له مرضًيا لكونه موافقًا لشرعه، ومن ذلك ) ١
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وقـال   َوإِنْ َتْشكُُروا َيْرَضُه لَكُْم: طاعة املطيعني قال جل وعز
أن : إن اهللا يرضى لكـم ثالثًـا  «: املعصوم صلى اهللا عليه وسلم

تعبدوه، وال تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيًعـا وال  
  .احلديث» تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم

قد يكون مكروًها له سبحانه غري مرضي، وذلك كمعصية ) ب
] ٧: الزمـر [ َولَا َيْرَضى ِلِعَباِدِه الْكُفَْر: العاصني، قال جل وعز

ويكره قيـل،  «: وقال املعصوم صلى اهللا عليه وسلم خمًربا عن ربه
َولَا َتْمشِ : وقال جل وعز» ملالوقال، وكثرة السؤال، وإضاعة ا

( ِفي الْأَْرضِ َمَرًحا إِنََّك لَْن َتْخرَِق الْأَْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُولًا 
  ].٣٨، ٣٧: اإلسراء[ كُلُّ ذَِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْنَد َربَِّك َمكُْروًها

  :فما وافق الشرع فقد اجتمعت فيه اإلرادتان
  .ليت مبعىن املشيئة العامةالكونية القدرية ا

والدينية الشرعية، اليت مبعىن احملبة فهو حمبوب هللا تعـاىل مـن   
  :جهتني مها

  .موافقته للقدر -١
موافقته للشرع، فيثاب املطيع على قصـده، واختيـاره،    -٢

  .وسعيه المتثال الشرع
وما خالف الشرع فقد انفردت فيه اإلرادة الكونية، وختلفـت  

عية؛ فهو مما أراده اهللا من جهة موافقته للقدر، ومن عنه اإلرادة الشر
حكمة ذلك االبتالء، ليميز الشاكر من الكافر، ومكروه من جهـة  
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خمالفته للشرع، وهو الذي يكون اإلنسان عرضة للعقاب عليه ألنه 
حني قصده، وخالف الشرع خمتاًرا ال علم له بالقدر فال حجة لـه  

تياره، وسعيه فيمـا خيـالف   على معصيته، فعقابه على قصده، واخ
  .الشرع، وهذا كسبه الذي يرهتن به

  اخللق: الرابعة
فإن اهللا جل وعز خالق كل شيء، وهو اخلالق العلـيم؛ فـال   

 َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء اُهللا: خالق غريه كما ال رب سواه قال جل وعز
َبلَـى َوُهـَو   : وقال] ٦٢: الزمر[ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ

 إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ: وقال] ٨١: يس[ لَْخلَّاُق الَْعِليُما
  ].٤٩: القمر[

ال يتم اإلميان بالقدر حىت يعلم العبد ويعتقـد أن مـا   : فائدة
أخطأه مل يكن ليصيبه، وما أصابه مل يكن ليخطئه، وأن األمة لـو  

به اهللا له، ولـو  اجتمعوا على أن ينفعوه مل ينفعوه إال بشيء قد كت
اجتمعوا على أن يضروه، مل يضروه إال بشيء قد كتبه اهللا عليـه،  

  .جفت األقالم، وطويت الصحف
فعليه باجلد يف العمل، وجمانبة العجـز والكسـل، واألخـذ    
باألسباب النافعة، وترك األسباب الضارة، وصدق التوكل  على اهللا 

ـ  ان يف اللـوح  جل وعز، ولن يكون إال ما سبق به القدر، وما ك
احرص على ما «: احملفوظ مكتوًبا مستطًرا قال صلى اهللا عليه وسلم

لو أين : ينفعك واستعن باهللا وال تعجز؛ فإن أصابك شيء فال تقل
قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو : فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل
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  .»تفتح عمل الشيطان
 نـدع  أفـال : وملا سئل املعصوم صلى اهللا عليه وسلم فقيل له

» اعملوا فَكُلٌّ ُمَيسَّر ملا ُخِلَق له«: العمل ونتكل على كتابنا؟ قال
فََسُنَيسِّـُرُه  ( َوَصدََّق بِالُْحْسَنى ( فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى : مث قرأ

فََسُنَيسُِّرُه ( َوكَذََّب بِالُْحْسَنى ( َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى ( ِللُْيْسَرى 
  ].١٠-٥: الليل[ ْسَرىِللُْع

  التوبة إىل اهللا جل وعز: وأخًريا
ونعتقد أن التوبة النصوح من مجيع الذنوب كبريها وصـغريها  
مقبولة من كل عبد مكلف ما مل تبلغ الـروح احللقـوم يف حـق    

  .الشخص أو تطلع الشمس من مغرهبا يف حق الزمن
ـ : قال جل وعز لََح فَـإِنَّ اَهللا  فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَْص

إِنََّمـا  : وقـال ] ٣٩: املائدة[ َيُتوُب َعلَْيِه إِنَّ اَهللا غَفُوٌر َرِحيٌم
التَّْوَبةُ َعلَى اِهللا ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ 

] ١٧: النساء[ ِكيًمافَأُولَِئَك َيُتوُب اُهللا َعلَْيهِْم َوكَانَ اُهللا َعِليًما َح
َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت َحتَّى إِذَا : وقال جل وعز

َحَضَر أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبُت الْآنَ َولَا الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهْم 
ويف الصحيح ] ١٨: لنساءا[ كُفَّاٌر أُولَِئَك أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما
إن اهللا يقبل توبة العبد مـا مل  «: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .»حىت تطلع الشمس من مغرهبا«: ويف احلديث» يغرغر
: ومن حضره املوت ومل يتب فهو ظامل لنفسه، قال جل وعـز 

ََوَمْن لَْم َيُتْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمون ]١١: احلجرات[  
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م هذا فليعلم أن هلذا الظامل لنفسه إذا مات على ذنوبـه  إذا عل
  : من غري توبة أحوال

فإن كانت ذنوبه من الصغائر فريجى أن يكفر ذلك بصـاحل  ) أ
األعمال كالتوحيد، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، واجلهاد، 
والصلة وحنوها مما جاء به اخلرب أنه تغفر به اخلطايـا وتكفـر بـه    

  .الذنوب
وإن كانت ذنوبه من الكبائر اليت دون الشرك كالقتـل،   )ب

والزنا، والربا، والرشوة، والغيبة، والنميمة، وحنوهـا مـن غـري    
استحالل هلا؛ فهو حتت مشيئة اهللا إن شاء غفر له، وإن شاء عذبـه  

 َولَا َيظِْلُم َربُّـَك أََحـًدا  على قدر ذنبه، مث يكون مآله إىل اجلنة 
  ].٤٩: الكهف[

ن كانت الذنوب من املكفرات املخرجـة مـن امللـة    وإ) ج
كالشرك األكرب، واستحالل ما َعِلَم بالضرورة من الشرع حترميـه،  
وجحد ما َعِلَم من الشرع وجوبه، والسحر، واالسـتهزاء بـاهللا،   
ورسوله، ودينه، وحنو ذلك فهذه ذنوب ُمكَفِّرة حتبط العمل ومتنـع  

من وقعت منـه ومل يتـب،   مغفرة اهللا جل وعز، وحترم اجلنة على 
  .ومأواه النار، وما للظاملني من أنصار

 وله املكارم والعلى واجلـود    مت الكالم وربنـا حممـود  

  :قلت
هذا ما ندين اهللا به، نقوله ونعتقده ونعمل مبقتضاه، ونربأ ممـا  

  .خالفه، وهو الزاد للمعاد، نشهد به، وَنرُِد على اهللا به؛ منوت عليه
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  ..عادي عليهونوايل عليه، ون
  .نربأ إىل اهللا مما سواه

  ..هذه هي عقيديت يا سائلي
  ..هذه هي زادي يف معادي

  ..فخذها باردة مربدة، لك غنمها، وعلي غرمها
  ..وأبرزهتا لكل سائل وناصح.. دجبتها بني يديك
  ..فهو خري شاهد.. أشهد عليها اهللا

  
  

  قاله بلسانه، وكتبه ببنانه، واعتقده جبنانه
  جوارحه وأركانهوعملت به 

  راجي رمحة ربه وعفوه وغفرانه
  حممد بن سرار بن علي آل دغيش اليامي

  غفر اهللا له ولوالديه وملشاخيه آمني
  هـ  ١٢/١/١٤٢١

يف رياض جند حرسها اهللا من كل سوء، 
  .وَعمََّرَها بطاعته

 


