بحث حمكَّم

الفقيه العالمة �أحمد بن
يحيى بن عطوة
وجهوده يف الفقه والدفاع عن عقيدة ال�سلف

�إعداد
د .علي بن عبدالعزيز بن علي ال�شبل
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية ال�شريعة بالريا�ض

الفقيه العالمة �أحمد بن يحيى بن عطوة وجهوده يف الفقه والدفاع عن عقيدة ال�سلف

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ون�ستغفره ونتوب �إليه ,ونعوذ باهلل من
�رشور �أنف�سنا ،ومن �سيئات �أعمالنا ,من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي
له ,و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده ور�سوله.
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ �آل عمران.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﮊ الن�ساء.

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ الأحزاب.
�أما بعد....
ف�إن اهلل �سبحانه وتعالى قد خ�ص هذه الأمة من بني الأمم بر�سالة �أف�ضل الر�سل
نبينا حممد عليه ال�صالة وال�سالم ,فظهرت به املحجة وقامت على الأمة احلجة,
ومل يلتحق بالرفيق الأعلى حتى �أمت اهلل علينا النعمة ,و�أكمل لنا الدين ,قال تعالى:
ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ (املائدة الآية ,)3/ولقد م�ضى �سلف الأمة
على دين النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -فاعتقدوه وعملوا به ودعوا �إليه ,حتى
ظهرت البدع والأهواء ,فاجتهدوا يف الدفاع عن العقيدة والذب عنها ,و�سار على
ذلك العلماء بعدهم ,يجعلون �صيانة العقيدة وحمايتها من �أهم الأعمال ,ومن
ه�ؤالء يف القرن العا�رش الهجري يف بالد جند العالمة� :أحمد بن يحيى بن عطوة
التميمي العييني النجدي ,تويف 948هـ يف فرتة ندر وجود العلماء يف هذا القطر,
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حيث �شحت امل�صادر التاريخية والعلمية بذكر العلماء فيه.
وهذا بحث �أتناول فيه علماً من �أعالم جند ,و�شيخاً من �شيوخ احلنابلة ,وعاملاً من
علماء امل�سلمني رحمهم اهلل �أجمعني من خالل التعريف ب�سريته العلمية ,وجهده
وجهاده يف الذب عن العقيدة الإ�سالمية والدفاع عنها ,فيما يتعلق ب�صفات رب
الرب ّية �سبحانه وتعالى.
فكان هذا البحث امل�سمى «ال�شيخ العالمة �أحمد بن يحيى بن عطوة 948هـ
ومنهجه وجهوده يف الدفاع عن عقيدة ال�سلف».
وال�شيخ العالمة �أحمد بن يحيى بن عطوة �أبرز علماء جند قبل دعوة الإمام املجدد
حممد بن عبد الوهاب 1206 - 1115هـ رحمهم اهلل  ,بل ال�شيخ ابن عطوة �أ�شهر
من �أ�شيد بهم من علماء جند يف ذلك الوقت ,ولي�س �أولهم ,حيث ُوجد يف جند
علماء وفقهاء غريه؛ لكنهم مل يبلغوا �شهرته.
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره :و�أهمها ما يلي:

 -1العناية باعتقاد ال�سلف ال�صالح ,تقري ًرا ودفا ًعا و دعوة.
� -2إبراز جهود علماء �أهل ال�سنة واجلماعة يف هذا املجال وال�سيما من ت�أخر
منهم.
 -3تو�ضيح جهود علماء جند يف فرتة ما قبل دعوة الإمام حممد بن عبد الوهاب
الإ�صالحية.
� -4إبراز طرف من الناحية الدينية والعلمية يف جند يف القرن العا�رش الهجري.
 -5حتقيق املخطوطة ,واملتعلقة مب�س�ألة كالم اهلل ,والرد على الأ�شاعرة واملنحرفني
فيها.
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هذا وقد جاء هذا البحث يف مقدمة  -وهي هذه  -م�شتملة على حمد اهلل والثناء
عليه ,وال�صالة على ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم مع ذكر �أهمية املو�ضوع ودواعي
اختياره ,وتف�صيل خطته.
ثم جاء بعدها ف�صالن:
الف�صل الأول :يف ال�سرية العلمية لل�شيخ العالمة �أحمد بن عطوة العييني.
متناو ًال :ا�سمه ون�سبه ,ومولده ووفاته ,ون�ش�أته وطلبه للعلم ,و�شيوخه ,و�إجازاته,
و�أبرز طالبه وتالميذه ,ومكانته العلمية ,وثناء العلماء عليه ,وت�صانيفه ,ومناظراته.
والف�صل الثاين :يف منهجه يف العقيدة ,وجهوده يف الدفاع عن عقيدة ال�سلف,
متناو ًال :عقيدته ,ومنهجه يف اعتماده على القر�آن الكرمي ,وال�سنة النبوية ,والآثار
ال�سلفية ,وفهمه لهما على مقت�ضى اللغة ,واعتباره الإجماع ,وثنا�ؤه على �أئمة
ال�سلف وتنويهه بالعلماء ,وا�ستئنا�سه بالأدلة العقلية يف ردوده ,ودفاعه عن عقيدة
ال�سلف.
هذا وما كان يف البحث من �صواب و�إجادة فهو حم�ض توفيق اهلل وعونه ,فله
احلمد وحده ال �رشيك له ,وما كان فيه من غري ذلك فمن نف�سي ومن ال�شيطان,
وا�ستغفر اهلل من اخلط�أ كله ,وا�ستعيذ من ال�شيطان.
والكرمي يهب خط�أ املح�سن ل�صوابه ,و�أ�س�أل اهلل قبوله عنده ,و�أن ينفع به ,ويجعله
ذخراً يف الدارين �إنه �سبحانه �أرحم الراحمني ,وهو �سبحانه ويل التوفيق ,و�صلى
اهلل على نبينا حممد وعلى �آله �أجمعني.
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الف�صل الأول
ال�سرية العلمية لل�شيخ العالمة �أحمد بن يحيى بن عطوة  -رحمه اهلل -
ا�سمه ون�سبه(((:

هو ال�شيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النا�رصي  -من النوا�رص,
من احلبطات  -العمروي من بني عمرو �أحد بطون قبيلة بني متيم العربية ال�شهرية
وبطونها �أربعة كبار ,كما قال ال�شاعر:
يعد النا�ســـــبون �إلى متيم
ُّ
باب و� َآل عمر ٍو
الر َ
يعدون ِّ

بطــــــون املجد �أربعة كــــبارا
و�سعد ًا ثم حنظلة اخليارا

(((

كما ُيعرف ال�شيخ �أحمد بن عطوة بال ُعييني ,ن�سبة �إلى بلده التي ويل ق�ضاءها
والفتيا فيها ,بلدة العيينة �إحدى بلدان العار�ض بنجد((( ,جرياً على عادة كثري من
العلماء واملرتجمني يف ن�سبة الرجل �إلى بلده الذي ن�ش�أ فيه �أو تولى ق�ضاءه و�سكناه
حتى و�إن كان له ن�سب معروف م�شهور ,وكثرياً ما ي�شتهر هذا يف غري معرويف
الن�سب منهم!
ولقبه م�شايخه و�أ�صحابه من �أهل ال�شام ب�شهاب الدين ,طرداً على عادة �أهل تلك
اجلهات بتلقيب من ا�سمه �أحمد من العلماء والتجار والأمراء والوجهاء :ب�شهاب
الدين.
عل ًما ب�أن هذا التلقيب ب�شهاب الدين ,وعز الدين ,وحمي الدين ,وتقي الدين,
((( م�صادر الرتجمة« :ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة» 274/1ـ «عنوان املجد»  .303/2ـ «تاريخ
بع�ض احلوادث يف جند»  46و47ـ «علماء جند» 544/1ـ «الأعالم»  28270ـ «اجلوهر املن�ضر» 15ـ عدد من
الوثائق اخلطية ,وطرر املخطوطات.
الن�ساب وال�سيما
((( ُين�سب هذا �إلى غري واحد من ال�شعراء كجرير وذي الرمة وغريهما ,و�شهرته عند
َّ
التميميني ُتغني عن معرفة قائله! واهلل �أعلم .انظر ديوان ذي الرمة .1377
((( بلدة العيينة تقع �شمال الريا�ض ـ عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية ,بنحو  30كيالً ,على �ضفاف �أحد
فروع وادي حنيفة ,وكانت يف القرن العا�شر وما بعده من �أهم حوا�ضر جند ومراكزها العلمية.
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مما ال ُيعرف يف جند وغريها ,وملا فيه من املحاذير من جهة التزكية والإطراء يف
املدح...الخ.
مولده ووفاته:

مل حتدد امل�صادر الت�أريخية التي ترجمت لل�شيخ �أحمد بن عطوة �سنة والدته ,و�إمنا
يتلم�س املرتجمون ذلك بنا ًء على قرائن؛ حيث يظهر �أنه ولد يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع الهجري 9هـ ,يف بلدة العيينة ومن قرائن ذلك:
� -1أنه لقي يف بالد ال�شام العالمة الفقيه عالء الدين علي بن �سليمان املرداوي
885- 817هـ �صاحب كتاب «الإن�صاف يف الراجح من م�سائل اخلالف» ,وغريه.
 -2معا�رصته للعالمة الفقيه احلنبلي �رشف الدين �أبو النجاء مو�سى بن �أحمد
احلجاوي 968 - 895هـ �صاحب «الإقناع» ,ومنت «زاد امل�ستقنع» ,وغريهما.
� -3أخذه عن جماعة من ال�شيوخ  -الآتي بيانهم  -يف بالد ال�شام ممن تقدمت
وفاتهم يف �أول القرن العا�رش.
 -4اال�ستئنا�س بقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �« :أعمار �أمتي ما بني ال�ستني �إلى
ال�سبعني و�أقلهم من يجوز ذلك»(((.
�أما وفاته فقد اتفقت امل�صادر التي ترجمت لل�شيخ ابن عطوة على وفاته يف
948/9/2هـ يف بلده :العيينة.
قال ال�شيخ �أحمد املنقور يف «الفواكه العديدة» :تويف ال�شـيخ �شهاب الدين
�أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي احلنبلي ليلة الثالثاء ثانية �شهر رم�ضان,
�سنة ثمان و�أربعني وت�سعمائة من الهجرة ,ودفن يف اجلبيلة� ,ضجيعاً لزيد بن اخلطاب
((( رواه الرتمذي  553/5برقم  3550و�صححه الألباين .انظر «ال�سل�سلة ال�صحيحة»  385/2برقم757 :
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ر�ضي اهلل عنه ،خلفه �أحمد ,ور�أ�سه حيال كتفي زيد(((.
ن�ش�أته وطلبه للعلم:

ولد ال�شيخ �أحمد بن عطوة يف العيينة ,ون�ش�أ بها وقر�أ على علمائها.
حيث كانت العيينة يف ذلك الوقت �أ�شهر مدن جند و�أكربها و�أكرثها علماء,
ثم �سمت همته �إلى التزود من العلم ,والرحلة للطلب ,في َّمم �صوب بالد ال�شام -
وكانت جمم ًعا للعلماء والفقهاء  -فقدم دم�شق ,ومن حر�صه على التزود والتعلم
�سكن مدر�سة احلنابلة ال�شهرية مبدر�سة �أبي عمر((( يف �صاحلية دم�شق ,وهي حملة
احلنابلة منذ عدة قرون((( ,وكانت حافلة بالعلماء  -كما �سي�أتي يف ت�سمية �شيوخ ابن
عطوة  -وبها جمموعة كبرية من الكتب والنوادر.
ف�أقام يف مدر�سة �أبي عمر يف ال�صاحلية مد ًة فقر�أ على م�شايخها ,وانتفع ,وتفقه
حتى مهر يف الفقه وبرع فيه ,وعكف على العلم ومطالعة الكتب والتقييد عليها,
ح�صل جملة كبرية
حتى ظهر خطه وتعليقاته وتوقيفاته على طرر املخطوطات ,حيث َّ
منها� ,أوقفها على مكتبة املدر�سة قبل رجوعه �إلى جند ,حيث تفرقت كتب املدر�سة
و�ض َّم ما تبقَّى منها �إلى دار الكتب الظاهرية ,والتي
بعدما �أهملت ولعب بها النا�سُ ,
((( «الفواكه العديدة يف امل�سائل املفيدة» وهو املعروف عند العلماء مبجموع املنقور 150/1 ,وهذا املجموع
املفيد حوى فقه علماء جند ,وال�سيما قبل دعوة ال�شيخ املجدد حممد بن عبد الوهاب 1206هـ وهو مطبوع يف
جملدين ,و�أول من طبعه ال�شيخ علي بن عبد اهلل �آل ثاين حاكم قطر ب�إ�شارة من العم ال�شيخ حممد بن عبد
العزيز بن مانع 1385هـ .وم�ؤلفه وجامعه هو ال�شيخ الفقيه امل�ؤرخ� :أحمد بن حممد املنقور التميمي 1067
ـ 1125هـ وله التاريخ امل�شهور ,ومنا�سك احلج ,وكلها مطبوعة م�شهورة .وترجمته يف عنوان املجد ,360/2
وعلماء جند  195/1و«ال�سحب الوابلة»  252/1وتاريخ بع�ض احلوادث يف جند  ,90ومقدمة ال�شيخ ابن مانع
للفواكه ,املجموع.
((( وهو ال�شيخ حممد بن �أحمد بن قدامة املقد�سي 607هـ م�ؤ�س�س هذه املدر�سة ،وهو والد ال�شارح ال�شيخ
الفقيه عبد الرحمن بن حممد املعروف بابن �أبي عمر  597ـ 682هـ �صاحب ال�شرح الكبري على املقنع واملوفق
ابن قدامة املقد�سي  541ـ 620هـ  ,وهو باملنا�سبة �أخ مل�ؤ�س�س املدر�سة ال�شيخ حممد بن �أحمد و�أ�صغر منه,
وهو عم �صاحب ال�شرح الكبري .انظر :الذيل البن رجب  ,304 ,52/2و�سري �أعالم النبالء  ,5/22وال�شذرات
.376/5
((( انظر :ابن احلنبلي وكتابه الر�سالة الوا�ضحة  27/1ـ .33
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حفظت الآن مبكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق.
جد وبرع يف العلم واحلفظ ,وكانت له قوة يف
واملق�صود �أن ال�شيخ ابن عطوة َّ
حافظته حيث كان يح�رض درو�س �شيخه �أحمد ال�شويكي احلنبلي ,ويعقد امل�سائل
بخيط :م�س�ألة م�س�ألة ,ثم يح ُّلها ويكتبها بعد الدر�س .وذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء
واهلل ذو الف�ضل العظيم.
قال ال�شيخ املنقور يف جمموعه:
 ..وكذا فعل ال�شيخ �شهاب الدين ابن عطوة مع ذكائه وحفظه ,حال قراءته على
�شيخه �أحمد بن عبد اهلل الع�سكري ,قال :ومل ي�أذن يل يف الكتابة يف الدر�س ,فكنت
�أعلقه بعده ,فاحتجت �إلى �أن �أكتب بع�ض كالمه باملعنى ,وهكذا فعلت ,ولنا فيه
�أ�سوة ..الخ(((.
�شيوخه:

مل تتحفنا م�صادر الرتاجم لل�شيخ �أحمد بن عطوة بذكر كثري من ال�شيوخ الذين
�أخذ عنهم العلم؛ بل مل تذكر �أحداً من �شيوخه الذين �أخذ عنهم يف قطره :جند,
حيث يقول �صاحب « ال�سحب الوابلة»  :ولد يف بلده العيينة ،ون�ش�أ بها ،فقر�أ على
فقهائها ،ثم رحل �إلى دم�شق لطلب العلم.(((...
و�سبب ذلك ُ�ش ُّح امل�صادر الت�أريخية ,رغم �شهرة ال�شيخ ابن عطوة وعلو قدره يف
العلم.
�أما من �شيوخه الذين �أخذه عنهم يف دم�شق ال�شام:
ال�شيخ العالمة الفقيه امل�شهور مب�صحح املذهب عالء الدين علي بن �سليمان
((( جمموع املنقور «الفواكه العديدة من امل�سائل املفيدة» .4/1
((( «ال�سحب الوابلة على �ضرائح احلنابلة » البن حميد .274/1
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املرداوي احلنبلي 885 - 817هـ م�ؤلف «التنقيح امل�شبع» و»الإن�صاف يف معرفة
الراجح من اخلالف» ,وهو حترير ملذهب الإمام �أحمد ورواياته .فقد نقل ال�شيخ عبد
اهلل الب�سام من خط ال�شيخ عثمان بن قائد النجدي 1097هـ وهو من �أهل العيينة ,فهو
بلدي ال�شيخ ابن عطوة ,قال ابن قائد( :((1ال�شيخ �أحمد بن عطوة �أخذ عن م�صحح
ُّ
املذهب �صاحب الإن�صاف والتنقيح ال�شيخ عالء الدين بن �سليمان املرداوي.
ومن �شيوخه ال�شيخ امل�صنف اجلمال يو�سف بن ح�سن بن عبد الهادي امل�شهور
بابن املربد احلنبلي 909 - 840هـ �صاحب الت�صانيف الكثرية ومن �أكربها «جمع
اجلوامع» ,وقد جمع فيه الكتب الكبار اجلامعة لأ�شتات امل�سائل «كاملغني» و«ال�رشح
الكبري» و«الفروع» ,وقد �أفادين ال�شيخ عبد اهلل الب�سام رحمه اهلل �أنه وقف على
اجلزء الثالث وال�ستني من جمع اجلوامع البن عبد الهادي بخطه وقد بلغ فيه �إلى
كتاب الإجارة ,وله غريه من امل�صنفات الكثرية املحررة وما دون ذلك(.((1
ومن �شيوخه ال�شيخ الفقيه� :أحمد بن عبد اهلل الع�سكري ال�صاحلي احلنبلي
910هـ قال �صاحب ال�سحب .. :وقر�أ على �أجالء م�شايخها ,منهم العالمة ال�شيخ
�شهاب الدين �أحمد بن عبد اهلل الع�سكري �شيخ ال�شيخ مو�سى احلجاوي ,وتخرج به
وانتفع ,وقر�أ على غريه كاجلمال يو�سف بن عبد الهادي ,والعالء املرداوي.((1(...
وهو �صاحب كتاب «التو�ضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح» حيث مل يكمله
( ((1هو ال�شيخ عثمان بن �أحمد بن �سعيد بن قائد النجدي ,ولد يف العيينة و�أخذ عن علمائها :عبد اهلل
بن ذهالن وهو ابن عمته ثم رحل �إلى ال�شام ثم م�صر و�أخذ عن اخللوتي و�أبو املواهب ,و�أخذ عنه �أحمد بن
عو�ض املرداوي وغريه ,له حا�شية حمرره على املنتهى مطبوعة ,وله هداية الراغب �شرح عمدة الطالب,
من �أنف�س كتبه .مات مب�صر �سنة 1097هـ .انظر علماء جند  683/3وعنوان املجد  86/1وال�سحب الوابلة
 697/2والت�سهيل .162/2
( ((1ترجمته يف «النعت الأكمل»  57و«ال�شذرات»  43/8و«فهر�س الفهار�س»  74و�شال�ضوء الالمع» 308/10
و«ال�سحب الوابلة»  1165/3وغريها.
(« ((1ال�سحب الوابلة»  274/1وانظر ترجمته فيها ويف «الكواكب ال�سائرة»  ,149/1و«ال�شذرات» ,57/8
و«النعت الأكمل»  ,78و«الت�سهيل» .121/2
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و�إمنا �أمته بعده ال�شيخ ال�شهاب �أحمد بن حممد ال�شويكي احلنبلي 1007((1(-937هـ,
واهلل �أعلم .ومما قر�أه على �شيخه الع�سكري كتاب «الفروع» البن مفلح احلنبلي,
وهو باملنا�سبة �أخ�ص �شيوخه الذين �أخذ عنهم والزمهم وانتفع بهم وناق�شهم ..هذا
وقد �أكرث ال�شيخ �أحمد بن عطوة الأخذ عن �شيخه �أحمد الع�سكري ,ونقل درو�سه
ن�صه:
وحتريراته حيث يقول يف ر�سالة خا�صة نقل عنها ال�شيخ الب�سام ما ّ
هذه فوائد على الفروع مبا �أفاده �سيدنا و�شيخنا العالمة �صاحب الدين املتني
والورع واليقني ال�شيخ �أحمد بن عبد اهلل الع�سكري احلنبلي ,متع اهلل امل�سلمني
بحياته وكرمه �آمني ,بلفظه غالباً� ,أو معنى لفظه؛ لأنه م َّتع اهلل ببقائه مل ي�أذن يف حال
قراءتي عليه الكتاب املذكور يف تعليق ما �أفاده من امل�شكالت يف جمل�س الدر�س,
فكنت �إذا افرتقنا من جمل�س الدر�س علقت ما تي�رس حفظه ,فلهذا احتجت �إلى نقل
بع�ض ذلك باملعنى ,كتبه الفقري �إلى ربه القدير� :أحمد بن يحيى التميمي احلنبلي(.((1
�إجازاته:

والإجازة عند �أهل العلم على نوعني:
� -1إجازة عند �أهل احلديث ,وهو نوع من �أنواع الرواية ,تعطي املُجاز معه نقل
الرواية عن �شيخه املُجيز بح�سب ال�رشط املعترب فيها .قال احلافظ العراقي يف �ألفيته:
ثم الإجازة تلي ال�سماعا

لت�سعة �أنواعا
و ُن ِّوعتْ
ٍ

� -2إجازة عند العلماء  -يف غري الإقراء واحلديث  -وهي �إذن من ال�شيخ املُجيز
لتلميذه املُجاز بالتدري�س �أو الإفتاء �أو الق�ضاء ,وهي ما ي�شبه �إلى حد كبري يف زماننا
هذا ال�شهادات العلمية املمنوحة يف اجلامعات واملعاهد على تنوع رتبها.
( ((1ترجمته يف «النعت الأكمل»  ,166و»خمت�صر الطبقات»  ,92و»ال�سحب الوابلة» .217/1
( ((1نق ً
ال عن «علماء جند» للب�سام .551/1
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وهذا النوع مع الذي قبله كثرياً ما ُيدجما عند املت�أخرين من العلماء ,وهما
فح�صل ثالث
قد ح�صلتا لل�شيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة ,فقد �أجازه م�شايخهّ ,
�إجازات:
 -1الأولى من �شيخ املذهب وم�صححه �شيخه :علي بن �سليمان املرداوي 885هـ.
 -2الثانية من �شيخه امل�صنف :اجلمال يو�سف بن ح�سن بن عبد الهادي احلنبلي
909هـ.
 -3والثالثة من �شيخه الفقيه  -وهو �أخ�ص �شيوخه � :-أحمد بن عبد اهلل الع�سكري
احلنبلي 910هـ.
هذا وقد ر�أيت وح�صلت جملة من �إجازات علمائنا من احلنابلة ومن �إجازات
غريهم ,فوجدتها تواط�أت على دمج النوعني املذكورين عند �إجازة امل�شايخ
للم�ستجيزين ,وال�سيما طالبهم الذين �أخذوا عنهم العلم ,واهلل ويل التوفيق.
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

لقد حظي ال�شيخ �أحمد بن عطوة على ثناء العلماء من �شيوخه الذين �أخذ عنهم،
و� ً
أي�ضا من تالميذه وعارفيه ,وكذا ممن ترجموا له ممن جاءوا بعده.
قال �صاحب «ال�سحب الوابلة» عن ال�شيخ ابن عطوة:
...وقر�أ على �أجالء م�شايخها ,منهم العالمة ال�شيخ �شهاب الدين �أحمد بن
عبداهلل الع�سكري �شيخ ال�شيخ مو�سى احلجاوي ,وتخرج به وانتفع ,وقر�أ على غريه
كاجلمال يو�سف بن عبد الهادي ,والعالء املرداوي ,وتفقه ومهر يف الفقه ,ف�أجازه
م�شايخه و�أثنوا عليه ,فرجع �إلى بلده موفور الن�صيب من العلم والدين والورع,
ف�صار املرجوع �إليه يف قطر جند ,وامل�شار �إليه يف مذهب الإمام �أحمد ,وانتفع به
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خلق كثري من �أهل جند تفقهوا عليه ,و�ألف م�ؤلفات عديدة.((1(...
كما �أثنى عليه وبالغ ال�شيخ عثمان بن قائد النجدي 1097هـ ملا �أجاز ال�شيخ حممد
احلنبلي ,وال�شيخ �أحمد بن عطوة معدود يف �إ�سناده ,يف طبقة �شيوخ �شيوخ ال�شيخ
عثمان بن قائد  -رحم اهلل اجلميع .-
ما نقله ال�شيخ ابن ب�سام عن خطاب من�سوب لل�شيخ القا�ضي من�صور بن يحيى
ابن م�صبح الباهلي( ,((1حيث ورد فيه� :أ�شهد �أن ال�شيخ �شهاب الدين �أحمد بن
عطوة �أمرنا و�أمر الق�ضاة على زمانه بالرجوع �إلى قول املالكية ,وهي �أن من حاز داراً
�أو عقاراً على حا�رض بالبلد عاق ًال ر�شيداً ع�رش �سنني ثم ادعى احلا�رض على احلائز بعد
ذلك ,ف�إن دعواه ال تقبل وال ت�سمع �أبداً يف هذا العقار البتة ,وقال ابن عطوة :كان
�شيخنا الع�سكري يرجع يف املدة العرف.((1( ...
ما�ض على علماء زمنه
فهذا يدل على مكانة ال�شيخ ابن عطوة حيث �أمره وقوله ٍ
وق�ضاتهم كما �أفاده نقل ال�شيخ القا�ضي من�صور الباهلي ,وكثري من ق�ضاة زمانه من
طالبه.
وقد نقل ال�شيخ اجلامع �أحمد بن منقور 1125هـ يف جمموعه« :الفواكه العديدة
يف امل�سائل املفيدة» جملة من فتاواه ومناظراته وتقريراته م�شيداً بها ,مثنياً على
�صاحبها ال�شيخ ال�شهاب �أحمد بن عطوة ,و�ست�أتي �إحالتها على كتاب الفواكه يف
م�ؤلفات ابن عطوة �إن �شاء اهلل.
ومما يلخ�ص املكانة العلمية التي حازها ال�شيخ �أحمد بن عطوة ,وتبو�أها يف جند
ما قاله ال�شيخ امل�ؤرخ عبد اهلل الب�سام يف ترجمته:
(« ((1ال�سحب الوابلة» .275/1
( ((1وهو �أحد ق�ضاة الأمري �أجود بن زامل العامري العقيلي �أمري الأح�ساء وجند يف زمنه ,وكان الق�ضاة يف
زمنه حتت واليته .وانظر عنوان املجد .303/2
( « ((1علماء جند» .547/1
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والق�صد �أن املرتجم �صار له زعامة علمية يف قطره ,ملا يتمتع به من �سعة
العلم ,ودقة الفهم ,وح�سن الت�صور ,وملا هو عليه من ال�صالح والتقى والوقار
وال�سمت.((1(...
ح�صل مكانة علمية مرموقة يف بالد
هذا واملق�صود �أن العالمة �أحمد بن عطوة َّ
جند ,حتى �صار املرجوع �إليه يف قطر جند يف العلم والق�ضاء والفتوى.
مما يدل عليه �أن الق�ضاة رجعوا �إليه يف �أق�ضيتهم ,رجوعهم �إلى كبريهم ورئي�سهم,
ونوه
كما ذكره تلميذه القا�ضي من�صور بن يحيى بن م�صبح الباهلي ,وذكره غريهَّ ,
عنه ال�شيخ ابن منقور يف غري مو�ضع من جمموعه «الفواكه العديدة».
ولقد نُقل عن ال�شيخ ابن عطوة قوله على ق�ضاة وواليات زمانه:
�سدوا من ثغور
�إن واليات احلكام يف وقتنا هذا واليات �صحيحة ,و�إنهم قد ُّ
�سده فر�ض كفاية ,ولو مل ن�أخذ بهذا القول وم�شينا على الطريق التي
الإ�سالم ثغراً ُّ
مي�شي فيها من مي�شي معه الفقهاء ,الذين يذكر كل منهم يف كتاب «�صفة القا�ضي»
كالماً �إن قلنا به �إنه ال ي�صح �أن يكون �أح ٌد قا�ضياً ,حتى يكون من �أهل االجتهاد ,ثم
�سداً لباب احلكم ,و�أن ال ينفذ حقاً.
يذكر �رشوط االجتهاد؛ لكان تعطي ًال للأحكامّ ,
وال�صحيح �أن احلكام اليوم حكوماتهم �صحيحة نافذة ,وواليتهم جائزة
�رشعاً.((1(...
تالميذه:

ن�ص
لقد �أخذ العلم عن عالمة زمنه ال�شيخ ابن عطوة خلق كثري انتفعوا به ,كما ّ
عد ال�شيخ الب�سام يف
عليه �صاحب ال�سحب الوابلة مما نقلته عنه �سابقاً ،هذا وقد َّ
(« ((1علماء جند «للب�سام .547/1
( « ((1علماء جند «للب�سام .547/1
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عد منهم ال�شيخ الفقيه مو�سى احلجاوي
كتابه «علماء جند» جملة من طالبه ,حتى ّ
احلنبلي 968هـ ومل �أتبني ذلك! ولعله بناه على تزاملهما على �شيخهما الع�سكري,
وما يكون بينهما من املذاكرة وما وقع من املناظرة ,وتقدم وفاة ابن عطوة وت�أخر وفاة
احلجاوي.
على �أنني مل �أر �أحداً �سبق ال�شيخ ابن ب�سام لهذا التتلمذ ,واهلل �أعلم.
هذا وممن ذكروا من تالميذه ,وممن نقلوا عنه ,كما يف جمموع ال�شيخ �أحمد
املنقور:
 -1ال�شيخ عبد القادر بن بريد بن را�شد بن م�رشف الوهيببي التميمي.
 -2وابنه ال�شيخ حممد بن عبد القادر بن بريد بن را�شد بن م�رشف الوهيببي
التميمي.
وهما من �أعمام �أجداد ال�شيخ املجدد حممد بن عبد الوهاب بن �سليمان بن علي
ابن حممد بن �أحمد بن را�شد بن بريد بن م�رشف الوهييبي التميمي.
 -3ال�شيخ �أحمد بن فريوز.
 -4ال�شيخ عثمان بن علي بن زيد.
 -5ال�شيخ مو�سى بن عامر قا�ضي الدرعية.
 -6ال�شيخ عبد الرحمن بن م�صبح الباهلي.
 -7ال�شيخ من�صور بن يحيى بن م�صبح الباهلي ,القا�ضي.
 -8ال�شيخ �سلطان بن �إدري�س بن ري�س الوهييبي ,القا�ضي.
 -9ال�شيخ حممد بن عتيق ,وقد جاء ذكره يف �أول ر�سالته «طرف الطرف».
 -10ال�شيخ عبد اهلل بن رحمة النا�رصي العمروي احلنبلي ،وهو زميله ومن �أبناء
عمومته.
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ت�صانيفه:

مل تتحفنا امل�صادر بكثري من م�ؤلفات ال�شيخ ابن عطوة ,و�إمنا الذي بلغنا منها
ر�سائل غري مطولة ,مع هذا فقد ذكر �صاحب ال�سحب(� ((2أنه �ألف م�ؤلفات عديدة
وقد و�صف حتقيقاته ب�أنها نفي�سة ,وتدقيقاته ب�أنها لطيفة ,ومن ر�أى ما يف «جمموع
املنقور» من فتاويه �أدرك ذلك منه ,هذا و�أكرث م�ؤلفاته يف الفقه ,ومن ت�أليفه:
 -1من�سك يف احلج ,ولعله �أكرب ت�أليفه ,حيث يقول الب�سام وقد اطلع على �أوله:
وبعد :فهذا كتاب و�ضعته يف منا�سك احلج وغاية الق�صد ,ورتبته على مقدمة وع�رشة
�أبواب وخامتة� ,أما املقدمة ,فت�شتمل على �سبعة ف�صول(.((2
 -2الرو�ضة الأنيقة .و�سماها املنقور« :برو�ضة ابن عطوة»(.((2
 -3التحفة البديعة.
 -4درر الفوائد وعقيان القالئد.
 -5فتاوى ومناظرات و�أجوبة ومناق�شات و�إفادات( ,((2نقل جملة منها ابن منقور
يف جمموعه «الفواكه العديدة» ,وهي دالة على تبحره وتفقهه وتدقيقه و�سعة فهمه.
ُ -6ط َرف الطرف يف م�س�ألة ال�صوت واحلرف(.((2
وهي عقيدة الإمام �أحمد بن حنبل ب�صياغة ال�شيخ ابن عطوة ولفظه يف م�س�ألة �أن
عز جل ,القر�آن وغريه ,بحرف و�صوت.
كالم اهلل ّ
 -7امل�صباح امل�ضيء يف بطالن حكم من جعل م�ستند حكمه ظنه عدم الفرق بني
( « ((2ال�سحب الوابلة» .275/1
( ((2علماء جند للب�سام .551/1
( « ((2الفواكه العديدة »  199/1و 204و 244و.307
( ((2انظر :جمموع املنقور :الفواكه العديدة  40/1و 55و 120و 152و 153و 161و 167و 193و195
و 198و 199و 200و 203و 204و 205و 212و 224و 226و 229و 230و 241و 259و 265و 266و275
و 283و 313و 314و 3326و 340و 341و 347و 373و 408و.442
( ((2وهي قيد التحقيق والدرا�سة والتعليق.
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ال�رشط املن�سي واللفظي.وهي ر�سالة خمطوطة بخط الفقيه امل�ؤرخ ابن ربيعة العو�سجي.
مناظراته:

لقد جرت مناق�شات ومباحثات علمية دينية ,قد نطلق عليها جتوزاً م�سمى
املناظرات بني ال�شيخ ابن عطوة و�شيخه �أحمد الع�سكري وبني �أقرانه ,وبع�ض علماء
ومتعلمي زمنه.
كل فهذه املناظرات واملناق�شات ميكن �أن نق�سمها �إلى ق�سمني:
وعلى ٍ
 -1مناظرات يف العقيدة:
ومتثلها ر�سالته ال�شهرية «طرف الطرف يف م�س�ألة ال�صوت واحلرف».
حيث ناق�ش خمالفيه من مت�أخري املتكلمني الذين يتهمون �أهل ال�سنة واجلماعة
املثبتة ل�صفات اهلل عز وجل ,ومنها كالمه �سبحانه ب�أنه حرف و�صوت ,كما جاءت
بذلك الأدلة يف الكتاب وال�سنة ,و�إجماع �سلف الأمة فيتهمونهم ب�أنهم حنابلة
ح�شوية ,و�أن ال�شيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة �أكرب احل�شوية!..
فناق�شهم يف ر�سالته «طرف الطرف» با�ستغراب الطعن على احلنابلة و�أهل
احلديث بهذه الألقاب امل�ستقبحة ,ثم �ساق الأدلة على وجوب اتباع احلق واالنقياد
عز َّ
وجل ,و�أن جربيل �سمعه من اهلل
له ثم �أدلة الوحيني على �إثبات �صفة الكالم هلل َّ
و�أ�سمعه بعد ذلك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،والآثار عن �صحابته ر�ضي اهلل
عنهم ،ثم �أتبعه بنقول عن مت�أخري احلنابلة ك�شيخه العالء املرداوي وابن اللحام �إلى
�أن ارتفع فبلغ الأ�صحاب �إلى �أن بلغ الإمام �أحمد بن حنبل ,مدعماً ذلك بن�صو�ص
الوحيني ال�رشيفني على �إثبات تنزيل كالم اهلل القر�آن ,وتكلم اهلل به ,و�أن كالم
(((2
�سبحانه يف القر�آن وغريه بحرف و�صوت ُي�سمع ...الخ.
( ((2انظر «طرف الطرف» لل�شيخ ابن عطوة ,وكذا ترجمة �شيخه �أحمد الع�سكري يف «ال�سحب الوابلة ».171/1
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� -2أما مناظراته يف الفقه فعديدة وهي م�شتملة يف كتبه« :التحفة» و«الرو�ضة»
و«درر الفوائد» ,وما نقل ال�شيخ ابن منقور يف جمموعه يف موا�ضع عديدة ,و�أ�شار
�إليها �صاحب ال�سحب الوابلة يف ترجمته البن عطوة.
واملق�صود �أن هذه املناق�شات منها ما ظهر وا�شتهر وح�صل فيه املكاتبات مع علماء
ال�شام ,ومنها ما كان بني علماء وق�ضاة جند.
قال ال�شيخ الب�سام :وقد جرى بني املرتجم � -أي ابن عطوة  -وبني زميله ال�شيخ
�أحمد ال�شويكي النابل�سي  -وهو قرينه على �شيخهما �أحمد الع�سكري  -مناظرة,
كما وقع بينه وبني ال�شيخ عبد اهلل بن رحمة النا�رصي مثلها ,وذلك يف التمر املعجون,
هل يبقى على معياره الأ�صلي مكي ًال �أو ي�صري معياره الوزن؟
فن�رص املُرتجم  -يعني ابن عطوة  -القول الثاين ,وعار�ضاه يف ذلك ,وا�شتدت
و�صححه ق�ضا ُة �أجود بن
املناظرة بينه وبينهما ,ف�صنف رداً عليهما يف ذلك :ف�أ َّيد َر َّده َّ
زامل العامري العقيلي ملك الأح�ساء والقطيف وجند الذين تقدم ذكرهم.
قال املنقور :ال�شيخ حممد بن عبد القادر بن م�رشف� ,أخذ العلم عن جماعة من
�أجلهم ال�شيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة ,و�أخذ ابن عطوة عن ال�شيخ الع�سكري,
كما �أن ال�شويكي �أخذ عن الع�سكري ,فالع�سكري �شيخ ابن عطوة وال�شويكي,
وهما قرناء ,وبينهما خمالفة يف م�سائل ذكرت يف موا�ضعها ,و�صلى اهلل و�سلم على
حممد(.((2
ف�أبان هذا عن هذه النقا�شات واملباحثات الفقهية الواقعة بني ابن عطوة و�أقرانه,
واهلل املوفق.

( ((2علماء جند للب�سام  449/1ـ  550وانظر جمموع املنقور .196/1
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الف�صل الثاين
منهجه يف العقيدة ,وجهوده يف الدفاع عن عقيدة ال�سلف
عقيدته:

مل تتحفنا امل�صادر باملعلومات الوافية عن ال�شيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة
التميمي ,ولذا �رصنا نتلم�س عقيدته ومنهجه من خالل م�صدرين رئي�سني:
 -1ما كتبه عنه العلماء املرتجمون له واملعرفون به ,وقد �أثنى عليه كل من ترجمه
يف علمه وديانته ,وفقهه ,و�سعة اطالعه ,كما ذكروا عنه الديانة والورع وال�صيانة،
وهذا يف احلقيقة نتاج �صالح العقيدة ,و�صحة الإميان� ,إذ كل �إناء بالذي فيه ين�ضح.
ويف احلديث« :ما �أ� ّرس عبد �رسيرة �إال �ألب�سه اهلل رداءها� ،إن خرياً فخري و�إن �رشاً
ف�رش»(.((2
كما ذكروا �شيوخه ,وهم علماء �أجالء ف�ضالء  -مل ُيعرف عنهم �سوء املعتقد -
�أهم �شيوخه الثالثة:
 -1ال�شيخ العالء املرداوي 885هـ.
 -2وال�شيخ اجلمال يو�سف بن عبد الهادي 909هـ.
 -3وال�شيخ �أحمد بن عبد اهلل الع�سكري 910هـ.
فاملعروف عنهم �أنهم على عقيدة احلنابلة  -ن�سبة للإمام �أحمد بن حنبل  -وهي
عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة.
 -2امل�صدر الثاين :من خالل ما و�صل �إلينا من م�ؤلفاته على قلتها ,و�أكرثها
فقهية ,وفتاويه من خالل «جمموع املنقور» ,ور�سالته املن�سوبة �إليه «طرف الطرف
يف م�س�ألة ال�صوت واحلرف» بل هو رحمه اهلل �رصح يف ر�سالته هذه �أنه على عقيدة
( ((2رواه الطرباين يف املعجم الكبري 171/2 :برقم.1702:
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ال�سلف ال�صالح ,وال�سيما يف باب الأ�سماء وال�صفات ,حيث قال معترباً الإجماع
ال�صحيح والعرف املتفق عليه :و� ً
أي�ضا ف�أهل العرف متفقون على �أنه من مل ينطق
لي�س مبتكلم ,ولو حلف ال يتكلم فلم ينطق مل يحنث �إجماعاً.
والفرقة الناجية �إن �شاء اهلل تعالى �أهل ال�سنة واجلماعة ي�ؤمنون مبا �أخرب اهلل تعالى
به يف كتابه ,وثبت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطابه من غري حتريف
وال تعطيل ,ومن غري تكييف وال متثيل ,وال ت�أويل ,وعلى هذا درج ال�سلف و�أئمة
اخللف ,فكلهم متفقون على الإقرار والإمرار ,وقد �أمرنا باقتفاء �آثارهم واالهتداء
مبنارهم.((2(...
واملراد بالإقرار والإمرار لن�صو�ص �صفات اهلل ,و�أدلة الغيب هو الإميان بها
ومبعانيها ,دون اخلو�ض يف كيفياتها وماهياتها.
وبت�أمل هذا كله تبينّ �أنه على عقيدة �سلفية �سنية مبناها على الوحيني :الكتاب
وال�سنة ,والإجماع ,مدع ًما ذلك بالنقول عن ال�سلف ال�صاحلني من علماء �أهل
ال�سنة واجلماعة ,و َر ّد �أقوال املنحرفني يف العقيدة من �أهل البدع :جهمية وراف�ضة,
و�صوفية ومعتزلة ,و�أ�شاعرة و�سائر املتكلمني.
اعتماده على القر�آن الكرمي:

�إن �أعظم �أ�صول منهج �أهل ال�سنة واجلماعة بنا�ؤهم منهجهم واعتقادهم على
الوحيني ال�رشيفني :كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم .
فالقر�آن الكرمي وهو كالم رب العاملني الذي �أنزله على �سيد املر�سلني � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -م�صدر عقيدتهم ومنهجهم ودينهم.
وال�شيخ اعتمد يف ا�ستدالله وتلقيه على الكتاب العزيز فها هو يقول عن العلماء:
(« ((2طرف الطرف» ق .14
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وحموا �رشعه امل ُ َّنزل ,فحماهم من الف�ساق الذين توعدهم بقوله يقينًا:

ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮊ (الأحزاب).
عز َّ
وجل ح ًقا و�صدقاً بالقر�آن حيث قال:
وا�ستدل على �إثبات �أن القر�آن كالم اهلل َّ
ويزيد ما قررناه �إي�ضاحاً قوله تعالى :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯹ ﮊ (التوبة) ,و�إمنا ي�سمع ال�صيغ املنطوق بها....
وحتدي العرب به,
ثم ملا �ساق الآيات التي �أخرب بها عن �ش�أن كالم القر�آنّ ,
ومكانته ..قال :وهذا الباب يف كتاب اهلل تعالى كثري ,من تدبّر القر�آن طالباً للهدى
معه ,تبينَّ له طريق احلق �إن �شاء اهلل تعالى.((2(...
وهذا يدل على اعتماده على القر�آن الكرمي يف العقيدة ,تلق ًيا منه ,وا�ستدال ًال به,
وال�سيما يف الرد على املخالفني من املعطلني واملفو�ضني وامل�ؤولني.
اعتماده على ال�سنة النبوية:

وهذا � ً
أي�ضا ثاين الأ�صول املعتربة عند �أهل ال�سنة واجلماعة يف تلقي دينهم
وعقيدتهم واال�ستدالل عليها.
وقد ظهر هذا جلياً عند ال�شيخ يف ردوده ,وخ�صو�صاً يف ر�سالته هذه ,فنجده
خمرجا لأحاديثه,
يعول على �إيراد حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،م�ستد ًال به,
ً
عازياً لها �إلى ما رواه ال�شيخان :البخاري وم�سلم منها ,ثم ي�ستمد �أحكامه من منطوق
هذه الأحاديث.
فها هو ملا ا�ستدل ب�آيات القر�آن الكرمي على �إثبات كون القر�آن كالم من اهلل حر ًفا
و�صوتًا ,اتبع ذلك بذكر �أحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:
( ((2انظر« :طرف الطرف» ق .25-20 ,15 ,8
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وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا تكلم اهلل بالوحي �سمع �صوته �أهل ال�سماء
فيخرون �سج ًدا� »..إلى �آخر احلديث� ,أخرجه البخاري يف �صحيحه.
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :يح�رش اهلل العباد فيناديهم ب�صوت ي�سمعه من
بعد كما ي�سمعه من قرب �أنا امللك الديان» رواه البخاري يف كتاب التوحيد.
أحب �أن ي�سمع القر�آن فلي�سمعه من ابن
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « :من � َّ
فن�ص على �أن �سماعه من ابن م�سعود� .((3(...إلى �أن ذكر خم�سة �أحاديث,
م�سعود» َّ
ثم قال� .. :إلى �أمثال هذه الأحاديث التي عبرّ فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
عن ربه ,مبا يخربه (.((3
فها هو ي�ستدل بال�سنة ,ثم يعول على تخريجها بعزو احلديث �إلى �صحيح
البخاري بكتاب التوحيد منه ,ثم اال�ستدالل على كون القر�آن م�سموعاً بحديث
�سماع قراءة ابن م�سعود.
وباملنا�سبة فقد درج ال�شيخ على جادة علماء ال�سلف يف تعداد و�رسد الآيات
والأحاديث حمل اال�ستدالل على امل�س�ألة ,فيذكر جملة منها �رسداً لداللتها على
امل�س�ألة املُ�ستدل منها .وهذه جادة معروفة عند ال�سلف يف �رسد الن�صو�ص الكثرية
الدالة على م�ضمون واحد ,مما ي�ؤكد التلقي واال�ستدالل منها.
اعتماده على الآثار ال�سلفية:

واملق�صود بها الآثار املروية عن ال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم  ,وعن التابعني يف
تف�سري الآيات والأحاديث ,وبيان املراد منها ,وهذه طريقة �أهل ال�سنة واجلماعة ,كما
ظهرت بذلك مناهجهم وظهر يف ت�صانيفهم ,حيث ي�ستدلون للعقيدة؛ بل ولل�رشيعة
(« ((3طرف الطرف» ق .12-11
(« ((3طرف الطرف» ق .12-11
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بالقر�آن ثم باحلديث ,ثم ي�سوقون الآثار املروية عن ال�صحابة ومن بعدهم من �أئمة
الدين ,وهم يعتربون ب�آثار علماء ال�صحابة وفقهائهم تعوي ًال عليها ,قبل غريها.
فامل�ؤلف ,ملا �ساق الأدلة من الكتاب وال�سنة على �إثبات كون القر�آن كالم اهلل,
و�أنه بحرف و�صوت� ,ساق �آثار ال�صحابة على ذلك مبتدءاً ب�آثار �شيوخهم ر�ضي اهلل
أحب �إلينا
عنهم حيث قال :وقال �أبو بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما � :-إعراب القر�آن � ُّ
من حفظ بع�ض حروفه ،وقال علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه  :من كفر بحرف منه
و�سئِل عن اجلنب يقر�أ القر�آن ,فقال :ال ,وال حرفاً(.((3
فقد كفر به كلهُ .
وكان قد � َّأ�صل مذهب ال�سلف يف م�س�ألة كالم اهلل ناق ًال له عن الإمام �أحمد من
رواية حرب عنه ملا قال :وذكر �أن هذا مذهب �أهل العلم و�أ�صحاب الأثر ,و�أهل
ال�سنة املتم�سكني بهذا املعتقد �أنهم فيها من لدن �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إلى يومنا هذا.((3(...
فهمه الوحيني على مقت�ضى اللغة:

�أنزل اهلل الوحي بل�سان عربي بينّ وا�ضح ,على عرب �أقحاح يفهمون خطاب
لغتهم ويعرفون ,حيث قال �سبحانه :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ (ال�شعراء).
وكذا ال�سنة النبوية ف�إنها وحي ثانٍ  ,وهي احلكمة التي �أ َّيد اهلل ر�سوله �صلى اهلل
عليه و�سلم بها قال تعالى :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﰃ ﮊ (الن�ساء)
والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�« :أال �إين �أوتيت الكتاب ومثله معه»(.((3
(« ((3طرف الطرف» ق.12
(« ((3طرف الطرف» ق .12
( ((3رواه �أبو داود يف �سننه برقم 4604 :و�أحمد يف امل�سند 130/4 :برقم  17213و�صححه الألباين يف
ال�صحيحة برقم2870 :
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ولذا �صار املحتكم عند العلماء يف فهم القر�آن وال�سنة ,تف�سري القر�آن بالقر�آن,
وبال�سنة ,وبالآثار ال�سلفية املروية عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ,وهم العرب الأقحاح
الذين نزل عليهم وفيهم الوحي ,و�شهدوا تنزيله ,وعلى �أحوالهم وق�ضاياهم
ونوازلهم وا�ستفتاءاتهم نزل.
وال�شيخ رحمه اهلل يف تقريره اعتقاد ال�سلف ,ودفاعه وذبِّه عنه بنى منهجه على
ذلك ,فقد حمل القر�آن واحلديث على مقت�ضى اللغة العربية ,التي هي وعا�ؤهما.
ولهذا قال يف رده على الأ�شاعرة :والدليل على ذلك يف الكتاب وال�سنة و�إجماع
�أهل اللغة يف العرف� ,أما الكتاب.((3(...
ولهذا جنده ملا رد على الأ�شاعرة يف عقيدتهم بالقول «بالكالم النف�سي» نق�ض
عليهم ذلك:
 -1ب�أن اللغة العربية ال ت�سمي احلديث النف�سي واملعنى النف�سي كال ًما.
 -2ب�أن اللغة العربية ت�صف الأخر�س وال�ساكت �أنه غري متكلم ,ولو كان يدور يف
نف�سه وخلده حديث.
 -3وب�أن اللغة العربية الكالم فيها بحروف جتتمع فتكون كلمات ثم جمل...
ت�ؤدي املراد.
 -4وب�أن اللغة العربية الكالم فيها هو امل�سموع ,و�إال فكيف يكون كالماً.؟
 -5ونق�ض اال�ستدالل من الأ�شاعرة واملتكلمني بقول الأخطل وهو ال�شاعر
الن�رصاين:
		
�إن الكالم لفي الف�ؤاد و�إمنا

جعل الل�سان على الف�ؤاد دلي ًال.

من وجوه كثرية ,تبطل هذا الفهم واال�ستدالل(.((3
( « ((3طرف الطرف » ق11و  12و.13
( « ((3طرف الطرف « ق 11و 12و.13
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وهذا كله يدل على فهمه الوحي ال�رشيف باللغة التي بها نزل ,مما �أجمع عليه
�أهل اللغة.
اعتباره الإجماع:

الإجماع هو امل�صدر الثالث من م�صادر الت�رشيع ,وهو امل�صدر الثالث بعد
الوحيني ال�رشيفني من م�صادر تلقي العقيدة واال�ستدالل لها� .أخذاً من قوله تعالى:

ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ (الن�ساء).
ومن قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال جتتمع �أمتي على �ضاللة»(.((3
و�أهل ال�سنة واجلماعة مل يزالوا وما زالوا يعتربون الإجماع ال�صحيح حجة ال
ُّ
حتل خمالفته ,وهو حمل التعويل يف العقيدة وال�رشيعة ,وينوهون به يف تلقيهم
وا�ستداللهم وردهم على خمالفيهم ،هذا والإجماع الذي ين�ضبط هو ما كان عليه
ال�صحابة والتابعون وتابعوهم ,فبعدهم كرث اخلالف وانت�رشت الأمة(.((3
وال�شيخ رحمه اهلل بنى على هذه املنهجية فاعترب الإجماع يف ردوده ,و� ّرصح به
غري مرة.
ومن ذلك قوله ملا �ساق الأدلة من الكتاب العزيز وال�سنة املطهرة ,ثم �آثار ال�صحابة
على �إثبات �أن القر�آن كالم اهلل ,بحرف و�صوت :وقد اتفق امل�سلمون على عدد �سور
القر�آن و�آياته ,وكلماته ,وحروفه ,وال اختالف بني امل�سلمني ب�أن من جحد من القر�آن
�سورة� ,أو �آية� ,أو كلمة� ,أو حرفاً متفق عليه �أنه كافر(.((3
( ((3رواه الإمام �أحمد يف امل�سند 188/2 :برقم  ,27267واحلاكم يف امل�ستدرك 200/1 :و�صححه الألباين
يف ال�صحيحة 273/1 :رقمه.2729 :
ن�ص عليه �شيخ الإ�سالم ابن تيمية يف �أواخر العقيدة الوا�سطية.
( ((3كما َّ
( « ((3طرف الطرف » ق .12
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وكما الإجماع ال�صحيح حجة ,فكذلك العرف ال�صحيح معترب ,كما قال تعالى:
ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ﮊ (الأعراف) ،وقال �سبحانه :ﮋ ﯢ ﯣ ﮊ
(الن�ساء ،)19:و�إذا اتفق �أهل العرف �أ�ضحى حجة يف فهم الدليل املناط بالعرف,
حيث قال ... :و�أي�ضاً ف�أهل العرف متفقون على �أنه من مل ينطق لي�س مبتكلم ,ولو
حلف ال يتكلم ,فلم ينطق ,مل يحنث �إجماعاً.
والفرقة الناجية � -إن �شاء اهلل تعالى � -أهل ال�سنة واجلماعة ي�ؤمنون مبا �أخرب اهلل
به تعالى يف كتابه وثبت عن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف خطابه من غري
حتريف وال تعطيل ,ومن غري تكييف وال متثيل وال ت�أويل ,وعلى هذا درج ال�سلف
و�أئمة اخللف ,فكلهم متفقون على الإقرار والإمرار ,وقد �أمرنا باقتفاء �آثارهم
وحذرنا املحدثات(.((4
واالهتداء مبنارهمُ ,
ثنا�ؤه على �أئمة ال�سلف وتنويهه بالعلماء:

�إن مما مييز �أهل ال�سنة واجلماعة عن كثري من الفرق والأهواء املبتدعة �سالمة
�أل�سنتهم و�صدورهم على علمائهم و�صاحليهم ,وال�سيما �صحابة ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم و�آل بيته ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ,ثم تابعيهم فمن تبعهم ب�إح�سان
رحمهم اهلل جميعاً .
ُّ
ويجل ال�سلف ال�صالح ويحبهم ويتوالهم,
ف�إذا ر�أيت الرجل يثني وميدح
ويعول على �آثارهم ,فهذا عالمة �سالمة منهجه ,و�صحة معتقده ,وقد تواتر النقل
عن العلماء �أن الأخذ عن العلماء و�أ�صحاب الأثر �سالمة لدين الرجل وعقيدته؛ بل
وم�صداقية ملنهجه وانتمائه لأهل ال�سنة واجلماعة ,وهذا كله مبني على قوله تعالى:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
(« ((4طرف الطرف» ق .14
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ (احل�رش).
ولذا ر�أينا ال�شيخ يورد �آثار ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم م�شيداً بهم وبها ,ومف�رساً بها
ن�صو�ص الوحيني ,مرتباً لها على �أدلة الكتاب وال�سنة.
وقد ر�أيت لل�شيخ يف ر�سالته نق ًال يجمع هذه املنهجية حيث يقول يف مناق�شته
منكري �أن يكون كالم اهلل بحرف و�صوت :وذكر �أن مذهب �أهل العلم و�أ�صحاب
الأثر و�أهل ال�سنة املتم�سكني بهذا املعتقد �أنهم فيها من لدن �أ�صحاب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �إلى يومنا هذا ,وذكر �أن من خالف يف هذا وطعن فيه �أو عاب قائله �أنه
خمالف مبتدع خارج عن اجلماعة زايل عن منهج ال�سنة.
وذكر �أن مذهب �أحمد بن حنبل و�إ�سحاق واحلميدي و�سعيد بن من�صور وغريهم
ممن جال�سنا ,و�أخذنا عنه العلم ,وكالم الأ�صحاب يف ذلك كثري ,وقد �أ�رشنا �إلى
بع�ض �أماكن ,فمن �أراده فليطلبه هناك ,ولعمري لو ا�ستق�صينا يف ذكر �أدلة ما ذهب
�إليه الإمام �أحمد و�أ�صحابه وغريهم من �أهل ال�سنة واجلماعة يف امل�س�ألة املذكورة- ,
نا�ض الأوراق ,لكن
يعني �إثبات كالم اهلل بحرف و�صوت  -نق ًال وعق ًال ل�ضاق به ُّ
ميل وال ُّ
ما ال يدرك بكليته ال يرتك بكليته ,جمعاً بني امل�صلحتني بذكر ما ال ُّ
يخل(.((4
ا�ستئنا�سه بالأدلة العقلية يف ردوده:

وذلك �أن العقل لي�س م�صدراً من م�صادر تلقي العقيدة؛ بل وال ال�رشيعة؛ لكون
العقول تتفاوت يف مداركها �أعظم تفاوت ,ولو كانت م�صدراً حمل االعتماد الكتفينا
بها يف ديننا من غري حاجة لبعث ر�سل �أو �إنزال كتب.
هذا وما زال �أهل ال�سنة واجلماعة يف هذا الأ�صل متو�سطني� :أهل عدل وو�سطية,
فلم يعطوا العقل �أعظم من حقه ويغلوا فيه كما فعله املعطلون من الفال�سفة واجلهمية
(« ((4طرف الطرف» ق .11-10
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واملعتزلة والأ�شاعرة املتكلمون.
ومل يعطلوا العقل عن درك اال�ستنباط والت�أمل ,والتفكر واالعتبار ,كما تعطله
املقلدة وامل�شبهة املمثلة و�أ�رضابهم.
ولذا فدور العقل الالئق به يف العقيدة وال�رشيعة هو اال�ستدالل واال�ستنباط ,ورد
النظري �إلى نظريه ,واملثيل �إلى مثيله ,ف�ض ًال عن التفكر واالعتبار.
وال�شيخ رحمه اهلل �أعمل ذلك بو�ضوح يف ردوده ومناق�شاته املنحرفني يف �إثبات
�صفة كالم اهلل ,و�أنه بحرف وب�صوت ,ويظهر هذا يف ر�سالته ف�إنه ملا ذكر الأدلة من
كتاب اهلل عز وجل ثم من �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  ,متبعاً لها بالآثار ال�سلفية
عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم  ,ثم ذكر ما اتفق عليه امل�سلمون و�أجمعوا ,وما اتفق
عليه �أهل اللغة ,و�أهل العرف امل�ستقيم ,وابتد�أ مناق�شة املخالفني قال :و�أنه لو كان ما
يف النف�س ُي�س َّمى كالماً يف احلقيقة ملا و�صف �أهل اللغة الأخر�س وال�ساكت �أنه غري
متكلم لتجوزيهم �أن يكون يف النف�س كالماً.
و� ً
أي�ضا فالكالم م�شتق من الكلم؛ لت�أثريه يف نف�س ال�سامع ,وامل�ؤثر يف ال�سامع �إمنا
هو العبارات ال املعاين النف�سية.
وقولهم ا�ستعمل لغة وعرفاً ,قلنا :نعم .لكن باال�شرتاك �أو باحلقيقة مما ذكرنا
واملجاز فيما ذكرمتوه الأول ممنوع؛ لأنه �إذا دار الأمر بني اال�شرتاك واملجاز ,فاملجاز
�أولى( .((4وهذا ما ي�سمى يف اجلدل واملباحثة بدليل ال�سرب والتق�سيم.
دفاعه عن عقيدة ال�سلف:

�إذا �أطلق ال�سلف فاملراد بهم ال�سلف ال�صالح الذين ُيقتدى بهم يف العلم والدين,
وهم ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم والتابعون ,وتابعوهم ب�إح�سان.
(« ((4طرف الطرف» ق .13
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و�إن مظهر الدفاع عن عقيدة ال�سلف والذب عنهم هو �أبرز مظاهر االنتماء لعقيدة
ال�سلف ومنهجهم ,واالنت�ساب لهم ,وحمبتهم ,ووالية الدين والعقيدة ال�صحيحة.
وكان لل�شيخ رحمه اهلل دور بارز يف هذا ال�صدد؛ بل هذا اجلهد يف هذا امل�ؤلف
«طرف الطرف يف الرد على من �أنكر ال�صوت واحلرف» �أ�شهر �إنتاجه العلمي الذي
و�صل �إلينا ,حيث م�ضمون هذا البحث هو االنت�صار لعقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة
واملنت�سبني لإمامهم الإمام �أحمد ابن حنبل يف �إثبات �صفة الكالم هلل على احلقيقة
الالئقة بجالل اهلل وعظمته ,من غري حتريف وال تكييف ,ومن غري تعطيل وال متثيل,
و�أن كالمه �سبحانه بحرف ,وم�سموع ب�صوت كما دلت عليه الأدلة الكثرية من
الكتاب العزيز ,وال�سنة النبوية ,و�آثار ال�صحابة والتابعني وال�سلف ال�صالح.
بل امل�ضمون الرئي�س فيها الرد على الأ�شاعرة واملتكلمني ونحوهم يف �إنكارهم
احلرف وال�صوت عن كالم اهلل ,و�سبب ت�أليف الر�سالة يكمن يف:
الدفاع عن عقيدة الإ�سالم يف �صفة من �صفات الرحمن �سبحانه وتعالى ,وهي
�صفة كالم اهلل ,والذب عن عقيدة ال�سلف وعن و�صف املنت�سبني �إليهم من احلنابلة
بالأو�صاف اخلبيثة.
من هذه املقالة الفا�سدة التي ف�شت يف بلده بني املتعلمني ت�أثراً مبذهب الأ�شاعرة
املتكلمني يف �إنكار احلرف وال�صوت عن كالم اهلل.
ف�أبان ال�شيخ امل�ؤلف رحمه اهلل عن حميته ودفاعه عن عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة,
وكذا �أبان لعقيدته هو ,وملنهجه.
فرحمه اهلل وجزاه خري اجلزاء و�أعظمه.

258

العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

