
 ص الرسالةستخلم                                                 

 : وبعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،

 .هذه الرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص العقيدة والدعوة
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تم في هذه الرسالة جمع ودراسة مصنفات أعالم أهل السنة والجماعة خالل القرنين السابع  

هم في تدوين علم االعتقاد بصوره المختلفة، مستصحباً ما يميّزهم هجاوالثامن الهجريين، وبيان من

جهود العلماء وإسهاماتهم في علم العقيدة مما يدعم إلبراز  وذلكعن غيرهم من أهل البدع والكالم، 

 .الدراسات التاريخية والشرعية في ذلك العلم

 :وقد جاءت الرسالة في مقدمٍة وتمهيٍد وبابين وخاتمة 

اء فيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة فيه، وخطة البحث، ج: المقدمة 

 .ومنهجي في كتابته

التعريف بأهم المصطلحات المتعلقة بتدوين العقيدة، وأهميته، وبواعثه، وخصائص منهج : التمهيد 

القرنين السابع والثامن  العلماء فيه، باإلضافة إلى لمحٍة موجزٍة عن الحالتين السياسية والعلمية في

 .الهجريين

أعالم أهل السنة والجماعة خالل القرن السابع الهجري ومصنفاتهم العقدية، وقد : الباب األول 

 .تضمن خمسة فصول

أعالم أهل السنة والجماعة خالل القرن الثامن الهجري ومصنفاتهم العقدية، وقد : الباب الثاني 

 .تضمن أربعة عشر فصالً، ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج، وأبرز التوصيات

 

 :من أهم النتائج التي توصلت إليها خالل الدراسة ما يلي 

بالقوة في الحجة، والرصانة في األسلوب، والدقة تميز مصنفات السلف في القرنين السابع والثامن  -1

والعمق الكبيرين في الفهم، والزلنا حتى يومنا هذا نتفيأ من ثمار ذلك التميز فظهر أثر تلك 

 .المصنفات على كثيٍر من علماء أهل السنة والجماعة ممن صنفوا في القرون المتأخرة

بالشمولية واالستيعاب : في مسائل االعتقاد تميز منهج السلف في االستدالل والرد على المخالفين -2

ألنواع األدلة والحجج المختلفة، حتى أنهم يردون على مخالفيهم من كالمهم مما يبين تناقض أهل 

 .البدع

إنصاف أهل السنة والجماعة مع الموافق والمخالف، فال ينسبون األقوال إلى غير أصحابها، وال  -3

 .نفاتهم تشهد بذلكيتقولون على مخالٍف ما لم يقله، ومص

 : من أبرز التوصيات 

فهي أعظم ما تزيد طالب العلم حسن  الحرص على العناية بمصنفات المتقدمين والنهل من علومهم -1

 .للواقع إدراكفهم، وقوة استيعاب، و

 . إكمال سلسلة البحث في تدوين العقيدة حتى القرن الرابع عشر -2



Abstract 
   Thanks be due to Allah, and peace be upon the messenger of Allah, his folks, 

companions, and followers. 

  This is a dissertation written to complete the requirements of a master’s degree in the 

creed and propagation . 

  The dissertation is entitled: The Approach of Ahl Assunah wal Jama’a in Writing the 

Creed during the Seventh and Eighth Centuries. 

The Researcher: Mohammed bin Khalaf bin Mohammed Al-Ghamdi. 

DR-Ahmed bin Saleh bin Hassan Zahrani :Under the supervision of 

The collection and scrutinization of major books written by learned scholars during the 

seventh and eighth centuries were carried out. The purpose is to illustrate their distinctive 

approaches in writing materials related to the creed, which makes them stand out from the 

innovative people and logicians. It also demonstrates their contribution towards the creed, 

which is reflected in historical and Sharia studies pertinent to this science . 

 The dissertation encompasses five chapters: the Introduction, the Preface, two chapters, 

and the Conclusion . 

The Introduction displays the significance of the topic, subject justifications, literature, 

the research design, the researcher’s approach. 

The Preface focuses on the definition of important creed terminologies, the importance 

and drives of the creed, the approaches of scholars, as well as a cursory glance at the 

political and scientific scenes in the seventh and eighth centuries . 

The First Chapter centers round the learned scholars of Ahl Asunna wal Juma’a during 

the seventh century and their tracts. It consists of five sections. 

The Second Chapter is concerned with the learned scholars of Ahl Asunna wal Juma’a 

during the eighth century and their tracts. It comprises 14 sections where the conclusion, 

findings, and recommendations are offered . 

The major findings of the study are as follows : 

The tracts of the 7th and 8th century learned scholars abound in logic, serious rhetoric, 

and profound comprehension, which is evident in the volume of benefits later scholars 

still derive    

The approach of al-Salaf al-Ṣāliḥ concerning argumentation and deduction is unique. It is 

comprehensive and inclusive of evidence and arguments. They use the innovator’s speech 

or writing to refute his claim . 

Ahl Asunna wal Juma’a are fair to whoever agrees or disagrees with them. They only 

attribute ideas and utterances to their owners . 

The major recommendations are as follows : 

To encourage students to read tracts of early scholars to maximize the benefits and 

understanding and to create a link with the current situation. 

To coordinate with specialized translation houses to translate and summarize some of the 

learned scholars’ tracts in simple terms. The focus should be on booklets rejecting 

polytheism and seeking help from buried people. Pilgrims during hajj and umrah should 

be given these booklets to rectify their creed and stay away from innovators. 

 


