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رشور من باهللا ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد
له، هادي فال ومن يضلل له، فال مضل اهللا من هيده أعاملنا، سيئات أنفسنا، ومن
صىل عبده ورسوله، حممداً أن وأشهد له، رشيك وحده ال اهللا إال إله ال أن وأشهد
وسلم الدين، يوم تبعهم بإحسان إىل ومن والتابعني، وصحبه، آله وعىل عليه، اهللا

بعد: أما تسليامً كثرياً..

النعمة، عليها  وأتم  الدين،  هلا أكمل بأن األمة هذه عىل أنعم تعاىل اهللا فإن
ديناً. اإلسالم هلا وريض

ـ وعال جل ـ اهللا بيَّنها وأساسه هذا الدين أصل هي التي اإلسالمية والعقيدة
 { الصحابة  وفهمها وأوضحه، بيان، Sأتمَّ رسوله لسان وعىل كتابه، يف
إذا  حتى التابعون، عنهم وأخذها  S النبي عن تلقوها حيث صحيحاً، فهامً
واستحدث األهواء، مت كِّ وحُ واملحدثات، البدع ظهرت زمان بالناس طال
قيّض اهللا وقد ومدلوالهتا النصوص والتأويل ملعاين التحريف وبدأ علم الكالم،
هذا لنرصة هبوا أجالء، علامء عصورها عرب ولدينها األمة هلذه ـ سبحانه وتعاىل ـ

فيه. عىل املخالفني عليه، والرد دخيل كل وإيضاحه، ونفي ببيانه الدين
العلم يدعون أهل من الرسل بقايا من فرتةٍ زمانِ كل يف جعل هللا الذي فاحلمد
ويبرصون املوتى، اهللا بكتاب حييون  ،األذ عىل ويصربون ،اهلد إىل ضل من

العمى. أهل بنور اهللا
 ~ العثيمني صالح بن حممد العالمة شيخنا األفذاذ العلامء هؤالء  ومن 
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بالغ أثر له كان االعتقاد، يف مسائل املخالفني التعامل مع يف فريداً منهجاً له فإن
أمهيته تزداد منهج أنه سيام نفعه، وال ليعم املنهج هذا أبرز أن يف األمة، فأحببت
مادة أجعله وأن العلمية، يف الساحة وحضوره وعلمه الشيخ مكانة بمثل باقرتانه
منهجية دراسات العلمية العثيمني حممد الشيخ (جهود ندوة يف املشاركة لبحث
[منهج البحث هذا عنوان وجعلت اهللا، شاء إن اجلامعة، التي ستعقدها حتليلية)

مسائل االعتقاد]. يف املخالفني عىل الرد يف حممد بن عثيمني الشيخ

وفتاويه، ورسائله ومؤلفاته استعراضاً لكتب الشيخ البحث يدي وضعت بني وقد
عنه أعرفه ما ذلك إىل هذا كله، وضممت وقد أفدت من وفاته، بعد عنه وما ألف

باجلامعة. جمال العمل يف واإلدارية العلمية حضور اللقاءات خالل من شخصياً

فسأتناول املوضوع واملقالة) ـ جانبي (القائل من يكون للمخالف النظر أن وبام
ومبحثني: متهيد يف

ويشمل: التمهيد: *

ابن عثيمني ~. لشيخنا موجزة ترمجة ـ أ
املخالفني. عىل الرد يف الشيخ العلمية آثار ـ ب

مطلبان: وفيه املخالف. القول صاحب مع الشيخ منهج األول: املبحث *
املخالفة. الفرق الرد عىل يف الشيخ املطلب األول: منهج

املخالف. مع التعامل منهج الشيخ يف : الثاين املطلب
مطلبان: وفيه املخالفة. املقالة رد يف الشيخ منهج الثاين: املبحث *

املخالفة. املقالة عرض يف منهج الشيخ األول: املطلب
املخالفة. إبطال املقالة يف منهج الشيخ : الثاين املطلب

النتائج. أهم اخلامتة : *
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العثيمني عبدالرمحن بن سليامن بن  حممد  بن صالح بن حممد  أبوعبداهللا هو 
تعاىل.  ~ الورع الزاهد، املفرس، الفقيه املحقق، العامل التميمي (الوهبي)



السابع يف ١٣٤٧هـ عام القصيم، مدن  إحد عنيزة، مدينة يف  الشيخ ولد 
املبارك. رمضان شهر من والعرشين

  

إىل والده فقد دفعه العلم، حب عىل ونشأ O، تربية صاحلة، والداه، رباه
القرآن عليه فحفظ الكريم، القرآن لتعلم الدامغ سليامن بن عبدالرمحن ألمه جده

. كامالً
وجدٍ هبمة الرشعي العلم طلب عىل أقبل عمره من عرشة احلادية وملا جتاوز
يف الكبري اجلامع يف املطوع، حممد بن عبدالعزيز حلقة الشيخ فانضم إىل ونشاط،

الطلبة  بعض  ~ مع السعدي نارص بن الشيخ عبدالرمحن جعله حينام عنيزة،
التوحيد يف العلم من حممد الشيخ أدرك وقد املبتدئني، الطلبة لتدريس  الكبار

قدراً كبرياً. والفقه والنحو

عليه السعدي، فدرس بن نارص عبدالرمحن الشيخ حلقة يف ذلك بعد ثم جلس
وحفظ النبوية، والسرية والنحو واألصول والفقه والتوحيد واحلديث التفسري
يعترب فهو لذا عاماً، عرش ستة قرابة الزمه  وقد العلوم، هذه يف املتون خمترصات

تدريسه. فهمه وتأصيله وطريقة يف به تأثر وقد األول شيخه
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منهم: كثريين عن علامء العلم كام أخذ

العربية اململكة عام مفتي باز،  بن عبداهللا بن  عبدالعزيز ث املحدِّ الشيخ ـ 
الرياض معهد يف الرياض عندما التحق رحلته إىل الشيخ حيث استثمر السعودية،

الفقه. كتب وبعض البخاري، صحيح من عليه فقرأ العلمي،

،~ البيان أضواء تفسري صاحب الشنقيطي األمني والشيخ املفرسِّ حممد ـ 
الرياض العلمي. معهد الشيخ يف عليه درس فقد

،O،األفريقي عبدالرمحن نارص الرشيد، والشيخ والشيخ عبدالعزيز بن ـ 
معهد الرياض العلمي. يف مشاخيه من ومها

وبعض  الفرائض، علم عليه ~ قرأ بن عودان عيل بن عبدالرمحن والشيخ ـ 
عنيزة. يف كان قاضياً وذلك عندما الفقه، كتب

واملطلع ،~ عثيمني ابن الشيخ عليهم تتلمذ الذي العلامء أبرز هؤالء هم
ابن شيخ اإلسالم كتب عىل التتلمذ من أكثر أنه ير وكتبه الشيخ مؤلفات عىل
بأقواهلام، ويستشهد عنهام، ينقل ما كثرياً فهو ،O،القيم ابن  وتلميذه تيمية، 

اختياراهتام. ويذكر



عام جلسة أول  عقد فقد  حياته، من مبكر وقت يف للتدريس الشيخ جلس 
١٣٧٦هـ عام تويف شيخه السعدي وملا السعدي، شيخه وفاة قبل ١٣٧١هـ وذلك
~ عام  تويف أن إىل عنيزة، الكبري يف اجلامع يف الطلبة لتدريس يف مكانه جلس
وشهر احلج أيام يف النبوي واملسجد احلرام املسجد يف س يدرِّ وكان  ١٤٢١هـ، 
إذا وبخاصة تالميذه، حرص يمكن اإلجازات، وعىل هذا فال أيام  ويف رمضان،

عظيامً. نفعاً هبا اهللا التي نفع املسجلة أرشطته عىل تتلمذ من هناك أن علمنا
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يف أو النظامي، تدريسه يف سواء كثريون، تتلمذ عليه طلبة القول أنه وخالصة
حرصهم. باإلمكان ليس احلرمني، يف أو مسجده،



أو الدعـوي، أو العلمي، املجال يف كانت سواء كثرية، أعامالً الشيخ  توىل
ومنها: اخلريي،

قرن. يزيد عىل نصف ما فيه الذي أمىض مسجده يف ـ تدريسه

١٣٩٨هـ، عام حتى ١٣٧٤هـ عام منذ بعنيزة العلمي املعهد يف وتدريسه ـ
.~ تويف أن إىل القصيم يف الدين وأصول كلية الرشيعة إىل حيث انتقل

رمضان وشهر احلج موسم يف النبوي واملسجد احلرام املسجد يف وتدريسه ـ
اإلجازات. وأوقات

صالة يف املصلني وإمامة عنيزة، يف الكبري اجلامع يف املصلني إمامة  وتوىل ـ
~ عام ١٤٢١هـ. وفاته إىل السعدي عبدالرمحن شيخه وفاة منذ فيها، العيدين

حتى وفاته. ١٣٩٢هـ عام منذ احلج يف اإلسالمية التوعية يف وشارك ـ

حتى وفاته. ١٤٠٧هـ عام منذ يف هيئة كبار العلامء وكان عضواً ـ

فيها. العقيدة قسم ورئيس الرشيعة وأصول الدين يف جملس كلية وعضواً ـ

حتى وفاته. ١٤٠٥هـ عام تأسيسها منذ الكريم القرآن حتفيظ مجعية وترأس ـ

عنيزة. يف مكتب الدعوة وتوعية اجلاليات عىل وأرشف ـ

وبرنامج نورٌ عىل الدرب، برنامج منها اإلذاعية، الربامج من عددٍ يف وشارك ـ
القرآن. من برنامج أحكام فيها اهلاتف، وله عىل سؤال

اهلاتف. عرب وخارجها اململكة، داخل املحارضات من عدداً وألقى ـ
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الطريق ويف مسجده استفساراهتم يف عىل واإلجابة الناس، نفسه إلرشاد ـ ونذر
مكاتبة أحياناً. وقد تكون بيته مشافهة، إىل

لذكرها. املجال يسع ال عديدة، ومتوناً مؤلفات كثرية، ورشح كتباً وألف ـ

الباب (لقاء  منه االستفادة من العامة ليتمكن الناس، لعامة أياماً وحدد ـ
املفتوح).

 

العامل  بالد  يف بل  فحسب، وبلده جمتمعه يف ليس عالية مكانة ~ للشيخ
ثقة حمل فكان العامل، بالد يف املسلمة األقليات جتمعات ويف كله،  اإلسالمي

أمور: من به حتىل ملا عندهم،

اختياراته. ودقة العلمي تأصيله قوة منها ـ
وكثرة مؤلفاته ورشوحه. ـ

له. املسجلة العلمية املواد ـ وكثرة
العلامء. هيئة كبار كعضوية بالده، يف العلمية املناصب بعض ده وتقلّ ـ

عام اإلسالم خدمة لفرع العاملية فيصل امللك جائزة  عىل وحصوله ـ
١٤١٤هـ.



شهر  من عرش اخلامس األربعاء، يوم مغرب قبل جدة، مدينة ~ يف تويف
بعد املسجد احلرام، يف يل عليه وصُ به، أمل عضال إثر مرض ١٤٢١هـ، عام شوال،
عليه الصالة حرضوا الذين املصلني وبعدها شيعه آالف يوم اخلميس، عرص صالة
لفقده، الناس وحزن املكرمة، بمكة العدل مقربة يف ودفن وخارجها،  مكة من
صالة عليه يلّ صُ التايل اليوم من اجلمعة صالة وبعد بعضاً، بعضهم وأصبح يعزي
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عام جناته، وجزاه فسيح وأدخله شيخنا، اهللا فرحم مدن اململكة، مجيع يف الغائب
.(١) لإلسالم واملسلمني خرياً م قدَّ

من قيل فيه وما والعملية العلمية العثيمني صالح بن العالمة حممد الشيخ حلياة اجلامع يف: ترمجته انظر (١)
بن  صالح بن حممد الشيخ سامحة مع  عاماً  ١٤ وكتاب احلسني، أمحد بن وليد تلميذه: بقلم املراثي،
الشيخ يف مؤسسة اللجنة العلمية لفضيلته أعدهتا خمترصة وترمجة املقرن. صالح بن الكريم لعبد عثيمني،

مسلم. صحيح كتاب التعليق عىل طبعت ضمن
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فيام  ـ راجع ذلك ولعل املخالفني، عىل الرد يف مستقل تأليف للشيخ يكن مل
املخالف، القول يربز أن أحياناً الرد من شأن  أن يف الشيخ قناعة إىل ـ يبدو يل

أمرين: يشمل الرد إن حيث أعظم من األثر اإلجيايب، للرد السلبي األثر فيكون

براءة من جزء وهو منها، واألرضية التي ينطلق األصل وهو احلق تقرير : أوالً
حني احلق إىل املخالف رد طرق أحد غالباً وهو الشبهة، وإزالة احلجة إلقامة الذمة
تتجه سوف الشبهة صاحب جهود فإن قضية، جيعله مل املخالف أن الطرف ير
هذا الشيخ اختار الرد عىل الرد، وقد يف رصفها من بدالً والتقرير العرض لتأمل

املخالف. أبلغ أثراً يف ألنه

رده يف الشيخ فإن وإال رضورة،  ثنائية القضية جيعل املبارش الرد  أن الثاين:
رد؛ بالبنان، هو إليه يشار ممن وفروعها الطوائف واملفصلة عىل املجملة الشبهات
وأسامئه اهللا  صفات يف املثىل (القواعد  ذلك  أظهر  ومن الرد،  اسم حيمل  مل  وإن
و (القول وغريهم، واألشاعرة واملعتزلة اجلهمية عىل الرد متضمنة فهي احلسنى)
واملنحرفني واملشعوذين والسحرة القبوريني عىل رد فيه التوحيد) كتاب رشح املفيد

والتنجيم. الفلك باب يف

املتقدمني واملتأخرين آخرون من قام به علامء الرصيح باسمه الرد أن سيام ال
بابه. يف جبل عامل فكل ثغر واحد، يف جهود األمة حيرش أال فقه الشيخ من وهذا
برصيح يصدر أن  املخالف عىل االعرتاض رشط من ليس أنه ذلك وخالصة

الرد...
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األول املبحث

     

مطلبان: وفيه

       األول:
    الثـاين:
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١٠٧١

األول املطلب

      

فيها، معتمدة فرقة أصول ترجع إىل أن إما وغريها االعتقاد مسائل يف املخالفة
وهذا خاطئ إىل فهم وإما عند صاحبها، فيها بالباطل احلق التبس إىل شبهات وإما
الردّ يكون أن بالرضورة ليس إذ الفرق،  عىل الرد أراد من كل يستحرضه األمر
احلق تقرير الرد إىل يتحول أن املسائل هذه يف يتعني لذا للمخالف، أصالً متضمناً

إىل املخالفة. واإلشارة

ييل: فيام املخالفة الفرق عىل رده يف الشيخ منهج ويتبني

اطالعه عن ناشئ  وذلك ومقوالهتا، املخالفة للفرق الواسعة معرفته ١ـ
واطالعه ،O القيم، ابن وتلميذه اإلسالم ابن تيمية، شيخ كتب عىل الواسع

واملقاالت. الفرق كتب عىل
إىل يرجع وذلك عليها، الرد حني املخالفة كتب الفرق ذكر عىل عدم حرصه ٢ـ
الكتب، تلك ال يشهر بذلك حتى يُعنى مل الشيخ كون آنفاً من ذكرته السبب الذي

الكتب. هلذه ضمنية دعوة تكون ولئال
أهل ملنهج املخالفة املعارصة واملقوالت املنحرفة، الفرق مذاهب ربطه ٣ـ
وإن سبقهم، من أقوال  هي األتباع أقوال ألن  املتقدمة، بأصوهلا واجلامعة السنة 
من سنن «لتتبعن :S النبي قول عىل ~ قال واملسببات، العبارات اختلفت

قبلكم»(١). كان
سنن  النبي S لتتبعن قول باب بالسنة، االعتصام كاب يف ٣٦٨/٤ البخاري حديث أخرجه من جزء (١)

.(٧٣٢٠) رقم ح قبلكم كان من
 .(٢٦٦٩) والنصار ح اليهود سنن إتباع باب العلم،      ومسلم ٢٠٥٤/٤ يف كتاب

    



١٠٧٢
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مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

والعيوب، بالنقائص وصف اهللا ومنها وهي متنوعة....، الطرائق، هي «السنن
& ' ) ( * +مث   نث (املائدة: ٦٤)، نث ¶ ̧   ¹ مث قالت اليهود: فقد
يف جد وُ واألرض، وقد السموات خلق من تعب اهللا وقالوا إن .(١٨١ عمران: (آل
ال قال: من يد، ومنهم له ليس قال: من وجد فقد أشد، أو قال بذلك من األمة هذه
يتكلم، وال إىل السامء، ينزل وال العرش، عىل يريد، فلم يستو يفعل ما يستطيع أن
وال عنه، خارجاً وليس يف العامل، داخالً ليس بأنه يقول من األمة هذه يف وجد بل
جتوز : ال قال من ومنهم وجوده، يمكن ال فوصفوه بام عنه، منفصالً وال به، متصالً
مذهب وهذا وال حيب، يرىض، وال يغضب، وال يفعل، وال إليه، احلسية اإلشارة

األشاعرة»(١).

املنجمني فبعض هبا، ويتفاءلون باألنواء يتشاءمون كانوا «العرب :~ وقال
هذا فيقولون: به يتفاءلون بالعكس وبعضها فيه، خري ال نحس هذا نجم يقولون:
مطرنا يقولون وال كذا، بنوء مطرنا قالوا: أمطروا إذا وهلذا وخري، سعود نجم 

غاية اجلهل...». هذا ورمحته، وال شك أن اهللا بفضل

وإن اجلوي، وهذا اجلوي واملنخفض بالضغط املطر علّق يُ احلارض عرصنا ويف
هذا من يقال أن الواجب بل للناس، الباب هذا يفتح ال ولكن حقيقياً، سبباً كان
   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É    È   Ç  Æ نث تعاىل: من فضله ونعمه، قال رمحة اهللا، هذا
نث ¢  تعاىل: وقال  (النور: ٤٣)، Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð  Ï  مث 
 °     ¯   ®   ¬     «  ª  ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤  £

.(٤٨ ´ مث (الروم:   ³  ²  ±
عن اإلنسان ترصف التي اجلاهلية من األمور اجلوية باملنخفضات املطر فتعليق
من ذلك أشبه وما املنخفضات اجلوية، وجاءت اجلاهلية، أنواء فذهبت بربه، تعلقه

٤٦٤/١ ـ ٤٦٥.   التوحيد كتاب املفيد عىل القول (١)



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

١٠٧٣

اجلوية  املنخفضات نعم وتعاىل ـ  سبحانه ـ ربه اإلنسان عن ترصف التي األقوال
فتنبه»(١). بنفسها، املؤثرة هي ليست لكن املطر، لنزول سبباً تكون قد

والرد نقضها يسهل حتى عندهم أصل إىل الفرق عند التي املخالفة إرجاع ٤ـ 
فبنوا املعتزلة  اهللا: «أما كالم حقيقة واألشاعرة إنكار املعتزلة مسألة يف قال عليهـا،
يتكلم، وأما أنه صفة الكالم وينفون ينفون ألهنم اهللا؛ عن الصفات نفي عىل قوهلم
الذي احلادث اليشء باهللا، وقالوا: قيام احلوادث امتناع قوهلم عىل فبنوا األشاعرة

بحادث»(٢). إال يقوم احلادث ال ألن قالوا: أبداً، باهللا يقوم ال باملشيئة يقوم

خري أهنم ويبنيّ قوهلم، يف الذي احلق يذكر فهو املخالفة الفرق مع العدل ٥ـ 
اهللا: كالم الفرق يف يف أقوال قال نسبياً، ذلك كان وإن خالفهم ممن

يسمع،  بكالم يتكلم اهللا تعاىل إن وأتباعهام اجلهمية واملعتزلة قول «القول األول:
من خملوق كالمه صفة فيه، بل كالمه ليس ولكن شاء، وبام ومتى شاء، وبحرف،

منه. خملوقاته، بائن

وليس صفاته من صفة اهللا كالم إن قالوا: حيث األشاعرة الثاين: فقول القول أما
وليس اليشء املسموع القائم بنفسه، املعنى هو نقرُّ به الذي الكالم ولكن بمخلوق،
فاجلهمية ذلك وعىل بمشيئته، يتعلق ال أبدي،  أزيل وهو باحلروف، يكون الذي 
بمشيئته»(٣). يتعلق اهللا إن كالم ألهنم يقولون: الوجه؛ هذا من منهم خري واملعتزلة

يكون حني القاسية واأللفاظ اجلارحة العبارات حتايش عىل حرص الشيخ ٦ـ 
عامة الفرقة ضالة يف تكون حني خيتلف هذا لكن كثري، خري الفرقة معتقد يف جممل
ألن تستحقه؛ أهنا يطلق عليها ما ير فإنه عندئذ والتقية، معتقدها، أو تعتمد التلبيس،

هذا الكتاب.  بعدها من ٤١٣/١ وما وانظر أيضاً: ،٥٦٩ ٥٦٨/١ـ التوحيد كتاب املفيد عىل القول (١)
  .١٨٢ السفارينية ص العقيدة رشح  (٢)

  .٣٠٩/١ املفيد القول وانظر: ١٧٥ ـ ١٧٩، السابق ص املرجع  (٣)

    



١٠٧٤

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

«فمذهبهم والرافضة قال: اجلهمية عن فحني حتدث منها، وتنفري حتذير مزيد فيه
مذهب منه أخبث لكن  أخبثها، نقل مل إن  املذاهب  أخبث  ـ من اجلهمية يعني  ـ

وغريها»(١). اجلهمية وبدعة بدعتهم، من احلذر جيب الرافضة... وهلذا

يف ويفصل ويطنب، يطيل فأحياناً والسياق، يقتضيه املقام ما بحسب الرد ٧ـ 
مثل العقائد عىل كتب وحييل وأحياناً يوجز، الرؤية(٢)، منكري عىل الرد مثل الرد

تعاىل(٣). هللا الغضب صفة أنكر من عىل رده

قول  ذكر ~ بعدما قال ببعض، وتأثرها الفرق أقوال تداخل إىل اإلشارة ٨ـ 
من املحققني قال بعض كام اجلهمية، قول احلقيقة «وهذا يف اهللا: كالم يف األشاعرة
املصحف  دفتي الذي بني هذا أن فإننا اتفقنا وبني اجلهمية فرق، بيننا ليس األشاعرة:

اهللا»(٤). كالم قالوا: هو وهم كالم اهللا، عن عبارة نحن قلنا لكن خملوق،

أنكر أنه بدعته صفوان، وأول بن أتباع اجلهم فهم «وأما اجلهمية؛ :~ وقال
فأنكر تكليامً؛ ، ومل يكلم موسى خليالً إبراهيم يتخذ مل إن اهللا وقال: اهللا، صفات
اجلهمية؛ غري طوائف فاعتنقها وتتسع، تنترش البدعة هذه بدأت ثم والكالم، املحبة
أهـل وهلذا قال مشبهة، باألول كانوا الرافضة الرافضة، ألن ومتأخري كاملعتزلة
إىل التشبيه من حتولوا ثم الرافيض، احلكم بن هشام رف بالتشبيه عُ من أول العلم:
اجلعد عن بدعته  أخذ صفوان بن واجلهم الصفات، ينكرون وصاروا التعطيل،
طالوت أخذها عن وأبان ابن سمعـان، أبان عن  بدعته أخذ واجلعد درهم، ابن
بدعة فتكون ،S النبي الذي سحر اليهودي، األعصم بن لبيد عن أخذها الذي
كثري وفيها خرسان، بالد يف صفوان نشأ اجلهم بن إن ثم اليهود؛ من التعطيل أصلها

٤١٥/١ ـ ٤١٦.   كتاب التوحيد  عىل املفيد القول (١)
بعدها.  ٤٥٥/١ وما العقيدة الواسطية رشح انظر: (٢)

  .٢٢٠/١ البقرة سورة تفسري انظر: (٣)
.٣٠٨/٩ كتاب التوحيد  عىل املفيد القول (٤)
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١٠٧٥

مركبة البدعة هذه فصارت منهم، فأخذ والفالسفة، الكواكب، بّاد وعُ الصابئة من
اإلسالمية»(١). األمة يف البدعة هذه وانترشت واملرشكني، من اليهودية والصابئة

واجلامعة السنة أهل عليه الذي للحق الفرق هذه معارضة أن بيانه ٩ـ 
وبطالن عليه ما هم صحة ظنوا الذي عندهم، حيث اجلهل سببه عليهم وتشنيعهم
السنة أهل عن التنفري بذلك أرادوا حيث قصدهم لسوء وإما السنة، أهل عليه ما

والتعصب آلرائهم.

أهل  من لقوا  S النبي هم ورثة العلم واإليامن أهل كان «وملا :~ قال
فكانت  املرشكني، أولئك من Sوأصحابه النبي لقيه  ما مثل  والبدع،  الكالم 
ألقاب التشنيع من منه اهللا برأهم بام السنة أهل ب لقِّ تُ الطوائف هذه من طائفة كل
أهل ما عليه وبطالن عليه هم ما صحة ظنوا حيث باحلـق، جلهلهم والسخرية، إما
والتعصيب السنة أهل عن التنفري  بذلك أرادوا حيث القصد لسوء وإما السنة،

بفسادها»(٢). علمهم مع آلرائهم

منهم الناس حيذر حتى البدع وطوائف الضالل، فرق لعالمات ذكره ١٠ـ 
منها: عالمات البدع «ألهل قال~: طرقهم، وحيذروا

والفعلية  القولية البدع بام حيدثونه من والسنة اإلسالم بغري يتصفون أهنم ـ  أ    
والعقدية.

تبني هلم. وإن احلق إىل يرجعون يتعصبون آلرائهم فال أهنم ـ ب
والدين»(٣). اإلسالم أئمة يكرهون أهنم ـ ج

العقيدة هبا تثبت ال اآلحاد أخبار إن قوهلم: املخالفة يف الفرق عىل رده ١١ـ 

٤١٣/١ ـ ٤١٤.   السابق  املرجع (١)
  .٩٨ تلخيص احلموية ص  (٢)

  .١٦١ االعتقاد ص ملعة رشح (٣)

    



١٠٧٦

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

هبا تثبت أحاديث اآلحاد ال إن قول من يقول: عن سئل فحني الظن، ألهنا تفيد
؟ العقيدة

تفيد ألهنا العقيدة هبا تثبت ال ير أن أحاديث اآلحاد من عىل «جوابنا قال:
عىل مبني ألنه صواب غري هذا رأي نقول: أن عليه العقيدة تبنى ال الظن، والظن

وجوه: من عدة صواب؛ وذلك غري

أخبار اآلحاد  بل يف إطالقه، عىل ليس الظن إال يفيد اآلحاد ال بأن القول ـ   أ
بالقبول. األمة قته تلّ إذا كام صدقه، عىل إذا دلت القرائن اليقني يفيد ما

وأن  اهللا إال إله ال أن شهادة العقيدة بأصول اآلحاد Sيرسل أن النبي ـ ب
بعثه واعترب اليمن،  إىل معاذاً بعث كام ملزمة، حجة وإرساله اهللا، رسول حممداً

بقبوله. اليمن ألهل ملزمة حجة

واألحكام يقال:  أن أمكن  اآلحاد بأخبار  تثبت ال  العقيدة بأن قلنا إذا ـ جـ
أمر عقيدة أن اهللا يصحبها العملية األحكام ألن اآلحاد، بأخبار تثبت ال العملية
دّ رُ وإذا الرشيعة، من أحكام كثري تعطل القول هذا قبل وإذا هذا، عن أو هنى هبذا

بينا. كام فرق ال إذ اآلحاد بخرب تثبت ال العقيدة القول بأن فلريد هذا القول

أعظم من هو فيام جاهالً كان ملن إىل أهل العلم بالرجوع أمر تعاىل اهللا ـ أن د 
 q   p    o  n   m   l نث  تعاىل: فقال الرسالة وهي العقيدة مسائل
سؤال يشمل وهذا (األنبياء: ٧). zمث   y   x w  v  u  t sr

واملتعدد»(١). الواحد

٤٣/١ ـ ٤٤.   (العقيدة) والرسائل الفتاو جمموع من باختصار (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
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١٠٧٧

املطلب الثاين
  

موقف الشيخ فإن وعىل هذا عن مبدأ الرد املبارش، يغني ما بيان التمهيد يف سبق
يتضمن:  املخالف من ~

مع للحق ذلك خمالفة ومد لصاحبه، القول ثبوت من والتحقق التثبت : أوالً
صحيحاً. حممالً للقول جيد وهو الناس جتريم عدم الشيخ عىل حرص

يف األدلة مجع احلق، فإن إحقاق أساليب واستقصاء قصار اجلهد بذل ثانياً:
القلوب ألن شخص، من يف أكثر للتأثري سبباً يكون واحدة قضية يف واحد موطن

دليل. دون ما يتأثر بدليل فمنها أوعية،

املخالف: مع التعامل يف الشيخ منهج املعامل الواضحة يف هذه وإليك *

اخلطأ بيان مع عنده املحاسن التي بذكر وذلك املخالف مع وإنصافه عدله ١ـ 
املقـام مقام موازنة، يكن أو املحاسن دعاية للمخالف، مل يكن لذكر ما فيه، وقع الذي
«فإن  النووية: األربعني لرشح مقدمته يف ~ املوازنة، قال يتطلب رد كل فليس
أشد الشافعية  أقواهلم، ومن املعتربة الشافعي أصحاب من ~ النووي احلافظ
علم يف وألف وعلومه، احلديث يف شتى فنون ألف يف فقد التأليف، عىل حرصاً
والظاهر الناس، أعلم من احلقيقة يف وهو واللغات) األسامء كتاب (هتذيب اللغة
العامل  يف انترشت ~ تأليفاته التأليف ألن يف الناس أخلص من أنه ـ واهللا أعلم ـ
وكتبه الصاحلني)، (رياض كتاب فيه ويقرأ مسجداً إال جتد فال تكاد اإلسالمي،
من للمؤلفات الناس قبول فإن نيته، صحة يدل عىل مما العامل، يف مبثوثة مشهورة

النية، واهللا أعلم. إخالص عىل األدلة

    



١٠٧٨

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

مسائل  يف ~ أخطأ  وقد ويصيب، خيطىء  واملجتهد جمتهد،  ~ وهو
ال ينكرها»(١). لكنه فيها يؤول فكان والصفات األسامء

باملخالف الظن حسن قوله، ألن إبطال مع إحسانه الظن باملخالف أحياناً ٢ـ 
«إن  عدة أقسام: إىل البدعة م من قسّ عىل رده يف ~ قال من الرد عليه، يمنع ال
من استحسنها حمض، حتى وإن رش هي بل ،هد فيها ليس ضاللة البدع مجيع
يستثن ومل بدعة ضاللة»(٢)، «كل  :S النبي لقول حسنة؛ ليست فإهنا ابتدعها
إىل  أو أقسام مخسة البدعة إىل م قسّ من خطأ يتبني هذا عىل وبناء النبيSشيئاً...
برشيعة أن أعلم الناس اليقني علم نعلم ألننا عىل صواب، وأنه ليس أقسام، ثالثة
أفصح اخللق وأن  ،S اهللا  رسول اهللا لعباد اخللق S وأنصح اهللا رسول اهللا
كلها أوصاف أربعة ،S اهللا رسول خرباً اخللق أصدق وأن  ،S حممد نطقاً
ليست البدعة ويقول بعده نْ مَ يأيت ثم  ،S النبي قول  يف  األكمل عىل جمتمعة
اهللا سبحان !! وواجبة وحمرمة، ومكروهة، ومباحة، بل هي أقسام: حسنة، ضاللة
موا يُقسّ أن كبرية لكانت املسألة العلامء هبؤالء الظن إحسان لوال يعني ،! العظيم
بدعة ابتدع من نقول: إذاً وقبيح، حسن أقسام إىل ضاللة بأنه ،Sحكم النبي ما

قطعاً»(٣). حسنة تكون ال أن بدعة، وإما ال تكون فإما أن حسنة إهنا وقال:

مما وفاعله والفعل وقائله، القول بني  تالزماً ير من  هناك إن وحيث ٣ـ 
القائل  لزم يُ ال  حيث ذلك يف رشعي منهج ~ فللشيخ احلكم يُرتب جوراً يف
أو الفاعل كفراً والقائل أو الفعل القول فقد يكون القول والفعل، الزم والفاعل

بعدها.  ٣١٤ وما ص وانظر: ،٧ النووية ص األربعني رشح (١)
يف  ٤٤/٥ ـ ٤٥ والرتمذي ،(٤٦٠٧) السنة ح لزوم باب السنة، ١٣/٥ ـ ١٥ يف كتاب داود أخرجه أبو (٢)
صحيح، وأخرجه وقال: حسن (٢٦٧٦) ح البدع واجتناب بالسنة األخذ جاء يف باب ما العلم، كتاب

 .٨٧١/٣ داود أيب سنن صحيح يف كام األلباين وصححه ،١٢٦/٤ أمحد
.٣١١ النووية ص األربعني رشح (٣)



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

١٠٧٩

احلكم عىل يوجه الشيخ فإن وهلذا والرشوط، لعدم حترر مسألة املوانع بكافر، ليس
معه فتح لو الفاعل أو القائل القائل والفاعل، وألن من ألنه أبقى والفعل القول
فتقوم قوله عىل يبقى أو املالمة، منه تراجع يعفيه من يبدو واحلوار قد املناظرة باب
اإلسالم  كالماً لشيخ ذكر أن بعد ~ ذاك، قال حني احلجة، فيأخذ احلكم عليه
قول كل فليس والفاعل، الفعل وبني والقائل، القول بني قُ رْ الفَ لِمَ عُ ~: «وهبذا
«وهبذا :~ وقال بذلك»(١)، أو فاعله عىل قائله كم حيُ كفراً أو فسقاً يكون فعل أو
القائم يكون أن ذلك من وال يلزم فسقاً، أو كفراً تكون قد الفعلة املقالة أو أن علم
رشعي مانع وجود أو التفسيق، أو التكفري رشط النتفاء إما فاسقاً، أو كافراً هبا
والفعل وقائله،  القول حكم بني التفريق جيب «فإنه :~ وقال منه»(٢)، يمنع 
عليه قائله، يذم ال قصد وحسن اجتهاد عن صادراً كان إذا فالقول اخلطأ وفاعله،

اجتهاده»(٣). عىل أجر يكون له بل
مدحاً باألشخاص ربط القضايا املخالف عدم مع التعامل يف هنجه ومن ٤ـ 
القضايا به توزن الذي احلق  وهو  الثابت، املعيار إىل ذلك ليتجاوز قدحاً، أو
من ويتنقل ويرتاجع فيتحول اإلنسان أما يتغري، ال ثابت وهو واألشخاص،
باحلق، وإنام يوزن الرجال بالرجال، يوزن ال احلق ..» :~ ملذهب، قال مذهب
أقواهلم، كام قبول يف ومراتبهم أثر الرجال كان ملقام وإن امليزان الصحيح، هو هذا
حال، يف كل امليزان هو لكن ليس هذا خرب الفاسق، يف ونتوقف العدل خرب نقبل
ناً ديّ الرجل يكون يفوته، فقد ما الفهم وقوة العلم كامل من يفوته برش اإلنسان، فإن
بقدر ما الصواب من فيفوته الفهم، ضعيف أو العلم ناقص يكون ولكن وذا خلق
معني أو مذهب معني طريق عىل نشأ يكون قد أو النقص والضعف، من له حصل

  .١١٥ املثىل ص القواعد (١)
  .١١٦ السابق ص املرجع  (٢)

  .٢١٨/١ (العقيدة) والرسائل الفتاو جمموع (٣)

    



١٠٨٠

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

ذلك»(١). ونحو فيه، منحرص أن الصواب فيظن ال يكاد يعرف غريه،
للمخالف العذر  يلتمس  أنه املخالف مع التعامل يف الشيخ منهج ومن ٥ـ 
وهذا اخلطأ،  عليه ترتب يف اإلدراك قصور أو فهم سوء أو جهل إىل ذلك بإرجاع
واملتعصب العامل، غري اجلاهل املخالف، فإن عىل احلكم يف تفريق عند الشيخ حمل
فيتجه هذا عىل أحكام، وبناءً هلا أوصاف فهذه الساكت، غري والداعي د، املقلّ غري
قال، رمحه أشخاص، إىل التعرض دون اإلشكال ملحل واإليضاح البيان دوره يف
يعلمون ال كانوا إذا نيتهم حسن عىل يثابون إهنم قد يقال: تعاىل،: «فاملبتدعون اهللا
ولكن ردوه احلق الذين علموا أئمتهم إليه، أما ذهبوا فيام نُخطئهم ولكننا احلق،
بن املغرية، وغريهم والوليد ربيعة، بن جهل،وعتبة شبه بأيب ففيهم جاههم؛ ليبقوا
بالنسبة ألتباع  أما وجاههم، رئاستهم عىل بقاءً النبيSبالرد قابلوا رسالة الذين

قسمني: إىل فينقسمون األئمة هؤالء
تقصري  منهم حيصل ومل شيئاً، عنه يعلموا فلم جهلوا احلق، الذين : األول القسم

فهؤالء معذورون. احلق؛ هو عليه هم ما أن ظنوا حيث طلبه، يف
يعذرون،  ألئمتهم؛ فهؤالء ال تعصباً وه ردّ ولكنهم احلق، من علموا الثاين: القسم

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì نث فيهم: اهللا قال كمن وهم
(الزخرف: ٢٢). Ö  مث 

يف واخلطأ املنهج سالمة بني تفريقه املخالف مع التعامل يف ومن منهجه ٦ـ 
اسم لذكر يكون حني وكذلك بأكمله، فساد املنهج وبني املخالف توافق مفردات
احلق، حساب عىل األشخاص جيامل ال املصلحة، فهو فيه تتحقق معنى املخالف
يشرتط لتسمية  فهل كتبه وأقواله، يف متنوعة بدع يف وقع رجل عن ~ ئل سُ فقد

؟ احلجة عليه تقام أن مبتدعاً الناس من غريه أو الرجل هذا

١٠٨ ـ ١٠٩.   املثىل ص القواعد (١)



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

١٠٨١

داعية وهو منه، يأخذون والناس موجوداً الرجل هذا كان «إن :~ فأجاب
فيه، ضل وإنام اذكر القول الذي ذلك، فال حاجة إىل وإال اسمه، من ذكر بد فال
كان إذا أما من التعيني، التعميم أحسن إن قبل قليل: وكام قلت وبنيّ أنه ضالل،
إن نقول: قد فهنا بدعه من ويأخذون يرتادونه الناس وتر أسلفت، كام موجوداً

.(١)« تعيينه متعنيّ

وهو مهم، ألمر تفطن فقد املخالف مع التعامل فريد يف منهج  وللشيخ  ٧ـ 
واملساوئ، املحاسن املوازنة بني فإن التقويم يستدعي الرد، وبني التقويم بني التفريق
الرتكيز يفقد لئال يف جتليتها، أبلغ ألنه القضية لذات يتمحض أن أما الرد فينبغي
ما يعلمه  إبداء منه طلب من عىل راداً ~ قال األشخاص، إىل القضية بتشتيت
من ليس «اجلواب، يتكلـم عليه: بدأ الناس من إن البعض حيث املشايخ أحد عن

لكننا نقول: بعينه شخص عن نتحدث أن اللقاء هذا يف شأننا

إىل أول األمة األمة من هذه يف إىل اهللا الدعوة قدم صدق يف له كل إنسان : أوالً
اخلري. من به قام ما عىل مد حيُ شك أنه ال آخرها،

كان  زلل سواء من خيلو ال العلم والتقو، فإنه من مهام بلغ إنسان كل وثانياً:
خطبة  يف ~ ابن رجب قال كام لكن املنصف ذلك، أو غري الغفلة أو سببه اجلهل،
أحد وال صوابه»(٢)، كثري يف املرء خطأ قليل اغتفر من «املنصف القواعد: كتابه
أحسنت إذا املرأة بالنساء، فإن كان شبيهاً احلسنات إال عن ويغفل الزالت يأخذ
من أحد وال قط، خرياً منك  أر  مل قالت: سيئة منك رأت ثم كله، الدهر إليها
الواحدة، ويغفل الزلة يأخذ األنثى، بمثابة أي املثابة، يكون هبذه أن حيب الرجال
باألشخاص باألوصاف ال األمور نعلق أن والواجب الكثرية.... احلسنات عن

٦٩ اجلواب التاسع عرش.  رقم املفتوح الباب (١) لقاء
   .٣/١ رجب ابن قواعد (٢)

    



١٠٨٢

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

رش،  أو خري من كذا، فيستحق كذا عمل ومن كذا، فيستحق كذا عمل من فنقول:
ألن هذا واملساوئ، املحاسن نذكر الشخص، فيجب أن م نقوّ نريد أن عندما ولكن
مقام املقام ألن فقط، نذكر اخلطأ من خطأ شخص وعندما نُحذر العدل، امليزان هو
ذكرت إذا ألنك املحاسن، نذكر أن فيه احلكمة من ليس التحذير  حتذير، ومقام

مقال»(١). مقام فلكل متذبذباً، سيبقى السامع فإن املحاسن

السائل حني أسلوب يأرسه ال أنه املخالف مع التعامل يف الشيخ منهج ومن ٨ـ 
منهجه، عىل ليست إجابة املسؤول من يُستخرج قد والتي موجهاً السؤال يكون
وهذا السائل، مراد حتقيق قبل نفسه خلالص حيتاط كيّس فطن، فضيلة الشيخ فإن
رجل من واالستفادة التعامل عن ضابط فحينام سئل ،الفتو يف الورع عني هو
منصب سيال أو قلم صاحب وهو يف غريها، أو العقيدة يف بعض املالحظات عليه

بقوله: أجاب غريه، عند ليس ما الطاقات من لديه أو مرموق

يتعامل أن لإلنسان ينبغي ال البدعة فإنه من بام عنده جماهراً الرجل هذا كان «إذا
الناس أن بمعنى به غريه، يغرت فقد به يتأثر كان ال وإن عليه، ألنه يرتدد معه، وأن
عىل اإلنسان يرتدد أن ال ينبغي فالذي حق، عىل املبتدع هذا أن ويظنون ينخدعون

باآلخرين»(٢). التغرير من ذلك يف ملا علمياً أو مالياً مهام استفاد منهم البدع أهل

الكلمة مجع من عظمى  مقاصد الرد ثنايا  يف يستهدف أنه منهجه  ومن ٩ـ 
باآلخرين الظن حسن باب تغليب من واالختالف الفرقة وتوحيد الصف ونبذ
عن نتكلم ال أننا  قلت، كام «فالقاعدة  :~ قال األفضل، إىل باملآل والتفاؤل
اللقاءات، يف وال التدريس مقام يف يف جمالسنا ال ذماً، أو مدحاً بأعياهنم األشخاص
ـ ونرجوا  إن شاء اهللا  ـ ذلك عىل ونحن ماضون األسئلة، من علينا يورد فيام وال

السابع.  ٦٧ اجلواب رقم املفتوح الباب (١) لقاء
التاسع.  ٥٨ اجلواب رقم املفتوح الباب (٢) لقاء



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

١٠٨٣

وتعصبات، حتزبات يثري قد بعينه الشخص عن الكالم ألن عليها، يثبتنا أن اهللا
باألشخاص»(١). باألوصاف ال األمور نعلق أن والواجب

ذلك يمنعه فإنه ال وتسامح العبارة يف لطف من الشيخ عن عرف أن ما ١٠ـ 
واجلفاء. والغلظة احلق قول تالزم بني أنه ال كام به، والصدع احلق قول من

السابع.  ٦٧ اجلواب رقم املفتوح الباب (١) لقاء

    



١٠٨٤

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

الثاين املبحث

     

مطلبان: وفيه

     : األول

     الثاين:



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

١٠٨٥

األول املطلب

    

عرضه يأيت الشيخ فإن لذا كام سبق،  الرد منهج اعتامد الشيخ دأب من ليس
أمور: ضمن املخالفة لألقوال

السحر، قضايا  مثل موضوع اخلطبة، يف هلا فيعرض مناسبة هلا تكون أن ١ـ 
من ألفاظ للعامة يعرض وما الصاحلني، يف لألشخاص، والغلو التعصب وقضايا

القدر. وقضايا األسباب وفعل التوكل ومسائل االعتقاد، ختالف صحيح منكرة

ونوعية  تفصيل إىل حتتاج فهي اخلطبة، مقام ال يتحملها أخر قضايا ٢ـ وهناك
أو اجلامعة، يف سواء العلمية، الدروس يف الشيخ هلا  يعرض وهذه املتلقني، من
القضاء، يف انحرفت والطوائف التي والتصوف، الكالم أهل عىل رده يف كام املسجد،
التوحيد ومسائل الرشك، لتحقيق بيانه يف التدمرية، وكام رشحه عىل يف كام والقدر

التوحيد. كتاب عىل القول املفيد كتاب يف كام هذا الباب املنحرفني يف والرد عىل

يندرج مما فهم ملعناها غري من فيها ويقعون الناس لعامة تعرض مسائل ٣ـ وهناك
املفتوح. الباب يف لقاء بالناس اللقاء عنه احلديث جمال األلفاظ العامة، وهذا يف

ويف شتى، بالد من أسئلة عليه ترد فإنه أسئلة، عن إجابة مسائل وهناك ٤ـ 
احلديثة، واملخرتعات واألرضحة، القبور بقضايا يتعلق ما وفيها متنوعة، مسائل

والرسائل. الفتاو جمموع يف موجودة وهذه

ومل املتعددة التواصل قنوات عرب املخالفات من  نامذج عىل الشيخ يطلع ٥ـ 
أوالً  يعتمد فإنه من ذلك يشء عىل املستجدات، فحني يطلع عن بمعزل ~ يكن
والربهان، واحلجة النصح والبيان طابع خاصة حتمل برسائل الشخصية املكاتبة

    



١٠٨٦

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

أقوال عىل يرتتب قد ما خلطورة رشعي موقف تسجيل األمر يتطلب وحني
عرب الرد نرش وهو آخر أسلوب إىل يتجه الشيخ فإن الدين، فتنة يف املخالفني من
وهبذا عليها، الذوات عىل يدل وما األسامء أن حيذف بعد الوسائل املتاحة ولكن

تصعيد. أو إثارة غري من املقصود يتحقق

أو تقرير أو تدريس أو رشح ووقته وخاصة، رجل عامة الشيخ أن وبام ٦ـ 
مع الضمني والرد والتأصيل  التقرير  عن منها خيلو ال والتي حمارضة، أو خطابة
يبق فلم الشيخ، حياة استوعب  اجلهد وهذا  واملستمعني،  واملقام احلال مراعاة
للشيخ فإن هذا ومع العلمية، وثروته  الشيخ يكاىفء علم نصيب ابتداءً للتأليف
فمن فيها، املخالفني استقالالً لبيان العقيدة الصحيحة والرد عىل جاءت مؤلفات
العقيدة) التدمرية)، و(نبذة يف و(تقريب احلموية)، تلخيص الربية رب (فتح ذلك

وغريها.



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

١٠٨٧

الثاين املطلب

  

حفلت التاريخ فعىل مر الربانيني العلامء  من ثري بتنوع الرشيعة حظيت لقد
العلمية، والنكت واإلجابات واألسئلة واملناظرات والردود باملؤلفات املكتبات
أقل، وإن كان حصيلته الواقعية كمنهج مطرد؛ فإن حتايش الرد الشيخ يف أثر ومما
الرد يف الشيخ منهج أبرز ومن احلدة والشدة، عشاق وجلبة تستهوي أثر وقتي ذا

ما ييل: املخالفة املقالة عىل

للرد: واالنطالق منه به، واجلزم بعرض احلق للرد ١ـ التأسيس

«وأهل  تعاىل: هللا واملجيء اإلتيان صفة عىل الدالة اآليات ذكر بعد ~ قال
وهو نفسه، عن ذلك تعاىل ذكر ألن اهللا هو؛ بنفسه يأيت اهللا أن واجلامعة يثبتون السنة
مشتمل  حديثاً؛ فكالمه غريه، وأحسن من قيالً وأصدق وبغريه، بنفسه أعلم سبحانه
وهو  لنا احلق يبني أن يريد Å  فاهللا واإلرادة؛ والصدق والبيان العلم عىل أكمل

املجيء؟ نعلم كيفية هذا السؤال: هل يبقى وأصدق وأحسن حديثاً، لكن أعلم

جييء، خيربنا كيف ومل جييء، أنه وتعاىل أخربنا سبحانه اهللا ألن نعلمه؛ اجلواب: ال
عنها، وكل الصادق اخلرب النظري أو أو مشاهدة باملشاهدة إال تعلم ال وألن الكيفية
جهلت الصفات؛ أي الذات؛ هلت جُ إذا وألنه تعاىل، صفات اهللا ال يوجد يف هذا
معنى وما الذات، معنى ما ونعرف ونعرفها، وحقيقية، موجودة، فالذات كيفيتها،
وكيفية املجيء النفس أو الذات كيفية لكن املجيء، معنى ما وكذلك نعرف النفس،
أهلَ وخالف لنا، جمهولة به تليق كيفية وعىل حقيقة، يأيت اهللا بأن فنؤمن لنا، معلوم غري

ألنك يأيت، ال فقالوا: إن اهللا والتعطيل، التحريف أهلُ الصفة يف هذه واجلامعة السنة

    



١٠٨٨

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

وقياس هذه دعو فنقول متامثلة، واألجسام جسم، أنه ثبت يأيت؛ اهللا أن أثبت إذا
لقوله باطل، فهو باإلبطال؛ إىل النص يعود يشء وكل النص، يف مقابلة ألنه باطل؛
إن قلت: فإذا (سبأ: ٢٤). Nمث   M  L  K  J I  H  G    F نث تعاىل:
النص وبطالن والبد، باطالً النص صار احلق هو النص باإلبطال إىل عاد الذي هذا

والبد»(١). هذا باطالً صار احلق؛ هو النص كان قلت: وإن مستحيل،

للطرف املخالف: يعرض قد مما املسألة إشكاالت عىل إيراده ٢ـ

وهذا املخالف، لسان عىل وروده يمكن ما باستقصاء ذلك يكفيه فإن الشيخ
الوقت من مزيد إىل املخالف حيتاج الشبهات، حتى ال إزالة  النصح يف مزيد من
من درجة عىل الشيخ ظهور ذلك من خالل يتجىل ما إىل إضافة الشبهات، مجع يف
اإليراد، هم وكفاه لنفسه اخلصم منزلة نفسه نزل حيث واالطمئنان والتجرد، الثقة

ووضوح. بجالء هبا الشيخ متيز صفة وهذه

وجوب  تبني «وهبذا تعاىل: هللا العينني عىل صفة األدلة ذكر أن بعد ~ قال
واحلديث، السنة أهل عن املنقول وهو النص، عينني؛ ألنه مقتىض هللا تعاىل أن اعتقاد
(املؤمنون: ٢٧)، Åمث    Ä  Ã   Â  Á نث تعاىل: بقوله تصنعون ما قيل: فإن

اجلمع ؟ بلفظ العني تعاىل اهللا ذكر حيث (القمر: ١٤)، نث ] \ مث  وقوله:

به  قيل كام ـ اثنني اجلمع  أقل كان إن ونقول  والتسليم، بالقبول  نتلقاها قلنا:
املراد  أن عىل الدليل دل هنا قد اجلمع ألن إشكال؛ فال ـ الدليل مطلقاً أو مع إما
هنا مجع العني نقول فإننا ثالثة اجلمع أقل كان وإن ذلك، به املراد اثنان، فيكون به
 *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! نث  تعاىل: قوله يف اليد كجمع
واملضاف إليه، املضاف بني التعظيم واملطابقة به يراد (يس: ٧١)، +   ,  مث 

٢٧٩/١ ـ ٢٨٠. الواسطية العقيدة رشح (١)



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

١٠٨٩

يصادم التثنية. ال العدد، وحينئذ حقيقة للتعظيم دون املفيد (نا) وهو

(طه: ٣٩)،  نث > =   < مث  موسى: خياطب تعاىل بقوله تصنعون فام فإن قيل:
؟ باإلفراد جاءت حيث

كان يمنع التعدد فيام ال املضاف املفرد ألن وبني التثنية؛ مصادمة بينها ال قلنا:
@  Aمث (النحل: ١٨)،   ?  >  = نث>   تعاىل: قوله إىل تر أال متعدداً،
مفرد، اهللا اسم فإن عمران: ١٠٣)، (آل نث K J I H مث  تعاىل: وقوله

ال حتىص. فأفرادها ذلك ومع

حق، كلها احلمد ـ وهللا ـ وأهنا وتالؤمها، النصوص واتفاقها يتبني ائتالف وهبذا
حسن، بقصد  وتفكري، تأمل إىل األحيان بعض يف حتتاج لكنها  باحلق، وجاءت

وأداة تامة»(١).

اجلهد  وبذل  هبا، والتعلق الشبهات  سبق خطورة من اليقظة منهجه  ومن ٣ـ
عليه ليؤسس الدليل من  االنطالق عىل  حيرص الشيخ فإن لذا هلا،  لالستدالل
يكون ما ذلك ومن قبله، النفس يف استقر ملا للدليل، وليس احلكم االعتقاد، فيكون

الفاسد. القياس تُمد النصوص واُعْ أُولت حتى هلا ب تُعصّ شبهة استقرار سببه
تابعاً فهمه يكون ثم عليه، هي ما عىل النصوص يفهم أن جيب «فاإلنسان :~ قال
تعتقد وال اعتقد، ثم استدل يقولون: وهلذا يعتقده، أو ملا لفهمه النصوص خيضع أن ال هلا،
النصوص ف رّ حتُ أن عىل اعتقادك حيملك استدللت ربام اعتقدت ثم إذا ثم تستدل؛ ألنك
عليه الصالة الرسول به املخالفة ملا جاء واملذاهب امللل مجيع يف ظاهر هو كام تعتقده ما إىل
إذا اإلنسان واحلاصل أن عليه، هم النصوص لتوافق ما هذه فون حيرّ والسالم، جتدهم

هواه»(٢). أن توافق أجل حتتمله من ال ما النصوص حيمل هو؛ فإنه له كان
٢٦٨/١ ـ ٢٦٩. (العقيدة) والرسائل الفتاو جمموع (١)

.٢٣٦/٢ كتاب التوحيد عىل املفيد القول (٢)

    



١٠٩٠

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

مساومة، مواربة فيه وال ال القضية يف رد واضحاً يتخذ موقفاً أنه ومن منهجه ٤ـ
يف الشيخ فقه من وهذا والرد، للنقض يتجه ذلك بعد ثم ، أوالً موقفه  ليتضح
بلوثة الباطل أهل  الرد عىل تقصد من بعض وقع الباطل وقد من احلق متحيص

ورفق. بفقه الشيخ منه حترر وهذا نسيئة، وحلها نقداً الشبهات عرض

للمخلوقني؛  مماثلة بال لكن احلقيقة، وجه عىل هللا والسخط الرضا «إثبات :~ قال
أهل السنة وهذا مذهب ،(١١ :الشور) 2 3 مث  نث 1  تعاىل: لقوله
دم الغضب غليان قالوا: ألن ذلك، حقيقة فأنكروا وأما أهل التعطيل، واجلامعة،
أو اهللا قاسوا سخط وهذا خطأ؛ ألهنم باهللا، ال يليق وهذا لطلب االنتقام، القلب

النقض: باملنع، ثم بأمرين: عليهم فنرد املخلوق، غضبه بغضب

املخلوقني. كغضب Å  اهللا إىل املضاف الغضب معنى يكون أن نمنع أن فاملنع:

إىل  النفس ميل  وهي  اإلرادة،  Å  هللا  أثبتم أنتم لألشاعرة فنقول والنقض:
إرادة  هذه قالوا: فإذا ذلك، به يليق ال Å  والرب مرضة، دفع أو منفعة جلب

املخلوق»(١). غضب ذكرتم هو الذي نقول: والغضب املخلوق،

الذمة براءة  فقط وليس اإلقناع منه األسمى  اهلدف الرد مقام إن  وحيث ٥ـ
وذلك  والسنة، القرآن  من استقاه يّزاً ممُ منهجاً ذلك يف للشيخ فإن التبعة، وإلقاء

عبارة. من كل للقبول وأوضح أدعى األمثلة، فإنه رضب بتنوع

معنى حديث: خالف حصل فيها التي األسامء والصفات مسائل «ومن :~ قال
مناقشاهتم، وكثرت وارتفعت أصواهتم وضجوا صورته)(٢)، عىل آدم خلق (إن اهللا

؟ عىل صورته آدم خلق كيف

.٨٢/٢ كتاب التوحيد عىل املفيد القول (١)
يف  ٢١٨٣/٤ ومسلم السالم (ح ٦٢٢٧)، بدء باب االستئذان  كتاب ١٣٥/٤ يف البخاري أخرجه  (٢)

.(٢٨٤١ (ح الغري أفئدة مثل أفئدهتم أقوام يدخل اجلنة باب وصفة اجلنة كتاب



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

١٠٩١

عىل آدم اهللا خلق احلديث: وقالوا معنى مشيناً مستكرهاً، حتريفاً قومٌ فه فحرّ
البرش  وأنصح البرش ألفصح هل يمكن املستعان ـ اهللا ـ آدم صورة أي عىل صورته
؟ ال آدم صورة أي صورته عىل خلق آدم ضمري املخلوق، بمعنى بالضمري يريد أن
غريه، عىل آلدم ال فضل وحينئذ صورته، عىل خلق فقد ألن كل خملوق هذا، يمكن

؟ املشني املستكره التأويل هذا قالوا َ ملِ له، أتدرون معنى ال هراء فهذا

اليشء صورة بخلقه، ألن ملثّلت  Å  الرب صورة إهنا قلت  لو  ألنك قالوا:
متثيل. له، وهذا مطابقة

عىل اهللا آدم خلق لقلت النصوص حقها أعطيت نقول: لو أن هذا عىل وجوابنا
اهللا. كمثل ليس لكن اهللا، صورة

وليس اليشء صورة عىل يكون اليشء أن به نقتنع مثالً لنا ارضبوا قائل: قال فإن
؟ له مماثالً

عىل  اجلنة تدخلُ مرة زُ لَ أوّ (إنَّ قال: النبيSأنه عن ثبت نقول: أن فاجلواب
أنت فهل السامء)(١). يف كوكب أضوأ يلوهنم عىل الذين ثم البدر ليلة القمر صورة
أهنم تعتقد أو وجهة كل من القمر صورة عىل اجلنة يدخلون الذين هؤالء أن تعتقد
ذلك أشبه وما الوجه واستدارة واجلامل واحلسن الوضاءة يف لكن صورة البرش عىل
وليس دخلوا فمقتضاه أهنم وجه، فإن قلت باألول كل من ال صورة القمر، عىل
ال يلزم من أنه وثبت اإلشكال زال بالثاين؛ قلت وإن هلم أفواه، وليس هلم أعني

وجه»(٢). كل من مماثالً له صورة اليشء أن يكون اليشء عىل كون

ومسلم (ح٣٢٤٦)، وأهنا خملوقة يف صفة اجلنة باب اخللق بدء كتاب يف ٤٣٢/٢ ـ ٤٣٣ البخاري رواه (١)
البدر (ح  ليلة القمر عىل صورة اجلنة تدخل زمرة أول باب نعيمها، وصفة كتاب ٢١٧٨/٤ ـ ٢١٧٩ يف

.(٢٨٣٤
٤٥ ـ ٤٦. النووية ص األربعني رشح (٢)

    



١٠٩٢

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

عليها، الرد ثم يؤصلها، إيغال غري من املخالف شبه إيراده منهجه ومن  ٦ـ
عىل كان من تأثر معه يؤمن عرض تفاصيل الشبهة ال ألن فذ، علمي منهج وهذا
حني القو يضعف قد الشبهة عرض يف استنزاف اجلهد وألن األصلية، الرباءة
(البقرة:  نث %  &  '  )  ( مث  تعاىل: اهللا لقول تفسريه فعند عليها، الرد
كيف متى شاء ما يشاء يفعل أنه أي تعاىل، هللا األفعال إثبات من فوائدها: ذكر ،(٣٠
ال واحلوادث حوادث، األفعال أن منه ينكر ذلك زعامً من البدع ومن أهل شاء،
وال يتكلم، وال ينزل، وال العرش، عل يستوي وال جييء، فال بحادث تقوم إال

جوه: من فاسدة دعو وهذه يعجب؛ وال يفرح، يضحك، وال

صاحبه. عىل مردود فهو نص مقابلة كان يف وما مقابلة النص، يف أهنا األول:

يشء. قبله ليس الذي باألول تقوم قد احلوادث فإن مسلمة؛ دعو غري أهنا : الثاين

ا أن إمَّ يفعل ال من ألنّ صفاته؛ ومتام كامله، يريد من ملا فعاالً تعاىل نَه وْ كَ أنّ : الثالث
ممتنعان وكالمها وصفان عاجزاً؛ يكون أن وإما مريد؛ وال عامل غري يكون

.Å  اهللا عن

احلقيقة يف وهو هللا عن النقص؛ تنزيه أنه ظنوا حيث من هؤالء أيت كيف ب فتعجّ
من به مما ابتالهم هؤالء يعايف أن العافية، واسأله عىل فامحد ربك !! النقص غاية

للمنقول(١). وحتريف العقول مشقةٍ يف

وأثراً،  وقعاً أشد الدليل قلب فإن املخالف عىل سلطان له الدليل وإذ كان ٧ـ
وال غري تكلّف عليه من دليالً املخالف دليل يف حتويل الشيخ بمنهج هذا يتجىل
ال بحيث املخالف من  اقتناع  حمل نفسه الدليل أن املزايا؛ من فيه وهذا تعسف،

عليه. دليالً يكون حني الدليل يف رفض له خمرج

.١١٦/١ البقرة سورة تفسري (١)



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

١٠٩٣

يقول  «ماذا تعاىل:  هللا واإلتيان  املجيء صفة ل أوّ من عىل رده يف ~ قال
(الفجر: ٢٢)، ونحوها ؟ نث « ¼ مث  قوله تعاىل: يف املعطل

 Y  X نث تعاىل قال: اهللا أمر بك، ألن وأتى املعنى جاء أمر ربك، اجلواب يقول:
هبذه إىل نفسه اهللا أضافه إتيان كل أن نفرس فيجب (النحل: ١)؛ \ مث   [  Z

اهللا. أمر أتى املراد: اآلية، ونقول:

الدليلالذياستدللتبههودليلعليكوليسلك:لوكاناهللاتعاىل فيقال:إنهذا
األمر؛ أراد ؟ فلام أمره يقول: أن فام الذي يمنعه األخر؛ اآليات يف أمره إتيان يريد
اآليات األخر ألن عليك؛ دليل الواقع يف وهذا به، يعربِّ مل مل يرده؛ وملا باألمر، عربَّ
واضحة، ويف األخر فاآليات هذه اآلية. يف يِّنت بُ إهنا نقول: حتى إمجال ليس فيها
 (   '   &  %  $#   "   ! نث  األمر جميء  إرادة يمنع تقسيم بعضها
يستقيم هل (األنعام: ١٥٨)، ( * +  ,  -  ./  0  1  2 3 4مث

هذا التقسيم»(١). مثل يف أمره أي: ربك؛ يقول: «يأيت أن الشخص

تنوع املتضمن  التكرار  يف والسنة القرآن  منهج  اعتامد الرد أساليب ومن ٨ـ
يكرر  كثرياً ما فإنه الشيخ منهج يف هذا ظهر وقد القضية، جوانب وشمول العرض،
وجوانب أطراف تستكمل أخر وبأدلة أسلوب  من بأكثر ويعرضها املسألـة،
يأيت ذلك وبعد بالسنة، مثنياً بالكتاب، مبتدئاً بني األدلة التنويع ومن ذلك القضية،
بتوافر األدلة القلب يف طمأنينة أبلغ ذلك ليكون واحلس والفطرة، العقل بداللة

مقام. منه خيلو كتبه ال يف مبثوثٌ هذا وكل للمنقول، املعقول وموافقة

وذكر والصفات، األسامء بإثبات  كاالستقالل مدخل  فيه للعقل ليس  ما أما
منها. والفكر يمنع العقل فإنه وكيفيات الصفات الغيببيات،

.٢٨١/١ الواسطية العقيدة رشح (١)

    



١٠٩٤

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

تعاىل  اهللا أسامء اخلامسة: «القاعدة والصفات: األسامء قواعد يف ~ قال
فيها: للعقل ال جمال توقيفية

وال زاد فيها يُ فال به الكتاب والسنة، ما جاء عىل فيها الوقوف فيجب هذا وعىل
الوقوف فوجب ؛ األسامء من تعاىل يستحقه ما إدراك يمكنه ال العقل ألن ينقص؛
 Ë Ê É  ÈÇ  Æ  Å  Ä Ã Â Á نث لقوله تعاىل: ، النصِّ عىل ذلك يف
 R   Q  P نث تعاىل: وقوله (اإلرساء: ٣٦)، Ñ  Ð        Ï  Î   Í  Ì  مث
     d  c    b  a  ` _ ^ ]      \ [ Z Y  X  W    V   U   T  S
مل بام تعاىل تسميته وألن (األعراف: ٣٣). l    k  j  i  h  g  f  e  مث
األدب سلوك تعاىل؛ فوجب حقه جناية يف نفسه، به إنكار ما سمى أو نفسه، به يُسمِّ

النص»(١). به جاء ما عىل ذلك واالقتصار يف

ال توقيفية تعاىل اهللا  صفات السابعة،  «القاعدة  الصفات: قواعد يف وقال
والسنة عىل الكتاب ما دلّ إال الصفات من تعاىل هللا نثبت فال فيها»، للعقل جمال

ثبوته(٢).

الذهني،  التكبيف  لوثة  عىل املبنية  الفاسدة األسئلة عن يزجر  ~ كان بل
دوران مع اآلخر الليل ثلث الدنيا السامء إىل اإلهلي يستشكل إثبات النزول كمن
قد الذهن كان  وإن «وهذا إجابته: معرض فيقول يف األرضية، الكرة  عىل الليل
خلقه  كنزول ـ ليس تعاىل ـ اهللا نزول لكن املخلوق، نزول بالنسبة إىل يتصوره ال
بالنسبة إىل مستحيالً املخلوق إىل بالنسبة مستحيالً كان ما وجيعل به، يقاس حتى

اخلالق»(٣).

.٢٠ املثىل ص القواعد (١)
٤١ ـ ٤٢. املثىل ص القواعد (٢)

٣٤١/١ ـ ٣٤٢. (العقيدة) والرسائل الفتاو جمموع (٣)



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

١٠٩٥

(كيف) فيام و ( ( مل بـ «جيب عىل اإلنسان أن يمنع نفسه عن السؤال أيضاً: وقال
الكيفية»(١). يف من التفكري اهللا وصفاته، وكذا يمنع نفسه بأسامء يتعلق

جوانب استكامل عىل واالطمئنان والتوسع االستطراد بعد أنه منهجه ومن ٩ـ
يعطي جممل، بتلخيص القضية إىل يعود اً ردّ الباطل وجوانب توضيحاً احلق
املخالف ومتكن  القلوب، عىل وسلطانه احلق، قوة عىل قوياً  برهاناً بمجموعه
قال: فيها املخالفني ورده عىل تعاىل هللا املعية لصفة  بيانه فبعد ، جممالً تصوره من

ييل: كام املوضوع يف هذا القول «وخالصـة
السلف. والسنة وإمجاع بالكتاب ثابتة تعاىل خللقه اهللا معية  أ ـ أن

املخلوق  تشبه معية غري أن من تعاىل باهللا يليق ما عىل عىل حقيقتها حق ـ  أهنا ب
اخلالق. معية

وسلطاناً  وبرصاً، وسمعاً وقدرة، تعاىل باخللق علامً اهللا تقتيض إحاطة أهنا ج  ـ
نرصاً مع ذلك عامة، وتقتيض املعية ربوبيته إن كانت معاين من ذلك وغري وتدبرياً،

خاصة. كانت إن وتسديداً وتوفيقاً وتأييداً
وال  أمكنتهم، حاالً يف باخللق، أو خمتلطاً اهللا تعاىل تقتيض أن يكون ال أهنا ـ د 

من الوجوه. بوجه عىل ذلك تدل
حقيقة،  خلقه مع تعاىل اهللا كون بني منافاة ال أنه علمنا سبق ما تدبرنا إذا ـ هـ
كام هو عليه، ثناءً نحيص عرشه حقيقة، سبحانه وبحمده ال يف السامء عىل وكونه

نفسه»(٢). أثنى عىل
ويعاجلها األحوال، خمتلف يف املسائل والقضايا ترد إليه الشيخ إن وحيث ١٠ـ
مع األزمنة ينسجم منهجاً للشيخ جعل الذي األمر فتو أو تدريساً، أو منربياً،

.٣٤٣/١ السابق املرجع (١)
١٣٠ ـ ١٣١. املثىل ص القواعد (٢)

    



١٠٩٦

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

يقتيض وحني يعتمده، وتفصيالً إسهاباً األمر فحني يقتيض واألشخاص، واألمكنة
 º ¹ نث اهللا تعاىل: لقول تفسريه فعند منهج، فثمة وإجيازاً اختصاراً املقام
هللا تعاىل، الغضب صفة إثبات اآلية: هذه فوائد ومن قال: (البقرة: ٦١)، «  ¼ مث 
عندما فنحن املخلوقني، صفات متاثل ال لكنها  صفاته،  من صفة اهللا وغضب
صوابه، اإلنسان ويفقد الشعر، ويقف الوجه، وحيمرُّ األوداج منا تنتفخ نغضب
يليق غضب يشء، بل هو كمثله ليس اهللا، ألنه غضب يف ال تكون العوارض وهذه
صفة الغضب أنّ منا وسلََّ هبذا، وإذا قلنا عظمته وسلطانه، كامل عىل دالُّ تعاىل، باهللا

ورسوله. اهللا به أمر ما حسب ورصنا ذمتنا بذلك برئت حقيقية

وفرسه تعاىل، هللا صفة يثبتونه وال بانتقامه، اهللا» «غضب وفرسَّ أهل التحريف
أراد عندهم (املجادلة: ١٤)، ̂  مث نث \ [ فمعنى االنتقام، إرادة آخرون بأنه

العقائد(١). كتب يف مذكور ذلك وتفصيل منهم، ينتقم أن

التأصيل عىل واملقدرة ورشيعة، والسنة عقيدة بفقه الكتاب الشيخ يتميز ١١ـ
االعتقادي  وأثرها باملصطلحات ومعرفة الواقع يف فلديه فقه ذلك ومع العلمي،
البدع وظهور الشبهات بكثرة املسلمني حياة العصور األخرية من اتسمت حيث
أمم وانفتاح الكتاب، وأهل املرشكني وغلبة املسلمني ضعف بسبب العقدية،
وسائل عرب والعادات والعقائد األفكار  ورسيان بعض، عىل بعضها األرض

املختلفة. اإلعالم

فرق ما استجد من يف مواجهة وموقف رصيح واضح منهج للشيخ كان وقد
منافية وألفاظ وأعامل  باطلة، ودعوات منحرفة، أفكار من شاع وما الضالل 
و املادية» بـ «الشيوعية زمنه يف املتمثل حذر من اإلحلاد الصحيحة، فقد للعقيدة

الواسطية العقيدة رشح يف نفوها من والرد عىل إثبات صفة الغضب وانظر: ،٢٢٠/١ البقرة سورة تفسري (١)
بعدها. وما ٢٦٣/١



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

١٠٩٧

«الطبيعة».

التكفري. يف الترسع خطر وبني اهللا، أنزل ما يف احلكم بغري القول وفصلّ
وهتنئتهم وخمالطتهم معاملتهم مسائل يف  وأفتى ،والنصار اليهود ر  وكفَّ

بأعيادهم.
األديان. بني التقريب إىل وأنكر الدعوة

للمجتمع. تشويه احلدود تطبيق إن قال: عىل من ورد
العربية. إىل القومية الدعوة وأنكر

اخلاطئة. واألفكار الكفرية النظريات بعض وأنكر

يف ذلك وكل اخلاطئة واملصطلحات الشائعة األلفاظ بعض خطأ عىل ونبه
ثالثة بذكر اكتفي لذكره، املقام يتسع ال مما وفتاويه، املنربية ودروسه العلمية خطبه

هبا: وفقهه عرصه لنوازل فهمه عىل دالة أمثلة

أخرب  كام طني قرد، وليس من من نشأ أصل اإلنسان أن فكرة انترشت أ ـ عندما
أن  «واعلم فقال: عظيامً إنكاراً ذلك أنكر (دارون) بنظرية تسمى ما وهي Å  اهللا
من ال من قرد اآلدميني نشأوا وهي أن مضلة كافرة، فكرة يوجد أنه من املؤسف
السنني مر الوصف، ويمكن عىل هذا صاروا عىل حتى هبم األمر تطور ثم طني،
رصيح وتكذيب كفر أنه شك ال القول وهذا مالئكة، يصريوا حتى يتطوروا أن
فمن املدارس، كتب  نقره يف ال وأن بالغاً، إنكاراً ننكره أن علينا فيجب للقرآن،
أخذوا الناس فبعض إنسان.. صورة يف  قرد أنت بل له: يقال الفكرة هذه زعم
عىل والدس والكذب البطالن سو حيتمل ال أنه حمتمل، والواقع أمر أنه عىل به

وبنيه»(١). آدم خلق به عن اهللا أخربهم بام بالتشكيك املسلمني

    

٢٤٤/٢ ـ ٢٤٥. كتاب التوحيد عىل املفيد القول (١)



١٠٩٨

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

واجلامع هلم بينهم الرابط هي أهنا باعتبار ينادون بالعروبة الذين أنكر عىل ـ ب
محية ممن نجد الذين قاتلوا «ولذلك فقال: عنها، من أجلها ويدافعون يقاتلون فهم
اليهود؟ قتال من للعرب فامذا حصل ينجحوا، ولن ينجحوا، مل لإلسالم ينتسبون
العليا، هي اهللا كلمة لتكون يقاتلون ال  ألهنم اهلزيمة وحصلت الفشل،  حصل
دخل بأن املفاسد من بسببها  حصل القومية هذه العربية، للقومية  يقاتلون بل
فيهم دخل العروبة، كام هو احلكم دام مناط ما واليهود والعرب النصار فيهم
يقاتل شيوعياً أو نرصانياً أو أن هيودياً وال يعقل عرباً، كان إذا وغريهم الشيوعيون

اإلسالم»(١). حلمية
العلم ضعاف بعض استهوت األديان بني التقريب دعوة ظهرت  ملا ـ جـ

ودعاهتا  الكفرية، البدعة هذه عىل ~ اشتد ،والنصار اليهود فداهنوا واإليامن
كلمة وآخر حني بني ما يُسمع قد إنه اإلخوة، «أهيا فقال: ودروسه  خطبه يف
ال أنه كام األديان الثالثة، هذه بني فرق ال أنه السامع يظن حتى الثالثة) (األديان
التقارب حياول أن يمكن ال إنه هذا خطأ عظيم، ولكن األربعة، املذاهب فرق بني
دين إن والنار، املاء بني جيمع أن حياول كمن إال واملسلمني والنصار اليهود بني
وإن به، متسكوا وإن النار، إىل هو مصريهم  بل ينفعهم، وال ليس بيشء، اليهود
به؛ ألن متسكوا إن النار، إىل وإنام يقودهم بيشء، ولن ينفعهم، ليس دين النصار
الصادق  البار S وهو وقد أقسم ،S بالنبي يؤمنوا اجلميع أن عىل الواجب
وال هيودي األمة: هذه من أحد يسمع يب بيده ال نفيس «والذي فقال: قسم بدون
املعلوم ومن النار»(٢)، أصحاب من كان إال بام جئت به يؤمن يموت ومل ثم نرصاين،
شك ال ورؤسائهم، وأمرائهم علامئهم من كرباؤهم سيام وال واليهود، النصار أن

النووية ص٣٣٢ ـ ٣٣٣.   رشح األربعني (١)
والسالم، الصالة عليه ـ حممد نبينا برسالة اإليامن وجوب كتاب اإليامن، باب ١٣٤/١، يف مسلم أخرجه (٢)

ح١٥٣.  



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

١٠٩٩

النار أصحاب من كانوا يؤمنوا به مل فـإذا اإلسالمي، هبذا الدين سمعوا قد أهنم
.(١)«Sاهللا رسول اخللق من الشهداء أصدق بشهادة

وحياول دين، عىل والنصار دين، عىل اليهود اليوم أن يدعي «فالذي وقال:
ألنه كافر وحج، صام وإن صىلَّ وإن كافر أنه شك ال الثالثة، األديان بني أن جيمع

ورسوله»(٢). هللا مكذب

    

املالحق.   ١٦٧٤/٤ ـ ١٦٧٥ ـ القايض أمحد للدكتور كتاب األديان، بني التقريب دعوة (١) انظر:
.١٦٧٥/٤ السابق املرجع (٢)



١١٠٠

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

C

  

أمامه جتىل والعملية العلمية وحياته الشيخ مؤلفات ثنايا يف العيش له من تيرس
ييل: ما أبرزها من متعددة نتائج

الستكامل متنوعة ثروة علمية وكنز عظيم ينتظر جهوداً الشيخ خلفه ما أن ١ـ 
الفريدة. العلمية الشخصية هذه جوانب

عند متكناً وأكثر بعيوبه معرفة أكثر كان  املجتمع من  اقرتب إذا العامل أن ٢ـ 
الشيخ. شخصية وهكذا تصحيحها

وقد .. مثالً كالرد اجلهود عىل زاوية من يقترص أال ينبغي التقويم معيار أن ٣ـ 
ورداً. وتقريراً ورشحاً تأليفاً بأوفرها فحظي الشيخ، لد التقويم معايري تعددت

فقد املخالف، والقسوة مع ة احلدّ رشطه من ليس للحق النرصة مفهوم أن ٤ـ 
املوقف، ووضوح العلم، بمكانة االحتفاظ  مع كله، ذلك  مقاصد الشيخ حقق

والصدع باحلق.

الشيخ له كان فقد العاديني يف حياة األفراد معلامً رشعياً يكون التثبت حني ٥ـ 
. دح املعىلّ هذا القِْ يف


	منهج الشيخ ابن عثيمين في الرد على المخالفين في مسائل الاعتقاد
	المقدمة




