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�إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ون�ستغفره ونتوب �إليه, ونعوذ باهلل من 
�رشور �أنف�سنا, ومن �سيئات �أعمالنا, من يهده �هلل فال م�سل له, ومن ي�سلل فال هادي 

له, و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله.
ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ �آل عمر�ن.

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ �لن�ساء.

ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ژ �الأحز�ب.

 �أما بعد....
 فاإن �هلل �سبحانه وتعالى قد خ�ص هذه �الأمة من بني �الأمم بر�سالة �أف�سل �لر�سل 
�حلجة,  �الأمة  وقامت على  �ملحجة  به  فظهرت  و�ل�سالم,  �ل�سالة  عليه  نبينا حممد 
ومل يلتحق بالرفيق �الأعلى حتى �أمت �هلل علينا �لنعمة, و�أكمل لنا �لدين, قال تعالى: 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ 

�الأمة  �سلف  م�سى  ولقد  �الآية/3(,  )�ملائدة  ژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
�إليه, حتى  به ودعو�  �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - فاعتقدوه وعملو�  على دين 
ظهرت �لبدع و�الأهو�ء, فاجتهدو� يف �لدفاع عن �لعقيدة و�لذب عنها, و�سار على 
ومن  �الأعمال,  �أهم  من  وحمايتها  �لعقيدة  �سيانة  يجعلون  بعدهم,  �لعلماء  ذلك 
بن عطوة  بن يحيى  �أحمد  �لعالمة:  �لهجري يف بالد جند  �لعا�رش  �لقرن  هوؤالء يف 
�لتميمي �لعييني �لنجدي, تويف 948هـ يف فرتة ندر وجود �لعلماء يف هذ� �لقطر, 



د. علي بن عبدالعزيز بن علي ال�شبل

233�لعدد 55 - رجب  1433هـ - �ل�سنة �لر�بعة ع�سرة 

حيث �سحت �مل�سادر �لتاريخية و�لعلمية بذكر �لعلماء فيه.
وهذ� بحث �أتناول فيه علماً من �أعالم جند, و�سيخاً من �سيوخ �حلنابلة, وعاملاً من 
علماء �مل�سلمني  رحمهم �هلل �أجمعني  من خالل �لتعريف ب�سريته �لعلمية, وجهده 
ب�سفات رب  يتعلق  فيما  و�لدفاع عنها,  �الإ�سالمية  �لعقيدة  �لذب عن  وجهاده يف 

�لربّية �سبحانه وتعالى.
948هـ  عطوة  بن  يحيى  بن  �أحمد  �لعالمة  »�ل�سيخ  �مل�سمى  �لبحث  هذ�  فكان 

ومنهجه وجهوده يف �لدفاع عن عقيدة �ل�سلف«.
و�ل�سيخ �لعالمة �أحمد بن يحيى بن عطوة �أبرز علماء جند قبل دعوة �الإمام �ملجدد 
حممد بن عبد �لوهاب 1115 - 1206هـ رحمهم �هلل , بل �ل�سيخ �بن عطوة �أ�سهر 
�أولهم, حيث ُوجد يف جند  ولي�ص  �لوقت,  بهم من علماء جند يف ذلك  �أ�سيد  من 

علماء وفقهاء غريه؛ لكنهم مل يبلغو� �سهرته. 

�أهمية �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره: و�أهمها ما يلي:

1- �لعناية باعتقاد �ل�سلف �ل�سالح, تقريًر� ودفاًعا و دعوة.
تاأخر  من  وال�سيما  �ملجال  هذ�  يف  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  علماء  جهود  �إبر�ز   -2

منهم.
3- تو�سيح جهود علماء جند يف فرتة ما قبل دعوة �الإمام حممد بن عبد �لوهاب 

�الإ�سالحية.
4- �إبر�ز طرف من �لناحية �لدينية و�لعلمية يف جند يف �لقرن �لعا�رش �لهجري.

5- حتقيق �ملخطوطة, و�ملتعلقة مب�ساألة كالم �هلل, و�لرد على �الأ�ساعرة و�ملنحرفني 
فيها.
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هذ� وقد جاء هذ� �لبحث يف مقدمة - وهي هذه - م�ستملة على حمد �هلل و�لثناء 
عليه, و�ل�سالة على ر�سوله  �سلى �هلل عليه و�سلم  مع ذكر �أهمية �ملو�سوع ودو�عي 

�ختياره, وتف�سيل خطته.
ثم جاء بعدها ف�سالن:

�لف�سل �الأول: يف �ل�سرية �لعلمية لل�سيخ �لعالمة �أحمد بن عطوة �لعييني.
متناواًل: ��سمه ون�سبه, ومولده ووفاته, ون�ساأته وطلبه للعلم, و�سيوخه, و�إجاز�ته, 
و�أبرز طالبه وتالميذه, ومكانته �لعلمية, وثناء �لعلماء عليه, وت�سانيفه, ومناظر�ته.

و�لف�سل �لثاين: يف منهجه يف �لعقيدة, وجهوده يف �لدفاع عن عقيدة �ل�سلف, 
متناواًل: عقيدته, ومنهجه يف �عتماده على �لقر�آن �لكرمي, و�ل�سنة �لنبوية, و�الآثار 
�أئمة  على  وثناوؤه  �الإجماع,  و�عتباره  �للغة,  مقت�سى  على  لهما  وفهمه  �ل�سلفية, 
�ل�سلف وتنويهه بالعلماء, و��ستئنا�سه باالأدلة �لعقلية يف ردوده, ودفاعه عن عقيدة 

�ل�سلف. 
هذ� وما كان يف �لبحث من �سو�ب و�إجادة فهو حم�ص توفيق �هلل وعونه, فله 
�ل�سيطان,  ومن  نف�سي  فمن  ذلك  من غري  فيه  كان  وما  له,  �رشيك  ال  �حلمد وحده 

و��ستغفر �هلل من �خلطاأ كله, و��ستعيذ من �ل�سيطان.
و�لكرمي يهب خطاأ �ملح�سن ل�سو�به, و�أ�ساأل �هلل قبوله عنده, و�أن ينفع به, ويجعله 
ذخر�ً يف �لد�رين �إنه �سبحانه �أرحم �لر�حمني, وهو �سبحانه ويل �لتوفيق, و�سلى 

�هلل على نبينا حممد وعلى �آله �أجمعني.
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�لف�سل �لأول 

�ل�سرية �لعلمية لل�سيخ �لعالمة �أحمد بن يحيى بن عطوة - رحمه �هلل -

��سمه ون�سبه)1):

هو �ل�سيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد �لتميمي �لنا�رشي - من �لنو��رش, 
من �حلبطات - �لعمروي  من بني عمرو �أحد بطون قبيلة بني متيم �لعربية �ل�سهرية  

وبطونها �أربعة كبار, كما قال �ل�ساعر: 
بطــــــون �ملجد �أربعة كــــبار�  يعدُّ �لنا�ســـــبون �إلى متيم     
و�سعدً� ثم حنظلة �خليار�)2) باَب و�آَل عمرٍو   يعدون �لرِّ   

 كما ُيعرف �ل�سيخ �أحمد بن عطوة بالُعييني, ن�سبة �إلى بلده �لتي ويل ق�ساءها 
�إحدى بلد�ن �لعار�ص بنجد)3(, جرياً على عادة كثري من  �لعيينة  و�لفتيا فيها, بلدة 
�لعلماء و�ملرتجمني يف ن�سبة �لرجل �إلى بلده �لذي ن�ساأ فيه �أو تولى ق�ساءه و�سكناه 
معرويف  غري  يف  هذ�  ي�ستهر  ما  وكثري�ً  م�سهور,  معروف  ن�سب  له  كان  و�إن  حتى 

�لن�سب منهم!
 ولقبه م�سايخه و�أ�سحابه من �أهل �ل�سام ب�سهاب �لدين, طرد�ً على عادة �أهل تلك 
ب�سهاب  �لعلماء و�لتجار و�الأمر�ء و�لوجهاء:  �أحمد من  ��سمه  بتلقيب من  �جلهات 

�لدين.
علًما باأن هذ� �لتلقيب ب�سهاب �لدين, وعز �لدين, وحمي �لدين, وتقي �لدين, 

»تاريخ  ـ   .303/2 �ملجد«  »عنو�ن  274/1ـ  �حلنابلة«  �سر�ئح  على  �لو�بلة  »�ل�سحب  �لرتجمة:  م�سادر   (((
بع�ض �حلو�دث يف جند« 46 و47ـ »علماء جند« 544/1ـ »�لأعالم« 28270  ـ »�جلوهر �ملن�سر« 15ـ عدد من 

�لوثائق �خلطية, وطرر �ملخطوطات.

ول�سيما  اب  �لن�سَّ عند  و�سهرته  وغريهما,  �لرمة  وذي  كجرير  �ل�سعر�ء  من  و�حد  غري  �إلى  هذ�  ُين�سب    (((
�لتميميني ُتغني عن معرفة قائله! و�هلل �أعلم. �نظر ديو�ن ذي �لرمة 1377. 

)))  بلدة �لعيينة تقع �سمال �لريا�ض ـ عا�سمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية, بنحو 30 كياًل, على �سفاف �أحد 
فروع و�دي حنيفة, وكانت يف �لقرن �لعا�سر وما بعده من �أهم حو��سر جند ومر�كزها �لعلمية.
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يف  و�الإطر�ء  �لتزكية  جهة  من  �ملحاذير  من  فيه  وملا  وغريها,  جند  يف  ُيعرف  ال  مما 
�ملدح...�لخ.

مولده ووفاته:

مل حتدد �مل�سادر �لتاأريخية �لتي ترجمت لل�سيخ �أحمد بن عطوة �سنة والدته, و�إمنا 
يتلم�ص �ملرتجمون ذلك بناًء على قر�ئن؛ حيث يظهر �أنه ولد يف �لن�سف �لثاين من 

�لقرن �لتا�سع �لهجري 9هـ, يف بلدة �لعيينة ومن قر�ئن ذلك:
1- �أنه لقي يف بالد �ل�سام �لعالمة �لفقيه عالء �لدين علي بن �سليمان �ملرد�وي 

817 -885هـ �ساحب كتاب »�الإن�ساف يف �لر�جح من م�سائل �خلالف«, وغريه.
�أحمد  بن  �لنجاء مو�سى  �أبو  �لدين  �لفقيه �حلنبلي �رشف  للعالمة  2- معا�رشته 

�حلجاوي 895 - 968هـ �ساحب »�الإقناع«, ومنت »ز�د �مل�ستقنع«, وغريهما.
3- �أخذه عن جماعة من �ل�سيوخ - �الآتي بيانهم - يف بالد �ل�سام ممن تقدمت 

وفاتهم يف �أول �لقرن �لعا�رش.
4- �ال�ستئنا�ص بقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : »�أعمار �أمتي ما بني �ل�ستني �إلى 

�ل�سبعني و�أقلهم من يجوز ذلك«)4(.
يف  وفاته  على  عطوة  �بن  لل�سيخ  ترجمت  �لتي  �مل�سادر  �تفقت  فقد  وفاته  �أما    

948/9/2هـ يف بلده: �لعيينة.
�لدين  �سهاب  �ل�سـيخ  تويف  �لعديدة«:  »�لفو�كه  يف  �ملنقور  �أحمد  �ل�سيخ  قال   
�أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد �لتميمي �حلنبلي ليلة �لثالثاء ثانية �سهر رم�سان, 
�سنة ثمان و�أربعني وت�سعمائة من �لهجرة, ودفن يف �جلبيلة, �سجيعاً لزيد بن �خلطاب 

)))  رو�ه �لرتمذي 553/5 برقم 3550 و�سححه �لألباين. �نظر »�ل�سل�سلة �ل�سحيحة« 385/2 برقم: 757
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ر�سي �هلل عنه, خلفه �أحمد, ور�أ�سه حيال كتفي زيد)5(.

ن�ساأته وطلبه للعلم:

ولد �ل�سيخ �أحمد بن عطوة يف �لعيينة, ون�ساأ بها وقر�أ على علمائها. 
علماء,  و�أكرثها  و�أكربها  مدن جند  �أ�سهر  �لوقت  ذلك  �لعيينة يف  كانت   حيث 
م �سوب بالد �ل�سام -  ثم �سمت همته �إلى �لتزود من �لعلم, و�لرحلة للطلب, فيمَّ
وكانت جممًعا للعلماء و�لفقهاء - فقدم دم�سق, ومن حر�سه على �لتزود و�لتعلم 
�أبي عمر)6( يف �ساحلية دم�سق, وهي حملة  �ل�سهرية مبدر�سة  �سكن مدر�سة �حلنابلة 
�حلنابلة منذ عدة قرون)7(, وكانت حافلة بالعلماء - كما �سياأتي يف ت�سمية �سيوخ �بن 

عطوة - وبها جمموعة كبرية من �لكتب و�لنو�در.
فاأقام يف مدر�سة �أبي عمر يف �ل�ساحلية مدًة فقر�أ على م�سايخها, و�نتفع, وتفقه 
حتى مهر يف �لفقه وبرع فيه, وعكف على �لعلم ومطالعة �لكتب و�لتقييد عليها, 
ل جملة كبرية  حتى ظهر خطه وتعليقاته وتوقيفاته على طرر �ملخطوطات, حيث ح�سَّ
منها, �أوقفها على مكتبة �ملدر�سة قبل رجوعه �إلى جند, حيث تفرقت كتب �ملدر�سة 
ى منها �إلى د�ر �لكتب �لظاهرية, و�لتي  مَّ ما تبقَّ بعدما �أهملت ولعب بها �لنا�ص, و�سُ

)))  »�لفو�كه �لعديدة يف �مل�سائل �ملفيدة« وهو �ملعروف عند �لعلماء مبجموع �ملنقور, 150/1 وهذ� �ملجموع 
�ملفيد حوى فقه علماء جند, ول�سيما قبل دعوة �ل�سيخ �ملجدد حممد بن عبد �لوهاب 1206هـ وهو مطبوع يف 
جملدين, و�أول من طبعه �ل�سيخ علي بن عبد �هلل �آل ثاين حاكم قطر باإ�سارة من �لعم �ل�سيخ حممد بن عبد 
�لعزيز بن مانع 1385هـ. وموؤلفه وجامعه هو �ل�سيخ �لفقيه �ملوؤرخ: �أحمد بن حممد �ملنقور �لتميمي 1067 
ـ 1125هـ وله �لتاريخ �مل�سهور, ومنا�سك �حلج, وكلها مطبوعة م�سهورة. وترجمته يف عنو�ن �ملجد 360/2, 
وعلماء جند 195/1 و»�ل�سحب �لو�بلة« 252/1 وتاريخ بع�ض �حلو�دث يف جند 90, ومقدمة �ل�سيخ �بن مانع 

للفو�كه, �ملجموع. 

)))  وهو �ل�سيخ حممد بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�سي 607هـ موؤ�س�ض هذه �ملدر�سة, وهو و�لد �ل�سارح �ل�سيخ 
�لفقيه عبد �لرحمن بن حممد �ملعروف بابن �أبي عمر 597 ـ 682هـ �ساحب �ل�سرح �لكبري على �ملقنع و�ملوفق 
�أحمد و�أ�سغر منه,  �أخ ملوؤ�س�ض �ملدر�سة �ل�سيخ حممد بن  , وهو باملنا�سبة  ـ 620هـ  �بن قد�مة �ملقد�سي 541 
وهو عم �ساحب �ل�سرح �لكبري. �نظر: �لذيل لبن رجب 52/2, 304, و�سري �أعالم �لنبالء 5/22, و�ل�سذر�ت 

.376/5

)))  �نظر: �بن �حلنبلي وكتابه �لر�سالة �لو��سحة 27/1 ـ 33. 
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حفظت �الآن مبكتبة �الأ�سد �لوطنية بدم�سق.
و�ملق�سود �أن �ل�سيخ �بن عطوة جدَّ وبرع يف �لعلم و�حلفظ, وكانت له قوة يف 
�مل�سائل  ويعقد  �حلنبلي,  �ل�سويكي  �أحمد  �سيخه  درو�ص  كان يح�رش  حافظته حيث 
ها ويكتبها بعد �لدر�ص. وذلك ف�سل �هلل يوؤتيه من ي�ساء  بخيط: م�ساألة م�ساألة, ثم يحلُّ

و�هلل ذو �لف�سل �لعظيم.
قال �ل�سيخ �ملنقور يف جمموعه:

.. وكذ� فعل �ل�سيخ �سهاب �لدين �بن عطوة مع ذكائه وحفظه, حال قر�ءته على 
�سيخه �أحمد بن عبد �هلل �لع�سكري, قال: ومل ياأذن يل يف �لكتابة يف �لدر�ص, فكنت 
�إلى �أن �أكتب بع�ص كالمه باملعنى, وهكذ� فعلت, ولنا فيه  �أعلقه بعده, فاحتجت 

�أ�سوة.. �لخ)8(.

�سيوخه:

مل تتحفنا م�سادر �لرت�جم لل�سيخ �أحمد بن عطوة بذكر كثري من �ل�سيوخ �لذين 
�أخذ عنهم يف قطره: جند,  �أحد�ً من �سيوخه �لذين  �أخذ عنهم �لعلم؛ بل مل تذكر 
حيث يقول �ساحب » �ل�سحب �لو�بلة« : ولد يف بلده �لعيينة, ون�ساأ بها, فقر�أ على 

فقهائها, ثم رحل �إلى دم�سق لطلب �لعلم...)9(.
و�سبب ذلك �ُسحُّ �مل�سادر �لتاأريخية, رغم �سهرة �ل�سيخ �بن عطوة وعلو قدره يف 

�لعلم.
�أما من �سيوخه �لذين �أخذه عنهم يف دم�سق �ل�سام:

�سليمان  بن  علي  �لدين  عالء  �ملذهب  مب�سحح  �مل�سهور  �لفقيه  �لعالمة  �ل�سيخ 

)))  جمموع �ملنقور »�لفو�كه �لعديدة من �مل�سائل �ملفيدة« 4/1.

)))  »�ل�سحب �لو�بلة على �سر�ئح �حلنابلة « لبن حميد 274/1.
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معرفة  يف  و«�الإن�ساف  �مل�سبع«  »�لتنقيح  موؤلف  885هـ   -  817 �حلنبلي  �ملرد�وي 
�لر�جح من �خلالف«, وهو حترير ملذهب �الإمام �أحمد ورو�ياته. فقد نقل �ل�سيخ عبد 
�هلل �لب�سام من خط �ل�سيخ عثمان بن قائد �لنجدي 1097هـ وهو من �أهل �لعيينة, فهو 
بلديُّ �ل�سيخ �بن عطوة, قال �بن قائد)10(: �ل�سيخ �أحمد بن عطوة �أخذ عن م�سحح 

�ملذهب �ساحب �الإن�ساف و�لتنقيح �ل�سيخ عالء �لدين بن �سليمان �ملرد�وي.
 ومن �سيوخه �ل�سيخ �مل�سنف �جلمال يو�سف بن ح�سن بن عبد �لهادي �مل�سهور 
»جمع  �أكربها  ومن  �لكثرية  �لت�سانيف  �ساحب  909هـ   -  840 �حلنبلي  �ملربد  بابن 
�جلو�مع«, وقد جمع فيه �لكتب �لكبار �جلامعة الأ�ستات �مل�سائل »كاملغني« و»�ل�رشح 
على  وقف  �أنه  �هلل  رحمه  �لب�سام  �هلل  عبد  �ل�سيخ  �أفادين  وقد  و»�لفروع«,  �لكبري« 
�إلى  فيه  بلغ  �لهادي بخطه وقد  �لثالث و�ل�ستني من جمع �جلو�مع البن عبد  �جلزء 

كتاب �الإجارة, وله غريه من �مل�سنفات �لكثرية �ملحررة وما دون ذلك)11(.
�حلنبلي  �ل�ساحلي  �لع�سكري  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �لفقيه:  �ل�سيخ  �سيوخه  ومن    
910هـ قال �ساحب �ل�سحب: .. وقر�أ على �أجالء م�سايخها, منهم �لعالمة �ل�سيخ 
�سهاب �لدين �أحمد بن عبد �هلل �لع�سكري �سيخ �ل�سيخ مو�سى �حلجاوي, وتخرج به 
و�نتفع, وقر�أ على غريه كاجلمال يو�سف بن عبد �لهادي, و�لعالء �ملرد�وي...)12(.

وهو �ساحب كتاب »�لتو�سيح يف �جلمع بني �ملقنع و�لتنقيح« حيث مل يكمله 

)1))  هو �ل�سيخ عثمان بن �أحمد بن �سعيد بن قائد �لنجدي, ولد يف �لعيينة و�أخذ عن علمائها: عبد �هلل 
بن ذهالن وهو �بن عمته ثم رحل �إلى �ل�سام ثم م�سر و�أخذ عن �خللوتي و�أبو �ملو�هب, و�أخذ عنه �أحمد بن 
عو�ض �ملرد�وي وغريه, له حا�سية حمرره على �ملنتهى مطبوعة, وله هد�ية �لر�غب �سرح عمدة �لطالب, 
من �أنف�ض كتبه. مات مب�سر �سنة 1097هـ. �نظر علماء جند 683/3 وعنو�ن �ملجد 86/1 و�ل�سحب �لو�بلة 

697/2 و�لت�سهيل 162/2.

))))  ترجمته يف »�لنعت �لأكمل« 57 و»�ل�سذر�ت« 43/8 و»فهر�ض �لفهار�ض« 74 و�سال�سوء �لالمع« 308/10 
و»�ل�سحب �لو�بلة« 1165/3 وغريها.

))))  »�ل�سحب �لو�بلة« 274/1 و�نظر ترجمته فيها ويف »�لكو�كب �ل�سائرة« 149/1, و»�ل�سذر�ت« 57/8, 
و»�لنعت �لأكمل« 78, و»�لت�سهيل« 121/2.
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و�إمنا �أمته بعده �ل�سيخ �ل�سهاب �أحمد بن حممد �ل�سويكي �حلنبلي 937-)13(1007هـ, 
�حلنبلي,  »�لفروع« البن مفلح  �لع�سكري كتاب  �سيخه  قر�أه على  �أعلم. ومما  و�هلل 
وهو باملنا�سبة �أخ�ص �سيوخه �لذين �أخذ عنهم والزمهم و�نتفع بهم وناق�سهم.. هذ� 
وقد �أكرث �ل�سيخ �أحمد بن عطوة �الأخذ عن �سيخه �أحمد �لع�سكري, ونقل درو�سه 

ه: وحترير�ته حيث يقول يف ر�سالة خا�سة نقل عنها �ل�سيخ �لب�سام ما ن�سّ
�ملتني  �لدين  �لعالمة �ساحب  �سيدنا و�سيخنا  �أفاده  مبا  �لفروع  فو�ئد على   هذه 
�مل�سلمني  �هلل  متع  �حلنبلي,  �لع�سكري  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  و�ليقني  و�لورع 
بحياته وكرمه �آمني, بلفظه غالباً, �أو معنى لفظه؛ الأنه متَّع �هلل ببقائه مل ياأذن يف حال 
قر�ءتي عليه �لكتاب �ملذكور يف تعليق ما �أفاده من �مل�سكالت يف جمل�ص �لدر�ص, 
فكنت �إذ� �فرتقنا من جمل�ص �لدر�ص علقت ما تي�رش حفظه, فلهذ� �حتجت �إلى نقل 
بع�ص ذلك باملعنى, كتبه �لفقري �إلى ربه �لقدير: �أحمد بن يحيى �لتميمي �حلنبلي)14(.

�إجاز�ته:

و�الإجازة عند �أهل �لعلم على نوعني:
1- �إجازة عند �أهل �حلديث, وهو نوع من �أنو�ع �لرو�ية, تعطي �ملُجاز معه نقل 
�لرو�ية عن �سيخه �ملُجيز بح�سب �ل�رشط �ملعترب فيها. قال �حلافظ �لعر�قي يف �ألفيته: 

عْت لت�سعٍة �أنو�عا وُنوِّ               ثم �لإجازة تلي �ل�سماعا  

2- �إجازة عند �لعلماء - يف غري �الإقر�ء و�حلديث - وهي �إذن من �ل�سيخ �ملُجيز 
لتلميذه �ملُجاز بالتدري�ص �أو �الإفتاء �أو �لق�ساء, وهي ما ي�سبه �إلى حد كبري يف زماننا 

هذ� �ل�سهاد�ت �لعلمية �ملمنوحة يف �جلامعات و�ملعاهد على تنوع رتبها.

))))  ترجمته يف »�لنعت �لأكمل« 166, و«خمت�سر �لطبقات« 92, و«�ل�سحب �لو�بلة« 217/1.

))))  نقاًل عن »علماء جند« للب�سام 551/1.
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وهما  �لعلماء,  من  �ملتاأخرين  عند  ُيدجما  ما  كثري�ً  قبله  �لذي  مع  �لنوع  وهذ� 
ل ثالث  �أجازه م�سايخه, فح�سّ فقد  بن عطوة,  بن يحيى  �أحمد  لل�سيخ  قد ح�سلتا 

�إجاز�ت:
1- �الأولى من �سيخ �ملذهب وم�سححه �سيخه: علي بن �سليمان �ملرد�وي 885هـ.
2- �لثانية من �سيخه �مل�سنف: �جلمال يو�سف بن ح�سن بن عبد �لهادي �حلنبلي 

909هـ.
3- و�لثالثة من �سيخه �لفقيه - وهو �أخ�ص �سيوخه -: �أحمد بن عبد �هلل �لع�سكري 

�حلنبلي 910هـ.
�إجاز�ت  �إجاز�ت علمائنا من �حلنابلة ومن  هذ� وقد ر�أيت وح�سلت جملة من 
�مل�سايخ  �إجازة  عند  �ملذكورين  �لنوعني  دمج  على  تو�طاأت  فوجدتها  غريهم, 

للم�ستجيزين, وال�سيما طالبهم �لذين �أخذو� عنهم �لعلم, و�هلل ويل �لتوفيق.

مكانته �لعلمية وثناء �لعلماء عليه:

لقد حظي �ل�سيخ �أحمد بن عطوة على ثناء �لعلماء من �سيوخه �لذين �أخذ عنهم, 
ا من تالميذه وعارفيه, وكذ� ممن ترجمو� له ممن جاءو� بعده. و�أي�سً

 قال �ساحب »�ل�سحب �لو�بلة« عن �ل�سيخ �بن عطوة:
بن  �أحمد  �لدين  �سهاب  �ل�سيخ  �لعالمة  منهم  م�سايخها,  �أجالء  على  ...وقر�أ 
عبد�هلل �لع�سكري �سيخ �ل�سيخ مو�سى �حلجاوي, وتخرج به و�نتفع, وقر�أ على غريه 
كاجلمال يو�سف بن عبد �لهادي, و�لعالء �ملرد�وي, وتفقه ومهر يف �لفقه, فاأجازه 
م�سايخه و�أثنو� عليه, فرجع �إلى بلده موفور �لن�سيب من �لعلم و�لدين و�لورع, 
به  �أحمد, و�نتفع  �إليه يف مذهب �الإمام  �إليه يف قطر جند, و�مل�سار  ف�سار �ملرجوع 
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خلق كثري من �أهل جند تفقهو� عليه, و�ألف موؤلفات عديدة...)15(.
كما �أثنى عليه وبالغ �ل�سيخ عثمان بن قائد �لنجدي 1097هـ ملا �أجاز �ل�سيخ حممد 
�حلنبلي, و�ل�سيخ �أحمد بن عطوة معدود يف �إ�سناده, يف طبقة �سيوخ �سيوخ �ل�سيخ 

عثمان بن قائد - رحم �هلل �جلميع -.
 ما نقله �ل�سيخ �بن ب�سام عن خطاب من�سوب لل�سيخ �لقا�سي من�سور بن يحيى 
بن  �أحمد  �لدين  �سهاب  �ل�سيخ  �أن  �أ�سهد  فيه:  ورد  حيث  �لباهلي)16(,  م�سبح  �بن 
عطوة �أمرنا و�أمر �لق�ساة على زمانه بالرجوع �إلى قول �ملالكية, وهي �أن من حاز د�ر�ً 
�أو عقار�ً على حا�رش بالبلد عاقاًل ر�سيد�ً ع�رش �سنني ثم �دعى �حلا�رش على �حلائز بعد 
ذلك, فاإن دعو�ه ال تقبل وال ت�سمع �أبد�ً يف هذ� �لعقار �لبتة, وقال �بن عطوة: كان 

�سيخنا �لع�سكري يرجع يف �ملدة �لعرف... )17(.
فهذ� يدل على مكانة �ل�سيخ �بن عطوة حيث �أمره وقوله ما�ٍص على علماء زمنه 
وق�ساتهم كما �أفاده نقل �ل�سيخ �لقا�سي من�سور �لباهلي, وكثري من ق�ساة زمانه من 

طالبه.
وقد نقل �ل�سيخ �جلامع �أحمد بن منقور 1125هـ يف جمموعه: »�لفو�كه �لعديدة 
على  مثنياً  بها,  م�سيد�ً  وتقرير�ته  ومناظر�ته  فتاو�ه  من  جملة  �ملفيدة«  �مل�سائل  يف 
�ساحبها �ل�سيخ �ل�سهاب �أحمد بن عطوة, و�ستاأتي �إحالتها على كتاب �لفو�كه يف 

موؤلفات �بن عطوة �إن �ساء �هلل.
 ومما يلخ�ص �ملكانة �لعلمية �لتي حازها �ل�سيخ �أحمد بن عطوة, وتبو�أها يف جند 

ما قاله �ل�سيخ �ملوؤرخ عبد �هلل �لب�سام يف ترجمته:

))))  »�ل�سحب �لو�بلة« 275/1.

))))  وهو �أحد ق�ساة �لأمري �أجود بن ز�مل �لعامري �لعقيلي �أمري �لأح�ساء وجند يف زمنه, وكان �لق�ساة يف 
زمنه حتت وليته. و�نظر عنو�ن �ملجد 303/2.

))))  » علماء جند« 547/1.
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�سعة  من  به  يتمتع  ملا  قطره,  يف  علمية  زعامة  له  �سار  �ملرتجم  �أن  و�لق�سد   
و�لوقار  و�لتقى  �ل�سالح  من  عليه  هو  وملا  �لت�سور,  وح�سن  �لفهم,  ودقة  �لعلم, 

و�ل�سمت...)18(.
ل مكانة علمية مرموقة يف بالد  �أحمد بن عطوة ح�سَّ �أن �لعالمة  هذ� و�ملق�سود 

جند, حتى �سار �ملرجوع �إليه يف قطر جند يف �لعلم و�لق�ساء و�لفتوى.
مما يدل عليه �أن �لق�ساة رجعو� �إليه يف �أق�سيتهم, رجوعهم �إلى كبريهم ورئي�سهم, 
ه  كما ذكره تلميذه �لقا�سي من�سور بن يحيى بن م�سبح �لباهلي, وذكره غريه, ونوَّ

عنه �ل�سيخ �بن منقور يف غري مو�سع من جمموعه »�لفو�كه �لعديدة«.
ولقد نُقل عن �ل�سيخ �بن عطوة قوله على ق�ساة وواليات زمانه:

ثغور  و� من  �سدُّ قد  و�إنهم  �إن واليات �حلكام يف وقتنا هذ� واليات �سحيحة,   
ه فر�ص كفاية, ولو مل ناأخذ بهذ� �لقول وم�سينا على �لطريق �لتي  �الإ�سالم ثغر�ً �سدُّ
مي�سي فيها من مي�سي معه �لفقهاء, �لذين يذكر كل منهم يف كتاب »�سفة �لقا�سي« 
كالماً �إن قلنا به �إنه ال ي�سح �أن يكون �أحٌد قا�سياً, حتى يكون من �أهل �الجتهاد, ثم 
يذكر �رشوط �الجتهاد؛ لكان تعطيًل للأحكام, �سّد�ً لباب �حلكم, و�أن ال ينفذ حقاً.

جائزة  وواليتهم  نافذة,  �سحيحة  حكوماتهم  �ليوم  �حلكام  �أن  و�ل�سحيح 
�رشعاً...)19(.

تالميذه: 

لقد �أخذ �لعلم عن عالمة زمنه �ل�سيخ �بن عطوة خلق كثري �نتفعو� به, كما ن�ّص 
�لب�سام يف  �ل�سيخ  �سابقاً, هذ� وقد عدَّ  نقلته عنه  �لو�بلة مما  �ل�سحب  عليه �ساحب 

))))  »علماء جند »للب�سام 547/1.

))))  » علماء جند »للب�سام 547/1.
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كتابه »علماء جند« جملة من طالبه, حتى عّد منهم �ل�سيخ �لفقيه مو�سى �حلجاوي 
�حلنبلي 968هـ ومل �أتبني ذلك! ولعله بناه على تز�ملهما على �سيخهما �لع�سكري, 
وما يكون بينهما من �ملذ�كرة وما وقع من �ملناظرة, وتقدم وفاة �بن عطوة وتاأخر وفاة 

�حلجاوي.
على �أنني مل �أر �أحد�ً �سبق �ل�سيخ �بن ب�سام لهذ� �لتتلمذ, و�هلل �أعلم.

�أحمد  �ل�سيخ  كما يف جمموع  عنه,  نقلو�  وممن  تالميذه,  من  ذكرو�  وممن  هذ� 
�ملنقور:

1- �ل�سيخ عبد �لقادر بن بريد بن ر��سد بن م�رشف �لوهيببي �لتميمي.
�لوهيببي  بريد بن ر��سد بن م�رشف  �لقادر بن  �ل�سيخ حممد بن عبد  2- و�بنه 

�لتميمي.
وهما من �أعمام �أجد�د �ل�سيخ �ملجدد حممد بن عبد �لوهاب بن �سليمان بن علي 

�بن حممد بن �أحمد بن ر��سد بن بريد بن م�رشف �لوهييبي �لتميمي.
3- �ل�سيخ �أحمد بن فريوز.

4- �ل�سيخ عثمان بن علي بن زيد.
5- �ل�سيخ مو�سى بن عامر قا�سي �لدرعية.

6- �ل�سيخ عبد �لرحمن بن م�سبح �لباهلي.
7- �ل�سيخ من�سور بن يحيى بن م�سبح �لباهلي, �لقا�سي.
8- �ل�سيخ �سلطان بن �إدري�ص بن ري�ص �لوهييبي, �لقا�سي.

9- �ل�سيخ حممد بن عتيق, وقد جاء ذكره يف �أول ر�سالته »طرف �لطرف«.
10- �ل�سيخ عبد �هلل بن رحمة �لنا�رشي �لعمروي �حلنبلي, وهو زميله ومن �أبناء 

عمومته.
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ت�سانيفه:

منها  بلغنا  �لذي  و�إمنا  عطوة,  �بن  �ل�سيخ  موؤلفات  من  بكثري  �مل�سادر  تتحفنا  مل 
ر�سائل غري مطولة, مع هذ� فقد ذكر �ساحب �ل�سحب)20( �أنه �ألف موؤلفات عديدة 
وقد و�سف حتقيقاته باأنها نفي�سة, وتدقيقاته باأنها لطيفة, ومن ر�أى ما يف »جمموع 

�ملنقور« من فتاويه �أدرك ذلك منه, هذ� و�أكرث موؤلفاته يف �لفقه, ومن تاأليفه: 
1- من�سك يف �حلج, ولعله �أكرب تاأليفه, حيث يقول �لب�سام وقد �طلع على �أوله: 
وبعد: فهذ� كتاب و�سعته يف منا�سك �حلج وغاية �لق�سد, ورتبته على مقدمة وع�رشة 

�أبو�ب وخامتة, �أما �ملقدمة, فت�ستمل على �سبعة ف�سول)21(.
2- �لرو�سة �الأنيقة. و�سماها �ملنقور: »برو�سة �بن عطوة«)22(.

3- �لتحفة �لبديعة.
4- درر �لفو�ئد وعقيان �لقالئد.

5- فتاوى ومناظر�ت و�أجوبة ومناق�سات و�إفاد�ت)23(, نقل جملة منها �بن منقور 
يف جمموعه  »�لفو�كه �لعديدة«, وهي د�لة على تبحره وتفقهه وتدقيقه و�سعة فهمه.

6- ُطَرف �لطرف يف م�ساألة �ل�سوت و�حلرف)24(.
وهي عقيدة �الإمام �أحمد بن حنبل ب�سياغة �ل�سيخ �بن عطوة ولفظه يف م�ساألة �أن 

كالم �هلل عّز جل, �لقر�آن وغريه, بحرف و�سوت.
7- �مل�سباح �مل�سيء يف بطالن حكم من جعل م�ستند حكمه ظنه عدم �لفرق بني 

)1))  » �ل�سحب �لو�بلة« 275/1.

))))  علماء جند للب�سام 551/1.

))))  » �لفو�كه �لعديدة « 199/1 و204 و244 و307.

و195  و193  و167  و161  و153  و152  و120  و55   40/1 �لعديدة  �لفو�كه  �ملنقور:  جمموع  �نظر:    ((((
و275  و266  و265  و259  و241  و230  و229  و226  و224  و212  و205  و204  و203  و200  و199  و198 

و283 و313 و314 و3326 و340 و341 و347 و373 و408 و442.

))))  وهي قيد �لتحقيق و�لدر��سة و�لتعليق.
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�ل�رشط �ملن�سي و�للفظي.وهي ر�سالة خمطوطة بخط �لفقيه �ملوؤرخ �بن ربيعة �لعو�سجي.

مناظر�ته:

م�سمى  جتوز�ً  عليها  نطلق  قد  دينية,  علمية  ومباحثات  مناق�سات  جرت  لقد 
�ملناظر�ت بني �ل�سيخ �بن عطوة و�سيخه �أحمد �لع�سكري وبني �أقر�نه, وبع�ص علماء 

ومتعلمي زمنه.
وعلى كٍل فهذه �ملناظر�ت و�ملناق�سات ميكن �أن نق�سمها �إلى ق�سمني:

1- مناظر�ت يف �لعقيدة:
ومتثلها ر�سالته �ل�سهرية »طرف �لطرف يف م�ساألة �ل�سوت و�حلرف«.

حيث ناق�ص خمالفيه من متاأخري �ملتكلمني �لذين يتهمون �أهل �ل�سنة و�جلماعة 
�ملثبتة ل�سفات �هلل عز وجل, ومنها كالمه �سبحانه باأنه حرف و�سوت, كما جاءت 
حنابلة  باأنهم  فيتهمونهم  �الأمة  �سلف  و�إجماع  و�ل�سنة,  �لكتاب  يف  �الأدلة  بذلك 

ح�سوية, و�أن �ل�سيخ �أحمد بن يحيى بن عطوة �أكرب �حل�سوية..!
و�أهل  �حلنابلة  على  �لطعن  با�ستغر�ب  �لطرف«  »طرف  ر�سالته  يف  فناق�سهم 
�حلديث بهذه �الألقاب �مل�ستقبحة, ثم �ساق �الأدلة على وجوب �تباع �حلق و�النقياد 
, و�أن جربيل �سمعه من �هلل  له ثم �أدلة �لوحيني على �إثبات �سفة �لكالم هلل عزَّ وجلَّ
و�أ�سمعه بعد ذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم , و�الآثار عن �سحابته ر�سي �هلل 
عنهم, ثم �أتبعه بنقول عن متاأخري �حلنابلة ك�سيخه �لعالء �ملرد�وي و�بن �للحام �إلى 
�أن �رتفع فبلغ �الأ�سحاب �إلى �أن بلغ �الإمام �أحمد بن حنبل, مدعماً ذلك بن�سو�ص 
كالم  و�أن  به,  �هلل  وتكلم  �لقر�آن,  �هلل  كالم  تنزيل  �إثبات  على  �ل�رشيفني  �لوحيني 

�سبحانه يف �لقر�آن وغريه بحرف و�سوت ُي�سمع... �لخ.)25(

))))  �نظر »طرف �لطرف« لل�سيخ �بن عطوة, وكذ� ترجمة �سيخه �أحمد �لع�سكري يف »�ل�سحب �لو�بلة «171/1.
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2- �أما مناظر�ته يف �لفقه فعديدة وهي م�ستملة يف كتبه: »�لتحفة« و»�لرو�سة« 
و»درر �لفو�ئد«, وما نقل �ل�سيخ �بن منقور يف جمموعه يف مو��سع عديدة, و�أ�سار 

�إليها �ساحب �ل�سحب �لو�بلة يف ترجمته البن عطوة.
و�ملق�سود �أن هذه �ملناق�سات منها ما ظهر و��ستهر وح�سل فيه �ملكاتبات مع علماء 

�ل�سام, ومنها ما كان بني علماء وق�ساة جند.
قال �ل�سيخ �لب�سام: وقد جرى بني �ملرتجم - �أي �بن عطوة - وبني زميله �ل�سيخ 
�أحمد �ل�سويكي �لنابل�سي - وهو قرينه على �سيخهما �أحمد �لع�سكري - مناظرة, 
كما وقع بينه وبني �ل�سيخ عبد �هلل بن رحمة �لنا�رشي مثلها, وذلك يف �لتمر �ملعجون, 

هل يبقى على معياره �الأ�سلي مكياًل �أو ي�سري معياره �لوزن؟
فن�رش �ملرُتجم - يعني �بن عطوة - �لقول �لثاين, وعار�ساه يف ذلك, و��ستدت 
حه ق�ساُة �أجود بن  ه و�سحَّ �ملناظرة بينه وبينهما, ف�سنف رد�ً عليهما يف ذلك: فاأيَّد َردَّ

ز�مل �لعامري �لعقيلي ملك �الأح�ساء و�لقطيف وجند �لذين تقدم ذكرهم.
قال �ملنقور: �ل�سيخ حممد بن عبد �لقادر بن م�رشف, �أخذ �لعلم عن جماعة من 
�ل�سيخ �لع�سكري,  �أحمد بن يحيى بن عطوة, و�أخذ �بن عطوة عن  �ل�سيخ  �أجلهم 
و�ل�سويكي,  عطوة  �بن  �سيخ  فالع�سكري  �لع�سكري,  عن  �أخذ  �ل�سويكي  �أن  كما 
وهما قرناء, وبينهما خمالفة يف م�سائل ذكرت يف مو��سعها, و�سلى �هلل و�سلم على 

حممد)26(.
فاأبان هذ� عن هذه �لنقا�سات و�ملباحثات �لفقهية �لو�قعة بني �بن عطوة و�أقر�نه, 

و�هلل �ملوفق.

))))  علماء جند للب�سام 449/1 ـ 550 و�نظر جمموع �ملنقور 196/1.
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�لف�سل �لثاين

 منهجه يف �لعقيدة, وجهوده يف �لدفاع عن عقيدة �ل�سلف

عقيدته: 

عطوة  بن  يحيى  بن  �أحمد  �ل�سيخ  عن  �لو�فية  باملعلومات  �مل�سادر  تتحفنا  مل 
�لتميمي, ولذ� �رشنا نتلم�ص عقيدته ومنهجه من خالل م�سدرين رئي�سني:

1- ما كتبه عنه �لعلماء �ملرتجمون له و�ملعرفون به, وقد �أثنى عليه كل من ترجمه 
يف علمه وديانته, وفقهه, و�سعة �طالعه, كما ذكرو� عنه �لديانة و�لورع و�ل�سيانة, 
وهذ� يف �حلقيقة نتاج �سالح �لعقيدة, و�سحة �الإميان, �إذ كل �إناء بالذي فيه ين�سح. 
�رش�ً  و�إن  فخري  �إن خري�ً  رد�ءها,  �هلل  �ألب�سه  �إال  �رشيرة  عبد  �أ�رّش  »ما  �حلديث:  ويف 

ف�رش«)27(.
كما ذكرو� �سيوخه, وهم علماء �أجالء ف�سالء - مل ُيعرف عنهم �سوء �ملعتقد - 

�أهم �سيوخه �لثالثة:
1- �ل�سيخ �لعالء �ملرد�وي 885هـ.

2- و�ل�سيخ �جلمال يو�سف بن عبد �لهادي 909هـ.
3- و�ل�سيخ �أحمد بن عبد �هلل �لع�سكري 910هـ.

فاملعروف عنهم �أنهم على عقيدة �حلنابلة - ن�سبة لالإمام �أحمد بن حنبل - وهي 
عقيدة �أهل �ل�سنة و�جلماعة.

و�أكرثها  قلتها,  على  موؤلفاته  من  �إلينا  و�سل  ما  خالل  من  �لثاين:  �مل�سدر   -2
فقهية, وفتاويه من خالل »جمموع �ملنقور«, ور�سالته �ملن�سوبة �إليه »طرف �لطرف 
يف م�ساألة �ل�سوت و�حلرف« بل هو رحمه �هلل �رشح يف ر�سالته هذه �أنه على عقيدة 

))))  رو�ه �لطرب�ين يف �ملعجم �لكبري: 171/2 برقم:1702.
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�ل�سلف �ل�سالح, وال�سيما يف باب �الأ�سماء و�ل�سفات, حيث قال معترب�ً �الإجماع 
ينطق  �أنه من مل  �لعرف متفقون على  فاأهل  ا  و�أي�سً �ملتفق عليه:  �ل�سحيح و�لعرف 

لي�ص مبتكلم, ولو حلف ال يتكلم فلم ينطق مل يحنث �إجماعاً.
و�لفرقة �لناجية �إن �ساء �هلل تعالى �أهل �ل�سنة و�جلماعة يوؤمنون مبا �أخرب �هلل تعالى 
به يف كتابه, وثبت عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف خطابه من غري حتريف 
وال تعطيل, ومن غري تكييف وال متثيل, وال تاأويل, وعلى هذ� درج �ل�سلف و�أئمة 
�خللف, فكلهم متفقون على �الإقر�ر و�الإمر�ر, وقد �أمرنا باقتفاء �آثارهم و�الهتد�ء 

مبنارهم...)28(.
بها  �الإميان  هو  �لغيب  و�أدلة  �هلل,  �سفات  لن�سو�ص  و�الإمر�ر  باالإقر�ر  و�ملر�د 

ومبعانيها, دون �خلو�ص يف كيفياتها وماهياتها.
�لكتاب  �أنه على عقيدة �سلفية �سنية مبناها على �لوحيني:  تبنّي  وبتاأمل هذ� كله 
�أهل  علماء  من  �ل�ساحلني  �ل�سلف  عن  بالنقول  ذلك  مدعًما  و�الإجماع,  و�ل�سنة, 
�ل�سنة و�جلماعة, وَرّد �أقو�ل �ملنحرفني يف �لعقيدة من �أهل �لبدع: جهمية ور�ف�سة, 

و�سوفية ومعتزلة, و�أ�ساعرة و�سائر �ملتكلمني.

�عتماده على �لقر�آن �لكرمي:

على  و�عتقادهم  منهجهم  بناوؤهم  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  منهج  �أ�سول  �أعظم  �إن 
�لوحيني �ل�رشيفني: كتاب �هلل و�سنة ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم .

فالقر�آن �لكرمي وهو كالم رب �لعاملني �لذي �أنزله على �سيد �ملر�سلني - �سلى �هلل 
عليه و�سلم - م�سدر عقيدتهم ومنهجهم ودينهم.

و�ل�سيخ �عتمد يف ��ستدالله وتلقيه على �لكتاب �لعزيز فها هو يقول عن �لعلماء: 

))))  »طرف �لطرف« ق 14.
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ل, فحماهم من �لف�ساق �لذين توعدهم بقوله يقيًنا: وحمو� �رشعه �ملُنزَّ
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ژ 

ڱ  ڱ   ژ )�الأحز�ب(.
و��ستدل على �إثبات �أن �لقر�آن كالم �هلل عزَّ وجلَّ حًقا و�سدقاً بالقر�آن حيث قال: 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ژ  تعالى:  قوله  �إي�ساحاً  ما قررناه   ويزيد 
ەئ  ەئ   وئ  وئ      ىئ   ژ )�لتوبة(, و�إمنا ي�سمع �ل�سيغ �ملنطوق بها....

به,  �لعرب  وحتّدي  �لقر�آن,  كالم  �ساأن  عن  بها  �أخرب  �لتي  �الآيات  �ساق  ملا  ثم 
ومكانته.. قال: وهذ� �لباب يف كتاب �هلل تعالى كثري, من تدبّر �لقر�آن طالباً للهدى 

معه, تبنيَّ له طريق �حلق �إن �ساء �هلل تعالى...)29(.
وهذ� يدل على �عتماده على �لقر�آن �لكرمي يف �لعقيدة, تلقًيا منه, و��ستدالاًل به, 

وال�سيما يف �لرد على �ملخالفني من �ملعطلني و�ملفو�سني و�ملوؤولني.

�عتماده على �ل�سنة �لنبوية:

دينهم  تلقي  يف  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  عند  �ملعتربة  �الأ�سول  ثاين  ا  �أي�سً وهذ� 
وعقيدتهم و�ال�ستدالل عليها.

وقد ظهر هذ� جلياً عند �ل�سيخ يف ردوده, وخ�سو�ساً يف ر�سالته هذه, فنجده 
يعول على �إير�د حديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم, م�ستداًل به, خمرًجا الأحاديثه, 
عازياً لها �إلى ما رو�ه �ل�سيخان: �لبخاري وم�سلم منها, ثم ي�ستمد �أحكامه من منطوق 

هذه �الأحاديث.
فها هو ملا ��ستدل باآيات �لقر�آن �لكرمي على �إثبات كون �لقر�آن كالم من �هلل حرًفا 

و�سوتًا, �تبع ذلك بذكر �أحاديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقال:

))))  �نظر: »طرف �لطرف« ق 8, 15, 25-20.
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وقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إذ� تكلم �هلل بالوحي �سمع �سوته �أهل �ل�سماء 
فيخرون �سجًد�..« �إلى �آخر �حلديث, �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه.

وقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »يح�رش �هلل �لعباد فيناديهم ب�سوت ي�سمعه من 
بعد كما ي�سمعه من قرب �أنا �مللك �لديان« رو�ه �لبخاري يف كتاب �لتوحيد.

وقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : »من �أحبَّ �أن ي�سمع �لقر�آن فلي�سمعه من �بن 
م�سعود« فن�صَّ على �أن �سماعه من �بن م�سعود...)30(. �إلى �أن ذكر خم�سة �أحاديث, 
ثم قال: .. �إلى �أمثال هذه �الأحاديث �لتي عرّب فيها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

عن ربه, مبا يخربه )31(.
�سحيح  �إلى  �حلديث  بعزو  تخريجها  على  يعول  ثم  بال�سنة,  ي�ستدل  هو  فها 
بحديث  م�سموعاً  �لقر�آن  على كون  �ال�ستدالل  ثم  منه,  �لتوحيد  بكتاب  �لبخاري 

�سماع قر�ءة �بن م�سعود.
�الآيات  و�رشد  تعد�د  يف  �ل�سلف  علماء  جادة  على  �ل�سيخ  درج  فقد  وباملنا�سبة 
على  لداللتها  �رشد�ً  منها  جملة  فيذكر  �مل�ساألة,  على  �ال�ستدالل  حمل  و�الأحاديث 
�مل�ساألة �ملُ�ستدل منها. وهذه جادة معروفة عند �ل�سلف يف �رشد �لن�سو�ص �لكثرية 

�لد�لة على م�سمون و�حد, مما يوؤكد �لتلقي و�ال�ستدالل منها.

 �عتماده على �لآثار �ل�سلفية:

و�ملق�سود بها �الآثار �ملروية عن �ل�سحابة �لكر�م ر�سي �هلل عنهم , وعن �لتابعني يف 
تف�سري �الآيات و�الأحاديث, وبيان �ملر�د منها, وهذه طريقة �أهل �ل�سنة و�جلماعة, كما 
ظهرت بذلك مناهجهم وظهر يف ت�سانيفهم, حيث ي�ستدلون للعقيدة؛ بل ولل�رشيعة 

)1))  »طرف �لطرف« ق 12-11.

))))  »طرف �لطرف« ق 12-11.
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�أئمة  بالقر�آن ثم باحلديث, ثم ي�سوقون �الآثار �ملروية عن �ل�سحابة ومن بعدهم من 
�لدين, وهم يعتربون باآثار علماء �ل�سحابة وفقهائهم تعوياًل عليها, قبل غريها.

فاملوؤلف, ملا �ساق �الأدلة من �لكتاب و�ل�سنة على �إثبات كون �لقر�آن كالم �هلل, 
و�أنه بحرف و�سوت, �ساق �آثار �ل�سحابة على ذلك مبتدء�ً باآثار �سيوخهم ر�سي �هلل 
عنهم حيث قال: وقال �أبو بكر وعمر - ر�سي �هلل عنهما -: �إعر�ب �لقر�آن �أحبُّ �إلينا 
من حفظ بع�ص حروفه, وقال علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه : من كفر بحرف منه 

فقد كفر به كله. و�ُسِئل عن �جلنب يقر�أ �لقر�آن, فقال: ال, وال حرفاً)32(.
ل مذهب �ل�سلف يف م�ساألة كالم �هلل ناقاًل له عن �الإمام �أحمد من  وكان قد �أ�سَّ
و�أهل  �الأثر,  و�أ�سحاب  �لعلم  �أهل  �أن هذ� مذهب  قال: وذكر  ملا  رو�ية حرب عنه 
�ل�سنة �ملتم�سكني بهذ� �ملعتقد �أنهم فيها من لدن �أ�سحاب �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم 

�إلى يومنا هذ�...)33(.

فهمه �لوحيني على مقت�سى �للغة:

�أقحاح يفهمون خطاب  بنّي و��سح, على عرب  بل�سان عربي  �لوحي  �أنزل �هلل 
لغتهم ويعرفون, حيث قال �سبحانه: ژ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ژ )�ل�سعر�ء(.
وكذ� �ل�سنة �لنبوية فاإنها وحي ثاٍن, وهي �حلكمة �لتي �أيَّد �هلل ر�سوله �سلى �هلل 
)�لن�ساء(  ژ  ىئ    ېئ      ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ژ  تعالى:  قال  بها  و�سلم   عليه 

و�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »�أال �إين �أوتيت �لكتاب ومثله معه«)34(.

))))  »طرف �لطرف« ق12.

))))  »طرف �لطرف« ق 12.

))))  رو�ه �أبو د�ود يف �سننه برقم: 4604 و�أحمد يف �مل�سند: 130/4 برقم 17213 و�سححه �لألباين يف 
�ل�سحيحة برقم: 2870
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ولذ� �سار �ملحتكم عند �لعلماء يف فهم �لقر�آن و�ل�سنة, تف�سري �لقر�آن بالقر�آن, 
وبال�سنة, وباالآثار �ل�سلفية �ملروية عن �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم, وهم �لعرب �الأقحاح 
وق�ساياهم  �أحو�لهم  وعلى  تنزيله,  و�سهدو�  �لوحي,  وفيهم  عليهم  نزل  �لذين 

ونو�زلهم و��ستفتاء�تهم نزل.
و�ل�سيخ رحمه �هلل يف تقريره �عتقاد �ل�سلف, ودفاعه وذبِّه عنه بنى منهجه على 
ذلك, فقد حمل �لقر�آن و�حلديث على مقت�سى �للغة �لعربية, �لتي هي وعاوؤهما. 
ولهذ� قال يف رده على �الأ�ساعرة:  و�لدليل على ذلك يف �لكتاب و�ل�سنة و�إجماع 

�أهل �للغة يف �لعرف, �أما �لكتاب...)35(.
�لنف�سي« نق�ص  بالقول »بالكالم  �الأ�ساعرة يف عقيدتهم  ملا رد على  ولهذ� جنده 

عليهم ذلك: 
1- باأن �للغة �لعربية ال ت�سمي �حلديث �لنف�سي و�ملعنى �لنف�سي كالًما.

2- باأن �للغة �لعربية ت�سف �الأخر�ص و�ل�ساكت �أنه غري متكلم, ولو كان يدور يف 
نف�سه وخلده حديث.

فيها بحروف جتتمع فتكون كلمات ثم جمل...  �لكالم  �لعربية  �للغة  3- وباأن 
توؤدي �ملر�د.

4- وباأن �للغة �لعربية �لكالم فيها هو �مل�سموع, و�إال فكيف يكون كالماً.؟
�ل�ساعر  وهو  �الأخطل  بقول  و�ملتكلمني  �الأ�ساعرة  من  �ال�ستدالل  ونق�ص   -5

�لن�رش�ين: 
جعل �لل�سان على �لفوؤ�د دلياًل.     �إن �لكالم لفي �لفوؤ�د و�إمنا   

من وجوه كثرية, تبطل هذ� �لفهم و�ال�ستدالل)36(.

))))  » طرف �لطرف « ق11و 12 و13.

))))  » طرف �لطرف » ق11 و12 و13.
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�أجمع عليه  بها نزل, مما  �لتي  باللغة  �ل�رشيف  وهذ� كله يدل على فهمه �لوحي 
�أهل �للغة.

�عتباره �لإجماع:

بعد  �لثالث  �مل�سدر  وهو  �لت�رشيع,  م�سادر  من  �لثالث  �مل�سدر  هو  �الإجماع 
�لوحيني �ل�رشيفني من م�سادر تلقي �لعقيدة و�ال�ستدالل لها. �أخذ�ً من قوله تعالى: 

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ژ 

ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ )�لن�ساء(.

ومن قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »ال جتتمع �أمتي على �ساللة«)37(.
�ل�سحيح حجة ال  �ل�سنة و�جلماعة مل يز�لو� وما ز�لو� يعتربون �الإجماع  و�أهل 
تلقيهم  به يف  وينوهون  و�ل�رشيعة,  �لعقيدة  �لتعويل يف  حتلُّ خمالفته, وهو حمل 
و��ستداللهم وردهم على خمالفيهم, هذ� و�الإجماع �لذي ين�سبط هو ما كان عليه 

�ل�سحابة و�لتابعون وتابعوهم, فبعدهم كرث �خلالف و�نت�رشت �الأمة)38(.
 و�ل�سيخ رحمه �هلل بنى على هذه �ملنهجية فاعترب �الإجماع يف ردوده, و�رّشح به 

غري مرة. 
ومن ذلك قوله ملا �ساق �الأدلة من �لكتاب �لعزيز و�ل�سنة �ملطهرة, ثم �آثار �ل�سحابة 
على �إثبات �أن �لقر�آن كالم �هلل, بحرف و�سوت: وقد �تفق �مل�سلمون على عدد �سور 
�لقر�آن و�آياته, وكلماته, وحروفه, وال �ختالف بني �مل�سلمني باأن من جحد من �لقر�آن 

�سورة, �أو �آية, �أو كلمة, �أو حرفاً متفق عليه �أنه كافر)39(.

))))  رو�ه �لإمام �أحمد يف �مل�سند: 188/2 برقم 27267, و�حلاكم يف �مل�ستدرك: 200/1 و�سححه �لألباين 
يف �ل�سحيحة: 273/1 رقمه: 2729.

))))  كما ن�ضَّ عليه �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية يف �أو�خر �لعقيدة �لو��سطية.

))))  » طرف �لطرف « ق 12.
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وكما �الإجماع �ل�سحيح حجة, فكذلك �لعرف �ل�سحيح معترب, كما قال تعالى: 
ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  ژ )�الأعر�ف(, وقال �سبحانه: ژ ۉ  ۉ ژ 

)�لن�ساء:19(, و�إذ� �تفق �أهل �لعرف �أ�سحى حجة يف فهم �لدليل �ملناط بالعرف, 
حيث قال: ... و�أي�ساً فاأهل �لعرف متفقون على �أنه من مل ينطق لي�ص مبتكلم, ولو 

حلف ال يتكلم, فلم ينطق, مل يحنث �إجماعاً.
و�لفرقة �لناجية - �إن �ساء �هلل تعالى - �أهل �ل�سنة و�جلماعة يوؤمنون مبا �أخرب �هلل 
به تعالى يف كتابه وثبت عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - يف خطابه من غري 
حتريف وال تعطيل, ومن غري تكييف وال متثيل وال تاأويل, وعلى هذ� درج �ل�سلف 
�آثارهم  باقتفاء  �أمرنا  وقد  و�الإمر�ر,  �الإقر�ر  على  متفقون  فكلهم  �خللف,  و�أئمة 

و�الهتد�ء مبنارهم, وُحذرنا �ملحدثات)40(.

ثناوؤه على �أئمة �ل�سلف وتنويهه بالعلماء:

�سالمة  �ملبتدعة  و�الأهو�ء  �لفرق  من  كثري  عن  و�جلماعة  �ل�سنة  �أهل  مييز  مما  �إن 
�سلى  �هلل  ر�سول  �سحابة  وال�سيما  و�ساحليهم,  علمائهم  على  و�سدورهم  �أل�سنتهم 
�هلل عليه و�سلم و�آل بيته ر�سو�ن �هلل عليهم �أجمعني, ثم تابعيهم فمن تبعهم باإح�سان  

رحمهم �هلل جميعاً .
ويتوالهم,  ويحبهم  �ل�سالح  �ل�سلف  ويجلُّ  وميدح  يثني  �لرجل  ر�أيت  فاإذ� 
ويعول على �آثارهم, فهذ� عالمة �سالمة منهجه, و�سحة معتقده, وقد تو�تر �لنقل 
عن �لعلماء �أن �الأخذ عن �لعلماء و�أ�سحاب �الأثر �سالمة لدين �لرجل وعقيدته؛ بل 
وم�سد�قية ملنهجه و�نتمائه الأهل �ل�سنة و�جلماعة, وهذ� كله مبني على قوله تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ 

)1))  »طرف �لطرف« ق 14.
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ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ )�حل�رش(.

ولذ� ر�أينا �ل�سيخ يورد �آثار �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم م�سيد�ً بهم وبها, ومف�رش�ً بها 
ن�سو�ص �لوحيني, مرتباً لها على �أدلة �لكتاب و�ل�سنة. 

وقد ر�أيت لل�سيخ يف ر�سالته نقاًل يجمع هذه �ملنهجية حيث يقول يف مناق�سته 
منكري �أن يكون كالم �هلل بحرف و�سوت: وذكر �أن مذهب �أهل �لعلم و�أ�سحاب 
�الأثر و�أهل �ل�سنة �ملتم�سكني بهذ� �ملعتقد �أنهم فيها من لدن �أ�سحاب �لنبي  �سلى �هلل 
عليه و�سلم �إلى يومنا هذ�, وذكر �أن من خالف يف هذ� وطعن فيه �أو عاب قائله �أنه 

خمالف مبتدع خارج عن �جلماعة ز�يل عن منهج �ل�سنة.
وذكر �أن مذهب �أحمد بن حنبل و�إ�سحاق و�حلميدي و�سعيد بن من�سور وغريهم 
�إلى  �أ�رشنا  �لعلم, وكالم �الأ�سحاب يف ذلك كثري, وقد  ممن جال�سنا, و�أخذنا عنه 
بع�ص �أماكن, فمن �أر�ده فليطلبه هناك, ولعمري لو ��ستق�سينا يف ذكر �أدلة ما ذهب 
�إليه �الإمام �أحمد و�أ�سحابه وغريهم من �أهل �ل�سنة و�جلماعة يف �مل�ساألة �ملذكورة, - 
يعني �إثبات كالم �هلل بحرف و�سوت - نقاًل وعقاًل ل�ساق به نا�صُّ �الأور�ق, لكن 
.)41( ما ال يدرك بكليته ال يرتك بكليته, جمعاً بني �مل�سلحتني بذكر ما ال ميلُّ وال يخلُّ

��ستئنا�سه بالأدلة �لعقلية يف ردوده:

وذلك �أن �لعقل لي�ص م�سدر�ً من م�سادر تلقي �لعقيدة؛ بل وال �ل�رشيعة؛ لكون 
�لعقول تتفاوت يف مد�ركها �أعظم تفاوت, ولو كانت م�سدر�ً حمل �العتماد الكتفينا 

بها يف ديننا من غري حاجة لبعث ر�سل �أو �إنز�ل كتب.
هذ� وما ز�ل �أهل �ل�سنة و�جلماعة يف هذ� �الأ�سل متو�سطني: �أهل عدل وو�سطية, 
فلم يعطو� �لعقل �أعظم من حقه ويغلو� فيه كما فعله �ملعطلون من �لفال�سفة و�جلهمية 

))))  »طرف �لطرف« ق 11-10.
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و�ملعتزلة و�الأ�ساعرة �ملتكلمون.
�لعقل عن درك �ال�ستنباط و�لتاأمل, و�لتفكر و�العتبار, كما تعطله  ومل يعطلو� 

�ملقلدة و�مل�سبهة �ملمثلة و�أ�رش�بهم.
ولذ� فدور �لعقل �للئق به يف �لعقيدة و�ل�رشيعة هو �ال�ستدالل و�ال�ستنباط, ورد 

�لنظري �إلى نظريه, و�ملثيل �إلى مثيله, ف�ساًل عن �لتفكر و�العتبار.
و�ل�سيخ رحمه �هلل �أعمل ذلك بو�سوح يف ردوده ومناق�ساته �ملنحرفني يف �إثبات 
�سفة كالم �هلل, و�أنه بحرف وب�سوت, ويظهر هذ� يف ر�سالته فاإنه ملا ذكر �الأدلة من 
كتاب �هلل عز وجل ثم من �سنة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , متبعاً لها باالآثار �ل�سلفية 
عن �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم , ثم ذكر ما �تفق عليه �مل�سلمون و�أجمعو�, وما �تفق 
عليه �أهل �للغة, و�أهل �لعرف �مل�ستقيم, و�بتد�أ مناق�سة �ملخالفني قال:  و�أنه لو كان ما 
ى كالماً يف �حلقيقة ملا و�سف �أهل �للغة �الأخر�ص و�ل�ساكت �أنه غري  يف �لنف�ص ُي�سمَّ

متكلم لتجوزيهم �أن يكون يف �لنف�ص كالماً.
ا فالكالم م�ستق من �لكلم؛ لتاأثريه يف نف�ص �ل�سامع, و�ملوؤثر يف �ل�سامع �إمنا  و�أي�سً

هو �لعبار�ت ال �ملعاين �لنف�سية.
ذكرنا  مما  باحلقيقة  �أو  باال�سرت�ك  لكن  نعم.  قلنا:  وعرفاً,  لغة  ��ستعمل  وقولهم 
و�ملجاز فيما ذكرمتوه �الأول ممنوع؛ الأنه �إذ� د�ر �الأمر بني �ال�سرت�ك و�ملجاز, فاملجاز 

�أولى)42(. وهذ� ما ي�سمى يف �جلدل و�ملباحثة بدليل �ل�سرب و�لتق�سيم.

دفاعه عن عقيدة �ل�سلف:

�إذ� �أطلق �ل�سلف فاملر�د بهم �ل�سلف �ل�سالح �لذين ُيقتدى بهم يف �لعلم و�لدين, 
وهم �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم و�لتابعون, وتابعوهم باإح�سان.

))))  »طرف �لطرف« ق 13.
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و�إن مظهر �لدفاع عن عقيدة �ل�سلف و�لذب عنهم هو �أبرز مظاهر �النتماء لعقيدة 
�ل�سلف ومنهجهم, و�النت�ساب لهم, وحمبتهم, ووالية �لدين و�لعقيدة �ل�سحيحة.
وكان لل�سيخ رحمه �هلل  دور بارز يف هذ� �ل�سدد؛ بل هذ� �جلهد يف هذ� �ملوؤلف 
»طرف �لطرف يف �لرد على من �أنكر �ل�سوت و�حلرف« �أ�سهر �إنتاجه �لعلمي �لذي 
�ل�سنة و�جلماعة  �أهل  �لبحث هو �النت�سار لعقيدة  �إلينا, حيث م�سمون هذ�  و�سل 
و�ملنت�سبني الإمامهم �الإمام �أحمد �بن حنبل يف �إثبات �سفة �لكالم هلل على �حلقيقة 
�لالئقة بجالل �هلل وعظمته, من غري حتريف وال تكييف, ومن غري تعطيل وال متثيل, 
من  �لكثرية  �الأدلة  عليه  دلت  كما  ب�سوت  وم�سموع  بحرف,  �سبحانه  كالمه  و�أن 

�لكتاب �لعزيز, و�ل�سنة �لنبوية, و�آثار �ل�سحابة و�لتابعني و�ل�سلف �ل�سالح.
�إنكارهم  �لرد على �الأ�ساعرة و�ملتكلمني ونحوهم يف  فيها  �لرئي�ص  بل �مل�سمون 

�حلرف و�ل�سوت عن كالم �هلل, و�سبب تاأليف �لر�سالة يكمن يف:
�لدفاع عن عقيدة �الإ�سالم يف �سفة من �سفات �لرحمن �سبحانه وتعالى, وهي 
�سفة كالم �هلل, و�لذب عن عقيدة �ل�سلف وعن و�سف �ملنت�سبني �إليهم من �حلنابلة 

باالأو�ساف �خلبيثة.
من هذه �ملقالة �لفا�سدة �لتي ف�ست يف بلده بني �ملتعلمني تاأثر�ً مبذهب �الأ�ساعرة 

�ملتكلمني يف �إنكار �حلرف و�ل�سوت عن كالم �هلل.
فاأبان �ل�سيخ �ملوؤلف رحمه �هلل  عن حميته ودفاعه عن عقيدة �أهل �ل�سنة و�جلماعة, 

وكذ� �أبان لعقيدته هو, وملنهجه. 
فرحمه �هلل وجز�ه خري �جلز�ء و�أعظمه.


