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ومن أنفسنا رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، هللا، نحمده، احلمد إن
ال وأشهد أن له، هادي فال يضلل ومن له، مضل اهللا فال هيده من سيئات أعاملنا،

ورسوله. عبده حممداً أن وأشهد له، رشيك وحده ال اهللا إال إله
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عىل التعرف عىل من غريه أقدر ألنّه لعباده، الوحي الذي أنزله اهللا الرسول يوضح
لرسوله اهللا ذلك يقول ويف وحيه، من اهللا غريه بمراد من معانيه ومراميه، وأعرف
=  <Z (النحل:    <  ;  :  9  8  7    6   5 [ :S
 S الرسول بنيّ كام يكون بالقول قد اإلهلي الرسول Sللوحي من ٤٤)، والبيان

بالقول يكون البيان وكام بقوله، ذلك والزكاة واحلج وغري الصالة املجملة يف اآليات
ذلك  وغري واحلج والصدقة الصالة الرسولS يف أفعال كانت فقد بالفعل، يكون
العلم  من يكتم فلم ربه الرسولS أمر امتثل وقد القرآنية، النصوص من بياناً لكثري
ولو «بلغوا عني :S فقال وسيلة، بكل العلم ينرشوا أن أمته وطلب إىل بل شيئاً،
العلم ورثوا وإنام درمهاً وال ديناراً يورثوا مل األنبياء األنبياء فإن ورثة والعلامء آية»(١)،
الشيخ األنبياء شيخنا إرث من وافر بحظ أخذ وإن ممن وافر، بحظ أخذ أخذه فمن
وتبليغه من نرشه بحظ وأخذ األنبياء، علم من بحظ فأخذ العثيمني، صالح بن حممد
ذلك سبيل يف وبذل والعملية منها العلمية املجاالت الرشعية كافة للناس يف وبيانه
آثارها هلا وصار والقريب، والبعيد والعام اخلاص عرفها ومذكورة مشكورة جهوداً
وبياهنا  العقيدة تبليغ يف ~ بذله ما واآلثار هذه اجلهود وإن من واخلارج يف الداخل
أكتب أن فرأيت وجليل النفع األثر عظيم لبيانه جعل ذلك مما التي سلكها يف والسبل
وقد األلوهية»، توحيد تقرير عثيمني ومنهجه يف ابن الشيخ «جهود موضوعاً بعنوان
به، عثيمني ابن وعناية الشيخ األلوهية توحيد أمهية املوضوع هذا يف للكتابة دفعني
منهجية دراسات العلمية، حممد العثيمني الشيخ جهود يف ندوة املشاركة يف ورغبتي
ووفاء القصيم، بجامعة اإلسالمية والدراسات الرشيعة كلية تنظمها التي حتليلية
يذيع صيته أن قبل الكبري بعنيزة اجلامع يف عليه درست فقد تالميذه أحد من للشيخ
خطة وتشمل الدين، أصول  كلية يف عليه درست كام ١٤٠٠هـ، عام قبل وذلك

٢٨٢/ك٦٠/ (ص ائِيل إرسْ بَني عن رَ كِ ذُ ما باب األنبياء، كتاب أحاديث صحيحه البخاري يف أخرجه  (١)
ب٥٠/ح٣٤٦١)



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

١١٠٥

وأسباب اختياره: البحث أمهية وفيها ييل: املقدمة: البحث ما

ابن عثيمني. للشيخ ترمجة موجزة التمهيد:   *
مطالب: ثالثة وفيه األلوهية، توحيد تقرير يف طريقته األول: املبحث *

والسنة الكتاب عىل اعتامده األول: املطلب
االبتداع من االتباع والتحذير عىل احلث املطلب الثاين:

وأئمة السلف الصحابة عىل أقوال اعتامده الثالث: املطلب
مطالب:  أربعة األلوهية، وفيه توحيد وبيان تبليغ يف جهوده الثاين: املبحث *

التأليف جمال يف جهوده األول: املطلب
التعليم جمال الثاين: جهوده يف املطلب

اإلعالم جمال يف جهوده الثالث: املطلب
العامة املجاالت يف الرابع: جهوده املطلب

مطالب:  وفيه أربعة وأمهيته األلوهية، توحيد تعريف الثالث: املبحث *
وأقسامه التوحيد تعريف األول: املطلب

األلوهية توحيد تعريف املطلب الثاين:
األلوهية توحيد أمهية املطلب الثالث:

والصفات األسامء الربوبية وتوحيد بتوحيد األلوهية توحيد عالقة الرابع: املطلب
مطالب:  ثالثة وفيه العبادة، أنواع من الرابع: املبحث *

واالستغاثة الدعاء األول: املطلب
واالستعانة التوكل الثاين: املطلب

والرهبة واخلشية املطلب الثالث: اخلوف
اخلامتة *
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١٣٤٧ ـ ١٤٢١هـ

 

حممد الزاهد، الورع ، املفرسّ الفقيه املحقق، العامل الشيخ الفضيلة صاحب هو
متيم، بني من من الوهبة عثيمني آل عبدالرمحن بن حممد بن سليامن صالح بن ابن
حمافظة يف ١٣٤٧هـ عام املبارك رمضان  شهر من والعرشين السابع ليلة يف ولد

عنيزة.

 

عمره، ثم من عرشة الرابعة يتجاوز  وملّا قلب ظهر عن الكريم القرآن  حفظ
عليه فدرس ،(١)~ السعدي بن نارص عبدالرمحن العالمة شيخه حلقة جلس يف
والفرائض، واألصول، والفقه، والتوحيد، النبوية، والسرية واحلديث، التفسري، يف
~ هو  الشيخ السعدي العلوم، ويُعدّ هذه املتون يف خمترصات وحفظ والنحو،
وتأثر غريه، عن  أخذ  مما  أكثر وطريقةً معرفةً العلم؛ عنه أخذ إذ األول؛ شيخه
يف العلمي املعهد فتح وملا تدريسه، واتِّباعه للدليل(٢)، وتأصيله، وطريقة بمنهجه

سنة شهر حمرم يف منطقة القصيم عنيزة يف مدينة يف ولد السعدي عبداهللا نارص بن بن الشيخ عبدالرمحن  (١)
فنون  شتى يف مفيدة كثرية  مؤلفات وخلف األفاضل، العلامء من  جمموعة عن العلم أخذ هـ،   ١٣٠٧
وصيل ١٣٧٦/٦/٢٣هـ يف تويف العلوم، خمتلف ا يف مؤلفً أربعني عىل مؤلفاته تشهد بعلمه زادت العلم
القصيم وعلامء سليم وتالمذهتم آل علامء مثلها. عنيزة  مدينة  تشهد جنازة مل اليوم يف ظهر ذلك عليه

١٧٠/٥ـ١٧٤  والعرفان النهى أويل تذكرة ٢٩٥/٢ـ٣٠٢،
يف علم الفرائض، عليه قرأ عنيزة اهللا، قاضيًا يف رمحه عودان، عيل بن بن عبدالرمحن الشيخ (٢) وعندما كان

والبالغة. النحو يف اهللا، رمحه عفيفي، الرزاق عبد الشيخ عىل كام قرأ
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١٣٧٤هـ عنيزة عام إىل عاد ثم ١٣٧٢ـ  ١٣٧٣هـ.(١)، عامي التحق باملعهد الرياض
حتى نال الرشيعة كلية يف انتسابًا دراسته ويتابع السعدي، شيخه عىل سُ يَدرُ وصار

العالية. الشهادة



التدريس عىل عه فشجّ العلمي التحصيل ورسعة النّجابة  شيخه فيه  م  توسَّ
بعنيزة، الكبري اجلامع يف ١٣٧٠هـ عام التدريس حلقته، فبدأ يف طالبًا زال وهو ما
عام بعنيزة العلمي املعهد يف ا سً مدرِّ نيِّ يف الرياض عُ املعهد العلمي من ج خترَّ وملّا
بعده فتوىلّ تعاىل، اهللا رمحه  السعدي، شيخه تويف  ١٣٧٦هـ سنة ويف ١٣٧٤هـ، 
عنيزة مكتبة يف  والتدريس فيها، العيدين  وإمامة عنيزة،  يف الكبري اجلامع  إمامة
كثر ~ عام ١٣٥٩هـ، وملا شيخه أسسها التي وهي للجامع؛ التابعة الوطنية
املسجد  يف س يدرِّ ~ الشيخ فضيلة بدأ تكفيهم؛ ال  املكتبة وصارت الطلبة،
كانوا حتى  وغريها اململكة من وتوافدوا الطالب إليه واجتمع نفسه، اجلامع
ملجرد ال جاد، حتصيل دراسة يدرسون وهؤالء الدروس، يف بعض املئات يبلغون
تعاىل، اهللا رمحه  وفاته، حتى ا، ومدرسً وخطيبًا ا إمامً ذلك، عىل وبقي االستامع،
عندما ١٣٩٨هـ عام إىل ١٣٧٤هـ من عام العلمي املعهد ا يف سً مدرِّ وبقي الشيخ
اإلمام جلامعة بالقصيم التابعة الدين وأصول الرشيعة كلية يف التدريس إىل انتقل
وكان تعاىل، اهللا رمحه وفاته، حتى فيها ا أستاذً وظل اإلسالمية، سعود بن حممد
احلج ورمضان واإلجازات مواسم يف النبوي واملسجد احلرام املسجد يف س يدرِّ

سون يدرِّ كانوا ـ بالعلامء الذين العلمي الرياض معهد انتظم فيهام يف تني اللّ السنتني خالل ـ انتفع (١) ولقد
نارص بن الفقيه عبدالعزيز والشيخ الشنقيطي، األمني حممد الشيخ حينذاك ومنهم: العالمة املفرسِّ فيه
الشيخ بسامحة اتصل ذلك أثناء ويف تعاىل. اهللا اإلفريقي، رمحهم ث عبدالرمحن املحدِّ رشيد، والشيخ بن
رسائل ومن البخاري صحيح من املسجد يف عليه فقرأ اهللا، عبداهللا بن باز، رمحه بن عبدالعزيز العالمة
ويُعدُّ بينها، واملقارنة املذاهب فقهاء آراء يف والنظر علم احلديث يف به وانتفع تيمية، ابن اإلسالم شيخ

به. ر والتأثُّ التحصيل يف الثاين شيخه هو رمحه اهللا، باز، بن عبدالعزيز الشيخ سامحة
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أسلوب تعليمي وللشيخ تعاىل، اهللا رمحه وفاته، ١٤٠٢هـ، حتى عام منذ الصيفية
الدروس لقي  ويُ أسئلتهم، ويتقبل طالبه يناقش فهو ونجاحه، جودته  يف فريد
إىل وتقريبه للعلم بنرشه  ا مبتهجً واثقة، مطمئنة ونفسٍ عالية ة هبمَّ واملحارضات

الناس.

 

العطاء ا من عامً مخسني من أكثر خالل تعاىل، رمحه اهللا العظيمة، جهوده ظهرت
املحارضات وإلقاء والتوجيه واإلرشاد والوعظ والتدريس العلم نرش يف والبذل
بالتأصيل متيَّزت التي واألجوبة وحترير الفتاو اهتم بالتأليف ولقد إىل اهللا والدعوة
واملحارضات والرسائل الكتب من العرشات له  وصدرت الرصني، العلمي
الصوتية الساعات  آالف له صدر كام واملقاالت، واللقاءات واخلطب والفتاو
تفسري يف العلمية ودروسه اإلذاعية وبراجمه ولقاءاته وخطبه حمارضاته سجلت التي
واملتون النبوية والسرية الرشيف للحديث املتميزة والرشوحات الكريم القرآن

والنحوية.(١)  الرشعية العلوم يف واملنظومات

  

واإلمامة واخلطابة والتأليف التدريس جماالت يف املثمرة اجلهود تلك جانب إىل
موفقة كثرية الشيخ أعامل لفضيلة كان ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللا إىل والدعوة واإلفتاء

ييل: ما منها
حممد اإلمام بجامعة العلمي املجلس يف وعضويته العلامء، هيئة كبار عضويته يف

ورسائله، مؤلفاته، لنرش اهللا تعاىل، رمحه فضيلته، قررها التي والتوجيهات والضوابط للقواعد ا وإنفاذً (١)
اخلريية العثيمني صالح بن حممد الشيخ مؤسسة ولقاءاته، تقوم وفتاواه وحمارضاته، وخطبه، ودروسه،
تعاىل، اهللا رمحه توجيهاته، عىل وبناءً هبا. العلمية والعناية كافة آثاره املسؤولية إلخراج ورشف بواجب
تعميم أجل من ،www.binothaimeen.com عنوانه الدولية  املعلومات شبكة عىل خاص موقع له أنشئ

الصوتية. والتسجيالت املؤلفات من العلمية آثاره مجيع وتقديم املرجوة الفائدة
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جامعة بفرع الدين وأصول الرشيعة كلية يف جملس وعضويته اإلسالمية، سعود بن
آخر ويف فيها، العقيدة لقسم ورئاسته القصيم يف اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام
العلمية، للمعاهد واملناهج اخلطط يف عضوية جلنة شارك العلمي باملعهد فرتة تدريسه
من احلج موسم يف التوعية  جلنة يف وعضويته  هبا، املقررة الكتب من ا عددً وألّف
مكة ا وحمارضات يف دروسً يلقي كان حيث تعاىل، اهللا رمحه وفاته، إىل ١٣٩٢هـ عام
الكريم القرآن حتفيظ مجعية وترأس الرشعية، واألحكام املسائل يف ويفتي واملشاعر،
أعامل عديدة  ~ وللشيخ وفاته، إىل ١٤٠٥هـ عام تأسيسها من عنيزة يف اخلريية
حوائجهم يف والسعي الناس، إىل اإلحسان وجماالت الربّ وأبواب اخلري ميادين يف

بصدق وإخالص. الوثائق والعقود بينهم، وإسداء النصيحة هلم وكتابة

 

ـ اهللا وهبهم الذين العلم الراسخني يف من تعاىل، اهللا الشيخ، رمحه فضيلة دُّ عَ يُ
األحكام واستنباط واتباعه الدليل معرفة يف عظيمة لَكة ومَ تأصيالً ـ بمنّه وكرمه

وبالغة. وإعرابًا َ معاينِ العربية اللغة أغوار وسرب والسنّة، الكتاب من والفوائد
العلم بني واجلمع احلميدة اجلليلة وأخالقهم  العلامء صفات من به حتىلَّ  وملا
القبول اهللا ورزقه التقدير، كل اجلميع ره وقدّ عظيمة، حمبة  الناس أحبَّه والعمل
العلمية، وآثاره وفتاواه دروسه عىل وأقبلوا الفقهية، واطمأنوا الختياراته لدهيم
امللك جائزة نح مُ وقد نصحه ومواعظه، ويستفيدون من علمه معني من ينهلون

عام ١٤١٤هـ اإلسالم ~ العاملية خلدمة فيصل

  

وعبدالرمحن، عبداهللا، هم:  وبنوه البنات، من وثالث البنني، من مخسة  له
وعبدالرحيم. وعبدالعزيز، وإبراهيم،

      



١١١٠

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



شهر  من عرش اخلامس األربعاء يوم  مغرب  قبيل ة جدّ مدينة يف  ~ تُويف
اخلميس، عرص يوم صالة بعد احلرام املسجد يف عليه يلِّ وصُ ١٤٢١هـ، شوال عام
ودفن يف مؤثرة، يف مشاهد العظيمة واحلشود املصلّني من اآلالف تلك شيّعته ثم

املكرمة. مكة

بمغفرته عليه  نَّ ومَ جناته،  فسيح وأسكنه األبرار، رمحة شيخنا اهللا رحم 
ا.(١) خريً واملسلمني لإلسالم م قدّ عام وجزاه ورضوانه،

عىل العثيمني اخلريية صالح بن حممد الشيخ مؤسسة يف العلمية اللجنة كتبته ترمجته عىل ما يف اعتمدت (١)
. www.binothaimeen.com وعنوانه املؤسسة موقع املعلومات الدولية يف شبكة

وابن  حممد احلسني، وليد بن تلميذه بقلم العثيمني صالح بن حممد العالمة حلياة اجلامع كتاب وينظر
يف التفسري وعلوم وآراؤه ابن عثيمني الشيخ وجهود الزهراين، بن مسفر نارص د. الزاهد اإلمام عثيمني

الربيدي. حممد أمحد بن د. القرآن



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

١١١١

 

األول املبحث

    

ثالثة مطالب: ويتضمن

  :األول املطلب

      :املطلب الثاين

     :الثالث املطلب

      



١١١٢

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

األول املطلب

 

أمهها: عدة ركائز يف هذا متثل وقد

رد وعدم نصوصهام، واحرتام الكتاب والسنة والرضا هبا، يف بام جاء ١ـ اإليامن
منه: احلكمة معرفة عدم أو تأويله؛ جلهلنا به أو منهام يشء

والسنة من  الكتاب يف جاء اإليامن بام املسلم عىل أن حممد ~ الشيخ يوضح
وعمله معتقده يبني أن املؤمن «فعىل الشيخ يقول إمامه الرشعية وجيعلها األحكام
ويسري  بنورمها، له يستيضء إماماً Sفيجعلهام رسوله وسنة تعاىل عىل كتاب اهللا

 J [ قوله: يف به تعاىل اهللا أمر الذي املستقيم الرصاط فإن ذلك هو منهاجهام، عىل
 Y  X WV U T  S  R Q  P  ON M  L K
يبني كونه من الناس بعض يسلكه ما وليحذر ،(١٥٣ Z\  [  Z  (األنعام:
خالفه عىل والسنة الكتاب نصوص رأ فإذا معني، مذهب عىل عمله معتقده أو
فيجعل متعسفة، عىل وجوه املذهب يوافق ذلك ما إىل النصوص هذه رصف حاول
طرق من طريق وهذه تابعاً! ال إماماً سوامها وما متبوعني ال تابعني والسنة الكتاب
 ¶  µ  ´ [ قوله: يف هذه الطريق اهللا ذم وقد أتباع اهلد ال ،اهلو أصحاب
 Ä  Ã  Â  Á À ¿ ¾½  ¼  »   º  ¹  ¸
العجب ير الباب هذا يف الناس مسالك يف والناظر (املؤمنون: ٧١)، ZÅ
عىل والثبات اهلداية سؤال ربه يف إىل  اللجوء إىل افتقاره شدة العجاب، ويعرف

واالنحراف».(١)  الضالل من واالستعاذة احلق

٨٥/٨ـ٩٦. ـ٢٠، ١١/٥ ،١٠٢/٤ وانظر ٣٤٦/٣ـ٣٤٧، ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)



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

١١١٣

التنازع: عند رسوله وسنة اهللا إىل كتاب الرد ٢ـ

الكتاب إىل الرجوع التنازع عند علينا الواجب أن تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، يبني
حتري معرفة احلق يف جهده ويعمل استطاع ما اهللا يتقي أن العبد والسنة فيقول: «عىل
عليهام يقدم ال به، وأن العمل عليه وجب منهام احلق له ظهر فإذا والسنة، الكتاب من
التنازع وعند كان، األقيسة أي قياس من قياساً وال كان، من الناس كائناً من أحد قول
قال القويم، العدل وامليزان الرصاط املستقيم، فإهنام والسنة الكتاب إىل الرجوع جيب
 àß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò[ تعاىل: اهللا
إىل  والرد كتابه، إىل الرد اهللا هو إىل والرد ،(٥٩ (النساء:  Zä  ã  â  á
بربوبيته أقسم اهللا بأن ويؤكد هذا وميتاً».(١)، حي�ا وهديه سنته إىل الرد الرسول هو
اهللا تعاىل: ]¬  قول فيورد بيننا نزاع كل Sيف نحكم النبي بأن إال إيامن بأن ال
  ½  ¼ »  º    ¹ ¸ ¶   µ ´ ³ ²  ±    °   ̄ ®
لرسوله بربوبيته تعاىل اهللا «فأقسم ثم يقول: ،(٦٥ ¾  ¿  ZÀ (النساء:
النبي Sيف  نحكم بأن إال إيامن أن ال عىل مؤكداً قسامً ربوبية أخص هي Sالتي
وأن ،Sاهللا رسول به مما قىض وضيق نفوسنا حرج يف ال يكون وأن نزاع بيننا، كل
باملصدر التسليم أكد كيف وتأمل والتنفيذ، الكامل باالنقياد ا تسليامً تام� نسلم لذلك
أيضاً املناسبة وتأمل توان، وال فيه انحراف ال تام من تسليم البد أنه عىل فإنه يدل
عدم  هو عليه Sواملقسم لنبيه اهللا ربوبية به فاملقسم عليه، واملقسم به املقسم بني
فإن  والقبول؛ االنرشاح واالنقياد يستلزم ا تام� Sحتكيامً النبي بتحكيم إال اإليامن
فإن ربه ورضيه؛ به أذن  ملا مطابقاً به حكم ما يكون أن تقتيض لرسوله اهللا ربوبية

له».(٢) يرضاه ال خطأ عىل يقره ال أن بالرسالة اخلاصة مقتىض الربوبية

. ٢٩٤/٢ ،١٢٦/١ وانظر ،١٧٠/١٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
. ٤٤٦/١ـ٤٦٠ سورة النساء تفسري وانظر ،١٧١/١٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)

      



١١١٤

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

سنة  ثبوت التعصب لرجل أو مذهب مع للرسولS وعدم املتابعة جتريد ٣ـ
:S املعصوم

تكون  اهللاSبني أهنا النصيحة لرسول عن اهللا تعاىل، الشيخ، رمحه وملا حتدث
Â Á[ تعاىل: غريه،لقول اهللا تتبع ال وأن له، املتابعة منها: «جتريد أمور بعدة
ZÑ Ð  (األحزاب: Ï   Î  Í  Ì  ËÊ     É  È   Ç  Æ  Å Ä  Ã
فقال: «ال  أحد بكالم يعارض جيوز أن S ال النبي كالم أن كام وضح ،(١)(٢١
أيب بكر  بكالم ال S بأي كالم، الرسول كالم يعارض أن الناس من ألحد جيوز
بعد نبيها، األمة هذه ثاين هو الذي عمر بكالم وال بعد نبيها، أفضل األمة هو الذي
هو الذي  عيل بكالم وال نبيها، بعد األمة هذه ثالث هو الذي عثامن بكالم وال
  ]  [ يقول: تعاىل ألن اهللا غريهم أحد بكالم وال نبيها، األمة بعد رابع هذه
وملا (النور: ٦٣)(٢)،   Z h  g  f  e  d c b  a  `  _   ^
يقدم «أن ال منها: أمور عدة بني أهنا تستلزم اهللا رسول حممداً أن شهادة عن حتدث
ـ تقدم قول فالن جيوز أن ال هذا وعىل ،S النبي قول عىل البرش أحدٍ من قول
اتباع  يلزمكام واإلمام أنت Sألنك الرسول قول ـ عىل أئمة املسلمني من اإلمام
قال: ،S اهللا رسول قال وقلت: حاججته إذا من قول أعظم Sوما الرسول
يعارض أن ألحد حيل ال إذ جداً؛ عظيمة فهذه وكذا، كذا اإلمام فالن قال لكن

كان»(٣). من كائناً من املخلوقني النبيSبقول أحد قول

اهللا: كتاب تفسري ٤ـ بيان املرجع يف

يأيت: ما إىل التفسري ~ «املرجع يف الشيخ يقول
/١٤ ،٣٣٤/٧ ،٢٢٨/٢ العثيمني ورسائل فتاو وانظر جمموع ٢/١٣ـ٣، للعثيمني ورسائل كتب (١)

.٢٢١
. ٣٦٠/٧ ،٢٢٩/٧ وانظر ،٢٤٩/٥ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)

. ٣٤٩/١ـ٣٥٤ رياض الصاحلني رشح وانظر ،١٠/٨ للعثيمني ورسائل كتب (٣)



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

١١١٥

بالقرآن. يفرس القرآن بحيث تعاىل اهللا كالم أ ـ

اهللا بمراد وهو أعلم الناس تعاىل، اهللا غ عن ألنه مبلّ S؛ سنة الرسول ـ ب
اهللا. يف كتاب تعاىل

القرآن  ألن بالتفسري، والعناية منهم العلم ذوو سيام ال { كالم الصحابة ـ ج
عرصهم. ويف بلغتهم نزل

.{ عن الصحابة التفسري بأخذ اعتنوا الذين التابعني كبار كالم ـ د

فإن  السياق، حسب اللغوية أو املعاين الرشعية من الكلامت ما تقتضيه ـ  هـ
اللغوي».(١) يرجح بدليل إال الرشعي باملعنى أخذ واللغوي، الرشعي اختلف

      

. ١٥٩ـ١٦١ مقدمة التفسري رشح وانظر ،١٠/٨ للعثيمني ورسائل كتب (١)



١١١٦

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

    

خيرجها املقصد ال هذا ولكن حسناً مقصده يكون وقد بالبدعة اإلنسان قد يبتىل
ابتلوا بالبدع  الذين أقول هلؤالء «وإنني ~ الشيخ يقول مذمومة بدعة كوهنا عن
نعلم واهللا فال اخلري أردتم إذا ـ: اخلري ويريدون حسنة مقاصدهم تكون قد الذين ـ
 S الرسول سنة اإلخوة: عضوا عىل أهيا ،{ طريق السلف من خرياً طريقاً
هل وانظروا عليه ما كانوا وكونوا عىل السلف الصالح، طريق واسلكوا بالنواجذ،
فيقول:  عىل القلوب البدع أرضار الشيخ ~ يبني ثم ؟.»(١) شيئا ذلك يضريكم
من الكثري لتجد علم أقول: إنك به يل ليس ما أن أقول باهللا وأعوذ ـ أقول «وإين
سنيتها، رشعيتها وثبتت ثبتت أمور تنفيذ فاتراً يف يكون البدع عىل احلريصني هؤالء
أرضار نتيجة من كله بالفتور، وهذا الثابتة السنن البدع قابلوا هذه من فرغوا فإذا
الدين وأخطارها عىل عظيمة، القلوب عىل  أرضارها فالبدع القلوب، عىل البدع
ذكر كام أشد، أو مثلها من السنة إال أضاعوا بدعة دين اهللا يف قوم ابتدع فام جسيمة،
حصل مرشع ال تابع أنه شعر اإلنسان إذا لكن السلف، من العلم أهل بعض ذلك
إلمام وكامل االتباع العاملني، لرب والعبادة والذل، واخلضوع اخلشية كامل بذلك له

.(٢)«S حممد العاملني رب ورسول وسيد املرسلني املتقني

أوجه  «إنني فيقول: البدع استحسنوا للذين نصيحة  ~ الشيخ ويوجه
يتعلق فيام سواء البدع من شيئا استحسنوا الذين كل إخواين املسلمني إىل نصيحة
أن  اهللاS وتعظيمه، برسول يتعلق أو فيام اهللا، صفات أو اهللا، أسامء أو اهللا، بذات

. ٥٩/٩ ٢٤٣ـ٢٤٩، /٥ وانظر ،٢٥٤ /٥ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
١٨٨/١ـ٢٠٣. عمران آل سورة تفسري وانظر ،٢٥٥ /٥ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



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

١١١٧

االبتداع، عىل ال عىل االتباع مبنياً وأن جيعلوا أمرهم ذلك، عن ويعدلوا اهللا يتقوا
ال الرمحن حيبه ما البدعة، عىل عىل اإلرشاك، عىل السنة ال عىل اإلخالص ال عىل
والطمأنينة، واحلياة السالمة لقلوهبم من حيصل ماذا ولينظروا الشيطان، حيبه ما عىل

العظيم..».(١) والنور البال وراحة

      

١٠٨٥/٢ـ١١٥٠. العقيدة يف العثيمني فتاو وانظر ،٢٥٥ /٥ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)



١١١٨

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

املطلب الثالث

     

أعمق  أحد «ال فيقول: تكلفهم وقلة الصحابة علم  عمق  ~ الشيخ يبني
روي ما كل مجعت لو ولذلك الصحابة، تكلفاً من أقل أحد علامً من الصحابة وال
علامء مؤلفات من مؤلَّف عن كثرياً ينقص لوجدته العلم يف أبواب عن الصحابة
أدناها مرضة فيه  بل  فيه منفعة ال الذي الكالم حشو إال فيه  ليس  الذي الكالم
تكلف  فيه ليس ا سلساً  واضحً سهالً { الصحابة جتد كالم الوقت، إضاعة
كالم  تفسري يف املرجع ~ الشيخ ويبني مبني عىل السهولة»(١)، بل كله تشدد وال
قال  Sوهلذا اهللا رسول هو تعاىل اهللا كالم بمعاين اخللق «أعلم فيقول: اهللا
أقوال إىل السنة، ثم إىل ثم الكريم، القرآن إىل يف التفسري يرجع ـ اهللا رمحهم ـ العلامء
أنه ويبني ،(٢)«{ الصحابة أخذوا عن  الذين التابعني إىل كالم ثم الصحابة، 
يغلب عىل بقول من يأخذ أن «وجب عليه الكتاب والسنة من احلق له يظهر مل إذا
(عليكم  S يقول: النبي فإن والدين، العلم من معه بام إىل احلق ظنه أنه أقرب
الناس  بالنواجذ)(٣) وأحق عليها عضوا املهديني الراشدين اخللفاء بسنتي، وسنة

تغرب  أن قبل  < اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عهد يف الناس أفطر «ملا  فيقول:  مثال لذلك ويرضب  (١)
اخلطب قال: طلعت، قد الشمس إن املؤمنني أمري يا قالوا: الشمس، طلعت ثم غيامً ألهنا كانت الشمس،
.٣٥/١٢٣ ورسائل للعثيمني «كتب مكانه يوماً نقيض سهل رواية: اخلطب ويف إلثم، مل نتجانف سهل إننا

.٤٤٩ /٢٤ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)
/١٩٢١ (ص البدعة واجتناب يف األخذ بالسنة ما جاء باب العلم / كتاب جامعه يف الرتمذي أخرجه (٣)
/ السنة كتاب سننه يف أبو داود صحيح، وأخرجه حسن حديث هذا ك٣٩/ب١٦/ح٢٦٧٦) وقال
السنة / يف سننه كتاب ماجه ابن وأخرجه ١٥٦١/ك٣٩/ب٥/ح٤٦٠٧)، السنة (ص لزوم يف باب
مسنده يف أمحد اإلمام وأخرجه (ص٢٤٧٩/ب٦/ح٤٢)، املهديني الراشدين  احللفاء سنة إتباع باب

مستدركه (ج١/ص١٧٦/ح٣٣٢). يف احلاكم وأخرجه (ج٤/ص١٢٧/ح١٧١٤٥)
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١١١٩

عليهم اهللا رضوان وعيل وعثامن، وعمر، بكر، أبو األربعة: اخللفاء الوصف هبذا
واملنهج،  والسياسة  والعمل  العلم  يف أمته Sيف النبي خلفوا  فإهنم  أمجعني،

اجلزاء.»(١)  أفضل واملسلمني اإلسالم عن اهللا جزاهم

      

.١٣/٤ وانظر ،١٧٢ /١٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)



١١٢٠

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

 

مطالب: أربعة ويشتمل عىل

  األول: املطلب

  املطلب الثاين:

   :الثالث املطلب

  :الرابع املطلب
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١١٢١

األول املطلب
  

يوجد تعاىل، وما اهللا رمحه منه، بإذن طالب الشيخ بجمع مؤلفاته(١) بعض بدأ
دروسه العلمية عن عبارة هي وإنام الشيخ حترير من مؤلفات غالبه ليس من للشيخ
والتعليق فيها بمراجعتها والنظر الشيخ يقوم ثم يفرغوهنا ثم الطالب يسجلها التي
تناول التي املؤلفات أهم هنا وأذكر األكرب النصيب املؤلفات هذه يف وللعقيدة عليها

ومنها: األلوهية بشكل موسع توحيد فيها الشيخ
كبريين.(٢)  يف جملدين ويقع التوحيد: كتاب عىل املفيد القول

جملد.(٣)  يف ويقع األصول: ثالثة رشح
لطيف.(٤)  جملد يف الشبهات: ويقع رشح كشف

اإليامن).(٥)  (أصول جربيل حديث رشح
عنيت التي يف كتبه  الكريم القرآن آيات رشح ضمن الشيخ كتبه ما هذا عدا

األحاديث.(٦) رشح ضمن أو القران بتفسري

      

وطبعها ١٤٠٧/٢/٢٢هـ، مجعها يف يف بدأ وقد السليامن إبراهيم بن نارص فهد بن الشيخ هؤالء وأبرز (١)
السليامن نارص بن فهد وترتيب العثيمني مجع صالح بن حممد الشيخ فتاو ورسائل فضيلة جمموع باسم

جملد. ٢٧ منها صدر وقد الثريا، دار ونرشته
مجع العثيمني صالح بن حممد الشيخ فضيلة  ورسائل فتاو جمموع من والعارش التاسع  املجلد ومها  (٢)

دار ابن اجلوزي. ونرشته لوحده طبع كام الثريا، دار ونرشته السليامن نارص بن فهد وترتيب
فهد بن وترتيب العثيمني مجع صالح بن حممد الشيخ فضيلة فتاو ورسائل جمموع من املجلد السادس وهو  (٣)
٢٠٠٤م. ١٤٢٤هـ  ـ الرابعة الطبعة الثريا للنرش ونرشته دار لوحده طبع كام الثريا دار ونرشته السليامن نارص
مجع العثيمني صالح  بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاو جمموع من  السادس املجلد ضمن ويقع (٤)

الثريا. ونرشته دار لطيف جملد يف لوحده طبع كام الثريا، دار ونرشته السليامن بن نارص وترتيب فهد
١٤٣/٣ـ٢٢٢. جمموع فتاو ورسائل العثيمني انظر: (٥)

وغريها . الصاحلني رياض ورشح عمران، آل سورة وتفسري تفسري سورة البقرة (٦) مثل



١١٢٢
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الثاين املطلب

 

اهللا رمحه الشيخ، جهود فيها برزت التي املجاالت أوسع من التعليم يعترب 
 ~ تويف فقد املعمرين، من يكن مل السلفية فالشيخ «وإن العقيدة نرش يف تعاىل،
نصف يبلغ التدريس عىل فيه توفر الذي الزمن إن سنة، إال وسبعني نحو أربع عن
جادت درس وآخر ،١٣٧١ للتدريس، عام درس ثنى فيه ركبتيه أول بني فام قرن؛
أكناف يف علمية، أجماد األجلني وبني سنة! مخسون ،١٤٢١ عام املنهكة أنفاسه به
اإلذاعات، عرب األثري، وموجات اجلامعات، اجلوامع، وقاعات املساجد، ومنابر
العلم، طلبة بني األقل،  عىل وبرصها، الدنيا سمع مأل  صار حتى واملهاتفات، 

. املؤمنني»(١) وصاحلي
من املجلس يف عليه ترد األسئلة فإن الدروس من يلقيه كان ما إىل  وإضافة 

. اجلميع(٢) هبا فينتفع احلضور من الطلبة وغريهم
العلمي واملعهد املسجد يف دروسه خالل  من العلمية اجلهود هذه  ومتثلت

واجلامعة(٣).
وحرصه بتوحيد األلوهية اهتاممه علمي يبني مد تراث من الشيخ وما تركه

نرشه. عىل
.١ التدوين  ثمرات  (١)

لني مِّ حيُ وما مسائل، من يل نُّ يعِ السنوات، عام هذه خالل أسأله، «وكنت أمحد القايض الدكتور (٢) يقول
عند إليها ألرجع أجوبة، من  منه أسمع ما  ن أدوِّ أن يل بدا ثم لفضيلته. استفتاءات من الناس بعض
يدر ! ومل تقدمت وليتني وألف، وأربعامئة عرشة، سبع من سنة النصف يف التقييد يف فرشعت احلاجة،
مجلة املبارك عمره من األخرية األربع السنوات مر عىل يل فاجتمع لنفيس. أكتبها أين إال حينذاك، بخلدي،

.٤ التدوين ثمرات مسألة.  ستامئة من نحواً بلغت من املسائل، طيبة
٦٥ ـ ٦٩  عثيمني ص ابن العالمة حلياة اجلامع انظر (٣)
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١١٢٣

املطلب الثالث

  

ومن ذلك: اإلعالم جمال يف ~ جهد بارز للشيخ
   

أسئلة عىل جييب الذي الدرب عىل يف برنامج نور اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، شارك
تناولت والتي املتعلقة بالعقيدة األسئلة من العديد الشيخ عىل ورد املستمعني، وقد
هبم، والتعريف السنة  وأهل وأقسامه، التوحيد منها: العقيدة يف  مهمة مسائل
وغريها والبدع والرشك والكفر اإليامن، وأركان والشهادتان، واإليامن واإلسالم،
عىل اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، ير حرص األجوبة لتلك واملتأمل املسائل العقدية، من
استمعوه الذين منه يستفيد الربنامج وهذا بنرشه، وعنايته توضيح توحيد األلوهية
بعد الشيخ أجوبة يستفاد من كام مل يسمعه، من منه يعاد فيستفيد أنه كام إذاعته، وقت

االنرتنت.(١) عىل شبكة ملن أرادها متاحة فهي حتريرها
  

الفوائد الكريم، هذه القرآن من يستنبطها ودروس فوائد عىل مشتمالً «كان الربنامج  هذا
الطريق له ينري األمة علامء من عامل مع إيامين جو يف معها املستمع يعيش واالستنباطات

واجتامعية».(٢) ودنيوية وفردية دينية فوائد من الكريم القرآن يف آيات ما إىل ويرشده
كان ما يدرك الربنامج هذا نتاج صدرت بعد ذلك وهي التي التفسري كتب يف واملتأمل
املستمعني(٣). مفاهيمه لد األلوهية وترسيخ توحيد لنرش فائقة عناية من يوليه الشيخ

      

١ـ٢٤. العقيدة  فتاو قسم عثيمني البن الدرب عىل نور فتاو انظر (١)
. ٢٧/٢ عثيمني وابن باز ابن الشيخني لقاءايت مع (٢)

آل عمران وغريها . سورة وتفسري البقرة سورة تفسري انظر (٣)



١١٢٤
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املطلب الرابع

   

واضح يف جهد له بل عىل املجاالت السابقة تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، يقترص مل
منها: طرفاً املجاالت أذكر من غريها

  

هيم يف شتى ما املواضيع من العديد تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، خطب تناولت
من نصيب كبري له كان العقدي اجلانب أن إال واحلديث والفقه التفسري املجتمع يف
طبعت التي خطبه من كبري عدد يف األلوهية توحيد جوانب تناول كام الشيخ خطب
يف األلوهية توحيد جوانب الشيخ حمارضات تناولت كام كبرية(١)، جملدات ست يف

وغريها(٢). املتابعة وجتريد والتوكل اإلخالص
  

اجلامع يف اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، عقدها لقاءات عن عبارة هذه اجللسات هي
بعد:  «أما ١٤١٢ هـ: عام يف بداية لقاء الشيخ رمضان يقول شهر يف عنيزة الكبري يف
نفتتح (١٤١٢هـ) رمضان عام شهر من اخلامس األحد ليلة الليلة، هذه يف فإننا
من يف يومني اللقاء وسيكون رمضان، شهر كل يف العادة كجاري معكم لقاءاتنا
هذا وقوته، اهللا بحول األربعاء ليلة الثالثاء ويوم األحد ليلة السبت يوم األسبوع،
لقاء يتقدم ولكنه العبارات وتنمق فيها، تقال وتسكب فيها حمارضات ليس اللقاء
شئون من غريها أو الزكاة، الصوم، أو الصالة، أو يف فقه يسري بحث فيه األسئلة

.١٤٢٥ األوىل دار الثريا ط اجلوامع نرش اخلطب من الضياء الالمع انظر  (١)
بن  فهد وترتيب مجع العثيمني صالح بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل من جمموع فتاو املجلد اخلامس (٢) انظر

٢٠٠٤م. ١٤٢٤هـ ـ الرابعة الطبعة الثريا للنرش ونرشته دار لوحده طبع كام الثريا دار ونرشته السليامن نارص
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١١٢٥

األسئلة»(١). يتلوها ذلك بعد ثم املسلمني،
كام يف الغالب ومواضيعها رمضان يف شهر اللقاءات هذه أن من الرغم وعىل
العقيدة بأمهية التذكري يرتك ال الشيخ ولكن والزكاة والصالة الصوم ذكر الشيخ
اجللسة يفتتح ١٤١٠هـ عام جلسات من جلسة أول ففي والسلوك، بالعبادة وربطها
دينها وأظهر األمة، هذه ل أوَّ نرص الذي «فإن فيقول: النرص وأسبابه عن باحلديث
قادر الكفر، من أئمة وغريهم وقيرص كرس رصوح به ودك األديان، مجيع عىل

عباده واحدة»(٢). يف اهللا تعاىل ألن سنة األمة؛ آخر هذه ينرص أن عىل
اإلمام وتعظيم ومتابعة والصالة املؤذن باإلفطار وإجابة  هللا  بالتعبد يثني ثم 
ثم ودعاء، تسبيح من يقال فيها وما وسجودها وقوفها وركوعها يف الصالة يف اهللا
املسجد إىل واخلروج الوضوء يعرج عىل ثم بنية العبادة، املباحات فعل عىل يعرج
يعرج ثم  هللا، تعبد من فيه وما  السحور عىل يعرج ثم  والرتاويح، العشاء لصالة
يتقلب «وهكذا بقوله: اجللسة خيتم هذه ثم اهللا قراءة القرآن وصلتها بتعظيم عىل
فأنا الفرصة، الستغالل وفق  إذا  ،أخر إىل طاعة من  الشهر هذا يف  اإلنسان
بقدر املستطاع،  واستغالل الفرصة Å  اهللا بتقو يف هذا الشهر ونفيس أوصيكم
أفعالنا نقرن أن علينا بل جيب لنا ينبغي وهلذا وتعاىل، سبحانه باهللا مع االستعانة
االستعانة عبادة؟ غري أم عبادة االستعانة باالستعانة، نقرهنا ،Å  باهللا باالستعانة
ذلك ومع أعانك اهللا باهللا، مستعيناً العبادات من شيئاً فعلت إذا أنت  إذاً عبادة،

عبادة»(٣). االستعانة ألن قربك إليه
األحكام فيها من وما املائدة سورة من الثالثة اآلية عن يتكلم الثانية اجللسة ويف
 À  ¿ تعاىل: ]¾  قوله عن الثالثة حتدث اجللسة ويف الفقهية والعقدية،

      

.١/١٥ (١) ١٤١٢هـ جلسات رمضانية (١)
.٢/١ ١٤١٠هـ جلسات رمضانية (٢)
.٩/١ ١٤١٠هـ جلسات رمضانية (٣)



١١٢٦
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 Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  ËÊ É   È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á
وربطها (األنعام: ٥٩)، ZÞ         Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó
 É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â Á  À ¿  ¾  ½[ تعاىل:  بقوله 
 ZÚ  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê
الثالثة  اجللسة بالعقيدة، ويف تتعلق مسائل من فيهام وما اآليتني وفرس ،(٣٤ (لقامن:
اجللسة ويف واملفاسد، املصالح معرفة يف معرفة امليرس، وقاعدة قاعدة يف عن حتدث
عن يتحدث ١٤١١هـ لعام األوىل اجللسة ويف ومسائله، عن الربا الرابعة حتدث
فوائد عن فيها احلديث فإن جل الثانية اجللسة  أما رمضان بصيام تتعلق مسائل
مفسدات عن حتدث الثالثة والرابعة اجللسة ويف تعاىل، هللا بالعبودية وربطها الصيام
اجللسة أما الزكاة، عن حتدث والسابعة والسادسة اخلامسة اجللسة  ويف الصوم
والرشائع الفتوحات عن فيها حتدث فإنه رمضان من عرش السابع ليلة األخرية
أما الصوم، عن حتدث ١٤١٢هـ لعام األوىل اجللسة رمضان، ويف يف وقعت التي
الرابعة اجللسة أما  بالزكاة، تتعلق مسائل  عن حتدث  فإنه والثالثة الثانية اجللسة 
الفاحتة سورة معاين عىل وركز وفهم معانيها النصوص لتدبر فخصصها واألخرية
كلامت ومعاين واملامت املحيا وفتنة القرب عذاب من واالستعاذة التشهد ومعاين 
األوىل ويف اجللسة تعاىل،  هللا العبودية معاين من الكلامت هذه يف وما دعاء القنوت
ومرشوعية صيامه وفرضية رمضان شهر خصائص عن حتدث ١٤١٥هـ لعام
فهي الثانية اجللسة أما رمضان، شهر يف املسلمني واالعتكاف وانتصارات قيامة
يف مباحث عن  حتدث فإنه والرابعة  الثالثة اجللسة أما الصوم، آيات مع وقفات
عن فيها حتدث رمضان فإنه من عرش السابع ليلة األخرية اجللسة الزكاة، أما أبواب
معرفة هو فيها دار وما رمضان استعراض جلسات من الكرب، وهديف غزوة بدر
خيصصه وما إمجاالً العقيدة ملسائل  الشيخ  خيصصه  كان الذي والوقت األمهية
العامة جمالسة وكالمه يف حديثه جممل من تفصيالً األلوهية توحيد عن للحديث
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١١٢٧

سبيل املبذول يف واضح جلهده بيان ويف هذا الوقت، ربع عن يقل ال وأنه واخلاصة
بكل هبا وربطها الالئقة املكانة وإعطائها للعامة واخلاصة العقيدة وتفهيمها نرش

وليلته. يومه يف هبا املسلم يقوم التي األعامل

 

املدين: فهي جمموعة احلرم وفتاو دروس وهو آخر نموذج عن هنا وأتكلم
باملدينة تواجده إبان املدين احلرم يف تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، ألقاها الدروس من
اآليات  عن يتكلم وهو املدينة(١) علامء  أحد كريس يف جلس وقد ١٤١٦هـ عام
سورة تفسري عن كانت األوىل املغرب، واجللسة صالة يف احلرم يقرؤها إمام التي
إثبات وعن السورة يف العقدية املعاين عن تعاىل، اهللا رمحه وتكلم الشيخ، الطارق،
بني التوسل عن  تكلم الثانية اجللسة ويف القيامة، يوم وتعاىل  سبحانه هللا  الرؤية
قراءة تفسري يف رشع ثم واملمنوع، املرشوع التوسل وأنواع واملمنوع، املرشوع
الشيخ، تكلم الثالثة اجللسة ويف املسائل العقدية، من فيها وما الرمحن سورة اإلمام
ويف اجلمعة، ليلة أن الدرس كان ذلك اجلمعة يوم خصائص عن تعاىل، اهللا رمحه
البقرة سورة آخر قرأها اإلمام من التي اآليات تفسري عن الشيخ تكلم الثالثة اجللسة
قرأها اآليات التي بقية عن تكلم الرابعة اجللسة العقدية، ويف املسائل من فيها وما
اجللسة ويف  الدعوية، املسائل من فيها ما وبني النحل  سورة أواخر  وهي اإلمام
آخر اإلمام من اآليات التي قرأها تفسري عن تعاىل، اهللا رمحه الشيخ، اخلامسة تكلم
عىل الشيخ حرص يبني النموذج املسائل العقدية، وهذا من فيها وما الزمر سورة

ونرش توحيد األلوهية. بيان

      

وعىل املتقني، وإمام النبيني حممد خاتم نبينا وأصيل وأسلم عىل العاملني، هللا رب «احلمد حممد يقول الشيخ  (١)
عرش من التاسع اخلميس ليلة ففي هذه الليلة، بعد: أما إىل يوم الدين، بإحسان تبعهم وأصحابه ومن آله
بكر أيب الشيخ أخينا كريس وعىل املغرب صالة بعد النبوي املسجد يف بإخوتنا نجتمع الثاين ربيع شهر

بعضاً). بعضه يشد للمؤمن كالبنيان (واملؤمن اجلزائري:
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توجيهات له كان وكلامته وحمارضاته اهللا تعاىل، رمحه الشيخ، دروس خالل من
بتوحيد تعنى التي العقيدة كتب أمهها ومن الكتب النافعة عىل باحلرص العلم لطالب
«ال اهللا: رمحه يقول فن يف كل خمترص العلم بحفظ يويص طالب أنه كام األلوهية،
حفظ أوال: العلوم من علم ألي طلبه عند أمور عدة مراعاة من بد لطالب العلم
لشيخ التوحيد كتاب متن قرأنا ما أحسن فمن التوحيد: وأما يف فيه... خمترص متن
فمن والصفات: األسامء توحيد يف ~(١)، وأما عبدالوهاب ابن حممد اإلسالم
فهو كتاب ،(٢)~ تيمية ابن اإلسالم لشيخ الواسطية العقيدة قرأت أحسن ما
واحفظه»(٣). ا فيه متنًا خمترصً تطلبه فن كل من خذ جرا، مفيد، وهلم جامع مبارك

العامل يف لليقظة الشعلة األوىل دعوته وكانت التميمي النجدي، املجدد، سليامن بن عبدالوهاب بن حممد (١)
عام العيينة يف ولد وغريها.  والشام والعراق ومرص اهلند  يف  اإلصالح رجال  هبا تأثر كله، اإلسالمي

األعالم ٦ / ٢٥٦. انظر هـ، عام ١٢٠٦ يف الدرعية وتويف هـ ١١١٥
تقي الزهاد علم اإلسالم شيخ البارع املفرس املجتهد الفقيه الناقد احلافظ العالمة الشيخ اإلمام (٢) ابن تيمية
ولد األعالم أحد احلراين القاسم أيب بن عبداهللا السالم بن بن عبد احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين
اإلسالم  علوم ويف وفقهه احلديث وعلل الرجال يف وبرع وانتقى وخرج باحلديث وعني هـ، ٦٦١ سنة
ثالثامئة واألفراد ألف والزهاد املعدودين األذكياء ومن العلم بحور وكان من ذلك وغري الكالم وعلم
الوايف (ج١/ص٥٢٠/ت١١٤٢)، احلفاظ ٧٢٨هـ.طبقات  سنة مات مرارا وأوذي وامتحن جملدة

(ج٧/ص١١/ت٣). بالوفيات
. ٣٧٩ ،٣٧١ ،٣٥٦ ٢٠٩ وانظر ٣٤١/٢٦، /٢٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٣)
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١١٢٩

املبحث الثالث

  

ويتضمن أربعة مطالب:

   :األول املطلب

  املطلب الثاين:

  :الثالث املطلب

     :الرابع املطلب
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األول املطلب

  

يوحد،  وحد مصدر فيقول: «التوحيد لغة: التوحيد ~ معنى الشيخ يبني
سو عام نفي احلكم وإثبات، بنفي  إال يتحقق ال وهذا واحداً اليشء جعل أي
إله ال أن يشهد حتى لإلنسان التوحيد يتم نقول: إنه ال فمثال له، وإثباته املُوحد،
املحض  النفي أن وذلك وحده، هللا ويثبتها Å  سو اهللا عام األلوهية فينفي إال اهللا
: مثالً فلو قلت احلكم، يف الغري مشاركة يمنع ال واإلثبات املحض حمض، تعطيل
يشاركه غريه أن اجلائز من ألنه به؛ مل توحده لكنك القيام له أثبتَّ قائم فهنا فالن
قلت: فإذا ألحد، القيام تثبت ومل حمضاً نفيت فقد قائم ال قلت: ولو هذا القيام، يف
سواه، عمن القيام نفيت حيث بالقيام زيداً وحدت تكون فحينئذ زيد إال قائم ال
يتضمن حتى توحيداً يكون ال التوحيد أن أي الواقع، التوحيد يف هو حتقيق وهذا

وإثباتاً».(١) نفياً

 Å  هللا  بالنسبة التوحيد «وأنواع فيقول: التوحيد أنواع ~ ويوضح الشيخ
وهي حسب خيتص به، بام وتعاىل سبحانه اهللا إفراد وهو عام يف تعريف كلها تدخل

ثالثة: العلم أهل ذكره ما

األسامء توحيد الثالث:  األلوهية،  توحيد الثاين: الربوبية،  توحيد األول: 
فوجدوا  واألحاديث، اآليات يف والنظر واالستقراء بالتتبع ذلك وعلموا والصفات،

الثالثة»(٢). األنواع ال خيرج عن هذه التوحيد أن

.١٢٣/٩ ،١٥/٧ ،٣٣،٦٦/٦ ،٧٩ /١ وانظر ،١٧ /١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.٤٥٥/٢٠،٢٤/٨ ،٨٢ /١ وانظر ،١٧ /١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)
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١١٣١

سبحانه ـ اهللا إفراد وهو الربوبية: «توحيد بقوله: الربوبية توحيد ويعرف 
وامللك، والتدبري».(١) باخللق، ـ وتعاىل

وهو والصفات  األسامء «توحيد  بقوله: والصفات األسامء  توحيد ويعرف
عىل أو يف كتابه به نفسه ووصف نفسه، به اهللا ـ بام سمى وتعاىل سبحانه إفراد اهللا ـ
غري  ومن تعطيل، وال حتريف، غري من ما أثبته بإثبات S وذلك رسوله لسان

وال متثيل».(٢) تكييف،

      

.١٥/٧ ،٣٤/٢١٦،٦/٥ ،٢٢١ /٤ وانظر ،١٨ /١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.٦/٩ ،١٦/٧ ،٣٤/٦ ،٢٣٠/٤ ،٢٧/١ وانظر ،٢١ /١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



١١٣٢
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الثاين املطلب
 

توحيد له: ويقال «توحيد األلوهية: بقوله: فيعرفه الشيخ األلوهية توحيد أما
وباعتبار إضافته األلوهية، توحيد يسمى: اهللا إضافته إىل فباعتبار باعتبارين؛ العبادة
هو  فاملستحق للعبادة ؛ بالعبادة Å  وهو إفراد اهللا العبادة، توحيد اخللق يسمى إىل

 H  G  F  E  D   C   B  A  @      ?  >  =  < ;[ تعاىل: قال تعاىل، اهللا
األلوهية «توحيد فيقول: إيضاحاً ويزيد األمر ،(١)«(٣٠ ZJ         I (لقامن:
يعبده أحداً مع اهللا اإلنسان يتخذ ال بأن بالعبادة ـ وتعاىل سبحانه إفراد اهللا ـ وهو
الذي هو التوحيد من وهذا النوع إليه، ويتقرب ـ تعاىل ـ اهللا يعبد كام إليه ويتقرب
وأرضهم  دماءهم وأمواهلم Sواستباح قاتلهم النبي الذين املرشكون فيه ضل
مع الكتب الرسل وأنزلت به بعثت به الذي وسبى نساءهم وذريتهم، وهو وديارهم
أقوامهم الرسل يعالج ما أكثر لكن والصفات، واألسامء توحيدي الربوبية، أخويه

شيئاً  يرصف اإلنسان ال بحيث ـ األلوهية توحيد وهو ـ التوحيد من النوع هذا عىل
لويل وال مرسل، لنبي وال مقرب، مللك ال ـ سبحانه وتعاىل ـ اهللا لغري العبادة من
هبذا أخل ومن ،Å  هللا ال تصح إال العبادة ألن من املخلوقني؛ أحد ألي وال صالح،
والصفات»(٢)، األسامء وبتوحيد الربوبية، بتوحيد أقر وإن كافر مرشك فهو التوحيد
«فلو  فيقول: التوحيد اهللا غريه فقد نقض هذا مع أرشك من أن ~ الشيخ ويبني
جلميع املدبر املالك اخلالق ـ هو وتعاىل سبحانه ـ اهللا بأن يؤمن الناس من رجالً أن

،٢٢٤/٤ وانظر التوحيد ٨/١ـ٩، كتاب عىل املفيد والقول ـ٢ ١ /٩ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.٤/٩ ،١٧/٨ ،١٦/٧ ،٣٤/٦

،٢٣٣/٤ وانظر العقيدة ٢٧/١ـ٢٨، يف العثيمني وفتاو ٢٠ـ٢١ /١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)
.٥/٩ ،٢٩/٧ ،٣٥/٦
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١١٣٣

لكن والصفات األسامء  يستحقه من ملا  املستحق ـ  وتعاىل سبحانه ـ وأنه األمور، 
فلو فرض واألسامء والصفات. الربوبية إقراره بتوحيد  ينفعه مل غريه اهللا مع يعبد
يذهب لكن والصفات األسامء وتوحيد الربوبية بتوحيد كامالً إقراراً يقر رجالً أن
خالد كافر مرشك هذا فإن إليه به يتقرب قرباناً له ينذر أو صاحبه إىل القرب فيعبد
 R  Q P O N M L K   J  [ ـ:  وتعاىل  تبارك ـ اهللا قال النار، يف
من قرأ  لكل املعلوم ومن ،(٧٢ ZY  X  (املائدة:  W  V  UT  S
وأمواهلم  دماءهم، Sواستحل النبي  قاتلهم الذين أن املرشكني Å  اهللا كتاب
هو وحده ـ تعاىل ـ اهللا بأن مقرين كانوا أرضهم وغنم وذريتهم، نساءهم، وسبى
بذلك غريه صاروا معه يعبدون كانوا ملا ولكن ذلك، يف يشكون ال اخلالق الرب
شيئني: عىل تطلق «والعبادة بقوله: العبادة ويعرف الدم واملال»(١)، مرشكني مباحي
وتعظيامً،  حمبة نواهيه؛ واجتناب أوامره بفعل Å  هللا  التذلل بمعنى التعبد: األول:
لكل جامع اسم تيمية ~: ابن اإلسالم كام قال شيخ فمعناها به؛ املتعبد الثاين:
ويمثل لذلك فيقول: والباطنة(٢)، الظاهرة واألعامل من األقوال ويرضاه اهللا ما حيبه
املتعبد وهو الصالة عبادة، ونفس التعبد، وهو عبادة، ففعلها الصالة؛ «مثال ذلك:
وتعظيامً، حمبة بالتذلل؛ تفرده وحده هللا عبداً تكون أن هبذا التوحيد: اهللا به، فإفراد
]\  [  ^  _  `  Zd  c  b  a (اإلرساء: رشع قال تعاىل: بام وتعبده
بأنه سبحانه فوصفه ،(٢ ]&  '  )  (Z (الفاحتة: وقال تعاىل: ،(٢٢
تعاىل: العاملني، وقال رب اإلله ألنه األلوهية له؛ فهو لثبوت كالتعليل العاملني رب
٢١)؛  (البقرة:  Zv   u   t   s   r   q   p   o   n   m   l  [

      

،٢٣٧/٤ وانظر العقيدة ٢٧/١ـ٢٨، يف العثيمني وفتاو ٢٠ـ٢١ /١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.٣٤/٦

،٢٢٤/٤ وانظر التوحيد ١٤/١ـ١٥، كتاب عىل املفيد والقول ـ٥ ٤ /٩ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)
.١٧/٨ ،١٦/٧ ،٣٤/٦



١١٣٤

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

اآليل املخلوق احلادث جتعل أن السفه من إذ للعبادة، املستحق هو باخللق فاملنفرد
رشوط  من «فإن فيقول: العبادة رشوط ~ الشيخ ويبني إهلاً تعبده»(١)، للفناء
كل يف الركنان األساسيان ومها ،S اهللا لرسول واملتابعة هللا، اإلخالص العبادة
والبدعة ينايف اإلخالص، فالرشك ببدعة؛ تقبل وال برشك، عبادة تقبل فال عبادة؛
  S النبي أد التي والكيفية الصفة بمعرفة إال املتابعة تتحقق وال االتباع، تنايف
العبادات، فبينوا صفات إىل بيان ـ رمحهم اهللا ـ العلامء احتاج ثم ومن عليها، العبادة
وغري احلج وصفة الصيام، وصفة الزكاة، وصفة الصالة، وصفة الوضوء، صفة

(٢).«S رشيعة حممد عىل Å  اهللا الناس يعبد حتى ذلك،

،٢٢٤/٤ وانظر ،١٥/١ التوحيد كتاب  عىل املفيد والقول ،٥/٩ العثيمني ورسائل  فتاو جمموع  (١)
.١٧/٨ ،١٦/٧ ،٣٤/٦

.٢٥٤/٥ ،٢٢٥/٤ ،٧٧/٢ ،٥١/٢٢ وانظر ،٤٤١ /٢٤ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



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

١١٣٥

املطلب الثالث

  

ليس باألمر  األلوهية «توحيد فيقول: األلوهية توحيد أمهية ~ الشيخ يبني
اإلنسان إقرار جمرد وأن اهلامش عىل أنه اليوم املعارصين من كثري يظنه الذي اهلني
النظرة هذه إن اإليامن والتوحيد، صنعه كاف يف يف حكيم للكون مدبر برب خالق
اإليامن أو بأنه اهللا إفراد بأنه هؤالء كام يراه كان التوحيد ولو خاطئة، شك بال نظرة
تكن هناك حاجة إىل مل التوحيد هذا هو كان الرازق لو اخلالق هو وحده اهللا بأن
نادراً إال يقع مل التوحيد إنكار هذا أو التوحيد التكذيب هبذا  الرسل ألن  إرسال
لتحقيقه والقتال الرسل بعثت الذي التوحيد لكن األزمان، من سلف فيام سيام وال
فيقول: التوحيد هذا نرش عىل احلرص عىل يؤكد كام األلوهية»(١)، توحيد هو عليه
توحيد التوحيد، روح بث عىل  نحرص أن اإلخوة أهيا بنا املهم أن «واخلالصة
يف والدار اآلخرة اهللا وجه اإلنسان هدف يكون حتى الناس؛ نفوس يف األلوهية
يكون أن هو املهم ألن هذا شئونه؛ ومجيع عبادته وأخالقه ومعامالته يف شئونه مجيع
توحيد أعني ـ التوحيد وهبذا ،Å  اهللا إىل ورجوعه وإنابته ورجاؤه قصده اإلنسان
سو عام ينسلخ قلبه ألن واآلخرة؛ الدنيا سعادة  العبد ينال ـ والعبادة األلوهية
إال باهللا، يستغيث اهللا، وال إال يرجو وال إال اهللا يدعو ال وحده، باهللا ويتعلق اهللا،
من  إال اخلري وال جلب Å  من اهللا إال الرض كشف يؤمل إال باهللا، وال وال يستعني
تكون  واملخذول عبادات، عاداته تكون إن املوفق وباهللا، حتى فلله عبد إن Å  اهللا
ولباسه عبادة،  ورشبه  عبادة، أكله جيعل أن  يستطيع املوفق  ألن عادات؛ عباداته

      

٢٠ـ٢١، /١ وانظر ،٣٥٠ ٣٤٩ـ /٧ الرسول ومولده) بعثة (حمارضة العثيمني ورسائل فتاو جمموع (١)
.٣٤/٦ ،٢٣٧/٤



١١٣٦

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

جيعلها عبادة»(١)، يمكن الناس خماطبة عبادة حتى وخروجه عبادة، ودخوله عبادة،
كيف باألكل مثالً أن نرضب «ويمكن فيقول: للمثل برضبه إيضاحاً األمر ويزيد

عبادة؟ يكون

،(١٨٧ Z (البقرة:  D  C قوله: ] اهللا يف أمر امتثال اإلنسان ينوي به : أوالً
أمر. هذا

مأمور به، النفس عىل احلفاظ ألن روحه؛ وعىل بقائه ينوي احلفاظ عىل ثانياً:
أن املاء  هذا استعمل إن  نفسه عىل  وخيشى مريضاً اإلنسان كان  إذا العبادة حتى
ويرض يترضر أن من لإلنسان محاية ذلك كل بالرتاب بالتيمم يتطهر يترضر، فإنه
والرشاب الطعام إىل املضطر إن  ـ: قالوا فيام ـ وصدقوا العلامء قال وهلذا نفسه،
خاف عىل إذا يأكل أن جيب وحلم اخلنزير، امليتة من حتى يأكل وجوباً أن جيب عليه
احلفاظ والرشب باألكل أنوي ا إذً ينقذ نفسه، أن عليه واجب ألنه التلف؛ نفسه

عبادة. ذلك فيكون نفيس عىل

من  ألن عبادة فيكون  اهللا، طاعة عىل التقوي  والرشب باألكل ينوي ثالثاً:
والرشب األكل كان هذا للوسائل أحكام املقاصد، فإذا أن رشعاً املقررة القواعد

اهللا صار عبادة. طاعة عىل االستعانة هبذا فنويت اهللا طاعة عىل يعينني

أن  حيب الكريم ألن وعال؛ جل الكريم بنعمة التبسط باألكل أنوي رابعاً:
كريامً الناس من رجال أن لو األعىل؛ املثل وهللا مثالً وأرضب بكرمه الناس يتبسط
الناس؟ يأكله أن أو مأكول غري الطعام يرجع  أن رغبته طعاماً لآلكلني هل قدم
اهللا بنعمة التبسط أنوي إذا أكلت فأنا الكرم، مقتىض هذا ألن طبعاً؛ الناس يأكله
وتقتضيه الطبيعة، إليه تدعو الذي  الطعام كان كيف  أخي يا فانظر عبادة، كان

،٢٢٤/٤ وانظر ٣٥١ـ٣٥٢، /٧ ومولده) الرسول  بعثة (حمارضة العثيمني ورسائل فتاو جمموع (١)
.١٧/٨ ،١٦/٧ ،٣٤/٦



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

١١٣٧

واليقظة والنية، بينام يأيت الغافل االنتباه بحسب عبادة يكون أن أمكن كيف العادة،
عادة، اآلن عبادته صارت العادة عىل أتى وإذا العادة، عىل املسجد وإىل الصالة، إىل
ما وهذا جداً، مهم أمر  العبادة توحيد وحتقيق العبادة توحيد أن لنا يتبني وهبذا
التوحيد هذا غرس عىل يؤكد كام وحده»(١)، هللا العبادة الناس حيقق أن إليه ندعو
الذين اآلن الكتاب من كثري يوجد أنه فيقول: «ومن املؤسف املسلمني قلوب يف
من أكثر يقررون ال التوحيد عىل يتكلمون عندما جتدهم األبواب هذه يف يكتبون
املسلمني قلوب يف نغرس أن وجيب عظيم، ونقص غلط وهذا الربوبية، توحيد 
إنكاراً أحد ينكره مل الربوبية توحيد توحيد الربوبية؛ ألن أكثر من توحيد األلوهية
األمر ونسكت عن بالعقل، املعلوم الفطري األمر هذا إال نقرر ال فكوننا حقيقياً،
يسيطر فيها هو التي هي غري اهللا فعبادة عظيم؛ نقص هو اهلو فيه يغلب الذي
هواه، ويعبد وحده، فيعبد األولياء عبادة اهللا عن يرصفه حتى نفسه اإلنسان عىل
:Å  اهللا  وقال ونحومها عابداً، والدينار الدرهم مهه Sالذي النبي جعل حتى

.(٢)«(٢٣ !  "  #  $    %Z (اجلاثية: [

      

.١٧/٨ ،١٦/٧ ،٣٤/٦ ،٢٢٤/٤ وانظر ٣٥١ـ٣٥٢، /٧ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.١٧/٨ ،١٦/٧ ،٣٤/٦ ،٢٢٤/٤ وانظر ٥٣ـ٥٤، /٩ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



١١٣٨

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

املطلب الرابع

       

والصفات األسامء وتوحيد  الربوبية بتوحيد وثيق ارتباط له األلوهية  توحيد 
عىل  وأهنا مشتملة اهللا إال إله كلمة ال فيقول عن الصلة هذه ~ حممد الشيخ ويبني
بالتضمن، إما التوحيد كلها، أنواع مجيع تشمل فيقول: «هي التوحيد؟ أنواع مجيع
الذهن إىل يتبادر اهللا إال  إله  ال  أن أشهد القائل: قول أن وذلك بااللتزام، وإما 
لتوحيد وهو متضمن توحيد األلوهية ـ يسمى الذي العبادة ـ توحيد هبا املراد أن
بالربوبية، له مقراً يكون حتى يعبده لن فإنه وحده، عبد اهللا من كل ألن الربوبية؛
أنه علم إال من يعبد ال اإلنسان ألن والصفات؛ األسامء لتوحيد وكذلك متضمن
   D  [ ألبيه: وهلذا قال إبراهيم األسامء والصفات، له من للعبادة، ملا مستحق
العبادة  فتوحيد  ،(٤٢ (مريم:   ZO   N   M   L     K  J   I   H   G   F   E

والصفات»(١). األسامء الربوبية وتوحيد لتوحيد متضمن

قال: ،(٦٤ Z3  2    1 (يوسف:  0/    .  - [ تعاىل وعند تفسري قوله
فأما والعقل؛ واإلمجاع، والسنة،  الكتاب، تعاىل: اهللا رمحة ثبوت عىل دل «وقد
 9[ كقوله: باالسم،  تارة متنوعة: وجوه عىل  الرمحة إثبات به فجاء  الكتاب،
 Z ~ے   }  |  { [ وتارة بالصفة، كقوله: ،(١٠٧ :  ;Z (يونس:
]Z±°  ̄ ®     ¬  « ª (العنكبوت: وتارة بالفعل، كقوله: ،(٥٨ (الكهف:
.(٢)(٩٢ ©  Z«  ª (يوسف: كقوله:] التفضيل، باسم وتارة ،(٢١

.١/٩ ،٢٣/٧ ،٢١٦/٥ وانظر ،٨٢/١ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
وآل عمران . سورة البقرة تفسري وانظر ،٢١٢/٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



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

١١٣٩

الطوائف عىل  والرد العقدية األحكام من فيها وما اآليات هذه عن وتكلم 
«ما فقال: األلوهية بتوحيد اآليات  هذه لريبط  عاد ثم الرمحة صفة  يف املخالفة
دام اإلنسان ما أن هو املسلكي: األمر اآليات: هذه يف املسلكية الناحية من نستفيده
فيحمله هذا هلا، ا منتظرً اهللا، ويكون برمحة يتعلق فسوف رحيم، تعاىل اهللا يعرف أن
فيه: تعاىل اهللا قال اإلحسان، مثل: الرمحة؛ سبب يوصل إىل كل فعل عىل االعتقاد
تعاىل: قال  ،والتقو ،(٥٦ (األعراف:  Z³   ²   ±  °   ¯   ®  [
(األعراف:  ZB  A  @ ? >  = <   ;  :  [
 ä  ã [ تعاىل:  قال كام  اهللا، رمحة أسباب من فإنه واإليامن،   ،(١٥٦
أقرب إىل صاحبه الرمحة أقو، كانت وكلام كان اإليامن ،(٤٣ Zå (األحزاب:
موضع يف تكون ومتى املكر والكيد واملحال صفة عن حتدث وملا ،(١)«Å  اهللا بإذن
«ما قال: يف ذلك ضلت عىل الطوائف التي ورد ذم موضع تكون يف ومتى مدح
املكر: يستفيد واملحال: والكيد املكر صفة إثبات يف الناحية املسلكية من نستفيده
عىل التحيل وعدم  وتعاىل، سبحانه املسلكي مراقبة اهللا بالنسبة لألمر اإلنسان  به
أن علموا إذا املحارم عىل املتحيلون فهؤالء عىل املحارم، املتحيلني أكثر وما حمارمه،
املكر، عن ينتهوا يستلزم أن ذلك فإن ا، مكرً منهم ا وأرسع مكرً منهم خري تعاىل اهللا
اهللا ليس عند لكنه به، بأس ال جائز أنه للناس يبدو فيام شيئًا اإلنسان ربام يفعل
وغريمها.... واألنكحة البيوع ا يف جدً كثرية أمثلة له وهذا وحيذر، فيخاف، بجائز،
نبتعد أن لنا ذلك أوجب املاكرين؛ اهللا خري وأن ا، مكرً أرسع اهللا علمنا أن فمتى
ورشح اآليات الرؤية صفة عن حتدث وملا اهللا»(٢)، حمارم عىل التحيل عن البعد غاية
من نستفيده «ما قال:  منكرهيا  عىل والرد الرؤية  إثبات من فيها وما هبا املتعلقة 

      

وال عمران . سورة البقرة تفسري وانظر ـ٢١٥، ٢١٤ /٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
عم. تفسري جزء وانظر ـ٢٨٦، ٢٨٤ /٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



١١٤٠

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

االجتاه عىل أثرها أعظم مسألة الرؤية؛ فام يف أما اآليات: هذه من املسلكية الناحية
وجه إىل النظر هو الثواب من يصل إليه ما أن غاية وجد إذا ألن اإلنسان املسلكي؛
إىل الوصول جانب يف عنده يشء يرخص وكل عنده؛ الدنيا كلها رخيصة كانت اهللا
تر سوف علمت أنك فإذا املطالب؛ طالب، ومنتهى كل  Å؛ ألهنا غاية اهللا رؤية
ألن  ـ؛ بيشء ليست الدنيا فكل عندك شيئاً، الدنيا ال تساوي ـ فواهللا بالبرص عياناً ربك
إليها الساعون، املتسابقون، ويسعى فيها يتسابق التي الثمرة هو اهللا وجه النظر إىل
ذلك أم إىل الوصول إىل تسعى فهل هذا؛ علمت فإذا يشء؛ كل املرام من وهي غاية

بدون تردد»(١). إىل ذلك إىل الوصول أسعى نعم؛ واجلواب: ال ؟!

يس. سورة وانظر تفسري ،٣٨٩ /٨ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)



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

١١٤١

املبحث الرابع

  

ثالثة مطالب: ويتضمن

  األول: املطلب

  املطلب الثاين:

   الثالث: املطلب

      



١١٤٢

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

األول املطلب

 

كان من العبادة فإن  ملا أنه ~ حممد الشيخ ويبني الدعاء العبادة أنواع من
«اعلم فيقول والنوع اجلنس يف هبا الرشع ورود تتوقف مرشوعيتها عىل العبادة
قوله: يف عبادته وجعله من به أمر تعاىل اهللا ألن عبادته؛ من تعاىل اهللا دعاء أن
 8  7  6  5 4   3   21  0  /  .  -)
تتوقف  فالعبادة العبادة من الدعاء كان وإذا  ،(٦٠ (غافر:  (:     9
ووقتها، وهيئتها، وقدرها، ونوعها، جنسها، يف هبا الرشع ورود عىل مرشوعيتها
بأن  وذلك بالعبادة تعاىل ربطها اهللا أسامء عن حتدث وملا وسببها»(١)، ومكاهنا،
معنيان: له بأسامئه اهللا دعاء أن «واعلم فقال: تلك األسامء تقتضيه بام هللا تتعبد
عىل ويطلق األسامء، تقتضيه تلك بام هللا تتعبد بأن وذلك العبادة، دعاء األول:
 5  4   3  21  0  /  .  -) قال تعاىل: الدعاء عبادة،
دعائي، فدل  عن يقل: ومل  ،(٦٠ (غافر:  (:   9  8  7  6
إىل تتطلع  وحينئذ الرمحة، عىل يدل الرحيم فمثال: عبادة، الدعاء  أن  عىل
تقدمها أن األسامء تلك  تقتضيه بام  التعبد ومن وتفعلها»(٢)، الرمحة أسباب
أن وهو املسألة، «دعاء وهو: الثاين املعنى يدي دعائك وهذا هو بني وسيلة
يل اغفر قيوم يا حي يا : مثالً تعاىل، إىل اهللا هبا متوسالً يدي سؤالك بني تقدمها
الغفور إنك أنت وارمحني عندك من مغفرة يل (فاغفر :S وقال وارمحني،

ـ٩٨،٢٢٠/٥٢،٧. ٥١/٦ ،٢١١/٤ ،١٦٢/٢ وانظر ،٢٥٥ /١٣ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
وانظر ،٣١٥/٢ التوحيد  كتاب عىل املفيد والقول ٩٠٢ /١٠ العثيمني ورسائل  فتاو جمموع  (٢)

ـ٩٨،٢٢٠/٥٢،٧. ٥١/٦ ،٢٥٣ ،١٤٨/٣٣٦،٩/٢
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مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

١١٤٣

يكون أن طالباً االسم هبذا عىل ربه أثنى فقد وعلل، دعا إذا واإلنسان الرحيم)(١)،
اهللا عىل فالثناء لإلجابة،  سبب  له املحبوبة املدعو بصفة  والتوسل لإلجابة، سبباً

أسباب اإلجابة»(٢). بأسامئه من

«الرشط  وهي: حتقق أن البد رشوطاً الدعاء إلجابة أن ~ حممد الشيخ ويبني
سبحانه  ـ اهللا  إىل فيتجه دعائه يف اإلنسان خيلص  بأن Å  هللا  اإلخالص األول: 
الدعوة،  إجابة عىل قادر Å  بأنه إليه عامل اللجوء يف حارض صادق بقلب ـ وتعاىل
دعائه  حال اإلنسان يشعر أن الثاين: وتعاىل، الرشط سبحانه اهللاـ  من اإلجابة مؤمل
تعاىل اهللا ـ وأن ـ سبحانه وتعاىل اهللا الرضورة إىل يف أمس بل احلاجة بأنه يف أمسِّ
 Å  اهللا يدعو أن أما ويكشف السوء، إذا دعاه املضطر دعوة جييب الذي هو وحده
يسأل وإنام إليه رضورة ـ  وليس يف وتعاىل سبحانه اهللا ـ مستغن عن بأنه يشعر وهو
يكون متجنباً  الثالث: أن الرشط باإلجابة، بحري ليس هذا فإن فقط هكذا عادة

واإلجابة»(٣). بني اإلنسان حائل احلرام أكل فإن ألكل احلرام

هبا  املقصود ~ حممد الشيخ ويوضح العبادة أنواع من فهي أما االستغاثة
الشيخ ويبني الشدة واهلالك»(٤)، من واإلنقاذ الغوث طلب «االستغاثة: فيقول:
 Å وهذا من أفضل  باهللا  االستغاثة األول: فيقول: االستغاثة أقسام ~ حممد

      

٦٦/ك١٠/ب١٤٩/ح (ص السالم قبل الدعاء باب / األذان كتاب يف صحيحه  البخاري أخرجه (١)
١١٠/ك٤٨/ (ص والتعوذ الدعوات باب / الذكر والدعاء كتاب صحيحه يف مسلم وأخرجه (٨٣٤

. (٦٨٦٩ ب١٤/ح
وانظر التوحيد ٣١٥/١ـ٣١٦، كتاب عىل املفيد والقول ٩٠٣  /١٠ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)

ـ٩٨،٢٢٠/٥٢،٧  ٥١/٦ ،٢٥٣ ،١٤٨/٣٣٦،٩/٢
ـ٥٢،٧/ ٥١/٦ ،٢٥٣ ،١٤٨/٣٣٦،٩/٢ وانظر ٩٣ـ٩٤، /١ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٣)

.٩٨،٢٢٠
،٢٥٤/٩ ـ٦١، ٦٠/٦ وانظر الشبهات ٣٨، كشف ورشح ٢٨/٧ العثيمني ورسائل  فتاو جمموع  (٤)

.٢٧٠



١١٤٤
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قوله ودليله وأتباعهم والسالم الصالة عليهم الرسل وهو دأب وأكملها األعامل
 *  )   (   '   &   %   $   #  "  ! ) تعاىل:
احلارضين غري باألحياء أو باألموات االستغاثة الثاين: (األنفال: ٩)، (+
خفياً هلؤالء ترصفاً يعتقد أن من إال ال يفعله فهذا رشك؛ ألنه عىل اإلغاثة القادرين

   ¬  «      ª  ©  ¨ ) تعاىل: اهللا قال حظاً من الربوبية، هلم الكون فيجعل يف
 (»  º  ¹  ¸¶ µ    ́ ³² ±  °   ̄ ®

جائز فهذا اإلغاثة عىل القادرين العاملني باألحياء االستغاثة الثالث: ،(٦٢ (النمل:
 A  @  ? ) السالم: عليه موسى قصة يف تعاىل اهللا قال هبم، كاالستعانة

.(١)(١٥ KJ I   H  G  F  E  D C B) (القصص:

،٢٥٤/٩ ـ٦١، ٦٠/٦ وانظر الشبهات ٣٩، كشف ورشح ٢٩/٧ العثيمني ورسائل  فتاو جمموع  (١)
. ٢٧٠
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١١٤٥

الثاين املطلب

 

عىل  «التوكل  أن  ~ حممد  الشيخ ويبني اهللا عىل التوكل العبادة أنواع  من
يف وحسباً كفاية اهللا تعاىل عىل االعتامد تعاىل: اهللا عىل عليه، والتوكل االعتامد اليشء
 Ï) تعاىل: وعالماته؛ لقوله اإليامن، من متام وهو ودفع املضار، املنافع، جلب
اهللا اعتامده عىل يف العبد صدق وإذا ،(٢٣ Ô     Ó) (املائدة:  Ò  Ñ  Ð
z y x w } |{) (الطالق: ) تعاىل: لقوله أمهه ما اهللا تعاىل كفاه تعاىل
يعجزه فال ،(٣ ) (الطالق: بقوله: ( ~  ے  ¡ ¢£  ثم طمأن املتوكل كافيه أي ،(٣
التوكل  أن «واعلم فيقول التوكل ~ أنواع حممد الشيخ ويبني أراده»(١)، يشء
وهو  صدقه وعالمات اإليامن  متام  من  وهو  تعاىل اهللا عىل التوكل األول: أنواع:
منفعة،  جلب يف ميت يعتمد عىل بأن الرس توكل الثاين: به، إال اإليامن يتم ال واجب
رسياً أن هلذا امليت ترصفاً يعتقد ممن إال يقع ال ألنه أكرب؛ رشك فهذا مرضة أو دفع
الثالث: تعاىل، هللا اً عدوّ طاغوتاً أو ولياً، أو نبياً، يكون أن بني ق فر وال يف الكون،
وانحطاط مرتبة بعلو مرتبته الشعور مع الغري فيه يترصف فيام الغري عىل  التوكل
الرشك من نوع فهذا املعاش ونحوه، حصول عليه يف يعتمد مثل أن عنه املتوكل
سبب، أنه عىل عليه اعتمد لو أما عليه، واالعتامد به القلب تعلق لقوة األصغر 
كان للمتوكل إذا به، بأس عىل يده، فإن ذلك ال ذلك الذي قدر تعاىل هو وأن اهللا
املتوكل  فيه  يترصف  فيام الغري عىل التوكل  الرابع: حصوله، يف صحيح أثر عليه
والسنة، الكتاب، بداللة به بأس ال فهذا النيابة فيه جتوز أمر يف غريه ينيب بحيث

      

/١٠ ـ١٥١، ١٥٠/٨ وانظر ،٥٤ األصول  ثالثة ورشح  ٥٤ /٦ العثيمني ورسائل  فتاو جمموع  (١)
.٦٤/١٧ ٦٦٧ـ٦٦٩،



١١٤٦
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 (&   %   $   #   "   !) لبنيه: يعقوب قال فقد واإلمجاع
إثبات  يف ووكل وحفاظاً، عامالً الصدقة  Sعىل النبي ووكل  ،(٨٧ (يوسف:

وإقامتها»(١). احلدود
الشيخ  ويوضح العون طلب معناها: العبادة أنواع من نوع االستعانة فهي وأما
املتضمنة  االستعانة باهللا وهي:  «االستعانة أوهلا: أنواع االستعانة أن ~ حممد
إال تكون وهذه ال كفايته واعتقاد إليه، األمر وتفويض لربه، العبد من الذل لكامل

٥)، ووجه  2  3  4  5) (الفاحتة:  ) تعاىل: قوله ودليلها تعاىل هللا
هبا نزل التي العربية اللغة وقاعدة  ( (إِيَّاكَ املعمول قدم تعاىل اهللا أن االختصاص
رصف يكون هذا وعىل واالختصاص احلرص يفيد حقه التأخري ما تقديم أن القرآن

االستعانة  من النوع الثاين وأما امللة»(٢)، عن خمرجاً رشكاً تعاىل اهللا لغري النوع هذا
عليه فإن املستعان حسب فهذه عىل عليه قادر أمر عىل باملخلوق فهو: «االستعانة
 À  ¿) تعاىل: لقوله للمعني مرشوعة للمستعني جائزة فهي بر عىل كانت
واملعني  املستعني عىل  حرام فهي  إثم عىل كانت وإن (املائدة: ٢)، (   ÃÂ  Á
مباح  عىل كانت وإن  ،(٢ (املائدة:  (È     Ç  Æ   Å   Ä) تعاىل: لقوله
اإلحسان إىل ثواب ذلك عىل يثاب املعني قد لكن جائزة للمستعني واملعني فهي

z} |   { ~   ے)  ) تعاىل: مرشوعة لقوله حقه تكون يف ثم ومن الغري
.(٣)«(١٩٥ (البقرة:

تعاىل وهذه  اهللا املحبوبة إىل واألحوال باألعامل «االستعانة فهو: الثالث النوع أما
  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â ) يف قوله: تعاىل بأمر اهللا مرشوعة
ـ١٥١، ١٥٠/٨ وانظر ـ٥٥، األصول ٥٤ ورشح ثالثة ٥٤ـ٥٥ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)

. ٦٤/١٧ ٦٦٧/١٠ـ٦٦٩،
١٥ـ١٧. عم تفسري جزء وانظر ،٥٦ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)

. ١٠٨٣ ٩٥٥ـ٩٥٧، ،٦٢٤/١٠ وانظر ،٥٦ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٣)
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١١٤٧

هبا، مأمور بل مرشوعة الثالثة األنواع Ì  Ë  Ê) (البقرة: ١٥٣)(١)، وهذه
باألحياء أو مطلقاً باألموات «االستعانة وهو: الرابع النوع  فهو أما غري املرشوع
يعتقد شخص من إال يقع رشك ألنه ال مبارشته فهذا عىل ال يقدرون غائب عىل أمر

الكون»(٢). يف خفياً ترصفاً أن هلؤالء

      

.١٠٨٣ ٩٥٥ـ٩٥٧، ،٦٢٤/١٠ وانظر ،٥٩ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.١٠٨٣ ٩٥٥ـ٩٥٧، ،٦٢٤/١٠ وانظر ٥٨ـ٥٩، /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)



١١٤٨
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املطلب الثالث

  

املقصود  الشيخ حممد ~ ويوضح العبادة أنواع نوع من تعاىل اهللا من اخلوف
أو رضر أو هالك بتوقع ما فيه حيصل انفعال وهو الذعر، هو «اخلوف فيقول هبذا
وحده»،(١)  الشيطان وأمر بخوفه أولياء خوف عن سبحانه وتعاىل اهللا وقد هنى ،أذ
ما وهو واخلضوع، والتعظيم والتذلل العبادة «خوف هو اخلوف هبذا واملقصود
غريه اهللا  مع فيه أرشك  فمن سبحانه  هللا إال  يصلح ال وهذا الرس  بخوف يسمى 
أو من األموات، أو  األصنام من خياف من مثل: وذلك أكرب، رشكاً  مرشك فهو
خياف القبور: عباد بعض يفعله ورضهم، كام نفعهم أولياء ويعتقدون يزعموهنم

اهللا»(٢). مما خياف أكثر القرب صاحب من
مباح األصل يف  هو الذي الطبيعي اجلبيل اخلوف عن خيتلف اخلوف وهذا 
فهذا  واجلبيل، الطبيعي فيقول «اخلوف هبذا ~ املقصود حممد الشيخ ويوضح

   ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú ) موسى تعاىل عن لقوله مباح، األصل يف
  ¬  «   ª ©    ¨  §  ¦) وقوله عنه أيضاً: ،(٢١ ä) (القصص:
حمرم،  فهو حمرم فعل أو واجب ترك عىل محل إن لكن ،(٣٣ ®  ¯) (القصص:

مباحاً»(٣). كان مباحاً شيئاً استلزم وإن
 9  8  7   6  5   4  3  2) تعاىل: اهللا قول باب رشح وملا
«وخالصة الباب: بقوله: ختمه التوحيد كتاب من ،(١٧٥ عمران: :  ;       >) (آل

٤٥٣/٢ـ٤٥٨. عمران ال سورة تفسري وانظر ،٥٢ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
٤٥٣/٢ـ٤٥٨. عمران ال سورة تفسري وانظر ،٦٤٨ /١٠ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)
٤٥٣/٢ـ٤٥٨. عمران ال سورة تفسري وانظر ،٦٤٨ /١٠ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٣)
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١١٤٩

رشيعة بأحد يف ال يبايل وأن خوف، فوق كل اهللا من جيعل اخلوف أن عىل املرء أنه جيب
له، وإن فالعاقبة عليه الناس اهللا تعاىل وإن سخط رضا التمس من أن يعلم وأن اهللا تعاىل،
مقصوده، ينل األحوال، ومل عليه انقلبت اهللا وأسخط هبم وتعلق الناس رضا التمس

عليه الناس»(١). ويسخط عليه يسخط اهللا وهو أن مقصوده، له عكس حصل بل

علم  مبني عىل فهي خوف منه أخص لكنها اخلوف  من فقريبة اخلشية وأما  
بعظمة  العلم املبني عىل اخلوف هي «اخلشية بقوله: ~ حممد الشيخ ويوضحها
 (    µ´   ³   ²   ±   °   ¯ ) تعاىل: اهللا لقول سلطانه  وكامل  خيشاه  من 

. اخلوف»(٢) من أخص فهي سلطانه وكامل أي العلامء بعظمته، ،(٢٨ (فاطر:

نوع من «واخلشية فيقول: واخلشية بني اخلوف ~ الفرق حممد الشيخ ويوضح
باملخيش  العلم تكون مع اخلشية أن أوال: والفرق بينهام: منه، أخص اخلوف، لكنها
قد واخلوف ،(٢٨ ¯  °  ±  µ´  ³  ²   ) (فاطر: ) وحاله، لقوله تعاىل:

اخلوف؛  بخالف املخيش، عظمة بسبب تكون اخلشية أن ثانيا: من اجلاهل، يكون
بقوله:  يعرفها الرهبة فإنه وأما املخوف»(٣). قوة من اخلائف ال يكون من ضعف فقد

(٤)«بعمل مقرون فهي خوف املخوف للهرب من املثمر اخلوف «الرهبة:

  H G F E D C B A  @ ) تعاىل: لقوله تفسريه وعند
إخالصها جيب تعاىل هللا عبادة الرهبة أن يبني L  K  J  I) (البقرة: ٤٠)،
تعاىل: لقوله ؛ وجلّ عزّ هللا الرهبة إخالص  «وجوب منها ويذكر له فيعدد فوائد اآلية
وأمر بإخالصها»(٥). هبا، أمر تعاىل ألن اهللا عبادة؛ الرهبة ومنها: أن ،(L  K)

      

٤٥٣/٢ـ٤٥٨. عمران ال سورة تفسري وانظر ،٦٦٥ /١٠ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
األصول ٥٦. ورشح ثالثة ٥٦ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٢)

.٦٥٣ /١٠ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٣)
األصول ٥٦. ورشح ثالثة ٥٦ /٦ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (٤)

.١٤٥/١ البقرة سورة تفسري (٥)



١١٥٠

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

C

من ولعل هذا البحث إمتام عىل ريب الصاحلات وأمحد تتم بنعمته هللا الذي احلمد
النتائج: إليه من ما توصلت خامتته أهم يف أن أذكر البحث مكمالت

يف تقرير  مميزة طريقة عثيمني~ ابن أن للشيخ خالل البحث من يل تبني ـ 
ميرس. واضح بأسلوب وعرضه التوحيد

ربط  مميزة يف طريقة عثيمني ~ ابن أن للشيخ خالل البحث من يل تبني ـ 
اليومية. املسلم حياة يف التوحيد

عناية  بالعقيدة ~ يعنى عثيمني الشيخ ابن أن البحث خالل من تبني يل ـ 
التعليم. وقت ربع عن يقل ال وأنه خيصص هلا ما تامة

اجلامعية واملقررات املراجع يف العقيدة يف الشيخ كتب باعتامد الباحث يويص ـ 
وعرض العقيدة. يف تقرير طريقته من باالستفادة يويص كام
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