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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
ونتوب إليو, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  إن اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستهديو ونستغفره      

ومن سيئات أعمالنا, من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو, وأشهد أن ال إلو إال 
 اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن ٤تمًدا عبده ورسولو.

 {ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوال َتُموُتنَّ }
ُهمَ } َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 {لََّو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً رَِجااًل َكِثيراً َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي تَ َتَساَءُلوَن بِِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ ال
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  *يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديدًا }

 {ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً 
 أما بعد....                                                             

فإن اهلل سبحانو وتعاذل قد خص ىذه األمة من بُت األمم برسالة أفضل الرسل نبينا ٤تمد  
عليو الصالة والسالم فظهرت بو احملجة وقامت على األمة اٟتجة ودل يلتحق بالرفيق األعلى حىت 

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم  دين قال تعاذل: }أمت اهلل علينا النعمة وأكمل لنا ال
  , ولقد مضى سلف األمة على دين النيب [3]ا١تائدة: {نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْسالَم ِديناً 

ة والذب فاعتقدوه وعملوا بو ودعوا إليو حىت ظهرت البدع واألىواء فاجتهدوا يف الدفاع عن العقيد
عنها, وسار على ذلك العلماء بعدىم, جيعلون صيانة العقيدة وٛتايتها من أىم األعمال ومن 
ىؤالء يف القرن العاشر ا٢تجري يف بالد ٧تد العالمة: أٛتد بن حيِت بن عطوة التميمي العييٍت 

ارخيية (ىـ يف فًتة ندر وجود العلماء يف ىذا القطر, حيث شحت ا١تصادر الت948النجدي تويف )
 والعلمية بذكر العلماء فيو.
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وىذا ْتث أتناول فيو علمًا من أعالم ٧تد, وشيخًا من شيوخ اٟتنابلة, وعا١تًا من علماء 
ا١تسلمُت، رٛتهم اهلل أٚتعُت من خالل التعريف بسَتتو العلمية وجهده وجهاده يف الذب عن 

 ة سبحانو وتعاذل.العقيدة اإلسالمية والدفاع عنها, فيما يتعلق بصفات رب الربيّ 
(ىـ ومنهجو 948يخ العالمة أٛتد بن حيِت بن عطوة )شال))فكان ىذا البحث ا١تسمى 

 .((وجهوده يف الدفاع عن عقيدة السلف
والشيخ العالمة أٛتد بن حيِت بن عطوة أبرز علماء ٧تد قبل دعوة اإلمام اجملدد ٤تمد بن عبد 

ابن عطوة أشهر من أشَت هبم من علماء  (ىـ رٛتهم اهلل. بل الشيخ1026ـ  1115الوىاب )
٧تد يف ذلك الوقت, وليس أو٢تم, حيث ُوجد يف ٧تد علماء وفقهاء غَتىم؛ لكنهم دل يبلغوا 

 شهرتو. 
 وأمهها ما يلي: أىمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 ـ العناية باعتقاد السلف الصاحل, تقريرًا ودفاًعا و دعوة.1
 ة واٞتماعة يف ىذا اجملال وال سيما من تأخر منهم.ـ إبراز جهود علماء أىل السن0
 ـ توضيح جهود علماء ٧تد يف فًتة ما قبل دعوة اإلمام ٤تمد بن عبد الوىاب اإلصالحية.3
 ـ إبراز طرف من الناحية الدينية والعلمية يف ٧تد يف القرن العاشر ا٢تجري.4
 ى األشاعرة وا١تنحرفُت فيها.ـ ٖتقيق ا١تخطوطة, وا١تتعلقة ٔتسألة كالم اهلل, والرد عل5

مشتملة على ٛتد اهلل والثناء عليو,  ـوىي ىذه  ـ ىذا وقد جاء ىذا البحث يف مقدمة
 مع ذكر أمهية ا١توضوع ودواعي اختياره, وتفصيل خطتو. والصالة على رسولو 

 مث جاء بعده فصالن:
 يٍت.يف السَتة العلمية للشيخ العالمة أٛتد بن عطوة العي: الفصل األول

متناواًل: اٝتو ونسبو, ومولده ووفاتو, ونشأتو وطلبو العلم, وشيوخو, وإجازاتو, وأبرز طالبو 
 وتالميذه, ومكانتو العلمية, وثناء العلماء عليو, وتصانيفو, ومناظراتو.

يف منهجو يف العقيدة, وجهوده يف الدفاع عن عقيدة السلف, متناواًل: : والفصل الثاني
اعتماده على القرآن الكرمي, والسنة النبوية, واآلثار السلفية, وفهمو ٢تما على  عقيدتو, ومنهجو يف

مقتضى اللغة, واعتباره اإلٚتاع, وثناؤه على أئمة السلف وتنويو بالعلماء, واستئناسو باألدلة 
 العقلية يف ردوده, ودفاعو عن عقيدة السلف. 
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اهلل وعونو, لف اٟتمد هلل ىذا وما كان يف البحث من صواب وإجادة فهو ٤تض توفيق 
وحده ال شريك لو, وما كان فيو من غَت ذلك فمن نفسي ومن الشيطان, واستغفر اهلل من ا٠تطاء  

 .كلو, واستعيذ من الشيطان 
والكرمي يهب خطأ   لصواب, وأسأل اهلل قبولو عنده, وأن ينفع بو, وجيعلو ذخرًا يف الدارين 

 ورل التوفيق, وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو أٚتعُت.إنو سبحانو أرحم الراٛتُت, وىو ٝتيع 
 : الفصل األول
 السيرة العلمية للشيخ العالمة أحمد بن يحيى بن عطوة رحمو اهلل.              

 :(1)اسمو ونسبو
 ـ اٟتبطاتمن  ,الناصرمن  ـي صر انىو الشيخ أٛتد بن حيِت بن عطوة بن زيد التميمي ال

وبطوهنا أربعة كبار, كما قال  ـ مرو بن أحد بطون قبيلة بٍت ٘تيم العربية الشهَتةمن بٍت ع ـي و العمر 
 الشاعر: 
 يعدُّ  الناسبون   إذل   ٘تيم            بطون  اجملد  أربعة  كبارا             
 .(2)وسعداً  مث  حنظلة  ا٠تيارا            عمروٍ  وآلَ  بابَ يعدون الر               

فيها, بلده اليت وليها قضاءىا والفتيا  عرف الشيخ أٛتد بن عطوة بالُعييٍت, نسبة إذلكما يُ  *  
جريًا على عادة كثَت من العلماء وا١تًتٚتُت يف نسبة , (3)نة إحدى بلدان العارض بنجديبلدة العي

الرجل إذل بلده الذي نشأ فيو أو توذل قضاءه وسكناه حىت وإن كان لو نسب معروف مشهور, 
 اً ما يشتهر ىذا يف غَت معرويف النسب منهم وكثَت 

                           
 مصادر الًتٚتة:   (1)

 0/323ـ عنوان اجملد                1/074ـ السحب الوابلة على ضارئح اٟتنابلة     
 1/544علماء ٧تد ـ                       47و 46ـ تاريخ بعض اٟتوادث يف ٧تد     
 15ـ اٞتوىر ا١تنضر                                             08072األعالم ـ     
 ـ عدد من الوثائق ا٠تطية, وطرر ا١تخطوطات.    

وغَتمها, وشهرتو عند النساب وال سيما التميم تُعٍت عن معرفة  مةيُنسب ىذا إذل غَت واحد من الشعراء كجرير وذي الر   (2)
  قائلو  واهلل أعلم.

أحد فروع وادي حنيفة,  كياًل, على صقان  32عودية, بنحو ة ا١تملكة العربية السبلدة العيينة تقع مشال الرياض ـ عاصم  (3)
 وكانت يف القرن العاشر وما بعده من أىم حواضر ٧تد ومراكزىا العلمية.
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ولقبو مشاخيو وأصحابو من أىل الشام بشهاب الدين, طردًا على عادة أىل تلك اٞتهات  *  
 بتلقيب من اٝتو أٛتد من العلماء والتجار واألمراء والوجهاء: بشهاب الدين.
لدين, ٦تا ال يُعرف يف علًما بأن ىذا التلقيب بشهاب الدين وعز الدين و٤تي الدين وتقي ا

 ٧تد وغَتىا, و١تا فيو من احملاذير من جهة التزكية واإلطراء يف ا١تدح...اخل.
 

 :مولده ووفاتو
إمنا يتلمس و دل ٖتدد ا١تصادر التأرخيية اليت ترٚتت للشيخ أٛتد بن عطوة سنة والدتو, 

ن القرن التاسع ا٢تجري حيث يظهر أنو ولد يف النصف الثاين م ؛ ا١تًتٚتون ذلك بناًء على قرائن
 نة ومن قرائن ذلك:يىـ(, يف بلده العي9)

 817)     لي بن سليمان ا١ترداوي أنو لقي يف بالد الشام العالمة الفقيو عالء الدين عـ 1
 , وغَته.:اإلنصاف يف الراجح من مسائل ا٠تالف"صاحب كتاب  ىـ(885 

نجاء موسى بن أٛتد اٟتجاوي معاصرتو للعالمة الفقيو اٟتنبلي شرف الدين أبو الـ 0
 , وغَتمها."زاد ا١تستقنع", ومنت "اإلقناع"صاحب  ىـ(968   895)

يف بالد الشام ٦تن تقدمت وفاهتم يف أول  ـاآليت بياهنم  ــ أخذه عن ٚتاعة من الشيوخ 3
 القرن العاشر.

من يجوز وأقلهم  أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)):  نيب االستئناس بقول الـ 4
 .(1)((ذلك

ىـ 2/9/948أما وفاتو فقد اتفقت ا١تصادر اليت ترٚتت للشيخ ابن عطوة على وفاتو يف  * 
 نة.ييف بلده: العي

تويف الشيخ شهاب الدين أٛتد بن حيِت بن ))قال الشيخ أٛتد ا١تنقور يف الفواكو العديدة:     
مضان, سنة ٙتان وأربعُت وتسعمائة من عطوة بن زيد التميمي اٟتنبلي ليلة الثالثاء ثانية شهر ر 

 .(2)((ال كتفي زيدي, خلفو أٛتد, ورأسو حبيلة, ضجيع لزيد بن ا٠تطاب ا٢تجرة, ودفن يف اٞت

                           
 757برقم:  0/385( وصححو األلباين. انظر السلسلة الصحيحة 3552( برقم )5/553رواه الًتمذي ) (1)

 ووىذا اجملموع ا١تفيد حوى فق 1/152سائل ا١تفيدة= وىو ا١تعروف عند العلماء ٔتجموع ا١تنقور, الفواكو العديدة يف ا١ت  (2)
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 :نشأتو وطلبو للعلم

 نة, ونشأ هبا وقرأ على علمائها. ييف العيولد الشيخ أٛتد بن عطوة 
أكثرىا علماء, مث ٝتت مهتو إذل  نة يف ذلك الوقت أشهر مدن ٧تد وأكربىايحيث كانت العي   

فقدم  ـ وكانت ٣تمًعا للعلماء والفقهاء ـب بالد الشام صر التزود من العلم, والرحلة لطلب, فيمَّم 
يف  (1)دمشق, ومن حرصو على التزود والتعلم سكن مدرسة اٟتنابلة الشهَتة ٔتدرسة أيب عمر

كما سيأيت يف   ـنت حافلة بالعلماء , وكا(2)صاٟتية دمشق, وىي ٤تلة اٟتنابلة منذ عدة قرون
 ٣تموعة كبَتة من الكتب والنوادر. وهبا ـشيوخ ابن عطوة تسمية 

فقرأ على مشاخيها, وانتفع, وتفقو حىت مهر يف  فأقام يف مدرسة أيب عمر يف الصاٟتية مدةً 
و الفقو وبرع فيو, وعكف على العلم ومطالعة الكتب والتقييد عليها, حىت ظهر خطو وتعليقات

وتوقيفاتو على طرر ا١تخطوطات, حيث حصُّل ٚتلة كبَتة منها, أوقفها على مكتبة ا١تدرسة قبل 
ى منها قَّ برجوعو إذل ٧تد, حيث تفرقت كتب ا١تدرسة بعدما أمهلت ولعب هبا الناس, وُضمَّ ما ت

 إذل دار الكتب الظاىرية, واليت حفظت اآلن ٔتكتبة األسد الوطنية بدمشق.
شيخ ابن عطوة جدَّ وبرع يف العلم واٟتفظ, وكانت لو قوة يف حافظتو حيث  وا١تقصود أن ال

ط: مسألة مسألة, مث حيلُّها يكان حيضر دروس شيخو أٛتد الشويكي اٟتنبلي, ويعقد ا١تسائل ٓت
 ويكتبها بعد الدرس. وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

 قال الشيخ ا١تنقور يف ٣تموعو:

                                                                               
ىـ( وىو مطبوع يف ٣تلدين, وأول من 1026والسيما قبل دعوة الشيخ اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب ) ,علماء ٧تد

ىـ(. 1385ن عبد العزيز بن مانع )طبعو الشخ علي بن عبد اهلل آل ثاين حاكم قطر بإشارة من العم الشيخ ٤تمد ب
(ىـ ولو التاريخ ا١تشهور, 1105ـ  1267ومؤلفو, وجامعو ىو الشيخ الفقيو ا١تؤرخ: أٛتد بن ٤تمد ا١تنقور التميمي )

والسحب الوابلة  1/195, وعلماء ٧تد 0/362ومناسك اٟتج, وكلها مطبوعة مشهورة. وترٚتتو يف عنوان اجملد 
 لفواكو, اجملموع. ل, ومقدمة الشيخ ابن مانع 92يف ٧تد  وتاريخ بعض اٟتوادث 1/050

ىـ( مؤسس ىذه ا١تدرسة وىو والد الشارح الشيخ 627وىو الشيخ ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي )  (1)
(ىـ صاحب الشرح الكبَت على مقنع وا١توفق ابن 680ـ  597الفقيو عبد الرٛتن بن ٤تمد ا١تعروف بابن أيب عمر )

(ىـ, وىو با١تناسبة أخ ١تؤسس ا١تدرسة الشيخ ٤تمد بن أٛتد وأصغر منو, وىو عم 602ـ  541دامة ا١تقدسي )ق
 .5/376, والشذرات 00/5, وسَت أعالم النبالء 324, 0/50صاحب الشرح الكبَت. انظر: الذيل البن رجب 

  .33ـ  1/07انظر: ابن اٟتنبلي وكتابو الرسالة الواضحة  (2)
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وكذا فعل الشيخ شهاب الدين ابن عطوة مع ذكائو وحفظو, حال قراءتو على شيخو .. ))
أٛتد بن عبد اهلل العسكري, قال: ودل يأذن رل يف الكتابة يف الدرس, فكنت أعقلو بعده, 

 .(1)اخل ((فأحتجت إذل أن أكتب بعض كالمو با١تعٌت, وىكذا فعلت, ولنا فيو أسوة..
 :شيوخو

جم للشيخ أٛتد بن عطوة بذكر كثَت من الشيوخ الذين أخذ عنهم دل تتحققا مصادر الًتا
حيث يقول صاحب  ,تذكر أحدًا من شيوخو الذين أخذ عنهم يف قطره: ٧تددل العلم؛ بل 

ولد يف بلده العيينة ونشأ هبا فقرأ على فقهائها مث رحل إذل دمشق لطلب ))السحب الوابلة: 
 .(2)((العلم...

رخيية مع شهرة الشيخ ابن عطوة وعلو قدره يف العلم من جهة وسبب ذلك شح ا١تصادر التأ
 أخرى وىو سبب ورود ىذه ا١تعلومات القليلة عنو.

 ىذا ومن شيوخو الذين أخذه عنهم يف دمشق الشام:

الشيخ العالمة الفقيو ا١تشهور ٔتصحح ا١تذىب عالء الدين علي بن سليمان ا١ترداوي اٟتنبلي  *
, وىو "الراجح من ا٠تالف ةاإلنصاف يف معرف"و "يح ا١تشبعالتنق"ىـ مؤلف (885   817)

ٖترير ١تذىب اإلمام أٛتد ورواياتو. فقد نقل الشيخ عبد اهلل البسام من خط الشيخ عثمان بن 
 :(3)ىـ وىو من أىل العيينة, فهو بلديُّ الشيخ ابن عطوة, قال ابن قائد(1997)قائد النجدي 

ا١تذىب صاحب اإلنصاف والتنقيح الشيخ عالء الدين بن عطوة أخذ عن مصحح الشيخ أٛتد ))
 .((بن سليمان ا١ترداوي

شهور بابن ا١تربد ومن شيوخو الشيخ ا١تصنف اٞتمال يوسف بن حسن بن عبد ا٢تادي ا١ت *
, وقد ٚتع "ٚتع اٞتوامع"ىـ صاحب التصانيف الكثَتة ومن أكربىا (999   849)اٟتنبلي 

                           
 .1/4ا١تنقور "الفواكو العديدة من ا١تسائل ا١تفيدة" ٣تموع   (1)

 .1/074السحب الوابلة على ضرائح اٟتنابلة = البن ٛتيد   (2)

ىو الشيخ عثمان بن أٛتد بن  سعيد بن قائد النجدي, ولد يف العيينة وأخذ عن علمائها: عبد اهلل بن ذىالن وىو ابن   (3)
ا٠تلوقي وأبو ا١تواىب, وأخذ عنو أٛتد بن عوض ا١ترداوي وغَته, لو حاشية عمتو مث رحل إذل الشام مث مصر وأخذه عن 

(ىـ. ٤1297ترره على ا١تنتهي مطبوعة, ولو ىداية الراغب شرح عمدة الطالب, من أنفس كتبو. مات ٔتصر سنة )
 .0/160والتسهيل  0/697والسحب الوابلة  1/86وعنوان اجملد  3/683انظر علماء ٧تد 
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, وقد أفادين "الفروع"و "الشرح الكبَت"و "كا١تغٍت" ا١تسائلفيو الكتب الكبار اٞتامعة ألشتات 
رٛتو اهلل أنو وقف على اٞتزء الثالث والستُت من ٚتع اٞتوامع البن عبد  الشيخ عبد اهلل البسام

ا٢تادي ٓتطو وقد بلغ فيو إذل كتاب اإلجارة. ولو غَته من ا١تصنفات الكثَتة احملررة وما دون 
 .(1)ذلك

ىـ قال (919)يخ الفقيو: أٛتد بن عبد اهلل العسكري الصاٟتي اٟتنبلي ومن شيوخو الش * 
منهم العالمة الشيخ شهاب الدين أٛتد بن  ,.. وقرأ على أجالء مشاخيها))صاحب السحب: 

عبد اهلل العسكري شيخ الشيخ موسى اٟتجاوي, وٗترج بو وانتفع, وقرأ على غَته كاٞتمال يوسف 
 .(2)((اوي...بن عبد ا٢تادي, والعالء ا١ترد

حيث دل يكملو وإمنا أ٘تو بعده  وىو صاحب كتاب "التوضيح يف اٞتمع بُت ا١تقنع والتنقيح"
ىـ. و٦تا قرأه على شيخو العسكري  (1997 937)تلميذه أٛتد بن ٤تمد الشويكي اٟتنبلي 

كتاب "الفروع" البن مفلح اٟتنبلي, وىو با١تناسبة أخص شيوخو الذين أخذ عنهم والزمهم 
فع هبم وناقشهم.. ىذا وقد أكثر الشيخ أٛتد بن عطوة األخذ عن شيخو أٛتد العسكري, وانت

 ونقل دروسو وٖتريراتو حيث يقول يف رسالة خاصة نقل عنها الشيخ البسام ما نّصو:
فوائد على الفروع ٔتا أفاده سيدنا وشيخنا العالمة صاحب الدين ا١تتُت والرع واليقُت ىذه  ))

اهلل العسكري اٟتنبلي, متع اهلل ا١تسلمُت ْتياتو وكرمو آمُت, بلفظو غالباً, أو  الشيخ أٛتد بن عبد
ع اهلل ببقائو دل يأذن يف حال قراءيت عليو الكتاب ا١تذكور يف تعليق ما أفاده معٌت لفظو, ألنو متَّ 

من ا١تشكالت يف ٣تلس الدرس, فكنت إذا افًتقنا من ٣تلس الدرس علقت ما تيسر حفظو, 
تجت إذل نقل بعض ذلك با١تعٌت, كتبو الفقَت إذل ربو القدير: أٛتد بن حيِت التميمي فلهذا أح

 .(3)((اٟتنبلي
 

 :إجازاتو

                           
والسحب الوابلة  12/328والضوء الالمع  74وفهرس الفهارس  8/43والشذرات  57األكمل  النعتترٚتتو يف   (1)

 وغَتىا. 3/1165

 .1/074السحب الوابلة   (2)

 .1/551نقاًل عن علماء ٧تد للبسام   (3)
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 واإلجازة عند أىل العلم على نوعُت:
جاز معو نقل الرواية عن 1

ُ
ـ إجازة عند أىل اٟتديث, وىو نوع من أنواع الرواية, تعطي ا١ت

جيز ْتسب الشرط ا١تعترب بينها
ُ
 قال اٟتافظ العراقي يف ألفيتو: . شيخو ا١ت

 أنواعا مث اإلجازة تلي السماعا                ونـُوَّعت لتسعةٍ              
جاز  ـيف غَت اإلقراء واٟتديث  ــ إجازة عند العلماء 0

ُ
جيز لتلميذه ا١ت

ُ
وىي إذن من الشيخ ا١ت

اننا ىذا الشهادات العلمية بالتدريس أو اإلفتاء أو القضاء, وىي ما يشبو إذل حد كبَت يف زم
 على تنوع رتبها.ا١تمنوحة يف اٞتامعات وا١تعاىد 

قد حصلتا للشيخ مها يُد٣تا عند ا١تتأخرين من العلماء, و ًا ما َت وىذا النوع مع الذي قبلو كث
 أٛتد بن حيِت بن عطوة, فقد أجازه مشاخيو, فحّصل ثالث إجازات:

 (ىـ.885لي بن سليمان ا١ترداوي )ذل من شيخ ا١تذىب ومصححو شيخو: عـ األو 1
 (ىـ.929ـ الثانية من شيخو ا١تصنف: اٞتمال يوسف بن حسن بن عبد ا٢تادي اٟتنبلي )0
ـ والثالثة من شيخو الفقيو ـ وىو أخص شيوخو ـ: أٛتد بن عبد اهلل العسكري اٟتنبلي 3

 (ىـ.912)
غَتىم, فوجدهتا ازات من إجىذا وقد رأيت وحصلت ٚتلة من إجازات علمائنا من اٟتنابلة و 

تواطأت على دمج النوعُت ا١تذكورين عند إجازة ا١تشايخ للمستجيزين, والسيما طالهبم الذين 
 أخذوا عنهم العلم. واهلل ورل التوفيق.

 
 :وثناء العلماء عليوالعلمية مكانتو 

لقد حظي الشيخ أٛتد بن عطوة على ثناء العلماء من شيوخو الذين أخذ عنهم وأيًضا من 
 , وكذا ٦تن ترٚتوا لو ٦تن جاءوا بعده.والميذه وعارفيت

 ابن عطوة:الشيخ قال صاحب السحب الوابلة عن  *  
وقرأ على أجالء مشاخيها, منهم العالمة الشيخ شهاب الدين أٛتد بن عبد اهلل ...))

العسكري شيخ الشيخ موسى اٟتجاوي, وٗترج بو وانتفع, وقرأ على غَته كاٞتمال يوسف بن عبد 
, وتفقو ومهر يف الفقو, فأجازه مشاخيو وأثنوا عليو, فرجع إذل بلده موفور ا٢تادي, والعالء ا١ترداوي

النصيب من العلم والدين والورع, فصار ا١ترجوع إليو يف قطر ٧تد, وا١تشار إليو يف مذىب اإلمام 
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 .(1)((...أٛتد, وانتفع بو خلق كثَت من أىل ٧تد تفقهوا عليو, وألف مؤلفات عديدة

(ىـ ١تا أجاز الشيخ ٤تمد 1297كما أثٌت عليو وبالغ الشيخ عثمان بن قائد النجدي ) *
, اٟتنبلي, والشيخ أٛتد بن عطوة معدود يف إسناده, يف طبقة شيوخ شيوخ الشيخ عثمان بن قائد

 .رحم اهلل اٞتميع

 ما نقلو الشيخ ابن بسام عن خطاب منسوب للشيخ القاضي منصور بن حيِت بن مصبح *
أن الشيخ شهاب الدين أٛتد بن عطوة أمرنا وأمر القضاة على  أشهد ))حيث ورد فيو  (2)الباىلي

زمانو بالرجوع إذل قول ا١تالكية, وىي أن من حاز دارًا أو عقارًا على حاضر بالبلد عاقاًل رشيداً 
يف ىذا  مث ادعى اٟتاضر على اٟتائز بعد ذلك, فإن دعواه ال تقبل وال تسمع أبدًا عشر سنُت

 .(3)((العقار البتة, وقال ابن عطوة: كان شيخنا العسكري يرجع يف ا١تدة العرف... 
فهذا يدل على مكانة الشيخ ابن عطوة حيث أمره وقولو ماٍض على علماء زمنو وقضاهتم  

 كما أفاده نقل الشيخ القاضي منصور الباىلي, وكثَت من قضاة زمانو من طالبو 

(ىـ يف ٣تموعو: "الفواكو العديدة يف ا١تسائل 1105أٛتد بن منقور )وقد نقل الشيخ اٞتامع  *
ا١تفيدة" ٚتلة من فتاواه ومناظراتو وتقريراتو مشيدًا هبا, مثنيًا على صاحبها الشيخ الشهاب أٛتد 

 مؤلفات ابن عطوة إن شاء اهلل.على كتاب الفواكو يف إحالتها  وستأيتبن عطوة, 

ليت حازىا الشيخ أٛتد بن عطوة, وتبؤىا يف ٧تد ما قالو الشيخ و٦تا يلخص ا١تكانة العلمية ا *
 ا١تؤرخ عبد اهلل البسام يف ترٚتتو:

أن ا١تًتجم صار لو زعامة علمية يف قطره, ١تا يتمتع بو من سعة العلم, ودقة  والقصد ))
 .(4)((الفهم, وحسن التصور, و١تا ىو عليو من الصالح والتقى والوقار والسمت...

صود أن العالمة أٛتد بن عطوة حصل مكانة علمية مرموقة يف بالد ٧تد, حىت صار ىذا وا١تق

                           
 .1/075السحب الوابلة   (1)

, وكان القضاة يف زمنو ٖتت واليتو. يف زمنو ٧تدي العقيلي أمَت األحساء و مر أجود بن زامل العااألمَت وىو أحد قضاة   (2)
 .0/323وانظر عنوان اجملد 

 .1/547علماء ٧تد    (3)
 .1/547علماء ٧تد = للبسام    (4)
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 ا١ترجوع إليو يف قطر ٧تد يف العلم والقضاء والفتوى.
٦تا يدل عليو أن القضاة رجعوا إليو يف أقضيتهم, رجوعهم إذل كبَتىم ورئيسهم, كما ذكره 

َته, ونوَّه عنو الشيخ ابن منقور يف بن مصبح الباىلي, وذكره غتلميذه القاضي منصور بن حيِت 
 .من ٣تموعو: الفواكو العديدة غَت موضع

 ولقد نُقل عن الشيخ ابن عطوة قولو على قضاة وواليات زمانو:
واليات اٟتكام يف وقتنا ىذا واليات صحيحة, وإهنم قد سدُّوا من ثغور اإلسالم ثغراً  إن ))

شينا على الطريق اليت ديشي فيها من ديشي معو سدُّه فرض كفاية, ولو دل نأخذ هبذا القول وم
"صفة القاضي" كالمًا إن قلنا بو إنو ال يصح أن يكون الذين يذكر كل منهم يف كتاب  الفقهاء,

أحٌد قاضياً, حىت يكون من أىل االجتهاد, مث يذكر شروط االجتهاد؛ لكان تعطياًل لألحكام, 
 سّداً لباب اٟتكم, وأن ال ينفذ حقاً.

 .(1)((أن اٟتكام اليوم حكوماهتم صحيحة نافذة, وواليتهم جائزة شرعاً ... والصحيح
 

 : تالميذه
ولقد أخذ العلم عن عالمة زمنو الشيخ ابن عطوة خلق كثَت انتفعوا بو, كما نّص عليو 

الشيخ البسام يف كتابو "علماء ٧تد"  صاحب السحب الوابلة ٦تا نقلتو عنو سابقاً. ىذا وقد عدَّ 
(ىـ ودل أتبُت ذلك  968البو, حىت عّد منهم الشيخ الفقيو موسى اٟتجاوي اٟتنبلي )ٚتلة من ط

ولعلو بناه على تزاملهما على شيخهما العسكري, وما يكون بينهما من ا١تذاكرة وما وقع من 
 ا١تناظرة, وتقدم وفاة ابن عطوة وتأخر وفاة اٟتجاوي  

 لتتلمذ, واهلل أعلم.سبق الشيخ ابن بسام ٢تذا ا اً على أنٍت دل أر أحد
 ىذا و٦تن ذكروا من تالميذه, و٦تن نقلوا عنو, كما يف ٣تموع الشيخ أٛتد ا١تنقور:

 ـ الشيخ عبد القادر بن بريد بن راشد بن مشرف الوىييب التميمي.1
 وابنو الشيخ ٤تمد بن عبد القادر بن بريد بن راشد بن مشرف الوىييب التميمي.ـ 0

خ اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليمان بن علي بن ٤تمد بن ومها من أعمام أجداد الشي
 أٛتد بن راشد بن بريد بن مشرف الوىييب التميمي.

                           
 .1/547علماء ٧تد = للبسام   (1)
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 ـ الشيخ أٛتد بن فَتوز.3
 ـ الشيخ عثمان بن علي بن زيد.4
 ـ الشيخ موسى بن عامر قاضي الدرعية.5
 ـ الشيخ عبد الرٛتن بن مصبح الباىلي.6
 صبح الباىلي, القاضي.ـ الشيخ منصور بن حيِت بن م7
 ـ الشيخ سلطان بن إدريس بن ريس الوىييب, القاضي.8
 طرف الطرف. تيق, وقد جاء ذكره يف أول رسالتو:ـ الشيخ ٤تمد بن ع9

 و.تمو عمـ الشيخ عبد اهلل بن رٛتة الناصري العمروي اٟتنبلي وىو زميلو ومن أبناء 12
 

 :تصانيفو
شيخ ابن عطوة, وإمنا الذي بلغنا منا رسائل غَت دل تتحفنا ا١تصادر بكثَت من مؤلفات ال

و بأهنا تأنو ألف مؤلفات عديدة وقد وصف ٖتقيقا (1)مطولة, مع ىذا فقد ذكر صاحب السحب
نفيسة, وتدقيقاتو بأهنا لطيفة, ومن رأى ما يف ٣تموع ا١تنقور من فتاويو أدرك ذلك منو. ىذا وأكثر 

 مؤلفاتو يف الفقو, ومن تأليفو: 
 وبعد: ))يف اٟتج, ولعلو أكرب تأليفو, حيث يقول البسام وقد اطلع على أولو: ـ منسك 1

فهذا كتاب وضعتو يف مناسك اٟتج وغاية القصد, ورتبتو على مقدمة وعشرة أبواب وخا٘تة, أما 
 .(2)((ا١تقدمة, فتشتمل على سبعة فصول

 .(3)ـ الروضة األنيقة. وٝتاىا ا١تنقور: "بروضة ابن عطوة"0
 ة البديعة.التحفـ 3
 القالئد. عقيانـ درر الفوائد و 4
 
, نقل ٚتلة منها ابن منقور يف ٣تموعو: (4)ـ فتاوى ومناظرات وأجوبة ومناقشات وإفادات5

                           
 .1/075السحب الوابلة   (1)

 .1/551علماء ٧تد للبسام   (2)
 .327و 044و 024و 1/199الفواكو العديدة   (3)
 195و 193و 167و 161و 153و 150و 102و 55و 1/42انظر: ٣تموع ا١تنقور: الفواكو العديدة   (4)
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 الفواكو العديدة, وىي دالة على تبحره وتفقهو وتدقيقو وسعة فهمو.
 .(1)ـ طَُرف الطرف يف مسألة الصوت واٟترف6

بصياغة الشيخ ابن عطوة ولفظو يف مسألة أن كالم اهلل عّز  وىي عقيدة اإلمام أٛتد بن حنبل
 جل, القرآن وغَته, ْترف وصوت.

 
 :مناظراتو

لقد جرت مناقشات ومباحثات علمية دينية, قد نطلق عليها ٕتوزًا مسمى ا١تناظرات بُت 
 و.زمنالشيخ ابن عطوة وشيخو أٛتد العسكري وبُت أقرانو, وبعض علماء ومتعلمي 

 ذه ا١تناظرات وا١تناقشات ديكن أن نقسمها إذل قسمُت:فه وعلى كلٍ 
 :مناظرات في العقيدةـ 1

 و٘تثلها رسالتو الشهَتة "طرف الطرف يف مسألة الصوت واٟترف".
حيث ناقش ٥تالفيو من متأخري ا١تتكلمُت الذين يتهمون أىل السنة واٞتماعة ا١تثبتة صفات 

ت, كما جاءت بذلك األدلة يف الكتاب اهلل عز وجل, ومنها كالم سبحانو بأنو حرف وصو 
ن حيِت بن عطوة يتهموهنم بأهنم حنابلة حشوية, وأن الشيخ أٛتد بفوالسنة, وإٚتاع سلف األمة 

 أكرب اٟتشوية..؟ 
فناقشهم يف رسالتو "طرف الطرف" باستغراب الطعن على اٟتنابلة وأىل اٟتديث هبذه 

الوحيُت على باع اٟتق واالنقياد لو مث أدلة األلقاب ا١تستقبحة, مث ساق األدلة على وجوب أت
واآلثار  إثبات صفة الكالم هلل عزوجل, وأن جربيل ٝتعو من اهلل وأٝتعو بعد ذلك رسول اهلل 

مث أتبعو بنقول عن متأخري اٟتنابلة كشيخو العالء ا١ترداوي وابن  عن صحابتو رضي اهلل عنهم
اإلمام أٛتد بن حنبل, مدعمًا ذلك بنصوص  اللحام إذل أن ارتفع فبلغ األصحاب إذل أن بلغ

الوحيُت الشريفُت على إثبات تنزيل كالم اهلل القرآن, وتكلم اهلل بو, وأن كالم سبحانو يف القرآن 
 (2)وغَته ْترف وصوت ُيسمع... اخل.

                                                                               
 059و 041و 032و 009و 006و 004و 010و 025و 024و 023و 022و 199و 198و
 .440و 428و 373و 347و 341و 342و 3306و 314و 313و 083و 075و 066و 065و

 وىي قيد التحقيق والدراسة والتعليق.  (1)

 .1/171انظر طرف الطرف للشيخ ابن عطوة, وكذا ترٚتة شيخو أٛتد العسكري يف السحب الوابلة   (2)
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درر "و "الروضة"و "التحفة"فعديدة وىي مشتملة يف كتبو:  أما مناظراتو في الفقوـ 0
قل الشيخ ابن منقور يف ٣تموعو يف مواضع عديدة, وأشار إليها صاحب السحب , وما ن"الفوائد

 الوابلة يف ترٚتتو البن عطوة.
وا١تقصود أن ىذه ا١تناقشات منها ما ظهر واشتهر وحصل فيو ا١تكاتبات مع علماء الشام, 

 ومنها ما كان بُت علماء وقضاة ٧تد.
وبُت زميلو الشيخ أٛتد  ـابن عطوة  أي ـجرى بُت ا١تًتجم  وقد ))قال الشيخ البسام: 

ناظرة, كما وقع بينو وبُت الشيخ م ـوىو قرينو على شيخهما: أٛتد العسكري  ـي سالشويكي النابل
, ىل يبقى على معياره األصلي مكيالً جونعبد اهلل بن رٛتة الناصري مثلها, وذلك يف التمر ا١تع

 أو يصَت معياره الوزن؟ 
ًتجم 

ُ
القول الثاين, وعارضاه يف ذلك, واشتدت ا١تناظرة بينو  ـن عطوة يعٍت اب ـفنصر ا١ت

وبينهما, فصنف ردًا عليهما يف ذلك: فائدة رده وصححو قضاة أجود بن زامل العاوي العقيلي 
 ملك األحساء والقطيف و٧تد الذين تقدم ذكرىم.

قال ا١تنقور: الشيخ ٤تمد بن عبد القادر بن مشرف, أخذ العلم عن ٚتاعة من أجلهم 
الشيخ أٛتد بن حيِت بن عطوة, وأخذ ابن عطوة عن الشيخ العسكري, كما أن الشويكي أخذ 
عن العسكري, فالعسكري شيخ ابن عطوة والشويكي, ومها قرناء, وبينهما ٥تالفة يف مسائل 

 .(1)((اهلل وسلم على ٤تمد وسلمذكرت يف مواضعها, وصلى 
 ىذا عن ىذه النقاشات وا١تباحثات الفقهية الواقعة بُت ابن عطوة وأقرانو واهلل ا١توفق.فأبان 

 
 
 
 
 

 : الفصل الثاني
 منهجو العقيدة, وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف.               

                           
 .1/196وانظر ٣تموع ا١تنقور  552ـ  1/449علماء ٧تد للبسام   (1)
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 : عقيدتو
أٛتد بن حيِت بن عطوة التميمي, ولذا صرنا دل تتحفنا ا١تصادر با١تعلومات الوافية عن الشيخ 
 نتلمس عقيدتو ومنهجو من خالل مصدرين رئيسُت:

فون بو, وقد أثٌت عليو كل من ترٚتو يف علمو عر ما كتبو عنو العلماء ا١تًتٚتون لو وا١ت  1
وديانتو, وفقهو يف سعة إطالعو, كما ذكروا عنو الديانة والورع والصيانة وىذا يف اٟتقيقة نتاج 

سريرة إال  ما أسّر عبد))صالح عقيدة, وصحة إديان, إذ لك إناء بالذي فيو ينضح. ويف اٟتديث 
 .(1)((رداءىا إن خيراً فخير وإن شراً فشراهلل لبسو أ

كما ذكروا شيوخو, وىم علماء أجالء فضالء دل يُعرف عنهم سوء العقيدة, أىم شيوخو 
 الثالثة:
 (ىـ.885العالء ا١ترداوي )الشيخ ـ 1
 (ىـ.929اٞتمال يوسف بن عبد ا٢تادي )الشيخ ـ و 0
 أٛتد بن عبد اهلل العسكري.الشيخ و ـ 3

وىي عقيدة أىل  ـنسبة لإلمام أٛتد بن حنبل  ـفا١تعروف عنهم أهنم على عقيدة اٟتنابلة 
 السنة واٞتماعة.

اويو : من خالل ما وصل إلينا من مؤلفاتو على قلتها, وأكثرىا فقهية وفت  المصدر الثاني2
بل ىو  منقور, ورسالتو ا١تنسوبة إليو "طرف الطرف يف مسألة الصوت واٟترف"من خالل ٣تموع 

 رٛتو اهلل صرح يف رسالتو ىذه أنو على عقيدة السلف الصاحل, والسيما يف باب األٝتاء والصفات 
 معترباً اإلٚتاع الصحيح والعرف ا١تتفق عليو: حيث قال

ن على أنو من دل ينطق ليس ٔتتكلم, ولو حلف ال يتكلم تفقو مل العرف ىأف... وأيًضا ))
 فلم ينطلق دل حينث إٚتاعاً.

والفرقة الناجية إن شاء اهلل تعاذل: أىل السنة واٞتماعة يؤمنون ٔتا أخرب اهلل تعاذل بو يف كتابو, 
يف خطابو من غَت ٖتريف وال تعطيل, ومن غَت تكييف وال ٘تثيل, وال  وثبت عن رسول اهلل 

ع ا يل, ومع ىذا درج السلف وأئمة ا٠تلف, فكلهم متفقون على اإلقراء واإلمرار, وقد أمرنا باقتنتأو 

                           
 (.1720( برقم:)0/171رواه الطرباين يف ا١تعجم الكبَت: )  (1)
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 .(1)((ٔتنارىم...واالىتداء  آثارىم
نصوص صفات اهلل, وأدلة الغيب ىو اإلديان هبا ؤتعانيها, دون لوا١تراد باإلقرار واإلمرار 
 ا٠توض يف كيفياهتا وماىياهتا.

أنو على عقيدة سلفية سنية مبناىا على الوحيُت: الكتاب والسنة  وبتأمل ىذا كلو تبُّت 
, مدعًما ذلك بالنقول عن السلف الصاٟتُت من علماء أىل السنة واٞتماعة وعدم النقول واإلٚتاع

 نحرفُت يف العقيدة من أىل البدع: جهمية ورافضة, وصوفية ومعتزلة, وأشاعرة ومتكلمُت.عن ا١ت
 

 :ريماعتماده على القرآن الك
إن أعظم أصول منهج أىل السنة واٞتماعة بناؤىم منهجهم واعتقادىم على الوحيُت 

 . الشريفُت: كتاب اهلل وسنة رسولو 
مصدر عقيدهتم  فالقرآن الكرمي وىو كالم رب العا١تُت الذي أنزلو على سيد ا١ترسلُت 

 دينهم.هم و ومنهج
 ز فها ىو يقول عن العلماء: والشيخ اعتمد يف استداللو وتلقيو على الكتاب العزي

نزَّل, ))
ُ
َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن لفساق الذين توعدىم بقولو يقيًنا: }فحماىم من ا.. وٛتوا شرعو ا١ت

 .[58]األحزاب:{ اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا بُ ْهَتاناً َوِإْثماً ُمِبيناً 
حيث ات أن القرآن كالم اهلل عزوجل حًقا وصدقاً بالقرآن على ىذه العقيدة واستدل على إثب

 قال: 
َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى ما قررناه إيضاحًا قولو تعاذل: }ويزيد  ))

 .((, وإمنا يسمع الصيغ ا١تنطوق هبا...[6]التوبة: {َيْسَمَع َكالَم اللَّوِ 
ا ساق اآليات اليت أخرب هبا عن شأن كالم القرآن, وٖتّدي العرب بو, ومكانتو.. قال: مث ١ت

..وىذا الباب يف كتاب اهلل تعاذل كثَت, من تدبّر القرآن طالباً للهدي معو, تبُتَّ لو طريق اٟتق إن ))
 .(2)((شاء اهلل تعاذل...

منو, واستدالالً بو وال سيما يف الرد وىذا يدل على اعتماده على القرآن الكرمي يف دينو, تلقًيا 

                           
 .14 قطرف الطرف   (1)

 .05-02, 15, 8 قانظر: طرف الطرف   (2)
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 على ٥تالفُت من ا١تعطلُت وا١تفوضُت وا١تؤلُت.
 

 :اعتماده على السنة النبوية
وىذا أيًضا ثاين األصول ا١تعتربة عند أىل السنة واٞتماعة يف تلقي دينهم وعقيدهتم 

 واالستدالل عليها.
لتو ىذه فنجده يعول على إيراد وقد ظهر ىذا جليًا عند الشيخ يف ردوده, وخصوصًا يف رسا

, مستداًل بو, ٥ترًجا ألحاديثو, عازيًا ٢تا إذل ما رواه الشيخان: البخاري ومسلم  حديث النيب 
 منها. مث يستمد أحكامو من منطوق ىذه األحاديث.

فها ىو ١تا استدل بآيات القرآن الكرمي على إثبات كون القرآن كالم من اهلل حرفًا وصوتًا, 
 فقال: ك بذكر أحاديث النيب اتبع ذل
.. إذل إذا تلك اهلل بالوحي سمع صوتو أىل ا لسماء فيخرون سجًدا:  .. وقال النيب ))

 آخر اٟتديث. أخرجو البخاري يف صحيحو.
يحشر اهلل العباد فيناديهم بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب )):  وقال النيب 

 كتاب التوحيد.  رواه البخاري يف ((أنا الملك الديان
فنصَّ على أن  ((من أحبَّ أن يسمع القرآن فليسمعو من ابن مسعود)): وقال النيب 

.. إذل أمثال ىذه ))إذل أن ذكر ٜتسة أحاديث, مث قال:  .(1)((ٝتاعو من ابن مسعود...
 .(2)((عن ربو, ٔتا خيربه  األحاديث اليت عرّب فيها رسول اهلل 
عول على ٗترجيها بعزو اٟتديث إذل صحيح البخاري بكتاب فها ىو يستدل بالسنة, مث ي

 التوحيد منو, مث االستدالل على كون القرآن مسموعاً ْتديث ٝتاع قراءة ابن مسعود.
واألحاديث ٤تل وبا١تناسبة فقد درج الشيخ على جادة علماء السلف يف تعداد وسرد اآليات 

ستدل منها. وىذه جادة اللتها على ا١تسألة االستدالل على ا١تسألة, فيذكر ٚتلة منها سردًا لد
ُ
ا١ت

النصوص الكثرة الدالة على مضمون واحد, ٦تا يؤكد التلقي  معروفة عند السلف يف سرد
 واالستدالل منها.

                           
 .10-11 قطرف الطرف   (1)

 .10-11 قطرف الطرف   (2)
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 :اعتماده على اآلثار السلفية 

وا١تقصود هبا اآلثار ا١تروية عن الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم, وعن التابعُت يف تفسَت 
ت واألحاديث, وبيان ا١تراد منها, وىذه طريقة أىل السنة واٞتماعة كما ظهرت بذلك اآليا

مناىجهم وظهر يف تصانيفهم, حيث يستدلون للعقيدة: بل وللشريعة بالقرآن مث باٟتديث, مث 
يسوقون اآلثار ا١تروية عن الصحابة ومن بعدىم من أئمة الدين. وىم يعتربون بآثار علماء 

 تعديالً عليها, قبل غَتىا. الصحابة وفقهائهم
فا١تؤلف, ١تا ساق األدلة من الكتاب والسنة على إثبات كون القرآن كالم اهلل, وأنو ْترف 

 وصوت, ساق آثار الصحابة على ذلك مبتدأً بآثار شيوخهم رضي اهلل عنهم حيث قال:
بعض  إعراب القرآن أحبُّ إلينا من حفظ))وقال أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما: .. ))
 .((حروفو

ُسِئل عن اٞتنب يقرأ و . ((من كفر ْترف منو فقد كفر بو كلو)): وقال علي بن أيب طالب 
 .(1).((ال وال حرفاً ))القرآن, فقال: 

وكان قد أصَّل مذىب السلف يف مسألة كالم اهلل ناقاًل لو عن اإلمام أٛتد من رواية حرب 
 عنو ١تا قال: 

لم وأصحاب األثر, وأىل السنة ا١تتمسكُت هبذا ا١تعتقد ذكر أن ىذا مذىب أىل العو .. ))
 .(2)((إذل يومنا ىذا... أهنم فيها من لدن أصحاب النيب 

 
 

 :فهمو الوحيين على مقتضى اللغة
يفهمون خطاب لغتهم ويعرفون, اح صفأنزل اهلل الوحي بلسان عريب بُّت واضح, على عرب أ

بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ  *َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمْن اْلُمنِذرِيَن  *أَلِميُن نَ َزَل ِبِو الرُّوُح ا حيث قال سبحانو: }
 .[195-193]الشعراء: {ُمِبينٍ 

                           
 .10قطرف الطرف   (1)

 .10 قطرف الطرف   (2)
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َوأَنَزَل هبا قال تعاذل: } وكذا السنة النبوية فإهنا وحي ثاٍن, وىي اٟتكمة اليت أيَّد اهلل رسولو 
أال إني أوتيت الكتاب ومثلو  ))يقول:  والنيب  [113النساء: ]{اللَُّو َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ 

 .(1)((معو
احملتكم عند العلماء يف فهم القرآن والسنة, تفسَت القرآن بالقرآن وبالسنة وباآلثار ولذا صار 

 اح الذين نزل عليهم وفيهمحالسلفية ا١تروية عن الصحابة رضي اهلل عنهم, وىم العرب األف
 وا٢تم وقضاياىم ونواز٢تم واستفتاءاهتم نزل.الوحي, وشهدوا تنزيلو, وعلى أح
اعتقاد السلف, ودفاعو وذب و عنها بٌت منهجو على ذلك, فقد والشيخ رٛتو اهلل يف تقريره 

ٛتل القرآن واٟتديث على مقتضى اللغة العربية, اليت ىي وعاؤمها اللذان هبما نزل. و٢تذا قال يف 
 الكتاب والنسة وإٚتاع أىل اللغة يف العرف, أما ... والدليل على ذلك يف))رده على األشاعرة: 

 .(2)((الكتاب...
 عليهم ذلك:  ضعقيدهتم بالقول "بالكالم النفسي" نقو٢تذا ٧تده ١تا رد على األشاعرة يف 

 ـ بأن اللغة العربية ال تسمي حديث النفسي وا١تعٌت النفسي كالًما.1
متكلم, ولو كان يدور يف نفسو وخلوه  ـ بأن اللغة العربية تصف األخرس والساكت أنو غَت0

 حديث.
 .كلمات مث ٚتل... تؤدي ا١تراد  ـ وبأن اللغة العربية الكالم فيها ْتروف ٕتتمع فتكون3
 فيها ىو ا١تسموع, وإال فكيف يكون كالماً.ـ وبأن اللغة العربية الكالم 4
  ـالنصراين  الشاعروىو  ــ ونقض االستدالل من األشاعرة وا١تتكلمُت بقول األخطل 5

 إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا         جعل اللسان على الفؤاد دلياًل.            
 .(3)من وجوه كثَته, تبطل ىذا الفهم واالستدالل

 وىذا كلو يدل على فهمو الوحي الشريف باللغة اليت هبا نزل, ٦تا أٚتع عليو أىل اللغة.
 

                           
األلباين يف  صححو( و17013( برقم )4/132( وأٛتد يف ا١تسند: )4624رواه أبو داود يف سننو برقم: )  (1)

 (0872الصحيحة برقم: )

 .13و 10و 11قطرف الطرف   (2)

 .13و 10و 11قرف طرف الط  (3)
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 :اعتباره اإلجماع
لث من مصادر التشريع, وىو ا١تصدر الثالث بعد الوحيُت الشريفُت اإلٚتاع ىو ا١تصدر الثا

َوَمْن ُيَشاِقْق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما }من مصادر تلقي العقيدة واالستدالل ٢تا. أخذاً من قولو تعاذل: 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّو َما تَ َولَّى َونُ   [.115]النساء: { ْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً تَ بَ يََّن َلُو اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ

 .(1)((ال تجتمع أمتي على ضاللة)):  ومن قول النيب 
وأىل السنة واٞتماعة دل يزالوا وما زالوا يعتربون اإلٚتاع الصحيح حجة ال ٖتلُّ ٥تالفتو, وىو 

وردىم على ٥تالفيهم ىذا يف تلقيهم واستدال٢تم  ة, وينهون بوع٤تل التعويل يف العقيدة والشري
تابعوىم, فبعدىم كثر ا٠تالف واإلٚتاع الذي ينضبط ىو ما كان عليو الصحابة والتابعون و 

 .(2)وانتشرت األمة
 والشيخ ا١تؤلف رٛتو اهلل بٌت على ىذه ا١تنهجية فاعترب اإلٚتاع يف ردوده, وصرّح بو غَت مرة.   

ز والسنة ا١تطهرة, مث آثار الصحابة على ومن ذلك قولو ١تا ساق األدلة من الكتاب العزي
 إثبات أن القرآن كالم اهلل, ْترف وصوت:

... وقد اتفق ا١تسلمون على عدد سور القرآن وآياتو, وكلماتو, وحروفو, وال اختالف بُت ))
 .(3)((ا١تسلمُت بأن من جحد من القرآن سورة, أو آية, أو كلمة, أو حرفاً متفق عليو أنو كافر...

ُخْذ اْلَعْفَو كما قال تعاذل: }ٚتاع الصحيح حجة, فكذلك العرف الصحيح معترب,  وكما اإل
وإذا اتفق  [19النساء: ]{َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروفِ وقال سبحان: } [199األعراف: ]{َوْأُمْر بِاْلُعْرفِ 

قون ... وأيضًا فأىل العرف متف))أىل أضحى حجة يف فهم الدليل ا١تناط بالعرف, حيث قال: 
 على أنو من دل ينطق ليس ٔتتكلم, ولو حلف ال يتكلم, فلم ينطق, دل حينث إٚتاعاً.

أىل السنة واٞتماعة يؤمنون ٔتا أخرب اهلل بو تعاذل يف كتابو إن شاء اهلل تعاذل:  يةوالفرقة الناج
وال تعطيل, ومن غَت  يفوآلو وصحبو وسلم يف خطابة من غَت ٖتر  وثبت عن رسول اهلل 

وال ٘تثيل وال تأويل, وعلى ىذا درج السلف وأئمة ا٠تلف, فكلهم متفقون على اإلقرار تكييف 

                           
( وصححو األلباين يف 1/022(, واٟتاكم يف ا١تستدرك: )07067( برقم )0/188رواه اإلمام أٛتد يف ا١تسند: )  (1)

 (.0709( رقمو: )1/073الصحيحة: )

 العقيدة الواسطية.أواخر كما نصَّ عليو شيخ اإلسالم ابن تيمية يف   (2)
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 .(1)((آثارىم واالىتداء ٔتنارىم, وُحذرنا احملدثات... باقتناواإلمرار, وقد أمرنا 
 

 :ثناؤه على أئمة السلف وتنويو بالعلماء
بتدعة سالمة ألسنتهم إن ٦تا دييز أىل السنة واٞتماعة عن كثَت من الفرق واألىواء ا١ت

وآل بيتو رضوان اهلل عليهم  وصدورىم على علمائهم وصاٟتيهم, والسيما صحابة رسول اهلل 
 .رٛتهم اهلل رب العا١تُت فمن تبعهم بإحسان تابعيهمأٚتعُت. مث 

فإذا رأيت الرجل يثٍت وديدح وجيلُّ السلف الصاحل وحيبهم ويتوالىم, ويعول على آثارىم, فذا 
مة منهجو, وصحة معتقده. وقد تواتر النقل عن العلماء أن األخذ عن علماء عالمة سال

وأصحاب األثر سالمة لدين الرجل وعقيدتو؛ بل ومصداقية ١تنهجو وانتمائو ألىل السنة 
ا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِىْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لَنَ واٞتماعة. وىذا كلو مبٍت على قولو تعاذل: }

 وٌف رَِحيمٌ َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِليَماِن َوال َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك رَءُ 
 .[12]اٟتشر: {

وهبا, ومفسرًا هبا  ولذا رأينا الشيخ ا١تؤلف يورد آثار الصحابة رضي اهلل عنهم مشيدًا هبم
 باً ٢تا على أدلة الكتاب والسنة. نصوص الوحيُت, مرت

أن وقد رأيت للشيخ يف رسالتو نقاًل جيمع ىذه ا١تنهجية حيث يقول يف مناقشتو منكري 
 كالم اهلل ْترف وصوت:يكون  

.. وذكر أن مذىب أىل العلم وأصحاب األثر وأىل السنة ا١تتمسكُت هبذا ا١تعتقد أهنم ))
خالف يف ىذا وطعن فيو أو عاب قائلو , وذكر أن ومنا ىذايإذل  من لدن أصحاب النيب فيها 

 أنو ٥تالف مبتدع خارج عن اٞتماعة زايل عن منهج السنة .
أٛتد حنبل بن حنبل وإسحاق واٟتميدي وسعيد بن منصور وغَتىم ٦تن وذكر أن مذىب 

عض أماكن, فمن جالسنا, وأخذنا عنو العلم, وكالم األصحاب يف ذلك كثَت, وقد أشرنا إذل ب
ه فليطلبو ىناك. ولعمري لو استقصينا يف ذكر أدلة ما ذىب إليو اإلمام أٛتد وأصحابو أراد

نقالً  ـ يعٍت إثبات كالم اهلل ْترف وصوت ـوغَتىم من أىل السنة واٞتماعة يف ا١تسألة ا١تذكورة, 
 وعقاًل لضاق بو ناص األوراق, لكن مال ال يدرك بكليتو ال يًتك بكليتو, ٚتعًا بُت ا١تصلحتُت
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 .(1)((بذكر ما ال ديلُّ وال خيلُّ...
 

 :استئناسو باألدلة العقلية في ردوده
وذلك أن العقل ليس مصدرًا من مصادر تلقي العقيدة ؛ بل وال الشريعة؛ لكون العقول 

ا هبا يف ديننا من غَت نفيتكيتفاوت يف مداركها أعظم تفاوت, ولو كانت مصدرًا ٤تل االعتماد ال 
 نزال كتب.حاجة لبعث رسل أو إ

ىذا وما زال أىل السنة واٞتماعة يف ىذا األصل متوسطُت: أىل عدل ووسطية, فلم يعطوا 
العقل أعظم من حقو ويغلوا فيو كما فعلو ا١تعطلون من الفالسفة واٞتهمية وا١تعتزلة واألشاعرة 

 ا١تتكلمون.
طلو ا١تقلدة وا١تشبهة ودل يعطلوا العقل عن درك االستنباط والتأمل, والتفكر واالعتبار, كما تع

 ا١تمثلة وأضراهبم.
ل الالئق بو يف العقيدة والشريعة ىو االستدالل واالستنباط, ورد النظَت إذل قولذا فدور الع

 وا١تثيل إذل مثيلو, فضالً عن التفكر واالعتبار. نظَته,
اهلل,  والشيخ رٛتو اهلل أعمل ذلك بوضوح يف ردوده ومناقشاتو ا١تنحرفُت يف إثبات صفة كالم

مث من سنة  وأنو ْترف وبصوت, ويظهر ىذا يف رسالتو فإنو ١تا ذكر األدلة من كتاب اهلل عز وجل
, متبعًا ٢تا باآلثار السلفية عن الصحابة رضي اهلل عنهم, مث ذكر ما اتفق عليو ا١تسلمون  النيب 

 ١تخالفُت قال: وأٚتعوا, وما اتفق عليو أىل اللغة, وأىل العرف ا١تستقيم, وابتدأ مناقشة ا
ى كالمًا يف اٟتقيقة ١تا وصف أىل اللغة األخرس مَّ سوأنو لو كان ما يف النفس يُ  ..))

 والساكت أنو غَت متكلم لتجوزيهم أن يكون يف النفس كالماً..
لتأثَته يف نفس السامع, وا١تؤثر يف السامع إمنا ىو ؛ وأيًضا فالكالم مشتق من الكلم 

 سية...العبارات ال ا١تعاين النف
استعمل لغة وعرفاً, قلنا: نعم  لكن باالشًتاك أو باٟتقيقة ٦تا ذكرناو واجملاز فيما وقو٢تم 

 .(2)((ذكر٘توه األول ٦تنوع؛ ألنو إذا دار األمر بُت االشًتاك واجملاز, فاجملاز أوذل... 
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 وىذا ما يسمى يف اٞتدل وا١تباحثة بدليل السرب والتقسيم.
 

 :دفاعو عن عقيدة السلف
إذا أطلق السلف فا١تراد هبم السلف الصاحل الذين يُقتدى هبم يف العلم والدين, وىو الصحابة 

 رضي اهلل عنهم والتابعون وتابعوىم بإحسان.
وإن مظهر الدفاع عن عقيدة السلف والذب عنهم ىو أبرز مظاىر االنتماء لعقيدة السلف 

 يدة الصحيحة.ومنهجهم, واالنتساب ٢تم, و٤تبتهم, ووالية الدين والعق
ان للشيخ رٛتو اهلل دور بارز يف ىذا الصدد؛ بل ىذا اٞتهد يف ىذا ا١تؤلف طرف الطرف كو 

يف الرد على من أنكر اٟترف والصوت أشهر إنتاجو العلمي الذي وصل إلينا. حيث مضمون ىذا 
بل يف البحث ىو االنتصار لعقيدة أىل السنة واٞتماعة وا١تنتسبون إلمامهم اإلمام أٛتد بن حن

إثبات صفة الكالم هلل على اٟتقيقة الالئقة ّتالل اهلل وعظمتو, من غَت ٖتريف وال تكييف, ومن 
غَت تعطيل وال ٘تثيل, وأن كالمو سبحانو ْترف, ومسموع بصوت كما دلت عليو األدلة الكثَتة 

 من الكتاب العزيز, والسنة النبوية, وآثار الصحابة والتابعُت والسلف الصاحل.
ضمون الرئيس فيها الرد على األشاعرة وا١تتكلمُت و٨توىم يف إنكارىم اٟترف والصوت بل ا١ت

 عن كالم اهلل 
 وسبب تأليف الرسالة يكمن يف:

الدفاع عن عقيدة اإلسالم يف صفة من صفات الرٛتن سبحانو وتعاذل: وىي صفة كالم اهلل, 
 باألوصاف ا٠تبيثة.. والذب عن عقيدة السلف وعن وصف ا١تنتسبُت إليهم من اٟتنابلة

ىذه ا١تقالة الفاسدة اليت فشت يف بلده بُت ا١تتعلمُت تأثراً ٔتذىب األشاعرة ا١تتكلمُت يف  من
 إنكار اٟترف والصوت عن كالم اهلل.

فأبان الشيخ ا١تؤلف رٛتو اهلل عن ٛتيتو ودفاعو عن عقيدة أىل السنة واٞتماعة, وكذا إبان 
 وجزاه خَت اٞتزاء وأعظمو. لعقيدتو ىو, و١تنهجو. فرحم اهلل
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