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وبعد: وااله، ومن وصحبه آله وعىل اهللا رسول والسالم عىل والصالة هللا احلمدُ

الكتاب معني الذين أخذوا من ـ العاملني سري العلامء دراسة أمهية ختفى فال
ربط الناس بدين يف ذلك وأثرُ ـ إليهام الناس ودعوا هبام ومتسكوا السنة وصحيح
دراسة أمهية وكذلك هبم، االقتداء إىل  األجيال مهم وحتريك وتعاىل، تبارك  اهللا 
هذه يف سيام الدين، وأئمة املسلمني علامء عندَ أخص وجه عىل االعتقاد قضايا 
ومن به، املطالبة األصوات وتعالت «التجديد» دعاو فيها كثرت التي األزمان
القصيم جامعة مهة توجهت وحني االعتقاد، الدين وعلم يف أصول ذلك التجديد
جهود تربز  كرب علمية ندوة  بعقد اإلسالمية  والدراسات الرشيعة بكلية ممثلة 
يف وإسهاماته العلمية عثيمني بن صالح بن حممد العالمة  الشيخ  فضيلة وآثار
يف الكتابة يف املشاركة يف رغبت متعددة حماور عرب واللغوية الرشعية مجيع الفنون
وهو العقيدة مسائل دراسة يف الشيخ التجديد عند جمال وهو املحاور أال هذه أحد
الدين أكثر سنوات وأصول الرشيعة كلية يف يدرسه الشيخ ظل الذي التخصص
منه  وقريب ~ الشيخ عىل لدراستي كان تعاىل... وقد اهللا حتى توفاه فيها بقائه
أعضاء من الزمالء وبقية ظللت حيث تناول هذا املوضوع يف رغبتي يف كبري سبب
رئيساً حني كان والرتبوي واملنهجي العلمي وتوجيهه رعايته حتت قسم العقيدة 
وافاه األجل حتى من مخس عرشة سنة تقرتب مدة يف وحتى بعد تركه هلا للقسم
درساً منه وعايشناه معه تعلمناه مما اإلمام وفاء هلذا مانقدمه أقل وهذا املحتوم...
ـ مشكورةً ـ ها تنضمُ التي املباركة الندوة هذه أثر وال خيفى ومسلكاً وتوجيهاً...
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نرش علم يف شاء اهللا إن ثامرها ستؤيت والتي الرشيعة والدراسات اإلسالمية كلية
اليوم ألجيال هبا  والتعريف وسريته ومنهجيته علمه من جوانب وإبراز الشيخ

تعاىل. شاء اهللا إن الالحقة واألجيال

     

ومعامله  ضوابطه أهم وذكر الدين، لتجديد بيان املفهوم الرشعي األمر األول:
الرشعية.

بن  الشيخ فضيلة وهو املعارصين أعالمنا من لَم لعَ عميل تطبيق الثاين: األمر
العقيدة. مباحث وقضايا لدراسة مسائل التجديدي دوره لبيان ~ عثيمني

   

عثيمني ~.  ابن حياة موجزة عن نبذة األول: املبحث *

وفيه مطالب: بالتجديد، املقصود الثاين: املبحث  *

التجديد، مصطلح األول: املطلب

التجديد، الثاين: ضوابط املطلب

صفات املجدد. املطلب الثالث:

العقيدة. يف ومؤلفاته الشيخ جهود الثالث: املبحث  *

العقيدة. جمال يف الرابع:التجديد املبحث  *

قضايا دراسة  يف عثيمني  ابن عند التجديد وصور جماالت اخلامس: املبحث  *
االعتقاد:

بالعقيدة.  السلوك األول: ربط املجال ـ 
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بمقتضاها. األسامء والصفات والتعبد هللا بفقه املجال الثاين: عنايته ـ 
حقاً حتتمل التي املجملة واملصطلحات الكلامت من الثالث: املوقف املجال ـ 

. وباطالً

هبا. والعناية العقيدة متون الرابع: تقريب املجال ـ 

العقيدة. مسائل يف والضوابط املجال اخلامس: العناية بجانب التقعيد ـ 

ملوضوعات العقيدة. العلمية بالتقاسيم السادس: االهتامم املجال ـ 

للرشك. املفضية الذرائع السابع: سد املجال ـ 

االعتقاد. وقضايا مسائل تقرير يف اللغة الثامن: سهولة املجال ـ 

العقلية. والرباهني احلجج التاسع: إيراد املجال ـ 

بالعقيدة. مساس هلا التي الدارجة األلفاظ بتوصيف العناية العارش: املجال ـ 
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األول املبحث
~   

   

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

السعودية. اململكة العربية يف القصيم ـ مدن إحد

 
العطاء ا من عامً مخسني من أكثر خالل تعاىل، رمحه اهللا العظيمة، جهوده ظهرت
وإلقاء والتوجيه واإلرشاد واخلطابة والتأليف والتدريس العلم نرش يف والبذل
التي واألجوبة بالتأليف وحترير الفتاو اهتم اهللا، ولقد املحارضات والدعوة إىل
والرسائل الكتب من العرشات له وصدرت الرصني، العلمي بالتأصيل  متيَّزت 
واملحارضاتوالفتاو واخلطبواللقاءاتواملقاالت،كام صدرلهآالفالساعات
العلمية ودروسه اإلذاعية وبراجمه ولقاءاته وخطبه حمارضاته سجلت التي الصوتية
النبوية الرشيف والسرية  للحديث املتميزة والرشوحات الكريم القرآن تفسري يف
أن لرتاثه اهللا هيأ فقد نيته واللغوية.وحلسن الرشعية العلوم يف واملنظومات واملتون
مؤسسة خرياً بإنشاء جزاهم اهللا األمراء بعض بدعم من وأبنائه طلبته بعض قام
وتصحيحاً وتنقيحاً مجعاً الشيخ وصوتيات ومؤلفات بجهود عنيت رائدة خريية

وإلكرتونياً. ورقياً وطباعة وتفريغاً
   

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

ومواعظه. نصحه من ويستفيدون علمه معني من ينهلون

١٤١٤هـ، عام  اإلسالم خلدمة العاملية   ~ فيصل امللك جائزة نح مُ وقد
ييل: ما اجلائزة ملنحه االختيار جلنة أبدهتا التي احليثيات يف وجاء

الصدر،  ورحابة الورع، أبرزها التي من الفاضلة  العلامء بأخالق يه حتلِّ : أوالً
وعامتهم. خلاصتهم والنصح املسلمني، ملصلحة والعمل احلق، وقول

ا. وتأليفً وإفتاءً ا تدريسً بعلمه؛ الكثريين انتفاع ثانيًا:
مناطق اململكة. خمتلف يف النافعة املحارضات العامة إلقاؤه ثالثًا:

كثرية. إسالمية مؤمترات يف املفيدة مشاركته ا: رابعً
احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  اهللا إىل الدعوة يف ا  متميزً أسلوبًا إتباعه ا: خامسً

ا. وسلوكً ا فكرً الصالح؛ السلف ملنهج ا حي� مثالً وتقديمه
  

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
مجيع يف الغائب يلِّ عليه صالة صُ التايل اليوم من اجلمعة املكرمة. وبعد صالة مكة
عليه نَّ جناته، ومَ فسيح وأسكنه شيخنا اهللا رحم السعودية، العربية اململكة مدن

ا. خريً واملسلمني لإلسالم م قدّ عام وجزاه ورضوانه، بمغفرته
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األول املطلب
 

    

اخللق، ضدُّ وهو جديداً، صريه واستجده: الثوب اجلديد، وأجدَّ اجلِدةُ مصدر
ويقال من شعر، بيتاً أجد ثم فالن بىل بيت ويقال: لقاناً، أصبحت ثياهبم خُ يقال:
أعادَ بمعنى والعهد الوضوء  جددَّ وفالنٌ ، أبلِ جديداً: ثوباً لبس إذا للرجل

وأحياه(١). العهد وأكدَّ الوضوء،

ما  إىل وبيل خلق بعدما اليشء اللغة: إعادة يف املراد بالتجديد أنَّ سبق مما وتبنيَّ
وخلق، ثمَّ حتى بيل عهده تقادم جديداً ثم أول أمره يف فهو األمر، أول عليه كانَ

عليه(٢). كان ما بإعادته إىل ددَّ جُ

  

د املُجدَ اليشء وسيلة أو ملضمون عملية إصالحية هو عام كمصطلح التجديد
احلديث من جتديد الدين انطالقا قضية عىل املصطلح هذا إطالق وقد غلب أياً كان
رأس هلذه األمة عىل يبعث اهللا (إنَّ :S قوله وهو الشأن هذا يف الوارد الرشيف

دينها)(٣). هلا جيدد من سنة مائة كل

معامل اندرسَ من ما (إحياء الرشعي هو: االصطالح يف بالتجديد واملقصود
البدع من ظهر  ما وإماتة بمقتضامها  واألمر والسنة بالكتاب العمل ومن الدين

املحيط ج١ /ص ٢٩١٠ القاموس (١) انظر: لسان العرب ج١ /ص ٤١٤، الصحاح ج٢ /ص ٤٥١،
بعدها. وما ٢٩ ص وضوابطه مفهومه الدين (٢) جتديد

سلسلة .٥٢٢/ ٤ املستدرك وصححه ووافقه الذهبي، واحلاكم ،(٤٢٩١) برقم ٣١٣/ ٤ داود أبو رواه (٣)
.(١٥١/٢) الصحيحة األحاديث
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ورشكيات خرافات من بالدين علق ما وحماربة (إزالة هو: أو واملحدثات)(١)،
كام السليم. واملعتقد  احلق الدين وبيان سلطان،  من هبا اهللا أنزل ما ومبتدعات
واملجدد كلها الدين أمور يشمل الكيل والتجديد .(٢)(S كان عليه رسول اهللا
والفنون الرشعية القضايا كافة وجتديده جهاده ونشاطه الذي يستوعب املطلق هو
التجديد يتوافر عىل وقد ال كلها الدين أمور بعض يف يكون التجديد العلمية.وقد
الدين معامل من اندرس ما هبم اهللا حييي العلم أهل من الفرتات مجاعة من فرتة يف

الدين... هذ جوانب من جانب أو جمال يف كل

مائة كل رأس  عىل األمة هلذه يبعث اهللا أنَّ (حديث: :~ حجر ابن قال
يكون بل فقط واحد مائة سنة رأس كل يف أن يكون يلزم ال هلا دينها جيدد من سنة
جتديدها إىل الصفات املحتاج اجتامع فان متجه وهو الطائفة يف ذكر كام فيه األمر
شخص يف خصال اخلري كلها أن مجيع يلزم وال أنواع اخلري من يف نوع ينحرص ال
املراد هو املائة عند رأس ذلك من بيشء متصفا كان  من  كل هذا فعىل واحد...

ال)(٣). أم تعدد سواء

٢٦٣/١١ املعبود عون (١)
الفوزان ص١٠        صالح للشيخ التوحيد كتاب برشح املستفيد إعانة (٢)

٢٩٥/١٣ الباري فتح (٣)
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الثاين املطلب
 

S لقول رسول  رسوله وسنة اهللا كتاب من اندرسَ ملا أن التجديد يكون من املعلوم
دينها)(١). هلا جيدد من مائة سنة كل رأس عىل األمة هلذه اهللا يبعث (إنَّ :Sاهللا

الزمان تقادم  مهام الدين هلذا اهللا  بحفظ البشائر إحد احلديث  هذا يعد
بعد حييوهنا الذين الربانيني املجددين  ببعثة األمة هذه إعزاز سبحانه وبكفالته
احلديث هذا وأن والنور، اهلد من حيملونه بام سبات، من ويوقظوهنا موات،
قو تكاثرت  مهام  لإلسالم املستقبل بأن األكيد،  األمل من طاقة املسلم يمنح 
لتأكيد ة ماسّ بحاجة احلارض يف الوقت ونحن الباطل، أهل طغيان وتعاظم الرش،
ت عمَّ التي والقنوط اليأس موجات نقاوم حتى الناس، بني ونرشه  املعنى، هذا
الزمان آخر  يف أننا بحجة واخلنوع، واخلضوع للذل تستسلم فجعلتها النفوس،
إدبار يف اإلسالم تبذل، ألن اإلصالح التي جهود كل من رجاء وال فائدة ال وأنه
انتظار يف ونحن  ،الصغر الساعة عالمات ظهرت  قد وها إقبال، يف والكفر
االجتاه هذا أصحاب يستدل وقد الساعة، قيام سيعقبها التي الكرب العالمات
املجددُ يكون ولذلك منها، املراد  الوجه غري عىل ويفهموهنا األحاديث،  ببعض
وعداوة األقربني خذالن حتى يواجه العملية القلبية والقوة القوة من درجة عىل
اهللا بتقو أوصيكم فإين «أما بعد: كتب: عبدالعزيز عمر بن ويل وملاَّ املخالفني،
نبيه سنة اهللا وال يف كتاب وليس ألحد يف نبيه وهديه(٢)، بسنة واإلقتداء كتابه ولزوم

/٥٢٢.سلسلة ٤ املستدرك وصححه ووافقه الذهبي، واحلاكم ،(٤٢٩١) برقم ٣١٣/ ٤ داود أبو رواه (١)
.(١٥١/٢) الصحيحة األحاديث

عمر (٢٨٤/١). لسرية اجلامع الكتاب البن عبد احلكم ص٦٥، عمر سرية (٢)
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أمر يف وبقيتي نفيس يف الذي فإن واملجاهدة عليه(١)... إنفاذه رأ إال وال Sأمر
األهواء  مالت إليه جتتنبوا ما نبيه Sوأن اهللا وسنة كتاب Sأن تتبعوا حممد أمة
وليعلم ،واألخر الدنيا يف له رفعة وال كرامة فال بغريمها من عمل البعيد، والزيغ
أن أحب إىل من أول نفس يف نفيس متوت ألن ولعمري له ذلك، أن يذكر عسى من
اهللا من عاش وتوفاه عليها عاش التي نبيهم وسنة رهبم كتاب إتباع غري عىل أمحلهم
نث¬ ® ¯  °     ± ² ³ تعاىل: قال حني توفاه...»(٢)، عليها

Àمث    ¿   ¾   ½   ¼   »   º     ¹   ¸   ¶   µ  ´
به اعتصمتم إن فيكم ما تركت قد إين الناس: أهيا  S: (يا وقال ،(٦٥ (النساء:

التجديد. ضوابط أهم أذكرُ وفيام ييل وسنتي)(٣)، كتاب اهللا تضلوا أبداً فلن

نفسه الدين وليس دين األمة جيددُّ املجدد األول: الضابط

ومل  األمة إىل الدين أضاف أنه دينها) هلا جيدد S(من يف قوله املتأمل يالحظ
رسوله به بعث اهللا الذي اإلهلي املنهج بمعنى الدين وذلك ألن هلا الدين، جيدد يقل
العبد تنظم عالقة ورشائع  وأخالق وعبادات عقائد من عليه اشتمل وما ،S
التجديد، التغيري وال يقبل ال اهللا أنزله كام ثابت جنسه، بني من بغريه وعالقته بربه
له وترمجتها وختلقها به متسكها عالقة األمة بالدين ومد بمعنى األمة دين وأما
املستو إىل الناس ليعيد للتجديد القابل فهو املعنى األرض، عىل ملموساً واقعاً

الدين(٤). مع بعالقتهم عليه يكونوا أن الذي ينبغي

عمر (٢٨٧/١). لسرية اجلامع الكتاب احلكم ص٦٨، عبد البن عمر سرية (١)
السابق. املرجع (٢)

واحلاكم (٩٣/١). (٣) موطأ مالك (٩٣/٣)
ـ٢٧. ٢٦ ص للقرضاوي إسالمية صحوة أجل (٤) من
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والداه، رباه

األصول لثبات الوسائل؛ جتديد املجدد يف أن يكون الثاين: الضابط

جاءت التي رشيعته أنزلَ اهللا ألنَّ وذلك السابق؛ للضابط يرجعُ الضابط وهذا
املستقيم،  الرصاط للناس إىل هادية األمنيSلتكون رسوله وسنة القويم كتابه يف
تعاىل اهللا ختمَ وقد يوم الدين، إىل وترصفاهتم أقواهلم وأفعاهلم عىل حاكمة ولتكون
ذلك  رضورة ومن Sالرسول األمني، بمحمد رسله وختم املجيد، بالقرآن كتبه
ال وثابتة  شاملة اخلامتة  الرشيعة تلك  تضمنتها التي  الرشعية األحكام تكون أن
أدلة عليها بدهية قضية وهذه تغيري، أو تبديل يعرتهيا وال أو قصور، نقص يشوهبا
هو عليه  عىل ما الرشعي بقاء احلكم بالثبات: واملراد من النصوص الرشعية، كثرية
كثرية، ذلك عىل واألدلة ذلك، بغري وال بمكان وال بزمان ال تغريه وعدم ودوامه

منها:
 R  Q  P   O  N  M  L  K نث  تعاىل:  قوله ـ ١
قد فيام والتغيري متت، والنعمة كمل، قد فالدين (املائدة: ٣)، مث U  T  S
احلكم تغيري والقول بجواز ديناً، بعدُ يكون فلن ديناً يومئذ مل يكن ص، وما كمل نقْ
رفض نفسه يف الوقت وهو الدين، أكمل بأن اهللا عنه عدم التصديق الرشعي يلزم

علينا. أمتها التي اهللا لنعمة

ابن قال (األنعام: ١١٥)، ~ے مث   }  |      { z تعاىل: نث قوله ـ ٢
واحلكم والنواهي»(١)، األوامر يف وعدالً األخبار، يف صدقاً «أي :~ كثري

كان الظلم. تغري العدل وحيث والنهي، األمر باب يف هو الرشعي

³  ²  ±  °   ¯   ®  ¬  «  ªنث تعاىل:  قوله ـ ٣
هذه ففي (املائدة: ٤٩). ½ مث  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  µ  ´

ثالثة أمور: اآلية
.١٩/٢ كثري، ابن تفسري (١)
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(الرشيعة). اهللا أنزل بام باحلكم األمر ـ ١
إتباع لألهواء. هو هبا إنام احلكم أن ترك بيان ـ ٢

بعض الرشيعة. ترك الفتنة من بيان أن ـ ٣

القول أن شك وال به، خماطب فكلهم وأمته من بعده، ،Sللنبي األمر وهذا
بعض لرتك ومؤد اهللا، أنزل  ما بغري للحكم مؤد الرشعي  احلكم تغيري بجواز
بالقول إال ذلك من املرء يسلم وال الفتنة، يف للهو ووقوع إتباع وهذا الرشيعة،

تغيريه. الرشعي وعدم احلكم بثبات

¹  ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ± °تعاىل: نث قوله ـ ٤
الرشعي احلكم تغيري يبني أن وهو (اإلرساء: ٧٣)، º« ¼ ½ ¾مث
املسلمني، عند أحد من ال جيوز عىل اهللا  Å، واالفرتاء اهللا عىل االفرتاء من إنام هو
القول جيوز ال حمرم القول بجواز ذلك أو الرشعي احلكم تغيري أن ذلك من فظهر
تغيري يف ورغبتهم الكفار حرص مد عىل تدل اآلية عليه، وهذه اإلقدام وال به
لة واخلُ ،« به «خليالً يقوم أو ذلك يفعل من ليتخذون إهنم حتى الرشعي، احلكم
يقال: أن يف ذلك القول من «والصواب :~ جرير ابن قال املحبة، أعىل درجات

إليه  اهللا أوحاه عام يفتنوه أن كادوا املرشكني Sأن نبيه عن أخرب ذكره تعاىل اهللا إن
ثبتت الرشعية األحكام ذلك فعىل اهللا»(١)، عىل االفرتاء هو وذلك بغريه، ليعمل
القيامة  يوم يدعو أنه  S الرسول بنيَّ وقد  ،S رسول اهللا عليه مات ما عىل 
كام حويض عن رجال «أال ليُذادنَّ :S فقال بدل شيئاً من الدين بعده من عىل
حقاً سُ فأقول: بعدك. لوا بدَّ إهنم قد فيقال: ! م هلُّ أال أنادهيم الضال، البعري يذاد
تغيري احلكم بجواز »، والقائل بدل بعدي ملن حقاً «سحقاً رواية: ويف حقاً»(٢)، سُ

 

.١٣٠/١٥ جرير، ابن تفسري (١)
.٢١٨/١ صحيحه، يف مسلم أخرجه (٢)
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والداه، رباه

ز  جيوّ من أن ~ ابن تيمية بنيّ وقد احلديث، هذا يف شك أنه داخل الرشعي ال
كام  نبيهم، بعد دينهم املسلمني تبديل ز وِّ «جيُ اهللاSفهو رسول موت بعد النسخ
وحيلوا مصلحة، حتريمه رأوا ما حيرموا أن لعلامئهم املسيح سوغ أن النصار تقول

دين املسلمني»(١). هذا وليس مصلحة، حتليله رأوا ما

كثرية الزمان بتغري األحكام بتجديد القول  بطالن  عىل األدلة فإنَّ وباجلملة
تغيريها:«فلذلك  وعدم الرشعية األحكام ثبات بيان يف ~ جداً،قال الشاطبي
وال رفعاً إلطالقها، تقييداً وال لعمومها، ختصيصاً وال كامهلا نسخاً، بعد فيها جتد ال
خصوص بعضهم، بحسب وال املكلفني، عموم بحسب ال أحكامها، من حلكم
أبداً سبب فهو سبباً أثبت ما بل حال، دون حال وال زمان زمان دون بحسب وال
مندوباً أو واجب أبداً فهو كان واجباً وما رشط، أبداً فهو رشطاً كان يرتفع، وما ال
التكليف فرض بقاء ولو تبدل، هلا وال زوال فال األحكام مجيع وهكذا فمندوب،

كذلك»(٢). هناية لكانت أحكامها إىل غري

لقاعدة  املعارصين بعض عند خاطئ فهم من شاع قد ما إىل: التنبيه جيدرُ وهنا
حسب اإلسالم أحكام تغريُّ من مظهراً واعتبار ذلك الزمان، بتغري  الفتو تغريُّ
يف شاع بام رٌ القاعدة، ولعل ذلك تأثُّ هذه فهم يف كبري خلط حصل ولقد الظروف.
الزمان بتغري األحكام ولكن قاعدة تغري بتغري الظرف، يتغري الفكر من أن الغرب
ها غِ لْ يُ أو يعتربها مل مصلحة مصدرها التي األحكام عىل الفقهاء تقترص التي أسسها
بذم؛ وال ال بمدح له تتعرض ومل ، أصالً الرشيعة تنشئه مل عرف مصدرها نص، أو
تغري أو املصلحة، إذا تغريت تتغري األساسني هي التي هذين املبنية عىل فاألحكام
أو املكان أو الزمان لتبدل أثر فال النصوص تؤسسها التي أما األحكام  العرف.

.٩٤/٣٣ ،الفتاو جمموع (١)
.٧٩ ،٧٨/١ للشاطبي، املوافقات، (٢)
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ويف ومكان زمان كل يف ثابت أبداً فهو بالنص فام ثبت األحوال والظروف؛ تغري
آخر مكان أو آخر زمان حكمه يف عن ينقله آخر هناك نص يكون أن إال كل حال

مواضعه»(١). يف مبسوط هذا بتفصيل وبيان ،حال أخر أو

    

املطلب يف تأيت وسوفَ وأبرز خصاله، املجدد صفات ألهم يأيت ذكرٌ وسوفَ
الثالث.

رشح ٧٧١ ـ ٧٧٤، :٥ ،١٣٩٨ عاطف، مكتبة القاهرة، حزم، ابن األحكام، أصول يف األحكام انظر (٣)
طبعة  للشاطبي، املوافقات ١٠ :٩١ ١٩٣٠م، محص، مطبعة محص، األتايس، خالد حممد املجلة العدلية،
ليدز ١٩٩٦م، خري، مطبعة سعيد حممد بسطامي الدين، جتديد مفهوم بعدها، وما ٢٨٣ :٢ ١٩٧٥م، ثانية

.٢٧٢ ،٢٥٩
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والداه، رباه

املطلب الثالث
 

يف الراسخني  وأئمته اإلسالم لعلامء والعميل العلمي املنهج تتبع  خالل من
أهم نستنج أن نستطيع السابقة  النصوص مدلوالت يف النظر خالل ومن العلم

أبرزها: املجدد، ومن يف ينبغي توفرها التي الرشوط

       

العنارص نقياً من كل صافياً اإلسالم إعادة التجديد مهامت أخص ألنَّ من وذلك
 S الرسول منهج عىل السائرين املجدد من كان إذا حيصل إالَّ ال وهذا الدخيلة،
من فرقة بأهنا جاء وصفها التي املنصورة الطائفة الناجية ومن الكرام، وصحابته

Sوأصحابه(١). الرسول عليه ما كان تلزم وأهنا وسبعني فرقة ثالث

    
لعاً مطَّ عىل الفهم واالستنباط قادراً الرشع، بمدارك حميطا يكون أن فيه يشرتطُ
يكون: قائامً املجدد أن عىل «إن املناوي: يقول بواقعة(٢)، فقيها عرصه، أحوال عىل
استنباط احلقائق وقوة املحكامت، إىل املشتبهات رد ملكة له للسنة، نارصاً باحلجة،
حارض قلب من واقتضاءاته ودالالته وإرشاداته الفرقان نصوص من والنظريات،
بالعلوم عاملاً البد أن يكون للدين املجدد إن يقظان،(٣)ويقول العظيم آبادي: وفؤاد
«من املودودي: ويقول قامعاً للبدعة»(٤)، للسنة، نارصاً والباطنة، الظاهرة الدينية

.٤٦ اإلسالمي ص الفكر يف التجديد (١)

.٤٦ اإلسالمي ص الفكر يف التجديد (١)
للمناوي (١٤/١). القدير فيض  (٣)

املعبود (٣١٩/١١). عون (٤)
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النفاذ، والبرص الصايف، الذهن هي: املجدد هبا يتصف  أن البد التي اخلصائص
اإلفراط بني القصد سبيل تبيني عىل النادرة والقدرة عوج بال  املستقيم والفكر 
األوضاع تأثري عن املجرد التفكري عىل والقوة ومراعاة االعتدال بينهام، والتفريط،
مزامحة عىل واجلرأة والشجاعة القرون، طول عىل الراسخة والعصبيات الراهنة،

املنحرف»(١). الزمان سري

    

هبا يقوم أن  ينبغي التي املهامت أخص من االنحراف تصحيح  ألن  وذلك 
غالب إن بل الفكر، عىل كام يطرأ السلوك عىل يطرأ االنحراف املجدد، ومعلوم أن
األفهام بتصويب املجدد اخلرافات الفكرية، فيقوم السلوكية منشؤها االنحرافات
والفهم النافع، العلم وحييى وشبهات، شكوك من داخلها مما وختليصها واألفكار،
وغري الكتب، وتأليف بالتدريس، وينرشه الناس، بني ويبثه لإلسالم، الصحيح
أخالقهم، وتقويم الناس إىل إصالح سلوك يعمد ثم املتاحة، الوسائل من ذلك
واخلرافات، البدع ومواجهة للرشيعة، املخالفة التقاليد نفوسهم، وإبطال وتزكية
والفعل، القول بني مجع قد املجدد يكون الناس، وهبذا يف حياة املتفشية واملنكرات
ينرص إنه املجدد عن  بقوهلم الرشط هذا إىل السلف أشارَ وقد والعمل،  والعلم

البدعة(٢). ويقمع السنة

    

أن من فالبد إذن الزمن، من قرناً متتد زمنية، مرحلة رجل د املجدِّ وذلك ألنَّ
اجلديد املجدد هبداها، حتى مبعث الناس ويسرتشدون هبا يستيضء منارة يكون
جهوده وأن ترتك عرصه، أهل ونفعه املجدد يعم علم أن يقتيض وهذا األقل، عىل

 

للمودودي ص٥٢. الدين جتديد تاريخ موجز (١)
 . ٤٨ اإلسالمي ص الفكر يف التجديد املعبود(٣٩١/١١)، عون (٢)
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والداه، رباه

من عرب ذلك يتم حتقيق ما وغالباً وسلوكهم، الناس فكر بيناً يف أثراً اإلصالحية
اإلصالحية مسريته بمواصلة يقومون أوفياء، وأصحاب تالمذة، من يربيهم 
اإلصالح يف خطاه ترتسم فكرية مدارس ويؤسسون وأفكاره كتبه  وينرشون 

والتجديد(١).

اإلسالمي ص٤٨. الفكر يف التجديد (١)
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الثالث املبحث
      

جهبذ وفقيه  عامل فهو الرشعية ومعارفه فنونه بتنوع ~ بن عثيمني متيزَّ الشيخ
أو مؤلف فيها له إال منها فن وما من الرشعية العلوم يف كافة  المع وحمقق قدير
واملؤلفات الكتب وهو البحث بموضوع النتاج العلمي املتعلق إبراز ويمكن أكثر،

اآليت: يف العقيدة علم يف والصوتيات

    

ثالثة األصول. رشح ـ ١
الشبهات. كشف رشح ـ ٢

واجلامعة. السنة أهل عقيدة ـ ٣
احلسنى. وأسامئه تعاىل اهللا صفات يف املثىل القواعد ـ ٤

احلموية. بتلخيص الربية فتح رب ـ ٥
اإلسالمية. العقيدة نبذة يف ـ ٦

االعتقاد. ملعة رشح ـ ٧
الواسطية. العقيدة مذكرة عىل ـ ٨

التدمرية. تقريب ـ ٩
واجلامعة. السنة أهل منهاج ـ ١٠

منها. السنة أهل وموقف وصفاته اهللا ـ أسامء ١١
والقدر. القضاء يف رسالة ـ ١٢

االبتداع. كامل الرشع وخطر اإلبداع يف ـ ١٣
بطالن االشرتاكية. عىل األدلة ـ ١٤
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(جملدان). الواسطية العقيدة رشح ـ ١
التوحيد (جملدان). كتاب املفيد رشح القول ـ ٢

السفارينية. العقيدة رشح ـ ٣
القيم ~. ميمية ابن عىل التعليق ـ ٤

 

مسائلها  وحترير هبا، والعناية العقيدة كتب يف تدريس دورٌ بارز ~ للشيخ
وأذكرُ عبارة، وأيرس أسلوب بأسهل املرشوحة والكتب املتون عبارات وتوضيح

الصوتية: الرشوح أهم

الصوتيةالرقم األرشطةاملادة عدد

البخاري١ صحيح من التوحيد كتاب رشيطرشح ٢٥
مسلم٢ صحيح من اإليامن كتاب عىل رشيطالتعليق ٢٣
تيمية٣ البن املستقيم الرصاط اقتضاء عىل رشيطالتعليق ٢٣
الواسطية٤ العقيدة رشيطرشح ٣٢
التدمرية٥ الرسالة رشيطرشح ٢٠
القيم)٦ ابن (نونية الشافية الكافية عىل رشيطالتعليق ٦٠
القيم٧ ابن ميمية عىل أرشطةالتعليق ٤
احلموية٨ بتلخيص الربية رب فتح رشيطرشح ١٤
السفارينية٩ العقيدة ٣١رشح

املثىل١٠ القواعد أرشطةرشح ٩
السنة)١١ أهل كتابه املوسوم بـ: (عقيدة ١٦رشح
اهللا١٢ رمحه عبدالوهاب، بن ملحمد التوحيد ٥٤رشح كتاب
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الرابع املبحث
  

احلق معامل الدين وأنه يعنى بإبراز من اندرس ملا إحياء يمثل تقدم كام التجديد
النص عىل املحافظة مع تقصري أو قصور أو انحراف من به أحاط قد ما وجتلية 
بالقطعية التي تتصف وقضاياه يف أمر االعتقاد واستدالالً وبخاصة تقريراً الرشعي
وإنام استحداثاً أو تغيرياً يعني ال  فيها بالتجديد املراد فإنَّ  وبالتايل والثبوت،
والرشح، التأليف  ومنهجية عليه االستدالل  عرضه وطرائق وسائل يف التجديد
فإنَّ التجديد فيه العقيدة قضايا يف التجديد عىل بيان مقترصاً البحث كان هذا وملا
بخصائصه االحتفاظ مع والوسائل باألساليب داخله من العقيدة علم تنمية يعني
عليه التحسينات أركانه، وإدخال من ضعف ما القديم، وتقوية وجوهره األصيلة

طبيعته(١). من من صفته وال تبدل تغريُّ ال التي
بل  الربانية، كال العقيدة إىل آخر يشء يكون التجديد معناه: إضافة وهيهاتَ أن
ليس نقية صافية لتصبح البرشية اإلضافات من تلك العقيدة ختليص التجديد هو
فهمها التي بالبساطة والوضوح ولتفهم وآرائهم وفلسفاهتم. البرش لصنع فيها أثر
جمال يف خطوة وأول هلم بإحسان. والتابعني الصحابة من وأئمتها األمة سلف هذه
ما مجيع ومن  الكالم علم  آثار من اإلسالمية العقيدة تنقية هو العقدي التجديد
يؤمن يكفى أن فال الواقعية هبا، العقيدة ربط آثارها جمال يف التجديد ومن علق هبا،
عقالنياً إيامناً السنة أهل به يدين ما مقتىض وأسامئه وصفاته وأفعاله عىل باهللا املرء
والبد اإليامن. صدق من القلبية النابعة اآلثار إحياء عىل بل البد من العمل جافاً،
عمل القلب، واإليامن: العقيدة من يتجزأ جزء ال هي التي الباطنة املعاين أن تطرق

 

.٩٧ والتجديد ص األصالة بني اإلسالمي الفقه انظر: (١)
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والداه، رباه

واإلنابة والرهبة والرغبة والرجاء واخلوف  والبغض احلب هو القلب وعمل
ـ اهللا رحم من إال ـ العلامء  حتى ـ املعاين  عن هذه الناس غفل ولقد واخلشوع. 
وعالجه، ومرضه القلب صحة عن احلديث وصار القلوب، وقست األمد، فطال
عبدوا حتى وغلوا أرسفوا الذين الصوفية وقفاً عىل القلبية اإليامنية  املعاين وعن
أئمة السلف كان ولقد السبيل. سواء كثرياً عن وأضلوا فضلوا ومشاخيهم، ذواهتم
من الضمري، وحساسيته ويقظة به، الصلة وعمق اهللا، صدق اللجأ إىل يف حية نامذج
Sثم التابعون هلم  اهللا رسول صحابة ذلك الناس حظاً من وأوىف ذلك، جراء
جيد وأحواهلم سريهم يتأمل ومن القرون، مدار عىل العاملون العلامء ثم بإحسان،
يف طرق  واضح بشكل أسهم ممن ~ شيخنا الغريب.وإن العجيب اليشء ذلك
ومن واهتامماً قدراً ووضوحاً عند غريه قلام نجدها التي اجلوانب التجديدية هذه
اليوم تعيش التي اجلوهرية االنحرافات عرض جمال العقيدة: يف املطلوب التجديد
والتحذير وتأثريها، بيان خطرها مع بجوانب االعتقاد، تعلق له مما املسلمني بني
الناس التي جهل البالد يف خاصة العبادة توحيد الرتكيز عىل وذاك هذا ومثل منها.
من أكثر األرضحة وقدسوا واألولياء للشيوخ العبادة ورصفوا األلوهية معنى فيها
هذا أن يعني ال العقيدة أمور من أمر عىل  فالتأكيد وباجلملة ،! املساجد تقديس
اهللا إىل ألنَّ الدعوة القدر؛ هبا بنفس مل يعنَ التي القضايا من غريه من أخطر األمر
كانت جمال يف االنحراف دائرة اتسعت وحيثام االنحراف، جوانب هتتم بمعاجلة

عداه. ما إمهال مع عدم الرتكيز عليه ـ يف احلكمة
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اخلامس املبحث
       

    

خصاله، وأجل الدين، أمور أعظم النفوس من وتزكية الصحيح السلوك إنَّ
صالح عن ناشئ  الظاهر وصالح الباطن، لإليامن مالزم الظاهر فالسلوك
إمهال أثر ظاهر يف الكالمية اإلرجائية للنزعة ولقد كان العكس. وكذا الباطن،
فحسب، تصديقاً ـ  عندهم ـ اإليامن  كان فلام واألخالق، السلوك موضوعات
وديناً، إيامناً ـ يعد األئمة عند ـ السلوك كان وملا واجلوارح، أعامل القلوب أمهلوا
كتب ضمن السلوكية بكتب مستقلة، بل ويوردون اجلوانب يفردونه نراهم فإننا
اإليامن وخصاله، شعب من يتعلق بالصفات األخالقية ألن السلوك وما العقيدة،
العقائد مسائل جنس من السلوك (فمسائل :~ تيمية ابن قال عنه. تنفك فال
الكتاب عن أعرضوا ملا الكالم أهل اختلف وإنام والسنة ىف الكتاب منصوصة كلها
هلذه اهللا بعثهم وإنام إىل الرسل مسلم النفوس القيم: (تزكية ابن وقال والسنة)(١)،
خلقا ال وإرشادا  وبيانا وتعليام دعوة أيدهيم عىل وجعلها  إياها ووالهم التزكية
الكالم أهل كتب يف كثر وملاَّ األمم)(٢). نفوس لعالج  املبعوثون فهم  إهلاما وال
علم غدا حتى والفرضية، اجلدلية واملباحث التعقيدات كثرة  الطوائف من سائر
يف له ال أثرَ الطالسم بمثابة لإلسالم املنتسبة الفرق مؤلفات من كثري يف العقائد
اهتمَّ السلف لذلك نفس الدارس واملتعلم، يف تزكيةً وال عمالً يتضمن وال الواقع
كام وفقهاً، علامً واألخالقي السلوكي باجلانب واعتنوا النفوس، بتزكية  الصالح

 

.٢٧٤/١٩ جمموع الفتاو (١)

.٣١٥/٢ مدارج السالكني (٢)
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والداه، رباه

إن أئمة ونحومها بل يف الزهد والرقائق مستقلة كتباً فأفردوا وهدياً، حققوه عمالً
العقيدة، كتب يف ثنايا السنة ألهل واألخالقية السلوكية الصفات السلف يوردون
جمانبة البدعة واآلثام،  (ويرون السنة: أهل اعتقاد يف هـ) ٣٧١) اإلسامعييل قال كام
ويرون والسعاية،  واالغتيال، والدغل، واخليانة، والعجب،  والتكرب، ، والفخر
ليس فيه فالقول يدعو إليهام، وهو بدعة أظهر إال ملن الغيبة، وترك ،األذ كف
يف عقيدة ٤٤٩هـ) (ت الصابوين إسامعيل أبو شيخ اإلسالم عندهم).(١) وقال بغيبة
األوقات يف أوائل وإقامتها املكتوبات، الصلوات أداء املسارعة إىل (ويرون السلف:
املنام، بعد  للصالة الليل بقيام  ويتواصون األوقات آخر إىل تأخريها  من  أفضل
واملساكني الفقراء عىل والرمحة الطعام، وإطعام السالم وإفشاء األرحام، وبصلة
واملنكح، وامللبس واملرشب املأكل يف والتعفف املسلمني، بأمور واالهتامم واأليتام،
يف ويتحابون أمجع، فعل اخلريات إىل والبدار املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر
أهل وجيانبون فيه، واخلصومات اهللا،  يف اجلدال ويتقون فيه ويتباغضون الدين
وقال قوام السنة واجلهاالت)(٢). األهواء أصحاب ويعادون البدع والضالالت،
يف التورع السنة  أهل (ومن مذهب ٥٣٥هـ): (ت األصفهاين بن حممد إسامعيل
عىل والتحريض والقبائح، الفواحش من والتحرر  واملناكح، واملشارب املآكل
األهواء أهل وجمانبة أصول الدين، يف واملنازعة اجلدال واتقاء ،Å  اهللا يف التحابّ
الصالح  السلف منهج عىل ~ عثيمني حممد بن الشيخ وقد سار والضاللة)(٣)،
أهل  [عقيدة بعنوان: سطرها التي عقيدته يف ~ بالعقيدة، فأشار ربط السلوك يف
الشيخ فكانَ بالسلوك، مرتبطة منهجية وقضايا سلوكية مواضع إىل واجلامعة] السنة
منهجاً  العقيدة لتصبحَ بالسلوك يربطها ثم اإليامن يذكر أصول ~ عثيمني ابن

.٥٣ لإلسامعييل ص السنة أهل اعتقاد (١)
يسري. للصابوين ص٩٧ـ٩٩باختصار احلديث أصحاب عقيدة السلف (٢)

.٥٢٨/ ٢ احلجة بيان يف احلجة (٣)
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السامية  العقيدة «هذه رسالته: آخر يف ~ قال عىل سلوك العبد، أثره يظهر عملياً
باهللا فاإليامن كثرية، جليلة ثمرات ملعتقدها تثمر العظيمة األصول هلذه املتضمنة
واجتناب  بأمره املوجبني للقيام وتعظيمه اهللا حمبة للعبد يثمر وصفاته تعاىل وأسامئه
واآلخرة الدنيا يف السعادة كامل هبام حيصل هنيه اهللا تعاىل واجتناب بأمر هنيه، والقيام
  ed c b a ` _  ^  ] \ [ Z Y نث واملجتمع للفرد

(النحل: ٩٧). k  مث   j  i  h  g   f

   

وسلطانه. وقوته وتعاىل تبارك خالقهم بعظمة العلم : أوالً

من  املالئكة هؤالء من  هبم وكل حيث بعباده، عنايته عىل تعاىل شكره ثانياً:
مصاحلهم. من ذلك أعامهلم وغري يقوم بحفظهم وكتابة

األكمل  الوجه عىل تعاىل اهللا عبادة من به قاموا ما عىل  املالئكة حمبة  ثالثاً:
للمؤمنني. واستغفارهم

   

به. هيدهيم كتاباً قوم أنزل لكل حيث بخلقه، تعاىل وعنايته برمحة اهللا العلم : أوالً

ما يناسبها. أمة لكل الكتب هذه رشع يف حيث تعاىل، اهللا ثانياً: ظهور حكمة
ومكان كل عرص يف جلميع اخللق مناسباً العظيم، القرآن الكتب خاتم هذه وكان

القيامة. يوم إىل

عىل ذلك. تعاىل اهللا ثالثاً: شكر نعمة

   

إليهم أولئك الرسل  حيث أرسل بخلقه، اهللا تعاىل وعنايته برمحة العلم : أوالً
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والداه، رباه

واإلرشاد. للهداية الكرام

.الكرب النعمة هذه عىل تعاىل شكره ثانياً:

اهللا تعاىل  رسل ألهنم يليق هبم؛ والثناء عليهم بام وتوقريهم الرسل حمبة ثالثاً:
عىل أذاهم. والصرب لعباده والنصح رسالته وتبليغ بعبادته قاموا عبيده، وخالصة

    

معصيته  والبعد عن اليوم، ذلك ثواب يف رغبة تعاىل اهللا طاعة عىل احلرص : أوالً
اليوم. ذلك عقاب من خوفاً

نعيم اآلخرة  من يرجوه نعيم الدنيا ومتاعها بام يفوته من عام املؤمن تسلية ثانياً:
وثواهبا.

   

كالمها  واملسبب ألن السبب األسباب؛ فعل عند تعاىل عىل اهللا االعتامد : أوالً
وقدره. اهللا بقضاء

تعاىل،  اهللا بقضاء ذلك أن علم متى ألنه القلب؛ النفس..طمأنينة راحة ثانياً:
الرب، بقضاء القلب وريض واطمأن النفس ارتاحت حمالة، ال كائن املكروه وأن

آمن بالقدر. ممن طمأنينة وأقو نفساً وأربح عيشاً أطيب أحد فال

اهللا  من نعمة ذلك حصول املراد، ألن حصول عند بالنفس اإلعجاب ثالثاً: طرد
اإلعجاب. ذلك ويدع عىل اهللا تعاىل والنجاح، فيشكر اخلري أسباب من ره قدّ بام

بقضاء  ألن ذلك أو حصول املكروه، املراد فوات عند والضجر القلق طرد رابعاً:
عىل ذلك فيصرب ال حمالة، كائن وهو واألرض الساموات الذي له ملك تعاىل اهللا
نث ے  ¡   ¢ £  ¤  ¥  بقوله: تعاىل اهللا يشري هذا األجر، وإىل وحيتسب
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حيقق وأن العقيدة، عىل هذه يثبتنا أن تعاىل اهللا فنسأل (احلديد: ٢٢ - ٢٣). È  مث

فضله...»(١). ثمراهتا ويزيدنا من لنا

      

بقضية املصنفني غالب اهتامم يلحظ والصفات األسامء يف للمصنفات املتأمل
وراءه إالَّ أنّ ما األمر هذا ومع أمهية املخالفني، عىل والرد اإلثبات عىل االستدالل
لشيخنا كان وقد منه، أعظم هو بذلك هللا والصفة والتعبد االسم وفقه اهللا من تعظيم
يذكر ~  ما فكثرياً للواسطية رشحه يف كثرياً ذلك ويتجىل خاصة بذلك ~ عناية
رسول نة سُ أو وتعاىل، تبارك اهللا كتاب من الصفة ذكر الواسطية بعد رشحه للعقيدة يف

املثال: سبيل عىل ـ ذلك ومن والصفات، املسلكية] لألسامء اهللاS[اآلثار

نطلب  ال أن وتعاىل: هللا والرزق القوة بصفة من اإليامن املسلكية ١ ـ الفائدة
تقابل فلن عظمت؛ مهام قوة كل بأنَّ وأن نؤمن تعاىل، اهللا من إالَّ والرزق القوة

تعاىل(٢). اهللا قوة

اهللا  متثيل حماولة تعاىل: الكفُّ عن السمع هللا صفة إثبات من املسلكية ٢ ـ الفائدة
يرضاه(٣). ماال منك يسمع من أن واحلذر وكامله، عظمته واستشعار بخلقه،

يقتيض اإليامن  تبارك وتعاىل: هللا اإلحسان صفة إثبات من املسلكية اآلثار ٣ ـ 
يشء حيبه وكل حيبه، اإلحسان؛ ألنَّ اهللا عىل نحرص وأن نحسن، هبذه الصفة أن

٢١٠ ص واجلامعة السنة أهل عقيدة (١)
الواسطية ج١ /ص ٢٠٥. العقيدة رشح (٢)

املرجع السابق ج١ /ص ٢٠٨. (٣)
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والداه، رباه

عليه(١). نحرصُ فإننا اهللا؛
يتعلق  أمهها أن من وتعاىل: تبارك هللا الرمحة صفة إثبات حتقيق من ٤ ـ الفوائد

.(٢)~ هبا نالُ تُ التي باألسباب العبد
اخلوف  تعاىل: هللا املجيء واإلتيان بصفة اإليامن من املستفادة املسلكية ٥ـ  اآلداب
املالئكة،  وتنزل عباده بني للفصل Å  الرب فيه الذي يأيت املشهد العظيم هذا من
وإن  به، جوزيتَ خرياً عملتَ فإن كلها، واملخلوقات Å  الرب إالَّ أملك وال يبقى
لإلنسان األشياء يولدُّ بمثل هذه فاإليامن به... فإنك ستجز ذلك؛ سو عملت

دينه(٣). عىل واستقامةً Å  اهللا من وخوفاً رهبةً

    

للنسبة والياء الوقف من تفعيل و(توقيفي): توقيفية، أسامء اهللا تعاىل أنَّ معلومٌ
الوقوف به إذ املراد هنا التوقيف ومنه عىل احلبس واملنع تدل اللغة: مادة يف والوقف
اللغوي االشتقاق أو القياس بطريق الباب هذا يف الكالم جيوز فال الشارع نص عىل
هو التوقيف أن بذلك فعلم ومعنى لفظاً الرشع نصوص به وردت بام يكتفى بل
النبوية واآلثار  القرآنية اآليات به  ما وردت  عىل  والتسمية الوصف يف االقتصار

ومعنى. لفظاً
مل مبتدعة وخمرتعة ألفاظاً وصفاته اهللا أسامء باب يف الكالم علامء أدخل وقد
وغريها من والعرض، واحليز، واجلوهر اجلسم، الرشعية كلفظ النصوص هبا ترد
الكالم علامء الصحيحة، وكان هدف الرشعية النصوص يف تأتِ التي مل األلفاظ
هذا ثبتَ يف أخذوا بام واجلامعة الذين السنة أهل عىل التشغيب هذه الكلامت من

السابق ج١ /ص ٢٤١٠ املرجع (١)
السابق ج١ /ص ٢٥٦. املرجع (٢)
السابق ج١ /ص ٢٨٢. املرجع (٣)
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هذه إنَّ إثبات يقول املخالف: والقدم، والوجه اليد السني صفة يثبتُ فحني الباب
يف نفيه وال إثباته مل يرد واجلسم وتعاىل، تبارك هللا اجلسم يلزم منه إثبات الصفات
فهل اخلربية، الصفات من يامثلها وما الصفات هذه ثبتَ هو ما وغاية النصوص

أم نستفصل فيه. أم نثبته، اهللا، عن واجلامعة ـ اجلسم السنة أهل معارش نحنُ ـ ننفي

وهي:  املجملة جتاه الكلامت الواجب األمر ~ عثيمني بن حممد الشيخ ذكرَ
.( وباطالً حقاً معنني واحتمل والسنة الكتاب يف يرد (كلُّ مامل

تعاىل اهللا كتاب هي تعاىل وصفاته اهللا أسامء هبا تثبت التي «األدلة :~ يقول
بغريمها». أسامء اهللا تثبت فال ،S رسوله وسنة

الكتاب والسنة وجب إثباتـه وما يف من ذلك تعاىل هللا إثباته فام ورد هذا وعىل
ضده. مع إثبات كامل نفيه فيهام وجب نفيه ورد

لعدم  ينفى وال يثبت فال لفظه التوقف يف وجب فيهام نفيه وال إثباته يرد مل وما
فيه. ورود اإلثبات والنفي

به أريد وإن مقبول فهو تعاىل باهللا يليق حق به أريد فإن فيه فيفصل معناه وأما
رده. وجب Å  يليق باهللا ال معنى

املجملة: للكلامت توضيحي مثال

جهة؟ تعاىل هللا نثبت هل سائل سأل فلو (اجلهة) لفظ نفيه إثباته وال يرد مل ومما

ما ثبت  عنه نفياً ويغني وال والسنة إثباتاً الكتاب يف يرد مل اجلهة له: لفظ قلنا
السامء. اهللا تعاىل يف أنَّ من فيهام

به. حتيط ال علو جهة أو باهللا، حتيط علو جهة أو سفل، جهة به يراد أن معناه فإما وأما
والفطرة  والعقل والسنة تعاىل الثابت بالكتاب لعلو اهللا ملنافاته باطل فاألول:

واإلمجاع.
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والداه، رباه

خملوقاته.  يشء من حييط به أن من أعظم تعاىل اهللا أيضاً ألنَّ باطلٌ والثاين:

خملوقاته»(١). من به يشء حييط وال خلقه فوق العيلّ تعاىل اهللا ألنَّ حق والثالث:

وقافاً عندَ  يكون أن عىل وحيث املؤمن التسليم قضية ~ الشيخ يقرر وهكذا
...» :~ فيقول وقضايا السمعيات األمور الغيبية سيام يف ال الوحيني نصوص
وال فيها يزاد  فال  والسنة الكتاب به جاء ما عىل فيها الوقوف فيجب هذا وعىل
الوقوف فوجب األسامء من تعاىل يستحقه ما إدراك يمكنه العقل ال ألنَّ ينقص
   Ë  Ê  É   ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á نث لقوله تعاىل: النص عىل ذلك يف
 S  R    Q  P نث وقوله: (اإلرساء: ٣٦)، Ñ  Ð        Ï  Î   Í  Ì  مث
     d  c   b  a ` _ ^ ]      \ [ Z Y  X  W   V   U   T
مل بام تعاىل تسميته وألنَّ (األعراف: ٣٣)، l    k  j  i  h  g  f  e  مث
وإن القضية وهذه تعاىل»(٢). حقه جناية يف نفسه به سمى ما إنكار نفسه أو به يسم
نجد أننا إال  القيم ابن  وتلميذه تيمية ابن اإلسالم كشيخ سلف فيها للشيخ كان
ويورد وعميل علمي بشكل واملناقشة  التأليف باب يف يستحرضها ويعيدها شيخنا
الشيخ ملكة يف والتقسيم التي تظهر والسرب االستفصال قضية بل كثرية أمثلة هلا

املنهج. ذلك ملدلول واالستداللية تطبيق عميل الفقهية

    

املتون  من بمجموعة واهتامم  اعتناء  مزيد فله السابقة  ~ ملؤلفاته إضافة
وتقريباً. تلخيصاً العقيدة يف العلمية

اآليت: يف متعددة، أُوجزها العقيدة صور يف مسائل بالتأليف ~ ولعنايته

بعدها. وما ص٢٦١ املثىل القواعد برشح املجىل كذلك بعدها، وانظر وما ص ٣٩ املثىل القواعد من بترصف (١)
السابق. املرجع (٢)
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املعتقد، والرد ولتصحيح ابتداءً للعقيدة الدعوة يف عظمى الكتب أمهية لتأليف
الصحيحة. والسنة الكتاب عليه دلَّ ملا والبدع املخالفني األهواء أهل عىل شبهات

ابتداءً  بتأليفها قامَ ~ التي عثيمني بن حممد الشيخ مؤلفات أبرز أمثلة ومن
ييل: ما

واجلامعة  السنة أهل عقيدة األول: املثال *

مسائل معظم عىل اشتملت حيث املعاين، األلفاظ غزيرة موجزة رسالة وهي
عىل اطلعت «فقد :~ باز بن عبدالعزيز  الشيخ عنها وقال وجمملها، العقيدة
صالح بن حممد الشيخ: فضيلة مة العالّ أخونا مجعها التي املوجزة، القيّمة العقيدة
يف السنة واجلامعة أهل عقيدة بيان عىل مشتملة فألفيتها كلها، وسمعتها العثيمني،
والرسل والكتب باملالئكة اإليامن ويف أبواب: وصفاته، وأسامئه اهللا توحيد باب:
ما حيتاجه فيها وذكر وأفاد مجعها أجاد يف ورشه. وقد وبالقدر خريه اآلخر، واليوم
وبالقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته يف إيامنه باهللا مسلم وكل العلم طالب
من كثري يف ال توجد بالعقيدة قد ق تتعلّ مجة ذلك فوائد إىل ضمَّ خريه ورشه، وقد
هذا بكتابه واهلد، ونفع العلم من وزاده خرياً اهللا فجزاه العقائد. يف الكتب املؤلفة

مؤلفاته»(١). وبسائر

والسنة  بالكتاب االستدالل اإلجياز، أمهها: ميزات، بعدة الرسالة هذه وامتازت
عىل والرد املخالفة الطوائف ذكر الشمول، التمسك باأللفاظ الرشعية، الصحيحة،

باجلانب السلوكي. االهتامم أقواهلم،

احلسنى. وأسامئه اهللا تعاىل صفات املثىل يف القواعد الثاين: املثال *

 

.٣ واجلامعة ص السنة أهل عقيدة (١)
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والداه، رباه

من  مجلة إىل فيه أشارَ حيثُ ~ الشيخ مؤلفات أجلِّ من الكتاب وهذا
مخسة فصول: عىل ~ قسمه وقد وصفاته، اهللا أسامء يف النافعة القواعد

تعاىل. اهللا أسامء قواعد يف األول: الفصل ـ
تعاىل. اهللا صفات يف قواعد الثاين: الفصل ـ

والصفات. أدلة األسامء يف قواعد الفصل الثالث: ـ
عنها. واجلواب شبهات الفصل الرابع: ـ

التأويل.  أهل  وحكم هبم اغرت من عىل والرد  األشاعرة اخلامس: الفصل ـ
إىل سببني: يرجع كتابه يف مقدمة أوضحه كام الكتاب هلذا ~ تأليفه وسبب

أن  العبادة: دعاء مقتىض من فإنَّ  العبادة، دعاء منزلة لعظم األول: السبب 
وتذكره التواب ألنه إليه بالتوبة فتقوم احلسنى أسامئه بمقتىض تعاىل  تتعبداهللا 
ألنه الرس يف وختشاه البصري ألنه بجوارحك له وتتعبد السميع ألنه بلسانك 

اخلبري وهكذا. اللطيف
وبالباطل  تارة وصفاته باحلق باب أسامء اهللا يف الناس كالم ألجل الثاين: السبب
القواعد من فيه ما تيرس أكتب أحببتُ أن تارة أخر الناشئ عن اجلهل أو التعصب

نافعاً لعباده(١).  لوجهه موافقاً ملرضاته خالصاً عميل جيعل أن تعاىل اهللا من راجياً
االعتقاد  ملعة رشح الثالث: املثال *

الفقيه ملؤلفه الرشاد) سبيل إىل اهلادي االعتقاد (ملعة اسمه الكتاب وهذا
الصاحلي  قدامة املقديس احلنبيل بن حممد أمحد بن بن عبداهللا الدين موفق أبوحممد
منه ابن  ~ فقد نقلَ ابن قدامة التي ألفها أهم املؤلفات من الكتاب وهذا ،(٢)

بعدها. وما ١٦ ص املثىل القواعد (١)
والنهاية ج١٦ /ص ٩٩. النبالء ج٢٢ /ص ١٦٥، البداية أعالم سري ترمجته: يف انظر (٢)
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املعطلة  غزو عىل اإلسالمية اجليوش  اجتامع النفيس كتابه يف مجلةً  ~ القيم
حممد أيب الدين اإلسالم موفق شيخ ~: «قول كالمه مطلع يف وقال واجلهمية
خال وتعظيمه وإمامته قبوله عىل الطوائف اتفقت أمحد املقديس الذي عبداهللا ابن

جهمي أو معطل(١).

رشحه عىل هذا الكتاب املتن، وامتازَ موجزاً رشحاً ~ وللشيخ بن عثيمني
م لرشحه بقواعد  وقدَّ الكتاب، هذا لرشح تصد أول من باآليت: أنه ~ ~
حجم مع يتناسب مما باإلجياز متيزَّ كام األسامء والصفات، باب يف ونفيسة خمترصة
وصحيح بالكتاب الرشعية بالنصوص املؤلف لكالم  االستدالل كثرة الكتاب،

املعاين. ووضوح سهولة األلفاظ النبوية، السنة

    

شديداً، حرصاً املتون حفظ عىل حيرصون ـ تعاىل ـ اهللا  رمحهم السلف، كان
يف يتخصص أن أرادَ فمن والفنون، العلوم حسب عىل متعددة  عندهم واملتون 
املتن ألنَّ حفظ العلم؛ هذا له ويلخص ويضبطه له حيفظه متن عن  بحثَ علم:

تعاىل: اهللا رمحه السفاريني، اإلمام قال وهلذا العلم، يسهل

بالنظـمِ ذا سـرب يف يعتنـوا أن العلـمِ أهــل عـادة من وصـار
من ظمـا ويشـفي يروق للسمع كمــا للحفــظ يســهل ألنه

إالَّ الفنون من أيِّ فنٍ يف موجزاً منظومة أو متناً يكتب عاملاً جتدَ قلَّ أن وهلذا
باحلفظ؛ ويمسكه العلم، هذا ليضبط  شيئاً أكتب أن  سأل من سألني إنه ويقول

الرحبية: منظومة يف ~ الرحبي قال وهلذا

 

١٩١٠ ص اجتامع اجليوش (١)
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والداه، رباه

     
إمــامُ حافـــظ فـكل فاحفـظ التمــــامُ ومهــــا  الثلثـــــان 

العلمية واملتون  حفظه، ما ويضبط حيفظ  حتى إماماً العلم طالب يكون وال
عىل باملتون اهللا، رمحهم واخللف، السلف اعتنى وهلذا حفظ العلم، أبواب من بابٌ
فيه كثرت فقد واالعتقاد التوحيد بعلم يتعلق  ما خاصةً والعلوم، الفنون شتى 
اعتنى وقد وتعليقاً، ورشحاً تأليفاً باملتون  يتعلق ما ومنها  واملصنفات، املؤلفات
رشحها  فتوىل بالعقيدة املتعلقة العلمية باملتون ~ عثيمني بن حممد شيخنا 
تتناسب مكتوبة علمية مادة إىل الصوتية األرشطة بتفريغ هذه القيام ثم وتدريسها،
رشوح  يف ~ عثيمني بن شيخنا قدمته مكتبة ما أبرز ومن  القراءة، طبيعة مع

اآلتية: األمثلة املتون
الواسطية  العقيدة رشح األول: املثال

مباركة،  خمترصة عقيدة وهي ~ تيمية ابن تأليف من الواسطية العقيدة متن
الشيخ أتى إىل الواسطي ريض الدين وهو واسط قضاة أحد لطلب استجابةً ألفها وقد
الشيخ ~  فاعتذر ويستند إليها، يعتمدها له عقيدة يكتب أن منه ~ وطلب
أحدها فخذ كثرية، العلامء املؤلفة عقائد اعتذاره: إنَّ يف وقال له العذر، منه وطلب
بعد قاعد هذه العقيدة وأنا له فكتبت :~ يقول الشيخ به، فألحَّ عليه، واكتفي
بسهولة األلفاظ،  هلا رشحه وامتازَ ~ ابن عثيمني الشيخ  رشحها  وقد العرص.
ابن يذكرها التي النصوص من االستشهاد ووجه الشاهد، بيان املعاين،  وإيضاح
أقوال ذكر والسنة، الكتاب من املستمد السلوكي باجلانب يف عقيدته، العناية تيمية

النقلية، والعقلية. بأنواع األدلة عليهم الرد العقيدة مع ملسائل املخالفني
التوحيد  رشح كتاب القول املفيد املثال الثاين:

الشيخ حممد كتب أهمُّ وأوسع العبيد، هو عىل اهللا حق هو الذي التوحيد كتاب
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الكتابَ من  باباً، وستني ستة وقد اشتمل عىل العقيدة، ~ يف عبدالوهاب ابن
ة، األمَّ هذه عن سلف وآثاراً وأحاديث آيات اإلمام الشيخ فيه يسوق إىل آخره له أوَّ
شبيه هذا وصنيعه وطريقتهم، هنجهم عىل  سار َّن ممِ بعدهم ومن الصحابة من
هذا الكتاب مشتمل عىل  اجلامع الصحيح، كتابه يف ~ البخاري اإلمام بصنيع
وليس منزلته، وارتفعت الكتاب قدرُ عال وبذلك واآلثار، واألحاديث اآليات
اآليات  مستنبطة من مسائل من باب كلِّ آخر يورده يف إالَّ ما فيه كالم ~ للشيخ
وفيها  استنباطه، ة ودقَّ ~ الشيخ فهم قوة عىل وهي تدلُّ واآلثار، واألحاديث

املسائل. هذه منها التي استنبطت املواضع معرفة يف العلم ب طالَّ أذهان شحذ

باآليت: وافياً وامتازَ رشحاً ~ عثيمني بن حممد رشحه الشيخ وقد

وافياً، رشحاً هذا الكتاب عليها اشتمل التي واآلثار واألحاديث اآليات رشح
الشيخ يسوقها التي النصوص من االستشهاد الشاهد ووجه بيان سهولة العبارات،
من فيه وضعه للباب التي األثر أو احلديث أو مناسبة اآلية بيان يف الكتاب، املصنف
وإخالص التوحيد بعلم وعالقته التوحيد لكتاب الباب مناسبة بيان ذلك أجله، وقبلَ
باآلخر  بعضها األبواب  بني ~ الشيخ يربطُ وأحياناً وتعاىل، تبارك هللا  العبادة
املسائل رشح الناس، بواقع املتعلقة األمثلة ذكر املتكامل، كالعقد الكتاب ليكون
االستدالل وجه خمترص وموجز، وبيان بشكلٍ الكتاب آخر يف املؤلف التي يسوقها

واآلىلء.  الدرر لتلك استنباطه عبدالوهاب ودقة بن حممد الشيخ فهم وعمق

األصول رشح ثالثة الثالث: املثال

ونبيّه ودينه ربه العبد معرفة هذا الكتاب هي موضوع هي التي األصول الثالثة
قربه، امليت يف عنها يُسأل التي ا فإهنَّ كرب؛ أمهيَّة الثالثة األصول وهلذه ،S حممداً
ـ ملَكان املؤمن أي ـ (فيأتيه وفيه: > حديثاً طويالً عازب بن الرباء جاء عن فقد
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والداه، رباه

فيقول: دينك؟ ما له: فيقوالن اهللا، ريب فيقول: ربُّك؟ ن مَ له: فيقوالن فيجلسانه،
رسول هو فيقول: فيكم؟ بُعث  الذي الرجل هذا ما له: فيقوالن  اإلسالم، ديني
ربُّك؟ ن مَ له: فيُجلسانه، فيقوالن لَكان مَ ـ أي الكافر ـ (ويأتيه وفيه: ،(S اهللا
فيقوالن أدري! ال هاه فيقول: هاه دينك؟ ا مَ له: فيقوالن أدري! ال هاه هاه فيقول:
هذا وقد رشحَ أدري!)(١). ال هاه هاه فيقول: فيكم؟ بُعث الذي الرجل هذا ا مَ له:
التحشية مسلك رشحه يف سلكَ الشيخ باآليت: وامتازَ ~ عثيمني ابن شيخنا املتن
مستوفياً جلميع ألفاظ رشحاً فجاءَ وعباراته املتن مفردات ومجل معظم عندَ للكتاب
من الكتاب جلمل واالستدالل بالوضوح، امتازَ  كام ،~ املؤلف وعبارات
لألدلة يوضحها الشيخ املؤلف ذكر حالة ويف واإلمجاع، الصحيحة والسنة الكتاب
يف  التوسط املوضع، هذا يف هبا االستشهاد ووجه والشاهد، معناها، ببيان ~

صفحة. وستني وأربعاً مائة يف جاء فقد والقرص الطول التحشية بني

الشبهات كشف رشح الرابع: املثال

أوردَ  ~ وقد عبدالوهاب بن الشيخ حممد مؤلفات أيضاً من املؤلف وهذا
والرصاط احلقِّ إىل الدعوة عىل  هبا ملبِّسني البدع، ذكرها أهلُ التي الشبهات  فيه
عىل سار ن ومَ الصحابة ة من األمَّ هذه عليه سلف كان ا ملِ فيها وخمالفني املستقيم،
اهللا، وبني بينهم وسائط وجعلهم والصاحلني، باألولياء قهم بتعلُّ وذلك هنجهم،
فيذكر  بَه، الشُّ هذه من كبرية الً مجُ ~ الشيخ فجمع هبم، ويَستغيثون يَدعوهنم
وما والسنَّة الكتاب بنصوص ذلك عىل مستدال� عليها، اجلواب يذكر ثم الشبهة
أوضح التي العقيدة، األخر يف لكتبه مٌ هذا متمِّ وكتابه ة، األمَّ سلف عليه كان
ابن رشحُ شيخنا امتازَ وقد  والسنَّة، الكتاب لنصوص وفقاً اعتقاده جيب ما فيها

وصححه األلباين /ص٣٦٨، داود ج١٢ وأبو حسن، اإلمام أمحد (١٨٥٣٤) بإسناد احلديث هذا رو (١)
٢٢١٠ اجلنائز ص أحكام يف
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لفظٍ  بأقرص املعنى ووضوح العبارة، سهولة باآليت: املتن هذا ~عىل عثيمني
بيان مع موجز بفلظٍ الواردة اآليات واألحاديث املراد، ورشح املعنى لفهم يؤدي
جاءَ عليها، وقد الرد يمكن حتى وفهمها الشبهة تلخيص ذلك الرد، وقبلَ وجه
وثالثاً مائة يف الصفحات  عدد جاء حيثُ والقرص الطول بني متوسطاً الرشحُ

صفحة. وثامنني

السفارينية العقيدة رشح املثال اخلامس:

للسفاريني السلفية، العقيدة واجلامعة السنة أهل عقيدة يف شاملة منظومةٌ وهي
اهللا  رمحه العثيمني، صالح بن  حممد العالمة الشيخ رشح متيزَّ وقد ~ احلنبيل
العقيدة، ملسائل املتني العلمي  والتأصيل العبارة، بوضوح املنظومة  هلذه تعاىل،
عنه يستغني ال مما للمسائل العلمية والتنويع العلمية، والتقسيم التعريفات وبيان
والضوابط واألصول والقواعد املسائل االعرتاضات عىل ذكرَ العلم، كام طالب
رصني، علمي  بأسلوبٍ النفيسة العلمية الدرر من وغريها عنها  اجلواب وبيان

إدخال  من تكون ما وغالباً  ~ الناظم عىل فيها يؤخذ قد  التي املآخذ وبيان 
هبا النص. يرد مل حمدثة كلامت جمملة

   

أهل العلم وضع مما يلحُّ عىل صعوبته أو مؤلف طول عليه يشق قد العلم طالب
املتون  ببعض ~ عثيمني بن حممد شيخنا ومراده، وقد اعتني حقيقته جييل خمترص

يأيت: ذلك ما عىل األمثلة وأبرز العقيدة، مباحث يف املطولة

احلموية بتلخيص الربية رب فتح األول: املثال

سنة  يف عليه وردَ لسؤال جواباً ~ ابن تيمية كتبها الكرب احلموية الفتو
وأئمة الدين  الفقهاء يقوله عام فيه يُسأَل الشام، بلدٍ يف وهي من محاةَ هجرية ٦٩٨
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

صفحة. وثامنني ثالث ْ حوايلَ يقع يف بجواب الصفات وأحاديثها، فأجاب آيات يف
الكتاب  هذا  ~ عثيمني ابن شيخنا قربَّ وقد وبالء، حمنة بذلك له  وحصل
~ موضحاً  عثيمني بن الشيخ يقول مواضيعه، وتداخل فهمه، صعوبة بسبب
كثري عىل يشق مما به واإلحاطةُ كان فهم هذا اجلواب «وملا املتن: هلذا تقريبه سبب
(فتحُ وسميته إليها، تدعو احلاجة زيادات مع منه املهم أخلصَّ من قرائه، أحببتُ أن

هجرية»(١). ١٣٨٠ سنة يف ألول مرة طبعته وقد احلموية). بتلخيص ربّ الربية

التدمرية تقريب املثال الثاين:

وقال:  التدمرية، املسائل بجواب الرسالة هذه ~ تيمية ابن املؤلف ى سمّ
القدر بني اجلمع وبيان حقيقة والصفات، لألسامء اإلثبات «حتقيق ب ب تلقّ «إهنا
عن أصلني  تتحدث فهي عنواهنا، من ظاهر فهو الرسالة موضوع وأما والرشع»،(٢)

الرشع والقدر. واآلخر: والصفات، األسامء أحدمها: كبريين،

وترتيب  املعاين، وسهولة األلفاظ، يف بالوضوح ~ الشيخ تقريبُ متيزَّ وقد
متنوعة، علمية عىل لطائف التقريب حو كام والردود، األجوبة وبعض األفكار
ـ والعلمُ يظهر والذي تيمية؛ ابن التي أشارَ إليها السابعة للقاعدة يتطرق مل أنه بيدَ

بسبب: هلا تركه أنَّ ـ اهللا عندَ

السابقة. القواعد وما تتضمنه يف ورود معناها ـ ١

املطبوعة. النسخ بعض من سقوطها ـ ٢

املبتدئ. القارئ عىل ألفاظها وانغالق هذه القاعدة صعوبة ـ ٣

بعدها. وما ٤ الربية بتلخيص احلموية ص رب فتح (١)
بعدها. وما الفتاو ج١٦ /ص ٤٥٠ جمموع (٢)
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املبني  بالتقعيد عموماً وتأليفه تعليمه يف ~ عثيمني بن حممد اعتنى الشيخ
وأصول العقيدة مسائل يف عنه نحنُ بصدده واحلديث فيام سيام الكتاب والسنة، عىل

ذلك: عىل األمثلة الدين، ومن
وأسامءه  اهللا  بصفات  املتعلقة القواعد يف كتاباً ~ تأليفه  األول:  املثال
الشيخ عنه وقال احلسنى)، وأسامئه اهللا صفات يف املثىل (القواعد أسامه: والذي
األسامء باب يف مجة وفوائد  عظيمة قواعدَ عىل اشتمل «...كام :~ باز ابن
هذا كان وملاَّ املقصود:»... عبد بن أرشف الشيخ حمققه يقول والصفات...»(١)،
بديعة، بتقسيامتٍ ومتيزَّ واحلشو التعقيد عن خال قد  بأُسلوبٍ تبَ كُ قد الكتاب
البيان، حسن مع  عبارة  بأوجز املقصود توضحُ  التي األمثلة من فريدة ونامذج 
يف تدريسه األقطار يف مجيع من إخواننا كثري رأ الباب هذا قواعد ملعظم وله مُ وشُ

وتدريساً وتعلامً وتعليام»(٢). قراءةً عليه فأقبلوا وحلقات العلم املساجد
رشحه  يف مقدمة وصفاته اهللا بأسامء املتعلقة القواعد ذكره لبعض املثال الثاين:
صميم يف الدخول  «وقبل  :~ فقال   ~ قدامة البن االعتقاد  ملعة لكتاب
أمثلة ومن وصفاته»(٣)، اهللا بأسامء يتعلق قواعد هامة فيام أن أقدم أحبُّ الكتاب

االعتقاد: للمعة رشحه هبا افتتحَ التي القواعد هذه
اسم كل بالرشع، تثبت وإنام تثبت بالعقل، ال اهللا أسامء حسنى، كلها اهللا أسامء
املرتتب األثر وعىل تضمنها، التي الصفة وعىل اهللا، ذات عىل يدل فإنه اهللا أسامء من

.(٤) متعدياً كان إن عليه

 

.٣ املثىل ص القواعد (١)
.٧ ص السابق (٢) املرجع

بعدها. وما ٣٠ االعتقاد ص ملعة رشح انظر (٣)
.٥٥ املرجع السابق ص  (٤)
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والداه، رباه

      

ال كبرية أمهية وللتقسيم إىل عنارص، وحتليله أنواع إىل اليشء جتزئة هو التقسيم:
األشياء تسلسل أن نفهم نستطيع التقسيم خالل ومن بالعلم املشتغلني عىل ختفى
نعرف أن نستطيع احليوان علم يف  املعروف الطبيعي بالتقسيم : فمثالً ومبادئها،
اللبائن صنف من الضواري طائفة وأن الضواري، طائفة من األسد فصيلة أنَّ

وهكذا...
التقسيم تمَّ التي لألصول الفروع رد العامل واملتعلم يستطيع االعتقاد ويف مسائل
حترص تكاد ال التي املنترشة الفروع العامل إليها األصل يردُّ بمنزلة فالقسمة عليها،
يف املتعددة املنترشة األمور ضبط «فإنَّ :~ الزركيش الدين بدر قال معني، بعددٍ
ع وضُ التي احلكم إحد لضبطها، وهي وأدعى حلفظها هو أدعى املتحدة القوانني
إليه تتشوف إمجايل بيانني: بني جيمع بدَّ له أن ال التعليم إذا أرادَ واحلكيم ألجلها،
أنه السنباطي الدين قطب الشيخ عن بلغني ولقد إليه، تسكن وتفصييل: النفس،

النظائر]»(١). معرفة الفقه يقول:[ كان

هذا نوعوا «ولقد السيوطي ~: املقام قول هذا يف ـ ـ أيضاً له يستأنس ومما
معرفة أنواعه أجل من وكان وباعاً يداً استنباطه يف وتطاولوا الفقه فنوناً وأنواعاً
األقسام ومن وأشكاهلا»(٢)، أخواهتا إىل وضم املفردات وأشباهها، نظائر الفروع

رشوحه: يف ~ الشيخ ذكرها التي

أقسام(٣). مخسة إىل االستعانة ـ تقسيم ١
أقسام(٤). أربعة إىل االستعاذة تقسيم ـ ٢

١ /ص ١٠. للسبكي ج والنظائر األشباه  (١)
.٤ للسيوطي، ص والنظائر األشباه  (٢)

بعدها. وما ٥٨ األصول ص ثالثة رشح (٣)
ج١ /ص ٢٣٩. التوحيد كتاب رشح بعدها، ٥٩ وما األصول ص ثالثة رشح (٤)
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أقسام(١). أربعة إىل االستغاثة تقسيم ـ ٣
أقسام(٢). ثالثة إىل الذبح تقسيم ـ ٤

أقسام الرشك(٥)، أقسام اهلداية(٤)، وأقسام الظلم(٣)، أقسام  كذلك:  وانظر 
وغريها. الدعاء(٧) أقسام للعبادة(٦)، إبطاله وأحكام الرياء

   

يقول اليشء(٨)، إىل لة الوسائل واألسباب املوصِّ إغالق به: املرادُ رائع» الذّ دّ «سَ
ألمته،  التوحيد هذا Sحيقق النبي «وقد كان  :~ تيمية ابن اإلسالم شيخ
هو الذي اإلله فإن إالَّ اهللا»، إله «ال قولنا حتقيق هذا إذ الرشك، عنهم مواد وحيسم
واخلوف»(٩)، والرجاء واإلكرام واإلجالل والتعظيم املحبة لكامل القلوب تأهله

ذلك:  Sيف قاله ومما

مع أو اهللا، من دون عبادته إىل ذريعة ذلك يكون حتى ال فيه عن الغلو ١ـ هنى
كام  تطروين «ال Sيقول: النبي  سمعت > قال: اخلطاب فعن عمر بن اهللا.
واإلطراء ورسوله»(١٠)، عبداهللا فقولوا: عبد أنا فإنام مريم، أطرت النصار ابن

 

.٦٢ األصول ص ثالثة رشح (١)
ج١ /ص ٢٧٥. التوحيد كتاب رشح بعدها، ٦٣ وما األصول ص ثالثة رشح (٢)

التوحيد ج١ /ص ٧٢. كتاب رشح (٣)

التوحيد ج١ /ص ٧٣. كتاب رشح (٤)
التوحيد ج١ /ص ١٣٩. كتاب رشح (٥)

السابق ج١ /ص ١٤٥. املرجع (٦)

السابق ج١ /ص ١٤٨. املرجع (٧)
بعدها. وما ٢٢ الذرائع ص سد قاعدة يف الساطع انظر: الكوكب  (٨)

جمموع الفتاو ج١٧ /ص ٥٥٤. (٩)
،.٣٢/ جـ٢ كتاب الرقائق يف /٤٧٨، والدرامي جـ٦ ٤٨ باب األنبياء يف كتاب البخاري أخرجه  (١٠)

.٥٥ ،٤٧ ،٢٤ جـ٢٣/١، يف مسنده وأمحد
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والداه، رباه

ال تقع  Sحتى النبي عنه هنى ولذلك فيه(١)، والكذب املدح احلد يف جماوزة هو
عثيمني بن الشيخ  يقول  مريم. بن بعيسى النصار فعلت كام وتفعل فيه، أمته
طريق  كل وسدَّ حمكمة، محايةً التوحيد جانب Sمحى فالرسول إذاً ...» :~
يزين والشيطان وصل، الدرب عىل سارَ من ألنَّ بعيد؛ من إىل الرشك ولو يُوصلُ

إىل الغاية»(٢). يصل حتى شيئاً فشيئاً السوء أعامل لإلنسان

الغوث  طلب هي واالستغاثة: وحده، باهللا االستغاثة النبي Sأنَّ بيان ٢ ـ
عليه يقدر ال اهللا فيام بغري جتوز وال فأغثته، فالن استغاثني يقال: الشدة. إزالة وهو
أبوبكر >: قال > قال: الصامت بن عبادة عن رو الطرباين وقد إال اهللا.
ال «إنه :S رسول اهللا فقال هذا املنافق، اهللاSمن بنا نستغيث برسول قوموا
اللفظ  يستعمل هذا النبيS أن كره فقد .(٣)«Å  باهللا يستغاث وإنام يب يستغاث
الرشك لذرائع وسداً التوحيد جلناب محاية حياته، عليه يف يقدر مما كان وإن حقه، يف
فإذا واألفعال، األقوال يف الرشك وسائل من لألمة لربه وحتذيراً وتواضعاً وأدباً
يقول  وفاته، بعد به يستغاث أن فكيف جيوز حياته، Sيف عليه يقدر فيام هذا كان
التوحيد  Sمحى املصطفى محاية عرشة: «الثامنة عبدالوهاب~: بن حممد
باب من االستغاثة «... نفي :~ ابن عثيمني وقال الشيخ اهللا»(٤)، مع والتأدب

اللفظ...»(٥). يف والتأدب الذرائع سد

ذريعة  إىل هبا يتوصل أن يمكن التي من بعض األمور ~ الشيخ منع وقد

واألثر جـ١٢٣/٣. احلديث غريب يف النهاية (١)
التوحيد ج١ /ص ٥٦٣. كتاب رشح (٢)

وهو هليعة ابن غري الصحيح رجال ورجاله رواه الطرباين :١٥٩/ الزوائد جـ١٠ يف جممع اهليثمي قال (٣)
احلديث. حسن

.٥٤ التوحيد ص (٤) كتاب
التوحيد ج١ /ص ٣٥٦. كتاب رشح املفيد القول (٥)
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ذلك: ومن الرشك،

لفظ  وضع بمقابله ثم لفظ (اهللا) كتابة من املجالس يف بعض الناس يفعله ما ١ـ 
وتعاىل(١). تبارك النبيSباهللا مساواة منه يُفهم قد ألنه (حممد)؛

تنفع من  إهنا  يقال نحاسية من حلقة األخرية اآلونة يف األسواق يف ظهرَ ما ـ ٢
اجلسم(٢). يف تأثريها عىل احليس الدليل لعدم ذلك؛ صحة عدم واألصل الروماتيزم،

        

من وخلوه والبيان بالوضوح العقيدة دراسة يف واجلامعة أهل السنة منهج يتميز
والسنة الكتاب من مستمدة العقيدة ألن واملعاين؛ األلفاظ يف والتعقيد الغموض
عقيدة: فهي أن تضلوا)، اهللا لكم (يبني (ليبني للناس) إالَّ الكتاب علينا اهللا أنزل وما
االعتقاد أنَّ أصول عىل ذلك: األدلة ومن والكبري، والعامل، الصغري العامي يفهمها
والسالم عند الصالة عليه جربيل حديث وهو أال يف حديث واحد قد جاءت كلها
ورسله  وكتبه باهللا ومالئكته أن تؤمن (اإليامن ما اإليامن؟ سؤاله عىل Sجميباً قوله
ومسائل أصول احلديث هذا انتظم  فقد ورشه)(٣)، خريه وبالقدر اآلخر واليوم
أهل عقائد بخالف: والبيان، الوضوح وغاية والسهولة اليرس بمنتهى  االعتقاد 
يستطيع ال ـ دوهنم عمن فضال ـ العلم محلة يطالع كتبهم من فمن الكالم والفلسفة
بالتعقيد واجلفاف موسوماً عندهم الصياغة أسلوب وجيد بسهولة املراد يفهم أن
هباء يذهب األسلوب وهبذا الرشعي، القاموس عن الغريبة املصطلحات وكثرة 
واألرواح القلوب إىل حيمل يستطيع هذا األسلوب أن وال ضياءها وينطفئ العقيدة

السنة. الكتاب وصحيح من النصوص هبا جاءت التي املعاين
التوحيد ج١ /ص ٤٠٠. كتاب انظر: رشح (١)

التوحيد ج١ /ص ٢٤٢. كتاب رشح (٢)
يف صحيحه ج١ /ص ٨١٠  مسلم أخرجه (٣)
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والداه، رباه

كالمه  فكان واجلامعة السنة  أهل  منهج عىل  سار ~ عثيمني بن  والشيخ 
االعتقاد لربطه مسائل وقوته؛ جزالته مع سهالً واضحاً االعتقاد ملسائل وتقريره

.S رسوله وسنة اهللا كتاب من الرشعية بالنصوص

   

معه،  يتناسب إلقناع املخالف بام والربهان ~ احلجة يذكر الشيخ كثرياً ما
األمان برِّ إىل به يصلَ فشيئاً إىل أن شيئاً املخالف مع ويتدرج حمكم واضح بأسلوبٍ

ومن ذلك: ،S رسوله وسنة كتاب اهللا من بدليله الرشعي مقروناً باحلكم

الواجبات:  وترك فعل املعايص بالقدر عىل احتجَّ عىل من راداً قال ~ ١ ـ
أن يفعل باستطاعته وهو له، قدر ما يدري ال عىل املعصية أن يقدم قبل العايص «أنَّ
األحر من أليس املجهول؟! بالقدر وحيتج اخلطأ الطريق يسلك فكيف أو يرتك،

يل؟!»(١). قدر ما هذا ويقول: الصحيح الطريق يسلك أن

اهللا بخلقه  تشبيه الصفات هللا إثبات من من قال يلزم راداً عىل قال ~ ٢ ـ
يف تتفق أشياء املخلوقات  نشاهد يف إننا نقول:  ...» الصفة:  أصل الستوائهام يف
كيد يداً يل إن أحداً  يقول أن يمكنُ ال وهلذا  املسميات...؛ يف  وختتلف األسامء
أهنا متفقة مع الثاين، عن خمتلفة يد له واحد فكل الذرة... كيد يداً يل أو اجلمل،
االسم؛ اتفاق مع املخلوقات يف املسميات التفاوت بني جازَ إذا فنقول: االسم، يف

أوىل»(٢). باب من واملخلوق اخلالق بني فجوازه

بحجة أنَّ العقل  هللا تبارك وتعاىل العلو صفة نفى من راداً عىل وقال ~ ٣ ـ
يف  أن يكون إما Å  اهللا ال شكَّ أنَّ فنقول: العقل؛ داللة «وأما الصفة: هذه يقبل ال

.١٦٥ االعتقاد ص ملعة رشح (١)
الواسطية ج١ /ص ١٠٥. العقيدة رشح (٢)
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يكون فوقه أن يستلزم ألنه نقص مستحيل؛ السفل يف يف السفل، وكونه أو العلو
فإذا التام؛ والسلطان التامة والسيطرة التام العلو له يكون فال خملوقاته يشء من
أن نقول: وهو آخر، تقرير عقيل وهناك واجباً، العلو ؛ كان مستحيالً السفل كان يف
كل ألنَّ إثباهتا هللا؛ وجبَ كامل؛ صفة باتفاق العقالء، وإذا كان صفة كامل العلو إنَّ

هللا»(١). فهي ثابتة كامل مطلقة صفة

بني  «ليس تعارض: واملعية العلو بني بأنَّ زعم من عىل راداً ~ قال  ـ  ٤
معك، ومنه وهو عالياً يكون اليشء أن املمكن من إذ ؛ أصالً تعارض واملعية العلو
املخلوق واملعية يف العلو اجتامع نسري... فإذا أمكنَ معنا ونحنُ القمر قول العرب

أوىل»(٢). باب من اخلالق يف فاجتامعهام

اهللا،  كالم القرآن «نقول: خملوق: القرآن بأنَّ من قال عىل قال ~ راداً ٥ ـ
قائمة عيناً كان  ولو اهللا، من  بائناً يكون حتى بنفسها، قائمة  عيناً  ليسَ والكالم
صفة كان فإذا به، للمتكلم صفة الكالم خملوق، لكن إنه لقلنا: اهللا، من بائنة بنفسها
كلها،  خملوقة غري Å  اهللا صفات ألنَّ غري خملوق؛ كان اهللا؛ وكان من به للمتكلم
هذه ألنَّ واالستخبار؛ واخلرب والنهي األمر مدلول لبطل خملوقاً كان لو وأيضاً:
هلا داللةَ ال الصورة هذه عىل خلقت أشكال جمرد كانت خملوقة؛ الصيغ لو كانت

ونحوها»(٣). والقمر والشمس النجوم شكل يكون كام معناها؛ عىل

        

بغري بقصد أم سواء كانت العقيدة يف التي تقدح الكلمة عظم خطورة ال خيفى
 <  ;  :  9   8      7   6 5  4        3 نث 1  2   تعاىل: اهللا قصد، قال

السابق ج١ /ص ٣٩٢. املرجع (١)

السابق ج١ /ص ٤٠٤. املرجع (٢)

السابق ج١ /ص ٤٢٨. املرجع (٣)
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والداه، رباه

معاذ حديث جاء يف أمر اللسان ولعظيم (ق: ١٧ - ١٨). =  <   ? @  A  مث 

إال ـ مناخرهم عىل  قال: أو ـ وجوههم عىل النار الناس يف بُّ يكُ >: (وهل
ما غريه إله الذي ال (واهللا :< مسعود بن قال عبداهللا ألسنتهم)؛ ولذا حصائد

اللسان). من بطول السجن يشء أحق األرض وجه عىل

التي الكلمة هو االعتقاد فإن العقيدة. أصل (والكلمة اإلسالم: شيخ قال
اهللا. إله إال ال أن واعتقاد التوحيد والعقائد: كلمة الكالم وأطيب املرء، يعتقدها
ال باطل ذلك فإن اهللا. إله مع اختاذ وهو الرشك، كلمة والعقائد: الكالم وأخبث
إىل آخر كالمه، (إبراهيم: ٢٦).. ;  مث   :  9 نث 8  سبحانه: قال وهلذا له، حقيقة

تعاىل)(١). اهللا رمحه

يربط دراسة مسائل العقيدة بألفاظ  كثرياً ما ~ عثيمني بن شيخنا كان وقد
:~ ئلَ سُ وقد ذلك اللفظ، عىل التنبيه يستدعي مما ألسنتهم عىل الدارجة الناس

القلب؟. سالمة مع األلفاظ غري مهم تصحيح أن من بعض الناس «عام يقول

فهذا العربية اللغة  عىل إجراءها األلفاظ بتصحيح أراد  إن بقوله: فأجابَ
عىل األلفاظ غري جارية تكون أن ـ العقيدة سالمة جهة ـ من هيم ال صحيح فإنه
ترك األلفاظ بتصحيح أراد إذا أما  وسليام، مفهوما املعنى دام  ما العربية  اللغة
وال مهم، بل تصحيحها صحيح غري والرشك فكالمه الكفر عىل التي تدل األلفاظ
بل صحيحة النية ما دامت يشء كل قول يف أطلق لسانك نقول لإلنسان أن يمكن
يف  منهجه ~ وكان اإلسالمية»(٢). الرشيعة جاءت به بام مقيدة الكلامت نقول

اآليت: يف يتمثل األمر هذا

منها. والتحذير عليها والتنبيه يف عقيدة املسلم قد تقدح التي املخالفة الكلمة ١ ـ ذكر

.(٧٤،٧٥/ ٤) الفتاو  (١)
.٣ املناهي اللفظية ص  (٢)
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باهللا، وتوكلت (آمنت يقول فيمن رأيكم ما اهللا: حفظه الشيخ فضيلة فقد سئل
قول «أما بقوله: فأجاب باهللا، واستجرت برسول اهللاS؟، واعتصمت اهللا، عىل
وهذه بأس فيه ليس فهذا باهللا) واعتصمت اهللا، عىل وتوكلت باهللا، القائل (أمنت

به. معتصام مؤمنا به، اهللا، عىل متوكال يكون أن كل مؤمن حال

واالستجارة بالنبي منكرة كلمة فإهنا (Sاهللا قوله (واستجرت برسول وأما
جائزة قال  فهي عليه يقدر أمر يف حياته يف به أما االستجارة جتوز موته ال Sبعد
نث ¸ Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ مث   تعاىل: ـ  اهللا
سمع أحدا من وعىل أكرب رشك موته بعد ،S بالرسول فاالستجارة ،(٦ (التوبة:
ال وهو بعض الناس سمعه من قد يكون ألنه ينصحه، أن الكالم هذا يقول مثل
أن اهللا فلعل هذا رشك أن له وبينت أخربته إذا (يا أخي) وأنت معناها يدري ما

املوفق»(١). واهللا يدك. عىل ينفعه

الصحيحة  للنصوص الكلمة هذه خمالفة عىل يدل الرشعي الذي الدليل ذكر ـ ٢
آنفاً. تقدمَّ كام والسنة، الكتاب من

صحيح  (معنىً حتتملُ معنيني الكلمة كانت إذا العوام عىل اإلنكار عدم ـ ٣
عن   ~ سئل فقد  الصحيح. املعنى يقصدُ  املتكلم كان إذا سيام  خطأ) وآخر
صلة. فقال ~: وبني الرسول بينك اهللا صلة، وأجعل وبني بينك أجعل عبارة:
الرسول وبني بينك وأجعل له صلة أي بالتعبد اهللا بينك وبني أجعل يقول «الذي

 Sالرسول وبني بقوله أجعل بينك أراد إذا أما باتباعه فهذا حق. أي صلة ،S
حمرم بل هذا الكربات فإن عند ومستغاثك الشدائد عند هو ملجأك اجعله أي صلة

امللة»(٢). عن خمرج هو رشك أكرب

.٨ املرجع السابق ص  (١)

.٧ املرجع السابق ص  (٢)
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والداه، رباه

(يا  قول حكم ما الشيخ: فضيلة سئل وقد يف الكلامت املجملة. التفصيل ـ ٤
أمتي)، ونحوه (يا عبدي)، (يا «قول القائل: :~ فأجاب أمتي)؟. و(يا عبدي)

صورتان: له
جيوز  ال فهذا أمتي؛ يا عبدي،  يا مثل: النداء  بصيغة يقع أن  األوىل: الصورة

وأمتي». عبدي أحدكم يقل «ال :S يف قوله عنه للنهي
قسمني: عىل وهذا اخلرب بصيغة يكون الثانية: أن الصورة
فيه.  بأس فال األمة أو العبد، بغيبة إن قاله األول: القسم

تتعلق  مفسدة عليه فإن ترتب أو األمة، حرضة العبد يف إن قاله الثاين: القسم
التي هي الذل، العبودية يقصد ال بذلك القائل فال، ألن منه وإال السيد أو بالعبد
العزيز (تيسري يف أشار ذكرناه  الذي التفصيل  هذا  وإىل له مملوك أنه يقصد  وإنام
فتح صاحب وذكره وأمتي.  عبدي يقول  باب يف  التوحيد) كتاب رشح احلميد

مالك»(١). عن الباري

أو  فهم لسوء يؤدي قد الذي اللفظ ترك األحيان إىل من كثريٍ يف ـ اإلشارة ٥
فأجاب اهللا؟)، يف رسول (أحبائي قول عن الشيخ فضيلة سئل فقد لبس. حدوث
صحيحا، يعني: معنى يريد يظهر فيام صاحبه كان وإن القول «هذا : قائالً فضيلته
به جاءت ما خالف التعبري S، ولكن هذا اهللا رسول حمبة يف وإياكم أنا أجتمع
يقول: أن  ينبغي فالذي اهللا)،  اهللا، وأبغض يف أحب يف (من احلديث فإن السنة،
السلف،  يقول كان عام عدول فيه يقوله القول الذي هذا وألن Å  اهللا يف أحبائي
علامئنا عن اهللا، واملعروف عن والغفلة ،Sاهللا رسول الغلو يف ربام يوجب وألنه

يف اهللا»(٢). أحبك هو أن يقول: اخلري وعن أهل

.٢٢ املرجع السابق ص  (١)
١١٠ املرجع السابق ص  (٢)
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وهي: إليها، توصلتُ النتائج التي أهم البحث أذكر هذا ختام ويف

باألساليب  داخله من يف هذا البحث هو تنمية علم العقيدة أنَّ املراد بالتجديد ـ ١
ضعف ما وتقوية القديم، وجوهره بخصائصه األصيلة االحتفاظ مع والوسائل
طبيعته. تبدلُّ من وال صفته ال تغريُّ من التي عليه التحسينات وإدخال من أركانه،

وتأليفاً  تعليامً الدين وأصول العقيدة بعلم عثيمني ~ اهتامم الشيخ بن ـ ٢
ورشحاً.

وليس  األمة دين جيددُّ املجدد االعتقاد، أنَّ يف مسائل التجديد ضوابط أهم ـ ٣
يكون وأن  األصول، لثبات الوسائل؛ يف املجدد  جتديد يكون وأن نفسه، الدين 

والغيبيات. السمعيات يف التجديد يكون وأالَّ األهلية، يملك ممن التجديد

الراسخني  اإلسالم وأئمته لعلامء والعميل العلمي املنهج تتبع خالل  ـ من ٤
أهم نستنج أن نستطيع السابقة النصوص مدلوالت يف النظر خالل ومن العلم يف
معروفاً بصفاء املجدد يكون أن أبرزها: ومن يف املجدد، توفرها التي ينبغي الرشوط
الفكر ميداين جتديده يشمل وأن جمتهداً، عاملاً يكون وأن املنهج، العقيدة وسالمة

زمانه. نفعه أهل املجتمع، وأن يعم يف والسلوك

دراسة  يف عثيمني ~ الشيخ ابن عند التجديد وصور جماالت أبرز من ـ ٥
والتعبد والصفات األسامء بفقه وعنايته بالعقيدة، السلوك ربط االعتقاد: قضايا 
مسائل يف والضوابط التقعيد بجانب والعناية العقيدة، متون وتقريب بمقتضاها،
الذرائع وسد  العقيدة، وجزئيات لقضايا العلمية  بالتقاسيم واالهتامم العقيدة،
احلجج وسوق االعتقاد، وقضايا مسائل تقرير يف اللغة وسهولة املفضية للرشك،
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والداه، رباه

واملصطلحات باأللفاظ والعناية واإلقناع، املناقشة مقام  يف العقلية والرباهني
الدارجة.

وأن بعلمه ينفعنا وأن لشيخنا يغفرَ أن اهللا  وكتابته ونسأل  مجعه تيرسَّ ما هذا
وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل وسلمَّ اهللا وصىل وأعاملنا،  أوقاتنا يف  لنا يبارك

أمجعني.




