احلمد رب العاملني ,والصالة والسالم نبينا حممد ,وآله وصحبه أمجعني ,وبعد:
فهذه منهجية مقرتحة لضبط مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة حرصت فيها على أمور ,رأيت
أمهيتها ,هي:
 -1أن تكون ميسرة خمتصرة ,بعيدة عن االستكثار واحلشو ,تراعي حال املبتدئ ,وحتاول النأي عن
املبالغة واملثالية املوجودة يف كثري من املنهجيات املقرتحة يف هذا اجملال.
 -2الرتكيز على أصول االعتقاد عند أهل السنة ,والبعد-يف اجلملة-عن اخلوض يف تفاصيل أقوال
املذاهب املخالفة ,والرد عليها ,فهذه مرحلة أتيت الح ًقا ,إذ اخللط بني املرحلتني يوقع يف كثري من
اإلشكاالت..
 -3احلرص على انتقاء الكتب احملققة حبسب اإلمكان ,والبعد عن الكتب اليت ليس فيها إضافة معتربة,
واحلرص ما أمكن على عدم التكرار..
وهذا املقرتح مبين على مرحلتني ,مها:
 -1املرحلة األوىل :الدراسة الشاملة ملسائل العقيدة.
 -2املرحلة الثانية :الدراسة التفصيلية ألبواب االعتقاد.

املرحلة األوىل :الدراسة الشاملة ملسائل العقيدة:
واملقرتح هلذه املرحلة ثالثة كتب ابتداء ,هي:
 -1العقيدة الواسطية :بدراسة وضبط شرح الشيخ حممد خليل هراس ,مث قراءة شرح الشيخ صاحل آل
الشيخ..
 -2كتاب التوحيد :بسماع الدروس الصوتية للشيخ عبد الرحيم السلمي مع قراءة الشرح املفرغ ,مث قراءة
كتاب مقاصد كتاب التوحيد ,للشيخ عيسى السعدي ,وقد ذكرت سبب تفضيل هذه املنهجية يف
دراسة كتاب التوحيد يف ورقة خمتصرة..

 -3كتاب القواعد املثلى ,البن عثيمني :بشرح الشيخ عبد الرمحن الرباك.
وبعد هذا يقرأ الطالب كتابني ويستمع إىل شرحني ,فأما الكتاابن فهما:
-1معارج القبول ,حلافظ حكمي ,دار ابن اجلوزي.
-2شرح الطحاوية البن أيب العز ,حباشية د.عبد العزيز آل عبد اللطيف ,دار البيان.
مث يستمع إىل شرحني :مها شرح العقيدة الواسطية ,وشرح ملعة االعتقاد ,للشيخ يوسف الغفيص.

املرحلة الثانية :الدراسة التفصيلية ألبواب االعتقاد:
يف هذه املرحلة يدرس الطالب أبواب العقيدة برتكيز أكرب ,بعد أن عرف اجملمالت وأصول املسائل يف
املرحلة األوىل ,واألبواب اليت تدرس هي:

 مصادر التلقي وأصول االستدالل عند أهل السنة:يقرأ يف هذا الباب الكتب اآلتية:
 -1منهج االستدالل على مسائل االعتقاد ,لعثمان حسن ,مكتبة الرشد.
 -2تثبيت حجية خرب الواحد ,ألمحد الغريب ,مركز تكوين.
-3حبث "صناعة االستدالل العقدي" لعبد هللا العجريي ,ضمن كتاب "صناعة التحرير العقدي" ,مركز
تكوين.
 -4الباب األول من كتاب "األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد" ,د.سعود العريفي ,بعنوان
"االستدالل العقلي النقلي على أصول االعتقاد".
-5حبث بعنوان "األصل املشرتك للمخالفني ألهل السنة يف مصدر التلقي" د.عبد هللا القرين ,ضمن جملة
أتصيل ,العدد.
-6دفع دعوى املعارض العقلي عن أحاديث الصحيحني ,عيسى النعمي ,دار املنهاج.

 -7املعرفة يف اإلسالم ,د.عبد هللا القرين ,مركز التأصيل.
 -8منهج ابن تيمية املعريف ,د.عبد هللا الدعجاين ,مركز تكوين.

توحيد الربوبية: -1اجلزء املتعلق بوجود هللا وربوبيته من كتاب "منهج ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد" ,د.إبراهيم
الربيكان ,دار ابن القيم.
-2اجلزء املتعلق بوجود هللا وربوبيته من كتاب "األدلة العقلية النقلية ,د.سعود العريفي.
-3اجلزء املتعلق بوجود هللا وربوبيته من كتاب "حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني" ,د.عبد الرحيم
السلمي.
-4اجلزء املتعلق بداللة العقل على وجود هللا ووحدانيته من كتاب"املعرفة يف اإلسالم ,د.عبد هللا القرين".
-5مشوع النهار ,لعبد هللا العجريي ,مركز تكوين.

توحيد األلوهية:-1القول املفيد ,البن عثيمني.
-2اجلزء املتعلق بتوحيد األلوهية من كتاب "منهج ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد ,د.الربيكان".
 -3اجلزء املتعلق حبقيقة الشرك من كتاب "ضوابط التكفري عند أهل السنة ,د.عبد هللا القرين".
-4اجلزء املتعلق بتوحيد األلوهية من كتاب "حقيقة التوحيد ,د.السلمي".
 -5اجلزء املتعلق بتوحيد األلوهية من كتاب "األدلة العقلية النقلية ,د.العريفي.
 -6حتقيق اإلفادة بتحرير مفهوم العبادة ,د.سلطان العمريي ,مركز تكوين.
-7شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة ,د.عبد هللا اهلذيل ,مكتبة الرشد.

توحيد األمساء والصفات: -1الفتوى احلموية البن تيمية ,بتعليق د.عبد العزيز آل عبد اللطيف ,دار البيان.
-2التدمرية ,البن تيمية ,بشرح الشيخ الرباك ,مع مساع شرح الشيخ الغفيص ,على األصلني..
-3اجلزء املتعلق ابلصفات من كتاب "حقيقة التوحيد بني أهل السنة واملتكلمني ,د.السلمي".
 -4اجلزء املتعلق ابلصفات من كتاب"منهج ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد ,د.الربيكان".
 -5األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات,د.عبد القادر صويف ,دار أضواء السلف.

النبوات وما يتعلق هبا: -1خالصة يف مباحث النبوات ,د.عيسى السعدي ,دار األوراق الثقافية.
-2اجلزء املتعلق بدالئل النبوة من كتاب "األدلة العقلية النقلية ,د.العريفي".
 -3براهني النبوة والرد على اعرتاضات املستشرقني واملنصرين ,د.سامي عامري ,مركز تكوين.
 -4كرامات األولياء ,د .عبد هللا العنقري ,دار التوحيد.

األمساء واألحكام: -1مساع شرح كتاب اإلميان أليب عبيد ,وشرح حديث االفرتاق ,للشيخ يوسف الغفيص.
 -2اإلميان عند السلف وعالقته ابلعمل ,د.حممد آل خضري ,مكتبة الرشد.
 -3نواقض اإلميان االعتقادية ,د.حممد الوهييب ,دار الفضيلة.
 -4نواقض اإلميان القولية والعملية ,د.عبد العزيز آل عبد اللطيف ,دار الوطن.
 -5ضوابط التكفري عند أهل السنة ,د.عبد هللا القرين ,مركز تكوين.
 -6أصول املخالفني ألهل السنة يف اإلميان ,د .عبد هللا القرين ,دار ابن اجلوزي.

 -7إشكالية اإلعذار ابجلهل ,د.سلطان العمريي ,مركز مناء.
 -8التشريع الوضعي ,د .حممد القرين ,مركز التأصيل.
 -9مناط الكفر مبواالة الكفار ,د.عبد هللا القرين ,دار الدراسات العلمية.

 القضاء والقدر: -1القضاء والقدر ,د.عبد الرمحن احملمود ,دار الوطن.
 -2جهود ابن تيمية يف توضيح اإلميان ابلقدر ,د.اتمر متويل ,اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة.
 -3اجلزء املتعلق ابلقدر من رسالة "التداخل العقدي ,د.يوسف الغفيص" ,مل تطبع.
 -4اخلالف العقدي يف ابب القدر ,د .عبد هللا القرين ,مركز مناء.
 -5شفاء العليل ,البن القيم ,دار الصميعي.

 اليوم اآلخر وما يتعلق به: -1احلياة اآلخرة ,د.غالب عواجي ,املكتبة العصرية.
 -2أشراط الساعة ,د.يوسف الوابل ,دار ابن اجلوزي.
 -3القيامة الصغرى ,والقيامة الكربى ,د.عمر األشقر ,دار النفائس.
 -4اآلاثر الواردة عن السلف يف اليوم اآلخر من تفسري الطربي ,د.سعود العقيل ,دار ابن اجلوزي.
 -5التذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة ,للبيهقي ,دار املنهاج.

 الصحابة وآل البيت: -1عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام ,د.انصر الشيخ ,مكتبة الرشد.
 -2أهل البيت عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ,د.عمر القرموشي ,مركز التأصيل.

 -3موقف ابن تيمية من النواصب ,د.عمر القرموشي ,مركز التأصيل.

 كتب متفرقة مهمة: -1التعريف مبصنفات أهل السنة يف االعتقاد ,من إعداد طالبات املاجستري جبامعة حائل.
-2مفهوم أهل السنة بني شيخ اإلسالم ابن تيمية وأهل اإلفراط والتفريط ,لعادل البحريي ,مركز تكوين.
-3حقيقة البدعة وأحكامها ,د .سعيد الغامدي ,مكتبة الرشد.
 -4قواعد معرفة البدع ,د.حممد اجليزاين ,دار ابن اجلوزي.
 -4دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ,د.عبد هللا الغصن ,دار ابن اجلوزي.
 -5منهجية التعامل مع املخالفني ,د.سليمان املاجد ,مركز تكوين.
 -6أحاديث العقيدة اليت يوهم ظاهرها التعارض ,د.سليمان الدبيخي ,دار املنهاج.
-7أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني ,د.سليمان الدبيخي ,دار املنهاج.
 -8صناعة التحرير العقدي ,د.سلطان العمريي ,مركز تكوين.
-9التداخل العقدي يف مقاالت الفرق ,د.يوسف الغفيص ,مل تطبع ,وهي مرفوعة على الشبكة.
هذا ما تيسر اإلشارة إليه يف املنهجية اليت تناسب هذه املرحلة لطالب العلم ,مث بعد ذلك ينتقل الطالب
إىل مرحلة قراءة الكتب املطولة لإلمام ابن تيمية وأئمة أهل السنة ,وكتب املقاالت والفرق ,وفق منهجية
أرجو من هللا أن ييسر هللا ,إنه ويل التوفيق ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد..
احلماد..
كتبه /محماد بن زكي م

