
 
 

- 

 

 

 

 

 
 زيداف الكريـ عبد الدكتور عند العقيدة قضايا

 (ودراسة عرض)
 
 
 
 
 

Creed Issues for Dr. Abed Elkarim Zedan 

(Review and Study ) 

 ِإعَداُد الَباِحِث 
 محمد خميس موسى زعرب

 
 ِإشَراؼُ 

 األستاذ الُدكُتور
 يحيى عمي يحيى الدجني

 

 
 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعمى الُحصوؿِ  َتطمباتِ ِلمُ  ِاسِتكَمالً  البحثُ  َىذا ُقدـَ 

 ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  أصوؿ الديف ِفي ِبُكمِيةِ  العقيدة والمذاىب المعاصرة ِفي

 
ـٕٙٔٓ/ أكتوبر – ىػٖٛٗٔ/ محـر

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

   ديهــــــال ولـــــأص تـــــــــــــــــــليـك

 مبجستيز العقيدة والمذاهب المعبصزة

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Osol  

Master of Creed & Doctrines 



  أ
 

 إقػػػػػػػػػػػػػػرار

 أنا الموقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنواف:

زيداف الكريـ عبد تورالدك عند العقيدة قضايا  
( ودراسة عرض ) 

Creed Issues for Dr. Abed Elkarim Zedan 

(Review and Study ) 

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 

درجة أك  لنيؿ اآلخريف إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ

 لقب عممي أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 

 :Student's name محمد خميس مكسى زعرب اسـ الطالب:

 :Signature محمد زعرب التكقيع:

 :Date َُِٔ/َُ/ٗ التاريخ:





  ت
 

 ممخص الدراسة
 :الدراسة ىدؼ

يدة أحد األعبلـ الكبار الذيف كاف ليـ تأثير كبير في ىدفت الدراسة إلى دراسة عق
الدعكة في العصر الحديث، كالدفاع عف عقيدة ىذا العالـ فيما يكجو إلييا مف طعكف، كالعمؿ 

 .عمى إتحاؼ المكتبة اإلسبلمية  ببحث متخصص يستفيد منو طمبة العمـ
 عينة الدراسة:

 تكر عبد الكريـ زيداف في مؤلفاتو.تناكؿ الباحث مسائؿ العقيدة التي تناكليا الدك
 منيج الدراسة:
ت تناكؿ الباحث إظيار عقيدة الدكتكر عبد المنيج الكصفٌي التحميمٌي، حي الباحث اعتمد

 .الكريـ زيداف في المسائؿ التي تناكليا، ثـ بياف مدل مكافقتيا لعقيدة أىؿ السنة كالجماعة
 أىـ نتائج الدراسة:.

 كالفقو، الفقو أصكؿ مف، متعددة مجاالت في متميزة كتابات زيداف الكريـ عبد كتب الدكتكر ُ
، الحديث كأصكؿ، كالتفسير، كالقانكف كالشريعةكالعقيدة، ، كالدعكة، الفقيية كالقكاعد، المقارف
 العبارة. كسيكلة الفكرة بعمؽ الكتابات ىذه كامتازت

 البنائي كليس منيج الردكد. منيجال اإلسبلمية العقيدة بياف في زيداف الكريـ عبد الدكتكر اتبع ِ
 مسألة أم في يخالفيـ كلـ، العقيدة في كالجماعة السنة أىؿ زيداف الكريـ عبد الدكتكر كافؽ ّ

 .كتبو في إلييا تطرؽ عقدية

 التوصيات:
جمع جميع ما كتبو الدكتكر عبد الكريـ زيداف مف كتب كأبحاث كمقاالت كمقدمات لكتب  ُ

 .غيره في مجمكع مؤلفات كبير
كتابة المزيد مف األبحاث العممية المحكمة كالرسائؿ الجامعية عف المجاالت التي برع فييا  ِ

 الدكتكر عبد الكريـ زيداف.
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Abstract 

The aim of the study: 

The study aimed to investigate  the doctrine  of one of the most  famous scholars  

who have had a significant impact in the creed  in the modern era, and defending the 

doctrine of this scholar  concerning the appeals he faced, and working on providing  

the Islamic library with a specializing research that benefits the students of science.  

sample of the study: The 

 The researcher dealt with matters of faith addressed by Dr. Abed Elkarim Zedan in 

his writings. 

The approach of the Study: 

The researcher adopted the descriptive and analytical approach, where he showed the 

doctrine of Dr. Abed Elkarim Zedan in the issues that he dealt, and then over the 

approval of the doctrine of the Sunnis. 

The most important results of the study:  

1 Dr. Abed Elkarim Zedan wrote distinctive writings in various fields, from 

jurisprudence, comparative jurisprudence, the rules of jurisprudence, advocacy, 

creed, Sharia and law, interpretation, and the origins of the Hadith. These writings 

were characterized by the depth of the idea and the ease of the words.  

2 Dr. Abed Elkarim Zedan followed in explaining the Islamic creed the constructive 

approach and not the responses approach. 

3 Dr. Abed Elkarim Zedan agreed the Sunnis in creed, and he did not disagree on 

any matter mentioned in his writings. 

Recommendations: 

1 collecting all what was written by Dr. Abed Elkarim Zedan of books, research 

articles and introductions to the others' writings in a big encyclopedia.  

2 Writing more scientific and referred researches and theses about the fields  in 

which  Dr. Abed Elkarim Zedan excelled.  
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ک  ک  گ  گ  گ  ژ 

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   
[ُٖيكسؼ: ]  
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 

, أمي الغالية "حفظيا اهلل".إلى   صاحبة الحؽ األوؿ عميَّ

 . .الغالي "حفظو اهلل" إلى مف كّد وتعب مدى أيامو ودىره؛ ليربينا, أبي

 ي . . . . .  وشقيقاتي الغوالي . .ػػػػػإلى شقيقي الغال

 . .  "رحميا اهلل"ح ػػػاجة نعمة صبػػػػػالح ومف ربتني كابف لياخالة أبي إلى 

 صُغر أـ كُبرإلى كؿ مف لو فضؿ أو حؽ عمّي 

 إلى كؿ مف ضحى عمى أرض الرباط يريد اهلل والدار اآلخرة

 أىدي ىذا البحث المتواضع . . .
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 وتقديرٌ  شكرٌ 

  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ قاؿ تعالى:

 .[٥5 :األحقاف] ژ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ  چ چچ

الحمد هلل عمى إحسانو، كالشكر لو عمى تكفيقو كامتنانو، كالصبلة كالسبلـ عمى محمد 
خكانو، ثـ أىما بعد،  الداعي ًإلى رضكانو، كعمى آلو كصحبو كا 

فأشكر اهلل عز كجؿ أف مفَّ عمىَّ كأكرمني بإتماـ ىذا البحث بعد أف مفَّ عميَّ بااللتحاؽ 
 اسات العميا قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة فمو الشكر أكالن كآخرنا.بالدر 

ثـ الشكر الكبير كالثناء الجزيؿ لمشرفي كأستاذم فضيمة األستاذ الدكتكر/ يحيى عمي  
الدجني عمى تفضمو باإلشراؼ عمى رسالتي، فأشكره عمى نصائحو كتكجيياتو الغالية كعمى 

 عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء كأكفره. دماثة خمقو كحسف صبره، فجزاه اهلل

 كالشكر مكصكؿ إلى أستاذم الكريميف: 

 الشكبكييكسؼ األستاذ الدكتكر: محمكد 

 أبك حمبيةيكسؼ األستاذ الدكتكر: أحمد 

 عمى تفضميما لقبكؿ مناقشة رسالتي، لتخرج الرسالة في أبيى حمة ممكنة.

عمى جيكدىا في خدمة العمـ كطمبتو، كما كأشكر جامعتي الجامعة اإلسبلمية الغراء ك 
ا لمعمـ كالعمماء.  فأداميا اهلل صرحن

كما كأشكر شيخيَّ الكريميف: األستاذ الدكتكر/ صالح حسيف الرقب، كاألستاذ / حافظ 
تكريـ البطة، عمى دكرىما في تبصيرنا العمـ الشرعي الحنيؼ، كأساتذتي في كمية أصكؿ الديف 

 .ليـ مني جزيؿ الشكر كالعرفاف

 الباحث/ محمد خميس زعرب
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 المقدمة

كسيئات أعمالنا،  ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ،كنستعينو كنستغفره ،إف الحمد هلل نحمده  
مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ 

 ا عبده كرسكلو.لو، كأشيد أف محمدن 

 بعد، أمَّا

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ژ فإف اهلل عزَّ كجؿ قد تكفَّؿ بحفظ ىذا الديف، قاؿ تعالى: 

ديف بركز عمماء يبيّْنكف معالـ الديف، كيحيكنيا في ، كمف مظاىر حفظ ال]ٗالحجر: [ ژڱ
 الدكتكر عبد ذلؾ في المشككر الجيد ليـ كاف الذيف الكبار العمماء كاقع الناس قكالن كعمبلن، كمف

اإلسبلمي ال ينكرىا  كالفقو الفقو أصكؿ عممىي في كشيرتو العظيمة الكبيرة كجيكده زيداف، الكريـ
 أحد.

الديف كأشرؼ عمكمو؛ فإف شرؼ العمـ مف شرؼ المعمكـ،  مطالب ـأى العقيدة كلما كانت 
ذا كالعمؿ القمب صمح العقيدة صمحت فإذا كمو الديف كالعقيدة أساس  القمب فسد العقيدة فسدت كا 

كالعمؿ؛ لذلؾ كمو اىتـ العمماء بالعقيدة اىتمامان كبيران كأيضان اقتداءن بكتاب اهلل عز كجؿ، قاؿ 

حج  مج  جح    يثيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىثژ  : في كتابو تعالى

كما كبينت السنة المطيرة أف أكؿ ما أمر بو النبيي محمد صمى اهلل عميو  ]ُٗمحمد:  [  ژ مح
كسمـ تكحيدى اهلل عز كجؿ، مف أجؿ ذلؾ كمو اىتـ العمماء بالعقيدة اىتمامان كبيران، مف حيث 

رشاد األمة إلى أىميتيا، كدفع الشُّبىو عنيا، كمف العمماء  تدريسيا، كالتأليؼ فييا، كتكضيحيا، كا 
الدكتكر عبد الكريـ زيداف رحمو  -رغـ عدـ شيرتو فييا -الذيف كاف ليـ دكر كبير في العقيدة 

 اإلسبلـ، إلى الدعكة كربط، اهلل، مف حيث تدريسيا، كالتأليؼ فييا، كتكضيح أىميتيا لؤلمة
حببت أف أدرس عقيدتو، كأكضح جيكده في العقيدة، كاالىتماـ بيا، بيا، فأ اإلصبلح إلى كالدعكة

 كاهلل أسأؿ لي التكفيؽ كالسداد.
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 البحث: أىمية

 يمي: ما خبلؿ مف الدراسة ىذه أىمية تبرز

ؿي  -ُ  عمى كبير أثر ليـ كاف الذيف المعاصريف كالدعاة الكبار، الفقياء أحد عقيدة تناكي
 .اهلل رحميـ صيتيـ كذاع الدعكة اإلسبلمية، ساحة

 .باطمة تيـ مف ليـ تكجو فيما عنيـ كالدفاع العمماء، عقيدة دراسة -ِ
 العقيدة متخصصك منو يستفيد عممي ببحث اإلسبلمية المكتبة إتحاؼ عمى العمؿ -ّ

 .العمـ طبلب مف كغيرىـ خاصة،
 الموضوع: اختيار أسباب

 يأتي:ىناؾ عدة أسبابو دعت الباحث إلى اختيار ىذا المكضكع، أىميا ما  

 الدكتكر كفاة كأف خاصة الباحثيف مف أحد يتناكليا لـ بدراسة اإلسبلمية المكتبة إثراء -ُ
 .عيد حديثة -رحمو اهلل – زيداف الكريـ عبد

حيث كاف مف أشير عمماء الشريعة  -رحمو اهلل –شيرة الدكتكر عبد الكريـ زيداف  -ِ
 كأصكؿ الفقو المعاصريف.كالدعكة 

 -اهلل ىداىـ - عض المغرضيفب يثيرىا التي كاالفتراءات كالشبيات التيـ عمى الرد -ّ
 .عف ًعرضو يذب المسمـ أف عمى المسمـ حؽ مف أف المعمكـ كمف، العمماء في طعننا

 السابقة: الدراسات

رحمو  – زيداف الكريـ عبد الدكتكر عند العقيدة عف تحدث أحدان  البحث طكؿ بعد أجد لـ
 درجة  لنيؿ الدليمي حسيف الباحث عممية الةرس في عنو كتب كلكف، عممي حسب -اهلل

 في زيداف الكريـ عبد الدكتكر جيكد" بعنكاف العربية مصر بجميكرية األزىر جامعة مف الدكتكراه
 مف مكقفو إلى اإلشارة مع الدكتكر حياة في الدعكية الجكانب تناكلت ،"اإلسبلمية الدعكة خدمة

اهلل، كىك  الدكتكر رحمو عند العقدية بالقضايا لو قةعبل ال كالبحث، منيا كاحد مبحث في األدياف
 ما ستعتني بو ىذه الدراسة.
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 البحث: منيج

طريقتي في البحث ستككف ك  التحميمي، الكصفي المنيجتعالى  اهلل بإذف الباحث سيعتمد
 النتائج إلى لمكصكؿ تحميميا محاكلة كعرضيا، كمف ثـ كمظانيا، مصادرىا مف المعمكمات بجمع

 المسألة في -رحمو اهلل – زيداف الكريـ الدكتكر عبد مكقؼ بذكر بالبدء ذلؾ كيككف ،المرجكة
 االستعانة مع، كالجماعة السنة أىؿ لمذىب مدل مكافقتو بياف ثـ، عمييا استدالالتو مكضحان 
 .عمييا أعقب ثـ المسألة لتأصيؿ الصحيحة العقيدة بكتب

 التوثيؽ في البحث: طريقة

، ثـ اإلشارة في ژ    ژالعثماني مع كضعيا بيف ىبلليف بيذا الشكؿ  كتابة اآليات بالخط  -ُ
 .[ ]المتف إلى اسـ سكرتيا يتبعو نقطتاف ثـ رقـ اآلية، ككضعيف بيف قكسيف بيذا الشكؿ

 اكتفى أحدىما أك الصحيحيف في كاف الحديث فإف، السنة كتب مف األحاديث تخريج  -ِ
ال أحدىما، مف أك، منيما بتخريجو الباحث  السنة كتب مف تخريجيا في اجتيد كا 
 بيذا ىبلليف بيف بكضعو الشريؼ الحديث كتمييز، عمييا العمماء حكـ نقؿ مع األخرل،
: الشيرة اسـ أك المؤلؼ عائمة اسـ]، كيككف التكثيؽ في الحاشية بيذا الشكؿ ) ( الشكؿ
، ثـ ذكر [.الحديث رقـ: الصفحة رقـ/الجزء رقـ الباب، اسـ/الكتاب اسـ المصنؼ، اسـ

 الحكـ عميو إف لـ يكف في الصحيحيف أك أحدىما.
 يشار إلى المراجع في الحاشية بالطريقة اآلتية: -ّ

 ثـ الشيرة، اسـ أك المؤلؼ عائمة اسـ الباحث يذكر، مجمد كاحد الكتاب كاف إذا -أ 
 .ثـ رقـ الصفحة بيف قكسيف الكتاب عنكاف

 الشيرة، اسـ أك المؤلؼ ائمةع إذا كاف الكتاب أكثر مف مجمد، يذكر الباحث اسـ  -ب 
 .(الصفحة/المجمد أك الجزء) عميو يدؿ منو جزء أك الكتاب ثـ عنكاف

 يدؿ منو جزء أك الكتاب عنكاف المؤلفيف، عائمة مؤلفاف يذكر اسـ لمكتاب كاف إذا -ج 
 (.الصفحة/المجمد أك الجزء) عميو
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 الكتاب عنكاف كآخركف، األكؿ المؤلؼ عائمة اسـ: مؤلفيف مجمكعة لمكتاب كاف إذا -د 
 (.الصفحة/المجمد أك الجزء) عميو يدؿ منو جزء أك

في حالة تكرر اسـ عائمة المؤلؼ يككف التكثيؽ بذكر اسـ العائمة: االسـ األكؿ  -ق 
 لممؤلؼ، عنكاف الكتاب )المجمد/الصفحة(.

 عائمة المؤلؼ، عنكاف إذا كاف المرجع اطركحة عممية يككف التكثيؽ بذكر اسـ -ك 
 )الصفحة(. منيااألطركحة أك جزء 

 في حالة االقتباس مف مقاؿ في مجمة يككف التكثيؽ كالتالي: -ْ
 المقاؿ أك جزء منو عائمة المؤلؼ، عنكاف إذا ذيكر اسـ المؤلؼ: يكتب اسـ - أ

 )الصفحة(.
 أك المقاؿ عنكاف المجمة، أك الصحيفة يكتب اسـ: المؤلؼ اسـ ييذكر لـ إذا  - ب

 (.الصفحة) منو جزء
 تصاالن شخصينا يككف التكثيؽ كاآلتي: في حالة المرجع كاف ا -ٓ

 الشخص بو، االتصاؿ تـ الذل الشخص مينة -بو االتصاؿ تـ الذل الشخص اسـ
 (.االتصاؿ تاريخ: شخصي اتصاؿ) المتصؿ

 في حاؿ تكرر االقتباس مف نفس المرجع في صفحة كاحدة يككف ليا حاالت:  -ٔ
ا، كفي الصفحة نفسيا بينيم فاصؿ مرجعدكف  اف مف مرجع كاحدقتباساالكاف إذا  - أ

 "الحاشية نفسيا"، كمف نفس الصفحة تكثؽ باآلتي:
 .دكف ذكر رقـ الصفحة المرجع السابؽ بدكف ذكر اسـ المؤلؼ كممةتكتب 
في الصفحة نفسيا "الحاشية نفسيا"  لثبلث مرات  قتباساال في حاؿ تكرر  - ب

مف بينيما، ككاف االقتباس مأخكذ  فاصؿ مرجعدكف  فأكثر مف مرجع كاحد
 تكثؽ بالشكؿ اآلتي: صفحة أك صفحات مختمفة عف المرجع السابؽ

إف كانت  بدكف ذكر اسـ المؤلؼ ثـ فاصمة ثـ رقـ الصفحة نفسوكممة المرجع  تكتب
 .مختمفة

 مرجع أم فاصؿ بينيما ككاف ثانية، مرة المرجع مف االقتباس كاف إذا ما حالة في - ج
اسـ  ـ عائمة المؤلؼ ثـ فاصمة ثـاسمختمفة، يكتب  صفحة مف االقتباس كلكف آخر

 بيف قكسيف. رقـ الصفحةرقـ المجمد إف كجد ك  ثـ فاصمة ثـ المرجع،
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 ثـ" "،  الشكؿ بيذا تنصيص عبلمتي بيف النَّص كضع يتـ، النَّصَّي االقتباس حالة في  -ٕ
يكضع النص  فبل، بالمعنى االقتباس حالة في أما، انظر لفظ دكف الحاشية في تكثيقو

 .انظر بمفظ الحاشية في إليو اإلشارة ثـ، تنصيص ماتبيف عبل
 مف المتركؾ كاف فإذا، األصمي النص مف شيء كترؾ، النصي االقتباس حالة في  -ٖ

 المتركؾ النص زاد إذا أما، مكانو نقاط ثبلث كضع يتـ، ذلؾ دكف ما أك سطران  النص
 .مكانو نقاط خمس كضع فيتـ، سطر عف

 :يمي كما بو ييعرىؼ العالمية كالشبكة الكتركنيان  مصدران  لمرجعا كاف التكثيؽ إذا يككف -ٗ
ذا لـ يذكر اسـ الكاتب أكتفي بذكر اسـ المكقع،      المقاؿ.  عنكاف ،المؤلؼ شيرة اسـ كا 

 ثـ عنكاف المقاؿ.
 مينة الشخص -االتصاؿ بو تـ في حالة االتصاؿ الشخصي يكتب اسـ الشخص الذل -ٗ

 لمتصؿ )اتصاؿ شخصي: تاريخ االتصاؿ(. االتصاؿ بو، الشخص ا تـ الذل
 .الحكاشي في كذلؾ، لبيانيا الحاجة الباحث يرل التي الكممات بعض بياف  -َُ
 الرجاؿ كتب إلى بالرجكع، البحث في المذككريف المؤثريف األعبلـ لبعض الترجمة  -ُُ

 (.اإلنترنت) العنكبكتية الشبكة كمكاقع، كالتراجـ
 :التالي النحك عمى كىي، البحث مف ةاالستفاد لتيسير متعددة فيارس كضع -ُِ

 المكضكعات. فيرس -أ 
 المراجع.المصادر ك فيرس  -ب 
 كؿ كآيات، المصحؼ في سكرىا مكضع حسب كترتيبيا، القرآنية اآليات فيرس -ج 

 .سكرة
اليجائية، كذلؾ بدكف احتساب  األحرؼ بحسب كترتيبيا، النبكية األحاديث فيرس -د 

 .لفظ )اؿ( التعريؼ
 يـ.فيرس األعبلـ المترجـ ل -ق 

 
 
 



6 
 

 البحث خطة

 التالي: النحك عمى كبيانيا، ينقسـ البحث إلى مقدمة، كفصؿ تمييدم، كفصميف آخريف، كخاتمة

كتشتمؿ عمى أىمية البحث، كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة، كمنيج الباحث في  المقدمة:
 البحث.

 :ى مبحثيفكيشتمؿ عم, زيداف، عصره كحياتو الكريـ عبد الدكتكرالفصؿ التمييدي: 

 زيداف الكريـ عبد الدكتكر المبحث األكؿ: عصر

 ككفػػػػػػػاتو المبحث الثاني: حيػػػػػػػػػاة الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 العقيدة، كيشتمؿ عمى خمسة مباحث:  في زيداف الكريـ عبد الدكتكر منيجاألوؿ:  الفصؿ

 عبد الكريـ زيداف ركتك دالخصائص العقيدة كأىميتيا كمصادرىا عند : المبحث األكؿ

  زيداف الكريـ الدكتكر عبد عند تكحيد الربكبية: المبحث الثاني

  زيداف الكريـ عبد الدكتكرعند  تكحيد األلكىية: المبحث الثالث

 زيداف الكريـ عبد الدكتكر عند تكحيد األسماء كالصفات: المبحث الرابع

 داء التكحيد المذككريف في القرآفعبد الكريـ زيداف مف أع كتكر:دالمكقؼ : المبحث الخامس
 الكريـ

 ، كيشتمؿ عمى خمسة مباحث: اإليماف كمسائمو عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف: الفصؿ الثاني

 عبد الكريـ زيداف كتكردالاإليماف كاإلسبلـ عند : المبحث األكؿ

 زيداف الكريـ عبد الدكتكر عند بالمبلئكة اإليماف: الثاني المبحث

 عبد الكريـ زيداف كتكردالعند كالكتب السماكية النبكَّات اإليماف ب: لثالثاالمبحث 

 عبد الكريـ زيداف كتكردالاإليماف باليـك اآلخر عند : الرابعالمبحث 
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 عبد الكريـ زيداف كتكردالالقضاء كالقدر عند اإليماف ب: الخامسالمبحث 

 فزيدا الكريـ عبد الدكتكر عند اإليماف نكاقض: السادس المبحث

 كالتكصيات .أىـ النتائج كتشتمؿ عمى الخاتمة: 

 الفيارس كالمراجع:

 المراجعالمصادر ك فيرس  .ُ
 فيرس اآليات القرآنية. .ِ
 فيرس األحاديث النبكية. .ّ
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. .ْ
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 التمييدي الفصؿ

 زيداف, عصره وحياتو الكريـ عبد الدكتور
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 المبحث األوؿ

 لدكتور عبد الكريـ زيدافعصر ا

 المطمب األوؿ: الحياة السياسية

مرَّ العراؽ في القرف الميبلدم السابؽ بمراحؿ سياسية كثيرة متقمبة كخطيرة، كنقسميا إلى 
 المراحؿ اآلتية:

 أوًل: عيد الحتالؿ البريطاني: 

يد االستعمار بعد الحكـ العثماني لمعراؽ الذم استمرَّ قرابة أربعة قركف سقط العراؽ في 
ـ، ثـ كيضع العراؽ تحت ُُٖٗـ، كأكممت بريطانيا احتبلليا عاـ ُُْٗالبريطاني عاـ 

 .(ُ)ـَُِٗاالنتداب البريطاني في عاـ 

 ثانًيا: عيد الممكية:

بسبب عدـ استقرار األكضاع في العراؽ كقياـ الثكرات كأعماؿ المقاكمة عرض اإلنجميز   
لي ممكان عمى فيصؿ بف الحسيف عرش العراؽ  مع تأسيس حككمة عربية تحت االنتداب، فقبمو ككي

ـ، فخمفو في الحكـ ابنو الممؾ غازم مف عاـ ُّّٗـ حتى كفاتو عاـُُِٗعمى العراؽ عاـ 
ـ، كنصيب بعد الممؾ غازم ابنو فيصؿ بف غازم ُّٗٗـ حتى كفاتو بحادث سير عاـ ُّّٗ

كصاية خالو عبد اإللو بف عمي حتى ممكان عمى العراؽ، كلصغر سف فيصؿ الثاني كيضع تحت 
ـ، كفيو تيكج ممكنا، كفي فترة حكمو لمعراؽ كقعت الحرب العالمية الثانية مف عاـ ُّٓٗعاـ 

ا كقعت نكبة فمسطيف عاـ ُْٓٗـ إلى عاـ ُّٗٗ  .(ِ)ـُْٖٗـ، كأيضن

 

 

                                                           

 .(ٖٕٓ -ٕٕٓ/ٕمج) مكسكعة التاريخ اإلسبلميانظر: شمبي،  (ُ)
 .(ْٕٔ -ٖٕٓ/ٕمج)المرجع السابؽ انظر:  ((ِ
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 ثالثًا: عيد الجميورية:

الثاني كتكلى الحكـ ـ حدث انقبلب عبد الكريـ قاسـ كقتؿ الممؾ فيصؿ ُٖٓٗفي عاـ 
ـ انقمب عميو عبد السبلـ عارؼ كقتمو ُّٔٗكفي عاـ  الشيكعييف منو قرب كفي أثناء حكمو 

ـ، كتكلى الحكـ ُٔٔٗكاستمـ الحكـ مكانو حتى تكفي بحادث سقكط طائرتو في العراؽ سنة 
قعت نكسة مكانو شقيقو عبد الرحمف عارؼ الذم استمر في الحكـ لمدة تقارب العاميف كأثنائيا ك 

 .(ُ)ـُٕٔٗعاـ 

ـ، كتكلى ُٖٔٗكاستمرارنا لسمسمة االنقبلبات العسكرية قاـ حزب البعث بانقبلب سنة 
ـ، كفي فترة حكـ حزب ُٕٗٗالحكـ أحمد حسف البكر حتى أزاحو صداـ حسيف في عاـ 
ـ، كحدثت الحرب العراقية ُّٕٗالبعث، شارؾ العراؽ مشاركة فعالة في حرب أكتكبر عاـ 

ـ، َُٗٗـ، كحصؿ احتبلؿ العراؽ لمككيت عاـ ُٖٖٗـ إلى عاـ َُٖٗنية مف عاـ اإليرا
خراج العراؽ منو عاـ   .(ِ)ـُُٗٗكتدخؿ أمريكا كا 

ـ، كاحتبلؿ ََِّفي حيف استمر صداـ حسيف بالحكـ حتى الغزك األمريكي لمعراؽ عاـ   
 .(ّ)ـ االستقرارـ كتتركو يغرؽ في الفكضى كعدَُُِأمريكا لو قبؿ أف تغادره أكاخر عاـ 

 الخالصة: 

فترة عدـ  -رحمو اهلل – لقد عاش العراؽ في الفترة التي عاشيا الدكتكر عبد الكريـ زيداف  
استقرار سياسي، ككمثاؿ عمى ذلؾ الفترة الممكية التي استمرت حكالي سبعنا كثبلثيف سنة، 

لفترة حركبنا كبيرة ، جدير بالذكر أف العراؽ شيد في ىذه ا(ْ)شيدت ثمانية كخمسيف حككمة
ـ، ُْٓٗ -ـ ُّٗٗحصمت عمى أرضو أك تأثر بيا تأثرنا بالغنا، مثؿ الحرب العالمية الثانية

                                                           

 .(فما بعدىا ُّٗ/ُُ)مج التاريخ اإلسبلميشاكر، انظر:  (ُ)
ة سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعكد، انظر: مؤسسك (؛ فما بعدىا ّٖٔ/ُُالمرجع السابؽ )مج انظر:  (ِ)

 .(فما بعدىا ُُٖ/ ُٔمجية العالمية )المكسكعة العرب
 (.ِْٔالديب، مكجز تأريخ العراؽ )صانظر:  (ّ)

(، َِٔ/ُُ)مجك (،ُٗٔ/ُُ)مجك(، ُّٕ-ُّٔ/ ُُمج)شاكر، التاريخ اإلسبلمي  انظر: (ْ)
 (َّٕ-َّٓ/ُُ)مجك
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ـ، كحرب ُٕٔٗـ، كحرب ُٔٓٗـ، كالعدكاف الثبلثي عمى مصر سنة ُْٖٗكنكبة فمسطيف 
ـ، كحرب تحرير َُٗٗ، كغزك الككيت ُٖٖٗ –ـ َُٖٗـ، كالحرب العراقية اإليرانية ُّٕٗ
 ـ.ََِّـ، كأخيران حرب التحالؼ الدكلي بقيادة أمريكا عمى العراؽ سنة ُُٗٗت الككي

 كيقارف الدكتكر عبد الكريـ زيداف بيف الحكـ الممكي كالجميكرم في العراؽ، فيقكؿ: "الحكـ 
 ظاىرة األفراد حريات فيو ككانت غيره مف سكءنا أك أقؿ غيره مف أفضؿ يعتبر حكمنا كاف الممكي

 االنقبلبات خبلؿ مضايقات لي حصمت العصر ىذا كبعد الداخمية، التمرد فترات في إال
 ثـ التقاعد عمى بإحالتي كانتيت كآخر، حيف بيف أشكاليا في اختبلؼ عمى المختمفة العسكرية
 كالمجيء الركاح جية مف فييا أرغب التي الحرية لي تبؽى  لـ حيث العراؽ مف خرجت
 .(ُ)كالتنقؿ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .)مكقع إلكتركني( .سيرتي الذاتيةزيداف،  (ُ)
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 العمميػػػػػػػػػة اني: الحيػػػػػػػػاةالث المطمب

مثؿ باقي أقاليـ  –كاف التعميـ في العراؽ إبَّاف الحكـ العثماني يعتمد عمى نظاـ الكتاتيب  
، إال أنو في أكاخر العصر العثماني تـ إدخاؿ نظاـ المدارس الحديثة، ككانت –الدكلة العثمانية 

ذه المدارس في العراؽ، كالمدرسكف كانكا مف في البداية مكجكدة في اسطنبكؿ، ثـ بنيت بعض ى
تركيا، كالمكاد الدراسية تدرس بالمغة التركية، كمف أراد االلتحاؽ بيا يجب أف يككف مف عمية 
القـك الرتفاع تكاليفيا، ككانت تخرج المتعمميف الذيف يطمؽ عمييـ "األفندية"، كبعد سقكط الدكلة 

ابعة لمنظاـ الممكي كبعده الجميكرم تكسعت الحككمات في العثمانية كسيطرة الحككمة العراقية الت
إنشاء المدارس، كقمت الكتاتيب حتى أغمقت، كأصبحت المدارس تدرس المكاد الدراسية بالمغة 

 .(ُ)العربية، كلـ يعد التعميـ ًحكران عمى طبقة بعينيا، مما أدل إلى انتشار العمـ

عات، كنكاة جامعة بغداد أقدـ جامعة في أما بالنسبة لمجامعات فمـ يكف في العراؽ جام 
 يـك في بغداد كالي باشا ناظـ العثماني الكالي ًقبؿ مف العراؽ كانت مدرسة الحقكؽ التي ايفتتحت

 فكانت الببلد العثمانية، في لمحقكؽ مدارس أربع مف ككانت كاحدة ـ،َُٖٗ-ٗ-ُ الثبلثاء
بغداد،  في كالرابعة قكنية، في لثالثةكا سبلنيؾ، في كالثانية إسطنبكؿ، العاصمة في األكلى
، ككانت إحدل الكميات المككنة لجامعة بغداد (ِ)التركية بالمغة مكضكعة الدراسة كتب ككانت

 .(ّ)ـُٕٓٗالتي تأسست عاـ 

في مسيرتو التعممية كالتعميمية مٌر بجميع مراحؿ  -رحمو اهلل – كالدكتكر عبد الكريـ زيداف 
شائعة في عصره، مف التعمـ بالكتاتيب، ثـ المدارس االبتدائية، مركرنا  التعمـ كالتعميـ التي كانت

بالمدارس الثانكية، انتياءن بكمية الحقكؽ، قبؿ أف يناؿ درجتي الماجستير كالدكتكراه مف جميكرية 
 .(ْ)مصر العربية، ثـ التدريس بجامعات العراؽ

 
                                                           

 .(ُّٓ-ّْٓص) في طبيعة المجتمع العراقيدراسة الكردم،  انظر: ((ُ
 .)مكقع إلكتركني( .جامعة بغداد، تأريخ الكمية -انكفمكقع كمية الق :انظر (ِ)
 (.إلكتركني مكقع) .بغداد جامعة مكقع جامعة بغداد، نشأة :انظر (ّ)
 (.إلكتركني مكقع) .سيرتي الذاتيةزيداف،  انظر: ((ْ
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 الجتمػػػاعيػػػػػػة الثالث: الحيػػػػػػاة المطمب

الشعب العراقي مف الناحية االجتماعية مف حيث مكاف السكنى إلى ثبلث طبقات:  ينقسـ 
ىـ البدك كالقركيكف كالحضر، كذلؾ في فترة بدايات القرف العشريف إلى منتصفو، كىذه الفترة ىي 

 التي أثرت في تككيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف عممينا كاجتماعينا.

 أوًل: البدو

% ِ% أكاخر القرف التاسع عشر الميبلدم، كقد نزلت إلى ّٓبة كاف البدك يشكمكف نس 
في ستينات القرف العشريف الميبلدم، كيمتاز البدك بصفات معينة، منيا: الشجاعة، كالكـر 
كالضيافة، كالعصبية الشديدة لمقبيمة، كالمركءة، كاألنفة، كصيانة المرأة، كالمحافظة عمى حسف 

، كمف الصفات السيئة التي كانت منتشرة بيف البدك لكنيا سمككيا، كعفتيا، كالكفاء بالعيد
 .(ُ)ضعفت لقكة الحككمة ظاىرة السمب كالنيب، كيعتبركنيا دليبلن عمى الشجاعة

 ثانًيا: القرويوف

حكالى في نياية خمسينيات القرف الماضي نسبة سكاف القرل كالريؼ العراقي  بمغت
أفَّ ظركفيـ المعيشية سيئة مف الناحية المادية، نصؼ السكاف، كيمتازكف بالكـر كالضيافة، مع 

حيث يكثر فييـ الفقر، كمف الناحية الصحية كانت تنتشر األمراض الكثيرة بيف سكاف الريؼ، 
منيا: المبلريا، كالسؿ، كالبكؿ الدمكم، كالزحار بشكؿ كبير جدنا، كعبلقتيـ مع المرأة سيئة جدنا، 

ؿ في الحقؿ، كتسكيؽ المنتجات في األسكاؽ، كمف حيث كانت تتحمؿ جزءنا كبيرنا مف العم
 .(ِ)األخبلؽ الذميمة التي كانت منتشرة عندىـ األيماف الكاذبة، كانتشار المرابيف

 ثالثًا: الحضر

حكالي في نياية خمسينيات القرف الماضي نسبتيـ  فبمغتكأمَّا سكاف المدف العراقية، 
، ككانت تنتشر بينيـ العصبية لمقبيمة، النصؼ مف سكاف العراؽ في ستينات القرف الماضي

                                                           

 .(ُٔٔ – ّْص)ص  العراقي المجتمع طبية في دراسة، الكردم: انظر (ُ)
 فما بعدىا. ُِٗص  ،انظر: المرجع السابؽ (ِ)
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كالمحمة، كالمدينة، كمف القيـ التي كانت مكجكدة عندىـ بالذات في األحياء الشعبية، كالحكارم 
احتراـ الجار، كالتماسؾ العائمي، كالتكافؿ االجتماعي، مع ضعفيا خاصة في أكساط المتعمميف 

مكر المنتشرة في المدينة ضعؼ الحياة لصالح النزعة الفردية، كتأثر البعض بيـ، كمف األ
، كاألطفاؿ يخرجكا مف البيكت لؤلزقة لمعب عممو يغادر المنزؿ إلى المقيىالبيتية، فالرجؿ بعد 

 .(ُ)فييا كالنساء تجتمع مع بعضيف البعض في البيكت لتجاذب أطراؼ الحديث

، كزادت بعد كمف الظكاىر السمبية التي انتشرت في العراؽ في أكاخر العيد العثماني
االحتبلؿ البريطاني ظاىرة انتشار المسارح كالمراقص، كظاىرة شرب الخمر، حتى أصبحت 
تسمى بػ"حميب السباع"، كظاىرة الكاسطة، كالرشكة، بشكؿ كبير عما كانت عميو أياـ العثمانييف، 

رج كمف الظكاىر التي صاحبت االحتبلؿ البريطاني ظاىرة التبرج، فبعد أف كانت المرأة تخ
متسترة بعباءتيف أصبحت تخرج متبرجة، ككاشفة بعض أجزاء جسميا حتى أصبح االختبلط، 

كمعانقة النساء في الشكارع أمرنا شائعنا
(ِ). 

، (ّ)العراقية المؤسسات الدينية مثؿ: المساجد كالمدارس كالحسينيات المدفكتنتشر في 
 .(ْ)كالمجالس الكعظية، كمجالس التعزية بأئمة الشيعة

التغير الكاقع في المدف في العصر  -رحمو اهلل – ص الدكتكر عبد الكريـ زيدافكيمخ
 سماتيا كانت اجتماعية تحكالت مف الزمنية الفترة ىذه في كقعت ما الحديث بقكلو: "كخبلصة

 االستمساؾ يجب بما كاالستمساؾ كثيرنا، ضعفت قد تضبطيا التي الشرعية الضكابط أف الظاىرة
 .(ٓ)األخرل" ىي ضعفت قد االجتماعية العبلقات في رعيةالش الضكابط مف بو

 
                                                           

 .(فما بعدىا َِٔ)ص العراقي المجتمع طبية في دراسة، الكردمانظر:  (ُ)
 (.ُِٓ/ُُ)مج التاريخ اإلسبلميانظر: شاكر، ك  ؛فما بعدىا ُّٗص  ،المرجع السابؽانظر:  (ِ)
عبارة عف أماكف تقاـ فييا المناسبات الدينية الشيعية إضافة إلى نشاطات عممية كثقافية  نيات:الحسي ((ّ

، كتكجد مبلحؽ يا تكجد صالة كبيرة يتكسطيا منبر، كبداخممؼ مساحتيا كبعضيا يعمكىا القبابكاجتماعية كتخت
 .(ِٕص)التشيع في البحريف البداح، انظر:  لمخدمات.

 .(فما بعدىا ِٖٓص ة في طبيعة المجتمع العراقي )الكردم، دراس انظر: (ْ)
 (.إلكتركني مكقع) .سيرتي الذاتيةزيداف،  (ٓ)
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 المطمب الرابع: الحياة الدينية

يعدُّ المجتمع العراقي أكثر مجتمع عربي يعاني مف التقسيمات الدينية، كالعرقية، كالمذىبية 
بعد لبناف، كمف اإلشكاليات التي كاجييا الباحث تضارب األقكاؿ في نسب الفرؽ كالطكائؼ 

ة، فكؿ طائفة تزيد مف أعدادىا، كتقمؿ مف أعداد اآلخريف، كسيعتمد الباحث في ىذه العراقي
الرسالة عمى الدراسة التي أعدىا الدكتكر طو الدليمي باعتبارىا كانت تحميمية لجميع الدراسات 

 .(ُ)كاالحصائيات السابقة التي تناكلت حٌصر كعٌد السكاف في العراؽ

 أوًل: السنة

لشعب العراقي كعمى عاتقيـ بيًني العراؽ منذ الفتح اإلسبلمي حتى كىـ أىـ مككنات ا
 العصر الحديث.

%، كىـ مكزعكف ٔٓكيبمغ مجمكع نسبة السنة مف مختمؼ الطكائؼ في العراؽ حكالي 
 عمى القكميات اآلتية:

 العرب: -ٔ
يتركز كجكدىـ في كسط الببلد كالمناطؽ الغربية مف العراؽ كبغداد مع كجكد نسبة منيـ 

 .(ِ)% مف مجمكع سكاف العراؽِْشماؿ كجنكب العراؽ كتبمغ نسبتيـ حكالي  في
 األكراد: -ٕ

كيمي العربى األكرادي مف حيث عدد السنة، يسكف األكراد العراقيكف في المناطؽ الشمالية، 
 .(ْ)%ُّ، كتبمغ نسبة األكراد في العراؽ حكالي (ّ)كالمناطؽ الشمالية الشرقية

                                                           

ـ، كبمغ مجمكع سكاف العراؽ حسب ََِٗعاـ  عف مركز الرافديف لمدراسات االرتيادية صدرت ىذه الدراسة (ُ)
-ُِٗمي، ىذه ىي الحقيقة، )صمميكننا، انظر: الدلي ِٕـ حكالي ََِْإحصائية كزارة التخطيط العراقية لعاـ 

َُّ.) 
 .ُّّص، ك َُٔصانظر: المرجع السابؽ،  ((ِ
 (.َٓٓ/ُُمج)انظر: شاكر، التاريخ اإلسبلمي  ((ّ

 .(َُٔصة ألىؿ السنة كالشيعة في العراؽ )ىذه ىي الحقيقة األعداد كالنسب السكاني الدليمي،انظر:  (ْ)
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 التركماف: -ٖ
التركماف السنة تعيش شماؿ العراؽ قضاء المكصؿ ككرككؾ، كتبمغ  كيكجد أعداد مف

 .(ُ)% مف سكاف العراؽُنسبة التركماف السنة حكالي 

 قوميات أخرى: -ٗ
يكجد عدد قميؿ جدنا مف المسمميف السنة مف الشركس كالشاشاف كالداغستاف يتكزعكف في 

 .(ِ)أنحاء الببلد

 ثانًيا: الشيعة

 مف سكاف العراؽ، كىـ مكزعكف عمى القكميات اآلتية: %َْتبمغ نسبة الشيعة حكالي 

 العرب:  -ٔ
% مف مجمكع سكاف العراؽ، كيتركز ّٓكأغمب الشيعة مف العرب بنسبة تبمغ حكالي 

 .(ّ)كجكدىـ في جنكب الببلد

 اإليرانيوف )الفرس( -ٕ
% مف مجمكع سكاف ْكىناؾ أعداد مف الشيعة الفرس اإليرانييف كتبمغ نسبتيـ حكالي 

، كيتركز كجكدىـ في كرببلء كالنجؼ لكجكد المراقد المقدسة عند الشيعة، منيـ مف (ْ)العراؽ
 .(ٓ)يسكف بالقرب مف الحدكد اإليرانية كبعضيـ يسكف بغداد

 

 

 
                                                           

 .(َُٔص)ك (،ُٓٓصي الحقيقة )ىذه ى الدليمي،انظر:  (ُ)
 (.َٔٓ/ُُمج) ، التاريخ اإلسبلميشاكرانظر:  (ِ)
 (.ُّّ)ص، ك(َُٔصي الحقيقة )الدليمي، ىذه ىانظر:  (ّ)
 .َُٔصانظر: المرجع السابؽ،  (ْ)
 (.َٔٓ/ُُمج) ، التاريخ اإلسبلميشاكرانظر:  (ٓ)
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 التركماف -ٖ
كتعيش في شماؿ العراؽ كباألخص مدينة تمعفر أعداد مف التركماف، كتبمغ نسبتيـ حكالي 

 . (ُ)% مف مجمكع سكاف العراؽُ

 ا: النصارىثالثً 

كىـ طكائؼ مختمفة، كىي: نساطرة أشكرييف، كيعاقبة، كغريغكريكف، كأرمف كاثكليؾ، 
%، َُـ تبمغ حكالي َُٓٗككمداف، كأرمف أرثكذكس، كبركتستانت، ككانت نسبتيـ في عاـ 
 .(ِ)%ّلكنيا تناقصت ككصمت في سنكات االحتبلؿ األمريكي إلى حكالي 

 رابًعا: الصابئة

 .(ّ)جدنا، كىـ يقيمكا في بغداد كجنكب العراؽ في منطقتي الناصرية كالعمارةىـ قميمة دأعدا

 خامًسا: األشوريوف

 .(ْ)أعدادىـ قميمة جدنا كيقيمكف في جبؿ سنجار شماؿ العراؽ كمناطؽ أخرل في الشماؿ

 سادًسا: اليزيديوف )عبدة الشيطاف(

في منطقتي شيخاف كجبؿ أعدادىـ قميمة جدنا، كيقيمكف في قضاء المكصؿ بشماؿ العراؽ 
 .(ٓ)سنجار

 سابًعا: الييود

% مف مجمكع السكاف، كيرجع كجكدىـ في ٓ.َككانت تيكجد نسبة مف الييكد تصؿ إلى 
العراؽ إلى عيد السبي البابمي، ككاف تركيز كجكدىـ في بغداد مع تكزع في شتى أرجاء الببلد، 

                                                           

 (.َٔٓ/ُُمج) اإلسبلمي التاريخ، شاكرانظر:  (ُ)
 (.َٕٓ/ُُمجكانظر: شاكر، التاريخ اإلسبلمي ) (؛ُْٓص) انظر: الديب، مكجز تاريخ العراؽ (ِ)
 (.َٖٓ/ُُمج) ، التاريخ اإلسبلميشاكرانظر:  (ّ)
 .َٔٓ، صانظر: المرجع السابؽ (ْ)
 .َٕٓ، صانظر: المرجع نفسو ((ٓ
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نياية األربعينيات، كلـ يبؽ منيـ في  لكنيـ نزحكا إلى دكلة الييكد في فمسطيف بعد قياميا في
 .(ُ)العراؽ أحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.َٕٓ/ُُمج) اإلسبلمي التاريخ، شاكرانظر:  ((ُ
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 المبحث الثاني

 ووفاتو ة الدكتور عبد الكريـ زيدافحيا

  ونشأتو ومولده ونسبو اسمو األوؿ: المطمب

ال شؾ أف حياة كؿ أمة تحتكم عمى عدد مف العظماء كالمبدعيف، كاألمة التي تريد الحياة  
عدد مف ىؤالء كأف يتربى الجيؿ الصاعد عمى سير ىؤالء العظماء  ال بد أف يككف فييا

كالمبدعيف ليستميـ مف حياتيـ العبر كالدركس التي يسير بيا في حياتو العممية؛ لذلؾ ال بد مف 
 دراسة حياة ىؤالء ليتربى الجيؿ الكاعد عمي الدركس كالعبر المستفادة منيا.

 اسمو ونسبو: أولً 

 في عانة لمدينة ، كالعاني: نسبةبيج العاني الكحمي المحمدم داف بفً ىك عبد الكريـ بف زي 
 فنسبة كجده بيج، أما الكحمي: الدكتكر زيداف كالد بيا كلد حيث العراقية األنبار محافظة
 الدليـ عشيرة أفخاذ أحد لممحامدة نسبة  ، في حيف المحمدم:(ُ)المحامدة فركع أحد لمكحمييف
 .(ِ)المشيكرة

 دهمول :ثانياً 

كما يذكر ىك في بغداد بجانب الكرخ في منطقة سكؽ الدكتكر عبد الكريـ زيداف كلد   
، (ْ)كمف بينيـ فضؿ اهلل ممتاز ،ـُُٕٗأنو كلد سنة  لو، كذىب عدد مف الذيف ترجمكا (ّ)حمادة

بينما  ،(ٕ)، كمجمة الفيصؿ(ٔ)، كالمكسكعة العربية العالمية(ٓ)كالدكتكر كصفي عاشكر أبك زيد

                                                           

 (.يإلكتركن مكقع) .سيرتي الذاتيةزيداف، انظر:  (ُ)
 .(ُِٕ/ّ)مج مكسكعة عشائر العراؽالعزاكم، انظر:  (ِ)
 (.إلكتركني مكقع) .سيرتي الذاتية زيداف، ظر:ان (ّ)
 (.إلكتركني مكقع) .زيداف الكريـ عبد. د. أ المجاىد العالـ: العصر فقياء مف ممتاز، انظر:( (ْ

 (.إلكتركني مكقع) .نيان ربا عالما..  زيداف الكريـ عبد العبلمة رحيؿ أبك زيد، فيانظر:  (ٓ)
 (.ّْٖ/ٓمجمؤسسة سمطاف بف عبدالعزيز آؿ سعكد، المكسكعة العربية العالمية )انظر:  (ٔ)
 .(َُِصانظر: مجمة الفيصؿ. األستاذ الدكتكر عبد الكريـ زيداف. ) (ٕ)
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كالدكتكر حسيف ، (ُ)ـ كمنيـ الدكتكر سامي الجنابيُُِٗفريؽ أخر إلى أنو كلد سنة ذىب 
 .(ِ)الدليمي

عف  -رحمو اهلل –كالقكؿ الراجح في تاريخ ميبلده ىك ما ذكره الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
ـ ، كيرجع سبب االختبلؼ في تعييف تاريخ ميبلده إلى الطريقة التي ُُِٗنفسو أنو كلد سنة 

ك تقصر فيجمس مختار المنطقة مع ؿ أيتـ فييا تسجيؿ المكلكد حيث يتـ بعد فترة قد تطك  كاف
ممثؿ السجؿ المدني كتأتي العكائؿ بأبنائيا فيتـ تقدير العمر اعتمادان عمى النظر كالتقدير لمطفؿ 

 .(ّ)ـُُٕٗماميـ ، فسجؿ في الكثائؽ الرسمية تاريخ ميبلده سنة أالكاقؼ 

سو لتاريخ كالدتو يزكؿ الخبلؼ حكؿ تاريخ كالدتو كيجمع بيف األقكاؿ كببياف الدكتكر نف
 عمى بينة كىدل.

 ثالثًا : نشأتو

 إلى المراحؿ األتية: كنشأتو -رحمو اهلل – كيمكف تقسيـ حياة الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 يتمو ودراستو: -ٔ
شأة بسيطة جانب الكرخ مف بغداد ن في -رحمو اهلل – نشأ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

؛ ألجؿ ذلؾ كالدها كلما بمغ الثالثة مف عمره تكفي أصغر إخكتو البنيف كالبنات جميعن  ألسرة ىك
ثـ   -كحاؿ أبناء زمانو -القرآف ثـ التحؽ بنظاـ الكتاتيب لتحفيظو  ، في أسرتو كاف مدلبلن 

لمدة ثبلث التحؽ بمدرسة الكرخ االبتدائية لمدة ست سنكات كبعدىا في مدرسة متكسطة الكرخ 
 سنكات ثـ التحؽ بالمدرسة الثانكية _ كىي الكحيدة ببغداد آنذاؾ _ في الفرع األدبي لمدة سنتيف

 .(ْ)كحصؿ منيا عمى شيادة الثانكية العامة

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .عمـ كمسيرة إماـ سير: زيداف الكريـ عبد الجنابي،انظر:  ((ُ
 مكقع) .زيداف الكريـ عبد الدكتكر سيرة عف األزىر مف دكتكراه أطركحة أكؿقع مجمة الرائد، مك : انظر (ِ)

 (.إلكتركني
 (.إلكتركني مكقع) .سيرتي الذاتيةزيداف، : انظر ((ّ

 المرجع السابؽ.انظر:  (ْ)
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 عممو مدرًسا: -ٕ
كحصكلو عمى شيادة )الثانكية( آثر أف يمتحؽ بمينة  مف المدرسة الثانكيةبعد تخرجو 

إلى كسبو فىعييّْف في منتصؼ الثبلثينيات معممان خارج بغداد في  ومتالتعميـ االبتدائي لحاجة عائ
بي صيدا ثـ في المقدادية نقؿ بعدىا إلى أمحافظة ديالى مدة أربع سنكات قضاىا في مدرسة 

ا بمدرسة الكرخ أحد مدارس بغداد االبتدائية لمتدريس فييا كىي مدرسة المشاىدة ثـ معممن 
 .(ُ)االبتدائية

 إلى االبتدائي التعميـ سمؾ مف انتقؿ ـ،َُٓٗى ليسانس الحقكؽ عاـ كبعد حصكلو عم
 لفترة األعظمية مدرسة في( الديف) مادة لتدريس كالثانكية المتكسطة المدارس في التعميـ سمؾ

 شغؿ بعدىا النجيبية لمثانكية مديرنا عييف ـ،ُّٓٗ سنة كفي الكرخ، ثانكية في بعدىا كمف بسيطة
 .(ِ)الدينية لمثانكية مديرنا ثـ ديالى ألكقاؼ مديرنا ثـ األكقاؼ كزارة في مفتش كظيفة

 دراستو ليانس الحقوؽ:  -ٖ
ـ، عندما أصدر كزير المعارؼ ُْٔٗالتحكؿ الكبير في حياة الشيخ حدث في أكائؿ عاـ 

 القدامى الثانكية خريجي قبكؿ بمكجبو يجكز ـُْٔٗ سنة أكائؿ في قراران  "التربية كالتعميـ" آنذاؾ
 كتـ الحقكؽ كمية فاختار ، الدكلة في مكظفيف كانكا كلك التجارة كمية في أك الحقكؽ يةكم في

 .(ّ)االبتدائي التعميـ سمؾ في يزاؿ ال كاف المسائي؛ ألنو القسـ في إلييا انتسابو

 لدراسة المدخؿ كىي الشرعية المكاد بعض آنذاؾ الحقكؽ كمية في ييدىرىس مما ككاف
مجمة  حسب المعامبلت كمادة الفقو أصكؿ كمادة كالميراث كالطبلؽ كاحكالن اإلسبلمية الشريعة

 إلى لو كدافعان  حافزان  الحقكؽ كمية في الشرعية المكاد ىذه تدريس ؛ لذلؾ كاف(ْ)األحكاـ العدلية

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .زيداف، سيرتي الذاتيةانظر:  (ُ)
 .المرجع السابؽانظر:  (ِ)
 .مرجع نفسوال انظر: (ّ)
ىي الفقو الحنفي المقنف أم المصكغ صياغة قانكنية أم بمكاد متسمسمة في زمف "مجمة األحكاـ العدلية:  ((ْ

مادة ككانت ىذه المجمة ىي القانكف المدني في العراؽ كظمت نافذة  ُُٖٓالدكلة العثمانية  كتحتكم عمى
كبذلؾ ألغيت المجمة  ُُٓٗكصار نافذا في سنة ـ حيث كضع القانكف المدني العراقي ُُٓٗالمفعكؿ إلى سنة 

 المرجع نفسو. ". انظر:التي كانت تمثؿ الفقو الحنفي المقنف
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 لممكاد الشرعي نظره المصدر في تحتؿ أصبحت ألنيا ؛المختمفة اإلسبلمي الفقو كتب قراءة
 مف ككاف ـ،َُٓٗ سنة في الحقكؽ كمية في تخرج كقد ،الحقكؽ كمية في تدرس التي الشرعية
 درجة عمى حصؿ كقد الحقكؽ، كمية في الدراسة في األربعة السنكات في الناجحيف بيف األكائؿ

عزيزنا  كاف بؿ ا؛يسيرن  كاف ما(  جيد) بدرجة النجاح بأف جيد، عممنا بتقدير الحقكؽ في( ليسانس)
 .(ُ)كصعبنا

 ستير والدكتوراهدراستو الماج -ٗ
عمى  كقد حصؿ ،التحؽ بمعيد الشريعة اإلسبلمية التابع لكمية الحقكؽ بجامعة القاىرة 

كتقديـ بحث في الفقو اإلسبلمي  ،دبمكـ ىذا المعيد بعد أف أنيى الدراسة فيو مدة سنتيف بنجاح
ممتاز كىك  ككاف الدبمكـ الذم حصؿ عميو بتقدير ،بعنكاف )أثر القصكد في التصرفات كالعقكد(

 .(ِ)ـُٖٓٗيعادؿ درجة ماجستير كاف ذلؾ في سنة 

ككاف المكضكع بعنكاف  ،ثـ سجؿ مكضكع رسالتو لمدكتكراه في كمية حقكؽ جامعة القاىرة 
 ،)أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسبلـ( بإشراؼ األستاذ محمد سبلـ مدككر يرحمو اهلل

معة القاىرة درجة الدكتكراه في الحقكؽ )في الشريعة كبعد إتماميا كمناقشتو فييا منح مف جا
 .(ّ)ـُِٔٗاإلسبلمية( بمرتبة الشرؼ األكلى سنة 

 العمؿ الجامعي -٘
عيف مدرسان معيدان في كمية الحقكؽ بجامعة بغداد في سنة بعد حصكلو عمى الماجستير  
كقد حصؿ عمى  قؿ مف كمية الحقكؽ إلى قسـ الديف بكمية اآلداب بجامعة بغدادكقد ني ، ـَُٔٗ

المراتب العممية المتدرجة مف مدرس معيد إلى مدرس ثـ إلى أستاذ مساعد ثـ إلى أستاذ مشارؾ 

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .سيرتي الذاتيةزيداف، انظر:  ((ُ
 .المرجع السابؽانظر:  (ِ)
 .المرجع نفسو انظر:  (ّ)
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نح لقب ـ مي ُٖٕٗفي سنة لنشاطو الدعكم ا حيؿ عمى التقاعد جبرن ثـ إلى أستاذ، كبعد أف أي 
 .(ِ)بي ببغدادفي شارع المتن اشتغؿ لفترة قصيرة بالمحاماة ككاف لو مكتبه ثـ  ،(ُ))أستاذ متمرس(

 المغادرة إلى اليمف -ٔ
 حتى بو ليستقر اليمف إلى ـُِٗٗ عاـ في العراؽ -عميو التضييؽ بسبب - الشيخ غادر 
 قسـ في العميا الدراسات لطبلب كأصكلو الفقو بتدريس اليمف في كاشتغؿ ،ـَُِْعاـ  كفاتو

 .(ّ)اإليماف ةبجامع الشريعة ككمية صنعاء بجامعة اآلداب بكمية اإلسبلمية الدراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اعد الذم يحصؿ عمى درجة أستاذ كلو خدمات "كىذا لقب عممي يمنح لممتقيقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف:  ((ُ
فائقة في مجاؿ التعميـ الجامعي كلو نتاج عممي متميز كلصاحب ىذا المقب مميزات كثيرة تشبو مميزات األستاذ 

 (.إلكتركني مكقع) .زيداف، سيرتي الذاتية .معة"الفعمي في الجا
 .المرجع السابؽانظر: ( (ِ
 المرجع نفسو.انظر:  ((ّ
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 شيوخو وتالميذه: المطمب الثاني

مف األمكر التي تبيف غالبنا مكانة العالـ معرفة شيكخو كتبلميذه؛ فمعرفة شيكخو كمبمغيـ 
مف العمـ يجعؿ المرء يعمـ قكة العالـ العممية، كمعرفة تبلميذ العالـ كتميزىـ، يبيف أف ىذا التمميذ 

 ميز التمميذ العممي مف تميز شيخو.ىك ثمرة شيخو، كبالتالي ت

 أوًل: شيوخو

عمـ شرعي  أمَّ   -كما يخبر ىك عف نفسو – الدكتكر عبد الكريـ زيداف رحمو اهلل لـ يتمؽ
عمى يد عالـ بعينو ما عدا الشيكخ األجبلء الذيف كانكا يدرسكف معيد الدراسات العميا التابع 

امعة القاىرة عند دراستو فييما ، كما درس لجامعة الدكؿ العربية كطبلب معيد الشريعة بج
 .(ٔ)يبعض المكاد الشرعية في كمية الحقكؽ بجامعة بغداد عمى يد الشيخ حمدم األعظم

 :الشيخ حمدي األعظمي – ٔ

ىك حمدم بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف يكسؼ بف خضر العبيدم، األعظمي، 
لبك شاىر( مف قبيمة العبيد القضاعية. كلد في كىك  فقيو أصكلي متكمـ كحقكقي ، مف عشيرة )ا

كتخرج بمدرسة الحقكؽ ببغداد، كتكلى  ،ـ، كنسب اليياُِٖٖ  -ىػ  ُِٗٗاألعظمية  سنة 
 ،ككمية الحقكؽ ،ككمية االماـ األعظـ ،التدريس في بعض مدارس بغداد : مختمفة منياأعماالن 
كمدكف قانكني  ،في المجمع العممي العراقي اكعضكن  ،لؤلكقاؼ اعامن  اكمديرن  ،كمية الشريعةادة كعم

ا، منيا )مرقاة العقائد( ك )مفتاح اليندسة( ك)الدليؿ الجامع ا مطبكعن كتابن  ُٖفي كزارة العدؿ،  لو 
ال تزاؿ مخطكطة كتكفي  أخرل ككتب ،لمقكانيف كاألنظمة المرعية في العراؽ( ك)زبدة الحساب(

 .(ِ)ـُُٕٗ -ىػ ُُّٗفي بغداد سنة 

 

 

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .زيداف، سيرتي الذاتيةانظر:  (ُ)
 (.ُٕٔ –ُّٕص)ص  غداد في القرف الرابع عشر اليجرمتأريخ عمماء بالسامرائي: يكسؼ، انظر:  (ِ)
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 نير القاضي:م – ٕ

أديب حقكقي مف رجاؿ النيضة  ،ىك منير بف خضر بف يكسؼ القاضي البغدادم
كقرأ عمى عمماء عصره، كتخرج  ،ـُِٖٗ -ىػ َُّٗكلد في بغداد سنة  ،الحديثة في العراؽ

 ،ـ، كعمؿ في السمؾ القضائيَُْٗسنة  لياا ـ، كأصبح عميدن ُِٓٗبكمية الحقكؽ سنة 
ا لكلي عيده غازم بف فيصؿ، كعيف كزيرا لممعارؼ سنة حسف مدرسن كاختاره الممؾ فيصؿ بف ال

ـ ، كرئيسا لممجمع ُٕٓٗـ، كاختير عضكا في المجمع العممي العربي بدمشؽ سنة ُٔٓٗ
: امنيـ، لو الكثير مف الكتب ُٗٔٗ -ىػ ُّٖٗالعممي العراقي عدة مرات كتكفي ببغداد سنة 
جارة، كاألحكاؿ دب القصة في القرآف الكريـ، كاإلشرح المجمة العدلية صدر منو عشرة أجزاء، كأ

 .(ُ)الشخصية، كالكصايا كالفرائض كغيرىا

 محمد أبو زىرة: -ٖ

أبك زىرة، عبلمة، أصكلي، فقيو، محقؽ مؤرخ، كلد بمدينة مصطفى ىك محمد بف أحمد 
اب قبؿ أف يبمغ سف تَّ ا في الكي ـ(، كحفظ القرآف صغيرن ُٖٖٗ -ىػ ُُّٔ) المحمة الكبرل

كفي ( ـُِٓٗ – ـُُٔٗحمدم كتعمـ بمدرسة القضاء الشرعي )لتاسعة، كتربى بالجامع األا
ا بكمية أصكؿ الديف ثـ في كمية الشريعة كقسـ الشريعة بكمية الحقكؽ عيف مدرسن  ـُّٓٗعاـ 

ا في مجمع البحكث كعضكن   لكمية الحقكؽ بجامعة القاىرة،بجامعة القاىرة ثـ عيف ككيبلن 
نشاء كتكلي التدريس إ لمعيد الدراسات االسبلمية ، كاشترؾ في ـ، كككيبلن ُِٔٗاإلسبلمية سنة 

قسـ الشريعة بمعيد الدراسات االسبلمية كمعيد الدراسات العربية العالي التابع لجامعة ئاسة كر 
الدكؿ العربية ، كشارؾ في كثير مف المؤتمرات اإلسبلمية ، ككتب في عدد مف المجبلت كألؼ 

 .(ِ)ـ ُْٕٗ -ىػ ُّْٗ بالقاىرة سنة ، كتكفيان كتاب َْأكثر مف 

 
                                                           

(؛ ُٖٔ -ٕٗٔ)ص ص اليجرم عشر الرابع القرف في بغداد عمماء تأريخ، يكسؼ: السامرائيانظر:  (ُ)
 .(ِِٗ-ُِٗ/ّ)مج كمعجـ المؤلفيفكحالة،  كانظر:

كانظر:  ؛(ْْ -ّْ/ ّ)مج معجـ المؤلفيفانظر: كحالة، ك  (؛ِٔ-ِٓ/ٔ)األعبلـ الزركمي، انظر:  (ِ)
 (.َُِّ-َُُّص)ص  نثر الجكاىركانظر: المرعشمي،  (؛َِٔص) معجـ المؤلفيف المعاصريفيكسؼ، 
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 محمد أحمد فرج السنيوري: – ٗ

التحؽ باألزىر ثـ  ،ـُُٖٗ -ىػ َُّٗكلد بقرية المندكرة مركز دسكؽ بمصر سنة 
بمدرسة القضاء الشرعي، فناؿ شيادتيا العالمية، فعيف قاضيا، كتقمبت بو المناصب حتى صار 

ا لؤلكقاؼ، كقاـ إلى جانب المراحؿ السابقة شرعية، كاختير كزيرن نائب رئيس في المحكمة العميا ال
ا بييئة ككاف عضكن  ،كمعيد الدراسات العربية ،بالتدريس في مدرسة القضاء الشرعي كاألزىر

ا التدريس في أقساـ الدراسات العميا بكميتي الحقكؽ في جامعتي القاىرة كاإلسكندرية، كعضكن 
كلجنة تطكير األزىر  ،جنة العميا لتطكير القكانيف المصريةكبالم ،بمجمع البحكث اإلسبلمية

كالمجنة العميا لكضع دائرة المعارؼ العربية كلجنة التراث،  ،كالمجنة العميا لتطكير الجامعات
كترأس لجنة إحياء المؤلفات كالتراث اإلسبلمي بدار التأليؼ كالترجمة كالنشر، تكفي سنة 

 .(ُ)ة في المجتمع كحاجة المجتمع إلى الديفـ، لو كتاباف األسر ُٕٕٗ -ىػ ُّٖٗ

 عمي الخفيؼ: – ٘

ـ في قرية الشيداء ُُٖٗ -ىػ َُّٗىك الشيخ عمي بف محمد الخفيؼ كلد سنة 
ثـ التحؽ باألزىر   ،اب قريتو كفيو تعمـ مبادئ العمكـتَّ بالمنكفية حفظ القرآف كىك صغير في كي 

سكندرية الديني ثـ تركو كالتحؽ بمدرسة كتركو بعد ثبلث سنكات الى معيد اال ،ـَُْٗسنة 
ا ـ ، عيف مدرسن ُُٓٗكحصؿ عمى الشيادة العالية منيا سنة  ،ـَُٕٗالقضاء الشرعي سنة 

ا ا في المحاكـ الشرعية كمحامين ا شرعين قاضين  عمؿثـ  ،ـُُٓٗفي مدرسة القضاء الشرعي سنة 
ا عمييا الى أف ف المساجد كمشرفن ا لشؤك ا عامن كمف ثـ مديرن  ،ـُِٗٗا لكزارة األكقاؼ سنة شرعين 

كبقي  ،ـُّٗٗا لمشريعة اإلسبلمية في كمية الحقكؽ بجامعة القاىرة سنة ا مساعدن عيف أستاذن 
ا غير كبعد ذلؾ بقي يعمؿ فييا أستاذن  ،ـُُٓٗا فييا إلى أف أحيؿ لممعاش سنة يعمؿ أستاذن 

اإلسبلمية كالقانكنية في معيد  ا عمى قسـ الدراساتمتفرغ لطمبة الدراسات العميا ، كعيف مشرفن 
ا في مكسكعة ا مؤسسن كعضكن   ،ـُّٓٗالدراسات العربية العميا التابع لجامعة الدكؿ العربية سنة 
ا في مجمع ا مؤسسن كعضكن  ،ـُُٔٗالفقو االسبلمي بالمجمس األعمى لمشؤكف الدينية سنة 

                                                           

 .(ُٖٔ/ِ)مج ذيؿ األعبلـكانظر: عبلكنة،  (؛ُِٔص) إتماـ األعبلـانظر: أباظة كالمالح،  (ُ)
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 ،ـُٕٔٗلؤلزىر سنة عمى ا في المجمس األكعضكن  ،ـُِٔٗالبحكث اإلسبلمية باألزىر سنة 
ـ عرضت عميو مشيخة االزىر مرتيف ُٗٔٗا في مجمع المغة العربية بالقاىرة سنة كعضكن 

 .(ُ)ـُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗفرفضيا لو عدد كبير مف الكتب كالبحكث كتكفي سنة 

كلمدكتكر عبد الكريـ زيداف رحمو اهلل العديد مف الشيكخ كاألعبلـ الذيف كاف ليـ عظيـ 
 .(ِ)لعممي الشرعي كالقانكنياألثر الدعكم كا

 ثانيًا: تالميذه

 كذلؾ الطبلب؛ آالؼ يديو عمى تتممذ  -رحمو اهلل – زيداف الكريـ عبد الدكتكر أف شؾ ال
 كفي ثمانية عشر عامنا، يقارب ما العراؽ في استمرت التي الجامعات في تدريسو فترة لطكؿ
 عمى إال أعثر لـ كلؤلسؼ ربعيف عامنا،عامنا بمجمكع يقارب األ كعشريفاثنتاف  يقارب ما اليمف
 :منيـ، كىـ قميؿ عدد

 حفظو اهلل":عمي محيي الديف عمي القرة داغي "األستاذ الدكتور   -ٔ
 .األميف العاـ لبلتحاد العالمي لعمماء المسمميف

 فتاء كالبحكثنائب رئيس المجمس األكركبي لئل
 عميد كمية الشريعة بجامعة قطر سابقنا.

 .((ٖاإلسبلمية بكمية الشريعة بجامعة قطر سابقناأستاذ الشريعة 
 الدبو "رحمو اهلل". فاضؿ إبراىيـ األستاذ الدكتور -ٕ

 .(ْ)أحد خبراء مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة
 

                                                           

 اتماـ األعبلـأباظة كالمالح، كانظر: (؛ ٖٔ -ُٖ)ص صالشيخ عمي الخفيؼ الفقيو المجدد شبير، انظر:  (ُ)
 (.ُٖٗ)ص
، الزفزاؼ محمد الشيخ، كككيؿ كمية دار العمـك األسبؽ مأمكف حسف الشيخمنيـ: شيخ االزىر األسبؽ ك  ((ِ
 . البدراكم المنعـ عبد الدكتكر األستاذ، ك نصار جاد رجاب الدكتكر األستاذك  ،مدككر سبلـ محمد الدكتكر األستاذك 

 (.إلكتركني مكقع) .داغي القره الديف محيى عمي الدكتكر األستاذ سيرةانظر: القرة داغي،  (ّ)
 بعة لممجمع الفقيي اإلسبلمي بجدةقائمة المشاركيف في الدكرة الرا انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة. (ْ)
 (.ِّٕٗ/ّ)مج
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 .(ُ)أستاذ بكمية الشريعة بجامعة بغداد
 .(ِ)األردف –جامعة العمـك التطبيقية  -قسـ الشريعة -أستاذ بكمية اآلداب
 .(ّ)جامعة البحريف -يعةأستاذ بكمية الشر 

 الدكتور أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المصباحي "حفظو اهلل": -ٖ
 .(ٗ)أستاذ الشريعة في جامعة نجراف بالمممكة العربية السعكدية 
 د. فضؿ عبد اهلل عبده مراد "حفظو اهلل". -ٗ

مف جامعة اإليماف   االكلى الشرؼ مرتبة مع كالفقو األصكؿ في حاصؿ عمى درجة دكتكراه
 صنعاء. ب

   السكدافب درماف ـأ جامعةمف  كقانكف شريعة كدكتكراه

 الجميكرية رئيس مستشار مكتب في عمؿ مستشارنا

 الفقيية األصكؿ لقسـ رئيسان  عيف

  الفقو لقسـ رئيسنا عيف

 .(ٓ)االيماف بجامعة الشريعة لكمية عميدان  عيف

 د. عبد اهلل بف محمد الحاشدي "حفظو اهلل": -٘
 شريؼ بجامعة اإليماف في اليمف.أستاذ الحديث ال

 بجامعة اإليماف.رئيس قسـ الحديث الشريؼ 

 
                                                           

 (.ُِٓ/ُبيع التقسيط )مج .سبلمي بجدةانظر: مجمة مجمع الفقو اإل (ُ)
 (.ُِٓ/ُ)مج لمذكاة الشرعية كالطرؽ الذبائح انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة . (ِ)
 (.ّْٔ/ُ)مجكشركطو  اإلسبلـ في اإلفتاء مؤىبلتبجدة. انظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  (ّ)
يناير  ٓ: شخصي اتصاؿ) شريعة المساعد في جامعة نجراف، محمد زعربأستاذ ال -المصباحي أحمد (ْ)

 ـ(.َُِٔ
 (.إلكتركني مكقع) .د. فضؿ مرادالسيرة الذاتية لممستشار مكقع مستشارؾ الخاص، انظر:  (ٓ)
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 .(ُ)عميد كمية الشريعة بجامعة اإليماف باليمف

 الدكتور سامي الجنابي " حفظو اهلل": -ٙ
 اإلسبلمية. الشريعة في الدكتكراه درجة عمى حاصؿ

 العراؽ. مف ىاجر ثـ، العراؽ في مساجد عدة إمامة تكلى

 .(ٕ)ىناؾ إسبلمينا معيدنا كيدير النمسا في احالين  يقيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٓ :شخصي اتصاؿ) محمد زعرب اليمف، في اإليماف بجامعة الشريؼ الحديث أستاذ -عبد اهلل الحاشدم ((ُ
 (.ـَُِٔيناير 
 (.ُُْانظر: الدليمي، آخر المطاؼ سيرة كذكريات )ص (ِ)
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 مكانتو العممية والمناصب التي تولىا: المطمب الثالث

مف  كثيرناعمى امتداد سنكات حياتو،  -رحمو اهلل –تكلى الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
ذه المناصب العممية كاإلدارية كالحركية، حتى كصؿ إلى أعمى ىذه المناصب في مختمؼ ى

دارينا.  المجاالت، مع إكثاره مف المؤلفات، مما يدؿ عمى تميز شخصيتو عممينا كا 

 أوًل: مكانتو العممية:

رحمو  – مف أبرز األمكر الدالة عمى عظـ المكانة العممية لمدكتكر عبد الكريـ زيداف
ة ، ىك حصكلو عمى جائزة الممؾ فيصؿ العالمية عف كتابو "المفصؿ في أحكاـ المرأ -اهلل

 ، كبسبب مكانتو العممية البارزة تـ تعيينو عضكنا في(ُ)كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية"
، ككذلؾ كاف أحد (ِ)مجمع الفقو اإلسبلمي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة

 .(ّ)ىػُُِْ عاـ منذ المكرمة بمكة اإلسبلمي العالـ برابطة اإلسبلمي الفقيي أعضاء المجمع
لقاء محاضرات، كمف  كقد ديًعيى الدكتكر عبد الكريـ زيداف لحضكر مؤتمرات عممية كا 

 أبرزىا: 
 ببغداد ـُٗٔٗ سنة المنعقدة السياسية كالعمكـ لمقانكف الثالثة الحمقة في المشاركة .ُ

المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب كالعمـك االجتماعية في الجميكرية  برعاية
 الدكلي القانكف في بحثان  ألقى حيث الشتراؾ مع جامعة بغداد،العربية المتحدة با

 .(ْ)اإلسبلمية الشريعة في العاـ
 ـ.ُٕٗٗفي مؤتمر البنكؾ اإلسبلمية األكؿ المقاـ في صنعاء  مشاركةال .ِ
 ا لجامعة بغداد كألقى فيو بحثن حضكر مؤتمر فقيي في الرياض في السبعينات ممثبلن  .ّ

 لكاردة في الشريعة اإلسبلمية(.بعنكاف )قيكد الممكية الخاصة ا
                                                           

مؤسسة سمطاف بف عبدالعزيز آؿ سعكد، المكسكعة العربية العالمية كانظر:  انظر: زيداف، سيرتي الذاتية؛ ((ُ
 .(َُِص) كانظر: مجمة الفيصؿ. األستاذ الدكتكر عبد الكريـ زيداف (؛ّْٖ/ٓ)

 المجمع أعضاء كالفضيمة المعالي أصحاب بأسماء قائمة ،ي بجدةة مجمع الفقو اإلسبلمانظر: مجم (ِ)
 .(َِِص) المعينيف

 (.ْٖص) مكة المكرمةالتعريؼ بالمجمع الفقيي اإلسبلمي بالمجمع الفقيي اإلسبلمي. انظر:  ((ّ
 (.ٗص) مجمكعة بحكث فقييةزيداف، انظر:  (ْ)
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 القرف مف الستينيات في الككيت دكلة في اإلسبلمية الشريعة في محاضرات إلقاء .ْ
 .الماضي

 .ـُٔٗٗ - ُٓٗٗإلقاء محاضرات في أسبكع الفقو اإلسبلمي بدكلة قطر سنة  .ٓ
ىمة كحكـ المراصد الفمكية المقامة بصنعاء في يناير االشتراؾ في ندكة إثبات األ  .ٔ

 .(ُ) ـُٔٗٗ
في مكسكعة الفقو اإلسبلمية بدكلة الككيت  المكضكعاتبعض  كتابة في المشاركة .ٕ

 .(ِ)كذلؾ في الستينات
 عاـ منذ المنكرة المدينة في اإلسبلمية الجامعة أمناء مجمس في عضكنا اختياره .ٖ

 .(ّ)قُّٖٗ
 :انًيا: أبرز المناصب التي تولىاث

 كيمكف تقسيـ ىذه المناصب إلى اآلتي:

 صب العمميةالمنا -ٔ
 كمف أبرز المناصب العممية التي تكالىا رحمو اهلل:

 .في كمية الحقكؽ بجامعة بغداد أستاذ الشريعة اإلسبلمية -ُ
 بكمية اآلداب في جامعة بغداد.أستاذ الشريعة  -ِ
 . أستاذ الشريعة بكمية الدراسات اإلسبلمية -ّ
 أستاذ متمرس بجامعة بغداد. -ْ
ت اإلسبلمية كقسـ ماجستير الشريعة في كمية أستاذ الفقو المقارف في قسـ الدراسا -ٓ

 .(ْ)اآلداب بجامعة صنعاء

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .سيرتي الذاتيةزيداف، انظر:  (ُ)
مؤسسة سمطاف بف عبدالعزيز آؿ سعكد، المكسكعة العربية العالمية كانظر:  ؛ظر: المرجع السابؽان (ِ)
 .(َُِكانظر: مجمة الفيصؿ. األستاذ الدكتكر عبد الكريـ زيداف )ص (؛ّْٖ/ٓ)

 .(ِٓٓصأخبار الجامعة ) مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، انظر:  (ّ)
 (.ُص) كةأصكؿ الدعزيداف، انظر:  (ْ)
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 .(ُ)يمافاإل جامعة في اإلسبلمية الشريعة فركع مختمؼ تدريس -ٔ
 المناصب اإلدارية -ٕ

 مف أىـ المناصب اإلدارية التي كصؿ إلييا الدكتكر عبد الكريـ زيداف، ما يأتي: 
 .جامعة بغدادفي كمية الحقكؽ ب الشريعة اإلسبلمية رئيس قسـ -ُ
 رئيس قسـ الديف بكمية اآلداب بجامعة بغداد. -ِ
 .(ِ)كمية الدراسات اإلسبلمية ببغداد عميد -ّ
 الطبلب. لشئكف الحقكؽ كمية عميد معاكف -ْ
 ببغداد. اإلسبلمية الدراسات كمية عميد -ٓ
ـ دكف أخذ رأم كال ُٖٔٗكقاؼ في الكزارة التي قامت بعد انقبلب لؤلا كزيرن اختير  -ٔ

ـ ُٖٔٗكمع ىذا فما لبثت الكزارة التي شكميا أصحاب انقبلب عاـ ، مشاكرة معو
ا مف تشكيميا كلـ يرد اسمو في الكزارة البديمة أف أبدلت بغيرىا بعد ثبلثة عشر يكمن 

 .ّالجديدة
 المناصب الحركية -ٖ

إلى جماعة اإلخكاف المسمميف في مطمع  -رحمو اهلل –انتمى الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 شارؾ في قيادة الجماعة، كمف أبرز إنجازاتو كمناصبو الحركية:، ثـ (ْ)شبابو

 عف صدر الذم ،"مرشحكـ يراه كما اإلصبلح منياج"االنتخابي  صياغة المنياج .ٗ
 في الصكاؼ محمكد محمد األستاذ العراؽ في المسمميف لئلخكاف العاـ المراقب
 في طرح جمنيا كأعمؽ كأشمؿ أكسع اإلخكاف يراه كالذم ـ،ُٖٓٗعاـ انتخابات

 .االنتخابات تمؾ
 ـ.ُٖٓٗعاـ العراؽ في المسمميف اإلخكاف قيادة في عضك .َُ

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .زيداف، سيرتي الذاتيةانظر:  (ُ)
 .(ُص) أصكؿ الدعكةانظر: زيداف،  (ِ)
 (.إلكتركني مكقع) .زيداف، سيرتي الذاتيةانظر:  (ّ)
 المرجع السابؽ.انظر:  (ْ)
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 نتج التي االنتخابات كأجرل مجددنا االخكاف شكرل مجمس اجتمع َُٔٗ عاـ في .ُُ
العراؽ،  في المسمميف لئلخكاف عامنا مراقبنا زيداف الكريـ عبد الدكتكر انتخاب عنيا

 .(ُ)الماضي القرف تسعينيات إلى العراؽ في مميفالمس لئلخكاف عامنا مراقبنا كاستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.كتركنيإل مكقع) .أبيف الشيخ عبد الكريـ زيدافكممة سماحة العبلمة القرضاكم في تالقرضاكم، انظر:  (ُ)
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 إنتاجو العممي: لمطمب الرابعا

عمى امتداد سني حياتو العشرات مف الكتب   -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف ألؼ
، ة، باإلضافة إلى عدد كبير مف الشركح المرئيكاألبحاث العممية المحكمة في مجاالت متعددة

 في اآلتي: ، كشركحاتو المرئيةكيمكف تصنيؼ كتب الدكتكر عبد الكريـ زيداف كأبحاثو العممية

 أوًل: كتبو

 :(ُ)مف الكتب المتميزة، كىي كثيرلمدكتكر عبد الكريـ زيداف  

أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار االسبلـ كىك األطركحة العممية التي حاز بيا  .ُ
 ف درجة الدكتكراه.الدكتكر عبد الكريـ زيدا

 أصكؿ الدعكة. .ِ
 السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلمية. .ّ
 الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف. .ْ
 مـك الحديث باالشتراؾ.ع .ٓ
 الفرد كالدكلة في الشريعة اإلسبلمية. .ٔ
 القصاص كالديات في الفقو اإلسبلمي المقارف. .ٕ
 ارف.الكفالة كالحكالة في الفقو المق .ٖ
 مجمكعة أبحاث فقيية . .ٗ

 مجمكعة بحكث فقيية معاصرة. .َُ
 .مختصر شرح الطحاكية .ُُ
 المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية. .ُِ
 لدعاة في مجمديف.لمدعكة كا المستفاد مف قصص القرآف .ُّ
أحد عشر  في سبلميةالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإل .ُْ

 .مجمدان 

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .. كتب الشيخزيدافلشيخ عبد الكريـ فضيمة االمكقع الرسمي ل (ُ)
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 مكجز األدياف في القرآف. .ُٓ
 ظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية  .ن .ُٔ
 نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية. .ُٕ
 .الكجيز في أصكؿ الفقو .ُٖ
 الكجيز في شرح القكاعد الفقيية. .ُٗ

 ثانيًا: أبحاثو العممية

مف األبحاث العممية المتعددة  كثيرنا -رحمو اهلل -كتب الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 :(ُ)كالمتنكعة، كىي

 ريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ.الش .ُ
 .حقكؽ األفراد في دار اإلسبلـ .ِ
 حالة الضركرة في الشريعة اإلسبلمية. .ّ
 اإليماف بالقضاء كالقدر كأثره في سمكؾ الفرد.  .ْ
 أثر القصكد في التصرفات كالعقكد. .ٓ
 الخبلؼ في الشريعة اإلسبلمية.  .ٔ
 المقطة كأحكاميا في الشريعة اإلسبلمية. .ٕ
 قيط في الشريعة اإلسبلمية.أحكاـ الم .ٖ
 .العقكبة في الشريعة اإلسبلمية .ٗ

 مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف الرؽ. .َُ
 النية المجردة في الشريعة اإلسبلمية. .ُُ
 مسائؿ الرضاع في الشريعة اإلسبلمية. .ُِ
 القيكد الكاردة عمى الممكية الفردية لممصمحة العامة في الشريعة اإلسبلمية. .ُّ
 كعبلقة المسمـ بالدكلة غير المسممة. ـ في االنتخاباتالديمقراطية كمشاركة المسم .ُْ

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .. أبحاث الشيخلشيخ عبد الكريـ زيدافلفضيمة اانظر: المكقع الرسمي ( (ُ
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 .مدل حؽ الزكجة في إنياء عقد النكاح بالخمع .ُٓ
 نظرية التجديد في الفكر اإلسبلمي. .ُٔ
 ية.مكإثبات األىمة كالمراصد الف .ُٕ
 كالمخدرات. المسكرات شركر مف المجتمع تطيير في اإلسبلمية الشريعة تطبيؽ أثر .ُٖ
 اإلضراب. .ُٗ
 كالحمكؿ. – كالمعكقات – الكاقع لحاضرا العصر في الدعكة .َِ
 عنو. كينيى بو يأمر فيما األمر كلي سمطة حدكد .ُِ
 حكـ عقد التأميف في الشريعة اإلسبلمية. .ِِ
 دخكؿ المسمـ إلى دكلة غير إسبلمية كاإلقامة فييا. .ِّ
 ضريبة الدخؿ كمدل مشركعيتيا في الدكؿ اإلسبلمية المعاصرة. .ِْ
 دكؿ عمى األفراد.مدل مشركعية الضرائب التي تفرضيا ال .ِٓ
 القتاؿ كالمقاتمكف في الشريعة اإلسبلمية. .ِٔ
 االسبلمية. الشريعة في العامة لممصمحة الفردية الممكية عمى الكاردة القيكد .ِٕ
 ردكد عمى شبيات. .ِٖ

 ثالثا: مقالتو

يكتب في المجبلت كمف أبرز  -رحمو اهلل -ات كالدكتكر عبد الكريـ زيدافيمنذ الخمسين 
 اهلل رحمو رمضاف سعيد الشيخ يصدرىا كاف التي المسممكف فييا، مجمةالمجبلت التي كتب 

 اإلسبلمي، كمف مقاالتو التي عثر عمييا الباحث: التربية كمجمة اإلسبلمية األخكة كمجمة

كىك منشكر في مجمة الكعي  "رعاية المصمحة في الشريعة اإلسبلمية"بعنكاف  مقاؿ   -ُ
 .(ُ)اإلسبلمي الككيتية

 .(ِ)كىك منشكر في مجمة التربية اإلسبلمية العراقية بح صييب"مقاؿ بعنكاف "ر  -ِ
 

                                                           

 (.ّٗ -ّٓانظر: زيداف، رعاية المصمحة في الشريعة اإلسبلمية )ص ص  ((ُ
 (.إلكتركني مكقع) .يخ عبد الكريـ زيداف، المقاالت، ربح صييبلشلرسمي لفضيمة ااالمكقع انظر:  (ِ)
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 رابًعا: مرئياتو

لمدكتكر عبد الكريـ زيداف مجمكعة كبيرة مف المرئيات يقكـ ابنو محمد عبد الكريـ زيداف بنشرىا 
 :(ُ)كمف أىـ ىذه المرئيات ،عمى مكقع يكتيكب

 درسان(. َِٖشرح مجمة األحكاـ العدلية )  -ُ
 درسان(. ُّلمدخؿ لدراسة الشريعة )شرح كتاب ا  -ِ
 شرح كتاب الكجيز في القكاعد الفقيية )سبعة دركس(. -ّ
 درسان(. ُِشرح كتاب الكجيز في أصكؿ الفقو ) -ْ
 درسان(. ُٕدركس كعبر مف السيرة النبكية ) -ٓ
 درسان(. ِٖسمسمة محاضرات في أصكؿ الدعكة ) -ٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .. المرئياتعبد الكريـ زيداف لفضيمة الشيخلمكقع الرسمي انظر: ا (ُ)
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 ميووثناء أىؿ العمـ ع وفاتو: لمطمب الخامسا
بعد حياة امتدت أكثر مف تسعيف عامنا حافمة بالعطاء كاإلبداع، كاف ال بد مف لحظة 
 المكت لمدكتكر عبد الكريـ زيداف، كقد نعاه عدد كبير مف عمماء العصر، كمف طمبة العمـ.

 أوًل: وفاتو

في العاصمة اليمنية صنعاء يكـ االثنيف  -رحمو اهلل -تكفي الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
ـ عف عمر يناىز الثالثة كالتسعيف َُِْيناير  ِٕ - ىػ ُّْٓاألكؿ  ربيع ِٔالمكافؽ 

 .(ِ)، كدفف في بغداد بمقبرة معركؼ الكرخي(ُ)اعامن 

 ثانيًا: ثناء أىؿ العمـ عميو

مامنا كشيخنا كحبيبنا : "أخينا -حفظو اهلل -الدكتكر يكسؼ القرضاكم قاؿ عنو  -ُ  عبد كا 
 كالعربي...كاف اإلسبلمي عالمنا في االسبلمي الفقو ركاد ـأى مف زيداف، ككاف الكريـ
 فكؽ الدنيا...كاف ىذه في القميميف العمماء أحد بؿ الشريعة، بفقو عالمنا زيداف الكريـ عبد

 مجاؿ كؿ في يستطيع ما بكؿ يعمؿ كاف كعزيمتو، ركحو في شابنا كاف لكنو التسعيف
 كالدعكة كالفقو كالعمـ الرجكلة بيف جمعكا فالذي القبلئؿ الرجاؿ مف كاف اإلسبلـ، لخدمة

 تأثر يمقو لـ كمف عرفو، مف كؿ في أثره لو عالمينا، أخبلقينا إنسانينا ربانينا كاف كالجياد،
 .(ّ)الكثر" لتبلميذه قرأ منو يقرأ لـ كمف كتبو، بعض أك بكتبو

 بلمةع: " -حفظو اهلل -داغي  القرة الديف محيي عمي الدكتكر األستاذ قاؿ عنو -ِ
 الدكتكر عبدالكريـ األستاذ الشيخ فضيمة المربي كداعيتو المتميز، العراؽ كفقيو العصر،
 .(ْ)الجميؿ" الرباني العالـ.....  زيداف

                                                           

داف نعي بكفاة الشيخ العبلمة المجاىد الدكتكر عبد الكريـ زي مكقع ىيئة عمماء المسمميف في العراؽ،  انظر: ((ُ
 (.إلكتركني مكقع) .الىرحمو اهلل تع

 (.إلكتركني مكقع) .اف حياتو كآثارهعبد الكريـ زيد عبلمة العراؽ د.السامرائي: حذيفة،  ((ِ
 (.إلكتركني مكقع) .فعبد الكريـ زيدا كممة سماحة العبلمة القرضاكم في تأبيف الشيخ ((ّ
 (.إلكتركني مكقع) .لكريـ زيدافالقرة داغي، القرة داغي ينعي شيخو العبلمة عبد ا ((ْ
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 فكره في عممنا -اهلل رحمو - : "كجدتو -رحمو اهلل -قاؿ عنو الدكتكر حارث الضارم -ّ
 كفي اإلسبلمية، كاألمة ؽالعرا بمده بقضايا كاىتمامو الكاسع، الشرعي كعممو النير،
 فييا تؤثر كلـ عمييا، يساكـ لـ التي كالكطنية، الشرعية كالمبادئ بالثكابت التزامو
 القبلئؿ، األمة عمماء مف ييعد ىذا في كىك فئكم، أك فكرم النتماء تعصب أك عاطفة،
 .(ُ)كأحكامو" الشرع بضكابط كالتمسؾ كالدعكة الفكر جمعكا الذيف

 اهلل مف رحمة الكريـ عبد : "الشيخ-حفظو اهلل  - د المجيد الزندانيقاؿ عنو الشيخ عب -ْ
 .(ِ)اليمف" أىؿ عمى بيا أنعـ تعالى

 باهلل ثقة عمى- أحتسب : "إني-حفظو اهلل  -قاؿ عنو الدكتكر عبد الممؾ السعدم   -ٓ
 مف الذيف صدقكا كاحد ىك زيداف عبدىالكريـ الدكتكرى  األيستاذى  الشيخى  العبلمة أف -تعالى

 لمعمـ خدمة مف العممية الشخصية ىذه في أعيده لما كذلؾ ما عاىدكا اهلل عميو؛
 ربى فقد مبركر؛  كعمؿ ناصع بكجو اهلل إلى رحؿ أف إلى أظفاره نعكمة منذ كالمسمميف

 اهلل شاء إف - أعمالو صحيفة في فكميـ كخارجو، العراؽ في العمماء مف أجياالن  كعمَّـ
 أبرز كمف، البلمع النجـ ىذا اإلسبلمي العالـ بؿ ؛العراؽ دفق اليـك ىذا ففي -تعالى 
 .(ّ)العالـ" ىذا سماء في العمـ نجكـ

 النظار ... ككاف األصكلي الفقيو قاؿ عنو الدكتكر ببلؿ فيصؿ البحر: "العبلمة  -ٔ
، النظر دقيؽ، الفيـ ثاقب، كأصكلو بالفقو العمـ كاسع اهلل رحمو زيداف األستاذ العبلمة
 كميا كأنيا التي مصنفاتو سيما كال، يحفظو صدره في عممو، الذىف حاد، اءالذك شديد
 ممف بحؽ فيك، كمفة دكف يشاء ما منيا يستحضر، لسانو طرؼ كعمى، عينيو نصب
 .(ْ)بمكتيـ" الفقو، يمقو لـ مف عمى كيفكت، بقبضيـ العمـ ييقبض

 زيداف الكريـ بدع. د بأف : "أشيد -حفظو اهلل -قاؿ الدكتكر كصفي عاشكر أبك زيد -ٕ
 تقتصر لـ ىذا كمع المعاصريف، مف كاألصكؿ الفقو مجاؿ في ليـ قرأت مف أعمؽ كاف

                                                           

 .(ٔص) عبلمة الدكتكر عبد الكريـ زيدافحكار صريح مع فقيو العراؽ كاألمة الالشمرم،  (ُ)
 .المرجع السابؽ (ِ)
 (.إلكتركني مكقع) .اهلل تعالى رحمولعبلمة الدكتكر عبدالكريـ زيداف نعي الشيخ االسعدم: عبد الممؾ،  (ّ)
 (.إلكتركني مكقع) .و اهلل تعالىفي احتساب العبلمة زيداف رحم مسامرة األعيافالبحر،  (ْ)
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نما فقط، كاألصكؿ الفقو عمى جيكده  الدعكة مثؿ أخرل مجاالت إلى ىذا تعدل كا 
 .(ُ)كالقانكف" كالنظـ كالعقيدة كالسياسة القرآنية كالدراسات

 بقية األصكلي الفقيو العبلمة : "أستاذنا -اهللحفظو  -قاؿ عنو الدكتكر سامي الجنابي   -ٖ
 مثمو أر ... فمـ كارتحؿ حؿ أينما العمـ ريحانة بؿ العراؽ كريحانة الخمؼ كذخيرة السمؼ

 تصكر عمى كالقدرة كالفقيية، االصكلية درر المعاني عمى كغكصو فقيو، عمؽ في
 كفؽ منو الراجح رجيحكت بينيا، كالفرز العكيصة، المتشابيات بيف كالتمييز القضايا،

 يستحضر حديدية بذاكرة حباه كعطائو كرمو كسعة عبله في جؿ اهلل أف الدليؿ، كما
 .(ِ)"زمانيا بعد ميما الفقيية كاألقكاؿ المعاني

 اإلسبلمية، األمة أعبلـ مف : "يعد -حفظو اهلل -قاؿ عنو الدكتكر حذيفة السامرائي  -ٗ
 إلى كالدعكة اإلسبلمي العمؿ في عمره قضى حيث الكبار، الركاد مف جيؿ بقية كمف
سياماتو الفقيية بجيكده كعرؼ ، كالتربية كالتأليؼ التدريس في اهلل،  ، الكبيرة العممية كا 
 ربانينا داعيةن  عقيدينا سياسينا قانكنينا فقييان  أصكليان  كاف ...اإلسبلـ .. أعداء عمى كرده
، عالمنا  كمتصبلن  باألصؿ مرتبطنا العصر، كمقتضيات الشرع محكمات بيف جامعنا عامبلن

 الكاقع تطكر عمى األخرل كبالعيف الشريعة، نصكص عمى بعيف ينظر بالعصر،
نتاجو فقيو فجاء كمجرياتو،  كالقانكنيكف، الفقياء، بو انتفع خالدنا، نافعنا حينا العممي كا 

 .(ّ)تخصصات" مف ذلؾ كغير كالسياسيكف، كالدعاة، كاألصكليكف،
بؽ مف أقكاؿ جيابذة العمماء الذيف عاصركا الشيخ أك تتممذكا عمى يديو يتبيف لنا مما س

عبد الكريـ زيداف، ككصؿ إلييا في  بجبلء ككضكح المكانة العممية الكبيرة التي حازىا الدكتكر
عالـ الفقو، كالشريعة، كالدعكة، كالتعميـ، نسأؿ اهلل تعالى أف يجزيو خير الجزاء، كأف يعمي درجتو 

 لميـ آميف.في جنانو ا

 

 

                                                           

 (.إلكتركني مكقع) .اا ربانين بد الكريـ زيداف .. عالمن في رحيؿ العبلمة عأبك زيد،  ((ُ
 (.إلكتركني مكقع) .رة عمـعبد الكريـ زيداف: سير إماـ كمسيالجنابي،  (ِ)
 (.إلكتركني مكقع) .ريـ زيداف حياتو كآثارهلكعبلمة العراؽ د. عبد االسامرائي: حذيفة،   (ّ)
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 األوؿ الفصؿ

 العقيدة في زيداف الكريـ عبد الدكتور منيج
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 األوؿ المبحث

 زيداف الكريـ الدكتور عبد عند ومصادرىا وأىميتيا, العقيدة, خصائص

 المطمب األوؿ: التعريؼ بالعقيدة اإلسالمية:

كره، كمعنى ذلؾ ال بد مف القكاعد المقررة عند العمماء أفَّ الحكـ عمى الشيء فرع عف تص
لكؿ عمـ ييراد معرفتو كالحكـ عميو معرفة معناه، كفي ىذا المطمب يكضح الباحث المعنى المغكم 

 لمعقيدة كالمعنى االصطبلحي ليا.

 أوًل: التعريؼ المغوي لمعقيدة:

 بعد البحث كاالطبلع في كتب المعاجـ كالمغة في مادة )عقد( كجد الباحث ما يمي:

 .(ُ)يقاؿ اعتقد الشيء، اشتد كصمبدة: الشَّد والش   -ٔ

ًإٍبرىاميوي : شىٍيءو  كيؿّْ  عيٍقدىةي  اإلبراـ: -ٕ
(ِ). 

ميب الصالبة: -ٖ  .(ّ)يقاؿ اعتىقندى الشيءي صى
 .(ْ): مثؿ قكلو اعتقد اإلخاء ثبتالثبات -ٗ
كبيوي : البيع : كمنو عيٍقدىةي الوجوب -٘  .(ٓ)كجي

 

                                                           

(؛ كانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح ٕٖ-ٖٔ/ْانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، )مج (ُ)
(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب ََّ(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط، )صَُٓ/ِالعربية )مج

 (.َِّّ -َُّّ/ْ)مج
-َُْ/ُ(؛ كانظر: الفراىيدم، كتاب العيف )مجٕٖ-ٖٔ/ْف فارس، معجـ مقاييس المغة )مجانظر: اب (ِ)
ُُْ.) 
-َُْ/ُ(؛ كانظر: الفراىيدم، كتاب العيف )مجٕٖ-ٖٔ/ْانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج (ّ)
اف العرب (؛ كانظر: ابف منظكر، لسَُٓ/ِ(؛ كانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مجُُْ
 (.َِّّ -َُّّ/ْ)مج
 (.ٕٖ-ٖٔ/ْانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج (ْ)
 .ٕٖ-ٖٔانظر: المرجع السابؽ، ص ص (ٓ)
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قىدى التأكيد -ٙ  .(ُ)أىكدىما ٍقدان، كعىقَّدىماعى  يىٍعًقدىما كاليميف العىٍيدى  : مثؿ عى
 .(ِ): العقد نقيض الحؿالربط -ٚ

مما سبؽ يتضح لمباحث أف مدار مادة عقد يدكر في المُّغة عمى معنى الربط مع الشدّْ بقكة 
ميب كأحكـ  حكاـ، كمنو استعيرت باقي المعاني الحسية كالمعنكية؛ فإفَّ الشيء إذا ربط ثبت كصى كا 

 كتأكد.

 طالحي لمعقيدة:ثانًيا: التعريؼ الص

ا بتعريفات كثيرة قديمنا كحديثنا ، سنقؼ عمى أىميا مع بياف (ّ)عرفت العقيدة اصطبلحن
 الراجح منيا، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 التعريفات القديمة:  -ٔ
 كمف أبرز التعريفات الكاردة في مؤلفات العمماء السابقيف:

 .(ْ)العتقاد دكف العمؿ": "العقائد: ما يقصد بو نفس اتعريؼ اإليجي والجرجاني  - أ
، الذىف حكـ ىك : "االعتقادتعريؼ السفاريني  - ب  فيك لمكاقع مكافقا كاف فإف الجاـز

ال صحيح،  .ٓ))فاسد" فيك كا 
 التعريفات الحديثة: -ٕ

 كمف أبرز التعاريؼ الكاردة في مؤلفات العمماء المعاصريف:

 إلييا كتطمئف، مبؾق بيا يصدؽ أف يجب التي األمكر ىي: : "العقائدتعريؼ حسف البنا - أ
 .(6)شؾ" يخالطو كال، ريب يمازجو ال، عندؾ يقينا تككف ك، نفسؾ

                                                           

 (.َِّّ -َُّّ/ْانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مج (ُ)
 .المرجع السابؽ( انظر: (ِ
 (.ِٓ-َٓ( انظر: آؿ عبد المطيؼ، التعريفات االعتقادية )ص ص(ّ

 (.ُِٖ(؛ كانظر: الجرجاني، التعريفات )صٕ، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )صاإليجي (ْ)
 (. َٔ/ ُالسفاريني، لكامع األنكار البيية )مج (ٓ)
 (.ّٓٗحسف البنا، مجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا )ص (ٔ)
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: "العقيدة ىي التصديؽ بالشيء كالجـز بو دكف شؾ أك تعريؼ السيد سابؽ  - ب
 .(ُ)ريب، فيي بمعنى اإليماف"

 التعريؼ المختار:  -ٖ
ظ عمى تعاريؼ العقيدة القديمة كالمعاصرة الترادؼ مع إدخاؿ مع ذك ر بعضيا ألقساـ ييبلحى

 العقيدة، مع أف األصؿ في التعاريؼ الخمك مف الترادؼ كاالبتعاد عف تقسيـ الميعىرىؼ.

كىك: "حكـ  ،كنستطيع مف خبلؿ التعاريؼ السابقة كالتعريؼ المُّغكم ذكر تعريؼ لمعقيدة
"  .(ِ)الذىف الجاـز

العقيدة ما ينعقد عميو العقيدة فيقكؿ: " -رحمو اهلل -كييعىًرؼي الدكتكر عبد الكريـ زيداف
، فإف كاف حقنا فالعقيدة ىي الصادقة  القمب كيطمئف لو، كقد يككف ىذا حقان كما قد يككف باطبلن
ف كاف غير ذلؾ فالعقيدة باطمة فاسدة كاذبة، كليس في العالـ عقيدة حقة غير  كىي الحقة، كا 

 .(ّ)عقيدة اإلسبلـ، كما خالفيما فيك باطؿ كضبلؿ"

لمعقيدة الشرح كاإلسياب،  -رحمو اهلل – ؼ الدكتكر عبد الكريـ زيدافييبلحظ عمى تعري
كمف المعمكـ أف مف شركط التعريؼ الصحيح االجماؿ كعدـ التفصيؿ، مع مبلحظة أف ىذا 

 التعريؼ ىك نفس معنى تعريؼ حسف البنا لمعقيدة.

ألكىيتو،  اإليماف الجاـز باهلل، كما يجب لو في"وأما تعريؼ العقيدة اإلسالمية فيي: 
كربكبيتو، كأسمائو كصفاتو، كاإليماف بمبلئكتو، ككتبو كرسمو، كاليكـ اآلخر، كالقدر خيره كشره، 
كبكؿ ما جاءت بو النصكص الصحيحة مف أصكؿ الديف كأمكر الغيب كأخباره، كما أجمع عميو 

مى اهلل عميو ص –في الحكـ كاألمر كالقدر كالشرع، كلرسكلو  –تعالى  –سمؼ األمة، كالتسميـ هلل 

                                                           

 (. ٗ( سابؽ، العقائد اإلسبلمية )ص(ُ
 (.ٖالحمد، عقيدة اىؿ السنة كالجماعة )ص  (ِ)
 (.ٕيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )صز  (ّ)
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ف كاف فيو إسياب إال أنو يجمع جميع  .(ُ)بالطاعة كالتحكيـ كاالتباع" –كسمـ  كىذا التعريؼ كا 
 مباحث العقيدة اإلسبلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ َُ-ٗالعقؿ، مباحث في عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كمكقؼ الحركات اإلسبلمية المعاصرة منيا )ص (ُ)
 (.ْكياسيف، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية )ص
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 ىمية العقيدة اإلسالمية وخصائصيا عند الدكتور عبد الكريـ زيدافالمطمب الثاني: أ

لحقَّة التي ارتضاىا اهلل عز كجؿ لعباده، كاف ليا العقيدة اإلسبلمية  باعتبارىا العقيدة ا 
كاآلخرة، ككاف ليا مف الخصائص كالمميزات التي  الدنيا في اإلنساف حياة في األىمية أعظـ

 ة كاألرضية الكضعية بكثير مف المميزات.تميزىا عف غيرىا مف العقائد السماكية الميحرىف

 أوًل: أىمية العقيدة اإلسالمية

، كلذلؾ نجد القرآف كيعبدكه مف رسكؿ كال أنزؿ مف كتاب إال ليكحده الخمؽ ما بعث اهلل 
 فيي القرآف في آيةو  كؿَّ  إفَّ  كمينا: قكالن  نقكؿ كمو حديث عف التكحيد، يقكؿ ابف القيـ في ذلؾ: "بؿ

 و،كأفعال كصفاتو كأسمائو اهلل، عف خبر إمَّا القرآف: فإفَّ  إليو، داعية بو، شاىدة لمتكحيد، متضمنة
مَّا الخبرم، العممي التكحيد فيك  مف يعبد ما كؿ كخمع لو، شريؾ ال كحده عبادتو إلى دعكة كا 

مَّا الطمبي، اإلرادم التكحيد فيك دكنو، لزاـ كنيي، أمر كا   حقكؽ فيي كأمره، نييو في بطاعتو كا 
مَّا كمكمبلتو، التكحيد  كما الدنيا، في بيـ فعؿ كما كطاعتو، تكحيده ألىؿ اهلل كرامة عف خبر كا 
مَّا تكحيده، جزاء فيك اآلخرة، في بو يكرميـ  مف الدنيا في بيـ فعؿ كما الشرؾ، أىؿ عف خبر كا 
 كمو فالقرآف التكحيد، حكـ عف خرج عمف خبر فيك العذاب، مف العقبى في بيـ يحؿ كما النكاؿ،

 .(ُ)كجزائيـ" كأىمو، الشرؾ، شأف كفي كجزائو، كحقكقو، التكحيد، في

، (ّ)في اإلسبلـ(ِ)لمعاني يؤكد عمييا الدكتكر زيداف تحت عنكاف مكانة التكحيدكنفس ا  
أفَّ التكحيد ىك كؿ اإلسبلـ، كأساسو، كليٌبو، كمنو تنبثؽ سائر أحكاـ تحت ىذا العنكاف  فذكر

جعمتو دائمنا يركز   -رحمو اهلل – زيدافعبد الكريـ اإلسبلـ، ىذه األىمية لمتكحيد عند الدكتكر 
 عقيدة كأىميتيا كيفصؿ ذلؾ في مكاضع كثيرة مف كتبو، كمف ىذه األىمية:عمى ال

                                                           

ياؾ نستعيف )مج(ُ بف أبي العز، شرح (؛ كانظر: اِّّ/ّ( ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.ُِْ/ُالعقيدة الطحاكية )مج

مف أسماء عمـ العقيدة عند أىؿ السنة كالجماعة عمـ التكحيد، كسميت بذلؾ كتب كثيرة في العقيدة، انظر:  (ِ)
(؛ كانظر: ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية )ص ُٓالبريكاف، المدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية )ص

 (.َُُظر: العقؿ، حراسة العقيدة )ص(؛ كانُُْ-َُِص
 (.ِٔزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
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 أساس قبوؿ العمؿ:  -ٔ
كالحالة  –أم العقيدة اإلسبلمية  –: "فيي -رحمو اهلل – عبد الكريـ زيداف الدكتكر قاؿ 

ىذه أساس العمؿ، فبل يقبؿ عمؿ إذا لـ يكف كراءه ىذه العقيدة كدافع لمعمؿ ككاقع حسب ما 
ىذه العقيدة، فإذا اختمت العقيدة أك فسدت أك كانت باطمة أك لـ تتضمف أصكالن كاف تقتضيو 

العمؿ فاسدان كغير مقبكؿ، كبقدر رسكخ معالـ العقيدة كأصكليا في النفس يككف العمؿ ثقيبلن في 

 ڦ ڦ ڦ ژ ، كمف األدلة عمى ذلؾ قكلو تعالى: (ُ)ميزاف الحساب كمثمران أطيب الثمرات"

رحمو  -قاؿ السعدم ،]ٖٓآؿ عمراف: [  ژ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ
 مردكد فعممو لعباده، اهلل ارتضاه الذم اإلسبلـ ديف بغير هلل يديف في تفسير اآلية: "مف -اهلل
 يأت لـ فما لرسمو كانقيادا إخبلصا هلل، لبلستسبلـ المتضمف ىك اإلسبلـ ديف ألف مقبكؿ، غير
 .(ِ)فباطؿ" سكاه ديف ككؿ بثكابو، كالفكز اهلل بعذا مف النجاة بسبب يأت لـ العبد بو

 خرة:سعادة الدنيا واآل  -ٕ
: "كالسير بمكجب الشريعة كمناىجيا  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

 .(ّ)كالكقكؼ عند حدكدىا كااللتزاـ بأحكاميا يؤدم قطعان إلى السعادة الحقة في الدنيا كاآلخرة "

رتبة عمى العقيدة اإلسبلمية الرضى بقضاء اهلل كقدره كنصر كمف سعادة الدنيا المت
المؤمنيف كطمأنينة القمب كمف سعادة اآلخرة النجاة مف أىكاؿ يكـ القيامة كالنجاة مف النار 

 باإلضافة إلى دخكؿ الجناف.

ڈ   ژكثير مف األدلة، كمنيا قكلو تعالى:كىذا المعنى مف ثمرات العقيدة اإلسبلمية كعميو 

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ  ژ  

 الدنيا، كأعظميا بخيرات كعد : "كىذا -رحمو اهلل – [، قاؿ ابف عاشكرٕٗلنحؿ: ]ا  ژڱ  

                                                           

(، ِٖٗ(؛ كانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف )صِٔزيداف: الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.ِٕٓكانظر: زيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلمية )ص

 (.ُّٕيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )صالسعدم، ت (ِ)
 (.ّٓٓ( ك)صّٕٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ّ)
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 مقاـ نفكسيـ، كىذا في اإلسبلـ كعزة كالعافية كالصحة بالعاقبة أمميـ كحسف ليـ قسـ بما الرضى
 عمى المؤمنيف عباده فيو اهلل كيعطي لنفكس،ا سرائر تفاكت عمى األحكاؿ فيو تتفاكت دقيؽ
 بقكلو اآلخرة جزاء بكعد عقب ىذا، كقد شكاىد رأل نفسو راقب كمف. كآماليـ ىمميـ مراتب

 .(ُ)["ٕٗلنحؿ:]ا ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژ : تعالى

 معية اهلل الخاصة:  -ٖ
ء مف كيد كالحفظ كاإلنجا تبرز أىمية العقيدة فيما يترتب عمييا مف النصر كالتأييد

 المعية ىذه أف الكاضح مف: " -رحمو اهلل – زيداف الكريـ عبد الدكتكر قاؿ، الشيطاف كاألعداء
 إيمانيـ مقدار مع تتناسب فيي إيمانيـ ، بسبب كليـ بيـ خاصة معية ىي لممؤمنيف (ِ)اإلليية
 تتناسب بالنصر ثـ كالتأييد بالعكف لممؤمنيف اهلل بو ..... فمعية كتأثرىـ انصباغيـ كمدل كعمقو
، كيقكؿ في مكضع آخر عف عبلقة (ّ)المؤمنيف" نفكس في كعمقو اإليماف كمية مع طرديان 

 جؿٌ  اهلل بيا كأخبرنا النصر في اهلل سنة بيا مضت التي النصر عكامؿ النصر باإليماف: "مف

: ]الركـ  ژھ  ھ  ھ  ے   ے ژ  : القائميف أصدؽ كىك تعالى قاؿ، اإليماف جبللو
ْٕ]"(ْ). 

في المعية الخاصة كما يتبعيا مف تأييد  -رحمو اهلل – ككبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 ىي الخاصة معيتو إذ يقكؿ: "ككذلؾ -رحمو اهلل – كنصر مأخكذ بمعناه مف كبلـ ابف القيـ

 اإليماف نقص فإذا   [ُٗاألنفاؿ: ]  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژكما قاؿ تعالى:  اإليماف ألىؿ
 النصر ككذلؾ اإليماف مف حظو بقدر الخاصة كمعيتو لو اهلل كالية مف عبدال حظ كاف كضعؼ

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ الكامؿ قاؿ تعالى:  اإليماف ألىؿ ىك إنما الكامؿ كالتأييد

                                                           

 (.ِّٕ/ُْابف عاشكر، التحرير كالتنكير )مج (ُ)
تنقسـ معية اهلل إلى قسميف معية عامة كمعية خاصة، فالمعية العامة تستمـز اإلحاطة بالخمؽ عممنا كقدرة  (ِ)

مع ما تستمزمو المعية العامة  -اننا كغير ذلؾ مف معاني ربكبيتو، كالمعية الخاصة تستمـز كسمعنا كبصرنا كسمط
 (.َِْ-َُْ/ُالنصر كالتأييد. انظر: ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية البف تيمية )مج -
 (.ٓٓ–ْٓ( زيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلمية )ص ص(ّ
 .المرجع السابؽ ((ْ
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 مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مصژ  [، كقاؿ تعالى: ُٓافر: ]غ  ژ ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ

 نقص إيمانو نقص ظاىريف فمف فأصبحكا عدكىـ عمى آمنكا الذيف ، فأيدنا[ُْ]الصؼ:    ژ
 أيف بالذات عنو مدفكعّّ ، مىكًفيّّ  منصكر مؤيد عاؿ عزيز فالمؤمف كالتأييد..... النصر مف نصيبو
 .(ُ)كباطنا" ظاىرا، ككاجباتو اإليماف بحقيقة قاـ إذا، بأقطارىا مىف عميو اجتمع كلك، كاف

 ء والبراء:رابطة العقيدة أقوى رابطة وعمييا يكوف الول -ٗ
: "مف أجؿ العقيدة قاتؿ المسمـ أخاه المشرؾ -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

في بدر؛ ألف العقيدة تعمك عمى ما سكاىا، كألف رابطتيا تعمك عمى رابطة النسب، فيككف الكالء 
" ذلؾ فيقكؿ: ، كيزيد في إيضاح (ِ)ليا كلمعتنقيا ،كالبراء ممف يرفضيا كلك كاف ذا رحـ محـر

لئلسبلـ  –أم الدعاة  –"الكالء في اإلسبلـ لئلسبلـ كأىمو، كالبراء مف الشرؾ كأىمو ... فكالؤىـ 
كمعانيو كلمف يؤمف بو كيدعك إليو، كالبراء مف كؿ شيء يخالؼ اإلسبلـ قكالن كعمبلن كاعتقادان 

 .(ّ)كأشخاصان يحممكف ىذه المخالفات"

إلسبلـ يقيـ ىذه األمة عمى أساس العقيدة اإلسبلمية، "كا رحمو اهلل في مكضع آخر:كقاؿ 
 .(ْ)فيي أقكل الركابط كأبقاىا"

  ڳک  گ  گ   گ  گژ كىذا المعنى أكده اهلل عز كجؿ بقكلو تعالى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

 [.ُٕالتكبة: ] ژہ  ہ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ  ڻڻ

 

 

                                                           

 (.ِٕٗ-ِٔٗ/ِابف القيـ، إغاثة الميفاف في مصايد الشيطاف )مج (ُ)
 (.َُٔ/ِزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ِ)
 .ٖٕالمرجع السابؽ، ص (ّ)
 (.ّ-ِزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص ص (ْ)
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 اء األمة:أساس األخوة بيف المسمميف وأساس بن  -٘
 كىذه، اإليماف أخكة المؤمنيف بيف فما: " -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

 ، (ُ)"ذلؾ كنحك كالجاه الغنى مف آخر معنى عمى ال اإليماف، عمى تقكـ األخكة

كيؤكد عمى ىذا الكبلـ بقكلو: "كال ييـ اختبلؼ أفراد األمة بالجنس كالمساف أك اإلقميـ ما 
تركيف في العقيدة اإلسبلمية ،فيي كحدىا تكفي لتككيف األمة الكاحدة كغيرىا ال يكفي دامكا مش

 .(ِ)إلقامة ىذه األمة"

 -السعدم قاؿ [َُلحجرات: ]ا ژۈ  ٴۇ  ۋ ژتعالى:  قكلو  في كاضح المعنى كىذا
 مشرؽ في كاف شخص أم مف كيًجدى  إذا أنو المؤمنيف، بيف اهلل عقده عقد "ىذا :-رحمو اهلل

 أخكة لممؤمنيف، أخ فإنو اآلخر، كاليكـ كرسمو ككتبو كمبلئكتو باهلل، اإليمافي  كمغربيا، رضاأل
 .(ّ)"ألنفسيـ يكرىكف ما لو كيكرىكف ألنفسيـ، يحبكف ما المؤمنكف لو ييًحبى  أف تيكًجبي 

 ميزاف التفاضؿ بيف الفراد وتقويميـ:  -ٙ
ف التفاضؿ في اإلسبلـ يقكـ عمى : "إف ميزا -رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

، كأمَّا ميزاف تقكيـ األفراد (ْ)أساس اإليماف كالتقكل ال عمى أساس الغنى كالمنزلة االجتماعية"
فيكضحو الدكتكر في سياؽ المستفاد مف عتاب اهلل لرسكلو في ابف أـ مكتكـ : "حتى يعمـ 

كالتقكل .....؛ألفَّ مف أىـ مصالح أف ميزاف تقكيـ األشخاص ىك اإليماف  –كبراء القكـ  -ىؤالء
 .(ٓ)الدعكة تفييـ القكـ نكع ميزاف التقكيـ الذم يحممكنو كىك ميزاف اإليماف كالتقكل"

                                                           

 (.ّ-ِص ص) العشريف لؤلصكؿ العراقي الشرح، زيداف( (ُ
 (.ِْٔ( ك)صِٔ، كانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف )صّالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 (.ََٖتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف )صعبد الرحمف،  :السعدم (ّ)
 (.ٖٕ/ِزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ْ)
 .المرجع السابؽ (ٓ)
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  ،[ُّ]الحجرات: ژ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ كىذه المعاني كاضحة في قكلو تعالى: 
 األشخاص، ابي كتتفاضؿ النفكس تكمؿ بيا التقكل قاؿ البيضاكم في تفسير ىذه اآليات: "فإف

 .(ُ)منيا" فميمتمسو شرفنا أراد فمف

 شرط لبعض الحقوؽ والواجبات:  -ٚ
مثؿ تكلي رئاسة الدكلة كاإلمارة عمى الجياد كتكلي القضاء كاختيار اإلماـ )رئيس الدكلة 

 .(ِ)اإلسبلمية(

في اشتراط اإليماف ليذه المناصب لـ يكف بدعنا مف العمماء،  -رحمو اهلل -كالدكتكر
مىمىا فاشتراط  اإلسبلـ لمنصب الخبلفة عميو مف األدلة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع ما يجعمو ميسى

 .(ّ)بو لكؿ ذم عقؿ

، كأما اشتراط (ْ)كاشتراط اإلسبلـ لتكلي القضاء ذكره الفقياء مف جميع المذاىب الفقيية
"أف الجياد يقـك  اإلسبلـ لمف يتكلى اإلمرة عمى الجياد فيعممو الدكتكر عبد الكريـ زيداف بقكلو:

 .(ٓ)عمى معنى ديني، فمف البدييي أف ال يكمؼ بو كال تناط أعمالو إال بمف يديف باإلسبلـ"

 –كأمَّا اشتراط العقيدة اإلسبلمية في حؽ انتخاب اإلماـ فيعممو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
صمح لتنفيذ بقكلو: "ألف ىذا االنتخاب يقكـ عمى أساس الحرص عمى اختيار األ -رحمو اهلل

                                                           

 (.َّٗ/ّتنزيؿ كأسرار التأكيؿ )مجالبيضاكم، أنكار ال (ُ)
 (.ٗٔ-ٕٔ( انظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص ص(ِ

 (.ِّٕ–ِّْالدميجي، اإلمامة العظمى عند اىؿ السنة كالجماعة )ص ص (ّ)
(؛ كانظر: ابف رشد، بداية المجتيد كنياية ٖٓ/ٗانظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )مج (ْ)

(؛ كانظر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج الخطيب َْٔ/ِد )مجالمقتصد ابف رش
، المحمى ِٕٓ/ٓ(؛ كانظر: البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )مجَُٓ/ْ)مج (؛ كانظر: ابف حـز
 (.ّّٔ/ٗ)مج
 .(ِ(؛ كانظر: زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )صٗٔزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ٓ)
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الشرع اإلسبلمي، كىذا الحرص يستمـز تكافر العقيدة اإلسبلمية في الشخص إذ بدكنيا ال يتصكر 
 .(ُ)ىذا الحرص كال االىتماـ بو كال االختيار عمى أساسو"

 :مف العبودية لغير اهلل تعالى تحرير العقؿ  -ٛ
قؿ مف الجياالت : "كاإلسبلـ يحرر الع -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

ألنو يضع اإلنساف عمى الصراط السكم كيعصمو مف الزلؿ كالخطأ  كالغكاية كاألباطيؿ؛
 .(ِ).....فاإلسبلـ يحرر العقؿ مف العبكدية لغير اهلل كمف االستمساؾ بأباطيؿ الدنيا"

تحرير العقؿ بقكلو : "كتحرير العقؿ ال  -رحمو اهلل – كيقيد الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ني انفبلتو مف كؿ قيد بؿ جكالنو ضمف الحدكد الطبيعية لو؛ حتى ال يجمح بو الخياؿ فيرل يع

 .(ّ)الباطؿ حقيقة كالخطأ صكابان"

كمف المعمكـ أف اإلسبلـ يشترط العقؿ في أداء العبادات، مثؿ: الصبلة كالصياـ كالزكاة  
 كالحج كغيرىا مف العبادات.

 :اإلجابة عف األسئمة الثالث المحيرة  -ٜ
 –أم العقؿ  –لو  –اإلسبلـ  –: "كيحؿ  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

لى أيف  المشكبلت الكبيرة التي طرقت عقكؿ البشر كىي مف أيف جئنا ؟ كلماذا جئنا ؟ كا 
 .(ْ)المصير؟"

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ فاإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أيف جئنا؟ قكلو تعالى: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

﮷   ﮸  ﮹ ﮶   لمؤمنكف: ]ا   ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴﮵ 
[، كأمثاليا مف اآليات في حيف اإلجابة عف السؤاؿ الثاني: لماذا جئنا؟ ففي قكلو ُْ – ُِ

                                                           

 (.ٗٔزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ُ)
 (. ِٕزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ِ)
 .( المرجع السابؽ(ّ
 (.ُٖ –ُٕ؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص ص(ِٕصالشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )( (ْ
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[ كأما السؤاؿ الثالث إلى أيف ٔٓلذاريات: ]ا ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژتعالى: 

[، ٕلزمر: ]ا  ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ڳ   ژ  يجيب عنو القرآف:المصير؟  ف
 .(ُ)كأمثاليا مف آيات الذكر الحكيـ

 إصالح الفرد جذرًيا: -ٓٔ
قبتو هلل في السر كالعمف، كدكاـ اكذلؾ عف طريؽ تربيتو عمى معاني العقيدة، مثؿ: مر 

ت مف عقاب اآلخرة االتصاؿ بو، كالخكؼ منو، كأنو إذا أفمت مف العقاب في الدنيا لف يفم
كصكالن إلى محبتو كما يترتب عمييا مف فعؿ ما يحبو اهلل تعالى، كبالتالي يصير الفرد المسمـ 

 .(ِ)مطكاعنا لفعؿ الخير كارىنا لفعؿ الشر

يؤكد عمى أف تبييف معاني  -رحمو اهلل – مف أجؿ ذلؾ كاف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
دعكة الداعي ألف ىذا ىك األصؿ فإف استقاـ استقامت  أصكؿ العقيدة اإلسبلمية ىك األساس في

ف رفض رفضت سائر فركع اإلسبلـ كمعانيو مف فبؿ المدعكيف كيستشيد عمى ذلؾ بأف  الفركع كا 
 .(ّ)القرآف دؿ عمى ذلؾ ككذلؾ سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 الشعور بالعمو عمى فاقدي اإليماف: -ٔٔ
الدكتكر عبد  قاؿشعركا بالعمك عمى فاقدم اإليماف، مف أكامر اهلل تعالى لممؤمنيف أف ي

أثناء عٌد بعض تكجييات اهلل لممؤمنيف: "كأف عمييـ اإلحساس الغامر  -رحمو اهلل – الكريـ زيداف
لكيانيـ بأنيـ ىـ األعمكف عمى غيرىـ بسبب ما يحممكنو مف اإليماف، فبإيمانيـ يككنكف ىـ 

       ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ژ، قاؿ تعالى: األعمكف عمى كؿ الفاقديف ليذا اإليماف

 .(ْ)"]ُّٗؿ عمراف: ]آ  ژ    ﮳

                                                           

 (.ُٖ –ُٕص ص) القرآف في األدياف مكجز، زيدافانظر:  (ُ)
؛ كانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة (ّٖٓ-ّْٖمجمكعة بحكث فقيية )ص ص: زيداف، انظر (ِ)

 (.ُِ/ٓكالبيت المسمـ )مج
 (.َْْ–َّْزيداف، أصكؿ الدعكة )ص صانظر: ( (ّ

 (.ُِِ/ِزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ْ)



54 
 

 قوة النفس وعزتيا: -ٕٔ
، كيكضح (ِ()ُ): "كأما قكة النفس فباإليماف" -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 

ذلؾ بقكلو: "ألف اإليماف إذا خالطت بشاشتو القمب لـ يباؿ صاحبو بكثافة الباطؿ كجبركت 
تأبى عميو كؿ  –أم المسمـ  –، كيؤكد ذلؾ فيقكؿ في مكضع آخر: "فإف عقيدتو (ّ)طميف"المب

مذلة كميانة، إنيا تشده إلى اهلل فبل يرل عظيمان يخشاه كيذؿ لو كيرضى بالعبكدية لو إال ىذا 
الرب العظيـ، فكؿ ما سكاه عبد منقاد إليو ال يستحؽ أف يذؿ لو أك يخاؼ منو، فقد أسمـ المسمـ 

ره إلى اهلل كأخمص العبكدية لو فمف يككف عبدان لغيره ... كعقيدتو ىذه تقضي بأف يككف عزيزان أم
 .(ْ)ال ميينان"

 الشجاعة: -ٖٔ
: "كالذم يقكم في المسمـ الشجاعة كقكة  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

نو، فمتى عرؼ القمب، تعميؽ عقيدة التكحيد الخالص في نفسو، كاستحضار معانييا في ذى
المسمـ بعمؽ ككعي أف النفع كالضر بيد اهلل كحده، كأف غيره مربكب مممكؾ ضعيؼ ال يممؾ 
ف رئيس الدكلة كمف دكنو جميعان مثمو مخمكقكف محاسبكف عمى  لنفسو كال لغيره نفعان كال ضران كا 

ف اهلل أكبر أعماليـ لـ يخش أف يصرح برأيو كأف يكاجو الحكاـ بما يراه دكف تييب كال كجؿ فإ
ف اآلجاؿ كاألرزاؽ بيد اهلل ال بيد سكاه"  .(ٓ)منيـ كا 

 

 

 
                                                           

بيذا االسـ عدة كتب في العقيدة، انظر: حسف، العقيدة اإليماف ىك المصطمح القرآني لعمـ العقيدة، كسميت  (ُ)
(؛ كانظر: ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية )ص ِْ-ِِاإلسبلمية كأزمة في منيج الطرح )ص ص

 (.ٖٗ-ْٖص
 (.ْزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ِ)
 (.ُْزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ّ)
 (.ُِِكث فقيية )صزيداف، مجمكعة بح (ْ)
 .ُِٗصالمرجع السابؽ،  (ٓ)
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 الوقاية مف الشيطاف: -ٗٔ
: "اإليماف كقاية لئلنساف مف الشيطاف قاؿ  -رحمو اهلل –عبد الكريـ زيداف  الدكتكر قاؿ

ككبلـ ، (ُ)"] ٓٔاإلسراء: [ ژ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ې ې ژتعالى: 

ې  ې  ې  ژ  :كبلـ ابف كثير حيث يقكؿ:" كقكلو تعالى مف الدكتكر عبد الكريـ زيداف مأخكذ

 مف ليـ كحراستو إياىـ، كحفظو المؤمنيف، عباده تعالى بتأييده إخبار ژ ې  ى  ى

 .(ِ)كناصرنا" كمؤيدنا حافظنا: أم  ژائ   ەئ  ەئ  ژ: قاؿ كليذا الرجيـ؛ الشيطاف

 إضعاؼ الغرائز المذمومة:  -٘ٔ
 قاؿذا كصؿ لدرجة البخؿ كعدـ إنفاقو في الطاعة، مف الغرائز المذمكمة، حب الماؿ إ

كيمنع  -حب الماؿ  –: "كالذم يضعؼ ىذه الغريزة  -رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيداف
، كيشرح الدكتكر ذلؾ بأف الشيطاف يكسكس لئلنساف إذا أراد اإلنفاؽ كلك (ّ)أثرىا ىك اإليماف"

لى الفقر، كالذم يجعؿ اإلنساف يتغمب عمى كاف في الطاعة طريؽ إضاعة الماؿ كبالتالي إ

 ژغريزتو ىذه كينفؽ ىك إيمانو بمغفرة اهلل لذنكبو، كأجر اهلل كثكابو في اآلخرة قاؿ تعالى: 

البقرة: [ ژ  ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ   ڭ   ڭ ڭ
 .(ٓ)، كالمعنى الذم ذكره ىنا الدكتكر عبد الكريـ زيداف مذككر في كتب التفاسير(ْ)]ِٖٔ

 ئصاؿ الحسد:است -ٙٔ
: "كمف كسائؿ الكقاية مف الحسد اإليماف  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

العميؽ الصحيح ألنو يضاده ...... جاء في الحديث النبكم الشريؼ عف أبي ىريرة رضي اهلل 
                                                           

 (.ٕٗ/ُ(، كانظر: )مجَٕ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ُ)
 (.ٓٗ/ٓابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )مج (ِ)
 (.ٔٓ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ّ)
 .(ٔٓ/ُمجقرآف لمدعكة كالدعاة )المستفاد مف قصص الزيداف، انظر:  (ْ)
(؛ كانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ٓ/ٓانظر: الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف )مج (ٓ)
(؛ كانظر: ابف َْ/ّ(؛ كانظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )مجََٕ/ُ)مج

(؛ كانظر: طنطاكم، تفسير ْٕ/ّ؛ كانظر: رضا، تفسير المنار )مج(ٗٓ/ّعاشكر، التحرير كالتنكير )مج
 (.َٖٔ-َٖٓ/ُالكسيط )مج
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ٍكؼً  ًفي يىٍجتىًمعي  عنو: أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )الى  ٍبدو  جى  سىًبيؿً  ًفي غيبىاره  فو ميٍؤمً  عى
فىٍيحي  المَّوً  ، كى ـى يىنَّ ٍكؼً  ًفي يىٍجتىًمعي  كىالى  جى ٍبدو  جى يمىافي  عى سىدي( اإٍلً كىاٍلحى

(ُ)"(ِ). 

ف يحسد حاشيتو عمى سنف النسائي: "ال ينبغي لممؤمف أفي  -رحمو اهلل –قاؿ السندم 
ف يجمعيما كيحتمؿ مف أمعاف ىنا أنو ليس مف شأف المؤ فإنو ليس مف شأنو ذلؾ فمعنى ال يجت

 .(ّ)أف يككف المراد باإليماف كمالو فميتأمؿ كاهلل تعالى أعمـ"

 زاد ميـ لمداعية المسمـ: -ٚٔ
: "الدعاة إلى اهلل بحاجة ممحة إلى رصيد  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

ـ متطمبات الدعكة مف إيماني عميؽ كاسع مع تعيد دائـ لو بالحفظ كالزيادة؛ ليكاجو الداعية المسم
ألف اإليماف ىك القكة الدافعة لمدعكة، كالقكة  لعمؿ ليا، كتحمؿ األذل في سبيميا؛جية استمرار ا

 .(ْ)المحركة لمداعية؛ لبلستمرار في دعكتو، كتخطي العقبات، كتحمؿ األذل في سبيميا"

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ كىذا المعنى مأخكذ مف قكلو تعالى: 

 [.ُٕٗقرة: الب] ژڦ  

 ثانًيا: خصائص العقيدة اإلسالمية

تتميز العقيدة اإلسبلمية عف غيرىا مف العقائد كاألفكار بمميزات ال تتكافر في غيرىا، 
كتجعميا بناءن فريدان بينيا، كىذه المميزات ىي خصائصيا، ككممة خصائص في المغة جمع 

فة ة ىي الصّْ ًصيصى ة، كالخى ًصيصى  .(ٓ)تحدّْدهك  الشيءى  تميّْز التي خى

                                                           

[؛ َُّٗ: رقـ الحديث َِّ/ٔ]النسائي، سنف النسائي، الجياد/فضؿ مف عمؿ في سبيؿ اهلل عمى قدميو،  (ُ)
[؛ َْٔٔ: رقـ الحديث ْٔٔ/َُك]ابف بمباف، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، السير/فضؿ الجياد، 

كالحديث حسنو شعيب األرنؤكط، انظر: المرجع السابؽ؛ كحسنو األلباني، انظر: األلباني، صحيح الترغيب 
 (.ٖٗ/ّكالترىيب لممنذرم )مج

 (.ُُِ/ُ(، كانظر: )مجُُُ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ِ)
 (.َِّ/ ٔالنسائي، سنف النسائي، )مج (ّ)
 (.ٕٗ/ُلمستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مجزيداف، ا (ْ)
 (.ِّٖ/ُانظر: مجمع المغة العربية بمصر، المعجـ الكسيط )مج (ٓ)
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 تميزىا التي القابميات أك الصفات مف بو تختص : "ماوخصائص العقيدة اإلسالمية ىي
 .(ُ)المستقؿ" كيانيا كتحٌدد معالميا كترسـ كالمذاىب، العقائد مف غيرىا عف

 كيمكف إجماؿ أبرز خصائص العقيدة اإلسبلمية عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف فيما يأتي:

 وحدة المصدر -ُ

ربانية  دكتكر عبد الكريـ زيداف ىك خاصيةقصكد بكحدة المصدر لمعقيدة عند الكالم
 أصكليا تستمد فبل تعالى، اهلل عند مف بيا أف العقيدة اإلسبلمية مكحىن  :كىي تعني ،المصدر

 .(ِ) -كالسنة الكتاب - الكحي غير مف

اهلل، كما صح  كما يترتب عمييا مف خاصية التكقيفية كمعناىا: "أنيا مكقكفة عمى كتاب
 .(ّ)مف سنة رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، فميست محبلن لبلجتياد ألف مصادرىا تكقيفية"

 معاني جميع لمعرفة الكحيد المصدر: " -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
، فقط طيرةالم النبكية كالسنة الكريـ القرآف في المتمثؿ اإلليي الكحي ىك...  اإلسبلمية العقيدة

 .(ْ)فيو" غيره إشراؾ كال المصدر ىذا عف االستعاضة مطمقان  يجكز فبل

قكلو ىذا في مكضع آخر مف كتبو،  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف ككضح
 ما عمى شددت أنيا - البنا حسف عند العشريف األصكؿ – األصكؿ ىذه عمى كيبلحظ فيقكؿ: "

، المطيرة النبكية كالسنة الكريـ القرآف في جاءت كما، لعقيدةا أمكر مف فيو الخبلؼ يجكز ال
 .(ٓ)"كالنقصاف بالزيادة يتجاكزىا كال عندىا المسمـ يقؼ حتى

العقيدة؛  في المصدر بكحدة التسميـ سبب -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كعمؿ
 ككحدة ، يقكؿ رحمو اهلل: "بأنو يجعؿ المسمـ يسمـ مف الزيغ كالضبلؿ في مباحث كأمكر العقيدة

                                                           

 (.ّّٖالبريكاف، المدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية عمى مذىب أىؿ السنة كالجماعة )ص (ُ)
 (.ّّٖانظر: ضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية )ص (ِ)
 (.ُْ، شرح تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )صيفابف جبر  (ّ)
 (.ُِٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ْ)
 (.ُزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ٓ)
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 كاعتماده بو التسميـ يجب، لمغاية كخطير جدان  ميـ أصؿ اإلسبلمية العقيدة معرفة في المصدر
 ىذا في يقاؿ أك قيؿ ما تقييـ عند اغفالو كعدـ، اإلسبلمية العقيدة معاني مف معنى أم بحث في

 .(ُ)"كالضبلؿ الزيغ مف اهلل بإذف نسمـ كبيذا، المجاؿ

مف كحدة المصدر في العقيدة قرره  -رحمو اهلل –ه الدكتكر عبد الكريـ زيداف كما قرر 
 العمماء مف قبؿ كبألفاظ مختمفة مع تكافؽ المعاني.

 كالسنة الكتاب فجعمكا الحؽ أىؿ : "كأما -رحمو اهلل – يقكؿ قىكَّاـ السُّنة األصبياني
 الكتاب عمى عرضكه كخكاطرىـ، معقكليـ مف ليـ كقع كما قبميما،  مف الديف كطمبكا إماميـ،
ف إليو، ككفقيـ ذلؾ أراىـ حيث اهلل كشكركا قبمكه، ليما مكافقان  كجدكه فإف  كالسنة  مخالفان  كجدكه كا 

 الكتاب فإف أنفسيـ، عمى بالتيمة كرجعكا كالسنة، الكتاب عمى كأقبمكا ليـ، كقع ما ترككا ليـ
 .(ِ)الباطؿ" يرل كقد الحؽ يرل قد اإلنساف كرأم الحؽ، إلى إال ييدياف ال كالسنة

 ينصبكف عف مصدرية كتكقيفية العقيدة اإلسبلمية: "فبل -رحمو اهلل –كيقكؿ ابف تيمية 
 بؿ الرسكؿ بو جاء فيما ثابتة تكف لـ إف كبلميـ كجمؿ دينيـ أصكؿ مف كيجعمكنيا مقالة

، (ّ)عتمدكنو"كي يعتقدكنو الذم األصؿ ىك كالحكمة الكتاب مف الرسكؿ بو بعث ما يجعمكف
 كمعمـك أف ما جاء بو الرسكؿ ىك الكحي أم القرآف كالسنة.

 فطرية  -ٕ
 الفطرة تبلئـ ىي بؿ ليا؛ مغايرة أك الفطرة غريبة عف ليست كمعنى فطرية العقيدة "أنيا

 .(ْ)تصادميا" كال كتنمييا

  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇژ قاؿ تعالى: 

: ] ژى  ائ             ائ  ەئ    ې  ې  ې  ى  [.َّالرـك

                                                           

 (.ُِٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ُ)
 (.ِّٖ/ِاألصبياني، الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة )مج (ِ)
 (.ِْٕ/ّخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية، ابف تيمية )مجابف تيمية، مجمكع فتاكل شي (ّ)
 (.ِٔ-ِٓممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ )ص ص (ْ)
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 كرسكلو باهلل اإليماف في بياف ذلؾ "كمسألة -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  قاؿ
 كالبراىيف األدلة مف كعمييا سميمة، فطرة ككؿ سميـ عقؿ كؿ بيا يؤمف التي البدييية المسائؿ مف
 .(ُ)البديييات" مف غيرىا عمى يكجد ال ما

أف رة، مف حديث كؿ مكلكد يكلد عمى الفط -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  كبيف
 الكالديف يؤثراف عمى فطرة المكلكد كيغيرانيا إلى أدياف عدة ليس مف ضمنيا اإلسبلـ ما نصو

 .(ِ)"تستمزمو كما الفطرة تقتضيو ما ىك اإلسبلـ ألف:"

مىى ييكلىدي  ًإالَّ  مىٍكليكدو  ًمفٍ  مىا)عميو كسمـ: قكلو صمى اهلل  ىكالحديث المشار إليو سابقنا، ك   عى
دىاًنوً  فىأىبىكىاهي  اٍلًفٍطرىةً  رىاًنوً  أىكٍ  يييىكّْ سىاًنوً  أىكٍ  يينىصّْ ا ييمىجّْ ٍمعىاءى  بىًييمىةن  اٍلبىًييمىةي  تيٍنتىجي  كىمى  ًفييىا تيًحسُّكفى  ىىؿٍ  جى
ٍدعىاءى  ًمفٍ   .(ّ)(جى

 العقالنية  -ٖ
 بو، كاىتماميا افقة عقيدة أىؿ السنة كالجماعة لمعقؿ الصريح،عقبلنية العقيدة ىي: "مك 

عبلء  .(ْ)يفيد" فيما كتصريفيا طاقتو كتكفير كمكانتو، منزلتو كا 

 المسائؿ مف كرسكلو باهلل اإليماف : "كمسألة -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  قاؿ
 يكجد ال ما كالبراىيف األدلة مف يياكعم سميمة، فطرة ككؿ سميـ عقؿ كؿ بيا يؤمف التي البدييية

 فبل ىذا كعمى اإلسبلـ، أركاف عف كبلمنا أثناء ذلؾ بعض قدَّمنا كقد البديييات، مف غيرىا عمى
 مف عنيا يتفٌرع كما باهلل اإليماف مسألة إف: فيو يقاؿ الناس مف جيؿ أك زماف مجيئ يتصكر
 التي العتيقة المسائؿ مف كسمـ أصبحت يوعم اهلل بمحمد صمى اإليماف مسألة أك العقيدة، مسائؿ
نما الثابتة، الحقائؽ ينكر ال العقؿ ألف العقؿ؛ يقٌرىا كال العصر تناقض  في كيعمقيا يؤكدىا كا 

                                                           

 (.ّٔ -ِٔ( زيداف، أصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف )ص ص(ُ
 (.ِْ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ِ

صمى عميو؟ كىؿ يعرض عمى الصبي صحيح البخارم، الجنائز/إذا أسمـ الصبي فمات ىؿ ي :]البخارم (ّ)
: رقـ الحديث ِِٗ/ِ، كالجنائز/ما قيؿ في أكالد المشركيف، ُّٕٔ، كُّٔٔ: رقـ الحديث ِٖٕ/ِاإلسبلـ؟، 

ُّْٗ ، : رقـ ّْْ/ٖ، كالقدر/اهلل أعمـ بما كانكا عامميف، ْٕٔٓ: رقـ الحديث ُُّ/ٔ، كالتفسير/سكرة الرـك
 [.َِٕٓ: رقـ الحديث ِِ-ُِ/ٕطرة، در/كؿ مكلكد يكلد عمى الفصحيح مسمـ، الق :[؛ ك]مسمـَٖٔٔالحديث 

 (.َِٓيسرم، طريؽ اليداية مقدمات كمبادئ عمـ التكحيد عند أىؿ السنة كالجماعة )ص (ْ)
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 اإليماف أف شؾَّ  كال الثبات، بيذا كيقر يعترؼ كالعقؿ الخمكد، الثابتة الحقائؽ شأف كألفَّ  النفس؛
 كاحد كمسألة فيي زماف، أم في كتنقض تتغير أف يمكف ال يالت الخالدة الثابتة الحقائؽ مف باهلل

، كيقكؿ أيضان :"ليس ىناؾ شيء عميو مف األدلة مف حيث الكثرة كالتنكع (ُ)اثنيف" يساكم ككاحد
 .(ِ)مثؿ مسألة كجكد اهلل تعالى"

ىنا كاضح في أف العقيدة اإلسبلمية مكافقة لمعقؿ كأكبر دليؿ  -رحمو اهلل –ككبلـ الدكتكر 
 مى ذلؾ أف العقؿ يستدؿ بأدلة كثيرة عمى صحتيا.ع

في مكضع آخر أف اإلسبلـ يحرر العقؿ   -رحمو اهلل –عبد الكريـ زيداف  الدكتكر ككضح
مف الجياالت كالغكاية كاألباطيؿ كذلؾ بجعؿ العقؿ يجكؿ ضمف الحدكد الطبيعية لو حتى ال 

إلسبلـ يحث العقؿ عمى التفكر في يجمح بو الضبلؿ فيرل الحؽ باطبلن كالباطؿ حقنا، كأف ا
 .(ّ)الككف حتى يزداد اإليماف عند المسمـ عندما يرل عظيـ قدرة اهلل في الككف

 العمـو  -ٗ
: "مف خصائص اإلسبلـ الذم أنزلو اهلل  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 

 عميو كسمـ رسكؿ عمى محمد صمى اهلل عميو كسمـ، ككنو عامان لجميع البشر، كأنو صمى اهلل

، [ ُٖٓ]األعراؼ:  ژ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ژلجميع البشر قاؿ تعالى: 

   ژۓ ے      ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ           ہ ہ ۀژكقاؿ تعالى: 

، كىذا العمـك لكؿ البشر ىك الذم نطمؽ عميو العمكـ في المكاف، أم أف اإلسبلـ [ِٖ]سبأ: 
م قطر مف اقطار األرض، كلئلسبلـ عمكـ آخر ىك لكؿ البشر في كؿ مكاف يككنكف فيو كفي أ

العمكـ في الزماف، أم أنو مع عمكمو لكؿ البشر فإف ىذا العمكـ باؽو في كؿ زماف إلى يـك 
 .(ْ)القيامة"

                                                           

 (.ّٔ-ِٔ( زيداف، أصكؿ الدعكة )ص ص(ُ
 (.ِِ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ِ
 (.ِٕ( زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص(ّ
(؛ كانظر: زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة ُّٕ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ْ
 (.ّٔٗ(، ك)صِٖ(، ك)صِٔ(؛ كانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )صِٖ/ِ)مج
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: "فاإلسبلـ ديف عاـ لجميع البشر كمحمد صمى اهلل عميو كسمـ  -رحمو اهلل – أيضان  كقاؿ 

[، َُٕ]األنبياء:  ژ      گ گ        گ ک ک ژالى: بعثو اهلل رسكالن لجميع البشر قاؿ تع

 .(ُ)"[ُٖٓ]األعراؼ:  ژ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ژكقاؿ تعالى: 

عف طبيعة الدكلة اإلسبلمية  -رحمو اهلل –كفي سياؽ حديث الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
اس العقيدة : "الدكلة اإلسبلمية دكلة فكرية قامت عمى أسفقاؿتعرض لخاصية العمكـ في العقيدة 

اإلسبلمية ..... تؤىميا عقيدتيا أف تككف دكلة عالمية تضـ مختمؼ األجناس كاألقكاـ إذ 
 .(ِ)باستطاعة أم إنساف أف يعتنؽ عقيدتيا فيككف مف جممة رعاياىا كحممة فكرتيا كجنسيتيا"

 الشموؿ -٘
ل التي يمكف تعريؼ شمكلية العقيدة بأنيا: شمكؿ العقيدة لمتصكر الكامؿ لمقضايا الكبر 

 .(ّ)ضؿ في تصكرىا كثير مف الناس، كىذه القضايا ىي الخالؽ كالككف كالحياة كاإلنساف

عف العقيدة نجد أنو تكمـ عف  -رحمو اهلل –كمف خبلؿ ما كتبو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 ىذه المسألة، فقاؿ رحمو اهلل عف العقيدة اإلسبلمية أنيا: "تبيف عبلقة اإلنساف بالككف كبخالؽ

 .(ْ)الككف كبالغاية التي مف أجميا خمؽ اإلنساف كتفصؿ كسائؿ تحقيؽ ىذه الغاية"

شمكلية العقيدة كما يترتب عمييا فيقكؿ:  -رحمو اهلل – كيفصؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
مف خصائصيا الشمكؿ بمعنى أف ليا حكمنا في كؿ شأف مف شؤكف الحياة (ٓ)"كحيث أف الشريعة

                                                           

ار (؛ كانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دِّٗ-ِّٖ/ِ( زيداف: المستفاد مف قصص القرآف )مج(ُ
 (.ِٔ( ك)صٓ(؛ كانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )صِِٔ(، ك)صَُاإلسبلـ، )ص

 (.ُٔ( زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص(ِ
(؛ كانظر: ِِٕ( انظر: يسرم، طريؽ اليداية مقدمات كمبادئ عمـ التكحيد عند أىؿ السنة كالجماعة )ص(ّ

لبريكاف، المدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية (؛ كانظر: اّٖٖضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية )ص
 فما بعدىا(. ٖٔ)ص
 .َِّ( زيداف، أصكؿ الدعكة، ص(ْ
اـ تتعمؽ ، كأحكحكاـ تتعمؽ بالعقيدةأ :ىي ،( يقسـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف أحكاـ الشريعة إلى ثبلثة أقساـ(ٓ

ريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية انظر: زيداف، نظرات في الش .االفراد كأحكاـ تتعمؽ بأفعاؿ ،باألخبلؽ
 (.ُّٖ(، ك)صْٔ)ص
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ى ذلؾ أف عمى المسمـ أف يخضع كينقاد ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في جميع ببل استثناء، فمعن
شؤكنو كعبلقاتو مع ربو، كمع سائر بني جنسو مف األدمييف، كال يخرج مف أحكاـ الشريعة التي 
يخضع ليا أم شأف مف شؤكف الحياة سكاء كاف ىذا الشأف فكرةن أك اعتقادنا أك قكالن أك عمبلن أك 

أك أخذنا أك عطانء أك إقدامنا أك إحجامنا، حبنا أك كرىنا، غايةن أك كسيمةن، فميس في  فعبلن أك تركنا
ذا طكعت لو معزؿ عف حياة المسمـ مساحة معينة مف شؤكنو يتصرؼ فييا ب أحكاـ الشريعة، كا 

نفسو الخركج مف أحكاـ الشريعة في أم جانب مف جكانب حياتو دخؿ في نطاؽ كمضمكف قكلو 
 ڎ ڎ  ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ  چ چ ڃ ڃ  ژتعالى 

..... إف األخذ ببعض ] ٖٓالبقرة: [ ژ  گ گ   گ گ ک  کک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ
ما يشرعو اهلل كيأمر بو كترؾ البعض اآلخر، ىذا المسمؾ يناقض جكىر اإليماف كىك شمكؿ 

 .(ُ)االستسبلـ هلل كالذم مظيره شمكؿ االنقياد لشرع اهلل"

مظاىر شمكلية  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  دزاكفي مكضع آخر مف كتبو 
ا فاشتممت عنده عمى العقيدة  اإليماف باهلل، كباإلسبلـ، كبرسالة محمد صمى اهلل عميو كضكحن

كسمـ، كباليكـ اآلخر، كالحساب فيو، كمآؿ الناس بعد الحساب، كعبلقة اإلنساف بربو مف جية 
 .(ِ)اإلنساف مع غيرهعبادتو لو، كتزكية اإلنساف، كعبلقة 

 كىذه ىي مظاىر شمكلية العقيدة حيث تنقسـ إلى:

 شمكلية العبادة القمبية، كالفعمية. -أ 

 عبلقة اإلنساف بربو، كبغيره مف البشر. -ب 

 .(ّ)تشمؿ حاؿ اإلنساف في الدنيا كاآلخرة -ج 

 

                                                           

 (.ّٕٕ(؛ كانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )صُُِزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 (.ُّٖ-ُّٕزيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية )ص صانظر: ( (ِ
 (.ُْجبريف، شرح تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )صبف ( ا(ّ
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 التصديؽ بالغيب  -ٙ
غيب، كما تعني كجكب اإليماف "قياـ العقيدة عمى التسميـ بكجكد ال كتعنى ىذه الخصيصة:

 .(ُ)بكؿ ما كرد في النصكص الشرعية مف أمكر الغيب، كعدـ رد شيء منيا أك تأكيميا"

 قاؿكاإليماف بالغيب أكؿ صفات المؤمنيف التي ذكرىا القرآف في بداية سكرة البقرة، 

[ ما ّلبقرة: ]ا  ژڀ  ٺ  ٺ   ژفي تفسير الغيب في قكلو تعالى:  -رحمو اهلل – القرطبي

سبحانو،  اهلل: اآلية ىذه في الغيب: فرقة فقالت ىنا، الغيب تأكيؿ في المفسركف يمي "كاختمؼ
 الغيكب، مف فيو كما القرآف: آخركف كالقدر، كقاؿ القضاء: آخركف كقاؿ العربي، ابف كضعفو
 راطأش مف العقكؿ إليو تيتدم ال مما السبلـ عميو الرسكؿ بو أخبر ما كؿ الغيب: آخركف كقاؿ

 كىذه: عطية ابف كالنار، قاؿ كالجنة كالميزاف كالصراط كالنشر كالحشر القبر كعذاب الساعة
 في إليو المشار الشرعي اإليماف ىك كىذا: جميعيا، قمت عمى الغيب يقع بؿ تتعارض ال األقكاؿ
: يمىاًف،اإٍلً  عىفٍ  )فىأىٍخًبٍرًني :كسمـ عميو اهلل صمى لمنبي قاؿ حيف السبلـ عميو جبريؿ حديث  أىفٍ  قىاؿى
ًئكىًتوً  ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  مىبلى كيتيًبوً  كى ًموً  كى تيٍؤًمفى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرًّْه، خى : كى ( قىاؿى دىٍقتى ، (ِ)صى

 .(ّ)كذكر الحديث"

 :كمف خبلؿ تعريؼ غيبية العقيدة يتبيف أنيا تنقسـ إلى أمريف

رحمو  –عبد الكريـ زيداف  الغيب كىذا االمر كثيرىا ما كاف الدكتكر أكليا التسميـ بكجكد 
ا في ىذه الرسالة.، كك(ْ)يقر بو في كتاباتو -اهلل  ما سيظير كاضحن

 

 
                                                           

 (.ِِّ( يسرم، طريؽ اليداية مقدمات كمبادئ عمـ التكحيد عند أىؿ السنة كالجماعة )ص(ُ
، ُ: رقـ الحديث ّّٓ/ُصحيح مسمـ، اإليماف/في اإليماف كاإلسبلـ كذكر القدر كغيره،  :( ]مسمـ(ِ

 [.ِ: رقـ الحديث ّٓٓ/ُكاإليماف/اإليماف ما ىك كبياف خصالو، 
 (.ِِٓ/ُلقرآف )مج( القرطبي، الجامع ألحكاـ ا(ّ
  نداء الركح : فاضؿ،(؛ كانظر: السامرائيٖ-ٕشريف )ص ص( انظر: زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ الع(ْ

 (.ٕ-ٓ)ص ص
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كاألمر الثاني اإليماف بنصكص الغيب كعدـ رد شيء منيا أك تأكيمو كالدكتكر رحمو اهلل 
، فقاؿ معمقنا عميو: "كىذا الحديث مف (ُ)ينص عمى ذلؾ كما في تعميقو عمى حديث كبلـ الجنازة

أخبار الغيب التي أخبرنا بيا رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ كال يسع المسمـ إال قبكليا كاإليماف 
 .(ِ)بيا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـٍ فىًإٍف كىانىتٍ (ُ مىى أىٍعنىاًقًي اؿي عى مىيىا الرّْجى ًضعىٍت اٍلًجنىازىةي كىاٍحتىمى ةن  ( قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ًإذىا كي اًلحى  صى
ٍكتىيىا كيؿُّ شى  ٍيمىيىا أىٍيفى يىٍذىىبيكفى ًبيىا يىٍسمىعي صى ةو قىالىٍت يىا كى اًلحى ٍف كىانىٍت غىٍيرى صى لىٍك قىالىٍت قىدّْميكًني كىاً  ٍنسىافى كى ٍيءو ًإالَّ اإٍلً
ًعؽى(، ]البخارم، صحيح البخارم، الجنائز/حمؿ الرجاؿ الجنازة دكف النساء،  ث : رقـ الحديِْٓ/ِسىًمعىوي صى

، كالجنائز/كبلـ ُِّٔ: رقـ الحديث ِٔٓ/ِ، كالجنائز/باب قكؿ الميت كىك عمى الجنازة قدمكني، ُِّْ
 [.ُّٖٗ: رقـ الحديث َِٗ/ِالميت عمى الجنازة، 

 (.ِٗ/َُ( زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية )مج(ِ
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 ب الثالث: مصادر العقيدة اإلسالميةالمطم

ف اهلل تعالى لنا مف األمكر المترتبة عمى ربانية العقيدة أف مصدرىا اهلل عز كجؿ كقد بي 
ذلؾ في الكحي القرآف كالسنة كىما بدكرىما أرشدا إلى المصادر التبعية األخرل مف اإلجماع 

 كالفطرة السميمة كالعقؿ الصريح، التي تكافؽ الكتاب كالسنة كال تخالفيما.

 أوًل: القرآف الكريـ

 تعريؼ القرآف لغة واصطالًحا -ٔ
 القرآف مف مادة قرأ.القرآف لغة:  - أ

 بعض...كقرأت إلى بعضو كضممت جمعتو: قرآنا الشيء : "قرأترحمو اهلل قاؿ الجكىرم       
 السُّكىرى  يجمع ألنو القرآف سمّْي: عبيدة أبك كقاؿ القرآف، سمّْي كمنو كقرآنا، قراءة الكتاب

 .(ُ)فيضميا"

 (ِ)الشيء: جمعو كضمو": "قرأ  -رحمو اهلل -قاؿ الفيركز أبادمك 
 .(ّ): "كمعنى قرآف معنى الجمع" -رحمو اهلل – جاجقاؿ أبك إسحاؽ الز ك  
مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف معنى مادة قرأ ىك الجمع كالضـ كسمي القرآف قرآنا؛ ألنو  

 يجمع السكر فيضميا.

 

 القرآف اصطالًحا: - ب
عرؼ العمماء القرآف الكريـ عمى مر الزماف بتعاريؼ كثيرة منيا التعريؼ المختصر المخؿ،      
 ؼ المسيب، كالتعريؼ الكجيز مف غير إخبلؿ، كلعؿ ىذا التعريؼ مف أفضميا كأجمعيا:كالتعري

                                                           

(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب ٓٔ/ُربية )مجالجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح الع (ُ)
 (.َّٕ/ُ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجّّٔٓ/ٓ)مج
 (.ْٗ( الفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص(ِ
 (.ُِٕ/ٗ( األزىرم، تيذيب المغة )مج(ّ
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"ىك كبلـ اهلل تعالى المنزؿ عمى النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ، المكتكب في  
 .(ُ)المصاحؼ، المنقكؿ بالتكاتر، المتعبد بتبلكتو، المعجز كلك بسكرة منو"

: "ىك الكتاب المنزؿ عمى  -رحمو اهلل – كريـ زيدافكالتعريؼ الذم اختاره الدكتكر عبد ال 
رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ، المكتكب في المصاحؼ، المنقكؿ إلينا عنو نقبلن متكاترنا 

 .(ِ)ببل شبية"

ظ عمى تعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  ، أنو لـ ينص في التعريؼ -رحمو اهلل – ييبلحى
لـ يتعرض في التعريؼ إلعجاز القرآف، لكنو نصَّ عمى ذلؾ في عمى أف القرآف كبلـ اهلل، ك 

 .(ّ)شرحو لمتعريؼ، كذكر مسألة أف القرآف كبلـ اهلل، كمسألة إعجاز القرآف ككجكه إعجازه

 القرآف كالـ اهلل حقيقة  -ٕ
 -رحمو اهلل –كرد في شرح التعريؼ االصطبلحي لمقرآف عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف  

ا في بياف ذلؾ في مكضع  أف القرآف كبلـ اهلل تعالى، لكف الدكتكر كاف أكثر صراحة ككضكحن
: "القرآف خطاب اهلل أم كبلمو لفظو كمعناه كال يمتفت إلى قكؿ غير ىذا قاؿ تعالى فقاؿ ،آخر

ككبلـ اهلل ىك ىذا القرآف المجيد أما أف يقاؿ فيو غير ذلؾ كقكؿ بعضيـ كبلمو ىك المعنى 
ف قالو مف قالو"النفسي كالقرآف عبار   .(ْ)ة عنو ىذا قكؿ غير صحيح كا 

مكافقة القرآف كبلـ اهلل حقيقة فيو  عمى أف -رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيدافتأكيد ك   
ف -رحمو اهلل – منو لمذىب السمؼ، يقكؿ أبك جعفر الطحاكم  ببل بدا منو اهلل كبلـ القرآف : "كا 

، كيفية  تعالى اهلل كبلـ أنو كأيقنكا حقنا، ذلؾ عمى المؤمنكف كصدقو كحينا، رسكلو عمى كأنزلو قكالن
 اهلل، ذمو كقد كفر، فقد البشر كبلـ أنو فزعـ سمعو فمف البرية، ككبلـ بمخمكؽ ليس بالحقيقة

 لمف بسقر اهلل أكعد فمما [،ِٔالمدثر: ] ژڃ  ڃ      ژ : تعالى قاؿ حيث بسقر، كأكعده كعابو،

                                                           

 (.َُ( عتر، عمـك القرآف الكريـ )ص(ُ
اف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف (؛ كانظر: زيدُُٗزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ِ)

 (.ُْٖ(؛ كانظر: زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية )صِِٓالكضعية )ص
 (.ُُِ-ُُٗزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، )ص صانظر: ( (ّ
 .فما بعدىا ْٗ:ّٕقيقة: ، الد)محاضرة( تعريؼ أصكؿ الفقو( زيداف، (ْ
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 قكؿ يشبو كال البشر خالؽ قكؿ أنو كأيقنا [، عممنآِالمدثر: ] ژ        ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ژ : قاؿ
 .(ُ)البشر"

الدكتكر عبد الكريـ  زيداف المعتزلة في ىذه المسألة فعندىـ أف القرآف مخمكؽ  كخالؼ  
يقكؿ القاضي عبد الجبار: "كأما مذىبنا في القرآف فيك أف القرآف كبلـ اهلل تعالى ككحيو، كىك 

 .(ِ)محدث"مخمكؽ ك 

سالؼ الذكر أف القرآف ليس كبلـ اهلل  -رحمو اهلل –كفي كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  
النفسي، كال عبارة عنو، رد صريح عمى األشاعرة الذيف يقكلكف بالكبلـ النفسي، كأف القرآف عبارة 

 .(ْ)، ككافقيـ الماتريدية عمى ذلؾ(ّ)عف كبلـ اهلل

 حجية القرآف الكريـ  -ٖ
الدكتكر عبد  قاؿ، (ٓ)ة حجية القرآف الكريـ مف المسائؿ المجمع عمييا عند المسمميفمسأل 

: "القرآف ىك أصؿ االصكؿ، كمصدر المصادر، كمرجع األدلة  -رحمو اهلل -الكريـ زيداف
ا: "كال خبلؼ بيف المسمميف في أف القرآف حجة عمى جميع البشر" كقاؿ، (ٔ)كميا"  .(ٕ)أيضن

 

 

                                                           

 (.ُِٕ/ُة الطحاكية )مجابف أبي العز، شرح العقيد (ُ)
 (.ِٖٓ( عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص(ِ

(؛ كانظر: المحمكد، مكقؼ ابف َُّ-ُِٗانظر: البيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص ص (ّ)
 فما بعدىا(. ُِٖٔ/ ّتيمية مف األشاعرة، عبد الرحمف المحمكد )مج

 (.ّّٔ-ِّٔا )ص صانظر: الحربي، الماتريدية دراسة كتقكيمن  (ْ)
(؛ كانظر: اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ ُُٗ(، ك)صُُٓانظر: زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ٓ)

 (. ُِٔ/ُاألحكاـ )مج
 (.ُُٕ( زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص(ٔ
(؛ كانظر: زيداف، الكجيز في أصكؿ ِِٓ( زيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية )ص(ٕ
(؛ كانظر: زيداف، المدخؿ لدراسة ٗ(؛ كانظر: زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )صُُٗلفقو )صا

 (.ُْٕالشريعة اإلسبلمية )ص
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 حفظ القرآف -ٗ
في بياف خكاص القرآف: "أنو محفكظ مف  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 

[، فبل نقص فيو ٗالحجر: ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ الزيادة كالنقصاف لقكلو تعالى: 
كال زيادة كلف يستطيع مخمكؽ أف يزيد عميو شيئنا أك ينقص منو شيئنا ألف اهلل تكلى حفظو، كما 

 .(ُ)فظو فمف تصؿ إليو يد العابثيف كالمفسديف"تكلى اهلل ح

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ   في تفسير قكلو تعالى: -رحمو اهلل –قاؿ الشنقيطي  

 لو حافظ كأنو العظيـ القرآف نزؿ الذم ىك أنو الكريمة اآلية ىذه في تعالى "بىيَّف  [ٗ]الحجر: 
 .(ِ)يبدؿ" أك شيء منو يتغير أك أك ينقص فيو يزاد أف مف

كنقؿ اإلجماع غير كاحد مف عمماء المسمميف عمى أفَّ مف أنكر حرفنا كاحدنا مف كتاب اهلل  
 جميع في المتمك القرآف أف المسممكف أجمع : "كقد -رحمو اهلل -عياض القاضي فقد كفر، قاؿ

پ  پ  ژ  أكؿ مف الدفتاف جمعو مما المسمميف، بأيدم المصحؼ في المكتكب األرض أقطار

 اهلل، كبلـ ، أنو[ُ]الناس:  ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  آخر إلى ،[ِ]الفاتحة:  ژپ  پ
 منو نقص مف كأف حؽ، فيو ما جميع كأف كسمـ، عميو اهلل صمى محمد نبيو عمى المنزؿ ككحيو
 المصحؼ عميو يشتمؿ لـ مما حرفنا فيو زاد أك مكانو، آخر بحرؼ بدلو أك لذلؾ، قاصدنا حرفنا
 .(ّ)كافر" أنو ىذا، لكؿ عامدنا القرآف مف ليس أنو عمى كأجمع ميو،ع اإلجماع كقع الذم

بإثباتو لحفظ القرآف يرد ضمنينا عمى الشيعة  -رحمو اهلل – كالدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ْ)اإلثنى عشرية القائميف بتحريؼ القرآف

                                                           

(؛ كانظر: ُِٖ(؛ كانظر: زيداف، مكجز االدياف في القرآف )صَُِ( زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص(ُ
 (.ُٕٓزيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية )ص

 (.ُْْ/ّ( الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )مج(ِ
(؛ كانظر: المحمكد، تيسير لمعة البف َُُّ -َُُِ/ِ( عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى )مج(ّ

 (.ُٗٗقدامة المقدسي )ص
ر: ظيير، فما بعدىا(؛ كانظ ََِ/ُانظر: القفارم، أصكؿ الشيعة اإلمامية االثني عشرية عرض كنقد )مج (ْ)

 فما بعدىا(. ُّالشيعة كالقرآف )ص



69 
 

 القرآف معجز بذاتو -٘
ص القرآف: "أنو معجز، كمعنى خكا هفي تعداد فقاؿ ،الدكتكر إعجاز القرآف الكريـ أثبت 

ذلؾ عجز البشر أجمعيف عف اإلتياف بمثمو......كمع ىذا التحدم...عجز العرب عف المعارضة 
 .(ُ)بالرغـ مف كجكد المقتضى لممعارضة كعدـ المانع منيا"

خباره بكقائع تحدث في   كيمثؿ عمى كجكه إعجازه بببلغتو كىك اإلعجاز البياني، كا 
غيب المستقبؿ، ككقائع األمـ السابقة المجيكلة أخبارىا عند العرب كىك  المستقبؿ كىك إعجاز

شارتو الى بعض الحقائؽ الككنية كىك اإلعجاز العممي  .(ِ)إعجاز غيب الماضي، كا 

ظ مف كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  فيما يتعمؽ بإعجاز القرآف، أنو  -رحمو اهلل – ييبلحى
اتو، كفي ذلؾ مكافقة منو لجماىير عمماء األمة، كمخالؼ يثبت إعجاز القرآف، كأنو معجز بذ

، الذم ينسب اإلعجاز لفعؿ (ّ)لمنظاـ مف المعتزلة، كمف قاؿ بقكلو في إعجاز القرآف بالصرفة
 .(ْ)اهلل كليس القرآف

 

 

 

                                                           

 -ُِْ(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص صَُِ( زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص(ُ
(؛ كانظر: زيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية ّّ-ِٗ(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص صُِٖ

 – ّٕ/ِفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج(؛ كانظر: المستِِٔ-ِِٓكالقكانيف الكضعية )ص ص
(؛ كانظر: السامرائي، ُٕٓ(؛ كانظر: زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية )صِٖ-ٕٗ/ ِ(، ك)مجْٕ

 (.ُٗنبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )ص
 (.ُُِ-َُِ( انظر: زيداف،  الكجيز في أصكؿ الفقو )ص ص(ِ
ة اإلعجاز بالصرفة: أف القرآف في مستكاه الببلغة ليس فكؽ مستكل ببلغة العرب، ككاف ( ممخص نظري(ّ

بإمكاف العرب أف يأتكا بمثمو، لكف اهلل صرفيـ عف ذلؾ. انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ 
كالنحؿ  (؛ كانظر: الشيرستاني، الممؿُّْ(، كانظر: البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ )صِٔٗ/ُالمصميف )مج

 (.ٕٓ-ٔٓ/ُ)مج
 ( انظر: المراجع السابقة.(ْ
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 النسخ في القرآف -ٙ

 تعريؼ النسخ  - أ

قامة آخر مكانوالنسخ لغة:   .(ُ)تدكر معاني النسخ لغة حكؿ رفع شيء كا 
 .(ِ)عنو متأخر شرعي بدليؿ الشرعي الحكـ رفع ىك"لنسخ اصطالًحا: ا

 وقوع النسخ  - ب

الدكتكر عبد  قاؿ، (3)شرعنا ككقكعو عقبلن  النسخ كقكع جكاز عمى المسممكف أجمعكقد  
، كلـ (4)في بياف مكقفو مف النسخ: "كقد كقع النسخ في القرآف"  -رحمو اهلل – الكريـ زيداف

بك مسمـ األصفياني مف المعتزلة  الذم يقكؿ النسخ جائز عقبلن غير كاقع يخالؼ في النسخ إال أ
 ، كالدكتكر ىنا كما ىك مبلحظ يقكؿ ما يقكلو جميكر المسمميف .(5)شرعنا

يي كليس الخبر كأما ما يقع فيو النسخ عند المسمميف فيك األحكاـ الشرعية أم األمر كالن 
 لو، شريؾ ال كحده اهلل بعبادة كاألمر الجامعة صكؿاأل كأما: " -رحمو اهلل -يقكؿ ابف تيمية 

 بطف كما منيا ظير ما الفكاحش كىي األربعة، األجناس كتحريـ كالعدؿ، كالصدؽ، الكالديف، كبر
 سكرة في ذكره ما مثؿ كذلؾ الحؽ، غير عميو يقاؿ كأف باهلل كاإلشراؾ الحؽ، بغير كالبغي كاإلثـ
 .(ٔ)إسرائيؿ كبني كاألعراؼ األنعاـ

 جكز فمف: قكليف عمى بو؟ الشرائع كتنكع نسخو يمكف ىؿ: ىذا مثؿ في الناس تنازع كقد 
 تقتضي صفات إلى ال المشيئة محض إلى ذلؾ رد شيء كؿ عف كينيى شيء بكؿ اهلل يأمر أف

                                                           

 (.ُِٖ-ُُٖ/ٕاألزىرم، تيذيب المغة )مج(؛ كانظر: ُِٔ)ص : الفيركز آبادم، القامكس المحيطانظر ((ُ
 (.َّٔص) الفقو أصكؿ في الكجيز، زيداف: انظر ((ِ

(؛ ِِْف في عمـك القرآف )صفما بعدىا(، كانظر: السيكطي، اإلتقا ُِِانظر: زيد، النسخ في القرآف )ص (ّ)
 (.َّ/ِكانظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )مج

 (.َُٖ(؛ كانظر: زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية )صَّٔزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ْ)
 (. ِِْ( القطاف، مباحث في عمـك القرآف )ص(ٓ

(، كسكرة بني إسرائيؿ]اإلسراء[، ِّاألعراؼ)اآلية: رة (، كسك ُٓاآلية: اآليات في سكرة األنعاـ ) (ٔ)
 (.ّٔ-ُّاآليات: )ىي
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 بف جيـ يقكلو كما فيو، الشرائع كتنكع ىذا، في النسخ دخكؿ جكزكا فإنيـ ىذا، دكف بيذا األمر
ف كأحمد، كالشافعي مالؾ أصحاب مف كافقو كمف شعرم،كاأل صفكاف،  يقع لـ إنو يقكلكف كانكا كا 

 .نسخ فيو

 تنكع كال ىذا، في النسخ دخكؿ يجكزكف ال فإنيـ كالخمؼ السمؼ مف الناس جميكر كأما     

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ژ  :تعالى قاؿ كما كاحدا األنبياء ديف كاف كليذا فيو، الشرائع

ا: "ككتاب(ُ)[".ُٓالمؤمنكف: ] ژھ  ھ    ہ  ھ     ہہ :  نكعاف اهلل ، كيقكؿ ابف تيمية أيضن
 كيبيف اآلخر الخبريف أحد يفسر قد كلكف يتناقض أف يجكز فبل الخبر أما تقدـ كما كأمر خبر
 اهلل شرع ينسخ أف أراد فمف اهلل أنزؿ بما إال اهلل أنزؿ ما ينسخ كال النسخ فيدخمو األمر كأما معناه

 .(ِ)ممحدا" كاف كنظره برأيو اهلل خبر دفع مف ككذلؾ ممحدا كاف كىكاه برأيو أنزلو ذمال

: "أما األحكاـ التي يجكز نسخيا، فيي  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 
األحكاـ الفرعية التي تقبؿ التبديؿ كالتغيير، أما األحكاـ االخرل فبل يجكز نسخيا، مثؿ األحكاـ 

ة: كأحكاـ العقائد، مثؿ اإليماف باهلل كاليكـ اآلخر كالحساب، كمثؿ حرمة الشرؾ كالظمـ األصمي
،  كفي ذلؾ مخالفة (ّ)كالزنى، كمثؿ: أميات الفضائؿ كاألخبلؽ كالعدؿ، كالصدؽ، كبر الكالديف"

تيـ مف الدكتكر لمرافضة الذيف يقكلكف بكقكع النسخ في األكامر كالنكاىي كاألخبار بناءن عمى عقيد
 .(ٓ( )ْ)الكفرية البداء

 

                                                           

 (.ِِٓ/ٔ( ابف تيمية، الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح )مج(ُ
 (.َِٖ/ٓ( ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مج(ِ
 (.َّٖ( زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، )ص(ّ
يكر بعد الخفاء كثانييما نشأة رأم لـ يكف مف قبؿ  ككبلىما يستمـز ( البداء لو في المغة معنياف أكليما الظ(ْ

سبؽ الجيؿ كحدكث العمـ كىذا محاؿ عمى اهلل سبحانو كتعالى. انظر: الفقارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية 
(؛ كانظر: السالكس، مع الشيعة االثني عشرية في األصكؿ كالفركع ّٗٗ- ّٖٗ/ِاالثني عشرية )مج

 (.َّّ)ص
(؛ كانظر: جار اهلل، الكشيعة في نقد عقائد ُِْ( انظر: القطاف، مباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف )ص(ٓ

 فما بعدىا(. َُُالشيعة )ص 
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 المنيج في تفسير النص القرآني  -ٚ
ىك عمى تفسير القرآف بالقرآف ثـ  ذكرهيقكـ منيج تفسير القرآف عند الدكتكر زيداف كما  

الدكتكر عبد الكريـ  قاؿبالسنة ثـ بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف كييٍستىعاف بالمغة العربية في تفسيره، 
كفي تفسير القرآف يستحسف أف يككف بالقرآف نفسو فما أجممو القرآف في : " -رحمو اهلل -زيداف

مكضع فصمو في مكضع آخر، فإف لـ يجد ىذا البياف في القرآف تحكؿ إلى السنة، فإف لـ يجد 
 .(ُ)"-رحميـ اهلل – كالتابعيف -رضي اهلل عنيـ -ففي أقكاؿ المفسريف مف الصحابة

 .(ِ)فسير القرآف الكريـفي مكضع آخر أىمية السنة في ت كفصؿ 

في مكضع آخر مف كتبو أىمية معرفة قكاعد المغة العربية في تفسير القرآف  كذكر 
 .(ّ)الكريـ

 كمنيج الدكتكر عبد الكريـ زيداف في تفسير كتاب اهلل عز كجؿ ىك نفسو منيج السمؼ. 

 إف :لجكابالتفسير؟، فا طرؽ أحسف فما: قائؿ قاؿ : "فإف -رحمو اهلل – ابف تيمية قاؿ 
 مكضع في فسر قد فإنو مكاف في أجمؿ فما بالقرآف، القرآف يفسر أف ذلؾ في الطرؽ أصح

الصحابة.....  أقكاؿ إلى ذلؾ في رجعنا السنة في كال القرآف في التفسير نجد لـ آخر..... إذا
 األئمة مف كثير رجع فقد الصحابة، عف كجدتو كال السنة، في كال القرآف في التفسير تجد لـ إذا
التابعيف.....فإف اختمفكا يرجع في ذلؾ إلى لغة القرآف أك السنة اك عمكـ لغة  أقكاؿ إلى ذلؾ في

 .(ْ)العرب أك أقكاؿ الصحابة في ذلؾ"

                                                           

 (.ّْٓ( زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ُ
 (.ّٗ/ٖزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مجانظر: ( (ِ
 (.ِّٔ-ِّٓمية كالقكانيف الكضعية )ص صزيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلانظر: ( (ّ
(؛ كانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ٔٗ-ْٖ( ابف تيمية، مقدمة في أصكؿ التفسير )ص ص(ْ
 (.َُ-ٕ/ُ)مج
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كقد نىصَّ الدكتكر عبد الكريـ زيداف عمى كبلـ ابف تيمية في منيج  التفسير الصحيح في  
 .(ُ)تقديمو لكتاب القكؿ الصحيح في تعييف الذبيح

 ثانيًا: السُّنة النبوية

 تعريؼ السُّنة لغة: -ٔ
 .(ِ)السُّنة لغة: ىي الطريقة كالسيرة حسنة كانت أك سيئة التعريؼ المغوي: - أ

ا عند ا التعريؼ الصطالحي: - ب لعمماء حسب الفف الذم يختمؼ معنى السنة اصطبلحن
مف قكؿ أك  -سمـ صمى اهلل عميو ك  -فالسُّنة عند المحدثيف: "ما أثر عف النبي يشتغمكف بو:

ميقية أك سيرة سكاء كانت قبؿ البعثة ... أك بعدىا" مقية أك خي  .(ّ)فعؿ أك تقرير أك صفة خى
السُّنة في اصطبلح الفقياء: "فإنما يطمقكنيا عمى ما ليس بكاجب، كتطمؽ عمى ما يقابؿ ك  
 .(ْ)البدعة"

 .(ٓ)ـ كفعمو كتقريره"السُّنة في اصطبلح األصكلييف: "قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمك    

 مصدر السُّنة: -ٕ
في ذلؾ: "كسُّنة  -رحمو اهلل -السُّنة كحي مف اهلل تعالى يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

الرسكؿ الكريـ ىي األخرل كالقرآف كاجبة االتباع...؛ألف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كما قاؿ 

 .(ٔ)"[ْ – ّلنجـ: ا] ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ژ  تعالى: 

                                                           

 (.ْ-ّالعاني، القكؿ الصحيح في تعييف الذبيح )ص صانظر: ( (ُ
(؛ كانظر: ِٖٗ/ُِب المغة )مج(؛ كانظر: األزىرم، تيذيُِِْ/ّ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب )مج(ِ

(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس ُِّٗ -ُِّٖ/ٓالجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج
(؛ كانظر: ابف األنبارم، الزاىر في معاني ِِٗ/ُ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجَُِٕالمحيط )ص

 (.ِّٕ/ِكممات الناس )مج
 (.ُٗعمكمو كمصطمحاتو )ص ( الخطيب، أصكؿ الحديث(ّ
 (.ُٖٔ( الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ )ص(ْ
 .( المرجع السابؽ(ٓ

 (.ْٔزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ٔ)
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عف السُّنة أنيا: "كاجبة االتباع؛ ألنيا كحي مف اهلل تعالى، فيي كالقرآف إال أف  كذكر 
 .(ُ)لفظيا مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمعناىا مف اهلل تعالى"

ا: "فقكلو صمى اهلل عميو كسمـ كالقرآف مف جية أف االثنيف مصدرىما مف اهلل،  كقاؿ  أيضن
 .(ِ)ة مكحى بيا بالمعنى فقط"إال أف السن

كىذا الكبلـ ىك الحؽ، كاألدلة عميو كثيرة ترجع بمجمكعيا إلى الكتاب كالسُّنة كاإلجماع  
 .(ّ)كالنظر الصحيح

 حجية السُّنة النبوية -ٖ
 .(ْ)المقصكد بحجية السُّنة: ىك كجكب العمؿ بمقتضاىا 

منو األحكاـ التشريعية، كقد دؿ  الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "إف السُّنة مصدر تستنبط قاؿ 
ا: "كال خبلؼ في حجية السنة كاعتبارىا مصدران  كقاؿ، (ٓ)عمى ذلؾ الكتاب كالسنة كاإلجماع" أيضن

، كالدكتكر (ٔ)ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كقد دؿ عمى ذلؾ الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ"
يفيـ مف قكلو األحكاـ التشريعية كيدلؿ بيذا الكبلـ  يقرر كجكب العمؿ بالسنة في الفقو كما 

الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "المصدر الكحيد  فقاؿ ،عمى ذلؾ، كأما حجية السنة في العقائد
لمعرفة جميع معاني العقيدة اإلسبلمية كمنيا مسألة القضاء كالقدر، كىذا المصدر ىك الكحي 

 .(ٕ)رة فقط"اإلليي المتمثؿ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطي

                                                           

(؛ كانظر: زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ ُّ-َّزيداف، نظرية التجديد في الفكر اإلسبلمي )ص ص (ُ)
 (.ٗالعشريف )ص

 (.ُِٖيز في أصكؿ الفقو )صزيداف، الكج (ِ)
 فما بعدىا(. ٖٔ/ُانظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد )مج (ّ)
 (. ِّْانظر: عبد الخالؽ، حجية السنة )ص (ْ)
 (.ُِٕزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ٓ)
 (.ِّٖزيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية )ص (ٔ)
 (.ُِٕة بحكث فقيية )صزيداف، مجمكع (ٕ)
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كمسألة حجية السنة بالجممة مف المسائؿ المجمع عمييا، كلـ يقع فييا خبلؼ بيف  
، (ِ)، كابف تيمية(ُ)المسمميف، كنقؿ اإلجماع عمى ذلؾ عدد مف العمماء مثؿ ابف حـز

 . -رحميـ اهلل – (ّ)كالشككاني

 الحتجاج بخبر الواحد -ٗ
 ى قسميف ىما: أخبار متكاترة، كأخبار آحاد.تنقسـ السنة النبكية مف حيث كركدىا إلينا إل 

ا بأنو: "ما ركاه عدد كثير تيحيؿ العادة رَّ كقد عى      ؼ عمماء الحديث المتكاتر اصطبلحن
 .(ْ)تكاطؤىـ عمى الكذب"

ا بأنو: "ىك مالـ يجمع شركط المتكاتر"     .(ٓ)في حيف عرفكا الحديث اآلحاد اصطبلحن

 ، كىي:(ٔ)دة خبر الكاحد العمـ إلى ثبلثة مذاىبكما اختمؼ العمماء في مسألة إفا 

المذىب األكؿ: خبر الكاحد يفيد العمـ مطمقنا، كنسب اآلمدم ىذا القكؿ إلى بعض أىؿ الظاىر 
لى اإلماـ أحمد  .(ٖ)، كال تثبت ىذه النسبة إلييـ بؿ ما نقؿ عنيـ يخالؼ ىذه النسبة(ٕ)كا 

، (ٗ)قنا كىك مذىب بعض المتكمميف، كالجكينيمطم العمـ يفيد ال الكاحد خبر: الثاني المذىب
 .-رحميـ اهلل -(ُُ)، كأبي منصكر البغدادم(َُ)كالغزالي

                                                           

، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )مج(ُ  (.ُِٖ/ْ( ك)مجَُْ/ُ( انظر: ابف حـز
 (.ٖٔ-ٖٓ/ُٗ( انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ِ
 (.ُٕٖ/ُ( انظر: الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ )مج(ّ
 (.ُِّ(؛ كانظر: كانظر: زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )صُٗيث )ص( الطحاف، تيسير مصطمح الحد(ْ
(؛ كانظر: ُّْ(؛ كانظر: زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )صِِ( الطحاف، تيسير مصطمح الحديث )ص(ٓ

 (.ِْٖزيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية )ص
 (.ُُٓ/ُ)مج ( انظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد(ٔ
 (.ْْ-ّْ/ِ( انظر: اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )مج(ٕ
 (.ُِِ-ُُٓ/ ُ( انظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد )مج(ٖ
 (.ٗٗٓ/ُ( انظر: الجكيني، البرىاف في أصكؿ الفقو )مج(ٗ

 (.ِِٕ/ُانظر: الغزالي، المستصفى مف عمـ األصكؿ )مج (َُ)
 (.ِٔأصكؿ الديف )ص ( انظر: البغدادم،(ُُ
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، كىك مذىب جميكر المحدثيف كاألصكلييف (ُ)المذىب الثالث: خبر الكاحد يفيد العمـ بشركط
 .(ِ)الراجح ىك المذىب كالمتكمميف كعامة السمؼ كفقياء األمة كىذا

نجده يذكر خبلفنا في إفادة  -رحمو اهلل – تكر عبد الكريـ زيدافكمف خبلؿ ما كتب الدك 
خبر الكاحد الظف الراجح كنسبو لمجميكر، كذكر إفادة خبر الكاحد لمعمـ كنسبو لمظاىرية كبعض 

، كلـ يذكر سكاىما كلـ ييرىًجح أينا منيما، ىذا بالنسبة إلفادة خبر الكاحد العمـ لكنو (ّ)أىؿ الحديث
قرر أف خبر الكاحد الصحيح  حجة في األعماؿ  فنجده يضع عنكننا: "سنة في نفس الكقت ي

: "ال خبلؼ بيف المسمميف أف قاؿ، كتحت ىذا العنكاف (ْ)اآلحاد كاجبة االتباع كمصدر لمتشريع"
سنة اآلحاد حجة عمى المسمميف في كجكب العمؿ بيا، كالتقيد بأحكاميا كجعميا دليبلن مف أدلة 

: "أجمع المسممكف عمى  -رحمو اهلل -قاؿمى ذلؾ ببعض األدلة كبعد ذلؾ األحكاـ"، ثـ دلؿ ع
 .(ٓ)أف سنة اآلحاد حجة عمى الجميع يمـز اتباعيا، كأنيا مصدر مف مصادر التشريع"

كقد انقسـ العمماء في مسألة االحتجاج بخبر اآلحاد في العقائد فالسمؼ ذىبكا إلى أف خبر  
العقائد كالمتكمميف ذىبكا إلى عدـ حجية خبر اآلحاد في الكاحد إذا صح فيك حجة بنفسو في 

 عند العمـ يكجب المتمقى بالقبكؿ الكاحد العقائد، يقكؿ ابف تيمية في بياف مكقؼ السمؼ: "كخبر
 أصحاب أكثر قكؿ كىك كالشافعي كأحمد كمالؾ حنيفة أبى أصحاب مف العمماء جميكر

لفخر الرازم في بياف مكقؼ المتكمميف في ىذه ، كيقكؿ ا(ٔ)فكرؾ" األشعرم كاإلسفرائيني كابف
المسألة: "كاعمـ: أف ىذا الباب كثير الكبلـ إال أف القدر الذم أكردناه كاؼ في بياف انو ال يجكز 

 .(ٕ)التمسؾ في أصكؿ الديف بأخبار اآلحاد"

                                                           

 (.ْٕانظر: ابف تيمية، رفع المبلـ عف األئمة األعبلـ )ص (ُ)
(؛ كانظر: السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية ْْ/ِانظر: اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )مج (ِ)

 (.ّٗ/ُالحديث )مج
 (.ُّْزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ّ)
 .المرجع السابؽ (ْ)
 .ُّٓو، صالمرجع نفس (ٓ)
 (.ُْ/ُٖابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ٔ)
 (.ُِٗالرازم، أساس التقديس )ص (ٕ)
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ا لمدكتكر عبد الكريـ زيداف   لكف مف  -رحمو اهلل –كفي ىذه المسألة ال نجد قكالن صريحن
خبلؿ استقراء ما كتب نجده ال يفرؽ بيف أنكاع السنة عممينا كال يشترط التكاتر ألم سنة حتى 
يثبت بيا عقيدة كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو: "المصدر الكحيد لمعرفة جميع معاني العقيدة 

 .(ُ)اإلسبلمية...ىك الكحي اإلليي المتمثؿ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة فقط"

ا يقرر عممينا إف خبر اآلحاد إذا صح فإنو يفيد العقيدة كالعمـكن  الدكتكر  قاؿ ،جده أيضن
 الغيب أخبار مف الحديث كىذا: "(ِ)الجنازة كبلـ حديث عمى تعميقو في عبد الكريـ زيداف كما

 .(ّ)"بيا كاإليماف قبكليا إال المسمـ يسع كال كسمـ عميو اهلل صمي اهلل رسكؿ بيا أخبرنا التي

فنبلحظ أنو استدؿ بحديث آحاد صحيح عمى أمر غيبي كلـ يشترط لثبكت ىذا األمر  
الغيبي التكاتر كىك بذلؾ يككف مكافقنا لمسمؼ في مسألة إفادة حديث اآلحاد الصحيح العمـ 

 كالعمؿ.

 ثالثًا: اإلجماع

 : التعريؼ المغوي -ٔ

 نييف، ىما:مف خبلؿ البحث في معاجـ المغة نجد أف اإلجماع لغة يطمؽ عمى مع 

، قاؿ الكسائي : "يقاؿ أىٍجمىعتي األمرى كعمى األمر، إذا عزمت  -رحمو اهلل – األكؿ: العـز

 [.ُٕيكنس: ] ژٿ   ٹ  ٹ  ژ ، كمنو قكلو تعالى: (ْ)عميو"

 

 
                                                           

 (.ُِٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ُ)
ـٍ فىإً (ِ مىى أىٍعنىاًقًي اؿي عى مىيىا الرّْجى ًضعىٍت اٍلًجنىازىةي كىاٍحتىمى ةن ( قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ًإذىا كي اًلحى ٍف كىانىٍت صى

ٍكتىيىا كيؿُّ شى  ٍيمىيىا أىٍيفى يىٍذىىبيكفى ًبيىا يىٍسمىعي صى ةو قىالىٍت يىا كى اًلحى ٍف كىانىٍت غىٍيرى صى لىٍك قىالىٍت قىدّْميكًني كىاً  ٍنسىافى كى ٍيءو ًإالَّ اإٍلً
ًعؽى(. تقدـ تخريجو ص  في ىذه الرسالة. ّٔسىًمعىوي صى

 (.ِٗ/َُالمرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية )مج( زيداف، المفصؿ في أحكاـ (ّ
 (.ُُٗٗ/ٔالجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج (ْ)
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ـى  ييٍجًمعٍ  لىـٍ  كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )مىفٍ   يىا ـى  فىبلى  اٍلفىٍجرً  قىٍبؿى  الصّْ  .(ُ)لىوي( ًصيىا

 .(ِ): اإلنفاؽ، قاؿ ابف فارس: "الجيـ كالميـ كالعيف أصؿ كاحد، يدؿ عمى تضاـ الشيء"الثاني

 .(ّ)كانضماـ رأم إلى رأم ىك االتفاؽ كقاؿ الفيركز آبادم: "كاإلجماع: اإلنفاؽ"

المعنييف إلى الجمع؛ فإف العـز فيو جمع الخكاطر، كاالتفاؽ  -رحمو اهلل – كأرجع البيارم 
 .(ْ)فيو جمع اآلراء

 التعريؼ الصطالحي:  -ِ

"ىك اتفاؽ المجتيديف مف األمة اإلسبلمية في عصر مف العصكر، عمى حكـ شرعي،  
 .(5)بعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ"

 حجية اإلجماع -ٖ

اإلجماع مصدرنا مف مصادر  يعتبر -رحمو اهلل –يبلحظ أف الدكتكر عبد الكريـ زيداف  
لو يأخذ بو باإلجماع في العقيدة، مع أف  حث عمى أم قكؿ، كلـ يعثر البا(6)الفقو اإلسبلمي

 مف أدلة الديف كالعقيدة بشكؿ خاص.عمماء أىؿ السنة كالجماعة اعتبركا اإلجماع دليبلن 

                                                           

،  :]أبك داكد (ُ) /النية في الصـك سنف  :[؛ ك]الترمذمِْْٓلحديث : رقـ إُٓ/ِسنف أبي داكد، الصـك
/ما جاء ال صياـ لمف لـ يعـز مف الميؿ،  سنف  :[؛ ك]النسائيّّٕ: رقـ الحديث ُّْ-ُّّ/ِالترمذم، الصـك

[؛ كالحديث صححو ِِّّ: رقـ الحديث َُٓ/ْالنسائي، الصياـ/ذكر اختبلؼ الناقميف لخبر حفصة في ذلؾ، 
(؛ كانظر: األلباني، إركاء الغميؿ في ُُُْ/ِاأللباني، انظر: األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )مج

 (.ِٔ/ْجتخريج أحاديث منار السبيؿ )م
 (.ْٕٗ/ُ( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج(ِ

 (.َُٕالفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص (ّ)
 (.َِٔ/ِالسيالكم، فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت )مج (ْ)
 (.ُُْزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ٓ)
 فما بعدىا(. ُُْ( انظر: زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص(ٔ
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 كالسنة لمكتاب اإلتباع: الكاجبة الحجة كانت : "فميذا -رحمو اهلل –قاؿ ابف تيمية  
 يجكز ال الكجكب عاـ بحاؿ، تركو يجكز ال عاإلتبا كاجب فيو باطؿ ال حؽ ىذا كاإلجماع؛ فإف

 .(ُ)عميو" دلت مما شيء عف الخركج ألحد كليس األصكؿ، ىذه عميو دلت مما شيء ترؾ

ا: "كاإلجماع   .(ِ)كالديف" العمـ في عميو يعتمد الذل الثالث االصؿ ىك كقاؿ أيضن

جماع( في بياف كقد تكسع مؤلفك كتاب )المسائؿ العقدية التي حكى فييا ابف تيمية اإل 
 .(ّ)حجية اإلجماع في العقيدة عند السمؼ

 : العقؿرابعاً 

 تعريؼ العقؿ  -ٔ
 التعريؼ المغوي - أ

 يطمؽ العقؿ في المغة كيراد بو أحد معنييف: 

المعنى األكؿ: المنع، كسمي عقؿ اإلنساف عقبلن ألنو يعقمو، أم يمنعو مف التكرط في اليىمىكة، 
 .(ْ)أسوكما يعقؿ العقاؿ البعير عف رككب ر 

: "العيف كالقاؼ كالبلـ أصؿ كاحد منقاس مطرد، يدؿ  -رحمو اهلل – قاؿ ابف فارس 
بسة" عيظميو عمى حبسة في الشيء أك ما يقارب الحي
(ٓ). 

: لجأ، ألنو اإلنساف يمتجأ إليو   المعنى الثاني: الممجأ كالحصف، يقاؿ عقؿ إليو يعقؿ عقبلن كعيقيكالن
 .(ٔ)كيتحصف بو

 
                                                           

 (.ٓ/ُٗمجية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )ابف تيم (ُ)
 (.ُٕٓ/ّالمرجع السابؽ، )مج ((ِ
  (.ٔٓ-ِٓ/ُالتي حكي فييا ابف تيمية اإلجماع )مج انظر: المسائؿ العقدية ((ّ

 (.َّْٔ/ْ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجَِْ/ُانظر: األزىرم، تيذيب المغة )مج (ْ)
 (.ٗٔ/ْيس المغة )مجابف فارس، معجـ مقاي (ٓ)
 (.َٕ/ْ(؛ كانظر: ابف فارس، كمعجـ مقاييس المغة )مجََّٓ/ْ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب )مج(ٔ
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 ًحا: العقؿ اصطال  - ب
: "ككثر  -رحمو اهلل -حتى قاؿ الزركشي (ُ)لقد كثرت تعاريؼ العقؿ بشكؿ كبير جدنا 

، ىذا بالنسبة لزمانو كال شؾ أف االختبلؼ في (ِ)االختبلؼ فيو حتى قيؿ: إف فيو ألؼ قكؿ"
 تعاريؼ العقؿ في األزماف البلحقة  لزمانو كزماننا قد كثرت عف ذلؾ.

أف العقؿ يقع عمى أربعة استعماالت: ىي الغريزة المدركة، كالمختار مف ىذه التعاريؼ  
، كىك ما تدكر حكلو كترجع إليو (ّ)كالعمكـ الضركرية، كالعمكـ النظرية، كالعمؿ بمقتضى العمـ

 تعريفات العقؿ المختمفة.

 مكانة العقؿ مف المطالب العتقادية  -ِ
ف مكانة العقؿ في األمكر م -رحمو اهلل -كيمكف إجماؿ مكقؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 االعتقادية في النقاط اآلتية:

 العقؿ ليس مصدرًا مستقاًل لمعقيدة اإلسالمية - أ
مصدر العقيدة اإلسبلمية، كأنو الكحي فقط   -رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيداف بيف 

مـك المتمثؿ في القرآف كالسنة، كليس ىناؾ أم مصدر آخر مثؿ: العقؿ، أك الفمسفة، أك الع
رحمو اهلل تعالى: "المصدر الكحيد لمعرفة جميع معاني العقيدة اإلسبلمية...ىك  فقاؿالطبيعية، 

 .(ْ)الكحي اإلليي المتمثؿ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة فقط"

ا: "مصادر المعرفة بالعقيدة ىي القرآف كالسنة فمف غير المقبكؿ أصبلن أف  كقاؿ أيضن
 .(ٓ)ي ىذه العقيدة في غير القرآف كالسنة"نمتمس معرفة معان

                                                           

(؛ كانظر: العريفي، األدلة العقمية ُٖٓ-ُٕٓ/ُانظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد )مج (ُ)
-ِّٕالمطيؼ، التعريفات االعتقادية )ص ص(؛ كانظر: آؿ عبد ِّ-ِٕالنقمية عمى أصكؿ االعتقاد )ص ص

ُِْ.) 
 (.ْٖ/ُ( الزركشي، البحر المحيط في أصكؿ الفقو )مج(ِ

 (.ُٖٓ/ُانظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد )مج (ّ)
 (.ُِٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ْ)
 .ُِِصالمرجع السابؽ،  (ٓ)
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: "ال يمكف القكؿ بأف دالالت العقؿ أك أقكاؿ الحكماء بؿ كزاد رحمو اهلل األمر بياننا بقكلو
أك العمكـ الطبيعية مصادر مستقمة لمعرفة معاني العقيدة اإلسبلمية، كال أنيا  -الفبلسفة–

إلسبلمية التي كردت في القرآف كالسنة، أك مجتمعة أك منفردة تصمح لمعارضة معاني العقيدة ا
 .(ُ)جعميا حاكمة عمى ىذه العقيدة أك عمى داللة القرآف عمييا كتفصيمو ليا"

في ىذه المكاضع مبني عمى قاعدة مجمع  -رحمو اهلل –ككبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
القاعدة مف تكقيفية عمييا عند أىؿ السنة كالجماعة كىي ربانية العقيدة كما يترتب عمى ىذه 

 العقيدة عمى السمع كىك القرآف كالسنة.

ظ مف كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف المتقدـ أنو ال ييجيز أف يككف  -رحمو اهلل – ييبلحى
العقؿ أك الفمسفة أك أم رأم أف يككف حاكمنا عمى القرآف كالسنة، كفي ذلؾ مخالفة منو رحمو اهلل 

 عقؿ حاكمنا عمى النقؿ كما سيمر معنا قريبنا.لممتكمميف الذيف جعمكا مف ال

: "كال يقاؿ إف العقؿ  -رحمو اهلل -فييا الدكتكر عبد الكريـ زيداف فقاؿأما ميمة اليداية 
ف كاف ضركريا لتفيـ ما يمقيو اهلل تعالى إليو  يكفي ليدايتو فالعقؿ كحده ال يستقؿ بيذه الميمة كا 

 .(ِ)عمى ألسنة رسمو"

: "كال تحسبف أف العقكؿ لك تركت كعمكميا التي تستفيدىا  -رحمو اهلل – ابف تيمية قاؿ 
 .(ّ)بمجرد النظر عرفت اهلل معرفة مفصمة بصفاتو كأسمائو عمى كجو اليقيف"

 عف يتمقى أف العقؿ ىذا دكر مؤكدنا ليذه المعاني: "إف -رحمو اهلل –سيد قطب  كقاؿ
 الديف عمى حاكما يككف أف العقؿ دكر كليس .الرسكؿ.. عف يتمقاه ما يفيـ أف ككظيفتو الرسالة
 عف صدكرىا صحة مف يتأكد أف بعد الرفض أك كالقبكؿ كالبطبلف، الصحة حيث مف كمقرراتو

 .(ْ)بيا" المقصكد يفيـ أف كبعد الٌمو،

                                                           

 .(ِِّص) فقيية بحكث مجمكعة، زيداف(ُ) 
 (.ٔنداء الركح )ص : فاضؿ،السامرائي (ِ)
 (. ْٗٓ/ِابف تيمية، الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ )مج (ّ)
 (.َٖٔ/ِقطب، في ظبلؿ القرآف )مج (ْ)
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 كمف األمثمة عمى ما ذىب إليو المتكممكف في ىذه المسألة مف تحكيـ العقؿ في النقؿ:

في الديف؛ ألنو القانكف الذم يستند إليو  -أم القرآف –اج إليو / قكؿ الزمخشرم: "يحتُ
 .(ُ)السنة كاإلجماع كالقياس بعد أدلة العقؿ"

 . (ِ)/ كالقاضي عبد الجبار اعتبر العقؿ أصؿ كالنقؿ فرعِ

 .(ّ)بو" السمع كرد ما تأكيؿ فيو فيجب باستحالتو العقؿ قضى ما / كقكؿ الغزالي: "كأماّ

 عقيدةوظيفة العقؿ في ال - ب
: "فالعقؿ كما قمتـ، كنقكؿ: دلنا عمى صدؽ  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ...ككظيفة العقؿ بعد أف دلنا عمى صدؽ الرسكؿ محمد 
 .(ْ)صمى اهلل عميو كسمـ ىي أف يفيـ إخبارات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كيعرؼ معانييا"

 يمخص الدكتكر عبد الكريـ زيداف كظيفة العقؿ بأمريف ىما: مما سبؽ

 صمى اهلل عميو كسمـ. / الداللة عمى صدؽ الرسكؿُ

 صمى اهلل عميو كسمـ. / فيـ إخبارات الرسكؿِ

كمف المعمـك أف العقؿ إذا أثبت صدؽ الرسكؿ في دعكاه الرسالة، فإنو يثبت صدؽ جميع  
تو، كمف ضمنيا قضايا العقيدة كأصكليا، كبالتالي يككف ما يأتي بو الرسكؿ مف أخبار في رسال
 دكره فيـ ىذه األخبار كاالستدالؿ ليا.

 :(ٓ)كمف قضايا أصكؿ العقيدة التي يثبتيا العقؿ عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 / إثبات كجكد اهلل كصفات كمالوُ
                                                           

 (.ُّّ/ّالزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف التأكيؿ )مج (ُ)
 (.ٖٖعبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص (ِ)
 (.ُٖٓمد، االقتصاد في االعتقاد )صالغزالي: أبك حا (ّ)
 (.ُِٗ-ُِٖزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص ص (ْ)
 (.ٕ-ٓنداء الركح )ص ص : فاضؿ،السامرائي (ٓ)
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 /  إثبات النبكة ِ

 / إثبات اليـك اآلخر كما فيو مف بعث كجزاءّ

 إثبات صحة نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ككجكب طاعتو./ ْ

 : "أما -حفظو اهلل – كىذا ىك دكر العقؿ في العقيدة عند السمؼ، يقكؿ ناصر العقؿ
 اإلجماؿ عمى االعتقاد أصكؿ كيدركاف كالسنة، الكتاب يكافقاف مؤيداف فيما السميـ كالعقؿ الفطرة

 كاتصافو ، كعبادتو طاعتو كضركرة كعظمتو، اهلل كجكد يدركاف كالفطرة فالعقؿ التفصيؿ، عمى ال
 ضركرة يدركاف السميميف كالفطرة العقؿ أف ، كما كجو العمكـ عمى كالجبلؿ العظمة بصفات
رساؿ النبكات  عمى ال اإلجماؿ عمى كذلؾ، األعماؿ، عمى كالجزاء البعث كضركرة الرسؿ، كا 

 .(ُ)التفصيؿ"

 تعارض العقؿ مع النقؿ - ج
 في قسميف، ىما: -رحمو اهلل  -ة العقؿ كالنقؿ عند الدكتكر عبد الكريـ زيدافكتنقسـ مسأل

 األوؿ: ل تعارض بيف العقؿ والنقؿ

، كىك عز  -صمى اهلل عميو كسمـ  -اهلل عز كجؿ أنزؿ الكحي بنكعيو عمى رسكلو محمد
مع  -عز كجؿ  -كجؿ خالؽ الككف كالقكانيف التي تنظمو، فبل يمكف اف يتعارض كحي اهلل 

ا حقيقينا، كقد بيف العمماء ىذه الحقيقة، بؿ أصبحت ىذه الحقيقة مف أصكؿ اعتقاد  خمقو تعارضن
"كال يمكف الذم قاؿ:  -رحمو اهلل -يَّنيا الدكتكر عبد الكريـ زيدافأىؿ السنة كالجماعة، كممف بى 

ف الساطع أف يختمؼ المعنى القطعي في القرآف أك السنة مع ما ثبت بالدليؿ القاطع كالبرىا
  .(ِ)كاليقيف التاـ"

 .(ّ)الصحيح" النقؿ يخالؼ ال الصريح العقؿ فإف بقكلو: " كىك ما يؤكده ابف تيمية

                                                           

 (. ِِالعقؿ، مباحث في عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كمكقؼ الحركات اإلسبلمية المعاصرة منيا )ص (ُ)
 (.ِٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشرم )ص (ِ)
 (.ٓٔٔ/ٕابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
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ا: "بؿ -رحمو اهلل -ابف تيمية كقاؿ  بو أخبرت ما تكافؽ الضركرية، الفطرية العمكـ أيضن
 مف شيئان  الؼتخ ال لمسمع، مكافقة جميعيا الصحيحة العقمية األدلة كأف تخالفو، ال الرسؿ
 .(ُ)السمع"

 عمى تتأتى ال الكحي كنصكص العقؿ بيف المعارضة : "إف -رحمو اهلل – ابف القيـ كقاؿ
 بحقيقة المصدقيف الممؿ أىؿ مف أحد أصكؿ عمى كال حقا بالنبكة المؤمنيف المسمميف قكاعد
 .(ِ)النبكة"

ريح كنقؿ صحيح : "فبل ييتصكَّر أف يتعارض عقؿ صرحمو اهللابف أبي العز كقاؿ   
 .(ّ)أبدنا"

كعدىا ناصر العقؿ مف قكاعد كأصكؿ منيج التمقي كاالستدالؿ عند أىؿ السنة كالجماعة، 
 .(ْ)فيقكؿ حفظو اهلل: "العقؿ الصريح مكافؽ لمنقؿ الصحيح، كال يتعارض قطعياف منيما أبدنا"

تعارض العقؿ في ىذه المسألة أكبر كتبو كىك كتاب درء  -رحمو اهلل – كألؼ ابف تيمية
 كالنقؿ أك مكافقة صريح المنقكؿ لصريح المعقكؿ.

 الثاني: تقديـ النقؿ عمى العقؿ عند التعارض

بىينَّا في الفقرة السابقة عدـ كقكع التعارض بيف النقؿ الصحيح كالعقؿ الصريح في أمر 
لعقمي، قطعي، لكنو قد يقع تعارض ظاىرم بينيما، فعندئذ ييقدـ النقؿ الصحيح عمى الدليؿ ا

 كىذا مذىب السمؼ في ذلؾ.

الحقيقي بعد أف ذكر عدـ كقكع التعارض  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
ف: "كلكف القرآف الكريـ قد يتطرؽ إلى بعض مسائؿ الككف ليمفت النظر بيف العقؿ كالنقؿ القطعيي

                                                           

 (.ُّّ/ُابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مج (ُ)
 (.ٓٓٗ/ّابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة )مج (ِ)
 (.ِِٕ/ُابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ّ)
 (.ٖماعة في العقيدة )صالعقؿ، مجمؿ أصكؿ أىؿ السنة كالج (ْ)
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ائؽ الككنية، فما يذكره في ىذا إلى قدرة اهلل تعالى كبديع صنعو، فيذكر في أثناء ذلؾ بعض الحق
 .(ُ)في داللتو عمى معناه" االسبيؿ ىك الحؽ كما خالفو ىك باطؿ ما داـ النص صريحن 

السابؽ صريح في حالة كقكع التعارض  -رحمو اهلل – ككبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 بيف النقؿ كالعقؿ فإف النقؿ ىك مف ييقدـ، كعمى ىذا الرأم سمؼ األمة.

ذا -رحمو اهلل -بف تيميةا قاؿ  ىذا أف بالعقؿ اإلنساف عمـ فإذا كذلؾ األمر كاف : "كا 
 أف عميو يكجب عقمو كاف خبره، في ينازعو ما عقمو في ككجد بشيء، أخبر أنو كعمـ اهلل، رسكؿ
 قاصر عقمو أف كيعمـ قكلو، عمي رأيو يقدـ ال كأف منو، بو أعمـ ىك مف إلي النزاع مكارد يسمـ

 بينيما الذم التفاكت كأف منو، اآلخر كاليكـ كصفاتو كأسمائو تعالي باهلل أعمـ كأنو ليو،إ بالنسبة
 .(ِ)بالطب" العمـ كأىؿ العامة بيف الذم التفاكت مف أعظـ بذلؾ العمـ في

 النقؿ، تقديـ كجب كالنقؿ العقؿ تعارض إذا : " -رحمو اهلل -ابف أبي العز الحنفي قاؿ
 ألف ممتنع؛ العقؿ كتقديـ النقيضيف، رفع كرفعيما النقيضيف، بيف جمع المدلكليف بيف الجمع ألف

 فمك كسمـ، عميو اهلل صمى الرسكؿ بو أخبر ما قبكؿ ككجكب السمع صحة عمى دؿ قد العقؿ
 .(ّ)العقؿ" داللة أبطمنا قد لكنا النقؿ أبطمنا

معتزلة، الذيف ككبلـ السمؼ السابؽ كالدكتكر تبعنا لو يخالؼ المتكمميف مف األشاعرة كال
 .(ْ)يقدمكف العقؿ عند التعارض كليـ في ذلؾ قانكف أسمكه القانكف الكمي

 

 
                                                           

 (.ِٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.ُُْ/ُابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مج (ِ)
 (.ِِٖ-ِِٕ/ُابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ّ)
كف أماـ أربع يقـك القانكف الكمي عند المتكمميف عمى إمكاف التعارض بيف العقؿ كالنقؿ، كعند ذلؾ نك (ْ)

خيارات، كىي: إما الجمع بيف العقؿ كالنقؿ، أك رد العقؿ كالنقؿ، أك تقديـ النقؿ فقط، أك تقديـ العقؿ، كقد أبطمكا 
(؛ كانظر: ُِِ-َِِالخيارات الثبلث األكلى كقدمكا العقؿ، انظر: الفخر الرازم، أساس التقديس )ص ص

 (.َْاإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )ص



86 
 

 .(ُ)ردكدنا قكية كقد رد السمؼ عمى المتكمميف في ىذه المسألة 

 التحسيف والتقبيح - د
 / تعريؼ التحسيف والتقبيحٔ

 .(ِ)يمكف تعريؼ الحسف بأنو: "ما ميًدحى بو فاعمو"

َـّ بو فاعمو"كأما تعريؼ القبيح فيك:   .(ّ)"ما ذي

 / الخالؼ في التحسيف والتقبيحٕ

األقكاؿ في ذلؾ، ثـ رجح أحدىا، كىذه  -رحمو اهلل –ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 :(ْ)األقكاؿ ىي

ا ذاتينا، كأف العقؿ يستقؿ بإدراؾ حسف  األكؿ: ذىب المعتزلة إلى أف في األفعاؿ حيسننا ذاتينا كقيبحن
كال يتكقؼ ذلؾ عمى الشرع، فما رآه العقؿ حسننا فيك عند اهلل حسف كيجب عمى  أك قبح األفعاؿ،

ا فيك عند اهلل قبيح كمطمكب مف  اإلنساف فعمو، كمع الفعؿ المدح كالثكاب، كما رآه العقؿ قبيحن
 .(ٓ)اإلنساف تركو، كمع الترؾ المدح كالثكاب كمع الفعؿ الذـ كالعقاب

 ة أف اإلنساف مكمؼ قبؿ بعثة الرسؿ كقبؿ بمكغ الدعكة إليو.كترتب عمى ىذا القكؿ عند المعتزل

الثاني: ذىب األشاعرة، كمف كافقيـ إلى أنو ليس في األفعاؿ حيسف ذاتي أك قيبح ذاتي، كالعقؿ 
 .(ٔ)ال يستقؿ بإدراؾ حكـ اهلل، كالحسف ما جاء الشارع بطمبو كالقبيح ما جاء الشارع بتركو

اعرة كمف كافقيـ أف ال حكـ هلل في أفعاؿ العباد قبؿ بعثة كترتب عمى ىذا القكؿ عند األش
 الرسؿ، كال حساب كال مدح كال ذـ كال عقاب. 

                                                           

فما بعدىا(؛ كانظر: ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة  ٖٕ/ُر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مجانظ (ُ)
 فما بعدىا(. ّٔٗمج/ّعمى الجيمية كالمعطمة )

 (.ُٖٔ/ُأبك يعمى، العدة في أصكؿ الفقو )مج (ِ)
 .المرجع السابؽ (ّ)
 (.ٖٓ-ٔٓانظر: زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص ص (ْ)
(؛ كانظر: المعتؽ، المعتزلة كأصكليـ الخمسة )ص ْْٖعبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص ( انظر:(ٓ
 (.ُْٔ-ُّٔص
 (.ُٖٓ(، ك)صُٕانظر: البيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص (ٔ)
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ا يستطيع العقؿ  الثالث: ذىب السمؼ، كالماتريدية، كمف كافقيـ إلى أف لؤلفعاؿ حيسننا كقيبحن
ر الشرع بو، إدراكيا في معظـ األفعاؿ، كلكف ال يمـز مف ككف الفعؿ حسننا حسب العقؿ أف يأم

ا في العقؿ أف ينيى الشرع عنو؛ ألف العقكؿ ميما نضجت فيي  كال يمـز مف ككف الفعؿ قبيحن
 .(ُ)قاصرة

الرسؿ، أك  بعثة قبؿ العباد أفعاؿ في هلل حكـ ال القكؿ عند قائميو، أف ىذا عمى كترتب
 .عقاب كال ذـ كال مدح كال حساب كال، بمكغ الدعكة

: "كالقكؿ الثالث ىك الراجح المؤيد بالكتاب  -رحمو اهلل  – يدافقاؿ الدكتكر عبد الكريـ ز 
 .(ِ)كبالعقؿ"

چ  چ  چ  ڇ   ژ بقكلو تعالى:  -رحمو اهلل -كقد استدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

، فاألمر [َٗالنحؿ: ]ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
بغي، ىذه األفعاؿ كاف ثابت ليا بالعدؿ، كاالحساف كالمعركؼ، كالنيي عف الفحشاء، كالمنكر، كال

 كصؼ الحسف كالقبح قبؿ كركد حكـ الشرع.

ا ، [ُٓاإلسراء:  ژى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  ژ بقكلو تعالى:  رحمو اهلل كاستدؿ أيضن
 عمى أنو ال عذاب كال تكميؼ قبؿ بعثة الرسؿ كبمكغ الدعكة.

 ًا: الفطرةخامس

 تعريؼ الفطرة: -ٔ
 :التعريؼ المغوي - أ
 اني مادة فطر لغة حكؿ المعاني التالية:تدكر مع 

 

                                                           

ياؾ نستعيف )مج(ُ (؛ كانظر: الحربي، ُُٖ/ُ( انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.ُِٓ-ُُٓاتريدية دراسة كتقكيمنا )ص صالم

 (.ٕٓزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ِ)
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: فطر الشيء يفطره فطرنا: شقو، كأصؿ الفطر:  -رحمو اهلل – / التشقؽ، قاؿ ابف منظكرُ

، كقاؿ (ُ)، أم: انشقتُاالنفطار:  ژٱ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ ژ  الشؽ كمنو قكلو تعالى:
ا: الشؽُّ، يقاؿ: فىطىٍرتيوي فانفطر ... كتف طر الشيء فانفطر: تشقَّؽ، كسيؼ الجكىرم: كالفىٍطري أيضن

 .(ِ)فيطىار: أم فيو تشقؽ

/ االبتداء كاالختراع، يقاؿ: فطر اهلل الخمؽ يفطرىـ: خمقيـ كبدأىـ كالفطرة االبتداء كاالختراع، ِ
 .(ّ)كاالختراع االبتداء: كالفىٍطري : الجكىرم كقاؿ

مىقىوي، كمنو ما أنشده ثعمب: / الخمؽ، يقاؿ: الًفٍطرىة ىي الًخمقة، كقد فىطىرىه يىفطيريه فى ّ  ٍطرا أم خى

 ىكف عميؾ فقد ناؿ الغنى رجؿ    في فطرة الكمب ال بالديف كالحسب

 .(ْ)أم خمقة 

 التعريؼ الصطالحي:  - ب
، لكف القكؿ الراجح الذم تؤيده نصكص الكتاب (ٓ)اختمؼ في تعريؼ الفطرة عمى أقكاؿ 

 كالسنة كعميو قكؿ أكثر العمماء كالمحققيف ىك:

 .(ٔ)لفطرة ىي ديف اهلل تعالى )اإلسبلـ(""ا

 

                                                           

 (.ِّّْ/ٓ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب )مج(ُ
 (.ُٖٕ/ِالجكىرم، الصحاح، تاج المغة كصحاح العربية ) (ِ)
 .المرجع السابؽ (ّ)
 .المرجع نفسو (ْ)
فما بعدىا(؛ كانظر: الجعبرم، الفطرة كالعقيدة ُٕٖ/ُاد )انظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتق (ٓ)

 فما بعدىا(.ِٖاإلسبلمية )ص 
(؛ كانظر: ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح ِْٓ/ْابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) (ٔ)

ا بعدىا(، فمُٕٖ/ُ(، كانظر: حسف، منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد )ُِٓ/ٖ(، ك)ُِٖ/ْالبخارم )
 فما بعدىا(.ِٖكانظر: الجعبرم، الفطرة كالعقيدة اإلسبلمية )ص 
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لى ىذا الرأم ماؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  فبعد ذكره لحديث كؿ مكلكد  -رحمو اهلل – كا 
، كيكضح ذلؾ بقكلو: "كؿ (ِ)قاؿ: "كالمراد بالفطرة في ىذا الحديث: اإلسبلـ" (ُ)يكلد عمى الفطرة

ف خمقتو التي خمقو اهلل إنساف يكلد عمى ىيئة أك خمقة تمكنو مف معرفة  ربو سبحانو كتعالى بؿ كا 
عمييا تستدعي معرفة اهلل كتكحيده كقبكؿ الحؽ الذم ىك اإلسبلـ.....فاهلل سبحانو كتعالى خمؽ 
البشر قابميف لمتكحيد كديف اإلسبلـ غير نائيف عنو، كال منكريف لو حتى أنيـ لك ترككا عمى ما 

 .(ّ)اختاركا عميو ديننا آخر" خمقيـ اهلل عميو مف سبلمة الفطرة لما

 الفطرة تستدعي التوحيد -ٕ
: "إف اإلنساف متديف بالطبع، ألف اهلل  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 

سبحانو كتعالى فطره عمى فطرة تستدعي اإلقرار كاالعتراؼ بالخالؽ جؿ جبللو كىك اهلل تعالى 
االعتراؼ باهلل ربنا كخالقنا أمر فطرم كما قالو شيخ كااللتجاء إليو كالطمب منو ... فاإلقرار ك 

ېئ    ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئژ  ، كيعترؼ بو المشرككف قاؿ تعالى: (ْ)اإلسبلـ ابف تيمية

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ   ، كقاؿ تعالى:[ٕٖ]الزخرؼ:  ژېئ  

 .(5)"[ٗ]الزخرؼ:  ژۋ    ۋ  

عمى ذلؾ بأدلة مممكسة يشعر بيا كؿ  -رحمو الؿ – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كدلؿ 
إنساف، كىي أف اإلنساف في حالة الشدائد يدع اهلل عز كجؿ أف يفرج عنو ما فيو، كىذا أمر 

بكجكد اهلل بمعنى أف شدة الببلء  فمنطبؽ عمى جميع البشر حتى لك كانكا ممحديف ال يؤمنك 
نكار :  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ ،تكقظ الفطرة نكار اإلنساف كجكد إلو كا  "كا 

                                                           

دىاًنًو أىٍك يينىصّْ  (ُ) مىى اٍلًفٍطرىًة فىأىبىكىاهي يييىكّْ ٍكليكدو ًإالَّ ييكلىدي عى ا ًمٍف مى رىاًنًو أىٍك قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )مى
ا تيٍنتىجي اٍلبىًييمىةي بى  سىاًنًو كىمى ٍمعىاءى ىىٍؿ تيًحسُّكفى فً ييمىجّْ ٍدعىاءى(ًييمىةن جى  .مف ىذه الرسالة ٗٓص ، سبؽ تخريجوييىا ًمٍف جى

(؛ كزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ ِّزيداف، مكجز األدياف في اإلسبلـ )ص (ِ)
 (.ُُْ/َُ)مج
مفصؿ في احكاـ المرأة كالبيت (؛ كانظر: زيداف، الُٗ-ُٖزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص ص (ّ)

 (.َْٓ/ٗالمسمـ )مج
 (.ِٖٓ/ٓ( انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ْ
 (.ِْ-ِّ، كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص صَِ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف، ص(ٓ



91 
 

عمكـ ربكبيتو كعمكـ خالقيتو ال يعني خمك فطرتو مف اإلحساس العميؽ بكجكد الخالؽ العظيـ 
نما يعني أف ىذا اإلنساف مكابر معاند، كأف ىناؾ غشاكة كثيفة عمى فطرتو،  اهلل جؿ جبللو، كا 

ا زالت مكابدتو كعناده ككجد كليذا إذا زالت ىذه الغشاكة بسبب خطر داىـ ال يجد منو مخم صن
نفسو ببل اختبار منو متكجينا إلى اهلل تعالى ىاتفنا بو بمسانو مستنجدنا بو بكؿ كيانو"
(ُ). 

مثمة كاقعية عمى ذلؾ مثؿ قصة الطيار الممحد عندما كادت طائرتو أ - رحمو اهلل -كذكر 
ا المرضى في فراشيـ أك في ، كأيضن (ِ)أف تسقط لجأ إلى اهلل ىاتفنا باسمو مع أنو نشأ ممحدنا

غرفة العمميات كركاب الطائرة إذا أخبرىـ قائدىا بكجكد خطر، جميع ىؤالء ال يخطر بباليـ أنو 
 .(ّ)سينقذىـ مما ىـ فيو إال اهلل عز كجؿ

بأف شدة الببلء تكقظ الفطرة يقكؿ: "ألف  -رحمو اهلل -ذلؾ الدكتكر عبد الكريـ زيداف كعمؿ 
 .(4)الشدة أف يكقظ الفطرة التي ما يزاؿ فييا خير يرجى"مف طبيعة االبتبلء ب

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  كالقرآف يخبر عف ذلؾ، قاؿ تعالى:  

  ، كقاؿ تعاؿ:[ِّ]لقماف:  ژڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ          ڻڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڈڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

: "كجاء ركباف  -رحمو اهلل – ابف جرير الطبرم قاؿ، ] ِِ]يكنس:  ژگ  گ     گ  
السفينة المكج مف كؿ مكاف... كظنكا أف اليبلؾ قد احاط بيـ كأحدؽ...أخمصكا الدعاء هلل 

 .(5)يتيـ، ككاف مفزعيـ حينئذ إلى اهلل دكنيا"ىنالؾ، دكف أكثانيـ كآل

                                                           

 .(ِْ(؛ كزيداف، أصكؿ الدعكة )صُِزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
(؛ كالسامرائي، نبكة محمد ِْ(؛ كزيداف، أصكؿ الدعكة )صُِانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ِ)

 (. ُٓصمى اهلل عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )ص
 (.ِْانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
 (.ِٗزيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد )ص (ْ)
 (.ُْٔ/ُِالبياف عف تأكيؿ آم القرآف )مج الطبرم، جامع (ٓ)



9٥ 
 

 ، كمخالفة(ُ)كفي ذلؾ مكافقة مف الدكتكر لمذىب السمؼ في فطرية اإليماف باهلل تعالى 
 .(ِ)النظر كأكجبكا انظرين  اإليماف اعتبركا الذيف المتكمميف منو لمذىب

 معرفة الفطرة إجمالية  -ٖ
ؿ ، قاسبيؿ اإلجماؿ كليس التفصيؿ كالمقصكد بذلؾ أف الفطرة تعرؼ كجكد اهلل عمى 

معرفة ما يريده اهلل بيـ كما عبلقتيـ  -: "فيذه األمكر -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف
بو ككيؼ يقيمكف شؤكف حياتيـ كما مصيرىـ بعد المكت كعمى ماذا سيحاسبيـ اهلل كبماذا 

ف بقيت فطرتو سميمة  ال يمكف أف يدركيا اإلنساف -يرضى عمييـ كبماذا يسخط عمييـ بنفسو كا 
تقر بكجكد اهلل كتتكجو إليو كلكنيا تبقى محتاجة إلي ىدايتو كتبصيرىا بما يجب أف تؤمف بو 

 .(ّ)كتفعمو نحك ىذا الخالؽ العظيـ"

 – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿككذلؾ تعرؼ المعركؼ كالمنكر عمى سبيؿ اإلجماؿ،  
تعرؼ العقكؿ السميمة كالفطر القكيمة  –يعني المعركؼ  –: "المطمكب في الشرع  -رحمو اهلل

حسنو، ككانت تعرؼ حسف بعضو فبؿ كركد الشرع بطمبو؛ ألف العقكؿ ميما كانت سميمة 
كالًفطىر ميما كانت قكيمة، فإنيا ال تستطيع اإلحاطة بكؿ ما ىك حسف نافع مكافؽ لمفطرة 

تنكره كتنفر منو العقكؿ السميمة كالفطر  -يعني المنكر –السميمة...كأف ىذا المنيي عنو شرعنا 
 .(ْ)السميمة كلكنيا ال تستطيع أف تدرؾ كؿ ما يخالؼ مقتضى العقؿ السميـ كالفطرة السميمة"

في مكضع آخر: "كلكف مراعاة الفطرة اإلنسانية ال يعني السير كراءىا  -رحمو اهلل – كقاؿ 
لى أم جية اتجيت، ألف مراعاتيا ال تق منا كيفما سارت كا  تضي كال تستمـز ىذه التبعية العمياء كا 

 .(ٓ)تعني مراعاة أصميا مع تيذيب ليا كرقابة عمييا إذا ما انحرفت أك تكدرت"

                                                           

 فما بعدىا(. ّّّ/ُٔانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
فما بعدىا(؛ كانظر: اإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ ُُٓ( انظر: الجكيني، الشامؿ في أصكؿ الديف )ص(ِ

 فما بعدىا(. ِٖ)ص
 (.ِٓقرآف )صزيداف، مكجز االدياف في ال (ّ)
 (.ّْٓ/ْزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ْ)
 (.ِّْ( زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ٓ
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 فييا مرككز في تأكيد ىذه إجمالية المعرفة الفطرية: "فالفطر -رحمو اهلل – ابف القيـ قاؿ 
يثاره بشرعو، كاإلقرار لو، كاإلخبلص كمحبتو، معرفتو،  بو كتشعر ذلؾ تعرؼ فيي يره،غ عمى كا 
 ليا، كتفصمو عميو، كتنبييا بذلؾ، تذكرىا الرسؿ فجاءت التفصيؿ، بعض كمفصبلن  مجمبلن 
 الشرائع شأف كىكذا أثرىا، اقتفائيا مف الفطرة المانعة لمكجب المعارضة األسباب كتعرفيا كتبينو،
باحة منكر، عف كنيي بمعركؼ، أمر فإنيا الرسؿ بيا جاءت التي  كأمر خبيث، كتحريـ طيب، كا 

 عمى مكقكؼ كتبيينو تفصيمو، ككماؿ الفطرة، في مرككز كمو كىذا ظمـ، عف كنيي بعدؿ،
ثبات الصفات، ككذلؾ تنزيو (ُ)الرسؿ" ثَّؿ ابفي القيـ عمى ىذه االمر بأمثمة مثؿ: التكحيد، كا  ، ثـ مى

ة، كالعدؿ اإلليي، كؿ ذلؾ اهلل عف العيكب، كالنقائص، كالجزاء في اآلخرة، كالسعادة، كالشقاك 
 فصميا. كالشرع اإلجماؿ سبيؿ عمى تعرفو الفطر

 مفسدات الفطرة: -ٗ
المقصكد بفساد الفطرة عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف: ىك التحكؿ عف اإلسبلـ إلى ما  

عداه مف األدياف، يقكؿ رحمو اهلل: "االنحراؼ عف الفطرة يتحقؽ بالتحكؿ عف اإلسبلـ أم 
 .(ِ)يف اإلسبلـ إلى ما سكاه...كال ييـ بعد ذلؾ نكع الديف الباطؿ المتحكؿ إليو"بالتحكؿ عف د

عمى أف الفطرة يمكف أف تنحرؼ إذا تحققت أسباب االنحراؼ، يقكؿ:  - رحمو اهلل - كأكد 
"كلكف ىذه الفطرة يمكف أف تمكث كتنحرؼ فبل ترل الحؽ...كانحرافيا ممكف ألف اإلنساف مخمكؽ 

 .(ّ)نحراؼ"عمى نحك يقبؿ اال

 كيمكف إجماؿ مفسدات العقيدة في النقاط اآلتية: 

 األبواف والمجتمع: -أ 
بعد أف ذكر حديث كؿ مكلكد يكلد عمى  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 

الفطرة: "كالحديث الذم ذكرناه يشير إلى أف الكالديف يؤثراف في كلدىما كيحرفانو عف مقتضى 
                                                           

 (.ّّّ/ِابف القيـ، شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ )مج (ُ)
ة كالبيت المسمـ (؛ كانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأِٓ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ِ
 (.ُُٔ-ُُٓ/َُ)مج
 (.َِٖزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ّ)



93 
 

إلى غير اإلسبلـ إلى الييكدية أك  -بالتمقيف كبالقدكة ليما –ا يحكالنو الفطرة إلى حد أنيم
نما كاف لؤلبكيف ىذا التأثير ألنيما بالنسبة لكلدىما مجتمعو  النصرانية أك المجكسية...كا 

ا أك فسادنا"  .(ُ)الصغير، كالمجتمع يؤثر في أفراده صبلحن

 بيف كيمجسانو( كينصرانو ييكدانو ه)فأبكا:  قكلو : "ككذلؾ -رحمو اهلل – قاؿ ابف تيمية 
 .(ِ)عمييا" الناس فطر التي الفطرة يغيركف أنيـ فيو

 الترؼ:  -ب 
 ، بكبلـ لسيد قطب(ّ)زيداف مكقؼ المترفيف في الصد عف الدعكةعبد الكريـ مؿ الدكتكر ع 

ل عف الترؼ بأنو: "يغمظ القمكب كيفقدىا الحساسية كيفسد الفطرة كيغشييا فبل تر  -رحمو اهلل –
 .(ْ)دالئؿ اليداية فتستكبر عف اليدل كتصر عمى الباطؿ كال تتفتح لمنكر"

كسبب مكقؼ المترفيف السيء مف الدعكة ىك اتباعيـ لشيكاتيـ كىذا االتباع األعمى  
ابف  قاؿلمشيكات ىك أحد المفسدات لفطرتيـ التي تعمى عف نكر الدعكة فتحاربيا كتصد عنيا، 

 التي الشبيات مف إما يفسدىا ما –أم الفطرة  –ليا  يعرض قد : "لكف -رحمو اهلل  – تيمية
ما بالحؽ، التصديؽ عف تصدىا  .(ٓ)اتباعو" عف تصدىا التي الشيكات مف كا 

نما -رحمو اهلل –ابف تيمية  كقاؿ  ا: "كا   شغمو الحاؿ، غالب في الحؽ كبيف بينو يحكؿ أيضن
 إلى الناظرة كالعيف الحاؿ ىذه في يكف النفس، كشيكات الجسد، كمطالب الدنيا، فتف مف بغيره
الحؽ،  اتباع عف فيصده إليو يميؿ ىك أك اليبلؿ، ذلؾ مع ترل أف يمكنيا ال األرض كجو

 .(ٔ)األشياء" رؤية يمكنيا ال قذل فييا التي كالعيف فيككف

                                                           

(؛ كانظر: َُّ(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )صِْ-ُّزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص ص (ُ)
 (.ُُٓ-ُُْ/َُزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج

 (.ِّٕ/ٖجابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )م (ِ)
 (.ُٖٔ( زيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد )ص(ّ
 (.َُِٗ/ٓ( قطب، في ظبلؿ القرآف )مج(ْ
 (.ِٖٓ/ٕ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ٓ
 (.ّٓ/ٓ( ابف تيمية، الفتاكل الكبرل )مج(ٔ
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 والجف: اإلنس شياطيف  -ج 
 خمؽ كتعالى انوسبح في بياف ذلؾ: "فاهلل -رحمو اهلل – زيدافعبد الكريـ الدكتكر  قاؿ 
 ما عمى تيًرككا لك إنيـ حتى لو، منكريف كال عنو، نائيف غير اإلسبلـ كديف لمتكحيد قابميف البشر
آخر، كمف ضؿ منيـ أك انحرؼ عنو  ديننا عميو اختاركا لما الفطرة سبلمة مف عميو اهلل خمقيـ

 .(ُ)فبإغكاء شياطيف اإلنس كالجف"

 محبة باإلليية هلل مقرة كانت تركت إذا بفطرتيا النفس: "ف -رحمو اهلل – يقكؿ ابف تيمية 
 بعضيـ يكحي بما كالجف اإلنس شياطيف ليا يزيف ما يفسدىا كلكف شيئنا، بو تشرؾ ال تعبده لو
 .(ِ)الباطؿ" مف بعض إلى

كيصدؽ ىذا الكبلـ قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فيما يركيو عف ربو عز كجؿ:  
نّْي مىٍقتي  "كىاً  نىفىاءى  بىاًدمعً  خى نَّييـٍ  كيمَّييـٍ  حي رَّمىتٍ  ًديًنًيـٍ  عىفٍ  فىاٍجتىالىٍتييـٍ  الشَّيىاًطيفي  أىتىٍتييـٍ  كىاً  مىٍيًيـٍ  كىحى  مىا عى
ٍتييـٍ  لىييـٍ  أىٍحمىٍمتي  ا ًبي ييٍشًركيكا أىفٍ  كىأىمىرى  .(ّ)سيٍمطىاننا" ًبوً  أيٍنًزؿٍ  لىـٍ  مى

 عما كأزالكىـ بيـ فذىبكا استخفكىـ: "أم في شرحو لمحديث: -رحمو اهلل –قاؿ النككم  
 .(ْ)الباطؿ" في معيـ كجالكا عميو، كانكا

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُٗزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 (.َِٓ/ٖ( كانظر: )مجِٔٗ/ُْيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ )مج( ابف ت(ِ
صحيح مسمـ، صفة القيامة كالجنة كالنار/في صفة أىؿ الجنة كأىؿ النار كصفاتيـ في الدنيا،  :( ]مسمـ(ّ
 [.ُِٕٗ: رقـ الحديث ِْٖ/ٕ

 (. ِٖٖ/ُٕالنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )مج (ْ)
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 المطمب الرابع: موقفو مف الفالسفة وآرائيـ في العقيدة

ابتميت األمة بعمـ الفمسفة، بعدما تيرجمت كتب الفمسفة مف اليكنانية في عصر الدكلة  
، بعضيـ تعمميا ليعرؼ الشر الذم فييا، العباسية، كتعمـ الفمسفة عدد مف عمماء المسمميف

كبعضيـ استعمميا لمرد عمى المخالفيف مف الكفار، لكف البمية الكبرل كانت عند مف قبميا، 
 كافتتف بيا كظنيا قمة الحكمة كالعمـ، كىؤالء ىـ فبلسفة المسمميف.

 أوًل: تعريؼ الفمسفة

 التعريؼ المغوي: -ٔ
 .(ُ)صكفيا( كتعني محبة الحكمة -ية، كأصميا )فيبلالفمسفة كممة مترجمة مف المغة اليكنان

 التعريؼ الصطالحي: -ٕ
ا العتبارات مختمفة، كقد أيٍرًجعى جميعي ما قيؿ فييا إلى  تعددت تعاريؼ الفمسفة اصطبلحن

 :(ِ)التعاريؼ اآلتية

 مف حيث التعريؼ االشتقاقي، ىي: "حب الحكمة". -أ 
 بقدر الطاقة اإلنسانية، أك إماتة مف حيث عمؿ الفيمسكؼ كغايتو، ىي: "التشبو باهلل  -ب 

 الشيكات كطريؽ إلى الفضيمة العممية كالخمقية".
 مف حيث عبلقتيا بالعمكـ كالفنكف، ىي: "صناعة الصناعات كًحكمة الًحكىـ".  -ج 
 مف حيث العنصر اإلنساني فييا، ىي: "معرفة اإلنساف نفسو". -د 
بدية الكمية إنياتيا كمائيتيا مف حيث المكضكع الحقيقي لمفمسفة، ىي: "عمـ االشياء األ -ق 

 كعمميا، بقدر طاقة اإلنساف".
مف حيث المعنى الخاص ليا، كىي: "العمـ بالمكجكد بما ىك مكجكد _ أم مف حيث  -ك 

 ىك_.
 تعريؼ الركاقييف المشيكر لمفمسفة كىك: "معرفة األمكر اإلليية كاإلنسانية". -ز 

                                                           

 (.َُٔ/ِ، المعجـ الفمسفي )مجانظر: جميؿ صميبا (ُ)
 (.ُّٕ-ُِٕ/ُ(، ك)مجّْ-ِْ/ُانظر: الكندم، رسائؿ الكندم الفمسفية )مج (ِ)
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 مف الفالسفة وآرائيـا: موقفو ثانيً 

مف الفمسفة كالفبلسفة في  -رحمو اهلل –لدكتكر عبد الكريـ زيداف ا كيمكف إجماؿ مكقؼ
 النقاط اآلتية:

 الفمسفة ليست مصدرًا لمعقيدة  -ٔ
في بياف ذلؾ: "ال يمكف القكؿ بأف دالالت  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

معرفة معاني العقيدة أك العمكـ الطبيعية مصادر مستقمة ل -الفبلسفة –العقؿ أك أقكاؿ الحكماء 
اإلسبلمية، كال أنيا مجتمعة أك منفردة تصمح لمعارضة معاني العقيدة اإلسبلمية التي كردت في 

 .(ُ)القرآف كالسنة أك جعميا حاكمة عمى ىذه العقيدة أك عمى داللة القرآف عمييا كتفصيمو ليا"

ف غير المقبكؿ في مكضع آخر: "مصادر المعرفة بالعقيدة ىي القرآف كالسنة فم كقاؿ
"  .(ِ)أصبلن أف نمتمس معرفة معاني ىذه العقيدة في غير القرآف كالسنة كالفمسفة اليكنانية مثبلن

السابؽ فيما يتعمؽ بالفمسفة كعدـ اعتبارىا  -رحمو اهلل –ككبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
ر في العقيدة كىي أف مصدرنا مستقبلن لمعقيدة اإلسبلمية مبني عمى قاعدة عنده كىي كحدة المصد

 .(ّ)مصدر العقيدة ىك الكحي المتمثؿ في القرآف كالسنة النبكية فقط

كىذه القاعدة عند السمؼ تيسمى بربانية العقيدة كما يترتب عمييا مف تكقيفية العقيدة، كىي 
أف العقيدة مصدرىا الكحي مف اهلل عز كجؿ، كما يترتب عميو مف عدـ إدخاؿ أم أمر في 

 .(ْ)يدؿ عميو الكحي اإلليي العقيدة لـ

 

 

                                                           

 (.ِِّزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ُ)
 .ُِِالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ُِٕانظر: المرجع نفسو، ص (ّ)
 مف ىذه الرسالة. انظر: ص (ْ)
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 النتاجات الصحيحة لمفالسفة في الشرع  -ٕ
: "ككذلؾ ال يمنع ما قمناه مف االستعانة  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

بأقكاؿ الحكماء الصحيحة التي قالكىا بعد طكؿ تأمؿ كنظر كتؤكد معاني العقيدة اإلسبلمية، كما 
 .(ُ)الة قدـ العالـ"في أقكاؿ بعضيـ في استح

المتقدـ أنو مع عدـ اعتبار  -رحمو اهلل – كالمقصكد مف كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
الصحيحة في  –أم الفبلسفة  -الفمسفة مصدرنا مستقبلن لمعقيدة اإلسبلمية، إال أف أقكاؿ الحكماء 

 العقيدة تيقبؿ كييستعاف بيا.

مبني عمى قاعدة عند السمؼ  -رحمو اهلل – افكىذا الكبلـ مف الدكتكر عبد الكريـ زيد
 .(ِ)كىي: "أف الحؽ ييقبؿ مف كؿ مف تكمـ بو"

كىذا مف إنصاؼ السمؼ رحميـ اهلل فمـ يحمميـ بغض إنساف عمى رفض قكلو الصكاب 
 كلـ يحمميـ حب انساف عمى قبكؿ قكلو لك كاف خطأ. 

ى القكؿ بقدـ العالـ، في حيف أٌما مسألة قدـ العالـ فقد ذىب الفبلسفة مف بعد أرسطك إل
، فيككف (ّ)كاف الفبلسفة المتقدمكف عف أرسطك قد ذىبكا إلى أف العالـ محدث غير قديـ

في مسألة استحالة قدـ العالـ ىـ  -رحمو اهلل – الفبلسفة الذيف قصدىـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 الفبلسفة المتقدميف.

 

 

 

                                                           

 (.ِِّ( زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص(ُ
(؛ كانظر: ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة عمى َُُ/ٓابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ِ)

 (.ُٔٓ/ِالجيمية كالمعطمة )مج
 (.ُٕٔ-ُٔٔ/ِانظر: ابف تيمية، الصفدية )مج (ّ)
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 بعض الفالسفة ل يؤمف بالنبوة  -ٖ
في بياف بعض أصناؼ غير المسمميف:  -رحمو اهلل – دكتكر عبد الكريـ زيدافال قاؿ

"كمنكرك بعثة الرسؿ: كىؤالء يؤمنكف باهلل كلكنيـ ينكركف بعثة الرسؿ فبل يؤمنكف بنبي كال رسكؿ 
 .(ُ)كفريؽ مف الفبلسفة"

 مف الفبلسفة الذيف ال -رحمو اهلل – كالفريؽ الذم قصده الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 اليكناف مف كالمتفمسفة يؤمنكف بالنبكة، ىـ فبلسفة اليكناف كاليند، كفي ذلؾ يقكؿ ابف تيمية: "

ف  ىك بؿ باألنبياء، يختص ال بما منيا أقٌركا فإٌنما األنبياء، صفات ببعض أقٌركا كاليند...كا 
 .(ِ)بو" القطع يجب الذم ىك البتة ىذا ىؤالء باألنبياء يؤمف غيرىـ فمـ كبيف بينيـ مشترؾ

 موقفو مف العمماء الذيف تعمموا الفمسفة واستعمموىا  -ٗ
العمماء الذيف تعممكا الفمسفة كاستعممكىا إلى  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قسـ

 :(ّ)ثبلثة أقساـ، كىي

 مف استعمؿ الفمسفة لمرد عمى المخالفيف بنفس لغتيـ كأسمكبيـ كحججيـ كأدلتيـ. - أ
 ظيار باطؿ الفبلسفة كمف يحتج بأقكاليـ.مف تعمـ الفمسفة إل  - ب
مف كقع في أباطيؿ الفبلسفة، أك استساغيا، أك دافع عنيا، كاحتج بيا، أك تحاكـ   - ت

 إلييا، أك عارض بيا الحقائؽ في مجاؿ العقيدة اإلسبلمية.
عمى الفريؽ الثالث بقكلو: "فيكالء أمرىـ  -رحمو اهلل – كعقب الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ْ)، كلكنيـ بالتأكيد ال يصمحكف لنا أسكة حسنة"إلى اهلل

أما الفريقاف األكؿ كالثاني، فبل خبلؼ في مشركعية فعميما بشرط التمكف في عمكـ 
الشريعة؛ كذلؾ لمقصدىما الحسف، كقد تعمـ الفمسفة عدد مف العمماء، كاستعمميا  لمرد عمى 

 .-رحمو اهلل -سبلـ ابف تيميةء العمماء شيخ اإلالفبلسفة، كبياف أخطائيـ، كمف ىؤال
                                                           

 (.ُٕزيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسبلـ )ص (ُ)
 (.َِْ/ُابف تيمية، النبكات )مج (ِ)
 (.َِِانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ّ)
 .َِِ( المرجع السابؽ، ص(ْ
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 جاء في فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء في حكـ تعمـ الفمسفة ما يأتي: "إذا
 كقصد أىميا مجالسة مف كال قراءتيا مف دينو في الفتنة يخشى ال نفسو مف كاثقا عالما كاف

ال لذلؾ، ستيادرا لو جاز - لمحؽ نصرة - باطؿ مف فييا ما عمى الرد بقراءتيا  عميو حـر كا 
 .(ُ)لمفتنة" كاتقاء كأىمو، الباطؿ عف بعدا أىميا؛ كمخالطة دراستيا

 مف تكسع : "كقد-رحمو اهلل – كأما الفريؽ الثالث، فقد قاؿ فييـ ابف حجر العسقبلني
 كلـ كأتباعيـ التابعيف، أئمة أنكرىا التي األمكر غالب في الفاضمة الثبلثة القركف عف تأخر
 ما إليو يردكف أصبلن  الفبلسفة كبلـ كجعمكا اليكناف، بكبلـ الديانة مسائؿ مزجكا حتى بذلؾ نعكايقت

 ىك رتبكه الذم أف زعمكا حتى بذلؾ يكتفكا لـ ثـ مستكرىنا، كاف كلك بالتأكيؿ اآلثار مف خالفو
 جاىؿ، عامي فيك عميو اصطمحكا ما يستعمؿ لـ مف كأف بالتحصيؿ، كأكالىا العمكـ أشرؼ
ف الخمؼ، أحدثو ما كاجتنب السمؼ، عميو كاف بما تمسؾ مف فالسعيد  بد منو لو يكف لـ كا 
 .(ِ)المكفؽ" كاهلل باألصالة المقصكد األكؿ كيجعؿ الحاجة بقدر منو فميكتؼ

مف الفمسفة كتعمميا  -رحمو اهلل –مما سبؽ يتبيف أف مكقؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 حميـ اهلل جميعنا. ىك مكقؼ أئمة األمة كسمفيا ر 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُٔ/ِ( فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء )(ُ
 (.ُّٔ -ُّٓ/ُٕ( ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )(ِ
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 المبحث الثاني

 الدكتور عبد الكريـ زيدافعند توحيد الربوبية 

 : التوحيد عند الدكتور عبد الكريـ زيدافالمطمب األوؿ

تكحيد اهلل عز كجؿ ىك ما يتعمؽ بإفراد اهلل عز كجؿ فيما يخصو كحقكقو تعالى عمى  
، كقد اختمفت الفرؽ اإلسبلمية في عباده، كىك مف أجؿ عمـك اإلسبلـ لتعمقو بأشرؼ م عمـك

  تعريؼ التكحيد كأنكاعو.

 تعريؼ التوحيد لغة واصطالًحاأوًل: 

 التوحيد لغة: -ٔ

د  الشيء إذا جعمو كاحدنا. التكحيد مشتؽ مف فعؿ  كحَّد، ككحَّ

دى: الكاك كالحاء كالداؿ: أصؿ كاحد يدؿ عمى االنفراد -رحمو اهلل – قاؿ ابف فارس : "كىحَّ
الكىٍحدىة، كىك كاحد قبيمتو إذا لـ يكف فييـ مثمو ...كالكاحد المنفرد" مف ذلؾ

(ُ). 

 .(ِ): "ككحده تكحيدنا أم جعمو كاحدنا"-رحمو اهلل -كقاؿ الفيركز آبادم

 :التوحيد اصطالًحا -ٕ

 .(ّ)"ىك إفراد اهلل سبحانو بما يختص بو مف الربكبية، كاأللكىية كاألسماء كالصفات"

فيك: "اإليماف بأف اهلل  -رحمو اهلل -عند الدكتكر عبد الكريـ زيدافكأما مفيكـ التكحيد 
خالؽ كؿ شيء كرب كؿ شيء، كأنو المعبكد الحؽ الذم ال يستحؽ العبادة غيره، كاإليماف بما 
كصؼ بو نفسو في كتابو العزيز، كبما كصفو بو رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ مف غير 

ي الكتاب أك السنة، كال تعطيؿ ليا كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ، تحريؼ لما كرد مف صفات اهلل ف
                                                           

 (.ُٗ-َٗ/ٔ( ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج(ُ
 (.ِّْس المحيط )ص( الفيركز آبادم، القامك (ِ

 (.ٓ/ُابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد )مج (ّ)
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بؿ نؤمف بأف اهلل كاحد أحد ليس لو شريؾ كال صاحبة كال كلد، كليس كمثمو شيء كىك السميع 
 .(ُ)البصير، فميس كمثمو شيء ال في ذاتو، كال في صفاتو، كال في أفعالو"

اآلنؼ الذكر   -رحمو اهلل – لكريـ زيدافكبناءن عميو فإف مفيكـ التكحيد عند الدكتكر عبد ا
 كاأللكىية، كاألسماء كالصفات. يتضمف تكحيد الربكبية،فإنو 

 واع التوحيد عند الدكتور عبد الكريـ زيدافنأ: ثانًيا

شارح الطحاكية: "فإف التكحيد  قاؿقسَّـ السمؼ التكحيد باعتبار متعمقو إلى ثبلثة أقساـ،  
 ثبلثة أنكاع: يتضمف

 الكبلـ في الصفاتأحدىا: 

 الثاني: تكحيد الربكبية، كبياف أف اهلل كحده خالؽ كؿ شيء.

 .(ِ)ال شريؾ لو" هالثالث: تكحيد اإلليية، كىك استحقاقو أف يعبد كحد

 ثـ : "-رحمو اهلل -ابف أبي العز الحنفي قاؿ ،كلمسمؼ تقسيـ ثاف لمتكحيد باعتبار الميكًحد
 في كتكحيد كالمعرفة، اإلثبات في تكحيد: نكعاف كتبو بو زلتكن اهلل رسؿ إليو دعت الذم التكحيد
 .(ّ)كالقصد" الطمب

كالتكحيد العممي الخبرم أك تكحيد المعرفة كاإلثبات: ىك ما يتعمؽ بإثبات حقيقة ذات الرب 
 كصفاتو كأفعالو كأسمائو.

 .(ْ)كنوكالتكحيد اإلرادم الطمبي: ىك عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كخمع ما ييعبد مف د

كيتبيف مما سبؽ أف التكحيد العممي الخبرم يتضمف تكحيدم الربكبية كاألسماء كالصفات، 
 كأف التكحيد اإلرادم الطمبي يتضمف تكحيد األلكىية.

                                                           

 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ُ)
 (.ِْ/ُابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ِ)
 .ِْالمرجع السابؽ، ص (ّ)
 .ّْ-ِْصص انظر: المرجع نفسو،  (ْ)
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 أقساـ ىي:  ةكيقسـ المتكممكف التكحيد إلى ثبلث 

 .(ُ)تكحيد األفعاؿ -تكحيد الصفات ج -تكحيد الذات  ب - أ
 فقد اشتمؿ عمى أنكاع التكحيد الثبلثة عند السمؼ. رحمو اهلل لكريـ زيدافأما تقسيـ الدكتكر عبد ا

كمما يؤكد مكافقة الدكتكر عبد الكريـ زيداف لمنيج السمؼ في تقسيمو لمتكحيد أنو قسَّمو  
 في مكضع آخر مف كتبو إلى قسميف، فقاؿ رحمو اهلل: "أما اإليماف باهلل فيقـك عمى أصميف:

اإليماف بأنو الخالؽ المحيي المميت المالؾ القدير إلى آخر صفاتو  اإليماف بربكبيتو: أم
 الحسنى.

 .(ِ)األصؿ الثاني: اإليماف بألكىيتو: أم أنو كحده المعبكد الحؽ الذم يستحؽ العبادة"

 ،كفي مكضع ثالث مف كتبو ينص الدكتكر عبد الكريـ زيداف عمى ثنائية تقسيـ التكحيد
 حيد عندنا نكعيف: فيقكؿ رحمو اهلل: "فصار التك 

 أك تتضمَّنو كما ىذه الربكبية ثـ قاؿ: "كمعاني "،(ّ)تكحيد الربكبية" -ِتكحيد األلكىية.  -ُ
 تعالى، اهلل إالٌ  كالكماؿ الحقيقة كجو عمى يممكيا كال بيا يكصؼ ال أخرل معاني مف تستمـز
ذا هلل، مربكب فيك غيره كأمَّا  المجاز جوك  فعمى الربكبية معاني مف شيء فيو كجد كا 

كبقاءه، ككؿ ما عنده مف  كجكده يستمد منو هلل، مخمكؽ سكل اهلل ما كؿ فإف كالعارية،
 .(ْ)صفات الكماؿ المناسبة لممخمكؽ، فاهلل تعالى ىك رب العالميف عمى كجو الحقيقة"

كالمبلحظ عمى تقسيـ التكحيد في الكبلـ السابؽ أنو دمج تكحيد األسماء كالصفات في 
ية مع المحافظة عمى استقبللية تكحيد األلكىية، فيككف الدكتكر عبد الكريـ زيداف قد تكحيد الربكب

سار في الكبلـ السابؽ عمى تقسيـ السمؼ لمتكحيد باعتبار الميكًحد، كمف المعمكـ أف تقسيـ 

                                                           

(؛ كانظر: الشيرستاني، نياية اإلقداـ في عمـ ّٖتحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص انظر: البيجكرم، (ُ)
 (.ٖٓالكبلـ )ص

 (.ٖ-ٕ( زيداف، الشرح العراقي عمى األصكؿ العشريف )ص ص(ِ
 (.ُِ( زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ّ

 .ِِالمرجع السابؽ، ص (ْ)
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التكحيد ىك تقسيـ نظرم ألجؿ الدراسة، كالمعتبر ىك المعنى كقد حافظ الدكتكر عمى المعنى 
ةى في االصطبلح.الكامؿ ألق  ساـ التكحيد كال ميشىاحَّ

 ربوبية وتوحيد األلوىية: الفرؽ بيف توحيد الثالثًا

 :(ُ)كيمكف إجماؿ أبرز نقاط االختبلؼ بينيما في اآلتي

االشتقاؽ المغكم: فتكحيد الربكبية مشتؽ مف الرب، أما تكحيد األلكىية فمشتؽ مف  -ُ
 اإللو.

الشتقاؽ كؿ مف تكحيد الربكبية  -رحمو اهلل – كقد تعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ِ)كاأللكىية كفؽ مذىب السمؼ المتقدـ في عدة مكاضع مف كتبو

التعريؼ االصطبلحي: فتعريؼ تكحيد الربكبية : "ىك إفراد اهلل بأفعالو"، أما تعريؼ  -ِ
 تكحيد األلكىية: "ىك إفراد اهلل بأفعاؿ العباد".

تعرضنا ليا في أماكنيما مف بية كاأللكىية فسنتعرض يؼ تكحيدم الربك كفيما يتعمؽ بتعر 
 لمسمؼ فييما. -رحمو اهلل – مكافقة الدكتكر عبد الكريـ زيداف -بإذف اهلل  -كسنبيف ىذه الرسالة 

الكفاية لمدخكؿ في اإلسبلـ: فتكحيد الربكبية ال يكفي كحده لمدخكؿ في اإلسبلـ، أما  -ّ
تكحيد ؛ ألف تكحيد األلكىية يتضمف تكحيد األلكىية فيكفي لمدخكؿ في اإلسبلـ

 .الربكبية
اإلسبلـ ىي إحدل القكاعد عند الدكتكر عبد الكريـ  في لمدخكؿتكحيد الربكبية  كفايةكعدـ 

، كمف األمثمة عمى أىمية ىذه (ّ)في العبلقة بيف تكحيد الربكبية كاأللكىية -رحمو اهلل –زيداف 
رات ثـ شرحيا بعد ذلؾ كاستدؿ عمييا بنصكص قرآنية القاعدة عنده أنو جعميا عنكاننا إلحدل الفق

كاضحة لما يخدـ الفكرة التي يطرحيا، قاؿ رحمو اهلل تعالى تحت ىذه القاعدة بعد أف جعميا 

                                                           

 .(ّٔ-ِٔانظر: صكفي، القكؿ المفيد في ميمات التكحيد )ص ص (ُ)
(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ َُٕ(، ك)صَُٓ(، ك)صَُّ( انظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ِ

 (.ِِ(، ك)صَِالدعكة )ص
 (.َُٔ(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )صِٓانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
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فراد الربكبية عنكاننا لما تحتيا: "كتكحيد  تكحيد األلكىية، قطعنا يستمـز معانييا، بجميع تعالى اهلل كا 
 العبادة، مف كاحدة ذرة غيره يستحؽ ال الذم الحؽ المعبكد ىك كحده نَّوكأ بالعبادة، إفراد اهلل: أم

 كىذا األلكىية، في تكحيده تستمـز كأنيا بيا، كانفراده اهلل بربكبية المشركيف القرآف يذكر كليذا
 .(ُ)مجدية" غير ممتكية بمسالؾ عنو كاالستعاضة إغفالو يجكز ال جميٌ  كاضح سديد مسمؾ

أف اهلل  ات التي تبيف أف المشركيف يعترفكفمف القرآف عمى اآليالدكتكر  استدؿثـ  
الخالؽ لمككف، القادر عمى كؿ شيء فيو، المالؾ لو، المتصرؼ كحده بيذا الككف، كأف اآللية 
التي يعبدكنيا ال تممؾ مف ذلؾ شيئنا، ليصؿ إلى نتيجة مفادىا أف اهلل ىك كحده المستحؽ 

 :(ِ)-رحمو اهلل – ة التي استدؿ بيا الدكتكر عبد الكريـ زيدافالقرآني النصكص ىذه لمعبادة، كمف

 [.ُُٗاألعراؼ:]   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ  :تعالى قكلو - أ

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پژ قكلو تعالى:   - ب

ڤ     ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ

 [.ّٕالحج: ] ژڦ  ڦ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئوئ  ژ قكلو تعالى:   - ت

 [.ِِسبأ: ]   ژی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ژ قكلو تعالى:   - ث

 ژٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يئ  جب  حب  خب     ىئی  جئ  حئ  مئ

 [.َٗ – ٖٖالمؤمنكف: ]
 فمف األلكىية؛ تكحيد يستمـز الربكبية : "فتكحيد-و اهللحفظ – يقكؿ عبد القادر صكفي

 الخالؽ ىذا دعاه كقد- أمكره، كمدبر كخالقو ربو اهلل أف عرؼ مف: أم الثاني؛ لزمو باألكؿ، أقر

                                                           

 (.َُٔ)ص (؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآفِٓزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ُ)
-َُٔ(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص صِٔ-ِٓ( انظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص ص(ِ

َُٕ.) 
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 الضار النافع الرازؽ الخالؽ ىك كاف فإذا لو؛ شريؾ ال كحده يعبده أف عميو كجب -عبادتو إلى
 .بالعبادة إفراده لـز كحده،

 ذلؾ بيذا، كمف الربكبية بتكحيد المقريف المشركيف عمى يستدؿ ما كثيرا كجؿ عز اهللك 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  :قكلو

﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﮽     ﮹ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮺  ﮻  ﮼ 

 .(ُ)"[ِِ-ُِ: البقرة] ژ ﮾  ﮿ 

كالقرآف مممكء مف تقرير ىذا التكحيد كبيانو : "-رحمو اهلل – ابف أبي العز الحنفي كقاؿ
كضرب األمثاؿ لو، كمف ذلؾ أنو يقرر تكحيد الربكبية، كيبيف أنو ال خالؽ إال اهلل، كأف ذلؾ 

، كينازعكف ؿمستمـز أف ال يعبد إال اهلل، فيجعؿ األكؿ دليبل عمى الثاني، إذ كانكا يسممكف األك 
إذا كنتـ تعممكف أنو ال خالؽ إال اهلل، كأنو ىك الذم يأتي  في الثاني، فيبيف ليـ سبحانو أنكـ

العباد بما ينفعيـ، كيدفع عنيـ ما يضرىـ، ال شريؾ لو في ذلؾ، فمـ تعبدكف غيره، كتجعمكف 
 .ِ"معو آلية أخرل؟

 الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿكأما في مسألة كفاية تكحيد األلكىية لمدخكؿ في اإلسبلـ 
 .(ّ)"كالشيادة التي ىي أكؿ ما ييدخؿ بو في اإلسبلـ":  -رحمو اهلل –

ىك:  -رحمو اهلل – كمعنى الشيادة )ال إلو إال اهلل( كما بينو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ْ)"ال معبكد بحؽ إال اهلل ....كىك الذم يسمى بتكحيد األلكىية"

كحيد األلكىية المزكـ كالتضمف: فتكحيد الربكبية يستمـز تكحيد األلكىية، أما ت -ْ
 فيتضمف تكحيد الربكبية.

                                                           

 (.ِٔصكفي، المفيد في ميمات التكحيد )ص (ُ)
 (.ّٔ/ُابف ابي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ِ)
 (.ِّٕ/ٗ( زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج(ّ
 (.َُّداف، مكجز األدياف في القرآف )ص( زي(ْ
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، بيا إفراده مع لمعبادة اهلل استحقاؽ كاعتقاد األلكىية بتكحيد اإليماف أف بذلؾ كالمقصكد
 اعتقد فمف، بو كالمتصرؼ لمككف المالؾ المدبر الخالؽ كأنو اهلل بربكبية اإليماف يتضمف

 ليذا المالؾ الخالؽ المدبر الرب كحده ىك ىتعال أنو مقرنا كاف، بيا كأفرده لمعبادة اهلل باستحقاؽ
 .فيو كما الككف

الدكتكر عبد الكريـ زيداف في بياف تبلـز تكحيد الربكبية لتكحيد األلكىية: "تكحيد  قاؿ
 -قاؿ، كفيما يتعمؽ بتضمف تكحيد األلكىية لتكحيد الربكبية (ُ)الربكبية يستمـز تكحيد األلكىية"

تعالى بالعبادة، كىك الذم ييسمى بتكحيد األلكىية، يتضمف تكحيد : "إف إفراد اهلل -رحمو اهلل 
 .(ِ)الربكبية"

ابف  قاؿكييعد تضمف تكحيد األلكىية لتكحيد الربكبية إحدل قكاعد التكحيد عند السمؼ، 
 .(ّ): "اإلليية تتضمف الربكبية"-رحمو اهلل -تيمية

ا: "فإثبات كقاؿ  نفى يكجب الربكبية كنفى بية،الربك  إثبات يكجب االليية رحمو اهلل أيضن
 .(ْ)لمفاعمية" الغائية العمة لمبداية كاستمزاـ مستمزمة كىى الغاية، ىي اإلليية إذ اإلليية،

: "كتكحيد اإلليية متضمف لتكحيد الربكبية دكف -رحمو اهلل -ابف أبي العز الحنفي كقاؿ
أف يككف إلينا"العكس، فمف ال يقدر عمى أف يخمؽ يككف عاجزنا، كالعاجز ال يصمح 

(ٓ). 

: "كتكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبية، بمعنى أف -حفظو اهلل -صالح الفكزاف كقاؿ
تكحيد الربكبية يدخؿ ضمف تكحيد األلكىية، فمف عبد اهلل كحده كلـ يشرؾ بو شيئنا فبل بد أف 

 . (ٔ)يككف قد اعتقد أنو ىك ربو كخالقو"

 

                                                           

 (.َُٔ(؛ كانظر: مكجز األدياف في القرآف )صِٓ( زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ُ
 (.ُِزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ِ)
 (.ِْٖ/َُابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
 (.ّٕ/ِ)مجلمرجع السابؽ ا (ْ)
 (.ُْ/ُحاكية )مجابف أبي العز، شرح العقيدة الط (ٓ)
 (.ِِ-ُِالفكزاف، اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص ص (ٔ)
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 بية لغة واصطالًحا: تعريؼ توحيد الربو الثانيالمطمب 

تكحيد الربكبية ىك األساس الذم ينبني عميو باقي أنكاع التكحيد، فمف أنكره يككف قد أنكر 
أكلى غيره مف أنكاع التكحيد، كىذا التكحيد لـ ينكره أحد مف البشر إال مف انتكس منيـ  مف باب

 .كعاند فطرتو مف بعض القدماء كالممحديف في العصر الحديث

 بية لغة: الربو أوًل 

باإلضافة،  إال غيره في يقاؿ كال اهلل، أسماء مف اسـ الربكبية لغة مشتقة مف الرب، كالرب
 :(ُ)كتدكر معاني الرب في المغة عمى الكممات اآلتية

 المالؾ: رب كؿ شيء مالكو، فرب الماؿ أم مالكو. - أ
: أم أصمحو.  - ب  المصمح: يقاؿ رب الضيعة أم مصمحيا كمتميا، كرب األمرى
بَّبىوي، بمعنى رباه.المرب  - ت بَّبىوي كتىرى بنا كرى  ي: يقاؿ رىبَّ فبلهف كلدىهي يربو رى

  ژ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻژ  السيد: كمنو قكلو تعالى عف يكسؼ   - ث
 [.ُْيكسؼ: ]

ظ أف جميع ىذه المعاني تطمؽ عمى اهلل، فيك المالؾ الحقيقي لمعباد، كىك سيدىـ،  ييبلحى
 كمصمح أمكرىـ، كمربييـ. 

في بياف المعاني المغكية لكممة الرب كما تدؿ  -رحمو اهلل –لدكتكر عبد الكريـ زيداف ا قاؿ
 فيو، كالمتصرّْؼ كمكجده الشيء كمالؾ السيد: منيا معاني، جممة عمى تدؿ الرب عميو: "كممة

غيره،  في أمره النافذ كالسيادة، السمطاف كصاحب اإلنساف، بمصمحة كالمتكفؿ لغيره، كالمربّْي
 .(ِ)بكد، كالقائـ باألمكر، كالمصمح لما يفسد منيا، كالمدبر لغيره، "كالمع

                                                           

(؛ كانظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط َُّ/ُ( انظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج(ُ
 (.ِّٖ/ِمعجـ مقاييس المغة )مج (؛ كانظر: ابف فارس،ُِْ/ُ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )ٕٖ)ص
(؛ كانظر: زيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية ِِ( انظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ِ

 (.َُٓ(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )صُُ)ص
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: "كال يقاؿ الرب مطمقا إال هلل تعالى....كلكف -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 
لى ما سكل اهلل (رب)يجكز استعماؿ كممة   .(ُ)"تعالى باإلضافة إلى اهلل، كا 

 : توحيد الربوبية اصطالًحاثانًيا

، كيبلحظ عمي بعضيا الشرح لمتعريؼ، (ِ)ددت تعريفات السمؼ لتكحيد الربكبيةتع
كبعضيا يقصر التعريؼ عمى بعض ما يندرج تحتو، كبعضيا يعرؼ بأمثمة لو، كالتعريؼ 

 الجامع المانع لو دكف شرح كال إسياب كال تمثيؿ، ىك:

 .(ّ)"ىك إفراد اهلل بأفعالو" 

بقكلو: "اإليماف بأف اهلل خالؽ كؿ شيء ، -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  كعرفو 
 .(ْ)كرب كؿ شيء"

بأنو: "اإليماف بأنو الخالؽ المحيي المميت المالؾ القدير  عرفوكفي مكضع آخر مف كتبو  
 .(ٓ)إلى آخر صفاتو الحسنى"

مؽ، ثـ ييبلحظ عمى التعريؼ األكؿ لمدكتكر، بأنو عىرَّؼى تكحيد الربكبية بمثاؿ عميو كىك الخ 
 عرفو بترادؼ.

أما التعريؼ الثاني لمدكتكر فقد عىرَّؼى تكحيد الربكبية بأمثمة عميو، كلـ يكف التعريؼ جامعنا  
 مانعنا، إذ إنو أدخؿ في التعريؼ تكحيد األسماء كالصفات.

 

 

                                                           

 (.ُُزيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية )ص (ُ)
 (.ُِّ-ُُّالمطيؼ، التعريفات االعتقادية )ص ص انظر: آؿ عبد (ِ)
(؛ كالشيخ، مباحث العقيدة في ِْ( التميمي، معتقد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء كالصفات )ص(ّ

 (.ّٔ(؛ كصكفي، المفيد في ميمات التكحيد )صَِّسكرة الزمر )ص
 (.َّٕ/ٓ( زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج(ْ
 (.ٕ( زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص(ٓ
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 بية عند الدكتور عبد الكريـ زيدافالربو إثبات توحيد : الثالثالمطمب 

كضكع تكحيد الربكبية كذلؾ الختبلؼ أصكليـ التي ينطمقكف تختمؼ مناىج العمماء في م
منيا، فكؿ مدرسة مف مدارس اإلسبلمييف ليا أصكؿ تختمؼ عف غيرىا مف أصكؿ المدارس 
األخرل كبالتالي يختمؼ منيجيا في الطريؽ التي ستسمكو لتقرير مسائؿ االعتقاد؛ مما يؤدم 

 لمطمب نكضح منيج الدكتكر عبد الكريـ زيدافالختبلؼ النتائج التي ستنتيي إلييا، كفي ىذا ا
 تكحيد الربكبية كألم مدرسة مف مدارس اإلسبلمييف في ذلؾ يتبع.إثبات في  -رحمو اهلل –

 أوًل: فطرية معرفة اهلل عز وجؿ 

ذىب السمؼ إلى أف معرفة اهلل فطرية تحصؿ بالضركرة كىي مف البديييات، يقكؿ ابف  
 .(ُ)الناس" نفكس في ضركرم فطرم بالخالؽ كاالعتراؼ اإلقرار"تيمية: 

بينما ذىب المتكممكف مف المعتزلة كاألشاعرة كالماتريدية إلى نظرية معرفة اهلل عز  
 .-(ّ)أم أف معرفة اهلل عز كجؿ تحصؿ عف طريؽ النظر - (ِ)كجؿ

ا مذىب األشاعرة في ىذه المسألة: "معرفة اهلل كاجبة  -رحمو اهلل – اإليجي قاؿ   مكضحن
 .(ْ)جماعنا، كىي ال تتـ إال بالنظر"إ

كىك مف كبار الماتريدية: "ال خبلؼ بيف أىؿ  -رحمو اهلل – السعد التفتازاني قاؿفي حيف 
 .(ٓ)اإلسبلـ في كجكب النظر في معرفة اهلل لككنو مقدمة مقدكرة لممعرفة الكاجبة مطمقنا"

                                                           

 (.ِّٖ/ُٔابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
( النظر في اصطبلح المتكمميف ىك: "الفكر الذم يطمب بو مف قاـ بو عممنا أك غمبة ظف" انظر: أبك المعالي (ِ

 (.ّ)ص الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد
 (.ِِٔ/ُ( انظر: التفتازاني، شرح المقاصد )مج(ّ
 (.ِٗ( اإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )ص(ْ
(؛ كانظر: ابف البيضاني، إشارات المراـ مف عبارات اإلماـ أبي حنيفة ِِٔ/ُ( التفتازاني، شرح المقاصد )مج(ٓ

 (.ُْالنعماف في أصكؿ الديف )ص
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ؿ ما أكؿ ما أكجب اهلل القاضي عبد الجبار مبيننا مذىب المعتزلة: "إف سأؿ سائ كقاؿ
عميؾ؟ فقؿ: النظر المؤدم إلى معرفة اهلل ألنو تعالى ال ييعرؼ ضركرة، كال بالمشاىدة، فيجب 

 .(ُ)أف نعرفو بالتفكر كالنظر"

اهلل عز معرفة السمؼى في مسألة فطرية  -رحمو اهلل – كقد كافؽ الدكتكري عبدي الكريـ زيداف
مسألة كجكد اهلل فطرية كمف البديييات التي تعمـ  كجؿ كخالؼ المتكمميف في ذلؾ، فاعتبر

، (ِ)باضطرار، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف رحمو اهلل: "االعتراؼ بالخالؽ فطرم كضركرم"
كيقكؿ رحمو اهلل في مكضع آخر: "إف مسألة اإليماف باهلل مف البديييات التي ال تكجد بدىية 

تصح ىذه المسألة في العقكؿ فبل يمكف مطمقنا أف  مثميا في الكضكح كالظيكر، بؿ نقكؿ إذا لـ
 .(ّ)تصح مسألة أخرل غيرىا"

 المكمؼ عمى واجب أوؿ: ثانًيا

ترتب عمى االختبلؼ في معرفة اهلل أفطرية ىي أـ نظرية، اختبلؼ في أكؿ كاجب عمى  
ف ف كما تستمزمو ماالمكمؼ، فعند مف قاؿ بفطرية معرفة اهلل عز كجؿ أكؿ كاجب ىك الشيادت

في بياف مذىب السمؼ:  -رحمو اهلل –ابف أبي العز الحنفي  قاؿهلل عز كجؿ، اتكحيد عبادة 
"كليذا كاف الصحيح أف أكؿ كاجب يجب عمى المكمؼ شيادة أف ال إلو إال اهلل، ال النظر، كال 
، بؿ أئمة السمؼ كميـ متفقكف  القصد إلى النظر كال الشؾ، كما ىي أقكاؿ ألرباب الكبلـ المذمـك

 . (ْ)عمى أف أكؿ ما يؤمر بو العبد الشيادتاف"

فمذىب السمؼ أف أكؿ كاجب عمى المكمؼ النطؽ بالشيادتيف كما تتضمنو مف تكحيد هلل 
كأف معرفة اهلل فطرية فبل ييمجأ فييا إلى النظر إال لمف فسدت فطرتو فينظر كيتفكر في الككف 

: "اإلقرار كاالعتراؼ بالخالؽ فطرم -هللرحمو ا – ابف تيمية قاؿليصؿ إلى اإليماف بالخالؽ، 

                                                           

 (.ّٗ)ص ( عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة(ُ
 (.ُٗ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ِ
 (.ِٓ؛ كزيداف، أصكؿ الدعكة )صِِ( المرجع السابؽ، ص(ّ

 (.ِّ/ُابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ْ)
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ف كاف بعض الناس قد يحصؿ لو ما يفسد فطرتو حتى يحتاج إلى  ضركرم في نفكس الناس، كا 
 .(ُ)نظر تحصؿ لو بو المعرفة"

ا: "كالنبي -رحمو اهلل –ابف تيمية  كقاؿ  مف أحدنا يدع لـ سمـ ك عميو اهلل صمى أيضن
 كبذلؾ الشيادتاف إليو دعاىـ ما أكؿ بؿ الصانع، إثبات ردمج إلى كال ابتداء النظر إلى الخمؽ
 بعثو لما عنو اهلل رضي جبؿ بف لمعاذ صحتو عمى المتفؽ الحديث في قاؿ كما أصحابو، أمر
 رىسيكؿي  أىنّْيكى  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىيىادىةً  ًإلىى فىاٍدعيييـٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكمنا تىٍأًتي )ًإنَّؾى  : اليمف إلى
مىٍيًيـٍ  اٍفتىرىضى  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍعًمٍمييـٍ  ًلذىًلؾى  أىطىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  المًَّو، ٍمسى  عى مىكىاتو  خى لىٍيمىةو، يىٍكـو  كيؿّْ  ًفي صى  فىًإفٍ  كى
مىٍيًيـٍ  اٍفتىرىضى  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍعًمٍمييـٍ  ًلذىًلؾى  أىطىاعيكا ىيـٍ  دىقىةن  عى ذي  صى ( ًفي فىتيرىدُّ  ٍغًنيىاًئًيـٍ أى  ًمفٍ  تيٍؤخى ـٍ فيقىرىاًئًي

(ِ). 

 الصحيحيف في كما ليذا مكافقو سمـ ك عميو اهلل صمى النبي  عف األحاديث سائر ككذلؾ
تَّى النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  )أيًمٍرتي : -رضي اهلل عنيـ  – عمر كابف ىريرة أبي حديث مف  أىفٍ  يىٍشيىديكا حى
ا ًبي ييٍؤًمنيكاكى  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  ًبمى ميكا ذىًلؾى  فىعىميكا فىًإذىا ًبوً  ًجٍئتي  كى قّْيىا ًإالَّ  كىأىٍمكىالىييـٍ  ًدمىاءىىيـٍ  ًمنّْي عىصى  ًبحى

مىى كىًحسىابيييـٍ  تَّى: عمر ابف حديث كفي ،(ّ)المًَّو( عى مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىديكا )حى  رىسيكؿي  ميحى
ييًقيميكا المَّوً  ةى  كى ييٍؤتيكا الصَّبلى   .(ْ)الزَّكىاةى( كى

 باالضطرار عمـ ما عمى مجمعكف فإنيـ المسمميف كعمماء الديف أئمة عميو اتفؽ مما كىذا
 كتابينا أك مشركنا أك معطبلن  كاف سكاء الشيادتيف إلى يدعى فإنو كافر كؿ أف الرسكؿ ديف مف

ا الكافر يصير كبذلؾ  .(5)ذلؾ" بدكف منامسم يصير كال مسممن

                                                           

 (.ِّٖ/ُٔ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ُ
[؛ ُْٗٔ: رقـ الحديث ّّٔ/ِئـ أمكاؿ الناس في الصدقة، ( ]البخارم: صحيح البخارم، الزكاة/ال تؤخذ كرا(ِ

 [.ُُ: رقـ الحديث ُّٕ/ُك]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ، 
 [.ُّ: رقـ الحديث ّّٕ/ُ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل، (ّ

: رقـ َِٓ/ُح البخارم، اإليماف/فإف تابكا كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ، ]البخارم: صحي (ْ)
: رقـ ّْٕ/ُ[؛ ك]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل، ِٓالحديث 
 [.ُْالحديث 

 (.ٕ-ٔ/ٖابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مج (ٓ)
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كأما مف قاؿ بنظرية معرفة اهلل مف المتكمميف فأكؿ كاجب عندىـ عمى المكمؼ ىك 
 .(ُ)المعرفة أك النظر أك القصد إلى النظر أك الشؾ

، فمنيـ مف قاؿ ىك المعرفة كنسبكا (ِ)كنبلحظ اختبلؼ األشاعرة في أكؿ كاجب عندىـ
: "أكؿ ما فرض -رحمو اهلل -الباقبلني قاؿظر، ، كمنيـ مف قاؿ ىك الن(ّ)ىذا القكؿ لؤلشعرم

اهلل عمى جميع العباد النظر في آياتو، كاالعتبار بمقدكراتو، كاالستدالؿ عميو بآثار قدرتو، 
كشكاىد ربكبيتو؛ ألنو سبحانو غير معمكـ باضطرار...كالثاني مف فرائض اهلل عز كجؿ عمى 

 .(ْ)جميع العباد، اإليماف بو كاإلقرار بكتبو كرسمو"

 –المعالي الجكيني  أبي :مثؿ ،مف ذىب إلى أف أكؿ كاجب ىك القصد إلى النظركمنيـ 
ا، الذم قاؿ -رحمو اهلل : "أكؿ ما يجب عمى العاقؿ البالغ باستكماؿ سف البمكغ أك الحمـ شرعن

 .(ٔ)، كاختار ىذا القكؿ ابف فكرؾ(ٓ)القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العمـ بحدكث العالـ"

جمع بعض األشاعرة بيف األقكاؿ، فقاؿ: "كاألصح أف أكؿ كاجب مقصدنا: المعرفة، كأكؿ ك 
 .(ٕ)كاجب كسيمة قريبة: النظر، ككسيمة بعيدة: القصد إلى النظر"

: الذم قاؿكمف المعتزلة مف ذىب إلى أف أكؿ كاجب ىك النظر مثؿ القاضي عبد الجبار 
، كمنيـ مف ذىب إلى أف أكؿ الكاجبات (ٖ)كاجبات""إف النظر في طريؽ معرفة اهلل تعالى أكؿ ال

بَّائي أبي :مثؿ ،ىك الشؾ  .(ٗ): "أكؿ الكاجبات ىك الشؾ"فقاؿ ،ىاشـ الجي

                                                           

 (.ِّ(؛ كانظر: اإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )صُِٕ/ُازاني، شرح المقاصد )مجانظر: التفت (ُ)
(، كانظر: البيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص ِّانظر: اإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )ص (ِ)
 (.ّٖ-ِٖص
 (.ِٖانظر: البيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص (ّ)
 (.ُِصاؼ فيما يجب اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو )صالباقبلني، اإلن (ْ)
 (.ّالجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )ص (ٓ)
 (.ِّاإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )ص (ٔ)
 (.ّٖ( البيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص(ٕ
 (.َٕ( عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص(ٖ

 (.ِِٕ/ُشرح المقاصد )مجالتفتازاني،  (ٗ)
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بقكلو:  ،فيقرر مكقفو مف ىذه المسألة -رحمو اهلل – أما الدكتكر عبد الكريـ زيداف
في النص السابؽ أف أكؿ  فكبلمو رحمو اهلل، (ُ)"كالشيادة التي ىي أكؿ ما ييدخؿ بو في اإلسبلـ"

ف مكافقا السمؼ في أكؿ كاجب، كمخالفنا المتكمميف اما يدخؿ بو اإلنساف في اإلسبلـ ىك الشيادت
 الذيف عندىـ أكؿ كاجب ىك النظر أك القصد إلى النظر أك الشؾ عمى خبلؼ بينيـ في ذلؾ.

 تعالى اهلل وجود عمى ثالثًا: األدلة

أف مسألة اإليماف مف البدىيات، لكنو في  -رحمو اهلل  –ف يعتبر الدكتكر عبد الكريـ زيدا 
، كيؤكد ابف (ِ)الكقت ذاتو يقرر أف عمييا مف األدلة كالبراىيف ما ال يكجد عمى أم مسألة أخرل

، كاألدلة التي كيًجد (ّ)تيمية ىذا الكبلـ فيقكؿ: "اإلقرار بالصانع ضركرم مع كثرة دالئمو كبراىينو"
 زيداف يقرر بيا مسألة كجكد اهلل عز كجؿ ىي: الدكتكري عبد الكريـ

 دليؿ الفطرة -ٔ
كالمقصكد بذلؾ أف فطرة اإلنساف تقر بكجكد اهلل عز كجؿ كتجد ذلؾ ضركرة ممحة ال 
يمكف إغفاليا أك إنكارىا كمف أنكرىا مف البشر فإنو أنكرىا مكابرةن كعنادنا، يقكؿ الدكتكر عبد 

رحمو  –كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف ، ك (ْ)كضركرم" الكريـ زيداف: "االعتراؼ بالخالؽ فطرم
: "أما إثبات  -رحمو اهلل -المتقدـ يكافؽ ما ذىب إليو ابف تيمية، حيث قاؿ ابف تيمية   -اهلل

الصانع فطرقو ال تحصى، بؿ الذم عميو جميكر العمماء أف اإلقرار بالصانع فطرم ضركرم، 
 .(ٔ)"(ٓ)الًجًبمَّةبمعركؼ 

                                                           

 (.ِّٕ/ٗ( زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج(ُ
(؛ كانظر: ِٓالدعكة )ص (؛ كانظر: زيداف، أصكؿِِ( انظر: زيداف. مكجز األدياف في القرآف )ص(ِ

مف الشؾ نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ  : فاضؿ،(؛ كانظر: السامرائيٓاء الركح )صند : فاضؿ،السامرائي
 (.ُٓ-ُْإلى اليقيف )ص ص

 (.ْْْ/ُٔابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
 (.ُٗزيداف، مكجز االدياف في القرآف ) ص (ْ)
 (.ّٗٓ/ُىي الًخٍمقة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب )مج :الًجًبمَّة ((ٓ

 (.ُُِ/ُابف تيمية، منياج السنة النبكية )مج (ٔ)
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نقبلن نصينا عمى فطرية  -رحميما اهلل  –كر عبد الكريـ زيداف عف ابف تيمية كينقؿ الدكت
إلى نظر تحصؿ ليـ  يحصؿ ليـ ما يفسد فطرتيـ فيحتاجكفاإليماف بالخالؽ، كأف بعض الناس 

 . (ُ)الدكتكر عبد الكريـ زيداف عمى ذلؾ بما استدؿ بو ابف تيمية كاستدؿبو المعرفة بالخالؽ، 

عند مف أنكره فيعتبره الدكتكر مكابرة مف ىذا المنكر ككجكد غشاكة عمى  أما إنكار الخالؽ
، كيستدؿ عمى ذلؾ بقكلو (ِ)فطرتو فإذا زالت ىذه الغشاكة كجد المنكر لمخالؽ نفسو متكجينا لو

ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ژ  تعالى:

ف اهلل عز كجؿ عمى يد مكسى عميو السبلـ [، فبنك إسرائيؿ جاءتيـ اآليات مُْ – ُّ النمؿ:]
التي تدؿ عمى أنو رسكؿ مف عند اهلل قابمكىا بالتكذيب كالجحكد مع تيقنيـ مف صدقو، فعمكا ذلؾ 

 .(ّ)طمبنا لمعمك في األرض كاستكبارنا عف اتباع الحؽ

 كاف ما فرعكف : "لكف-رحمو اهلل – ابف تيمية كىذا المعنى مقتبس مف كبلـ شيخ اإلسبلـ
ف الخالؽ يثبت فمـ فينافقو أحدنا يخاؼ  إال ىك ليس أنو يعرؼ ككاف بو، مقرنا الباطف في كاف كا 

جب  حب  ژ  قاؿ: كما كاإلنكار، الجحكد إلى كالظمـ دعاه األرض في العمك حب لكف مخمكؽ

پ  پ              ڀ         ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پخب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   

 .(ْ)["ُْ – ُّالنمؿ: ] ژڀ  

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ كانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية َِ: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )صانظر (ُ)
 (.ِْٖ/ٖ(؛ كانظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مجِّٖ/ُٔ)مج
 (.ُِانظر: زيداف، مكجز االدياف في القرآف )ص (ِ)
 انظر، المرجع السابؽ. (ّ)
 (.ُٕٖ-ُٖٔ/ُّخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجابف تيمية، مجمكع فتاكل شي (ْ)
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 دليؿ الخمؽ -ٕ
ا دليؿ الخمؽ أك اإلبداع، كخبلصة ىذا الدليؿ أف المكجكد ال بد لو مف  كيسمى أيضن
ميكجد، كالمخمكؽ ال بد لو مف خالؽ، فيستحيؿ عقبلن كجكد شيء مف غير ميكجد، ككذلؾ ىذا 

 .(ُ)الككف بما فيو مف مخمكقات ال بد ليا مف خالؽ

، كقد أخذت بو الفرؽ اإلسبلمية مف السمؼ مركرنا كدليؿ الخمؽ دليؿ قرآني عقمي
 .(ّ)حتى الفبلسفة( ِ)بالمتكمميف

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ كمف اآليات التي تبيف ىذا الدليؿ، قكلو تعالى: 

[، يتبيف مف اآلية أنيا كجيت إلى النظر في َُٗآؿ عمراف: ] ژک  ک  ک     گ  گ  
 – كىبة الزحيمي قاؿىا كخالقيا كىك اهلل عز كجؿ، الككف كالمخمكقات لبلستدالؿ عمى مكجد

 في كالثانية كاتساعيا، ارتفاعيا في األكلى كاألرض، السمكات إبداع في : "إف-رحمو اهلل
 كبحار كككاكب كمجٌرات، كأفبلؾ بديع نظاـ مف فييا كما لمحياة، كصبلحيتيا ككثافتيا انخفاضيا

 كالنيار الميؿ كتعاقب كثركات، كمعادف مثمرة، غيرك  مثمرة كأشجار كنبات كزركع كأنيار، كجباؿ
 كجكد عمى دالة ألدلة كالمكقع، الفصكؿ كبحسب العاـ مدار عمى كاالعتداؿ كالقصر الطكؿ مع
 .(ْ)ككحدانيتو" كعظمتو قدرتو ككماؿ الٌمو

 الحسف غاية في اإلنساف بخمؽ الخالؽ عمى "فاالستدالؿ :-رحمو اهلل – ابف تيمية قاؿ
 إلييا، الٌناس كىدل عمييا، القرآف دؿٌ  شرعٌية؛ كىي. صحيحة عقمٌية طريقة كىي مة،كاالستقا
 كمخمكقان  كمكلكدان  يكف، لـ أف حادثان بعد اإلنساف ككف نفس فإفٌ  عقمٌية؛ كىي. إلييا كأرشد كبٌينيا
 ـ؛بعقكلي كميـ الٌناس يعممو ىذا بؿ الرسكؿ؛ خبر بمجٌرد ييعمـ لـ ىذا عمقة، مف ثـٌ  نطفة، مف

 بو؛ كاحتجٌ  كبٌينو، بو، كدؿٌ  بو، ييستدؿٌ  أف أمر الرسكؿ لكفٌ . ييخبر لـ أك الرسكؿ، بو أخبر سكاء

                                                           

 (.ُّْ-ُِْ( انظر: ممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ )ص ص(ُ
(؛ كانظر: الباقبلني، اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده كال يجكز ِٖانظر: األشعرم، رسالة إلى أىؿ الثغر )ص (ِ)

 (.ٖٗ(؛ كانظر: البغدادم، أصكؿ الديف )صَّ-ِٗالجيؿ بو )ص ص
 (.ُُٓانظر: ابف رشد، مناىج األدلة في عقائد الممة )ص (ّ)
 (.َْٓ/ِالزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج )مج (ْ)
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 تيعمـ بالعقؿ ألٌنو عقمٌي؛ كىك بو؛ ييستدؿٌ  أف كأمر بو، استدؿٌ  الشارع ألفٌ  شرعٌي؛ دليؿ فيك
 .(ُ)صحتو"

"إف العقؿ السميـ ال ىذا الدليؿ بقكلو:  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  كلخص
 .(ِ)يمكنو أصبلن أف يتصكر أف ىذا الككف كيجد ببل ميكجد كحدث ببل ميحًدث"

 دليؿ العناية -ٖ
، كيقكـ عمى فكرة أف النظاـ المحكـ الدقيؽ الذم يحكـ (ّ)كيسمى دليؿ النظاـ أك التناسؽ

دؿ عمى كجكد الككف يستحيؿ أف يككف كيجد مصادفة أك اتفاقنا أك ببل ميكجد، كىذا النظاـ ي
 الخالؽ كعظمة قدرتو.

 .(ٔ)كالفبلسفة (ٓ)كالمتكممكف (ْ)كقد أخذ بيذا الدليؿ السمؼ

أف الككف يخضع لنظاـ دقيؽ فيقكؿ: "فإف  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  بيف
نساف، كأجراـ سماكية، كما يصدر  ىذا العالـ بكؿ ما فيو كمف فيو مف نبات، كجماد، كحيكاف، كا 

ىذه المكجكدات كما يتعمؽ بيا كما يحؿ فييا، كما يقع مف حكادث ككنية كنزكؿ المطر،  عف
 خمقو، أطكار مف لئلنساف يحصؿ كىبكب الريح، كثكراف بركاف، كتعاقب الميؿ كالنيار، كما

 كعمك، كسقكط، كرفعة، كسعادة، شقاء مف كلؤلمة لو يحدث كما أمو، بطف في كتككينو
 العالـ في كحدكثو كجكده ذكرنا الذم ذلؾ كؿ ذلؾ كنحك كفناء، بقاء،ك  كضعؼ، كقكة كانحطاط،

                                                           

 (.ِّٗ-ِِٗ/ُابف تيمية، النبكات )مج (ُ)
 (.ِّزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ِ)
 (.ُْٕانظر: ممكاكم، عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ )ص (ّ)
(؛ كانظر: ابف القيـ، مفتاح دار ّْٓ/ُٔف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجانظر: اب (ْ)

 فما بعدىا(. ٔ/ِالسعادة كمنشكر كالية أىؿ العمـ كاإلرادة )مج
 فما بعدىا(. ِّّ/ُانظر: الرازم، المطالب العالية مف العمـ اإلليي )مج (ٓ)
(؛ كانظر: الكندم، رسائؿ الكندم الفمسفية َُٓممة )صانظر: ابف رشد، مناىج األدلة في عقائد ال (ٔ)
 (.ُِٓ/ُ)مج
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نما عشكاء خبط كال صدفة يقع ال  عف يخرج ال صاـر ثابت دقيؽ عاـ قانكف كفؽ كيحدث يقع كا 
 .(ُ)شيء" أحكامو

ف عمى اهلل عز كجؿ داللة ىذا القانك  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  بيفثـ 
 العظيـ الخالؽ تعالى اهلل كجكد عمى األدلة أكبر مف العاـ القانكف مف الكجو اىذ : "ككجكدبقكلو
 ليذه الدقيؽ اليائؿ القانكف ىذا تضع أف تعقؿ ال صٌماء جامدة كىي لممادة يمكف ال ألنو

نما ، المكجكدات .  المكجكدات ىذه خالؽ ىك القانكف ىذا كاضع يككف أف كالمقبكؿ المعقكؿ كا 
 .(ِ)لو"جبل جؿٌ  اهلل كىك

مف القرآف عمى ىذا  استدؿ -رحمو اهلل -ثـ بعد ذلؾ نجد الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 : (ّ)القانكف بعدة آيات بينات ىي

ې  ى   ى          ائ    ائ     ېۉ  ۉ  ې       ېژ قكلو تعالى:  - أ

ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   

 [.َْ – ّٖيس: ] ژحئ  مئ  ىئ   جئ   یىئ     ىئ  ی     ی  ی

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ قكلو تعالى:   - ب

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

 ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮵ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴

 [.ُْ – ُِالمؤمنكف: ]
 دليؿ المعجزات  -ٗ

اهلل عز كجؿ كما معجزات األنبياء مف األدلة التي استدؿ بيا السمؼ كغيرىـ عمى كجكد 
 كقد األنبياء صدؽ عمى داللتيا: سيأتي، كتدؿ المعجزات عمى كجكد اهلل مف جيتيف: "أكالىما

                                                           

 (.ٕزيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلمية )ص (ُ)
 .ٖالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .( انظر: المرجع نفسو(ّ
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 كمخالفة ضركرة، حادثة المعجزات ككف جية مف: كثانييما كجؿ، عز الخالؽ بكجكد أخبركا
 .(ُ)المكجد" المحدث إلى يحتاج المخالؼ كالحادث كالعادات، لمطبائع

 ألف كذلؾ ؛كالرسالة الكحدانية عمى تدؿ المعجزة أف فبيف : " -رحمو اهلل – ابف تيمية قاؿ
 ىي بؿ ؛الحكادث كسائر الصانع ثبكت عمى بنفسيا تدؿ لمعادة خارؽ ىي فعؿ التي المعجزة
 الرب يسبح كليذا الغريبة كالحكادث الداللة في ليست المعتادة الحكادث ألف ذلؾ؛ مف أخص
 ال ما عظمتو ذكر مف ذلة النفكس في كيحصؿ المعتاد عند يككف ال ما كيعظـ كيمجد عندىا
ذا الرسكؿ عمى بظيكرىا كتدؿ حقيا فتعطى جديدة آيات ىي إذ لممعتاد يحصؿ  أنيا تبيف كا 
 .(ِ)كالرسالة" الربكبية بيا فتتقرر اهلل رسكؿ بأنو اإلقرار إلى تدعكا

أقرب كأقكل كأجمى، كأقطع  : "دليؿ المعجزات -رحمو اهلل – ابف الكزير اليماني كقاؿ
 . (ّ)لمحجاج كأكلى"

 بثبكت تعالى باهلل المعرفة ليـ حصؿ : "كمثبتك النبكات-رحمو اهلل – كقاؿ أبك يعمى الفراء
 بقياـ ثبتت إذا النبكة بأف ، كيعمؿ ذلؾ بقكلو: "(ْ)العقكؿ" دالئؿ في كاستدالؿ نظر غير مف النبكة

ذا مرسؿ ىناؾ إال نبي ىناؾ يككف ال إذ أرسمو مرسبلن  ىناؾ أف عممنا المعجزة  ىناؾ اف ثبت كا 
 .(ٓ)إثباتو" عمى العقكؿ دالئؿ في كاالستدالؿ النظر عف ذلؾ اغنى مرسؿ

يتبيف مف الكبلـ السابؽ لمعمماء أنيـ يقرركف يستدلكف عمى كجكد اهلل عز كجؿ بمعجزات 
يحصر داللة المعجزات في إثبات   -رحمو اهلل – األنبياء، لكنا كجدنا الدكتكر عبد الكريـ زيداف

: "فإف اهلل تعالى  -رحمو اهلل -ؿ بيا عمى كجكد اهلل عز كجؿ، قاؿ صدؽ األنبياء دكف االستدال

                                                           

 (.ُٕٖ-َٕٖ/ِتقكيمنا )مجانظر: الرقب، مناىج اإلسبلمييف في إثبات كجكد اهلل ككحدانيتو دراسة ك  (ُ)
 (.ّٕٗ/ُُابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ِ)
 (.ٕٓابف الكزير، ترجيح أساليب القرآف عمى أساليب اليكناف )ص (ّ)
 (.ّٕٕ/ُُابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ْ)
 .المرجع السابؽ (ٓ)



٥٥9 
 

قامة الحجة عمى عباده، ايد رسمو بآيات تدؿ عمى صدقيـ كعمى أنيـ  مف تماـ نعمتو كرحمتو كا 
 .(ُ)رسؿ اهلل حقنا، كىذه اآليات يسمييا العمماء بالمعجزات"

 رابًعا: عدـ كفاية توحيد الربوبية لمدخوؿ في اإلسالـ

 العبادةاأللكىية ك كالمقصكد بذلؾ أف مف أتى بتكحيد الربكبية فقط دكف اإلتياف معو بتكحيد  
مف النار في اآلخرة، كبياف ذلؾ أف اإلنساف بفطرتو ييقر بكجكد  لـ يكف مسممنا، كبالتالي لـ ينجي 

بكبية هلل عز كجؿ رغـ ذلؾ ىذا األمر ليس كافينا إلسبلمو كال لنجاتو اهلل كما يترتب عميو مف ر 
الذيف بيعث فييـ  النبي محمد صمى اهلل عميو  األمثمة عمى ذلؾ، مشركك العرب مف النار، كمف

﮲   ﮳         ژ  :كسمـ كانكا يقركف بتكحيد الربكبية يقكؿ تعالى ھ   ے  ے  ۓ  ۓ 

﮷  ﮶   [، كمع ذلؾ كانكا كافريف باهلل عز كجؿ ُٔكت: العنكب] ژ﮹  ﮺    ﮸ ﮴  ﮵  
العبادة، يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل األلكىية ك قاتميـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حتى يأتكا بتكحيد 

تَّى النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  عميو كسمـ: )أيًمٍرتي  مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىديكا حى ييًقيميكا مَّوً ال رىسيكؿي  ميحى  كى
ةى  ييٍؤتيكا الصَّبلى ميكا ذىًلؾى  فىعىميكا فىًإذىا الزَّكىاةى  كى ؽّْ  ًإالَّ  كىأىٍمكىالىييـٍ  ًدمىاءىىيـٍ  ًمنّْي عىصى ـً  ًبحى ٍسبلى  كىًحسىابيييـٍ  اإٍلً
مىى  .(ِ)المًَّو( عى

 يـبشرك القرآف أخبر الذيف - كغيرىـ قريش مف ذلؾ ابف تيمية بقكلو: "كالمشرككف ككضح
 كانكا - النار ليـ كأكجب حريميـ كسبى كأمكاليـ دماءىـ  كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاستحؿ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ كاألرض كما قاؿ تعالى:  السماكات خمؽ كحده اهلل بأف مقريف

ھ   ژ[، كقاؿ تعالى: ِٓلقماف: ] ژۉ  ۉ  ې  ې    ۅۋ   ۋ  ۅ  ٴۇۆ  ۈ  ۈ

،  [ُٔالعنكبكت: ] ژ﮹  ﮺    ﮸﮶  ﮷ ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  ﮵  

ۋ  ۋ  ۅ     ٴۇۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ كقاؿ تعالى: 

وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ

                                                           

 (.ُٕصمى اهلل عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )ص نبكة محمد : فاضؿ،( السامرائي(ُ
 مف ىذه الرسالة. ُُُص تقدـ تخريجو (ِ)
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يئ  جب    ىئۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئ

ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  حب  خب   

 .(ُ)["ُٗ – ْٖالمؤمنكف: ] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ

: "فاإلقرار كاالعتراؼ باهلل ربنا كخالقنا أمر -رحمو اهلل - الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژفطرم كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كيعترؼ بو المشرككف قاؿ تعالى: 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ، كقاؿ تعالى:  [ٕٖالزخرؼ: ] ژېئ  ېئ    ېئۆئ   ۈئ  ۈئ

 .(ِ)" [ٗالزخرؼ: ] ژۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  

اعتراؼ المشركيف بربكبية اهلل عز كجؿ، كأف ىذا االعتراؼ لـ  اآليات السابقةيتبيف مف 
ا ذىب إليو الدكتكر عبد الي لـ يدخميـ في دائرة اإلسبلـ، كىك ميخرجيـ مف دائرة الشرؾ كبالت

 . -رحمو اهلل –الكريـ زيداف 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ّٖ-ّٕابف تيمية، قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة )ص ص (ُ)
(؛ كانظر: السامرائي، نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف َِ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف الكريـ )ص(ِ

 (.ُٓصالشؾ إلى اليقيف )
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 المبحث الثالث

 يدافالدكتور عبد الكريـ ز عند توحيد األلوىية 

 طمب األوؿ: تعريؼ توحيد األلوىيةالم

؛ بؿ تكحيد األلكىية مف أقساـ التكحيد الثبلثة عند السمؼ حسب التقسيـ األشير عندىـ 
دؿ عميو يد، كقد تعددت تعريفات ىذا التكحيد عندىـ مع تعدد األسماء التي تأىـ أنكاع التكح ييعد

 باعتبارات متعددة كترادؼ في كمماتيا.

 أوًل: األلوىية لغة

، كاإللو كالمألكه ىك (ِ)، كالتألو ىك التعبد(ُ)األلكىية مشتقة مف فعؿ أىلىوى: بمعنى عبد 
يتبيف مما سبؽ أف األلكىية في المغة ىي  .(ْ)لعبادةة كاأللكىة كاأللكىية ىي اي، كاإللي(ّ)المعبكد
 العبادة.

 ثانًيا: توحيد األلوىية اصطالًحا

ا تعريفات بشكؿ كبير تعددت  .(ٓ)عمماء السمؼ لتكحيد األلكىية اصطبلحن

                                                           

(؛ ُٗ/ُ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجُِِْانظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط )ص (ُ)
(؛ كانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ٗكانظر: الرازم، مختار الصحاح )ص

 (.ِِِّ/ٔ)مج
 (.ُِٕ/ُ( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج(ِ
 (.ِِِّ/ٔالصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج( انظر: الجكىرم، (ّ

 (.ُِِْانظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط )ص (ْ)
(؛ كانظر: ابف القيـ، شفاء العميؿ في َُُ/ّ( انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ٓ

ز، شرح العقيدة الطحاكية (؛ كانظر: ابف أبي العُّٓ/ُمسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ )مج
(؛ كانظر: مجمكعة ٕٓ/ُ(؛ كانظر: السفاريني، لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية )مجِْ/ُ)مج

(؛ َُالمكحديف، )ص (؛ كانظر: آؿ الشيخ، قرة عيكفٕٔ/ُعمماء، الدرر السنية في األجكبة النجدية )مج
(، ِّٗ/َُمؤلفات الشيخ عبد الرحمف السعدم )مجالمجمكعة الكاممة ل : عبد الرحمفكانظر: السعدم

 (.َُ/ُٔك)مج
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: "أف يعبد اهلل كحده ال شريؾ  -رحمو اهلل –كمف ىذه التعريفات: تعريؼ ابف تيمية 
 .(ِ)لعز الحنفي: "استحقاقو سبحانو كتعالى أف يعبد كحده ال شريؾ لو"كتعريؼ ابف أبي ا، (ُ)لو"

اهلل كحده لمعبادة مع  ىك: "اعتقاد استحقاؽ ،كالتعريؼ الجامع ليذه التعريفات عند الباحث
 ".صرفيا لو كحده

كذلؾ ألف بعض ىذه التعريفات اقتصرت عمى الشطر األكؿ مف التعريؼ المختار 
الثاني لو، كالراجح اشتراط األمريف ألف إفراد اهلل بأحد األمريف ال  كبعضيا اقتصر عمى الشطر

ا.  ييعد تكحيدنا شرعينا تامن

تكحيد األلكىية بقكلو: "ىك كحده المعبكد  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كعرؼ
 .(ّ)الحؽ الذم يستحؽ العبادة .... فبل يجكز صرؼ شيء مف العبادة لغير اهلل تعالى"

في مكضع آخر مف نفس الكتاب بقكلو: "أنو كحده جؿ جبللو المستحؽ لمعبادة  فوكعر 
 .(ْ)بأنكاعيا، كأشكاليا"

 .(ٓ)مف كتبو بقكلو: "إفراد اهلل بالعبادة" ثالثفي مكضع  كعرفو

لتكحيد األلكىية، يتبيف  -رحمو اهلل – مف خبلؿ عرض تعريفات الدكتكر عبد الكريـ زيداف
تحقاؽ اهلل لمعبادة مع صرفيا لو ؼ لو، كاشتماؿ التعاريؼ عمى اعتقاد اسمكافقتيا لتعريؼ السم

 عند الباحث. الجامع، كىك التعريؼ كحده

 

 

                                                           

 (.َُُ/ّابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 .(ِْ/ُ، شرح العقيدة الطحاكية )مجابف أبي العز (ِ)
 (.ٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ّ)
 .ُٖ( المرجع السابؽ، ص(ْ

 (.ُِ(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )صَُّف في القرآف )صزيداف، مكجز األديا (ٓ)
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 ثالثًا: أسماء توحيد األلوىية عند السمؼ

 : (ُ)تعددت أسماء ىذا التكحيد عند السمؼ، كىذه األسماء ىي

 تكحيد األلكىية، كذلؾ باعتبار إضافتو إلى اهلل عز كجؿ. -أ 
 كحيد العبادة.ت  -ب 
 تكحيد العبكدية. -ج 
 تكحيد القصد. -د 
 تكحيد العمؿ. -ق 
 تكحيد اإلرادة كالطمب. -ك 

كسبب ىذه التسميات؛ أف ىذا التكحيد مبني عمى إخبلص القصد في جميع العبادات، 
 بإرادة كجو اهلل تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُُٓجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )صبف ( انظر: ا(ُ
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 فـ زيداالدكتور عبد الكري جوانب توحيد األلوىية عندالمطمب الثاني: 

، كىك أكؿ دعكة عمييـ السبلـ لكىية ىك ليب التكحيد كالمقصكد مف بعثة الرسؿتكحيد األ
جميع الرسؿ، كما مف أمة إال كبعث فييا نبي أك رسكؿ يدعك إلى ىذا التكحيد كيرد عمى 
الشبيات التي يثيرىا الكافركف حكلو، فمف أجابو كاف مؤمننا ميبشىرنا برضا اهلل كجنتو، كمف خالفو 

 تحقنا لغضب اهلل كعذابو.كاف كافرنا مس

 أوًل: توحيد األلوىية أوؿ دعوة الرسؿ عمييـ السالـ

أف دعكة جميع الرسؿ كانت إلى تكحيد اهلل  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كضح 
 رسؿ كظيفة ىي اهلل إلى رحمو اهلل تعالى: "الدعكة فقاؿفي عبادتو كيقرر ذلؾ بآيات محكمات، 

 أرسمكا كمف أقكاميـ دعكا استثناء ببل فكميـ الناس، إلى تعالى اهلل بعثيـ أجميا مفك  جميعنا، اهلل
فراده باهلل، اإليماف إلى إلييـ  عميو نكح عف تعالى قاؿ ليـ، شرعو الذم النحك عمى بالعبادة كا 

، [ٗٓ]األعراؼ:  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ: السبلـ

ژ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋژ : السبلـ عميو- كدى عف تعالى كقاؿ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆژ : تعالى قاؿ صالح ، كعف]ٓٔ]األعراؼ: 

ڄ  ژ : تعالى قاؿ -السبلـ عميو- شعيب ، كعف]ّٕ]األعراؼ: ژ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 .[ٖ]األعراؼ:  ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ

 قاؿ سكاه، ما عبادة مف التبرؤك  كحده، عبادتو إلى اهلل، إلى دعكا اهلل رسؿ جميع كىكذا

 .(ُ)"]ّٔ]النحؿ:  ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ :تعالى

قرر أف الدعكة إلى أبعد مف ذلؾ ف -رحمو اهلل  - الدكتكر عبد الكريـ زيداف كذىببؿ 
: "أكؿ ما دعا إليو سيدنا محمد رسكؿ اهلل فقاؿيعنا إلى تكحيد األلكىية كانت أكؿ دعكة الرسؿ جم

                                                           

 (.ِٔٗ-ِٓٗزيداف، أصكؿ الدعكة )ص ص (ُ)
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صمى اهلل عميو كسمـ كخاتـ النبييف، كما أف أكؿ ما دعا إليو رسؿ اهلل مف قبمو ىك عبادة اهلل 
 .(ُ)كحده"

كفي مكضع آخر مف كتبو يقرر ما سبؽ بقكلو رحمو اهلل: "كىذا ىك ما أرسؿ اهلل بو رسمو 
مع أمرىـ بدعكة الناس إلى ديف اهلل الحؽ القائـ  -ية كالبراءة منياالكفر باألدياف الكضع –جميعنا 

، كمف المعمكـ أف إفراد اهلل بالعبادة ىك (ِ)عمى إفراده بالعبادة التي شرع ليـ كيفياتيا كأنكاعيا"
 تكحيد األلكىية.

 كمف األدلة التي تؤكد أف تكحيد األلكىية ىك أكؿ تكحيد الرسؿ، باإلضافة إلى ما تـ ذكره
 لما كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مف آيات كريمة، حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما : )أف

: اليمف عمى عنو اهلل رضي معاذا بعث ا تىٍأًتي ًإنَّؾى  قىاؿى  شىيىادىةً  ًإلىى فىاٍدعيييـٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكمن
مىٍيًيـٍ  اٍفتىرىضى  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍعًمٍمييـٍ  ًلذىًلؾى  أىطىاعيكا ىيـٍ  ًإفٍ فى  المَّوً  رىسيكؿي  كىأىنّْي المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  ٍمسى  عى  خى

مىكىاتو  لىٍيمىةو  يىٍكـو  كيؿّْ  ًفي صى مىٍيًيـٍ  اٍفتىرىضى  المَّوى  أىفَّ  فىأىٍعًمٍمييـٍ  ًلذىًلؾى  أىطىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  كى دىقىةن  عى ذي  صى  ًمفٍ  تيٍؤخى
ـى  فىًإيَّاؾى  ًلذىًلؾى  أىطىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  فيقىرىاًئًيـٍ  يفً  فىتيرىدُّ  أىٍغًنيىاًئًيـٍ  كىرىاًئ ( كى ـٍ أىٍمكىاًلًي

(ّ). 

ؿى  : )فىٍميىكيفٍ -رحمو اهلل -كفي ركاية لمبخارم ا أىكَّ ديكا أىفٍ  ًإلىى تىٍدعيكىيـٍ  مى  .(ْ)تىعىالىى( المَّوى  ييكىحّْ

 كمف أقكاؿ العمماء في ذلؾ: 

 الكتب جميع كأنزؿ الرسؿ، جميع اهلل أرسؿ "كقد: -رحمو اهلل -قكؿ ابف تيمية -ُ
 اهلل عبادة إلى دعكا الرسؿ لو...فكؿ شريؾ ال كحده اهلل عبادة ىك بالتكحيد الذل

                                                           

(؛ كانظر: المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة َُّزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 (.ّّْ/ُج(، ك)مُٖٗ/ُ(، ك)مجُّٖ/ُ)مج
 (.َُّانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ِ)
[؛ ُْٗٔ: رقـ الحديث ّّٔ/ِ]البخارم: صحيح البخارم، الزكاة/ال تيؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس في الصدقة،  (ّ)

 [.ُُ: رقـ الحديث ُّٕ/ُك]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإليماف، 
 [.ّٕٕٔ: رقـ الحديث َُّ-َّٗ/ٗ ،صحيح البخارم( ]البخارم: (ْ
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لى لو، شريؾ ال كحده ، كقكلو: "فإف اهلل تعالى أرسؿ الرسؿ ليدعكا (ُ)طاعتيـ" كا 
 .(ِ)الخمؽ إلى عبادتو كحده ال شريؾ لو"

: "بؿ التكحيد الذم دعت إليو الرسؿ، -رحمو اهلل - قكؿ ابف أبي العز الحنفي -ِ
كنزلت بو الكتب: ىك تكحيد اإلليية المتضمف تكحيد الربكبية، كىك عبادة اهلل كحده 

 .(ّ)ال شريؾ لو"
: "فاعمـ أف اهلل تعالى بعث األنبياء عمييـ الصبلة -رحمو اهلل -قكؿ الصنعاني -ّ

ى إفراد اهلل تعالى بالعبادة، ال إلى كالسبلـ مف أكليـ إلى آخرىـ يدعكف العباد إل
 .(ْ)إثبات أنو خمقيـ كنحكه، إذ ىـ مقركف بذلؾ"

 ثانًيا: توحيد األلوىية ىو الغاية مف خمؽ الثقميف

العبادة ىك الغاية مف خمؽ الجف كاإلنس، كما نص عمى ذلؾ الكتاب العزيز، قاؿ تعالى:   
معمكـ إف اإلنساف إذا أشرؾ في ، كمف ال[ٔٓ]الذاريات:  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ 

عبادة اهلل غيره، ال تقبؿ ىذه العبادة؛ فيككف المطمكب مف اإلنساف ىك إفراد اهلل بالعبادة، كىذا ما 
 ييسمى بتكحيد األلكىية، فيصير عندنا أف الغاية مف خمؽ اإلنساف ىي تكحيد األلكىية.

ًمؽ اإلن-رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ سافي لعبادة اهلل _عز كجؿ_  قاؿ : "خي
 .(ٓ)"[ٔٓ]الذاريات:  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژتعالى: 

ًمؽى  الذم الغرض تحقيؽ المسمـ مف في مكضع آخر: "المطمكب كقاؿ  كىك أجمو مف خي
 ، كعبادة اهلل كحده ىك المقصكد مف تكحيد األلكىية.(ٔ)كحده" اهلل عبادة

 

                                                           

 (.ِٓ-ُٓ/ُُ( ابف تيمية: مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ُ
 (.ُِْ/ِابف تيمية، الصفدية )مج (ِ)
 (.ِٗ-ِٖ/ُابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ّ)
 (.ْٓالصنعاني، تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد )ص (ْ)
 (.ُٓٓ/ْالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مجزيداف،  (ٓ)
 (.ُّٓ(، ك)صَّٓ(، كانظر: )صَُّزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ٔ)
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 لو المحبكبة الغاية ىي هلل : "العبادة-رحمو اهلل –بقكلو ابف تيمية ىذا الكبلـ  كأكد
 .(ُ)ليا" الخمؽ خمؽ التي لو كالمرضية

 كخمؽ كتبو كأنزؿ رسمو أرسؿ كجؿ عز اهلل : "إف-رحمو اهلل -ابف قيـ الجكزية كقاؿ 
د كييعبىدى  ًلييعرؼى  كاألرض السمكات  .(ِ)لو" كالدعكة لو كالطاعة كميا لو كمو الديف كيككف كييكحَّ

 لثًا: معنى كممة التوحيدثا

يترتب معنى كممة التكحيد )ال إلو إال اهلل( عمى بياف معنى اإللو، فقد ذىب الدكتكر عبد 
: "فمفظ -رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿالكريـ زيداف إلى أف معنى اإللو ىك المعبكد، 

، كييستدؿ (ّ)ألمر العالـ كمو كال بعضو"اإللو معناه في المغة المعبكد مطمقنا، ال الخالؽ كال المدبر 
 ليذا المعنى مف المغة كالكتاب العزيز:

 المغة: اإللو لفظ مشتؽ مف الفعؿ أىًلوى كىك التعبد، فيككف معنى اإللو ىك المعبكد. -ُ
 كىذا القكؿ عميو األدلة مف المغة كالكتاب كالسنة.

 كىك كاحد أصؿ ياءكال كالبلـ ليمزة: "ا-رحمو اهلل -قاؿ ابف فارسمف المغة:  -أ 
، (ْ)"تعبد إذا: الرجؿ تألو: كيقاؿ ،معبكد ألنو ؛بذلؾ كسمي تعالى، اهلل فاإللو ،التعبد

 .(ٓ)كعمى ىذا القكؿ معاجـ العربية
 مف القرآف:   -ب 

 ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ژ / قكلو تعالى: ُ

 .[ِّ – ِِ]يس: 

 .[ْٓ]الزخرؼ:  ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ / قكلو تعالى: ِ
                                                           

 (.َُٓ/َُابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.ِٓٗابف القيـ، الداء كالدكاء )ص (ِ)
 (.َِالدعكة )ص(، كانظر: أصكؿ َُٕزيداف، مكجز االدياف في القرآف، )ص (ّ)
 .(ُِٕ/ُمج) المغة مقاييس معجـ، فارس ابف، فارسابف  (ْ)
(؛ ُٗ/ُ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجُِِْانظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط )ص (ٓ)

 (.ِِِّ/ٔ(؛ كانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ٗكانظر: الرازم، مختار الصحاح )ص
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 ژڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چژ / قكلو تعالى: ّ

 ، ففسرت اآليات اآللية بأنيا التي تيعبد.[ِٖ – ُٖ]مريـ: 

كقد ذىب السمؼ كجمع كبير مف العمماء إلى أف معنى اإللو ىك المعبكد، كمف أقكاليـ في 
 ذلؾ:

 يعبد أم يؤلو، ألف المستحؽ أم المألكه ىك لو: "كاإل-رحمو اهلل  -لقكؿ األكؿ: قكؿ ابف تيميةا
 .(ُ)كحده" اهلل الإ كيعبد يؤلو أف يستحؽ كال

، كخكفنا كرجاءن  يأليو الذم ىك : "اإللو-رحمو اهلل  -القكؿ الثاني: قكؿ ابف القيـ العباد حبنا كذالن
كتعظيمنا كطاعةن لو، بمعنى مألكه كىك الذم تأليو القمكب، أم تحبو كتذؿ لو"
(ِ). 

 لو ىيبة يعصى فبل يطاع الذم ىك : "اإللو-رحمو اهلل  – القكؿ الثالث: قكؿ ابف رجب الحنبمي
جبلالن   .(ّ)لو" كدعاء منو كسؤاالن  عميو كتككبلن  كرجاء، كخكفنا كمحبة، كا 

ا مف العمماء: القرطبي  (ٕ)، كابف كثير(ٔ)، كالبقاعي(ٓ)، كالزمخشرم(ْ)كممف قاؿ بذلؾ أيضن
 . -رحميـ اهلل –

 -رحمو اهلل –بناءن عمى ما سبؽ يككف معنى ال إلو إال اهلل عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ٖ)ىك: "ال معبكد بحؽ إال اهلل تعالى"

 

                                                           

 (.َِِ/ُّيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجابف ت (ُ)
ياؾ نستعيف )مج (ِ)  (.ِِ/ّابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.ِّابف رجب، كممة اإلخبلص كتحقيؽ معناىا )ص (ّ)
 (.ْٖٗ/ِالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )مج (ْ)
 (.َُٖ/ُنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )مجالزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض الت (ٓ)
 (.ُْٔ/ٕالبقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )مج (ٔ)
 (.ِٕ/ٔابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )مج (ٕ)
 (.ُِ-َِ(؛ كنظر: أصكؿ الدعكة )ص صَُّزيداف، مكجز االدياف في القرآف )ص (ٖ)
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: -رحمو اهلل -ابف تيمية قاؿكىذا المعنى لشيادة التكحيد ىك المعنى المقرر عند السمؼ، 
 .(ُ)إياه" إال يعبد ال أفب قضى ك حكـ فقد ىك إال إلو ال أنو اهلل شيد "فإذا

: "كمعنى ال إلو إال اهلل: أم ال معبكد حؽ إال إلو -رحمو اهلل -سميماف آؿ الشيخ كقاؿ
 .(ِ)كاحد كىك اهلل كحده ال شريؾ لو"

كخالؼ كثير مف المتكمميف في معنى اإللو، فمعانيو عندىـ ترجع إلى الربكبية، كمف 
 أقكاليـ في ذلؾ: 

 .(ّ): "اإلليية ىي القدرة عمى اختراع األعياف"-هللرحمو ا -/ قاؿ األشعرمُ

 .(ْ): "كمعناه القديـ التاـ القدرة"-رحميما اهلل -/ قاؿ الحميمي ككافقو عميو البييقيِ

 .(ٓ): "اهلل معناه مف اإلليية كىي القدرة عمى اختراع األعياف"-رحمو اهلل -/ قاؿ البييقيّ

في الرد عمى المتكمميف في معنى اإللو:  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  قاؿ
"فمفظ اإللو معناه في المغة المعبكد مطمقنا، ال الخالؽ كال المدبر ألمر العالـ كمو كال بعضو، فيذه 
المعاني ىي بعض ما تدؿ عميو كممة )الرب( كالتي كاف المشرككف يقركف بو، كأف آليتيـ ليس 

كيـ بعبادة ما عبدكه مف دكف اهلل  أك مع اهلل إنما ىك ليا مف أمر الخمؽ كالتدبير شيء، كأف شر 
 .(ٔ)ألجؿ التقرب إليو تعالى كابتغاء الشفاعة عنده بكاسطة ىذه المعبكدات"

 ىك باإللو المراد : "كليسبقكلو -رحمو اهلل – تيمية ابف اإلسبلـ شيخ المعنى ىذا كأكد
 القدرة ىي اإلليية أف ظف حيث يف،المتكمم أئمة مف ظٌنو مف ظٌنو كما االختراع، عمى القادر
 إال إلو ال أنو شيد فقد غيره دكف االختراع عمى القادر ىك اهلل بأف أقر مف كأف االختراع، عمى

                                                           

 (.َِِ/ُّـ ابف تيمية )مجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبل (ُ)
 (.ُٕٕ/ُآؿ الشيخ، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد )مج (ِ)
 (.ُْٓ( البغدادم، أصكؿ الديف )ص(ّ

 (.ٕٓ/ُالبييقي، األسماء كالصفات )مج (ْ)
 (.ْٗالبييقي، االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الى سبيؿ الرشاد )ص (ٓ)
 (.َُٕآف )صزيداف، مكجز االدياف في القر  (ٔ)



٥31 
 

كف كانكا المشركيف فإف ىك،  الذم ىك الحؽ اإللو بؿ ؛بيانو تقدـ كما كىـ مشرككف بيذا يقرُّ
 لو، شريؾ ال كحده اهلل يعبد أف كالتكحيد آًلو، بمعنى إلو ال مألكه، بمعنى إلوه  فيك ييعبىد أف يستحؽ

 .(ُ)آخر" إلينا اهلل مع يجعؿ أف كاإلشراؾ

 فإف الخالؽ الرب ىك اإللو أف المنكركف زعـ كما : "كليس-رحمو اهلل -ابف القيـ قاؿ
 ،كالربكبية بالخمؽ المنفرد كحده كبأنو سكاه، خالؽ كال اهلل، إال رب ال بأنو مقريف المشركيف كانكا

 ىك كىذا غيره، اهلل مع يؤليكف كانكا بؿ كالتعظيـ المحبة، كىك اإلليية بتكحيد مقريف يككنكا كلـ
 .(ِ)اهلل" يغفره ال الذم الشرؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُٖٔ-ُٖٓابف تيمية، التدمرية )ص ص (ُ)
ياؾ نستعيف )مج (ِ)  (.ُٕ/ّابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 المطمب الثالث: العبادة وشروط صحتيا وأنواعيا

اهلل العبادة ىي الغاية مف خمؽ الثقميف، كألجؿ تحقيقيا بعث اهلل الرسؿ مبشريف لمف عبد 
كمنذريف مف عصاه، كعمييا يككف الكالء كالبراء كالحب كالبغض، كىي السبب في النجاة كالفكز 

 يـك القيامة أك اليبلؾ كالخسراف كالعياذ باهلل تعالى.

 أوًل: تعريؼ العبادة

 التعريؼ المغوي -ٔ
عىبىده، العبادة في المغة مشتقة مف فعؿ عبد: كىك الخضكع كالتذلؿ كاالنقياد، يقاؿ: طريؽ مي 

 .(ُ)أم طريؽ مذلؿ قد كطئتو األقداـ

، كذلؾ أف الخضكع كاالنقياد (ِ)مما سبؽ يتبيف أف معنى العبادة في المغة يرجع إلى الذؿ
 متضمناف لمذؿ.

: "كأصؿ العبكدية -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف، قاؿ كفي معنى العبادة لغة
 .(ّ)الخضكع كالذؿ"

 التعريؼ الصطالحي -ٕ
اتع ، لكف أشير كأشمؿ تعريفات العبادة باعتبارىا (ْ)ددت تعاريؼ العبادة اصطبلحن

 المفعكؿ، أم: الميتعبىد بو.

                                                           

(، ِٕٕٔ/ْ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجُِٕانظر: الرازم، مختار الصحاح )ص (ُ)
 (.ّٖٗ/ِ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجِٖٕٕ/ْك)مج
 (.ُّْانظر: ابف الجكزم، نزىة االعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر )ص (ِ)
 (.َُّزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ّ)
(؛ كانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ّٖٓ/ُ( انظر: الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف )مج(ْ
(؛ كانظر: ُِٔ/ُٓ( ك)مجُٗ/َُخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(؛ كانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيُّْ/ُ)مج

(؛ كانظر: ابف الجكزم، نزىة ُْٓ/ُ(؛ كانظر: الشاطبي، المكافقات )مجّٓ/ُالبغكم، تفسير البغكم )مج
 (.ُّْاالعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر )ص
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، كىك: "العبادة اسـ -رحمو اهلل – كأشير تعاريفيا بيذا االعتبار ىك تعريؼ ابف تيمية
 .(ُ)جامع لما يحبو اهلل كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة"

 هلل كىذا التعريؼ ىك: " التذلؿ ،تعريؼ آخر بإطبلقيا عمى الفعؿ الذم ىك التعبد كلمعبادة
 .(ِ)نكاىيو" كاجتناب أكامره بفعؿ كتعظيمان، حبان  كجؿ عز

نجد أنو قد تعددت عنده  -رحمو اهلل -كبالنظر في كتابات الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 تعاريؼ العبادة، كىي: 

 .(ّ)التعريؼ السابؽ البف تيمية لمعبادة -رحمو اهلل – دافاختار الدكتكر عبد الكريـ زي -أ 
كىك: "العبادة اسـ يجمع  ،-رحمو اهلل -يختار تعريؼ آخر البف تيمية (ْ)كأحياننا أخرل  -ب 

 .(ٓ)غاية الحب لو، كغاية الذؿ لو"
كفي بعض الحاالت يعرفيا بأنيا: "أف يجعؿ اإلنساف أقكالو كأفعالو كتصرفاتو كسمككو   -ج 

مع الناس كفؽ المناىج كاألكضاع التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية...طاعة  كعبلقاتو
هلل كاستسبلمنا ألمره"
(ٔ). 

ا هلل تعالى كطاعة ألمره" -د   . (ٕ)كيعرفيا بأنيا: "اسـ بما يقـك بو اإلنساف خالصن
ا يعرفيا بما تتضمنو مف معرفة  اهلل كمحبتو كالخضكع لو كاتباع مناىجو -ق   .(ٖ)كأيضن

 

                                                           

(؛ كابف ُْٗ/َُبف تيمية )مج(؛ كابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ اُٗابف تيمية، العبكدية )ص (ُ)
 (.ُْٓ/ٓتيمية، الفتاكل الكبرل )مج

 (.ِٔ-ِٓ/ُانظر: ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )مج (ِ)
 (.َُّ( انظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ّ

(؛ كانظر: زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة َُْانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ْ)
 (.ُِ(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )صَُّ/ُكالدعاة )مج

 (.ُِٔ/ُٓ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ٓ
 (.ُّ( زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص(ٔ
 (.ْٓ-ْْ/ِ( زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج(ٕ

ي أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ (؛ كانظر: زيداف، المفصؿ فُٔانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ٖ)
 (.ُٕ(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )صُٓٓ/ْ)مج
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 .(ُ)يعرفيا باعتبار ما تقكـ عميو مف حب خالص هلل مع الذؿ الكامؿ لو كأحياننا -ك 
لمعبادة أنيا لـ تخرج عف  -رحمو اهلل –يبلحظ عمى تعاريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

تعاريؼ السمؼ ليا باعتبارىا فعبلن أك مفعكالن بو، كيغمب عمي ىذه التعاريؼ الترادؼ، كبعضيا 
 لعبادة؛ فيككف اختبلفيا اختبلؼ تنكع ال اختبلؼ تضاد.كاف مف باب التمثيؿ عمى ا

 ثانًيا: شروط صحة العبادة

 لصحة العبادة عند السمؼ شرطاف، ىما:

كىك أف يقصد العبد بعممو كقكلو كنيتو كجو اهلل عز كجؿ؛ كذلؾ ألف اهلل عز  اإلخالص: -ُ
ا لو دكف أحد مف خمقو، كاألدلة عمى ذلؾ  كجؿ ال يقبؿ مف العمؿ إال ما كاف خالصن

 أكثر مف أف تيعد، كمنيا:

 .[ِ]الزمر:  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ قكلو تعالى:  -أ 

 .[ٓ]البينة:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ قكلو تعالى:   -ب 
 عىمىبلن  عىًمؿى  مىفٍ  الشٍّْرؾً  عىفٍ  الشُّرىكىاءً  أىٍغنىى الحديث القدسي، قاؿ اهلل تعالى: )أىنىا  -ج 

ٍكتيوي  مغىٍيرً  مىًعي ًفيوً  أىٍشرىؾى  ًشٍركىوي( تىرى كى
(ِ). 

 كذلؾ أف تككف العبادة مكافقة لما شرع اهلل تعالى.المتابعة:  -ِ
كتعميؿ شرط المتابعة في العبادة؛ أف العبادة تكقيفية، أم يتكقؼ فييا عمى ما جاء في 

 أدلة الشرع الكمية كالجزئية، كمف أقكاؿ العمماء في تكقيفية العبادة:
 الحديث أىؿ فقياء مف كغيره أحمد كاف : "كليذا-رحمو اهلل – قاؿ ابف تيمية -أ 

 .(ّ)تعالى" اهلل شرعو ما إال منيا يشرع فبل التكقيؼ العبادات في األصؿ إف: يقكلكف
 .(ْ)تكقيؼ" عف يؤخذ إنما العبادة في : "التقرير-رحمو اهلل -قاؿ ابف حجر  -ب 

                                                           

 (.ُِ( انظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ُ
 [.َُِّ: رقـ الحديث: ّٔٗ/ٕصحيح مسمـ، الزىد كالرقائؽ/مف أشرؾ في عممو غير اهلل،  :]مسمـ (ِ)
 (.ُٕ/ِٗة )مجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمي (ّ)
 (.ّٕٗ/ِابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )مج (ْ)
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 منيا شيء يتخذ أف يجكز ال الدينية : "األعماؿ-رحمو اهلل -قاؿ ابف مفمح الحنبمي  -ج 
 .(ُ)التكقيؼ" عمى مبناىا العبادات فإف مشركعة تككف أف إال سببا

 عف تؤخذ إنما فإنيا ، العبادة أمكر في سيما : "ال-رحمو اهلل -قاؿ الشككاني -د 
 .(ِ)تكقيؼ"

 .(ّ): "األصؿ في العبادات التكقيؼ"-رحمو اهلل -قاؿ الرممي -ق 

جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ    يتژ  كقد دؿ عمى ىذيف الشرطيف قكلو تعالى:

، فالعمؿ الصالح ىك ما كاف كفؽ الشرع، كعدـ الشرؾ بعبادة [َُُ]الكيؼ:  ژحخ    مخ  جس  
 ربو ىك اإلخبلص هلل تعالى، فاشتممت اآلية عمى الشرطيف.

 شيادة الشيادتيف تحقيؽ ابف تيمية: "كذلؾ قاؿكقد تضنت شيادة التكحيد ىذيف الشرطيف، 
 أف الثانية كفى إياه إال نعبد ال أف األكلى ففي اهلل رسكؿ محمدنا أف كشيادة اهلل إال إلو ال أف

 .(ْ)بو" اهلل نعبد ما لنا بيف كقد أمره كنطيع خبره نصدؽ اف فعمينا عنو المبمغ رسكلو ىك محمدنا

مكاضع الشرطيف معنا كيقررىما في عدة  -رحمو اهلل -كيجمع الدكتكر عبد الكريـ زيداف
مف كتبو لمداللة عمى أىميتيما كمف أمثمة ذلؾ قكلو: "كىذه العبادات بأنكاعيا تقـك عمى أصميف 
 كبيريف ال تككف صحيحة كال مقبكلة بدكنيما: األصؿ االكؿ: أف تككف كفؽ ما شرعو اهلل تعالى.

 .(ٓ)األصؿ الثاني: أف تككف خالصة هلل سبحانو كتعالى كحده."  

( في قكلو تعالى: كعندما سئؿ الفضي  ٺ   ٺ   ژ ؿ بف عياض عف معنى )أحسف عمبلن

 أخمصو ما عمى، أبا يا قالكا: كأصكبو، ، فقاؿ رحمو اهلل تعالى: "أخمصو]ِلممؾ: ا]ژ  ٺ    ٿ
ا كاف إذا العمؿ قاؿ: إف كأصكبو؟ ذا يقبؿ، لـ صكابنا يكف كلـ خالصن  يكف كلـ صكابنا كاف كا 

                                                           

 (.ِٓٔ/ِابف مفمح، اآلداب الشرعية )مج (ُ)
 (.َِّ/ِالشككاني، نيؿ االكطار مف أسرار منتقى االخبار )مج (ِ)
 (.ِٖٓالرممي، فتح الرحمف بشرح زيبىد ابف رسبلف )ص (ّ)
 (.ِّْ/َُابف تيمية )مج ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ (ْ)
(؛ ُُّ(؛ كانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )صٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ٓ)

 (.ُِِ-ُُِ/ُكانظر: زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج
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ا  عمى يككف أف كالصكاب هلل، يككف أف كالخالص صكابنا، اخالصن  يككف حتى يقبؿ لـ خالصن
 . (ُ)السنة"

 يعبد أف عمى أصميف عمى مبنى اإلسبلـ : "كديفبقكلو -رحمو اهلل –ذلؾ ابف تيمية  كقرر
 قكلنا حقيقة ىما كىذاف نبيو، لساف عمى شرعو بما يعبد أف كعمى شيء، بو يشرؾ كال كحده اهلل

 عبادة القمكب تأليو الذل ىك فاإللو كرسكلو، عبده محمدا أف يدكأش اهلل إال إلو ال أف أشيد
جبلال كرجاء كخكفا كتعظيما كمحبة كاستعانة كراما كا   غيره فيو يشركو ال حؽ لو كجؿ عز كاهلل كا 

 اهلل. إال يطاع كال اهلل، إال يخاؼ كال اهلل، إال يدعى كال اهلل، إال يعبد فبل

 كتحريمو كتحميمو كنييو أمره تعالى اهلل عف مبمغال ىك سمـ ك عميو اهلل صمى كالرسكؿ
 كاسطة كسمـ عميو اهلل صمى كالرسكؿاهلل،  شرعو ما كالديف حرمو ما كالحراـ حممو ما فالحبلؿ

 مف بمغو ما كسائر كتحريمو كتحميمو ككعيده ككعده كنييو أمره تبميغ في خمقو كبيف اهلل بيف
 .(ِ)كبلمو"

 ثالثًا: أنواع العبادة

 –كىك تعريؼ ابف تيمية السابؽ فقد قىسَّـ ابف القيـ  ،عمى التعريؼ المختار لمعبادةبناءن 
 : (ّ)العبادة إلى األنكاع األربعة اآلتية -رحمو اهلل

 كأفعالو، كصفاتو أسمائو كعف نفسو عف بو سبحانو اهلل أخبر ما اعتقاد ىك: القمب قكؿ -ُ
 .رسمو لساف عمى كلقائو كمبلئكتو

 المخالفة البدع بطبلف كتبييف عنو، كالذب إليو، عف اهلل، كالدعكة باراإلخ: المساف قكؿ -ِ
 .أكامره كتبميغ بذكره كالقياـ لو،

                                                           

 (.ّّّ/ُابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
(، ِّْ/َُ، ك)مجّّّ، كصُُّ-َُّ، كص صُٖٗ، كانظر: صّٓٔالمرجع السابؽ، ص (ِ)

 (.ُُٓ/ِٔك)مج
ياؾ نستعيف )مج (ّ)  (.ٖٓ/ُانظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 لو، كالرجاء منو، كالخكؼ إليو، كاإلنابة عميو، هلل، كالتككؿ كالمحبة: القمب عمؿ -ّ
خبلص  عنو، بو كالرضى أقداره، كعمى نكاىيو، كعف أكامره عمى كالصبر لو، الديف كا 

 .بو كالطمأنينة إليو كاإلخبات كالخضكع، لو، كالذؿ فيو، كالمعاداة فيو االةكالمك 
 كمساعدة كالجماعات، الجمعة إلى األقداـ كنقؿ كالجياد كالصبلة: الجكارح أعماؿ -ْ

 .ذلؾ كنحك الخمؽ، إلى كاإلحساف العاجز،
بادات مما كبالنظر في كتابات الدكتكر عبد الكريـ زيداف نجد تعرضو ليذه األنكاع مف الع

 يدؿ عمى شمكلية العبادة عنده تعريفنا كتطبيقنا.
 – فأما عبادات قكؿ القمب، فخير شاىد عمى اعتبارىا عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 عف بو سبحانو اهلل أخبر ما ىك قكلو أثناء عد اإليماف كما يندرج تحتو مف اعتقاد -رحمو اهلل
كصؼ بو نفسو في كتابو العزيز، كبما كصفو بو  اإليماف بماكصفاتو: " أسمائو كعف نفسو

رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ، مف غير تحريؼ لما كرد مف صفات اهلل في الكتاب كالسنة، 
 .(ُ)كال تعطيؿ ليا، كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ"

كأما عبادات قكؿ المساف، فكتابو أصكؿ الدعكة شاىد عمى جيكد الدكتكر عبد الكريـ 
ا عممو األكاديمي الشرعي كقيادتو لمعمؿ اإلسبلمي  -رحمو اهلل –زيداف  في الدعكة إلى اهلل كأيضن

في العراؽ منذ الخمسينيات، ككتاباتو في الشريعة اإلسبلمية، كشركحو عمى بعض الكتب 
 الشرعية، ثـ تحذيره مف البدع، كذكر بعض أمثمتيا كما سيمر معنا في المبحث التالي.

، كالرجاء (ّ)، كالخكؼ مف اهلل(ِ)القمب، قد ذكر منيا: المحبة هللفي حيف عبادات عمؿ 
، كالحب في اهلل كالبغض (ٓ)عنو بو كالرضى أقداره كعمى نكاىيو كعف أكامره ، كالصبر عمى(ْ)لو

 .(ٔ)في اهلل

                                                           

 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ُ)
 (.ُِّ( انظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ِ

 .ِّْالسابؽ، صانظر: المرجع  (ّ)
 .ِّٓانظر: المرجع نفسو، ص (ْ)
 فما بعدىا. ّّّانظر: المرجع نفسو، ص (ٓ)
 .َّٓانظر: المرجع نفسو، ص (ٔ)
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كأخيرنا عبادات عمؿ الجكارح، فمكسكعتو المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ جميعيا 
 ت.عف ىذه العبادا
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 المطمب الرابع: البدعة وأنواعيا وحكميا

لكف البعض بدالن  عبادة الصحيحة المكافقة كاالتباع؛تبيف في المطمب السابؽ مف شركط ال
عبادات لـ تأت بيا الشريعة، كلـ ينص عمييا الديف؛ ظننا  -ألسباب مختمفة  -مف ذلؾ، ابتدع 

 درل المسكيف أف سعيو ىذا في بكار كعممو في ضبلؿ.  منو أنيا تقربو إلى اهلل تعالى، كما

 أوًل: تعريؼ البدعة

 تدكر معاني البدعة المغكية عمى معنييف اثنيف ىما: التعريؼ المغوي: -ُ
ڈ  ژ : "كفي التنزيؿ: -رحمو اهلل -ابف منظكر قاؿ،  (ُ)ما اخترع عمى غير مثاؿ سابؽ - أ

كنت أكؿ مف أرسؿ، قد أرسؿ قبمي رسؿ  أم ما [،ٗاألحقاؼ: ] ژڈ  ژ        ژ   ڑ  ڑ    
 .(ِ)كثير"

 ، يقاؿ أىٍبدىعىت الراحمة أم كىمٍَّت.(ّ)التعب كالكبلؿ  - ب
لكف المعنى الثاني يرجع إلى المعنى األكؿ، باعتبار أف ظيكر التعب كالكبلؿ في الراحمة 

 .(ْ)أمر خارج عما اعتيد عميو كلـ يكف مكجكدنا سابقنا
 ا اخترع عمى غير مثاؿ سابؽ.فيككف معنى البدعة لغةن م

 
 
 
 
 

                                                           

(؛ كانظر: الفيركزآبادم، القامكس ُُّٖ/ّانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج (ُ)
؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب (ّٖ/ُ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجَِٕالمحيط )ص

 (.َِّ-ِِٗ/ُ)مج
 (.ّٖ/ُ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجِِٗ/ُابف منظكر، لساف العرب )مج (ِ)
(؛ كانظر: الفيركزآبادم، القامكس ُُْٖ/ّانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج (ّ)

 (.َِّ/ُرب )مج(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العَِٕالمحيط )ص
 (.َُٕ/ُ(؛ كانظر: ابف االثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )مجُِّ/ُ)مج لمرجع السابؽانظر: ا (ْ)
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 : التعريؼ الصطالحي -ِ
ا بتعريفات كثيرة  .(ُ)عيرّْفت البدعةي اصطبلحن

ا، ىك تعريؼ الشاطبي، كىك: "طريقة في الديف مخترعة،  كأشير تعاريؼ البدعة اصطبلحن
 .(ِ)تضاىي الشرعية، يقصد بالسمكؾ عمييا المبالغة في التعبد هلل سبحانو"

 .(ّ)مع مانع مختصر لمبدعة كىك: "ما أيحًدث في الديف مف غير دليؿ"كىناؾ تعريؼ جا

 -:(ْ)كسبب ذلؾ أف البدعة ال تككف بدعة إال إذا اجتمع بيا ثبلثة أمكر كىي

 اإلحداث. - أ
 أف يضاؼ ىذا اإلحداث إلى الديف.  - ب
 أف ال يستند ىذا اإلحداث إلى أصؿ شرعي خاص أك عاـ.  - ج

االبتداع بقكلو: "إحداث شيء لـ يأت بو  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كعرؼ
 .(ٓ)الشرع في العبادات أك المعامبلت سكاء بالزيادة عمى ما شرعو اهلل تعالى أك بالنقص منو"

 

 

                                                           

(، ّْٔ/ُٖ(، ك)مجَُٖ-َُٕ/ْانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
الشيخ عبد الرحمف بف سعدم  (؛ كانظر: السعدم، المجمكعة الكاممة لمؤلفاتّٔ/ُّ(، ك)مجُِٓ/ِٕك)مج
(؛ كانظر: الزركشي، المنثكر في ّّٕ/ِ(؛ كانظر: العز بف عبد السبلـ، القكاعد الكبرل )مجْٖ/ُٔ)مج

(؛ كانظر: الجرجاني، َُٔ/ُ(؛ كانظر: ابف االثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )مجُِٕ/ُالقكاعد )مج
 (.ُٓ-ُْ/ّعمـك الديف )مج (؛ كانظر: الغزالي، إحياءَْمعجـ التعريفات )ص

 (.ْٕ/ُالشاطبي، االعتصاـ )مج (ِ)
 (.ِْ(؛ كقكاعد معرفة البدع ) صُٓالجيزاني، معيار البدعة )ص (ّ)
 (.َِ-ُٗ(؛ كقكاعد معرفة البدع )ص صُٓانظر: الجيزاني، معيار البدعة )ص (ْ)
 (.ُٗزيداف، الشرح العراقي عمى األصكؿ العشريف )ص (ٓ)
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كييؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو اقتصر عمى البدع العممية، كلـ يتطرؽ لمبدع االعتقادية أك 
اعتقادية  اأف ىناؾ بدعن  اعتبر -رحمو اهلل –ريـ زيداف القكلية، مع مبلحظة أف الدكتكر عبد الك
 .(ِ)، كبدعة الخكارج(ُ)أك قكلية، مثؿ: بدعة القكؿ بخمؽ القرآف

البدعة بقكلو:  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف عرؼكفي مكضع آخر مف كتبو 
لتعريؼ لمبدعة بعدما ىذا ابلحظة أنو رحمو اهلل أكرد ، مع م(ّ)"ىي ما لـ يشرعو اهلل كرسكلو"

، فيككف (ْ)كىك: "الذيف ييحدثكف في اإلسبلـ ما لـ يشرعو اهلل كرسكلو" ،أكرد تعريؼ أىؿ البدع
. -رحمو اهلل –سياؽ كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف   كتعريفو شامبلن لحد البدعة إجماالن

 ذكرىا الدكتور عبد الكريـ زيدافثانًيا: أنواع البدع التي 

، لكف في المكضع نتعرض ألنكاع البدع (ٓ)دع إلى عدة أقساـ العتبارات مختمفةتنقسـ الب
 ، دكف غيرىا.-رحمو اهلل – التي ذكرىا الدكتكر عبد الكريـ زيداف

جماع سمؼ  البدعة العتقادية )القولية(: -ٔ ىي االعتقادات المخالفة لمكتاب كالسنة كا 
 .(ٔ)األمة، مثؿ: أقكاؿ الخكارج كالركافض كالقدرية
 لـلمبدعة، كىك: "إحداث شيء  -رحمو اهلل –مف خبلؿ تعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 .(ٕ)يأت بو الشرع في العبادات أك المعامبلت بالزيادة عمى ما شرعو اهلل أك بالنقص منو"

 

                                                           

 (.ُِٔالمدخؿ لدراسة الشريعة )ص انظر: زيداف، (ُ)
 (.ِّٖانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ِ)
 .المرجع السابؽ (ّ)
 .نفسوالمرجع  (ْ)
 (.ٔ/ِ( الغامدم، حقيقة البدعة كأحكامو )مج(ٓ

 (.ّْٔ/ُٖانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ٔ)
 (.ُٗريف )ص( زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العش(ٕ
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ييبلحظ أنو لـ يأت عمى ذكر البدع االعتقادية، لكف مف خبلؿ التطبيؽ العممي عند 
نجد أنو ذكر البدع االعتقادية، مثؿ كصؼ القكؿ بخمؽ  -رحمو اهلل –يـ زيداف الدكتكر عبد الكر 

 .(ِ)، كىك بدعة اعتقادية، كييسمي عقائد الخكارج بالبدعة(ُ)القرآف بالبدعة

جماع سمؼ األمة، مثؿ التعبد  البدعة العممية:  -ِ ىي العبادات المخالفة لمكتاب كالسنة كا 
 .(ّ)الحشيشة كأكؿ المحى تعبد لو بحمؽكال المساجد في كالغناء هلل بالرقص

في تعريفو لمبدعة أنيا تككف في  -رحمو اهلل –عبد الكريـ زيداف  كقد ذكر الدكتكر
 .(ْ)العبادات كالمعامبلت  مما يعني أنو يقكؿ بالبدعة العممية

 البدعة اإلضافية: -ٖ
يادة بعض البدعة اإلضافية بقكلو: "ز  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  كعرؼ

 .(ٓ)األمكر في بعض ما جاء في الشرع اإلسبلمي"

ثىؿى عمييا الدكتكر عبد الكريـ زيداف لـ و ، لكن(ٔ)بما أيحدث عقب اآلذاف  -رحمو اهلل – كمى
يذكر ىذا الذم أيحًدث بعد اآلذاف، كمف خبلؿ التتبع في كتب البدع تبيف أف ما أيحًدث بعد 

، كالتثكيب بعد األذاف كىك (ٕ)النبي صمى اهلل عميو كسمـاآلذاف ىك جير المؤذف بالصبلة عمى 
 .(ٖ)قكؿ الصبلة رحمكـ اهلل الصبلة

 

                                                           

 (.ُِٔ( انظر: زيداف، المدخؿ لدراسة الشريعة )ص(ُ
 (.ِّٖ( انظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص(ِ

 (.ّْٔ/ُٖانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
 ( تعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف لمبدعة، انظر: ص، مف ىذه الرسالة.(ْ

 (.َِراقي عمى األصكؿ العشريف )صزيداف، الشرح الع (ٓ)
 .انظر: المرجع السابؽ (ٔ)
 (.ِّابف أبي عمفة، معجـ البدع )ص (ٕ)
 (.ِٓٓ/ُانظر: األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )مج (ٖ)
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 األدلة مف ليا إحداىما: شائبتاف ليا التي فيي اإلضافية كيعرفيا الشاطبي: "البدعة
 .(ُ)الحقيقية" لمبدعة ما مثؿ إال متعمؽ ليا ليس كاألخرل بدعة، الجية تمؾ مف تككف فبل متعمؽ،

 سنة؛ الجيتيف إحدل إلى بالنسبة أنيا: تعريفيا بقكلو: "أم -رحمو اهلل -كضح الشاطبيكي
 دليؿ، إلى ال شبية إلى مستندة ألنيا بدعة؛ األخرل الجية إلى كبالنسبة دليؿ، إلى مستندة ألنيا
 .(ِ)شيء" إلى مستندة غير أك

في  ضافية متكافؽلمبدعة اإل -رحمو اهلل –كمعنى تعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
المعنى مع تعريؼ الشاطبي؛ ألف معنى زيادة بعض األمكر ىك الشائبة الثانية التي ليس ليا 
متعمؽ شرعي كىي الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ جيرة مف المؤذف بعد اآلذاف، 
ة كمعنى في بعض ما جاء في الشرع ىك الشائبة األكلى كىي المستندة إلى دليؿ، كىي الصبل
 عمى النبي مطمقنا، كبعد اآلذاف لكنيا ال تككف جيرة مف المؤذف كيحافظ عمييا كألفاظ اآلذاف.

 البدعة التَّْركية: -ٗ
: "ىي حذؼ بعض األمكر مف بقكلوالدكتكر عبد الكريـ زيداف البدعة التٍَّرًكية  عرؼ

 .(ّ)دائمة"بعض ما جاء بو الشرع اإلسبلمي ... مثؿ ترؾ صبلة سنة الجمعة البعدية بصكرة 

في تعريؼ البدعة  -رحمو اهلل –في التعريؼ السابؽ نجد الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
التركية عرفيا بترؾ األمر الشرعي مطمقنا، كالترؾ قد يككف لداعي التديف كىذا ىك البدعة، كقد 

ف كاف بعضو معصية لكنو ال يندرج في البدعة  .(ْ)يككف الترؾ كسبلن كىذا الترؾ كا 

ألصؿ أف يقيد الدكتكر عبد الكريـ زيداف الترؾ بالتديف كال يتركو مطمقنا، كيمكف فكاف ا
 .(ٓ)تعريؼ البدع التركية بأنيا: "ترؾ المباح أك المأمكر بو بقصد التديف كالتعبد هلل بيذا الترؾ"

                                                           

 (.ُُْ/ِالشاطبي، االعتصاـ )مج (ُ)
 .المرجع السابؽ (ِ)
 (.َِريف )صزيداف، الشرح العراقي عمى األصكؿ العش (ّ)
 (.ٖٓ-ٕٓ/ُانظر: الشاطبي، االعتصاـ )مج (ْ)
 (.ِٓ/ِ؛ كانظر: الغامدم، حقيقة البدعة كأحكاميا )مجانظر: المرجع السابؽ (ٓ)



٥43 
 

 ثالثًا: حكـ البدعة عند الدكتور عبد الكريـ زيداف

مكافقنا لجميكر العمماء إلى حرمة البدع  -رحمو اهلل – ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
بجميع أنكاعيا لعمكـ أدلة التحريـ، فيقكؿ رحمو اهلل تعالى: "االبتداع في الديف حراـ...كفي 

رىدّّ( فىييكى  ًفيوً  لىٍيسى  مىا ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  الحديث الشريؼ: )مىفٍ 
أم مردكد عميو غير مقبكؿ،  (ُ)

كي  لىةه( ًبٍدعىةو  ؿُّ كفي حديث آخر: )كى بلى  .(ّ)"(ِ)ضى

 .(ْ)كقد استدؿ السمؼ لحرمة البدعة بالكتاب كالسنة كأقكاؿ عمماء األمة

كخالؼ في حرمة جميع البدع العزُّ بف عبد السبلـ كجعؿ أحكاـ البدع ىي األحكاـ 
، كالمكركه، كالمباح  ، كتبعو في ذلؾ(ٓ)التكميفية الخمسة، كىي: الفرض، كالمستحب، كالمحـر

، (َُ)، كالقرافي(ٗ)، كالسخاكم(ٖ)، كابف حجر الييثمي(ٕ)، كالزركشي(ٔ)بعض العمماء مثؿ: النككم
 . -رحميـ اهلل جميعنا – (ُُ)كغيرىـ

                                                           

: رقـ َْٓ -ّٗٓ/ّصحيح البخارم، الصمح/إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد،  :]البخارم (ُ)
: رقـ الحديث: َْٖ/ْشيادات/رد المحدثات مف األمكر، صحيح مسمـ، القضاء كال :[؛ ك]مسمـُِْٕالحديث 
ُٕٔٔ.] 

 [.ُٕٖ: رقـ الحديث ِٔ-ِٓ/ّصحيح مسمـ، الجمعة/رفع الصكت بالخطبة كما يقكؿ فييا،  :]مسمـ (ِ)
(؛ كانظر: زيداف، المستفاد مف قصص ٖ(، كانظر: )صُٗزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ّ)

(؛ كانظر: المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية َِٓ/ُ)مجالقرآف لمدعكة كالدعاة 
(؛ كانظر: زيداف، نظرات في الشريعة اإلسبلمية َْ(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )صُٖٓ-ُٕٓ/ْ)مج

 (.َّْكالقكانيف الكضعية )ص
 (.ٕٓ-ٕٔ/ُانظر: الغامدم، حقيقة البدعة كأحكاميا )مج (ْ)
 (.ّّٕ/ِبف عبد السبلـ، القكاعد الكبرل )مجانظر: ا (ٓ)
 (.ِِ/ّانظر: النككم، تيذيب األسماء كالمغات )مج (ٔ)
 (.ُِٗ-ُِٖ/ُانظر: الزركشي، المنثكر في القكاعد )مج (ٕ)
 (.َُٓانظر: الييتمي، الفتاكل الحديثية )ص (ٖ)
 (.ُْٔ/ّانظر: السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )مج (ٗ)

 (.ُّّّ/ْالقرافي، كتاب الفركؽ )مج انظر: (َُ)
 (.ّْٓ-ّّٓ/ُانظر: الغامدم، حقيقة البدعة كأحكاميا )مج (ُُ)
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: ، فقاؿ-رحمو اهلل – كردَّ عمى ىذا التقسيـ عدد كبير مف العمماء، كمف أبرزىـ الشاطبي

ڃ  چ  چ  ژ ي ذلؾ، كقكلو تعالى: "كالذم يتحصؿ ىنا أف جميع البدع مذمكمة لعمـك األدلة ف

  ڇچ  چ  چ  چ  ڇژ ، كقكلو: [ُٗٓ]األنعاـ: ژ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ

كيؿُّ [ُّٓ]األنعاـ:  ژ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ لىةه(،  ًبٍدعىةو  ، كفي الحديث: )ى بلى ضى
 .(ُ)كىذا المعنى في األحاديث كالمتكاتر"

 كريـ زيدافرابًعا: عقوبة المبتدع عند الدكتور عبد ال

تبيف مما سبؽ أف البدعة محرمة، كتتنكع البدع مف حيث الحرمة فبعضيا صغيرة، 
كبعضيا كبيرة، كقد تصؿ لدرجة الكفر، كمعمكـ أف المعاصي قد تككف عقكبتيا دنيكية، كقد 
تككف أخركية، كنتحدث ىنا عف العقكبة الدنيكية لممبتدع، مع مبلحظة أف مف ييعاقىب مف 

لداعية لبدعتو أك المظير ليا، أما الميًسر ليا فيذا في منزلة مف أسر بالذنب فأمره المبتدعة ىك ا
 المنكر أظير الداعية إلى اهلل، كيعمؿ ابف تيمية سبب اإلنكار عمى المبتدع الداعية لبدعتو: "فإف

 في عميو ينكر ال فيذا بالذنب أسر مف بمنزلة فإنو الساكت بخبلؼ عميو اإلنكار فاستحؽ
 العامة ضرت تنكر فمـ أعمنت إذا كلكف صاحبيا، إال تضر لـ خفيت إذا الخطيئة فإف الظاىر
 أظير مف بخبلؼ تعالى اهلل الى سرائرىـ كتككؿ عبلنيتيـ منيـ تقبؿ المنافقكف كاف كليذا
 ، كىذه العقكبات ىي:(ِ)الكفر"

 الحتساب عمى المبتدع -ٔ
كتجرم عمييا  -رحمو اهلل  – زيدافمف األمكر العقدية التي ذكرىا الدكتكر عبد الكريـ 

رحمو اهلل تعالى: "تجرم الحسبة في أمكر العقيدة، فمف أظير عقيدة  فقاؿالحسبة ىي البدع، 
مف ذلؾ كجرت الحسبة عميو"  .(ّ)باطمة...أك ابتدع في الديف بدعة ال أصؿ ليا، ميًنع ى

                                                           

 (.ّٖ/ّالشاطبي، المكافقات )مج (ُ)
 (.ِّْ/ِّابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ِ)
 (.ّّٕ(؛ كانظر: زيداف، نظاـ القضاء في اإلسبلـ )صُْٖزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
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مكر التي يفعميا األ -رحمو اهلل  –كفي مكضع آخر ييبيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
المحتسب بمف أظير البدعة، فيقكؿ: "كجب عمى المحتسب اإلنكار عمى مظير ذلؾ، كالداعي 
إليو، كتحذير الناس منو، كلزكـ تأديبو، كردعو، فإف لـ يرتدع رفع أمره إلى كلي األمر أك إلى 

 .(ُ)قاضي المسمميف لمعاقبتو"

جازه السمؼ لمتحذير مف المبتدع كبدعتو، أما تحذير الناس مف المبتدع كبياف بدعتو، فقد أ
 المسائؿ مف الديف أمر في رآه رأم في غمط مف بياف : "ككذلؾ-رحمو اهلل – ابف تيمية قاؿ

 ذلؾ عمى يثيبو تعالى فاهلل النصيحة كقصد كعدؿ بعمـ اإلنساف فيو تكمـ إذا فيذا كالعممية العممية
 عنيـ شره دفع فإف لمناس أمره بياف يجب يذاف بدعة إلى داعيا فيو المتكمـ كاف إذا سيما ال

 .(ِ)الطريؽ" قاطع شر دفع مف أعظـ

 اليجر -ٕ
الدكتكر عبد الكريـ زيداف ما يفعمو المسمـ مع مف يرتكب بعض المعاصي كمنيا  عدد

فراغ ليـ األعذار كبعد الحالة ىذه في الدعكة إلى البدعة، فيقكؿ رحمو اهلل تعالى: "فإنَّو  الجيد كا 
 زجرنا معيـ، الكبلـ كعدـ كمقاطعتيـ ىجرىـ إلى يضطر فيو ىـ عمَّا يكفكا لـ إذا ،نصحيـ في
 بؿ ؛فيحذركىـ كيعرفكىـ الناس يتحاشاىـ حتى كبدعتيـ، كعدكانيـ ككيدىـ بغييـ عف ليـ

ظيارا زجرىـ، في إمعاننا سممكا، إذا السبلـ عمييـ يريدَّ  ال أف كلمداعي  .(ّ)عمميـ" إلنكار كا 

بعد ذكره اقتداء المرء بمف يصاحب  -رحمو اهلل – كر عبد الكريـ زيدافكيقكؿ الدكت
كيجالس: "كليذا كاف السمؼ الصالح يكصكف أك يأمركف بيجر أصحاب البدع كالمعاصي كذكم 

 .(ْ)األخبلؽ الرذيمة"

كىجر المبتدع أحد أىـ العقكبات الشرعية التي يجب أف تقع عمى المبتدع ككاف العمماء 
 مكنيا كيأمركف بيا كيؤصمكف ليا.كالسمؼ يستعم

                                                           

 (.ّّٕزيداف، نظاـ القضاء في اإلسبلـ )ص (ُ)
 (.ُْٔ/ٓابف تيمية، منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية )مج (ِ)
 (.ُّٓزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
 .ٔٗالمرجع السابؽ، ص (ْ)
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 البدع ىذه عف ينياىـ أف قادرو  كؿ عمى يجب الضاٌلكف المبتدعكف ابف تيمية: "كىؤالء قاؿ
َـّ  الميًضمَّة، الٌ  ينتوً  لـ فإف يفعميا، مف كيىذي  فبل ييجرىـ، أف ذلؾ كأقؿ شرعنا، يستحقو بما عاقبىو كا 
 .(ُ)رسكلو" بيا اهلل بعثى  التي كالطريؽ كالسنة ابالكت كيتبعكا يتكبكا، حتى يعاشرىـ كال يقربيـ

ا -رحمو اهلل  –كقاؿ   عميو اإلنكار يجب البدع أك لمفجكر مظيرا كاف مف : "فإفأيضن
 .(ِ)كبدعتو" فجكره عف لينتيي ىجره اإلنكار مراتب كأقؿ ذلؾ عف كنييو

ف تخمفكا عف غزكة أثناء تعميقو عمى حديث الثبلثة الذي -رحمو اهلل  –كقاؿ ابف عبد البر 
 .(ّ)معو" الكبلـ كقطع كىجرتو ابتدع مف مجانبة في العمماء عند أصؿ تبكؾ: "كىذا

 قتؿ الداعية إلى البدعة  -ٖ
  -رحميـ اهلل – ذكر الدكتكري عبد الكريـ زيداف إجازةى بعض أصحاب الشافعي، كأحمد

"كيبدك أف قتؿ مثؿ ىذا  قتؿ الداعية إلى البدعة المخالفة لمكتاب كالسنة كعقب عمييا بقكلو:
الداعية إلى البدع إذا كانت مخالفتيا لمكتاب كالسنة مخالفة صريحة ال تحتمؿ التأكيؿ، كيريد ىذا 
المبتدع التستر كراء بدعتو ليخالؼ الكتاب كالسنة بتأكيؿ فاسد قد يرقى إلى درجة التكذيب 

 .(ْ)لمكتاب"

: ابف تيمية بف تيمية، إذ يقكؿال مكافؽ الدكتكر عبد الكريـ زيداف في ىذه المسألةككبلـ 
ف المحارب، يقتؿ كما الناس عف ضرره لكؼ يقتؿ فقد إلى البدع الداعية قتؿ "كأما  في يكف لـ كا 
 .(ٓ)لردتو" قتمو يككف بقتمو أمر مف كؿ فميس كفرنا األمر نفس

                                                           

 (.ِٗ/ُابف تيمية، جامع المسائؿ )مج (ُ)
 (.ِّْ/ِّيمية )مجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف ت (ِ)
 (.ٕٖ/ْابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )مج (ّ)
(؛ كانظر: مجمكعة ْٗٓ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية )مج (ْ)

 (.ِّٖ(؛ كانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )صِِْبحكث فقيية )ص
(؛ كانظر: ابف تيمية، الحسبة في َّٓ-ّْٗ/ِّفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجابف تيمية، مجمكع  (ٓ)

 (.ْٔاإلسبلـ )ص
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ا عدده مف عمماء المذاىب رحمو  – ، إذ يقكؿ ابف عابديف الحنفيالفقيية كقاؿ بذلؾ أيضن
 فإف ذلؾ، مف يمنع أف يمكف كجو بأم التعزير يجب فإنو الكفر تكجب ال بدعة في : "فأما-اهلل 
 كاف إف سيؼ ببل المنع يمكف لـ لك ككذا كضربو، حبسو يجكز كضرب حبس ببل يمكف لـ

 بدعتو، إلى لمناس كدعكة داللة لو لك كالمبتدع كامتناعنا، سياسة قتمو جاز كمقتداىـ رئيسيـ
ف البدعة، ينشر أف منو كىـكيت  فساده ألف كزجرنا؛ سياسة قتمو لمسمطاف جاز بكفره يحكـ لـ كا 

 تكف لـ كلك عامنا، أصحابيا قتؿ يباح كفرنا كانت لك الديف، كالبدعة في يؤثر حيث كأعـ أعمى
 .(ُ)كامتناعنا" زجرنا كرئيسيـ معمميـ يقتؿ كفرا

 لجماعة المفرؽ البدعة إلى الداعية ما: "كأ-رحمو اهلل  – المالكي كقاؿ ابف فرحكف
ال تاب فإف يستتاب فإنو المسمميف  كالجيمية الداعية قتؿ في الشافعية بعض بذلؾ كقاؿ قتؿ، كا 
 .(ِ)بالقتؿ" إال فساده يزكؿ ال مف بقتؿ الحنفية كصرح كالقدرية كالركافض

مره إلى الحاكـ كمف المعمكـ أف قتؿ الداعية لمبدعة، الذم ال ييكؼ ضرره إال بالقتؿ أ
 كليس ألحد مف آحاد األمة.

 القدح في أىمية اإلفتاء -ٗ
الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "أما االبتداع كالعصياف إذا لـ يصبل إلى درجة الردة  قاؿ

 .(ّ)فإنيما قادحاف في األىمية لئلفتاء كقد يصبلف إلى درجة سمب ىذه األىمية عف صاحبيا"

بأف إقرار المبتدع عمى القضاء يتضمف اإلقرار ببدعتو  ذلؾ -رحمو اهلل -ابف القيـ كعمؿ
نمافقاؿكالرضى بيا،   الداعي ركاية قبكؿ - كأمثالو حنبؿ بف أحمد كاإلماـ - األئمة منع : "كا 

 المسمميف، عف بدعتو ضرر لينكؼ اكزجرن  لو، اىجرن : خمفو كالصبلة كشيادتو، ببدعتو المعمف

                                                           

 (.ّٖٔ/ٔابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار)مج (ُ)
 (.ِِّ/ِابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ )مج (ِ)
 (.ُْٔزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
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قرار ببدعتو، رضى: أحكامو كتنفيذ كاستقضائو فو،خم كالصبلة كركايتو، شيادتو قبكؿ ففي  لو كا 
 .(ُ)منو" لقبكليا كتعريض عمييا،

 القدح في العدالة -٘
فَّ فقاؿأف االبتداع مسقط لمعدالة،  -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف ذكر  ما : "كا 

 مسقطنا ابعضي كاف كليذا المناقضة، كشدة القبح، مف كاحدة درجة عمى ليس العدالة يناقض
 طريؽ عف إما عمـ، بغير كرسكلو اهلل عمى القكؿ مثؿ منيا فالمسقط بعض، دكف لمعدالة
 .(ِ)كالبطبلف" الفساد الظاىرة الفاسدة بالتأكيبلت أك الديف، في االبتداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ِْٔ/ُابف القيـ، الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية )مج (ُ)
 (.ُْٖ-ُْٕ( زيداف أصكؿ الدعكة )ص ص(ِ
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 الرابع المبحث

 توحيد األسماء والصفات ومنيج الدكتور عبد الكريـ زيداف في إثباتو

 د األسماء والصفات تعريؼ توحي: ؿاألو المطمب

ال بد مف تحديد المصطمحات كالمفاىيـ الخاصة بالمكضكع الذم ييكتب عنو حتى يككف 
القارئ عمى بينة مف أمره فيما يقرأ، كنحدد ىنا المصطمحات الخاصة بيذا المبحث، كىك ما 

 يمكف بيانو في النقاط اآلتية.

 والصفة لغةً  أوًل: تعريؼ السـ

مشتؽ  :االسـ لغة مشتؽ مف السمك كىك العمك ألف المعنى تحت االسـ، كقيؿ سـ لغًة:ال - ٔ
سىيمنا مثؿ تصغير ًعدة  مف الكسـ كىك العبلمة، كرد عميو بأنو لك كاف كذلؾ لكاف تصغيره كي

 .(ُ)كًصمة كما أشبييما

 .(ِ)كرفعة" تنكيو : "كاالسـ مشتؽ مف سىمىكت، ألنو -رحمو اهلل – كقاؿ الجكىرم

مشتقة مف فعؿ كىصىؼى كىك تىٍحميىةي الشيءالصفة لغًة:  - ٕ
 .(ْ)، كنعتو(ّ)

 ا: تعريؼ السـ والصفة اصطالًحاثانيً 

 .(ٓ)"ىك ما دؿ عمى معنى في نفسو غير مقترف بأحد األزمنة الثبلثة" السـ اصطالًحا: - ٔ

                                                           

 (.َُُِ-َُِٗ/ّ( انظر: ابف منظكر، لساف العرب )مج(ُ
 (.ُِّٖ/ٔ( الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج(ِ
 (.ُُٓ/ٔ( انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج(ّ
 (.ِْٖ/ُِانظر: األزىرم، تيذيب المغة )مج ((ْ
 (.ّٖ(؛ كانظر: الكفكم، الكميات )صِّ( الجرجاني، معجـ التعريفات )ص(ٓ
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 مع اهلل ذات عمى دؿ ما كؿ": وأسماء اهلل عز وجؿ عند أىؿ السنة والجماعة ىي
 دلت األسماء ىذه فإف البصير؛، السميع، الحكيـ، العميـ، القادر مثؿ بو؛ القائمة الكماؿ صفات
 .(ُ)كالبصر" كالسمع كالحكمة العمـ مف بيا قاـ ما كعمى، اهلل ذات عمى

"ىي االسـ الداؿ عمى بعض أحكاؿ الذات...، كىي األمارة البلزمة  الصفة اصطالًحا: - ٕ
 .(ِ)يعرؼ بيا" بذات المكصكؼ التي

 بالذات؛ القائمة الكماؿ : "نعكتوصفات اهلل عز وجؿ عند أىؿ السنة والجماعة ىي
 .(ّ)كالبصر" كالسمع كالحكمة كالعمـ

 توحيد األسماء والصفات  ثالثًا: تعريؼ

، كتدكر التعريفات (ْ)تكحيد األسماء كالصفات عند أىؿ السنة كالجماعة تعريفاتتعددت 
 اختاره الباحث، كىك:حكؿ التعريؼ الذم 

"إفراد اهلل سبحانو كتعالى بما سمى بو نفسو، ككصؼ بو نفسو في كتابو أك عمى لساف 
رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، كذلؾ بإثبات ما أثبتو مف غير تحريؼ، كال تعطيؿ، كمف غير 

 .(ٓ)تكييؼ، كال تمثيؿ"

إليماف باهلل كما يندرج تحتو لمعاني ا -رحمو اهلل – كأثناء ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
عرفو بقكلو: "اإليماف بما كصؼ بو نفسو في كتابو العزيز، كبما كصفو بو رسكلو الكريـ صمى 
اهلل عميو كسمـ، مف غير تحريؼ لما كرد مف صفات اهلل في الكتاب كالسنة، كال تعطيؿ ليا، 

 .(ٔ)كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ"

                                                           

 (،ُُٔ/ّ( المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء، فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء )مج(ُ
 (.ُُْالجرجاني، معجـ التعريفات )ص (ِ)

 (ُُٔ/ّدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء، فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاالفتاء )مجالمجنة ال(ّ) 
 (.َُّ-ُِٖ، التعريفات االعتقادية )ص ص: سعدانظر: عبد المطيؼ (ْ)
 (.ِِ-ُِ/ُابف عثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ محمد بف صالح العثيميف )مج (ٓ)
 (.َّٕ/ٓيت المسمـ )مجزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالب (ٔ)
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ىنا ىك نفس التعريؼ المختار مع بعض  -رحمو اهلل – كتعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 االستطراد اليسير كدكف ذكر األسماء، كىك نفس تعريؼ ابف تيمية في العقيدة الكاسطية: "كمف

 عميو اهلل صمى محمد رسكلو كصفو بو كبما في كتابو، نفسو بو كصؼ بما اإليماف باهلل: االيماف
 .(ُ)تمثيؿ" كال تكييؼ، رغي كمف تعطيؿ، كال تحريؼ، غير مف كسمـ

تبعنا لو لـ ينصا   -رحميما اهلل – كيبلحظ ىنا أف ابف تيمية كالدكتكر عبد الكريـ زيداف
في التعريؼ عمى أسماء اهلل عز كجؿ بؿ اكتفيا بذكر الصفات كقد يككف ذلؾ ألف كؿ اسـ 

 .(ِ)يتضمف صفة، أك ألف الخبلؼ في األسماء قميؿ بالنسبة لممنتسبيف لئلسبلـ

 ـ والصفة عند أىؿ السنة والجماعةرابًعا: الفرؽ بيف الس

 :(3)يمكف إجماؿ أبرز الفركؽ بيف األسماء كالصفات عند أىؿ السنة كالجماعة في اآلتي

 األسماء تدؿ عمى ذات اهلل عز كجؿ، أما الصفات فتدؿ عمى صفة في الذات. -ُ
مثبلن ييشتؽ مف اسـ اهلل األسماء ييشتؽ منيا صفات، كالصفات ال ييشتؽ منيا أسماء، ف -ِ

 الرحمف صفة الرحمة، كال ييشتؽ مف صفة اهلل المكر اسـ الماكر.
األسماء ال تيشتؽ مف أفعاؿ اهلل؛ فبل ييشتؽ مف ككنو يغضب اسـ الغاضب، أما  -ّ

الغضب؛ لذلؾ قيؿ باب  ةالصفات فتيشتؽ مف األفعاؿ فيشتؽ مف ككنو يغضب صف
 الصفات أكسع مف باب األسماء.

اهلل تعالى كصفاتو تشترؾ في االستعاذة بيا كالحمؼ بيا، لكف تختمؼ في التعبد أسماء  -ْ
كالدعاء؛ فيتعبد باألسماء فيقاؿ عبد الرحمف كال يتعبد بالصفات كيقاؿ عبد رحمة اهلل، 
كيدعى اهلل بأسمائو فيقاؿ يا رحمف ارحمنا، كال يدعى بصفاتو فيقاؿ يا رحمة اهلل 

الرحمة ليست ىي اهلل عز  ةليست ىي المكصكؼ، فصف ارحمينا؛ كسبب ذلؾ أف الصفة
 كجؿ بؿ ىي صفة هلل عز كجؿ.

 
                                                           

 (.َُّ-ُِٗ/ّ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ُ
 (.ّٕ/ُانظر: ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )مج (ِ)
 (.ِِ-َِانظر: السقاؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنة )ص ص (ّ)
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 الصفات المطمب الثاني: األسس التي يقـو عمييا معتقد السمؼ في

يتميز مذىب السمؼ في الصفات اإلليية عف غيره مف المذاىب اإلسبلمية، كسبب تميزه 
لكتاب، كالسنة، كفيـ صحابة رسكؿ اهلل ىك األسس التي قاـ عمييا، كىذه األسس مستنبطة مف ا

 صمى اهلل عميو كسمـ ليا، كدلت عمييا العقكؿ السميمة، كالفطر السكية.

 :(ُ)كىذه األسس ىي

 األساس الوؿ: تنزيو اهلل عف مشابية الخمؽ

كالمقصكد بالتشبيو في صفات اهلل ىك: "اعتقاد الميٍثبت أف ما أثبتو مف صفات اهلل تعالى 
 .(ِ)المخمكقيف"مماثؿ لصفات 

ٺ   :    كىذا األساس مستنبط مف الكتاب كالسنة كالعقؿ، فمف الكتاب العزيز قكلو تعالى:

ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹژ  : ، كقكلو تعالى[ُُ]الشكرل:  ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ        ٿ

  كقكلو تعالى: ،[ٓٔ]مريـ:  ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ  ، كقكلو تعالى: [ُٕ]النحؿ:  ژڤ  

 .[ْ]اإلخبلص:  ژٺ  ٺ  ٿ   ٺ  ٺ ژ

كأما العقؿ:  فييستدؿ منو عمى تنزيو اهلل عف مشابية المخمكقيف بأف الصفات تتبع الذات 
فكؿ ذات متصفة بصفات تناسبيا، كمف المعمـك أف ذات الخالؽ ال تماثؿ ذكات المخمكقيف 

 . (ّ)ال تماثؿ ذكات المخمكقيف الخالؽ فكذلؾ صفات

 

                                                           

(؛ ُُٓاسات آليات األسماء كالصفات )ص صانظر: الشنقيطي، المحاضرات، محاضرة منيج كدر  (ُ)
ياؾ نستعيف )مج  (.ِٕٓ/ّكانظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 (.ْٔابف عثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ص (ِ)
 (.ّْ( انظر: ابف تيمية، التدمرية )ص(ّ
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ا عمى ذلؾ بأف التشابو في األسماء ال يستمـز التشابو في كييستدؿ مف العقؿ أيضن 
المسميات، كمثاؿ عمى ذلؾ أف ما في الجنة مف نعيـ مبايف لما في الدنيا مف نعيـ؛ فالخالؽ 

 .(ُ)تعالى أعظـ مباينة لممخمكقات مف مخمكؽ لمخمكؽ

اف يصير نسكمثاؿ آخر عمى ذلؾ الركح التي بيف جنبي اإلنساف تذىب كتركح كبدكنيا اإل
كىي ال تماثؿ باقي المخمكقات في ذلؾ فمف باب أكلى اف تككف صفات الخالؽ ال تماثؿ  ،ميتنا

 .(ِ)صفات المخمكقيف

: "مف شبو اهلل بخمقو فقد كفر...كليس -رحميما اهلل – قاؿ نعيـ بف حماد شيخ البخارم 
 .(ّ)فيما كصؼ اهلل بو نفسو كال رسكلو تشبيو"

في تقرير عقيدة السمؼ تنزيو اهلل عف مشابية الخمؽ:  -اهللرحمو  – ابف تيمية كقاؿ
تتضمف إثبات األسماء كالصفات إثباتنا ببل تشبيو كتنزيينا ببل  -يعني السمؼ -"فطريقتيـ
 .(ْ)تعطيؿ"

 ذاتو، في ال شيء، كمثمو ليس سبحانو اهلل : "فإف-رحمو اهلل – ابف قيـ الجكزية كقاؿ
 لو يثبتكف: بكمالو المقركف لرسمو، المصدقكف بو، فالعارفكف أفعالو، في كال صفاتو، في كال

 كبيف التشبيو، كنفي اإلثبات بيف فيجمعكف المخمكقات، مشابية عنو كينفكف كالصفات، األسماء
 .(ٓ)ضبللتيف" بيف كىدل سيئتيف، بيف حسنة فمذىبيـ التعطيؿ، كعدـ التنزيو

بياف ىذا األساس: "كمما يدخؿ في في  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كقاؿ
معرفة اهلل تعالى اإليماف بصفاتو التي أخبرنا بيا في القرآف أك أخبرنا بيا رسكلو األميف محمد 

                                                           

 .(ْٕصابف تيمية، التدمرية )انظر:  (ُ)
 .ٔٓ، صالسابؽ( انظر: المرجع (ِ
 (.ُٔٗ/ٓ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ االسبلـ ابف تيمية )مج(ّ
 (.ٖ( ابف تيمية، التدمرية )ص(ْ

ياؾ نستعيف )مج (ٓ)  (.ِٕٔ/ّابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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صمى اهلل عميو كسمـ نؤمف بيا كما جاءت، أم ال نشبو ىذه الصفات بصفات المخمكقيف كال 
 .(ُ)فاتو ال تشبو الصفات"نعطؿ معانييا الحقة، فكما أف ذاتو ال تشبو الذكات فكذلؾ ص

األساس الثاني: إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو مف الصفات وما أثبتو لو رسولو صمى اهلل عميو 
 وسمـ

كالمقصكد بذلؾ أف الصفات تكقيفية ال تثبت إال بنص مف اهلل عز كجؿ في آيات الذكر 
المعاني التي احتكتيا الحكيـ أك فيما صح مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مع إثبات 

 فيي ليست أسماء جامدة كال تفكض ىذه المعاني أك تؤكؿ بؿ تبقى عمى حقيقتيا. 

: "ال يكصؼ اهلل إال بما كصؼ بو نفسو، أك كصفو بو -رحمو اهلل – قاؿ اإلماـ أحمد
 . (ِ)رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، ال ييتىجاكىزي القرآف كالحديث"

 :(ّ)نقؿ كالعقؿكيدؿ عمى تكقيفية الصفات ال

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ژ   في القرآف: قكلو تعالى

، فإذا كصؼ اإلنساف [ّّ]األعراؼ:  ژک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
 ية السابقة.اهلل عز كجؿ بصفة لـ يصؼ بيا نفسو فقد قاؿ عميو ما ال يعمـ كىك محـر بنص اآل

ا: قكلو تعالى: ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ     كمنو أيضن

، كلك كصفنا اهلل عز كجؿ بما لـ يصؼ بو نفسو لكنا قىفىٍكنا ما [ّٔ]اإلسراء:  ژی          ی  ی  
 ليس لنا بو عمـ، ككقعنا فيما نيانا اهلل عنو.

 كأما الدليؿ العقمي عمى ذلؾ:

                                                           

 (.ُٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (. ِٔ/ٓمكع فتاكل شيخ االسبلـ ابف تيمية )مجابف تيمية، مج (ِ)
 (.ٕٓ/ُانظر: ابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )مج (ّ)
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اهلل عز كجؿ مف األمكر الغيبية كالعقؿ ال يدرؾ األمكر الغيبية، فبل يمكف  أف صفات
 لمعقؿ اف يصؼ اهلل عز كجؿ، فعندئذ يكتفى بما كرد في الكتاب كالسنة.

: "كمذىب سمؼ األمة أنيـ يصفكف اهلل بما كصؼ بو نفسو -رحمو اهلل – قاؿ ابف تيمية
ير تحريؼ، كال تعطيؿ، كمف غير تكييؼ، كال كبما كصفو بو رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، مف غ

 .(ُ)تمثيؿ"

ا: "الكاجب أف ال يكصؼ اهلل إال بما كصؼ بو نفسو أك كصفو  -رحمو اهلل –كقاؿ   أيضن
 .(ِ)بو رسكلو، ال يتجاكز القرآف كالحديث"

أما إثبات ما تضمنتو الصفات مف معاني حسب ما تقتضيو لغة العرب مع نفي التمثيؿ 
اإلماـ مالؾ عندما سيئؿ عف االستكاء فقاؿ رحمو اهلل: "االستكاء غير مجيكؿ،  كفي ذلؾ يقكؿ

 . (ّ)كالكيؼ غير معقكؿ، كاإليماف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة"

 آمنكا قد القكـ كاف كلك تعقيبنا عمى ىذا األثر ما نصو: " -رحمو اهلل –كقاؿ ابف تيمية 
 كالكيؼ مجيكؿ غير "االستكاء: قالكا لما باهلل، يؽيم ما عمى لمعناه فيـ غير مف المجرد بالمفظ
 بؿ معمكمنا يككف ال حينئذ االستكاء فإف، كيؼ" ببل جاءت كما "أمركىا: قالكا كلما، معقكؿ" غير

 المعجـ. حركؼ بمنزلة مجيكالن 

ا نما معنى؛ المفظ عف يفيـ لـ إذا الكيفية عمـ نفي إلى يحتاج ال فإنو: كأيضن  إلى يحتاج كا 
 الصفات. أثبتت إذا الكيفية ـعم نفي

ا    ببل: يقكؿ أف إلى يحتاج ال مطمقنا الصفات أك الخبرية الصفات ينفي مف فإف: كأيضن
 السمؼ مذىب كاف فمك كيؼ، ببل يقكؿ أف يحتاج ال العرش، عمى ليس اهلل إف: قاؿ فمف، كيؼ
 كيؼ. ببل: قالكا لما األمر نفس في الصفات نفي

                                                           

 (.ُٓٗ/ٓ(، ك)مجِٔ/ٓابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ االسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.ٕٓٓ/ُِالمرجع السابؽ )مج (ِ)
 .(ُْْ/ِ( البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد اىؿ السنة كالجماعة )مج(ّ
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ا   ألفاظ جاءت فإنيا عميو؛ ىي ما عمى داللتيا إبقاء يقتضي جاءت كما اأمركى: فقكليـ: كأيضن
 أف اعتقاد مع لفظيا أمركا: يقاؿ أف الكاجب لكاف منتفية داللتيا كانت فمك معاف؛ عمى دالة

، حقيقة عميو دلت بما يكصؼ ال اهلل أف اعتقاد مع لفظيا أمركا أك مراد؛ غير منيا المفيكـ
 بثابت ليس عما الكيؼ نفي إذ كيؼ؛ ببل: حينئذ يقاؿ كال، جاءت كما أمرت قد تككف فبل كحينئذ
 .(ُ)القكؿ" مف لغك

 تحتو يندرج كما باهلل اإليماف لمعاني -رحمو اهلل – زيداف الكريـ عبد الدكتكر كأثناء عدٌ 
 بو كصفو كبما، العزيز كتابو في نفسو بو كصؼ بما اإليماف: "بقكلو عرج عمى ىذا األساس

، كالسنة الكتاب في اهلل صفات مف كرد لما تحريؼ غير مف، كسمـ عميو اهلل صمى ريـالك رسكلو
 .(ِ)"تمثيؿ كال تكييؼ غير كمف، ليا تعطيؿ كال

 المعنى عمى كتحمؿ، معركؼ معناىا الصفات كآيات: "زيداف الكريـ عبد الدكتكر كقاؿ
 أف فكما، المخمكقيف تصفا يخالؼ نحك عمى الصفات ىذه لو تثبت أم: كجؿ عز باهلل البلئؽ

ٺ  ژ  الكريمة:  اآلية تدؿ ىذا كعمى، الصفات تشبو ال صفاتو فكذلؾ الذكات تشبو ال اهلل ذات

 .(ّ)["ُُ: الشكرل]  ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٿ        ٿ

 معناىا الصفات آيات أف يقكلكف الذيف عمى -رحمو اهلل – زيداف الكريـ عبد الدكتكر كرد
، غير ، أم: أنيا (ْ)"المتشابو قبيؿ مف ليست الصفات كآيات المقطعة الحركؼ إف: "فيقكؿ معمـك

 مف المحكـ الذم ييٍعمىـ معناه.

 

                                                           

 (.َّٕ–َّٔابف تيمية، الفتكل الحمكية الكبرل )ص ص (ُ)
 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ِ)
 (.َِٖزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ّ)
 .المرجع السابؽ (ْ)



٥57 
 

 تأكيؿ مف المتأخريف العمماء بعض بو ذىب ما كأما: "بقكلو لمصفات، المؤكليف عمى كرد
 كؿ ركالخي، السمؼ عند معيكدنا المذىب ىذا كاف كما، حاجة كال سندنا لو نرل فبل الصفات ىذه

 .(ُ)"الديف أمكر مف السمؼ عند كاف ما الخير

 األساس الثالث: قطع الطمع عف إدراؾ الكيفية

كالتكييؼ في صفات اهلل عز كجؿ ىك: اعتقاد أف كيفية صفات اهلل تعالى كذا ككذا دكف 
 .(ِ)تقييدىا بمماثؿ

 : (ّ)كمف األدلة السمعية عمى ذلؾ

 .[َُُ]طو:  ژى      ى     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېژ قكلو تعالى: 

 ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ  كقكلو تعالى: 

، كنحف ال عمـ لنا بكيفية صفاتو تعالى فيككف تكييفنا ليا قفكنا بغير عمـ كىك [ّٔ]اإلسراء: 
 منيي عنو بنص القرآف.

الى، فؤلف الشيء ال تدرؾ كيفيتو إال بعد كأما داللة العقؿ عمى نفي تكييؼ صفات اهلل تع
العمـ بكيفية ذاتو أك بنظيره المساكم لو أك بالخبر الصادؽ، ككؿ ىذه منفية عف صفات اهلل 

 فكجب بطبلف التكييؼ.

 غير االستكاء: "اهلل رحمو فقاؿ االستكاء عف سيئؿ عندما -رحمو اهلل  – مالؾ اإلماـقاؿ  
 .(ْ)"بدعة عنو كالسؤاؿ كاجب، بو يمافكاإل معقكؿ، غير كالكيؼ مجيكؿ،

 أك نفسو بو كصؼ بما اال اهلل يكصؼ ال أف : "الكاجب-رحمو اهلل – ابف تيمية كقاؿ
 ال شيء كمثمو ليس تعالى اهلل أف ذلؾ مع نعمـ كأف كالحديث، القرآف نتجاكز ال رسكلو بو كصفو

                                                           

 (.ُٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.ّٔي صفات اهلل كأسمائو الحسنى )صانظر: ابف عثيميف، القكاعد المثمى ف (ِ)
 .( انظر: المرجع السابؽ(ّ

 تقدـ تخريجو. (ْ)
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 تقدر كال معرفتو، كنو كليـعق تطيؽ ال الخمؽ كأف أفعالو، في كال أكصافو في كال نفسو في
 .(ُ)صفتو" بمكغ عمى ألسنتيـ

 يندرج كما باهلل اإليماف عٌده لمعاني أثناء -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كقاؿ
 كصفو كبما، العزيز كتابو في نفسو بو كصؼ بما اإليماف: "بقكلو األساس ىذا عمى عرج تحتو
 الكتاب في اهلل صفات مف كرد لما تحريؼ غير مف ،كسمـ عميو اهلل صمى الكريـ رسكلو بو

 .(ِ)"تمثيؿ كال تكييؼ غير كمف، ليا تعطيؿ كال، كالسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٕٓٓ/ُِابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ِ)



٥59 
 

 لدكتور عبد الكريـ زيدافمسائؿ توحيد األسماء والصفات عند االمطمب الثالث: 

مية مكضكع الصفات اإلليية مف أكثر مكضكعات العقيدة خبلفنا بيف السمؼ كالفرؽ اإلسبل
فالسمؼ كما سبؽ قاعدتيـ فييا إثبات ببل تشبيو كتنزيو ببل تعطيؿ كأما غيرىـ مف الفرؽ فالغالب 
عمييا التأكيؿ، مثؿ: األشاعرة، كالماتريدية، كالمعتزلة، كالفبلسفة، كمف سار عمى دربيـ كانتكس 

ر مع البعض في ىذا المكضكع فشبو صفات الخالؽ بصفات المخمكقيف كفي ىذا المطمب  نسي
 في بياف منيجو كمكقفو مف ىذا المكضكع.  -رحمو اهلل –عبد الكريـ زيداف  كبلـ الدكتكر

 أدلة السماء والصفات عند السمؼ أوًل: قواعد

 :(ُ)كيمكف تمخيصيا في القكاعد اآلتية

األدلة التي تثبت بيا أسماء اهلل تعالى وصفاتو ىي كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو محمد  -ا 
  عميو وسمـ.صمى اهلل

كالمقصكد بذلؾ: أف االسماء كالصفات تكقيفية يتكقؼ في إثباتيا عمى الكتاب كالسنة 
 فقط، كقد فصمنا ذلؾ الكبلـ في المطمب السابؽ.

: "كمما يدخؿ في معرفة اهلل تعالى اإليماف -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
 .(ِ)رنا بيا رسكلو األميف محمد صمى اهلل عميو كسمـ"بصفاتو التي أخبرنا بيا في القرآف أك أخب

ا في مكضع آخر مف كتبو: "اإليماف كقاؿ  كبما، العزيز كتابو في نفسو بو كصؼ بما أيضن
 في اهلل صفات مف كرد لما تحريؼ غير مف، كسمـ عميو اهلل صمى الكريـ رسكلو بو كصفو
 .(ّ)"مثيؿت كال تكييؼ غير كمف، ليا تعطيؿ كال، كالسنة الكتاب

فالدكتكر خبلؿ حديثو عف الصفات نجده يقيد طرؽ إثباتيا بما كرد في القرآف أك السنة 
 –كىذا ىك منيج السمؼ في ذلؾ، كخير مف عبر عنو إماـ اىؿ السنة كالجماعة أحمد بف حنبؿ 

                                                           

 (.ْٓ-ّٗص ص( ابف عثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ُ)
 (.ُٖ( زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )صِ)
 (.َّٖ/ٓ( زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مجّ)
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 عميو اهلل صمى رسكلو بو كصفو أك، نفسو بو كصؼ بما إال اهلل يكصؼ ال"بقكلو:  -رحمو اهلل 
 .(ُ)"كالحديث القرآف ييتىجاكىزي  ال، كسمـ

الواجب في نصوص القرآف والسنة إجراؤىا عمى ظاىرىا دوف تحريؼ ل سيما نصوص  – ٕ
 الصفات حيث ل مجاؿ لمرأي فييا.

 اإليماف أثناء تمثيمو لما يندرج تحت معاني -رحمو اهلل –زيداف  الكريـ عبد الدكتكر قاؿ
 عميو اهلل صمى الكريـ رسكلو بو كصفو كبما، العزيز كتابو في نفسو بو كصؼ بما اإليماف" باهلل:
 غير كمف، ليا تعطيؿ كال، كالسنة الكتاب في اهلل صفات مف كرد لما تحريؼ غير مف، كسمـ

 .(ِ)"تمثيؿ كال تكييؼ

ا في ذلؾ: "كمما -رحمو اهلل –كقاؿ   التي بصفاتو اإليماف تعالى اهلل معرفة في يدخؿ أيضن
كسمـ نؤمف بيا كما  عميو اهلل صمى محمد األميف رسكلو بيا أخبرنا أك القرآف في ابي أخبرنا

جاءت أم ال نشبو ىذه الصفات بصفات المخمكقيف كال نعطؿ معانييا الحقة... أما ما ذىب بو 
 .(ّ)بعض المخمكقيف مف تأكيؿ ىذه الصفات فبل نرل لو سندنا كال حاجة"

بؿ تبقى  ؛شبوحرؼ، كال تي ؤكؿ، كال تي ات ال تي كىذا الكبلـ كاضح في أف نصكص الصف
 عمى معانييا التي جاءت بيا.

 ظواىر نصوص الصفات معمومة لنا باعتبار ومجيولة لنا باعتبار آخر. – ٖ

ابف عثيميف: "فباعتبار المعنى ىي معمكمة لنا، كباعتبار الكيفية التي ىي عمييا  قاؿ
 .(ْ)مجيكلة"

 تعالى اهلل معرفة في يدخؿ يؤكد ىذا المعنى بقكلو: "كمما كنجد الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 عميو اهلل صمى محمد األميف رسكلو بيا أخبرنا أك القرآف في بيا أخبرنا التي بصفاتو اإليماف

                                                           

 (.ِٔ/ٓابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ االسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة  كالبيت المسمـ )مج (ِ)
 (.ُٖراقي لؤلصكؿ العشريف )صزيداف، الشرح الع (ّ)
 (.ّْابف عثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ص (ْ)
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 معانييا نعطؿ كال المخمكقيف بصفات الصفات ىذه نشبو ال أم جاءت كما بيا نؤمف كسمـ
 .(ُ)"حاجة كال سندنا لو نرل فبل الصفات ىذه تأكيؿ مف المخمكقيف بعض بو ذىب ما أما...الحقة

 عمى كتحمؿ، معركؼ معناىا الصفات في كتاب آخر لو: "كآيات -رحمو اهلل –كقاؿ 
 .(ِ)كجؿ" عز باهلل البلئؽ المعنى

ينص عمى اإليماف  -رحمو اهلل– زيداف عبد الكريـ كفي مجاؿ نفي التكييؼ نجد الدكتكر
 في نفسو بو كصؼ بما عطيؿ كال تكييؼ فيقكؿ رحمو اهلل: "اإليمافبالصفات دكف تشبيو كال ت

 مف كرد لما تحريؼ غير مف، كسمـ عميو اهلل صمى الكريـ رسكلو بو كصفو كبما، العزيز كتابو
 .(ّ)تمثيؿ" كال تكييؼ، غير كمف، ليا تعطيؿ كال، كالسنة الكتاب في اهلل صفات

ف مف المعاني وىو يختمؼ بحسب السياؽ وما ظاىر النصوص ما يتبادر منيا إلى الذى – ٗ
 ُيضاؼ إليو الكالـ.

كذلؾ أف الكبلـ يختمؼ بحسب المضاؼ إليو فما أضيؼ لمخالؽ يختمؼ عما يضاؼ 
لممخمكؽ فكممة اليد حينما تضاؼ لمخالؽ معناىا يختمؼ عما إذا أضيفت لممخمكؽ مع أنيا نفس 

 الكممة.

ظاىر المتبادر منيا معنى حقنا يميؽ باهلل عز كجؿ كالسمؼ في ىذه القاعدة أنيـ: "جعمكا ال
 .(ْ)كأبقكا عمى داللتيا عمى ذلؾ"

 مجمعكف السنة بقكلو: "أىؿ -رحمو اهلل – كقد نقؿ إجماع السمؼ عمى ذلؾ ابف عبد البر
 ال الحقيقة؛ عمى كحمميا بيا، كاإليماف كالسنة، القرآف في كميا الكاردة بالصفات اإلقرار عمى
دُّكف كال ذلؾ، مف شيئنا يكيفكف ال أنيـ إال ،المجاز عمى  .(ٓ)محصكرة" صفة فيو يىحي

                                                           

 (.ُٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.َِٖزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو )ص (ِ)
 (.َّٖ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ّ)
 (.ْٔ-ْٓلقكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ص صابف عثيميف، ا (ْ)
 (.ُْٓ/ٕ( ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد)مج(ٓ
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: "كيد اهلل صفة مف فقاؿ -رحمو اهلل – كعمى ىذا اإلجماع كاف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ثباتيا لو تعالى عمى  صفات ذاتو تعالى كالسمع كالبصر فيجب عمينا اإليماف بيا كالتسميـ كا 

يؼ كال تشبيو كال تعطيؿ، فكما أف ذاتو ال تشبو الذكات فإف صفاتو ال الكجو البلئؽ بو ببل ك
 .(ُ)تشبو الصفات الثابتة لغيره"

نجد الدكتكر في ىذا النص يقر بصفة اليد كيثبتيا مثؿ بقية الصفات عمى معناىا البلئؽ 
 باهلل تعالى باعتبار أف ما يضاؼ إليو تعالى يختمؼ عما يضاؼ لغيره.

 أسماء اهلل تعالىتقرير لكريـ زيداف في كتور عبد اثانًيا: منيج الد

كجد الباحث أف  -رحمو اهلل –بعد التتبع في كتب كمؤلفات الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 منيجو في أسماء اهلل تعالى يتمخص في النقاط اآلتية:

 أسماء اهلل تعالى أعالـ وأوصاؼ -ٔ
الى، كىي أكصاؼ باعتبار ما تدؿ أسماء اهلل تعالى اعبلـ باعتبار داللتيا عمى ذاتو تع

 عميو مف معاني.

 كأكصاؼ، أعبلـ ىي الحسنى جؿ ك عز : "أسماؤه-رحمو اهلل – ابف قيـ الجكزية قاؿ
 أكصافيـ ألف عمميتيـ؛ تنافي فإنيا العباد أكصاؼ بخبلؼ العممية ينافي ال بيا كالكصؼ
 .(ِ)تعالى" أكصافو بخبلؼ المختصة العممية فنافتيا مشتركة

بؿ نجده طبقيا عممينا  ؛لـ يتعرض لبياف ىذه القاعدة نظرينارحمو اهلل زيداف لدكتكر كا
فنجده عند تعرضو لبياف بعض أسماء اهلل الحسنى التي كانت تمر معو خبلؿ كتابتو نجده يثبت 
العممية كالكصفية ليذه األسماء، فنجده عندما تعرض لبياف معنى اسـ اهلل عز كجؿ الحميـ قاؿ: 

، (ّ)ماء اهلل الحسنى الحميـ، فحممو كاسع يسع الناس جميعنا، فبل يعجؿ عقكبتيـ لظمميـ""مف أس

                                                           

 (.َٔزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 (.ِٖٓ/ُابف القيـ، بدائع الفكائد )مج (ِ)
 (.ُِٔاد )ص( زيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفر (ّ
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نقؿ عف ابف األثير أف الرزاؽ "اسـ مف أسمائو ( ُ)كعندما تعرض لبياف معنى اسـ اهلل الرزاؽ
، كنقؿ عف الراغب (ِ)تعالى كىك الذم خمؽ األرزاؽ كأعطى الخبلئؽ أرزاقيا كأكصميا إلييـ"

،  فالدكتكر رحمو اهلل (ّ)ني أف الرزاؽ "خالؽ الرزؽ كمعطيو كالمسبب لو كىك اهلل تعالى"األصفا
في ىذه المكاضع أثبت ألسماء اهلل عز كجؿ العىمىًميَّة، كىي داللتيا عمى ذاتو المقدسة كالكصفية 

 كذلؾ بإثبات ما تدؿ عميو مف الصفات مف الًحمـ كالرزؽ.

ذه المسألة يكافؽ السمؼ مكافقة تامة كيخالؼ المعتزلة كالدكتكر عبد الكريـ زيداف في ى
 .(ْ)الذيف قالكا بأف أسماء اهلل عز كجؿ أعبلـ محضة كال تدؿ عمى الصفات بؿ ىك عالـ بذاتو

 ي بأسماء اهلل عز وجؿ الخاصة بوحرمة التسم   -ٕ
 إلى حرمة التسمي بأسماء اهلل عز كجؿ، -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  ذىب

 اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اأٍلىٍسمىاءً  فبعد ذكره حرمة التسمي بممؾ األمبلؾ استدالالن بحديث الصحيحيف: )أىٍخنىى
ؿه  المَّوً  ًعٍندى  ؾً  مىًمؾى  تىسىمَّى رىجي ، كفي ركاية: )أىٍخنىعي األسماء((ٓ()اأٍلىٍمبلى

، ألحؽ الدكتكر بو حرمة (ٔ)
تعالى: "كيمحؽ بو ما في معناه مثؿ سمطاف السبلطيف رحمو اهلل  فقاؿالتسمي بأسماء اهلل تعالى، 

التسمي بأسماء اهلل تعالى  -يعني حرمة التسمي بممؾ األمبلؾ -كأمير األمراء، كما يمحؽ بو
 .(ٕ)المختصة بو كالرحمف كالقدكس كالمييمف كنحكىا"

فييخمص  ،(ٖ): "كال ييسمى باسمو الرحمف غيره"-رحمو اهلل -الدكتكر عبد الكريـ زيداف كقاؿ
 مف ذلؾ أف الدكتكر يذىب إلى حرمة التسمي بأسماء اهلل عز كجؿ.

                                                           

 .ِْٔ-ِّٔ، ص صكاألفراد كالجماعات األمـ في اإلليية السنف، زيداف (ُ)
 (.ُِٗ/ِابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر)مج (ِ)
 (.ُْٗالراغب، المفردات في غريب القرآف )ص (ّ)
 (.ّٖ/ُانظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )مج (ْ)
 [.ُُِٔ: رقـ الحديث ُِٓ/ٖأبغض األسماء إلى اهلل، صحيح البخارم، األدب/ :]البخارم (ٓ)
؛ [ُِِٔ: رقـ الحديث ُِٔ-ُِٓ/ٖصحيح البخارم، األدب/أبغض األسماء إلى اهلل،  :]البخارم (ٔ)

 [.ُِٖٗ: رقـ الحديث َٗٓ/ٓصحيح مسمـ، األدب/أخنع اسـ عند اهلل مف تسمى ممؾ األمبلؾ،  :ك]مسمـ
 (.ِٖٔ-ِٖٓ/ٗة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية )مجزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأ  (ٕ)
 (.ِّٖزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ٖ)
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 -رحمو اهلل –كقد ذىب إلى ىذا القكؿ بعض العمماء مثؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب 
عند ذكره المستفاد مف حديث أخنع األسماء النيي عف التسمي بممؾ األمبلؾ ثـ قاؿ: "أف ما في 

تص باهلل تعالى مف األسماء يمحؽ بممؾ األمبلؾ مف حيث حرمة ، أم أف ما يخ(ُ)معناه مثمو"
التسمي بو، يقكؿ صالح الفكزاف: "إذا سيمي شيء مف المخمكقات باسـ مف أسماء اهلل تعالى 
الخاصة بو كػ: )اهلل( أك )الرحمف(، أك ما أشبو ذلؾ مف أسمائو الخاصة بو التي ال ييسمى بيا 

امنا ألسماء اهلل...أما األسماء التي ينسمى بيا المخمكؽ كييسمى غيره؛ فإنو يجب تغيير االسـ احتر 
بيا الخالؽ مثؿ : الممؾ كالعزيز كأشباه ذلؾ...فيذه أسماء مشتركة يجكز أف ييسمى بيا 

 .(ِ)المخمكؽ، كلكف ييعمـ أنيا ليست كأسماء اهلل تعالى"

 الدىر ليس مف أسماء اهلل عز وجؿ -ٖ
ى أف الدىر اسـ مف أسماء اهلل عز كجؿ كدليمو أف إل (ّ) -رحمو اهلل – ذىب ابف حـز

الدىر اسـ مف أسماء اهلل عز كجؿ ىك الحديث القدسي الذم يركيو الرسكؿ صمى اهلل عميو 
ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  كسمـ عف ربو عز كجؿ يقكؿ فيو تبارؾ كتعالى: "قىاؿى  ـى  اٍبفي  ييٍؤًذيًني كىجى  الدٍَّىرى  يىسيبُّ  آدى

كىالنَّيىارى " المٍَّيؿى  أيقىمّْبي  اأٍلىٍمري  ًبيىًدم الدٍَّىري  كىأىنىا
، فحمؿ قكلو تعالى في الحديث القدسي كأنا الدىر (ْ)

عميو كمف ردكدىـ عميو أف  كردكا ذلؾ عمى يكافقكه لـ العمماء عمى أنو أحد أسمائو تعالى، كلكف
حسنى كتحمؿ معاني الدىر اسـ جامد كال يحمؿ معنى إال أنو اسـ لؤلكقات، كأسماء اهلل كميا 

حسنى، كالحديث فسر الدىر بأف اهلل مقمب الميؿ كالنيار كىما الدىر فكيؼ يككف الميقًمب ىك 
الميقمىب
(ٓ). 

                                                           

 (.َُٕابف عبد الكىاب، التكحيد )ص (ُ)
(؛ كانظر: ابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب ِٔٓ/ِالفكزاف، إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد )مج (ِ)

 (.ِِ/ّالتكحيد )مج
 (.ُِٔلكزير، إيثار الحؽ عمى الخمؽ )ص انظر: ابف ا (ّ)
، كالتكحيد/قكؿ اهلل َُْٖ: رقـ الحديث ّٖٔ/ٔالتفسير/كما ييمكنا إال الدىر،  :( ]البخارم: صحيح البخارم(ْ

[، ك]مسمـ: صحيح مسمـ، قتؿ الحيات ْٕٖٕ: رقـ الحديث ّْٖ/ٗتعالى )يريدكف أف يبدلكا كبلـ اهلل(، 
 [.ُُِّـ الحديث : رقْٕ/ٔكغيرىا/في سب الدىر، 

 (.ُّٔ/ُانظر: ابف عثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ ابف عثيميف )مج (ٓ)
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بعد ذكره لمحديث السابؽ نقبلن عف الشافعي  -رحمو اهلل –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  قاؿ
يـ شدة أك ببلء أك نكبة قالكا: يا كأبي عبيدة مقررنا ليما: "إف العرب كانت في جاىميتيا إذا أصاب

نما فاعميا ىك اهلل تعالى فكأنيـ إنما  خيبة الدىر فيسندكف تمؾ األفعاؿ إلى الدىر كيسبكنو كا 
سبكا اهلل عز كجؿ ألنو فاعؿ ذلؾ، فميذا نيي عف سب الدىر بيذا االعتبار ألف اهلل تعالى ىك 

 .(ُ)الدىر الذم يعنكنو كيسندكف إليو تمؾ االفعاؿ"

ىنا كاضح في أنو ال ييسمي اهلل بالدىر، كبياف سبب  -رحمو اهلل –كبلـ الدكتكر زيداف ف
 إطبلؽ الدىر عمى اهلل عز كجؿ بأَّنو تعالى فاعؿ األحداث التي تقع في الدىر.

 كريـ زيداف في الصفات اإللييةثالثًا: منيج الدكتور عبد ال

كجد الباحث أف  -رحمو اهلل –داف بعد التتبع في كتب كمؤلفات الدكتكر عبد الكريـ زي
 منيجو في صفات اهلل تعالى يتمخص في النقاط اآلتية:

 صفات اهلل عز وجؿ توقيفية  -ٔ
كمعنى ذلؾ أف الصفات ال تثبت هلل تعالى إال بنص مف الكتاب اك السنة كال مجاؿ لمعقؿ 

 .(ِ)فييا، كعمى ذلؾ أدلة مف السمع كالعقؿ

 بو كصفو أك، نفسو بو كصؼ بما إال اهلل يكصؼ ال: "-رحمو اهلل -قاؿ اإلماـ أحمد
 .(ّ)"كالحديث القرآف ييتىجاكىزي  ال، كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو

 بما اهلل يكصؼ أف -الصفات -الباب  ىذا في : "فاألصؿ-رحمو اهلل -ابف تيمية قاؿ
ثباتا نفيا رسمو بو كصفتو كبما نفسو بو كصؼ  عف نفاه ما نوع كينفى لنفسو اثبتو ما هلل فيثبت كا 

                                                           

 (ُُُزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 (.ّٗانظر: ابف عثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ص (ِ)
 (.ِٔ/ٓابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ االسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
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ـى  كقد نفسو، ًم  كال تكييؼ، غير مف الصفات مف اثبتو ما إثبات كأئمتيا االمة سمؼ طريقة أف عي
 .(ُ)تعطيؿ" كال تحريؼ، غير كمف تمثيؿ،

 اإليماف تعالى اهلل معرفة في يدخؿ كمما: "-رحمو اهلل -زيداف الكريـ عبد الدكتكر كقاؿ
 نؤمف كسمـ عميو اهلل صمى محمد األميف رسكلو بيا أخبرنا أك القرآف في بيا أخبرنا التي بصفاتو

 أف فكما، الحقة معانييا نعطؿ كال المخمكقيف بصفات الصفات ىذه نشبو ال أم، جاءت كما بيا
 .(ِ)"الصفات تشبو ال صفاتو فكذلؾ الذكات تشبو ال ذاتو

رحمو  –قاؿ  ،تحتو يندرج كما باهلل اإليماف لمعاني زيداف الكريـ عبد الدكتكر عدٌ  كأثناء
 اهلل صمى الكريـ رسكلو بو كصفو كبما، العزيز كتابو في نفسو بو كصؼ بما اإليماف: "-اهلل

 كمف، ليا تعطيؿ كال، كالسنة الكتاب في اهلل صفات مف كرد لما تحريؼ غير مف، كسمـ عميو
 .(ّ)"تمثيؿ كال تكييؼ غير

ت اهلل تعالى أنو قيده بما كرد في يبلحظ مف كبلـ الدكتكر فيما يجب اإليماف بو مف صفا
 الكتاب كالسنة كىذا ىك المقصكد بتكقيفية الصفات اإلليية.

 صفات اهلل كميا صفات كماؿ ل نقص فييا بوجو مف الوجوه   -ٕ
 : (ْ)كقد دؿ عمى ذلؾ السمع كالعقؿ كالفطرة

 : "فصفاتو كميا صفات كماؿ محض، فيك مكصكؼ مف-رحمو اهلل -ابف قيـ الجكزية قاؿ
 .(ٓ)الصفات بأكمميا كلو مف الكماؿ اىمو"

                                                           

(، ُٓٓ/ٔ(، ك)مجُٓٗ/ٓ(، كانظر: )مجّ/ّ)مج تيمية ابف االسبلـ شيخ فتاكل مجمكع، تيمية بفا(ُ) 
 (.ْٗٓ/ُُك)مج
 (.ُٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ِ)
 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ّ)
(؛ كانظر: ابف عثيميف، القكاعد ّٕ-ُٕ/ٔ)مج انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية (ْ)

 (.ّٓالمثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ص
 (.ِٓٗ/ُابف القيـ، بدائع الفكائد )مج (ٓ)
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 مف يمكف ما اقصى ىك لو الثابت بؿ هلل ثابت : "الكماؿ-رحمو اهلل – ابف تيمية كقاؿ
 بنفسو يستحقو تعالى لمرب ثابت كىك إال فيو نقص ال كماؿ كجكد يككف ال بحيث األكممية،
 يستمـز العمـ كثبكت المكت، نفى يستمـز الحياة فثبكت نقيضو، نفى مستمـز ذلؾ كثبكت المقدسة،

 .(ُ)العجز" نفى يستمـز القدرة كثبكت الجيؿ، نفى

 ذاتو، في المطمؽ الكماؿ لو تعالى اهلل": -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
 . (ِ)"ذلؾ خبلؼ حقو في كيستحيؿ كأفعالو، كصفاتو،

ا: -رحمو اهلل –كقاؿ  هلل سبحانو كتعالى، ىذه المعرفة "أسمى أنكاع المعرفة معرفة ا أيضن
 .(ّ)التي تتضمف معرفة بصفاتو الكاممة...كأف ينزه مف النقص"

 .(ْ)حد في ألكىيتو، كال في صفات كمالو"كقاؿ في مكضع ثالث: "ال يشاركو أ

كييرل في مكاضع متفرقة مف كتب الدكتكر عبد الكريـ زيداف إثباتيو لصفات الكماؿ كفي 
 عف صفات النقص، فمف األمثمة عمى إثبات بعض صفات الكماؿ هلل مكاضع أخرل تنزيو اهلل

مف أعظـ  -يعني اختبلؼ البشر –الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "كىذا االختبلؼ  قكؿ :عز كجؿ
، (ٔ)، كقكلو: "ثبكت العزة هلل ذاتي أم مف مستمزمات ذاتو تعالى"(ٓ")االدلة عمى عظيـ قدرة اهلل
قكلو: استحالة الظمـ عمى اهلل فإف اهلل منزه  ،عف بعض صفات النقص كمف األمثمة في تنزيو اهلل

 .( ٕ)عف الظمـ ككؿ أفعالو عدؿ كرحمة"

يستفاد مف كبلـ الدكتكر زيداف إثبات الكماؿ هلل تعالى كتنزييو عف النقائص في آفو 
إلى  -رحمو اهلل –كاحد، كىك مذىب السمؼ في ذلؾ كما مر ذكرناه آنفان، بؿ ذىب ابف تيمية 

                                                           

  (.ُٕ/ٔابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.ْٕزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ِ)
 (.ُٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص  (ّ)
 (.ٓٔ/ِزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ْ)
 (.ِٕٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ٓ)
 (.ِٗٗ/ِزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ٔ)
 (.ِِٖزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ٕ)
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 مف أحد ييعمـ : "كلـفقاؿ ،أبعد مف ذلؾ فنقؿ اإلجماع بيف المسمميف عمى إثبات الكماؿ هلل تعالى
 فإنيـ عميو مفطكركف ىـ بؿ الناس، رً طى فً  في مستقر المعنى ىذا بؿ عنى؛الم ىذا في نازع األمة
 كأعمـ، مى،كأع كأكبر، أجؿ، أنو عمى مفطكركف فإنيـ بالخالؽ اإلقرار عمى مفطكركف أنيـ كما

 .(ُ)شيء" كؿ مف كأكمؿ كأعظـ،

 أقساـ الصفات اإلليية -ٖ
ييقىسـ السمؼي الصفاًت اإلليية إلى عدة أقساـ العتبارات معينة، كمف ىذه التقسيمات ما 

 :(ِ)يأتي

 مف جية ثبكتيا كنفييا:  - أ
 :(ّ)كتنقسـ بيذا االعتبار إلى قسميف ىما

 لنفسو أك أثبتيا لو رسكلو محمد صفات ثبكتية: كىي الصفات التي أثبتيا اهلل - ُ
صمى اهلل عميو كسمـ، ككميا صفات مدح ككماؿ، كىي أغمب الصفات المنصكص عمييا في 

 الكتاب كالسنة مثؿ السمع كالبصر كالكبلـ كغيرىا.

صفات سمبية: كىي الصفات التي نفاىا اهلل عف نفسو أك نفاىا عنو رسكلو محمد  - ِ
فات نقص، كىذه الصفات تينفى عف اهلل عز كجؿ كيثبت صمى اهلل عميو كسمـ، ككميا ص

 نقيضيا، كمف أمثمتيا: صفة النـك كالفقر كالمغكب كالمكت كغيرىا.

نجد أنو تعرض لبعض  -رحمو اهلل – كمف خبلؿ ما كتب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ع كالبصر ، كالسم(ْ)الصفات الثبكتية فأثبتيا هلل عز كجؿ مثؿ صفة الحكمة كالقدرة كالرحمة

ڀ  ژ   ، كىذه الصفات قد أثبتيا اهلل لنفسو في كتابو في مكاضع عديدة مثؿ قكلو تعالى:(ٓ)كاليد

، كمف المعمـك أف اسـ الحكيـ يتضمف صفة الحكمة، [ِٔ]آؿ عمراف:  ژٺ  ٺ    ٺ      ٺ  
                                                           

 (.ِٕ/ٔابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (، َِٖ/ُ، المسائؿ كالرسائؿ المركية عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ في العقيدة )مجاألحمدمانظر:  (ِ)

 (.ِّ-ُّانظر: ابف عثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )ص ص(ّ) 
 (.ٓنداء الركح )ص : فاضؿ،( انظر: السامرائي(ْ

 (.َٔيـ )صانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف الكر  (ٓ)
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:  ژک  ک        ک   ژ  : كقكلو تعالى قكلو ، كاسـ القدير يتضمف صفة القدرة، ك [ْٓ]الرـك

 كقكلو تعالى ،[َُٕ]آؿ عمراف:  ژائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  تعالى

، فاسـ السميع تضمف صفة السمع [ُُ]الشكرل:  ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿژ 

  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېژ    كاسـ البصير تضمف صفة البصر، كقكلو تعالى:

، كتعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف لبعض [ْٔلمائدة: ]اژ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ
 .(ُ)الصفات السمبية فنفاىا عف اهلل عز كجؿ مثؿ نفي صفة الظمـ عف اهلل عز كجؿ

 مف جية تعمقيا بذات اهلل عز كجؿ:   - ب
 :(ِ)كتنقسـ بيذا االعتبار إلى قسميف ىما

زالن كأبدنا كال صفات ذاتية: كىي صفات ال تنفؾ عف الذات، بؿ ىي الزمة ليا أ - ُ
 تتعمؽ بيا مشيئتو كقدرتو تعالى مثؿ: صفة الكجو كاليد كالسمع كغيرىا.

صفات فعمية: كىي صفات تتعمؽ بمشيئة اهلل كقدرتو كتحدث بمشيئة اهلل كقدرتو،  - ِ
 مثؿ صفة النزكؿ كاالستكاء كالغضب كغيرىا.

أف الدكتكر أثبت نجد  -رحمو اهلل – كمف خبلؿ ما كتب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
الصفات الذاتية هلل عز كجؿ مثؿ صفة السمع كالبصر كاليد كالحكمة كالرحمة، كمف الصفات 

 .(ّ)الفعمية التي تعرض ليا الدكتكر عبد الكريـ زيداف كأثبتيا صفة الرزؽ
 مف جية ثبكت أدلتيا:   - ج

 :(ْ)كتنقسـ بيذا االعتبار إلى قسميف ىما
ثباتيا ال يككف إال عف صفات نقمية أك خبرية أك سم - ُ عية: أم أف االستدالؿ بيا كا 

 طريؽ النص الشرعي مف القرآف كالحديث مثؿ صفة الكجو كاليد كاالستكاء كالنزكؿ كغيرىا.

                                                           

 (.ِِٖانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ُ)
 (.َِٖ/ُ، المسائؿ كالرسائؿ المركية عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ في العقيدة )مجألحمدمانظر: ا(ِ) 
 (.ُِٔانظر: زيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد )ص (ّ)
 (.َِٖ/ُاإلماـ أحمد بف حنبؿ في العقيدة )مج، المسائؿ كالرسائؿ المركية عف ألحمدم( انظر: ا(ْ
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صفات سمعية عقمية: أم أف االستدالؿ عمييا يحصؿ عف طريؽ العقؿ، فيقترف  - ِ
 كغيرىا.في معرفتيا العقؿ كالنقؿ مثؿ: صفة الحياة كالعمـ كالقدرة 

نجد أنو لـ  -رحمو اهلل – كمف خبلؿ التتبع فيما خطت يدا الدكتكر عبد الكريـ زيداف
يثبت أم صفة لـ ترد في الكتاب، كال في السنة بؿ نىصَّ عمى ذلؾ أثناء ذكره لمعاني اإليماف 

 اهلل صمى الكريـ رسكلو بو كصفو كبما، العزيز كتابو في نفسو بو كصؼ بما بقكلو: "اإليماف
 كمف، ليا تعطيؿ كال، كالسنة الكتاب في اهلل صفات مف كرد لما تحريؼ غير مف، كسمـ عميو
عمى إثبات بعض  -رحمو اهلل – ، كٌنصَّ الدكتكر عبد الكريـ زيداف(ُ)تمثيؿ" كال تكييؼ غير

 الصفات السمعية كصفة اليد كما مر معنا قريبنا.

ينص  -رحمو اهلل – عبد الكريـ زيداف أما إثبات الصفات السمعية العقمية فنجد الدكتكر
عمى ذلؾ فيقكؿ خبلؿ تقديمو لكتاب نداء الركح: "كأحسف األدلة ما جاء ذكرىا في القرآف الكريـ 
كىي في جممتيا تقكـ عمى النظر في مخمكقات اهلل تعالى كالتفكر فييا كاالستدالؿ بيا عمى 

، نجد ىنا أنو ينص عمى (ِ)الو"خالقيا الرب جؿ جبللو كحكمتو كقدرتو كرحمتو كصفات كم
إثبات صفات الحكمة كالقدرة كالرحمة مف خبلؿ العقؿ كىي صفات جاء بيا النقؿ كيثبت 
الدكتكر عبد الكريـ زيداف صفة القدرة بدليؿ عقمي في مكضع آخر مف كتبو فيقكؿ رحمو اهلل: 

حيؿ أف نجد اثنيف "البشر مختمفكف في أشكاليـ كصكرىـ كألكانيـ اختبلفنا ىائبلن بحيث يست
متماثميف تماـ المماثمة في كؿ ما يخص أجساميـ كاشكاليـ، كىذا االختبلؼ في الحقيقة مف 

 .(ّ)أعظـ اآليات الدالة عمى عظيـ قدرة ربنا تبارؾ كتعالى"

ييبلحظ في الكبلـ السابؽ لمدكتكر عبد الكريـ زيداف أنو يثبت صفة القدرة، كيدلؿ عمى 
بيف البشر، كمف المعمكـ أف صفة القدرة قد كرد النص بيا، كالدكتكر  عظمتيا بدليؿ االختبلؼ

ىنا يثبتيا بالعقؿ فاجتمع فييا عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف إثباتيا بالعقؿ كالنقؿ فتككف سمعية 
 عقمية.

                                                           

 (.َّٕ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ُ)
 (.ٓالسامرائي، نداء الركح )ص (ِ)
 (.ِٕٕزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص (ّ)
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 ية عند الدكتور عبد الكريـ زيدافنماذج مف الصفات اإللي  -ٗ
 كر عبد الكريـ زيداف في اآلتي: تتمخص أبرز الصفات التي تكمـ عنيا الدكت

 صفة اليد - أ
 .كسمـ عميو اهلل صمى محمد رسكلو لساف كعمى كتابو في اليد صفة لنفسو كجؿ عز اهلل أثبت   

 تمثيؿ ببل إثباتنا الصفات إثبات في طريقتيـ عمى اليد صفة إثبات في السمؼ سار كقد
 تماثؿ ال حقيقينة كىي يد كجؿ عز هلل فصفة اليد عند السمؼ صفة ذاتية، تعطيؿ ببل كتنزيينا
 .(ُ)المخمكقيف أيدم

 عز اهلل عمى التشبيو يستمـز إثباتيا أف بدعكل اليد صفة أكلكا فقد لمصفات المؤكلكف أما
 حيف في، (ِ)بالنعمة كأحياننا بالقدرة، اليد صفة المعتزلة فأكلت، عقبلن  كممتنع كفر كىذا كجؿ

 .(ّ)ةبالقدر  تأكيميا في األشاعرة كافقتيـ

 كالسمع تعالى ذاتو صفات مف صفة اهلل كيد: "رحمو اهلل زيداف الكريـ عبد الدكتكر قاؿ
ثباتيا كالتسميـ، بيا، اإليماف فيجب كالبصر  كال تشبيو، كال كيؼ، ببل بو البلئؽ الكجو عمى لو كا 

ٺ  ژ : تعالى لغيره الثابتة الصفات تشبو ال صفاتو فإف الذكات، تشبو ال ذاتو فكما أف تعطيؿ

 الييكد كأما، تعالى عنو منتفية فالجارحة[، ُُ: الشكرل]  ژ ٹ  ٹ  ٿ   ٿٿٿ
 .(ْ)"الفاسد اعتقادىـ بحسب الجارحة عمى عندىـ اليد حمؿ فيصح مجسمة فإنيـ

أنو يثبت اليد صفة ذاتية هلل عز كجؿ كفؽ إثبات السمؼ  -رحمو اهلل  -ف كبلمو يستفاد م
يث إنو لـ يفرؽ بإثبات صفة اليد كصفتي السمع كالبصر جرينا ليا بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ ح

ا رد عمى األشاعرة الذيف (ٓ)عمى قاعدة القكؿ في بعض الصفات كالقكؿ في بعض ، كأيضن

                                                           

 (.ِِٔ-َِٔ/ُ( ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية )مج(ُ
(؛ كانظر: عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف ِِٖسة )صانظر: عبد الجبار، شرح األصكؿ الخم (ِ)
 (.َُِ)ص
 (.ِٖٗانظر: اإليجي، المكاقؼ  في عمـ الكبلـ )ص (ّ)
 (.َٔزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ْ)
 (.ُّانظر: ابف تيمية، التدمرية )ص (ٓ)
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كيؤكلكف باقي الصفات كمف  (ُ)يثبتكف صفتي السمع كالبصر ضمف الصفات السبع التي يثبتكنيا
 ضمنيا صفة اليد.

 صفتا الستواء والعمو -ب

صفتا االستكاء كالعمك صفتاف مف صفات اهلل عز كجؿ، كردت صفة االستكاء في القرآف 
 .(ِ)الكريـ في سبع مكاضع، ككردت صفة العمك في مكاضع أكثر مف ذلؾ

كالسمؼ جرينا عمى قاعدتيـ في الصفات الثابتة هلل عز كجؿ في القرآف كالسنة أثبتكا 
رحمو  – ابف عثيميف قاؿال يشبو استكاء المخمكقيف، االستكاء هلل عمى العرش عمى حقيقتو، كأنو 

: "كأىؿ السنة كالجماعة يؤمنكف بأف اهلل تعالى مستك عمى عرشو استكاءن يميؽ بجبللو، كال -اهلل
، ككرد معنى استكل عف السمؼ عمى أربع معاني، ىي: عبل كارتفع (ّ)يماثؿ استكاء المخمكقيف"

رحمو  – ابف تيمية قاؿ ،جؿ فكؽ العرش كىك معنا بعممو، كقالكا إف اهلل عز ك (ْ)كصعد كاستقر
 دؿ كما خمقو، مف بائف عرشو عمى مستك سمكاتو فكؽ اهلل إف يقكلكف: كاألئمة : "فالسمؼ-اهلل

جماع كالسنة، الكتاب، ذلؾ عمى  .(ٓ)األمة" سمؼ كا 

 .(ٔ)أما المعتزلة كاألشاعرة فقد أكلكا االستكاء عمى العرش باالستيبلء كالغمبة

 .(ٕ)كقاؿ أىؿ الحمكؿ كاالتحاد: "إف اهلل بذاتو في كؿ مكاف"

                                                           

، كالكبلـ، كالسمع، كالبصر، انظر: الصفات السبع عند األشاعرة ىي: القدرة، كاإلرادة، كالعمـ، كالحياة (ُ)
 (.ُِٗ-َُِالبيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص ص

 (.ُّٕ-ُّٓ/ّانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ِ)
 (.ّٕٓ/ُابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية )مج (ّ)
 .المرجع السابؽ (ْ)
 (.ِٖٗ/ِإلسبلـ ابف تيمية )مجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ ا (ٓ)
(؛ كانظر: البيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد ِِٔانظر: عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )ص (ٔ)
 (.ُٕٓ)ص
 (.ِِٖ/ٓابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ٕ)



٥73 
 

 السبلـ عميو مكسى كمـ تعالى اهلل أف أم: "-رحمو اهلل -زيداف الكريـ عبد الدكتكر كقاؿ
، في كبلـ الدكتكر (ُ)"تعالى اهلل شاء ما عمى الشجرة ناحية مف كبلمو كأسمعو عرشو، فكؽ مف

سابؽ نجد أنو أثبت االستكاء هلل عز كجؿ فكؽ عرشو، كفؽ ال -رحمو اهلل –عبد الكريـ زيداف 
 مذىب السمؼ مع مخالفتو لمفرؽ المخالفة في ذلؾ.

 صفة المعية هلل عز وجؿ -ج

جماع سمؼ عند  ، كتنقسـ معية اهلل(ِ)المعية صفة ثابتة هلل عز كجؿ بالكتاب كالسنة كا 
 .كخاصة عامة،: قسميف السمؼ إلى

 قكلو كدليميا كفاجر، كبر ككافر مؤمف مف أحد كؿ تشمؿ لتيا فيي المعية العامة؛ فأما
[، كتستمـز اإلحاطة بالخمؽ عممنا كقدرة كسمعنا كبصرنا ْلحديد: ]ا ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  تعالى: 

 كغير ذلؾ مف معاني الربكبية.

 كأما المعية الخاصة: فتستمـز مع ما تستمزمو المعية العامة النصر كالتأييد، كىي قسماف:

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ  :تعالى قكلو فمثؿ بكصؼ، مقيدة ية خاصةمع

 .[ُِٖ]النحؿ:  ژحب  

﮷   ژ  :نبيو عف تعالى قكلو فمثؿ معيف، بشخص مقيدة معية خاصة ﮴      ﮵  ﮶  

﮻   ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ : كىاركف لمكسى كقاؿ ،[َْ]التكبة: ژ  ﮸  ﮹  ﮺ 

 .بكصؼ المقيدة مف أخص كىذه .]ْٔ]طو: 

 .بشخص مقيدة كخاصة بكصؼ، مقيدة كخاصة مطمقة، عامة: درجات فالمعية

 .(ّ)عامان" كاف ما ثـ بكصؼ، قيد ما ثـ، بشخص قيد ما المعية أنكاع فأخص

                                                           

 (.ُِّ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ُ)
 (.ِٗبف عثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى )صا (ِ)
 (.َِْ-َُْ/ُانظر: ابف عثيميف: شرح العقيدة الكاسطية )مج (ّ)
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، (ُ)رحمو اهلل الدكتكر عبد الكريـ زيداف عف المعية العامة نقبلن نصينا عف ابف عبلف نقؿ

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ  ژكمؤكدنا لو: "

 .(ِ)، أم بالعمـ فعممو شامؿ لجميع األشياء كالكائنات"[ٕ]المجادلة:  ژڦ     ڦ   ڦ   ڄ   

عف المعية الخاصة المقيدة بكصؼ أثناء  -رحمو اهلل –كقاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

ڇ  ڇ  ڇ   چ   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ   تفسيره لقكلو تعالى

: "كمف الكاضح أف ىذه [ُٗ]األنفاؿ:  ژڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
المعية اإلليية لممؤمنيف ىي معية خاصة بيـ كليـ بسبب إيمانيـ ... فمعية اهلل لممؤمنيف بالعكف 

 .(ّ)كالتأييد ثـ بالنصر تتناسب طردينا مع كمية اإليماف كعمقو في نفكس المؤمنيف"

عف المعية الخاصة المقيدة بكصؼ في تعميؽ لو عمى اآلية الكريمة:  -رحمو اهلل –كقاؿ 

: " فاهلل مع المتقيف بتأييده كنصره [ُِٖ]النحؿ:  ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ 
 .(ْ)كمعكنتو كىديو كىذه معية خاصة لممتقيف"

عنيا:  -و اهللرحم – الدكتكر عبد الكريـ زيداف فقاؿأما المعية الخاصة المقيدة بشخص 

، أعمى مف [َْ]التكبة:  ژ ﮹  ﮺  ﮻ژ "كىذه المعية الربانية المستفادة مف قكلو تعالى: 
معيتو تعالى لممتقيف كالمحسنيف في قكلو تعالى ألف المعية ىنا ىي لذات الرسكؿ كذات صاحبو، 

بؿ ىي خاصة برسكؿ اهلل  ؛غير مقيدة بكصؼ ىك عمؿ ليما، ككصؼ التقكل كاإلحساف
 .(ٓ)العادات" كخكارؽ باآليات، بالتأييد حبو مف حيث ىك صاحبو مكفكلة ىذه المعيةكصا

                                                           

 (.ّٔ/ٔانظر: ابف عبلف، دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف )مج (ُ)
 (.ّّٓ/َُزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ِ)
 (.ٓٓ-ْٓنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد )ص صزيداف، الس (ّ)
 .ُِِص، المرجع السابؽ (ْ)
 (.ََُ/ِزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ٓ)
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، (ُ)كقد انحرؼ في ىذه المسألة أىؿ الحمكؿ كاالتحاد فقالكا: إف اهلل بذاتو في كؿ مكاف
 كلـ يقيدكا المعية بمكاـز الربكبية كما فعؿ السمؼ.

كأقساميا كاستقراء ما كتبو الدكتكر مف خبلؿ ما سبؽ بيانو مف عقيدة السمؼ في معية اهلل 
عبد الكريـ زيداف في ىذه المسألة نجده يقرر عقيدة السمؼ فييا مف حيث المقصكد بيا 

ا مف حيث العامة كالخاصة كأقساـ الخاصة المقيدة بكصؼ كالمقيدة بشخص.  كتقسيماتيا أيضن

 صفة الكالـ  - د
محمد صمى اهلل عميو كسمـ  ثبتت صفة الكبلـ هلل عز كجؿ في كتابو كعمى لساف رسكلو

 .(ِ)كفي كبلـ السمؼ ككفؽ المعقكؿ

كقد سار السمؼ في إثبات صفة الكبلـ عمى طريقتيـ في إثبات الصفات إثباتنا ببل تمثيؿ 
 كتنزيينا ببل تعطيؿ، فأثبتكا هلل عز كجؿ كبلمنا حقيقينا ال يماثؿ كبلـ المخمكقيف.

د السمؼ أف هلل تعالى صفة الكبلـ...كييكًمـ بو : "يعتق-حفظو اهلل  – عبد اهلل الجديع قاؿ
مف شاء مف خمقو: مف مبلئكتو كرسمو كسائر عباده بكاسطة إف شاء كبغيرىا، كيسمعو عمى 
الحقيقة مف شاء مف مبلئكتو، كرسمو، كييسًمعو عباده في الدار اآلخرة بصكت نفسو، كما أنو كمـ 

 .  (ّ)مكسى"مكسى، كناداه حيف أتى الشجرة بصكت نفسو فسمعو 

: "أم أف اهلل تعالى كمـ مكسى عميو السبلـ  -رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كقاؿ
 .(4)مف فكؽ عرشو كأسمعو كبلمو مف ناحية الشجرة عمى ما شاء اهلل تعالى"

في ىذا الكبلـ يثبت صفة الكبلـ هلل عز كجؿ  -رحمو اهلل – فالدكتكر عبد الكريـ زيداف
ؼ في ىذه المسألة كقد عرشو كمـ مكسى كبلمنا حقيقينا ييسمع كىذا ىك مذىب السمكأنو مف فكؽ 

 غيرىـ مف الفرؽ األخرل.خالفيـ 

                                                           

 (.ِِٖ/ٓابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.ٓٗ–ّٖمبتدعة الردية )صالجديع، العقيدة السمفية في كبلـ رب البرية ككشؼ أباطيؿ ال (ِ)
 .ٕٗالمرجع السابؽ، ص (ّ)
 (.ُِّ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ْ)
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 اهلل كبلـ كمف ىذه األقكاؿ المخالفة: قكؿ الفبلسفة كبعض غبلة الصكفية فيقكلكف: "إف
 .(ُ)المعاني" مف النفكس عمى يفيض ما ىك بؿ العباد نفكس عف خارج كجكد لو ليس

 الجسـ ذلؾ فمف األجساـ بعض في يخمقو مخمكؽ اهلل كأما الجيمية كالمعتزلة فقالكا: "كبلـ
 .(ِ)إرادة" كال كبلـ باهلل عندىـ يقكـ كال اهلل مف ال ابتدأ

في حيف تكافقت األشاعرة كالماتريدية كالكبلبية عمى أف كبلـ اهلل عز كجؿ صفة قائمة 
 .(ّ)ـبذاتو تعالى لكنو الكبلـ النفسي القدي

كالفرؽ بيف السمؼ مف جية كاألشاعرة كالماتريدية كالكبلبية مف جية أخرل: ىك أف  
السمؼ قالكا بأف يتكمـ إذا شاء بكبلـ يسمعو مف شاء مف خمقو دكف أف يشبو كبلـ خمقو، في 

أنو كبلـ  ،نفسي قديـ -عز كجؿ -حيف معنى قكؿ األشاعرة كالماتريدية كالكبلبية بأف كبلـ اهلل 
 كذلؾ لنفي التشبيو. ،كليس بحرؼ كال صكت ،ي قائـ بذات اهللنفس

 المضافات إلى اهلل عز وجؿ -ٗ
 تنقسـ المضافات إلى اهلل عز كجؿ عند السمؼ إلى قسميف ىما:

إضافة معاني: كىي إضافة المعاني التي ال تقكـ بذاتيا إلى اهلل عز كجؿ، مثؿ:  - أ
لصفة قائمة بذات اهلل عز كجؿ عمـ اهلل كيد اهلل، كىذه اإلضافة تقتضي أف ىذه ا

 كأنو متصؼ بيا.
 اإلضافة كىذه، كجؿ عز اهلل إلى بذاتيا القائمة األمكر إضافة كىي: أعياف إضافة - ب

كقد تككف  ،اهلل كعبد اهلل بيت قد تككف إضافة اختصاص تقتضي التشريؼ، مثؿ:
ع إضافة خمؽ كممؾ تقتضي أنيا مخمكقة كمممككة هلل كمف ىذا الباب إضافة جمي

 المخمكقات هلل عز كجؿ، مثؿ: أرض اهلل كبيت اهلل.

                                                           

 (.ُّٔ/ُِ( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج(ُ
 .المرجع السابؽ (ِ)
 (.َُّالبيجكرم، تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد )ص (ّ)
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 إذا كصفات، فالصفات أعياف: نكعاف اهلل إلى : "المضافات-رحمو اهلل  – ابف تيمية قاؿ
 أنيا عمى اإلضافة دلت ذلؾ كنحك كالغضب كالرضا كالحياة كالكبلـ كالقدرة كالعمـ إليو أضيفت
 مكصكؼ مف ليا بد فبل بنفسيا تقكـ ال صفةال ألف؛  مخمكقة ليست بو قائـ لو كصؼ إضافة

 أف فإما تعالى اهلل إلى أضيفت إذا األعياف كأما لو... صفة أنيا عمـ إليو أضيفت فإذا بو تقـك
 كنحك كمقدكرة لو كمممككة مخمكقة ككنيا مثؿ المخمكؽ فييا يشترؾ التي العامة بالجية تضاؼ

 لمعنى يضاؼ ، كقد[ُُ]لقماف:   ژ  ى  ائ  ائژ  : كقكلو مشتركة عامة إضافة فيذه ذلؾ
 فمف اهلل كركح اهلل، كعبد اهلل، كناقة اهلل، بيت: مثؿ غيره عف المضاؼ بو يميز بيا يختص
 الكعبة، اختصاص ككذلؾ النياؽ، سائر عف بو تميزت بما صالح ناقة اختصاص المعمكـ

 بما امتازت التي سةالمقد الركح ككذلؾ أمره، كأطاع اهلل عبد الذم الصالح العبد كاختصاص
 هلل مربكبة مممككة مخمكقة ككنيا في اشتركت المخمكقات فإف األركاح، مف غيرىا بو فارقت
 عمى لممضاؼ فضيمة كال فييا، اختصاص ال اإلضافة كىذه كقدره كقضاؤه، حكمو، عمييا يجرم
 .غيره

 يعظمو أك بو، كيأمر إليو، كيقربو كيصطفيو، كيرضاه، يحبو، اهلل بأف بعضيا كامتاز
 اهلل كعباد كالركح، كالناقة، البيت، كإضافة المخمكقات بعض بيا يختص اإلضافة فيذه كيحبو
 .(ُ)الباب" ىذا مف

 أما مكقؼ الفرؽ المخالفة فانقسـ إلى قسميف:

المؤكلة مف األشاعرة كالمعتزلة: فقد اعتبرت المعتزلة جميع االضافات هلل مف قبيؿ  - أ
، أما األشاعرة فقد اعتبركا إضافة (ِ)التشريؼ كالًممكيةإضافة األعياف كأنيا تقتضي 

الصفات السبع عندىـ مف قبيؿ إضافة المعاني كباقي اإلضافات سكاء صفات أك 
 .(ّ)أعياف فاعتبركىا مف قبيؿ إضافة التشريؼ كالًممكية

                                                           

(؛ كانظر: ابف تيمية، درء تعارض ُٗٓ-ُٕٓ/ِلجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح )مج( ابف تيمية، ا(ُ
 (.ِٔٔ -ِٓٔ/ٕالعقؿ كالنقؿ )مج

 (.ِّٔ/ٕانظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مج (ِ)
 (.ِٖٗ( انظر: اإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )ص(ّ
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طائفة اعتبرت أف جميع اإلضافات هلل عز كجؿ مف معاني كأعياف ىي إضافة صفة،   - ب

[، كمنيـ مف ِٗالحجر: ] ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ژ ـ ركح العبد لقكلو تعالى: كقالكا بقد
 . (ُ)ينتسب إلى أىؿ السنة كالجماعة مف أتباع اإلماـ أحمد بف حنبؿ

كأما مكقؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف مف إضافات المعاني هلل فنجده يقرر أنيا صفات 
باختبلؼ المكصكؼ فصفة المخمكؽ  حقيقية هلل كال تقتضي التشبيو باعتبار أف الصفة تختمؼ

تتبع ذاتو المخمكقة كصفة الخالؽ تختمؼ عف صفة المخمكؽ الختبلؼ الذات العمية عف ذات 

ۉ  ژ    المخمكؽ، كمف األمثمة عمى ذلؾ: قكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف في تفسير قكلو تعالى:

 .[ْٔ]المائدة: ژ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىې  ې  ې  ې

 تعالى ذاتو صفات مف صفة اهلل : "كيد-رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ 
ثباتيا كالتسميـ، بيا، اإليماف فيجب كالبصر كالسمع،  كال كيؼ، ببل بو البلئؽ الكجو عمى لو كا 
  لى:تعا لغيره الثابتة الصفات تشبو ال صفاتو فإف الذكات تشبو ال ذاتو أف فكما تعطيؿ كال تشبيو،

، فنجد الدكتكر في مسألة  (ِ)]"ُُ]الشكرل:  ژٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿژ 
إضافة اليد هلل عز كجؿ، كىي مف إضافات المعاني يقرر أنيا مف باب إضافة الصفة 

 لممكصكؼ كأنيا صفة حقيقية هلل عز كجؿ.

أنيا  قرر -رحمو اهلل –كأما بالنسبة إلضافات األعياف فنجد الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
مثمة عمى ذلؾ،  نقؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف عف األلكسي في عظيـ كمف األلمتشريؼ كالت

، مؤكدن لو فيقكؿ: "قاؿ اآللكسي: [٥73]الصافات:  ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ژ تفسير قكلو تعالى 
ضافتيـ إليو تشريفنا ليـ كتنكيينا بيـ"  .(ّ)المراد بالجند أتباع الرسؿ، كا 

                                                           

 (.ِْٔ-ِّٔ/ٕانظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ )مج (ُ)
 (.َٔزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ِ)
(؛ كاأللكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف ُِٖزيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد )ص (ّ)

 (.ُٔٓ -ُٓٓ/ِّالعظيـ كالسبع المثاني )مج
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نما أيضيفت الناقة إلى  -رحمو اهلل – دكتكر عبد الكريـ زيدافال كقاؿ  في مكضع آخر: "كا 

، فقيؿ عنيا تعظيمنا لشأنيا، كما في إضافة الكعبة إلى [ ّٕ]األعراؼ:  ژەئ  ەئ  ژ اهلل تعالى: 
 .(ُ)اهلل فقيؿ عنيا بيت اهلل"

 ژڍژ ى: في مكضع آخر: "كتنكير العبد لمتفخيـ كاإلضافة فيو في قكلو تعال كقاؿ

 .(ِ)لمتشريؼ" [ٓٔ]الكيؼ: 

 الدكتكر عبد الكريـ زيداف إضافة اهلل عز كجؿ عيسى لنفسو في قكلو تعالى:  كعمؿ

نما أضافو لنفسو عمى سبيؿ التكريـ كالتشريؼ، كما [ُُٕ]النساء:  ژ ٹ  ڤژ  ، بقكلو: "كا 

 .(ّ)"[ُّ: الشمس]، ك[ْٔ: ىكد]، ك[ّٕ: األعراؼ]  ژەئ  ەئ  ژ  في قكلو تعالى: 

رحمو  – كالخبلصة في مسألة اإلضافات إلى اهلل عز كجؿ نجد الدكتكر عبد الكريـ زيداف
قد كافؽ السمؼ عممينا في تقسيـ اإلضافات هلل عز كجؿ مف جية أنيا إضافات معاني،  -اهلل 

ضافات أعياف التي تقتضي التشريؼ ، لكني لـ  كما تقتضيو مف إضافة الصفة إلى المكصكؼ كا 
عرض إلضافات األعياف التي تقتضي المًمكية، كالربكبية العامة، كقد يككف ذلؾ لعدـ أجد لو ت

 كجكد مخالؼ بيف المسمميف في ذلؾ كاهلل أعمـ.

 األلفاظ المجممة في العقيدة -٘
يمكف تعريؼ األلفاظ المجممة بأنيا: "ألفاظ لـ ترد في الكتاب كال في السنة نفينا، كال إثباتنا، 

"يطمقيا أىؿ الكبلـ   .(ْ)عمى اهلل عز كجؿ كتحتمؿ حقنا، كباطبلن

                                                           

القاسمي، تفسير القاسمي المسمى (؛ كانظر: ُْٖ/ُ( زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج(ُ
 (ِّٖٕ/ٕمحاسف التأكيؿ )مج

 (.ّٖٓ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ِ)
 .المرجع السابؽ (ّ)
(؛ كانظر: ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة عمى َِٗ/ُانظر: ابف تيمية، درء التعارض بيف العقؿ كالنقؿ )مج (ْ)

 (.ِٔٗ-ِٓٗ/ّالجيمية كالمعطمة )مج
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كمنيج السمؼ في التعامؿ مع األلفاظ المجممة االستفسار عف المعنى فإف كاف حقنا قيبؿ 
مـ أف  ف كاف باطبلن ريد المعنى، كفي كبل الحالتيف ييرد المفظ؛ ألف لفظ مبتدع، كلما عي المعنى، كا 

 السمع كال ييتجاكز ذلؾ. باب األسماء كالصفات تكقيفي فييتكقؼ فيو عمى

ثباتا نفينا، المتأخركف فيو تنازع : "كما-رحمو اهلل  – ابف تيمية قاؿ  بؿ ؛أحد عمى فميس كا 
ف قيًبؿ، حقنا أراد فإف مراده، يعرؼ حتى نفيو أك لفظو إثبات عمى أحدنا يكافؽ أف لو كال  أراد كا 

ف رد، باطبلن   يكقؼ بؿ معناه جميع يرد كلـ مطمقنا يقبؿ لـ كباطؿ، حؽ عمى كبلمو اشتمؿ كا 
 .(ُ)المعنى" كيفسر المفظ

منيج السمؼ في التعامؿ مع األلفاظ المجممة بشكؿ  -رحمو اهلل  -ابف القيـ  ككضح
: "فأما أىؿ العمـ كاإليماف فطريقتيـ ... يجعمكف كبلـ اهلل كرسكلو ىك األصؿ الذم فقاؿ ،مفصؿ

ذا كرد ييعتمد عميو، كييرىد ما تنازع الناس فيو إل ، كا  يو، فما كافقو كاف حقنا، كما خالفو كاف باطبلن
عمييـ لفظ مشتبو ليس في القرآف كال في السنة لـ يتمقكه بالقبكؿ، كلـ يردكه باإلنكار حتى 
ف كاف باطبلن مخالفنا لمعقؿ  يستفصمكا قائمو عف مراده فإف كاف حقنا مكافقنا لمعقؿ كالنقؿ قبمكه، كا 

 .(ِ)كالنقؿ ردكه"

نجده تعرض ألحد  -رحمو اهلل  – بلؿ التتبع فيما كتبو الدكتكر عبد الكريـ زيدافكمف خ
: "كيد اهلل صفة -رحمو اهلل  –ة، قاؿ األلفاظ المجممة المنفية عف اهلل عز كجؿ كىك لفظ الجارح

ثباتيا لو عمى الكجو البلئؽ  مف صفات ذاتو تعالى كالسمع كالبصر فيجب اإليماف بيا كالتسميـ كا 
بل كيؼ، كال تشبيو، كال تعطيؿ فكما أف ذاتو ال تشبو الذكات فإف صفاتو ال تشبو الصفات بو ب

فالجارحة  ، [ُُ]الشكرل:  ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿٿژ    الثابتة لغيره تعالى:
منتفية عنو تعالى، كأما الييكد فإنيـ مجسمة فيصح حمؿ اليد عندىـ عمى الجارحة بحسب 

 .(ّ)اعتقادىـ الفاسد"

                                                           

 (.ٔٔ-ٓٔابف تيمية، التدمرية )ص ص (ُ)
 (.ِٗٗ-ُٗٗ/ّابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة )مج (ِ)
 (.َٔزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ّ)



٥8٥ 
 

 أك أعضاء، إنيا الصفات ليذه يقاؿ ال : "كلكف-رحمو اهلل  – ابف أبي العز الحنفي ؿقا
 يتجزأ، ال الصمد، األحد ىك تعالى كاهلل الماىية، جزء الركف ألف أركاف؛ أك أدكات، أك جكارح،
 المعنى ىذا كمف ذلؾ، عف اهلل تعالى كالتعضية، التفريؽ معنى فييا كاألعضاء كتعالى، سبحانو

 االكتساب معنى فييا كالجكارح ،[ُٗ]الحجر:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  تعالى:  قكلو
 ىذه ككؿ، المضرة كدفع المنفعة جمب في بيا ينتفع التي اآلالت ىي األدكات ككذلؾ، كاالنتفاع
 الشرعية فاأللفاظ، تعالى اهلل صفات في ذكرىا يرد لـ كليذا تعالى، اهلل عف منتفية المعاني
 الشرعية األلفاظ عف يعدؿ ال أف يجب الفاسدة، فكذلؾ االحتماالت مف مةسال المعاني، صحيحة

 عرضة المجممة األلفاظ ىذه ككؿ، صحيح معنى ينفى أك فاسد، معنى يثبت لئبل إثباتا، كال نفيا
 .(ُ)كالمبطؿ" لممحؽ

بناءن عمى ما سبؽ يقاؿ لفظ الجارحة لفظ مجمؿ إف أيريد بو أف يينفى عف اهلل عز كجؿ 
ف أيريد بو أف يينفى بو عف اهلل عز كجؿ التشبي و، كأنو مثؿ البشر فيذا المعنى صحيح، كا 

الصفات الذاتية، مثؿ: صفة الكجو، كالساؽ، كاليد، كالقدـ فذلؾ المعنى باطؿ ييرد، كفي كبل 
 الحالتيف المفظ مبتدع ييرد كال ييعدؿ عف األلفاظ الشرعية؛ لسبلمتيا مف االحتماالت الباطمة.

ىنا مكافؽ لمسمؼ تمامنا كما مر معنا مف  -رحمو اهلل  –لدكتكر عبد الكريـ زيداف ككبلـ ا
قكاعدىـ في باب الصفات، لكف الدكتكر عندما تعرض لنفي الجارحة، كىك أحد األلفاظ المجممة 
كقد مر معنا أف المفظ المجمؿ ال ييثبت أك يينفى دكف االستفسار عف معناه فإف أيريد بو حؽ قيبؿ 

ف أي  ريد بو باطؿ رد، كالدكتكر ىنا رده بالمطمؽ، كيبدك سبب رده لو أنو أراد مف نفيو نفي كا 
التشبيو عف اهلل عز كجؿ بعدما أثبت الصفة الذاتية هلل )صفة اليد( فيككف رده لممعنى الباطؿ 
فقط منو، كىذا جميؿ لكف لك لـ يستعمؿ الدكتكر ىذا المفظ المجمؿ كاستعمؿ لفظنا شرعينا لكاف 

ثباتنا.أج  مؿ؛ كذلؾ ألف الصفات تكقيفية نفينا كا 

 

 
                                                           

 (.ِٔٔ/ُ( ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج(ُ
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 ات الثابتة هلل في الكتاب والسنةحكـ مف نفى صفة مف الصف -ٙ
بعض األمثمة عمى الردة االعتقادية كذكر  -رحمو اهلل  – عدَّدى الدكتكر عبد الكريـ زيداف
فات اهلل مف نفى صفة مف ص –يعني يرتد ردة اعتقادية  –منيا نفي صفة هلل يقكؿ: "ككذلؾ 
 .(ُ)تعالى أك شؾ فييا كمثمو ال يجيميا"

 – في ىذه المسألة نقمو مف ابف تيمية -رحمو اهلل  –عبد الكريـ زيداف  ككبلـ الدكتكر
كمثمو  تعالى، اهلل صفات مف صفة في شؾ ابف تيمية: "كمف قاؿحرفينا كنسبو لو،  -رحمو اهلل 

ف فمرتد، يجيميا ال  قدرة في الشاؾ النبيُّ الرجؿى  ييكىًفر لـ رتد؛ كليذابم فميس يجيميا مثمو كاف كا 
عادتو  .(ِ)الرسالة" بعد إال يككف ال ألنو اهلل، كا 

: فقاؿفي مكضع آخر مف كتبو حكـ نفي الصفات كحاالتيا  -رحمو اهلل – ابف تيمية كبيف
 لو ريغف بؿ ؛يكفر لـ فاخطأ الحؽ كقصد محمد أمة مف اجتيد مف أنو فالصكاب التكفير، "كأما

 غير كاتبع اليدل لو تبيف ما بعد مف الرسكؿ فشاؽ الرسكؿ بو جاء ما لو تبيف كمف خطأه،
 عاص فيك عمـ ببل كتكمـ الحؽ، طمب في كقصر ىكاه اتبع كمف كافر، فيك المؤمنيف سبيؿ
 .(ّ)سيئاتو" عمى ترجح حسنات لو تككف كقد فاسقنا يككف قد ثـ مذنب

ج أنو يمكف تقسيـ الناس في مسألة إنكار الصفات إلى مف كبلـ ابف تيمية السابؽ نستنت
 : (ْ)ثبلث أقساـ

مف نفى صفة ثابتة هلل عز كجؿ، كىك مجتيد في معرفة الحؽ لتأكيؿ معيف أك  القسـ األوؿ:
 شبية عرضت لو، فحكمو أنو مغفكر لو خطؤه.

كمشاقة لمرسكؿ، فيذا مف نفى صفة ثابتة هلل تعالى، ببل شبية كال تأكيؿ بؿ عنادنا  القسـ الثاني:
 كافر بذلؾ.

                                                           

 (.َّٖ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ُ)
(؛ ُِٗ/ٓ(؛ كابف تيمية، المستدرؾ عمى مجمكع الفتاكل )مجّٓٓ/ٓابف تيمية، الفتاكل الكبرل )مج (ِ)

 (.ّْْكالبعمي، األخبار العممية مف االختيارات الفقيية لشيخ االسبلـ ابف تيمية )ص
 (.َُٖ/ُِابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
 .ُُٖاشكر، دراسات في تكحيد األسماء كالصفات اإلليية، ص انظر: السميرم كع (ْ)
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 مف نفى صفة ثابتة هلل تعالى، لجيمو كتقصيره فحكمو، أنو عاص مذنب. القسـ الثالث:

عبد مما سبؽ يتبيف لنا أف حكـ ابف تيمية بتكفير مف نفى صفة ثابتة هلل كالدكتكر زيداف 
قسـ الثاني كىك مف نفى تبعنا لو في ىذه المسألة ىك مما يتعمؽ بال -رحمو اهلل –الكريـ زيداف 

ا بثبكتيا معاندنا في ذلؾ ببل شبية لديو كال اجتياد مستساغ.  الصفة عالمن
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 المبحث الخامس 

 الكريـ عبد الكريـ زيداف مف أعداء التوحيد المذكوريف في القرآفكتور دالموقؼ 

 المطمب األوؿ: الييود

؛ كذلؾ لخطكرتيـ عمى شيئنا كثيرنااتيـ كتاريخيـ بىيَّف القرآف كالسنة مف عقائد الييكد كصف
اإلسبلـ كالمسمميف، كقد كاف ليـ كقائع مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في المدينة المنكرة، 

العالـ ما يفكؽ  كعمى الرغـ مف قمة عددىـ عبر التاريخ إال أنو كاف ليـ مف التأثير السمبي في
 .عددىـ بأضعاؼ كثيرة

 تسميةأوًل: سبب ال

نقبلن عف المفسريف عدة أسباب لتسمية  -رحمو اهلل  –ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 :(ُ)الييكد بيذا االسـ، كىي

ژ  ڀ   ڀ  ڀژ مشتقة مف اليكد كىك التكبة لقكلو تعالى عف بني إسرائيؿ:  -ُ

 .(ِ)، أم تبنا إليؾ[ُٔٓ]األعراؼ: 
 .(ّ)و التغييرنسبة إلى ييكذا بف يعقكب، كلما عيًرب االسـ لحق -ِ
 .(ْ)مشتقة مف التيكد، كىك الركيد في المشي كالميف في القكؿ -ّ

 ثانًيا: أخالؽ وصفات الييود

مجمكعة مف صفات الييكد القبيحة مع  -رحمو اهلل  –عدد الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 االستشياد ليا مف القرآف الكريـ، كىذه الصفات ىي:

                                                           

 (.ُّانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
(؛ كانظر: األلكسي، ركح المعاني ِّٔ/ُ( انظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج(ِ
 (.ِٕٖ/ُ)مج
(؛ كانظر: األلكسي، ركح المعاني ِّٔ/ُب العزيز )مجانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتا (ّ)
 (.ِٕٖ/ُ)مج
 (.ِّٔ/ُانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج (ْ)
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 نقض المواثيؽ والعيود:  -ٔ
اثيؽ كالعيكد أقبحو ىك نقض مكاثيقيـ مع اهلل عز كجؿ، كبالتالي مع الناس كنقضيـ لممك 

مف باب أكلى، كمف اآليات التي تبيف نقضيـ لعيكدىـ كمكاثيقيـ مع اهلل عز كجؿ، قكلو تعالى: 

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

 – 63البقرة: ] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ    ڇچ  چ   چ  ڇ

64](٥). 

 إيمانيـ بحسب األىواء: -ٕ
كىذا مف أسباب تمردىـ عمى أنبياء اهلل عز كجؿ فاستكبركا عمى بعضيـ كقتمكا البعض 

﮲    ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھژ  اآلخر، قاؿ تعالى: ے  ۓ  ۓ  

﮶  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁            ﮷﮳  ﮴   ﮵ 

 .(2)[88 – 87البقرة: ] ژ                             

 إنكارىـ ما عند خصوميـ مف حؽ: -ٖ

ٱ  ٻ  ژ  كىذه مف الصفات الذميمة المشتركة بيف الييكد كالنصارل، قاؿ تعالى:

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ      ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 .(ّ)[ُُّ]البقرة:   ژ ٿ  ٹ  ٹ

 حسدىـ لممسمميف: -ٗ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ ى: قال تعال

 .[َُٓ]البقرة:  ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ

                                                           

 (.ُٓانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 .ِٓانظر: المرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ّٓانظر: المرجع نفسو، ص (ّ)
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في تفسير اآلية ما ممخصو: أف الذيف كفركا  -رحمو اهلل  – ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
لكحي، كال غيره، كمف ضمنيـ الييكد ال يكدكف إنزاؿ أم خير عمى المسمميف مف عند ربيـ ال ا

ى إلييـ بدالن مف المسمميف  .(ُ)كيركف أنفسيـ أنيـ أحؽ أف ييكحى

 تمنييـ ارتداد المسمميف عف اإلسالـ: -٘
كىذه الصفة مشتركة بيف الييكد كالنصارل كىي كاضحة غاية الكضكح في قكلو تعالى: 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ

 .(ِ)[َُٗالبقرة: ] ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 تشكيؾ المسمميف في دينيـ: -ٙ
كذلؾ عف طريؽ الدخكؿ في اإلسبلـ ظاىرينا ثـ االرتداد عنو؛ إليياـ المسمميف كغيرىـ 

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ژ  بعدـ صحة اإلسبلـ كلكال ذلؾ لما ترككه، كفي ذلؾ يقكؿ تعالى:

 .(ّ)[ِٕعمراف: ]آؿ  ژٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 إصرارىـ عمى إنكار نبوة محمد صمى اهلل عميو وسمـ: -ٚ
مف شدة عناد الييكد إنكارىـ لنبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ مع أنو مكتكب عندىـ في 

 التكراة صفتو كبدقة كقد تيقنكا مف انطباؽ ىذه الصفة عمى محمد صمى اهلل عميو كسمـ.

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹژ  قاؿ تعالى:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

                                                           

 (.ّٓدياف في القرآف )صانظر: زيداف، مكجز األ (ُ)
 ْٓانظر: المرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ٓٓ-ْٓانظر: المرجع نفسو، ص ص (ّ)
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

 .(ُ)[ُٕٓ – ُٔٓ]األعراؼ:  ژں  ں  ڻ  ڻ    ڱڱ    ڱ  ڱ

 ثالثًا: مف عقائد الييود

 لييكد التي ذكرىا الدكتكر عبد الكريـ زيداف في كتبو في اآلتي:كيمكف إجماؿ عقائد ا
 قوليـ عزير ابف اهلل: -ٔ

ڱ  ڱ  ژ  ىذه العقيدة عند الييكد كرد ذكرىا في القرآف الكريـ عنيـ قاؿ تعالى:

ھ  ھ     ہہ  ہ  ہ  ۀڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 .[َّ]التكبة:  ژ﮴  ﮵ ﮶     ﮳ۓ   ﮲  ۓھ  ھ  ے  ے

، ثـ (2)في تفسير ىذه اآلية أقكاؿ المفسريف -رحمو اهلل  – ر عبد الكريـ زيدافكعدد الدكتك 
خميصى إلى الخبلصة اآلتية، فقاؿ: "كالخبلصة في قكؿ الييكد عزير ابف اهلل أف الذيف قالكا ىذه 
المقالة بعضيـ كىـ المعتبركف مف عممائيـ كمتبكعييـ، كشاعت ىذه المقالة بينيـ، كلـ يصدر 

ر عمييا، فجاز نسبة القكؿ إلى جميعيـ؛ ألف سككتيـ داللة المكافقة، كالقبكؿ، كالراضي منيـ إنكا
 .(3)بالكفر كقائمو، كالمتمبس بو"

 قوليـ لف تمسنا النار إل أياًما معدودة  -ٕ

ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎژ قاؿ تعالى عف الييكد: 

 .[َٖ]البقرة:  ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک

عف بعض المفسريف أف التي المدة التي  -رحمو اهلل  – كذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
زعميا الييكد ىي سبعة أياـ كقيؿ أربعيف يكمنا
(ْ). 

                                                           

 (.ٓٓانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 .ٖٓ-ٕٓ( انظر: المرجع السابؽ، ص ص(ِ

 .المرجع نفسو (ّ)
 المرجع نفسو.انظر:  (ْ)
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 ادعاؤىـ أنيـ أبناء اهلل وأحباؤه -ٖ
كد كىذه القضية مف الدعاكل الباطمة، كاألماني العاطمة، كقد ذكر القرآف الكريـ ادعاء اليي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ كالنصارل ألنفسيـ ىذه الدعكل العريضة، قاؿ تعالى: 

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پپ

 .(ُ)[ُٖ]المائدة:  ژڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 وصفيـ اهلل بالبخؿ -ٗ

  ىې  ې  ې ۉ  ې ژ تجرأ الييكد عمى الذات اإلليية ككصفكىا بالبخؿ، قاؿ تعالى: 

، ككصفيـ يد اهلل مغمكلة: [ْٔ]المائدة:  ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ
 .(ِ)كناية عف البخؿ لعنيـ اهلل بما قالكا

 وصفيـ اهلل بالفقر -٘

   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ قاؿ اهلل تعالى مخبرنا عف الييكد: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  

، كذكر الدكتكر عبد الكريـ [ُِٖ – ُُٖ]آؿ عمراف:  ژڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ زيداف سبب نزكليا أف الييكد لما سمعكا قكلو تعالى: 

[، قاؿ قكـ منيـ: إف اهلل ِْٓالبقرة: ] ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئائ  ەئ   ەئ
بقكلو: "فبل يخمك إما  -رحمو اهلل  –كتكر عبد الكريـ زيداف فقير كنحف أغنياء، كعقب عمييا الد

أف قالكا ذلؾ عف اعتقاد بما قالكا أك استيزاء بالقرآف، كأييما كاف فالكممة عظيمة ال تصدر إال 
 .(ّ)عف متمرديف في كفرىـ"

 

                                                           

 .(ٗٓصزيداف، مكجز األدياف في القرآف )انظر:  (ُ)
 .َٔ، صالسابؽانظر: المرجع  (ِ)
 .ُٔالمرجع نفسو، ص (ّ)
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 المطمب الثاني: النصارى

حرفكه، كقد كاف النصارل مف أكثر أدياف أىؿ األرض عددنا، كىـ أصحاب كتاب سماكم 
ليـ تكاجد في جزيرة العرب عند البعثة اإلسبلمية، ككانت ليـ دكلة مف أكبر الدكؿ آنذاؾ 
كحدثت ليـ مع المسمميف كقائع عسكرية انتيت بانتصار المسمميف، لتبدأ بعدىا مناظرات كردكد 

 فكرية معيـ.

 أوًل: سبب التسمية

أكثر مف رأم لتسمية النصارل بيذا االسـ،  -رحمو اهلل  –ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 :(ُ)كىذه اآلراء ىي

 .(ِ)ألنيـ نصركا المسيح -ُ
ا -ِ  .(ّ)ألنيـ نصركا بعضيـ بعضن
 .(ْ)نسبة إلى قرية نصراف أك ناصرة كيقاؿ ليا نصريا، كىي قرية بالشاـ -ّ

 نًيا: اختالؼ اىؿ الكتاب في عيسىثا

أقكؿ ألىؿ الكتاب في خمؽ عيسى عدة  -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  عدد
 :(ٓ)عميو السبلـ، كىذه األقكاؿ ىي

 قكؿ جميكر الييكد أنو كلد زنا. -ُ
                                                           

 (.ٓٔ( انظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ُ
(؛ ِٕٕ/ُانظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )مج (ِ)

ظر: األلكسي، ركح المعاني في (؛ كانِّٔ/ُكانظر: ابف عطية المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج
 (.ِٕٗ-ِٖٕ/ُتفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )مج

(؛ كانظر: األلكسي، ركح المعاني ِّٔ/ُانظر:  ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج (ّ)
 (.ِٕٗ/ُفي تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )مج

(؛ كانظر: صديؽ خاف، فتح ِّٔ/ُيز في تفسير الكتاب العزيز )مجانظر:  ابف عطية، المحرر الكج (ْ)
(؛ كانظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ُٖٓ/ُالبياف في مقاصد القرآف )مج

 (.ِٕٗ/ُ)مج
 (.ٖٓ-ْٖ(، ك)ص صٕٔانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ٓ)
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 أقكاؿ النصارل كتنقسـ إلى اآلتي: -ِ
 طائفة مف بني إسرائيؿ عيسى ىك اهلل. -أ 
 قكؿ طائفة أخرل منيـ عيسى ابف اهلل. -ب 
 قكؿ آخركف عيسى ثالث ثبلثة. -ج 

 كىك أنو عبد اهلل كرسكلو. قكؿ مف بقي عمى ديف عيسى عميو السبلـ -ّ
 ثالثًا: الرد عمى عقيدة تأليو المسيح 

األقكاؿ المعتمدة عند النصارل مف األقكاؿ في طبيعة المسيح ىي: القكؿ بأنو اهلل، أك ابف 
اهلل، أك ثالث ثبلثة، تعالى اهلل عما يقكلكف عمكنا كبيرنا، كتدكر ىذه األقكاؿ بمجمميا حكؿ إعطاء 

األلكىية أك جزء منيا، كىذا ىك األساس في عقيدة النصارل؛ ألجؿ ذلؾ  عيسى عميو السبلـ
يركز تركيزنا كبيرنا حكؿ نفي ألكىية عيسى عميو  -رحمو اهلل  –نجد الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 السبلـ باعتبار أنو إذا سقطت ألكىية عيسى عميو السبلـ سقطت جميع عقائد النصارل الباطمة. 

في تفسير اآليات التي تتحدث عف خمؽ  -رحمو اهلل  –الكريـ زيداف كذكر الدكتكر عبد 
ثبات عبكديتو هلل عز كجؿ، كلـ يتعرض  عيسى عميو السبلـ ما يدؿ عمى نفي ألكىية عيسى كا 
الدكتكر عبد الكريـ زيداف لنفي ألكىية المسيح مف العقؿ أك الكتاب المقدس؛ كذلؾ ألنو رد عمى 

ياف في القرآف، كمنيجو في كتابو ىذا ىك بياف اآليات التي النصارل في كتابو مكجز االد
 تتحدث عف األدياف مع تفسيرىا، كاآليات التي ذكرىا في الرد عمى ألكىية المسيح، ىي:

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ژ قاؿ تعالى:  -أ 

، أم: أف عيسى ابف [ْٓ]آؿ عمراف:  ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
يو السبلـ يككف كجكده كخمقو بكممة مف اهلل، كىي كف فقط عمى خبلؼ بقية مريـ عم

 .(ُ)البشر الذيف يخمقكف بكاسطة األب

، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف [ُِ]مريـ:  ژۓ  ڭ  ڭ  ژ قاؿ تعالى:   -ب 
 الذم اهلل خالقيـ قدرة عمى لمناس كعبلمة داللة في تفسيرىا: "أم -رحمو اهلل  –

                                                           

 (.ٔٔاف في القرآف )ص( انظر: زيداف، مكجز األدي(ُ
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ذرية آدـ مف ذكر  كخمؽ أنثى، كال ذكر غير مف آدـ أباىـ فخمؽ خمقيـ في نٌكع
 عمى كقد دٌؿ ىذا التنكع في الخمؽ ذكر، ببل أنثى مف أكجده فإنو عيسى إال كأنثى
 .(ُ)سمطانو" كعظيـ قدرتو كماؿ

ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڇچ  ڇژ قاؿ تعالى:  -ج 

، يقكؿ زيداف: "إف أكؿ شيء نطؽ بو [َّ – ِٗ]مريـ:  ژڑ  ک  ک   ک  
عبلف ىذا اإلقرار، كبيذا نزه جناب ربو  عيسى عميو السبلـ إقراره بالعبكدية هلل، كا 

 .(ِ)كبرأه عف الكلد، كما برأ السيدة مريـ مف الظنكف الباطمة بيا"

چ    چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ قاؿ تعالى:  -د 

 .[ِٕ]المائدة:  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڍ  ڍ  ڌڇ  ڇ  ڇ   
: "فعيسى عميو السبلـ أمر بني إسرائيؿ  -رحمو اهلل  – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

بعبادة اهلل كحده الذم ىك ربو كربيـ، كنياىـ عف الشرؾ، كلـ يفرؽ عيسى عميو السبلـ بينو 
أنيـ عبيد هلل، كأف مف كاجب عبد اهلل أف كبينيـ في العبكدية هلل كحده، كأنو عبد كمربكب هلل كما 

 .(ّ)يعبد اهلل كحده"

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ قاؿ تعالى:   -ق 

  چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٹ  ڤ

 ژژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 .[ُُٕ]النساء: 

دؿ ىذا القكؿ عمى نفي األلكىية عف عيسى  ژٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ قكلو تعالى: 
 .(ْ)عميو السبلـ فكيؼ يككف إلينا كىك منسكب إلى أمو؟

                                                           

 (.ِٕ( زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص(ُ
 .ْٕالمرجع السابؽ، ص (ِ)
 .ٖٓالمرجع نفسو، ص (ّ)
 .ٖٔصالمرجع نفسو،  انظر: (ْ)
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 يككف السبلـ عميو مريـ ابف عيسى أف أم ژ ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹژقكلو تعالى: 
 بكاسطة يخمقكف الذيف البشر بقية خبلؼ عمى فقط كف كىي اهلل مف بكممة كخمقو كجكده
 .(ُ)األب

اختمؼ في معنى الركح عمى أقكاؿ جميعيا تخالؼ ما ذىب  ژ ڤٹ  ڤ  ژى: قكلو تعال
إليو النصارل مف أف عيسى عميو السبلـ جزء مف اهلل تعالى اهلل عما يقكلكف عمكنا كبيرنا، كاألقكاؿ 

 :(ِ)عف المفسريف ىي -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  نقمياالتي 

 .(ّ)ؿ عميو السبلـخمؽ بنفخ مف ركح اهلل، كىك جبري -ُ
 .(ْ)مؤيد بركح مف اهلل عز كجؿ، كىك ركح القدس جبريؿ عميو السبلـ -ِ
ألف اهلل أمسؾ ركحو عنده لما أخذ الميثاؽ، فمما أراد خمؽ عيسى أرسؿ ذلؾ الركح  -ّ

 .(ٓ)إلى مريـ، فكاف منيا عيسى عميو السبلـ
 .(ٔ)شريؼأم مف األركاح التي خمقيا كأضافو اهلل عز كجؿ لنفسو مف باب الت -ْ
 .(ٕ)أم برحمة مف اهلل -ٓ
ألنو ذك ركح كيًجد بخمؽ اهلل لو مف غير جزء مف ذم ركح كالنطفة مف األب  -ٔ

 .(ٖ)الحي

﮳    ﮴      ﮵  ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھژ قكلو تعالى:  -ك   ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    

 آدـ: "فالذم خمؽ  -رحمو اهلل – ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف[ٗٓ]آؿ عمراف: 
                                                           

 .(ٖٔص)، ك(ٔٔصزيداف، مكجز االدياف في القرآف )انظر:  (ُ)
 .ٖٖ-ٖٔص ص ،السابؽانظر: المرجع  (ِ)
 (.ِٖ/ٔانظر: رضا، تفسير المنار )مج (ّ)
 .انظر: المرجع السابؽ (ْ)
(؛ كانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ ّٕ/ّانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج (ٓ)

 (.ُِّ/ٕالقرآف )مج
(؛ كانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ ّٕ/ّانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج (ٔ)

 (.ُِّ/ٕالقرآف )مج
 (.َٓٔ/ُانظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف )مج (ٕ)
 (.ُِٖ/ِانظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )مج (ٖ)
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ف غير أب كال أـ قادر عمى أف يخمؽ عيسى مف غير أب بطريؽ األكلى م
 .(ُ)كاألحرل"

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ژ قكلو تعالى:  -ز 

، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف: [ٕٓ]المائدة: ژ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋۋ
"أم أف عيسى عميو السبلـ ما ىك إال رسكؿ مف جنس الرسؿ الذيف خمكا مف 

 .(ِ)...كمف يأكؿ الطعاـ كيؼ يصح أف يككف ربنا أك إلينا؟"قبمو

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ قكلو تعالى عف عيسى عميو السبلـ:  -ح 

، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "أم كما عيسى إال [ٗٓ]الزخرؼ:  ژىئ 
نا عبد كسائر العبيد أنعمنا عميو حيث جعمناه آية بأف خمقناه مف غير سبب كما خمق

 .(ّ)آدـ كشرفناه ككرمناه بالنبكة كصيرناه عبرة عجيبة"

، أكؿ ما نطؽ [َّ]مريـ:  ژڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ قكلو تعالى عف عيسى عميو السبلـ:  -ط 
عيسى عميو السبلـ عند كالدتو كمجيء أمو إلى قكمو أنو عبد اهلل، كلـ يقؿ ما 

 .(ْ)ادعاه النصارل فيو مف أنو ابف اهلل

ڱ     ڳک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳک  ژ قكلو تعالى:  -م 

، قاؿ [ُِٕ]النساء:  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ
الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "أم لف يأنؼ عيسى، كلف يستكبر أف يككف عبدنا هلل كما 
ال يأنؼ، كال يستكبر المبلئكة المقربكف أف يككنكا عبيدنا هلل، كمف يستكبر عف 

 .(ٓ)يو يـك القيامة، كيفصؿ بينيـ بحكمو العدؿ"عبادتو فسيحشرىـ أم فسيجمعيـ إل
 

                                                           

 (.ٖٖزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 .المرجع السابؽ (ِ)
 .نفسوالمرجع  (ّ)
 .ٖٗانظر: المرجع نفسو، ص (ْ)

 رجع نفسو.الم(ٓ) 
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 رابًعا: رسالة عيسى عميو السالـ خاصة ببني إسرائيؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ژ قاؿ تعالى: 

 .[ٔ]الصؼ:  ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ىذه اآلية: "كاآلية صريحة في  عمى -رحمو اهلل  –اف الدكتكر عبد الكريـ زيد عقب
 .(ُ)داللتيا عمى بعثة عيسى عميو السبلـ رسكالن إلى بني إسرائيؿ"

 خامًسا: رفع عيسى عميو السالـ إلى السماء

بف مريـ إال أف الييكد ت التي تدؿ عمى صدؽ المسيح عيسى بالرغـ مف كثرة المعجزا
إلى قتمو عميو السبلـ، كقتمكا مف كقع شبو عيسى عميو السبلـ  كذبكه كلـ يكتفكا بذلؾ، بؿ سعكا

 .(ِ)عميو، كظنكا أنيـ قتمكا عيسى ثـ صمبكه، كبعد ذلؾ جاىركا بفعمتيـ الشنعاء

  ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇژ قاؿ تعالى: 

ڱ  ڱ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ  گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .[ُٖٓ – ُٕٓ]النساء:  ژڱ  ں  

كرفع اهلل عيسى إليو إلى السماء كىك حي في السماء الثانية كسينزؿ إلى األرض ليقتؿ 
 .(ّ)الدجاؿ

 

 

 

                                                           

 .(ٕٕصزيداف، مكجز االدياف في القرآف ) (ُ)
 .ُٖ، صالسابؽانظر: المرجع  (ِ)
 .ّٖ-ُٖصص انظر: المرجع نفسو،  (ّ)
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 المطمب الثالث: الصابئوف

الصابئكف قكـ ذكركا في القرآف ثبلث مرات، كما تزاؿ أقمية منيـ تعيش في العراؽ إلى 
اختمؼ العمماء بجميع تخصصاتيـ مف الفقياء كالمفسريف كغيرىـ في أمر الصابئة يكمنا ىذا، ك 

 كعقائدىـ اختبلفنا كبيرنا، كما سيبيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف ذلؾ مع تعميمو الشخصي لو.

 أوًل: اختالؼ العمماء في الصابئيف

في الصابئيف في الختبلؼ العمماء  -رحمو اهلل  –كقد تعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
كتابيف مف كتبو، ففي كتاب أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية تعرض الختبلؼ 

 الفقياء فييـ، كفي كتابو مكجز األدياف في القرآف تعرض الختبلؼ المفسريف فييـ.

كأما أقكاؿ الفقياء التي ذكرىا في الصابئة في كتابو أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في 
 :(ُ)شريعة اإلسبلمية، فييال

 .(ِ)أنيـ أىؿ كتاب  -رحمو اهلل  – ركم عف أبي حنيفة -ُ
صاحبا أبي حنيفة  -رحميما اهلل  –الشيباني محمد بف الحسف قاؿ أبك يكسؼ ك  -ِ

 .(ّ)ليسكا بأىؿ كتاب
بيف القكليف أف الذيف عناىـ أبك حنيفة ىـ قـك  -رحمو اهلل  – كجمع أبك الحسف الكرخي

المسيح كيقرؤكف اإلنجيؿ، في حيف الذيف عناىـ الصاحباف فيـ الصابئكف الذيف ينتحمكف ديف 
 .(ْ)يعبدكف المبلئكة

 .(ٓ)أنيـ جنس مف النصارل -رحمو اهلل  –ركم عف أحمد بف حنبؿ  -ّ
 

                                                           

(؛ كانظر: زيداف، ُْ-ُّ( انظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص ص(ُ
 (.َّٖ/ٔالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج

 (.ِّٖ/ّانظر: الجصاص، أحكاـ القرآف )مج (ِ)
 .ِّٖانظر: المرجع السابؽ، ص (ّ)
 .انظر: المرجع نفسو (ْ)
 (.ْٕٓ-ْٔٓ/ٗانظر: ابف قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي )مج (ٓ)
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ا أنيـ جنس مف الييكد  -ْ  .(ُ)كركم عنو أيضن
 .(ِ)أنيـ بمنزلة المجكس -رحمو اهلل  – ركم عف الحسف البصرم -ٓ
أنيـ قـك مف المشركيف بيف الييكد  -رحميما اهلل –كزاعي كمالؾ ركم عف األ -ٔ

 .(ّ)كالنصارل ليس ليـ كتاب
اختبلؼ الفقياء فييـ بقكلو: "كالظاىر أف  -رحمو اهلل –كعمؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

الفقياء اختمفكا في أمر الصابئة؛ لخفاء عقيدتيـ كعدـ كضكح ديانتيـ، فقاؿ كؿ فقيو فييـ بناء 
 .(ْ)مى ما ظير لو مف أمرىـ، أك بناء عمى ما ظنو فييـ"ع

أقكاؿ المفسريف التي ذكرىا في الصابئة في كتابو مكجز األدياف في القرآف كانت في حيف 
 :(ٓ)ىي

 .(ٔ)ىـ قكـ عدلكا عف ديف الييكدية كالنصرانية كعبدكا المبلئكة -ُ
 .(ٕ)ىـ فرقة مف أىؿ الكتاب -ِ
 .(ٖ)كال نصارل ىـ قكـ ال ديف ليـ، ليسكا بييكد -ّ
 .(ٗ)ىـ قكـ يقكلكف ال إلو إال اهلل كليس ليـ عمؿ كال كتاب، كانكا بالمكصؿ بالعراؽ -ْ
 .(َُ)ىـ قكـ يعبدكف المبلئكة، كيصمكف إلى القبمة، كيقرأكف الزبكر -ٓ

                                                           

 .(ْٕٓ/ٗ)مج الخرقي مختصر شرح المغني، قدامة ابفانظر:  (ُ)
 (.ِّٖ/ْانظر: الجصاص، أحكاـ القرآف )مج (ِ)
 .ِّٖ، صظر: المرجع السابؽان (ّ)
 (.ُْانظر: زيداف، احكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ْ)
 (.ٓٗ-ّٗانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص ص (ٓ)
 (.ِٕٕ/ُانظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )مج (ٔ)
(؛ كانظر: القرطبي، الجامع ِّٕ/ُية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مجانظر: ابف عط (ٕ)

 (.ُُٔ/ِألحكاـ القرآف )مج
 (.ِّٕ/ُ( انظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج(ٖ

 انظر: المرجع السابؽ. (ٗ)
كانظر: انظر: القرطبي،  (؛ِّٕ/ُ)مج العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر، عطية ابفانظر:  (َُ)

 (.ُُٔ/ِالجامع أحكاـ القرآف )مج
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ىـ فرؽ، فرقة تعبد الككاكب، كفرقة تعبد األصناـ، ككؿ مف ىاتيف الفرقتيف أصناؼ  -ٔ
 .(ُ)اتشتى في االعتقادات كالتعبد

نما يعظمكف النجكـ كما تعظـ الكعبة -ٕ  .(ِ)ليسكا بعبدة أكثاف كا 
، كيقركف ببعض األنبياء كيحيى عميو  -ٖ ىـ قكـ مكحدكف يعتقدكف تأثير النجـك

 .(ّ)السبلـ
قـك يقركف باهلل، كيقرأكف الزبكر كيعبدكف المبلئكة كيصمكف إلى الكعبة، كقد أخذكا  -ٗ

 .(ْ)مف كؿ ديف شيئنا
 .(ٓ)بيف الييكدية كالمجكسية قكـ تركب دينيـ -َُ
 .(ٔ)قـك مكحدكف معتقدكف بتأثير النجـك كأنيا فعالة -ُُ
 .(ٕ)قكـ بيف المجكس كالييكد كالنصارل ليس ليـ ديف -ُِ
 .(ٖ)فرقة مف أىؿ الكتاب يقرأكف الزبكر -ُّ
قـك يعبدكف الككاكب، بمعنى أف اهلل جعميا قبمة لمعبادة كالدعاء، أك بمعنى اف اهلل  -ُْ

 .(ٗ)أمر ىذا العالـ إلييا فكض إلييا تدبير
 .(َُ)قكـ يعبدكف النجكـ -ُٓ
 .(ُُ)قـك مف جنس النصارل -ُٔ

                                                           

 (.ِٕٗ/ُانظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )مج (ُ)
 .ِٕٗ، صانظر: المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٕٗنفسو، صانظر: المرجع  (ّ)
 .ِٕٗنفسو، صانظر: المرجع  (ْ)
 (.ُُٔ/ِكاـ القرآف )مجانظر: القرطبي، الجامع ألح (ٓ)
 .انظر: المرجع السابؽ (ٔ)
 (.ِٖٔ/ُانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )مج (ٕ)
 .انظر: المرجع السابؽ (ٖ)
 المرجع نفسو.: انظر (ٗ)

 (.ٕٓٗانظر: الشككاني، فتح القدير )ص (َُ)
 .انظر: المرجع السابؽ (ُُ)
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اختبلؼ المفسريف في عقيدة الصابئة إلى  -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف كعمؿ
عدـ المعرفة اليقينية بعقيدتيـ، يقكؿ رحمو اهلل: "كما نقمناه عف المفسريف كما نقمو المفسركف عف 

داللة كاضحة عمى عدـ المعرفة بعقيدتيـ كبديانتيـ، كأف ما قيؿ بشأنيـ ىك مف  متقدمييـ يدؿ
 .(ُ)باب التخميف كالتقدير أك بناء عمى ما ظير مف عباداتيـ كأحكاليـ"

في تحقيقاتو أف الصابئة قسماف ىما صابئة حنفاء  -رحمو اهلل  –كقد بيف ابف تيمية 
 ختمفة فييـ.مكحدكف كصابئة مشرككف كقد كجو األقكاؿ الم

فاألقكاؿ التي ذكرت أف الصابئة ال ديف ليـ فيي تعني أف ليس ليـ شريعة مأخكذة مف 
 نبي.

في حيف األقكاؿ التي تقكؿ أنيـ يقكلكف ال إلو إال اهلل فقط تعني أنيـ داخمكف في اإلسبلـ 
 المشترؾ كىك عبادة اهلل كحده كالتمسؾ بأصكؿ الفضائؿ.

ـ فرقة مف أىؿ الكتاب فيي تعني مف دخؿ في ديف أىؿ كأما األقكاؿ التي ذكرت أني
 الكتاب منيـ.

كأخيرنا األقكاؿ التي ذكرت أنيـ يعبدكف المبلئكة فيؤالء المشرككف مف الصابئة
(ِ). 

كالذم يخمص إليو الباحث في عقيدة الصابئة أف عقيدتيـ غامضة، كأنيـ ليسكا متبعيف  
مع  ،رؾ بمعنى عبادة اهلل كحده كالتمسؾ بالفضائؿكأف منيـ مف يدخؿ في اإلسبلـ المشت ،لنبي

 كدخكؿ طكائؼ منيـ في شرائع أىؿ الكتاب. ،بركز جماعات منيـ تعبد النجكـ

 

 

 

                                                           

 (.ٓٗزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ُ)
 (.َُٓ-ْٗٗنظر: ابف تيمية، الرد عمى المنطقييف )ص صا (ِ)
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 ثانًيا: رأي الدكتور عبد الكريـ زيداف في الصابئة 

 –أم الصابئة  –عف عقيدة الصابئة: "كىـ  -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  قاؿ
الخالؽ كيؤمنكف باليكـ اآلخر، كيدعكف أنيـ يتبعكف تعاليـ آدـ عميو السبلـ، كأف نبييـ يعتقدكف ب

 .(ُ)يحيى جاء لينقي ديف آدـ مما عمؽ بو كعندىـ كتاب يسمكنو )الكانزابرا( أم صحؼ آدـ"

في حيف بيف كيفية صبلتيـ بقكلو: "كتقتصر عمى الكقكؼ كالرككع كالجمكس عمى األرض 
كنيا في اليكـ ثبلث مرات: قبؿ طمكع الشمس، كعند زكاليا، كقبيؿ غركبيا، دكف السجكد، كيؤد

 .(ِ)كيتكجيكف في صبلتيـ إلى النجـ القطبي"

أنو كاف يكجد في دمشؽ  -رحمو اهلل  –كفيما يتعمؽ بقبمة الصابئيف فقد ذكر ابف تيمية 
ككف قبمتيـ ىي النجـ ، فت(ّ)قبؿ ظيكر النصرانية معابد لمصابئيف كقبمتيا تجاه القطب الشمالي

 القطبي الشمالي.

 ثالثًا: الصابئوف ليسوا أىؿ كتاب

اختمؼ العمماء في أمر الصابئة، فبعضيـ يرل أنيـ أىؿ كتاب كاألكثركف يركف أنيـ 
 .(ْ)ليسكا بأىؿ كتاب

: فقاؿ ، في الصابئة أنيـ ليسكا بأىؿ كتاب كال مف فرقيـ  الدكتكر عبد الكريـ زيداف كرأل
 .(ٓ)أك مف فرقة مف فرؽ أىؿ الكتاب" ،أف الصابئيف ال يمكف اعتبارىـ مف أىؿ الكتاب"كالراجح 

                                                           

(؛ كانظر: الحسني، الصابئكف في ُْزيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ُ)
 (.ٕٓ-ّْماضييـ كحاضرىـ )ص ص

ابئكف (؛ كانظر: الحسني، الصُٓ-ُْزيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص ص (ِ)
 (.ِّٔ/ِ(؛ كانظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )مجِٗفي ماضييـ كحاضرىـ )ص

 (.ّّْ-ّّّانظر: ابف تيمية، الرد عمى المنطقييف )ص ص (ّ)
(؛ كانظر: زيداف، ّْٔ(، ك)صُِانظر: زيداف، احكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ْ)

 (.ِٓ-ِْ/ٕ(، ك)مجَّٖ/ٔمـ )مجالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المس
(؛ كانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ ٓٗانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ٓ)
 (.ِْ/ٕ(، ك)مجَّٖ/ٔ)مج
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 عمى كبلمو المتقدـ بالكتاب كالسنة. -رحمو اهلل  – كاستدؿ الدكتكر عبدالكريـ زيداف

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ژ أما مف الكتاب، فقكلو تعالى: 

]األنعاـ:  ژ﮴  ﮵  ﮶             ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  
، كالطائفتاف بإجماع المفسريف ىما الييكد كالنصارل فمك كاف الصابئكف مف أىؿ [ُٔٓ – ُٓٓ

 الكتاب لكانكا ثبلث فرؽ.

 .(ُ)كأما مف السنة النبكية، فمـ يىًرد دليؿ يدؿ عمى أف الصابئيف مف أىؿ الكتاب

 رابًعا: وجود الصابئة اليـو

: "كفي العراؽ في الكقت الحاضر أقمية مف -رحمو اهلل  – د الكريـ زيدافالدكتكر عب قاؿ
 .(ِ)الصابئة"

، كيكجدكا (ّ)كالصابئة المكجكدة اليكـ في العالـ ىي إحدل فرؽ الصابئة كىي الصابئة المندائية
 .(ْ)باإلضافة لمعراؽ في إيراف كىـ أقمية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٔٗ-ٓٗانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف، )ص ص (ُ)
 (.ُْية )صزيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلم (ِ)
انظر: الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة  (ّ)
 (.ُْٕ/ِ)مج
 (.ُِٔ؛ كانظر: المغمكث، أطمس األدياف )صِِٕانظر: المرجع السابؽ، ص (ْ)
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 المطمب الرابع: المجوس

، كعند البعثة النبكية كانت لممجكس دكلة، كىي (ُ)في القرآف الكريـ المجكسية ديانة ذكرت
الدكلة الفارسية ثاني أكبر دكؿ العالـ القديـ آنذاؾ، كحدثت بينيـ كبيف المسمميف حركب كمعارؾ 
انتيت بسيطرة المسمميف عمى دكلة المجكس، كأصبح المجكس رعايا لمدكلة اإلسبلمية، ككاف ليـ 

 الفرؽ اإلسبلمية الباطنية.تأثير كبير في بعض 

 أوًل: تعريؼ المجوس

رحمو اهلل  – تعريؼ المجكس عف ابف القيـ -رحمو اهلل  – نقؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
نقبلن يكاد يككف حرفينا، فقاؿ رحمو اهلل: "المجكس ييعىًظميكف األنكار كالنيراف كيىدَّعيكف نبكة  -

يَّة أصحاب مىٍزدىؾ، كىؤالء يركف االشتراؾ في النساء زرادشت، كىـ فرؽ شتى: منيـ المىٍزدىكً 
 كالمكاسب كما يشترؾ الناس في اليكاء كالماء.

كف بخالؽ كال معاد كال نبكة  رًَّمٌي كىـ شر طكائفيـ ال ييًقرُّ ًمٌية أصحاب بابؾ الخي رَّ كمنيـ الخي
 .(ِ)كال حبلؿ كال حراـ"

ثبتكا أصميف أحدىما قديـ كىك النكر كيمكف إجماؿ عقيدة المجكس في اإللييات، أنيـ أ
 .(ّ)كاآلخر محدث كىك الظممة، كالنكر يحدث الخير، أما الظممة فتحدث الشر

، كعدد أىـ فرؽ (ْ)أف المجكس تعتقد بنبكة زرادشت -رحمو اهلل  –كقد ذكر الشيرستاني 
 .(ٓ)كاؿالمجكس كذكر منيا المزدكية، كذكر عنيـ أنيـ يقكلكف باالشتراؾ في النساء كاألم

                                                           

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ ( كرد ذلؾ في قكلو تعالى: (ُ

 [.ُٕ]الحج:  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ    ڤٹ    ٹ  ڤ  ٹ
(؛ كانظر: ابف القيـ، إغاثة الميفاف في ُٓزيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ِ)

 (.ََُٔ/ِمصايد الشيطاف )مج
 (.ُِٔ-َِٔ/ِانظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )مج (ّ)
 .ِٖٔ-ِْٔصص ؽ، انظر: المرجع الساب (ْ)
 .ِٖٕ-ِٕٓصص انظر: المرجع نفسو،  (ٓ)
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 األركاح، كتناسخ كالظممة، لمنكر بإلييف اإليماف كقد ذكر العمماء عف بابؾ الخرمي أنو اعتنؽ
 .(ُ)كالخمر المحاـر كزنا النساء كأباح

في كتابو مكجز األدياف في القرآف ذكر  -رحمو اهلل  – لكف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 :(ِ)تينقكالت عف المفسريف في أمر المجكس نجمميا في اآل

 .(ّ)كظممة اىـ عبدة النيراف القائميف إف لمعالـ أصميف نكرن  -ُ
 .(ْ)في األصؿ اسميـ النجكس، كسمكا لتدينيـ باستعماؿ النجاسات -ِ
 .(ٓ)ىـ قكـ يعبدكف النار كالشمس كالقمر -ّ
 .(ٔ)ىـ قكـ يعبدكف الشمس كالقمر -ْ
 .(ٕ)ىـ قكـ يعبدكف النار -ٓ
 .(ٖ)ىـ قـك اعتزلكا النصارل كلبسكا المسكح -ٔ
ىـ قكـ أخذكا مف ديف النصارل شيئنا، كمف ديف الييكد شيئنا، كيقكلكف بأف لمعالـ  -ٕ

 .(ٗ)كظممة اأصميف نكرن 

                                                           

 (.ِٔٔ(؛ كانظر: البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ )صُْفضائح الباطنية )ص : أبك حامد،انظر: الغزالي (ُ)
 (.ٖٗ-ٕٗانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص ص (ِ)
(؛ كانظر: ٕٓٗككاني، فتح القدير )ص(؛ كانظر: الشّّٕ/ُْانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )مج (ّ)

 (.ِٓ/ٗصديؽ خاف، فتح البياف في مقاصد القرآف )مج
(؛ كانظر: صديؽ خاف، فتح البياف في مقاصد القرآف ّّٕ/ُْانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )مج (ْ)
 (.ِٓ/ٗ)مج
نظر: األلكسي، ركح المعاني (؛ كاِِْ/ٔانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج (ٓ)
 (.ُِٗ/ُٕ)مج
(؛ كانظر: صديؽ ٕٓٗ(؛ كانظر: الشككاني، فتح القدير )صُِٗ/ُٕانظر: األلكسي، ركح المعاني )مج (ٔ)

 (.ِٓ/ٗخاف، فتح البياف في مقاصد القرآف )مج
 (.ُِٗ/ُٕانظر: األلكسي، ركح المعاني )مج (ٕ)
 (.ِٓ/ٗظر: صديؽ خاف، فتح البياف في مقاصد القرآف )مج(؛ كانٕٓٗانظر: الشككاني، فتح القدير )ص (ٖ)
(؛ كانظر: صديؽ ٕٓٗ(؛ كانظر: الشككاني، فتح القدير )صُِٗ/ُٕانظر: األلكسي، ركح المعاني )مج (ٗ)

 (.ِٓ/ٗخاف، فتح البياف في مقاصد القرآف )مج
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قكـ يعظمكف النار كيقكلكف بالشرائع كليـ شبية كتاب ككانكا قبؿ الييكد كالنصارل  -ٖ
 .(ُ)كىـ طكائؼ

 ثانًيا: المجوس ليسوا مف اىؿ الكتاب 

ليسكا مف  -أم المجكس –: "كالراجح أنيـ -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
 .(ِ)اىؿ الكتاب كلكف ييمحقكف بأىؿ الكتاب ببعض األحكاـ"

 :(ّ)كأدلة الدكتكر عبد الكريـ زيداف عمى ذلؾ مف الكتاب كالسنة، ىي

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳            ژ مف الكتاب قكلو تعالى:  -ُ

، فمك كاف المجكس مف أىؿ [ُٔٓ – ُٓٓاـ: ]األنع ژ﮴  ﮵  ﮶   
 الكتاب لكاف أىؿ الكتاب ثبلث فرؽ، كىذا خبلؼ ما تدؿ عميو اآلية الكريمة.

 أىٍىؿً  سينَّةى  ًبًيـٍ  كأما مف السنة فقكلو صمى اهلل عميو كسمـ في المجكس: )سينُّكا -ِ
تاب لقاؿ ، يدؿ عمى أنيـ مف غير أىؿ الكتاب فمك كانكا مف أىؿ الك(ْ)اٍلًكتىاًب(

 ىـ مف أىؿ الكتاب.
 ثالثًا: عقائدىـ

نقبلن عف محمد ميدم   -رحمو اهلل  – كمف عقائدىـ التي ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 : (ٓ)الخالصي

                                                           

 (.ِٕٖ-ِٖٔ/ِ(، ك)مجُِٔ-َِٔ/ِ(، ك)مجِِٕ/ِانظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )مج (ُ)
(؛ كانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة ٖٗ( زيداف، مكجز االدياف في القرآف )ص(ِ

 (.ُٓاإلسبلمية )ص
(؛ كانظر: زيداف، المفصؿ في ُٓانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ّ)

 (.ِٓ-ِْ/ٕ(، ك)مجَّٕ/ٔأحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج
[؛ ك]البييقي: السنف ٕٔٓ: رقـ الحديث ّٕٓ/ُ( ]مالؾ: المكطأ، الزكاة/جزية أىؿ الكتاب كالمجكس، (ْ

[؛ كالحديث ضعفو ُُٖٗٔ: رقـ الحديث ِٔ/ُٗالكبير، الجزية/المجكس أىؿ كتاب كالجزية تؤخذ منيـ، 
 (.ٖٖ/ٓجاأللباني، انظر: األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )م

 (.ُٔانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ٓ)
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 عبادة النار. -ٔ
أف المجكس ال تعبد النار كلكف تعظميا لمعاف فييا،  -رحمو اهلل  –كقد ذكر الشيرستاني 

إنما يعظمكف النار لمعاف منيا: أنيا جكىر شريؼ عمكم، كمنيا: يقكؿ الشيرستاني: "كالمجكس 
أنيا ما حرقت الخميؿ إبراىيـ عميو السبلـ، كمنيا: ظنيـ أف التعظيـ ليا ينجييـ في المعاد مف 

شارة"  .(ُ)عذاب النار، كبالجممة ىي قبمة ليـ، ككسيمة كا 

 التناسخ. -ٕ
إلى العالـ األرضي في جسـ  كتناسخ األركاح ىك: "رجكع الركح بعد خركجيا مف جسـ

 .(ِ)آخر"

 .(ّ)كاالعتقاد بتناسخ األركاح ىك اعتقاد خاص بالمانكية، كىي فرقة مف المجكس

ٖ- .  إباحة نكاح المحاـر
 .(ْ)كىذا أمر مشيكر جدنا عف المجكس ذكره الفقياء عنيـ في كتبيـ

 رابًعا: وجودىـ في الوقت الحاضر

أف لممجكس كجكد في إيراف ككاف عددىـ  -اهلل رحمو  –ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
كقت كتابتو لرسالة الدكتكراه في ستينيات القرف الميبلدم السابؽ حكالي المميكف نسمة كيتركز 

 .(ٓ)كجكدىـ في مدينتيـ المقدسة )يزد(، كليـ فييا كفي غيرىا معابد نيراف

 

 
                                                           

 (.ِٕٖ-ِٖٔ/ِالشيرستاني، الممؿ كالنحؿ ) (ُ)
 (. ُٔشمبي، أدياف اليند الكبرل )ص (ِ)
 (.ُِٕالبغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ )ص (ّ)
(؛ كانظر: الشيخ ِّٔ-ُّٔمية )ص صانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبل (ْ)

 (.ِِٕ/ِنظاـ كآخركف، الفتاكل اليندية )مج
(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف ُٔانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ٓ)

 (.ٗٗفي القرآف الكريـ )ص
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 المطمب الخامس: الدىريوف

اريخينا قميمة، كىي عقيدة ممجكجة كمستنكرة عبر الدىرية عقيدة معتنقكىا أعدادىـ ت
التاريخ، لكنيـ في العصر الحديث زادت أعدادىـ بشكؿ كصؿ مبلييف البشر تحت اسـ 
الشيكعية كالمادية مع بقاء نفس أفكار الدىرية، ثـ انحسرت ىذه األفكار، بعد ىزيمتيا العممية 

 كالفطرية كالكاقعية.

 : سبب التسميةأوًل 

 ڄ  ڄ      ڄ  ڃژ : "كسمكا بالدىرية؛ لقكليـ: -رحمو اهلل – ر عبد الكريـ زيدافقاؿ الدكتك 

، أم: لنسبتيـ التصرؼ فييـ إلى الدىر، كىك الزمف، كليس إلى اهلل عز (ُ)"] ِْ]الجاثية:  ژ
 كجؿ.

 : عقيدة الدىريةثانًيا

 ـ، كىي: تكمـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف بإيجاز عف عقيدة الدىرية كذكر أىـ عقائدى

 .(ِ)إنكار كجكد الخالؽ، كالقكؿ بأف ىذه األشياء كجدت ببل خالؽ -ُ
عنيـ بكاسطة  -رحمو اهلل  – كىذه العقيدة عند الدىرية نقميا الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ّ)ابف الجكزم في كتابو تمبيس إبميس
 .(ْ)إنكار اليـك اآلخر كالبعث كالجزاء -ِ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ژ ة عنيـ، قاؿ تعالى: كقد ذكر القرآف الكريـ ىذه العقيد

، كذكر الدكتكر عبد الكريـ [ِْ]الجاثية:  ژڇ     ڇ  ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ      ڄ  ڃ

                                                           

؛ كانظر: ابف عابديف، رد المحتار عمى (ُٔزيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ُ)
 (.ِّٔ/ٔالدر المختار شرح تنكير األبصار )مج

 (.ُٔانظر: زيداف، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية )ص (ِ)
 (.ْٗانظر: ابف الجكزم، تمبيس إبميس )ص (ّ)
 (.ُُُانظر: زيداف، مكجز االدياف في القرآف )ص (ْ)



216 
 

في تفسير ىذه اآلية عدة نقكالت عف المفسريف تؤكد ما ذىب إليو مف  -رحمو اهلل –زيداف 
 .(ُ)إنكار الدىرية لمبعث كاليـك اآلخر

مع مبلحظة أف اإليماف باهلل يترتب عميو جميع أركاف اإليماف فمف أنكر كجكد اهلل، مف 
 البدييي أف ينكر باقي األركاف كمف ضمنيا اإليماف باليـك اآلخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ كانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ُُّ-ُُُكجز االدياف في القرآف )ص صانظر: زيداف، م (ُ)
(؛ كانظر: ابف عطية، ُٕٔ-ُّٔ-ُٗ(؛ كانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )مجِٗٔ-ِٖٔ/ٕ)مج

(؛ كانظر: صديؽ خاف، فتح البياف في مقاصد َِٔ-َُٔ/ٕالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )مج
(؛ كانظر: الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير َّْ-ِْٗ/ُِجالقرآف )م
 (.ُّٗٓ-ُّٖٓ)ص ص
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 الثاني الفصؿ

 الكريـ عبد الدكتور عند ومسائمو اإليماف
 زيداف
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 المبحث األوؿ

 عبد الكريـ زيداف كتوردالعند  افواإليم اإلسالـ

 عبد الكريـ زيدافعند الدكتور  اإلسالـتعريؼ المطمب األوؿ: 

اإلسبلـ ديف اهلل الذم أرسمو إلى جميع رسمو مف أكليـ إلى خاتميـ كىك محمد صمى اهلل 
عميو كسمـ، إال أنو بعد بعثة محمد صمى اهلل عميو كسمـ أصبح يطمؽ ىذا االسـ عمى الشريعة 

ي أنزليا اهلل عمى رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، فبل يذكر اإلسبلـ مطمقنا إال كانصرؼ الت
 الذىف إلى الشريعة الخاتمة، إال إذا قيد بقيد.

 التعريؼ المغويأوًل: 

مىـ في المغة االستسبلـ  .(ِ)، كاالنقياد(ُ)اإلسبلـ لغةن: مشتؽ مف مادة سمـ،  كالسى

ٍكـفي حيف التسميـ ىك الرضا كع  .(ّ)دـ االعتراض عمى الحي

فيككف معنى اإلسبلـ لغة االستسبلـ كاالنقياد، كعدـ االعتراض عمى الحكـ، كىذه المعاني 
 مكجكدة في اإلسبلـ؛ فإف المسمـ يستسمـ لحكـ اهلل كينقاد لو، كال يعترض عمى شرع اهلل أك قدره.

 

 

 

                                                           

: الفيركز آبادم، القامكس كانظر (؛َُٓٗ/ٓمج) تاج المغة كصحاح العربية انظر: الجكىرم، الصحاح (ُ)
 (.َِٕٗ/ّابف منظكر، لساف العرب )مجكانظر:  (؛ُُُِص) المحيط

: الفيركز كانظر ؛(ُِٓٗ/ٓمجانظر: الجكىرم، الصحاح )ك  (؛ِّٕ/ِّمجانظر: الزبيدم، تاج العركس ) (ِ)
(؛ كانظر: ابف فارس، ِٕٖ/ُالفيكمي، المصباح المنير )مجكانظر:  (؛ُُِِصآبادم، القامكس المحيط )

 (.ََِٖ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )صَٗ/ّمعجـ مقاييس المغة )مج
-ّْٖ/ِّ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجُُِِكز آبادم، القامكس المحيط )صالفير انظر:  ((ّ

 (.َُِٖ/ّ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجّٖٓ
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 التعريؼ الصطالحيثانًيا: 

ا إلى   قسميف ىما:ينقسـ اإلسبلـ اصطبلحن

 اإلسالـ بمعناه العاـ -ٔ

اإلسبلـ بمعناه العاـ بأنو: "ديف اهلل عمى  - رحمو اهلل - عرؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ُ)لساف جميع الرسؿ...يقكـ عمى إخبلص العبادة هلل كاالستسبلـ لحكمو"

ك: ، كى-رحمو اهلل – كفي مكضع آخر نقؿ تعريؼ اإلسبلـ بمعناه العاـ عف ابف تيمية
 رب هلل العبد يسمـ أف كىك رسمو بو كأرسؿ كتبو بو أنزؿ الذم اهلل ديف ىك الذم "اإلسبلـ
ا هلل فيفرد ربو  كيككف لو شريؾ ال كحده هلل فيستسمـ العالميف سالما هلل بحيث يككف عبدنا خالصن

 .(ِ)بالعبادة كما أفرده باالستسبلـ لو"

مف القرآف ما يدؿ عمى أف اإلسبلـ ىك  -رحمو اهلل  – كذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف

  ڀ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀژ ديف جميع الرسؿ، كمنيا قكلو تعالى: 

[، كقكلو تعالى عف ُِٖ – ُِٕالبقرة: ] ژ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

 [.ُُّالبقرة: ] ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڻ ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںژ إبراىيـ عميو السبلـ: 

 بمعناه الخاصاإلسالـ  -ٕ

ا اإل -رحمو اهلل  –عرؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  بأنو: سبلـ بالمعنى الخاص اصطبلحن
، كقد تعددت (ّ)"الديف الذم أنزلو اهلل جؿ جبللو عمى عبده كرسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ"

أف ىذه  ، مع مبلحظة -رحمو اهلل  – تعريفات اإلسبلـ الخاص عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 التعاريؼ مختمفة اختبلؼ تنكع كليس اختبلؼ تضاد، كىذه التعريفات ىي:

                                                           

 .(ُْٕصفي القرآف ) األديافزيداف، مكجز  (ُ)
 (.ِّٔ/ٕمجكانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) ؛ُُٗصالمرجع السابؽ،  (ِ)
 .(ُِّصفي القرآف ) ديافاألزيداف، مكجز  (ّ)
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ـي  -أ  ٍسبلى مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  تىٍشيىدى  أىفٍ  قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "اإٍلً  رىسيكؿي  ميحى
مَّى المَّوً  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ـى  كى تيًقي ةى  كى تيٍؤًتيى  الصَّبلى كـى  الزَّكىاةى  كى تىصي افى  كى تىحيجَّ  رىمىضى  اٍلبىٍيتى  كى
" ًإلىٍيوً  اٍستىطىٍعتى  ًإفٍ  ، كىذا ىك التعريؼ المختار عند الدكتكر عبد الكريـ (2()٥)سىًبيبلن

، كىك يتضمف عنده جميع ما في التعاريؼ األخرل مف -رحمو اهلل  – زيداف
 .(3)معاف

 اختياريِّا يككف أف فيو كيشترط العالميف، رب هلل كاالنقياد كاالستسبلـ الخضكع ىك  -ب 
 .(4)قسريِّا ال

 جاء التي لئلنساف السمكؾ كمناىج الحياة، ألمكر الشامؿ كالقانكف العاـٌ  النظاـ "ىك -ج 
 .(5)كسمـ" عميو اهلل محمد صمى بيا

 أحكاـ مف كسمـ عميو اهلل صمى محمد رسكلو عمى تعالى اهلل أنزلو ما مجمكع "ىك -د 
 كالسُّنَّة الكريـ القرآف في كاإلخبارات كالمعامبلت كالعبادات ؽكاألخبل العقيدة

 .(6)المطيرة"
 كفي القديـ في البشر عقكؿ شغمت أسئمة لثبلثة الحقة الصحيحة األجكبة "ىك  -ق 

لى جئنا؟ كلماذا أيف مف :ىي األسئمة الحديث، كىذه  .(7)المصير؟" أيف جئنا؟ كا 
 الكافي كالشفاء الحياة، درب في لو ادمالي كالنكر لئلنساف، الحقيقية الركح "ىك -ك 

 .(8)فيو" كسار سمكو مف يضؿٌ  ال الذم المستقيـ كالصراط البشرية، لؤلمراض
 
 

                                                           

 .[ُ: رقـ الحديثّّٓ/ُ ، اإليماف/في اإليماف كاإلسبلـ كذكر القدر كغيره،صحيح مسمـ ]مسمـ: (ُ)
 .(ٗصانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة ) (ِ)
 .ُٓ، صالمرجع السابؽانظر:  (ّ)
 .ٗصالمرجع نفسو، انظر:  (ْ)
 .َُ، صالمرجع نفسو (ٓ)
 .ُُ، صوالمرجع نفس (ٔ)
 المرجع نفسو. (ٕ)
 .ُّالمرجع نفسو، ص (ٖ)
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 مالحظات الدكتور عبد الكريـ زيداف عمى تعريفات اإلسالـ: ثالثًا
التعريفات السابقة لئلسبلـ أردفيا  -رحمو اهلل  – بعد أف ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 :(ُ)كىذه المبلحظات ىي ،مبلحظات صحيحة حكليا بعدة

 اإلتياف يمكف إذ الحصر؛ ال التمثيؿ سبيؿ عمى ىك إنما تنكع تعريفات اإلسبلـ -أ 
ا التعريؼ مضمكف يككف أف بشرط متنكعة، بعبارات أخرل بتعاريؼ  كمنطبقنا صحيحن

 كال غمكض كال فييا لبس ال كاضحةن  التعريؼ ألفاظ تككف كأف اإلسبلـ، معنى عمى
 .اشتباه

 منيا كاحد كؿ ألفَّ  اختبلؼ؛ كال بينيا فيما تناقض كال صحيحة كميا التعريفات ىذه -ب 
 في اختبلؼ ىك بينيا فيما االختبلؼ إفَّ  اآلخر، التعريؼ في ما يتضمَّف أك يستمـز
 مف القدر كىذا ذاؾ، دكف التعريؼ ىذا يبرزىا التي المعاني في ال األلفاظ

 صراحة اإلسبلـ معنى عمى كداللتيا التعاريؼ مضمكف كحدة في يؤثر ال االختبلؼ
 كاالستمزاـ. أك بالتضمف

 مف جممة يديو بيف الداعي يجد أف ىك اإلسبلـ تعدد تعريفات مف كالغرض -ج 
 فيمو مدل جية مف المدعكٌ  حاؿ يناسب ما منيا يختار أف يستطيع التعريفات
 ىك التي كالمعاني قمبو، يتغش التي الشبيات كنكع فطرتو، كسبلمة كعممو كثقافتو
 غيرىا. مف أكثر اإلسبلـ عف معرفتيا إلى بحاجة

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ُْصزيداف، أصكؿ الدعكة )انظر:  (ُ)
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 المطمب الثاني: تعريؼ اإليماف

مف المسائؿ الخبلفية القديمة في العقيدة مسألة المسميات كاألحكاـ كمف أبرزىا مسألة 
يماف عمى اإليماف كمف ىك المؤمف، كقد تعددت اآلراء في ذلؾ بشكؿ كبير بيف مف يقصر اإل

المعرفة كمف يجعؿ اإليماف التصديؽ، كمف يقصره عمى اإلقرار بالمساف، كمف يجمع فيو بيف 
 التصديؽ كاإلقرار كمف يجمع فيو بيف التصديؽ كاإلقرار كالعمؿ.

 أوًل: التعريؼ المغوي

 اإليماف لغة مشتؽ مف فعؿ أمف كىك يدكر حكؿ معنييف، ىما:

كمنو اسـ اهلل المؤمف ألنو آمف عباده مف أف األمف كىك االطمئناف ضد الخكؼ،  -ُ
 .(ُ)يظمميـ

[، أم ُٕيكسؼ: ] ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ  التصديؽ كمنو قكلو تعالى: -ِ
دّْؽ لنا ميصى
(2). 

: "قاؿ عمماء االشتقاؽ: كىذا المعنى الثاني راجع -رحمو اهلل  – قاؿ محمد عبد اهلل دراز
دَّقؾ   .(ّ)فقد أمَّنىؾ مف التكذيب كالمخالفة"إلى المعنى األكؿ ألفَّ مف صى

 ثانًيا: التعريؼ الصطالحي

اإليماف بقكلو: "اإليماف إذعاف النفس  -رحمو اهلل  – عرؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
قرار بالمساف كعمؿ  لمحؽ عمى سبيؿ التصديؽ كذلؾ باجتماع ثبلثة أشياء تصديؽ بالقمب كا 

لكؿ كاحد مف االعتقاد كالقكؿ الصدؽ كالعمؿ الصالح  بحسب ذلؾ بالجكارح كاألركاف، كيقاؿ

                                                           

الفيركز آبادم، القامكس  كانظر: (؛َُِٕ/ٓمج) تاج المغة كصحاح العربية انظر: الجكىرم، الصحاح (ُ)
، تيذيب (؛ كانظر: األزىرمُٖٖ/ّْ( ك)مجُْٖ/ّْالزبيدم، تاج العركس )مجكانظر:  (؛ُُٕٔصالمحيط )
 (.َُْ/ُ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجُّٓ/ُٓالمغة )مج

(؛ ُٖٔ/ّْمج) العركس تاج، الزبيدمكانظر:  (؛ُّٓ/ُمجانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة ) (ِ)
 (.ُُْ-َُْ/ُكانظر: ابف منظكر، لساف العرب  )مج

 .(ٗٔص) كنكز السنة النبكيةالمختار مف دراز،  (ّ)
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ڄ  ژ أم صبلتكـ، كقاؿ تعالى:  [ُّْالبقرة: ]ژ  ک  ک      گ  گ  گژ إيماف، قاؿ تعالى: 

 .(ُ)قيؿ معناه بمصدؽ لنا" [ُٕيكسؼ: ] ژ ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ىذا ىك اإليماف كما ييمنا في تعريؼ اإليماف ىك اشتمالو عمى االعتقاد كالقكؿ كالعمؿ، ك 
عند السمؼ، فقد قاؿ اإلماـ مالؾ كشريؾ كأبك بكر بف عياش كعبد العزيز بف أبي سممة كحماد 

، كبيف ذلؾ ابف (ِ): "اإليماف: المعرفة كاإلقرار كالعمؿ"-رحميـ اهلل  - بف سممة كحماد بف زيد
 أراد كعمؿ، قكؿ اإليماف: السمؼ مف قاؿ مف أف ىنا بقكلو: "كالمقصكد -رحمو اهلل  –تيمية 
 إال منو يفيـ ال القكؿ لفظ أف رأل االعتقاد أراد كمف كالجكارح، القمب كعمؿ كالمساف القمب قكؿ
 .(ّ)بالقمب" االعتقاد فزاد ذلؾ خاؼ أك الظاىر، القكؿ

 .(ٓ)، كالمعتزلة(ْ)ككافؽ السمؼ في معنى اإليماف الخكارج

 كتكر عبد الكريـ زيداف، كىي:كفي المسألة أقكاؿ مخالفة لمسمؼ كقد خالفيا الد

 .(ٔ): "اإليماف ىك إقرار بالمساف كتصديؽ بالجناف"- رحمو اهلل -قكؿ أبي حنيفة  -ُ
 .(ٕ)قكؿ األشاعرة: اإليماف ىك التصديؽ القمبي باهلل كبنبكة الرسكؿ كما أخبر بو -ِ
 .(ٖ): "اإليماف ىك التصديؽ"، كزاد بعض أتباعو اإلقرار-رحمو اهلل  – قكؿ الماتريدم -ّ
 .(ٗ)قكؿ المرجئة: "اإليماف ىك قكؿ ببل عمؿ" -ْ

 

                                                           

 .(ِٗصالمفردات في غريب القرآف ) كانظر: الراغب، (؛ُِٗصالسنف اإلليية ) زيداف، (ُ)
 (.ْٕصابف حنبؿ، السنة ) (ِ)
 .(ُّٕصابف تيمية، اإليماف ) (ّ)
، الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ ) (ْ)  (.ِِٕ/ّمجانظر: ابف حـز
 (.ٖ؛ كانظر: ابف المرتضى، طبقات المعتزلة )صِِٕالمرجع السابؽ، ص: انظر (ٓ)
 .(ُُٖصالقارم، شرح الفقو االكبر ) (ٔ)
-ِّٕ(؛ كانظر: البغدادم، أصكؿ الديف )ص صّْٖجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ )صانظر: اإلي (ٕ)
ِْٕ.) 
 .(ِٖٕصانظر: التفتازاني، شرح العقائد النسفية ) (ٖ)
 (.ُْ/ُمجانظر: البغكم، شرح السنة ) (ٗ)
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 .(ُ)قكؿ الكرامية: "اإليماف ىك اإلقرار كالتصديؽ بالمساف دكف القمب" -ٓ
 .(ِ)قكؿ الجيمية: اإليماف ىك المعرفة باهلل فقط كتككف بالقمب -ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ كانظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ ِِّ/ُمجكاختبلؼ المصميف )انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف  (ُ)
 (.َْٔ/ِ(؛ كانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مجَُْ/ُ)مج
(؛ كانظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ ُِْ/ُمجانظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ) (ِ)
 (.َْٔ/ِعقيدة الطحاكية )مج(؛ كانظر: ابف أبي العز، شرح الْٕ/ُ)مج
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 المطمب الثالث: زيادة اإليماف ونقصانو

اف المؤمنيف يتفاضؿ، فبعضيـ قكم اإليماف كبعضيـ نصَّ القرآف كالسنة عمى أف إيم
ضعيؼ اإليماف كبينيـ مف المستكيات ما ال يعممو إال اهلل تعالى، بؿ إف المؤمف يشعر مف نفسو 

 أنو ليس عمى مستكل معيف مف اإليماف فإيمانو يزيد بالطاعة كينقص بالمعصية.

 ف ونقصانوأوًل: موقؼ الدكتور عبد الكريـ زيداف مف زيادة اإليما

ضؿ إيماف المؤمنيف كأف اإلى القكؿ بتف -رحمو اهلل  – ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
، (ُ)اإليماف يزيد كينقص، فقد كضع الدكتكر عبد الكريـ زيداف عنكننا ىك: "اإليماف يزيد كينقص"

 ژۈ  ٴۇ  ژ نقبلن حرفينا ما نصو: "قكلو تعالى:  -رحمو اهلل  – ثـ نقؿ عف ابف كثير

كغيره ممف ذىب إلى ( ِ)[، استدؿ بيذه اآلية كأمثاليا غير كاحد مف األئمة كالبخارمُّالكيؼ: ]
[، ُّالكيؼ: ] ژۈ  ٴۇ  ژ زيادة اإليماف كتفاضمو كأنو يزيد كينقص، كليذا قاؿ تعالى: 

ڦ  ژ [، كقاؿ تعالى: ُٕمحمد: ] ژۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ كما قاؿ تعالى: 

 ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃژ [، كقاؿ تعالى: ُِْلتكبة: ا] ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 – ، ثـ أردؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف(ّ)[، إلى غير ذلؾ مف اآليات الدالة عمى ذلؾ"ْالفتح: ]

 .(ْ)ذلؾ بقكلو: "كزيادة اإليماف تككف بطاعة اهلل كاإلكثار مف األعماؿ الصالحة"  -رحمو اهلل 

نيف يتفاضؿ في عمى أف إيماف المؤم -حمو اهلل ر  –كما كأكد الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ٓ)بو بصيغ مختمفة، مثؿ قكلو: "المؤمنكف يتفاضمكف في اإليماف"مكاضع متعددة مف كت

 

                                                           

 (.ٔٔٓ/ُمج) مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفادزيداف،  (ُ)
 (.ُْٗ-ُّٗ/ُ)مجانظر: البخارم، صحيح البخارم  (ِ)
 (.َُْ/ٓابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )مج (ّ)
 (.ٔٔٓ/ُمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفاد زيداف،  (ْ)
 .(ُٖصدعكة )زيداف، أصكؿ ال (ٓ)
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، كأحياننا اإليماف الضعيؼ يىقكل بأمكر كيتعمؽ (ُ)كأحياننا يصؼ اإليماف بالقكة كالضعؼ
 .(ِ)بيا

لسنة كالجماعة، كقد نقؿ اإلجماع عمى كالقكؿ بزيادة اإليماف كنقصانو ىك مذىب أىؿ ا
 يزيد اإليماف أف عمى "كأجمعكا: - اهلل رحمو - األشعرم الحسف أبك ذلؾ بعض العمماء، كقاؿ

 .(ّ)بالمعصية" كينقص بالطاعة

 قكؿ اإليماف أف عمى كالحديث الفقو أىؿ : "أجمع-رحمو اهلل  – كقاؿ ابف عبد البر
 .(ْ)بالمعصية" كينقص بالطاعة يزيد عندىـ كاإليماف بنية، إال عمؿ كال كعمؿ،

 .(ٓ)كينقص" يزيد كعمؿ، قكؿ اإليماف أف السمؼ "كأجمع: -رحمو اهلل  – تيمية ابف كقاؿ

 يزيد السنة أىؿ جميع عند اإليماف "فإف: عف اإليماف -رحمو اهلل  – القيـ ابف كقاؿ
 .(ٔ)بعدىـ" كمف التابعيف،ك  الصحابة عف كغيره الشافعي حكاه كقد بالمعصية، كينقص بالطاعة

 بؿ األمة، جميكر "ىك مذىب: عف زيادة اإليماف كنقصانو  -رحمو اهلل – كثير ابف كقكؿ
 .(ٕ)عبيد" كأبي حنبؿ بف كأحمد كالشافعي األئمة مف كاحد غير عميو اإلجماع حكى

 

 

                                                           

 مف قصص القرآف المستفادانظر: زيداف، ك  (؛َْٔص)، ك(ٔٗصانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة ) (ُ)
 (.ُٕ/ُمج)

في أحكاـ المرأة كالبيت المفصؿ زيداف، ك  (؛ّٔٓ/ُمج) مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفادزيداف،  (ِ)
 (.ُْْ/ْمج(، ك)ََِ/ْمج)المسمـ في الشريعة اإلسبلمية 

  .(ِِٕصاألشعرم، رسالة إلى أىؿ الثغر ) (ّ)
 (.ِّٖ/ٗمج)لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ابف عبد البر، التمييد  (ْ)
 (.ِٕٔ/ٕمج) شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ابف تيمية، مجمكع فتاكل (ٓ)
ياؾ نستعيف ) (ٔ)  (.ُٗ/ِمجابف القيـ، مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد كا 
 (.ُِ/ْمجر القرآف العظيـ )ابف كثير، تفسي (ٕ)
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، كابف (ِ)، كاإليجي(ُ)ككافؽ السمؼ في ذلؾ بعض جميكر األشاعرة، مثؿ: النككم
 .-رحميـ اهلل  – (ٓ)، كالبيجكرم(ْ)، كعبد القاىر البغدادم(ّ)حجر

 ثانًيا: المخالفوف في مسألة زيادة اإليماف ونقصانو
بمكافقتو لمسمؼ في القكؿ بزيادة اإليماف  -رحمو اهلل –إفَّ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 رئيسيف ىما: كنقصانو قد خالؼ عددنا مف الفرؽ في ىذه المسألة، كىذه الفرؽ عمى قسميف

 القائموف بزيادة اإليماف وعدـ نقصانو -ٔ
 .(َُ()ٗ)، كالنجارية(ٖ()ٕ)، كالغسانية(ٔ)كىؤالء ىـ، طائفة مف األشعرية

 

 

                                                           

 (.َُِ/ُمجانظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ) ((ُ
 .(ّٖٖص) انظر: اإليجي، المكاقؼ في عمـ الكبلـ (ِ)
 (.ٓٗ/ُمجانظر: ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم ) (ّ)
 .(ِٖٕ-ِٕٕص )ص صكؿ الديفانظر: البغدادم، أ (ْ)
 .(ََُص، تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد )انظر: البيجكرم (ٓ)
 .(َُّص) التكحيد جكىرة شرح المريد تحفة، البيجكرم: انظر(؛ ك ِٖٕص) الديف صكؿأ، البغدادم: انظر (ٔ)
الغسانية: ىـ أتباع غساف المرجئ كمف أبرز آرائو الزعـ أف اإليماف ىك اإلقرار أك المحبة هلل تعالى  (ٕ)

الفرؽ بيف الفرؽ  كانظر: البغدادم،ميو، كالقكؿ بأف اإليماف يزيد كال ينقص، انظر: كتعظيمو كترؾ االستكبار ع
    .(ٖٗ)ص كانظر: االسفرائيني، التبصير في الديف (؛َِّ)ص
الفرؽ بيف الفرؽ  كانظر: البغدادم، (؛ُِِ/ُ)مج انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف (ٖ)
 .(ٖٗ)ص ، التبصير في الديف(؛ كانظر: اإلسفرائينيَِّ)ص
ىـ أتباع الحسيف بف محمد النجار، ككافقكا أىؿ السنة في بعض أصكليـ مثؿ خمؽ أفعاؿ العباد،  النجارية: (ٗ)

كالكعد كالكعيد، كيخالفكف أىؿ السنة في بعض أصكليـ مثؿ نفي الرؤية، كالقكؿ بحدكث الكبلـ كاإليماف ىك 
انظر: األشعرم، رقة إلى ثبلث فرؽ ىي البرغكثية، كالزعفرانية، كالمستدركة، المعرفة باهلل، كقد انقسمت ىذه الف

-َِٕص انظر: البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ )صك  ؛(ُِٔ/ُإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف )مجمقاالت ا
  (.َُّ-َُُاإلسفرائيني، التبصير في الديف )ص صكانظر: (؛ ُُِ
كانظر: البغدادم، الفرؽ بيف  (؛ُِٔ/ُمجبلؼ المصميف )انظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاخت (َُ)

 (.َُُاالسفرائيني، التبصير في الديف )صكانظر:  (؛َِٖص)الفرؽ، 
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 القائموف بعدـ زيادة اإليماف وعدـ نقصانو -ٕ
 الجكيني : أبك المعالي، مثؿ(ّ)، كبعض األشاعرة(ِ)، كالماتريدية(ُ)كىؤالء ىـ: المرجئة

 .(ٔ)، كالجيمية(ٓ)، كالخكارج، كالمعتزلة(ْ) –رحمو اهلل  –
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كانظر: البغكم، شرح السنة  ؛(ُِِ -ُِْ/ُمجانظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ) (ُ)
 (.َِٓ-َِْ/ٓمجكانظر: ابف تيمية، منياج السنة النبكية ) (؛ُْ/ُمج)

(؛ كانظر: النسفي، تبصرة ُِٖالعقائد النسفية )صشرح (؛ كالتفتازاني، ُّٓالنسفي، بحر الكبلـ )ص (ِ)
 .(ُٖٓ-ُّٖص(؛ كانظر: القارم، شرح الفقو األكبر )ص َُٕٖاألدلة )ص

 .(ّٖٖص) الكبلـ عمـ في المكاقؼ، اإليجي: انظر (ّ)
 .(ّٗٗصة في أصكؿ االعتقاد )الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلانظر:  (ْ)
 (.ْٖ/ُّمجانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) (ٓ)
 .(ْٕ/ُمج) كالنحؿ الممؿ ،الشيرستاني ؛ كانظر:(ِٖٓ/ٕمج) المرجع السابؽانظر:  (ٔ)
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 لثانيالمبحث ا

 زيداف الكريـ عبد الدكتور عند المالئكة

 تعريؼ المالئكة لغًة واصطالًحاالمطمب األوؿ: 

المبلئكة خمؽ مف أعظـ مخمكقات اهلل تعالى، كقد كرد ذكرىـ كثيرنا في القرآف كالسنة، مف 
يقكمكف بيا، كسنتعرض في ىذا المطمب ألصؿ تسميتيـ في  حيث خصائصيـ، كأعماليـ التي

 المغة، كتعريفيـ في الشرع كمكطئة ليذا المبحث.

 المالئكة لغةتعريؼ أوًل: 

 ىما: ،المبلئكة جمع مىمىؾ كاختمؼ في اشتقاقو عمى قكليف

، كاألىليكؾ كاأللككة الرسالة، كاأللكؾ ىك (ُ)مشتؽ مف مادة ألؾ كىي تىحمُّؿ الرسالة -ٔ
، كأصؿ كممة ممؾ مف مألؾ ثـ قمبت كقدمت البلـ عمى اليمزة فصارت (ِ)لرسكؿا

 :(ّ)مؤلؾ، ثـ تركت ىمزتو لكثرة االستعماؿ، كمنو قكؿ الشاعر
 .(ْ)يىصيكبي  السَّماء جك مف تىنىزَّؿى  ًلمىؤلؾو  كلكفٍ  إلٍنًسيى  فىمىٍستى 

كقيؿ بؿ مشتؽ مف الميٍمؾ كىك القكة -ِ
(ٓ). 

                                                           

 (ُّّ/ُابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مجانظر:  (ُ)
 (.ُٗ/ُالفيكمي، المصباح المنير )مجكانظر:  (؛ِّٗصط )انظر: الفيركز آبادم، القامكس المحي (ِ)
 أبك: كقيؿ، النعماف يمدح قيس عبد مف رجؿ: كقيؿ، الفىٍحؿ عمقمةالقائؿ : قيؿاٍختيًمؼ في قائؿ ىذا البيت، ف ((ّ
الحاجب  ، انظر: البغدادم، شرح شكاىد شافية ابفمجيكؿ القائؿ: كقيؿ، الزبير بف اهلل عبد يمدح يمً مى السُّ  ةى رى جٍ كى 

 (.ِٖٗ)ص
األزىرم، تيذيب المغة (؛ كانظر: ُُُٔ/ْالجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مجانظر:  (ْ)
(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب ُٓ-َٓ/ِٕ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجَّٕ/َُمج)

 (.ُُُ/ُ)مج
-ُّٓ/ٓمج، معجـ مقاييس المغة )ابف فارس(؛ كانظر: ّٓٓ/ِٕانظر: الزبيدم، تاج العركس )مج (ٓ)
ِّٓ ،) 
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مؾ في المغة يتكافؽ مع كصؼ المبلئكة في الشرع، فمعنى ييبلحظ أف معنى مادة م

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ژ الرسالة في المبلئكة مكجكد في قكلو تعالى: 

 [.ُفاطر: ] ژ ﮳   ﮴  ﮵  ﮶          ﮷  ﮸  ﮲ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھ ہ  ہ  ھ  ھ

 اهلل رسؿ ألنيا لة،بالرسا مبلئكة المبلئكة : "فسميت-رحمو اهلل  – قاؿ ابف جرير الطبرم
 .(ُ)عباده" مف إليو أرسمت كمف أنبيائو كبيف بينو

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ژ : كالمىمىؾ بمعنى القكة مكجكد في قكلو تعالى

 [.ٔالتحريـ: ] ژ ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 : تعريؼ المالئكة اصطالًحاثانًيا

ا بأنيا:  مختمفة بأشكاؿ التشكؿ عمى قدرة أعطيت لطيفة "أجساـ عرفت المبلئكة اصطبلحن
 .(ِ)السمكات" كمسكنيا

ف ذكر بعض  -رحمو اهلل  – كلـ يتعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف لتعريؼ المبلئكة كا 
 صفاتيـ مثؿ القدرة عمى التشكؿ بإذف اهلل تعالى كما سيرد قريبنا.

 ثالثًا: معنى اإليماف بالمالئكة

: "كاإليماف بالمبلئكة يعني االعتقاد الجاـز -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف قاؿ الدكتكر عبد
سرافيؿ  ف منيـ جبرائيؿ كا  بكجكد ىذه المخمكقات التي ال يعمـ عددىا إال اهلل تعالى، كا 

 .(ْ)"(ّ)كعزرائيؿ

                                                           

 (.ْٕٓ/ُمجالطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ) (ُ)
(؛ األلكسي، ُّٗص) التعريفات معجـ، الجرجاني(؛ كانظر: ُٓٓ-ُْٓ/ٕمجابف حجر، فتح البارم ) (ِ)

 (.ُِٖ/ُركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )مج
كت في اإلسرائيميات كاآلثار باسـ عزرائيؿ، كىذا االسـ لـ يرد بدليؿ صحيح ال في الكتاب اشتير ممؾ الم (ّ)

 مف ىذه الرسالة. َِّ -ِِٗص كال في السنة، انظر ص 
 .(ٖصلؤلصكؿ العشريف ) العراقيزيداف، الشرح  (ْ)
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: "كاإليماف بالمبلئكة يتضمف أربعة أمكر: األكؿ: اإليماف -رحمو اهلل  – قاؿ ابف عثيميف
ىـ، الثاني: اإليماف بما عممنا اسمو منيـ باسمو كجبريؿ، كمف لـ نعمـ اسمو نؤمف بيـ بكجكد

، الثالث: اإليماف بما عممنا مف صفاتيـ... الرابع: اإليماف بما عممنا مف أعماليـ التي  إجماالن
 .(ُ)يقكمكف بيا بأمر اهلل"

األربعة، فاألمر األكؿ ليذه األمكر  -رحمو اهلل  – كقد تعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف
اإليماف بكجكدىـ قد تعرض لو، بؿ كقد حكـ بردة مف أنكر كجكد المبلئكة، أما األمر الثاني 
َـّ، فقد تعرض لذلؾ كأثبت عمى كجو  كىك اإليماف بجميع المبلئكة مف سمي لنا كمف لـ ييسى

سرافيؿ، أما األمر الثالث اإل يماف بصفاتيـ كاألمر التمثيؿ كالتبعيض أسماء جبريؿ كميكائيؿ كا 
 الرابع اإليماف بأعماليـ التي يقكمكف بيا، فسنتعرض ليما في المطمب الثالث مف ىذا المبحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ُٗ-َٗصابف عثيميف، شرح األصكؿ الثبلثة ) ((ُ
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 حكـ اإليماف بوجود المالئكة :المطمب الثاني

ال كاف  ال يمكف أف يؤمر اإلنساف باإليماف بشيء إال إذا كاف ىذا الشيء مكجكدنا، كا 
مي خيالي، كىذا ال يعد إيماننا بؿ يعد عبثنا، كالشرع منزه عف العبث، كىذا مف اإليماف بشيء كى

 األمكر التي تجعؿ اإليماف بكجكد المبلئكة مف البديييات عند المسمـ.

 أوًل: اإليماف بالمالئكة أحد أصوؿ اإليماف

 اإليماف بالمبلئكة األصؿ الثاني مف أصكؿ اإليماف الستة التي ال يكجد إيماف عند
: "كتقكـ العقيدة -رحمو اهلل  – المسمـ إال باكتماليا، كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

اإلسبلمية عمى أساس اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كبالقدر خيره كشره مف 
 .(ُ)اهلل تعالى"

ڳ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ ژ كقد كرد ذلؾ جمينا في كتاب اهلل كسنة رسكلو، قاؿ تعالى: 

[، ككرد ذلؾ في جكاب الرسكؿ ِٖٓالبقرة: ] ژڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ں ڱ  ں
ًئكىًتوً  ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  لجبريؿ عندما سألو عف اإليماف فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )أىفٍ  مىبلى  كى

كيتيًبوً  ًموً  كى تيٍؤًمفى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرًّْه( خى كى
(ِ). 

إجماع المسمميف عمى اإليماف بكجكد المبلئكة، يقكؿ ابف  -رحمو اهلل  – كنقؿ ابف تيمية
تيمية: "إف المسمميف مف أعظـ الناس معرفة بكجكد المبلئكة كالجف كما دؿ عمى ذلؾ الكتاب 

جماع األمة"  .(ّ)كالسنة كا 

مف ذلؾ، فأثبت أف اإلقرار بالمبلئكة مستقر إلى أكبر  -رحمو اهلل  – بؿ كذىب ابف تيمية
 بني في عاـٌ  كالجفٌ  بالمبلئكة، رحمو اهلل: "كاإلقرار قاؿفي الفطر كلـ ينكره إال شكاذ مف البشر، 

ے    ۓ  ۓ  ﮲   ژ   :المكٌذبة األمـ قالت كليذا األمـ، بعض مف شكاذٌ  إال ذلؾ ينكر لـ آدـ،

                                                           

 .(ِٔصك) (ٕصلؤلصكؿ العشريف ) العراقيزيداف، الشرح   ((ُ
 مف ىذه الرسالة. ّٔتقدـ تخريجو ص ((ِ

 (.ِْ/ٓمجابف تيمية، الجكاب الصحيح  لمف بدؿ ديف المسيح ) (ّ)
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ہ  ہ     ہ     ژ : نكح قكـ قاؿ فرعكف، كقكـ كثمكد، اد،كع نكح، قكـ حتى [؛ِْالمؤمنكف: ] ژ﮳  

ٹ  ٹ  ٹ  ژ : كقاؿ [،ِْالمؤمنكف: ] ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  

  چڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ

ف فرعكف[، ك ُْ – ُّفصمت: ] ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           كاف كا 

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ژ : ما قاؿ فإنو الصانع؛ لجحد مظيران 

ٌما بيـ، معترفان  إٌما المبلئكة؛ بذكر سمع كقد إالَّ  [،ّٓالزخرؼ: ] ژڱ    فذكر .ليـ مينكران  كا 
ٌنم عامان، إنكاران  ذلؾ تينكر أٌمة األمـ في األمـ، كليس في عاـٌ  كالجفٌ  المبلئكة،  إنكار ييكجد اكا 

 .(ُ)بالعدـ" لمعمـ ال العمـ لعدـ فينكرىـ قد يتفمسؼ، مف مثؿ بعضيـ؛ في ذلؾ

 ثانًيا: حكـ منكر اإليماف بوجود المالئكة

اإليماف بكجكد المبلئكة معمكـ مف الديف  -رحمو اهلل  – عدَّ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
: "كتككف الردة - رحمو اهلل تعالى - فقاؿبالضركرة، كبالتالي منكر كجكد المبلئكة كافر، 

باأللفاظ أك األفعاؿ أك االعتقادات ... كباالعتقادات بأف يعتقد المسمـ أمكرنا باطمة مناقضة لما 
 .(2)عرؼ مف اإلسبلـ بالضركرة، مثؿ إنكار كجكد اهلل، أك يـك القيامة أك المبلئكة"

إنكار اإليماف بيا، ىك نفس حكـ بالكفر عمى منكر كجكد المبلئكة، كبالتالي  لحكـ منوكا
ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ژ  اهلل تعالى عميو، قاؿ تعالى:

 [.ُّٔالنساء: ] ژڳ  

: أم تعقيبنا عمى اآلية السابقة في معنى )كمف يكفر(: " -رحمو اهلل  – قاؿ األلكسي
، كؿ إلى يرجع قد بالكاك... المتعاطفة باألمكر المتعمؽ الحكـ فإف ذلؾ مف بشيءو   كقد كاحدو

                                                           

 (.ُٓٗ-ُْٗ/ُمجابف تيمية، النبكات ) (ُ)
 .(ِٖٗصزيداف، أصكؿ الدعكة ) (ِ)
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 اإليماف ألف األكؿ؛ عمى القرينة دلت قد كىاىنا القرائف، عمى كالتعكيؿ المجمكع، إلى يرجع
 .(ُ)البعض" بانتفاء ينتفي كالكؿ كاجب، بالكؿ

 المذككرات ىذه مف بشيء الكفر أف في تفسير اآلية: "كاعمـ -رحمو اهلل  – كقاؿ السعدم
 .(ِ)بعض" دكف ببعضيا اإليماف كجكد كامتناع ميالتبلز  بجميعيا، كالكفر

كقد أكد العمماء عمى ىذا الحكـ فذكركا أف إنكار المبلئكة مف مكجبات الردة، قاؿ ابف 
 كيعيد جحده، بما يقر حتى يسمـ لـ فرض، بجحكد ارتدٌ  : "إف-رحمو اهلل  – قدمة المقدسي

جحد نبينا أك آية مف كتاب اهلل تعالى،  إف ككذلؾ اعتقده، بما كرسكلو اهلل كٌذب ألنو الشيادتيف؛
 في بد فبل محٌرمان  استباح أك اهلل، مبلئكة أنيـ ثبت الذيف مبلئكتو مف ممكان  أك كتابنا مف كتبو، أك

 .(ّ)جحده" بما اإلقرار مف إسبلمو

مف جحد المبلئكة أك أحدنا ممف ثبت أنو ممؾ لتكذيبو  رى فٍ كي  -رحمو اهلل – كذكر البيكتي
 .(ْ)القرآف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َُٕ/ٓمجاأللكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ) (ُ)
 .(َِٗص) المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير عبد الرحمف، السعدم: (ِ)
 (.ِٖٗ-ِٖٖ/ُِمجابف قدامة، المغني شرح الخرقي ) (ّ)
 (.ُْٓ/ٓمجانظر: البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ) (ْ)
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 صفاتيـ, وأفعاليـ, وأسماؤىـ, و المالئكة داعدأ :المطمب الثالث

خمؽ اهلل الخمؽ كنكعو، فمنيـ مف اجتمع فيو الشر مثؿ الشياطيف، كمف الخمؽ مف اجتمع 
فيو الخير كالشر كالبشر، كمنيـ مف اجتمع فيو الخير فقط كىـ المبلئكة، فالمسمـ يحاكؿ التشبو 

طاعة حسب طاقتو كيحذر مف الشر كالمعاصي حتى ال يمحؽ الشياطيف، كقد بالمبلئكة في ال
 كرد في الشرع معمكمات عديدة عف أعداد المبلئكة كصفاتيـ كمياميـ.

 د المالئكةاعدأأوًل: 

كال يعمـ ذلؾ أحد إال اهلل تعالى، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ  ،جدنا ةد المبلئكة الكراـ كبير اعدأ
 .(ُ)عف المبلئكة: "ال يعمـ عددىا إال اهلل تعالى" -رحمو اهلل  –زيداف 

 كمف األدلة عمى ذلؾ:

حديث البيت المعمكر الذم يدخمو كؿ يـك سبعكف ألفنا مف المبلئكة كال يعكدكف إلى يـك  -ُ
 فىسىأىٍلتي  اٍلمىٍعميكري  اٍلبىٍيتي  ًلي القيامة، كفيو يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: )فىريًفعى 

ٍعميكري  اٍلبىٍيتي  ىىذىا قىاؿى فى  ًجٍبًريؿى  مّْي اٍلمى كا ًإذىا مىمىؾو  أىٍلؼى  سىٍبعيكفى  يىٍكـو  كيؿَّ  ًفيوً  ييصى رىجي  لىـٍ  خى
ا آًخرى  ًإلىٍيوً  يىعيكديكا ( مى ـٍ مىٍيًي عى

(ِ). 
 
 

                                                           

عاة مف قصص القرآف لمدعكة كالد المستفادزيداف، ك  (؛ٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.َّٕ/ٓمج)

صحيح  ]مسمـ:ك [؛ُِّْ: رقـ الحديث َِٗ/ْالبخارم، بدء الخمؽ/ذكر المبلئكة،  صحيح ]البخارم: (ِ)
: رقـ الحديث َٕٓ/ُ، اإليماف/اإلسراء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى السمكات كفرض الصمكات، مسمـ
 .[ُٓٓ: رقـ الحديث ُْٓ/ُ، اإليماف/في اإلسراء، ُُٓ
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ا أىرىل حديث أطيط السماء، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ًإنّْي -ِ ٍكفى  الى  مى  كىأىٍسمىعي  تىرى
السَّمىاءي  أىطَّتٍ  تىٍسمىعيكفى  الى  مىا

ا تىًئطَّ  أىفٍ  لىيىا كىحيؽَّ  (ُ) اًبعى  أىٍربىعً  مىٍكًضعي  ًفييىا مى مىمىؾه  ًإالَّ  أىصى  كى
ٍبيىتىوي  كىاًضعه   .(ِ)ًلمًَّو( سىاًجدنا جى

 ثانًيا: أسماء المالئكة

 عدة أسماء المبلئكة أثناء حديثو عف -رحمو اهلل  – زيداف الكريـ عبد الدكتكر ذكر
 لبعضيـ،  كىـ:

 جبريؿ -ٔ
: -رحمو اهلل  – جبريؿ ممؾ مف أعظـ المبلئكة كأشيرىـ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ف منيـ سرافيؿ..." -أم المبلئكة -"كا  ، كذكر ىذه األسماء في مكضع (ّ)جبرائيؿ كميكائيؿ كا 
 .(ْ)آخر دكف إسرافيؿ

ؿ بالكحي، قاؿ الدكتكر عبد أما بالنسبة لما نعرفو مف كظيفة جبريؿ فيك الممؾ المكك
: "كركح القدس ىك ممؾ الكحي جبريؿ الذم يؤيد اهلل بو الرسؿ -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف

 .(ٓ)بالتعميـ اإلليي كالتثبيت في المكاطف التي مف شأف البشر أف يضعفكا فييا"

                                                           

أف كثرة ما فييا مف المبلئكة  :أم ،أصكاتيا كحنينيا كأطيط اإلبؿ: ،األطيط صكت األقتابؿ ابف األثير: "قا (ُ)
 (.ْٓ/ُمج"، ابف األثير: النياية في غريب الحديث كاألثر )قد أنقميا حتى أطت

مـ لضحكتـ ]الترمذم، سنف الترمذم، الزىد/ما جاء في قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لك تعممكف ما أع (ِ)
 ، : رقـ َٕ-ٗٔ/ْ[؛ ك]ابف ماجو، سنف ابف ماجو، الزىد/الحزف كالبكاء، ِْٕٔ: رقـ الحديث َْٕ/ّقميبلن

[؛ ك]الحاكـ، المستدرؾ ُُِٔٓ: رقـ الحديث َْٔ-َْٓ/ّٓ[؛ ك]أحمد، مسند أحمد بف حنبؿ ِِّْالحديث 
-َْٕ/ٖ، كاالىكاؿ، ُّّٗيث : رقـ الحدْٗٗ/ْعمى الصحيحيف، التفسير/تفسير ىؿ أتى عمى اإلنساف، 

كصححو (؛ َْٕ/ّ[؛ كالحديث حسنو الترمذم، انظر: الترمذم، سنف الترمذم )ِٖٓٗ: رقـ الحديث َْٖ
(؛ كحسنو لغيره شعيب األرنؤكط، ََّ-ِٗٗ/ْ( ك)مجْٗ/ّ)مجاأللباني، انظر: األلباني، السمسمة الصحيحة 
 (.َْٔ/ّٓانظر: بف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )

 .(ٖصلؤلصكؿ العشريف ) العراقيزيداف، الشرح   ((ّ
 (.َّٕ/ٓمج) مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفادزيداف، انظر:  (ْ)
 .(ٕٗصفي القرآف ) األديافزيداف، مكجز  ((ٓ
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 كقد كردت النصكص في كتاب اهلل كسنة رسكلو عمى أف الممؾ الذم ينزؿ بالكحي عمى
البقرة: ] ژژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ژ األنبياء ىك جبريؿ، قاؿ تعالى: 

 ژڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ژ [، كقاؿ تعالى: ٕٗ

النحؿ: ] ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ [، كقاؿ تعالى: ُٓٗ – ُّٗالشعراء: ]

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٺ  ٺ  ٿ   ژ [، كقاؿ تعالى: َُِ

 [.ٗ – ْالنجـ: ] ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     

،  كركح القدس ىك جبريؿ كما (ُ)كالمقصكد بالركح األميف ىك جبريؿ بإجماع المفسريف
 .(ِ)، كعمى ذلؾ جميكر المفسريف-رحمو اهلل  – قالو الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 ئيؿميكا -ٕ
 قاؿأف اسـ أحد المبلئكة ىك ميكائيؿ،  -رحمو اهلل  – ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ف منيـ سرافيؿ..." -أم المبلئكة -رحمو اهلل: "كا   .(ّ)جبرائيؿ كميكائيؿ كا 

 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ قاؿ تعالى: 

 [.ٖٗالبقرة: ]

ف استعمؿ كممة ميكائيؿ مع كركد لفظة  -رحمو اهلل  – كالدكتكر عبد الكريـ زيداف كا 
ميكاؿ في القرآف كذلؾ ألف كممة ميكائيؿ فييا ست لغات كىي: ميكائؿ كميكائيؿ كميكاؿ 

 .(ْ)كميكئؿ كميكاييؿ كميكاءؿ

                                                           

 .(ّٖٓص) انظر: الخضيرم، اإلجماع في التفسير ((ُ
؛ كانظر: البغكم، تفسير البغكم (ِِّ/ِمج) القرآف آم تأكيؿ عف البياف جامع، الطبرمانظر:  (ِ)
(؛ كانظر: ابف كثير، تفسير القرآف ِْٓ-ِْْ/ِ(؛ كانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )مجُٗ/ُ)مج

(؛ ُّٕ/ُ(؛ كانظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )مجُِّ/ُالعظيـ )مج
 (.ٔٗ/ُح القرآف بالقرآف )مجكانظر: الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضا

مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة  المستفادزيداف، : انظر(؛ ٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ّ)
 (.َّٕ/ٓمج)

 (.ِٓٔ-ِْٔ/ِمجانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) (ْ)
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كقد كرد ذكر ميكائيؿ في السنة النبكية، كمف ذلؾ دعاء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
ٍبرىاًئيؿى  رىبَّ  )المَّييَـّ  :صبلة القياـ ًميكىاًئيؿى  جى ٍسرىاًفيؿى  كى ـى  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  فىاًطرى  كىاً  اًل  اٍلغىٍيبً  عى

ـي  أىٍنتى  كىالشَّيىادىةً  ا ًعبىاًدؾى  بىٍيفى  تىٍحكي ا اٍىًدًني يىٍختىًمفيكفى  ًفيوً  كىانيكا ًفيمى ؽّْ  ًمفٍ  ًفيوً  اٍختيًمؼى  ًلمى  ًبًإٍذًنؾى  اٍلحى
( ًصرىاطو  ًإلىى شىاءي تى  مىفٍ  تىٍيًدم ًإنَّؾى  ميٍستىًقيـو

 )المَّييَـّ  :، كمف ذلؾ دعاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(ُ)
ًميكىاًئيؿى  ًجٍبرىاًئيؿى  رىبَّ  رّْ  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  ًإٍسرىاًفيؿى  كىرىبَّ  كى ًمفٍ  النَّارً  حى  .(ِ)اٍلقىٍبًر( عىذىابً  كى

 إسرافيؿ -ٖ
أف اسـ أحد المبلئكة ىك إسرافيؿ،  -هلل رحمو ا –كقد ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

ف منيـ سرافيؿ كعزرائيؿ" -أم المبلئكة -فيقكؿ رحمو اهلل: "كا   .(ّ)جبرائيؿ كميكائيؿ كا 

كلـ يرد ذكر إسرافيؿ في القرآف الكريـ لكف كرد ذكره في السنة الصحيحة، كقد مرَّ نماذج 
 عمى ذلؾ قريبنا عند الحديث عف ميكائيؿ عميو السبلـ.

 – شيكر أف إسرافيؿ عميو السبلـ ىك الممؾ المككؿ بالنفخ في الصكر، قاؿ ابف حجركالم
 .(ْ): "اشتير أف صاحب الصكر إسرافيؿ، كنقؿ الحميمي فيو اإلجماع"-رحمو اهلل 

 منكر ونكير -٘, ٗ

اسمي ىذيف الممكيف عند ذكره لعذاب  -رحمو اهلل  – كقد ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ٓ)و كالتأكيد عمى ذلؾالقبر كنعيم

 قيًبرى  كاستشيد عمى ذلؾ بحديث الترمذم، كىك قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ًإذىا
ـٍ  قىاؿى  أىكٍ  اٍلمىيّْتي  ديكي دىافً  مىمىكىافً  أىتىاهي  أىحى قىافً  أىٍسكى ا ييقىاؿي  أىٍزرى ًدًىمى ري  اٍلميٍنكىري  أًلىحى فً  النًَّكيري  كىاآٍلخى  مىا فىيىقيكالى

                                                           

: رقـ ُْٓ-ُّٓ/ِ مف الميؿ، ، الصبلة/دعاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا قاـصحيح مسمـ ]مسمـ: (ُ)
 .[َٕٕالحديث 

كصححو  [؛ّْٓٓ : رقـ الحديثّٕٔ/ٖ ، االستعاذة/االستعاذة مف حر النار، سنف النسائي ]النسائي: (ِ)
 .(ٗٓ-ٖٓ/ْ)األلباني، انظر: األلباني، السمسمة الصحيحة 

 .(ٖص)، لؤلصكؿ العشريف العراقيزيداف، الشرح  (ّ)
 (.ٕ/ُٓمجشرح صحيح البخارم )ابف حجر، فتح البارم ب (ْ)
 (.ُِّ-ُُّ/ُُمج)في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية انظر: زيداف، المفصؿ  (ٓ)
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ؿً  ىىذىا ًفي تىقيكؿي  ٍنتى كي  ٍبدي  ىيكى  يىقيكؿي  كىافى  مىا فىيىقيكؿي  الرَّجي  كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي  كىرىسيكليوي  المَّوً  عى
مَّدنا ٍبديهي  ميحى فً  كىرىسيكليوي  عى ـي  كينَّا قىدٍ  فىيىقيكالى  ًفي ًذرىاعنا سىٍبعيكفى  ًرهً قىبٍ  ًفي لىوي  ييٍفسىحي  ثيَـّ  ىىذىا تىقيكؿي  أىنَّؾى  نىٍعمى
فً  فىأيٍخًبريىيـٍ  أىٍىًمي ًإلىى أىٍرًجعي  فىيىقيكؿي  نىـٍ  لىوي  ييقىاؿي  ثيَـّ  ًفيوً  لىوي  يينىكَّري  ثيَـّ  سىٍبًعيفى  كسً  كىنىٍكمىةً  نىـٍ  فىيىقيكالى  اٍلعىري
تَّى ًإلىٍيوً  أىٍىًموً  أىحىبُّ  ًإالَّ  ييكًقظيوي  الى  الًَّذم ًعوً  ًمفٍ  وي المَّ  يىٍبعىثىوي  حى فٍ  ذىًلؾى  مىٍضجى  سىًمٍعتي  قىاؿى  مينىاًفقنا كىافى  كىاً 
فً  أىٍدًرم الى  ًمٍثمىوي  فىقيٍمتي  يىقيكليكفى  النَّاسى  ـي  كينَّا قىدٍ  فىيىقيكالى مىٍيوً  اٍلتىًئًمي ًلؤٍلىٍرضً  فىييقىاؿي  ذىًلؾى  تىقيكؿي  أىنَّؾى  نىٍعمى  عى
ـي  مىٍيوً  فىتىٍمتىًئ عيوي أى  ًفييىا فىتىٍختىًمؼي  عى تَّى ميعىذَّبنا ًفييىا يىزىاؿي  فىبلى  ٍضبلى ًعوً  ًمفٍ  المَّوي  يىٍبعىثىوي  حى " مىٍضجى  .(ُ)ذىًلؾى

 بسؤاؿ مككبلف القبر، فتانا كصفيما ما يأتي: "كىمافي  -رحمو اهلل  – قاؿ ابف كثير
 أنياب مالي أفرقاف أزرقاف كىما كالفاجر، البر كيمتحناف كنبيو، كدينو، ربو، عف قبره، في الميت
 .(ِ)مفزعة" كأصكات مزعجة كأشكاؿ

 عزرائيؿ -ٙ
أف أحد المبلئكة اسمو عزرائيؿ، فقاؿ  -رحمو اهلل  – ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ف منيـ سرافيؿ كعزرائيؿ" -أم المبلئكة -رحمو اهلل: "كا   .(ّ)جبرائيؿ كميكائيؿ كا 

ر باسـ عزرائيؿ، مع العمـ كقد اشتير بيف الناس أف اسـ الممؾ المككؿ بقبض أركاح البش
نما كرد في بعض اآلثار، مع أف األصؿ أال يثبت  أف ىذا االسـ لـ يرد في السنة الصحيحة كا 

 بمصرح فميس المكت ممؾ : "كأما-رحمو اهلل  – اسـ ممؾ إال بنص صحيح، قاؿ ابف كثير
 كاهلل عزرائيؿ،ب اآلثار بعض في تسميتو جاء كقد الصحاح، األحاديث في كال القرآف، في باسمو
 .(ْ)أعمـ"

                                                           

[، ؛ ك]ابف أبي َُِٗ: رقـ الحديث َّٔ/ِ، الجنائز/ما جاء في عذاب القبر، الترمذم، سنف الترمذم] (ُ)
[؛ ٖٖٓ: رقـ الحديث ُِٖٗ-ُِٖٖ/ّ، الشريعة [؛ ك]اآلجرمْٖٔ: رقـ الحديث ُْٔ/ِعاصـ، السنة 

األلباني، انظر: األلباني، السمسمة (؛ كحسنو َّٔ/ِكالحديث حسنو الترمذم، انظر: الترمذم، سنف الترمذم )
 (.َّٖ-ّٕٗ/ّ)مجالصحيحة 

 (.َُُ/ُمجابف كثير، البداية كالنياية ) (ِ)
 .(ٖص) لؤلصكؿ العشريف العراقيزيداف، الشرح  (ّ)
 (.َُٔ/ُمجكثير، البداية كالنياية ) ابف (ْ)
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 .- رحميـ اهلل - (ّ)، كابف عثيميف(ِ)، كاأللباني(ُ)كممف قاؿ بذلؾ مف العمماء: المناكم

ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  ژ كقد جاء كصفو في القرآف الكريـ بممؾ المكت، قاؿ تعالى: 

 [، فىييٍكتىفىى بذلؾ كاهلل أعمـ.ُُالسجدة: ] ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 المالئكةثالثًا: صفات 

بياف ل -رحمو اهلل  – كقد تعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف ،لممبلئكة العديد مف الصفات
 كىي: ،بعضيا

 المالئكة ذوات عاقمة -ٔ
ا ال يقـك إال بغيرىا، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ  المبلئكة ذكات قائمة بذاتيا كليست أعراضن

 .(ْ)نيـ ذكات عاقمة": "كمف معاني اإليماف بمبلئكتو أ-رحمو اهلل  – زيداف

إجماع المسمميف عمى أف المبلئكة أعياف كليست أعراض،  -رحمو اهلل  – كنقؿ ابف تيمية
 بيف كليس المسمميف باتفاؽ المخمكقات مف فيي األعراض مف ال مف األعياف فيقكؿ: "كالمبلئكة

 نكعيف المصنكعات منيـ أحد يجعؿ كلـ مخمكقكف جميعيـ المبلئكة أف في خبلؼ الممؿ أىؿ
 ں  ں  ڻ   ڻژ : تعالى قكلو إف: قاؿ مخمكؽ، كمف عندىـ الجميع بؿ أمر كعالـ خمؽ عالـ

 .(ٓ)المسمميف" إجماع خالؼ فقد ذكره الذم التقسيـ ىذا بو أريد [،ْٓاألعراؼ: ]ژ 

ا: "مفرحمو اهلل كقاؿ   كأنيا كالجف، بالمبلئكة أخبرت الرسؿ أف باالضطرار المعمكـ أيضن
 .(ٔ)بغيرىا" قائمة أعراضان  ليست بأنفسيا، قائمة ناطقة أحياء

                                                           

 (.ِِ/ّمجانظر: المناكم،  فيض القدير شرح الجامع الصغير ) (ُ)
 .(ْٖص) انظر: األلباني، العقيدة الطحاكية شرح كتعميؽ (ِ)
 (.ُُٔ/ّمجانظر: ابف عثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ ابف عثيميف ) (ّ)
 (.َّٕ/ٓمج) دعاةمف قصص القرآف لمدعكة كال المستفادزيداف،  ((ْ

 .(ِِّ-ُِّ)ص ص كالباطنية كالقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد ابف تيمية، بغية (ٓ)
 (.ُّٗ/ُمجابف تيمية، الصفدية ) (ٔ)
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في كصفو لممبلئكة بأنيا ذكات يرد عمى  -رحمو اهلل  – كالدكتكر عبد الكريـ زيداف
ا ال كجكد ليا في الكاقع كليس ليا ذات  الفبلسفة الذيف اعتبركا المبلئكة أمكرنا ذىنية كأعراضن

 .(ُ)تركح كتجيء كتنزؿ كتتكمـ كتخاطب الرسكؿ

ا الدكتكر عبد الكريـ زيدافكي عمى المدرسة العقمية الحديثة التي  -رحمو اهلل  – رد أيضن
تقكؿ عف المبلئكة نيا أركاح كليست ذكات، يقكؿ أحمد المراغي: "فالمبلئكة كالشياطيف أركاح 

 .(ِ)ليا اتصاؿ بأركاح الناس ال نعرؼ حقيقتو، بؿ نؤمف بما كرد فيو كال نزيد عميو شيئنا آخر"

لممبلئكة بأنيا عاقمة فقد كرد ما يدؿ  -رحو اهلل  –ما كصؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف كأ
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ژ عمى ذلؾ، يقكؿ ابف عثيميف في بياف ما يستفاد مف قكلو تعالى: 

[: "إثبات أف المبلئكة يتكممكف كيفيمكف كيعقمكف ِّسبأ: ] ژٹ  ٹ  ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿٺ  ٿ

خبلفنا لمف قاؿ إنيـ ال يكصفكف         ژ ٹٿژ ؟ كيجابكف قاؿ:  ژ ٿٺ  ٺ  ٿژ ألنيـ يسألكف:
بذلؾ، فيمـز مف قكليـ ىذا أننا تمقينا الشريعة ممف ال عقكؿ ليـ كىذا قدح في الشريعة ببل 

 .(ّ)ريب"

 هلل عز وجؿ المالئكة في حالة عبادة دائمة -ٕ
هلل، كالقياـ بمياميـ المككمة بيـ، المبلئكة عباد مكرمكف، كيستغرقكف أكقاتيـ في عبادة ا

في حاؿ تسبيح كتقديس  -أم المبلئكة  – : "كىـ-رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
 .(ْ)كعبادة مستمرة هلل"

كقد كرد في كتاب اهلل تعالى استغراؽ المبلئكة أكقاتيا في عبادة اهلل، قاؿ تعالى في 
[، كقاؿ تبارؾ كتعالى: َِاألنبياء: ] ژۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ژ كصؼ المبلئكة: 

 [. ّٖفصمت: ] ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ژ
                                                           

 عمى الرد في المرتاد كانظر: ابف تيمية، بغية (؛َّْ/ِمجانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية ) (ُ)
 (.َُِٓ-َُِْ/ِ(؛ كانظر: ابف القيـ، إغاثة الميفاف في مصايد الشيطاف )مجُِٗ)ص كالقرامطة المتفمسفة

 (.ّٖ/ُمجالمراغي، تفسير المراغي ) (ِ)
 (.ِِّ-ُِّ/ُمجابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ) (ّ)
 (.ِٕ/ُمج) مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفادزيداف،  (ْ)



232 
 

 المالئكة يجوز أف تتمثؿ بييئة البشر -ٖ
: "مف معاني العقيدة اإلسبلمية اإليماف -رحمو اهلل  –عبد الكريـ زيداف  الدكتكرقاؿ 

 .(ُ)ذف اهلل كمشيئتو"بجكاز تمثؿ المبلئكة بييئة البشر...كأف ىذا يككف بإ

عمى ذلؾ بعدة أدلة مف الكتاب كالسنة فمف القرآف قصة  -رحمو اهلل  -كاستدؿ الدكتكر 
 ُٕمريـ عندما تمثؿ ليا جبريؿ بصكرة بشر سكم، كقد كردت ىذه اآليات في سكرة مريـ )اآلية 

كقد مركا عمى  (، كالمبلئكة الذيف أرسميـ اهلل إلى لكط عميو السبلـ بصكرة بشرُِإلى اآلية 
ىذه الصكرة قبؿ ذلؾ عمى سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ كقد كردت ىذه اآليات في ثبلث مكاضع 

(، كالمكضع الثاني في ُٖإلى اآلية  ٗٔمف كتاب اهلل، المكضع األكؿ في سكرة ىكد )اآلية 
إلى  ُّ(، كالمكضع الثالث في سكرة العنكبكت )اآلية ُٕإلى اآلية  ُٓسكرة الحجر )اآلية 

(، كأما مف السنة فاستدؿ بحديث جبريؿ الطكيؿ عندما سأؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ّْاآلية 
 عف اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف، كالقيامة كعبلماتيا، ككاف جبريؿ حينئذ يتمثؿ بصكرة رجؿ.

 رابًعا: أعماؿ المالئكة

في  -رحمو اهلل  –يداف كيمكف إجماؿ أعماؿ المبلئكة التي ذكرىا الدكتكر عبد الكريـ ز 
 اآلتي:

 المالئكة تسجد آلدـ -ٔ
، كفي ذلؾ يقكؿ عميو السبلـ أخبر تعالى أنو عندما خمؽ آدـ أمر المبلئكة بالسجكد آلدـ

: "خمؽ اهلل تعالى آدـ مف طيف، ثـ أمر المبلئكة بالسجكد لو رحمو اهلل الدكتكر عبد الكريـ زيداف
قاؿ بفضمو، كلـ يكف ىذا السجكد عمى كجو العبادة لو...،  عمى كجو التحية لو كالتكريـ كاعترافنا

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ  تعالى: 

﮶     ﮷  ﮸  ﮹   ﮴   ﮵      [، ْٕ – ُٕص: ] ژے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

                                                           

؛ كانظر: (ْٕٗ-ْٖٕ/ُمج: )كانظر(، ََٓ/ُمج)لقرآف لمدعكة كالدعاة مف قصص ازيداف، المستفاد  (ُ)
 (.ُٕزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص
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﮲    ژ كقاؿ تعالى:   ژہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .(٥)["ّْالبقرة: ]

: -رحمو اهلل  – مع مبلحظ أف ىذا السجكد لـ يكف سجكد عبادة، قاؿ ابف جرير الطبرم
 .(ِ)"ككاف سجكد المبلئكة آلدـ تكرمة آلدـ، ال عبادة آلدـ"

فكاف سجكد المبلئكة آلدـ عميو السبلـ، تكريـ لو كطاعة هلل رب العالميف اآلمر بيذا 
 السجكد.

 قتاؿ يـو غزوة بدرالمالئكة تشترؾ مع المسمميف في ال -ٕ
معركة بدر مف أعظـ الغزكات كالمعارؾ في تاريخ المسمميف، كقد كرد في الكتاب كالسنة 

: "ال خبلؼ في -رحمو اهلل  – مشاركة المبلئكة في ىذه المعركة، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
لسنة النبكية المطيرة، أف اهلل تعالى أمد المسمميف بالمبلئكة في غزكة بدر فقد ثبت ذلؾ بالقرآف كا

،  ثـ استدؿ عمى ذلؾ بأدلة مف الكتاب (ّ)كال يسع أحدنا إنكاره؛ ألنو تكذيب لصريح القرآف"
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ ، أما مف الكتاب، فقكلو تعالى: (ْ)كالسنة

ڤ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿ

ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿژ [، كقكلو تعالى: َُ – ٗؿ: األنفا] ژڦ  ڦ  

چ    چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      

[، ُِٔ – ُِّآؿ عمراف: ] ژگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گک  ک  ک  ک  گ
، (ٓ)عمى ذلؾ ببعض األحاديث مف السنة، كىي حديث أفضؿ المبلئكة مف شيد بدرناكاستدؿ 

                                                           

 (.ِٕ/ُمج(، كانظر: )ُّ/ُمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفاد زيداف،  (ُ)
 (.ْٔٓ/ُمجابف جرير، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ) (ِ)
 (.ُِٕ/ِمج) القرآف لمدعكة كالدعاة مف قصص المستفادزيداف،  (ّ)
 .َُّ-ُِٖالمرجع السابؽ، صانظر:  (ْ)
 .[ّّٖٗ: رقـ الحديث َُِ/ٓ، المغازم/شيكد المبلئكة بدرنا، صحيح البخارم ]البخارم:انظر:  (ٓ)
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، كحديث الصحابي الذم يمحؽ المشرؾ ليقتمو (ُ)كحديث جبريؿ آخذ بعناف فرسو عمى ثناياه النقع
فإذا يسمع صكت فارس دكف أف يراه كيرل المشرؾ يقتؿ، كقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: 

 .(ِ)(الثالثة ءالسما مدد مف ذلؾ)

إلى أف المبلئكة قد شاركت المسمميف  -رحمو اهلل  – كذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
بالقتاؿ يكـ بدر باإلضافة لتثبيتيـ كتكثير سكادىـ، كيرل عدـ الحاجة لتأكيؿ مشاركة المبلئكة 

 .(ّ)في غزكة بدر

 المالئكة تغسؿ حنظمة بف أبي عامر الراىب -ٖ
االختبلؼ في تغسيؿ الشييد الجنب  -رحمو اهلل  – يـ زيدافذكر الدكتكر عبد الكر 

كقد كاف  -رضي اهلل عنو  –كاستدالؿ كبل الفريقيف بما كرد مف تغسيؿ المبلئكة لحنظمة 
 بف حنظمة باؿي  ما:  أحد يكـ قاؿ ، كالحديث ) أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (ْ)جنبنا

 .(ٓ)( يغتسؿٍ  كلـ جنبه  كىك فخرجى  اليائعةى  سمع أنو: لكاقا تغسمو، المبلئكةى  رأيت إني ؟ !الراىب

كالشاىد مف الحديث أف المبلئكة قامت بتغسيؿ حنظمة رضي اهلل عنو بعد استشياده كىك 
 جنب.

 

                                                           

، كحسنو األلباني، انظر: الغزالي: محمد، فقو السيرة (ِٕٔ-ِٔٔ/ُمجالسيرة النبكية ) انظر: ابف ىشاـ: (ُ)
 .(ِّْص)

: رقـ الحديث ْٖ-ْْ/ٓ ، الجياد/اإلمداد بالمبلئكة يـك بدر كفداء األسرل،صحيح مسمـ ]مسمـ:انظر:  (ِ)
 .[ُُُٖك َُُٖ

 (.ُِّ-ُُّ/ِمج) مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفادزيداف، انظر:  (ّ)
 (.ّٖ/ُُجم) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية المفصؿزيداف،  (ْ)
[؛ ك]الحاكـ: َِٕٓ: رقـ الحديث ْٔٗ-ْٓٗ/ُٓ]ابف حباف: صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف  (ٓ)

: رقـ ُّٓ-ُّْ/ٕ[؛ ك]البييقي: السنف الكبير ْٕٖٗ: رقـ الحديث ُْٔ/ٓالمستدرؾ عمى الصحيحيف 
ؾ عمى [؛ كالحديث صححو الحاكـ عمى شرط مسمـ، انظر: الحاكـ، المستدر ٖٔٗٔك ٖٓٗٔالحديث 

 كصححو األلباني، انظر: األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ(؛ ُْٔ/ٓالصحيحيف )
 (.ْٔٗ/ٕ)مج بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيحانظر:  ،األرنؤكط شعيب كصححو(؛ ُٕٔ/ّ)مج
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 المالئكة تدعو لممؤمنيف -ٗ
أف ال خبلؼ في مشركعية دعاء الحي  -رحمو اهلل  – ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف

بيذا الدعاء، كأف مف خبلؼ في ذلؾ كاف مف أىؿ البدع، كاستدؿ عمى لمميت كانتفاع الميت 
﮷   ژ المشركعية بعدة أدلة مف أىميا، قكلو تعالى:  ۓ  ۓ  ﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶ 

﮸  ﮹   ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   

:  -رحمو اهلل  –[، كعقب الدكتكر عبد الكريـ زيداف ٕغافر: ] ژ        عمى اآلية قائبلن
 - "فقد أخبر سبحانو كتعالى أف المبلئكة يدعكف لممؤمنيف بالمغفرة، كما كرد في اآلية  الكريمة

 .(ُ)كلكال أف المؤمنيف ينتفعكف بدعاء المبلئكة ليـ لما فعمتو المبلئكة" –يعني مف دعاء 

 المالئكة تؤمف عمى الدعاء -٘
، فعف رضي اهلل عنو حديث كفاة أبي سممة - رحمو اهلل -أكرد الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ؿى  -رضي اهلل عنيا - أـ سممة مَّى المَّوً  رىسيكؿي  أنيا قالت: )دىخى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مىى كى مىمىةى  أىًبي عى  سى
قىدٍ  ريهي  شىؽَّ  كى وي، بىصى : ثيَـّ  فىأىٍغمىضى كحى  ًإفَّ  قىاؿى ري  تىًبعىوي  قيًبضى  ًإذىا الرُّ جَّ  اٍلبىصى : أىٍىًمًو، ًمفٍ  نىاسه  فىضى  فىقىاؿى
مىى تىٍدعيكا الى  ٍيرو  ًإالَّ  أىٍنفيًسكيـٍ  عى ًئكىةى  فىًإفَّ  ًبخى مىى ييؤىمّْنيكفى  اٍلمىبلى ( مىا عى ، كبيف الدكتكر عبد (ِ)تىقيكليكفى

نقبلن عف صاحب عكف المعبكد معنى تأميف المبلئكة عمى الدعاء  -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف
 .(ّ)قكلكف آميف عمى ما تقكلكنو في دعائكـ مف خير أك شر"بقكلو: "أم ي

 المالئكة تبشر المؤمنيف -ٙ

عدـ مساكاة المسمـ لمكافر أمر طبيعي، كمف األمكر التي يختمؼ فييا المسمـ عف الكافر، 
"كمف مظاىر  :-رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿتبشير المبلئكة لممسمـ عند مكتو، 

                                                           

 .(ُٖٗ/ُُمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية زيداف، المفصؿ (ُ)
 .[ِٕٗ: رقـ الحديث ِٗ/ّ ، الجنائز/ما يقاؿ عند المريض كالميت،صحيح مسمـ]مسمـ:  (ِ)
(، كالعظيـ آبادم، عكف ُٓ/ُُمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية المفصؿزيداف،  (ّ)

 (.ّٕٖ/ٖمجالمعبكد شرح سنف أبي داكد )
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بينيـ في الدنيا، أف اهلل تعالى ىك كلي المؤمف في الدنيا، كأنصاره ىـ المؤمنكف،  عدـ التساكم
 .(ُ)كعند المكت تبشرىـ المبلئكة بحسف العاقبة كبرحمة اهلل كرضكانو"

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ كقد كرد ذلؾ جمينا في قكلو تعالى: 

ٹ  ٹ        ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ    ڤٹ  ڤ  ڤ

 [.ِّ – َّفصمت: ]

 صدكرىـ يشرح بما ليـ يعفُّ  فيما المبلئكة عمييـ : "تتنزؿ-رحمو اهلل  -قاؿ البيضاكم
 عميو، تقدمكف ما تخافكا القبر، أال مف الخركج أك المكت عند أك كالحزف، الخكؼ عنيـ كيدفع

 .(ِ)الرسؿ" لساف عمى الدنيا في تكعدكف كنتـ التي بالجنة خمفتـ...، كأبشركا ما عمى تحزنكا كال

 المالئكة تسأؿ الميت في قبره -ٚ
ا أف المبلئكة تسأؿ اإلنساف كتختبره في قبره، كقد أثبت الدكتكر عبد  كرد في السنة صريحن

ي قبره حديثنا عف أنس بف ذلؾ كأكرد تحت عنكاف سؤاؿ الميت ف -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف
، فقد أخرج البخارم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو (3)مالؾ رضي اهلل عنو يدلؿ عمى ىذا العنكاف

ًضعى  ًإذىا كسمـ أنو قاؿ: )اٍلعىٍبدي  لّْيى  قىٍبًرهً  ًفي كي تيكي ذىىىبى  كى ابيوي  كى تَّى أىٍصحى  أىتىاهي  ًنعىاًلًيـٍ  قىٍرعى  لىيىٍسمىعي  ًإنَّوي  حى
مىكىافً  فً  فىأىٍقعىدىاهي  مى ؿً  ىىذىا ًفي تىقيكؿي  كيٍنتى  مىا لىوي  فىيىقيكالى مَّدو  الرَّجي مَّى ميحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أىٍشيىدي  فىيىقيكؿي  كى

ٍبدي  أىنَّوي  ٍقعىًدؾى  ًإلىى اٍنظيٍر  فىييقىاؿي  كىرىسيكليوي  المَّوً  عى ٍقعىدنا ًبوً  المَّوي  أىٍبدىلىؾى  النَّارً  ًمفٍ  مى نَّةً  فٍ مً  مى  النًَّبيُّ  قىاؿى  اٍلجى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ًميعنا فىيىرىاىيمىا كى ا أىقيكؿي  كيٍنتي  أىٍدًرم الى  فىيىقيكؿي  اٍلمينىاًفؽي  أىكٍ  اٍلكىاًفري  كىأىمَّا جى  يىقيكؿي  مى
ٍيتى  الى  فىييقىاؿي  النَّاسي  قىةو  ييٍضرىبي  ثيَـّ  تىمىٍيتى  كىالى  دىرى ٍربىةن  ًديدو حى  ًمفٍ  ًبًمٍطرى ةن  فىيىًصيحي  أيذينىٍيوً  بىٍيفى  ضى ٍيحى  صى

 .(ْ)الثَّقىمىٍيًف( ًإالَّ  يىًميوً  مىفٍ  يىٍسمىعييىا

                                                           

 .(ُٕٓص) اعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلميةفي األمـ كالجم زيداف، السنف اإلليية (ُ)
 (.ِِٓ/ّمج) التأكيؿ كأسرار التنزيؿ البيضاكم، أنكار (ِ)
 (.ُِٗ/ُُمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية المفصؿزيداف،  (ّ)
، ُّْٕيث : رقـ الحدِٔٔ-ِٓٔ/ِخارم، الجنائز/الميت يسمع خفؽ النعاؿ، صحيح الب ]البخارم: (ْ)

 [.ُّّٖ: رقـ الحديث ِٕٖ/ِكالجنائز/ما جاء في عذاب القبر، 
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 الثالثلمبحث ا

 زيداف الكريـ عبد الدكتور والكتب السماوية عند النبوَّات

 ووظائفيـ والرسؿ, األنبياء وأعداد والرسوؿ, بالنبي التعريؼالمطمب األوؿ: 

سؿ صفكة عباد اهلل، اصطفاىـ ألداء أعظـ ميمة كىي ىداية الخمؽ كتعريفيـ األنبياء كالر 
بربيـ كمعبكدىـ، كرغـ عظـ ميمة األنبياء كسمكىا، إال أف أكثر البشر لـ يقدر األنبياء حؽ 
قدرىـ، كبدالن مف شكر األنبياء كاتباعيـ، كاف المكقؼ العاـ ىك التكذيب، كالصد، كالتحقير، 

 ب، بؿ كصؿ إلى حد القتؿ.كالتشكيو، كالتعذي

 تعريؼ النبيأوًل: 

 النبي لغًة: -ٔ
مف خبلؿ التتبع كاالستقراء في كتب أىؿ المغة نجد أٌنو ايٍختيًمؼى في أصؿ اشتقاؽ كممة 

 نبي عمى عدة أراء، نبينيا مع ذكر الراجح منيا، كىي:

، (ُ)عف اهلل عز كجؿمشتؽ مف النَّبىأ، بمعنى الخبر، كسيًميى النبي بذلؾ ألنو ييٍنًبئ كيخبر  -ُ
 .(ِ)كأصؿ النبي نىًبيء كلكف حذفت اليمزة تخفينا

ىنا مبلحظة أفَّ اإلنباء في القرآف أخصي  -رحمو اهلل  – كيبيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
فيقكؿ في مقدمتو لكتاب نبكة مف مطمؽ الخبر، بؿ يطمؽ عمى األمكر الغائبة كليست المشاىدة، 

ف كاف يعني اإلعبلـ ـ مف الشؾ إلى اليقيفمحمد صمى اهلل عميو كسم : "كلفظ اإلنباء كا 
كاإلخبار، كلكنو في عامة مكارده في القرآف الكريـ ييراد بو اإلخبار عف األمكر الغائبة التي 
يختص بمعرفتيا مف يخبر بيا، دكف اإلخبار عف األمكر المشاىدة التي يشترؾ في معرفتيا مع 

                                                           

الفيركز آبادم، القامكس  كانظر: (؛ْٕ/ُانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مج ((ُ
(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس ُٗٓ/ِ(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير )مجّٓالمحيط )ص

 (.ْْْ-ّْْ/ُ)مج
 .(ْْٓ-ْْْ/ُمج) العركس تاج، الزبيدم انظر: ((ِ
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عمى ذلؾ بآيات مف الذكر الحكيـ، كىذا الذم  مىثَّؿ رحمو اهلل ثـ، (ُ)المخًبر غيًره مف الناس"
 . -رحميا اهلل تعالى - (ِ)ذىب إليو الدكتكر عبد الكريـ زيداف ىك نقؿ عف ابف تيمية

 شيرّْؼى  األرض، كسمي الرسكؿ بذلؾ ألنَّو مف ارتفع ما كالنىباكىةي كىي مشتؽ مف النىٍبكىةي  -ِ
 .(ّ)الخمؽ سائر عمى

، كسمي األنبياء بذلؾ؛ ألنيـ طرؽ اليدل إلى (ْ)ًبي كىك الطريؽ الكاضحمشتؽ مف النَّ  -ّ
 .(ٓ)معرفة اهلل كعبادتو

ييبلحظ أف األقكاؿ في اشتقاؽ النبي لغة تتكافؽ مع كصؼ النبي شرعنا فيك مخبر عف اهلل 
 عز كجؿ كىك قد فضمو اهلل عمى سائر البشر، كالطريؽ المكصمة هلل عز كجؿ.

: "كالنبكة مشتقة مف اإلنباء، كالنبي عمى -رحمو اهلل  - الكريـ زيدافقاؿ الدكتكر عبد 
ما أف يأتي بمعنى  كزف فعيؿ، كىك إما أف يأتي بمعنى فاعؿ فيككف المقصكد بالنبي الميٍنًبئ، كا 
مفعكؿ فيككف المقصكد بالنبي المينىبَّأ، كالحقيقة أفَّ ىذيف المعنييف متبلزماف في إطبلقنا ىنا كممة 

ألفَّ النبي ىك الذم ينبئ الناس بما أنبأه اهلل بو، كىك مىنىبىأه بما أنبأه اهلل بو، كىذا التبلـز  النبي؛
 .(ٔ)بيف المعنييف ظاىر في الرسكؿ"

في اشتقاؽ كممة النبي مف النبأ  -رحمو اهلل  –كما ذىب إليو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
، (ٕ)يو كرجحو بعض العمماء مثؿ ابف تيميةكالطريؽ، ىك ما ذىب إل النىٍبكىة كليس كاإلنباء

 .-رحـ اهلل الجميع  - (ٖ)كالزمخشرم

                                                           

 .(ُْص) صمى اهلل عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف السامرائي، نبكة محمد ((ُ
 (.َٖٖ-ٖٕٖ/ِمجانظر: ابف تيمية، النبكات ) (ِ)
(؛ كانظر: الفيركزآبادم، القامكس ََِٓ/ٔمج)تاج المغة كصحاح العربية انظر: الجكىرم، الصحاح  (ّ)

 (.ّّّْ/ٔ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجُّّٕالمحيط )ص
 (.ّٓ(؛ كانظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط )صْٖٔ/ُٓانظر: األزىرم: تيذيب المغة )مج (ْ)
 (.ْٖٔ/ُٓانظر: األزىرم: تيذيب المغة )مج (ٓ)
 .(ُْص)  عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيفالسامرائي، نبكة محمد صمى اهلل (ٔ)
 (، ّٖٖ-ُٖٖ/ِمجابف تيمية، النبكات ) انظر: (ٕ)
 (.َّْ/ّالزمخشرم، الفائؽ في غريب الحديث )مجانظر:  (ٖ)
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كمف أقكل أدلتيـ عمى ذلؾ جميع اشتقاقات النبي ميمكزةه، مما يدؿ عمى أف أصميا النبأ 
 .(ُ)كليس النبكة

 النبي اصطالًحا: -ٕ
ا أنو: -رحمو اهلل  – ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف "ىك  في تعريؼ النبي اصطبلحن

 .(ِ)الذم لـ ييكمؼ بتبميغ ما نبأه اهلل بو"

، كابف جرير (ّ)كىذا التعريؼ ىك المشيكر عف العمماء كذىب إليو الجميكر مثؿ: مجاىد
، كالميبلَّ عمي القارم، كالقاضي (ٕ)، كابف أبي العز الحنفي(ٔ)، كابف القيـ(ٓ)، كقطرب(ْ)الطبرم
 – (ُّ)، كابف عثيميف(ُِ)، كاليراس(ُُ)حافظ الحكمي، ك (َُ)، كالسفاريني(ٗ)، كابف جماعة(ٖ)عياض

 . -رحميـ اهلل جميعنا –

 :(ُْ)لكف اٍعتيًرضى عمى ىذا التعريؼ ببعض االعتراضات، كمنيا

ڈ  ڈ  ژ  ژ أفَّ اهلل نىصَّ عمى إرساًؿ األنبياء مثؿ إرساؿ الرسؿ في قكلو تعالى:  -ُ

 ، كاإلرساؿي يقتضي الببلغ.[ِٓ]الحج:  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک     ک

                                                           

 (.ّٖٖ-ُٖٖ/ِمجانظر: ابف تيمية، النبكات ) ((ُ
 (.ُْ-ُّيو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )ص صنبكة محمد صمى اهلل عم السامرائي: فاضؿ، (ِ)
 (.ٖٕ/َُمجبالمأثكر ) السيكطي، الدر المنثكر في التفسيرانظر:  (ّ)
 (.َٗٔ/ُٔمج) عف تأكيؿ آم القرآف ابف جرير، جامع البيافانظر:  (ْ)
 .(ّْص) انظر: الماكردم، أعبلـ النبكة (ٓ)
 (.ْٕٔ/ِمجانظر: ابف القيـ، طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ) ((ٔ

 (.ُٓٓ/ُمجابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )انظر:  (ٕ)
 (.ّْٕ/ُالشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى )مج انظر: عياض، (ٖ)
 .(َُْص) انظر: ابف جماعة، المنيؿ الركم (ٗ)

 (.ْٗ/ُمجانظر: السفاريني، لكامع األنكار البيية ) (َُ)
 (.َّٖ/ِمج) بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ في التكحيد الحكمي، معارج القبكؿ (ُُ)
 .(ِٓص) نظر: اليراس، شرح العقيدة الكاسطيةا (ُِ)
 (.ُّّ/ُمجابف عثيميف، مجمكع فتاكل ابف عثيميف ) (ُّ)
 .(ُٓ-ُْص)ص انظر: األشقر، الرسؿ كالرساالت  (ُْ)



241 
 

 ترؾي الببلًغ كتمافه لمكحي، كال فائدة لمكحي الذم ييٍكتىـي ثـ ييٍدفىف بمكت صاحبو. -ِ
مىيَّ  )عيًرضىتٍ : قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ -ّ ـي  عى عىؿى  اأٍليمى ؿي  مىعىوي  النًَّبيُّ  يىميرُّ  فىجى  الرَّجي

فً  مىعىوي  كىالنًَّبيُّ  ده( مىعىوي  لىٍيسى  كىالنًَّبيُّ  الرٍَّىطي  مىعىوي  كىالنًَّبيُّ  الرَّجيبلى ، فاألنبياء بمغكا لكف (ُ)أىحى
 االستجابة ليـ تتفاكت.

عدـ تبميغ النبي ككتمانو الكحي يستمـز جكاز كتماف العمـ كىك أمر مذمكـ ال يميؽ  -ْ
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ بالعمماء فكيؼ باألنبياء، قاؿ تعالى: 

 .(ِ)[ُٗٓرة: ]البق ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴     ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
"ىك إنساف ذكر حر أكحى اهلل إليو كبعثو لتقرير  والتعريؼ المختار لمنبي اصطالًحا:

 .(ّ)شريعة مف قبمو، كلـ ييكىذىب ألنو ييٍبعىث إلى قكـ مؤمنيف"

َـّ  الجف، مف أكمؿَّ  اإلنسُّ  كاف : "كلما-رحمو اهلل  – قاؿ ابف القيـ النبي مف اإلنس:  كأت
 كاألنبياءي  الرسؿ،: كىـ لمجف، منيا شيء ليس أيخر أصناؼ بثبلثة ـعميي ازدادكا عقكالن 

 إلى الناس مف شذاذ الصبلح، كذىب حيمتيـ بؿ ىؤالًء، مف صنؼ الجف في فميس كالمقربكف،
أدلة مف قاؿ بكجكد أنبياء كرسؿ مف  -رحمو اهلل  – ، كذكر ابف القيـ(ْ)كاألنبياءى" الرسؿ فييـ أف

 .(ٓ)الجف ثـ فندىا

                                                           

: رقـ ّْٔ-ّّٔ/ٕ]البخارم: صحيح البخارم، الطب/مف اكتكل أك ككل غيره كفضؿ مف لـ يكتك،  ((ُ
بعكف ألفنا بغير ، كالرقاؽ/يدخؿ الجنة سِٕٓٓ: رقـ الحديث ّٖٖ/ٕ، كالطب/مف لـ يرؽ، َْٕٓالحديث 
[؛ ك]مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف/قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ َٓٓٔ: رقـ الحديث ُّْ-ُّّ/ٖحساب، 

 [.ُُِكَُِ: رقـ الحديث ِٖٓ-ُٖٓ/ُيدخؿ الجنة مف أمتي سبعكف ألفنا بغير حساب، 
 (.ّٖٔ/ٔمجانظر: األلباني، السمسمة الصحيحة ) (ِ)
 .(ُُْص) اإلسبلميةسيف، شرح أصكؿ العقيدة يا (ّ)
 (.َٔٗ/ِمجابف القيـ، طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ) (ْ)
 .َٖٗ-َٕٗالمرجع السابؽ، ص صانظر:  (ٓ)
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 ژڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ژ كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى:  ي ذكر:النب

]يكسؼ: ژ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںژ ، كقكلو تعالى: [ٕ]األنبياء: 
 .(ُ)، قاؿ ابف القيـ عقيب ىذه اآلية: "فيذا يدؿ عمى أنو لـ يرسؿ جنينا كال امرأة كال بدكينا"[َُٗ

 كصؼ الرؽ اشتراط الحرية لمنبي بقكلو: "ألف -هلل ارحمو  – نيعمؿ السفاري النبي حٌر:
 يتيسر ال كالرقيؽ النيار، كأطراؼ الميؿ آناء لمناس داعيا يككف كالنبي النبكة، بمقاـ يميؽ ال نقص

 يككف كأف بيا اتصؼ مف اتباع مف كيستنكفكف الناس يأنؼ نقص كصؼ الرقية كأيضا ذلؾ، لو
 .(ِ)كقدكة" ليـ إماما

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ : "فقكلو: -اهلل رحمو  – قاؿ ابف تيميةي يبمغ ما يوحى إليو: النب

، دليؿ عمى أف النبي مرسؿ، كال يسمى رسكالن عند اإلطبلؽ؛ ألنو [ِٓ]الحج:  ژڑ  ڑ  ک     ک
 .(ّ)لـ يرسؿ إلى قـك بما ال يعرفكنو، بؿ كاف يأمر المؤمنيف بما يعرفكنو أنو حؽ"

 ىذه الحج في تفسير اآلية السابقة: "كآية -رحمو اهلل  – يطيكقاؿ محمد األميف الشنق
 يؤمر كلـ ، كحي إليو أكحى مف ىك النَّبي أف مف ، العمـ أىؿ ألسنة عمى ايشتيًير ما أف تبيف

 ألف ، صحيح غير إليو أكحى ما بتبميغ كأمر ، إليو أكحى الذم النَّبي ىك الرسكؿ كأف ، بتبميغو
 منيما كبلن  أف عمى يدؿ ،اآلية،[ِٓ]الحج:  ژڑ  ڑ  ک     ک ڈ  ڈ  ژ  ژ ژتعالى  قكلو

 .(ْ)مرسؿ"

: "فاألنبياء -رحمو اهلل  – قاؿ ابف تيميةأرسؿ إلى قـو مؤمنيف؛ لتقرير شرع مف سبقو: 
 الخبر، مف بو اهلل أنبأىـ ما بيـ المؤمنيف يينبئكف كىـ. كخبره كنييو، بأمره، فييخبرىـ ينبئيـ اهلل؛

 .(ٓ)ي"كالني كاألمر،

                                                           

 .(َٖٗ/ِ)مج السعادتيف كباب اليجرتيف طريؽ، القيـ ابف(ُ) 
 (.ِٓٔ/ِمج) كسكاطع األسرار األثرية السفاريني، لكامع االنكار البيية (ِ)
 (.ُٖٕ/ِمجت )ابف تيمية، النبكا (ّ)
 (.َِٖ-َُٖ/ٓمج) في إيضاح القرآف بالقرآف الشنقيطي، أضكاء البياف (ْ)
 (.ُٕٕ/ِمجابف تيمية، النبكات ) (ٓ)
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كبناءن عمى إرساؿ النبي إلى قكـ مؤمنيف، تككف شريعتو ىي شريعة الرسكؿ السابؽ عنو 
 الذم آمف بو ىؤالء المؤمنكف.

 تعريؼ الرسوؿثانًيا: 

 الرسوؿ لغًة: -ُ

، كىي:  الرسكؿ مشتؽ مف كممة رىسىؿ، كتدكر معانيو في المغة حكؿ أربعة معافو

 اإلرساؿ كالتكجيو كالبعث. -ُ
ننا في رسالة فيك ميٍرسىؿ كرسكؿكمنو أرسمت فبل

، كالرسكؿ تأتي بمعنى الميٍرسىؿ (ُ)
، كيقاؿ استرسمت إلى الشيء إذا انبعثت نفسؾ إليو (ّ)، كاإلرساؿ: التكجيو(ِ)كالرّْسالىة
 .(ْ)كأنست

 التَّؤىدىة كالسيكلة كالرفؽ. -ِ
 .(ٔ)ر كالتثبت، كالتَّرسُّؿ: التميُّؿ كالتكقُّ (ٓ)كمنو الرٍَّسؿ: الذم فيو ًليف كاسترخاء

كمنو قكليـ بعير رىٍسؿ أم سىٍيؿ السىٍير
 .(ٖ)، كالرٍّْسؿ: الرفؽ كالتؤدة(ٕ)

 التتابع. -ّ

                                                           

 (.َُٕٗ/ْمج)تاج المغة كصحاح العربية انظر: األزىرم، الصحاح  ((ُ
 (.ْٕ/ِٗمجانظر: الزبيدم، تاج العركس ) (ِ)
 .ِٕالمرجع السابؽ، صانظر:  (ّ)
 (.ِّٗ/ِمجابف فارس، معجـ مقاييس المغة )انظر:  (ْ)
(؛ كانظر: ابف ٕٕ/ِٗكانظر: الزبيدم، تاج العركس )مج (؛ّّٗ/ُِمجانظر: األزىرم، تيذيب المغة ) (ٓ)

 (.ُْْٔ/ّمنظكر، لساف العرب )مج
(؛ كانظر: ابف ٕٕ/ِٗ؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مج(ّّٗ/ُِمج) المغة تيذيب، األزىرم: انظر (ٔ)
 (.ُْْٔ/ّكر، لساف العرب )مجمنظ
(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس َُٖٕ/ْمج)تاج المغة كصحاح العربية انظر: الجكىرم، الصحاح  (ٕ)

 (.ُٕ/ِٗ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجََُٔ-ََُٓالمحيط، )ص ص
 (.َٕ/ِٗ)مج (؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركسََُٓكز آبادم، القامكس المحيط )صالفير انظر:  (ٖ)
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في معنى أشيد أف محمدنا رسكؿ اهلل: "معنى أشيد:  -رحمو اهلل  – قاؿ ابف األنبارم
الذم أيٍعًمـ كأبىيّْف أف محمدنا ميتابعه اإلخبار عف اهلل عز كجؿ، كالرسكؿ معناه في المغة 

، أم: متتابعة" ييتابعي أخبارى الذم بىعثىو؛ أىٍخذنا مف قكليـ: جاءت اإلبؿ رىسىبلن
(ُ). 

 الثقة كالطمأنينة كالسككف. -ْ
 .(ِ)كمنو قكليـ استرسؿ إليو أم انبسط كاستأنس كاطمأف إليو ككثؽ بو كسكف إليو

مى ميؿ مف معاني اإلرساؿ لغة يتبيف أنيا تنطبؽ عمى رسؿ اهلل فيـ مبعكثكف منو ع
 كتؤدة كتتابع، مع ثقة المؤمنيف بيـ  بما يقكلكنو.

 الرسوؿ اصطالًحا: -ٕ
الرسكؿ بقكلو: "الرسكؿ ىك الذم يكمؼ  -رحمو اهلل  – عىرَّؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ّ)بتبميغ ما نبأه اهلل بو لمناس"

ؿ مف بعثو أف يككف لمرسكؿ شريعة جديدة فقاؿ: "الرسك  -رحمو اهلل  - كاشترط البيضاكم
 .(ْ)اهلل بشريعة مجدّْدة يدعك الناس إلييا"

 بينيما لمرسكؿ أف يككف لو معجزة ككتاب فقاؿ: "كالفرؽ -رحمو اهلل  -كاشترط الزمخشرم
 .(ٓ)عميو" المنزؿ الكتاب المعجزة إلى جمع مف: األنبياء مف الرسكؿ أف

جديدة يدعك الناس إلييا  بقكلو: "ىك مف بعثو اهلل بشريعة -رحمو اهلل  -كعرفو األلباني
 .(ٔ)سكاء كانت جديدة اك متقدمة"

                                                           

 (.ُْٓٔ/ّ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجّٕ/ِٗالزبيدم، تاج العركس )مج (ُ)
انظر: (؛ ك ُْْٔ/ّ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجٕٔ/ِٗمجانظر: الزبيدم، تاج العركس ) (ِ)

س المحيط، (؛ كانظر: الفيركزآبادم، القامك َُٕٗ/ْمج) تاج المغة كصحاح العربية األزىرم، الصحاح
 (.ََُٔ)ص
 .(ُْص)  عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيفنبكة محمد صمى اهلل السامرائي: فاضؿ، (ّ)
 (.ّْٓ/ِمجالبيضاكم، تفسير البيضاكم ) (ْ)
 (.َِْ-َِّ/ْمج)غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ  ((ٓ
 (.ّٗٔ/ُ/ٔمجديث الصحيحة )انظر: األلباني، سمسمة االحا ((ٔ
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إليو  تعالى اهلل أكحى حر، "ىك إنساف، ذكر، والتعريؼ المختار عند الباحث لمرسوؿ:
 .(ُ)بشرع كأمره بتبميغو لمناس فكذبكه أك آمف بعضيـ ككذب آخركف"

ند شرح تعريؼ كقكلو في التعريؼ إنساف، ذكر، حر قد مضى االستشياد عمييا قريبنا ع
ا.  النبي اصطبلحن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ الرسكؿ يرسؿ إلى قكـ كافريف يكذبو بعضيـ، قاؿ تعالى: 

 .(2)[ِٓ]الذاريات:  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  

كلـ ييقنيند التعريؼ بقكلو بشرع جديد عمى اإلطبلؽ؛ كذلؾ ألف إسماعيؿ عميو السبلـ لـ 
مجددة بؿ كاف عمى شريعة إبراىيـ عميو السبلـ، بعث إلى جيرىـ كىـ  يكف لو كتاب كال شريعة

 .(ّ)كفار بشرع أبيو إبراىيـ عميو السبلـ

 ژڤ  ڤ  ڤ ژ : "كقد اٍستيًدؿَّ بقكلو تعالى في إسماعيؿ -رحمو اهلل  – كقاؿ الشككاني

كا عمى ، عمى أف الرسكؿ ال يجب أف يككف صاحب شريعة، فإف أكالد إبراىيـ كان[ْٓ]مريـ: 
 ، مع مبلحظة أف شريعة إسماعيؿ عميو السبلـ كانت جديدة عمى جيرىـ.(ْ)شريعتو"

 لثًا: العالقة بيف النبي والرسوؿثا

"-رحمو اهلل– قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  .(ٓ): "كؿ رسكؿ ىك نبي كليس كؿ نبي رسكالن

 يتبيف مف خبلؿ ىذه العبارة أمراف ىما:

كؿ ىي عبلقة عمـك كخصكص مطمؽ، كذلؾ أف النبي أعـ العبلقة بيف النبي كالرس -ُ
مف الرسكؿ كالرسكؿ أخصُّ مف النبي، كىذا ما ذىب إليو عمماء السمؼ كجميكري 

                                                           

 .(ُِْص) سيف، شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميةيا (ُ)
 (.ُٕٕ/ِمجانظر: ابف تيمية، النبكات ) (ِ)
 (.ّٗٔ/ُالقسـ/ٔمج) الصحيحة االحاديث سمسمة، انظر: األلباني (ّ)
 (.ْٔٔ/ّمج) الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير انظر: الشككاني، فتح القدير (ْ)
 .(ُْص) اليقيف إلى الشؾ مف كسمـ عميو اهلل صمى محمد نبكة، : فاضؿالسامرائي (ٓ)
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، كالفخر (ّ)، كالكمبي كالفراء(ِ)، كابف أبي العز الحنفي(ُ)العمماء، مثؿ: ابف تيمية
، كابف (ٖ)اليراس، ك (ٕ)، كحافظ الحكمي(ٔ)، كالسفاريني(ٓ)، كالشككاني(ْ)الرازم
 . -رحميـ اهلل  – (َُ)، كابف عثيميف(ٗ)عاشكر

، بينيما فرؽ كجكد كعدـ كالرسكؿ النبي معنى كذىب بعض العمماء إلى القكؿ بترادؼ
، (ُِ)، كابف اليماـ(ُُ)نبي، كمف ىؤالء: الماكردم رسكؿ ككؿ رسكؿ نبي كؿ فعندىـ

 .(ُّ)كالمعتزلة

داف عندما قرر كجكد فرؽ بيف النبي كالرسكؿ كاف كبذلؾ يتبيف أف الدكتكر عبد الكريـ زي
 مكافقنا لسمؼ األمة كجميكر عممائيا.

الرسكؿ أفضؿ مف النبي، فيك قد ساكاه في النبكة كفيًضؿى عميو بالرسالة، قاؿ ابف  -ِ
، كقاؿ (ُْ)األنبياء" بقية مف أفضؿ الرسؿ أف خبلؼ : "كال-رحمو اهلل  – كثير

ا لتميزه بالرسالة": "كال-رحمو اهلل  – السفاريني  .(ُٓ)رسكؿ أفضؿ مف النبي إجماعن

                                                           

 (.ٕ/ُٖ(، ك)مجَُ/ٕمجانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) (ُ)
 (.ُٓٓ/ُمجانظر: ابف أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية ) (ِ)
 (.ٔٗص) معجـ التعريفات الجرجاني،انظر:  (ّ)
 .(َٓ/ِّمجالرازم، التفسير الكبير ) انظر: (ْ)
 (.َُُ/ُمج) مف أسرار منتقى األخبار انظر: الشككاني، نيؿ األكطار (ٓ)
 (.ْٗ/ُمجانظر: السفاريني، لكامع األنكار البيية ) (ٔ)
 (.َّٖ/ِمج) التكحيد في األصكؿ عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ معارج، الحكمي (ٕ)
 .(ِٓص) الكاسطيةاليراس، شرح العقيدة انظر:  (ٖ)
 (.ُِٕ/ُٔمجالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر، تفسير انظر:  (ٗ)

 (.ُّْ-ُّّ/ُمجابف عثيميف، مجمكع فتاكل ابف عثيميف ) (َُ)
 .(ّْص) انظر: الماكردم، أعبلـ النبكة (ُُ)
 .(ُّّص) انظر: القارم، شرح الفقو األكبر (ُِ)
(؛ َٓ/ِّمجكانظر: الرازم، التفسير الكبير ) (؛ٕٔٓص) ألصكؿ الخمسة: عبد الجبار، شرح اانظر (ُّ)

 (.ٔٗص) معجـ التعريفات كانظر: الجرجاني،
 (.ٕٖ/ٓمجابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) ((ُْ

 (.َٓ-ْٗ/ُمجالسفاريني، لكامع األنكار البيية ) (ُٓ)
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كىذا األمر مبني عمى ما سبقو مف المغايرة بيف النبي كالرسكؿ، كاعتبار كؿ رسكؿ نبينا 
 .-رحمو اهلل  – كليس العكس، كىك ما قاؿ بو الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 رابًعا: أعداد الرسؿ

 البشر إلى أرسميـ الذيف اهلل : "كرسؿ-رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
 قاؿ بيـ، يعٌرفنا لـ مف كمنيـ بأسمائيـ، كعرَّفنا أخبارىـ، عمينا اهلل قصَّ  مف منيـ كثيركف،

 ، فكؿ[ّٔ]النحؿ: ژ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇژ  :لىتعا
 برسالتو، كال باسمو يخبرنا لـ تعالى اهلل ألفَّ  نعرفو؛ ال كقد رسكؿ، جاءىا األرض أمـ مف أمة

 ژ  ڃ  چ  چ     ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ : تعالى قاؿ

 .(ُ)"[ُْٔ]النساء: 

يحدد عدد  -رحمو اهلل  – كلـ يعثر الباحث عمى نص مف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
: قاؿأنو  –رحمو اهلل  –األنبياء أك الرسؿ مع كركد ذلؾ في السنة النبكية، كذلؾ حديث أبي ذر 

ـٍ  ، اهللً  رىسيكؿى  يىا:  )قيٍمتي  فَّى كى كفى  كىأىٍربىعىةه  أىٍلؼو  ًمئىةي :  قىاؿى  ؟ األىٍنًبيىاءً  ًعدَّةي  كى  ًمفٍ  الرُّسيؿي  أىٍلفنا كىًعٍشري
ٍمسىةى  ًمئىةو  ثىبلىثي  ذىًلؾى  مِّا عىشىرى  كىخى غىًفيرنا( جى

(ِ). 

 خامًسا: صالحوف مختمؼ في نبوتيـ

عض الصالحيف مثؿ الخضر كذم القرنيف، ككاف لمدكتكر عبد كقد اٍختيًمؼى في نبكة ب
رأم في ىذه المسألة نعرضو ىنا مع بياف االختبلؼ في ىذه  -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف

 المسألة.
                                                           

(؛ كانظر: ِٕ -ِٔقرآف )ص ص(؛ كانظر: زيداف، مكجز األدياف في الِٓعكة )صزيداف، أصكؿ الد (ُ)
(؛ كانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ ٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص

 (.َّٕ/ٓ)مج
[؛ ك]ابف حباف: صحيح ابف حباف بترتيب ابف ُِْٔٓ: رقـ الحديث ِّْ-ُّْ/ّٓ مسند أحمد ]أحمد: (ِ)

[؛ كالحديث قاؿ عنو ُّٔ: رقـ الحديث  ٕٕ-ٕٔ/ِكثكابيا،  بمباف، البر كاإلحساف/ما جاء في الطاعات
(، كقاؿ األلباني في مكضع آخر: "صحيح"، ّّٔ/ٔاأللباني: "صحيح لغيره"، األلباني، السمسمة الصحيحة )مج

 (.ُٗٗٓ/ّالتبريزم، مشكاة المصابيح )مج
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 الخضر -ٔ
إلى القكؿ بنبكة الخضر كليس إلى كاليتو،  -رحمو اهلل  – ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف

اف: "قاؿ األكثركف إنو نبي، كقيؿ إنو كلي كلـ يكف نبينا، كالقكؿ بأنو يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيد
[؛ ألف الظاىر ِٖالكيؼ: ] ژ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئژ نبي ىك الصحيح، كتشيد لو اآلية الكريمة: 

 .(ُ)مف ىذا أنو فعمو بأمر اهلل أم بكحي مباشر لو يختص بو النبي"

الدكتكر عبد الكريـ زيداف، منيـ ابف كقد ذىب عدد مف العمماء إلى القكؿ الذم ذىب إليو 
، كاأللكسي كنسبو (ْ)، كالقرطبي كنسبو لمجميكر(ّ)، كأبك حياف كنسبو لمجميكر(ِ)عطية

، (ٗ)، كمحمد األميف لشنقيطي(ٖ)، كأبك السعكد(ٕ)، كابف حجر(ٔ)، كابف كثير(ٓ)لمجميكر
اء، كاعتبركا الخضر ، كخالؼ في ىذه المسألة جمع مف العمم-رحميـ اهلل  – (َُ)كالزمخشرم

ليو  أبي بف عمي ، كأبك(ُِ)، كابف األنبارم(ُُ)كلينا كليس نبينا، كمف ىؤالء: القشيرم مكسى، كا 
 . -رحـ اهلل الجميع  - (ُّ)ذىب الصكفية

                                                           

 (.ّٖٔ/ُمجزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة ) ((ُ
 (.ُٓٔ/ٓمجابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )انظر:  (ِ)
 (.ُّٗ/ٔمجانظر: أبي حياف، تفسير البحر المحيط  ) (ّ)
 (.ِّٓ/ُّمجانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) (ْ)
 (.َِّ/ُٓمج)تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني انظر: األلكسي، ركح المعاني في  (ٓ)
 (.ُٖٕ/ِمجكثير، البداية كالنياية )انظر: ابف  (ٔ)
(؛ كانظر: ابف حجر، االصابة في تمييز ِّٖ/ُلبارم بشرح صحيح البخارم )مجانظر: ابف حجر، فتح ا (ٕ)

 (.ِِّ-ُِّ/ّالصحابة )مج
 (.ّٖٓ/ّمجالسعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ) انظر: أبك (ٖ)
 (.َِٖ/ْ(، ك)مجَِّ/ْمجف في إيضاح القرآف بالقرآف )أضكاء البيا الشنقيطي، انظر: (ٗ)

 (.ٖٗٓ/ّمج)عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ انظر: الزمخشرم، الكشاؼ  (َُ)
 .(ّّٖص) انظر: القشيرم، الرسالة القشيرية (ُُ)
 (.ُِٕ/ِمجانظر: ابف األنبارم، الزاىر في معاني كممات الناس ) (ُِ)
 (.ِّّ/ّابف حجر، االصابة في تمييز الصحابة )مج: انظر (ُّ)
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، كلعؿ الدكتكر عبد (ُ)كىناؾ قكؿ في الخضر أنو كاف مىمكنا، كىذا القكؿ ضعيؼ أك باطؿ
 ره؛ لضعفو كبطبلنو.لـ يذك -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف

كمما يتعمؽ بيذه المسألة مسألة حياة الخضر أك مكتو، كقد ذىب الدكتكر عبد الكريـ 
زيداف إلى القكؿ بأف الخضر عميو السبلـ قد مات قبؿ بعثة النبي كما ييفيـ مف النقكالت التي 

رحميـ  -(ّ)اسمي، كابف تيمية، كابف كثير كالق(ِ)ابف عطيةيا الدكتكر عبد الكريـ زيداف عف نقم
: "فالقكؿ بمكت الخضر عميو -رحمو اهلل  – ، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف -اهلل جميعنا 

 .(ْ)السبلـ ىك الصحيح الذم يجب المصير إليو كال يعكؿ عمى ما سكاه"

، كعمي بف مكسى (ٔ)، كابف الجكزم(ٓ)كممف ذىب إلى ذلؾ إبراىيـ الحربي، كالبخارم
، كنسب القرطبي ىذا القكؿ لمجميكر، (ٗ)، كأبي حياف كنسبو لمجميكر(ٖ)مية، كابف تي(ٕ)الرضا

رحـ  – (ُّ)، كمحمد األميف الشنقيطي(ُِ)، كابف حجر(ُُ)، كابف كثير(َُ)كلمبخارم كابف العربي

                                                           

(؛ كانظر: النككم، تيذيب األسماء ُٕٗ/ُٓمجانظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ) (ُ)
 (.ُٕٕ/ُكالمغات )مج

 (.ُٓٔ/ٓمجانظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ((ِ
 (.ّٖٔ/ُمجص القرآف لمدعكة كالدعاة )زيداف، المستفاد مف قصانظر:  (ّ)
 .ّٕٖ-ّٖٔالمرجع السابؽ، ص ص (ْ)
 (.ّٔانظر: ابف القيـ، المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ )ص (ٓ)
 .ْٔانظر: المرجع السابؽ، ص (ٔ)
 .ٓٔانظر: المرجع نفسو، ص (ٕ)
(؛ كانظر: ابف ََُ/ِٕ(، ك)مجّّٕ/ْمجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج، تيمية ابف انظر: (ٖ)

 .(ٕٖ/ُمجتيمية ) ابف اإلسبلـ شيخ فتاكل عمى المستدرؾتيمية، 
 (.ُّٗ/ٔمجانظر: أبي حياف، تفسير البحر المحيط  ) (ٗ)

 (.َّٔ-ّٗٓ/ُّمجنظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ا (َُ)
  (.َُٖ/ِمجانظر: ابف كثير، البداية كالنياية ) (ُُ)
 (.َِٗ-َِٖالنضر في حاؿ الخضر )ص ص انظر: ابف حجر، الزىر (ُِ)
 (.َُِ/ْمجانظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ) (ُّ)
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كخالؼ في ذلؾ بعض العمماء كقالكا بحياة الخضر إلى يكمنا ىذا، ، -اهلل جميع عمماء المسمميف
 .(ّ)، كقالت الصكفية بذلؾ(ِ)، كالسيكطي(ُ)كمف ىؤالء: القرطبي

 ذو القرنيف -ٕ
ا أـ  -رحمو اهلل  – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف بعد ذكره الخبلؼ في ككنو عبدنا صالحن

نبينا: "كالحقيقة ال يكجد في القرآف تصريح بنبكتو كلكف يكجد تصريح بصبلحو كبإيمانو باهلل 
 .(ْ)كباليـك اآلخر"

سألة صاحب كتاب )ذك القرنيف القائد الفاتح كالحاكـ الصالح( كبيف كقد تعرض ليذه الم
بالتفصيؿ أقكاؿ مف قاؿ بنبكة ذم القرنيف، كمف قاؿ إنو ممؾ كمف قاؿ إنو كلي صالح مع ذكر 

 .(ٓ)أدلتيـ، ثـ خمص إلى أنو عبد صالح

 كىذه الخبلصة ىي نفس ما ذىب إليو الدكتكر عبد الكريـ زيداف رحمو اهلل تعالى.

 سادًسا: وظيفة الرسؿ

 الدعوة إلى توحيد اهلل وعبادتو: -ٔ
فراد بالعبادة، قاؿ الدكتكر عبد  ذكر القرآف الكريـ أف جميع األنبياء دعكا إلى تكحيد اهلل كا 

: "إف كظيفة رسؿ اهلل جميعنا دعكة الخمؽ إلى اهلل، أم: إلى اإليماف -رحمو اهلل  – الكريـ زيداف
فراده  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ بالعبادة، قاؿ تعالى: بو ربنا كمعبكدنا، كا 

 .(6)"[ّٔ]النحؿ:  ژ چ  ڇ

                                                           

 .(ّْٔ-َّٔ/ُّمجنظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ا (ُ)
 (.ُّٗ/ِمجانظر: السيكطي، الحاكم لمفتاكم ) (ِ)
انظر: النككم، تيذيب األسماء (؛ ك ُٕٗ/ُٓمجانظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ) (ّ)

 (.ُّٗ-ُّْ(؛ كانظر: عبد الخالؽ، الفكر الصكفي في ضكء الكتاب كالسنة، )ص صُٕٕ/ُكالمغات )مج
 (.ُْٓ-ُّٓ/ُمجزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة ) (ْ)
 .(ْٓ-ّٔصالصالح )ص  كالحاكـ الفاتح القائد القرنيف ، ذكيكسؼانظر: ( (ٓ

(، ِٓٗ/ُ(، كانظر: )مجّْْ-ّّْ/ُمج) كالدعاة لمدعكة القرآف قصص مف المستفاد، زيداف (ٔ)
 (.ٖٓ(، كانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )صُّٖ/ُ(، ك)مجَُّ/ُك)مج
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 البالغ المبيف: -ٕ
رسؿ اهلل تعالى كأنبياؤه مف أفصح الناس كأبمغيـ؛ كذلؾ حتى تقكـ الحجة عمى الناس 

 كظيفة تعالى اهلل : "كجعؿ-رحمو اهلل  – بأكمؿ كجو كأكضحو، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ة لتقكـ أم الكاضح؛ المبيف التبميغ الكراـ ؿالرس جَّ  قاؿ المخاطبيف، كىذا كاجب الرسؿ عمى الحي
 .(٥)"[ْٓ]النكر:  ژٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ژ: تعالى

 التبشير واإلنذار: -ٖ
بيف األنبياء كثيرنا مف خبلؿ دعكتيـ عمى أف مف كافقيـ فمو الجنة كمف خالفيـ فمو 

: "كقاؿ تعالى في بياف -رحمو اهلل  – س، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيدافالعذاب؛ كي يتبعيـ النا
ڌ   ژ كظيفة الرسؿ كجزاء مف يتمقى منيـ ما بعثيـ اهلل بو كجزاء مف يرفض ما بعثيـ اهلل بو: 

ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ        ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

، أم مبشريف لمف آمف بيـ كبما جاءكا بو [ْٗ – ْٖاـ: ]األنع ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ         ڱ 
 .(ِ)كأطاعيـ بالثكاب العظيـ كمنذريف مف كذبيـ كعصاىـ بالعذاب الشديد"

 ة رحمة مف اهلل وليست واجبة عميوسابًعا: الرسال

كجؿ يرسؿ الرسؿ برحمة منو  إلى أف اهلل عز رحمو اهلل ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
مو اهلل: "فكاف مف رحمة اهلل أف أرسؿ ليـ رسبلن مف جنسيـ يبينكف ليـ مناىج ، يقكؿ رحكفضؿو 

 .(ّ)عبادة اهلل التي يسعدكف بيا، فبعثة الرسؿ مف لكاـز كمظاىر رحمة اهلل بعباده كربكبيتو ليـ"

رده عمى المعتزلة الذيف  -رحمو اهلل  – كفي ىذا المكقؼ مف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
يجاب الحسف عمى (ْ) إرساؿ الرسؿأكجبكا عمى اهلل ، بناء عمى قكليـ بالتحسف كالتقبيح العقمييف كا 

                                                           

زيداف، أصكؿ الدعكة كانظر:  (؛ُٓٓ-ُْٓ/ُمجزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة ) (ُ)
 .(ُْٕص)

 .(ِٕ-ِٔص)ص  ألدياف في القرآفزيداف، مكجز ا ((ِ
 .(ُٔص عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )السامرائي، نبكة محمد صمى اهلل ((ّ

 .(ْٔٓص) : عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسةانظر (ْ)
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 كيحسف شيء، اهلل عمى يجب ال نقكؿ: : "كنحف رحمو اهلل فقاؿ  ،اهلل، كقد رد عمييـ ابف تيمية
نما شيء، كؿ منو  .(ُ)السمعي" بالخبر يقع ما كقكع كنكجب السمعي، بالخبر ننفيو ما ننفى كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ِْٗ/ِمجابف تيمية، منياج السنة النبكية ) (ُ)
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 حكـ اإليماف باألنبياء والرسؿ: لمطمب الثانيا

مف مظاىر رحمة اهلل عز كجؿ بعباده أف يبيف ليـ طريؽ اليداية كما يترتب عميو مف 
سعادة كشقاء في الدنيا كاآلخرة، كلما كانت عقكؿ البشر ميما عمت كنضجت تبقى قاصرة في 

يداية كالسعادة مع تأييدىـ باألدلة الكافية ىذا المجاؿ؛ أرسؿ اهلل رسمو ليبينكا لمناس طرؽ ال
إلثبات صدؽ دعكاىـ في النبكة، لكف ىناؾ نفكس كصمت إلى درجة العمى المطبؽ في ىذا 

 المجاؿ.

أف اإليماف بالرسؿ أحد أصكؿ اإليماف،  -رحمو اهلل – ذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 ركا لنا.كيجب اإليماف بجميع األنبياء مف ذكركا لنا كمف لـ يذك

: "كتقكـ العقيدة اإلسبلمية عمى أساس -رحمو اهلل  – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ُ)اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كبالقدر خيره كشره مف اهلل تعالى"

: "كاإليماف برسمو: أم  ثـ بيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف المقصكد باإليماف بالرسؿ، فقاؿ
 .(ِ)نؤمف بجميع رسؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ذكر القرآف بعضيـ كلـ يذكر بعضيـ اآلخر"

كقد ذكر رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ أف اإليماف بالرسؿ ىك أحد أركاف اإليماف 
 في حديث جبريؿ المشيكر.

ع الرسؿ: في تفصيؿ كجكب اإليماف بجمي -رحمو اهلل – يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
"كلما كاف األنبياء دينيـ كاحد، كمرسميـ كاحد كىك اهلل جؿ جبللو كاف اإليماف بجميعيـ كاجبنا ال 

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ يجكز التفريؽ فيما بينيـ بيذا اإليماف، قاؿ تعاؿ: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 .[ُُٓ – َُٓساء: الن] ژ ڑ  ک  ک  ک  ڑ ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

                                                           

 .(ٕص) العشريف لؤلصكؿ العراقي الشرح، زيداف ((ُ
، كانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية ٖص، المرجع السابؽ (ِ)
 (.َّٕ/ٓ)مج



253 
 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ كقاؿ تعالى: 

 .(ُ)"ِٖٓالبقرة: ژ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

: "كليذا كاف الكفر برسالة أم رسكؿ يعتبر -حمو اهلل ر  – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
كفرنا برسالة محمد صمى اهلل عميو كسمـ"
(ِ). 

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ في تفسير قكلو تعالى:  -حمو اهللر  –القرطبي  قاؿ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

 [: "ُُٓ – َُٓالنساء: ] ژ ڑ  ک  ک  ک  ڑ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ

، كرسمو اهلل بيف التفريؽ أفَّ  عمى سبحانو نصَّ  نَّما كفره  الناس عمى فرض اهلل ألفَّ  كفرنا؛ كاف كا 
 يقبمكىا كلـ شرائعيـ، عمييـ رٌدكا الرسؿ جحدكا فإذا الرسؿ، ألسنة عمى شرعو بما بدكهيع أف

 سبحانو، الصانع كجحد فكاف بالتزاميا، أيمركا التي العبكدية التزاـ مف ممتنعيف فكانكا منيـ،
رسمو في  بيف التفريؽ ككذلؾ كالعبكدية، الطاعة التزاـ ترؾ مف فيو لما كفره  الصانع كجحد
 .(ّ)ماف بيـ كفر"اإلي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، كانظر: زيداف، مكجز ُٔيو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )صنبكة محمد صمى اهلل عم السامرائي: فاضؿ، (ُ)
 (.ُِّ-ُُّاألدياف في القرآف )ص ص

 . (ُُّصزيداف، مكجز األدياف في القرآف ) (ِ)
 (.َِٓ/ٕمجالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) ((ّ
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 نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ خصائص :المطمب الثالث

ايختصى نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ بمجمكعة مف الخصائص التي تميزه عف باقي 
البشر باعتباره نبينا كاختص صمى اهلل عميو كسمـ بمجمكعة كبيرة مف الخصائص التي تميزه عف 

ه الخصائص ما يتعمؽ بفضمو في الدنيا كمنيا تتعمؽ بفضمو في اآلخرة، جميع األنبياء، كمف ىذ
 كاختصت أمتو بفضائؿ تميزىا عف باقي أمـ األنبياء في الدنيا كاآلخرة.

 أوًل: تعريؼ خصائص النبي صمى اهلل عميو وسمـ

 :(ُ)كيمكف إجماؿ تعريؼ خصائص النبي صمى اهلل عميو كسمـ بثبلثة تعريفات، كىي

 التي انفرد بيا صمى اهلل عميو كسمـ في الحكـ عف عامة المسمميف"."المسائؿ  -ُ
 "المسائؿ التي انفرد بيا صمى اهلل عميو كسمـ في الحكـ عمف سبقو مف األنبياء". -ِ
 "ما خيصَّ بو تشريفنا كتفضيبلن منو سبحانو كتعالى لو". -ّ

كف مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا أف خصائص النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ يم
 :(ِ)تقسيميا إلى نكعيف ىما

 خصائص الفضائؿ. - أ
 خصائص األحكاـ.  - ب

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ُُص) الشامي، مف معيف الخصائص النبكيةانظر:  (ُ)
 .ُِص، انظر: المرجع السابؽ (ِ)
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 ثانًيا: خصائص الفضائؿ

كيمكف إجماؿ ابرز خصائص الفضائؿ المتعمقة بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ، كتعرض ليا 
 في اآلتي: -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 خاتـ النبييف: -ٔ
ى البشر إلصبلحيـ كدعكتيـ إلى عبادة ربيـ مف لدف استمر إرساؿ الرسؿ كالنبييف إل

أبييـ آدـ عميو السبلـ، كلـ تخؿ أمة مف نبي أك رسكؿ، حتى ختـ اهلل عز كجؿ النبكة بمحمد 
: "كمحمد صمى اهلل عميو -رحمو اهلل  – صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ې  ى    ژ : لنبييف، قاؿ تعالىاكسمـ خاتـ 

 .(ُ)["َْاألحزاب: ] ژ

فمف يدعي النبكة بعد محمد صمى اهلل عميو كسمـ ىك كذاب كعقكبتو القتؿ إف لـ يرجع 
: "مف يدعي أنو نبي بعد محمد -رحمو اهلل  – عف دعكاه تمؾ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ف كاف مسممنا ثـ ادعى مثؿ ىذه الدعكل فإنو يصير  صمى اهلل عميو كسمـ يعتبر كافرنا كاذبنا، كا 
 .(ِ)مرتدنا لتكذيبو نص ىذه اآلية الكريمة كغيرىا مف النصكص الدالة عمى نفس المعنى"

 كترتب عمى ختـ النبكة بمحمد صمى اهلل عميو كسمـ أف أمتو ىي آخر األمـ.

  بأعظـ معجزة وىو القرآف الكريـ:أيده اهلل -ٕ
اء السابقيف حسية، ال يشاىدىا إال مف حضر كقت كقكعيا؛ كذلؾ كانت معجزات األنبي

ألف رساالت األنبياء السابقيف كانت خاصة بأقكاـ كأزماف معينة، لكف رسالة محمد صمى اهلل 
عميو كسمـ كانت عامة لكؿ البشر كلكؿ زماف كمكاف؛ لذلؾ جاءت أعظـ معجزاتو كىي القرآف 

معجزة  –: "فيذه المعجزة -رحمو اهلل  – ر عبد الكريـ زيدافخالدة إلي يكـ القيامة، يقكؿ الدكتك 

                                                           

كالمستأمنيف في الشريعة  الذمييفزيداف، أحكاـ كانظر:  (؛ْٓص) لدراسة الشريعة اإلسبلمية المدخؿزيداف،  (ُ)
 (.َُص) اإلسبلمية

 .(ُِّصفي القرآف ) األديافمكجز زيداف،  (ِ)
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تمتاز عف سائر معجزاتو صمى اهلل عميو كسمـ كمعجزات مف سبقو مف المرسميف عمييـ  –القرآف 
 .(ُ)الصبلة السبلـ ببقائيا قائمة كباقية في كؿ مكاف كزماف حتى يرث اهلل األرض كمف عمييا"

 عموـ رسالتو: -ٖ
ياء السابقيف خاصة بأقكاـ معينة، لكف رسالة محمد صمى اهلل عميو كانت رساالت األنب
: "كقد أرسؿ اهلل تعالى -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿكسمـ عامة لجميع الناس، 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ژ نبيو محمدنا صمى اهلل عميو كسمـ رسكالن إلى جميع البشر، قاؿ تعالى: 

 .(ِ)["ُٖٓاألعراؼ: ] ژہ  ہ  ہ  ہ

ا في الحديث المتفؽ عمى صحتو، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  كقد كرد ذلؾ صريحن
ٍمسنا أيٍعًطيتي كسمـ ) ده  ييٍعطىييفَّ  لىـٍ  خى كىافى  .....قىٍبًمي أىحى اصَّةن  قىٍكًموً  ًإلىى ييٍبعىثي  النًَّبيُّ  كى بيًعٍثتي  خى  ًإلىى كى
 .(ّ)(عىامَّةن  النَّاسً 

 ت السابقة:لرسالتو ناسخة لجميع الرسا -ٗ
كىذا يعني أنو بعد بعثة محمد صمى اهلل عميو كسمـ كنزكؿ الرسالة عميو أصبحت شريعتو 

الدكتكر  قاؿىي المقبكلة عند اهلل عز كجؿ كلـ يعد يجكز التعبد هلل عز كجؿ بأم شريعة أخرل، 
ضع آخر: رحمو اهلل في مك  كقاؿ، (ْ)عبد الكريـ زيداف: "اإلسبلـ ناسخ لما سكاه مف األدياف"

"كبناء عمى ما ذكرناه...مف النصكص القطعية بمزكـ اإليماف بنبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، 
أك مف غيرىـ  -الييكد كالنصارل –كأف ىذا المزكـ يمـز جميع البشر سكاء كانكا مف أىؿ الكتاب 

                                                           

 .(ُِْص) القرآف في األدياف مكجز، زيداف (ُ)
(، كانظر: ْٖٓ/ْمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية المفصؿزيداف،  ((ِ
أحكاـ  زيداف، كانظر: (؛ْٓ-ْْصلدراسة الشريعة اإلسبلمية )ص  المدخؿزيداف، (، كانظر: ُٕٕ/ْمج)

 مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفاد زيداف، كانظر: (؛َُص) كالمستأمنيف في الشريعة اإلسبلمية الذمييف
 (.ّٗ-ّٖ/ِمج)

: رقـ الحديث ُْٖ/ُالتيمـ/قكؿ اهلل تعالى)فمـ تجدكا ماء فتيممكا صعيدنا طيبنا(  ]البخارم: صحيح البخارم، ((ّ
: رقـ ْٖٓ -ْْٖ/ُمت لي األرض مسجدنا كطيكرنا( ، كالصبلة/قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ )كجعّّٗ

 .[ُُٓ: رقـ الحديث ِّٓ/ِالصبلة/جعمت لي األرض مسجدنا ؛ كمسمـ: صحيح مسمـ، ِْْالحديث 
 .(ُّٓص) في القرآف األديافزيداف، مكجز  (ْ)
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كاإلسبلـ  مف الممؿ كالنحؿ، فإف مف يرفض اإليماف بمحمد صمى اهلل عميو كسمـ نبينا كرسكالن 
ديننا، فإنو يعتبر كافرنا، كىذا مف بديييات الشرع اإلسبلمي كضركريات الديف"
(ُ). 

 خمود شريعتو: -٘
كذلؾ يعني أف الشريعة اإلسبلمية عامة لكؿ زماف كستبقى إلى قياـ الساعة كلف تينسىخ 

: "كىي -هلل رحمو ا – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿبشريعة أخرل؛ ألنيا آخر الشرائع اإلليية، 
باقية ال يمحقيا نقص كال تغيير...كال ينسخ الشريعة كىي تشريع مف  –أم الشريعة اإلسبلمية  –

اهلل إال تشريع آخر مف اهلل، كحيث إف الشريعة اإلسبلمية خاتمة الشرائع، كمحمد صمى اهلل عميو 
     ژ ۇئ  ۆئ  ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئژ كسمـ خاتـ النبييف، قاؿ تعالى: 

كري َْاألحزاب: ]  .(ِ)أف ينسخيا أك يغيرىا شيء" [، فبل ييتىصى

 أمتو خير أمة أخرجت لمناس: -ٙ
أخبر اهلل عز كجؿ أف أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ خير أمة أخرجت لمناس، كفي ذلؾ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ : تعالى قاؿ : "-رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ

 أفادت الكريمة اآلية فيذه [،َُُآؿ عمراف: ] ژٿ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ    
، كالثاني: أنيا حازت ىذه الخيرية لقياميا بكظيفة األمر األمة ىذه خيرية: األكؿ: معنييف

 .(ّ)"بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

 :شيادة أمتو عمى األمـ يـو القيامة -ٚ
 فيـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ: "عف أمة  -رحمو اهلل  – يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ  نبييـ، بعد إلييـ رسالتو كمبمغك خمقو، عمى اهلل شيداء

 .(ْ)["ُّْالبقرة: ]ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                           

 .(ُِْصفي القرآف ) األديافزيداف، مكجز  (ُ)
 .(ْٓص) لدراسة الشريعة اإلسبلمية المدخؿزيداف،  (ِ)
 .(َّٖص) زيداف، أصكؿ الدعكة (ّ)
 .ُّٖصالمرجع السابؽ،  (ْ)
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كقد كرد في أحاديث صحاح أف االمـ السابقة يكـ القيامة تنفى أف يككف رسميا قد أبمغكىا 
، كمف ذلؾ مميـ الرسالةأية عمى أف األنبياء السابقيف قد بمغكا رسالة ربيا، فتشيد األمة اإلسبلم

 رىبّْ  أىمٍ  نىعىـٍ  فىيىقيكؿي  بىمٍَّغتى  ىىؿٍ  تىعىالىى المَّوي  فىيىقيكؿي  كىأيمَّتيوي  نيكحه  يىًجيءي ) :قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
ـٍ  ىىؿٍ  أًليمًَّتوً  فىيىقيكؿي  اءىنىا مىا الى  فىيىقيكليكفى  بىمَّغىكي مَّده  فىيىقيكؿي  لىؾى  يىٍشيىدي  مىفٍ  ًلنيكحو  فىيىقيكؿي  نىًبي   ًمفٍ  جى مَّى ميحى  صى

مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى ؿَّ  قىٍكليوي  بىمَّغى كىىيكى  قىدٍ  أىنَّوي  فىنىٍشيىدي  كىأيمَّتيوي  كى ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :ًذٍكريه جى

 .(ُ)([ُّْالبقرة: ] ژڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

 حكاـثالثًا: خصائص األ

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ المتعمقة باألحكاـ ما يأتي: كأبرز خصائص

 الزواج بأكثر مف أربع مف النساء: -ٔ
كمف الخصائص التي يختص بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف أمتو، زكاجو بأكثر مف 

: "الخصيصة األكلى زكاجو -رحمو اهلل  -أربعة مف النساء، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ِ)زكجات" بأكثر مف أربع

رحمو  – نقبلن حرفينا عف مرعي الحنبمي -رحمو اهلل  – ثـ نقؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
چ  چ  ژ تعالى:  بقكلو شاء، ثـ منع عدد بأم التزكج كسمـ عميو اهلل لو صمى قكلو: "كأبيح -اهلل 

ژ  :تعالى وبقكل المنع تحريـ نسخ ثـ [،ِٓاألحزاب: ] ژچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

 كسمـ عميو اهلل صمى لو المنة لتككف [،َٓاألحزاب: ] ژ ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
 .(ّ)عمي زكجاتو البلتي اخترنو" التزكج بترؾ

 

                                                           

ا إلى قكمو(  (ُ) : رقـ ّّٓ/ْانظر: ]البخارم: صحيح البخارم، بدء الخمؽ/قكؿ اهلل تعالى )إنا أرسمنا نكحن
 [.ُّّْالحديث 

 (.ّْْ/ُُمج)في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية المفصؿ زيداف،  (ِ)
 (.ُٕٔ/ِ)مج كالمينتىيىى مرعي الحنبمي، غاية المنتيى في جمع اإلقناع (ّ)
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 تخيير أزواجو صمى اهلل عميو وسمـ: -ٕ
أثناء عده بعض خصائص المصطفى:  -رحمو اهلل  –قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 .(ُ)أزكاجو" "الخصيصة السادسة تخيير

المراد بالتخيير بقكلو: "تخييره صمى اهلل  -رحمو اهلل  –كيكضح الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
عميو كسمـ بيف فراقو طمبنا لمدنيا، كبيف اإلقامة معو طمبنا لآلخرة، كقد كاف ىذا التخيير كاجبنا 

﮶  ژ عميو لقكلو تعالى:  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ      ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

﮸  ﮹ ﮺   ﮻  ﮼                ﮽  ﮾  ﮿   ﯀   ﯁                  ﮷   

 .(ِ)["ِٗ – ِٖاألحزاب: ]     ژ     

كالمعنى الميستدىؿ عميو في اآلية كاضح، لكف لك كضع الدكتكر العنكاف كجكب تخيير 
اإلقامة  بيف  -عند كجكد الفقر -نسائو لكاف أدؽ؛ ألف المسمـ العادم يجكز لو تخيير زكجتو 

أفَّ الدكتكر عبد الكريـ زيداف ذكر ىذا المعنى خبلؿ شرحو لممراد  مبلحظة معو أك المفارقة، مع
 مف تخيير الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أزكاجو بيف اإلقامة معو أك المفارقة بالطبلؽ.

 عدـ وجوب القسـ بيف أزواجو: -ٖ
ف الزكجات في المبيت كاجب عمى : "القسـ بي-رحمو اهلل – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

الرجؿ الذم عنده أكثر مف زكجة، كىذا الكجكب مما يقتضيو النكاح، كيمـز بو الزكج، ألنو مف 
 .(ّ)حقكؽ الزكجة عمى زكجيا... كلكف خص النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعدـ كجكب ذلؾ عميو"

ٻ  ٻ  ٻ  ژ تعالى: عمى ذلؾ بقكلو  -رحمو اهلل  –كاستدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ       ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ

[، ُٓاألحزاب: ] ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ
( أم: تيؤخر، كمعنى كبيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف كجو االستدالؿ بقكلو: "كمعنى )تيٍرجي

                                                           

 .(ُْٓ/ُُ)مج اإلسبلمية الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في المفصؿ، زيداف (ُ)
 .ُْٓالمرجع السابؽ، ص(ِ) 
 .ْٓٓالمرجع نفسو، ص ((ّ
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ضـ إليؾ، فدلت ىذه اآلية عمى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ )كتؤكم إليؾ مف تشاء( أم: ت
ف شاء أف يترؾ القسـ ترؾ" كاف مخيرنا في أزكاجو إف شاء أف يقسـ بينيـ، كا 
(ُ). 

ذكر عف النبي صمى اهلل عميو  -رحمو اهلل  –مع مبلحظة أف الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
ض عميو، كذلؾ مف باب كـر أخبلقو كنبؿ كسمـ أنو كاف يقسـ بيف أزكاجو مف قبؿ نفسو دكف فر 

 .(ِ)نفسو

كىذه الخصيصة مف الخصائص التي حدث حكليا خبلؼ بيف العمماء، فمنيـ قائؿ بإباحة 
عدـ القسـ لو صمى اهلل عميو كسمـ بيف أزكاجو، كمنيـ قائؿ بكجكب القسـ عمى النبي صمى اهلل 

تو لممسألة إلى أف القسـ لـ يكف عميو كسمـ بيف أزكاجو، كقد خمص صالح الشامي بعد دراس
ا لو، كلكنو صمى  كاجبنا عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد نزكؿ اآلية السابقة؛ بؿ كاف مباحن

 .ّاهلل عميو كسمـ بقي يعدؿ بيف أزكاجو حتى كفاتو

 عدـ زواجو بالكافرة: -ٗ
كسمـ أنو  : "كمف خصائصو صمى اهلل عميو-رحمو اهلل  – يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ْ)ال يجكز لو نكاح الكافرة كلك كانت مف نساء أىؿ الكتاب"

﮴   ژ ىك قكلو تعالى:  -رحمو اهلل  – كالدليؿ عمى ذلؾ عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف

فخصت اآلية زكاجو صمى [، َٓاألحزاب: ] ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾    
أقكاؿ لمقرطبي كابف العربي  في تفسير ىذه تدؿ عمى ذلؾ باهلل عميو كسمـ مف المؤمنة فقط، كاس

 .(ٓ)اآلية تكافؽ ما ذىب إليو

 

                                                           

 .(ْٓٓ/ُُمج) سبلميةاإل الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في المفصؿ، زيداف (ُ)
 المرجع السابؽ. (ِ)
 (.ٓٓ -ّٓالشامي، مف معيف الخصائص النبكية )ص ص   (ّ)

 .(َْٓ/ُُ) الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في المفصؿ، زيداف(ْ) 
 .(ٓٗٓ/ّمج) القرآف أحكاـ، العربي ابف: كانظر ؛(ُْٖ/ُٕمج) القرآف ألحكاـ الجامع، القرطبي انظر: (ٓ)
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 زواجو مف غير ولي ول شيود: -٘
مف شركط صحة الزكاج أف يككف بإذف الكلي كشيادة الشيكد، لكفَّ ىذيف الشرطيف ال 

 يشترطاف في حؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

كىك يعدد بعض خصائص المصطفى  -رحمو اهلل  –يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ُ)صمى اهلل عميو كسمـ: "الخصيصة الثانية زكاجو بدكف كلي كال شيكد"

عف بعض العمماء أقكاليـ التي تؤيد  -رحمو اهلل  - كنقؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ِ)ذلؾ

  شيكد.المقصكد مف ذلؾ ىك إباحة الزكاج لو صمى اهلل عميو كسمـ مف غير كلي كال

 :زواجو مف غير مير -ٙ
المير مف شركط الزكاج كىك حؽ مالي لمزكجة، لكف الرسكؿى محمدنا صمى اهلل عميو كسمـ 

: "أجيز لمنبي صمى -رحمو اهلل  – يجكز لو الزكاج بدكف مير، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ر في عقد الزكاج، كىذا اهلل عميو كسمـ الزكاج بدكف مير استثناء مف الحكـ العاـ في كجكب المي

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ژ االستثناء خاص لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ تعالى: 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹      ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁  

مف  -رحمو اهلل  – كر عبد الكريـ زيدافثـ استدؿ الدكت، (ّ)["َٓاألحزاب: ]ژ    
 .(ْ)أقكاؿ المفسريف ما يؤكد ما ذىب إليو

                                                           

 (.ْْٕ/ُُمج) اإلسبلمية الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في المفصؿ، زيداف (ُ)
عف متف  كانظر: البيكتي، كشؼ القناع (؛َُٓ/ُمج) في ىدم خير العباد انظر: ابف القيـ زاد المعاد (ِ)

 (.ٕٗٓ/ّمجحكاـ القرآف )أكانظر: ابف العربي،  ؛(ِٓ/ْمج) اإلقناع
 (.ْْٖ/ُُمج) كاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلميةفي أح المفصؿزيداف،  (ّ)
(، كانظر: ابف العربي، أحكاـ القرآف ُٖٓ-ُّٖ/ُٕانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )مج (ْ)
-ِٖ/ٓ(، كانظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ )مجٕٗٓ-ٔٗٓ/ّ)مج
 (.ْْٓ/ٔير القرآف العظيـ )مج(، كانظر: ابف كثير، تفسّٖ
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 زواجو بال عقد: -ٚ
عقد الزكاج مف األمكر التي تحفظ حقكؽ كؿو مف الزكجيف كنسميما، لذلؾ ال بد لكؿ زكاج 
 مف عقد، كاستثني الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف ذلؾ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

، كاستدؿ الدكتكر عبد الكريـ (ُ): "الخصيصة الرابعة زكاجو ببل عقد كال مير"-رحمو اهلل  –
 [.ّٕاألحزاب: ]    ژ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژژ ذلؾ بقكلو تعالى: عمى زيداف 

 دخؿ بذلؾ اهلل أعممو كلماقكلو في تفسير اآلية: " -رحمو اهلل  – ذكر عف القرطبي ثـ
 شرطا يككف مما شيء كال صداؽ تقرير كال عقد تجديد كال إذف بغير -زينب بنت جحش -عمييا
 أحد فييا يشاركو ال التي كسمـ عميو اهلل صمى خصكصياتو مف كىذا لنا كمشركعا حقكقنا في

: كتقكؿ كسمـ، عميو اهلل صمى النبي نساء تفاخر زينب كانت كليذا المسمميف مف بإجماع
كيفَّ  كَّجى ًني أىىىاًليكيفَّ  )زى كَّجى  .(ّ)" (ِ)تىعىالىى( المَّوي  كىزى

 ى اهلل عميو وسمـ وىو ميت بقميصو:غسمو صم -ٛ
عندما يراد تغسيؿ الميت فإنو يجرد مف مبلبسو، مع ستر العكرة ثـ يغسؿ، لكف ذلؾ لـ 
يحدث مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بؿ غسؿ بقميصو، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف: 

و كسمـ في قميصو فذلؾ خاص بو لعظيـ حرمتو؛ كألف ما يخشى "أما غسؿ النبي صمى اهلل عمي
مف تنجيس قميص الميت إذا لـ يتجرد بما يخرج منو كاف مأمكرنا في حؽ النبي صمى اهلل عميو 

 .(ْ)كسمـ؛ ألنو طيب حينا كميتنا بخبلؼ غيره"

 مات:الدفف حيث  -ٜ
هلل عميو كسمـ في لدفف النبي صمى ا -رحمو اهلل  – تعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ًكمى أفَّ األنبياء يدفنكف حيث يمكتكف بيتو، كعمؿ ذلؾ بعدة أمكر، منيا: أنَّو ري
(ٓ). 

                                                           

 (.ْْٗ/ُُمج) اإلسبلمية الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في المفصؿ، زيداف ((ُ
 .[ُْٕٓ: رقـ الحديث ّّٕ/ٗ ، التكحيد/قؿ أم شيء أكبر شيادة،صحيح البخارم ]البخارم: (ِ)
 (.َُٔ/ُٕمجالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) (ّ)
 (.َٕ/ُُمج) اإلسبلمية الشريعة في المسمـ كالبيت المرأة أحكاـ في المفصؿ، زيداف (ْ)
 .َُٔالمرجع السابؽ، صانظر:  (ٓ)



263 
 

 صمى اهلل رسكؿ قبض كقد دؿ عمى ذلؾ حديث عائشة رضي اهلل عنيا حيث قالت: )لما
 صمى اهلل رسكؿ مف سمعت -رضي اهلل عنو - بكر أبك فقاؿ دفنو في اختمفكا كسمـ عميو اهلل
ا قاؿ: نسيتو ما شيئا كسمـ عميو اهلل  ًفيوً  ييٍدفىفى  أىفٍ  ييًحبُّ  الًَّذم اٍلمىٍكًضعً  ًفي ًإالَّ  نىًبيِّا المَّوي  قىبىضى  "مى

ًفرىاًشًو( مىٍكًضعً  ًفي اٍدًفنيكهي 
(ُ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: رقـ ِٖٕ/ِ ، الجنائز/ما جاء في دفف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حيث قبض،سنف الترمذم :الترمذم] ((ُ
(؛ كانظر: األلباني، ُٖٓ/ُ[؛ كالحديث صححو األلباني، انظر: األلباني، صحيح الترمذم )مجَُّْالحديث 

 (.ُْٕأحكاـ الجنائز كبدعيا )ص
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 واجبنا تجاه الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ: المطمب الرابع

اإليماف بنبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، يجب عمى المسمـ بعد الدخكؿ في اإلسبلـ ك 
كاجبات تجاه نبيو صمى اهلل عميو كسمـ، كىذه الكاجبات ىي حقكؽ لنبينا محمد صمى اهلل عميو 
كسمـ، كىذه الحقكؽ قد بينيا اهلل عز كجؿ في كتابو، أك في السنة النبكية عمى لساف نبيو 

 غير متمك. اباعتبار السنة كحين 

 ة المطمقة لو صمى اهلل عميو وسمـ: الطاعأوًل 

مف لكاـز اإليماف بنبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ طاعتو في كؿ ما يأمر بو، يقكؿ 
عند حديثو عف تكرار األمر القرآني بطاعة الرسكؿ في  - رحمو اهلل – الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ره يدؿ عمى  عمكـ طاعتو [: "كتكراُِّآؿ عمراف: ] ژی  ی  ی   ژمثؿ قكلو تعالى: 
صمى اهلل عميو كسمـ، سكاء كاف ما يطاع فيو مما في الكتاب أك مما ليس فيو، إلى نصكص 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ كينيى عنو مثؿ قكلو تعالى: تحذر مف مخالفتو فيما يأمر بو 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  ژ كمثؿ قكلو تعالى:  [،ٕالحشر: ]ژ  ۀ    ہ  ہ

 .(٥)["ّٔالنكر: ] ژ ڳ  ڳگ  گ  ڳ      

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  ژ عمى قكلو تعالى:  كيعمؽ رحمو اهلل في مكضع آخر

[، ّٔاألحزاب: ] ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ     ٺ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
: "كىذه اآلية عامة في جميع األمكر، كذلؾ أنو إذا حكـ اهلل كرسكلو بشيء، فميس ألحد فيقكؿ

ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ مخالفتو، كال اختيار ألحد ىا ىنا كال رأم كال قكؿ، كما قاؿ تبارؾ كتعالى: 

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  

 .(2)["ٓٔالنساء: ] ژوئ  وئ   

                                                           

 .(ِِِ-ُِِصفي الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية )ص  نظراتزيداف،  (ُ)
 (.ِّٔ-ِّٓ/ِمج) كالدعاة لمدعكة القرآف قصص مف المستفادزيداف،  (ِ)
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منيا ما كقد دلت آيات كثيرة مف القرآف عمى كجكب طاعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، 
رحمو  -كمنيا ما لـ يذكرىا، قاؿ ابف تيمية  - رحمو اهلل –ر عبد الكريـ زيداف ذكرىا الدكتك 

 مف قريب في الناس جميع عمى -صمى اهلل عميو كسمـ – الرسكؿ طاعة اهلل أكجب كقد: "-اهلل
 .(ُ)"القرآف مف امكضعن  أربعيف

 وسائر الخمؽ ثانًيا: محبتو صمى اهلل عميو وسمـ وتقديـ محبتو عمى النفس

أثناء عدَّ كاجباتنا نحك الرسكؿ صمى اهلل  - رحمو اهلل –ؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف يقك 
 .(ِ)عميو كسمـ: "محبتو أكثر مف النفس كالكلد كاألىؿ كالماؿ كالناس أجمعيف"

 –كمف األدلة التي يمكف أف ييستدؿ بيا عمى ما ذىب إليو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 -:في ىذا المكضع –رحمو اهلل 

ـٍ  ييٍؤًمفي  قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )الى   ديكي تَّى أىحى لىًدهً  كىاًلًدهً  ًمفٍ  ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  أىكيكفى  حى كى  كىالنَّاسً  كى
) أىٍجمىًعيفى
(ّ). 

مَّى النًَّبيّْ  مىعى  كينَّا)كفي صحيح البخارم عف عبد اهلل بف ىشاـ أنو قاؿ:  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كى
: لىوي  فىقىاؿى  اٍلخىطَّابً  ٍبفً  عيمىرى  ًبيىدً  آًخذه  كىىيكى  ىٍنتى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا عيمىري  ًإالَّ  شىٍيءو  كيؿّْ  ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبُّ  ألى
مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  نىٍفًسي، ًمفٍ  مىٍيوً  المَّوي  صى : عى مَّـى سى تَّى ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم الى  كى  فٍ مً  ًإلىٍيؾى  أىحىبَّ  أىكيكفى  حى

، : لىوي  فىقىاؿى  نىٍفًسؾى ىٍنتى  كىالمَّوً  اآٍلفى  فىًإنَّوي  عيمىري مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  نىٍفًسي، ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبُّ  ألى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
: مَّـى سى  .(ْ)(عيمىري  يىا اآٍلفى  كى

 

                                                           

 (.ُِٔ/ُٗابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج ((ُ
 .(ّٓص) أصكؿ الدعكةاف، زيد (ِ)
: رقـ الحديث ُٗٗ/ُ ، اإليماف/حب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف اإليماف،صحيح البخارم ]البخارم: (ّ)
 [.ّٔ: رقـ الحديث ّٕٗ/ُ: صحيح مسمـ، اإليماف/كجكب محبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، مسمـ]ك [؛ُٓ
: رقـ ُّٔ/ٖؼ كانت يميف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ]البخارم: صحيح البخارم، اإليماف كالنذكر/كي (ْ)

 [.َْٔٔالحديث 
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 مـ وتبجيمو واحترامو حًيا وميتًاوس عميو اهلل صمى النبي ثالثًا: توقير

 ىك بأبي - نحكه األخرل كاجباتنا : "كمف-رحمو اهلل  – كر عبد الكريـ زيدافقاؿ الدكت

چ  چ  ژ : تعالى قاؿ كميتنا، حيِّا كاحترامو كتبجيمو تكقيره كسمـ... عميو اهلل صمى -كأمي

 مف ككاحد ليس الكريـ الرسكؿ [؛ ألفَّ ّٔالنكر: ] ژ ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ  ڍ
 أف فعمييـ لو، ندائيـ في حتى كيشرّْفكه كييًجمَّكه يكقركه أف لناسا كعمى اهلل، رسكؿ إنَّو الناس،
 .(ُ)اآلية" ىذه معاني بعض كىذ اهلل، نبي يا اهلل، رسكؿ يا: لو يقكلكا

ۅ  ۉ  ژ : كقد أمر القرآف الكريـ بتكقير الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ تعالى

 .[ٗالفتح: ] ژۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

 :(ِ)بعض مظاىر تكقيره صمى اهلل عميو كسمـ، منيا ثـ عدد رحمو اهلل

ك رفع الصكت عند كبلمو، مع بقاء ىذا االحتراـ كالتكقير بعد عدـ سبقو بالقكؿ أ -أ 
 كفاتو صمى اهلل عميو كسمـ مثؿ عدـ رفع الصكت في مسجده أك عند قبره.

 التأدب عند سماع حديثو كاإلصغاء الكامؿ لو. -ب 
 أك معارضتيا باآلراء الفاسدة. الرضا بسنتو كعدـ الخركج عمييا -ج 

 : عدـ إيذائو بأي قدر مف اإليذاءرابًعا

 ىك بأبي - نحكه األخرل كاجباتنا : "كمف - رحمو اهلل – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 في كسمـ عميو اهلل صمى النبي إيذاء عف التاـٌ  الكامؿ االبتعاد كسمـ ..... عميو اهلل صمى -كأمي
 اإلسبلـ، مف المسمـ خركج إلى يؤدم كقد حراـ، كمو ىذا فإفَّ  اإليذاء، مف قدر كبأم شيء أم

ۇئ  ژ : تعالى [، كقاؿّٓاألحزاب: ] ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ەئ  ەئ     ژ : تعالى قاؿ

، كمما يدخؿ عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف في (3)["ُٔالتكبة: ] ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

                                                           

 .(ّٓص) الدعكة أصكؿ، زيداف(ُ) 
 .(ّٔ-ّٓص زيداف، أصكؿ الدعكة )صانظر:  (ِ)
 .المرجع السابؽانظر:  (ّ)
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كسمـ الطعف في أزكاجو الكريمات، أك سبيف، أك عداكتيف، اإليذاء المحـر لمنبي صمى اهلل عميو 
 .-قبحيـ اهلل –، ال كما تفعؿ الركافض (ُ)ككذلؾ آؿ بيتو األطيار

مكاالة زكجات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف أصكؿ  -رحمو اهلل  –كقد عدَّ ابف تيمية 
 أميات سمـ ك عميو اهلل ىصم اهلل رسكؿ أزكاج كيتكلكفأىؿ السنة كالجماعة، فقاؿ رحمو اهلل: "

 .(ِ)"اآلخرة في أزكاجو بأنيف كيؤمنكف المؤمنيف

 ة والتسميـ عميو واإلكثار منيماخامًسا: الصال

 ىك بأبي- نحكه األخرل كاجباتنا : "كمف-رحمو اهلل -قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ڄ  ڄ  ڄ     ڄژ : تعالى قاؿ عميو، كالسبلـ الصبلة كسمـ ..... عميو اهلل صمى -كأمي

 .(3)["ٔٓاألحزاب: ] ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ

كقد جاءت كثير مف األحاديث ترغب في الصبلة عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
مَّى مىفٍ كمف ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ) مىيَّ  صى مَّى كىاًحدىةن  عى مىٍيوً  المَّوي  صى  .ْ(عىٍشرنا عى

 وأصحابو وموالتيـ جميًعا ىؿ بيتوسادًسا: محبة أ

إلى أف معنى آؿ البيت يشمؿ أزكاج النبي  - رحمو اهلل – ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
صمى اهلل عميو كسمـ، كعمينا كفاطمة كالحسف كالحسيف، ثـ ذكر حديثنا في فضؿ آؿ البيت كىك 

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  قاؿ:أنو  –رضي اهلل عنيما  – اهلل عبد عف جابر بف مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ًفي كى
ًتوً  جَّ فىةى  يىٍكـى  حى مىى كىىيكى  عىرى : فىسىًمٍعتيوي  يىٍخطيبي  اٍلقىٍصكىاءً  نىاقىًتوً  عى  ًفيكيـٍ  تىرىٍكتي  قىدٍ  ًإنّْي النَّاسي  أىيُّيىا يىا يىقيكؿي

                                                           

 (.ّٔ-ّٓص ص) الدعكة أصكؿ، زيداف(ُ)
 (.ُْٓ/ّابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ِ)
 (.ّٔ-ّٓص ص) الدعكة أصكؿ، زيداف(ّ)

: رقـ الحديث ُِٔ/ِ]مسمـ: صحيح مسمـ، الصبلة/الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد التشيد،  (ْ)
َّْ.] 
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ا ٍذتيـٍ  ًإفٍ  مى تً  ًكتىابى  تىًضمُّكا لىفٍ  ًبوً  أىخى ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ (ِ)(-بىٍيًتي أىٍىؿى -(ُ)يالمًَّو، كىًعٍترى
 .(ّ): "كمعنى التمسؾ بالعترة: بمحبتيـ كاالىتداء بيدييـ كسيرتيـ"-رحمو اهلل -زيداف

 إلييـ، باإلحساف كاألمر البيت، بأىؿ الكصاة تنكر كال: "- رحمو اهلل -قاؿ ابف كثير
كراميـ، كاحتراميـ  كحسبنا فخرنا األرض، كجو عمى كجد بيت ؼأشر  مف طاىرة، ذرية مف فإنيـ كا 

 عميو كاف كما الجمية، الكاضحة الصحيحة النبكية لمسنة متبعيف كانكا إذا سيما كال كنسبنا،
 .ْ"أجمعيف عنيـ اهلل رضي كذريتو، بيتو كأىؿ كعمي كبنيو، كالعباس سمفيـ،

: "فعمى - اهلل رحمو -الدكتكر عبد الكريـ زيداف  فقاؿكفيما يتعمؽ بالصحابة كحبيـ، 
الدعاة كجماعتيـ المسممة تعريؼ المسمميف بالمقاـ السامي لمصحابة الكراـ، كالمنزلة العالية التي 
نالكىا في خدمة اإلسبلـ، كتفييـ المسمميف كجكب محبتيـ كمكاالتيـ كاالستغفار ليـ، كحرمة 

 .(ٓ)بغضيـ  أك الحقد عمييـ اك سبيـ أك تنقيصيـ"

 تكقير - كسمـ عميو اهلل صمى - كبره تكقيره، كمف: "- مو اهللرح -قاؿ القاضي عياض
 كاإلمساؾ ليـ، كاالستغفار عمييـ، الثناء كحسف بيـ، كاالقتداء حقيـ، كمعرفة كبرىـ، أصحابو،

 كضبلؿ الركاة، كجيمة المؤرخيف، أخبار عف كاإلضراب عاداىـ، مف كمعاداة بينيـ، شجر عما
 فيما ذلؾ مثؿ مف عنيـ نقؿ فيما -ليـ يمتمس كأف منيـ، أحد في القادحة كالمبتدعيف الشيعة،

 يذكر كال ذلؾ، أىؿ ىـ إذ المخارج، أصكب ليـ كيخرج التأكيبلت، أحسف -الفتف مف بينيـ كاف

                                                           

تيو صمى اهلل عميو كسمـ:  ((ُ ىـ نسؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كعصابتو األدنكف كأزكاجو، انظر: ًعٍترى
 (.ِٖٖ/َُمجبشرح جامع الترمذم )المباركفكرم، تحفة االحكذم 

: رقـ الحديث ْٖ/ٓ ، المناقب/مناقب أىؿ بيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ،سنف الترمذم ]الترمذم: (ِ)
[، كالحديث حسنو الترمذم، انظر: الترمذم، َِٖٔ: رقـ الحديث ٔٔ/ّ[؛ ك]الطبراني، المعجـ الكبير َْٖٖ

 (ّٔٓ-ّٓٓ/ْ: األلباني، السمسمة الصحيحة )مج(؛ كصححو األلباني: انظرْٖ/ٓسنف الترمذم )
 (.ْٖٗ/ُُمج)في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿ زيداف،  (ّ)
 (.َُِ/ٕالقرآف العظيـ )مجابف كثير، تفسير  (ْ)
 (.ُِٗ/ِمج) كالدعاة لمدعكةمف قصص القرآف  المستفادزيداف،  (ٓ)
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 كيسكت سيرتيـ، كحميد ، كفضائميـ حسناتيـ، تذكر بؿ أمر، عميو يغمض كال بسكء، منيـ أحد
 .(ُ)"ذلؾ كراء عما

 لمناقب العالية والخصائص الساميةلو بما ثبت في حقو مف اسابًعا: اإلقرار 

عف إثباتيا في مرات  -رحمو اهلل  – كىذه الخصائص تحدث الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 عديدة مف كتبو، كأفردىا الباحث في المطمب السابؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُِٔ-ُُٔ/ِ عميو كسمـ )مجالقاضي عياض، الشفا بتعريؽ حقكؽ المصطفى صمى اهلل ((ُ
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 حكـ الخروج عف متابعة الرسوؿ :المطمب الخامس

عمى االعتقاد كااليماف بنبكة أم نبي متابعتو في رسالتو كالتعبد هلل  مف أىـ األمكر المترتبة
عمى شريعة ىذا النبي؛ ألف طريؽ عبادتو تعالى ال تعمـ إال عف طريؽ رسؿ اهلل ككحيو، كىذا 
أمر مسمـ بو عند المسمميف، كرغـ كضكح ىذا األمر كبداىتو، إال أف أناسنا استيكاىـ الشيطاف 

 كاعتقدكا بخبلفو.

ىك  -أم الرسؿ -: "كنؤمف أف خاتميـ-رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿ
رسكلنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كأف ال نبي بعده، كأف اتباعو ىك الكاجب، كال يسع اإلنساف 

 .(ُ)أف يخرج عف متابعتو، أك يعتقد أنو ليس برسكؿ كمف اعتقد ذلؾ فقد كفر"

أنو ال يجكز خركج المسمـ عف  -رحمو اهلل  – لكريـ زيدافيستفاد مف كبلـ الدكتكر عبد ا
الخركج عف متابعة شرعو صمى اهلل متابعة الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كأف مف اعتقد 

 فإنو يكفر كيخرج مف اإلسبلـ. عميو كسمـ،

ىك ما أجمع عميو أىؿ السنة،  -رحمو اهلل  – كىذا الحكـ عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ذلؾ، خبلؼ فإنيـ أجمعكا عمى كجكب متابعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ككفر مف اعتقد 

 كمف أقكاؿ العمماء في ذلؾ:

 زندقة، القكؿ معقبنا عمى ىذا القكؿ: "كىذا -رحمو اهلل  – قاؿ أبك العباس القرطبي -ُ
 قد تعالى اهلل فإفَّ  الشرائع، مف عمـ ما إنكار ألنَّو يستتاب؛ كال قائمو، ييقتؿ ككفر
 كبيف بينو، السفراء رسمو بكاسطة إال تعمـ ال أحكامو بأفَّ  حكمتو؛ كأنفذ سيننو، أجرل
 لذلؾ اختارىـ كأحكامو، شرائعو المبينكف ككبلمو، رساالتو عنو المبمغكف كىـ خمقو،

 .(ِ)ىنالؾ" بما كخصَّيـ
 اهلل صمى النبي عمى المشايخ مف أحدان  فٌضؿ : "كمف-رحمو اهلل  – قاؿ ابف تيمية -ِ

 كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ طاعة عف يستغني أحدنا أف اعتقد أك كسمـ، عميو
                                                           

 .(ٖصلؤلصكؿ العشريف )زيداف، الشرح العراقي  ((ُ
 (.ُِٖ/ٔمج) مسمـ كتاب تمخيص مف أشكؿ لما المفيـ، القرطبي (ِ)
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ال تاب، فإف استتيب،  اهلل أكلياء مف أحدنا أف اعتقد مف ككذلؾ عنقو، ضربت كا 
 السبلـ، عميو مكسى مع الخضر كاف كما كسمـ عميو اهلل صمى محمد مع يككف
ال تاب فإف يستتاب فإنو ا: "كليس(ُ)و"عنق ضربت كا   أدركو ممف ألحد ، كقاؿ أيضن

 سكغ كمف تعممو ال اهلل عممنيو اهلل عمـ مف عمـ عمى إني لمحمد يقكؿ أف اإلسبلـ
 دعكة عف الخركج لو غيرىـ أك كالعباد الزىاد الخمؽ مف أحدنا أف اعتقد أك ىذا

 مف كثرأ كالسنة الكتاب مف ىذا كدالئؿ المسمميف باتفاؽ كافر فيك كمتابعتو محمد
 .(ِ)ىنا" تذكر أف

 صمى محمد متابعة غير اهلل إلى طريقان  ألحدو  اعتقد كمف: اهلل رحمو قدامة قاؿ ابف -ّ
: قاؿ أك اتباعو، عف خركجان  لغيره أف أك اتباعو، عميو يجب ال أك كسمـ، عميو اهلل
 عمـ دكف الشريعة عمـ في أك الباطف، عمـ دكف الظاىر عمـ في إليو محتاج أنا

 الخضر كسع كما شريعتو عف الخركج يسعو مف العمماء مف إف: قاؿ أك ،الحقيقة
 .(ّ)كمو" ىذا في كفر مكسى شريعة عف الخركج

 اعتقد كعدَّ ابف عبد الكىاب ىذا المعتقد مف نكاقض اإلسبلـ، فقاؿ رحمو اهلل: "مف -ْ
 مف الخركج يسعو كأنو كسمـ، عميو اهلل صمى اتباعو عميو يجب ال الناس بعض أف
 .(ْ)كافر" فيك السبلـ عمييما مكسى شريعة مف الخركج الخضر كسع كما عتوشري

، كأبي العباس (ٓ)كمف العمماء الذيف قالكا بتكفير مف قاؿ بذلؾ: القاضي عياض
 .-رحميـ اهلل  – (ٖ)، كابف أبي العز الحنفي(ٕ)، كابف القيـ(ٔ)القرطبي

                                                           

 (.ِِْ/ّمجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) (ُ)
 .ِْٔ، صالمرجع السابؽ (ِ)
 (.ُْٕ/ٓمج) البيكتي، كشؼ القناع عف متف اإلقناع (ّ)
 (.ُِْ/ٕمجاإلماـ محمد بف عبد الكىاب )الشيخ ابف عبد الكىاب، مجمكع مؤلفات  (ْ)
 (.َُْٕ/ِمجانظر: القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى ) (ٓ)
 (.ُِٖ/ٔمج) مسمـ كتاب تمخيص مف أشكؿ لما المفيـ، القرطبي (ٔ)
ياؾ نستعيف )مجمدارج السالكيف بيف منازؿ إيانظر: ابف القيـ،  (ٕ)  (.ّٔٓ/ِاؾ نعبد كا 
 (.ْٕٕ/ِمجانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية ) (ٖ)
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ى اهلل عميو كسمـ بعض كخالؼ في مسألة عدـ جكاز الخركج عف متابعة الرسكؿ صم
ذىبت جماعة مف الصكفية إلى أف الكلي الصكفي إذا بمغ منزلة مف التقكل الصكفية، فقد 

كالعبادة كالصبلح صار بإمكانو الخركج عف شرع النبي كمتابعتو، كما خرج الخضر عميو السبلـ 
 كىك كلي عندىـ عف متابعة مكسى عميو السبلـ كىك نبي.

 بيـ تبمغ العبادة أف يزعمكف قكـ النٌساؾ : "كفي- رحمو اهلل - قاؿ أبك الحسف األشعرم
 كغيره الزنا مف غيرىـ عمى المحظكرات األشياء كتككف العبادات، عنيـ فييا تزكؿ درجة إلى

 .(ُ)ليـ" مباحات

 سمكؾ إلى الباطنية زنادقة مف قـك : "ذىب-رحمو اهلل  – كقاؿ أبك العباس القرطبي
 األغنياء عمى بيا يحكـ إنما الشرعية األحكاـ ىذه :فقالكا الشرعية، ألحكاـا ىىدُّ  منو يمـز طريؽ

 ما منيـ يراد إنما: بؿ النصكص، تمؾ إلى يحتاجكف فبل الخصكص كأىؿ األكلياء كأما كالعامة،
 عف قمكبيـ لصفاء كذلؾ: قالكا خكاطرىـ، مف عمييـ يغمب بما عمييـ كيحكـ قمكبيـ، في يقع

 أسرار عمى فيقفكف الربانية، كالحقائؽ اإلليية، العمكـ ليـ فتتجمى األغيار، فع كخمٌكىا األكدار،
 اتَّفؽ كما كالكميات، الشرائع أحكاـ عف بيا فيستغنكف الجزئيات، أحكاـ كيعممكف الكائنات،
، تمؾ مف مكسى عند كاف عما العمكـ تمؾ مف لو تجمى بما استغنى فإنَّو لمخضر؛  كقد الفيـك

ف قمبؾ استفت: فينقمك  فيما جاء  .(ِ)المفتكف" أفتاؾ كا 

، (ّ)كذكر ىذا االعتقاد الكفرم عف بعض الصكفية عدد مف العمماء مثؿ: القاضي عياض
 .(ٔ)-حفظو اهلل  – كعبد الرحمف عبد الخالؽ، -رحميـ اهلل  – (ٓ)، كابف القيـ(ْ)كابف تيمية

 

                                                           

 (.ّْْ/ُمجاألشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ) (ُ)
 (.ُِٖ-ُِٕ/ٔمجمسمـ ) تمخيص كتابالقرطبي، المفيـ لما أشكؿ مف  ((ِ

 (.َُْٕ/ِمجى )انظر: القاضي عياض، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطف (ّ)
 (.ّّٗ/ِْ(، ك)مجِْٔ-َِْ/ُُمجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجانظر: ابف تيمية،  (ْ)
ياؾ نستعيف )مجانظر: ابف القيـ،  (ٓ)  (.ّٔٓ/ِمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(ُّّص) فكر الصكفي في ضكء الكتاب كالسنةال : عبد الرحمف،انظر: عبد الخالؽ (ٔ)
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 المعجزة والكرامة :السادسالمطمب 

نف يسير كفؽ ىذه السنف، كىي ما تسمى في العمكـ الحديثة خمؽ اهلل الككف كجعؿ لو س
بالقكانيف الككنية، لكف اهلل عز كجؿ قد يخرؽ ىذه السنف كالقكانيف الككنية لبعض خمقو، كقد 
ذا كاف ىذا الخرؽ لرجؿ صالح فيي الكرامة، كقد  يككف ىذا الخرؽ لنبي فتككف المعجزة، كا 

، كلـ ر، لكف األصؿ في ىذا الككف أنو يسير كفؽ السنفيخرؽ اهلل عز كجؿ السنف الككنية لمكفا
 .عمى تعريؼ لممعجزة كالكرامة - رحمو اهلل –أعثر لمدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 يا عند الدكتور عبد الكريـ زيدافأوًل: المعجزات وما يتعمؽ ب

كر في المعجزات في األم -رحمو اهلل  – كيمكف إجماؿ كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 اآلتية:

 تعريؼ المعجزة -ٔ
 التعريؼ المغوي: - أ

المعجزة لغة مشتقة مف مادة عجز، كتدكر معاني ىذه المادة حكؿ معنييف، أحدىما 
ر الشيء  .(ُ)الضعؼ، كاآلخر ىك مؤخَّ

ا، فالمعجزة فييا إظيار لضعؼ الخصـ،  كىذاف المعنياف يتناسباف مع المعجزة اصطبلحن

ذا ضعؼ عف المحاؽ بالخصـ فإنو   .يصير في خمفو كفي مؤخرتوكا 

 التعريؼ الصطالحي: - ب
ا: "ىي األمر الخارؽ لمعادة، السالـ مف المعارضة، يجريو اهلل عمى يد  المعجزة اصطبلحن

 .(ِ)النبي، تصديقنا لو في دعكل النبكة"

 

 
                                                           

 (.ِِّ/ْمجابف فارس، معجـ مقاييس المغة ) (ُ)
 .(ُٖصالخالدم، إعجاز القرآف البياني ) (ِ)
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 أسماء المعجزة -ٕ
ك إلى أفَّ االسـ القرآني لممعجزات ى -رحمو اهلل  –ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف  

اآليات، كالبينات، أما تسمية المعجزات باآليات فيقكؿ عنيا رحمو اهلل: "كىذه اآليات ىي التي 
يسمييا العمماء بالمعجزات، أما القرآف فيسمييا اآليات، ككذا يسمييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

ڤ  ژ : كسمـ، كىذه التسمية أكلى مف تسميتيا بالمعجزات، فمف استعماالت القرآف قكلو تعالى

ڃ  ژ تعالى:  [، كقكلوُِّاألعراؼ: ] ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

األعراؼ: ] ژڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 ًمفٍ  أيٍعًطيى  ًإالَّ  نىًبيّّ  اأٍلىٍنًبيىاءً  ًمفٍ  [، كفي الحديث الشريؼ، قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: )مىاُّّ
ا اآٍليىاتً  مىٍيوً  آمىفى  ًمٍثميوي  مى  .(ِ)"(ُ)...إلخ(اٍلبىشىري  عى

: "كقد يسمي القرآف - رحمو اهلل -فقاؿ كأما فيما يتعمؽ بتسمية المعجزات بالبينات 
[، َُُاألعراؼ: ] ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ معجزات األنبياء بالبينات كما في قكلو تعالى: 

پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ژ تعالى:  كقاؿ

 .(ّ)"[َُٓ – َُْاألعراؼ: ] ژڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀپ

في ىذا المنحى ذىب تجاه ما ذىب إليو ابف  -رحمو اهلل  – كالدكتكر عبد الكريـ زيداف
، حيف تحفظ عمى إطبلؽ اسـ المعجزات، كطالب بأف تسمى خكارؽ -رحمو اهلل  – تيمية

 .(ْ)أسماء ليا، مثؿ اآليات، كالبينات، كالبرىافاألنبياء بما كرد في القرآف مف 

 

                                                           

، ْٖٔٗ: رقـ الحديث َّٓ/ٔ ، فضائؿ القرآف/كيؼ نزكؿ الكحي كأكؿ ما نزؿ،البخارم، صحيح البخارم] (ُ)
 [؛َِٕٕقـ الحديث : ر ُِٓ/ٗكاالعتصاـ بالكتاب كالسنة/قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعثت بجكامع الكمـ، 

: رقـ ِْٗ-ُْٗ/ُ، اإليماف/آيات النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ كاإليماف بيا، مسمـ، صحيح مسمـ]ك
 .[ُُْالحديث 

 .(ُٖ-ُٕص صمى اهلل عميو كسمـ مف الشؾ إلى اليقيف )ص نبكة محمدالسامرائي،  (ِ)
 .ُٖ، صالمرجع السابؽ (ّ)
 (.ُْٗ-ُِْ/ٓمج) مف بدؿ ديف المسيحل انظر: ابف تيمية، الجكاب الصحيح (ْ)



275 
 

 المعجزة ثابتة -ٖ
أثبت اهلل عز كجؿ المعجزات ألنبيائو في القرآف الكريـ في مكاضع عديدة؛ فيجب اإليماف 

ثباتيا،  : "مف معاني العقيدة اإلسبلمية -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿبيا كا 
 .(ُ)ياء، كالكرامات لؤلكلياء، كالخكارؽ التي يشاء اهلل إحداثيا"اإليماف بثبكت المعجزات لؤلنب

 عدـ تأويؿ المعجزات -ٗ
المعجزة أمر خارؽ لمقكانيف الككنية كلكال ذلؾ لما كانت معجزة فيجب إثباتيا عمى 

: "فعمى الدعاة إذا تطرقكا إلى شرح معاني -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿماىيتيا، 
بكؿ صراحة  –أم لمخكارؽ  –اإلسبلمية، أك سئمكا عنيا أف يجيبكا عنيا مثبتيف ليا العقيدة 

ككضكح، كال يجكز ليـ صرفيا عف معناىا الحؽ أك تأكيميا بما يخرجيا عف حدكد المعجزة 
 .(ِ)كالكرامة الخاصة بالكلي أك بالخارؽ لمعادة"

الحسية بما  – عميو كسمـ صمى اهلل –كيقكؿ أيٌضا رحمو اهلل: "كال يجكز تأكيؿ معجزاتو 
يخرجيا عف ظاىرىا؛ ألف ككنيا معجزة يعني أنيا خارقة لما نعرفو مف قكانيف الككف، فإذا 

 .(ّ)أكلناىا لتطابؽ القكانيف الككنية التي نعرفيا لـ تعد معجزة"

كقد ذىب عدد مف العقبلنييف الميٍحدىًثيف كالمعاصريف إلى تأكيؿ المعجزات لتتناسب مع 
، كمف ىؤالء: محمد عبده، كمحمد فريد كجدم، كمحمد حسيف ىيكؿ، كالعمـ بزعميـالعقؿ 

 .(ْ) كمحمد أحمد خمؼ اهلل

 

 

                                                           

 (.ْْٗ/ُمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة زيداف، المستفاد  (ُ)
 (.ِٗٓ/ِ(، ك)مجَُٖ/ِ، كانظر: )مجََٓ-ْٗٗالمرجع السابؽ، ص ص (ِ)
 .ِٗالمرجع نفسو، ص (ّ)
يج المدرسة العقمية فما بعدىا(؛ كانظر: الركمي، من َِٓعقبلنية الحديثة )صانظر: العقؿ، االتجاىات ال (ْ)

 فما بعدىا(. ْٓٓ/ِالحديثة في التفسير )مج
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 فائدة المعجزات -٘
 الرسؿ صدؽ إثبات -رحمو اهلل  – مف أىـ فكائد المعجزات عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف

ف السنة الصحيحة، قاؿ كاألنبياء، كبالتالي إقامة الحجة عمى أقكاميـ ثـ استدؿ عمى ذلؾ م
الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "كالبينة ىي كؿ ما يبيف الحؽ، أم يكشفو كيظيره، فيشمؿ ىذا المفظ 
)البينة( اآليات كالمعجزات التي يؤيد اهلل بيا أنبياءه الذيف يرسميـ؛ ليظير صدقيـ كتقكـ الحجة 

ابيا عمى أقكاميـ...قاؿ نبينا كسيدنا محمد صمى اهلل عميو كس ، اأٍلىٍنًبيىاءً  ًمفٍ  مـ: )مى  ًإالَّ  نىًبيّّ
مىٍيوً  آمىفى  ًمٍثموي  مىا أيٍعًطيى  ، عى ا اٍلبىشىري نَّمى اهي  كىٍحينا أيكًتيتي  الًَّذم كىافى  كىاً  ، المَّوي  أىٍكحى ك ًإلىيَّ  أىكيكفى  أىفٍ  فىأىٍرجي
ًة( يىٍكـى  تىاًبعنا أىٍكثىرىىيـٍ  اٍلًقيىامى

: كمعناه أف كؿ نبي مرسؿ  -مو اهللرح-...قاؿ صاحب تفسير المنار(ُ)
 .(ِ)أعطاه اهلل مف اآليات الدالة عمى صدقو كصحة دعكاه ما شأنو أف يؤمف البشر بداللة مثمو"

المعجزات أحد األدلة عمى صدؽ االنبياء، كليس الدليؿ كالكحيد، خبلفنا لؤلشاعرة الذيف 
 – عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف ، كمف أدلة النبكة األخرل(ّ)حصركا دليؿ النبكة في المعجزة

، سيرة الرسكؿ العطرة التي يستحيؿ أف يككف صاحبيا كاذبنا، كشريعة الرسكؿ -رحمو اهلل 
 .(ٓ)، كىذا ما ذىب إليو السمؼ(ْ)بجكانبيا المختمفة التي يستحيؿ صدكرىا مف إنساف

 

 

 

 

 
                                                           

 مف ىذه الرسالة. ِْٕ ص تقدـ تخريجو ((ُ
 (.ِّٖ/ُمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة زيداف، المستفاد  (ِ)
، كانظر: المحمكد، مكقؼ ابف (ُّّصى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد )انظر: الجكيني، اإلرشاد إل (ّ)

 (.ُّٕٗ/ّمجاألشاعرة ) مفتيمية 
 .(ِٕصظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ان (ْ)
 (.ُْٓ-َُْ/ُمجانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية ) (ٓ)
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 يا عند الدكتور عبد الكريـ زيدافثانًيا: الكرامات وما يتعمؽ ب

 يجمؿ الباحث ما يتعمؽ بالكرامة عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف في النقاط اآلتية:ك 

 تعريؼ الكرامة -ٔ
 الكرامة لغة: - أ

 في الشيء قاؿ ابف فارس: "الكاؼ كالراء كالميـ أصؿ صحيح لو باباف: أحدىما شرؼ في
دىةي" كىي الكىٍرـي، اآلخر كاألصؿ األخبلؽ... مف خمؽ في شرؼ أك نفسو  .(ُ)اٍلًقبلى

كمعنى الكـر الشرؼ يكافؽ الكرامة لغة فإف إعطاءىا مف اهلل لمعبد الصالح شرؼ كبير 
 ليذا العبد الصالح.

 الكرامة اصطالًحا: -ب
الكرامة ىي: "أمر خارؽ لمعادة يجريو اهلل تعالى عمى يد كلي؛ تأييدنا لو، أك إعانة، أك 

 .(ِ)تثبيتنا، أك نصرنا لمديف"

زيداف فعرفيا بقكلو: "كيراد بالكرامة إجراء بعض األمكر عمى أما الدكتكر عبد الكريـ 
 .(ّ)التي ال يقدر عمييا اإلنساف العادم" –أم أكلياء اهلل  –أيدييـ 

كيبلحظ أف تعريؼ عبد الكريـ زيداف لمكرامة اشتمؿ عمى أنيا أمر خارؽ لمعادة، كأنيا 
 تجرم عمى يد كلي، مع إغفالو لسبب الكرامة.

 

 

 

                                                           

 (.ُِٕ-ُُٕ/ٓمجابف فارس، معجـ مقاييس المغة )( (ُ
 (.ِٖٗ/ِمجابف عثيميف، شرح العقيدة الكاسطية ) (ِ)
 .(ُِصلؤلصكؿ العشريف ) العراقيزيداف، الشرح  (ّ)
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 بتةالكرامات ثا -ٕ
إلى كقكع الكرامات كأنيا ثابتة، فقاؿ: "مف  -رحمو اهلل  –ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

معاني العقيدة اإلسبلمية اإليماف بثبكت المعجزات لؤلنبياء، كالكرامات لؤلكلياء، كالخكارؽ التي 
ا: "كالكرامة ثابتة ألكلياء اهلل"(ُ)يشاء اهلل إحداثيا"  .(ِ)، كيقكؿ أيضن

يكافؽ مذىب السمؼ في ىذه  -رحمو اهلل  –زيداف عبد الكريـ إليو الدكتكر  كما ذىب
 بكرامات التصديؽ كالجماعة السنة اىؿ أصكؿ : "كمف-رحمو اهلل  – المسألة، قاؿ ابف تيمية

 القدرة كأنكاع كالمكاشفات العمكـ في أنكاع العادات خكارؽ مف أيدييـ عمى اهلل يجرل كما األكلياء
 مف األمة ىذه صدر كعف كغيرىا الكيؼ سكرة في األمـ سالؼ عف المأثكرك كالتأثيرات
 .(ّ)القيامة" يكـ الى فييا مكجكدة كىى االمة قركف كسائر كالتابعيف الصحابة

فيـ ال يثبتكف  ،(ٓ)حـز ابف مثؿ ، كمف تبعيـ(ْ)كخالؼ في إثبات الكرامات كنفاىا المعتزلة
 ارؽ.إال المعجزة كينكركف ما عداىا مف الخك 

 عدـ تأويؿ الكرامات -ٖ
الكرامات ثابتة ألكلياء اهلل تعالى بنص الكتاب كالسنة، لكف اإلشكالية أف بعض المسمميف 
حاكؿ عقمنة الكرامات كأنيا بزعمو ال تخرج عف القكانيف الككنية، كالدكتكر عبد الكريـ زيداف في 

رحمو اهلل: "فعمى الدعاة إذا  اؿقىذه المسألة مكقفو ثابت كمتكرر أنو ال يجكز تأكيؿ الكرامات، 
أم  –تطرقكا إلى شرح معاني العقيدة اإلسبلمية، أك سئمكا عنيا أف يجيبكا عنيا مثبتيف ليا 

                                                           

 (.ْْٗ/ُمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة زيداف، المستفاد  (ُ)
 .(ُِص) زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف (ِ)
 (.ُٔٓ/ّمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ابف تيمية، مجمكع فتاكل  (ّ)
شاؼ (، كانظر: الزمخشرم، الكُِْ/ُٓمجانظر: عبد الجبار، المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ) (ْ)
 (.ِّٓ/ٔمج)

، المحمى )انظر:  (ٓ)  (.ّٔ/ُمجابف حـز
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بكؿ صراحة ككضكح، كال يجكز ليـ صرفيا عف معناىا الحؽ أك تأكيميا بما يخرجيا  –لمخكارؽ 
 .(ُ)عف حدكد المعجزة كالكرامة الخاصة بالكلي أك بالخارؽ لمعادة"

 مالحظات عمى كرامات األولياء -ٗ
التي يجب أخذىا  -رحمو اهلل  – كىذه بعض المبلحظات عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 في االعتبار عند الحديث عف الكرامات:

ا كال يقع لو  -أ  كقكع الخارؽ لمعادة ليس شرطنا لصبلح العبد، فقد يككف الرجؿ صالحن
الدكتكر  قاؿ، كفي ذلؾ (ِ)ة لزكـ االستقامة"خارؽ لمعادة، كليذا قيؿ "غاية الكرام

: "المسمـ إنما يحرص عمى االستقامة ال عمى -رحمو اهلل  – عبد الكريـ زيداف
ف مف أعظـ إكراـ اهلل لعبده أف يجعمو مسممنا كيثبتو عمى  الحصكؿ عمى الكرامة، كا 

 .(ّ)اإلسبلـ حتى يمقاه"
 قد الكرامات أف يعرؼ أف ينبغي "كمما: -رحمو اهلل  – ابف تيمية قاؿكفي ىذا المجاؿ 

 يقكم ما منيا أتاه المحتاج أك اإليماف الضعيؼ إلييا احتاج الرجؿ، فإذا حاجة بحسب تككف
 لعمك ذلؾ مثؿ يأتيو فبل ذلؾ عف مستغنيا منو هلل كالية أكمؿ ىك مف حاجتو، كيككف كيسد إيمانو
 في منيا أكثر التابعيف في مكراأل ىذه كانت كليذا كاليتو؛ لنقص ال عنيا كغناه درجتو

 .(ْ)الصحابة"

: رحمو اهلل زيداف قاؿ الدكتكركقكع الخارؽ بمجرده ليس عبلمة عمى صبلح العبد،   -ب 
"الكرامة تقع ألكلياء إال أف بعض الخكارؽ تقع عمى يد أعداء اهلل بتزييف الشياطيف 

ا ليـ، كعمى ىذا فنحف عندما نريد الحكـ عمى شخص فإنما  نحكـ عميو مف استدراجن
 .(ٓ)خبلؿ أعمالو كمدل تمسكو بالشرع ال بناء عمى ما يجرم مف خكارؽ األمكر"

                                                           

 (.ََٓ-ْٗٗ/ُمج) مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة زيداف، المستفاد (ُ)
 (.ِٖٗ/ُُمجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) (ِ)
 .(ُِص) لؤلصكؿ العشريف العراقيزيداف، الشرح  (ّ)
 .(َِّص) الرحمف كأكلياء الشيطاف بيف أكلياء الفرقافابف تيمية،  ((ْ
 .(ُِصلؤلصكؿ العشريف ) العراقيزيداف، الشرح  ((ٓ
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 كؿ ىك الحؽ الذم يجب المصير إليو.كىذا الق

 كىذه األمكر، ىذه مف أعظـ تعالى اهلل أكلياء : "ككرامات-رحمو اهلل  – ابف تيمية قاؿ
ف لمعادة الخارقة األمكر  الخكارؽ ىذه فإف هلل؛ عدكنا يككف فقد هلل كلينا صاحبيا يككف قد كاف كا 
 مف كتككف البدع، ألىؿ كتككف كالمنافقيف الكتاب كأىؿ كالمشركيف، الكفار مف لكثير تككف

 يعتبر بؿ هلل، كلي أنو األمكر ىذه مف شيء لو كاف مف كؿ أف يظف أف يجكز فبل الشياطيف
 اإليماف بنكر كيعرفكف كالسنة الكتاب عمييا دؿ التي كأحكاليـ كأفعاليـ بصفاتيـ اهلل أكلياء
 .(ُ)الظاىرة" اإلسبلـ كشرائع الباطنة اإليماف كبحقائؽ كالقرآف

كقد اغتر بعض الناس بظيكر الكرامات عمى يد بعض األكلياء، فأفردكىـ بأنكاع   -ج 
ف جرت -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف قاؿمف العبادات،  : "كالكلي كا 

ت فيك ال يممؾ لنفسو نفعنا كال ضرنا، كبالتالي ال يجكز لممسمـ أف عمى يديو الكراما
يشركو في عبادة اهلل، فبل يجكز لو أف يخشاه خشيتو هلل، كال أف يدعكه أك يستغيث 

 .(ِ)بو"
في ىذا الكبلـ يرد عمى الصكفية الذيف أجازكا  -رحمو اهلل  – كالدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ّ)ياء كالصالحيف في حياتيـ كبعد مماتيـاالستغاثة باألنبياء كاألكل

 كرامة الكلي داللة عمى صدؽ نبيو الذم أرسؿ إليو، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف -د 
: "كما أف عمى الدعاة كىـ يذكركف ىذه المعجزات لرسكؿ اهلل صمى -رحمو اهلل  –

كانتفعكا بيا  اهلل عميو كسمـ، أف يبينكا بأف المسمميف الذيف أصابتيـ تمؾ المعجزات،
إنما حصؿ ليـ ذلؾ بمتابعتيـ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كفي خركجيـ معو 
لمجياد، فبل يبعد إذا قاـ المسممكف بالجياد الخالص في سبيؿ اهلل أف ييسر اهلل ليـ 
في جيادىـ مف خكارؽ العادات ما يعتبر بحؽ معجزة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

                                                           

 .(َُٓصبيف أكلياء الرحمف كاكلياء الشيطاف ) الفرقافابف تيمية،  (ُ)
 .(ِِصلؤلصكؿ العشريف ) العراقيزيداف، الشرح  ((ِ
 .(ِٕٓ-َّٕ/ِمجانظر: إدريس، مظاىر االنحرافات العقدية عند الصكفية ) ((ّ
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ر ليـ مف ىذه الخكارؽ التي ينتفعكف بيا، إنما تحصؿ ليـ كسمـ، ألف الذم يتيس
 .(ُ)بمتابعتيـ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كجيادىـ في سبيؿ اهلل"

: "ككرامات -رحمو اهلل  – ابف تيمية قاؿكىذا يكافؽ ما ذىب إليو عمماء أىؿ السنة، 
فيي في الحقيقة تدخؿ في أكلياء اهلل إنما حصمت ببركة اتباع رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

 .(ِ)معجزات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ"

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُْٗ-َْٗ/ِمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة المستفاد زيداف،  (ُ)
 .(َِٔص) ف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطافابف تيمية، الفرقاف بي (ِ)
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 ية عند الدكتور عبد الكريـ زيدافالكتب السماو اإليماف ب: السابعالمطمب 

الكتب السماكية كحي مف اهلل عز كجؿ أكحاىا إلى رسمو؛ ليبمغكىا لمناس كليسير الناس 
دة الداريف، كقد أنزؿ اهلل عز كجؿ عددنا مف الكتب عمى كفؽ ىداىا كنكرىا حتى يحصمكا سعا

 رسمو، منيا مف ذكرىا لنا القرآف الكريـ، كمنيا ما لـ يذكرىا القرآف، كالكاجب اإليماف بيا جميعنا.

 أوًل: تعريؼ الكتب السماوية

 التعريؼ المغوي: -ٔ

، (ُ)يءالكتب جمع كتاب، كالكتاب مصدر كتب، كترجع مادة كتب إلى جمع شيء إلى ش
 .(ِ)كمنو سمي الكتاب كتابنا؛ ألنو يجمع الحركؼ بعضيا إلى بعض

 ريؼ الصطالحي:التع -ٕ

 إلى أكحاه الذم تعالى اهلل كبلـ حكت التي كالصحؼ المراد بالكتب السماكية: "الكتب
 .(ّ)السبلـ" عمييـ رسمو

كلو: "اإليماف اإليماف بالكتب السماكية بق -رحمو اهلل  –كعرؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ْ)بأف اهلل أنزؿ كتبنا عمى رسمو ىي كبلمو"

ىي الكتب  -رحمو اهلل  – فيككف تعريؼ الكتب السماكية عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 التي احتكت عمى كبلـ اهلل كأنزليا عمى رسمو.

ـ الكري كمف خبلؿ المقارنة بيف التعريؼ المختار لمكتب السماكية كتعريؼ الدكتكر عبد
ف اشتركا في أف الكتب السماكية ىي كحي اهلل، كأنيا ييبلحظ أف التعريفي -رحمو اهلل  – زيداف

أنزلت عمى رسمو تعالى، كبالتالي ال نقاط خبلفية بينيما إال أف األفكار الرئيسة في التعريؼ 
 المختار مرتبة أكثر مف تعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف.

                                                           

 (.َُٓ/َُ(؛ كانظر: األزىرم، تيذيب المغة )مجُٖٓ/ٓانظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مج (ُ)
 (.َُٓ/َُانظر: األزىرم، تيذيب المغة )مج (ِ)
 (.ُِٕنخبة مف العمماء، أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة ) (ّ)
 (.ٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ْ)
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 زلتوعمى مف أن ثانًيا: أسماؤىا

ذكر اهلل عز كجؿ عددنا مف أسماء الكتب السماكية التي أنزليا عمى رسمو، كقد ذكرىا 
الدكتكر عبد الكريـ زيداف، دكف ذكر صحؼ إبراىيـ عميو السبلـ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

ف منيا  -رحمو اهلل  –  –أم الكتب السماكية  –أثناء كبلمو عف اإليماف بالكتب السماكية: "كا 
ف آخر الكتب المنزلة ىك القرآف الكريـ"  .(ُ)التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر، كا 

 التوراة:  -ٔ

ې  ې    ژ كىك الكتاب الذم أنزلو اهلل تعالى عمى نبيو مكسى عميو السبلـ، قاؿ تعالى: 

[، ّْالقصص: ] ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
 عنو اهلل رضي مالؾ بف أنس حديث مف افالشيخ أخرجو الذم الطكيؿ كفي حديث الشفاعة

ـى  )فىيىٍأتيكفى : مرفكعنا يىٍذكيري  ىينىاكيـٍ  لىٍستي  فىيىقيكؿي  ًإٍبرىاًىي طىايىاهي  لىييـٍ  كى ابىيىا الًَّتي خى لىًكفٍ  أىصى  ميكسىى اٍئتيكا كى
ٍبدنا كىمَّمىوي  التٍَّكرىاةى  المَّوي  آتىاهي  عى  .(ٕ)(تىٍكًميمنا كى

بعض أكصاؼ التكراة في القرآف الكريـ  -رحمو اهلل  – كريـ زيدافكقد ذكر الدكتكر عبد ال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ژ فقاؿ رحمو اهلل عقب قكلو تعالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  

كىذه [ "ُْٓ – ُْْاألعراؼ: ] ژڄ   ڄ   ڄ    ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
لتي أنزليا اهلل تعالى عمى مكسى عميو السبلـ كقد كتب اهلل لو فييا مف كؿ األلكاح ىي التكراة ا

 .(ّ)شيء مما يحتاج إليو بنك إسرائيؿ في دينيـ كدنياىـ"

                                                           

 (.ٖزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
، َْٕٓ: رقـ الحديث َّّ/ٗ]البخارم، صحيح البخارم، التكحيد/قكؿ اهلل تعالى لما خمقت بيدم،  (ِ)
[؛ ك]مسمـ، صحيح مسمـ، ّْٕٔ: رقـ الحديث ّّٓ/ٗتكحيد/قكؿ اهلل تعالى كجكه يكمئذ ناضرة، كال

 [.ُّٖ: رقـ الحديث ْٓٓ/ُاإليماف/الشفاعة، 
 (.ْٔزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص ((ّ
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في مكضع آخر مف كتبو أف التكراة  -رحمو اهلل  – كذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ُ)احتكت عمى الشيء الكثير مف العمـ كاليدل

ڀ  ڀ  ٺ  ژ في تفسير قكلو تعالى:  -رحمو اهلل  –عبد الكريـ زيداف  كقد بيف الدكتكر

 ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ
[، أف المقصكد بتحريؼ الكمـ عف مكاضعو في اآلية ىك تحريؼ الييكد لمتكراة  كأف ْٔالنساء: ]

 .(ِ)تحريفيـ ليا اشتمؿ عمى التحريؼ المفظي، كالتحريؼ المعنكم

 اإلنجيؿ:  -ٕ

ٱ  ٻ  ژ كىك الكتاب الذم آتاه اهلل عز كجؿ لنبيو عيسى عميو السبلـ، قاؿ تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ڀٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ

 [.ْٔالمائدة: ] ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 الزبور:  -ٖ

 ژڤ  ڤ   ڤ ژ كىك الكتاب الذم أكتيو نبي اهلل داكد عميو السبلـ، قاؿ تعالى: 

 [.ٓٓ[، ك]اإلسراء: ُّٔالنساء: ]

 القرآف الكريـ: -ٗ

كىك الكتاب الذم أنزلو اهلل عز كجؿ عمى رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كقد تعرض 
 .(ّ)الباحث لمقرآف الكريـ كخصائصو في مكضع سابؽ مف الرسالة

 

 

 
                                                           

 (.ّْٗ/ُانظر: زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ُ)
 (.َٓدياف في القرآف )صانظر: زيداف، مكجز األ (ِ)
 مف ىذه الرسالة. ّٕ -ٓٔ صص انظر:  (ّ)
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 ثالثًا: حكـ اإليماف بيا

يماف كال يتـ إيماف عبد إال بو، كىذا ىك حكمو اإليماف بالكتب السماكية ىك أحد أركاف اإل
: "كتقكـ العقيدة اإلسبلمية عمى أساس -رحمو اهلل  – عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف، فقاؿ

 .(ُ)اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر خيره كشره مف اهلل تعالى"

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  قاؿ تعالى: كدؿَّ عمى ىذا الحكـ القرآف الكريـ،

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک    ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ژ  ، كقاؿ تعالى:ُّٔالنساء:  ژگ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

 [.ِٖٓالبقرة: ] ژ ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ں ں

كأما اإليماف بالكتب المنزلة عمى المرسميف، ": - رحمو اهلل – قاؿ ابف أبي العز الحنفي
ى اهلل تعالى منيا في كتابو، مف التكراة كاإلنجيؿ كالزبكر، كنؤمف بأف هلل تعالى فنؤمف بما سمَّ 
 .(ِ)"أنزليا عمى أنبيائو، ال يعرؼ أسماءىا كعددىا إال اهلل تعالى اسكل ذلؾ كتبن 

ا في حديث جبريؿ ككرد عدُّ اإليماف بالكتب السماكية مف أرك اف اإليماف الستة صريحن
كسؤلو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف اإليماف، فذكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أركاف 

:  فىأىٍخًبٍرًني اإليماف كمنيا اإليماف بالكتب السماكية، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )قىاؿى
: أىفٍ  عىفٍ  يمىاًف، قىاؿى ًئكىًتوً  ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  اإٍلً مىبلى كيتيًبوً  كى ًموً  كى تيٍؤًمفى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى  خى

شىرًّْه( كى
(ّ). 

 

 

 

                                                           

 (.ٕزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.ِْٓ-ِْْ/ِابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )مج (ِ)
 مف ىذه الرسالة. ّٔتقدـ تخريجو ص  (ّ)
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 المبحث الرابع

 اليوـ اآلخر عند الدكتور عبد الكريـ زيداف

 اآلخر اليـو األوؿ: تعريؼ المطمب

ليـك اآلخر لو الكثير مف األسماء مف الدنيا دار فناء، كاآلخرة ىي دار الخمكد كالبقاء، كا
أشيرىا يكـ القيامة، كاإليماف بيذا اليكـ ىك أمر نقمي كعقمي؛ ألنو مقتضى عدؿ اهلل كحكمتو، 

 كليجازم مف فعؿ الخير خيرنا، كمف فعؿ الشر شرنا.

 أوًل: التعريؼ المغوي

 اليـك اآلخر مركب مف كممتيف ىما: اليـك كاآلخر.

ُ-  : : اليـك كىي كاحدة، كممة كالميـ كالكاك الياء"يقكؿ ابف فارس: , اـىك كاحد األياليـو
 .(ُ)األياـ" مف الكاحد

 إليو صحيح، كاحد أصؿ كالراء كالخاء "اليمزة :فارس ابف المتقدـ، يقكؿ نقيضاآلخر:  -ِ
 .(ِ)التقدـ" خبلؼ كىك فركعو، ترجع

 األزمنة آخر أك ا،الدني أياـ آخر ألنو"كاليـك اآلخر ىنا يكـ القيامة كسمي بذلؾ؛ 
 .(ّ)"المحدكدة

 التعريؼ الصطالحيثانًيا: 
 سبحانو - اهلل بو أخبر ما بكؿ اإليماف يمكف تعريؼ اإليماف باليـك اآلخر بأنو: "ىك

 القبر فتنة مف المكت بعد يككف مما كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو بو كأخبر كتابو، في -كتعالى

                                                           

 (.ُٗٓ/ٔمجابف فارس، معجـ مقاييس المغة ) ((ُ
 (.َٕ/ُمج) المرجع السابؽ ((ِ
 (.ُِْ/ُمجابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم ) ((ّ
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 كالشفاعة، كالصراط، كالحكض، كالميزاف، لحساب،كا كالصحؼ، كالحشر، كالبعث، كعذابو،
 .(ُ)جميعنا" ألىميما تعالى اهلل أعد كما كالنار، كالجنة،

بأنو: "التصديؽ بأف كراء ىذه الحياة حياة  -رحمو اهلل  –كعرفو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ِ)أخرل يحيي اهلل فييا الناس كيحاسبيـ عمى أعماليـ"

معانيو: "اإليماف بالبعث بعد المكت، كأف اهلل سيحاسب جميع كفي مكضع آخر ذكر مف 
ما إلى الجنة، كأف ما أخبر بو  البشر يكـ القيامة عمى أعماليـ، كأف مصيرىـ إما إلى النار، كا 

 .(ّ)القرآف كالسنة النبكية مف أحداث يكـ القيامة ىك الحؽ الذم سيحدث قطعنا"

ظ أف التعريفات متقاربة كرغـ عدـ ذ -رحمو اهلل  –كر الدكتكر عبد الكريـ زيداف ييبلحى
لبعض ما سيككف يكـ القيامة مف الصراط كالحكض كالميزاف، أم  أنو احتاط لذلؾ بما ذيمو عمى 

 الحؽ ىك القيامة يكـ أحداث مف النبكية كالسنة القرآف بو أخبر ما كبلمو السابؽ بقكلو: "كأف
 قطعنا". سيحدث الذم

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(َٕص) نكاقضو أركانو حقيقتو ،اإليماف ياسيف: محمد، (ُ)
 .(ٖصلؤلصكؿ العشريف ) زيداف، الشرح العراقي (ِ)
 (.َّٖ-َّٕ/ٓمج) في احكاـ المرأة كالبيت المسمـ زيداف، المفصؿ (ّ)
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 ونعيمو ة القبر وعذابوالثاني: فتن المطمب

القبر أكؿ منازؿ اآلخرة، كأخبرت النصكص عما يحدث فيو مف سؤاؿ الممكيف لمعبد عف 
ربو كدينو كنبيو، ثـ يصبح القبر ركضة مف رياض الجنة أك حفرة مف حفر النيراف إلى يـك 

بعض نفاىا، القيامة، كرغـ كضكح ىذه األمكر في الكتاب كالسنة كعدـ استحالتيا عقبلن إال أف ال
 بمقتضى شبيات متيافتة.

 أوًل: فتنة القبر

المقصكد بفتنة القبر ىي سؤاؿ الممكيف المنكر كالنكير لمعبد عف ربو كدينو كنبيو، كقد 
قكلو في  -رحمو اهلل  – ذلؾ، فنقؿ عف ابف تيمية -رحمو اهلل – أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ُ)ٍسأؿ كييمتحف في قبره"معرض التأكيد: "كقد ثبت أف المقبكر يي 

عمى سؤاؿ الميت في قبره بالكتاب  -رحمو اهلل  –كاستدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ ، فمف القرآف الكريـ قكلو تعالى: (ِ)كالسنة

[، كتفسير رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليا حيث قاؿ عنيا ِٕإبراىيـ: ]ژ  ڃ  ڃ
لىتٍ رسكؿ اهلل ؟ مىفٍ  لىوي: فىييقىاؿي  اٍلقىٍبرً  عىذىابً  ًفي  صمى اهلل عميو كسمـ: )نىزى بُّؾى : رى بّْيى  فىيىقيكؿي  المَّوي، رى

نىًبيّْي مَّده  كى مَّى ميحى مىٍيوً  المَّوي  صى ( عى مَّـى سى كى
(ّ). 

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -رضي اهلل عنو  – كمف السنة النبكية حديث أنس بف مالؾ
ًضعى  ًإذىا قاؿ: )اٍلعىٍبدي  كسمـ لّْيى  قىٍبًرهً  ًفي كي تيكي ذىىىبى  كى ابيوي  كى تَّى أىٍصحى  أىتىاهي  ًنعىاًلًيـٍ  قىٍرعى  لىيىٍسمىعي  ًإنَّوي  حى
مىكىافً  فً  فىأىٍقعىدىاهي  مى ؿً  ىىذىا ًفي تىقيكؿي  كيٍنتى  مىا لىوي: فىيىقيكالى مَّدو  الرَّجي مَّى ميحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى :فى  كى  أىٍشيىدي  يىقيكؿي

ٍبدي  أىنَّوي  : كىرىسيكليوي  المَّوً  عى ٍقعىًدؾى  ًإلىى اٍنظيٍر  فىييقىاؿي ٍقعىدنا ًبوً  المَّوي  أىٍبدىلىؾى  النَّارً  ًمفٍ  مى نَّةً  ًمفٍ  مى  النًَّبيُّ  قىاؿى  اٍلجى

                                                           

كابف تيمية، مجمكع  ؛(ُِٗ/ُُمج)ت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية في أحكاـ المرأة كالبيزيداف، المفصؿ  ((ُ
 (.ِٕٗ/ِْمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية فتاكل 

 (.َُّ-ُِٗ/ُُمجانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ ) (ِ)
: رقـ الحديث ِٓٓ/ٕ، صفة القيامة كالجنة كالنار/قكلو تعالى يثبت اهلل الذيف ءامنكا، صحيح مسمـ ]مسمـ: (ّ)

ِٕٕٗ]. 
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مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى : عى مَّـى سى ًميعنا فىيىرىاىيمىا كى ا أىقيكؿي  كيٍنتي  أىٍدًرم الى  فىيىقيكؿي  مينىاًفؽي الٍ  أىكٍ  اٍلكىاًفري  كىأىمَّا جى  يىقيكؿي  مى
ٍيتى  الى  فىييقىاؿي  النَّاسي  قىةو  ييٍضرىبي  ثيَـّ  تىمىٍيتى  كىالى  دىرى ًديدو  ًمفٍ  ًبًمٍطرى ٍربىةن  حى ةن  فىيىًصيحي  أيذينىٍيوً  بىٍيفى  ضى ٍيحى  صى

 .(ُ)الثَّقىمىٍيًف( ًإالَّ  يىًميوً  مىفٍ  يىٍسمىعييىا

، (ِ)في إثباتو فتنة القبر يكافؽ إجماع السمؼ -رحمو اهلل  –الكريـ زيداف  كالدكتكر عبد
 .(ْ)، كالماتريدية(ّ)كاألشاعرة

 عذاب القبر ونعيمواإليماف بثانًيا: 

: "كنعتقد أف عذاب رحمو اهلل عذاب القبر كنعيمو فقاؿ أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف
ا رحمو اهلل(ٓ)القبر كنعيمو حؽ"  يجب التي الغيب أخبار مف كنعيمو القبر : "عذاب، كقاؿ أيضن

 .(ٔ)بيا" يؤمف أف المسمـ عمى

عمى كقكع عذاب القبر بالقرآف كالسنة،  -رحمو اهلل  –كاستدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
  ڻڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻژ فمف القرآف استدؿ بقكلو تعالى: 

[، كنقؿ عقب اآلية بكبلـ ْٔ – ْٓفر: غا] ژۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  
لمقرطبي يؤكد فيو أف العرض عمى النار في اآلية ىك في البرزخ، كبالتالي تككف اآلية حجة في 

ىك: "كالجميكر عمى أف ىذا العرض يككف  -رحمو اهلل  – إثبات عذاب القبر، كقكؿ القرطبي
 .(ٕ)في البرزخ، كىك حجة في تثبيت عذاب القبر"

                                                           

، ُّْٕ: رقـ الحديث ِٔٔ-ِٓٔ/ِ ، الجنائز/الميت يسمع خفؽ النعاؿ،صحيح البخارم :البخارم]( (ُ
، صفة القيامة كالجنة صحيح مسمـ ]مسمـ:ك [؛ُّّٖ: رقـ الحديث ِٕٖ/ِالجنائز/ما جاء في عذاب القبر، ك 

 .[ِٕٔٗالحديث  : رقـِْٓ/ِ كالنار/سؤاؿ الممكيف العبد إذا كضع في قبره،
(، كانظر: األشعرم، رسالة إلى أىؿ ْٖٔ/ُُانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ِ)

 (.ِْٕ/ِِ)مج كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد(، كانظر: ابف عبد البر، ِٕٗالثغر )ص
 .(ِٕٔص) ظر: البيجكرم، شرح جكىرة التكحيدان (ّ)
 .(ُِٗص): النسفي، بحر الكبلـ انظر ((ْ

 (.ٖصف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )زيدا (ٓ)
 (.ُِّ/ُُمج)في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ زيداف، المفصؿ  (ٔ)
 (.ّٕٔ-ّْٔ/ُٖمجانظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) (ٕ)
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عف  -رضي اهلل عنو  –عف أبي ىريرة  -رحمو اهلل  – السنة بحديث الترمذمكاستدؿ مف 
، قيًبرى  : )ًإذىارسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ يّْتي ـٍ  قىاؿى  أىكٍ  اٍلمى ديكي مىكىافً  أىتىاهي  أىحى دىافً  مى  أىٍسكى

قىاًف، ا ييقىاؿي  أىٍزرى ًدًىمى ، أًلىحى ري  اٍلميٍنكىري ، كىاآٍلخى ًف:فى  النًَّكيري ا يىقيكالى ًؿ؟ ىىذىا ًفي تىقيكؿي  كيٍنتى  مى : الرَّجي  مىا فىيىقيكؿي
ٍبدي  ىيكى  يىقيكؿي  كىافى  مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي  كىرىسيكليوي  المَّوً  عى ٍبديهي  ميحى ًف: كىرىسيكليوي، عى  كينَّا قىدٍ  فىيىقيكالى
ـي  ، لىوي: ييقىاؿي  ثيَـّ  ًفيوً  لىوي  يينىكَّري  ثيَـّ  سىٍبًعيفى  ًفي ًذرىاعنا سىٍبعيكفى  قىٍبًرهً  ًفي لىوي  ييٍفسىحي  ثيَـّ  ىىذىا، تىقيكؿي  أىنَّؾى  نىٍعمى ـٍ  نى

: ، أىٍىًمي ًإلىى أىٍرًجعي  فىيىقيكؿي ـٍ ًف: فىأيٍخًبريىي كسً  كىنىٍكمىةً  نىـٍ  فىيىقيكالى  ٍيوً ًإلى  أىٍىًموً  أىحىبُّ  ًإالَّ  ييكًقظيوي  الى  الًَّذم اٍلعىري
تَّى ًعوً  ًمفٍ  المَّوي  يىٍبعىثىوي  حى ، مىٍضجى فٍ  ذىًلؾى : مينىاًفقنا كىافى  كىاً   أىٍدًرم الى  ًمٍثمىوي  فىقيٍمتي  يىقيكليكفى  النَّاسى  سىًمٍعتي  قىاؿى

ًف: ـي  كينَّا قىدٍ  فىيىقيكالى مىٍيًو، اٍلتىًئًمي ًلؤٍلىٍرًض: فىييقىاؿي  ذىًلؾى  تىقيكؿي  أىنَّؾى  نىٍعمى مىٍيًو، ـي فىتىٍمتىئً  عى  ًفييىا فىتىٍختىًمؼي  عى
عيوي، تَّى ميعىذَّبنا ًفييىا يىزىاؿي  فىبلى  أىٍضبلى ًعوً  ًمفٍ  المَّوي  يىٍبعىثىوي  حى " مىٍضجى  .(ُ)ذىًلؾى

، كاختمفت (ْ)، كالماتريدية(ّ)، كمثميـ األشاعرة(ِ)كأثبت السمؼ عذاب القبر كنعيمو
زلة ضرار بف عمرك إلى إنكاره مع أف ، كذىب مف المعت(ٓ)اإلباضية فيو مع ترجيح إثباتو

 .(ٔ)المعتزلة تقكؿ بعذاب القبر كنعيمو كتشنع عمى ضرار بف عمرك في قكلو ىذا

 .(ٖ)، كالجيمية(ٕ)كنىفىى عذابى القبًر كنعيمو الخكارج

                                                           

[؛ ك]ابف َُِٗ: رقـ الحديث َّٕ-َّٔ/ِ، الجنائز/ما جاء في عذاب القبر، سنف الترمذم ]الترمذم: (ُ)
[؛ ٖٖٓ: رقـ الحديث ُِٖٗ-ُِٖٖ/ّ[؛ ك]اآلجرم: الشريعة ْٖٔ: رقـ الحديث ُْٔ/ِأبي عاصـ: السنة 

األلباني، انظر: األلباني، السمسمة كحسنو  (؛َّٕ/ِكالحديث حسنو الترمذم، انظر: الترمذم، سنف الترمذم )
 (.َّٖ-ّٕٗ/ّ)مجالصحيحة 

 (.ٖٕٓ/ِمج) الطحاكية العقيدة شرح، عزال أبي انظر: ابف ((ِ
 .(ِْٕص) ، تحفة المريد شرح جكىرة التكحيدانظر: البيجكرم ((ّ

 .(ُِٗصانظر: النسفي، بحر الكبلـ ) (ْ)
 (.َُٔ-َُٓ/ِمجانظر: السالمي، مشارؽ أنكار العقكؿ ) (ٓ)
العتزاؿ كطبقات ، كانظر: عبد الجبار، فضؿ ا(َّٕص) : عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسةانظر (ٔ)

 .(َِِ-َُِص)ص المعتزلة 
 (.َِٔ/ُمج) المصميف كاختبلؼ اإلسبلمييف مقاالت، األشعرم انظر: (ٕ)
 .(ُٗص)ىؿ األىكاء كالبدع أانظر: الممطي، التنبيو كالرد عمى  (ٖ)
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فيك يصيب  -رحمو اهلل  –عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف أما مف يصيبو عذاب القبر 
صيب المسمـ، أما نعيـ القبر فيصيب فقط المؤمف باهلل تعالى كرسكلو الكافر كالمنافؽ، كقد ي

 الترمذم حديث : "كفي-رحمو اهلل  – محمد صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 باهلل المؤمف يصيب القبر نعيـ كأف، كالمنافؽ الكافر حؽ في القبر عذاب عمى صريحة داللة

، كاستدؿ عمى أف (ُ)كسمـ...، عذاب القبر قد يصيب المسمـ" يوعم اهلل صمى محمد كرسكلو
 النًَّبيُّ  عذاب القبر قد يصيب المسمـ بحديث ابف عباس رضي اهلل عنيما الذم يقكؿ فيو: )مىرَّ 

مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى اًئطو  كى ًدينىةً  ًحيطىافً  ًمفٍ  ًبحى ٍكتى  فىسىًمعى  مىكَّةى  أىكٍ  اٍلمى  ًفي ييعىذَّبىافً  فً ًإٍنسىانىيٍ  صى
ا مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  قيبيكًرًىمى مىٍيوً  المَّوي  صى : عى مَّـى سى مىا ييعىذَّبىافً  كى ، ًفي ييعىذَّبىافً  كى : ثيَـّ  كىًبيرو  كىافى  بىمىى قىاؿى
ديىيمىا كىافى  بىٍكًلًو، ًمفٍ  يىٍستىًتري  الى  أىحى ري  كى ًة( يىٍمًشي اآٍلخى ًبالنًَّميمى

(ِ). 

عذاب القبر يقع عمى الكافر كالمنافؽ كبعض العصاة، كىذا أمر تكافؽ  كذىب إلى أف
 .(ٓ)، كالماتريدية(ْ)، كاألشاعرة(ّ)عميو السمؼ

 بعض : "كذىب-رحمو اهلل  – لكف خالؼ في ذلؾ بعض المعتزلة، قاؿ ابف حجر
 عمييـ ترد اآلتية األحاديث كبعض المؤمنيف، دكف الكفار عمى يقع أنو إلى كالجبائي المعتزلة
ا  .(ٔ)"أيضن

 

                                                           

 (.ُِّ/ُُمج) المرأة كالبيت المسمـ زيداف، المفصؿ في أحكاـ ((ُ
، ُِٗ: رقـ الحديث ِّْ/ُكء/مف الكبائر أف ال يستتر مف بكلو، ، الكضصحيح البخارم ]البخارم: (ِ)

: َِٖ/ِ، كالجنائز/الجريد عمى القبر، ُِِ: رقـ الحديث ّْْ-ّّْ/ُكالكضكء/ما جاء في غسؿ البكؿ، 
، كاألدب/الغيبة، ُّٕٖ: رقـ الحديث ِٖٗ/ِ، كالجنائز/عذاب القبر مف الغيبة كالبكؿ، ُّٗٔرقـ الحديث 

[؛ ك]مسمـ: صحيح مسمـ، ََٔٔ: رقـ الحديث ْٖ/ٖ، كاألدب/النميمة مف الكبائر، َٕٓٔيث : رقـ الحدْٔ/ٖ
  [.ُِٖ: رقـ الحديث ْٔ/ِالطيارة/االستبراء كاالستنزاه مف البكؿ، 

 (.ِٖٓ/ِمج(، كانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )َِٕ-ِٗٔ/ِمجابف القيـ، الركح ) انظر: (ّ)
 .(ِٕٔص)تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد  انظر: البيجكرم، (ْ)
 .(ُِٗص)انظر: النسفي، بحر الكبلـ  (ٓ)
 (.ُٕٓ-ُٔٓ/ْمج) البخارم صحيح بشرح البارم فتح: حجر ابف (ٔ)
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 موتو بعد الميت ينفع الثالث: ما المطمب

األصؿ إذا مات اإلنساف انقطع أجره ألف عممو انقطع، لكف مف رحمة اهلل ككرمو أف  
جعؿ ليذا األصؿ استثناء، كقد تعرض العمماء ألصناؼ الناس التي ال ينقطع أجرىـ بمكتيـ بؿ 

 يستمر أجر بعضيـ إلى يـك القيامة.

 ع بو بعد موتوفَ تَ نْ ميت في حياتو ويُ ما عممو الأوًل: 

الصدقة الجارية كالعمـ النافع كالكلد الصالح مف أعماؿ اإلنساف التي ينتفع بيا كيصمو 
، استدالالن بقكؿ رسكؿ (ُ)ذلؾ -رحمو اهلل  –ثكابيا بعد مكتو كقد أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

ٍنسىافي  مىاتى  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ًإذىا ٍنوي  اٍنقىطىعى  اإٍلً ميوي  عى ثىةو: ًمفٍ  ًإالَّ  عىمى دىقىةو  ًمفٍ  ًإالَّ  ثىبلى  صى
اًريىةو، لىدو  أىكٍ  ًبًو، ييٍنتىفىعي  ًعٍمـو  أىكٍ  جى اًلحو  كى  .(ِ)لىوي( يىٍدعيك صى

 كالحديث صحيح كصريح في إثبات ما ذىب إليو الدكتكر عبد الكريـ زيداف.

 ثانًيا: دعاء الحي لمميت

ۓ  ۓ  ژ بقكلو تعالى:  (ّ)عمى ذلؾ -رحمو اهلل  – ؿ الدكتكر عبد الكريـ زيدافاستد

﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                                 

 ٕغافر: ]ژ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ژ [، كقكلو تعالى: ُٗمحمد: ] ژ يت  جث       مث  ىثژ الى: [، كقكلو تعٗ –

[، َُالحشر: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ككجو الشاىد في اآليات السابقة أنو لكال أف المؤمنيف ينتفعكف بدعاء إخكانيـ ليـ ما فعمتو 

                                                           

 (.ُٖٖ/ُُمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿ زيداف، انظر: (ُ)
 .[ُُٕٔ: رقـ الحديث ّْٖ/ْ ، الكصايا/ما يمحؽ اإلنساف ثكابو بعده،صحيح مسمـ ]مسمـ: (ِ)
 (.ُٖٗ/ُُمج) في احكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿزيداف، انظر:  (ّ)
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ا عمى ذلؾ بتشريع  المبلئكة كلما أثنى اهلل عمى مف يدعك إلخكانو المؤمنيف، كاستدؿ صبلة أيضن
 الجنازة كىي دعاء لمميت، كلكال انتفاع الميت بدعاء األحياء لو لما شرعت صبلة الجنازة.

 ثالثًا: صدقة الحي عف الميت

انتفاع الميت بصدقة الحي عنو ككصكؿ  -رحمو اهلل  –أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 رىجيبلن  : )أىفَّ - رضي اهلل عنيا - فعف عائشةثكابيا لو، كاستدؿ عمى ذلؾ بأحاديث صحيحة، 

مَّى النًَّبيَّ  أىتىى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى لىـٍ  نىٍفسىيىا اٍفتيًمتىتٍ  أيمّْيى  ًإفَّ  المًَّو: رىسيكؿى  يىا فىقىاؿى  كى  لىكٍ  كىأىظينُّيىا تيكًص، كى
دَّقىتٍ  تىكىمَّمىتٍ  دٍَّقتي  ًإفٍ  أىٍجره  أىفىمىيىا تىصى ٍنيى  تىصى : ا؟عى ( قىاؿى ـٍ نىعى

رضي اهلل  –، كحديث سعد بف عبادة (ُ)
: يىا قاؿ: حيث -عنو  اتىتٍ  أيمّْي ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  )قيٍمتي دَّؽي  مى ٍنيىا؟ أىفىأىتىصى : عى ، قىاؿى ـٍ : نىعى  فىأىمُّ  قيٍمتي

دىقىةً  ؟ الصَّ ؿي : أىٍفضى اًء( سىٍقيي  قىاؿى اٍلمى
اإلجماع  -رحمو اهلل  – (ْ)، كابف تيمية(ّ)، كنقؿ عف النككم(ِ)

 عمى ما ذىب إليو.

 رابًعا: الحج عف الميت

-استدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف عمى أف ثكاب الحج يصؿ الميت بحديث ابف عباس 
ؿه  : )أىتىى- رضي اهلل عنيما مَّى النًَّبيَّ  رىجي مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  فٍ أى  نىذىرىتٍ  قىدٍ  أيٍخًتي ًإفَّ  لىوي: فىقىاؿى  كى

، جَّ نَّيىا تىحي مَّى النًَّبيُّ  فىقىاؿى  مىاتىتٍ  كىاً  مىٍيوً  المَّوي  صى : عى مَّـى سى مىٍييىا كىافى  لىكٍ  كى : قىاًضيىوي، أىكيٍنتى  دىٍيفه  عى  نىعىـٍ  قىاؿى
ؽُّ  فىييكى  المَّوى، فىاٍقضً  قىاؿى  اًء( أىحى  .(ٓ)ًباٍلقىضى

                                                           

الكصايا/الصدقة ، ك َُُٕ: رقـ الحديث ُّٗ/ّ ، الزكاة/الصدقة عف األـ الميتة،صحيح مسمـ ]مسمـ: (ُ)
 .[َُٕٔ: رقـ الحديث ّْٕ/ْعمف مات كلـ يكص، 

: ِِٖ/ٔ، كَّٗٔ: رقـ الحديث ِِٕ/ٔ صايا/ذكر االختبلؼ عمى سفياف،، الك سنف النسائي ]النسائي: (ِ)
: رقـ ِْٔ/ّٗ، كِِْٗٓ: رقـ الحديث ُِْ/ّٕ[؛ ك]أحمد: مسند أحمد بف حنبؿ ِّٗٔرقـ الحديث 

(؛ كفي ٕٔٓ/ُ[؛ كحسنو لغيره األلباني، انظر: األلباني، صحيح الترغيب كالترىيب )مجِّْٖٓالحديث 
 (.َٔٓ/ِ، انظر: األلباني، صحيح سنف النسائي )مجمكضع آخر حسنو األلباني

 (.ُِٓ/ٕالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج )مجانظر: النككم،  (ّ)
 (.ُّْ/ِْمج) شيخ اإلسبلـ ابف تيمية انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل (ْ)
 .[َٕٔٔ: رقـ الحديث ّٕٗ/ٖ ، األيماف كالنذكر/مف مات كعميو نذر،صحيح البخارم ]البخارم: (ٓ)
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رحميما اهلل  – (ِ)كابف تيمية (ُ)عف النككم -رحمو اهلل  –كنقؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
مكافقنا ليما جكاز الحج عف الميت سكاء كاف حج فرض أـ حج نذر سكاء أكصى أك لـ  -

 .(ّ)يكصً 

 خامًسا: قضاء ديف الميت

قضاء ديف الميت مف الحي كاعتبر أنو  -رحمو اهلل  – صحح الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 -رحمو اهلل  – ؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف عف النككم، كنق(ْ)بذلؾ تبرأ ذمة الميت كينتفع بذلؾ

 .(ٓ)إجماع العمماء عمى ذلؾ

 ا: ثواب الصـو والصالة عف الميتسادسً 

عمى كصكؿ ثكاب الصكـ كالصبلة إلى  -رحمو اهلل  –استدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
اءىتٍ أنو  -رضي اهلل عنيما  - بحديث ابف عباس (ٔ)الميت إذا أىداىا الحي لو  اٍمرىأىةه  قاؿ: )جى

مَّى المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى اتىتٍ  أيمّْي ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقىالىٍت: كى مىٍييىا مى ٍكـي  كىعى  نىٍذرو  صى
كـي  ٍنيىا؟ أىفىأىصي : عى مىى كىافى  لىكٍ  أىرىأىٍيتً  قىاؿى ٍيًتيوً  دىٍيفه  أيمّْؾً  عى ٍنيىا؟ ذىًلؾً  مييؤىدّْ  أىكىافى  فىقىضى  نىعىـٍ  قىالىٍت: عى

كًمي قىاؿى  مىٍيوً  مىاتى  ، كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )مىفٍ (ٕ)أيمًّْؾ( عىفٍ  فىصي ـى  ًصيىاـه  كىعى ا  عىٍنوي  صى
ًليُّوي( كى
(ٖ). 

                                                           

 (.ُُْ/ٗمجانظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ) (ُ)
 (.ُُّ/ِْمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل  (ِ)
 (.َُٗ/ُُمج) المسمـ كالبيت المرأة حكاـأ في المفصؿ، زيداف: انظر (ّ)
 .َُٗانظر: المرجع السابؽ، ص (ْ)
 (.ُِٓ/ٕمجشرح صحيح مسمـ بف الحجاج )انظر: النككم، المنياج  (ٓ)
 (.ُُٗ-َُٗ/ُُمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿزيداف، انظر:  (ٔ)
(ٕ)  ، /مف مات كعميو صـك  [؛ ك]مسمـ:ُّٔٗ: رقـ الحديث َُٓ -َُْ/ّ]البخارم: صحيح البخارم، الصـك

 .[ُُٖٔ : رقـ الحديثّّٓ-ِّٓ/ّ ، الصياـ/قضاء الصياـ عف الميت،صحيح مسمـ
،صحيح البخارم :البخارم] (ٖ) /مف مات كعميو صـك : صحيح مسمـ]ك[؛ ُِٔٗ: رقـ الحديث َُْ/ّ ، الصـك

 .[ُُٔٔ: رقـ الحديث ُّٓ/ّ مسمـ، الصياـ/قضاء الصياـ عف الميت،
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كىذه المسألة مف المسائؿ الخبلفية أجازىا بعض العمماء كالبعض اآلخر لـ يجزىا، كممف 
بمة، كجميكر السمؼ، كبعض أصحاب الشافعي، كلـ يجزىا المالكية أجازىا األحناؼ، كالحنا

 .(ُ)كالشافعية

، (ِ)كممف ذىب إلى جكازىا كانتفاع الميت بيذه األعماؿ باإلضافة إلى ما سبؽ ابف قدامة
 .-رحميـ اهلل  – (ٓ)، كابف أبي العز الحنفي(ْ)، كابف القيـ(ّ)كابف تيمية

 سابًعا: قراءة القرآف عف الميت

إلى أف إىداء ثكاب قراءة القرآف يصؿ إلى  -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  ذىب
، كذكر الدكتكر عبد الكريـ زيداف أف (ٔ)الميت كينتفع بو بشرط أف ال تككف قراءة الميت بعكض

 .(ٕ)في المسألة خبلفنا، فأجازىا الحنابمة كالحنفية كبعض الشافعية كلـ يجزىا الشافعية كالمالكية

في ىذه المسألة باإلضافة إلى مف  -رحمو اهلل  – كممف كافؽ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .-رحمو اهلل  – (َُ)، كابف أبي العز الحنفي(ٗ)، كابف القيـ(ٖ)سبؽ ابف تيمية

 

 

                                                           

كانظر: ابف القيـ، الركح  ؛(ُّٓ/ِْمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  فتاكل مجمكعابف تيمية، : انظر (ُ)
 (.ْٔٔ/ِمجكانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )(؛ ّّٓ-ِّٓ/ِ)مج
 (.ُِٓ/ّمجانظر: ابف قدامة، المغني شرح مختصر الخرقي ) (ِ)
 (.ّٔٔ/ِْمج) شيخ اإلسبلـ ابف تيمية مجمكع فتاكلابف تيمية، انظر:  (ّ)
 (.ّٕٔ/ِانظر: ابف القيـ، الركح )مج (ْ)
 (.ْٔٔ/ِمجة الطحاكية )انظر: ابف أبي العز، شرح العقيد (ٓ)
 (.ُِٗ-ُُٗ/ُُمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿ زيداف، انظر: (ٔ)
 (، كانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكلُِٔ/ٕمجانظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ) (ٕ)

 (.ُّٓ/ِْمج) شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
 (.ّٔٔ/ِْمج)سبلـ ابف تيمية شيخ اإلانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل  (ٖ)
 (.ّٕٔ/ِمجانظر: ابف القيـ، الركح ) (ٗ)

 (.ٗٔٔ-ٖٔٔ/ِمجبي العز، شرح العقيدة الطحاكية )انظر: ابف أ (َُ)
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 ثامًنا: أعماؿ البر األخرى

يا إلى أف جميع أعماؿ البر التي تدخم -رحمو اهلل  –ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
النيابة، أك ال تدخميا النيابة في حاؿ حياة اإلنساف، كيقـك بيا الحي كييدم ثكابيا لمميت تصؿ 

 .-رحميما اهلل  – (ُ)الميت كينتفع بيا، كنقؿ ذلؾ عف ابف قدامة المقدسي كابف تيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كانظر: ابف قدامة، المغني شرح  ؛(ُّٗ/ُُمج) في احكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿزيداف، : انظر (ُ)
 شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ابف تيمية، مجمكع فتاكلكانظر: (؛ ُِٓ-ُٗٓ/ّمختصر الخرقي )مج

 (.ّٔٔ/ِْمج)
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 الرابع: البعث والحشر والحساب المطمب

أشياء عظيمة، لـ يرى اإلنساف مثميا أبدنا مف يكـ القيامة يكـ عظيـ الشأف، يحدث فيو 
البعث كالحشر، كالعرض عمى اهلل كالحساب لمف شاء أف يحاسبيـ، كنتيجة حساب ىذا اليـك 

 سعادة أبدية أك عذاب أبدم.

 أوًل: البعث

 تعريؼ البعث -ٔ
 المعنى المغوي: - أ

حياء المكتى، كاإلثارة  .(ُ)يراد بالبعث لغة عدة معاني ىي: اإلرساؿ، كا 

 المعنى الصطالحي: - ب
خراجيـ مف قبكرىـ" ا بأنو ىك: "إحياء المكتى كا   .(ِ)يمكف تعريؼ البعث اصطبلحن

 دكتور عبد الكريـ زيداف مف البعثموقؼ ال  -ٕ
بيف الدكتكر عبد الكريـ زيداف أف البعث مف األمكر التي تحدث يـك القيامة كال يستقيـ 

حمو اهلل: "كمف معاني اإليماف باليكـ اآلخر اإليماف اإليماف باليكـ اآلخر إال باإليماف بو، فقاؿ ر 
 .(ّ)بالبعث بعد المكت"

كاستدؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف رحمو اهلل عمى البعث بأنو ركحاني كجسماني ببعث 
أىؿ الكيؼ، فقاؿ رحمو اهلل: "فبعث اهلل أىؿ الكيؼ حجة كداللة كآية عمى بعث اهلل المكتى 

كبعث األركاح كاألبداف أمر عميو إجماع المسمميف، كمف العمماء الذيف ، (ْ)بأجسادىـ كأركاحيـ"

                                                           

؛ كانظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ّّٓ/ِمج) المغة تيذيب، األزىرمانظر:  (ُ)
(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب ُٓٔ(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط )صِّٕ/ُ)مج
 (.َّٕ/ُ)مج
 .(ِٖٕص) تحفة المريد شرح جكىرة التكحيد ،البيجكرم  ((ِ

 (.َّٕ/ٓمج) في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية المفصؿزيداف،  (ّ)
 (.ّٔٓ/ُمج)مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة زيداف، المستفاد  (ْ)
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، (ّ)، كابف حـز(ِ)، كأبي الحسف األشعرم(ُ)نقمكا اإلجماع عمى ذلؾ: أبي زرعة كأبي حاتـ الرازياف
 .-رحميـ اهلل  – (ْ)كابف تيمية

ڱ    ڳڳگ  گ   ڳ  ڳ   ژ كمف أدلة اإلجماع عمى بعث األركاح كاألبداف قكلو تعالى: 

 – ٖٕيس: ] ژہ  ہ      ھ  ھ     ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
، فدؿَّ ذلؾ عمى بعث [، فاآلية الكريمة أثبتت أف العظاـ تحيى يـك القيامة كالعظاـ جزء مف البدفٕٗ

 .(ٓ)األبداف

عمى بتقريره البعث الركحاني كالجسماني يرد  -رحمو اهلل  –كالدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 .(ٔ)فبلسفة المسمميف الذيف يركف أف البعث ىك بعث ركحاني فقط كليس جسماني

 ثانًيا: الحشر

 تعريؼ الحشر -ٔ
 المعنى المغوي: - أ

 .(ٕ)ىك الجمع مع السكؽ :الحشر لغةن 

 المعنى الصطالحي:  - ب
ا ىك: "عبارة عف سكقيـ جميعنا إلى  -أم الثقميف كالحيكانات -تعريؼ الحشر اصطبلحن

 .(ٖ)المكقؼ"

                                                           

 (.ُٗٗ-ُٖٗ/ُمجعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )انظر: البللكائي، شرح أصكؿ ا (ُ)
 .(ِِٖص) ر: األشعرم، رسالة إلى أىؿ الثغرظان (ِ)
، اانظر: ا (ّ)  (.ُّٕ/ْمجلفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ )بف حـز
 (.ِْٖ/ْمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ابف تيمية، مجمكع فتاكل انظر:  (ْ)
 (.ُّٗ/ْمجانظر: ابف حـز الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ ) (ٓ)
 (. ِِٖبلسفة )صالغزالي، تيافت الفانظر:  (ٔ)
(؛ ِٖٖ/ِمجابف منظكر، لساف العرب )(؛ كانظر: ٔٔ/ِابف فارس، معجـ مقاييس المغة )مجانظر:  (ٕ)

(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط َّٔ/ِالجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )مجكانظر: 
 (.ّٕٓ)ص
 .(ِٖٕصتحفة المريد شرح جكىرة التكحيد ) البيجكرم، (ٖ)
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كعبلقة المعنى المغكم بالمعنى االصطبلحي ىك أف الحشر جمع مع سكؽ لكنو ميقىيىده بيـك 
 القيامة.

 مف الحشر زيداف الكريـ عبد الدكتور موقؼ -ٕ
حشر اهلل لعباده يـك القيامة، يقكؿ رحمو  -رحمو اهلل  – أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ُ)اف بركحو كجسده"اهلل: "كىذا الحشر كالحساب كالجزاء يككف لئلنس

كقد كرد الكثير مف األحاديث الصحاح التي تثبت الحشر كتبيف اختبلؼ الخمؽ في صفة 
 .(ِ)حشرىـ

 ثالثًا: الحساب

 تعريؼ الحساب -ٔ
 المعنى المغوي: - أ

، كالمعنى (ّ)كتدكر مادة حسب في المغة حكؿ عدة معاني ،الحساب مصدر مادة حسب
، أم أف اهلل تعالى يعدد لئلنساف ما فعمو في (ْ)كاإلحصاء المناسب لحساب يكـ القيامة ىك العدُّ 

 الدنيا مف أعماؿ.

 المعنى الصطالحي:  - ب
ا ىك: "تكقيؼ اهلل الناس عمى أعماليـ خيرنا كانت أك شرنا"  .(ٓ)تعريؼ الحساب اصطبلحن

 

                                                           

 .(ٖص) ف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريفزيدا (ُ)
 (.ُِٕ-َِٕ/ُمجانظر: عكاجي، الحياة اآلخرة ) (ِ)
(؛ كانظر: األزىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح ُٔ-ٗٓ/ِمجمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس، انظر:  (ّ)

: الزبيدم، تاج (؛ كانظرٖٖٔ-ّٖٔ/ِ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجُُِ-َُٗ/ُالعربية )مج
 (.َِٖ-ِٕٔ/ِالعركس )مج

(؛ كانظر: األزىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ٗٓ/ِمجمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس، انظر:  (ْ)
 (.ْٖٔ/ِمنظكر، لساف العرب )مج ابف(؛ كانظر: َُُ/ُ)مج
 (.ِِٖص) ، تحفة المريد شرح جكىرة التكحيدالبيجكرم (ٓ)
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 مف الحساب زيداف الكريـ عبد الدكتور موقؼ  -ٕ
"كىذا الحشر كالحساب كالجزاء يككف  :-رحمو اهلل  – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 .(ُ)لئلنساف بركحو كجسده"

كاإليماف بحساب اهلل عز كجؿ لعباده مف أصكؿ اإليماف عند أىؿ السنة كالجماعة، كىك 
 .(ِ)مجمع عميو عندىـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ٖص) اقي لؤلصكؿ العشريفف، الشرح العر زيدا (ُ)
(؛ كانظر: البيجكرم، تحفة المريد ْٖٔ/ُُبلـ ابف تيمية )مجانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلس (ِ)

 (.ِِٖشرح جكىرة التكحيد )ص
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 الشفاعة ورؤية وجو اهلل عز وجؿ :الخامس المطمب

عباده، كأحد مظاىر تكريـ مف تقبؿ شفاعتيـ الشفاعة يكـ القيامة أػحد مظاىر رحمة اهلل ب
مف االنبياء كفي مقدمتيـ نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كالمبلئكة، كالصالحكف، أما رؤية كجو 
اهلل عز كجؿ فيي أعظـ أنكاع نعيـ أىؿ الجنة عمى اإلطبلؽ، كالحجب عف رؤية اهلل عز كجؿ 

 مف أشد العقكبات الكاقعة عمى أىؿ النار.

 الشفاعة أوًل:

 تعريؼ الشفاعة -ٔ
عند الحديث عف تعريؼ األمكر الشرعية ال بد مف بياف معناىا المغكم، كعبلقتو بالمعنى 

 الشرعي.

 التعريؼ المغوي: - أ
الشفاعة في المغة مف الشفع الذم ىك الزكج عكس الكتر، يقاؿ كاف فردنا فشفعتو: أم 

ا  .(ُ)صيرتو زكجن

 التعريؼ الصطالحي:  - ب
 -رحمو اهلل  – نقبلن عف الراغب األصفياني -رحمو اهلل  –الكريـ زيداف قاؿ الدكتكر عبد 

 .(ِ)في معنى الشفاعة: "الشفاعة تعني االنضماـ إلى آخر ناصرنا لو كسائبلن عنو"

لمشفاعة يتبيف  -رحمو اهلل  – كمف خبلؿ التعريؼ الذم ذكره الدكتكر عبد الكريـ زيداف
قصد مف الشفاعة في ىذا المطمب ىي الشفاعة التي أنو ذكر معنى الشفاعة بشكؿ عاـ، كال

تككف في اآلخرة لمنفعة الخمؽ، كيكجد عدد مف التعاريؼ لمشفاعة تدكر في الفمؾ الذم يدكر فيو 

                                                           

 (.ِِٖٗ/ْمجابف منظكر، لساف العرب )(؛ كانظر: َُِ/ّفارس، معجـ مقاييس المغة )مجابف انظر:  ((ُ
لراغب، المفردات في غريب القرآف كا (؛ِّٕ/ٓمج)ي أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ فزيداف، المفصؿ  (ِ)
 .(ِّٔص)
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، كأفضؿ تعريفات الشفاعة كأدقيا في نظر الباحث ىك التعريؼ القائؿ: "ىي (ُ)التعريؼ السابؽ
 منفعة حصكؿ اآلخرة الدار في اهلل مف – غيره أك – كسمـ عميو اهلل صمى محمد الرسكؿ طمب
 .(ِ)الخمؽ" مف ألحد

كالعبلقة بيف المعنى المغكم لمشفاعة كالمعنى االصطبلحي أف المشفكع لو يككف كترنا فإذا 
 شفع لو الشافع أصبحا شفعنا كىك الزكج كليس كترنا.

 تور عبد الكريـ زيداف مف الشفاعةموقؼ الدك -ٕ
الشفاعة فقاؿ: "كنعتقد بأف شفاعة النبي  -رحمو اهلل  – ـ زيدافأثبت الدكتكر عبد الكري

، لكف ىذه العبارة مجممة تحتمؿ الشفاعة لممؤمنيف (ّ)صمى اهلل عميو كسمـ في اآلخرة حؽ"
ا (ْ)الطائعيف كقد تشمؿ العصاة كمرتكبي الكبائر، كقد أثبت السمؼ الشفاعة ، كأثبتيا أيضن

لمعتزلة أثبتكا الشفاعة لكنيـ قصركىا عمى التائبيف مف المؤمنيف ، كا(ٔ)، كالماتريدية(ٓ)األشاعرة
 .(ٖ)، كمثميـ اإلباضية(ٕ)دكف الفساؽ

 .(َُ)، كالجيمية(ٗ)كأنكر الخكارجي الشفاعة

                                                           

ابف األثير، النياية في غريب الحديث كانظر:  (؛ٖٖٔ: عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسة )صانظر (ُ)
التكحيد (؛ كانظر: البيجكرم، شرح جكىرة َُٗ(؛ كانظر: الجرجاني، معجـ التعريفات )صْٖٓ/ِكاألثر )مج

 (.َّٓ)ص
 (.ِّٖ/ُمجعكاجي، الحياة اآلخرة ما بيف البعث إلى دخكؿ الجنة أك النار )( (ِ

 .(ٖص) زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف (ّ)
(؛ كانظر: اآلجرم، الشريعة ُْٖ/ُابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجانظر:  (ْ)
 (.َِٗ/ِمجامع األنكار البيية )السفاريني، لك (؛ كانظر: ُُٖٗ/ّ)مج
 .(َّٔ-َّٓص)ص  (؛ كانظر: البيجكرم، شرح جكىرة التكحيدّٕٔالباقبلني، التمييد، )صانظر:  ((ٓ
-ُْٗ(؛ كانظر: الحربي، الماتريدية دراسة كتقكيمنا )ص صُٕٗانظر: القارم، شرح الفقو األكبر )ص ((ٔ

َِْ.) 
 .(ٖٖٔص) ةانظر: عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمس ((ٕ
 (.ُّّ-ُِّ/ِمجمشارؽ أنكار العقكؿ )السالمي، انظر:  ((ٖ

، الفصؿ في الممؿ كاالىكاء كالنحؿ ) (ٗ)  (.ُُُ/ْمجانظر: ابف حـز
 .(ٕٗص)ىؿ االىكاء كالبدع نظر: الممطي، التنبيو كالرد عمى أا (َُ)
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 شروط الشفاعة -ٖ
رحمو  -، كقد تبعيما عمى ذلؾ الدكتكر عبد الكريـ زيداف(ُ)لمشفاعة شرطاف ذكرىما العمماء

ذنو تعالى لمشافع أف يشفع، قاؿ الدكتكر عبد ، كالشرطاف ىما: رض-اهلل  ا اهلل عف المشفكع لو، كا 
تككف بإذف اهلل سبحانو كتعالى كلمف  -أم الشفاعة  -كىي: "الكريـ زيداف في بياف شركط الشفاعة

 .(ِ)يريده أف تصيبو ىذه الشفاعة"

[، ِٖاألنبياء: ] ژڃ  چ  چ  چ  چ  ژ كقد دؿ عمى الشرط األكؿ قكلو تعالى: 

[، ِٓٓالبقرة: ]ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژ أما الشرط الثاني فدؿ عميو قكلو تعالى: 

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ژ ككرد الشرطاف معنا ففي قكلو تعالى: 

 [.ِٔالنجـ: ] ژىث  يث  حج  مج  جح  

 ثانًيا: رؤية اهلل عز وجؿ

ؿ في المحشر كفي الجنة، كلكف البعض كرد في الكتاب كالسنة إثبات رؤية كجو اهلل عز كج
كمف أبرز األحاديث ككأصرحيا في إثبات رؤية كجو اهلل عز كجؿ في  قد خالؼ في إثباتيا، كنفاىا،

ٍكفى  ًإنَّكيـٍ اآلخرة، قكلو صمى اهلل عميو كسمـ ) بَّكيـٍ  سىتىرى ٍكفى  كىمىا رى امُّكفى  الى  اٍلقىمىرى  ىىذىا تىرى ٍؤيىًتوً  ًفي تيضى  ري
مىى تيٍغمىبيكا الى  أىفٍ  ٍستىطىٍعتيـٍ ا فىًإفٍ  ةو  عى بلى قىٍبؿى  الشٍَّمسً  طيميكعً  قىٍبؿى  صى كًبيىا كى  .(ّ)(فىاٍفعىميكا غيري

أنو يثبت الرؤية في اآلخرة كفي  -رحمو اهلل –كرد عف الدكتكر عبد الكريـ زيداف كقد  
مكافقنا لو:  -و اهللرحم –الجنة، كمما كرد عنو في إثباتيا في اآلخرة نقمو عف صديؽ حسف خاف 

 "كسؤاؿ مكسى عميو السبلـ لمرؤية يدؿ عمى أنيا جائزة عنده في الجممة كلك كانت مستحيمة
                                                           

 (.ّٖٖ/ُْانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ُ)
 (.ٖداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص( زي(ِ

، ٗٓٓ: رقـ الحديث ُٓٓ/ُ]البخارم، صحيح البخارم، مكاقيت الصبلة كفضميا/فضؿ صبلة العصر،  (ّ)
، كالتفسير/قكلو )كسبح بحمد ربؾ قبؿ ٖٕٓ: رقـ الحديث ّٔٓ/ُكمكاقيت الصبلة كفضميا/فضؿ صبلة الفجر، 

، كالتكحيد/قكؿ اهلل تعالى )كجكه يكمئذ ناضرة إلى ّْٖٓالحديث  : رقـّٖٗ/ٔطمكع الشمس كقبؿ الغركب، 
: رقـ الحديث ّْٓ/ٗ، كِّْٕ: رقـ الحديث ّْٓ-ّْْ/ٗ، كُّْٕ: رقـ الحديث ّْْ/ٗربيا ناظرة(، 

: ّّٔ-ِّٔ/ِ[؛ ك]مسمـ، صحيح مسمـ، الصبلة/فضؿ صبلتي الصبح كالعصر كالمحافظة عمييما، ّّْٕ
 [.ِٓٔرقـ الحديث 
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عنده لما سأليا، أم لف تراني في الدنيا كأما رؤيتو تعالى في اآلخرة فقد ثبت ذلؾ باألحاديث 
ا أف اهلل تعالى لـ يقؿ لف أرل؛ ليككف  المتكاترة التي ال يصح إنكارىا، كمما يدؿ عمى ذلؾ أيضن

 .(ُ)نفينا لمجكاز"

: "أما اآلخرة فمذائذىا خالصة مف -رحمو اهلل  – قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
المنغصات كالمكدرات، كفريدة مف حيث نكعيا ككيفيتيا، كفييا ما ال عيف رأت كال أذف سمعت 

 .(ِ)قرب منو في جنات النعيـ"كال خطر عمى قمب بشر، كفييا رضكاف اهلل كرؤية كجيو الكريـ كال

كصرح بالرؤية في الجنة في قكلو رحمو اهلل تعالى: "كأم فكز أعظـ مف النجاة مف النار 
 .(ّ)كدخكؿ الجنة، كفييا النظر إلى كجو اهلل الكريـ"

 .(ٔ)، كالماتريدية(ٓ)، كاألشاعرة(ْ)كقد أجمع السمؼ عمى إثبات رؤية اهلل عز كجؿ

 لمبعض كرد النصكص لبعض كتأكيؿ عقمية بشبيات ة كنفكىاكالذيف خالفكا في الرؤي
 .(ُُ)،  كاإلمامية(َُ)، كالخكارج(ٗ)، كالجيمية(8)، كاإلباضية(7)اآلخر، ىـ: المعتزلة

 

                                                           

-ٗ/ٓ(، كانظر: صديؽ خاف، فتح البياف في مقاصد القرآف )مجْٔ، مكجز األدياف في القرآف )ص( زيداف(ُ
َُ.) 
 .(َّْص) زيداف، أصكؿ الدعكة ((ِ

 .(ُٖ-ُٕص)ص  نظرية التجديد في الفكر اإلسبلميزيداف،  (ّ)
 (.َِٖ-َِٕ/ُمج انظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة الطحاكية ) (ْ)
 .(ُٓٗ-ُُٗص)ص  (؛ كانظر: البيجكرم، شرح جكىرة التكحيدِٔٔالتمييد )صالباقبلني، انظر:  (ٓ)
 .(َٖٓص) (، كانظر: النسفي، تبصرة األدلةُٕٓص)انظر: القارم، شرح الفقو األكبر  (ٔ)
 .(ِِّص) : عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسةانظر (ٕ)
 (.ِّٔ/ِالسالمي، مشارؽ أنكار العقكؿ )مج انظر: (ٖ)
 .(ٖٔص) كالبدع االىكاء ىؿأ عمى كالرد التنبيو، يالممط انظر: (ٗ)

(، كانظر: ابف أبي العز، شرح العقيدة َِ/ّمجانظر: النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ) (َُ)
 (.َِٕ/ُمجالطحاكية )

 فما بعدىا(. ُٓٓ/ِمج) أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية عرض كنقد القفارم،انظر:  (ُُ)



315 
 

 الخامسالمبحث 

 عبد الكريـ زيداف كتوردالالقضاء والقدر عند 

 ر والعالقة بينيماتعريؼ القضاء والقد: المطمب األوؿ

لقدر أحد أصكؿ اإليماف الستة، كال يستقيـ إيماف عبد إال باإليماف بو اإليماف بالقضاء كا
عمى الكجو األكمؿ، كالقضاء كالقدر أحد مظاىر ربكبية اهلل عز كجؿ كتفرده بالتدبير، كبو تظير 

 الكثير مف حكمة اهلل عز كجؿ.

 أوًل: التعريؼ المغوي:

 القضاء -ٔ
، (ّ)، كاألمر(ِ)، كالمنية(ُ)تدكر معاني مادة قضى في المغة حكؿ معاني الحكـ

 .(ٖ)، كالبياف(ٕ)، كالصنع كالتقدير(ٔ)، كاإلنياء(ٓ)، كالكصية(ْ)كاإلعبلـ

: "قاؿ أبك إسحاؽ: كقضى في المغة عمى ضركب كميا ترجع -رحمو اهلل  – قاؿ األزىرم
 .(ٗ)إلى معنى انقطاع الشيء كتمامو"

 

                                                           

كانظر:  (؛ُُِ/ٗمج)المغة تيذيب انظر: األزىرم، ك  ؛(ٗٗ/ٓمجمقاييس المغة )ابف فارس، معجـ : انظر (ُ)
 (.َُّ/ّٗمجكانظر: الزبيدم، تاج العركس ) ؛(ِّْٔ/ٔمجالجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )

 ة كصحاح العربيةتاج المغ الصحاحالجكىرم، كانظر:  (؛ٗٗ/ٓمج)انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة  ((ِ
 (.ُُّ/ّٗانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجك  (؛ِّْٔ/ٔمج)

 (.ُُّ/ّٗ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجُُِ/ٗمج) المغة تيذيبانظر: األزىرم،  (ّ)
 (.ُُِ/ٗمج) المغة تيذيبانظر: األزىرم،  (ْ)
 (.ُِّ/ّٗ؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجُِِالمرجع السابؽ، ص انظر: (ٓ)
 (، ِّْٔ/ٔمج) تاج المغة كصحاح العربية الصحاح األزىرم، انظر: (ٔ)
 (.ُُّ-َُّ/ّٗمجانظر: الزبيدم، تاج العركس ) (ٕ)
 .المرجع السابؽانظر:  (ٖ)
 (.ُُّ/ّٗ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجُُِ/ٗمجاألزىرم، تيذيب المغة ) (ٗ)
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 القدر  -ٕ
، (ّ)، كالتييئة(ِ)، كالتدبير(ُ)لتقديرتدكر معاني مادة قدر في المغة حكؿ معاني ا

 .(َُ)، كالتضييؽ(ٗ)، كالقكة(ٖ)، كاليسار(ٕ)، كالغنى(ٔ)، كالحكـ(ٓ)، كالقضاء(ْ)كالتقتير

: "القاؼ كالداؿ كالراء أصؿ صحيح -رحمو اهلل – كترجع معاني القدر إلى قكؿ ابف فارس
ٍبمىغ الشيء ككيٍنيو كنيايتو" يدؿ عمى مى
(ُُ). 

لمعنى المغكم كاالصطبلحي لمقدر ىك أف قدر اهلل ىك قضاؤه لؤلشياء كالعبلقة بيف ا
 .(ُِ)ككقكعيا عمى مبالغيا كنياياتيا التي أرادىا اهلل ليا

 انًيا: التعريؼ الصطالحي:ث

ا: "ىك تقدير اهلل   -سبحانو –األشياء في القدـ، كعممو  -تعالى -القضاء كالقدر اصطبلحن
لذلؾ  –سبحانو  –، كعمى صفات مخصكصة، ككتابتو أنيا ستقع في أكقات معمكمة عنده

 .(ُّ)كمشيئتو لو، ككقكعيا عمى حسب ما قدرىا كخمقو ليا"

القضاء كالقدر بقكلو: "ىك أف اهلل سبؽ  -رحمو اهلل – كعرؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 عممو بكؿ مخمكؽ كشاء كجكده، كأكجده كفؽ ما قدره لو، كشاء ما يصدر عنو بعد كجكده، ال

                                                           

 (.ّْٖٓ/ٔانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجك  ؛(ٕٖٕ/ِمج) المغة تيذيبانظر: األزىرم،  (ُ)
 (.ّْٕ/ُّمج)العركس تاج انظر: الزبيدم،  (ِ)
 (.ّْٖٓ/ٔ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجٕٖٕ/ِمج)المغة تيذيب انظر: االزىرم،  (ّ)
 (.ّْٕٓ/ٔ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجٕٖٕ/ِمج) المغة تيذيبانظر: األزىرم،  (ْ)
 (.َْٔ(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط )صَّٕ/ُّمجتاج العركس ): الزبيدم، انظر (ٓ)
 (.ّْٓٓ/ٔ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجَّٕ/ُّمجتاج العركس )انظر: الزبيدم،  (ٔ)
 (.َْٔ(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط )صِّٕ/ُّمج)العركس تاج انظر: الزبيدم،  (ٕ)
 (.َْٔ(؛ كانظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط )صِّٕ/ُّمج) العركس تاجر: الزبيدم، انظ (ٖ)
 (.ّْٔٓ/ٔ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجِّٕ/ُّمج)العركس تاج انظر: الزبيدم،  (ٗ)

 (.ّْٕٓ/ٔ(؛ كانظر: ابف منظكر، لساف العرب )مجّّٕ/ُّمج) العركس تاجانظر: الزبيدم،  (َُ)
 (.ِٔ/ٓمجرس، معجـ مقاييس المغة )ابف فا (ُُ)
 .المرجع السابؽانظر:  (ُِ)
 (.َْ-ّٗالمحمكد، القضاء كالقدر في ضكء الكتاب كالسنة كمذاىب الناس فيو )ص ص (ُّ)
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يخرج عف ذلؾ شيء ال أفعاؿ اإلنساف كال غيرىا، سكاء كانت ىذه األفعاؿ خيرنا أك شرنا، طاعة 
 .(ُ)أك معصية، كما ال يخرج عف ذلؾ ما يصيب اإلنساف كما يقع في الككف مف أحداث"

بإيجاز بقكلو: "أف كؿ ما يحدث في العالـ ىك  -رحمو اهلل  – كفي مكضع آخر عرفو
 .(ِ)كعممو كمشيئتو"بخمؽ اهلل جؿ جبللو 

مف خبلؿ المقارنة بيف التعريؼ المختار لمقضاء كالقدر كتعريفي الدكتكر عبد الكريـ 
أنيما اشتماال عمى المراتب األربع لئليماف بالقدر، كىي العمـ، كالكتابة،  -رحمو اهلل  – زيداف

تابة، كاشتماؿ تعريؼ كالمشيئة، كالخمؽ، مع إىماؿ تعريفي الدكتكر عبد الكريـ زيداف لمرتبة الك
 الدكتكر عبد الكريـ زيداف لبعض الشرح كالتفصيؿ.

 لثًا: العالقة بيف القضاء والقدرثا

 انقسـ العمماء في ىذه المسألة إلى فريقيف:

 الفريؽ األكؿ،  كىؤالء ذىبكا إلى أنيما مترادفاف بمعنى كاحد كال فرؽ بينيما، فالقضاء -ُ
عمى  -رحمو اهلل  -بعيـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف كت، (ّ)ىك القدر، كالقدر ىك القضاء

 ذلؾ كما ظير قريبنا عندما عرؼ القضاء كالقدر بتعريؼ كاحد كلـ يذكر فرقنا بينيما.
الفريؽ الثاني، كىؤالء ذىبكا إلى أف القضاء غير القدر، كىؤالء انقسمكا إلى قسميف،  -ِ

 ىما:
الشيء، كالقدر ىك كقكع األشياء كفؽ سبؽ القضاء لمقدر، فالقضاء ىك عمـ اهلل السابؽ ب - أ

 .(ْ)قدر اهلل السابؽ

                                                           

 .(ِِٓص) زيداف، مجمكعة بحكث فقيية ((ُ
 (.َّٖ/ٓمج) في احكاـ المرأة كالبيت المسمـ المفصؿ(؛ كانظر: زيداف، ٖيداف، الشرح العراقي )صز  (ِ)
 (.ُْ-َْالمحمكد، القضاء كالقدر في ضكء الكتاب كالسنة كمذاىب الناس فيو )ص ص انظر: (ّ)
كانظر: الجرجاني، معجـ التعريفات  (؛ٖٕ/ْية في غريب الحديث كاألثر )مجانظر: ابف األثير، النيا (ْ)
نظر: العيني، عمدة (؛ كأِّ-ُّٔ/ُْ(؛ كانظر: ابف حجر، فتح البارم بشرح صحيح البخارم )مجُْٔ)ص

 (.ِْٕ/ِِالقارم شرح صحيح البخارم )مج
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سبؽ القدر لمقضاء، فجعمكا القدر سابقنا عمى القضاء، فالقدر ىك عمـ اهلل السابؽ   - ب
 .(ُ)باألشياء، كالقضاء كقكع األشياء كفؽ عمـ اهلل السابؽ

اؿ ىذا قدر كالراجح في المسألة أف القضاء كالقدر بمعنى كاحد كال يكجد فرؽ بينيما، يق
اهلل أك قضاء اهلل، ليما نفس المعنى، كذلؾ ألنو ال يكجد دليؿ صحيح في التفرقة بينيما، كألنو 

 .(ِ)عند إطبلؽ أحدىما يشمؿ اآلخر

 .(ّ)كعمى العمـك الخبلؼ في ىذه المسألة ىيف كال يترتب عميو أم شيء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الراغب، المفردات في غريب القرآف كانظر:  (؛ِّّ-ِِّ/ْلخطابي، معالـ السنف )مجانظر: ا (ُ)
(؛ كانظر: مجمكع فتاكل ّّْ/ٗمجكانظر: القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ) (؛َْٕ)ص

 (.َٖ-ٕٗ/ِكرسائؿ ابف عثيميف )مج
 (.ْْالمحمكد، القضاء كالقدر في ضكء الكتاب كالسنة كمذاىب الناس فيو )ص انظر: (ِ)
 .(ُٕٔص) : الحمد، مصطمحات في كتب العقائدانظر (ّ)
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 والقدر القضاء الثاني: مراتب المطمب

ا إال إذا تضمف أربع مراتب، كقد كرد النص في اإليماف بال قضاء كالقدر ال يككف صحيحن
الكتاب كالسنة عمى إثباتيا، كمف أنكر أينا منيا لـ يصح إيمانو بالقضاء كالقدر، كىذه المراتب 

 ىي مرتبة العمـ، كمرتبة الكتابة، كمرتبة المشيئة، كمرتبة الخمؽ.

القضاء كالقدر أربع حسب ما جاء في كأىؿ السنة كالجماعة يؤمنكف بأف مراتب 
 :(ُ)النصكص كمضى عمى ذلؾ خير القركف، كىذه المراتب ىي

 أوًل: مرتبة العمـ

كتعني ىذه المرتبة أف اهلل عمـ ما يككف في الككف مف مكجكدات كأشياء كأفعاؿ العباد 
 عمى كجو العمكـ كالتفصيؿ، كقد كردت النصكص في القرآف تثبتيا كمف ىذه النصكص:

[، ّٓ[، ك]النكر: ُٕٔ[، ك]النساء: ِِٖالبقرة: ] ژی  ی  جئ  حئ  ژ قكلو تعالى: 

النساء: ] ژۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ [، كقكلو تعالى: ُُ[، ك]التغابف: ُٔك]الحجرات: 

[، كىذه المرتبة لـ يخالؼ ٕغافر: ] ژ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     ژ [، كقكلو تعالى: ِّ
مف معبد الجيني كالقدرية األكائؿ، كقد انقرض مذىبيـ كلـ يبؽ  فييا احد مف األمة سكل ما كاف

 .(ِ)أحد يتابعيـ عميو

ىذه المرتبة، فقاؿ: "سبؽ عمـ اهلل  -رحمو اهلل  –كقد أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
باألشياء قبؿ كجكدىا، كما يصدر عنيا كما يصيبيا، كيدخؿ في ذلؾ بداىة عممو تعالى 

 .(ّ)عنو كما يحدث لو"كما يصدر  باإلنساف

 

                                                           

كانظر: ابف القيـ، شفاء  ؛(ُْٗ-ُْٖ/ّمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية انظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل  (ُ)
 (.ُٗ/ُمجة كالتعميؿ )العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكم

 (.َْٓ/ٖمجانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) (ِ)
 .(ِِٓصزيداف، مجمكعة بحكث فقيية ) (ّ)
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 ثانًيا: مرتبة الكتابة

كىذه المرتبة تعني أف اهلل كتب في المكح المحفكظ كؿ ما سيحدث في الككف قبؿ خمؽ 
ؿى  الككف، كقد كرد ذلؾ في الحديث جمينا، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ًإفَّ  ا أىكَّ مىؽى  مى  خى

، المَّوي  ـى : اٍلقىمى :فىقى  اٍكتيٍب، فىقىاؿى ، مىا اؿى : أىٍكتيبي ا اٍلقىدىرى  اٍكتيبٍ  قىاؿى مىا كىافى  مى ، (ُ)اأٍلىبىًد( ًإلىى كىاًئفه  ىيكى  كى
قىاًديرى  المَّوي  ككرد في حديث آخر كقت تمؾ الكتابة، كذلؾ في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )كىتىبى   مى

ًئؽً  بلى ٍمسً  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى  .(ِ)سىنىةو( أىٍلؼى  يفى ًبخى

لمرتبة الكتابة لفظنا عند تعريفو  -رحمو اهلل  – كلـ يتعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف
، لكنو استدؿ في باب أف ما يقع في الككف كفؽ تقدير اهلل السابؽ لؤلشياء (ّ)لمقضاء كالقدر

، كبيذا (ْ)لحديثبحديث كتابة مقادير اهلل لؤلشياء قبؿ خمؽ السمكات كاألرض، كصحح ىذا ا
 يككف قد أثبتيا حقيقة.

 

 أىفَّ  : )كىاٍعمىـٍ -رضي اهلل عنيما  – كما أثبت ىذه المرتبة بتعميقو عمى حديث ابف عباس
مىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  اأٍليمَّةى  ، المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أىفٍ  عى لىكٍ  لىؾى  مىعيكااٍجتى  كى
مىى كؾى  أىفٍ  عى رُّ كؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضي رُّ مىٍيؾى  المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىضي ـي  ريًفعىتٍ  عى فَّتٍ  اأٍلىٍقبلى  كىجى

                                                           

تفسير ، ِِٓٗ: رقـ الحديث ُِّ/ّ ، القدر/ما جاء في الرضا بالقضاء،سنف الترمذم ]الترمذم: (ُ)
: ِٓ/ٓ، السنة/في القدر، سنف أبي داكد [؛ ك]أبك داكد:ّٖٗٓ: رقـ الحديث ّّٗ/ْمف سكرة ف كالقمـ، ك القرآف/

: ُّٖ/ّٕ، كَِِٕٓ: رقـ الحديث ّٕٗ-ّٖٕ/ّٕمسند أحمد بف حنبؿ  ]ابف حنبؿ:ك [؛ََْٕرقـ الحديث 
(؛ ّّٗ/ْكالحديث، قاؿ عنو الترمذم: "حسف صحيح"، الترمذم، سنف الترمذم ) [؛َِِٕٕرقـ الحديث 

كصحح األلباني إسناده،  (؛ّٕٗ/ّْابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )كصححو شعيب األرنؤكط، انظر: 
 (.ِٕٓ/ُانظر: األلباني، السمسمة الصحيحة )

 .[ِْْٕ: رقـ الحديث ُٖ/ٕ ، القدر/كتب المقادير قبؿ الخمؽ،صحيح مسمـ]مسمـ:  (ِ)
، زيداف: كانظر (؛ٖص) العراقي الشرح، زيداف كانظر: (؛ِِٓزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص ( انظر:(ّ

 (.َّٖ/ٓمج) المسمـ كالبيت المرأة احكاـ في المفصؿ
 .(ِِٔصانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية ) (ْ)
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) ف أرادكا ، بقكلو:(ُ)الصُّحيؼي نفعو  "فإف أرادكا ضره بشيء لـ يكتبو اهلل عميو لـ يستطيعكا ضره، كا 
ـي  طيعكا نفعو بذلؾ )ريًفعىتٍ بشيء لـ يكتبو اهلل لو لـ يست فَّتٍ  اأٍلىٍقبلى ( أم كتب اهلل  كىجى الصُّحيؼي

 .(ِ)مقادير الخمؽ، كما يقع ليـ كعمييـ، كلف يتبدؿ ذلؾ"

كتابة اهلل السابقة لممقادير كأف ما يحدث  -رحمو اهلل  –فأثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 لكتابة.يككف كفؽ ما ىك مكتكب، كىذا ىك المقصكد بمرتبة ا

كلـ يخالؼ في إثبات ىذه المرتبة سكل بعض قدماء القدرية مف معبد الجيني كمف تابعو 
 .(ّ)عمى ذلؾ، كانقرض قكليـ كمتأخركىـ يقركف بيا

 ثالثًا: مرتبة المشيئة

كتعني ىذه المرتبة أنو ال يقع شيء في الككف إال بمشيئة اهلل فما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ 
        أم شيء عف مشيئة اهلل، كمف األدلة عمى إثبات ىذه المرتبة، قكلو تعالى: لـ يكف فبل يخرج 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ژ [، كقكلو تعالى: ِٗالتككير: ] ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ 

[، كقكلو ُّالسجدة: ] ژٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڇ  ڍ  ڍ  ژ [، كقكلو تعالى: ٗٗ: يكنس]ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ تعالى: 

 [.ِّٓالبقرة: ] ژڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

                                                           

أحمد بف حنبؿ  اإلماـ مسند :أحمد]ك [؛ِٖٓٔ: رقـ الحديث ََٓ/ّ، الزىد/باب، سنف الترمذم ]الترمذم: ((ُ
: رقـ الحديث ُٗ-ُٖ/ٓ، كِّٕٔ : رقـ الحديثْٖٖ-ْٕٖ/ْ، كِٗٔٔ: رقـ الحديث َُْ-َْٗ/ْ

: رقـ ّْٓ-ّّْ/ٔ[؛ ك]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، معرفة الصحابة/ذكر عبد اهلل بف عباس، َِّٖ
"، الترمذم، سنف صحيح حسف حديث[؛ كالحديث، قاؿ عنو الترمذم: "َْٓٔ، كْْٗٔالحديث 
(؛ كصححو شعيب ُْٗٓ/ّيح )مج(؛ كصححو األلباني، انظر: التبريزم، مشكاة المصابََٓ/ّالترمذم)

 (.ُٗ/ٓاألرنؤكط، انظر: أحمد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )مج
 (.َُّ/َُمج)في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية زيداف، المفصؿ (ِ) 
 (.َْٓ/ٖمجانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) ((ّ
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مرتبة المشيئة فقاؿ: "كاألصؿ الثالث:  -رحمو اهلل  –كقد أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
عمكـ مشيئة اهلل تعالى، فبل يقع شيء في الككف إال بمشيئة اهلل تعالى، أم أف اهلل تعالى شاء 

 .(ُ)كلـ يشأ كقكع ما لـ يقع، ال يخرج عف ذلؾ شيء ال أفعاؿ اإلنساف كال غيرىا"كقكع ما كقع 

ـ يخالؼ في ىذه المسألة إال القدرية فجميكرىـ عمى أنو قد يككف في ككف اهلل ما ال كل
 .(ِ)يريد كقد يريد ما ال يككف

 رابًعا: مرتبة الخمؽ

مف مخمكؽ في ىذا الككف إال  كىي تعني أف اهلل خمؽ جميع المخمكقات في ىذا الككف فما
ڭ  ڭ  ۇ  ژ كاهلل خالقو، كمف ضمف ذلؾ أفعاؿ العباد، كمف أدلة ىذه المرتبة قكلو تعالى: 

[، كقكلو تعالى: ِٔالزمر: ]ژ  ک   ک  ک  گژ [، كقكلو تعالى: ٔٗالصافات: ] ژۇ  

 [.ِالفرقاف: ] ژەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ژ 

ىذه المرتبة بقكلو: "كاألصؿ الثاني أف  -رحمو اهلل  –ف كقد أثبت الدكتكر عبد الكريـ زيدا
اهلل تعالى ىك الخالؽ المتفرد بالخمؽ كاإليجاد، فيـ خالؽ كؿ شيء ببل استثناء، فما مف شيء 
كجد بعد أف لـ يكف مكجكدنا إال كاهلل خالقو، كيدخؿ في ذلؾ بداىة أفعاؿ اإلنساف مف طاعات 

 .(ّ)كمعاصي كخير كشر"

بلؼ كاشتد في مسألة خمؽ أفعاؿ العباد، كسنتعرض ليذه المسألة في المطمب كقد كقع الخ
 القادـ.

 

 
 

                                                           

 .(ِِٕص)ية زيداف، مجمكعة بحكث فقي (ُ)
 (.َْٓ/ٖمجابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ) انظر: (ِ)
 .(ِِٔص) زيداف، مجمكعة بحكث فقيية (ّ)
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 اد وعالقتيا بمشيئة اهللأفعاؿ العب الثالث: خمؽالمطمب 

إف مما اختمفت فيو الفرؽ في التاريخ اإلسبلمي في القضاء كالقدر، مسألة أفعاؿ العبد 
قد اختمؼ الناس في ىذه المسألة اختبلفنا عظيمنا، كعبلقتيا بإرادة اهلل كمشيئتو كقدرتو تعالى، ك 

رادتو، كمنيـ مف غبل في إثبات قدرة العبد  فمنيـ مف غبل في إثبات قدرة اهلل كأىمؿ قدرة العبد كا 
كألغى مشيئة اهلل في أفعاؿ العبد االختيارية، كىدل اهلل أىؿ الحؽ فكانكا كسطنا بيف الغاليف 

 كالمفرطيف.

 لكريـ زيداف مف خمؽ أفعاؿ العبادعبد ا أوًل: موقؼ الدكتور

إلى أف أفعاؿ العباد مخمكقة، كما خمؽ  -رحمو اهلل  –ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
: "اهلل تعالى ىك الخالؽ المتفرد بالخمؽ كاإليجاد، فيك خالؽ فقاؿ رحمو اهللتعالى سائر األشياء، 

يكف مكجكدنا إال كاهلل خالقو، كيدخؿ في ذلؾ كؿ شيء ببل استثناء، فما مف شيء كيًجد بعد أف لـ 
بداىة أفعاؿ اإلنساف مف طاعات كمعاصي كخير كشر، فيذه األفعاؿ كانت معدكمة ثـ كيًجدت 

[، كمف استثنى مف ىذا ِٔالزمر: ] ژ ک   ک  ک  گژ فبل بد أف تدخؿ في قكلو تعالى: 
 .(ُ)العمكـ شيئنا فقد أثبت مع اهلل خالقنا آخر، كىذا ىك الشرؾ"

لكف القكؿ بخمؽ اهلل عز كجؿ ألفعاؿ العباد ال يمغي حقيقة فعؿ العبد ألفعالو كمشيئتو 
رادتو، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف: "إف اإلنساف فاعؿ ألفعالو حقيقة كلو إرادة كمشيئة  كا 

ؽ حقيقة ال مجاز، كلكف إرادتو مخمكقة هلل تعالى؛ فيي سبب إليجاد فعؿ اإلنساف، كاهلل خال
السبب كالمسبب كككف اإلنساف يفعؿ بإرادتو ال يخرج فعمو مف عمكـ خالقية اهلل تعالى لؤلشياء، 

رادتو، قاؿ تعالى:  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ فالسفف يصنعيا اإلنساف بيده، كاهلل خالقيا كخالؽ يده كا 

سبب،  م السفف...فإرادة اإلنساف ليا تأثير في إيجاد الفعؿ مف حيث إنيا[، أِْيس: ] ژٺ  

                                                           

 .(ِِٔص)مجمكعة بحكث فقيية زيداف،  ((ُ
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كليس ليا تأثير مف حيث خمؽ الفعؿ ذاتو كحصكلو قطعنا، فميس في الكجكد سبب تاـ يترتب 
 .(ُ)عميو كجكد الفعؿ قطعنا"

في مسألة أفعاؿ  -رحمو اهلل  –مف خبلؿ ما سبؽ يتبيف مذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 – الدكتكر عبد الكريـ زيداف العباد كأنيا أفعاؿ العبد حقيقة كىي خمؽ اهلل تعالى، كما ذىب إليو

في مسألة أفعاؿ العباد يكافؽ ما ذىب إليو السمؼ، يقكؿ ابف القيـ عف أفعاؿ العباد  -رحمو اهلل 
 خالقو كاهلل حقيقة فعميا لمرب...فالعبد كمفعكلة حقيقة لمعباد أفعاؿ كعبلقتيا بإرادة اهلل: "ىي

 منفعؿ فاعؿ العبد أف المسألة كسر و،فاعميت كخالؽ كاإلرادة القدرة مف بو فعؿ ما كخالؽ
 عمى كأقدره كمشيئتو بقدرتو فاعبل جعمو الذم ىك تعالى فربو فاعميتو في منفعؿ ىك بؿ باعتباريف

 .(ِ)بيا" يفعؿ التي المشيئة لو كأحدث الفعؿ

ذلؾ مف أصكؿ أىؿ السنة، فقاؿ: "كالعباد فاعمكف حقيقة،  -رحمو اهلل  – كذكر ابف تيمية
ؽ أفعاليـ...كلمعباد قدرة عمى أعماليـ، كليـ إرادة، كاهلل خالقيـ كخالؽ قدرتيـ كاهلل خال
رادتيـ"  .(ّ)كا 

 أفعاؿ العباد خمؽ ا: مخالفو السمؼ فيثانيً 

إلى إثبات القدرة هلل كنفييا عف العبد فالعبد  (ٓ)كالجبرية( ْ)كىـ فرؽ متعددة، ذىبت الجيمية
قدرة، فيك كالريشة في ميب الريح، بينما ذىبت عندىـ مجبر عمى فعمو كال مشيئة لو كال 

المعتزلة كالقدرية إلى نقيضيـ، فقالكا: إف اهلل ال يخمؽ أفعاؿ العباد بؿ العباد ىـ الخالقكف 
 .(ٔ)ألفعاليـ

                                                           

 .(ِّّ-ِِّص)ص  فقيية بحكثزيداف، مجمكعة  (ُ)
 (.َّّ/ُمج)عميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتابف القيـ، شفاء العميؿ  (ِ)
 (.َُٓ/ّمج)شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ابف تيمية، مجمكع فتاكل  (ّ)
 (.ّّٖ/ُمجانظر: األشعرم، مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ) (ْ)
 (.َُْ/َِابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مجانظر:  (ٓ)
انظر: عبد الجبار، المغني في أبكاب العدؿ ك  (؛ِّّص) : عبد الجبار، شرح األصكؿ الخمسةانظر (ٔ)

 (.ّ/ٖمجكالتكحيد )
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في حيف ذىب األشاعرة إلى أف اهلل خالؽ أفعاؿ العباد كىذا حؽ، لكنيـ، قالكا: إف أفعاليـ 
 .(ُ) كحده كليس لقدرتيـ تأثير فييااالختيارية كاقعة بمشيئة اهلل

، لكنيـ خالفكىـ (ِ)كأما الماتريدية، فقد كافقكا السمؼ في أف أفعاؿ العباد مخمكقة هلل تعالى
 .(ّ)في أف اهلل ال يخمؽ الفعؿ إال بعد أف يريده العبد كيختاره العبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُّٔ/ٖمجانظر: الجرجاني، شرح المكاقؼ ) (ُ)
 .(ُُٔ-ُُْص)ص  ألكبرانظر: القارم، شرح الفقو ا (ِ)
اانظر: ال (ّ)  .(ُْْص) حربي، الماتريدية دراسة كتقكيمن
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 األسباب ومسبباتيا: المطمب الرابع

بناه عمى قكانيف مف أىميا قانكف السببية كترتب النتائج عمى األسباب الككف ك  خمؽ اهلل
كىذا أمر مستقر في العقكؿ كالفطر كالحس، فمف أرد الرّْم شرب، كمف أراد الشبع أكؿ، لكف 
البعض ظف أف القكؿ بتأثير األسباب بذاتيا في األشياء طعف في قدرة اهلل كمشيئتو، كغاب عنو 

 ب في األشياء بذاتيا ىك بتقدير اهلل تعالى كمشيئتو.أف القكؿ بتأثير األسبا

 أوًل: تعريؼ األسباب

 :التعريؼ المغوي  -ٔ
األسباب، جمع سبب، كأطبقت كممة المغكييف في تعريؼ السبب لغة عمى أنو "كؿ شيء 

ؿي بو إلى غيره"، كلذا سمي الحبؿ سببنا، كمثمو الطريؽ ييتىكىصى
 ؛ ألنو يتكصؿ بيما إلى غيرىما.(ُ)

: "السبب في المغة كؿ شيء يتكصؿ بو -رحمو اهلل  – اؿ الدكتكر عبد الكريـ زيدافكق
 .(ِ)إلى غيره"

 التعريؼ الصطالحي: -ٕ
عرؼ األشاعرة السبب بناءن عمى قكليـ بالعادة بأنو: "ىك ما يحصؿ الشيء عنده ال 

 .(ّ)بو"

 ؿ الشيء بو.كبناءن عمى ىذا التعريؼ يمكف تعريؼ السبب عند السمؼ بأنو: ىك ما يحص

 

 
                                                           

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  كانظر: الجكىرم، (؛ُُٗنظر: الرازم، مختار الصحاح )صا ((ُ
(؛ كانظر: الفيكمي، المصباح المنير في غريب ٔٗالفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص كانظر: (؛ُْٓ/ُمج)

(؛ كانظر: األزىرم، تيذيب المغة ّٖ/ّ(؛ كانظر: الزبيدم، تاج العركس )مجِِٔ/ُالشرح الكبير )مج
 (.َُُٗ/ّمج)ابف منظكر، لساف العرب (؛ كانظر: ُّْ/ُِ)مج
 .(ُِص) ت كاألفراد في الشريعة اإلسبلميةزيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعا (ِ)
 (.ُٕٕ/ُمجالغزالي، المستصفى مف عمـ األصكؿ ) (ّ)
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 ريـ زيدافثانًيا: مبدأ السببية عند الدكتور عبد الك

إلى اعتبار السببية كأف المسببات تحدث  -رحمو اهلل  – ذىب الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 يتعمؽ الحدث ىذا كاف سكاء بسبب يحدث شيء كؿ أف عمى الكريـ القرآف دؿٌ  باألسباب: "كقد

 الككنية الظكاىر أك السماكية، باألجراـ أك باإلنساف، أك اف،بالحيك  أك بالنبات، أك بالجماد،
 عاـ القانكف ىذا بمقدماتيا، كالنتائج بأسبابيا المسببات ربط أم السببية المختمفة، فقانكف المادية
 .(ُ)كاآلخرة" الدنيا في لئلنساف يحصؿ ما كلكؿ العالـ في ما لكؿ شامؿ

قيد تأثير األسباب في المسببات بتقدير اهلل  - رحمو اهلل – لكف الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 .(ِ)كمشيئتو كسنتو في خمقو

ا رحمو اهلل: "فالمسببات تحدث أك تككف باألسباب المكجبة ليا، ال أنيا تحدث  كقاؿ أيضن
 .(ّ)أك تككف عند كجكد ىذه األسباب"

نة كالحس آف كالسكالقكؿ بإثبات تأثير األسباب ىك مذىب السمؼ كىك ما دؿ عميو القر 
 القرآف مف األسباب إثبات يفيد ما تتبعنا : "كلك-رحمو اهلل  - قاؿ ابف القيـكالعقؿ كالفطر، 

 كالعقؿ الحس شيادة كيكفي حقيقة بؿ مبالغة ذلؾ نقؿ كلـ مكضع آالؼ عشرة عمى لزاد كالسنة
 .(4)كالفطر"

"كال ينكركف في بياف مذىب السمؼ مف ىذه المسألة:  -رحمو اهلل  – كقاؿ السفاريني
تأثير األسباب الطبيعية، بؿ يقركف بما دؿ عميو الشرع كالعقؿ مف أف اهلل تعالى ينبت النبات 
بالماء، كأف اهلل يخمؽ السحاب بالرياح، كينزؿ الماء بالسحاب، كال يقكلكف القكل كالطبائع 

                                                           

 .(ِِ-ُِص )ص زيداف، السنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلمية ((ُ
 .ِٔ، صالمرجع السابؽانظر:  (ِ)
 .المرجع نفسو (ّ)
 (.ٖٓ/ِمجابف القيـ، شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ ) (ْ)
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مسبباتيا، كاهلل  المكجكدة في المخمكقات ال تأثير ليا أثرنا لفظنا كمعنى مف تأثير األسباب في
 .(ُ)خالؽ السبب كالمسبب"

 ثالثًا: عقيدة األشاعرة في السببية

ذىب األشاعرة إلى أف المؤثر الحقيقي ىك اهلل كأنو تعالى جعؿ بيف األسباب كمسبباتيا 
تبلزمنا عادينا بحيث يصح تخمفيا
، كقد (ّ)، كقالكا بأف السبب ما يحصؿ الشيء عنده ال بو(ِ)

ارفض الدكتكر عبد  ا صريحن  قاؿ، فقاؿ رحمو اهلل: "الكريـ زيداف عقيدة العادة عند األشاعرة رفضن
 مثبلن  فاإلحراؽ األسباب، بيذه تككف كال ياأسباب كجكد عند تككف المسببات إف الناس بعض
 تككف أك تحدث فالمسببات ؛صحيح غير القكؿ كىذا، بالنار كليس النار كجكد عند يحصؿ

 صارت إنما كاألسباب ،األسباب ىذه كجكد عند تككف أك تحدث أنيا ال ليا، المكجبة باألسباب
 ىذه تناسب معينة نتائج تستكجب التي السببية معاني مف فييا تعالى اهلل أكدعو بما أسبابنا

 .خمقو في كسنتو كمشيئتو اهلل بتقدير ىذا ككؿ المعاني،

 اهلل أكدع لما بالنار فيكك  كاإلحراؽ اإلحراؽ، سبب ىي فالنار بالنار، يككف فاإلحراؽ 
 .ْ"النار كجكد عند يحدث اإلحراؽ أف ال لئلحراؽ، المستكجبة الحرارة معاني مف فييا

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُِْ/ِمجالسفاريني، لكائح األنكار السَّنية كلكاقح األفكار السُّنية ) ((ُ
 .(ُٕٔص) تحفة المريد شرح جكىرة التكحيدانظر: البيجكرم،  ((ِ

 (.ُٕٕ/ُمجعمـ األصكؿ )انظر: الغزالي، المستصفى مف  (ّ)
 (.ِٔص) اإلسبلمية الشريعة في كاألفراد كالجماعات األمـ في اإلليية السنف، زيداف: انظر (ْ)
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 أثر اإليماف بالقضاء والقدر في سموؾ العبد المؤمفخامس: المطمب ال

مف خصائص أم معمكمة أعطاىا الشرع لممسمـ أف تككف عممية أك يككف جزء منيا 
قدر ليس مستثنى مف ذلؾ، فاإليماف بالقضاء كالقدر يؤثر تأثيرنا إيجابينا في عممي، كالقضاء كال

 حياة المسمـ إذا آمف بو عمى الكجو الصحيح.

عددنا مف آثار اإليماف بالقضاء كالقدر  -رحمو اهلل  –كقد عدد الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 :(ُ)في سمكؾ العبد المؤمف، كىذه اآلثار ىي

 تقيـ مع اآلخريفًل: السموؾ المسأو 

كبيانو أف العبد عندما يعتقد أف الضر كالنفع بيد اهلل كحده كليس بيد غيره، كعندما يعتقد 
مىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  اأٍليمَّةى  أىفَّ  نص الحديث النبكم الشريؼ: )كىاٍعمىـٍ   ًإالَّ  يىٍنفىعيكؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىٍنفىعيكؾى  أىفٍ  عى

، المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  لىكٍ  لىؾى مىى اٍجتىمىعيكا كى كؾى  أىفٍ  عى كؾى  لىـٍ  ًبشىٍيءو  يىضيرُّ رُّ  المَّوي  كىتىبىوي  قىدٍ  ًبشىٍيءو  ًإالَّ  يىضي
، مىٍيؾى ـي  ريًفعىتٍ  عى فَّتٍ  اأٍلىٍقبلى ( كىجى ، فإف ىذا االعتقاد يكرث العبد سمكؾ المسمؾ المستقيـ (ِ)الصُّحيؼي

 .(ّ)ليس سمكؾ منيج النفاؽ كالكذب كالمداىنةالقائـ عمى الصدؽ كالكضكح كاالستقامة، ك 

 لستعانة باهلل عمى حصوؿ أي مرادثانًيا: ا

عندما يكقف اإلنساف أف األمر كمو بيد اهلل، كيريد اإلنساف حصكؿ أم مراد لو، فإنو 
: -رحمو اهلل  – يستعيف باهلل كحده عمى حصكؿ ىذا المراد، قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

يجادنا، "كصاحب اإليم اف الصحيح بالقدر يعمـ يقيننا أف األمر كمو بيد اهلل خمقنا كمشيئة كتقديرنا كا 
فالمستعاف عمى حصكؿ المراد ىك اهلل كحده دكف غيره؛ كليذا فيك يستعيف باهلل عمى حصكؿ 

                                                           

 (.ِْٔ-ِانظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص ص( (ُ
 مف ىذه الرسالة. َُّتقدـ تخريجو ص  ((ِ

 .(ِّٓص)انظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية  (ّ)
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  ، كذكر رحمو اهلل أف القرآف يأمر المسمـ في كؿ صبلة باالستعانة باهلل، قاؿ تعالى: (ُ)مراده"

 [.ٓالفاتحة: ] ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ 

 ثالثًا: العتماد عمى اهلل وحده

إف المسمـ مطالب بأخذ أقصى األسباب لتحقيؽ مطمكبو، لكنو يجب أف يككف اعتماده 
: "كصاحب -رحمو اهلل  – القمبي عمى اهلل كحده دكف سكاه، يقكؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف

، (ِ)، كلكف اعتماده عمى اهلل كحده ال عمى السبب"اإليماف الصحيح بالقدر يباشر األسباب بيده
كاستدؿ عمى ذلؾ بأخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في اليجرة لؤلسباب، كمف ضمنيا 
االختباء في الغار، مع تككمو عمى اهلل عز كجؿ، كما حدث عندما كصؿ المشرككف إلى الغار، 

﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ژكما أخبر تعالى عف نبيو حيف قاؿ: 

[، فكاف اعتماده صمى اهلل عميو كسمـ عمى اهلل كحده َْالتكبة: ] ژ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
 .(ّ)كليس عمى األسباب

 رابًعا: منازعة األقدار باألقدار

ذا كاف ىذا الحادث مكركىنا كيستطيع المسمـ  إف كقكع األحداث ىك بقدر اهلل عز كجؿ كا 
ا دفعو فعميو أف ال يستسمـ لو بحج ة أنو قدر اهلل؛ ألف اتخاذه الكسائؿ لدفع ىذا القدر ىك أيضن

الدكتكر  قاؿمف قدر اهلل تعالى، فعمى المسمـ أف ال يدخر حيمة في سبيؿ رد ىذا الحادث كدفعو، 
: "إف صاحب اإليماف الصحيح بالقدر ينازع القدر بالقدر، -رحمو اهلل  – عبد الكريـ زيداف

، (ْ)اـ لو دافع أك رافع أك مانع، فيأخذ مف األسباب ما يحقؽ ذلؾ"بمعنى ال يستسمـ لمقدر ما د
عمى ذلؾ بقكؿ أبي عبيدة  -رحمو اهلل  –كمف األدلة التي استدؿ بو الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

عندما قرر األخير عدـ  -رضي اهلل عنو  –لعمر بف الخطاب  -رضي اهلل عنو  – بف الجراح

                                                           

 .(ِّٕص) فقيية بحكث مجمكعة، زيداف: انظر ((ُ
 .ِّٖصالمرجع السابؽ،  (ِ)
 المرجع نفسو. انظر: (ّ)
 .ِّٗصالمرجع نفسو،  (ْ)



32٥ 
 

 ًمفٍ  : "أىًفرىارنا-رضي اهلل عنو  – عكف بيا، فقاؿ لو أبك عبيدةدخكؿ الشاـ النتشار مرض الطا
، (ُ)المًَّو" قىدىرً  ًإلىى المَّوً  قىدىرً  ًمفٍ  نىًفرُّ  نىعىـٍ  بقكلو: " -رضي اهلل عنو  – المًَّو؟"، فرد عميو عمر قىدىرً 

ؾ بقدر اهلل أم نفر مف األرض التي كقع بيا الطاعكف بقدر اهلل إلى أرض لـ يقع بيا الكباء كذل
 تعالى.

 د فعؿ الحسنات وما يترتب عمى ذلؾخامًسا: مشاىدة القدر عن

كىذا أمر يقيـ سمكؾ المؤمف عند فعؿ الحسنات، كيطير قمبو مف كثير مف األرجاس، 
 :(ِ)كيزكي أخبلقو، كبيانو كالتالي

عند فعمو لمحسنات يستشعر أف ذلؾ بمحض فضؿ اهلل عميو؛ مما يؤدم إلى قمع نكازع   -ُ
 الغركر كالكبر كالعجب بالنفس عنده.

بافتقاره إلى اهلل كطمبو لمرحمة منو، كطمب عفكه دكف  اعند فعمو لمحسنات يبقى متشبثن   -ِ
االلتفات إلى عممو كلك كاف عظيمنا؛ ألنو لف يدخؿ الجنة بعممو بؿ بفضؿ اهلل عميو 

 كرحمتو.
 د فعؿ السيئات وما يترتب عمى ذلؾسادًسا: مشاىدة النفس عن

ذلؾ بعدـ احتجاجو بالقدر عمى ارتكاب المعصية، كيرجع إلى نفسو ليكبخيا كيتكب مف ك 
ذنبو، كيتكجو إلى ربو ليغفر لو زلتو، كذلؾ ما فعمو آدـ عميو السبلـ عندما عصى ربو، قاؿ 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ تعالى إخبارنا عف آدـ كحكاء: 

ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ژ إخبارنا عف مكسى عندما قتؿ المصرم: [، كقاؿ تعالى ِّاألعراؼ: ]

 .(ّ)[ُٔالقصص: ] ژڑ      ڑ  

                                                           

[؛ ِٕٗٓ: رقـ الحديث ّٕٕ-ّٕٓ/ٕانظر: ]البخارم: صحيح البخارم، الطب/ما يذكر في الطاعكف،  (ُ)
: رقـ الحديث ُْ-َْ/ٔ، : صحيح مسمـ، الطب/الكباء إذا كقع بأرض فبل يقدـ عميو كال يخرج فرارنا منومسمـ]ك

ِِّٖ]. 
 .(ِِْ-َِْصزيداف، مجمكعة بحكث فقيية )ص  انظر: ((ِ

 .ِْْ-ِِّْصالمرجع السابؽ، ص انظر:  (ّ)
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 : مشاىدة القدر عند حدوث المصائبسابًعا

الدنيا دار اختبار كببلء كال يمكف أف ينجك أحد مف مصائبيا، كصاحب اإليماف الصحيح 
لمصيبة ىك بقدر اهلل، فتيدأ بالقدر عند كقكع المصيبة عميو يستحضر في ذىنو أف حدكث ىذه ا

نفسو كال تنكسر أماـ المصائب، كيصاحب ذلؾ الصبر الجميؿ الذم ال شككل كال جزع كال 
ذا كانت المصيبة مما ال يمكف ردىا مثؿ مصيبة المكت، قابميا المؤمف  سخط عمى قدر اهلل، كا 

ليو تعالى فيككف ذلؾ بفقو حقيقة اإلنساف مف أنو ممؾ هلل يتصرؼ فيو كيفما يشاء، كأنو راجع إ
 .(ُ)دافعنا لو لمصبر ليكفى أجره بغير حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ِْٔ-ِْٓص)ص  انظر: زيداف، مجمكعة بحكث فقيية (ُ)
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 السادسالمبحث 

 عند الدكتور عبد الكريـ زيداف نواقض اإليماف

 أصؿ اإليماف عند الدكتور عبد الكريـ زيداف : نواقضاألوؿ المطمب

 –عبد الكريـ زيداف مف خبلؿ ما مضى مف ىذه الرسالة أمكر اإليماف عند الدكتكر تبيف 
أف ال يغتر بما حققو، فيناؾ أمكر تناقض أصؿ  ، كينبغي لمف حصؿ ىذه األمكر-رحمو اهلل
 مرء مف دائرة اإليماف إلى الكفر.البيا كيخرج  اإليماف

 تمييد: 

 النقض لغة: -ٔ
 .(ُ)ًبناء" أىك عقد مف أىبرٍمتى  ما إفساد: قاؿ األزىرم: "قاؿ الميث: النٍَّقضي 

بناًء: أم ىىٍدميوكنىٍقضي ال
(ِ). 

 ىك ىادـ اإليماف. :ناقض اإليماف لغةالنقض في المغة بمعنى اليدـ، ك فيككف 

 مف خبلؿ بياف معنى الناقض لغة، يرل الباحث تعريؼ نواقض اإليماف اصطالًحا: -ِ
ا بأنيا: "ىي األمكر التي تيدـ أصؿ اإليماف أك كمالو".  نكاقض اإليماف اصطبلحن

العبد خرج مف  "ىي األمكر التي إذا كجدت عند إليماف اصطالًحا:ومف تعريفات نواقض ا
 .(ّ)ديف اهلل بالكمية، كأصبح بسببيا كافرنا أك مرتدنا عف ديف اإلسبلـ"

 ، ىي:-رحمو اهلل  – كاألمكر التي تناقض أصؿ اإليماف عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف

 

                                                           

 (.ّْْ/ٖ( األزىرم، تيذيب المغة )مج(ُ
 (.ٖٖ/ُٗ( انظر: الزبيدم، تاج العركس )مج(ِ

 (.َِٓشرح تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )ص ابف جبريف، (ّ)
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 األكبر  الكفر أوًل:

 .(1)أفعاؿ حكـ الشارع بأنيا تناقض أصؿ اإليمافىك اعتقادات كأقكاؿ ك  تعريفو:-ٔ

"أنو يخرج صاحبو مف :-رحمو اهلل  –قاؿ عنو الدكتكر عبد الكريـ زيداف حكمو:  -ِ
 .(ّ)، "كيكجب الخمكد في النار(ِ)اإلسبلـ"

 في ىذه المسألة -رحمو اهلل  – ذىب إلى ما ذىب إليو الدكتكر عبد الكريـ زيداف كما
 .(ْ)فييا -رحمو اهلل  –القيـ  يكافؽ ما ذىب إليو ابف

  األكبر الشرؾثانًيا: 

"ىك أف يتخذ العبد هلل ندنا يسكيو بو في ربكبيتو أك ألكىيتو أك أسمائو تعريفو:  -ٔ
 .(5)كصفاتو"

 .(ٔ)فاعمو كافر مخمد في النار، كال ييغفىر إال بالتكبة، كيكجب الخمكد في النار حكمو: -ٕ
 .-رحميما اهلل  – (ٖ)، كابف القيـ(ٕ)، كمنيـ: ابف تيميةكىذا الحكـ ىك المتقرر عند العمماء 

 تكحيد في شرؾ يمكف تقسيـ الشرؾ األكبر إلى مف خبلؿ تعريؼ الشرؾ األكبر: أنواعو -ٖ
األلكىية كشرؾ في تكحيد األسماء كالصفات، كسنقتصر عمى  تكحيد في كشرؾ الربكبية

تكمـ عنيما كلـ أجده  -و اهلل رحم –النكعيف األكليف؛ ألف الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
 تكمـ عف النكع الثالث:

                                                           

 (.ّٗنكاقض اإليماف القكلية كالعممية )ص : عبد العزيز،انظر: العبد المطيؼ (ُ)
 (.ِٗزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ِ)
(؛ كانظر: زيداف، المستفاد مف قصص ٗٓ(، ك)صُُّانظر: زيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ّ)

 (.ِْٕ/ِة كالدعاة )مجالقرآف لمدعك 
ياؾ نستعيف )مج (ْ)  (.ِٖٓ/ُانظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.َِٔابف جبريف، شرح تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )ص (ٓ)
 (.ٗٓانظر: زيداف، مكجز االدياف في القرآف )ص (ٔ)
 (.ََّ/ُانظر: ابف تيمية، تمخيص كتاب االستغاثة )مج (ٕ)
ياؾ نستعيف )مج( (ٖ  (.َّٔ/ُانظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 الربوبية:  توحيد في الشرؾ - أ

: "ىك أف يجعؿ لغير اهلل معو تدبيرنا ما"تعريفو
(ُ). 

شرؾ المشرؾ في تكحيد الربكبية  - رحمو اهلل - الدكتكر عبد الكريـ زيداف كقد عرؼ
، كتسكيغو لنفسو أخذ أحكاـ الديف اهلل الخمؽ كالتدبير إلى أحد مع  -أم المشرؾ –ه إسنادبأنو: "

 .(ِ)"في عبادة اهلل تعالى كفي التحميؿ كالتحريـ مف غيره تعالى

بمعنى أف الشرؾ في تكحيد الربكبية ىك الشرؾ باهلل في فعؿ مف أفعالو التي ال يقدر 
كافؽ ي -رحمو اهلل  –كتعريؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف عمييا أحد غيره مف الخمؽ كالتدبير، 

تعريؼ السمؼ لو حيث قصركا شرؾ تكحيد الربكبية عمى التدبير في الخمؽ دكف خمطو بشرؾ 
تكحيد األلكىية، لكف ييؤخذ عمى الدكتكر عبد الكريـ زيداف أنو أدخؿ الشرؾ في التحميؿ كالتحريـ، 

ر في األلكىية، باعتبا ا، مع أف مف حقو أف يككف شركن (ّ)أدخمو في الشرؾ بتكحيد األلكىية
 .(ْ)التحميؿ كالتحريـ عبادة، كيجب إفراد اهلل عز كجؿ بيا

 األلوىية: توحيد في الشرؾ  - ب

 .(ٓ)"ىك جعؿ شيء مف العبادة لغير اهلل" تعريفو:

نما  -رحمو اهلل  –كعرفو الدكتكر عبد الكريـ زيداف   بأنو: "عدـ إفراد العبد ربو بالعبادة كا 
 .(ٔ)يشرؾ غيره فييا"

لتعريؼ السمؼ حيث قصركا الشرؾ في األلكىية عمى الشرؾ في كىذا التعريؼ مكافؽ 
 العبادة دكف الشرؾ في أفعاؿ اهلل.

                                                           

 (.َُٕ/ِ( ابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ )مج(ُ
 (.َُٓزيداف مكجز األدياف في القرآف )ص (ِ)
 (.َُٔ-َُٓانظر: زيداف، مكجز االدياف في القرآف )ص ص (ّ)
 (.ِٖٖ/ُميد في شرح كتاب التكحيد )مجانظر: آؿ الشيخ، تيسير العزيز الح (ْ)
 (.ُّّ/ُِمجمكعة عمماء، الدرر السنية في األجكبة النجدية )مج (ٓ)
 (.َُْزيداف، مكجز األدياف في القرآف )ص (ٔ)
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 األكبر أو القمبي أو العتقادي النفاؽثالثًا: 

"ىك الذم يظير غير ما يبطنو كيخفيو مف التكذيب بأصكؿ  تعريؼ المنافؽ األكبر: -ُ
 .(٥)اإليماف"

ا الدكتكر عبد الكريـ زيداف، كيقكؿ أ(ِ)ىك كفر مخرج مف الممة حكمو: -ِ رحمو اهلل  – يضن
: "كحكمو في اآلخرة حكـ الكافر كقد يزيد عميو في العذاب لخداعو المؤمنيف بما -

النساء: ] ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ يظيره ليـ مف إسبلـ قاؿ تعالى: 
ُْٓ](ّ). 

 أظير فاذافيو: "الذم قاؿ  -رحمو اهلل  – كعمى ىذا الحكـ عمماء األمة مثؿ: ابف تيمية
 مف سفؿاأل الدرؾ في بأنو صاحبو كعدأ الذل األكبر النفاؽ ىك فيذا ،التكذيب بطفأك  مؤمف نوأ

، (ٓ)الذم قاؿ فيو: "يكجب الخمكد في النار في دركيا األسفؿ" -رحمو اهلل  – ، كابف القيـ(ْ)"النار
، كابف رجب (ٔ)النار" الذم قاؿ عنو: "كىك الذم يخمد صاحبو في -رحمو اهلل  – كابف كثير
قاؿ عنو: "كنزؿ القرآف بذـ أىمو كبكفرىـ، كأخبر أف اىمو في الدرؾ الذم  –رحمو اهلل  – الحنبمي

 .(ٕ)األسفؿ مف النار"

 

 

 

 
                                                           

 (.ٔٗٓ/ُ(؛ كانظر: المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مجّٔٗانظر: زيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ُ)
 .(ٔٗٓ/ُ) كالدعاة لمدعكة القرآف قصص مف دالمستفازيداف، ( انظر: (ِ

 (.ِْٕ/ِ(؛ كانظر: زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مجّٔٗزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ّ)
 (.ُّْ/ُُ)مج خ اإلسبلـ ابف تيميةابف تيمية، مجمكع فتاكل شي (ْ)
ياؾ نستعي (ٓ)  (.ِٔٔ/ُف )مجابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.ُٕٔ/ُابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )مج (ٔ)
 (.َُِٓ/ّابف رجب، جامع العمـك كالحكـ )مج (ٕ)
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 الردةرابًعا: 

ا تعريؼ الردة: -ُ ، بعضيا مفصؿ كبعضيا مختصر، (٥)تعددت تعاريؼ الردة اصطبلحن
كىك:  -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف لكنيا ترجع إلى شرح التعريؼ الذم ذكره

 .(2)"الرجكع عف اإلسبلـ"

 :(ّ)الردة إلى أربعة أنكاع كىي -رحمو اهلل  –ييقىًسـ الدكتكر زيداف ك  أنواع الردة: -ِ

"ىي كؿ ما يناقض العقيدة اإلسبلمية في أصكليا كمعانييا  الردة بالعتقادات: - أ
 .(4)كيقبميا كيرتضييا كينطكم قمبو عمييا"كلكازميا، كيعرؼ الشخص ىذه المناقضة 

"ىي كؿ قكؿ يفصح عف اعتقاد باطؿ يكفر بو معتقده...، ككؿ قكؿ  الردة باألقواؿ:  - ب
فيو سخرية كاستيزاء باهلل، أك بآياتو أك بدينو أك برسكلو...، ككؿ قكؿ فيو انتقاص هلل 

اهلل كشرعو عمى كجو أك لدينو أك لرسكلو بنسبة ما ال يميؽ إلييـ...، ككؿ رفض ألمر 
 .(5)العناد أك المعارضة كالرد استكبارنا"

"ىي كؿ فعؿ يدؿ عمى السخرية، أك االستيزاء، أك التحقير، أك  الردة باألفعاؿ:  - ج
االزدراء، أك التنقيص هلل، أك لدينو، أك لكتابو، أك لرسكلو، أك جحكدنا لما ىك معمـك 

 .(6)مف اإلسبلـ بالضركرة"

ىي كؿ ترؾ لفعؿ أك قكؿ أمر بو الشرع عنادنا، كمعارضة لمشرع  ؾ:الردة بالتر  -د   
كاستكبارنا كجحكدنا
(ٕ). 

                                                           

 (.ِٔ-ِٓالعمر، الردة كآثارىا )ص ص (ُ)
 (.ََّ/ٓزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ِ)
 .َّٔالمرجع السابؽ، صانظر:  (ّ)
 .َّٕنفسو، صالمرجع  (ْ)

 .َّٗالمرجع نفسو، ص(ٓ) 
 .ُّّنفسو، صالمرجع  (ٔ)
 .نفسوانظر: المرجع  (ٕ)
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ذكرىا العمماء لفظنا  -رحمو اهلل  – كأنكاع الردة التي ذكرىا الدكتكر عبد الكريـ زيداف
، كقد جمع أحد أىؿ العمـ كىك عمكم السقاؼ أكثر مف مئة قكؿ مف  -حفظو اهلل  – كمعنىن

 .(ُ)عمى اختبلؼ مشاربيـ تدؿ عمى ذلؾ عمماء األمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُْٖ-ِٓانظر: السقاؼ، التكسط كاالقتصاد في أف الكفر يككف بالقكؿ أك الفعؿ أك االعتقاد )ص ص (ُ)
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 عند الدكتور عبد الكريـ زيداف نواقض كماؿ اإليمافالمطمب الثاني: 

ا نكاقض تزبؿ كمالو كما كرد في النصكص  كما أف لئليماف نكاقض تزيمو بالكمية، فمو أيضن
 و.الشرعية، ككما كثر في كبلـ العرب نفي الشيء كىـ يريدكف نفي كمال

األمكر التي تيدـ كماؿ اإليماف كيككف  ىي: بأنيا تعريؼ نواقض كماؿ اإليمافويمكف 
 ناقص اإليماف كال تخرجو مف الممة. اصاحبيا مؤمنن 

 األصغر )العممي( الكفرأوًل: 
أنو مف المعاصي، كال يخرج مف  -رحمو اهلل  –ذكر عنو الدكتكر عبد الكريـ زيداف : حكمو

 .(٥)اإلسبلـ

أحاديث كفر ترؾ الصبلة، إف  -رحمو اهلل  – الدكتكر عبد الكريـ زيداف ؿى كَّ العممي أى  كبالكفر
 .(ِ)كاف تركو ليا كسبلن كتياكننا مع اعتقاد كجكبيا

 .(ّ)-رحمو اهلل  – كعمى ذلؾ أئمة المسمميف، كمنيـ ابف القيـ

 األصغر:  الشرؾثانًيا: 

عؿ العبد فيو ندنا هلل تعالى كلـ تصؿ "ىك كؿ قكؿ أك عمؿ بالقمب أك الجكارح ج تعريفو: -ُ
 .(4)ىذه الندية إلى إخراج صاحبيا مف الممة"

رحمو اهلل  – كلـ يعثر الباحث عمى تعريؼ لمشرؾ األصغر عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 كيرتب عميو حكمو. زيداف يقرر أف ىناؾ شركنا أصغر مع أف الدكتكر عبد الكريـ -

 

 
                                                           

 (.ِٗانظر: زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ُ)
 (.ُٕٗ-ُٖٕ/ُ(، ك)مجُِ/ُت المسمـ )مجانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبي (ِ)
ياؾ نستعيف )مج (ّ)  (.ِٖٓ/ُانظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.َّْابف جبريف، شرح تسييؿ العقيدة اإلسبلمية )ص (ْ)
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مىؼى  عف الشرؾ في حديث: )مىفٍ  -رحمو اهلل  – ـ زيدافقاؿ الدكتكر عبد الكري   المَّوً  ًبغىٍيرً  حى
( أىكٍ  كىفىرى  فىقىدٍ  أىٍشرىؾى

نما ىك معصية غميظة جدنا"(ُ)  .(ِ)، "فيذا شرؾ غير مخرج مف اإلسبلـ، كا 

بغير اهلل حتى يككف  كال بد في كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف المتقدـ المتعمؽ بالحمؼ
 أف يقيد بأف ال يعتقد الحالؼ أف المحمكؼ بو أعظـ مف اهلل عز كجؿ أك مساكو لو. رشركنا أصغ

 بو المحمكؼ أف اعتقد إذا أكبر شرؾ اهلل بغير : "الحمؼ-رحمو اهلل  – قاؿ ابف عثيميف
ال كالعظمة، التعظيـ في تعالى هلل مساكو   .(ّ)أصغر" شرؾ فيك كا 

  حكمو: -ِ

معصية لكنو ال يخرج صاحبو مف أنو  -رحمو اهلل  – ذكر عنو الدكتكر عبد الكريـ زيداف
 – (ٕ)، كابف عثيميف(ٔ)، كابف القيـ(ٓ)أئمة السمؼ: مثؿ: ابف تيمية ىذا الحكـكعمى ، .(ْ)اإلسبلـ

 .-رحميـ اهلل

                                                           

[؛ ك]أبك ُُٕٔ: رقـ الحديث ِٖ/ّسنف الترمذم، النذكر كاأليماف/في كراىية الحمؼ بغير اهلل،  :( ]الترمذم(ُ
مسند  :[؛ ك]أحمدُِّٓ: رقـ الحديث ُّٕ/ّسنف أبي داكد، األيماف كالنذكر/كراىية الحمؼ باآلباء،  :داكد

: رقـ ِْٗ/َُ، كّٗٓٓ: رقـ الحديث ِّْ-ِِْ/ٗ، كّٕٓٓ: رقـ الحديث ِٕٔ-ِٕٓ/ٗاإلماـ أحمد 
رتيب ابف بمباف، صحيح ابف حباف بت :[، ك]ابف حبافَّٕٔ: رقـ الحديث َِٓ/َُ، كَِٕٔالحديث 

: رقـ الحديث ََِ-ُٗٗ/َُاأليماف/ذكر الزجر عف أف يحمؼ المرء بغير اهلل أك يككف في يمينو غير بار، 
(؛ كصححو األلباني، انظر: ِٖ/ّ[؛ كالحديث حسنو الترمذم، انظر: الترمذم، سنف الترمذم )مجّْٖٓ

الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ  (؛ كانظر: األلباني، إركاءَٕ/ٓااللباني، السمسمة الصحيحة )مج
(؛ كصحح شعيب األرنؤكط إسناده عمى شرط مسمـ، انظر: ابف حباف، صحيح ابف حباف بترتيب ُٖٗ/ٖ)مج

 (.ََِ/َُابف بمباف )مج
 (.ِٗزيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )ص (ِ)
 (.ِّٓ/ِابف عثيميف، القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد )مج (ّ)
(؛ كانظر: المجنة الدائمة، فتاكل المجنة الدائمة ِٗظر: زيداف، الشرح العراقي لؤلصكؿ العشريف )صان (ْ)
 (.ُٖٓ/ُ)مج
 (.َُّ/ُانظر: ابف تيمية، تمخيص كتاب االستغاثة )مج (ٓ)
 (.ٔٗ-ٓٗانظر: ابف القيـ، كتاب الصبلة )ص ص (ٔ)
 (.َِّ/ِانظر: ابف عثيميف، مجمكع فتاكل كرسائؿ ابف عثيميف )مج (ٕ)
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 األصغر أو العممي النفاؽثالثًا: 

و: "ىك المنافؽ نفاقنا أصغر بأن -رحمو اهلل  –عرؼ الدكتكر عبد الكريـ زيداف  تعريفو: -ُ
 .(٥)الذم يظير خبلؼ ما يبطنو كيخفيو لكنو غير الكفر باهلل ككتابو كرسكلو"

كيمكف أف يستخرج مف ىذا التعريؼ تعريؼ لمنفاؽ األصغر بأنو ىك: إظيار الخير 
بطاف الشر مف غير أف يككف كفرنا باهلل.  كا 

  .(2)"إنما ىك شيء مف المعصية هلل" حكمو: -ِ

 -(ٓ)،  كابف كثير(ْ)، كابف القيـ(ّ)ء األمة، مثؿ: ابف تيميةكىذا الحكـ ىك ما قالو عمما
 .-رحميـ اهلل 

 المعاصي رابًعا: 

: "مف كاف عندىـ أصؿ اإليماف...فيـ يخالفكف بعض أكامر الشرع تعريؼ العصاة -ُ
كيرتكبكف بعض نكاىيو، كمنيـ المكثر مف المعاصي كمنيـ المقؿ كمنيـ بيف ذلؾ 

 .(6)عمى درجات كثيرة جدان"
كقكع المسمـ في المعاصي؛ بضعؼ  -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف  كعمؿ

إلى  -معاداة المؤمنيف كالدعاة –"بؿ ينسحب ، كقاؿ في مكضع آخر: (7)اإليماف في قمب المسمـ
الطغاة كالمتسمطيف الظممة ممف ييسمَّكفى بالمسمميف، كقد يككف عندىـ أصؿ اإليماف لكنيـ 

                                                           

 (.ٔٗٓ/ُ(؛ كانظر: المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مجّٔٗ( زيداف، أصكؿ الدعكة )ص(ُ
 (.ّٔٗزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ِ)
 (.ُّْ/ُُ(، ك)مجِْٓ/ٕانظر: ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية )مج (ّ)
 (.ٖٗ-ٕٗابف القيـ، كتاب الصبلة )ص ص (ْ)
 (.ُٕٔ/ُكثير، تفسير القرآف العظيـ )مج انظر: ابف (ٓ)
 (.َْٔزيداف، أصكؿ الدعكة )ص (ٔ)
؛ كانظر: زيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة (َْٕ-َْٔصالمرجع السابؽ )ص انظر:  (ٕ)
 (.ُٕ/ُ)مج
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ـ ككراىية الدعاة، كقد يجتمع الكفر كاإليماف، كالطاعة كالمعصية كمعاداة منغمسكف في الظم
 .(٥)المؤمنيف كبقدر ىزاؿ إيماف المتسمطيف الظممة تككف معاداتيـ لممؤمنيف كالدعاة"

 حكـ ارتكاب المعاصي -ٕ
في تكجيو قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  -رحمو اهلل  –قاؿ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

ـى  مىفٍ  ًمنَّا لىٍيسى ) ديكدى  لىطى ييكبى  كىشىؽَّ  اٍلخي ا اٍلجي دىعى اًىًميَّةً  ًبدىٍعكىل كى : "كجاء في شرح ىذا الحديث: (2)(اٍلجى
قكلو: )ليس منا( أم ليس مف أىؿ سنتنا كال مف الميتديف بيدينا، كليس المراد الخركج بو مف 

 .(3) أف ييعتقد حؿ ذلؾ"الديف جممة؛ إذ المعاصي ال ييكفر بيا عند أىؿ السنة الميـ إال
في عدة مكاضع مف كتبو بألفاظ  -رحمو اهلل  –كقد تعرض الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

 . (ْ)مختمفة كمعاني متفقة لمسألة إنقاص المعاصي لكماؿ اإليماف كليس ألصؿ اإليماف
ؤمف السابؽ أنو يعتبر العاصي م -رحمو اهلل  –يتبيف مف كبلـ الدكتكر عبد الكريـ زيداف 

لكنو ناقص اإليماف، كىذا األمر مكافؽ لمسمؼ، فقد نقؿ ابف تيمية اتفاؽ أىؿ السنة كالجماعة 
المسمـ بؿ تنقص إيمانو خبلؼ ما يقكلو الخكارج كالمعتزلة، كفي  تيكىًفرعمى أف المعاصي ال 

 القكؿ أف المعاصي تنقص اإليماف مخالفة لممرجئة الذيف قالكا بأنيا ال تنقص اإليماف.
نو ال يكفر المسمـ أىؿ السنة كالجماعة متفقكف عمى : "أ-رحمو اهلل – ابف تيمية اؿق

نو يخرج مف االيماف بالكمية كما يقكلو المعتزلة لكف ينقص أبمجرد الذنب كما يقكلو الخكارج كال 
االيماف كيمنع كمالو الكاجب كاف كانت المرجئة تزعـ اف االيماف ال ينقص ايضا فمذىب اىؿ 

 .(ٓ)"يماف يزيد بالطاعة كينقص بالمعصيةف اإلأالمتبعكف لمسمؼ الصالح السنة 
 فإنيا األصغر الكفر نكع مف كميا المعاصي أف : "كالقصد-رحمو اهلل – كقاؿ ابف القيـ

 .(ٔ)بالطاعة" العمؿ ىك الذم الشكر ضد

                                                           

 (.ٕٖٓ/ُزيداف، المستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج (ُ)
 [.َُّْ: رقـ الحديث: ِْْ-ِّْ/ِالجنائز/ليس منا مف شؽ الجيكب،  صحيح البخارم، :]البخارم (ِ)
 (.ُُٓ/ُُزيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ّ)
(؛ كانظر: زيداف، المستفاد ُٓ/ٓ(، ك)مجّْ/ْانظر: زيداف، المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ )مج (ْ)

 .(ُٕ/ِمف قصص القرآف لمدعكة كالدعاة )مج
 (.ُٖٔ/ِابف تيمية، االستقامة )مج (ٓ)
ياؾ نستعيف )مج (ٔ)  (.ِٗٓ/ُابف القيـ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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كف كمعمكـ حكـ الكفر األصغر عند السمؼ كابف القيـ منيـ، أنو ال يخرج مف الممة فيك
 حكـ المعاصي أنيا ال تخرج مف الممة.
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 الخاتمة

كدراسة كتاباتو في العقيدة مع  -رحمو اهلل  –بعد رحمتنا مع الدكتكر عبد الكريـ زيداف 
مقارنتيا بأقكاؿ شتى الفرؽ اإلسبلمية، شاء ربي لمباحث أف يصؿ إلى خاتمتيا كيسجؿ ىنا أىـ 

 المستخمصة مف ىذه الرحمة.النتائج كالتكصيات 

 أوًل: النتائج:

نشأة صعبة، إال أنو امتاز بيمة عالية  -رحمو اهلل  –نشأ الدكتكر عبد الكريـ زيداف   -ُ
كتصميـ كبير جعبله مف الشخصيات اإلسبلمية البارزة في العصر الحديث التي أبدعت 

 عممي كاحد. دكف أف يحصر نفسو في مجاؿفي مجاالت متعددة 
كتب كتابات متميزة في مجاالت متعددة، مف  -رحمو اهلل  –ر عبد الكريـ زيداف الدكتك   -ِ

كالقكاعد الفقيية، كالدعكة، كالشريعة كالقانكف، كالعقيدة، أصكؿ الفقو، كالفقو المقارف، 
كالتفسير، كأصكؿ الحديث، كامتازت ىذه الكتابات بعمؽ الفكرة كسيكلة العبارة مما جعؿ 

في الجامعات كالمعاىد حكؿ العالـ اإلسبلمي، كيترجـ عدد منيا الكثير مف كتبو يدرس 
 إلى لغات أخرل.

كاف شخصية فاعمة،  -رحمو اهلل  –بينت الدراسة أف الدكتكر عبد الكريـ زيداف   -ّ
كليست محصكرة في نطاؽ محدد، فكاف يدرس في الجامعات، كيؤلؼ الكتب المميزة، 

المجبلت الدعكية، كيمقي المحاضرات  كيكتب األبحاث العممية المحكمة، كيكتب في
العامة، كيحضر دكرات المجمع الفقيي اإلسبلمي، باعتباره أحد أعضائو المؤسسيف، 

 كؿ ذلؾ مع قيادتو لمدعكة في العراؽ.
ليا مكانة خاصة بكصفيا  -رحمو اهلل  –إف العقيدة عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف   -ْ

الفرد، كمما يدلؿ عمى ذلؾ اشتماؿ كتبو عمى  أساس الدعكة كالركيزة األكلى في إصبلح
 الكثير مف مكاضع العقيدة مع أنيا ليست كتب عقيدة في األصؿ.
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في بياف العقيدة اإلسبلمية المنيج  -رحمو اهلل  –اتبع الدكتكر عبد الكريـ زيداف   -ٓ
ب البنائي الذم يقكـ عمى بناء العقيدة في النفكس ابتداء مع االستدالؿ عمييا مف الكتا

 كالسنة، كليس منيج الردكد.
أىؿ السنة كالجماعة في العقيدة، كلـ  -رحمو اهلل  –كافؽ الدكتكر عبد الكريـ زيداف   -ٔ

 يخالفيـ في أم مسألة عقدية تطرؽ إلييا في كتبو.
سمفي المعتقد تأصيبلن كتفريعنا، فالعقيدة عنده  -رحمو اهلل  –الدكتكر عبد الكريـ زيداف   -ٕ

 اكز العقؿ السميـ.تكقيفية مع عدـ تج
كافؽ السمؼ في مسائؿ ميمة كانت خبلفية مع الفرؽ كمف أشيرىـ األشاعرة كمف   -ٖ

أىميا: القكؿ بأف القرآف كبلـ اهلل لفظنا كمعنى، كالتركيز عمى إثبات تكحيد األلكىية، 
ثبات الصفات عمى طريفة السمؼ، كالقكؿ باعتبار إرادة العبد كخمؽ أفعاؿ العباد،  كا 

 السببية كفؽ مذىب السمؼ.كالقكؿ ب
امتاز الدكتكر عبد الكريـ زيداف بأدبو الرفيع خبلؿ الحديث عف العمماء فكاف عندما   -ٗ

يذكر شيكخو كينقؿ عنيـ كعف كتبيـ يتبعيـ بمفظة شيخنا أك أستاذنا، كلـ يجرح أم 
 عالـ أك فرقة أك طائفة بأم عبارة مسيئة.

 ثانًيا: التوصيات:

مف كتب أك أبحاث أك  -رحمو اهلل  –ر عبد الكريـ زيداف جمع كؿ ما ألفو الدكتك  -ُ
مقاالت أك تقدمات لكتب في مجمكع مؤلفات كبير حتى يسيؿ عمى الباحثيف كالراغبيف 

 في االطبلع عمى تراث الدكتكر كالرجكع إليو.
المرئية في كتب  -رحمو اهلل  –تفريغ جميع محاضرات الدكتكر عبد الكريـ زيداف  -ِ

 مبة العمـ المتخصصيف.عمى أيدم بعض ط
كتابة المزيد مف الرسائؿ الجامعية كاألبحاث العممية المحكمة عف الدكتكر عبد الكريـ  -ّ

زيداف في شتى المجاالت التي برع فييا، مثؿ: السياسة الشرعية عند الدكتكر عبد 
يـ الكريـ زيداف، اآلراء األصكلية عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف، آراء الدكتكر عبد الكر 

زيداف في القضايا الفقيية المعاصرة، تخريج أحاديث كأثار كتب الدكتكر عبد الكريـ 
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زيداف، كفقو الحركة اإلسبلمية عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف، كتحكيـ الشريعة 
 اإلسبلمية عند الدكتكر عبد الكريـ زيداف.

كتكر عبد يقترح الباحث عقد مؤتمرات عممية، ككرش عمؿ، كأياـ دراسية حكؿ الد -ْ
 الكريـ زيداف، كالمجاالت التي برع فييا.

مقررات أساسية في الجامعات أك  -رحمو اهلل  –جعؿ كتب الدكتكر عبد الكريـ زيداف  -ٓ
 كتب مساعدة لمقررات الجامعات؛ كذلؾ لسيكلة عبارتيا كعمؽ فكرتيا.

 كأخيرنا...  

ا كاف فيو مف خطأ أك فإف ىذا جيد المقؿّْ فما كاف فيو مف خير فمف اهلل تعالى، كم
 تقصير، فمف نفسي كالشيطاف.

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف

 

 الباحث
 محمد زعرب
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ

 ، بيركت: دار صادر.ُ. طإتماـ األعبلــ(. ُٗٗٗأباظة، نزار، كالمالح، محمد رياض. )
. تحقيؽ: طاىر الزاكم النياية في غريب الحديث كاالثر .(ت. د) .األثير، المبارؾ بف محمد الجزرم ابف

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.. (ط. د)كمحمكد الطناحي. 
 . الرياض: دار الكطف لمنشر.ُ. تحقيؽ: عبد اهلل الدميجي. طالشريعةـ(. ُٕٗٗاآلجرم، محمد بف الحسيف. )

. ِ. طمظاىر االنحرافات العقدية عند الصكفية كأثرىا السيء في األمةـ(. ََِٓمحمكد. )إدريس، إدريس 
 الرياض: مكتبة الرشد ناشركف.

. تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف كآخركف. القاىرة: الدار تيذيب المغةـ(. ُْٔٗاألزىرم، محمد بف أحمد. )
 المصرية لمتأليؼ كالترجمة.

. بيركت: عالـ ُ. تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت. طالتبصير في الديفـ(. ُّٖٗ. )االسفرائيني، طاىر بف محمد
 الكتب.

. تحقيؽ: محمد محيي الديف مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميفـ(. َُٗٗاألشعرم، عمي بف إسماعيؿ. )
 صيدا: المكتبة العصرية.. (ط. د)عبد الحميد. 

 . الككيت: مكتبة الفبلح كدار النفائس.ْط .الرسؿ كالرساالتـ(. ُٖٗٗاألشقر، عمر سميماف. )
الحجة في بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ ـ(. ُٗٗٗاألصبياني، إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ التيمي. )

 . الرياض: دار الراية لمنشر كالتكزيع.ِ. تحقيؽ: محمد المدخمي كمحمد أبك رحيـ. طالسنة
. تحقيؽ:      تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد. ـ(ََِٕآؿ الشيخ، سميماف بف عبد اهلل بف محمد. )

 . الرياض: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.ُأسامة العتيبي. ط
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.ُ. طأحكاـ الجنائز كبدعياـ(. ُِٗٗاأللباني، محمد ناصر الديف. )

. بيركت، دمشؽ: ُ. طالسبيؿ منار ديثأحا تخريج في الغميؿ إركاءـ(. ُٕٗٗمحمد ناصر الديف. )، األلباني
 المكتب اإلسبلمي.

 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشرُ. طكتعميؽ شرح الطحاكية العقيدة ـ(.ََُِاأللباني، محمد ناصر الديف. )
 كالتكزيع.

الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر  .(ط. د) .سمسمة األحاديث الصحيحةـ(. ُٓٗٗاأللباني، محمد ناصر الديف. )
 لتكزيع.كا

. الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر ّ. طصحيح الترغيب كالترىيبـ(. َََِاأللباني، محمد ناصر الديف. )
 كالتكزيع.

 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.ّ. طصحيح الجامع الصغير كزيادتوـ(. ُٖٖٗاأللباني، محمد ناصر الديف. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.ُ. طصحيح سنف الترمذمـ(. َََِاأللباني، محمد ناصر الديف. )

. د). المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح .(ت. د)محمكد شكرم األلكسي البغدادم. ، األلكسي
 القاىرة: دار الطباعة المنيرية، كبيركت: دار إحياء التراث العربي..(ط
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 . الرياض: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.ُ. طألحكاـاإلحكاـ في أصكؿ اـ(. ََِّاآلمدم، عمي بف محمد. )
. ِ. تحقيؽ: حاتـ الضامف. طالزاىر في معاني كممات الناسـ(. ََِْابف األنبارم، محمد بف القاسـ. )

 دمشؽ: دار البشائر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 عالـ الكتب. بيركت: .(ط. د) .المكاقؼ في عمـ الكبلـ .(ت. د) اإليجي، عبد الرحمف بف أحمد.
تحقيؽ: محمد زاىد اإلنصاؼ فيما يجب اعتقاده كال يجكز الجيؿ بو. ـ(. َََِالباقبلني، أبك بكر بف الطيب. )

 . القاىرة: المكتبة األزىرية لمتراث.ِالككثرم. ط
 بدار المعمكمات كتحقيؽ البحكث . تحقيؽ: مركزصحيح البخارمـ(. َُِِالبخارم، محمد بف إسماعيؿ. )

 .التأصيؿ دار: القاىرة. ُط. التأصيؿ
. تاريخ مسامرة األعياف في احتساب العبلمة زيداف رحمو اهلل تعالىفبراير(.  ّ، َُِْالبحر، ببلؿ فيصؿ. )

  + http://cutt.us/KoBe مكقع ىيئة عمماء المسمميف في العراؽالمكقع:  ـ.َُِٓمايك  ُٗاالطبلع: 
 .(ف. د) .(ـ. د) .ُ. طبحريف تاريخو، أىدافوالتشيع في الـ(. َُُِالبداح، عبد العزيز.)

. الرياض: مكتبة دار ُ. تحقيؽ: عبد الرحمف الجميزم. طشرح السنةىػ(. ُِْٔالبربيارم، الحسف بف عمي. )
 المنياج لمنشر كالتكزيع.

. المدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية عمى مذىب أىؿ السنة كالجماعةـ(. ََِّالبريكاف، إبراىيـ بف محمد. )
 . الرياض: دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع.ُط

. تحقيؽ: أحمد األخبار العممية مف االختيارات الفقيية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية .(ت. د) البعمي، عمي بف محمد.
 دار العاصمة لمنشر كالتكزيع.. (ط. د)بف محمد الخميؿ. 

. د). كآخركف الحسف نكر محمد تحقيؽ:. الحاجب ابف شافية شكاىد شرح ـ(.ُِٖٗ) .القادر عبد، البغدادم
 .العممية الكتب دار: بيركت. (ط

. تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الفرؽ بيف الفرؽـ(. ُٓٗٗالبغدادم، عبد القاىر بف طاىر االسفرائيني. )
 الحميد. صيدا، المكتبة العصرية.

. الرياض: دار طيبة ُر كآخركف. ط. تحقيؽ: محمد النمتفسير البغكمـ(. ُٕٗٗالبغكم، الحسيف بف مسعكد. )
 لمنشر كالتكزيع.

بيركت: . ِط. تحقيؽ: زىير الشاكيش كشعيب األرنؤكط. شرح السنةـ(. ُّٖٗالبغكم، الحسيف بف مسعكد. )
 المكتب اإلسبلمي.

. د). تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرـ(. ُٓٗٗالبقاعي، إبراىيـ بف عمر. )
 بيركت: دار الكتب العممية.. (ط

. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط. صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبافـ(. ُّٗٗابف بمباف، عمي بف بمباف الفارسي. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.َُط

الدار  .(ط. د) . تحقيؽ: فؤاد سيد.فضؿ االعتزاؿ كطبقات المعتزلة.  (ت. د) البمخي كآخركف، أبك القاسـ.
 لمنشر. التكنسية

. االسكندرية: دار ُ. طمجمكعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البناـ(. ََِِالبنا، حسف أحمد الساعاتي. )
 الدعكة لمطبع كالنشر كالتكزيع.
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. تحقيؽ: محمد أميف كشاؼ القناع عف متف اإلقناعـ(. ُٕٗٗالبيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس. )
 كالنشر كالتكزيع. . بيركت: عالـ الكتب لمطباعةُالضناكم. ط

. ُ. تحقيؽ: عمي جمعة. طتحفة المريد عمى جكىرة التكحيدـ(. ََِِالبيجكرم، إبراىيـ بف محمد بف أحمد. )
 القاىرة: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

إشارات المراـ مف عبارات اإلماـ أبي حنيفة النعماف في ـ(. ََِٕالبيضاني، أحمد بف حسف بف البيضاني. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُ. طصكؿ الديفأ

محمد حبلؽ كمحمد . تحقيؽ: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿـ(. َََِالبيضاكم، عبد اهلل بف عمر الشيرازم. )
 دمشؽ: دار الرشيد، كبيركت: مؤسسة اإليماف. .ُاألطرش. ط

كز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية . تحقيؽ: مر السنف الكبيرـ(. َُُِالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي. )
 . القاىرة: دار ىجر.ُٗكاإلسبلمية. ط

. جدة: مكتبة ُ. تحقيؽ: عبد اهلل الحاشدم. طاألسماء كالصفاتـ(. ُّٗٗالبييقي، أحمد بف الحسيف. )
 السكادم لمتكزيع.

. ُأبك العينيف. ط. تحقيؽ: أحمد االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشادـ(. ُٗٗٗالبييقي، أحمد بف الحسيف. )
 الرياض: دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع.
. ِ. تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني. طمشكاة المصابيحـ(. ُٕٗٗالتبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب. )

 بيركت: المكتب اإلسبلمي.
دار التأصيؿ، . تحقيؽ: مركز البحكث كتقنية المعمكمات بسنف الترمذمـ(. َُِْالترمذم، محمد بف عيسى. )

 . القاىرة: دار التأصيؿ.ُط
. شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو. (ت .د). التفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر

 . بيركت: دار الكتب العممية.ُتحقيؽ: زكريا عميرات. ط
. بيركت: ِط لرحمف عميرة.. تحقيؽ: عبد اشرح المقاصدـ(. ُٖٗٗالتفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر. )
 عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

، الرياض: ُ. طكالصفات األسماء تكحيد في كالجماعة السنة أىؿ معتقدـ(. ُٗٗٗخميفة. ) بف التميمي، محمد
 السمؼ. أضكاء

قيؽ: يحيى . تحبياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكبلميةىػ(. ُِْٔابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 المدينة المنكرة: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ. .(ط. د) الينيدم كآخركف.

. تحقيؽ: ناصر اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ .(ت. د) ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ.
 الرياض: مكتبة الرشد. .(ط. د) العقؿ.

. تحقيؽ: محمد الحمكاني الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿـ(. ُٕٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 . الدماـ: رمادم لمنشر، كالرياض: المؤتمف لمنشر.ُكمحمد شكدرم. ط

. الرياض: ِ. تحقيؽ: حمد التكيجرم. طالفتكل الحمكية الكبرلـ(. ََِْابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.
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 . الرياض: مطابع جامعةُ. تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. طاالستقامةـ(. ُُٗٗمد بف عبد الحميـ. )ابف تيمية، أح
 سعكد. بف محمد اإلماـ

 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.ٓ. طاإليمافـ(. ُٔٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
لصفات كحقيقة الجمع بيف القدر التدمرية تحقيؽ اإلثبات لؤلسماء كاـ(. َََِابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )

 ـ.َََِ. الرياض: مكتبة العبيكاف، ٔ. تحقيؽ: محمد بف عكدة السعكم. ط كالشرع
. تحقيؽ: عمي ناصر الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيحـ(. ُٗٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )

 . الرياض، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع.ِكآخركف. ط
. تحقيؽ: عبد الصمد شرؼ الديف الكتبي. الرد عمى المنطقييفـ(. ََِٓف عبد الحميـ. )ابف تيمية، أحمد ب

 . بيركت: مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ُط
 . مصر: مكتبة ابف تيمية.ِ. تحقيؽ محمد رشاد سالـ. طالصفديةىػ(. َُْٔالحميـ. ) عبد بف أحمد، ابف تيمية

. اإلسماعيمية: دار ّ. تحقيؽ: عمي حسف عبد الحميد. طالعبكديةـ(. ُٗٗٗ)ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. 
 األصالة.

. تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد الفتاكل الكبرلـ(. ُٕٖٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُالقادر عطا. ط

. تحقيؽ: عبد الرحمف رقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطافالفىػ(. ُِْٖابف تيمية، احمد بف عبد الحميـ. )
 . الرياض: مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع.ُبف عبد الكريـ اليحيى. ط

. جمع: محمد بف عبد الرحمف بف المستدرؾ عمى مجمكع الفتاكلىػ(. ُُْٖابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 .(ف. د) .(ـ. د) .ُقاسـ. ط

. الرياض: مكتبة ُ. تحقيؽ: عبد العزيز الطكياف. طالنبكاتـ(. َََِة، أحمد بف عبد الحميـ. )ابف تيمي
 أضكاء السمؼ.

. تحقيؽ: كالباطنية كالقرامطة المتفمسفة عمى الرد في المرتاد بغيةـ(. ََُِابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 ـك كالحكـ.. المدينة المنكرة: مكتبة العمّمكسى بف سميماف الدكيش. ط

. المدينة ُ. تحقيؽ: محمد عجاؿ. طتمخيص كتاب االستغاثةىػ(. ُُْٕابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 المنكرة: مكتبة الغرباء األثرية.

. ِ. تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. طدرء تعارض العقؿ كالنقؿـ(. ُُٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد.الرياض: إدارة الثقافة كالنشر 

 . بيركت: دار الكتب العممية.ُ. طرسالة الحسبة في اإلسبلـ. (ت. د). ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ
الرياض: الرئاسة العامة . (ط. د). رفع المبلـ عف األئمة األعبلـىػ(. ُُّْابف تيمية، احمد بف عبد الحميـ. )

 كالدعكة كاإلرشاد.إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء 
. ُ. تحقيؽ: محمد بف عبد الرحمف الخميس. طشرح حديث النزكؿـ(. ُّٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )

 الرياض: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع.
. تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط. قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمةـ(. ُٗٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )

 رياض: رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء.. الُط
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. جمع كترتيب: عبد الرحمف مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيميةـ(. ََِْابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
 المدينة المنكرة: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.ط(. . د)بف قاسـ ككلده محمد. 

. ُ. تحقيؽ: فكاز أحمد زمرلي. طمقدمة في أصكؿ التفسيرـ(. ُْٗٗابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )
.  بيركت: دار ابف حـز

 . الىكر: سييؿ اكيديمي.ّ. طالكشيعة في نقد عقائد الشيعةـ(. ُّٖٗجار اهلل، مكسى. )
. الرياض: مكتبة الرشد ٓ. طشرح تسييؿ العقيدة اإلسبلميةىػ(. ُّّْابف جبريف، عبد اهلل بف عبد العزيز. )

 اشركف.ن
. الردية المبتدعة أباطيؿ ككشؼ البرية رب كبلـ في السمفية العقيدة ـ(.ُٓٗٗعبد اهلل بف يكسؼ. ) ،الجديع
 .. الرياض: دار اإلماـ مالؾ كدار الصميعي لمنشر كالتكزيعِط

 القاىرة: دار .(ط. د) . تحقيؽ: محمد صديؽ المنشاكم.معجـ التعريفات. (ت. د). الجرجاني، عمي بف محمد
 الفضيمة.

. بيركت: دار ُ. تحقيؽ: محمكد عمر الدمياطي. طشرح المكاقؼـ(. ُٖٗٗالجرجاني، عمي بف محمد. )
 الكتب العممية.

بيركت: دار إحياء التراث العربي . (ط. د). أحكاـ القرآفـ(. ُِٗٗالجصاص، أحمد بف عمي الرازم. )
 كمؤسسة التاريخ العربي.

)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الممؾ عبد  كالعقيدة اإلسبلميةالفطرة ـ(. ُٕٗٗالجعبرم، حافظ. )
 مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية. -العزيز

. تحقيؽ: محيي المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكمـ(. ُٖٔٗابف جماعة، محمد بف إبراىيـ. )
 . دمشؽ: دار الفكر.ِالديف عبد الرحمف رمضاف. ط

ـ، َُِْأكتكبر  ِ: . تاريخ االطبلععمـ كمسيرة إماـ سير: زيداف الكريـ عبد. (ِٕ/ُ/َُِْامي)الجنابي، س
 .)http://cutt.us/1eVii): السراج الدعكم مكقع

بف . تحقيؽ: مجدم بف عبد اليادم تمبيس إبميسـ(. ََِّابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي. )
 . المنصكرة، دار ابف رجب.ُصالح. ط

. تحقيؽ: محمد نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائرـ(. ُْٖٗابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُالراضي. ط

. تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةـ(. َُٗٗالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد. )
 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.ْعطار. ط

. تحقيؽ: محمد اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقادـ(. َُٓٗالجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل. )
 القاىرة: مكتبة الخانجي.. (ط. د)مكسى كعمي عبد الحميد. 

عمي سامي النشار كآخركف.  . تحقيؽ:الشامؿ في أصكؿ الديفـ(. ُٗٔٗالجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل. )
 االسكندرية: منشأة المعارؼ.. (ط. د)

 . الدماـ: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.ُ. طقكاعد معرفة البدعـ(. ُٖٗٗالجيزاني، محمد بف حسيف. )
 . الدماـ: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.ِ. طمعيار البدعةىػ(. ُِّْالجيزاني، محمد بف حسيف. )

http://cutt.us/1eVii
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. تحقيؽ: مركز البحكث كتقنية المستدرؾ عمى الصحيحيفـ(. َُِْمد بف عبد اهلل النيسابكرم. )الحاكـ، مح
 . القاىرة، دار التأصيؿ.ُالمعمكمات بدار التأصيؿ. ط

. تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد ةاإلصابة في تمييز الصحابـ(. ََِٖابف حجر، أحمد بف عمي العسقبلني. )
. الجيزة: ىجر لمطباعة كالنشر ُكالدراسات العربية كاإلسبلمية. طالمحسف التركي كمركز ىجر لمبحكث 

 كالتكزيع.
. تحقيؽ: نظر محمد فتح البارم بشرح صحيح البخارمـ(. ََِٓابف حجر، أحمد بف عمي العسقبلني. )

 . الرياض: دار طيبة لمنشر كالتكزيع.ُالفاريابي. ط
. تحقيؽ: صبلح الخضر حاؿ في النضر زىرالـ(. ََِْأحمد بف عمي بف حجر العسقبلني. )، ابف حجر

 . الككيت: مكتبة أىؿ األثر كغراس لمنشر كالتكزيع.ِالديف مقبكؿ أحمد. ط
. الرياض: دار العاصمة لمنشر ُ. طالماتريدية دراسة كتقكيمناىػ(. ُُّْالحربي، أحمد بف عكض اهلل المييبي. )

 كالتكزيع.
، عمي بف أحمد. ) . القاىرة: إدارة الطباعة ُحقيؽ: محمد منير دمشقية. ط. تالمحمىىػ(. ُِّٓابف حـز

 المنيرية.
، عمي بف أحمد  بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة.. (ط. د). اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ. (ت. د). ابف حـز

. ٓط منيج االستدالؿ عمى مسائؿ االعتقاد عف أىؿ السنة كالجماعة.ـ(. ََِٔحسف، عثماف بف عمي. )
 رشد ناشركف.الرياض: مكتبة ال
 . صيدا: مطبعة العرفاف.ّ. طالصابئكف في حاضرىـ كماضييــ(. ُّٔٗالحسني، عبد الرزاؽ. )

. تحقيؽ: معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ االصكؿ في التكحيدـ(. ُٗٗٗالحكمي، حافظ بف أحمد. )
 . الدماـ: دار ابف الجكزم.ُمحمد صبحي حبلؽ. ط

 . الرياض: دار ابف خزيمة.ِ. طعقيدة أىؿ السنة كالجماعةـ(. ُٖٗٗ)الحمد، محمد بف إبراىيـ. 
. الرياض: دار ابف ُ. طمصطمحات في كتب العقائد دراسة كتحميؿـ(. ََِٔالحمد، محمد بف إبراىيـ. )
 خزيمة لمنشر كالتكزيع.

 بتيا.مكة المكرمة: المطبعة السمفية كمكت. (ط. د). السنةىػ(. ُّْٗابف حنبؿ، أحمد بف محمد. )
. ُ. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف. طأحمد بف حنبؿ اإلماـ مسندـ(. ُٗٗٗابف حنبؿ، أحمد بف محمد. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كعادؿ تفسير البحر المحيطـ(. ُّٗٗابف حياف، محمد بف يكسؼ األندلسي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُمعكض. ط

 . عىمَّاف: دار عمار.ُ. طإعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الربانيـ(. َََِصبلح عبد الفتاح. ) الخالدم،
 . الرياض: دار الكطف لمنشر.ُ. طاإلجماع في التفسيرىػ(. َُِْالخضيرم، محمد بف عبد العزيز. )

 . حمب: المكتبة العممية.ُ. طمعالـ السنفـ(. ُّْٗالخطابي، حمد بف محمد. )
 . دمشؽ: دار الفكر.ِ. طأصكؿ الحديث كمصطمحاتو ـ(.ُُٕٗب، محمد عجاج. )الخطي

 . بيركت: عالـ الكتب.ِ. طاألزىر في ألؼ عاــ(. ُٖٖٗخفاجي، محمد عبد المنعـ. )
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. ُحسيف سميـ أسد. ط . تحقيؽ:سنف الدارمي أك مسند الدارمي. ـ(َََِ. )الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف
 .ي لمنشر كالتكزيعدار المغنالرياض: 

. ُ. تحقيؽ: عزت الدعاس كعادؿ السيد. طسنف أبي داكد (.ـُٕٗٗ)ث السجستانيأبك داكد، سميماف بف األشع
 .كالنشر كالتكزيعـ لمطباعة بيركت: دار ابف حز 
 . دمشؽ: مطبعة محمد ىاشـ الكتبي.ُ. طالمختار مف كنكز السنة النبكيةـ(. ُٕٕٗدراز، محمد عبد اهلل. )

. عىمَّاف: دار المأمكف لمنشر ُ. طآخر المطاؼ سيرة كذكرياتـ(. َُِِمي، عدناف محمد سمماف. )الدلي
 كالتكزيع.

الرياض: دار طيبة . (ط. د). اإلمامة العظمى عند أىؿ السنة كالجماعة .(ت. د) الدميجي، عبد اهلل بف عمر.
 لمنشر كالتكزيع.

 ابي.. بيركت: دار الفار ُ. طمكجز تأريخ العراؽـ(. َُِّالديب، كماؿ. )
. الرياض: ُ. تحقيؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد. طالعمك لمعمي الغفارـ(. ُٓٗٗالذىبي، محمد بف أحمد. )
 مكتبة أضكاء السمؼ.

 بيركت: مكتبة لبناف.. (ط. د). مختار الصحاحـ(. ُٖٔٗالرازم، محمد بف أبي بكر. )
ىرة: مكتبة القا. (ط. د). تحقيؽ: أحمد حجازم السقا. أساس التقديسـ(. ُٖٔٗالرازم، محمد بف عمر. )

 الكميات األزىرية.
. بيركت: دار الفكر لمطباعة كالنشر ُ. طالتفسير الكبير أك مفاتيح الغيبـ(. ُُٖٗالرازم، محمد بف عمر. )

 كالتكزيع.
. ُ. تحقيؽ: أحمد حجازم السقا. طالمطالب العالية مف العمـ اإللييـ(. ُٕٖٗالرازم، محمد بف عمر. )

 بيركت: دار الكتاب العربي.
. د). تحقيؽ: محمد سيد كيبلني. المفردات في غريب القرآف .(ت. د) لراغب، الحسيف بف محمد األصفياني.ا

 بيركت: دار المعرفة.. (ط
. تحقيؽ: محمد األحمدم أبك النكر. جامع العمـك كالحكــ(. ََِْابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي. )

 . القاىرة: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ِط
بيركت: . (ط. د). كممة اإلخبلص كتحقيؽ معناىاىػ(. ُّٗٗعبد الرحمف بف أحمد الحنبمي. ) ابف رجب،

 المكتب اإلسبلمي.
. بيركت: دار المعرفة ٔ. طبداية المجتيد كنياية المقتصدـ(. ُِٖٗابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد. )

 لمطباعة كالنشر.
. ِ. تحقيؽ: محمكد قاسـ. طعقائد الممةمناىج األدلة في ـ(. ُْٔٗابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد. )

 القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية.
 . القاىرة: دار المنار.ِ. طتفسير المنارـ(. ُْٕٗرضا، محمد رشيد. )

)رسالة  مناىج اإلسبلمييف في إثبات كجكد اهلل ككحدانيتو دراسة نقدناىػ(. ُُِْالرقب، صالح بف حسيف. )
 الرياض، المممكة العربية السعكدية. -إلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةدكتكراه غير منشكرة(. جامعة ا
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. تحقيؽ: سيد شمتكت كالمجنة ُ. طرسبلف ابف زيبىد بشرح الرحمف فتحـ(. ََِٗأحمد بف أحمد. )، الرممي
 العممية بدار المنياج. جدة: دار المنياج لمنشر كالتكزيع.

. تحقيؽ: عبد الستار تاج العركس مف جكاىر القامكس. كما بعدىا(ُٓٔٗالزبيدم، محمد مرتضى الحسيني. )
 الككيت: مطبعة حككمة الككيت.. (ط. د)فراج كآخركف. 
 . دمشؽ: دار الفكر.َُ. طالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجـ(. ََِٗالزحيمي، كىبة. )

. الككيت: شركة ِ. ط. تحقيؽ: تيسير فائؽ محمكدالمنثكر في القكاعدـ(. ُٖٓٗالزركشي، محمد بف بيادر. )
 دار الككيت لمصحافة.

. ّ. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. طالبرىاف في عمـك القرآفـ(. ُْٖٗالزركشي، محمد بف بيادر. )
 القاىرة: مكتبة دار التراث.
. تحقيؽ: عبد القادر العاني كعمر البحر المحيط في أصكؿ الفقوـ(. ُِٗٗالزركشي، محمد بف بيادر. )

 . الغردقة: دار الصفكة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ُ. مجِط األشقر.
 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.ُٓ. طاألعبلــ(. ََِِالزركمي، خير الديف. )

 . الككيت: مكتبة دار الفبلح.ْكط، ِ. طتعريؼ بالقرآف كالحديثـ(. ُْٖٗـ، كُٕٗٗالزفزاؼ، محمد. )
. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي ي غريب الحديثالفائؽ فـ(. ُٕٗٗالزمخشرم، محمكد بف عمر. )

 . بيركت: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ّالبجاكم. ط
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه ـ(. ُٖٗٗالزمخشرم، محمكد بف عمر. )

 بيكاف.. الرياض: مكتبة العُ. تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض. طالتأكيؿ
 . المنصكرة: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ّ. طالنسخ في القرآفـ(. ُٕٖٗزيد، مصطفى. )

سبتمبر  ِّ: . تاريخ االطبلعربانيان  عالما..  زيداف الكريـ عبد العبلمة رحيؿ في. كصفي عاشكر، أبك زيد
 :رابطة العمماء السكرييف مكقع ـ،َُِْ

(http://islamsyria.com/portal/cvs/show/494#sthash.cFdVFI1K.dpuf). 
. بغداد: مكتبة القدس، ِ. طأحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسبلــ(. ُِٖٗزيداف، عبد الكريـ. )

 كبيركت: مؤسسة الرسالة.
 . دمشؽ، كبيركت: مؤسسة الرسالة ناشركف.ُ. طأصكؿ الدعكةـ(. ََِٔ. )زيداف، عبد الكريـ

ديسمبر  ِٔ. تاريخ االطبلع: فما بعدىا ْٗ:ّٕ، الدقيقة: )محاضرة( تعريؼ أصكؿ الفقوعبد الكريـ. زيداف، 
 :مكقع يكتيكبـ. َُِٓ

https://www.youtube.com/watch?v=zrRGGgOr7Kg&list=PLOV5EfHABpM(
)7X6ogvBjtP6mN2f3KAO8jV . 

. العدد مجمة الكعي اإلسبلميـ، يكنيك(. رعاية المصمحة في الشريعة اإلسبلمية. ُٓٔٗزيداف، عبد الكريـ. )
 .ّٗ -ّٓ(، ص صِ)

. لديمقراطية كمشاركة المسمـ في االنتخابات كعبلقة المسمـ بالدكلة غير المسممةاـ(. ََِٓزيداف، عبد الكريـ. )
 .ٖٖ -ِّ(. َِمجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي برابطة العالـ اإلسبلمي مكة المكرمة، )

http://islamsyria.com/portal/cvs/show/494#sthash.cFdVFI1K.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=zrRGGgOr7Kg&list=PLOV5EfHABpM7X6ogvBjtP6mN2f3KAO8jV
https://www.youtube.com/watch?v=zrRGGgOr7Kg&list=PLOV5EfHABpM7X6ogvBjtP6mN2f3KAO8jV
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. ُ. طالسنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريعة اإلسبلميةـ(. ُّٗٗزيداف، عبد الكريـ. )
 مؤسسة الرسالة.بيركت: 
الرسمي لفضيمة الشيخ  مكقعالمكقع: ال ، ـَُِْأكتكبر  ِ: . تاريخ االطبلعسيرتي الذاتية. الكريـزيداف، عبد 

 (.http://www.drzedan.comعبد الكريـ زيداف )
ؤسسة الرائد اإلعبلمية في العراؽ بالتعاكف مع . العراؽ: مالشرح العراقي لؤلصكؿ العشريفزيداف، عبد الكريـ. 
 مكقع الركاؽ.

 . بيركت: مؤسسة الرسالة ناشركف.ُ. طالمدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلميةـ(. ََِٓزيداف، عبد الكريـ. )
. بيركت: مؤسسة الرسالة ُ. طالمستفاد مف قصص القرآف لمدعكة كالدعاةـ(. ُٖٗٗزيداف، عبد الكريـ. )

 ناشركف.
. بيركت: ُ. طالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلميةـ(. ُّٗٗ، عبد الكريـ. )زيداف

 مؤسسة الرسالة.
 . دمشؽ، كبيركت: مؤسسة الرسالة ناشركف.ُ. طالكجيز في أصكؿ الفقوـ(. ََِٔزيداف، عبد الكريـ. )
. أعماؿ كبحكث الدكرة سبلمية المعاصرةضريبة الدخؿ كمدل مشركعيتيا في الدكؿ اإلزيداف، عبد الكريـ. 

 .ُٕٓ -ُْٔ. ْالسابعة عشرة لممجمع الفقيي اإلسبلمي في مكة المكرمة. مج
 بيركت: مؤسسة الرسالة، كبغداد: مكتبة القدس.. (ط. د). مجمكعة بحكث فقييةـ(. ُٖٔٗزيداف، عبد الكريـ. )

 اإلسبلمي الفقيي المجمع مجمة. الخمعمدل حؽ الزكجة في إنياء عقد الزكاج بـ(. ََِٖ). الكريـ عبد، زيداف
 .ٓٔ -ِٓ(، ِْ) اإلسبلمي مكة المكرمة، العالـ برابطة

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُ. طمكجز األدياف في القرآفـ(. ُٗٗٗزيداف، عبد الكريـ. )
اف: . بيركت: مؤسسة الرسالة، كعىمَّ ِ. طنظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلميةـ(. ُٖٗٗزيداف، عبد الكريـ. )

 دار البشائر.
. دمشؽ، كبيركت: ُ. طاإلسبلمية كالقكانيف الكضعية نظرات في الشريعةـ(. ََِٓزيداف، عبد الكريـ. )

 مؤسسة الرسالة ناشركف.
 . القاىرة: دار الفتح لئلعبلـ العربي.َُ. طالعقائد اإلسبلميةـ(. َََِسابؽ، السيد. )

. بيركت: دار ُ. تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة. طنكار العقكؿمشارؽ أـ(. ُٖٗٗالسالمي، عبد اهلل بف حميد. )
 الجيؿ.

. الرياض: دار الفضيمة، ٕ. طمع االثني عشرية في األصكؿ كالفركعـ(. ََِّالسالكس، عمي أحمد. )
 كالدكحة: دار الثقافة، كمصر: مكتبة دار القرآف.

بغداد: . (ط. د). اليقيف نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف الشؾ إلى .(ت. د) السامرائي، فاضؿ صالح.
 مكتبة القدس.

 بغداد: مكتبة القدس.. (ط. د). نداء الركح . (ت. د) السامرائي، فاضؿ صالح.
بغداد: مطبعة كزارة . (ط. د). تأريخ عمماء بغداد في القرف الرابع عشر اليجرمـ(. ُِٖٗالسامرائي، يكسؼ. )

 األكقاؼ كالشؤكف الدينية العراقية.

http://www.drzedan.com/
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. تحقيؽ: عبد الكريـ الخضير ث بشرح ألفية الحديثفتح المغيىػ(. ُِْٔالسخاكم، محمد بف عبد الرحمف. )
 . الرياض: مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع.ُكمحمد آؿ فييد. ط

عنيزة: . (ط. د) .المجمكعة الكاممة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمف السعدمـ(. ُٕٖٗالسعدم، عبد الرحمف. )
 مركز صالح بف صالح الثقافي.

. تحقيؽ: عبد الرحمف المكيحؽ. لكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافتيسير اـ(. ََِِالسعدم، عبد الرحمف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُط

 تاريخ .اهلل تعالى رحمولعبلمة الدكتكر عبدالكريـ زيداف نعي الشيخ ايناير(.  ِٕ، َُِْالسعدم، عبد الممؾ. )
  :مكقع األمة الكسط، َُِٓمايك  ُُٗٗ: االقتباس

    (alwasat.com/newsMore.php?id=174-http://www.alomah). 
. تحقيؽ: عبد القادر الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد .(ت. د) محمد بف محمد العمادم.، السعكد

 الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.. (ط. د)أحمد عطا. 
. تحقيؽ: عبد اهلل بف محمد السُّنية األفكار كلكاقح السَّنية األنكار لكائحـ(. ُْٗٗد. )محمد بف أحم، السفاريني

 . الرياض: مكتبة الرشد.ُالبصيرم. ط
. بيركت: المكتب ّ. طلكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثريةـ(. ُُٗٗالسفاريني، محمد بف أحمد. )

 اإلسبلمي.
. الدماـ: ُ. طاالقتصاد في أف الكفر يككف بالقكؿ أك الفعؿ أك االعتقادالتكسط ك ـ(. ُٗٗٗالسقاؼ، عمكم. )

 دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع.
. الثقبة: دار اليجرة لمنشر ّ. طصفات اهلل عز كجؿ الكاردة في الكتاب كالسنةـ(. ََِٓالسقاؼ، عمكم. )

 كالتكزيع.
. د) .(ـ. د) .ِ. طسماء كالصفات اإللييةدراسات في تكحيد األـ(. ََِٕالسميرم، جابر، كعاشكر، سعد.)

 .(ف
. دمشؽ، ُ. تحقيؽ: مصطفى شيخ مصطفى. طاالتقاف في عمـك القرآفـ(. ََِٖالسيكطي، جبلؿ الديف. )

 بيركت: مؤسسة الرسالة ناشركف.
 بيركت: دار الكتب العممية.. (ط. د). الحاكم لمفتاكم ـ(.ُِٖٗالسيكطي، جبلؿ الديف. )

. تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف كر في التفسير بالمأثكرالدر المنثـ(. ََِّالسيكطي، جبلؿ الديف. )
 . القاىرة: مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية.ُالتركي. ط

بىر: دار ابف عفاف ُ. تحقيؽ: مشيكر آؿ سمماف. طالمكافقاتـ(. ُٕٗٗالشاطبي، إبراىيـ بف مكسى. ) . الخي
 لمنشر كالتكزيع.

. الدماـ: دار ابف ُ. تحقيؽ: محمد الشقير كآخركف. طاالعتصاــ(. ََِٖ. )الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى
 الجكزم.

 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.ِ. طالتاريخ اإلسبلميـ(. ُٓٗٗشاكر، محمكد. )
 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.ُ. طمف معيف الخصائص النبكيةـ(. َََِالشامي، صالح أحمد. )
 . دمشؽ: دار القمـ.ُ. طخ عمي الخفيؼ الفقيو المجددالشيـ(. ََِِشبير، محمد عثماف. )

http://www.alomah-alwasat.com/newsMore.php?id=174
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حمد خميؿ تحقيؽ: م. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياجـ(. ُٕٗٗالشربيني، محمد بف الخطيب. )
 . بيركت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ُعيتاني. ط

 .المصرية النيضة مكتبة: القاىرة. ُُط. الكبرل اليند أدياف ـ(. َََِ) .أحمد، شمبي
 . القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.ُِ. طاإلسبلمي التاريخ مكسكعةـ(. ُٕٖٗشمبي، أحمد. )

. ُ. طحكار صريح مع فقيو العراؽ كاألمة العبلمة الدكتكر عبد الكريـ زيدافـ(. َُِْالشمرم، جاسـ. )
 عىمَّاف: دار النفائس لمنشر كالتكزيع، كمؤسسة بصائر.

. مكة المكرمة: دار عالـ ُ. طأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفىػ(. ُِْٔ، محمد األميف. )الشنقيطي
 الفكائد لمنشر كالتكزيع.
 . مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.ُ. طالمحاضراتىػ(. ُِْٔالشنقيطي، محمد األميف. )

. بيركت: دار ِ. تحقيؽ: أحمد فيمي محمد. طلنحؿالممؿ كاـ(. ُِٗٗالشيرستاني، محمد بف عبد الكريـ. )
 الكتب العممية.

. تحقيؽ: أبك حفص إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿـ(. َََِالشككاني، محمد بف عمي. )
 . الرياض: دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع.ُسامي بف العربي األثرم. ط

. تحقيؽ: لجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسيرفتح القدير اـ(. ََِٕالشككاني، محمد بف عمي. )
 . بيركت: دار المعرفة.ْيكسؼ الغكش. ط

. ُ. تحقيؽ: طارؽ عكض اهلل. طنيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبارـ(. ََِٓالشككاني، محمد بف عمي. )
 كالتكزيع. كالتكزيع، كالقاىرة:، دار ابف عفاف لمنشر لمنشر القيـ ابف الرياض: دار

. ُ. تحقيؽ: عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف. طالفتاكل الينديةـ(. َََِالشيخ نظاـ، نظاـ الديف البمخي. )
 بيركت: دار الكتب العممية.

 ، الرياض: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.ُ. طمباحث العقيدة في سكرة الزمرـ(. ُٓٗٗالشيخ، ناصر بف عمي. )
. تحقيؽ: ناصر بف عبد عقيدة السمؼ كأصحاب الحديثـ(. ُٖٗٗلرحمف. )الصابكني، إسماعيؿ بف عبد ا

 . الرياض: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع.ِالرحمف الجديع. ط
 صيدا: المكتبة العصرية.. (ط. د). فتح البياف في مقاصد القرآفـ(. ُِٗٗصديؽ خاف، صديؽ بف حسف. )

 لمية لمكتاب.بيركت: الشركة العا. (ط. د). المعجـ الفمسفيـ(. ُْٗٗصميبا، جميؿ. )
. تحقيؽ: عبد المحسف العباد تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحادىػ(. ُِْْالصنعاني، محمد بف إسماعيؿ. )

 . الرياض: دار المغني لمنشر كالتكزيع.ُالبدر. ط
 . عماف: دار اإلعبلـ.ُ. طالمفيد في ميمات التكحيدـ(. ََِِصكفي، عبد القادر بف محمد عطا. )

 . جدة: مكتبة السكادم لمتكزيع.ْ. طمدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلميةـ(. ََِّمعة. )ضميرية، عثماف ج
 مكتبة: القاىرة. ِط. السمفي المجيد عبد حمدم تحقيؽ:. الكبير المعجـ .(ت. د) .أحمد بف سميماف، الطبراني
 .تيمية ابف

. القاىرة: ُ التركي. ط. تحقيؽ: عبد اهللجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفـ(. ََُِالطبرم، محمد بف جرير. )
 دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
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: القاىرة. ِط. إبراىيـ الفضؿ أبك محمد تحقيؽ:. كالممكؾ الرسؿ تاريخ ـ(.ُٗٔٗ) .جرير بف محمد الطبرم،
 .المعارؼ دار

 .. الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيعٗ. طتيسير مصطمح الحديثـ(. ُٔٗٗالطحاف، محمكد بف أحمد. )
 بيركت: دار الجيؿ.. (ط. د). اإلباضية عقيدة كمذىبناـ(. ُٖٔٗطعيمة، صابر. )

 القاىرة: دار المعارؼ.. (ط. د). التفسير الكسيط لمقرآف العظيــ(. ُِٗٗطنطاكم، محمد سيد. )
 الىكر: إدارة ترجماف السنة.. (ط. د). الشيعة كالقرآف  .(ت. د) .ظيير، إحساف إليي

. تحقيؽ: األبصار تنكير شرح المختار الدر عمى المحتار رد ـ(.ََِّمحمد أميف بف عمر. ) ،ابف عابديف
 الرياض: دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.. (ط. د)عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض. 

 تكنس: الدار التكنسية لمنشر.. (ط. د). تفسير التحرير كالتنكيرـ(. ُْٖٗابف عاشكر، محمد الطاىر. )
. ُحمد ناصر الديف األلباني. طم . تحقيؽ:السنة. (ـَُٖٗ). ابف أبي عاصـ، عمرك بف أبي عاصـ الضحاؾ

 .بيركت: المكتب اإلسبلمي
 .. بغداد: مطبعة العانيُ. طالقكؿ الصحيح في تعييف الذبيحـ(. ُٖٓٗالعاني، محمد سعيد. )

ؽ: . تحقيالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدـ فما بعدىا(. ُٕٔٗابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل. )
 اإلسبلمية. كالشؤكف األكقاؼ عمـك المغرب: كزارة. (ط. د)مصطفى العمكم كآخركف. 

 بيركت، دار النيضة الحديثة.. (ط. د). تنزيو القرآف عف المطاعف. (ت. د) .عبد الجبار، عبد الجبار بف أحمد
. ّتحقيؽ: عبد الكريـ عثماف. طشرح األصكؿ الخمسة. ـ(. ُٔٗٗعبد الجبار، عبد الجبار بف أحمد. )

 ة كىبة.القاىرة: مكتب
 . الككيت: مكتبة ابف تيمية.ّ. طالفكر الصكفي في ضكء الكتاب كالسنةـ(. ُٖٔٗعبد الخالؽ، عبد الرحمف. )
 . الرياض: الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي.ُ. طحجية السنةـ(. ُٖٔٗعبد الخالؽ، عبد الغني. )

 لتكزيع.القاىرة: الشركة العربية لمنشر كا. (ط. د)شيكخ األزىر. . (ت. د)عبد الرحمف، سعيد. 
. تحقيؽ: نزيو حماد كعثماف ضميرية. القكاعد الكبرلـ(. َََِابف عبد السبلـ، عبد العزيز بف عبد السبلـ. )

 . دمشؽ: دار القمـ.ُط
 . مدار الكطف لمنشر.ِ. طالتعريفات االعتقاديةـ(. َُُِعبد المطيؼ، سعد بف محمد بف عمي. )
. الرياض: مدار الكطف ّ. طكاقض اإليماف القكلية كالعمميةنىػ(. ُِْٕعبد المطيؼ، عبد العزيز بف محمد. )

 لمنشر.
. تحقيؽ: عبد العزيز الركمي مؤلفات الشيخ اإلماـ محمد بف عبد الكىاب. (ت. د)ابف عبد الكىاب، محمد. 

 سعكد. بف محمد اإلماـ جامعة الرياض:. (ط. د)كآخركف. 
 اح.. دمشؽ: مكتبة الصبُ. طعمـك القرآف الكريــ(. ُّٗٗعتر، نكر الديف. )

. تحقيؽ: أشرؼ بف القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنىـ(. ُْٗٗابف عثيميف، محمد بف صالح. )
 . القاىرة: مكتبة السنة.ِعبد المقصكد. ط

. تحقيؽ: سميماف ابا الخيؿ كخالد القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيدىػ(. ُُْٓابف عثيميف، محمد بف صالح. )
 ار العاصمة لمنشر كالتكزيع.. الرياض: دُالمشيقح. ط
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اإلسكندرية: دار اإليماف لمطبع كالنشر . (ط. د). شرح األصكؿ الثبلثة .(ت. د) ابف عثيميف، محمد بف صالح.
 كالتكزيع.

الدماـ:  .ٔ. تحقيؽ: سعد بف فكاز الصميؿ. طشرح العقيدة الكاسطيةىػ(. ُُِْابف عثيميف، محمد بف صالح. )
 دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.

. جمع: فيد بف مجمكع فتاكل كرسائؿ محمد بف صالح العثيميفىػ(. ُُّْف، محمد بف صالح. )ابف عثيمي
 ناصر السميماف. ط االخيرة. الرياض: دار الكطف لمنشر.

. بيركت: دار ّ. تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. طأحكاـ القرآفـ(. ََِّابف العربي، محمد بف عبد اهلل. )
 الكتب العممية.

. مكة المكرمة: دار ُط األدلة العقمية النقمية عمى أصكؿ االعتقاد.ىػ(. ُُْٗبف عبد العزيز. ) العريفي، سعكد
 عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.

. تحقيؽ: عبد اهلل التركي كشعيب شرح العقيدة الطحاكيةـ(. ُٔٗٗابف أبي العز، عمي بف عمي الحنفي. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ٗاألرنؤكط. ط

 . بيركت: الدار العربية لممكسكعات.ُ. طمكسكعة العشائر العراقيةـ(. ََِٓعباس.)العزاكم، 
. تحقيؽ: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزـ(. ََِٕابف عطية، عبد الحؽ بف عطية األندلسي. )

 . الدكحة: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية دكلة قطر.ِالرحالة الفاركؽ كآخركف. ط
. تحقيؽ: عبد الرحمف محمد عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدـ(. ُٖٔٗ، محمد شمس الحؽ. )العظيـ آبادم

 . المدينة المنكرة، المكتبة السمفية.ِعثماف. ط
 ، الرياض، دار إشبيميا لمنشر كالتكزيع.ُ. طالخكارجـ(. ُٖٗٗالعقؿ، ناصر بف عبد الكريـ. )
 . الرياض: مكتبة العبيكاف.ُ. طدةالعقي حراسةـ(. ََِِالعقؿ، ناصر بف عبد الكريـ. )
مباحث في عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كمكقؼ الحركات اإلسبلمية ىػ(. ُُِْالعقؿ، ناصر بف عبد الكريـ. )

 . الرياض: دار الكطف لمنشر.ُ. طالمعاصرة منيا
اىرة: دار . القِ. طمجمؿ أصكؿ أىؿ السنة كالجماعة في العقيدةىػ(. ُُِْالعقؿ، ناصر بف عبد الكريـ. )

 الصفكة لمنشر كالتكزيع.
. (ط. د). دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف .(ت. د) ابف عبلف، محمد بف عبلف الصديقي الشافعي.

 بيركت: دار الكتاب العربي.
 . جدة: دار المنارة لمنشر كالتكزيع.ُ. طذيؿ األعبلــ(. ُٖٗٗالعبلكنة، أحمد. )

 .لعاصمة لمنشر كالتكزيع.الرياض: دار اُ. طمعجـ البدع (.ـُٔٗٗ)عمفة، رائد بف صبرم.
. تحقيؽ: عمي محمد الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفىـ(. ُْٖٗعياض، عياض بف مكسى اليحصبي. )

 . بيركت: دار الكتاب العربي.(د. ط) البجاكم.
. ُ. تحقيؽ: عبد اهلل محمكد عمر. طعمدة القارم شرح صحيح البخارمـ(. ََُِالعيني، محمكد بف أحمد. )

 كتب العممية.بيركت: دار ال
 . الرياض: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.ّ. طحقيقة البدعة كأحكامياـ(. ُٗٗٗالغامدم، سعيد بف ناصر. )

 . دمشؽ: دار القمـ.ُ. طفقو السيرةىػ(. ُِْٕالغزالي، محمد الغزالي السقا. )
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ز دار المنياج لمدراسات . تحقيؽ: المجنة العممية بمركإحياء عمـك الديفـ(. َُُِالغزالي، محمد بف محمد. )
 . جدة: دار المنياج.ُكالتحقيؽ العممي. ط

. دمشؽ: الحكمة ُ. تحقيؽ: مكفؽ الجبر. طاالقتصاد في االعتقادـ(. ُْٗٗالغزالي، محمد بف محمد. )
 لمطباعة كالنشر.

. بيركت: ُ. تحقيؽ: محمد األشقر. طالمستصفى مف عمـ األصكؿـ(. ُٕٗٗالغزالي، محمد بف محمد. )
 ؤسسة الرسالة.م

 . القاىرة: دار المعارؼ.ٖ. تحقيؽ سميماف دنيا. طتيافت الفبلسفة  (.تد. ) الغزالي، محمد بف محمد.
الككيت: مؤسسة دار (. طد. ). تحقيؽ: عبد الرحمف بدكم. فضائح الباطنية. (تد. ). الغزلي، محمد بف محمد

 الكتب الثقافية.
حقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف . تمعجـ مقاييس المغةـ(. ُٕٗٗابف فارس، أحمد بف فارس بف زكريا. )

 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.(. طد. )كآخركف. 
براىيـ السامرائي.كتاب العيف. (تد. ). الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد . د) .(ط. د) . تحقيؽ ميدم المخزكمي كا 

 .(ف. د) .(ـ
. تحقيؽ: جماؿ األحكاـ كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ تبصرةـ(. ََِّإبراىيـ بف محمد. )، ابف فرحكف

 .كالتكزيع كالنشر لمطباعة الكتب عالـ دار: اضالري. (ط. د)مرعشمي. 
 .(ف. د) .(ـ. د) .ِ. طأصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية االثني عشرية عرض كنقدـ(. ُْٗٗالفقارم، ناصر. )

مؤسسة الرسالة  بيركت:(. طد. ). إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد  .(ت. د) الفكزاف، صالح بف فكزاف.
  ناشركف.

. (ط. د). قاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاداإلرشاد إلى صحيح االعتـ(. َُٗٗالفكزاف، صالح بف فكزاف. )
 الرياض: مطابع جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.

. تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة. القامكس المحيطـ(. ََِٓالفيركزآبادم، محمد بف يعقكب. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ٖط

. تحقيؽ عبد الكبير لمرافعي المصباح المنير في غريب الشرح. (ت. د) .الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي
 . القاىرة: دار المعارؼ.ِالعظيـ الشناكم. ط

. دمشؽ، بيركت: دار ِ. تحقيؽ مركاف الشعار. طشرح الفقو األكبرـ(. ََِٗالقارم، المبل عمي بف سمطاف. )
 النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 .صكص الصفات عرض كنقدمذىب أىؿ التفكيض في ن .(ت. د) القاضي، أحمد بف عبد الرحمف بف عثماف.
 دار العاصمة لمنشر التكزيع. الرياض: .(ط. د)

. تحقيؽ: المغني شرح مختصر الخرقيـ(. ُٕٗٗابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي. )
 . الرياض: دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ّعبد اهلل التركي كعبد الفتاح الحمك. ط

. ُ. تحقيؽ: محمد سراج كعمي جمعة. طكتاب الفركؽـ(. ََُِنياجي. )القرافي، أحمد بف إدريس الص
 القاىرة: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة.
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أكتكبر  ْ. تاريخ االطبلع: داغي القره محيى عمي الدكتكر األستاذ سيرةالقرة داغي، عمي محيي الديف. 
 محيي الديف القرة داغي ـ. المكقع الرسمي لفضيمة األستاذ الدكتكر عمئَُِ

http://www.qaradaghi.com/Details.as)). 
 تاريخفبراير(. القرة داغي ينعي شيخو العبلمة عبد الكريـ زيداف،  ُ، َُِْالقرة داغي، عمي محيي الديف. )

    القرة داغي محيي الديف عمي فضيمة أ. دالرسمي اإللكتركني المكقع ـ، َُِٓمايك  ُٓ :االطبلع
((http://cutt.us/cTipM.    

تاريخ  .عبد الكريـ زيداف كممة سماحة العبلمة القرضاكم في تأبيف الشيخالقرضاكم، يكسؼ القرضاكم. 
 مكقع القرضاكمـ. َُِٓمايك  ُٓ االقتباس:

(24-15-10-12-02-2014-http://www.qaradawi.net/new/takareer/7148). 
تحقيؽ: محيي الديف  .مسمـ كتاب تمخيص مف أشكؿ لما المفيــ(. ُٔٗٗأحمد بف عمر بف إبراىيـ. )، القرطبي

 . دمشؽ: دار ابف كثير، كبيركت: دار الكمـ الطيب.ُمستك كآخركف. ط
. تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف الجامع ألحكاـ القرآفـ(. ََِٔي، محمد بف أحمد بف أبي بكر. )القرطب

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُالتركي كآخركف. ط
. مصر: المطبعة الكبرل ٕ. طإرشاد السارم لشرح صحيح البخارمىػ(. ُِّّالقسطبلني، أحمد بف محمد. )

 األميرية.
 بيركت: دار الكتب العممية.. (ط. د). الرسالة القشيريةـ(. ََُِلكريـ بف ىكازف. )القشيرم، أبي القاسـ عبد ا

 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.ّ. طمباحث في عمـك القرآفـ(. َََِالقطاف، مناع. )
 . القاىرة: دار الشركؽ.ِّ. طفي ظبلؿ القرآفـ(. ََِّقطب، سيد. )

. تحقيؽ: عمي الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمةـ(. ُٖٗٗابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 . الرياض: دار العاصمة.ّالدخيؿ اهلل. ط

مكة  .(ط. د). تحقيؽ: عمي بف محمد العمراف. بدائع الفكائد .(ت. د) .ف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعياب
 المكرمة: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.

. تحقيؽ: محمد عزير إغاثة الميفاف في مصايد الشيطافىػ(. ُِّْابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 . مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.ُشمس. ط

. مكة ُ. تحقيؽ: محمد أجمؿ اإلصبلحي. طالداء كالدكاءىػ(. ُِْٗابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 المكرمة: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.

. مكة المكرمة: ُ. تحقيؽ: محمد أجمؿ اإلصبلحي. طالركحىػ(. ُِّْمحمد بف أبي بكر الزرعي. ) ابف القيـ،
 دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.

تحقيؽ: نايؼ الحمد.  .الشرعية السياسة في الحكمية الطرؽىػ(. ُِْٖمحمد بف أبي بكر الزرعي. )، ابف القيـ
 كالتكزيع. . مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد لمنشرُط

. تحقيؽ: يحيى بف المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼىػ(. ُِْٖابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 . مكة المكرمة: دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.ُعبد اهلل الثمالي. ط

http://www.qaradaghi.com/Details.as)
http://www.qaradawi.net/new/takareer/7148-2014-02-12-10-15-24
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ب األرنؤكط . تحقيؽ: شعيزاد المعاد في ىدم خير العبادـ(. ُٖٗٗابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ّكعبد القادر األرنؤكط. ط

. شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿـ(. ُُٗٗابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 . جدة: مكتبة السكادم لمتكزيع.ُتحقيؽ: مصطفى ابك النصر شمبي. ط
ياؾ نستعيفـ(. ُٗٗٗابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. ) . اعتنى مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

. بيركت: دار إحياء التراث العربي، كمؤسسة التاريخ ُبيا: مكتب التحقيؽ بدار إحياء التراث العربي. ط
 العربي.

. تحقيؽ مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية أىؿ العمـ كاإلرادةـ(. ُٔٗٗابف القيـ، محمد بف أبي بكر الزرعي. )
 . الخبر: دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع.ُعمي الحمبي. ط

. تحقيؽ: عمي معكض بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ(. ََِّالكاساني، أبي بكر بف مسعكد الحنفي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ِكعادؿ عبد المكجكد. ط

.ُ. طحاديث كتعميميامنيج اإلماـ البخارم في تصحيح األـ(. َََِكافي، أبك بكر. )  . بيركت: دار ابف حـز
. تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي البداية كالنيايةـ(. ُٕٗٗابف كثير، إسماعيؿ بف عمر الدمشقي. )

 كمركز البحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية بدار ىجر. الجيزة: ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
. تحقيؽ: سامي بف محمد السبلمة. تفسير القرآف العظيــ(. ُٗٗٗمشقي. )ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر الد

 . الرياض: دار طيبة لمنشر كالتكزيع.ِط
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ُ. طمعجـ المؤلفيفـ(. ُّٗٗكحالة، عمر رضا. )

. كيةالكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغـ(. ُٖٗٗالكفكم، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.ِتحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم. ط

. القاىرة: دار ُمحمد عبد اليادم أبك ريدة. مج :. تحقيؽرسائؿ الكندم الفمسفيةاؽ. الكندم، يعقكب بف إسح
 ـ.َُٓٗالفكر العربي، 

. تحقيؽ: أحمد كالجماعة شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنةـ(. ُٓٗٗالبللكائي، ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر. )
 . الرياض: دار طيبة لمنشر كالتكزيع.ْبف سعد الغامدم. ط

. تحقيؽ: مركز البحكث كتقنية المعمكمات بدار سنف ابف ماجوـ(. َُِْابف ماجو، محمد بف يزيد القزكيني. )
 . القاىرة: دار التأصيؿ.ُالتأصيؿ. ط

 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.ِمعركؼ. ط. تحقيؽ: بشار المكطأـ(. ُٕٗٗمالؾ، مالؾ بف أنس. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ُ. طأعبلـ النبكةـ(. ُٖٔٗالماكردم، عمي بف محمد. )

 .ِٓٓ، ص(ُ) العدد ىػ(. أخبار الجامعة.ُّٖٗ. )مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة
 .َُِص (،ِْٔ) العدد. زيداف ـالكري عبد الدكتكر األستاذـ، إبريؿ/مايك(. ُٕٗٗ). الفيصؿ مجمة

 .ُِٓ/ُ(، مجٔـ(. بيع التقسيط. العدد )َُٗٗ) .مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة
 .ُِٓ/ُ(، مجَُ) العدد .ـ(. الذبائح كالطرؽ الشرعية لمذكاةُٕٗٗ) بجدة. اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة
الي كالفضيمة أعضاء المجمع ـ(. قائمة بأسماء أصحاب المعُٖٔٗ. )بجدة اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة

 .َِِص (،ُ) العدد المعينيف.
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 اإلسبلمي الفقيي لممجمع الرابعة الدكرة في المشاركيف قائمة (.ُٖٖٗ) .بجدة اإلسبلمي الفقو مجمع مجمة
 .ِّٕٗ/ّمج (،ْ) العدد. بجدة

 .ّْٔ/ُ(، مجُٕ)ـ(. مؤىبلت اإلفتاء في اإلسبلـ كشركطو. العدد ََِٗ. )مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة
التعريؼ بالمجمع الفقيي اإلسبلمي بمكة ىػ(. ُِْٕالمجمع الفقيي اإلسبلمي برابطة العالـ اإلسبلمي. )

 . مكة.ّ. طالمكرمة
 . مكتبة الشركؽ الدكلية.ْ. طالمعجـ الكسيطـ(. ََِْ. )مجمع المغة العربية بمصر

. جمع: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ النجدم. الدرر السنية في األجكبة النجديةـ(. ُٔٗٗمجمكعة عمماء. )
 .(ف. د) .(ـ. د) .ٔط
. ِ. طفيو الناس كمذاىب كالسنة الكتاب ضكء في كالقدر القضاءـ(. ُٕٗٗ) عبد الرحمف بف صالح. ،المحمكد

 الرياض: دار الكطف.
 . الرياض: مدار الكطف لمنشر.ِ. طتيسير لمعة االعتقادـ(. َُُِالمحمكد، عبد الرحمف بف صالح. )

. الرياض: مكتبة الرشد لمنشر ُ. طمكقؼ ابف تيمية مف األشاعرةـ(. ُٓٗٗ، عبد الرحمف بف صالح. )المحمكد
 كالتكزيع.

. القاىرة: مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ُ. طتفسير المراغيـ(. ُْٔٗالمراغي، أحمد مصطفى. )
 كأكالده.

. بيركت: المكتبة ُ: سكسنة ديفمد. ط. تحقيؽطبقات المعتزلةـ(. ُُٔٗابف المرتضى، أحمد بف يحيى. )
 الكاثكليكية.

 . بيركت: دار المعرفة.ُ. طنثر الجكاىر كالدرر في عمماء القرف الرابع عشرـ(. ََِٔالمرعشمي، يكسؼ. )
. تحقيؽ: غاية المنتيى في جمع اإلقناع كالمنتيىـ(. ََِٕمرعي الحنبمي، مرعي بف يكسؼ الكرمي الحنبمي. )

 . الككيت: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع.ُئد الركمي. طياسر المزركعي كرا
. تحقيؽ كدراسة: مركز البحكث كتحقيؽ صحيح مسمــ(. َُِْمسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم. )

 . القاىرة: دار التأصيؿ.ُالمعمكمات بدار التأصيؿ. ط
 عبيكاف.. الرياض: مكتبة الُ. طأطمس األديافـ(. ََِٕالمغمكث، سامي بف عبد اهلل. )

. ّ. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كشعيب القياـ. طاآلداب الشرعيةـ(. ُٗٗٗابف مفمح، محمد بف مفمح المقدسي. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. ُ. تحقيؽ: محمد زينيـ عزب. طكالبدع األىكاء أىؿ عمى كالرد التنبيوـ(. ُّٗٗ) محمد بف أحمد. ،الممطي
 القاىرة: مكتبة مدبكلي.

 مكتبة دار الزماف.المنكرة. المدينة . ُط. عقيدة التكحيد في القرآف الكريــ(. ُٖٓٗد أحمد. )ممكاكم، محم
. بيركت: دار المعرفة ِ. طفيض القدير شرح الجامع الصغيرـ(. ُِٕٗالمناكم، محمد عبد الرؤكؼ. )

 لمطباعة كالنشر.
: اريخ االطبلعت .زيداف الكريـ عبد. د. أ المجاىد العالـ: العصر فقياء مف(. َِ/ّ/َُِِ) ممتاز، فضؿ اهلل

 :الممتقى الفقيي مكقعـ، َُِْسبتمبر  ِّ
(http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4469). 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4469
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4469
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 . تحقيؽ: عبد اهلل الكبير كآخركف. القاىرة: دار المعارؼ.ب. لساف العر ابف منظكر، محمد بف مكـر
 البحكث كالدراسات المقدمة لممؤتمر العالميـ(. ُُٖٗالمؤتمر العالمي الثالث لمسيرة كالسنة النبكية بالدكحة. )

. صيدا، بيركت: ُ. عني بطبعو كمراجعتو: عبد اهلل األنصارم. طبالدكحة النبكية كالسنة لمسيرة الثالث
 مكتبة العصرية.ال

. الرياض: ِ. طالمكسكعة العربية العالميةـ(. ُٗٗٗمؤسسة سمطاف بف عبد العزيز آؿ سعكد الخيرية. )
 مؤسسة اعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع.

ـ َُِٓمايك  ٔتاريخ االطبلع: . أبحاث الشيخ. زيداف المكقع الرسمي لمشيخ عبد الكريـ 
(http://drzedan.com/content.php?cid=13). 

 .ـَُِٓ مايكٔ: االطبلع تاريخ .كتب الشيخ. زيدافالمكقع اإللكتركني الرسمي لمشيخ عبد الكريـ  
(http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&cid=14.) 

المكقع:  .ـَُِٓ مايك ُٓ: االطبلع تاريخ .المرئيات. عبد الكريـ زيداف لمشيخالمكقع الرسمي 
(http://drzedan.com/list_videos.php?display_cats=true). 

 ـ، المكقع:َُِٓمايك  ُٓ: . تاريخ االطبلعدبغدا جامعة نشأةمكقع جامعة بغداد، 
(http://www.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=44) 

ـ، المكقع: َُِٓمايك  ُٓ: . تاريخ االطبلعتأريخ الكمية جامعة بغداد،  -مكقع كمية القانكف 
)http://www.colaw.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=1(. 

. تاريخ االطبلع زيداف الكريـ عبد الدكتكر سيرة عف األزىر مف دكتكراه أطركحة أكؿمكقع مجمة الرائد، 
 :مجمة الرائد (، مكقعِِ/َُ/َُِْ)
(http://www.alraeed.net/raeedmag/preview.php?id=2490). 

المكقع ـ. َُِٔ/ٔ/ُِتاريخ االطبلع: . السيرة الذاتية لممستشار د. فضؿ مرادمكقع مستشارؾ الخاص، 
(raf.com/site/index.php?group=consultant&cid=63-http://www.mostshar)  . 

نعي بكفاة الشيخ العبلمة المجاىد الدكتكر عبد فبراير(.  ّـ، َُِْمكقع ىيئة عمماء المسمميف في العراؽ. )
 (.+ (http://cutt.us/KoBeالمكقع: ،ـَُِٓ/ٓ/ُٗ: االطبلع تاريخ. الكريـ زيداف رحمو اهلل تعالى

. الرياض: ُ. تحقيؽ: أبي عبد الرحمف محمكد. طرسالة الشرؾ كمظاىرهـ(. ََُِالميمي، مبارؾ بف محمد. )
 دار الراية لمنشر كالتكزيع.

المدينة المنكرة: مجمع الممؾ . (ط. د). أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنةىػ(. ُُِْنخبة مف العمماء. )
 المصحؼ الشريؼ.فيد لطباعة 

. المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرةىػ(. َُِْالندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي. )
 . الرياض: دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع.ْط

. تحقيؽ: مكتب سنف النسائي كبيامشو شرح السيكطي كحاشية السندم .(ت. د) النسائي، أحمد بف شعيب.
 بيركت: دار المعرفة.  .(ط. د) يؽ التراث اإلسبلمي.تحق

أنقرة: رئاسة . (ط. د). تحقيؽ حسيف آتام. تبصرة األدلةـ(. ُّٗٗالنسفي، أبك المعيف ميمكف بف محمد. )
 الشئكف الدينية لمجميكرية التركية.

http://drzedan.com/content.php?cid=13
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&cid=14
http://drzedan.com/list_videos.php?display_cats=true
http://www.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=44
http://www.colaw.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=1
http://www.alraeed.net/raeedmag/preview.php?id=2490
http://www.mostshar-raf.com/site/index.php?group=consultant&cid=63
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 مؤسسة قرطبة.. (ـ. د). ِ. طالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجـ(. ُْٗٗالنككم، يحيى بف شرؼ. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.تيذيب األسماء كالمغاتشرؼ.  النككم، يحيى بف

. الخبر: دار اليجرة ّ. تحقيؽ عمكم السقاؼ. طشرح العقيدة الكاسطيةىػ(. ُُْٓىراس، محمد بف خميؿ. )
 لمنشر كالتكزيع.

: . القاىرةِ. تحقيؽ: مصطفى السقا كآخركف. طالسيرة النبكيةـ(. ُٓٓٗىشاـ. ) بف الممؾ ابف ىشاـ، عبد
 كأكالده. الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة

 بيركت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.. (ط. د). الفتاكل الحديثية . (ت. د) الييتمي، أحمد بف حجر.
 .(ف. د) .(ـ. د) .(ط. د) .دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  .(ت. د) الكردم، عمي.

القاىرة: . (ط. د). لقرآف عمى أساليب اليكنافترجيح أساليب اىػ(. ُّْٗابف الكزير، محمد بف إبراىيـ اليماني. )
 مطبعة المعاىد.

إيثار الحؽ عمى الخمؽ في رد الخبلفات إلى المذىب الحؽ ـ(. ُٕٖٗابف الكزير، محمد بف إبراىيـ اليماني. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.ِ. طمف أصكؿ التكحيد
 . القاىرة: مكتبة السنة.ُ. طاإليماف، أركانو، حقيقتو، نكاقضوـ(. ُُٗٗياسيف، محمد نعيـ. )
. غزة: مكتبة الطالب الجامعي بالجامعة ٓ. طشرح أصكؿ العقيدة اإلسبلميةـ(. ََِٖياسيف، نسيـ شحدة. )

 اإلسبلمية.
. القاىرة: ّ. ططريؽ اليداية مبادئ كمقدمات عمـ التكحيد عند أىؿ السنة كالجماعةـ(. ََِٖيسرم، محمد. )
 دار اليسر.

 .(ـ. د) .ِ. تحقيؽ: أحمد المباركي. طالعدة في أصكؿ الفقوـ(. َُٗٗالحسيف الفراء. )أبك يعمى، محمد بف 
 .(ف. د)

، : دار القمـ. دمشؽِ. طذك القرنيف القائد الفاتح كالحاكـ الصالحـ(. ُْٗٗيكسؼ، محمد خير رمضاف. )
 .الشاميةالدار  كبيركت:

الممؾ فيد  الرياض: مكتبة. (ط. د). معجـ المؤلفيف المعاصريفـ(. ََِْيكسؼ، محمد خير رمضاف. )
 الكطنية.
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 َأوًَّل : َفيَرُس اآلَياِت الُقرآِنيَّةِ 

 

ـُ اآلَيةِ  َطرُؼ اآلَيةِ  م فَحةُ  َرق  الصَّ
 ُسوَرُة الَفاِتَحةُ 

 68 ِ ژپ  پ  پ  پ  ژ  .ُ

 321 ٓ ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  . ِ

 ُسوَرُة الَبَقَرةِ 

 ّٔ 3   ژڀ  ٺ  ٺ  ژ  .ّ
 َُٓ ُِ ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  .ْ
 ِّّ ّْ ژہ  ہ  ہ  ہ    ھ ژ  .ٓ
 ُٖٓ ّٔ ژڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ .ٔ
 ُٕٖ َٖ   ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎژ  .ٕ
 ِٔ ٖٓ  ژڃ ڃ چ چ  چچ  ژ .ٖ
 ُٖٓ ٕٖ ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھژ  . ٗ
 ِِٕ ٕٗ  ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ژ   ژ  ڑ        ژ  .َُ
 ِِٕ ٖٗ ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀژ  . ُُ
 ُٖٓ َُٓ ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ  .ُِ
 ُٖٔ َُٗ ژ ک  ک  ک  ک   گ  گ  گژ .ُّ
 ُٖٓ ُُّ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  .ُْ
 َِٗ ُِٕ ژ ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀژ  .ُٓ
 َِٗ ُُّ  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڻڱ    ں  ں  ڱ  ڱژ  .ُٔ

 ُّْ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦژ  .ُٕ
 ِٕٓك ُِّ
 ِٖٓك

 َِْ ُٗٓ  ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ژ  .ُٖ
 ٔٓ ُٕٗ ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  .ُٗ

 ُٖٖ ِْٓ ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  .َِ
 ُُّ ِّٓ  ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  .ُِ
 َّّ ِٓٓ ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژ  .ِِ
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 ٓٓ ِٖٔ ژڭ ڭ   ڭ   ۇ ۇۆ  ژ  .ِّ
 َّٗ ِِٖ  ژی  ی  جئ  حئ  ژ  .ِْ

 ِٖٓ ژ   ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ  .ِٓ
 ِّٓك ِِِ
 ِٖٓك

 ُسوَرُة آِؿ ِعمَراف
 َُٗ ْٓ  ژوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ژ  .ِٔ
 ُِٗ ٗٓ  ژے  ے  ۓ   ھھ  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ ژ  .ِٕ
 ُٖٔ ِٔ ژڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ژ  .ِٖ
 ُٖٔ ِٕ  ژڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ ژ  .ِٗ
 ْٕ ٖٓ  ژڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  . َّ
 ُٗٔ َُٕ  ژائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  .ُّ
 ِٕٓ َُُ ژ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ژ  .ِّ
 ِّّ ُِّ ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   ٿژ  .ّّ
 ِْٔ ُِّ ژی  ی  ی  ژ .ّْ
 ّٓ ُّٗ ژھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲       ﮳    ژ  .ّٓ
 ُٖٖ ُُٖ ژ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ  .ّٔ
 ُُٓ َُٗ ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ژ  .ّٕ

 ُسوَرُة الن َساءِ 

 319 ِّ ژٴۇ   ۋ    ۆ     ۆ  ۈ  ۈژ   .ّٖ 

 284 ْٔ  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ  .ّٗ

 264 ٓٔ ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ  .َْ

 285و 223 ُّٔ  ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ  .ُْ

 326 ُْٓ  ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  .ِْ

 253و 252 َُٓ ژڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ  .ّْ

 ٥94 ُٕٓ  ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  .ْْ

 284 ُّٔ  ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  .ْٓ

 246 ُْٔ  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  .ْٔ

 ٥9٥و ٥79 ُُٕ  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ژ  .ْٕ

 ٥93 ُِٕ ژک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ  .ْٖ
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 319 ُٕٔ  ژی  ی  جئ  حئ  ژ  .ْٗ

 ُسوَرُة الماِئَدةِ 

 ٥88 ُٖ ژ   پٻ  ٻ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ ژ  .َٓ

 284 ْٔ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ  .ُٓ

 ٥78و ٥69 ْٔ ژ   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېژ  .ِٓ
 ٥88و

 ٥9٥ ِٕ  ژ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ  .ّٓ

 ٥93 ٕٓ ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ  .ْٓ

 ُسوَرُة اأَلنَعاـِ 

 251 ْٖ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈڌ   ڌ  ژ  .ٓٓ 

 ٥44 ُّٓ  ژڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇژ  .ٔٓ

 213و 211 ُٓٓ  ژڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ ژ  .ٕٓ

 ٥44 ُٗٓ ژ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍژ  .ٖٓ

 ُسوَرُة اأَلعَراؼِ 

 ُِْ ٖ  ژڃ  ڃ  ڃ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  .ٗٓ 
 ُِّ ِّ ژپ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پژ  .َٔ
 ُْٓ ّّ ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  .ُٔ
 َِّ ْٓ ژ ں  ں  ڻ   ڻژ  .ِٔ
 ُِْ ٗٓ ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ  .ّٔ
 ُِْ ٓٔ ژ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋژ  .ْٔ

 ّٕ ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  .ٓٔ
 ُٕٗك ُِْ
 ُٕٖك

 ِْٕ َُُ  ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ  .ٔٔ
 ِْٕ َُْ ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ  .ٕٔ
 ِْٕ ُِّ ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ژ  .ٖٔ
 ِْٕ ُّّ  ژڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ  .ٗٔ
 ِّٖ ُْْ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  .َٕ
 ُٖٔك ُْٖ ُٔٓ ژڤ  ڤ    ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹژ  .ُٕ
 ِٔٓك ُٔك َٔ ُٖٓ  ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ  .ِٕ
 َُْ ُُٗ   ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ  .ّٕ
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 ُسوَرُة اأَلنَفاؿِ 

 233 ٗ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  .ْٕ

 ٥74و 48 ُٗ  ژڃ  ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  .ٕٓ

 ُسوَرُة التَّوَبةِ 
 ُٕٖ َّ ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ    ژ  .ٕٔ

 َْ ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ژ .ٕٕ
 ُْٕك ُّٕ
 َِّك

 ِٔٔ ُٔ  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  .ٖٕ
 ْٗ ُٕ ژ  ک  گ  گ   گ  گژ  .ٕٗ

 ُِٓ ُِْ  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  .َٖ
 ُسوَرُة يونس

 91 ِِ ژڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ         ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  .ُٖ

 77 ُٕ ژٿ   ٹ  ٹ  ژ  .ِٖ

 3٥٥ ٗٗ ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ  .ّٖ

 ُسوَرُة ىود
 ُٕٗ ْٔ ژەئ  ەئ  ژ  .ْٖ

 ُسوَرُة يوسؼ

 2٥3و 2٥2 ُٕ  [ُٕيكسؼ: ] ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ  .ٖٓ

 ٥17 ُْ  ژ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻژ  .ٖٔ

 24٥ َُٗ ژ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںژ  .ٕٖ

 براىيـُسوَرُة إ

 288 ِٕ ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ  .ٖٖ

 ُسوَرُة الحجر

 ٖٔك ُ ٗ  ژڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ .ٖٗ
 ُٖٕ ِٗ  ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ژ  .َٗ

 ُُٖ ُٗ  ژٻ  ٻ     ٱ  ٻژ  .ُٗ 
 ُسوَرُة النحؿ

 ُِٓ ُٕ  ژٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹژ    .ِٗ

 ّٔ  ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ژ  .ّٗ
 ِْٔك ُِْ
 ِْٗك
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 ٕٖ َٗ ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  .ْٗ
 ْٖك ْٕ ٕٗ  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک ژ .ٓٗ
 ِِٕ َُِ  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  .ٔٗ
 ُْٕك ُّٕ ُِٖ  ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ  .ٕٗ

 اإلسراء ُسوَرةُ 

 ٕٖ ُٓ  ژى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  ژ  .ٖٗ
 ُٕٓك ُْٓ ّٔ  ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ  .ٗٗ
 ِْٖ ٓٓ  ژڤ  ڤ  ڤ  ژ  .ََُ
 ٓٓ ٓٔ ژې ې ې ې ى ىائ ائ  ەئ ەئ ژ  .َُُ

 الكيؼ ُسوَرةُ 

 ُِٓ ُّ ژۈ  ٴۇ  ژ  .َُِ
 ُٕٗ ٓٔ  ژڍژ  .َُّ
 ِْٕ ِٖ  ژ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئژ  .َُْ
 ُّْ َُُ ژجخ  حخ    مخ  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  ژ  .َُٓ

 ُسوَرُة مريـ
 َُٗ ُِ ژۓ  ڭ  ڭ  ژ  .َُٔ
 ُُٗ ِٗ ژڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ    ڇچ  ڇژ  .َُٕ
 ُّٗ َّ ژڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ  .َُٖ
 ِْْ ْٓ ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  .َُٗ
 ُِٓ ٓٔ ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ  .َُُ
 ُِٖ ُٖ  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  ژ  .ُُُ

 ُسوَرُة طو
 ُّٕ ْٔ ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ  .ُُِ
 ُٕٓ َُُ ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ژ  .ُُّ

 ُسوَرُة األنبياء

 ُِْ ٕ  ژڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ژ  .ُُْ
 ُِّ َِ ژۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ژ  .ُُٓ
 ِّٗ ِٔ  ژٹ  ٹ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿژ  .ُُٔ
 َّّ ِٖ ژچ  چ  چ    ڃ  چژ  .ُُٕ
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 ُٔ َُٕ  ژک ک گ        گ گ      ژ  .ُُٖ
 الحج ُسوَرةُ 

 َُِ ُٕ  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ژ  .ُُٗ
 ِْٗك ِّٗ ِٓ  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     کژ  .َُِ
 َُْ ّٕ  ژ پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پژ  .ُُِ

 المؤمنوف ُسوَرةُ 

 ُُٕك ِٓ ُِ ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ژ  .ُِِ
 ِِّك ِِِ ِْ ژہ  ہ     ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ژ  .ُِّ
 ُٕ ُٓ ژہ  ھ     ھ   ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہژ  .ُِْ
 ُُٗ ْٖ  ژۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ ژ  .ُِٓ
 َُْ ٖٖ ژۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ژ .ُِٔ

 النور ُسوَرةُ 

 َّٗ ّٓ ژی  ی  جئ  حئ  ژ  .ُِٕ
 َِٓ ْٓ  ژٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ژ .ُِٖ
 ِٔٔك َُٕ ّٔ  ژ چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍژ  .ُِٗ

 الفرقاف ُسوَرةُ 

 ُِّ ِ  ژەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ژ  .َُّ
 الشعراء ُسوَرةُ 

 ِِٕ ُّٗ  ژڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ژ  .ُُّ
 النمؿ ُسوَرةُ 

 ُُْ ُّ ژ ىب  يب  جت  حت   جب  حب  خب  مبژ  .ُِّ
 القصص ُسوَرةُ 

 ُِّ ُٔ ژڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ژ  .ُّّ
 ِّٖ ّْ  ژې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ژ  .ُّْ

 العنكبوت ُسوَرةُ 

 ُٔ ژھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  ژ  .ُّٓ
 ُُّك ُُٗ
 َُِك

 الروـ ُسوَرةُ 
 ٖٓ َّ ژ  ڭ  ڭ  ڭ       ۇژ  .ُّٔ
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 ْٖ ْٕ  ژھ  ھ  ھ  ے   ے ژ  .ُّٕ
  ُٗٔ ْٓ ژک  ک        ک   ژ  .ُّٖ

 لقماف ُسوَرةُ 
 ُٕٕ ُُ  ژى  ائ  ائ  ژ  .ُّٗ
 ُُٗ ِٓ ژ ٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  .َُْ
 َٗ ِّ  ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ  .ُُْ

 السجدة ُسوَرةُ 

 َِّ ُُ ژی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ژ  .ُِْ
 ُُّ ُّ ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ڤ   ژ  .ُّْ

 حزاباأل ُسوَرةُ 

 ِٖٓ ِٖ ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ژ  .ُْْ
 ِْٔ ّٔ ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ  .ُْٓ
 ِِٔ ّٕ  ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  .ُْٔ
 ِٕٓك ِٓٓ َْ ژ ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ې  ى         ى  ائ  ائ ژ  .ُْٕ

 َٓ ژ ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  .ُْٖ
 َِٔك ِٖٓ
 ُِٔك

 ِٗٓ ُٓ ژڀ  ڀ      ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ  .ُْٗ
 ِٖٓ ِٓ  ژچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ  .َُٓ
 ِٔٔ ّٓ  ژەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ  .ُُٓ
 ِٕٔ ٔٓ ژڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ ژ .ُِٓ

 سبأ ُسوَرةُ 
 َُْ ِِ   ژېئ  ېئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئژ  .ُّٓ
 ُِّ ِّ  ژ  ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ  .ُْٓ
 َٔ ِٖ  ژۀ ہ ہ           ہ ہ   ھ ھژ .ُٓٓ

 ُسوَرُة فاطر

 َِِ ُ ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  .ُٔٓ
 يس ُسوَرةُ 

 ُِٕ ِِ  ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ژ  .ُٕٓ
 ُُٕ ّٖ  ژې  ى   ى          ائ   ېۉ  ۉ  ې       ېژ  .ُٖٓ
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 ُّّ ِْ ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  .ُٗٓ
 ِٖٗ ٖٕ  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳژ  .َُٔ

 الصافات ُسوَرةُ 

 ُِّ ٔٗ  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  .ُُٔ
 ُٖٕ ُّٕ  ژۈ    ۆ   ۆ  ۈ  ژ  .ُِٔ

 ص ُسوَرةُ 
 َُِ ٓ ژچ      چ  چ  چ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃژ  .ُّٔ
 ِِّ ُٕ ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  .ُْٔ

 الزمر ُسوَرةُ 
 ُّّ ِ  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  .ُٓٔ
 ّٓ ٕ  ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ڳ   ژ  .ُٔٔ
 ُّّك ُِّ ِٔ ژ ک   ک  ک  گژ  .ُٕٔ

 غافر ُسوَرةُ 

 ٕ ژ ۓ  ۓ  ﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ژ  .ُٖٔ
 ِِٗك ِّٓ
 َّٗك

 ِٖٗ ْٓ ژڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ژ  .ُٗٔ
 ْٖ ُٓ  ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ژ  .َُٕ

 ُسوَرُة فصمت

 ِِّ ُّ ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ   ژ  .ُُٕ
 ِّٔ َّ ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ  .ُِٕ
 ُِّ ّٖ  ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ژ .ُّٕ

 ُسوَرُة الشورى

 ُُ  ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ :  .ُْٕ
 ُٔٓك ُِٓ

 ُُٕك ُٗٔك
 َُٖك ُٖٕك

 ُسوَرُة الزخرؼ
 َُِك ٖٗ ٗ  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ ژ  .ُٕٓ
 ُِٕ ْٓ  ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ  .ُٕٔ
 ِِّ ّٓ ژڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ    گ  گ  گ  ڳ ژ  .ُٕٕ
 ُّٗ ٗٓ ژۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ژ  .ُٖٕ
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 َُِك ٖٗ ٕٖ  ژېئ  ېئ    ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئژ  .ُٕٗ
 ُسوَرُة الجاثية

 َِٓ ِْ ژ  ڃڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃژ  .َُٖ
 ُسوَرُة الحقاؼ

 ُّٖ ٗ  ژڑ     ڈ  ڈ  ژ        ژ   ڑ ژ  .ُُٖ
 ُسوَرُة محمد

 ُِٓ ُٕ ژۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  .ُِٖ
 ِٓٗك ُ ُٗ ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث ژ .ُّٖ

 ُسوَرُة الفتح
 ُِٓ ْ  ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃژ  .ُْٖ
 ِٔٔ ٗ ژ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ژ  .ُٖٓ

 ُسوَرُة الحجرات

 َٓ َُ ژۈ  ٴۇ  ۋ ژ .ُٖٔ
 ُٓ ُّ ژ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ   ژ  .ُٕٖ
 َّٗ ُٔ ژی  ی  جئ  حئ  ژ  .ُٖٖ

 ُسوَرُة الذاريات

 ِْْ ِٓ  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ژ  .ُٖٗ
 ُِٔك ّٓ ٔٓ  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ .َُٗ

 ُسوَرُة النجـ
 ّٕ ّ  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ژ   .ُُٗ
 ِِٕ ْ ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ ژ  .ُِٗ
 َّّ ِٔ ژحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  ژ  .ُّٗ

 ُسوَرُة الحديد
 ُّٕ ْ ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  .ُْٗ

 ُسوَرُة المجادلة
 ُْٕ ٕ ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ ژ" .ُٓٗ

 الحشر ُسوَرةُ 
 ِْٔ ٕ ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ  .ُٔٗ
 ِِٗ َُ ژپ  پ      پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  .ُٕٗ

 ُسوَرُة الصؼ
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 ُْٗ ٔ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ ژ  .ُٖٗ
 ْٗ ُْ   ژمخ  جس  حس   خس  مس     حص  مصژ  .ُٗٗ

 ُسوَرُة التغابف
 َّٗ ُُ  ژی  ی  جئ  حئ  ژ  .ََِ

 ُسوَرُة التحريـ
 َِِ ٔ  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ژ  .َُِ

 وَرُة الممؾسُ 
 ُّْ ِ ژ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿژ  .َِِ

 ُسوَرُة البينة
 ُّّ ٓ  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ  . َِّ

 ُسوَرُة الشمس
 ُٕٗ ُّ ژەئ  ەئ  ژ  .َِْ

 ُسوَرة اإلخالص
 ٥52 ْ  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ .َِٓ

 ُسوَرُة الناس
 ٖٔ ُ  ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  .َِٔ
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 اِنًيا: َفيَرُس َأطَراِؼ اأَلَحاِديِث الَنَبِويَِّة الشَِّريَفةِ ثَ 
 

اِوي َطَرُف الَحِديثِ  م فَحةُ  الُحكمُ  الرَّ  الصَّ

اءً  أىٍخنىع .ُ ةً  يىٍكـى  اأٍلىٍسمى  ُّٔ صحيح البخارم كمسمـ  المَّوً  ًعٍندى  اٍلًقيىامى
اءً  أىٍخنىى .ِ ةً  يىٍكـى  اأٍلىٍسمى  ُّٔ صحيح البخارم  وً المَّ  ًعٍندى  اٍلًقيىامى

ّ. 
ديكيـٍ  قىاؿى  أىكٍ  اٍلمىيّْتي  قيًبرى  ًإذىا مىكىافً  أىتىاهي  أىحى  مى

دىافً  قىافً  أىٍسكى  أىٍزرى
الترمذم كابف أبي عاصـ 

 كاآلجرم
 حسف

ِِٖ 
 َِٗك

ْ. 
ٍنسىافي  مىاتى  ًإذىا ٍنوي  اٍنقىطىعى  اإٍلً ميوي  عى  ًإالَّ  عىمى
ثىةو  ًمفٍ   :ثىبلى

 ِِٗ صحيح مسمـ

ًضعىتٍ  اًإذى  .ٓ مىيىا اٍلًجنىازىةي  كي اؿي  كىاٍحتىمى مىى الرّْجى  عى
  كىانىتٍ  فىًإفٍ  أىٍعنىاًقًيـٍ 

 ْٔ صحيح البخارم

ٔ. 
مىى كىافى  لىكٍ  أىرىأىٍيتً  ٍيًتيوً  دىٍيفه  أيمّْؾً  عى  فىقىضى
دّْم أىكىافى  ٍنيىا؟ ذىًلؾً  ييؤى عى

 ِْٗ صحيح البخارم كمسمـ 

ٕ. 
ـي  ٍسبلى  كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  تىٍشيىدى  أىفٍ  اإٍلً
مَّدنا  المَّوً  رىسيكؿي  ميحى

 َُِ صحيح البخارم كمسمـ

ٍمسنا أيٍعًطيتي  .ٖ ده  ييٍعطىييفَّ  لىـٍ  خى  ِٔٓ صحيح البخارم كمسمـ قىٍبًمي أىحى

 َل  أَنْ  َيْشَهُدوا َحتَّى النَّاسَ  أَُقاِتلَ  أَنْ  أُِمْرتُ  .ٗ
ُ  إِلَّ  إِلَهَ   . ّللاَّ

 ُُُ صحيح سمـالبخارم كم
 ُُٗك

كحى  ًإفَّ  .َُ ري  تىًبعىوي  قيًبضى  ًإذىا الرُّ  ِّٓ صحيح مسمـ اٍلبىصى
ؿى  ًإفَّ  .ُُ ا أىكَّ مىؽى  مى اٍلقىمىـى  المَّوي  خى

 َُّ صحيح الترمذم كأحمد 

 صحيح مسمـ  َوُكُتِبهِ  َوَمََلِئَكِتهِ  ِباّللَِّ  ُتْؤِمنَ  أَنْ  .ُِ
 ِِِك ّٔ
 ِٖٓك

 ُّّ صحيح مسمـ  الشٍّْرؾً  عىفٍ  رىكىاءً الشُّ  أىٍغنىى أىنىا .ُّ
لىدً  سىيّْدي  أىنىا .ُْ ـى  كى  ِِٔ صحيح  ابف ماجو  .فىٍخرى  كىال آدى

ُٓ. 
ا تىٍأًتي ًإنَّؾى   فىاٍدعيييـٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكمن
 المَّو ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىيىادىةً  ًإلىى

 صحيح البخارم كمسمـ
ُُُ 

 ُِٓك
ٍكفى سى  ًإنَّكيـٍ  .ُٔ ـٍ  تىرى بَّكي ٍكفى  كىمىا رى  َّّ صحيح البخارم كمسمـ اٍلقىمىرى  ىىذىا تىرى

ُٕ. 
ا أىرىل ًإنّْي ٍكفى  الى  مى  الى  مىا كىأىٍسمىعي  تىرى

 السَّمىاءي  أىطَّتٍ  تىٍسمىعيكفى 
الترمذم كابف ماجو 

 كأحمد كالحاكـ
 ِِٔ صحيح

 ِّْ حسف ابف ىشاـ الثالثة السماء مدد مف ذلؾ .ُٖ
 َِّ ضعيؼ مالؾ كالبييقي .اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  سينَّةى  ًبًيـٍ  اسينُّك  .ُٗ
لّْيى  قىٍبًرهً  ًفي كيًضعى  ًإذىا اٍلعىٍبدي  .َِ تيكي ذىىىبى  كى  ِّٔ صحيح البخارم كمسمـ كى
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ابيوي   ِّْك أىٍصحى
 ِٖٖك

ٍت عميَّ  .ُِ  َِْ صحيح البخارم كمسمـ   األمـي  عيًرضى
ًفعى  .ِِ  ِِٓ صحيح  البخارم كمسمـ ري اٍلمىٍعميك  اٍلبىٍيتي  ًلي فىري

، فىيىٍأتيكفى  .ِّ ـى : ًإٍبرىاًىي ـٍ  لىٍستي  فىيىقيكؿي  ىينىاكي
يىٍذكيري  طىايىاهي  لىييـٍ  كى ابىيا الًَّتي خى  أىصى

 ِّٖ صحيح البخارم كمسمـ

ِْ. 
 عىفٍ  الشُّرىكىاءً  أىٍغنىى قاؿ اهلل تعالى: أىنىا

  أىٍشرىؾى  عىمىبلن  عىًمؿى  مىفٍ  الشٍّْرؾً 
 ُِّ يحصح مسمـ

ِٓ. 
نّْي قاؿ اهلل عىزَّ  : كىاً  ؿَّ مىٍقتي  كىجى  ًعبىاًدم خى

نىفىاءى   كيمَّييـٍ  حي
 ْٗ صحيح مسمـ

ِٔ. 
: عىزَّ  المَّوي  قىاؿى  ؿَّ ـى  اٍبفي  ييٍؤًذيًني كىجى  يىسيبُّ  آدى

 الدٍَّىري  كىأىنىا الدٍَّىرى 
 ُْٔ صحيح البخارم كمسمـ 

ِٕ. 
قىاًديرى  المَّوي  كىتىبى  ًئؽً  مى بلى  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍلخى

 كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً 
 َُّ صحيح مسمـ

ِٖ. 
تَّى ًبيىًدهً  نىٍفًسي كىالًَّذم الى   أىحىبَّ  أىكيكفى  حى

 .نىٍفًسؾى  ًمفٍ  ًإلىٍيؾى 
 ِٓٔ صحيح البخارم

 ٔٓ حسف النسائي كابف حباف َواْلَحَسدُ  اْْلِيَمانُ  َعْبد   َجْوفِ  ِفي َيْجَتِمعُ  َل  .ِٗ

َّ. 
ـٍ  ييٍؤًمفي  الى  ديكي تَّى أىحى  ًمفٍ  ًإلىٍيوً  أىحىبَّ  أىكيكفى  حى

لىًدهً  كىاًلًدهً  كى  أىٍجمىًعيف كىالنَّاسً  كى
 ِٓٔ صحيح البخارم كمسمـ

ُّ. 
ٍبرىاًئيؿى  رىبَّ  المَّييَـّ  ًميكىاًئيؿى  جى ٍسرىاًفيؿى  كى  كىاً 
 كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  فىاًطرى 

 ِِٖ صحيح مسمـ

ِّ. 
ًميكىاًئيؿى  ًجٍبرىاًئيؿى  رىبَّ  المَّييَـّ   ًإٍسرىاًفيؿى  كىرىبَّ  كى
رّْ  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي   النَّار حى

 ِِٖ صحيح النسائي

مىٍييىا كىافى  لىكٍ  .ّّ  ِّٗ صحيح البخارم قىاًضيىوي  أىكيٍنتى  دىٍيفه  عى

ّْ. 
ـى  مىفٍ  ًمنَّا لىٍيسى  ديكدى  لىطى شىؽَّ  اٍلخي ييكبى  كى  اٍلجي
ا دىعى اىً  ًبدىٍعكىل كى  ًميَّةً اٍلجى

 ِّّ صحيح البخارم

ّٓ. 
 رأيت إني ؟ !الراىب بف حنظمة باؿي  ما

 تغسمو المبلئكةى 

الحاكـ كابف حباف 
 كالبييقي

 ِّْ صحيح

 ِّٔ صحيح الترمذم الًَّذم اٍلمىٍكًضعً  ًفي ًإالَّ  نىًبيِّا المَّوي  قىبىضى  مىا .ّٔ

ّٕ. 
 اآٍليىاتً  ًمفٍ  أيٍعًطيى  ًإالَّ  نىًبيّّ  اأٍلىٍنًبيىاءً  ًمفٍ  مىا
ا مىٍيوً  آمىفى  أىكٍ  أيكًمفى  ًمٍثميوي  مى  عى

 صحيح البخارم كمسمـ
ِْٕ 

  ِٕٔك
 َفأََبَواهُ  اْلِفْطَرةِ  َعلَى ُيولَدُ  إِلَّ  َمْولُود   ِمنْ  َما .ّٖ

َداِنهِ  َراِنهِ  أَوْ  ُيَهوِّ   ُيَنصِّ
 ٖٗك ٗٓ صحيح البخارم كمسمـ
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ّٗ. 
 فىييكى  ًفيوً  ٍيسى لى  مىا ىىذىا أىٍمًرنىا ًفي أىٍحدىثى  مىفٍ 
دّّ   .رى

 ُّْ صحيح البخارم كمسمـ 

مىؼى  مىفٍ  .َْ  . أىٍشرىؾى  أىكٍ  كىفىرى  فىقىدٍ  المَّوً  ًبغىٍيرً  حى
الترمذم كأبك داكد كاحمد 

 َّّ صحيح كابف حياف

ُْ. 
مف صمى عمي كاحدة صمى اهلل عميو 

 عشرنا
 ِٕٔ صحيح مسمـ

َيامَ  ُيْجِمعْ  لَمْ  َمنْ  .ِْ  ِصَيامَ  َفََل  ْجرِ اْلفَ  َقْبلَ  الصِّ
 .لَهُ 

الترمذم كأبك داكد 
 كالنسائي

 ٖٕ صحيح

مىٍيوً  مىاتى  مىفٍ  .ّْ ـى  ًصيىاـه  كىعى ا ٍنوي  صى ًليُّوي  عى كى
 ِْٗ صحيح البخارم كمسمـ 

ْْ. 
كفى  كىأىٍربىعىةه  أىٍلؼو  ًمئىةي   ًمفٍ  الرُّسيؿي  أىٍلفنا كىًعٍشري
ٍمسىةى  ًمئىةو  ثىبلىثي  ذىًلؾى  مِّا عىشىرى  كىخى  ًفيرناغى  جى

 ِْٔ صحيح أحمد كابف حباف

ْٓ. 
لىتٍ   مىفٍ  لىوي: فىييقىاؿي  اٍلقىٍبرً  عىذىابً  ًفي نىزى
؟ بُّؾى : رى بّْيى  فىيىقيكؿي نىًبيّْي المَّوي، رى مَّده  كى  ميحى

 ِٖٖ صحيح مسمـ

مىى اٍجتىمىعىتٍ  لىكٍ  اأٍليمَّةى  أىفَّ  كىاٍعمىـٍ  .ْٔ  صحيح الترمذم كأحمد أىف عى
َُّ 

 ُّٗك

 صحيح مسمـ  َضََللَة   ِبْدَعة   ل  َوكُ  .ْٕ
ُّْ 

 ُْْك

ـٍ  تىرىٍكتي  قىدٍ  ًإنّْي النَّاسي  أىيُّيىا يىا .ْٖ ا ًفيكي  ًإفٍ  مى
ٍذتيـٍ    تىًضمُّكا لىفٍ  ًبوً  أىخى

 ِٕٔ صحيح الترمذم كالطبراني

ْٗ. 
اتىتٍ  أيمّْي ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا دَّؽي  مى  أىفىأىتىصى

ٍنيىا؟ : عى  نىعىـٍ  قىاؿى
 ِّٗ حسف سائي كأحمدالن

َٓ. 
لىـٍ  نىٍفسىيىا اٍفتيًمتىتٍ  أيمّْيى  ًإفَّ  المًَّو: رىسيكؿى  يىا  كى

دَّقىتٍ  تىكىمَّمىتٍ  لىكٍ  كىأىظينُّيىا تيكًص،  أىفىمىيىا تىصى
دٍَّقتي  ًإفٍ  أىٍجره  ٍنيىا؟ تىصى : عى  .نىعىـٍ  قىاؿى

 ِّٗ صحيح مسمـ

ُٓ. 
تيوي  نيكحه  يىًجيءي )  ىىؿٍ  تىعىالىى المَّوي  فىيىقيكؿي  كىأيمَّ

 رىبّْ  أىمٍ  نىعىـٍ  فىيىقيكؿي  بىمٍَّغتى 
 ِٖٓ صحيح البخارم

ا ييعىذَّبىافً  .ِٓ مى  ُِٗ صحيح البخارم كمسمـ كىًبيرو  ًفي ييعىذَّبىافً  كى
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 ثَاِلثًا: َفيَرُس اأَلعالـِ الُمَترَجـِ َلُيـ

فَحةُ  الَعلَمُ   م  الصَّ

 ِٕ الدبك فاضؿ إبراىيـ .ُ
 ِٖ المصباحي إسماعيؿ بف دمحم بف أحمد .ِ
 ِْ األعظمي محمد اهلل عبد حمدم .ّ
 ِٗ الجنابي سامي .ْ
 ِٖ الحاشدم محمد بف اهلل عبد .ٓ
 ِٔ الخفيؼ محمد عمي .ٔ
 ِٕ داغي القرة الديف عمي محيي عمي .ٕ
 ِٖ عبد اهلل عبده مراد فضؿ .ٖ
 ِٔ السنيكرم فرج أحمد محمد .ٗ
 ِٓ زىرة أبك مصطفى أحمد محمد .َُ
 ِٓ القاضي يكسؼ خضر منير .ُُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


