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  :ملا سألوه عن عقيدته  إىل أهل القصيمرسالة الشيخ 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أشهد اهللا ومن حضرين من املالئكة وأشهدكم أين أعتقد ما اعتقدته 
الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة من اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد املوت، واإلميان بالقدر خريه وشره، ومن اإلميان 
باهللا اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه على لسان رسوله صلى اهللا 

ه وسلم من غري حتريف وال تعطيل، بل أعتقد أن اهللا سبحانه وتعاىل علي
ليس كمثله شيء وهو السميع البصري، فال أنفي عنه ما وصف به نفسه 
وال أحرف الكلم عن مواضعه، وال أحلد يف أمسائه وآياته، وال أكيف، 
وال أمثل صفاته تعاىل بصفات خلقه ألنه تعاىل ال مسي له وال كفؤ له، 

دله، وال يقاس خبلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغريه وأصدق قيالً وال ن
وأحسن حديثاً فرته نفسه عما وصفه به املخالفون من أهل التكييف 

: ( وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال : والتمثيل 
واحلمد هللا . وسالم على املرسلني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون

والفرقة الناجية وسط يف باب أفعاله تعاىل بني القدرية !) ملنيرب العا
واجلربية، وهم يف باب وعيد اهللا بني املرجئة والوعيدية ؛ وهم وسط يف 
باب اإلميان والدين بني احلرورية واملعتزلة، وبني املرجئة واجلهمية، وهم 
وسط يف باب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الروافض 

وأعتقد أن القرآن كالم اهللا مرتل غري خملوق منه بدأ وإليه . وارجواخل
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وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه : يعود 
وسفريه بينه وبني عباده نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ وأومن بأن 
اهللا فعال ملا يريد، وال يكون شيء إال بإرادته، وال خيرج شيء عن 

وليس شيء يف العامل خيرج عن تقديره وال يصدر إال عن تدبريه  شيئته،م
وال حميد ألحد عن القدر احملدود وال يتجاوز ما خط له يف اللوح 

  .املسطور
وأعتقد اإلميان بكل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد 

جساد، فيقوم املوت، فأومن بفتنة القرب ونعيمة، وبإعادة األرواح إىل األ
الناس لرب العاملني حفاة عراة غرال تدنو منهم الشمس، وتنصب 
املوازين وتوزن ا أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
املفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم 

  .خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله
وض نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد وأومن حب

بياضاً من اللنب وأحلى من العسل آنيته عدد جنوم السماء من شرب 
منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً، وأومن بأن الصراط منصوب على شفري 

 .م مير به الناس على قدر أعماهلمجهن
ه أول شافع وأول مشفع، وأومن بشفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن

وال ينكر شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أهل البدع والضالل، 
وال :(ولكنها ال تكون إال من بعد اإلذن والرضى كما قال تعال 

من ذا الذي يشفع عنده إال : (، وقال تعاىل )يشفعون إال ملن ارتضى 
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 شفاعتهم وكم من ملك يف السموات ال تغين: (، وقال تعاىل )بإذنه
وهو ال يرضى إال ) شيئاً إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى

وأما املشركون فليس هلم من الشفاعة . التوحيد ؛ وال يأذن إال ألهله
  ).فما تنفعهم شفاعة الشافعني : (نصيب ؛ كما قال تعاىل 

وأومن بأن اجلنة والنار خملوقتان، وأما اليوم موجودتان، وأما ال 
فنيان ؛ وأن املؤمنني يرون رم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ي

 .ليلة البدر ال يضامون يف رؤيته
وأومن بأن نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني واملرسلني، وال 
يصح إميان عبد حىت يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ؛ وأن أفضل أمته أبو 

روق، مث عثمان ذو النورين، مث علي بكر الصديق ؛ مث عمر الفا
املرتضي، مث بقية العشرة، مث أهل بدر، مث أهل الشجرة أهل بيعة 

وأتوىل أصحاب رسول . الرضوان، مث سائر الصحابة رضي اهللا عنهم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأذكر حماسنهم وأترضى عنهم وأستغفر هلم 

فضلهم عمال  وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا : (بقوله تعاىل 

الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك 
وأترض عن أمهات املؤمنني املطهرات من كل سوء وأقر ) رؤف رحيم 

تحقون من حق بكرامات األولياء وماهلم من املكاشفات إال أم ال يس
اهللا تعاىل شيئاً وال يطلب منهم ما ال يقدر عليه إال اهللا، وال أشهد ألحد 
من املسلمني جبنة وال نار إال من شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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وسلم، ولكين أرجو للمحسن وأخاف على املسيء، وال أكفر أحداً من 
هاد ماضيا مع املسلمني بذنب، وال أخرجه من دائرة اإلسالم، وأرى اجل

كل إمام براً كان أو فاجراً وصالة اجلماعة خلفهم جائزة، واجلهاد 
ماض منذ بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يقاتل آخر هذه 
األمة الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل، وأرى وجوب 

اهللا،  السمع والطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم ما مل يأمروا مبعصية
ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حىت 
صار خليفة وجبت طاعته ؛ وحرم اخلروج عليه، وأرى هجر أهل 
البدع ومباينتهم حىت يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم 

  .إىل اهللا، وأعتقد أن كل حمدثة يف الدين بدعة
وعمل باألركان واعتقاد باجلنان يزيد وأعتقد أن اإلميان قول باللسان 

بالطاعة وينقص باملعصية هو بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال 
إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن طريق، وأرى وجوب األمر 

  .باملعروف والنهي عن املنكر على ما توجبه الشريعة احملمدية الطاهرة
بال لتطلعوا على ما عندي فهذه عقيدة وجيزة حررا وأنا مشتغل ال

  .واهللا على ما نقول وكيل
مث ال خيفى عليكم أنه بلغين أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت 
إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض املنتمني للعلم يف جهتكم واهللا يعلم أن 

) فمنها . ( الرجل افترى علي أموراً مل أقلها ومل يأت أكثرها على بايل
كتب املذاهب األربعة، وإين أقول إن الناس من إين مبطل : قوله 
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ستمائة سنة ليسوا على شيء وإين أدعي االجتهاد، وإين خارج عن 
التقليد وإين أقول إن اختالف العلماء نقمة، وإين أكفر من توسل 
بالصاحلني، وإين أكفر البوصريي لقوله يا أكرم اخللق، وإين أقول لو 

اهللا عليه وسلم هلدمتها، ولو أقدر أقدر على هدم قبة رسول اهللا صلى 
على الكعبة ألخدت ميزاا وجعلت هلا ميزاباً من خشب وإين أحرم 
زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وإين أنكر زيارة قرب الوالدين 
وغريمها، وإين أكفر من حلف بغري اهللا، وإين أكفر ابن الفارض وابن 

لرياحني وأمسية روض عريب، وإين أحرق دالئل اخلريات وروض ا
. جوايب عن هذه املسائل أن أقول سبحانك هذا تان عظيم. الشياطني

وقبله من ت حممداً صلى اهللا عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مرمي 
قال . ويسب الصاحلني فتشات قلوم بافتراء الكذب وقول الزور

توه صلى اهللا ) إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا: (تعاىل 
فأنزل اهللا . عليه وسلم بأنه يقول إن املالئكة وعيسى وعزيراً قي النار

  ).إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون : ( يف ذلك 
وأما املسائل األخر وهي أىن أقول ال يتم إسالم اإلنسان حىت يعرف 

أكفر الناذر إذا  معىن ال إله إال اهللا وأين أعرف من يأتيين مبعناها وأين
أراد بنذره التقرب لغري اهللا وأخذ النذر ألجل ذلك، وأن الذبح لغري 

ويل عليها من . فهذه املسائل حق وأنا قائل ا. اهللا كفر والذبيحة حرام
كالم اهللا وكالم رسوله، ومن أقوال العلماء املتبعني كاألئمة األربعة 
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رسالة مستقلة إن شاء اهللا وإذا سهل اهللا تعاىل بسطت اجلواب عليها يف 
  .تعاىل

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق : ( مث اعلموا وتدبروا قوله تعاىل 
  )بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة 


