رسالة الشيخ إلى أىل القصيم لما سألوه عن عقيدتو
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أشهد اهلل ،ومن حضرني من المالئكة ،وأشهدكم ،أني أعتقد ما اعتقدتو الفرقة الناجية،
أىل السنة والجماعة :من اإليمان باهلل ،ومالئكتو ،وكتبو ،ورسلو ،والبعث بعد الموت،
واإليمان بالقدر خيره وشره ،ومن اإليمان باهلل :اإليمان بما وصف بو نفسو في كتابو
على لسان رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،من غير تحريف وال تعطيل؛ بل أعتقد أن اهلل
سبحانو وتعالى ليس كمثلو شيء ،وىو السميع البصير .فال أنفي عنو ما وصف بو

نفسو ،وال أحرف الكلم عن مواضعو ،وال ألحد في أسمائو وآياتو ،وال أكيّف ،وال أمثّل
سمي لو ،وال كفء لو ،وال نِ ّد لو ،وال يقاس
صفاتو تعالى بصفات خلقو ،ألنو تعالى ال َّ
بخلقو .فإنو سبحانو أعلم بنفسو وبغيره ،وأصدق قيالً ،وأحسن حديثاً؛ فنَ ّزه نفسو عما

وصفو بو المخالفون من أىل التكييف والتمثيل ،وعما نفاه عنو النافون من أىل
ِ
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما ي ِ
ين
ك َر ِّ
{س ْب َحا َن َربِّ َ
ص ُفو َن َو َس ٌ
َ
التحريف والتعطيل ،فقالُ :
الم َعلَى ال ُْم ْر َسل َ
ِ
ين} .والفرقة الناجية وسط في باب أفعالو تعالى ،بين القدرية
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّ
َوال َ
ب ال َْعالَم َ
والجبرية ،وىم في باب وعيد اهلل بين المرجئة والوعيدية ،وىم وسط في باب اإليمان
والدين بين الحرورية والمعتزلة ،وبين المرجئة والجهمية ،وىم وسط في باب أصحاب
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بين الروافض والخوارج.
وأعتقد أن القرآن كالم اهلل ،منَزل غير مخلوق ،منو بدأ وإليو يعود ،وأنو تكلم بو

حقيقة ،وأنزلو على عبده ورسولو ،وأمينو على وحيو وسفيره بينو وبين عباده :نبينا محمد

فعال لما يريد ،وال يكون شيء إال بإرادتو ،وال
صلى اهلل عليو وسلم .وأومن بأن اهلل ّ

يخرج شيء عن مشيئتو ،وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ،وال يصدر إال عن
تدبيره؛ وال محيد ألحد عن القدر المحدود ،وال يتجاوز ما خط لو في اللوح المسطور.

وأعتقد اإليمان بكل ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو وسلم مما يكون بعد الموت:
فأومن بفتنة القبر ونعيمو ،وبإعادة األرواح إلى األجساد؛ فيقوم الناس لرب العالمين،

حفاة عراة غرالً ،تدنو منهم الشمس ،وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد{ :،فَ َم ْن
ِ
ِ
ت موا ِزينُوُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُه ْم
ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُوُ فَأُولَئِ َ
ك الذ َ
ك ُى ُم ال ُْم ْفل ُحو َن َوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
ين َخس ُروا أَنْ ُف َ
ِ
َّم َخالِ ُدو َن} ،وتنشر الدواوين ،فآخ ٌذ كتابو بيمينو،وآخ ٌذ كتابو بشمالو.
في َج َهن َ
وأومن بحوض نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم بعرصة القيامة ،ماؤه أشد بياضاً من

اللبن ،وأحلى من العسل ،آنيتو عدد نجوم السماء ،من شرب منو شربة لم يظمأ بعدىا

أبداً.
وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم ،يمر بو الناس على قدر أعمالهم.
وأومن بشفاعة النبي صلى اهلل عليو وسلم ،وأنو أول شافع وأول مشفع ،وال ينكر
شفاعة النبي صلى اهلل عليو وسلم إال أىل البدع والضالل؛ ولكنها ال تكون إال من بعد
{م ْن
{وال يَ ْش َف ُعو َن إِالّض لِ َم ِن ْارتَ َ
ضى}  ،وقال تعالىَ :
اإلذن والرضى ،كما قال تعالىَ :
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ِِ ِِ
َّ ِ
السماو ِ
ات ال تُ ْغنِي
{وَك ْم م ْن َملَك في َّ َ َ
ذَا الذي يَ ْش َف ُع ع ْن َدهُ إالَّ بإ ْذنو}  ،وقال تعالىَ :
ضى}؛ وىو ال يرضى إال
اعتُ ُه ْم َش ْيئاً إَِّال ِم ْن بَ ْع ِد أَ ْن يَأْذَ َن اللَّوُ لِ َم ْن يَ َ
شاءُ َويَ ْر َ
َش َف َ
التوحيد ،وال يأذن إال ألىلو ،وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب ،كما قال
اعةُ َّ ِ ِ
ين}.
تعالى{ :فَ َما تَ ْن َفعُ ُه ْم َش َف َ
الشافع َ
وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان ،وأنهما اليوم موجودتان ،وأنهما ال يفنيان ،وأن

المؤمنين يرون ربهم بأبصارىم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر ،ال يضامون في
رؤيتو.

وأومن بأن نبينا محمداً صلى اهلل عليو وسلم خاتم النبيين والمرسلين ،وال يصح إيمان
عبد حتى يؤمن برسالتو ويشهد بنبوتو ،وأن أفضل أمتو :أبو بكر الصديق ،ثم عمر

الفاروق ،ثم عثمان ذو النورين ،ثم علي المرتضى ،ثم بقية العشرة ،ثم أىل بدر ،ثم
أىل الشجرة أىل بيعة الرضوان ،ثم سائر الصحابة رضي اهلل عنهم.
وأتولى أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأذكر محاسنهم ،وأترضى عنهم،
وأستغفر لهم ،وأكف عن مساويهم ،وأسكت عما شجر بينهم ،وأعتقد فضلهم عمالً
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
بقولو تعالىِ َّ :
ين َسبَ ُقونَا
ين َجاءُوا م ْن بَ ْعدى ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
{والذ َ
َ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
األ ِ
ِِ
يم} ،وأترضى عن
ين َ
وف َرح ٌ
آمنُوا َربَّنَا إِنَّ َ َ
يمان َوال تَ ْج َع ْل في قُلُوبنَا غالً للَّذ َ
ب َ

أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
وأقر بكرامات األولياء وما لهم من المكاشفات ،إال أنهم ال يستحقون من حق اهلل
ّ

تعالى شيئاً ،وال يُطلب منهم ما ال يقدر عليو إال اهلل .وال أشهد ألحد من المسلمين

بجنة وال نار ،إال من شهد لو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،ولكني أرجو للمحسن

وأخاف على المسيء ،وال أك ّفر أحداً من المسلمين بذنب ،وال أخرجو من دائرة

اإلسالم .وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراً ،وصالة الجماعة خلفهم

جائزة ،والجهاد ماض منذ بعث اهلل محمداً صلى اهلل عليو وسلم إلى أن يقاتل آخر

ىذه األمة الدجال ،ال يبطلو جور جائر وال عدل عادل .وأرى وجوب السمع والطاعة
ألئمة المسلمين ،برىم وفاجرىم ،ما لم يأمروا بمعصية اهلل .ومن ولي الخالفة واجتمع
عليو الناس ،ورضوا بو ،وغلبهم بسيفو حتى صار خليفة ،وجبت طاعتو ،وحرم الخروج
عليو.
وأرى ىجر أىل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا ،وأحكم عليهم بالظاىر وأكل سرائرىم إلى
اهلل .وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة.
وأعتقد أن اإليمان :قول باللسان ،وعمل باألركان ،واعتقاد بالجنان ،يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية؛ وىو بضع وسبعون شعبة ،أعالىا :شهادة أن ال إلو إال اهلل ،وأدناىا:
إماطة األذى عن الطريق .وأرى وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما
توجبو الشريعة المحمدية الطاىرة.

فهذه عقيدة وجيزة ،حررتها وأنا مشتغل البال ،لتطلعوا على ما عندي .واهلل على ما

نقول وكيل.
ثم ال يخفى عليكم ،أنو بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم ،وأنو
علي أموراً
قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم؛ واهلل يعلم أن الرجل افترى َّ
لم أقلها ،ولم يأت أكثرىا على بالي.
فمنها :قولو :إني مبطل كتب المذاىب األربعة ،وإني أقول :إن الناس من ستمائة سنة
ليسوا على شيء ،وإني أدعي االجتهاد ،وإني خارج عن التقليد ،وإني أقول :إن
اختالف العلماء نقمة ،وإني أك ّفر من توسل بالصالحين ،وإني أك ّفر البوصيري لقولو :يا

أكرم الخلق ،وإني أقول :لو أقدر على ىدم قبة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
لهدمتها ،ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب ،وإني

أحرم زيارة قبر النبي صلى اهلل عليو وسلم ،وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرىما ،وإني

أك ّفر من حلف بغير اهلل ،وإني أك ّفر ابن الفارض وابن عربي ،وإني أحرق دالئل
الخيرات وروض الرياحين وأسميو روض الشياطين.

جوابي عن ىذه المسائل ،أن أقول :سبحانك ىذا بهتان عظيم! وقبلو من بهت محمداً
صلى اهلل عليو وسلم أنو يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين ،فتشابهت قلوبهم
بافتراء الكذب وقول الزور.
قال تعالى{ :إِنَّما ي ْفتَ ِري الْ َك ِذب الَّ ِذين ال ي ْؤِمنُو َن بِ ِ
آيات اللَّ ِو} اآلية ،بهتوه صلى اهلل
َ
َ ُ
َ َ
عليو وسلم بأنو يقول :إن المالئكة وعيسى وعزيراً في النار ،فأنزل اهلل في ذلك{ :إِ َّن
ِ
َّ ِ
ك َع ْن َها ُم ْب َع ُدو َن}.
ين َسبَ َق ْ
ْح ْسنَى أُولَئِ َ
ت لَ ُه ْم منَّا ال ُ
الذ َ
وأما المسائل األخر ،وىي :أني أقول :ال يتم إسالم اإلنسان حتى يعرف معنى "ال إلو
أعرف من يأتيني بمعناىا ،وأني أك ّفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير
إال اهلل" ،وأني ّ

اهلل ،وأخذ النذر ألجل ذلك ،وأن الذبح لغير اهلل كفر والذبيحة حرام ،فهذه المسائل
حق ،وأنا قائل بها .ولي عليها دالئل من كالم اهلل وكالم رسولو ،ومن أقوال العلماء
المتبعين كاألئمة األربعة .وإذا سهل اهلل تعالى ،بسطت الجواب عليها في رسالة
مستقلة ،إن شاء اهلل تعالى.

ثم اعلموا وتدبروا قولو تعالى{ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍَأ فَ تَبَ يَّ نُوا أَ ْن
َ َ
َ َ
ََ ْ
تُ ِ
صيبُوا قَ ْوماً بِ َج َهالَ ٍة} اآلية.

