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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ُإِنَى انْخٍَْزِ ٌدعى  ٍْ يِنْكُىْ أُيَّتٌ وَنْتَك ٌَ

نَئِكَ أوٌَ عٍَِ انًُْنْكَزِ وَهىوٌََأْيُزُوٌَ بِبنًَْعْزُوفِ وٌََنْ

 هُىُ انًُْفْهِذُىٌَ

 ( 401آل عًزاٌ :)
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وصار ابن كثري تارخياً  ,"لقد صار ابن اجلوزي تارخياً

 هذه احلياة" فليس هناك أحدٌ خالداً يف ,وسأصري أنا تارخياً

 الشيخ الدكتور عمر بف سميماف األشقر

  



 ث
 

ى

ىداءـــــــاإله

 أدسٍ يثىاهو ,قربهَىَّر و ,ثزاهإىل روح واندي احلنىٌ طٍب اهلل 

 ختى هلب ببنصبحلبثو ,انعبفٍتوإىل أيً انغبنٍت يتعهب اهلل ببنصذت 

 َعى انسندوإىل سوجً احلبٍب انذي كبٌ يل َعى انعىٌ 

 أعبَىًَواتً انذٌٍ شجعىًَ  أخى وتً أخى  إىل 

 بنبهتب األعشاءوأبنبئهب وإىل روح أخيت أو سبيخ 

أدببئً انذٌٍ وقفىا إىل وأصدقبئً واتً يف اهلل أخى  إىل 

 سبعدوًَوجبَيب 

 َصذبًأو يسبعدة أو إىل كم يٍ قدو يل عىَبً 

 أقىل : جشاكى اهلل عين خري اجلشاء ,إىل هؤالء مجٍعبً
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 تقديروشكر 

جقدير فئهما أجقدم بها إلى اللؤلؤة و لي من كلمِت شكٍر إن كان 

الغاليت والشمعت املضيئت, إلى من كان دعاؤها سر هجاحي, 

 حبيبتها بلسم جراحي ... والدحي الوحنان

أجقدم بها إلى القمر املنير, إلى من بمحبخه أزهرث حياحي, و كما 

لبع إلى أطيب قلب, الحبيب الغالي زوجي العسيس ... د. محمد ا

 رعاهو حفظه هللا 

 

  



 ح
 

 عزفبٌوشكز 

زِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ انَّتًِ أَنْعَمْتَ عَهًََّ وَعَهَى وَانِدَيَّ وَأَنْ أوقَالَ رَبِّ {غماًل بكٍلي ثػالَ :

ثٍ,(91)الومل:}أَعْمَمَ صَانِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِهْنًِ بِرَحْمَتِكَ فًِ عِبَادِكَ انصَّانِحنِيَ
 
جي فإهُ ا

ُّ بكرمي وفضلي وإخشاهي والشكوبالدمد  ن مّن غل
 
ِاثي ووفكوُ ر هلل ثػالَ ا

 
غاهوُ غلَ فٌم ا

 
ا

 إلهجاز ًذا البدح المجٍاضع.

وإِماهًا  (1)"من ال ِشكر الواس ال ِشكر هللا" واهطاللًا من خدِح رصٍل هللا 

ضداب المػرو غجرا  بالجمّل, وثكدِم الشكر وبفضل اال
 
ثكدم   , فإهوُاالمجوان ال

 
ا

خص بالشكر:البدح, والدواء الػظّم لكل من صاغد فُ إهجاح ًذا و ,بالشكر الجزِل
 
 ا

صجاذي الفاضل 
 
صجاذ الدك جٍر/ ضالح خشّن الرلبا

 
َُّ ك دّرًا  اال الذي ثفضل غل

الشدِدة خجَ خرجت الرصالة بطٍرثٌا البٌّة, فلي موُ غظّم االمجوان وفائق  بجٍجٌّاثي
 وخشن الجٍجّي.الجكدِر غلَ لبٍل اإلشرا  

وكما 
 
صجاذّي الكرِمّن, غضٍي لجوة الموالشة:جي غظّم الشكر وا

 
 الجكدِر إلَ ا

 فضّلة الدك جٍر/

 وفضّلة الدك جٍر/

الكّمة, وثطٍِب  خّح ثشرفت بكبٍلٌما موالشة ًذى الرصالة إلخرائٌا بمالخظاثٌما
 ثكطّر.ما بٌا من زلل و

 

                                                           

, قاؿ عنو حديث 1877( سنف الترمذم, كتاب البر كالصمة, باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ, رقـ  1
 حسف صحيح.
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ثكدم با
 
ن ا

 
لشكر الجزِل إلَ الكائمّن غلَ الجامػة وال ِشػوُ فُ ًذا المكام إال ا

كادِمّّن 
 
موائٌا, ورئّشٌا ومٍظفٌّا ا

 
اإلصالمّة الغراء موارة الػلم الطادق ممدلة بمجلس ا

جل رفػة الجامػة وطالبٌا .
 
 وإدارِّن الذِن لم ِدخروا جٌدًا من ا

ِضًا إلَ 
 
ضٍل الدِن ممدلة بػمّدًا ووالشكر ا

 
كادِمُ واإلداري كلّة ا

 
طالمٌا اال

جل الجّشّر غلَ الطلبة, وٌٍلج
 
 .هشر الػلم الشرغُدًم الطّبة والددّدة الجُ ِبذلٍهٌا من ا

ثكدم بشكري الػظّم لكل من لدم لُ ِد الػٍن والمشاغدة فُ ثذلّل 
 
كما وا

خواء البدح والدراصة, 
 
بدغٍة فُ  ٍلولكل من صاًم فُ إخراج ًذا البدح, والطػاب فُ ا

 لجزاء.ظٌر الغّب, فجزاًم هللا خّر ا



 د
 

 المقدمة:

إف الحمد هلل نحمده, كنستعينو, كنستغفره, كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات 
ال إلو إال اهلل كحده ال أشيد أف أعمالنا, مف ييده اهلل فبل مضؿ لو, كمف يضمؿ فبل ىادم لو, ك 

مامنتنا ك , قدك يف كاآلخريفاألكل, سيد رسكلوأشيد أف محمدان عبده ك شريؾ لو, ك  صمى اهلل عميو ا ا 
 أتباعو, أما بعد...أصحابو ك كعمى آلو ك سمـ ك 

ضركرة العمؿ الجاد فية تنبع مف أىمية العقيدة نفسيا, ك فإف أىمية دراسة العقيدة السم
كؿ ضركرتنا إلييا فكؽ العقيدة فكؽ كؿ حاجة, ك أف حاجتنا إلى إلعادة الناس إلييا, ك  الدءكب

 تعالى.سبحانو ك فاطرىا نعيـ, كال سركر إال بأف تعبد ربيا ك ضركرة, ألنو ال سعادة لمقمكب, كال 

ف يدعك  , رىة مف الرسؿ بقايا مف أىؿ العمـمف فضؿ اهلل عمينا أف جعؿ في كؿ زماف فىتك       
مف ىؤالء نكر اهلل أىؿ العىمى, فما أحسف أثرىـ عمى الناس, ك يبصركف بً مف ضؿ إلى اليدل, ك 

 مى نيج السمؼ الصالح كحفظ اهلل بيـ العقيدة السمفية المستمدة مفالعمماء األفذاذ الذيف ساركا ع
السنة الشيخ األستاذ الدكتكر عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر الذم يعد أكثر عمماء الكتاب ك 

في  , مع كضكحو لة كاليسريك كتبو بالس , حيث امتازتالسمفية فمسطيف ًممَّف كتب في العقيدة
 .الؿالعبارة كصحة في االستد

, كرسيا في الشيخ بعد حياة حافمة بالعطاء كالتضحية كالعمـ كالعمؿ كالدعكة إلى اهلل لقد رحؿ
مة كالجياد, كالدفاع عف قضايا ك ااع عف شعبنا الفمسطيني كقضيتو كحقكقو, كدعـ مشركع المقالدف

 .أمتنا العربية كاإلسبلمية

, يدة كالسيرة كالدعكة كالتشريعلعقاألبحاث في امف الكتب ك  أصدر الشيخ رحمو اهلل العشرات
 .دان مف األحكاـ الخاصة في المرأة, كالحياة العامةلت عدك اإضافة إلى كتب تن

لي الذم أصحاب الفكر االعتزامف المتكمميف الجدد ك  أقكاؿ تحذر لمشيخ كذلؾ عدةي ك 
"نظرة في ة , حيث نبو إلى ذلؾ في ختاـ رسالتو القيمة المسمايناقض عقيدة أىؿ السنة كالجماعة

 .تاريخ العقيدة"

 



 ذ
 

 أىمية الموضوع:

يتعمؽ بمسائؿ العقيدة عند عمـو مكضكع  دفعني اىتمامي بديني كعقيدتي إلى دراسةلقد 
)الشيخ عمر الشيخ عمر سميماف األشقر فجاء البحث بعنكاف:ىك مف أعبلـ فمسطيف البارزيف ك 

الماجستير تخصص: " العقيدة  ف قضايا العقيدة( ليككف في مرحمةمكقفو مسميماف األشقر ك 
 المذاىب المعاصرة ".اإلسبلمية ك 

عمى منيجو في دراسة  التركيز, ك رحمو اهلللت فيو حياة الشيخ عمر األشقر ك اتن قدك 
 .ده الدعكية, كالجياديةيك العقيدة, كمكقفو مف مسائؿ االعتقاد, كج

 تظير أىمية الموضوع لؤلمور التالية:و 

, الدعكة إلى اهلل في ميداف الفكر كالبحث العممي, ك  مر األشقر رائدأف الشيخ ع .1
 .عدة مصنفات في العمـك اإلسبلمية, ككاف معظميا في العقيدة اإلسبلمية فمقد ترؾ

فرادىا ببحثو مستقؿك جديدة في مكضكعيا  ىذه الدراسة تعد .2 لـ يكتب فييا أحد ك , ا 
 .حسب عممي

فمف حؽ األجياؿ  ,اصريفيعد الشيخ عمر األشقر أحد كبار عمماء فمسطيف المع .3
ا الدركس ذك , فيأخأف يتعرفكا عمى شيخنا رحمو اهلل خاصة أبناء فمسطيفالمسممة ك 

خاصة في مجاؿ  ده العمميةيك االستفادة مف جلتعمـ ك امف صفحات حياتو كسيرتو, ك 
 .العقيدة اإلسبلمية

مـ لع, كمف كاجب طمبة امنيج السمؼ بإتباعتميزت  مؤلفات شيخنا في العقيدة إف .4
ف مسائؿ االعتقاد كفؽ ذلؾ المنيج, بياف مكقفو مبياف ذلؾ المنيج الذم اتبعو, ك 

 .خالفييـ مف المتكمميف كالفبلسفةدفاعو عف ىذا المنيج مف خبلؿ نقض مناىج مك 

 :أىداؼ البحث

مة بياف مكانة الشيخ الدكتكر عمر األشقر العممية ككاحد مف كبار عمماء األ .1
 .يفالمعاصريف كفمسطيف البارز 

مكقفو مف مسائؿ االعتقاد في تقرير العقيدة كالدفاع عنيا, ك  بياف منيج الشيخ .2
 .المكافؽ ألىؿ السمؼ



 ر
 

, لتككف ياده مف أجؿ قضية فمسطيف المسممة, كجده الدعكيةيك بياف صفحات مف ج .3
ياؿ المسممة خاصة عمى أرض الجيادية منارة لؤلجالعممية كالدعكية ك  حياتو

 .فمسطيف

 واجيت الباحثة:الصعوبات التي 

 .نتيجة الحركب المتكررة عميوأىمو قع المرير الذم يعيشو قطاع غزة ك الكا .1
 أىميا انقطاع التيار الكيربائي المتكرر. الظركؼ المعيشية الصعبة ك  .2

 :منيج البحث

معمكمات مف مصادرىا , كذلؾ بجمع الكالتحميمياعتمدت الباحثة المنيج الكصفي 
 حميميا لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة .ت لةن ك ا, محعرضياكمظانيا, ك 

 الدراسات السابقة:

المكتبات المتكفرة بيف يدم لـ تجد لبحث كالدراسة في مراكز األبحاث, ك مف خبلؿ ا
حيث العنكاف كال مف حيث , ال مف ثؿ ىذا المكضكع بالدراسة كالبحثؿ مك االباحثة أحدان تن

بة رحمو اهلل كأسكنو فسيح ؿ فترة زمنية قري, ككف الشيخ الدكتكر عمر األشقر تكفي قبالمضمكف
 .جناتو

 خطة البحث: 

ىفوهىأربطظىمباحث.ومؤلغاته,ى:ىحواةىالذوخىومكانتهىواألولالغصلى

 :طالبنشأتو وحياتو, وفيو ستة م:األوؿالمبحث 
 مكلده.اسمو كنسبو ك : األوؿالمطمب 

 نشأتو. المطمب الثاني:
 طمبو العمـ.المطمب الثالث: 

 تبلميذه.شيكخو ك بع: المطمب الرا
 صفاتو كأخبلقو.المطمب الخامس: 
 كفاتو.المطمب السادس: 



 ز
 

 :ة مطالبأربعومؤلفاتو وعقيدتو, وفيو  :مكانتو العمميةنيالمبحث الثا

 ثناء العمماء عميو.نتو العممية ك مكا: األوؿالمطمب 

 .مؤلفاتوكتبو ك : المطمب الثاني

 .كظائفوك  أعمالوالمطمب الثالث: 

 عقيدتو.رابع: المطمب ال

 :ة مطالبثبلثفي الدعوة إلى اهلل, وفيو  جيوده:ثالثالمبحث ال

 جيادىا.في نشأة حركة حماس ك  جيكده: األوؿالمطمب 

 منيجو في االتصاؿ بالناس.المطمب الثاني: 

 نشاطو الدعكم .المطمب الثالث : 

 .فيو خمسة مطالبو : منيج الشيخ في تقرير مسائؿ العقيدة,  لرابعالمبحث ا

 اصطبلحا.دة لغة ك معنى العقي: األوؿالمطمب 

 أىميتيا.خصائص العقيدة ك الثاني: المطمب 

 .اإلسبلمية مصادر العقيدةالثالث: المطمب 

 اعتمادىـ العقؿ.يبلتيـ ك أك تالمتكمميف ك الفبلسفة ك  مكقفو مفالرابع: المطمب 

 .فية الخامس: موقفو مف الصو المطمب 

ى,ىوفوهىدبطظىمباحث.مدائلىالتوحودىموقفىاألذػرىمنالغصلىالثاني:ى

 فيو مطمباف.و ا, العبلقة بيني: أقساـ التوحيد و األوؿالمبحث 

 أقساـ التكحيد.: األوؿالمطمب 

 العبلقة بيف أنكاع التكحيد.المطمب الثاني: 

 فيو مطمبافتوحيد الربوبية,و المبحث الثاني: 

 اصطبلحا.تعريؼ الربكبية لغة ك : األوؿالمطمب 



 س
 

 منيج األشقر في إثبات تكحيد الربكبية.: انيالمطمب الث

 سة مطالب.خمفيو : توحيد اإللوىية, و الثالمبحث الث

 تعريؼ تكحيد اإللكىية.: األوؿالمطمب 

 تكحيد اإللكىية. منيج األشقر في إثبات: المطمب الثاني

 شركط صحة العبادة.المطمب الثالث: 

 أنكاع العبادة.المطمب الرابع: 

 نكاقض التكحيد .: المطمب الخامس

 :ة مطالبخمسفيو و , لصفاتا: توحيد األسماء و رابعالمبحث ال

 الصفات.تعريؼ تكحيد األسماء ك : األوؿالمطمب 

 فائدة العمـ بأسماء اهلل كصفاتو.:المطمب الثاني

 .عند األشقر صفاتالأسس تكحيد األسماء ك : المطمب الثالث

 .الصفاتفي تقرير األسماء ك قر األش المنيج السمفي عند خصائص: المطمب الرابع

 منيج األشقر في اختياره ألسماء اهلل الحسنى.المطمب الخامس: 

 .وقؼ األشقر مف اإليماف بالمبلئكة: وفيو أربعة مطالب: مالمبحث الخامس

 اإليماف بالمبلئكة ككيفيتو.: األوؿطمب الم

 أسماء المبلئكة كصفاتيـ.لمطمب الثاني: ا

 أصنافيـ.لمبلئكة ك أعماؿ اث: المطمب الثال

 يرسؿ اهلل رسمو مف المبلئكة. لماذا لـ: المطمب الرابع

 :ة مطالبفيو أربعو  ية:و اشقر مف اإليماف بالكتب السمموقؼ األالمبحث السادس: 

 كجكب اإليماف بالرساالت كميا.: األوؿالمطمب 

 كيؼ يككف اإليماف بالرساالت.المطمب الثاني: 



 ش
 

 .السماكيةاالختبلؼ بيف الكتب ؽ ك مكاضع االتفا: الثالثالمطمب 

 مكقؼ الرسالة الخاتمة مف الرساالت السابقة.: المطمب الرابع

 :وفيو ستة مطالب :قر مف اإليماف بالرسؿ واألنبياءموقؼ األش المبحث السابع:

 الفرؽ بينيما.بالنبي كالرسكؿ ك  التعريؼ: األوؿالمطمب 

 إلييـ. حاجة البشريةالرسؿ ك اإليماف ب: المطمب الثاني

 ليس مبلئكة.ككف الرسؿ آدمييف ك المطمب الثالث: 

 األنبياء.كظائؼ الرسؿ ك المطمب الرابع: 

 أمكر تفرد بيا األنبياء.الخامس:  المطمب

 الرسؿ.تفاضؿ األنبياء ك المطمب السادس: 

ىدتظىمباحث.فوهىو:ىموقفىاألذػرىمنىمدائلىالوومىاآلخر,ىثالثالغصلىال

 فيو ثبلثة مطالب:و و ونعيمو: عذاب : القبراألوؿالمبحث 

 عذاب القبر.: األوؿالمطمب 

 .نعيـ القبرالمطمب الثاني: 

 الذيف يعصمكف مف فتنة القبر.المطمب الثالث: 

 فيو أربعة مطالب:و : مبحث الثاني:أشراط الساعةال
 انقضت.بعض العبلمات الصغرل التي كقعت ك : األوؿالمطمب 

 قد يتكرر كقكعيا.تزاؿ مستمرة, ك  الي كقعت ك العبلمات الصغرل الت: المطمب الثاني
 العبلمات التي لـ تقع.المطمب الثالث: 
 العبلمات الكبرل.المطمب الرابع: 

 فيو ستة مطالب.و  ,المبحث الثالث: أحداث يـو القيامة
 النشكر.البعث ك : األوؿالمطمب 

 النشكر.األدلة عمى البعث ك المطمب الثاني: 



 ص
 

 .س يـك القيامةأحكاؿ الناالمطمب الثالث: 
 الشفاعة.المطمب الرابع: 

 الجزاء.الحساب ك المطمب الخامس: 
 الميزاف.المطمب السادس: 

 وفيو أربعة مطالب: ,المبحث الرابع: النار

 مكاف النار.: األوؿالمطمب 

 أبدية النار.المطمب الثاني: 

 الذيف ال يخمدكف في النار.المطمب الثالث: 

 ي النارأكثر الخمؽ فالمطمب الرابع: 

 ة مطالب:, وفيو خمسالمبحث الخامس: الجنة

 .الجنة لغة كاصطبلحان مقدمة: 

 دخكؿ الجنة.عند :األوؿالمطمب 

 خمكد أىميا.خمكد الجنة ك المطمب الثاني: 

 كاألعماؿ المكجبة ليا., درجات الجنةالمطمب الثالث: 

 ., كمكاف األطفاؿ فيياأكثر سكاف الجنةالمطمب الرابع: 

 , كرؤيتيـ هلل تعالى.نعيـ أىؿ الجنةمس: المطمب الخا

 ة مطالب.شقر مف اإليماف بالقدر, وفيو ستالمبحث السادس: موقؼ األ

 الفرؽ بينيما.قضاء كالقدر لغةن كاصطبلحان, ك تعريؼ ال: مقدمة

 أركاف اإليماف بالقدر.: األوؿالمطمب 

 أفعاؿ العباد.: المطمب الثاني

 المكذبكف بالقدر.: المطمب الثالث



 ض
 

 التارككف لمعمؿ اتكاالن عمى القدر.: المطمب الرابع

 الجماعة في القدر.ىب أىؿ السنة ك مذ: مطمب الخامسال

 ثمار اإليماف بالقدر.: المطمب السادس
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ىىاألولالغصلى

ىفوهىأربطظىمباحثوىمؤلغاته,مكانتهىوحواةىالذوخىو

 .حياتو: نشأتو و األوؿالمبحث 

 .عقيدتوومؤلفاتو و : مكانتو العممية لمبحث الثانيا

 في الدعوة إلى اهلل. جيوده: المبحث الثالث

 .ج األشقر في تقرير مسائؿ العقيدة: منيالمبحث الرابع
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ىاألولالمبحثى
ىطالبىفوهىدتظىمنذأتهىوحواته,ىو

 مولده.: اسمو ونسبو و األوؿالمطمب 
 المطمب الثاني: نشأتو.

 المطمب الثالث: طمبو العمـ.
 تبلميذه.وخو و المطمب الرابع: شي

 المطمب الخامس: صفاتو وأخبلقو.
 المطمب السادس: وفاتو.
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ى.مولدهندبهىوادمهىو:ىاألوللمطلبىا

 :نسبواسمو و 
, كغمب عميو بيف أىمو كأقربائو اسـ تيسير ككاف مر بف سميماف بف عبد اهلل األشقرعىك        

ىك بو إلى فخذ الحفاة مف ركؽ مف عتيبة مف يرجع نس, (1)يينادل بو, ككاف ييكنى بأبي سميماف 
ىي إحدل  قبائؿ الجزيرة العربية كىي قبيمة كبيرة ك  ,ازف مف قيس عيبلف مف مضر مف عدناف

كقة " المنتشريف في عالية الخميج كاألردفر في السعكدية ك كاسعة االنتشا , كىي فرع مف فركع " الرُّ
, يقكؿ شيخنا رحمو (2)ستفسرتو فييا عف أبيونجد كما يذكر كلده الدكتكر أسامة في رسالة ا

كقة مف قبيمة عتيبة" , كعائمة األشقر (3)اهلل:"إف أغمب أىؿ قرية بيرقة مف الحفاة كىـ مف فرع الرُّ
بف سميماف بف عبد عمر يك , ف(4)لقب أطمؽ عمى الجد الثالث لمشيخ عمر لشدة بياض شعر رأسو

 مس.(بف سميماف بف دغاألشقرىك بف محمد )اهلل 
 : مولده

كيكافقو اليكـ السادس ,ق1359لخامس مف شير ذم الحجة عاـ كلد شيخنا األشقر رحمو اهلل في ا
قضاء مدينة نابمس  ,(5)في قرية بيرقة,ـ1940العشركف مف شير تشريف ثاني ) نكفمبر ( عاـ ك 

 .(6)بية المحتمةشماؿ الضفة الغر 

ىنذأته::ىالمطلبىالثاني

: " أسرة كريمة  متكسطة تو كما يقكؿ كلده في رسالتو أنياكانت أسر ة ك نشأ في بيئة عائمية متدين
العمماء اف لكنيما كانا يحب, ك ؿ في تمؾ القرية, كمع أف كالديو أيمياف, لـ يناال نصيبان مف العمـالحا

, ظير المنكر, فكالده كاف يغمظ القكؿ لمف رآه يي التخمؽ بأخبلؽ اإلسبلـكيحافظاف عمى الصبلة, ك 

                                                           

كلـ يطبع في  مكجكد عمى النت بخط يد الشيخ عمر –أ.د عمر األشقر  ,انظر صفحات مف حياتي (1)
 23ص  ,المكتبات

 .4ص –رسالة مف ابنو د.أسامة عمر األشقر استفسرت فييا عف أبيو ( 2)
 24ص –األشقر  –صفحات مف حياتي  (3)
 24ص –األشقر  ,انظر صفحات مف حياتي (4)
 ـ عف سطح500, كترتفع حكالي كـ شماؿ غرب نابمس18تقع عؿ بعد  ,قرية بيرقة مف قرل محافظة نابمس (5)

  .زراعة الزيتكف كالخضار كالفكاكو, يعتمد أىميا عمى دكنـ26868ر,تبمغ مساحة أراضييا البح
 .4ص –, رسالة ابنو د.أسامة 23ص –األشقر  –صفحات مف حياتي ( 6)
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اأًلشقر مف ق محمد بف سميماف بف عبد اهلل أخك  كاف . ك (1)أمو تأمر بالتي ىي أحسف "ككانت 
 . أصكؿ الفقو الذيف أنجبتيـ فمسطيفأحد عمماء كبار عمماء الشريعة ك 

مقي في الرئتيف, نتج عنو ضيؽ في التنفس,         ككاف في بداية حياتو مريضان, بسبب نقصو خى
 .(2)فأصبح معافى منو  إلى أف بمغ ثمانية عشر عامان 

, في عاـ في الثالث عشر مف عمرهىك سرتو ك مف فمسطيف مع أ خرج ذكر شيخنا أنو قدك 
راستو اإلعدادية كالثانكية أكمؿ د حيث, (3)المممكة العربية السعكديةعاصمة الرياض إلى ـ 1953
 .ىناؾ

ماف, عبد تزكج مف ابنة عمو, كأنجب منيا خمسة مف الذككر كىـ سميماف, سفياف, لق
 الغفار, أسامة, كابنة كاحدة كاسميا سيكينة. 

ىالمطلبىالثالث:ىطلبهىالطلم:

ـ 1962انكية الشرعية في الرياض سنة بعد أف أنيى الشيخ عمر األشقر دراستو الثك 
, ثـ ما لبث أف انتقؿ إلى المدينة المنكرة  عند افتتاح الجامعة (4)التحؽ بجامعتيا عاما كاحدا

حصؿ عمى درجة البكالكريكس  ثـ ,ليعمؿ في الجامعة أمينان عامان لممكتبة العامة اإلسبلمية فييا
, بسبب انشغالو بالعمؿ في الجامعة ـ1965سنة في الرياض باالنتساب مف كمية الشريعة 

,ثـ غادرىا إلى الككيت في عاـ كمكث في المدينة فترة مف الزمف ,(5)اإلسبلمية في المدينة المنكرة 
 .(6)ـ 1966عاـ 

حصؿ عمى درجة بؿ غادرىا إلى مصر طمبا لمعمـ ك  لـ تقؼ رحمتو عند الككيتك 
ـ, ثـ حصؿ عمى 1974الماجستير في أصكؿ الفقو مف كمية الشريعة بجامعة األزىر عاـ 

                                                           

 4ص –, رسالة ابنو د.أسامة 15ص –األشقر  –انظر: صفحات مف حياتي  (1)
 .16ص –األشقر  –انظر: صفحات مف حياتي  (2)
 25ص –انظر:المصدر السابؽ (3)
 .31ص –انظر:المصدر السابؽ (4)
 .36ص –انظر:المصدر السابؽ (5)
 .6ص –رسالة د.أسامة  (6)
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, ـ1980عاـ  األكلىمع مرتبة الشرؼ الدكتكراه مف جامعة األزىر في الفقو المقارف بتقدير ممتاز 
 .(1)فيف فيما ييتعبد بو رب العالميفمقاصد المكمنيات ك ككاف عنكاف الرسالة  "ال

ى

ىتالموذه:ذووخهىو:ىالمطلبىالرابع
 .ال: شيوخوأو 

 , كماد عدد مف العمماء أثناء دراستو كمصاحبتو ليـتمقى شيخنا عمكمو الدينية عمى ي
 كىـ:كاف الشيخ عمر عمى صمة لصيقة مع عدد مف كبار العمماء 

, كما بالشيخ ابف باز كبيران  شيخنا ,ككاف تأثر(2)اهلل بف باز الشيخ عبد العزيز بف عبد  -1
" حؽ لي أف أفخر بتتممذم عمى رحمو اهلل في ذكر شيكخو: وقكليتضح في ثنائو عميو ب

شيخيف كبيريف جميميف ىما الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, كالشيخ محمد ناصر 
عرفت عمى الشيخ عبد العزيز بف باز في الديف األلباني رحميما اهلل تعالى. ككنت قد ت

ٌم محمد كعبد القادر لزيارتو, كحضكر مجالس أخك  مدينة الرياض, فكنت أصحب 
 . (3)عممو كدركسو"

 :"المذككرة سابقان بقكلو رحمو اهلل:أثنى عميو شيخنا بعبارتو (4)الشيخ ناصر الديف األلباني  -2
ف ىما الشيخ عبد العزيز بف حؽ لي أف أفخر بتتممذم عمى شيخيف كبيريف جميمي :"اهلل

 .(5)"عبد اهلل بف باز, كالشيخ محمد ناصر الديف األلباني رحميما اهلل تعالى

                                                           

 –ـ  2012 –مقاؿ بعنكاف عمر األشقر .. العالـ الحركي  –, مكقع إسبلميات 6ص –رسالة ابنو د.أسامة ( 1)
 ق1433

لد في الرياض عاـ عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف مىك  (2) حمد بف عبد اهلل آؿ باز, كي
تمقى العمـ منذ الصغر, كحفظ القرآف,كشغؿ مناصب ,كاف بصيران ثـ كيؼ بصره في العشريف مف عمره,ق1330

عديدة أشيرىا :مفتيان لممممكة العربية السعكدية, لو عدة مؤلفات أشيرىا :الفكائد الجمية في المباحث الفرضية, نقد 
تعميؽ عبد العزيز ابف  –ابف أبي العز الحنفي  –ة الطحاكيق, انظر شرح العقيدة 1420تكفي في ,بيةالقكمية العر 
 .11ص –ـ 2005 –ق 1436 – 1ط –باز كآخركف 

 .5ص ,, رسالة ابنو د.أسامة38ص –األشقر  ,صفحات مف حياتي (3)
لد عاـ ىك  (4) نشأ في أسرة فقيرة متدينة يغمب ق, ك 1333الشيخ محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األلباني, كي

عمييا الطابع العممي, ىاجر صغيران مع أبيو مف مدينة أشقكدرة في ألبانيا إلى دمشؽ, كتمقى العمـك الدينية 
كالعربية, كحفظ القرآف الكريـ عمى يد أبيو, كذاع صيتو بكثرة مؤلفاتو القيمة في الفقو كالحديث, منيا كتاب تحذير 

 .12ص –ق.انظر المصدر السابؽ 1420ؿ مؤلفاتو, تكفي عاـ ىك أك بكر مساجد ك الساجد مف اتخاذ الق
 .5ص ,, رسالة ابنو د.أسامة38ص –األشقر  ,صفحات مف حياتي (5)
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مشايخ كراـ : يقكؿ شيخنا رحمو اهلل :"صحبت عدة (1)البنا الشيخ محمد بف عبد الكىاب  -3
أجزؿ خنا الشيخ محمد عبد الكىاب البنا, غفر اهلل لنا كلو, ك منيـ شيفي المدينة المنكرة, 

 .(2)لو المثكبة"لنا ك 
شيخنا رحميما اهلل, يقكؿ د. األخ األكبر لىك :ك (3)الشيخ محمد سميماف األشقر  -4

فقد سبقو في العمـ الشرعي  األكؿشيخو ىك اهلل أف أخاه محمدان  يعتبر الكالد رحمو:"أسامة
حمو اهلل , كما أكد ذلؾ شيخنا ر (4)"الذم فتح لو طريؽ الدراسة كالتكاصؿ مع العمماءىك ك 

التي كاف  , ...سكنت الدارأخي محمد سميماف األشقر منذ صغرمبقكلو: "صحبت 
تفدت مف عمـ أخي ,...كقد اسيسكنيا فترة مف الزماف, ككاف يرعاني رعاية خاصة

األحياف فبل يضيؽ صدره بحكارم  أناقشو في بعضره ك اك كتكجييو كثيران, ككنت أح
 .(5)نقاشي"ك 

: أثنى عميو الشيخ األشقر رحمو اهلل بقكلو:"الشيخ عطية (6)الشيخ عطية محمد سالـ  -5
, كلو عمـ طيب سالـ مصرم المكلد سعكدم الجنسية, كاف صاحب أدب جـ محمد
 .(7)كاسع"

                                                           

, مصرم المكلد سعكدم الجنسية, عمؿ مدرسان في العديد مف معاىد ىك الشيخ محمد بف عبد الكىاب البنا (1)
عمؿ في معيد المعمميف فييا ثـ انتقؿ لؾ انتقؿ إلى المدينة المنكرة, ك بعد ذالدراسات اإلسبلمية في الرياض, ثـ 

حؽ اهلل عمى العبيد, تكفي في ىك إلى الجامعة اإلسبلمية فييا, لو العديد مف المؤلفات منيا كتاب التكحيد الذم 
 , المكسكعة الحرة .ق, المكقع االلكتركني كيكيبيديا1430مدينة جدة عاـ 

 .48ص –األشقر  ,ياتيصفحات مف ح( 2)
لد عاـ ىك  (3) ـ, عمؿ بالمعاىد كالجامعات في 1930الشيخ محمد بف سميماف بف عبد اهلل األشقر: كن

, أفعاؿ كيت, لو العديد مف المؤلفات منياقاؼ كالشئكف اإلسبلمية في الكك ثـ أميف مكتبة كزارة األ,السعكدية
, تكفي في عماؿ كمكازنتيا في الكتاب كالسنةلآلخرة كجزاء األ داللتيا في األدلة الشرعية, فقو العمؿك  الرسكؿ 

 , المكسكعة الحرة .ق.المكقع االلكتركني كيكيبيديا1430عاـ 
 5ص –رسالة ابنو د.أسامة  (4)
 .51ص –األشقر  –صفحات مف حياتي ( 5)
ـ بعد ذلؾ انتقؿ ق, عمؿ في المعاىد كالجامعات السعكدية, ث1346الشيخ عطية محمد سالـ:كلد عاـ ىك  (6)

ؿ عممو مدرسان في المسجد النبكم الشريؼ حتى كفاتو ك اإلى سمؾ القضاء, كاف رئيسان لمقضاء كالمحاكـ, ظؿ يز 
.,  المكقع مجمد  12اب الفقو في , أبك , أىميا ترتيب التمييد عمىق, لو العديد مف المؤلفات1420 عاـ

 , المكسكعة الحرة.االلكتركني كيكيبيديا
 .52ص –األشقر  –مف حياتي صفحات  (7)
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ب, كقد أثنى عميو شيخنا رحمو اهلل بقكلو:" شيخنا األديب العبلمة ذك الشيخ محمد المج -6
دريس بالمدينة المنكرة, كجمعتني بو ب رحمو اهلل تعرفت إليو عندما جاء لمتذك محمد المج

 .(1)شيخ محبب إلى النفس, طيب المعشر" ىك مجالس كثيرة, ك 
الشيخ صالح بف حسيف العراقي, كقد أثنى عميو شيخنا رحمو اهلل بفضؿ الصحبة كالعمـ   -7

ؿ مف تعرفت إليو أك كالعبلقة االجتماعية بقكلو:" لعؿ الشيخ صالح بف حسيف العراقي 
م عبد القادر كمحمد رابطة قكية, ككنا أخك السعكدية, ككانت تربطو بمف شيكخي في 

 .   (2)كأسرتو, كأسرتي في بيكتنا في المدينة المنكرة ىك ر اك نتز 
: كقد أثنى عميو شيخنا األشقر رحمو اهلل (3)الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ اليكسؼ  -8

قابمت الشيخ عبد الرحمف ... , كتعرفت عمى أىميا :"عندما حممت في المدينة المنكرةبقكلو
ة بيني كبينو... ككاف لنا كعبد الرحمف أخك  ؿ مرة انعقدت كشيجة محبة ك ك كبعد تقابمنا أل

 .(4)مجاؿ طيب في الدعكة إلى اهلل " 

 آخروف :عمماء 

تعرؼ عمييـ أك صاحبيـ أك قابميـ  عددان آخر مف العمماء الذيفرحمو اهلل ذكر شيخنا 
م, كلكنو لـ يأخذ العمـ عنيـ, يقكؿ شيخنا رحمو اهلل: "لقد لقيت عددان مف خبلؿ  عممو الدعك 

صحبتيـ في المدينة المنكرة, كمف أفاضؿ أك كبيران مف المشايخ الذيف درست عمييـ في الرياض 
مة بكر الجزائرم, كالشيخ العبل, أبك الشيختيـ, الشيخ عبد المحسف العباد, ك العمماء الذيف لقي
فضيمة الشيخ اؽ عفيفي رحمو اهلل, ك الشيخ العبلمة عبد الرز آؿ الشيخ, ك  محمد ابف إبراىيـ

فضيمة الشيخ عبد اهلل عقيؿ, كالشيخ العبلمة محمد جفاؿ, كالشيخ حسف أيكب, ك , أبك سؼيك 
يش, أك م, كالشيخ الفاضؿ زىير الشاك بيجت البيطار, كفضيمة الشيخ الدكتكر يكسؼ القرض

                                                           

 .53ص –انظر: المصدر السابؽ (1)
 انظر :المصدر السابؽ نفسو. (2)
ـ, عمؿ في المعاىد كالجامعات 1939الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ اليكسؼ, كلد في المنكفية بمصر عاـ  (3)

الككيت مف عاـ  حصؿ عمى الجنسية الككيتية, عمؿ مدرسان بمدارسالسعكدية, ثـ انتقؿ إلى الككيت ك كالجامعات 
, ئمة األربعة, فضائح الصكفية, أشيرىا السمفيكف كاألـ, لو العديد مف الكتب كالمؤلفات1990عاـ ـ حتى 1965

 , المكسكعة الحر.ر : المكقع االلكتركني كيكيبيديالمحات مف حياة شيخ اإلسبلـ ابف تيمية. انظ
 .54ص –األشقر  –صفحات مف حياتي ( 4)
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خالؽ, كشقيقو فضيمة الشيخ مصطفى عبد الخالؽ, كفضيمة كفضيمة الشيخ عبد الغني عبد ال
النكر زىير, كتعرفت إلى بعض الدعاة كصحبتيـ مف أمثاؿ الشيخ سعيد حكل, , أبك الشيخ محمد

لدكتكر عبد اهلل كالداعية فتحي يكف, كالداعية فيصؿ مكلكم, كالداعية إبراىيـ المصرم, كالداعية ا
فارس, , أبك كر ىماـ سعيد, كالشيخ الدكتكر محمد عبد القادرالداعية فضيمة الشيخ الدكتعزاـ, ك 

 .(1)كالدكتكر محمد نعيـ ياسيف, كمحمد شبير, كعمي الضكا

لمدينة المنكرة الكافديف إلى اكما استفاد كثيران مف زيارات العديد مف الشخصيات كالعمماء 
الشيخ , ك الحسف الندكمك , أبالشيخأمثاؿ الحاج أميف الحسيني, كالشيخ محمد محمكد الصكاؼ, ك 

 . (2)الشيخ محمد الغزاليك  عبد الرحمف الباني,

  

                                                           

 .55,57ص –األشقر  –حياتي انظر: صفحات مف ( 1)
 .5,6ص –انظر: رسالة ابنو د.أسامة  (2)
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 :تبلميذه:ثانيا

 تتممذ عمى يد شيخنا العديد مف العمماء نذكر منيـ:فقد 

 .(1)يالعممحمد حسيف الشيخ إبراىيـ  -1
 . (2)العتيبيمحمد بف عايش الشيخ إحساف  -2
 .ت: لـ أعثر لو عمى معمكمابكر, أبك الشيخ أسامة فتحي -3
 : لـ أعثر عمى معمكمات لو. الشيخ عمر إبراىيـ عادم -4
 . (3)أسامة عمر األشقر الدكتكر -5
 .(4): محسف صالحالدكتكر -6

  

                                                           

ق, عمؿ خطيبان ككاعظان, كاف عضكان في 1377الشيخ إبراىيـ محمد حسيف العمي: كلد في فمسطيف عاـ ىك  (1)
 جمعية الحديث الشريؼ, كعضكان في مجمع اإلعجاز العممي لمقرآف الكريـ, لو العديد مف المؤلفات منيا, كتاب

انظر المكقع ق. 1425أعبلـ المسمميف, األرض المقدسة بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ, تكفي عاـ 
 المكسكعة الحرة . –االلكتركني كيكيبيديا 

مامان في الككيت, ثـ في ىك  (2) الشيخ إحساف محمد بف عايش العتيبي: فمسطيني األصؿ, عمؿ خطيبان كا 
ف الكتب أىميا, أحكاـ التعدد في ضكء الكتاب كالسنة, الفكائد الًعذاب فيما األردف بعد انتقالو ليا, لو مجمكعة م

 المكسكعة الحرة . –انظر المكقع االلكتركني كيكيبيديا  جاء في الكبلب.
ـ, عمؿ أستاذ مساعد غير 1974الدكتكر أسامة عمر األشقر ابف الشيخ عمر رحمو اهلل, مكاليد عاـ ىك ( 3)

ية, كيعمؿ اآلف في جامعات المممكة العربية السعكدية, نيشر لو كثيران مف كتبو كمؤلفاتو متفرغ في الجامعة األردن
انظر المكقع االلكتركني  ., منيج االفتاء عند ابف قيـ الجكزيةستجدات فقيية في األحكاؿ الشخصيةمنيا, م
 المكسكعة الحرة . –كيكيبيديا 

لد عاـ ىك  (4) مف أصؿ فمسطيني, حاصؿ عمى شيادة الدكتكراه في  ـ, أردني1960الدكتكر محسف صالح :كي
ـ 2004التاريخ الحديث كالمعاصر, يعمؿ مديران عامان لمركز الزيتكنية لمدراسات كاالستشارات في بيركت منذ عاـ 

كتابان, معظميا تتحدث عف القدس حتى يكمنا ىذا, عمؿ محاضران في الجامعات الماليزية, صدر لو اثني عشر 
كتاب صفحة, ك  533كتابو التيار اإلسبلمي في فمسطيف, , منيا مة المسمحةك اكالمقا, قضية فمسطيف كمعاناة أىمي

 المكسكعة الحرة . –الطريؽ إلى القدس .انظر المكقع االلكتركني كيكيبيديا 
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ى:أخالقهصغاتهىو:ىالمطلبىالخامس

, كيترتب عمى التمسؾ بيا األجر عنكاف األتقياءالخمؽ صفة األنبياء كتاج العمماء ك حسف إف 
:"أكمؿ النبي  يقكؿك , (1)"قاخبلأسنكماركمأحاإنخي":اهلل قاؿ رسكؿ  العظيـ في الدنيا كاآلخرة,

يخنا رحمو اهلل عالمان كاف شك .(2)"سائيـ ُخمقاً خياركـ خياركـ لنلمؤمنيف إيمانًا أحسنيـ ُخمقًا و ا
 :يتصؼ بأخبلؽ فاضمة منياكجيو إشراقا كبياء كىيبة, ك  يمتمئ تقيان,

 التواضع:   -1

يتبسط لطبلبو , ككفيان ألصدقائو ,خريف ال يتكبر عمى أحدلآل محبان  كريمان  كاف شيخنا متكاضعان 
ـ الجامعية, كيمعب معيـ كرة رحبلتييـ كأنشطتيـ ك , كما كاف يشاركيـ لقاءاتيعامميـ بأريحيةك 

ضر حفبلت السمر كيشاركيـ طعاميـ, ككؿ ذلؾ زاد مف يحالطائرة كبعض األلعاب الكشفية, ك 
 ا:" ممصداقان لقكؿ الرسكؿ  ,(3)يـفي قمكبفع قدره محبتو كاحترامو كتقديره في نفكسيـ, كر 

 .(4)" اهلل رفعوإال هلل أحٌد تواضع 

نو كاف يعرض عمينا إبكر:", أبك و كما يقكؿ تمميذه أسامةككاف مف تكاضعو أيضا مع طبلب     
نا نستحي مف تكاضعو كدماثة خمقو, فمف نحف؟ كبعض المسائؿ, كيقرأ عمينا بعض ما كتب, ك 

فقد كاف غاية في األدب كالتكاضع, ككاف يحب , تمرات العممية كفي حضكر العمماءالمؤ  أما فيك 
 .(5)"ف الجميع قبؿ أف يككف رأيو الخاصيستفيد مأف يسمع مف غيره ك 

                                                           

 .5575رقـ  ,ما يكره مف البخؿك السخاء ك كتاب األدب, باب حسف الخمؽ ,( صحيح البخارم1)
, قاؿ الترمذم حسف 1082تاب الرضاع, باب ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا, رقـ ( سنف الترمذم, ك2)

 صحيح.
 د.محسف صالح. –قراءة في الدكر الدعكم كالحركي لمعبلمة األشقر ( 3)
 .4689رقـ  ,كالتكاضع كصحيح مسمـ, كتاب البر كالصمة كاألدب, باب استحباب العف (4)
قبس مف   ,ـ, المركز الفمسطيني اإلعبلمي15,10,2012الـ الحركي عمر األشقر ..الع ,مكقع إسبلميات (5)

 ـ .23,8,2012 ,بكر, أبك د.أسامة فتحي –سيرة شيخي الحبيب عمر األشقر 
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ألنو كاف يرل  ,مف تكاضعو أنو كاف رحمو اهلل زاىدان جدان في المناصب اإلدارية: "قاؿ ابنو أسامة
أنو عرض عميو رحمو اهلل مناصب كأعماؿ  أذكر أكثر مف مرةالدعكم, ك يو قاتبلن لمعمؿ العممي ك ف

 .(1)"بالعمـ كالدعكة , لكف دائمان كانت ترتبطتدر عميو دخبلن كشيرة

 األناة:الحمـ و  -2

يتحدث إال إذا كجد مجاال , فتراه ال تؤدة مميزة يتميز بيدكء عجيب ك كاف شيخنا رحمو اهلل      
ذا سئؿ يطرؽ ساعة,  لربما لحكيـ :"الصمت حكمة كقميؿه فاعمو", ك , لقكؿ لقماف اثـ يتكمـلذلؾ, كا 

معركفة, لكنو لـ يكف , كخاصة أف بعض األسئمة بسيطة ك استغرب البعض مف ىذه الطريقة
 .(2)في حاؿ السائؿ, كما يمكف أف تفضي إليوبدا, فقد كاف يفكر في أم إجابة ك يتعجؿ اإلجابة أ

 اإلخبلص:ؽ و الصد -3

دؽ مف أعظـ األخبلؽ كأعبلىا كقد كصؼ اهلل نفسو بالصدؽ في قكلو إف الص       
كأمر أمتو  ,بالصادؽ األميف كلقب الرسكؿ, (87)النساء:}َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف المَِّو َحِديثًا{تعالى:

ف البر ييدي إلى الجنة, و , و رـ بالصدؽ فإف الصدؽ ييدي إلى البعميك":بالصدؽ فقاؿ فا   ا 
حيث , بحبيبو المصطفى  رحمو اهلل كقد اقتدل شيخنا ,(3)"صديقاً  وفكيصدؽ  حتى يلالرجؿ 

يقكؿ الدكتكر ,يعد أحد العمماء الصادقيف المخمصيف الذيف تشعر في كتابتيـ بالصدؽ كاإلخبلص
عمي حمزة العمرم :"ىناؾ قمة ممف تتحسس منيـ اإلخبلص ... إنو العالـ الرباني الشيخ عمر 

 .(4) "بف سميماف األشقر رحمو اهلل

لسمسمة )العقيدة في ضكء القرآف قاؿ عنو الشيخ محمد بف سميماف المقدـ: "مف أعظـ ميزات ىذه ا
أحيانان أنت حيف تتعامؿ مع بعض المؤلفيف تكر)عمر األشقر( يمتاز بالصدؽ, ك السنة( أف الدكك 
نما تتعامؿ مع كائف حي, ىناؾ أحاسيس, كتشعرعر أنؾ ال تتعامؿ مع حبر ككرؽ, ك تش  ا 

اهلل تعالى أحسب أف لذلؾ سرا سكل اإلخبلص, ك ال ىذا الشخص, ك أك تجاه ىذا الكتاب بعكاطؼ ا
                                                           

 .7ص –رسالة ابنو د.أسامة  (1)
 ق1433 –ـ  2012 –مقاؿ بعنكاف عمر األشقر.. العالـ الحركي  –مكقع إسبلميات  (2)
, مسمـ, كتاب البر 5629يف آمنكا اتقكا, رقـ دب, باب قكؿ اهلل تعالى يا أييا الذصحيح البخارم, كتاب األ (3)

 .4719األدب, رقـ كالصمة ك 
 ق1433 –ـ  2012 –مقاؿ بعنكاف عمر األشقر.. العالـ الحركي  –مكقع إسبلميات  (4)
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الربانييف الذيف إذا صنفكا كتبان تبقى فييا المخمصيف المصطفيف مف العمماء ك  أعمـ ىذا شئف
إنساف معاصر, ىك الحبر ...الدكتكر األشقر ك ـ الذيف يخاطبكننا كليس الكرؽ ك أنفاسيـ كأنيـ ى

ىذا تشعره عندما تقرأ كتبو ال يتكمؼ ال يتنطع ال لـ يأت بكبلـ جديد لكف الصدؽ, ك ىك ك 
 .(1)يتجمؿ"أك يستعرض 

 الجود: لسخاء و ا -4

فقد ذكر  ,المحتاجيفك  هسخيان مع أصحابو كتبلميذ ,كاف شيخنا رحمو اهلل كريمان مع أسرتو
الفقراء. متأسيان بقكلو تعالى طبلب ك تبلميذه أنو كاف محبا لمبذؿ كالعطاء, لؤلصدقاء كالك  أصحابو

ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َكَمَثِؿ َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَؿ ِفي ُكؿّْ ُسْنُبمَ  {: ٍة ِماَئُة َمَثُؿ الَِّذيَف ُيْنِفُقوَف َأْمَواَلُي
 .(261)البقرة:}َحبٍَّة َوالمَُّو ُيَضاِعُؼ ِلَمْف َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميـٌ 

, فكـ كاهلل قصده في مساعدة أحد كيردني أبداما كنت أبكر:", أبو يقوؿ تمميذه أسامة فتحي
, كذات مرة أبدا في المبادرة بدفع الماؿ ليا, فبل يتردد اب خير, أبك عفأك تو عف أسر عفيفة حدث

اآلف ك ندـ كثيرا عمى ذلؾ ك حدثتو عف شخص مصؿ ألجأتو الحاجة إلى االقتراض مف بنؾ ربكم 
ىك قاؿ لي كـ ر كثيرا, ك , فتأثالفائدة المحرمةك عطكه مع الربا دكنو عف شقتو السترداد ما أك ار ي

لكف المبمغ, فقمت لو ثمانية آالؼ دينار, فقاؿ مباشرة: أنا أعطيؾ ستة آالؼ كقؿ لو يتدبر ألفاف ك 
حديثو ثـ تابع  .مف مبادرتو الكريمة .. اهلل, فتعجبت ك تسد الماؿ عنوشرط أف تذىب معو ك ب

عمبلن بقكؿ النبي (2)أنفؽ عمى العديد مف طمبة العمـ"ف شيخنا ساعد كثيرا مف المحتاجيف, ك : أكقاؿ
مف عنو كربًة مف كرب يـو القيامة و  كربًة مف كرب الدنيا نفس اهلل ؤمفعف م نّفس :" مف

 .(3)" اآلخرةفي الدنيا و  يسر عمى معسٍر يسر اهلل عميو

 

 
                                                           

مة الشيخ محمد السنة لمدكتكر عمر سميماف األشقر شرح فضيء القرآف ك محاضرة سمسمة العقيدة في ضك ( 1)
 . video playback – 2 >flvإسماعيؿ المقدـ سجمت في مسجد في مصر 

 بكر., أبك د.أسامة فتحي –قبس مف سيرة شيخي الحبيب عمر األشقر  –المركز الفمسطيني اإلعبلمي  (2)
, رقـ ة القرآف كعمى الذكرك , باب فضؿ اإلجماع عمى تبلستغفاراالصحيح مسمـ, كتاب الذكر كالدعاء ك  (3)

4867. 
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 الوقار: -5

أصحابو ك  أحبابومت العمماء كقكران, يكقر شيكخو ك سا رحمو اهلل بخمؽ الصالحيف ك شيخنلقد امتاز  
ىكذا كاف شيخنا كما ك (1)"ويوقر كبيرنا ,:" ليس منا مف لـ يرحـ صغيرنااقتداءن بقكؿ النبي 

 يركل عنو.

إف الشيخ : ""حماسمة اإلسبلمية "اك المققاؿ األستاذ خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة 
ى شيكخو , كاف يثني عمالعمماء كألساتذتو كطمبة العمـانو خك  اف مدرسةن في احترامو ألك

, كابف باز, كأخيو محمد األشقر, كاف عاشقان البف تيمية , كابف عثيميفباستمرار أمثاؿ األلباني
ميو كاف كثير الثناء عأشيد أنو نافح عنو كثيران ... ك سيد قطب ك يش ... ك ك اكالشيخ زىير الش

قطب عمى المحمؿ الحسف الذم فيمو,  مؿ فكر الشييدحكاف ييدافع عنو دفاعان مستميتان, ك ك 
أراده شييد األمة قطب رحمو اهلل...  فسركه عمى غير ماكليس كما فيمو بعض أنصاؼ العمـ ك 

تبلفو مع بعضيـ انو مف العمماء فكاف يكقرىـ بشكؿ بالغ عمى الرغـ مف اخأخك  أما زمبلؤه ك 
 .(2)"ازليـكينزليـ من

 الصبر:  -6

لعؿ ك  ,عند المصائب ناسالذم يتحمى بو الىك الصبر ك  ,مكاقؼ اإليماف تتجمى عند الشدائدإف 
" كما يركل عنو ابنو أسامة  فقاؿ: صابر عميوو اهلل تعالى قد صبر عمى المرض ك شيخنا رحم

صابر ىك , ك المرض, فمنذ أف عرؼ خبر إصابتو بالسرطافصابران عمى الببلء ك  رحمو اهلل كاف
ما أصابني , ك قكؿ إف ذلؾ رحمة مف اهلل اليكثر مف اهلل تعالى األجر كالثكاب, ك  كحتسب يرجم
 .(3)الصالحيف" شيء في جنب ما أصاب األنبياء ك ال

 

 

                                                           

, كقاؿ الترمذم ىذا حديث 1842رقـ  ,, باب ما جاء ففي رحمة الصبيافسنف الترمذم, كتاب البر كالصمة( 1)
 غريب.

 مقالة بعنكاف: مشعؿ يعدد مناقب العبلمة األشقر. –المركز الفمسطيني اإلعبلمي (2)
 .29ص –رسالة ابنو د. أسامة ( 3)
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ىالمطلبىالدادس:ىوفاته:

, ككاف إذا عكتب عمى ذلؾ صبرف, مرض السرطافلقد ابتمي الشيخ األشقر رحمو اهلل ب
 .رحمتوفالمريض في رعاية اهلل ك يسقيني, ك اب, يقكؿ: يطعمني ربي الشر و الطعاـ ك لك امة تنعمى ق

العشريف مف ان يكـ الجمعة  المكافؽ الثاني ك اهلل تعالى مبطكن اهتكفبعد صراعو مع المرض, ك        
المكافؽ  ,ثبلثيف لميجرةفي العشر األخيرة منو سنة ألؼو كأربعمائة كثبلثو ك رمضاف 

يستمع لمقرآف الكريـ الذم ييتمى عميو ىك قد تيكفي رحمو اهلل ك ف باألردف, ك عما ـ في10/8/2012
اهحيَّ مي  كبو تعالى كاالبتسامة تعمانتقؿ إلى ر محمد عبد العزيز, فدمعت عيناه ك  مف تمميذه الشيخ

(1). 

  

                                                           

 ـ15/10/2012,أعبلـ الدعاة–لعالـ الحركي عمر األشقر.. ا –مكقع إسبلميات ( 1)
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ى

ى:نيالمبحثىالثا

ىظىمطالب:أربطفوهىمكانتهىالطلموظىومؤلغاتهىورػودته,ىو
ى

 ثناء العمماء عميو.مكانتو العممية و  :األوؿالمطمب 

 فاتو.كتبو ومؤلي: المطمب الثان

 وظائفو.المطمب الثالث: أعمالو و 

 المطمب الرابع: عقيدتو.
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 ثناءىالطلماءىرلوه.مكانتهىالطلموظىو:ىاألولالمطلبى

, معاصريف, كمف أبرز عمماء فمسطيفيعد شيخنا عمر األشقر مف كبار عمماء اإلسبلـ ال
 التأليؼ.الدعكة ك دكرو عظيـ في التعميـ ك كاف لو مف  لما

مف الشخصيات  , سكاء كانتلذلؾ ليجت ألسنة العمماء المعاصريف بالثناء عميوك 
ذه كثرة تبلميبارز في الحياة الفكرية المعاصرة, ك , لما لو مف دكر الحركية أـ الدعكية كالعممية
لستيف في زت اك امؤلفاتو التي تجك  مقاالتودكاتو ك دركسو كننيمكا مف ف الذيف تمقكا العمـ عمى يديو
ر . كقاؿ أستاذنا الدكتك منيا  المكتبات في العالـ العربيال تكاد تخمكا مختمؼ العمكـ الشرعية ك 

كتبو:" لقد كانت كتبو في العقيدة منيجان أساسيان يتربى عميو أبناء صالح الرقب مثنيان عمى شيخنا ك 
قطار, كقد اعتمد الشيخ عمر فييا السمفية منيجان كفيمان, لكنو لـ الحركة اإلسبلمية في شتى األ

ييعرؼ عنو تشددان, لذلؾ انتشرت في كثير مف الببلد اإلسبلمية, كمما يبيف ذلؾ أف معظـ كتب 
لندية, كالبكسنية, يك سبانية كالكالفارسية, كاأل الشيخ تـ ترجمتيا إلى عدة لغات, منيا: االنجميزية,

لكميات الشرعية في عدد مف الجامعات العربية. كنظران لمكانة كتبو كمؤلفاتو فقد تـ ت في اسى رّْ دي ك 
الثناء العاطر عمييا مف معاصريو مف أىؿ العمـ كطمبتو, يتضح لنا منيا: منزلتو الرفيعة التي 

 .   (1)تبكأىا ىذا العالـ الجميؿ, كشخصيتو الفذة التي حباه اهلل بيا"

تكفي اليكـ قبؿ  :"دليمي عند كفاة الشيخ عمر األشقرو القاؿ الداعية العراقي د. ط
 .(2)"مسطيني الجميؿ عمر سميماف األشقرالعصر في عماف العالـ الف

د. عمر  أجكرنا كأجكركـ بكفاة الشيخ عظـ اهلل قاؿ الشيخ حمد عبد الرحمف الككس:"ك 
 . (3)"نيؼ النافعة كالمفيدة رحمو اهللاألشقر العالـ الفاضؿ صاحب التصا

متيف العربية كاإلسبلمية أمثاؿ: الدكتكر كذلؾ نعاه مجمكعة مف كبار العمماء في األك 
ف المسمميف, كالشيخ ناصر اخك الدكتكر محمد بديع المرشد العاـ لئلعبد الرحمف عبد الخالؽ, ك 

                                                           

د الشيخ عمر األشقر يك ج –االتحاد العالمي لعمماء المسمميف  ك( مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر عض1)
 .314ص ,1ج –أ.د. صالح حسيف الرقب  –في نشر العقيدة السمفية 

 مر األشقر.مقالة بعنكاف قالكا عف الشيخ الراحؿ ع –الرسالة مكقع المسمـ  (2)
 المكقع السابؽ.( 3)
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كالشيخ محمد صالح  ,سميماف الماجد, كالشيخ رافع العترم, كالشيخ تكفيؽ الصايغ الشيخالعمر, ك 
 .(1)الدكتكر جاسـ المطكع رئيس قناة اقرأ الفضائيةمنجد, كالدكتكر صبلح الخالدم, ك ال

 رة نذكر منيا:يو ونعتو أيضًا العديد مف المؤسسات اإلسبلمية المش

ف, كرابطة العمماء السكرييف, كىيئة عمماء فمسطيف في العالمي لعمماء المسممي االتحاد
ردف, كجمعية اإلصبلح الككيتية, رابطة عمماء األؽ, ك كىيئة عمماء المسمميف في العرا, الخارج

عد حياة حافمة بالعطاء :" رحؿ بحماس التي قالت في بياف نعييا لومة اإلسبلمية ك احركة المقك 
عبنا الفمسطيني كقضيتو , كرسيا في الدفاع عف شالعمؿ كالدعكة إلى اهللالعمـ ك كالتضحية, ك 

 .(2)اإلسبلمية "كالدفاع عف قضايا أمتنا العربية ك مة كالجياد, ك اكحقكقو, كدعـ مشركع المق

ىناؾ قمة ممف يقكؿ الدكتكر عمي حمزة العمرم في ذكر مناقب شيخنا رحمو اهلل :" 
كرزانة المكقؼ,  رةك اأدب المحكتحرم الدليؿ, مع كفكر الثقافة, ك , تتحسس منيـ اإلخبلص

, إنو ؿ الذيف شيدت ليـ الدنيا بذلؾبلئ, إنو أحد ىؤالء القصاؼ لممخالفيفاإلنكشجاعة الحسـ, ك 
 .(3)مر بف سميماف األشقر رحمو اهلل"العالـ الرباني الشيخ ع

ظؿ الشيخ عمر أحد شخصيات  "د. محسف صالح: عميو أيضان ما قالو ناء العمماء مف ثك 
اف, بؿ مف شخصيات اإلجماع النادرة في الكسط خك اإلجماع في حركة حماس كحركة اإل

لى جانب اإلسبلمي, كلعؿ  ىذا مف بركة اإلخبلص كما حباه اهلل سبحانو مف صفات كمؤىبلت. كا 
ركحو اإليمانية العالية كسمتو اإلسبلمي المتميز, تميز الشيخ عمر بتكاضعو كأدبو الجـٌ, كعزكفو 
عف المناصب, كتميز بحكمتو كبكضكح رؤيتو, كعقميتو المنيجية المنظمة, كما تميز باستعبلء 

لنفس كالشجاعة األدبية, كتطٌمعو إلى معالي األمكر, كبالشخصية الجادة التي اإليماف كعٌزة ا
تحسف االستفادة مف الكقت. أما فمسطيف كالنيضة اإلسبلمية فكانا ىما اليماف المذاف يشغبلنو في 

 .(4)ليمو كنياره"

                                                           

 .32,33ص –, رسالة ابنو د.أسامة انظر المكقع السابؽ( 1)
 –مقالة بعنكاف قالكا عف الشيخ الراحؿ عمر األشقر, رسالة ابنو د. أسامة  –الرسالة مكقع المسمـ ( 2)

 .32,33ص
 مكقع إسبلميات: عمر األشقر.. العالـ الحركي.( 3)
 34ص – رسالة ابنو د. أسامة (4)
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يجامؿ  كاف كاضحان في رأيو الالعمكش رئيس رابطة عمماء األردف:  يقكؿ األستاذ الدكتكر بساـ
عمى حساب الحؽ, لكنو لـ يكف صاحب لدد في الخصكمة بؿ يقكؿ رأيو مف دكف أف يعنؼ أحدان, 
يغضب هلل كلكف غضبو ال يخرجو عف سمة العمماء العامميف, فيو مسحة السمؼ الصالح حيث 

 ا العمـ. ال أعرؼ لو خصمان بؿ ما سمعت مف الناس إالذك لئؾ الذيف أخأك العمـ كالكقار يميزه عف 
عرفتو عميدان لكمية الشريعة فكاف أخان  ,ثناء عميو. يحبو مف يؤيده, كيحترمو مف يختمؼ معو

ران مكجيان. كاف عالمنا الراحؿ صاحب منيج سمفي في العقيدة, كرغـ تخصصو ك المجميع مح
ما جعؿ كتبو مرجعان حتى  ,الفقيي إال انو كاف المدقؽ الباحث في عكيص مسائؿ العقيدة

...كلـ يكف ىذا العالـ يطأطئ ألحد, بؿ يقكؿ رأيو العقيدة في كؿ ديار اإلسبلـ,في  لممختصيف
مف دكف مكاربة...أصابو المرض الخبيث فصبر كاحتسب. ككنا متألميف لما أصابو فمـ نسمع منو 

 .(1)إال الحمد كاالحتساب كالصبر, فكاف قدكة أيضان في مرضو

كيشدؾ إلى  ":اف في األردفخك فيذم لجماعة اإلالمكتب التن كبكر عض, أبك يقكؿ األستاذ جميؿ
احتراـ كميابة, كبعده عف اليذر في الكبلـ كعف االستغراؽ في الجدؿ  (الشيخ عمر)ىذا الرجؿ 
تستمع آلرائو ...اإلسياب في عرض دليمو رغـ غزارة عمموأك الميؿ لفرض حجتو, أك في الرأم, 

الحكار كالخبلؼ كمعالجة مختمؼ القضايا  الفقيية كترل مكاقفو السياسية, كتتابع منيجو في
كالكقائع, فتممس كسطية كاعتداالن حقيقييف جٌسدىما العمـ الكاسع كالتجرد كالمكضكعية, كال نزكي 

 .(2)" عمى اهلل أحدا

يقكؿ د. رائد فتحي: "كاف لو ىيبةن كرىبةن كسمتنا كبيرنا جدنا, ككافى كقكرنا عاًكفنا عمى نفًسًو, حسفى 
ال  كاف متكاًضعنا كقافنا عند الحٌؽ,افى طمبتيوي يتمقكف عنو أدب العمـ قبؿ العمـ ذاتو. ك ك الخياًؿ.

 كافى ميعٌظمنا لؤلثر كالسُّنة.. ككافى  ييمو مف أتى بالحٌؽ ما ىي خمفٌيتو, فالحؽُّ رائديه كمسمىكيو.
 .(3)"ة خاٌصةن مف أعمـ الٌناس باآلثار الفقيٌية عاٌمة. ككاف أعمـ الخمًؽ بفقو ابف تيميٌ  ,عندم

 

 
                                                           

 .35ص –رسالة ابنو د. أسامة ( 1)
 المصدر السابؽ نفسو.( 2)
 .36ص –المصدر السابؽ  (3)
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 رثاه الشيخ حامد بف عبد اهلل العمي في شعر قاؿ فيو :ك 

 دمعي العيكًف عمى الفقيًد ذىرىاؼً 

 , كسٌيدي األشراؼً كنزي العمكـً                    
 , كالضمكعي كأنٌياكالقمبي يبكي

كارـً                       , كالقىنا الرٌعاؼً بيف الصَّ
  يًف بأٌمػةو يا ناشرى النٍَّعي الحز 

ـي تيذبحي                   , كالخطكبي سكافيكالشا
  : فسائؿه ؿي عمى األناـً ىك رافى الذ

 ىؿ ماتى كارثي منيًج األٍسبلؼً :               
 كميكذبه ال يستطيعي سماعىيا

ًد اإلرجاؼً                       يٍرمي النُّعاةى بمٍقصى
 قد كافى بيف العارفيفى ككٍككبو 

 نٍيػًر عمـو مف نميرو صافيأك                       
 ألقى إليو العارفكفى بعٍمميـ

 ما شئتى مف نقدو كمف إشراؼً                    
 كتنكُّره بالمعضبلًت كأٌنوي 

 إشراؽي شمسو بالٌضياًء الٌضافي                     
 نادل يجاىري بالجياًد ألٌمةو 

 كؿُّ العزّْ باألسياؼً : كيقكؿ                     
مكًموً   عيمىره ىدل الٌدنيا بشٍمًس عي

 نكري التقاة , كقدكةي األٍخبلؼً                     
 كاهلل ما ماتى الذم بعمكًموً 

 .(1)أحيا مف األمكاًت باآلالؼً                       
 

                                                           

 .37ص –رسالة ابنو د.أسامة  (1)
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ىه.ـــــــؤلغاتـــــــمهىوــــبـتــــكىالمطلبىالثاني:

ؤلفات في اإلسبلمية بالعديد مف المات العربية ك رحمو اهلل المكتبشقر األأثرل شيخنا 
غيرىا اب العقيدة كالفقو كالتزكية, ك , أبك الشرعية تزيد عمى ستيف كتابان تشمؿمختمؼ العمكـ الدينية ك 

مبلئو في تأليؼ عدد آخر مف شارؾ مع بعض ز ك الشريعة كقضايا العصر المختمفة,  مف عمكـ
راؽ عمؿ عممية في أك مشاركتو بكثير مف األبحاث العممية المحكمة, ك كتابتو ال, إضافة إلى الكتب

 .ركبا كأمريكاأك العربي كآسيا ك العشرات مف المؤتمرات في العالـ 

, ات شيخنا بشمكليا لمعمـك الشرعية, كسيرىا عمى منيج السمؼ الصالحقد امتازت مؤلفك 
يا آثاره كاضحة عمى كتو مف قيمة عممية كاف لالجامعات لما حس الكثير منيا في الكميات ك كديرّْ 

, كقد أشار إلى ذلؾ الشيخ عبد المحسف ربي كاإلسبلميالباحثيف في العالميف العطمبة العمـ ك 
الزامؿ بقكلو :"إف مؤلفات الدكتكر عمر األشقر فييا تحقيؽ كتأصيؿ عممي, مبني عمى األدلة 

دراؾ لؤلقكا ؿ كاآلراء, كقدرة عمى التمييز بيف صحيحيا الشرعية الصحيحة, كفييا حسف تصكر كا 
 . (1)كضعيفيا"

 :"نا سابقان, يقكؿ شيخنا رحمو اهللكقد تيرجـ العديد مف كتبو إلى أكثر مف لغة كما ذكر 
قدر رب العباد سبحانو أف تنتشر مؤلفاتي في العالـ العربي, ثـ انتشر صداىا في العالـ 

 .(2)إلى لغات مختمفة" اإلسبلمي, كقد رغب إلٌي كثيركف في نشرىا 

 مصنفاتو في العقيدة : :الً أو 

ال ك ااألكثر تدالعمكـ الشرعية, ك  ميمة لطمبةصادر تعد كتبو خصكصان في مجاؿ العقيدة م
 كىي: كاإلسبلمية في عدد مف الدكؿ العربية

 

 

                                                           

أ.د. صالح  –د الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السمفية يك ج ,( مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر1)
 ـ.12/8/2012 –رنامج : مع أىؿ العمـ ب –, نقبلن عف قناة درة 315ص ,1ج –حسيف الرقب 

 .163ص ,األشقر –صفحات مف حياتي ( 2)
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 تشمؿ عمى ثمانية أجزاء وىي: مة العقيدة في ضوء الكتاب والسنةسمس -1
 .العقيدة في اهلل 

دار النفائس  –ـ 2002,ق1423,منقحةك طبعة جديدة –عة الخامسة عشرة الطب
جاء  –القاىرة مصر  –ر النشدار السبلـ لمطباعة ك  –ف األردف عما –التكزيع لمنشر ك 

 . صفحة302الكتاب في
مف أركاف اإليماف  األكؿالن الركف ك امتن ,يتحدث فيو عف العقيدة اإلسبلمية الصحيحة

كحيده باألدلة النقمية كالعقمية كالرد عمى المنكريف مف الفبلسفة كت ,اهللاإليماف بىك ك 
 .كالمتكمميف كالمعطميف كالمشبييف

  .عالـ المبلئكة األبرار 
جاء الكتاب في  –الككيت  –التكزيع لمنشر ك  مكتبة الفبلح ,ـ1981الطبعة الثانية 

التكزيع نشر ك دار النفائس لمطباعة كال –ـ 2008 –ق 1429طبع أخيران سنة صفحة. ك 95
 .صفحة 110يقع الكتاب في  –رة مصر القاى –دار السبلـ  –عماف األردف  –
نان مبي ,اإليماف بالمبلئكة األبرارىك ك  ,تحدث فيو عف الركف الثاني مف أركاف اإليمافك 

 .   أسماءىـ كصفاتيـ كأعماليـ كما يميزىـ عف غيرىـ مف المخمكقات
  الشياطيف.عالـ الجف و 

ىرة مصر جاء الكتاب في القا –دار الكتب السمفية  –ـ 1985 –نية الطبعة الثا
دار النفائس لمطباعة كالنشر  –ـ 2008 –ق 1429طبع أخيران سنة صفحة, ك  175

 .صفحة 223يقع الكتاب في  –رة مصر القاى –دار السبلـ  –عماف األردف  –التكزيع ك 
ث جمع النصكص مف القرآف لكتاب تحدث شيخنا عف عالـ الجف كالشياطيف, حيفي ىذا ا

حدث عف , ثـ تعبلـ التي تحدثت عف ىذا المكضكعكبلـ األئمة األكالسنة الصيحة ك 
أخيراه تحدث عف ك , كالشيطاف كأساليبو في إضبلؿ اإلنساف أسباب العداء بيف اإلنساف

 . يخكض المعركة مع الشيطافىك بيا ك األسمحة التي البد لممسمـ أف يتسمح 
  الرساالتالرسؿ و. 

ار السبلـ د –ـ2008 –ق 1429,اليمفطبعة خاصة بمصر كالمغرب العربي ك 
عماف األردف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  – الترجمةالتكزيع ك لمطباعة كالنشر ك 

 صفحة.270الكتاب فيكجاء  –
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اإليماف بالرسؿ كالكتب ىما الث كالرابع مف أركاف اإليماف ك تحدث فيو عف الركنيف الث
أسمائيـ رسؿ كاألنبياء كالفرؽ بينيما كعددىـ كصفاتيـ ك تحدث فيو عف ال, ك سماكيةال
تي فصؿ صدؽ كتبيـ الحاجة الناس إلييـ كاألدلة مف الكتاب كالسنة عمى صدقيـ ك ك 

 .  الحديث فييا في باب مستقؿ
 .القيامة الصغرى وعبلمات القيامة الكبرى 

دار السبلـ  –ـ2008 –ق 1429,اليمفبعة خاصة بمصر كالمغرب العربي ك ط     
التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  –الترجمة لتكزيع ك اك  النشرلمطباعة السبلـ لمطباعة ك 

 صفحة.310الكتاب فيجاء ك  –عماف األردف  –
خر اليكـ اآلاإليماف بىك تحدث فيو عف مقدمة الركف الخامس مف أركاف اإليماف ك 

ـ تحدث عف أشراط نعيمو ثاتو كعف القبر كعذابو ك سكر الو ك ىك حيث تحدث عف المكت كأ
 الكبرل .  الساعة الصغرل ك 

 .القيامة الكبرى 
 دار السبلـ –ـ2008 –ق 1429,اليمفطبعة خاصة بمصر كالمغرب العربي ك      

التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  –الترجمة بلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ك لمطباعة الس
 صفحة.283الكتاب فيجاء ك  –عماف األردف  –

كف الخامس حيث تحدث عف القيامة كأسمائيا كعف النفخ تحدث فيو عف تكممة الر 
 .حكض النبي زاف ك الميكعف حاؿ الناس في ىذا اليـك كعف الصراط ك 

  النار.الجنة و 
كجاء الكتاب  –الككيت  –التكزيع ح لمنشر ك مكتبة الفبل –ـ 1988 –الطبعة الثانية 

دار النفائس لمطباعة كالنشر  –ـ 2008 –ق 1429طبع أخيران سنة .  ك صفحة 278في 
 صفحة. 271يقع الكتاب في –القاىرة مصر  –دار السبلـ  –عماف األردف  –التكزيع ك 

كعف  ,كأبديتيماصفاتيما حيث تحدث عف أسمائيما ك  ,تحدث فيو عف الجنة كالنار
د ىذا الكتاب تكممة الركف الخامس كيع ,نعيـ أىؿ الجنةعذاب أىؿ النار ك صفات أىميما ك 

 اإليماف.مف أركاف 
  القدر.القضاء و 
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 –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  –ـ 2008 –ق 1429طبع أخيران سنة  
 .صفحة 118يقع الكتاب في –ىرة مصر القا –دار السبلـ  –عماف األردف 

عماف األردف  –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  ,ـ2000 –ة كانت الطبعة الخامسك 
 صفحة. 117جاء الكتاب في ك  –

 ,اإليماف بالقضاء كالقدرىك ف اإليماف ك تحدث فيو عف الركف السادس مف أركا
رؽ التي ضمت كأضمت باد ثـ تحدث عف الفً عمـ اهلل بأفعاؿ العحيث تكمـ فيو عف القدر ك 

 الجماعة. الناس كعف مذىب أىؿ السنة ك 
 الجماعة.السنة و   وصفاتو في معتقد أىؿأسماء اهلل -2

عماف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ 2003 –ق 1424 –الطبعة السادسة 
 .صفحة 302كجاء الكتاب في  –ردف األ

ثـ تحدث عف  ,أىمية العمـ بيا –صفاتو ك  عف أسماء اهلل شيخنا في ىذا الكتاب  تحدث
, األدلة عمى ذلؾصفاتو, ك اء اهلل ك في إثبات أسم األيسس التي تقكـ عمييا عقيدة أىؿ السنة

ثـ تحدث , الصفات التي ال يجكز كصفو بياك  تحدث عف الصفات التي يتصؼ بيا اهلل  ككذلؾ
عف منيج السمؼ في إثبات الصفات كالرد عمى المنكريف, كمحاربة أىؿ البدع كالضبلؿ ألىؿ 

 السنة.  

 آثاره.يؿ وخطورتو و أو الت -3
عماف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ1992 –ق 1412 – األكلىالطبعة 

 األردف.
 صفاتو.يؿ عمى أسماء اهلل ك أك خطكرة الت كتحدث الكتاب عف

 معتقد اإلماـ أبي الحسف األشعري . -4
تكمـ فيو عف أبي الحسف األشعرم, كبيف أنو سار مسار أىؿ السنة كالجماعة بعد أف كاف        

 أنو نبذ االعتزاؿ كمف سار فيو . معتزليان مغرقان في االعتزاؿ, ك 
 المعرفة بو. اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل و  أسماء -5

عماف  –دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ,ـ 2007 –ق 1427 –الطبعة الثانية 
 صفحة.360جاء الكتاب في ك  –األردف 
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تسعيف ك  ثـ شرح تسعةن  الحسنى,في اختياره ألسماء اهلل  ومؿ الكتاب عمى منيجتيشك 
الحتماؿ أف  عشريف اسماعمى ما سبؽ كاحدان ك ثـ أضاؼ , تارىا رابطا بينيا كبيف داللتيااسمان اخ

متعرؼ أفعالو لفي النياية ذكر بعض صفات اهلل ك ك , بشرحياتككف مف أسماء اهلل الحسنى كقاـ 
 أفعالو.عمى اهلل مف خبلؿ أسمائو كبعض صفاتو ك 

 واحة اإليماف عند ابف القيـ -6
 صرحم كتب ابف القيـ رحمو اهللشيخنا في كتابو المكضكعات المتعمقة باإليماف باهلل مف  جمع

سيبلحظ القارئ ليذا المؤلَّؼ أنني لـ أتدخؿ كثيرا في تأليؼ ىذا الكتاب, فقاؿ:" توبذلؾ في مقدم
 لذلؾ  لـ, ك مف تأليؼ ابف القيـىك فقد جمعت المادة العممية كأعدت ترتيبيا كي تشكؿ كتابا 

ربط الكبلـ أك , مف تأليفي إال بمقدار قميؿ جدان, تقتضيو الضركرةىك أدخؿ في المادة العممية ما 
م األركاح كما كما قمت بحذؼ االستطرادات الكثيرة عند ابف القيـ في كتاب حاد ,ببعض بعضو

 ".المكضكعحذفت منو الضعيؼ ك 
 :جاء حديثو رحمو اهلل في سمسمة اشتممت عمى ستة أجزاء وىيو 

 . اإليماف باهلل 
  . اإليماف بالمبلئكة األطيار 
 . اإليماف بالرسؿ كالكتب 
 .اإليماف بالقيامة كأشراط الساعة 
 .اإليماف بالجنة كالنار 
 .شرح ابف القيـ ألسماء اهلل الحسنى 

 النبوي.قصص الغيب في صحيح الحديث  -7
جاء ك  –ف األردف عما –دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ,ـ2007 –األكلىالطبعة 

 صفحة.382الكتاب في 
شقر عمى األحاديث التي صح يدؿ عنكاف الكتاب عمى مضمكنو فقد اقتصر شيخنا األ

 ,صح إسنادىا عنيـك  ,ؿ مف القصص المكقكفة عمى الصحابةقمي, ك عف الرسكؿ ا إسنادى
كتخريجو  ولمحديث ثـ يذكر نص كاف يبدأ بالتعريؼ, ك خمسيف قصةن ؿ الكتاب عمى إحدل ك اشتمك 

 الفكائد مف الحديث.ك  العبر ان معانيو, ذاكران رحااأللفاظ الغريبة شيذكر ثـ 
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 الشعوذة .عالـ السحر و  -8
 –ردف عماف األ –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ2002 –الطبعة الرابعة 

 .صفحة 343كجاء الكتاب في 
 عوأنكامبينان الحسد, المعجزة كالكرامة ك  بيفك  وبين ان فرقان السحر, معرفتحدث فيو عف تاريخ السحر م

بتفسير  أتبع ذلؾك  لو,عبلج المسمميف  ـالديانات, ثطرؽ العبلج منو في بعض الببلد عند بعض ك 
ذكر قصة ك عبلقتيـ بالشيطاف, العرافة ك ثـ تحدث عف الكيانة ك البقرة, آيات السحر مف سكرة 

 كيؼ يككف عبلجو. ك  ,التشاؤـك ر عف التطيتكمـ  ,الكينة مثؿ قصة شؽ كسطيحبعض العرافيف ك 
 أصؿ االعتقاد . -9

كجاء في الكتاب  –ككيت ال –الدار السمفية لمنشر  –ـ 1985,ق1405 –الطبعة الثالثة 
 صفحة. 86

مع أصؿ االعتقاد, في كأدلتيـ مذاىب العمماء شيخنا رحمو اهلل في ىذا الكتاب ذكر        
 بياف بطبلنيا الصحيحة ال يحتج بيا في العقيدة, ك  اآلحاد : بأف أحاديثى بدعة القكؿالتركيز عم

 ة عمى مذاىب رافضي االحتجاج بالسنة النبوية.يناألضواء الس -11

جاء الكتاب في ك  –ألردف ا –التكزيع مكتبة المنار لمنشر ك  –ـ 1990 – الطبعة الثانية
 صفحة.  116

 لسنة .االسابقة في ضوء الكتاب و  السماويةأشراط الساعة في الكتب  -11
عماف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ق1432 –ـ 2011 – األكلىالطبعة 

 .صفحة 176كجاء الكتاب في  –ردف األ
 يشتمؿ ىذا الكتاب عمى سبعة مباحث وىي:

  بعثة محمد  لزبكر كاإلنجيؿ كالقرآفاراة ك في التك. 
 ة كاإلنجيؿ كفي الكتاب كالسنةالمسيح الدجاؿ في التكرا. 
  إلنجيؿ ااب كالسنة كالتكراة ك قتمو الدجاؿ في الكتكؿ عيسى عميو السبلـ ك نز 
  اإلنجيؿ .خركج يأجكج كمأجكج في الكتاب كالسنة كالتكراة ك 
 آخر الزماف كدخكليـ في اإلسبلـ, كمكاف سكنيـ  جمع بني إسرائيؿ مف الشتات في

 .كيؼ يجمعيـ اهلل ك 
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 فساد , إاة كاإلنجيؿ, مثؿ حكـ الزاني كالزانيةلكريـ ذكرت في التكر كجكد آيات في القرآف ا
 .بني إسرائيؿ في األرض مرتيف

 ـك القيامة في التكراة كاإلنجيؿأخبار ي  . 
 السنة.القرآف و  اإلنجيؿ في ضوءقصص التوراة و  -12

عماف  –التكزيع ـ دار النفائس لمطباعة كالنشر ك 2011 –ق 1432 األكلىالطبعة 
 .فحةص 365كجاء الكتاب في  –ردف األ

 لكركدىا معقبان إما بصحتيانجيؿ شارحان ك تحدث فيو عف القصص الكاردة في التكراة كاإل
ما بعدـ صحتيا لمخالفتيا لذلؾمكافقتيا لمعقؿ أحيانان أك السنة في القرآف ك   .كا 

 ليتبروا ما عموا تتبيرا .و  -13

ْف ْف َأْحَسنْ إ{:كاسـ الكتاب مجتزأ مف اآلية القرآنية في قكلو تعالى        ـْ َواِ  ـْ أِلَْنُفِسُك ـْ َأْحَسْنُت ُت
ـْ َوِلَيْدُخُموا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُموُه  ـْ َفَمَيا َفِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَىُك َؿ َمرٍَّة أو َأَسْأُت

 (7اإلسراء:)}َوِلُيَتبُّْروا َما َعَمْوا َتْتِبيرًا
ف, كأنيا سترجع إلى حضنيـ, كىذا ما كعدنا كتحدث فيو عف حؽ المسمميف في فمسطي

 اهلل بو في سكرة اإلسراء.

 

 المستقيـ.الصراط أىؿ السنة والجماعة أصحاب المنيج األصيؿ و ,14

ماف ع –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ1993 ,ق1413 – األكلىالطبعة 
 .صفحة 89جاء الكتاب في ك  –األردف 

ثان بطمب مف القائميف عمى رابطة الشباب المسمـ العربي في ىذا الكتاب أعده شيخنا بح
ىك أمريكا الشمالية, كيكشؼ ىذا البحث عف المنيج األصيؿ الذم يمثؿ الحؽ في ىذه األمة, ك 

 منيج أىؿ السنة كالجماعة.
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 :مصنفاتو في الفقو وأصولوثانيًا : 

اـ الفقيية ة مستنبطان األحككاف شيخنا رحمو اهلل كاسع المعرفة متعمقان في العمـك الديني
ريف كالمحدثيف المفسلسنة كأقكاؿ العمماء السابقيف كالمعاصريف مف الفقياء ك ابعد مدارستو لمكتاب ك 

 مرجحان كىي:ـ مناقشان كمبينان ك غيرىك 

 الدكتوراه.رسالتو لنيؿ درجة ىو و  العالميف,مقاصد المكمفيف فيما يتعبد بو لرب  -1
 جاء ىذا الكتاب في جزأيف:

الطبعة السادسة  ," إنما األعماؿ بالنيات "أك فيما يتعبد بو لرب العالميف  :األوؿلجزء ا
دار   ,األردف –عماف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  –ـ 2001 –ق 1422

 صفحة . 351جاء الكتاب في ك  –مصر  –القاىرة  –السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 .أىميتياك في العبادات  النيات كيؼ تككففيو  كضحك 

 .هلل مخمصا لو الديف "اإلخبلص " فاعبد االجزء الثاني:

 –لنفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيعدار ا ,ـ2001 ,ق1422 –الطبعة السادسة 
 صفحة. 205جاء الكتاب في ك  –األردف  ,عماف

 مويك ص مفدكاعييا الطبيعية كالشرعية ثـ اإلخبلتحدث فيو عف الغاية كأىميتيا ك 
 مف المقصكد بو.كحكمو ك 

 الواضح في شرح قانوف األحواؿ الشخصية األردني. -2

ألؼ الشيخ األشقر رحمو اهلل كتاب اسمو شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني 
يشرح ىذا الكتاب مادة القانكف, الشريعة في الجامعة األردنية, ك  عندما كاف مدرسان في كمية

ؿ األحكاـ الكاردة في بياف أدلة كؿ مسألة مف مسائو, ك رجع ىذه المادة إلى كتب الفقثـ يي 
 . (1)أصبح ىذا الكتاب كتابان جامعيان يدرس في العديد مف الجامعات األردنية القانكف, ك 

 

                                                           

 .139ص –األشقر  –صفحات مف حياتي (1)
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 السنة.أحكاـ الزواج في ضوء الكتاب و  -3

 –س لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار النفائ ,ـ1997 –ق 1418 – األكلىالطبعة 
 صفحة.319ء الكتاب في جاك  –عماف األردف 

 عماف. –الجامعة األردنية  –كتاب فقيي تعميمي ديرس في كمية الشريعة ىك ك 

عقد ثـ تكمـ عف أحكاـ ًخطبة الزكاج ك , طبيعتوتكمـ فيو عف الزكاج كأىميتو كمشركعيتو ك 
 الزكجيف.العشرة بيف كالمحرمات مف النساء كالمير كنفقة الزكجة كسكناىا ك  النكاح.

لكف ما ييميز كتب شيخنا أنو حيد الذم ضـ مسائؿ الزكاج ك تاب ليس الك ىذا الكك 
خاصة في األحكاـ التي اختمؼ أف يدلؿ عمى أحكامو مف الكتاب كالسنة ك  حريص جدان عمى

 فييا,ثـ يرجح القكؿ الذم يراه أقرب لمصكاب.

 اإلسبلمي.تاريخ الفقو  -4
 –عماف األردف  –التكزيع ك  دار النفائس لمطباعة كالنشر ,ـ1991 –الطبعة الثالثة 

صفحة, كتـ ترجمتو إلى  247جاء الكتاب في ك  ,يتالكك  –التكزيع الفبلح لمنشر ك  مكتبة
 المغة الماليزية.

 النيابية.المجالس حكـ المشاركة في الوزارة و  -5
عماف  –دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ,ـ 1992 –ق 1412 األكلىالطبعة 

 صفحة.120ب في جاء الكتاك  –األردف 
س النابية مبينان حكـ المجيزيف المجاليو عف حكـ المشاركة في الكزارة ك تحدث ف

 أدلتيـ.يـ كحكـ المانعيف ك أدلتك 
 السنة.الصـو في ضوء الكتاب و  -6

ؿ كتاب ألفو شيخنا, بناءن عمى طمب مدير المدرسة التي كاف يدرس فييا رحمو أك 
 رمضاف. اهلل, ليستفيد منو طبلب المدرسة في شير

 المذاىب الفقيية .المدخؿ إلى دراسة المدارس و  -7
 –النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار  ,ـ2007 –ق 1427 –الطبعة الرابعة 

 صفحة.279جاء الكتاب في ك  –عماف األردف 
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الباحثيف عمى مفيدان لدراسة المذاىب الفقيية, يعيف الدارسيف ك مدخبلن ىذا الكتاب يعد  
أىؿ  عف المدارس الفقيية كىي مدرسة وتحدث في, فقد عممان بيذه المذاىب يككنكا أكثر أف

ية األربعة, تحدث عف المذاىب الفقي, ك مدرسة أىؿ الظاىرالحديث كمدرسة أىؿ الرأم ك 
 اإلماـ الشافعي . –اإلماـ ابف حنبؿ  –اإلماـ مالؾ ك  –حنيفة, أبك اإلماـ

 السنة.مسائؿ مف فقو الكتاب و  -8
عماف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ1999 –ق1419 ,الطبعة الثالثة

 .صفحة295جاء الكتاب في ك  –األردف 
حكاـ بأدلتيا مف رد فييا األأك , فتيو سبعان كعشريف مسألة مختارةيضـ ىذا الكتاب بيف د

ئؿ التي المسا, ثـ بيَّفى ف الفقياء كالمفسريف كالمحدثيف, مستعينان بفقو العمماء مالكتاب كالسنة
مف خبلؿ التدقيؽ في فقو النصكص , كىذا ؿ أف يصؿ إلى القكؿ الراجحك اكيحفييا اختمفكا 

 .عيا العمماء لمكصكؿ لمقكؿ الراجحاستعماؿ القكاعد التي كضك 
 المحية. –األضحية  –ثبلث شعائر العقيقة  -9

, كيحتكم صفحة 48كجاء الكتاب في  –مصر  القاىرة –ـ 1985 –الطبعة الثالثة 
أحكاميا ضحية, كالمحية, مبينان سنيتيا ك ا الكيتيب عمى ثبلثة شعائر, ىي العقيقة, كاألىذ

 الفقيية.
 المدخؿ إلى الشريعة والفقو اإلسبلمي. -11

 –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ2005 –ق 1425 – األكلىالطبعة 
 جميزية, كاإلسبانية., كقد تـ ترجمتو إلى اإلنصفحة 399كجاء الكتاب في  –ردف عماف األ

 .جامعة الزرقاء األىمية في األردفىذا الكتاب تعميمي ديرس في 
عمـ ك  ,لشرعي مف عمـ لشريعة اإلسبلميةجمع الشيخ في ىذا ما يمـز طبلب العمـ ا

 . ؿ الفقو في أدكاره الستةك اثـ تن ,القكانيف الكضعيةالشرائع ك عمـ الفقو اإلسبلمي ك 
 بقًا, وىي:ويشمؿ ثبلثة كتب كتبيا سا

 .كتاب تاريخ الفقو اإلسبلمي 
 .المدخؿ إلى دراسة المذاىب كالمدارس الفقيية 
 .خصائص الشريعة اإلسبلمية 
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 الفقونظرات في أصوؿ  -11
ؿ اك تتننشرت في مجبلت محكمة أك قد ضـ ىذا الكتاب عدة أبحاث طبعت مستقمة ك 

 .مكضكعات فقيية متعددة 
 فقو االختبلؼ. -12

 تبلؼ, كبيف أنكاعو كحكـ كؿ نكع منو.في ىذا الكتاب عرؼ االخ
 دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة . -13

ىك تأليؼ ىذا الكتاب مع مجمكعة مف العمماء, ك  اهلل فياشترؾ شيخنا رحمو   
ت العممية, ثـ جمعت في كتاب عبارة عف بعض بحكثيـ التي قدمت في بعض المؤتمرا

 .ا األشقر رحمو اهللىذا الكتاب ثمانية بحكث لشيخن كاحد, كقد تضمف
 أبحاث فقيية في قضايا الزكاة المعاصرة. -14

دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  –ـ 2004 –ق 1424 –الطبعة الثالثة    
 آخركف . لمشيخ األشقر ك يقع في ثبلثة أجزاء.ك  ,األردف –عماف  –

 :منيامسماه ك رحمو اهلل في مسائؿ الزكاة كما ييفيـ مف لشيخنا  عدة أبحاثىك ك       
ؼ العامميف مصر أك الي ماؿ الزكاة )إدارة ك , كب عمى اإلسبلـ بأمكاؿ الصدقاتتأليؼ القم
 .معاصرة حسب االعتبارات المختمفة مشمكالت مصرؼ في سبيؿ اهلل بنظرة ,عمييا(

 معاصرة . اقتصادية بحوث فقيية في قضايا -15
ء كمنيـ شيخنا األشقر اشترؾ في تأليؼ ىذا الكتاب مجمكعة مف العمماء األجبل  

, حيث شارؾ فيو ببحثيف ىما, خيار الشرط كتطبيقو في معامبلت المصارؼ رحمو اهلل
 اإلسبلمية, الربا كأثره عمى المجتمع اإلنساني.

 تأليؼ القموب عمى اإلسبلـ بأمواؿ الصدقات . -16
جاء ك  –ألردف عماف ا –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ1992 – األكلىالطبعة  

 .صفحة 74الكتاب في 
كأقكاؿ  ان فان كحكمتحدث فيو عف التأليؼ تعرياسـ لبحثو ذكرناه في كتبو سابؽ, ىك ك  

 . ليؼ عمى اإلسبلـ بالماؿ في عصرناحاجة المسمميف إلي التأالعمماء فيو, ك 
 أثره عمى المجتمع اإلنساني .الربا و  -17
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 –التكزيع اعة كالنشر ك لنفائس لمطبدار ا ,ـ1990 ,ق1410الطبعة الثالثة   
 صفحة.180جاء الكتاب في ك  ,كتبة الفبلح لمنشر كالتكزيعم –عماف األردف 

في المؤتمر الثاني لممصرؼ اإلسبلمي الذم  اهلقأألفو شيخنا ك  بحث عمميىك ك    
آثاره ربا كحكمو كسبب حرمتو ك تحدث فيو رحمو اهلل عف تعريؼ الك  ,عقد في دكلة الككيت

 نساني عمى المجتمع اإل
 الشريعة اإلليية ال القوانيف الجاىمية . -18

 –ف األردف عما –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ1991 –الطبعة الثالثة 
 .صفحة240كجاء الكتاب في  ,لككيتا –التكزيع مكتبة الفبلح لمنشر ك 

, كعف دكر و عف القانكف تعريفان, كنشأةن, كعف أشير القكانيف الكضعيةتحدث في
, الحديث عف القانكف المدني المصرم, ثـ أتبعو بلصميبيف في إقصاء القانكف الشرعيا

 . نظرة المسمميف لوي التحكيـ بو ك كأقكاؿ العمماء ف

 :مصنفاتو في الدعوةثالثًا : 
التربكية التي استعاف بيا الكثير مف الدعاة في لتعميمية ك عددان مف الكتب ا رحمو اهلل ألؼ شيخنا
أسس الفكر اإلسبلمي  يحتاجو مفتعميـ الجيؿ ما س كتكعيتيا كترطيب القمكب ك نفك تيذيب ال

 :ظ عمى دينو كالعمؿ عمى نشره كىيلمحفا
 مواقؼ ذات عبر. -1

 –ألردف عماف ا –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ2000 –بدكف طبعة 
 .صفحة254كجاء الكتاب في 

ذات المكاقؼ التاريخية لمعبرة كالعظة  ةالدعكيع فيو شيخنا المقاالت المنيجية ك جم
 قد نشرت ىذه المقاالت في عدد مف المجبلت اإلسبلمية . ك 

 ثقافة إسبلمية أصيمة. ونح -2
عماف األردف  –نشر كالتكزيع دار النفائس لمطباعة كال ,ـ1996 –الطبعة الخامسة 

 صفحة.345جاء الكتاب في ك  –
تحدث فيو عف الثقافة اإلسبلمية ديرس ىذا الكتاب في الجامعات ألىميتو حيث 

كتاريخ األمة كلغتيا السنة رم الغربي اعتمادان عمى القرآف ك الفك كصمكدىا في كجو الغز ك 
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اع أنك د ك يك ؿ مقتطفات في العقيدة كالفقو كاألسرة مبينان خطر اليك االعربية كعممائيا, ثـ تن
 مسمـ   لذلؾ يعد الكتاب حصنان ثقافيان لكؿ ألمتنا اإلسبلمية ك  كالغز 

 معوقات تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية. -3
في ىذا الكتاب العقبات التي كاجيت تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية, كالعمؿ  تناكؿ
 ض باألمة اإلسبلمية في العالـ اإلسبلمي.يك إحدل مقكمات النىك بالشريعة 

 أحداث الحياة. عمماء و جولة في رياض ال -4
, ثـ ـ1983 –الككيت  –التكزيع شر ك منفي مكتبة الفبلح ل األكلىطبع ثبلث مرات 

سنة  األكلىتيف مر  –عماف األردف  –الطباعة في دار النفائس لمنشر كالتكزيع ك 
 .ق1425,ـ2005الثانية سنة ك  –ق 1420,ـ2000

ف كاستخبلص العبر كالعظات منيا, السابقيفيو عف مجمكعة مف قصص الظالميف ك تحدث  
كالمعارضيف مف الفرؽ  رات بيف أىؿ السنةك المحبعض اكدكر الحكار الناجح في الدعكة, ك 

 . اإلسبلمية
 عنواف, و طرؽ الكشؼ عنو –أسبابو  –خطورتو  –الوضع في الحديث النبوي: تعريفو  -5

 الكتاب يشمؿ مفردات محتواه.
 –ألردف عماف ا –التكزيع النفائس لمطباعة كالنشر ك دار  ,ـ 2004 –بدكف طبعة 
 .صفحة172كجاء الكتاب في 

 ستعيد األمة اإلسبلمية مكانتيا مف جديد .كيؼ ت -6
 ,ـ 2001 –الطبعة الثانية عشرة ك  ,ـ1994 –ق 1414انية كانت عاـ الطبعة الث

 .صفحة91كجاء الكتاب في  –األردف عماف  –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك 
غيرىا , ثـ عف أسباب تأخرىا عف مجدىا وجأك نة األمة اإلسبلمية في تحدث فيو عف مكا

 . كسبؿ العكدة بيا إلى سالؼ عيدىا
 صحيح القصص النبوي. -7

ألردف عماف ا –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ2001 –الطبعة السادسة 
 .  صفحة390كجاء الكتاب في  –
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 منشئ أمة.محمد بف عبد الوىاب باني دولة و  اإلماـ المجدد الشيخ -8
حيسف دعكتو القائمة عمى الديف ىاب, ك نيج الشيخ محمد بف عبد الك تكمـ عف م
 دعكتو.األمة بحاجة لدراسة سيرة الشيخ ك الحؽ, ككضح أف 

 محاضرات إسبلمية ىادفة. -9
دار –ف عماف األرد –التكزيع لنفائس لمطباعة كالنشر ك دار ا ,ـ1997 –بدكف طبعة 

 صفحة. 415جاء الكتاب فيك  ,القدس فمسطيف –النشر 
 ة.دراسات في الثقافة اإلسبلمي -11

الفبلح لمنشر  –ـ 1987 –لخامسة الطبعة ا –آخركف عمر سميماف األشقر ك 
 صفحة. 623جاء الكتاب في ك  –الككيت  –كالطباعة 

 بصائر تربوية. -11
عماف  –النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار  ,ـ1992 –ق 1412,األكلىالطبعة 

 صفحة. 149جاء الكتاب في ك  –األردف 
كاف شيخنا قدكةن ك  ,تيذيبيات متعددة تيدؼ إلى تربية النفس ك اشتمؿ الكتاب عمى مكضكعا

 .شارككه في كتابة بعض ىذه البصائرلتبلميذه الذيف 
 أصحابو في صحيح الحديث النبوي.و  قصص الرسوؿ   -12

 –دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ,ـ2007 –ق 1427 – األكلىالطبعة 
 .صفحة 456جاء الكتاب في ك  –عماف األردف 

 , اقتصر عمىابو رضكاف اهلل عمييـأصحك  ضـ ىذا الكتاب العديد مف قصص الرسكؿ 
التي فييا قصة أما األحاديث الصحيحة دكف السقيمة كالضعيفة كالباطمة كالمكضكعة, ك 

 . يكجد فييا قصة لـ يذكرىا الشيخاألحاديث األخرل التي ال
 عممية .ت دعوية و بحوث في مؤتمرا  -13

عماف  –دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ,ـ2007 ,ق1427 – األكلىالطبعة 
 صفحة. 264جاء الكتاب في ك  –األردف 

ببلتو الصحفية كبعض بعض مقاا رحمو اهلل بعض بحكثو العممية ك جمع فيو شيخن
 .المكضكعات الفكرية كالدينية
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 .مة أـ سميـ بنت ممحاف األنصارية : الصحابية الجميالغميصاء -14
 –ردف عماف األ –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ2007– بدكف طبعة
 .صفحة 135كجاء الكتاب في 

 أىميا .ك مف حيث اسميا كنسبيا كزكجيا أبي طمحة ,تحدث عف ىذه الصحابية
 .راتيا وقصص مف أحوالياذو يا ومحفضمتعريفيا و  –التقوى  -15

 –النشر كالتكزيع دار النفائس لمطباعة ك  ,ـ2012 –ق 1433 – األكلىالطبعة 
 صفحة.  208جاء الكتاب في ك  –عماف األردف 

سبلـ بيا كمكاقؼ اىتماـ اإلؿ عمى مكضكعو في تعريفو لمتقكل ك عنكاف الكتاب داك 
 .كقصص المتقيف

 روائع القصص اإلسبلمي. -16
 –التكزيع دار النفائس لمطباعة كالنشر ك  ,ـ2008 –ق 1428 – األكلىالطبعة 
 صفحة. 413كتاب في جاء الك  –عماف األردف 

ذلؾ مف قصص العمماء  تحدث عف القصة باعتبارىا كنز لممعرفة كالعبرة مستكحيان 
 الصالحيف ياء كأىؿ الببلء ك األتقكاألمراء كالفضبلء كالقضاة ك 

 صحيح السنة النبوية.األحبلـ في الكتاب و و الرؤى  -17
–تكزيع النشر كالدار النفائس لمطباعة ك  ,ـ2013 –ق 1434 – األكلىالطبعة 
 صفحة. 239جاء الكتاب في ك  –عماف األردف 

 ساؽ أمثمةن عمى الرؤلتحدث فيو عف تعريؼ الرؤل كاألحبلـ كبيف نكعييما, ك 
كبعض رؤل الصحابة  الرؤل التي رآىا رسكؿ اهلل الصالحة مف األمـ السابقة كاألنبياء ك 

 الصحابيات.  ك 
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ى:وظائغهأرمالهىو:ىالمطلبىالثالث

 , أثناءـ1961لمنكرة في عاـ أمينان لمكتبة الجامعة اإلسبلمية في المدينة احمو اهلل ر عمؿ شيخنا 
عمؿ بالتدريس في الككيت في مدرسة ك  بكالكريكس كلمدة أربع سنكات,لفي مرحمة ادراستو 

خالد بف الكليد المتكسطة مدرسة  عمؿ في, ثـ (1)ـ 1970ـ إلى 1965عاـ المتنبي المتكسطة 
إلى معيد المعممات  ثــ, 1972 السالـ الثانكية عاـ مدرسة عبد اهلل لمعمؿ فيثـ انتقؿ ,سنتيف
بعد حصكلو عمى درجة الدكتكراه عمؿ مدرسا في كمية الشريعة بجامعة الككيت ـ, ك 1977عاـ 

ميج بيف العراؽ كالككيت, ثـ انتقؿ لمعمؿ في األردف بعد أحداث حرب الخ, (2)ـ1990حتى عاـ 
دا لكمية الشريعة بجامعة بعدىا عمؿ عمية الشريعة في الجامعة األردنية, ك ميعيف أستاذان في كك 

 .(3)الكتابة في آخر حياتوالزرقاء, ثـ تفرغ لمبحث ك 

ىالمطلبىالرابع:ىرػودته.

, الجماعة في عقيدتومف أىؿ السنة ك  السمؼ الصالح سار شيخنا رحمو اهلل عمى منيج
 أمكر منيا . عدةة عمى ي مجمؿ آرائو االعتقادييقكـ ىذا المذىب فك 

 السنة الصحيحة.ك  الكريـ مصدر التمقي ال يككف إال مف القرآف -1
 الصحيحة. سنة رسكلو التسميـ الكامؿ لكبلـ اهلل ك  -2
 تحريؼ.أك يؿ أك تأك أثبتو لو رسكلو الكريـ مف غير تعطيؿ إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو ك  -3
 سفة.الفبلذـ المؤكليف كالمعطميف كالمحرفيف كالمتكمميف ك  -4
الشتقاقيا عمى قمة فائدتيا في إثبات العقائد, ك كراىة عمـ الكبلـ, لترؾ القكاعد الكبلمية ك  -5

 .الجدؿ المنيي عنو
 عدـ تقديـ العقؿ عمى النقؿ. -6

 

                                                           

 .91 –األشقر  –صفحات مف حياتي  (1)
 .15/10/2012 –مقالة بعنكاف عمر األشقر ..العالـ الحركي  –مكقع إسبلميات  (2)
د. محسف صالح,  –الحركي لمعبلمة األشقر كر الدعكم ك عبلمي, قراءة في الدالمركز الفمسطيني اإل (3)

 .117ص –عمر األشقر  –صفحات مف حياتي 



36 
 

 تميزت بما يمي: التيفي مؤلفات األشقر  انجدى األمور هىذ 

 كثرة االستدالؿ باآليات القرآنية . -1
 تمد عمى األحاديث الضعيفة مطمقا لـ يعك  بي االستدالؿ بما ثبت عف الن كثرة -2
فمصادره  ,الجماعةأم شيء يعارض عقيدة أىؿ السنة ك  مكاقفو مفسبلمة جميع آرائو ك  -3

ت في فيـ العقيدة, حيث ال االنحرافادر نقية خالصة ال تعرؼ التعقيد كال البدع ك مصا
نصرانية, ال في ال, ك ديةيك سميمة فإنو لف يجدىا في الي" مف أراد أف يعرؼ العقيدة القاؿ:

نما يجدىا في اكال في كبلـ الفبلسفة..., ك   (1). "إلسبلـ في أصميو الكتاب كالسنةا 
 . لفمسفيةالمسائؿ اا مف مسائؿ عمـ الكبلـ المذمكـ ك مؤلفاتو تمامكتبو ك  كخم -4
سمكب المتكمميف في دراسة التعقيد الذم شاب أعاده عف أسمكب التقعر كالتنطع ك ابت -5

 .العقيدة

 حا إتباعو لمنيج أىؿ السنة بقكلوقد ذكر في مقدمة كتابو " العقيدة في اهلل " مكضك  
مصدرييا  مؤلؼ في العقيدة اإلسبلمية يرجع بيا إلىيك , فؾ عنوىذا المؤلؼ عنكانو ينبي:"ك 

مف  األكؿعقيدة الرعيؿ ىذاف المصدراف ىما المذاف بنيا ,ك سنة رسكلو األصمييف : كتاب اهلل ك 
 .(2)"مةىذه األ

 الجماعة.أسماء اهلل وصفاتو في معتقد أىؿ السنة و كذلؾ ذكر في مقدمة كتابو و 
فييا الفرؽ اإلسبلمية مذاىب  , كسمكت كصفاتو مف أىـ مباحث االعتقادإف مباحث أسماء اهلل"

ىدل اهلل سمفنا الصالح مف خاطئة, ك تصكرات ف الضبلؿ فييا معتقدات باطمة, ك نشأ عشتى, ك 
قد أحببت أف أيدكف في ىذا المكضكع ك ,فيوبعييـ عمى إثرىـ إلى الحؽ فيما اختمؼ تاك الصحابة 
 ,سس التي يقكـ عمييا مذىبيـ, مبينا األى ضح فيو مذىب أىؿ السنة كالجماعةأك مؤلفا 

اإليماني  تجمي في الكقت نفسو معالـ المنيج القرآنيكالخصائص التي تميزىـ عف غيرىـ, ك 
 .(3)"اعتمدكهما سمكو سمفنا الصالح ك ىك ك , النبكم في ىذا المكضكع

تباعو ليـ.       (4)كذلؾ تحدث في بعض المجبلت عف عقيدة أىؿ السنة كالجماعة, كا 

                                                           

 15ص  ,األشقر –العقيدة في اهلل  (1)
 .7ص ,المصدر السابؽ( 2)
 .7ص –األشقر  –صفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة ك أسماء اهلل ( 3)
 كما بعدىا عدة حمقات. ,ـ1990,ق1410 –العدد الخامس عشر  –مجمة الفرقاف  (4)
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ى:ثالثالمبحثىال

ىظىمطالب:ثالثفوهىفيىالدروةىإلىىالله,ىوىجؼوده

 جيادىا.في نشأة حركة حماس و  جيوده: األوؿالمطمب 

 بالناس. المطمب الثاني: منيجو في االتصاؿ

 المطمب الثالث: نشاطو الدعوي. 
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ىفيىنذأةىحركظىحماس:ىجؼوده:ىاألولالمطلبى

ـ 1974اف المسمميف الفمسطينييف في الككيت في النصؼ الثاني مف سنة خك نجحت جماعة اإل
ؼ الحركة اإلسبلمية متأخرا انتظامو في صفك رغـ أف , ك ريبا مف ضـ الشيخ عمر إلى صفكفياتق

دية العميا شارؾ في األطر القيالعممو كرجاحة عقمو كسعة أفقو تصٌدر منذ البداية ك  أنو , إالنسبيا
 .(1)ؿ مجمس شكرل لمحركةأك تبكأ رئاسة , ك مرجعيتيا الفقيية كالقضائية, بؿ أصبح لمحركة

يرعى ثمة كريمة مف الشباب اإلسبلمي في الككيت سكاء ىك منذ منتصؼ السبعينيات ك ك 
, فتحا آلفاؽ التحرؾ بكامؿ الصبلحيات, ك دفعا لمعمؿتييف تربية كتكعية ك ككيأك كانكا فمسطينييف 

 .كؿ ذلؾ ضمف بكصمة "سمفية "منفتحة

اف الفمسطينييف في الككيت مف المنشغميف خك كاف الشيخ عمر ضمف مجمكعة مف اإل
قي دكريا كانت ىذه المجمكعة تمتلة فتح آفاؽ جديدة لو, ك ك امحسطيف ك بتطكير العمؿ اإلسبلمي لفم

صر قيادية كاألستاذ سميماف حمد قد ضمت عناتفكيرىا, ك رسمي يحد مف انطبلقيا ك  دكف إطار
اخر سبعينيات القرف أك إلى  األكلىتعكد لقاءاتيا لد مشعؿ كسامي خاطر كجماؿ عيسى, ك خاك 

 العشريف. 

المشاريع التي طكرت العمؿ البرامج ك لقاءاتيا عف العديد مف األفكار ك قد أثمرت ك 
 .(2)اإلسبلمي لفمسطيف

اطمعا بالتفصيؿ عمى تجربة الحركة ـ ك 1980لد مشعؿ إلى السكداف سنة خاسافر رحمو اهلل ك 
 كتنظيميان  اريان إد) ت تعد تجربة متقدمة قياسا بغيرىا, كاستفادا منيا كثيران اإلسبلمية ىناؾ التي كان

 . (3)اني الفمسطينيخك ( في تطكير العمؿ اإلسياسيان ك  كحركيان 

                                                           

د. محسف  –عبٌلمة فمسطيف كحكيـ حماس  –مقالة بعنكاف عمر األشقر  –المركز الفمسطيني اإلعبلمي  (1)
 ـ26,8,2012.,صالح

 ىبلؿ., أبك د. كائؿ –مقالة بعنكاف حكيـ الحركة  –المركز الفمسطيني اإلعبلمي  (2)
د.محسف  –حكيـ حماس عبٌلمة فمسطيف ك  –عمر األشقر  افمقالة بعنك  –المركز الفمسطيني اإلعبلمي  (3)

 ـ .26,8,2012.,صالح
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انو عمى تجربة منظمة التحرير الفمسطينية مف  أخكما اطمع الشيخ عمر بتكميؼ مف ك
 . عمي الحسفف قرب مثؿ منير شفيؽ ك عايشتيا عؿ بعض الشخصيات التي عممت فييا ك خبل

, ر تأسيسي لمعمؿ اإلسبلمي لفمسطيفـ شارؾ الشيخ عمر في مؤتم1983في سنة ك 
( فمسطيفظيـ ببلد الشاـ )األردف ك اف المسمميف مف تنك خشارؾ في المؤتمر قيادات معينة مف اإلك 

 .(1)المسارات لمعمؿ اإلسبلمي لفمسطيفا مف األسس الفكرية كالمنيجية ك حيث كضع المؤتمر عدد

ياز الذم تكلى الجىك , ك كبعد سنتيف أهنشئ )جياز فمسطيف( التابع لتنظيـ ببلد الشاـ
القطاع رافية )الضفة ك بيف مناطؽ عمميا الجغالتنسيؽ ك  رعايتياإنشاء حركة حماس كقيادتيا ك 

 ةسحد األعمدة المؤسً كاف الشيخ عمر أ, ك الدعـ ليا خصكصا مف خارج فمسطيف تكفير( ك الخارجك 
 .(2)ليذا العمؿ

مة اإلسبلمية "حماس", فقد كاف مف السابقيف بؿ مف اك في حركة المق"أما عف دكر شيخنا 
في المحظة التي أعمف فييا عف انطبلؽ حركة "حماس" , فاألكلىالمؤسسيف الذيف كضعكا البذرة 

انو في قيادة أخك  مف داخؿ فمسطيف كاف العمؿ بشكؿ متكازم بخارج فمسطيف, ككاف الشيخ مع 
العمؿ اإلسبلمي بالخارج عمى عمـ بمف انضكل تحت لكاء "حماس" داخؿ فمسطيف, ككضع ليا 

ء تـ اختيار أعضاء المجمس التنفيذم, ؿ لقاأك نظاـ  داخمي, كانتخب ليا مجمس شكرل, كفي 
مدة  اني, كبقيت في رئاستوإخك كانعقد مجمس الشكرل, كطمب مني أف أرأسو, أبكاني ذلؾ أماـ 

 .(3)أربع سنكات"

كقد انتقؿ الشيخ عمر إلى األردف, حيث حافظ عمى دكره الفاعؿ كالمؤثر في حركة 
مؤسساتيا القضائية... مع أك كرية مف خبلؿ مؤسساتيا الشأك حماس مف خبلؿ مكقعو عالمان 

                                                           

 ىبلؿ ., أبك د. كائؿ –مقالة بعنكاف حكيـ الحركة  –المركز الفمسطيني لئلعبلـ  (1)
 المصدر السابؽ نفسو .( 2)
أ.مشير عمر  –د العبلمة األشقر في نصرة القضية الفمسطينبة يك ج –(مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر 3)

اف خك , نقبلن عف بحث مخطكط غير منشكر بعنكاف "التحاقي بجماعة اإل339,340ص ,2ج –المصرم 
 د.عمر األشقر.. ,المسمميف"
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فر منيا, كلكنو لـ ك و النصيب األأراد لكاف ل كإصراره الدائـ عمى عدـ تكلي مناصب قيادية, كل
 .(1)مكجيان كمراقبان لمبكصمةؾ العمؿ فبقي في مكانتو مرشدان ك يتر 

                                                           

 .14ص –نظر رسالة ابنو أسامة ا (1)
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 :منؼجهىفيىاالتصالىبالناس:ىالمطلبىالثاني

ألجكبة الفقيية اتقديـ النصائح ك يـ كالمساعدة ك لتعميقكـ منيجو في االتصاؿ بالناس عمى ا
عرؼ أيضان مف خبلؿ ك  ,ان في عدد مف الكميات كالجامعاتأستاذان جامعيحيث كاف مدرسان ك 

ت نفسو مرىفة تشعر بآالـ الناس كاندكات التي كاف يمقييا في المساجد, ك النب كالدركس ك الخط
ؾ كاف كذلتاجيف حكلو, ك المحلطمبة العمـ ك  كثير مف المساعداتحاجاتيـ لذلؾ كاف يقدـ الك 

كاف ىاتفو ينشغؿ كثيران بأسئمة الناس ممف يستفتكنو في أمكر متكاضعان ال يتكبر عمى الناس ك 
 (1). ال يتأخر في اإلجابة عمييـنيـ ك دي

ىويــــــــــدرـــــهىالـــــــــــــنذاطىالمطلبىالثالث:

عكم في أثناء الحياة الجامعية في النصؼ في العمؿ الد رحمو اهلل نشط الشيخ عمر
شاركو فيو الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ ك  ,ف العشريف في المدينة المنكرةمف ستينيات القر  األكؿ

, ككانكا يخرجكف إلى القرل حكؿ المدينة المنكرة لمدعكة مجمكعة مف طمبة العمـحفظو اهلل مع 
ـ, ككاف يرافقيـ دائمان الشيخ محمد ناصر الديف كالتكعية, ككاف الشيخ ابف باز يشجعيـ كيدعمي

 .(2)األلباني كالشيخ محمد عبد الكىاب البنا

يقكؿ شيخنا رحمو اهلل:" لقد كفقت أثناء إقامتي بالمدينة إلى االنضماـ إلى مجمكعة مف 
مساجد المدينة, فكانكا طمبة العمـ, كانكا يخرجكف بأنفسيـ في كؿ أسبكع مرة لزيارة مسجد مف 

يعممكف أىؿ المسجد, كيبقكف ىناؾ إلى صبلة العشاء ثـ يعكدكف تقكف, كيدرسكف كييدرسكف ك يم
 .(3)إلى ديارىـ" 

                                                           

د. أسامة  –انظر مقالة بعنكاف قبس مف سيرة شيخي الحبيب عمر األشقر  –المركز الفمسطيني اإلعبلمي ( 1)
 بكر .بك , أفتحي

الحركي لمعبلمة األشقر " د. محسف عنكاف " قراءة في الدكر الدعكم ك مقالة ب –المركز الفمسطيني اإلعبلمي  (2)
 صالح, رسالة ابنو د. أسامة األشقر.  

 .37ص –األشقر  –صفحات مف حياتي  (3)
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االتصاؿ ىك ( كيقكؿ شيخنا األشقر:" كاف العمؿ الدعكم الذم أمارسو )في الجامعة 
يـ في مكقع سكناىـ في زيارتتمثؿ بااللتقاء مع بعض الطمبة, ك كاف يبالشباب الجامعي, ك 

 .     (1)في خارج الجامعة" امعة, ك الج

كاف الشيخ عمر رائد إنشاء الجماعات اإلسبلمية في المدارس بحٌمة جديدة مختمفة عف ك 
الككيت شرؽ في منطقة شكؿ الجمعيات الدينية التقميدية. كقد بدأت تجربتو في مدرسة المتنبي 

ليـ طريقة جديدة حيكية ـ مع اثنيف كعشريف طالبان إذ قٌدـ 1965/1966في العاـ الدراسي 
متفتحة تشمؿ, إلى جانب الدركس الدينية المشكقة, الخركج في الرحبلت كالرياضة كالمسرحيات 
كالمسابقات الثقافية... ككاف اليدؼ أف يعيشكا اإلسبلـ في حياتيـ. كلقيت الفكرة نجاحان كبيران 

 .(2)كانتقمت إلى المدارس األخرل

أسبكعية عامة منتظمة في العقيدة كالتفسير في بعض كانت لمشيخ دركس ككذلؾ        
مساجد الككيت كأنديتيا الصيفية إضافة إلى خطبتو لمجمعة, كامتاز رحمو اهلل بأسمكبو السيؿ 

لة إيصالو, كفيـ دالالت النصكص يك الممتنع الذم يجمع بيف فيـ السمؼ كدقة المعنى كس
 .(3)كركح المعاصرة كتطبيقاتيا"

تكعية الناس حيث يقكؿ رحمو اهلل: في نابمس فكاف لو دكر في تعميـ ك تو بيرقة أما في قري      
مف  األكلىالسنة ؼ أثناء دراستي بالمعيد العممي ك "اعتدت أف أعكد إلى قريتي في إجازة الصي

قي في خارج القرية, فقد كنت أيلفي الدعكة إلى اهلل في قريتي, ك  كمية الشريعة ... فكنت أنشط
 .(4)كنت أخطب الجمعة في ذلؾ الكقت "ي مسجد القرية, ك بعض الدركس ف

, لمدعكة إلى اهلل بية كسكريا كلبناف كقطر كالسكدافلعديد مف الدكؿ العر كذلؾ سافر إلى اك       
بعضيا مف الجيات المستضيفة, يقكؿ رحمو انو ك أخك  لسفر يككف بعضو منو كمف تكاليؼ اك 

                                                           

 .37ص –األشقر  –صفحات مف حياتي  (1)
الحركي لمعبلمة األشقر " د. محسف نكاف " قراءة في الدكر الدعكم ك عمقالة ب –المركز الفمسطيني اإلعبلمي (2)

 صالح, رسالة ابنو د. أسامة األشقر.   
 المصدر السابؽ نفسو.   ( 3)
 .32ص –األشقر  –صفحات مف حياتي ( 4)
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أما . ك (1)قاؼ القطرية" ك في قطر كنا مدعكيف مف كزارة األالدكتكر محمد الغزالي يت ك اهلل:" التق
سفره إلى السكداف فيقكؿ رحمو اهلل:" كنت عمى عبلقة كطيدة في المدينة المنكرة مع شيخي الشيخ 

كاف يرتبط بنا ارتباطان كثيقان الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ, ك  صاحبيد عبد الكىاب البنا, ك محم
قد نشأ في أذىاف بعض ىذه المجمكعة الخركج إلى الدعكة سكداف, ك ض الطمبة مف فمسطيف كالبع

إلى اهلل خارج المدينة, بؿ خارج الجزيرة العربية, كقد كقع اختيارنا عمى دكلة السكداف, لنقضي 
فقد عزمنا عمى القياـ , مع أف إمكاناتنا المالية ضعيفةـ, ك 1963ييا إجازة الصيؼ في عاـ ف

 .(2)نفاؽ المالي" االقتصاد في اإلبالرحمة, ك 

سجف المدينة المنكرة بسبب مكر كخداع  كاف ىناؾ ضريبة لمدعكة دفعيا شيخنا حيث دخؿك       
بعد خركجو السجف ما يزيد عمى أربعة أشير, ك مكث في ك مف معو مف الدعاة, ك ىك اآلخريف لو 

 .(3)تـ ترحيمو إلى بمده بيرقة مف البقاء في المدينة المنكرة, ك منع 

ا إلى اهلل في يدعك , ك ي الككيت, فأخذ ييدرس في المدارسثـ بعد ذلؾ انتقؿ لمعمؿ ف      
شيخنا رحمو اهلل:" انطمقت أنا  عددىـ قميؿ, فيقكؿكاف ال يزكرىا إال كبار السف, ك  المساجد التي

الثاني :في تعميـ الناشئة اإلسبلـ, ك  األكؿ, لرحمف عبد الخالؽ نعمؿ في مساريفصديقي عبد اك 
 . (4)دريس في المساجد" :الت

ككذلؾ كاف يشارؾ في العديد مف المؤتمرات التي تقاـ في الدكؿ العربية كاإلسبلمية       
كالذم عقد  ,لمسمـ العربي في أمريكا الشماليةربية مثؿ المؤتمر الثاني عشر لرابطة الشباب اك كاأل

  .(5)ـ 1989ديسمبر  27إلى 22في مدينة كنساس سيتي في الفترة مف 

 

  

                                                           

 .56ص –األشقر  –صفحات مف حياتي ( 1)
 .57ص –المصدر السابؽ (2)
 .85 ,81ص –انظر:المصدر السابؽ( 3)
 .92ص –المصدر السابؽ (4)
 .48ص,ـ1990 ,ق1410 –العدد الخامس عشر  –مجمة الفرقاف ( 5)
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ى:رابعالمبحثىال

ىفوهىخمدظىمطالب.لذوخىفيىتػرورىمدائلىالطػودة,ىىومنؼجىا

 اصطبلحا.معنى العقيدة لغة ك  :األوؿالمطمب 

 أىميتيا.خصائص العقيدة ك  المطمب الثاني:

 .اإلسبلمية مصادر العقيدة: المطمب الثالث

 ادىـ العقؿ.اعتميبلتيـ ك أك كت كالمتكمميف الفبلسفةمكقفو مف  المطمب الرابع:

 مكقفو مف الصكفية. : المطمب الخامس
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ى.اصطالحامطنىىالطػودةىلعظىو:ىاألولالمطلبى

 :العقيدة لغةً اًل: أو 
ٍقًد الًبناء. كعىقَّدىهي تىٍعًقيدان أم جعؿ لو عيقيكدان. كعىقىٍدتي عقد:قاؿ الفراىيدي: األٍعقىادي كالعيقيكًد: جماعة عى

ٍقدان, كنحكه فاٍنعى  : إذا صار الحبؿ عى قىدى كالعيقيدىةي: مىٍكضعي العقد مف النظاـ كنحكه. كتىعىقَّدى السَّحابي
ٍبًنيٌ  كبه مى ٍقد مىٍضري كأنو عى
(1). 

ليو ترجع كاحد يدؿ عمى شٌد ك  الداؿ أصؿعقد العيف كالقاؼ ك ": قاؿ ابف فارسو  ثكؽ, كا  ًشٌدة كي
 }ُفوا بِاْلُعُقودِ أو {:, قاؿ تعالى كدالجمع عقك  العقدىك , ك عاقدتو مثؿ عاىدتوك  .فركع الباب كميا

ـُ اأْلَْيَمافَ َوَلِكنْ {:: عقد اليميف, كمنو قكلو تعالى, كالعقد(1)المائدة: ـْ ِبَما َعقَّْدُت  }ُيَؤاِخُذُك
برامو, كالعقدة في البيع(, 89)المائدة: : إيجابو... كعقد قمبو كعقدة النكاح  ككؿ شيء: كجكبو كا 
, كاعتقد اإلخاء: ثبت"كذا فبل ينزع عنو, كاعمى  ميبى  (2)عتقد الشيء: صى

ييكطه معقَّدة: شي  ":أيضان  ابف منظور وقاؿ ٍمعي عيقىد. كىخي ـي العىٍقد, كىاٍلجى ٍج :كالعيٍقدىةي: حى ييقىاؿي  دّْدى ًلٍمكىٍثرىًة. كى
, فى  ٍبؿى قىٍدتي اٍلحى ًمٍنوي عيٍقدىةي النّْكىاًح؛ كايك عى كىذىًلؾى اٍلعىٍيدي؛ كى مىٍكًضعي مىٍعقيكده, كى ٍبًؿ اٍنًعقىادنا. كى ٍقدي اٍلحى نعقىدى عى

ٍمعيوي مىعاًقد ٍعًقده, كىجى ٍبًؿ: مى  .(3)"اٍلعىٍقًد ًمفى اٍلحى

قىدى  ,الكثكؽالشدة ك ىك فالعقد إذان  قىدى ك  ,أصؿ الفعؿ عى  .الحبؿ أم شدهمنو عى

 

 

 

 

                                                           

تحقيؽ   ,ىػ170ت  ,بف تميـ الفراىيدم البصرم كعبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمر ,, أبك كتاب العيف( 1)
 .140ص ,1ج –مادة عقد  –دار كمكتبة اليبلؿ   ,د ميدم المخزكمي, د إبراىيـ السامرائي

تحقيؽ عبد  ,ىػ395ت  –الحسيف , أبك أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم, ,معجـ مقاييس المغة (2)
 .86ص ,4ج –ـ1979 ,ىػ1399 ,دار الفكر  ,السبلـ محمد ىاركف

الفضؿ" جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقي ت  كمحمد بف مكـر بف عمى "أب ,( لساف العرب3)
 .296ص ,3ج ,ىػ 1414 ,3ط ,بيركت –صادر  دار ,ىػ711
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 :العقيدة اصطبلحاثانيًا: 

ح الشرعي إال أف تعريفاتيـ دارت حكؿ اختمؼ عمماء العقيدة في تعريفيـ ليا في االصطبل
ف اختمفت في ألفاظيا, كمف ىذه التعريفاتم  .ضمكف كاحد كا 

 (2)االعتقاد دكف العمؿ " نفس وفيىي ما يقصد  العقائد:"(1)قاؿ الجرجاني ,1

االعتقاديات ىي التي لـ تتعمؽ بكيفية عمؿ, مثؿ: اعتقاد كجكب كجكد ":(3)السفاريني قاؿ ,2
 (4)ر ككحدانيتو"القادر المختا

ريبة, فيي أك الجـز بو دكف شؾو أك :" التصديؽ بالشيء ىي العقيدةإف  سيد سابؽ قاؿك  ,3
بمعنى اإليماف, يقاؿ: أعتقد في كذا أم آمف بو. كاإليماف بمعنى التصديؽ . يقاؿ: آمف بالشيء 

 .(5)" أم صدؽ بو تصديقان ال ريب فيو كال شؾ معو

 

                                                           

الحسف الحسيني الجرجاني الحنفي, كلد في , أبك عالـ الشرؽ السيد الشريؼ, عمي بف محمد بف عمي,ىك ( 1)
جرجاف في الثامف مف شعباف سنة أربعيف كسبعمائة ىجرم, اىتـ بالمغة العربية كعمكميا, كمصنفاتو تزيد عمى 

ت بالعربية كبعضيا بالفارسية, منيا اإلشارات كالتنبييات, األصكؿ المنطقية, تفسير الخمسيف مصنفان, بعضيا كتب
 يف كغيرىا .ك االزىر 

بشيراز, كدفف فييا  ,كقد كافتو المنية في يـك األربعاء السادس مف ربيع اآلخر سنة ست عشرة كثمانمائة ىجريان 
 .14,16ص –ـ 2007 ,1ط –الديف تكنسي  تحقيؽ نصر –في قبرو كاف قد بناه لنفسو. التعريفات لمجرجاني 

دار  ,تحقيؽ جماعة مف العمماء ,ىػ816ت ,عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ,التعريفات (2)
 .153ص –ـ 1983,ىػ1403  ,1ط –لبناف  –الكتب العممية بيركت 

يث كاألصكؿ كاألدب,  كلد في العكف: عالـ بالحد, أبك محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني, شمس الديف,ىك ( 3)
ـ, رحؿ إلى دمشؽ فأخذ عف عممائيا. كعاد إلى نابمس فدٌرس 1702 –ق 1114سفاريف مف قرل نابمس عاـ 

 كأفتى, كتكفي فييا.
, أبك شمس الديف ,لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (4)

 ,2ط –دمشؽ  –مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا  ,ىػ1188ت  –مد بف سالـ السفاريني الحنبمي العكف محمد بف أح
 .4ص ,1ج ,ـ1982 ,ىػ1402

بدكف  –بدكف طبعة  ,لبناف –بيركت  –دار الكتاب العربي  –ق 1420ت–سيد سابؽ  –العقائد اإلسبلمية  (5)
 .8ص –سنة 
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قمكب, تطمئف إلييا ال, ك ؽ بيا النفكسالتي تيصدّْ  رىي: "األمك  وكلبق (1)حسف البنا عرفياك  ,4
 .(2)ال يخالطيا شؾ ", ال يمازجيا ريب ك تككف يقينا عند أصحابياك 

ليست أمكرا عممية, بؿ أمكر عممية  عنده ىي:" العقيدةفأما شيخنا عمر األشقر رحمو اهلل ك  ,5
بطريؽ كحيو إلى أك ره بيا بطريؽ كتابو, يجب عمى المسمـ أف يعتقدىا في قمبو, ألف اهلل أخب

 ."(3)رسكلو 

}آَمَف :المذككرة في قكلو تعالى أركاف اإليماف الستة كأنصكؿ العقائد التي أمرنا اهلل باعتقادىا ىي
ُؽ الرَُّسوُؿ  ِبَما ُأنِزَؿ ِإَلْيوِ ِمف رَّبّْوِ َواْلُمْؤِمُنوَف ُكٌؿ آَمَف ِبالّمِو َوَمآلِئَكِتِو َوُكتُِبِو  َبْيَف َوُرُسِمِو اَل ُنَفرّْ

َلْيَؾ اْلَمِصيرُ َطْعَنا ُغْفرَاَنَؾ َربََّنا وَ َقاُلوْا َسِمْعَنا َوأَ َأَحٍد مّْف رُُّسِمِو وَ  (, كحددىا الرسكؿ 285{)البقرة : اِ 
 يو رسميو بمقائيو كتبيو مبلئكتيو اإليمانأنتؤمنبالمر بقكلو:"ك يفي حديث جبريؿ المش

 .كرسكلويجب أف ينعقد عمييا قمب المسمـ تصديقا هلل ك .(4)"تؤمنبالبعث

لى ذلؾ أشار شيخنا رحمو اهلل بقكلو        :" حتى تصبح ىذه األصكؿ عقيدة البد أف نصدؽ كا 
شؾ كانت  ظنا ال عقيدة, يقكؿ صاحب أك بيا تصديقا جازما ال ريب فيو, فإف كاف فييا ريب 

ك)ًفي الٌديف( مىا يٍقصد بو  يقبؿ الشؾ فيو لدل معتقده المعجـ الكسيط: "العقيدة : الحكـ الذم ال
:}ِإنََّما الدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى, ك (5)ااًلٍعًتقىاد دكف اٍلعمؿ كعقيدة كجكد اهلل كبعثو الرسؿ "
ـْ َيْرتَاُبوا { َـّ َل : }َذِلَؾ ىتعالتبارؾ ك  قاؿ(ك 15)الحجرات:اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَف آَمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ُث

)آؿ : }َربََّنا ِإنََّؾ َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوـٍ الَّ َرْيَب ِفيِو{قاؿك (,2)البقرة:اْلِكتَاُب اَل َرْيَب ِفيِو {
                                                           

ـ  في المحمكدية, تخرج بمدرسة دار 1906 –ق 1324حسف بف أحمد بف عبد الرحمف البنا, كلد عاـ ىك ( 1)
ق المكافؽ 1368, تـ اغتيالو عاـ اف المسمميف( بمصرخك العمـك بالقاىرة, كاشتغؿ بالتعميـ,. مؤسس جمعية )اإل

 ,المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة ,183ص 2ج ,األعبلـ  لمزركمي ,ـ12/2/1949
دار الندكة العالمية   ,إشراؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني ,شباب اإلسبلميالندكة العالمية لم

 .198,199ص ,1ج –ق 1420 ,4ط –لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 . 379ص–ـ 1992–ق 1412–بدكف طبعة  –اإلماـ حسف البنا  –مجمكعة رسائؿ  (2)
 ,ـ2010 ,ق1431ط–األردف  –عماف  –النشر كالتكزيع دار النفائس لمطباعة ك  –األشقر  –العقيدة في اهلل  (3)

 .12ص
 .48, رقـ صحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب سؤاؿ جبريؿ النبي (4)
)إبراىيـ  ,مجمع المغة العربية بالقاىرة ,, نقبلن عف المعجـ الكسيط13ص –األشقر  –العقيدة في اهلل  (5)

 .614ص ,2ج –دار الدعكة  ,د النجار(مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محم
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ـْ َيَتَردَُّدوَف و : }تعالى ولك قبذـ المشركيف المرتابيف ك ,(9عمراف: ـْ ِفي َرْيِبِي ـْ َفُي اْرتَاَبْت ُقُموُبُي
 .(45)التكبة:{

: اصطبلحا ىي فإف العقيدة ,ح مف التعريفات السابقة عند القدماء كالمحدثيفكاضىك ككما 
المؤكد بقضايا العقيدة كمسائميا الكاردة في الكتاب كالسنة مف اإليماف باهلل التصديؽ الجاـز ك 

ال شؾ فيو الذم شره أم اإليماف الجاـز رسمو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره ك كتبو ك و ك كبمبلئكت
 كال ريب.   

ى.خصائصىالطػودةىوأهموتؼا:ىالثانيىالمطلب

  ال: خصائص العقيدة:أو 

الفاسدة لحاضرة عف غيرىا مف العقائد السابقة كاالصحيحة لقد تميزت العقيدة اإلسبلمية 
جمية, إال أف شيخنا األشقر رحمو اهلل لـ يفرد الحديث يا البشر بخصائص كاضحة نعالتي ص

 كبيانيا عمى النحيمكننا تمخيصيا ك دركسو كمؤلفاتو, ك  ءت متناثرة فيبو, بؿ جاعنيا في كت
 اآلتي: 

 :(1)ربانيةعقيدة  ,1

كأكد ربنا عز , صنع البشر, فيي ربانية مكحى بيا العقيدة اإلسبلمية مف عند اهلل  كليست مف
َوَكذِلَؾ {, فقاؿ تعالى : رالبش صنع كجؿ في كتابو الكريـ عمى ىذه الخصيصة كنفي ككنيا مف

يماُف َولِكْف َجَعْمناُه ُنورًا َنْيِدي ِبِو َحيْ أو  نا ِإَلْيَؾ ُروًحا ِمْف َأْمِرنا ما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َوال اإلِْ
نََّؾ لَ  َوما  السماوات, ِصراِط المَِّو الَِّذي َلُو ما ِفي َتْيِدي ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيـٍ َمْف َنشاء ِمْف ِعباِدنا َواِ 

 .(52,53)الشورى:} ِإَلى المَِّو َتِصيُر اأْلُُمورُ ِفي اأْلَْرِض َأال

كذىب شيخنا إلى مثؿ ىذا المعنى بقكلو:" العقيدة الصحيحة, كىي تمؾ العقائد التي جاءت بيا 
صكر أف تختمؼ مف رسكؿ الرسؿ الكراـ, كىي عقيدة كاحدة, ألنيا منزلة مف العميـ الخبير, كال يت

العقيدة الصحيحة اليـك ال تكجد إال في اإلسبلـ, ألنو  مف زماف إلى زماف...ألفإلى رسكؿ ك 

                                                           

 .43ص ,ـ1990 ,ق1410 ,2ط –التكزيع ك دار النفائس لمنشر  –األشقر  –إسبلمية أصيمة  نحك ثقافة( 1)
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نَّا َلُو َلَحاِفُظوفَ {قاؿ تعالى: , (1)الديف المحفكظ الذم تكفؿ اهلل بحفظو  }ِإنَّا َنْحُف َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ 
 (9الحجر:)

ا ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َيا َأيَُّيا الرَُّسوُؿ َبمّْْغ مَ  {:بتبميغيا إلى الناس فقاؿ تعالى كأمر رسكلو  
ـْ َتْفَعْؿ َفَما َبمَّْغَت ِرَساَلَتُو َوالمَُّو َيْعِصُمَؾ ِمَف النَّاِس ِإفَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقوْ  ْف َل ـَ َربَّْؾ َواِ 

 (67)المائدة:}اْلَكاِفِريفَ 

أف  دكفيعتقالذيف المبلحدة  كما زعـلـ يأت بشيءو مف عنده  الرسكؿ إف فذلؾ عمى بناءن ك 
كاف كحيان مف عند أـ عقيدة  بو مف شريعة جاءكؿ ما يعد  كاضع ىذه العقيدة, بؿ ىك  محمدان 
 .اهلل

مـ تمتد إلييا يد البشر كيد العبث  كتغيرىا كما ف ,عقيدة اإلسبلمية بيذه الخصيصةكقد احتفظت ال
 .تغيرت بقية العقائد فبقي التصكر اإلسبلمي تصكران اعتقاديان ربانيان 

 عقيدة الفطرة: ,2

نما تتأثر ببيئتو,ك  ,العقيدة كجدت بكجكد اإلنساف الذم يكلد عمييا  ال تناقضيا طبائع اإلنساف كا 
لـ يطؿ , ف فطرة اإلنساف ال تحتاج إلى دليؿ عمى معرفة اهلل"إ :"يقكؿ شيخنا الفاضؿ رحمو اهلل

النفكس التي لـ طر السميمة, ك القرآف يقرر أف الفالقرآف في االستدالؿ عمى كجكد اهلل تعالى, ألف 
أمر فطرم  تتقذر بأقذار الشرؾ, تقر بكجكده مف غير دليؿ, كليس كذلؾ فقط, بؿ إف تكحيده 

ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف َحِنيًفا ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ بدىي قاؿ تعالى :  )َفَأِق
ـُ المَِّو َذِلَؾ ا :)}لدّْيُف اْلَقيّْ (ىذه الفطرة ىي التي تفسر الظاىرة التي الحظيا الباحثكف في 30الرـك

اتخذت معبكدات تتجو إلييا كىي أف األمـ جميعان   –التي درسكا تاريخيا  –تاريخ األدياف
 تقدسيا.ك 

 ,آلية شتى مختمؼ العصكر كاف التكجو إلى اهلل أمران فطريان لما عبد الناس في كقد يقاؿ ىنا: لك 
المرء إلى االتجاه إلى الخالؽ, لكف اإلنساف تحيط بو مؤثرات كثيرة  كالجكاب: أف الفطرة تدعك 

, كما يمقيو فما يغرسو اآلباء في نفكس األبناء ,تجعمو ينحرؼ حينما يتجو إلى المعبكد الحؽ

                                                           

 .14ص –األشقر  –( انظر العقيدة في اهلل 1)
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ة, فبل ك اقي عمييا غشيمأفكار الناشئة يبدؿ ىذه الفطرة كيقذرىا, ك الباحثكف في الكتٌاب كالمعممكف ك 
قاؿ: قاؿ  عمى صدؽ ىذا الذم قررناه, عف أبي ىريرة  قد نص الرسكؿ ك , (1)ؽتتجو إلى الح
لـ يقؿ ك "يمجسانو أو ينصرانو, أو دانو يو كؿ مولود يولد عمى الفطرة, فأبواه ي": رسكؿ اهلل 

 (2)ييسمماًنو, ألف اإلسبلـ مكافؽ لمفطرة"

 وسطية متوازنة: عقيدة ,3
عقيػػػػػدة كسػػػػػط ال فيػػػػػي  ,التػػػػػكازف فػػػػػي أمػػػػػكر الفػػػػػردعقيػػػػػدة اإلسػػػػػبلمية تحػػػػػث عمػػػػػى الكسػػػػػط ك ف الإ

الطبيعػػػػػة ممػػػػػا لػػػػػـ  ىػػػػػي كسػػػػػط بػػػػػيف الػػػػػذيف ينكػػػػػركف كػػػػػؿ مػػػػػا كراء ,تجػػػػػد فييػػػػػا إفراطػػػػػا كال تفريطػػػػػان 
فيػػػي  ,, كىػػػي كسػػػط فػػػي العبػػػادةلػػػوإالػػػذيف يثبتػػػكف لمعػػػالـ أكثػػػر مػػػف , كبػػػيف تصػػػؿ إليػػػو حكاسػػػيـ

ه الدأك ف يصػػػػػػرؼ شػػػػػػيئان مػػػػػػف اىتمامػػػػػػو لنفسػػػػػػو ك عبػػػػػػادة تػػػػػػأمره بػػػػػػأكمػػػػػػا تكجػػػػػػب عمػػػػػػى اإلنسػػػػػػاف ال
و عػػػػػف أف كنيتػػػػػ ,جعمتػػػػػو يصػػػػػرؼ ىمػػػػػو لمػػػػػدار اآلخػػػػػرةكجعمػػػػػت ىػػػػػذا مػػػػػف العبػػػػػادة, ك  ,مجتمعػػػػػوك 

ىػػػػػػذا مػػػػػػا أكػػػػػػده , ك (3)الجسػػػػػػدينسػػػػػػى نصػػػػػػيبو مػػػػػػف الػػػػػػدنيا, ككػػػػػػذلؾ كازنػػػػػػت بػػػػػػيف مطالػػػػػػب الػػػػػػركح ك 
 قػػػػػاؿ كعمػػػػػر  بػػػػػف اهلل دعبػػػػػ عػػػػػف:"  فػػػػػي الحػػػػػديث بقكلػػػػػو لعبػػػػػد اهلل ابػػػػػف عبػػػػػاس  رسػػػػػكؿ اهلل 

 :قػػػػاؿ ,بمػػػػى قمػػػػت ؟النيػػػػار كتصػػػكـ الميػػػػؿ تقػػػػكـ أنػػػػؾ أخبػػػػر ألػػػـ :فقػػػػاؿ   اهلل رسػػػػكؿ عمػػػػي دخػػػؿ
ف ,حقػػػػػػا عميػػػػػػؾ لجسػػػػػػدؾ فػػػػػػإف ,كأفطػػػػػػر كصػػػػػػـ كنػػػػػػـ قػػػػػػـ تفعػػػػػػؿ فػػػػػػبل ف ,حقػػػػػػا عميػػػػػػؾ لعينػػػػػػؾ كا   كا 

ف ,حقػػػػػػا عميػػػػػػؾ لػػػػػػزكرؾ نػػػػػػؾ ,حقػػػػػػا عميػػػػػػؾ لزكجػػػػػػؾ كا  ف عمػػػػػػر بػػػػػػؾ يطػػػػػػكؿ أف عسػػػػػػى كا   مػػػػػػف كا 
 ,كمػػػو الػػػدىر فػػػذلؾ أمثاليػػػا عشػػػر حسػػػنة بكػػػؿ فػػػإف أيػػػاـ ثبلثػػػة يرشػػػ كػػػؿ مػػػف تصػػػكـ أف حسػػػبؾ
 ثبلثػػػػة جمعػػػػة كػػػػؿ مػػػػف فصػػػػـ :قػػػػاؿ ,ذلػػػػؾ غيػػػػر أطيػػػػؽ فػػػػإني :فقمػػػػت ,عمػػػػي فشػػػػدد فشػػػػددت :قػػػػاؿ
 ,داكد اهلل نبػػػػػي صػػػػكـ فصػػػػػـ :قػػػػاؿ ,ذلػػػػػؾ غيػػػػر أطيػػػػػؽ :قمػػػػت ,عمػػػػػي فشػػػػدد فشػػػػػددت :قػػػػاؿ ,أيػػػػاـ
 (.4")الدىر نصؼ :قاؿ ؟داكد اهلل نبي صكـ كما :قمت

 

 
                                                           

 .78 – 77ص –المصدر السابؽ(1)
, مسمـ كتاب القدر, رقـ 1296رقـ  ,الد المشركيفأك صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب ما قيؿ في  (2)

1296. 
 .49ص –األشقر  –إسبلمية أصيمة  نحك ثقافة( انظر: 3)
 .5669صحيح البخارم, كتاب األدب, باب حؽ الضيؼ, رقـ ( 4)
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 الكماؿ:شموؿ و ال ,4
ران كامبلن عف نفسو تشمؿ جميع مناحي الحياة, حيث ىي كحدىا التي تيعطي اإلنساف تصك  العقيدة

ال تزاؿ تشغمو, عقمو ك , كما تيعطي تفسيران لمقضايا الكبرل التي شغمت فكره ك الحياةعف الككف ك ك 
و كمنشئو, كدكره في عبلقتو بخالقيره كنيايتو, ك نشأتو, كمصمازاؿ يتساءؿ عف أصمو ك فاإلنساف 

مف عند اهلل العزيز  ايألن.(1)ىذا العالـ, فالعقيدة لشمكليا ككماليا تجيب عف ىذه التساؤالت
, كىذا مصداقان لقكلو كالمنزه مف كؿ صفات النقص , المتصؼ بجميع صفات الكماؿالحكيـ
ـْ ِنعْ {تعالى: ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك ـَ ِديًنااْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك ْسبَل ـُ اإلِْ  (3)المائدة:}َمِتي َوَرِضيُت َلُك

 :األدلة المقنعةو  فيىابر ثابتة واضحة تعتمد عمى العقيدة  ,5
كال التحريػػؼ كالتزييػػؼ مػػع تعاقػػب األجيػػاؿ فػػي  ,عقيػػدة ثابتػػة ال تقبػػؿ التغييػػر مػػع مػػركر الزمػػافال

كىػي عقيػدة مبرىنػة ال تكتفػي مػف , مختمؼ مناصبيـ العممية كالدنيكية كتعدد مجالسيـ كمؤتمراتيـ
, كال تقكؿ كما تق كؿ بعض العقائد األخػرل :"أعتقػد تقرير قضاياىا باإللزاـ المجرد كالتكمؼ الصاـر

القػػرآف الكػػريـ كتابيػػا  بػػؿ يقػػكؿ ," أغمػػض عينيػػؾ ثػػـ اتبعنػػي"أك " أمػػف ثػػـ اعمػػـ "أك أنػػت أعمػػى "ك 
ال تكتفػػػي  ككػػػذلؾ ,(64النمػػػؿ:,111)البقػػػرة:}َصػػػاِدِقيفَ  ُكْنػػػُتـْ  ِإفْ  ُبْرَىػػػاَنُكـْ  َىػػػاُتوا ُقػػػؿْ  {بصػػػراحة:

مييمػػا أساسػػا لبلعتقػػاد بػػؿ تتبػػع قضػػاياىا بالحجػػة الدامغػػة, عبمخاطبػػة القمػػب كالكجػػداف كاالعتمػػاد 
ػػكالبرىػػاف الناصػػع, كالتعميػػؿ الكاضػػح, الػػذم يممػػؾ أزً  , كيقػػكؿ (2)ة العقػػكؿ, كيأخػػذ الطريػػؽ لمقمػػكبمَّ

 .(3)ؿ.. كالنقؿ الصحيح ال يخالؼ العقؿ الصريحإف العقؿ أساس النق عمماؤىا:"
 :ثانيا: أىمية العقيدة

ليا  ألمةحاجة ا مف خبلؿ أمكر كثيرة تبيف الصحيحةأىمية العقيدة اإلسبلمية  ظيرت
, نسافإلاسعادة ففكؽ كؿ حاجة, ضركرية فيي كحاجة اإلنساف إلى العقيدة  ,في كؿ زماف كمكاف

 .مبدعو خالقو ك عبد ربو يأف إال تككف ال  رغدهه, ك سركر , ك وكنعيم

                                                           

 .49ص –األشقر  –إسبلمية أصيمة  نحك ثقافة, 15ص –األشقر  –( انظر: العقيدة في اهلل 1)
–األشقر –مقالة بعنكاف نظرة في تاريخ العقيدة  ,ـ2006 ,ق1427 –العدد الخمسكف –مجمة الفرقاف (2)

 .36ص
أحمد محمد أماف بف عمي ,, أبك ( انظر: الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو3)

–عكدية المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة, المممكة العربية الس ,ىػ1415ت  –جامي عمي 
 .386ص ,ىػ1408 ,1ط
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, ألف العقائد عقيدة مف أىـ العمكـ عمى اإلطبلؽ, بالنسبة لمفرد المسمـلذلؾ فإف عمـ الك 
الحصكف كاألسس التي يقـك عمييا بنيانو, ك  ,ىي األصكؿ التي تبنى عمييا فركعوفي اإلسبلـ 

 .(1)لتضميؿ كالتزييفلشؾ كأعاصير االتي البد منيا لحماية عقيدة المسمـ مف أخطار ا

لـ يخرج شيخنا األشقر رحمو اهلل عما قالو العمماء مف السمؼ الصالح في أىمية العقيدة ك 
بدكف ىذه ىك , إذ اءيك الية لئلنساف ضركرة الماء ك :" العقيدة اإلسبلمية ضركر جميعان فقاؿلمخمؽ 
 .(2)"يدة ضائع تائو يفقد ذاتو ككجكدهالعق

 منيا:فالعقيدة ليا أىمية عظيمة 

رازقو كمدبر شؤكنو, فيؤدم إلى لصحيحة يؤدم إلى معرفتو لخالقو ك فيـ اإلنساف العقيدة ا -1
 .  (3)عبكديتو هلل كحده دكف غيره

الشرائع, فالذم تغمغؿ في قمبو االعتقاد ألساس التي تقكـ عمييا المبادئ ك اىي الركيزة ك  -2
أماـ الخبلئؽ, يتراجع عف  آلخربأف اهلل يراقبو, كيعتقد بأف أعمالو تعرض عميو في اليـك ا

 .(4)في األرض كالتعاليطغيانو ظممو ك 
اؿ في سبيؿ تحقيؽ ما يعتقدكنو كىـ راضكف العقيدة تدفع أصحابيا لبذؿ النفس كالم -3

 .(5)مطمئنكف
تحرر عقؿ اإلنساف مف الخرافة كالفساد كالكىـ, كتدلو عمى مصدر كجكده كمصدر كجكد  -4

 .  (6)اة تبصره بمصيره بعد الحيالككف, ك 

                                                           

 ,لبناف –دار الندكة الجديدة, بيركت  ,ق1429ت –الشيخ حسف محمد أيكب  –تبسيط العقائد اإلسبلمية (1)
 20ص ,ـ 1983 ,ىػ 1403 ,5ط
 .15ص –األشقر  –العقيدة في اهلل ( 2)
األشقر  –تاريخ العقيدة مقالة بعنكاف نظرة في  ,ـ2006 ,ق1427 –العدد الخمسكف  –انظر: مجمة الفرقاف  (3)
 .36ص –
مقالة بعنكاف ,ـ1980,ق1400 ,75العدد –, مجمة المجتمع 81ص ,إسبلمية أصيمة نحك ثقافةانظر:  (4)

 .27ص –األشقر  –رقابة اهلل ىي الضمانة ضد الطغياف كالفساد 
 .82ص –األشقر  ,إسبلمية أصيمة نحك ثقافةانظر: ( 5)
 .85ص –انظر:المصدر السابؽ (6)
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 ,ىي الجكاب الشافي عف كؿ تساؤؿ األشقر رحمو اهلل العقيدة عندمما ذكرناه تبيف لنا أف ك 
" العقيدة اإلسبلمية كحدىا ىي فييا راحة اإلنساف كسعادتو يقكؿ:ك  ,كىي الشفاء مف كؿ داء
 إلنساني, بؿ تحيره: مف أيفال تزاؿ تشغؿ الفكر ات التي شغمت, ك التي تجيب عف التساؤال

أك جدنا ك أك لماذا مكجد؟ كما صفاتو؟ كما أسماؤه؟ ك مف أيف جاء ىذا الككف ؟ مف الك ؟ جئت
ىؿ ىناؾ عكالـ غير ؟ ك ف؟ كما دكرنا في ىذا الككف؟ كما عبلقتنا بالخالؽ الذم خمقناجد الكك 

ىؿ عاقمة مفكرة غير ىذا اإلنساف؟ ك ىؿ ىناؾ مخمكقات د؟ ك يك ىذا العالـ المش منظكرة كراء
حياة إف كاف الجكاب باإليجاب؟ كيؼ تككف تمؾ الالحياة حياة أخرل نصير إلييا؟ ك ه بعد ىذ

عميو يرل األشقر أنو "ال تكجد عقيدة سكل العقيدة اإلسبلمية اليكـ تجيب عمى ىذه األسئمة ك "
 دمف يعتق ال بعدىا أم حقيقة الحقيقة التي ليس قبميا ك ىك بلـ . فاإلس(1)"قة مقنعةإجابة صاد

فيشغمو عف  ,بعيدأك ره الشؾ مف قريب ك اال يسك  ,كال تيمكو المجاىيؿ ,مو اليمكـثقبو ال ت
: أم يقكؿ األشقر رحمو اهلل ثـ ,دعكتو لدينو الذم تكمف فيو السعادة في الداريفك  ,عبادتو لربو

! أال يستحؽ أبناء ىذا القرف الذيف فقدكا المعرفة بالحقائؽ الكبرل التي ال تستقيـ ةو ىذهحير 
كأيف ىؤالء جاع  كالعقد النفسية ؟! ك تسبب األ, ىذه اليمـك التي تمؤل النفس ك تيـ إال بياحيا

ىدكء الحقائؽ فإذا بو يجد برد اليقيف, ك  يعرؼ معرفة مستيقنة كؿ ىذه, ك مف المسمـ الذم يدرم
ذا بو يسير في طريؽ مستق, ك (2)الباؿ ... يـ إلى غاية مرسكمة يعرؼ معالميا, كيدرم غايتياا 
لى أيف المصير, يدرم لماذا يصبح اإلنساف يدرم مف أيف جاء, ك ده اإلسبلـ كحفب ىك ا 

مف ال , كفرؽ بيف مف يدرم ك صدقان ك الكجكد, يدرم ذلؾ حقان  ما دكره في ىذا, ك مكجكد
ٍط َأَفَمْف َيْمِشي ُمِكبِّا َعَمى َوْجِيِو َأْىَدى َأمَّْف َيْمِشي َسِويِّا َعَمى ِصرَا{قاؿ تعالى:, (3)يدرم

 .(22)الممؾ:} ُمْسَتِقيـٍ 

 

 

                                                           

 15ص –األشقر  –العقيدة في اهلل  (1)
مقالة لؤلشقر بعنكاف نظرة في تاريخ  –ـ 2006 –ق 1427 –العدد الخمسكف  –انظر: مجمة الفرقاف  (2)

 .36ص –العقيدة 
 .17,19ص –األشقر  –العقيدة في اهلل ( 3)
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ى.مصادرىالطػودةىاإلدالموظ:ىالمطلبىالثالث
, القرآف ليا مصدراف ال ثالث ليما كىماك  ,ية فبل تثبت إال بدليؿ مف الشارعالعقيدة تكقيف

, السنةال يككف إال عمى الكتاب ك ما صح مف السنة النبكم, ألف إجماع السمؼ الصالح ك ,الكريـ
ـ فيما ليكى عى فأما أىؿ السنة فمي  ":(1)يقكؿ البييقيؤنا مف السمؼ الصالح, كىذا ما أكده عمما

 .(2)" يعتقدكف: الكتاب كالسنة
السنة قيدة مقصكرا عمى الكتاب ك مف تبعيـ في تمقي العلذلؾ كاف منيج السمؼ الصالح ك 

يدؿ عميو  عممكا بو, كما لـكه ك السنة في حؽ اهلل تعالى آمنكا بو, كاعتقدفما دؿ عميو الكتاب ك 
} َفَمِف اتََّبَع ُىَداَي َفبَل , يقكؿ اهلل تعالى:رفضكهعالى ك نفكه عف اهلل تال سنة رسكلو كتاب اهلل ك 

 .(123)طو:اَل َيْشَقى {و َيِضؿُّ 
, كما قاؿ ظـ ما مٌف اهلل بو عمى ىذه األمةالسنة مف أعال ريب أف االعتصاـ بالكتاب ك ك 

كاف مف أعظـ ما " ك ي معرض حديثو عف السمؼ الصالح: فشيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل
 .(3)"السنةمييـ: اعتصاميـ بالكتاب ك أنعـ اهلل بو ع

كلقد سار شيخنا األشقر رحمو اهلل في عرضو لمسائؿ العقيدة عمى منيج أىؿ السنة 
عمى  كمما يدؿ السنة النبكية في إثبات العقيدة اإلسبلمية,اعة, فاعتمد عمى القرآف الكريـ ك كالجم

ليس ىناؾ كتاب في األرض يكضح تاريخ العقيدة ذلؾ قكلو رحمو اهلل في كتاب العقيدة في اهلل "
 .(4)" دؽ إال كتاب اهلل سبحانو كتعالىبص

 ثـ ذكر األسباب التي تدؿ عمى ذلؾ:

                                                           

بييؽ, بنيسابكر عاـ بكر: مف أئمة الحديث. كلد في خسركجرد مف قرل , أبك أحمد بف الحسيف بف عمي,ىك  (1)
شاء البييقي  ك, كنشأ في بييؽ كرحؿ إلى بغداد ثـ إلى الككفة كمكة كغيرىما, كقاؿ الذىبي: لـ994 –ق 384

أف يعمؿ لنفسو مذىبا يجتيد فيو لكاف قادرا عمى ذلؾ لسعة عمكمو كمعرفتو باالختبلؼ. صنؼ زىاء ألؼ جزء, 
ـ, انظر األعبلـ 1066ىػ,  458كغيرىا, تكفي عاـ  , منيا السنف الكبرل عشر مجمدات, كالسنف الصغرل

 . 116,117ص ,1ج ,لمزركمي
القاسـ عمي بف الحسف بف , أبك ثقة الديف, ,تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األشعرم (2)

 .345ص –ق 1404  ,1ط –بيركت  –دار الكتاب العربي   ,ىػ571ت  ,ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر
تحقؽ عبد الرحمف بف  ,ىػ728ت  ,العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية, أبك تقي الديف ,مك امجمكع الفت (3)

 ,المممكة العربية السعكدية ,المدينة النبكية ,مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ,محمد بف قاسـ
 .28ص ,13ج –ـ 1995 ,ىػ1416

 .291ص –األشقر  ,العقيدة في اهلل (4)
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ا ما نعرفو قبؿ عشرة آالؼ عاـ أف ما نعرفو عف التاريخ قبؿ خمسة آالؼ عاـ قميؿ, أمٌ " ,1
مف القميؿ, كما قبؿ ذلؾ فيعتبر مجاىيؿ ال يدرم عمـ التاريخ مف شأنيا شيئان, لذا فإف  فيعتبر أقؿ

 .(1)" كثيران مف الحقيقة ضاع بضياع التاريخ اإلنساني
في  كثير, بؿ ضاعت في أمكاج متبلطمة أف الحقائؽ التي كرثيا اإلنساف اختمطت بباطؿ" ,2

عمى ذلؾ أف كتابة تاريخ حقيقي  ا يدؿُّ محيطات كاسعة مف الزيؼ كالدجؿ كالتحريؼ, كممَّ 
جماعة ما في العصر الحديث تعتبر مف أشٌؽ األمكر, فكيؼ بتاريخ يمتٌد إلى فجر أك لشخصية 
 (2)" البشرية؟ !

 أف قسمان مف التاريخ المتمبس بالعقيدة لـ يقع في األرض, بؿ في السماء.  ,3
 فَّ المََّو اَل َيْخَفى إ{"(3)اهللىك بس فيو لذا فإف الذم يستطيع أف يمدنا بتاريخ حقيقي ال ل

 (5أؿ عمراف:)}َعَمْيِو َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السََّماِء 
مصػػػػػػادر العقيػػػػػػدة عنػػػػػػد أىػػػػػػؿ السػػػػػػنة  قػػػػػػاؿ شػػػػػػيخنا رحمػػػػػػو اهلل فػػػػػػي درسو مػػػػػػف دركسػػػػػػو:"

رآف كعنػػػػد األئمػػػػة األربعػػػػة مثػػػػؿ اإلمػػػػاـ أحمػػػػد, كاإلمػػػػاـ الشػػػػافعي, كأئمػػػػة أىػػػػؿ الحػػػػديث ىػػػػي: القػػػػ
كصػػػػػػػحيح الحػػػػػػػديث, كقػػػػػػػد خالفػػػػػػػت المعتزلػػػػػػػة فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا كقػػػػػػػالكا: ال نقبػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الحػػػػػػػديث غيػػػػػػػر 

فػػػػػػػػي غيػػػػػػػػر العقيػػػػػػػػدة, ثػػػػػػػػـ جػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػض عممػػػػػػػػاء األصػػػػػػػػكؿ أك المتػػػػػػػػكاتر, سػػػػػػػػكاء فػػػػػػػػي العقيػػػػػػػػدة 
كانػػػػػػت صػػػػػػحيحة, كال بػػػػػػد أف  كالمتػػػػػػأخريف, فقػػػػػػالكا: العقيػػػػػػدة ال تؤخػػػػػػذ مػػػػػػف أحاديػػػػػػث اآلحػػػػػػاد كلػػػػػػ

حيح, ألف القػػػػػػػرآف كصػػػػػػػحيح األحاديػػػػػػػث ىمػػػػػػػا يكػػػػػػػكف الحػػػػػػػديث متػػػػػػػكاتر, كىػػػػػػػذا كػػػػػػػبلـ غيػػػػػػػر صػػػػػػػ
 .(4)"أنيا ال تؤخذ إال مف القرآف كصحيح الحديث مصدرا العقيدة, كالعقائد تكقيفية, أم:

ى.ارتمادهمىالطػلوالتؼمىوأوتوىكلمونالمتظىوالغالدغىموقغهىمن:ىالرابعالمطلبى

بياف مكقفو منيا عمى  يمكفبلت ك يأك كثرة التيرل األشقر أف الفمسفة كالفبلسفة يعتمدكف العقؿ ك 
 :اآلتي كالنح

بأف المكضكع الذم  ,الديفعمماء في التفرقة بيف الفمسفة ك قكؿ الرحمو اهلل األشقر شيخنا ذكر 
دؼ إلى , إذ يزعـ الفبلسفة أف مباحثيـ تيالمكضكع ذاتو الذم يعالجو الديفىك تعالجو الفمسفة 

                                                           

 المصدر السابؽ نفسو.( 1)
 .291ص –األشقر  ,العقيدة في اهلل (2)
 المصدر السابؽ نفسو. (3)
 –درس بعنكاف القرآف الكريـ كالحديث الصحيح ىما مصدرا العقيدة  –مف دركس الشيخ عمر األشقر  (4)

 .15ص
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ىذاف , ك آجبلن لسعادة اإلنسانية عاجبلن ك ا معرفة السبيؿ الذم يحقؽك , معرفة أصؿ الكجكد كغايتو
ـ الديف. ثـ يعمؽ ىما كذلؾ مكضكع عمالفمسفة بقسمييا العممي كالعممي, ك ىما مكضكع عمـ 

ة اختبلؼ كبير. فيما الفمسفذلؾ إال أف االختبلؼ بيف الديف ك : عمى الرغـ مف مكضحان بقكلو
 :يختمفاف في

 المنابع:المصادر و   ,1

الفمسفة في كؿ "ج العمماء السابقيف في مكقفو مف الفبلسفة فقاؿ إف سار األشقر عمى ني
يتحكـ فيو كؿ ما في طبيعة اإلنساف مف قيكد كحدكد كتدرج بطيء في  (عمؿ إنساني)صكرىا
ابتعاد أك اقتراب حكؿ, كتقمب بيف اليدل كالضبلؿ, ك قابمية لمتغير كالتؿ, ك يك كؿ إلى المجالكص

ساطيف الفمسفة لـ يستطيعكا أف يتخمصكا مف التأثر بالبيئة, فكانت عف درجة الكماؿ . كلذا فإف أ
 .(1)تصكراتيـ كمعتقداتيـ فييا صدل كبير لما يحيط بيـ

لنأخذ عمى ذلؾ مثبلن ) أفبلطكف( فإنا إذا درسنا نتاجو  "ثـ يسكؽ األشقر مثاالن عمى ذلؾ قائبلن:
األسطكرة, كيضمنيا أفكاره كمعتقداتو,  ينشئرأيناه يردد األساطير التي سادت في عصره, بؿ إنو 
 .   (2)" بؿ إف كثيران مف معتقداتو كآرائو ىي أساطير في ذاتيا

فبلطكف عمى تفكيره بحكـ يستدؿ عمى ذلؾ بما قالو العقاد في أفبلطكف : " غمبت البيئة الكثنية أك 
ليا في ديانات أنصاؼ أرباب ال محؿ , ك العادة كتكاتر المحسكسات, فأدخؿ في عقيدتو أربابان 

 . (3)" التكحيد

 السبيؿ:المنيج و  ,2

الفبلسفة كثير منيـ يبدؤكف بدراسة النفس اإلنسانية, كيجعمكنيا األصؿ ":أف رحمو اهلليرل األشقر 
نو, فتكممكا في إدراكيـ العمـ: كأنو تارة يككف بالحس, كتارة بالعقؿ, الذم يبنكف عميو, كيفرعكف ع

 تارة بيما. ك 

                                                           

 .39ص –األشقر  –العقيدة في اهلل  (1)
 .40ص –المصدر السابؽ (2)
 ؽ نفسو.المصدر الساب (3)
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, ثـ األصؿ الذم ال يحصؿ عمـ إال بيا : ىيـ الحسية, كالبدىية كنحكىاكجعمكا العمك 
 ,األخبلؽبية, ك الحساريبة منيـ, مف األمكر الطبيعية ك لقزعمكا أنيـ إنما ييدرككف بذلؾ األمكر ا

ا يمثمكف ذلؾ في أصكؿ عمـ ليذ, ك م يبنكف عميو سائر العمكـذفجعمكا ىذه الثبلثة ىي األصؿ ال
كالسكاد –, كأف الضديف أف الجسـ ال يككف بمكانيفاحد نصؼ االثنيف, ك كبلـ, بأف الك ال
ـ الطبيعي , ثمصنفيف في الفمسفة يبتدئ بالمنطؽكثير مف الال يجتمعاف ... ك  –البياضك 
كبلـ:في تجد المصنفيف في الكبلـ يبدؤكف بمقدماتو في ال, ك اضي كثـ ينتقؿ إلى العمـ اإللييالريك 

ثبات ميحدثو, ك  مف جنس المنطؽ ثـ ينتقمكفىك , ك النظر كالعمـ كالدليؿ منيـ إلى حدكث العالـ كا 
ؿ أك , كما يفعمو الفيمسكؼ في أقساموإلى المكجكد كالمعدـك ك  مف ينتقؿ مف تقسيـ المعمكمات

 .(1)" العمـ اإلليي ...

ر كقد كضح أ.د. صالح الرقب مكقؼ األشقر مف أىؿ الكبلـ بقكلو:" لقد قاـ الشيخ عم         
بكشؼ ما في مقاالت المتكمميف مف زيؼ, خاصة قي مسألة صفات اهلل عز كجؿ, فبيف أنيـ 

ف اهلل تعالى عف مشابية المخمكقيف, فنفكا صفات اهلل تعالى التي كردت في ىك يزعمكف أنيـ ينز 
ا يبلن فاسدان, يصرفيأك يؿ ىذه الصفات تأك الكتاب كالسنة, بحجة أنيا تكىـ التشبيو, كذىبكا إلى ت

 (.2)"معانييا الحقة الثابتة هلل تعالىعف 

يقرركف التكحيد في  الغاية التي يرمي إلييا المتكممكف الذيف قد بيف شيخنا األشقر أفل
المراد بو ىك يظنكف أف ىذا كحدانية الخالؽ, كأنو ال شريؾ لو, ك النظر ىي إثبات كتب الكبلـ ك 

عمؽ "مظنة أف يشكؾ في الحقائؽ ظر العقمي المتكنتيجة لذلؾ كمو "فإف الن, (3))ال إلو إال اهلل(
غيره ما يصرح بأف النظر بس كاالشتباه كالضبلؿ كالحيرة, كتجد في كبلـ الغزالي ك يكقع في المك 

نما ىي شبيات تتقارع ك عمؽ فيو ال يكاد ينتيي إلى يقيف, ك العقمي المت قياسات تتنازع, فإما أف ا 
اه, يك فيرضى بما كقؼ عنده كال سيما إذا كاف مكافقا ل ما أف يعجزا  نتيي الناظر إلى الحيرة, ك ي
ما أف ال يزاؿ يتطكح بيف ك  إال  ا النيج البشرملـ يعط ىذتمؾ المتناقضات حتى يفاجئو المكت.ك ا 

                                                           

 41,42ص –األشقر  –العقيدة في اهلل  (1)
أ.د.صالح  –د الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السمفية يك ج –( مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر 2)

 .326ص ,1ج ,الرقب
 ( المصدر السابؽ نفسو .3)
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, بخبلؼ العقيدة التي أقامتيا معرفة باردة, ال تصمح بمسما لمركح, كال شفاء ألمراض النفس
 .(1)نصكص القرآف

يؤدم راطيـ في االعتماد عمى العقؿ عند تفسيرىـ ألمكر العقيدة كيكضح شيخنا أف إف
أف كثيرا مف بني اإلنساف عمى مدار الزماف يستنكفكف عف إتباع  :"إلى كثير مف الخطأ حيث قاؿ

د يك عما كراء الككف المش لكف أف يعرفكا الحقيقةك ايحالرسؿ الذيف جاءكا بالخبر الصادؽ, ك 
عف  ستكبارف ًلما جاء بو الرسؿ مىف كصؿ األمر بيـ إلى االك لقد كاف الرافض, ...ك بعقكليـ

اْسَتْيَقَنْتَيا :}َوَجَحُدوا ِبَيا وَ الكفر بما جاءكا بو مع اعتقاده صدؽ المرسميف قاؿ تعالى متابعتيـ ك 
ـْ ُظْممًا َوُعُموّ   (.14{)النمؿ:َأنُفُسُي

تماالت كثيرة تحكؿ دكف ألنو مجاؿ الح ما جاءت بو الرسؿ ال يفيد اليقيفزعـ ىؤالء أف ك 
 .(2)تحصيؿ اليقيف المطمكب

"كمما بيف فساد مناىج المتكمميف أف كبراء عمماء المتكممة كالرازم كالجكيني 
كالشيرستاني قد أعمنكا ندميـ عمى اشتغاليـ بو, كأنيـ لـ يستفيدكا منو سكل جمع القيؿ كالقاؿ, 

 (.3كقد تمنكا المكت عمى ديف العجائز")

  

                                                           

 –لفبلح لمنشر كالتكزيع مكتبة ا –د. عمر سميماف األشقر –أصؿ االعتقاد  –( 4نظرة في أصكؿ الفقو ) (1)
 .12ص ,ـ1990 ,ق1410 ,1ط –عماف األردف –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  –الككيت 

 .7ص ,د.عمر سميماف األشقر–أصؿ االعتقاد  ,(4نظرة في أصكؿ الفقو ) (2)
لح أ.د.صا –د الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السمفية يك ج –( مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر  3

 .327ص ,1ج ,الرقب
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ىى.موقغهىمنىالصوفوظ:ىخامسالىبطلالم
آراءىـ يبيف شيخنا معتقدات الصكفية الباطمة في معرفة الغيبيات رافضا طرقيـ مفندا 

 عكالـربيـ ك  :"إف كثير مف الصكفية يزعـ أف ليـ طريقا خاصا يعرفكف بوالمفتقرة إلى الدليؿ يقكؿ
 ي"" حدثني قمبي عف رب:طريؽ الكشؼ كالتجميات المزعكمة, فيقكؿ أحدىـ , كىيالغيب كاألحكاـ

يزعـ قائميـ أف طريقيـ ىذا أقكـ ألف طريؽ العمماء حديث فبلف عف فبلف عف فبلف عف رسكؿ ك 
 .طريقيـ حديث القمب عف الربريؿ ك عف جب اهلل 

قـك طريقيـ ال تالطريؽ الذم رضيو اهلل لنا, ك ىك  نسكا أف الديف الذم جاءنا عف اهلل ك 
قد أدخؿ الشيطاف بيذا الطريؽ حكـ, كال يقـ عمى اعتماده دليؿ, ك ال بو حجة كال تثبت بو عقيدة ك 

 (1).مف الباطؿ عمى أصحاب ىذا الطريؽ كثيرا

كقد لخص أ.د. صالح الرقب مكقؼ شيخنا األشقر رحمو اهلل مف الصكفية بقكلو:"مف 
ماطان مف المناىج المخالفة لممنيج اإلسبلمي المنيج الصكفي الذم ييغرؽ في التعبد, كيستحدث أن

ـ الرسكؿ تعالى... ك العبادات لـ يشرعيا اهلل تبارؾ ك  تكجو كثير مف أصحابو الذيف أرادكا قد قكِّ
تحريـ المحـ, أك أرادكا االنقطاع إلى العبادة كاعتزاؿ النساء أك قياـ الميؿ كمو, كصياـ الدىر أبدان, 
 يس منو", كأف مف رغب عف سنتو فمكبيَّفى ليـ أف ذلؾ كمو مخالؼ لسنتو 

ثـ بيف ما حذر منو شيخنا األشقر رجاؿ الفكر مف خطكرة ما يقكـ بو المستشرقيف مف 
في مؤلفات:ابف عربي,  أحياء المعتقدات الصكفية المنحرفة, المتمثؿ في )كحدة الكجكد( كما

 (.2كالحبلج, كابف سبعيف كغيرىـ مف فبلسفة الصكفية")

 مف الفبلسفة كالمتكمميف كالصكفية, ككيؼ كمما سبؽ يتبيف لنا مكقؼ األشقر رحمو اهلل
فرؽ بيف منيج أىؿ السنة كالجماعة كبيف منيجيـ كالمميء بالمفاسد التي أدت إلى اختبلؼ 

 األمة, كترتَّب عمييا أخطار كبيرة جمَّة كما يكضح ذلؾ في أحد دركسو بقكلو: 

ىما أف يقيـ األمة إف المنيج الفمسفي الكبلمي كالمنيج الفمسفي الصكفي لـ يستطع كبل"
مف عثارىا, بؿ كاف مف نتيجة منيجيـ الببلء الذم أصاب الفكر اإلسبلمي, كحدكث شرخ ىائؿ 

                                                           

 .13ص –المصدر السابؽ  (1)
أ.د.صالح حسيف –الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السمفية  جيكد ,( مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر2

 كثرة العقائد الفاسدة. ,, نقبلن مف دركس الشيخ عمر األشقر327ص,1ج –الرقب 
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في ىذا الفكر, كقد أحدث عمماء الكبلـ في الماضي مف الخبلؼ كالفرقة كاالنقساـ ما يكفي 
شرؾ, ككاف بعضو ليجر ىذا المنيج, كقد أقعد المنيج الصكفي المسمميف عف الجياد كمحاربة ال

مف أسباب الضياع الذم أصاب المسمميف, كلـ يفمح المنيجاف في إصبلح حاؿ األمة, كلـ 
يستطيع أحدىما أف يصد ىجمات الخصكـ الفكرية كالعقائدية, فحرم بيما أال يستطيعا إصبلح 
حاؿ األمة في الحاضر, كأال يستطيعا مكاجية العقائد التي يمكج بيا القرف العشريف في شرؽ 

 عالـ كغربو.ال
أحد ىك إف الذم يحارب المنيج اإليماني القرآني النبكم الذم يتمثؿ في المنيج السمفي 

ما عد حاقد ال يريد باألمة خيران, كبعض ىذيف  كرجميف: إما جاىؿ بيذا المنيج ال يعمـ حقيقتو, كا 
يرت كتب الصنفيف لجأ إلى تحريؼ المنيج الخير إذ بدأ يكتب في المنيج ليحرفو كيفسده, كظ

ظاىرىا أنيا كتب سمفية, كالحقيقة أف فييا انحرافان كعكدة إلى المنيج االعتزالي, كلكف باطؿ ىؤالء 
 .(1)ال يركج عمى مف عرؼ المنيج كالسبيؿ"

                                                           

 .11ص,فيو الغث كالثميف كالحؽ كالباطؿبعنكاف التراث –دركس الدكتكر عمر األشقر ( 1)
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ى
ى
ى
ى

ىالغصلىالثاني
ىبطظىمباحثدفوهىوىموقفىاألذػرىمنىمدائلىالتوحود

 
 ا.العبلقة بيني: أقساـ التوحيد و األوؿالمبحث 

 لثاني : توحيد الربوبية .المبحث ا

 المبحث الثالث : توحيد اإللوىية .

 الصفات .المبحث الرابع : توحيد األسماء و 

 المبحث الخامس : موقؼ األشقر مف اإليماف بالمبلئكة .

 . السماويةالمبحث السادس : موقؼ األشقر مف اإليماف بالكتب 

 نبياء .األ موقؼ األشقر مف اإليماف بالرسؿ و المبحث السابع : 

ى  
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 األوؿالمبحث 

 فيو مطمباف.و ا, العبلقة بينيحيد و أقساـ التو 
 : أقساـ التوحيد.األوؿالمطمب 

 المطمب الثاني: العبلقة بيف أنواع التوحيد.
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 معنى التوحيد وأىميتو:

دى تكحيدان, أم جعؿ الشيءىك التكحيد لغةن:   كاحدان. مصدر كحَّ

الداؿ أصؿ كاحد كالحاء ك ك االك  مشتؽ مف كحد الشيء, "كحدلفظه ىك  التكحيد قاؿ ابف فارس:
 .(1)."كاحدي قبيمتو, إذا لـ يكف فييـ مثيموىك ك  ,يدؿ عمى االنفراد مف ذلؾ الكىحدىة

إفراد اهلل تعالى بالربكبية, كاألسماء كالصفات, كالعبادة, فبل يشرؾ بو ىك التوحيد  اصطبلحًا : 
 .شيء في ذلؾ 

كاحد في ذاتو, ليس لو مثيؿ كال نظير,  "اهلل األشقر رحمو اهلل موضحًا ذلؾ:قاؿ شيخنا 
متصؼ بصفات الكماؿ, ال يشبيو شيء مف مخمكقاتو في  ىك تعالى عف الصاحبة كالكلد, ك 

 (.2كحده الخالؽ المحيي المميت قيـك السمكات كاألرض")ىك صفة مف صفاتو, ك 

 يمي: فيما أما اإليماف باهلل فتتجمى أىميتوو 

ركاف اإليماف كأعظميا, كلذلؾ فإف معرفتو كالعمؿ بو مبتغى كؿ مسمـ, كغاية كؿ ؿ أأك  أنو ,1
كعبادتو مجحفان في حؽ نفسو بتعريضيا لسخط  يعد مف قصر في معرفة اهلل طالب لمحؽ, ك 

 فى.ك اهلل كعقابو, كحرمانيا الجزاء األ

صفاتو عرنؼ خمقو بأسمائو ك ى نفسو ك عم كقد دؿ اهلل متصؼ بصفات الكماؿ,  أف اهلل  ,2
لييتو, كأنو ال رب غيره, ك ككحدان  ال معبكد سكاه كال شريؾ لو.يتو كا 

أف  كؿ ما حكؿ ىذه القضية )أم التكحيد(, ك  كمو يدكرالقرآف شاىد عمى أىمية التكحيد, ألنو  ,3
تعالى كأسمائو  عف اهلل داخؿ في ىذه المسألة, " فالقرآف إما خبر  إلى رسكلو  حاه اهللأك 
ما دعكة إلصفاتو, ك ك  ىذاف ىما جانبا ى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو, كخمع ما يعبد مف دكنو, ك ا 

التكحيد القصدم الطمبي, ذم يصؼ اهلل كيخبر عف أفعالو, ك التكحيد, التكحيد العممي الخبرم ال
ما  كباد نحالذم يكحد كجية الع لزاـ بطاعةامر ك أك رب العباد, كا  اهلل, كىذاف مف حقكؽ  نكاىي كا 

ما خبر عف إكرامو ألىؿ التكحيد كما فعؿ بيـ في الدنيا, كما يكرميـ بو في  التكحيد كمكمبلتو, كا 

                                                           

 .125ص ,5ج –, انظر تيذيب المغة 1084ص ,ابف فارس –معجـ مقاييس المغة ( 1)
 .275ص –األشقر  ,( العقيدة في اهلل2)
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ما خباآلخرة, فيذا جزاء التكحيد, ك  ما يحؿ ا فعؿ بيـ في الدنيا مف النكاؿ ك مر عف أىؿ الشرؾ ك ا 
 . (1)قرآف كمو عف التكحيد "بيـ في العقبى مف العذاب فيذا جزاء مف خرج عف التكحيد, فال

 .بياف مكقؼ األشقر فيياة بينيا ك العبلقا يأتي التعريؼ بأقساـ التكحيد ك ؿ فيماك نح

:ىأقدامىالتوحود:األولالمطلبى  

أىؿ السنة  مف كفقان لما أجمع عميو السمؼنكعيف قسـ األشقر رحمو اهلل التكحيد إلى 
 : ماكى(2)اإلرادم الطمبيالتكحيد إلى التكحيد العممي الخبرم ك  الجماعةك 

ليس لو اإلثبات(: أم أف اهلل كاحده في ذاتو, )المعرفة ك أك  ممي)العممي الخبرم(التكحيد الع ,1
َمدُ  ,المَُّو َأَحدٌ ىو ُقْؿ {,ال كلدصاحبة ك , لـ يتخذ شبيو كال مثيؿ كال نظير ـْ  ,المَُّو الصَّ ـْ َيِمْد َوَل َل

ـْ َيُكْف َلُو ُكُفوً  ,ُيوَلدْ  ىو َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء وَ {,متصؼ بصفات الكماؿ ,(1,4اإلخبلص:) }ا َأَحدٌ َوَل
 الخالؽ المحيي المميت.يك , ف(11الشكرل:) }السَِّميُع اْلَبِصيرُ 

, فبل يصح لى اهلل تعالى بالعبادة دكف سكاهالتكجو إىك التكحيد العممي )اإلرادم الطمبي(: ك  ,2
كحده ىك المتصؼ بصفات الكماؿ,  ,اؽ المنعـ الضار النافعخالؽ الرز إيماف العبد بدكنو, فال

 .(3)المستحؽ لمعبادة دكف غيره 

كىذاف النكعاف لمتكحيد متبلزماف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر فبل يكفي التكحيد العممي 
م شيئان عند اهلل تعالى, إال أف تككف اك النظرم كي يعد المرء مؤمنان فالمعرفة كحدىا ال تس

 .    (4)لتكحيد العممي مصحكبة با

                                                           

 ,ق1411 –2ط –الككيت  –مكتبة الفبلح –األردف  –عماف  –دار النفائس –األشقر  ,التكحيد محكر حياة( 1)
ياؾ نستعيف  , نقبلن 28,29ص ,ـ1991 ت  –ابف القيـ الجكزم  –عف مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 –ـ 1996 ,ق1416 – 3ط –دار الكتاب العربي بيركت  –تحقيؽ محمد المعتصـ باهلل البغدادم  –ق 751
 .417,418ص – 3ج
مؤسسة الرسالة  –نؤكط تحقيؽ شعيب األر  ,792ت –ابف أبي العز الحنفي  –ة الطحاكيانظر: شرح العقيدة  (2)

التمبيس عمى ك , كشؼ ما ألقاه ابميس مف البيرج 43ص ,1ج –ـ 1997 –ق 1417 ,10ط –بيركت  –لمنشر 
تحقيؽ عبد  –ق 1285ت –عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف سميماف التميمي  –بف جرجيس  داكدقمب 

 .145ص –التكزيع ك دار العاصمة لمنشر   –العزيز بف عبد اهلل الزير آؿ حمد 
 .275,276ص ,األشقر –انظر: العقيدة في اهلل  (3)
مقالة بعنكاف قضايا ىامة في  ,1978,ق1398 ,418العدد –, مجمة المجتمع انظر: المصدر السابؽ نفسو (4)

 22ص –لؤلشقر  –دراسة العقيدة 
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كما ذكر بعض ثبلثة, أقساـ التكحيد  شيخنا رحمو اهلل في مكاضع أخرل أفكقد تحدث 
 كىي: (1)السمؼ

,أنشأ الخالؽ البارئ, المصكر المالؾىك االعتقاد الجاـز بأف اهلل كحده  :ىو توحيد الربوبية و  ,1
 (2)األرض.لمميت, قيـك السمكات ك , المحيي اوشؤكن ييصرؼك  ,يقكـ بتدبير قضاياهك ىذا الككف 

 (3)التي ال يستحقيا أحده سكاه.إفراد اهلل كحده بالعبادة, ك  :ىو توحيد اإللوىية  ,2

بما كصفو بو رسكلو , ك أف نصؼ اهلل بما كصؼ بو نفسو :ىو توحيد األسماء والصفات و  ,3
أثبتو لو رسكلو أك ثبت هلل ما أثبتو لنفسو ن, فنفاه عنو أك عف نفسو  , كننفى عنو ما نفاه

 .(4)كال تمثيؿ, كال تعطيؿ, كمف غير تكييؼ العيب مف غير تحريؼصفات النقص ك  رسكلو 

, صفاتو عف ظاىرىا إلى معنى غير مراد اهلل صرؼ نصكص أسماء اهلل ك  يقصد بالتحريؼ: 
ر , كإنكابعضيا عف اهللأك حد كنفي الصفات : جىك كالتعطيؿ  ,مثؿ استكل بمعنى استكلى

 : الخكض في كيفية الصفات التي أثبتيا اهللىك التكييؼ ك  ,عف اهلل تعالى كنفي صفة العمك 
 .(5)بصفات خمقو : تشبيو صفات اهلل ىك التمثيؿ لنفسو, ك 
ف اختمفت مسمياتيامما يجدر ذكره ىنا أنو ال فرؽ بيف التعريفك  , ألف ات السابقة كا 

التكحيد العممي الصفات, ك بية كتكحيد األسماء ك ك نفسو تكحيد الربىك التكحيد العممي الخبرم 
نما يككف تقسيـ التكحيد إلى نكعيف بالنظر إلى نفسو تكحيد اإللكىيةىك )اإلرادم الطمبي(  , كا 

د نفسو, كتقسيمو إلى ثبلثة بالنظر إلى اهلل تعالى.  المكحّْ
 
 
 
 

                                                           

 –محمد الشككاني  محمد بف عمي بف –محمد بف إسماعيؿ الصنعاني  –تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد  (1)
 16ص ,ق1424 ,1ط –السعكدية  –الرياض  –بعة سفير 8مط –تحقيؽ عبد المحسف بف حمد العباد البدر 

بعنكاف تكحيد الربكبية  –, دركس الشيخ عمر األشقر 92ص –األشقر  –إسبلمية أصيمة  نحك ثقافةانظر:  (2)
 .8ص ,يؤدم إلى تكحيد اإللكىية

 .93ص –األشقر –ة أصيمة إسبلمي نحك ثقافةانظر:  (3)
 –عماف –دار النفائس –د.عمر سميماف األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (4)

 .17ص –األشقر  –, التكحيد محكر حياة 12ص ,ـ2003,ق1424 ,6ط –األردف 
الناشر  –ف خميفة التميمي تحقيؽ محمد ب ,,748ت –شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي  –انظر: العرش ( 5)

 .30ص  –ـ 2003 –ق 1424 ,2ط –المدينة المنكرة  –عمادة البحث العممي الجامعة اإلسبلمية 
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ىالطالقظىبونىأنواعىالتوحودىالثالثظ:ىالمطلبىالثاني:

 كاع التكحيد الثبلثة فيي متكافمةتكحيد إال باجتماع أنالال يكتمؿ ألحد أنو  مف المسمَّـ بو
العبلقة بيف  كتتضح ,يمكف االستغناء ببعضيا عف اآلخر ال, ك بعضان  متبلزمة يكمؿ بعضيا
 :في األمكر اآلتيةأنكاع التكحيد الثبلثة 

 .: فتكحيد الربكبية مستمـز لتكحيد اإللكىية عبلقة تبلـز ,1

 السماكاتكحده الخالؽ المحيي المميت قيكـ ىك عمـ أف اهلل سبحانو , ك ر بتكحيد الربكبيةفمف أق
, فإنو ال تجكز العبادة إال ال تنبغي لغيرهبالعبادة التي ىي حقو ك  , لزمو أف يفرد اهلل األرضك 

ـْ َوالَِّذيَف َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ {: , قاؿ تعالى(1)لمف كاف ربا خالقا مالكا مدبرا ـُ الَِّذي َخَمَقُك ُك
ـْ َتتَُّقوفَ  ـْ َلَعمَُّك ـُ اأْلَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء  ,ِمْف َقْبِمُك الَِّذي َجَعَؿ َلُك

ـْ َفبَل َتْجَعُموا ِلمَِّو َأْنَداًدا  ـْ َتْعَمُموفَ َفَأْخَرَج ِبِو ِمَف الثََّمرَاِت ِرْزًقا َلُك قاؿ (, ك 21,22قرة :)الب}َوَأْنُت
ـْ اَل ِإَلَو ِإالَّ {تعالى: ـُ المَُّو َربُُّك َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء ىو َخاِلُؽ ُكؿّْ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه وَ ىو َذِلُك
 (.102األنعاـ:)}َوِكيؿٌ 

 اإللكىية متضمف لتكحيد الربكبية. : أم تكحيدعبلقة تضمف ,2

ماداـ متضمنان لو فتكحيد الربكبية , ك تضمف تكحيد الربكبيةي حيد اإللكىيةتك  بعبارة أخرل فإفك 
ىك لـ يشرؾ بو شيئا, البد أف يككف ضمنان قد اعتقد أف اهلل عبد اهلل كحده ك داخؿه فيو, فإف مف 

ال ممؾ لو سكاه,  فكما ال ال رب لو غيره ك  المالؾ الخالؽ الرزاؽ المنعـ المتفضؿ المدبر الذم
 ,كذلؾ ال يصح تكحيد اإللكىية بدكف تكحيد الربكبية, ك الربكبية بدكف تكحيد اإللكىية ينفع تكحيد
اَل َشِريَؾ َلُو َوِبَذِلَؾ  ,ُقْؿ ِإفَّ َصبَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميفَ  {:قاؿ تعالى 
 . (162,164)األنعاـ:}َربُّ ُكؿّْ َشْيءٍ ىو المَِّو َأْبِغي َربِّا وَ ُقْؿ َأَغْيَر  ,ُؿ اْلُمْسِمِميفَ أو ُأِمْرُت َوَأَنا 

 تكحيد اإللكىية.: فتكحيد األسماء كالصفات شامؿ لتكحيد الربكبية ك  عبلقة شموؿ ,3

و سبحان ألنو يعتمد عمى إفراد اهلل ,ابقيفيشمؿ النكعيف الس الصفاتتكحيد األسماء ك إف 
الرب  التي مف جممتياك  ,صفات العميا التي ال تيكصؼ إال لوالبكؿ ما لو مف األسماء الحسنى ك 
ىك ىذا ...ك تكحيد الربكبية, كمف جممتيا الغفكر الرحيـ التكابىك الخالؽ المحي المميت ... كىذا 

                                                           

 –مقالة بعنكاف قضايا ىامة في دراسة العقيدة  ,1978,ق1398 ,418العدد –انظر: مجمة المجتمع ( 1)
 .8ص –ة يؤدم إلى تكحيد اإللكىية بعنكاف تكحيد الربكبي –دركس الشيخ عمر األشقر  ,24ص –لؤلشقر 
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 اْدُعوا الرَّْحَمَف َأيِّا َما َتْدُعوا َفَمُو اأْلَْسَماءُ أو ُقِؿ اْدُعوا المََّو  {, قاؿ تعالى: تكحيد اإللكىية
 . (110)اإلسراء:}اْلُحْسَنى
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ى

ى

ى

ىالمبحثىالثاني:

ىفوهىمطلبان:وتوحودىالربوبوظى

ى.الربوبوظىمطنى:ىاألولالمطلبى

ىالمطلبىالثانيى:ىمنؼجىاألذػرىفيىإثباتىتوحودىالربوبوظ

ى  
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ى:الربوبوظىمطنى:ىاألولالمطلبى

رىبُّ كيٌؿ شىٍيء, أىم ىك  تبىارؾ كتىعالى, اهللىك الٌرٌب,  "قاؿ األزىرم:: لغةً الربوبية اًل: أو 
ٍمؽ الى شىريؾ لىوي  ميع الخى لو الٌربيكبٌية عمى جى اًلكو, كى ٌب ىىذىا الشٍَّيء, أىم ًمٍمكو  ,مى : فبلفه رى كيقاؿي

ـ, لغير اهلل, لىوي  مىالؾ الميمكؾ كاألٍمبلؾىك كى , كىالى ييقاؿ الٌرب ًباأٍللؼ كىالبلَّ ؿ ككي  ,رىٌب األىٍرباب, كى
بُّويك مىف مىمؾ شىٍيئا فى  رىٌب ىك ييقىاؿ:  ,( أىم ًعٍند مىًمكؾ42{ )ييكسيؼ: }اْذُكْرِنى ِعنَد َربّْؾَ ,رى

ٌبة اٍلبىٍيت ,الداٌبة, كرىبُّ الٌدار اؿ. ,كفبلنة رى : قكلو اٍبف األىنبارمٌ ذكر عف .. ك كىيف رٌبات الًحجى
ثىة أىٍقساـ: يككف الرَّبُّ  يككف الرٌَّب: السيّْدي الميطاع, قىاؿى اهلل الرٌَّب: يىٍنقسـ عمى ثىبلى اًلؾ؛ كى : اٍلمى

: الميٍصمح41:)ييكسيؼ }َفَيْسِقى َربَُّو َخْمرًا{تىعىالىى:  يككف الرَّبُّ رىبَّ الشيءى, أىم , ( أىم سىٌيده؛ كى
 (1)"أىٍصمحو
مشتقة مف كممة الرب,  لمعاني بقكلو: الربكبية ىي كممةذىب األصفياني إلى ىذه اك 

كرباه  , يقاؿ ربولشيء حااله فحااله إلى حد التماـإنشاء اىك ك  ’رب في األصؿ التربيةال"ك 
, يعني ألف ازفىك يش خير مف أف يربني رجؿ مف : ألف يربني رجؿ مف قر قيؿكرببو, ك 
ال يقاؿ الرب مطمقاه إال هلل تعالى المتكفؿ فالرب مصدر مستعار مستعمؿ لمفاعؿ, ك يممكني .

 .(2)(15)سبأ :  َربّّ َغُفوٌر{و }َبْمَدٌة َطيَّْبٌة : قكلو تعالى كنحبمصمحة المكجكدات 

 : توحيد الربوبية اصطبلحا :ثانياٌ 
كحده  ىك أنو , ك (3)ال نظير, ليس لو مثيؿ ك رار بأف اهلل تعالى كاحد في ذاتواإلقىك 

كنو, يعرؼ شئأنشأ الككف بما فيو, يدبره ك  الذمىك ك  ,الخالؽ البارئىك نو أب كؿ شيء, ك ر 
 .(4)ليس لو في ذلؾ شريؾك  كالمميت, المحيىك ك 

 

 

 

                                                           

دار إحياء  –تحقيؽ محمد عكض مرعب  ,ق370ت –محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم  –تيذيب المغة  (1)
 .128ص ,15ج ,ـ2001 – 1ط –بيركت  –التراث العربي 

دار  – مداكدتحقيؽ صفكاف عدناف ال ,ق502ت –الراغب األصفياني  ,المفردات في غريب القرآف الكريـ( 2)
 . 337 – 336ص ,ق1412 ,1ط –بيركت  –دمشؽ  –الدار الشامية  –القمـ 

 275ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (3)
 24ص –األشقر  –مقالة بعنكاف قضايا ىامة في دراسة العقيدة  ,418العدد  ,انظر: مجمة المجتمع (4)
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ىالمطلبىالثانيى:ىمنؼجىاألذػرىفيىإثباتىتوحودىالربوبوظى.

أىؿ  –نيج السمؼ الصالح متكحيد الربكبية عمى تقرير في  رحمو اهلل لقد سار األشقر
 كمنيا أدلة تكحيد ,(1)تكحيدالالسنة في تقرير أدلة ك الذيف اعتمدكا عمى الكتاب  –السنة كالجماعة 

أثناء حديثو عف إثبات تكحيد الربكبية كىي أدلة كاضحة عمى  الربكبية, التي أكثر منيا األشقر
كجكد اهلل تعالى كردن كاضح عمى مف أنكر كجكد الخالؽ سبحانو كتعالى مف المبلحدة كالفبلسفة 

مؽ صدفة كال كاجد لو  :ذه األدلة كأىمياكما سنرل في تفصيؿ ى (2)الذيف زعمكا أف الككف خي

 دليؿ الفطرة:  ,1

ر في لما كق بكجكد اهلل تعالى مف غير دليؿ, كذلؾالنفكس السميمة مجبكلة عمى اإلقرار معمكـه أف 
نزاؿ المطر, كاإلحياء ك  أمر فطرم في ربكبيتو اإلماتة, فتكحيد اهلل نفكسيـ مف العجز عف الخمؽ كا 

ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف َحِنيًفا ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َفَأقِ  {تعالى:  ولك ق كاضحه فيىك كما بدىي 
ـُ َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموفَ   (.30الركـ: )}َعَمْيَيا اَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَِّو َذِلَؾ الدّْيُف اْلَقيّْ

ؾ اإلنساف عمى تك ل ألنوتعميـ,  أكففطرة اإلنساف السميمة تدفعو أف يؤمف بالخالؽ مف غير تفكير 
المؤثرات التي تحيط بو تجعمو ينحرؼ عف التكجو إلى المعبكد  غير أفالفطرة لما أشرؾ باهلل, 

, دانويو فأبواه ي ,:" كؿ مولود يولد عمى الفطرةحيث قاؿ , كىذا ما كضحو رسكؿ اهلل (3)الحؽ
ذا تيرؾ اإلنساف مف سبلـ مكافؽ لمفطرة, ك ف اإلفمـ يقؿ ييسًممانو, أل(4)يمجسانو "أو ينصرانو, أو  ا 

ىذا ما فإف شياطيف الجف لف تتركو, ك . الصحبة .. –المدرسة  –األىؿ  – غير مؤثرات خارجية
" أال إف ربي أمرني أف أعممكـ ما جيمتـ مما عممني يومي في إحدل خطبو ه رسكؿ اهلل أكد

ني خمقت عبادي حنفاحبلؿ اً ىذا : كؿ ماؿ نحمتو عبد نيـ أتتيـ الشياطيفء كميـ, و , وا  , ا 
فاجتالتيـ عف دينيـ, وحرمت عمييـ ما أحممت ليـ, وأمرتيـ أف يشركوا بي ما لـ أنزؿ بو 

                                                           

القكاصـ , العكاصـ ك 521, ص2, ج40, ص1ج –تحقيؽ شعيب األرنؤكط  –ة الطحاكيانظر: شرح العقيدة  (1)
تحقيؽ  –ق 840ت  –بف عمي الحسني القاسمي آؿ الكزير  إبراىيـمحمد بف  –في الذب عف سنة أبي القاسـ 

 .364ص ,3ج –ـ 1994 –ق 1415 ,3ط –بيركت  –مؤسسة الرسالة  –ؤكط ناشعيب األر 
 .24ص –األشقر  –ا ىامة في دراسة العقيدة مقالة بعنكاف قضاي – 418العدد  –انظر: مجمة المجتمع  (2)
 .77ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (3)
  4803, كمسمـ كتاب القدر, رقـ1296الد المشركيف, رقـأك صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب ما قيؿ في ( 4)
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فالشيطاف يفسد عمى اإلنساف فطرتو, كأعطاه اهلل القدرة عمى أف يجرم مف اإلنساف (1)"سمطاناً 
 . (2)مجرل الدـ 

 اإليجاد: دليؿ الخمؽ و  ,2

ىذا مف ك اإليجاد, هلل تعالى بدليؿ الخمؽ ك شقر رحمو اهلل في إثبات كجكد القد استدؿ شيخنا األ
المكذبيف, حيث دعاىـ إلدراؾ كجكده ج بيا اهلل عمى عباده المنكريف ك األدلة الكاضحة التي احت

تكنكلكجيان أف أك تطكر عمميان, ي ال يستطيع اإلنساف ميما تقدـ ك عف طريؽ فعؿو مف أفعالو الت
ـْ ُخِمُقوا ِمْف َغْيرِ  {:تعالى ولك قمصداقان لالخمؽ كاإليجاد, ليؿ دىك يفعمو, ك  ـُ  َأ ـْ ُى َشْيٍء َأ
ـْ َخَمُقوا اْلَخاِلُقوفَ  يخاطب  فاهلل  (35,36الطكر: )}َواأْلَْرَض َبْؿ اَل ُيوِقُنوفَ  السماوات, َأ

رض كالجباؿ, كجميع المكذبيف المنكريف قائبلن ليـ : أنتـ ال تنكركف كجكدكـ, ككذلؾ السمكات كاأل
 . (3)جداالمخمكقات مكجكدة ببل شؾ . كالعقؿ السميـ يقر بأف كؿ مكجكد البد لو مف ك 

في الصحراء عمى كجكد اهلل عندما سئؿ: بـ عرفت  بفطرتو استدؿ بو األعرابي ىذا الدليؿ قدك 
أرض ذات ماء ذات أبراج, ك األثر يدؿ عمى المسير, فسفقاؿ: البعرة تدؿ عمى البعير, ك  ربؾ ؟

 بحار ذات أمكاج, أال تدؿ عمى العميـ الخبير .فجاج, ك 

ف ما تشيرك  الذم يقكؿ: إف شيئان مف الممكنات ال ك عرؼ عند العمماء بقانكف السببية, إليو اآلية يي  ا 
 .(4)يحدث بنفسو مف غير شيء 

أىؿ الكبلـ دقة في مكاجيتو مع الزنافي تقرير تكحيد الربكبية حنيفة , أبك كىذا الدليؿ اعتمد عميو
, فيقكؿ ليـ: ما رأيكـ في سفينة في دجمة تذىب فتمتمئ مف الطعاـ المنكريف لكجكد الخالؽ

أك ترجع مف غير أف يككف ليا مبلح, ك  األحماؿ بنفسيا ثـ تعكد بنفسيا, كتفرغ حمميا بنفسيا,ك 
ؿ العقؿ سفينة تجرم رىا؟ قالكا ىذا محاؿ ال يقبمو العقؿ, فقاؿ ليـ: يا سبحاف اهلل ال يقببأحد يد

                                                           

دنيا أىؿ الجنة, رقـ أىميا, باب الصفات التي يعرؼ بيا في المسمـ, كتاب الجنة كصفة نعيميا ك  ( صحيح1)
5109. 

بعنكاف القكاعد التي قاـ بيا الديف  ,, دركس الشيخ عمر األشقر77,78ص ,األشقر ,انظر العقيدة في اهلل (2)
 .5ص ,اإلسبلمي

 .81ص –األشقر  ,انظر: العقيدة في اهلل( 3)
دار الفكر المعاصر  –يمي د. كىبة بف مصطفى الزح –انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ( 4)
 .63ص ,2ج ,ق1418 ,2ط –دمشؽ  –
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سعة أعماليا ك في البحر بنفسيا مف غير مدبر, فكيؼ يقبؿ قياـ ىذه الدنيا عمى اختبلؼ أحكاليا ك 
 .(1)متصرؼ بشؤكنيا؟أك أطرافيا مف غير مدبر ليا 

ـَ ِفي َربِّْو َأْف آتَاُه المَُّو اْلُمْمَؾ ِإذْ {قاؿ تعالى: ـْ َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبرَاِىي ـُ َربَّْي الَِّذي  أََل َقاَؿ ِإْبرَاِىي
ـُ َفِإفَّ المََّو َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَف اْلَمْشِرِؽ َفْأتِ   ِبَيا ِمَف ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَؿ َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَؿ ِإْبرَاِىي

,فاإلنساف ال يستطيع أف (258البقرة: ) }اْلَمْغِرِب َفُبِيَت الَِّذي َكَفَر َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميفَ 
ينزؿ مطر, أك أرض, أك يأتي بالشمس مف المغرب, كلـ يخمؽ سماء أك يزعـ أنو خمؽ نفسو, 

في كؿ شيء كمنيا  الذم تتجمى قدرتو .(2)اهلل ىك فكؿ ذلؾ البد لو مف مكجد, كىذا المكجد 
َفاتََّخَذ َسِبيَمُو {, قاؿ تعالى: حر كذلؾ في مسيره في البإحيائو ك  قصة الحكت الميت المممح في

 .(3)(61الكيؼ: )}ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا 

أفعالو الككنية كنعمو أك  مخمكقات اهلل  مف الذم يظير في كثير :اإلتقافدليؿ العناية و ,3
 :مف أمثمتياك  ,المتعددة

ُج اْلَحيَّ ِمَف النََّوى ُيْخرِ ْلَحبّْ وَ فَّ الّمَو َفاِلُؽ ا}إِ : الذي يتجمى في قولو تعالى فعؿ اهلل في الكوف ,أ
ـُ الّمُو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَف, َفاِلُؽ اإِلْصَباحِ اْلَميِّْت وَ  َسَكنًا  َجَعَؿ المَّْيؿَ وَ  ُمْخِرُج اْلَميِّْت ِمَف اْلَحيّْ َذِلُك

{َوالشَّْمَس وَ   (95,96: )األنعاـاْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَؾ َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ

تدبرنا ك ذلؾ بأننا لاآلية مكضحان قدرة اهلل تعالى, ك يعمؽ شيخنا األشقر رحمو اهلل في تفسيره ليذه 
رىا في ذك , فيككف جالككف, حيث نضع الحبة في التربة ىذه اآليات لعرفنا قدرة اهلل في تدبير

غذاء لئلنساف  تككفذل, ك األزىار تفكح بالشالثمار, ك راؽ ك ك ربة السكؽ كاأليككف فكؽ التالتربة, ك 
 القمر. ففيفي سككف الميؿ, كتبادؿ الشمس ك ينبمج, ك ىك ... كذلؾ في اإلصباح ك الحيكاف كالطيرك 

 . (4)عظمتو دليؿ عمى أنو الرب الخالؽىذه اآلية دليؿ عمى قدرة اهلل ك 

 

 

                                                           

 .35ص ,1ج –ة الطحاكيانظر: شرح العقيدة ( 1)
 .85 ,84ص  ,األشقر –انظر: العقيدة في اهلل ( 2)
 – 7ط –عماف األردف  –دار النفائس لمنشر كالتكزيع   –األشقر  –انظر: صحيح القصص النبكم  (3)

 .88ص  ,ـ2007 ,ق1428
 .112 ,111ص –األشقر  ,قيدة في اهللالع (4)



73 
 

في كؿ إف الناظر في آيات القرآف الكريـ يعرؼ عظيـ نعـ اهلل عميو  نعـ اهلل في الكوف: ,ب
ـُ السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر وَ ىو ْؿ }قُ مجاؿ يقكؿ تعالى:  ـْ َوَجَعَؿ َلُك اأْلَْفِئَدَة َقِميبًل مَّا َتْشُكُروَف الَِّذي َأنَشَأُك

 .القرآف يعرفنا أف اهلل خمقنا في أحسف صكرة لنشكرهإف فكاضح ىك كما ك (. 23{)الممؾ: 

اإلتقاف, فخمؽ التي فييا العناية ك ك  ,ههلل لعبادأفاض القرآف مف ذكر النعـ التي حباىا ا قدك 
 كعمى النحبسط لنا األرض كجعؿ الجباؿ ركاسي قمر كخمؽ لنا الحيكانات كالطير ك لنا الشمس كال

َقدََّرُه َمَناِزَؿ َؿ الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا وَ الَِّذي َجعَ ىو :}م يحقؽ النفع كالصبلح قاؿ تعالىالذ
ؿُ َعَدَد السِّْنيَف وَ  ْعَمُمواْ ِلتَ  اآلَياِت ِلَقْوـٍ  اْلِحَساَب َما َخَمَؽ الّمُو َذِلَؾ ِإالَّ ِباْلَحؽّْ ُيَفصّْ

 (1)(5:يكنس{)َيْعَمُموف

ساقيا الشيخ عمر األشقر رحمو اهلل عمى كجكد الخالؽ  تو الكثيرة التيمف أدل ه نماذجىذك 
حدث عف تككف األجساـ مف الخبليا عف آيات الككف, كما ت شيخنا رحمو اهلل تحدث , فقد
عجائب صنع اهلل , ك عف عالـ النحؿ العجيب, كعف ىداية النمؿنقساميا كلماذا تنقسـ دائمان, ك اك 

, كما تحدث تعمـ اإلنساف مف الحيكافالذئاب, كالفئراف, ك كالبقر, ك اليدىد كالحماـ, كالقركد,  في
ت الحية مع اختبلؼ الطريقة, كما تحدث أف عممية التنفس نجدىا في جميع الكائناعف التنفس ك 

, عف دكراف الدـ في جميع أجزاء أجساـ األحياءحياء عمى الغذاء بطرؽ مختمفة, ك عف حصكؿ األ
 .غيرىاأبعادىا كمداراتيا, ك ك  السماكيةـ عف أحجاـ األجراك 

دالة النقمية الاألدلة العقمية ك اهلل باعتماده عمى الكثير مف  كلقد امتاز منيج شيخنا رحمو
 .(2)قربيا مف كقائع الحياة المعاصرة ك  تياليك سك  ياحك كضالتي اتسمت بك عمى تكحيد الربكبية, 

 
 
 

 

 

                                                           

 .113 ,112ص –األشقر  ,انظر: العقيدة في اهلل( 1)
 .183ص  ,77ص –انظر: المصدر السابؽ  (2)
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ى

ىلثالمبحثىالثا
ىدظىمطالب.خمفوهى,ىواإللوهوظتوحودى

 

 : تعريؼ توحيد اإللوىية .األوؿالمطمب 

 توحيد اإللوىية . ميج األشقر في إثباتالمطمب الثاني: 

 ط صحة العبادة.المطمب الثالث: شرو 

 المطمب الرابع: أنواع العبادة.

 المطمب الخامس: نواقض التوحيد.
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ى.:ىتطروفىتوحودىاإللوهوظاألولالمطلبى

سمي ك  تعالى: اهللىك التعبد . فاإللو ىك ك  ,الياء أصؿ كاحد: اليمزة كالبلـ ك اإللو لغة 
 قيؿ: اهللف عميو, ك تىأىلَّوى  وي اآللية: عبد, كقيؿ:ٍألي كأىلىوى فبلف يى  , قاؿ األصفياني:(1)بذلؾ ألنو معبكد

أصمو إلو فحذفت ىمزتو, كأدخؿ عمييا األلؼ كالبلـ, فخٌص بالبارم تعالى, كلتخصصو بو قاؿ 
ـُ َلُو َسِميِّا{:تعالى  .(2)(65:مريـ)}َىْؿ َتْعَم

و المعبكد, ألف اإللىك اإللو لغةن كفي الديف  بقكلو:" رحمو اهلل اإللواألشقر  عرؼ شيخنا
ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيِري{:القرآف نزؿ بمغة العرب, قاؿ تعالى (, أم معبكد 38)القصص: }َما َعِمْمُت َلُك

مف الممكف أف تككف الشجرة معبكدان, كالجدار معبكدان, كاإلنساف معبكدان, فأم شيء غيرم... ك 
لو باطؿ,يك ييعبد مف دكف اهلل ف ليس مف إلوو حؽ إال اهلل ك  إلو معبكد, لكف ىناؾ إلو حؽ كا 

"(3) . 
, فإف إفراد الرب تبارؾ كتعالى بالعبادة كحده ال شريؾ لوىك  :توحيد اإللوىية اصطبلحا

ال يدعى إال ك  ,, فبل يعبد إال اهللاإلجبلؿ كالتعظيـبة كالخشية ك المألكه المعبكد بالمحىك اإللو بحؽ 
َمَماِتي ُقْؿ ِإفَّ َصبَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي وَ : } قاؿ تعالى(4)ال يطاع إال اهللك  ,خاؼ إال اهللال يي ك  ,اهلل

 (.162األنعاـ :ِلّمِو َربّْ اْلَعاَلِميَف{ )
,  قاؿ شيخنا رحمو اهلل تكحيد اإللكىية حيد الربكبية كاألسماء كالصفاتثمرة تك  يقصد بوك 

ة الناس إلى جاءت الرسؿ لدعك المعبكد, كال يستحؽ العبادة غيره, ك ىك العبادة, فاهلل كحده : ىك 
َما َأْرَسْمَنا ِمف َقْبِمَؾ ِمف رَُّسوٍؿ ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ أََنا َفاْعُبُدوِف { و } , إفراد اهلل بالعبادة

 .(5)(25: )األنبياء
ت المسقي, الذم يشفي المريض, كيمي ,المستحؽ لمعبادة ألنو المطعـىك  كاهلل كحده"

قد أمر اهلل رسكلو أف يكاجو ز عف الزالت, ك اك يغفر الذنكب كيتج الذمىك , ك يبعث المكتىك 
ذه اآللية ال تستحؽ شيئان مف ذلؾ, أف يبيف ليـ أف ىا مف دكف اهلل آلية, ك ذك ف الذيف اتخالمشركي

                                                           

 .127ص ,1ج –ابف فارس  ,معجـ مقاييس المغة (1)
 .83 ,82ص –الراغب األصفياني  –المفردات في غريب القرآف  (2)
 .21ص–اصطبلحان اإللو لغةن ك بعنكاف  –ر دركس الشيخ عمر األشق (3)
 .275ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (4)
 .93ص –األشقر ,إسبلمية أصيمة نحك ثقافةانظر:  (5)
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َخَمَؽ  َأمَّفْ {: , كتتجمى تمؾ المعاني في قكلو تعالى(1)المستحؽ لذلؾ كمو "ىك أف اهلل كحده ك 
ـْ َأْف  السماوات ـْ ِمَف السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِو َحَداِئَؽ َذاَت َبْيَجٍة َما َكاَف َلُك َواأْلَْرَض َوَأْنَزَؿ َلُك

ـْ َقْوـٌ َيْعِدُلوفَ ُتْنِبُتوا َشَجَرَىا أَِإَلٌو َمَع المَّ  َلَيا َأْنَيارًا َوَجَعَؿ َأمَّْف َجَعَؿ اأْلَْرَض َقرَارًا َوَجَعَؿ ِخبَل  ,ِو َبْؿ ُى
ـْ اَل َيْعَمُموفَ َلَيا َرَواِسَي َوَجَعَؿ َبْيَف اْلَبْحَرْيِف َحاِجزًا أَِإَلٌو َمَع المَِّو بَ  َأمَّْف ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ  ,ْؿ َأْكَثُرُى

ـْ ُخَمَفاَء اأْلَْرِض أَِإَلٌو َمَع المَّوِ  ـْ ِفي ,َتَذكَُّروفَ  َقِميبًل َما ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُؼ السُّوَء َوَيْجَعُمُك َأمَّْف َيْيِديُك
َياَح ُبْشرًا َبْيَف َيَدْي َرْحَمِتِو أَِإَلٌو َمَع المَِّو َتَعاَلى المَّ  ُو َعمَّا ُظُمَماِت اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَمْف ُيْرِسُؿ الرّْ

َـّ ُيِعيدُ ,ُيْشِرُكوفَ  ـْ ِمَف السََّماِء َواأْلَْرِض أَِإَلٌو َمَع المَِّو ُقْؿ َىاُتوا َمْف َيْرزُ و  هَأمَّْف َيْبَدُأ اْلَخْمَؽ ُث ُقُك
ـْ َصاِدِقيفَ  ـْ ِإْف ُكْنُت  (59,64النمؿ:)}ُبْرَىاَنُك

الذم ترتكز ككانت المحكر  ,الرسؿقضية تكحيد اإللكىية ىي القضية التي حمميا ك 
ركا قد أنذتو دكف سكاه ك اس لعباد,فاألنبياء جميعان أرسميـ اهلل تعالى بدعكة الن(2)دعكتيـ عميو 

أيخبرنا أف  قدو, كبمغكىـ الحؽ الذم بعثكا بو, ك ىـ عف معصيتيك نأقكاميـ كأمركىـ بطاعتو, ك 
ىذا , ك (3)(62: دىك )} اْعُبُدوْا الّمَو َماَلُكـ مّْْف ِإَلػٍو َغْيُرُه { لقومو قاؿ  كؿ رسكؿ بعثو اهلل 

}َلَقْد َأْرَسْمَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِو َفَقاَؿ َيا َقْوـِ اْعُبُدوْا المََّو َما : ضح في قكؿ نكح عميو السبلـ لقكموكا
ـْ َعَذاَب َيْوـٍ َعِظيـٍ َلُكـ مّْْف ِإَلػٍو َغْيُرُه ِإنَّْي َأَخاُؼ عَ   (59: )األعراؼ {َمْيُك

 (.65: )األعراؼ ُه {اْعُبُدوْا الّمَو َماَلُكـ مّْْف ِإَلػٍو َغْيرُ لقكمو: }  عميو السبلـ دىك ؿ ك قك 
 (.62: دىك { ) } اْعُبُدوْا الّمَو َماَلُكـ مّْْف ِإَلػٍو َغْيُرهُ : لقكموعميو السبلـ ؿ صالح ك قك 
 (.85: )األعراؼ : } اْعُبُدوْا الّمَو َماَلُكـ مّْْف ِإَلػٍو َغْيُرُه {لقكمو عميو السبلـ ؿ شعيبك قك 
َما َواأَلْرَض َحِنيفًا وَ  السماواتمَِّذي َفَطَر لِ ْيُت َوْجِيَي }ِإنّْي َوجَّ : ؿ إبراىيـ عميو السبلـ لقكموك قك 

 .(79 :) األنعاـَأَنْا ِمَف اْلُمْشِرِكيَف { 
َما َأْرَسْمَنا ِمف َقْبِمَؾ ِمف : }وَ في قكلو محمد  نالنبي ذلؾ في خطابو د أكد المكلى قك 

 (.25: )األنبياء َأَنا َفاْعُبُدوِف { رَُّسوٍؿ ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ 
 
 

                                                           

 .26ص –األشقر  –التكحيد محكر حياة (1)
مقالة بعنكاف قضايا ىامة في  ,418العدد  –, مجمة المجتمع 35ص –األشقر  –انظر: التكحيد محكر حياة (2)

 .24ص –األشقر  –العقيدة  دراسة
 1ط –األردف –عماف  –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  –األشقر  –انظر: بحكث في مؤتمرات دعكية كعممية (3)
 .5ص ,بعنكاف القكاعد التي قاـ بيا الديف اإلسبلمي –,دركس الشيخ عمر األشقر 71ص ,ـ2007,ق1427 –
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ىفيىإثباتىتوحودىاإللوهوظ.منؼجىاألذػرىالمطلبىالثانيى:ى
تكحيد اإللكىية  وإثباتفي  (1)ؾ العمماء السابقيفلقد سمؾ شيخنا األشقر رحمو اهلل مسم

 :اآلتي كنبينيا عمى النح النقميةعمى مجمكعة مف األدلة العقمية ك 
 :تشمؿو قمية : األدلة العالً أو 

 التفكر في خمؽ اهللالتأمؿ و  ,1

, يقر بأف اهلل كحده اهلل  مخمكقات يتفكر فيلظر في ممككت السمكات كاألرض  انإف ال
المستحؽ لمعبادة, فاهلل كحده الخالؽ المدبر الرازؽ المحيي المميت, رافع السماء ببل عمد كباسط 

يك رزقيا..., فاألمكر خمقيا كتدبيرىا ك  كالذم يقكـ بجميعاألرض, خالؽ الشمس كالقمر..., 
ـْ ِمَف السََّماِء  السماواتَأمَّْف َخَمَؽ { :قاؿ تعالى(2)المستحؽ لمعبادة دكف غيره, َواأْلَْرَض َوَأْنَزَؿ َلُك

ـْ َأْف ُتْنِبُتوا َشَجَرَىا أَِإَلٌو َمَع ا ـْ َقْوـٌ َيْعِدُلوَف, َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِو َحَداِئَؽ َذاَت َبْيَجٍة َما َكاَف َلُك لمَِّو َبْؿ ُى
زًا َأِإَلٌو َمَع َأمَّْف َجَعَؿ اأْلَْرَض َقرَارًا َوَجَعَؿ ِخبَلَلَيا َأْنَيارًا َوَجَعَؿ َلَيا َرَواِسَي َوَجَعَؿ َبْيَف اْلَبْحَرْيِف َحاجِ 

ـْ اَل َيْعَمُموَف, َأمَّْف ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذَ  ـْ ُخَمَفاَء اأْلَْرِض المَِّو َبْؿ َأْكَثُرُى ا َدَعاُه َوَيْكِشُؼ السُّوَء َوَيْجَعُمُك
ـْ ِفي ُظُمَماِت اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَمْف ُيْرِسُؿ الرّْ  َياَح ُبْشرًا َبْيَف أَِإَلٌو َمَع المَِّو َقِميبًل َما َتَذكَُّروَف, َأمَّْف َيْيِديُك

ـْ ِمَف َيَدْي َرْحَمِتِو أَِإَلٌو َمَع المَِّو َتَعا َـّ ُيِعيُدُه َوَمْف َيْرُزُقُك َلى المَُّو َعمَّا ُيْشِرُكوَف, َأمَّْف َيْبَدُأ اْلَخْمَؽ ُث
ـْ َصاِدِقيَف  ـْ ِإْف ُكْنُت  (.59,64النمؿ: )}السََّماِء َواأْلَْرِض أَِإَلٌو َمَع المَِّو ُقْؿ َىاُتوا ُبْرَىاَنُك

 : نفسوفي اإلنساف  تبصر ,2

ميو التكجو يجب عيدرؾ أنو في نفسو, في حياتو ثـ إماتتو ثـ إحيائو ثـ إماتتو نظر اإلنساف  كمف
َـّ {عبادتو, إلى خالقو كتعظيمو ك  ـْ ُث َـّ ُيْحِييُك ـْ ُث َـّ ُيِميُتُك ـْ ُث ـْ َأْمَواتًا َفَأْحَياُك َكْيَؼ َتْكُفُروَف ِبالمَِّو َوُكْنُت

 .(3)(28)البقرة: } ِإَلْيِو ُتْرَجُعوف

ناثان, كاختبلؼ األلسنة كاأللكاف,ككذلؾ خمؽ  َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ {: قاؿ تعالى اإلنساف ذككران كا 
ـْ َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياتٍ  ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك ِلَقْوـٍ  َلُك

ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت  السماواتَخْمُؽ  َيَتَفكَُّروَف, َوِمْف آَياِتوِ  ـْ َوأَْلَواِنُك َواأْلَْرِض َواْخِتبَلُؼ أَْلِسَنِتُك
ـْ ِمْف َفْضِمِو ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياتٍ  ـْ ِبالمَّْيِؿ َوالنََّياِر َواْبِتَغاُؤُك ِلَقْوـٍ  ِلْمَعاِلِميَف, َوِمْف آَياِتِو َمَناُمُك

                                                           

, تطيير 36ص ,1ج –تحقيؽ شعيب األرنؤكط  ,الحنفي ابف أبي العز –ة الطحاكيانظر: شرح العقيدة (1)
 .18ص –محمد بف عمي بف محمد الشككاني  –محمد بف إسماعيؿ الصنعاني  –االعتقاد عف أدراف اإللحاد 

 .121,122ص –انظر: العقيدة في اهلل: األشقر (2)
 .116ص –انظر: المصدر السابؽ(3)
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: }َيْسَمُعوفَ  لو عينيف ينظر أك يتفكر بو  لمف لو عقؿه  فيذه اآليات ساقيا اهلل  (21,23)الرـك
ف يك في كؿ شيء, ككؿ العجب ممف يركف كؿ ذلؾ كيتكج , فيتعرؼ عمى قدرة اهلل بيما

 .(1)كالتحاكـ لغيره, ىذا تناقض يرفضو المنطؽ السميـ العقؿ المبصر  بالعبادة

 :مية: األدلة النقثانياً 

ة التي سطرتيا اآليات القرآنية,  العظيـ يرل الكثير مف المشاىد الككني إف القارئ لمقرآف
يأسر حديث يخالط النفس, ك ىك كأفعالو, ك صفاتو الحؽ عنيا كما حدثنا عف أسمائو ك حدثنا ك 

في ىذا الككف تبصره بصنع اهلل ككأنما  ع إلى اآليات كىي تجكؿ بوالركح, فترل اإلنساف يستم
بيا يناقش  ران ادالدالئؿ الككنية م ىذهقد اتخذ القرآف ك  ,(2)ؿ مرة ك فيو أل مايشاىد ىذا الككف ك ىك 

 مف ىذه األدلة:  آليةن أخرل, ك اهلل ا مع ذك , الذيف اتخالمشركيف كالممحديف

 :عظائـ قدرتو في خمقو -1

ـْ ِمْف َنْفٍس َواحِ ىو {تعالى:  ولك قثؿ في معظـ آيات القرآف الكريـ كمنيا, تتم َدٍة َوَجَعَؿ الَِّذي َخَمَقُك
َوا المََّو َربَُّيَما ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكَف ِإَلْيَيا َفَممَّا َتَغشَّاَىا َحَمَمْت َحْمبًل َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِو َفَممَّا َأْثَقَمْت َدعَ 

 َلُو ُشَرَكاَء ِفيَما آتَاُىَما َفَتَعاَلى َفَممَّا آتَاُىَما َصاِلًحا َجَعبَل  ,َلِئْف آَتْيَتَنا َصاِلًحا َلَنُكوَنفَّ ِمَف الشَّاِكِريفَ 
ـْ ُيْخَمُقوفَ  ,المَُّو َعمَّا ُيْشِرُكوفَ  ـْ َنْصرًا َوالَ  ,َأُيْشِرُكوَف َما اَل َيْخُمُؽ َشْيًئا َوُى  َواَل َيْسَتِطيُعوَف َلُي
ـْ َيْنُصُروفَ  ـْ سَ  ,َأْنُفَسُي ـْ ِإَلى اْلُيَدى اَل َيتَِّبُعوُك ْف َتْدُعوُى ـْ َأَدَعْوُتُموُىـْ َواِ  ـْ  َواٌء َعَمْيُك ـْ َأْنُت َأ

ـْ َفْمَيْسَتِجيُبوا َلُكـْ  ,َصاِمُتوفَ  ـْ َفاْدُعوُى ـْ  ِإفَّ الَِّذيَف َتْدُعوَف ِمْف ُدوِف المَِّو ِعَباٌد َأْمثَاُلُك ِإْف ُكْنُت
ـْ َأْيٍد َيْبِطُشوفَ  ,َصاِدِقيفَ  ـْ َلُي ـْ َأْرُجٌؿ َيْمُشوَف ِبَيا َأ ـْ  أََلُي ـْ َلُي ـْ َأْعُيٌف ُيْبِصُروَف ِبَيا َأ ـْ َلُي ِبَيا َأ

َـّ ِكيُدوِف َفبَل تُْنِظُروِف  ـْ ُث ففي ىذه  ,(189,195:)األعراؼ}آَذاٌف َيْسَمُعوَف ِبَيا ُقِؿ اْدُعوا ُشَرَكاَءُك

ؾ ىا, فيي ال تممغير  عف , كالتي ال تنفع نفسيا فضبلن فساد معتقدات الكفار اآليات يبف اهلل 

                                                           

 .24ص –األشقر  –لتكحيد محكر حياة , ا118ص  –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل (1)
 .20ص –األشقر  –انظر: التكحيد محكر حياة  (2)
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نيا آلية مف دكف اهلل ذك ال تستحؽ أف يتخكىية التي تستحؽ أف تعبد بيا, ك اإللصفات الربكبية ك 
 .(1)تعالى

 : اهلل المتصرؼ بخمقو دوف غيره -2
, َسَيُقوُلوَف ِلمَِّو ُقْؿ َأَفبَل ـْ َتْعَمُموفَ ُقْؿ ِلَمِف اأْلَْرُض َوَمْف ِفيَيا ِإْف ُكْنتُ  {: يمثؿ ذلؾ قكلو تعالى

, َسَيُقوُلوَف ِلمَِّو ُقْؿ َأَفبَل َتتَُّقوَف, ُقْؿ ِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيـِ السَّبْ  السماواتُروَف, ُقْؿ َمْف َربُّ َتَذكَّ 
ـْ َتْعَمُموَف, َسَيُقوُلوَف ِلمَِّو ُقْؿ َفَأنَّ ىو َمْف ِبَيِدِه َمَمُكوُت ُكؿّْ َشْيٍء وَ  ى ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعَمْيِو ِإْف ُكْنُت

عمى مف أنكر إلكىيتو بأف ناقشيـ في  فقد احتج اهلل  (,89 ,84)المؤمنكف:  }ُتْسَحُروفَ 
ربكبيتو, فيـ ال ينكركف لو خمؽ السمكات كاألرض, كال ينكركف بأنو القائـ بتصريؼ األمكر, 

 .(2)عمى ىذا ال تنبغي العبادة إال لوخالؽ كؿ شيء, ك ىك المدبر ليا, ك ك 

ىصحظىالطبادة:المطلبىالثالث:ىذروطى

تكافؽ ما ذكره السمؼ مف , الصحيحةاألشقر رحمو اهلل ثبلثة شركط لمعبادة  كضع شيخنا 
ف اختمفت تعبيراتيـ فييا ك أىؿ السنة كالجماعة,  ال  إال أنيا تجمع عمى أف العبادة الصحيحة (3)ا 

 :كىي الشركط فرت فييا ىذهاإال إذا تك  عند اهلل تعالىتقبؿ 

َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا المََّو ُمْخِمِصيَف  {قاؿ تعالى: , هلل  وعممالعبد خمص يي :أف (4)إلخبلصا. 1
نما لكؿ امرئ ما نوى, فمف كانت " إنما األعماؿ بالنيات, و : (, كقاؿ 5)البينة :  }َلُو الدّْيفَ  ا 

أو صيبيا, رسولو, ومف كانت ىجرتو إلى دنيا ياهلل ورسولو, فيجرتو إلى اهلل و  ىجرتو إلى
 (5)امرأٍة ينكحيا, فيجرتو إلى ما ىاجر إليو"

                                                           

عبد اهلل ,, أبك عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية جيكد, 115ص –انظر: العقيدة في اهلل : األشقر  (1)
 ,ق1416 ,1ط –دار الصيمعي لمنشر ,ق1420ت  –شمس الديف بف محمد بف أشرؼ بف قيصر األفغاني 

 .31,32ص ,1ج –ـ 1996
 152ص –األشقر  –اإليماف باهلل  –انظر: كاحة اإليماف عند ابف القيـ  (2)
عبد اهلل شمس الديف بف محمد بف أشرؼ بف ,, أبك عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية جيكدانظر:  (3)

 .343ص ,1ج –قيصر األفغاني
 .283ص –األشقر   –انظر: العقيدة في اهلل  (4)
 .3530, مسمـ, كتاب اإلمارة, رقـ 1صحيح البخارم, كتاب بدء الكحي, باب بدء الكحي, رقـ  (5)
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شرؾ بو شيئان, كىذه العبادة إف لـ يقصد اهلل بيا كحده كقصد بيا غيره يعبد اهلل كحده ال فعميو أف ي
 }َفَمْف َكاَف َيْرُجوا ِلَقاَء َربِّْو َفْمَيْعَمْؿ َعَمبًل َصاِلًحا َوالأصبح العمؿ شركان ال يتقبؿ مف صاحبو, 

لقاء اهلل, كيريد مغفرة اهلل عز كجؿ كجنتو  كفالذم يرج ,(110الكيؼ:)ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا{ 
 كالنجاة مف النار, فعميو أف يعبد اهلل كحده كال يشرؾ بعبادة ربو أحدان.

 .(1)ترؾ اإلخبلص يبطؿ العبادة يفيـ مف ذلؾ أف ك 

اإلرادة, فعمى اإلنساف أف يبذؿ كؿ ما في لعزيمة ك صدؽ اىك المقصكد بالصدؽ ىنا : الصدؽ. 2
 .(2)العجز عف طاعة اهلل الخمكؿ ك , كاالبتعاد عف الكسؿ ك اجتناب نييولتنفيذ أمر اهلل, ك كسعو 

, لعباده عبادة هلل تعالى كفؽ ما شرعو اهلل الأف يككف العمؿ ك , فيجب لمتابعة لمرسوؿ .ا3
قاؿ الشافعي رحمو  ,(3)سنة رسكلو , كفيـ آيات اهلل ك كذلؾ كمو بالعمـ ما جاء بو الرسكؿ ك 

اء فبل تصدقكه حتى تعممكا متابعتو لرسكؿ يك يطير في الا رأيتـ الرجؿ يمشي عمى الماء, ك اهلل: "إذ
 . "(4)اهلل 

فك , أف تتبع النبي اإلخبلص هلل  مما سبؽ يتبيف الترابط الكثيؽ بيف ىذه الشركط, ألف مف  ا 
 .العزيمة الصادقةكذلؾ ستمـز ياإلخبلص ك  بالضركرة ستمـزي السبلـبلة ك و الصعمي إتباعو

ى  

                                                           

 .4ص,الن اإلخبلص"أك بعنكاف شركط قبكؿ العمؿ الصالح " ,دركس الشيخ عمر األشقر( 1)
 .283ص –األشقر   –انظر: العقيدة في اهلل  (2)
بعنكاف شركط قبكؿ العمؿ الصالح " ثانيان مكافقة  ,ر األشقرانظر: المصدر السابؽ نفسو, دركس الشيخ عم( 3)

 .5ص,الشرع في العمؿ"
 –محمد بف إسماعيؿ الشككاني  ,محمد ابف إسماعيؿ الصنعاني –تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد ( 4)

 .282ص ,األشقر –, انظر العقيدة في اهلل 90ص
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ىالمطلبىالرابع:ىأنواعىالطبادة.

الجماعة في أف العبادات التي ال يجكز أف يقصد بيا نا األشقر رحمو اهلل أىؿ السنة ك كافؽ شيخ
 (1)رحمو اهلل  ف القيـابالبدنية كما يفيـ مف كبلـ كالقمبية ك  كاالعتقاديةىي القكلية  غير اهلل 

رسكلو ك  , ىي التحقؽ بما يحبو اهللالعبكدية اسـ جامع لمراتب أربع:" بقكلو شيخنا و عنونقم الذم
فَّ إقاؿ ابف القيـ في مكضع آخر:" ك  (2)الجكارح ".لقمب كعمؿ القمب ك اكيرضاه مف قكؿ المساف ك 

مىى اٍلقىٍمًب, كىالمّْسىا وي اٍلعيبيكًديَّةى ميٍنقىًسمىةه عى مىى كيؿٍّ ًمٍنيىا عيبيكًديَّةه تىخيصُّ كىاًرًح, كىعى غير أف .(3)" ًف, كىاٍلجى
 ؿ مراتب العبادة في خمسة أنكاع كىي:اك شيخنا األشقر رحمو اهلل قد تن

نساف أف اهلل كحده , كىي أف يعتقد اإلتصح جميع العبادات بدكنيا ال: ةعتقادياالعبادات ال: الً أو 
ْيُت  {,(4)كذلؾ يعتقد أنو ال معبكد سكاه(, ك رازقومدبره, ك كؿ شيء, كخالقو ك  ربىك  ِإنّْي َوجَّ

كىذه العبادة  (.79: )األنعاـ}اِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ و اَوْجِيَي ِلمَِّذي َفَطَر السَّمَ 
, كىذا الجانب مافالقضايا األصكؿ مف اإليالمعرفة القمبية التي تتعمؽ بىك جزء مف اإليماف ك 

معرفة ىك , فاالعتقاد عند اهللاإليماف كمو فبل تكفي العقيدة السميمة الصحيحة كحدىا ىك ليس 
ننفي عف , ك ما أثبتو لو رسكلو و, ك مفنثبت هلل ما أثبتو لنس كاإلثباتكعمـ, لذلؾ نسميو بالمعرفة 

العممي عند اهلل أك  عتقادماإل, ىذا الجانب ما نفاه عف نفسو, كما نفاه عنو رسكلو  اهلل 
 .    (5)قكليو البد معو مف أمكر عممية قمبية, كأمكر عممية فعمية ك 

                                                           

كلد  ,بف أيكب بف سعد الدمشقي الشيير بابف قيـ الجكزية عبد اهلل محمد بف أبي بكر, أبك شمس الديفىك  (1)
ستمائة في قرية زرع في دمشؽ, نشأ في بيت عمـ, فقد أخذ عف أبيو في السابع مف صفر عاـ إحدل كتسعيف ك 

عمـ الفرائض, برع في عمـك متعددة كالتفسير كالحديث كاألصكؿ, لو العديد مف المصنفات منيا أعبلـ المكقعيف 
غاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف, بدائع الفكائد, كغيرىا, كافتو المنية بعد حياة حافمة بالعبادة عف رب الع الميف, كا 

كنشر العمـ في الثالث كالعشريف مف شير رجب سنة إحدل كخمسيف كسبعمائة .انظر األثبات في مخطكطات 
 ,تأليؼ عمي بف عبد العزيز بف عمي الشبؿ ,األئمة شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كالعبلمة ابف القيـ كالحافظ ابف رجب

 –ابف قيـ الجكزية  –, فقو السيرة 231,233ـ.ص 2002 ,ق1423ط ,الرياض ,مكتبة الممؾ فيد الكطنية
 .5,7ص –ـ 1997 –ق 1417 ,1ط –م ك اتحقيؽ عمر الفرم

ياؾ نستعيف , مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نع152ص –األشقر  –اإليماف باهلل  –كاحة اإليماف  (2)  –بد كا 
 .120ص – 1ج –ابف القيـ الجكزية 

 .129ص ,1ج –ابف قيـ الجكزية  –مدارج السالكيف  (3)
عدـ بعنكاف عبادة اهلل كحده ك  –شقر , دركس الشيخ عمر األ284 –األشقر  –العقيدة في اهلل  :انظر (4)

 .5ص,اإلشراؾ بو
 ,تماع الجانب العقدم مع الجانب العممي في اإليمافبعنكاف ضركرة اج –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (5)

 .2ص
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ما بعدىا مف , كىي أساسان ليقصد بيذه العبادة إال اهلل كحدهال  :قمبيةالالعممية  عباداتال :اً ثاني
, فمنزلتيـ عند اهلل بيـلناس عند ربيـ بما كقر في قمك يتفاضمكف ا, ك (1)الفعمية (العبادات )القكلية ك 

 .(2)باإليماف الذم يستقر في القمكب 

َذا َفَسَدْت َفَسَد أال و ": لقكؿ رسكؿ اهلل  فَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَسُد ُكمُُّو, َواِ  اِ 
 (3)" اْلَجَسُد ُكمُُّو, َأاَل َوِىَي اْلَقْمبُ 

 :(4)العبادة  أمثمة ىذه مفو 

الحب الذم يقـك عمى االختيار كالتعقؿ, ىك عبادة إنما ىك , الذم معمكـ أف الحب: (5)ب الح ,1
لنفس, كعمى كؿ ما ىنالؾ ل اىك طاعتو عمى ك  حمؿ عمى إيثار مرضاة اهلل الذم يي كالتعقؿ, ك 

َكُحبّْ الّمِو  ِحبُّوَنُيـْ }َوِمَف النَّاِس َمف َيتَِّخُذ ِمف ُدوِف الّمِو َأنَدادًا يُ : قاؿ تعالىكلد, مف ماؿ كأىؿ ك 
رسكلو تمؿ إيماف العبد حتى يككف اهلل ك ال يكبيذا ك  (165البقرة : الَِّذيَف آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا لّّْمو{)وَ 

يَماِف: َأْف َيُكوَف و َثبَلٌث َمْف ُكفَّ ِفيِو َوَجَد ِبِيفَّ َحبَل :" أحب إليو مما سكاىما لقكؿ رسكؿ اهلل  َة اإلِْ
َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّا ِسَواُىَما, َوَأْف ُيِحبَّ اْلَمْرَء اَل ُيِحبُُّو ِإالَّ ِلمَِّو, َوَأْف َيْكَرَه َأْف َيُعوَد ِفي  المَُّو َوَرُسوُلوُ 

 .(6)" اْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأْنَقَذُه المَُّو ِمْنُو َكَما َيْكَرُه َأْف ُتوَقَد َلُو َنارٌ 

, القيريحة باهلل تعالى كمالو مف صفات الجبلؿ ك ئة عف معرفة صحعبادة ناشىك :(7)الخوؼ ,2
}َأاَل تَُقاِتُموَف َقْومًا نََّكُثوْا ؿ تعالى : اق, تبتعد عف سخطوتدفع النفس لممسارعة في مرضاتو ك التي ك 

ـْ  ـْ َوَىمُّوْا ِبِإْخرَاِج الرَُّسوِؿ َوُىـ َبَدُؤوُك ـْ َفالّمُو أَ أو َأْيَماَنُي َحؽُّ َأف َتْخَشْوُه ِإف ُكنتـُ َؿ َمرٍَّة َأَتْخَشْوَنُي
 (.13{) التكبة: مُُّؤِمِنيَف 

ُؼ  ـُ الشَّْيَطاُف ُيَخوّْ ـْ وَ أو وقولو تعالى : }ِإنََّما َذِلُك {) آؿ َخاُفوِف ِإف ُكنتـُ مُّْؤِمِنيفَ ِلَياءُه َفبَل َتَخاُفوُى
, كالذم ي العبادةة التبلـز بينيما فشد, ك بيذا يظير الترابط بيف الخكؼ كالحبك  (175عمراف: 
زنديؽ, كمف عبده بالخكؼ يك مف عبد اهلل بالحب كحده ف :"بقكليـ بعض أىؿ السمؼ عبر عنو

                                                           

 .284 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل ( 1)
 .2ص ,بعنكاف أىؿ اإليماف الصادؽ يفكقكف أىؿ العبادات الكيرل –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (2)
 .2996كتاب المساقاة, رقـ  , مسمـ,50رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب فضؿ مف استبرأ لدينو (3)
بعنكاف ضركرة اجتماع الجانب العقدم مع الجانب العممي في  –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  ,(4)

 .2ص –اإليماف
 .284 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (5)
 .60, رقـ , مسمـ, كتاب اإليماف15كة اإليماف, رقـ كتاب اإليماف, باب حبل, صحيح البخارم (6)
 .284 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (7)
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بيف الحب  مرجئ, كلكف المؤمف مف يجمعيك حركرم, كمف عبده بالرجاء كحده فيك كحده ف
 . (1)الخكؼ كالرجاء"ك 

," إنما ابتغاء مرضاتوك جياده كجو اهلل أف يقصد اإلنساف بقكلو كعممو ك ىك : ك اإلخبلص ,3
نما لكؿ امرئ ما نوى ...األعماؿ بالنيات, و  يرة بنيت عمى غير جئنا إلى اهلل بأعماؿ خ فا  ك (2)"  ا 
العبادات كميا ال تككف مقبكلة إذا لـ ف اإلخبلص هلل تعالى فيي أعماؿ مرفكضة,أساس التكحيد ك 

 إذا وتعالى تبارؾأف اهلل "" اهلل  ىريرة عف رسكؿ, أبك ا ركلم,ك(3)يكف فييا إخبلص هلل سبحانو
 رجؿ بو يدعو مف فأوؿ, جاثية أمة وكؿ بينيـ ليقضي العباد إلى ينزؿ القيامة يـو كاف إذا

 ما أعممؾ ألـ: لمقارئ اهلل فيقوؿ, الماؿ كثير ورجؿ, اهلل سبيؿ في يقتتؿ ورجؿ, القرآف جمع
 الميؿ آناء بو أقـو كنت قاؿ؟ عممت فيما عممت فماذا قاؿ, رب يا بمى قاؿ؟ رسولي عمى أنزلت
 إف يقاؿ أف أردت بؿ اهلل ويقوؿ, كذب المبلئكة لو وتقوؿ, كذبت لو اهلل فيقوؿ, النيار وآناء
 أدعؾ لـ حتى عميؾ أوسع ألـ لو اهلل فيقوؿ الماؿ بصاحب ويؤتى, ذاؾ قيؿ فقد قارئ فبلنا

, وأتصدؽ الرحـ أصؿ كنت: اؿق؟ آتيتؾ فيما عممت فماذا قاؿ, رب يا بمى قاؿ, أحد إلى تحتاج
, جواد فبلف يقاؿ أف أردت ىبؿ تعاؿ اهلل تويقوؿ, كذب المبلئكة لو وتقوؿ كذبت لو اهلل فيقوؿ
 أمرت فيقوؿ؟ قتمت ماذا في لو اهلل فيقوؿ اهلل سبيؿ في قتؿ بالذي ويؤتى, ذاؾ قيؿ فقد

, كذبت المبلئكة لو قوؿوت, كذبت لو تعالى اهلل فيقوؿ, قتمت حتى فقاتمت سبيمؾ في بالجياد
 فقاؿ ركبتي عمى  اهلل رسوؿ ضرب ثـ, ذاؾ قيؿ فقد جريء فبلف يقاؿ أف أردت بؿ اهلل ويقوؿ

 .(4)" القيامة يـو النار بيـ تسعر اهلل خمؽ أوؿ الثبلثة أولئؾ: ىريرة أبا يا
 

  

                                                           

 .458ص ,2ج –تحقيؽ شعيب األرنؤكط   –ابف أبي العز الحنفي  –ية ك اشرح العقيدة الطح( 1)
 .3530, مسمـ, كتاب اإلمارة, 1صحيح البخارم, كتاب بدء الكحي, باب بدء الكحي, رقـ  (2)
 .5ص, كحده كعدـ االشراؾ بوبعنكاف عبادة اهلل –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (3)
في صحيح  , صححو األلباني2304سنف الترمذم, كتاب الزىد, باب ما جاء في الرياء كالسمعة, رقـ  (4)

 .352,ص1الجامع الصغير كزياداتو, ج
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 :(1): العبادات القولية اً ثالث
 :أىمياك أقكاؿ ك  مف حركاتالمساف ما يصدر عف ىي 
: لقكؿ رسكؿ اهلل  ,ال يصح إال بيماك مف أركاف اإلسبلـ ؿ ك األركف ال ىما: (2)الشيادتاف ,1

بَل  َقاـِ الصَّ ِة, "ُبِنَي اإلسبلـُ َعَمى خمٍس: َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو, َوَأفَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ المَِّو, َواِ 
يتَاِء الزََّكاِة, َوَصْوـِ َرَمَضا  .(3)"َف, َوَحجّْ اْلَبْيتِ َواِ 

صفاتو العيمى بأسمائو الحسنى ك  سؤالو لوك  فتقاره إليوحاجة اإلنساف لخالقو كاىك : (4)الدعاء ,2
ـْ َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَف قاؿ تعالى:  ,اآلخرةأك ائج الدنيا حاجة مف حك  }اْدُعوْا َربَُّك

 (.55)األعراؼ: {

الثناء عميو كما نص القرآف , ك أكثرىا أجران ذكر اهلل أشير العبادات المسانية ك  :(5)لذكرا ,3
ـْ َواْشُكُروْا ِلي َواَل َتْكُفُروِف{تعالى:  ولك قب الكريـ عمى ذلؾ مف ك , (153)البقرة : }َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُك

" أفضؿ الذكر ال إلو إال : , كمف أفضؿ الذكر كما قاؿ رسكؿ اهلل(6)أعظـ الذكر قراءة القرآف 
 .(7)" اهلل, وأفضؿ الدعاء الحمد هلل

ـْ مف الغفمة عف ذكره فقاؿ: حذرنا ربنا ك  ـْ َأنُفَسُي َلِئَؾ أو }َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َنُسوا المََّو َفَأنَساُى
ـُ اْلَفاِسُقوَف{)  (.19الحشر: ُى

 .(8): العبادات البدنيةاً رابع

مف ذكرىا شيخنا رحمو اهلل في كأكثر  ,األعضاءالتي تؤدل بالجكارح  ك  العباداتا ألكاف قصد بيي
 :أشيرىاك (9)دركسو 

                                                           

 .285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (1)
 المصدر السابؽ نفسو. (2)
 .19رقـ  ,, كتاب اإليماف, مسمـ7ي اإلسبلـ عمى خمس, رقـ تاب اإليماف, باب بن, كصحيح البخارم (3)
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (4)
 المصدر السابؽ نفسو. (5)
 .  5ص,بعنكاف أعظـ الذكر –انظر: مف دركس الشيخ عمر األشقر ( 6)
 كتاب ,بف ماجة, ا3305رقـ  ,باب ما جاب أف دعكة المسمـ مستجابة ,سنف الترمذم كتاب الدعكات( 7)

 .714, ص2في مشكاة المصابيح, ج , حسنو األلباني3790األدب, رقـ 
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (8)
 .6ص ,بعنكاف أداء الفرائض كاجتناب المحرمات –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (9)
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عندما سئؿ: أم  أفضؿ العبادات كما قاؿ رسكؿ اهلل عمكد الديف ك  ىي: (1)الصبلة .1
 (2)" " الصبلة عمى وقتياقاؿ:  ,األعماؿ أحب إلى اهلل

مساؾ عف سائر المفطرات طيمة اإلىك ك  ف اإلسبلـ,الركف الرابع مف أركاىك :(3)الصياـ  .2
ـُ  {:, قاؿ تعالىكع الفجر إلى الغركباليكـ مف طم َيا ـُ الصّْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك

ـْ َتتَُّقوَف  ـْ َلَعمَُّك  (.183) البقرة: }َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك
األعماؿ مجمكعة مف الحركات ك ىك , ك الخامس مف أركاف اإلسبلـالركف ىك : (4)الحج  .3

َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس  {:جؿهلل عز ك امتثاالن ألمر امشقة التعب ك الجيد ك البدنية المصحكبة بال
 (.97البقرة :)}ِحجُّ اْلَبْيِت َمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيبًل 

كالتعرض لممخاطر كاألذل  ,أعداء اهللذؿ الجيد في مقاتمة بىك :(5)الجياد بالنفس .4
ـْ  {:, قاؿ تعالىالقتؿ في سبيؿ اهلل لربماك  ,كالجرح َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َقاِتُموا الَِّذيَف َيُموَنُك

ـْ ِغْمَظًة َواْعَمُموا َأفَّ المََّو َمَع اْلُمتَِّقيَف   (123) التكبة: }ِمَف اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُك

 :تشمؿ: (6): العبادات المالية اً سخام

لمف  ات الماليةأىـ العبادك  ,ي الركف الثالث مف أركاف اإلسبلـى:(7)الزكاة المفروضة .1
َوالَِّذيَف َيْكِنُزوَف  {, قاؿ تعالى: عييا بالعذاب الشديدتكعد اهلل مان لذلؾكجبت عميو, ك 

َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبي ـْ ِبَعَذاٍب أَِليـٍ الذََّىَب َواْلِفضَّ َيْوـَ ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي  ,ِؿ المَِّو َفَبشّْْرُى
ـْ َوظُ  ـْ َوُجُنوُبُي ـَ َفُتْكَوى ِبَيا ِجَباُىُي ـْ فَ يو َناِر َجَينَّ ـْ أِلَْنُفِسُك ـْ َىَذا َما َكَنْزُت ُقوا َما ذو ُرُى

ـْ َتْكِنُزوفَ  ؤدل زكاتو, ال الماؿ المدفكف الماؿ الذم ال يىك الكنز ك (.»34,35)التكبة:}ُكْنُت
 .(8)«الذم يؤدل زكاتو

                                                           

 المصدر السابؽ نفسو. (1)
, مسمـ, كتاب اإليماف, رقـ 496فضؿ الصبلة لكقتيا, رقـ  صحيح البخارم, كتاب مكاقيت الصبلة, باب (2)

120. 
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (3)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (4)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (5)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (6)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (7)
 .11ص – 4ج –مفسر لمكنز باب ذكر الخبر ال –صحيح ابف خزيمة  (8)
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 لو َأقرع شجاًعا مالو لو مثؿ زكاتو يؤد فمـ مااًل  المَّو آتاه مف":قىالرسكاللمَّوً :قىاؿعنأىبييريرةك 
 ىذه تبل ثـ كنزؾ َأَنا مالؾ َأنا يقوؿ بشدَقيو يعني ِبِميِزَمَتيو يأخذ القيامة يـو يطوقو زِبيبتاف
 .(1)"اآْلَيةِ  آِخرِ  ِإَلى َفْضِموِ  ِمفْ  المَّوُ  آتَاُىـْ  ِبَما َيْبَخُموفَ  الَِّذيفَ  َيْحِسَبفَّ  َواَل   اآْلَيةَ 

 : (2)صدقات التطوع .3
 الحث عمييالذلؾ كاف , ك إلى اهلل  تقربان  نافمةن  الصدقات المحبب أداؤىا مفمجمكعة ىي 
مثؿ قكلو  ,اآلخرةما ليا مف أجرو عظيـ في الدنيا ك لاألحاديث في كثير مف اآليات ك  بشدة

ـْ َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السَّمَ َوَسا {:تعالى   ,اُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيفَ و ارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْف َربُّْك
رَّاِء َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف النَّاِس َوالمَُّو ُيِحبُّ  الَِّذيَف ُيْنِفُقوَف ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

 (.134 ,133راف: آؿ عم}(اْلُمْحِسِنيَف 

شحيح  أنت صحيح:" أف َتَصدَّؽ و عندما سئؿ أمُّ الصدقة أعظـ أجران ؟ قاؿ قكؿ رسكؿ اهلل ك 
قد كاف قـو قمت لفبلف كذا ولفبلف كذا و ال ُتميؿ حتى إذا بمغت الحمتخشى الفقر وتأمؿ الغنى و 

 . (3)"لفبلف

 .(4)العقيقةو النفقة الكفارات واألضحية و  .4

سنة عف , ك حمو اهلل ىذه العبادات المالية األربعة التي ىي نكافؿقد جمع شيخنا ر 
 .مكجباتياترتبط بأسبابيا ك  الحبيب 

, غيرىا, كالطبلؽ... ك كفارة الظياراميا كأقدارىا مثؿ كفارة اليميف, ك تتنكع بتنكع أحكالكفارات 
هلل مف أف يعطي كفارتو :" ألف يِمجَّ أحدكـ بيمينو في أىمو آثـ لو عند افي كفارة اليميف لقكلو 

 .(5)"التي افترض اهلل عميو

                                                           

 .4199رقـ , ف الذيف يبخمكف بما آتاىـ اهللباب كال يحسب ,كتاب تفسير القرآف ,صحيح البخارم (1)
 .285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (2)
رقـ  ,كتاب الزكاة, مسمـ  ,1330رقـ  ,باب فضؿ صدقة الشحيح الصحيح ,كتاب الزكاة ,صحيح البخارم (3)

1713. 
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (4)
 ,مسمـ .6135رقـ , تعالى ال يؤاخذكـ اهلل بالمغك باب قكؿ اهلل ,كتاب األيماف كالنذكر, صحيح البخارم (5)

 .3137رقـ  ,كتاب األيماف
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ما عمؿ ابف : " قاؿ رسكؿ اهلل  ,زمانيانة عمى المسمـ القادر في كقتيا ك س األضحيةو         
أتي يـو القيامة بقرونيا نو ليمف إىراؽ الدـ إ مف عمؿ يـو النحر أحب إلى اهلل  آدـ

 .(1)طيبوا بيا نفساً"ياألرض فمكاف قبؿ أف يقع بيقع مف اهلل بأف الدـ لوأشعارىا وأظبلفيا و 

ككذلؾ العقيقة لؤلبناء  خيركـ خيركـ ألىمو":"د كغيرىما, لقكؿ النبي األكالعمى الزكجة ك  والنفقة
ناثان لقكؿ الرسكؿ   .(2)"مع الغبلـ عقيقو فأىريقوا عنو دمًا وأميطوا عنو األذى:"ذككران كا 

لى أف تخرج ركحو كىذه العبادات مستمرة فمنذ أف يع يستمر في ىك بيف جنبيو ك مف قؿ اإلنساف كا 
عبادة اهلل 

(3). 

.المطلبىالخامس:ىنواقضىالتوحود  

ى.(4)ؽ النفالشرؾ ك االكفر ك  حديثان ىي المقررة عند العمماء قديمان ك قض التكحيد كانإف 

احدة, دينيا ك  أمة ف الناس كانكاكما يقكؿ شيخنا األشقر رحمو اهلل إ مما يحسف ذكره ىنا
ؿ انحراؼ في قـك أك كاف ك  , ثـ اختمفكا بعد ذلؾ,األحدال تعبد إال الكاحد اإلسبلـ, ك ىك كاحد ك 
ـُ {:قاؿ تعالى  ,(5)نكح َكاَف النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث المَُّو النَِّبيّْيَف ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريَف َوَأْنَزَؿ َمَعُي

ـَ َبْيَف النَّاِس ِفيَما اْخَتَمُفوا ِفيِو َوَما اْخَتَمَؼ ِفيِو ِإالَّ الَِّذيَف اْلِكتَاَب ِباْلَحؽّْ لِ  ُتوُه ِمْف َبْعِد َما أو َيْحُك
ـْ َفَيَدى المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا ِلَما اْخَتَمُفوا ِفيِو ِمَف اْلَحؽّْ ِبِإْذنِ  ـُ اْلَبيَّْناُت َبْغًيا َبْيَنُي ِدي ِو َوالمَُّو َييْ َجاَءْتُي

 ( .213)البقرة : }َمْف َيَشاُء ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيـ

التي أسماىا ما يضاد  ؿ فيما يمي بياف مكقؼ شيخنا األشقر مف نكاقض التكحيداك كنح 
 .التكحيد كينافيو كاقتصر فييا بالحديث عف الشرؾ كالكفر كالنفاؽ كما سنرل

                                                           

ب األضاحي كتا ,, ابف ماجة1413رقـ  ,باب ما جاء في فضؿ األضحية ,كتاب األضاحي ,سنف الترمذم (1)
 .462, ص1صححو األلباني, مشكاة المصابيح, ج ,3117قـ ر  –
 .5049رقـ  ,ماطة األذل عف الصبي في العقيقةباب إ ,كتاب العقيقة ,صحيح البخارم( 2)
 .7ص –بعنكاف عبكدية مستمرة  –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (3)
 –بف محمد بف سميماف التميمي عبد الرحمف بف حسف  –المكرد العذب الزالؿ في كشؼ شبو أىؿ الضبلؿ  (4)
 .289ص ,ق1,1349ط –السعكدية  –الرياض  –دار العاصمة  ,ق1285ت
 ,لؤلشقر –مقالة بعنكاف نظرة في تاريخ العقيدة  ,ـ2006,ق1427 ,العدد الخمسكف –انظر: مجمة الفرقاف  (5)

 –ة التكحيد مقالة بعنكاف عندما بدأت دعك  –ـ 1981 ,ق1401 ,545العدد –, مجمة المجتمع 37ص ,لؤلشقر
 لؤلشقر .
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 (.22: )البقرة}َفبَل َتْجَعُموا ِلمَِّو َأْنَداًدا {: ىقاؿ تعال ,تخاذ الند هلل تعالىاىك :(1): الشرؾالً أو 

 : والشرؾ نوعاف

 :: الشرؾ األكبراألوؿ

أك , ؾ النصارل الذم جعمكه ثالث ثبلثةكشر , مع اهلل إليان آخر فيو اإلنساف الذم يعبدىك 
كادث ح, ك يف بإسناد حكادث الخير إلى النكركالمجكس القائم غير اهلل  إليان اإلنساف يتخذ أف 

 .(2)الشر إلى الظممة ....

صكره ال تزاؿ مكجكدة في حياة المجتمعات شقر رحمو اهلل أف مظاىر الشرؾ ك يرل شيخنا األك 
, ال تزاؿ التماثيؿ كاألصناـ كاألبقار كالفئراف تقدس في كثير مف ديار العالـ,  اإلنسانية إلى اليـك

بدعائو كاالستعانة بو,  بدكنيـ مف دكف اهلل,كال يزاؿ في ديار المسمميف أقكاـ يقدسكف األمكات كيع
ياء األكلأركاح  بأف بعض الناس  يزعـ, ككذلؾ كغير ذلؾ مف أنكاع العبادات ,كالذبح كالنذر لو

, يرل كذلؾ أف أكثرك  ,(3).... يـكربات يفرجكف, ك الناس, فيقضكف حاجات تتصرؼ بعد المكت
يقكـ عمى االعتراؼ باهلل  منيج الحؽ مثؿ الذم"اب الشرؾ انتشاران في عصرنا عدـ االلتزاـ بالأبك 

اللتزاـ بشرعو في أمكر يستكبر عف اربان كمعبكدان, كالتكجو إليو في الصبلة كالصكـ كالدعاء, ك 
ذلؾ فيذا مف جنس ضبلؿ المشركيف الذيف عبدكا مع  كنحالسياسة كاالقتصاد كالحكـ كالتربية ك 

 .(4)اهلل آلية أخرل

ِلَقاَء َربِّْو َفْمَيْعَمْؿ َعَمبًل َصاِلًحا َواَل  وَفَمْف َكاَف َيْرجُ {: الشرؾ في قكلو تعالىاهلل عف ىذا قد نيانا 
 (.110: )الكيؼ}ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحًدا 

 :(5)أىمياو في الميالؾ كاألخطار العظيمة ك كأجمع العمماء عمى أف الشرؾ األكبر يمقي بأصحاب

َوَيْعُبُدوَف ِمْف ُدوِف المَِّو َما اَل {, قاؿ تعالى : رمو شفاعة الشافعيفيحف الممة ك يخرج صاحبو م .1
ـْ َوَيُقوُلوَف َىُؤاَلِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد المَِّو ُقْؿ َأتَُنبُّْئوَف المََّو ِبَما اَل َيْعمَ  ـْ َواَل َيْنَفُعُي ـُ ِفي َيُضرُُّى

 .(18يكنس : ) }َعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكوفَ اِت َواَل ِفي اأْلَْرِض ُسْبَحاَنُو َوتَ و االسَّمَ 

                                                           

 .286ص –األشقر  –انظر :العقيدة في اهلل  (1)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (2)
 .32ص –األشقر  –انظر: التكحيد محكر حياة  (3)
 .34ص –انظر: المصدر السابؽ (4)
 .287ص ,األشقر –انظر: العقيدة في اهلل  (5)
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َلى الَِّذيَف ِمْف أو َوَلَقْد  {:, قاؿ تعالى(1)يجعؿ صاحبو مف الخاسريفيحبط العمؿ ك  .2 ِحَي ِإَلْيَؾ َواِ 
 (65)الزمر:  }َقْبِمَؾ َلِئْف َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطفَّ َعَمُمَؾ َوَلَتُكوَنفَّ ِمَف اْلَخاِسِريفَ 

ىو َلَقْد َكَفَر الَِّذيَف َقاُلوا ِإفَّ المََّو  {قاؿ تعالى:  فبل يمج الجنة أبدان,,يخمد صاحبو في النار .3
ـْ ِإنَُّو َمْف ُيْشِرؾْ  ـَ َوَقاَؿ اْلَمِسيُح َيا َبِني ِإْسرَاِئيَؿ اْعُبُدوا المََّو َربّْي َوَربَُّك  ِبالمَِّو اْلَمِسيُح اْبُف َمْرَي

ـَ المَُّو َعَمْيِو الْ   .(2)( 72)المائدة: }اُه النَّاُر َوَما ِلمظَّاِلِميَف ِمْف َأْنَصارٍ أو َجنََّة َومَ َفَقْد َحرَّ

  

                                                           

 انظر:المصدر السابؽ نفسو .(1)
 ,بعنكاف عبادة اهلل كحده كعدـ اإلشراؾ بو –السابؽ نفسو, دركس الشيخ عمر األشقر انظر: المصدر  (2)

 .5ص
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 الثاني: الشرؾ األصغر:

لنار, كلكنو ينقص ال يجعمو مخمدان في االشرؾ ال يخرج صاحبو مف الديف, ك  النكع مف ىذا
نما يحبط العمؿ الذم فيو شرؾ ه أص, ك ال يحبط جميع األعماؿمف اإليماف, ك   .(1)كمنو ,غرا 

األصغر " قالوا: يا رسوؿ  ؼ ما أخاؼ عميكـ الشرؾأخو  : " إف الرياء: قاؿ رسكؿ اهلل  ,1
 (2)" :" الرياء ما الشرؾ األصغر ؟ قاؿ اهلل و 

ىذا يتضح في قكؿ النبي ك  ,(3)الشيرةأك يتعمـ ألجؿ الماؿ أك العمؿ ألجؿ الدنيا: كمف يجاىد  ,2
الرجؿ يقاتؿ ليرل الرجؿ يقاتؿ لمذكر, ك الرجؿ يقاتؿ لممغنـ, ك  تسائبلن:الذم جاءه قائبلن م رجؿلم

في يو مف قاتؿ لتكوف كممة اهلل ىي العميا ف" :مكانو, فمف في سبيؿ اهلل ؟ فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .(4)"سبيؿ اهلل 

 الكفر: :ثانياً 

شيء إنكار أك , ما جاء مف عند اهلل  كؿنقيض اإليماف, أم عدـ اإليماف بىك ر فالك
 :أىميالكفر يقكد إلى الميالؾ العظيمة ك اك  ,منو

ْسبَلـِ ِديًنا َفَمْف ُيْقَبَؿ ِمْنُو وَ  {يخرج صاحبو مف الممة, قاؿ تعالى: . 1 ِفي ىو َوَمْف َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْ
 (.85)آؿ عمراف: }اآْلِخَرِة ِمَف اْلَخاِسِريَف 

قاؿ  ,(5)ال تنفعو شفاعة الشافعيف, ك جنة أبدان , فالذيف كفركا ال يدخمكف الفي النارصاحبو يخمد . 2
ـُ ِممَِّف اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًبا  {تعالى:  ـَ َمْثًوى أو َوَمْف َأْظَم َكذََّب ِباْلَحؽّْ َلمَّا َجاَءُه أََلْيَس ِفي َجَينَّ
 ( 68)العنكبكت:  }ِلْمَكاِفِريفَ 

 

                                                           

 .288ص ,األشقر –انظر: العقيدة في اهلل  (1)
جيد, ه , إسناد22528رقـ  ,مسند اإلماـ أحمد, كتاب باقي مسند األنصار, باب حديث محمكد بف لبيد ( 2)

 .634, ص2ة, جرجالو كميـ ثقات, سمسمة األحاديث الصحيح
 .288ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (3)
كتاب  ,, مسمـ2599صحيح البخارم, كتاب الجياد كالسير, باب مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا, رقـ  (4)

 . .3524رقـ  ,األمارة
 .6ص –عدـ اإلشراؾ بو ك بعنكاف عبادة اهلل كحده  –انظر دركس الشيخ عمر األشقر ( 5)
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, كعرضيا شيخنا (1)الجماعة ة ك تحدث عنيا السمؼ مف أىؿ السن متعددةأنكاع لمكفر ك 
 : اآلتي كاألشقر رحمو اهلل عمى النح

ـْ اَل ُيَكذُّْبوَنَؾ َوَلِكفَّ الظَّاِلِميَف ِبآَياِتالمَِّيَيْجَحُدوفَ  {:كفر تكذيب: قاؿ تعالى ,1 ( 33: )األنعاـ}َفِإنَُّي
 األنبياء. ذيب ما جاءت بو الرسؿ ك تكجحكد ك يك ف

 لكنو يكفرالحؽ ك و مف جاءكا ب االرسؿ كمبالكفر يصدؽ صاحبو  ىذاكاستكبار:  كفر إباء ,2
َقاُلوا َأُنْؤِمُف ِلَبَشَرْيِف ِمْثِمَنا {عمى لساف فرعكف كقكمو:  كما ذكر اهلل ",(2)استكباران باهلل 

كذلؾ ما ذكره القرآف الكريـ عف استكبار إبميس ( ك 47)المؤمنكف:  }َوَقْوُمُيَما َلَنا َعاِبُدوفَ 
ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِميَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَف ِمَف اْلَكاِفِريفَ {:ولك قب ْذ ُقْمَنا ِلْمَمبَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد  }َواِ 

 (.34:)البقرة

, قاؿ , ال يصدقو كال يكذبوقمبوبسمعو ك  ض عف الرسكؿ عرً يى  يقصد بو الذم كفر إعراض: ,3
كرد في السنة النبكية مف كما , ك (3)األحقاؼ: }ا ُأْنِذُروا ُمْعِرُضوَف َوالَِّذيَف َكَفُروا َعمَّ  {تعالى : 

, فأنت أجؿ في عيني , إف كنت صادقان اهلل أقكؿ لؾ كممة: ك ؿ أحد بني عبد يا ليؿ لمرسكؿ ك ق
ف كنت كاذبان, فأنت أحقر مف أف أكممؾف أف أرد عميؾ, ك م  . (3)ا 

عمى لساف  كما قاؿ تعالى ,ال يكذبويصدقو ك فبل  ىذا مف يشؾ في أمر الرسكؿ شؾ: كفر ,4
ـٌ ِلَنْفِسِو َقاَؿ َما َأُظفُّ َأْف َتِبيَد َىِذِه َأَبًدا, َوَما َأُظفُّ ىو َوَدَخَؿ َجنََّتُو وَ  {صاحب الجنتيف:  َظاِل

 (.35,36كيؼ: )ال}  السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْف ُرِدْدُت ِإَلى َربّْي أَلَِجَدفَّ َخْيرًا ِمْنَيا ُمْنَقَمًبا

عدـ كبر, كيككف في ظاىره اإليماف, كفي باطنو التكذيب ك النفاؽ األ يراد بوكفر نفاؽ: ك  ,5
 (4)اإليماف.

 
                                                           

 –ب العممية دار الكت ,ىو571ت –ابف قيـ الجكزية  –اإلرادة ر السعادة كمنشكر كالية العمـ ك انظر مفتاح دا (1)
دار  –ق 676ت –محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  –نظر شرح صحيح مسمـ ا, ك 94, ص1ج –بيركت 

 –قيدة اإلسبلمية , انظر مدخؿ لدراسة الع54ص – 2ح  –ق 1393 ,2ط –بيركت  –إحياء التراث العربي 
 .340,341ص ,ـ1996 –ق 1417 ,2ط –مكتبة السكادم لمتكزيع  –د.عثماف جمعة ضميرية 

, نقبلن عف  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد 219ص –األشقر  –انظر كاحة اإليماف عند ابف القيـ  (2)
ياؾ نستعيف   .346ص – 1ج – تحقيؽ محمد المعتصـ باهلل البغدادم –ابف قيـ الجكزية  –كا 

, نقبلن مف مدارج السالكيف بيف منازؿ 220ص –األشقر  –اإليماف باهلل  –انظر كاحة اإليماف عند ابف القيـ  (3)
ياؾ نستعيف   .347ص – 1ج –ابف قيـ الجكزية  –إياؾ نعبد كا 

 انظر: المصدر السابؽ نفسو.( 4)
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 أصغر:أكبر و نوعاف: ىو نوع مف أنواع الكفر, و ىو  ثالثًا: النفاؽ:

 بما أنزؿ عمىباهلل ك أف يظير الشخص إيمانو ىك : ك اإلعتقادمالنفاؽ  ىسميالنفاؽ األكبر ك  ,1
مكذب بو, كىذا يجعؿ صاحبو في الدرؾ األسفؿ مف يك رسمو, كما شرع لعباده, كفي الباطف ف

 اهلل  لذلؾ حذرف أشد خطران عمى المسمميف مف الكفار كالمشركيف, ك يالمنافق , ألفالنار
, فذكر منافقيفقسـ اهلل الناس إلى ثبلثة أقساـ, المؤمنيف, كالكفار, كال حيثالمسمميف منيـ,

 يرجع , كىذا(3), كالمنافقيف في ثبلثة عشر آية (2), كالكفار في آيتيف(1)يف في أربعة آياتالمؤمن
 . (4)خطرىـ عمى المسمميف ك لشدة فتنتيـ 

أعماؿ قكـ ببعض ي ولكنك  ,مؤمنان  الشخص فيو يككف ,النفاؽ العممي يسمىالنفاؽ األصغر ك  ,2
"آية المنافؽ ثبلث: : رسكؿ اهلل  حديث ذلؾ  ,  كيكضحيـفيو خصمة مف خصالأك المنافقيف, 

ذا وعد أخمؼ, و إذا حّدث كذب, و  ذا اؤتمف خاف"ا  أربع مف كف فيو كاف :"كذلؾ قكلو ك , (5)ا 
إذا  , كانت فيو خصمة مف النفاؽ حتى يدعيا,مف كانت فيو خصمة منيف, و منافقًا خالصاً 

ذا عاىد غدر, و  ذا حّدث كذب, وا  ذا اؤتمف خاف"خاصـ فجر, و ا   .(6)ا 

لكف إذا استحكـ لنفاؽ ال يخرج صاحبو مف الممة, كال يخمد صاحبو في النار, ك االنكع مف ذا ىك 
 فقد ينسمخ صاحبو عف اإلسبلـ. , كمؿك 

 
 
 

  

                                                           

 .2,5سكرة البقرة  (1)
 .6,7سكرة البقرة  (2)
 .20 ,8رة سكرة البق (3)
, نقبلن عف  مدارج السالكيف 257 ,256ص –األشقر  –اإليماف باهلل  –انظر: كاحة اإليماف عند ابف القيـ  (4)

ياؾ نستعيف   . 356 ,355ص – 1ج –ابف قيـ الجكزية  –بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 . 89ف, رقـ , كتاب اإليما, مسمـ32باب عبلمة المنافؽ, رقـ صحيح البخارم, كتاب اإليماف,  (5)
 .88, كتاب اإليماف, رقـ , مسمـ33باب عبلمة المنافؽ, رقـ صحيح البخارم, كتاب اإليماف,  (6)
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ى
ى
ى
ى
ى

ىالمبحثىالثالث
ىمطالبىخمدظفوهىو,ىالصغاتتوحودىاألدماءىو

 

 تعريؼ تكحيد األسماء كالصفات.: األوؿالمطمب 

 ماء اهلل كصفاتو.فائدة العمـ بأسالمطمب الثاني: 

 .عند األشقر صفاتالأسس تكحيد األسماء ك المطمب الثالث: 

 الصفاتي عند األشقر في تقرير األسماء ك خصائص المنيج السمفالمطمب الرابع: 

 منيج األشقر في اختياره ألسماء اهلل الحسنى.المطمب الخامس: 
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ىالصغات.ل:ىتطروفىتوحودىاألدماءىوواألىالمطلب
أك , صفة أثبتيا اهلل لنفسوأك ؿ اسـو اإليماف الجاـز بكىك  ألسماء والصفات:توحيد ا

, عنو رسكلو  انفاىأك ,  عف نفسواهلل اصفة نفاىأك نفي كؿ اسـو , ك أثبتيا لو رسكلو 
 (1).عدـ السؤاؿ عف كيفية صفاتو تعالى, ك عف مشابية صفاتو بصفات المخمكقاتكتنزييو 

ف اهلل ىك األخبار كاآليات, ينز ب الكاردة نصكصلا كااتبع لذيفلسنة كالجماعة اإف أىؿ ا 
 كيؼ فقد زاغ كألحد.أك بالجسـ,   كالحد, كيعتقدكف أف مف كصفو تعالى عف التكييؼ 

مف بأنو في القرآف العظيـ, كالذكر الحكيـ نؤ  لو صفة االستكاء اهلل ا أثبت ؿ لمٌ يكليذا ق
 ,اـ مالؾ بف أنس اإلم قاؿ استكل عمى عرشو مف غير كيؼ  في  االستكاء عفعندما سيئؿ

 غير كالكيؼ ؿ,يك غير مج االستكاء: "(5طو: )}الرَّْحَمُف َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَوى{ تعالى قكلو 
 .(2)"ؿ, كاإليماف بو كاجب, كالسؤاؿ عنو بدعةعقك م

زاعي, كسفياف بف عييينة, كمالؾ بف أنس عف ىذه ك كقاؿ الكليد بف مسمـ: "سألت األ
كىا كما جاءت ببل كيؼ, كقاؿ الزىرم: عمى اهلل  األحاديث في الصفات كالرؤية, فقاؿ: أًمرُّ

 .(3)سميـ", كعمى الرسكؿ الببلغ, كعمينا التبيافال
, مكجكد اهلل االستكاء معنى نعرفو, كلكف كيفية استكاءه ال نعرفو, تمامان مثؿ قكلنا:" ف

نحف نعرؼ لو سمع ك  اهلل نعرفيا بؿ نجيميا, ك  ة الكجكد اللكف كيفيمعنى الكجكد نعرفو, ك ك 
ال نعرفيا, فصفات اهلل نعمميا كنعمـ معناىا كلكف ال نعرؼ كيفيتيا  معناه, لكف كيفية السمع

 .(4)يجب عمينا أف ال نسأؿ عف كيفيتيا " ك 

                                                           

 .99 ,98ص –األشقر  –ثقافة إسبلمية أصيمة  كانظر: نح (1)
حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اهلل بف , ىػ458 ت ,بكر البييقي, أبك  ,األسماء كالصفات لمبييقي(2)

, رقـ 305,ص2,جـ1993ىػ,  1413 ,1ط – المممكة العربية السعكدية ,مكتبة السكادم, جدة ,لحاشدممحمد ا
 .867الحديث 

 ,ىػ516ت ,محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي, أبك محيي السنة, ,شرح السنة (3)
, ـ1983 ,ىػ1403 ,2ط, ؽ, بيركتدمش ,المكتب اإلسبلمي ,يشك امحمد زىير الش, ؤكطاتحقيؽ: شعيب األرن

 .171, ص1ج
 ,المتشابو ييستفصؿ عف مراده بعنكاف مف قاؿ إف الصفات مف –دركس الشيخ الدكتكر عمر األشقر  (4)

 .  28ص
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عيف تس" إف هلل تسعًا و :رسكؿ اهلل  تسعكف اسمان كما نص عمييا قكؿتسعةه ك  أسماء اهلل 
ف اهلل وترًا مف أحصاىا دخؿ الجنة و اسم  .(1)"ب الوترحي ا 

ىصغاته.ىثاني:ىفائدةىالطلمىبأدماءىاللهىوالمطلبىال
صفاتو معرفة العبد بأسماء اهلل ك  المحدثيف عمى أفالجماعة مف القدماء ك ىؿ السنة ك أجمع أ

يمانو بأنيمعرفتو بمعانييا ك ك   تماثؿ صفات أنيا الك  ,عظمتوا صفات حقيقية تميؽ بجبلؿ اهلل ك ا 
صرفيا عف معناىا الحقيقي ليا ك أك أك مف لـ يؤمف بيا قيف يكسبو سعادة الدنيا كاآلخرة, ك المخمك 

ـر السعادة  بأسماء  إيماف العبد حيث بيف أف ,ىذا ما قرره األشقر في مؤلفاتو, ك (2)في الداريفحي
 : يامن نذكر ,صفاتو لو ثمرات كفكائد كثيرةاهلل ك 

  كصفاتو أصؿ العمـ بكؿ ما سكاه.العمـ بأسماء اهلل ,1

 العمـ بأسماء اهلل كصفاتو مف أشرؼ العمكـ. ,2

باهلل  أعظـ كسيمة تعرفنا اي, ألنكصفاتو هأسماء بمعرفة , كذلؾمعرفة اهلل  ,3
(3). 

آياتو اهلل ك زادت المعرفة ب, فكمما كينقص يزيدعند المؤمف اإليماف  معركؼ أف زيادة اإليماف, ,4
استجاب العبد لما أمره اهلل بو  كمما, ككذلؾ اف عند العبديماإل مؿ, كبازدياد العمؿ يزدادالع ازداد

 .(4)العمؿنان, كينقص اإليماف بنقص العمـ ك ازداد إيما

قامتيا عمى منيج العبكدية لمكاح ,5 ىك صفاتو د األحد, إف العمـ بأسماء اهلل ك تزكية النفكس كا 
الكاقي مف المعيف عمى الصبر, ك اب األمؿ, ك الفاتح لبرة, ك المقيؿ مف العثألعاصـ مف الزلؿ, ك 

                                                           

, مسمـ كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار, باب في أسماء 2531, رقـ صحيح البخارم, كتاب الشركط (1)
 .4835رقـ ,اىااهلل تعالى كفضؿ مف أحص

 –تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ  ,ق1276ت –انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ( 2)
ر عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل في يك نظر: األثر المشا, 709ص –ـ 2000ق, 1420 – 1ط –لة مؤسسة الرسا

 –الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  –بدر عبد الرزاؽ بف عبد المحسف ال –صفة االستكاء دراسة تحميمية 
 –محمد بف خميفة بف عمي التميمي  –, أنظر: اآلثار المركية في صفة المعية 14ص –ـ 2000 –ق 1421

 .5ص –ـ 2002 –ق 1422 ,1ط –السعكدية  –الرياض  –أضكاء السمؼ 
 –األشقر  –قد أىؿ السنة كالجماعة , أسماء اهلل كصفاتو في معت237ص ,األشقر –انظر: العقيدة في اهلل  (3)

 .16ص
 27ص  –األشقر  –الجماعة هلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة ك انظر: أسماء ا (4)



96 
 

يبصرىا, ذكر أٌف اهلل يراىا ك تف النفكس تيفكا إلى مقارفة الفكاحش كالذنكب, فتأل ,الخمكؿ كالكسؿ
 (1)تذكر كقكفيا بيف يدٌم اهلل فتجانب المعصية.تك 

 أف نيمجدهىك   اهلل بو فإف أعظـ ما ييمجد, بأسمائو كصفاتو كالثناء عميو اهلل  ديمجت ,6
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا {: مرنا بو في قكلو تعالىو مف أعظـ الذكر الذم أي بؿ إنبأسمائو كصفاتو, 

 (.41ألحزاب:ا )}ااْذُكُروا المََّو ِذْكرًا َكِثيرً 

ال أدؿ عمى ىذه ك معناىا, عمؿ بمقتضاىا,  عرؼ أحصى أسماء اهلل,األجر العظيـ لمف  ,7
, مائة إال واحدًا, مف أحصاىا دخؿ ماً تسعيف اس" إف هلل تسعة و ؿ رسكؿ اهلل ك قمف المعاني 
 (3()2)."الجنة 

النفع كالعطاء كالمنع كالخمؽ كالرزؽ بالضر ك  عمـ العبد بتفرد الرب إف التككؿ عمى اهلل,  ,8
 (4)ثمراتو ظاىران.ؿ ك لكاـز التكك, يثمر لو عبكدية التككؿ عميو باطنان, ك غيرىا... ك كاإلحياء كاإلماتة

بد فقير إلى اهلل يمزمو الدعاء كالتكسؿ إليو حفظان إف العصفاتو, ك  ء اهللبأسما ء كالتكسؿدعاال ,9
مصداقان بأسمائو الحسنى  الطمب منوك  دعائو عباده بكثرة اهلل  مرأي  لذلؾلو كقضاءن لحاجتو, ك 

 .(5)(480)األعراف: } اوُه ِبيَ َوِلمَِّو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدعُ {تعالى:  ولك قل

كال يخشى إال  ,اهللىك ؽ االرز ألنو يعمـ أف مف اهلل إال الرزؽ فبل يطمب  تعميؽ القمب باهلل, ,11
 (6)يراقبو... كىكذا. عميـه أنو , ك اهللىك اهلل ألنو يعمـ أف الجبار المنتقـ 

شيءه أنو ال يخفى عميو , ك توصفاالعبد بأسماء اهلل ك  عمـف, الخطأمف الزلؿ ك الجكارح  حفظ ,11
ذلؾ تعمؽ ىذه يثمر كأنو يسمع كيبصر,  , كأنو يعمـ السر كأخفى,ال في السماءك في األرض 

يبغضو كؿ ما , كتتجنبيرضاهبما يحبو اهلل ك  ,العيف...القمب ك ساف ك ملا ,الجكارح
(7). 

 

                                                           

 .20ص –انظر: المصدر السابؽ (1)
لذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار, باب في أسماء , كتاب ا, مسمـ6843صحيح البخارم, كتاب التكحيد, رقـ  (2)

 .4836رقـ ,مف أحصاىافضؿ اهلل تعالى ك 
 .28ص –األشقر  –صفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة انظر: أسماء اهلل ك  (3)
 .153األشقر ص –انظر: كاحة اإليماف عند ابف القيـ ) اإليماف باهلل (  (4)
 32ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (5)
 .238ص –األشقر  ,انظر: العقيدة في اهلل (6)
 .153,154ص –األشقر  –انظر: كاحة اإليماف عند ابف القيـ ) اإليماف باهلل ( ( 7)



97 
 

ىالصغاتىرندىاألذػر:أدسىتوحودىاألدماءىوىالمطلبىالثالث:
أىؿ السنة  أئمةصفاتو عمى ما قرره اهلل ك  شقر رحمو اهلل في تكحيد أسماءاعتمد شيخنا األ

 : كىي (2)نفس منيج السمؼ تبيف التي , ككضع ليا مجمكعة مف األسس (1)الجماعةك 

 : رسولو و : إثبات ما أثبتو اهلل الً أو 

مف صفات نفسو ل هلل ما أثبتو ات اثباألشقر رحمو اهلل مذىب أىؿ السمؼ في إ سمؾ        
 . نفاه عنو رسكلو أك عف نفسو عنو ما نفاه اهلل  ى, كنفأثبتو لو رسكلوأك 

د الرحمف بف إسماعيؿ األنصارم, عب إسماعيؿ كأب, ك خنا أقكاؿ العمماء مثؿ ابف تيميةثـ نقؿ شي
 . (3)الحسف محمد بف عبد الممؾ الكرجي, أبك شيخ الحرميف, ك اإلماـ الشافعيك 

 و المستند إلى قوؿتؤيد قولاهلل مجموعة مف القواعد التي  رحموشيخنا وضع ثـ 
 :السمؼ, وىي

كما جاءت  عرؼ إالتي ال مف األمكر الغيبية التي كنييا في كيفيتيا ك صفاتو أسماء اهلل ك  أف:األوؿ
 {عمى عباده المؤمنيف الذيف يؤمنكف بالغيب الذم أخبر بو  قد أثنى اهلل, ك السنةفي الكتاب ك 

 (1,3: ) البقرة}الَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيِب  ,َب ِفيِو ُىًدى ِلْمُمتَِّقيفَ اْلِكتَاُب اَل َريْ َذِلَؾ  ,الـ

آَمَف الرَُّسوُؿ ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِو ِمْف َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف {الذيف يؤمنكف بما جاءىـ مف عند اهلل  مدحكما 
 (4)(.285) البقرة : }تُِبِو َوُرُسِموِ ُكؿّّ آَمَف ِبالمَِّو َوَمبَلِئَكِتِو َوكُ 

, إف المؤمف لرسكلوتكذيب هلل ك ىك لربو   الرسكؿأك ما أثبتو اهلل لنفسو ب عدـ التسميـ: الثاني
ف بعيدان عف المنكر ليا يكك , ك أثبتو لو رسكلو ذم يصدؽ بكؿ ما أثبتو اهلل لنفسو ك الىك الحؽ 

مف أسمائو اهلل  ما أخبرنا بوينكر ىك اإليماف ك كيؼ يدعي مدع اإلسبلـ ك ف ,اإليماف كأركانو
ـُ ِممَِّف اْفَتَرى {, قاؿ تعالى:(5)ينفي عف اهلل صفاتو التي كصؼ بيا نفسوأك , صفاتوك  َوَمْف َأْظَم

                                                           

عماف  –المكتب اإلسبلمي  –تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني  ,ق728ت –ابف تيمية  –انظر: اإليماف  (1)
 .30,31ص ,1ج –الذىبي  –, العرش 148ص  ,ـ1996 ,ق1416 ,5ط –األردف 

دار  ––عمر سميماف األشقر  –الجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ انظر: أىؿ السنة ك  (2)
 .50,51ص ,ـ1993 ,ق1413 ,1ط –عماف األردف  –النفائس 

, العقيدة في اهلل 50ص –األشقر –انظر: أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ  (3)
 240ص –األشقر  –اهلل 
 .106األشقر ص –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (4)
 .107ص ,106ص–انظر: المصدر السابؽ ( 5)
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ْف ُيَكذُّْبوَؾ َفَقْد َكذََّب الَِّذيَف مِ  {:(, كقاؿ 21)األنعاـ:}َكذََّب ِبآَياِتوِ أو َعَمى المَِّو َكِذًبا  ْف َواِ 
 (25)فاطر:}َقْبِمِيـْ 

ىي نصكص مثبتة في كتاب اهلل صفاتو نصكص التي تتحدث عف أسماء اهلل ك ال إف :الثالث
كجكب ب ناتأمر  ىيك , حديث رسكؿ اهلل ك  ال مف خمفوم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ك لذتعالى ا
قاؿ , كتاب اهلل كثيرة في ىي , ك (1)كجب التعرؼ عمى اهلل مف خبلليات, ك اإليماف بياالعمـ ك 
ـْ َأفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديرٌ   {:تعالى ـْ َتْعَم ـْ َأفَّ المََّو َلُو ُمْمُؾ السَّمَ  ,أََل ـْ َتْعَم اِت َواأْلَْرِض َوَما و اأََل

ـْ ِمْف ُدوِف المَِّو ِمْف َوِليٍّ َواَل َنِصيرٍ   .(116,117البقرة : )}َلُك

 :ُعمياو  ؿاا حسنى وصفاتو كميا كمأسماء اهلل كميأف  إليماف الكامؿ: اثانياً 

كميا كماؿ  اهلل صفات بأففآمف إيمانان جازمان  ,السمؼ منيجلقد سار األشقر رحمو اهلل عمى 
 .(2)ال نقص بكجو مف الكجكه سماؤه كميا حسنى, ال عيبه فييا ك أكفي غاية الكماؿ, ك 

أكمؿ األسماء ت كأسمائو أحسف ك كمؿ الصفافي كتابو الكريـ بأف صفاتو أ اهلل  لقد قرر      
اإلسراء:)}اْدُعوا الرَّْحَمَف َأيِّا َما َتْدُعوا َفَمُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنىأو ُقِؿ اْدُعوا المََّو {:فقاؿ تعالى

شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل  الذم عبر عنو , ك الجماعةمنيج أىؿ السنة ك ىك كىذا  ,(111
, بحيث ال يككف أقصى ما يمكف مف األكمميةىك لو  , بؿ الثابت" الكماؿ ثابت هلل:بقكلو (3)تعالى

 (4)يستحقو بنفسو المقدسة " –تعالى ك تبارؾ  –ثابت لمرب ىك كجكد كماؿ ال نقص فيو إال ك 

                                                           

 .107ص –نظر: المصدر السابؽ( ا1)
 .110ص ,انظر: المصدر السابؽ (2)
حمد ابف شياب العباس أ, أبك التصانيؼ الباىرة كالذكاء المفرط تقي الديفذك شيخ اإلسبلـ نادرة العصر ىك  (3)

الديف عبد الحميـ ابف مجد الديف أبي البركات عبد السبلـ ابف عبد اهلل بف أبي القاسـ الحراني ابف تيمية كلد في 
مف أئمة النقد ىك ؿ سنة إحدل كتسعيف كستمائة ىجرم بحٌراف ثـ ىاجر إلى دمشؽ, ك ك العاشر مف شير ربيع األ

كحججو كاإلجماع كاالختبلؼ لو العديد مف التصانيؼ منيا فقو السيرة, ثـ أقبؿ عمى الفقو كقكاعده  ,كعمماء األثر
م كغيرىا تكفي معتقبلن في قمعة دمشؽ في ليمة العشريف مف شير ذم القعدة سنة ثماف كعشريف ك امجمكع الفت

ابف كسبعمائة ىجرم . انظر األثبات في مخطكطات األئمة شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كالعبلمة ابف القيـ كالحافظ 
  ,ـ2002 ,ق1423رجب, تأليؼ عمي بف عبد العزيز بف عمي الشبؿ, مكتبة الممؾ فيد الكطنية, الرياض, ط

 .   17,27ص
م أك , نقبلن عف مجمكع فت110ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (4)

 .71ص – 6ج –ـ 1995 –ق 1416 –قاسـ تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف  –ابف تيمية  –شيخ اإلسبلـ 
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مكصكؼ يك :" صفات اهلل كميا صفات كماؿ محض, فبقكلورحمو اهلل ابف القيـ تمميذه كعبَّر عنو 
الة عمى صفاتو ىي أحسف األسماء ىكذا أسماؤه الدميا, كلو مف الكماؿ أكممو. ك مف الصفات بأكم

 .(1)"ميا, فميس في األسماء أحسف منيا, كال يقكـ غيرىا مقاميا, كال يؤدم معناىاأكمك 

ىذه الحقيقة التي قررىا اهلل تنكر , إلى كجكد ًفرؽ قد أشار شيخنا األشقر رحمو اهللك       
(2) ,

كماؿ ال, كأف ما أثبتو اهلل لنفسو مف صفات, ألف إثباتيا بزعميـ تستمـز التشبيوكلكف يؤ أك فينفكف 
األدلة عمى اتصاؼ , ك المبيفالضبلؿ ىك فيذا  يمياأك تأك ال يمكف أف يتحقؽ إال بنفييا  هلل

 منيا :يرة ذكر بعضيا شيخنا رحمو اهلل ك كثعبل بصفات الكماؿ البارم جؿ ك 

 دليؿ الفطرة: -1

قمكبيـ عمى فطرتيا ألقركا بصفات يؿ عقكليـ كنفكسيـ ك أك التعطيؿ كالتالتشبيو ك ترؾ أىؿ ك ل
ه مف يقيركنيا عمكان كاستكباران, إلثبات ما تبنك تردد, كلكنيـ يجاىدكف أنفسيـ ك  الكماؿ مف غير

اهلل كمحبتو  كرة إلى إثبات عمتدعكىـ بالفط قمكبيـنظريات فاسدة, فإف نفكسيـ كعقكليـ ك 
 (3)... غضبوك 

الجيمية الذيف يقكلكف في اهلل األقكاؿ  ًفرؽ في رحمو اهلل تعالىبلـ ابف تيمية يقكؿ شيخ اإلس
في العالـ, ىك فيقكلكف عقكليـ عمى قبكؿ المحاؿ المتناقض, ف فطرىـ ك ىك تناقضة: " ىؤالء ييكر الم
 (4)إياه "ىك ليس العالـ ك أك ىك , فيوىك ليس ك 

مبينان كجو   قاؿ اهلل ربوبيتو:لكماؿ دليؿ صحة أُلوىيتو و صفات ا: اتصاؼ اإللو المعبود ب ,2
ـْ ِعْجبًل  {:إسرائيؿ كالعجؿ الذم عبده بن بطبلف إلكىية َواتََّخَذ َقْوـُ ُموَسى ِمْف َبْعِدِه ِمْف ُحِميِّْي

ـْ َسِبيبًل اتَّ  ـْ َواَل َيْيِديِي ـْ َيَرْوا َأنَُّو اَل ُيَكمُّْمُي  }ُه َوَكاُنوا َظاِلِميفَ ذو خَ َجَسًدا َلُو ُخَواٌر أََل

                                                           

, 167ص – 1ج  –بدكف طبعة –بيركت لبناف  –دار الكتاب العربي  –ابف قيـ الجكزية  –بدائع الفكائد  (1)
 .110ص –األشقر  –الجماعة ك صفاتو في معتقد أىؿ السنة , انظر  أسماء اهلل ك 168

ا اهلل تعالى بالعدـ المحض . المعتزلة: أثبتكا ألفاظ نفكا األسماء كما تدؿ عميو مف المعاني ككصفك  :الجيمية(2)
أسمائو دكف ما تضمنتو مف صفات الكماؿ فقالكا حكيـ ببل حكمة, قدير ببل قدرة, أما األشاعرة: فقد أثبتكا هلل سبع 

 ,األشقر –السمع,البصر, الكبلـ, كنفكا ما عداىا. انظر العقيدة في اهلل  ,الحياة, العمـ, القدرة, اإلرادة –صفات 
 .244ص
 .111ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (3)
م أك , نقبلن مف مجمكع الفت112ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (4)
 –المصحؼ الشريؼ مجمع الممؾ فيد ؿ طباعة  –تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ  –ابف تيمية  –

 .60ص – 4ج –ـ 1995 –ق 1416 –السعكدية  –المدينة المنكرة 
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ال نفع ك الذم ال يب الدعاء, ك يجال يي سمع ك الذم ال  ي تعالى تبارؾ ك فكصؼ اهلل (.148األعراؼ:)
مف ىنا يعمـ جناية نفاة عمى بطبلف اإللكىية. ك  ئؿدال بأنيا نكاقص كىيكمـ الذم ال يتضر, ك ي

, كزعمكا أف التكحيد كا صفاتولأك أك , تعالى عف صفاتومكا الرب تبارؾ ك الصفات الذيف عط
 (1)يقتضي نفي الصفات

... كغيرىا دليؿ عمى إلكىيتو البصركالرزؽ كالنفع كالسمع ك ؿ العمـ إف تفرد اهلل تعالى بكما       
, ال ينفع كال يسمع ال يبصرىك كيؼ يككف إلو ك أك ال يعمـ ؟!, ىك ربكبيتو . فكيؼ يككف إلو ك ك 

أف يقير الظالميف  ال يقدرأك ,  يستطيع أف يرزؽ عبادهالىك رب ك  , كيؼ يككفكال يضر؟!
عمى بطبلف , فنقص المعبكد دليؿ البد أف يككف كامبلن ال نقص فيو ؟! الرب المعبكدالمتجبريف
, فقد نياصاؼ الكماؿ عأك عابيا بسمب آلية الكفار ك  تعالىاهلل تبارؾ ك  ذـقد ربكبيتو, ك إلكىيتو ك 

 .(2)ال تضر ال تيدم كال تنفع ك , كال تتكمـ ك بصرتال عابيا بأنيا ال تسمع ك 

 :كؿّْ صفات النقصو التمثيؿ بيو و تعالى عف التش: تنزيو الباري تبارؾ و ثالثاً 

 ه مف قكؿ اهلليك بناءن عمى ما فق الجماعة قرر أىؿ السنة ك شيخنا األشقر رحمو اهلل  قاؿ       
أف اهلل ال يشبو شيئان مف أم (11: الشكرل)}َبِصيرُ السَِّميُع الْ ىو َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء وَ  {:تعالى
السنة عمى " اتفؽ أىؿ ية رحمو اهلل تعالى:ك اؿ شارح الطحيقك  ,ال في صفاتو, ال في ذاتو ك خمقو
 .(3)"ال في أفعالو ليس كمثمو شيء, ال في ذاتو, كال في صفاتو, ك أف اهلل

, رقة الناجية بيف التعطيؿ كبيف التمثيؿكمذىب السمؼ مف الف يقكؿ السفاريني رحمو اهلل:"ك        
ات خمقو, كال ينفكف ما كصؼ ذك بصفات خمقو, كما ال يمثمكف ذاتو ب فبل يمثمكف صفات اهلل تعالى

كصفو بو رسكلو, فيعطمكف أسماءه الحسنى كصفاتو العمى, كيحرفكف الكمـ عف أك بو نفسو, 
العقؿ الصريح, كال في النقؿ الصحيح  كآياتو, كليس فيتعالى  مكاضعو, كيمحدكف في أسماء اهلل

مع كماؿ ة السمفية أصبل, فالنبي المعصـك صمكات اهلل عميو كسبلمو ما يكجب مخالفة الطريق
رادتو, كشدة حرصو عمى ىداية أمتو, كببلغ نصحو كشفقتو عمييـ أرشدىـ إلى  عممو, كقدرتو كا 

                                                           

 .114ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (1)
 .113ص –انظر: المصدر السابؽ (2)
 –ية ك اعقيدة الطح, نقبلن عف شرح ال126ص –األشقر  –أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة (3)

 –ق 1426 ,1ط –مشتممة عمى تعميقات الشيخ عبد العزيز بف باز كآخركف  –لمعبلمة ابف أبي العز الحنفي 
 .46ص  ,ـ 2005
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ي إثبات الصفات كالذات عمى ىذا السبيؿ, ككذا الصحابة كالتابعكف ليـ بإحساف, فالسمؼ ف
 .(1)" االستقامة

أم نفي تشبيو معان,  اإلثبات, بؿ يجب أف يككف بالنفي ك ال يككف التنزيو بنفي التشبيو فقطك 
ثبات ما أثبتو اهلل لنفسو و, ك صفات اهلل لصفات خمق مع االقتصار عمى  ,أثبتو لو رسكلو ك ا 

قكؿ: إنو يبكي ال , فبل يجكز أف نزيادةالمنصكص عمييا في الكتاب كالسنة مف غير الصفات 
 .(2)ال يشرب كشربيـ, ك يعطش ال كعطشيـكع ال كجكعيـ, ك كيج , كيحزف ال كحزنيـكبكاء العباد

 :الصفات عمى ظاىرىا نصوص : إجراءرابعاً 

 الصفات نصكص ءإجراىك  عند األشقر صفاتالسماء ك تكحيد األاألساس الرابع الذم يقكـ عميو 
 ان معن صفاتوسماء اهلل ك أل نصكص الصفات ىي معاني أفاالعتقاد الجاـز ب أم, عمى ظاىرىا

عدـ اعتقاد معانييا الظاىرة مف المفظ, أك يميا أك دكف االشتغاؿ بت ,كمالوحقيقيان يميؽ بجبلؿ اهلل ك 
 .(3)كفؽ ما تفقيو العرب مف كبلميا

, (4)اتو عمى ظاىرىا أسماء اهلل كصف نصكص يجركف نا الصالح حيثسمفو كىذا ما سمك       
ى حقيقي يميؽ معنىك الصفات الظاىر مف ىذه األسماء ك المعنى  يـ يعممكف عمـ اليقيف أفنأل

بل يمكف أف يشابو ىذا المعنى فتعطيؿ,أك  تحريؼأك يؿ أك ال يحتاج إلى ت, ك كمالوبجبلؿ اهلل ك 
 .(5)صفات المخمكقيف

" مذىب السمؼ إجراء أحاديث فقاؿ: مذىب السمؼ في ىذا رحمو اهلل شيخ اإلسبلـ كضحقد ك 
معنى اليد : إف آيات الصفات عمى ظاىرىا, مع نفي الكيفية كالتشبيو عنيا, فبل نقكؿالصفات ك 

ي الصفات فرع عف الكبلـ في الذات, ييحتذل ذلؾ أف الكبلـ ف, كال أف معنى السمع العمـ ك القدرة
, فكذلؾ إثبات الصفات  بات كجكد ال كيفيةإثبات الذات إث, فإذا كاف يتبع فيو مثالوق, ك ذك حفيو 

                                                           

 .116ص ,1ج –السفاريني  –لكامع األنكار البيية  (1)
 .130ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة ( 2)
 .131ص –المصدر السابؽ انظر: (3)
 –بكر بف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي , أبك القاضي محمد بف عبد اهلل –يؿ أك انظر: قانكف الت( 4)
 ,1ط –بيركت  ,مؤسسة عمـك القرآف –جدة  –دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  –تحقيؽ محمد السميماني  ,ق543ت

الطيب محمد صديؽ خاف , أبك –عقيدة أىؿ األثر , قطؼ الثمر في بياف 360ص –ـ 1986 ,ق1406
 –ق 1421 ,1ط –السعكدية  –قاؼ ك كزارة الشؤكف  اإلسبلمية كاأل –ق 1307ت  –الحسيني البخارم الًقنَّكجي 

 .58,59ص
 .132 ,األشقر –صفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة انظر: أسماء اهلل ك  (5)
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عف اإلماـ أحمد ابف حنبؿ رحميما اهلل:" ال  (2)ىذا ما قالو الذىبي , ك (1)" إثبات كجكد ال كيفية
 . (3)السنة" ز القرآف ك اك ال نتج كصفو بو رسكلو أك إال بما كصؼ بو نفسو  يكصؼ اهلل 

 :تالتفصيؿ في اإلثباؿ في النفي و : اإلجماخامساً  

نفسو في كصؼ  قد , فبيف أف اهلل الكتاب كالسنةاستدؿ شيخنا رحمو اهلل عمى ىذا األصؿ مف 
, كأنو أنو عزيز حكيـ, ك متيك  ييحي أنوك  ,رأنو عمى كؿ شيء قديك  ,كتابو بأنو بكؿ شيء عميـ

, ب المتقيف كالمحسنيف كالصابريف, كأنو ال يحب الفسادأنو يح, ك لير ك  سمعيأنو , ك الذنكبر اغف
, يمعنيـكأنو يغضب عمى الكفار ك  ,رضكا عنوالمؤمنيف ك أنو رضي عف , ك ال يرضى لعباده الكفرك 

أما في النفي فإنو يجمؿ فيو , ك صفاتو تعالىفي إثبات كمو تفصيؿ  يذا, فكأنو كمـ مكسى تكميما
ـُ َلُو  {: قكلوك (11:)الشكرل }السَِّميُع اْلَبِصيرُ ىو َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء وَ {: , كقكلو تعالى(4) َىْؿ َتْعَم

ـْ َيُكْف َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ  {: قكلوك ( . 65: ) مريـ }َسِميِّا في  أجمؿ اهلل ف  (4: ) اإلخبلص }َوَل
 .(5)ال سمي لو , ك ال مثيؿ لولو, كال ند لو, ك  كال كف وأن ,الصفات المنفية عنوىذه اآليات 

شيخ الجماعة مثؿ قكؿ السنة ك يكافؽ ما قالو أىؿ ىذا المكقؼ لشيخنا األشقر رحمو اهلل ك       
كاهلل سبحانو كتعالى بعث رسمو بإثبات مفصَّؿ, كنفي مجمؿ, فأثبتكا لو  "ابف تيمية:اإلسبلـ 

الصفات عمى كجو التفصيؿ, كنفكا عنو ما ال يصمح لو مف التشبيو كالتمثيؿ, كما قاؿ تعالى: 
ـُ َلُو َسِميِّا}َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِو ىَ   )ىؿ تعمـ لو سمًيا(لمغة:, قاؿ أىؿ ا(65: ) مريـ {ْؿ َتْعَم

أم نظيرنا يستحؽ ًمٍثؿ اسمو, كيقاؿ ميساًمينا ييساًميو. كىذا معنى ما يركل عف ابف عباس: ىؿ 
 شبيينا.أك تعمـ لو ًمٍثبلن 

ِعزَِّة َعمَّا ُسْبَحاَف َربَّْؾ َربّْ الْ {قكلو تعالى: ك , (22)البقرة:}َفبَل َتْجَعُموا ِلمَِّو َأْنَداًدا  {:كقاؿ تعالى 
فسبح  ( 181,182:)الصافات }َواْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَف  َيِصُفوَف, َوَسبَلـٌ َعَمى اْلُمْرَسِميَف,

إلفؾ كالشرؾ, لسبلمة ما قالكه مف اسمـ عمى المرسميف فسو عما كصفو بو المخالفكف لمرسؿ, ك ن
أما مستحؽ لمحمد بما لو مف األسماء كالصفات كبديع المخمكقات, ك سبحانو الىك فسو إذ كحمد ن

                                                           

, أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة 177ص ,33ج –مية ابف تي –م شيخ اإلسبلـ أك مجمكع فت (1)
 .133ص,األشقر –كالجماعة 

عبد اهلل محمد بف أحمد ابف عثماف بف قايماز بف عبد اهلل التركماني , أبك اإلماـ العبلمة شمس الديفىك ( 2)
ير, كسير أعبلـ النببلء لو مصنفات عديدة منيا تاريخ اإلسبلـ الكب ,ق673الدمشقي الشيير بالذىبي, كلد عاـ 

 .17ص ,1ج –ق.انظر األثبات في مخطكطات األئمة 748كغيرىا, تكفي عاـ 
 .188ص –الذىبي  –العرش  (3)
 .136 ,األشقر –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (4)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (5)
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المَُّو الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ىو }:صفاتو ما أنزلو في محكـ آياتبات المفصؿ فإنو ذكر مف أسمائو ك اإلث
ـُ اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة ىو  ـُ ىو َعاِل اْلَمِمُؾ اْلُقدُّوُس ىو لَِّذي اَل ِإَلَو ِإاَل المَُّو اىو • الرَّْحَمُف الرَِّحي

ـُ اْلُمْؤِمُف اْلُمَيْيِمُف اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُّْر ُسْبَحاَف المَِّو َعمَّا ُيْشِرُكوَف  المَُّو اْلَخاِلُؽ ىو • السَّبَل
ُر َلُو اأَلْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُّْح َلُو َما  اْلَعِزيُز ىو ِفي السََّمَواِت َواأَلْرِض وَ اْلَباِرُئ اْلُمَصوّْ

} ـُ  .(22,24)الحشر:اْلَحِكي
في أسماء الرب تعالى كصفاتو, فإف في ة عف النبي إلى أمثاؿ ىذه اآليات كاألحاديث الثابت

ثبات كحدانيتو بنفي التمثيؿ ما ىدل اهلل بو  ذلؾ مف إثبات ذاتو كصفاتو عمى كجو التفصيؿ, كا 
 .(1)" يقة الرسؿ صمى اهلل عمييـ أجمعيفلسبيؿ, فيذه طر عباده إلى سكاء ا

قمت ك لمثبلن , فإنؾ مع اهلل , فيو إساءة أدب ف نفي الصفات مع ككنو ال مدح فيواإلكثار مك 
اـ كال حائؾال ال كسَّاح ك لمسمطاف: أنت لست بزباؿ ك  ف كنت , ألدبؾ حجَّ عمى ىذا الكصؼ, كا 

نما , ك صادقان   فضؿ, أنت أ: أنت لست مثؿ أحد مف رعيتؾمثبلن , فقمت يالنف جمؿ فيتاألدب أف ا 
 .(2)أعمىك  أشرؼمنيـ ك 

 فإنيـ ال, عمى جية التفصيؿ نقصبصفات ال  اهلل كفصفي إلى أف الذيفعمماؤنا  تنبو كقد
, في األذىاف اهلل كجكد ىذا يستمـز, ك التدقيؽد التحرم ك يثبتكف هلل إال كجكدان مطمقان ال حقيقة لو عن

 .(3)قيقو في األعياف يمتنع تح

 :صفاتوالوقؼ في أسماء اهلل و : سادساً 

إال بما كصؼ بو  , فبل يكصؼ اهلل إف أسماء اهلل كصفاتو كقؼ عمى النصكص الشرعية 
يسمو بو أك , فسوتسمية اهلل بما لـ يسـ بو ناالبتعاد عف لذا كجب , ك كصفو رسكلو , ك نفسو

اهلل بو نفسو,  إال بما كصؼهلل ا صؼك يأف يجكز  ال كذا صفاتو تعالى, ك رسكؿ اهلل 
كصفو بو رسكلو ك 

 :  أىمياىذا عائد ألمكر , ك (4)

                                                           

 ,ق1421 ,6ط –الرياض  –مكتبة العبيكاف  ,عكدة السعكدمتحقيؽ محمد بف  –ابف تيمية  –التدمرية  (1)
 .8,12ص ,ـ2000

 .138ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (2)
 .139ص –انظر: المصدر السابؽ (3)
 140ص –انظر: المصدر السابؽ( 4)
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, ؽ خالؽ البشر, فكيؼ يجكز ىذا في ح يرضكف أف يسىٌمكا بغير أسمائيـإذا كاف البشر ال:األوؿ
ُحْسَنى َفاْدُعوُه َوِلمَِّو اأْلَْسَماُء الْ {:, قاؿ تعالى(1)الذنكبالمعاصي ك  كعده مف ,ذلؾ حـر اهلل  فقد

 .(181األعراؼ:)}ِبَيا َوَذُروا الَِّذيَف ُيْمِحُدوَف ِفي َأْسَماِئِو َسُيْجَزْوَف َما َكاُنوا َيْعَمُموفَ 

عف قد نيينا , ك رسكلولك  هللصفاتو مخالؼه في أسماء اهلل ك السنة الكتاب ك  إتباع عدـالثاني:
}َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا , قاؿ تعالى:(2)رسكلوك  أمرنا بطاعة اهللك  ,رسكلو ك  اهللمخالفة أمر 

ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ أو َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ وَ  ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت ِلي اأْلَْمِر ِمْنُك
ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َذِلَؾ  ككيؼ يجيب العبد  ,(59النساء: )يبًل{أو َخْيٌر َوَأْحَسُف تَ ِإْف ُكْنُت

 . تعالى بما لـ يصؼ بو نفسوبارؾ ك إذا حاسبو ربو يـك القيامة عف كصفو ت
 لذلؾ فإف العبد, ك تسميتو لنفسو بأحسف األسماء, ك لصفاتاختيار اهلل تعالى لنفسو أكمؿ االثالث:

, (3)تعالىاألحسف الذم يستحقو الرب تبارؾ ك سـ يكفؽ لمتعرؼ عمى االلف ك  ـل ميما اجتيد فإنو
 .(61النحؿ: ) َ}ِلمَِّو اْلَمَثُؿ اأَلْعَمى{قاؿ تعالى:

جماعيـ عمى أفك  ,ىذه القضية الجماعةعمماء أىؿ السنة ك  إدراؾكمف ىنا كاف         أسماء  ا 
 . (4)"الصفات تكقيفيباب األسماء ك  مف يوما يطمؽ عم أفك , "صفاتو تكقيفيةاهلل ك 

 :الصفاتو  الذات اإللييةكيفية : ترؾ البحث في سابعاً  

الصفات فرع ألف , تعالىكذلؾ صفاتو تبارؾ ك  تبارؾ كتعالى ليس كمثميا شيء, ك إف ذات اهلل
ذا كانت الذات ال يي , ك عف الذات , حقيقتيانييا ك عمـ كي حقيقتيا فكذلؾ الصفات ال يي نييا ك عمـ كي ا 

السَِّميُع ىو َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء وَ {:بو العزيزالذم يؤكد ذلؾ قكلو تعالى في كتاك 
 (11:)الشكرل}اْلَبِصير

 قد نيى الرسكؿ ك (5)بصره ؟ ...سمعو ك : كيؼ اهلل؟ كال كيؼ استكل؟ كال كيؼ عممو ك فبل يقاؿ
ال تفكروا " تفكروا في خمؽ اهلل و : قاؿ , أمر بالتفكر في خمؽ اهللك  ,عف التفكر في ذات اهلل

                                                           

 .140ص ,األشقر –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (1)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (2)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (3)
تحقيؽ  –ق 1223ت –سميماف بف عبد اهلل بف عبد الكىاب  –تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد  (4)

 .554ص ,ـ2002 –ق 1422 ,1ط –دمشؽ  –بيركت  –المكتب اإلسبلمي  ,يشك ازىير الش
 .149ص –األشقر  –اء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة انظر: أسم (5)
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اِت َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت َىَذا َباِطبًل و اَيَتَفكَُّروَف ِفي َخْمِؽ السَّمَ {:مصداقان لقكلو تعالى, (1)"في اهلل
د اهلل التسترم عف ذات اهلل سئؿ سيؿ بف عبك  (,191)آؿ عمراف :} ُسْبَحاَنَؾ َفِقَنا َعَذاَب النَّار

لدنيا كىي ال مرئية باألبصار في دار ا, ك ة, غير مدركة باإلحاطكفة بالعمـذات اهلل مكص ":فقاؿ
ىران في العقبى, ظاتراه العيكف في , ك ال حكؿال إحاطة ك اإليماف, مف غير حد ك مكجكدة بحقائؽ 

, كالعيكف قد حجب الخمؽ عف معرفة كنو ذاتو, كدليـ عميو بآياتو, فالقمكب تعرفو, ك قدرتوممكو ك 
 .(2)"ال إدراؾ نيايةر إحاطة ك , مف غي, ينظر إليو المؤمف باألبصارركوال تد

 صفاتوك عدـ اإللحاد في أسماء اهلل , يقكدنا إلى ي عف التفكر في ذات اهلل كصفاتوكالني        
تباع ىذا السبيؿ , الجماعةمكافقٌا ألىؿ السنة ك  ,يج كاضح عند األشقر رحمو اهللمنىذا ك  ىك كا 

َماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَيا َوَذُروا الَِّذيَف ُيْمِحُدوَف ِفي َوِلمَِّو اأْلَسْ  {: تعالى في قكلواهلل  إتباع ألمر
 (181)األعراف:}َأْسَماِئِو 

 غاية التي كيضعتمعانييا عف البيا كبحقائقيا ك  االنحراؼىك صفاتو ك اإللحاد في أسماء اهلل ك 
 .(3)ليا

 مور:أ ذلؾ في عدةيكوف و 

 .اببعضيأك  اهلل صفاتوالتكذيب بأسماء  -1
 بصفات النقص التي يتنزه عنيا .  اهللكصؼ  -2

 تسمية اهلل بأسماء خمقو مثؿ العقؿ الفعاؿ... -3

 تشبيو صفات اهلل بصفات خمقو .  -4

 . (4)العزل مثؿ االت ك  المشركيف أصناميـ بأسماء اهلل  تسمية الكفار ك  -5

م يؤد يبلن أك يميا تأك , بتفي ألفاظيا الكاردة في الكتاب كالسنة مةيك ميميا عف معانييا المف -6
 .إلى تعطيؿ اهلل عف االتصاؼ بيا

                                                           

ق 399ت –محمد عبد اهلل بف محمد بف حياف األنصارم المعركؼ بأبي الشيخ األصبياني , أبك –العظمة (1)
 ,1ج –ق 1408 ,1ط –الرياض  –دار العاصمة  –تحقيؽ رضاء اهلل بف محمد ادريس المباركفكرم –

 .2974, رقـ 572, ص1األلباني, صحيح الجامع الصغير كزيادتو, ج حسف ,4, رقـ الحديث214ص
نقبلن عف شرح العقيدة  150ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (2)

 . 264ص ,1ج –تحقيؽ شعيب األرناؤكط   –ية ك االطح
 .151ص –األشقر  – صفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعةك انظر: أسماء اهلل  (3)
 .153ص –انظر: المصدر السابؽ (4)



116 
 

الصغات:األذػرىفيىتػرورىاألدماءىوىرندىطلبىالرابع:ىخصائصىالمنؼجىالدلغيالم  

مف لو خصائصو التي تميزه عف غيره  المنيج السمفي فيرل شيخنا األشقر رحمو اهلل أ       
 حابة رسكؿ اهلل صلصمتو بما عميو , أمر ضركرم ىذه الخصائص معرفة, ك المناىج األخرل
 :مبينان أىمياحان ك رحمو اهلل شار قد عرض ليا شيخنا األشقر كالتابعيف لو, ك 

 :األسمـالمذىب األكمؿ واألعمـ و ىو : مذىب السمؼ الً أو 

أنو أكمؿ لمناس دينيـ, كأتـ عمييـ نعمو فكيؼ يككف أكمؿ الديف كأتـ  أخبر األكمؿ ألف اهلل 
 (1)الصفات العميا؟!  مف األسماء الحسنى ك ما يجب هلل لـ يميز بيفك النعـ 

ـَ  {:قاؿ تعالى         ْسبَل ـُ اإلِْ ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك
 أصؿ الديف كأساس اليداية,ىك (, كاألعمـ ألف معرفة باب األسماء كالصفات 3)المائدة:}ِديًنا

, العمـ باهلل تتشعب أنكاع العمكـ مف, ك تعالىالعمـ باهلل تبارؾ ك ىك ىـ مبدؤه عندلعمـ ك "فأصؿ ا
كىذا ما  (2)معرفة النفس البشرية "معرفة الحياة كاألشياء ك ك يؿ لمعرفة اهلل فالعمـ باهلل أعظـ سب

 ؾ شالذم ال الثابت الحؽ يك ف ,أصحابوك  عميو الرسكؿ سار عميو السمؼ كاألسمـ ألنو سار 
, قاؿ (3)الباطؿحبائؿ الشرؾ ك مف  جيالمنىك , ك اإلسبلـؿ اإليماف ك سب النكر اليادم إلىفيو, ك 

, كقد (4)عنيا إال ىالؾ"بعدي البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ  لقد تركتكـ عمى مثؿ:"رسكؿ اهلل 
اِقِؽ الرَُّسوَؿ ِمْف َوَمْف ُيشَ  {:تيدد رب العزة الذيف يتبعكف غير سبيميـ بالعذاب األليـ قاؿ تعالى

ـَ َوسَ   }اَءْت َمِصيرًاَبْعِد َما َتَبيََّف َلُو اْلُيَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِؿ اْلُمْؤِمِنيَف ُنَولِّْو َما َتَولَّى َوُنْصِمِو َجَينَّ
 (. 115:)النساء

كثيران مف , أف كاألسمـ كاألعمـ ـالمذىب األحكىك كمما يدؿ أيضان عمى أف مذىب السمؼ         
ترافيـ أف أعمنكا خطأ منيجيـ الذم كانكا يسيركف عميو, كاعالكبلـ تراجعكا عما كانكا فيو ك  عمماء

االضطراب, كمف ىؤالء العمماء ال يأتي مف كرائيا إال الحيرة ك  مناىجيـاألصح ك ىك منيج السمؼ 

                                                           

 .267,268ص –انظر المصدر السابؽ (1)
مكضكع لؤلشقر بعنكاف أىؿ السنة  ,ـ1990كيكلي ,ق1410الحجة ذك  –العدد التاسع  –مجمة الفرقاف  (2)

 كالجماعة.
 .267,268ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة  (3)
, 48رقـ , 27ص ,1ج ,ـ1980 –ق 1400 ,1ط ,بلميالمكتب اإلس ,, أبك بكر بف أبي عاصـ,السنة( 4)

 .7, رقـ الحديث572, ص1, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, جحسنو األلباني
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ماـ الحرميف ,(1)فخر الديف الرازم  , (4)الحسف األشعرم ك , كأب(3), كالشيرستاني(2)(الجكيني)كا 
 (6)غيرىـ ...ك (5)كالشككاني 

 
                                                           

مفسر. عبد اهلل, فخر الديف الرازٌم: اإلماـ ال, أبك محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي البكرم,ىك  (1)
لد عاـ ىك ائؿ. ك ك حد زمانو في المعقكؿ كالمنقكؿ كعمـك األأك   –ق 544قرشي النسب. أصمو مف طبرستاف, كي

لييا نسبتو, كيقاؿ لو )ابف خطيب الرٌم( رحؿ إلى خكارـز كما كراء النير كخراساف, كتكفي 1150 ـ  في الرم كا 
و يتدارسكنيا, كاف يحسف الفارسية. مف ـ . أقبؿ الناس عمى كتبو في حيات1210 –ق 606في ىراة عاـ 

شرح أسماء اهلل تعالى  تصانيفو مفاتيح الغيب في ثماني مجمدات في تفسير القرآف الكريـ, لكامع البينات في
 غيرىا . كلو شعر بالعربية كالفارسية, ككاف كاعظا بارعان كالصفات ك 

 . 313ص , 6األعبلـ الزركمي ج
ٍيني,عبد الممؾ بف عبد اهلل بىك  (2) كى المعالي, ركف الديف, الممقب بإماـ الحرميف: , أبك ف يكسؼ بف محمد الجي

كرحؿ  ,ـ1028 –ق 419أعمـ المتأخريف, مف أصحاب الشافعٌي. كلد في جكيف مف نكاحي نيسابكر في عاـ 
الكزير مكة كذىب إلى المدينة فأفتى كدرس, جامعا طرؽ المذاىب. ثـ عاد إلى نيسابكر, فبنى لو ك إلى بغداد, 

نيا  غياث األمـ نظاـ الممؾ " المدرسة النظامية " فييا. ككاف يحضر دركسو أكابر العمماء. لو مصنفات كثيرة, م
غيرىا. تكفي بنيسابكر. قيؿ في لنظامية في األركاف اإلسبلمية  كالبرىاف في أصكؿ الفقو ك العقيدة اكالتياث الظمـ ك 

 –ق 478, تكفي بنيسابكر عاـ صمعي, كفي الكعظ الحسف البصرمألكصفو: الفقو فقو الشافعٌي, كاألدب أدب ا
 .160ص 4ج_ـ .الزركمي1085

شتغاؿ بالتأريخ. أصمو فاضؿ إمامي. لو ا ,الشيرستاني الحائرم محمد حسيف بف محمد عمي المرعشيىك  (3)
قامتو ككفاتو بكرب1840 –ق 1256, كلد عاـ مف شيرستاف . مف كتبو بلءـ  بكرمانشاه, كمنشؤه بمرعش, كا 

ـ. 1888 –ق 1315كتاب الحساب كغاية المسؤكؿ كنياية المأمكؿ كغيرىا, تكفي عاـ تاريخ الشيرستاني ك 
 .105ص 6األعبلـ الزركمي ج

الحسف, مف نسؿ الصحابي أبي مكسى األشعرم: مؤسس مذىب , أبك عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ,ىك  (4)
ـ, كتمقى مذىب المعتزلة 874 –ق 260. كلد في البصرة عاـ األشاعرة. كاف مف األئمة المتكمميف المجتيديف

ـ, قيؿ: بمغت مصنفاتو ثبلثمائة كتاب, 936 –ق 324كتقدـ فييـ ثـ رجع كجاىر بخبلفيـ. تكفي ببغداد عاـ 
ق 324منيا  إمامة الصٌديؽ  ك"الرد عمى المجسمة, كمقاالت اإلسبلمييف كاإلبانة عف أصكؿ الديانة تكفي عاـ 

 . 263ص 4ج ,الزركمي,عبلـاألـ.936 –
ق ببمدة ىجرة شىككاف 1173اإلماـ الحافظ الناقد محمد بف عمي بف محمد الشككاني الصنعاني, كلد عاـ ىك  (5)

مف ببلد اليمف نشأ في بيت عمـ كفضؿ كصبلح, حفظ القرآف الكريـ كحفظ العديد مف الكتب كاألزىار لمميدم 
ء كالتدريس, كتكلى قضاء صنعاء, لو العديد مف الكتب كالمؤلفات منيا مختصر الفرائض كغيرىا, اشتغؿ باإلفتاك 

إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ, كالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع, كتحفة الذاكريف 
كض تحقيؽ نجاح ع ,لئلماـ الشككاني ,ق .انظر تحفة الذاكريف1250كغيرىا, تكفي رحمو اهلل في صنعاء عاـ 

 .279ص ,6ج –, األعبلـ لمزركمي 7ص,بدكف طبعة –صياـ 
 270ص–األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة ( 6)
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 : االعتداؿثانيًا: التوسط و 

اإلسبلـ , أنو دائمان كسط بيف باطميف ,هللكما يقكؿ شيخنا األشقر رحمو ا –صفة المنيج الحؽ 
مما ال شؾ فيو أف , ك (1)السنة كالجماعة كسط بيف الفرؽ  أىؿك  التفريط,كسط بيف اإلفراط ك 

كميا,  ىـاالعتداؿ في أمكر ط ك التكس ا منيجذك الجماعة قد اتخمف أىؿ السنة ك   السمؼ الصالح
ا اهلل يك لتمثيؿ الذيف شبالصفات كسط بيف أىؿ اكأعظميا باب االعتقاد, فيـ  في باب األسماء ك 

الجماعة كسط سنة ك , فأىؿ ال(2)بيف النفاة أىؿ التعطيؿ الذيف عطمكا البارم عف صفاتوبخمقو ك 
كما  ,الكسط في فرؽ األمةىك " قكلنا :ابف تيمية رحمو اهلل تعالى يدؿ عمى ذلؾ قكؿك بيف الفرؽ. 

أىؿ اهلل بيف أىؿ التعطيؿ الجيمية ك  , فيـ كسط في باب صفاتأف األمة ىي الكسط في األمـ
 .(3)التمثيؿ المشبية "

ثمكف , فبل يمثيؿناجية بيف التعطيؿ كبيف التم" مذىب السمؼ مف الفرقة الكيقكؿ السفاريني:      
, كال ينفكف ما كصؼ بو نفسو ات خمقوذك صفات اهلل تعالى بصفات خمقو, كما ال يمثمكف ذاتو ب

صفاتو العميا, كيحرفكف الكمـ عف , فبل يعطمكف أسماءه الحسنى, ك كصؼ بو رسكلو أك 
 .(4)"مكاضعو

 كسطه ىك الذم  ,نزؿ مف ربيـالمبالحؽ  يـتمسكيعكد إلى السمؼ  ىؿأ عند الكسطية جيمن إف
 التقصير . ك  كبيف اإلفراط كالتفريط كبيف الغم

في التعرؼ عمى الحؽ الذي يريده اهلل  السنةالكتاب و ر عمى تصاقثالثًا: اال
(5) : 

 ذلؾك نبيو  سنةك  اهلل  االعتصاـ بكتابىك  في منيجيـالجماعة أىؿ السنة ك إف الذم ميز 
)آؿ  }اَل َتَفرَُّقواو ا ِميعً جَ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َ  {: تعالى في قكلور اهلل تبارؾ ك ألم استجابةن 
 (103: عمراف

                                                           

 70ص –األشقر  –انظر: أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ  (1)
 .158ص  –األشقر  –ماعة صفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجء اهلل ك انظر:  أسما (2)
 –أضكاء السمؼ لمنشر  –محمد أشرؼ بف عبد المقصكد , أبك –تحقيؽ  –ابف تيمية  –العقيدة الكاسطية  (3)

 .83ص –ـ 1999 –ق 1420 – 2ط  –الرياض 
 .116ص ,1ج –لكامع األنكار البيية السفاريني ( 4)
مكضكع لؤلشقر بعنكاف أىؿ  ,ـ1990كيكلي ,ق1410الحجة ذك  –العدد التاسع  –انظر: مجمة الفرقاف  (5)

 .55السنة كالجماعة ص
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 يحفظ قمبو مف االنحراؼ فعميوك ,يحمي نفسو مف الزيغأراد أف يعصـ عقمو مف الضبلؿ, ك  مفك 
 َتتَِّبُعوا السُُّبَؿ َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل  {:, قاؿ تعالىقرآف العظيـاالعتماد عمى الب

ـْ َعْف َسِبيِموِ  َؽ ِبُك : , كليذا كاف عمماؤنا يقكلكفالسنة كذلؾ إتباعك , (153: )األنعاـ }َفَتَفرَّ
ا, كمف تخمؼ ج, مف ركبيا نؿ سفينة نكح, قاؿ مالؾ رحمو اهلل " السنة مثاالعتصاـ بالسنة نجاة

 .(1)"عنيا ىمؾ

 :السكينة في قموب أصحابوو مأنينة الطيمقي ىذا المنيج : رابعاً 

كميـ صفة كجدناىا في قمكب السمؼ الصالح مف خبلؿ النظر في عم الطمأنينة كالسكينة       
ؿ, كذلؾ ألنيـ عممكا بما , فقد كجدنا فييـ اإليماف الراسخ رسكخ الجبامؤلفاتيـ كسيرتيـ العطرةك 

تباع  سنة المصطفى عممكا بمنيج القرآف ك قالكا,  اليدم النبكم النصكص القرآنية ك , كمف يتبع ا 
ـْ ِبِذْكِر المَِّو َأاَل ِبِذْكِر المَِّو  {:السكينةلى اليقيف كالطمأنينة ك يصؿ إ الَِّذيَف آَمُنوا َوَتْطَمِئفُّ ُقُموُبُي

 .(28الرعد : )}َتْطَمِئفُّ اْلُقُموُب 

لنفس البراىيف عمى ا , فإنو ييدخؿكسنة حبيبو  ككذلؾ إذا أقبؿ العبد عمى كتاب اهلل 
                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            (2)المؤثرات ما يجعؿ النفس تكقف بصدؽ ما جاءىا مف عند اهللاألدلة ك الحقائؽ ك ك 

 :االختبلؼالتناقض و  : التوافؽ واالنسجاـ الخامساً 

َكاَف و َولَ  {:انسجاـ, قاؿ تعالىكمو ترابط ك  كال تناقض فيو بؿ ما أنزؿ مف عند اهللفيال اختبلؼ إنو 
الجماعة يكافؽ كذلؾ أىؿ السنة ك ك  .(82النساء:)}ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلًفا َكِثيرًا 

قض بيف ما ييقعّْدكنو مف القكاعد, ال تنافات, فبل اختبلؼ ك صالسماء ك األباب بعضيـ بعضان في 
أصحاب المنيج الفمسفي  في حيف أف ,كما يؤصمكنو مف األصكؿ, كما يأتكف بو مف تفاصيؿ

مما أدل إلى تكفير بعضيـ  ,قكاعدىـفي أصكليـ ك ف يف مضطربيمتناقضنجدىـ , الكبلمي
 . (3)يـ اآلخرتبرأ بعضيـ مف بعض, ك بعضان 

 :معانيومنيج ميسر في أسموبو و  سادسًا:

اتبعو غ بو القرآف العقيدة اإلسبلمية ك : "إف األسمكب الذم صايقكؿ شيخنا األشقر رحمو اهلل      
يجعؿ إدراؾ العقيدة سيبلن ميسران لكافة الكضكح, ك لسنة مف بعد ذلؾ يتسـ بالبساطة ك عمماء أىؿ ا

                                                           

 .137ص – 4ج –م شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ك امجمكع فت (1)
 160ص –األشقر  –الجماعة هلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة ك انظر: أسماء ا (2)
 .162ص ,انظر: المصدر السابؽ (3)
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الجماعة في منيج عمماء أىؿ السنة ك . ك .فطرىـ.ت مف الناس عمى اختبلؼ مداركيـ ك المستكيا
يتسـ بأنو منيج فطرم قريب منيج نابع مف المنيج القرآني النبكم الذم يك االستدالؿ ف

 .  (1)"المأخذ

لة كالبساطة يك بصفة السالجماعة يمتاز آني الذم اعتمد عميو أىؿ السنة ك إف األسمكب القر 
ىذا ناس عمى اختبلؼ عقكليـ كأعمارىـ, ك ة ال, مما يجعؿ فيـ العقيدة ميسران عمى عامالكضكحك 

محات الغريبة عمى الفكر , بسبب كثرة المصطاليب الفمسفية الكبلمية الجافة كالمعقدةيخالؼ األس
 (2)عدـ فيـ الناس لمقاصدىا.ر عف المعاني اإلسبلمية, ك التي يصعب عمييا التعبياإلسبلمي, ك 

, العمـ باهلل تتشعب أنكاع العمكـ مفتعالى, ك ارؾ ك العمـ باهلل تبىك ىـ مبدؤه عند"فأصؿ العمـ ك 
ة النفس البشرية...سئؿ ابف معرفاألشياء ك ـ باهلل أعظـ سبيؿ لمعرفة اهلل كمعرفة الحياة ك فالعم
. كقد فقو ..أصفو بما كصؼ بو نفسوقاؿ: أعرفو بما عرَّؼ بو نفسو, ك ف : بـ عرفت ربؾ ؟عباس

صحيح البخارم خارم ابتدأ كتابو الجامع الصحيح المعركؼ بفالب ,التزمكا بوعمماؤنا ىذا النيج ك 
اإليماف عمى الن عف صفة نزكؿ العمـ ك أك فأخبر بدء نزكؿ الكحي ىك اإليماف ك بأصؿ العمـ ك 

 .(3)اإلقرار بما جاء بو" ىك الذم  , ثـ اتبعو بكتاب اإليمافالن أك  الرسكؿ 

  الحسنى.منيج األشقر في اختياره ألسماء اهلل :المطمب الخامس
منيج كاضح في تحديده ألسماء اهلل الحسنى  التي مكقؼه خاص ك  لقد كاف لؤلشقر رحمو اهلل

, بقكلو: " أحصاىا دخؿ الجنةأك ان مف حفظيا تسعيف اسمأف هلل تسعة ك  خبر بيا رسكؿ اهلل أ
 .(4)", مف أحصاىا دخؿ الجنةال واحداً , مائة إتسعيف اسماً إف هلل تسعة و 
الركايات ك , (5)فيو ىذه األسماء األشقر أنو لـ يرد حديث صحيح يحدد الرسكؿ كذكر شيخنا 

قد رغب الرسكؿ , ك سنة رسكلو ه األسماء مبثكثة في كتاب اهلل ك ىذ, ك الكاردة في ذلؾ ضعيفة
  بحديثو السابؽ أىؿ العمـ إلى جمع ىذه األسماء رجاء تحصيؿ الثكاب الذم كعد الرسكؿ 

 .حافظيافيو محصييا ك 

                                                           

 .76ص – 1ط–األشقر  –لصراط المستقيـ أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كا (1)
 .165ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة ( 2)
, كانظر مجمة 67,68ص –األشقر –أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ  (3)

 ,لؤلشقر بعنكاف أىؿ السنة كالجماعةمكضكع  ,ـ1990كيكلي ,ق1410الحجة ذك  –العدد التاسع  –الفرقاف 
 .55ص
صحيح مسمـ, كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار, باب في أسماء اهلل تعالى كفضؿ مف أحصاىا, رقـ  (4)

 .6843, البخارم, كتاب التكحيد, رقـ 4835
 .11ص ,أسماء اهلل الحسنى التي عدىا الحافظ ابف حجر –انظر: مف دركس الشيخ عمر األشقر  (5)
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ىناؾ ف حصرىا في تسعة كتسعيف اسمان ك فيناؾ م قد اختمؼ العمماء في إحصاء أسماء اهلل ك 
عمى ىذا كضع األشقر رحمو اهلل منيجية حدد بيا , ك التسعيفاألسماء عمى التسعة ك مف زاد في 

بو(  المعٌرفةفي كتابو )أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل ك  ء اهللأسما أنيا ما يترجح لديو مف
 :نكجزىا فيما يأتي

 ,السنة الصحيحةمف الكتاب ك  تعالى ما لـ يرد بو دليؿلـ ييدخؿ في أسماء اهلل سبحانو ك  اًل:أو 
 :استبعاد ثبلثة أنكاع مف األسماء يدخؿ في ىذا الضابطك 

ىذا قكؿ عمى اهلل بغير مف عند أنفسيـ, ك  هللليا بعض الناس اك يتديخترعيا ك األسماء التي  ,1
يسميو أسدان مشبيان لو باألسد أك صمدان بمعنى قكم, أك جكىران, أك مف يسميو مخترعان, عمـ, ك
ذلؾ مما يذكره بعض مف يكتب عف اهلل  كنحالميندس, ك أك المخطط, أك لقكتو, 

(1). 

, كمف يسميو بالجائي السنةاألسماء المشتقة لو مف صفاتو كأفعالو الكاردة في الكتاب ك " ,2
َوَجاَء َربَُّؾ {ذلؾ أخذان مف قكلو تعالى: كنحؤيد, المبتمى, ك الكاتب, القاضي, المالمطعـ, المسقي, 
" ...(79)الشعراء :}ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِف ىو َوالَِّذي {: كقكلو ( 22الفجر: ) }َواْلَمَمُؾ َصفِّا َصفِّا

ؿ مقيَّدان أف يشتؽ عمى ذلؾ بقكؿ ابف القيـ: " ال يمـز مف اإلخبار عنو بالفعشيخنا قد استدؿ ك (2)
لو منو اسـ مطمؽ, كما غمط بعض المتأخريف, فجعؿ مف أسمائو الحسنى : المضؿ, الفاتف, 
الماكر, تعالى اهلل عف قكلو, فإف ىذه األسماء لـ يطمؽ عميو منيا إال أفعاؿ مخصكصة معيَّنة 

 .(3)فبل يجكز أف يسمى بأسمائو المطمقة "

ال يستعمؿ في أسماء اهلل القياس, ك  ياس, يقكؿ الخطابي:"األسماء التي أخذت عف طريؽ الق ,3
ي ال مثؿ الخطابي لؤلسماء التك .(4)متعارؼ الكبلـ"لشيء نظيره في ظاىر كضع المغة, ك فيمحؽ با

قد جاء في األسماء:" القكم" كال ك العميـ, فقاؿ : "يجكز القياس عمييا بالقكل كالقادر كالرحيـ ك 
ف كانا ييقاس عميو الجمد, ك  , ألف باب التجمد يدخمو التكمؼ كاالجتياد تقارباف في نعكت اآلدمييفا 

                                                           

 ,ق1423 – 1ط –عماف  –دار النفائس  –األشقر  ,انظر: أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو ( 1)
 16ص –ـ  2004

 .16ص –المصدر السابؽ (2)
 .125,126ص ,1ج –السفاريني  ,لكامع األنكار البيية (3)
دار الثقافة العربية  –حمد يكسؼ الدقاؽ تحقيؽ أ –سميماف حمد بف محمد بف الخطاب , أبك –شأف الدعاء ( 4)

 .111ص –ـ 1992 –ق 1412 – 3ط –لمنشر 
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مف صفتو العمـ, فبل يجكز القياس عميو أف يسمى " عارفان " لما .... كفي أسمائو "العميـ" ك 
 .(1)" تقتضيو المعرفة مف تقديـ األسباب التي بيا ييتكصؿ إلى عمـ الشيء

األسماء التي الكاردة في القرآف الكريـ, تمؾ تعالى ك  أسماء اهلل تبارؾ أضاؼ األشقر إلى ثانيًا:
ـُ الرَُّسوُؿ َفخُ {:عمبلن بقكلو تعالى ,(2)الصحيحة النبكية كردت في السنة  ـْ ذو َوَماآتَاُك ُه َوَما َنَياُك

 .(7الحشر: )}ايو َعْنُو َفاْنتَ 

حة مف السنة بأدلة صحيتعالى مف األسماء التي دخمت في أسمائو يرل األشقر رحمو اهلل أف ك 
 .: المناف, الدياف, الشافي, المحسف, المعطي, السبكحالنبكية 

الذيف أحصكا أسماء اهلل الحسنى ىذه األسماء في جممة العمماء عدـ إدخاؿ  يعمؿ شيخنا األشقرك  
 . (3)ىا منو بطريؽ االشتقاؽذك , فأخفكف في عد بعض األسماء مف القرآفما أحصكه جعميـ يتكم

ذ أخك ىذا الضابط م,ك بيادعاؤه األسماء التي ال يصح تمؾ أسمائو سبحانو  شقر مفأخرج األثالثًا:
فبل يصح أف ندعكه  (180 :)الحشر }َوِلمَِّو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَيا {: مف قكلو تعالى 

أىؿ أدخميا بعض  ذلؾ مف األسماء التي كنحبرىاف..., ك , يا قائميف: يا دارئ, يا دىر, يا أبد
 . العمـ في أسمائو

ألنو يصح أف , و ال يجكز دعاء اهلل إال بأسمائو, فيذا غير صحيحمف ىذا الضابط أنيفيـ ال ك 
, رافع السماء, ك يدعى بأفعالو, فيقاؿ في الدعاء, يا داحي األرض , كمابصفاتو سبحانو ييدعى

 .(4)ميمؾ الظالميف, ك منجي المؤمنيفمصرؼ السحاب, ك ك , كمنزؿ الغيث

, تعبّْد العباد بويي يصح أف  ال اء التيسمألا ؾمت تعالى أسماء اهللكذلؾ أخرج األشقر مف  بعًا:را
, عبد : عبد اهللاسـ مف أسماء اهلل تعالى, فتقكؿالعباد بكؿ  ييسمىفمف المعمكـ أنو يصح أف 

, كنح نا أف , فإذا كجد مف يسمي اهلل باسـ ال يصح تعبيد العباد بو عممذلؾ كالحي, عبد القيـك
 .(5)تعالى ىذا االسـ ليس مف أسمائو

ـ ... فمما لالكافريف, عبد رابع ثبلث كعد دعبد المخترع, عبد الميندس, عب فبل يصح أف نقوؿ:
 .عمـ أنيا ليست مف أسمائو سبحانو نحكىايصح تعبيد اهلل بيذه األسماء ك 

                                                           

 112ص –انظر: المصدر السابؽ (1)
 .18ص ,األشقر –انظر: أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو  (2)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (3)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (4)
 .19ص –األشقر  –الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بوانظر: أسماء اهلل  (5)
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أىؿ العمـ  كثيران مف لى أفشيخنا األشقر عف الشيخ الخطابي رحمو اهلل تعالى أنو نبو إ نقؿقد ك 
قد يقع الغمط كثيران في باب الخطأ أم التسمية, كذلؾ بقكلو:" ك فضبلن عف غيرىـ يقعكف في ىذا 

 .(1)التسمية "

 ذكرهأك , عنو راخبالتي جاءت لئلالنصكص  أسماء اهللأخرج شيخنا رحمو اهلل مف  خامسًا:
 .بو ئلخبارل اءالعمم

أسمائو أخرجكا ىذا مف , كأنو ثابت, ك أنو شيء بأنو مكجكد, ك عف اهللفقد أجاز أىؿ العمـ اإلخبار 
رط ت, أما أسماؤه سبحانو فيشليس بسيّْئأك يخبر عنو باسـ حسف , ككؿ ما اشترطكه أف كصفاتو

 .ككف حسنىتأف 

مف األسماء التي رجحت أنيا مف باب اإلخبار ال مف األسماء الحسنى ما كرد في بعض ك 
ي, ي, الحنو سبحانو المسعر, القابض, الباسط, الرازؽ, الطبيب, النظيؼحيحة أاألحاديث الص

 .(2), الكترالستير, المقدـ, المؤخر, الجميؿ, الماجد, السيد

ترجيحي لككف ىذه األسماء ك  ":وقكلبشيخنا عدـ ذكر ىذه األسماء مف األسماء الحسنى  ؿى عمَّ  قدك 
نما كاف بإبار لـ أقؿ بو اعتباطان, ك مف باب اإلخ جرائي عمى ىذه األسماء التي ثبتت في صحيح ا 
, فيؿ اء اهلل يجكز أف يعبد العباد بياأسمف , أخرل سبؽ ذكرىا, كمف ىذه القكاعدالسنة قكاعد أ

 (3)"عبد الكتر ...أف نسمي أطفالنا بعبد المسعر, ك  يصح

 يا نظيؼ ..., , يا طبيبأف ييدعى فيقاؿ: يا مسعرك بيا أف ندعكهكذلؾ ال يصح ك 

ا لـ يعدىا مف أسماء اهلل تعبيد األطفاؿ بيا إال أف شيخنفيصح الدعاء بيا ك  الرازؽالباسط ك  أما
سيقت مساقان كاحدان, كردت مع المسعر في حديث كاحد, ك  نياأل ذلؾ كما يقكؿ شيخنا"ك  ,الحسنى

أنيا مساقة , فغمب عمى ظني (4)" رازؽلالمسعر القابض الباسط اىو إف اهلل ", ففي الحديث
 .(5)بيا " ال مف باب تسمية اهلل  ,, عمى معنى أنيا إخبار عف اهلل قان كاحدان سيا

                                                           

 .84ص –الخطابي  –شأف الدعاء  (1)
 .20ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو  (2)
 المصدر السابؽ نفسو. (3)
, 2994, رقـ اب البيكعكد, كتا,, أبك د1235رقـ , باب ما جاء في التسعير, سنف الترمذم, كتاب البيكع (4)

, , صححو األلباني13131أحمد, كتاب باقي مسند المكثريف, رقـ  ,2191, رقـ اتابف ماجو, كتاب التجار 
 .2894, رقـ875, ص2مشكاة المصابيح, ج

 021ص –األشقر  –أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو  (5)
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الجماعة قد اتفقكا عمى عد إف شيخنا األشقر رحمو اهلل كأىؿ السنة ك  :قكؿخبلصة الك       
, المكممة إلى تسعةن كتسعيف اسمان اختمفكا في عد األسماء ك  ,سماء اهلل الحسنىثمانيف اسمان مف أ

يمكننا القكؿ أنو ما أجاز العمماء التعبيد بو مف أسمائو األخرل أقرب إلى عده مف أسماء كعميو ف
 .الماجدالستير كالرازؽ ك باسط ك منيا ال الحسنى المكممة لبقية أسمائو ك اهلل

سماء التي تيشعر بالذـ سبحانو األ ء اهللأسماكذلؾ أخرج األشقر رحمو اهلل مف  سادسًا:
قص: كالزارع, ناألسماء المنقسمة إلى كماؿ ك أك , المنتقـفاتف, كالسخط, ك الماكر, كالكالمخادع, ك 

 . (1)ذلؾ ك, كنحالفعاؿ, كالمبـركالماىد, كاآلتي, كالمريد, كالمتكمـ, كالفاعؿ, ك 

" اتفقكا عمى أنو ال يجكز أف حمو اهلل بقكؿ ابف حجر رحمو اهلل:قد استأنس شيخنا األشقر ر ك 
ف, ك ال فالؽة تكىـ نقصان, فبل يقاؿ: ماىد, كال زارع, ك صف أكهلل تعالى اسـ يطمؽ عمى ا جاء في  ا 

 . (2)"نحف الزارعكفالقرآف فنعـ الماىدكف, ك 

مثؿ: شديد  .صفات أسمائوأك ف مف صفات أفعالو لـ ييدخؿ في أسماء اهلل تعالى ما كا سابعًا:
مف صفات أفعالو,  السريعالشديد ك  , ألفالعقاب, سريع الحساب, شديد المحاؿ, رفيع الدرجات

, كشديد المحاؿ كسريع فبل فرؽ في المعنى بيف قكلو: إف اهلل شديد العقاب, كسريع الحساب
 (3)...عقابو سريع,إف عقاب اهلل شديد, ك بيف قكلنا العقاب, ك 

الرحيـ اسماف كليسا اسمان فالرحمف  .تغاير لفظواهلل ما اتفؽ معناه ك أسماء  في أدخؿ شيخنا ثامنًا:
في كؿ كاحد منيما اسـ مستقؿه بذاتو ماداـ قد كرد المقتدر كالقدير ثبلثة أسماء, ك ك  القادرك  كاحدان,

 . الكتاب كالسنة كذلؾ

, فاالسـ الذم ييرل مكرران ةكرر م تليسأدخؿ ىذه األسماء في أسماء اهلل الحسنى ألنيا ك        
ف شاركو في أصؿ المعخاصان ال يفيده االسـ اآلخر, ك  ان يفيد معن دؿ شيخنا بقكؿ قد استك .(4)نىا 

, فإف فييا التغاير صفة كاحدة ال يمنع ذلؾ مف عٌدىا" األسماء المشتقة مف ابف حجر العسقبلني:
ني ىذا المعنى نقمو العسقبلك , (5)"يزيد بخصكصية عمى اآلخر ليست فيو, فإف بعضيا في الجممة

                                                           

 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (1)
شرح صحيح  –, نقبلن عف فتح البارم 21ص –األشقر  –هلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو أسماء ا( 2)

 .219ص ,11ج –ق 1379 –دار المعرفة بيركت  –البف حجر العسقبلني  –البخارم 
 .21ص –األشقر  –انظر: أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو  (3)
 22ص ,انظر: المصدر السابؽ (4)
شرح صحيح  –, نقبلن عف فتح البارم 22ص ,األشقر –أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو  (5)

 .219ص ,11ج –البف حجر العسقبلني   –البخارم 
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ادؼ, إذ لكؿ اسـ ني عف أبي العباس بف معد في قكلو:" ليس في أسماء اهلل شيء متر العسقبل
ف اتفؽ بعضيا مع بعض في , ك خصكصية  .(1)"أصؿ المعنىا 

يقرُّ  فبل, األسماء الحسنىمف السنة ء المضافة التي كردت في الكتاب ك األسماكذلؾ عد  تاسعًا:
عالـ الغيب كالشيادة, كمالؾ الممؾ, كبديع السمكات كاألرض, نكر مف أخرج مف أسمائو

مف حجة ل فبل, لغيكب, كفاطر السمكات كاألرضعبلـ انب, ك السمكات كاألرض, كغافر الذ
, فما اإلشكاؿ في أف تككف أسماء اهلل مضافة, كىذه ليست بحجة ياإال أنٌ  أخرجيا مف أسماء اهلل

 (2)مضافة ؟

معنى  دؿ عمىال تألنيا أسماء اهلل الحسنى مف  األسماء الجامدة استثنى شيخنا األشقر عاشرًا:
كف مف أسمائو: كعمى ذلؾ فبل يك, صاؼأك سنى, ألف أسماء اهلل أعبلـ ك حمحقيا باألسماء اليي 

َوَقاُلوا  {: تعالى فيما حكاه عف منكرم البعث , قاؿلزمفاأسماء ألنيا مف , األمدالدىر, كاألبد, ك 
 (24: ثية)الجا }َما ِىَي ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْيِمُكَنا ِإالَّ الدَّْىُر 

جاء في الحديث ك ,(3)"الدىرىو , فإف اهلل أحدكـ الدىرال يسب ":قاؿ رسكؿ اهلل ك 
"يؤذيني ابف آدـ يسب الدىر, وأنا الدىر, أقمب الميؿ : عف ربو القدسي الذم يركيو الرسكؿ 

 (4)"والنيار

 ":ذكب "  كءمبداالسـ المركب ال ء اهلل الحسنىفي أسماشيخنا األشقر لـ يحتسب  الحادي عشر:

المضافة إلى صفة مف  مثؿ تمؾ "ذك السنة مف األسماء المبدكءة ب "لكارد في الكتاب ك ا
ما يمدح بو ربُّ العزة مف أعظـ كىي خمؽ مف مخمكقاتو أك , فعؿ مف أفعالوأك صفات اهلل, 

, ألف معنى ذم سنى التسعة كالتسعيف عمى األرجح, كلكنيا ال تدخؿ في أسمائو الحيدعى بوك 
 (5)في المغة بمعنى صاحبذك , فصاحب القكة كالرحمة كالكبرياء :ذم الكبرياءقكة كذم الرحمة ك ال

 (5)صاحب
يغة أفعؿ التفضيؿ إذا كاف ما جاء عمى صالحسنى أسماء اهلل أخرج شيخنا مف الثاني عشر:

خير كأسرع الحاسبيف, كأحسف الخالقيف, ك  كميف,احميف, كأحكـ الحامثؿ أرحـ الر , مضافان 

                                                           

 المصدر السابؽ نفسو (1)
 .22ص –األشقر  –انظر أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو (2)
 .4170, رقـ لفاظ مف األدب كغيرىا, كراىة تسمية العنب كرمان مسمـ, األ صحيح  (3)
 .4452, رقـ باب كما ييمكنا إال الدىر اآلية ,خارم, كتاب تفسير القرآفصحيح الب (4)
 .24 ,23ص ,األشقر –انظر: أسماء اهلل الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعرفة بو ( 5)
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خير الرازقيف, كخير الناصريف, كخير الكارثيف, كخير المنزليف, كخير الراحميف, الفاصميف, ك 
ف كانيذه األسماء ك ف, كخير الحاكميف, كخير الغافريف, كخير الماكريف, كخير الفاتحيف مف  تا 

يدعى بيا إال أنيا ليست مف أسمائو ييثنى عميو بيا ك مادح التي ييمدح بيا رب العزة, ك المأعظـ 
 .حعمى األرج

, فكؿ تعالىة لمداللة عمى كماؿ الرب تبارؾ ك ىذه األسماء عمى ىذه الصيغ فقد جاءت
أما ما جاء منصكصان  ,بكجو مف الكجكه فممرب منو أكممو كماؿ اتصؼ بو المخمكؽ غير نقص

, غير إضافة, فإنو مف أسمائو مثؿ: األعمى عميو مف أسمائو عمى صيغة أفعؿ التفضيؿ مف
 . (1)األكـر 

 :اء الحسنى المختارة عندهاألسم
تقد صحتيا مف أسماء اهلل تعالى كالتي يرل شيخنا األشقر رحمو اهلل أف األسماء الحسنى التي يع

 :التي أشار إلييا نذكرىا فيما يمية ثـ المنيجية نالستكافؽ الكتاب ك 
 

 الرحيـ .3 الرحمف .2 ىك اهلل الذم ال إلو إال  .1
 مالؾ يـك الديف .6 الممؾ .5 رب العاليف .4
 السبلـ .9 القدكس .8 يؾالمم .7
 العزيز .12 المييمف .11 المؤمف .10
 الخالؽ .15 المتكبر .14 الجبار .13
 الفاطر .18 البارئ .17 الخبلؽ .16
 الغفار .21 الغافر .20 المصكر .19
 القيار .24 القاىر .23 الغفكر .22
 الفتاح .27 الرزاؽ .26 الكىاب .25
 العبلـ .30 العميـ .29 العالـ .28
 الحكيـ .33 البصير .32 السميع .31
 الخبير .36 المطيؼ .35 الحكـ .34
 الشاكر .39 العظيـ .38 الحميـ .37
 مىاألع .42 العمي .41 الشككر .40
 الحافظ .45 الكبير .44 المتعالي .43
 الحسيب .48 المقيت .47 الحفيظ .46
 الرقيب .51 األكـر .50 الكريـ .49

                                                           

 .24,25ص ,انظر: المصدر السابؽ (1)
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 الكاسع .54 المجيب .53 القريب .52
 الشييد .57 المجيد .56 الكدكد .55
 المحيط .60 المبيف .59 الحؽ .58
 المتيف .63 القكم .62 الككيؿ .61
 الحميد .66 المكلى .65 الكلي .64
 القيـك .69 الحي .68 المحيي .67
 الصمد .72 األحد .71 الكاحد .70
 المقتدر .75 القادر .74 القدير .73
 اىرالظ .78 اآلخر .77 األكؿ .76
 التكاب .81 البر .80 الباطف .79
 الغني .84 الرؤكؼ .83 العفك .82
 بديع السمكات كاألرض .87 اليادم .86 النكر .85
 الصادؽ .90 الكارث .89 النصير .88
 المستعاف .93 الكافي .92 الجامع .91
 الشافي .96 الدياف .95 المناف .94
 السبكح .99 المعطي .98 المحسف .97

 

أسماء الحسنى السابقة بعنكاف قاؿ فيو )ثـ أتبع شيخنا األشقر رحمو اهلل شرحو لؤلسماء 
تعالى إذ يفيـ مف قكلو أف ىناؾ أسماء أيخرل هلل (1)(تممة ألف تككف مف األسماء الحسنىمح أيخرل

لكف ال ينفي التي كضعيا ألسماء اهلل الحسنى ك ال تستكفي الضكابط ذكرىا العمماء ال يرفضيا ك 
 احتماؿ ككنيا مف أسماء اهلل يقكؿ:

ـ عمى أنيا مف أسماء اهلل ؿ العمىناؾ قرابة ثمانيف اسمان مف األسماء الحسنى متفؽ بيف أى
ف كجد في الحسنى, ك   .قميؿأك خبلؼ شاذ يك بعضيا خبلؼ فا 

كذلؾ كقع , ك تسعيف اسمان صر أسماءه في تسعة ك بقية األسماء في احتسابيا خبلؼ عند مف حك 
 التسعيف.تسعة ك خبلؼ فيمف زاد في األسماء عمى ال

الثكاب أسكؽ عشريف اسمان يحصؿ األجر ك اء اهلل الحسنى حتى لمف شاء أف يحتاط في عد أسمك 
 : كىي تعالى عدىا جمع مف أىؿ العمـ مف أسمائو 

 

 المذؿ .4 المعز .3 األعز .2 الجميؿ .1

 المؤخر .8 المقدـ .7 الرافع .6 الخافض .5

 الحيي  .12 الرازؽ .11 الباسط .11 القابض .9

                                                           

 .307ص –األشقر  – الحسنى اليادية إلى اهلل كالمعٌرفة بو أسماء اهلل(1)



118 
 

 لجكاد ا .16 الطيب  .15 الجميؿ  .14 الستير .13

 السيد  .21 الكتر .19 الرفيؽ .18 الماجد .17

 

ى

ىالمبحثىالخامس

ى.فوهىأربطظىمطالباألذػرىمنىاإلومانىبالمالئكظ:ىوىموقف

 كيفيتو. : اإليماف بالمبلئكة و األوؿمطمب ال

 صفاتيـ.المطمب الثاني: أسماء المبلئكة و 

 أصنافيـ.المطمب الثالث: أعماؿ المبلئكة و 

 يرسؿ اهلل رسمو مف المبلئكة. لـالمطمب الرابع: لماذا 
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 الركف الثاني مف أركاف اإليماف كما كرد في حديث النبي ىك  اإليماف بالمبلئكةإف 
و كتب: " اإليماف أف تؤمف باهلل ومبلئكتو و ريؿ عميو السبلـ عف اإليماف فقاؿعندما سئؿ مف جب

 .(1)"تؤمف بالبعث وبمقائو ورسمو 

ص "أسماه قد أفرد شيخنا األشقر رحمو اهلل الحديث عف اإليماف بالمبلئكة بكتيب خاك 
حدل عشر صفحة مشتمبلن عمى أربعة فصكؿ تحدث في" كجاء في مائة ك لـ المبلئكة األبرارعا يا ا 

ؿ بياف مكقؼ اك نحعف حقيقة المبلئكة في خمقيـ كأسمائيـ كصفاتيـ ككظائفيـ كما ككؿ ليـ ك 
 األشقر مف ذلؾ كمو فيما يأتي.

ىكوغوته.:ىاإلومانىبالمالئكظىواألولمطلبىال

 :ئكةاًل: اإليماف بالمبل أو 

, فمف الـ كريـ, كىـ عالجفهلل تعالى يختمؼ عف اإلنس ك المبلئكة خمؽه مف مخمكقات ا
أتقياء, يعبدكف اهلل حؽ العبادة, كيفعمكف ما يؤمركف دكف الطير, كىـ صفاتيـ  الصفاء كالنقاء ك 

 يأتمركف بأمره كال يعصكنو أبدان. خافكف اهلل ك , يممؿأك كسؿ 

كجكب اإليماف بيـ ألف اإليماف ذاكران خمقيـ كطيارتيـ ك يخنا عف المبلئكة فقد تحدث ش
ماف الستة التي ىي : اإليماف بالمبلئكة أصؿ مف أصكؿ اإليالركف الثاني مف أركانو يقكؿىك  بيـ

آَمَف الرَُّسوُؿ ِبَما أُْنِزَؿ {: صح إيماف اإلنساف إف لـ يؤمف بيـ, قاؿ تعالىال يأركاف اإليماف, ك 
ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْف ِإَلْيِو ِمْف َربّْ  ِو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكؿّّ آَمَف ِبالمَِّو َوَمبَلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو اَل ُنَفرّْ

 .(2)( 285)البقرة : }ُرُسِموِ 

  

                                                           

 مسمـ, كتاب اإليماف, ك 48, رقـ صحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب سؤاؿ جبريؿ النبي ( 1)
 –األردف  –عماف  –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  –عمر سميماف األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (2)
 7ص   ,ـ2008 –ق 1429ط
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حكاـ البرزخ, أ, كالمكت ك النارا, كما فييا, كالجنة ك ككؿ اهلل المبلئكة بتدبير الدني"كقد 
ليذا كاف اإليماف بالمبلئكة أحد أركاف اإليماف الذم ال يتـ ك  ,يدبركف ما يشاء اهلل مف ذلؾ

 (1)اإليماف إال بو "

 :ثانيًا: كيفية اإليماف بالمبلئكة

يقيـ, تصدف بالمبلئكة بكجكب التصديؽ بيـ ك ح األشقر رحمو اهلل كيفية اإليماقد كضَّ ك 
نقبلن عف البييقي  يقكؿ كؿه حسب ما خمؽ لو ,يفعمكف ما ييؤمركفك  ,كأنيـ مكمفكف بأعماليـ

 :إليماف بالمبلئكة ينتظـ في معافو ف اإ:" (2)كالسيكطي 

 التصديؽ بكجكدىـ.: أحدىا

ثبات أنيـ عباد اهلل ك : إنزاليـ منازليـالثاني , , كاإلنس كالجف مأمكركف مكمفكفخمقو, كا 
يـ أمدان اهلل تعالى جعؿ للكف مى ما أقدرىـ اهلل عميو, كالمكت عمييـ جائز, ك ال يقدركف إال ع

صفيـ بو إلى إشراكيـ باهلل تعالى, كال ال يكصفكف بشيء يؤدم ك بعيدان, فبل يتكفاىـ حتى يبمغكه, ك 
 . ائؿك ف آلية كما دعتيـ األيدعك  

كقد يجكز أف , يشاء مف البشر : االعتراؼ بأف منيـ رسبلن يرسميـ اهلل إلى مفالثالث
منيـ يـ حممة العرش, كمنيـ الصافكف, ك نيتبع ذلؾ االعتراؼ بأف ميرسؿ بعضيـ إلى بعض, ك 

فقد كرد  ,زنة النار, كمنيـ كتبة األعماؿ, كمنيـ الذيف يسكقكف السحابمنيـ خ, ك خزنة الجنة
 .(3)"أكثأك القرآف بذكر ذلؾ 

 

 

 
                                                           

 –لبناف  –دار المعرفة بيركت  –تحقيؽ محمد حامد الفقي  –ابف قيـ الجكزية  –التبياف في أقساـ القرآف  (1)
 .21ص –األشقر  –كانظر كاحة اإليماف عند ابف القيـ, اإليماف بالمبلئكة األطيار ,138ص
 –مد السعيد بسيكني زغمكؿ ىاجر مح, أبك تحقيؽ –جبلؿ الديف السيكطي  –الحبائؾ في أخبار المبلئؾ ( 2)

 . 10 – 9ص –ـ 1985 ,ق1405 – 1ط –لبناف  –بيركت  –دار الكتب العممية 
 .8األشقر ص –انظر عالـ المبلئكة األبرار  (3)
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ىصغاتؼم.لمالئكظىوالمطلبىالثاني:ىأدماءىا

 .اًل: أسماء المبلئكةأو 

يذكر شيخنا األشقر كغيره مف العمماء مف  لـلمبلئكة فيي كثيرة لكثرة خمقيـ ك أسماء ا 
نحف ال نعرؼ مف أسماء , ك لممبلئكة أسماء ":السنة يقكؿيـ إال ما كرد في الكتاب ك أسمائ

 (1)المبلئكة إال القميؿ"

 السفيرىك أشرفيا, ك ؿ أطيب األركاح العمكية كأزكاىا, كأطيرىا, ك " جبريجبريؿ عميو السبلـ: ,1
يماف ك في كؿ خير كىدل ك  ُقْؿ َمْف َكاَف َعُدوِّا ِلِجْبِريَؿ َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى  {, قاؿ تعالى : (2)ح" صبلا 

 (.97)البقرة : }َقْمِبَؾ ِبِإْذِف المَِّو ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَف َيَدْيِو َوُىًدى َوُبْشَرى ِلْمُمْؤِمِنيفَ 

قد أثنى عميو حيث قاؿ  قد أكد األشقر ما قالو ابف القيـ عف جبريؿ عميو السبلـ بأف اهللك 
ككصفو بأجمؿ الصفات  ,عمى عبده جبريؿ في القرآف أحسف الثناء قد أثنى اهلل "ك : ابف القيـ

ـُ ِباْلُخنَّسِ {فقاؿ تعالى :  ْبِح ِإَذا َتَنفََّس  ,َوالمَّْيِؿ ِإَذا َعْسَعَس  ,اْلَجَواِر اْلُكنَّسِ  ,َفبَل ُأْقِس نَُّو إِ  ,َوالصُّ
َـّ َأِميفٍ  ,ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيفٍ ِذي ُقوَّ  ,ِريـٍ َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ كَ  فيذا (,15,21: )التككير }ُمَطاٍع َث

أنو مطاع في , ك مكانة عند ربو سبحانوة ك قك ذك و أن, ك أنو كريـ عندهجبريؿ, فكصفو بأنو رسكلو, ك 
 (3)", فمف كـر ربو عميو: أنو أقرب المبلئكة إليوأنو أميف عمى الكحيك  السمكات

َمْف َكاَف {المككؿ بالقطر أم المطر الذم بو سبب حياة كؿ شيء, قاؿ تعالى:ىك ميكائيؿ:   ,2
 (98البقرة :)}ِلْمَكاِفِريفَ  وَعُدوِّا ِلمَِّو َوَمبَلِئَكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِريَؿ َوِميَكاَؿ َفِإفَّ المََّو َعدُ 

 

                                                           

 .20ص –األشقر  ,عالـ المبلئكة األبرار (1)
لبناف  –بيركت  –المعرفة دار  –ابف قيـ الجكزية  –شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ ( 2)
 –األشقر  –اإليماف بالمبلئكة األطيار  ,, انظر كاحة اإليماف عند ابف القيـ224ص –ـ 1978 –ق 1398 –

 .27ص
 ,مكتبة المعارؼ –تحقيؽ محمد حامد الفقي  –ابف قيـ الجكزية  –إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف  (3)

األشقر  –اإليماف بالمبلئكة األطيار  ,اإليماف عند ابف القيـ , انظر كاحة128ص ,2ج –السعكدية  –الرياض 
 .27ص –
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 الذي ينفخ في الصور يـو القيامة.ىو إسرافيؿ: و  ,3

سرافيؿ ىـ الذيف كاف يذكرىـ الرسكؿ ذكر األشقر رحمو اهلل أف: جبريؿ كميكائيؿ ك  كقد ا 
سرافيؿ, فاطر يـ رب جبريؿ وميكائيؿ و الم :"ؿ, في دعائو عندما يستفتح صبلتو مف المي ا 

, يف عبادؾ فيما كانوا فيو يختمفوف, أنت تحكـ باألرض, عالـ الغيب والشيادةالسموات و 
 .(2()1)"ؾ تيدي مف تشاء إلى صراط مستقيـ, إنمف الحؽ بإذنؾ دني لما اختمؼ فيواى

ـْ  {:مصداقان لقكلو تعالى خازف النار,ىو و  مالؾ: ,4 َوَناَدْوا َيا َماِلُؾ ِلَيْقِض َعَمْيَنا َربَُّؾ َقاَؿ ِإنَُّك
ار لمرآة الذي عند النأما الرجؿ الكريو ا... و ":  قكؿ رسكؿ اهلل , ك (77الزخرؼ : )}َماِكُثوفَ 

رأيت :" ...و في حديث آخر قاؿ رسكؿ اهلل , ك (3)"يسعى حوليا فإنو مالؾ خازف جينـيُحشُّيا و 
 .(4)مالكًا خازف النار"

في بعض أحاديثو مثؿ  مف المبلئكة الذيف ذكرىـ الرسكؿ ىك ك  خازف الجنة,ىو رضواف:  ,5
فأقوؿ: أنا محمد فيقوؿ: ؿ مف يقرع باب الجنة فيقـو الخازف فيقوؿ: مف أنت؟ أو أنا " قكلو 

 .(5)"أقوـ فأفتح لؾ, ولـ أقـ ألحد قبمؾ, وال أقـو ألحد بعدؾ 

في كثير مف األحاديث منكر  مف المبلئكة الذيف ذكر أسماءىـ الرسكؿ :(6)منكر ونكير,6
:, ع(7)كنكير, ككاف يكثر الحديث عنيما عند الكبلـ عف القبر ٍبًد المًَّو ٍبًف عىبَّاسو قىاؿى قاؿ  ٍف عى

ـْ َلُيْجَمُس ِفي َقْبرِِه ِإْجبَلًسا, َفُيَقاُؿ َلُو: َمْف َأْنَت؟ َفَيُقوُؿ: َأَنا َعْبُد المَِّو َحيِّا : رسكؿ اهلل  "ِإفَّ َأَحَدُك
ُو: "َصَدْقَت", َفُيْفَسُح َوَميّْتًا, َوَأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو, َوَأْشَيُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو, َفُيَقاُؿ لَ 

 َلُو ِفي َقْبرِِه َما َشاَء المَُّو, َوَيَرى َمَكاَنُو ِمَف اْلَجنَِّة".

                                                           

 .1289باب الدعاء في صبلة الميؿ كقيامو,  رقـ  ,صحيح مسمـ, كتاب صبلة المسافريف كقصرىا (1)
 .21ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (2)
 .6525رقـ  ,ة الصبح, باب تعبير الرؤيا بعد صبلصحيح البخارم, كتاب التعبير (3)
 .3000صحيح البخارم, كتاب بدء الخمؽ, باب ذكر المبلئكة, رقـ  (4)
 .68ص  ,جبلؿ الديف السيكطي –الحبائؾ في أخبار المبلئؾ  (5)
المكتب  ,ق276ت ,محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم, أبك –يؿ مختمؼ الحديث أك انظر: ت (6)

 .362ص –ـ 1999 ,ق1419 ,2ط –مؤسسة اإلشراؽ  –اإلسبلمي 
 .22ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (7)
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هُ "َوَأمَّا اآْلَخُر, َفُيَقاُؿ َلُو: َمْف َأْنَت؟ َفَيُقوُؿ: اَل َأْدِري, َفُيَقاؿ َلُو: اَلَدريت, َفُيَضيَُّؽ َعَمْيِو َقْبرُ 
 .(1)َحتَّى َتْخَتِمَؼ أضبلعو"

 وَواتََّبُعوا َما َتْتمُ {: ,  قاؿ تعالىممكاف كريماف مككبلف بميمة معينةكىما  ىاروت وماروت:,8,9
َر َوَما الشََّياِطيُف َعَمى ُمْمِؾ ُسَمْيَماَف َوَما َكَفَر ُسَمْيَماُف َوَلِكفَّ الشََّياِطيَف َكَفُروا ُيَعمُّْموَف النَّاَس السّْحْ 

ِف ِبَباِبَؿ َىاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَّْماِف ِمْف َأَحٍد َحتَّى َيُقواَل ِإنََّما َنْحُف ِفْتَنٌة َفبَل ُأْنِزَؿ َعَمى اْلَمَمَكيْ 
 (112)البقرة : }َتْكُفرْ 
 :  ماركت كانت فتنة الناس بقكلوت ك قد كضح األشقر بأف ىذه الميمة لمممكيف ىارك ك 

 .(2)س في فترة مف الفترات"مف سياؽ اآلية أف اهلل بعثيما فتنة لمنا كيبد"ك 

, فقاؿ:"إنو ال كقد أنكر شيخنا رحمو اهلل عمى مف سمى ممؾ المكت بعزرائيؿ :ممؾ الموت ,10
 .(3)ال في األحاديث الصحيحة "ليذا االسـ في القرآف, ك كجكد 

يما ممكاف كريماف مككبلف بتسجيؿ أعماؿ العباد ذكر بعض أىؿ العمـ أن عتيد:و  رقيب
, أما (18: ؽ)}ِمْف َقْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ  َما َيْمِفظُ {: ,  لقكلو تعالى(4)ئة السيك  الصالحة
ما ذكركه بعض  :اء عمى أنيما اسماف  لممكيف فقاؿقكؿ ىؤالء العمم قد خالؼ األشقر شيخنا 
يسجبلف  العتيد ىنا كصفاف لمممكيف المذىيفء عمى أنيما اسما ممكيف غير صحيح, فالرقيب ك العمما
 ,يفارقانو كال , أم ممكاف حاضراف شاىداف,ال يغيباف عف العبد,ماؿ العباد, كمعنى رقيب كعتيدأع
كأفعاؿ, يعمماف كؿ ما يصدر عف اإلنساف مف أقكاؿ حضكره, ك ف حالو لكثرة مبلزمتو ك يعمماك 
 .(5)ليسا اسمي ممكيف ك 

 

 
                                                           

 .1285صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب ما جاء في عذاب القبر, رقـ  (1)
 .22ص –األشقر  –عالـ المبلئكة األبرار  (2)
 المصدر السابؽ نفسو. (3)
 .89ص –ي جبلؿ الديف السيكط –الحبائؾ في أخبار المبلئؾ ( 4)
بعنكاف تككيؿ اهلل لممبلئكة  ,, دركس الشيخ عمر األشقر23ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (5)

 .2ص,بحفظ اإلنساف كأعمالو
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 :يًا: صفات المبلئكة, وىي نوعافثان

 :ةيَّ الصفات الَخمقِ - أ

ـ ال يعمك  ,تةاك منازؿ متفي صكرو مختمفة ك , كجعؿ المبلئكة فلقد خمؽ اهلل الكائنات كميا       
مقية شكمية, ك ميَّ ك  ,ىك أعدادىـ إال  رات عممية متباينة  قاؿ قدزىـ عف غيرىـ بصفات خى

ِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثبَلَث أو بًل اِت َواأْلَْرِض َجاِعِؿ اْلَمبَلِئَكِة ُرسُ و ااْلَحْمُد ِلمَِّو َفاِطِر السَّمَ {تعالى:
يمكننا إيجاز تمؾ ك  (1)فاطر:}َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْمِؽ َما َيَشاُء ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديرٌ 

التي كافؽ فييا العمماء الذم عرض لو شيخنا األشقر رحمو اهلل في مؤلفاتو  كالصفات عمى النح
 كىي:(1)السابقيف

 :أجنحة المبلئكة ,1

تمتاز المبلئكة بأجنحتيا المتعددة عمى غيرىا مف المخمكقات, فمنيـ مف لو جناحاف, كمنيـ مف 
}َما َكَذَب  , عف عبد اهلل بف مسعكد أنو قاؿ:(2)أربعة, كمنيـ مف لو أكثر مف ذلؾ أك لو ثبلثة, 

 .(3)و ستمائة جناح " جبريؿ عميو السبلـ ل " رأىقال: (11النجـ:(اْلُفَؤاُد َما رََأى{

 جماؿ المبلئكة:  ,2

, َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى {:, كما قاؿ تعالى في جبريؿ صفاءخمؽ اهلل المبلئكة ذات بيجةو كجماؿ ك  
خمؽو ذك منظر حسف, كقاؿ قتادة : ذك مرة: ذك بف عباس: (, قاؿ ا5,6)النجـ :} ِمرٍَّة َفاْسَتَوىذو 

يك  منافاة بيف القكليف, فكة, فعمؽ األشقر عمى ذلؾ بأنو " القذك مرة: ذك قيؿ طكيؿ حسف, ك 
 (4)حسف المنظر" قكم ك 

                                                           

تحقيؽ أحمد  –ق 671ت –شمس الديف القرطبي  –تفسير القرطبي  –انظر : الجامع ألحكاـ القرآف ( 1)
براىيـ اطفيشك البردكني  , لكامع 320ص ,14ج –ـ 1964,ق1384 – 2ط –القاىرة  –المصرية دار الكتب  ,ا 

 .193ص –السفاريني –األنكار البيية 
 .14ص –األشقر  –انظر عالـ المبلئكة األبرار ( 2)
 .174صحيح مسمـ, باب في ذكر سدرة المنتيى, رقـ  (3)
 .14ص –األشقر  –عالـ المبلئكة األبرار  (4)
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كاضحان فيما كرد في القرآف عف  ككنجد عامة الناس يصفكف اإلنساف الجميؿ بالمبلئؾ, كىذا يبد
َف أَْيِدَيُيفَّ َوُقْمَف َفَممَّا رََأْيَنُو َأْكَبْرَنُو َوَقطَّعْ  {كصؼ النسكة ليكسؼ الصديؽ عميو السبلـ عندما رأينو:

 (1)(31)يوسؼ :}َحاَش ِلمَِّو َما َىَذا َبَشرًا ِإْف َىَذا ِإالَّ َمَمٌؾ َكِريـٌ 

 تيـ في الخمؽ والمقدار: او تف ,3

ليسكا سكاء فبعضيـ  لو  , فيـبيف المبلئكة في الخمؽ كالمقدارت اك ذكر القرآف أف ىناؾ تف
اِت َواأْلَْرِض َجاِعِؿ اْلَمبَلِئَكِة و ااْلَحْمُد ِلمَِّو َفاِطِر السَّمَ {بعضيـ لو ثبلثة, قاؿ تعالى: جناحاف ك 

ِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْمِؽ َما َيَشاُء ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء أو ُرُسبًل 
 لصحيحة.جبريؿ لو ستمائة جناح كما جاء في األحاديث ا(, ك 1فاطر:)}َقِديرٌ 

ما تعدوف أىؿ بدر فقاؿ: "  كالمبلئكة الذيف شيدكا معركة بدر ىـ أفضميـ, جاء جبريؿ النبي  
كذلؾ مف شيد بدرًا مف و كممة نحوىا, قاؿ: أو , ف أفضؿ المسمميف: مفيكـ ؟ قاؿ 

 .  (3()2)المبلئكة"

 األنوثة:ال يوصفوف بالذكورة و  ,4

قد كا أف ىؤالء اإلناث بنات اهلل, ك زعمالمبلئكة إناث, ك  أف  لقد زعـ العرب في عيد رسكؿ اهلل 
َوَجَعُموا اْلَمبَلِئَكَة {كقد حكى القرآف ذلؾ عنيـ بقكلو:  ,اهلل قكليـ شيادة سيحاسبيـ عميياجعؿ 

ـْ َوُيْسأَُلوفَ  ـْ َسُتْكَتُب َشَياَدُتُي ـْ ِعَباُد الرَّْحَمِف ِإَناثًا َأَشِيُدوا َخْمَقُي  (4)( 19الزخرؼ :) }الَِّذيَف ُى

 

 

 

                                                           

 .14ص –شقر األ –انظر: المصدر السابؽ (1)
  .15 ,14ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (1)
 . 3692, رقـ صحيح البخارم, كتاب المغازم, باب شيكد المبلئكة بدران  (2)
 .16ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (3)
 .17ص –انظر:المصدر السابؽ (4)
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 :ال يشربوفال يأكموف و  ,5

مقكا (1)الجماعةف بإجماع العمماء مف أىؿ السنة ك فيـ ال يأكمكف كال يشربكف كال يتناكحك  , بؿ خي
لطاعة اهلل كعبادتو, كتسبيحو, فقد جاؤكا إبراىيـ عميو السبلـ في صكرة بشر, فقدـ ليـ الطعاـ فمـ 

ـَ ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسبَلًما َقاَؿ َسبَلـٌ َفَما َلِبَث َأْف  َوَلَقدْ {يأكمكا منو, قاؿ تعالى:  َجاَءْت ُرُسُمَنا ِإْبرَاِىي
ـْ وَ  ,َجاَء ِبِعْجٍؿ َحِنيذٍ  ـْ اَل َتِصُؿ ِإَلْيِو َنِكَرُى ـْ ِخيَفًة َقاُلوا اَل َتَخْؼ ِإنَّا أو َفَممَّا رََأى َأْيِدَيُي َجَس ِمْنُي
 .(2)(  71 ,69د:ىك )}ُلوطٍ ُأْرِسْمَنا ِإَلى َقْوـِ 

 ال يتعبوف:ال يمموف و  ,6

امره ببل تعب كال نصب, كال يكمكف كال أك ف ذك فيـ يعبدكف اهلل كيسبحكنو كيستغفركنو, كينف
قد (, ك 21)األنبياء:}ُيَسبُّْحوَف المَّْيَؿ َوالنََّياَر اَل َيْفُتُروفَ  {, قاؿ تعالى في كصفيـ: (3)يممكف

 .(4)" ال يفتركف" عمى أف المبلئكة ال ينامكفاستدؿ السيكطي بقكلو:

 ة:يَّ قِ الصفات الُخمُ  - ب

العممػػػػػاء مػػػػػف السػػػػػمؼ الصػػػػػالح عػػػػػف العديػػػػػد مػػػػػف الصػػػػػفات التػػػػػي تتصػػػػػؼ بيػػػػػا المبلئكػػػػػة تحػػػػػدث 
عػػػػػػػض اإلشػػػػػػػارات الػػػػػػػكاردة فػػػػػػػي أسػػػػػػػمائيـ اعتمػػػػػػػادان عمػػػػػػػى بخػػػػػػػتبلؼ أعػػػػػػػدادىـ ك األطيػػػػػػػار عمػػػػػػػى ا

لكثيػػػػػر مػػػػػف صػػػػػفات المبلئكػػػػػة مػػػػػـ يػػػػػذكر اكأمػػػػػا شػػػػػيخنا األشػػػػػقر رحمػػػػػو اهلل ف .(5)السػػػػػنةالكتػػػػػاب ك 
مقيػػػػػػة قرآنيػػػػػػة , بػػػػػػؿ اكتفػػػػػػى بػػػػػػذكر صػػػػػػفتيف ىػػػػػػامتيف اسػػػػػػتدؿ عمييمػػػػػػا بمػػػػػػا كرد فػػػػػػي اآليػػػػػػات الالخي

 :ىماكاألحاديث النبكية ك 
 
 

                                                           

 .264ص –طيجبلؿ الديف السيك  –الحبائؾ في أخبار المبلئؾ ( 1)
 18ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (2)
 .19انظر: المصدر السابؽ ص (3)
 .264ص  ,جبلؿ الديف السيكطي  –انظر: الحبائؾ في أخبار المبلئؾ  (4)
 –الفضؿ إبراىيـ , أبك تحقيؽ محمد –ق 911ت  –جبلؿ الديف السيكطي  –انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف  (5)

غاية األماني في الرد عمى النبياني  ,364ص – 2ج ,ـ1974 –ق 1294ط –لمصرية العامة لمكتاب الييئة ا
مكتبة الرشد  –م ىك عبد اهلل بف منير آؿ ز , أبك تحقيؽ –ق 1242ت ,محمكد شكرم بف أبي الثناء األلكسي –
 511 –1ج –ـ 2001 –ق 1422 ,1ط –السعكدية  –الرياض  –
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 المبلئكة كراـ بررة:  -1

ؿ الصفات الخمقية التي تميز بيا المبلئكة كما نص القرآف الكريـ عمى ذلؾ أك تعد ىذه الصفة 
كة محفكظ بأيدم المبلئ (, أم كتاب اهلل 15,16)عبس: }ِكرَاـٍ َبَرَرةٍ  ,ِدي َسَفَرةٍ ِبَأيْ {: بقكلو

يعصكف اهلل في أخبلقيـ أفعاليـ شريفة طاىرة ال الطاىرة, فخمقيـ كريـ شريؼ, كأخبلقيـ حسنة, ك 
الطاىرة يحممكف كتاب اهلل بأيدييـ فرة ألنيـ سفراء اهلل إلى رسمو كأنبيائو, ك سمكا سكال أفعاليـ, ك 

العرب تقكؿ سفرتي بيف القكـ :"سفرة: المبلئكة كاحدىـ سافر, ك , قاؿ الفخر الرازم رحمو اهلل (1)
عمت المبلئكة  كالسفير الذم ييصمىحي  –تأديتو كحي اهلل تعالى ك إذا نزلت ب –إذا أصمحت بينيـ, فجي

 .(2)بو بيف القـك 

 :الحياء -2

" شعبة مف شعب اد اهلل المؤمنكف ألنو عباألنبياء ك إف الحياء صفة سامية تحمى بيا 
كذكر شيخنا األشقر رحمو اهلل أف المبلئكة تتصؼ بالحياء ألنو خمؽه عظيـ, مستدالن (3)اإليماف"

كاف مضطجعا في  : أف الرسكؿ (4)عمى ذلؾ بما كرد في السنة عف عائشة رضي اهلل عنيا
عمى تمؾ الحاؿ, فتحدث, ثـ ىك ك  بكر, فأذف لو, أبك ساقيو, فاستأذفأك بيتيا كاشفان فخذيو 

كسٌكل ثيابو,  كذلؾ, فتحدث, ثـ استأذف عثماف, فجمس الرسكؿ ىك استأذف عمر, فأذف لو ك 
ًلو, ثـ دخؿ عمر, بكر, فمـ تيتش لو, كلـ تيبا, أبك فدخؿ, فتحدث, فمما خرج قالت عائشة: دخؿ

"أال أستحي مف رجؿ فقاؿ:  لـ تيباًلو, ثـ دخؿ عثماف, فجمست,  سكيت ثيابؾ,فمـ تيتش لو, ك 
 (5)تستحي منو المبلئكة" 

 

                                                           

 .24ص ,األشقر –برار انظر عالـ المبلئكة األ (1)
ت  –عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف ابف الحسيف التيمي الممقب بفخر الديف الرازم , أبك –مفاتح الغيب  (2)

 .56ص ,31ج –ق 1420 ,3ط –بيركت  –دار إحياء التراث العربي  – 606
 .50, رقـ ف, مسمـ, كتاب اإليما8صحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب أمكر اإليماف, رقـ  (3)
 .25ص –األشقر  –انظر عالـ المبلئكة األبرار  (4)
 .4414, رقـ , باب مف فضائؿ عثماف بف عفاف صحيح مسمـ, كتاب فضائؿ الصحابة( 5)
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ى:أصنافؼم.المطلبىالثالث:ىأرمالىالمالئكظىو

ال يستطيعيا قدراتيـ التي منحت ليـ, ك أصنافيـ ك لمبلئكة بأعماؿو تميؽ بمنازليـ ك لقد اختص اهلل ا
ف ذك كف بالخدمة, منفـ عباد يتصفكف بكؿ صفات العبكدية, قائمغيرىـ مف الكائنات ألني

يخالفكا التعميمات الممقاة ال أف امر, ك ك زكا األاك ال يستطيعكف أف يتج, مـ اهلل بيـ محيطلمتعاليـ, كع
ـْ َوَيْفَعُموَف َما {:, خائفكف كجمكف لقكلو تعالىإلييـ َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَف المََّو َما َأَمَرُى

 (.6: )التحريـ}ُيْؤَمُروفَ 

 القيـ رحمو اهلل في الحديث عف أعماؿ المبلئكة المككميف بقكلو: جز ابفأك قد ك 

كتاب قد دؿ ال, ك "المبلئكة أعداد كبيرة, كأصناؼ كثيرة, يقكمكف بأعماؿ السمكات كاألرض      
 ,أنو سبحانو ككَّؿ بالجباؿ مبلئكة, ك كالسنة عمى أصناؼ المبلئكة, كمكٌكمة بأصناؼ المخمكقات

حتى يتـ خمقيا, ثـ ككَّؿ  ككَّؿ بالرحـ مبلئكة تيدبر أمر النطفة مبلئكة,  المطركككَّؿ بالسحاب ك 
حصائو ك مبلئكة بالعبد مبلئكة لحفظو, ك  كككَّؿ , كتابتو, كككَّؿ بالمكت مبلئكةلحفظ ما يعممو كا 

القمر مبلئكة, كككَّؿ ئكة ييحرككنيا, كككَّؿ بالشمس ك بالسؤاؿ في القبر مبلئكة, كككَّؿ باألفبلؾ مبل
يقادىالنار ك ب اسيا, كعمؿ األنيار غر عمارتيا مبلئكة, كككَّؿ بالجنة كعمارتيا ك تعذيب أىميا ك ا ك ا 

 ,َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا ,َواْلُمْرَسبَلِت ُعْرًفا{منيـ فالمبلئكة أعظـ جنكد اهلل تعالى, ك  ,فييا مبلئكة
 ,َوالنَّازَِعاِت َغْرًقا{منيـك ( 1,5:مرسبلت)ال}اِت ِذْكرًاَفاْلُمْمِقيَ , َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا, َوالنَّاِشرَاِت َنْشرًا

( 1,5:)النازعات }َفاْلُمَدبّْرَاِت َأْمرًا ,َفالسَّاِبَقاِت َسْبًقا ,َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا ,َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا
افَّاِت َصفِّا{منيـك  منيـ مبلئكة الرحمة, ك  (1,3لصافات:)ا }َفالتَّاِلَياِت ِذْكرًا ,َفالزَّاِجرَاِت َزْجرًا ,َوالصَّ

كّْمكا بحمؿ العرشك  ,كمبلئكة العذاب كّْمكا بعمارة السم, ك مبلئكة قد كي كات بالصبلة مبلئكة قد كي
,إلى غير ذلؾ مف أصناؼ المبلئكة التي ال يحصييا إال اهلل تعالى. فالمبلئكة كالتسبيح كالتقديس

 .(1)أعظـ جنكد اهلل تعالى" 

                                                           

 –مكتبة المعارؼ  –تحقيؽ محمد حامد الفقي  –ابف قيـ الجكزية  –إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ( 1)
اإليماف بالمبلئكة  –, انظر كاحة اإليماف عند ابف القيـ 125,126,127ص ,2ج –السعكدية  –الرياض 
 .37ص ,األشقر –األطيار 
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عماؿ المبلئكة شارحان كمصنفان األشقر رحمو اهلل فقد أفاض في الحديث عف أأما شيخنا       
 : (1)مف ذلؾالسنة ك ذلؾ بما كرد في الكتاب ك مدلبلن عمى ك 

سجيؿ , تحريؾ بكاعث الخير في نفكس العباد, تأنبيائوسفراء اهلل إلى رسمو ك  ,حراستيـ البف آدـ 
, تبشير أركاح العباد عندما تنتو آجاليـ زع, نسيئيا, ابتبلء بني آدـصالح أعماؿ بني آدـ ك 

, تعاقب المبلئكة فينا, استغفارىـ المؤمنيف , صبلتيـ عمىنيف عند النزع, محبتيـ لممؤمنيفالمؤم
دىـ مجالس العمـ يك , شيف, استغفارىـ لممؤمنلمذيف يعكدكف المرضى, التأميف عمى دعاء المؤمنيف

تنزليـ عندما يقرأ  ,المبلئكة الذيف يحضركف الجمعة, تسجيؿ حفيـ أىميا بأجنحتيـكحمؽ الذكر ك 
, أمتو السبلـ, تبشيرىـ المؤمنيف عف , يبمغكف الرسكؿ حمايتيـ لمرسكؿ ,المؤمف القرآف

تفريج كربيـ, تيـ لصالحي العباد ك , حمايتيـ كنصر يثبتكنيـ في حركبيـع المؤمنيف ك يقاتمكف م
الدجاؿ,  مكة مف, حمايتيـ لممدينة ك يد بأجنحتيامشي, إظبلليا لد المبلئكة لجنازة الصالحيفيك ش

 . (2)لمبلئكة باسطة أجنحتيا عمى الشاـ, انزكؿ عيسى بصحبة ممكيف

ف تكافقت في مسمياتيا مع عبادة البشر كالتسبيح كأما عبادة المبلئكة فيي ك        كالحج ا 
نماذج مف عبادتيـ نذكر   قد قدـ شيخنا رحمو اهللإال أنيا تختمؼ في كيفيتيا ك غيرىا كالخشية ك 

 منيا: 

, قاؿ (3): المبلئكة يذكركف اهلل تعالى, كأعظـ ذكره التسبيح كىـ مسبحكف عمى الدكاـالتسبيح ,1
ـْ َوَيْسَتْغِفُروَف ِلَمْف ِفي اأْلَْرضِ {تعالى:   (.5الشكرل: )}َواْلَمبَلِئَكُة ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد َربِّْي

السماء السابعة يحجكف إلييا, ىذه الكعبة ىي التي أسماىا اهلل : لممبلئكة كعبة في "الحج ,2
في  "قاؿ رسكؿ اهلل , (4الطكر:)}َوالَبيِت الَمعُمورِ {تعالى: البيت المعمكر في سكرة الطكر:

" فُرفع لي البيت المعمور, فسألت جبريؿ عميو زتو السماء السابعة:اك حديث اإلسراء, بعد مج
يقكؿ  (4)يـو سبعوف ألفًا إذا خرجوا لـ يعودوف إليو آخر ما عمييـ"السبلـ فقاؿ: يصمي فيو كؿ 
يطكفكف بو كما يطكؼ أىؿ األرض بكعبتيـ, كالبيت المعمكر , ك ابف كثير: " يعني يتعبدكف فيو

                                                           

 .1,13ص,بعنكاف دراسة حكؿ المبلئكة –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (1)
 .81ص ,44ص ,األشقر –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (2)
 .37ص –انظر: المصدر السابؽ  (3)
 .236رقـ  ,, مسمـ, كتاب اإليماف2968ب بدء الخمؽ, باب ذكر المبلئكة, رقـ صحيح البخارم, كتا (4)
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مسندان ظيره إلى البيت المعمكر, ألنو  كعبة أىؿ السماء السابعة, كليذا كجد إبراىيـ الخميؿ ىك 
ة, كالجزاء مف جنس العمؿ, كذكر ابف كثير أف البيت المعمكر بحياؿ الكعبة, باني الكعبة األرضي

 .(1)يصمكف إليو" ؿ سماء بيتان يتعبد فيو أىميا, ك ذكر أف في كع عمييا, ك كقع لكق كأم فكقيا, ل

يمة, يعرفكف عظبلئكة يعرفكف ربيـ معرفة كبيرة ك : ألف المخوفيـ وخشيتيـ مف اهلل تعالى ,3
ـْ ِمْف َخْشَيِتِو {خشيتيـ منو عظيمة, قاؿ اهلل فييـ:كانت محبتيـ لو ك  ,قدرهمكانتو ك  َوُى
"مررت ليمة ُأسري بي بالمؤل قاؿ:  : أف رسكؿ اهلل عف جابر (, ك 28:األنبياء)}ُمْشِفُقوفَ 
 . (3()2)جبريؿ كالحمس البالي مف خشية اهلل تعالى", و األعمى

ياد كالخضكع ـ العبادات العممية الدالة عمى االنق: إف السجكد مف أعظالمبلئكةوركوع  سجود ,4
ف المبلئكة أكثر خمؽ اهلل سجكدان , ك التذلؿ هلل تعالىك  ما في :" لو لقكؿ رسكؿ اهلل كرككعان ا 

, فذلؾ (4)"ساجدأو راكع أو ال كؼ إال عميو ممؾ قائـ ات السبع موضع قدـ وال شبر و او السم
افُّوفَ  ,َمَقاـٌ َمْعُموـٌ َوَما ِمنَّا ِإالَّ َلُو {:قكلو تعالى نَّا َلَنْحُف الصَّ نَّا َلَنْحُف اْلُمَسبُّْحوفَ  ,َواِ   }َواِ 
 (164,166)الصافات:

ىوردلىاللهىردلهىمنىالمالئكظ:ىالمطلبىالرابع:ىلماذاىلمى

بأنو  ,شيخنا عمر األشقر رحمو اهلل عدـ جعؿ الرسؿ لبني آدـ مف المبلئكة ؿى لقد عمَّ  
مقيرجع إلى اختبلؼ طبا مقكا مف نكر, ك ئعيـ الخى بني آدـ مف  خمؽ اهلل ية عف البشر, حيث خي

أنو كاف يشؽ عميو  البشر, كما ذيكر عف الرسكؿ عب التكاصؿ بيف المبلئكة ك لذلؾ يصالطيف ك 

                                                           

دار  –تحقيؽ سامي بف محمد سبلمة  –الفداء إسماعيؿ بف عمر ابف كثير , أبك –تفسير القرآف العظيـ  (1)
 –, كانظر عالـ المبلئكة األبرار 428 ,427ص – 7ج ,ـ1999 –ق 1420 ,2ط –طيبة لمنشر كالتكزيع 

 .38ص –قر األش
دار  ,تحقيؽ طارؽ عكض اهلل كعبد اهلل المحسف الحسيني ,طبرانيسميماف بف أحمد ال ,المعجـ األكسط(2)

, 2, الجامع الصغير كزياداتو, ج, حسنو األلباني4679رقـ الحديث  ,64ص ,5ج ,القاىرة ,الحرميف
 .5862, رقـ 1021ص
 .39ص  –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (3)
 , حسنو األلباني.3568رقـ الحديث  ,44ص ,4ج–الطبراني  –سط ك المعجـ األ(4)
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ؿ عميو السبلـ عمى صكرتو عندما جاءه جبريو السبلـ عمى ىيأتو المبلئكية, ك مجيء جبريؿ عمي
 . (1)يقكؿ: دثركني, دثركني     جاء  زكجتو خديجة, ك فزع

كاف سكاف األرض  كلر الذيف أرسؿ ليـ رسكالن منيـ, ك كنظران الختبلؼ طبيعتيـ عف البش
َكاَف ِفي اأْلَْرِض َمبَلِئَكٌة َيْمُشوَف ُمْطَمِئنّْيَف  وُقْؿ لَ {مبلئكة, ألنزؿ إلييـ ممكان رسكالن, قاؿ تعالى: 

ـْ ِمَف السَّ   (.95)اإلسراء: }َماِء َمَمًكا َرُسوالً َلَنزَّْلَنا َعَمْيِي

صفة الرجاؿ مف البشر  , لكاف لزامان أف يتحمى برضنا أف اهلل  أرسؿ ممكان رسكالن افت ككل
أَْنَزْلَنا َمَمًكا  وَوَقاُلوا َلْواَل ُأْنِزَؿ َعَمْيِو َمَمٌؾ َولَ {لباسو, حتى يأخذ الناس عنو قاؿ تعالى: في كبلمو ك 
َـّ اَل ُيْنَظُروفَ  َلُقِضَي اأْلَْمرُ  ـْ َما َيْمِبُسوفَ  وَولَ  ,ُث )األنعام:}َجَعْمَناُه َمَمًكا َلَجَعْمَناُه َرُجبًل َوَلَمَبْسَنا َعَمْيِي

8,9) 

رساليـ ر رؤية المبلئكة, ك كقد أخبر اهلل تعالى أف سؤاؿ الكافريف ب تعنت ىك سبلن, إنما ا 
َأنََّنا َنزَّْلَنا  وَولَ {كثو فإنيـ لف يؤمنكا قاؿ تعالى:عمى احتماؿ حد, ك ليس طمبان لميدايةكاستكبار, ك 

ـْ ُكؿَّ َشْيٍء ُقُببًل َما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِإالَّ  ـُ اْلَمْوَتى َوَحَشْرَنا َعَمْيِي ـُ اْلَمبَلِئَكَة َوَكمََّمُي  َأْف َيَشاَء المَُّو ِإَلْيِي
ـْ َيْجَيُموفَ   .(2)( 111)األنعاـ:  }َوَلِكفَّ َأْكَثَرُى

 

 

 

 

ى

ى

ى
                                                           

 .50,51ص –األشقر  –انظر: عالـ المبلئكة األبرار  (1)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (2)
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ى

ى

ى

ىفوهىأربطظىمطالب:وظ:ىووارىمنىاإلومانىبالكتبىالدمموقفىاألذػ

 كجكب اإليماف بالرساالت كميا.: األوؿالمطمب 

 كيؼ يككف اإليماف بالرساالت.المطمب الثاني: 

 ية.ك ااالختبلؼ بيف الكتب السمؽ ك مكاضع االتفاالمطمب الثالث: 

 الرساالت السابقة. مكقؼ الرسالة الخاتمة مفالمطمب الرابع: 
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ى:ىوجوبىاإلومانىبالرداالتىكلؼا:ىاألولالمطلبى

لذلؾ يجب االعتقاد  الجاـز   الركف الثالث مف أركاف اإليماف,ىك ية ك ااإليماف بالكتب السم
بأصحابيا األنبياء صمكات ربي ك يجب التصديؽ بيا , ك االت التي أنزليا اهلل إلى عبادهبالرس

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا آِمُنوا ِبالمَِّو  {: قاؿ تعالى, لذيف أدكا أمانة تبميغيا لمناسا سبلمو عمييـك 
َؿ َعَمى َرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذي َأْنَزَؿ ِمْف َقْبُؿ  ف الذم ك , (136:)النساء}َوَرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ ا 

التكراة ك  ,كصحؼ إبراىيـ ,نمطو كاحد,  فقد يككف  كتابان مى أنبيائو لـ يكف عمى أنزلو اهلل تعالى ع
القرآف الذم ك  ,اإلنجيؿ المنزؿ عمى عيسىك  ,دك االزبكر الذم أنزؿ عمى دك  ,ىالمنزلة عمى مكس

النبي, أك يان يمقى إلى الرسكؿ كح قد يككفسبلمو عمييـ أجمعيف, ك ك ات اهلل جاء عمى محمد صمك 
سحاؽ ك كحي المنزؿ إليس بكتاب, كذلؾ كالك  المكحى بو إلى ك  ,األسباطيعقكب ك لى إسماعيؿ كا 

 .(1)مف غير القرآف نبينا محمد 

بكؿ ما أنزؿ مف عند اهلل تعالى كأعممنا بو كاجبه عند أىؿ السنة مما يجدر ذكره أف اإليماف ك 
اؿ , ق(3)بيا لـ ييعممنا اهلل كحيان أينزلت ك كذلؾ يجب اإليماف بأف ىناؾ كتبان ك , ك (2)الجماعةك 

ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب  {: تعالى ْسَماِعيَؿ َواِ  ـَ َواِ  ُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلى ِإْبرَاِىي
ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْنيُ أو ِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أو َواأْلَْسَباِط َوَما  ـْ اَل ُنَفرّْ ـْ َوَنْحُف ِتَي النَِّبيُّوَف ِمْف َربِّْي
 (.136:)البقرة}َلُو ُمْسِمُموَف 

ىالمطلبىالثاني:ىكوغوظىاإلومانىبالرداالتى)الكتب(:

لـ يخرج شيخنا األشقر رحمو اهلل عما قرره العمماء السابقكف مف أىؿ السنة كالجماعة بكجكب 
ب كالكتيبلن , ما أعممنا اهلل بو تفصالتصديؽ الجاـز بكؿ ما جاء فيياية ك ك ااإليماف بالكتب السم

نجيؿ عيسىك  ,دك ازبكر د,ك تكراة مكسىالتي ذكرىا, كىي صحؼ إبراىيـ ك  القرآف المنزؿ عمى ك  ,ا 
, ككحي اهلل إلى رسكلو شعيبد ك ىك يحاء اهلل إلى صالح ك , كا  لمكسى كتكميـ اهلل , ك محمد 

                                                           

ق 1429 –األردف  ,عماف –التكزيع دار النفائس لمنشر ك –ماف األشقر عمر سمي –الرساالت انظر: الرسؿ ك ( 1)
 .226ص ,ـ2008 –
 –الرياض  –مكتبة الرشد  –ناصر بف عمي عايض حسف الشيخ  –مباحث العقيدة في سكرة الزمر  (2)

 .450ص –ـ 1995 –ق 1415 – 1ط –السعكدية 
 226ص ,األشقر –الرساالت انظر: الرسؿ ك  (3)
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غير ذلؾ  نؤمف أيضان بأف ىناؾ كتبان ككحيان , ك مف غير القرآف, كقد تضمنتو كتب السنة محمد 
 .(1)بيا لـ يعممنا اهلل 

كؿ أيمةو  نزلت إلييا ىذه  الحكـ بيا كاف كاجبان عمى, كالخضكع ليا ك كأما التسميـ بيذه الرساالت
أك ال يكجد تناقض ك , ية يصدؽ بعضيا بعضان ك االكتب السم, ككذلؾ يجب اإليماف بأف الكتب

شقر رحمو يرل شيخنا األ, ك (2)كافريك و فاستيزئ بأك مف كذب بشيءو أنزلو اهلل اختبلؼ بينيا, ك 
, ت األمة بعد رسكليا في أصؿ الديفاختمفأك , رفض اإليماف بما جاءىـ بو رسكلو مفاهلل أنو "

ال يككف مف الضاليف, ك ا أمرىـ بينيـ ك , فإنو يككف مف الذيف تقطعك النصارلك د يك كما اختمؼ الي
, (3)كاحدان كذب الرسؿ كميـ", فمف كذب رسكالن عان و كحده, بؿ مكذبان لمرسؿ جمييككف مكذبان لرسكل

َوَمْف َيْكُفْر ِبالمَِّو َوَمبَلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َفَقْد َضؿَّ َضبَلاًل {:قاؿ تعالى
اُب , أبو ْنَيا اَل تَُفتَُّح َلُيـْ ِإفَّ الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا عَ  {: قاؿ تعالى( ك 136النساء:)}َبِعيًدا

ْـّ اْلِخَياِط َوَكَذِلَؾ َنْجِزي اْلُمْجِرِميفَ  : )األعراؼ}السََّماِء َواَل َيْدُخُموَف اْلَجنََّة َحتَّى َيِمَج اْلَجَمُؿ ِفي َس
40). 

قرآف , خبلفان لمسابقة يقتضي االعتقاد الجاـز بياية الك امما سبؽ يتبيف أف اإليماف بالكتب السم
, بؿ يجب مع التصديؽ العمؿ بكؿ ما جاء بو التصديؽكفي معو مجرد االعتقاد ك الكريـ الذم ال ي

, ِكتَاٌب ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َفبَل َيُكْف ِفي َصْدِرَؾ َحَرٌج المص {:كاجتناب ما نيى عنو, قاؿ تعالىامر أك مف 
ـْ َواَل َتتَِّبُعوا ِمْف ُدوِنِو , اتَِّبُعو ِبِو َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنيفَ  ِمْنُو ِلُتْنِذرَ  ـْ ِمْف َربُّْك ِلَياَء َقِميبًل أو ا َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيُك

لذلؾ , ك ىمؾكمف تمسؾ بو فقد نجا كسمـ, كمف تركو فقد ضؿ ك , (1,3:)األعراؼ}َما َتَذكَُّروَف 
قاؿ و حيث كما جاء في إحدل خطب(4)مف حث األمة عمى التمسؾ بيذا الكتاب  أكثر الرسكؿ 
" أما بعد, أال أييا الناس, فإنما أنا بشر, يوشؾ أف يأتي رسوؿ ربي السبلـ :عميو الصبلة ك 

و أخذ بليما كتاب اهلل, فيو اليدى والنور, مف استمسؾ بو و أو فأجيب, وأنا تارؾ فيكـ ثقميف: 

                                                           

 ,2ج –تحقيؽ شعيب األرنؤكط   ,ق792ت –ابف أبي العز الحنفي  –ية ك اانظر: شرح العقيدة الطح (1)
 226ص ,األشقر –كانظر الرسؿ كالرساالت  ,401ص
 .227 ,226ص ,األشقر –نظر: الرسؿ كالرساالت ا (2)
 –عماف األردف  –دار النفائس  ,ـ2007 –ق 1427 – 1ط ,األشقر ,بحكث في مؤتمرات دعكية كعممية( 3)

 .22ص
 .228ص ,األشقر –انظر: الرسؿ كالرساالت ( 4)
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كركـ استمسكوا بو, وأىؿ بيتي, أذاب اهلل تعالى, و ا بكتذو , فخكاف عمى اليدى, ومف أخطأه ضؿ
 .(1)"أذكركـ اهلل في أىؿ بيتي ,أذكركـ اهلل في أىؿ بيتي ,اهلل في أىؿ بيتي

 الميمكات التي يمر بيا المسمـ كالتي تمر بيا األمةمعنى ذلؾ أنو ال نجاة كال خبلص مف الفتف ك 
اهلل   أم القرآف الكريـ حبؿ –عمبٌل ألخذ بيذا الكتاب العظيـ قكالن ك حديثان إال بااإلسبلمية قديمان ك 

" إني تارؾ فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضموا بعدي أحدىما أعظـ مف اآلخر :قاؿ (2) –المتيف 
كتاب اهلل حبؿ ممدود مف السماء إلى األرض وعترتي أىؿ بيتي ولف يتفرقا حتى يردا عمي 

 .(3)حوض فانظروا كيؼ تخمفوني فييما"ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى

ى
                                                           

 .4425, رقـ ؿ الصحابة, باب مف فضائؿ عمي بف أبي طالب صحيح مسمـ, كتاب فضائ (1)
 228ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
حديث حسف , قاؿ عنو الترمذم 3720, رقـ سنف الترمذم, كتاب المناقب, باب مناقب أىؿ بيت النبي  (3)

 .2454, رقـ482, ص1, صحيح الجامع الصغير كزياداتو,ج, كصححو األلبانيغريب
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ى

ى

ىفوه.وظىوواتالفىبونىالكتبىالدمواالخالمطلبىالثالث:ىمواضعىاالتغاقى

 :اًل :مواضع االتفاؽأو  

 الديف الكاحد. -1
 مسائؿ العقيدة. -2
 القكاعد العامة. -3

 :ثانيًا: مواضع االختبلؼ: اختبلؼ الشرائع 

 اختبلؼ العبادات. -1
 ستر العكرة. -2
 األمكر المحرمة.  -3
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االختبلؼ بيف أك االتفاؽ ؿ شيخنا األشقر رحمو اهلل تعالى  المكاضع التي كقع فييا ك القد تن
كاف التفصيؿ في كتابو الذم أسماه"الرسؿ كالرساالت "ك ح ك ية بشيءو مف التكضيك االرساالت السم

ريـ االختبلؼ يستدؿ بآيات القرآف الكأك رحمو اهلل تعالى أثناء عرضو لمكاضع االتفاؽ 
في ىذه  ؿ بياف رأيوك انحك , (1)يستأنس بما ذكره العمماء السابقكفباألحاديث النبكية الصحيحة, ك ك 

 :اآلتي كالمكاضع عمى النح

 :اًل: مواضع االتفاؽ وتشمؿأو 

 :الديف الواحد -1
أزمانيـ ؼ أقكاميـ ك السبلـ عمى اختبلزلة عمى األنبياء عمييـ الصبلة ك إف جميع الكتب المن

المَُّو  الـ,{, بنص قكلو تعالى:(2)مصدرىا كاحد, فيي منزلة مف عند اهلل العميـ الحكيـ الخبير
َؿ َعَمْيَؾ اْلِكتَاَب ِباْلَحؽّْ ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَف َيَدْيِو َوَأْنَزَؿ التَّْورَاَة ىو اَل ِإَلَو ِإالَّ  اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ, َنزَّ

ْنِجيَؿ, ِمْف َقْبُؿ ُىًدى ِلمنَّاِس َوَأْنَزَؿ اْلُفْرَقاَف ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا ِبآَياِت المَّوِ  ـْ َعَذاٌب َشِديٌد  َواإلِْ َلُي
لذلؾ فإف الطريؽ الذم يجب أف يسمكو الجميع , ك (1,4)آؿ عمراف:}اْنِتَقاـٍ ذو َوالمَُّو َعِزيٌز 

, ألف الديف الذم دعت إليو الرسؿ (3)طريؽه كاحده ىك منذ آدـ عميو السبلـ إلى قياـ الساعة 
ـُ ِإفَّ الدّْيَف عِ  {:اإلسبلـ, يقكؿ اهلل ىك جميعان كاحده  ْسبَل  (.19عمراف:  آؿ)} ْنَد المَِّو اإلِْ

َشَرَع {:(4)قاؿ العمماء إف القرآف الكريـ أكد عمى كحدة الديف الذم شرعو لمرسؿ العظاـ
ـْ ِمَف الدّْيِف َما َوصَّى ِبِو ُنوًحا َوالَِّذي  ـَ َوُموَسى َوِعيَسى أو َلُك ْيَنا ِبِو ِإْبرَاِىي َحْيَنا ِإَلْيَؾ َوَما َوصَّ

 (.13الشكرل:)}ْف َأِقيُموا الدّْيَف َواَل َتَتَفرَُّقوا ِفيِو أَ 
بلـ االستسىك , فاإلسبلـ الديفالغاية مف ىذا ك  أكد القرآف أيضان عمى كحدة اليدؼك        

الغاية التي تيدؼ إلييا ساس الذم تقكـ عميو دعكة الرسؿ ك األالطاعة كالخضكع هلل تعالى, ك ك 

                                                           

السعكدية  –دار الصميعي  –محمد بف عبد الرحمف الخميس  –انظر: أصكؿ العقيدة عند اإلماـ أبي حنيفة  (1)
 .507ص –بدكف طبعة  –
 ,18ط  –مصر  –مؤسسة األىراـ  –لجنة مف عمماء األزىر  –انظر: المنتخب في تفسير القرآف الكريـ ( 2)

 .135ص –ـ 1995 ,ق1416
 .241ص –األشقر  –ت انظر: الرسؿ كالرساال (3)
 –األشقر  –الرساالت , الرسؿ ك 216اف جمعة ضميرية, صعثم –انظر: مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية  (4)

 .243ص
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, (1)إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو, كعبادة غيره كفر كشرؾ الدعكةىك ية ك االكتب السم
, ية كأكدىا في مكاضع متعددةيذكر شيخنا األشقر رحمو اهلل أف القرآف قد عرض ىذه القضك 

َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُسوٍؿ ِإالَّ  {: لرسؿ جميعان بيذه الميمة الكاحدةفقد أكد أنو أرسؿ ا
 .(2)(25: )األنبياء}ِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِف ُنوِحي ِإَليْ 

ـْ ُشَيَداَء ِإْذ  {: رسؿ كاألنبياء لمف يأتي بعدىـأكد أنيا كصية الكقد كضح  ك  ـْ ُكْنُت َأ
ـَ  َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَؿ ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَف ِمْف َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيؾَ  َلَو آَباِئَؾ ِإْبرَاِىي َواِ 

ْسَحاَؽ ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُف َلُو ُمْسِمُموَف  ْسَماِعيَؿ َواِ   .(3)(133:)البقرة}َواِ 
كضحت األسباب التي , ذكرت ك إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو بعد أف دعت الرسؿك 

 تعالى التي أنعـ ـ اهلل, كبالتفكر في نعذلؾ بذكر خصائص اإللكىية, ك تؤكد كحدانية اهلل 
ـْ يُ  {: , قاؿ تعالى(4)ات كاألرضك التأمؿ في ممككت السما, كبالتفكر ك بيا عمى عباده ـْ َل َنبَّْأ َأ

ـَ الَِّذي َوفَّى ْبرَاِىي ْنَساِف ِإالَّ  , َوَأْف َلْيَس َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى, َأالَّ ِبَما ِفي ُصُحِؼ ُموَسى, َواِ  ِلئْلِ
َـّ ى, َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ ُيَرىَما َسعَ  ىو َأنَُّو , وَ فَّ ِإَلى َربَّْؾ اْلُمْنَتَيى, َوأَ َفىو ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء اأْل , ُث

, ْوَجْيِف الذََّكَر َواأْلُْنَثى, ِمْف ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى, َوَأنَُّو َخَمَؽ الزَّ َأَماَت َوَأْحَياىو َأنَُّو , وَ َأْضَحَؾ َوَأْبَكى
نَُّو َأْىَمَؾ َعاًدا , َوأَ َربُّ الشّْْعَرىىو َوَأنَُّو , َأْغَنى َوَأْقَنىىو , َوَأنَُّو َعَمْيِو النَّْشَأَة اأْلُْخَرىَوَأفَّ 
ـْ , َوَثُموَد َفَما َأْبَقىاألولى ـَ َوَأْطَغى, َواْلُمْؤَتِفَكَة أَ , َوَقْوـَ ُنوٍح ِمْف َقْبُؿ ِإنَُّي ـْ َأْظَم ى, ىو َكاُنوا ُى

 .(36,55: )النجـ}ِء َربَّْؾ َتَتَماَرى, َفِبَأيّْ آاَل َفَغشَّاَىا َما َغشَّى
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .296ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهلل  (1)
 242ص  ,األشقر –انظر: الرسؿ كالرساالت (2)
 .297ص –انظر:المصدر السابؽ(3)
محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى القاسمي  –اصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ انظر: العكاصـ كالقك  (4)
 .244ص –األشقر  –, الرسؿ كالرساالت 96ص ,7ج –
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 : مسائؿ العقيدة -2

رساالت كافؽ شيخنا األشقر رحمو اهلل عمماء السمؼ مف أىؿ السنة في نظرتيـ التفاؽ ال
ياء اتفقت ية التي نزلت عمى األنبك افبيف شيخنا أف الكتب السم,(1)ية في أمكر العقيدةك االسم

ىذا كاضح رآف الكريـ في خطاب كؿ نبي لقكمو. ك جميعيا في مسائؿ العقيدة كما حكى الق
فقد ذكر القرآف ما  النشكر,السبلـ حيث ذكَّر قكمو بالبعث ك  ؿ الرسؿ نكح عميوأك في دعكة 
ـْ فِ {:قالو لقكمو َـّ ُيِعيُدُك ـْ ِمَف اأْلَْرِض َنَباتًا, ُث ـْ ِإْخرَاًجا يَياَوالمَُّو َأْنَبَتُك ( 17,18:)نكح}َوُيْخِرُجُك

(2) 

ـُ    {: ضان في دعكة إبراىيـ عميو السبلـاإليماف باليكـ اآلخر كاضح أيك  ْذ َقاَؿ ِإْبرَاِىي َواِ 
ـْ ِبالمَِّو  َواْلَيْوـِ اآْلخِ  ِر َقاَؿ َربّْ اْجَعْؿ َىَذا َبَمًدا آِمًنا َواْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَف الثََّمرَاِت َمْف آَمَف ِمْنُي

َـّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيرُ  كذلؾ  , ك (126)البقرة:}َوَمْف َكَفَر َفُأَمتُّْعُو َقِميبًل ُث
ندما يخركف سجدان يقكلكف  لذلؾ نرل السحرة ع, ك يو السبلـ  كانت دعكتو كاضحةمكسى عم
, ِإنَُّو ْحِر َوالمَُّو َخْيٌر َوَأْبَقىَخَطاَياَنا َوَما َأْكَرْىَتَنا َعَمْيِو ِمَف السّْ  إنَّا آَمنَّا ِبَربَّْنا ِلَيْغِفَر َلَنا{لفرعكف:

ـَ اَل  , َوَمْف َيْأِتِو ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَؿ  َيُموُت ِفيَيا َواَل َيْحَيىَمْف َيْأِت َربَُّو ُمْجِرًما َفِإفَّ َلُو َجَينَّ
اِلَحاِت فَ  ـُ الدَّرَ أو الصَّ  , َجنَّاُت َعْدٍف َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيااْلُعَمى َجاتُ َلِئَؾ َلُي

نبياء األأف جميع الرسؿ ك  قد ذكر رسكؿ اهلل , ك (3)("73,76:طو)}َوَذِلَؾ َجزَاُء َمْف َتَزكَّى
" ذكر الدجاؿ, فقاؿ: أف النبي  , عف ابف عمر حذركا أمميـ المسيح الدجاؿ

لكـ فيو قواًل لكف سأقوؿ , و ما مف نبي إال قد أنذر قومو, لقد أنذره نوح قوموموه, و أنذركإني
 (5()4)" أف اهلل ليس بأعورو نبي لقومو, تعمموف أنو أعور, و لـ يقم

 

                                                           

 507ص –انظر: أصكؿ العقيدة عند اإلماـ أبي حنيفة  (1)
 .244ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
 .245ص ,انظر: المصدر السابؽ (3)
, مسمـ, كتاب 2829ارم, كتاب الجياد كالسير, باب كيؼ يعرض اإلسبلـ عمى الصبي, رقـ صحيح البخ (4)

 .246اإليماف, رقـ 
 .245ص –األشقر  –أنظر :الرسؿ كالرساالت (5)
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 القواعد العامة: -3

ية قد كضعت القكاعد األساسية التي يجب عمى البشرية فيميا في كؿ ك امعمكـ أف الكتب السم
ىي أف اإلنساف ميحاسب بعممو, فيعاقبو اهلل سير عمييا, كقاعدة الثكاب كالعقاب, ك الزمافو كمكاف ك 

, قاؿ (1)ال غيرهىك بذنكبو كمعاصيو, كال يؤاخذه بمعاصي كذنكب غيره, كيثاب بطاعتو كعبادتو 
ـَ الَِّذي َوفَّى, َأالَّ َتزِ {تعالى:  ْبرَاِىي ـْ ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِؼ ُموَسى, َواِ  ـْ َل ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى, َوَأْف َأ

َـّ ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء اأْل  ْنَساِف ِإالَّ َما َسَعى, َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ ُيَرى, ُث  (.41 ,36)النجـ: }َفى و َلْيَس ِلئْلِ

يثار تباع منيج اهلل كالعبكدية لو, كا   ككذلؾ أيضان أف الفكز الحقيقي ال يتحقؽ إال بتزكية النفس كا 
ـَ َربِّْو َفَصمَّى, َبْؿ ُتْؤِثُروَف اْلَحَياَة الدُّْنَيا,  ,َقْد َأْفَمَح َمْف َتَزكَّى {خرة عمى الدنيا: اآل َوَذَكَر اْس

ُحِؼ اأْل  ـَ َوُموَسىو َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى, ِإفَّ َىَذا َلِفي الصُّ  (.19 ,14األعمى: )}َلى, ُصُحِؼ ِإْبرَاِىي

َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْف َبْعِد الذّْْكِر  {يستحؽ كراثة األرض ىـ الصالحكف  كمنيا قاعدة أف الذم
اِلُحوَف   (2)(105)األنبياء: }َأفَّ اأْلَْرَض َيِرُثَيا ِعَباِدَي الصَّ

 {:قد حممو جميع األنبياء, قاؿ تعالى –العدؿ القسط ك  –كالقسط, كىذا الميزاف  ثـ قاعدة العدؿ
ـُ اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَف ِلَيُقوـَ النَّاُس ِباْلِقْسطَلَقْد أَ   .(3)(25)الحديد: }ْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيَّْناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُي

 في ىذه اآليات: كذلؾ القواعد التسعة التي ذكرىا اهلل 

ـْ َأالَّ ُتْشِركُ { ـْ َعَمْيُك ـَ َربُُّك أو وا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا َواَل َتْقُتُموا ُقْؿ َتَعاَلْوا َأْتُؿ َما َحرَّ
ـْ َواَل َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَف َواَل  يَّاُى ـْ َواِ  ـْ ِمْف ِإْمبَلٍؽ َنْحُف َنْرُزُقُك َتْقُتُموا  اَلَدُك

ـَ المَُّو ِإالَّ ِباْلَحؽّْ ذَ  اكُ النَّْفَس الَِّتي َحرَّ ـْ َوصَّ ـْ َتْعِقُموفَ ِلُك , َواَل َتْقَرُبوا َماَؿ اْلَيِتيـِ ِإالَّ ِبالَِّتي ـْ ِبِو َلَعمَُّك
ـْ أو ِىَي َأْحَسُف َحتَّى َيْبُمَغ َأُشدَُّه وَ  َذا ُقْمُت ُفوا اْلَكْيَؿ َواْلِميزَاَف ِباْلِقْسِط اَل ُنَكمُّْؼ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا َواِ 

ـْ أو َكاَف َذا ُقْرَبى َوِبَعْيِد المَِّو  وَفاْعِدُلوا َولَ  ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك ـْ َوصَّ , َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي َتَذكَُّروفَ ُفوا َذِلُك
ـْ ِبِو َلَعمَُّكـْ  اُك ـْ َوصَّ ـْ َعْف َسِبيِمِو َذِلُك َؽ ِبُك : )األنعاـ}َف َتتَُّقو ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل َتتَِّبُعوا السُُّبَؿ َفَتَفرَّ

التكاليؼ المذككرة في اآليات السابقة ال يجكز اختبلفيا بحسب اختبلؼ الشرائع بؿ , (151,153
                                                           

 .246ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
 انظر:المصدر السابؽ نفسو.( 2)
 .247 –انظر: المصدر السابؽ (3)
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ىذه  :قاؿ , عف ابف عباس ؿ زماف التكميؼ إلى قياـ الساعةأك ىي أحكاـ كاجبة الثبكت مف 
دخؿ دخؿ الجنة كمف تركيف مف عمؿ بيف  ,اآليات محكمات لـ ينسخو شيء مف جميع الكتب

 (1)النار.
, كالصبلة آلف كانت تقكـ بيا األمـ السابقة, فكثير مف العبادات  التي نقـك بيا اكذلؾ العبادات

َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْسَماِعيَؿ ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ  {:رنا اهلل عف إسماعيؿ عميو السبلـ, أخباةكالزك
بَلِة َوالزََّكاِة َوَكاَف ِعْنَد َربِّْو َمْرِضيِّا , َوَكاَف يَ ْعِد َوَكاَف َرُسواًل َنِبيِّااْلوَ   ,54مريـ:)}ْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّ
بَلَة  {قاؿ اهلل لمكسى عميو السبلـ :(, ك 55 ِإنَِّني َأَنا المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقـِ الصَّ

بَلِة َوالزََّكاِة َما أو وَ  {:ـتعالى عمى لساف عيسى عميو السبلقاؿ ك  (14:)طو}ِلِذْكِري َصاِني ِبالصَّ
 .(2)( 31: )مريـ}ُدْمُت َحيِّا

َيا َأيَُّيا  {:كما فرضو عمى األمـ السابقة, قاؿ   كذلؾ فقد فرض اهلل الصكـ عمى أمة محمد 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُكـْ  َيا ـُ الصّْ ـْ َتتَُّقوَف  الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك . (3)(183)البقرة :}َلَعمَُّك

 َوَأذّْْف ِفي النَّاسِ  {: بعد بناء الكعبة أف ينادم بالحجفقد أمر اهلل نبيو إبراىيـ عميو السبلـ كالحج 
 .(4)( 27: الحج)}ِباْلَحجّْ َيْأُتوَؾ ِرَجاالً 

زالة الباطؿ, النيي لرساالت عمى محاربة الفساد ك ال يفكتنا أف نذكر أيضان اتفاؽ اك  عف المنكر كا 
أك  ,انحرافان عف الفطرة كفعؿ قـك لكطأك , كالتكبر في األرض االستعبلءأك , ثافك كعبادة األ
 (5)تطفيؼ الميزاف...أك , كظممان عمى البشر كما فعؿ فرعكفعدكانان 

 
 
 
 
 

                                                           

 .186ص ,14ج –فخر الديف الرازم  –الغيب انظر: مفاتح ( 1)
 .247ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (3)
عبد العزيز بف حمد بف ناصر بف عثماف آؿ  –انظر: منحة القريب المجيب في الرد عمى عيٌباد الصميب  (4)

 .248ص –األشقر  –الت الرسا, الرسؿ ك 239, ص1ج –بدكف طبعة  –ق 1244ت –معمر 
 .248ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (5)
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 :اختبلؼ الشرائع :ثانيًا: مواضع االختبلؼ
ية ك اعف مكاضع االختبلؼ بيف الرساالت السم(1)دة تحدث شيخنا األشقر كغيره مف عمماء العقي

, فشريعة اإلسبلـ, كلكف الشرائع  مختمفةىك اءت بو الرسؿ كاحدان ك بعد أف ذكر أف الديف الذم ج
 شريعة محمد , ك مكسى عميو السبلـ في بعض األمكر عيسى عميو السبلـ تخالؼ شريعة

داقان لقكلو , مصيأتي بشرع جديد مف عند اهللكاف  , فكؿ نبيالؼ شرائع األمـ السابقة في أمكرتخ
ـْ ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا  {: تعالى كالشرعة ىي الشريعة كىي السينة,  (48:المائدة)}ِلُكؿٍّ َجَعْمَنا ِمْنُك

 .(2)السبيؿ : الطريؽ ك كالمنياج
المعركؼ , كاألمر بالصبلة, الزكاة, الحج, الصياـ, أنيا متفقة في المسائؿ األساسية كذكر أيضان 

 .كلكنيا اختمفت في بعض التفاصيؿ ,منكر, كالكسب الحبلؿ كغير ذلؾالنيي عف الك 
 :اختبلؼ العبادات -1

لؾ مقادير ككذ ختمؼ مف رسالة إلى رسالة,فأداء الصبلة مثبلن كشركطيا كأركانيا كعددىا ت
ران في شريعة حؿ اهلل أمذلؾ فيي مختمفة مف رسالة إلى رسالة, ككاف ي كنحالزكاة, كأداء الحج, ك 

 .(3)و في شريعة أخرل لحكمةمى يحرّْ لحكمة, ك 
 ومف أمثمة ذلؾ ما يمي :  

 : الصـو- أ
يفطر بغركب الشمس, كلو أف , يصكـ النيار ك لصائـ في شريعة مكسى عميو السبلـفقد كاف ا

يجامع زكجتو إلى طمكع الفجر ما لـ ينـ, فإف ناـ قبؿ الفجر حـر عميو ذلؾ كمو يأكؿ كيشرب ك 
عنيا ىذا كأحمو مف  غركب الشمس مف اليـك الثاني, كأما أمة اإلسبلـ فقد خفؼ اهلل إلى 

َياـِ الرََّفُث ِإَلى {: الغركب إلى الفجر سكاءن أناـ اإلنساف أـ لـ ينـ, قاؿ تعالى ـْ َلْيَمَة الصّْ ُأِحؿَّ َلُك
ـَ ا ـْ ِلَباٌس َلُيفَّ َعِم ـْ َوَأْنُت ـْ ُىفَّ ِلَباٌس َلُك ـْ َوَعَفا ِنَساِئُك ـْ َفتَاَب َعَمْيُك ـْ َتْختَاُنوَف َأْنُفَسُك ـْ ُكْنُت لمَُّو َأنَُّك

ـُ اْلَخْيطُ  ـْ َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّف َلُك ـْ َفاآْلَف َباِشُروُىفَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُك  اأْلَْبَيُض ِمَف َعْنُك
                                                           

حفص سراج , أبك –, المباب في عمـك الكتاب 491ص ,21ج  ,فخر الديف الرازم –انظر: مفاتح الغيب  (1)
تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد  –ق 775ت –الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني 

 ,12ج –ـ 1998 ,ق1419 ,1ط –لبناف  –بيركت  –دار الكتب العممية  –عمي محمد معكض  الشيخك 
 . 551ص
 .248ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
 .249ص –انظر:المصدر السابؽ(3)
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ـْ َعاِكُفوَف ِفي اْلَمَساِجِد اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَف اْلَفجْ  ـَ ِإَلى المَّْيِؿ َواَل ُتَباِشُروُىفَّ َوَأْنُت َيا َـّ َأِتمُّوا الصّْ ِر ُث
ـْ َيتَُّقوفَ   .(1)(187)البقرة :} ِتْمَؾ ُحُدوُد المَِّو َفبَل َتْقَرُبوَىا َكَذِلَؾ ُيَبيُّْف المَُّو آَياِتِو ِلمنَّاِس َلَعمَُّي

 :الوضوء - ب
ا قاـ إلييا ء مشرعان لمصبلة عند األمـ مف قبمنا, فسارة زكجة إبراىيـ عميو السبلـ عندمكاف الكضك 

ال فكيؼ قامت كضكئنا, ك  أف كضكءىـ كاف مختمفان عف كيبدالجبار قامت تتكضأ كتصمي, ك  ا 
توضأ تفقامت  ,أي الجبار –لييا :"فقاـ إ, فقد قاؿ رسكؿ اهلل (2)تتكضأ عندما قاـ إلييا الجبار"

أحصنت فرجي إال عمى زوجي فبل تسمط و  ,برسولؾو ميـ إف كنت آمنت بؾ مي, فقالت التصو 
 . (3)عمي الكافر, ..."

 ستر العورة:   -2
كم أنو كاف يجكز لبني  , كما ثبت (4)ينظر أحدىـ إلى اآلخرإسرائيؿ أف تغتسؿ رجاليـ عراة, ك ري

ض, وكاف عضيـ إلى بعإسرائيؿ يغتسموف عراة, ينظر ب و"كانت بنقكلو:  عف رسكؿ اهلل 
عنا إال أنو أدر, فذىب مرة , فقالوا : واهلل ما يمنع موسى أف يغتسؿ مموسى يغتسؿ وحده

, فوضع ثوبو عمى حجر, ففر الحجر بثوبو, فخرج موسى في إثره يقوؿ: ثوبي يا حجر, يغتسؿ
ؽ أخذ ثوبو, فطفاهلل ما بموسى مف بأس, و إسرائيؿ إلى موسى, فقالوا: و  وحتى نظرت بن
 .(6()5)بالحجر ضرباً"

 :األمور المحرمة  -3
المحرمة الكاردة مف النماذج  في األمكر المباحة ك الجماعة الكثير لقد كرد في كتب أىؿ السنة ك 

ة, ثـ حرمو اهلل  خك إلات مف اخك ية, فقد أحؿ اهلل آلدـ عميو السبلـ تزكيج  األك افي الكتب السم
ي قد فعمو إبراىيـ ففي شريعة إبراىيـ عميو السبلـ, ك كاف التسرم عمى الزكجة مباحان بعد ذلؾ, ك 

                                                           

 .249ص –األشقر  –نظر: الرسؿ كالرساالت ( ا1)
 .62ص –األشقر  ,انظر: صحيح القصص النبكم (2)
, كمسمـ, كتاب 2065, رقـ ء المممكؾ مف الحربي كىبتو كعتقو, باب شرارم, كتاب البيكعصحيح البخا (3)

 .4371الفضائؿ, رقـ 
 .93ص ,انظر: صحيح القصص النبكم, األشقر (4)
مسمـ, كتاب  ,269ده في الخمكة كمف تستر, رقـ , كتاب الغسؿ, باب مف اغتسؿ عريانان كحصحيح البخارم (5)

 .791رقـ  ,الصبلة
 .249ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (6)
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كاف كذلؾ , ك ئيؿقد حـر اهلل مثؿ ىذا في التكراة عمى بني إسراىاجر لما تسرل بيا عمى سارة, ك 
تاف, ثـ حـر عمييـ ىما أخيعقكب عميو السبلـ بابنتي خالو ك قد تزكج الجمع بيف األختيف مباحان, ك 

, ثـ جاء عيسى عميو السبلـ فأحؿ ألباف اإلبؿسو لحكـ اإلبؿ ك في التكراة, كحـر يعقكب عمى نف
ـْ  {قاؿ تعالى:  ,لبني إسرائيؿ بعض ما حـر عمييـ ـَ َعَمْيُك ـْ َبْعَض الَِّذي ُحرّْ )آؿ }َوأِلُِحؿَّ َلُك

 .(1)تحريـ الخبائثة لتككف القاعدة إحبلؿ الطيبات ك جاءت الشريعة الخاتم( ك 50عمراف: 
ة أخو  نبياء "األ :اختبلؼ الشرائع بقكؿ رسكؿ اهلل شقر عمى كحدة الديف ك ؿ شيخنا األقد استدك 

ف اختمفت شرائعو أم أف أصؿ الديف كاحد ك (2)"دينيـ واحدلعبلت, أمياتيـ شتى, و   .(3)ا 

ى:ىىالظىالخاتمظىمنىالرداالتىالدابػظ:ىموقفىالردالمطلبىالرابع
جاء كاضحان جميان في  ية األخرلك ااالت السمإف مكقؼ اإلسبلـ المتمثؿ في القرآف الكريـ مف الرس

َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ اْلِكتَاَب ِباْلَحؽّْ ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَف َيَدْيِو ِمَف اْلِكَتاِب َوُمَيْيِمًنا  {: قكلو تعالى
يتمثؿ ذلؾ في أمور ة و أي أف القرآف الكريـ جاء مصدقًا لمكتب السابق, (48: )المائدة}َعَمْيوِ 
 منيا:

خبرت بأف اهلل سينزلو عمى عبده أية السابقة ذكرت ىذا القرآف كمدحتو ك ك امف الكتب السإ: ؿواأل 
 نزكلو بيذه الصفة كاف تصديقان لتمؾ الكتب.ك ,رسكلو محمد ك 

َوَما َجَعْمَنا {:قاؿ تعالى ,ية السابقةك اات مؤيدة لمكتب السم: مجيء القرآف الكريـ  بآيالثاني
ـْ ِإالَّ ِفْتَنًة ِلمَِّذيَف َكَفُروا ِلَيْسَتْيِقَف الَِّذيَف َأْصَحاَب النَّاِر إِ  ُتوا اْلِكتَاَب أو الَّ َمبَلِئَكًة َوَما َجَعْمَنا ِعدََّتُي

تكا الكتاب إنما يككف بسبب عمميـ أك استيقاف الذيف , ك (31: المدثر) }َوَيْزَداَد الَِّذيَف آَمُنوا ِإيَماًنا
 .(4)بيذا مف كتبيـ 

, , كأنيا منزلة مف عند اهلل ية السابقةك اسماء بعض الكتب السمكرد في القرآف العظيـ أ: الثالث
كالتغيير الذم قامت بو يد بيف لنا التحريؼ صحيح, ك ىك نؤمف بيا, ككضح لنا ما  مرنا أفأك 

ليية التي ختـ اهلل بيا الرساالت, كالتي يجب حاكـ عمى تمؾ الكتب ألنو الرسالة اإلىك , ك البشر

                                                           

 . 250ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
, مسمـ, 3187رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب حديث األنبياء, باب قكؿ اهلل كاذكر في الكتاب مريـ إذ انتبذت (2)

 . 4362كتاب الفضائؿ, رقـ 
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نَُّو  {, الرجكع إلييا, كالتحاكـ إلييا, ك مصير إليياال , اَل َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َلِكتَاٌب َعِزيزٌ َواِ 
االت كؿ ما خالفيا مما جاء في الرسك , (41,42: فصمت)}َتْنِزيٌؿ ِمْف َحِكيـٍ َحِميدٍ َواَل ِمْف َخْمِفِو 

ما منسإما محرؼ مغٌيريك السابقة ف  .(1)كخ , كا 
 
 















 

ى  

                                                           

 .254ص –انظر:المصدر السابؽ(1)
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ى

ى

ى

ى:فوهىدتظىمطالب:ىوموقفىاألذػرىمنىاإلومانىبالردلىواألنبواء

 الفرؽ بينيما.التعريؼ بالنبي كالرسكؿ ك : األوؿ المطمب

 حاجة البشرية إلييـ.اإليماف بالرسؿ ك الثاني:  المطمب

 ليس مبلئكة.ككف الرسؿ آدمييف ك الثالث:  المطمب

 األنبياء.كظائؼ الرسؿ ك الرابع:  المطمب

 أمكر تفرد بيا األنبياء.الخامس:  المطمب

 الرسؿ.تفاضؿ األنبياء ك السادس:  المطمب
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كاف اإليماف مصداقان الركف الرابع مف أر ىك السبلـ بالرسؿ كاألنبياء عمييـ الصبلة ك إف اإليماف 
ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْف ِو َوُرُسِمِو اَل ُنَفرّْ اْلُمْؤِمُنوَف ُكؿّّ آَمَف ِبالمَِّو َوَمبَلِئَكِتِو َوُكُتبِ {: لقكلو تعالى

أحكاـ شرعيـ االلتزاـ بتعاليميـ ك أجمع العمماء عمى كجكب إتباعيـ ك لذلؾ ك  ,(285)البقرة: }ُرُسِموِ 
, خارج عف الممة, ك المكذب كأف المخالؼ ليـ ك  صيؿ القكؿ فييـ ؿ فيما يمي تفاك نحبرساالتيـ كافره

 : اآلتي كعمى النح

ىالغرقىبونؼما:التطروفىبالنبيىوالردولىو:ىىلواألىبطلالم

ى:ىالتطروفىبالنبي:اًلأوى

َـّ َيَتَساَءُلوفَ  {: الخبر, قاؿ تعالىىك : "مشتؽ مف النبأ ك لغةالنبي  , َعِف النََّبِإ َع
 (.1,3)النبأ:}اْلَعِظيـِ 

قاؿ نىبىأى ي, تخفيفوو أنبأ عنو. كيجكز تحقيؽ اليمز ك , ألنعف اهلل كقيؿ النىًبيءي الميخًبر
 .كنىبٌَّأ كأىنبىأى 

, ة, كىي ما ارتفع مف األرضأك النبكقيؿ: أيخذ مف النَّبكىة ك  ,مف أنبأ عف اهللىك كالنبيي 
, قدر عظيـ في الدنيا كاآلخرةة ك رفعذك , أف النبي ة بيف لفظ النبي كالمعنى المغكمكالمناسب

 . (1)"أخراىـاس فتصمح دنياىـ ك بيا الن, كىـ األعبلـ التي ييتدم األنبياء ىـ أشرؼ الخمؽف

, أم: أف اهلل أخبره, ك مما سبؽ يتضح أنو قد سيمي ا إليو حى أك لنبي نبيان ألنو ميخًبره ميخبىره
ـُ اْلَخِبيرُ  { مخًبره عف اهلل  تعالى أمره  ىك (, ك 3)التحريـ: }َقاَلْت َمْف َأْنَبَأَؾ َىَذا َقاَؿ َنبََّأِنَي اْلَعِمي
.َوَنبّْْئيُ  {كحيو  ك  ـَ  .(2)(51:)الحجر }ـْ َعْف َضْيِؼ ِإْبرَاِىي

ى:ىالتطروفىبالردول:ًاثانو

ميـ إلى الماء أرسمكا إبالجمع أرساؿ... ك يع مف كؿ شيء ك القط الرسوؿ لغًة:الَرسّؿ:
َفْأِتَياُه  {: بعثو, كىذا نجده في قكلو تعالىالذم ييتابع أخبار الذم ىك الرسكؿ . ك إرساالن أم ًقطعان 

 يقاؿك  ,ا رسالة رب العالميفذك ( أم إنا رسالة رب العالميف, أم 47)طو: }ِإنَّاَرُسواَل َربَّْؾ َفُقواَل 
                                                           

 ,163 ,162ص – 1ج –ابف منظكر  –لساف العرب  (1)
 .11ص ,األشقر –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
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ب جاءت اإلبؿ رىسىبلن , أخذان مف قكؿ العر رسالةأك بعضيـ إلى بعضو رسكالن  تراسؿ القكـ أرسؿ
 (1).أم متتابعة

َـّ َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا  {, تعالىبناءن عميو فقد سيمي الرسؿ بذلؾ ألنيـ أيرسمكا مف قبؿ اهلل ك  ُث
 .(2)متابعتياا كتبميغيا ك ىـ مبعكثكف برسالة معينة ميكمَّفكف بحممي, ك (44: )المؤمنكف}َتْتَرى

ىالنبي.:ىالغرقىبونىالردولىوًاثالث

ف لـ الرسكؿ مف عدة أمكر, منكران قكؿ مى قر رحمو اهلل بيف مصطمحي النبي ك فرؽ األش
 :تفريؽ بينيما عمى عدة أدلة أىميااعتمد في اليفرؽ بينيما, ك 

ألؼ : "أف عدة األنبياء مائة في التفريؽ بينيما مف حيث العدد  ما قالو رسكؿ اهلل  .1
 .(3)"  جمًا غفيراً عشر خمسة ثبلثمائة و مف ذلؾ الرسؿ  ,عشروف ألؼ نبيوأربعة و 

في  ما جاء في كتاب اهلل تعالى, في ذكرىما متتابعيف حيث عطؼ النبي عمى الرسكؿ .2
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُسوٍؿ َواَل َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى أَْلَقى {بعض اآليات, فقاؿ تعالى:

كاف أحدىما بمعنى اآلخر ما جاز عطؼ  ك(. فم52:  ج)الح}الشَّْيَطاُف ِفي ُأْمِنيَِّتِو 
 أحدىما عمى اآلخر. 

ىذا يدؿ عمى أف الرسالة أمر زائد عمى , ك أف اهلل كصؼ بعض رسمو بالنبكة كالرسالة .3
)مريـ:  }َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ُموَسى ِإنَُّو َكاَف ُمْخَمًصا َوَكاَف َرُسواًل َنِبيِّا{النبكة, قاؿ تعالى : 

51)(4). 

ي قكليـ بأف , فعريؼ الشائع عند العمماءذلؾ التيك األشقر رحمو اهلل ف هأما ما أنكر ك 
حي إليو أك مف  النبيأيمر بتبميغو, ك حي إليو بشرع ك أك  مفىك , فالرسكؿ ؿالنبي أعـ مف الرسك 

                                                           

أحمد بف  ,, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير281ص– 11ج –ابف منظكر  –انظر لساف العرب  (1)
 .226ص – 1ج –بيركت ,المكتبة العممية ,ىػ770كت نح –العباس , أبك لفيكمي ثـ الحمكم,محمد بف عمي ا

 .12ص ,األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
جبلف, رقـ باب حديث أبي أمامو الباىمي ألصدم بف ع ,كتاب باقي مسند األنصار ,مسند اإلماـ أحمد (3)

 .5737, رقـ1599,ص3, مشكاة المصابيح, ج, صححو األلباني21257
 .12ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (4)
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قاؿ األشقر بأف ىذا . ك كلـ يؤمر بالببلغ, كعمى ذلؾ فكؿ رسكؿ نبي, كليس كؿ نبي رسكالن 
 .هدلؿ عمى خطئو مف عدة كجك , ك التعريؼ خطأ

َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف  {,, كما بعث الرسؿ بعث األنبياءىناؾ آيات في كتاب اهلل تؤكد أف اهلل .1
(, فيذا دليؿ عمى أف النبي مأمكر بالتبميغ مثؿ 52)الحج:} َقْبِمَؾ ِمْف َرُسوٍؿ َواَل َنِبيٍّ 

 الرسكؿ .
يدفف في صدر شخص كاحد مف , فمـ ينزؿ كحيو ليكتـ ك أف اهلل أنزؿ كحيو لييبمغ عممو .2

 البشر, ثـ يمكت ىذا العمـ بمكت صاحبو.
و النبي معمـ, فجعؿ يمر النبي معو الرجؿ, و ت عميَّ األعرض" :قكؿ رسكؿ اهلل  .3

ىذا دليؿ عمى أف األنبياء ك .(1)"النبي ليس معو أحدالرجبلف, والنبي معو الرىط, و 
 .(2)مأمكركف بالببلغ 

قكلو: يك الرسكؿ كالنبي ف صطمحيرحمو اهلل لم ارتضاه األشقرأما التعريؼ الذم 
 . (3)المبعكث لتقرير شرع مف قبمو"يك د, أما النبي: فحي إليو بشرع جديأك مف ىك : ؿ"الرسك 

  

                                                           

 . 323رقـ  ,كتاب اإليماف ,مسمـ ,5311رقـ  ,باب مف لـ يرؽ ,صحيح البخارم, كتاب الطب (1)
 .13ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت ( 2)
 .13ص –األشقر  –الرسؿ كالرساالت ( 3)
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ىإلوؼمحاجظىالبذروظىواإلومانىبالردلى:ىالثانيبىطلالم

ىجموطًا:األنبواءىاىإلومانىبالردلىوى:اًلأوى

كما قرره الكتاب كالسنة, كأجمع عميو  ,الركف الرابع مف أركاف اإليمافىك  اإليماف بالرسؿ
ْسَماِعيَؿ  ُقؿْ  {قاؿ تعالى:  ,أىؿ السمؼ ـَ َواِ  آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَؿ َعَمْيَنا َوَما ُأْنِزَؿ َعَمى ِإْبرَاِىي

ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما  ـْ أو َواِ  ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْنُي ـْ اَل ُنَفرّْ ِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَف ِمْف َربِّْي
في حديث جبريؿ عميو السبلـ إف  قاؿ رسكؿ اهلل , ك (84آؿ عمراف: )}َوَنْحُف َلُو ُمْسِمُموَف 
 .(1)تؤمف بالبعث اآلخر"لقائو كرسمو ك هلل كمبلئكتو ككتابو ك اإليماف "أف تؤمف با

لذيف يزعمكف أنيـ مؤمنكف باهلل كلكنيـ يكفركف  ا الجماعة عمى أفلقد اتفؽ أىؿ السنة ك 
َوَما َقَدُروا المََّو َحؽَّ َقْدرِِه ِإْذ َقاُلوا َما   {: ؽ قدره, قاؿ تعالىيقدركف اهلل حالكتب ىؤالء ال بالرسؿ ك 

صفاتو التي  يعممكف( فالذيف يقدركف اهلل حؽ قدره, ك 91)األنعاـ:}َأْنَزَؿ المَُّو َعَمى َبَشٍر ِمْف َشْيٍء 
بعبارة , ك كا بأنو أرسؿ الرسؿ كأنزؿ الكتبالرحمة البد أف يكقناتصؼ بيا مف العمـ كالحكمة ك 

 .(2)ىـ يكذبكف برسؿ اهلل إلييـخرل فيـ ما عظمكا اهلل حؽ تعظيمو, ك أ

عند يك ككفر بالرسؿ فمف آمف باهلل  يرل شيخنا األشقر رحمو اهلل كغيره مف العمماء أنوك 
ىذا ك  ,ماف, كمف كفر بركف كفر بالجميعألنو كفر بركف مف أركاف اإلي ,اهلل كافر, ال ينفعو إيمانو

ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُفُروَف ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَف َأْف ُيَفرُّْقوا َبْيَف المَِّو  {: تعالى ولك ق في كاضحه جمي
ـُ أو  ,ا َبْيَف َذِلَؾ َسِبيبًل ذو َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَف َأْف َيتَّخِ  َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَف ُنْؤِمُف ِبَبْعضٍ  َلِئَؾ ُى

 (3)(150,151:)النساء }َحقِّا اْلَكاِفُروَف 

َكذََّبْت {:تعالى ولك قل مصداقان  ,بجميع الرسؿ كاألنبياء نبيو كاحد كفرأك كذلؾ مف كفر برسكؿو 
َكذََّبْت  {:ولك ق( ك 123)الشعراء:}َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِميفَ {: ولك ق(, ك 105)الشعراء:}َقْوـُ ُنوٍح اْلُمْرَسِميفَ 
التكذيب  ف, ألكذبت بكؿ الرسؿ, فكٌؿ أمة كذبت رسكليا (160)الشعراء: }يفَ َقْوـُ ُلوٍط اْلُمْرَسمِ 

                                                           

 .48, البخارم, كتاب اإليماف, رقـ 10ماف كاإلسبلـ كاإلحساف, رقـ صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب اإلي (1)
دار طيبة لمنشر  –تحقيؽ سامي بف محمد سبلمة  ,ق774ت –ابف كثير  –انظر: تفسير القرآف العظيـ  (2)

 .300ص ,3ج ,ـ1999 –ق 1420 ,2ط –كالتكزيع 
 –ـ 1990 –ق 1410لخامس عشر مجمة الفرقاف العدد ا ,16ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)

 .50ص –لؤلشقر  –مقالة بعنكاف أىؿ السنة كالجماعة 
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مىمة رسالة كاحدة, كغايتيـ كاحدة,  ذلؾ, ؿو كاحد يعد تكذيبان بالرسؿ كميـبرسك  أف الرسؿ حى
 .يبشر المتقدـ منيـ المتأخر, كيصدؽ المتأخر المتقدـ ,كاحدة, فيـ كحدة مصدرىـ كاحدك 

ُقوُلوا آَمنَّا  {: اإليماف بيـ جميعاى, كال نفرؽ بينيـ قاؿ تعالىبكجكب كقد أمرنا اهلل 
ْسَحاَؽ َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط وَ  ْسَماِعيَؿ َواِ  ـَ َواِ  ِتَي أو َما ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَنا َوَما أُْنِزَؿ ِإَلى ِإْبرَاِىي

ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمنْ ِتَي النَِّبيُّوَف ِمْف َربّْيِ أو ُموَسى َوِعيَسى َوَما  ـْ َوَنْحُف َلُو ُمْسِمُموفَ ـْ اَل ُنَفرّْ  }ُي
 .(1)( 136:)البقرة

ى.ردلىالرحمنإلىىىخلق:ىحاجظىالًاثانو

كانت , فتناثركا في األرضؽ آدـ عميو السبلـ, ثـ تكاثركا ك كبدء خمقو بخمخمؽ اهلل الناس جميعان 
 ,عالى الكثير مف األنبياء كالرسؿفأرسؿ اهلل ت, دلالدعاةي إلى اليحاجتيـ ماسة إلى رسؿ اهلل ك 

نقاذليدايتيـ ك  ؿ تعددت مكاقؼ الناس مف الرسمع ذلؾ ك  ,(2), كنشر العدالة بينيـىـ مف جيالتيـا 
ينكركف عمييـ ما جاؤكا بو القديـ كاف الناس يعارضكف الرسؿ, ك  , ففيكما جاؤكا بو قديمان كحديثان 

في العصر عقكليـ كتصكراتيـ, ك  فاألمكر الخارجة عيكذبكنيـ في ـ في الحؽ, ك يجادلكنيك 
نكاران لمعجزاتيـ اح الناس أكثر معارضةن ألقكاليـ ك الحديث أصب لخارجة عف مألكؼ عقكليـ ا 
تكنكلكجي دفعيـ إلى ما كصمكا إليو مف تقدـ عممي ك ك قدراتيـ ذلؾ اغتراران بعمكميـ ك كنفكسيـ, ك 

, بحجة أف ما شرع اهلل تعالى زيادةن في الكفر مى, كالتمرد عاهلل  التشكيؾ في رساالت رسؿ
نستطيع  فيؿ عميوك  (3).التقدـ كالرقيعاد عف الحضارة ك االبتعقكليـ, ك جاء بو الرسؿ حجران عمى 

لى المنيج الذم جاء القكؿ أف  بو ؟  كاالبشرية ال تحتاج إلى الرسؿ كا 

لى إتباع منيجيـ, جة إلى الرسؿ ك بحا حقان إف البشرية جمعاء  إلصبلحذلؾ كتطبيؽ تعاليميـ, ك ا 
نارة, ك الناس قمكب  أسراره !!!تعرؼ عمى الككف ك ملكذلؾ ك , يـمقـ خى لً , ك يـخالق ةعرفملك  ,يـبك در  ا 

                                                           

 .17ص  –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
 –مقالة بعنكاف نظرة في تاريخ العقيدة لؤلشقر  –ـ 2006 –ق 1427 –العدد الخمسكف –مجمة الفرقاف  (2)

 .37ص
 .29,30ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)
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كذلؾ في  ما جاءت بواألنبياء ك البشرية إلى الرسؿ ك  كلقد كضح ابف القيـ رحمو اهلل مدل حاجة
ى معرفة الرسكؿ, كما جاء بو, كمف ىاىنا تعمـ اضطرار العباد فكؽ كؿ ضركرة إل ":قكلو

كتصديقو فيما أخبر بو, كطاعتو فيما أمر, فإنو ال سبيؿ إلى السعادة كالفبلح ال في الدنيا, كال 
في اآلخرة إاٌل عمى أيدم الرسؿ, كال سبيؿ إلى معرفة الطيب كالخبيث عمى التفصيؿ إاٌل مف 

ب مف األعماؿ كاألقكاؿ كاألخبلؽ ليس إاٌل جيتيـ, كال ييناؿ رضا اهلل البتة إاٌل عمى أيدييـ, فالطي
ىدييـ كما جاؤكا بو, فيـ الميزاف الراجح, الذم عمى أقكاليـ كأعماليـ كأخبلقيـ تكزف األخبلؽ 
كاألعماؿ, كبمتابعتيـ يتميز أىؿ اليدل مف أىؿ الضبلؿ, فالضركرة إلييـ أعظـ مف ضركرة 

اتيا, فأٌم ضركرة كحاجة فرضت فضركرة البدف إلى ركحو, كالعيف إلى نكرىا, كالركح إلى حي
 .(1)"العبد كحاجتو إلى الرسؿ فكقيا بكثير

كما ظنؾ بمف إذا غاب عنؾ ىديو كما جاء بو " كمجيبان عف سؤالو: ثـ يقكؿ ابف القيـ متسائبلن 
ككضع في المقبلة, فحاؿ العبد عند  ت إذا فارؽ الماءفسد قمبؾ, كصار كالحك  ؟طرفة عيف

 .(2)جاء بو الرسؿ كيذه الحاؿ, بؿ أعظـ, كلكف ال يحسُّ بيذا إاٌل قمبّّ حيّّ "مفارقة قمبو لما 
, تعالى أكثر مف حاجتيـ إلى غيرىـ رسؿ اهللحاجة العباد إلى  ثـ أكد ابف القيـ رحمو اهلل شدة

بيف فييا أف الناس قد ف عمـ األطباء, ك ملى عمـ الرسؿ أكثر ذلؾ بمقارنة بيف حاجة الناس إك 
الحاؿ عند أىؿ ىك , كما كعمميـ مع ضركرتو لصحة أجسادىـ غير حاجةه إلى األطباءيعيشكف ب
ؿ كاالقتداء بأعماليـ الحاجة إلى تعاليـ الرس سً لكنيـ في أمى , ك الفقيرةكفي األماكف النائية ك  البادية

ادة  سبيؿ إلى الكصكؿ إلى السعالالبتة, ك  تعاليـ الرسؿبدكف لمعالـ صبلح  ذلؾ فبلكل ,كأخبلقيـ
 .(3)رالفكز األكبر إال بالعبكر عمى ىذا الجسك 

ى  

                                                           

 –مكتبة المنار اإلسبلمية  –بيركت  –مؤسسة الرسالة  –ابف قيـ الجكزية  –زاد المعاد في ىدم خير العباد  (1)
 .32 ,31ص –األشقر  –, الرسؿ كالرساالت 69 ,68ص – 1ج –ـ 1994 –ق 1415 ,27ط –الككيت 

 –األشقر  –رسؿ كالرساالت , ال69 ,68ص – 1ج –ابف قيـ الجكزية  –زاد المعاد في ىدم خير العباد  (2)
 .32 ,31ص
,  الرسؿ كالرساالت 2ص ,2ج –ابف قيـ الجكزية  –انظر: مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة  (3)
 .36 – 35ص –األشقر  –
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ى(1)؟ىلوسىمالئكظآدموونىوالردلىكونى:ىالثالثىطلبالم
كما , مف بني آدـ, مما صٌدىـ عف اإليمافمثميـ األنبياء ك  ناس قديمان أف يككف الرسؿال لـ يقبؿ

ـُ اْلُيَدى ِإالَّ َأْف َقاُلوا أََبَعَث َوَما َمَنَع النَّاَس َأْف ُيْؤِمُنوا  {: قاؿ تعالى, حكى القرآف عنيـ ِإْذ َجاَءُى
ما جاؤكا بو مف عقائد ك  يـجعمكا إتباع لما كاف الرسؿ بشران (, ك 94: )اإلسراء}المَُّو َبَشرًا َرُسواًل 

َوَلِئْف  {: , قاؿ تعالىمثميـ ذلؾ أنيـ يتبعكف بشران عمة خسرانان مبينان ك  كجعمكه بيحان,كشرائع أمران ق
ـْ ِإًذا َلَخاِسُروَف َأَطعْ  ـْ ِإنَُّك ـْ َبَشرًا ِمْثَمُك َفَقاُلوا َأَبَشرًا ِمنَّا َواِحًدا  {( كقاؿ تعالى:34)المؤمنكف:}ُت

, كقد اقترح أعداء الرسؿ أف يككف الرسؿ الذيف (24)القمر:}َنتَِّبُعُو ِإنَّا ِإًذا َلِفي َضبَلٍؿ َوُسُعٍر 
م رسكالن مف عمى األقؿ يبعث مع الرسكؿ البشر  أكـ, يبعثكف إلييـ مف المبلئكة حتى يتبعكى

َنَرى أو َوَقاَؿ الَِّذيَف اَل َيْرُجوَف ِلَقاَءَنا َلْواَل ُأْنِزَؿ َعَمْيَنا اْلَمبَلِئَكُة  {: المبلئكة, قاؿ تعالى
ـَ  {: قاؿ أيضان ك  ,(21: )الفرقاف}َربََّنا َوَيْمِشي ِفي اأْلَْسَواِؽ َوَقاُلوا َماِؿ َىَذا الرَُّسوِؿ َيْأُكُؿ الطََّعا

 (.7: )الفرقاف }َلْواَل ُأْنِزَؿ ِإَلْيِو َمَمٌؾ َفَيُكوَف َمَعُو َنِذيرًا
يتضح الرسؿ مف البشر ك  الذم أراده اهلل تعالى في اختيار الخيريدرؾ كتاب اهلل  في تأمؿلماك 

 :أىمياعدة أمكر  فيذلؾ 
أصبر عمى االبتبلء كاالختبار, ففي  ع إلى ككنيـيرجبشران  الرسؿاألنبياء ك  اهلل  اختار :األوؿ

 .(2)" إّنما بعثتؾ ألبتميؾ وأبتمي بؾ": عف ربو الحديث القدسي الذم يركيو الرسكؿ 
نزاؿاختياره تبارؾ كتعالى لؤلنبياء كالرسؿ بشران, ك  الثاني: عمى  تكريمان كتفضيبلن ليـ ييـالكحي عم ا 

ـَ لَ أو  {:قاؿ تعالى ,غيرىـ مف المخمكقات يَِّة آَد ـْ ِمَف النَِّبيّْيَف ِمْف ُذرّْ ـَ المَُّو َعَمْيِي ِئَؾ الَِّذيَف َأْنَع
ْسرَاِئيَؿ َوِممَّْف َىَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ـَ َواِ  يَِّة ِإْبرَاِىي  (3)(.58: مريـ)}َوِممَّْف َحَمْمَنا َمَع ُنوٍح َوِمْف ُذرّْ

في أفعاليـ مف البشر يككنكا قدكة لآلخريف ل ان بشر  الرسؿاألنبياء ك  اهلل  ارياخت الثالث:
نيا لحكمة تبدبقكلوسيد قطب رحمو اهلل  ىذا ما أشار إليوك , كمشاعرىـ في رسالة كاحد مف  ك: " كا 

ؽ مكاجدىـ, كيعاني تجاربيـ, كيدرؾ ذك البشر إلى البشر, كاحد مف البشر يحٌس بإحساسيـ, كيت
مـ ضركراتيـ كأثقاليـ... كىـ مف جانبيـ يجدكف آالميـ كآماليـ, كيعرؼ نكازعيـ كأشكاقيـ, كيع

                                                           

 .65ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
لتي يعرؼ بيا في الدنيا أىؿ الجنة, رقـ صحيح مسمـ, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب الصفات ا (2)

5109. 
 .66ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)
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يعيش فييـ باألخبلؽ كاألعماؿ , يتسامى بيـ ركيدان ركيداى, ك ـثمي, ألنو بشر مفيو القدرة الممكنة
ة لمعقيدة , فيككف بشخصو ترجمة حي, كأرادىا منيـي يبمغيـ أف اهلل قد فرضيا عمييـالتكاليؼ التك 

 .(1)أعمالو صفحة معرضة ليـ ..."حركاتو ك ك تككف حياتو , ك التي يحمميا إلييـ
يـ ال يدرككف ألن, مف اهلل أف يجعؿ الرسؿ مبلئكةأىؿ الكفر في طمبيـ استكبار تعنت ك  الرابع:

 .(2)المشقة كالعناء الذم سيمحؽ بيـ مف جراء ذلؾ  , كال مدلكيفية خمقيـ طبيعة المبلئكة, كال
ف مخاطبتيـ كالفقو ػػػكا مػػف البشر ضركريان كي يتمكنػػؿ مػػكاف إرساؿ الرسمما قدمناه  يتبيف أنو 
َوَما َمَنَع {إلييـ مف المبلئكة لما أمكف ذلؾ, قاؿ تعالى: بعث اهلل رسمو كلعنيـ, كالفيـ منيـ, ك 

ـُ اْلُيَدى ِإالَّ َأْف َقاُلوا أَ  َكاَف ِفي اأْلَْرِض و , ُقْؿ لَ َبَعَث المَُّو َبَشرًا َرُسواًل النَّاَس َأْف ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُى
ـْ ِمَف السََّماِء َمَمًكا َرُسواًل  ذا كاف 94,95: )اإلسراء}َمبَلِئَكٌة َيْمُشوَف ُمْطَمِئنّْيَف َلَنزَّْلَنا َعَمْيِي (  كا 

شاء اهلل أف  كل ,لة فيقتضي ىذايك البشر ال يستطيعكف رؤية المبلئكة كالتمقي عنيـ بيسر كس
َجَعْمَناُه َمَمًكا َلَجَعْمَناُه َرُجبًل  وَولَ  {:أف يجعمو رجبلن قاؿ تعالى  ,يرسؿ ممكان رسكالن إلى البشر
ـْ َما َيْمِبُسوفَ   .(3)(9: عاـ)األن } َوَلَمَبْسَنا َعَمْيِي

 
ى  

                                                           

 3553ص – 5ج –ق 1412 ,17ط –القاىرة  –بيركت  –دار الشركؽ  –سيد قطب  –في ظبلؿ القرآف ( 1)
 .66ص –األشقر  –تفسير اآلية السابعة مف سكرة الفرقاف, أنظر الرسؿ كالرساالت  –
 .67ص –األشقر  –: الرسؿ كالرساالت انظر (2)
 .68ص ,67ص  ,انظر: المصدر السابؽ (3)
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ىاألنبواءوظائفىالردلىو:ىرابعالىبطلالم
كبيف  اهلل  لقد بيف لنا القرآف الكريـ كالسنة النبكية ميٌمة الرسؿ ككظائفيـ, فالرسؿ سفراء بيف

خبلص كأمانة ك   عمى صبرو خمقو, كليـ ميمات عظيمة كخطيرة, كتحتاج إلى تعب كمشقة, كا 
 :إيذاء الناس كمف ىذه الكظائؼ كالميمات

 :الدعوة إلى اهلل : التبميغ و الً أو 
, كما كرد في قكلو إلى عباده األنبياء ىي تبميغ دعكة اهلل ؿ كظيفة لمرسؿ ك أك إف        
ـْ َتْفَعْؿ َفَما َبمَّْغَت ِرَساَلَتُو  {: تعالى ْف َل )المائدة: }َيا َأيَُّيا الرَُّسوُؿ َبمّْْغ َما أُْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ َواِ 
 النبي الميبمغ ألفذلؾ ك , أبدان  الناس ىخشي الك  ان شجاع مف المبمغ أف يككفغ يحتاج يبمت, كال(67
يصدقكف كبلـ النبي  , فكيؼآباءىـ ىا عف معتقداتكرثك ك  يا,آمنكا بالناس عف معتقدات  ىيني
الَِّذيَف ُيَبمُّْغوَف ِرَسااَلِت المَِّو َوَيْخَشْوَنُو َواَل َيْخَشْوَف َأَحًدا  {:, قاؿ تعالىديف آباءىـيترككف دينيـ ك ك 

 (1)(39: )األحزاب}ِإالَّ المَّوَ 
 :ثانيًا: البياف والتوضيح

بياف ما أيشكؿ عمى ك تكضيح أحكاميا, مصحكبان بشرحيا ك ينبغي أف يككف  إف تبميغ دعكة اهلل
ـْ و  {قاؿ تعالى: ,في نكاحي الحياةفيمو الناس  ـْ َوَلَعمَُّي َؿ ِإَلْيِي َأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذّْْكَر ِلُتَبيَّْف ِلمنَّاِس َما ُنزّْ

 (2)(44: )النحؿ}َيَتَفكَُّروَف 
 :ثالثًا: التبشير واإلنذار
أم تبشير مف  ,ذار مف عذابواإلنالترغيب في عبادة اهلل, ك ىك يغ عميو التبمإف مف أىـ ما يقكـ 

ىو ُأْنَثى وَ أو َمْف َعِمَؿ َصاِلًحا ِمْف َذَكٍر {: قاؿ تعالى, بأف لو الحياة الطيبة في الدنيا أطاعو
َوَمْف ُيِطِع {آلخرة  يا في امنعييبشركنيـ بالجنة ك ك  ,(97)النحؿ: } ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبةً 

: )النساء }المََّو َوَرُسوَلُو ُيْدِخْمُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َوَذِلَؾ اْلَفْوُز اْلَعِظيـ
ات القرآنية, ألنيما ال اإلنذار في كثير مف اآليرآف الكريـ يرل اقتراف التبشير ك القارئ لمق, ك (13

ذا ك , (56)الكيؼ: }َوَما ُنْرِسُؿ اْلُمْرَسِميَف ِإالَّ ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريفَ  {: كما في قكلو تعالى ينفصبلف, ا 
كذب أمره ك ينذركف مف خالؼ  , فيــ في الداريف لمطائعيف كما ذكرناكاف األنبياء مبشريف بالنعي

ـْ َصاِعَقًة ِمْثَؿ َفِإْف َأعْ  {:لقكلو تعالىاآلخرة :سمو بالعذاب كالعقاب في الدنيا ك ر  َرُضوا َفُقْؿ َأْنَذْرُتُك
                                                           

 .43األشقر ص –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
 .44ص –انظر: المصدر السابؽ (2)
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َوَمْف َيْعِص المََّو َوَرُسوَلُو َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُو  {: قاؿ تعالى(,ك 13)فصمت: }َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد 
 (1)(14: )النساء} َنارًا َخاِلًدا ِفيَيا َوَلُو َعَذاٌب ُمِييفٌ 

 :مات إلى النورخراج الناس مف الظم: إاً رابع
ظممات الكفر , رج الناس مف الظممات إلى النكرأنبياءه ليخبعباده أف أرسؿ رسمو ك مف رحمة اهلل 

ـْ  {:, مصداقان لقكلو تعالىكالشرؾ كالجيؿ إلى نكر اإلسبلـ كالحؽ المَُّو َوِليُّ الَِّذيَف آَمُنوا ُيْخِرُجُي
 (2)( 257: )البقرة}ِمَف الظُُّمَماِت ِإَلى النُّورِ 

 :يوالعقد يالفكر  االنحراؼ ًا:تقويـخامس
بو أحدان, فمٌما ؿ الخمؽ عمى الفطرة السميمة, يعبدكف اهلل كحده, كال يشرككف أك كاف الناس في 

قد حدث في قكـ نكح   ؿ انحراؼ عف ديف اهلل أك كاف ك , انحرفكا عف الحؽ, كفسدت عقيدتيـ
ـْ َواَل َتَذُرفَّ َودِّا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَؽ َوَقاُلوا اَل {: , قاؿ تعالى(3)عميو السبلـ  َتَذُرفَّ آِلَيَتُك

ذه أسماء رجاؿ صالحيف مف قـك ى: "قاؿ ابف عباس في تفسير ىذه اآلية( 23: )نكح }َوَنْسرًا 
لتي كانكا يجمسكف فييا حى الشيطاف إلى قكميـ أف انصبكا إلى مجالسيـ اأك , فمما ىمككا نكح
أرسؿ اهلل , ف(4)"تنىسَّخى العمـ عيبدتلئؾ, ك أك فمـ تيعبد حتى إذا ىمؾ  مكا, ففعصابان كسمكىا بأسمائيـأن

يـ ما يجب اعتقاده يبينكا ليدكا العباد إلى عبادة اهلل كحده, ك يع, ك رسمو ليحاربكا االنحراؼ كالفساد
ثاف, ك األصناـ كاأل ى قكميـ عبادةفجميع الرسؿ أنكركا عم ,مقدره كحكموفي خالؽ الككف, ك 

 (5).كالنجكـ كالككاكب
 : سًا: إقامة الحجة عمى الخمؽساد

إقامة الحجة عمييـ, كما في قكلو ىك لدعكة اهلل الرسؿ بعد التبميغ إف مف كظائؼ األنبياء ك       
ةٌ  {: تعالى (, 165: )النساء}َبْعَد الرُُّسِؿ  ُرُسبًل ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريَف ِلَئبلَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو ُحجَّ

كيقكلكف: كيؼ تعذبنا  لـ يرسؿ اهلل رسمو إلى الناس لجاؤكا يكـ القيامة يخاصمكف اهلل ك فم
ـْ  وَولَ  {:كتدخمنا النار, كأنت لـ ترسؿ إلينا مف يبمغنا مرادؾ مٌنا, كما قاؿ تعالى َأنَّا َأْىَمْكَناُى

                                                           

 .47ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
 .50ص –انظر: المصدر السابؽ ( 2)
مقالة بعنكاف نظرة في تاريخ   ,2006آذار  ,ق1427ر صف –العدد الخمسكف  –انظر: مجمة الفرقاف  (3)

 .37ص –األشقر  –العقيدة 
 .4539رقـ  –يعكؽ كال يغكث ك  ال سكاعان باب كدان ك  –كتاب تفسير القرآف  –صحيح البخارم  (4)
 .120ص –األشقر  –ثقافة إسبلمية أصيمة  ك, نح51ص –األشقر  –الرساالت انظر: الرسؿ ك  (5)
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بََّنا َلْواَل َأْرَسْمَت ِإَلْيَنا َرُسواًل َفَنتَِّبَع آَياِتَؾ ِمْف َقْبِؿ َأْف َنِذؿَّ ِبَعَذاٍب ِمْف َقْبِمِو َلَقاُلوا رَ 
 (1)( 134:طو)}َوَنْخَزى

 : القدوة الحسنة:اً بعسا
عمى  كاسير يك  ,يـقكامقتدم بيـ أكي ي, قكالن كعمبلن   اهلل دعكا الناس إلى عبادةجاءت الرسؿ لت

ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرجُ  َقْد َكافَ  {:لقكلو تعالى ,نيجيـ المََّو َواْلَيْوـَ اآْلِخَر  وَلُك
مى آالئو كالعبادة التي ع بياف ما يجب هلل تعالى مف الشكر(, ك 21)األحزاب: }َوَذَكَر المََّو َكِثيرًا

 اإلتباع ., ك ذلؾ كمو بالقدكةترضيو, ك 
 :ةقيادالو سياسة ال: اً ثامن
الرُّسؿ لذلؾ أرسؿ اهلل إلى مف يسكسيـ كيقكدىـ كيدبر أمكرىـ, ك  في حاجةو دائمةالناس  
ـْ  {:, قاؿ فيـ يحكمكف بيف الناس بحكـ اهلل بيذه الميمة في حاؿ حياتيـ, ايقكمك ل ـْ َبْيَنُي َفاْحُك

متيـ بالتكراة, قاؿ رسكؿ يسكسكف أكذلؾ (, كأنبياء بني إسرائيؿ كانكا 48المائدة : )}ِبَما َأْنَزَؿ المَّوُ 
 (3()2)إسرائيؿ تسكسيـ األنبياء, كٌمما ىمؾ نبيّّ خمفو نبيّّ " ك" كانت بن اهلل 

ى  

                                                           

 .52ص –األشقر  –كالرساالت  انظر: الرسؿ (1)
كتاب األمارة, ,, مسمـ3196صحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ, رقـ  (2)

 .3429رقـ 
 .120ص –األشقر  –إسبلمية أصيمة  نحك ثقافة, 54ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)
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ى:أمورىتغردىبؼاىاألنبواء:ىخامسالىبطلالم
 .اًل: الوحيأو 

ُقْؿ ِإنََّما َأَنا َبَشٌر  {:, قاؿ تعالىبياء دكف سائر البشر بكحيو إلييـاألنتعالى تبارؾ ك خص اهلل 
ـْ ِإَلٌو َواِحٌد مِ  ـْ ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُيُك  .(110)الكيؼ: }ْثُمُك
, فمف ذلؾ تكميـ اهلل بعضيـ مف أمكر يفارؽ بيا الرسؿ جميع الناسىذا الكحي يقتضي عدة ك 

اآلتية, أك ئان مف الغيكب الماضية تعريؼ اهلل ليـ شيحجاب, كاتصاليـ ببعض المبلئكة, ك كراء 
 . (1)يـ عمى شيء مف عالـ الغيب اطبلع اهلل لك 

 :ثانيًا: العصمة
ِإفَّ المََّو {, دكف غيرىـ مف الخمؽاختارىـ ك سبلمو عمييـ صبلة اهلل ك  الرسؿى اهلل صطفا

ـَ َوآَؿ ِعْمرَاَف َعَمى اْلَعاَلِميفَ  ـَ َوُنوًحا َوآَؿ ِإْبرَاِىي (, كنزىيـ عف 33عمراف:)آلؿ }اْصَطَفى آَد
َوَما َكاَف ِلَنِبيٍّ َأْف َيُغؿَّ َوَمْف َيْغُمْؿ َيْأِت ِبَما {, صغيرىا ككبيرىا ,المعاصيالسيئات, كعصميـ مف 

ـْ اَل ُيْظَمُموَف  َـّ ُتَوفَّى ُكؿُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُى الذم ىك (, ك 161)آؿ عمراف: }َغؿَّ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ُث
 : عصميـ في أمكر أىمياك , (2)يتو رعاكشمميـ بعنايتو ك تعميميـ تكلى تربيتيـ كتأديبيـ ك 

 التبميغ:العصمة في التحمؿ و  ,1
حاه اهلل أك عدـ نسياف ما  كتتمثؿ في ,ياإف اهلل عصـ رسمو كأنبياءه في تحمؿ الرسالة كتبميغ

 {: أراد اهلل أف ينسيو إياىـ, قاؿ تعالى مخاطبان عبده كرسكلوأك , ليـ, إال شيئان قد نسخو اهلل 
اَل ُتَحرّْْؾ ِبِو  {(, كتكفؿ لو بجمعو في صدره: 6,7األعمى: )}بَل َتْنَسى, ِإالَّ َما َشاَء المَّوُ َسُنْقِرُئَؾ فَ 

 (3)(17 ,16القيامة: ِلَساَنَؾ ِلَتْعَجَؿ ِبِو, ِإفَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنُو, َفِإَذا َقرَْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُو )

الة أمانة, كيجب أدائيا بصدؽ كعدـ الكتماف, فالرسؿ ال يكتمكف العصمة في التبميغ, ألف الرس ثـ
ف الكذب كعدـ التبميغ خيانة, كالرسؿ يستحيؿ أف يككنكا كذلؾ, قاؿ أل ذلؾك  شيئان أرسمو اهلل إلييـ,

ـْ َتْفَعْؿ َفَما بَ  {تعالى:  ْف َل )المائدة }مَّْغَت ِرَساَلَتُو َيا َأيَُّيا الرَُّسوُؿ َبمّْْغ َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ َواِ 
, فإف عقاب اهلل يحؿ بذلؾ الكاتـ حاه اهللأك التغيير ًلما أك تماف حدث شيء مف الك كل, ك (67:

                                                           

 .58 ,57ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
 –مقالة بعنكاف أىؿ السنة كالجماعة  –ـ 1990 –ق 1410انظر: مجمة الفرقاف العدد الخامس عشر  (2)

 .50ص –لؤلشقر 
 .95ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)



159 
 

َؿ َعَمْيَنا َبْعَض اأْلَقَ  وَولَ  {قاؿ تعالى:ال محاؿ المغٌير  َـّ َلَقَطْعَنا أو َتَقوَّ يِؿ, أَلََخْذَنا ِمْنُو ِباْلَيِميِف, ُث
 (.46 ,44)الحاقة:}ِتيفَ ِمْنُو اْلوَ 
 عصمتيـ مف القتؿ: -2
ىاركف مف بطش كجبركت فرعكف, سى ك , فعصـ مك كرسمو مف القتؿ عصـ أنبياءهاهلل إف 

كعصـ إبراىيـ عميو السبلـ مف الحرؽ في النار, كعصـ عيسى عميو السبلـ مف القتؿ كعصـ 
ـْ تَْفَعْؿ َفَما َبمّْ  َيا َأيَُّيا الرَُّسوؿُ {: مف القتؿ فقاؿ رسكلنا الكريـ  ْف َل ْغ َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمْف َربَّْؾ َواِ 

 .(1)(67المائدة:)}َبمَّْغَت ِرَساَلَتُو َوالمَُّو َيْعِصُمَؾ ِمَف النَّاسِ 
 العصمة مف الشيطاف: -3
:" ما منكـ مف أحد إال وقد وكؿ رسمو مف نزغات الشيطاف كما قاؿ رسكؿ اهلل  عصـ اهلللقد 

ياي, إال أف اهلل أعانني عميو فأسمـ, فبل يأمرني إال بو قرينو مف  ياؾ؟ قاؿ: وا  الجف, قالوا وا 
 .(3)الشيطاف ىك كالقريف (2)بخير" 

 : لنسيافاألعراض البشرية كالخوؼ و عدـ العصمة مف ا
ما يصيب الناس مف  السبلـ كسائر البشر يصيبيـعمييـ الصبلة ك  األنبياءالرسؿ ك إف 

, كىي ال تنافي عصمتيـ ضب كالنسياف كالعجز كعدـ الصبركالغ األعراض البشرية كالخكؼ
 كاألمثمة عمى ذلؾ في الكتاب كالسنة كثيرة, فمف ذلؾ:

 خوؼ إبراىيـ عميو السبلـ مف ضيوفو: ,1
ال يشربكف, كلـ ال يأكمكف ك القمؽ عندما رأل ضيكفو قمب إبراىيـ عميو السبلـ الخكؼ ك فقد دخؿ 

ـْ وَ  {:تعالى , قاؿيكف يعمـ أٌنيـ مبلئكة ـْ اَل َتِصُؿ ِإَلْيِو َنِكَرُى ـْ ِخيَفًة أو َفَممَّا رََأى َأْيِدَيُي َجَس ِمْنُي
 .(4)( 70: دىك )}َقاُلوا اَل َتَخْؼ ِإنَّا ُأْرِسْمَنا ِإَلى َقْوـِ ُلوطٍ 

 غضب موسى عميو السبلـ عندما وجد قومو يعبدوف العجؿ: ,2
ان عندما عاد إلى قكمو فكجدىـ يعبدكف العجؿ مف فقد غضب مكسى عميو السبلـ غضبان شديد

َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى {: دكف اهلل, كأخذ يعنؼ أخاه ىاركف, كلـ يصبر فألقى األلكاح, قاؿ تعالى
                                                           

 .96ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
اف كبعثو سراياه لفتنة الناس, رقـ باب تحريش الشيط ,صحيح مسمـ, كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار (2)

5034 . 
 .97ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)
 .98ص –انظر:المصدر السابؽ(4)
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ـْ َوأَْلَقى اأْلَ  ـْ َأْمَر َربُّْك ْلَواَح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َقْوِمِو َغْضَباَف َأِسًفا َقاَؿ ِبْئَسَما َخَمْفُتُموِني ِمْف َبْعِدي َأَعِجْمُت
َـّ ِإفَّ اْلَقْوـَ اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َيْقُتُموَنِني َفبَل ُتْشِمْت ِبَي اأْلَ  ْعَداَء َواَل َأِخيِو َيُجرُُّه ِإَلْيِو َقاَؿ اْبَف ُأ

كالمعاينة, إف " ليس الخبر : (, كقاؿ رسكؿ اهلل 150)األعراؼ: }َتْجَعْمِني َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِميفَ 
فمـ يمؽ األلواح, فمما عايف ما صنعوا ألقى األلواح  ,اهلل أخبر موسى بما صنع قومو في العجؿ

 (2()1)فانكسرت"
 النسياف  ,3

 (3):نسياف آدـ عميو السبلـ وجحودهك - أ
" لما خمؽ اهلل آدـ مسح ظيره, فسقط مف ظيره كؿ :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل فعف أبي ىريرة

ـّ  خالقياىو نسمة  مف ذريتو إلى يـو القيامة, وجعؿ بيف عيني كؿٍّ منيـ وبيصًا مف نور, ث
عرضيـ عمى آدـ, فقاؿ: أي ربّْ َمف ىؤالء؟ قاؿ: ىؤالء ذريتؾ, فرأى رجبًل منيـ فأعجبو 
وبيص ما بيف عينيو, فقاؿ: أي رّب مف ىذا؟ فقاؿ: ىذا رجؿ مف آخر األمـ مف ذريتؾ, يقاؿ 

جعمت عمره؟ قاؿ: ستيف سنة, قاؿ: أي ربّْ زده مف عمري أربعيف سنة, , فقاؿ: ربّْ كـ داودلو 
لـ أو لـ يبؽ مف عمري أربعوف سنة, قاؿ: أو فمما انقضى عمر آدـ, جاءه ممؾ الموت, فقاؿ: 

؟ قاؿ: فجحد آدـ, فجحدت ذريتو, ونسي آدـ, فنسيت ذريتو, وخطئ آدـ داودتعطيا ابنؾ 
جحكده نسيانان, ككرث أبناء آدـ صفات أبييـ فجحدكا كما كاف "فجحد آدـ ك , (4)" فخطئت ذريتو

 .(5)جحد, كنسكا كما نسي" 
 
 
 
 

                                                           

, صححو 2320لعباس, رقـ مسند اإلماـ أحمد, كتاب كمف مسند بني ىاشـ, باب بداية مسند عبد اهلل بف ا (1)
 .5738, رقـ1599,ص3, مشكاة المصابيح, جاأللباني

 .99ص –األشقر  –نظر: الرسؿ كالرساالت ا (2)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو.( 3)
, مشكاة , حسنو األلباني3002عراؼ, رقـ باب كمف سكرة األ ,كتاب تفسير القرآف ,سنف الترمذم (4)

 .118, رقـ42, ص1المصابيح, ج
 .  22ص –األشقر  ,صحيح القصص النبكم  (5)
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 صبلِتو الظير ركعتيف:و  نسياف نبينا محمد  - ب
بحمكؿ النسياف عميو كأم إنساف مف البشر, كيحتاج إلى مف يذكره, عف ابف  فقد أكد الرسكؿ 

كما تنسكف, فإذا نسيت فذٌكركني"  قاؿ: "كلكني إنما أنا بشر, أنسى , عف النبي مسعكد 
(1()2). 

 (3):نبي يحرؽ قرية النمؿ- ج
أمر بحرؽ مف األنبياء, فغضب ذلؾ النبي ك  أف نممة قرصت نبي,فيذه القصة ذكرىا رسكؿ اهلل 

" : عف النبي ىريرة  يفي حديث أبمصداقان لما كرد قرية النمؿ بأكمميا, فعاتبو اهلل عمى ذلؾ, 
ـّ أمر ببيتيا نزؿ نبيّّ مف األنب ياء تحت شجرة, فمدغتو نممة, فأمر بجيازه فأخرج مف تحتيا, ث
 .(4)حى اهلل إليو: فيبّل نممة واحدة "أو فأحرؽ بالنار, ف

 :ـ العصمة في االجتياد في القضاءعد -4
يجتيدكف في الحكـ فبيف الناس,  تقع مشاكؿ ك  دنيكية ييعرض عمى األنبياء كالرسؿ مسائؿ

عميو  داكدعف نبي اهلل  كمف عدـ اإلصابة في ذلؾ ما ذكره رسكؿ اهلل الخطأ, أك بالصكاب 
 .(5)السبلـ, كتكفيؽ اهلل البنو سميماف في تمؾ المسألة 

كانت امرأتاف معيما ابناىما, جاء الذئب فذىب يقكؿ: "  أنو سمع النبي  فعف أبي ىريرة 
خرى: إّنما ذىب بابنؾ, فتحاكمنا بابف إحداىما, فقالت صاحبتيا: إّنما ذىب بابنؾ, وقالت األ

د, فأخبرتاه, فقاؿ: ائتوني بالسكيف و ا, فقضى بو لمكبرى, فخرجتا عمى سميماف بف دداودإلى 
 .(6)ابنيا, فقضى بو لمصغرى"ىو أشّقو بينيما, فقالت الصغرى: ال تفعؿ يرحمؾ اهلل, 

ُـّ سممة زكج النب وركت يما, فءجبلبىذه القضية  كقد كضح الرسكؿ  سمع  و: "أنٌ  ي أ
ّنو يأتيني الخصـ, فمعؿ بعضكـ أف خصكمة بباب حجرتو, فخرج إلييـ, فقاؿ:  " إّنما أنا بشر, وا 

                                                           

, مسمـ, كتاب المساجد 386القبمة حيث كاف, رقـ  كب التكجو نحصحيح البخارم, كتاب الصبلة, با (1)
 .889رقـ  ,كمكاضع الصبلة

 .101ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
 .100ص –انظر: المصدر السابؽ( 3)
, رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب بدء الخمؽ (4) , مسمـ, 3072باب خمس مف الدكاب فكاسؽ يقتمف في الحـر

 .4158رقـ  ,كتاب السبلـ
 .103ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (5)
, مسمـ, 3173, رقـ كد سميماف نعـا تعالى ككىبنا لدصحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قكؿ اهلل( 6)

 .3245رقـ  ,كتاب األقضية
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يكوف أبمغ مف بعض, فأحسب أنو صدؽ, فأقضى لو بذلؾ, فمف قضيت لو بحؽ مسمـ, فإنما 
 .(1)ليتركيا "أو ىي قطعة مف النار, فميأخذىا 

أيد اتصاؼ األنبياء كالرسؿ بيذه األعراض مستدالن كما بينا فقد رحمو اهلل  األشقر شيخنا أماك 
ىذه ما ذىبت إليو بعض الفرؽ الذيف ينفكف عف الرسؿ كاألنبياء بالقرآف كالسنة, غير أنو أنكر 

مخالفكف لمنصكص الشرعية التي جاءت في الكتاب كالسنة, فقاؿ:"ذىبت  أكد أنيـاألعراض ك 
كال نسياف كال يك أف العصمة تقتضي أال يقع مف األنبياء س الشيعة اإلمامية االثنا عشرية, إلى

خطأ, كال خكؼ كال غير ذلؾ مف األعراض البشرية, كقد سقنا لؾ النصكص مف الكتاب كالسنة 
يبلن, فعميؾ بالكتاب كالسنة ففييما أك الدالة عمى خبلؼ ذلؾ, كىي نصكص ال تقبؿ تحكيبلن كال ت

 .(2)اليداية"
 :مف الكبائر العصمة -5

مف الذنكب  ,الرسؿ معصكمكف مف الكبائررحمو اهلل عمى أف األنبياء ك  األشقر أكد شيخنا
لمعاصي,  قبائح العيكب, كالزنا كالسرقة كالمخادعة, كصناعة األصناـ كعبادتيا, كالسحر, كا

أنبياء   سنة رسكلو ك  ,فقاؿ رحمو اهلل: " لقد برأ كتاب اهلل ذلؾ ككجميع األخبلؽ السيئة, كنح
عصمة  ,كىذا القكؿ(3)النصارل في المحرؼ مف كتبيـ"د ك يك رسمو مما افتراه عمييـ الي ك اهلل

 .(4)أجمع عميو السمؼ الصالح مف قبؿ –الرسؿ مف الكبائراألنبياء ك 
 :العصمة مف الصغائر -6

ذىب األشقر رحمو اهلل إلى ما ذىب إليو أكثر عمماء اإلسبلـ إلى أف األنبياء ليسكا معصكميف 
ؿ كلـ يفيـ نصكص الكتاب كالسنة, قاؿ رحمو ؼ كعطَّ ئر, كيؤكد أف مف قاؿ ذلؾ حرَّ مف الصغا

اهلل نقبل عف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل: " القكؿ بأف األنبياء معصكمكف مف الكبائر دكف 
قكؿ أكثر عمماء اإلسبلـ, كجميع الطكائؼ, حتى إنو قكؿ أكثر أىؿ الكبلـ, كما ىك الصغائر 

                                                           

, رقـ  (1) , رقـ األقضية , مسمـ, كتاب6634صحيح البخارم, كتاب األحكاـ, باب مكعظة اإلماـ لمخصـك
3231. 

 .104ص –األشقر  –الرسؿ كالرساالت ( 2)
 105ص –األشقر  –الرسؿ كالرساالت  (3)
 –عبد اهلل بدر الديف محمد ب عبد اهلل بف بيادر الزركشي , أبك –انظر: البحر المحيط في أصكؿ الفقو  (4)
 .14ص – 6ج –ـ 1994 –ق 1414 ,1ط –دار الكتبي  ,ق794ت
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أيضان قكؿ أكثر أىؿ التفسير كالحديث ىك الحسف اآلمدم أٌف ىذا قكؿ أكثر األشعرية, ك  , أبكذكر
كالفقياء, بؿ لـ ينقؿ عف السمؼ كاألئمة كالصحابة كالتابعيف كتابعييـ إاٌل ما يكافؽ ىذا 

 .(1)القكؿ.."

 األنبياءصحة ما ذىبكا إليو مف القكؿ بأف األدلة تؤكد رد العمماء مجمكعة مف أك كقد 
 :كمنيامف الصغائر غير معصكميف الرسؿ ك 

عندما أكؿ مف الشجرة التي نياه اهلل تعالى عف األكؿ , مخالفة آدـ عميو السبلـ ألمر اهلل  ,1
ـُ ِإفَّ َىَذا َعدُ  {: كما ذكر القرآف الكريـ بقكلو منيا, َلَؾ َوِلَزْوِجَؾ َفبَل ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَف و َفُقْمَنا َيا آَد
َفَتْشَقى, ِإفَّ َلَؾ َأالَّ َتُجوَع ِفيَيا َواَل َتْعَرى, َوَأنََّؾ اَل َتْظَمُأ ِفيَيا َواَل َتْضَحى, َفَوْسَوَس ِإَلْيِو  اْلَجنَّةِ 

ـُ َىْؿ َأُدلَُّؾ َعَمى َشَجَرِة اْلُخْمِد َوُمْمٍؾ اَل َيْبَمى, َفَأَكبَل ِمْنَيا َفَبَدْت َلُيَما آُتُيَما َسوْ  الشَّْيَطاُف َقاَؿ َيا آَد
ـُ َربَُّو َفَغَوى   قد(, ك 116,121)طو: }َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف َعَمْيِيَما ِمْف َوَرِؽ اْلَجنَِّة َوَعَصى آَد

 .(2)أكمو مف الشجرة كىي مف الصغائرك   ربو عميو السبلـ آدـ ةعصيمباآليات صرحت 
و, كاعترافو بأنو أخطأ, عندما أراد نصرة الذم مف شيعت القبطي خطأن  عميو السبلـ قتؿ مكسى ,2
َقاَؿ َىَذا ِمْف َعَمِؿ الشَّْيَطاِف ِإنَُّو  {تعالى: كاضح في قكلوىك كما  مف ربو, المغفرة وطمب ثـ
ـُ ىو ُمِضؿّّ ُمِبيٌف, َقاَؿ َربّْ ِإنّْي َظَمْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُو ِإنَُّو و َعدُ  اْلَغُفوُر الرَِّحي
 .(3)(16 ,15)القصص : }
رع إلى التكبة ؿ قبؿ أف يسمع مف الخصـ الثاني, فأسك د عميو السبلـ لمخصـ األك ادحكـ  ,3

 }, َفَغَفْرَنا َلُو َذِلؾَ ُو َوَخرَّ رَاِكًعا َوَأَنابَ َفاْسَتْغَفَر َربَّ  {:, قاؿ تعالىفغفر اهلل لو ذنبو
 .(4)(24,25,)ص
مارية  زكجو تحريـأك العسؿ عمى نفسو  تحريـ: منيافي أمكر   نبينا محمد ل عتاب اهلل  ,4

ـُ َما َأَحؿَّ المَُّو َلَؾ َتْبَتِغي َمْرَضاَت  {:, قاؿ تعالىرضي اهلل عنيا القبطية ـَ ُتَحرّْ َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِل
 (1)التحريـ:  }َأْزَواِجَؾ َوالمَُّو َغُفوٌر رَِّحيـٌ 

                                                           

 .319ص ,4ج –ابف تيمية  –م ك ا, نقبلن عف مجمكع الفت108ص –األشقر  –كالرساالت  انظر: الرسؿ( 1)
 .108ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)
 .109ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (4)
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َولَّى, َأف َعَبَس َوتَ {قاؿ تعالى:  ,كعاتبو ربو عندما أعرض عف األعمى ابف أـ مكتكـ 
 .(1)(1,4: )عبس}َيذَّكَُّر َفَتنَفَعُو الذّْْكَرى أو , ا ُيْدِريَؾ َلَعمَُّو َيزَّكَّى, َومَ َجاءُه اأْلَْعَمى

َلْواَل ِكتَاٌب ِمَف المَِّو َسَبَؽ  {الفدية مف أسرل بدر فأنزؿ اهلل تعالى:  كقبكؿ الرسكؿ 
ـْ ِفيَما أَ  ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ َلَمسَُّك  .(68 ,)األنفاؿ}َخْذُت

في عصمة األنبياء مما عيصمكا السبب مما يجدر ذكره ىنا كما يرل شيخنا األشقر رحمو اهلل أف 
مف البشر, عصميـ اهلل في تحمؿ الرسالة  ككنيـ , "كعدـ عصمتيـ مما لـ ييعصمكا منو, منو

ذلؾ يصؿ الكحي الذم أنزلو اهلل إلى الذيف أرسمكا كتبميغيا, فبل ينسكف شيئان, كال ينقصكف شيئان, كب
, كىذه العصمة ال تبلزميـ في كٌؿ أمكرىـ فقد تقع منيـ إلييـ كامبلن كافيان, كما أراده اهلل 

المخالفة الصغيرة, بحكـ ككنيـ بشران, كلكٌف رحمة اهلل تتداركيـ, فينبييـ اهلل إلى خطئيـ, كيكفقيـ 
 بة إليو.ك لمتكبة كاأل

الكحي ال يبلـز األنبياء في كٌؿ عمؿ يصدر عنيـ, كفي كؿّْ قكؿ يبدر منيـ, فيـ عرضة إٌف 
 .(2)"لمخطأ, يمتازكف عف سائر البشر بأٌف اهلل ال يقٌرىـ عمى الخطأ بعد صدكره, كيعاتبيـ عميو

 ال تناـ قموبيـ:اء تناـ أعينيـ و األنبي :ثالثاً 

في حديث   أنس عينيـ تناـ كقمكبيـ ال تناـ, فعف ٌف أالرسؿ عف غيرىـ بأمما تفرد بو األنبياء ك 
, (3)"ال تناـ قموبيـاء تناـ أعينيـ و كذلؾ األنبي" والنبي نائمة عيناه, وال يناـ قمبو, و اإلسراء قاؿ:

ياء تناـ أعيننا وال تناـ " إنا معاشر األنب, فقد صٌح عنو أٌنو قاؿ:كقد كرد ىذا مف قكؿ الرسكؿ 
 (5()4)" إّف عيني تناماف وال يناـ قمبي"فسو:عف ن , كقاؿ "قموبنا

 

 

                                                           

 110ص –انظر: المصدر السابؽ (1)
 .113,114ص ,المصدر السابؽ (2)
 .3305تناـ عينو, رقـ  يح البخارم, كتاب المناقب, باب كاف النبي صح (3)
 .3304, رقـعينوتناـ  النبي  كاف, باب مناقبصحيح البخارم, كتاب ال (4)
 .90ص –األشقر  –الرساالت انظر: الرسؿ ك  (5)



165 
 

 عًا : تخيير األنبياء عند الموت:راب

 أٌنيـ يخيَّركف بيف الدنيا كاآلخرة, فعف عائشة  السبلـعمييـ الصبلة ك  مما تفرد بو األنبياء
" ما مف نبي يمرض إاّل خّير بيف الدنيا واآلخرة, وكاف في يقكؿ: قالت: سمعت رسكؿ اهلل 

ـْ ِمَف {أخذتو بّحة شديدة, فسمعتو يقوؿ: ه الذي قبض فيوشكوا ـَ المَُّو َعَمْيِي َمَع الَِّذيَف َأْنَع
اِلِحيَف  دّْيِقيَف َوالشَُّيَداِء َوالصَّ  (2)(1)"فعممت أنو خيَّر ,(69)النساء }النَِّبيّْيَف َوالصّْ

 مور تفرد بيا األنبياء بعد موتيـ:: أخامساً 
 منيا:ك بعد مكتيـ  رسموبيا أنبياءه ك   هلل ص اتخا أخرل ىناؾ أمكر

 :: ال يقبر نبي إال حيث يموتؿواأل 
" لـ يقبر نبيّّ إال حيث :فبل يدفف نبيّّ إاٌل في المكاف الذم مات فيو, قاؿ رسكؿ اهلل 

في حجرة عائشة رضي اهلل   دفنكا الرسكؿ  ,رضكاف اهلل عمييـ ,كليذا فإٌف الصحابة(3)"يموت
 .(4)بض عنيا,  حيث ق

 : الثاني: ال تأكؿ األرض أجسادىـ

ادىـ, فأجسادىـ محفكظة مف رسمو أنو حـر عمى األرض أكؿ أجسمف فضؿ اهلل عمى أنبيائو ك 
 .(6()5)إف اهلل حـر عمى األرض أف تأكؿ أجساد األنبياء"" :, قاؿ رسكؿ اهلل البمى

 
                                                           

 .2205رقـ  ,لذيف أنعـ اهلل عمييـ مف النبييف, باب فألئؾ مع اصحيح البخارم, كتاب تفسير القرآف( 1)
منيج أ.د.عمر  –, مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر 90ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (2)

 ,1ج ,أ.د.عبد السميع العرابيد –األشقر في االستدالؿ بآيات اهلل تعالى في كتابيو القيامة الكبرل كالصغرل 
 .59ص
, صححو 27, رقـ الجنة, باب مسند أبي بكر الصديؽ مسند اإلماـ أحمد, كتاب مسند العشرة المبشريف ب (3)

 .5200, رقـ923, ص2ج , صحيح الجامع الصغير كزياداتو,األلباني
 .91ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (4)
كتاب الصبلة, رقـ  , أبك داكد,1357رقـ  ,سنف النسائي, كتاب الجمعة, باب إكثار الصبلة عمى النبي  (5)

, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, , صححو األلباني1626لجنائز, رقـ ة, كتاب ما جاء في ا, ابف ماج883
 2208, رقـ 440, ص1ج
 .91ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (6)
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 أحياء في قبورىـ: إنيـالثالث:
كؿ مف  قد ككؿ اهلل ممؾ يبمغ نبي اهلل محمد مكف ك ألنبياء أحياء في قبكرىـ يصفا

قاؿ , ك (1)"األنبياء أحياء في قبورىـ يصموف " :, حيث قاؿ رسكؿ اهلل يصمي عميو مف البشر
ذاو فإذا موسى قائـ يصمي .., ,قد رأيتني في جماعة مف األنبياءو " :في قصة اإلسراء أيضان   ا 

ذا إبراىعيسى ابف مريـ قائـ يصمي..., و   (2)... "يـ قائـ يصميا 
ى  

                                                           

 –بكر أحمد بف عبد الخالؽ بف خبلد المعركؼ بالبزار , أبك –مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار ( 1)
,صحيح الجامع الصغير كزياداتو, , صححو األلباني6888رقـ الحديث  ,299ص ,13ج ,1ط –ق 292ت
 .2786, رقـ539, ص1ج
 .251رقـ  ,, باب ذكر المسيح ابف مريـ كالمسيح الدجاؿصحيح مسمـ, كتاب اإليماف( 2)
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ىالردل:تغاضلىاألنبواءىو:ىىدادسالىبطلالم

ما طمعت الشمس "األنبياء كالرسؿ عمى سائر خمقو, تحدث شيخنا رحمو اهلل أف اهلل فضؿ
اهلل فضؿ الرسؿ عمى األنبياء, , ثـ (1)"وال غربت بعد النبييف والمرسميف عمى أفضؿ مف أبي بكر

ْمَنا َبْعَض النَِّبيّْيَف  {: لنبييف عمى بعض, كما قاؿتعالى بعض اارؾ ك فضؿ اهلل تبك  َوَلَقْد َفضَّ
ىذا ما  ,كذلؾ فضؿ بعض الرسؿ عمى بعض(, ك 55)اإلسراء :}وَد َزُبورًاأو َعَمى َبْعٍض َوآَتْيَنا دَ 

ْمَنا َبْعَضُيـْ {:لقكلو تعالى, مصداقان (2)السمؼ مف العمماء مةئأجمعت عميو أ َعَمى  ِتْمَؾ الرُُّسُؿ َفضَّ
ـَ اْلَبيَّْناِت َوَأيَّْدنَ  ـْ َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَف َمْرَي ـَ المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُي ـْ َمْف َكمَّ اُه ِبُروِح َبْعٍض ِمْنُي

 . (3)(253)البقرة : }اْلُقُدسِ 

 اآلتي: ويمكف بياف مراتب المفاضمة بيف الرسؿ واألنبياء عمى النح

 أفضؿ الرسؿ: ـىالعـز  ولأو : الً أو 

براىيـ, كمكسى, كعيسىأفضؿ الرسؿ كاألنبياء خمسة: محمد  عمييـ  , كنكح, كا 
َفاْصِبْر َكَما  {:ولك قكما ذكر القرآف الكريـ بالعـز مف الرسؿ  كلأك كىؤالء ىـ  ,السبلـك الصبلة 
 ـ يرجع إلى أفلي العز ك القكؿ باألفضمية ألك  ,(35)األحقاؼ: }اْلَعْزـِ ِمَف الرُُّسؿِ  ولُ أو َصَبَر 

ـْ ِمَف الدّْيِف َما َوصَّى ِبِو ُنوًحا  {كقكلو تعالى: ,كثيرة ضعاقد ذكرىـ في كتابو في مك اهلل َشَرَع َلُك
ـَ َوُموَسى َوِعيَسى َأْف َأِقيُموا الدّْيَف َواَل َتَتَفرَُّقوا ِفيِو أو َوالَِّذي  ْيَنا ِبِو ِإْبرَاِىي َحْيَنا ِإَلْيَؾ َوَما َوصَّ

ـَ َوُموَسى {:قكلو تعالى(, ك 35كرل: )الش} ْبرَاِىي ـْ َوِمنَؾ َوِمف نُّوٍح َواِ  ْذ َأَخْذَنا ِمَف النَِّبيّْيَف ِميثَاَقُي َواِ 
 (4)( 7:)األحزاب}َمْرَيـَ  َوِعيَسى اْبفِ 

 

                                                           

, قاؿ األلباني: 135رقـ الحديث  ,152ص ,1ج –كتاب فضائؿ الصحابة  ,عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ( 1)
, 3, ج, سمسمة األحاديث الضعيفةا بحاجة إلى دراسة دقيقةسنو بعض العمماء, كلكف الطرؽ المشار إلييح

 .1358,رقـ534ص
عبد العزيز بف حمد بف ناصر بف عثماف آؿ  –انظر: منحة القريب المجيب في الرد عمى عيباد الصميب  (2)

 282ص,1ج –سيد قطب  –آف انظر: في ظبلؿ القر  – 206ص ,1ج  ,بدكف طبعة–ق 1244ت –معمر 
 .213ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (3)
 .213ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (4)
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 :عمييـ السبلـ ف األنبياء والرسؿمة بيفاضالم أسباب
ا تدؿ ي العـز مف الرسؿ كجدناىلأك التي تتحدث عف القرآف الكريـ تأمؿ آليات الم فإ
قياميـ كذلؾ ك , الدعكةاجتيادان في عبادة اهلل ك أكثر ىـ ك , أكثر عباده صبران عمى أقكاميـ عمى أنيـ

جعؿ لكؿو منيـ ما يميزه و ك , لذلؾ اهلل خصيـ عمى سائر خمقتعبأك كؿ ما أمرىـ اهلل ببل كمؿ ب
 .(1)عف غيره

 .األرض, كسٌماه اهلل عبدان شككران ؿ الرسؿ إلى أىؿ أك ٌنو بأ نكحان عميو السبلـ  ؿ اهلل ففضَّ 
ـَ َخِميبًل  {ؿ إبراىيـ عميو السبلـ باتخاذه خميبلن كفضَّ  ( كجعمو 125:)النساء}َواتََّخَذ اهلُل ِإْبرَاِىي

 (.124:)البقرة }ِإنّْي َجاِعُمَؾ ِلمنَّاِس ِإَماًما {لمناس إمامان 
َقاَؿ َيا ُموَسى ِإنّْي اْصَطَفْيُتَؾ َعَمى النَّاِس ِبِرَسااَلِتي  {,مو ؿ اهلل مكسى برساالتو كبكبلكفضَّ 

 . }َواْصَطَنْعُتَؾ ِلَنْفِسي { ( كاصطنعو لنفسو144:عراؼ)األ }َوِبَكبَلِمي 
ؿ عيسى بأٌنو رسكؿ اهلل, ككممتو ألقاىا إلى مريـ كركح منو, ككاف يكٌمـ الناس في كفضَّ 

ـَ َوُروٌح ِإنََّما اْلَمِسيُح {الميد  ـَ َرُسوُؿ اهلِل َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَي ِعيَسى اْبُف َمْرَي
ْنوُ   .(2)( 171:)النساء}مّْ
 :ؿ الرسوؿ الخاتـ محمد : فضَّ ثانياً 

فضؿ عمى سائر الخمؽ, ك السبلـ عمييـ الصبلة ك الرسؿ ؿ األنبياء ك فضَّ  اهلل  عرفنا أفَّ 
عمى سائر  ؿ محمد فضَّ , ك عمييـ السبلـ الرسؿسائر األنبياء ك عمى عمييـ السبلـ لي العـز أك 

األنبياء كالمرسمكف في ذلؾ اليـك تحت لكائو, قاؿ كؿ , بيده لكاء الحمد, ك سيد كلد آدـيك البشر, ف
" أنا سيد ولد آدـ يـو القيامة, وال فخر, وبيدي لواء الحمد وال فخر, وما مف نبٍي :رسكؿ اهلل 

 .(4)(3)"ؿ مف تنشؽ عنو األرض وال فخرأو  واه إاّل تحت لوائي, وأنايومئٍذ آدـ فمف س

, حيث يأتي الناس في يكـ القيامةشفيعان لمخمؽ بإذف اهلل في ككنو ف مكذلؾ يك وضمى فى ك 
كؿُّ كاحد يقكؿ: اذىبكا إلى غيرم, يكـ العصيب إلى الرسؿ تستشفع بيا, فيتدافعيا الرسؿ, ىذا ال

                                                           

 .214ص –األشقر  –الرساالت انظر: الرسؿ ك  (1)
 .215 ,214ص –انظر: المصدر السابؽ ( 2)
رقـ  , ابف ماجة, كتاب الزىد,3073باب كمف سكرة بني إسرائيؿ, رقـ  ,سنف الترمذم, كتاب تفسير القرآف (3)

 .قاؿ الترمذم حديث حسف, 4298
 216ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (4)
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كعمى نبينا أفضؿ الصبلة كالسبلـ قاؿ: اذىبكا إلى محمد عبد غفر اهلل  حتى إذا أتكا عيسى عميو
 .قٌدـ مف ذنبو كما تأخر فيشفع ليـلو ما ت

 ربنا عمى استشفعنا لك فيقكلكف القيامة يكـ الناس اهلل يجمع:"  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ  أنس عف
 كأمر ركحو مف فيؾ كنفخ بيده اهلل خمقؾ الذم أنت :فيقكلكف آدـ فيأتكف ,مكاننا مف يريحنا حتى

 أكؿ نكحا ائتكا كيقكؿ خطيئتو كيذكر ىناكـ لست :فيقكؿ ,ربنا عند لنا فاشفع لؾ فسجدكا المبلئكة
 خميبل اهلل اتخذه الذم إبراىيـ ائتكا ,خطيئتو كيذكر ىناكـ لست :فيقكؿ فيأتكنو ,اهلل بعثو رسكؿ
 لست :فيقكؿ ,فيأتكنو اهلل كممو الذم مكسى ائتكا ,خطيئتو كيذكر ىناكـ لست :فيقكؿ ,فيأتكنو
 تقدـ ما لو غفر فقد  محمدا ائتكا ىناكـ لست :فيقكؿ ,فيأتكنو عيسى ائتكا خطيئتو فيذكر ىناكـ
 ثـ اهلل شاء ما فيدعني ساجدا كقعت رأيتو فإذا ربي عمى فأستأذف فيأتكني ,تأخر كما ذنبو مف
 يعممني بتحميد ربي فأحمد رأسي فأرفع ,تشفع كاشفع يسمع كقؿ تعطو سؿ رأسؾ ارفع :لي يقاؿ
 الثالثة في مثمو ساجدا فأقع أعكد ثـ ,الجنة كأدخميـ النار مف أخرجيـ ثـ حدا لي فيحد أشفع ثـ
 .(1)"القرآف حبسو مف إال النار في بقي ما حتى الرابعة أك

عظيـ الصفات, ككريـ األخبلؽ, مف كىبو محمدان عمى غيره بما  اهلل  ؿفضَّ ك        
مصداقان , خميبلن كما اتخذ إبراىيـ خميبلن  لو اهلل  ذاكالمجاىدة في اهلل, كالقياـ بأمره, كاتخ

آتاه القرآف العظيـ الذم لـ  ككذلؾ, (2)" إّف اهلل اتخذني خميبًل كما اتخذ إبراىيـ خميبلً :" ولك قل
ثَاِني َواْلُقْرآَف َوَلَقْد آَتْيَناَؾ َسْبًعا مَّْف اْلمَ {أحده مف األنبياء كالرسؿ مثمىو: ييعط

, عف أبي ىريرة لـ يعطيا أحد مف األنبياء قبمو أكرمو اهلل دكف غيره بستٍّ ك .(87)الحجر:}اْلَعِظيـَ 
  أف رسكؿ اهلل  :ضمت عمى األنبياء بست: أعطيت جوامع الكمـ, ونصرت بالرعب, " فُ قاؿ

لى الخمؽ كاّفة, وختـ بي رًا ومسجدًا, وأرسمت إيو وأحّمت لي الغنائـ, وجعمت لي األرض ط
 .(3)"النبيوف

                                                           

 .6080النار, رقـ ك ( صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ, باب صفة الجنة 1)
 .827صحيح مسمـ, كتاب المساجد كمكاضع الصبلة, باب النيي عف بناء المساجد عمى القبكر, رقـ  (2)
 .812صحيح مسمـ, كتاب المساجد كمكاضع الصبلة, باب الباب, رقـ  (3)
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 ,(1)ككنو خاتـ األنبياء كالمرسميف أم ال رسكؿ بعده يغير شرعو, كيبطؿ شيئان مف دينو أخيران ك 
ـَ النَِّبيّْيَف َوَكاَف المَُّو ِبُكؿّْ َما كَ {:قاؿ تعالى ـْ َوَلِكْف َرُسوَؿ المَِّو َوَخاَت اَف ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْف ِرَجاِلُك

 .(40)األحزاب:}َشْيٍء َعِميًما
 

                                                           

 . 217ص –األشقر  –انظر: الرسؿ كالرساالت  (1)
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ى

ى

ىالثالثالغصلى

ىدتظىمباحثىىفوهاألذػرىمنىمدائلىالوومىاآلخر,ىوىموقف
 

 .نعيموعذابو ك  القبرؿ: والمبحث األ 

 أشراط الساعة. الثاني: المبحث

 أحداث يـك القيامة.المبحث الثالث: 

 النار.المبحث الرابع: 

 الجنة.المبحث الخامس: 

 .مكقؼ األشقر مف اإليماف بالقدرالمبحث السادس : 

 

ى 
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ى

ى

ى

ىلوالمبحثىاأل

ىفيو ثبلثة مطالب:و نطومه.الػبرىرذابهىو

 : عذاب القبر.األوؿالمطمب 

 المطمب الثاني: نعيـ القبر.

 المطمب الثالث: الذيف يعصموف مف فتنة القبر.
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 مقدمة:

الذم ال يتـ إيماف أجمع السمؼ الصالح عمى أف اإليماف باليكـ اآلخر أصؿه مف أصكؿ اإليماف 
ـْ ِقَبَؿ اْلَمْشِرِؽ َوالْ {:, قاؿ تعالى فمف أنكره فقد كفر ,العبد إال بو َمْغِرِب َلْيَس اْلِبرَّ َأْف ُتَولُّوا ُوُجوَىُك

َوَمْف َيْكُفْر ِبالمَِّو َوَمبَلِئَكِتِو {:(, كقاؿ تعالى177)البقرة:  }َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخر
مف  قد عده رسكؿ اهلل , ك (136)النساء: }َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َفَقْد َضؿَّ َضبَلاًل َبِعيًدا

و وبمقائو ورسمو كتب" أف تؤمف باهلل ومبلئكتو و : ر, فقاؿيك اإليماف في حديث جبريؿ المش فأركا
 .(1)تؤمف بالبعث"و 

مما يككف قبؿ فناء المخمكقات, مف أشراط  مف مقدمات اليكـ اآلخر ما أخبر بو رسكؿ اهلل ك 
مارتيا, ك  , , كالبعثفي الصكر ت مف فتنة القبر كنعيمو كعذابو, كالنفخما يككف بعد المك الساعة كا 

غير ذلؾ مف في الجنة, ك  مف ثـ رؤية المؤمنيف لربيـ  النار, ك كالنشكر, كالحشر... كالجنة ك 
العمؿ بما يكجب التي ينبغي عمى العبد تصديقيا ك , ك رسكلو عنياة التي أخبرنا اهلل ك أحكاؿ اآلخر 
نََّما ُتَوفَّْوَف أُ {: يتجنب سخطو, قاؿ تعالىك  مرضاة اهلل  ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفَمْف ُزْحِزَح َعِف َواِ  ُجوَرُك

 .(185عمراف:  )آؿ }النَّاِر َوُأْدِخَؿ اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر 

 ؿ الحديث عنو في عدة مؤلفات مجمبلن ك اقد اىتـ شيخنا األشقر رحمو اهلل بيذا الركف العظيـ, فتنك 
كت كأنو نيايةه حتمية لكؿ مخمكؽ, مبتدئان حديثو عف المي بعضيا كمفصبلن في بعضيا اآلخر, ف
ا مف ما يحدث فييانان كمكانان ال يعممو إال اهلل, ثـ تحدث عف ساعات االحتضار ك أجؿه محدد زمك 

افر تكحي لمكحان بمقاء ربو, ك , تجعؿ المؤمف فر مف سكراتيعانيو الميت  حضكر المبلئكة, كما
 . (2)بسكء العاقبة 

 

                                                           

 سبؽ تخريجو (1)
  ,ـ2008 –ق 1429 –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  –عمر سميماف األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (2)

منيج أ.د.عمر األشقر رحمو اهلل في االستدالؿ بآيات اهلل  –,مؤتمر العبلمة الدكتكر عمر األشقر 38 – 16ص
 .49,50ص ,1ج –أ.د.عبد السميع العرابيد  ,الصغرلك تعالى في كتابيو القيامة الكبرل 
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أشراط الساعة في مكاضع متعددة لـ ديثو عف القبر عذابو كنعيمو, ك قد أفاض األشقر في حك 
 .عمييـه السمؼ الصالح رضكاف اهلل يخرج فييا عما قرر 

كما فييا مف عذاب , فيـ يؤمنكف بالحياة البرزخية ,حنعيمو مف عقيدة السمؼ الصالعذاب القبر ك 
كقد , (1)حفرة مف حفر النارأك , أف القبر إما ركضة مف رياض الجنةيؤمنكف ب كذلؾ, ك نعيـأك 

إف أحدكـ إذا ":: ما قالو تدؿ عمى عذاب القبر كنعيمو منياأحاديث كثيرة  ذكر رسكؿ اهلل 
ف كاف مف جنة فمف أىؿ الجنةإف كاف مف أىؿ ال,العشيُعرض عميو مقعده بالغداة و مات  , وا 

, ككاف عميو (2)"حتى يبعثؾ اهلل إلى يـو القيامة : ىذا مقعدؾلنار, فيقاؿأىؿ النار فمف أىؿ ا
ا باهلل مف ذو : "استعيا باهلل مف عذاب القبر: فيقكؿ ليـذك بأف يتعك السبلـ يأمر صحابتو الصبلة ك 

ا باهلل ذو , استعيا باهلل مف فتنة المسيح الدجاؿذو ا باهلل مف جينـ, استعيذو , استعيعذاب القبر
 .(3)"المماتالمحيا و مف فتنة 

ىل:ىرذابىالػبر:والمطلبىاأل

ف السؤاؿ , دك هلل أف عذاب القبر حؽه ال شؾ فيو, كيجب اإليماف بوذكر شيخنا رحمو ا
أثبت شيخنا ك (4),لـ يقبرأك عذاب عيذب, سكاء قبر مستحؽ لم ىك , فكؿ مف مات ك عف كيفيتو

بو النصكص مف النعيـ  ا أخبرت" زعـ الفبلسفة أف ميقة عذاب القبر لمف أنكره مثؿ ماحق
نما مة ك القياالعذاب كالحساب في القبر ك ك  مف باب ضرب  ىك الجنة كالنار ليس لو حقيقة, كا 

ى صحة قكلو بما قد احتج شيخنا عمك (5)"التخيؿ إلصبلح النفكس كتقكيميا مف بابأك , األمثاؿ
, النَّاُر ُيْعَرُضوَف َعَمْيَيا ُسوُء اْلَعَذابِ  ْرَعْوفَ َوَحاَؽ ِبآِؿ فِ  {: كرد في  الكتاب كالسنة, كقكلو تعالى

بيف أف , ك (46 ,45)غافر:  }ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َوَيْوـَ َتُقوـُ السَّاَعُة َأْدِخُموا آَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

                                                           

بكر أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف العباس بف مرداس اإلسماعيمي , أبك  ,اعتقاد أئمة الحديث( انظر 1)
 ,ىػ1412  ,1ط –الرياض  –دار العاصمة   ,د بف عبد الرحمف الخميستحقيؽ محم ,ىػ371ت  ,الجرجاني

 .137ص ,حنيفة النعماف, أبك –, الفقو األكبر 69ص
مسمـ, كتاب  ,1290رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب الميت يعرض عميو مقعده بالغداة كالعشي (2)

 . 5110صفة نعيميا كأىميا, رقـ ك الجنة 
 .242,ص1, صحيح األدب المفرد,جحي, صح3528ي االستعاذة كتاب الدعكات, باب فسنف الترمذم,  (3)
 .52ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (4)
 .52ص ,األشقر –أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ  (5)
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تعالى  قرر أف , ألف الحؽ تبارؾ ك ؿ السنة الذيف أثبتكا عذاب القبرىذه اآلية حجة كاضحة ألى
ـ أما السنة فمنيا ما ركتو لنا أك , غدكان كعشيان  قبؿ يكـ القيامة آؿ فرعكف يعرضكف عمى النار

دية دخمت عمييا فذكرت عذاب القبر, فقالت ليا: يو " أف يالمؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا,
عذاب القبر, فقاؿ: عف  , فسألت عائشة رضي اهلل عنيا الرسوؿ أعاذؾ اهلل مف عذاب القبر

ى إال تعوذ مف مَّ عد صَ بَ  : فما رأيت رسوؿ اهلل لقبر. قالت عائشة رضي اهلل عنيا, عذاب انعـ
 .(2()1)عذاب القبر"

كف عممائنا السابقيف الذيف " يؤمنفي ذلؾ عمى منيج أئمتنا ك  رحمو اهلل شيخنا سارلقد 
أف عذاب د "أجمعكا عمى , فق(3)"صدؽك يعتقدكف أنو حؽ , ك بكؿ ما جاءت بو النصكص في ىذا

يسألكف, فيثبت اهلل مف أحب كرىـ بعد أف يحيكف فييا ك أف الناس يفتنكف في قبالقبر حؽ, ك 
مف يك قاؿ ال أعرؼ عذاب القبر ف فاألكبر "محنيفة في كتابو الفقو , أبك ذكر, ك (4)تثبيتو"

ـْ َمرََّتْيفِ  {: ألنو أنكر قكلو تعالىالجيمية اليالكة  عني عذاب القبر, ( ي101)التكبة:}َسُنَعذُّْبُي
فَّ ِلمَِّذيَف َظَمُموا َعذابًا ُدوَف ذِلَؾ وَ {: كقكلو تعالى  .(5)..."( يعني في القبر47)الطكر:}اِ 

 أك المنافقيف  أك كافريف أف عذاب القبر ليس مختصان بالرحمو اهلل  كأكد شيخنا األشقر
 .(6)معاصيو مؤمف العاصي ييعذب  بسبب ذنكبو ك , بؿ قاؿ إف الالمشركيف

بيف أنيا عمى قسميف ؿ شيخنا رحمو اهلل األسباب التي ييعذب بيا أصحاب القبكر ك ك اثـ تن
االمتثاؿ ألمره كارتكاب  عدـبسبب الجيؿ باهلل ك ىك أف المجمؿ كضح مجمؿ كمفصؿ, ك 

ية, نطالب الناس باالستجابة عمينا أف نعيد دعكة الرسؿ غضة طر معاصيو, يقكؿ شيخنا األشقر "
                                                           

كتاب الكسكؼ, رقـ  ,مـمس ,1283صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب ما جاء في عذاب القبر, رقـ  (1)
1499. 

 .53ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (2)
 .52ص –األشقر  –أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ  (3)
ق 324ت –الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي مكسى األشعرم , أبك –رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب  (4)
 –الناشر عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية, المدينة المنكرة  –كر محمد لجنيدم تحقيؽ عبد اهلل شا –

 159ص – 1ق  ج1413ط –السعكدية 
تأليؼ محمد بف عبد الرحمف  ,ق150تكفي عاـ  –منسكب ألبي حنيفة النعماف ابف ثابت  –الفقو األكبر ( 5)

 .137ص ,ـ1999,ق1419 – 1ط –اإلمارات العربية  –مكتبة الفرقاف لمنشر  –الخميس 
 .61ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (6)
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ا جريمة, كترؾ الصبلة إثـ كبير, الزنفرؽ طريؽ, نقكؿ ليـ: الربا رجس, ك ماـ منضعيـ أهلل, ك 
في  المفصؿ ما كضحو رسكؿ اهلل , ك (1)"كتبرج المرأة فسؽ... كذلؾ كمو إثـ كمعصية هلل

 :عذاب القبرأحاديثو الكثيرة المبينة ل

, نـك عنو بالميؿلعمؿ بالقرآف كالترؾ ااب القبر الكذب الذم يبمغ اآلفاؽ, ك فمف أسباب عذ
كعدـ  ,أكؿ لحكـ الناس بالغيبة, كالكقكع في أعراضيـ, كالمشي بيف الناس بالنميمةك  ,الزناك 

كاضح  ىك , كما أف يحذر منيا غير ذلؾ مف األسباب التي ينبغي لممسمـاالستتار مف البكؿ... ك 
عف سمرة بف جندب , و لشمكلو أنكاع الذنكب كعقكبتياالذم يجدر بنا أف نذكره بنص في حديثو 

إذا صمى صبلة أقبؿ عمينا بوجيو فقاؿ: مف رأى منكـ الميمة رؤيا؟ قاؿ:   " كاف النبي قاؿ: 
فإف رأى أحد قصيا, فيقوؿ ما شاء اهلل ". فسألنا يومًا فقاؿ: "ىؿ رأى أحدكـ منكـ رؤيا؟ " 

ى األرض المقدسة, قمنا: ال, قاؿ:" لكني رأيت الميمة رجميف أتياني, فأخذا بيدي فأخرجاني إل
قاؿ بعض أصحابنا عف موسى: كموب مف  ,فإذا رجؿ جالس, ورجؿ قائـ بيده كموب مف حديد

حتى يبمغ قفاه, ثـ يفعؿ بشدقو اآلخر مثؿ ذلؾ, ويمتئـ شدقو ىذا,  ,حديد يدخمو في شدقو
فيعود فيصنع مثمو. قمت: ما ىذا؟ قاال: انطمؽ. فانطمقنا حتى أتينا عمى رجؿ مضطجع عمى 

صخرة, فيشدخ بو رأسو, فإذا ضربو تدىده الحجر, أو قفاه, ورجؿ قائـ عمى رأسو بفير 
, فعاد إليو فضربو. ىو فانطمؽ إليو ليأخذه فبل يرجع إلى ىذا حتى يمتئـ رأسو وعاد رأسو كما 

قمت: مف ىذا؟ قاال: انطمؽ. فانطمقنا إلى ثقب مثؿ التنور أعبله ضيؽ وأسفمو واسع يتوقد 
, فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أف يخرجوا, فإذا خمدت رجعوا فييا, وفييا رجاؿ تحتو ناراً 

ونساء عراة. فقمت: مف ىذا؟ قاال: انطمؽ. فانطمقنا حتى أتينا عمى نير مف دـ, فيو رجؿ قائـ, 
عمى وسط النير رجؿ بيف يديو حجارة فأقبؿ الرجؿ الذي في النير, فإذا أراد أف يخرج رمى 

ي فيو فرده حيث كاف, فجعؿ كمما جاء ليخرج رمى في فيو بحجر فيرجع كما الرجؿ بحجر ف
كاف. فقمت: مف ىذا؟ قاال: انطمؽ. فانطمقنا حتى انتيينا إلى روضة خضراء فييا شجرة 
ذا رجؿ قريب مف الشجرة بيف يديو نار يوقدىا, فصعدا  عظيمة, وفي أصميا شيخ وصبياف, وا 

ر قط أحسف منيا, فييا رجاؿ شيوخ وشباب ونساء وصبياف, بي في الشجرة وأدخبلني دارًا لـ أ

                                                           

مقالة لؤلشقر بعنكاف "الذيف يسعكف إلى اليبلؾ  ,ـ1980 ,ق1400سنة  ,479العدد ,مجمة المجتمع (1)
 .27ص–كالدمار"
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ثـ أخرجاني منيا فصعدا بي الشجرة فأدخبلني دارًا ىي أحسف وأفضؿ, فييا شيوخ وشباب. 
فتماني الميمة فأخبراني عما رأيُت. قاال: نعـ. أما الذي رأيتو ُيَشؽُّ ِشْدُقو فكذاب يحّدث  قمت: َطوَّ

آلفاؽ, فيصنع بو ما رأيت إلى يـو القيامة, والذي رأيتو يشدخ بالكذبة فتحمؿ عنو حتى تبمغ ا
رأسو فرجؿ عممو اهلل القرآف, فناـ عنو بالميؿ ولـ يعمؿ فيو بالنيار, ُيفعؿ بو إلى يـو القيامة. 
والذي رأيتو في الثقب فيـ الزناة. والذي رأيتو في النير آكموا الربا. والشيخ في أصؿ الشجرة 

الد الناس. والذي يوقد النار مالؾ خازف النار. والدار أو ـ, والصبياف حولو إبراىيـ عميو السبل
لى التي دخمت عامة المؤمنيف, وأما ىذه الدار فداُر الشيداء. وأنا جبريؿ, وىذا ميكائيؿ, و األ 

فارفع رأسؾ. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثؿ السحاب, قاال: ذاؾ منزلؾ. قمت: دعاني أدخؿ 
ى أف فيذا يدؿ عم(1)"  استكممت أتيت منزلؾ وي لؾ عمر لـ تستكممو, فممنزلي. قاال: إنو بق

 .عذاب القبر إلى يـك القيامة

ما "إنيما ليعذباف و , فقاؿ : مر عمى قبريف : أف رسكؿ اهلل كذلؾ قكؿ ابف عباس 
أما اآلخر فكاف يمشي بالنميمة, ثـ ا أحدىما فكاف ال يستتر مف البوؿ, و يعذباف في كبير, أم

ؼ عنيما ما لـ و يخفّْ قاؿ لعمَّ , ثـ رز في كؿ قبر واحدة, فغذ جريدة رطبة فشقيا نصفيفأخ
 (2)"ييبسا

ىالمطلبىالثاني:ىنطومىالػبر:

يك ممؤمنيف فالجماعة عمى أف القبر لو نعيـه لجمع السمؼ الصالح مف أىؿ السنة ك أ
فما مف بيت خير , حفرة مف حفر الناريك فلمكافريف ,كما لو عذاب ركضة مف رياض الجنة

شيخنا األشقر إلى تمؾ  أشار, ك (3)مف عذاب اهلل أك لممؤمف مف لحده قد استراح مف أمر الدنيا 
, مف عذابو كفكز بنعيـ القبر كينجاألعماؿ التي ينبغي عمى المؤمف التحمي بيا كي يالمعاني ك 

 :نذكر منياث النبكية الصحيحة, ك معتمدان في ذلؾ عمى األحادي

                                                           

, رقـ , مسمـ كتاب الرؤيا1297الد المشركيف, رقـ أك صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب ما قيؿ في  (1)
4220. 

 .439, مسمـ كتاب الطيارة, رقـ 211صحيح البخارم, كتاب الكضكء, باب ما جاء في غسؿ البكؿ, رقـ,( 2)
 –ق 795ت  ,زيف الديف عبد الرحمف السبلمي البغدادم –اؿ القبكر كأحكاؿ أىميا إلى النشكر ىك انظر: أ (3)

 .158 ,156ص ,ـ2005 –ق 1426 ,1ط ,دار الغد الجديد, المنصكرة مصر –تحقيؽ عاطؼ صابر شاىيف 
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يجعمو في ركضة مف م ينجي اإلنساف مف عذاب القبر, ك إف الذ ؿ ألمر اهلل تعالى:االمتثا  ,1
, كاجتناب نكاىيو, كاإلكثار مف االمتثاؿ ألمر اهلل ىك  رياض الجنة, كيبعده عف عذاب القبر

 األعماؿ الصالحة, ألنيا تحفظ اإلنساف المؤمف  كتحرسو في قبره .
"إف الميت ليسمع خفؽ نعاليـ أنو قاؿ:  رسكؿ اهلل مصداقان لما كرد في الحديث الطكيؿ عف 

حيف يولوف عنو, فإف كاف مؤمنًا كانت الصبلة عند رأسو, وكاف الصياـ عف يمينو, وكانت 
وؼ واإلحساف إلى الناس عند الزكاة عف يساره, وكاف فعؿ الخيرات مف الصدؽ والصمة والمعر 

ي مدخؿ, ثـ يؤتى عف يمينو, فيقوؿ , فيؤتى مف عند رأسو, فتقوؿ الصبلة: ما قبمرجميو
الصياـ: ما قبمي مدخؿ, ثـ يؤتى عف يساره, فتقوؿ الزكاة: ما قبمي مدخؿ, ثـ يؤتى مف قبؿ 
رجميو: فيقوؿ فعؿ الخيرات مف الصدقة والصمة والمعروؼ واإلحساف إلى الناس: ما قبمي 

يقاؿ لو: ما ىذا مدخؿ.فيقاؿ لو: اجمس, فيجمس, قد مثمت لو الشمس وقد دنت لمغروب, ف
الرجؿ الذي كاف فيكـ, ما تقوؿ فيو؟ فيقوؿ: دعوني, حتى أصمي, فيقولوف: إنؾ ستفعؿ, 
أخبرنا عما نسألؾ عنو, فقاؿ: عَـّ تسألوني؟ فيقولوف: ما تقوؿ في ىذا الرجؿ الذي كاف فيكـ, 

مى ذلؾ ما تشيد بو؟ فيقوؿ: أشيد أنو رسوؿ اهلل, وأنو جاء بالحؽ مف عند اهلل, فيقاؿ: ع
اب , أبو حييت, وعمى ذلؾ مت, وعمى ذلؾ تبعث إف شاء اهلل تعالى, ثـ يفتح لو باب مف

الجنة, فيقاؿ لو: ذلؾ مقعدؾ منيا, وما أعد اهلل لؾ فييا, فيزداد غبطة وسرورًا, ثـ يفتح لو 
 عصيت اهلل[, واب النار, فيقاؿ: ذلؾ مقعدؾ منيا, وما أعدَّ اهلل لؾ فييا, ]ل, أبو باب مف

فيزداد غبطة وسرورًا ثـ يفسح لو في قبره سبعوف ذراعًا, وينور لو فيو, ويعاد جسده كما 
 .(2()1)بدئ, وتجعؿ نسمتو في نسـ الطيب, وىي طير تعمؽ في شجر الجنة"

 
 
 
 
 

                                                           

تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت  –ق 235ت –بكر بف أبي شيبة , أبك –( الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار 1)
 , حسنو األلباني.12062رقـ الحديث  ,56ص ,3ج –ق 1409 – 1ط –الرياض  –مكتبة الرشد  –
 .73ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (2)
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 :باهلل مف عذاب القبر االستعادة ,2
كم عف االستعادةكذلؾ الذم ينجي المرء مف عذاب القبر  أنو  رسكؿ اهلل   باهلل, لقد صح ما ري

ا ذو ا باهلل مف عذاب القبر, استعيذو ا باهلل مف عذاب جينـ, استعيذو :"استعيكاف يقكؿ لصحابتو 
 .(1)الممات" ا باهلل مف فتنة المحيا و ذو واستعي ,باهلل مف فتنة المسيح الدجاؿ

 .(2)فإف عذاب القبر حؽ" ,ا باهلل مف عذاب القبرذو :" أييا الناس استعيككاف يقكؿ أيضاي 
كم عف ابف عباس  كاف يعمميـ ىذا الدعاء كما يعمميـ السكرة مف  أف رسكؿ اهلل  ككذلؾ ري

أعوذ بؾ مف فتنة و أعوذ بؾ مف عذاب القبر, , و جينـ " الميـ إني أعوذ بؾ مف عذابالقرآف: 
 .(4()3)الممات" , وأعوذ بؾ مف فتنة المحيا و المسيح الدجاؿ

ىنىفتنظىالػبر:المطلبىالثالث:ىالذونىوطصمونىم

, نتيجةن مف فتنة القبر بيف شيخنا رحمو اهلل أصناؼ المؤمنيف الذيف يعصميـ اهلل 
, , مدلبلن عمى ذلؾ بما كرد عف النبي ي تعصميـ  مف فتنة القبر كعذابوألعماليـ الصالحة الت

 , لقكؿ رسكؿ اهلل دفاعان عف دينو كأىمو كأرضومنيـ الشييد الذم استشيد في سبيؿ اهللك 
كفى ببارقة " تنوف في قبورىـ إال الشييد؟ قاؿ:! ما باؿ المؤمنيف يف:عندما سئؿ مف أصحابو

ؿ دفعة, أو لمشييد عند اهلل ست خصاؿ: يغفر لو في " : قكلو ك (5)"السيوؼ عمى رأسو فتنة
ويرى مقعده في الجنة, ويجار مف عذاب القبر, ويأمف مف الفزع األكبر, ويوضع عمى رأسو 

                                                           

, 1يح, صحيح األدب المفرد, ج, صح3528, برقـباب في االستعاذة ,كتاب الدعكات ,رمذمسنف الت (1)
 .242ص
 .23379, رقـ مسند اإلماـ أحمد, كتاب باقي مسند األنصار, باب حديث السيدة عائشة  (2)
,مشكاة المصابيح, حي, صح3830ؿ اهلل, رقـ سنف ابف ماجة كتاب الدعاء, باب ما تعكذ منو رسك  (3)
 . 941, رقـ297ص,1ج
 .75ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (4)
, صحيح الجامع الصغير حي, صح2026, رقـ باب الشييد ,سنف النسائي, كتاب الجنائز (5)

 . 4479, رقـ827,ص2كزياداتو,ج
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وقار الياقوتة منيا خير مف الدنيا وما فييا, ويزوج اثنتيف وسبعيف زوجة مف الحور تاج ال
 (1)"العيف, ويشفع في سبعيف مف أقربائو

,  ممتمكاتوىمو كميقَّدرات كطنو ك يرابط في سبيؿ اهلل يحرس أىك ثـ المرابط الذم مات ك 
اهلل؟ فإنو ينمي لو عممو " كؿ ميت يختـ عمى عممو إال الذي مات مرابطًا في سبيؿ : لقكلو 

 .(2)"يـو القيامة, ويأمف فتنة القبر
مف يقتمو بطنو فمف  ": , لقكؿ  النبي ـ الجمعةمات في يك أك كذلؾ مف مات مبطكنان 

 .(4)"ما مف مسمـ يموت يـو الجمعة إال وقاه اهلل فتنة القبر"قكلو , ك (3)"يعذب في قبره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

, سنف الترمذم, فضائؿ 2789سنف ابف ماجة, كتاب الجياد, باب فضؿ الشيادة في سبيؿ اهلل, رقـ  (1)
 , قاؿ الترمذم:16553, مسند اإلماـ أحمد, مسند الشامييف, رقـ 1586اد, باب في ثكاب الشييد, رقـ الجي

 حديث حسف صحيح.
كد, ك اد, أبك ,1546سنف الترمذم, كتاب فضائؿ الجياد, باب ما جاء في فضؿ مف مات مرابطان, رقـ  (2)

 .3823, رقـ1124, ص2يح, مشكاة المصابيح, ج, صح2139, رقـ الجياد
, كمسند اإلماـ 984, كالترمذم, الجنائز رقـ 2025سنف النسائي, كتاب الجنائز, باب مف قتمو بطنو, رقـ  (3)

 حديث حسف.  الترمذم قاؿ,17591, رقـ ؿ مسند الككفييف, باب حديث سميماف بف صرد أك كتاب  ,أحمد
, كمسند اإلماـ أحمد, مسند 994 سنف الترمذم, كتاب الجنائز, باب ما جاء فيمف مات يـك الجمعة, رقـ (4)

مشكاة  ,حديث غريب, كحسنو األلباني ترمذم:, قاؿ ال6294المكثريف مف الصحابة, رقـ 
 .1367, رقـ431,ص1المصابيح,ج
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ى
ىالمبحثىالثاني

ى:فوهىأربطظىمطالبوى.رظأذراطىالدا

 انقضت.بعض العبلمات الصغرى التي وقعت و ؿ: والمطمب األ 

قد العبلمات الصغرى التي وقعت وال تزاؿ مستمرة, و المطمب الثاني: 

 يتكرر وقوعيا .

 المطمب الثالث: العبلمات التي لـ تقع.

 المطمب الرابع: العبلمات الكبرى.
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, كلـ يطمع عمييا ممكان مقربان, الذم استأثرىا اهلل تعالى بعمموالساعة مف األمكر الغيبية 
َيْسأَُلوَنَؾ  {قاؿ تعالى: قد صرح القرآف الكريـ أف كقكعيا مف أسرار عمـ اهلل , ك كال نبيان مرسبلن 

اِت و اَثُقَمْت ِفي السَّمَ ىو ا ِإالَّ َعِف السَّاَعِة َأيَّاَف ُمْرَساَىا ُقْؿ ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعْنَد َربّْي اَل ُيَجمّْيَيا ِلَوْقِتيَ 
ـْ ِإالَّ َبْغَتًة َيْسأَُلوَنَؾ َكَأنََّؾ َحِفيّّ َعْنَيا ُقْؿ ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعْنَد المَِّو وَ  َلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس َواأْلَْرِض اَل تَْأِتيُك

َؾ النَّاُس َعِف السَّاَعِة ُقْؿ ِإنََّما َيْسأَلُ {: اؿ تعالى في آيةو أخرلق( ك 187: )األعراؼ }اَل َيْعَمُموَف 
مف األحاديث الدالة عمى ك  ,(63)األحزاب: }ؿَّ السَّاَعَة َتُكوُف َقِريًباِعْمُمَيا ِعْنَد المَِّو َوَما ُيْدِريَؾ َلعَ 
تسألونني : " قبؿ أف يمكت بشير يقكؿ قاؿ : سمعت النبي  ذلؾ حديث جابر بف عبد اهلل 

نماعف الساعة, و  , ريك ماف كاإلسبلـ كاإلحساف المشكذلؾ حديث اإلي, ك (1)" عمميا عند اهلل ا 
"ما المسئوؿ : , فقاؿ رسكؿ اهلل عف الساعة عندما سأؿ جبريؿ عميو السبلـ رسكؿ اهلل 

, عف ابف الخمسة التي ال يعمميف إال اهلل , كىي مف مفاتح الغيب(2)"عنيا بأعمـ مف السائؿ
, ثـ تبل ىذه ميف إال اهلل: " مفاتح الغيب خمس ال يعمقاؿ النبي , عف هلل عنيماعمر رضي ا

ـُ َما ِفي اأْلَْرَحاـِ َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا  {: اآلية ُؿ اْلَغْيَث َوَيْعَم ـُ السَّاَعِة َوُيَنزّْ ِإفَّ المََّو ِعْنَدُه ِعْم
, فكؿ ىذه (3)(34: )لقماف}المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر  َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيّْ َأْرٍض َتُموُت ِإفَّ 

 . الساعة ال يعمميا إال اهلل كحده النصكص تدؿ عمى أف
ذا كاف اهلل ؿ ليا عبلمات تدؿ عمى قرب قد أخفى الساعة عف الخمؽ فقد جعكا 

 .السنةتاب ك , كردت في الككقكعيا
, غير أف شيخنا (4)ديث فيو فصمكا الحو السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ, ك ىذا ما قال

 .(5): , قسـ العبلمات إلى أربعة أقساـاألشقر رحمو اهلل في كتابو القيامة الصغرل
 .عبلمات الصغرل التي كقعت كانقضتالؿ: واأل 

 .قد يتكرر كقكعيالتي كقعت, كال تزاؿ مستمرة, ك العبلمات الصغرل ا الثاني:
 . العبلمات الصغرل التي لـ تقع الثالث:

                                                           

 .4606ال تأتي مائة, رقـ  صحيح مسمـ, كتاب فضائؿ الصحابة, باب قكلو  (1)
 .صحيح  البخارم, كتاب اإليماف, سؤاؿ جبريؿ النبي  (2)
 .4261, رقـ ىك صحيح  البخارم, كتاب تفسير القرآف, باب كعنده مفاتح الغيب ال يعمميا إال  (3)
محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر,  ,كمعو حاشية ابف القيـ داكد,انظر :عكف المعبكد شرح سنف أبي  (4)
 .285,290ص – 11ج ,ق1415 ,2ط –بيركت  –دار الكتب العممية  –ق 1329ت
 .143ص –األشقر  –: القيامة الصغرل انظر (5)



183 
 

 العبلمات الكبرل . بع:الرا
 اآلتي:  كليذه المكضكعات عمى النح لوك اكيفية تناألشقر رحمو اهلل ك يمكننا بياف مكقؼ شيخنا ك 

 .(1)انقضت عض العبلمات  الصغرى التي وقعت و : بؿوالمطمب األ 
نقضت مستأنسان بأقكاؿ امف العبلمات الصغرل التي كقعت ك  ذكر شيخنا رحمو اهلل الكثير

 , كنار الحجاز التي أضاءت أعناؽ اإلبؿ, كانشقاؽ القمرمنيا بعثة رسكؿ اهلل السابقيف ك 
 .ببصرل, كتكقؼ الجزية كالخراج

ي القرآف كاف شيخنا األشقر أثناء عرضو لكؿ عبلمة يكضح رأيو مستدالن بما كرد فك 
 :الكريـ كالسنة النبكية, كمثاؿ ذلؾ قكلو رحمو اهلل

بعثتو كمكتو عميو الصبلة  اعة التي ذكرىا رسكؿ اهلل مف أشراط الس: بعثة الرسوؿ  ,1
يشير بإصبعيو فيمد " بعثت أنا والساعة ىكذا, و :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  السبلـ, عف سيؿ ك 

"اعدد ستًا بيف , فقاؿ: في غزكة تبكؾ قاؿ : أتيت النبي  , كعف عكؼ ابف مالؾ (2)بيما" 
 .(3)...",يدي الساعة: موتي

اتفقكا عمى أف القمر انشؽ في عيد رسكؿ  العمماء أف ذكر شيخنا رحمو اهللقمر : انشقاؽ ال ,2
قاؿ:  عف ابف مسعكد ك (, 1القمر: ) }اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشؽَّ اْلَقَمر {قاؿ تعالى :  ,اهلل 

 ,نوفكانت فمقة وراء الجبؿ, وفمقة دو  ,بمنى إذ انفمؽ القمر فمقتيف بينما نحف مع رسوؿ اهلل "
 .(4)" اشيدوا  فقاؿ لنا رسوؿ اهلل 

  

                                                           

 .161 ,145ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل ( 1)
, مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, 6022بعثت, رقـ  صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ, باب قكؿ النبي  (2)

 .  5244رقـ 
 .2940صحيح البخارم, كتاب الجزية, باب ما يحذر مف الغدر, رقـ ( 3)
كتاب المناقب,  ,., البخارم5011حيح مسمـ, كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار, باب انشقاؽ القمر, رقـ ص (4)

 .3364رقـ 
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ى.(1)قدىوتكررىوقورؼاوالىتزالىمدتمرة,ى:ىالطالماتىالصعرىىالتيىوقطت,ىوانيالمطلبىالث
قد ى بعض العبلمات الصغرل التي كقعت, كال تزاؿ مستمرة, ك عرض شيخنا رحمو اهلل إل

النبكة, الفتف, إسناد األمر إلى كعيا, كمنيا الفتكحات كالحركب, خركج الدجاليف أدعياء يتكرر كق
تداعي , اة العراة رعاة الشاة في البنيافؿ الحفك اتطاد المسمميف, كالدة األمة ربتيا, ك , فسغير أىمو

ان مف ىذه األمة, المسخ الذم يعاقب اهلل بو أقكامالقذؼ ك مـ عمى األمة اإلسبلمية, الخسؼ ك األ
خر ة آ, اختبلؿ المقاييس, شرططع األرحاـالتجارة كق كفشاصة ك , تسميـ الخاستفاضة الماؿ

 : مثاؿ ذلؾالزماف الذيف يجمدكف الناس, ك 
لعبلمات الصغرل الخاصة بالحركب عف مجمكعة مف ا : أخبر النبي الفتوحاتالحروب و  ,1
غيرىا مما , كىزيمة الفرس عمى أيدم المسمميف ككثرة الماؿ ك الفتكحات كفتح ببلد الشاـ كاليمفك 

إذ أتاه رجؿ فشكا إليو الفاقة, ثـ  " بينا أنا عند النبي قاؿ:  عدم ابف حاتـ كرد في ركاية 
قد ُأنبئت ؿ رأيت الحيرة ؟ قمت: لـ أرىا, و فقاؿ يا عدي, ى ,أتاه آخر فشكا إليو قطع السبيؿ

عنيا, قاؿ: فإف طالت بؾ حياة لتريف الظعينة  ترتحؿ مف الحيرة حتى تطوؼ بالكعبة ال تخاؼ 
لئف طالت طيّْئ الذيف قد سعروا الببلد ؟ و فأيف دعار  ,بيف نفسيقمت فيما بيني و  ,اهللحدًا إال أ

لئف , و : كنوز كسرى ابف ىرمزرى بف ىرمز ؟ قاؿبؾ حياة لتفتحف كنوز كسرى, قمت: كس
منو فبل يجد  فضة يطمب مف يقبموأو طالت بؾ حياة لتريف الرجؿ يخرج مؿء كفو مف ذىب 

, بينو ترجماف, يترجـ لو, فيقولف, وليس بينو و قيف اهلل أحدكـ يـو يمقاهليمأحدًا يقبمو منو, و 
, أفضؿ عميؾ ؟ فيقوؿ: بمىأعطؾ مااًل و  ألـ أبعث إليؾ رسواًل فيبمغؾ ؟ فيقوؿ: بمى, فيقوؿ: ألـ

: " ينظر عف يساره فبل يرى إال جينـ", قاؿ عدي ظر عف يمينو فبل يرى إال جينـ, و فين
كنت فيمف افتتح كنوز , و مف الحيرة حتى تطوؼ بالكعبة ال تخاؼ إال اهلل فرأيت الظعينة ترتحؿ

يخرج الرجؿ مؿء  ,القاسـ , أبو لئف طالت بكـ حياة لتروف ما قاؿ النبي, و كسرى بف ىرمز
 (2)كفو..." 

                                                           

 201 ,163ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (1)
, مسمـ, كتاب الزكاة, رقـ 3328صحيح البخارم, كتاب المناقب, باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ, رقـ ( 2)

1687. 
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كقد فتحت ببلد فارس  بشرنا بفتح القسطنطينية,اليند, ك  كأننا سنغز  كذلؾ أخبرنا رسكؿ اهلل 
أىؿ الحركب بيف المسمميف ك ال زالت , ك القسطنطينية عمى يد محمد الفاتحفتحت , ك ـالرك  ببلدك 

 . عـ اإلسبلـ في جميع أرجاء العالـيأف تككف العاقبة لممسمميف ك  نسأؿ اهلل ك , الشرؾ
أنو سيخرج مف أمتو مف يدعي : فقد أخبر رسكلنا الكريـخروج الدجاليف أدعياء النبوة ,2

 ,(1)أنو سيكوف في أمتي ثبلثوف كذابوف كميـ يزعـ أنو نبي": " النبكة, قاؿ رسكؿ اهلل
مسيممة الكذاب, , منيـ قد خرج مف ادعى النبكة في عيد الصحابة بعد كفاة رسكؿ اهلل ك 

في , ك رج المختار الثقفي مدعيان النبكةكذلؾ في عصر التابعيف خ, ك سجاحكاألسكد العنسي, ك 
ال يزاؿ يخرج ىؤالء الدجالكف , ك ابف الميرزا عباس النبكة بف عمي العصكر الحديثة ادعى حسيف

نو و :الكذابكف حتى يخرج آخرىـ األعكر الدجاؿ كما قاؿ رسكؿ اهلل  اهلل ال تقـو الساعة " وا 
 .(2)حتى يخرج ثبلثوف كذابًا آخرىـ األعور الدجاؿ " 

أف يتكلى األمر مف ال أف مف أشراط الساعة  :كقد ذكر رسكؿ اهلل إسناد األمر لغير أىمو  ,3
, إذ جاءه أعرابي,  بينما رسوؿ اهلل  ":قاؿ يستحقو, عف أبي ىريرة  في مجمس يحدث القـو

: سمع ما قالو, فكره ما في حديثو, فقاؿ بعض ال فقاؿ : متى الساعة؟ فمضى رسوؿ اهلل  قـو
ف الساعة ؟ قاؿ بعضيـ: بؿ لـ يسمع, حتى إذا قضى حديثو: قاؿ: أيف أراه السائؿ عقاؿ و 

كيؼ إضاعتيا؟ ت األمانة فانتظر الساعة, قاؿ: و قاؿ: ىا أنا ذا يا رسوؿ اهلل, قاؿ: فإذا ضيع
 .(3)قاؿ: إذا وسد األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة "

دينان  ىيبتيا تتعمؽ بأف يتكلى أمرىا مف ىـ أىؿه لذلؾكاضح مف الحديث أف رفعة األمة ك ىك ككما 
ات يك لشعباد اتكلى أمرىا الظممة كالمستبدكف ك أف ضياعيا يتعمؽ بأف ي, ك عةن شجاكخمقان كحكمةن ك 

عميو فإذا نظرنا في تاريخ األمة اإلسبلمية عبر العصكر كجدنا صدؽ ما دكف عف ديف اهلل. ك يالبع
تكلى أمرىا أشخاص مستبدكف  فقد ضاعت األمة اإلسبلمية عندما ,أشار إليو الرسكؿ 

                                                           

د, كتاب الفتف ك اد, أبك ,2145نف الترمذم, كتاب الفتف, باب ما جاء ال تقـك الساعة حتى يخرج كذابكف, س (1)
, حي, صح21361نصار, رقـ , أحمد, باقي مسند األ3942, ابف ماجة, كتاب الفتف, رقـ 3710كالمبلحـ, رقـ 

 .5406, رقـ1488, ص3مشكاة المصابيح, ج
, 19318رقـ  ,مسند البصرييف, مف حديث سمرة بف جندب عف النبي  ؿأك مسند اإلماـ أحمد, كتاب  (2)

 .167, ص7, سمسمة األحاديث الصحيحة,جو ابف خزيمة كابف حباف, كالحاكـصحح
 .57مشغكؿ في حديثو فأتـ, رقـ ىك صحيح البخارم, كتاب العمـ, باب, باب مف سئؿ عممان ك (3)
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ال ال يعرفكف الحؽ ك أك ر المسمميف, المتع عف رعاية أمك ات ك يك ـ الشأشخاص تشغميأك , ظالمكف
 ينصحيـ. أك يطيقكف مف يخالفيـ 

يرجع ذلؾ إلى أسباب , ك مازالت تتكررىذه العبلمة كقعت ك ك :تداعي األمـ عمى أمة اإلسبلـ  ,4
, حبنا لمدنيا  كالئنا لغير اهلل, ك ابتعادنا عف ديننا, كتفرقنا ك متعددة منيا إسناد األمر لغير أىمو

ى األكمة إلى يوشؾ األمـ أف تداعى عميكـ, كما تداع"  :, قاؿ رسكؿ اهلل ككراىيتنا لممكت
ليقذفف اهلل في قموبكـ و  مف قمة نحف يومئذ ؟ قاؿ: بؿ أنتـ يومئٍذ كثير,قصعتيا, فقاؿ قائؿ: و 

قد عمؿ , ك (1)" ية الموتكراى: حب الدنيا و ما الَوىف ؟ قاؿيا رسوؿ اهلل و  الَوىف, فقاؿ قائؿ :
, شيخنا األشقر كاقع أمة اإلسبلـ اليكـ بقكلو:" قد طغى عمينا في فترة سابقة الشعكر بالنقص

ف آراء ىؤالء المستشرقيف قضية مسممة, بؿ كاف بعض األساتذة ذك كاف كثيران مف عممائنا يأخك 
قكاؿ ردد بعض أبناء المسمميف أك , نظرهفبل يقبؿ نقدان في رأيو ك يعتمد عمى آرائيـ اعتمادان كميان, 

, , كعمي حسف القطأحمد أميفـ, أمثاؿ طو حسيف, ك نسبكىا إلى أنفسيكنقمكا كتبيـ ك  ,المستشرقيف
كأف نكاجو األخطار التي تحيط  ,أف نطمؽ صفارات اإلنذارك  ,قد آف لنا أف ندؽ نكاقيس الخطرل

أصبحنا , ك ديك الييكف كالصميبيكف ك الشيكع غربييامـ رمتنا عف قكس كاحدة شرقييا ك بنا, إف األ
عمى مكائد كذلؾ ما حدث مف شباب اإلسبلـ في إقباليـ ك , (2)أضيع مف األيتاـ عمى مأدبة المئاـ"

معانان في المكرمساجدىـ كأمكر دينيـ لببلدىـ ك  تركيـالغرب ك  زييف –كما يقكؿ شيخنا  –"كا 
, ديار اإلسبلـ في كؿ المياديف, فحكرب اإلسبلـ في ء األمة يكمف في دينيالمشباب أف ببل

متأخريف عييف ك عد المنادكف بالعكدة إلى اإلسبلـ رج, ك سخريةالديف كرجالو مكضع ىزء ك  أصبحك 
 . (3)بؿ صنفكا في عداد المجرميف "

 

                                                           

ي مسند , أحمد, كتاب باق3745األمـ عمى اإلسبلـ, رقـ  د, كتاب المبلحـ, باب في تداعيك اسنف أبي د (1)
 .5369, رقـ1474, ص3, مشكاة المصابيح, ج, صحيح21363األنصار, رقـ 

 –مقالة لؤلشقر بعنكاف " بحكث المستشرقيف شبيية بأخبار المشعكذيف "  ,722العدد –مجمة المجتمع  (2)
 .27ص
نكاف أىؿ السنة كالجماعة أصحاب الخط األصيؿ في األمة مقالة لؤلشقر بع ,15العدد  –مجمة الفرقاف  (3)

 .49ص –ـ 1990 ,ق1410سنة –اإلسبلمية 



187 
 

ى(1):المطلبىالثالث:ىالطالماتىالتيىلمىتػع

أحداثيا  مازالت تتكررالتي كقعت ك , ك عبلمات الساعة التي كقعت كانتيتبعد عرضنا لك 
لـ غيره مف السمؼ الصالح مف عبلمات الساعة التي ا أف نذكر ما أشار إليو شيخنا ك يجدر بن

ة, تكميـ السباع كالجماد , انتفاخ األىمعكدة جزيرة العرب جنات كأنيارا ,تقع, كىي تسعة عبلمات
سمميف ب, إخراج األرض كنكزىا المخبكءة, محاصرة الم, انحسار الفرات عف جبؿ مف ذىاإلنس

 .نة األحبلس كالدىماء كالدىيماء, كآخرىا خركج الميدم, فتإلى المدينة, إحراز الجيجاه الممؾ
 يكضحيا مفكؿ عبلمة منيا يأتي بما يؤيدىا ك كاف شيخنا رحمو اهلل أثناء حديثو عف ك 
 :ىاالسنة النبكية, كنذكر أك كريـ القرآف ال

 .أنياراعودة جزيرة العرب جنات و  ,1

مناخيا الحار الذم ال يساعد عمى الزراعة , ك جباالة العرب تمتاز بصحرائيا, ك ير معركؼ أف جز 
, كلـ لذلؾ فإف عكدتيا إلى جناتو كأنيارا مف عبلمات القيامة التي أخبر بيا النبي ا ك بأنكاعي

ـو الساعة حتى " ال تقأنو قاؿ: عف رسكؿ اهلل  ىريرة , أبك تقع إلى يكمنا ىذا, كىذا ما ركاه
يفيض, حتى يخرج الرجؿ زكاة مالو, فبل يجد أحدًا يقبميا, وحتى تعود أرض العرب الماؿ و  يكثر

 .(2)جنات وأنيارا"

ثـ نبو شيخنا إلى بعض األسباب التي تجعؿ أرض الجزيرة تعكد أنيارا, كىي إما بسبب حفر 
ؼ صالح بسبب تغير مناخيا الحار إلى مناخ لطيأك اآلبار, فيؤدم إلى كجكد ماء  لمزراعة, 

 .(3)قد رجح شيخنا السبب الثاني, كاهلل أعمـ ة, ك ؿ خضراء جميميك لمزراعة, فتتحكؿ إلى س

 انحسار الفرات عف جبؿ مف ذىب: ,2

جفاؼ أرضو لسببو يعممو اهلل, يعد مف عبلمات الساعة تراجع ماء نير الفرات ك أك نكشاؼ إف ا
:" ال أنو قاؿ عف رسكؿ اهلل  ابف كعب , فيما ركاه أبي أخبر بيا النبي , ك التي لـ تقع بعد

                                                           

 .223 ,203ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (1)
, البخارم, 1681صحيح مسمـ, كتاب الزكاة, باب الترغيب في الصدقة قبؿ أف ال يكجد مف يقبميا, رقـ ( 2)

 83كتاب العمـ, رقـ 
 .203ص –األشقر  –القيامة الصغرل  انظر: (3)
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اس عميو, فيقتؿ مف كؿ مائة تقـو الساعة حتى يحسر الفرات عف جبؿ مف ذىب, يقتتؿ الن
 . (1)تسعوف, ويقوؿ كؿ رجؿ منيـ لعمي أكوف أنا الذي أنجو"و تسعة 

نز مف " يوشؾ الفرات أف َيحِسَر عف كأمو قاؿ: عف رسكؿ اهلل  ىريرة , أبك ككذلؾ ما ركاه
 .(2)ذىب, فمف حضره فبل يأخذ منو شيئًا "

عف أخذه مف  مىف حضره األخذ منو لما ينشأ قد كضح شيخنا السبب في نيي رسكلنا الكريـ ك 
 . (3)سفؾ الدماءالفتنة كاالقتتاؿ ك 

 انتفاخ األىمة: ,3

تى يقاؿ ساعة ره كبيران, حيك ظ كمف األدلة عمى اقتراب قياـ الساعة, أف ييرل اليبلؿ عند بد     
 .(4)ثبلثأك خركجو إنو لميمتيف 

 الجماد اإلنس:تكميـ السباع و  ,4

أنو ال تقـك الساعة حتى يكمـ السباع اإلنس, كيكممو بعض الجمادات, كنعمو أخبر رسكؿ اهلل 
ال تقـك الساعة حتى يكمـ السباع اإلنس, كيكمـ الرجؿ عذبة  : "قاؿ رسكؿ اهلل , سكطوأك 

 .(5)خذه بما أحدث أىمو بعده "مو, كيخبره فسكطو, كشراؾ نع
 ة:األرض كنوزىا المخبوءإخراج  ,5

األرض  ىذه آية مف آيات اهلل تعالى, كىي عبلمة مف عبلمات الساعة, أف يأمر اهلل       
التي في داخميا, يقكؿ شيخنا رحمو اهلل: "عندما يرل الناس كثرة الذىب كالفضة  أف تخرج كنكزىا

                                                           

 .5152أشراط الساعة, باب ال تقـك الساعة حتى يسر الفرات عف جبؿ, رقـ ك صحيح مسمـ, كتاب الفتف  (1)
 6586صحيح البخارم, كتاب الفتف, رقـ  (2)
 .207ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (3)
 .204ص –األشقر  –انظر : القيامة الصغرل (4)
صحيح قاؿ عنو الترمذم حديث حسف  ,2107رقـ كتاب الفتف, باب ما جاء في كبلـ السباع, الترمذم,سنف (5)

 غريب.
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ي سبيؿ الحصكؿ عمى ىذا العرض فكيألمكف ألنيـ ارتكبكا الذنكب كالمعاصي  يزىدكف فيو,
 .(1)التافو"

 محاصرة المسمميف إلى المدينة: ,6

"مف أشراط الساعة أف يييـز المسممكف, كينحسر ظميـ, كيحيط بيـ أعداؤىـ كيحاصركنيـ      
 .(2)في المدينة المنكرة"

ىالمطلبىالرابع:ىالطالماتىالكبرى:
الو العمماء ما قالسنة, ك لصغرل الكاردة في الكتاب ك ديثنا عف عبلمات الساعة اكبعد ح

, كىف رسكؿ اهلل  كردت في حديث, التي أف نشير إلى أشراط الساعة الكبرل, ينبغي عنيا
 " مانحف نتذاكر, فقاؿ:عمينا و  اطمع النبي : عشر عبلمات, عف حذيفة بف أسيد الغفارم قاؿ

, فذكر الدخاف "لف تقـو حتى تروا قبميا عشر آياتإنيا كر الساعة. قاؿ: "تذاكروف"؟ قالوا, نذ
عيسى ابف مريـ عمييما السبلـ, ويأجوج  زوؿنوالدابة, وطموع الشمس مف مغربيا, و الدجاؿ, و 
مأجوج, وثبلثة خسوؼ: خسؼ بالمشرؽ, وخسؼ بالمغرب, وخسؼ بجزيرة العرب, وآخر و 

ذكر أنيا متتابعة إذا كقعت إحداىف , ك (3)" إلى محشرىـ , تطرد الناسذلؾ نار تخرج مف اليمف
لى كقعت يتبعيا ك األ , فإذا الحبةإذا انقطع سمكو الذم ينتظـ حباتوتبعتيا األخريات مثؿ العقد 

اآليات خرزات منظومات في سمؾ فإف يقطع السمؾ يتبع ": , فقد قاؿ رسكؿ اهلل بقية الحبات
 . (4)بعضيا بعضًا "

م: ك اؼ ال خبلؼ فيو, كما ذكر الطحع ىذه العبلمات عند أىؿ السماإليماف بكقك ك 
نؤمف بطمكع كؿ عيسى ابف مريـ عميو السبلـ, ك نز نؤمف بأشراط  الساعة مف خركج الدجاؿ ك "ك 

 .  (5)" الشمس مف مغربيا, كخركج دابة األرض مف مكضعيا
                                                           

 .208ص –األشقر  –القيامة الصغرل ( 1)
 .209ص –األشقر  –( القيامة الصغرل 2)
 .5162صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب في التي تككف قبؿ الساعة, رقـ  (3)
 ,بف العاص   كماـ أحمد, كتاب مسند المكثريف مف الصحابة, باب مسند عبد اهلل بف عمر مسند اإل (4)

, ككافقو الذىبي, كقاؿ األلباني: ىك كما قاال, سمسمة األحاديث , قاؿ الحاكـ صحيح عمى شرط مسمـ6743
 .1762, رقـ 261, ص4الصحيحة, ج

 .166ص –رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب  (5)
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 القكؿ فييا فصبلن شارحان كم ىذه اآلياتكثيران مف شقر رحمو اهلل ؿ شيخنا األك اقد تنك 
, مستأنسان بأقكاؿ مف سبقكهحيحة ك األحاديث الصحسب ترتيب كقكعيا, مستدالن باآليات القرآنية ك 

غير أنو جعؿ خركج الميدم مف العبلمات الصغرل التي لـ تقع, خبلفان لبعضيـ الذيف جعمكىا 
ؿ بياف مكقؼ شيخنا اك ستاذ الدكتكر صالح الرقب في ذلؾ, كنحمف العبلمات الكبرل, ككافقيـ األ

 األشقر رحمو اهلل مف ىذه العبلمات, ككيفية عرضو ليا.

 خروج الميدي:  اًل:أو 

أفاض شيخنا األشقر رحمو اهلل في الحديث عف الميدم كاسمو كصفاتو, كأكثر مف النصكص 
الخميفة ىك النبكية الصحيحة الدالة عميو, كمكقؼ الفرؽ اإلسبلمية منو, ككقت خركجو, كىؿ 

 .(1)الماؿ حثكان؟  كيحث الذم

العمماء ككاف شيخنا األشقر أثناء حديثو عف الميدم يستأنس بما كرد في السنة النبكية, كما قالو 
"ال أنو قاؿ:  عف رسكؿ اهلل  منيا ما ركاه عبد اهلل بف مسعكد عف مرتبة ىذه األحاديث ك 

 . (2)ي" يواطئ اسمو اسم ,تذىب الدنيا حتى يممؾ العرب رجؿ مف أىؿ بيتي

, لبعث اهلل رجبًل مف  و" لأنو قاؿ: عف رسكؿ اهلل  كما ركاه عمي  لـ يبؽ مف الدىر إال يـو
 .(3)أىؿ بيتي, يممؤىا عداًل, كما ممئت جوراً"

الساعة حتى  تمتمئ " ال تقـو أنو قاؿ: عف رسكؿ اهلل  سعيد الخدرم , أبك كما ركاه
كما عداًل, مف  أىؿ بيتي  يممؤىا قسطًا و أو عترتي, عدوانًا, ثـ يخرج رجؿ مف األرض ظممًا و 
 .(4)عدواناً"ممئت ظممًا و 

                                                           

 .213,223ص ,ر: المصدر السابؽانظ (1)
, 3733الميدم, رقـ د, كتاب ك اد, أبك ,2156سنف الترمذم, كتاب الفتف, باب ما جاء في الميدم, رقـ  (2)

 .5452, رقـ1501, ص3, مشكاة المصابيح, جحسنو األلباني
, 734لجنة, رقـ المبشريف با , أحمد, مسند العشرة3734رقـ  ,د, كتاب الميدم, باب البابك اد, أبك سنف (3)

 .5299, رقـ938, ص2, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, جصحيح
 قاؿ الحاكـ ,10887, رقـ مسند اإلماـ أحمد, باقي مسند المكثريف, باب مسند أبي سعيد الخدرم  (4)

, 4:ىك كما قاال, سمسمة األحاديث الصحيحة, ج, ككافقو الذىبي, كقاؿ األلبانيصحيح عمى شرط الشيخيف
 .40ص
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ؿ البيت, اسمو محمد بف عبد رجؿ مف المسمميف مف آىك مما سبؽ يتبيف أف الميدم ك 
, يبعثو ربو في آخر أحد األئمة الميدييفىك , ك , مف كلد الحسف ابف فاطمة بنت رسكؿ اهلل اهلل

 .ظممان دالن  بعد أف ممئت جكران ك , يمؤل األرض عمان الزماف خميفة يككف حك
ا قالو ىذا متدؿ عمى مكعد خركج الميدم صراحةن, ك أما كقت خركجو فبل يكجد أحاديث ك 

غيره بعد أف ذكر بعض األحاديث التي ركاىا مسمـ عف أميات شيخنا األشقر رحمو اهلل ك 
: ركاية عائشة رضي اهلل عنيا قالت منياإليو كلكنيا ليست بالصريحة, ك  المؤمنيف التي ترشد
نعت شيئًا في منامؾ لـ تكف , صفي منامو, قالت: فقمنا, يا رسوؿ اهلل "عبث رسوؿ اهلل 

, حتى إذا ف أمتي يؤموف البيت برجؿ مف قريش, قد لجأ بالبيت: العجب أف ناسًا متفعمو, فقاؿ
, فييـ يجمع الناس, قاؿ: نعـخسؼ بيـ, فقمنا: يا رسوؿ اهلل, إف الطريؽ قد  كانوا بالبيداء
يصدروف مصادر شتى, يبعثيـ اهلل المجبور وابف السبيؿ, ييمكوف ميمكًا واحدًا, و و المستبصر 
 .(1)" عمى نياتيـ
, فإذا ث إليو بعث, فيبع" يعوذ عائذ بالبيت: : قاؿ رسكؿ اهلل ممة قالتركاية أـ سك 

, فكيؼ بمف كاف كارىًا, قاؿ يخسؼ ببيداء مف األرض خسؼ بيـ, فقمت: يا رسوؿ اهلل كانوا
 .(2)"لكنو يبعث يـو القيامة عمى نيتوو , بو معيـ

ئذ بالبيت الذم يؤيده اهلل بنصره, كالذم شيخنا األشقر ىؿ ىذا الخارج العا ثـ تساءؿ
, فبل يعمـ ذلؾ ؿ: ال يكجد دليؿ عمى ذلؾ صراحةن الميدم ؟ ثـ قاىك طغى ييمؾ اهلل بو مف ظمـ ك 

إال اهلل 
(3). 
لجماعة في اإليماف امو اهلل قد سمؾ مسمؾ أىؿ السنة ك كاضح فإف الشيخ رحىك كما ك 

أف يحة التي ذيكر فييا الميدم صراحة, ك , كىي عقيدة مكافقة لؤلحاديث الصحبيذه العبلمة

                                                           

, البخارم, 5134صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب الخسؼ بالجيش الذم يـؤ البيت, رقـ ( 1)
 .1975كتاب البيكع, 

 .5131رقـ  ,صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب الخسؼ بالجيش الذم يـؤ البيت (2)
 .222ص –األشقر  –انظر :القيامة الصغرل  (3)
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اء اإلسبلـ كييـز الظمـ كالكفر, , ليرفع لك ح راشد يبعثو اهلل في آخر الزمافالميدم حاكـ صال
 .(1)جكران بعد أف ممئت ظممان ك  ,ض عدالن كيمؤل األر 

 : الدخاف:ثانياً 
, السابؽ ذكره, كىي مف لى العبلمات العشرة الكاردة في حديث رسكؿ اهلل أك كىي         

, كما نص عميو القرآف الكريـ بقكلو (2)العبلمات الكبرل التي تقع قبؿ أف تقكـ القيامة
افو ميًبيفو لسَّ فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي ا{تعالى:  ( 10,11)الدخاف}يىٍغشىى النَّاسى ىىذىا عىذىابه أىًليـه  ,مىاءي ًبديخى

 فتنة الدجاؿ:ًا: ثالث

كما مف اؿ, كىي مف أشراط الساعة الكبرل,إف مف أعظـ الفتف التي تمر عمى بني آدـ فتنة الدج
في الناس فأثنى  قاؿ: قاـ رسكؿ اهلل  نبي إال كأنذر قكمو ىذه الفتنة, عف عبد اهلل بف عمر 

إني ألنذركموه, وما مف نبي إال قد أنذره قومو, أىمو, ثـ ذكر الدجاؿ, فقاؿ:" ىك عمى اهلل بما 
ف اهلل ليس بأعور  .(3)"ولكني سأقوؿ لكـ فيو قواًل لـ يقمو نبي لقومو, إنو أعور وا 

ألعور الكذاب, "ما بعث نبي إال أنذرأمتو ا:, قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل كفي ركاية أخرل, عف أنس
ف بيف عينيو مكتوب كافر" ف ربكـ ليس بأعور, وا   .(4)أال إنو أعور وا 

"إنو لـ تكف فتنة في األرض, منذ ذرأ اهلل أنو قاؿ:  أمامو الباىمي عف النبي , أبك كقد ركل
ف اهلل لدجاؿ, و ذرية آدـ أعظـ مف فتنة ا أنا آخر نبيًا إال حذر أمتو مف الدجاؿ, و لـ يبعث  ا 

 . (5)"  خارج فيكـ ال محالةىو بياء, وأنتـ آخر األمـ, و األن

                                                           

يكسؼ بف يحيى بف عمي المقدس السممي  –الميدم عميو السبلـ ىك أخبار المنتظر ك  عقد الدرر في( 1)
 –مكتبة المنار لمنشر  –تحقيؽ الشيخ مييب بف صالح بف عبد الرحمف البكريني  –ق 658ت –الشافعي 

 ـ .1989 –ق 2,1410ط –الزرقاء, األردف 
 .229ص –األشقر  –(انظر: القيامة الصغرل 2)
, مسمـ, 2829م, كتاب الجياد كالسير, باب كيؼ يعرض اإلسبلـ عمى الصبي, رقـ صحيح البخار  (3)

 .246اإليماف, كتاب اإليماف, رقـ 
 .5219, مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, رقـ 6598صحيح البخارم, كتاب الفتف, باب ذكر الدجاؿ,  (4)
أبك  ,4067رقـ ,ف مريـ كخركجسنف ابف ماجة, كتاب الفتف, باب فتنة الدجاؿ كخركج عيسى اب (5)
 .7873, رقـ1300, ص2كزياداتو, ج الجامع الصغيرصحيح  ,صحيح, 3764المبلحـ, رقـ,دك اد



193 
 

أما شيخنا األشقر فقد تحدث في فتنة الدجاؿ مكضحان سبب التسمية, كحاؿ المسمميف في عصر 
مكاناتو كقدراتو,  خركج الدجاؿ, كالمعركة الكبرل بيف المسمميف كالصميبييف, كصفاتو عبلماتو كا 

مكثو في األرض, كأتباعو, كحماية مكة كالمدينة كطريقة  كبطبلف ربكبيتو, كمكاف خركجو كمدة
 النجاة منو, ككيفية ىبلكو كىبلؾ أتباعو.

غيره في القكؿ بأف السر في تسمية الدجاؿ ك (1)ثـ تابع شيخنا رحمو اهلل أئمة السمؼ كابف األثير
عيف ال المسيح: الذم أحد شقي كجيو ممسكح, إلى "أف عينو الكاحدة ممسكحة, ك  بالمسيح يعكد

فعيؿ بمعنى مفعكؿ, المسيح عيسى ابف مريـ, فإنو فعيؿ بمعنى فاعؿ, سمي يك ال حاجب, فلو ك 
 .(2)الدجاؿ: الكذاب"يمسح المريض فيبرأ بإذف اهلل, ك  بو, ألنو كاف

 فقد حذرنا رسكؿ اهلل , عبلمة كبرل مف عبلمات الساعةا كانت فتنة الدجاؿ فتنة عظمى, ك كلم
جب البعد عنو خشية االفتناف بو, لما يأتي بو مف أك مة بعدـ االلتقاء بو, ك مف خطكرتيا كنبو األ

:" مف سمع بالدجاؿ فمينأ ذلؾ في قكلو الخارقة التي تنطمي عمى الناس, ك بعض األعماؿ 
 . (3)"يحسب أنو مؤمف, فيتبعو, مما يبعث بو مف الشبياتىو اهلل إف الرجؿ ليأتيو و  وعنو, ف

ال يغتركا يستطيعكا مكاجيتو ك منكف عميو, ك مف صفاتو, كي يتعرؼ المؤ  بكثيرو  ككذلؾ أخبرنا 
" رأل الدجاؿ في الرؤيا, كجاء في كصفو لو: أف رسكؿ اهلل  بباطمو, فعف عبد اهلل بف عمر 

في ركاية أخرل عف عبادة . ك (4)أحمر, جعد الرأس, أعور العيف, كأف عينو طافية" ,رجؿ جسيـ
:" إني حدثتكـ عف الدجاؿ حتى خشيت أف ال تعقموا, إف اهلل  بف الصامت قاؿ: قاؿ رسكؿ

                                                           

الحسف عز الديف ابف األثير, , أبك عمي بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيبانٌي الجزرم,ىك  (1)
ـ في جزيرة ابف عمر, سكف المكصؿ, 1160 –ق 555المؤرخ اإلماـ, مف العمماء بالنسب كاألدب. كلد سنة 

تجٌكؿ في البمداف, كعاد إلى المكصؿ, كاف منزلو مجمع الفضبلء كاألدباء, مف تصانيفو  الكامؿ في اثني عشر 
 ,مجمدا, مرتب عمى السنيف, أسد الغابة في معرفة الصحابة  في خمس مجمدات كبيرة, مرتب عمى الحركؼ

 331ص 4الزركمي جـ .1233 –ق 630عاـ لـ يتمو, تكفي ك المكصؿ تاريخ 
ت  –مجد الديف بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير  –جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ( 2)

 –مكتبة دار البياف  –مطبعة المبلح  –مكتبة الحمكاني  – 1ط –تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط  –ق 606سنة 
 .235ص –لؤلشقر  –رل , أنظر: القيامة الصغ203ص ,4ج
ـ ؿ مسند البصرييف, رقأك , أحمد, كتاب 3762د, كتاب المبلحـ, باب خركج الدجاؿ, رقـ ك اسنف  أبي د (3)

  .6299. رقـ1080, ص2, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, ج, صحيح19118
 .3185نتبذت, رقـ صحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قكؿ اهلل كاذكر في الكتاب مريـ إذ ا (4)
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ال حجراء,فإف عور, مطموس العيف, ليست بناتئة و المسيح الدجاؿ رجؿ قصير, أفحج, جعد, أ
 .(1)"أنكـ لف تروا ربكـفاعمموا أف ربكـ ليس بأعور, و  ,ألبس عميكـ

لتقاء بو بؿ بيف لؤلمة مجمكعة لؤلمة مف فتنة الدجاؿ عمى عدـ اال كلـ يقتصر تحذير النبي 
عمى أمتو  مف صفات الدجاؿ التي يعرؼ بيا لتقكـ عمييـ الحجة, كىذا يبيف حرص النبي 

                                                                                                                                                                                                                                                       عندما يعدد أبرز الصفات المبلزمة لمدجاؿ دكف غيره كىي:                                                                         

 :(2)عور الدجاؿ ,1

عيف, كىي تشبو العنبة التي تنقض ربكبيتو, أنو أعكر الالمبلزمة لمدجاؿ ك  ف أبرز الصفاتإ
أعور العيف أنو قاؿ عف الدجاؿ: "  عف النبي  ىذا كاضح فيما ركاه ابف عمر الطافية, ك 

 .(3)"اليمنى, كأنيا عنبة طافية

تخفى, عينو اليمنى عوراء جاحظة ال :" و قاؿ أف رسكؿ اهلل  سعيد , أبك ككذلؾ ما ركاه
 .(4)"كأنيا نخاعة في حائط مجصص, وعينو اليسرى كأنيا كوكب دري

 :(5)كممة كافر المكتوبة بيف عينيو  ,2

"ما قاؿ:  , عف رسكؿ اهلل كالتي يعرفيا القارئ كغيره مف المؤمنيف, كما ركل أنس ابف مالؾ 
ف ربكـ ليس بأع بعث نبي إال أنذر أمتو ف بيف عينيو ور, و األعور الكذاب, أال إنو أعور, وا  ا 

ف كتابة كممة كافر بيف عينيو . ك (6)"مكتوب كافر عف  رحمو اهلل ) ؾ ؼ ر( كما نقؿ األشقرأك ا 
ف جممة العبلمات القاطعة "عمى ظاىرىا, كأنيا كتابة حقيقة جعميا اهلل آية كعبلمة م النككم 

                                                           

, , أحمد, كتاب باقي سنف األنصار3763د, كتاب المبلحـ, باب خركج الدجاؿ, رقـ ك اسنف أبي د (1)
  .2459, رقـ483, ص1, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, ج, صحيح31701

 .243ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (2)
, 3184رقـ  ,اذكر في الكتاب مريـ إذ انتبذتك اهلل  صحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قكؿ (3)

 .248رقـ  ,مسمـ, كتاب اإليماف
الحاكـ  , قاؿ عنو11328مسند اإلماـ أحمد, كتاب باقي مسند المكثريف, باب مسند أبي سعيد الخدرم, رقـ (4)

 .63, ص1, قصة المسيح الدجاؿ, جأعجب حديث في ذكر الدجاؿ
 .244ص –ألشقر ا –انظر: القيامة الصغرل  (5)
, مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, رقـ 6598صحيح البخارم, كتاب الفتف, باب ذكر الدجاؿ, رقـ  (6)

5219. 
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بطالو, كيظيرىا اهلل تعالى لكؿ مسمـ كاتب كغير كاتب, بكفره ك  تو ك اكيخفييا عمف أراد شقكذبو كا 
 .(1)فتنتو"ك 

 ليس لو عقب: ,3

 .(2)""ال يولد لو, أف الدجاؿ عقيـ فقد أخبر رسكلنا الكريـ 

ىك ب ك فكيؼ يككف ر  ,تدؿ عمى بطبلف ربكبيتو ىذه الصفات السابقة التي ذكرىا رسكؿ اهلل ك 
 . ؟بالعييستطيع أف يزيؿ عف نفسو النقص ك  ال, ك أعكر العيف, أفحج القدميف

 :موقؼ األشقر مف الدجاؿ

أنو أعظـ الجماعة في اإليماف بكجكد الدجاؿ, ك شقر رحمو اهلل منيج أىؿ السنة ك اتبع األ
ىذه األحاديث التي ذكرىا  "عف القاضي عياض رحميما اهلل:(3)فتنة حيث قاؿ ما قالو النككم 

شخص بعينو ابتمى و أنحجة لمذىب أىؿ الحؽ في صحة كجكده, ك غيره في قصة الدجاؿ مسمـ ك 
ر يك م يقتمو, كمف ظتعالى مف إحياء الميت الذأقدره عمى أشياء مف مقدكرات اهلل اهلل بو عباده, ك 
تباع كنكز األرض لو, كأمره السماء أف تمطر زىرة الدنيا ك  الخصب معو, كجنتو كناره, كنيريو, كا 

ـ يعجزه اهلل  بعد ذلؾ فبل , ثفيقع كؿ ذلؾ بقدرة اهلل كمشيئتو, فتمطر, كاألرض أف تنبت فتنبت
يثبت اهلل الذيف , ك ال غيره, كيبطؿ أمره, كيقتمو عيسى عميو السبلـقدر عمى قتؿ ذلؾ الرجؿ ك ي

                                                           

 .245ص –األشقر  –القيامة الصغرل ( 1)
 .5209 ,صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب ذكر ابف صياد, رقـ (2)
زكريا, محيي الديف, عبلمة , أبك ي الحكراني, النككم, الشافعٌي,يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامىك (3)

ـ في نكا مف قرل حكراف, بسكرية كالييا نسبتو. تعمـ في دمشؽ, كأقاـ 1233 –ق 631بالفقو كالحديث. كلد عاـ 
المنياج في شرح صحيح مسمـ في خمس ك بيا زمنا طكيبل. مف كتبو تيذيب األسماء كالمغات كمنياج الطالبيف 

في سكريا. أنظر: جزء  ,ـ .في نكا1277 –ق 676األربعكف حديثا النككية شرحيا كثيركف. تكفي سنة ك مدات, مج
تحقيؽ:  ,زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم, أبك المؤلؼ:,فيو ذكر اعتقاد السمؼ في الحركؼ كاألصكات

 .149ص 8الزركمي ج,عبلـاأل ,6,9ص – 1أحمد بف عمى الدمياطي, مكتبة األنصار لمنشر كالتكزيع ط
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مره مف أبطؿ أ, خبلفان لمف أنكره ك الفقياء كالنظارميع المحدثيف ك ج, ىذا مذىب أىؿ السنة ك آمنكا
 .(1)بعض المعتزلة "الخكارج كالجيمية ك 

 ابة:ثالثًا: خروج الد
عمى أف ىذه الدابة تخرج في آخر الزماف, عندما يكثر الشر, كيعـ الفساد,  كرد في الكتاب كالسنة

ـْ َدابًَّة ِمَف اأْلَْرِض {(, قاؿ تعالى:2كتكمـ الناس كتخاطبيـ) ـْ َأْخَرْجَنا َلُي َذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَمْيِي َواِ 
ـْ َأفَّ النَّاَس َكاُنوا ِبآَياِتنَ   (.82)النمؿ:}ا اَل ُيوِقُنوفَ ُتَكمُّْمُي

 رابعًا: طموع الشمس مف مغربيا:
لما  تطمع مف المغرب, خبلفان الشمس  ألفكاضحة الدالة عمى قياـ الساعة كىي عبلمة       

رسكؿ اهلل  كىذا مصداقان لما أخبر بو ,(3)المشرؽ طمكعيا مفىك جبمت عميو قبؿ قياـ الساعة ك 
": حيف فذاؾ عمييا مف آمف الناس رآىا فإذا مغربيا مف الشمس تطمع حتى الساعة تقـو ال 
 .(4)" قبؿ مف آمنت تكف لـ إيمانيا نفسا ينفع ال

 .(5):زوؿ عيسى ابف مريـ عمييما السبلـ: ناً خامس

ـ مما مف براءة عيسى عميو السبلعف مكقؼ أىؿ السمؼ مكقؼ شيخنا األشقر رحمو اهلل  لـ يخرج
ـْ ِإنَّا  {: , مصداقان لقكلو تعالىرفعو إلى السماء  كأف اهلل  ,نسب إليو مف القتؿ كالصمب َوَقْوِلِي

فَّ الَّ  ـْ َواِ  ـَ َرُسوَؿ المَِّو َوَما َقَتُموُه َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْف ُشبَّْو َلُي ِذيَف َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَف َمْرَي
ـْ ِبِو ِمْف ِعْمـٍ ِإالَّ اتّْبَ  َبْؿ َرَفَعُو المَُّو ِإَلْيِو  ,اَع الظَّفّْ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنااْخَتَمُفوا ِفيِو َلِفي َشؾٍّ ِمْنُو َما َلُي

 ,ؾ مكقفيـ مف نزكلو في آخر الزمافكذلك  ,(157,158: )النساء}َوَكاَف المَُّو َعِزيزًا َحِكيًما 
 .(6)"ـ عند المنارة البيضاء شرقي دمشؽ" ينزؿ عيسى ابف مريمصداقان لقكؿ رسكؿ اهلل 

                                                           

الحسف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني , أبك –االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار ( 1)
 1ط –أضكاء السمؼ لمنشر الرياض  –تحقيؽ سعكد بف عبد العزيز الخمؼ  –ق 558تكفي  –اليمني الشافعي 

 .260ص –األشقر  – انظر: القيامة الصغرل ,806ص,3ج,ـ1999,ق1419 –
 .295ص –األشقر  –( انظر: القيامة الصغرل 2)
 .294ص  –األشقر  –( انظر: القيامة الصغرل 3)
 . 4209( صحيح البخارم, كتب تفسير القرآف, باب ال تنفع نفسان إيمانيا, رقـ 4)
 269ص –األشقر  –( انظر: القيامة الصغرل 5)
 .5228رقـ  ,ة, ذكر الدجاؿ كصفتو كما بعدصحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساع (6)
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عمى األرجح عند اصطفاؼ المقاتميف يك سينزؿ فيو عيسى عميو السبلـ فأما الزمف الذم  
و السبلـ فيرفض عيسى عميو المسمميف لصبلة الفجر, فيرجع اإلماـ ليؤـ المسمميف عيسى عمي

, " فبينما ىـ يعدوف لمقتاؿ: : قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ , ففي الحديث عف أبي ىريرة السبلـ
, كفي حديث آخر عف (1)"فأميـ ,فينزؿ عيسى ابف مريـ , إذ أقيمت الصبلةف الصفوؼيسوو

عمى الحؽ " ال تزاؿ طائفة مف أمتي يقاتموف يقكؿ: , أنو سمع رسكؿ اهلل جابر بف عبد اهلل 
: , فيقوؿ, فيقوؿ أميرىـ : تعاؿ فصؿ لناـ: فينزؿ عيسى ابف مريظاىريف إلى يـو القيامة, قاؿ

 . (3()2)" تكرمة اهلل ىذه األمة ,عض أمراء, إف بعضكـ عمى بال

 قد كافؽ شيخنا رحمو اهلل عمماءنا في نزكؿ عيسى عميو السبلـ  تابعان لرسكلنا ك 
كاضحة في يامة الصغرل أف األحاديث صريحة ك , حيث قاؿ في كتابو القمحكمان لشريعة القرآف

"أميـ" أك " فأٌمكـ" , أما ما جاء في الحديث (رجؿ مف ىذه األمة ) أمة محمد ىك أف اإلماـ 
ـ فييـ كتاب اهلل تبارؾ , بؿ المراد أنو حكٌ المراد بيا أنو أميـ في الصبلة : عيسى فميسأم
عدـ تقدـ عيسى ابف مريـ عمييما السبلـ لئلمامة يدؿ عمى , ك .(4), أم أميـ بكتاب اهلل تعالىك 

 .(5)ؾ الرجؿ الصالح لذلؾ فإنو يصمي خمؼ ذل, ك تابعٌا لشريعة القرآف, حاكمان بوعمى أنو جاء 

 :أعماؿ عيسى عميو السبلـ

قيامو بالدعكة إلى اهلل يصحبيا عميو السبلـ إلى األرض مرة أخرل, ك  إف نزكؿ عيسى
 +:غيره لما كرد في السنة الصحيحة كأىميامجمكعة مف األعماؿ التي يقـك بيا دكف 

 

 

 

                                                           

 .7157رقـ  ,صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب في فتح قسطنطينة كخركج الدجاؿ  كنزكؿ (1)
 .225صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب نزكؿ عيسى ابف مريـ حاكمان بشريعة نبينا, رقـ ( 2)
 .270ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل ( 3)
 .271ص –نظر: المصدر السابؽ( ا4)
 .272ص –انظر: المصدر السابؽ (5)
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 القضاء عمى الدجاؿ:  ,1

 ,فبعد نزكلو عند المنارة البيضاء ,مكاجية الدجاؿىك ؿ عمؿ يقكـ بو عيسى عميو السبلـ أك إف 
:" فإذا , قاؿ رسكؿ اهلل (1)يتكجو مع جيش المسمميف إلى بيت المقدس حيث كجكد  الدجاؿ

ذو دي, كميـ يو انصرؼ, قاؿ عيسى: افتحوا الباب, فُيفتح ووراءه الدجاؿ, معو سبعوف ألؼ ي
ينطمؽ ىاربًا ..., و ب الممح في الماء ذو ي سيؼ محمى وساج, فإذا نظر إليو الدجاؿ ذاب كما
 .(2)د.."يو فيدركو عند باب المد الشرقي, فيقتمو, فييـز اهلل الي

صبلتو خبر عف نزكؿ عيسى عميو السبلـ ك أ أف الرسكؿ كما كرد في حديث أبي ىريرة أك 
كو النذاب حتى تر و اء, فمب الممح في المذو اهلل, ذاب كما ي و" فإذا رآه عدمع المؤمنيف ثـ قاؿ:

 . (3)لكف يقتمو اهلل بيده, فيرييـ دمو في حربتو"ييمؾ, و 

 :وىما مف أشراط الساعة الكبرى ,مأجوجالقضاء عمى يأجوج و  ,2

بعد أف يقضي عيسى عميو السبلـ عمى الدجاؿ كفتنتو, يخرج يأجكج كمأجكج في زمانو, كىما 
نيم, أمتاف كثيرتا العدد, مف ذرية آدـ عميو السبلـ عيسى يدعك  ا يعيثكف في األرض فسادان, فكا 

كما جاء (4)عميو السبلـ عمييـ, فييمكيـ اهلل استجابةن لدعائو, فيصبحكف مكتى, ال يبقى منيـ أحد 
" ثـ يأتي عيسى ابف مريـ قـو قد عصميـ اهلل منو )أي مف الدجاؿ(, فيمسح عف :في قكلو 

حى اهلل إلى عيسى, إني قد أو ذلؾ إذ كىو وجوىيـ, ويحدثيـ بدرجاتيـ في الجنة, فبينما 
أخرجت عبادًا لي, ال يداف ألحد بقتاليـ, فحرز عبادي إلى الطور, ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج, 

ائميـ عمى بحيرة طبرية, فيشربوف ما فييا, ويمر آخرىـ, أو وىـ مف كؿ حدب ينسموف, فيمر 
أصحابو, حتى يكوف رأس الثور فيقولوف: لقد كاف بيذه مرة ماء, وُيْحصر نبي اهلل عيسى و 

, َفَيْرغب نبيُّ اهلل عيسى وأصحابو, فيرسؿ اهلل عمييـ  ألحدىـ خيرًا مف مائة دينار ألحدكـ اليـو
, فيصبحوف فرسى كموت نفس واحدة, ثـ ييبط نبي اهلل عيسى وأصحابو إلى ـالّنَغَؼ في رقابي

                                                           

 .273ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (1)
د, ك اد ك, كأب4067رقـ  ,سنف ابف ماجة, كتاب الفتف, باب فتنة الدجاؿ كخركج عيسى ابف مريـ كخركج (2)

  .1302, ص2, صحيح الجامع الصغير كزياداتو,جحي, صح3764كتاب المبلحـ, رقـ 
 .5157رقـ  ,صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب في فتح قسطنطينة كخركج الدجاؿ كنزكؿ (3)
 .274ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (4)
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يـ, َفَيْرَغُب نبيُّ اهلل عيسى األرض, فبل يجدوف في األرض موضع شبر إال مؤله زىميـ ونتن
وأصحابو إلى اهلل, فيرسؿ طيرًا كأعناؽ البخت, فتحمميـ فتطرحيـ حيث شاء اهلل, ثـ يرسؿ اهلل 

 .(1)"مطرًا, ال يكف منو بيت مدر وال وبر, فيغسؿ األرض حتى يتركيا كالزلقة

 تحكيـ شريعة اإلسبلـ: ,3

يتفرغ لنشر شريعة  ,مأجكجكفتنة يأجكج ك  ,ؿى عميو السبلـ عمى فتنة الدجابعد أف يقضي عيس
حكمًا عداًل,  اهلل لينزلف ابف مريـ:" و قاؿ رسكؿ اهلل  ,يعـ الرخاء في زمانواإلسبلـ,  ك 

يسعى عمييا,  لتتركف القبلص, فبلقتمف الخنزير, وليضعف الجزية, و ليفميكسرف الصميب, و 
يمكث في , ك (3()2)لماؿ فبل يقبمو أحد"فَّ إلى ايدعو  للتذىبف الشحناء والتباغض والتحاسد و و 

في األرض :"فيمكث قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  األرض أربعيف عامان كما ركم عف أبي ىريرة 
 . (4)يصمي عميو المسمموف" أربعيف سنة ثـ يتوفى, و 

دعائو عمى يأجكج , ك إف نزكؿ عيسى عميو السبلـ, كقضائو عمى الدجاؿ خبلصة القوؿ:و 
أشراط الساعة الكبرل التي  األرض عدالن مف ممئوكمو بالشريعة المحمدية, ك حك  ,كمأجكج بالمكت

عة كما يقكؿ السفاريني الجمااألحاديث النبكية كأجمع عمييا أىؿ السنة ك ت القرآنية ك أكدتيا اآليا
اإلجماع فقد أجمعت األمة عمى نزكلو كلـ يخالؼ فيو أحد مف أىؿ الشريعة,  اكأم اهلل:"رحمو 

نما أنكر  ذلؾ الفبلسفة كالمبلحدة ممف ال يعتد بخبلفو, كقد انعقد إجماع األمة عمى أنو ينزؿ كا 
كال  ,أف عيسى عميو السبلـ يصمي كراء الميدم صبلة الفجردية ... ك كيحكـ بيذه الشريعة المحم

 .(5)يقدح ذلؾ في نبكتو, ككذلؾ يسمـ إليو تابكت بني إسرائيؿ ككؿ ما معو مف آالت األمر"

 
 

                                                           

 .5228رقـ  ,ما بعدهك صفتو ك باب ذكر الدجاؿ  ,كتاب الفتف كأشراط الساعة ,صحيح مسمـ (1)
, البخارم, كتاب    221اب نزكؿ عيسى ابف مريـ حاكمان بشريعة نبينا, رقـ صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, ب (2)

 .2296المظالـ كالغصب, رقـ 
 .275ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل  (3)
, صحيح, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, 3766مبلحـ, باب خرج الدجاؿ, رقـ د, كتاب الك اسنف أبي د (4)
 .5386, رقـ950, ص2ج
 . 95 ,94ص ,2ج –السفاريني  –مع  األنكار البيية لكا (5)
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 خروج يأجوج ومأجوج: ًا:سادس
أف السد الذم أقامو  مف ذرية آدـ عميو السبلـ, كقد أخبر رسكؿ اهلل أمتاف كثيرتا العدد,  كىما
, أف عف زينب بنت جحش (1)القرنيف ليمنعيـ مف الخركج قد فيتح في عصره فتحة صغيرة,ذك 

 فتح اقترب قد شر مف لمعرب ويؿ اهلل إال إلو ال : "دخؿ عمييا يكمان فزعان, يقكؿ رسكؿ اهلل 
 بنت زينب قالت ,تمييا والتي اإلبياـ بإصبعو وحمؽ ىذه مثؿ ومأجوج يأجوج ردـ مف اليـو

 .(2)" الخبث كثر إذا نعـ :قاؿ ,الصالحوف وفينا أنيمؾ اهلل رسوؿ يا فقمت :جحش
 سابعًا:النار التي تحشر الناس:

أف آخر اآليات التي تككف قبؿ قياـ الساعة نار تخرج مف قعر عدف, تحشر  ذكر رسكؿ اهلل 
)أشراط الساعة(نار تخرج مف اليمف, تطرد :"وآخر ذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل (3)س إلى محشرىـ,النا

 .(4)الناس إلى محشرىـ"
 

 
  

                                                           

 .281ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرل ( 1)
 .3097( صحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قصة يأجكج كمأجكج, رقـ 2)
 .296ص –األشقر  –( انظر: القيامة الصغرل 3)
 .5162لتي تككف قبؿ الساعة, رقـ ( صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب اآليات ا4)



211 
 

 

 
 

ى
ىالمبحثىالثالث

ىفوهىدتظىمطالب.أحداثىوومىالػوامظ,ىو
 النشكر.البعث ك ؿ: والمطمب األ 

 النشكر.األدلة عمى البعث ك مب الثاني: المط

 يـك القيامة.أحكاؿ الناس المطمب الثالث: 

 الشفاعة.المطمب الرابع: 

 الحساب كالجزاء.المطمب الخامس: 

 الميزاف.المطمب السادس: 

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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ىالنذور::ىالبطثىواألولالمطلبى

, المجتمعلبعث( أصؿ سعادة الفرد ك إف اإليماف بالرجعة إلى الحياة مرةن أخرل )اإليماف با
اليـ يجازييـ عمى أعم, ك يحاسبيـمكتيـ ك  سيبعث الخمؽ بعد فإف اإلنساف إذا آمف بأف اهلل 

أما الكفر بالبعث , ك لضبلؿ, فيعـ الخير كالفضيمة كاألماف في المجتمعف االنحراؼ كايبتعد ع
جمعت , لذلؾ أحرافان في مسيرة البشر في الحياةالنشكر يحدث شقكة لمنفس البشرية كما يحدث انك 

ُكمََّما أُْلِقَي ِفيَيا {, قاؿ تعالى: الرسؿ أيقكاميـبياء ك جميع األن أنذر بو, ك ية كميااك عميو الشرائع السم
ـْ َنِذي ـْ َيْأِتُك ـْ َخَزَنُتَيا أََل َؿ المَُّو ِمْف َشْيٍء  ,رٌ َفْوٌج َسأََلُي َقاُلوا َبَمى َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْمَنا َما َنزَّ

ـْ ِإالَّ ِفي َضبَلٍؿ َكِبيرٍ  ـَ ُزَمرًا {:تعالى, كقاؿ (8,9 )الممؾ: }ِإْف َأْنُت َوِسيَؽ الَِّذيَف َكَفُروا ِإَلى َجَينَّ
ـْ , أبو َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا ُفِتَحتْ  ـْ آَياِت َربُّْك ـْ َيْتُموَف َعَمْيُك ـْ ُرُسٌؿ ِمْنُك ـْ َيْأِتُك ـْ َخَزَنُتَيا أََل اُبَيا َوَقاَؿ َلُي

ـْ َىَذا  ـْ ِلَقاَء َيْوِمُك  .(71)الزمر: }َقاُلوا َبَمى َوَلِكْف َحقَّْت َكِمَمُة اْلَعَذاِب َعَمى اْلَكاِفِريفَ َوُيْنِذُروَنُك

مكاضع كثيرة مف كتابو عف مشيد ىذا اليكـ العظيـ العجيب في  قد أخبرنا اهلل ك 
ـْ َيْنِسُموفَ  {: ولالعزيز كقك  ـْ ِمَف اأْلَْجَداِث ِإَلى َربِّْي وِر َفِإَذا ُى َقاُلوا َيا َوْيَمَنا َمْف  ,َوُنِفَخ ِفي الصُّ

ـْ  ,ْحَمُف َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُموفَ َبَعَثَنا ِمْف َمْرَقِدَنا َىَذا َما َوَعَد الرَّ  ِإْف َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُى
 (.51,53)يس:}َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروفَ 

الكبرل ما يككف في ىذا اليـك في كتابو القيامة  كلقد كضح لنا شيخنا األشقر رحمو اهلل 
البراىيف ان مف األدلة ك كثر مي , ك ذا اليكـعف المكذبيف بي ان تحدثمشاىد متنكعة, مأحكاؿ ك اؿ ك ىك مف أ

ذلؾ كما أشار د.عبد السميع العرابيد ل ـ كاألحاديث الصحيحة المؤيدةالكاردة في آيات القرآف الكري
 .(1)إلى ذلؾ في بحثو

السنة النبكية أثناء آف الكريـ ك ا األشقر رحمو اهلل في االستدالؿ بالقر كيمكف بياف منيج شيخن    
 عرضو ليذه المكضكعات فيما يمي:

 

 
                                                           

 ,مؤتمر األشقر –منيج أ.د عمر األشقر في اإلستدالؿ بآيات اهلل تعالى في كتابيو القيامة الكبرل كالصغرل  (1)
 ـ.2014 ,ق1435 –غزة  –الجامعة اإلسبلمية 
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 :المكذبوف بيذا اليـو 

ليـ كذميـ ككفرىـ, قد ذكر القرآف قك كثير مف الناس رفض فكرة الرجعة, كأنكركا البعث, ك 
ـْ أَِإذَ {:قاؿ تعالى ْف َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُي ـْ أو ا ُكنَّا ُترَاًبا َأِإنَّا َلِفي َخْمٍؽ َجِديٍد َواِ  َلِئَؾ الَِّذيَف َكَفُروا ِبَربِّْي

ـْ وَ أو وَ  ـْ ِفيَيا َخاِلُدوفأو َلِئَؾ اأْلَْغبَلُؿ ِفي َأْعَناِقِي  قاؿ(, ك 5الرعد: )}َلِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى
ـْ َقاَؿ  وَولَ  ,َما َنْحُف ِبَمْبُعوِثيفَ َوَقاُلوا ِإْف ِىَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا وَ {:تعالى َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَمى َربِّْي

ـْ َتْكُفُروفَ ذو أََلْيَس َىَذا ِباْلَحؽّْ َقاُلوا َبَمى َوَربَّْنا َقاَؿ فَ   .(30 ,29)األنعاـ:  }ُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُت

 عمى ثبلثة أصناؼ:النشور شقر رحمو اهلل المكذبيف بالبعث و وقد صنؼ شيخنا األ

 :مبلحدة: الؿوالصنؼ األ 

يكف, ألنيـ ينكركف كجكد الخالؽ, الشيكعكىـ الذيف يؤمنكف بالطبيعة كمنيـ الفبلسفة ك 
بؿ يجب مناقشتيـ  ,ال يحسف مناقشتيـ في اليكـ اآلخرلذلؾ ؟! ك النشكرفكيؼ يؤمنكف بالبعث ك 

 . (1)كحدانيتوبكجكد الخالؽ ك 

 :المنكروف بالبعثلخالؽ, و االمؤمنوف ب: الصنؼ الثاني

ـْ َمْف {قاؿ تعالى  ,يعترفكف بكجكده كخمقو لممخمكقاتباهلل ك  ىؤالء يؤمنكف َوَلِئْف َسأَْلَتُي
أف ب يـ ينكركف البعث كالنشكر, كيقكلكفلكنك ( 25لقماف:)}اِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلفَّ المَّوُ و اَخَمَؽ السَّمَ 
كت, فيـ يستبعدكف عكدة اإلنساف حيان سميعان بصيران بعد الم عاجزة عمى إحيائيـ بعد قدرة اهلل 

َباُؤَنا َوَقاَؿ الَِّذيَف َكَفُروا أَِإَذا ُكنَّا ُترَاًبا َوآ{:ولكما حكى القرآف ذلؾ عنيـ بقك , (2)أف كضع في التراب
ِإالَّ َأَساِطيُر  َلَقْد ُوِعْدَنا َىَذا َنْحُف َوآَباُؤَنا ِمْف َقْبُؿ ِإْف َىَذا, َأِئنَّا َلُمْخَرُجوفَ 

(, كىؤالء جادليـ اهلل كضرب ليـ البراىيف كالحجج لبياف قدرتو عمى 67,68)النمؿ:}يفَ األول
 . (3)النشكرالبعث ك 

 
                                                           

, 61ص ,ـ2008 ,ق1429 –التكزيع ك دار النفائس لمنشر  –عمر سميماف األشقر –انظر: القيامة الكبرل ( 1)
 .3ص كالنشكر األدلة عمى البعث  –دركس الشيخ عمر األشقر 

 .3ص ,12ج –بعنكاف سبب إنكار الكافر لمبعث  –انظر: دركس الشيخ عمر األشقر  (2)
 61ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (3)
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 ائيـ:ىو المؤمنوف بالمعاد وفؽ أ: الصنؼ الثالث

قد , ك (1)ية "اك الذيف يؤمنكف بالمعاد عمى غير الصفة التي جاءت بيا الشرائع السم" ىؤالء ىـ
 .صنؼ مف المكذبيف دكف الحديث عنيـفى شيخنا بالتعريؼ بيذا الاكت

كمما يجدر ذكره أف كتب السابقيف مف السمؼ الصالح لـ تخؿي مف الحديث عف ىذه       
بيف أنكاع بف تيمية رحمو اهلل ليذا المكضكع, ك , فقد تعرض شيخ اإلسبلـ االثبلثة األصناؼ

 "إف, فقد قاؿ:المنافقيف مف المسمميفالفبلسفة ك نصارل ك كال دالييك عث كالنشكر مف بيف بالبالمكذ
يزعمكف أف أىؿ الجنة إنما  ,الجنة د كالنصارل ينكركف األكؿ كالشرب كالنكاح فييك ف اليمار فالك

كىـ يقركف مع ذلؾ بحشر  ,يتمتعكف باألصكات المطربة كاألركاح الطيبة مع نعيـ األركاح
كأما طكائؼ مف الكفار كغيرىـ مف الصابئة كالفبلسفة كمف  األجساد مع األركاح كنعيميا كعذابيا.

كافقيـ فيقركف بحشر األركاح فقط كأف النعيـ كالعذاب لؤلركاح فقط. كطكائؼ مف الكفار 
كالمشركيف كغيرىـ ينكركف المعاد بالكمية فبل يقركف ال بمعاد األركاح؛ كال األجساد. كقد بيف اهلل 

أمر معاد األركاح كاألجساد كرد عمى الكافريف كالمنكريف تعالى في كتابو عمى لساف رسكلو
لشيء مف ذلؾ بيانا في غاية التماـ كالكماؿ. كأما المنافقكف مف ىذه األمة الذيف ال يقركف بألفاظ 

مثاؿ ضربت لنفيـ المعاد رة فإنيـ يحرفكف الكمـ عف مكاضعو كيقكلكف ىذه أيك القرآف كالسنة المش
 (2)"الركحاني

ىالنذور:ىبطثىوثاني:ىاألدلظىرلىىالالمطلبىال

مما يبعث عمى ترسيخ ىذا المعتقد في , ـ عدة أدلة عمى ىذا الحدث العظيـكضح القرآف الكري
 .التمسؾ بديف اهلل , ك القمكب, فيبعث عمى العمؿ

ألدلة المثبتة لمبعث استخمص شيخنا رحمو اهلل مف الكتاب الكريـ مجمكعة مف اكقد       
 :نذكر منيا, ك (3)عند كؿ دليؿ ما يعضده مف اآليات ذكركالنشكر, ك 

                                                           

 .62ص –األشقر  –القيامة الكبرل  (1)
 –األشقر  –, أنظر: القيامة الكبرل 314 ,.313ص ,4ج –م شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أك مجمكع فت( 2)

 .60ص
 .76 ,63ص  ,األشقر –انظر: القيامة الكبرل ( 3)
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 :اإلخبار بوقوع القيامة -1

ما يحدث فييا مف بعث كنشكر, كحساب كعقاب, كجنةو كنار, بكقكع القيامة, ك  فقد أخبر اهلل 
, قاؿ  كنكع في أساليب اإلخبار عنيا, فقد أقسـ اهلل  في بعض اآليات عمى كقكع ىذا اليـك

ـْ ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيوِ ىو  ِإَلَو ِإالَّ المَُّو اَل {تعالى:  (, كفي آيات أخرل 87)النساء:}َلَيْجَمَعنَُّك
ـْ َيْمَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمَف النََّياِر {:ذـ المشركيف المكذبيف بيذا اليكـ فقاؿ ـْ َكَأْف َل َوَيْوـَ َيْحُشُرُى

ـْ َقْد َخسِ   .(1)(45)يكنس:  }َر الَِّذيَف َكذَُّبوا ِبِمَقاِء المَِّو َوَما َكاُنوا ُمْيَتِديفَ َيَتَعاَرُفوَف َبْيَنُي

 :لىو مى النشأة األخرى بالنشأة األ االستدالؿ ع -2

ؿ, فالقادر عمى ك في كتابو عف قدرتو عمى الخمؽ الثاني بقدرتو عمى الخمؽ األ أخبر اهلل 
ـْ {ثانية, قاؿ تعالى:  قادر عمى إعادة خمقيـ مرة األكلىخمقيـ في المرة  َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإْف ُكْنُت

َـّ ِمْف ُمْضَغٍة ُمخَ  َـّ ِمْف َعَمَقٍة ُث َـّ ِمْف ُنْطَفٍة ُث ـْ ِمْف ُترَاٍب ُث مََّقٍة ِفي َرْيٍب ِمَف اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَمْقَناُك
ـْ َوُنِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاـِ  َـّ ِلَتْبُمُغوا  َوَغْيِر ُمَخمََّقٍة ِلُنَبيَّْف َلُك ـْ ِطْفبًل ُث َـّ ُنْخِرُجُك َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمِّى ُث

ـٍ  ـَ ِمْف َبْعِد ِعْم ـْ َمْف ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِؿ اْلُعُمِر ِلَكْيبَل َيْعَم ـْ َمْف ُيَتَوفَّى َوِمْنُك ـْ َوِمْنُك َشْيًئا َوَتَرى  َأُشدَُّك
َذِلَؾ ِبَأفَّ المََّو  ,ْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْف ُكؿّْ َزْوٍج َبِييجٍ اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا َأْنزَ 

َوَأفَّ السَّاَعَة آِتَيٌة اَل َرْيَب ِفيَيا َوَأفَّ المََّو  ,اْلَحؽُّ َوَأنَُّو ُيْحِي اْلَمْوَتى َوَأنَُّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديرٌ ىو 
قد استقر في فطرة الناس أف اإلعادة أسيؿ مف البداءة (, ك 5,7)الحج:  }َمْف ِفي اْلُقُبور َيْبَعثُ 

َوَضَرَب َلَنا َمَثبًل َوَنِسَي  {:, كقاؿ تعالى(2)يعيد مثمو أك فالذم صنع شيئان يسيؿ عميو أف يعيده 
ـَ َوِىَي َرِميـٌ   }ِبُكؿّْ َخْمٍؽ َعِميـٌ ىو َؿ َمرٍَّة وَ أو ِذي َأْنَشَأَىا ُقْؿ ُيْحِييَيا الَّ  ,َخْمَقُو َقاَؿ َمْف ُيْحِي اْلِعَظا

 (.78,79)يس:

 :خمؽ األعظـ قادر عمى خمؽ ما دونوالقادر عمى  -3

مثؿ أعظـ مف خمؽ اإلنساف, ىك ما  لقد لفت القرآف نظرنا إلى أنو يكجد مف مخمكقات اهلل 
)غافر: }ْرِض َأْكَبُر ِمْف َخْمِؽ النَّاسِ َواأْلَ  السماواتَلَخْمُؽ {األرض, قاؿ تعالى: خمؽ السمكات ك 

                                                           

 .63ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (1)
بعنكاف أنكاع األدلة التي ذكرت في  ,, دركس الشيخ عمر األشقر66ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (2)

 .2ص ,رم البعثالقرآف لمرد عمى منك
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عادة خمقو يـك القيامة أيسر بيذا يككف قدرة اهلل (, ك 57 : , قاؿ تعالى عمى خمؽ اإلنساف, كا 
ـْ َيَرْوا َأفَّ المََّو الَِّذي خَ أو  ,َوَقاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاتًا أَِإنَّا َلَمْبُعوُثوَف َخْمًقا َجِديًدا{ َمَؽ َل

ـْ َأَجبًل اَل َرْيَب ِفيِو َفَأَبى الظَّاِلُموَف ِإالَّ  السماوات ـْ َوَجَعَؿ َلُي َواأْلَْرَض َقاِدٌر َعَمى َأْف َيْخُمَؽ ِمْثَمُي
 .(1)( 98,99)اإلسراء:  }ُكُفورًا 

ف, كلعؿ األدلة التي ساقيا شيخنا رحمو اهلل عمى البعث كالنشكر, قد أشار إلييا عمماؤنا السابقك 
 (2)أمثاؿ اإلماـ ابف القيـ في كتابو إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف 

ىالمطلبىالثالث:ىأحوالىالناسىفيىوومىالػوامظ:
 شيخنا ـ في دار الدنيا, كقد بيف لياعمالعظيـ, باختبلؼ أتختمؼ أحكاؿ الناس في ىذا اليكـ 

كاألتقياء  المكحديف, عصاةأحكاؿ الناس عمى ثبلثة أصناؼ, الكفار, ك  رحمو اهلل األشقر
 .الصالحيف

 :حاؿ الكفارؿ:واأل  لصنؼا
حاؿ فييا القرآف الكريـ  عرض شيخنا رحمو اهلل في ىذا المبحث بعض المشاىد التي كصؼ

مستدالن عمى ذلؾ بعددو مف اآليات القرآنية, كمف ىذه  ,ندامةكما ىـ عميو مف ذؿ كحسرة ك  الكفار
 :المشاىد

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر {, كما في قكلو تعالى : بعد النفخ في الصكريـ مف القبكر مشيد خركج. 1
ـْ َيْنِسُموفَ  ـْ ِمَف اأْلَْجَداِث ِإَلى َربِّْي َقاُلوا َيا َوْيَمَنا َمْف َبَعثََنا ِمْف َمْرَقِدَنا َىَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُف  ,َفِإَذا ُى

 ( . 51,52)يس:}َوَصَدَؽ اْلُمْرَسُموَف 

ؿ المنظر, كما ىك أفئدتيـ خالية إال مف ؿ, ك يك حيث أبصارىـ خاشعة لشدة الـ, حاؿ بعثي. 2
ـْ ِلَيْوـٍ َتْشَخُص {يتضح في قكلو تعالى:  ُرُى َواَل َتْحَسَبفَّ المََّو َغاِفبًل َعمَّا َيْعَمُؿ الظَّاِلُموَف ِإنََّما ُيَؤخّْ

ـْ اَل , ِفيِو اأْلَْبَصارُ  ـْ  ُمْيِطِعيَف ُمْقِنِعي ُرُءوِسِي ـْ َوَأْفِئَدُتُي ـْ َطْرُفُي  }اءٌ ىو َيْرَتدُّ ِإَلْيِي
 (.42,43)إبراىيـ:

                                                           

بعنكاف أنكاع األدلة التي ذكرت في  ,, دركس الشيخ عمر األشقر68ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل (  1)
 .7ص ,القرآف لمرد عمى منكرم البعث

 ,1ج –ـ 1991 ,ق1411 – 1ط –دار الكتب العممية بيركت  –ابف القيـ  –إعبلـ المكقعيف  (2)
 .108,115ص
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ـْ َيْوـَ اآْلِزَفِة ِإِذ {صكرة الفزع الذم ىـ عميو في ذلؾ المكقؼ, كما في قكلو تعالى:.3 َوَأْنِذْرُى
 .(1)(18)غافر: }يٍع ُيَطاعُ اْلُقُموُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَف َما ِلمظَّاِلِميَف ِمْف َحِميـٍ َواَل َشفِ 

كمما يجدر ذكره أف أعماؿ الكفار الحسنة في الدنيا ال تيقبؿ عند اهلل كال تنفعيـ في اآلخرة, قاؿ 
ـْ َيْحَسُبوَف  ,ـْ ِباأْلَْخَسِريَف َأْعَمااًل ُقْؿ َىْؿ ُنَنبُّْئكُ {:تعالى ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُى الَِّذيَف َضؿَّ َسْعُيُي

ـْ ُيْحِسُنوَف ُصْنًعاَأنَّ  ـْ َيْوـَ أو  ,ُي ـُ َلُي ـْ َفبَل ُنِقي ـْ َوِلَقاِئِو َفَحِبَطْت َأْعَماُلُي َلِئَؾ الَِّذيَف َكَفُروا ِبآَياِت َربِّْي
ـُ ِبَما َكَفُروا َواتَّخَ  ,اْلِقَياَمِة َوْزًنا ـْ َجَينَّ  (.103,106)الكيؼ: }ا آَياِتي َوُرُسِمي ُىُزًواذو َذِلَؾ َجزَاُؤُى

 :الفساد, قاؿ تعالىضيـ البعض الشتراكيـ في الضبلؿ ك مشيد تخاصـ أىؿ النار مع بع.4
ـْ َيْنُظُروفَ { َىَذا َيْوـُ اْلَفْصِؿ الَِّذي , َوَقاُلوا َيا َوْيَمَنا َىَذا َيْوـُ الدّْيفِ  ,َفِإنََّما ِىَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفِإَذا ُى

ـْ ِبِو ُتَكذُّْبوفَ  ـْ َوَما َكاُنوا َيْعُبُدوفَ اْحُشرُ  ,ُكْنُت ـْ ِإَلى  ,وا الَِّذيَف َظَمُموا َوَأْزَواَجُي ِمْف ُدوِف المَِّو َفاْىُدوُى
ـْ َمْسُئوُلوفَ  ,ِصرَاِط اْلَجِحيـِ  ـْ ِإنَُّي ـْ اَل َتَناَصُروفَ , َوِقُفوُى ـُ اْلَيْوـَ ُمْسَتْسِمُموفَ  ,َما َلُك َوَأْقَبَؿ  ,َبْؿ ُى
ـْ َعَمى بَ  ـْ تَْأُتوَنَنا َعِف اْلَيِميفِ  ,ْعٍض َيَتَساَءُلوفَ َبْعُضُي ـْ ُكْنُت ـْ َتُكوُنوا ُمْؤِمِنيفَ  ,َقاُلوا ِإنَُّك  ,َقاُلوا َبْؿ َل

ـْ َقْوًما َطاِغيفَ  ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف َبْؿ ُكْنُت  ,َفَحؽَّ َعَمْيَنا َقْوُؿ َربَّْنا ِإنَّا َلَذاِئُقوفَ  ,َوَما َكاَف َلَنا َعَمْيُك
ـْ ِإنَّا ُكنَّا غَ َفَأغْ  ـْ َيْوَمِئٍذ ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوفَ  ,يفَ أو َوْيَناُك ـْ  ,ِإنَّا َكَذِلَؾ َنْفَعُؿ ِباْلُمْجِرِميفَ  ,َفِإنَُّي ِإنَُّي

ـْ اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َيْسَتْكِبُروفَ  كاضح مف قكلو ىك (, ككما 19,35)الصافات: }َكاُنوا ِإَذا ِقيَؿ َلُي
ـْ َتَبًعا َفَيْؿ {ي مكضعو آخر: تعالى ف َعَفاُء ِلمَِّذيَف اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُك َوَبَرُزوا ِلمَِّو َجِميًعا َفَقاَؿ الضُّ

ـْ ُمْغُنوَف َعنَّا ِمْف َعَذاِب المَِّو ِمْف َشْيٍء َقاُلوا لَ  ـْ َسَواٌء َعَمْيَنا َأَجزِْعنَ  وَأْنُت ـْ َىَداَنا المَُّو َلَيَدْيَناُك ا َأ
 .(2)( 21)إبراىيـ : }َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْف َمِحيصٍ 

 : حاؿ عصاة الموحديف:الصنؼ الثاني
يف اقترفكا بعض المعاصي كالذنكب, , الذىذا الصنؼ مف الناس ىـ المؤمنكف المكحدكف

 :ىـ يـك القيامة, كمف ىذه المشاىد كاألحكاؿشيخنا رحمو اهلل عف مشاىدكقد تحدث 
 
 
 

                                                           

 .107,111ص –األشقر  –الكبرل انظر: القيامة ( 1)
 .116ص –انظر: المصدر السابؽ (2)
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 :زكاةمانعوا ال -1

األحاديث الصحيحة في بياف أف العذاب الذم حمو اهلل عمى اآليات القرآنية, ك قد اعتمد شيخنا ر ك 
 :  (1)يمحؽ الممتنعيف عف أداء الزكاة يككف يـك القيامة عمى كجكه 

: يأتي الماؿ لصاحبو عمى شكؿ كىيئة  شجاع أقرع, لو زبيبتاف, فيطكؽ عنقو, كيقكؿ ؿواأل 
"مف أتاه اهلل مااًل فمـ : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  , عف أبي ىريرة (2)أنا كنزيؾلصاحبو أنا ماليؾ, 

, ثـ يأخذ يطوقو يـو القيامةيؤد زكاتو, مثؿ لو مالو يـو القيامة شجاعًا أقرع لو زبيبتاف, 
وَف ِبَما َواَل َيْحَسَبفَّ الَِّذيَف َيْبَخمُ {: بميزمتيو يعنى بشدقيو, ثـ يقوؿ: أنا مالؾ, أنا كنزؾ .ثـ تبل

ـُ المَُّو ِمْف َفْضِمِو  ـْ َبْؿ ىو آتَاُى ُقوَف َما َبِخُموا ِبِو َيْوـَ اْلِقَياَمةِ ىو َخْيرًا َلُي ـْ َسُيَطوَّ )آؿ  }َشرّّ َلُي
 . (3)("180عمراف: 

:" يؤتى بجنس الماؿ الذم منع زكاتو, فإف كاف مف الذىب كالفضة جعؿ صفائح مف نار, الثاني
ف كاف الماؿ حيكانان, إببلن  ثـ عذب بو صاحبو, غنمان, أرسؿ عمى صاحبو فعذب أك بقران أك كا 

َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِؿ المَِّو {:, كيؤيد ذلؾ قكلو تعالى(4)بو" َوالَِّذيَف َيْكِنُزوَف الذََّىَب َواْلِفضَّ
ـْ ِبَعَذاٍب أَِليـٍ  ـْ َوظُ َيْوـَ ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي َناِر جَ  ,َفَبشّْْرُى ـْ َوُجُنوُبُي ـَ َفُتْكَوى ِبَيا ِجَباُىُي ـْ يو َينَّ ُرُى

ـْ فَ  ـْ أِلَْنُفِسُك ـْ َتْكِنُزوفَ ذو َىَذا َما َكَنْزُت  .(34,35)التكبة: }ُقوا َما ُكْنُت

 ترؼ األغنياء:  -2

يقصد بو األثرياء المنعمكف الذيف يحبكف الدنيا كزخرفيا, كيكثركف مف التمتع بنعيميا, يضيؽ 
فإف أكثرىـ ,كؼ عنا جشاءؾألحد أصحابو: "  , فقد قاؿ رسكؿ اهلل (5)ييـ يكـ القيامة عم

أنفسيـ أف المثقمكف الذيف يغرقكا  , كما أخبرنا (6)" شبعًا في الدنيا أطوليـ جوعًا يـو القيامة

                                                           

 .130ص –انظر: المصدر السابؽ ( 1)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (2)
 .4199صحيح البخارم, كتاب تفسير القرآف, باب كال يحسبف الذيف بخمكا بما أتاىـ اهلل, رقـ  (3)
 .131ص –األشقر  –القيامة الكبرل  (4)
 .138ص –األشقر  –القيامة الكبرل انظر:  (5)
األطعمة, رقـ كتاب  ,, ابف ماجو2402رقـ  ,باب منو ,سنف الترمذم, كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع (6)

 .343, رقـ672, ص1صحيح, سمسمة األحاديث الصحيحة, ج ,3341
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اؿ ىك األك زا العقبات اك الثراء الفاحش كال يؤدكف حقو, ال يستطيعكف أف يتجبحب الماؿ كجمعو, ك 
قالت: قمت ألبي الدرداء: مالؾ ال تطمب كما يطمب فبلف؟  , عف أـ الدرداء (1)يكـ القيامة 

 .(2)""إف أمامكـ عقبًة كؤودًا ال يجوزىا المثقموفيقكؿ:  فقاؿ: إني سمعت رسكؿ اهلل 

 :ب عف رعيتوحتجِ الحاكـ المُ  -3

مف َوِلي مف أمر الناس " :يحتجب اهلل عف الكالي الذم احتجب عف رعيتو, قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(3)", احتجب اهلل عنو يـو القيامةدوف خمتيـ وحاجتيـ وفقرىـ وفاقتيـفاحتجب  ,شيئاً 

 :الصنؼ الثالث: حاؿ األتقياء

نعيـ كالمنازؿ  ما اختصكا بو مفاألشقر رحمو اهلل عف حاؿ األتقياء المكحديف ك تحدث شيخنا 
بما كانكا يعممكف, حيث يفزع الناس كىـ ال يفزعكف, جزاءن  ,القيامةالدرجات التي يستحقكنيا يكـ ك 

كمنيـ مف يدخؿ  ,ـ اهلل في ظمو يكـ ال ظؿ إال ظمومنيـ يظمي, ك كال يحزنكف كما يحزف الناس
 منيـ مفيدخمو الجنة, ك يران ثـ يعفكا عنو ك منيـ  مف يحاسبو اهلل حسابان يس, ك الجنة بغير حساب

الدرجات التي يجزكف بيا في ذلؾ اليـك لؾ مف المنازؿ ك يجمسيـ اهلل عمى منابر مف نكر كغير ذ
ـْ ِمنَّا اْلُحْسَنى {:, قاؿ تعالى(4)العظيـ  اَل َيْسَمُعوَف ,وفَ َلِئَؾ َعْنَيا ُمْبَعدُ أو ِإفَّ الَِّذيَف َسَبَقْت َلُي

ـْ ِفي َما اشْ  ـْ َخاِلُدوفَ َحِسيَسَيا َوُى ـُ اْلَفَزعُ  ,َتَيْت َأْنُفُسُي ـُ اْلَمبَلِئَكُة َىَذا  اَل َيْحُزُنُي اأْلَْكَبُر َوَتَتَمقَّاُى
ـْ ُتوَعُدوفَ  ـُ الَِّذي ُكْنُت ِلَياَء أو َأاَل ِإفَّ {: (, كقاؿ تعالى في آية أخرل101,103األنبياء ) }َيْوُمُك

ـْ َيْحَزُنوفَ  ـْ َواَل ُى ـُ اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َليُ  ,الَِّذيَف آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوفَ  ,المَِّو اَل َخْوٌؼ َعَمْيِي
, كالناظر في صفحات (62,64)يكنس  }اْلَفْوُز اْلَعِظيـُ ىو َوِفي اآْلِخَرِة اَل َتْبِديَؿ ِلَكِمَماِت المَِّو َذِلَؾ 

عف أعماليـ ك األنقياء األصفياء تتحدث عف األتقياء  آليات التيا القرآف الكريـ يجد الكثير مف
 فييا مف نعيـ.  ما كعدىـ اهلليا إلى تمؾ المنازؿ العمى, ك التي ارتقكا ب

 

                                                           

 .139ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل ( 1)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (2)
, صحيح صحيح ,21061رقـ  ,, باب حديث معاذ بف جبؿ مسند اإلماـ أحمد, كتاب مسند األنصار  (3)

 .6594, رقـ1122, ص2الجامع الصغير كزياداتو, ج
 .147,164ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (4)
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ى
ىالمطلبىالرابع:ىالذغارظ:

ٍمعي ىي الطمب,  الشفاعة لغًة: كشىفىع ًلي يىٍشفىعي شىفاعةن كتىشىفَّعى: طىمب. كالشًَّفيعي: الشَّاًفعي, كىاٍلجى
فو كتىشىفَّع لىوي ًإليو فشى  مىى فيبلى ٍف يىٍشفىعي شىفاعةن حسىنة, فَّعىو ًفيوً شيفىعاء, كاٍستىٍشفىعى بفيبلف عى  .مى

ةو يسأىلييا ًلغىٍيًرًه. كشىفىعى ًإليو: ًفي , ءي الشَّفىاعىةي الدُّعا قيؿ:و  اجى ًمًؾ ًفي حى ـي الشًَّفيًع ًلٍممى كالشَّفاعةي: كىبلى
ٍعنىى طىمىبى ًإليو. كالشَّاًفعي: الطَّاًلبي ًلغىٍيًرًه يىتىشىفَّعي ًبًو ًإلى اٍلمىٍطميك  فو مى فو ًإلى فيبلى : تىشىفٍَّعتي ًبفيبلى ًب. ييقىاؿي

ـي الطَّاًلًب شىًفيعه  فىشىٌفعىني ًفيًو, كىاٍس
(1). 

 عند ربو ألمتو . ىي تشفع النبي  :الشفاعة اصطبلحاً 
, لكؿ نبي دعوة قد دعا بيا فاستجيب:"قاؿ  عف جابر بف عبد اهلل أف رسكؿ اهلل 

, بعد أف يشتد الببلء , فتككف الشفاعة يكـ القيامة(2)"ت دعوتي شفاعة ألمتي يـو القيامةفجعم
, خاتـ النبييف  , كبعد طكؿ بحثو يقكـ رسكؿ اهلل , فيبحثكا عمف يشفع ليـ عند اهلل بالناس
, فيشفع ألمتو عند ربو ليخمص العباد مما ىـ فيو مف ما تأخرفر لو ما تقدـ مف ذنبو ك الذم غ

ثـ , عف الشفاعة, فذكر بعض أحاديث الشفاعة و اهلل قد تحدث شيخنا رحماؿ المحشر, ك ىك أ
 ,العباد مف ىذا المكقؼ العظيـ عند المحشر ليخمص األكلىمرتيف عمى أف الشفاعة تككف  بيف

فيخرجكا مف النار, ثـ  , بعد دخكليـ النار فيشفع ليـ رسكؿ اهلل كالثانية تككف لممكحديف العصاة
 .(3)ة المرفكضة كأنكاعيا, مفرقان بينيما تحدث عف الشفاعة المقبكلة, كالشفاع

 أحاديث الشفاعة:

 مكانيا منيا:ككيفيتيا كزمانيا ك عف الشفاعة تتحدث أحاديث كثيرة  رسكؿ اهلل  قاؿ

 فيقولوف كذلؾ القيامة يـو المؤمنيف اهلل يجمع ":قاؿالنبي أفابف مالؾ  أنسعف 
, الناس ترى أما آدـ يا فيقولوف آدـ فيأتوف ىذا مكاننا مف يريحنا حتى ربنا إلى استشفعنا لو

 مف يريحنا حتى ربنا إلى لنا اشفع شيء كؿ أسماء وعممؾ مبلئكتو لؾ وأسجد بيده اهلل خمقؾ
 أوؿ فإنو نوحا ائتوا ولكف أصابيا التي خطيئتو ليـ ويذكر ىناؾ لست فيقوؿ ,  ىذا مكاننا

                                                           

 .184ص ,8ج –ابف منظكر  –لساف العرب ( 1)
 .299, مسمـ, كتاب اإليماف, رقـ 583ؿ نبي دعكة مستجابة, رقـ صحيح البخارم, كتاب الدعكات, باب لك (2)
 165,183ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل ( 3)
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 أصاب التي خطيئتو ويذكر ىناكـ لست فيقوؿ نوحا فيأتوف األرض أىؿ إلى اهلل بعثو رسوؿ
 التي خطاياه ليـ ويذكر ىناكـ لست فيقوؿ إبراىيـ فيأتوف الرحمف خميؿ إبراىيـ ائتوا ولكف

 ىناكـ لست فيقوؿ موسى فيأتوف تكميما وكممو التوراة اهلل آتاه عبدا موسى ائتوا ولكف أصابيا
 فيأتوف وروحو وكممتو ورسولو اهلل عبد عيسى ائتوا ولكف أصاب التي خطيئتو ليـ ويذكر
 تأخر وما ذنبو مف تقدـ ما لو غفر عبدا   محمدا ائتوا ولكف ىناكـ لست فيقوؿ عيسى
 ما فيدعني ساجدا لو وقعت ربي رأيت فإذا عميو لي فيؤذف ربي عمى فأستأذف فأنطمؽ فيأتوني

 ربي فأحمد تشفع واشفع تعطو وسؿ يسمع وقؿ محمد ارفع لي يقاؿ ثـ يدعني أف اهلل شاء
 ساجدا وقعت ربي رأيت فإذا أرجع ثـ الجنة فأدخميـ حدا لي فيحد أشفع ثـ عممنييا بمحامد
 فأحمد تشفع واشفع تعطو وسؿ يسمع وقؿ محمد ارفع يقاؿ ثـ يدعني أف اهلل شاء ما فيدعني

 وقعت ربي رأيت فإذا أرجع ثـ الجنة فأدخميـ حدا لي فيحد أشفع ثـ ربي عممنييا بمحامد ربي
 تشفع واشفع تعطو وسؿ يسمع قؿ محمد ارفع يقاؿ ثـ يدعني أف اهلل شاء ما فيدعني ساجدا
 ما رب يا فأقوؿ أرجع ثـ الجنة فأدخميـ حدا لي فيحد أشفع ثـ عممنييا بمحامد ربي فأحمد
 مف النار مف يخرج :  النبي قاؿ , الخمود عميو ووجب القرآف حبسو مف إال النار في بقي
 إال إلو ال قاؿ مف النار مف يخرج ثـ شعيرة يزف ما الخير مف قمبو في وكاف اهلل إال إلو ال قاؿ
 في وكاف اهلل إال إلو ال قاؿ مف النار مف يخرج ثـ برة يزف ما الخير مف قمبو في وكاف اهلل
 .(1)"ذرة الخير مف يزف ما قمبو

 الذراع إليو فرفع بمحـ يوما   اهلل رسوؿ أتي:" قاؿ ىريرة أبي عف ك في حديث آخر
 يجمع ذاؾ بـ تدروف وىؿ القيامة يـو الناس سيد أنا :فقاؿ نيسة منيا فنيس تعجبو وكانت

 وتدنو البصر وينفذىـ الداعي فيسمعيـ واحد صعيد في واآلخريف األوليف القيامة يـو اهلل
 الناس بعض فيقوؿ يحتمموف ال وما يطيقوف ال ما والكرب الغـ مف الناس فيبمغ الشمس
 فيقوؿ ربكـ إلى لكـ يشفع مف تنظروف أال بمغكـ قد ما تروف أال فيو أنتـ ما تروف أال لبعض
 ونفخ بيده اهلل خمقؾ البشر أبو أنت آدـ يا فيقولوف آدـ فيأتوف آدـ ائتوا لبعض الناس بعض
 ترى أال فيو نحف ما إلى ترى أال ربؾ إلى لنا اشفع لؾ فسجدوا المبلئكة وأمر روحو مف فيؾ
 بعده يغضب ولف مثمو قبمو يغضب لـ غضبا اليـو غضب ربي إف آدـ فيقوؿ بمغنا قد ما إلى

                                                           

 .6861صحيح البخارم, كتاب التكحيد, باب قكؿ اهلل تعالى لما خمقت بيدم, رقـ  (1)
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نو مثمو  فيأتوف نوح إلى اذىبوا غيري إلى اذىبوا نفسي نفسي فعصيتو الشجرة عف نياني وا 
 أال ربؾ إلى لنا اشفع شكورا عبدا اهلل وسماؾ األرض إلى الرسؿ أوؿ أنت نوح يا فيقولوف نوحا
 قبمو يغضب لـ غضبا اليـو غضب قد ربي إف ليـ فيقوؿ بمغنا قد ما ترى أال فيو نحف ما ترى
نو مثمو بعده يغضب ولف مثمو  اذىبوا نفسي نفسي قومي عمى بيا دعوت دعوة لي كانت قد وا 
 ربؾ إلى لنا اشفع األرض أىؿ مف وخميمو اهلل نبي أنت فيقولوف إبراىيـ فيأتوف   إبراىيـ إلى
 اليـو غضب قد ربي إف إبراىيـ ليـ فيقوؿ بمغنا قد ما إلى ترى أال فيو نحف ما إلى ترى أال

 غيري إلى اذىبوا نفسي نفسي كذباتو وذكر مثمو بعده يغضب وال مثمو قبمو يغضب لـ غضبا
 برساالتو اهلل فضمؾ اهلل رسوؿ أنت موسى يا فيقولوف   موسى فيأتوف موسى إلى اذىبوا

 ليـ فيقوؿ بمغنا قد ما ترى أال فيو نحف ما إلى ترى أال ربؾ إلى لنا اشفع الناس عمى وبتكميمو
ني مثمو بعده يغضب ولف مثمو قبمو يغضب لـ غضبا اليـو غضب قد ربي إف   موسى  وا 
 عيسى يا فيقولوف عيسى فيأتوف  عيسى إلى اذىبوا نفسي نفسي بقتميا أومر لـ نفسا قتمت
 إلى لنا فاشفع منو وروح مريـ إلى ألقاىا منو وكممة الميد في الناس وكممت اهلل رسوؿ أنت
 اليـو غضب قد ربي إف   عيسى ليـ فيقوؿ بمغنا قد ما ترى أال فيو نحف ما ترى أال ربؾ

 إلى اذىبوا نفسي نفسي ذنبا لو يذكر ولـ مثمو بعده يغضب ولف مثمو قبمو يغضب لـ غضبا
 اهلل وغفر األنبياء وخاتـ اهلل رسوؿ أنت محمد يا فيقولوف فيأتوني   محمد إلى اذىبوا غيري

 بمغنا قد ما ترى أال فيو نحف ما ترى أال ربؾ إلى لنا اشفع تأخر وما ذنبؾ مف تقدـ ما لؾ
 وحسف محامده مف ويميمني عمي اهلل يفتح ثـ لربي ساجدا فأقع العرش تحت فآتي فأنطمؽ
 فأرفع تشفع اشفع تعطو سؿ رأسؾ ارفع محمد يا يقاؿ ثـ قبمي ألحد يفتحو لـ شيئا عميو الثناء
 مف عميو حساب ال مف أمتؾ مف الجنة أدخؿ محمد يا فيقاؿ أمتي أمتي رب يا فأقوؿ رأسي
 محمد نفس والذي األبواب مف ذلؾ سوى فيما الناس شركاء وىـ الجنة أبواب مف األيمف الباب
 مكة بيف كما أو وىجر مكة بيف لكما الجنة مصاريع مف المصراعيف بيف ما إف بيده

 .(1)"وبصرى
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 أنواع الشفاعة :
 اًل: الشفاعة المقبولة:أو 

مف خبلؿ فيمو لؤلحاديث النبكية أف الشفاعة تككف عمى األشقر رحمو اهلل ذكر شيخنا 
 .(1)نكاع الشفاعة نكعيف مف أ

ليخمصيـ  , يشفع ليـ رسكؿ اهلل ا يطكؿ كقكؼ الناس في يكـ المحشرعندمىك ك  ؿ:والنوع األ 
 .(2)اؿ المحشر ىك مف أ

ف , فيخرجيـ مذنكب المسمميف الذيف دخمكا النارفي أىؿ ال شفاعة رسكؿ اهلل  النوع الثاني:
 .يدخميـ الجنةالنار ك 

 :(3)ثـ ذكر شيخنا رحمو اهلل أنواع أخرى مف الشفاعة منيا 
  شفاعتو  فيدخميـ الجنة ,حسناتيـ سيئاتيـت اك في أناس تس. 
  شفاعتو  رجاتيـ أكثرمف أىؿ الجنة ليرفع دفي أناس. 

 
 :(4): الشفاعة المرفوضة ثانياً 

لذلؾ فإف اهلل لـ الد مخمد في النار, ك خيك , فكلـ يؤمف كىي الشفاعة لمف أشرؾ باهلل 
, عف النبي , عف أبي ىريرة السبلـ ألبيو ألنو مات عمى الشرؾيقبؿ شفاعة نبيو إبراىيـ عميو 

 ر قترة وغبرة, فيقوؿ لو , وعمى وجو آز يمقى إبراىيـ أباه آزر في يـو القيامة:" قاؿ
ه: فاليـو ال أعصيؾ, فيقوؿ إبراىيـ: يا رب, إنؾ , أبو ألـ أقؿ لؾ: ال تعصني؟ فيقوؿ لوإبراىيـ:

وعدتني أنؾ ال تخزيني يـو يبعثوف, فأي خزي أخزى مف أبي األبعد؟ فيقوؿ اهلل تعالى, إني 
بذيخ متمطخ, ىو ت رجميؾ؟ فينظر فإذا حرمت الجنة عمى الكافريف. ثـ يقاؿ إلبراىيـ: ما تح

 .(5)"فيؤخذ بقوائمو, فيمقى في النار

ى

                                                           

 181ص   –األشقر  –القيامة الكبرل  انظر: (1)
 .116ص –انظر:المصدر السابؽ(2)
 181ص –انظر: المصدر السابؽ (3)
 183ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (4)
 .3101خميبل, رقـ  إبراىيـصحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قكؿ اهلل تعالى كاتخذ اهلل  (5)
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ىالجزاء:المطلبىالخامس:ىالحدابىو

ديو لمحساب كالجزاء يكـ القيامة, كيعرفيـ بأعماليـ جميع مخمكقاتو بيف ي يحشر اهلل 
يشمؿ نار, ك أك عصياف, كما يستحقكنو مف جنةو أك كما قامكا بو مف طاعة  ,التي عممكىا

 .(1), ككزف األعماؿ د عمييـيك شيادة الشلعباده ك  الحساب ما يقكلو اهلل 
كالحساب منو اليسير, كمنو العسير, كمنو التكريـ, كمنو التكبيخ, كالتبكيت, كمنو الفضؿ 

 . (2), رب العالميف كالصفح, كمتكلي ذلؾ أكـر األكرميف
 (3)عباده عمييا  األسس التي يحاسب اهلل 

مستندان إلى  ,ييحاسب عمييا العباد يـك الحساب ألسس التيرحمو اهلل القكاعد كاا كضح شيخن
 :رحمتو بعباده, نذكر منياتدؿ عمى عدؿ اهلل ك ىذه القكاعد ك  السنة,ما كرد في القرآف ك 

 :العدؿ التاـ -1
, قاؿ  أعممنا اهلل  أف في ىذا اليكـ ال ظمـ, بؿ العدؿ كمو في ىذا اليـك

َـّ ُتوَ {تعالى: ـْ اَل ُيْظَمُموفَ ُث قاؿ تعالى في (, ك 281)البقرة: }فَّى ُكؿُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُى
 . (4)( 77النساء:)} َواآْلِخَرُة َخْيٌر ِلَمِف اتََّقى َواَل ُتْظَمُموَف َفِتيبًل {مكضعو آخر: 

 :ال يؤاخذ أحد بجريرة غيره -2
ره, فكؿ نفس ال يعاقب أحد عمى عمؿ غياسب ك , فبل يحكىذا مف عدؿ اهلل 

ف شران فشر, فبل يحمؿ أحد كزر غيره, قاؿ تعالى:  بما كسبت رىينة, إف خيران فخير, كا 
ـْ َفُيَنبّْ { ـْ َمْرِجُعُك َـّ ِإَلى َربُّْك ـْ َواَل َتْكِسُب ُكؿُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَمْيَيا َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُث ُئُك

ـْ ِفيِو َتْخَتِمفُ  ىذه القاعدة اجتمعت عمييا جميع الشرائع (, ك 164)األنعاـ: }وفَ ِبَما ُكْنُت
الجاف, ليف كاآلخريف, اإلنس ك ك  يشمؿ جميع مخمكقاتو, األية, ألف عدؿ اهللاك السم

ـْ ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِؼ ُموَسى{الحيكاف كالطير, قاؿ عز مف قائؿ:  ـْ َل ـَ الَِّذي  ,َأ ْبرَاِىي َواِ 

                                                           

 .185ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (1)
 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (2)
 .195,207ص –انظر: المصدر السابؽ (3)
 .195ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (4)
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ْنَساِف ِإالَّ َما َسَعى ,َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َأالَّ َتِزرُ , َوفَّى  ,َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ ُيَرى, َوَأْف َلْيَس ِلئْلِ
َـّ ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء اأْل   .(1)( 36,41)النجـ:  }َفىو ُث

 :ع العباد عمى ما قدموه مف أعماؿإطبل -3
غير ذلؾ, قاؿ ك أأف يطمع عباده عمى ما قدمكه مف أعماؿ صالحة  فمف عدؿ اهلل 

َأفَّ و َيْوـَ َتِجُد ُكؿُّ َنْفٍس َما َعِمَمْت ِمْف َخْيٍر ُمْحَضرًا َوَما َعِمَمْت ِمْف ُسوٍء َتَودُّ لَ {:تعالى
(, كيككف ذلؾ بإعطاء كؿ إنساف كتابو, قاؿ 30)آؿ عمراف :  }َبْيَنَيا َوَبْيَنُو َأَمًدا َبِعيًدا

:} َاْقرَْأ  ,اِئَرُه ِفي ُعُنِقِو َوُنْخِرُج َلُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِكتَاًبا َيْمَقاُه َمْنُشورًاَوُكؿَّ ِإْنَساٍف أَْلَزْمَناُه ط
ذا الكتاب جميع في ى( ك 13,14)اإلسراء:} ِكتَاَبَؾ َكَفى ِبَنْفِسَؾ اْلَيْوـَ َعَمْيَؾ َحِسيًبا

اُب َفَتَرى َوُوِضَع اْلِكتَ {:الطالح: قاؿ األعماؿ صغيرىا ككبيرىا, الصالح منيا ك 
اْلُمْجِرِميَف ُمْشِفِقيَف ِممَّا ِفيِو َوَيُقوُلوَف َيا َوْيَمَتَنا َماِؿ َىَذا اْلِكتَاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل 

ـُ َربَُّؾ َأَحًدا  (.49)الكيؼ: } َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرًا َواَل َيْظِم
 دوف السيئات:مضاعفة الحسنات  -4

َمْف َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو {قاؿ تعالى:  أنو يضاعؼ الحسنات لعباده, إف مف رحمة اهلل 
ذلؾ مثؿ المنفؽ كقد تصؿ إلى سبعمائة ضعؼ كيزيد ك (, 160)األنعاـ:}َعْشُر َأْمثَاِلَيا
ـْ ِفي َسِبيؿِ {: قاؿ  ,في سبيؿ اهلل المَِّو َكَمَثِؿ َحبٍَّة َأْنَبَتْت  َمَثُؿ الَِّذيَف ُيْنِفُقوَف َأْمَواَلُي

 }َسْبَع َسَناِبَؿ ِفي ُكؿّْ ُسْنُبَمٍة ِماَئُة َحبٍَّة َوالمَُّو ُيَضاِعُؼ ِلَمْف َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميـٌ 
َوَمْف َجاَء {:( أما السيئة فتكتب سيئة كيحاسب العبد عمييا فقد قاؿ 261)البقرة:

 ( .160)األنعاـ: }َزى ِإالَّ ِمْثَمَياِبالسَّيَّْئِة َفبَل ُيجْ 
اعؼ, مثؿ قراءة  كضح شيخنا رحمو اهلل بعض األعماؿ التي أخبر الرسكؿ  أنيا تيضى

التحميد كالتكبير, كمف ىذه األعماؿ أيضان المنفؽ في سبيؿ اهلل, ك القرآف, ككذلؾ التسبيح 
 .(2)مةن بعبادهرح كالصائـ, كالصابركف, ككثير مف األعماؿ التي يضاعفيا اهلل 

 :المنافقيفد عمى الكفرة و يو ة الشإقام -5
دان عمى خمقو حتى ال يككف ليـ عذر, كاستدؿ يك بيف شيخنا رحمو اهلل أف اهلل يبعث ش

د الرسؿ الذيف بعثيـ اهلل يك مف ىؤالء الشت أف ىناؾ أكثر مف شييد عمييـ, ك مف اآليا
                                                           

 .196ص ,انظر: المصدر السابؽ (1)
 .203 ,199ص ,األشقر –انظر: القيامة الكبرل  (2)
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األرض, األياـ كالميالي ك  د كذلؾيك مف الشك ضاءه, أعك  إلييـ, ككذلؾ جمكد اإلنساف
 كالمبلئكة.

يف متعددة في مكاضع مختمفة عما يحدث يكـ الحساب اك ؿ شيخنا رحمو اهلل ضمف عناك كقد تن
د كالمكاثيؽ, يك كالع مثؿ ما ييسأؿ عنو العباد, كما عممكه في الدنيا, كعف النعيـ الذم يتمتعكف بو,

. ككذلؾ تحدث (1)ديث ما يعضد بو كبلمو الفؤاد, كذكر مف اآليات كاألحاك البصر كعف السمع ك 
عف اقتصاص المظالـ بيف الخمؽ, ككيؼ يككف االقتصاص يكـ القيامة, ككذلؾ كيؼ يككف 

 .(2)االقتصاص لمبيائـ بعضيا مف بعض, كمتى يككف االقتصاص لممؤمنيف بعضيـ مف بعض
ىالمطلبىالدادس:ىالموزان:

العباد, ثـ يجازييـ عمى  لكزف أعماؿ  كبعد انتياء الحساب يينصب الميزاف, ينصبو اهلل
ذا انقضى الحساب كاف بعده كزف األعماؿ, أعماليـ , قاؿ القرطبي رحمو اهلل : قاؿ العمماء:" كا 

ألف الكزف لمجزاء, فينبغي أف يككف بعد المحاسبة, فإف المحاسبة لتقدير األعماؿ, كالكزف إظيار 
ى.(3)مقاديرىا ليككف الجزاء بحسبيا" 

 تعريؼ الميزاف: اًل:أو 
 اسـ لآللة التي تكزف بيا األشياء. الميزاف لغة:

معرفة قدر الشيء, يقاؿ: كزنتو كزنان كزنة, كالمتعارؼ في الكزف عند العامة: ما يقدر  والوزف:
 .(4)بالقسط كالقباف 

ؿ , قا(5)ميزاف حقيقي ال يقدر قدره إال اهلل تعالى"ىك " :عرؼ شيخنا رحمو اهلل الميزاف, فقاؿ
وزف فيو السموات واألرض لوسعت . فتقوؿ  و, فم:" يوضع الميزاف يـو القيامة رسوؿ اهلل 

المبلئكة: يا رب لمف يزف ىذا؟ فيقوؿ اهلل تعالى: لمف شئت مف خمقي, فتقوؿ المبلئكة: 

                                                           

 .213 ,208ص –انظر:المصدر السابؽ(1)
 ,236 ,227ص –انظر: المصدر السابؽ (2)
عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم , أبك –التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة  (3)

مكتبة دار المنياج  –تحقيؽ د. الصادؽ بف محمد بف إبراىيـ  –ىػ 671ت  ,الخزرجي شمس الديف القرطبي
 .715ص ,1ق ج1425 ,1ط –الرياض  –لمنشر كالتكزيع 

 .522ص ,الراغب األصفياني –غريب القرآف  مفردات (4)
 .237ص –األشقر  –القيامة الكبرل  (5)
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, كتمتاز ىذا الميزاف بأنو "دقيؽ حساس ال يزيد كال (1)"سبحانؾ ما عبدناؾ حؽ عبادتؾ
ْف َكاَف ِمْثَقاَؿ {تعالى:  , قاؿ(2)ينقص" ـُ َنْفٌس َشْيًئا َواِ  َوَنَضُع اْلَمَواِزيَف اْلِقْسَط ِلَيْوـِ اْلِقَياَمِة َفبَل ُتْظَم

 (.47)األنبياء: }َحبٍَّة ِمْف َخْرَدٍؿ َأَتْيَنا ِبَيا َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبيفَ 
 (3): ثانيًا :عدد الموازيف

 تعدده عمى أقواؿ.ختمفوا في وحدة الميزاف و العمـ اذكر شيخنا رحمو اهلل أف أىؿ 
لكؿ عمؿ ميزاف, قاؿ أك العمماء أف لكؿ شخص ميزاف خاص بو, : ذىب بعض ؿواأل 

: حمو اهلل حيث قاؿ( كمف ىؤالء العمماء السفاريني ر 47:)األنبياء}َوَنَضُع اْلَمَواِزيَف اْلِقْسطَ {: تعالى
ير أنو ميزاف كاحد لجميع األمـ, كلجميع أكثر, فاألشأك كاحد ىك اختمؼ في الميزاف ىؿ "

 , كقيؿ: إنو لكؿ أمة ميزاف.كاألرض السماكاتاؿ كفتاه كأطباؽ األعم
األظير إثبات : : لكؿ كاحد مف المكمفيف ميزاف. قاؿ بعضيـ(4)كقاؿ الحسف البصرم رحمو اهلل 

َفَمْف {: قكلوك , (47:األنبياء)}اْلَمَواِزيفَ َوَنَضُع {: , لقكلو تعالىكازيف يكـ القيامة ال ميزاف كاحدم
ألفعاؿ الجكارح أف يككف ألفعاؿ القمكب ميزاف, ك  بعدعمى ىذا فبل ي( ك 8:)األعراؼ}َثُقَمْت َمَواِزيُنوُ 

 .(5)"لما يتعمؽ بالقكؿ ميزافميزاف, ك 
أك ؿ عمى تعدد األعماؿ الجمع في اآلية يد, ك فذىب إلى أف الميزاف كاحد أما الرأي اآلخر

, ألف ؿ بكثرة مف يكزف عمموشكى ال يي " ك ىذا ما رجحو ابف حجر فقاؿ:يف, ك يس المكاز لاألشخاص ك 
 .(6)"لقيامة ال تيكىٌيؼ بأحكاؿ الدنياأحكاؿ ا

                                                           

تحقيؽ  –ق 405ت –عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل النيسابكرم , أبك –المستدرؾ عمى الصحيحيف (1)
رقـ  ,629ص ,4ج –ـ 1990 –ق 1411 ,1ط –بيركت  –دار الكتب العممية  –مصطفى عبد القادر عطا 

 , صحيح عمى شرط مسمـ, ككافقو الذىبي.8739يث الحد
 .237ص –األشقر  –القيامة الكبرل  (2)
 .238 ,237ص –انظر: المصدر السابؽ (3)
 سعيد: تابعي, كاف إماـ أىؿ البصرة, كحبر األمة في زمنو., أبك الحسف بف يسار البصرم,ىك (4)
ـ  في المدينة, كشبَّ في كنؼ عمي 642 –ق 21ـ أحد العمماء الفقياء الفصحاء الشجعاف النساؾ. كلد عاىك ك 

 –ق 110تكفييا  سنة ك ية, سكف البصرة ك ابف زياد كالي خراساف في عيد مع الربيع بف أبي طالب, كاستكتبو
 .226ص 2الزركمي جـ .728

 .238ص –األشقر  –, أنظر: القيامة الكبرل 186ص ,2ج –السفاريني –لكامع األنكار البيية ( 5)
 ,ق1379 –بيركت  –دار المعرفة لمنشر  –ابف حجر العسقبلني  –لبارم شرح صحيح البخارم فتح ا( 6)
 .238ص –األشقر  –, أنظر: القيامة الكبرل 538ص ,13ج
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 .(1): : الذي يوزف في الميزافثالثاً 
 ذكر شيخنا رحمو اهلل أف العمماء اختمفوا في الموزوف عمى عدة أقواؿ:

 اؿ نفسيا:: الذي يوضع في الميزاف ىي األعماألوؿ
الصحيح أف األعماؿ ىي التي تكزف, " ك عند ابف حجر العسقبلني فقاؿ:جح ار الىك كما        

أثقؿ مف حسف  مف شيء يوضع في الميزاف ما :"قاؿ, عف رسكؿ اهلل عف أبي الدرداء
 . (3()2)"الخمؽ

 الثاني: الذي يوزف العامؿ نفسو:
, فيثقمكف القيامة في الميزاف أنفسيـ ف يكـعمى أف العباد يكزنك  كذلؾ فقد دلت النصكص

 ,الطالحةأك مقدار أعمالو الصالحة يخفكف بأك في الميزاف 
ٍنوي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى : عىٍف أىًبي ىيرى ـُ السَِّميُف َيْوـَ قىاؿى "ِإنَُّو َلَيْأِتي الرَُّجُؿ اْلَعِظي

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزًنا{كقاؿ اقرءكا  ِو َجَناُح بعوضةاْلِقَياَمِة اَل َيِزُف ِعْنَد المَّ  ـُ َلُي اٍلكىٍيًؼ: )}َفبَل ُنِقي
105) "(4) 

 عف ابف مسعكد فقد ذيكر يؤتى بالرجؿ النحيؼ فإذا بو في الميزاف أثقؿ مف الجباؿ, ك 
مـ ":, فقاؿ رسكؿ اهلل أنو كاف رقيؽ الساقيف, فجعمت الريح تمقيو, فضحؾ القـك منو

الذي نفسي بيده ليما أثقؿ في الميزاف " و : يا نبي اهلل مف رقة ساقيو, قاؿ:؟ " قالواتضحكوف
 (5)"مف أحد

 صحائؼ األعماؿ:ىو الثالث: الذي يوزف إنما 
"إف اهلل سيخمص رجبًل مف أمتي :قاؿ, أف رسكؿ اهلل بف العاص  كعف عبد اهلل بف عمر 

عميو تسعة وتسعيف سجبًل كؿ سجؿ مثؿ مد البصر عمى رؤوس الخبلئؽ يـو القيامة, فينشر 
                                                           

 .241,245ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرل  (1)
كتاب األدب, رقـ كد, اد, أبك ,1926سنف الترمذم, كتاب البر كالصمة, باب ما جاء في حسف الخمؽ, رقـ  (2)

 .5724, رقـ998, ص2, صحيح الجامع الصغير كزياداتو, ج, صحيح4166
المكتبة التجارية الكبرل  –زيف الديف محمد بف تاج العارفيف الحدادم  ,( فيض القدير شرح الجامع الصغير3)

 .483ص ,5ج–ق 1356 – 1ط –مصر  –لمنشر 
, 4360ؾ الذيف كفركا بآيات ربيـ كلقائو فحبطت, رقـ لئأك البخارم, كتاب تفسير القرآف, باب  ( صحيح4)

 .4991مسمـ, صفة القيامة كالجنة كالنار, رقـ 
, 3792, رقـ مسند اإلماـ أحمد, كتاب مسند المكثريف مف الصحابة, باب مسند عبد اهلل بف مسعكد ( 5)

 .416,رقـ238, ص1, جحسنو األلباني في غاية المراـ
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ثـ يقوؿ: أتنكر مف ىذا شيئًا؟ أظممؾ كتبتي الحافظوف؟ فيقوؿ: ال يا رب فيقوؿ: أفمؾ عذر؟ 
, فتخرج بطاقة  فيقوؿ: ال يا رب, فيقوؿ: بمى إف لؾ عندنا حسنة, فإنو ال ظمـ عميؾ اليـو

اهلل, فيقوؿ احضر وزنؾ, فيقوؿ: يا رب ما فييا: أشيد أف ال إلو إال اهلل, وأف محمدًا رسوؿ 
ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت؟ فقاؿ: إنؾ ال تظمـ, قاؿ: فتوضع السجبلت في كفة والبطاقة 

ا رجحو ىذا مك , (1)في كفة, فطاشت السجبلت وثقمت البطاقة, فبل يثقؿ مع اسـ اهلل شيء"
كبيا تىخؼ. , تب فييا األعماؿ مكتكبةتثقؿ بالكالصحيح أف المكازيف " ك القرطبي رحمو اهلل, فقاؿ:

أىنو ركم )أىفَّ ميزاف بعض بني آدـ كاد يىًخؼ بالحسنات ىك كقد ركم في اٍلخبر ما ييحقؽ ذلؾ, ك 
لؾ يرجع ًإلى كزف ما كتب فيو ذفقد عمـ أف ,  ًإلىوى ًإالَّ المَّوي" فيثقؿ(فيكضع فيو رىؽ مكتكبه فيو" الى 
المَّوى سبحانو يخفؼ الميزاف ًإذا أىراد, كيثقمو ًإذا أىراد بما يكضع في  األىعماؿ ال نفس اأٍلىعماؿ, كأىف

ًؼ الًَّتي ًفييىا اأٍلىٍعمىاؿي  حي ىذا القكؿ رجحو كذلؾ بعض العمماء غير القرطبي , ك (2)"كفتىيو مف الصُّ
 .غيرىـكابف عبد البر ك  (3)منيـ السفاريني

و اهلل بيف األقكاؿ , بؿ جمع رحميان دكف اآلخرو اهلل فمـ يرجح رأأما شيخنا األشقر رحمك         
, فقد دلت النصكص وصحؼ أعمالالعامؿ كعممو ك ىك ف الذم يكزف لعؿ الحؽ أالثبلثة فقاؿ:" ك 
كزف الكاحد منيا لـ تنؼ النصكص المثبتة لك أف كؿ كاحد مف ىذه الثبلثة يكزف,التي سقناىا عمى
 .(4)" ت الكزف لمثبلثة المذككرة جميعياص إثبا, فيككف مقتضى الجمع بيف النصك أف غيره ال يكزف

أنو يجب اإليماف صالح في حقيقة الميزاف, ك مما يحسف ذكره في ختاـ ىذا المبحث أقكاؿ السمؼ ال
 :الجماعةما ىي عقيدة أىؿ السنة ك بو ك

                                                           

, ابف ماجة, 2563يشيد أف ال إلو إال اهلل, رقـ ىك يماف, باب ما جاء فيمف يمكت ك سنف الترمذم, كتاب اإل( 1)
مشكاة  ,, صححو األلباني6699, رقـ , اإلماـ أحمد, كتاب مسند المكثريف مف الصحابة4290كتاب الزىد, رقـ 

 .5559, رقـ1542, ص3, جالمصابيح
 .165ص– 7ج –مد شمس الديف القرطبيمحمد بف أح ,تفسير القرطبي –الجامع ألحكاـ القرآف ( 2)
 .184ص ,2ج –السفاريني  –أنظر لكامع األنكار البيية  (3)
منيج الشيخ األشقر في اثبات  ,,كتاب مؤتمر العبلمة د.عمر األشقر245ص –األشقر  –القيامة الكبرل ( 4)

 .389ص,1ج–أ.د. محمكد الشكبكي  ,قضايا العقيدة
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أجمع أىؿ السنة عمى اإليماف بالميزاف كأف أعماؿ العباد تكزف يكـ (1)إسحاؽ الزجاج, أبك قاؿ
 .(2)يامة كأف الميزاف لو لساف ككفتاف كيميؿ باألعماؿالق

 .(3)"كالميزاف حؽ تكزف بو الحسنات كالسيئات كما يشاء اهلل أف تكزف":كقاؿ اإلماـ أحمد

كالحاصؿ أف اإليماف بالميزاف كأخذ الصحؼ ثابت بالكتاب كالسنة قاؿ السفاريني: ك 
ـُ أو ْزُف َيْوَمِئٍذ اْلَحؽُّ َفَمْف ثَُقَمْت َمَواِزيُنُو فَ }َواْلوَ :فالكتاب ما ذكرناه, كقكلو تعالى كاإلجماع, َلِئَؾ ُى
ـْ ِبَما َكاُنوا ِبآَياِتَنا أو َوَمْف َخفَّْت َمَواِزيُنُو فَ , اْلُمْفِمُحوفَ  َلِئَؾ الَِّذيَف َخِسُروا َأْنُفَسُي
 .(4)إلى غير ذلؾ مف اآليات (9 – 8األعراؼ: )َيْظِمُموَف{

مااف يحشر الناس إما إلى الجنة ك نتياء مف الميز االكبعد الحساب ك  ىما إلى النار, ك  ا 
 .ير الذم يصير إليو العباد جميعان المقر األخ

ى  

                                                           

إسحاؽ الزجاج. كاف فاضبلن, دينان, حسف االعتقاد, عالمان , أبك ف سيؿ,إبراىيـ بف محمد بف سرم بىك  (1)
 ؟( .311كالمغة تكفي سنة ) كبالنح

 .538ص ,13ج ,ابف حجر العسقبلني –فتح البارم شرح صحيح البخارم  (2)
 .161ص –الحسف عمي بف إسماعيؿ بف أبي مكسى األشعرم, أبك –رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب ( 3)
 .184ص ,2ج –السفاريني  –لكامع األنكار البيية ( 4)
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ى

يو, ال يفكتنا أف نتحدث عف أىـ بعض األحداث الكاقعة فبعد حديثنا عف يكـ القيامة ك 
ينتيي بيما مصير الخمؽ ف تنتيي بيما األحداث السابقة, ك الذىيكأعظـ حدثيف في يكـ القيامة, ك 

 .رأجمعيف, كىما الجنة كالنا

لئلنساف مف رحمة يرحميا مف الدنيا إلى اآلخرة, إنيا لقد أخبر اهلل عز كجؿ أنو البد "
رحمة تبتدئ مف سكرات المكت كاالحتضار كتنتيي بالبعث كالنشكر الذم أنكره كثير مف 
المبلحدة, كينقسـ الناس خبلؿ ىذه الرحمة إلى قسميف ال ثالث ليما: أىؿ الجنة كأىؿ النار, كقد 

السبلـ ما يبلقي أىؿ الجنة أثناء الرحمة مف البشرل ذكرنا ربنا جؿ جبللو كنبينا عميو الصبلة ك 
 .(1)" كالنعيـ, كما يبلقي أىؿ النار مف البشاعة كالزجر كالعذاب األليـ

ككعد  ,ؤمنيف بالجنة, ككعد المخمؽ الجف كاإلنس لعبادتو مما ال شؾ فيو أف اهلل  
يث عف النار قبؿ النار الحدـ شيخنا األشقر في كتابو الجنة ك قد قد, ك الكافريف بالنارك العصاة 

, كلعمو أراد بذلؾ أف الكثير مف أىؿ الذنكب يخرجكف مف , مخالفان لعنكاف كتابوالحديث عف الجنة
لعمو أراد بذلؾ أف الخمؽ أجمعيف أك اهلل كرحمتو كسعت كؿ شيء,  كالنار إلى الجنة, كأف عف

ْف ِمنْ {يعرضكف عمى النار قبؿ دخكليـ الجنة, قاؿ تعالى:  ـْ ِإالَّ َواِرُدَىا َكاَف َعَمى َربَّْؾ َحْتًما َواِ  ُك
 .(71مريـ:)}َمْقِضيِّا

 ,مخمكقتاف في بداية كتابو "الجنة كالنار "أف الجنة كالنار ذكر شيخنا األشقر رحمو اهلل      
عنو قكلو "إف الجنة  الذم نقؿ (3)ماك , كالطح(2)الجماعة كاتبع في ىذا أئمة كعمماء أىؿ السنة ك 

                                                           

 .1ص ,حياة البرزخ –دركس الشيخ عمر األشقر  (1)
 ,ىػ774الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ت,, أبك انظر :البداية كالنياية (2)

 1997 ,ىػ 1418 ,1ط –كاإلعبلف  دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,تحقيؽ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي
 .436ص ,20ج –ـ 
جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف سممة بف عبد الممؾ األزدم الحجرم , أبك اإلماـ العبلمة الحافظىك  (3)

فضؿ, فقد جمع بيف الفقو ك رجؿ عمـ ىك ق, ك 239الحنفي, كلد بطحا في صعيد مصر عاـ  الطحاكمالمصرم 
في الفقو الحنفي ...  الطحاكمتو شرح معاني اآلثار كشرح مشكؿ اآلثار, كمختصر مف مؤلفا,غير ذلؾك كالحديث 

 ,9تعميؽ الشيخ عبد العزيز بف باز كآخركف ص –ة الطحاكيق . شرح العقيدة 321كغيرىا, تكفي رحمو اهلل عاـ 
بة لمطباعة دار الصحا –ة تعميؽ عبد اآلخر حماد الغنيمي الطحاكيالمنحة اإلليية في تيذيب شرح العقيدة 

 .12ص –ـ 1996 ,ق1416 ,2ط ,النشر بيركت لبنافك 
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" قكلو:ية اك معقبان في شرحو لمعقيدة الطح(1)", ثـ نقؿ ما قالو ابف أبي العز الحنفيار مخمكقتافكالن
 (2)..." ,النار مخمكقتاف مكجكدتاف اآلفاتفؽ أىؿ السنة عمى أف الجنة ك 

)آؿ }ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقيفَ {: كقكلو تعالى عف الجنة ,ذا القكؿأحاديث تؤيد ىكذكر آيات ك         
قكؿ رسكؿ , ك (131)آؿ عمراف:  }َواتَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريفَ  {, عف النار( ك 133: عمراف
كاف مف أىؿ الجنة فمف  , إفالعشيو مقعده بالغداة  " إف أحدكـ إذا مات عرض عميو:اهلل 

ف, و أىؿ الجنة اهلل يـو : ىذا مقعدؾ حتى يبعثؾ كاف مف أىؿ النار فمف أىؿ النار, فيقاؿ ا 
 . (4()3)"القيامة

 ؿ شيخنا حديثو عف النار في المطالب اآلتية: اوثـ تن

ى:ىمكانىالنار:ىاألولالمطلبى

عمماء في مكانيا عمى ثبلثة أقكاؿ, فقاؿ ذكر اختبلؼ المكاف النار, ك تحدث عف  فقد      
التكقؼ يك الرأم الثالث ف أمابعضيـ ىي في األرض السفمى, كقاؿ آخركف: ىي في السماء, ك 

 .في ذلؾ

                                                           

الحسف عمي بف عبلء الديف عمي بف محمد بف أبي العز الحنفي , أبك اإلماـ العبلمة صدر الديفىك ( 1)
كذلؾ جده كاف قاضي لمقضاة, تكلى التدريس بعدة مدارس في ك ه قاضيان , أبك ق, كاف731الدمشقي, كلد سنة 
اء الحنفية فييا, مف مصنفاتو التنبيو عمى مشكبلت اليداية, النكر البلمع فيما يعمؿ بو في دمشؽ ثـ تكلى قض

تعميؽ الشيخ عبد العزيز بف باز  –ة الطحاكيشرح العقيدة  ,ق792ة, تكفي سنة الطحاكيالجكامع, شرح العقيدة 
 .12ص –حماد الغنيمي  ة تعميؽ عبد اآلخرالطحاكي, المنحة اإلليية في تيذيب شرح العقيدة 10آخركف صك 
 .614ص ,2ج –تحقيؽ شعيب األرناؤكط  –ابف أبي العز الحنفي  –ة الطحاكيشرح العقيدة  (2)
كتاب  ,, مسمـ1290رقـ ,باب الميت يعرض عميو مقعده بالغداة كالعشي ,كتاب الجنائز ,أخرجو :البخارم (3)

 .5110رقـ  ,أىمياك الجنة صفة نعيميا 
  ,ـ2008 –ق 1429ط  –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  –عمر سميماف األشقر  – انظر: الجنة كالنار (4)

 .18 ,13ص



224 
 

استدؿ عمى رأيو بأقكاؿ كقد ذىب شيخنا األشقر رحمو اهلل, إلى رأم القائميف بالتكقؼ, ك 
, أم: تقكؿ فييا ر" كتقؼ عف الناء المسمميف السابقيف, كالحافظ السيكطي الذم قاؿ:عمما

 .(1)"مـ يثبت عندم حديث أعتمده في ذلؾ, فبالكقؼ, أم محميا, حيث ال يعممو إال اهلل

في الحديث عف النار, عف سعتيا, كبعد قعرىا, كعف دركاتيا, شيخنا رحمو اهلل  ثـ أفاض
 . (2)أىمياكأبكابيا كمـ تكقد, كأنيا تؤثر عمى الدنيا ك 

السنة تتكمـ, فقاؿ:" الذم يقرأ النصكص مف الكتاب ك ترل ك  هلل أف النارذكر شيخنا رحمو اك       
تاب العزيز أف النار ترل أىميا , ففي الكر, كيتكمـ, كيشتكيتي تصؼ النار يجدىا مخمكقان يبصال
نقيا كغيظيا , فعند ذلؾ تطمؽ األصكات المرعبة الدالة عمى مدل حمكف إلييا مف بعيدىـ قادك 

, القرآف الكريـ, كالسنة الصحيحةمف  , كبرىف كعادتو عمى صحة قكلو(3)"عمى ىؤالء المجرميف
ـْ مِ {: و تعالىلكقك  ؿ رسكؿ اهلل (, كقك 12)الفرقاف: }ْف َمَكاٍف َبِعيٍد َسِمُعوا َلَيا َتَغيًُّظا َوَزِفيرًاِإَذا رََأْتُي
:,أذناف تسمعاف, ولساف ينطؽ, و  ,ليا عيناف تبصراف " يخرج يـو القيامة عنؽ مف النار

 .(4)" بالمصوريفمع اهلل إليًا آخر, و  بكؿ مف دعا, و إني ُوكمت بثبلثة بكؿ جبار عنيد :تقوؿ

ىطلبىالثاني:ىأبدوظىالنار:الم

, أما العصاة بقاء مف فييا ممف يستحقكف البقاء, ك لكتاب كالسنة عمى أبدية النارا نص
األحاديث ك  اآليات ما أكثر, ك بشفاعة الشافعيف, ك مف المكحديف فيخرجكف منيا برحمة اهلل 

ـْ ِفيِو  ,ـَ َخاِلُدوفَ ي َعَذاِب َجَينَّ ِإفَّ اْلُمْجِرِميَف فِ {تعالى:  ولكقك , الدالة عمى ذلؾ ـْ َوُى اَل ُيَفتَُّر َعْنُي
 (74,75)الزخرؼ:}ُمْبِمُسوفَ 

                                                           

لي االعتبار مما كرد في ذكر النار كأ صحاب أك , نقبلن عف يقظة 21ص ,األشقر –انظر: الجنة كالنار  (1)
 –السقا  تحقيؽ د.أحمد حجازم –ق 1207ت  ,محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي الحسيني البخارم –النار 

 .47ص –ـ 1987 ,ق1298ط –القاىرة  –دار األنصار  –الناشر مكتبة عاطؼ 
 .22,38ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (2)
 .34ص –المصدر السابؽ (3)
, صحيح, صحيح الجامع 2497ب ما جاء في صفة النار, رقـ سنف الترمذم, كتاب صفة جينـ, با (4)

 .8050, رقـ1338, ص2الصغير كزياداتو, ج
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كأىميا فييا  ,ة ال تبيد" النار خالدشقر رحمو اهلل ىذه المسألة بقكلو:قد كضح شيخنا األك       
ىك  كىذا (1)"المشركيف فيـ فييا خالدكفكفرة ك أما الال يخرج منيا إال عصاة المكحديف, ك , ك خالدكف

 . (2)الجماعة مذىب أىؿ السنة ك 

, إماـ ديك المعتزلة, اليمؼ كىـ سبعة, الجيمية, الخكارج ك ؽ المخالفة لرأم السثـ تحدث عف الفر 
: إف اهلل يخرج منيا يك أما القكؿ السابع ف, ك (3)قكؿ أبي ىذيؿ العبلؼ االتحادية ابف عربي, ك 

, (4)ثـ يفنييا, فإنو جعؿ ليا أمدان تنتيي إليو  بقييا شيئان,, ثـ يمف يشاء, كما كرد في األحاديث
, ـ عف ىذه الفرؽ المخالفة لمنيجيـالجماعة في حديثيك قد تابع شيخنا رحمو اهلل أىؿ السنة ك 

 كأما أبدية النار كدكاميا, فممناس في ذلؾ ثمانية أقكاؿ:كقكؿ ابف أبي العز الحنفي: "
 كىذا قكؿ الخكارج كالمعتزلة. أف مف دخميا ال يخرج منيا أبد اآلباد, أحدىا:
ف بيا لمكافقتيا ذك نارية يتمذ أف أىميا يعذبكف فييا, ثـ تنقمب طبيعتيـ كتبقى طبيعة والثاني:

 لطبعيـ! كىذا قكؿ إماـ االتحادية ابف عربي الطائي! !
أف أىميا يعذبكف فييا إلى كقت محدكد, ثـ يخرجكف منيا, كيخمفيـ فييا قـك آخركف,  الثالث:
َوَقاُلوا :}اهلل تعالى, فقاؿ عز مف قائؿ , كأكذبيـ فيو, كقد أكذبيـد لمنبي يك الي القكؿ حكاه كىذا

ـْ ِعْنَد المَِّو َعْيًدا َفَمْف ُيْخِمَؼ المَُّو َعْيدَ  ـْ َتُقوُلوَف َلْف َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْؿ َأتََّخْذُت ُه َأ
ـْ أو َبَمى َمْف َكَسَب َسيَّْئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو فَ  , َتْعَمُموفَ َمى المَِّو َما اَل عَ  َلِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى

 (.80,81البقرة:) ِفيَيا َخاِلُدوَف{
 يخرجكف منيا, كتبقى عمى حاليا ليس فييا أحد. الرابع:

                                                           

 .39ص –األشقر  –الجنة كالنار ( 1)
الطيب محمد صديؽ خاف بف ,, أبك لي االعتبار مما كرد في ذكر النار كأصحاب النارأك نظر: يقظة  (2)

 .41ص ,حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي
اليذيؿ العبلؼ: مف , أبك القيس, محمد بف محمد بف اليذيؿ بف عبد اهلل بف مكحكؿ العبدٌم, مكلى عبدىك  (3)

اليذيؿ عمى , أبك اشتير بعمـ الكبلـ. قاؿ المأمكف: أطؿ,ـ753 –ق 135أئمة المعتزلة, كلد في البصرة عاـ 
الكبلـ كإطبلؿ الغماـ عمى األناـ. لو مقاالت في االعتزاؿ كمجالس كمناظرات. ككاف حسف الجدؿ قكم الحجة, 

ره, لو كتب كثيرة, منيا كتاب سٌماه ميبلس عمى اسـ مجكسي أسمـ عمى سريع الخاطر. كؼ بصره في آخر عم
 ـ.850 –ق 235عاـ تكفي بسامراء  ,يده
 39,42ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (4)
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كىذا قكؿ الجيـ كشيعتو, !ه!أنيا تفنى بنفسيا, ألنيا حادثة كما ثبت حدكثو استحاؿ بقاؤ  الخامس:
 .ي ذلؾ بيف الجنة كالناركال فرؽ عنده ف

 .قكؿ أبي اليذيؿ العبلؼ تفنى حركات أىميا كيصيركف جمادا, ال يحسكف بألـ, كىذا السادس:
أف اهلل يخرج منيا مف يشاء, كما كرد في الحديث, ثـ يبقييا شيئا, ثـ يفنييا, فإنو جعؿ  السابع:

 .ليا أمدا تنتيي إليو
أف اهلل تعالى يخرج منيا مف شاء, كما كرد في السنة, كيبقى فييا الكفار, بقاء ال  الثامف:

 .(1)"انقضاء لو
تمميذه ابف القيـ لمسمميف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ك أيده عالماف مف أعبلـ افقد القكؿ السابع أما 

يمية ابف ت األشقر رأيي ناقد ناقش شيخالجماعة, ك أىؿ السنة ك  , كىذا مخالؼ لعقيدةرحميما اهلل
 ابف القيـ في عدة أمكر ىي:ك 

ف ة الحؽ ك أف نجير بكمماألشقر رحمو اهلل يستفاد مف قكؿ شيخنا , ك : أف ىذا القكؿ باطؿاألوؿ ا 
 .كانت مخالفة لمف نحب

خطأ فمو أجر المجتيد إف أجكز ذـ الشيخيف بسبب ىذه المقكلة, ألنيما مجتيداف, ك : ال يالثاني
ف أصاب ف  (2)عمما الحؽ في خبلؼ قكليما التبعاه  كلمو أجراف, ك كا 

م أك جاء في مجمكع فت , حيثيـ قكؿ آخر يقكؿ بعدـ فناء النارابف الق: أف البف تيمية ك لثالثا
الجماعة عمى أف مف المخمكقات قد اتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا كسائر أىؿ السنة ك ك شيخ اإلسبلـ:" 
 لـ يقؿ بفناء جميع المخمكقات إالنة كالنار كالعرش كغير ذلؾ, ك الجال يفنى بالكمية كما ال يعدـ ك 

ىذا قكؿ , ك نحكىـف المعتزلة ك مف كافقو مك  , كالجيـ بف صفكافطائفة مف أىؿ الكبلـ المبتدعيف
, فبل يجكز مة كأئمتيا", فإذا كاف ليما قكالفجماع األاطؿ يخالؼ كتاب اهلل كسنة رسكلو, ك ب

 .(3)أييما األخيرؿ ك أك ما ما لـ ييعرؼ أم القكليف قكليىك ار الجـز بأف القكؿ بفناء الن

                                                           

, لكامع األنكار 625ص ,2ج ,تحقيؽ شعيب األرناؤكط –ابف أبي العز الحنفي  –ة الطحاكيشرح العقيدة  (1)
 .234ص ,2ج –السفاريني  –البيية 

 .43ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (2)
 .44ص ,انظر: المصدر السابؽ (3)
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األدلة التي احتج بيا شيخ اإلسبلـ كابف القيـ عمى فناء النار, بعضيا غير صحيح,  لرابع:ا
كالصحيح منيا غير صريح, بؿ يمكف حممو عمى غير فناء النار, بؿ عمى فناء النار التي يككف 

 .(1)فييا عصاة المكحديف

خمكدىـ جرائميـ التي ىي سبب  النار المخمديف فييا, كبيفث شيخنا رحمو اهلل عف أىؿ ثـ تحد
: "لقد أطاؿ القرآف في تبياف جرائـ الخالديف الذيف استحقكا بيا الخمكد في في النار فقاؿ رحمو اهلل

 .(2)النيراف"

كترؾ , بيكـ الديف ؼ الشرعية مع التكذيب, عدـ القياـ بالتكاليعنده الكفر كالشرؾ أىمياك       
اؽ, الكبر, كفرة الجف , النفزعماء الكفرطاعة رؤساء الضبلؿ ك منيا , ك االلتزاـ بالضكابط الشرعية

رعكف, في القرآف كالسنة, منيـ ف, ثـ ذكر أشخاص بأعينيـ في النار كرد أسماءىـ في النار
السنة بنصكص مف القرآف ك  ان عمى ما قالومؤكد, امرأتوليب ك , أبك كامرأة نكح كامرأة لكط, كمنيـ

ـْ ُكفَّاٌر {كقكلو تعالى: (3) ـْ َلْعَنُة المَِّو َواْلَمبَلِئَكِة َواأو ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َوَماُتوا َوُى لنَّاِس َلِئَؾ َعَمْيِي
ـْ ُيْنَظُروفَ  ,َأْجَمِعيفَ  ـُ اْلَعَذاُب َواَل ُى : قكلو تعالى(, ك 161,162البقرة:)}َخاِلِديَف ِفيَيا اَل ُيَخفَُّؼ َعْنُي

ـْ ِمْف َعَذاِبَيا َكَذلِ { ـْ َفَيُموُتوا َواَل ُيَخفَُّؼ َعْنُي ـَ اَل ُيْقَضى َعَمْيِي ـْ َناُر َجَينَّ َؾ َنْجزِي َوالَِّذيَف َكَفُروا َلُي
ا ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف ِإفَّ المََّو اَل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر مَ :{قكلو تعالىك , (36)فاطر: }ُكؿَّ َكُفورٍ 

ما داـ ذنبيـ ال يغفره اهلل فيـ , ك (48)النساء: }َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما
ـَ المَُّو َعَمْيِو {قاؿ تعالى: (4)محركمكف مف الجنة مخمدكف في النار  ِإنَُّو َمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو َفَقْد َحرَّ

إذا صار أىؿ الجنة إلى :" قكلو ( ك 72)المائدة :}اُه النَّاُر َوَما ِلمظَّاِلِميَف ِمْف َأْنَصارٍ أو َومَ  اْلَجنَّةَ 
ادي , ثـ ين, ثـ يذبحالنارلموت حتى يجعؿ بيف الجنة و , جيء باالنار أىؿ النار إلى, و الجنة

يزداد رحًا إلى فرحيـ, و يزداد أىؿ الجنة ف, فمنادي: يا أىؿ الجنة ال موت, يا أىؿ النار ال موت
 .(5)"أىؿ النار حزنًا إلى حزنيـ

                                                           

 .44ص –األشقر  –الجنة كالنار  (1)
 51ص  –المصدر السابؽ  (2)
 .57 ,47ص –انظر: المصدر السابؽ (3)
 .29ص –األشقر  –انظر: التكحيد محكر حياة  (4)
كتاب الجنة كصفة نعيميا  ,, مسمـ6066النار, رقـ ك نة صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ, باب صفة الج( 5)

 5088كأىميا, رقـ 
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ىالمطلبىالثالث:ىالذونىالىوخلدونىفيىالنار:

, ف عمى قدر ذنكبيـ ثـ يخرجكف منياكذلؾ تحدث شيخنا رحمو اهلل عف أىؿ النار الذيف ييعذبك 
يدخمكف التي تدخميـ النار رغـ أنيـ مؤمنكف مكحدكف, فقاؿ رحمو اهلل:" الذيف عف جرائميـ ك 

لكف ليـ ذنكب كثيرة فاقت , ك حيد الذيف لـ يشرككا باهلل شيئان , ثـ يخرجكف منيا ىـ أىؿ التك النار
الى, ثـ يخرجكف تعدان يعمميا اهلل تبارؾ ك دى , فيؤالء يدخمكف النار مي , فخفت مكازينيـحسناتيـ

 . (1)"حمتو أقكامان لـ يعممكا خيران قطيخرج اهلل بر , ك بشفاعة الشافعيف

أف السنف النبكية كب التي أخبرت اآليات القرآنية ك شيخنا رحمو اهلل بعض الذن ثـ كضح       
 :ىذه الذنكب التي تحدث عنيا شيخنامف أىميا يعذبكف بسببيا في النار, ك 

قاتؿ النفس  ,, الًكبر, الكذب عمى الرسكؿ الفرؽ المخالفة لمسنة, الممتنعكف مف اليجرة      
, عدـ اإلخبلص يف يشربكف في آنية الذىب كالفضة, الذا, الكاسيات العارياتبغير حؽ, آكؿ الرب

 .(2), المنتحرمـفي طمب الع

, كقكلو تعالى قكلو بالكثير مف النصكص القرآنية, كاألحاديث النبكية, كأقكاؿ العمماءأيد ك 
ًدا َفَجزَاُؤُه جَ {: في قاتؿ النفس بغير حؽ ـُ َخاِلًدا ِفيَيا َوَغِضَب المَُّو َعَمْيِو َوَمْف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمّْ َينَّ

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف {:عنيـتعالى  كأما آكؿ  يقكؿ اهلل ,(93)النساء:  }َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذاًبا َعِظيًما
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا  ـْ ُتْفمِ آَمُنوا اَل تَْأُكُموا الرّْ َواتَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت , ُحوفَ المََّو َلَعمَُّك

: يا اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا:"قكؿ رسكؿ اهلل ,ك (131 ,130)آؿ عمراف:  }ِلْمَكاِفِريفَ 
وأكؿ  ,ؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽقت, و السحر وما ىف ؟ قاؿ : " الشرؾ باهلل, و رسوؿ اهلل

: قكلو .ك (3)"  قذؼ المحصنات المؤمنات الغافبل, و يـو الزحؼ التوليالربا, وأكؿ ماؿ اليتيـ, و 
مف , و دى فيو خالدًا مخمدًا فييا أبداً في نار جينـ يتر يو مف تردى مف جبؿ فقتؿ نفسو ف"

                                                           

 .58ص –األشقر  –الجنة كالنار  (1)
 .70 ,58ص –انظر: المصدر السابؽ (2)
, مسمـ, كتب 2560صحيح البخارم, كتاب الكصايا, باب قكؿ اهلل تعالى إف الذيف يأكمكف أمكاؿ, رقـ ( 3)

 .129اإليماف, رقـ 
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مف قتؿ يا أبدًا, و , فسمو في يده يتحساه في نار جينـ خالدًا مخمدًا فيتحسِّ سمًا فقتؿ نفسو
 .(1)" خالدًا مخمدًا فييا أبداً يتوّجأ بيا في بطنو في نار جينـ , نفسو بحديدة  فحديدتو في يده

كاضح مف حديث شيخنا األشقر رحمو اهلل أنو لـ يخرج عف أىؿ السنة كالجماعة في ىك كما ك 
بعض  لنار عمى اختبلؼ ذنكبيـ قد كرراإال أنو أثناء عرضو ألىؿ  ,ذكره لبعض ذنكب المؤمنيف

(, 63ص ,54ص –الناركبر )الجنة ك يخمدكف في النار كالال أصحاب الذنكب فيمف يخمدكف ك 
في النار مع مف ال يخمدكف في  ككذلؾ ذكر شيخنا بعض الذنكب التي تكجب خمكد أصحابيا

 (.70)ص,المنتحر–قاتؿ نفسو ك  (,63كقاتؿ النفس بغير حؽ )ص ,النار

ىالمطلبىالرابع:ىأكثرىالخلقىفيىالنار:

اعتمادان عمى األدلة مف الكتاب كالسنة,  ,ىـ أكثر الخمؽ أف أىؿ النارالشيخ رحمو اهلل ذكر 
ى كثرة مف يدخؿ النار مف بني آدـ, كقمة مف يدخؿ جاءت النصكص كثيرة كافرة دالة عم :"فقاؿ

 .(2)"الجنة منيـ

ـْ ِإْبِميُس َظنَُّو َفاتََّبُعوُه ِإالَّ َفِريًقا ِمَف اْلمُ {:قاؿ تعالى        (, 20)سبأ: }ْؤِمِنيفَ َوَلَقْد َصدََّؽ َعَمْيِي
ـْ َأْجَمِعيفَ {:كقاؿ تعالى ـَ ِمْنَؾ َوِممَّْف َتِبَعَؾ ِمْنُي  (.85)ص:}أَلَْمؤَلَفَّ َجَينَّ

معو النبي و , و معو الرىطمـ فرأيت النبي و عرضت عمّي األ" قكؿ رسكؿ اهلل ككذلؾ        
اء تدؿ عمى كثرة األنبيرسؿ ك كىذه القمة التي أيدت ال(3)"ليس معو أحد, والنبي و الرجبلفالرجؿ و 

سعمائة كتسعة قد بيت أحاديث كثيرة أف نصيب النار مف الناس ت, ك أىؿ النار مف األمـ السابقة
قاؿ :  سعيد الخدرم , أبك , كما ركلأف نصيب الجنة كاحد مف األلؼ, ك تسعكف مف كؿ ألؼك 

ير في يديؾ, ثـ يقوؿ: أخرج يقوؿ اهلل: يا آدـ, فيقوؿ: لبيؾ وسعديؾ, والخ" : قاؿ رسكؿ اهلل 
بعث النار, قاؿ: وما بعث النار؟ قاؿ: مف كؿ ألؼ تسعمائة وتسعة وتسعيف, فذاؾ حيف يشيب 

رى, ولكف عذاب اهلل ارى وما ىـ بسكاالصغير, وتضع كؿ ذات حمؿ حمميا, وترى الناس سك

                                                           

, مسمـ, كتاب 5333لبخارم, كتاب الطب, باب السـ كالدكاء بو كبما يخاؼ منو كالخبيث, رقـ صحيح ا (1)
 .158اإليماف, رقـ 

 .71ص –األشقر  –الجنة كالنار  (2)
 .323, مسمـ, كتاب اإليماف, رقـ 5311صحيح البخارم, كتاب الطب, باب مف لـ يرؽ, رقـ ( 3)
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ا, فإف مف يأجوج شديد. فاشتد ذلؾ عمييـ فقالوا: يا رسوؿ اهلل, أينا ذلؾ الرجؿ؟ قاؿ: أبشرو 
ومأجوج ألفًا ومنكـ رجؿ. ثـ قاؿ: والذي نفسي بيده, إني ألطمع أف تكونوا ثمث أىؿ الجنة. 
قاؿ: فحمدنا اهلل وكبرنا. ثـ قاؿ: والذي نفسي بيده إني ألطمع أف تكونوا شطر أىؿ الجنة, إف 

 .  (1)"ذراع الحمار كالرقمة فيأو سود, مثمكـ في األمـ كمثؿ الشعرة البيضاء في جمد الثور األ

ؿ النار مف عصاة المكحديف, أكثر أىالنساء ىف شيخنا األشقر رحمو اهلل أف  ثـ بيف
يا معشر النساء تصدقف, فإني رأيتكف " منيا: رسكؿ اهلل  مستدالن كعادتو عمى ذلؾ بأحاديث

 (2)."يرشعأكثر أىؿ النار " فقمف: ولـ ذلؾ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: " تكثرف المعف, وتكفرف ال
 , (3)"" إف أقؿ ساكني الجنة النساءقاؿ: عف عمراف بف حصيف عف النبي ك 

ذكر شيخنا رحمو اهلل أف سبب كثرة أىؿ النار مف النساء لما يغمب عمييف مف حب ك 
تباع النفس  الدنيا أقكاؿ العمماء ب ف العمؿ لآلخرة, كاستدؿ عمى رأيو, فيضعفف عاىاىك كزينتيا, كا 

كثير منيف صالحات , ثـ كضح شيخنا رحمو اهلل أف ىناؾ (4)قرطبي في التذكرة السابقيف كقكؿ ال
كمع ذلؾ ففييف صالحات كثير, يقمف حدكد اهلل, كيمتزمف شريعتو كيطعف اهلل :" فقاؿ رحمو اهلل

كرسكلو, كيدخؿ منيف الجنة خمؽ كثير, كفييف مف يسبقف كثيران مف الرجاؿ بإيمانيف كأعماليف 
 .(5)" الصالحة

أف أجسادىـ تككف ضخمة ك الكفار  أحجاـأشكاؿ ك  فـ تحدث شيخنا األشقر رحمو اهلل عث
 .(6)"مة ال يقدر قدرىا إال الذم خمقيـ: " يدخؿ أىؿ الجحيـ النار عمى صكرة ضخمة ىائجدان فقاؿ

 

                                                           

, مسمـ, كتاب اإليماف, رقـ 4372ترل الناس سكارل, رقـ ك ب صحيح البخارم, كتاب تفسير القرآف, با (1)
327. 

, رقـ  (2)  .114, مسمـ, كتاب اإليماف, رقـ 293صحيح البخارم, كتاب الحيض, باب ترؾ الحائض الصـك
 .4921صحيح مسمـ, كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة, باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء, كأكثر أىؿ النار, رقـ ( 3)
 .78ص –األشقر –الجنة كالنار  انظر: (4)
 .79ص –المصدر السابؽ (5)
 .81ص –المصدر السابؽ  (6)
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. (1)"مسيرة ثبلثة أياـ لمراكب المسرع " ما بيف منكبي الكافر في النار:قاؿ رسكؿ اهلل 
, مثؿ أحد, وغمظ جمده ناب الكافرأو " ضرس الكافر, :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللىريرة كعف أبي 

 .(2)"مسيرة ثبلث

ف ضرسو " إف غمظ جمد الكافر اثناف :: قاؿ رسكؿ اهلل كعنو أيضان أنو قاؿ وأربعوف ذراعًا, وا 
ف مجمسو مف جينـ ما بيف مكة والمدينة  (3)" مثؿ أحد, وا 

كىذا التعظيـ لجسد الكافر ليزداد عذابو  :"فار فقاؿثـ عمؿ سبب ضخامة أجساد الك
رحمو اهلل  النككمف عمماء المسمميف السابقيف كاإلماـ الكثير م في ذلؾ يكافؽىك ك , (4)"كآالمو
" ىذا كمو لككنو أبمغ في إيبلمو, ككؿ ىذا مقدكر هلل تعالى يجب اإليماف بو إلخبار الصادؽ :قاؿ
: "ليككف ذلؾ أنكى في تعذيبيـ, كأعظـ في بقكلو ذلؾ  معمبلن رحمو اهلل ابف كثير كذلؾ. ك (5)بو "

 .(6))56النساء: )}قوا العذابذو لي{تعبيـ كلييبيـ, كما قاؿ شديد العقاب: 

لضريع طعاـ أىؿ النار, ا , بأف(7)شيخنا األشقر رحمو اهلل السمؼ الصالح  ثـ كافؽ
, كجمر جينـ, كالغسميف كالغساؽ  ك  حميـ كالغساؽ كالصديد كالميؿ, لشرابيـ اكشجر الزقـك

                                                           

, 5091باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا, رقـ  ,صحيح مسمـ, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا (1)
 .6069البخارم, كتاب الرقائؽ, رقـ 

 .5090ب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا, رقـ صحيح مسمـ, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا, با (2)
مشكاة  ,, صححو األلباني2500لنار, رقـ سنف الترمذم, كتاب صفة جينـ, باب ما جاء في عظـ أىؿ ا (3)

 .5675, رقـ1580, ص3, جالمصابيح
 .82ص –األشقر  –الجنة كالنار  (4)
  ,ق676ت   ,ي الديف يحيى بف شرؼ النككمزكريا محي, أبك –المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج  (5)

 –األشقر  –, انظر الجنة كالنار 186ص ,17ج ,ق1292 ,2ط ,الناشر دار إحياء التراث العربي بيركت
 .82ص
تحقيؽ محمد أحمد عبد  –ق 774ت –الفداء إسماعيؿ بف عمر ابف كثير , أبك –النياية في الفتف كالمبلحـ  (6)

 –,أنظر الجنة كالنار 169ص ,2ج –ـ 1988 –ق 1408ط –يركت لبناف دار الجيؿ لمنشر ب –عبد العزيز 
 .82ص –األشقر 

 ,ىػ774ت ,الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي,, أبك تفسير القرآف العظيـ (7)
 .217ص ,8ج –ـ  1999 ,ىػ1420 ,2ط –دار طيبة لمنشر كالتكزيع  ,تحقيؽ سامي بف محمد سبلمة
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لؾ بالكثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث الصحيحة استدؿ عمى ذلباسيـ مف النار كالقطراف, ك ك 
 .(1)أقكاؿ العمماء السابقيفك 

قات أك نسي أكثر الكفار نعيـ الدنيا, ك ب يي أف ىذا العذا, ك عذاب أىؿ الناركما تحدث عف شدة 
 ـ لـ يركا نعيمان قط.كأنيالسعادة كاليناء فييا, ك 

النار دركات بعضيا أشد  : " لما كانتت عذاب أىؿ النار, فقاؿاك ثـ كضح بعد ذلؾ تف        
 , ثـ ساؽ األدلة الدالة عمى ذلؾ مف(2)"تكف في العذاباك الن مف بعض كاف أىميا متفىك عذابان ك 

ـْ  اأْلَْسَفِؿ ِمَف النَّارِ  ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَف ِفي الدَّْرؾِ {: السنة, كقكلو تعالىالكتاب ك  َوَلْف َتِجَد َلُي
ف أىؿ النار عذابًا يـو القيامة لرجؿ توضع ىو :"إف أقكؿ رسكؿ اهلل , ك (145:النساء)}َنِصيرًا
 (3)"أخمص قدميو جمرة يغمي منيا دماغوفي 





ى  

                                                           

 .83,87ص –األشقر  –ظر: الجنة كالنار ان (1)
 .91ص –المصدر السابؽ (2)
 .313, مسمـ, كتاب اإليماف, رقـ 6076صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ, باب صفة الجنة كالنار, رقـ  (3)
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ى

ى

ى

ى

ىخامسالمبحثىال

ىظىمطالبىفوهىخمدوىالجنظ

 .دخوؿ الجنة : عنداألوؿالمطمب 

 .خمود أىميا: خمود الجنة و مب الثانيالمط

 .واألعماؿ الموصمة إلييا: درجات الجنة المطمب الثالث

 ., ومكاف األطفاؿ فييا: أكثر سكاف الجنةابعالمطمب الر 

 , ورؤيتيـ هلل تعالى.: نعيـ أىؿ الجنةالمطمب الخامس

ى
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ىالجنظى:ى

متقيف, فييا مف صنكؼ النعيـ الحسي جزاءن لعباده ال ىي الدار التي أعدىا اهلل              
 كالمعنكم ما ال عيف رأت, كال أذف سمعت, كال خطر عمى قمب بشر. 

 :بف أبي سممى , قاؿ زىيرالعرب تسمي النخيؿ جنَّةبستاف ك : الالجنة لغةً 

قا  كأفَّ عينيَّ في غربىي ميقىتَّمةه   مف الكاضح تسقي جنَّة سيحي

 .(1)ناف جمعيا جالجنة الحديقة ذات الشجر ك ك 

الثكاب قاؿ:" الجنة ىي الجزاء العظيـ, ك فيا الشيخ األشقر رحمو اهلل فعر : الجنة اصطبلحاً 
ال يعكر نقص, ك , كىي نعيـ كامؿ ال يشكبو أىؿ طاعتوليائو ك ك أل , الذم أعده اهلل الجزيؿ

فيما  , قاؿ رسكؿ اهلل (2)استيعابو ة النعيـ يعجز العقؿ عف إدراكو ك مف عظم... ك صفكه كدر,
ال خطر عمى أذٌف سمعت و  العبادي الصالحيف ما ال عيٌف رأت و أعددت ل":يركيو عف رب العزة

 . (3)"قمب بشر

ىدخولىالجنظ.ىرند:ىاألولالمطلبى

 تنقية المؤمنيف قبؿ دخوؿ الجنة:تصفية و  ,1

النار, راط يقفكف عمى قنطرة بيف الجنة ك أشار شيخنا رحمو اهلل أف المؤمنيف بعد أف يجتازكا الص
, حتى إذا كانت بينيـ مظالـ في الدنيا بعض فثـ ييذبكف كيينقُّكف, كذلؾ بأف ييقتص لبعضيـ م

, (4)إذا دخمكا الجنة كانكا أطيارا أبراران, ليس ألحد عند اآلخر مظممة, كال يطمب بعضان بشيء 
قنطرة  يخمص المؤمنوف مف النار فيحبسوف عمى:" رسكؿ اهلل كىذه المعاني دؿ عمييا قكؿ 

ص لبعضيـ مف بعض مظالـ كانت بينيـ في الدنيا حتى إذا ىذبوا ونقوا تبيف الجنة والنار فيق

                                                           

 .99ص ,13ج –ابف منظكر  –انظر: لساف العرب  (1)
 .113ص –األشقر  –الجنة كالنار ( 2)
, مسمـ, باب 3005ء الخمؽ, باب ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة, رقـ صحيح البخارم, كتاب بد (3)

 .  5050الجنة كصفة نعيميا كأىميا, رقـ 
 .117ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (4)
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الذي نفس محمد بيده ألحدىـ أىدى بمنزلو في الجنة منو بمنزلو  أذف ليـ في دخوؿ الجنة فو
 .  (1)"كاف في الدنيا

 الذيف يدخموف الجنة بغير حساب: ,2

أك بيف أنو ال يدخؿ أناس يدخمكف الجنة بغير حساب, ك  أف ىناؾ األشقر رحمو اهللثـ بيف شيخنا 
" عرضت عمي األمـ فأخذ :, قاؿ رسكؿ اهلل (2)يدخمكف صفان كاحدان  حيثليـ حتى يدخؿ آخرىـ, 

النبي يمر معو األمة والنبي يمر معو النفر والنبي يمر معو العشرة والنبي يمر معو الخمسة 
سواد كثير قمت يا جبريؿ ىؤالء أمتي قاؿ ال ولكف انظر إلى والنبي يمر وحده فنظرت فإذا 

األفؽ فنظرت فإذا سواد كثير قاؿ ىؤالء أمتؾ وىؤالء سبعوف ألفا قداميـ ال حساب عمييـ وال 
فقاـ إليو  ,قاؿ كانوا ال يكتووف وال يسترقوف وال يتطيروف وعمى ربيـ يتوكموف؟ ـعذاب قمت ولِ 

الميـ اجعمو منيـ ثـ قاـ إليو رجؿ  :قاؿ ,أف يجعمني منيـعكاشة بف محصف فقاؿ ادع اهلل 
كذكر شيخنا عمى أنيـ قد يككنكا ىـ (3)"آخر قاؿ ادع اهلل أف يجعمني منيـ قاؿ سبقؾ بيا عكاشة

 ,ىـ السابقكفء ىـ الذيف سماىـ الحؽ بالمقربيف, ك لعؿ ىؤالقكف فقاؿ رحمو اهلل: "ك السابقكف السابً 
ُبوأو , ُقوَف السَّاِبُقوفَ َوالسَّابِ  {في قكلو تعالى: (, 10,12:)الكاقعة}, ِفي َجنَّاِت النَِّعيـِ فَ َلِئَؾ اْلُمَقرَّ
)الكاقعة:  }, َوَقِميٌؿ ِمَف اآْلِخِريفَ يفَ األولُثمٌَّة ِمَف {,(4)قميؿ مف اآلخريفيف ك األكلكىؤالء ثمة مف 

13,14.) 

 دخوؿ عصاة المؤمنيف الجنة:,3

ذكر ك  لعصاة مف المؤمنيف يخرجكف مف النار بشفاعة النبي ثـ كضح شيخنا رحمو اهلل أف ا
 , عف رسكؿ اهلل سعيد الخدرم , أبك منيا ما ركاه(5)العديد مف األحاديث الدالة عمى ذلؾ

" أما أىؿ النار الذيف ىـ أىميا فإنيـ ال يموتوف فييا وال يحيوف ولكف ناس أصابتيـ فقاؿ:

                                                           

 .6054رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب الرقاؽ, باب القصاص يـك القيامة( 1)
 .120ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (2)
كتاب  ,, مسمـ6059يح البخارم, كتاب الرقاؽ, باب يدخؿ الجنة سبعكف ألفان بغير حساب, رقـ صح (3)

 .323باب  ,اإليماف
 .121ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (4)
 .125ص –انظر: المصدر السابؽ (5)
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ذف بالشفاعة فجيء بيـ أُ  ,تيـ إماتة حتى إذا كانوا فحماً قاؿ بخطاياىـ فأماأو النار بذنوبيـ 
ثـ قيؿ يا أىؿ الجنة أفيضوا , جنةضبائر أي )جماعات جماعات( فبثوا عمى أنيار ال ضبائر

, أف رسكؿ ما ركاه جابر بف عبد اهلل , ك (1)"ف نبات الحبة تكوف في حميؿ السيؿعمييـ فينبتو
 إلو إال اهلل وكاف في قمبو مثقاؿ شعيرة مف خير ويخرج " يخرج مف النار مف قاؿ ال:قاؿ اهلل 

مف النار مف قاؿ ال إلو إال اهلل وكاف في قمبو مثقاؿ برة مف خير ويخرج مف النار مف قاؿ ال 
 .(2)إلو إال اهلل وكاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف خير"

آخر رج مف النار ك عمى قصة آخر رجؿ يخالدالة  األحاديثبشيخنا رحمو اهلل  كأتبع ذلؾ       
 (3)أىؿ الجنة دخكالن 

 

ى  

                                                           

خراج المكحديف مف النار, رقـ  (1)  .271صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب إثبات الشفاعة كا 
, صححو 2518, الترمذم, كتاب صفة جينـ, رقـ 4303ابف ماجة, كتاب الزىد, باب ذكر الشفاعة, رقـ  (2)

 األلباني.
 .131ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (3)
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ىخلودىأهلؼا:خلودىالجنظىو:ىالمطلبىالثاني

ف الجنة خالدة ال تفنى كال تبيد, كأف أىميا خالدكف مخمدكف فييا, كضح شيخنا رحمو اهلل أ
قكلو بما كرد في الكتاب شيخنا أيد ك , (2)الجماعة قكؿ أىؿ السنة ك ىك ك  ,(1)ف يك ال ينتال يمكتكف ك 

اِلَحاِت َكاَنْت {: ة عمى ذلؾ كثيرة منيا قكلو تعالى, فاآليات الدالالسنةك  ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
مف ( ك 107,108)الكيؼ: }, َخاِلِديَف ِفيَيا اَل َيْبُغوَف َعْنَيا ِحَواًل َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل  َلُيـْ 

" مف يدخؿ الجنة ينعـ ال يبأس ال تبمى فقاؿ: سكؿ عف الر , ىريرة , أبك األحاديث ما ركاه
ف لكـ أف تحيكا :" قكلو ك (3)ثيابو كال يفنى شبابو" ينادم مناد إف لكـ أف تصحكا فبل تسقمكا أبدا كا 

ف لكـ أف تنعمكا فبل تبأسكا أبدا فذلؾ قكلو  ف لكـ أف تشبكا فبل تيرمكا أبدا كا  فبل تمكتكا أبدا كا 
:}  ِـُ اْلَجنَُّة َوُنوُدوا َأْف ت ـْ َتْعَمُموفَ أو ْمُك ىذا النداء (, ك 43: عراؼ)األ }ِرْثُتُموَىا ِبَما ُكْنُت

 .يككف في الجنة ألىؿ الجنةكالخطاب 

عامة أىؿ السنة ىذا ما أنكره , ك (4)عمى مف قاؿ بفناء الجنة اهلل أنكر شيخا رحمو كقد 
, السمؼ الصالحنيا ال تفنى مف أقكاؿ أكعادتو استدؿ عمى أبدية الجنة ك , ك (5)كالجماعة مف قبؿ

يعمـ , فيذا مما الجنة, كأنيا ال تفنى كال تبيدية قكلو :"فأما أبدية ك افقد نقؿ عف شارح الطح
َوَأمَّا الَِّذيَف ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَف ِفيَيا َما َداَمِت  {:, قاؿ تعالىبالضركرة أف الرسكؿ أخبر بو

 (6)"أم غير مقطكع(108د:ىك )} ذٍ ذو ُض ِإالَّ َما َشاَء َربَُّؾ َعَطاًء َغْيَر َمجْ َواأْلَرْ  السماوات

 

 

                                                           

 .137ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (1)
 .345ص –القاىرة  –مطبعة المدني  ,751ت –ابف قيـ الجكزية  –حادم األركاح إلى ببلد األفراح  (2)
صحيح مسمـ, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب في دكاـ نعيـ أىؿ الجنة كقكلو تعالى كنكدكا, رقـ  (3)

5068. 
 .139ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (4)
 تحقيؽ محمد رشاد سالـ ,728ت –ابف تيمية  –انظر: منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية  (5)
 .310ص ,1ج –ـ 1986 ,ق1406 ,1ط –الناشر جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية  –
تحقيؽ  –ابف أبي العز الحنفي  –ة الطحاكي,نقبلن عف شرح العقيدة 139ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار ( 6)

 .622ص ,2ج –شعيب األرناؤكط 
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ىلؼا.إىظ,ىواألرمالىالموصلدرجاتىالجنظ:ىالمطلبىالثالث

ىاًل:ىدرجاتىالجنظ:أوى

نازؿ كؿه حسب تكف في المك اسكانيا متفاألشقر رحمو اهلل أف لمجنة درجات, ك بيف شيخنا 
الرسؿ عمييـ صمكات ربي بيف األنبياء ك  ؾ كضح أف ىناؾ تفاضبلن كذل, ك عممو كدرجة إيمانو

 {:فقاؿ تعالى,(1)أقكاؿ العمماء مف السمؼ الصالحك السنة تدؿ عمى ذلؾ مف الكتاب ك اس, ك وسبلمك 
َـّ َجَعْمَنا َلُو َجَينَّـَ  ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُء ِلَمْف ُنِريُد ُث ْصبَلَىا َمْذُموًما يَ  َمْف َكاَف ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ

ـْ َمْشُكورًاأو ُمْؤِمٌف فَ ىو , َوَمْف َأرَاَد اآْلِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا وَ َمْدُحورًا ُكبلِّ ُنِمدُّ  ,َلِئَؾ َكاَف َسْعُيُي
ـْ َعَمى , اْنُظْر َكْيَؼ فَ اَف َعَطاُء َربَّْؾ َمْحُظورًاَىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء ِمْف َعَطاِء َربَّْؾ َوَما كَ  ْمَنا َبْعَضُي ضَّ

أف أىؿ اآلخرة  , فقد كضح اهلل (18,21)اإلسراء:}َبْعٍض َوَلآْلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضيبًل 
ـَ المَُّو َوَرَفَع  {:قاؿ تعالى, ك يتفاضمكف فييا ـْ َمْف َكمَّ ـْ َعَمى َبْعٍض ِمْنُي ْمَنا َبْعَضُي ِتْمَؾ الرُُّسُؿ َفضَّ

ـَ اْلَبيَّْناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َولَ َبعْ  ـْ َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَف َمْرَي َشاَء المَُّو َما اْقَتَتَؿ  وَضُي
ـْ مَ  ـْ َمْف آَمَف َوِمْنُي ـُ اْلَبيَّْناُت َوَلِكِف اْخَتَمُفوا َفِمْنُي ـْ ِمْف َبْعِد َما َجاَءْتُي  وْف َكَفَر َولَ الَِّذيَف ِمْف َبْعِدِى

ْمَنا َبْعَض  {:قاؿ تعالى(, ك 253)البقرة:}َشاَء المَُّو َما اْقَتَتُموا َوَلِكفَّ المََّو َيْفَعُؿ َما ُيِريُد  َوَلَقْد َفضَّ
ىريرة , أبك السنة ما ركاه ما يؤيده مف (كأما55)اإلسراء: }وَد َزُبورًاو االنَِّبيّْيَف َعَمى َبْعٍض َوآَتْيَنا دَ 

,  رسكؿ اهلل عف  ":إف في الجنة مائة درجة أعدىا اهلل لممجاىديف في سبيؿ اهلل ما قكلو
سط الجنة أو سألتـ اهلل فاسألوه الفردوس فإنو فإذا بيف الدرجتيف كما بيف السماء واألرض 

:" إف أىؿ الجنة قكلو ك ,(2)"رش الرحمف ومنو تفجر أنيار الجنةوأعمى الجنة أراه قاؿ فوقو ع
أو ىؿ الغرؼ مف فوقيـ كما يتراءوف الكوكب الدري الغابر في األفؽ مف المشرؽ يتراءوف أ

المغرب لتفاضؿ ما بينيـ قالوا يا رسوؿ اهلل تمؾ منازؿ األنبياء ال يبمغيا غيرىـ قاؿ بمى والذي 

                                                           

 .147ص –األشقر  –النار ك انظر: الجنة ( 1)
 .2581ارم, كتاب الجياد كالسير, باب درجات المجاىديف في سبيؿ اهلل, رقـصحيح البخ (2)



239 
 

ير المؤمنيف في أعمى خ, ك لمجنة درجاتفإف (1)"نفسي بيده رجاؿ آمنوا باهلل وصدقوا المرسميف
 .(2)حىذا ما أجمع عميو السمؼ الصال, ك جنةدرجات ال

سأؿ :"قاؿما ركاه المغيرة ابف شعبة أف رسكؿ اهلل (3)أدناىـ منزلةلجنة منزلة ك يككف أعمى أىؿ اك 
رجؿ يجيء بعد ما أدخؿ أىؿ الجنة الَجنة ىو موسى ربو ما أدنى أىؿ الجنة منزلة ؟ قاؿ :

ا أخذاتيـ فيقاؿ لو ذو ؿ الناس منازليـ وأخفيقاؿ لو ادخؿ الجنة, فيقوؿ :أي رب كيؼ وقد نز
أترضى أف يكوف لؾ مثؿ ِممؾ َممؾ مف مموؾ الدنيا فيقوؿ رضيت رب فيقوؿ لؾ ذلؾ ومثمو 

لؾ ما اشتيت رب فيقوؿ ىذا لؾ وعشرة أمثالو و  ِمثمو فقاؿ في الخامسة رضيتو  ومثمو  ووِمثم
لئؾ الذيف غرست كرامتيـ أو ؿ نفسؾ ولذت عينؾ فيقوؿ رضيت رب, قاؿ: رب فأعبلىـ منزلة قا

بيدي وختمت عمييا فمـ تر عيف ولـ تسمع أذف ولـ يخطر عمى قمب بشر قاؿ ومصداقو في 
ـْ ِمْف ُقرَِّة َأْعُيٍف َجزَاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموفَ  {كتاب اهلل عز وجؿ  ـُ َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُي  }َفبَل َتْعَم

 .(4)("17)السجدة:

, كسيناليا إف شاء اهلل خير خمؽ اهلل لكسيمة, فبل يناليا إال شخص كاحدتسمى ايا ك أما المنزلة العم
أجمعيف نبينا محمد بف عبد اهلل 

:"إذا سمعتـ المؤذف بقكلو  رسكؿ اهلل  أشار إليو, كىذا ما (5)
فقولوا مثؿ ما يقوؿ ثـ صموا عمي فإنو مف صمى عمي صبلة صمى اهلل عميو بيا عشرا ثـ سموا 

ىو أف أكوف أنا  ولي الوسيمة فإنيا منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد مف عباد اهلل وأرجاهلل 
 .(6)فمف سأؿ لي الوسيمة حمت لو الشفاعة "

                                                           

, مسمـ كتاب 3016صحيح البخارم, كتاب بدء الخمؽ, باب ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة, رقـ  (1)
 .5059الجنة كصفة نعيميا كأىميا, رقـ 

 –تحقيؽ أحمد محمد شاكر  ,ق210 ت –جعفر الطبرم , أبك –يؿ القرآف أك انظر: جامع البياف في ت( 2)
 .277ص –ابف تيمية  –, اإليماف 342ص ,18ج ,ـ2000 –ق 1420 ,1ط –مؤسسة الرسالة 

 .153ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار ( 3)
 .276صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا, رقـ  (4)
 .  154ص –األشقر  ,انظر: الجنة كالنار (5)
 .577صحيح مسمـ, كتاب الصبلة, باب استحباب القكؿ مثؿ قكؿ المؤذف لمف سمعو, رقـ( 6)
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يكنيا, عكأنيار الجنة ك  تياتربالجنة كما فييا, ك  عفالحديث شيخنا األشقر رحمو اهلل  ـ فصؿث
قانيا كثمارىا سيحدث عف أشجار الجنة ك ريحيا, ككذلؾ تكعف قصكر الجنة كخياميا, كنكرىا ك 

 . (1)طيكرىا, ثـ تحدث عف دكاب الجنة ك ككصؼ ىذه األشجار

أف اإلنساف ال كما فييا مف جماؿ كحسف كبياء, ك  ,السنة النبكية الجنةآف العظيـ ك قد بيف القر ك   
الكتاب مصداقان لما كرد مف تصكير بديع في الحسف بخيالو, لى ىذا الجماؿ ك يستطيع أف يصؿ إ

قمنا يا رسوؿ اهلل أخبرنا عف الجنة ما بناؤىا؟ "قاؿ:   ىريرة , أبك منيا ما ركاه نذكرك  كالسنة,
قاؿ: لبنة مف ذىب ولبنة مف فضة ِمبلطيا المسؾ األذفر حصباؤىا الياقوت والمؤلؤ وتربتيا 

ؽ الورس والزعفراف مف يدخميا يخمد ال يموت وينعـ ال يبأس ال يبمى شبابيـ وال تخر
َمَثُؿ اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَف ِفيَيا َأْنَياٌر ِمْف َماٍء َغْيِر آِسٍف َوَأْنَياٌر  {:قكلو تعالىك , (2)"ثيابيـ

ـْ َيَتَغيَّْر َطْعُمُو َوَأْنَياٌر ِمْف َخْمٍر َلذٍَّة ِلمشَّاِرِبيَف َوَأْنَياٌر ِمْف َعَسٍؿ ُمَصفِّى َوَلُيـْ  يَيا ِمْف  فِ ِمْف َلَبٍف َل
ـْ  يار , فأنيار الجنة ليس مف الماء فحسب بؿ ىناؾ أن(15)محمد:}ُكؿّْ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرٌة ِمْف َربِّْي

عيف عيكف الجنة ففييا عيف الكافكر ك  أماك  ,مف المبف, كأنيار مف الخمر, كأنيار مف العسؿ
, َعْيًنا ْأٍس َكاَف ِمزَاُجَيا َكاُفورًاَرُبوَف ِمْف كَ ِإفَّ اأْلَْبرَاَر َيشْ {بيؿ فقد قاؿ تعالى:عيف السمسك  التسنيـ

ُروَنَيا َتْفِجيرًا َوُيْسَقْوَف ِفيَيا َكْأًسا َكاَف {:قكلو تعالى(, ك 5,6اإلنساف:)}َيْشَرُب ِبَيا ِعَباُد المَِّو ُيَفجّْ
َوِمزَاُجُو ِمْف  {:قكلو تعالىك  (,17,18)اإلنساف:}َعْيًنا ِفيَيا ُتَسمَّى َسْمَسِبيبًل  ,ِمزَاُجَيا َزْنَجِبيبًل 

َلِكِف  {:(, كأما قصكر الجنة فقاؿ تعالى27,28)المطففيف:}, َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا اْلُمَقرَُّبوفَ َتْسِنيـٍ 
ـْ ُغَرٌؼ ِمْف َفْوِقَيا ُغَرٌؼ َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َوْعدَ  ـْ َلُي المَِّو اَل ُيْخِمُؼ  الَِّذيَف اتََّقْوا َربَُّي

أما خياميا فيي خياـ عجيبة فيي مف لؤلؤة كما كصفيا رسكؿ اهلل ك , (20:ر)الزم}المَُّو اْلِميَعاَد 
":إف لممؤمف في الجنة لخيمة مف لؤلؤة واحدة مجوفة طوليا ستوف ميبل لممؤمف فييا بقكلو

جماؿ ىذه ثمارىا ك ا ك , كأما أشجارى(3)أىموف يطوؼ عمييـ المؤمف فبل يرى بعضيـ بعضا"
َوَفَواِكَو ِممَّا  ِإفَّ اْلُمتَِّقيَف ِفي ِظبَلٍؿ َوُعُيوٍف,{:األشجار فاآليات الدالة عمييا كثيرة منيا قكلو تعالى

, ِفي ِميِف َما َأْصَحاُب اْلَيِميفِ َوَأْصَحاُب اْليَ  {:, كقكلو تعالى(41,42)المرسبلت: }فَ يوَيْشتَ 
                                                           

 .175ص ,157ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (1)
 .9367رقـ ,مسند اإلماـ أحمد, كتاب باقي مسند المكثريف (2)
, 5070نيف فييا,رقـصحيح مسمـ, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب في صفة خياـ الجنة كما لممؤم( 3)

 .4501,البخارم,تفسير القرآف



241 
 

, اَل َمْقُطوَعٍة َواَل ْسُكوٍب, َوَفاِكَيٍة َكِثيَرةٍ , َوَماٍء مَ َمْنُضوٍد, َوِظؿٍّ َمْمُدودٍ َوَطْمٍح  ,َمْخُضودٍ ِسْدرٍ 
ذا كاف (27,33)الكاقعة: }َمْمُنوَعةٍ  , كذكر شيخنا ما قالو ابف كثير في تفسير ىذه اآليات "كا 

الذم ال يراد منو النبؽ, كشككو كثير, كالطمح ىك السدر الذم في الدنيا ال يثمر إال ثمرة ضعيفة ك 
في الدنيا إال الظؿ, يككناف في الجنة في غاية مف كثرة الثمار كحسنيا, حتى إف الثمرة الكاحدة 
منيا تتفتؽ عف سبعيف نكعان مف الطعكـ, كاأللكاف, التي يشبو بعضيا بعضان, فما ظنؾ بثمار 

كغير ذلؾ؟ كما ظنؾ  األشجار, التي تككف في الدنيا حسنة الثمار, كالتفاح, كالنخؿ, كالعنب,
بأنكاع الرياحيف, كاألزاىير؟ كبالجممة فإف فييا ما ال عيف رأت, كال أذف سمعت, كال خطر عمى 

 (1)قمب بشر, نسأؿ اهلل منيا مف فضمو "

ى:لؼاإظىموصلاألرمالىال:ىثانوًا
حمة اهلل كمف ر  ,(2)الكافريف المؤمنيف المكحديف الجنة, كحرَّمىيا عمى المشركيف ك  فقد كعد اهلل 

 كالسنة النبكية القرآف الكريـ عمى دخكؿ أمتو الجنة, نجد أف حرص النبي لعباده, ك  حبوتعالى ك 
منيا  كثيرةاألعماؿ ىذه اآليات الدالة عمى كٌجيا الناس إلى األعماؿ التي يستحؽ أىميا الجنة, ك 

اِلَحاِت َوالَِّذيَف آَمنُ  {:تعالىىذا نجده في قكلو ك  ,اإليماف كاألعماؿ الصالحة وا َوَعِمُموا الصَّ
ـْ ِفيَيا َأْزَواٌج ُمَطيََّرٌة َونُ  ـْ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َأَبًدا َلُي ـْ ِظبلِّ َسُنْدِخُمُي ْدِخُمُي

 ِإالَّ  {:  تعالى كىذا نجده في قكلو تعالى, كمف ىذه األعماؿ اإلخبلص هلل(57)النساء:}َظِميبًل 
ـْ ُمْكَرُموفَ أو , ِعَباَد المَِّو اْلُمْخَمِصيفَ  ـْ ِرْزٌؽ َمْعُموـٌ, َفَواِكُو َوُى , ِفي َجنَّاِت َلِئَؾ َلُي

ذكر الكثير مف أحاديثو تبيف  , أما في السنة فنجد رسكؿ اهلل (40,43)الصافات:}النَِّعيـِ 
إف في الجنة بابا يقاؿ لو الرياف :" , قكلو التي مف عمميا استحؽ الجنة منيا تكضح األعماؿك 

يدخؿ منو الصائموف يـو القيامة ال يدخؿ معيـ أحد غيرىـ يقاؿ أيف الصائموف فيدخموف منو 
بشير ابف الخصاصية جاء  أنو ما ييركل, ك (3)فإذا دخؿ آخرىـ أغمؽ فمـ يدخؿ منو أحد"

 وأف محمدا عبده بايعو قاؿ فاشترط عمي شيادة أف ال إلو إال اهلليل  السدوسي النبي 
ورسولو وأف أقيـ الصبلة وأف أؤدي الزكاة وأف أحج حجة اإلسبلـ وأف أصـو شير رمضاف وأف 

                                                           

تحقيؽ عبد  ,ق774ت –ابف كثير  –, نقبلن بتصرؼ مف البداية كالنياية 169ص –األشقر  –الجنة كالنار  (1)
 .314ص ,2ج–ـ 2002 ,ق1418 ,1ط –النشر ك دار ىجر لمطباعة  –اهلل بف عبد المحسف التركي 

 .177,180ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (2)
, رقـ 1947صحيح مسمـ, كتاب الصياـ, باب فضؿ الصياـ, رقـ ( 3)  .1763, البخارم, كتاب الصـك
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اهلل ما أطيقيما الجياد والصدقة فإنيـ  أجاىد في سبيؿ اهلل فقمت : يا رسوؿ اهلل أما اثنتاف فو
نفسي وكرىت زعموا أنو مف ولى الدبر فقد باء بغضب مف اهلل فأخاؼ إف حضرت تمؾ جشعت 

د ىف رسؿ أىمي وحمولتيـ قاؿ فقبض ذو الموت والصدقة فواهلل ما لي إال غنيمة وعشر 
قاؿ قمت يا يده ثـ حرؾ يده ثـ قاؿ فبل جياد وال صدقة فمـ تدخؿ الجنة إذًا,  رسوؿ اهلل 

كعمى ذلؾ عقب شيخنا األشقر بأف الجنة  (1)", قاؿ فبايعت عمييف كميفرسوؿ اهلل أنا أبايعؾ
, فإذا لبشير إنؾ تبايع لتناؿ جنة الخمدالرسكؿ ليا, كىذا ما بينو  اإلعدادسمعتيا غالية كيجب 

ر أف يبايع عمييف يفبيذا السؤاؿ أدل الرغبة لدل بش! لـ تجاىد كتتصدؽ فكيؼ تناؿ ىذه الجنة؟
 بما ذكرنا. األحاديث الدالة عمى األعماؿ التي تدخؿ الجنة كثيرة نكتفي منيا.فاآليات ك (2)جميعان 

ى,ىىومكانىاألطغالىفوؼا.أكثرىدكانىالجنظابع:ىلرالمطلبىا
ىاًل:ىأكثرىدكانىالجنظى.أوى

حكؿ أكثر   الصحابة حياة , في زمفختبلؼ الرجاؿ كالنساءرحمو اهلل اعرض شيخنا األشقر 
ثر في النساء أييـ أك: اختصـ الرجاؿ ك , مستندان لقكؿ ابف سيريف(3)سكاف الجنة النساء أـ الرجاؿ

ؿ زمرة تدخؿ الجنة عمى صورة القمر أو ":فقاؿ: "قاؿ رسكؿ اهلل  الجنة فسألكا أبا ىريرة 
ليمة البدر والذيف عمى إثرىـ كأشد كوكب إضاءة قموبيـ عمى قمب رجؿ واحد ال اختبلؼ بينيـ 
وال تباغض لكؿ امرئ منيـ زوجتاف كؿ واحدة منيما يرى مخ ساقيا مف وراء لحميا مف 

قاؿ آخركف أف كثر سكاف أىؿ الجنة مف النساء, ك كاضح مف الحديث أف أىك كما , ك (4)"الحسف
, ثـ ذكر (5)":" ُأريت النار فإذا أكثر أىميا النساءأكثر سكانيا مف الرجاؿ لقكؿ رسكؿ اهلل 

قكؿ ابف حجر العسقبلني: أنو ال , ك(6)شيخنا رحمو اهلل اجتياد العمماء في التكفيؽ بيف الحديثيف
, فقد جمع العسقبلني لنار أف يكف أقؿ ساكني أىؿ الجنةككنيف أكثر أىؿ ا المخالفة أم فيمـز ت

                                                           

, ضعفو 20946رقـ  ,حديث بشير ابف الخصاصية السدكسي  ,مسند األنصار  –مسند اإلماـ أحمد  (1)
 .16األلباني, تحقيؽ كممة اإلخبلص, ص

 ,ق1420 ,1ط –دار النفائس لمنشر كالتكزيع –األشقر  –الحياة  أحداثك انظر: جكلة في رياض العمماء  (2)
 .35,36ص ,ـ2000

 186ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (3)
 .3007رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب بدء الخمؽ, باب ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة (4)
 .28رقـ  صحيح البخارم, كتاب اإليماف, باب كفراف العشير ككفر دكف كفر, (5)
 .186ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (6)
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بذلؾ يكف أكثر مف الرجاؿ كجكدٌا في يثيف أف النساء أكثر أىؿ الجنة كأكثر أىؿ النار ك بيف الحد
 .(1)الخمؽ

ة كخركج عصاة أما القرطبي فقد كفؽ بيف النصيف بأف النساء يكف أكثر أىؿ النار قبؿ الشفاع
رحمة أرحـ الراحميف كف أكثر أىؿ ذا خرجكا منيا بشفاعة الشافعيف ك , فإالمكحديف مف النار

 .(2)الجنة
؟فوؼامكانىاألطغالىثانوًا:ى  

 :أطفاؿ المؤمنيف -1
ىك الرأم , كىذا فقد ذكر شيخنا األشقر رحمو اهلل أف أطفاؿ المسمميف في الجنة إف شاء اهلل 

ريـ, كاألحاديث ما كرد في القرآف الك عمى قكلو في دناست, ك (3)الجماعةك  قكؿ جمع مف أىؿ السنة
ـْ {مف ىذه األدلة قكلو تعالى:النبكية, كأقكاؿ الصحابة, كأقكاؿ العمماء, ك  َوالَِّذيَف آَمُنوا َواتََّبَعْتُي

ـْ ِمْف عَ  ـْ َوما أََلْتناُى يََّتُي ـْ ُذرّْ ـْ ِبِإيماٍف أَْلَحْقنا ِبِي يَُّتُي ـْ ِمْف َشْيٍء ُكؿُّ اْمِرٍئ ِبما َكَسَب َرِىيفٌ ُذرّْ  }َمِمِي
تفسير قكلو في ي ابف أبي طالب قكؿ عم, كالصحابة و بعضما قالكذلؾ (, ك 21)الطكر:
( أف أطفاؿ المسمميف في الجنة ألنيـ لـ 38)المدثر: }ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنةٌ  {تعالى: 

أيما :" مف قكؿ الرسكؿ  ذىبكا إلى ىذا القكؿ مما فيمكهعمماء فقد ,كأما ال(4)يكتسبكا فيرتينكا 
"إف مف (5)"امرأة مات ليا ثبلثة مف الولد كانوا حجابا مف النار قالت امرأة واثناف قاؿ واثناف

 .(6)سببيا", ألنو أصؿ الرحمة ك ىك لى بأف يحجب أك يو , أبك النار عفيككف سببان في حجب 
أطفاؿ  في مصيرقد تكقفكا بعض أىؿ العمـ مف السمؼ الصالح  يو ىنا أفمما ينبغي اإلشارة إلك 

إلى جنازة صبي مف األنصار  ُدعي رسوؿ اهلل " :قالت ذلؾ لحديث عائشة , ك المسمميف
أو فقمت يا رسوؿ اهلل طوبى ليذا عصفور مف عصافير الجنة لـ يعمؿ السوء ولـ يدركو قاؿ 

                                                           

 .325ص ,6ج –ابف حجر العسقبلني  –انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم ( 1)
 186ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (2)
 1036ص –القرطبي  –انظر: التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة ( 3)
 . 715ص ,30ج –م الفخر الراز  –( انظر: مفاتح الغيب 4)
 .1172صحيح البخارم, كتاب الجنائز, فضؿ مف مات لو كلد فاحتسب,رقـ (5)
 –ابف حجر العسقبلني  –نقبلن عف فتح البارم بشرح صحيح البخارم  ,189ص –األشقر  –الجنة كالنار  (6)
 .244ص ,3ج
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ة أىبل خمقيـ ليا وىـ في أصبلب آبائيـ وخمؽ لمنار أىبل غير ذلؾ يا عائشة إف اهلل خمؽ لمجن
 (1)" خمقيـ ليا وىـ في أصبلب آبائيـ

, حيث عائشة أـ المؤمنيف آخر في حديث  تفسيركاف لو فقد أما شيخنا األشقر رحمو اهلل 
ف , ك قاؿ:" لعؿ الصكاب أف الحديث يشير أنو ال يجكز أف نجـز لكاحد بعينو أنو مف أىؿ الجنة ا 

عدـ اليجكـ عمى ذلؾ كي ال يتجرأ الناس عمى ىك الثاني مر األنشيد ليـ مطمقان بالجنة, ك  ناك
 .(2)حاصؿ في زماننا"ىك مثؿ ىذا كما 

 :أطفاؿ المشركيف -2
 ميا:أىعمى أقكاؿ (3)أطفاؿ المشركيفمصير حديثان في ديمان ك اختمؼ العمماء ق

"سألت ربي البلىيف مف ذرية البشر هلل احتجكا عمى ذلؾ بقكؿ رسكؿ ا, ك أنيـ في الجنة :األوؿ
عندما ُسئؿ" مف في الجنة قاؿ النبي في  احتجوا أيضًا بقولو ", و أف ال يعذبيـ فأعطانييـ

 (4)"الجنة والشييد في الجنة والمولود في الجنة
كاستدلكا عمى  نار,أك ال يحكـ لمعيف منيـ بجنة في مشيئة اهلل تعالى, ك يدخمكف أنيـ  الثاني:
, كالصكاب أف يقاؿ فييـ خ اإلسبلـ:", قاؿ شي(5)":"اهلل أعمـ بما كانوا عامميفـ بقكؿ النبي رأيي

جاء في عدة أحاديث أنيـ يـك نار, ك أك يحكـ لمعيف منيـ بجنة ال , ك اهلل أعمـ بما كانكا عامميف
مف عصى دخؿ , ك ف فمف أطاع دخؿ الجنةيك ينمركف ك القيامة يمتحنكف في عرصات القيامة, يؤ 

 (6)النار"
 
 
 

                                                           

 .4813رقـ  ,صحيح مسمـ, كتاب القدر, باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة (1)
 .191ص –األشقر  –الجنة كالنار ( 2)
, تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم 215ص –ابف قيـ الجكزية  –انظر: حادم األركاح إلى ببلد األفراح  (3)
 .288ص ,6ج –بيركت  –دار الكتب العممية  ,ق1252ت  –المباركفكرم  –
 .246ص ,3ج –ابف حجر العسقبلني  –انظر: فتح البارم بشرح صحيح البخارم  (4)
 .6109البخارم, كتاب القدر, باب اهلل أعمـ بما كانكا عامميف, رقـ  (5)
 –دار الكتب العممية  ,728ت –ابف تيمية  ,م أك , نقبلن مف مجمكع فت194ص –األشقر  –الجنة كالنار  (6)
 .659ص ,6ج –ـ 1987 –ق 1408 ,1ط
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ى,ىورؤوتؼمىللهىتطالى:لجنظنطومىأهلىا:ىالمطلبىالخامس

ىاًل:ىنطومىأهلىالجنظ:أوى
جزاءن بما كانكا  ,ةعمتمف لذة ك أىميا فييا يجده ما نعيـ الجنة ك بعض تحدث شيخنا األشقر عف 

 شرابيـ, كعف لباس أىمياآنية طعاميـ ك كشرابيـ, كخمر أىميا ك تحدث عف طعاميـ قد ف يعممكف,
عيـ كتبلقييـ كحديثيـ اجتماكحمييـ, كعف فرش أىؿ الجنة كخدميـ, ثـ تحدث عف سكؽ الجنة ك 

 .(1)نساء أىؿ الجنة كعف الحكر العيف, ثـ تحدث عف في الجنة
ف اآليات أف الجنة فييا كؿ مشتيى, ككؿ ما في كثير مكصؼ القرآف الكريـ  مما ال شؾ فيو أفك 

عف نعيـ الجنة المفصؿ اؿ الشامؿ لكؿ شيء مف النعيـ, ك إلجمجاءت اآليات منيا الذ كطاب, ك 
ـْ ِمْف ُقرَِّة َأْعُيٍف  {:بيائيا, أما اإلجماؿ ذلؾ في قكلو تعالىجماليا ك ك  ـُ َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُي َفبَل َتْعَم

في النعيـ المذككر  األخرلاآليات  بعض متفصَّ (, كقد 17)السجدة:}َجزَاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَف 
 :اآلتي كعمى النح السابقةاآلية 

ـْ ِفيَيا َفاِكَيٌة َكِثيَرٌة ِمْنَيا تَْأُكُموفَ  {: المآكؿ فقد قاؿ اهلل تعالى (, كقكلو 73لزخرؼ:)ا }َلُك
 :(, أما المشارب20,21)الكاقعة: }فَ يو( َوَلْحـِ َطْيٍر ِممَّا َيْشتَ 21َوَفاِكَيٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَف ){:تعالى

خمر الجنة خالي مف , ك عمى عباده مف أىؿ الجنة الخمر رب الذم يتفضؿ اهلل فمف المشا
َوَأْنَياٌر ِمْف َخْمٍر َلذٍَّة  {:: فقد قاؿ تعالى(2)الصحةكاآلفات التي تذىب العقؿ ك العيكب 
ـْ ِبَكأْ  {:نيار بأنيا بيضاء في قكلو تعالىككصؼ ىذه األ ,(15محمد:)}ِلمشَّاِرِبيفَ  ٍس ُيَطاُؼ َعَمْيِي
ـْ َعْنَيا ُيْنَزُفوَف  ,َبْيَضاَء َلذٍَّة ِلمشَّاِرِبيفَ  ,ِمْف َمِعيفٍ  , (46,47)الصافات:}اَل ِفيَيا َغْوٌؿ َواَل ُى
ـْ  {:كقكلو تعالى ,ذلؾ ففييا آيات كثيرة كنحئكف عميو مف الفرش كالسرر ك أما ما يتكالفراش: ك  ُى

ـْ ِفي ِظبَلٍؿ َعَمى اأْلَرَاِئِؾ مُ  اًنا َعَمى ُسُرٍر أخو   {:قكلو تعالى(, ك 56)يس:}تَِّكُئوَف َوَأْزَواُجُي
ُمتَِّكِئيَف َعَمْيَيا  ,َعَمى ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ  {:في سكرة الكاقعة قكلو ك , (47)الحجر: }ُمَتَقاِبِميفَ 
 ىـ كلداف ينشئيـ اهلل : إف الخدـ لسكاف الجنة , خدـ أىؿ الجنة(15,16)الكاقعة: ُمَتَقاِبِميفَ 

ـْ ِوْلَداٌف ُمَخمَُّدوَف  {متيـ فقد قاؿ تعالى :لخد تعالى كقاؿ ربنا تبارؾ ك (,17)الكاقعة:}َيُطوُؼ َعَمْيِي

                                                           

 .241ص,213ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار  (1)
 221ص –األشقر  –ر: الجنة كالنار انظ (2)
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ـْ ُلْؤُلًؤا َمْنُثورًا  {:في كصؼ ىؤالء الغمماف  ـْ َحِسْبَتُي ـْ ِوْلَداٌف ُمَخمَُّدوَف ِإَذا َرَأْيَتُي َوَيُطوُؼ َعَمْيِي
 (.19)اإلنساف:}
, كماليا كبيائيا كالظبلؿحسنيا ك نعيـ الجنة ك ألكاف كأشكاؿ ك عمى أنكاع اآليات الدالة لعؿ ك 
ال غير ذلؾ كثيرة جدان ... ك عف الحكر العيفعف نساء أىميا كجماليف, ك نقطع, ك الثمار الذم ال يك 

 .يتسع المقاـ بذكرىا
القائـ فؽ منيجو اك ي, ممذاتيا بأبمغ كصؼاألشقر رحمو اهلل الجنة كنعيميا, ك ىكذا كصؼ شيخنا ك 

الجماعة مف السمؼ أجمع عميو أىؿ السنة ك  كصؼه ىك أقكاؿ العمماء, ك ف كالسنة ك االستدالؿ بالقرآ
 .(1)الصالح
ى:تؼمىللهىتطالىرؤو:ىثانوًا

ممذاتيا رؤية أىؿ الصالح عمى أف أعظـ نعيـ الجنة ك الجماعة مف السمؼ أجمع أىؿ السنة ك 
, اعتمادان عمى (2)لرؤية هلل تعالى ىي رؤية بصريةأف ا, ك كجو ربيـ الكريـ في جنات النعيـ الجنة

, ِإَلى َربَّْيا ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ  {: يتجمى ذلؾ في قكلو تعالىك السنة النبكية, ا كرد في الكتاب ك م
:" إنكـ ستروف ربكـ كما تروف ىذا القمر ال قكؿ رسكؿ اهلل (, ك 22,23)القيامة:}َناِظَرةٌ 

استطعتـ أف ال تغمبوا عمى صبلة قبؿ طموع الشمس وقبؿ غروبيا  تضاموف في رؤيتو فإف
ـْ {:المشركيف مصداقان لقكلو تعالىىذا النعيـ عمى الكفار ك  , كقد حـر اهلل (3)"فافعموا َكبلَّ ِإنَُّي

ـْ َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوفَ   (.15)المطففيف:}َعْف َربِّْي
ة عمى منيج في ىذه المسألة العظيم قد سار شيخنا رحمو اهلل كمما سبؽ ذكره يتبيف أف      

معتقد أىؿ قةن, ثـ بيف أدلتيا مف الكتاب, ك حقي, حيث كضح أف رؤية اهلل أىؿ السنة كالجماعة
, كأتبع ذلؾ في الدنيا عدـ رؤية اهلل ؼ الصالح في إثباتيا في اآلخرة ك الجماعة مف السمالسنة ك 

 . (4)ألة العظيمةبذكر مكقؼ العمماء مف المخالفيف ليذه المس

                                                           

الحسيف يحيى العمراني اليمني , أبك –انظر: ىامش االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار ( 1)
 .7ص –ابف قيـ الجكزية  –, حادم األركاح 636ص ,2ج ,الشافعي

ابف  –ذب عف سنة أبي القاسـ القكاصـ في الك , العكاصـ 53ص –حنيفة النعماف ,, أبك انظر: الفقو األكبر( 2)
 .115,118ص ,5ج –عبد اهلل عز الديف مف آؿ الكزير, أبك –الكزير 

,مسمـ, كتاب المساجد كمكاضع 521صحيح البخارم, كتاب مكاقيت الصبلة, فضؿ صبلة العصر, رقـ  (3)
 .1002رقـ ,الصبلة

 .245,254ص –األشقر  ,انظر: الجنة كالنار (4)
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المزيد الذم كعد اهلل ىك النظر إلى كجو اهلل تعالى ؤيد لمرؤية حقيقةن قكلو:" ك كمما يؤكد مكقفو الم
, كقد فسرت الحسنى (26)يكنس:}ِلمَِّذيَف َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  {:بو المحسنيف في قكلو تعالى 

الفرؽ التي نفت  , ال كما تزعـ بعضرؤية اهلل حقيقةك  ـ,الزيادة بالنظر إلى كجو اهلل الكريبالجنة ك 
 (1)"رؤية اهلل تعالى

ء عمى إثبات ىذه كقد استأنس شيخنا األشقر رحمو اهلل عمى صحة قكلو بأقكاؿ العمما
ِإَلى َربَّْيا {, مثؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل عندما أجاب عمى معنى قكلو تعالى:المسألة العظيمة

لـ  ك: لقاؿإلى اهلل يكـ القيامة بأعينيـ, ك كف (,فقاؿ اإلماـ مالؾ :الناس ينظر 23)القيامة:}َناِظَرةٌ 
ـْ َعْف  {: عف الكفار بالحجاب, فقاؿ تعالى, لـ يعبر اهللالمؤمنكف ربيـ يكـ القيامةير  َكبلَّ ِإنَُّي

ـْ َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوفَ   .(2)(15المطففيف:)}َربِّْي
في اآلخرة, كىـ  الفرؽ المخالفة التي منعت رؤية اهلل   ثـ ذكر شيخنا األشقر رحمو اهلل

في  عرض أدلتيـ التي استدلكا بيا عمى عدـ رؤية اهلل الجيمية كالمعتزلة كالخكارج كاإلمامية, ك 
تتمثؿ أدلتيـ عمى ما ذىبكا إليو ك  ,ليـ باطؿه مردكد عمييـ بالكتاب كالسنةثـ كضح أف قك  ,اآلخرة

اَل  {:قكلو تعالىك ,(143األعراؼ:)}َقاَؿ َلْف َترَاِني{:, في قكلو تعالى(3)ـبما كرد في القرآف العظي
بيف أنيا ال ا األشقر رحمو اهلل ىذه األدلة ك (,ثـ استعرض شيخن103)األنعاـ:}ُتْدِرُكُو اأْلَْبَصارُ 

ف , مستندان بما نقمو عف ابحقيقةن يكـ القيامة تعارض معتقد السمؼ الصالح في إثبات رؤية اهلل 
يات ال تعارض , بقكلو أف ىذه اآلية في الرد عمييـك االعقيدة الطح أبي العز الحنفي في شرح
 "مف كجكه: , كتدؿ عمى ثبكت رؤية اهلل معتقد أىؿ السنة كالجماعة

أنو ال يظف بكميـ اهلل كرسكلو الكريـ كأعمـ الناس بربو في كقتو أف يسأؿ ما ال يجكز  :األوؿ
 أعظـ المحاؿ.عندىـ مف ىك عميو, بؿ 

ِإنّْي َأِعُظَؾ {أف اهلل لـ ينكر عميو سؤالو, كلما سأؿ نكح ربو نجاة ابنو أنكر سؤالو, كقاؿ:  الثاني:
 ( 46د:ىك ) }َأْف َتُكوَف ِمَف اْلَجاِىِميفَ 

                                                           

 246ص –األشقر  –ؼ يسير الجنة كالنار بتصر  (1)
محمد الحسيف بف , أبك محيي الديف –, نقبلن عف شرح السنة 246ص –األشقر  –انظر: الجنة كالنار ( 2)

 –المكتب اإلسبلمي  –تحقيؽ شعيب األرناؤكط  –ق 516ت  –مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي 
 .229,230ص ,15ج –ـ 1983 ,ق2014 ,2ط –بيركت  –دمشؽ 

 .241ص ,2ج –, السفاريني 247,248ص –األشقر  ,انظر: الجنة كالنار (3)
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ال تجكز رؤيتي, أك (, كلـ يقؿ: إني ال أرل, 143األعراؼ:)}َلْف َترَاِني {أنو تعالى قاؿ:  الثالث:
مرئي. كالفرؽ بيف الجكابيف ظاىر. أال ترل أف مف كاف في كمو حجر فظنو رجؿ لست بأك 

طعامان صح أف يقاؿ: إنؾ لف تأكمو. كىذا يدؿ عمى أنو سبحانو مرئي, كلكف مكسى ال تحتمؿ 
 .(1)ؼ قكل البشر فييا عف رؤيتو تعالىقكاه رؤيتو في ىذه الدار, لضع

رَّ َمَكاَنُو َفَسْوَؼ َلِكِف اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِؿ َفِإِف اْسَتقَ وَ {يكضح الكجو الثالث قكلو تعالى: الرابع:
, . فأعممو أف الجبؿ مع قكتو كصبلبتو ال يثبت لمتجمي في ىذه الدار(143)األعراؼ: }َترَاِني

مؽ مف ضعؼ؟  .فكيؼ بالبشر الذم خي
, كقد عمؽ بو أف اهلل سبحانو كتعالى قادر عمى أف يجعؿ الجبؿ مستقران, كذلؾ ممكف الخامس:
كانت محاالن لكاف نظير أف يقكؿ: إف استقر الجبؿ فسكؼ آكؿ كأشرب كأناـ. كالكؿ  كالرؤية, كل

 عندىـ سكاء. 
, فإذا جاز أف يتجمى (143)األعراؼ:  }َفَممَّا َتَجمَّى َربُُّو ِلْمَجَبِؿ َجَعَمُو َدكِّا {:قكلو تعالى السادس:

ليائو في دار أك عقاب, فكيؼ يمتنع أف يتجمى لرسكلو ك جماد ال ثكاب لو كال ىك لمجبؿ, الذم 
 كرامتو؟ كلكف اهلل أعمـ مكسى أف الجبؿ إذا لـ يثبت لرؤيتو في ىذه الدار, فالبشر أضعؼ.

أف اهلل كمـ مكسى, كناداه, كمف جاز عميو التكمـ كالتكميـ كأف يسمع مخاطبة كبلمو بغير  السابع:
 .(2)بإنكار كبلمو, كقد جمعكا بينيما ال يتـ إنكار رؤيتولى بالجكاز. كليذا أك كاسطة, فرؤيتو 

: أف اهلل تعالى إنما ىك فاالستدالؿ بيا عمى الرؤية مف كجو حسف لطيؼ, ك  وأما اآلية الثانية:
ذكرىا في سياؽ التمدح, كمعمكـ أف المدح إنما يككف بالصفات الثبكتية, أما العدـ المحض فميس 

نما يم دح الرب تعالى بالنفي إذا تضمف أمران كجكديان, كمدحو بنفي السّْنة بكماؿ فبل يمدح بو, كا 
, المتضمف كماؿ القيكمية, كفي المكت المتضمف كماؿ الحياة, كنفي المغكب كاإلعياء,  كالنـك
المتضمف كماؿ القدرة, كنفي الشريؾ كالصاحبة كالكلد كالظيير, المتضمف كماؿ صمديتو كغناه, 

ؿ عدلو كعممو كغناه, كنفي النسياف كعزكب شيء عف عممو, كنفي الظمـ, المتضمف كما
حاطتو, كنفي المثؿ, المتضمف لكماؿ ذاتو كصفاتو.  المتضمف كماؿ عممو كا 

                                                           

 انظر: المصدر السابؽ نفسو. (1)
 .241ص ,2ج –, السفاريني 247,248ص –األشقر  ,انظر: الجنة كالنار( 2)
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كليذا لـ يتمدح بعدـ محض لـ يتضمف أمران ثبكتيان, فإف المعدـ يشارؾ المكصكؼ في ذلؾ العدـ, 
عنى: إنو ييرل كال يدرؾ كال يحاط بو, كالمعدكـ فيو, فإف المىك كال يكصؼ الكامؿ بأمر يشترؾ 

( يدؿ عمى كماؿ عظمتو, كأنو أكبر مف كؿ شيء, 103األنعاـ:)}اَل ُتْدِرُكُو اأْلَْبَصارُ  {:فقكلو: 
قدر زائد ىك اإلحاطة بالشيء, ك ىك كأنو لكماؿ عظمتو ال يدرؾ بحيث يحاط بو, فإف " اإلدراؾ " 

َقاَؿ َكبلَّ  ,اَءى اْلَجْمَعاِف َقاَؿ َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكوفَ َفَممَّا َترَ  {عمى الرؤية, كما قاؿ تعالى:
نما نفى اإلدراؾ, فالرؤية كاإلدراؾ كؿ منيما يكجد 61,62)الشعراء:} (, فمـ ينؼ مكسى الرؤية, كا 

الذم فيمو ىك مع اآلخر كبدكنو, فالرب تعالى يرل كال يدرؾ, كما يعمـ كال يحاط بو عممان, كىذا 
لصحابة كاألئمة مف اآلية, كما ذكرت أقكاليـ في تفسير اآلية. بؿ ىذه الشمس المخمكقة ال ا

 .(1)يتمكف رائييا مف إدراكيا عمى ما ىي عميو"
, كما جاءت الصالح مف إثبات الرؤية البصرية بيذا الرد القكم يتضح لنا مذىب السمؼك 
العبد المؤمف مف نعيـو في  يعطاه أعظـ ماىذا أفضؿ ك السنة النبكية, ك لنصكص مف الكتاب ك ا

 . النظر إلي كجيو الكريـب, نسأؿ اهلل الكريـ المناف أف يكرمنا الجنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تحقيؽ  ,ابف أبي العز الحنفي –ة الطحاكي, نقبلن عف شرح العقيدة 251,253ص –األشقر  –الجنة كالنار ( 1)
 . 213,214ص –شعيب األرناؤكط 
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ىالمبحثىالدادس

ىفوهىدبطظىمطالب.وىموقفىاألذػرىمنىاإلومانىبالػدر:

 .أركاف اإليماف بالقدر: األوؿالمطمب 

 .: أفعاؿ العبادالمطمب الثاني

 .لتاركوف لمعمؿ اتكااًل عمى القدر: الثالمطمب الثا

 .الجماعة في القدر: مذىب أىؿ السنة و لمطمب الرابعا

 : ثمار اإليماف بالقدر.خامسالمطمب ال

  



251 
 

 ألشقر مف اإليماف بالقدر:اموقؼ 

 ,لتي ال يتـ إيماف العبد إال بيامف أركانو الستة ا ركفه ك , مف أصكؿ اإليماف اإليماف بالقدر أصؿه 
 .(1)المذككر سابقان في حديث جبريؿ عميو السبلـ  كما جاءت

قكلو ك, السنة النبكيةمف القرآف ك  أمره مسمـه بو لمنصكص الدالة عميوكجكب اإليماف بالقدر إف 
َوَكاَف َأْمُر المَِّو َقَدرًا َمْقُدورًا  {:قكلو تعالى(, ك 49)القمر: }ِإنَّا ُكؿَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ  {:تعالى 

َوَخَمَؽ ُكؿَّ { :لىقكلو تعا, ك (8)الرعد: }َوُكؿُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ  {:قكلو تعالى(, ك 38األحزاب:)}
ال يؤمف عبد حتى يؤمف بأربع: يشيد أف ال إلو إال :" قكلو ك  ,(2)الفرقاف:}َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا

و مبعوث بعد الموت, ويؤمف بالقدر اهلل وحده ال شريؾ لو وأني رسوؿ اهلل بعثني بالحؽ, وأن
 (2)" كمو

 اهلل رسوؿ محمد وأني اهلل إال إلو ال أف يشيد بأربع يؤمف حتى عبد يؤمف ال :"كقكلو
 .(3)"  بالقدر ويؤمف الموت بعد وبالبعث بالموت ويؤمف بالحؽ بعثني

كقد عرض شيخنا األشقر رحمو اهلل عقيدة القدر في كتابو المكسكـ بالقضاء كالقدر, 
كتفريقان بينيما, مقدمان تعريؼ القدر عمى القضاء,  ,ء كالقدر تعريفان بيماؿ حديثو عف القضااك فتن

كبيف أركاف اإليماف بالقدر, كتحدث عف أفعاؿ العباد, ثـ عرض أراء المذاىب فيو, ككضح 
ؿ تكضيح ذلؾ في اك ختـ ببياف ثمار اإليماف بالقدر, كنحالسبب في ضبلؿ العباد في بابو, ك 

 المطالب اآلتية.

ىاصطالحًا,ىوالغرقىبونؼما.والػدرىلعًظىوالػضاءىى

اٍلقيٍدرىةي إذا ك  (4)" القاؼ كالداؿ كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى مبمغ الشيء ككنيو كنيايتو"القدر لغًة: 
ذا كصؼ اهلل تعالى بيا فيي  كصؼ بيا اإلنساف فاسـ لييئة لو بيا يتمٌكف مف فعؿ شيء ما, كا 

ف أطمؽ عميو لفظا نفي العجز عنو, كمحاؿ أف يكصؼ غير اهلل كالقىٍدري ...بالقدرة المطمقة معنى كا 

                                                           

 .48( سبؽ ذكره, ص1)
 .92رقـ الحديث  ,87ص ,1ج –( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ 2)
, مشكاة المصابيح ,, صحيح2070قدر خيره كشره, رقـالترمذم, كتاب القدر, باب ما جاء في اإليماف بال( 3)
 .104, رقـ37, ص1ج
 .62ص –ابف فارس  –مقاييس المغة ( 4)
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: تبييف كٌمٌية الشيء. يقاؿ: ًني اهلل , ةى قىدىٍرتيوي كقىدٍَّرتيوي, كقىدَّرىهي بالٌتشديد: أعطاه اٍلقيٍدرى  كالتٍَّقًديري يقاؿ: قىدَّرى
مى سبيؿ ال يككف كذا, إٌما عأك أحدىما بالحكـ منو أف يككف كذا ...عمى كذا كقٌكاني عميو

ٌما عمى سبيؿ اإلمكاف. كعمى ذلؾ قكلو:  , (3)الطبلؽ:}َقْد َجَعَؿ المَُّو ِلُكؿّْ َشْيٍء َقْدراً {الكجكب, كا 
ـَ اْلقاِدُروفَ {بإعطاء اٍلقيٍدرىًة عميو. كقكلو: ى(1)(" 23المرسبلت:)}َفَقَدْرنا َفِنْع

لو :"القضاء كالحكـ و لمقدر بقك كنقؿ شيخنا األشقر رحمو اهلل عف الفيركز أبادم تعريف
 (2)التفكر في تسكية األمر" كمبمغ الشيء, كالتقدير التركية ك 

ما سبؽ : عرؼ األشقر رحمو اهلل القدر شرعان كما نقمو عف السفاريني بقكلو:" القدر شرعاً 
قدر مقادير الخبلئؽ كما يككف مف كائف إلى األبد, كأنو ىك بو العمـ كجرل بو القمـ, مما 

, كعمى قات معمكمة عنده تعالىأك نيا ستقع في أ في األزؿ, كعمـ أف تككف األشياء قبؿ 
 .(3)" صفات مخصكصة, فيي تقع عمى حسب ما قدرىا

 قد بيف األشقر رحمو اهلل أف التعريؼ لمقدر يشمؿ أمريف:و      

 عمـ اهلل األزلي الذم حكـ فيو بكجكد ما شاء أف يكجده, كحدد صفات المخمكقات التي" :األوؿ
يريد إيجادىا, كقد كتب كؿ ذلؾ في المكح المحفكظ بكمماتو, فاألرض كالسماء أحجاميما 
كأبعادىما كطريقة تككينيما كما بينيما كما فييما كؿ ذلؾ مدكف عممو في المكح المحفكظ تدكينان 

 دقيقان كافيان.
يأتي الكاقع الذم سبؽ عممو كجرل بو قممو, ف ك: إيجاد ما قدر اهلل إيجاده عمى النحالثاني
 .(4)" د مطابقان لمعمـ السابؽ المكتكبيك المش

                                                           

 657,658ص –الراغب األصفياني  –المفردات في غريب القرآف ( 1)
 ,ق1429 –األردف ,عماف –دار النفائس لمنشر كالتكزيع  –عمر سميماف األشقر  –القضاء كالقدر  (2)

تحقيؽ  ,ىػ 817ت  ,آبادم مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز ,,نقبلن عف القامكس المحيط21ص ,ـ2008
مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر  ,إشراؼ محمد نعيـ العرقسيكسي ,ي مؤسسة الرسالةمكتب تحقيؽ التراث ف

 460ص ,ـ 2005 ,ىػ 1426 ,8ط –لبناف  –كالتكزيع, بيركت 
ابف  –, مقاييس المغة 348ص ,1ج –السفاريني  –, لكامع األنكار البيية 21ص –األشقر –القضاء كالقدر  (3)

 .757ص ,1ج –فارس 
 .22ص ,األشقر ,رالقضاء كالقد (4)
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فعبل, ككٌؿ كاحد منيما عمى كجييف: أك فصؿ األمر قكال كاف ذلؾ ىك " :القضاء لغةً 
أم:  (23:اإلسراء) }َوَقضى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ {:إليٌي, كبشرٌم. فمف القكؿ اإلليٌي قكلو تعالى

اٍت ِفي و اَفَقضاُىفَّ َسْبَع َسم{: تعالى مف الفعؿ اإلليٌي قكلوك  ...أمر بذلؾ
كمف القكؿ البشرٌم نحك: قضى الحاكـ بكذا, ...إشارة إلى إيجاده اإلبداعٌي (12:فصمت)}َيْوَمْيفِ 

ـْ َمناِسَكُكـْ {فإٌف حكـ الحاكـ يككف بالقكؿ, كمف الفعؿ البشرٌم:   .(1)( 200:البقرة) }َفِإذا َقَضْيُت
 (2)في األزؿ باألشياء كميا عمى ما ستككف عميو في المستقبؿ" ء اصطبلحان:" عمـ اهلل القضا

 الفرؽ بينيما:

 القدر قكالفلمعمماء في التفرقة بيف القضاء ك ذكر شيخنا األشقر رحمو اهلل أف        

كزف القدر كقكع الخمؽ عمى بؽ الذم حكـ اهلل بو في األزؿ, ك العمـ الساىك "القضاء  أحدىما:
ىك , كاستدؿ عمى ىذا الرأم بقكؿ ابف حجر العسقبلني:" القضاء (3)األمر المقضي السابؽ" 

 .(4)تفاصيمو" ك القدر جزئيات ذلؾ الحكـ لحكـ الكمي اإلجمالي في األزؿ, ك ا

استدؿ عمى ىذا الخمؽ, ك ىك القضاء الحكـ السابؽ, ك ىك سابؽ, فالقدر عكس القكؿ ال اآلخر:
قدَّران عف الخطابي الذم قاؿ: " القدر اسـ لما صار مي اء السابقيف كابف بطاؿ ك اؿ العممالرأم بأقك 

القضاء , أسماء لما صدر مف فعؿ اليادـ كالناشر كالقابض, ك القبضفعؿ القادر, كاليدـ كالنشر ك 
قو ( أم خم12)فصمت: }اٍت ِفي َيْوَمْيفِ و اَفَقَضاُىفَّ َسْبَع َسمَ {في ىذا معناه الخمؽ, كقكلو تعالى :

 الراجح.ىك , كىذا (5)" 

                                                           

 675ص ,الراغب األصفياني –المفردات في غريب القرآف ( 1)
 .160ص –ق1402 ,8ط –دمشؽ –دار الفكر –محمد سعيد رمضاف البكطي  –كبرل اليقينيات الككنية( 2)
 .24ص –األشقر  –القضاء كالقدر  (3)
, أبك أحمد بف عمي بف حجر ,رم, نقبلن عف فتح البارم شرح صحيح البخا24ص –األشقر –القضاء كالقدر (4)

رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو محمد فؤاد عبد الباقي, عمدة  ,1379,بيركت –دار المعرفة ,الفضؿ العسقبلني الشافعي
ت  ,محمد محمكد بف أحمد بف حسيف الغيتابىالحنفى بدر الديف العينى,, أبك القارم شرح صحيح البخارم

 .145ص ,23ج –بيركت  –دار إحياء التراث العربي  ,ىػ855
سميماف حمد بف داكد,, أبك شرح سنف أبي  ,, نقبلن عف معالـ السنف25ص –األشقر  –القضاء كالقدر  (5)

 ,ىػ 1351 ,1ط ,حمب –المطبعة العممية  ,ىػ388ت ,محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي
 .322ص ,4ج ,ـ1932



254 
 

القضاء مف اهلل تعالى أخص مف القدر, ألٌنو الفصؿ بيف كبناء عمى ىذا القكؿ يككف "
 (1)الفصؿ كالقطع"ىك دير, كالقضاء التقىك التقديريف, فالقدر 

َوَكاَف َأْمرًا {:قاؿ تعالى ,مف كتاب اهلل بآياتم الرأصحة ىذا استدؿ شيخنا رحمو اهلل عمى ك 
َذا َقَضى َأْمرًا  {:. كقاؿ (71مريـ:)}َكاَف َعَمى َربَّْؾ َحْتًما َمْقِضيِّا {:اؿ, كق(21مريـ: )}يِّاَمْقضِ  َواِ 

 .(117البقرة:) }َفِإنََّما َيُقوُؿ َلُو ُكْف َفَيُكوفُ 
أمراف متبلزماف, ال ينفؾ أحدىما عف أنيما:"  القضاء كالقدري فف يالقكل الجمع بيفك 

القضاء, فمف راـ ىك القدر, كاآلخر بمنزلة البناء ك ىك نزلة األساس ك اآلخر, ألف أحدىما بم
 .(2)" بينيما فقد راـ ىدـ البناء كنقضوالفصؿ 

ى.:ىأركانىاإلومانىبالػدراألولالمطلبى
ًمـ في األزؿ  الجماعة إلى أف اهلل شقر رحمو اهلل :"ذىب أىؿ السنة ك قاؿ شيخنا األ         عى
كائف, كأف مشيئتو ىك كتب في المكح المحفكظ كؿ ما غيره ككبيره, ك ف في ىذا الككف صما سيكك 

رادة حقيقيتاف, ك في عباده ماضية فبل يقع في ككنو إال ما يشاؤه, كأف العب لكنيـ ال اد ليـ مشيئة كا 
 .(3)يخرجكف عما قدره كشاءه" 

, مف أقر (4) الجماعة عمى أربع مراتباإليماف بالقدر عند أىؿ السنة ك  كعمى ىذا يقكـ        
, فقد اختؿ إيمانو كثرأأك مف انتقص كاحدان منيا ف إيمانو بالقدر يككف مكتمبلن, ك بيا جميعان فإ

 األركاف ىي:بالقدر, ك 
 :العمـ :األوؿالركف 

و محيطه بكؿ شيء, يعمـ ما كاف, عمم ,أنو عالـ بكؿ شيء, ك فيجب اإليماف بعمـ اهلل         
أرزاقيـ عالـ بحاؿ مخمكقاتو آجاليـ ك يك فكاف كيؼ يككف,  كما سيككف, يعمـ ما لـ يكف لك 
خمقيـ يعمـ أىؿ النار قبؿ أف ي, يعمـ أىؿ الجنة, ك مف سعيدحكاليـ, يعمـ مىف مف عباده شقي ك أك 

                                                           

 .25ص –األشقر  –القضاء كالقدر ( 1)
, النياية في غريب 323ص ,4ج –الخطابي  –, نقبلن عف معالـ السنف 25ص –القضاء كالقدر األشقر  (2)

ت  ,السعادات المبارؾ بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير, أبك مجد الديف ,الحديث كاألثر
 –محمكد محمد الطناحي  ,لك االز  تحقيؽ طاىر أحمد –ـ 1979 ,ىػ1399 ,بيركت –المكتبة العممية  ,ىػ606
 .186ص ,15ج –ابف منظكر  –, لساف العرب 78ص ,4ج
 .53ص –األشقر  –أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ  (3)
, شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة 29ص ,1ج –حنيفة النعماف ,, أبك انظر الفقو األكبر( 4)

  ,, شرح العقيدة الكاسطية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية في ضكء الكتاب كالسُّنَّة63ص –ابف قيـ الجكزية  ,كالتعميؿ
 .47ص ,مطبعة سفير, الرياض,سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني
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أنيـ  كمف عممو تعالى أنو يعمـ عمؿ األطفاؿ الذيف يمكتكف صغاران لكيخمؽ السمكات كاألرض, ك 
 العقؿ.ىذا الركف مف الكتاب كالسنة ك شيخنا عمى استدؿ , ك (1)كبركا 

ـُ َما ِفي اْلَبرّْ ىو َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَمُمَيا ِإالَّ {:فمف الكتاب, قكلو تعالى         َوَيْعَم
َرْطٍب َواَل َياِبٍس ِإالَّ ِفي َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْف َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَمُمَيا َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اأْلَْرِض َواَل 

ـُ اْلَغْيِب ىو المَُّو الَِّذي اَل ِإَلَو ِإالَّ ىو  {:قكلو تعالى, ك (59األنعاـ:)}ِكتَاٍب ُمِبيفٍ  َعاِل
 (.22الحشر:)}َوالشََّياَدةِ 
 فأخذ جنازة فيأنو كاف  : عف رسكؿ اهلل  مف السنة, ما ركاه عمي ابف أبي طالب ك         

 مف كمقعده النار مف مقعده كتب كقد إال أحد مف منكـ ما :"فقاؿ األرض بو ينكت فجعؿ شيئا
 أما لو خمؽ لما ميسر فكؿ اعممكا قاؿ العمؿ كندع كتابنا عمى نتكؿ أفبل اهلل رسكؿ يا قالكا الجنة
 لعمؿ فييسر الشقاء أىؿ مف كاف مف كأما السعادة أىؿ لعمؿ فييسر السعادة أىؿ مف كاف مف
َوَأمَّا َمْف َبِخَؿ  ,َفَسُنَيسّْرُُه ِلْمُيْسَرى ,ُحْسَنىَوَصدََّؽ ِبالْ  ,َفَأمَّا َمْف َأْعَطى َواتََّقى{,قرأ ثـ الشقاكة أىؿ

 (2)( 5,10)الميؿ: }َفَسُنَيسُّْرُه ِلْمُعْسَرى ,َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى ,َواْسَتْغَنى
 :(3)أما األدلة العقمية التي استنتجيا شيخنا رحمو اهلل تعالى و 
ال عمى أف اهلل عمـ بو قبؿ خمقو, ك  ةجميجكد المخمكقات فيو داللة كاضحة ك كجكد الككف, كك . 1 ا 

 كيؼ يجيد األشياء بدكف عمـ مسبؽ؟! ىذا مستحيؿ.
تقانيا يستمـز عمـ الفاعؿ, ألف الفعؿ المحكـ المتقف ال يصدر عف غير إحكاـ المخمكقات ك .2 ا 

 عمـ.
انتصرت إخباره عف نصر الركـ عمى الفرس كحصؿ ك الكقائع قبؿ كقكعيا, ك. إخباره باألحداث ك 3
 لركـ عمى الفرس بضع سينيف.   ا

 :(4): الكتابةالركف الثاني
كدلت  ,اإليماف بأف اهلل تعالى مف باب عممو كتب مقادير المخمكقات في المكح المحفكظ

َما {: السنة عمى أف اهلل كتب في المكح المحفكظ كؿ شيء, قاؿ تعالىكص مف الكتاب ك النص
ـْ ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب ِمْف َقْبِؿ َأْف َنْبرََأَىا ِإفَّ َذِلَؾ َعَمى المَِّو َأَصاَب ِمْف ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل   ِفي َأْنُفِسُك

ـُ َما ِفي السََّماِء َواأْلَْرِض ِإفَّ َذِلَؾ ِفي  {:قكلو تعالىك (22الحديد:)}َيِسيٌر  ـْ َأفَّ المََّو َيْعَم ـْ َتْعَم أََل
 اهلل خمؽ ما أوؿ إف" :  اهلل رسكؿ ؿك قمف السنة ك  ,(70الحج:)}ِكتَاٍب ِإفَّ َذِلَؾ َعَمى المَِّو َيِسيرٌ 

                                                           

 .26,28ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (1)
 .4568باب فسنيسره لمعسرل, رقـ  ,صحيح البخارم, كتاب تفسير القرآف (2)
 .29ص –األشقر  –نظر: القضاء كالقدر  (3)
 .30ص ,انظر: المصدر السابؽ (4)
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بف العاص  كما ركاه عبد اهلل بف عمر ك (, 1") األبد إلى كائف ىو بما فجرى اكتب لو فقاؿ القمـ
 واألرض السماوات يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ مقادير اهلل كتبيقكؿ:"  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل 

 .(2)" الماء عمى وعرشو قاؿ سنة ألؼ بخمسيف

 :(3)ة: المشيئالركف الثالث
ما لـ يشأ لـ ك , فما شاء اهلل كاف, مشيئتو نافذة, كقدرتو شاممة كجكب اإليماف بأف اهلل       

النصكص الدالة , ك , فبل يككف إال ما يريد كف, فبل شيء يككف إال بمشيئتو, كعظيـ قدرتوي
, (82يس:)}َيُقوَؿ َلُو ُكْف َفَيُكوفُ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْف {:عمى ذلؾ كثيرة, منيا قكلو تعالى

ـْ ُكؿَّ َشْيٍء ُقُببًل َما  وَولَ  {:قكلو تعالى ك  ـُ اْلَمْوَتى َوَحَشْرَنا َعَمْيِي ـُ اْلَمبَلِئَكَة َوَكمََّمُي َأنََّنا َنزَّْلَنا ِإَلْيِي
ـْ َيْجَيمُ  َوَما  {:قكلو تعالى(, ك 111)األنعاـ: }وفَ َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِإالَّ َأْف َيَشاَء المَُّو َوَلِكفَّ َأْكَثَرُى

 .(29التككير:)}اَء المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميفَ َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيشَ 
يفترقاف فيما لـ درتو الشاممة يجتمعاف فيما كاف كما سيككف, ك قالنافذة ك  "كمشيئة اهلل       

 (4)كائف" ىك يكف كال 
غير يك كأما الذم ال يريده اهلل ف ,كاف بقدرتو تعالى هلل كىذا يدؿ عمى أف ما يريده ا      

مشيئتو ليس لعدـ قدرتو تعالى, كمف اآليات الدالة عمى قدرتو كمشيئتو معان, قكلو ك كائف بإرادتو 
ـْ َتَر  {:قكلو تعالىك , (253البقرة:) }َشاَء المَُّو َما اْقَتَتُموا َوَلِكفَّ المََّو َيْفَعُؿ َما ُيِريدُ  وَولَ {: تعالى  أََل

َـّ َجَعْمَنا الشَّْمَس َعَمْيِو  وِإَلى َربَّْؾ َكْيَؼ َمدَّ الظّْؿَّ َولَ  َشاَء َلَجَعَمُو َساِكًنا ُث
تدؿ عمى أف ما شاء يكف كما ال الدالة عمى قدرتو كحدىا كثيرة, ك كاآليات ,(45الفرقاف:)}َدِليبًل 

 .(5)يشاء ال يكف بقدرتو كعظمتو
 
 

                                                           

, قاؿ الترمذم: حديث حسف 3241( سنف الترمذم, كتاب تفسير القرآف, باب كمف سكرة ف كالقمـ, رقـ 1
 صحيح.

 .4797رقـ  ,مكسى عمييما السبلـك باب حجاج آدـ  ,كتاب القدر ,أخرجو مسمـ (2)
 32ص –األشقر  –كالقدر انظر: القضاء  (3)
 .32ص –األشقر  –لقضاء كالقدر ( ا4)
 .33ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (5)
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 خمؽ:الركف الرابع: ال
جدىـ, فبل أك ككنيـ ك الذم خمؽ الخمؽ, ك يك ؽ كؿ شيء, فخال اإليماف بأف اهلل 

السنة, منيا قكلو تعالى: جاء في الكتاب ك مما يدؿ عمى ىذا ما , ك ال ربه سكاه ك خالؽ غيره 
ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ مِ { ـُ الَِّذي َخَمَقُك ْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك

َـّ  السماواتالَِّذي َخَمَؽ ىو {:قكلو تعالىك , (1)النساء:}َكِثيرًا َوِنَساء َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاـٍ ُث
الذم قدر ىك , تدؿ عمى أف اهلل , ك كاآليات في ذلؾ كثيرة(, 4)الحديد:}اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرشِ 

 .(1)حفظوالذم أحاط خمقو بعنايتو كرعايتو ك ىك , ك وخمقك , كؿ شيء

ىالمطلبىالثاني:ىأفطالىالطباد.

ىاًل:ىالػائلونىإنؼاىمنىخلقىالله.أو
, كييؤمنكف كذلؾ أف اهلل  تعالىالجماعة أف العباد كأفعاليـ مف خمؽ اهللييؤمف أىؿ السنة ك       
  أف كؿ ذلؾ مكتكبه عنده في المكح  يعمـ ما ىـ فاعمكف, كييؤمنكفيعمـ ما سيخمقو مف عباده ك

اإليماف بتقدـ عمـ اهلل سبحانو بما يككف مف إكساب الخمؽ  المحفكظ, يقكؿ البييقي رحمو اهلل:"
, كىذا القكؿ (2)كغيرىا, مف المخمكقات كصدكر جميعيا عف تقدير منو, كخمؽ ليا خيرىا كشرىا"

, كقد استدؿ عمى ذلؾ (3)مخمكقة مقدرة" سار عميو شيخنا األشقر رحمو اهلل فقاؿ:" أفعاؿ العباد 
 السنة النبكية منيا:ك بالعديد مف النصكص القرآنية 

ـْ َوَما َتْعَمُموفَ  {كقكلو تعالى: ـُ ِبَمْف ىو ِإفَّ َربََّؾ  {:قكلو تعالىك ,(96الصافات:)}َوالمَُّو َخَمَقُك َأْعَم
ـُ ِباْلُمْيَتِديَف ىو َضؿَّ َعْف َسِبيِمِو وَ   .(125ؿ:النح)} َأْعَم

 استدؿ مف األحاديث النبوية عمى أف:و  
رسكؿ  , فقد سأؿ عمر بف الخطاب (4)جرت بيا المقادير أعماؿ العباد جفت بيا األقبلـ, ك . 1

 فيما :"فيما قد فرغ منو ؟ فقاؿ أك مبتدأ, أك :يا رسكؿ اهلل أرأيت ما نعمؿ فيو, أمر مبتدع اهلل 

                                                           

 .33ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (1)
تحقيؽ أحمد  ,ىػ458ت  ,بكر البييقي, أبك أحمد بف الحسيف بف عمي ,االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد (2)

 .132ص –ق 1401 – 1ط –بيركت  –فاؽ الجديدة دار اآل  ,عصاـ الكاتب
 .34ص –األشقر  –القضاء كالقدر  (3)
 .35ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (4)
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 وأما لمسعادة يعمؿ فإنو السعادة أىؿ مف كاف مف أما ميسر وكؿ الخطاب ابف يا منو فرغ قد
 (1)"لمشقاء يعمؿ فإنو الشقاء أىؿ مف كاف مف
 فقعد ,  اهلل رسوؿ فأتانا الغرقد بقيع في جنازة في كنا,(2)أىؿ النار .عمـ اهلل بأىؿ الجنة ك 2

 مف وما أحد مف منكـ ما :"قاؿ ثـ بمخصرتو ينكت فجعؿ فنكس مخصرة ومعو حولو وقعدنا
ال والنار الجنة مف مكانيا كتب إال منفوسة نفس  يا :رجؿ قاؿ "سعيدة أو شقية كتبت قد وا 
 عمؿ إلى فسيصير السعادة أىؿ مف منا كاف فمف العمؿ وندع كتابنا عمى نتكؿ أفبل اهلل رسوؿ
 أىؿ أما :" قاؿ الشقاوة أىؿ عمؿ إلى فسيصير الشقاء أىؿ مف منا كاف ومف السعادة أىؿ

 قرأ ثـ الشقاء أىؿ لعمؿ فييسروف الشقاوة أىؿ وأما السعادة أىؿ لعمؿ فييسروف السعادة
 أىؿ لعمؿ فييسروف الشقاوة أىؿ وأما السعادة أىؿ لعمؿ فييسروف السعادة أىؿ أما :"قاؿ

َأمَّا َمْف َبِخَؿ وَ  ,َفَسُنَيسُّْرُه ِلْمُيْسَرى ,َوَصدََّؽ ِباْلُحْسَنى ,ى َواتََّقىَفَأمَّا َمْف َأْعطَ { قرأ ثـ الشقاء
 .(3)(5,11الميؿ:)} َفَسُنَيسُّْرُه ِلْمُعْسَرى  ,َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى ,َواْسَتْغَنى

 . (4)فريؽه في النارـ إلى فريقيف, فريؽه في الجنة, ك قسميف ظيره ذريتو ك خمؽ آدـ ثـ أخرج م. 3
ـَ ِمْف ظُ {عف ىذه اآلية  سيئؿ عمر بف الخطاب  ْذ َأَخَذ َربَُّؾ ِمْف َبِني آَد ـْ يو َواِ  يََّتُي ـْ ُذرّْ رِِى

ـْ َقاُلوا َبَمى َشِيْدَنا َأْف َتُقوُلوا َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّ  ـْ أََلْسُت ِبَربُّْك ـْ َعَمى َأْنُفِسِي ا َعْف َىَذا َوَأْشَيَدُى
 ثـ آدـ خمؽ اهلل إف:"ييسأؿ عنيا فقاؿ  فقاؿ: سمعت رسكؿ اهلل , (172األعراؼ:)}ِميفَ َغافِ 

 ثـ يعمموف الجنة أىؿ وبعمؿ لمجنة ىؤالء خمقت فقاؿ ذرية منو فأخرج بيمينو ظيره مسح
 يا رجؿ فقاؿ يعمموف النار أىؿ وبعمؿ لمنار ىؤالء خمقت فقاؿ ذرية منو فاستخرج ظيره مسح
 أىؿ بعمؿ استعممو لمجنة العبد خمؽ إذا اهلل إف : اهلل رسوؿ فقاؿ: قاؿ العمؿ ففيـ اهلل رسوؿ
ذا الجنة اهلل فيدخمو الجنة أىؿ أعماؿ مف عمؿ عمى يموت حتى الجنة  لمنار العبد خمؽ وا 

 (5)"النار اهلل فيدخمو النار أىؿ أعماؿ مف عمؿ عمى يموت حتى النار أىؿ بعمؿ استعممو
. أف اهلل كتب أىؿ الجنة في كتاب كختـ عميو, ككتب أىؿ النار في كتاب كختـ عميو, فبل ييزاد 4

 ص منيـ أبدان.ال ينقفييـ, ك 

                                                           

 .2061, رقـ الترمذم, كتاب القدر,باب ما جاء في الشقاء كالسعادة( سنف 1)
 .36ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر ( 2)
 .4567كذب بالحسنى, رقـك رآف, قكلو صحيح البخارم, كتاب تفسير الق( 3)
 .37ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (4)
كد, كتاب السنة, رقـ ك اد, أبك ,3001سنف الترمذم, كتاب تفسير القرآف, باب كمف سكرة األعراؼ, رقـ  (5)

 تـ دراستولـ ي,1395, مالؾ, كتاب الجامع, رقـ 294, أحمد, كتاب مسند العشرة المبشريف بالجنة, رقـ 4081
 . 95, رقـ 34, ص1, جاأللباني
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 فقاؿ كتاباف يده وفي  اهلل رسوؿ عمينا خرج :قاؿ  العاص بف عمرو بف اهلل عبد عف
 ىذا اليمنى يده في لمذي" :فقاؿ تخبرنا أف إال اهلل رسوؿ يا ال فقمنا الكتاباف ىذاف ما أتدروف
 فبل آخرىـ عمى جمؿأُ  ثـ وقبائميـ آبائيـ وأسماء الجنة أىؿ أسماء فيو العالميف رب مف كتاب
 أسماء فيو العالميف رب مف كتاب ىذا شمالو في لمذي قاؿ ثـ أبدا منيـ ينقص وال فييـ يزاد
 فقاؿ أبدا منيـ ينقص وال فييـ يزاد فبل آخرىـ عمى جمؿأُ  ثـ وقبائميـ آبائيـ وأسماء النار أىؿ

 صاحب فإف وقاربوا سددوا فقاؿ منو فرغ قد أمر كاف إف اهلل رسوؿ يا العمؿ ففيـ أصحابو
ف الجنة أىؿ بعمؿ لو يختـ الجنة ف عمؿ أي ؿمِ عَ  وا   النار أىؿ بعمؿ لو يختـ النار صاحب وا 
ف  في فريؽ العباد مف ربكـ فرغ قاؿ ثـ فنبذىما بيديو   اهلل رسوؿ قاؿ ثـ عمؿ أي عمؿ وا 

 .(1)" السعير في وفريؽ الجنة
سمكات قدر اهلل مقادير عباده قبؿ أف يخمؽ ال, (2)التقدير اليكمي التقدير السنكم لممخمكقات ك . 5
السنة ادير مكتكبة في المكح المحفكظ, كعًممنا مف الكتاب ك ىذه المقاألرض بخمسيف ألؼ سنة, ك ك 
حياة, يكتب فيو مقادير الخبلئؽ في ىذا العاـ مف مكت ك ف تقدير حكلي سنكم, ك نو يكجد تقديراأ

 ,ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريفَ  {, ..., كىذا يينقؿ مف المكح المحفكظكرزؽ كمطر ك
تقدير يكمي, يسكؽ , ك (4,5الدخاف:)}ا ُكنَّا ُمْرِسِميفَ َأْمرًا ِمْف ِعْنِدَنا ِإنَّ  ,ِفيَيا ُيْفَرُؽ ُكؿُّ َأْمٍر َحِكيـٍ 

 (3)فيو المقادير إلى المكاقيت التي قدرت ليا فيما سبؽ

ىنىبالػدر:المكذبوىثانوًا:ى
منيـ ا مف آمف بو كما ذكرنا سابقان, ك , فمنيرؽ اإلسبلمية في مكقفيا مف القدراختمفت الف      

أنو ال يعمـ باألشياء إال بعد  ,ى اهلل عما يقكلكفتعال ,مف أنكره كضؿ عف اليدل, كزعمكا
يجادىا, كيزعمكف أف اهلل  لـ يكتب مقادير  حصكليا, كأنو يعمـ بالمكجكدات بعد خمقيا كا 

ؿ مف قاؿ بيذا القكؿ معبد الجيني, ثـ بعد ذلؾ تبنت أك الخبلئؽ قبؿ خمؽ السمكات كاألرض, ك 
كقد سماىـ رسكؿ اهلل  ,(4)بف عبيد  كعمر ك عطاء, المعتزلة ىذا الرأم الفاسد, بزعامة كاصؿ بف 

 فقد ركل ابف عمر بمجكس ىذه األمة , عف رسكؿ اهلل ,ىذه مجوس القدرية :"قاؿ 

                                                           

, كقاؿ عنو: 2067سنف الترمذم, كتاب القدر, باب ما جاء أف اهلل كتب كتابان ألىؿ الجنة كأىؿ النار, رقـ ( 1)
 حديث حسف غريب صحيح.

 .40ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (2)
 40ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر ( 3)
 .53ص –السابؽ انظر: المصدر  (4)
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ف تعودوىـ فبل مرضوا إف ,األمة أنكركا القدر  سمكا بذلؾ ألنيـ"ك , (1)" تشيدوىـ فبل ماتوا وا 
 .(2)"عبد؛ حيث زعمكا أنو خالؽ لفعموالىك كأقركا بالشرع, كسيٌمكا بذلؾ ألنيـ أثبتكا خالقان غير اهلل ك 

  
, جاء في الحديث (3)عمى أمتو ىذا الضبلؿ الذم كقعت فيو ىذه الفرقة  كقد خاؼ رسكؿ اهلل 

, وتكذيب أخو   :"قكلو عف رسكؿ اهلل  ؼ ما أخاؼ عمى أمتي مف بعدي ثبلث: إيماف بالنجـو
 .(4)"بالقدر

كفر ألنيا لـ تقر بعمـ اهلل, كأنكرت خمؽ اهلل كقد حكمت األئمة عمى ىذه الفرقة الضالة بال
, كىذا المكقؼ مف ىذه الفرقة كالحكـ عمييا كجدناه في كثير مف كتب السمؼ (5)ألفعاؿ العباد 

مف دكف اهلل كىذا أك فمف أنكر خمؽ أفعاؿ العباد فقد زعـ أنو يكجد خالؽ آخر مع اهلل  الصالح,"
صؼ القدرية المنكريف لخمؽ أفعاؿ العباد بأنيـ الكفر, ليذا ثبت عف كثير مف السمؼ ك ىك 

فثبت بيذا كمو  حيث زعمكا مع اهلل خالقيف كىـ العباد الذيف يخمقكف أفعاليـ., مجكس ىذه األمة

 .(6)"أف اإليماف بالقدر بمراتبو األربع بينو كبيف التكحيد تبلـز فينتقض التكحيد بالتكذيب بالقدر

ىكاالىرلىىالػدر::ىالتاركونىللطملىاتالمطلبىالثالث
نجتيد ب القدر كقاؿ أصحابيا: لـ نعمؿ كنتعب ك تعد الجبرية مف الفرؽ التي ضمت في با        

 يعمـ أننا مف أىؿ الجنة أـ مف أىؿ النار.نحف عامميف, ك  إذا كاف اهلل تعالى يعمـ ما
كلكنيـ زعمكا  فيؤالء يؤمنكف بالقدر, كيؤمنكف بأف اهلل عالـ بكؿ شيء, كخالؽ كؿ شيء,        

أف كؿ شيءو خمقو اهلل يحبو كيرضاه, ككذلؾ زعمكا أنو ال حاجة لمعمؿ كاألخذ باألسباب, فترككا 
 األعماؿ الصالحة.

                                                           

حابة, رقـ , أحمد, كتاب مسند المكثريف مف الص4071باب القدر, رقـ ,كد, كتاب السنةك اسنف أبي د (1)
 .107, رقـ38, ص1, جمشكاة المصابيح ,, حسنو األلباني5327

 –ـ 2004ىػ/1425ط  –دار أطمس الخضراء  ,محمد بف عبد الرحمف الخميس ,شرح الرسالة التدمرية( 2)
 .415ص
 .54ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر ( 3)
 –مكتبة ابف تيمية  –تحقيؽ حمدم بف عبد المجيد السمفي  –سميماف بف أحمد الطبرم  –المعجـ الكبير  (4)

 .8113رقـ الحديث  ,289ص – 8ج ,2ط –القاىرة 
 .57ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (5)
الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني ,, أبك ية األشراراالنتصار في الرد عمى المعتزلة القدر  (6)

 .59ص ,1ج ,اليمني الشافعي
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أبطؿ احتجاجيـ بالقدر عمى ترؾ شقر رحمو اهلل ليؤالء الجبرية, ك كتصدل شيخنا األ        
اؿ السمؼ الصالح, كالبراىيف العقمية العمؿ, كأقاـ الحجة عمييـ مستدالن باآليات القرآنية كأقك 

 اآلتي: ككيمكف بياف شيخنا كأدلتو عمى بطبلف قكليـ عمى النح
قاؿ شيخنا رحمو اهلل "لقد ترؾ ىؤالء العمؿ احتجاجان بالقدر قبؿ كقكعو, كاحتجكا بالقدر 
عمى ما يقع منيـ مف أعماؿ مخالفة لمشرع, ككصؿ بيـ الحاؿ إلى عدـ التفريؽ بيف الكفر 

 . (1)الضبلؿ, ألف جميع ذلؾ خمؽ اهلل فمـ التفريؽ؟" ك اإليماف, كأىؿ اليدل ك 
يحب ما ىك كمف آثار ىذه العقيدة الفاسدة زعميـ )الجبرية ( أف اهلل خمؽ كؿ شيء ك 

الكذب, كيحب الذنكب كالمعاصي كما حب الكفر كيحب السرقة ك خمؽ كيرضاه, فزعمكا أف اهلل ي
يحبو كيرضاه, يك جده فأك ك  سب زعميـ أف كؿ شيء خمقو اهلل ذلؾ حيحب الطاعة كالعبادة, ك 

ترؾ األخذ باألسباب, ألنو ال فائدة منيا فالذم يريده اهلل آثارىا كذلؾ ترؾ العمؿ الصالح, ك كمف 
, كزنا كعقكؽ يقكمكا باألعماؿ الفاسدة مف ظمـ , فجعميـعمؿ صالحأك فبل ينفع معو دعاء  ماضو 

باحة ما حـر  رادتو, كما يقع مف المفاسد كالجرائـ مقدر , ألف ما يفعمكنو قدر اهلل ك اهللكالديف, كا  ا 
 (2)البد منو. 

, كأمثاؿ ابف (3)ثـ ذكر شيخنا أقكاؿ سمفنا الصالح فييـ, أمثاؿ ابف تيمية رحمو اهلل       
 .(5), كالسفاريني (4)القيـ

ف ما قالت بو ىذه الفرقة يؤدم إلى الكفر, كىذا ما ات         فؽ عميو أىؿ السنة كالجماعة مف كا 
 السمؼ الصالح, فيـ أكثر سكءن مف القدرية, كقكؿ السفاريني رحمو اهلل:

زنديؽ, كخارج عف سكاء السبيؿ, كعادـ  لمحتج بقدر اهلل عمى معاصي اهلل تعالىكا"        
بتحصيؿ التحقيؽ, كمارؽ مف الديف, كمبايف التكفيؽ, كالبارم جؿ شأنو قد أرسؿ الرسؿ قاطبة 

المصالح كتكميميا كتعطيؿ المفاسد كتقميميا, كفي االحتجاج عمى المعاصي بالقدر انعكاس ما 
 .(6)"جاءت بو الرسؿ مف تعظيـ النيي كاألمر

                                                           

 .72,73ص –األشقر  –القضاء كالقدر ( 1)
 .73ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (2)
 .463ص ,8ج –ابف تيمية  –م الكبرل ك اانظر: الفت (3)
 .110ص –ابف قيـ الجكزية  –انظر: شفاء العميؿ  (4)
 .292ص ,1ج –السفاريني  –انظر: لكامع األنكار البيية  (5)
 .311ص ,1ج ,المصدر السابؽ (6)
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ثـ بيف شيخنا األشقر رحمو اهلل أف الجبرية كقعكا في التفريط حيث ال فعؿ لمعبد كرد         
 عمييـ مف عدة كجكه:

 :(1)" إطبلؽ اسـ الجبر عمى ما يؤديو اإلنساف مف أفعاؿ: "خطؤىـ في الً أو 
نما كرد القضاء كالقدر كالخمؽ,           بيف شيخنا أف لفظ الجبر لـ يرد في الكتاب كالسنة, كا 

فيجب عمى اإلنساف أف يستعمؿ ألفاظ جاءت بيا النصكص الشرعية, كىذا ما نفيمو مف قكؿ 
: رجؿ يقكؿ عف ابف حنبؿ  عبد اهلل, يعني اإلماـ أحمد بيقمت أل", قاؿ: رحمو اهلل مذً ركى المى 

}َوَما َجَعْمَنا َأْصَحاَب اهلل أجبر العباد عمى المعاصي, فقاؿ: ىكذا ال نقكؿ, كأنكر ذلؾ, كقاؿ: 
ـْ ِإالَّ ِفْتَنًة ِلمَِّذيَف َكَفُروا ِلَيْسَتْيِقَف الَّ  ُتوا اْلِكتَاَب َوَيْزَداَد أو ِذيَف النَّاِر ِإالَّ َمبَلِئَكًة َوَما َجَعْمَنا ِعدََّتُي

ـْ َمَرٌض أو الَِّذيَف آَمُنوا ِإيَماًنا َواَل َيْرتَاَب الَِّذيَف  ُتوا اْلِكتَاَب َواْلُمْؤِمُنوَف َوِلَيُقوَؿ الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِي
ـُ ُجُنوَد  َواْلَكاِفُروَف َماَذا َأرَاَد المَُّو ِبَيَذا َمَثبًل َكَذِلَؾ ُيِضؿُّ المَُّو َمفْ  َيَشاُء َوَيْيِدي َمْف َيَشاُء َوَما َيْعَم

عمى  رحمو اهلل أنكر سفياف الثكرمكذلؾ . ك (31المدثر: ) {َوَما ِىَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْمَبَشرِ ىو َربَّْؾ ِإالَّ 
 . (2)" إف اهلل جبؿ العباد"مف قاؿ جبر, كقاؿ: 

إف اهلل تعالى جبر العباد بيذا " مف قاؿ :أيضان شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل قاؿك        
نما يجبر غيره العاجز عف أف يك المعنى ف مبطؿ فإف اهلل أعمى كأجؿ قدرا مف أف يجبر أحدا كا 

الذم جعؿ يك يجعمو مريدا لمفعؿ مختارا لو محبا لو راضيا بو كاهلل سبحانو قادر عمى ذلؾ ف
لو راضيا بو فكيؼ يقاؿ أجبره كأكرىو كما يجبر  المريد لمفعؿ المحب لو الراضي بو مريدا لو محبا

ما بباطؿ  المخمكؽي  المخمكؽ مثؿ ما يجبر السمطاف كالحاكـ كاألب كغيرىـ مف يجبركنو إما بحؽ كا 
جبارىـ   .(3)" إكراىيـ لغيرىـ عمى الفعؿىك كا 

 : ثانيًا: إنكار اختيار العبد ألفعالو نقص في العقؿ
فقد ألغى عقكليـ, فنحف نعمـ أف حركتنا غير حركة الجماد كنعمـ  إف مىف أنكر فعؿ العباد        

أف ىناؾ حركة اضطرارية كحركة اختيارية, فمف الحركات االضطرارية التي ال إرادة كال اختيار 
األفعاؿ التي كأعضاء جسـ اإلنساف الداخمية, كمف الحركات ك  في إيجادىا حركة القمب كالرئتيف

                                                           

 .78ص –األشقر  –القضاء كالقدر  (1)
 308ص ,1ج –السفاريني  –لكامع األنكار البيية ( 2)
 .463ص ,8ج –ابف تيمية  –م الكبرل ك االفت (3)
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تمعنا في آيات الذكر نظرنا ك  كنكمو ك... كلك كمو كشربو كزكاجو أمف إرادة اإلنساف كفعمو, 
َوَجاَء ِمْف َأْقَصى  {:الحكيـ لكجدنا كثير مف اآليات تنسب األفعاؿ لمف قاـ بيا كقكلو تعالى

َمَما َوَتمَُّو َفَممَّا َأسْ  {:قكلو تعالى(, ك 20)يس:}اْلَمِديَنِة َرُجٌؿ َيْسَعى َقاَؿ َيا َقْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِميفَ 
 .(1)( 103)الصافات:}ِلْمَجِبيفِ 

 يرضاه:قدره يحبو و كؿ شيء خمقو اهلل و  : زعموا أفاً ثالث
جد الكفر كالمعاصي كالذنكب كالشرؾ, كلكنو كرىيا أك  ألف اهلل ىذا الزعـ باطؿ ك           

لؾ كرىيا ككره مف لذجدىا ابتبلءن كاختباران ك أك فقد  كأبغضيا, كأمر العباد باالبتعاد عنيا,
 .(2)يعمميا

 زعموا أنو مف آمف بالقدر عميو ترؾ األخذ باألسباب: رابعًا:
 , فاإلنساف يحتاج مع اإليماف بالقدر العمؿ, فاهلل ىذا خطأىـ أيضان في معرفة القدرك       

ذا قدر اهلل أسبابيا, ك قٌدر النتائج ك  ذا قدر  أف يرزؽ العبد رزقان فقد جعؿ ليذا الرزؽ سببان, ا  كا 
اهلل فبلنان أف يدخؿ الجنة, فقد جعؿ لدخكليا أسباب كاألعماؿ الصالحة مف صياـ كصدقة  

 صبلة...
 السنة بكثرة منيا:و ونجد الحث عمى العمؿ واألخذ باألسباب في الكتاب 

ـْ ِمْف ُقوٍَّة َوِمْف ِرَباِط اْلَخْيِؿ ُترْ  {:كقكلو تعالى ـْ َما اْسَتَطْعُت المَِّو و ِىُبوَف ِبِو َعدُ َوَأِعدُّوا َلُي
ُكـ أما مف ك ( 15)الممؾ:}َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْف ِرْزِقوِ  {:قكلو تعالىك (, 60األنفاؿ:)}َوَعُدوَّ

غزكة بدر, ك , مميئة باألخذ باألسباب كيجرة الرسكؿ  الصحابة ك  السنة فحياة الرسكؿ 
 كغزكة الخندؽ, كغيرىا كثير.  

خذ باألسباب مف قدر اهلل تعالى, إال أنو ال يجب أف يعتمد العبد عمييا كحدىا, بؿ فاأل      
 .(3)منشئيا ك يجب أف يصحبيا بجميؿ التككؿ عمى خالقيا 

 :ترؾ العمؿ: يحتجوف بالقدر عمى خامساً 
 ممتوشاء اهلل لي أف أعمؿ ىذا العمؿ لع كاحتجكا الجبرية بالقدر عمى ترؾ العمؿ, فقالكا ل       

كب, كظمـ كذلؾ احتجكا بالقدر عمى فعؿ المعاصي كالذنكىكذا ترككا العمؿ الصالح كالعبادة, ك 
 كليس لنا في ذلؾ حكؿه كال قكة, كلمشيئتو, ك ك  , فقالكا ىذه إرادة اهلل الناس كالفساد في األرض

                                                           

 .81ص –األشقر  ,انظر: القضاء كالقدر (1)
 .82ص  ,ظر: المصدر السابؽان (2)
 83,86ص –األشقر  ,انظر: القضاء كالقدر( 3)
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كىذا رض فسادان, كاف االحتجاج بالقدر ىكذا صحيحان ألصبح الجميع يقتؿ كيسرؽ كيعيث في األ
ال يعـ الفساد في الحياةال يككف البتة ك  أنو يجب عمينا اإليماف  (1)كىذا ما فقيو عمماؤنا كسمفنا  ,ا 

بالقدر كلكف ال يجكز لنا أف نحتج بو عمى ترؾ العمؿ, كما ال يجكز لنا أف نحتج بو عمى 
 .   (2)مخالفتنا لمشرع 

 :ف قوليـ التسوية بيف المختِمَفيف:يمـز مسادساً 
الطالح, بيف مف يعمؿ ة بيف جميع العباد, بيف الصالح ك التسميـ برأييـ يؤدم إلى التسكي        

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَف {:كمف ال يعمؿ, كىذا مخالؼ لقكؿ اهلل تعالى ـْ َنْجَعُؿ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ َأ
ارِ  ـْ َنْجَعُؿ اْلُمتَِّقيَف َكاْلُفجَّ  ,َأَفَنْجَعُؿ اْلُمْسِمِميَف َكاْلُمْجِرِميفَ {, كقكلو تعالى:(:ص28)}ِفي اأْلَْرِض َأ

ـْ َكْيَؼ َتْحُكُموفَ   .(35,36القمـ:)}َما َلُك
د عمييا جو, فقد ر أك رد عمييا بعدة ذكرىا الشيخ األشقر رحمو اهلل ك  كىذه الشبية التي        

أمثاؿ ابف تيمية رحمو اهلل حيث رد الشيخ األشقر رحمو اهلل ك ك, بنحسمفنا الصالح رحميـ اهلل
: إال ك قاؿ: " متناقض ال يجعمو حجة ىك كال يكجد أحد يحتج بالقدر في ترؾ الكاجب كفعؿ المحـر

ف كاف عدكا ىك في مخالفة  ف كاف محقا كيحب مف كافقو عمى غرضو كا  اه بؿ يعادم مف آذاه كا 
ؽ نفسو ككجده ال بحسب ك ذاه كغرضو ك ىك بحسب  ,ككف حبو كبغضو كمكاالتو كمعاداتوهلل في

تو. إذ ال يمكنو أف يجعؿ القدر حجة لكؿ أحد. فإف ك اأمر اهلل كنييو كمحبتو كبغضو ككاليتو كعد
جاز أف يحتج كؿ أحد  كىذا مستمـز لمفساد الذم ال صبلح معو كالشر الذم ال خير فيو؛ إذ ل
ف ظالمو كلفعؿ كؿ أحد ما بالقدر لما عكقب معتد كال اقتص مف ظالـ باغ كال أخذ لمظمكـ حقو م

 .(3)" يشتييو مف غير معارض يعارضو فيو كىذا فيو مف الفساد ما ال يعممو إال رب العباد

مرنا.  أى كـه ال يثبتكف ألىنفسيـ فعبلن كىالى قيدرة كالقك "كقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل في مكضع آخر:       
ء مف مؽي فيككف أىكيينحؿ عف األىمر كالن ثـي مف ىىؤيالى ـٍ بالق, كى فر اٍلخى اًجًي ـٍ ًفي اٍحًتجى ر دىي

عؿ يبغضكنو, كال بد ليـ كلكؿ أىحد مف دفع الضرر فد مف فعؿ يحبكنو ك الى ب متناقضكف, إذ
 دنا, كىالى ت سكاسية لـ يمكنيمأىٍف يذمكا أىحاالحاصؿ بأىفعاؿ اٍلمعتديف, فىًإذىا جعمكا اٍلحسنات كىالسٌيئ

                                                           

ت  ,عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني, أبك  ,انظر: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (1)
ة شرح العقيد,2001 ,ىػ 1421 ,1ط –عادؿ مرشد, كآخركف مؤسسة الرسالة  ,تحقيؽ شعيب األرناؤكط ,ىػ241

 .136ص ,1ج –تحقيؽ شعيب األرناؤكط  –ابف أبي العز الحنفي  –ة الطحاكي
 .87,88ص –األشقر  ,انظر: القضاء كالقدر (2)
 .301ص ,2ج –ابف تيمية  –م ك امجمكع الفت( 3)
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ذلؾ مٍف  كمناس مف أىنفسيـ كممىا يشتييو ميشتوو, كنحكا لمسيئنا, كأىف يبيح يدفعكا ظالمنا, كىالى يقابمكا
 .(1)" آدـ ك يعيش عمييا بني الاأٍليمكر الَّت

 :في القدر الجماعةذىب أىؿ السنة و م: المطمب الرابع
مكا في باب القدر, كالردكد كبعد أف عرض شيخنا األشقر رحمو اهلل مذاىب الذيف ض       
,فقاؿ رحمو اهلل:" ىـ يؤمنكف بأف يدة أىؿ السنة كالجماعة في القدرحديثو ببياف عق , ختـعمييـ

ما نياىـ عنو فيجتنبكه, كال يجكز ليـ فيفعمكه, ك  العباد مطالبكف بمعرفة ما أمرىـ بو اهلل 
ف , كذكر أقكاليـ عف القدر مكتفيان بما قالو ثبلثة م(2)المنكر"ك االحتجاج بالقدر عمى فعؿ القبائح 

دفعان لئلطالة نكتفي ببياف مذىبيـ مف القدر بما م, ك اك الطح –اآلجرم–أعبلميـ كىـ ابف تيمية 
ف مذىب أىؿ السنة كالجماعة في ىذا الباب كغيره ما دؿ عميو الكتاب كالسنة إ" :قالو ابف تيمية

اهلل خالؽ أف ىك كف مف المياجريف كاألنصار كالذيف اتبعكىـ بإحساف: ك األكلككاف عميو السابقكف 
كؿ شيء كربو كمميكو كقد دخؿ في ذلؾ جميع األعياف القائمة بأنفسيا كصفاتيا القائمة بيا مف 
أفعاؿ العباد كغير أفعاؿ العباد. كأنو سبحانو ما شاء كاف كما لـ يشأ لـ يكف؛ فبل يككف في 

ء كال يشاء قادر عمى كؿ شيىك الكجكد شيء إال بمشيئتو كقدرتو ال يمتنع عميو شيء شاءه؛ بؿ 
كاف كيؼ يككف كقد  كقادر عميو. كأنو سبحانو يعمـ ما كاف كما يككف كما لـ يكف لىك شيئا إال ك 

دخؿ في ذلؾ أفعاؿ العباد كغيرىا كقد قدر اهلل مقادير الخبلئؽ قبؿ أف يخمقيـ: قدر آجاليـ 
ف بخمقو لكؿ ة فيـ يؤمنك ك اكأرزاقيـ كأعماليـ ككتب ذلؾ ككتب ما يصيركف إليو مف سعادة كشق

كقدرتو عمى كؿ شيء كمشيئتو لكؿ ما كاف كعممو باألشياء قبؿ أف تككف كتقديره ليا  شيء
 (3)" ككتابتو إياىا قبؿ أف تككف

كسمؼ األمة كأئمتيا متفقكف أيضا عمى أف العباد مأمكركف بما  كقاؿ في مكضع آخر :"        
عمى اإليماف بكعده ككعيده الذم نطؽ بو  كمتفقكف ,أمرىـ اهلل بو منييكف عما نياىـ اهلل عنو

كمتفقكف أنو ال حجة ألحد عمى اهلل في كاجب تركو كال محـر فعمو بؿ هلل الحجة  ,الكتاب كالسنة
 .(4)" البالغة عمى عباده

كمما اتفؽ عميو سمؼ األمة كأئمتيا مع إيمانيـ بالقضاء  كقاؿ أيضان في مكضع ثالث:"        
كؿ شيء كأنو ما شاء كاف كما لـ يشأ لـ يكف كأنو يضؿ مف يشاء كييدم  كالقدر كأف اهلل خالؽ

                                                           

 .126ص ,1ج –ابف تيمية  –م الكبرل ك االفت (1)
 .53ص –األشقر  ,أىؿ السنة كالجماعة أصحاب المنيج األصيؿ كالصراط المستقيـ (2)
 .450 ,449ص ,8ج –ابف تيمية  –م ك امجمكع الفت( 3)
 452ص ,المصدر السابؽ (4)
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مف يشاء كأف العباد ليـ مشيئة كقدرة يفعمكف بمشيئتيـ كقدرتيـ ما أقدرىـ اهلل عميو مع قكليـ إف 
 (1)" العباد ال يشاءكف إال أف يشاء اهلل

ى:ىثمارىاإلومانىبالػدر:المطلبىالخامس

 بينيا شيخنا األشقر رحمو اهلل,, أشار إلييا العمماء, ك طيبة جميمة إف لئليماف بالقدر ثماران 
ى:(2)منيا ك يشعر بيا كؿ مف آمف بو 

إال  الشرؾ, فبل يتـ اإلقرار بتكحيد اهلل كقدره تنجي اإلنساف مف الكفر ك  اإليماف بقضاء اهلل ,1
 ما لـ يشأ لـ يكف.ك مكقات, كأنو ما شاء اهلل كاف, لمف أقر أف اهلل كحده الخالؽ لجميع المخ

, ك اإليماف بال ,2 مـ أف ال نفكر مف المصائب, بؿ يعقدر يجعؿ المسمـ يمضي ببل يأس, كال تشاـؤ
ذا فإذا أصيب العبد بالسراء شكر, ك  ما أخطأه لـ يكف ليصيبو,ما أصابو لـ يكف ليخطئو, ك  ا 

ٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي َما َأَصاَب ِمْف ُمِصيبَ  {:أصابو ضراء صبر, فكاف خيران لو, قاؿ تعالى
ـْ ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب ِمْف َقْبِؿ َأْف َنْبرََأَىا ِإفَّ َذِلَؾ َعَمى المَِّو َيِسيرٌ  ـْ َواَل  ,َأْنُفِسُك ِلَكْيبَل تَْأَسْوا َعَمى َما َفاَتُك

ـْ َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ ُكؿَّ ُمْختَاٍؿ َفُخورٍ   .  (22,23الحديد:)}َتْفَرُحوا ِبَما آتَاُك
كاإلكثار مف األعماؿ الصالحة, كاالبتعاد عف اإليماف بالقدر يدفع اإلنساف إلى االجتياد,  ,3

ف المعاصي ك  مع األخذ  يجعمو يتككؿ عمى اهلل تاب إلى اهلل, ك فعؿ معصية رجع ك الذنكب, كا 
 باألسباب.

اإلنساف أجؿ, ك  عمـ أف كؿ ما أصابو مكتكبه لو, كعمـ أف لكؿ إنسافإذا آمف المسمـ بالقدر  ,4
ىذا اإليماف يجعؿ المجاىديف يذىبكف فبل يجزع كال يخاؼ مف المكت, ك  ال يمكت قبؿ انتياء أجمو

ُقْؿ َلْف  {, قاؿ تعالى:(3)الطغياف  ببل خكؼ ف األعداء ك يك يكاجك سبيؿ اهلل,  إلى الجياد في
 . (51التكبة:)}مَِّو َفْمَيَتَوكَِّؿ اْلُمْؤِمُنوفَ َمْواَلَنا َوَعَمى الىو ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب المَُّو َلَنا 

كبيذا يجعؿ اإلنساف المؤمف بالقدر يعيش مرتاح الباؿ, مطمئف النفس, تجعمو يستسمـ هلل 
 , يرضاه.اهلل أف يكفقنا لما يحبو ك يفكض أمره هلل تعالى, نسأؿ ك 

                                                           

 .459ص ,المصدر السابؽ (1)
 .109,112ص –األشقر  –انظر: القضاء كالقدر  (2)
 29,30ص –األشقر  –انظر: جكلة في رياض العمماء كأحداث الحياة  (3)
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أىـ النتائج والتوصيات:الخاتمة و   

حياتو اني مميئة بالدركس كالمكاعظ كالعبر, كعمى امتداد العالـ الرب لقد كانت حياة ىذا
ميؽ, ك زت اك التي تج خبلص ك ك خشية سبعيف عامان, فقد كانت بساتيف عمـ كعبادة كخي ع, تكاضا 

, أما عممو فقد كاف بحؽ أخبلؽ الدكتكر رحمو اهلل, ىذه ب نىفس, كحسف معشر, كليف جانبًطيك 
 :ليا في اآلتياجمإتائج كالتي يمكف الن مف عددقد تكصمت الباحثة إلى سكعي, ك عالـ مك 

شيخنا األشقر شخصية ريادية كضعت بصمات كاضحة في كثير مف تعد شخصية  .1
 .االت التي تخدـ األمة اإلسبلميةالمج

ت كتبو زادان فكانعممان بارزان مف عمماء أمتنا ك بحؽ عالمان مكسكعيان  يعد شيخنا األشقر .2
 .لطبلب العمـ الشرعي

ث كاف يقؼ مدافعان قكيان يناضؿ كيكافح الطاغيف كران عمى ديف اهلل حيكاف الشيخ غي .3
 المكذبيف.ك المنكريف ك 
في عرض العقيدة اإلسبلمية الجماعة ك مف أىؿ السنة لقد اتبع الشيخ منيج السمؼ  .4

 بذؿ الشيخ جيدان عمميان متميزان في التأصيؿ لمذىب السمؼ.التأصيؿ ليا, ك ك 
الدعكة إلى اهلل تعالى بجممة مف الخصائص أليؼ ك د تميز أسمكب الشيخ في التلق .5

قرب المأخذ, كالبعد لة العبارة ك يك لمعاصريف, منيا: ستو عف غيره مف العمماء اميز 
 .االختصاركضكح, كالتركيز ك الما كتب, كالدقة ك اإلخبلص فيعف التكمؼ كالصدؽ ك 

ة في بناء الفرد دبدكر العقيانو بدكر العقيدة في تحقيؽ النصر, كتحرير فمسطيف, ك إيم .6
 .مف خبلؿ الجماعة

دريف لمدفاع المتصلقد ترؾ شيخنا بصمة كاضحة كأثران كبيران بيف العمماء كالدارسيف ك  .7
 . ماعةالجعف منيج أىؿ السنة ك 

في كتبو كخاصة تراث أحيى شيخنا رحمو اهلل تراث عممائنا األفذاذ مف سمفنا الصالح  .8
بطريقة عرضو ككيفية شرحو كمناقشاتو  ذلؾرحميما اهلل ك ابف القيـ ابف تيمية ك 

 استدراكاتو الجمة.ك 
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 التوصيات:

األياـ عقد المؤتمرات ك مف خبلؿ دىـ يك جك العمماء أمثاؿ ىؤالء التعريؼ ب .1
 المؤسسات الثقافية.في الجامعات ك  الدراسية

 تناكؿمى حث الدارسيف عدراسة مؤلفات الشيخ عمر األشقر كشرحيا ك  .2
 سائميـ العممية .ر مكضكعاتيا في أبحاثيـ ك 

لفات الشيخ األشقر المختصة بكضع اقتباسات مف مؤ التعميمية  كصية الجياتت .3
خاصة الفمسطينية ككنو عممان بارزان بيف عمماء في المقررات كالمناىج التعميمية ك 

 .األمة
ة بخاصكتب الشيخ األشقر ك  تكزيعك بطباعة المعنية العممية ك تكصية الجيات  .4

 .الشرعييف العقائدية عمى الطمبة
األشقر في مراحؿ الدركس المستفادة مف سيرة الشيخ الدكتكر عمر أخذ العبر ك  .5

 العممية.حياتو الدعكية ك 
دينيـ الذيف  عمى طمبة العمـ التأسي بالعمماء العامميف بعمميـ الغيكريف عمى .6

 .قضكا عمرىـ عمى ذلؾ, كمنيـ الشيخ عمر األشقر رحمو اهلل
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 لػرآنوظ:فؼرسىاآلواتىا

 رقـ الصفحة رقميااسـ السورة و  اآليات
مىيَّ أك قىاؿى رىبّْ { تىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى عى  ح 19مؿ:نال } ...ًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمى
ًديثنا { ٍف أىٍصدىؽي ًمفى المًَّو حى مى 8711النساء: }كى

ٍف أىسىٍأتي { ـٍ كىاً  26 7اإلسراء: } ...ـٍ فىمىيىاًإٍف أىٍحسىٍنتيـٍ أىٍحسىٍنتيـٍ أًلىٍنفيًسكي

145المائدة: }فيكا ًباٍلعيقيكدً أك  {

8945المائدة:}َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اأْلَْيَمانَ {

بّْوً كىاٍلميٍؤًمنيكفى  ا أينًزؿى ًإلىٍيوً ًمف رَّ 28547البقرة:{ ...}آمىفى الرَّسيكؿي  ًبمى

ا اٍلميٍؤًمنيكفى  1547الحجرات: }...الًَّذيفى آمىنيكا ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو  }ًإنَّمى

ٍيبى ًفيًو { 247البقرة:}ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

ٍيبى ًفيًو{ اًمعي النَّاًس ًليىٍكـو الَّ رى بَّنىا ًإنَّؾى جى 947آؿ عمراف:}رى

دَّديكفى {ك } ـٍ يىتىرى ٍيًبًي ـٍ ًفي رى ـٍ فىيي 4547تكبة:ال اٍرتىابىٍت قيميكبييي

كىذًلؾى { ا ًمٍف أىٍمًرنا أك كى كحن ٍينا ًإلىٍيؾى ري 48 52,53الشكرل: }...حى

اًفظيكفى  { نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  48 9الحجر: }ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رىبّْؾ{ 49 67المائدة: } ...يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مى

مى )فىأىقً  ًنيفنا ًفٍطرىتى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى : }...ٍييىاـٍ كىٍجيىؾى ًلمدّْيًف حى 49 30الرـك

ـٍ كىأىتٍ { ـٍ ًدينىكي ـٍ ًنٍعمىًتي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي مىٍيكي 351,116المائدة: }...مىٍمتي عى

ـٍ  ىىاتيكا قيؿٍ   { اًدًقيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  بيٍرىىانىكي 6451,النمل:111قرة:الب }صى

ٍف يىٍمًشي سى { مىى كىٍجًيًو أىٍىدىل أىمَّ ٍف يىٍمًشي ميًكبِّا عى 2253الممؾ: }...و ًكيِّاأىفىمى

ًناتَّبىعى ىيدىامى فىبلى يىًضؿُّ  12354طو:الى يىٍشقىى {ك } فىمى

مىٍيًو شىٍيءه ًفيإ{ 555أؿ عمراف: }اأٍلىٍرًض كىالى ًفي السَّمىاءً  فَّ المَّوى الى يىٍخفىى عى

ديكا ًبيىا  حى ميٌك{ك :}كىجى ـٍ ظيٍممان كىعي 1458النمؿ: اٍستىٍيقىنىٍتيىا أىنفيسييي

ده ىك قيٍؿ {, مىدي  ,المَّوي أىحى ـٍ ييكلىدٍ  ,المَّوي الصَّ لى ـٍ يىًمٍد كى 1,465,112اإلخبلص: }...لى

1165الشكرل: }...السًَّميعي ىك ٍيءه كى لىٍيسى كىًمٍثًمًو شى {,,متصؼ بصفات الكماؿ

ـٍ { مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي 21,2267البقرة :}...يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكا رى

ـٍ الى ًإلىوى ًإالَّ { بُّكي ـي المَّوي رى اىك ذىًلكي 11267األنعاـ: }...ًلؽي كيؿّْ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي خى

ٍحيىامى  { مى نيسيًكي كى ًتي كى بلى اًتي ًلمَّوً قيٍؿ ًإفَّ صى مىمى 162,16457,76األنعاـ: }...كى

ا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسمىاءي أك قيًؿ اٍدعيكا المَّوى  { اٍدعيكا الرٍَّحمىفى أىيِّا مى
ٍسنىى  }اٍلحي

11068اإلسراء:

1571سبأ : رىبّّ غىفيكره {ك }بىٍمدىةه طىيّْبىةه 

بنا { ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر سىرى  }فىاتَّخى


6173الكهف:

ًنيفنا ًفٍطرىتى المَّوً  { ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدّْيًف حى 3071الرـك :  }...فىأىًق
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اًلقي  { ـي اٍلخى ـٍ ىي ٍيًر شىٍيءو أى ًمقيكا ًمٍف غى ـٍ خي 35,3672الطكر :  }...كفى أى

بّْوً  { ـى ًفي رى اجَّ ًإٍبرىاًىي ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذم حى 25873البقرة :  }...أىلى

 95,96األنعاـ : {...النَّكىل ييٍخًرجي ك فَّ الٌموى فىاًلؽي اٍلحىبّْ }إً 


73

ـي السٍَّمعى كى  الًَّذم أىنشىأىكيـٍ ىك }قيٍؿ  عىؿى لىكي ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى اأٍلىبٍ كىجى 2374الممؾ : { ...ى صى

عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاء ىك } 574يكنس :  }...اٍلقىمىرى نيكران ك الًَّذم جى

ـي لىوي سىًميِّاىى  {: 6576,112:مريـ }ٍؿ تىٍعمى

ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًمف رَّسيكؿو ًإالَّ نيكًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ك }  ا أىٍرسى مى
أىنىا فىاٍعبيديكًف { 

2576األنبياء : 

مىؽى { 77(59,64النمؿ: }...كىاأٍلىٍرضى  السماكاتأىمٍَّف خى

ٍف ًإلىػوو غىٍيريهي { } اٍعبيديكٍا الٌموى  الىكيـ مّْ 6277د : ىك  مى

ٍمنىا نيكحان ًإلىى قىٍكًمًو فىقىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكٍا المَّوى  5977األعراؼ :..}لىقىٍد أىٍرسى

ٍف ًإلىػوو غىٍيريهي {  الىكيـ مّْ 6577األعراؼ :  } اٍعبيديكٍا الٌموى مى

ٍف إً  الىكيـ مّْ 8577األعراؼ :  لىػوو غىٍيريهي { } اٍعبيديكٍا الٌموى مى

ٍيتي كىٍجًييى   ًلمًَّذم فىطىرى  7977,82األنعاـ : {  ...ًنيفان األىٍرضى حى ك  السماكات}ًإنّْي كىجَّ

ػػػػٍمنىا ًمػػػػف قىٍبًمػػػػؾى ًمػػػػف رَّسيػػػػكؿو ًإالَّ نيػػػػكًحي ًإلىٍيػػػػًو أىنَّػػػػوي الى ًإلىػػػػوى ك } ػػػػا أىٍرسى مى
 ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيديكًف {

 25ء : األنبيا


77

ـٍ  { مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي 2274 ,21البقرة :  }...يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكا رى

ـٍ ثيَـّ ييٍحيً { ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي كيٍنتيـٍ أىٍمكىاتنا فىأىٍحيىاكي كفى ًبالمًَّو كى  .يكيـٍ كىٍيؼى تىٍكفيري
{ 

2878البقرة : 

مىؽى لىكيـٍ  { ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى ـٍ  كى 21,2478الرـك :  }...ًمٍف أىٍنفيًسكي

عىؿى ًمٍنيى ىك { ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو كىجى مىقىكي يىاالًَّذم خى ٍكجى 189,19579األعراف: }...ا زى

ٍف ًفييىا ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  { مى 84,8981المؤمنون: }قيٍؿ ًلمىًف اأٍلىٍرضي كى

كا ًإالَّ ًليىٍعبي  { ا أيًمري مى 581البينة : }ديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى كى

بًّْو فىٍميىٍعمى  كا ًلقىاءى رى ٍف كىافى يىٍرجي ا}فىمى اًلحن 11081,89الكيؼ:{ ...ٍؿ عىمىبلن صى

ًمفى النَّاًس مىف يىتًَّخذي ًمف ديكًف الٌمًو أىندىادان ييًحبُّكنى  ـٍ كىحيبّْ }كى يي
{..الٌمو

16583البقرة : 

انىييـٍ } 1383التكبة :  }...أىالى تيقىاًتميكفى قىٍكمان نَّكىثيكٍا أىٍيمى

كّْؼي  ـي الشٍَّيطىافي ييخى ا ذىًلكي ـٍ ًليى أك }ًإنَّمى افيكىي 17583آؿ عمراف : { ...كاءهي فىبلى تىخى

ٍفيىةن ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍعتىًديفى { رُّعان كىخي ـٍ تىضى بَّكي 5584ؼ : األعرا }اٍدعيكٍا رى

كًف { كٍا ًلي كىالى تىٍكفيري ـٍ كىاٍشكيري كًني أىٍذكيٍركي 15384البقرة : }فىاٍذكيري

ـٍ أىنفيسىيي   { ...ـٍ }كىالى تىكيكنيكا كىالًَّذيفى نىسيكا المَّوى فىأىنسىاىي


1985الحشر : 

ـي  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا { يىا ـي الصّْ مىٍيكي 18384ة : البقر  }...كيًتبى عى
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ًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن  { مىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبىٍيًت مى ًلمًَّو عى 9784البقرة : }كى

12386التكبة :  }...ـٍ ًمفى اٍلكيفَّاًر يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قىاًتميكا الًَّذيفى يىميكنىكي  {

كفى الذَّىىبى كىالٍ  { ةى كىالى ييٍنًفقيكنىيىا ًفيكىالًَّذيفى يىٍكًنزي 34,3586التكبة : }...سىًبيًؿ المَّوً  ًفضَّ

ػػػػػػػػػػػػيىا  { نَّػػػػػػػػػػػػةو عىٍرضي ـٍ كىجى بّْكيػػػػػػػػػػػػ ٍغًفػػػػػػػػػػػػرىةو ًمػػػػػػػػػػػػٍف رى ػػػػػػػػػػػػاًرعيكا ًإلىػػػػػػػػػػػػى مى سى كى
 }..السماكات

13486 ,133آؿ عمراف : 

مي كىافى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن فىبىعىثى المَّوي النًَّبيّْيفى ميبى {  213البقرة :  }...ٍنًذًريفى شًّْريفى كى


88

88 22البقرة :  (.22)البقرة :  }فىبلى تىٍجعىميكا ًلمًَّو أىٍندىادنا {

رُّ  { يىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المًَّو مىا الى يىضي ـٍ كى ـٍ كىالى يىٍنفىعييي  18يكنس :  }...ىي


89

لىقىػػػػػػٍد  { لىػػػػػػى الَّػػػػػػًذيفى ًمػػػػػػٍف قىٍبًمػػػػػػؾى أك كى لىػػػػػػًئٍف أىٍشػػػػػػرىٍكتى ًحػػػػػػيى ًإلىٍيػػػػػػؾى كىاً 
ميؾى   }لىيىٍحبىطىفَّ عىمى

89 65الزمر : 

ـى ىك لىقىٍد كىفىرى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى  { ٍريى 7289المائدة : }اٍلمىًسيحي اٍبفي مى

ـً ًدينن  { ٍسبلى ٍف يىٍبتىًغ غىٍيرى اإٍلً مى  85آؿ عمراف :  }...ا فىمىٍف ييٍقبىؿى ًمٍنوي كى


91

ٍف أى  { مى مىى المًَّو كىًذبنا كى ًف اٍفتىرىل عى ـي ًممَّ ؽّْ كىذَّبى ًباأك ٍظمى 6891,97العنكبكت :  }...ٍلحى

ديكفى { لىًكفَّ الظَّاًلًميفى ًبآيىاتالمَّييىٍجحى ـٍ الى ييكىذّْبيكنىؾى كى 3391األنعاـ :  }فىًإنَّيي

ا لىنى  { قىٍكميييمى ٍيًف ًمٍثًمنىا كى اًبديكفى قىاليكا أىنيٍؤًمفي ًلبىشىرى 4791المؤمنكف : }ا عى

ديكا { ـى فىسىجى ديكا آًلدى ًئكىًة اٍسجي ٍذ قيٍمنىا ًلٍممىبلى 3491البقرة : }...ًإالَّ ًإٍبًميسى أىبىى كى  كىاً 

كا ميٍعًرضيكفى  { ا أيٍنًذري كا عىمَّ 391األحقاؼ : }كىالًَّذيفى كىفىري

نَّتىوي كى  { ؿى جى دىخى ـه ًلنىٍفًسًو ىك كى ا أىظيفُّ أىٍف تىًبيدى ظىاًل 35,3691الكيؼ :  }...قىاؿى مى

مىى اٍلعىٍرًش اٍستىكىل {  594طو: }الرٍَّحمىفي عى

كا المَّوى ًذٍكرنا كىًثيرن  { 4196ألحزاب :ا }ايىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍذكيري

ٍسنىى فىاٍدعيكهي ًبيى { ًلمًَّو اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي 96,113 480األعراف :  } اكى

ٍيػػػػػػػبى ًفيػػػػػػػًو ىيػػػػػػػدنل ًلٍمميتًَّقػػػػػػػيفى  ,الػػػػػػػـ { ًلػػػػػػػؾى اٍلًكتىػػػػػػػابي الى رى الَّػػػػػػػًذيفى  ,ذى
 }ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيًب 

1,397البقرة : 

بًّْو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آمىفى ًبالمًَّو { ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى آمىفى الرَّسيكؿي ًبمى
ًموً  كيتيًبًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىبلى  }كى

28597البقرة : 

مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره  {: ـٍ أىفَّ المَّوى عى ـٍ تىٍعمى  116,117)البقرة :  }...أىلى


98

ا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسمىاءي أك قيًؿ اٍدعيكا المَّوى { اٍدعيكا الرٍَّحمىفى أىيِّا مى
ٍسنىى  }اٍلحي

11198اإلسراء:

ذى قىٍكـي ميكسىى ًمٍف بى  { 99 148األعراؼ :  }...ٍعًدًه كىاتَّخى

,11111,112,114الشكرل : }السًَّميعي اٍلبىًصيري ىك لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كى  {

115

65112مريـ : }}فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىًبٍر ًلًعبىادىًتًو ىىٍؿ تىٍعمىـي لىوي سىًميِّا
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22112البقرة:}فىبلى تىٍجعىميكا ًلمًَّو أىٍندىادنا  {

ا يىًصفيكفى { بّْؾى رىبّْ اٍلًعزًَّة عىمَّ افى رى ًميفى   ,سيٍبحى مىى اٍلميٍرسى ـه عى سىبلى   ,كى
ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى   }كىاٍلحى

181,182112الصافات :

ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة ىك المَّوي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىك } اًل الرٍَّحمىفي ىك عى
 }ـي الرًَّحي

22,24112الحشر:

كا الَّػػػػػػًذيفى ييٍمًحػػػػػػديكفى { ذىري ٍسػػػػػػنىى فىػػػػػػاٍدعيكهي ًبيىػػػػػػا كى ًلمَّػػػػػػًو اأٍلىٍسػػػػػػمىاءي اٍلحي كى
ميكفى  ا كىانيكا يىٍعمى ٍكفى مى اًئًو سىييٍجزى  }ًفي أىٍسمى

 181األعراؼ:


98,111

59114النساء:  }...}يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى 

ًلمًَّو اٍلمىثىؿي األىٍعمىى{ 61114النحؿ: }ى

ٍمًؽ { كفى ًفي خى مىٍقتى ىىذىا بىاًطبلن  السماكاتيىتىفىكَّري بَّنىا مىا خى كىاأٍلىٍرًض رى
انىؾى فىًقنىا عىذىابى النَّارً   } سيٍبحى

191114آؿ عمراف :

ٍف ييكىذّْبيكؾى فىقىٍد كىذَّبى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًيـٍ  {  25فاطر: }كىاً 
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ا تىبىيَّفى لىوي اٍلييدىل { ٍف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى ًمٍف بىٍعًد مى مى 115116النساء : }...كى

ٍبًؿ المًَّو ى  { قيكا أك ًميعن جى كىاٍعتىًصميكا ًبحى 113116آؿ عمراف :  }الى تىفىرَّ

ا فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعيكا  { ـٍ كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن السُّبيؿى فىتىفىرَّؽى ًبكي
 }عىٍف سىًبيًموً 

153119األنعاـ : 

ـٍ بًػػػػػػًذٍكًر المَّػػػػػػًو أىالى بًػػػػػػًذٍكًر المَّػػػػػػًو  { ػػػػػػًئفُّ قيميػػػػػػكبييي تىٍطمى نيػػػػػػكا كى الَّػػػػػػًذيفى آمى
 }تىٍطمىًئفُّ اٍلقيميكبي 

28119الرعد : 

لى  : ديكا ًفيًو اٍخًتبلى ك كى ٍيًر المًَّو لىكىجى 82119النساء : }فنا كىًثيرنا كىافى ًمٍف ًعٍنًد غى

فِّا { فِّا صى مىؾي صى بُّؾى كىاٍلمى اءى رى 22111الفجر:  }كىجى

يىٍسًقيًف ىك كىالًَّذم { 79111الشعراء :}ييٍطًعميًني كى

ـي الرَّسيكؿي فىخي { اآتىاكي مى ٍنوي فىاٍنتى ذك كى ـٍ عى ا نىيىاكي مى 7112الحشر :  }ايك قي كى

ًلمًَّو اأٍلىٍسمى  { ٍسنىى فىاٍدعيكهي ًبيىا كى 181112الحشر :  }اءي اٍلحي

ػػػػػا ييٍيًمكينىػػػػػا  { مى نىٍحيىػػػػػا كى ػػػػػكتي كى يىاتينىػػػػػا الػػػػػدٍُّنيىا نىمي ػػػػػا ًىػػػػػيى ًإالَّ حى قىػػػػػاليكا مى كى
 }ًإالَّ الدٍَّىري 

24115الجاثية : 

مىػػػى قىٍمبًػػػؾى بًػػػًإٍذفً  { لىػػػوي عى ػػػديكِّا ًلًجٍبًريػػػؿى فىًإنَّػػػوي نىزَّ ػػػافى عى ػػػٍف كى المَّػػػًو  قيػػػٍؿ مى
بيٍشرىل ًلٍمميٍؤًمًنيفى  ا بىٍيفى يىدىٍيًو كىىيدنل كى دّْقنا ًلمى  }ميصى

97117البقرة : 

نَّسً { ـي ًباٍلخي كىاًر اٍلكينًَّس  ,فىبلى أيٍقًس 15,21117التككير :  }...اٍلجى

اًكثيكفى  { ـٍ مى بُّؾى قىاؿى ًإنَّكي مىٍينىا رى اًلؾي ًليىٍقًض عى نىادىٍكا يىا مى  77رؼ : الزخ }كى
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ًميكىاؿى فىًإفَّ المَّوى { ًمًو كىًجٍبًريؿى كى ًئكىًتًو كىريسي مىبلى ٍف كىافى عىديكِّا ًلمًَّو كى مى
 }ًلٍمكىاًفًريفى ك عىدي 

98118البقرة :

ػػػػػػػا تىٍتمي { ػػػػػػػا كىفىػػػػػػػرى ك كىاتَّبىعيػػػػػػػكا مى مى ػػػػػػػمىٍيمىافى كى ٍمػػػػػػػًؾ سي مىػػػػػػػى مي ػػػػػػػيىاًطيفي عى الشَّ
مىٍيمىافي   }...سي

112119البقرة :
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ًقيبه عىًتيده { ا يىٍمًفظيًمٍف قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى 18119ؽ :}مى

ٍمدي ًلمًَّو فىاًطًر { ًئكىًة ريسيبلن  السماكاتاٍلحى اًعًؿ اٍلمىبلى 1121فاطر: }...كىاأٍلىٍرًض جى

مَّمىوي شىًديدي اٍلقيكىل { 5,6121النجـ : }ًمرَّةو فىاٍستىكىلذك  ,عى

قىطٍَّعفى أىٍيًديىييفَّ فىمىمَّا رىأىٍينىوي  {  31يكسؼ : }...أىٍكبىٍرنىوي كى


121

ٍمدي ًلمًَّو فىاًطًر { 1121فاطر: }...كىاأٍلىٍرًض  السماكاتاٍلحى

ـٍ { ٍمقىيي ًف ًإنىاثنا أىشىًيديكا خى ـٍ ًعبىادي الرٍَّحمى ًئكىةى الًَّذيفى ىي عىميكا اٍلمىبلى كىجى
ييٍسأىليكفى  ـٍ كى  }سىتيٍكتىبي شىيىادىتييي

19122الزخرؼ :

ـى ًباٍلبيٍشرىل{ اءىٍت ريسيمينىا ًإٍبرىاًىي لىقىٍد جى 71122 ,69د :ىك  }...كى

كفى  { 21122األنبياء :}ييسىبّْحيكفى المٍَّيؿى كىالنَّيىارى الى يىٍفتيري

رىةو  ,ًبأىٍيًدم سىفىرىةو { 15,16122عبس : }ًكرىاـو بىرى

ظه ًشػػػػػدىاده الى يى { ػػػػػةه ًغػػػػػبلى ًئكى يىٍفعىميػػػػػكفى مىبلى ـٍ كى ػػػػػرىىي ػػػػػا أىمى ػػػػػكفى المَّػػػػػوى مى ٍعصي
كفى  ا ييٍؤمىري  }مى

6123التحريـ : 

ًت عيٍرفنا{ , كىالنَّاًشرىاًت نىٍشرنا ,فىاٍلعىاًصفىاًت عىٍصفنا ,كىاٍلميٍرسىبلى
ٍمًقيىاًت ًذٍكرنا ,فىاٍلفىاًرقىاًت فىٍرقنا  }فىاٍلمي

1,5124المرسبلت :

ٍرقنا{ ا ,لنَّاًشطىاًت نىٍشطناكىا ,كىالنَّاًزعىاًت غى اًت سىٍبحن  ,كىالسَّاًبحى
 }فىاٍلميدىبّْرىاًت أىٍمرنا ,فىالسَّاًبقىاًت سىٍبقنا

1,5124النازعات :

فِّا{ افَّاًت صى 1,3124الصافات : }فىالتَّاًليىاًت ًذٍكرنا ,فىالزَّاًجرىاًت زىٍجرنا ,كىالصَّ

بّْ { ٍمػػػػػػػػًد رى ػػػػػػػػبّْحيكفى ًبحى ػػػػػػػػةي ييسى ًئكى ػػػػػػػػٍف ًفػػػػػػػػي كىاٍلمىبلى كفى ًلمى يىٍسػػػػػػػػتىٍغًفري ـٍ كى ًيػػػػػػػػ
 }اأٍلىٍرضً 

5125الشكرل : 

4125الطكر: }البىيًت المىعميكرً ك {

ٍشيىًتًو ميٍشًفقيكفى { ـٍ ًمٍف خى 28125األنبياء : }كىىي

ٍعميكـه { قىاـه مى ا ًمنَّا ًإالَّ لىوي مى مى افُّكفى  ,كى نَّا لىنىٍحفي الصَّ نَّا لىنىٍحفي  ,كىاً  كىاً 
 }حيكفى اٍلميسىبّْ 

164,166126الصافات :

ـٍ ك قيٍؿ لى { مىٍيًي ٍلنىا عى ًئنّْيفى لىنىزَّ ًئكىةه يىٍمشيكفى ميٍطمى كىافى ًفي اأٍلىٍرًض مىبلى
مىكنا رىسيكالن  اًء مى  }ًمفى السَّمى

95127اإلسراء :

لى { مىػػػؾه كى مىٍيػػػًو مى قىػػػاليكا لىػػػٍكالى أيٍنػػػًزؿى عى ػػػا لىقيًضػػػيى اأٍلىٍمػػػري ك كى مىكن ٍلنىػػػا مى َـّ  أىٍنزى ثيػػػػ
كفى  لى  ,الى ييٍنظىػػػػػػري ـٍ ك كى مىػػػػػػٍيًي لىمىبىٍسػػػػػػنىا عى ػػػػػػبلن كى ٍمنىػػػػػػاهي رىجي عى ػػػػػػا لىجى مىكن ٍمنىػػػػػػاهي مى عى جى
ا يىٍمًبسيكفى   }مى

127 8,9األنعام:

لى { ًئكىةى ك كى ـي اٍلمىبلى ٍلنىا ًإلىٍيًي 127 111األنعاـ :  }...أىنَّنىا نىزَّ

مىى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا آًمنيكا ًبالمَّ  { ًو كىرىسيكًلًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نىزَّؿى عى
 }رىسيكًلًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم أىٍنزىؿى ًمٍف قىٍبؿي 

136129النساء :

ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا  { مى نَّا ًبالمًَّو كى 129 136البقرة : }...قيكليكا آمى

كيتيًبوً  { ًئكىًتًو كى مىبلى ٍف يىٍكفيٍر ًبالمًَّو كى مى 136131لنساء :ا }...كى
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ٍنيىا{ كا عى 40131األعراؼ : }...ًإفَّ الًَّذيفى كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا كىاٍستىٍكبىري



131 1,3األعراؼ : }...ى ًكتىابه أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى  ,المص{

يُّ اٍلقىيُّكـي ىك المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ  ,الـ { 1,4133آؿ عمراف : }...اٍلحى

ـي ًإفَّ الدّْ  { ٍسبلى 133 19آؿ عمراف :  }يفى ًعٍندى المًَّو اإٍلً

ا { ى ًبًو نيكحن ـٍ ًمفى الدّْيًف مىا كىصَّ 13133الشكرل :}...شىرىعى لىكي

ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ نيكًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ  { ا أىٍرسى مى كى
 }أىنىا فىاٍعبيديكًف 

25134األنبياء : 

رى يىٍعقيكبى اٍلمىٍكتي { ـٍ كيٍنتيـٍ شييىدىاءى ًإٍذ حىضى 133134البقرة :}...أى

ًؼ ميكسىى  { ـٍ يينىبٍَّأ ًبمىا ًفي صيحي ـٍ لى 36,55134النجم: }...أى

ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنا{ ـٍ فً  ,كىالمَّوي أىٍنبىتىكي ـٍ ثيَـّ ييًعيديكي كي ييٍخًرجي ييىا كى
ا  }ًإٍخرىاجن

17,18135ح :نك 

ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىيـي رىبّْ اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا آًمننا  { 126135البقرة : }...كىاً 

طىايىانىا { بّْنىا ًليىٍغًفرى لىنىا خى نَّا ًبرى 73,76135طو :  }...إنَّا آمى



ًؼ ميكسىى { ـٍ يينىبٍَّأ ًبمىا ًفي صيحي ـٍ لى 41136 ,36النجـ :  }...أى

مَّىقىٍد  { بًّْو فىصى ذىكىرى اٍسـى رى ٍف تىزىكَّى,كى 14,19136األعمى :  }...أىٍفمىحى مى

بيكًر ًمٍف بىٍعًد الذٍّْكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىًرثييىا ًعبىاًدمى  { لىقىٍد كىتىٍبنىا ًفي الزَّ كى
اًلحيكفى   }الصَّ

105136األنبياء : 

ٍمنىا ريسيمىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت  { ٍلنىا مىعىييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى لىقىٍد أىٍرسى كىأىٍنزى
  }النَّاسي ًباٍلًقٍسطً 

25136الحديد : 

ـٍ { مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ 151,153136األنعام: }...قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى

اًعيؿى ًإنَّوي  { 55137 ,54مريـ : }...كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍسمى

ةى ًلًذٍكًرمإً  { بلى 14137طو : }نًَّني أىنىا المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيٍدًني كىأىًقـً الصَّ

يِّا أك كى { ا ديٍمتي حى ًة كىالزَّكىاًة مى بلى اًني ًبالصَّ 31137مريـ :  }صى

مىػػػػى  { ػػػػا كيتًػػػػبى عى ـي كىمى ػػػػيىا ـي الصّْ مىػػػػٍيكي نيػػػػكا كيتًػػػػبى عى يىػػػػا أىيُّيىػػػػا الَّػػػػًذيفى آمى
ـٍ تىتَّقيكفى  ـٍ لىعىمَّكي  }الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي

183137البقرة :

االن { جّْ يىٍأتيكؾى ًرجى 27137الحج :  }كىأىذٍّْف ًفي النَّاًس ًباٍلحى

ا  { ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمٍنكي 48138المائدة :(48)المائدة :}ًلكيؿٍّ جى

يىا { ـٍ لىٍيمىةى الصّْ ـٍ كىأىٍنتيـٍ أيًحؿَّ لىكي ـٍ ىيفَّ ًلبىاسه لىكي فىثي ًإلىى ًنسىاًئكي ـً الرَّ
 }ًلبىاسه لىييفَّ 

187138البقرة:

ـٍ  { مىٍيكي ـى عى رّْ ـٍ بىٍعضى الًَّذم حي 50139آؿ عمراف : }كىأًليًحؿَّ لىكي

دّْقنا  { ؽّْ ميصى ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى 48141المائدة :  }...كىأىٍنزى

ًئكىةن كى { ابى النَّاًر ًإالَّ مىبلى عىٍمنىا أىٍصحى 31141المدثر :  }...مىا جى
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نَّوي لىًكتىابه عىًزيزه  { ٍمًفًو  ,كىاً  الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى
ًميدو  ًكيـو حى  }تىٍنًزيؿه ًمٍف حى

41,42141فصمت : 

ًمًو الى نيفىرّْؽي بىٍيفى اٍلميٍؤًمنيكفى كيؿّّ آمىفى ًبالمَّ { كيتيًبًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىبلى ًو كى
دو ًمٍف ريسيًمًو   }أىحى

285143البقرة : 

َـّ يىتىسىاءىليكفى  { ًف النَّبىًإ اٍلعىًظيـً  ,عى 143 1,3النبأ : }عى

ًبيري  { ـي اٍلخى ٍف أىٍنبىأىؾى ىىذىا قىاؿى نىبَّأىًنيى اٍلعىًمي 3143التحريـ :}قىالىٍت مى

ـى. { ٍيًؼ ًإٍبرىاًىي ـٍ عىٍف ضى نىبٍّْئيي 51143الحجر :  }كى

بّْؾى  { 47143طو :}فىٍأًتيىاهي فىقيكالى ًإنَّارىسيكالى رى

ٍمنىا ريسيمىنىا تىٍترىل { 44144المؤمنكف : }ثيَـّ أىٍرسى

ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو كىالى نىًبيٍّ ًإالَّ ًإذىا تى { ا أىٍرسى مى مىنَّى أىٍلقىى كى
 }الشٍَّيطىافي ًفي أيٍمًنيًَّتًو 

52144الحج : 

ػػػػػافى ميخٍ { ػػػػػى ًإنَّػػػػػوي كى ػػػػػافى رىسيػػػػػكالن كىاٍذكيػػػػػٍر ًفػػػػػي اٍلًكتىػػػػػاًب ميكسى كى ػػػػػا كى مىصن
 }نىًبيِّا

51145مريـ : 

ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو كىالى نىًبيٍّ  { ا أىٍرسى مى 52145الحج :}كى

نَّا بً  { مىٍينىاقيٍؿ آمى ا أيٍنًزؿى عى مى 84146آؿ عمراف :  }...المًَّو كى

مىى بىشىرو ًمٍف   { ا أىٍنزىؿى المَّوي عى ؽَّ قىٍدًرًه ًإٍذ قىاليكا مى كا المَّوى حى ا قىدىري مى كى
 }شىٍيءو 

91146األنعاـ :

كفى ًبالمًَّو كىريسيًموً  { 150,151146 :النساء}...ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكفيري

ًميفى كىذَّ  { 105147الشعراء :}بىٍت قىٍكـي نيكحو اٍلميٍرسى

ًميفى  { اده اٍلميٍرسى 123147الشعراء : }كىذَّبىٍت عى

ًميفى  { 160147الشعراء : }كىذَّبىٍت قىٍكـي ليكطو اٍلميٍرسى

ا أيٍنًزؿى  { مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كى مى نَّا ًبالمًَّو كى 136147البقرة :}...قيكليكا آمى

ـي اٍلييدىل ًإالَّ أىٍف قىاليكا أىبىعىثى  { اءىىي ا مىنىعى النَّاسى أىٍف ييٍؤًمنيكا ًإٍذ جى مى كى
 }المَّوي بىشىرنا رىسيكالن 

94149اإلسراء : 

كفى  { اًسري ـٍ ًإذنا لىخى ـٍ ًإنَّكي لىًئٍف أىطىٍعتيـٍ بىشىرنا ًمٍثمىكي 34149المؤمنكف :}كى

سيعيرو فىقىاليكا أىبىشىرنا ًمنَّ  { ؿو كى بلى 24149القمر : }ا كىاًحدنا نىتًَّبعيوي ًإنَّا ًإذنا لىًفي ضى

ًئكىةي  { مىٍينىا اٍلمىبلى قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍرجيكفى ًلقىاءىنىا لىٍكالى أيٍنًزؿى عى نىرىل أك كى
بَّنىا   }رى

21149الفرقاف :

ـى  { اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاًؽ لىٍكالى كى كى
مىؾه فىيىكيكفى مىعىوي نىًذيرنا  }أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو مى

7149الفرقاف : 

ـٍ ًمفى النًَّبيّْيفى أك  { مىٍيًي ـى المَّوي عى 58151مريـ :  }...لىًئؾى الًَّذيفى أىٍنعى

ـي  { اءىىي ا مىنىعى النَّاسى أىٍف ييٍؤًمنيكا ًإٍذ جى مى 94,95151سراء : اإل }...كى

لى  { ا يىٍمًبسيكفى ك كى ـٍ مى مىٍيًي لىمىبىٍسنىا عى عىٍمنىاهي رىجيبلن كى مىكنا لىجى عىٍمنىاهي مى 9151األنعاـ :  } جى

ا  { ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمى ٍف لى بّْؾى كىاً  ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى 67151 المائدة :يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مى
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 }بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي 

دنا ًإالَّ المَّوى  { يىٍخشىٍكنىوي كىالى يىٍخشىٍكفى أىحى ًت المًَّو كى 39151األحزاب :  }الًَّذيفى ييبىمّْغيكفى ًرسىاالى

ـٍ ك  {: لىعىمَّيي ـٍ كى ا نيزّْؿى ًإلىٍيًي ٍلنىا ًإلىٍيؾى الذٍّْكرى ًلتيبىيّْفى ًلمنَّاًس مى أىٍنزى
ك   }فى يىتىفىكَّري

44151النحؿ : 

ا ًمٍف ذىكىرو  مىفٍ  اًلحن يىاةن ىك أيٍنثىى كى أك عىًمؿى صى 97151النحؿ :  }ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى

نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري  { ٍف ييًطًع المَّوى كىرىسيكلىوي ييٍدًخٍموي جى مى كى
ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظيـ اًلًديفى ًفييىا كى  }خى

13151النساء : 

ميٍنًذًريفى { ًميفى ًإالَّ ميبىشًّْريفى كى ا نيٍرًسؿي اٍلميٍرسى مى 56151الكيؼ :  }كى

ػػػػػػاًعقىةن مً  { ـٍ صى ػػػػػػكا فىقيػػػػػػٍؿ أىٍنػػػػػػذىٍرتيكي ػػػػػػادو فىػػػػػػًإٍف أىٍعرىضي ػػػػػػاًعقىًة عى ثٍػػػػػػؿى صى
ثىميكدى   }كى

13152فصمت :

ديكدىهي ييٍدًخٍموي نىارن  { يىتىعىدَّ حي ٍف يىٍعًص المَّوى كىرىسيكلىوي كى مى اًلدنا ًفييىا كى ا خى
لىوي عىذىابه ميًييفه   } كى

14152النساء : 

ـٍ ًمفى الظُّميمىاًت  { يي ًليُّ الًَّذيفى آمىنيكا ييٍخًرجي 257152البقرة :  }...المَّوي كى

يىعيكؽى { دِّا كىالى سيكىاعنا كىالى يىغيكثى كى ـٍ كىالى تىذىريفَّ كى قىاليكا الى تىذىريفَّ آًليىتىكي كى
نىسٍ   }رنا كى

23152نكح : 

ةه بىٍعدى  { مىى المًَّو حيجَّ ميٍنًذًريفى ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى ريسيبلن ميبىشًّْريفى كى
 }الرُّسيًؿ 

165153النساء : 

لى  { ـٍ ًبعىذىابو ًمٍف قىٍبًمًو لىقىاليكا ك كى 134153طو : }...أىنَّا أىٍىمىٍكنىاىي

ـٍ ًفي رىسيكؿً  { سىنىةه  قىٍد كىافى لىكي 21153األحزاب :  }...المًَّو أيٍسكىةه حى

ا أىٍنزىؿى المَّوي  { ـٍ ًبمى ـٍ بىٍينىيي 48153المائدة :  }فىاٍحكي

ى  { ـٍ ييكحى ا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي 110154الكيؼ :  }...قيٍؿ ًإنَّمى

ا { نيكحن ـى كى 33154آؿ عمراف : }...ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىى آدى

مىا كى { ٍف يىٍغميٍؿ يىٍأًت كى مى 161154عمراف :  ؿآ }...افى ًلنىًبيٍّ أىٍف يىغيؿَّ كى

6,7154األعمى :  }ًإالَّ مىا شىاءى المَّوي  ,سىنيٍقًرئيؾى فىبلى تىٍنسىى {

ؿى ًبوً  { ٍؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى رّْ 17154 ,16القيامة :  }...الى تيحى

لى  { مىٍينىا بىٍعضى ك كى ؿى عى ٍذنىا ًمٍنوي ًباٍليىًميفً  ,يؿً أك اأٍلىقى تىقىكَّ ىخى ثيَـّ  ,ألى
ًتيفى   }لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلكى

46155 ,44الحاقة :

ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف   { 67155المائدة :}...يىا أىيُّيىا الرَّسيكليبىمٍّْغ مى

ـٍ  { ـٍ الى تىًصؿي ًإلىٍيًو نىًكرىىي 70156د :  ىك }...فىمىمَّا رىأىل أىٍيًديىيي

عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا { لىمَّا رىجى 150156األعراؼ :  }...كى

ـي ًإفَّ ىىذىا عىدي  { ٍكًجؾى ك فىقيٍمنىا يىا آدى ًلزى 116,121159طو :  }...لىؾى كى

ًؿ الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي  { 16159 ,15القصص :  }...قىاؿى ىىذىا ًمٍف عىمى

رَّ رىاًكعنا كىأىنىابى فىاٍستىغٍ  { بَّوي كىخى 24,25161,ص }فىغىفىٍرنىا لىوي ذىًلؾى  ,فىرى رى

ؿَّ المَّوي لىؾى { ا أىحى ـي مى رّْ ـى تيحى 1161التحريـ :  }...يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًل
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لَّى{ تىكى اءهي اأٍلىٍعمىى ,عىبىسى كى 1,4161عبس :  }... أىف جى

ٍذتيـٍ  لىٍكالى ًكتىابه ًمفى المَّوً  { ا أىخى ـٍ ًفيمى 68161 :األنفاؿ  }... سىبىؽى لىمىسَّكي

ـٍ ًمفى النًَّبيّْيفى  { مىٍيًي ـى المَّوي عى 69161 :النساء }...مىعى الًَّذيفى أىٍنعى

مىى بىٍعضو { ٍمنىا بىٍعضى النًَّبيّْيفى عى لىقىٍد فىضَّ 55162اإلسراء: }...كى

ٍمنىا بىعٍ  { مىى بىٍعضو ًتٍمؾى الرُّسيؿي فىضَّ ـٍ عى يي 253163البقرة :  }..ضى

بىرى  { 35163األحقاؼ :  }اٍلعىٍزـً ًمفى الرُّسيًؿ ك لي أك فىاٍصًبٍر كىمىا صى

ا  { ـٍ ًمفى الدّْيًف مىا كىصَّى ًبًو نيكحن 35163الشكرل :  }...شىرىعى لىكي

ٍذنىا ًمفى النًَّبيّْيفى ًميثىاقىييـٍ  { ٍذ أىخى 7163: األحزاب }... كىاً 

ًميبلن  { ـى خى ذى اهللي ًإٍبرىاًىي 125163النساء :}كىاتَّخى

امنا  { اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمى 124163البقرة :}ًإنّْي جى

ـى  { ثىاًني كىاٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي لىقىٍد آتىٍينىاؾى سىٍبعنا مّْفى اٍلمى 87164الحجر :}كى

ـٍ  لُّكا كيجيكىىكي 177167البقرة : }..ًقبىؿى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًربً  لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى

ًموً { كيتيًبًو كىريسي ًئكىًتًو كى مىبلى ٍف يىٍكفيٍر ًبالمًَّو كى مى 136167النساء :  }...كى

ًة  { ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى كي فٍَّكفى أيجيكرى ا تيكى نَّمى 185167آؿ عمراف :  }...كىاً 

اؽى ًبآًؿ ًفٍرعىٍكفى سيكءي  { 46171 ,45غافر :  }...اٍلعىذىابً  كىحى

تىٍيًف  { ـٍ مىرَّ 101171التكبة : }سىنيعىذّْبييي

ذابان ديكفى ذًلؾى ك { فَّ ًلمًَّذيفى ظىمىميكا عى 47171الطكر:}اً 

ًة أىيَّافى ميٍرسىاىىا  { ًف السَّاعى 187178األعراؼ :  }...يىٍسأىليكنىؾى عى

ا ًعٍممييىا يىٍسأىليؾى النَّاسي عىًف السَّ  { ًة قيٍؿ ًإنَّمى 63178األحزاب : }...اعى

يينىزّْؿي اٍلغىٍيثى  { ـي السَّاعىًة كى 34178لقماف :  }...ًإفَّ المَّوى ًعٍندىهي ًعٍم

بىًت السَّاعىةي كىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىر { 1179القمر :  } اٍقتىرى

ـٍ ًإنَّا قىتىٍمنىا اٍلمىًسيحى ًعيسىى اٍبفى  { قىٍكًلًي ـى كى ٍريى 157,1581911النساء :  }...مى

نىتييىا { زى ـٍ خى ا أيٍلًقيى ًفييىا فىٍكجه سىأىلىيي 8,9196الممؾ :  }...كيمَّمى

ـى زيمىرنا{ يىنَّ كا ًإلىى جى ًسيؽى الًَّذيفى كىفىري 71196الزمر: }...كى

ـٍ ًمفى اأٍلىٍجدىاثً  { كًر فىًإذىا ىي نيًفخى ًفي الصُّ 51,53196يس: }...كى

ـٍ أىًإذىا كينَّا تيرىابنا أىًإنَّا لىًفي { ٍب فىعىجىبه قىٍكلييي ٍف تىٍعجى 5197الرعد :  }...كىاً 

ٍبعيكًثيف{ ا نىٍحفي ًبمى مى يىاتينىا الدٍُّنيىا كى قىاليكا ًإٍف ًىيى ًإالَّ حى  كى
...{ 

30197 ,29األنعاـ : 

مىؽى { ـٍ مىٍف خى لىًئٍف سىأىٍلتىيي 25197لقماف: }لىيىقيكليفَّ المَّوي  كىاأٍلىٍرضى  السماكاتكى

كا أىًإذىا كينَّا تيرىابنا كىآبىاؤينىا أىًئنَّا { قىاؿى الًَّذيفى كىفىري 67,68197النمؿ: }...كى

ٍيبى ًفيوً ىك المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ { ًة الى رى ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى 87198النساء :}لىيىٍجمىعىنَّكي

يىٍكـى يىٍحشي  ـٍ يىٍمبىثيكا ًإالَّ سىاعىةن ًمفى النَّيىارً كى ـٍ كىأىٍف لى 45198يكنس :  }...ريىي

ـٍ { مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى 5,7199الحج: }...يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

ـى  { ػػػٍف ييٍحػػػًي اٍلًعظىػػػا ٍمقىػػػوي قىػػػاؿى مى نىًسػػػيى خى ػػػثىبلن كى ػػػرىبى لىنىػػػا مى 78,79211يس:كىًىػػػيى كىضى
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ًميـه   }...رى
ٍمؽي { ٍمًؽ النَّاسً  السماكاتلىخى 57211غافر : }كىاأٍلىٍرًض أىٍكبىري ًمٍف خى

ًديدنا{ ٍمقنا جى ٍبعيكثيكفى خى فىاتنا أىًإنَّا لىمى قىاليكا أىًإذىا كينَّا ًعظىامنا كىري 98,99211اإلسراء :  }... كى

ػػػكًر فىػػػًإذىا ىيػػػ{ -1 نيًفػػػخى ًفػػػي الصُّ ـٍ يىٍنًسػػػميكفى كى بًّْيػػػ ـٍ ًمػػػفى اأٍلىٍجػػػدىاًث ًإلىػػػى رى
...{

51,52211يس:

ا يىٍعمىؿي الظَّاًلميكفى { -2 اًفبلن عىمَّ 42,43211إبراىيـ:}..كىالى تىٍحسىبىفَّ المَّوى غى

نىاًجًر { ـٍ يىٍكـى اآٍلًزفىًة ًإًذ اٍلقيميكبي لىدىل اٍلحى 18211غافر : }...كىأىٍنًذٍرىي

ػػػػاالن قيػػػػٍؿ ىىػػػػٍؿ { ػػػػًريفى أىٍعمى ـٍ ًباأٍلىٍخسى ـٍ ًفػػػػي  ,نينىبّْػػػػئيكي ػػػػٍعيييي ػػػػؿَّ سى الَّػػػػًذيفى ضى
يىاًة الدٍُّنيىا   }...اٍلحى

211 103,106الكيؼ:

كفى  ـٍ يىٍنظيري 19,35211الصافات }...فىًإنَّمىا ًىيى زىٍجرىةه كىاًحدىةه فىًإذىا ىي

عىفىاءي ًلمَّ { ًميعنا فىقىاؿى الضُّ كا ًلمًَّو جى زي بىرى كا كى 21212إبراىيـ : }...ًذيفى اٍستىٍكبىري

ـي المَّوي { ا آتىاىي ميكفى ًبمى 180213آؿ عمراف :  }...كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍبخى

ةى كىالى ييٍنًفقيكنىيىا {  كفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ 34,35213التكبة : }...كىالًَّذيفى يىٍكًنزي

ٍسنىى ًإفَّ الًَّذيفى سىبىقىٍت لىيي { ٍنيىا ميٍبعىديكفى أك ـٍ ًمنَّا اٍلحي 101,113213األنبياء  }...لىًئؾى عى

نيكفى أك أىالى ًإفَّ { ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى 62,64214يكنس  }...ًليىاءى المًَّو الى خى

ـٍ الى ييٍظمىميكفى { فَّى كيؿُّ نىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىي 281219البقرة : }ثيَـّ تيكى

ًف اتَّقىى كىالى تيٍظمىميكفى فىًتيبلن { ٍيره ًلمى 77219النساء : }كىاآٍلًخرىةي خى

مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه { 164219األنعاـ :}...كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ نىٍفسو ًإالَّ عى

ًؼ ميكسىى{ ـٍ يينىبٍَّأ ًبمىا ًفي صيحي ـٍ لى فَّى  ,أى ـى الًَّذم كى ٍبرىاًىي 36,41219النجـ : ..."كىاً 

ػػػػػػا { مى ػػػػػػرنا كى ٍيػػػػػػرو ميٍحضى ًممىػػػػػػٍت ًمػػػػػػٍف خى ػػػػػػا عى يىػػػػػػٍكـى تىًجػػػػػػدي كيػػػػػػؿُّ نىٍفػػػػػػسو مى
ًممىتٍ   }...عى

30219آؿ عمراف : 

ًة ًكتىابنا  نيٍخًرجي لىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍمنىاهي طىاًئرىهي ًفي عينيًقًو كى كيؿَّ ًإٍنسىافو أىٍلزى كى
 }...يىٍمقىاهي مىٍنشيكرنا 

13,14219اإلسراء :

ا ًفيوً { ًضعى اٍلًكتىابي فىتىرىل اٍلميٍجًرًميفى ميٍشًفًقيفى ًممَّ 49219الكيؼ :  }..كىكي

سىنىًة فىمىوي عىٍشري أىٍمثىاًليىا{ اءى ًباٍلحى 160211األنعاـ : }مىٍف جى

ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمىثىؿً { 261211البقرة : }...مىثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي

اءى ًبالسَّيّْئىًة فىبلى ييٍجزىل ًإالَّ ًمٍثمىيىا{ مىٍف جى 211 16األنعاـ : }كى

ـي نىٍفػػػػػػػػسه { ػػػػػػػػًة فىػػػػػػػػبلى تيٍظمىػػػػػػػػ ػػػػػػػػكىاًزيفى اٍلًقٍسػػػػػػػػطى ًليىػػػػػػػػٍكـً اٍلًقيىامى ػػػػػػػػعي اٍلمى نىضى كى
 }...شىٍيئنا

47212,213األنبياء :

ٍف ثىقيمىٍت مىكىاًزينيوي { 8213األعراؼ : }فىمى

ٍزننا{ }فىبلى نيقً  ًة كى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى ـي لىيي 105214اٍلكىٍيًؼ: ي

ٍف ثىقيمىٍت مىكىاًزينيوي فى  ؽُّ فىمى ًئذو اٍلحى ٍزفي يىٍكمى ـي اٍلميٍفًمحيكفى أك }كىاٍلكى لىًئؾى ىي
...{ 

9215 – 8األعراؼ: 
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ٍقًضيِّا { ا مى ٍتمن بّْؾى حى مىى رى ـٍ ًإالَّ كىاًرديىىا كىافى عى ٍف ًمٍنكي 71216مريـ: }كىاً 

133217آؿ عمراف : }أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيفى {

131217آؿ عمراف : }كىاتَّقيكا النَّارى الًَّتي أيًعدٍَّت ًلٍمكىاًفًريفى  {

ًفيرنا{ ـٍ ًمٍف مىكىافو بىًعيدو سىًمعيكا لىيىا تىغىيُّظنا كىزى 12218الفرقاف:}ًإذىا رىأىٍتيي

اًلديكفى ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عى { ـى خى يىنَّ 218 74,75الزخرؼ: }...ذىاًب جى

ا مىٍعديكدىةن  قىاليكا لىٍف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامن 219 80,81البقرة: }...} كى

ـٍ كيفَّاره  { اتيكا كىىي مى كا كى 161,162221البقرة : }...ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

يى  ـٍ نىاري جى كا لىيي ـى كىالًَّذيفى كىفىري 36221)فاطر: }... نَّ

يىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلؾى  48221النساء : }...ًإفَّ المَّوى الى يىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كى

نَّةى { مىٍيًو اٍلجى ـى المَّوي عى رَّ ٍف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىقىٍد حى 72221المائدة :}...ًإنَّوي مى

ٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىمّْدنا { مى اًلدنا ًفييىاكى ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى 93222النساء: ...فىجى

اعىفىةن { بىا أىٍضعىافنا ميضى 130,131222آؿ عمراف: }...يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا الرّْ

ـٍ ًإٍبًميسي ظىنَّوي فىاتَّبىعيكهي { مىٍيًي دَّؽى عى لىقىٍد صى 20223سبأ: }...كى

ىفَّ جى { ىٍمؤلى ًعيفى ألى ـٍ أىٍجمى ٍف تىًبعىؾى ًمٍنيي ًممَّ ـى ًمٍنؾى كى 85223ص:}يىنَّ

145225النساء :}...ًإفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ًفي الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًؿ ًمفى النَّارً {

بيكفى أك  ,كىالسَّاًبقيكفى السَّاًبقيكفى  { نَّاًت النًَّعيـً  ,لىًئؾى اٍلميقىرَّ 10,12229الكاقعة : }ًفي جى

قىًميؿه ًمفى اآٍلًخًريفى  ,يفى األكلثيمَّةه ًمفى  { 13,14229الكاقعة :  }كى

ـٍ { اًت كىانىٍت لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ 107,108231الكيؼ :  }...ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

نَّةي  { ـي اٍلجى نيكديكا أىٍف ًتٍمكي ميكفى أك كى ا كيٍنتيـٍ تىٍعمى 43231األعراؼ : }ًرٍثتيميكىىا ًبمى

اًلًديفى ًفييىا  { نًَّة خى ا الًَّذيفى سيًعديكا فىًفي اٍلجى 108231د:ىك  }...كىأىمَّ

ا نىشىاءي  { ٍمنىا لىوي ًفييىا مى ٍف كىافى ييًريدي اٍلعىاًجمىةى عىجَّ 18,21231اإلسراء: }...مى

مىى بىٍعضو  { ـٍ عى يي ٍمنىا بىٍعضى 253231البقرة: }...ًتٍمؾى الرُّسيؿي فىضَّ

مىى بىٍعضو كىآتىٍينىا دى { ٍمنىا بىٍعضى النًَّبيّْيفى عى لىقىٍد فىضَّ بيكرناأك كى 55231اإلسراء: }كدى زى

ـٍ ًمٍف قيرًَّة أىٍعييفو  { ا أيٍخًفيى لىيي ـي نىٍفسه مى 17223السجدة: }...فىبلى تىٍعمى

نًَّة الًَّتي كيًعدى اٍلميتَّقيكفى ًفييىا أىٍنيىاره  { 15233محمد: }...مىثىؿي اٍلجى

يىا كىافيكرنا { بيكفى ًمٍف كىٍأسو كىافى ًمزىاجي 5,6233اإلنساف: }..ًإفَّ اأٍلىٍبرىارى يىٍشرى

ًبيبلن { ٍنجى يىا زى ييٍسقىٍكفى ًفييىا كىٍأسنا كىافى ًمزىاجي 17,18233اإلنساف: }...كى

وي ًمٍف تىٍسًنيـو  { ًمزىاجي بي  ,كى ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا اٍلميقىرَّ 27,28233المطففيف:}كفى عى

ـٍ لىييـٍ غيرىؼه  { بَّيي 20233الزمر: }...لىًكًف الًَّذيفى اتَّقىٍكا رى

ا يىٍشتى { فىكىاًكوى ًممَّ ,كى ؿو كىعيييكفو 41,42234المرسبلت: }فى يك ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي ًظبلى

ابي اٍليىًميفً  { ا أىٍصحى ابي اٍليىًميًف مى 27,33234الكاقعة: }...كىأىٍصحى

نَّاتو { ـٍ جى اًت سىنيٍدًخمييي اًلحى ًمميكا الصَّ 57234النساء: }...كىالًَّذيفى آمىنيكا كىعى

ٍعميكـه أك  ,ًإالَّ ًعبىادى المًَّو اٍلميٍخمىًصيفى { ـٍ ًرٍزؽه مى 40,43234الصافات: }..لىًئؾى لىيي

ـٍ ًبًإيما{ يَّتييي ـٍ ذيرّْ 21236الطكر: }...فو كىالًَّذيفى آمىنيكا كىاتَّبىعىٍتيي
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38236المدثر: }كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه  {

ـٍ ًمٍف قيرًَّة أىٍعييفو  { ا أيٍخًفيى لىيي ـي نىٍفسه مى 17238السجدة:}...فىبلى تىٍعمى

ـٍ ًفييىا فىاًكيىةه كىًثيرىةه ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى  { 238 73)الزخرؼ: }لىكي

فىاًكيىةو ًممَّا { كفى  كى يَّري ا يىٍشتى  ,يىتىخى لىٍحـً طىٍيرو ًممَّ 20,21238الكاقعة:}فى يك كى

ٍمرو لىذَّةو ًلمشَّاًرًبيفى  { 15238محمد: }كىأىٍنيىاره ًمٍف خى

ـٍ ًبكىٍأسو ًمٍف مىًعيفو  { مىٍيًي اءى لىذَّةو  ,ييطىاؼي عى 46,47238الصافات:}...بىٍيضى

ؿو  { ـٍ ًفي ًظبلى يي ـٍ كىأىٍزكىاجي مىى اأٍلىرىاًئًؾ ميتًَّكئيكفى ىي 56238يس: }عى

رو ميتىقىاًبًميفى أخك   { مىى سيري 47238الحجر: }اننا عى

كنىةو { رو مىٍكضي مىى سيري مىٍييىا ميتىقىاًبًميفى  ,عى 15,16238الكاقعة: }ميتًَّكًئيفى عى

مَّديكفى  { ـٍ ًكٍلدىافه ميخى مىٍيًي 17238الكاقعة: }يىطيكؼي عى

يىطيكؼي { ـٍ كى مَّديكفى ًإذىا رىأىٍيتىيي ـٍ ًكٍلدىافه ميخى مىٍيًي 19238اإلنساف: }...عى

ًئذو نىاًضرىةه  { كهه يىٍكمى بّْيىا نىاًظرىةه  ,كيجي 22,23239القيامة: }ًإلىى رى

كبيكفى  { ًئذو لىمىٍحجي ـٍ يىٍكمى بًّْي ـٍ عىٍف رى 239 15المطففيف: }كىبلَّ ًإنَّيي

ًزيىادىةه ًلمًَّذيفى أىٍحسىنيكا الٍ  {: ٍسنىى كى 26239يكنس:}حي

بّْيىا نىاًظرىةه { 23241القيامة: }ًإلىى رى

كبيكفى  { ًئذو لىمىٍحجي ـٍ يىٍكمى بًّْي ـٍ عىٍف رى 15241المطففيف:}كىبلَّ ًإنَّيي

143241األعراؼ: }قىاؿى لىٍف تىرىاًني{

اري  { 113241األنعاـ:}الى تيٍدًركيوي اأٍلىٍبصى

لىًكًف انٍ { بىًؿ فىًإًف اٍستىقىرَّ مىكىانىوي كى 143241األعراؼ: }...ظيٍر ًإلىى اٍلجى

اًىًميفى { 46241د:ىك  }ًإنّْي أىًعظيؾى أىٍف تىكيكفى ًمفى اٍلجى

عىمىوي دىكِّا{ بىًؿ جى بُّوي ًلٍمجى مَّى رى ا تىجى 143241األعراؼ: }فىمىمَّ

ابي  { ٍمعىاًف قىاؿى أىٍصحى ا تىرىاءىل اٍلجى 61,62241الشعراء:}...ميكسىى  فىمىمَّ

مىٍقنىاهي ًبقىدىرو  {: 49244القمر: }ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى

ٍقديكرنا { كىافى أىٍمري المًَّو قىدىرنا مى 38244األحزاب: }كى

كيؿُّ شىٍيءو ًعٍندىهي ًبًمٍقدىارو  { 8244الرعد:}كى

مىؽى كيؿَّ شىٍيءو فىقىدَّرىهي تىٍقًديرنا { 2244قاف:الفر }كىخى

عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدران { 3245الطبلؽ:}قىٍد جى

كفى { ـى اٍلقاًدري 23245المرسبلت: }فىقىدىٍرنا فىًنٍع

بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي {: قىضى رى 23245:اإلسراء}كى

12245,246:فصمت }اتو ًفي يىٍكمىٍيفً أك فىقىضاىيفَّ سىٍبعى سىم{

ـٍ فى { ٍيتيـٍ مىناًسكىكي 200245:البقرة }ًإذا قىضى

ٍقًضيِّا { كىافى أىٍمرنا مى 21247مريـ: }كى

ا يىقيكؿي لىوي كيٍف فىيىكيكفي  { ذىا قىضىى أىٍمرنا فىًإنَّمى 117247البقرة:}كىاً 

ٍقًضيِّا{ ا مى ٍتمن بّْؾى حى مىى رى 71247مريـ: }كىافى عى
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فىاًتحي اٍلغىٍيًب { 59248األنعاـ: }...ىك الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ كىًعٍندىهي مى

ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىةً ىك المَّوي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىك { اًل 22248الحشر:}عى

ٍف أىٍعطىى كىاتَّقىى{ ٍسنىى  ,فىأىمَّا مى دَّؽى ًباٍلحي 5,10248الميؿ: }...كىصى

ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًفي اأٍلىٍرضً { ا أىصى 22248الحديد: }... مى

اًء كىاأٍلىٍرضً  { ا ًفي السَّمى ـٍ أىفَّ المَّوى يىٍعمىـي مى ـٍ تىٍعمى 70248الحج: }...أىلى

ا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍيئنا أىٍف يىقيكؿى لىوي { 82249يس: }...ًإنَّمى

لى  { ييـي اٍلمى ك كى كىمَّمى ًئكىةى كى ـي اٍلمىبلى ٍلنىا ًإلىٍيًي 111249األنعاـ: }...ٍكتىىأىنَّنىا نىزَّ

ا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى  { مى 29249التككير: }كى

لى { ا ييًريدي ك كى لىًكفَّ المَّوى يىٍفعىؿي مى ا اٍقتىتىميكا كى 253249البقرة:}شىاءى المَّوي مى

لى  { بّْؾى كىٍيؼى مىدَّ الظّْؿَّ كى ـٍ تىرى ًإلىى رى 45249الفرقاف: }...شىاءى ك أىلى

ـٍ { مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي 1249النساء: }...يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

مىؽى ىك { 4249الحديد: }... كىاأٍلىٍرضى ًفي السماكاتالًَّذم خى

ميكفى  { ا تىٍعمى مى ـٍ كى مىقىكي 96251الصافات:}كىالمَّوي خى

بَّؾى  { ؿَّ عىٍف سىًبيًموً  أىٍعمىـي ىك ًإفَّ رى 125251النحؿ:}...ًبمىٍف ضى

ٍف أىٍعطىى كىاتَّقىى { ٍسنىى  ,فىأىمَّا مى دَّؽى ًباٍلحي 5,10251الميؿ: }...كىصى

ـى ًمٍف ظي { بُّؾى ًمٍف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى ـٍ يك كىاً  172251األعراؼ: }...ًرًى

ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىةو ميبىارىكىةو إً  { 4,5252الدخاف: }...نَّا كينَّا ميٍنًذًريفى ًإنَّا أىٍنزى

ًئكىةن  ابى النَّاًر ًإالَّ مىبلى عىٍمنىا أىٍصحى مىا جى 31254المدثر: { ...}كى

ؿه يىٍسعىى { ًدينىًة رىجي ى اٍلمى اءى ًمٍف أىٍقصى 20255يس: }...كىجى

ًبيفً  { تىمَّوي ًلٍمجى ا أىٍسمىمىا كى 103256الصافات:}فىمىمَّ

ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو كىأىعً  { ـٍ مى 60256األنفاؿ:}...دُّكا لىيي

كيميكا ًمٍف ًرٍزًقوً  { نىاًكًبيىا كى 15256الممؾ:}فىاٍمشيكا ًفي مى

اتً { اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ نىٍجعىؿي الًَّذيفى آمىنيكا كىعى 256:ص28}... أى

35,36256القمـ: } ... أىفىنىٍجعىؿي اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍجًرًميفى  {

ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًفي { ا أىصى 22,23258الحديد:}... مى

51259التكبة:}...قيٍؿ لىٍف ييًصيبىنىا ًإالَّ مىا كىتىبى المَّوي لىنىا  {
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ى:األحادوثفؼرسى

 رقـ الصفحة األحاديث الرقـ
ح "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"  -1

11 "قاخبلأ سنكـاأح ركـاخي إف" -2

مقان  -3 مقان "ك "أكمؿ المؤمنيف إيمانان أحسنيـ خي 11خياركـ خياركـ لنسائيـ خي

11"اهلل رفعوإال هلل أحده تكاضع  ا" م -4

11...عميكـ بالصدؽ فإف الصدؽ ييدم إلى البر " -5

 12 ..."كربةن مف كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربةن  ؤمفعف م نٌفس " مف -6
 13 "لـ يرحـ صغيرنا كيكقر كبيرنا " ليس منا مف -7
47"بالبعث كتؤمف كرسمو كبمقائو ككتبو كمبلئكتو باهلل تؤمف أف اإليماف -8

51,71"يمجسانو أك  ,ينصرانوأك دانو يك فأبكاه ي ,كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة" -9

51 ..."النيار كتصـك الميؿ تقـك أنؾ أخبر ألـ"  -10

71..."ـ مما عممني " أال إف ربي أمرني أف أعممكـ ما جيمت -11

81" ...إنما لكؿ امرئ ما نكل  ك ," إنما األعماؿ بالنيات -12

سىدي كيمُّوي ك أال " -13 مىحى اٍلجى ٍت صى مىحى سىًد ميٍضغىةن ًإذىا صى فَّ ًفي اٍلجى 82..."اً 

يمىافً " -14 كىةى اإٍلً بلى دى ًبًيفَّ حى ثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى 83..."ثىبلى

83 ..."إلى ينزؿ القيامة يـك كاف إذا كتعالى تبارؾأف اهلل  "  -15

: شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  -16 مىى خمسو 84"... "بيًنيى اإلسبلـي عى

85 «" أفضؿ الذكر ال إلو إال اهلل, كأفضؿ الدعاء الحمد هلل -17

85"" الصبلة عمى كقتيا -18

86..."أىقرع شجاعنا مالو لو مثؿ زكاتو يؤد فمـ ماالن  المَّو آتاه مف -19

دَّؽ   -21 87تأمؿ الغنى ..."ك أنت صحيح شحيح تخشى الفقر ك أف تىصى

87" ألف يًمجَّ أحدكـ بيمينو في أىمو آثـ لو عند اهلل مف أف ..." -21

مف إىراؽ الدـ  "ما عمؿ آدميّّ مف عمؿ يـك النحر أحب إلى اهلل  -22
..."إنيا لتأتي يـك القيامة بقركنيا

87

87 ""خيركـ خيريكـ ألىمو  -23

87 "مع الغبلـ عقيقو فأىريقكا عنو دمان كأميطكا عنو األذل" -24

91 ..."ؼ ما أخاؼ عميكـ الشرؾ األصغر " قالكا أخك  " إف  -25
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91"في سبيؿ اهلليك مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا ف"...  -26

ذا كعػػػػػػػػػد أخمػػػػػػػػػؼك  ," آيػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػافؽ ثػػػػػػػػػبلث : إذا حػػػػػػػػػٌدث كػػػػػػػػػذب -27 ذا ك  ,ا  ا 
 "اؤتمف خاف 

92

92 ..."أربع مف كف فيو كاف منافقان خالصان  -28

ف اهلل كتريجبالكترك تسعيف اسمان مف أحصاىا دخؿ الجنة ك " إف هلل تسعان  -29  ا 
"

95

96,111 "مائة إال كاحدان, مف أحصاىا دخؿ الجنة  ,تسعيف اسمان ك إف هلل تسعة " -31

114"ال تفكركا في اهللك " تفكركا في خمؽ اهلل  -31

116كـ عمى المحجة البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ""تركت -32

114رازؽ "لالمسعر القابض الباسط اىك " إف اهلل  -33

115الدىر "ىك فإف اهلل  ,ال يسب أحدكـ الدىر"  -34

115" النيارك أقمب الميؿ  ,أنا الدىرك  ," يؤذيني ابف آدـ يسب الدىر -35

115تؤمف بالبعث "ك رسمو ك بمقائو ك كتبو ك مبلئكتو ك  " اإليماف أف تؤمف باهلل -36

سرافيؿ ..."ك ميكائيؿ ك "الميـ رب جبريؿ  -37 118 ا 

118 أما الرجؿ الكريو المرآة الذم عند النار يحيشُّيا ..."ك " ...  -38

118 رأيت مالكان خازف النار"ك " ... -39

118 ..."ؿ مف يقرع باب الجنة فيقـك الخازف فيقكؿأك أنا " -41

؟  -41 ٍف أىٍنتى سنا, فىييقىاؿي لىوي: مى ـٍ لىييٍجمىسي ًفي قىٍبًرًه ًإٍجبلى دىكي 118...""ًإفَّ أىحى

121جبريؿ عميو السبلـ لو ستمائة جناح " " رأل محمد  -42

121" : مف أفضؿ المسمميف ... "ما تعدكف أىؿ بدر فيكـ ؟ قاؿ  -43

123" " شعبة مف شعب اإليماف -44

123" جؿ تستحي منو المبلئكة" أال أستحي مف ر  -45

125" فريفع لي البيت المعمكر, فسألت جبريؿ عميو السبلـ فقاؿ ... " -46

جبريؿ كالحمس البالي مف خشية ك  ," مررت ليمة أيسرم بي بالمؤل األعمى -47
" اهلل تعالى

126

يكشؾ أف يأتي رسكؿ ربي  ,فإنما أنا بشر ,أال أييا الناس ," أما بعد -48
"...ليما كتاب اهلل أك تارؾ فيكـ ثقميف :  أناك  ,فأجيب

131

131 "بعدم ...إني تارؾ فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضمكا "  -49

135 ..."ما مف نبي إال قد أنذر قكمو ك  ," إني أنذركمكه -51

138 ..."تصمي ك فقامت تكضأ  ,أم الجبار –"فقاـ إلييا  -51

سرائيؿ يغتسمكف عراةك كانت بن" -52 138 ..."لى بعض ينظر بعضيـ إ ,ا 

141 "دينيـ كاحدك  ,أمياتيـ شتى ,ة لعبلتأخك  "األنبياء  -53

مػػػػف الرسػػػػؿ  ,عشػػػػركف ألػػػػؼ نبػػػػيك أربعػػػػة ك ألػػػػؼ "أف عػػػدة األنبيػػػػاء مائػػػػة   -54
 " جمان غفيران عشر خمسة ك ثبلثمائة ذلؾ 

144
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145"...فجعؿ يمر النبي معو الرجؿ  ,عرضت عميَّ األمـ" -55

149 "تمي بؾإٌنما بعثتؾ ألبتميؾ كأب"  -56

155"...قد ككؿ بو قرينو مف الجف ك " ما منكـ مف أحد إال  -57

بر مكسى بما صنع قكمو في العجؿ, , إف اهلل أخ" ليس الخبر كالمعاينة -58
 "ف ما صنعكا ألقى األلكاح فانكسرت, فمما عايفمـ يمؽ األلكاح

156

156 ..."ياخالقىك لما خمؽ اهلل آدـ مسح ظيره, فسقط مف ظيره كؿ نسمة "  -59

157 ...""نزؿ نبيّّ مف األنبياء تحت شجرة, فمدغتو نممة -61

157 ..."كانت امرأتاف معيما ابناىما, جاء الذئب فذىب بابف إحداىما -61

ٌنو يأتيني الخصـ, فمعؿ بعضكـ أف يككف  -62 157..."" إٌنما أنا بشر, كا 

161 "...كذلؾ األنبياء ك  ,ال يناـ قمبوك  ,النبي نائمة عيناهك "  -63

161 " إنا معاشر األنبياء تناـ أعيننا كال تناـ قمكبنا " -64

161 " إٌف عيني تناماف كال يناـ قمبي" -65

161"" ما مف نبي يمرض إاٌل خٌير بيف الدنيا كاآلخرة -66

161 " لـ يقبر نبيّّ إال حيث يمكت " -67

162"" إف اهلل حـر عمى األرض أف تأكؿ أجساد األنبياء -68

162" .فإذا مكسى قائـ يصمي .. ,تني في جماعة مف األنبياءقد رأيك " -69

164..."" أنا سيد كلد آدـ يـك القيامة, كال فخر -71

164" إٌف اهلل اتخذني خميبلن كما اتخذ إبراىيـ خميبلن " -71

165" ... " فيضمت عمى األنبياء بست: أعطيت جكامع الكمـ -72

167 "تؤمف بالبعثك رسمو ك  كتبو كبمقائوك مبلئكتو ك أف تؤمف باهلل " -73

171"...فإف نجا منو فما بعده  ,ؿ منزؿ مف منازؿ اآلخرةأك " إف القبر  -74

171 "...العشي ك " إف أحدكـ إذا مات عيرض عميو مقعده بالغداة  -75

171 "...ا باهلل مف جينـ ذك استعي ,ا باهلل مف عذاب القبرذك " استعي  -76

172"...فقالت ليا ,عذاب القبر دية دخمت عمييا فذكرتيك " أف ي -77

173 "...إذا صمى صبلة أقبؿ عمينا بكجيو فقاؿ  " كاف النبي  -78

إف الميت ليسمع خفؽ نعاليـ حيف يكلكف عنو, فإف كاف مؤمنان كانت " -79
..."الصبلة عند رأسو,

174

174"...ما يعذباف في كبير, أما أحدىما ك إنيما ليعذباف " -81

175 "...ا باهلل مف عذاب القبر ذك استعي ,مف عذاب جينـا باهلل ذك "استعي -81

175 فإف عذاب القبر حؽ " ,ا باهلل مف عذاب القبرذك " أييا الناس استعي -82

175 ..."" الميـ إني أعكذ بؾ مف عذاب جينـ  -83

عندما سئؿ مف أصحابو ! ما باؿ المؤمنيف يفتنكف في قبكرىـ إال  " -84
 ة السيكؼ عمى رأسو فتنة " الشييد؟ قاؿ  : " كفى ببارق

176
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176 ..."ؿ دفعة أك " لمشييد عند اهلل ست خصاؿ: يغفر لو في  -85

176 "..." كؿ ميت يختـ عمى عممو إال الذم مات مرابطان  -86

176 مف يقتمو بطنو فمف يعذب في قبره " -87

176 " ما مف مسمـ يمكت يـك الجمعة إال كقاه اهلل فتنة القبر ". -88

نما عمميا عند اهلل ك  ,ي عف الساعةتسألكنن" -89 177 "ا 

177 " ما المسئكؿ عنيا بأعمـ مف السائؿ " -91

177 ...",مفاتح الغيب خمس ال يعمميف إال اهلل" -91

179 يشير بإصبعيو فيمد بيما"ك  ,الساعة ىكذاك " بعثت أنا  -92

179 ..." ,اعدد ستان بيف يدم الساعة : مكتي -93

179"...بمنى إذ انفمؽ القمر فمقتيف " بينما نحف مع رسكؿ اهلل  -94

181..."إذ أتاه رجؿ فشكا إليو الفاقة   بينا أنا عند النبي " -95

181" أنو سيككف في أمتي ثبلثكف كذابكف كميـ يزعـ أنو نبي -96

نو ك "  -97 اهلل ال تقـك الساعة حتى يخرج ثبلثكف كذابان آخرىـ األعكر ك ا 
" الدجاؿ

182

فقاؿ :   ,إذ جاءه أعرابي ,في مجمس يحدث القـك  بينما رسكؿ اهلل ": -98
..." ,في حديثو متى الساعة ؟ فمضى رسكؿ اهلل 

181

182..."كما تداعى األكمة إلى قصعتيا  ,يكشؾ األمـ أف تداعى عميكـ"  -99

183"...يفيض ك " ال تقـك الساعة حتى يكثر الماؿ  -111

184 ..."مف ذىب " ال تقـك الساعة حتى يحسر الفرات عف جبؿ  -111

فمف حضره فبل يأخذ منو  ,يكشؾ الفرات أف يىحًسرى عف كنز مف ذىب -112
 شيئان "

184

يكاطئ اسمو  ," ال تذىب الدنيا حتى يممؾ العرب رجؿ مف أىؿ بيتي -113
 اسمي "

184

 ,لبعػػػػػػث اهلل رجػػػػػػبلن مػػػػػػف أىػػػػػػؿ بيتػػػػػػي ,لـ يبػػػػػػؽ مػػػػػػف الػػػػػػدىر إال يػػػػػػـكك " لػػػػػػ -114
 كما ممئت جكران " ,يممؤىا عدالن 

185

ثـ يخرج رجؿ مف  ,عدكانان ك ال تقـك الساعة حتى  تمتمئ األرض ظممان  -115
كما ممئت ظممان  ,عدالن ك مف  أىؿ بيتي  يممؤىا قسطان أك  ,عترتي

 "عدكانان ك 

185

صنعت شيئان  ,يا رسكؿ اهلل ,قالت : فقمنا ,في منامو "عبث رسكؿ اهلل  -116
..." فقاؿ ,في منامؾ لـ تكف تفعمو

185

185..."فإذا كانكا ببيداء مف األرض  ,ئذ بالبيت, فيبعث إليو بعثيعكذ عا" -117

222 ما ىف ؟..." ك "اجتنبكا السبع المكبقات " قالكا : يا رسكؿ اهلل  -118

222 في نار جينـ ..."يك مف تردل مف جبؿ فقتؿ نفسو ف -119

223معو الرىط ..."ك عرضت عمٌي األمـ فرأيت النبي  -111
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223..."قكؿ: لبيؾ كسعديؾ, كالخير في يديؾيقكؿ اهلل: يا آدـ, في" -111

224 ..."يا معشر النساء تصدقف, فإني رأيتكف أكثر أىؿ النار"  -112

224 "إف أقؿ ساكني الجنة النساء" -113

225 ""ما بيف منكبي الكافر في النار مسيرة ثبلثة أياـ لمراكب المسرع  -114

ف ضرسو"إف غمظ جمد الكافر اثناف  -115 225 ..."مثؿ أحد كأربعكف ذراعان, كا 

225 "ناب الكافر, مثؿ أحد, كغمظ جمده مسيرة ثبلثأك ضرس الكافر,  -116

225 ف أىؿ النار عذابان يـك القيامة لرجؿ تكضع في أخمص..."ىك "إف أ -117

226"...ال أذفه سمعت ك أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيفه رأت " -118

228"يف الجنة كالنار"يخمص المؤمنكف مف النار فيحبسكف عمى قنطرة ب -119

228 ..."" آتي باب الجنة يـك القيامة فأستفتح فيقكؿ الخازف  -121

228"" أتاني جبريؿ فأخذ بيدم فأراني باب الجنة الذم تدخؿ منو أمتي -121

228..."عرضت عمي األمـ فأخذ النبي يمر معو األمة كالنبي يمر " -122

229 ..."كف فييا كال يحيكفأما أىؿ النار الذيف ىـ أىميا فإنيـ ال يمكت" -123

229 ..."" يخرج مف النار مف قاؿ ال إلو إال اهلل ككاف في قمبو مثقاؿ شعيرة  -124

231 ..."إف في الجنة مائة درجة أعدىا اهلل لممجاىديف في سبيؿ اهلل  -125

231 ..."" إف أىؿ الجنة يتراءكف أىؿ الغرؼ مف فكقيـ  -126

232 ..."رجؿ ىك نزلة ؟ قاؿ :"سأؿ مكسى ربو ما أدنى أىؿ الجنة م -127

232 ..." إذا سمعتـ المؤذف فقكلكا مثؿ ما يقكؿ ثـ صمكا عمي -128

233 ..."قمنا يا رسكؿ اهلل أخبرنا عف الجنة ما بناؤىا؟ قاؿ: لبنة مف ذىب" -129

233..."إف لممؤمف في الجنة لخيمة مف لؤلؤة كاحدة مجكفة -131

234 ..."منو الصائمكف يـك القيامة إف في الجنة بابا يقاؿ لو الرياف يدخؿ " -131

235 .."قاؿ فاشترط عمي شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا عبده كرسكلو".. -132

235 ..."ؿ زمرة تدخؿ الجنة عمى صكرة القمر ليمة أك  -133

235 "" أيريت النار فإذا أكثر أىميا النساء -134

236..."لنار أيما امرأة مات ليا ثبلثة مف الكلد كانكا حجابا مف ا -135

236..."إلى جنازة صبي مف األنصار فقمت   ديعي رسكؿ اهلل "  -136

237 ...""سألت ربي البلىيف مف ذرية البشر أف ال يعذبيـ فأعطانييـ -137

237 ..."النبي في الجنة كالشييد في الجنة :"مف في الجنة قاؿ " -138

237"اهلل أعمـ بما كانكا عامميف" -139

239..."كما تركف ىذا القمر ال تضامكف في رؤيتو  " إنكـ ستركف ربكـ -141

244 ..." اهلل إال إلو ال أف يشيد بأربع يؤمف حتى عبد يؤمف ال -141

244 ..."أف يعمـ حتى كشره خيره بالقدر يؤمف حتى عبد يؤمف ال -142

248 ..." كاألرض السماكات يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ مقادير اهلل كتب -143
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249"سنة ألؼ بخمسيف كاألرض السماكات يخمؽ أف قبؿ المقادير اهلل قدر" -144

251..."ميسر ككؿ الخطاب ابف يا منو فرغ قد فيما" -145

251..."كقعدنا فقعد ,  اهلل رسكؿ فأتانا الغرقد بقيع في جنازة في كنا"  -146

251 ..."فقاؿ ذرية منو فأخرج بيمينو ظيره مسح ثـ آدـ خمؽ اهلل إف" -147

251 ..." ىذاف ما أتدركف فقاؿ كتاباف يده كفي  اهلل رسكؿ عمينا خرج" -148

252..."تعكدكىـ فبل مرضكا إف ,األمة ىذه مجكس القدرية " -149

252..."ؼ ما أخاؼ عمى أمتي مف بعدم ثبلث: إيماف بالنجـكأخك   :" -151

 



  



288 
 

ى:فؼرسىاألرالم

 رقـ الصفحة األعبلـ الرقـ
 5 عبد العزيز ابف باز  -1
 5 محمد ناصر الديف األلباني  -2
 6 محمد بف عبد الكىاب البنا  -3
 6 محمد بف سميماف األشقر   -4
 6 عطية محمد سالـ  -5
 7 الرحمف عبد الخمؽ اليكسؼعبد   -6
 9 إبراىيـ محمد حسيف العمي  -7
 9 إحساف محمد بف عايش العتيبي  -8
 9 أسامة عمر األشقر   -9
 9 محسف صالح  -10
 46 الجرجاني  -11
 46 السفاريني  -12
 47 حسف البنا  -13
 54 البييقي  -14
 81 ابف قيـ الجكزية   -15
 98 ابف تيمية  -16
 102 الذىبي  -17
 107 فخر الديف الرازم  -18
 107 ـ الحرميف )الجكيني(إما  -19
 107 الشيرستاني  -20
 107 الحسف األشعرم كأب  -21
 107 الشككاني  -22
 194 ابف األثير  -23
 196 النككم  -24
 217 الحسف البصرم  -25
 221 اسحؽ الزجاج كأب  -26
 223 ماك الطح  -27
 224 ابف أبي العز الحنفي  -28
 226 اليذيؿ العبلؼ كأب  -29

 





289 
 

المراجعوفؼرسىالمصادرى

 القرآف الكريـ 
 المصادر: كتب الشيخ عمر األشقر.

 ,األردف ,عماف ,التكزيعك دار النفائس لمنشر , عمر سميماف األشقر, الرساالتك الرسؿ , .1
 ـ.2008 ,ق1429

, 1ط ,عماف ,ائسدار النف ,ألشقرا ,المعرفة بوك اليادية إلى اهلل  أسماء اهلل الحسنى .2
 .ـ2004 ,ق1423

دار –عمر سميماف األشقر د. ,لجماعةاك صفاتو في معتقد أىؿ السنة ك أسماء اهلل  .3
 ـ.2003,ق1424 ,6ط ,األردف ,عماف, النفائس

 ,ر سميماف األشقرعم ,الصراط المستقيـك الجماعة أصحاب المنيج األصيؿ أىؿ السنة ك  .4
 ـ.1993 ,ق1413 ,1ط ,عماف األردف ,دار النفائس

 –التكزيع نشر ك دار النفائس لم ,اف األشقرعمر سميم, عمميةك بحكث في مؤتمرات دعكية  .5
 ـ.2007,ق1427, 1ط , األردف, عماف

, 2ط ,الككيت ,مكتبة الفبلح ,األردف ,عماف ,دار النفائس, راألشق ,التكحيد محكر حياة .6
 ـ.1991 ,ق1411

 ـ.2008, ق1429ط  ,التكزيعك دار النفائس لمنشر , عمر سميماف األشقر, النارك الجنة  .7
 ,1ط ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,شقراأل ,أحداث الحياةك جكلة في رياض العمماء  .8

 ـ.2000 ,ق1420
,  7ط ,عماف األردف ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,األشقر, صحيح القصص النبكم .9

 ـ.2007 ,ق1428
 عمر سميماف األشقر. ,مف حياتي صفحات .10

, عماف ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,عمر سميماف األشقر, عالـ المبلئكة األبرار .11
 .ـ2008 ,ق1429ط ,األردف

, األردف, عماف التكزيعك النشر ك دار النفائس لمطباعة  ,األشقر ,العقيدة في اهلل .12
 ـ.2010 ,ق1431ط

 ,عماف ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,ف األشقرعمر سميما ,القدرك القضاء  .13
 ـ .2008 ,ق1429,األردف
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ـ 2008 ,ق1429 ,يعالتكز ك دار النفائس لمنشر  ,عمر سميماف األشقر, القيامة الصغرل .14
. 
 ,ـ2008 ,ق1429 ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,عمر سميماف األشقر, يامة الكبرلالق .15

 .61ص
 ,2ط ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,عمر سميماف األشقر, ةثقافة إسبلمية أصيم كنح .16

 ـ .1990,ق1410
الفبلح لمنشر مكتبة  ,د.عمر سميماف األشقر ,االعتقاد أصؿ ,(4نظرة في أصكؿ الفقو ) .17

 ـ.1990 ,ق1410 ,1ط ,عماف األردف ,التكزيعك دار النفائس لمنشر  ,الككيت ,التكزيعك 
دار النفائس لمنشر  ,د.عمر سميماف األشقر ,اإليماف باهلل ,ـكاحة اإليماف عند ابف القي .18

 األردف ,عماف –التكزيع ك 
دار  ,ميماف األشقرعمر س, اإليماف بالمبلئكة األطيار ,كاحة اإليماف عند ابف القيـ .19

 األردف. ,عماف ,التكزيعك النفائس لمنشر 

 المجبلت:
نظرة في تاريخ  مقالة بعنكاف ,ـ2006 ,ق1427, العدد الخمسكف ,مجمة الفرقاف .1

 .األشقر ,العقيدة
مقالة بعنكاف أىؿ السنة  ,ـ1990 ,ق1410الفرقاف العدد الخامس عشر مجمة  .2

 عمر سميماف األشقر. ,الجماعةك 
قر مكضكع لؤلش ,ـ1990كيكلي ,ق1410الحجة ذك  ,العدد التاسع, رقافمجمة الف .3

 .الجماعةك بعنكاف أىؿ السنة 
مقالة لؤلشقر بعنكاف "الذيف  ,ـ1980 ,ق1400سنة  ,479العدد ,مجمة المجتمع .4

 الدمارك يسعكف إلى اليبلؾ 
مقالة بعنكاف قضايا ىامة في دراسة  ,1978,ق1398 ,418العدد ,مجمة المجتمع .5

 لؤلشقر  –دة العقي
بعنكاف عندما بدأت دعكة مقالة  ,ـ1981 ,ق1401 ,545العدد ,مجمة المجتمع .6

 لؤلشقر . ,التكحيد
مقالة لؤلشقر بعنكاف :" بحكث المستشرقيف شبيية  ,722العدد ,جمة المجتمعم .7

 بأخبار المشعكذيف " .
نة مقالة بعنكاف رقابة اهلل ىي الضما ,ـ1980,ق1400 ,75العدد ,مجمة المجتمع .8

 .عمر األشقر ,الفسادك د الطغياف ض
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 :دروس الشيخ
ث الصحيح ىما الحديك درس بعنكاف القرآف الكريـ  ,دركس الشيخ عمر األشقر .1

 .مصدرا العقيدة
 .ية يؤدم إلى تكحيد اإللكىية بعنكاف تكحيد الربكب ,دركس الشيخ عمر األشقر .2
 .اإلسبلمي بعنكاف القكاعد التي قاـ بيا الديف ,دركس الشيخ عمر األشقر .3
 .اصطبلحان ك بعنكاف اإللو لغةن  ,دركس الشيخ عمر األشقر .4
 عدـ اإلشراؾ بو.ك بعنكاف عبادة اهلل كحده  ,دركس الشيخ عمر األشقر .5
بعنكاف ضركرة اجتماع الجانب العقدم مع الجانب  ,دركس الشيخ عمر األشقر .6

 العممي في اإليماف.
صادؽ يفكقكف أىؿ العبادات بعنكاف أىؿ اإليماف ال ,دركس الشيخ عمر األشقر .7

 الكيرل. 
 بعنكاف أعظـ الذكر. ,قردركس الشيخ عمر األش .8
 اجتناب المحرمات.ك بعنكاف أداء الفرائض  ,دركس الشيخ عمر األشقر .9
 بعنكاف استمرار العبكدية هلل تعالى  ,دركس الشيخ عمر األشقر .10
تشابو بعنكاف مف قاؿ إف الصفات مف الم ,دركس الشيخ الدكتكر عمر األشقر .11

 ييستفصؿ عف مراده .
 .حسنى التي عدىا الحافظ ابف حجرأسماء اهلل ال ,مف دركس الشيخ عمر األشقر .12
 بعنكاف دراسة حكؿ المبلئكة., دركس الشيخ عمر األشقر .13
 أعمالو.ك بعنكاف تككيؿ اهلل لممبلئكة بحفظ اإلنساف  ,دركس الشيخ عمر األشقر .14
 النشكر .ك  األدلة عمى البعث, دركس الشيخ عمر األشقر .15
 بعنكاف سبب إنكار الكافر لمبعث. ,دركس الشيخ عمر األشقر .16
بعنكاف أنكاع األدلة التي ذكرت في القرآف لمرد عمى  ,دركس الشيخ عمر األشقر .17

 منكرم البعث.
 حياة البرزخ . ,دركس الشيخ عمر األشقر .18

 المصادر: 
, أبػك الفضػؿ حمػدتحقيػؽ م ,ق911ت  ,جػبلؿ الػديف السػيكطي ,كـ القػرآفاإلتقاف فػي عمػ -1

 ـ .1974 ,ق1294ط ,لمصرية العامة لمكتابالييئة ا ,إبراىيـ
, كاء السػػػمؼأضػػػ ,محمػػػد بػػػف خميفػػػة بػػػف عمػػػي التميمػػػي ,اآلثػػار المركيػػػة فػػػي صػػػفة المعيػػػة -2

 ـ .2002 –ق 1422 ,1ط, السعكدية, الرياض
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ابػػف الحػػافظ ك العبلمػػة ابػػف القػػيـ ك األثبػات فػػي مخطكطػػات األئمػػة شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة  -3
 ,الريػاض ,مكتبػة الممػؾ فيػد الكطنيػة ,تأليؼ عمي بف عبػد العزيػز بػف عمػي الشػبؿ ,رجب
 ـ.2002 ,ق1423ط

عبػد الػرزاؽ  ,في صػفة االسػتكاء دراسػة تحميميػة ر عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلليك األثر المش -4
 ـ .2000 –ق 1421 –الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة  –بف عبد المحسف البدر 

حققػػو كخػػرج أحاديثػػو كعمػػؽ  ,ىػػػ458 ت ,بكػػر البييقػػي, أبػػك  ,اء كالصػػفات لمبييقػػياألسػػم -5
 – المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ,مكتبػػة السػػكادم, جػػدة ,عميػػو: عبػػد اهلل بػػف محمػػد الحاشػػدم

 .ـ1993 ,ىػ 1413 ,1ط
 –دار الصػميعي  ,محمد بػف عبػد الػرحمف الخمػيس ,فةأصكؿ العقيدة عند اإلماـ أبي حني -6

 بدكف طبعة . ,السعكدية
بكػػر أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف إسػػماعيؿ بػػف العبػػاس بػػف مػػرداس , أبػػك  ,اعتقػػاد أئمػػة الحػػديث -7

دار   ,تحقيػػػػؽ محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف الخمػػػػػيس ,ىػػػػػ371ت  ,اإلسػػػػماعيمي الجرجػػػػاني
 ىػ .1412  ,1ط –الرياض  –العاصمة 

ت  ,لبييقػػيبكػػر ا, أبػػك أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي ,االعتقػػاد كاليدايػػة إلػػى سػػبيؿ الرشػػاد -8
 ق .1401 ,1ط ,بيركت ,,  دار اآلفاؽ الجديدةتحقيؽ أحمد عصاـ الكاتب ,ىػ458

 ـ.1991 ,ق1411, 1ط ,دار الكتب العممية بيركت, ابف القيـ ,إعبلـ المكقعيف -9
 ,خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشػقي ,األعبلـ -10

 ـ.2002 ,15ط –دار العمـ لممبلييف  ,ىػ1396ت 
 ,تحقيػؽ محمػد حامػد الفقػي ,لجكزيةابف قيـ ا ,إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف -11

 السعكدية ., , الرياضمكتبة المعارؼ
 ,يػػؿ األسػػماء كالصػػفات كاآليػػات المحكمػػات كالمشػػتبياتأك يػػؿ الثقػػات فػػي تػػك اأق -12

  ,ؽ شػعيب األرنػاؤكطيحقت ,ىػ1033 ت ,مرعي بف يكسؼ بف أبى بكر المقدسي الحنبمى
 ق1406 1ط ت,بيرك  ,مؤسسة الرسالة

ف الحسػف يحيػى بػف أبػي الخيػر بػ,, أبػك د عمػى المعتزلػة القدريػة األشػراراالنتصار فػي الػر  -13
 ,تحقيػػػؽ سػػػعكد بػػػف عبػػػد العزيػػػز الخمػػػؼ ,ق558تػػػكفي  ,سػػػالـ العمرانػػػي اليمنػػػي الشػػػافعي

 ـ.1999,ق1419 ,1ط ,ء السمؼ لمنشر الرياضأضكا
, ت زيػػف الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػبلمي البغػػدادم, النشػػكركأحػػكاؿ أىميػػا إلػػى اؿ القبػػكر ىػػك أ -14

, 1ط ,المنصػػػػػكرة مصػػػػػر ,دار الغػػػػػد الجديػػػػػد ,تحقيػػػػػؽ عػػػػػاطؼ صػػػػػابر شػػػػػاىيف ,ق795
 ـ.2005 ,ق1426
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 ,المكتػػب اإلسػػبلمي ,لبػػانيتحقيػػؽ محمػػد ناصػػر الػػديف األ ,728ت  ,ابػػف تيميػػة ,اإليمػػاف -15
 ـ.1996 ,ق1416 ,5ط  ,بيركت ,عماف

مػػد ب عبػػد اهلل بػػف بيػػادر عبػػد اهلل بػػدر الػػديف مح, أبػػك ,الفقػػوالبحػػر المحػػيط فػػي أصػػكؿ  -16
 ـ.1994 ,ق1414, 1ط ,, دار الكتبيق794ت ,الزركشي

الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػرم ثػػـ الدمشػػقي ,, أبػػك البدايػػة كالنيايػػة -17
 طباعػة كالنشػر كالتكزيػعدار ىجػر لم ,تحقيؽ عبد اهلل بػف عبػد المحسػف التركػي ,ىػ774ت

 ـ. 1997 ,ىػ 1418 ,1ط ,كاإلعبلف
 بدكف طبعة. ,لبناف ,بيركت ,دار الكتاب العربي ,ابف قيـ الجكزية ,دائع الفكائدب -18
, ق276ت ,محمػػػد عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػمـ بػػػف قتيبػػػة الػػػدينكرم, أبػػػك ,تأكيػػػؿ مختمػػػؼ الحػػػديث -19

 ـ.1999 ,ق1419 ,2ط –مؤسسة اإلشراؽ  ,المكتب اإلسبلمي
, دار النػػدكة الجديػػدة, ق1429ت ,الشػػيخ حسػػف  محمػػد أيػػكب ,تبسػػيط العقائػػد اإلسػػبلمية -20

 ـ. 1983 ,ىػ 1403 ,5ط ,لبناف ,بيركت
دار المعرفػة بيػركت  ,تحقيؽ محمد حامد الفقي ,ابف قيـ الجكزية ,التبياف في أقساـ القرآف -21

 لبناف . –
سػـ القا, أبػك ثقػة الػديف, ,تبييف كذب المفترم فيما نسػب إلػى اإلمػاـ أبػي الحسػف األشػعرم -22

 –دار الكتػاب العربػي   ,ىػػ571ت  ,عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بػابف عسػاكر
 ق .1404  ,1ط –بيركت 

 –دار الكتػػب العمميػػة  ,ق1252ت  ,المبػػاركفكرم ,شػػرح جػػامع الترمػػذمتحفػػة األحػػكذم ب -23
 بيركت.

 بدكف طبعة. –تحقيؽ نجاح عكض صياـ  ,لئلماـ الشككاني ,تحفة الذاكريف -24
 ,6ط ,الريػػاض ,, مكتبػة العبيكػػافتحقيػػؽ محمػػد بػف عػػكدة السػػعكدم ,بػػف تيميػةا ,التدمريػة -25

 ـ .2000 ,ق1421
عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح , أبػك ,كأمكر اآلخرةالتذكرة بأحكاؿ المكتى  -26

يػؽ د.الصػادؽ بػف محمػد بػف تحق ,ىػػ671, ت األنصارم الخزرجي شمس الػديف القرطبػي
 ق .1425 ,1ط ,الرياض ,كالتكزيعياج لمنشر مكتبة دار المن ,إبراىيـ

محمػػد بػػف عمػػي بػػف  ,محمػػد بػػف إسػػماعيؿ الصػػنعاني ,ادتطييػػر االعتقػػاد عػػف أدراف اإللحػػ -27
الريػػػاض  ,مطبعػػػة سػػػفير ,بػػػاد البػػػدرتحقيػػػؽ عبػػػد المحسػػػف بػػػف حمػػػد الع ,محمػػػد الشػػػككاني

 ق.1424 ,1ط ,السعكدية,
 ـ.2007 ,1ط –تحقيؽ نصر الديف تكنسي  –التعريفات لمجرجاني  -28
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تحقيػؽ جماعػة  ,ىػػ816ت ,عمي بف محمد بف عمػي الػزيف الشػريؼ الجرجػاني ,التعريفات -29
 لبناف . –دار الكتب العممية بيركت  ,مف العمماء

تحقيػػؽ سػػامي بػػف  –الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر ابػػف كثيػػر , أبػػك –تفسػػير القػػرآف العظػػيـ  -30
 ـ.1999 –ق 1420 ,2ط –التكزيع ك دار طيبة لمنشر  –محمد سبلمة 

دار الفكر  –د.كىبة بف مصطفى الزحيمي  –المنيج ك الشريعة ك التفسير المنير في العقيدة  -31
 ق.1418 ,2ط –دمشؽ  –المعاصر 

تحقيػؽ محمػد عػكض  ,ق370ت –محمػد بػف أحمػد بػف األزىػرم اليػركم  –تيذيب المغػة  -32
 ـ .2001 – 1ط –بيركت  –دار إحياء التراث العربي  –مرعب 

 –سػػميماف بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد الكىػػاب  –ي شػػرح كتػػاب التكحيػػد تيسػػير العزيػػز الحميػػد فػػ -33
 ,1ط –دمشػػػؽ  –بيػػػركت  –المكتػػػب اإلسػػػبلمي  ,يشك اتحقيػػػؽ زىيػػػر الشػػػ –ق 1223ت

 ـ.2002 –ق 1422
تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل  ,ق1276ت –تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف  -34

 . ـ2000 ,ق1420 – 1ط –مؤسسة الرسالة  –المكيحؽ 
تحقيػؽ أحمػد محمػد  ,ق210ت  –جعفػر الطبػرم , أبػك –يؿ القػرآف أك جامع البياف في ت -35

 ـ.2000 –ق 1420 ,1ط –مؤسسة الرسالة  –شاكر 
الجػػػامع المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر مػػػف أمػػػكر رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ كسػػػننو  -36

فػػػي تحقيػػػؽ عبػػػد اهلل البخػػارم الجع, أبػػػك محمػػػد بػػػف إسػػماعيؿ ,كأيامػػو ص صػػػحيح البخػػارم
دار طػكؽ النجػاة )مصػكرة عػف السػمطانية بإضػافة تػرقيـ   ,محمد زىير بف ناصر الناصر

 ق.1422 ,1ط –محمد فؤاد عبد الباقي( 
تحقيػؽ  –ق 671ت –شػمس الػديف القرطبػي  –تفسػير القرطبػي  –الجامع ألحكاـ القػرآف  -37

بػػػػػػػػػػػراىيـ اطفػػػػػػػػػػػيشك أحمػػػػػػػػػػػد البردكنػػػػػػػػػػػي   – 2ط –القػػػػػػػػػػػاىرة  –دار الكتػػػػػػػػػػػب المصػػػػػػػػػػػرية  ,ا 
 ـ.1964,ق1384

زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف ,, أبػك جزء فيو ذكر اعتقاد السػمؼ فػي الحػركؼ كاألصػكات -38
 .1تحقيؽ أحمد بف عمى الدمياطي, مكتبة األنصار لمنشر كالتكزيع ط ,شرؼ النككم

عبػد اهلل شػمس الػديف بػف محمػد بػف ,, أبػك د عمماء الحنفية فػي إبطػاؿ عقائػد القبكريػةيك ج -39
 ,ق1416 ,1ط –دار الصػػػػػيمعي لمنشػػػػػر ,ق1420ت  –فغػػػػػاني أشػػػػػرؼ بػػػػػف قيصػػػػػر األ

 ـ .1996
 القاىرة –مطبعة المدني  ,751ت –ابف قيـ الجكزية  –حادم األركاح إلى ببلد األفراح  -40
ىػاجر محمػد السػعيد , أبػك تحقيػؽ –جػبلؿ الػديف السػيكطي  –الحبائؾ في أخبار المبلئؾ  -41

 ـ .1985 ,ق1405 – 1ط –ناف لب –بيركت  –دار الكتب العممية  –بسيكني زغمكؿ 
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الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػػي مكسػػى , أبػػك –رسػػالة إلػػى أىػػؿ الثغػػر ببػػاب األبػػكاب  -42
الناشػػر عمػػادة البحػػث  –تحقيػػؽ عبػػد اهلل شػػاكر محمػػد لجنيػػدم  –ق 324ت –األشػػعرم 

 ق .1413ط –السعكدية  –المدينة المنكرة  ,العممي بالجامعة اإلسبلمية
مكتبػة  –بيػركت  –مؤسسػة الرسػالة  –ابف قيـ الجكزية  –العباد  زاد المعاد في ىدم خير -43

 ـ.1994 –ق 1415 ,27ط –الككيت  –المنار اإلسبلمية 
أبػك عبػػد الػػرحمف محمػػد  ,سمسػمة األحاديػػث الصػػحيحة كشػيء مػػف فقييػػا كفكائػػدىا -11

مكتبػػة , ىػػػ1420,ناصػػر الػػديف, بػػف الحػػاج نػػكح بػػف نجػػاتي بػػف آدـ, األشػػقكدرم األلبػػاني
 .1ط لمنشر كالتكزيع, الرياضالمعارؼ 

 ,عبد اهلل محمػد بػف يزيػد القزكينػي, كماجػة اسػـ أبيػو يزيػد, أبك ابف ماجة ,سنف ابف ماجو -45
فيصػؿ عيسػى البػابي  ,دار إحياء الكتػب العربيػة ,ىػ تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي273ت

 الحمبي.
 اد بػف عمػركير بػف شػدسػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بشػ داكد,, أبك داكدسنف أبي  -46

المكتبػػػػػػة  ,تحقيػػػػػػؽ محمػػػػػػد محيػػػػػػي الػػػػػػديف عبػػػػػػد الحميػػػػػػد ,ىػػػػػػػ275ت ,ًجٍسػػػػػتانياألزدم السّْ 
 بيركت ,العصرية, صيدا

عيسى , أبك محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم,  ,سنف الترمذم -47
( 3(كمحمػد فػؤاد عبػد البػاقي )جػػ 2, 1تحقيؽ كتعميؽ:أحمد محمد شاكر )جػػ  ,ىػ279ت 
شػػركة مكتبػػة كمطبعػػة  ,(5, 4بػػراىيـ عطػػكة عػػكض المػػدرس فػػي األزىػػر الشػػريؼ )جػػػ كا  

 ـ. 1975 ,ىػ 1395 ,2ط –مصر  –مصطفى البابي الحمبي 
 –تحقيؽ أحمد يكسػؼ الػدقاؽ  –سميماف حمد بف محمد بف الخطاب , أبك –شأف الدعاء  -48

 ـ .1992 –ق 1412 – 3ط –دار الثقافة العربية لمنشر 
محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف محمػػد بػػف الفػػراء البغػػكم , أبػػك ي الػػديفمحيػػ –شػػرح السػػنة  -49

 –دمشػػػػؽ  –المكتػػػػب اإلسػػػػبلمي  –تحقيػػػػؽ شػػػػعيب األرنػػػػاؤكط  –ق 516ت  –الشػػػػافعي 
 ـ.1983 ,ق2014 ,2ط –بيركت 

محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف محمػػد بػػف الفػػراء , أبػػك محيػػي السػػنة, ,شػػرح السػػنة -50
المكتػػب  ,يشك امحمػػد زىيػػر الشػػ ,ؤكطاألرنػػتحقيػػؽ: شػػعيب ا ,ىػػػ516ت ,البغػػكم الشػػافعي

 .ـ1983 ,ىػ1403 ,2ط ,دمشؽ, بيركت ,اإلسبلمي
بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر جػػػػبلؿ الػػػػديف  عبػػػػد الػػػػرحمف ,كالقبػػػػكرشػػػػرح الصػػػػدكر بشػػػػرح حػػػػاؿ المػػػػكتى  -51

, 1ط ,, لبنػػػػافدار المعرفػػػػة –تحقيػػػػؽ عبػػػػد المجيػػػػد طعمػػػػة حمبػػػػي  ,ق911ت ,السػػػػيكطي
 ـ.1996,ق1417
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مؤسسة , ألرنؤكطتحقيؽ شعيب ا ,792ت ,بي العز الحنفيابف أ ,كيةاشرح العقيدة الطح -52
 ـ .1997 –ق 1417 ,10ط –بيركت  ,الرسالة لمنشر

دار إحيػاء التػراث  ,ق676ت ,محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػككم ,شرح صػحيح مسػمـ -53
 ق .1393 ,2ط ,بيركت ,العربي

عيػػاض بػػف مكسػػى بػػف عيػػاض بػػف عمػػركف اليحصػػبي  ,الشػػفا بتعريػػؼ حقػػكؽ المصػػطفى -54
 .88ص – 1ج ,ىػ1407 ,2ط عماف –ىػدار الفيحاء 544الفضؿ تكفى , أبك لسبتي,ا
معرفػة دار ال ,ابػف قػيـ الجكزيػة ,كالتعميػؿالحكمػة ك القػدر ك شفاء العميؿ فػي مسػائؿ القضػاء  -55

 ـ . 1978 ,ق1398 ,لبناف ,بيركت –
محمد بف إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ بػف المغيػرة  ,صحيح األدب المفرد لئلماـ البخارم -65
دار  ,حقػػػػؽ أحاديثػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو: محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني, ىػػػػػ256 تلبخػػػػارم,ا

 ـ 1997 -ىػ  1418 ,4, طالصديؽ لمنشر كالتكزيع
 , محمد ناصر الديف األلباني, بدكف طبعة.صحيح الجامع الصغير كزياداتو 57
مد محمػد أح الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو,, أبك   58

ىػػػػ, المجمػػػس العممػػػي بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية, المدينػػػة 1415ت  ,أمػػػاف بػػػف عمػػػي جػػػامي عمػػػي
 .ـ1986 –ق 1406,  2ط–المنكرة, المممكة العربية السعكدية 

 ,, تحقيؽ محمػد بػف خميفػة التميمػي748ت ,شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي ,العرش 59
 ,ق1424, 2ط ,لمدينػػػػػة المنػػػػػكرةا ,الناشػػػػػر عمػػػػػادة البحػػػػػث العممػػػػػي الجامعػػػػػة اإلسػػػػػبلمية

 ـ . 2003
محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف جعفػػر بػػف حيػػاف األنصػػارم المعػػركؼ بػػأًبي ,, أبػػك العظمػػة 60

دار   ,تحقيػػؽ رضػػاء اهلل بػػف محمػػد إدريػػس المبػػاركفكرم ,ىػػػ369ت  ,الشػػيخ األصػػبياني
 ىػ.1408 ,1ط, الرياض ,العاصمة

, بػػدكف لبنػػاف ,بيػػركت ,العربػػي كتػػابدار ال ,ق1420ت ,سػػيد سػػابؽ ,د اإلسػػبلميةالعقائػػ 61
 بدكف سنة . ,طبعة

ى بػػف عمػػي يكسػػؼ بػػف يحيػػ ,الميػػدم عميػػو السػػبلـ ىػػك عقػػد الػػدرر فػػي أخبػػار المنتظػػر ك  62
 تحقيػػؽ الشػػيخ مييػػب بػػف صػػالح بػػف عبػػد الػػرحمف ,ق658ت ,المقػػدس السػػممي الشػػافعي

 ـ .1989 ,ق2,1410ط ,, األردفالزرقاء ,مكتبة المنار لمنشر ,البكريني
أضػػػكاء  ,, أبػػػك محمػػػد أشػػػرؼ بػػػف عبػػػد المقصػػػكد,تحقيػػػؽ ,ابػػػف تيميػػػة ,لعقيػػػدة الكاسػػػطيةا 63

 ـ .1999 ,ق1420 ,2ط  ,الرياض ,ؼ لمنشرالسم
محمد محمكد بف أحمد بف حسيف الغيتابىالحنفى ,, أبك عمدة القارم شرح صحيح البخارم 64

 بيركت . ,, دار إحياء التراث العربيىػ855ت  ,بدر الديف العينى
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مشػتممة عمػى تعميقػات الشػيخ  ,لمعبلمة ابف أبػي العػز الحنفػي ,كيةاالعقيدة الطح عف شرح 65
 ـ  .2005 –ق 1426 ,1ط –آخركف ك عبد العزيز بف باز 

ف عمػػي الحسػػني بػػ إبػػراىيـمحمػػد بػػف  ,كاصػػـ فػػي الػػذب عػػف سػػنة أبػػي القاسػػـالقك العكاصػػـ  66
, 3ط, بيركت ,مؤسسة الرسالة ,تحقيؽ شعيب األرنؤكط ,ق840ت  ,القاسمي آؿ الكزير

 ـ .1994 ,ق1415
محمػػد أشػػرؼ بػػف أميػػر بػػف  ,معػػو حاشػػية ابػػف القػػيـك  داكد,عػػكف المعبػػكد شػػرح سػػنف أبػػي  67

 ق.1415 ,2ط ,بيركت ,دار الكتب العممية ,ق1329, تعمي بف حيدر
 ,ق1242ت ,محمكد شكرم بف أبي الثناء األلكسي ,ة األماني في الرد عمى النبيانيغاي 68

, 1ط,السػػػػعكدية  ,الريػػػػاض ,مكتبػػػػة الرشػػػػد ,بػػػػف منيػػػػر آؿ زىػػػػك م, أبػػػػك عبػػػػد اهلل تحقيػػػػؽ
 ـ.2001 ,ق1422

 , تمحمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني ,غايػػػػة المػػػػراـ فػػػػي تخػػػػريج أحاديػػػػث الحػػػػبلؿ كالحػػػػراـ 69
 ق.1405 – 3, طبيركت –المكتب اإلسبلمي  ,ىػ1420

الفضػػؿ العسػػػقبلني  , أبػػك أحمػػد بػػػف عمػػي بػػف حجػػر ,فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم 70
رقػػـ كتبػػػو كأبكابػػو كأحاديثػػو محمػػػد فػػؤاد عبػػػد  ,1379 ,بيػػػركت –دار المعرفػػة   ,شػػافعيال

 الباقي .
تأليؼ محمد بف  ,ق150تكفي عاـ  ,كب ألبي حنيفة النعماف ابف ثابتمنس ,رالفقو األكب 71

 ـ.1999,ق1419 ,1ط ,اإلمارات العربية ,مكتبة الفرقاف لمنشر –ف الخميس عبد الرحم
 ـ.1997 –ق 1417 ,1ط –م ك اتحقيؽ عمر الفرم ,يـ الجكزيةابف ق –فقو السيرة  72
 ق.1412 ,17ط ,القاىرة ,بيركت ,دار الشركؽ ,سيد قطب ,في ظبلؿ القرآف 73
ثػػػـ زيػػػف الػػػديف محمػػػد بػػػف تػػػاج العػػػارفيف الحػػػدادم   ,فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير 74

 ,5ج ,ق1356 ,1ط ,مصػػػػػػػر ,المكتبػػػػػػػة التجاريػػػػػػػة الكبػػػػػػػرل لمنشػػػػػػػر ,م القػػػػػػػاىرماك المنػػػػػػػ
 .483ص

تحقيػؽ مكتػب  ,ىػػ 817ت  ,مجد الديف محمد بف يعقػكب الفيركزآبػادم ,القامكس المحيط 75
مؤسسػػػة الرسػػػالة  ,إشػػػراؼ محمػػػد نعػػػيـ العرقسيكسػػػي ,تحقيػػػؽ التػػػراث فػػػي مؤسسػػػة الرسػػػالة
 ـ. 2005 ,ىػ 1426 ,8ط –لبناف  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

بكػػػر بػػػف العربػػػي المعػػػافرم اإلشػػػبيمي , أبػػػك القاضػػػي محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل ,قػػػانكف التأكيػػػؿ 76
 ,جػػػػػدة ,القبمػػػػة لمثقافػػػػة اإلسػػػػبلميةدار  ,, تحقيػػػػؽ محمػػػػد السػػػػػميمانيق543ت –المػػػػالكي 

 ـ.1986 ,ق1406 ,1ط –بيركت  ,مؤسسة عمـك القرآف
, محمػد ناصػر الػديف األلبػاني ,قصة المسيح الدجاؿ كنزكؿ عيسػى عميػو الصػبلة كالسػبلـ 77

 .ىػ1421 ,1, طاألردف –عماف  -مية المكتبة اإلسبل, ىػ1420ت
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خاف الحسيني البخارم الطيب محمد صديؽ , أبك ,الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر قطؼ 78
 ق.1421 ,1ط ,السعكدية ,كاألك قاؼكزارة الشؤكف  اإلسبلمية  ,ق1307ت  ,الًقنَّكجي

 ,8ط ,دمشػػػػػؽ ,دار الفكػػػػػر ,محمػػػػػد سػػػػػعيد رمضػػػػػاف البػػػػػكطي ,كبػػػػػرل اليقينيػػػػػات الككنيػػػػػة 79
 ق .1402

 ,بػف تمػيـ الفراىيػدم البصػرم كعبػد الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد بػف عمػر ,, أبك كتاب العيف 80
 دار كمكتبة اليبلؿ .  ,ت د ميدم المخزكمي, د إبراىيـ السامرائي ,ىػ170تكفي 

بكػر بػف أبػي شػيبة, عبػد اهلل بػف محمػد بػف ,, أبػك الكتاب المصػنؼ فػي األحاديػث كاآلثػار 81
, مكتبػة تحقيػؽ كمػاؿ يكسػؼ الحػكت ,ىػػ235ت  ,استي العبسيإبراىيـ بف عثماف بف خك 

 ق.1409, الرياض, الرشد
منيج أ.د.عمر األشػقر فػي االسػتدالؿ بآيػات  ,تمر العبلمة الدكتكر عمر األشقركتاب مؤ  82

 أ.د.عبد السميع العرابيد. ,كالصغرلاهلل تعالى في كتابيو القيامة الكبرل 
 عبػد الػرحمف بػف –بف جػرجيس  داكديس عمى قمب التمبك كشؼ ما ألقاه ابميس مف البيرج  83

عزيػز بػف عبػد اهلل الزيػر تحقيػؽ عبػد ال ,ق1285ت ,حسف بف محمد بف سػميماف التميمػي
 التكزيع. ك دار العاصمة لمنشر  ,آؿ حمد

, ىػػػ795ت ,عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب الحنبمػػي ,كممػػة اإلخػػبلص كتحقيػػؽ معناىػػا 84
 .1, طناصر الديف األلباني خرج أحاديثيا: العبلمة المحدث محمد

عػػػادؿ الحنبمػػػي حفػػػص سػػػراج الػػػديف عمػػػر بػػػف عمػػػي بػػػف , أبػػػك ,المبػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب 85
 الشػػػيخ عمػػػيك تحقيػػػؽ الشػػػيخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد  ,ق775ت ,الدمشػػػقي النعمػػػاني

 ـ .1998 ,ق1419 ,1ط –لبناف  –بيركت  ,دار الكتب العممية ,محمد معكض
الفضػؿ" جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم  كبػف عمػى "أبػمحمد بف مكػـر  ,لساف العرب 86

 بيركت. –دار صادر  ,ىػ711اإلفريقى تكفي  الركيفعى
لكامػػػػع األنػػػػكار البييػػػػة كسػػػػكاطع األسػػػػرار األثريػػػػة لشػػػػرح الػػػػدرة المضػػػػية فػػػػي عقػػػػد الفرقػػػػة  87

ت  –العػػكف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػالـ السػػفاريني الحنبمػػي , أبػػك شػػمس الػػديف ,المرضػػية
 دمشؽ . –سسة الخافقيف كمكتبتيا مؤ  ,ىػ1188

, مكتبػػة الرشػػػد ,ف الشػػيخناصػػر بػػف عمػػي عػػػايض حسػػ ,مباحػػث العقيػػدة فػػي سػػكرة الزمػػػر 88
 ـ.1995 ,ق1415 ,1ط ,السعكدية ,الرياض

عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف ,, أبػػك المجتبػػى مػػف السػػنف ص السػػنف الصػػغرل لمنسػػائي 89
مكتػب المطبكعػات  ,غػدة, أبػك تػاحتحقيػؽ عبػد الف ,ىػػ303ت  ,عمي الخراسػاني, النسػائي

 حمب ,اإلسبلمية
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 ,ىػػػ728ت  ,العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة, أبػػك تقػػي الػػديف ,مك امجمػػكع الفتػػ 90
 ,مجمػػع الممػػؾ فيػػد لطباعػػة المصػػحؼ الشػػريؼ ,تحقػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ

 ـ.1995 ,ىػ1416 ,المممكة العربية السعكدية ,المدينة النبكية
 . 379ص–ـ 1992, ق1412–بدكف طبعة  ,اإلماـ حسف البنا ,ائؿمجمكعة رس 91
يػػاؾ نسػػتعيفمػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد  92  –ق 751ت  ,ابػػف القػػيـ الجػػكزم ,كا 

 ,ق1416 ,3ط ,دار الكتػػػػاب العربػػػػي بيػػػػركت ,ؽ محمػػػػد المعتصػػػػـ بػػػػاهلل البغػػػػدادمتحقيػػػػ
 ـ .1996

, 2ط ,مكتبػة السػكادم لمتكزيػع ,يريةد.عثماف جمعة ضم ,مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية 93
 ـ .1996 ,ق1417

عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو ,, أبك المستدرؾ عمى الصحيحيف 94
تحقيػؽ  ,ىػػ405ت  ,بف نيعيـ بف الحكػـ الضػبيالطيماني النيسػابكرم المعػركؼ بػابف البيػع

 ـ.1990 ,ق 1411 ,1ط ,بيركت ,, دار الكتب العمميةمصطفى عبد القادر عطا
بف عبػػد الخػػالؽ بػػف ك بكػػر أحمػػد بػػف عمػػر ,, أبػػك مسػػند البػػزار المنشػػكر باسػػـ البحػػر الزخػػار 95

تحقيػؽ محفػكظ الػرحمف زيػف اهلل,  ,ىػ292ت ,خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار
كصبرم  ,(17إلى  10كعادؿ بف سعد )حقؽ األجزاء مف  ,(9إلى  1)حقؽ األجزاء مف 

 1ط –المدينػػة المنػػكرة  ,مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ  ,(18الشػػافعي )حقػػؽ الجػػزء عبػػد الخػػالؽ 
 ـ.2009ـ, كانتيت 1988بدأت 

, مسمـ بػف الحجػاج  ,المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  96
دار إحيػػاء  ,تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي ,ىػػػ261ت  ,الحسػػف القشػػيرم النيسػػابكرمأبػػك 

 بيركت. –ربي التراث الع
محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل الخطيػػػػب العمػػػػرم, أبػػػػك عبػػػػد اهلل, كلػػػػي الػػػػديف,  ,مشػػػػكاة المصػػػػابيح 97

, 3, طبيػػركت –المكتػػب اإلسػػبلمي  ,األلبػػاني محمػػد ناصػػر الػػديف , ىػػػ741, تالتبريػػزم
1985. 

, أحمد بف محمد بف عمي الفيػكمي ثػـ الحمػكم, ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 98
 بيركت. –المكتبة العممية  ,ىػ770كت نح –العباس أبك 

سػميماف حمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ بػف الخطػاب داكد,, أبػك شرح سػنف أبػي  ,معالـ السنف 99
 ,ىػػػػػ 1351 ,1ط ,حمػػػػب –المطبعػػػة العمميػػػػة  ,ىػػػػػ388ت ,البسػػػتي المعػػػػركؼ بالخطػػػػابي

 ـ.1932
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لقاسػػػـ ا, أبػػػك سػػػميماف بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب بػػػف مطيػػػر المخمػػػي الشػػػامي, ,المعجػػػـ الكبيػػػر 100
 –القػاىرة  –مكتبػة ابػف تيميػة   ,ىػ تحقيػؽ حمػدم بػف عبػد المجيػد السػمفي360 ,الطبراني

 . 2ط
)إبػراىيـ مصػطفى / أحمػد الزيػات / حامػد  ,مجمػع المغػة العربيػة بالقػاىرة ,المعجـ الكسيط 101

 دار الدعكة .  ,عبد القادر / محمد النجار(
تػػكفي  ,الحسػػيف, أبػػك ينػػي الػػرازم,أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا القزك  ,معجػػـ مقػػاييس المغػػة 102

 دار الفكر.  ,ت عبد السبلـ محمد ىاركف ,ىػ395
عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف ابف الحسيف التيمي الممقب بفخر , أبك –مفاتح الغيب  103

 ق .1420 ,3ط –بيركت  –دار إحياء التراث العربي  – 606ت  –الديف الرازم 
دار  ,ىػػػو571ت –ابػػػف قػػيـ الجكزيػػػة  –اإلرادة ك مػػػـ منشػػػكر كاليػػة العك مفتػػاح دار السػػػعادة  104

 بدكف طبعة. –بيركت  –الكتب العممية 
تحقيػػػؽ صػػػفكاف  ,ق502ت –الراغػػػب األصػػػفياني  ,المفػػػردات فػػػي غريػػػب القػػػرآف الكػػػريـ 105

 ,ق1412 ,1ط –بيػػػػركت  –دمشػػػػؽ  –الػػػػدار الشػػػػامية  –دار القمػػػػـ  –م داكدعػػػػدناف الػػػػ
 . 337 – 336ص

مصػر  –مؤسسػة األىػراـ  –لجنػة مػف عممػاء األزىػر  –الكػريـ المنتخب في تفسير القرآف  106
 ـ .1995 ,ق 1416 ,18ط   –
دار  –ية تعميؽ عبػد اآلخػر حمػاد الغنيمػي ك االمنحة اإلليية في تيذيب شرح العقيدة الطح 107

 ـ.1996 ,ق1416 ,2ط ,النشر بيركت لبنافك الصحابة لمطباعة 
ٌباد الصػميب  108 عبػد العزيػز بػف حمػد بػف ناصػر بػف  –منحة القريب المجيب في الرد عمى عي

 بدكف طبعة. –ق 1244ت –عثماف آؿ معمر 
تحقيؽ محمد  ,728ت –ابف تيمية  –منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية  109

 ,ق1406 ,1ط –الناشػػػػػر جامعػػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعكد اإلسػػػػػبلمية  –رشػػػػاد سػػػػػالـ 
 ـ.1986

زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ بػػػك , أ–المنيػػػاج شػػػرح صػػػحيح مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج  110
 ق.1292 ,2ط ,الناشر دار إحياء التراث العربي بيركت  ,ق676ت   ,النككم

عبد الرحمف بػف حسػف بػف محمػد بػف  –المكرد العذب الزالؿ في كشؼ شبو أىؿ الضبلؿ  111
 –السػػػػػػػػػػػػػػػعكدية  –الريػػػػػػػػػػػػػػػاض  –دار العاصػػػػػػػػػػػػػػػمة  ,ق1285ت –سػػػػػػػػػػػػػػػميماف التميمػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .289ص ,ق3,1412ط,ق1,1349ط
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مركػػػز النعمػػػاف لمبحػػػكث مكسػػػكعة األلبػػػاني فػػػي العقيػػػدة, محمػػػد ناصػػػر األلبػػػاني,  112
 -ىػػػػػ  1431, 1, طالػػػيمف –كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية كتحقيػػػؽ التػػػػراث كالترجمػػػة, صػػػنعاء 

 .ـ 2010
النػػػدكة العالميػػػة لمشػػػباب  ,المكسػػػكعة الميسػػػرة فػػػي األديػػػاف كالمػػػذاىب كاألحػػػزاب المعاصػػػرة 113

دار النػػدكة العالميػػة   ,عػػة: د. مػػانع بػػف حمػػاد الجينػػيإشػػراؼ كتخطػػيط كمراج ,اإلسػػبلمي
 ق.1420 ,4ط –لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 –ق 774ت –الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر ابػػف كثيػػر , أبػػك –المبلحػػـ ك النيايػػة فػػي الفػػتف  114
 –ق 1408ط  –دار الجيػػػػؿ لمنشػػػػر بيػػػػركت لبنػػػػاف  –تحقيػػػػؽ محمػػػػد أحمػػػػد عبػػػػد العزيػػػػز 

 ـ.1988
السػعادات المبػارؾ بػف محمػد ابػف عبػد , أبػك مجد الديف ,يث كاألثرالنياية في غريب الحد 115
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ى:الموضوراتفؼرسى

 الصفحة الموضوع
 ت إىداء 
 ث تقديرشكر و 
 ج عرفافو شكر 

 خ المقدمة
 1 :حياة الشيخ ومكانتو ومؤلفاتواألوؿالفصؿ 

 2 حياتوو : نشأتو األوؿالمبحث 
 3 مولده و نسبو و : اسمو األوؿالمطمب 
 3 نسبو ك اسمو 
 3 مكلده
 3 :نشأتوالثانيالمطمب

 4 المطمب الثالث: طمبو العمـ
 5 تبلميذه و المطمب الرابع : شيوخو 

 5 الن : شيكخوأك 
 8 ء آخركفعمما

 9 تبلميذهثانيان : 
 10 قوأخبلو المطمب الخامس:صفاتو 

 10 التكاضع -1
 11 األناةك لحمـ ا -2
 11 اإلخبلصك الصدؽ  -3
 12 الجكدك السخاء  -4
 13 الكقار -5
 13 الصبر -6

 14 المطمب السادس: وفاتو
 15 عقيدتوو مؤلفاتو و المبحث الثاني: مكانتو العممية 

 16 ثناء العمماء عميوو : مكانتو العممية  األوؿالمطمب 
 20 مؤلفاتوو المطمب الثاني : كتبو 

 20 الن : مصنفاتو في العقيدة أك 
 27 أصكلوك صنفاتو في الفقو ثانيان : م
 31 مصنفاتو في الدعكة ثالثان :

 35 وظائفوو المطمب الثالث: أعمالو 
 35 المطمب الرابع: عقيدتو
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 38 في الدعوة إلى اهلل جيودهالمبحث الثالث: 
 39 جيادىاو في نشأة حركة حماس  جيوده: األوؿالمطمب 

 41 المطمب الثاني: منيجو في االتصاؿ بالناس 
 41 المطمب الثالث: نشاطو الدعوي

 44 المبحث الرابع:منيج الشيخ في تقرير مسائؿ العقيدة
 45 اصطبلحاً و : معنى العقيدة لغًة األوؿالمطمب 

 45 الن : العقيدة لغةن أك 
 46 ثانيان العقيدة اصطبلحان 

 48 أىميتياو ة : خصائص العقيدالمطمب الثاني
 48 الن خصائص العقيدة أك 

 48 عقيدة ربانية -1
 49 عقيدة الفطرة -2
 50 عقيدة كسطية متكازنة -3
 51 الكماؿ ك عقيدة الشمكؿ  -4
 51 األدلة المقنعةك عقيدة ثابتة كاضحة تعتمد عمى البراىيف  -5

 51 ثانيان : أىمية العقيدة 
 54 اإلسبلمية : مصادر العقيدةالمطمب الثالث

 56 العقؿ اعتمادىـيبلتيـ و أو تالمتكممينو بلسفة و طمب الرابع : موقفو مف الفالم
 56 المنابع ك المصادر  -1
 57 السبيؿك المنيج  -2

 59 المطمب الخامس: مكقفو مف الصكفية 
 61 الفصؿ الثانيموقؼ األشقر مف مسائؿ التوحيد

 63 العبلقة بينيا: أقساـ التوحيد و األوؿالمبحث 
 64 لتوحيد وأىميتومقدمة: معنى ا

 65 : أقساـ التوحيداألوؿالمطمب 
 67 المطمب الثاني: العبلقة بيف أنواع التوحيد الثبلثة

 69 المبحث الثاني: توحيد الربوبية
 70 : معنى الربوبيةاألوؿالمطمب 

 70 الن : الربكبية لغةن أك 
 70 ثانيان : تكحيد الربكبية اصطبلحان 

 71 األشقر في إثبات توحيد الربوبيةالمطمب الثاني : منيج 
 71 دليؿ الفطرة -1
 72 اإليجادك دليؿ الخمؽ  -2
 73 اإلتقاف ك دليؿ العناية  -3
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 75 : توحيد اإللوىيةالمبحث الثالث
 76 : تعريؼ توحيد اإللوىيةاألوؿالمطمب 

 78 المطمب الثاني: منيج األشقر في إثبات توحيد اإللوىية
 78 : األدلة العقميةالن أك 

 78 التفكر في خمؽ اهلل ك التأمؿ  -1
 78 تبصر اإلنساف في نفسو -2
 79 : األدلة النقمية ثانيان 

 79 عظائـ قدرتو في خمقو -1
 79 اهلل المتصرؼ بخمقو دكف غيره  -2

 80 المطمب الثالث: شروط صحة العبادة 
 80 اإلخبلص  -1
 80 الصدؽ  -2
 81 المتابعة لمرسكؿ  -3

 81 المطمب الرابع: أنواع العبادة 
 82 : العبادات االعتقادية الن أك 
 82 : العبادات العممية القمبية ثانيان 

 82 الحب  -1
 83 الخكؼ  -2
 83 اإلخبلص  -3
 84 : العبادات القكلية ثالثان 

 84 الشيادتاف  -1
 84 الدعاء -2
 84 الذكر  -3
 85 : العبادات البدنية رابعان 

 85 الصبلة  -1
 85 الصياـ -2
 85 الحج  -3
 85 الجياد بالنفس -4
 85 : العبادات المالية خامسان 
 85 الزكاة المفركضة  -1
 86 صدقات التطكع  -2
 86 العقيقة ك النفقة ك األضحية ك الكفارات  -3

 87 المطمب الخامس: نواقض التوحيد 
 88 : الشرؾالن أك 
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 88 : الشرؾ األكبراألكؿ
 89 : الشرؾ األصغر الثاني
 89 : الكفر ثانيان 

 90 كفر تكذيب  -1
 90 ستكبار اك كفر إباء  -2
 90 كفر إعراض -3
 91 كفر شؾ  -4
 91 كفر نفاؽ  -5

 91 ثالثان: النفاؽ 
 91 النفاؽ األكبر  -1
 91 النفاؽ األصغر  -2

 93 الصفاتو المبحث الرابع: توحيد األسماء 
 94 الصفات و : تعريؼ توحيد األسماء األوؿالمطمب 

 95 صفاتو و المطمب الثاني: فائدة العمـ بأسماء اهلل 
 97 الصفات عند األشقر و الثالث: أسس توحيد األسماء المطمب 

  97رسكلو ك  : إثبات ما أثبتو اهلل الن أك 
 98 صفاتو كميا كاممة عمياك يا حسنى : اإليماف الكامؿ أف أسماء اهلل كمثانيان 
 100 كؿ صفات النقص ك التمثيؿ ك عف التشبيو  :تنزيو البارم ثالثان 
 101 عمى ظاىرىا .: إجراء نصكص الصفات رابعان 

 102 التفصيؿ في اإلثبات ك : اإلجماؿ في النفي خامسان 
 104 صفاتوك : الكقؼ في أسماء اهلل سادسان 
 106 الصفات ك : ترؾ البحث في كيفية الذات اإلليية سابعان 
 106 الصفاتو في تقرير األسماء األشقر  الرابع:خصائص المنيج السمفي عندالمطمب
 106 األسمـك األعمـ ك المذىب األكمؿ ىك  : مذىب السمؼالن أك 
 108 االعتداؿ ك  : التكسطثانيان 
  108السنة في التعرؼ عمى الحؽ الذم يريده اهلل ك : االقتصار عمى الكتاب ثالثان 
 109 السكينة في قمكب أصحابو ك : يمقى ىذا المنيج الطمأنينة رابعان 

 109 ؼاالختبلك االنسجاـ ال التناقض ك : التكافؽ خامسان 
 109 معانيوك : منيج ميسر في أسمكبو سادسان 

 110 المطمب الخامس: منيج األشقر في اختياره ألسماء اهلل الحسنى
 116 األسماء الحسنى المختارة عند الشيخ 

 119 : موقؼ األشقر مف اإليماف بالمبلئكةالمبحث الخامس
 120 كيفيتو و : اإليماف بالمبلئكة األوؿالمطمب 

 120 اإليماف بالمبلئكة :الن أك 
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 122 : كيفية اإليماف بالمبلئكة ثانيان 
 122 صفاتيـ المطمب الثاني: أسماء المبلئكة ك 

 125 : أسماء المبلئكة الن أك 
 125 ثانيان: صفات المبلئكة

مقية - أ  125 الصفات الخى
مقية - ب  127 الصفات الخي

 129 أصنافيـ و المطمب الثالث: أعماؿ المبلئكة 
 131 ب الرابع: لماذا ال يرسؿ اهلل رسمو مف المبلئكة المطم

 134 السماويةالمبحث السادس: موقؼ األشقر مف اإليماف بالكتب 
 135 : وجوب اإليماف بالرساالت كميااألوؿالمطمب 

 135 المطمب الثاني: كيفية اإليماف بالرساالت )الكتب(
 138  السماويةتب االختبلؼ بيف الكو المطمب الثالث: مواضع االتفاؽ 

 139 : مكاضع االتفاؽ الن أك 
 139 الديف الكاحد  -1
 141 مسائؿ العقيدة  -2
 142 القكاعد العامة  -3
 143 : مكاضع االختبلؼ ثانيان 

 144 اختبلؼ العبادات -1
 144 الصـك- أ
 145 الكضكء- ب
 145 ستر العكرة  -2
 145 األمكر المحرمة  -3
 146 الرساالت السابقة مف خاتمةب الرابع : موقؼ الرسالة الالمطم

 148 األنبياء و المبحث السابع : موقؼ األشقر مف اإليماف بالرسؿ 
 149 الفرؽ بينيما ك الرسكؿ ك : التعريؼ بالنبي األكؿالمطمب 

 149 : التعريؼ بالنبي الن أك 
 149 : التعريؼ بالرسكؿ ثانيان 
 150 النبيك  الرسكؿ : الفرؽ بيفثالثان 

 152 حاجة البشرية إلييـو يماف بالرسؿ : اإلالمطمب الثاني
 152 جميعان األنبياء ك : اإليماف بالرسؿ الن أك 
 153 : حاجة الخمؽ إلى رسؿ الرحمف. ثانيان 

 155 ليس مبلئكةو كوف الرسؿ آدمييف  :المطمب الثالث
 157 األنبياءو : وظائؼ الرسؿ المطمب الرابع

  157الدعكة إلى اهلل ك : التبميغ الن أك 
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 157 التكضيح ك : البياف نيان ثا
 157 اإلنذار ك : التبشير ثالثان 

 158 رابعان: إخراج الناس مف الظممات إلى النكر 
 158 العقدمك : تقكيـ االنحراؼ الفكرم خامسان 
 158 : إقامة الحجة عمى الخمؽسادسان 
 159 : القدكة الحسنة سابعان 
 159 القيادةك : السياسة ثامنان 

 160 أمور تفرد بيا األنبياء المطمب الخامس:
 160 الن: الكحيأك 
 160 : العصمة ثانيان 

 166 ال تناـ قمكبيـثالثان: األنبياء تناـ أعينيـ ك 
 167 : تخيير األنبياء عند المكترابعان 

 167 : أمكر تفرد بيا األنبياء بعد مكتيـ خامسان 
 169 : تفاضؿ األنبياء والرسؿالمطمب السادس

 169 العـز ىـ أفضؿ الرسؿ ك ل أك: الن أك 
  170: فضؿ الرسكؿ الخاتـ محمد ثانيان 

 172 موقؼ األشقر مف مسائؿ اليوـ اآلخر: الفصؿ الثالث
 174 نعيموو : القبر عذابو األوؿالمبحث 
 174 مقدمة:
 176 : عذاب القبر األوؿالمطمب 

 179 المطمب الثاني: نعيـ القبر 
 180 موف مف فتنة القبرالمطمب الثالث: الذيف يعص

 182 المبحث الثاني: أشراط الساعة
 183 انقضت و : بعض العبلمات الصغرى التي وقعت األوؿالمطمب 
  184بعثة الرسكؿ  -1
 184 انشقاؽ القمر -2

 185 قد يتكرر وقوعياأو  ,ال تزاؿ مستمرةو المطمب الثاني: العبلمات الصغرى التي وقعت 
 186 الفتكحاتك الحركب  -1
 186 كج الدجاليف أدعياء النبكة خر  -2
 187 إسناد األمر لغير أىمو -3
 188 تداعي األمـ عمى أمة اإلسبلـ  -4

 188 المطمب الثالث: العبلمات التي لـ تقع
 188 أنيارا ك عكدة جزيرة العرب جنات  -1
 191 انحسار الفرات عف جبؿ مف ذىب -2
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 189 انتفاخ األىمة -3
 189 الجماد اإلنسك تكميـ السباع  -4
 189 راج األرض كنكزىا المخبكاةإخ -5
 190 محاصرة المساميف إلى المدينة -6
 190 خركج الميدم -7

 191 المطمب الرابع: العبلمات الكبرى
 193 الن : فتنة الدجاؿأك 

 196 مكقؼ األشقر مف الدجاؿ
 196 : نزكؿ عيسى ابف مريـ عمييما السبلـثانيان 

 198 أعماؿ عيسى عميو السبلـ
 200 افثالثان: الدخ

 200 مأجكجك رابعان: خركج يأجكج 
 200 خامسان: طمكع الشمس مف مغربيا

 200 سادسان: خركج الدابة
 202 المبحث الثالث: أحداث يوـ القيامة 

 203 النشور و : البعث األوؿالمطمب 
 204 المكذبكف بيذا اليـك 

 205 النشورو المطمب الثاني: األدلة عمى البعث 
 207 أحواؿ الناس يوـ القيامة المطمب الثالث:

 207 : حاؿ الكفاراألكؿالصنؼ 
 208 لصنؼ الثاني: حاؿ عصاة المكحديفا

 210 : حاؿ األتقياء الصنؼ الثالث
 211 المطمب الرابع: الشفاعة

 211 أحاديث الشفاعة
 213 أنكاع الشفاعة

 213 الن: الشفاعة المقبكلةأك 
 214 : الشفاعة المرفكضة ثانيان 

 214 الجزاءو المطمب الخامس: الحساب 
 216 المطمب السادس: الميزاف 

 216 : تعريؼ الميزافالن أك 
 216 : عدد المكازيف ثانيان 
 218 : الذم يكزف في الميزاف ثالثان 

 222 المبحث الرابع: النار 
 223 مة:مقد
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 224 : مكاف النار األوؿالمطمب 
 225 المطمب الثاني: أبدية النار 

 229 المطمب الثالث: الذيف ال يخمدوف في النار 
 230 المطمب الرابع: أكثر الخمؽ في النار 

 234 المبحث الخامس: الجنة 
 235 اصطبلحاً و الجنة لغًة 
 235 دخوؿ الجنة  عند: األوؿالمطمب 
 235 تنقية المؤمنيف فبؿ دخكؿ الجنة ك تصفية  -1
 236 الذيف يدخمكف الجنة بغير حساب -2
 236 ؿ عصاة المؤمنيف الجنةدخك  -3
 237 .خمود أىمياخمود الجنة و :نيالثا المطمب

 239 , واألعماؿ الموجبة ليا.: درجات الجنةثالثالمطمب ال
 239 درجات الجنةاًل: أو 

 242 موجبة ليااألعماؿ الثانيًا: 
 243 فييا مكاف األطفاؿ,و ابع: أكثر سكاف الجنةر المطمب ال

 243 الجنة.اًل: أكثر سكاف أو 
 244 ثانيًا: مكاف األطفاؿ فييا

 244 أطفاؿ المؤمنيف,1
 245 أطفاؿ المشركيف,2

 246 المطمب الخامس: نعيـ أىؿ الجنة, ورؤيتيـ هلل تعالى.
 246 : نعيـ أىؿ الجنة الً أو 

 247 ؤيتيـ هلل تعالى.ر  ثانيًا:
 253 المبحث السادس: موقؼ األشقر مف اإليماف بالقدر

 252 الفرؽ بينيما يؼ القضاء والقدر لغًة واصطبلحًا و تعر  
 255 : أركاف اإليماف بالقدر األوؿالمطمب 
 256 : العمـ األكؿالركف 

 257 : الكتابة الركف الثاني
 257 : المشيئةالركف الثالث
 257 : الخمؽالركف الرابع

 258 أفعاؿ العباد المطمب الثاني: 
 258 خمؽ اهلل الن: القائمكف أنيا مفأك 

 260 المكذبكف بالقدر ثانيان: 
 261 : التاركوف لمعمؿ اتكااًل عمى القدرلثالثالمطمب ا
 265 الجماعة في القدر : مذىب أىؿ السنة و لرابعالمطمب ا
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 266 : ثمار اإليماف بالقدرخامسالمطمب ال
 268 التوصياتالخاتمة وأىـ النتائج و 

 270 فيرس اآليات 
 284 ديث فيرس األحا

 290 فيرس األعبلـ 
 291 المراجع فيرس الصادر و 

 304 فيرس الموضوعات 
 

 

 


