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واملرسلني النبيني خاتم عىل حممد والسالم والصالة الشاكرين، هللا، محد احلمد
الطيبني الطاهرين، ورسله اهللا أنبياء سائر ـ وعىل وصحبه وعىل آله عليه اهللا صىل ـ

أمجعني. عنهم ريض اهللا
عىل مبنية والرشيعة عليه، يقوم الذي وأصله اإلسالم جوهر هي العقيدة إن
 Å وأضاع  اهللا رشائع بَّق طَ ومن العاملني، رب هللا النقية اخلالصة الصحيحة العقيدة
االستقامة تكون وقوهتا، فعىل قدر سالمة العقيدة .هد بغري كالسائر فهو العقيدة
هي عليها، واالستقامة للعقيدة الصحيح الفهم إن إذ املسلمني، حياة والعزة يف

واآلخرة. يف الدنيا اإلنسان سعادة يف األصل
بحق يعد ـ والتحليل الدراسة قيد ـ العقيدة دراسة يف العثيمني الشيخ ومنهج
عليه من كيد اإلسالم واحلفاظ ألمة العقدي البناء رصح ترسيخ لبنات من  لبنة
البالء ـ عليه  اهللا رمحة ـ أبىل فقد املعارص، وقتنا يف املغرضني ودعاو املكيدين
العقيدة دراسة  يف واجلادة املتواصلة واملنهجية العلمية خالل جهوده من احلسن
ملن به، يقتد جديراً بأن نموذجاً كان فقد والعامي، الطاليب يف الوسط وترسيخها
تبقى حتى واالنحراف، الزيغ من عنها والدفاع العقيدة تصحيح يف االنخراط أراد

مجيعاً. عليهم اهللا رمحة الصالح، سلفنا عليه ملا كان صافية نقية

  ١ـ
وقف  الذي األمة هذه أعالم من لَم التعريف بعَ خالل هذه الدراسة من نسعى
رضب تبغي التي السامة، واإلغراءات الفكرية اهلدامة، التيارات كل ضد منيعاً سداً

       



١٠٠٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

التعرف خالهلا، من نروم كام اإلسالم. أبناء معتقدات عىل والتشويش العقدي، كياننا
صالح بن حممد الشيخ فضيلة اعتمدها املنهجية التي واملداخل العلمية اجلوانب عىل
وآليات األمة، من أبناء هذه واخلاصة العامة عند العقيدة حقيقة تقريب يف العثيمني
صياغة إعادة وحماولة االنحراف. من السلفية  العقيدة  ومحاية صيانة يف توظيفها
وتبيان هبا،  علقت التي  الكاذبة واملظاهر الزائفة الشعارات  من وتنقيتها السلفية

الربرة. الكرام اهللاSوصحابته رسول عليه كان عقدي، ملا كاجتاه حقيقتها

:  ٢ـ

اخلطوات من مجلة عىل الدراسة هذه وقضايا إشكاالت مقاربة  يف اعتمدت 
اآليت: يف اختزاهلا يمكن والتي املنهجية،

من يعيشونه وما املسلمني، لواقع تقريري:  منهجي وصفي أساس اعتامد  ـ أ
وراء االنزالق بخطورة حقيقي وعي وغياب  عقدي، وتشويه طائفي تشتت
يف وجهودهم الصالح سلفنا وحركية فاعلية  قوة  بيان وكذا املغرضة، الدعوات
التي زخرت العلمية إنتاجاهتم خالله من التاريخ، عرب البدعة وإماتة السنة، إحياء
سليمة العقيدة، عىل احلفاظ يف منهجهم إتباع سبل اإلسالمية، ورصد املكتبات هبا

الشوائب. من هبا علق نقية مما صافية
املتعلقة  العلمية املادة  دراسة يف التحلييل: املنهجي األساس عىل الرتكيز ـ  ب
حتصني يف الواقعية ومقارباته العثيمني،  صالح بن حممد الشيخ فضيلة بجهود
منابع إىل هبم والعودة اإلسالمية، األمة أبناء بني واجلامعة السنة أهل معتقدات
أدلة باستدعاء العقدية القضايا  عىل االستداللية قدرته وبيان الصافية، العقيدة
الصحيحة، السلفية العقيدة أصول لتثبيت تكاميل نسق يف والواقع والنقل العقل

وتأويالت الضالني. الزائغني زيغ ودفع
وإىل مؤلفها، إىل اإلشارة منها؛ املراجع واالستفادة من النقل عند إلتزمت ج ـ
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املراجع. هلذه الطبعات أو املحققني ذكر إىل وصفحتها، باإلضافة جزئها رقم
املسائل  من الواحدة يف املسألة مصدر من أكثر إىل الرجوع عىل حرصت ـ د 

الدراسة. يف وردت التي
ورقم اآلية. السورة يف اآليات القرآنية، بذكر موضعها عىل أحلت ـ هـ 

كثرياً، املرجع ذلك تكرر إذا واملؤلف، الكتاب  اسم ذكر عىل اقترصت و ـ   
[املرجع السابق]. عبارة يف خمترصا

كتب  من إىل مصادرها الدراسة يف استدعاءها تم التي األحاديث زوت عَ  ز  ـ 
اإلشارة مع احلديث ورقم والصفحة والباب، واجلزء املعتمدة، بذكر الكتاب السنة
احلديث يف كان إذا أقوال املحدثني من خالل احلديث درجة إىل يف بعض األحيان

أحدمها. أو الصحيحني غري
فصوهلا  فيه بَيَّنت الدراسة، ملوضوعات علمي فهرس بوضع قمت  ـ ح 
وكذا اللجنة، بتوصيات إلتزاماً  ـ واجلزئيات للفروع تفصيل غري من  ومباحثها
عىل يُعني ـ اهلجائية احلروف حسب مرتباً ـ املعتمدة واملراجع املصادر فهرس

وسهولة. بِيُرس املراد إىل الرجوع

   

صالح حممد بن الشيخ عليها ركز التي والعلمية بالقضايا املنهجية ولإلحاطة
تضمنت بحثية خطة اعتمدت عنها، والدفاع السلفية العقيدة ترسيخ يف العثيمني

اآليت: النحو جاءت عىل خامتة؛ ثم فصول، وثالثة مقدمة،
وخطة  البحث، وأهداف للدراسة، عاماً مدخالً فقد تناولت فيها املقدمة فأما

فيه. اتبعتها املنهجية التي ثم البحث،
«السلفية» و «السلف»، و «العقيدة»، املفاهيم: صَ لدراسة صِّ خُ األول: الفصل
اللغوية واالصطالحية، عىلأهنامفاهيمموجهةوحموريةللدراسة، وقدبَيَّنتمعانيها
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ومطلبني. مبحثني خالل من وذلك
السلفية العقيدة أمهية دراسة فيها بَيَّنت مباحث، ثالثة إىل قسمته الثاين: الفصل
السنة أهل عقيدة خدمة يف األمة هذه سلف من اجلهابذة علامئنا وجهود الصحيحة،
بينت كام السليمة، بالعقيدة املساس نفسه له من سولت كل والرد عىل واجلامعة،
ترسيخ يف  العلمية وآثاره العثيمني،  ابن اجلليل  الشيخ أباله الذي احلسن البالء

االنحراف. من ومحايتها الصحيحة العقيدة
املنهجية املداخل العلمية واملنطلقات بعض عىل فيه اقترصت الثالث: الفصل
صفوف يف السلفية وترسيخها يف دراسة العقيدة العثيمني ابن الشيخ وظفها التي
وسامت خصائص بعض إىل اإلشارة مع اإلسالمية، أبناء أمتنا من العامة واخلاصة
يف ومطالب، ركزت مباحث إىل الفصل هذا قسمت وقد عليه، رمحة اهللا ـ منهجه
أساس وهي: أربعة؛ يف خلصتها العلمية، واملنطلقات األول عىل األسس املبحث
رسول كان عليه بام واالقتداء االتباع وأساس مشكالته، عىل والتعرف الواقع فهم
التكاميل املنهج ثم اعتامد يف الدين، بالوسطية التزام من الكرام الربرة وصحابته اهللا،
صحة األحاديث التثبت من أساس وكذلك الصحيحة، تثبيت وترسيخ العقيدة يف
املنهجية، واملنطلقات األسس ذكرت بعض الثاين املبحث ويف العقيدة. إثبات يف
يف التدليل كبري حضور هلام من ملا والعقيل، النقيل املنهجيني؛ األساسيني عىل زا ركِّ مُ

العثيمني. ابن الشيخ ناقشها التي العقدية القضايا عىل هبام
البحث، وخالصات نتائج أهم بني جتمع بخامتة  الفصل هذا أتبعت وقد 
علق مما وتنقيته املعارص، وقتنا يف السلفي والتوصيات واملقرتحات لرتسيخ الفكر
ملا عقدياً، اجتاهاً باعتباره حقيقته وتبيان الكاذبة، واملظاهر الزائفة الشعارات من به
املراجع واملصادر  قائمة بعدها أتت ثم الكرام، كان عليه رسول اهللاSوصحابته

الدراسة. يف هذه املعتمدة
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األول الفصل
  ،""،"" 

األول املبحث
  "" 

األول املطلب
 

ومنه اإلحكام بقوة، الربط والشدّ وهو »؛ دِ قْ من «العَ مصدر اللغة؛ يف العقيدة
دا، قْ عَ يعقِده ده قَ عَ ويقال: والتَّوثق، واإلثبات ة، واملراصَّ ك والتامسُ واإلبرام،
 ©  ¨  §  ¦ نث £  ¤  ¥   تعاىل: قال اليمني والنكاح، ة دَ قْ عُ ومنه

(املائدة: ٨٩)(١). ® مث  ¬  «  ª

وشدة وثوق،  ، عىل شدٍّ يدل أصل والدال، والقاف، «العني، فارس: ابن يقول
العهد، وعقد احلبل، وعقدت البناء، دَ قَ عَ ذلك من كلها، الباب فروع ترجع وإليه
، بَ لُ صَ اليشء: واعتقد عنه، ينزع فال كذا: عقد قلبه عىل ويقال: عقود. واجلمع:

ثبت»(٢). أي: واعتقد اإلخاء،
عقد بمعنى له؛  عقيدة اختذ إذا كذا «اعتقد» من  مصدر وهو االعتقاد، ومنه
التصميم يف استعمل ثم احلبل، عقد من وأصله به، ودان هللا والقلب، الضمري عليه
جزمت  يعني: كذا؛ اعتقدت يقال اجلازم، الذهني «احلكم أي اجلازم»(٣)، واالعتقاد

       

والقاموس بريوت(د.ت)، صادر، دار طبعة ،٣٠٠ ٢٩٥ـ عقد» ٣/ البن منظور «مادة العرب لسان انظر: (١)
واملعجم بريوت(د.ت)، للطباعة، العربية املؤسسة ،٣٢٨ ٣٢٧/١ـ عقد» «مادة أبادي، الفريوز املحيط،
بريوت، العريب،  الرتاث إحياء طبعة بمرص، العربية اللغة جممع ،٦٢١ ٦٢٠/٢ـ عقد» «مادة الوسيط

النجار، (د.ت). عيل وحممد وحامد عبدالقادر، وأمحد الزيات، مصطفى، إبراهيم أخرجه لبنان،
١٣٨٩هـ احللبي، طبعة هارون، عبدالسالم مادة (عقد)، حتقيق: فارس، البن اللغة، (٢) معجم مقاييس

ج٨٦/٤ـ٨٧.
= الدكتور راجعه: حممد خليل هراس، تأليف العالمة: ابن تيمية، اإلسالم لشيخ العقيدة الواسطية، رشح (٣)
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ففاسد»(١). وإال فصحيح، الواقع طابق اجلازم؛ فإن الذهن حكم فهو قلبي، يف به

اللغوية املعاجم  يف  استعامالهتا من خالل «عقد»، لفظة مشتقات جل أفادت
احلسية األمور يف كانوا سواء والتوثيق، والتأكيد والربط، الشد منها متعددة؛ معاين
والعهد. والنكاح البيع كعقد األمور املعنوية يف أو اشتد. اخليط إذا أو احلبل كعقد

الثاين املطلب
  

إِليه  وتطمئن القلب، به يُصدق أن جيب الذي األمر  اصطالحاً هي: والعقيدة
«اإليامن  أي شك»(٢). خيالطه وال ريب، يامزجه ال ثابتاً يقيناً  يكون  حتى  النفس، 
بمالئكته وكتبه وصفاته، واإليامن وأسامئه وربوبيته ألوهيته يف له جيب وما باهللا، اجلازم
الصحيحة النصوص به جاءت ورشه، وبكل ما خريه والقدر ورسله واليوم اآلخر،
والتسليم هللا عليه السلف الصالح. وأخباره، وما أمجع الغيب وأمور الدين أصول من

واإلتباع(٣). والتحكيم بالطاعة ولرسوله والرشع، والقدر احلكم واألمر يف تعاىل

القرون عقيدة أي واجلامعة»؛ نَّة السُّ أَهل «عقيدة هبا يراد «عقيدة» لفظة أطلقت وإذا
يوم الدين. إىل بإِحسان وتابعيهم والتابعني الصحابة الصالح، سلفنا من لة الثالثة املفضَّ

.١٣ (د.ت)، ص الرابعة الطبعة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة مطبوعات من عفيفي، الرازق = عبد
الواسطية العقيدة رشح وانظر ،٢٩ ص املقديس، قدامة البن االعتقاد» «ملعة عىل رشح العثيمني، انظر (١)
ام، الدمّ ابن اجلوزي، دار ميل، الصّ فواز بن أحاديثه: سعد خرج العثيمني، الشيخ رشحه تيمية، البن

.٥٠ ص ١٤٢١هـ، األوىل مجاد السادسة، الطبعة السعودية،
دار األستاذ: مصطفى العامل، تيمية»، ابن اإلسالم لشيخ «العقيدة الواسطية كتاب مقدمة صاحب انظر (٢)
.٧ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ص السادسة، الطبعة السعودية، العربية اململكة جدة، والتوزيع، املجتمع للنرش
بن د. نارص املعارصة منها، اإلسالمية احلركات وموقف واجلامعة، السنة أهل عقيدة يف مباحث (٣) انظر
السنة  أهل منهج يف ودراسات رسائل للنرش، هـ، دار الوطن ١٤١٢ األوليـ الطبعة العقل، الكريم عبد
العلمية للرتاث، املكتبة إبراهيم، حممد إعداد األلباين الشيخ فتاو من احلاوي وانظر ،١٢ (١٧)، ص

.٩ ص ١٤٢١هـ، األوىل الطبعة
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الثاين املبحث
  

األول املطلب


لف اليشء وتقدم، يقال:سَ مىض ما أي: «سلف»، من مصدر اللغة؛ يف السلف
 D   C   B   A  @   ?   >   = نث  تعاىل: اهللا قول ومنه مىض، أَي لفاً؛ سَ
والالم،  السني، (سلف) فارس: ابن قال تقدم. ما  أي ،(٢٧٥ (البقرة:  Eمث 
والقوم مضوا،  الذين السلف  ذلك من وسبق، تقدم عىل  يدل أصل والفاء،
وفالن (مىض)، ا): فً لَ «واليشء (سَ آبادي: الفريوز ويقول املتقدمون»(١). السالف:
تقدم من وكل لك، طَ رَ فَ طٍ رَ فَ متَه، أو دَ قَ عمل صالح وكل تقدم». ا: وفً لُ وسَ ا فً لَ سَ

وقرابتك(٢). آبائك من

عمل من العبد  قدمه  يشء كل أحدمها: معنيني: للسلف  أن منظور ابن قال
الذين قرابته آبائه وذوي اإلنسان من يتقدم الذي والثاين: صالح. ولد أو صالح،

السن(٣). يف فوقه من هم

السبق والتقدم معنى: تدل عىل اللغة يف «السلف» تصاريف كلمة أن إىل نخلص
دنياه يف العبد يقدمه ما داللة كل القرابة، وكذلك حتمل وذي اآلباء كتقدم يف الزمان

اآلخرة. يوم به ينتفع وخري عمل صالح، من

.٩٥/٣ ،» « سلف البن فارس، مادة ،» اللغة مقاييس (١) معجم
.١٠٦٠ (مادة سلف) ص آبادي، الفريوز املحيط، القاموس انظر (٢)

.١٥٩/٩ سلف)، منظور(مادة البن العرب لسان انظر (٣)

       



١٠١٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املطلب


معنيني(١): عىل االصطالحية داللتها يف «السلفية» وردت مفردة

األمة  من واملاضية  املتقدمة املجموعة عىل تطلق  أهنا أي  الزمنية:  السلفية ١ـ
عىل حتديدها يف العلامء واختلف  معينة، تارخيية فرتة يف عاشت التي اإلسالمية

أقوال:
البن  اح «الرسالة» َّ لرشُ بالنسبة احلال كام فقط، الصحابة هبم السلف يراد  أ ـ  أن

زيد القريواين(٢). أيب

قال وبه  والتابعون؛ الصحابة هم: اإلطالق عند بالسلف املراد  وقيل ـ  ب 
مذهب البصائر هو أهل فيه عند مراء ال احلق الذي أن «واعلم الغزايل؛ حامد أيب

والتابعني»(٣). الصحابة مذهب أعني: السلف

قول مجهور وهو التابعني وتابعو والتابعون الصحابة هم: بالسلف املراد أن ـ  ج
العلم(٤). أهل

واملتكلمني يف السلف «منهج كتابه يف أمري عيل إدريس االصطالحي جلابر املعنى تقسيم تفاصيل انظر (١)
باملدينة اإلسالمية اجلامعة من العلمية الرسائل سلسلة العقيدة»، املنهجني يف وأثر العقل للنقل، موافقة
١٤١٩هـ/١٩٩٨م، األوىل الطبعة السعودية، العربية السلف، الرياض، اململكة أضواء مكتبة ،(٧) املنورة

.٤١ ٣٥/١ـ ج
العدوي، الصعيدي لعيل القريواين، زيد أيب ابن لرسالة الرباين كفاية الطالب عىل العدو «حاشية (٢) انظر
آيات يف واإلثبات التأويل  بني  واملفرسون ٣ـ٥، ص القريواين زيد أيب  ابن رسالة ومقدمة ،١١٢/١

.١٨/١ للمغراوي الصفات،
.٣ للغزايل، ص جمموعة الرسائل ضمن الكالم، علم عن إجلام العوام (٣)

والتحف ،٢٠/١ للسفاريني البهية، األنوار ولوامع ،١٣٤/٧ تيمية البن والنقل» العقل تعارض «درء (٤)  انظر:
.٥٢ ص للجليند، التأويل، قضية من وموقفه تيمية ابن ٧، واإلمام للشوكاين، ص السلف، مذاهب يف



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠١٣

للقرون  مدحه Sيف الرسول عن  ثبت  ملا األخري، التحديد هو والراجح 
يف ورد كام باخلريية هلا وشهد التابعني، وتابعو والتابعني، فيها الصحابة التي عاش
الذين  ثم قرين، الناس «خري النبي Sقال: > أن مسعود ابن حديث عبداهللا

يمينه، ويمينه شهادته»(١). أحدهم شهادة تسبق جيئ أقوام ثم يلوهنم،

من الصالح السلف عليه الذي كان «املنهج بذلك املقصود السلفية املنهجية: ٢ـ
الصحيح الفهم وفهمهام والسنة، للكتاب اتباع من املفضلة، القرون الثالثة أهل
عىل درهبم وسار هبم، اقتد من  وكل ،البدع واهلو املشوب بشائبة غري النقي

عىل منهجهم»(١). فهو

اصطالحاً أصبح اجلامي؛ أمان حممد الشيخ ذلك ذكر كام السلفية فمدلول
العلم، وطريقة تلقي يف هبم يقتدون ومن األول، الرعيل عىل طريقة يطلق معروفاً
عىل أنه مدلول يفهم جيب أن بل تارخيي معني، دور يف حمصوراً د إذاً يَعُ فلم فهمهم،

مستمر استمرار احلياة(٣).

واجتمعوا بالسنة، متسكوا «الذين املنهجي: بمعناها «السلفية» فـ ثمة  ومن
العملية األمور يف وال العملية العقدية، األمور يف ال سواها، إىل يلتفتوا مل عليها،
اجلامعة، أهل وسموا هبا، مستمسكون ألهنم  السنة، أهل سموا  وهلذا  احلكمية،

رقم حديث ،٢ الفتح ج٧/ مع البخاري»، «صحيح انظر الصحابة، فضائل كتاب يف البخاري، رواه  (١)
.٢٥٣٣ رقم حديث ،١٩٦٣ /٤ ج فضائل الصحابة كتاب يف «مسلم» ٣٦٥٠، و

أمري،  عيل إدريس جلابر العقيدة»، يف املنهجني وأثر للنقل، العقل يف موافقة واملتكلمني السلف «منهج (٢)
الرياض/ أضواء السلف، مكتبة ،(٧) املنورة باملدينة اجلامعة اإلسالمية من الرسائل العلمية سلسلة

.٤١ ٣٥/١ـ ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، األوىل، الطبعة السعودية، العربية اململكة
املجلس اجلامي، أمان للشيخ والتنزيه» اإلثبات يف النبوية والسنة  الكتاب يف اإلهلية «الصفات انظر: (٣)

.٦٤ ص ١٤٠٨هـ، األوىل الطبعة املنورة، املدينة يف اإلسالمية العلمي باجلامعة

       



١٠١٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

السلفية:  الفتاو، أن يف ~ ابن تيمية اإلمام يقول عليها»(١). ألهنم جمتمعون
أصناف كالم من غريه كالم عىل اهللا كالمَ يؤثِرون ألهنم والسنة؛ الكتاب أهل «هم
آثاره S باطنًا  ويتَّبعون ، أحدٍ كلِّ Sعىل هدي حممدٍ يَ هدْ مون ويقدِّ الناس،

ا»(٢). وظاهرً

والتابعني الصحابة من األول الرعيل بأهنم السلف تعريف يمكن وهبذا
السنة وبأصول املون، عَ اهللا هم بكتاب ممن الدين، يوم  إىل تبعهم بإحسان ومن
،S الرسول أصحاب املسلمني األوائل عن ثبت وبام كون، ستمسِ مُ وطرائقها

بِعون. تَّ مُ الدين، وأئمة

إبراهيم بن نارص بن فهد وترتيب: مجع العثيمني، صالح بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل جمموع فتاو (١)
األول، املجلد ،١٤١٣ األخريةـ الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض، للنرش، الوطن دار السليامن،
(املرجع العثيمني،  الشيخ رشحه تيمية، البن  الواسطية العقيدة رشح وانظر .٣٧ ص العقيدة، فتاو
شاكر، حممد أمحد حتقيق: احلنفي، العز أليب الطحاوية، العقيدة رشح وانظر ٥٣ـ٥٤. ج١/ السابق)،
الرياض، طيبة، دار ١٤٠٤هـ، األوىل، الطبعة  العثيمني، صالح بن حممد للشيخ العقيدة، يف ورسائل

.٥٣ ص السعودية، العربية اململكة
تيمية، ج١٥٧/٣. ابن اإلسالم الفتاو» لشيخ «جمموع انظر (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠١٥

الفصل الثاين
   

    

األول املبحث
   

العمل ورضورة نفسها، العقيدة أمهية من  تنبع السلفيَّة  العقيدة دراسة أمهية إن 
صحيحة عقيدة سلفنا الصالح معرفة معرفة إن إذ إلعادة الناس إليها، اجلاد الدؤوب
من يرافقها اليوم، وما اإليديولوجية الرصاعات حقيقة واقع بَنيُّ تَ من  اإلنسان ن كِّ متُ
العقيدة أصول ببعض وإخالل استخفاف ومن األمة، شباب عند عقدي حتريف
تقوي قد املعرفة فهذه وتطبيقاً، فهامً نحوها جيب فيام والتقصري ومستلزماهتا السلفية
الفلسفات يف املتمثلة الغزو أشكال لكل والصد املامنعة عنارص  املسلم اإلنسان يف 
تعانيه من  وما اليوم البرشية لواقع املتأمل إذ لإلسالم(١)، املعادية املعارصة والنظريات
خضمها، يف تعيش التي احلياة ونكد املعاناة له مرارة يتضح نفيس واجتامعي، اضطراب

سلوكها. واستقام عقيدهتا صحت إال إذا الضيق، هذا من خروجها وهذا يعرس

إذ له عنها، غنى ال التي رضوريات اإلنسان من رضورة تعد العقيدة أن هذه ثم
ومن الدائم، والسند فيه القوة يعتقد إليه يلجأ وخالق إىل معبود بفطرته ميَّال اإلنسان

أمور(٢): بعدة ترتبط ألهنا السلفية، العقيدة ودراسة فهم إىل فالرضورة ماسة ثمة

       

للنرش والتوزيع، دار الدعوة مصطفى حلمي، الدكتور الغربية، اإلسالمية والفلسفة العقيدة بني الفلسفة (١)
بترصف. ،٨ ١٩٩١م، ص ١٤١١هـ/ الثانية، الطبعة العربية، مرص اإلسكندرية،

(املرجع اس، هرَّ خليل حممد مة العالَّ تأليف: تيميَّة، ابن اإلسالم لشيخِ يَّةِ طِ اسِ الوَ ةِ يدَ العقِ حُ ْ رشَ انظر  (٢)
٦ـ٧. ص ص السابق)



١٠١٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

كلمتهم. جتتمع وعليها عاة، والدُّ املسلمني صفوف د تتوحَّ هبا : أنه أوالً

معانيها، ردِّ من ه مُ صِ وتعْ والسنة، الكتاب نصوص م يعظِّ جتعل املسلم أهنا ثانيًا:
تفسريها. يف التّالعب أو

وإيامنًا ة فتزيده عزَّ تبعهم،  ن من الصحابة ومَ لف بالسَّ املسلم تَربِط أهنا ثالثًا:
كام قلوباً وأبرها  األمة هذه وخري األتقياء،  ة وأئمَّ األولياء، سادةُ فهم ا، وافتخارً

عمر(١). ابن عن يَ وِ رُ

ر التصوُّ يف ا منطلقً والسنة الكتاب  تتَّخذ إهنا حيث بالوضوح؛ ا هَ زُ متيُّ ا: رابعً
اخلوض  كةِ لَ هَ من هبا ك وتنجي املتمسِّ بيه، والتَّشْ والتعطيل التأْويل عن ا بعيدً والفهم،

اهللا. ذات يف

أساسيني: وجهني وقتنا املعارص من العقيدة يف دراسة أمهية تتبني كام

متكاملة وحدة اإلسالمي والدين الدين، من جزء العقيدة أن األول: الوجه
موته، بعد يصري إليه ما ثم مماته وحتى والدته منذ املسلم حياة فرتات تغطي مجيع

حياته»(٢). يف سلوكه استقام الفرد يف «رسخت لذلك فمتى

صالح يورث العقيدة صالح إن إذ اجلوارح، أعامل يف أصل أهنا الوجه الثاين:
جيب عليه ما كل لإلنسان تقدم فالعقيدة اإلسالمية لذلك بالعكس، العمل والعكس

تعاىل. هللا اإلخالص إىل كامل ومنه كامل املحبة، يبلغ اهللا تعاىل حتى حق يف معرفته

األمة؛ هذه خريَ كانوا د حممّ أصحاب أولئك مات، قد ن بمَ ا؛ فليستنَّ مستن� كان ن فقد روي عنه أنه قال: «مَ  (١)
بأخالقهم فتشبهوا دينه، ونقل نبيِّه، اهللا لصحبة اختارهم قومٌ ا، فً تكلُّ ها وأقلَّ ، علامً ها وأعمقَ قلوبًا، ها أبرَّ
وطبقات األصفياء، األولياء حلية [انظر: املستقيم»، اهلد عىل كانوا حممد، أصحاب فهم وطرائقهم،

(ج٣٠٥/١)]. لبنان، [د. ت]، بريوت، الفكرـ دار طبعة األصفهاين، أمحد نعيم أيب للحافظ
دار القلم اإلسالم (١)، طريق سلسلة حبنكة امليداين، يف عبدالرمحن حسن وأسسها، اإلسالمية العقيدة  (٢)

.٨ ومزيدة)، ص منقحة ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، (طبعة الثانيةـ الطبعة لبنان، بريوت، ـ



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠١٧

ختليص مداخل من مدخالً اعتبارها عىل العقيدة، دراسة أمهية تكمن هنا ومن
أهم العقيدة من علم أن ثم والرشك، الكفر من واالعتقادات واألقوال األعامل
العلوم وأرشف معرفته؛ املكلف عىل واجب أول فهي اإلطالق، عىل الدين علوم
هو العلم هذا يف واملعلوم املعلوم، برشف العلم  رشف ألن  وأعالها؛ وأعظمها
حاجة، فوق كل العقيدة علم إىل العز احلنفي، وحاجة العباد ابن أيب يقول اهللا، كام
إال طمأنينة وال وال نعيم، للقلوب ال حياة ألنه كل رضورة؛ فوق إليه ورضورهتم

عنه»(١). ينزه له وما جيب وما وأفعاله، وصفاته ومعبودها بأسامئه رهبا تعرف بأن

       

يسري. بترصف ٩ السابق) ص (املرجع أيب العز احلنفي، البن رشح العقيدة الطحاوية، (١)



١٠١٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املبحث
     

وأتباعهم األمة، هذه علامء من خملصني برجال الدين هذا  تعاىل اهللا أعز لقد
الصحيحة، للعقيدة السليمة القواعد وأرسوا البدعة، وأماتوا السنة، أحيوا الذين
إذ احلاقدين؛ حجج وفندوا دعاو وأدلة املفسدين، وأبطلوا املكيدين كيد فردوا
فلم يلزموا الصمت إزاء واملبتدعني، الغالني ومقاومة تنقيتها كبرياً يف دوراً لعبوا
وفكرياً جهداً علمياً مدافعة أهلها يف وبذلوا أنكروها بل املنكرة، العقائدية البدع
أمحد لإلمام بالنسبة احلال هو كام والتنكيل التعذيب لقي منهم كثري أن كبرياً، حتى
أهل به السنة، وخذل به تعاىل اهللا أنار حتى ذلك عىل فصرب القرآن، خلق يف مسألة

االنحراف. من وجنبها الصحيحة العقيدة بذلك فرسخ البدعة،

مزاعمهم،  عىل شبهاهتم، والرد عقائدهم ودحض بفضح قام كذلك من ومنهم
عدة،؛ ورسائل كتبا ذلك يف وألفوا السلف، عقيدة للناس  يوضحون أخذوا إذ
اجلهمية»، عىل «والرد  املرييس»، برش عىل «رده  الدارمي سعيد بن  عثامن فألَّف
وصنف والقدرية، املعتزلة عىل  رداً العباد»، أفعال «خلق كتابه البخاري وكتب
التأليف تتابع ثم املرييس، برش  عىل الرد يف «احليدة» كتابه  الكناين العزيز  عبد
شيخ جاء حتى  البدع، أهل مذاهب وذم السلف مذهب نرصة يف  والتصنيف
البدع، أهل  مناقشة  يف  الوفري واجلهد  الطويل  الباع  له فكان تيمية،  ابن اإلسالم
يف  وألف جهده ~ كرس  فقد وضالهلم، زيفهم وكشف  شبههم عىل والرد
السنة املستقيم، ومنهاج الرصاط اقتضاء كتاب أمهها: ورسائل مهمة؛ كتباً العقيدة
املكتبات هبا تزخر املؤلفات التي من وغريها الواسطية،.. والعقيدة ونقض املنطق،
فصارت القيم، ابن تلميذه أثره  واقتفى منهجه عىل سار وقد اليوم.  اإلسالمية
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يف أسهم وممن واجلامعة. السنة أهل  طريق سلك لكل من ومالذاً مرجعاً كتبهام
عليه، اهللا رمحة العثيمني، بن صالح حممد الشيخ احلارض عرصنا يف العقيدة باب
ويرد السنة واجلامعة أهل مذهب يوضح اجلليلني اإلمامني هذين هنج عىل فصار
سريه ليؤكد يف باب العقيدة(١)؛ عدة مصنفات وقد ألف ~ خالفهم، عىل من
حتى للناس، السلفية وبياهنا العقيدة عن الدفاع الصالح يف سلفنا منهج نفس عىل

جيهلوا حقيقتها. ال
عىل ما االقتصار العقدية؛ األمور عىل االستدالل السلف يف منهج كان وقد
وينفونه يثبتونه فيام واحلديث،  القرآن لفظ «يراعون كانوا إذ والسنة؛ الكتاب يف
كل بل واإلثبات؛ النفي ع يف مبتدَ ثٍ حمدَ بلفظ يأتون فال وأفعاله، وصفاته اهللا يف
ينابيع من  فاستقوا  الكريم»(٢).  الرسول به  أخرب فيام داخل فإنه صحيح معنى
التحريف وأصابع والضالل، الزندقة أيادي من سلمت التي الصافية، اإلسالم 
ومحايتها الصحيحة العقيدة السلفية تثبيت يف واضحاً املنهج جتىل وقد والتضليل(٣)،

خالل: من األهواء وأصحاب املنحرفني دعاو من
العقدية، القضايا عىل االستدالل يف العقلية األدلة عىل الرشعية األدلة تقديم  *
أهواءهم وجعلوا دينهم، أمور كل يف به تعاىل واعتصموا وحي اهللا اعتمدوا عىل إذ

.Sاهللا رسول به جاء ملا تبعاً
عىل االستدالل يف  وذلك القرآن، بطريقة العقيدة قضايا يف االستدالل *
قدامة البن االعتقاد» «ملعة عىل العثيمني الشيخ ابن حمقق رشح أوردها االعتقاد، باب يف تصانيفه (١) راجع
الربية بتلخيص رب [فتح منها: نذكر املحقق، مل يذكرها أخر إىل مؤلفات إضافة ١٤ـ١٥، ص املقديس،
البن الرشاد؛ سبيل إىل االعتقاد اهلادي ملعة رشح احلسنى؛ وأسامئه اهللا صفات يف القواعد املثىل احلموية؛

تيمية؛..]. البن العقيدة الواسطية رشح واجلامعة؛ السنة أهل عقيدة قدامة املقديس،
( ج٤٣٢/٥). تيمية، البن ،الفتاو جمموع  (٢)

الدارمي، (املتوىف سعيد بن عثامن لإلمام اجلهمية»، عىل «الرد لكتاب البدر عبداهللا بن بدر مقدمة انظر  (٣)
.٣ ١٩٨٥م، ص ١٤٠٥هـ/ األوىل الطبعة الكويت، الصفاة، للنرش، السلفية سنة٢٨٠هـ)، الدار
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األلباب ترشد أويل التي الكريم القرآن «طريقة سلكوا إذ اهللا ووحدانيته، ربوبية
كان من إيامنه فيزداد إيامناً مع يشاهدوهنا التي الكونية اآليات طريق عن رهبم إىل
اهللا التي فطر عن فطرته خرج من غفل عنها ندّ أو التي عىل فطرته وترجعه مؤمناً،

عليها»(١).

الذي تؤديه العقدية، إال بالقدر األمور وتأويل فهم يف العقل حتكيم * عدم
فيكون العقل عندهم حينئذ مؤيداً ،Sالنبي عن العبارات وتضافرت به األخبار
له غري أن يكون من املعقول من املنقول تقريب مهمته شاهداً، أو ال حاكامً ومقرراً،

القبول(٢). أو الرفض يف سلطة

ذلك عىل واستدلوا مستحدثة، بدعة واعتباره الكالم بعلم * عدم االشتغال
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É بقوله تعاىل: نث

(األنعام: ٦٨).  Õ مث
والتابعني، ومن سلك هنجهم،  الصحابة من الصالح سلفنا سار فقد وهكذا

  P  ON M L K J ربنا: نث ورصاط نبيِّنا هنج عىل خطاهم، وخطا
(األنعام:  ]  \ مث  Z  Y X WV  U  T  S   R  Q
جهل من عليه هم مما وإخراجهم حال املسلمني صالح أن يعلمون وكانوا ،(١٥٣
ومن اهللا، دين عىل واستقامتهم عقيدهتم بصالح مرتبط وختلف وانحراف وفساد
وصحابته رسول اهللا عليه كان بام وتثبيتها العقيدة يف تصحيح جهداً آلو فقد ثمة

الكرام الربرة.

أمري، عيل إدريس جابر العقيدة، يف املنهجني وأثر للنقل، العقل موافقة يف واملتكلمني  السلف  منهج  (١)
.٢١٥ /١ ج السابق، املرجع

املرجع ييل، السّ العزيز عبد تيمية، للدكتور سيد ابن حنبل، واإلمام بن أمحد بني اإلمام العقيدة السلفية  (٢)
.٢٧٢ ص السابق،
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املبحث الثالث
    

     

يف الكبري مثواه، بنشاطه اجلنة يف اهللا وأكرم رمحه العثيمني، الشيخ رِف  عُ لقد
النافعة وخطبه دروسه خالل من احلق املبني، إىل وتبصري الناس اهللا، إىل الدعوة جمال
جلامهري الرصينة فتاويه خالل من وكذا بالقصيم، بعنيزة، الكبري باملسجد املتميزة
كل كان يبذل فقد احلج، وغريها، مواسم يف ومغارهبا األرض يف مشارق املسلمني
السعودية، اململكة العربية بلده، ويف عرصه، العلامء يف أقبل عىل إذ العلم، خلدمة حياته
وقت مبكر يف نال شتى، حتى فنون أهل العلم يف عىل كتب فواكب دروسه، وأكبَّ
كثري يف خلق فاستفاد منه وعمله، أوقاته يف تعاىل اهللا وقد بارك كثرية. علوماً عمره من
الرشيعة فنون خمتلف يف هذا يومنا ينتفعون بمؤلفاته إىل طالب العلم والزال حياته،

الفنون. وغريها من وعقيدة، وأصول، وحديث، وتفسري، فقه، من اإلسالمية؛

احلق  إىل  والدعاة املجددين أعالم  من امً  لَ عَ ، قٍ بِحَ العثيمني الشيخ كان وقد
باب أن منه  اعتقاداً  الصحيحة، السلفية  بالعقيدة وبالغة  خاصة عناية وله  املبني، 
باالنحراف اإلسالمية األمة ا  لِهَ قِبَ من وتِيَت أُ قد التي األبواب  أهم من العقيدة
إىل فيها دعا عدة، ورسائل كتباً عنها والدفاع لتصحيحها أفرد إذ والضالل، والزيغ
واملتكلمني. الغالة من واملبتدعني البدع وحماربة  الشوائب، من اخلالص التوحيد
أهنا جيد العلمية؛ الرسائل الفتاو أو سواء إنتاجاته العلمية؛ جلل ولذلك فاملتأمل

ذلك(١): من ونذكر العقدية، تعالج اجلوانب

       

قدامة البن االعتقاد» «ملعة العثيمني، عىل ابن الشيخ رشح حمقق أوردها التي االعتقاد يف تصانيفه (١) راجع
املحقق. يذكرها مل أخر مؤلفات إىل إضافة ١٤ـ١٥، ص املقديس،
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رسائل جمموع ضمن له، طبع كتاب وهو أول الربية بتلخيص احلموية، رب فتح *
العقيدة. يف

املعارف، بمكتبة مطبوع وهو اإليامن، أركان فيه ح َ رشَ يف العقيدة اإلسالمية: نُبذ *
الرياض.

احلسنى. وأسامئه اهللا صفات القواعد املثىل يف *
املقديس. قدامة البن الرشاد سبيل إىل اهلادي ملعة االعتقاد رشح *

باملدينة اإلسالمية  اجلامعة  مطبوعات من وهو  واجلامعة، السنة أهل عقيدة *
املنورة.

مطبوع. وهو تيمية. البن الواسطية العقيدة رشح *
أيضاً. مطبوع وهو تفسري آية الكريس، *

العقيدة. يف رسائل ضمن جمموع طبع يف الوصول إىل القمر، رسالة *
يف  املفيد «القول عبدالوهاب، بن حممد اإلسالم لشيخ  التوحيد كتاب رشح *

التوحيد». كتاب
عبدالوهاب. حممد بن اإلسالم لشيخ الثالثة األصول رشح *

يف  متعددة مسائل عبارة وهو املحتار هلداية املختار  اجلواب عن الستار إزالة *
العقيدة.

العقيدة، العثيمني» يف صالح بن حممد الشيخ ورسائل فتاو جمموع إىل * باإلضافة
األول. املجلد

وقفة املعارصة واملذاهب والنحل امللل مع خمتلف العثيمني الشيخ وقف وقد
ذلك: يف منهجه وكان واالنحراف، الزيغ من فيها ما فبَنيَّ تبرص، مُ

نسق يف وأحداثه الواقع ونوازل العقلية، واألدلة النقلية، النصوص استدعاء *
بام الضالة الفرق عىل  والرد السليمة، االعتقادية املسائل لالستدالل عىل تكاميل
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مزاعمها. يبطل
وعلامء  األمة سلف عليه أمجع ما العقلية؛ وهذا األدلة عيل النقلية األدلة * تقديم 
منها، ويف االستنباط دراستها ويف النصوص فهم بالعقل يف يُعمل عىل أن اإلسالم،
يف املتحكم هي  تكون أن وال األول، االستدالل مصدر العقول هي تكون وأال

النصوص الصحيحة الرصحية.
«التوحيد»، والرتكيز بمفهوم يف التعريف واجلامعة، السنة أهل بمذهب التقيد *

انحراف. من شاهبا ملا باب األسامء والصفات عىل
اعتباره عىل الكالمي التأويل ورفض الدين، يف واخلصومات اجلدل جتنب *
كل القضايا يف حق وال تعاىل، اهللا وصفات أسامء يف حق يستقيم ال سليم، غري مسلك

التوقيف. بمنطق فيها التزموا والذين الصالح سلفنا اعتقدها التي العقدية
العثيمني بالتوحيد الشيخ كانت عناية العلمي والدعوي البعد هذا من وانطالقاً

~ تأليفه  به وعنايته اهتاممه عىل يدل ويكفي ما كبرياً، فأواله اهتامماً بالغة، عناية
عىل ورد الرشكيات، من يناقضه وما التوحيد، معنى فيها عدة، بَنيَّ ورسائل كتباً
الدين يف التوحيد «منزلة أن السياق؛ هذا يف يقول حججها؛ وأبطل املبتدعة الفرق
حتى يكون األكمل الوجه يعبداهللا عىل ألحد أن يمكن عظيمة، وال وأمهيته عالية

بصرية»(١).  عىل ليعبده وصفاته، اهللا بأسامء علم عىل
يف الكالم أحدها:  أنواع؛  ثالثة تتضمن التوحيد أو العقيدة كانت ملا إنه 
والثالث: يشء. خالق كل اهللا وحده أن أي؛ الربوبية، توحيد والثاين: الصفات،
الشيخ أبىل رشيك له، فقد ال وحده سبحانه أن يعبد استحقاقه وهو اإلهلية، توحيد
األنواع هذه وتصحيح  بيان يف احلسن البالء العثيمني صالح  بن  حممد اجلليل 

أحاديثه خرج العثيمني، حممد بن صالح احلسنى، تأليف وأسامئه اهللا يف صفات املثىل القواعد رشح (١) انظر
األوىل، الطبعة (د.ت)، العربية،  مرص والتوزيع،  للنرش التيسري دار العزيز، عبد أسامة عليه:  وعلق

.١٤ ٢٠٠٥م، ص ١٤٢٦هـ/
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وصحابته اهللا  رسول عليه كان ملا  الناس وعقول قلوب يف  وترسيخها الثالثة،
واألفضلية. باخلريية هلم الكرام املشهود

التوحيد: وجوه من الثالثة األنواع هلذه رصده يف العثيمني؛ يقول الشيخ
قال والتدبري، وامللك باخللق سبحانه اهللا إفراد وهو الربوبية: توحيد األول:
تعاىل: نث !  "  #    وقوله ̈  مث (الصافات: ٩٦)، تعاىل: نث ¥ ¦ §

(امللك: ١). $  %     &  '       )  (   مث
يتخذ ال  بأن بالعبادة،  وتعاىل سبحانه اهللا إفراد األلوهية: وهو توحيد  الثاين: 
ضل الذي هو التوحيد وهذا النوع من إليه، أحداً، يعبده ويتقرب اهللا مع اإلنسان

.S قاتلهم الذين املرشكون فيه
به سمى بام اهللا سبحانه وتعاىل إفراد وهو توحيد األسامء والصفات؛ الثالث:
أثبته ونفي ما وذلك بإثبات رسوله، لسان عىل أو كتابه يف نفسه به ووصف نفسه،

متثيل»(١). وال غري تكييف ومن تعطيل، حتريف وال «من غري نفى ما
احلقيقة  وجه عىل نفسه به ووصف نفسه، به اهللا بام سمى اإليامن من إذن  فالبد
كثري فيه ضل التوحيد النوع من متثيل، وهذا وال تكييف، غري من ولكن املجاز، ال
الَ يف غَ من منهم شتى؛ عىل أوجه لإلسالم ينتسبون الذين األمة، هذه طوائف من
أهل من قريب ومنهم متوسط، اإلسالم، ومنهم من به خيرج اً وّ لُ غُ والتنزيه النفي
اهللا، يسمى أن هو التوحيد، من النوع  هذا يف السلف أهل طريقة ولكن  السنة،
تكييف، وال وال تعطيل حتريف ال احلقيقة، نفسه عىل وجه به وصف بام ويوصف

.(٢)~ العثيمني الشيخ قال كام متثيل وال

بن بن نارص فهد وترتيب: مجع العثيمني، صالح بن الشيخ حممد فضيلة فتاو ورسائل جمموع انظر (١)
للشيخ الثالثة األصول رشح وانظر ٢١ـ٢٢، ص ص ،١٧ /١ ج السابق) السليامن، (املرجع إبراهيم

.٣٣ ص العثيمني، صالح بن حممد
١٧ـ٢١ـ٢٢. ج١/ السابق) العثيمني، (املرجع صالح بن حممد فضيلة الشيخ ورسائل فتاو جمموع انظر (٢)
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١٠٢٥

الثالث الفصل
  

     

ومحايتها العقيدة خدمة يف وجادة متواصلة  جهوداً  العثيمني الشيخ بذل لقد
يف بذلك ساهم وقد  واملبتدعة،  الضالة الفرق شوائب من هبا علق مما وتنقيتها
هذا أجل من هنج وقد االعتقادية، األمور  يف واالعتدال الوسط منهج  ترسيخ
دعوات املبطلني ودحض إبطال خالهلا من استطاع قويمة، وضوابط أُسساً املبتغى
التي واملنهجية العلمية األسس مع نقف  أن هاهنا  وحسبنا املكيدين، كيد ورد

حتقيق بغيته: يف الشيخ اعتمدها

دراسة يف الشيخ اعتمدها  التي واملنهجية العلمية األسس عن احلديث وقبل
يمكن والتي وسامته منهج الشيخ من خصائص بعض إىل من اإلشارة العقيدة البد

اآليت: يف إمجاهلا

بالوسطية التزام فهم لألمور العقدية من األمة من هذه سلف كان عليه إتباع ما *
كل  والتفريط، يف اإلفراط بني الوسط بمبدأ األخذ عىل حريص فكان واالعتدال؛

االعتقاد. مسائل

صدقها. عىل القرائن دلت العقدية، إذا املسائل يف بأخبار اآلحاد االستدالل *

املشكالت عىل والتعرف الفهم مصادر من كمصدر الواقع عىل الرتكيز  *
العقدية املعارصة.

من الضالة؛ الفرق بعض إليها والبدع التي آلت االنحراف من وجوه الرباءة *
االعتقاد السليم. انحراف وزيغ عن من عليها ما بيان عىل وعمل املعطلة، و املشبهة

       



١٠٢٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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األول املبحث
       

األول املطلب
     

املحورية يف وقضاياه مشكالته عىل والتعرف اإلسالمي، املجتمع واقع فقه إن
مستويات من راق مستو به نحو من مداخل الدفع مهامً مدخالً يعد املعارص، وقتنا
والكشف املسلم، عقل السليمة يف املعتقدات إرساء بعد وذلك احلضاري، الشهود
والتغيري التصحيح عملية إن بدء به وتشوش عليه، إذ حتيط التي االنحرافات عن
وما الناس، حياة عليه تدور ملا ودقيقة عميقة الواقع معرفة ذلك معرفة من تنطلق
واستغالل هذه العملية، قد تعوق نجاح وفعالية حتديات وإكراهات يعرتضها من
شأنه سليامً من تعامالً املجتمعات هذه مع للتعامل املمكنة واملداخل السبل كل
الواقع دراسة  أن بقوله؛ العلواين الدكتور عنه عرب ما وهذا طيبة، ثامراً  ينتج أن
وختطيط احلارض، ألي أزمة يف غاية األمهية، فليس هناك معاجلة يف أمران وفقهه
ثامره وحيقق ويؤدي دوره، أن يكتمل يمكن املستقبل، يف تنمية أو بناء ملستقبل، أو
مظاهر وجتليات كل السياق؛ هذا بالواقع يف ويراد وفقهه»(١)، «الواقع دراسة دون
وما املجتمعية، املناشط  مجيع يف الناس يف حياة  والتأثر التأثري ودرجات التفاعل
حياة عليه  جتري ما آخر؛ بمعنى أو ونوازل. وأعراض حتوالت من  ذلك يرافق
عادات من  عليه  تستقر وما املعيشة، يف أنامط من املختلفة، جماالهتا يف الناس، 

نوازل وأحداث»(٢). من فيها يستجد وما وتقاليد وأعراف،
والنرش  السالم، للطباعة دار العلواين، طه جابر أ.د الفضل، أبو أ.د منى واملنهجية، املنهج يف حمورية (١) مفاهيم

.٢٠ ٢٠٠٩م، ص ١٤٣٠هـ ـ األوىل، الطبعة مرص، القاهرة، والرتمجة، والتوزيع
١٩٩٥م، ـ ١٤١٦هـ الثانية، الطبعة والتوزيع، للنرش وتنزيال»، الزيتونة فهام التدين، «فقه النجار، عمر املجيد عبد  (٢)

٨٦ـ٨٧. ص
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١٠٢٧

التي  املختلفة واملؤثرات وعالئقه، مركباته بكل الواقع فهم فإن ثمة ومن
واملصلح، ألن والقايض والفقيه واملفتي واملفكر للمجتهد رضوري أمر فيه، تعج
فهمه، يريد ملن غنى عنه ال رضوري قدر هو اإلنساين، يف الواقع االنخراط الفعيل
عن الطموح اإلنساين. معرباً أديباً أو مصلحاً، فيلسوفاً أو عاً، رشِّ فقيهاً مُ كان سواء
يف الواقع اإلنساين، خضم عن عزلة يف األغراض، من هذه غرضاً رام من وكل
واخليال، املثالية عىل مبنية مقوالت إال منه ال يكون الفردية واالجتامعية، مظاهره

األصلح»(١). نحو تثمر تغيرياً فاعالً فال

الواقعية بالنامذج واستشهاده املعرفية املتطلبات هلذه العثيمني الشيخ استيعاب إن
فكره ومنهجه واملتغريات يف الواقع فقه بأمهية حقيقة وعياً يشكل الناس، حياة من
استحضار  عىل حرص~ وقد الناس، أمور من األسئلة املستحدثة مع التعامل يف
عن يف اإلجابة هبا األمثلة رضب خالل من املختلفة املجتمع وتشكالته وقائع وصور
يف والعرب منها الدروس ويأخذوا يستوعبها الناس، حتى وذلك املطروحة، املسائل
ردوده يف الواقعية االستشهادات هذه بعض عىل هاهنا وحسبنا االقتصار حياهتم،
أمر الدين؛ يف الوسط والتوسط معنى منهج جوابه عن يف سياق يقول الشيخ وفتواه،
عىل ها ثُّ ُ حيَ وال عن إثم، ها دُّ يَرُ ال اءت هُ حيث شَ هُ تُوجِّ المرأته، أسرياً كان رجالً أن

ربُّ وتَكَ ف تَعسُّ عنده آخر؛ عليه، ورجل امة وَّ القَ هي ارت وسَ قله عَ ت كَ لَ مَ فضيلة، قد
كام يعاملها وسط؛ اخلادم. وثالث من أقل عنده وكأهنا هبا، يبايل ال امرأته عىل ع وتَرفُّ

(البقرة: ٢٢٨)(٢). نث l  k  j  i  h مث  اهللا ورسوله: أمر
الصحيحة، ترسيخ العقيدة الشيخ يف وظفها النامذج التي من آخر نموذج فهذا
أنه اإلنسان؛ عىل وتأثريه اجلن وجود استدالله عىل سياق يف ؛ مثالً يقول فنجده 

.١٠٠ السابق)، ص (املرجع فهام وتنزيال التدين، «فقه النجار، عمر املجيد عبد (١)
فتاو األول، املجلد (املرجع السابق)، العثيمني صالح بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل جمموع فتاو (٢)

.٤٣ ص العقيدة،

       



١٠٢٨
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مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

أحداً من ير وهو ال احلجارة فريمي ـ مهجور أي مكان ـ خربة اإلنسان أتى إذا
كحفيف األشجار، حفيفاً يسمع وقد أصواتاً، يسمع وقد اخلربة، هذه يف اإلنس
واقعنا يف النامذج هذه أكثر فام  به(١)، ويتأذ به، يستوحش مما ذلك  أشبه  وما
نفيس استقرار من لإلنسانية، الطبيعية احلياة صريورة عىل  وانعكاساهتا املعاش، 
األزواج معانات بَنيِّ تُ قصص مسامعنا عىل تعرض  أصبحت حتى واجتامعي،
املفاهيم، بذلك فانقلبت األمور األرسية، عىل وسيطرهتن الزوجات، تسلط من
هذه ملثل العثيمني الشيخ فتوظيف ثمة ومن الرجل، بدل للمرأة ة امَ القِوَ وأصبحت
جلل اإلشكاالت الناس، إذ املتأمل واقع اطالع عميق عىل عن حقيقة النامذج، ينم
رافق وما األرسية، القضايا تغلب عليها وغريها، يف املحاكم املعروضة االجتامعية

املسلمة. بثوابت األرسة جمتمعية جذرية متس ت حتوال من ذلك

من ومحايتها املسلم املجتمع يف الصالح سلفنا عقيدة تصحيح  فإن وهكذا
العقدية الوحي نصوص تنزيل يتم مل ما املطلوب، بالشكل  يتم لن  االنحراف،
لفقه ثمرة بمثابة ذلك فيكون والتطبيق، املعاجلة يف الواقعية يراعي سليامً  تنزيالً
يعتقدها التي البدعية  املعتقدات  هي فكثرية قضاياه.  مع النص وتفاعل الواقع 
املتبرص والداعية املِ العَ لكن الدين،  من  هي  وما الدين،  من أهنا ويظنون الناس
عليه هم وما الناس بأحوال اطالع عىل يكون املجتمعية ينبغي أن بعمق التحوالت
لبناء مهمة مؤرشات يستخلص جيعله مما العقدية، األمور يف والصواب الصحة من
الصائب االعتقاد صاحبه فيه جانب الذي األمر ذلك الرشيعة من مواقف وتبيان
عىل تصحيحها يعمل فتواه حتى بينة وصواب من عىل سيكون عندئذ والسليم،

عنها. واالنحراف الزيغ ورفع

.٢٨٨ ٢٨٧ـ العثيمني، ج١/ صالح بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاو انظر (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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١٠٢٩

الثاين املطلب
      

    

احلق  يقول كام اهتداء ومنارة أسوة تَّخذ ويُ بَع تَّ يُ بأن وجدير النبيSحقيق إن
 Í  Ì  Ë   Ê    É   È   Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Áنث وتعاىل: سبحانه
«الضوابط  كتابه يف سلطان الدين الدكتور صالح ذكر وقد (األحزاب: ٢١)، Îمث
 Sالنبي مقدار حمبة تبني التي البواعث من مجلة ،«S الرسول التباع املنهجية
به قال ما اهللا،  رسول  عليه كان ملا واالقتداء االتباع  فضل يؤكد وما  واتباعه(١)؛
واستقام هبا، وعمل ،Sاهللا رسول بسنة اليوم متسك من أنه الصابوين؛ اإلمام
اجلملة، عىل هذه من جر من أجر أجره أوفر وأكثر بالسنة إليها، كان عليها، ودعا
أمية أيب حديث من املصطفى عن روي ما ويثبت هذا وامللة»(٢)، اإلسالم أوائل يف
نث ;  >  =  تعاىل: قوله مدلول عن اخلشني ثعلبة أبا سأله الشعباين، حني
الرد سياق يف إذ جاء (املائدة: ١٠٥)، F مث  E  D  C  B  A  @?  >

نَا أَ فَ لَدٌ وَ نِ َ محْ لِلرَّ انَ كَ إِن لْ قُ ﴿ تعاىل: لقوله اهللا، إىل اهللا خلق أحب :S البواعث؛ أن النبي بني من ذكر (١)
يف القرآن وصفه اهللا وقد قدراً، وأرفعهم أخالقاً، لقِ اهللا خَ أكمل وأنه [الزخرف:٨١]، ﴾ ينَ ابِدِ الْعَ لُ أَوَّ
القرآن الكريم وأمهها ،الكرب املعجزات صاحب وأنه [القلم:٤]، ﴾ يمٍ ظِ عَ قٍ لُ خُ ىل لَعَ إِنَّكَ ﴿وَ بقوله:
يأتوا أن واإلنس اجلن أعجزت التي البالغية اللغوية الترشيعية األخالقية اإليامنية العلمية املعجزة وهو
 S النبي أن مالك بن أنس روي عن ملا عظيم الشوق لرؤيتنا، ألمته احلب شديد أنه كام بسورة مثله.
إخواين و لكن أنتم أصحايب، قال: إخوانك؟ نحن أوليس أصحابه: فقال إخواين، لقيت أين «وددت قال:
املنهجية الضوابط انظر ص٢٨٨٨]، لأللباين، الصحيحة األحاديث يروين»[سلسلة يب ومل الذين آمنوا
للشؤون األعىل املجلس مطبوعات للنرش، البحرين دار مملكة سلطان، الدين صالح د: الرسول، إلتباع

.٥ ٢٠٠٨م، ص ـ مارس ١٤٢٩هـ األول ربيع اإلسالمية،الطبعة األوىل،
أليب واألئمة، احلديث وأصحاب السنة، أهل اعتقاد يف الرسالة أو احلديث، وأصحاب عقيدة السلف (٢)
والتوزيع، للنرش دار العاصمة اجلديع، عبدالرمحن بن نارص وحتقيق: الصابوين، دراسة إسامعيل عثامن

.٣١٧ ١٩٩٨م، ص ١٤١٩هـ ـ الثانية، الطبعة السعودية، الرياض،

       



١٠٣٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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«ملن وذلك منكم»(١)، «بل قال: منهم؟ «أجر مخسني»، فقيل: مخسني له: قال أنه
نفسه ألزم من بل األمة، هذه  كان من أياً وليس أمته»(٢)، فساد عند بسنته عمل

اهللا. رسول عليه كان ما وإتباع العمل

كوهنم  العقيدة أمور يف اهللا Sأيضاً رسول بصحابة االقتداء فعل يربر ما  إن
للنصوص وتفاسريهم  م  أقواهلُ إن إذ S؛ الرسول بعد بالعقيدة الناس أعلم
أصحاب رسول عليه بام التمسكُ عندنا: نَّة السُ «أصول أن اإلمام أمحد يقول ؛ حجةٌ
جاءت هنا  ومن  ضاللة»(٣)، فهي  بدعة وكل البدع، وتركُ هبم، واالقتداءُ اهللا،
رسول آثار  اتباع طريقتهم: من ألن االتباع»، «أهل  بـ الصالح السلف تسمية

بَنيِّ ويُ واألنصار، املهاجرين من األولني السابقني سبيل واتباع وظاهراً، باطناً اهللا
اختالفاً فسري بعدي منكم يعش (ومن :S عن النبي أبو داوود ما رواه ذلك
عليه وا وعضّ هبا، كوا متسّ بعدي، من الراشدين اخللفاء وسنة فعليكم بسنتي كثرياً،
ضاللة)(٤)، بدعة وكل بدعة، حمدثة كل وحمدثات األمور، فإن وإياكم بالنواجذ،

هبذه تصنع ثعلبة، كيف أبا له: يا اخلشني فقلت ثعلبة أبا أتيت قال: الشعباين أيب أمية حديث هذا جزء من  (١)
اهتديتم﴾، إذا ضل ال يرضكم من أنفسكم أهيا الذين آمنوا عليكم ﴿يا قوله: قلت: آية؟ قال: أية اآلية؟
عن وتناهوا باملعروف ائتمروا «بل فقال: اهللا رسول عنها سألت عنها خبرياً، سألت لقد واهللا أما قال:
فعليك برأيه، رأي كل ذي وإعجاب مؤثرة، ودنيا متبعا، وهو مطاعاً، رأيت شحاً إذا حتى املنكر،
مثل فيهن للعامل اجلمر، عىل القبض مثل فيهن ، الصرب أياماً من ورائكم فإن العوام، ودع نفسك، بخاصة
ـ وزادين غري احلديث من رجال وهو املبارك: بن قال عبداهللا يعملون مثل عملكم». رجالً مخسني أجر
واللفظ الرتمذي أخرجه مخسني منكم»، أجر بل قال: منهم؟ أو منا مخسني اهللا، أجر رسول يا «قيل عتبة
املائدة، سورة تفسري باب كتاب تفسري القرآن، ،٢٨٥/٥ الرتمذي (سنن حسن غريب حديث وقال له،
والنهي)، األمر يف باب املالحم، كتاب ،٢٧١/١٧ املجهود (بذل  داوود وأبو  ،(٣٠٥٨ احلديث رقم

.(٤٠١٤ رقم احلديث كتاب الفتن، ،١٣٣٠/٢ ماجة، ابن (سنن ماجة وابن
بعدها. وما ،٣١٧ ص السابق) (املرجع لإلمام الصابوين، احلديث“، وأصحاب السلف «عقيدة انظر، (٢)

لاللكائي (١٥٦/١). واجلامعة»، اعتقاد أهل السنة أصول «رشح راجع (٣)
كتاب ،٤٤/٥ سننه، يف والرتمذي ،١٤٦/١٨ داوود أيب سنن رشح املجهود يف بذل داوود أبو (٤) أخرجه

.٦٧٦ العلم، رقم احلديث
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١٠٣١

 H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?   > نث  سبحانه: احلق يقول
وسبيل R  Q PO  N  M  L  K  J  I مث (النساء: ١١٥)،
الذين يف الدين، الفاضلة والقرون سبيل الصحابة والتابعني، أنه الشك املؤمنني
يف والتوسط الوسط املنهج  التزام مع باتباعهم، وأمرنا عليهم، اهللا ورسوله أثنى
فرق الغلو بني الوسط «التزام ذلك معنى العقدية؛ القضايا يف كلها، خاصة األمور
إن إذ طني»(١)، واملفرِّ ني املُفرطِ بني وسط والسلوك األعامل يف وهم التفريط، وفرق

اإلفراط(٢).  ورش التفريط، بني رش ين، َّ رشَ بني ريٌٌ خَ هو الصالح السلف منهج

يؤمنون الناجية، الفرقة إن الرؤية؛ أحاديث عىل سياق تعليقه تيمية يف ابن يقول
غري ومن تعطيل، وال حتريف من غري كتابه به يف أخرب اهللا يؤمنون بام بذلك، كام
األمم، يف الوسط هي األمة أن كام األمة، قِ فِرَ يف الوسط مُ بل هُ وال متثيل، تكييف
املشبِّهة»(٣)، التمثيل وأهل يَة، مِ هْ اجلَ التعطيل أهل بني اهللا صفات باب يف فهم وسط
ما فيتجاوز فيه، اإلنسان يغلو «ال أن الشيخ العثيمني يقول كام الدين والوسط يف
لثالثة واقعياً مثاالً لذلك رضب وقد اهللا. ما حد فينقص فيه، يقرص وال اهللا حد
وأهجره الفاسق، هذا  عىل أسلم ال أنا قال:  أحدمها فاسق، رجل أمامهم رجال 

مرص، القاهرة، الصفوة، دار العقل، عبدالكريم د. نارص العقيدة، يف واجلامعة السنة أهل أصول جممل (١)
٢٨ شعبان١٤١٢،ص ـ الثانية الطبعة

بني االتباع «وسطية  ضابط؛ الرسول، التباع املنهجية الضوابط كتابه: يف سلطان د. صالح وقد ذكر (٢)
السالكني»، تقديم: القيم «مدارج كتابه يف القيم ابن لإلمام قيامً، كالماً فيه وأورد والتفريط»، اإلفراط
١٤١٩هـ/ ـ األوىل الطبعة  لبنان، بريوت، ـ  العريب الرتاث إحياء دار املرعشيل،  عبدالرمحن بن حممد
يذكرون «السلف أن: مفاده  والتفريط»، اإلفراط يف االتباع «فساد عنوان: حتت ،١٠٧/٢ ١٩٩٩م،
إال بأمر اهللا أمر «ما ويقول: بالسنة»، واالعتصام األعامل، يف االقتصاد ومها: كثرياً، األصليني هذين
عنه اجلايف بني وسط  اهللا ودين وغلو.  إفراط إىل وإما وإضاعة، تفريط إىل إما نزغتان؛ فيه  وللشيطان 
عن اجلايف أن فكام ذميمني، طرفني ضاللتني، والوسط بني بني واهلد جبلني كالوادي بني فيه، والغايل

بتجاوزه احلد». وهذا احلد، بتقصريه عن له مضيع فالغايل فيه مضيع له، األمر
.٨٩ ٨٨ـ ص ص خليل اهلراس، حممد العالمة: تيمية، تأليف لشيخ اإلسالم ابن الواسطية، العقيدة رشح  (٣)
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وأبش عليه، وأسلم الفاسق هذا مع أميش أنا يقول: والثاين؛ مه. لِّ كَ وال أُ عنه وابتعد
والثالث؛ إال كرجل صالح. عندي دعوته، وليس وأجيب عندي وجهه، وأدعوه يف
يكون اهلجر حيث إال أهجره وال إليامنه وأحبه لفسقه، أكرهه الفاسق هذا يقول:
يف فسقه الزدياده سببا كان بل إلصالحه، سبباً اهلجر مل يكن فإن إلصالحه، سبباً
الغلو، يقول وجتنب إتباع منهج الوسط، وجوب عىل هذا فدل أهجره(١). فأنا ال

الغلو(٢). قبلكم كان من أَهلك فإنام والغلو، «إياكم :S
من أمته الكريم النبي وحتذير حرمة عىل  واضحة داللة احلديث من يستفاد
دينها، ولذلك وغلوها يف لتنطعها السابقة األمم هالك ومصدر سبب وأنه الغلو،
إىل الذي يدعو  السلفي املنهجي التناول  اعتامد من اليوم املسلم العقل أحوج فام
مع املفرطني،  الغاليني، وال نفرط مع نغلو ال كي وبصرية؛ اتباع النبيSعىل علم
وكون عنه، واجلايف فيه، الغايل بني العثيمني؛  الشيخ يقول كام تعاىل اهللا فدين
الدين يف جيوز التشدد فال الواجب، هو هذا هذا، وال إىل يميل معتدالً ال اإلنسان
هذا بنيَّ وقد وهذا(٣). هذا بني وسطاً كن بل املباالة، وعدم التهاون وال واملبالغة،
واملذاهب عند الفرق الغلو أوجه فذكر الغلو، أقسام عن حديثه يف العثيمني الشيخ
بني الصفات باب وسط يف واجلامعة أن أهل السنة فقال العقيدة، يف أمور املعارصة
من اجلهمية التعطيل أهل وهم والنفي؛ التنزيه يف غلت متطرفتني: طائفة طائفتني

الواسطية العقيدة رشح وانظر ٤٢ـ٤٣، العثيمني، املجلد األول، ص الشيخ فضيلة ورسائل فتاو جمموع (١)
.٦٤ ج٢/ العثيمني، رشحه تيمية، ابن اإلسالم لشيخ

باب املناسك، كتاب ماجة وابن ،٣٤٧ و ،٢١٥/١ املسند، يف أمحد عباس رواه اإلمام ابن حديث من (٢)
.١٠٠٨/٢ احلىص قدر

العثيمني، الشيخ ابن فضيلة رشح عبدالوهاب، بن حممد للشيخ التوحيد كتاب عىل املفيد القول انظر (٣)
عبداهللا بن سليامن الدكتور فهارسه: ووضع أحاديثه، وخرج آياته، وعزا وتصويبا وترتيبا مجعا به اعتنى
ج والتوزيع، (د.ت) للنرش العاصمة دار حممد املشيقح، بن عيل بن والدكتور خالد اخليل، أبا محود ابن

.٣٨٠ ٣٧٩ـ /١
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وهم املمثلة»(١). اإلثبات؛ غلت يف وطائفة وغريهم،

       

مرشود بن إسامعيل حممد أبو العثيمني، صالح بن للشيخ حممد التوحيد كتاب رشح من املنتقاة الفوائد (١)
ـ الثالثة الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض، ـ والتوزيع للنرش  طويق دار الرميح، إبراهيم ابن

.٢٠ ص ١٤١٨هـ،
العثيمني،  صالح بن حممد رشحه سامحة الشيخ تيمية، ابن اإلسالم لشيخ الواسطية العقيدة رشح وانظر

.٦٧ ج٢/ السابق) (املرجع
العثيمني،  ابن فضيلة الشيخ عبدالوهاب، رشح حممد بن للشيخ التوحيد عىل كتاب املفيد القول وانظر

.٣٨٠ /١ ج السابق) (املرجع
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املطلب الثالث
       

يمكن ال املسلم، املجتمع  يف الصحيحة السلفية العقيدة إثبات مداخل إن
بل احليايت، الواقع عن حراك مفصولة جتريدية وبصفة املطلوب، بالشكل تتم أن
النقلية، النصوص بني ثالث؛ عنارص بني وتكاملية تفاعلية خالل عالقة يتم من
العقل «يتأمل هذا التفاعل ظل ففي وأحداثه، الواقع وبني نوازل العقلية، واألدلة
واقع تقويم  مقصدها أحكام، هي حيث  من الديني  النص مدلوالت يف وينظر
يف كبرياً دوراً التقويم موضوع الذي هو الواقع هلذا  إذاً فيكون  وترشيده، احلياة
بالنظر العقيل؛ يتم النقية نصوصها من للعقيدة السليم إن الفهم إذ الفهم»(١)، عملية
يف يتأثر فإنه يف أصل فطرته، الصحيح املنطق كان مبنياً عىل مهام اإلنساين والعقل
يف للواقع غري مبارش «تدخالً يمثل ما وأوضاعها، وهذا احلياة بواقع التكمييل بنائه
االعتقادية لألمور السليم فالفهم لذلك الدين»(٢)، فهم ذلك يف بام عامة، الفهم
خمتلف بني تكاملية مقاربة اعتامد إىل  منا S، حيتاج اهللا كان عليها رسول التي
بالشكل املطلوب وتثبت العقيدة وغريها، حتى ترتسخ والعقلية، النقلية املناهج
سلوكياهتم وأفعاهلم، يف االعتقاد ذلك فينعكس منهم، األميني خاصة ـ الناس عند
ومرجعاً حقيقياً، دليالً بذلك العقيدة فتكون أذهاهنم، اليقيني يف وحيصل التصديق

انيتها. االقتناع بحقَّ بعد وذلك مظاهرها، كل يف حياهتم يوجه

العقل وكذلك خلقه، عىل حجة اهللا السمع «إن القيم ~: ابن يقول اإلمام
السمع. إليهم من وأنزل العقل، من فيهم ركب بام أقام عليهم حجتهم سبحانه فهو

بترصف. ،٨٨ السابق)، ص (املرجع وتنزيال»، فهام «فقه التدين، النجار، املجيد عبد (١)
.٨٧ (٢) نفسه، ص
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يف نفسه، يتناقض ال الصحيح السمع أن نفسه، كام يف يتناقض ال الرصيح والعقل
ولكن تتعارض،  وال تتناقض ال وبيِّناته اهللا فحجج السمع، مع العقل وكذلك
احلجة النقلية، إذ بجانب العقلية األدلة انتهاج من البد إذن وتتعاضد»(١)، تتوافق
األدلة هذه بني التكامل الصحيحة، إذ الرشعية احلجة تناقض ال الرصحية العقلية
نفسه واملنهج العقدية، األمور عىل االستداللية الرؤية تكتمل حتى مطلوب أمر
هاهنا وحسبنا  االعتقادية، املسائل  عىل االستدالل  يف العثيمني الشيخ اعتمده 
دراسة يف التكاميل منهجه يوضح ـ املقام ـ لضيق ذلك من نموذجاً نستدعي أن

.Å  هللا العلو صفة إثبات مسألة فنأخذ العقيدة،

اهللا كتاب إىل ردها بعد ـ خلقه عىل ـ بذاته تعاىل علو اهللا مسألة يف املتأمل إن
والسنة النبوية،  الكتاب أن بَنيَّ له تَ يَ العثيمني، ابن الشيخ يقول Sكام نبيه وسنة
خلقه(٢)، فوق بذاته تعاىل اهللا علو الداللة عىل بجميع وجوه رصحية دال داللة قد
اعتقدوا الذين عىل املنكرين والرد الصفة هذه إلثبات العثيمني الشيخ وظف وقد

منها: مجلة أدلة؛ سلفنا الصالح عليه ما فيها خالف

والسنة: الكتاب من النقلية األدلة

فيها، عىل تأويل ال واضحة داللة ـ السنة الكتاب ـ الوحي دلت نصوص لقد
خمتلفة: تعاىل بتعبريات اهللا يف حق العلو صفة إثبات

       

دار اهللا، الدخيل حممد بن عيل  د. حتقيق: اجلوزية، قيم البن املعطلة، اجلهمية عىل املرسلة الصواعق (١)
النبوات، وانظر ،١١٨٧/٣ ج ١٤١٢هـ، الثالثة: السعودية، الطبعة العربية اململكة العاصمة، الرياض،

.٥١ ص ١٣٨٦هـ، بالقاهرة، السلفية، املكتبة نرش تيمية، البن
العقيدة، فتاو ـ األول املجلد الشيخ العثيمني، فضيلة فتاو ورسائل جمموع انظر من التفصيل، ملزيد (٢)
يف متعددة ـ مسائل املحتار هلداية املختار اجلواب عىل الستار «إزالة رسائله: وانظر ١٢٦ـ١٣٠، ص ص
العقيدة وانظر رشح ١١ـ١٥، ص العثيمني (د.ت) الشيخ فضيلة عنها أجاب الواقع»، متس العقيدة،

.٤٠٠ ٣٨٦ـ ص ص العثيمني الشيخ رشح تيمية، البن الواسطية
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 I  H   G   F  E   D نث كقوله: السامء، يف  تعاىل اهللا بأن الترصيح   *
  Z   YX   W    V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M  L   K   J
الذي  اهللا «ربنا  املريض: رقية Sيف النبي وقول  ،(١٦-١٧ (امللك: ]  \   مث 
اجعل السامء، يف تُك رمحَ كام واألرض، يف السامء أمرك اسمك، س تقدّ السامء، يف
رمحتك أنزل  الطيبني، رب أنت وخطايانا، وبَنا حُ لنا اغفر األرض، يف  رمحتك

وغريه(١). داوود أبو فيربأ»، رواه الوجع؛ هذا عىل شفائك من وشفاءً

 Ö    Õ  Ô نث تعاىل: قوله يف كام خلقه، تعاىل عىل اهللا بفوقية الترصيح  *
هريرة  أيب عن الصحيح، احلديث Sيف النبي وقول  ،(١٨ (األنعام:  مث  ×
عن  األعرج عن  الزناد شعيب حدثنا أبو أخربنا  اليامن  حدثنا أبو قال:  <
سبقت رمحتي إن عرشه فوق عنده كتب اخللق ملا قىض اهللا «إن Sقال: النبي

البخاري). غضبي»(٢) (رواه

أعىل، إىل إال ال يكون والصعود منه، إليه، ونزوهلا بصعود األشياء الترصيح *
 ¼  »  º  ¹  ¸ نث تعاىل: كقوله أعىل، من إال ال يكون والنزول
 j   i  h  g  f  e  d c نث تعاىل: وقوله (فاطر: ١٠)، ¾ مث   ½
احلديث  النبيSيف قول وكذلك (فصلت: ٤٢)، p  o n   m lk مث 
من فيقول اآلخر، الليل ثلث يبقى حني الدنيا السامء  إىل ربنا  «ينزل الصحيح:
البخاري له»(٣) (رواه فأغفر له من يسألني فأعطيه من يستغفرين فأستجيب يدعوين

صحيحه). يف

نث r q p o مث  (األعىل: تعاىل: قوله كام يف بالعلو تعاىل بوصفه * الترصيح

.٢٠/٦ يف مسنده أمحد و اإلمام وقال حديث حسن، ،٣٨٩٢ داوود أبو رواه (١)
.٦٨٧٢ احلديث رقم العظيم»، العرش رب وهو املاء، عىل «وكان عرشه باب التوحيد، كتاب (٢) رواه البخاري،

.١٠٧٧ احلديث رقم الليل»، آخر يف الصالة يف «الدعاء باب رواه البخاري، (٣)
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١٠٣٧

األعىل»(١) (رواه ابن ماجة). «سبحان ريب دعاء السجود؛ وقول النبيSيف ،(١
عىل رصحية تدل داللة نبيه وسنة اهللا كتاب من األدلة اخلربية من األنواع فهذه

خلقه. فوق بذاته علو اهللا
السابقة، بمقتىض النصوص القول عىل الصالح سلفنا أمجع فقد ودليل اإلمجاع:
 Ö    Õ  Ô نث تعاىل: اهللا يقول خلقه، فوق عرشه عىل مستوٍ تعاىل أن اهللا أي
التابعني  وال الصحابة كالم وال رسوله وال اهللا كالم يف فليس (األنعام: ١٨). ×مث
وليس العرش، فوق ليس تعاىل اهللا أن عىل ال نصاً وال ظاهراً ما يدل بإحسان، هلم
تيمية»(٢). يقول ابن كام يشء، كل فوق عىل أن اهللا متفق كالمهم بل كل السامء، يف
نقص، صفة ضده كامل وأن صفة العلو أن ريب فيقال ال العقيل: الدليل أما
عىل يلزم تعاىل، وال هللا العلو ثبوت فوجب الكامل، صفة لنفسه أثبت تعاىل واهللا
متضمنا ليس علوه تعاىل إن ـ العثيمني أي ـ نقول النقص، فإنا من يشء له إثباته
فقد ذلك يستلزم له العلو إثبات أن ومن ظن به، حميطاً خملوقاته من ًلكون يشء
وتعاىل؛ سبحانه يف حقه مستحيالً السفل كان فإذا عقله، ظنه، وضل يف وهم يف

واجبا. العلو كان
عبادة،  دعاء تعاىل داع هللا تعاىل بذاته: فإن كل اهللا علو الدليل الفطري عىل وأما
السامء إىل يديه يرفع جتده ولذلك السامء، إىل إال دعائه  حني  يتجه ال مسألة  أو
قط عارف قال «ما اجلويني: املعايل أليب اهلمداين ذلك قال كام فطرته، بمقتىض
هريرة: أبو ما رواه ذلك يؤكد بطلب العلو»، وما رضورة قلبه من وجد يارب، إال

ريب سبحان ركوعه يف ركع أحدكم فليقل « إذا :S اهللا رسول قال مسعود قال: ماجة، فعن ابن ابن رواه  (١)
ثالثا األعىل سبحان ريب سجوده يف أحدكم فليقل سجد وإذا تم ركوعه، فقد ذلك فإذا فعل ثالثا، العظيم

.٨٨٠ احلديث رقم والسجود»، الركوع يف أدناه»، باب «التسبيح وذلك تم سجوده فقد ذلك فعل فإذا
رشحه تيمية، البن الواسطية العقيدة انظر رشح العلو، عن كالمه يف سياق العثيمني أورده هذا القول (٢)

.١٧٩ ج١/ العثيمني، الشيخ

       



١٠٣٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

يا رب،  السامء، إىل يمد يديه أغرب أشعث السفر  يطيل Sذكر الرجل النبي «أن
يستجاب باحلرام فأنى ومرشبه حرام وملبسه حرام وغذي حرام رب ومطعمه يا

لذلك»(١) (رواه مسلم).

األدلة  هباته حق اهللا تعاىل صفة العلو يف ~ يف العثيمني ابن الشيخ أثبته ما إن
عالٍ اهللا تعاىل أن يعتقدون إهنم إذ الصالح؛ سلفنا مذهب عند الثابت السابقة هو
تطابقت فقد ثمة ومن األبدية»(٢)، األزلية الذاتية الصفات من علوه بذاته، وأن

.Å  حق اهللا يف العلو إثبات صفة يف وتكاملت هذه األدلة

.١٦٨٦ احلديث رقم وتربيتها»، الطيب من الكسب الصدقة قبول باب « الزكاة»، » كتاب مسلم؛ رواه (١)
.١٧٥ العثيمني، ج١/ الشيخ رشحه تيمية، البن العقيدة الواسطية انظر رشح (٢)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠٣٩

املطلب الرابع
     

االستدالل، لصحة رئيسية ركيزة تعد اإلسالمية الرشيعة نصوص صحة فهم إن
يستقيم  إال حينام الكريم، رسوله ومراد Å  مراد اهللا «يعرف أن املرء يستطيع وال
مؤثرة األذهان العقيدة بذلك صافية نقية يف فتبقى والسنة»(١)، الكتاب لدالئل فهمه

توجيه السلوك واألعامل. يف

التدقيق من كثري إىل حيتاج أمر العقيدة مسائل عىل احلديث فحجية ومن ثمة
يتعلق األمر ألن ـ اخلطورة غاية يف الصافية النقية أمر العقيدة ألن إثبات والتثبت،
 Sاهللا رسول عن صح عىل ما االقتصار يتطلب معه ما ـ وهو ورسوله اهللا بكالم
الصالح السلف ديدن هذا وقد كان اآلحاد، أو منها األحاديث سواء املتواترة من
فقد لذلك الضعيفة واملوضوعة منها، ورد األحاديث الصحيحة، عىل االعتامد يف
ما دين اهللا يُنسب إىل ال االحتجاج هبا؛ حتى قبل األحاديث من التحقق أوجبوا
يف تشددوا بل الرواية وقبوهلا، يف التثبت عىل األمة علامء جهابذة وحرص منه. ليس
ممن إال الرواية يقبلون ال الرواية علامء املسلمني وعلامء كان وهلذا الراوي، رشوط
املجروح من الرواية يقبلون ال فهم واإلتقان، والضبط العدالة رشوط فيه توفرت
إذن فالواجب .S الرسول أخبار يف باب التثبت وهذا من احلال، املجهول أو
يبني اعتقادية، قد أموراً يثبت الذي اهللا رسول عن املنقول اخلرب صحة من نتثبت أن

وسكناته. كل حركاته املسلم عليها

املنقول، بصحيح االحتجاج عىل وأئمتها األمة اتفق سلف فقد املنطلق هذا ومن

اإلسالمي، املنتد عن تصدر ويَان، سلسلة للصُ السنة واملبتدعة، أهل بني التلقي واالستدالل منهج (١)
بترصف. ،٤٨ ص (د.ت)،

       



١٠٤٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

االحتجاج كذلك جيب كانت فمتى الصحة، إال بالسنة يف االحتجاج وال يشرتطون
اآلحاد، وأحاديث املتواترة، بني األحاديث ذلك يف فرق وال االعتقاد، مسائل يف هبا

ذلك: يف ومن أقواهلم

واملغرب املرشق من كلهم الفقهاء قال: «اتفق أنه بن احلسن حممد عن ثبت ما ١ـ
الرب، صفة يف اهللا رسول عن الثقات هبا جاء واألحاديث التي بالقرآن عىل اإليامن

تشبيه..»(١). وال وصف وال تفسري غري من

يف قبول حاصل اإلمجاع أن «التمهيد» عىل يف الرب عبد ابن اإلمام ذكر ٢ـ وقد
العقائد(٢). يف الواحد اخلرب

أخبار أن احلنابلة، أصحابنا «مذهب ،~ اإلسالم ابن تيمية شيخ وقال ٣ـ
من وغريها هذه الديانات»(٣)، أصول إلثبات تصلح بالقبول املتلقاة اآلحاد
االعتقادية، إثبات املسائل بني األحاديث يف التفريق عدم عىل أمجعت التي األقوال

.Sنسب لرسول اهللا ما صحة مقترص عىل األمر وأن

اليقيني العلم يفيد ـ له وتصديقاً به عمالً بالقبول، األمة إذا تلقته خرب الواحد إن
جاء ما بكل حيتجون فكانوا نزاع(٤). ذلك األمة يف بني يكن األمة، ومل مجاهري عند
األحاديث، واآلحاد من املتواترة بني  االحتجاج يف يفرقوا ومل ،S الرسول به
آحاداً»(٥)، كان وإن قبوله، وجب ،S اهللا سنة رسول من صح ما فيعتقدون أن

٤٣٢ـ٤٣٣)، وذكره ابن تيمية يف واجلامعة»، (ج٢/ أهل السنة اعتقاد أصول يف «رشح الاللكائي رواه (١)
ص٤. املنطق»، «نقض

هذا  يف السمعاين املظفر أيب اإلمام قول وانظر بترصف، ١٥٨ ١٤٥/٧ـ الرب، ج عبد البن «التمهيد» انظر: (٢)
.١٦٠ ص املنطق»، «صون كتابه يف السيوطي اإلمام أورده الباب،

.١٩ /١ ج للسفاريني البهية»، األنوار «لوامع ٢٤٥. وانظر تيمية، ص آلل الفقه، أصول يف املسودة (٣)
ص ٣٠٢. السابق)، (املرجع شاكر حممد أمحد حتقيق: احلنفي، العز أيب البن السلفية، العقيدة يف الطحاوية رشح (٤)

.٧ العقل، ص الكريم عبد نارص بن للدكتور العقيدة» يف واجلامعة السنة أصول أهل «جممل انظر: (٥)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠٤١

العقيدة، يف هبا تَجُّ حيُ فال ثَم ومن واليقني، تفيد العلم ال اآلحاد أخبار بأن فالقول
عدم عىل السنة فأمجعوا أهل جهابذة علامء بعض فها تلقَّ وقد ، املعتزلةُ أحدثتْها بدعةٌ

والعقائد. بني األحكام اآلحاد أخبار يف التفريق

أن أحاديث  ادعى من عىل رده يف العثيمني~ الشيخ سار املنهج هذا وعىل
يقول عليه العقيدة، تبنى ال والظن تفيد الظن، وأهنا العقيدة، هبا تثبت ال اآلحاد

وجوه(١): عدة من صائب غري الكالم هذا بأن

يف أخبار  بل إطالقه، عىل إال الظن ليس يفيد ال اآلحاد حديث القول بأن  •
مثل: بالقبول األمة تلقته إذا كام صدقه، عىل اليقني، إذا دلت القرائن ما يفيد اآلحاد

بالنيات». األعامل «إنام اخلطاب بن عمر حديث

وأن  اهللا، إال إله ال أن العقيدة شهادة بأصول Sيرسل اآلحاد النبي  • أن
حجة واعترب اليمن، إىل  معاذاً بعث كام مة، لزِ مُ حجة وإرساله اهللا، حممداً رسول

بقبوله. اليمن ألهل ملزمة

العملية  واألحكام يقال: أن أمكن ال تثبت بأخبار اآلحاد العقيدة بأن قلنا إذا •
هبذا أمر تعاىل اهللا أن عقيدة يصاحبها العملية األحكام ألن اآلحاد، بأخبار ال تثبت
الرشيعة، وإذا رد هذا أحكام من كثري تعطل هذا القول قبل وإذا هذا، عن وهنى

اآلحاد. بخرب تثبت ال العقيدة بأن د القول َ لريُ فَ القول

أعظم  من هو جاهالً فيام كان ملن العلم أهل قول أمر بالرجوع إىل تعاىل • أن اهللا
 '  &   %  $ فقال تعاىل: نث !  "  #  الرسالة. وهي مسائل العقيدة،
مث (النحل: ٤٣ - ٤٤). 3 210  /   .  -   ,   + * )(

صدقه عىل إذا دلت القرائن اآلحاد خرب العثيمني أن ابن يقول كام واحلاصل

       

العقيدة، ص فتاو األول، املجلد حممد بن صالح العثيمني، الشيخ فضيلة ورسائل جمموع فتاو انظر (١)
٣١ـ٣٢.



١٠٤٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

بينهام، ومن عىل التفريق وال دليل والعلمية، العملية األحكام وثبتت به العلم أفاد
عنه، ثم الصحيح بالسند ذلك إثبات فعليه بينهام، األئمة التفريق من أحد إىل نسب

املستند إليه(١). دليله بيان

السابق) ص (املرجع األول املجلد العثيمني، صالح بن حممد الشيخ جمموع فتاو ورسائل فضيلة انظر (١)
.٣٢



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠٤٣

الثاين املبحث
      

نفسها، املنهجية الرضورة اقتضته املنهجية االستداللية، األسس بني الفصل إن
أن يمكن فال املناهج، هذه بني وصل وتكامل هناك وإنام فصل؛ ثمة فليس وإال 
العقل وإعامل واحلديثية، القرآنية النصوص استدعاء دون العقيدة يف أمر عىل نستدل
هلذين وهذا التوظيف النقلية، ـ السمعية األدلة يف جاء ملا وتصديقاً للرشع انقياداً فيها
علمية خطوات منهجية اتباع أي الرصني؛ العلمي أبجدية املنهج يف داخل املنهجني
التي املنهجية األسس بيان يف حسبنا لذلك العقدية. القضية أو الظاهرة يف دراسة
بصحيح االستداليل الوقوف عىل املنهج العقيدة يف دراسة العثيمني الشيخ وظفها

املقال: فصل يف من مركزية ملا هلام املعقول، برصيح واالستدالل املنقول،

األول املطلب
 

االعتقادية،  املسائل وإثبات  فهم يف االعتامد عليه الذي األسايس املرجع إن
هو نصوص االستدالل؛ عملية يف استحضاره املعارصـ العقل عىل ينبغي والذي
عىل هنجهم سار ومن هلا، الصالح السلف أفهام وكذا ـ وسنَّة كتاباً ـ الوحي املبينة
العقيدة ومصدر منبع  أن العقل، عبدالكريم نارص د. يقول كام  ،اهلد أئمة من
إن إذ السلف الصالح»(١)، وإمجاع الصحيحة، الكريم رسوله اهللا وسنة كتاب هو
مآل اإلنسان الدنيوي عليها يتأسس قد التي العقدية املصريية األمور يف اخلوض
والعبادات العقائد منه قويم تستقى أساس منهجي اعتامد واألخروي، يستدعي

       

بترصف. ،٧ العقل، ص الكريم عبد يف العقيدة» د.نارص بن واجلامعة السنة أصول أهل «جممل انظر: (١)



١٠٤٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

حول الصالح السلف إمجاع أن «االعتصام»: يف الشاطبي اإلمام يقول واألحكام،
أول النقيل االستدالل كان وقد والسنة(١)،  الكتاب عىل مبناه  مصدرٌ  املعتقدات؛
القرآن نصوص من يتخذ حيث الكالمي  الفكر يف استعملت التي  األساليب
اإلسالمية، تأصيالً الفرق بني احلوار الدائر يف العقدية اآلراء عىل شواهد واحلديث
بطريق هلا املخالفة رداً للشواهد أو التأويل، الوحي بطريقة أصول يف اآلراء هلذه
اسرتشد الشيخ واالعتقاد هذا املنهج وعىل منحول»(٢)، منها أو ضعيف النقد ملا هو

التي  واألقوال البدع كل وحماربة الصحيحة العقيدة يف إثبات ~ العثيمني ابن
به فتتفرق سبل، إىل املستقيم السبيل من وحتييده املسلم العقل عىل التشويش تروم
يف الشيخ اعتمدها األسس التي األول النقيل املنهج ل كَّ شَ إذ والضالل. الزيغ إىل
والفرق السنة أهل بني النقاش مدار هي التي العقدية للقضايا تأصيله ومناقشته
يوضح نموذج رصد عىل نقترص أن هنا ها وحسبنا وإثباتاً، إنكاراً املبتدعة؛ الضالة
األسامء إثبات يف النقيل  االستداليل للمنهج ـ عليه اهللا رمحة ـ استدعاءه  بجالء

تعاىل. اهللا حق والصفات يف
عىل  يطلق يصح أن وال الرشع، بنص ـ توقيفية وصفاته اهللا تعاىل  إن أسامء
تعاىل فأسامؤه تيمية(٣)، ابن يقول كام يف الكتاب والسنة، يرد أو وصف مل اسم اهللا
قال: حني العثيمني ابن أكده الشيخ بالرشع، وهذا ما تثبت وإنام بالعقل، تثبت ال
يزداد فال والسنة، الكتاب به جاء عىل ما األسامء والصفات يف الوقوف «أنه جيب
فوجب األسامء، من تعاىل ما يستحقه إدراك ال يمكنه العقل ألن ينقص، وال فيها
سمى ما أو إنكار نفسه، به يسم مل بام تسميته وألن النص، عىل يف ذلك الوقوف
احلق يقول كام ذلك، يف األدب  سلوك  فوجب تعاىل، اهللا حق يف جناية نفسه به 

(د.ت). لبنان، بريوت، ١٤٠٢هـ، املعرفة، دار طبعة ،٢٥٢/ الشاطبي، ٢ إسحاق أبو االعتصام، انظر: (١)
.١٤٦ وتنزيال»، ص فهام التدين، «فقه النجار، عمر املجيد عبد (٢)

.١٥ تيمية، ص ابن الواسطية لشيخ اإلسالم العقيدة (٣)
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١٠٤٥

   Ï Î   Í  Ì   Ë Ê É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áنث وتعاىل: سبحانه
(اإلرساء: ٣٦)(١). Ñ Ðمث

جاء ما بكل اإليامن هي والصفات األسامء توحيد يف سلفنا الصالح إن عقيدة
نبيه  عن جاء وملا تعاىل، عن اهللا ملا جاء والتسليم الصفات آيات من والسنة يف القرآن
وال حتريف غري من نفى، يُ ورسوله  اهللا  نفاه وما يَثبت، لنفسه اهللا أثبه  فام ،S
منيعاً سداً وقفوا جهابذة بعلامء األمة هذه عىل اهللا نَّ مَ متثيل(٢)، وقد وال تعطيل،
العثيمني ابن الشيخ كان وقد والرد، بالنقض والتفسريات تلكم التأويالت كل ضد

       

وانظر ،٢٣ املقديس، ص البن قدامة الرشاد» سبيل اهلادي إىل االعتقاد، ملعة عىل « العثيمني ابن انظر رشح  (١)
وعلق أحاديثه خرج بن صالح العثيمني، حممد تأليف احلسنى، يف صفات اهللا وأسامئه املثىل القواعد رشح
١٤٢٦هـ األوىل، الطبعة (د.ت)، العربية، مرص والتوزيع، للنرش التيسري دار أسامة عبدالعزيز، عليه:

.٥٩ ٢٠٠٥م، ص /
وذلك  تعاىل، اهللا من أسامء الكتاب والسنة به جاء ما عىل االقتصار مسألة إثبات العثيمني عىل وقد استدل

لثالث علل:
وهذا  النص، عىل ذلك يف فوجب الوقوف األسامء، من تعاىل يستحقه ما إدراك يمكنه ال العقل ألن *
عليك، ثناء أحيص ال «سبحانك، :S األسامء، وهلذا قال من هللا تعاىل جيب ما ال ندرك فنحن صحيح

.٤٨٦ احلديث رقم مسلم، أخرجه نفسك». عىل أثنيت كام أنت
عنه  كان أولئك كل  والفؤاد، والبرص  السمع إن علم،  به لك ليس ما تقف ﴿وال تعاىل: قوله *
عىل أثره أو عىل جاء إذا يقفوه»، «قفاه قيل: وقد تتبع، ال أي: تقف﴾، ﴿وال (٣٦ مسؤوال﴾(اإلرساء/

به علم. مما ليس ذلك ألن نفسه، مل يسم به بام اهللا نسمي فال جيوز لنا أن أثره،
شخصاً  أن لو أرأيت تعاىل، حقه جناية يف نفسه به إنكار ما سمى أو نفسه، يسم به مل بام اهللا تسمية وألن  *
أن يف ملن له احلق ذلك، فالتسمية حق يف حق ليس له ألنه عليك، يعترب جانياً فإنه به، ميت ما سُ سامك بغري
يسم مل بام اهللا نسمي أن حقنا من فليس نحن وأما يشاء، بام نفسه يسمي أن احلق وجل له عز فاهللا يسمي،
نسميه لن نقول: أن حقنا من وليس بأسامء، سمى قد تعاىل، فاهللا تعاىل حق يف جناية به نفسه، ألن ذلك
مع أدب سوء نفسه به سمى ما وكذلك نفسه، بام سمى به اهللا نسمي أن علينا فالواجب ذلك، وعىل هبا،
اهللا.[انظر مع سلوك األدب علينا تعاىل فالواجب معه أدب سوء به نفسه سمى ما إنكار وكذلك اهللا،

٦٠ـ٦١]. ص العثيمني وأسامئه احلسنى»، صفات اهللا يف املثىل «القواعد
فتاو األولـ املجلد (املرجع السابق)، العثيمني، صالح بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل جمموع فتاو (٢)
قدامة البن الرشاد» سبيل إىل اهلادي االعتقاد، « ملعة عىل العثيمني ابن رشح وانظر ،١٢ ص العقيدة،

.١١ ص الصابوين، لإلمام السلف، عقيدة و ،٣٨ ص املقديس،
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أسامء ناقصة من اهللا تعاىل حق يف ألصقته ما الضالة الفرق عىل رد فقد واحداً منهم؛
جامد اسم ألنه تعاىل، اهللا أسامء من ليس إن الدهر :~ يقول «الدهر»، كاسم
تعاىل: قال والزمن، للوقت وألنه اسم احلسنى، باألسامء يلحقه معنى ال يتضمن
يريدون (اجلاثية: ٢٤)، F  E     D  C  B مث  A   @  ? نث ;  >  =   <    
الدهر، يسب آدم ابن «يؤذيني :Å  اهللا «قال النبي: قول فأما واأليام. الليايل مرور
من عىل أن الدهر يدل ال قول والنهار»(١)، فهو الليل أقلب األمر بيدي الدهر، وأنا
حمل هو الذي الزمان إنام يريدون الدهر يسبون الذين أن تعاىل، وذلك اهللا أسامء
بقوله: ما فرسه الدهر» «وأنا قوله: معنى فيكون تعاىل، ال يريدون اهللا احلوادث،
وقد فيه، وما الدهر خالق وتعاىل سبحانه فهو والنهار»، الليل أقلب األمر «بيدي
يف الدهر يكون أن يمتنع أنه يتبني وهبذا الدهر، ومها والنهار، الليل يقلب أنه بني

تعاىل(٢). اهللا احلديث مراداً به هذا

وأهل السنة أهل  بني وجدال نقاش  حمل  كانت التي العقدية املسائل ومن
نث( تعاىل: اهللا  قول من انطالقاً ذلك أثبتوا وقد اهللا»، «رؤية مسألة البدع، 
   P O N M  L نث وقوله: (القيامة: ٢٢ - ٢٣)، *    +   ,   -    .  /    مث 
هلذه اآلية؛ تفسريه يف العثيمني الشيخ يقول (اإلنسان: ١١)، S  R  Q  مث
حسنها»(٣)، إىل حسناً فتزداد ،Å  رهبا إىل تنظر احلسنة النارضة الوجوه هذه أن
يف ،S النبي عن ما روي الرؤية؛ عىل الدالة املتواترة الصحاح األحاديث وأما

اهللا عنه، قال ريض هريرة أيب حديث من ،٢٢٤٦ رقمه ومسلم ،٧٤٩١ احلديث رقم البخاري أخرجه (١)
أنه أجل من الدهر سب إىل الدهر. فمن ينسبوهنا التي األمور ومدبر الدهر، صاحب معناه: «أنا اخلطايب
وكانت األمور، ظرفا ملواقع جعل زمان الدهر هو فاعلها، وإنام هو الذي إىل ربه سبه عاد األمور هذه فاعل

.[٤٣٨/٨ الباري [فتح للدهر» وتبا بؤسا للدهر فقالوا الدهر، إىل مكروه أضافوه إذا أصاهبم عادهتم

.٣٧ (املرجع السابق)، ص العثيمني، للشيخ احلسنى، اهللا وأسامئه يف صفات املثىل القواعد رشح انظر  (٢)
العثيمني، صالح حممد الشيخ سامحة رشحه تيمية،  ابن اإلسالم لشيخ الواسطية العقيدة رشح انظر (٣)

ج٤٤٨/١. السابق)، (املرجع



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١٠٤٧

هل رسول يا قالوا: أناساً أن أيب هريرة: حديث فمنها: والسنن الصحاح واملسانيد
البدر؟ ليلة القمر  رؤية يف تُضارون هل رسول اهللا: فقال القيامة؟ يوم ربنا نر
ال، قالوا: سحاب؟ دوهنا ليس الشمس يف تُضارون هل قال: رسول، يا ال قالوا:
قال: البجيل، عبداهللا وحديث جرير بن البخاري، رواه كذلك»(١)، ترونه فإنكم قال
ون رتَ سَ «إنكم فقال: عرشة، أربع ليلة القمر إىل فنظر :S النبي مع جلوساً «كنا

البخاري). رؤيته»(٢) (رواه يف تُضاهون هذا، ال اناً، كام تَرون يَ عِ ربكم

األمر  بأبصارهم، وهذا Å  اهللا رؤية هو اجلنة املومنون يف يناله نعيم أعظم إن
الصحابة مجيع هبا  القول عىل اتفق وقد املتواترة، النبوية والسنة  بالكتاب ثابت 
وسائر احلديث وأهل والدين، باإلمامة املعروفني اإلسالم أئمة ومجيع والتابعني،

يقول ابن تيمية(٣). كام واجلامعة، السنة أهل إىل املنسوبني الكالم أهل طوائف

من الكتاب كثرية بأدلة إثباهتا عىل واستدل املسألة هذه ابن العثيمني أقر وقد
حججهم، وأبطل للرؤية، النفاة  البدع أهل عىل وأنكر  الصحابة، وآثار  والسنة 
بالعني، ال ير اهللا أن يزعم من عىل رد فقد وتأويالهتم املختلفة، ودحض شبههم،
ويكذبه لألدلة فمخالف باطل القول أن هذا اليقني، كامل  عن عبارة الرؤية وأن
يف جربيل حديث  يف جاء كام أيضاً، الدنيا يف موجود اليقني كامل ألن الواقع،
فإنه تراه،  تكن مل فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن «اإلحسان قال: اإلحسان؛  تفسري
 ) نث  تعاىل: اهللا قول  الرؤية إثبات عىل األدلة  من  الشيخ ذكره ومما يراك»(٤).
عىل الداللة رصحية اآلية فهذه (القيامة: ٢٢ - ٢٣)، /       مث   .     -  ,    +    *

.٦٠٨٨ احلديث رقم الرصاط جرس جهنم، باب الرقاق، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه (١)
رهبا ناظرة﴾، إىل نارضة تعاىل:﴿وجوه يومئذ التوحيد، باب قول اهللا كتاب صحيحه، البخاري يف أخرجه  (٢)

.٦٨٨٣ احلديث رقم
.٣٣٧/٢ البن تيمية، الفتاو جمموع انظر (٣)

رقم احلديث ١٠. واإلحسان»، واإلسالم اإليامن «بيان باب «اإليامن»، كتاب يف صحيحه، مسلم أخرجه (٤)
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إىل ذلك ذهب كام والتحريف التأويل تقبل ال فهي يف اجلنة، رهبم رؤية املومنني
سبحانه اهللا أن عىل دليل اآلية ففي العثيمني؛ ابن يقول الكالمية،  الفرق  بعض
تعاىل اهللا ألن به؛ اإلحاطة تقتيض  ال ،Å  هللا رؤيتنا ولكن بالعني، يُر وتعاىل
به نحيط أن غري قادرين عىل «مث  (طه: ١١٠)، فإذا كنا   º  ¹   ¸ نث يقول:
8  9  :مث    7 نث5  6   تعاىل: لقوله مصداقا إحاطة بَرصية،
بالعني رؤية  يُر Å  فاهللا تدركه، ال يمكن أن رأته فاألبصار وإن ،(١٠٣ (األنعام:
هو  به، وهذا أن حياط من أعظم Å  ألنه الرؤية، يدرك هبذه ال  ولكنه حقيقية،
إىل وجه ينظر أن اإلنسان به ينعم نعيم أكمل أن ويرون السلف، إليه ذهب الذي

وجهك»(١). النظر إىل «أسألك لذة ،Sالنبي كان دعاء وهلذا اهللا تعاىل،

من  منكرهيا عىل ورد العثيمني، ناقشها التي العقدية القضايا من وغريها هذه
وتعاىل سبحانه عنه ونفى لنفسه أثبته ما هللا فأثبت والربهان، بالدليل الضالة الفرق
اإلشارات هذه من خالل لنا يتبني كام ذلك، منهجه يف نفسه، وقد كان عن نفاه ما

اإلثبات. أو النفي يف سواء الصالح السلف بمنهج التزامه السابقة؛ النامذج مع

ص ٢٢٣. فتاو العقيدة، األول، املجلد بن صالح العثيمني، حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاو راجع (١)
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١٠٤٩

الثاين املطلب
   

يف االعتقادية  األمور تثبيت يف والربهاين االستداليل  العقيل املنهج اعتامد إن 
تقتضيها علمية، ورضورة رشعياً، يعد مطلباً االنحراف ومحايتها من نفوس الناس
القوية تستوقفه اإلشارات القرآن آلي واملتأمل فاملتبرص الكون، وسنن هذا قوانني
تعميق أجل من الكون، هذا النظر والتفكر والسري يف إىل املسلم تدعو العقل التي
عىل جمبول فاإلنسان االرتباط، أشد وتعاىل سبحانه به بخالقه، واالرتباط الصلة
مداخل من مدخل األرض يف والسري الواضحة؛ والنظر باألدلة امللموسة االقتناع

له. الرشيك وحده بالعبادة اهللا انية وحقّ قناعة حتقيق

أمهات  عىل االستدالل يف  عقلية(١) برهانية طريقة الكريم القرآن اعتمد وقد
إىل املسلم العقل وجه  حني وذلك منها؛ واحدة اهللا ووحدانية ـ العقيدة مسائل
احلقائق ويعي اإلهلي اخلطاب يستوعب حتى  العقلية  املدارك واستعامل النظر
وسحاب وسامء، أرض من اإلبداعية، وقدرته اخلالق والوجودية لعظمة الكونية
 |  {  z  y  x نث سبحانه: احلق يقول كام وإنسان...، وهواء، وحيوان
  «   ª   ©   ¨        §  ¦  ¥  ¤  £        ¢   ¡ ے     ~   }
 o  n   m  l نث وقوله: (الغاشية: ١٧ - ٢٠)، ¬             ®  مث 
mنث تعاىل: وقوله عمران: ١٩١)، v  u  t  s  r  q    p  مث آل

واالستدالل القرآنية الربهنة بني العقيدة ودالئلها «مسائل كتاب إىل الرجوع يرجى األمر، يف هذا للتفصيل (١)
،(٢٢٣) العدد والعرشون، الثالثة السنة القاهرة، جامعة العلوم، دار كلية احلجر، للسيد رزق الكالمي»،
يف حبنكة امليداين، عبدالرمحن حسن وأسسها، اإلسالمية والعقيدة ،١٢٤ ٢٠٠٧م، ص ١٤٢٨هـ/ العام
منقحة (طبعة ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، الثانية الطبعة لبنان، بريوت، القلم، دار ،(١) اإلسالم طريق سلسلة

.٣٦ ص ومزيدة)،

       



١٠٥٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

وغريها ،(٢١  -  ٢٠ (الذاريات:  مث   v  u  ts   r   q  p   o   n

فلو أبدعه. بام اهللا وجود عىل االستدالل يف العميقة املعاين هبذه احلبىل من اآليات
اهللا صنع «عجائب من فيها جيد مبناها، كيف وعرف املخلوقات تدبر اإلنسان هذه
ومن عليم(١)، ومدبر بقادر حكيم، إىل االعرتاف معه يضطر ما حكمته،  وبدائع
حتى البرشية للنفس يقيني مدخل فيه الكونية اآليات واستدعاء النظر فمطلب ثمة
ما وهذا ببارئها. واليقني اإليامن املبدع. وتعمق اخلالق الباري هذا بعظمة تصدق
للمطالب مفيدة العقلية «املقاييس  أن قال: حني احلنفي العز أيب ابن إليه أشار 

الدينية»(٢).
املنقول،كام  لصحيح املوافق املعقول برصيح حيتجون الصالح سلفنا كان وقد
عىل تعاىل اهللا حجة اعتبارمها عىل االعتقاد، مسائل يف املنقول بصحيح حيتجون 
احلسن غاية  يف  اإلنسان بخلق اخلالق عىل «االستدالل تيمية: ابن يقول خلقه،
وهد عليها، القرآن دل وهي رشعية طريقة عقلية صحيحة، واالستقامة، وهي
يف إثبات العثيمني الشيخ سار املنهج وعىل هذا إليها»(٣)، يَّنها وأرشد وبَ الناس إليها،
املخالفني عىل الرد يف واألنفس اآلفاق استدعى دالئل حني  االعتقادية، املسائل

العقدية. األمور بعض أنكروا الذين
الشيخ  ناقشها التي املسائل تلكم من مسألة عند التوقف املقام هذا يف وحسبنا
ومد القضية، هلذه عرضه االستداليل الربهاين يف املنهج حضور بيِّنني مُ العثيمني،

تعاىل. وحدانية اهللا إثبات عىل السلف ملنهج استيعابه
املخلوقات، بعجائب مؤيدة النفوس، يف ثابتة مستقرة حقيقة تعاىل اهللا وجود إن
.١٧٢ ص (د.ت) والكتاب القلم دار عبداهللا نومسوك، مكتبة الدكتور العقيدة، يف الشوكاين اإلمام منهج  (١)
بالرياض، احلديثة الرياض شاكر، مكتبة حممد أمحد احلنفي، حتقيق: العز أليب الطحاوية، العقيدة رشح  (٢)

.٢٥ ص (د.ت)،
بعدها. وما ٧١ ابن تيمية، ص « النبوات» (٣) انظر
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تعاىل: لقوله مصداقاً ابن تيمية(١)، يقول كام اآليات، املصنوعات، وعظيم وبديع
هنا من  ،(٢٥ (لقامن:  ¬مث   «   ª   ©   ¨   §   ¦ نث¥  
عىل رده سياق يف الكون، خالق واحد هلذا وجود اهللا عليه ـ رمحة ـ العثيمني أثبت
ـ الترشيك سبيل عىل وتعاىل سبحانه حقه يف الربوبية لتوحيد املنكرة الة الضَّ ق الفِرَ
مل الظلمة والنور، ومع ذلك مها خالقني بأن للعامل حني قالوا: املجوس، حال هو كام
خيلق ألنه الظلمة؛ من خري النور إن يقولون: فهم متساويني، اخلالقني هذين جيعلوا
غري وهذا الرش، خيلق الذي خري من اخلري الرش، والذي خيلق ختلق اخلري، والظلمة
أشار وقد وتعاىل؛ سبحانه من خلقه كلها أفعال اهللا وإنام صحيح بالدليل والربهان،
عن وحدانية األفعال حديثه سياق الغزايل يف حامد أيب اإلمام هذا، من إىل بعض
وفاعلها؛ هو وخالقها مبدعها ورشها، خريها كلها اهللا تعاىل أفعال أن اعتبار عىل
غريه، رب ال املستقل باإلجياد باخللق واإلبداع، املتفرد له، فهو ال رشيك وحده اهللا
وهذا متكامل، نظام عام وفق عىل أنه يسري يدل أن هذا الكون ثم سواه. وال وجود
  »  º  ¹  ¸¶ µ   ´  ³  ²    ± ° نث واحد(٢)، املنظم أن  عىل يدل

(األنبياء: ٢٢).   ¼ ½ ¾مث
منطلقاً من قول  وقد أورد الشيخ العثيمني أدلة عقلية تؤكد أن للعامل إهلاً واحداً،

  8 7 6  5   4 3 2  10 / .  -  ,       +  *  ) اهللا تعاىل: نث ' )  
أنه لو أثبتنا أن للعامل  ويقول يف تفسريه هلذه اآلية، ،(٩١ (املؤمنون: 9 : ;مث 
خالقني؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بام خلق ويستقل به كعادة امللوك؛ إذ ال يرىض 
وهو أن يكون السلطان  آخر، أمراً وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضاً أن يشاركه أحد،

.١٤ تيمية، ص ابن الواسطية لشيخ اإلسالم العقيدة (١)
وتعليق: وحتقيق رشح الغزايل، حامد أيب بن حممد اإلمام اإلسالم حلجة االعتقاد، يف االقتصاد انظر  (٢)
ـ األوىل بريوت/ لبنان، الطبعة سوريا، دمشق/ ـ والتوزيع للنرش تيبة قٌ دار رمضان، إنصاف الدكتورة

٦٢ـ٦٣. ٢٠٠٣م، ص ١٤٢٣هـ/
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وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهام  فال يشاركه فيه أحد، له،
بتَت  ثَ اآلخر، عىل  أحدمها  ر  يطَ سَ فإن  اآلخر؛  عىل  أحدمها  يُسيطر  أو  اآلخر، عن 
وإن عجز كل منهام عن اآلخر زالت الربوبية منهام مجيعاً؛ ألن العاجز  الربوبية له،
له  «ند أو رشيك أو شبيه هللا تعاىل مساوٍ ومن ثمة فوجود .(١) اً ال يصلح أن يكون ربّ
ارتفع العدد  ألنه إذا ارتفع كل فرق واختالف، يف احلقيقة والصفات أمر مستحيل،
عىل  مستنكراً  آخر  موضع  يف  العثيمني  ويضيف  الوحدة»(٢). ولزمت  بالرضورة،
أم وجدت هكذا  هل وجود هذه الكائنات يف الكون بنفسها، من أنكر وجود اهللا:
ما دامت هي  ، فمستحيل عقالً دت بنفسها، جِ وُ لتَ فإن قُ : صدفة؟ فيجيب قائالً
معدومة؛ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ املعدوم ليس بيشء حتى يوجد إذاً،
هذا يستحيل  دفة؛ فنقول: جدت صُ وُ : لتَ وإن قُ ها، ها بِنَفسِ سَ نَفْ دَ ال يمكن أن تُوجِ
والسيارات  والصواريخ  الطائرات  من  نتِج  أُ ما  هل  اجلاحد، أهيا  فأنت  ؛  أيضاً
فكذلك هذه  ال يمكن أن يكون. د هذا صدفة؟ فيقول: جِ واآلالت بأنواعها؛ هل وُ
والبحار  والرمال  واحلجر  والشجر  والنجوم  والقمر  والشمس  واجلبال  األطيار 

ال يمكن أن توجد صدفة أبداً. وغري ذلك،

منية  السُّ من وطائفة أيب حنيفة بني وقع بام األمر هذا إلثبات ~ ويستشهد
أن فوعدهم ،Å  اخلالق إثبات يف  ليناظروه ـ  اهلند أهل من وهم ـ إليه  جاؤوا
مملوءة سفينة يف أفكر قال: أنا قلت؟ قالوا: ماذا يومني، فجاؤوا؛ يوم أو بعد يأتوا
ونزلت امليناء، يف أرست حتى املاء،  عباب تشق جاءت واألرزاق،  البضائع من 
قالوا نعم. قال: هبذا؟ تُفكر قالوا: الون، محَّ وال فيها قائد وليس احلمولة وذهبت،
وتنرصف. هذا ليس وتنزل قائد بدون تأيت سفينة يُعقل أن هل عقل، لك ليس إذاً
العثيمني، الشيخ ابن فضيلة رشح عبدالوهاب، بن حممد للشيخ التوحيد كتاب عىل املفيد القول انظر (١)

٨/١ـ٩  ج السابق) (املرجع
السابق)، ص٦٠. (املرجع الغزايل، حامد أيب بن حممد اإلمام اإلسالم حلجة االعتقاد، يف انظر االقتصاد (٢)
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والقمر والشمس الساموات هذه أن وتعقلون هذا، تعقلون ال كيف قال: ، معقوالً
الرجل أن فعرفوا بدون صانع؟ كلها والناس والشجر والدواب واجلبال والنجوم
كون عىل حقيقة يدل فهذا معناه(١). أو هذا جوابه عن وعجزوا بعقوهلم، خاطبهم
كل بيده واحداً رباً ومدبراً الكون اهللا، وأن هلذا وجود عىل قطعية داللة داالً العقل

قدير. كل يشء عىل وهو يشء،

 ~ العثيمني الشيخ  وظفها التي العقلية األدلة من  بعض هذه كانت فقد
اليقينية يف العلمية واألدلة العقيل الربهان منزلة تُظهر تعاىل، اهللا وحدانية إثبات يف
توظيفها. ر املُناظِ أحسن إن ويعرتف بمضموهنا، هلا يطمئن قد والتي ر، املُنكِ إقناع

(املرجع العثيمني،  صالح حممد الشيخ رشح تيمية، ابن  اإلسالم  الواسطية لشيخ العقيدة رشح راجع  (١)
٥٦ـ٥٧. ج١/ السابق)،
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الشيخ العثيمني  دراستنا ملنهج املتواضعة يف واملحاولة العمل، هذا لقد سعى
املسائل يف وقناعاهتم واجلامعة  السنة أهل مذهب حقيقة عىل الوقوف ~؛
الشيخ اعتمدها التي العلمية واملنهجية واملنطلقات األسس االعتقادية، وكذا إبراز
إىل هذه الدراسة يف خامتة ونخلص والضالة، املبتدعة الفرق عىل يف الرد العثيمني

ييل: ما يف نجملها واالستنتاجات، اخلالصات من مجلة

فوق كل  إليه حاجة، ورضورهتم كل فوق العقيدة إىل علم العباد حاجة • أن
بأسامئه تعرف رهبا بأن إال طمأنينة وال وال نعيم، للقلوب حياة ال رضورة؛ ألنه

سبحانه. عنه ينزه وما له، وصفاته وأفعاله، وما جيب

اهلدم  أساس فمآله عىل غري يبنى الدين، وكل ما هذا هي أساس أن العقيدة •
أجل من عاماً يف ثالثة عرش اهللا، بإرسائها وترسيخها اهتم رسول وهلذا واالهنيار،

وأساس متني. عىل قاعدة صلبة الرجال بناء

كمنبع  والسنة، الكتاب وافقت التي الصحيحة العقيدة هي السلفية: • العقيدة
بأن اجلديرة  وهي والتمثيل، التشبيه أو والتعطيل  التأويل شائبة تشوبه ال صايف

الدين. يف التفرق من وتعصمهم املسلمني مع جتَ

وتنزيه بال  متثيل بال إثبات اهللا؛ وصفات أسامء مذهب السلف يف أن خالصة •
نث 1  2      43 5    6 7مث   اآلية الكريمة: ضوء عىل تعطيل

.(١١ :الشور)

واجلامعة  السنة منهج أهل هو اإلسالمية العقيدة يف فهم أن املنهج الصحيح •
بالوضوح، بعدهم، والذي متيز من به وأوصوا سار عليه السلف الصالح، الذي
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الذي هو املنهج وهذا والتشويه، والتعطيل والتشبيه، التأويل، صور عن والبعد
سبيل أراد إن ومكان، زمان كل اإلنسان ويعمل بمقتضاه يف يسري عليه أن جيب

والفالح. النجاة
النقيل  االستداليل املنهج اعتامد الصالح يف للسلف  العثيمني الشيخ موافقة •
القضايا من غريها ويف سبحانه، به صفاته، التي تليق و اهللا أسامء إثبات يف العقيل

البدعة. وأهل السنة، أهل نقاش بني حمل كانت التي
يف جتلت  واخلصائص السامت من بجملة متيز العثيمني  الشيخ منهج أن    •
اإلفراط  بني الوسط أن اعتبار عىل واالعتدال؛ بالوسطية عليه، اهللا رمحة التزامه،
كان االعتقادية التي مهامً من مداخل تصحيح كل املسائل مدخالً يعد والتفريط،
عىل والتعرف الفهم مصادر  من كمصدر الواقع عىل تركيزه وكذا اجلدال، فيها
سقطت التي والبدع االنحراف وجوه من ثم الرباءة املعارصة، العقدية املشكالت

الضالة. الفرق بعض فيها
من االنحراف،  ومحايتها املسلم املجتمع يف الصالح سلفنا عقيدة تصحيح إن •
تنزيالً سليامً العقدية،  الوحي  نصوص  تنزيل يتم مل  ما املطلوب، بالشكل يتم لن

العثيمني. مميزة ملنهج سمة وهذه والتطبيق، يف املعاجلة الواقعية يراعي
من  باالستمداد ـ العقيدة عن الدفاع ـ تِه غيَ بُ حتقيق يف الشيخ منهج متيز •
عرفت التي العقدية القضايا خمتلف تثبيت يف الصالح سلفنا ومناهج منطلقات

واعتقاداهتم. مشارهبم تعدد عىل والنحل امللل أصحاب بني جداالً
دلت  وكذا بخرب اآلحاد إذا املتواتر، باخلرب العقدية املسائل عىل • استدالل الشيخ

صدقه. عىل القرائن
بمفهوم  التعريف يف واجلامعة، السنة أهل بمذهب العثيمني الشيخ  تقيد •

انحراف. شاهبا من ملا والصفات األسامء باب عىل «التوحيد»، والرتكيز
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يف: كامنة اليوم الصحيحة عن العقيدة االنحراف أسباب أن •
وتعليمها. تعلمها عن اإلعراض بسبب بالعقيدة الصحيحة؛ اجلهل .١

ما وترك ، باطالً كان وإن به والتمسك واألجداد، عليه اآلباء بُ ملا التّعصُّ .٢
ا. خالفه وإن كان حق�

معرفة و دليلها، غري معرفة العقيدة من يف الناس أقوال بأخذ األعمى التقليدُ .٣
صحتها. مد

بني واختاذهم وسائط منزلتهم؛ فوق ورفعهم والصاحلني، األولياء يف و لُ الغُ .٤
يف قضاء احلوائج. اهللا

القرآنية. اهللا وآيات الكونية، اهللا تدبر آيات عن الغفلة .٥

عليه  كانوا وما الصالح، سلفها بمنهج التشبث من الصاعدة األجيال ولتمكني
االنحراف العقدي وجتنب الوسط، الصلة باملنهج وتعميق حياهتم، مناشط سائر يف

بـ: نويص اإلسالمية األمة أبناء احلاصل اليوم بني

أكاديمية. كبحوث وتطبيقاً، دراسة السلف عقيدة وإثراء إغناء عىل العمل *

بمنهجهم عرفوا الذين األجالء األرشطة والفتاو لعلامئنا تفريغ عىل العمل *
مؤلفات. يف ومجعها الوسط،

العقيدة، يف ترسيخ أسهموا الذين العلامء من الطيبة الثلة بفضل االعرتاف *
اإلسالمية. األمة منه تستفيد علمهم حتى ونرش هلم، جيب بام هلم، ونقوم وندعوا

التي الكاذبة واملظاهر الزائفة الشعارات من وتنقيتها السلفية صياغة إعادة *
S وصحابته  اهللا رسول عليه كان ملا عقدي، كاجتاه حقيقتها وتبيان هبا، علقت

الكرام الربرة.
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بكليات تدرس كمقررات وبرجمته به، والعناية السلفي االجتاه تشجيع *
فبقدر احلياة، مناشط شتى يف وتطبيق وكسلوك اإلسالمية، البلدان وجامعات
والضالل. االنحراف عن يكون البعد ما بقدر وسنة رسوله اهللا بكتاب االستمساك

ي االعتقاد لتلقِّ الكريم، رسوله سنة وإىل ، عزَّ وجلَّ اهللا كتاب إىل * الرجوع
عقائد الفرق عىل مع االطالع الصالح، سلفنا ذلك عىل كان كام الصحيح منهام،

منها. والتحذير عليها للرد بههم شُ ومعرفة املنحرفة،

ورد العقيدة السلفية، إىل الناس بدعوة العلم وأهل املصلحني، الدعاة * قيام
عنها. املنحرفني ضالالت

صالح العثيمني،  بن حممد الشيخ فضيلة منهج مع العابرة هذه الوقفة ختام ويف
كتاب إتباع يرزقنا وأن واسعة، يرمحه رمحة أن الكريم، العرش اهللا العظيم رب أسأل
كام والشوائب، البدع من كل نقياً خالياً سليامً اتباعاً ،S املصطفى نبيه وسنة اهللا
ولولدي يل يغفر وأن األهواء، ومزالق الزلل جينبنا وأن األمة، هذه سلف كان عليه
الطيبة الندوة تنظيم هذه عىل القائمني األفاضل اإلخوة وكل وألساتذيت ومشاخيي،
سميع إنه واملسلامت،  املسلمني ومجيع الباحثني، األساتذة  السادة وكل  املباركة،

العاملني. هللا رب دعوانا احلمد وآخر جميب،

       




