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  ب
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 ٌنَ إِلَى الْخَيْرِ يدعو  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة
لَئِكَ أونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهووَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْ

  هُمُ الْمُفْلِحُونَ
  ) 104آل عمران :(
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وصار ابن كثري تارخياً  ،"لقد صار ابن اجلوزي تارخياً
  فليس هناك أحدٌ خالداً يف هذه احلياة" ،وسأصري أ�ا تارخياً

 الشيخ الدكتور عمر بن سليمان األشقر
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  أحسن مثواهو،قربه�وَّر و،ثراهإىل روح والدي احلنون طيب اهلل 

  ختم هلا بالصاحلاتو،العافيةوإىل أمي الغالية متعها اهلل بالصحة 

  �عم السندوإىل زوجي احلبيب الذي كان يل �عم العون 

  و أسامة  رفيدةإىل أبنائي األعزاء   

  أعا�و�يواتي الذين شجعو�ي أخو  وتي خوإإىل 

  بناهتا األعزاءوأبنائها وإىل روح أخيت أم سامح 

أحبائي الذين وقفوا إىل وأصدقائي واتي يف اهلل أخو  إىل 
  ساعدو�يوجا�يب 

  �صحاًأو مساعدة أو إىل كل من قدم يل عو�اً 

  أقول : جزاكم اهلل عين خري اجلزاء ،إىل هؤالء مجيعاً
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  تقديروشكر 
ي من كلمِة شكٍر  ى اللؤلؤة و إن كان  ا إ تقدير فإنما أتقدم 

ى من كان دعاؤها  ي، الغالية والشمعة املضيئة، إ سر نجا

ي ... والدتي الوحنا   حبيبةا بلسم جرا

ى من بمحبته أزهرت حياتي، و كما  ر، إ ى القمر املن ا إ أتقدم 

ي  ي زو ى أطيب قلب، الحبيب الغا .. د. محمد البع العزيز.إ

  رعاهو حفظه هللا 
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  عرفانوشكر 
�ِعْمَتَكَ الَّتِي أَ�ْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ زِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ أوقَالَ رَبِّ {عماًل بقوله تعالى :

توجه ،)19(النمل:}أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ
ٔ
فإني ا

ن مّن علّي بكرمه وفضله وإحسانه والشكوبالحمد 
ٔ
ياته ووفقني ر هلل تعالى ا

ٓ
عانني على فهم ا

ٔ
ا

  إلنجاز هذا البحث المتواضع.

وإيمانًا  )1("من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" وانطالقًا من حديث رسول هللا 

صحاب المعرو عتراف بالجميل، وتقديم الشكر وبفضل اال
ٔ
تقدم االمتنان ال

ٔ
ف، فإنني ا

خص بالشكر:البحث، والثناء العظيم لكل من ساعد في إنجاح هذا و ،بالشكر الجزيل
ٔ
  ا

ستاذي الفاضل 
ٔ
ستاذ الدكـتور/ صالح حسين الرقبا

ٔ
الذي تفضل عليَّ كـثيرًا  اال

السديدة حتى خرجت الرسالة بصورتها البهية، فله مني عظيم االمتنان وفائق  بتوجيهاته
  التقدير على قبول اإلشراف وحسن التوجيه.

وكما 
ٔ
ستاذّي الكريمين، عضوي لجنة المناقشجه عظيم الشكر وا

ٔ
  ة:التقدير إلى ا

  محمد حسن بخيت فضيلة الدكـتور/

ستاذ وفضيلة 
ٔ
  راجح عبد الحميد الكردي الدكـتور/اال

القيمة، وتصويب  حيث تشرفت بقبولهما مناقشة هذه الرسالة إلثرائها بمالحظاتهما
  تقصير.ما بها من زلل و

  

                                                            

، قال عنه حديث 1877) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم  1
  حسن صحيح.



  خ
 

تقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على الجامعة 
ٔ
ن ا

ٔ
وال يسعني في هذا المقام إال ا

كاديميين 
ٔ
منائها، ورئيسها وموظفيها ا

ٔ
اإلسالمية الغراء منارة العلم الصادق ممثلة بمجلس ا

جل رفعة الجامعة وطالبها .
ٔ
  وإداريين الذين لم يدخروا جهدًا من ا

يضًا إلى 
ٔ
صول الدين ممثلة بعميدها ووالشكر ا

ٔ
كاديمي واإلداري كلية ا

ٔ
طاقمها اال

جل التيسير على الطلبة، و دهم الطيبة والحثيثة التي يبذلونهاهولج
ٔ
  .نشر العلم الشرعيمن ا

تقدم بشكري العظيم لكل من قدم لي يد العون والمساعدة في تذليل 
ٔ
كما وا

ثناء البحث والدراسة، 
ٔ
في  اٍء بدعولولكل من ساهم في إخراج هذا البحث، والصعاب في ا

  ظهر الغيب، فجزاهم هللا خير الجزاء.



  د
 

 المقدمة:

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد هللا نحمده، 
ال إله إال اهللا وحده ال أشهد أن أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، و 

صلى اهللا عليه ٕامامنا تنا و ، قدو ين واآلخريناألول، سيد رسولهأشهد أن محمدًا عبده و شريك له، و 
 أتباعه، أما بعد...و  أصحابهوعلى آله و سلم و 

ضرورة العمل الجاد فية تنبع من أهمية العقيدة نفسها، و فإن أهمية دراسة العقيدة السل
كل ضرورتنا إليها فوق العقيدة فوق كل حاجة، و أن حاجتنا إلى إلعادة الناس إليها، و  الدءوب

  تعالى.سبحانه و فاطرها ضرورة، ألنه ال سعادة للقلوب، وال نعيم، وال سرور إال بأن تعبد ربها و 

الرسل بقايا من أهل  بُعد فيه الناس عن هدياهللا علينا أن جعل في كل زمان من فضل و       
نور اهللا أهل الَعمى، فما أحسن أثرهم على يبصرون بِ ن من ضل إلى الهدى، و يدعو ، العلم

ظ اهللا بهم العقيدة وحف ،من هؤالء العلماء األفذاذ الذين ساروا على نهج السلف الصالحالناس، و 
 الشيخ األستاذ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد اهللا األشقر ،السنةالكتاب و  المستمدة من ،السلفية

كتبه  ، حيث امتازتالسلفية الذي يعد أكثر علماء فلسطين ِممَّن كتب في العقيدة رحمه اهللا تعالى
  .في العبارة وصحة في االستدالل ، مع وضوحٍ لة واليسرهو بالس

، كرسها الشيخ بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والعلم والعمل والدعوة إلى اهللا لقد رحل
مة والجهاد، والدفاع عن و ااع عن شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه، ودعم مشروع المقفي الدف

 .قضايا أمتنا العربية واإلسالمية

يدة والسيرة والدعوة األبحاث في العقمن الكتب و  أصدر الشيخ رحمه اهللا العشرات
  .دًا من األحكام الخاصة في المرأة، والحياة العامةلت عدو ا، إضافة إلى كتب تنوالتشريع

لي الذي أصحاب الفكر االعتزامن المتكلمين الجدد و  أقوال تحذر للشيخ كذلك عدةُ و 
نظرة في "، حيث نبه إلى ذلك في ختام رسالته القيمة المسماة يناقض عقيدة أهل السنة والجماعة

  .تاريخ العقيدة"

  



  ذ
 

  أهمية الموضوع:

يتعلق بمسائل العقيدة عند علٍم موضوع  دفعني اهتمامي بديني وعقيدتي إلى دراسةلقد 
(الشيخ عمر الشيخ عمر سليمان األشقر فجاء البحث بعنوان:هو من أعالم فلسطين البارزين و 

العقيدة) ليكون في مرحلة الماجستير تخصص: "  جهوده العلمية في عرضسليمان األشقر و 
  المذاهب المعاصرة ".العقيدة اإلسالمية و 

، الدعوية، والجهاديةوجهوده ، رحمه اهللاالشيخ عمر األشقر ب تحاول الدراسة التعريفو 
  .الخالف في قضايا العقيدةمسائل في عرض منهجه  كيفية عرضه لمسائل العقيدة، وبيان

  الموضوع لألمور التالية:تظهر أهمية و 

، أن الشيخ عمر األشقر رائد في ميدان الفكر والبحث العلمي، والدعوة إلى اهللا  - 1
 فلقد ترك عدة مصنفات في العلوم اإلسالمية، وكان معظمها في العقيدة اإلسالمية.

لم يكتب فيها أحد و ، ٕافرادها ببحٍث مستقلو جديدة في موضوعها  هذه الدراسة تعد - 2
سوى المؤتمر الذي عقد في الجامعة اإلسالمية بعنوان العالمة الدكتور  حسب علمي

 عمر األشقر عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين.  
فمن حق األجيال  ،يعد الشيخ عمر األشقر أحد كبار علماء فلسطين المعاصرين - 3

الدروس ا ذو ، فيأخأن يتعرفوا على شيخنا رحمه اهللا خاصة أبناء فلسطينبالمسلمة و 
خاصة في مجال ب ده العلميةهو االستفادة من جلتعلم و امن صفحات حياته وسيرته، و 

 .العقيدة اإلسالمية
لعلم ، ومن واجب طلبة امنهج السلف بإتباعتميزت  مؤلفات شيخنا في العقيدة إن - 4

ن مسائل االعتقاد وفق ذلك المنهج، بيان موقفه مبيان ذلك المنهج الذي اتبعه، و 
 .خالفيهم من المتكلمين والفالسفةذا المنهج من خالل نقض مناهج مدفاعه عن هو 

  :أهداف البحث

بيان مكانة الشيخ الدكتور عمر األشقر العلمية كواحد من كبار علماء األمة  - 1
 المعاصرين وفلسطين البارزين.



  ر
 

موقفه من مسائل االعتقاد في تقرير العقيدة والدفاع عنها، و  بيان منهج الشيخ - 2
 .السلف الموافق ألهل

، لتكون هاده من أجل قضية فلسطين المسلمة، وجده الدعويةهو بيان صفحات من ج - 3
خاصة على أرض بيال المسلمة الجهادية منارة لألجالعلمية والدعوية و  حياته

 .فلسطين

  الصعوبات التي واجهت الباحثة:

 الواقع المرير الذي يعيشه قطاع غزة وأهله نتيجة الحروب المتكررة عليه. - 1
  أهمها انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. الظروف المعيشية الصعبة و  - 2

  :منهج البحث

معلومات من مصادرها ، وذلك بجمع الوالتحليلياعتمدت الباحثة المنهج الوصفي 
  تحليلها للوصول إلى النتائج المرجوة . لةً و ا، محعرضهاها، و ومظانِّ 

  الدراسات السابقة:

 لم تجدالباحثة من خالل البحث والدراسة في مراكز األبحاث، والمكتبات المتوفرة بين يدي        
ل مثل هذا الموضوع بالدراسة والبحث، ال من حيث العنوان وال من حيث المضمون، و اأحدًا تن

، إال كون الشيخ الدكتور عمر األشقر توفي قبل فترة زمنية قريبة رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته
الجامعة اإلسالمية بغزة عقدت مؤتمرًا بعنوان العالمة الدكتور عمر األشقر عضو االتحاد  أن

العالمي لعلماء المسلمين وذلك أثناء قيام الباحثة بإعداد الرسالة، وقد تناول المشاركون في 
  المؤتمر جوانب متعددة من حياة الشيخ وعلمه.

  خطة البحث: 


 

  :طالب، وفيه ستة مالشخصية تهسير :األولالمبحث 
  مولده.اسمه ونسبه و : األولالمطلب 



  ز
 

  نشأته. المطلب الثاني:
  طلبه العلم.المطلب الثالث: 
  تالميذه.شيوخه و المطلب الرابع: 

  صفاته وأخالقه.المطلب الخامس: 
  وفاته.المطلب السادس: 

  :ة مطالبأربعومؤلفاته وعقيدته، وفيه  :مكانته العلميةنيالمبحث الثا

  ثناء العلماء عليه.نته العلمية و مكا: األولالمطلب 

  .مؤلفاتهكتبه و : المطلب الثاني

  .وظائفهو   أعمالهالمطلب الثالث: 

  عقيدته.المطلب الرابع: 

  :مطالب ةثالثفي الدعوة إلى اهللا، وفيه  جهوده:ثالثالمبحث ال

  جهادها.في نشأة حركة حماس و  جهوده: األولالمطلب 

  منهجه في االتصال بالناس.المطلب الثاني: 

  نشاطه الدعوي .المطلب الثالث : 


 

  مطلبان.فيه و ا، العالقة بينه: أقسام التوحيد و األولالمبحث 

  أقسام التوحيد.: األولالمطلب 

  العالقة بين أنواع التوحيد.المطلب الثاني: 

  فيه مطلبانتوحيد الربوبية،و المبحث الثاني: 

  اصطالحا.تعريف الربوبية لغة و : األولالمطلب 

  منهج األشقر في إثبات توحيد الربوبية.: المطلب الثاني
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  مطالب. سةخمفيه : توحيد اإللوهية، و الثالمبحث الث

  تعريف توحيد اإللوهية.: األولالمطلب 

  توحيد اإللوهية. منهج األشقر في إثبات: المطلب الثاني

  شروط صحة العبادة.المطلب الثالث: 

  أنواع العبادة.المطلب الرابع: 

  نواقض التوحيد .: المطلب الخامس

  :ة مطالبخمسفيه و ، لصفاتا: توحيد األسماء و رابعالمبحث ال

  الصفات.تعريف توحيد األسماء و : األولالمطلب 

  فائدة العلم بأسماء اهللا وصفاته.:المطلب الثاني

  .عند األشقر صفاتالأسس توحيد األسماء و : المطلب الثالث

  .الصفاتفي تقرير األسماء و األشقر  المنهج السلفي عند  خصائص: المطلب الرابع

  اهللا الحسنى.منهج األشقر في اختياره ألسماء المطلب الخامس: 

اإليمــــان بالمالئكــــة: ف فــــي قضــــايا مســــائل الخــــالوقــــف األشــــقر مــــن : مالمبحــــث الخــــامس
  .وفيه أربعة مطالب

  اإليمان بالمالئكة وكيفيته.: األولطلب الم

  أسماء المالئكة وصفاتهم.لمطلب الثاني: ا

  أصنافهم.أعمال المالئكة و ث: المطلب الثال

  يرسل اهللا رسله من المالئكة. لماذا لم: المطلب الرابع

اإليمـــــان بالكتـــــب  مـــــن ســـــائل الخـــــالف فـــــي قضـــــايا  شـــــقرموقـــــف األالمبحـــــث الســـــادس: 
  :ة مطالبفيه أربعية:و و االسم

  وجوب اإليمان بالرساالت كلها.: األولالمطلب 



  ش
 

  كيف يكون اإليمان بالرساالت.المطلب الثاني: 

  .السماويةاالختالف بين الكتب ق و مواضع االتفا: الثالثالمطلب 

  موقف الرسالة الخاتمة من الرساالت السابقة.: المطلب الرابع

ـــــف األشـــــ المبحـــــث الســـــابع: ـــــي قضـــــايا قرموق اإليمـــــان بالرســـــل  مـــــن مســـــائل الخـــــالف ف
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  :نسبهاسمه و 
، وغلب عليه بين أهله وأقربائه اسم تيسير وكان مر بن سليمان بن عبد اهللا األشقرعهو        

ازن هو يرجع نسبه إلى فخذ الحفاة من روق من عتيبة من ، )1(ُينادى به، وكان ُيكنى بأبي سليمان 
هي إحدى  قبائل الجزيرة العربية وهي قبيلة كبيرة واسعة و  ،من قيس عيالن من مضر من عدنان

وقة " المنتشرين في عالية نجد الخليج واألردنر في السعودية و االنتشا ، وهي فرع من فروع " الرُّ
، يقول شيخنا رحمه اهللا:"إن )2(سالة استفسرته فيها عن أبيهكما يذكر ولده الدكتور أسامة في ر 

وقة من قبيلة عتيبة" ، وعائلة األشقر لقب أطلق )3(أغلب أهل قرية ُبرقة من الحفاة وهم من فرع الرُّ
بن بن سليمان بن عبد اهللا عمر هو ، ف)4(على الجد الثالث للشيخ عمر لشدة بياض شعر رأسه

  بن دغلس. )بن سليماناألشقرهو محمد (
  : مولده

وتسعة   ألف وثالثمائة لخامس من شهر ذي الحجة عامولد شيخنا األشقر رحمه اهللا في ا       
العشرون من شهر تشرين ثاني ( نوفمبر ) ويوافقه اليوم السادس و ،)ه1359وخمسين للهجرة (

قضاء مدينة نابلس شمال الضفة  ،)5(في قرية ُبرقة،)م1940ألف وتسعمائة وأربعين ميالدية( عام
  .)6(بية المحتلةالغر 

 

: " أسرة كريمة  ته كما يقول ولده في رسالته أنهاكانت أسر نشأ في بيئة عائلية متدينة و       
لكنهما كانا ، و ل في تلك القرية، ومع أن والديه ُأميان، لم يناال نصيبًا من العلممتوسطة الحا

                                                            

موجود على النت بخط يد الشيخ عمر ولم يطبع في  –أ.د عمر األشقر ،انظر صفحات من حياتي )1(
 23ص  ،المكتبات

 .4ص –بيه رسالة من ابنه د.أسامة عمر األشقر استفسرت فيها عن أ) 2(
 24ص –األشقر  –صفحات من حياتي  )3(
 24ص –األشقر  ،انظر صفحات من حياتي )4(
م عن سطح 500، وترتفع حوالي كم شمال غرب نابلس18تقع عل بعد  ،قرية ُبرقة من قرى محافظة نابلس )5(

 .والفواكهزراعة الزيتون والخضار ، يعتمد أهلها على دونم26868ر،تبلغ مساحة أراضيها البح
 .4ص –، رسالة ابنه د.أسامة 23ص –األشقر  –صفحات من حياتي ) 6(
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، فوالده كان يغلظ القول لمن رآه التخلق بأخالق اإلسالمالعلماء ويحافظان على الصالة، و ان يحب
ه محمد بن سليمان بن عبد اهللا أخو كان . و )1(، وكانت أمه تأمر بالتي هي أحسن "ظهر المنكريُ 

  . أصول الفقه الذين أنجبتهم فلسطينأحد علماء اِألشقر من كبار علماء الشريعة و 
وكان في بداية حياته مريضًا، بسبب نقٍص َخلقي في الرئتين، نتج عنه ضيق في التنفس،        

  .)2(إلى أن بلغ ثمانية عشر عامًا فأصبح معافى منه 
، في عام في الثالث عشر من عمرههو سرته و من فلسطين مع أ خرج ذكر شيخنا أنه قدو 

راسته اإلعدادية والثانوية أكمل د حيث، السعوديةالمملكة العربية عاصمة الرياض إلى م 1953
  .هناك

تزوج من ابنة عمه، وأنجب منها خمسة من الذكور وهم سليمان، سفيان، لقمان، عبد 
  . ،)3(الغفار، أسامة، وابنة واحدة واسمها ُسكينة

 

ألف انوية الشرعية في الرياض سنة بعد أن أنهى الشيخ عمر األشقر دراسته الثو 
، ثم ما لبث أن انتقل إلى )4(التحق بجامعتها عاما واحدا )م1962وتسعمائة واثنتين وستين(

 ،ليعمل في الجامعة أمينًا عامًا للمكتبة العامةالمدينة المنورة  عند افتتاح الجامعة اإلسالمية فيها 
ألف وتسعمائة  سنةفي الرياض باالنتساب حصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة  ثم

 ،)5(، بسبب انشغاله بالعمل في الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة )م1965وخمس وستين(
ألف وتسعمائة وستة ،ثم غادرها إلى الكويت في عام ومكث في المدينة فترة من الزمن

  .)6(م 1966وستين
حصل على درجة طلبا للعلم و بل غادرها إلى مصر  لم تقف رحلته عند الكويتو 

ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين   الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة األزهر عام

                                                            

 4ص –، رسالة ابنه د.أسامة 15ص –األشقر  –انظر: صفحات من حياتي  )1(
 .16ص –األشقر  –انظر: صفحات من حياتي  )2(
 25ص –انظر:المصدر السابق)3(
 .31ص –انظر:المصدر السابق)4(
 .36ص –انظر:المصدر السابق)5(
 .6ص –رسالة د.أسامة  )6(
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مع مرتبة ، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة األزهر في الفقه المقارن بتقدير ممتاز )م1974(
مقاصد النيات و (وكان عنوان الرسالة  ، )م1980ألف وتسعمائة وثمانين( عام األولىالشرف 

  .)1()فين فيما ُيتعبد به رب العالمينالمكل
 

 
  .ال: شيوخهأو 

 ، كماد عدد من العلماء أثناء دراسته ومصاحبته لهمتلقى شيخنا علومه الدينية على ي
  وهم:كان الشيخ عمر على صلة لصيقة مع عدد من كبار العلماء 

، كما بالشيخ ابن باز كبيراً  شيخنا ،وكان تأثر)2(الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  - 1
" حق لي أن أفخر بتتلمذي على رحمه اهللا في ذكر شيوخه: هقوليتضح في ثنائه عليه ب

شيخين كبيرين جليلين هما الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، والشيخ محمد ناصر 
الدين األلباني رحمهما اهللا تعالى. وكنت قد تعرفت على الشيخ عبد العزيز بن باز في 

ه ّي محمد وعبد القادر لزيارته، وحضور مجالس علمأخو مدينة الرياض، فكنت أصحب 
 . )3(ودروسه"

 :"المذكورة سابقًا بقوله رحمه اهللا:أثنى عليه شيخنا بعبارته )4(الشيخ ناصر الدين األلباني  - 2
حق لي أن أفخر بتتلمذي على شيخين كبيرين جليلين هما الشيخ عبد العزيز بن  :"اهللا

 .)1("عبد اهللا بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين األلباني رحمهما اهللا تعالى

                                                            

 –م  2012 –مقال بعنوان عمر األشقر .. العالم الحركي  –، موقع إسالميات 6ص –رسالة ابنه د.أسامة ) 1(
 ه1433

كان ،ه1330عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا آل باز، ُولد في الرياض عام هو )2(
تلقى العلم منذ الصغر، وحفظ القرآن،وشغل مناصب عديدة أشهرها ،العشرين من عمرهبصيرًا ثم ُكف بصره في 

:مفتيًا للمملكة العربية السعودية، له عدة مؤلفات أشهرها :الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، نقد القومية 
عبد العزيز ابن باز تعليق  –ابن أبي العز الحنفي  –ة الطحاويه، انظر شرح العقيدة 1420توفي في ،العربية

 .11ص –م 2005 –ه 1436 – 1ط –وآخرون 
 .5ص ،، رسالة ابنه د.أسامة38ص –األشقر  ،صفحات من حياتي )3(
ه، ونشأ في أسرة فقيرة متدينة يغلب 1333الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح األلباني، ُولد عام هو )4(

ينة أشقودرة في ألبانيا إلى دمشق، وتلقى العلوم الدينية عليها الطابع العلمي، هاجر صغيرًا مع أبيه من مد
الحديث، منها كتاب تحذير ي بكثرة مؤلفاته القيمة ف والعربية، وحفظ القرآن الكريم على يد أبيه، وذاع صيته

 .12ص –ه.انظر المصدر السابق 1420ل مؤلفاته، توفي عام هو أو الساجد من اتخاذ القبور مساجد و 
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مشايخ كرام : يقول شيخنا رحمه اهللا :"صحبت عدة )2(البنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب  - 3
أجزل خنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، غفر اهللا لنا وله، و منهم شيفي المدينة المنورة، 

  .)3(له المثوبة"لنا و 
 شيخنا رحمهما اهللا، يقول د.األخ األكبر لهو :و )4(الشيخ محمد سليمان األشقر  - 4

فقد سبقه في العلم  األولشيخه هو اهللا أن أخاه محمدًا   يعتبر الوالد رحمه:"أسامة
، كما أكد ذلك شيخنا )5("الذي فتح له طريق الدراسة والتواصل مع العلماءهو الشرعي و 

التي  ، ...سكنت الدارأخي محمد سليمان األشقر منذ صغريرحمه اهللا بقوله: "صحبت 
تفدت من علم أخي ،...وقد اسكان يسكنها فترة من الزمان، وكان يرعاني رعاية خاصة

األحيان فال يضيق صدره بحواري  أناقشه في بعضره و او وتوجيهه كثيرًا، وكنت أح
  .)6(نقاشي"و 

: أثنى عليه الشيخ األشقر رحمه اهللا بقوله:"الشيخ عطية )7(الشيخ عطية محمد سالم  - 5
، وله علم طيب سالم مصري المولد سعودي الجنسية، كان صاحب أدب جم محمد
  .)1(واسع"

                                                                                                                                                                          

 .5ص ،، رسالة ابنه د.أسامة38ص –األشقر  ،اتيصفحات من حي )1(
، مصري المولد سعودي الجنسية، عمل مدرسًا في العديد من معاهد هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا)2(

عمل في معهد المعلمين فيها ثم انتقل لك انتقل إلى المدينة المنورة، و الدراسات اإلسالمية في الرياض، ثم بعد ذ
حق اهللا على العبيد، توفي في هو سالمية فيها، له العديد من المؤلفات منها كتاب التوحيد الذي إلى الجامعة اإل
 ، الموسوعة الحرة .ه، الموقع االلكتروني ويكيبيديا1430مدينة جدة عام 

 .48ص –األشقر  ،صفحات من حياتي) 3(
عمل بالمعاهد والجامعات في م، 1930الشيخ محمد بن سليمان بن عبد اهللا األشقر: ًولد عام هو )4(

، أفعال ويت، له العديد من المؤلفات منهاقاف والشئون اإلسالمية في الكو ثم أمين مكتبة وزارة األ،السعودية
، توفي في عمال وموازنتها في الكتاب والسنةداللتها في األدلة الشرعية، فقه العمل لآلخرة وجزاء األو  الرسول 

 ، الموسوعة الحرة .ي ويكيبيدياه.الموقع االلكترون1430عام 
 5ص –رسالة ابنه د.أسامة  )5(
 .51ص –األشقر  –صفحات من حياتي ) 6(
ه، عمل في المعاهد والجامعات السعودية، ثم بعد ذلك انتقل 1346الشيخ عطية محمد سالم:ولد عام هو )7(

لمسجد النبوي الشريف حتى وفاته ل عمله مدرسًا في او اإلى سلك القضاء، كان رئيسًا للقضاء والمحاكم، ظل يز 
.،  الموقع مجلد  12اب الفقه في ، أبو ، أهمها ترتيب التمهيد علىه، له العديد من المؤلفات1420 عام

 ، الموسوعة الحرة.االلكتروني ويكيبيديا
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ب، وقد أثنى عليه شيخنا رحمه اهللا بقوله:" شيخنا األديب العالمة ذو الشيخ محمد المج - 6
ب رحمه اهللا تعرفت إليه عندما جاء للتدريس بالمدينة المنورة، وجمعتني به ذو محمد المج

  .)2(شيخ محبب إلى النفس، طيب المعشر" هو مجالس كثيرة، و 
الشيخ صالح بن حسين العراقي، وقد أثنى عليه شيخنا رحمه اهللا بفضل الصحبة والعلم   - 7

ل من تعرفت إليه من أو والعالقة االجتماعية بقوله:" لعل الشيخ صالح بن حسين العراقي 
ر او وية، وكنا نتز ي عبد القادر ومحمد رابطة قأخو شيوخي في السعودية، وكانت تربطه ب

  .   )3(وأسرته، وأسرتي في بيوتنا في المدينة المنورة هو 
 :)4(عبد الخالق الشيخ عبد الغني  -8

  علماء آخرون :

تعرف عليهم أو صاحبهم أو قابلهم  عددًا آخر من العلماء الذينرحمه اهللا كر شيخنا ذ        
من خالل  عمله الدعوي، ولكنه لم يأخذ العلم عنهم، يقول شيخنا رحمه اهللا: "لقد لقيت عددًا 

صحبتهم في المدينة المنورة، ومن أفاضل أو كبيرًا من المشايخ الذين درست عليهم في الرياض 
مة الشيخ العالبكر الجزائري، و ، أبو الشيختهم، الشيخ عبد المحسن العباد، و العلماء الذين لقي

فضيلة الشيخ اق عفيفي رحمه اهللا، و الشيخ العالمة عبد الرز محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، و 
فضيلة الشيخ عبد اهللا عقيل، والشيخ العالمة محمد جفال، والشيخ حسن أيوب، و ، أبو سفيو 

والشيخ ،الشاويشي، والشيخ الفاضل زهير او بهجت البيطار، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرض
، فضيلة الشيخ مصطفى عبد الخالق، وفضيلة الشيخ محمدعبد الخالق اليوسف، و  عبد الرحمن

النور زهير، وتعرفت إلى بعض الدعاة وصحبتهم من أمثال الشيخ سعيد حوى، والداعية أبو 
لدكتور عبد اهللا عزام، فتحي يكن، والداعية فيصل مولوي، والداعية إبراهيم المصري، والداعية ا

                                                                                                                                                                          

 .52ص –األشقر  –صفحات من حياتي  )1(
 .53ص –انظر: المصدر السابق )2(
  انظر :المصدر السابق نفسه. )3(
هو الشيخ عبد الغني بن محمد عبد الخالق بن حسن بن مصطفى المصري القاهري، ولد في ) (4

م، دّرس في العديد من الجامعات العربية، ألف الكثير من المؤلفات منها حجية السنة، وقام بتحقيق 17/3/1908
  م.28/7/1983العديد من الكتب والمؤلفات، توفي في 
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األستاذ فارس، و أبو  الداعية فضيلة الشيخ الدكتور همام سعيد، والشيخ الدكتور محمد عبد القادرو 
  .)1(والصعلي ا واألستاذ الدكتور محمد شبير، واألستاذ الدكتورالدكتور محمد نعيم ياسين، 

المنورة لمدينة الوافدين إلى اكما استفاد كثيرًا من زيارات العديد من الشخصيات والعلماء 
الشيخ ، و الحسن الندويأبو  الشيخأمثال الحاج أمين الحسيني، والشيخ محمد محمود الصواف، و 

  . )2(الشيخ محمد الغزاليو  عبد الرحمن الباني،

   

                                                            

  .55,57ص –ألشقر ا –انظر: صفحات من حياتي ) 1(
 .5,6ص –انظر: رسالة ابنه د.أسامة  )2(
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  :تالميذه:ثانيا

  من العلماء نذكر منهم: عديدٌ شيخنا تتلمذ على يد فقد 

 . )1(العتيبيمحمد بن عايش الشيخ إحسان  - 1
 .: لم أعثر له على معلوماتبكرأبو  فتحيالشيخ أسامة  - 2
 : لم أعثر على معلومات له. الشيخ عمر إبراهيم عادي - 3
 . )2(أسامة عمر األشقر  الدكتور - 4
 .)3(: محسن صالحالدكتور - 5
  .)4(األستاذ: خالد مشعل - 6

   

                                                            

الشيخ إحسان محمد بن عايش العتيبي: فلسطيني األصل، عمل خطيبًا وٕامامًا في الكويت، ثم في األردن هو )1(
 بعد انتقاله لها، له مجموعة من الكتب أهمها، أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة، الفوائد الِعذاب فيما جاء في

 الموسوعة الحرة . –انظر الموقع االلكتروني ويكيبيديا  الكالب.
م، يعمل اآلن في جامعات 1974الدكتور أسامة عمر األشقر ابن الشيخ عمر رحمه اهللا، مواليد عام هو ) 2(

هج ، منستجدات فقهية في األحوال الشخصيةالمملكة العربية السعودية، ُنشر له كثيرًا من كتبه ومؤلفاته منها، م
 الموسوعة الحرة . –انظر الموقع االلكتروني ويكيبيديا  .االفتاء عند ابن قيم الجوزية

م، أردني من أصل فلسطيني، حاصل على شهادة الدكتوراه في 1960الدكتور محسن صالح :ُولد عام هو )3(
م 2004ي بيروت منذ عام التاريخ الحديث والمعاصر، يعمل مديرًا عامًا لمركز الزيتونية للدراسات واالستشارات ف

كتابًا، معظمها تتحدث عن القدس حتى يومنا هذا، عمل محاضرًا في الجامعات الماليزية، صدر له اثني عشر 
كتاب صفحة، و  533كتابه التيار اإلسالمي في فلسطين، ، منها ومة المسلحةاومعاناة أهلها، قضية فلسطين والمق
 الموسوعة الحرة . –االلكتروني ويكيبيديا الطريق إلى القدس .انظر الموقع 

المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس،  رئيسهو خالد عبد الرحيم إسماعيل عبد القادر مشعل، ) (4
م، في سلواد قضاء رام اهللا بفلسطين، تخرج من جامعة الكويت، عمل مدرسًا للفيزياء في 28/5/1956ولد في 

  م في العاصمة األردنية على أيدي الموساد اإلسرائيلئ.25/9/1997اغتيال يوم الكويت، تعرض لمحاولة 
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ويترتب على التمسك بها ، عنوان األتقياءالخلق صفة األنبياء وتاج العلماء و حسن إن 
 يقولو ، )1("قاخالأ  سنكماأح  ركماخي  إن":قال رسول اهللا  األجر العظيم في الدنيا واآلخرة،

يخنا كان شو .)2("سائهم ُخلقاً خياركم خياركم لنلمؤمنين إيمانًا أحسنهم ُخلقًا و :"أكمل االنبي 
  :يتصف بأخالق فاضلة منهاوجهه إشراقا وبهاء وهيبة، و  يمتلئ رحمه اهللا عالمًا تقيًا،

 التواضع:   - 1

يتبسط ، ووفيًا ألصدقائه ،لآلخرين ال يتكبر على أحد محباً  كريماً  كان شيخنا متواضعاً 
م الجامعية، ويلعب معهم رحالتههم وأنشطتهم و ، كما كان يشاركهم لقاءاتيعاملهم بأريحيةو لطالبه 

ضر حفالت السمر ويشاركهم طعامهم، وكل ذلك زاد يحكرة الطائرة وبعض األلعاب الكشفية، و 
 ا:" ممصداقًا لقول الرسول  ،)3(همفي قلوبمن محبته واحترامه وتقديره في نفوسهم، ورفع قدره 

  .)4(" اهللا رفعهإال هللا أحٌد تواضع 

نه كان يعرض علينا إبكر:"أبو  ه كما يقول تلميذه أسامةوكان من تواضعه أيضا مع طالب       
نا نستحي من تواضعه ودماثة خلقه، فمن نحن؟ كالمسائل، ويقرأ علينا بعض ما كتب، و  بعض

فقد كان غاية في األدب والتواضع، وكان يحب ، تمرات العلمية وفي حضور العلماءأما في المؤ و 
  .)5("ن الجميع قبل أن يكون رأيه الخاصيستفيد مأن يسمع من غيره و 

                                                            

 .5575رقم  ،ما يكره من البخلو السخاء و كتاب األدب، باب حسن الخلق ،) صحيح البخاري1(
، قال الترمذي حسن 1082) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم 2(

 صحيح.
 د.محسن صالح. –ة في الدور الدعوي والحركي للعالمة األشقر قراء) 3(
 .4689رقم  ،والتواضع  وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة واألدب، باب استحباب العف )4(
قبس من   ،م، المركز الفلسطيني اإلعالمي15,10,2012عمر األشقر ..العالم الحركي  ،موقع إسالميات )5(

 م .23,8,2012 ،بكرأبو  د.أسامة فتحي –سيرة شيخي الحبيب عمر األشقر 
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ألنه كان يرى  ،ان رحمه اهللا زاهدًا جدًا في المناصب اإلداريةمن تواضعه أنه ك: "قال ابنه أسامة
أنه عرض عليه رحمه اهللا مناصب وأعمال  أذكر أكثر من مرةيه قاتًال للعمل العلمي والدعوي، و ف

  .)1("بالعلم والدعوة ترتبطال   يرفض ألنها  ه، لكنتدر عليه دخًال وشهرة

 األناة:الحلم و  -2

د مجاال يتحدث إال إذا وج، فتراه ال تؤدة مميزةيتميز بهدوء عجيب و  كان شيخنا رحمه اهللا      
لربما لحكيم :"الصمت حكمة وقليٌل فاعله"، و ، لقول لقمان ا، ثم يتكلمبرهةً لذلك، وٕاذا سئل يطرق 

معروفة، لكنه لم يكن ، وخاصة أن بعض األسئلة بسيطة و استغرب البعض من هذه الطريقة
  .)2(في حال السائل، وما يمكن أن تفضي إليهكان يفكر في أي إجابة و بدا، فقد يتعجل اإلجابة أ

 اإلخالص:ق و الصد -3

نفسه بالصدق في قوله تعالى إن الصدق من أعظم األخالق وأعالها وقد وصف اهللا        
وأمر أمته  ،بالصادق األمين ولقب الرسول، )87(النساء:}َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا{تعالى:

 ٕانٕان البر يهدي إلى الجنة، و ، و رم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البعليك":بالصدق فقال
حيث ، بحبيبه المصطفى  رحمه اهللا وقد اقتدى شيخنا ،)3("صديقاً  ونيصدق  حتى يكلالرجل 

الدكتور يقول ،يعد أحد العلماء الصادقين المخلصين الذين تشعر في كتابتهم بالصدق واإلخالص
علي حمزة العمري :"هناك قلة ممن تتحسس منهم اإلخالص ... إنه العالم الرباني الشيخ عمر 

  .)4(بن سليمان األشقر رحمه اهللا "

لسلسلة (العقيدة في قال عنه الشيخ محمد بن سليمان المقدم: "من أعظم ميزات هذه ا
أحيانًا أنت حين تتعامل مع و تور(عمر األشقر) يمتاز بالصدق، السنة) أن الدكضوء القرآن و 

ٕانما تتعامل مع كائن حي، هناك أحاسيس، عر أنك ال تتعامل مع حبر وورق، و بعض المؤلفين تش
أحسب أن لذلك سرا سوى اإلخالص، ال هذا الشخص، و أو تجاه هذا الكتاب وتشعر بعواطف ا

                                                            

 .7ص –رسالة ابنه د.أسامة  )1(
 ه1433 –م  2012 –مقال بعنوان عمر األشقر.. العالم الحركي  –موقع إسالميات  )2(
، مسلم، كتاب البر 5629قم ين آمنوا اتقوا، ر صحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول اهللا تعالى يا أيها الذ )3(

 .4719األدب، رقم والصلة و 
 ه1433 –م  2012 –مقال بعنوان عمر األشقر.. العالم الحركي  –موقع إسالميات  )4(
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ين إذا صنفوا كتبًا تبقى الربانيين الذالمخلصين المصطفين من العلماء و  نأاهللا تعالى أعلم هذا شو 
إنسان هو الحبر ...الدكتور األشقر و م الذين يخاطبوننا وليس الورق و فيها أنفاسهم كأنهم ه

هذا تشعره عندما تقرأ كتبه ال يتكلف ال يتنطع لم يأت بكالم جديد لكن الصدق، و هو معاصر، و 
  .)1(يتجمل"أو ال يستعرض 

 الجود: لسخاء و ا -4

فقد ذكر  ،المحتاجينو  هسخيًا مع أصحابه وتالميذ ،كريمًا مع أسرتهكان شيخنا رحمه اهللا 
الفقراء. متأسيًا بقوله تعالى تالميذه أنه كان محبا للبذل والعطاء، لألصدقاء والطالب و و  أصحابه

ٍة ِماَئُة َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبلَ  {:
  ).261(البقرة:}َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

، فكم قصده في مساعدة أحد ويردني أبداكنت أما بكر:"أبو  يقول تلميذه أسامة فتحي
، وذات أبدا في المبادرة بدفع المال لها، فال يتردد اب خير، أبو عنأو ته عن أسر عفيفة واهللا حدث

ندم كثيرا على ذلك و مرة حدثته عن شخص مصل ألجأته الحاجة إلى االقتراض من بنك ربوي 
قال لي كم ر كثيرا، و ، فتأثالفائدة المحرمةو عطوه مع الربا دونه عن شقته السترداد ما أو ااآلن ير و 

المبلغ، فقلت له ثمانية آالف دينار، فقال مباشرة: أنا أعطيك ستة آالف وقل له يتدبر ألفان هو 
ثم تابع حديثه  .من مبادرته الكريمة .. اهللا، فتعجبت و تسد المال عنهشرط أن تذهب معه و لكن بو 

عمًال بقول النبي )2(أنفق على العديد من طلبة العلم"كثيرا من المحتاجين، و ن شيخنا ساعد : أوقال
من عنه كربًة من كرب يوم القيامة و  كربًة من كرب الدنيا نفس اهللا ؤمنعن م نّفس :" من

  .)3(" اآلخرةفي الدنيا و  يسر على معسٍر يسر اهللا عليه

  

  
                                                            

السنة للدكتور عمر سليمان األشقر شرح فضيلة الشيخ محمد ء القرآن و محاضرة سلسلة العقيدة في ضو ) 1(
 . video playback – 2 >flvإسماعيل المقدم سجلت في مسجد في مصر 

 بكر.، أبو د.أسامة فتحي –قبس من سيرة شيخي الحبيب عمر األشقر  –المركز الفلسطيني اإلعالمي  )2(
ة القرآن وعلى الذكر، رقم و ، باب فضل اإلجماع على تالستغفاراالصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء و  )3(

4867. 
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 الوقار: -5

 أحبابهمت العلماء وقورًا، يوقر شيوخه و سو شيخنا رحمه اهللا بخلق الصالحين لقد امتاز   
هكذا كان و )1("ويوقر كبيرنا ،:" ليس منا من لم يرحم صغيرناأصحابه اقتداًء بقول النبي و 

  شيخنا كما يروى عنه.

إن : ""حماسمة اإلسالمية "او المققال األستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
ى شيوخه ، كان يثني علالعلماء وألساتذته وطلبة العلم  انهخو إلالشيخ كان مدرسًة في احترامه 

، وابن باز، وأخيه محمد األشقر، كان عاشقًا البن تيمية ، وابن عثيمينباستمرار أمثال األلباني
ليه كان كثير الثناء عأشهد أنه نافح عنه كثيرًا ... و سيد قطب و يش ... و و اوالشيخ زهير الش

قطب على المحمل الحسن الذي فهمه،  مل فكر الشهيدحكان يو  ويدافع عنه دفاعًا مستميتًا،
أراده شهيد األمة قطب رحمه اهللا...  فسروه على غير ماوليس كما فهمه بعض أنصاف العلم و 

تالفه مع بعضهم انه من العلماء فكان يوقرهم بشكل بالغ على الرغم من اخخو إ أما زمالؤه و 
  .)2("وينزلهم منازلهم

 الصبر:  -6

 ،عند المصائب ناسالذي يتحلى به الهو الصبر و ،اإليمان تتجلى عند الشدائدمواقف إن 
كما يروى عنه ابنه أسامة   صابر عليهه اهللا تعالى قد صبر على المرض و لعل شيخنا رحمو 

هو المرض، فمنذ أن عرف خبر إصابته بالسرطان، و صابرًا على البالء و  رحمه اهللا " كانفقال:
ما ، و قول إن ذلك رحمة من اهللا اليكثر  تعالى األجر والثواب، و من اهللا  وحتسب يرجصابر م

  .)3(الصالحين" شيء في جنب ما أصاب األنبياء و أصابني ال

  

  

                                                            

، وقال الترمذي هذا حديث 1842رقم  ،ب ما جاء ففي رحمة الصبيان، باسنن الترمذي، كتاب البر والصلة) 1(
 غريب.

 مقالة بعنوان: مشعل يعدد مناقب العالمة األشقر. –المركز الفلسطيني اإلعالمي )2(
 .29ص –رسالة ابنه د. أسامة ) 3(
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، وكان إذا عوتب على ذلك صبرف، مرض السرطانلقد ابتلي الشيخ األشقر رحمه اهللا ب
  .رحمتهفالمريض في رعاية اهللا و يسقيني، و اب، يقول: يطعمني ربي الشر له الطعام و و الة تنعلى ق

العشرين من ًا يوم الجمعة  الموافق الثاني و اهللا تعالى مبطون اهتوفبعد صراٍع مع المرض، و        
الموافق  ،ثالثين للهجرةفي العشر األخيرة منه سنة ألٍف وأربعمائة وثالٍث و رمضان 

يستمع للقرآن الكريم الذي ُيتلى عليه هو قد ُتوفي رحمه اهللا و و  ن باألردن،م في عما10/8/2012
  .)1(اهحيَّ مُ  وبه تعالى واالبتسامة تعلانتقل إلى ر محمد عبد العزيز، فدمعت عيناه و  من تلميذه الشيخ

    

                                                            

 م15/10/2012،أعالم الدعاة–عمر األشقر.. العالم الحركي  –موقع إسالميات ) 1(
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، معاصرين، ومن أبرز علماء فلسطينيعد شيخنا عمر األشقر من كبار علماء اإلسالم ال
 التأليف.الدعوة و دوٍر عظيم في التعليم و لما كان له من 

من الشخصيات   كانتأ  ، سواءً لذلك لهجت ألسنة العلماء المعاصرين بالثناء عليهو 
ذه كثرة تالميبارز في الحياة الفكرية المعاصرة، و ، لما له من دور الحركية أم الدعوية والعلمية
لستين في زت او امؤلفاته التي تجو  مقاالتهدروسه وندواته و نهلوا من ف  الذين تلقوا العلم على يديه
ر . وقال أستاذنا الدكتو منها  المكتبات في العالم العربيال تكاد تخلوا مختلف العلوم الشرعية و 

كتبه:" لقد كانت كتبه في العقيدة منهجًا أساسيًا يتربى عليه أبناء صالح الرقب مثنيًا على شيخنا و 
وفهمًا، لكنه لم الحركة اإلسالمية في شتى األقطار، وقد اعتمد الشيخ عمر فيها السلفية منهجًا 

، لذلك انتشرت في كثير من البالد اإلسالمية، ومما يبين ذلك أن معظم كتب ُيعرف عنه تشدد
لندية، والبوسنية، هو سبانية والعدة لغات، منها: االنجليزية،والفارسية، واأل الشيخ تم ترجمتها إلى

ت في الكليات الشرعية في عدد من الجامعات العربية. ونظرًا لمكانة كتبه ومؤلفاته فقد تم سَ رِّ دُ و 
الثناء العاطر عليها من معاصريه من أهل العلم وطلبته، يتضح لنا منها: منزلته الرفيعة التي 

 .   )1(ها"، وشخصيته الفذة التي حباه اهللا إياها هذا العالم الجليلتبوأ

:"توفي اليوم قبل العصر دليمي عند وفاة الشيخ عمر األشقرقال الداعية العراقي د. طه ال
 .)2("لسطيني الجليل عمر سليمان األشقرفي عمان العالم الف

د. عمر  أجورنا وأجوركم بوفاة الشيخ عظم اهللاقال الشيخ حمد عبد الرحمن الكوس:"و 
  . )3("نيف النافعة والمفيدة رحمه اهللاألشقر العالم الفاضل صاحب التصا

متين العربية واإلسالمية أمثال: الدكتور كذلك نعاه مجموعة من كبار العلماء في األو 
ن المسلمين، والشيخ ناصر اخو الدكتور محمد بديع المرشد العام لإلعبد الرحمن عبد الخالق، و 

                                                            

د الشيخ عمر األشقر هو ج –االتحاد العالمي لعلماء المسلمين   والعالمة الدكتور عمر األشقر عض) مؤتمر 1(
 .314ص ،1ج –أ.د. صالح حسين الرقب  –في نشر العقيدة السلفية 

 مقالة بعنوان قالوا عن الشيخ الراحل عمر األشقر. –الرسالة موقع المسلم  )2(
 الموقع السابق.) 3(
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والشيخ محمد صالح ،سليمان الماجد، والشيخ رافع العتري، والشيخ توفيق الصايغ الشيخالعمر، و 
  .)1(الدكتور جاسم المطوع رئيس قناة اقرأ الفضائيةالمنجد، والدكتور صالح الخالدي، و 

  رة نذكر منها:هو ونعته أيضًا العديد من المؤسسات اإلسالمية المش

ن، ورابطة العلماء السوريين، وهيئة علماء فلسطين في العالمي لعلماء المسلمي اداالتح
ردن، وجمعية اإلصالح الكويتية، رابطة علماء األوهيئة علماء المسلمين في العراق، و ، الخارج

عد حياة حافلة بالعطاء :" رحل بحماس التي قالت في بيان نعيها لهمة اإلسالمية و احركة المقو 
عبنا الفلسطيني وقضيته ، كرسها في الدفاع عن شالعمل والدعوة إلى اهللالعلم و و  والتضحية،

  .)2(اإلسالمية "مة والجهاد، والدفاع عن قضايا أمتنا العربية و و اوحقوقه، ودعم مشروع المق

هناك قلة ممن يقول الدكتور علي حمزة العمري في ذكر مناقب شيخنا رحمه اهللا :" 
ورزانة الموقف،  رةو اأدب المحوتحري الدليل، مع وفور الثقافة، و ، تتحسس منهم اإلخالص

، إنه الئل الذين شهدت لهم الدنيا بذلك، إنه أحد هؤالء القصاف للمخالفيناإلنوشجاعة الحسم، و 
  .)3(مر بن سليمان األشقر رحمه اهللا"العالم الرباني الشيخ ع

ظل الشيخ عمر أحد  "د. محسن صالح: عليه أيضًا ما قاله ناء العلماء من ثو 
ان، بل من شخصيات اإلجماع النادرة في خو شخصيات اإلجماع في حركة حماس وحركة اإل

الوسط اإلسالمي، ولعل هذا من بركة اإلخالص وما حباه اهللا سبحانه من صفات ومؤهالت. وٕالى 
ه الجّم، جانب روحه اإليمانية العالية وسمته اإلسالمي المتميز، تميز الشيخ عمر بتواضعه وأدب

وعزوفه عن المناصب، وتميز بحكمته وبوضوح رؤيته، وعقليته المنهجية المنظمة، كما تميز 
باستعالء اإليمان وعّزة النفس والشجاعة األدبية، وتطّلعه إلى معالي األمور، وبالشخصية الجادة 

اللذان التي تحسن االستفادة من الوقت. أما فلسطين والنهضة اإلسالمية فكانا هما الهمان 
  .)4(يشغالنه في ليله ونهاره"

                                                            

 .32,33ص –، رسالة ابنه د.أسامة سابقانظر الموقع ال) 1(
 –مقالة بعنوان قالوا عن الشيخ الراحل عمر األشقر، رسالة ابنه د. أسامة  –الرسالة موقع المسلم ) 2(

 .32,33ص
 موقع إسالميات: عمر األشقر.. العالم الحركي.) 3(
 34ص –رسالة ابنه د. أسامة  )4(
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كان واضحًا في رأيه ال "العموش رئيس رابطة علماء األردن:  يقول األستاذ الدكتور بسام
يجامل على حساب الحق، لكنه لم يكن صاحب لدد في الخصومة بل يقول رأيه من دون أن 
يعنف أحدًا، يغضب هللا ولكن غضبه ال يخرجه عن سمة العلماء العاملين، فيه مسحة السلف 

ما سمعت  ا العلم. ال أعرف له خصمًا بلذو لئك الذين أخأو الصالح حيث العلم والوقار يميزه عن 
عرفته عميدًا لكلية الشريعة  ،من الناس إال ثناء عليه. يحبه من يؤيده، ويحترمه من يختلف معه

رًا موجهًا. كان عالمنا الراحل صاحب منهج سلفي في العقيدة، ورغم و افكان أخًا للجميع مح
جعًا ما جعل كتبه مر  ،تخصصه الفقهي إال انه كان المدقق الباحث في عويص مسائل العقيدة

...ولم يكن هذا العالم يطأطئ ألحد، بل يقول في العقيدة في كل ديار اإلسالم، حتى للمختصين
رأيه من دون مواربة...أصابه المرض الخبيث فصبر واحتسب. وكنا متألمين لما أصابه فلم نسمع 

  .)1("منه إال الحمد واالحتساب والصبر، فكان قدوة أيضًا في مرضه

 ":ان في األردنخو المكتب التنفيذي لجماعة اإل  وبكر عضأبو  يقول األستاذ جميل
احترام ومهابة، وبعده عن الهذر في الكالم وعن االستغراق  )الشيخ عمر(ويشدك إلى هذا الرجل 

اإلسهاب في عرض دليله رغم غزارة أو الميل لفرض حجته، أو في الجدل في الرأي، 
السياسية، وتتابع منهجه في الحوار والخالف ومعالجة تستمع آلرائه الفقهية وترى مواقفه ...علمه

مختلف القضايا والوقائع، فتلمس وسطية واعتداًال حقيقيين جّسدهما العلم الواسع والتجرد 
  .)2(" والموضوعية، وال نزكي على اهللا أحدا

على يقول د. رائد فتحي: "كان له هيبًة ورهبًة وسمًتا كبيًرا جًدا، وكاَن وقوًرا عاِكًفا و 
كان متواِضًعا وقاًفا عند نفِسِه، حسَن الخياِل.كاَن طلبُتُه يتلقون عنه أدب العلم قبل العلم ذاته. و 

ال يهمه من أتى بالحّق ما هي خلفّيته، فالحقُّ رائُده ومسَلُكه.كاَن ُمعّظًما لألثر والسُّنة.. الحّق،
  .)3("لم الخلِق بفقه ابن تيمّية خاّصةً من أعلم الّناس باآلثار الفقهّية عاّمة. وكان أع عندي وكانَ 

  

  
                                                            

 .35ص –رسالة ابنه د. أسامة ) 1(
 .35صالمصدر السابق ) 2(
 .36ص –المصدر السابق  )3(
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  رثاه الشيخ حامد بن عبد اهللا العلي في شعر قال فيه :و 

 دمُع العيوِن على الفقيِد َذَرافِ 

  ، وسّيُد األشرافِ كنُز العلومِ                    
  ، والضلوُع كأنّهاوالقلُب يبكي

وارمِ                        ، والَقنا الرّعافِ بين الصَّ
   يا ناشَر النَّْعي الحزيِن بأّمـٍة 

  ، والخطوُب سوافيوالشاُم ُتذبحُ                 
   : فسائٌل ُل على األنامِ هو راَن الذ

  هل ماَت وارُث منهِج األْسالفِ :               
  وُمكذٌب ال يستطيُع سماَعها

  يْرمي النُّعاَة بمْقَصِد اإلرجافِ                     
  بين العارفيَن ككْوكبٍ قد كاَن 

  نْهـِر علٍم من نميٍر صافيأو                       
  ألقى إليه العارفوَن بعْلمهم

  ما شئَت من نقٍد ومن إشرافِ                    
ٌر بالمعضالِت كأّنهُ    وتنوُّ
  إشراُق شمٍس بالّضياِء الّضافي                     

  نادى يجاهُر بالجهاِد ألّمةٍ 
  : كلُّ العزِّ باألسيافِ ويقول                     

  ُعَمٌر هدى الّدنيا بشْمِس ُعلوِمهِ 
  نوُر التقاة ، وقدوُة األْخالفِ                     

  واهللا ما ماَت الذي بعلوِمهِ 
  .)1(أحيا من األمواِت باآلالفِ                       

  
                                                            

 .37ص –رسالة ابنه د.أسامة  )1(
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ؤلفات في اإلسالمية بالعديد من المات العربية و رحمه اهللا المكتباألشقر أثرى شيخنا 
غيرها اب العقيدة والفقه والتزكية، و أبو  تشمل ،الشرعية تزيد على ستين كتاباً مختلف العلوم الدينية و 

آخر من مالئه في تأليف عدد شارك مع بعض ز و الشريعة وقضايا العصر المختلفة،  من علوم
راق عمل علمية في أو مشاركته بكثير من األبحاث العلمية المحكمة، و ، إضافة إلى كتابته الالكتب

  .روبا وأمريكاأو وآسيا و واإلسالمي العربي العشرات من المؤتمرات في العالم 

، ات شيخنا بشمولها للعلوم الشرعية، وسيرها على منهج السلف الصالحقد امتازت مؤلفو 
ها آثاٌر واضحة على الجامعات لما حوته من قيمة علمية كان لالكثير منها في الكليات و س وُدرِّ 

، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد المحسن ربي واإلسالميالباحثين في العالمين العطلبة العلم و 
الزامل بقوله :"إن مؤلفات الدكتور عمر األشقر فيها تحقيق وتأصيل علمي، مبني على األدلة 

الصحيحة، وفيها حسن تصور وٕادراك لألقوال واآلراء، وقدرة على التمييز بين صحيحها  الشرعية
  . )1(وضعيفها"

:"قدر نا سابقًا، يقول شيخنا رحمه اهللاوقد ُترجم العديد من كتبه إلى أكثر من لغة كما ذكر 
رب العباد سبحانه أن تنتشر مؤلفاتي في العالم العربي، ثم انتشر صداها في العالم اإلسالمي، 

  .)2(وقد رغب إلّي كثيرون في نشرها إلى لغات مختلفة" 

  :مصنفاته في العقيدة :الً أو 

ال و ااألكثر تدالعلوم الشرعية، و  مهمة لطلبةصادر تعد كتبه خصوصًا في مجال العقيدة م
  وهي: واإلسالمية عدد من الدول العربيةفي 

  

  

                                                            

أ.د. صالح  –د الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السلفية هو ج ،) مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر1(
 م.12/8/2012 –برنامج : مع أهل العلم  –، نقًال عن قناة درة 315ص ،1ج –حسين الرقب 

 .163ص ،األشقر –ت من حياتي صفحا) 2(
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 تشمل على ثمانية أجزاء وهي: لة العقيدة في ضوء الكتاب والسنةسلس -1
 .العقيدة في اهللا 

دار النفائس  –م 2002،ه1423،منقحةو طبعة جديدة –الطبعة الخامسة عشرة 
جاء  –القاهرة مصر  –ر النشدار السالم للطباعة و  –ن األردن عما –التوزيع للنشر و 

  . صفحة302الكتاب في
من أركان اإليمان  األولًال الركن و امتن ،يتحدث فيه عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة

وتوحيده باألدلة النقلية والعقلية والرد على المنكرين من الفالسفة  ،اهللاإليمان بهو و 
 .والمتكلمين والمعطلين والمشبهين

  .عالم المالئكة األبرار 
جاء الكتاب في  –الكويت  –التوزيع للنشر و  مكتبة الفالح ،م1981الطبعة الثانية 

التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  –م 2008 –ه 1429طبع أخيرًا سنة صفحة. و 95
  .صفحة 110يقع الكتاب في  –رة مصر القاه –دار السالم  –عمان األردن  –
نًا مبي ،اإليمان بالمالئكة األبرارهو و  ،تحدث فيه عن الركن الثاني من أركان اإليمانو 

 .   أسماءهم وصفاتهم وأعمالهم وما يميزهم عن غيرهم من المخلوقات
  الشياطين.عالم الجن و 

هرة مصر جاء الكتاب في القا –دار الكتب السلفية  –م 1985 –الطبعة الثانية 
 دار النفائس للطباعة والنشر –م 2008 –ه 1429طبع أخيرًا سنة صفحة، و  175

  .صفحة 223يقع الكتاب في  –رة مصر القاه –دار السالم  –عمان األردن  –التوزيع و 
لكتاب تحدث شيخنا عن عالم الجن والشياطين، حيث جمع النصوص من القرآن في هذا ا

حدث عن ، ثم تعالم التي تحدثت عن هذا الموضوعكالم األئمة األوالسنة الصيحة و 
أخيرٌا تحدث عن و ، ن وأساليبه في إضالل اإلنسانوالشيطا أسباب العداء بين اإلنسان

  . يخوض المعركة مع الشيطانهو بها و األسلحة التي البد للمسلم أن يتسلح 
  الرساالت.الرسل و 

ار السالم د –م2008 –ه 1429،اليمنطبعة خاصة بمصر والمغرب العربي و 
عمان األردن  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  – الترجمةالتوزيع و للطباعة والنشر و 

  صفحة.270الكتاب فيوجاء  –
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اإليمان بالرسل والكتب هما الث والرابع من أركان اإليمان و تحدث فيه عن الركنين الث
أسمائهم رسل واألنبياء والفرق بينهما وعددهم وصفاتهم و تحدث فيه عن ال، و السماوية

تي فصل صدق كتبهم الو حاجة الناس إليهم واألدلة من الكتاب والسنة على صدقهم و 
 .  الحديث فيها في باب مستقل

 .القيامة الصغرى وعالمات القيامة الكبرى 
دار السالم  –م2008 –ه 1429،اليمنبعة خاصة بمصر والمغرب العربي و ط     

عمان األردن  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  –الترجمة لتوزيع و او  النشرللطباعة و 
  صفحة.310فيالكتاب جاء و  –

خر اليوم اآلاإليمان بهو تحدث فيه عن مقدمة الركن الخامس من أركان اإليمان و 
م تحدث عن أشراط نعيمه ثسكراته وعن القبر وعذابه و اله و هو حيث تحدث عن الموت وأ

  الكبرى .  الساعة الصغرى و 
 .القيامة الكبرى 

 دار السالم –م2008 –ه 1429،اليمنطبعة خاصة بمصر والمغرب العربي و      
عمان األردن  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  –الترجمة والنشر والتوزيع و للطباعة 

  صفحة.283الكتاب فيجاء و  –
كن الخامس حيث تحدث عن القيامة وأسمائها وعن النفخ تحدث فيه عن تكملة الر 

 .حوض النبي زان و الميوعن حال الناس في هذا اليوم وعن الصراط و 
  النار.الجنة و 

وجاء الكتاب  –الكويت  –التوزيع ح للنشر و مكتبة الفال –م 1988 –الطبعة الثانية 
دار النفائس للطباعة والنشر  –م 2008 –ه 1429طبع أخيرًا سنة صفحة.  و  278في 

  صفحة. 271يقع الكتاب في –القاهرة مصر  –دار السالم  –عمان األردن  –التوزيع و 
وعن  ،وأبديتهماصفاتهما حيث تحدث عن أسمائهما و  ،الجنة والنارتحدث فيه عن 

ويعد هذا الكتاب تكملة الركن الخامس  ،نعيم أهل الجنةعذاب أهل النار و صفات أهلهما و 
  اإليمان.من أركان 
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  القدر.القضاء و 
 –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  –م 2008 –ه 1429طبع أخيرًا سنة  

 .صفحة 118يقع الكتاب في –هرة مصر القا –دار السالم  –عمان األردن 
عمان األردن  –دار النفائس للنشر والتوزيع  ،م2000 –ة كانت الطبعة الخامسو 

  صفحة. 117جاء الكتاب في و  –
 ،اإليمان بالقضاء والقدرهو ن اإليمان و تحدث فيه عن الركن السادس من أركا

رق التي ضلت وأضلت باد ثم تحدث عن الفِ بأفعال الععلم اهللا حيث تكلم فيه عن القدر و 
 الجماعة. الناس وعن مذهب أهل السنة و 

 الجماعة. وصفاته في معتقد أهل السنة و أسماء اهللا -2
عمان  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م 2003 –ه 1424 –الطبعة السادسة 

  .صفحة 302وجاء الكتاب في  –ردن األ

ثم تحدث عن ،أهمية العلم بها –صفاته و  عن أسماء اهللا شيخنا في هذا الكتاب  تحدث        
، األدلة على ذلكصفاته، و في إثبات أسماء اهللا و  اُألسس التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة

ثم تحدث ، الصفات التي ال يجوز وصفه بهاو تحدث عن الصفات التي يتصف بها اهللا  وكذلك
عن منهج السلف في إثبات الصفات والرد على المنكرين، ومحاربة أهل البدع والضالل ألهل 

 السنة.  

 آثاره.يل وخطورته و أو الت -3
عمان  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م1992 –ه 1412 – األولىالطبعة 

  األردن.
 صفاته.يل على أسماء اهللا و أو خطورة الت وتحدث الكتاب عن

 معتقد اإلمام أبي الحسن األشعري . -4
تكلم فيه عن أبي الحسن األشعري، وبين أنه سار مسار أهل السنة والجماعة بعد أن كان        

 معتزليًا مغرقًا في االعتزال، وأنه نبذ االعتزال ومن سار فيه . 
 المعرفة به. اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا و  أسماء -5
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عمان  –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،م 2007 –ه 1427 –الطبعة الثانية 
  صفحة.360جاء الكتاب في و  –األردن 

تسعين ثم شرح تسعًة و  الحسنى،في اختياره ألسماء اهللا  همل الكتاب على منهجتيشو 
الحتمال أن  عشرين اسماعلى ما سبق واحدًا و ثم أضاف ، تارها رابطا بينها وبين داللتهااسمًا اخ

لتعرف أفعاله لفي النهاية ذكر بعض صفات اهللا و و ، بشرحهاتكون من أسماء اهللا الحسنى وقام 
 أفعاله.على اهللا من خالل أسمائه وبعض صفاته و 

 واحة اإليمان عند ابن القيم -6
  كتب ابن القيم رحمه اهللاجمع شيخنا في كتابه الموضوعات المتعلقة باإليمان باهللا من         

سيالحظ القارئ لهذا المؤلَّف أنني لم أتدخل كثيرا في تأليف هذا فقال:"  تهبذلك في مقدم صرحم
لذلك  ، و من تأليف ابن القيمهو الكتاب، فقد جمعت المادة العلمية وأعدت ترتيبها كي تشكل كتابا 

ربط أو ، من تأليفي إال بمقدار قليل جدًا، تقتضيه الضرورةهو لم أدخل في المادة العلمية ما 
ي كما قمت بحذف االستطرادات الكثيرة عند ابن القيم في كتاب حاد،ببعض  الكالم بعضه

  ".الموضوعاألرواح كما حذفت منه الضعيف و 
  جاء حديثه رحمه اهللا في سلسلة اشتملت على ستة أجزاء وهي:و 

 . اإليمان باهللا 
  . اإليمان بالمالئكة األطهار 
 . اإليمان بالرسل والكتب 
 .اإليمان بالقيامة وأشراط الساعة 
 .اإليمان بالجنة والنار 
 .شرح ابن القيم ألسماء اهللا الحسنى 

 النبوي.قصص الغيب في صحيح الحديث  -7
جاء و  –عمان األردن  –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،م2007 –األولىالطبعة 

  صفحة.382الكتاب في 
شقر على األحاديث التي صح اقتصر شيخنا األيدل عنوان الكتاب على مضمونه فقد 

صح إسنادها و  ،ل من القصص الموقوفة على الصحابةقلي، و عن الرسول ا إسناده
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ه للحديث ثم يذكر نص كان يبدأ بالتعريف، و خمسين قصةً ل الكتاب على إحدى و اشتمو ،عنهم
 الفوائد من الحديث.و   العبر ًا معانيه، ذاكراً رحااأللفاظ الغريبة شيذكر ثم وتخريجه 

 الشعوذة .عالم السحر و  -8
 –ردن عمان األ –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م2002 –الطبعة الرابعة 

  .صفحة 343وجاء الكتاب في 
مبينًا الحسد، المعجزة والكرامة و  بينو  هبين اً فرقًا السحر، معرفتحدث فيه عن تاريخ السحر م       

 أتبع ذلكو  له،عالج المسلمين  مالديانات، ثطرق العالج منه في بعض البالد عند بعض و  عهأنوا
ذكر و عالقتهم بالشيطان، العرافة و ثم تحدث عن الكهانة و البقرة، بتفسير آيات السحر من سورة 

كيف يكون و  ،التشاؤمو ر تكلم عن التطي ،الكهنة مثل قصة شق وسطيحقصة بعض العرافين و 
 عالجه. 

 االعتقاد .أصل  -9
وجاء في الكتاب  –كويت ال –الدار السلفية للنشر  –م 1985،ه1405 –الطبعة الثالثة 

  صفحة. 86
مع أصل االعتقاد، في وأدلتهم مذاهب العلماء شيخنا رحمه اهللا في هذا الكتاب ذكر        

 بيان بطالنها الصحيحة ال يحتج بها في العقيدة، و  : بأن أحاديث اآلحادى بدعة القولالتركيز عل
 ة على مذاهب رافضي االحتجاج بالسنة النبوية.يناألضواء الس -10

جاء الكتاب في و  –ألردن ا –التوزيع مكتبة المنار للنشر و  –م 1990 – الطبعة الثانية
 صفحة.  116

 السنة .السابقة في ضوء الكتاب و  السماويةأشراط الساعة في الكتب  -11
عمان  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،ه1432 –م 2011 – األولىالطبعة 

  .صفحة 176وجاء الكتاب في  –ردن األ
  يشتمل هذا الكتاب على سبعة مباحث وهي:

  بعثة محمد  لزبور واإلنجيل والقرآناراة و في التو. 
 ة واإلنجيل وفي الكتاب والسنةالمسيح الدجال في التورا. 
  إلنجيل ااب والسنة والتوراة و الكتقتله الدجال في نزول عيسى عليه السالم و 
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  اإلنجيل .خروج يأجوج ومأجوج في الكتاب والسنة والتوراة و 
 آخر الزمان ودخولهم في اإلسالم، ومكان سكنهم  جمع بني إسرائيل من الشتات في

 .كيف يجمعهم اهللا و 
 فساد ، إلكريم ذكرت في التوراة واإلنجيل، مثل حكم الزاني والزانيةوجود آيات في القرآن ا

 .بني إسرائيل في األرض مرتين
 وم القيامة في التوراة واإلنجيلأخبار ي  . 

 السنة.القرآن و  اإلنجيل في ضوءقصص التوراة و  -12
عمان  –التوزيع م دار النفائس للطباعة والنشر و 2011 –ه 1432 األولىالطبعة 

  .صفحة 365وجاء الكتاب في  –ردن األ
 لورودها معقبًا إما بصحتهانجيل شارحًا و التوراة واإلتحدث فيه عن القصص الواردة في 

 .وٕاما بعدم صحتها لمخالفتها لذلكموافقتها للعقل أحيانًا أو السنة في القرآن و 
  ليتبروا ما علوا تتبيرا .و  -13

ْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَْنُفِسُكْم َوإِْن إ{:واسم الكتاب مجتزأ من اآلية القرآنية في قوله تعالى       
َل َمرٍَّة أو َأَسْأُتْم َفَلَها َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه 

  )7اإلسراء:(}َوِلُيَتبُِّروا َما َعَلْوا َتْتِبيًرا
المسلمين في فلسطين، وأنها سترجع إلى حضنهم، وهذا ما وعدنا وتحدث فيه عن حق 

 اهللا به في سورة اإلسراء.

  المستقيم.الصراط أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل و ،14

مان ع –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م1993 ،ه1413 – األولىالطبعة 
  .صفحة 89جاء الكتاب في و  –األردن 

الكتاب أعده شيخنا بحثًا بطلب من القائمين على رابطة الشباب المسلم العربي في هذا 
هو أمريكا الشمالية، ويكشف هذا البحث عن المنهج األصيل الذي يمثل الحق في هذه األمة، و 

  منهج أهل السنة والجماعة.
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  :مصنفاته في الفقه وأصولهثانيًا : 

ام الفقهية متعمقًا في العلوم الدينية مستنبطًا األحككان شيخنا رحمه اهللا واسع المعرفة 
رين والمحدثين المفسلسنة وأقوال العلماء السابقين والمعاصرين من الفقهاء و ابعد مدارسته للكتاب و 

  مرجحًا وهي:م مناقشًا ومبينًا و غيرهو 

 الدكتوراه.رسالته لنيل درجة هو و  العالمين،مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب  -1
 جاء هذا الكتاب في جزأين:

الطبعة السادسة  ،" إنما األعمال بالنيات "أو فيما يتعبد به لرب العالمين  :األولالجزء 
دار   ،األردن –عمان  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  –م 2001 –ه 1422

  .صفحة  351جاء الكتاب في و  –مصر  –القاهرة  –السالم للطباعة والنشر والتوزيع 
  .أهميتهاو النيات في العبادات  كيف تكونفيه  وضحو 

  .هللا مخلصا له الدين "اإلخالص " فاعبد االجزء الثاني:

 –لنفائس للطباعة والنشر والتوزيعدار ا ،م2001 ،ه1422 –الطبعة السادسة 
  صفحة. 205جاء الكتاب في و  –األردن  ،عمان

مه هو ص مفوالشرعية ثم اإلخالدواعيها الطبيعية تحدث فيه عن الغاية وأهميتها و 
 من المقصود به.وحكمه و 

 الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني. -2

ألف الشيخ األشقر رحمه اهللا كتاب اسمه شرح قانون األحوال الشخصية األردني 
يشرح هذا الكتاب مادة القانون، الشريعة في الجامعة األردنية، و  عندما كان مدرسًا في كلية

ل األحكام الواردة في بيان أدلة كل مسألة من مسائرجع هذه المادة إلى كتب الفقه، و ثم يُ 
  . )1(أصبح هذا الكتاب كتابًا جامعيًا يدرس في العديد من الجامعات األردنية القانون، و 

  

                                                            

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

 –والتوزيع س للطباعة والنشر دار النفائ ،م1997 –ه 1418 – األولىالطبعة 
  صفحة.319جاء الكتاب في و  –عمان األردن 

  عمان. –الجامعة األردنية  –كتاب فقهي تعليمي ُدرس في كلية الشريعة هو و 

عقد ثم تكلم عن أحكام ِخطبة الزواج و ، طبيعتهتكلم فيه عن الزواج وأهميته ومشروعيته و 
  الزوجين.العشرة بين والمحرمات من النساء والمهر ونفقة الزوجة وسكناها و  النكاح.

لكن ما ُيميز كتب شيخنا أنه حيد الذي ضم مسائل الزواج و هذا الكتاب ليس الو و 
خاصة في األحكام التي اختلف أن يدلل على أحكامه من الكتاب والسنة و  حريص جدًا على

 فيها،ثم يرجح القول الذي يراه أقرب للصواب.

 اإلسالمي.تاريخ الفقه  -4
 –عمان األردن  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م1991 –الطبعة الثالثة 

صفحة، وتم ترجمته إلى  247جاء الكتاب في و  ،يتالكو  –التوزيع الفالح للنشر و  مكتبة
 اللغة الماليزية.

 النيابية.المجالس حكم المشاركة في الوزارة و  -5
عمان  –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،م 1992 –ه 1412 األولىالطبعة 

  صفحة.120جاء الكتاب في و  –األردن 
ابية مبينًا حكم المجيزين يس النالمجاليه عن حكم المشاركة في الوزارة و تحدث ف

 أدلتهم.هم وحكم المانعين و أدلتو 
 السنة.الصوم في ضوء الكتاب و  -6

المدرسة التي كان يدرس فيها رحمه ل كتاب ألفه شيخنا، بناًء على طلب مدير أو 
 اهللا، ليستفيد منه طالب المدرسة في شهر رمضان.

 المذاهب الفقهية .المدخل إلى دراسة المدارس و  -7
 –النفائس للطباعة والنشر والتوزيع دار  ،م2007 –ه 1427 –الطبعة الرابعة 

  صفحة.279جاء الكتاب في و  –عمان األردن 
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الباحثين على مفيدًا لدراسة المذاهب الفقهية، يعين الدارسين و مدخًال هذا الكتاب يعد  
أهل  عن المدارس الفقهية وهي مدرسة هتحدث في، فقد يكونوا أكثر علمًا بهذه المذاهب أن

ية األربعة، تحدث عن المذاهب الفقه، و مدرسة أهل الظاهرالحديث ومدرسة أهل الرأي و 
  اإلمام الشافعي . –اإلمام ابن حنبل  –اإلمام مالك و  –حنيفة، أبو اإلمام

 
 السنة.مسائل من فقه الكتاب و  -8

عمان  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م1999 –ه1419 ،الطبعة الثالثة
  .صفحة295جاء الكتاب في و  –األردن 
حكام بأدلتها رد فيها األأو ، فتيه سبعًا وعشرين مسألة مختارةيضم هذا الكتاب بين د        

المسائل ، ثم بيََّن ن الفقهاء والمفسرين والمحدثين، مستعينًا بفقه العلماء ممن الكتاب والسنة
من خالل التدقيق في فقه ، وهذا ل أن يصل إلى القول الراجحو اويحفيها اختلفوا التي 

  .عها العلماء للوصول للقول الراجحاستعمال القواعد التي وضالنصوص و 
 اللحية. –األضحية  –ثالث شعائر العقيقة  -9

، ويحتوي صفحة 48وجاء الكتاب في  –مصر  القاهرة –م 1985 –الطبعة الثالثة 
أحكامها ضحية، واللحية، مبينًا سنيتها و هذا الُكتيب على ثالثة شعائر، هي العقيقة، واأل

  الفقهية.
 المدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي. -10

 –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م2005 –ه 1425 – األولىالطبعة 
  ، وقد تم ترجمته إلى اإلنجليزية، واإلسبانية.صفحة 399وجاء الكتاب في  –ردن عمان األ

  هذا الكتاب تعليمي ُدرس في جامعة الزرقاء األهلية في األردن.

علم و  ،لشرعي من علم لشريعة اإلسالميةجمع الشيخ في هذا ما يلزم طالب العلم ا
  . ل الفقه في أدواره الستةو اثم تن ،القوانين الوضعيةالشرائع و علم الفقه اإلسالمي و 

  ويشمل ثالثة كتب كتبها سابقًا، وهي:
 .كتاب تاريخ الفقه اإلسالمي 
 .المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية 
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 .خصائص الشريعة اإلسالمية 
 الفقهنظرات في أصول  -11

ل او تتننشرت في مجالت محكمة أو قد ضم هذا الكتاب عدة أبحاث طبعت مستقلة و 
 .موضوعات فقهية متعددة 

 فقه االختالف. -12
 في هذا الكتاب عرف االختالف، وبين أنواعه وحكم كل نوع منه.

 دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة . -13
هو تأليف هذا الكتاب مع مجموعة من العلماء، و  اهللا فياشترك شيخنا رحمه     

ت العلمية، ثم جمعت في كتاب عبارة عن بعض بحوثهم التي قدمت في بعض المؤتمرا
  .هذا الكتاب ثمانية بحوث لشيخنا األشقر رحمه اهللا واحد، وقد تضمن

 أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة. -14
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  دار –م 2004 –ه 1424 –الطبعة الثالثة       

  آخرون . للشيخ األشقر و يقع في ثالثة أجزاء.و  ،األردن –عمان  –
 :منهارحمه اهللا في مسائل الزكاة كما ُيفهم من مسماه و لشيخنا  عدة أبحاثهو و       

ف العاملين مصر أو الي مال الزكاة (إدارة و ، وب على اإلسالم بأموال الصدقاتتأليف القل
 .معاصرة حسب االعتبارات المختلفة مشموالت مصرف في سبيل اهللا بنظرة ،عليها)

 معاصرة . اقتصادية بحوث فقهية في قضايا -15
ء ومنهم شيخنا األشقر اشترك في تأليف هذا الكتاب مجموعة من العلماء األجال    

 ، حيث شارك فيه ببحثين هما، خيار الشرط وتطبيقه في معامالت المصارفرحمه اهللا
 اإلسالمية، الربا وأثره على المجتمع اإلنساني.

 تأليف القلوب على اإلسالم بأموال الصدقات . -16
جاء و  –ألردن عمان ا –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م1992 – األولىالطبعة   

  .صفحة 74الكتاب في 
 اً فًا وحكمتحدث فيه عن التأليف تعريسابق،  اباسم لبحٍث ذكرناه في كتهو و          

  . ليف على اإلسالم بالمال في عصرناحاجة المسلمين إلي التأوأقوال العلماء فيه، و 
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 أثره على المجتمع اإلنساني .الربا و  -17
 –التوزيع لنفائس للطباعة والنشر و دار ا ،م1990 ،ه1410الطبعة الثالثة     

  صفحة.180جاء الكتاب في و  ،كتبة الفالح للنشر والتوزيعم –عمان األردن 
في المؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي الذي  اهلقأألفه شيخنا و  بحث علميهو و       

آثاره ربا وحكمه وسبب حرمته و تحدث فيه رحمه اهللا عن تعريف ال،و عقد في دولة الكويت
  على المجتمع اإلنساني 

 الشريعة اإللهية ال القوانين الجاهلية . -18
 –ن األردن عما –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م1991 –الطبعة الثالثة 
  .صفحة240وجاء الكتاب في  ،لكويتا –التوزيع مكتبة الفالح للنشر و 

، وعن دور ه عن القانون تعريفًا، ونشأًة، وعن أشهر القوانين الوضعيةتحدث في
، المصريالحديث عن القانون المدني ، ثم أتبعه بلصليبين في إقصاء القانون الشرعيا

 . نظرة المسلمين لهي التحكيم به و وأقوال العلماء ف

  :مصنفاته في الدعوةثالثًا : 
التربوية التي استعان بها الكثير من لتعليمية و عددًا من الكتب ا رحمه اهللا ألف شيخنا       

أسس الفكر  يحتاجه منتعليم الجيل ما نفوس وتوعيتها وترطيب القلوب و الدعاة في تهذيب ال
  :ظ على دينه والعمل على نشره وهياإلسالمي للحفا

 مواقف ذات عبر. -1
 –ألردن عمان ا –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م2000 –بدون طبعة 

  .صفحة254وجاء الكتاب في 
ذات المواقف التاريخية للعبرة والعظة  الدعويةع فيه شيخنا المقاالت المنهجية و جم

  قد نشرت هذه المقاالت في عدد من المجالت اإلسالمية . و 
 ثقافة إسالمية أصيلة. ونح -2

عمان األردن  –نشر والتوزيع دار النفائس للطباعة وال ،م1996 –الطبعة الخامسة 
  صفحة.345جاء الكتاب في و  –

تحدث فيه عن الثقافة اإلسالمية ُدرس هذا الكتاب في الجامعات ألهميته حيث 
وتاريخ األمة ولغتها السنة ري الغربي اعتمادًا على القرآن و الفك وفي وجه الغز صمودها و 
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اع أنو د و هو ل مقتطفات في العقيدة والفقه واألسرة مبينًا خطر اليو االعربية وعلمائها، ثم تن
  لذلك يعد الكتاب حصنًا ثقافيًا لكل مسلم  ألمتنا اإلسالمية و  والغز 

 اإلسالمية.معوقات تطبيق الشريعة  -3
في هذا الكتاب العقبات التي واجهت تطبيق الشريعة اإلسالمية، والعمل  تناول

 ض باألمة اإلسالمية في العالم اإلسالمي.هو إحدى مقومات النهو بالشريعة 
  أحداث الحياة. علماء و جولة في رياض ال -4

ثم  ،م1983 –الكويت  –التوزيع لنشر و في مكتبة الفالح ل األولىطبع ثالث مرات 
سنة  األولىتين مر  –عمان األردن  –الطباعة في دار النفائس للنشر والتوزيع و 

  .ه1425،م2005الثانية سنة و  –ه 1420،م2000
ن واستخالص العبر والعظات السابقيفيه عن مجموعة من قصص الظالمين و تحدث       

والمعارضين من  رات بين أهل السنةو ابعض المحمنها، ودور الحوار الناجح في الدعوة، و 
 . الفرق اإلسالمية

  عنوان، و طرق الكشف عنه –أسبابه  –خطورته  –الوضع في الحديث النبوي: تعريفه  -5
 الكتاب يشمل مفردات محتواه.

 –ألردن عمان ا –التوزيع النفائس للطباعة والنشر و دار  ،م 2004 –بدون طبعة 
 .صفحة172وجاء الكتاب في 

 مكانتها من جديد . كيف تستعيد األمة اإلسالمية -6
 ،م 2001 –الطبعة الثانية عشرة و  ،م1994 –ه 1414انية كانت عام الطبعة الث

  .صفحة91وجاء الكتاب في  –األردن عمان  –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و 
، ثم عن أسباب تأخرها عن مجدها هجأو نة األمة اإلسالمية في تحدث فيه عن مكا      
 . العودة بها إلى سالف عهدهاوسبل غيرها 

 صحيح القصص النبوي. -7
ألردن عمان ا –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م2001 –الطبعة السادسة 

   . صفحة390وجاء الكتاب في  –
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 منشئ أمة.محمد بن عبد الوهاب باني دولة و  اإلمام المجدد الشيخ -8
ُحسن دعوته القائمة على الدين نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، و تكلم عن م
  دعوته.األمة بحاجة لدراسة سيرة الشيخ و الحق، ووضح أن 

 
 محاضرات إسالمية هادفة. -9

دار –ن عمان األرد –التوزيع لنفائس للطباعة والنشر و دار ا ،م1997 –بدون طبعة 
  صفحة. 415جاء الكتاب فيو  ،القدس فلسطين –النشر 

 دراسات في الثقافة اإلسالمية. -10
الفالح للنشر  –م 1987 –لخامسة الطبعة ا –آخرون عمر سليمان األشقر و 

  صفحة. 623جاء الكتاب في و  –الكويت  –والطباعة 
 بصائر تربوية. -11

عمان  –النفائس للطباعة والنشر والتوزيع دار  ،م1992 –ه 1412،األولىالطبعة 
  صفحة. 149جاء الكتاب في و  –األردن 
كان و  ،تهذيبهات متعددة تهدف إلى تربية النفس و موضوعااشتمل الكتاب على         

  .شاركوه في كتابة بعض هذه البصائرشيخنا قدوًة لتالميذه الذين 
 أصحابه في صحيح الحديث النبوي.و  قصص الرسول   -12

 –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،م2007 –ه 1427 – األولىالطبعة 
  صفحة. 456جاء الكتاب في و  –عمان األردن 

، ابه رضوان اهللا عليهمأصحو  ضم هذا الكتاب العديد من قصص الرسول         
التي فيها األحاديث الصحيحة دون السقيمة والضعيفة والباطلة والموضوعة، و  اقتصر على

  . يوجد فيها قصة لم يذكرها الشيخقصة أما األحاديث األخرى التي ال
 علمية .ت دعوية و بحوث في مؤتمرا  -13

عمان  –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،م2007 ،ه1427 – األولىالطبعة 
  صفحة. 264جاء الكتاب في و  –األردن 

بالته الصحفية وبعض بعض مقاا رحمه اهللا بعض بحوثه العلمية و جمع فيه شيخن
  .الموضوعات الفكرية والدينية
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 .لة أم سليم بنت ملحان األنصارية : الصحابية الجليالغميصاء -14
 –ردن عمان األ –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م2007–بدون طبعة 

  .صفحة 135وجاء الكتاب في 
  أهلها .و من حيث اسمها ونسبها وزوجها أبي طلحة ،تحدث عن هذه الصحابية

 .راتها وقصص من أحوالهاذو ها ومحفضلتعريفها و  –التقوى  -15
 –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  ،م2012 –ه 1433 – األولىالطبعة 
  صفحة.  208جاء الكتاب في و  –عمان األردن 

سالم بها ومواقف اهتمام اإلل على موضوعه في تعريفه للتقوى و عنوان الكتاب داو 
  .وقصص المتقين

 روائع القصص اإلسالمي. -16
 –التوزيع دار النفائس للطباعة والنشر و  ،م2008 –ه 1428 – األولىالطبعة 
  صفحة. 413جاء الكتاب في و  –عمان األردن 

ذلك من قصص العلماء  تحدث عن القصة باعتبارها كنز للمعرفة والعبرة مستوحياً 
  الصالحين ياء وأهل البالء و األتقواألمراء والفضالء والقضاة و 

 صحيح السنة النبوية.األحالم في الكتاب و و الرؤى  -17
–النشر والتوزيع دار النفائس للطباعة و  ،م2013 –ه 1434 – األولىالطبعة 
  صفحة. 239جاء الكتاب في و  –عمان األردن 

 ساق أمثلًة على الرؤىتحدث فيه عن تعريف الرؤى واألحالم وبين نوعيهما، و 
وبعض رؤى الصحابة  الرؤى التي رآها رسول اهللا الصالحة من األمم السابقة واألنبياء و 

  الصحابيات.  و 

 

لمنورة في عام أمينًا لمكتبة الجامعة اإلسالمية في المدينة ارحمه اهللا عمل شيخنا 
عمل بالتدريس في الكويت و  بكالوريوس ولمدة أربع سنوات،لفي مرحلة ادراسته  ، أثناءم1961
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خالد بن الوليد مدرسة  عمل في، ثم )1(م 1970م إلى 1965عام في مدرسة المتنبي المتوسطة 
إلى معهد  ثمم، 1972 السالم الثانوية عام مدرسة عبد اهللا ثم انتقل للعمل في،المتوسطة سنتين
بعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل مدرسا في كلية الشريعة بجامعة م، و 1977المعلمات عام 

ليج بين العراق تقل للعمل في األردن بعد أحداث حرب الخثم ان، )2(م1990الكويت حتى عام 
دا لكلية الشريعة بعدها عمل عميلية الشريعة في الجامعة األردنية، و عين أستاذًا في كوالكويت، و 

  .)3(الكتابة في آخر حياتهبجامعة الزرقاء، ثم تفرغ للبحث و 

 

، الجماعة في عقيدتهمن أهل السنة و  السلف الصالح سار شيخنا رحمه اهللا على منهج
  أمور منها . عدةي مجمل آرائه االعتقادية على يقوم هذا المذهب فو 

 السنة الصحيحة.و  الكريم مصدر التلقي ال يكون إال من القرآن - 1
 الصحيحة. سنة رسوله التسليم الكامل لكالم اهللا و  - 2
 تحريف.أو يل أو تأو أثبته له رسوله الكريم من غير تعطيل إثبات ما أثبته اهللا لنفسه و  - 3
 الفالسفة.ذم المؤولين والمعطلين والمحرفين والمتكلمين و  - 4
الشتقاقها على قلة فائدتها في إثبات العقائد، و كراهة علم الكالم، لترك القواعد الكالمية و  - 5

 .الجدل المنهي عنه
  عدم تقديم العقل على النقل. - 6

  تميزت بما يلي: التيفي مؤلفات األشقر  انجده األمور ههذ 

 كثرة االستدالل باآليات القرآنية . - 1
 تمد على األحاديث الضعيفة مطلقا لم يعو  االستدالل بما ثبت عن النبي  كثرة - 2

                                                            

 .91 –األشقر  –صفحات من حياتي  )1(
 .15/10/2012 –مقالة بعنوان عمر األشقر ..العالم الحركي  –موقع إسالميات  )2(
صالح، د. محسن  –الحركي للعالمة األشقر عالمي، قراءة في الدور الدعوي و المركز الفلسطيني اإل )3(

 .117ص –عمر األشقر  –صفحات من حياتي 
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فمصادره  ،الجماعةأي شيء يعارض عقيدة أهل السنة و  مواقفه منسالمة جميع آرائه و  - 3
ت في فهم العقيدة، حيث ال االنحرافاالبدع و در نقية خالصة ال تعرف التعقيد وال مصا
نصرانية، ال في ال، و ديةهو سليمة فإنه لن يجدها في الي" من أراد أن يعرف العقيدة القال:

 )1(. "إلسالم في أصليه الكتاب والسنةٕانما يجدها في اوال في كالم الفالسفة...، و 
 . لفلسفيةالمسائل اا من مسائل علم الكالم المذموم و مؤلفاته تمامكتبه و   وخل - 4
سلوب المتكلمين في دراسة التعقيد الذي شاب أعاده عن أسلوب التقعر والتنطع و ابت - 5

 .العقيدة

هذا حا إتباعه لمنهج أهل السنة بقوله:"و قد ذكر في مقدمة كتابه " العقيدة في اهللا " موضو   
مصدريها األصليين :  مؤلف في العقيدة اإلسالمية يرجع بها إلىهو ، فك عنهالمؤلف عنوانه ينبي

  .)2("من هذه األمة األولعقيدة الرعيل هذان المصدران هما اللذان بنيا ،و سنة رسوله كتاب اهللا و 

 الجماعة.أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة و كذلك ذكر في مقدمة كتابه و 
فيها الفرق اإلسالمية  ، وسلكت وصفاته من أهم مباحث االعتقادإن مباحث أسماء اهللا"

هدى اهللا سلفنا خاطئة، و تصورات ن الضالل فيها معتقدات باطلة، و نشأ عمذاهب شتى، و 
قد أحببت أن ُأدون في هذا و ،فيهتابعيهم على إثرهم إلى الحق فيما اختلف و الصالح من الصحابة 

 ،عليها مذهبهم سس التي يقوم، مبينا األَ ضح فيه مذهب أهل السنة والجماعةأو الموضوع مؤلفا 
اإليماني النبوي تجلي في الوقت نفسه معالم المنهج القرآنيوالخصائص التي تميزهم عن غيرهم، و 

  .)3("اعتمدوهما سلكه سلفنا الصالح و هو ، و في هذا الموضوع
  )4(كذلك تحدث في بعض المجالت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وٕاتباعه لهم.     

  

  

  

                                                            

 15ص  ،األشقر –العقيدة في اهللا )1(
 .7ص ،المصدر السابق) 2(
 .7ص –األشقر  –صفاته في معتقد أهل السنة والجماعة و أسماء اهللا ) 3(
 وما بعدها عدة حلقات. ،م1990،ه1410 –العدد الخامس عشر  –مجلة الفرقان  )4(



37 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  جهادها.في نشأة حركة حماس و  جهوده: األولالمطلب 

  المطلب الثاني: منهجه في االتصال بالناس.

  المطلب الثالث: نشاطه الدعوي. 
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النصف الثاني من سنة  ان المسلمين الفلسطينيين في الكويت فيخو نجحت جماعة اإل
ف الحركة اإلسالمية انتظامه في صفو رغم أن ، و ريبا من ضم الشيخ عمر إلى صفوفهام تق1974

دية شارك في األطر القيالعلمه ورجاحة عقله وسعة أفقه تصّدر منذ البداية و ، إال أنه متأخرا نسبيا
  .)1(ل مجلس شورى للحركةأو ة تبوأ رئاس، و مرجعيتها الفقهية والقضائية، بل أصبح العليا للحركة

يرعى ثلة كريمة من الشباب اإلسالمي في الكويت سواء هو منذ منتصف السبعينيات و و 
، فتحا آلفاق التحرك بكامل الصالحيات، و دفعا للعملتيين تربية وتوعية و كويأو كانوا فلسطينيين 

  .كل ذلك ضمن بوصلة "سلفية "منفتحة

ان الفلسطينيين في الكويت من المنشغلين خو كان الشيخ عمر ضمن مجموعة من اإل
كانت هذه المجموعة تلتقي دوريا لة فتح آفاق جديدة له، و و امحسطين و بتطوير العمل اإلسالمي لفل

صر قيادية كاألستاذ سليمان حمد قد ضمت عناتفكيرها، و رسمي يحد من انطالقها و  دون إطار
اخر سبعينيات القرن أو إلى  األولىتعود لقاءاتها لد مشعل وسامي خاطر وجمال عيسى، و خاو 

المشاريع التي طورت العمل البرامج و لقاءاتها عن العديد من األفكار و قد أثمرت و ، العشرين
  .)2(اإلسالمي لفلسطين

اطلعا بالتفصيل على تجربة م و 1980لد مشعل إلى السودان سنة خاسافر رحمه اهللا و 
 ارياً إد( تعد تجربة متقدمة قياسا بغيرها، واستفادا منها كثيراً  تالحركة اإلسالمية هناك التي كان

  . )3(اني الفلسطينيخو ) في تطوير العمل اإلسياسياً و  وحركياً  وتنظيمياً 

انه على تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من أخو كما اطلع الشيخ عمر بتكليف من 
  . علي الحسنمنير شفيق و ن قرب مثل عايشتها عل بعض الشخصيات التي عملت فيها و خال

                                                            

د.  –عّالمة فلسطين وحكيم حماس  –مقالة بعنوان عمر األشقر  –طيني اإلعالمي المركز الفلسانظر )1(
 م26,8,2012.،محسن صالح

 هالل.، أبو د. وائل –مقالة بعنوان حكيم الحركة  –المركز الفلسطيني اإلعالمي  )2(
د.محسن  –حكيم حماس عّالمة فلسطين و  –ان عمر األشقر مقالة بعنو  –المركز الفلسطيني اإلعالمي  )3(

 م .26,8,2012.،صالح
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، ر تأسيسي للعمل اإلسالمي لفلسطينم شارك الشيخ عمر في مؤتم1983في سنة و 
) فلسطينظيم بالد الشام (األردن و ان المسلمين من تنخو شارك في المؤتمر قيادات معينة من اإلو 

  .)1(لفلسطينالمسارات للعمل اإلسالمي ا من األسس الفكرية والمنهجية و حيث وضع المؤتمر عدد

هاز الذي تولى الجهو ، و وبعد سنتين ٌأنشئ (جهاز فلسطين) التابع لتنظيم بالد الشام
القطاع رافية (الضفة و التنسيق بين مناطق عملها الجغو  رعايتهاإنشاء حركة حماس وقيادتها و 

 ةسحد األعمدة المؤسِ كان الشيخ عمر أ، و الدعم لها خصوصا من خارج فلسطين توفير) و الخارجو 
  .)2(لهذا العمل

مة اإلسالمية "حماس"، فقد كان من السابقين بل من او في حركة المق"أما عن دور شيخنا 
، ففي اللحظة التي أعلن فيها عن انطالق حركة "حماس" األولىالمؤسسين الذين وضعوا البذرة 

انه في قيادة أخو من داخل فلسطين كان العمل بشكل متوازي بخارج فلسطين، وكان الشيخ مع 
العمل اإلسالمي بالخارج على علم بمن انضوى تحت لواء "حماس" داخل فلسطين، ووضع لها 

ل لقاء تم اختيار أعضاء المجلس التنفيذي، أو نظام  داخلي، وانتخب لها مجلس شورى، وفي 
مدة  اني، وبقيت في رئاستهإخو وانعقد مجلس الشورى، وطلب مني أن أرأسه، أبكاني ذلك أمام 

  .)3(أربع سنوات"

وقد انتقل الشيخ عمر إلى األردن، حيث حافظ على دوره الفاعل والمؤثر في حركة 
مؤسساتها القضائية... مع أو من خالل مؤسساتها الشورية أو حماس من خالل موقعه عالمًا 

فر منها، ولكنه لم و ه النصيب األأراد لكان لو إصراره الدائم على عدم تولي مناصب قيادية، ول
  .)4(موجهًا ومراقبًا للبوصلةك العمل فبقي في مكانته مرشدًا و يتر 

  

                                                            

 هالل .، أبو د. وائل –مقالة بعنوان حكيم الحركة  –المركز الفلسطيني لإلعالم  )1(
 المصدر السابق نفسه .) 2(
أ.مشير عمر  –د العالمة األشقر في نصرة القضية الفلسطينبة هو ج –)مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر 3(

ان خو نقًال عن بحث مخطوط غير منشور بعنوان "التحاقي بجماعة اإل 340، 339ص، 2ج –المصري 
 د.عمر األشقر..،المسلمين"

 .14ص –نظر رسالة ابنه أسامة ا )4(
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ألجوبة الفقهية اتقديم النصائح و يم والمساعدة و يقوم منهجه في االتصال بالناس على التعل
ب من خالل الخط عرف أيضاً و ،ًا في عدد من الكليات والجامعاتأستاذًا جامعيحيث كان مدرسًا و 

حاجاتهم ت نفسه مرهفة تشعر بآالم الناس و كاندوات التي كان يلقيها في المساجد، و النوالدروس و 
ك متواضعًا ال كان كذلتاجين حوله، و المحكثير من المساعدات لطلبة العلم و لذلك كان يقدم ال

ال يتأخر نهم و أمور دي كان هاتفه ينشغل كثيرًا بأسئلة الناس ممن يستفتونه فييتكبر على الناس و 
  )1(. في اإلجابة عليهم

 

في العمل الدعوي في أثناء الحياة الجامعية في النصف  رحمه اهللا نشط الشيخ عمر
شاركه فيه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق و  ،ن العشرين في المدينة المنورةمن ستينيات القر  األول

، وكانوا يخرجون إلى القرى حول المدينة المنورة للدعوة مجموعة من طلبة العلمحفظه اهللا مع 
والتوعية، وكان الشيخ ابن باز يشجعهم ويدعمهم، وكان يرافقهم دائمًا الشيخ محمد ناصر الدين 

  .)2(األلباني والشيخ محمد عبد الوهاب البنا

ل شيخنا رحمه اهللا:" لقد وفقت أثناء إقامتي بالمدينة إلى االنضمام إلى مجموعة من يقو 
مساجد المدينة، فكانوا طلبة العلم، كانوا يخرجون بأنفسهم في كل أسبوع مرة لزيارة مسجد من 

يعلمون أهل المسجد، ويبقون هناك إلى صالة العشاء ثم يعودون يلتقون، ويدرسون وُيدرسون و 
  .)3(م" إلى دياره

                                                            

د. أسامة  –انظر مقالة بعنوان قبس من سيرة شيخي الحبيب عمر األشقر  –المركز الفلسطيني اإلعالمي ) 1(
 بكر .، أبو فتحي

الحركي للعالمة األشقر " د. محسن عنوان " قراءة في الدور الدعوي و مقالة ب –المركز الفلسطيني اإلعالمي  )2(
 صالح، رسالة ابنه د. أسامة األشقر.  

 .37ص –األشقر  –صفحات من حياتي  )3(
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االتصال هو ) ويقول شيخنا األشقر:" كان العمل الدعوي الذي أمارسه (في الجامعة 
هم في موقع سكناهم في زيارتتمثل بااللتقاء مع بعض الطلبة، و كان يبالشباب الجامعي، و 

  .     )1(في خارج الجامعة" الجامعة، و 

كان الشيخ عمر رائد إنشاء الجماعات اإلسالمية في المدارس بحّلة جديدة مختلفة عن و 
الكويت شرق في منطقة شكل الجمعيات الدينية التقليدية. وقد بدأت تجربته في مدرسة المتنبي 

م طريقة جديدة حيوية م مع اثنين وعشرين طالبًا إذ قّدم له1965/1966في العام الدراسي 
الخروج في الرحالت والرياضة والمسرحيات  _لى جانب الدروس الدينية المشوقةإ_متفتحة تشمل

والمسابقات الثقافية... وكان الهدف أن يعيشوا اإلسالم في حياتهم. ولقيت الفكرة نجاحًا كبيرًا 
  .)2(وانتقلت إلى المدارس األخرى

سير في بعض كانت للشيخ دروس أسبوعية عامة منتظمة في العقيدة والتفوكذلك        
مساجد الكويت وأنديتها الصيفية إضافة إلى خطبته للجمعة، وامتاز رحمه اهللا بأسلوبه السهل 

لة إيصاله، وفهم دالالت النصوص هو الممتنع الذي يجمع بين فهم السلف ودقة المعنى وس
  .)3(وروح المعاصرة وتطبيقاتها"

توعية الناس حيث يقول رحمه اهللا: تعليم و في نابلس فكان له دور في أما في قريته ُبرقة       
من  األولىالسنة ف أثناء دراستي بالمعهد العلمي و "اعتدت أن أعود إلى قريتي في إجازة الصي

قي في خارج القرية، فقد كنت ُألفي الدعوة إلى اهللا في قريتي، و  كلية الشريعة ... فكنت أنشط
  .)4(ي ذلك الوقت "كنت أخطب الجمعة فبعض الدروس في مسجد القرية، و 

، للدعوة إلى اهللا بية كسوريا ولبنان وقطر والسودانلعديد من الدول العر كذلك سافر إلى او       
بعضها من الجهات المستضيفة، يقول رحمه اهللا:" انه و أخو لسفر يكون بعضه منه ومن تكاليف او 

                                                            

 .37ص –األشقر  –صفحات من حياتي  )1(
الحركي للعالمة األشقر " د. محسن في الدور الدعوي و  عنوان " قراءةمقالة ب –المركز الفلسطيني اإلعالمي )2(

 صالح، رسالة ابنه د. أسامة األشقر.   
 .السابق  جعالمر ) 3(
 .32ص –األشقر  –صفحات من حياتي ) 4(
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أما سفره إلى . و )1(قاف القطرية" و الدكتور محمد الغزالي في قطر كنا مدعوين من وزارة األيت و التق
د السودان فيقول رحمه اهللا:" كنت على عالقة وطيدة في المدينة المنورة مع شيخي الشيخ محم

ض كان يرتبط بنا ارتباطًا وثيقًا بعالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، و  صاحبيعبد الوهاب البنا، و 
المجموعة الخروج إلى الدعوة إلى  قد نشأ في أذهان بعض هذهالطلبة من فلسطين والسودان، و 

يها اهللا خارج المدينة، بل خارج الجزيرة العربية، وقد وقع اختيارنا على دولة السودان، لنقضي ف
فقد عزمنا على القيام بالرحلة، ، مع أن إمكاناتنا المالية ضعيفةم، و 1963إجازة الصيف في عام 

  .)2(االقتصاد في اإلنفاق المالي" و 

سجن المدينة المنورة بسبب مكر وخداع  هناك ضريبة للدعوة دفعها شيخنا حيث دخلكان و       
بعد خروجه السجن ما يزيد على أربعة أشهر، و مكث في و من معه من الدعاة، و هو اآلخرين له 

  .)3(في فلسطين تم ترحيله إلى بلده ُبرقةمن البقاء في المدينة المنورة، و منع 

ا إلى اهللا في يدعو ، و ي الكويت، فأخذ ُيدرس في المدارسل فثم بعد ذلك انتقل للعم      
شيخنا رحمه اهللا:" انطلقت أنا  عددهم قليل، فيقولكان ال يزورها إال كبار السن، و  المساجد التي

الثاني :في تعليم الناشئة اإلسالم، و  األول، لرحمن عبد الخالق نعمل في مسارينصديقي عبد او 
  . )4(:التدريس في المساجد" 

وكذلك كان يشارك في العديد من المؤتمرات التي تقام في الدول العربية واإلسالمية       
،والذي عقد لمسلم العربي في أمريكا الشماليةربية مثل المؤتمر الثاني عشر لرابطة الشباب او واأل

  . )5(م 1989ديسمبر  27إلى 22في مدينة كنساس سيتي في الفترة من 

  

 

                                                            

  .56ص –األشقر  –صفحات من حياتي ) 1(
 .57ص –المصدر السابق )2(
 .85 ،81ص –انظر:المصدر السابق) 3(
 .92ص –المصدر السابق )4(
  .48ص،م1990 ،ه1410 –العدد الخامس عشر  –مجلة الفرقان ) 5(
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  ا.العالقة بينه: أقسام التوحيد و األولالمبحث 

  المبحث الثاني : توحيد الربوبية .

  المبحث الثالث : توحيد اإللوهية .

  الصفات .الرابع : توحيد األسماء و المبحث 

  اإليمان بالمالئكة . مسائل الخالف في قضايا المبحث الخامس : موقف األشقر من

  . السماويةاإليمان بالكتب مسائل الخالف في قضايا المبحث السادس : موقف األشقر من 

  األنبياء .اإليمان بالرسل و مسائل الخالف في قضايا موقف األشقر من المبحث السابع : 
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  األولالمبحث 

  االعالقة بينهحيد و أقسام التو 
  :مطلبانمقدمة و فيه و 

  : أقسام التوحيد.األولالمطلب 
  المطلب الثاني: العالقة بين أنواع التوحيد.
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  معنى التوحيد وأهميته:

َد توحيدًا، أي جعل الشيءهو التوحيد لغًة:    واحدًا. مصدر وحَّ

الدال أصل واحد والحاء و و االو  مشتق من وحد الشيء، "وحدلفٌظ هو التوحيد  قال ابن فارس:
  .)1(."واحُد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثيلههو و  ،يدل على االنفراد من ذلك الَوحَدة

إفراد اهللا تعالى بالربوبية، واألسماء والصفات، والعبادة، فال يشرك به هو التوحيد  اصطالحًا : 
  .شيء في ذلك 

واحد في ذاته، ليس له مثيل وال  "اهللا قال شيخنا األشقر رحمه اهللا موضحًا ذلك:       
متصف بصفات الكمال، ال يشبهه شيء من  هو نظير، تعالى عن الصاحبة والولد، و 

  ).2وحده الخالق المحيي المميت قيوم السموات واألرض"(هو مخلوقاته في صفة من صفاته، و 

  فيما يلي: فتتجلى أهميتهأما اإليمان باهللا و 

ركان اإليمان وأعظمها، ولذلك فإن معرفته والعمل به مبتغى كل مسلم، وغاية ل أأو  أنه - 1
وعبادته مجحفًا في حق نفسه  يعد من قصر في معرفة اهللا كل طالب للحق، و 

  فى.و بتعريضها لسخط اهللا وعقابه، وحرمانها الجزاء األ
عًرف خلقه بأسمائه على نفسه و  وقد دل اهللا متصف بصفات الكمال،  أن اهللا  - 2

 ال معبود سواه وال شريك له.يته وٕالهيته، وأنه ال رب غيره، و صفاته ووحدانو 
أن  حول هذه القضية (أي التوحيد)، و  كله يدورالقرآن شاهد على أهمية التوحيد، ألنه  - 3

عن اهللا  داخل في هذه المسألة، " فالقرآن إما خبر  إلى رسوله  حاه اهللاأو كل ما 
ى عبادة اهللا وحده ال شريك له، وخلع ما يعبد من ٕاما دعوة إلصفاته، و تعالى وأسمائه و 

ذي يصف اهللا ويخبر عن هذان هما جانبا التوحيد، التوحيد العلمي الخبري الدونه، و 
امر أو رب العباد، وٕاما  واد نحبالتوحيد القصدي الطلبي، الذي يوحد وجهة العأفعاله، و 

نواهي وٕالزام بطاعة اهللا، وهذان من حقوق التوحيد ومكمالته، وٕاما خبر عن إكرامه و 
ٕاما اآلخرة، فهذا جزاء التوحيد، و ألهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في 

                                                            

 .125ص ،5ج –، انظر تهذيب اللغة 1084ص ،ابن فارس –معجم مقاييس اللغة ) 1(
  .275ص –األشقر  ،) العقيدة في اهللا2(
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العقبى من ما يحل بهم في ا فعل بهم في الدنيا من النكال و مر عن أهل الشرك و خب
  . )1(العذاب فهذا جزاء من خرج عن التوحيد، فالقرآن كله عن التوحيد "

بيان موقف األشقر ة بينها و العالقا يأتي التعريف بأقسام التوحيد و ل فيماو نح
  .فيها

  

أهل السنة  من وفقًا لما أجمع عليه السلفنوعين قسم األشقر رحمه اهللا التوحيد إلى 
  : ماوه)2(التوحيد اإلرادي الطلبيإلى التوحيد العلمي الخبري و  الجماعةو 

ليس له اإلثبات): أي أن اهللا واحٌد في ذاته، (المعرفة و أو لمي(العلمي الخبري)التوحيد الع - 1
َمدُ  ،اللَُّه َأَحدٌ هو ُقْل {،ال ولدصاحبة و ، لم يتخذ شبيه وال مثيل وال نظير َلْم َيِلْد  ،اللَُّه الصَّ

َلْيَس {،،متصف بصفات الكمال)4، 1اإلخالص:( }َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ،َوَلْم ُيوَلدْ 
  الخالق المحيي المميت.هو ، ف)11الشورى:( }السَِّميُع اْلَبِصيرُ هو َكِمْثِلِه َشْيٌء وَ 

، فال بالعبادة دون سواهلى اهللا تعالى التوجه إهو التوحيد العملي (اإلرادي الطلبي): و  - 2
،المتصف بصفات الكمال، خالق الرزاق المنعم الضار النافعيصح إيمان العبد بدونه، فال

 .)3(وحده المستحق للعبادة دون غيره هو 

وهذان النوعان للتوحيد متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر فال يكفي التوحيد العلمي 
ي شيئًا عند اهللا تعالى، إال أن تكون او وحدها ال تسالنظري كي يعد المرء مؤمنًا فالمعرفة 

  .    )4(مصحوبة بالتوحيد العملي 

                                                            

 ،ه1411 –2ط –الكويت  –مكتبة الفالح –األردن  –عمان  –دار النفائس –األشقر  ،التوحيد محور حياة) 1(
ت  –ابن القيم الجوزي  –، نقًال عن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين 28,29ص ،م1991
 –م 1996 ،ه1416 – 3ط –دار الكتاب العربي بيروت  –تحقيق محمد المعتصم باهللا البغدادي  –ه 751
 .417,418ص – 3ج
مؤسسة الرسالة  –تحقيق شعيب األرنؤوط  ،792ت –ابن أبي العز الحنفي  –ة الطحاويانظر: شرح العقيدة  )2(

التلبيس على و ، كشف ما ألقاه ابليس من البهرج 43ص ،1ج –م 1997 –ه 1417 ،10ط –بيروت  –للنشر 
تحقيق عبد  –ه 1285ت –التميمي  عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن سليمان –بن جرجيس  داودقلب 

 .145ص –التوزيع و دار العاصمة للنشر   –العزيز بن عبد اهللا الزير آل حمد 
 276-275ص -األشقر –انظر: العقيدة في اهللا )3(
مقالة بعنوان  ،1978،ه1398 ،418العدد –، مجلة المجتمع 276-275صانظر: المصدر السابق  )4(

 22ص –لألشقر  –قضايا هامة في دراسة العقيدة 
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كما ذكر بعض ثالثة، أقسام التوحيد  شيخنا رحمه اهللا في مواضع أخرى أنوقد تحدث 
  وهي: )1(السلف

الخالق البارئ، المصور هو االعتقاد الجازم بأن اهللا وحده  :هو توحيد الربوبية و  - 1
، المحيي المميت، قيوم هشؤون ُيصرفو  ،يقوم بتدبير قضاياهو ،أنشأ هذا الكون المالك

 )2(األرض.السموات و 
 )3(التي ال يستحقها أحٌد سواه.إفراد اهللا وحده بالعبادة، و  :هو  توحيد اإللوهية - 2
بما وصفه به ، و أن نصف اهللا بما وصف به نفسه :هو توحيد األسماء والصفات و  - 3

أو ، وننفى عنه ما نفاه عن نفسه أثبته له رسوله أو ثبت هللا ما أثبته لنفسه ن، فرسوله 
وال تعطيل، ومن غير   العيب من غير تحريفصفات النقص و  نفاه عنه رسوله 

 .)4(وال تمثيل، تكييف

صفاته عن ظاهرها إلى معنى غير مراد صرف نصوص أسماء اهللا و  يقصد بالتحريف:        
، بعضها عن اهللاأو حد ونفي الصفات : جهو ،والتعطيل استوى بمعنى استولى، مثل اهللا 
: الخوض في كيفية الصفات التي أثبتها هو التكييف و  ،عن اهللا تعالى  ونفي صفة العلر و كإنكا
  .)5(بصفات خلقه : تشبيه صفات اهللا هو التمثيل  لنفسه، و اهللا

، ألن السابقة وٕان اختلفت مسمياتهاات مما يجدر ذكره هنا أنه ال فرق بين التعريفو 
التوحيد العملي الصفات، و بية وتوحيد األسماء و نفسه توحيد الربو هو التوحيد العلمي الخبري 

، وٕانما يكون تقسيم التوحيد إلى نوعين بالنظر إلى نفسه توحيد اإللوهيةهو (اإلرادي الطلبي) 
د نفسه، وتقسيمه إلى ثالثة بالنظر إلى اهللا تع   الى.الموحِّ

  
  

                                                            

 –محمد بن علي بن محمد الشوكاني  –محمد بن إسماعيل الصنعاني  –تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد  )1(
 16ص ،ه1424 ،1ط –السعودية  –الرياض  –بعة سفير مط –المحسن بن حمد العباد البدر  تحقيق عبد

بعنوان توحيد الربوبية  –، دروس الشيخ عمر األشقر 92ص –األشقر  –إسالمية أصيلة  ثقافةنحو انظر:  )2(
 .8ص ،يؤدي إلى توحيد اإللوهية

 .93ص –األشقر –إسالمية أصيلة  نحو ثقافةانظر:  )3(
 – عمان–دار النفائس –د.عمر سليمان األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )4(

 .17ص –األشقر  –، التوحيد محور حياة 12ص ،م2003،ه1424 ،6ط –األردن 
الناشر  –تحقيق محمد بن خليفة التميمي  ،،748ت –شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي  –انظر: العرش ) 5(

 .30ص  –م 2003 –ه 1424 ،2ط –المدينة المنورة  –عمادة البحث العلمي الجامعة اإلسالمية 
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  واع التوحيد الثالثة فهي متكافلةتوحيد إال باجتماع أنالال يكتمل ألحد من المسلَّم به أنه 
العالقة بين  وتتضح ،يمكن االستغناء ببعضها عن اآلخر ال، و بعضاً  متالزمة يكمل بعضها
  :اآلتية في األمورأنواع التوحيد الثالثة 

 .: فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد اإللوهية عالقة تالزم .1

وحده الخالق المحيي المميت قيوم هو علم أن اهللا سبحانه ، و فمن أقر بتوحيد الربوبية
، فإنه ال تجوز ال تنبغي لغيرهبالعبادة التي هي حقه و  ، لزمه أن يفرد اهللا األرضو  السماوات

َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم {: ، قال تعالى)1(خالقا مالكا مدبراالعبادة إال لمن كان ربا 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء ،َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

قال )، و 22، 21قرة :(الب}ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َفَال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  َفَأْخَرَج ِبهِ 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء هو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه وَ هو َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َال ِإَلَه ِإالَّ {تعالى:
  ).102األنعام:(}َوِكيلٌ 

 اإللوهية متضمن لتوحيد الربوبية.  : أي توحيدعالقة تضمن .2

مادام متضمنًا له فتوحيد ، و تضمن توحيد الربوبيةي  توحيد اإللوهية بعبارة أخرى فإنو 
لم يشرك به شيئا، البد أن يكون ضمنًا قد اعتقد أن عبد اهللا وحده و الربوبية داخٌل فيه، فإن من 

ال ملك له سواه،  ال رب له غيره و  المنعم المتفضل المدبر الذيالمالك الخالق الرزاق هو اهللا 
كذلك ال يصح توحيد اإللوهية بدون توحيد ، و فكما ال ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد اإللوهية

َال َشِريَك َلُه ،ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ  {:،قال تعالى الربوبية
، 102(األنعام:}َربُّ ُكلِّ َشْيءٍ هو ُقْل َأَغْيَر اللَِّه َأْبِغي َربًّا وَ ،ُل اْلُمْسِلِمينَ أوَوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا 

104( .  

  توحيد اإللوهية.: فتوحيد األسماء والصفات شامل لتوحيد الربوبية و  عالقة شمول،3

ه سبحان ألنه يعتمد على إفراد اهللا ،ابقينيشمل النوعين الس الصفاتتوحيد األسماء و إن 
الرب  التي من جملتهاو  ،الصفات العليا التي ال ُتوصف إال لهبكل ما له من األسماء الحسنى و 
                                                            

 –مقالة بعنوان قضايا هامة في دراسة العقيدة  ،1978،ه1398 ،418العدد –جلة المجتمع انظر: م) 1(
 .8ص –بعنوان توحيد الربوبية يؤدي إلى توحيد اإللوهية  –،دروس الشيخ عمر األشقر 24ص –لألشقر 
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هو هذا ...و توحيد الربوبية، ومن جملتها الغفور الرحيم التوابهو الخالق المحي المميت ... وهذا 
اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسَماُء أو ُقِل اْدُعوا اللََّه  {لى: ، قال تعاتوحيد اإللوهية

  . )110(اإلسراء:}اْلُحْسَنى
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َربُّ ُكّل َشْيء، َأي هو اهللا تَبارك وَتعالى، هو الّرّب،  "قال األزهري:: لغةً الربوبية ًال: أو 
ويقاُل: فالٌن َرّب َهَذا الشَّْيء، َأي ِمْلكه  ،َماِلكه، َوله الّرُبوبّية على َجميع الَخْلق َال َشريك َلهُ 

م، لغير اهللا َوَال ُيقال، َلهُ  وُكل ،َرّب اَألْرباب، َوَمالك الُملوك واألْمالكهو وَ ، الّرب ِباْأللف َوالالَّ
َرّب هو ُيَقال: ،) َأي ِعْند َمِلكك42} (ُيوُسف: {اْذُكْرِنى ِعنَد َربِّكَ ،َربُّههو َمن َملك َشْيئا فَ 

: قوله اْبن اَألنباريّ ذكر عن .. و وُهن رّبات الِحَجال.،وفالنة َرّبة اْلَبْيت،الداّبة، وَربُّ الّدار
: اْلَماِلك؛ َويكون الرَّّب: السيُِّد الُمطاع، َقاَل اهللا  الرَّّب: َيْنقسم على َثَالَثة َأْقسام: يكون الرَّبُّ

: الُمْصلح41:(ُيوُسف {َفَيْسِقى َربَُّه َخْمًرا}َتَعاَلى:  َربَّ الشيَء، َأي ، ) َأي َسّيده؛ َويكون الرَّبُّ
 )1("َأْصلحه

مشتقة من كلمة الرب،  لمعاني بقوله: الربوبية هي كلمةذهب األصفهاني إلى هذه او 
ورباه  ، يقال ربهلشيء حاٌال فحاٌال إلى حد التمامإنشاء اهو و  ’الرب في األصل التربية"و 

، يعني ألن ازنهو يش خير من أن يربني رجل من : ألن يربني رجل من قر قيلورببه، و 
ال يقال الرب مطلقٌا إال هللا تعالى المتكفل فالرب مصدر مستعار مستعمل للفاعل، و يملكني .

  .)2()15(سبأ :  َربٌّ َغُفوٌر}و {َبْلَدٌة َطيَِّبٌة : قوله تعالى  وبمصلحة الموجودات نح

  : توحيد الربوبية اصطالحا :ثانياٌ 
وحده  هو أنه ، و )3(ال نظير، ليس له مثيل و رار بأن اهللا تعالى واحد في ذاتهاإلقهو 

يعرف شئونه، أنشأ الكون بما فيه، يدبره و   الذيهو ،و الخالق البارئهو نه أب كل شيء، و ر 
  .)4(ليس له في ذلك شريكو والمميت، المحيهو و 

  

  

  

                                                            

دار إحياء  –تحقيق محمد عوض مرعب  ،ه370ت –محمد بن أحمد بن األزهري الهروي  –تهذيب اللغة  )1(
 .128ص ،15ج ،م2001 – 1ط –بيروت  –التراث العربي 

دار  –ي داودتحقيق صفوان عدنان ال ،ه502ت –الراغب األصفهاني  ،المفردات في غريب القرآن الكريم) 2(
 . 337 – 336ص ،ه1412 ،1ط –بيروت  –دمشق  –الدار الشامية  –القلم 

 275ص –األشقر  –ي اهللا انظر: العقيدة ف )3(
 24ص –األشقر  –مقالة بعنوان قضايا هامة في دراسة العقيدة  ،418العدد  ،انظر: مجلة المجتمع )4(
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أهل  –نهج السلف الصالح متوحيد الربوبية على تقرير في  رحمه اهللا لقد سار األشقر
 ، ومنها أدلة توحيد)1(توحيدالالسنة في تقرير أدلة و الذين اعتمدوا على الكتاب  –السنة والجماعة 

أثناء حديثه عن إثبات توحيد الربوبية وهي أدلة واضحة على  الربوبية، التي أكثر منها األشقر
نه وتعالى من المالحدة والفالسفة وجود اهللا تعالى ورًد واضح على من أنكر وجود الخالق سبحا

  :كما سنرى في تفصيل هذه األدلة وأهمها )2(الذين زعموا أن الكون ُخلق صدفة وال واجد له

 دليل الفطرة:  -1

  بوجود اهللا تعالى من غير دليل، وذلكالنفوس السليمة مجبولة على اإلقرار معلوٌم أن 
في اإلماتة، فتوحيد اهللا المطر، واإلحياء و ر في نفوسهم من العجز عن الخلق وٕانزال لما وق

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت  {تعالى:  هلو ق واضٌح فيهو كما أمر فطري بدهي ربوبيته 
النَّاِس َال  اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثرَ 

  ).30الروم: (}َيْعَلُمونَ 

ك ر تو ل ألنهتعليم، أو ففطرة اإلنسان السليمة تدفعه أن يؤمن بالخالق من غير تفكير 
المؤثرات التي تحيط به تجعله ينحرف عن  غير أناإلنسان على الفطرة لما أشرك باهللا، 

:" كل مولود يولد على حيث قال ، وهذا ما وضحه رسول اهللا )3(التوجه إلى المعبود الحق
ن اإلسالم موافق فلم يقل ُيسِلمانه، أل)4(يمجسانه "أو ينصرانه، أو ، دانههو فأبواه ي ،الفطرة

فإن . الصحبة .. –المدرسة  –األهل  – ٕاذا ُترك اإلنسان من غير مؤثرات خارجيةللفطرة، و 
" أال إن ربي أمرني أن في إحدى خطبه ه رسول اهللا أكدهذا ما شياطين الجن لن تتركه، و 

، وٕاني خلقت عبادي حالل اً أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا : كل مال نحلته عبد
، فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، ٕانهم أتتهم الشياطينحنفاء كلهم، و 

                                                            

القواصم ، العواصم و 521، ص2، ج40، ص1ج –تحقيق شعيب األرنؤوط  –ة الطحاويانظر: شرح العقيدة  )1(
تحقيق  –ه 840ت  –الحسني القاسمي آل الوزير بن علي  إبراهيممحمد بن  –في الذب عن سنة أبي القاسم 

 .364ص ،3ج –م 1994 –ه 1415 ،3ط –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –ؤوط ناشعيب األر 
 .24ص –األشقر  –مقالة بعنوان قضايا هامة في دراسة العقيدة  – 418العدد  –انظر: مجلة المجتمع  )2(
 .77ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )3(
  4803، ومسلم كتاب القدر، رقم1296الد المشركين، رقمأو صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في ) 4(
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فالشيطان يفسد على اإلنسان فطرته، )1("وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً 
  . )2(وأعطاه اهللا القدرة على أن يجري من اإلنسان مجرى الدم 

 اإليجاد: دليل الخلق و  -2

اإليجاد، هللا تعالى بدليل الخلق و لقد استدل شيخنا األشقر رحمه اهللا في إثبات وجود ا
المكذبين، حيث دعاهم ج بها اهللا على عباده المنكرين و هذا من األدلة الواضحة التي احتو 

تطور علميًا، ي ال يستطيع اإلنسان مهما تقدم و إلدراك وجوده عن طريق فعٍل من أفعاله الت
 َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيرِ  {:تعالى هلو قمصداقًا لالخلق واإليجاد، دليل هو تكنولوجيًا أن يفعله، و أو 

فاهللا  )36,35الطور: (}َواْألَْرَض َبْل َال ُيوِقُنونَ  السماوات، َأْم َخَلُقوا َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقونَ 
  يخاطب المكذبين المنكرين قائًال لهم : أنتم ال تنكرون وجودكم، وكذلك السموات واألرض

والجبال، وجميع المخلوقات موجودة بال شك . والعقل السليم يقر بأن كل موجود البد له من 
  . )3(جداو 

في الصحراء على وجود اهللا عندما سئل:  بفطرته استدل به األعرابي هذا الدليل قدو 
ماء ذات أبراج، األثر يدل على المسير، فسفقال: البعرة تدل على البعير، و  بم عرفت ربك ؟

  بحار ذات أمواج، أال تدل على العليم الخبير .وأرض ذات فجاج، و 

الذي يقول: إن شيئًا من و ببية، عرف عند العلماء بقانون السإليه اآلية يُ  ٕان ما تشيرو 
  .)4(الممكنات ال يحدث بنفسه من غير شيء 

في مواجهته مع الزنادقة في تقرير توحيد الربوبية حنيفة ، أبو وهذا الدليل اعتمد عليه
، فيقول لهم: ما رأيكم في سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ المنكرين لوجود الخالقأهل الكالم 
ترجع من غير أن يكون و  بنفسها ثم تعود بنفسها، وتفرغ حملها بنفسها،األحمال و من الطعام 

                                                            

أهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة، رقم مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها و  ) صحيح1(
5109. 

بعنوان القواعد التي قام بها الدين  ،شقر، دروس الشيخ عمر األ77,78ص ،األشقر ،انظر العقيدة في اهللا )2(
 .5ص ،اإلسالمي

 .81ص –األشقر  ،انظر: العقيدة في اهللا) 3(
دار الفكر المعاصر  –د. وهبة بن مصطفى الزحيلي  –انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) 4(
 .63ص ،2ج ،ه1418 ،2ط –دمشق  –



54 
 

رها؟ قالوا هذا محال ال يقبله العقل، فقال لهم: يا سبحان اهللا ال يقبل بأحد يدأو لها مالح، 
العقل سفينة تجري في البحر بنفسها من غير مدبر، فكيف يقبل قيام هذه الدنيا على اختالف 

  .)1(متصرف بشؤونها؟أو أطرافها من غير مدبر لها  سعةأعمالها و أحوالها و 

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِِّه َأْن آَتاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبرَاِهيُم َربَِّي {قال تعالى:
َفِإنَّ اللََّه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم 

،فاإلنسان ال )258البقرة: ( }ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواللَُّه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 
أو  أرض،أو يأتي بالشمس من المغرب، ولم يخلق سماء أو يستطيع أن يزعم أنه خلق نفسه، 

في كل  الذي تتجلى قدرته ).)2اهللا هو ينزل مطر، فكل ذلك البد له من موجد، وهذا الموجد 
، قال تعالى: كذلك في مسيره في البحر إحيائه و  شيء ومنها قصة الحوت الميت المملح في

  .)3()61الكهف: (}َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا {

أفعاله الكونية ونعمه أو مخلوقات اهللا  من :الذي يظهر في كثيراإلتقاندليل العناية و  -3
  :من أمثلتهاو  ،المتعددة

ُج النََّوى ُيْخرِ نَّ الّلَه َفاِلُق اْلَحبِّ وَ {إِ : الذي يتجلى في قوله تعالى فعل اهللا في الكون  . أ
َجَعَل وَ  َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن، َفاِلُق اِإلْصَباحِ ُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم الّلُه اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت وَ 

 )96,95(األنعام :اْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم}َسَكنًا َوالشَّْمَس وَ  اللَّْيلَ 

ذلك بأننا اآلية موضحًا قدرة اهللا تعالى، و يعلق شيخنا األشقر رحمه اهللا في تفسيره لهذه 
، فيكون الكون، حيث نضع الحبة في التربة هذه اآليات لعرفنا قدرة اهللا في تدبيرتدبرنا  ول
 تكوناألزهار تفوح بالشذى، و الثمار، و راق و و ربة السوق واأليكون فوق الترها في التربة، و ذو ج

في سكون الليل، وتبادل ينبلج، و هو ... كذلك في اإلصباح و الحيوان والطيرغذاء لإلنسان و 
  . )4(عظمته دليل على أنه الرب الخالقهذه اآلية دليل على قدرة اهللا و  القمر. ففيالشمس و 

  

  

                                                            

 .35ص ،1ج –ة الطحاويانظر: شرح العقيدة ) 1(
 .85 ،84ص  ،األشقر –انظر: العقيدة في اهللا ) 2(
 – 7ط –عمان األردن  –دار النفائس للنشر والتوزيع   –األشقر  –انظر: صحيح القصص النبوي  )3(

 .88ص  ،م2007 ،ه1428
 .112 ،111ص –األشقر  ،العقيدة في اهللا )4(
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إن الناظر في آيات القرآن الكريم يعرف عظيم نعم اهللا عليه في كل نعم اهللا في الكون:  . ب
اْألَْفِئَدَة َقِليًال مَّا الَِّذي َأنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر وَ هو ْل {قُ مجال يقول تعالى: 

القرآن يعرفنا أن اهللا خلقنا في أحسن إن فواضح هو كما و ). 23}(الملك: َتْشُكُروَن 
  .صورة لنشكره

اإلتقان، فخلق التي فيها العناية و و  ،هأفاض القرآن من ذكر النعم التي حباها اهللا لعباد قدو 
  وعلى النحبسط لنا األرض وجعل الجبال رواسي قمر وخلق لنا الحيوانات والطير و لنا الشمس وال

َقدََّرُه َمَناِزَل َل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا وَ الَِّذي َجعَ هو :{ي يحقق النفع والصالح قال تعالىالذ
اِت ِلَقْوٍم اآليَ  اْلِحَساَب َما َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفصِّلُ ْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن وَ ِلتَ 

  )1()5:يونس}(َيْعَلُمون

ساقها الشيخ عمر األشقر رحمه اهللا على وجود الخالق  ته الكثيرة التيمن أدل ه نماذجهذو 
عن آيات الكون، كما تحدث عن تكون األجسام من الخاليا  شيخنا رحمه اهللا تحدث ، فقد
عجائب صنع اهللا ، و هداية النملعن عالم النحل العجيب، وعن نقسامها ولماذا تنقسم دائمًا، و او 

، كما تحدث تعلم اإلنسان من الحيوانالذئاب، والفئران، و والبقر، و الهدهد والحمام، والقرود،  في
أن عملية التنفس نجدها في جميع الكائنات الحية مع اختالف الطريقة، كما تحدث عن التنفس و 

، م في جميع أجزاء أجسام األحياءعن دوران الدحياء على الغذاء بطرق مختلفة، و عن حصول األ
  .غيرهاأبعادها ومداراتها، و و  السماويةم عن أحجام األجراو 

النقلية الدالة األدلة العقلية و اهللا باعتماده على الكثير من  ولقد امتاز منهج شيخنا رحمه
  .)2(قربها من وقائع الحياة المعاصرة و  تهالهو سو  هاحو وضالتي اتسمت بو على توحيد الربوبية، 

  
  
  

  

                                                            

 .113 ،112ص –األشقر  ،انظر: العقيدة في اهللا) 1(
 .183ص  ،77ص –نظر: المصدر السابق ا )2(
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  لوهية .وحيد األ : تعريف تاألولالمطلب 

  لوهية .توحيد األ  مهج األشقر في إثباتالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: شروط صحة العبادة.

  المطلب الرابع: أنواع العبادة.

  المطلب الخامس: نواقض التوحيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



57 
 

 

سمي و  تعالى: اهللاهو التعبد . فاإلله هو و  ،الهاء أصل واحد: الهمزة والالم و اإلله لغة  
 اهللاف عليه، و ُه اآللهة: عبد، وقيل:َتَألَّهَ وَأَلَه فالن َيْألُ "، قال األصفهاني:)1(بذلك ألنه معبود

األلف والالم، فخّص بالباري تعالى، ولتخصصه به قيل:أصله إله فحذفت همزته، وأدخل عليها 
  .)2(")65:مريم(}َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا{:قال تعالى

اإلله المعبود، ألن هو بقوله:"اإلله لغًة وفي الدين   رحمه اهللا اإللهاألشقر   عرف شيخنا
)، أي معبود 38(القصص: }َغْيِريَما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه {:القرآن نزل بلغة العرب، قال تعالى

من الممكن أن تكون الشجرة معبودًا، والجدار معبودًا، واإلنسان معبودًا، فأي شيء غيري... و 
ليس من إلٍه حق إال اهللا إله معبود، لكن هناك إله حق وٕاله باطل، و هو ُيعبد من دون اهللا ف

")3( .  
، فإن وتعالى بالعبادة وحده ال شريك لهإفراد الرب تبارك هو :توحيد اإللوهية اصطالحا

ال يدعى إال و  ،، فال يعبد إال اهللاإلجالل والتعظيمبة والخشية و المألوه المعبود بالمحهو اإلله بحق 
َمَماِتي ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي وَ : { قال تعالى)4(ال يطاع إال اهللاو  ،خاف إال اهللاال يُ و  ،اهللا

  ).162األنعام :َربِّ اْلَعاَلِميَن} (ِلّلِه 
 ،  قال شيخنا رحمه اهللا توحيد اإللوهيةحيد الربوبية واألسماء والصفاتثمرة تو  يقصد بهو 

ة الناس إلى جاءت الرسل لدعو المعبود، وال يستحق العبادة غيره، و هو العبادة، فاهللا وحده : هو 
َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن } و { ، إفراد اهللا بالعبادة

  .)5()25: (األنبياء
المسقي، الذي يشفي المريض، ويميت  ،المستحق للعبادة ألنه المطعمهو  واهللا وحده"

قد أمر اهللا رسوله أن يواجه الزالت، و ز عن او يغفر الذنوب ويتج الذيهو ، و يبعث الموتىو 
ذه اآللهة ال تستحق شيئًا من ذلك، أن يبين لهم أن ها من دون اهللا آلهة، و ذو ن الذين اتخالمشركي

                                                            

 .127ص ،1ج –ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة )1(
 .83 ،82ص –الراغب األصفهاني  –المفردات في غريب القرآن  )2(
 .21ص–اصطالحًا بعنوان اإلله لغًة و  –ر دروس الشيخ عمر األشق )3(
 .275ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )4(
 .93ص –األشقر ،إسالمية أصيلة ثقافةنحو انظر:  )5(
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َأمَّْن َخَلَق {: ، وتتجلى تلك المعاني في قوله تعالى)1(المستحق لذلك كله "هو أن اهللا وحده و 
َواْألَْرَض َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن  السماوات

َأمَّْن َجَعَل اْألَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَالَلَها َأْنَهاًرا َوَجَعَل  ،ِه َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلونَ تُْنِبُتوا َشَجَرَها َأِإَلٌه َمَع اللَّ 
َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ  ،ْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأِإَلٌه َمَع اللَِّه بَ 

َأمَّْن َيْهِديُكْم ِفي ،َتَذكَُّرونَ َعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرِض َأِإَلٌه َمَع اللَِّه َقِليًال َماِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَيجْ 
َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َأِإَلٌه َمَع اللَِّه َتَعاَلى اللَّ  ُه َعمَّا ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ

َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َأِإَلٌه َمَع اللَِّه ُقْل َهاُتوا و   هَيْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُيِعيدُ  َأمَّنْ ،ُيْشِرُكونَ 
  )59،64النمل:(}ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

الذي ترتكز وكانت المحور ،الرسلقضية توحيد اإللوهية هي القضية التي حملها و 
روا قد أنذته دون سواه و ،فاألنبياء جميعًا أرسلهم اهللا تعالى بدعوة الناس لعباد)2(دعوتهم عليه 

ُأخبرنا أن كل  قده، وبلغوهم الحق الذي بعثوا به، و هم عن معصيتهو نأقوامهم وأمروهم بطاعته، و 
ضح هذا وا، و )3()62: دهو ({ اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه } لقومه قال  رسول بعثه اهللا 

{َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكم مِّْن : في قول نوح عليه السالم لقومه
  )59: (األعراف }َلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ ِإَلـٍه َغْيُرُه ِإنَِّي َأَخاُف عَ 

  ).65: (األعراف اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه }لقومه: {  عليه السالم دهو ل و قو 
  ).62: دهو } ( { اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرهُ : لقومهعليه السالم ل صالح و قو 
  ).85: (األعراف : { اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه }لقومه عليه السالم ل شعيبو قو 
ْهُت َوْجِهَي : ل إبراهيم عليه السالم لقومهو قو  َما َواَألْرَض َحِنيفًا وَ  السماواتلَِّذي َفَطَر لِ {ِإنِّي َوجَّ

  .)79 :( األنعامَأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن } 
َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن : {وَ في قوله محمد  نالنبي ذلك في خطابه د أكد المولى قو 

  ).25: (األنبياءرَُّسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن } 
  
  

                                                            

 .26ص –األشقر  –التوحيد محور حياة )1(
مقالة بعنوان قضايا هامة في  ،418العدد  –، مجلة المجتمع 35ص –األشقر  –انظر: التوحيد محور حياة )2(

 .24ص –األشقر  –دراسة العقيدة 
 1ط –األردن –عمان  –س للنشر والتوزيع دار النفائ –األشقر  –انظر: بحوث في مؤتمرات دعوية وعلمية )3(
 .5ص ،بعنوان القواعد التي قام بها الدين اإلسالمي –،دروس الشيخ عمر األشقر 71ص ،م2007،ه1427 –
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توحيد اإللوهية  هإثباتفي  )1(ك العلماء السابقينلقد سلك شيخنا األشقر رحمه اهللا مسل

  :اآلتي  ونبينها على النح  النقليةعلى مجموعة من األدلة العقلية و 
  :تشملو : األدلة العقلية الً أو 

  :التفكر في خلق اهللالتأمل و  - 1

، يقر بأن اهللا اهللا  مخلوقات  يتفكر فيلظر في ملكوت السموات واألرض  انإن ال
وحده المستحق للعبادة، فاهللا وحده الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، رافع السماء بال 

والذي يقوم بجميع األمور خلقها وتدبيرها عمد وباسط األرض، خالق الشمس والقمر...، 
َواْألَْرَض  السماواتَأمَّْن َخَلَق { :قال تعالى)2(المستحق للعبادة دون غيره،هو رزقها...، فو 

ا َأِإَلٌه َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تُْنِبُتوا َشَجَرهَ 
َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي  َمَع اللَِّه َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن، َأمَّْن َجَعَل اْألَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخَالَلَها َأْنَهاًرا

ِإَذا َدَعاُه َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُموَن، َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ 
َذكَُّروَن، َأمَّْن َيْهِديُكْم ِفي َوَيْكِشُف السُّوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْألَْرِض َأِإَلٌه َمَع اللَِّه َقِليًال َما تَ 

َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َأِإَلٌه َمَع اللَِّه َتَعاَلى اللَّ  ُه َعمَّا ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الرِّ
لسََّماِء َواْألَْرِض َأِإَلٌه َمَع اللَِّه ُقْل َهاُتوا ُيْشِرُكوَن، َأمَّْن َيْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن ا

 ).59,64النمل: (}ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

  : نفسهفي اإلنسان  تبصر - 2

يجب يدرك أنه نظر اإلنسان في نفسه، في حياته ثم إماتته ثم إحيائه ثم إماتته   ولف
َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ {عبادته، ليه التوجه إلى خالقه وتعظيمه و ع

 .)3()28(البقرة: } ُيِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعون

َوِمْن آَياِتِه َأْن {: وكذلك خلق اإلنسان ذكورًا وٕاناثًا، واختالف األلسنة واأللوان،قال تعالى
َياٍت ِلَقْوٍم َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآل 

َواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَياٍت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَألْ  السماواتَيَتَفكَُّروَن، َوِمْن آَياِتِه َخْلُق 
ِلَقْوٍم  ِلْلَعاِلِميَن، َوِمْن آَياِتِه َمَناُمُكْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبِتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَياتٍ 

                                                            

، تطهير 36ص ،1ج –تحقيق شعيب األرنؤوط  ،ابن أبي العز الحنفي –ة الطحاويانظر: شرح العقيدة )1(
 .18ص –محمد بن علي بن محمد الشوكاني  –محمد بن إسماعيل الصنعاني  –االعتقاد عن أدران اإللحاد 

 .122,121ص –انظر: العقيدة في اهللا: األشقر )2(
 .116ص –انظر: المصدر السابق)3(



60 
 

ينظر له عينين أو يتفكر به  لمن له عقلٌ  )فهذه اآليات ساقها اهللا 23,21(الروم: }َيْسَمُعونَ 
ن هو في كل شيء، وكل العجب ممن يرون كل ذلك ويتوج ، فيتعرف على قدرة اهللا بهما

  .)1(والتحاكم لغيره، هذا تناقض يرفضه المنطق السليم العقل المبصر   بالعبادة

  :لية: األدلة النقثانياً 

القرآنية،  ة التي سطرتها اآليات إن القارئ للقرآن العظيم يرى الكثير من المشاهد الكوني
يأسر حديث يخالط النفس، و هو وأفعاله، و صفاته الحق عنها كما حدثنا عن أسمائه و حدثنا و 

في هذا الكون تبصره بصنع اهللا وكأنما  ع إلى اآليات وهي تجول بهالروح، فترى اإلنسان يستم
بها يناقش  راً ادالدالئل الكونية م هذهقد اتخذ القرآن و  ،)2(ل مرة و ما فيه أليشاهد هذا الكون و هو 

  من هذه األدلة:  آلهًة أخرى، و اهللا ا مع ذو ، الذين اتخالمشركين والملحدين

  :عظائم قدرته في خلقه - 1

الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس هو {تعالى:  هلو قثل في معظم آيات القرآن الكريم ومنها، تتم
َفَلمَّا َتَغشَّاَها َحَمَلْت َحْمًال َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه َفَلمَّا َأْثَقَلْت َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها 

َفَلمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعَال َلُه  ،َدَعَوا اللََّه َربَُّهَما َلِئْن آَتْيَتَنا َصاِلًحا َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِرينَ 
َوَال  ،َأُيْشِرُكوَن َما َال َيْخُلُق َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقونَ  ،َعمَّا ُيْشِرُكونَ ُشَرَكاَء ِفيَما آَتاُهَما َفَتَعاَلى اللَُّه 

َوإِْن َتْدُعوُهْم ِإَلى اْلُهَدى َال َيتَِّبُعوُكْم َسَواٌء َعَلْيُكْم  ، َأْنُفَسُهْم َيْنُصُرونَ َيْسَتِطيُعوَن َلُهْم َنْصًرا َوَال 
ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُهْم  ،َصاِمُتونَ َأْم َأْنُتْم  َأَدَعْوُتُموُهمْ 

َأَلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم َأْيٍد َيْبِطُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم  ،ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ  َفْلَيْسَتِجيُبوا َلُكمْ 
مَّ ِكيُدوِن َفَال َلُهْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها ُقِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم ثُ  َأْعُيٌن ُيْبِصُروَن ِبَها َأمْ 

، والتي فساد معتقدات الكفار ن اهللا يففي هذه اآليات يب ،)195,189:(األعراف}تُْنِظُرونِ 

                                                            

 .24ص –األشقر  –، التوحيد محور حياة 118ص  –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا )1(
 .20ص –األشقر  –انظر: التوحيد محور حياة  )2(
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وهية التي تستحق أن اإللها، فهي ال تملك صفات الربوبية و غير   عن  ال تنفع نفسها فضالً 
  .)1(نها آلهة من دون اهللا تعالىذو ال تستحق أن يتخبها، و تعبد 

  : اهللا المتصرف بخلقه دون غيره - 2
، َسَيُقوُلوَن ِللَِّه ْم َتْعَلُمونَ ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكْنتُ  {: يمثل ذلك قوله تعالى

، َسَيُقوُلوَن ِللَِّه ُقْل َأَفَال َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ِع السَّبْ  السماواتُقْل َأَفَال َتَذكَُّروَن، ُقْل َمْن َربُّ 
ُيِجيُر َوَال ُيَجاُر َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن، َسَيُقوُلوَن هو َتتَُّقوَن، ُقْل َمْن ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء وَ 

على من أنكر إلوهيته بأن  )،فقد احتج اهللا 89 ،84(المؤمنون:  }ِللَِّه ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُرونَ 
ناقشهم في ربوبيته، فهم ال ينكرون له خلق السموات واألرض، وال ينكرون بأنه القائم 

  .)2(على هذا ال تنبغي العبادة إال لهخالق كل شيء، و هو المدبر لها، و بتصريف األمور، و 

 

توافق ما ذكره السلف من ، الصحيحةاألشقر رحمه اهللا ثالثة شروط للعبادة  وضع شيخنا  
ال  إال أنها تجمع على أن العبادة الصحيحة )3(ٕان اختلفت تعبيراتهم فيها و أهل السنة والجماعة، 

  :وهي الشروط  فرت فيها هذهاإال إذا تو  عند اهللا تعالىتقبل 

َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن  {قال تعالى: ، هللا  هعملالعبد خلص يُ :أن )4(إلخالصا. 1
ٕانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت " إنما األعمال بالنيات، و : )، وقال 5(البينة :  }َلُه الدِّينَ 

أو رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، اهللا ورسوله، فهجرته إلى اهللا و  هجرته إلى
 )5(ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"امرأٍة 

                                                            

عبد اهللا ،، أبو علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية جهود، 115ص –انظر: العقيدة في اهللا : األشقر  )1(
 ،ه1416 ،1ط –دار الصيمعي للنشر ،ه1420ت  –شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر األفغاني 

 .32,31ص ،1ج –م 1996
 152ص –األشقر  –اإليمان باهللا  –: واحة اإليمان عند ابن القيم انظر )2(
عبد اهللا شمس الدين بن محمد بن أشرف بن ،، أبو علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية جهودانظر:  )3(

 .343ص ،1ج –قيصر األفغاني
 .283ص –األشقر   –انظر: العقيدة في اهللا  )4(
 .3530، مسلم، كتاب اإلمارة، رقم 1صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم  )5(
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شرك به شيئًا، وهذه العبادة إن لم يقصد اهللا بها وحده وقصد يعبد اهللا وحده ال فعليه أن ي
{َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال بها غيره أصبح العمل شركًا ال يتقبل من صاحبه، 

لقاء اهللا، ويريد مغفرة اهللا عز و فالذي يرج ،)110الكهف:(َدِة َربِِّه َأَحًدا} َصاِلًحا َوال ُيْشِرْك ِبِعَبا
  وجل وجنته والنجاة من النار، فعليه أن يعبد اهللا وحده وال يشرك بعبادة ربه أحدًا.

  .)1(ترك اإلخالص يبطل العبادة يفهم من ذلك أن و 

اإلرادة، فعلى اإلنسان أن يبذل كل ما في لعزيمة و صدق اهو المقصود بالصدق هنا : الصدق. 2
  .)2(العجز عن طاعة اهللا الخمول و ، واالبتعاد عن الكسل و اجتناب نهيهلتنفيذ أمر اهللا، و وسعه 

، لعباده عبادة هللا تعالى وفق ما شرعه اهللا الأن يكون العمل و ، فيجب لمتابعة للرسول .ا3
قال الشافعي رحمه  )،)3سنة رسوله آيات اهللا و ، وفهم وذلك كله بالعلم ما جاء به الرسول و 

اء فال تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول هو يطير في الا رأيتم الرجل يمشي على الماء، و اهللا: "إذ
 .) ")4اهللا 

أن تتبع النبي اإلخالص هللا  مما سبق يتبين الترابط الوثيق بين هذه الشروط، ألن من
 ، العزيمة الصادقةكذلك ستلزم ياإلخالص و  بالضرورة ستلزمي السالمه الصالة و علي إتباعه ٕانو.  

  

                                                            

 .4ص،ًال اإلخالص"أو بعنوان شروط قبول العمل الصالح " ،دروس الشيخ عمر األشقر) 1(
 .283ص –األشقر   –انظر: العقيدة في اهللا  )2(
بعنوان شروط قبول العمل الصالح " ثانيًا موافقة  ،انظر: المصدر السابق نفسه، دروس الشيخ عمر األشقر) 3(

 .5ص،الشرع في العمل"
 –محمد بن إسماعيل الشوكاني ،محمد ابن إسماعيل الصنعاني –تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد ) 4(

 .282ص ،األشقر –، انظر العقيدة في اهللا 90ص
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الجماعة في أن العبادات التي ال يجوز أن نا األشقر رحمه اهللا أهل السنة و وافق شيخ
رحمه   القيمابن البدنية كما يفهم من كالم والقلبية و  واالعتقاديةهي القولية  يقصد بها غير اهللا 

  ، هي التحقق بما يحبه اهللالعبودية اسم جامع لمراتب أربع:" بقوله شيخنا ه عنهنقل  الذي )1(اهللا 
قال ابن القيم في موضع و  )2(الجوارح ".لقلب وعمل القلب و ارسوله ويرضاه من قول اللسان و و 

هُ نَّ اْلُعُبوِديََّة ُمْنَقِسَمٌة َعَلى اْلَقْلِب، إآخر:"  " َواللَِّساِن، َواْلَجَواِرِح، َوَعَلى ُكلٍّ ِمْنَها ُعُبوِديٌَّة َتُخصُّ
  ل مراتب العبادة في خمسة أنواع وهي:او غير أن شيخنا األشقر رحمه اهللا قد تن.)3(
نسان أن اهللا وحده ، وهي أن يعتقد اإلتصح جميع العبادات بدونها ال: ةعتقادياالعبادات ال: الً أو 

ْهُت  {،)4(كذلك يعتقد أنه ال معبود سواه، و رازقهكل شيء، وخالقه ومدبره، و  ربهو  ِإنِّي َوجَّ
وهذه العبادة  ).79: (األنعام}اِت َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ و اَوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّمَ 

، وهذا الجانب القضايا األصول من اإليمانالمعرفة القلبية التي تتعلق بهو جزء من اإليمان و 
معرفة هو ، فاالعتقاد عند اهللاإليمان كله فال تكفي العقيدة السليمة الصحيحة وحدها هو ليس 

ننفي عن ، و ما أثبته له رسوله ، و فنثبت هللا ما أثبته لنفسه واإلثباتوعلم، لذلك نسميه بالمعرفة 
العلمي عند اهللا أو   االعتقادي، هذا الجانب ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله  اهللا 

  .    )5(قوليه البد معه من أمور عملية قلبية، وأمور عملية فعلية و 

                                                            

،ولد في سعد الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن، أبو شمس الدينهو )1(
ستمائة في قرية زرع في دمشق، نشأ في بيت علم، فقد أخذ عن أبيه علم السابع من صفر عام إحدى وتسعين و 

الفرائض، برع في علوم متعددة كالتفسير والحديث واألصول، له العديد من المصنفات منها أعالم الموقعين عن 
ة اللهفان من مصايد الشيطان، بدائع الفوائد، وغيرها، وافته المنية بعد حياة حافلة بالعبادة رب العالمين، وٕاغاث

ونشر العلم في الثالث والعشرين من شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة .انظر األثبات في مخطوطات 
 ،عبد العزيز بن علي الشبل تأليف علي بن ،األئمة شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم والحافظ ابن رجب

 –ابن قيم الجوزية  –، فقه السيرة 231,233م.ص 2002 ،ه1423ط ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية
 .7,5ص –م 1997 –ه 1417 ،1ط –ي و اتحقيق عمر الفرم

 –عين ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نست152ص –األشقر  –اإليمان باهللا  –واحة اإليمان  )2(
 .120ص – 1ج –ابن القيم الجوزية 

 .129ص ،1ج –ابن قيم الجوزية  –مدارج السالكين  )3(
عدم اإلشراك بعنوان عبادة اهللا وحده و  –شقر ، دروس الشيخ عمر األ284 –األشقر  –:العقيدة في اهللا انظر )4(
 .5ص،به
 ،بعنوان ضرورة اجتماع الجانب العقدي مع الجانب العملي في اإليمان –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  )5(

 .2ص
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ما بعدها من ، وهي أساسًا ليقصد بهذه العبادة إال اهللا وحدهال :قلبيةالالعملية  عباداتال:اً ثاني
، فمنزلتهم عند اهللا لناس عند ربهم بما وقر في قلوبهميتفاضلون ا، و )1(الفعلية )العبادات (القولية و 

إِنَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت أال و ": لقول رسول اهللا   باإليمان الذي يستقر في القلوب
  )3()2(" اْلَقْلبُ  َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأَال َوِهيَ 

  :)4(العبادة  أمثلة هذه منو 

الحب الذي يقوم على االختيار هو عبادة إنما هو ، الذي معلوم أن الحب: )5(الحب  - 1
لنفس، وعلى كل ى اهو طاعته على و  حمل على إيثار مرضاة اهللا الذي يُ والتعقل، و 

َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه َأنَدادًا {َوِمَن النَّاِس َمن : قال تعالىولد، ما هنالك من مال وأهل و 
تمل إيمان ال يكبهذا و  )165البقرة : الَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا لِّّله}(ِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ الّلِه وَ يُ 

َثَالٌث َمْن ُكنَّ :" رسوله أحب إليه مما سواهما لقول رسول اهللا العبد حتى يكون اهللا و 
يَماِن: َأْن َيُكوَن اللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحبَّ و ِفيِه َوَجَد ِبِهنَّ َحَال  َة اإلِْ

ا َيْكَرُه َأْن اْلَمْرَء َال ُيِحبُُّه ِإالَّ ِللَِّه، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأْنَقَذُه اللَُّه ِمْنُه َكمَ 
 .)6(" َنارٌ ُتوَقَد َلُه 

ئة عن معرفة صحيحة باهللا تعالى وماله من صفات الجالل عبادة ناشهو :)7(الخوف - 2
{َأَال ل تعالى : اق، تبتعد عن سخطهتدفع النفس للمسارعة في مرضاته و التي و ، القهرو 

َل َمرٍَّة َأَتْخَشْوَنُهْم َفالّلُه أو َبَدُؤوُكمْ ُتَقاِتُلوَن َقْومًا نََّكُثوْا َأْيَماَنُهْم َوَهمُّوْا ِبِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم 
ُؤِمِنيَن  : {ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيَطاُن وقوله تعالى، )13}( التوبة: َأَحقُّ َأن َتْخَشْوُه ِإن ُكنُتم مُّ

ُف   .)175}( آل عمران: َخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ ِلَياءُه َفَال َتَخاُفوُهْم وَ أو ُيَخوِّ
، والذي ة التالزم بينهما في العبادةشد، و بهذا يظهر الترابط بين الخوف والحبو        

زنديق، ومن عبده هو :"من عبد اهللا بالحب وحده فبقولهم بعض أهل السلف عبر عنه

                                                            

 .284 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا ) 1(
 .2996، مسلم، كتاب المساقاة، رقم 50رقم  ،صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه )2(
 .2ص ،بعنوان أهل اإليمان الصادق يفوقون أهل العبادات الكيرى –عمر األشقر  انظر: دروس الشيخ )3(
بعنوان ضرورة اجتماع الجانب العقدي مع الجانب العملي في  –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  ،)4(

 .2ص –اإليمان
 .284 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )5(
 .60، رقم ، مسلم، كتاب اإليمان15وة اإليمان، رقم كتاب اإليمان، باب حال، صحيح البخاري )6(
 .284 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )7(
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مرجئ، ولكن المؤمن من هو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو بالخوف وحده ف
  . )1(الخوف والرجاء"بين الحب و  يجمع

،" إنما ابتغاء مرضاتهو جهاده وجه اهللا أن يقصد اإلنسان بقوله وعمله و هو : و اإلخالص - 3
يرة بنيت جئنا إلى اهللا بأعمال خ نإ و )2("  ٕانما لكل امرئ ما نوى ...األعمال بالنيات، و 

العبادات كلها ال اإلخالص هللا تعالى فهي أعمال مرفوضة،فعلى غير أساس التوحيد و 
هريرة عن رسول اهللا ، أبو ا روىم،ك)3(لم يكن فيها إخالص هللا سبحانه تكون مقبولة إذا

" أن اهللا تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة
جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل اهللا، ورجل كثير 
المال، فيقول اهللا للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب، قال فماذا 

أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول اهللا له كذبت، عملت فيما علمت؟ قال كنت 
وتقول له المالئكة كذب، ويقول اهللا بل أردت أن يقال إن فالنا قارئ فقد قيل ذاك، 
ويؤتى بصاحب المال فيقول اهللا له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد، قال 

ل الرحم وأتصدق، فيقول اهللا له بلى يا رب، قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أص
كذبت وتقول له المالئكة كذب، يقول اهللا تعالى بل أردت أن يقال فالن جواد، فقد قيل 
ذاك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل اهللا فيقول اهللا له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت 

ئكة بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول اهللا تعالى له كذبت، وتقول له المال 
كذبت، ويقول اهللا بل أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل ذاك، ثم ضرب رسول اهللا 

 على ركبتي فقال يا أبا هريرة: أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر بهم النار يوم
  .)4("القيامة

  
   

                                                            

 .458ص ،2ج –تحقيق شعيب األرنؤوط   –ابن أبي العز الحنفي  –ية و اشرح العقيدة الطح) 1(
 .3530، مسلم، كتاب اإلمارة، 1صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم  )2(
 .5ص،بعنوان عبادة اهللا وحده وعدم االشراك به –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  )3(
في صحيح  ، صححه األلباني2304سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، رقم  )4(

 .352،ص1الجامع الصغير وزياداته، ج
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  :)1(: العبادات القولية اً ثالث
  :أهمهاو أقوال و  من حركاتاللسان ما يصدر عن هي 

لقول رسول اهللا ،ال يصح إال بهماو من أركان اإلسالم ل و األركن ال  هما: )2(الشهادتان - 1
 ُبِنَي اإلسالُم َعَلى خمٍس: َشَهاَدِة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، َوإَِقاِم" :

َالِة، َوإِيَتاِء الزََّكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِّ   .)3("اْلَبْيتِ الصَّ
صفاته بأسمائه الحسنى و  سؤاله لهو  فتقاره إليهحاجة اإلنسان لخالقه واهو : )4(الدعاء - 2

{اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ،قال تعالى: اآلخرةأو ائج الدنيا الُعلى حاجة من حو 
 ).55(األعراف: ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن }

الثناء عليه كما نص القرآن ، و أكثرها أجرًا ذكر اهللا أشهر العبادات اللسانية و  :)5(لذكرا -3
(البقرة : {َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِلي َوَال َتْكُفُروِن}تعالى:  هلو قب  الكريم على ذلك

" : ، ومن أفضل الذكر كما قال رسول اهللا)6(من أعظم الذكر قراءة القرآن و ، )153
  .)7(" أفضل الذكر ال إله إال اهللا، وأفضل الدعاء الحمد هللا

{َوَال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم من الغفلة عن ذكره فقال: حذرنا ربنا و 
  ).19الحشر: َلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن}(أو 

  .)8(: العبادات البدنيةاً رابع

من ذكرها شيخنا رحمه ،وأكثر األعضاءالتي تؤدى بالجوارح  و  ا ألوان العباداتقصد بهي
  :أشهرهاو )9(اهللا في دروسه 

  

                                                            

 .285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )1(
 .285ص بقالمصدر السا )2(
 .19رقم  ،، كتاب اإليمان، مسلم7تاب اإليمان، باب بني اإلسالم على خمس، رقم ، كصحيح البخاري )3(
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )4(
 .285صالمصدر السابق  )5(
 .  5ص،بعنوان أعظم الذكر –انظر: من دروس الشيخ عمر األشقر ) 6(
 كتاب ،، ابن ماجة3305رقم  ،باب ما جاب أن دعوة المسلم مستجابة ،سنن الترمذي كتاب الدعوات) 7(

 .714، ص2في مشكاة المصابيح، ج ، حسنه األلباني3790األدب، رقم 
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )8(
 .6ص ،بعنوان أداء الفرائض واجتناب المحرمات –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  )9(
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عندما سئل: أي  أفضل العبادات كما قال رسول اهللا عمود الدين و  هي: )1(الصالة - 1
  )2(" " الصالة على وقتهاقال:  ،األعمال أحب إلى اهللا

مساك عن سائر المفطرات طيلة اإلهو الركن الرابع من أركان اإلسالم،و هو :)3(الصيام  - 2
َياُم  {:، قال تعالىوع الفجر إلى الغروباليوم من طل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 ).183( البقرة: }َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 
األعمال مجموعة من الحركات و هو ، و اإلسالمالركن الخامس من أركان هو : )4(الحج  -3

َوِللَِّه َعَلى النَّاِس  {:جلهللا عز و امتثاًال ألمر امشقة التعب و الجهد و البدنية المصحوبة بال
 ).97البقرة :(}ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال 

والتعرض للمخاطر واألذى  ،ذل الجهد في مقاتلة أعداء اهللابهو :)5(الجهاد بالنفس - 4
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم  {:، قال تعالىالقتل في سبيل اهللا لربماو  ،والجرح

 )123( التوبة: }ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن 

  :تشمل: )6(: العبادات المالية اً خامس

لمن  ات الماليةأهم العبادو ،ي الركن الثالث من أركان اإلسالمه:)7(الزكاة المفروضة - 1
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن  {، قال تعالى: عيها بالعذاب الشديدتوعد اهللا مان لذلكوجبت عليه، و 

َة َوَال ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي  ،الذََّهَب َواْلِفضَّ
ُقوا َما ُكْنُتْم ذو ِألَْنُفِسُكْم فَ ُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم هو َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُ 

المال الذي ال يؤدى زكاته، ال المال المدفون الذي هو الكنز و ).«34,35(التوبة:}َتْكِنُزونَ 
  .)8(»يؤدى زكاته

                                                            

 نفسه.المصدر السابق  )1(
، مسلم، كتاب اإليمان، رقم 496صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، رقم  )2(

120. 
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )3(
 .285صانظر: المصدر السابق  )4(
 .285صانظر: المصدر السابق  )5(
 .285صانظر: المصدر السابق  )6(
 .285صانظر: المصدر السابق  )7(
 .11ص – 4ج –باب ذكر الخبر المفسر للكنز  –صحيح ابن خزيمة  )8(



68 
 

من آتاه اللَّه ماًال فلم يؤد زكاته مثل له ماله ":اللَّهِ  رسول قال:َقال  هريرة َأبي عنو        
زِبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ ِبِلهِزَمَتيه يعني بشدَقيه يقول َأنا مالك َأَنا كنزك شجاًعا َأقرع له 

  .)1("هذه اْآلَيَة  َوَال َيْحِسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإَلى آِخِر اْآلَيةِ  ثم تال

  : )2(صدقات التطوع - 2
 الحث عليهالذلك كان ، و إلى اهللا  تقرباً  نافلةً  الصدقات المحبب أداؤها منمجموعة هي 
مثل قوله ،اآلخرةما لها من أجٍر عظيم في الدنيا و لاألحاديث في كثير من اآليات و  بشدة

 ،ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ اُت َواْألَْرُض و اَوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمَ  {:تعالى 
رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ  الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

 ).134 ،133آل عمران: }(اْلُمْحِسِنيَن 

 أنت صحيحَتَصدَّق و :" أن عندما سئل أيُّ الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال قول رسول اهللا و 
قوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا ال ُتمهل حتى إذا بلغت الحلشحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى و 

 . )3("قد كان لفالنو 

  .)4(العقيقةو النفقة الكفارات واألضحية و  - 3

سنة عن ، و قد جمع شيخنا رحمه اهللا هذه العبادات المالية األربعة التي هي نوافل
  .موجباتهاترتبط بأسبابها و  الحبيب 

، والطالق... كفارة الظهارامها وأقدارها مثل كفارة اليمين، و تتنوع بتنوع أحكالكفارات 
:" ألن يِلجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اهللا من أن في كفارة اليمين لقوله ، غيرهاو 

  .)5("يعطي كفارته التي افترض اهللا عليه

                                                            

 .4199رقم ، ن الذين يبخلون بما آتاهم اهللاباب وال يحسب ،كتاب تفسير القرآن ،صحيح البخاري )1(
 .285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )2(
رقم  ،كتاب الزكاة، مسلم  ،1330رقم  ،باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ،كتاب الزكاة ،صحيح البخاري )3(

1713. 
 285 –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )4(
كتاب  ،مسلم.6135رقم ، تعالى ال يؤاخذكم اهللا باللغو باب قول اهللا ،كتاب األيمان والنذور، صحيح البخاري )5(

 .3137رقم  ،كتاب األيمان
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ما عمل ابن : " قال رسول اهللا  ،زمانهاعلى المسلم القادر في وقتها و نة س األضحيةو         
أتي يوم القيامة بقرونها نه ليمن إهراق الدم إ من عمل يوم النحر أحب إلى اهللا  آدم

  .)1(طيبوا بها نفسًا"ياألرض فيقع من اهللا بمكان قبل أن يقع بأن الدم لوأشعارها وأظالفها و 

وكذلك العقيقة  خيركم خيركم ألهله":"د وغيرهما، لقول النبي األوالعلى الزوجة و  والنفقة
  .)2("مع الغالم عقيقه فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه األذى:"لألبناء ذكورًا وٕاناثًا لقول الرسول 

هو بين جنبيه و من وهذه العبادات مستمرة فمنذ أن يعقل اإلنسان وٕالى أن تخرج روحه 
يستمر في عبادة اهللا 

)3(.  

 

.)4(والردةق النفالشرك و االكفر و  حديثًا هي المقررة عند العلماء قديمًا و قض التوحيد وانإن  

واحدة، دينها  أمة ن الناس كانواكما يقول شيخنا األشقر رحمه اهللا إ مما يحسن ذكره هنا
ل انحراف في قوم أو كان و  اختلفوا بعد ذلك،، ثم األحدال تعبد إال الواحد اإلسالم، و هو واحد و 
َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم {:قال تعالى  ،)5(نوح

ُتوُه ِمْن َبْعِد َما أو اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن 
ُه َيْهِدي ُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنِه َواللَّ َجاَءْتهُ 

  ) .213(البقرة : }َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيم

سماها ما يضاد التي أ ل فيما يلي بيان موقف شيخنا األشقر من نواقض التوحيداو ونح  
  .التوحيد وينافيه واقتصر فيها بالحديث عن الشرك والكفر والنفاق كما سنرى

  ).22: (البقرة}َفَال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًدا {: قال تعالى ،تخاذ الند هللا تعالىاهو :)6(: الشركالً أو 

                                                            

ب األضاحي كتا ،، ابن ماجة1413رقم  ،باب ما جاء في فضل األضحية ،ضاحيكتاب األ ،سنن الترمذي )1(
 .462، ص1صححه األلباني، مشكاة المصابيح، ج ،3117رقم  –
 .5049رقم  ،ماطة األذى عن الصبي في العقيقةباب إ ،كتاب العقيقة ،صحيح البخاري) 2(
 .7ص –بعنوان عبودية مستمرة  –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  )3(
 –عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن سليمان التميمي  –المورد العذب الزالل في كشف شبه أهل الضالل  )4(
 .289ص ،ه1,1349ط –السعودية  –الرياض  –دار العاصمة  ،ه1285ت
 األشقر ،مقالة بعنوان نظرة في تاريخ العقيدة ،م2006،ه1427 ،العدد الخمسون –انظر: مجلة الفرقان  )5(

 لألشقر . –مقالة بعنوان عندما بدأت دعوة التوحيد  –م 1981 ،ه1401 ،545العدد –، مجلة المجتمع 37ص
 .286ص –األشقر  –انظر :العقيدة في اهللا  )6(
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  : والشرك نوعان

  :: الشرك األكبراألول

أو ، ك النصارى الذي جعلوه ثالث ثالثةكشر ، مع اهللا إلهًا آخر فيه اإلنسان الذي يعبدهو 
حوادث ، و ين بإسناد حوادث الخير إلى النوركالمجوس القائل غير اهللا   إلهاً اإلنسان يتخذ أن 

  .)1(الشر إلى الظلمة ....

صوره ال تزال موجودة في حياة شقر رحمه اهللا أن مظاهر الشرك و يرى شيخنا األو 
ال تزال التماثيل واألصنام واألبقار والفئران تقدس في كثير من "المجتمعات اإلنسانية إلى اليوم، 

بدعائه  ديار العالم، وال يزال في ديار المسلمين أقوام يقدسون األموات ويعبدونهم من دون اهللا،
 بأن بعض الناس  يزعم، وكذلك وغير ذلك من أنواع العبادات ،واالستعانة به، والذبح والنذر له

يرى و  ،)2(" .... همكربات يفرجون، و الناس، فيقضون حاجات ياء تتصرف بعد الموتاألولأرواح 
يقوم على  اب الشرك انتشارًا في عصرنا عدم االلتزام بالمنهج الحق مثل الذي"أبو "، كذلك أن أكثر

اللتزام يستكبر عن ااالعتراف باهللا ربًا ومعبودًا، والتوجه إليه في الصالة والصوم والدعاء، و 
ذلك فهذا من جنس ضالل المشركين   ونحبشرعه في أمور السياسة واالقتصاد والحكم والتربية و 

  .)3("الذين عبدوا مع اهللا آلهة أخرى

ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال  وَفَمْن َكاَن َيْرجُ {: تعالىاهللا عن هذا الشرك في قوله قد نهانا 
  ).110: (الكهف}َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا 

  :)4(أهمهاه في المهالك واألخطار العظيمة و وأجمع العلماء على أن الشرك األكبر يلقي بأصحاب

َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال {، قال تعالى : الشافعينيحرمه شفاعة ن الملة و يخرج صاحبه م - 1
ُم ِفي َيُضرُُّهْم َوَال َيْنَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه ُقْل َأتَُنبُِّئوَن اللََّه ِبَما َال َيْعلَ 

  .)18يونس : ( }َعمَّا ُيْشِرُكونَ اِت َوَال ِفي اْألَْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى و االسَّمَ 
ِحَي ِإَلْيَك َوإَِلى الَِّذيَن ِمْن أو َوَلَقْد  {:، قال تعالى)5(يجعل صاحبه من الخاسرينيحبط العمل و  - 2

 )65(الزمر:  }َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

                                                            

 .286صانظر: المصدر السابق  )1(
  .32ص –األشقر  –التوحيد محور حياة  )2(
 .34ص –المصدر السابق )3(
 .287ص ،األشقر –انظر: العقيدة في اهللا  )4(
 . 287صانظر:المصدر السابق )5(
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هو َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه  {قال تعالى:  الجنة أبدًا، فال يلج،يخلد صاحبه في النار - 3
 ِباللَِّه اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِركْ 

 .)1() 72(المائدة: }اُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصارٍ أو َومَ َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة 

  الثاني: الشرك األصغر:

لنار، ولكنه ال يجعله مخلدًا في االشرك ال يخرج صاحبه من الدين، و   النوع من هذا
 ،ٕانما يحبط العمل الذي فيه شركٌ  أصغر، و ال يحبط جميع األعمالينقص من اإليمان، و 

  .)2(ومنه

األصغر " قالوا: يا رسول  ف ما أخاف عليكم الشركأخو : " إن الرياء: قال رسول اهللا  - 1
 )3(" :" الرياء ما الشرك األصغر ؟ قال اهللا و 

هذا يتضح في قول و  ،)4(الشهرةأو يتعلم ألجل المال أو العمل ألجل الدنيا: كمن يجاهد  - 2
الرجل الرجل يقاتل للذكر، و يقاتل للمغنم، و الرجل الذي جاءه قائًال متسائًال: رجلللالنبي 

من قاتل لتكون كلمة اهللا " :يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل اهللا ؟ فقال رسول اهللا 
 .)5("في سبيل اهللا هو هي العليا ف

  الكفر: :ثانياً 

إنكار شيء أو ، ما جاء من عند اهللا  كلنقيض اإليمان، أي عدم اإليمان بهو ر فالك
  :أهمهايقود إلى المهالك العظيمة و  لكفرا،و منه

ْسَالِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه وَ  {يخرج صاحبه من الملة، قال تعالى:  - 1 ِفي هو َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْ
 ).85(آل عمران: }اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن 

                                                            

بعنوان عبادة اهللا وحده وعدم  –دروس الشيخ عمر األشقر ، 287 -األشقر  –عقيدة في اهللا ر: الانظ )1(
 .5ص ،اإلشراك به

 .288ص ،األشقر –انظر: العقيدة في اهللا  )2(
جيد، ه ، إسناد22528رقم  ،مسند اإلمام أحمد، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث محمود بن لبيد ) 3(

 .634، ص2رجاله كلهم ثقات، سلسلة األحاديث الصحيحة، ج
 .288ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )4(
كتاب  ،، مسلم2599صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، رقم  )5(

 . .3524رقم  ،األمارة
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 ،)1(ال تنفعه شفاعة الشافعين، و ، فالذين كفروا ال يدخلون الجنة أبداً في النارصاحبه يخلد -2  
َكذََّب ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُه َأَلْيَس ِفي َجَهنََّم أو َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا  {قال تعالى: 

 ) 68(العنكبوت:  }َمْثًوى ِلْلَكاِفِرينَ 

، وعرضها شيخنا )2(الجماعة تحدث عنها السلف من أهل السنة و  متعددةأنواع للكفر و 
  : اآلتي  واألشقر رحمه اهللا على النح

 اللَّهِ  َفِإنَُّهْم َال ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبآَياِت  {:كفر تكذيب: قال تعالى - 1
 األنبياء. ذيب ما جاءت به الرسل و تكجحود و هو ) ف33: (األنعام}َيْجَحُدونَ 

لكنه الحق و ه من جاءوا ب االرسل ومبهذا الكفر يصدق صاحبه واستكبار:  كفر إباء - 2
َقاُلوا َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن {على لسان فرعون وقومه:  كما ذكر اهللا "،)3(استكباراً باهللا  يكفر

كذلك ما ذكره القرآن الكريم عن استكبار ) و 47(المؤمنون:  }ِمْثِلَنا َوَقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُدونَ 
َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن {:هلو قإبليس ب
 ).34:(البقرة }اْلَكاِفِرينَ 

، ، ال يصدقه وال يكذبهقلبهبسمعه و  ض عن الرسول عرِ يَ  يقصد به الذي كفر إعراض: - 3
ورد في السنة كما ، و )3(األحقاف: }َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَن  {قال تعالى : 
، ، إن كنت صادقاً اهللا أقول لك كلمةو  ":ل أحد بني عبد يا ليل للرسول و قالنبوية من 

 . )4("ٕان كنت كاذبًا، فأنت أحقر من أن أكلمكن أن أرد عليك، و فأنت أجل في عيني م
على   كما قال تعالى،ال يكذبهفال يصدقه و  هذا من يشك في أمر الرسول شك: كفر - 4

َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتِبيَد َهِذِه َأَبًدا، هو َوَدَخَل َجنََّتُه وَ  {لسان صاحب الجنتين: 
-35:(الكهف}  َخْيًرا ِمْنَها ُمْنَقَلًباَوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلى َربِّي َألَِجَدنَّ 

36.( 

                                                            

 .6ص –عدم اإلشراك به و بعنوان عبادة اهللا وحده  –انظر دروس الشيخ عمر األشقر ) 1(
 –ب العلمية دار الكت ،هه571ت –يم الجوزية ابن ق –اإلرادة ر السعادة ومنشور والية العلم و انظر مفتاح دا )2(

دار  –ه 676ت –محيي الدين يحيى بن شرف النووي  –نظر شرح صحيح مسلم ا، و 94، ص1ج –بيروت 
 –، انظر مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية 54ص – 2ح  –ه 1393 ،2ط –بيروت  –إحياء التراث العربي 

 .340,341ص ،م1996 –ه 1417 ،2ط –ع مكتبة السوادي للتوزي –د.عثمان جمعة ضميرية 
، نقًال عن  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 219ص –األشقر  –انظر واحة اإليمان عند ابن القيم  )3(

 .346ص – 1ج –تحقيق محمد المعتصم باهللا البغدادي  –ابن قيم الجوزية  –وٕاياك نستعين 
، نقًال من مدارج السالكين بين منازل 220ص –األشقر  –اإليمان باهللا  –انظر واحة اإليمان عند ابن القيم  )4(

 .347ص – 1ج –ابن قيم الجوزية  –إياك نعبد وٕاياك نستعين 
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عدم كبر، ويكون في ظاهره اإليمان، وفي باطنه التكذيب و النفاق األ يراد بهكفر نفاق: و  - 5
 )1(اإليمان.

  أصغر:أكبر و نوعان: هو نوع من أنواع الكفر، و هو ثالثًا: النفاق:

بما أنزل باهللا و أن يظهر الشخص إيمانه هو : و االعتقاديالنفاق  ىسميالنفاق األكبر و  - 1
مكذب به، وهذا يجعل صاحبه في الدرك هو على رسله، وما شرع لعباده، وفي الباطن ف

لذلك ن أشد خطرًا على المسلمين من الكفار والمشركين، و يالمنافق ، ألناألسفل من النار
مؤمنين، والكفار، قسم اهللا الناس إلى ثالثة أقسام، ال حيثالمسلمين منهم، اهللا  حذر
، والمنافقين في ثالثة )3(، والكفار في آيتين)2(، فذكر المؤمنين في أربعة آياتمنافقينوال

  . )5(خطرهم على المسلمين و لشدة فتنتهم  يرجع ، وهذا)4(عشر آية 
قوم ببعض ي هلكنو  ،مؤمناً  الشخص فيه يكون ،النفاق العملي يسمىالنفاق األصغر و  -2

"آية : حديث رسول اهللا  ذلك  ،  ويوضحهمفيه خصلة من خصالأو أعمال المنافقين، 
كذلك قوله و ، )6(ٕاذا اؤتمن خان"ٕاذا وعد أخلف، و المنافق ثالث: إذا حّدث كذب، و 

": ًكانت فيه من كانت فيه خصلة منهن، و أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا ،
ٕاذا خاصم فجر، و ٕاذا إذا حّدث كذب، وٕاذا عاهد غدر، و  خصلة من النفاق حتى يدعها،

 .)7(اؤتمن خان"

لكن إذا لنفاق ال يخرج صاحبه من الملة، وال يخلد صاحبه في النار، و االنوع من هذا و 
  فقد ينسلخ صاحبه عن اإلسالم. ، كملو استحكم 

 
  
  

                                                            

 .346صانظر: المصدر السابق ) 1(
  .5,2سورة البقرة  )2(
 .7.6سورة البقرة  )3(
 .20 ،8سورة البقرة  )4(
، نقًال عن  مدارج السالكين 257 ،256ص –األشقر  –اإليمان باهللا  –ر: واحة اإليمان عند ابن القيم انظ )5(

 . 356 ،355ص – 1ج –ابن قيم الجوزية  –بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين 
 . 89، كتاب اإليمان، رقم ، مسلم32باب عالمة المنافق، رقم صحيح البخاري، كتاب اإليمان،  )6(
 .88، كتاب اإليمان، رقم ، مسلم33باب عالمة المنافق، رقم صحيح البخاري، كتاب اإليمان،  )7(
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  تعريف توحيد األسماء والصفات.: األولالمطلب 

  فائدة العلم بأسماء اهللا وصفاته.المطلب الثاني: 

  .عند األشقر صفاتالأسس توحيد األسماء و المطلب الثالث: 

  الصفاتي عند األشقر في تقرير األسماء و خصائص المنهج السلفالمطلب الرابع: 

  الحسنى. منهج األشقر في اختياره ألسماء اهللالمطلب الخامس: 
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أو ، صفة أثبتها اهللا لنفسهأو ل اسٍم اإليمان الجازم بكهو توحيد األسماء والصفات:

، عنه رسوله  انفاهأو ،  عن نفسهاهللا اصفة نفاهأو نفي كل اسٍم ، و أثبتها له رسوله 
  )1(.عدم السؤال عن كيفية صفاته تعالى، و المخلوقاتعن مشابهة صفاته بصفات وتنزيهه 

ن اهللا هو األخبار واآليات، ينز ب الواردة نصوصلا وااتبع لسنة والجماعة الذينإن أهل ا  
  كيف فقد زاغ وألحد.أو بالجسم،  والحد، ويعتقدون أن من وصفه تعالى عن التكييف 

من بأنه في القرآن العظيم، والذكر الحكيم نؤ  له صفة االستواءاهللا ا أثبت ل لمّ يولهذا ق
 ،اإلمام مالك بن أنس  قال استوى على عرشه من غير كيف  في  االستواء عنعندما ُسئل

 غير والكيف ل،هو غير مج االستواء: ")5طه: ({الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى} تعالى قوله 
  .)2("ل، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعةعقو م

زاعي، وسفيان بن ُعيينة، ومالك بن أنس عن هذه و وقال الوليد بن مسلم: "سألت األ
وها كما جاءت بال كيف، وقال الزهري: على اهللا  األحاديث في الصفات والرؤية، فقال: أِمرُّ

  .)3(سليم"، وعلى الرسول البالغ، وعلينا التبيانال
، موجود اهللا االستواء معنى نعرفه، ولكن كيفية استواءه ال نعرفه، تمامًا مثل قولنا:" ف

نحن نعرف له سمع و  اهللا ة الوجود ال نعرفها بل نجهلها، و لكن كيفيمعنى الوجود نعرفه، و و 
ال نعرفها، فصفات اهللا نعلمها ونعلم معناها ولكن ال نعرف كيفيتها  معناه، لكن كيفية السمع

  .)4(يجب علينا أن ال نسأل عن كيفيتها " و 

                                                            

 .99 ،98ص –األشقر  –ثقافة إسالمية أصيلة   وانظر: نح )1(
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد اهللا بن محمد ، هـ458 ت ،بكر البيهقي، أبو ،األسماء والصفات للبيهقي)2(

، رقم الحديث 305،ص2،جم1993هـ،  1,1413ط –المملكة العربية السعودية ،مكتبة السوادي، جدة ،الحاشدي
867. 

 ،محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، أبو محيي السنة، ،شرح السنة)3(
 ،هـ1403 ،2ط، دمشق، بيروت ،المكتب اإلسالمي ،يشو امحمد زهير الش، ؤوطاتحقيق: شعيب األرن،هـ516ت

 .171، ص1، جم1983
 ،المتشابه ُيستفصل عن مراده بعنوان من قال إن الصفات من –دروس الشيخ الدكتور عمر األشقر  )4(

  .  28ص
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" إن هللا تسعًا :رسول اهللا  تسعون اسمًا كما نص عليها قولتسعٌة و  أسماء اهللا 
  .)1("ب الوترحي ٕان اهللا وترعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة و تسو 

 
صفاته معرفة العبد بأسماء اهللا و  المحدثين على أنالقدماء و الجماعة من هل السنة و أجمع أ

أنها ال تماثل صفات و  ،عظمتها صفات حقيقية تليق بجالل اهللا و ٕايمانه بأنهمعرفته بمعانيها و و 
صرفها عن معناها الحقيقي لها و أو أو من لم يؤمن بها قين يكسبه سعادة الدنيا واآلخرة، و المخلو 

بأسماء  إيمان العبد حيث بين أن ،هذا ما قرره األشقر في مؤلفاته، و )2(في الدارينُحرم السعادة 
  : هامن نذكر ،صفاته له ثمرات وفوائد كثيرةاهللا و 

 العلم بأسماء اهللا وصفاته أصل العلم بكل ما سواه. - 1

 العلم بأسماء اهللا وصفاته من أشرف العلوم. - 2

باهللا  أعظم وسيلة تعرفنا اه، ألنوصفاته هأسماء  بمعرفة  ، وذلكمعرفة اهللا  - 3
)3(. 

اهللا زادت المعرفة ب، فكلما وينقص يزيدعند المؤمن اإليمان  معروف أن زيادة اإليمان، - 4
استجاب العبد  كلما، وكذلك ان عند العبديماإل العمل، وبازدياد العمل يزداد آياته ازدادو 

 .)4(العملنًا، وينقص اإليمان بنقص العلم و لما أمره اهللا به ازداد إيما

صفاته د األحد، إن العلم بأسماء اهللا و تزكية النفوس وٕاقامتها على منهج العبودية للواح - 5
المعين على الصبر، اب األمل، و الفاتح لبالمقيل من العثرة، و ألعاصم من الزلل، و هو 

ذكر أّن تن النفوس تهفوا إلى مقارفة الفواحش والذنوب، فتأل،الواقي من الخمول والكسلو 
 )5(تذكر وقوفها بين يدّي اهللا فتجانب المعصية.تيبصرها، و يراها و اهللا 

                                                            

، مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء 2531، رقم صحيح البخاري، كتاب الشروط )1(
 .4835رقم ،اهللا تعالى وفضل من أحصاها

 –تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق  ،ه1276ت –انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ) 2(
ر عن اإلمام مالك رحمه اهللا في هو نظر: األثر المشا، 709ص –م 2000ه، 1420 – 1ط –لة مؤسسة الرسا

 –الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  –عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر  –صفة االستواء دراسة تحليلية 
 –محمد بن خليفة بن علي التميمي  –، أنظر: اآلثار المروية في صفة المعية 14ص –م 2000 –ه 1421

 .5ص –م 2002 –ه 1422 ،1ط –السعودية  –الرياض  –أضواء السلف 
 –األشقر  –السنة والجماعة  ، أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل237ص ،األشقر –انظر: العقيدة في اهللا  )3(

 .16ص
 27ص  –األشقر  –الجماعة هللا وصفاته في معتقد أهل السنة و انظر: أسماء ا )4(
 .20ص –انظر: المصدر السابق )5(
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 أن ُنمجدههو  اهللا به فإن أعظم ما ُيمجد، بأسمائه وصفاته والثناء عليه اهللا  ديمجت - 6
َيا َأيَُّها الَِّذيَن {: مرنا به في قوله تعالىه من أعظم الذكر الذي أُ بل إنبأسمائه وصفاته، 

  ).41ألحزاب:ا (}االلََّه ِذْكًرا َكِثيرً آَمُنوا اْذُكُروا 
ال أدل على هذه و معناها، عمل بمقتضاها،  أحصى أسماء اهللا،عرفاألجر العظيم لمن  -7

، مائة إال واحدًا، من ماً تسعين اس" إن هللا تسعة و ل رسول اهللا و قالمعاني من 
 )2)(1(."أحصاها دخل الجنة 

النفع والعطاء والمنع والخلق بالضر و  علم العبد بتفرد الرب إن التوكل على اهللا،  - 8
لوازم التوكل ، يثمر له عبودية التوكل عليه باطنًا، و غيرها... و والرزق واإلحياء واإلماتة

 )3(ثمراته ظاهرًا.و 

بد فقير إلى اهللا يلزمه الدعاء والتوسل إليه إن العصفاته، و  ء اهللابأسما ء والتوسلدعاال - 9
بأسمائه  الطلب منهو  دعائه عباده بكثرة اهللا  مرأُ  لذلكحفظًا له وقضاًء لحاجته، و 

 .)4()180(األعراف: } اَوِللَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبهَ {تعالى:  هلو قمصداقًا لالحسنى 

وال يخشى إال ،اهللاهو ق االرز ألنه يعلم أن من اهللا إال الرزق فال يطلب  تعليق القلب باهللا، - 10
 )5(يراقبه... وهكذا. عليمٌ أنه ، و اهللاهو اهللا ألنه يعلم أن الجبار المنتقم 

شيٌء أنه ال يخفى عليه ، و صفاتهالعبد بأسماء اهللا و  علمف، الخطأمن الزلل و الجوارح  حفظ - 11
ذلك تعلق يثمر وأنه يسمع ويبصر،  ، وأنه يعلم السر وأخفى،ال في السماءو في األرض 

 كل ما ، وتتجنبيرضاهبما يحبه اهللا و ،العين...القلب و سان و للا ،الجوارحهذه 
يبغضه

)6(.  

 
 

 

                                                            

لذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء ، كتاب ا، مسلم6843صحيح البخاري، كتاب التوحيد، رقم  )1(
 .4836رقم ،أحصاهافضل من اهللا تعالى و 

 .28ص –األشقر  –صفاته في معتقد أهل السنة والجماعة انظر: أسماء اهللا و  )2(
 .153األشقر ص –انظر: واحة اإليمان عند ابن القيم ( اإليمان باهللا )  )3(
 32ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )4(
 .238ص –األشقر  ،انظر: العقيدة في اهللا )5(
 .153,154ص –األشقر  –انظر: واحة اإليمان عند ابن القيم ( اإليمان باهللا ) ) 6(
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أهل  أئمةصفاته على ما قرره اهللا و  اعتمد شيخنا األشقر رحمه اهللا في توحيد أسماء
  : وهي )2(نفس منهج السلف تبين التي ، ووضع لها مجموعة من األسس )1(الجماعةالسنة و 

  : رسوله و : إثبات ما أثبته اهللا الً أو 

نفسه من صفات ل هللا ما أثبته ات اثباألشقر رحمه اهللا مذهب أهل السلف في إ سلك        
  . نفاه عنه رسوله أو عن نفسه عنه ما نفاه اهللا  ى، ونفأثبته له رسولهأو 

د الرحمن بن إسماعيل األنصاري، عب إسماعيل وأب، و مثل ابن تيمية خنا أقوال العلماءثم نقل شي
  . )3(الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي، أبو شيخ الحرمين، و اإلمام الشافعيو 

 ه المستند إلى قولتؤيد قولرحمه اهللا مجموعة من القواعد التي شيخنا وضع ثم 
  :السلف، وهي

كما جاءت  عرف إالتُ ال من األمور الغيبية التي كنهها في كيفيتها و صفاته أسماء اهللا و  أن:األول
 {على عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب الذي أخبر به  قد أثنى اهللا، و السنةفي الكتاب و 

  )3 - 1:( البقرة}الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب  ،َب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ َذِلَك اْلِكَتاُب َال َريْ  ،الم

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه {الذين يؤمنون بما جاءهم من عند اهللا  مدحكما 
  )4().285( البقرة : }َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلهِ 

، إن المؤمن لرسولههللا و  تكذيبهو لربه  الرسولأو ما أثبته اهللا لنفسه ب عدم التسليم: الثاني
ن بعيدًا عن المنكر لها يكو ، و أثبته له رسوله ذي يصدق بكل ما أثبته اهللا لنفسه و الهو الحق 

من أسمائه اهللا  ما أخبرنا بهينكر هو اإليمان و كيف يدعي مدع اإلسالم و ف ،اإليمان وأركانه
َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى {تعالى:، قال )5(ينفي عن اهللا صفاته التي وصف بها نفسهأو ، صفاتهو 

                                                            

عمان  –المكتب اإلسالمي  –تحقيق محمد ناصر الدين األلباني  ،ه728ت –ابن تيمية  –انظر: اإليمان  )1(
 .31,30ص ،1ج –الذهبي  –، العرش 148ص  ،م1996 ،ه1416 ،5ط –األردن 

دار  ––عمر سليمان األشقر  –الجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم ظر: أهل السنة و ان )2(
 .51,50ص ،م1993 ،ه1413 ،1ط –عمان األردن  –النفائس 

، العقيدة في اهللا 50ص –األشقر –انظر: أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم  )3(
 240ص –األشقر  –
 .106األشقر ص –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )4(
 .107ص ،106ص–انظر: المصدر السابق ) 5(



79 
 

َوإِْن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن  {:)، وقال 21(األنعام:}َكذََّب ِبآَياِتهِ أو َعَلى اللَِّه َكِذًبا 
  )25(فاطر:}َقْبِلِهمْ 

تعالى هي نصوص مثبتة في كتاب اهللا صفاته نصوص التي تتحدث عن أسماء اهللا و ال إن:الثالث
وجوب العلم ب ناتأمر  هيو ، حديث رسول اهللا و  ال من خلفهي ال يأتيه الباطل من بين يديه و لذا
 {:قال تعالى، كثيرة في كتاب اهللا هي ، و )1(وجب التعرف على اهللا من خاللهات، و اإليمان بهاو 

اِت َواْألَْرِض َوَما َلُكْم ِمْن و اَأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّمَ  ،َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  
  .)107- 106البقرة :(}ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوَال َنِصيرٍ 

  :ُعلياو  لاا حسنى وصفاته كلها كمأن أسماء اهللا كله إليمان الكامل: اثانياً 

كلها   اهللا صفات  بأن،فآمن إيمانًا جازمًا السلف منهجلقد سار األشقر رحمه اهللا على 
  .)2(ال نقص بوجه من الوجوه سماؤه كلها حسنى، ال عيٌب فيها و أكمال وفي غاية الكمال، و 

أكمل األسماء ت وأسمائه أحسن و في كتابه الكريم بأن صفاته أكمل الصفا اهللا  لقد قرر      
اإلسراء: (}اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنىأو ُقِل اْدُعوا اللََّه {:فقال تعالى

شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا  الذي عبر عنه ، و الجماعةمنهج أهل السنة و هو وهذا  ،)110
، بحيث ال يكون أقصى ما يمكن من األكمليةهو له  ، بل الثابت:" الكمال ثابت هللابقوله )3(تعالى

  )4(يستحقه بنفسه المقدسة " –تعالى و تبارك  –ثابت للرب هو وجود كمال ال نقص فيه إال و 

                                                            

 .107ص –نظر: المصدر السابق) ا1(
 .110ص ،انظر: المصدر السابق )2(
مد ابن شهاب العباس أح، أبو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط تقي الدينذو شيخ اإلسالم نادرة العصر هو )3(

الدين عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات عبد السالم ابن عبد اهللا بن أبي القاسم الحراني ابن تيمية ولد في 
من أئمة النقد هو وستمائة هجري بحّران ثم هاجر إلى دمشق، و  ستونل سنة إحدى و و العاشر من شهر ربيع األ

ثم أقبل على الفقه وقواعده وحججه واإلجماع واالختالف له العديد من التصانيف منها فقه السيرة،  ،وعلماء األثر
ي وغيرها توفي معتقًال في قلعة دمشق في ليلة العشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين و امجموع الفت

والعالمة ابن القيم والحافظ ابن وسبعمائة هجري . انظر األثبات في مخطوطات األئمة شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ،م2002 ،ه1423رجب، تأليف علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط

 .   17,27ص
ي و ا، نقًال عن مجموع فت110ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )4(

 .71ص – 6ج –م 1995 –ه 1416 –قيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم تح –ابن تيمية  –شيخ اإلسالم 
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موصوف هو :" صفات اهللا كلها صفات كمال محض، فبقولهرحمه اهللا ابن القيم تلميذه وعبَّر عنه 
الة على صفاته هي أحسن األسماء هكذا أسماؤه الدمن الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. و 

  .)1("لها، فليس في األسماء أحسن منها، وال يقوم غيرها مقامها، وال يؤدي معناهاأكمو 

، ))2هذه الحقيقة التي قررها اهللا تنكر ، إلى وجود ِفرق قد أشار شيخنا األشقر رحمه اهللاو       
كمال ال، وأن ما أثبته اهللا لنفسه من صفات، ألن إثباتها بزعمهم تستلزم التشبيهيؤولون أو فينفون 

األدلة على اتصاف ، و المبينالضالل هو فهذا  يلهاأو تأو ال يمكن أن يتحقق إال بنفيها  هللا
  منها :يرة ذكر بعضها شيخنا رحمه اهللا و كثعال بصفات الكمال الباري جل و 

 دليل الفطرة: -1

قلوبهم على فطرتها ألقروا يل عقولهم ونفوسهم و أو التعطيل والتترك أهل التشبيه و  ول
يقهرونها علوًا واستكبارًا، إلثبات ما تردد، ولكنهم يجاهدون أنفسهم و  الكمال من غير بصفات

اهللا  ورة إلى إثبات علتدعوهم بالفط قلوبهمه من نظريات فاسدة، فإن نفوسهم وعقولهم و تبنو 
  )3(... غضبهومحبته و 

الجهمية الذين يقولون في اهللا  ِفرق في  رحمه اهللا تعالىالم ابن تيمية يقول شيخ اإلس
فيقولون عقولهم على قبول المحال المتناقض، ن فطرهم و هو تناقضة: " هؤالء ُيكر األقوال الم

  )4(إياه "هو ليس العالم و أو هو ، فيههو ليس في العالم، و هو 

مبينًا وجه   قال اهللاربوبيته:صفات الكمال دليل صحة أُلوهيته و اتصاف اإلله المعبود ب -2
َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم  {:إسرائيل  وبطالن إلوهية العجل الذي عبده بن

 }ُه َوَكاُنوا َظاِلِمينَ ذو ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َأَلْم َيَرْوا َأنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َوَال َيْهِديِهْم َسِبيًال اتَّخَ 

                                                            

، 167ص – 1ج  –بدون طبعة –بيروت لبنان  –دار الكتاب العربي  –ابن قيم الجوزية  –بدائع الفوائد  )1(
 .110ص –األشقر  –الجماعة و صفاته في معتقد أهل السنة ، انظر  أسماء اهللا و 168

تدل عليه من المعاني ووصفوا اهللا تعالى بالعدم المحض . المعتزلة: أثبتوا ألفاظ :نفوا األسماء وما الجهمية)2(
أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا حكيم بال حكمة، قدير بال قدرة، أما األشاعرة: فقد أثبتوا هللا سبع 

 ،األشقر –. انظر العقيدة في اهللا السمع،البصر، الكالم، ونفوا ما عداها ،الحياة، العلم، القدرة، اإلرادة –صفات 
 .244ص

 .111ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )3(
 –ي و ا، نقًال من مجموع الفت112ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )4(

المدينة  –مجمع الملك فهد ل طباعة المصحف الشريف  –تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  –ابن تيمية 
 .60ص – 4ج –م 1995 –ه 1416 –السعودية  –المنورة 
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الذي ال ب الدعاء، و يجال يُ سمع و الذي ال  ي تبارك وتعالى ).فوصف اهللا 148األعراف:(
على بطالن اإللوهية. ومن هنا  ئلدال بأنها نواقص وهيكلم الذي ال يتضر، و ال ينفع و ي

لوا صفاته، أو أو تعالى عن صفاته، لوا الرب تبارك و يعلم جناية نفاة الصفات الذين عط
  )1(وزعموا أن التوحيد يقتضي نفي الصفات

... وغيرها دليل على إلوهيته البصروالرزق والنفع والسمع و ل العلم إن تفرد اهللا تعالى بكما       
، ال ينفع وال يسمع ال يبصرهو كيف يكون إله و أو ال يعلم ؟!، هو ربوبيته . فكيف يكون إله و و 

أن يقهر الظالمين  ال يقدرأو ، ال يستطيع أن يرزق عبادههو رب و  ، كيف يكونوال يضر؟!
على بطالن ، فنقص المعبود دليل البد أن يكون كامًال ال نقص فيه ؟! الرب المعبودالمتجبرين
، فقد نهاصاف الكمال عأو عابها بسلب آلهة الكفار و  تعالىاهللا تبارك و  ذمقد ربوبيته، و إلوهيته و 

  .)2(ال تضر ال تهدي وال تنفع و ، وال تتكلم و بصرتال عابها بأنها ال تسمع و 

  :كلِّ صفات النقصو التمثيل بيه و تعالى عن التش: تنزيه الباري تبارك و ثالثاً 

 ه من قول اهللاهو بناًء على ما فق الجماعة قرر أهل السنة و شيخنا األشقر رحمه اهللا  قال       
أن اهللا ال يشبه شيئًا من أي )11: الشورى(}السَِّميُع اْلَبِصيرُ هو َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء وَ  {:تعالى
السنة على " اتفق أهل ية رحمه اهللا تعالى:و ال شارح الطحيقو  ،ال في صفاته، ال في ذاته و خلقه
  .)3("ال في أفعاله ليس كمثله شيء، ال في ذاته، وال في صفاته، و أن اهللا

، ومذهب السلف من الفرقة الناجية بين التعطيل وبين التمثيل يقول السفاريني رحمه اهللا:"و        
ات خلقه، وال ينفون ما وصف ذو بصفات خلقه، كما ال يمثلون ذاته ب فال يمثلون صفات اهللا تعالى

وصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن أو به نفسه، 
وآياته، وليس في العقل الصريح، وال في النقل الصحيح تعالى  مواضعه، ويلحدون في أسماء اهللا

مع كمال ة السلفية أصال، فالنبي المعصوم صلوات اهللا عليه وسالمه ما يوجب مخالفة الطريق
علمه، وقدرته وٕارادته، وشدة حرصه على هداية أمته، وبالغ نصحه وشفقته عليهم أرشدهم إلى 

                                                            

 .114ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )1(
 .113ص –انظر: المصدر السابق )2(
 –ية و ا، نقًال عن شرح العقيدة الطح126ص – األشقر –أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة )3(

 –ه 1426 ،1ط –مشتملة على تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرون  –للعالمة ابن أبي العز الحنفي 
 .46ص  ،م 2005
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ن لهم بإحسان، فالسلف في إثبات الصفات كالذات على هذا السبيل، وكذا الصحابة والتابعو 
  .)1(" االستقامة
أي نفي معًا،  اإلثبات، بل يجب أن يكون بالنفي و ال يكون التنزيه بنفي التشبيه فقطو 

مع االقتصار  ،أثبته له رسوله و ٕاثبات ما أثبته اهللا لنفسه ه، و تشبيه صفات اهللا لصفات خلق
قول: إنه يبكي ، فال يجوز أن نالكتاب والسنة من غير زيادة المنصوص عليها فيعلى الصفات 
ال يشرب ، و يعطش ال كعطشهموع ال كجوعهم، و ويج ، ويحزن ال كحزنهمال كبكاء العباد

  .)2(كشربهم

  :الصفات على ظاهرها نصوص : إجراءرابعاً 

 نصوص ءإجراهو   عند األشقر صفاتالسماء و توحيد األاألساس الرابع الذي يقوم عليه 
سماء اهللا أل نصوص الصفات هي معاني أناالعتقاد الجازم ب  أي، على ظاهرها الصفات

عدم اعتقاد معانيها أو يلها أو دون االشتغال بت ،كمالهحقيقيًا يليق بجالل اهللا و  اً معن صفاتهو 
  .)3(وفق ما تفقهه العرب من كالمهاالظاهرة من اللفظ، 

، )4(أسماء اهللا وصفاته على ظاهرها  نصوص يجرون حيثنا الصالح سلفه وهذا ما سلك       
ى حقيقي يليق معنهو الصفات الظاهر من هذه األسماء و المعنى  هم يعلمون علم اليقين أننأل

ال يمكن أن يشابه هذا المعنى فتعطيل،أو  تحريفأو يل أو ال يحتاج إلى ت، و كمالهبجالل اهللا و 
  .)5(صفات المخلوقين

" مذهب السلف إجراء مذهب السلف في هذا فقال: رحمه اهللا شيخ اإلسالم وضحقد و 
: إن آيات الصفات على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فال نقولالصفات و أحاديث 

ي الصفات فرع عن الكالم في ذلك أن الكالم ف، وال أن معنى السمع العلم و معنى اليد القدرة

                                                            

 .116ص ،1ج –السفاريني  –لوامع األنوار البهية  )1(
 .130ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ) 2(
 .131ص –انظر: المصدر السابق )3(
 –بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي المالكي ، أبو القاضي محمد بن عبد اهللا –يل أو انظر: قانون الت) 4(
 ،1ط –بيروت  ،مؤسسة علوم القرآن –جدة  –دار القبلة للثقافة اإلسالمية  –تحقيق محمد السليماني  ،ه543ت

الطيب محمد صديق خان ، أبو –، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر 360ص –م 1986 ،ه1406
 –ه 1421 ،1ط –السعودية  –قاف و وزارة الشؤون  اإلسالمية واأل –ه 1307ت  –الحسيني البخاري الِقنَّوجي 

 .58,59ص
 .132 ،األشقر –صفاته في معتقد أهل السنة والجماعة انظر: أسماء اهللا و  )5(
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، فكذلك إثبات الذات إثبات وجود ال كيفية، فإذا كان لهيتبع فيه مثاه، و ذو حالذات، ُيحتذى فيه 
عن اإلمام أحمد ابن حنبل  )2(هذا ما قاله الذهبي ، و )1(" إثبات الصفات  إثبات وجود ال كيفية

ز القرآن او ال نتج وصفه به رسوله أو إال بما وصف به نفسه  رحمهما اهللا:" ال يوصف اهللا 
  . )3(السنة" و 

  :التفصيل في اإلثباتفي النفي و ل : اإلجماخامساً  

وصف  قد ، فبين أن اهللا الكتاب والسنةاستدل شيخنا رحمه اهللا على هذا األصل من 
أنه عزيز ، و متيو  ييحي أنهو ،رأنه على كل شيء قديو  ،نفسه في كتابه بأنه بكل شيء عليم

والصابرين، وأنه ال ب المتقين والمحسنين أنه يح، و ىير و  سمعيأنه ، و الذنوبر ا، وأنه غفحكيم
وأنه يغضب على  ،رضوا عنهالمؤمنين و أنه رضي عن ، و ال يرضى لعباده الكفريحب الفساد، و 

أما في النفي ، و صفاته تعالىفي إثبات كله تفصيل  هذا، ف، وأنه كلم موسى تكليمايلعنهمالكفار و 
: قولهو )11:(الشورى }السَِّميُع اْلَبِصيرُ هو َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء وَ {: ، كقوله تعالى)4(فإنه يجمل فيه 

أجمل ف  )4: ( اإلخالص }َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  {: قولهو ) . 65: ( مريم }َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا {
ال سمي له ، و ال مثيل لهله، وال ند له، و و قال ك هأن ،الصفات المنفية عنهفي هذه اآليات  اهللا 

)5(.  
شيخ الجماعة مثل قول السنة و هذا الموقف لشيخنا األشقر رحمه اهللا يوافق ما قاله أهل و       

ل، ونفي مجمل، فأثبتوا له  "ابن تيمية:اإلسالم  واهللا سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصَّ
الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما ال يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: 

 (هل تعلم له سمًيا)للغة:، قال أهل ا)65: ( مريم }{َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا
أي نظيًرا يستحق ِمْثل اسمه، ويقال ُمساِمًيا ُيساِميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل 

  شبيًها.أو تعلم له ِمْثًال 

                                                            

، أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة 177ص ،33ج –ابن تيمية  –ي شيخ اإلسالم و امجموع فت )1(
 .133ص،األشقر –والجماعة 

عبد اهللا محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز بن عبد اهللا التركماني ، أبو اإلمام العالمة شمس الدينهو ) 2(
له مصنفات عديدة منها تاريخ اإلسالم الكبير، وسير أعالم النبالء  ،ه673الدمشقي الشهير بالذهبي، ولد عام 

 .17ص ،1ج –ه.انظر األثبات في مخطوطات األئمة 748وغيرها، توفي عام 
 .188ص –الذهبي  –العرش  )3(
 .136 ،األشقر –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )4(
 .23صانظر: المصدر السابق  )5(
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ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ {قوله تعالى: ، و )22( البقرة :  }َفَال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًدا  {:وقال تعالى  
 ) 180,182:(الصافات }َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  ِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن،الْ 

إلفك لسالمة ما قالوه من اسلم على المرسلين فسه عما وصفه به المخالفون للرسل، و فسبح ن
مستحق للحمد بما له من األسماء والصفات وبديع سبحانه الهو والشرك، وحمد نفسه إذ 

هو {:صفاته ما أنزله في محكم آياتبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه و أما اإلثالمخلوقات، و 
هو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإَال هو • الرَّْحَمُن الرَِّحيُم هو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة هو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ 

هو • ِرُكوَن اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيشْ 
ُر َلُه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّمَواِت َواَألْرِض وَ  اللَُّه اْلَخاِلقُ  اْلَعِزيُز هو اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ

  .)24,22(الحشر:اْلَحِكيُم}
في أسماء الرب تعالى وصفاته، ة عن النبي إلى أمثال هذه اآليات واألحاديث الثابت

وجه التفصيل، وٕاثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على 
  .)1(" يقة الرسل صلى اهللا عليهم أجمعيناهللا به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طر 

، فإنك مع اهللا ، فيه إساءة أدب ن نفي الصفات مع كونه ال مدح فيهاإلكثار مو   
ام وال حائكال ال كسَّاح و قلت للسلطان: أنت لست بزبال و   ولمثًال  على هذا الوصف، ، ألدبك حجَّ

، : أنت لست مثل أحد من رعيتكمثالً ، فقلت النفي جمل فيتاألدب أن ٕانما ، و وٕان كنت صادقاً 
  .)2(أعلىو   أشرفمنهم و  فضلأنت أ

، على جهة التفصيل نقصبصفات ال  اهللا ونصفي إلى أن الذينعلماؤنا  تنبه وقد  
في  اهللا وجود هذا يستلزم، و التدقيقد التحري و يثبتون هللا إال وجودًا مطلقًا ال حقيقة له عن فإنهم ال
  .)3(، يمتنع تحقيقه في األعيان األذهان

  :صفاتهالوقف في أسماء اهللا و : سادساً 

إال بما  ، فال يوصف اهللا إن أسماء اهللا وصفاته وقف على النصوص الشرعية  
أو ، فسهتسمية اهللا بما لم يسم به ناالبتعاد عن لذا وجب ، و وصفه رسوله ، و وصف به نفسه

                                                            

 ،6ط –الرياض  –مكتبة العبيكان  ،تحقيق محمد بن عودة السعودي –ابن تيمية  –التدمرية الرسالة )1(
 .12 ،8ص ،م2000 ،ه1421

 .138ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )2(
 .139ص –انظر: المصدر السابق )3(
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اهللا به  إال بما وصفهللا ا صفو ييجوز أن   ال  كذا صفاته تعالى، و يسمه به رسول اهللا 
  :  أهمهاهذا عائد ألمور ، و ))1وصفه به رسوله و نفسه، 

، ق خالق البشرفكيف يجوز هذا في ح ، يرضون أن يَسّموا بغير أسمائهمإذا كان البشر ال:األول
َوِللَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه {:الذنوب، قال تعالىالمعاصي و  وعده من ،ذلك حرم اهللا  فقد

  .)2()180األعراف:(}ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

عن قد نهينا ، و  رسولهلو   هللاصفاته مخالٌف في أسماء اهللا و السنة الكتاب و  إتباع عدمالثاني:
{َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ، قال تعالى:)3(رسولهأمرنا بطاعة اهللا و و  ،رسوله و   اهللامخالفة أمر 

َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن أو َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل وَ 
وكيف يجيب العبد  ،)59النساء: (يًال}أو ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن تَ 

  . تعالى بما لم يصف به نفسهبارك و إذا حاسبه ربه يوم القيامة عن وصفه ت
 لذلك فإن العبد، و تسميته لنفسه بأحسن األسماء، و لصفاتاختيار اهللا تعالى لنفسه أكمل االثالث:

، تعالىاألحسن الذي يستحقه الرب تبارك و يوفق للتعرف على االسم لن و  مل  مهما اجتهد فإنه
  .)4()60النحل: ( َ{ِللَِّه اْلَمَثُل اَألْعَلى}قال تعالى:

أسماء  ٕاجماعهم على أنو  ،هذه القضية الجماعةعلماء أهل السنة و  إدراكومن هنا كان        
  . )5("الصفات توقيفيباب األسماء و  من  يهما يطلق عل أنو ، "صفاته توقيفيةاهللا و 

  :الصفاتو  الذات اإللهيةكيفية : ترك البحث في سابعاً  

ألن ، تعالىكذلك صفاته تبارك و  تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء، و إن ذات اهللا  
نهها علم كُ حقيقتها فكذلك الصفات ال يُ نهها و علم كُ ٕاذا كانت الذات ال يُ ، و الصفات فرع عن الذات

السَِّميُع هو َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء وَ {:الذي يؤكد ذلك قوله تعالى في كتابه العزيز، و حقيقتهاو 
  )11:(الشورى}اْلَبِصير

                                                            

 140ص –انظر: المصدر السابق) 1(
 .140ص ،األشقر –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )2(
 .140صبق انظر: المصدر السا )3(
 .140ص انظر: المصدر السابق )4(
تحقيق  –ه 1223ت –سليمان بن عبد اهللا بن عبد الوهاب  –تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  )5(

 .554ص ،م2002 –ه 1422 ،1ط –دمشق  –بيروت  –المكتب اإلسالمي  ،يشو ازهير الش
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قد نهى و )1(بصره ؟ ...سمعه و كيف علمه و  : كيف اهللا؟ وال كيف استوى؟ والفال يقال       
" تفكروا في خلق اهللا : قال ، أمر بالتفكر في خلق اهللاو  ،عن التفكر في ذات اهللا الرسول 

اِت َواْألَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت و اَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السَّمَ {:مصداقًا لقوله تعالى، )2("ال تفكروا في اهللاو 
د اهللا التستري عن سئل سهل بن عبو  )،191(آل عمران :} ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّار َهَذا َباِطًال 

ال مرئية باألبصار في دار ، و ، غير مدركة باإلحاطةوفة بالعلمذات اهللا موص ":ذات اهللا فقال
العقبى، تراه العيون في ، و ال حولال إحاطة و اإليمان، من غير حد و لدنيا وهي موجودة بحقائق ا

قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب ، و قدرتههرًا في ملكه و ظا
  .)3("ال إدراك نهاية، من غير إحاطة و ، ينظر إليه المؤمن باألبصارركه، والعيون ال تدتعرفه

  صفاتهو عدم اإللحاد في أسماء اهللا ، يقودنا إلى ي عن التفكر في ذات اهللا وصفاتهوالنه        
هو وٕاتباع هذا السبيل ، الجماعةموافقّا ألهل السنة و  ،هج واضح عند األشقر رحمه اهللامنهذا و 

َوِللَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي  {: تعالى في قولهاهللا  إتباع ألمر
  )180(األعراف : }َأْسَماِئِه 

غاية التي معانيها عن البها وبحقائقها و  االنحرافهو صفاته و اإللحاد في أسماء اهللا و   
  .)4(لها ُوضعت

  مور:أ ذلك في عدةيكون و 

  .اببعضهأو  صفاتهو اهللا التكذيب بأسماء  - 1
 بصفات النقص التي يتنزه عنها .   وصف اهللا - 2

 تسمية اهللا بأسماء خلقه مثل العقل الفعال... - 3

 تشبيه صفات اهللا بصفات خلقه .  - 4

 . )5(العزى مثل االت و  المشركين أصنامهم بأسماء اهللا  تسمية الكفار و  - 5

                                                            

  .149ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )1(
ه 399ت –محمد عبد اهللا بن محمد بن حيان األنصاري المعروف بأبي الشيخ األصبهاني ، أبو –العظمة )2(
 ،1ج –ه 1408 ،1ط –الرياض  –العاصمة دار  –تحقيق رضاء اهللا بن محمد ادريس المباركفوري –

 .2974، رقم 572، ص1ه األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، جحسن ،4، رقم الحديث214ص
نقًال عن شرح العقيدة  150ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )3(

 . 264ص ،1ج –تحقيق شعيب األرناؤوط   –ية و االطح
 .151ص –األشقر  –صفاته في معتقد أهل السنة والجماعة و انظر: أسماء اهللا  )4(
 .153ص –انظر: المصدر السابق )5(
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ي يًال يؤدأو يلها تأو ، بتفي ألفاظها الواردة في الكتاب والسنة مةهو ميلها عن معانيها المف - 6
 .إلى تعطيل اهللا عن االتصاف بها
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من له خصائصه التي تميزه عن غيره  المنهج السلفي نيرى شيخنا األشقر رحمه اهللا أ       
 صحابة رسول اهللا لصلته بما عليه ، أمر ضروري هذه الخصائص معرفة، و المناهج األخرى
  :مبينًا أهمهاحًا و رحمه اهللا شار قد عرض لها شيخنا األشقر والتابعين له، و 

  :األسلمالمذهب األكمل واألعلم و هو : مذهب السلف الً أو 

أنه أكمل للناس دينهم، وأتم عليهم نعمه فكيف يكون أكمل  أخبر األكمل ألن اهللا 
  )1(الصفات العليا؟! ما يجب هللا من األسماء الحسنى و  لم يميز بينو الدين وأتم النعم 

ْسَالَم  {:قال تعالى         اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ
 أصل الدين وأساس الهداية،هو )، واألعلم ألن معرفة باب األسماء والصفات 3(المائدة:}ِديًنا

، العلم باهللا تتشعب أنواع العلوم من، و تعالىالعلم باهللا تبارك و هو هم مبدؤه عند"فأصل العلم و 
وهذا ما  )2(معرفة النفس البشرية "معرفة الحياة واألشياء و و يل لمعرفة اهللا فالعلم باهللا أعظم سب

 شك الذي ال الثابت الحق هو ف ،أصحابهو  عليه الرسول سار عليه السلف واألسلم ألنه سار 
، قال )3(الباطلحبائل الشرك و من  جيالمنهو ، و اإلسالمل اإليمان و سب  النور الهادي إلىفيه، و 

، وقد )4(عنها إال هالك"بعدي البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ  لقد تركتكم على مثل:"رسول اهللا 
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن  {:تهدد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب األليم قال تعالى

 }اَءْت َمِصيًراَبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوسَ 
  ). 115:(النساء

، أن كثيرًا من واألسلم واألعلم مالمذهب األحكهو ومما يدل أيضًا على أن مذهب السلف         
ترافهم أن أعلنوا خطأ منهجهم الذي كانوا يسيرون عليه، واعالكالم تراجعوا عما كانوا فيه و  علماء

االضطراب، ومن هؤالء العلماء ال يأتي من ورائها إال الحيرة و  مناهجهماألصح و هو منهج السلف 

                                                            

 .268,267ص –انظر المصدر السابق )1(
موضوع لألشقر بعنوان أهل السنة  ،م1990ويولي ،ه1410الحجة ذو  –العدد التاسع  –مجلة الفرقان  )2(

 والجماعة.
 .268,267ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة  )3(
، 48رقم ، 27ص ،1ج ،م1980 –ه 1400 ،1ط ،الميالمكتب اإلس،، أبو بكر بن أبي عاصم،السنة) 4(

 .7، رقم الحديث572، ص1، صحيح الجامع الصغير وزياداته، جحسنه األلباني
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، )4(الحسن األشعري  و، وأب)3(، والشهرستاني)2()الجويني(وٕامام الحرمين ،)1(فخر الدين الرازي 
  )6(غيرهم ...و )5(والشوكاني 

  
                                                            

عبد اهللا، فخر الدين الرازّي: اإلمام المفسر. ، أبو الحسين التيمي البكري، محمد بن عمر بن الحسن بنهو )1(
 –ه 544قرشي النسب. أصله من طبرستان، ُولد عام هو ائل. و و حد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم األأو 

سان، وتوفي م  في الري وٕاليها نسبته، ويقال له (ابن خطيب الرّي) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخرا1150
م . أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها، كان يحسن الفارسية. من 1210 –ه 606في هراة عام 

شرح أسماء اهللا تعالى  تصانيفه مفاتيح الغيب في ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم، لوامع البينات في
  بارعاً غيرها . وله شعر بالعربية والفارسية، وكان واعظا والصفات و 

 . 313ص ، 6األعالم الزركلي ج
المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين: ، أبو عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد الُجَوْيني،هو )2(

ورحل  ،م1028 –ه 419أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعّي. ولد في جوين من نواحي نيسابور في عام 
دينة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب. ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير مكة وذهب إلى المو إلى بغداد، 

نها  غياث األمم نظام الملك " المدرسة النظامية " فيها. وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة، م
ا. توفي بنيسابور. قيل في غيرهلنظامية في األركان اإلسالمية  والبرهان في أصول الفقه و العقيدة اوالتياث الظلم و 

 –ه 478، توفي بنيسابور عام ألصمعي، وفي الوعظ الحسن البصريوصفه: الفقه فقه الشافعّي، واألدب أدب ا
 .160ص 4ج_م .الزركلي1085

شتغال بالتأريخ. أصله فاضل إمامي. له ا ،الشهرستاني الحائري محمد حسين بن محمد علي المرعشيهو )3(
الء. من كتبه م  بكرمانشاه، ومنشؤه بمرعش، وٕاقامته ووفاته بكرب1840 –ه 1256 ، ولد عاممن شهرستان

م. 1888 –ه 1315كتاب الحساب وغاية المسؤول ونهاية المأمول وغيرها، توفي عام تاريخ الشهرستاني و 
 .105ص 6األعالم الزركلي ج

األشعري: مؤسس مذهب الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى ، أبو علي بن إسماعيل بن إسحاق،هو )4(
م، وتلقى مذهب المعتزلة 874 –ه 260األشاعرة. كان من األئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة عام 

م، قيل: بلغت مصنفاته ثالثمائة كتاب، 936 –ه 324وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخالفهم. توفي ببغداد عام 
ه 324ت اإلسالميين واإلبانة عن أصول الديانة توفي عام منها  إمامة الصّديق  و"الرد على المجسمة، ومقاال

 . 263ص 4ج ،الزركلي،األعالمم.936 –
ه ببلدة هجرة َشوكان 1173اإلمام الحافظ الناقد محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني، ولد عام هو )5(

من بالد اليمن نشأ في بيت علم وفضل وصالح، حفظ القرآن الكريم وحفظ العديد من الكتب كاألزهار للمهدي 
العديد من الكتب والمؤلفات منها  مختصر الفرائض وغيرها، اشتغل باإلفتاء والتدريس، وتولى قضاء صنعاء، لهو 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وتحفة الذاكرين 
تحقيق نجاح عوض  ،لإلمام الشوكاني ،ه .انظر تحفة الذاكرين1250وغيرها، توفي رحمه اهللا في صنعاء عام 

 .279ص ،6ج –للزركلي ، األعالم 7ص،بدون طبعة –صيام 
 270ص–األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ) 6(
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  : االعتدالثانيًا: التوسط و 

، أنه دائمًا وسط بين باطلين -  هللاكما يقول شيخنا األشقر رحمه ا –صفة المنهج الحق 
مما ال شك فيه ، و )1(السنة والجماعة وسط بين الفرق  أهلو  التفريط،اإلسالم وسط بين اإلفراط و 

كلها،  هماالعتدال في أمور ط و التوس ا منهجذو الجماعة قد اتخمن أهل السنة و   السلف الصالحأن 
ا اهللا هو لتمثيل الذين شبالصفات وسط بين أهل اوأعظمها باب االعتقاد، فهم  في باب األسماء و 

الجماعة وسط سنة و ال، فأهل )2(بين النفاة أهل التعطيل الذين عطلوا الباري عن صفاتهبخلقه و 
كما  ،الوسط في فرق األمةهو " قولنا :ابن تيمية رحمه اهللا تعالى يدل على ذلك قولبين الفرق. و 

أهل اهللا بين أهل التعطيل الجهمية و  ، فهم وسط في باب صفاتأن األمة هي الوسط في األمم
  .)3(التمثيل المشبهة "

ثلون ، فال يمناجية بين التعطيل وبين التمثيلال " مذهب السلف من الفرقةويقول السفاريني:      
، وال ينفون ما وصف به نفسه ات خلقهذو صفات اهللا تعالى بصفات خلقه، كما ال يمثلون ذاته ب

صفاته العليا، ويحرفون الكلم عن ، فال يعطلون أسماءه الحسنى، و وصف به رسوله أو 
  .)4("مواضعه

هو الذي  ،نزل من ربهمالمبالحق  همتمسكيعود إلى السلف  هلأ عند الوسطية جهمن إن
  التقصير . و   وبين اإلفراط والتفريط وبين الغل وسطٌ 

  : ))5في التعرف على الحق الذي يريده اهللا  السنةالكتاب و ر على تصاقثالثًا: اال

 نبيه  سنةو  اهللا  االعتصام بكتابهو  في منهجهمالجماعة أهل السنة و إن الذي ميز 

  َال َتَفرَُّقواو ا ِميعً جَ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َ  {:تعالى في قوله ر اهللا تبارك و ألم استجابةً  ذلكو{ 
  )103: (آل عمران

                                                            

 70ص –األشقر  –انظر: أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم  )1(
 .158ص  –األشقر  –صفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ء اهللا و انظر:  أسما )2(
 –أضواء السلف للنشر  –محمد أشرف بن عبد المقصود ، أبو –تحقيق  –ابن تيمية  –العقيدة الواسطية  )3(

 .83ص –م 1999 –ه 1420 – 2ط  –الرياض 
 .116ص ،1ج –لوامع األنوار البهية السفاريني ) 4(
بعنوان أهل موضوع لألشقر  ،م1990ويولي ،ه1410الحجة ذو  –العدد التاسع  –انظر: مجلة الفرقان  )5(

 .55السنة والجماعة ص
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يحفظ قلبه من االنحراف و ،يحمي نفسه من الزيغأراد أن يعصم عقله من الضالل، و  منو 
َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوا  {:، قال تعالىقرآن العظيماالعتماد على الب  فعليه

َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ  : ، ولهذا كان علماؤنا يقولونالسنة كذلك إتباعو ، )153: (األنعام }السُُّبَل َفَتَفرَّ
تخلف  ا، ومنج، من ركبها نل سفينة نوح، قال مالك رحمه اهللا " السنة مثاالعتصام بالسنة نجاة

  .)1("عنها هلك

  :السكينة في قلوب أصحابهمأنينة و الطيلقي هذا المنهج : رابعاً 

ومهم صفة وجدناها في قلوب السلف الصالح من خالل النظر في عل الطمأنينة والسكينة       
ل، وذلك ألنهم عملوا بما ، فقد وجدنا فيهم اإليمان الراسخ رسوخ الجبامؤلفاتهم وسيرتهم العطرةو 

الهدي النبوي ، ومن يتبع النصوص القرآنية و ٕاتباع  سنة المصطفى عملوا بمنهج القرآن و قالوا، 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه َأَال ِبِذْكِر اللَِّه  {:السكينةلى اليقين والطمأنينة و يصل إ

  .)28الرعد : (}َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

على النفس البراهين  ، فإنه ُيدخلوسنة حبيبه  وكذلك إذا أقبل العبد على كتاب اهللا 
.                                   )2(المؤثرات ما يجعل النفس توقن بصدق ما جاءها من عند اهللاألدلة و الحقائق و و 

  :االختالف: التوافق واالنسجام ال التناقض و خامساً 

 {:انسجام، قال تعالىكله ترابط و  وال تناقض فيه بل ما أنزل من عند اهللافيال اختالف إنه 
الجماعة كذلك أهل السنة و و .)82النساء:(}َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالًفا َكِثيًرا  وَولَ 

قض بين ما ُيقعِّدونه من ال تناصفات، فال اختالف و السماء و األباب يوافق بعضهم بعضًا في 
أصحاب المنهج  في حين أن ،يأتون به من تفاصيلالقواعد، وما يؤصلونه من األصول، وما 

مما أدى إلى تكفير  ،قواعدهمفي أصولهم و ن ين مضطربيمتناقضنجدهم ، الفلسفي الكالمي
  . )3(هم اآلخرتبرأ بعضهم من بعض، و بعضهم بعضاً 

  :معانيهسادسًا: منهج ميسر في أسلوبه و 

اتبعه غ به القرآن العقيدة اإلسالمية و صا: "إن األسلوب الذي يقول شيخنا األشقر رحمه اهللا      
يجعل إدراك العقيدة سهًال ميسرًا لكافة الوضوح، و لسنة من بعد ذلك يتسم بالبساطة و علماء أهل ا

                                                            

 .137ص – 4ج –ي شيخ اإلسالم ابن تيمية و امجموع فت )1(
 160ص –األشقر  –الجماعة هللا وصفاته في معتقد أهل السنة و انظر: أسماء ا )2(
 .162ص ،انظر: المصدر السابق )3(
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الجماعة في منهج علماء أهل السنة و .. و فطرهم.ت من الناس على اختالف مداركهم و المستويا
يتسم بأنه منهج فطري قريب منهج نابع من المنهج القرآني النبوي الذي هو االستدالل ف

  .  )1("المأخذ

لة هو بصفة السالجماعة يمتاز آني الذي اعتمد عليه أهل السنة و إن األسلوب القر 
ناس على اختالف عقولهم ، مما يجعل فهم العقيدة ميسرًا على عامة الالوضوحوالبساطة و 
لحات ، بسبب كثرة المصطاليب الفلسفية الكالمية الجافة والمعقدةهذا يخالف األسوأعمارهم، و 

عدم فهم ر عن المعاني اإلسالمية، و التي يصعب عليها التعبيالغريبة على الفكر اإلسالمي، و 
  )2(الناس لمقاصدها.

العلم باهللا تتشعب أنواع  منتعالى، و العلم باهللا تبارك و هو هم مبدؤه عند"فأصل العلم و 
ة النفس البشرية...سئل معرفاألشياء و م باهللا أعظم سبيل لمعرفة اهللا ومعرفة الحياة و فالعل، العلوم

. وقد ..أصفه بما وصف به نفسهقال: أعرفه بما عرَّف به نفسه، و ف : بم عرفت ربك ؟ابن عباس
صحيح فالبخاري ابتدأ كتابه الجامع الصحيح المعروف ب ،التزموا بهفقه علماؤنا هذا النهج و 

اإليمان ًال عن صفة نزول العلم و أو فأخبر بدء نزول الوحي هو اإليمان و البخاري بأصل العلم و 
  .)3(اإلقرار بما جاء به" هو الذي  ، ثم اتبعه بكتاب اإليمانالً أو  على الرسول 

  :منهج األشقر في اختياره ألسماء اهللا الحسنى.المطلب الخامس
منهج واضح في تحديده ألسماء اهللا الحسنى  موقٌف خاص و  لقد كان لألشقر رحمه اهللا

، أحصاها دخل الجنةأو ًا من حفظها تسعين اسمأن هللا تسعة و  خبر بها رسول اهللا أالتي 
  .)4("، من أحصاها دخل الجنةال واحداً ، مائة إتسعين اسماً إن هللا تسعة و بقوله: " 

، )5(فيه هذه األسماء وذكر شيخنا األشقر أنه لم يرد حديث صحيح يحدد الرسول 
قد رغب ، و سنة رسوله ه األسماء مبثوثة في كتاب اهللا و هذ، و الروايات الواردة في ذلك ضعيفةو 

                                                            

 .76ص – 1ط–األشقر  –أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم  )1(
 .165ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ) 2(
، وانظر مجلة 67,68ص –األشقر –أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم  )3(

 ،موضوع لألشقر بعنوان أهل السنة والجماعة ،م1990ويولي ،ه1410الحجة ذو  –العدد التاسع  –الفرقان 
 .55ص

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها، رقم  )4(
 .6843، البخاري، كتاب التوحيد، رقم 4835

 .11ص ،أسماء اهللا الحسنى التي عدها الحافظ ابن حجر –انظر: من دروس الشيخ عمر األشقر  )5(
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بحديثه السابق أهل العلم إلى جمع هذه األسماء رجاء تحصيل الثواب الذي وعد  الرسول 
  .حافظهافيه محصيها و  الرسول 

ن حصرها في تسعة وتسعين اسمًا فهناك م قد اختلف العلماء في إحصاء أسماء اهللا و 
على هذا وضع األشقر رحمه اهللا منهجية ، و التسعيناألسماء على التسعة و هناك من زاد في و 

في كتابه (أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا  ء اهللاأسما أنها حدد بها ما يترجح لديه من
  :المعّرفة به) نوجزها فيما يأتيو 

 ،السنة الصحيحةمن الكتاب و  تعالى ما لم يرد به دليلأسماء اهللا سبحانه و  لم ُيدخل في ًال:أو 
  :استبعاد ثالثة أنواع من األسماء يدخل في هذا الضابطو 

هذا قول على اهللا من عند أنفسهم، و   هللالها بعض الناس او يتديخترعها و األسماء التي  - 1
يسميه أسدًا مشبهًا أو صلدًا بمعنى قوي، أو جوهرًا، أو بغير علم، كمن يسميه مخترعًا، 

ذلك مما يذكره بعض من يكتب عن  ونحالمهندس، و أو المخطط، أو لقوته، له باألسد 
اهللا 

)1(.  
، كمن يسميه بالجائي السنةاألسماء المشتقة له من صفاته وأفعاله الواردة في الكتاب و " - 2

ذلك أخذًا من قوله   ونحؤيد، المبتلى، و المطعم، المسقي، الكاتب، القاضي، الم
ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن هو َوالَِّذي {: وقوله) 22الفجر: ( }َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا{تعالى:

على ذلك بقول ابن القيم: " ال يلزم من اإلخبار شيخنا قد استدل و )2(" ...)79(الشعراء :}
مطلق، كما غلط بعض المتأخرين، فجعل من عنه بالفعل مقيَّدًا أن يشتق له منه اسم 

أسمائه الحسنى : المضل، الفاتن، الماكر، تعالى اهللا عن قوله، فإن هذه األسماء لم 
 .)3(يطلق عليه منها إال أفعال مخصوصة معيَّنة فال يجوز أن يسمى بأسمائه المطلقة "

أسماء اهللا  ال يستعمل فيو  األسماء التي أخذت عن طريق القياس، يقول الخطابي:" - 3
مثل الخطابي و .)4(متعارف الكالم"لشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة، و القياس، فيلحق با

قد جاء في و العليم، فقال : "ي ال يجوز القياس عليها بالقوى والقادر والرحيم و لألسماء الت
 ، ألن بابٕان كانا يتقاربان في نعوت اآلدمييناألسماء:" القوي" وال يقاس عليه الجلد، و 

                                                            

 ،ه1423 – 1ط –عمان  –دار النفائس  –األشقر  ،انظر: أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به ) 1(
 16ص –م  2004

 .16ص –المصدر السابق )2(
 .125,126ص ،1ج – السفاريني ،لوامع األنوار البهية )3(
دار الثقافة العربية  –تحقيق أحمد يوسف الدقاق  –سليمان حمد بن محمد بن الخطاب ، أبو –شأن الدعاء ) 4(

 .111ص –م 1992 –ه 1412 – 3ط –للنشر 
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من صفته العلم، فال يجوز التجلد يدخله التكلف واالجتهاد .... وفي أسمائه "العليم" و 
القياس عليه أن يسمى " عارفًا " لما تقتضيه المعرفة من تقديم األسباب التي بها ُيتوصل 

  .)1(" إلى علم الشيء

األسماء التي الواردة في القرآن الكريم، تلك تعالى أسماء اهللا تبارك و  أضاف األشقر إلىثانيًا:
ُه َوَما َنَهاُكْم ذو آَتاُكُم الرَُّسوُل َفخُ  َوَما{:عمًال بقوله تعالى ،)2(الصحيحة النبوية وردت في السنة 

  .)7الحشر: (}اهو َعْنُه َفاْنتَ 

بأدلة صحيحة من تعالى من األسماء التي دخلت في أسمائه يرى األشقر رحمه اهللا أن و 
  .: المنان، الديان، الشافي، المحسن، المعطي، السبوحالنبوية السنة 

الذين أحصوا أسماء اهللا الحسنى هذه األسماء العلماء عدم إدخال  يعلل شيخنا األشقرو 
ها منه بطريق ذو ، فأخفون في عد بعض األسماء من القرآنفي جملة ما أحصوه جعلهم يتكل

  . )3(االشتقاق

ذ أخو هذا الضابط م،و بهادعاؤه األسماء التي ال يصح تلك أسمائه سبحانه  أخرج األشقر منثالثًا:
فال يصح أن ندعوه  )180 :(الحشر }َوِللَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها {: من قوله تعالى 

أدخلها بعض أهل  التيذلك من األسماء  ونحبرهان...، و ، يا قائلين: يا دارئ، يا دهر، يا أبد
  . العلم في أسمائه

ألنه ، ه ال يجوز دعاء اهللا إال بأسمائه، فهذا غير صحيحمن هذا الضابط أنيفهم ال و 
رافع ، و يدعى بأفعاله، فيقال في الدعاء، يا داحي األرض ، كمابصفاته سبحانه يصح أن ُيدعى

  .)4(الظالمين مهلك، و منجي المؤمنينمصرف السحاب، و و ، ، ومنزل الغيثالسماء

، تعبِّد العباد بهيُ يصح أن  ال اء التيسمألا كلت تعالى أسماء اهللاكذلك أخرج األشقر من رابعًا:
، عبد : عبد اهللاسم من أسماء اهللا تعالى، فتقولالعباد بكل  ُيسمىفمن المعلوم أنه يصح أن 

تعبيد العباد به علمنا أن ، فإذا وجد من يسمي اهللا باسم ال يصح ذلك والحي، عبد القيوم، ونح
  .)5(تعالى هذا االسم ليس من أسمائه

                                                            

 112ص –انظر: المصدر السابق )1(
 .18ص ،األشقر –انظر: أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به  )2(
 .18صانظر: المصدر السابق  )3(
 .18صانظر: المصدر السابق  )4(
 .19ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به )5(
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م ... فلما لالكافرين، عبد رابع ثالث وعد دعبد المخترع، عبد المهندس، عب فال يصح أن نقول:
  .علم أنها ليست من أسمائه سبحانه نحوهايصح تعبيد اهللا بهذه األسماء و 

 كثيرًا من شيخنا األشقر عن الشيخ الخطابي رحمه اهللا تعالى أنه نبه إلى أن نقلقد و 
قد يقع الغلط كثيرًا الخطأ أي التسمية، وذلك بقوله:" و أهل العلم فضًال عن غيرهم يقعون في هذا 

  .)1(في باب التسمية "

 ذكرهأو ، عنه راخبالتي جاءت لإلالنصوص  أسماء اهللاأخرج شيخنا رحمه اهللا من  خامسًا:
  .به إلخبارل اءالعلم

أخرجوا هذا ، وأنه ثابت، و أنه شيء بأنه موجود، و فقد أجاز أهل العلم اإلخبار عن اهللا
، أما أسماؤه ليس بسيِّئأو يخبر عنه باسم حسن ، وكل ما اشترطوه أن أسمائه وصفاتهمن 

  .كون حسنىترط أن تسبحانه فيش

اإلخبار ال من األسماء الحسنى ما ورد في من األسماء التي رجحت أنها من باب و 
، حيحة أنه سبحانه المسعر، القابض، الباسط، الرازق، الطبيب، النظيفبعض األحاديث الص

  .)2(، الوتري، الستير، المقدم، المؤخر، الجميل، الماجد، السيديالح

لكون هذه ترجيحي و ":هقولبشيخنا عدم ذكر هذه األسماء من األسماء الحسنى  لَ علَّ  قدو 
ٕانما كان بإجرائي على هذه األسماء التي ثبتت في بار لم أقل به اعتباطًا، و األسماء من باب اإلخ
اء اهللا يجوز أن يعبد العباد أسمن ، أخرى سبق ذكرها، ومن هذه القواعدصحيح السنة قواعد أ

  )3("عبد الوتر ...أن نسمي أطفالنا بعبد المسعر، و  ، فهل يصحبها

  يا نظيف ...، ، يا طبيبأن ُيدعى فيقال: يا مسعرك بها أن ندعوهكذلك ال يصح و 

ا لم يعدها من تعبيد األطفال بها إال أن شيخنفيصح الدعاء بها و  الرازقأما الباسط و 
سيقت وردت مع المسعر في حديث واحد، و  نهاألذلك كما يقول شيخنا"و  ،أسماء اهللا الحسنى

                                                            

 .84ص –الخطابي  –شأن الدعاء  )1(
 .20ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به  )2(
 .20ص المصدر السابق )3(
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، فغلب على ظني )1(" رازقلالمسعر القابض الباسط اهو إن اهللا "، مساقًا واحدًا، ففي الحديث
  .)2(بها " ال من باب تسمية اهللا  ،، على معنى أنها إخبار عن اهللا أنها مساقة سياقًا واحداً 

الجماعة قد اتفقوا على عد إن شيخنا األشقر رحمه اهللا وأهل السنة و  :قولخالصة الو       
، المكملة إلى تسعًة وتسعين اسماً اختلفوا في عد األسماء و  ،اهللا الحسنىسماء ثمانين اسمًا من أ

وعليه فيمكننا القول أنه ما أجاز العلماء التعبيد به من أسمائه األخرى أقرب إلى عده من أسماء 
  .الماجدالستير والرازق و باسط و منها ال الحسنى المكملة لبقية أسمائه و اهللا

سماء التي ُتشعر بالذم كالمخادع، سبحانه األ ء اهللاأسماه اهللا من كذلك أخرج األشقر رحمسادسًا:
قص: كالزارع، والماهد، ناألسماء المنقسمة إلى كمال و أو ، المنتقمالماكر، والفاتن، والسخط، و و 

  . )3(ذلك  و، ونحالفعال، والمبرمواآلتي، والمريد، والمتكلم، والفاعل، و 

" اتفقوا على أنه ال يجوز بقول ابن حجر رحمه اهللا:حمه اهللا قد استأنس شيخنا األشقر ر و 
جاء  ٕان، و ال فالقة توهم نقصًا، فال يقال: ماهد، وال زارع، و صفأو هللا تعالى اسم أن يطلق على ا

  . )4("نحن الزارعونفي القرآن فنعم الماهدون، و 

مثل: شديد .صفات أسمائهأو ن من صفات أفعاله لم ُيدخل في أسماء اهللا تعالى ما كا سابعًا:
السريع من صفات أفعاله، الشديد و  ، ألنالعقاب، سريع الحساب، شديد المحال، رفيع الدرجات

، وشديد المحال وسريع فال فرق في المعنى بين قوله: إن اهللا شديد العقاب، وسريع الحساب
  )5(...عقابه سريع،إن عقاب اهللا شديد، و بين قولنا العقاب، و 

الرحيم اسمان وليسا اسمًا .فالرحمن تغاير لفظهاهللا ما اتفق معناه و أسماء  في  أدخل شيخنا ثامنًا:
في كل واحد منهما اسم مستقٌل بذاته مادام قد ورد المقتدر والقدير ثالثة أسماء، و و  القادرواحدًا، و 

  . الكتاب والسنة كذلك

                                                            

، 2994، رقم ود، كتاب البيوعا،، أبو د1235رقم ، باب ما جاء في التسعير، سنن الترمذي، كتاب البيوع )1(
، ، صححه األلباني13131أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين، رقم  ،2191، رقم اتابن ماجه، كتاب التجار 

 .2894، رقم875، ص2مشكاة المصابيح، ج
 021ص –األشقر  –أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به  )2(
 .21صانظر: المصدر السابق  )3(
شرح صحيح  –، نقًال عن فتح الباري 21ص –األشقر  –أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به ) 4(

 .219ص ،11ج –ه 1379 –دار المعرفة بيروت  –البن حجر العسقالني  –البخاري 
 .21ص –األشقر  –انظر: أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به  )5(



97 
 

م الذي ُيرى مكررًا ، فاالسةكرر م  تليسأدخل هذه األسماء في أسماء اهللا الحسنى ألنها و        
دل شيخنا بقول قد استو .)1(ٕان شاركه في أصل المعنىخاصًا ال يفيده االسم اآلخر، و  اً يفيد معن

، فإن فيها التغاير صفة واحدة ال يمنع ذلك من عّدها" األسماء المشتقة من ابن حجر العسقالني:
ني المعنى نقله العسقال هذاو ، )2("يزيد بخصوصية على اآلخر ليست فيه، فإن بعضها في الجملة

، عن أبي العباس بن معد في قوله:" ليس في أسماء اهللا شيء مترادف، إذ لكل اسم خصوصية
  .)3("أصل المعنىٕان اتفق بعضها مع بعض في و 

يقرُّ  فال، األسماء الحسنىمن السنة ء المضافة التي وردت في الكتاب و األسماكذلك عد  تاسعًا:
الغيب والشهادة، ومالك الملك، وبديع السموات واألرض، نور عالم من أخرج من أسمائه

من حجة ل فال، لغيوب، وفاطر السموات واألرضعالم االسموات واألرض، وغافر الذنب، و 
، فما اإلشكال في أن تكون أسماء اهللا مضافة، وهذه ليست بحجة هاإال أنّ  أخرجها من أسماء اهللا

  )4(مضافة ؟

معنى  دل علىال تألنها أسماء اهللا الحسنى من  األسماء الجامدة راستثنى شيخنا األشقعاشرًا:
ون من أسمائه: وعلى ذلك فال يك، صافأو سنى، ألن أسماء اهللا أعالم و لحقها باألسماء الحيُ 

َوَقاُلوا  {: تعالى فيما حكاه عن منكري البعث ، قاللزمناأسماء ألنها من ، األمدالدهر، واألبد، و 
  )24: (الجاثية }َما ِهَي ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر 

جاء في الحديث و ،)5("الدهرهو ، فإن اهللا أحدكم الدهرال يسب ":قال رسول اهللا و 
وأنا الدهر، أقلب الليل "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، : عن ربه القدسي الذي يرويه الرسول 

  )6("والنهار

  ":ذوب "  وءمبداالسم المركب ال ء اهللا الحسنىفي أسماشيخنا األشقر لم يحتسب  الحادي عشر:

المضافة إلى صفة من  مثل تلك "ذو السنة من األسماء المبدوءة ب "لوارد في الكتاب و ا
ما يمدح به ربُّ العزة من أعظم وهي خلق من مخلوقاته أو ، فعل من أفعالهأو صفات اهللا، 

                                                            

 22ص ،انظر: المصدر السابق )1(
شرح صحيح  –، نقًال عن فتح الباري 22ص ،األشقر –أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به  )2(

 .219ص ،11ج –البن حجر العسقالني   –البخاري 
 .219،ص11، العسقالني ج22األشقر صر السابق المصد )3(
 .22ص –األشقر  –انظر أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به )4(
 .4170، رقم مسلم، األلفاظ من األدب وغيرها، كراهة تسمية العنب كرماً  صحيح  )5(
 .4452رقم  ،باب وما يهلكنا إال الدهر اآلية ،خاري، كتاب تفسير القرآنصحيح الب )6(
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، ألن معنى ذي سنى التسعة والتسعين على األرجح، ولكنها ال تدخل في أسمائه الحيدعى بهو 
  )1(في اللغة بمعنى صاحبذو ، فصاحب القوة والرحمة والكبرياء :ذي الكبرياءالقوة وذي الرحمة و 

يغة أفعل التفضيل إذا كان ما جاء على صالحسنى أسماء اهللا أخرج شيخنا من الثاني عشر:
خير وأسرع الحاسبين، وأحسن الخالقين، و كمين،احمين، وأحكم الحامثل أرحم الر ، مضافاً 

خير الرازقين، وخير الناصرين، وخير الوارثين، وخير المنزلين، وخير الراحمين، الفاصلين، و 
من  تٕان كانسماء و هذه األف، وخير الحاكمين، وخير الغافرين، وخير الماكرين، وخير الفاتحين

يدعى بها إال أنها ليست من أسمائه ُيثنى عليه بها و مادح التي ُيمدح بها رب العزة، و المأعظم 
  .على األرجح

، فكل تعالىة للداللة على كمال الرب تبارك و هذه األسماء على هذه الصيغ فقد جاءت
أما ما جاء منصوصًا  ،بوجه من الوجوه فللرب منه أكمله كمال اتصف به المخلوق غير نقص

، غير إضافة، فإنه من أسمائه مثل: األعلى عليه من أسمائه على صيغة أفعل التفضيل من
  . )2(األكرم 

  :األسماء الحسنى المختارة عنده
تقد صحتها من أسماء اهللا يرى شيخنا األشقر رحمه اهللا أن األسماء الحسنى التي يع

  :التي أشار إليها نذكرها فيما يلية ثم المنهجية نالستعالى والتي توافق الكتاب و 
  

 الرحيم .3 الرحمن .2 هو اهللا الذي ال إله إال  .1
 مالك يوم الدين .6 الملك .5 رب العالين .4
 السالم .9 القدوس .8 المليك .7
 العزيز .12 المهيمن .11 المؤمن .10
 الخالق .15 المتكبر .14 الجبار .13
 الفاطر .18 البارئ .17 الخالق .16
 الغفار .21 الغافر .20 المصور .19
 القهار .24 القاهر .23 الغفور .22
 الفتاح .27 الرزاق .26 الوهاب .25
 العالم .30 العليم .29 العالم .28
 الحكيم .33 البصير .32 السميع .31

                                                            

 .24 ،23ص ،األشقر –انظر: أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعرفة به ) 1(
 .24,25ص ،انظر: المصدر السابق )2(
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 الخبير .36 اللطيف .35 الحكم .34
 الشاكر .39 العظيم .38 الحليم .37
 األعلى .42 العلي .41 الشكور .40
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 الظاهر .78 اآلخر .77 األول .76
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 الغني .84 الرؤوف .83 العفو .82
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أسماء الحسنى السابقة بعنوان قال فيه (ثم أتبع شيخنا األشقر رحمه اهللا شرحه لألسماء 
تعالى إذ يفهم من قوله أن هناك أسماء ُأخرى هللا )1()تملة ألن تكون من األسماء الحسنىُأخرى مح

لكن ال ينفي التي وضعها ألسماء اهللا الحسنى و ال تستوفي الضوابط ذكرها العلماء ال يرفضها و 
  احتمال كونها من أسماء اهللا يقول:

م على أنها من أسماء هناك قرابة ثمانين اسمًا من األسماء الحسنى متفق بين أهل العل
  .قليلأو خالف شاذ هو بعضها خالف فٕان وجد في اهللا الحسنى، و 

، تسعين اسماً صر أسماءه في تسعة و خالف عند من حبقية األسماء في احتسابها و 
  التسعين.تسعة و كذلك وقع خالف فيمن زاد في األسماء على الو 

                                                            

 .307ص –األشقر  –أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا والمعّرفة به )1(
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الثواب أسوق عشرين اسمًا اء اهللا الحسنى حتى يحصل األجر و لمن شاء أن يحتاط في عد أسمو 
  : وهي تعالى عدها جمع من أهل العلم من أسمائه 

  

 المذل .4 المعز .3 األعز .2 الجليل .1

 المؤخر .8 المقدم .7 الرافع .6 الخافض .5

 الحيي  .12 الرازق .11 الباسط .10 القابض .9

 لجواد ا .16 الطيب  .15 الجميل  .14 الستير .13

 السيد  .20 الوتر .19 الرفيق .18 الماجد .17
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  كيفيته. : اإليمان بالمالئكة و األولمطلب ال

  صفاتهم.المطلب الثاني: أسماء المالئكة و 

  أصنافهم.المطلب الثالث: أعمال المالئكة و 

  يرسل اهللا رسله من المالئكة. لمالمطلب الرابع: لماذا 
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 الركن الثاني من أركان اإليمان كما ورد في حديث النبي هو اإليمان بالمالئكة إن 
ه كتب: " اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته و فقالريل عليه السالم عن اإليمان عندما سئل من جب

  .)1("تؤمن بالبعثو وبلقائه ورسله 

ص "أسماه قد أفرد شيخنا األشقر رحمه اهللا الحديث عن اإليمان بالمالئكة بكتيب خاو 
ها ٕاحدى عشر صفحة مشتمًال على أربعة فصول تحدث في" وجاء في مائة و عالم المالئكة األبرار
ل بيان موقف او نحفي خلقهم وأسمائهم وصفاتهم ووظائفهم وما وكل لهم و عن حقيقة المالئكة 

  األشقر من ذلك كله فيما يأتي.

 

  :ًال: اإليمان بالمالئكةأو 

، فمن الم كريم، وهم عالجنهللا تعالى يختلف عن اإلنس و المالئكة خلٌق من مخلوقات ا
أتقياء، يعبدون اهللا حق العبادة، ويفعلون ما يؤمرون دون الطهر، وهم والنقاء و صفاتهم  الصفاء 

  يأتمرون بأمره وال يعصونه أبدًا. خافون اهللا و ، يمللأو كسل 

وجوب اإليمان بهم ألن اإليمان يخنا عن المالئكة ذاكرًا خلقهم وطهارتهم و فقد تحدث ش
مان الستة التي هي بالمالئكة أصل من أصول اإلياإليمان :"الركن الثاني من أركانه يقولهو بهم

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل {: صح إيمان اإلنسان إن لم يؤمن بهم، قال تعالىال يأركان اإليمان، و 
ُق بَ  ْيَن َأَحٍد ِمْن ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرِّ

  .)2(") 285(البقرة : }ُرُسِلهِ 

   

                                                            

، باب اإليمان مسلم، كتاب اإليمان، و 48، رقم صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي ) 1(
 .10واإلسالم واإلحسان، رقم

ه 1429ط –األردن  –عمان  –دار النفائس للنشر والتوزيع  –عمر سليمان األشقر  –عالم المالئكة األبرار )2(
 7ص   ،م2008 –
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حكام البرزخ، أ، والموت و النارا، وما فيها، والجنة و وكل اهللا المالئكة بتدبير الدني"وقد 
لهذا كان اإليمان بالمالئكة أحد أركان اإليمان الذي ال يتم ، و يدبرون ما يشاء اهللا من ذلك

  )1(اإليمان إال به "

  :اإليمان بالمالئكةثانيًا: كيفية 

يقهم، تصدن بالمالئكة بوجوب التصديق بهم و ح األشقر رحمه اهللا كيفية اإليماقد وضَّ و 
يقول نقًال عن البيهقي  كٌل حسب ما خلق له ،يفعلون ما ُيؤمرونو  ،وأنهم مكلفون بأعمالهم

  :إليمان بالمالئكة ينتظم في معانٍ ن اإ:" )2(والسيوطي 

  التصديق بوجودهم.: أحدها

، ، كاإلنس والجن مأمورون مكلفونخلقه، وٕاثبات أنهم عباد اهللا و : إنزالهم منازلهمالثاني
اهللا تعالى جعل لهم أمدًا لكن لى ما أقدرهم اهللا عليه، والموت عليهم جائز، و ال يقدرون إال ع

صفهم به إلى إشراكهم باهللا تعالى، وال ال يوصفون بشيء يؤدي و بعيدًا، فال يتوفاهم حتى يبلغوه، و 
  . ائلو ن آلهة كما دعتهم األيدعو 

وقد يجوز أن ، يشاء من البشر : االعتراف بأن منهم رسًال يرسلهم اهللا إلى منالثالث
منهم هم حملة العرش، ومنهم الصافون، و نيتبع ذلك االعتراف بأن ميرسل بعضهم إلى بعض، و 

فقد ورد  ،ومنهم كتبة األعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب زنة النار،منهم خ، و خزنة الجنة
  .)3("رأكثأو القرآن بذكر ذلك 

  

  

  
                                                            

 –لبنان  –يروت دار المعرفة ب –تحقيق محمد حامد الفقي  –ابن قيم الجوزية  –التبيان في أقسام القرآن  )1(
 .21ص –األشقر  –وانظر واحة اإليمان عند ابن القيم، اإليمان بالمالئكة األطهار ،138ص

 –هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول ، أبو تحقيق –جالل الدين السيوطي  –الحبائك في أخبار المالئك ) 2(
 . 10 – 9ص –م 1985 ،ه1405 – 1ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية 

 .8األشقر ص –انظر عالم المالئكة األبرار  )3(
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  .ًال: أسماء المالئكةأو 

لم يذكر شيخنا األشقر كغيره من العلماء من لمالئكة فهي كثيرة لكثرة خلقهم و أسماء ا 
نحن ال نعرف من أسماء المالئكة ، و "للمالئكة أسماء:السنة يقولالكتاب و هم إال ما ورد في أسمائ

  )1(إال القليل"

 جبريل عليه السالم: - 1

في كل خير  السفيرهو أشرفها، و ل أطيب األرواح العلوية وأزكاها، وأطهرها، و " جبري         
َلُه َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن  {، قال تعالى : )2(صالح" ٕايمان و وهدى و  ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّه َنزَّ

 ).97(البقرة : }اللَِّه ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ 

قد أكد األشقر ما قاله ابن القيم عن جبريل عليه السالم بأن اهللا قد أثنى عليه حيث قال و        
ووصفه بأجمل الصفات  ،على عبده جبريل في القرآن أحسن الثناء ابن القيم: "وقد أثنى اهللا 

ْبِح ِإَذا َتَنفََّس  ،َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس  ،اْلَجَواِر اْلُكنَّسِ  ،َفَال أُْقِسُم ِباْلُخنَّسِ {فقال تعالى :  نَُّه إِ  ،َوالصُّ
فهذا )،15,21(التكوير:  }ُمَطاٍع َثمَّ َأِمينٍ  ،ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكينٍ ِذي ُقوَّ  ،َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ 

أنه مطاع في ، و مكانة عند ربه سبحانهة و قو ذو أنه ، و أنه كريم عندهجبريل، فوصفه بأنه رسوله، و 
  )3(، فمن كرم ربه عليه: أنه أقرب المالئكة إليه"أنه أمين على الوحيو  السموات

  

  
                                                            

 .20ص –األشقر  ،عالم المالئكة األبرار )1(
لبنان  –بيروت  –دار المعرفة  –ابن قيم الجوزية  –شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) 2(
 –األشقر  –المالئكة األطهار اإليمان ب ،، انظر واحة اإليمان عند ابن القيم224ص –م 1978 –ه 1398 –

 .27ص
 ،مكتبة المعارف –تحقيق محمد حامد الفقي  –ابن قيم الجوزية  –إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  )3(

األشقر  –اإليمان بالمالئكة األطهار  ،، انظر واحة اإليمان عند ابن القيم128ص ،2ج –السعودية  –الرياض 
  .27ص –
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 ميكائيل:   - 2

َمْن َكاَن َعُدوًّا {الموكل بالقطر أي المطر الذي به سبب حياة كل شيء، قال تعالى:هو         
  )98البقرة :(}ِلْلَكاِفِرينَ  وٌ اللََّه َعدُ ِللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل َفِإنَّ 

 الذي ينفخ في الصور يوم القيامة.هو إسرافيل: و  - 3

وقد ذكر األشقر رحمه اهللا أن: جبريل وميكائيل وٕاسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول         
ٕاسرافيل، فاطر هم رب جبريل وميكائيل و :"الل، في دعائه عندما يستفتح صالته من الليل

األرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، السموات و 
  .)2)(1(اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"

 خازن النار،هو مالك:و  - 4

الزخرف : (}َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ  {:مصداقًا لقوله تعالى        
يسعى حولها لمرآة الذي عند النار يُحشُّها و أما الرجل الكريه ا... و ":  قول رسول اهللا ، و )77

  .)4(النار"رأيت مالكًا خازن :" ...و في حديث آخر قال رسول اهللا ، و )3("فإنه مالك خازن جهنم

 :خازن الجنةهو رضوان:  -5

ل من أوأنا " في بعض أحاديثه مثل قوله  من المالئكة الذين ذكرهم الرسول هو و        
يقرع باب الجنة فيقوم الخازن فيقول: من أنت؟ فأقول: أنا محمد فيقول: أقوم فأفتح لك، ولم 

  .)5("أقم ألحد قبلك، وال أقوم ألحد بعدك 

  

  

                                                            

 .1289باب الدعاء في صالة الليل وقيامه،  رقم ،صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها )1(
 .21ص –األشقر  –انظر: عالم المالئكة األبرار  )2(
 .7047، رقم، باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبحصحيح البخاري، كتاب التعبير )3(
 3239رقم  لخلق، باب ذكر المالئكة،صحيح البخاري، كتاب بدء ا )4(
 .68ص  ،جالل الدين السيوطي –الحبائك في أخبار المالئك  )5(
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 :)1(منكر ونكير -6

في كثير من األحاديث منكر ونكير، وكان  من المالئكة الذين ذكر أسماءهم الرسول        
"ِإنَّ : قال رسول اهللا  ْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس َقاَل:، ع)2(يكثر الحديث عنهما عند الكالم عن القبر

َمْن َأْنَت؟ َفَيُقوُل: َأَنا َعْبُد اللَِّه َحيًّا َوَميًِّتا، َوَأْشَهُد َأْن َأَحَدُكْم َلُيْجَلُس ِفي َقْبرِِه ِإْجَالًسا، َفُيَقاُل َلُه: 
َقْبرِِه َما َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َفُيَقاُل َلُه: "َصَدْقَت"، َفُيْفَسُح َلُه ِفي 

  اْلَجنَِّة".َشاَء اللَُّه، َوَيَرى َمَكاَنُه ِمَن 

ُه "َوَأمَّا اْآلَخُر، َفُيَقاُل َلُه: َمْن َأْنَت؟ َفَيُقوُل: َال َأْدِري، َفُيَقال َلُه: َالَدريت، َفُيَضيَُّق َعَلْيِه َقْبرُ 
  .)3(َحتَّى َتْخَتِلَف أضالعه"

 هاروت وماروت: -7

الشََّياِطيُن َعَلى  وَما َتْتلُ َواتََّبُعوا {: ،  قال تعالىملكان كريمان موكالن بمهمة معينةوهما        
َلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُْنِزَل عَ 

(البقرة : }َما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَال َتْكُفرْ اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوَال ِإنَّ 
102(  
:  ماروت كانت فتنة الناس بقولهت و قد وضح األشقر بأن هذه المهمة للملكين هارو و       

  .)4(من سياق اآلية أن اهللا بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات"  ويبد"و 

 :ملك الموت  - 8

لهذا االسم في ، فقال:"إنه ال وجود الموت بعزرائيل وقد أنكر شيخنا رحمه اهللا على من سمى ملك
  )5(ال في األحاديث الصحيحة "القرآن، و 

  
                                                            

المكتب  ،ه276ت ،محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو –يل مختلف الحديث أو انظر: ت )1(
 .362ص –م 1999 ،ه1419 ،2ط –مؤسسة اإلشراق  –اإلسالمي 

 .22ص –األشقر  –انظر: عالم المالئكة األبرار  )2(
 .1285صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم  )3(
 .22ص –األشقر  –عالم المالئكة األبرار  )4(
 .22صالمصدر السابق  )5(



107 
 

 وعتيد: رقيب

السيئة و  هما ملكان كريمان موكالن بتسجيل أعمال العباد الصالحةذكر بعض أهل العلم أن      
قد  األشقر ، أما شيخنا )18ق: (}َعِتيدٌ ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب  َما َيْلِفظُ {،  لقوله تعالى: )1(

ما ذكروه بعض العلماء على أنهما  :قول هؤالء العلماء على أنهما اسمان  لملكين فقال خالف
اسما ملكين غير صحيح، فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين اللَذين يسجالن أعمال العباد، 

ن حاله ويعلما يفارقانه، وال عن العبد، ومعنى رقيب وعتيد، أي ملكان حاضران شاهدان،ال يغيبان
حضوره، ويعلمان كل ما يصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعال، وليسا اسمي لكثرة مالزمته و 

  .)2(ملكين 

  :يًا: صفات المالئكة، وهي نوعانثان

 :ةيَّ الصفات الَخلقِ   - أ

م ال يعلو  ،تةاو متفمنازل ي صوٍر مختلفة و ، وجعل المالئكة فلقد خلق اهللا الكائنات كلها       
رات عملية متباينة  قال قدزهم عن غيرهم بصفات َخلقية شكلية، و ميَّ و  ،هو أعدادهم إال 

ِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث أو اِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال و ااْلَحْمُد ِللَِّه َفاِطِر السَّمَ {تعالى:
يمكننا إيجاز تلك و  )1(فاطر:}َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق 

التي وافق فيها العلماء الذي عرض له شيخنا األشقر رحمه اهللا في مؤلفاته   والصفات على النح
  وهي:)3(السابقين

  

 

                                                            

 .89ص –جالل الدين السيوطي  –الحبائك في أخبار المالئك ) 1(
بعنوان توكيل اهللا للمالئكة  ،، دروس الشيخ عمر األشقر23ص –األشقر  –كة األبرار انظر: عالم المالئ )2(

 .2ص،بحفظ اإلنسان وأعماله
تحقيق أحمد  –ه 671ت –شمس الدين القرطبي  –تفسير القرطبي  –انظر : الجامع ألحكام القرآن ) 3(

، لوامع 320ص ،14ج –م 1964،ه1384 – 2ط –القاهرة  –دار الكتب المصرية  ،ٕابراهيم اطفيشو البردوني 
 .193ص –السفاريني –األنوار البهية 
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 :أجنحة المالئكة - 1

تمتاز المالئكة بأجنحتها المتعددة على غيرها من المخلوقات، فمنهم من له جناحان،        
{َما  أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال:أو ومنهم من له ثالثة، 

  .)2()1(جبريل عليه السالم له ستمائة جناح " " رأىقال: )11النجم:(َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى}

 جمال المالئكة: -2

َعلََّمُه َشِديُد  {:، كما قال تعالى في جبريل صفاءخلق اهللا المالئكة ذات بهجٍة وجمال و         
منظر حسن، وقال قتادة : ذو مرة: ذو بن عباس: )، قال ا6، 5(النجم :} ِمرٍَّة َفاْسَتَوىذو ، اْلُقَوى
 منافاة بين القولين، على ذلك بأنه " القوة، فعلق األشقر ذو مرة: ذو قيل خلٍق طويل حسن، و ذو 
  )3(حسن المنظر" قوي و هو ف

واضحًا فيما ورد في   وونجد عامة الناس يصفون اإلنسان الجميل بالمالئك، وهذا يبد       
َفَلمَّا َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن  {القرآن عن وصف النسوة ليوسف الصديق عليه السالم عندما رأينه:

  )4()31(يوسف :}َأْيِدَيُهنَّ َوُقْلَن َحاَش ِللَِّه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ 

 تهم في الخلق والمقدار:او تف -3

ليسوا سواء فبعضهم   ، فهمبين المالئكة في الخلق والمقدارت او ذكر القرآن أن هناك تف       
اِت َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة و ااْلَحْمُد ِللَِّه َفاِطِر السَّمَ {بعضهم له ثالثة، قال تعالى: له جناحان و 

ِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء أو ُرُسًال 
  جبريل له ستمائة جناح كما جاء في األحاديث الصحيحة.)، و 1فاطر:(}َقِديرٌ 

                                                            

 .174صحيح مسلم، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم  )1(
 .14ص –األشقر  –انظر عالم المالئكة األبرار ) 2(
 .14ص –األشقر  –عالم المالئكة األبرار  )3(
 .14ص –األشقر  –انظر: المصدر السابق )4(
   .15 ،14ص –األشقر  –انظر: عالم المالئكة األبرار  )4(
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ما تعدون أهل بدر فقال: "  والمالئكة الذين شهدوا معركة بدر هم أفضلهم، جاء جبريل النبي 
كذلك من شهد بدرًا من و كلمة نحوها، قال: أو ، ن أفضل المسلمين: مفيكم ؟ قال 

  .  )2)(1(المالئكة"

 األنوثة:ال يوصفون بالذكورة و   -4

وا أن هؤالء اإلناث بنات زعمأن المالئكة إناث، و   لقد زعم العرب في عهد رسول اهللا         
َوَجَعُلوا {،وقد حكى القرآن ذلك عنهم بقوله: اهللا قولهم شهادة سيحاسبهم عليهاقد جعل اهللا، و 

(الزخرف  }ِإَناثًا َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلونَ  اْلَمَالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ 
:19 ()3(  

 :ال يشربونال يأكلون و   - 5

، بل )4(الجماعةن بإجماع العلماء من أهل السنة و فهم ال يأكلون وال يشربون وال يتناكحو         
ُخلقوا لطاعة اهللا وعبادته، وتسبيحه، فقد جاؤوا إبراهيم عليه السالم في صورة بشر، فقدم لهم 

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبرَاِهيَم ِباْلُبْشَرى َقاُلوا َسَالًما َقاَل َسَالٌم َفَما {الطعام فلم يأكلوا منه، قال تعالى: 
َجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َال َتَخْف أو َلمَّا َرَأى َأْيِدَيُهْم َال َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم وَ فَ  ،َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ 
  .)5()70 ،69د:هو (}ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوطٍ 

 ال يتعبون:ال يملون و   - 6

امره بال تعب وال نصب، وال يكلون أو ن ذو فهم يعبدون اهللا ويسبحونه ويستغفرونه، وينف         
قد ، و )6( )20(األنبياء:}ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َال َيْفُتُرونَ  {وال يملون، قال تعالى في وصفهم: 

  .)1(استدل السيوطي بقوله:" ال يفترون" على أن المالئكة ال ينامون

                                                            

 . 3692، رقم صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب شهود المالئكة بدراً  )1(
 .16ص –األشقر  –انظر: عالم المالئكة األبرار  )2(
 .17ص –انظر:المصدر السابق)3(
 .264ص –جالل الدين السيوطي –الحبائك في أخبار المالئك ) 4(
 18ص –األشقر  –انظر: عالم المالئكة األبرار  )5(
 .19انظر: المصدر السابق ص )6(
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 ة:يَّ قِ الصفات الُخلُ   - ب

ـــــي تتصـــــف بهـــــا العلمـــــاء مـــــن الســـــلف الصـــــالح عـــــن تحـــــدث  ـــــد مـــــن الصـــــفات الت العدي
عــــض اإلشــــارات الـــــواردة أســــمائهم اعتمــــادًا علــــى بخــــتالف أعــــدادهم و المالئكــــة األطهــــار علــــى ا

لكثيــــر مــــن صــــفات المالئكــــة .وأمــــا شــــيخنا األشــــقر رحمــــه اهللا فلــــم يــــذكر ا)2(الســــنةفــــي الكتــــاب و 
ــــــة اآليــــــات ال، بــــــل اكتفــــــى بــــــذكر صــــــفتين هــــــامتين اســــــتدل عليهمــــــا بمــــــا ورد فــــــي الُخلقيــــــة قرآني

 :هماواألحاديث النبوية و 

 المالئكة كرام بررة:  -1

ل الصفات الخلقية التي تميز بها المالئكة كما نص القرآن الكريم أو تعد هذه الصفة          
محفوظ بأيدي  )، أي كتاب اهللا 15,16(عبس: }ِكَراٍم َبَرَرةٍ  ،ِبَأْيِدي َسَفَرةٍ {: على ذلك بقوله

يعصون اهللا في أفعالهم شريفة طاهرة ال الطاهرة، فخلقهم كريم شريف، وأخالقهم حسنة، و كة المالئ
يحملون كتاب اهللا بأيديهم فرة ألنهم سفراء اهللا إلى رسله وأنبيائه، و سموا سأخالقهم وال أفعالهم، و 

سفرُت بين العرب تقول :"سفرة: المالئكة واحدهم سافر، و ، قال الفخر الرازي رحمه اهللا )3(الطاهرة 
كالسفير الذي  –تأديته وحي اهللا تعالى و إذا نزلت ب –القوم إذا أصلحت بينهم، فُجعلت المالئكة 

  .)4("ُيصَلُح به بين القوم

 :الحياء - 2

" شعبة من شعب عباد اهللا المؤمنون ألنه األنبياء و إن الحياء صفة سامية تحلى بها         
وذكر شيخنا األشقر رحمه اهللا أن المالئكة تتصف بالحياء ألنه خلٌق عظيم، مستدًال )5(اإليمان"

                                                                                                                                                                          

 .264ص  ،جالل الدين السيوطي  –انظر: الحبائك في أخبار المالئك  )1(
 –الفضل إبراهيم ، أبو تحقيق محمد –ه 911ت  –جالل الدين السيوطي  –انظر: اإلتقان في علوم القرآن  )2(

غاية األماني في الرد على النبهاني  ،364ص – 2ج ،م1974 –ه 1294ط –للكتاب  الهيئة المصرية العامة
مكتبة الرشد  –ي هو عبد اهللا بن منير آل ز ، أبو تحقيق –ه 1242ت ،محمود شكري بن أبي الثناء األلوسي –
 511 –1ج –م 2001 –ه 1422 ،1ط –السعودية  –الرياض  –
 .24ص ،األشقر –انظر عالم المالئكة األبرار  )3(
ت  –عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن ابن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي ، أبو –مفاتح الغيب  )4(

 .56ص ،31ج –ه 1420 ،3ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  – 606
 .50، رقم ، مسلم، كتاب اإليمان8صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، رقم  )5(
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كان مضطجعا في بيتها  على ذلك بما ورد في السنة عن عائشة رضي اهللا عنها: أن الرسول 
على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن هو بكر، فأذن له و ، أبو ساقيه، فاستأذنأو كاشفًا فخذيه 

وسّوى ثيابه، فدخل،  كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس الرسول هو و عمر، فأذن له 
ِله، ثم دخل عمر، فلم بكر، فلم تهتش له، ولم تُبا، أبو فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل

"أال أستحي من رجل لم تُباِله، ثم دخل عثمان، فجلست،  سويت ثيابك، فقال: تهتش له، و 
  )2()1(تستحي منه المالئكة" 

 

ال قدراتهم التي منحت لهم، و أصنافهم و لمالئكة بأعماٍل تليق بمنازلهم و لقد اختص اهللا ا
ون بالخدمة، م عباد يتصفون بكل صفات العبودية، قائميستطيعها غيرهم من الكائنات ألنه

يخالفوا ال أن امر، و و زوا األاو يتج ال يستطيعون أن، لم اهللا بهم محيطن للتعاليم، وعذو منف
َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال َيْعُصوَن اللََّه َما {:، خائفون وجلون لقوله تعالىالتعليمات الملقاة إليهم

  ).6: (التحريم}َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

  المالئكة الموكلين بقوله:جز ابن القيم رحمه اهللا في الحديث عن أعمال أو قد و        

كتاب قد دل ال، و "المالئكة أعداد كبيرة، وأصناف كثيرة، يقومون بأعمال السموات واألرض      
 ،أنه سبحانه وكَّل بالجبال مالئكة، و والسنة على أصناف المالئكة، وموّكلة بأصناف المخلوقات

حتى يتم خلقها، ثم وكَّل  وكَّل بالرحم مالئكة ُتدبر أمر النطفة المطر مالئكة، ووكَّل بالسحاب و 
ووكَّل ، كتابته، ووكَّل بالموت مالئكةلحفظ ما يعمله وٕاحصائه و مالئكة بالعبد مالئكة لحفظه، و 

القمر مالئكة، ووكَّل ئكة ُيحركونها، ووكَّل بالشمس و بالسؤال في القبر مالئكة، ووكَّل باألفالك مال
اسها، وعمل األنهار غر عمارتها مالئكة، ووكَّل بالجنة وعمارتها و تعذيب أهلها و ا و قادهٕايبالنار و 

 ،َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا ،َواْلُمْرَسَالِت ُعْرًفا{منهم فالمالئكة أعظم جنود اهللا تعالى، و  ،فيها مالئكة
 ،َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا{منهمو ) 1,5:مرسالت(ال}ِذْكًراَفاْلُمْلِقَياِت ، َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا، َوالنَّاِشَراِت َنْشًرا

) 1,5:(النازعات }َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا ،َفالسَّاِبَقاِت َسْبًقا ،َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا ،َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا

                                                            

 .4414، رقم ، باب من فضائل عثمان بن عفان صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة) 1(
 .25ص –األشقر  –انظر عالم المالئكة األبرار  )2(
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افَّاِت َصفًّا{منهمو  منهم مالئكة الرحمة، و  )1,3(الصافات: }َفالتَّاِلَياِت ِذْكًرا ،َفالزَّاِجَراِت َزْجًرا ،َوالصَّ
وات بالصالة مالئكة قد ُوكِّلوا بعمارة السم، و مالئكة قد ُوكِّلوا بحمل العرشو  ،ومالئكة العذاب

،إلى غير ذلك من أصناف المالئكة التي ال يحصيها إال اهللا تعالى. فالمالئكة والتسبيح والتقديس
  .)1(أعظم جنود اهللا تعالى" 

عمال المالئكة شارحًا ومصنفًا أما شيخنا األشقر رحمه اهللا فقد أفاض في الحديث عن أ      
  : )2(من ذلكالسنة و ذلك بما ورد في الكتاب و مدلًال على و 

، حريك بواعث الخير في نفوس العباد، تأنبيائهسفراء اهللا إلى رسله و  ،حراستهم البن آدم  
، أرواح العباد عندما تنته آجالهم  ، نزعابتالء بني آدمسيئها، سجيل صالح أعمال بني آدم و ت

، تعاقب المالئكة فينا، المؤمنين ، صالتهم علىنين عند النزع، محبتهم للمؤمنينتبشير المؤم
دهم هو ، شين، استغفارهم للمؤمناستغفارهم للذين يعودون المرضى، التأمين على دعاء المؤمنين

 ،، تسجيل المالئكة الذين يحضرون الجمعةا بأجنحتهمحفهم أهلهمجالس العلم وحلق الذكر و 
أمته السالم،  عن ، يبلغون الرسول حمايتهم للرسول ،تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن

تهم لصالحي العباد ، حمايتهم ونصر يثبتونهم في حروبهمع المؤمنين و ، يقاتلون متبشيرهم المؤمنين
مكة ، حمايتهم للمدينة و يد بأجنحتها، إظاللها للشهالصالحيند المالئكة لجنازة هو تفريج كربهم، شو 

  . )3(لمالئكة باسطة أجنحتها على الشام، االدجال، نزول عيسى بصحبة ملكين من

والحج ٕان توافقت في مسمياتها مع عبادة البشر كالتسبيح وأما عبادة المالئكة فهي و   
قد قدم شيخنا رحمه اهللا  نماذج من عبادتهم نذكر إال أنها تختلف في كيفيتها و غيرها والخشية و 

  منها: 

  

  
                                                            

 –مكتبة المعارف  –تحقيق محمد حامد الفقي  –ابن قيم الجوزية  –إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) 1(
اإليمان بالمالئكة  –ر واحة اإليمان عند ابن القيم ، انظ127,126,125ص ،2ج –السعودية  –الرياض 
 .37ص ،األشقر –األطهار 

 .1,13ص،بعنوان دراسة حول المالئكة –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  )2(
 .81ص ،44ص ،األشقر –انظر: عالم المالئكة األبرار  )3(
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 :التسبيح -1

المالئكة يذكرون اهللا تعالى، وأعظم ذكره التسبيح وهم مسبحون على الدوام، قال تعالى:          
 .)1( )5الشورى: (}َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي اْألَْرضِ {

 :"الحج - 2

للمالئكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها، هذه الكعبة هي التي أسماها اهللا           
في  "قال رسول اهللا ، )4الطور:(}َوالَبيِت الَمعُمورِ {تعالى: البيت المعمور في سورة الطور:

فسألت جبريل عليه " فُرفع لي البيت المعمور، زته السماء السابعة:او حديث اإلسراء، بعد مج
يقول  )2(السالم فقال: يصلي فيه كل يوم سبعون ألفًا إذا خرجوا لم يعودون إليه آخر ما عليهم"

يطوفون به كما يطوف أهل األرض بكعبتهم، والبيت المعمور ، و ابن كثير: " يعني يتعبدون فيه
مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، ألنه  كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخليل هو 

باني الكعبة األرضية، والجزاء من جنس العمل، وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة، 
  .)3(يصلون إليه" ل سماء بيتًا يتعبد فيه أهلها، و ذكر أن في كع عليها، و وقع لوق وأي فوقها، ل

 :خوفهم وخشيتهم من اهللا تعالى -3

، كانت محبتهم له قدرهيمة، يعرفون مكانته و عظالئكة يعرفون ربهم معرفة كبيرة و ألن الم        
: عن جابر )، و 28:األنبياء(}َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ {خشيتهم منه عظيمة، قال اهللا فيهم:و 

خشية  جبريل كالحلس البالي من، و "مررت ليلة ُأسري بي بالمأل األعلىقال:  أن رسول اهللا 
  . )1)(4(اهللا تعالى"

                                                            

 .37ص –انظر: المصدر السابق  )1(
 .236رقم  ،، مسلم، كتاب اإليمان2968صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، رقم  )2(
دار  –تحقيق سامي بن محمد سالمة  –الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ، أبو –تفسير القرآن العظيم  )3(

 –، وانظر عالم المالئكة األبرار 428 ،427ص – 7ج ،م1999 –ه 1420 ،2ط –طيبة للنشر والتوزيع 
 .38ص –األشقر 

دار ،تحقيق طارق عوض اهللا وعبد اهللا المحسن الحسيني ،طبرانيسليمان بن أحمد ال ،المعجم األوسط)4(
، 2، الجامع الصغير وزياداته، ج، حسنه األلباني4679رقم الحديث  ،64ص ،5ج ،القاهرة ،الحرمين

 .5862، رقم 1021ص



114 
 

 :المالئكةوركوع  سجود - 4

، التذلل هللا تعالىياد والخضوع و إن السجود من أعظم العبادات العملية الدالة على االنق        
ات السبع او ما في السم:" له لقول رسول اهللا وركوعًا ٕان المالئكة أكثر خلق اهللا سجودًا و 

َوَما ِمنَّا {:"، فذلك قوله تعالىساجدأو راكع أو ال كف إال عليه ملك قائم موضع قدم وال شبر و 
افُّونَ  ،ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ   )2()166,164(الصافات: }َوإِنَّا َلَنْحُن اْلُمَسبُِّحونَ  ،َوإِنَّا َلَنْحُن الصَّ

 

بأنه  ،شيخنا عمر األشقر رحمه اهللا عدم جعل الرسل لبني آدم من المالئكة لَ لقد علَّ   
بني آدم من  خلق اهللا ية عن البشر، حيث ُخلقوا من نور، و يرجع إلى اختالف طبائعهم الَخلق

أنه كان يشق عليه  البشر، كما ُذكر عن الرسول عب التواصل بين المالئكة و لذلك يصالطين و 
ل عليه السالم على صورته عندما جاءه جبريسالم على هيأته المالئكية، و ه المجيء جبريل علي

  . )3(يقول: دثروني، دثروني   جاء  زوجته خديجة  ، و فزع

كان سكان األرض   ولر الذين أرسل لهم رسوًال منهم، و ونظرًا الختالف طبيعتهم عن البش
َكاَن ِفي اْألَْرِض َمَالِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن   وُقْل لَ {مالئكة، ألنزل إليهم ملكًا رسوًال، قال تعالى: 

ْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء َمَلًكا َرُسوًال    ).95(اإلسراء: }َلَنزَّ

صفة الرجال من البشر  ، لكان لزامًا أن يتحلى برضنا أن اهللا  أرسل ملكًا رسوالً افت وول
َأْنَزْلَنا َمَلًكا  وَوَقاُلوا َلْوَال أُْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َولَ {لباسه، حتى يأخذ الناس عنه قال تعالى: في كالمه و 

 }َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه َرُجًال َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما َيْلِبُسونَ   وَولَ  ،َلُقِضَي اْألَْمُر ثُمَّ َال ُيْنَظُرونَ 

  )9,8(األنعام: 
تعنت هو سًال، إنما ٕارسالهم ر رؤية المالئكة، و وقد أخبر اهللا تعالى أن سؤال الكافرين ب

ْلَنا   وَولَ {على احتمال حدوثه فإنهم لن يؤمنوا قال تعالى:، و ليس طلبًا للهدايةواستكبار، و  َأنََّنا َنزَّ
ُكلَّ َشْيٍء ُقُبًال َما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه  ِإَلْيِهُم اْلَمَالِئَكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرَنا َعَلْيِهمْ 

  .)4() 111(األنعام:  }َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َيْجَهُلونَ 
 

                                                                                                                                                                          

 .39ص  –األشقر  –عالم المالئكة األبرار انظر:  )1(
 ، حسنه األلباني.3568رقم الحديث  ،44ص ،4ج–الطبراني  –سط و المعجم األ)2(
 .51، 50ص –األشقر  –المالئكة األبرار  انظر: عالم )3(
  .51، 50صانظر: المصدر السابق  )4(
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  كلها.وجوب اإليمان بالرساالت : األولالمطلب 

  كيف يكون اإليمان بالرساالت.المطلب الثاني: 

  ية.و ااالختالف بين الكتب السمق و مواضع االتفاالمطلب الثالث: 

  موقف الرسالة الخاتمة من الرساالت السابقة.المطلب الرابع: 
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لذلك يجب االعتقاد   الثالث من أركان اإليمان،الركن هو ية و ااإليمان بالكتب السم
بأصحابها األنبياء صلوات و يجب التصديق بها ، و االت التي أنزلها اهللا إلى عبادهالجازم  بالرس

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّه  {: قال تعالى، الذين أدوا أمانة تبليغها للناس سالمه عليهمربي و 
َل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل  ٕان الذي و ، )136:(النساء}َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ

التوراة و  ،كصحف إبراهيم ،لى أنبيائه لم يكن على نمٍط واحد،  فقد يكون  كتاباً أنزله اهللا تعالى ع
القرآن الذي و  ،اإلنجيل المنزل على عيسىو  ،دو االزبور الذي أنزل على دو  ،ىالمنزلة على موس

النبي، أو يًا يلقى إلى الرسول وح قد يكونسالمه عليهم أجمعين، و و ات اهللا جاء على محمد صلو 
الموحى به إلى و  ،األسباطيعقوب و وحي المنزل إلى إسماعيل وٕاسحاق و ليس بكتاب، وذلك كالو 

  .)1(من غير القرآن نبينا محمد 

بكل ما أنزل من عند اهللا تعالى وأعلمنا به واجٌب عند أهل مما يجدر ذكره أن اإليمان و 
، )3(بها لم ُيعلمنا اهللا وحيًا ُأنزلت و كذلك يجب اإليمان بأن هناك كتبًا و ، و )2(الجماعةالسنة و 

ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب  {: قال تعالى
ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحنُ أو ِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أو َواْألَْسَباِط َوَما   ِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم َال ُنَفرِّ
  ).136:(البقرة}َلُه ُمْسِلُموَن 

 

ما قرره العلماء السابقون من في مسائل الخالف وقرر شيخنا األشقر رحمه اهللا  دخللم ي
، ما التصديق الجازم بكل ما جاء فيهاية و و اأهل السنة والجماعة بوجوب اإليمان بالكتب السم

ٕانجيل و  ،دو ازبور د،و توراة موسىب التي ذكرها، وهي صحف إبراهيم و كالكتأعلمنا اهللا به تفصيًال 
د هو يحاء اهللا إلى صالح و ، وإ لموسى كتكليم اهللا ، و القرآن المنزل على محمد و  ،عيسى

                                                            

ه 1429 –األردن  ،عمان –التوزيع للنشر و دار النفائس –مان األشقر عمر سلي –الرساالت انظر: الرسل و ) 1(
 .226ص ،م2008 –
 –الرياض  –مكتبة الرشد  –ناصر بن علي عايض حسن الشيخ  –مباحث العقيدة في سورة الزمر  )2(

 .450ص –م 1995 –ه 1415 – 1ط –السعودية 
 226ص ،األشقر –الرساالت انظر: الرسل و  )3(
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نؤمن أيضًا ، و من غير القرآن، وقد تضمنته كتب السنة ، ووحي اهللا إلى رسوله محمد شعيبو 
  .)1(بها بأن هناك كتبًا ووحيًا غير ذلك لم يعلمنا اهللا 

كل ُأمٍة  نزلت  الحكم بها كان واجبًا على، والخضوع لها و وأما التسليم بهذه الرساالت
ال يوجد و ، ية يصدق بعضها بعضاً و االكتب السم، وكذلك يجب اإليمان بأن إليها هذه الكتب

يرى شيخنا ، و )2(كافرهو استهزئ به فأو من كذب بشيٍء أنزله اهللا اختالف بينها، و أو تناقض 
ت األمة بعد رسولها في اختلفأو ، رفض اإليمان بما جاءهم به رسوله منشقر رحمه اهللا أنه "األ

يكون من ا أمرهم بينهم و ، فإنه يكون من الذين تقطعو النصارىو د هو ، كما اختلف اليأصل الدين
واحدًا كذب ، فمن كذب رسوًال ه وحده، بل مكذبًا للرسل جميعاً مكذبًا لرسولال يكون الضالين، و 

َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال {:الرسل كلهم"، قال تعالى
اُب ، أبو ُبوا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها َال ُتَفتَُّح َلُهمْ ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ  {: قال تعالى) و 136النساء:(}َبِعيًدا

: (األعراف}السََّماِء َوَال َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَياِط َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْجِرِمينَ 
40()3(.  

، خالفًا سابقة يقتضي االعتقاد الجازم بهاية الو امما سبق يتبين أن اإليمان بالكتب السم
، بل يجب مع التصديق العمل بكل ما التصديقكفي معه مجرد االعتقاد و للقرآن الكريم الذي ال ي

، ِكَتاٌب أُْنِزَل ِإَلْيَك َفَال َيُكْن ِفي المص {:واجتناب ما نهى عنه، قال تعالىامر أو جاء به من 
، اتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَال َتتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ  َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلتُْنِذرَ 

ومن تمسك به فقد نجا وسلم، ومن تركه فقد ضل ، )1,3:(األعراف}ِلَياَء َقِليًال َما َتَذكَُّروَن أو 
كما جاء في إحدى  ،من حث األمة على التمسك بهذا الكتاب لذلك أكثر الرسول ، و هلكو 

" أما بعد، أال أيها الناس، فإنما أنا بشر، يوشك أن السالم :ه حيث قال عليه الصالة و خطب
لهما كتاب اهللا، فيه الهدى والنور، من أو يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: 

استمسكوا اب اهللا تعالى، و ا بكتذو ، فخأخطأه ضله كان على الهدى، ومن أخذ باستمسك به و 
                                                            

 ،2ج –ؤوط  اتحقيق شعيب األرن ،ه792ت –أبي العز الحنفي ابن  –ية و اانظر: شرح العقيدة الطح )1(
 226ص ،األشقر –وانظر الرسل والرساالت  ،401ص

 .227 ،226ص ،األشقر –نظر: الرسل والرساالت ا)2(
 –عمان األردن  –دار النفائس  ،م2007 –ه 1427 – 1ط ،األشقر ،بحوث في مؤتمرات دعوية وعلمية) 3(

 .22ص
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أذكركم اهللا في أهل ،أذكركم اهللا في أهل بيتي،به، وأهل بيتي، أذكركم اهللا في أهل بيتي
  .)2()1("بيتي

المهلكات التي يمر بها المسلم والتي تمر معنى ذلك أنه ال نجاة وال خالص من الفتن و 
أي القرآن الكريم  –عمّال ألخذ بهذا الكتاب العظيم قوًال و با حديثًا إالاإلسالمية قديمًا و  بها األمة

" إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم :قال )3( –حبل اهللا  المتين 
من اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى 

  .)4(تخلفوني فيهما"حوض فانظروا كيف يردا علي ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            

 .4425، رقم فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب  صحيح مسلم، كتاب )1(
 .228ص ،األشقر –انظر: الرسل والرساالت ) 2(
 228ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
حديث حسن ، قال عنه الترمذي 3720، رقم سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي  )4(

 .2454، رقم482، ص1صحيح الجامع الصغير وزياداته،ج ،، وصححه األلبانيغريب
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  ::مواضع االتفاقأوالً 

 الدين الواحد. - 1
 مسائل العقيدة. - 2
 القواعد العامة. - 3

  :ثانيًا: مواضع االختالف: اختالف الشرائع 

 اختالف العبادات. - 1
 ستر العورة. - 2
 األمور المحرمة.  - 3
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االختالف أو ل شيخنا األشقر رحمه اهللا تعالى  المواضع التي وقع فيها االتفاق و القد تن
التفصيل في كتابه الذي أسماه"الرسل والرساالت ح و ية بشيٍء من التوضيو ابين الرساالت السم

ريم االختالف يستدل بآيات القرآن الكأو كان رحمه اهللا تعالى أثناء عرضه لمواضع االتفاق "و 
في هذه  ل بيان رأيهو انح، و )1(يستأنس بما ذكره العلماء السابقونألحاديث النبوية الصحيحة، و باو 

  :اآلتي  والمواضع على النح

  :ًال: مواضع االتفاق وتشملأو 

 :الدين الواحد -1

ف أقوامهم السالم على اختالزلة على األنبياء عليهم الصالة و إن جميع الكتب المن      
الم، {، بنص قوله تعالى:)2(واحد، فهي منزلة من عند اهللا العليم الحكيم الخبيرأزمانهم مصدرها و 

َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة هو اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ  اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، َنزَّ
ْنِجيَل، ِمْن َقْبُل ُهًدى ِللنَّاِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب  َشِديٌد َواإلِْ

لذلك فإن الطريق الذي يجب أن يسلكه الجميع منذ ، و )4، 1(آل عمران:}اْنِتَقامٍ ذو ُه َعِزيٌز َواللَّ 
، ألن الدين الذي دعت إليه الرسل جميعًا )3(طريٌق واحٌد هو آدم عليه السالم إلى قيام الساعة 

ْسَالُم  {:اإلسالم، يقول اهللا هو واحٌد    ).19آلعمران: (} ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اإلِْ

َشَرَع {:قال العلماء إن القرآن الكريم أكد على وحدة الدين الذي شرعه للرسل العظام
ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أو َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي  َحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ

  .)4()13الشورى:(}رَُّقوا ِفيِه َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَال َتَتفَ 
الم االستسهو ، فاإلسالم الدينالغاية من هذا و  أكد القرآن أيضًا على وحدة الهدفو        

الغاية التي تهدف إليها ساس الذي تقوم عليه دعوة الرسل و األالطاعة والخضوع هللا تعالى، و و 
                                                            

السعودية  –دار الصميعي  –محمد بن عبد الرحمن الخميس  –انظر: أصول العقيدة عند اإلمام أبي حنيفة  )1(
 .507ص –بدون طبعة  –
 ،18ط  –مصر  –مؤسسة األهرام  –لجنة من علماء األزهر  –انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم ) 2(

 .135ص –م 1995 ،ه1416
 .241ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
 –األشقر  –الرساالت ، الرسل و 216ان جمعة ضميرية، صعثم –انظر: مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية  )4(

 .243ص
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، )1(إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له، وعبادة غيره كفر وشرك الدعوةهو ية و االكتب السم
، ية وأكدها في مواضع متعددةيذكر شيخنا األشقر رحمه اهللا أن القرآن قد عرض هذه القضو 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ  {: لرسل جميعًا بهذه المهمة الواحدةفقد أكد أنه أرسل ا
  .)2()25: (األنبياء}ِه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن ُنوِحي ِإَليْ 

َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ  {: رسل واألنبياء لمن يأتي بعدهمأكد أنها وصية الوقد وضح  و 
َك َوإَِلَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلهَ 

  .)3()133:(البقرة}َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 
وضحت األسباب التي ، ذكرت و إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له بعد أن دعت الرسلو 

 تعالى التي أنعم نعم اهللا، وبالتفكر في ذلك بذكر خصائص اإللوهية، و تؤكد وحدانية اهللا 
َنبَّْأ َأْم َلْم يُ  {: ، قال تعالى)4(ات واألرضو التأمل في ملكوت السما، وبالتفكر و بها على عباده

ْنَساِن ِإالَّ  ، َوَأْن َلْيَس َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى، َأالَّ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى، َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى ِلْإلِ
هو َأنَُّه ، وَ نَّ ِإَلى َربَِّك اْلُمْنَتَهى، َوأَ َفىو ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْأل ، ثُمَّ َما َسَعى، َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى

، ِمْن ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى ْوَجْيِن الذََّكَر َواْألُْنَثى،، َوَأنَُّه َخَلَق الزَّ َأَماَت َوَأْحَياهو َأنَُّه ، وَ َأْضَحَك َوَأْبَكى
نَُّه َأْهَلَك َعاًدا ، َوأَ َربُّ الشِّْعَرىهو َوَأنَُّه ، َأْغَنى َوَأْقَنىهو ، َوَأنَُّه َعَلْيِه النَّْشَأَة اْألُْخَرىَوَأنَّ 
ى، هو ْطَغى، َواْلُمْؤَتِفَكَة أَ َكاُنوا ُهْم َأْظَلَم َوأَ ، َوَقْوَم ُنوٍح ِمْن َقْبُل ِإنَُّهْم ، َوَثُموَد َفَما َأْبَقىاألولى

  .)36,55: (النجم}ِء َربَِّك َتَتَماَرى، َفِبَأيِّ آَال َفَغشَّاَها َما َغشَّى
 : مسائل العقيدة -2

وافق شيخنا األشقر رحمه اهللا علماء السلف من أهل السنة في نظرتهم التفاق        
ية التي نزلت على و االكتب السمفبين شيخنا أن ،)5(ية في أمور العقيدةو ارساالت السمال

رآن الكريم في خطاب كل نبي لقومه. األنبياء اتفقت جميعها في مسائل العقيدة كما حكى الق

                                                            

 .296ص –األشقر  –انظر: العقيدة في اهللا  )1(
 242ص  ،األشقر –انظر: الرسل والرساالت )2(
 .297ص –انظر:المصدر السابق)3(
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى القاسمي  –انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم  )4(
 .244ص –األشقر  –، الرسل والرساالت 96ص ،7ج –
 507ص –انظر: أصول العقيدة عند اإلمام أبي حنيفة  )5(
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فقد ذكر  النشور،السالم حيث ذكَّر قومه بالبعث و  ل الرسل نوح عليهأو هذا واضح في دعوة و 
 :(نوح}يَها َوُيْخِرُجُكْم ِإْخَراًجاَباًتا، ثُمَّ ُيِعيُدُكْم فِ َواللَُّه َأْنَبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض نَ {:القرآن ما قاله لقومه

17,18()1(  

َوإِْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم    {: ضًا في دعوة إبراهيم عليه السالماإليمان باليوم اآلخر واضح أيو 
اَل َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه  َواْلَيْوِم اْآلِخِر قَ 

كذلك  ، و )126(البقرة:}َوَمْن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليًال ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس اْلَمِصيرُ 
ندما يخرون سجدًا يقولون  لذلك نرى السحرة ع، و يه السالم  كانت دعوته واضحةموسى عل
، ِإنَُّه ْحِر َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقىإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوَما َأْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن السِّ {لفرعون:

، َوَمْن َيْأِتِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل  َيُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيىَربَُّه ُمْجِرًما َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم َال َمْن َيْأِت 
اِلَحاِت فَ   ، َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهااْلُعَلى َلِئَك َلُهُم الدََّرَجاتُ أو الصَّ

نبياء األأن جميع الرسل و  قد ذكر رسول اهللا ، و )2()"76، 73طه(}ْن َتَزكَّىَوَذِلَك َجَزاُء مَ 
  " إنيذكر الدجال، فقال: أن النبي  ، عن ابن عمر حذروا أممهم المسيح الدجال

لكم فيه قوًال لم لكن سأقول ، و ما من نبي إال قد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومهأنذركموه، و 
  )4)(3(" أن اهللا ليس بأعورتعلمون أنه أعور، و ه نبي لقومه، يقل

 القواعد العامة: -3

ية قد وضعت القواعد األساسية التي يجب على البشرية فهمها و امعلوم أن الكتب السم      
هي أن اإلنسان ُمحاسب بعمله، السير عليها، كقاعدة الثواب والعقاب، و في كل زماٍن ومكان و 

هو فيعاقبه اهللا بذنوبه ومعاصيه، وال يؤاخذه بمعاصي وذنوب غيره، ويثاب بطاعته وعبادته 
َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى، َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى، َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة {ال غيره، قال تعالى: 

                                                            

 .244ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 .245ص ،انظر: المصدر السابق )2(
، مسلم، كتاب 2829صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي، رقم  )3(

 .246اإليمان، رقم 
 .245ص –األشقر  –أنظر :الرسل والرساالت )4(
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ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى، َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى، ثُمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْأل ِوْزَر ُأْخَرى، َوَأْن لَ  َفى و ْيَس ِلْإلِ
  .)1( )41 ،36(النجم: }

  وكذلك أيضًا أن الفوز الحقيقي ال يتحقق إال بتزكية النفس وٕاتباع منهج اهللا والعبودية له، وٕايثار
َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى، َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا،  ،َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى {اآلخرة على الدنيا: 

ُحِف اْأل    ).14,19األعلى: (}َلى، ُصُحِف ِإْبَراِهيَم َوُموَسىو َواْآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى، ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر  {ومنها قاعدة أن الذي يستحق وراثة األرض هم الصالحون 
اِلُحوَن    )2()105(األنبياء: }َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

َلَقْد {:ل تعالىقد حمله جميع األنبياء، قا –العدل القسط و  –والقسط، وهذا الميزان  ثم قاعدة العدل
  .)3()25(الحديد: }َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسط

  في هذه اآليات: كذلك القواعد التسعة التي ذكرها اهللا 

ْقُتُلوا ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوَال تَ {
َوَال َتْقُتُلوا َالَدُكْم ِمْن ِإْمَالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّاُهْم َوَال َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن أو 

اكُ  ، َوَال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّ
 ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم ُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال أو ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه وَ 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم أو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه   وَفاْعِدُلوا َولَ  ، َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي َتَذكَُّرونَ ُفوا َذِلُكْم َوصَّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرَّ  َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

التكاليف المذكورة في اآليات السابقة ال يجوز اختالفها بحسب اختالف ، )153، 151:(األنعام}
، عن ابن عباس ل زمان التكليف إلى قيام الساعةأو الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من 

دخل الجنة ومن من عمل بهن  ،هذه اآليات محكمات لم ينسخه شيء من جميع الكتب :قال
  )4(تركهن دخل النار.

                                                            

 .246ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 .246صانظر:المصدر السابق ) 2(
 .247 –انظر: المصدر السابق )3(
 .186ص ،14ج –فخر الدين الرازي  –انظر: مفاتح الغيب ) 4(



124 
 

، آلن كانت تقوم بها األمم السابقة، فكثير من العبادات  التي نقوم بها اكذلك العبادات
َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َكاَن  {:رنا اهللا عن إسماعيل عليه السالم، أخباةكالصالة والزك

َالِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِِّه ْعِد َوَكاَن َرُسوًال َنِبيًّاَصاِدَق اْلوَ  ، َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَّ
ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني  ِإنَِّني َأَنا اللَُّه َال  {قال اهللا لموسى عليه السالم :)، و 55 ،54مريم:(}َمْرِضيًّا

َالَة ِلِذْكِري َالِة أو وَ  {:تعالى على لسان عيسى عليه السالمقال و )14:(طه}َوَأِقِم الصَّ َصاِني ِبالصَّ
  .)1() 31: (مريم}َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا

كما فرضه على األمم السابقة، قال   كذلك فقد فرض اهللا الصوم على أمة محمد 
:} َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقو َن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
: بعد بناء الكعبة أن ينادي بالحجفقد أمر اهللا نبيه إبراهيم عليه السالم والحج . )2()183(البقرة :}
  .)3() 27: الحج(}جِّ َيْأُتوَك ِرَجاًال ِباْلحَ  َوَأذِّْن ِفي النَّاسِ  {

النهي عن المنكر وٕازالة لرساالت على محاربة الفساد و ال يفوتنا أن نذكر أيضًا اتفاق او 
انحرافًا عن الفطرة كفعل قوم أو ، والتكبر في األرض االستعالءأو ، ثانو الباطل، كعبادة األ

  )4(تطفيف الميزانأو ، وظلمًا على البشر كما فعل فرعونعدوانًا أو ،لوط
  :اختالف الشرائع:ثانيًا: مواضع االختالف

عن مواضع االختالف بين الرساالت )5(تحدث شيخنا األشقر كغيره من علماء العقيدة 
، اإلسالم، ولكن الشرائع  مختلفةهو اءت به الرسل واحدًا و ية بعد أن ذكر أن الدين الذي جو االسم

شريعة محمد ، و موسى عليه السالم في بعض األمور شريعةفشريعة عيسى عليه السالم تخالف 
 داقًا ، مصكان يأتي بشرع جديد من عند اهللا ، فكل نبيالف شرائع األمم السابقة في أمورتخ

                                                            

 .247ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 انظر: المصدر السابق نفسه. )2(
ل عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان آ –انظر: منحة القريب المجيب في الرد على ُعّباد الصليب  )3(

 .248ص –األشقر  –الرساالت ، الرسل و 239، ص1ج –بدون طبعة  –ه 1244ت –معمر 
 .248ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )4(
حفص سراج ، أبو –، اللباب في علوم الكتاب 491ص ،21ج  ،فخر الدين الرازي –انظر: مفاتح الغيب  )5(

تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  –ه 775ت –الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 
 ،12ج –م 1998 ،ه1419 ،1ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الشيخ علي محمد معوض و 

 . 551ص
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والشرعة هي الشريعة وهي الُسنة،  )48:المائدة(}ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا  {: لقوله تعالى
  .)1(السبيل طريق و : الوالمنهاج
، واألمر الصالة، الزكاة، الحج، الصيام، أنها متفقة في المسائل األساسية وذكر أيضاً       

  .ولكنها اختلفت في بعض التفاصيل ،منكر، والكسب الحالل وغير ذلكالنهي عن البالمعروف و 
 :اختالف العبادات -1

لك وكذختلف من رسالة إلى رسالة،فأداء الصالة مثًال وشروطها وأركانها وعددها ت         
حل اهللا أمرًا في ذلك فهي مختلفة من رسالة إلى رسالة، وكان ي  ونحمقادير الزكاة، وأداء الحج، و 

  .)2(ه في شريعة أخرى لحكمةمَ يحرِّ شريعة لحكمة، و 
  ومن أمثلة ذلك ما يلي :  

 :الصوم  - أ
يفطر بغروب الشمس، النهار و ، يصوم لصائم في شريعة موسى عليه السالمفقد كان ا        

يجامع زوجته إلى طلوع الفجر ما لم ينم، فإن نام قبل الفجر حرم عليه وله أن يأكل ويشرب و 
عنها هذا وأحله  ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، وأما أمة اإلسالم فقد خفف اهللا 

َياِم الرََّفُث {: من الغروب إلى الفجر سواًء أنام اإلنسان أم لم ينم، قال تعالى ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ
َفَتاَب َعَلْيُكْم  ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ َعِلَم اللَُّه َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن َأْنُفَسُكمْ 

اللَُّه َلُكْم َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط َوَعَفا َعْنُكْم َفاْآلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب 
َياَم ِإَلى اللَّْيِل َوَال تَُباِشُروُهنَّ َوَأنْ  ُتْم َعاِكُفوَن اْألَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأِتمُّوا الصِّ

(البقرة }  َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال 
:187()3(. 

 :الوضوء   - ب
ا عًا للصالة عند األمم من قبلنا، فسارة زوجة إبراهيم عليه السالم عندمو كان الوضوء مشر        

ٕاال فكيف وضوئنا، و  كان مختلفًا عنأن وضوءهم  ويبدقام إليها الجبار قامت تتوضأ وتصلي، و 
فقامت  ،أي الجبار –ليها :"فقام إقامت تتوضأ عندما قام إليها الجبار"، فقد قال رسول اهللا 

                                                            

 .248ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 .249ص –قانظر:المصدر الساب)2(
  .249ص –األشقر  –نظر: الرسل والرساالت ) ا3(
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أحصنت فرجي إال على زوجي فال و  ،برسولكو لهم إن كنت آمنت بك تصلي، فقالت التوضأ و ت
  . )2()1(تسلط علي الكافر، ..."

 ستر العورة:   -2
، )3(ينظر أحدهم إلى اآلخرإسرائيل أن تغتسل رجالهم عراة، و ُروي أنه كان يجوز لبني        

ض، إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بع و"كانت بنقوله:  كما ثبت عن رسول اهللا 
، فذهب )4(عنا إال أنه أدر، فقالوا : واهللا ما يمنع موسى أن يغتسل موكان موسى يغتسل وحده

فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا ، مرة يغتسل
أخذ ثوبه، اهللا ما بموسى من بأس، و إسرائيل إلى موسى، فقالوا: و   وحجر، حتى نظرت بن
  .)6)(5(فطفق بالحجر ضربًا"

 :األمور المحرمة  -3
المحرمة األمور المباحة و من النماذج  في الجماعة الكثير لقد ورد في كتب أهل السنة و        

ة، ثم حرمه خو إلات من اخو ية، فقد أحل اهللا آلدم عليه السالم تزويج  األو االواردة في الكتب السم
قد فعله إبراهيم في شريعة إبراهيم عليه السالم، و كان التسري على الزوجة مباحًا اهللا  بعد ذلك، و 

                                                            

 ِمنْ  َمِلكٌ  ِفيَها َقْرَيةً  ِبَها َفَدَخلَ  ِبَساَرةَ  السََّالم َعَلْيهِ  ِإْبَراِهيمُ  َهاَجرَ : "   النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ   ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ )(1
 الَِّتي َهِذهِ  َمنْ  ِإْبَراِهيمُ  َيا َأنْ  ِإَلْيهِ  َفَأْرَسل النَِّساءِ  َأْحَسنِ  ِمنْ  ِهيَ  ِباْمَرَأةٍ  ِإْبَراِهيمُ  َدَخلَ  َفِقيلَ  اْلَجَباِبَرةِ  ِمنْ  َجبَّارٌ  َأوْ  اْلُمُلوكِ 
 َغْيِري ُمْؤِمنٌ  اْألَْرضِ  َلىعَ  ِإنْ  َواللَّهِ  ُأْخِتي َأنَّكِ  َأْخَبْرُتُهمْ  َفِإنِّي َحِديِثي ُتَكذِِّبي َال  َفَقالَ  ِإَلْيَها َرَجعَ  ثُمَّ  ُأْخِتي َقالَ  َمَعكَ 

أُ  َفَقاَمتْ  ِإَلْيَها َفَقامَ  ِإَلْيهِ  ِبَها َفَأْرَسلَ  َوَغْيُركِ   َفْرِجي َوَأْحَصْنتُ  َوِبَرُسوِلكَ  ِبكَ  آَمْنتُ  ُكْنتُ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  َفَقاَلتْ  َوُتَصلِّي َتَوضَّ
 َأَبا ِإنَّ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  َأُبو َقالَ  اْألَْعَرجُ  َقالَ  ِبِرْجِلهِ  َرَكَض  َحتَّى َفُغطَّ  اْلَكاِفرَ  َعَليَّ  ُتَسلِّطْ  َفَال  َزْوِجي َعَلى ِإالَّ 

أُ  َفَقاَمتْ  ِإَلْيَها َقامَ  ثُمَّ  َفُأْرِسلَ  َقَتَلْتهُ  ِهيَ  ُيَقالُ  َيُمتْ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  َقاَلتْ  َقالَ  ُهَرْيَرةَ   آَمْنتُ  ُكْنتُ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  َوَتُقولُ  ُتَصلِّي َتَوضَّ
 الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َقالَ  ِبِرْجِلهِ  َرَكَض  َحتَّى َفُغطَّ  اْلَكاِفرَ  َهَذا َعَليَّ  ُتَسلِّطْ  َفَال  َزْوِجي َعَلى ِإالَّ  َفْرِجي َوَأْحَصْنتُ  َوِبَرُسوِلكَ  ِبكَ 
 َما َواللَّهِ  َفَقالَ  الثَّاِلَثةِ  ِفي َأوْ  الثَّاِنَيةِ  ِفي َفُأْرِسلَ  َقَتَلْتهُ  ِهيَ  َفُيَقالُ  َيُمتْ  ِإنْ  اللَُّهمَّ  َفَقاَلتْ  ُهَرْيَرةَ  َأُبو َقالَ  َسَلَمةَ  َأُبو َقالَ 

 اللَّهَ  َأنَّ  َأَشَعْرتَ  َفَقاَلتْ  السََّالم َعَلْيهِ  ِإْبَراِهيمَ  ِإَلى َفَرَجَعتْ  آَجرَ  َوَأْعُطوَها ِإْبَراِهيمَ  ِإَلى اْرِجُعوَها َشْيَطاًنا ِإالَّ  ِإَليَّ  َأْرَسْلُتمْ 
، رقم ء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، باب شراصحيح البخاري، كتاب البيوع" َوِليَدةً  َوَأْخَدمَ  اْلَكاِفرَ  َكَبتَ 

  .4371، رقم ل، ومسلم، كتاب الفضائ2065
  .62ص –األشقر  ،انظر: صحيح القصص النبوي )2(
  .93، صالمصدر السابقانظر: )3(
  األدرة: انتفاخ في الخصية.)أدر: 4

مسلم، كتاب  ،269ده في الخلوة ومن تستر، رقم ، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحصحيح البخاري )5(
 .791رقم  ،الصالة

 .249ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )6(
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كذلك ، و ئيلذا في التوراة على بني إسراقد حرم اهللا مثل هي هاجر لما تسرى بها على سارة، و ف
تان، ثم حرم هما أخيعقوب عليه السالم بابنتي خاله و قد تزوج كان الجمع بين األختين مباحًا، و 

، ثم جاء عيسى عليه السالم ألبان اإلبلعليهم في التوراة، وحرم يعقوب على نفسه لحوم اإلبل و 
َم َعَلْيُكْم  {قال تعالى: ،فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم (آل }َوِألُِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

  .)1(تحريم الخبائثة لتكون القاعدة إحالل الطيبات و جاءت الشريعة الخاتم) و 50عمران: 
نبياء "األ :اختالف الشرائع بقول رسول اهللا ل شيخنا األشقر على وحدة الدين و قد استدو 

  .)3(ٕان اختلفت شرائعه أي أن أصل الدين واحد و )2("دينهم واحدو  ة لعالت، أمهاتهم شتى،أخو 

 
جاء واضحًا  ية األخرىو اإن موقف اإلسالم المتمثل في القرآن الكريم من الرساالت السم        

اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك {: جليًا في قوله تعالى
يتمثل ذلك في أمور ة و أي أن القرآن الكريم جاء مصدقًا للكتب السابق، )48: (المائدة}َعَلْيهِ 
  منها:

سينزله على عبده خبرت بأن اهللا أية السابقة ذكرت هذا القرآن ومدحته و و امن الكتب السإ: لواأل 
  نزوله بهذه الصفة كان تصديقًا لتلك الكتب.و ،رسوله محمد و 

َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب {:قال تعالى،ية السابقةو اات مؤيدة للكتب السم: مجيء القرآن الكريم  بآيالثاني
َوَيْزَداَد الَِّذيَن  ُتوا اْلِكَتابَ أو النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدََّتُهْم ِإالَّ ِفْتَنًة ِللَِّذيَن َكَفُروا ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذيَن 

  .)4(علمهم بهذا من كتبهمتوا الكتاب إنما يكون بسبب أو استيقان الذين و ،)31:المدثر(}ِإيَماًنا آَمُنوا
  .)4(كتبهم
، ، وأنها منزلة من عند اهللا ية السابقةو اسماء بعض الكتب السم: ورد في القرآن العظيم أالثالث

والتغيير الذي قامت به يد بين لنا التحريف صحيح، و هو نؤمن بها، ووضح لنا ما  مرنا أنأو 
اهللا بها الرساالت، والتي يجب  لهية التي ختمحاكم على تلك الكتب ألنه الرسالة اإلهو ، و البشر

                                                            

  . 250ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
، مسلم، 3187رقم  ،صحيح البخاري، كتاب حديث األنبياء، باب قول اهللا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت )2(

 . 4362كتاب الفضائل، رقم 
 .251ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
 .253ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )4(
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، َال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َلِكَتاٌب َعِزيزٌ َوإِنَُّه  {، الرجوع إليها، والتحاكم إليها، و المصير إليها
االت كل ما خالفها مما جاء في الرسو ، )41,42:فصلت(}َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ َوَال ِمْن َخْلِفِه 

 .)1(، وٕاما منسوخ إما محرف مغّيرهو السابقة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  .254ص –انظر:المصدر السابق)1(
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كان اإليمان الركن الرابع من أر هو السالم بالرسل واألنبياء عليهم الصالة و إن اإليمان 
ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْن اْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرِّ {: مصداقًا لقوله تعالى

أحكام شرعهم االلتزام بتعاليمهم و أجمع العلماء على وجوب إتباعهم و لذلك و  ،)285(البقرة: }ُرُسِلهِ 
صيل القول فيهم ل فيما يلي تفاو نحو  برساالتهم كافٌر، خارج عن الملة،المكذب وأن المخالف لهم و 

  : اآلتي وعلى النح

 

 

، َعِن النََّبِإ َعمَّ َيَتَساَءُلونَ  {: الخبر، قال تعالىهو : "مشتق من النبأ و لغةالنبي 
  ).1,3(النبأ:}اْلَعِظيمِ 

يقال َنَبَأ ، تخفيفهه أنبأ عنه. ويجوز تحقيق الهمز و ، ألن عن اهللا الُمخِبروقيل الَنِبيُء 
  .وَنبَّّأ وَأنَبأَ 

، ة، وهي ما ارتفع من األرضأو النبوقيل: ُأخذ من النَّبَوة و ،من أنبأ عن اهللاهو والنبُي 
، واآلخرةقدر عظيم في الدنيا ة و رفعذو ، أن النبي ة بين لفظ النبي والمعنى اللغويوالمناسب

  . )1("أخراهمبها الناس فتصلح دنياهم و ، وهم األعالم التي يهتدي األنبياء هم أشرف الخلقف

إليه حى أو لنبي نبيًا ألنه ُمخِبٌر ُمخَبٌر، أي: أن اهللا أخبره، و مما سبق يتضح أنه قد ُسمي ا
مخِبٌر عن اهللا  تعالى أمره  هو )، و 3(التحريم: }َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيرُ  {
  .)2()51:(الحجر }َوَنبِّْئُهْم َعْن َضْيِف ِإْبَراِهيَم. {وحيه  و 

 

لهم إلى الماء أرسلوا إبالجمع أرسال... و يع من كل شيء و القط الرسول لغًة:الَرسّل:
َفْأِتَياُه  {: بعثه، وهذا نجده في قوله تعالىالذي ُيتابع أخبار الذي هو الرسول . و إرساًال أي ِقطعاً 

  يقالو ،ا رسالة رب العالمينذو ) أي إنا رسالة رب العالمين، أي 47(طه: }َرُسوَال َربَِّك  َفُقوَال ِإنَّا
                                                            

 ،163 ،162ص – 1ج –منظور  ابن –لسان العرب  )1(
 .11ص ،األشقر –انظر: الرسل والرساالت  )2(
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ب جاءت اإلبل َرَسًال ، أخذًا من قول العر رسالةأو بعضهم إلى بعٍض رسوًال  تراسل القوم أرسل
 )1(.أي متتابعة

ثُمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا  {، تعالىبناًء عليه فقد ُسمي الرسل بذلك ألنهم ُأرسلوا من قبل اهللا و 
  .)2(متابعتهاا وتبليغها و هم مبعوثون برسالة معينة ُمكلَّفون بحمله، و )44: (المؤمنون}َتْتَرى

 

ن لم الرسول من عدة أمور، منكرًا قول مَ مصطلحي النبي و  قر رحمه اهللا بينفرق األش
  :تفريق بينهما على عدة أدلة أهمهااعتمد في اليفرق بينهما، و 

ألف : "أن عدة األنبياء مائة في التفريق بينهما من حيث العدد  ما قاله رسول اهللا  -1
  .)3("  جمًا غفيراً عشر خمسة ثالثمائة و من ذلك الرسل  ،عشرون ألف نبيوأربعة و 

ما جاء في كتاب اهللا تعالى، في ذكرهما متتابعين حيث عطف النبي على الرسول في  - 2
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى {بعض اآليات، فقال تعالى:

كان أحدهما بمعنى اآلخر ما جاز عطف  و). فل52:  ج(الح}الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه 
  أحدهما على اآلخر. 

هذا يدل على أن الرسالة أمر زائد على أن اهللا وصف بعض رسله بالنبوة والرسالة، و  - 3
(مريم:  }َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُمْخَلًصا َوَكاَن َرُسوًال َنِبيًّا{النبوة، قال تعالى : 

51()4(.  

 بأن:"ي قولهم، فعريف الشائع عند العلماءذلك التهو األشقر رحمه اهللا ف هأنكر أما ما و 
حي إليه ولم يؤمر بالبالغ، وعلى أو من  النبيُأمر بتبليغه، و حي إليه بشرع و أو  منهو الرسول 

                                                            

أحمد بن  ،، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير281ص– 11ج –ابن منظور  –انظر لسان العرب  )1(
 .226ص – 1ج –بيروت ،المكتبة العلمية ،هـ770وت نح –العباس ، أبو محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،

 .12ص ،األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )2(
جالن، رقم باب حديث أبي أمامه الباهلي ألصدي بن ع ،كتاب باقي مسند األنصار ،مسند اإلمام أحمد )3(

 .5737، رقم1599،ص3، مشكاة المصابيح، ج، صححه األلباني21257
  .12ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )4(
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دلل على ، و قال األشقر بأن هذا التعريف خطأ. و )1"(ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسوالً 
  .هوجو خطئه من عدة 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن  {،، كما بعث الرسل بعث األنبياءهناك آيات في كتاب اهللا تؤكد أن اهللا - 1
)، فهذا دليل على أن النبي مأمور بالتبليغ مثل 52(الحج:} َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِبيٍّ 

 الرسول .
صدر شخص واحد من يدفن في ، فلم ينزل وحيه ليكتم و أن اهللا أنزل وحيه لُيبلغ علمه - 2

 البشر، ثم يموت هذا العلم بموت صاحبه.
ه النبي معمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، و عرضت عليَّ األ" :قول رسول اهللا  - 3

هذا دليل على أن األنبياء و .)2("النبي ليس معه أحدالرجالن، والنبي معه الرهط، و 
 .)3(مأمورون بالبالغ 

قوله: هو الرسول والنبي ف صطلحيرحمه اهللا لم ارتضاه األشقرأما التعريف الذي 
  . )4(المبعوث لتقرير شرع من قبله"هو حي إليه بشرع جديد، أما النبي: فأو من هو : ل"الرسو 

   

                                                            

  .13ص –قر األش –الرسل والرساالت (1)

 . 323رقم  ،كتاب اإليمان ،مسلم ،5311رقم  ،باب من لم يرق ،صحيح البخاري، كتاب الطب )2(
 .13ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت ) 3(
 .13ص –األشقر  –الرسل والرساالت ) 4(
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كما قرره الكتاب والسنة، وأجمع عليه  ،أركان اإليمانالركن الرابع من هو  اإليمان بالرسل
ُقْل آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُْنِزَل َعَلْيَنا َوَما أُْنِزَل َعَلى ِإْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل  {قال تعالى:  ،أهل السلف

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم أو َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوَما  ِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم َال ُنَفرِّ
في حديث جبريل عليه السالم إن  قال رسول اهللا ، و )84آل عمران: (}َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 
  .)1(تؤمن بالبعث اآلخر"لقائه ورسله و هللا ومالئكته وكتابه و اإليمان "أن تؤمن با

لذين يزعمون أنهم مؤمنون باهللا ولكنهم يكفرون  ا الجماعة على أند اتفق أهل السنة و لق
َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ َقاُلوا َما   {: يقدرون اهللا حق قدره، قال تعالىالكتب هؤالء ال بالرسل و 

صفاته التي  يعلمونيقدرون اهللا حق قدره، و ) فالذين 91(األنعام:}َأْنَزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء 
بعبارة ، و وا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتبالرحمة البد أن يوقناتصف بها من العلم والحكمة و 

  .)2(هم يكذبون برسل اهللا إليهمخرى فهم ما عظموا اهللا حق تعظيمه، و أ

عند هو ر بالرسل فوكفمن آمن باهللا  يرى شيخنا األشقر رحمه اهللا كغيره من العلماء أنهو 
هذا و  ،مان، ومن كفر بركن كفر بالجميع،ألنه كفر بركن من أركان اإلياهللا كافر، ال ينفعه إيمانه

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُِّقوا َبْيَن اللَِّه  {: تعالى هلو ق واضٌح جلي في
َلِئَك ُهُم أو ،ا َبْيَن َذِلَك َسِبيًال ذو َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَّخِ  َوُرُسِلِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعضٍ 

  )3()151، 150:(النساء }اْلَكاِفُروَن َحقًّا 

 هلو قل مصداقاً ،بجميع الرسل واألنبياء نبٍي واحد كفرأو كذلك من كفر برسوٍل    
) 123(الشعراء:}َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِلينَ {: هلو ق)، و 105(الشعراء:}َكذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِلينَ {:تعالى

، كذبت بكل الرسل، فكّل أمة كذبت رسولها )160 (الشعراء:}َكذََّبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلينَ  {:هلو قو 
                                                            

 .48، البخاري، كتاب اإليمان، رقم 10صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب اإليمان واإلسالم واإلحسان، رقم  )1(
دار طيبة للنشر  –تحقيق سامي بن محمد سالمة  ،ه774ت –ابن كثير  –انظر: تفسير القرآن العظيم  )2(

 .300ص ،3ج ،م1999 –ه 1420 ،2ط –والتوزيع 
 –م 1990 –ه 1410مجلة الفرقان العدد الخامس عشر  ،16ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(

 .50ص –لألشقر  –مقالة بعنوان أهل السنة والجماعة 
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أن الرسل َحَملة رسالة واحدة، وغايتهم  ذلك، ٍل واحد يعد تكذيبًا بالرسل كلهمالتكذيب برسو  نأل
  .يبشر المتقدم منهم المتأخر، ويصدق المتأخر المتقدم ،واحدة، فهم وحدة مصدرهم واحدواحدة، و 

ُقوُلوا آَمنَّا  {: جميعَا، وال نفرق بينهم قال تعالىاإليمان بهم بوجوب وقد أمرنا اهللا 
ِتَي أو َما ِباللَِّه َوَما أُْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْألَْسَباِط وَ 

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمنْ ِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم َال أو ُموَسى َوِعيَسى َوَما   }ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ ُنَفرِّ
  .)1() 136:(البقرة

 

، تناثروا في األرضق آدم عليه السالم، ثم تكاثروا و وبدء خلقه بخلخلق اهللا الناس جميعًا 
عالى الكثير من األنبياء اهللا ت، فأرسل دىالدعاُة إلى الهكانت حاجتهم ماسة إلى رسل اهللا و ف

تعددت مواقف الناس مع ذلك و  ،)2(، ونشر العدالة بينهمهم من جهالتهمٕانقاذلهدايتهم و  ،والرسل
ينكرون عليهم القديم كان الناس يعارضون الرسل، و  ، ففيل وما جاؤوا به قديمًا وحديثاً من الرس

في عقولهم وتصوراتهم، و  نالخارجة ع يكذبونهم في األمورم في الحق، و يجادلونهما جاؤوا به و 
لخارجة عن مألوف ٕانكارًا لمعجزاتهم اح الناس أكثر معارضًة ألقوالهم و العصر الحديث أصب
تكنولوجي ما وصلوا إليه من تقدم علمي و و قدراتهم ذلك اغترارًا بعلومهم و عقولهم ونفوسهم، و 

، اهللا تعالى زيادًة في الكفر شرع ، والتمرد علىاهللا  دفعهم إلى التشكيك في رساالت رسل
 عليهو  )3(.التقدم والرقيعاد عن الحضارة و االبتعقولهم، و بحجة أن ما جاء به الرسل حجرًا على 

  به ؟  واالبشرية ال تحتاج إلى الرسل وٕالى المنهج الذي جاء نستطيع القول أن فهل

ذلك تعاليمهم، و  ٕالى إتباع منهجهم، وتطبيقجة إلى الرسل و بحا حقًا إن البشرية جمعاء
تعرف على الكون للكذلك و ، هملقم خَ لِ ، و همخالق ةعرفملو  ،همبو در  ٕانارة، و الناس قلوب إلصالح

  أسراره !!!و 

                                                            

 .17ص  –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 –مقالة بعنوان نظرة في تاريخ العقيدة لألشقر  –م 2006 –ه 1427 –العدد الخمسون –مجلة الفرقان  )2(

 .37ص
 .30، 29ص–األشقر  –: الرسل والرساالت انظر )3(
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 ما جاءت بهاألنبياء و البشرية إلى الرسل و  ولقد وضح ابن القيم رحمه اهللا مدى حاجة
معرفة الرسول، وما جاء به، ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى ":وذلك في قوله

وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه ال سبيل إلى السعادة والفالح ال في الدنيا، وال 
في اآلخرة إّال على أيدي الرسل، وال سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إّال من 

من األعمال واألقوال واألخالق ليس إّال جهتهم، وال ُينال رضا اهللا البتة إّال على أيديهم، فالطيب 
هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح، الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخالقهم توزن األخالق 
واألعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضالل، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 

ها، فأّي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حيات
  .)1("العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما " ومجيبًا عن سؤاله: ثم يقول ابن القيم متسائالً 
ووضع في المقالة، فحال العبد  ت إذا فارق الماءفسد قلبك، وصار كالحو  ؟جاء به طرفة عين

  .)2(عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن ال يحسُّ بهذا إّال قلبٌّ حيٌّ "
تعالى أكثر من حاجتهم إلى  رسل اهللاحاجة العباد إلى  ثم أكد ابن القيم رحمه اهللا شدة        
بين فيها أن ن علم األطباء، و ملى علم الرسل أكثر ذلك بمقارنة بين حاجة الناس إ، و غيرهم

الحال هو ، كما وعلمهم مع ضرورته لصحة أجسادهم الناس قد يعيشون بغير حاجٌة إلى األطباء
ل واالقتداء الحاجة إلى تعاليم الرس سِ لكنهم في أمَ ، و الفقيرةوفي األماكن النائية و  عند أهل البادية

 سبيل إلى الوصول إلى الالبتة، و  تعاليم الرسلبدون للعالم صالح  ذلك فالول ،بأعمالهم وأخالقهم
 .)3(رالفوز األكبر إال بالعبور على هذا الجسالسعادة و 

 
 

                                                            

 –مكتبة المنار اإلسالمية  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –ابن قيم الجوزية  –زاد المعاد في هدي خير العباد  )1(
 .32 ،31ص –األشقر  –، الرسل والرساالت 69 ،68ص – 1ج –م 1994 –ه 1415 ،27ط –الكويت 

 –األشقر  –، الرسل والرساالت 69 ،68ص – 1ج –ابن قيم الجوزية  – زاد المعاد في هدي خير العباد )2(
 .32 ،31ص

،  الرسل والرساالت 2ص ،2ج –ابن قيم الجوزية  –انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  )3(
 .36 – 35ص –األشقر  –
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من بني آدم، مما صّدهم عن مثلهم األنبياء و  ناس قديمًا أن يكون الرسلال لم يقبل

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ  {: قال تعالى، حكى القرآن عنهمكما ، اإليمان
ما جاؤوا و  همجعلوا إتباع لما كان الرسل بشرًا )، و 94: (اإلسراء}َأْن َقاُلوا َأَبَعَث اللَُّه َبَشًرا َرُسوًال 

، قال مثلهم ذلك أنهم يتبعون بشراً علة مبينًا و خسرانًا  وجعلوه بيحًا،به من عقائد وشرائع أمرًا ق
َفَقاُلوا َأَبَشرًا  {) وقال تعالى:34(المؤمنون:}َوَلِئْن َأَطْعُتْم َبَشًرا ِمْثَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا َلَخاِسُروَن  {: تعالى

، وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل )24(القمر:}ِمنَّا َواِحًدا َنتَِّبُعُه ِإنَّا ِإًذا َلِفي َضَالٍل َوُسُعٍر 
ي رسوًال من على األقل يبعث مع الرسول البشر  أوالذين يبعثون إليهم من المالئكة حتى يتبعوهم، 

َنَرى أو َوَقاَل الَِّذيَن َال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َلْوَال أُْنِزَل َعَلْيَنا اْلَمَالِئَكُة  {: المالئكة، قال تعالى
َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اْألَْسَواِق  {: قال أيضاً و  ،)21: فرقان(ال}َربََّنا

  ).7: (الفرقان }َلْوَال أُْنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا
الرسل من البشر  الذي أراده اهللا تعالى في اختيار الخيريدرك كتاب اهللا  في تأمللماو 

  :أهمهاعدة أمور  فيذلك يتضح و 
أصبر على االبتالء واالختبار، ففي  يرجع إلى كونهمبشرًا  الرسلاألنبياء و  اهللا  اختار :األول

  .)2(" إّنما بعثتك ألبتليك وأبتلي بك": عن ربه الحديث القدسي الذي يرويه الرسول 
على  تكريمًا وتفضيًال لهم يهمالوحي عل ٕانزالاختياره تبارك وتعالى لألنبياء والرسل بشرًا، و  الثاني:

يَِّة آَدَم َوِممَّْن أو {:قال تعالى ،غيرهم من المخلوقات َلِئَك الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّ
يَّةِ    )3().58: مريم(}ِإْبَراِهيَم َوإِْسَراِئيَل َوِممَّْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ

في أفعالهم من البشر ليكونوا قدوة لآلخرين  اً بشر  الرسلاألنبياء و  اهللا  ارياخت الثالث:
في رسالة واحد من  و: " وٕانها لحكمة تبدبقولهسيد قطب رحمه اهللا  هذا ما أشار إليهو ، ومشاعرهم

ق مواجدهم، ويعاني تجاربهم، ويدرك ذو البشر إلى البشر، واحد من البشر يحّس بإحساسهم، ويت
آالمهم وآمالهم، ويعرف نوازعهم وأشواقهم، ويعلم ضروراتهم وأثقالهم... وهم من جانبهم يجدون 

                                                            

 .65ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
لجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة، رقم صحيح مسلم، كتاب ا )2(

5109. 
 .66ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
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عمال يعيش فيهم باألخالق واأل، يتسامى بهم رويدًا رويدَا، و مثله، ألنه بشر مفيه القدرة الممكنة
ة للعقيدة ، فيكون بشخصه ترجمة حي، وأرادها منهمي يبلغهم أن اهللا قد فرضها عليهمالتكاليف التو 

  .)1(أعماله صفحة معرضة لهم ..."حركاته و تكون حياته و ، و التي يحملها إليهم
هم ال يدركون ألن، من اهللا أن يجعل الرسل مالئكةأهل الكفر في طلبهم استكبار تعنت و  الرابع:

  .)2(المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك  ، وال مدىكيفية خلقهم طبيعة المالئكة، وال
ن مخاطبتهم ـــوا مــن البشر ضروريًا كي يتمكنــل مــكان إرسال الرسمما قدمناه  يتبين أنه 

َوَما {إليهم من المالئكة لما أمكن ذلك، قال تعالى: بعث اهللا رسله ولوالفقه عنهم، والفهم منهم، و 
َكاَن ِفي  و، ُقْل لَ َبَعَث اللَُّه َبَشًرا َرُسوًال َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ َأْن َقاُلوا أَ 

ْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن  )  94,95ص:(اإلسراء}السََّماِء َمَلًكا َرُسوًال اْألَْرِض َمَالِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلَنزَّ
شاء  ول ،لة فيقتضي هذاهو وٕاذا كان البشر ال يستطيعون رؤية المالئكة والتلقي عنهم بيسر وس

َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه َرُجًال  وَولَ  {:أن يجعله رجًال قال تعالى  ،اهللا أن يرسل ملكًا رسوًال إلى البشر
 .)3()9: عام(األن } َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما َيْلِبُسونَ 

 
 لقد بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهّمة الرسل ووظائفهم، فالرسل سفراء بين اهللا 

 صبرٍ وبين خلقه، ولهم مهمات عظيمة وخطيرة، وتحتاج إلى تعب ومشقة، وٕاخالص وأمانة و 
  :إيذاء الناس ومن هذه الوظائف والمهمات على

  :الدعوة إلى اهللا : التبليغ و الً أو 
: ، كما ورد في قوله تعالىإلى عباده األنبياء هي تبليغ دعوة اهللا ل وظيفة للرسل و أو إن        

، )67(المائدة: }َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه  {
 ىينه النبي الُمبلغ ألنذلك و ، أبداً  الناس ىخشي  الو   اً شجاع من المبلغ أن يكونغ يحتاج يبلتوال

يتركون يصدقون كالم النبي و  ، فكيفآباءهم ورثوها عن معتقداتها،و آمنوا بالناس عن معتقدات 

                                                            

 3553ص – 5ج –ه 1412 ،17ط –القاهرة  –بيروت  –دار الشروق  –سيد قطب  –في ظالل القرآن ) 1(
 .66ص –األشقر  –تفسير اآلية السابعة من سورة الفرقان، أنظر الرسل والرساالت  –
 .67ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )2(
 .68ص ،67ص  ،انظر: المصدر السابق )3(
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الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوَال َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ  {:، قال تعالىدين آباءهمدينهم و 
  )1()39: (األحزاب}اللَّهَ 

  :ثانيًا: البيان والتوضيح
بيان ما ُأشكل و توضيح أحكامها، ينبغي أن يكون مصحوبًا بشرحها و  إن تبليغ دعوة اهللا

َل ِإَلْيِهْم و {قال تعالى: ،في نواحي الحياةفهمه على الناس  َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ
  )2()44: (النحل}َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن 

  :ثالثًا: التبشير واإلنذار
،أي ذار من عذابهاإلنالترغيب في عبادة اهللا، و هو يغ من أهم ما يقوم عليه التبلإن 

أُْنَثى  أوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر {: قال تعالى، بأن له الحياة الطيبة في الدنيا تبشير من أطاعه
َوَمْن {ها في اآلخرة  منعيبالجنة و يبشرونهم و  ،)97(النحل: } ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبةً هو وَ 

 }ِظيمُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلعَ 
 ات القرآنية،اإلنذار في كثير من اآليرآن الكريم يرى اقتران التبشير و القارئ للق، و )13: (النساء

(الكهف: }َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِرينَ  {: ألنهما ال ينفصالن، كما في قوله تعالى
ينذرون من خالف  ، فهمم في الدارين للطائعين كما ذكرنإاذا كان األنبياء مبشرين بالنعيو ، )56

َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم  {:تعالى لقولهاآلخرة :سله بالعذاب والعقاب في الدنيا و كذب ر أمره و 
َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ  {: قال تعالى)،و 13(فصلت: }َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد 

  )3()14: (النساء} ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهينٌ 
  :خراج الناس من الظلمات إلى النورإ: اً رابع

، رج الناس من الظلمات إلى النورأنبياءه ليخبعباده أن أرسل رسله و من رحمة اهللا 
اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن  {:، مصداقًا لقوله تعالىظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور اإلسالم والحق

  )4() 257: (البقرة}آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّورِ 
  

                                                            

  .43األشقر ص –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 .44ص –انظر: المصدر السابق )2(
 .47ص –األشقر  –رسل والرساالت انظر: ال )3(
 .50ص –انظر: المصدر السابق ) 4(
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  :يوالعقد يالفكر  االنحراف ًا:تقويمخامس
به أحدًا، ل الخلق على الفطرة السليمة، يعبدون اهللا وحده، وال يشركون أو كان الناس في 

قد حدث في قوم   ل انحراف عن دين اهللا أو كان و ، فلّما انحرفوا عن الحق، وفسدت عقيدتهم
َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َودًّا َوَال ُسَواًعا َوَال َيُغوَث {: ، قال تعالى)1(نوح عليه السالم 

من ذه أسماء رجال صالحين ه: "قال ابن عباس في تفسير هذه اآلية) 23: (نوح }َوَيُعوَق َوَنْسًرا 
لتي كانوا يجلسون فيها حى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم اأو ، فلما هلكوا قوم نوح

أرسل اهللا ، ف)2("تَنسََّخ العلم ُعبدتلئك، و أو فلم ُتعبد حتى إذا هلك  لوا، ففعأنصابًا وسموها بأسمائهم
هم ما يجب اعتقاده يبينوا لوحده، و يدوا العباد إلى عبادة اهللا يع، و رسله ليحاربوا االنحراف والفساد

ثان، و ى قومهم عبادة األصنام واأل،فجميع الرسل أنكروا علمقدره وحكمهفي خالق الكون، و 
  )3(.والنجوم والكواكب

  : سًا: إقامة الحجة على الخلقساد
قوله إقامة الحجة عليهم، كما في هو لدعوة اهللا الرسل بعد التبليغ إن من وظائف األنبياء و       
ٌة َبْعَد الرُُّسِل  {: تعالى )، 165: (النساء}ُرُسًال ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ

ويقولون: كيف تعذبنا  لم يرسل اهللا رسله إلى الناس لجاؤوا يوم القيامة يخاصمون اهللا و فل
َأنَّا َأْهَلْكَناُهْم ِبَعَذاٍب  وَولَ {:وتدخلنا النار، وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك مّنا، كما قال تعالى

  )4() 134:طه(}ىِمْن َقْبِلِه َلَقاُلوا َربََّنا َلْوَال َأْرَسْلَت ِإَلْيَنا َرُسوًال َفَنتَِّبَع آَياِتَك ِمْن َقْبِل َأْن َنِذلَّ َوَنْخزَ 
  : القدوة الحسنة:اً بعسا

 واسير يو ،همقوامقتدي بهم أكي ي، قوًال وعمالً  اهللا دعوا الناس إلى عبادةجاءت الرسل لت
اللََّه َواْلَيْوَم  وَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرجُ  {:لقوله تعالى ،على نهجهم

لى آالئه والعبادة ع بيان ما يجب هللا تعالى من الشكر)، و 21(األحزاب: }َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرااْآلِخَر 
  اإلتباع .، و ذلك كله بالقدوةالتي ترضيه، و 

 
                                                            

مقالة بعنوان نظرة في تاريخ   ،2006آذار  ،ه1427صفر  –العدد الخمسون  –انظر: مجلة الفرقان  )1(
 .37ص –األشقر  –العقيدة 

 .4539رقم  –يعوق وال يغوث و  ال سواعاً باب ودًا و  –كتاب تفسير القرآن  –صحيح البخاري  )2(
 .120ص –األشقر  –ثقافة إسالمية أصيلة  و، نح51ص –األشقر  –الرساالت انظر: الرسل و  )3(
  .52ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )4(
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  :ةقيادالو سياسة ال: اً ثامن
 لذلك أرسل اهللا إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم، و  في حاجٍة دائمةالناس   
َفاْحُكْم {:، قال فهم يحكمون بين الناس بحكم اهللا بهذه المهمة في حال حياتهم، ايقومو لالرُّسل 

يسوسون أمتهم بالتوراة، قال كذلك )، وأنبياء بني إسرائيل كانوا 48المائدة : (}َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَّهُ 
  )2)(1(نبيٌّ "إسرائيل تسوسهم األنبياء، كّلما هلك نبيٌّ خلفه  و" كانت بن رسول اهللا 

  

                                                            

كتاب األمارة، ،، مسلم3196صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم  )1(
 .3429رقم 

 .120ص –األشقر  –إسالمية أصيلة  نحو ثقافة، 54ص –األشقر  –رساالت انظر: الرسل وال )2(
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  .ًال: الوحيأو 

ُقْل ِإنََّما َأَنا  {:، قال تعالىبياء دون سائر البشر بوحيه إليهماألنتعالى تبارك و خص اهللا 
  .)110(الكهف: }َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد 

، فمن ذلك تكليم اهللا بعضهم أمور يفارق بها الرسل جميع الناسهذا الوحي يقتضي عدة و 
أو ئًا من الغيوب الماضية تعريف اهللا لهم شيحجاب، واتصالهم ببعض المالئكة، و من وراء 
  . )1(اطالع اهللا لهم على شيء من عالم الغيب اآلتية، و 

  :ثانيًا: العصمة
ِإنَّ {، دون غيرهم من الخلقاختارهم و سالمه عليهم صالة اهللا و  الرسلى اهللا صطفا

)، ونزههم عن 33عمران:آل (}اللََّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ 
َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت ِبَما {، صغيرها وكبيرها،السيئات، وعصمهم من المعاصي

الذي هو )، و 161(آل عمران: }َغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُموَن 
  : همهاعصمهم في أمور أو ، )2(رعايته وشملهم بعنايته و تعليمهم تولى تربيتهم وتأديبهم و 

 التبليغ:العصمة في التحمل و  - 1
حاه أو عدم نسيان ما  وتتمثل في ،هاإن اهللا عصم رسله وأنبياءه في تحمل الرسالة وتبليغ         

: أراد اهللا أن ينسيه إياهم، قال تعالى مخاطبًا عبده ورسولهأو ، اهللا لهم، إال شيئًا قد نسخه اهللا 
َال ُتَحرِّْك  {)، وتكفل له بجمعه في صدره: 7، 6األعلى: (}َسُنْقِرُئَك َفَال َتْنَسى، ِإالَّ َما َشاَء اللَّهُ  {

  )3()17 ،16القيامة: ( }ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه، ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه، َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنهُ 
العصمة في التبليغ، ألن الرسالة أمانة، ويجب أدائها بصدق وعدم الكتمان، فالرسل  ثم

ن الكذب وعدم التبليغ خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا أل ذلكو ال يكتمون شيئًا أرسله اهللا إليهم،
َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه  {كذلك، قال تعالى: 

، فإن عقاب اهللا يحل بذلك حاه اهللاأو التغيير ِلما أو تمان حدث شيء من الك ول، و )67(المائدة :}

                                                            

 .58 ،57ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 –مقالة بعنوان أهل السنة والجماعة  –م 1990 –ه 1410انظر: مجلة الفرقان العدد الخامس عشر  )2(

 .50ص –لألشقر 
 .95ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
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لَ  وَولَ {قال تعالى:ال محال الكاتم المغّير  يِل، َألََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن، ثُمَّ أو َعَلْيَنا َبْعَض اْألَقَ  َتَقوَّ
  ).46 ،44(الحاقة:}َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتينَ 

 عصمتهم من القتل:-2
هارون من بطش وجبروت سى و ، فعصم مو ورسله من القتل  عصم أنبياءهاهللا إن         

فرعون، وعصم إبراهيم عليه السالم من الحرق في النار، وعصم عيسى عليه السالم من القتل 
َبلِّْغ َما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم  َيا َأيَُّها الرَُّسولُ {: من القتل فقال وعصم رسولنا الكريم 

  .)1()67المائدة:(}َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه 
 العصمة من الشيطان: -3

:" ما منكم من أحد إال رسله من نزغات الشيطان كما قال رسول اهللا  عصم اهللالقد         
وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وٕاياك؟ قال: وٕاياي، إال أن اهللا أعانني عليه فأسلم، فال 

 .)3(الشيطان هو والقرين )2(يأمرني إال بخير" 
 : لنسياناألعراض البشرية كالخوف و عدم العصمة من ا

ما يصيب الناس من  يصيبهمالسالم كسائر البشر عليهم الصالة و  األنبياءالرسل و إن 
، وهي ال تنافي عصمتهم ضب والنسيان والعجز وعدم الصبراألعراض البشرية كالخوف والغ

  واألمثلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، فمن ذلك:
 خوف إبراهيم عليه السالم من ضيوفه: -1

ال ال يأكلون و فقد دخل قلب إبراهيم عليه السالم الخوف والقلق عندما رأى ضيوفه          
َجَس أو َفَلمَّا َرَأى َأْيِدَيُهْم َال َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم وَ  {:يشربون، ولم يكن يعلم أّنهم مالئكة، قال تعالى

  .)4() 70د: هو (}ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َال َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوطٍ 
 عبدون العجل:غضب موسى عليه السالم عندما وجد قومه ي -2

فقد غضب موسى عليه السالم غضبًا شديدًا عندما عاد إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل         
َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى {: من دون اهللا، وأخذ يعنف أخاه هارون، ولم يصبر فألقى األلواح، قال تعالى

                                                            

 .96ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
ه سراياه لفتنة الناس، رقم باب تحريش الشيطان وبعث ،صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار )2(

5034  
 .97ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
 .98ص –انظر:المصدر السابق)4(
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ِمْن َبْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربُِّكْم َوَأْلَقى اْألَْلَواَح َوَأَخَذ ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني 
ِبَي اْألَْعَداَء  ِبَرْأِس َأِخيِه َيُجرُُّه ِإَلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َيْقُتُلوَنِني َفَال ُتْشِمتْ 

" ليس الخبر كالمعاينة، : )، وقال رسول اهللا 150(األعراف: }اِلِمينَ َوَال َتْجَعْلِني َمَع اْلَقْوِم الظَّ 
فلم يلق األلواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى  ،إن اهللا أخبر موسى بما صنع قومه في العجل

  )2)(1(األلواح فانكسرت"
 النسيان  -3
 )3(:نسيان آدم عليه السالم وجحودهك  - أ

" لما خلق اهللا آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره :قال: قال رسول اهللا فعن أبي هريرة        
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كلٍّ منهم وبيصًا من نور، ثّم هو كل نسمة 

عرضهم على آدم، فقال: أي ربِّ َمن هؤالء؟ قال: هؤالء ذريتك، فرأى رجًال منهم فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رّب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر األمم من ذريتك، يقال 

كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي ربِّ زده من عمري أربعين سنة،  ، فقال: ربِّ داودله 
لم أو لم يبق من عمري أربعون سنة، قال: أو فلما انقضى عمر آدم، جاءه ملك الموت، فقال: 

؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم، فنسيت ذريته، وخطئ آدم داودتعطها ابنك 
كان جحوده نسيانًا، وورث أبناء آدم صفات أبيهم فجحدوا كما و  "فجحد آدم، )4(" فخطئت ذريته

  .)5(جحد، ونسوا كما نسي" 
  
  
  
  

                                                            

، صححه 2320لعباس، رقم م، باب بداية مسند عبد اهللا بن امسند اإلمام أحمد، كتاب ومن مسند بني هاش )1(
 .5738، رقم1599،ص3، مشكاة المصابيح، جاأللباني

 .99ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )2(
 .99ص انظر: المصدر السابق) 3(
ة ، مشكا، حسنه األلباني3002عراف، رقم باب ومن سورة األ ،كتاب تفسير القرآن ،سنن الترمذي )4(

 .118، رقم42، ص1المصابيح، ج
 .  22ص –األشقر  ،صحيح القصص النبوي  )5(
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 صالِته الظهر ركعتين:و  نسيان نبينا محمد   - ب
بحلول النسيان عليه كأي إنسان من البشر، ويحتاج إلى من  فقد أكد الرسول        

قال: "ولكني إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا  ، عن النبي يذكره، عن ابن مسعود 
  .)2)(1(نسيت فذّكروني" 

 )3(:نبي يحرق قرية النمل  - ج
من األنبياء، فغضب ذلك النبي  أن نملة قرصت نبي،فهذه القصة ذكرها رسول اهللا        

هريرة  يفي حديث أبمصداقًا لما ورد أمر بحرق قرية النمل بأكملها، فعاتبه اهللا على ذلك، و 
 عن النبي : نزل نبيٌّ من األنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من "

  .)4(حى اهللا إليه: فهّال نملة واحدة "أو تحتها، ثّم أمر ببيتها فأحرق بالنار، ف
 :م العصمة في االجتهاد في القضاءعد -4

يجتهدون في فبين الناس،  تقع مشاكل و  دنيوية ُيعرض على األنبياء والرسل مسائل        
 داودعن نبي اهللا  ومن عدم اإلصابة في ذلك ما ذكره رسول اهللا الخطأ، أو بالصواب الحكم 

  .)5(عليه السالم، وتوفيق اهللا البنه سليمان في تلك المسألة 
كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب يقول: "  أنه سمع النبي  فعن أبي هريرة 

فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إّنما ذهب بابنك، وقالت األخرى: إّنما ذهب بابنك، 
د، فأخبرتاه، فقال: ائتوني و ا، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن دداودفتحاكمنا إلى 

  .)6(ابنها، فقضى به للصغرى"هو هللا، بالسكين أشّقه بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل يرحمك ا
سمع   ه: "أنّ  أمُّ سلمة زوج النبي  هروت يما، فءجالبهذه القضية  وقد وضح الرسول         

" إّنما أنا بشر، وٕاّنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: 
                                                            

، مسلم، كتاب المساجد 386القبلة حيث كان، رقم  وصحيح البخاري، كتاب الصالة، باب التوجه نح )1(
 .889رقم  ،ومواضع الصالة

 .101ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )2(
 .100ص –انظر: المصدر السابق) 3(
، مسلم، 3072باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم  ،صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق )4(

 .4158رقم  ،كتاب السالم
 .103ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )5(
 ، مسلم،3173، رقم ود سليمان نعما تعالى ووهبنا لدصحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا) 6(

 .3245رقم  ،كتاب األقضية
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يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما 
  .)1(ليتركها "أو هي قطعة من النار، فليأخذها 

فقد أيد اتصاف األنبياء والرسل بهذه األعراض مستدًال كما رحمه اهللا  األشقر شيخنا أماو 
ما ذهبت إليه بعض الفرق الذين ينفون عن الرسل واألنبياء بينا بالقرآن والسنة، غير أنه أنكر 

مخالفون للنصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، فقال:"ذهبت  أكد أنهمهذه األعراض و 
وال نسيان وال هو إلى أن العصمة تقتضي أال يقع من األنبياء س الشيعة اإلمامية االثنا عشرية،

خطأ، وال خوف وال غير ذلك من األعراض البشرية، وقد سقنا لك النصوص من الكتاب والسنة 
يًال، فعليك بالكتاب والسنة ففيهما أو الدالة على خالف ذلك، وهي نصوص ال تقبل تحويًال وال ت

 .)2(الهداية"
 :رمن الكبائ العصمة -5

من الذنوب  ،الرسل معصومون من الكبائررحمه اهللا على أن األنبياء و  األشقر أكد شيخنا        
لمعاصي،  قبائح العيوب، كالزنا والسرقة والمخادعة، وصناعة األصنام وعبادتها، والسحر، وا

أنبياء   سنة رسوله و  ،فقال رحمه اهللا: " لقد برأ كتاب اهللا ذلك ووجميع األخالق السيئة، ونح
عصمة  ،وهذا القول)3(النصارى في المحرف من كتبهم"د و هو رسله مما افتراه عليهم الياهللا و 

  .)4(أجمع عليه السلف الصالح من قبل –الرسل من الكبائراألنبياء و 
 :العصمة من الصغائر - 6

ليسوا ذهب األشقر رحمه اهللا إلى ما ذهب إليه أكثر علماء اإلسالم إلى أن األنبياء          
ل ولم يفهم نصوص الكتاب والسنة، ف وعطَّ معصومين من الصغائر، ويؤكد أن من قال ذلك حرَّ 

قال رحمه اهللا نقال عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا: " القول بأن األنبياء معصومون من 
أهل قول أكثر علماء اإلسالم، وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر هو الكبائر دون الصغائر 

                                                            

، رقم ، مسلم، كتاب األقضية6634صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب موعظة اإلمام للخصوم، رقم )1(
3231. 

 .104ص –األشقر  –الرسل والرساالت ) 2(
 105ص –األشقر  –الرسل والرساالت  )3(
 –محمد ب عبد اهللا بن بهادر الزركشي  عبد اهللا بدر الدين، أبو –انظر: البحر المحيط في أصول الفقه  )4(
 .14ص – 6ج –م 1994 –ه 1414 ،1ط –دار الكتبي  ،ه794ت
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أيضًا قول أكثر أهل هو الحسن اآلمدي أّن هذا قول أكثر األشعرية، و ، أبو الكالم، كما ذكر
التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف واألئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إّال ما 

  .)1(يوافق هذا القول.."

األنبياء ه من القول بأن صحة ما ذهبوا إلياألدلة تؤكد رد العلماء مجموعة من أو وقد 
  :ومنهامن الصغائر غير معصومين الرسل و 

عندما أكل من الشجرة التي نهاه اهللا تعالى عن ، مخالفة آدم عليه السالم ألمر اهللا  - 1
َلَك َوِلَزْوِجَك َفَال و َفُقْلَنا َيا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعدُ  {: كما ذكر القرآن الكريم بقوله األكل منها،

 ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى، ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها َوَال َتْعَرى، َوَأنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َوَال 
ٍك َال َيْبَلى، َتْضَحى، َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُملْ 

َفَأَكَال ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم 
 ربه عليه السالم آدم ةعصيمباآليات صرحت  قد)، و 116,121(طه:}َربَُّه َفَغَوى 

 .)2(أكله من الشجرة وهي من الصغائرو 
عندما أراد نصرة الذي من شيعته، واعترافه بأنه  القبطي خطًأ عليه السالم قتل موسى - 2

َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل  {تعالى: واضح في قولههو كما  من ربه، المغفرة هطلب ثمأخطأ، 
هو َلُه ِإنَُّه ُمِضلٌّ ُمِبيٌن، َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر  وٌ الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعدُ 
  .)3()16 ،15(القصص : }اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 

رع إلى التوبة ل قبل أن يسمع من الخصم الثاني، فأسو د عليه السالم للخصم األو ادحكم  - 3
 24،(ص }، َفَغَفْرَنا َلُه َذِلكَ ُه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَنابَ َفاْسَتْغَفَر َربَّ  {:، قال تعالىفغفر اهللا له ذنبه

،25()4(.  
 زوجه تحريمأو تحريم العسل على نفسه : منهافي أمور   نبينا محمد ل عتاب اهللا  - 4

ُم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك  {:، قال تعالىرضي اهللا عنها مارية القبطية َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ
  )1(التحريم:  }َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

                                                            

 .319ص ،4ج –ابن تيمية  –ي و ا، نقًال عن مجموع الفت108ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت ) 1(
 .108ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )2(
 .109ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
 .109صانظر: المصدر السابق  )4(



147 
 

َولَّى، َأن َعَبَس َوتَ {، قال تعالى: وعاتبه ربه عندما أعرض عن األعمى ابن أم مكتوم 
  .)1()1,4:(عبس}َيذَّكَُّر َفَتنَفَعُه الذِّْكَرى أو ، ا ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّكَّى، َومَ َجاءُه اْألَْعَمى

َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق  {الفدية من أسرى بدر فأنزل اهللا تعالى:  وقبول الرسول 
  .)68 ،(األنفال}َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

في عصمة األنبياء مما السبب مما يجدر ذكره هنا كما يرى شيخنا األشقر رحمه اهللا أن 
من البشر، عصمهم اهللا في تحمل  كونهم ، "منهوعدم عصمتهم مما لم ُيعصموا ، ُعصموا منه

الرسالة وتبليغها، فال ينسون شيئًا، وال ينقصون شيئًا، وبذلك يصل الوحي الذي أنزله اهللا إلى 
، وهذه العصمة ال تالزمهم في كّل أمورهم فقد الذين أرسلوا إليهم كامًال وافيًا، كما أراده اهللا 

كونهم بشرًا، ولكّن رحمة اهللا تتداركهم، فينبههم اهللا إلى تقع منهم المخالفة الصغيرة، بحكم 
  بة إليه.و خطئهم، ويوفقهم للتوبة واأل

إّن الوحي ال يالزم األنبياء في كّل عمل يصدر عنهم، وفي كلِّ قول يبدر منهم، فهم    
 عرضة للخطأ، يمتازون عن سائر البشر بأّن اهللا ال يقّرهم على الخطأ بعد صدوره، ويعاتبهم

  .)2("عليه

  ال تنام قلوبهم:اء تنام أعينهم و :األنبيثالثاً 

  أنس ّن أعينهم تنام وقلوبهم ال تنام، فعن الرسل عن غيرهم بأمما تفرد به األنبياء و 
ال تنام اء تنام أعينهم و كذلك األنبي" والنبي نائمة عيناه، وال ينام قلبه، و في حديث اإلسراء قال:

ياء تنام " إنا معاشر األنب، فقد صّح عنه أّنه قال:، وقد ورد هذا من قول الرسول )3("قلوبهم
  )5)(4(" إّن عيني تنامان وال ينام قلبي"عن نفسه: ، وقال "أعيننا وال تنام قلوبنا

  

  
                                                            

 110ص –انظر: المصدر السابق )1(
 .114، 113ص -المصدر السابق )2(
 .3305تنام عينه، رقم  صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي  )3(
 .3304، رقمعينهتنام  النبي  كان، باب مناقبصحيح البخاري، كتاب ال )4(
  .90ص –األشقر  –الرساالت انظر: الرسل و  )5(
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  عًا : تخيير األنبياء عند الموت:راب

أّنهم يخيَّرون بين الدنيا واآلخرة، فعن عائشة  السالمعليهم الصالة و  مما تفرد به األنبياء
  قالت: سمعت رسول اهللا :ما من نبي يمرض إّال خّير بين الدنيا واآلخرة، وكان في يقول "

َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن {أخذته بّحة شديدة، فسمعته يقول: شكواه الذي قبض فيه
دِّيقِ  اِلِحيَن النَِّبيِّيَن َوالصِّ   )2()1("فعلمت أنه خيَّر ،)69(النساء }يَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ

  مور تفرد بها األنبياء بعد موتهم:: أخامساً 
  منها:و بعد موتهم  رسلهبها أنبياءه و   ص اهللا تخا أخرى هناك أمور

  :: ال يقبر نبي إال حيث يموتلواأل 
" لم يقبر نبيٌّ إال حيث :فال يدفن نبيٌّ إّال في المكان الذي مات فيه، قال رسول اهللا 

في حجرة عائشة رضي اهللا   دفنوا الرسول  ،رضوان اهللا عليهم ،ولهذا فإّن الصحابة)3("يموت
  .)4(عنها،  حيث قبض 

  : الثاني: ال تأكل األرض أجسادهم

ادهم، فأجسادهم حرم على األرض أكل أجسرسله أنه من فضل اهللا على أنبيائه و 
  .)1)(5(إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء"" :، قال رسول اهللا محفوظة من البلى

  .)1)(5(األنبياء"

                                                            

 .2205، رقم لذين أنعم اهللا عليهم من النبيين، باب فألئك مع اصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن) 1(
منهج أ.د.عمر  –، مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر 90ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )2(

 ،1ج ،أ.د.عبد السميع العرابيد –األشقر في االستدالل بآيات اهللا تعالى في كتابيه القيامة الكبرى والصغرى 
 .59ص

، صححه 27، رقم د أبي بكر الصديق مسند اإلمام أحمد، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسن )3(
 .5200، رقم923، ص2ج ، صحيح الجامع الصغير وزياداته،األلباني

 .91ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )4(
كتاب الصالة، رقم  ، أبو داود،1357رقم  ،سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصالة على النبي  )5(

، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ، صححه األلباني1626لجنائز، رقم ، ابن ماجة، كتاب ما جاء في ا883
  2208، رقم 440، ص1ج
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  أحياء في قبورهم: إنهمالثالث:

كل من  قد وكل اهللا ملك يبلغ نبي اهللا محمد ألنبياء أحياء في قبورهم يصلون و فا
قال ، و )2("األنبياء أحياء في قبورهم يصلون " :، حيث قال رسول اهللا يصلي عليه من البشر

 ٕاذاو فإذا موسى قائم يصلي ..، ،قد رأيتني في جماعة من األنبياءو " :في قصة اإلسراء أيضًا 
  )3(... "ٕاذا إبراهيم قائم يصليعيسى ابن مريم قائم يصلي...، و 

  
ما طلعت الشمس "األنبياء والرسل على سائر خلقه، شيخنا رحمه اهللا أن اهللا فضلتحدث 

اهللا فضل الرسل على األنبياء، ، ثم )4("وال غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر
ْلَنا َبْعَض النَِّبيِّيَن  {: تعالى بعض النبيين على بعض، كما قالارك و فضل اهللا تبو  َوَلَقْد َفضَّ

،هذا ما كذلك فضل بعض الرسل على بعض)، و 55(اإلسراء :}وَد َزُبوًراو اَعَلى َبْعٍض َوآَتْيَنا دَ 
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى {:لقوله تعالى، مصداقًا )5(السلف من العلماء مةئأجمعت عليه أ ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّ

َكلََّم اللَُّه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح  َبْعٍض ِمْنُهْم َمنْ 
  . )6()253(البقرة : }اْلُقُدسِ 

  اآلتي: ويمكن بيان مراتب المفاضلة بين الرسل واألنبياء على النح

  

                                                                                                                                                                          

 .91ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 –روف بالبزار بكر أحمد بن عبد الخالق بن خالد المع، أبو –مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ) 2(
، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ، صححه األلباني6888،رقم الحديث 299ص ،13ج ،1ط –ه 292ت
 .2786، رقم539، ص1ج
 .251رقم  ،، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالصحيح مسلم، كتاب اإليمان) 3(
، قال األلباني: 135قم الحديث ر  ،152ص ،1ج –كتاب فضائل الصحابة  ،عبد اهللا بن أحمد بن حنبل) 4(

، 3، ج، سلسلة األحاديث الضعيفةا بحاجة إلى دراسة دقيقةحسنه بعض العلماء، ولكن الطرق المشار إليه
 .1358،رقم534ص

عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان آل  –انظر: منحة القريب المجيب في الرد على ُعباد الصليب  )5(
 282ص،1ج –سيد قطب  –انظر: في ظالل القرآن  – 206ص ،1ج  ،بدون طبعة–ه 1244ت –معمر 

 .213ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )6(
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  أفضل الرسل: همالعزم  ولأو : الً أو 

عليهم  ، ونوح، وٕابراهيم، وموسى، وعيسىأفضل الرسل واألنبياء خمسة: محمد 
َفاْصِبْر َكَما  {:هلو قكما ذكر القرآن الكريم بالعزم من الرسل  ولأو وهؤالء هم  ،السالمو الصالة 

  اهللا لي العزم يرجع إلى أنو القول باألفضلية ألو  ،)35(األحقاف: }اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ  ولُ أو َصَبَر 
َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا  {كقوله تعالى: ،كثيرة ضعاقد ذكرهم في كتابه في مو 

ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه أو َوالَِّذي  َحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميثَاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى {:قوله تعالى)، و 35(الشورى: }

  )1() 7:(األحزاب}َمْرَيمَ  َوِعيَسى اْبنِ 

  :عليهم السالم ن األنبياء والرسللة بيفاضالم أسباب
ا تدل الرسل وجدناهلي العزم من أو التي تتحدث عن القرآن الكريم تأمل آليات الم نإ
قيامهم كذلك و ، الدعوةاجتهادًا في عبادة اهللا و أكثر هم و ، أكثر عباده صبرًا على أقوامهم على أنهم

جعل لكٍل منهم ما يميزه ه و ، لذلك اهللا خصهم على سائر خلقتعبأو كل ما أمرهم اهللا بال كلل ب
  .)2(عن غيره

األرض، وسّماه اهللا عبدًا ل الرسل إلى أهل أو بأّنه  نوحًا عليه السالم  ل اهللا ففضَّ 
  .شكوراً 

) 125:(النساء}َواتََّخَذ اُهللا ِإْبَراِهيَم َخِليًال  {ل إبراهيم عليه السالم باتخاذه خليًال وفضَّ 
  ).124:(البقرة }ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما {وجعله للناس إمامًا 

َقاَل َيا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساَالِتي  {،ل اهللا موسى برساالته وبكالمه وفضَّ 
  . }َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي { ) واصطنعه لنفسه144:عراف(األ }َوِبَكَالِمي 

                                                            

 .213ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )1(
 .214ص –األشقر  –الرساالت انظر: الرسل و  )2(
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ل عيسى بأّنه رسول اهللا، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان يكّلم الناس في المهد وفضَّ 
) 171:(النساء}ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اِهللا َوَكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح مِّْنهُ ِإنََّما اْلَمِسيُح {
)1(.  

  :ل الرسول الخاتم محمد : فضَّ ثانياً 

فضل على سائر الخلق، و السالم عليهم الصالة و الرسل ل األنبياء و فضَّ  اهللا  عرفنا أنَّ 
على سائر  ل محمد فضَّ ، و عليهم السالم الرسلسائر األنبياء و على عليهم السالم لي العزم أو 

في ذلك اليوم تحت لوائه، قال  ليناألنبياء والمرسكل ، بيده لواء الحمد، و سيد ولد آدمهو البشر، ف
" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وال فخر، وبيدي لواء الحمد وال فخر، وما من نبٍي :رسول اهللا 

  .)3()2("ل من تنشق عنه األرض وال فخرأو سواه إّال تحت لوائي، وأنايومئٍذ آدم فمن 

، حيث يأتي الناس يوم القيامة شفيعًا للخلق بإذن اهللا في كونه ن مكذلك يك هضلَ فَ و 
كلُّ واحد يقول: اذهبوا إلى يوم العصيب إلى الرسل تستشفع بها، فيتدافعها الرسل، في هذا ال

عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم قال: اذهبوا إلى محمد عبد غيري، حتى إذا أتوا عيسى 
  .قّدم من ذنبه وما تأخر فيشفع لهمغفر اهللا له ما ت

يجمع اهللا الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا :"  اهللا رسول قال :قال أنس عن
على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر المالئكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول 

نه فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته، ائتوا إبراهيم الذي ائتوا نوحا أول رسول بعثه اهللا، فيأتو 
اتخذه اهللا خليال فيأتونه، فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته، ائتوا موسى الذي كلمه اهللا فيأتونه، 

فقد فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته ائتوا عيسى فيأتونه، فيقول: لست هناكم ائتوا محمدا 
تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

ما شاء اهللا ثم يقال لي: ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي 

                                                            

 .215 ،214ص –انظر: المصدر السابق ) 1(
رقم  ، ابن ماجة، كتاب الزهد،3073باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم  ،سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن )2(

 .قال الترمذي حديث حسن، 4298
 216ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت  )3(
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بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا 
  .)1("حتى ما بقي في النار إال من حبسه القرآن مثله في الثالثة أو الرابعة

عظيم الصفات، وكريم األخالق، من وهبه محمدًا على غيره بما  اهللا  لفضَّ و        
مصداقًا ، خليًال كما اتخذ إبراهيم خليالً  له اهللا  ذاوالمجاهدة في اهللا، والقيام بأمره، واتخ

آتاه القرآن العظيم الذي لم  وكذلك، )2(" إبراهيم خليالً إّن اهللا اتخذني خليًال كما اتخذ :" هلو قل
ثَاِني َواْلُقْرآَن َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا مَِّن اْلمَ {أحٌد من األنبياء والرسل مثَله: ُيعط

، عن أبي هريرة لم يعطها أحد من األنبياء قبله أكرمه اهللا دون غيره بستٍّ و .)87(الحجر:}اْلَعِظيمَ 
  أن رسول اهللا  :ُفضلت على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، قال "

لى الخلق كاّفة، وختم بي رًا ومسجدًا، وأرسلت إهو وأحّلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض ط
  .)3("النبيون

قال  ،)4(كونه خاتم األنبياء والمرسلين أي ال رسول بعده يغير شرعه، ويبطل شيئًا من دينه أخيراً و 
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ شَ {:تعالى ْيٍء َما َكاَن ُمَحمَّ
  .)40(األحزاب:}َعِليًما

  

                                                            

 .6080النار، رقم و ) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة 1(
 .827صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم  )2(
 .812صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب الباب، رقم  )3(
 . 217ص –األشقر  –انظر: الرسل والرساالت )4(
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  .نعيمهعذابه و  القبرل: والمبحث األ 

  أشراط الساعة. المبحث الثاني:

  أحداث يوم القيامة.المبحث الثالث: 

  النار.المبحث الرابع: 

  الجنة.المبحث الخامس: 

اإليمان  مسائل الخالف في قضايا منموقف األشقر  المبحث السادس:

  .بالقدر
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فيه ثالثة مطالب:و  

  : عذاب القبر.األولالمطلب 

  المطلب الثاني: نعيم القبر.

 المطلب الثالث: الذين يعصمون من فتنة القبر.
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  مقدمة:

الذي ال يتم أجمع السلف الصالح على أن اإليمان باليوم اآلخر أصٌل من أصول اإليمان 
َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق {:، قال تعالى فمن أنكره فقد كفر ،إيمان العبد إال به

َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه {:)، وقال تعالى177(البقرة:  }َواْلَيْوِم اْآلِخرَواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه 
قد عده رسول اهللا ، و )136(النساء: }َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيًدا

 ه وبلقائه كتباهللا ومالئكته و " أن تؤمن ب: ر، فقالهو ن اإليمان في حديث جبريل المشمن أركا
  .)1(تؤمن بالبعث"ورسله و 

مما يكون قبل فناء المخلوقات، من  من مقدمات اليوم اآلخر ما أخبر به رسول اهللا و 
، ت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه، والنفخ في الصورما يكون بعد المو أشراط الساعة وٕامارتها، و 

غير في الجنة، و  من ثم رؤية المؤمنين لربهم  النار، و ، والنشور، والحشر... والجنة و والبعث
العمل بما التي ينبغي على العبد تصديقها و ، و رسوله عنهاة التي أخبرنا اهللا و ذلك من أحوال اآلخر 

َوإِنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح {: يتجنب سخطه، قال تعالىو  يوجب مرضاة اهللا 
  .)185عمران:  (آل }َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر 

ث عنه في عدة ل الحديو اقد اهتم شيخنا األشقر رحمه اهللا بهذا الركن العظيم، فتنو 
وت وأنه نهايٌة مبتدئًا حديثه عن المي بعضها ومفصًال في بعضها اآلخر، مؤلفات مجمًال ف

انًا ومكانًا ال يعلمه إال اهللا، ثم تحدث عن ساعات االحتضار أجٌل محدد زمحتمية لكل مخلوق، و 
حًا بلقاء ، تجعل المؤمن فر من سكراتيعانيه الميت  ا من حضور المالئكة، وماما يحدث فيهو 

  . )2(توحي للكافر بسوء العاقبة ربه، و 

  

                                                            

 سبق تخريجه )1(
  ،م2008 –ه 1429 –ار النفائس للنشر والتوزيع د –عمر سليمان األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )2(

منهج أ.د.عمر األشقر رحمه اهللا في االستدالل بآيات اهللا  –،مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر 38 – 16ص
 .49,50ص ،1ج –أ.د.عبد السميع العرابيد ،الصغرىو تعالى في كتابيه القيامة الكبرى 
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أشراط الساعة في مواضع ديثه عن القبر عذابه ونعيمه، و قد أفاض األشقر في حو 
  .عليهمه السلف الصالح رضوان اهللا متعددة لم يخرج فيها عما قرر 

وما فيها ، فهم يؤمنون بالحياة البرزخية ،حنعيمه من عقيدة السلف الصالعذاب القبر و 
حفرة من حفر أو ، أن القبر إما روضة من رياض الجنةكذلك يؤمنون ب، و نعيمأو من عذاب 

إن ":: ما قاله تدل على عذاب القبر ونعيمه منهاأحاديث كثيرة  وقد ذكر رسول اهللا ، )1(النار
، وٕان جنة فمن أهل الجنةإن كان من أهل ال،العشيُعرض عليه مقعده بالغداة و أحدكم إذا مات 

، )2("حتى يبعثك اهللا إلى يوم القيامة : هذا مقعدكأهل النار فمن أهل النار، فيقالكان من 
: ا باهللا من عذاب القبر: فيقول لهمذو بأن يتعو السالم يأمر صحابته وكان عليه الصالة و 

 ا باهللا من فتنة المسيحذو ا باهللا من جهنم، استعيذو ، استعيا باهللا من عذاب القبرذو "استعي
  .)3("المماتا باهللا من فتنة المحيا و ذو ، استعيالدجال

 

ن السؤال ، دو هللا أن عذاب القبر حٌق ال شك فيه، ويجب اإليمان بهذكر شيخنا رحمه ا
أثبت شيخنا و )4(،لم يقبرأو عذاب ُعذب، سواء قبر مستحق للهو ، فكل من مات و عن كيفيته

به النصوص من النعيم  " زعم الفالسفة أن ما أخبرتأنكره مثل مايقة عذاب القبر لمن حق
من باب ضرب هو الجنة والنار ليس له حقيقة، وٕانما مة و القياالعذاب والحساب في القبر و و 

ى صحة قوله بما قد احتج شيخنا علو )5("التخيل إلصالح النفوس وتقويمها من بابأو ، األمثال
، النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابِ َوَحاَق ِبآِل فِ  {: الىورد في  الكتاب والسنة، كقوله تع

بين أن ، و )46 ،45(غافر:  }ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

                                                            

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس اإلسماعيلي  بكر،، أبو اعتقاد أئمة الحديث) انظر 1(
 ،هـ1412  ،1ط –الرياض  –دار العاصمة   ،تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميس ،هـ371ت  ،الجرجاني

 .137ص ،حنيفة النعمان، أبو –، الفقه األكبر 69ص
مسلم، كتاب  ،1290رقم  ،اة والعشيصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغد )2(

 . 5110صفة نعيمها وأهلها، رقم و الجنة 
 .242،ص1، صحيح األدب المفرد،جحي، صح3528ي االستعاذة سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ف )3(
 .52ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )4(
 .52ص ،األشقر –أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم  )5(
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تعالى  قرر أن ألن الحق تبارك و ، ل السنة الذين أثبتوا عذاب القبرهذه اآلية حجة واضحة أله
م أما السنة فمنها ما روته لنا أو ، غدوًا وعشيًا  قبل يوم القيامة آل فرعون يعرضون على النار

دية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: هو " أن يالمؤمنين عائشة رضي اهللا عنها،
عذاب القبر، فقال: عن  ول ، فسألت عائشة رضي اهللا عنها الرسأعاذك اهللا من عذاب القبر

ى إال تعوذ من لَّ عد صَ بَ  : فما رأيت رسول اهللا لقبر. قالت عائشة رضي اهللا عنها، عذاب انعم
  .)2)(1(عذاب القبر"

ون علمائنا السابقين الذين " يؤمنفي ذلك على منهج أئمتنا و  رحمه اهللا شيخنا سارلقد 
د "أجمعوا على أن عذاب ، فق)3("صدقو يعتقدون أنه حق ، و بكل ما جاءت به النصوص في هذا

يسألون، فيثبت اهللا من أحب ورهم بعد أن يحيون فيها و أن الناس يفتنون في قبالقبر حق، و 
من هو قال ال أعرف عذاب القبر ف ناألكبر "محنيفة في كتابه الفقه ، أبو ذكر، و )4(تثبيته"

) يعني عذاب القبر، 101(التوبة:}َسُنَعذُِّبُهْم َمرََّتْينِ  {: ألنه أنكر قوله تعالىالجهمية الهالكة 
  .)5(...") يعني في القبر47(الطور:}إِنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َعذابًا ُدوَن ذِلَك وَ {: وقوله تعالى

أو المنافقين أو كافرين أن عذاب القبر ليس مختصًا بالرحمه اهللا  وأكد شيخنا األشقر
  .)6(معاصيه بسبب ذنوبه و مؤمن العاصي ُيعذب ، بل قال إن الالمشركين

بين أنها على قسمين ل شيخنا رحمه اهللا األسباب التي ُيعذب بها أصحاب القبور و و اثم تن
االمتثال ألمره وارتكاب  عدمبسبب الجهل باهللا و هو أن المجمل وضح مجمل ومفصل، و 

ية، نطالب الناس باالستجابة علينا أن نعيد دعوة الرسل غضة طر معاصيه، يقول شيخنا األشقر "
                                                            

كتاب الكسوف، رقم  ،مسلم ،1283صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم  )1(
1499. 

 .53ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )2(
 .52ص –األشقر  –صراط المستقيم أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل وال )3(
ه 324ت –الحسن علي بن إسماعيل بن أبي موسى األشعري ، أبو –رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب  )4(
 –الناشر عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة  –تحقيق عبد اهللا شاكر محمد لجنيدي  –

 159ص – 1ه  ج1413ط –السعودية 
تأليف محمد بن عبد الرحمن  ،ه150توفي عام  –منسوب ألبي حنيفة النعمان ابن ثابت  –الفقه األكبر ) 5(

 .137ص ،م1999،ه1419 – 1ط –اإلمارات العربية  –مكتبة الفرقان للنشر  –الخميس 
 .61ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )6(
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ا جريمة، وترك الصالة إثم كبير، الزنفرق طريق، نقول لهم: الربا رجس، و نضعهم أمام مهللا، و 
في  المفصل ما وضحه رسول اهللا ، و )1("وتبرج المرأة فسق... وذلك كله إثم ومعصية هللا

  :عذاب القبرأحاديثه الكثيرة المبينة ل

، لعمل بالقرآن والنوم عنه بالليلترك االذي يبلغ اآلفاق، و اب القبر الكذب فمن أسباب عذ
وعدم  ،أكل لحوم الناس بالغيبة، والوقوع في أعراضهم، والمشي بين الناس بالنميمةو  ،الزناو 

واضح هو ، كما أن يحذر منها غير ذلك من األسباب التي ينبغي للمسلماالستتار من البول... و 
، عن سمرة بن جندب ه لشموله أنواع الذنوب وعقوبتهاكره بنصالذي يجدر بنا أن نذ في حديثه 

إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال:   " كان النبي قال: 
فإن رأى أحد قصها، فيقول ما شاء اهللا ". فسألنا يومًا فقال: "هل رأى أحدكم منكم رؤيا؟ " 

لة رجلين أتياني، فأخذا بيدي فأخرجاني إلى األرض المقدسة، قلنا: ال، قال:" لكني رأيت اللي
قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من  ،فإذا رجل جالس، ورجل قائم بيده كلوب من حديد

حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه اآلخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا،  ،حديد يدخله في شدقه
فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قاال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 

صخرة، فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، أو قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر 
، فعاد إليه فضربه. هو حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما فانطلق إليه ليأخذه فال يرجع إلى هذا 

قلت: من هذا؟ قاال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يتوقد 
تحته نارًا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال 

فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم،  ونساء عراة. فقلت: من هذا؟ قاال: انطلق.
على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما 

تهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة كان. فقلت: من هذا؟ قاال: انطلق. فانطلقنا حتى ان
عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وٕاذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا 
بي في الشجرة وأدخالني دارًا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، 

                                                            

مقالة لألشقر بعنوان "الذين يسعون إلى الهالك  ،م1980 ،ه1400سنة  ،479العدد ،مجلة المجتمع )1(
 .27ص–والدمار"
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فيها شيوخ وشباب. ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخالني دارًا هي أحسن وأفضل، 
فتماني الليلة فأخبراني عما رأيُت. قاال: نعم. أما الذي رأيته ُيَشقُّ ِشْدُقه فكذاب يحّدث  قلت: َطوَّ
بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ اآلفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ 

ه بالنهار، ُيفعل به إلى يوم القيامة. رأسه فرجل علمه اهللا القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل في
والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكلوا الربا. والشيخ في أصل الشجرة 

الد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار أو إبراهيم عليه السالم، والصبيان حوله 
لدار فداُر الشهداء. وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، لى التي دخلت عامة المؤمنين، وأما هذه او األ 

فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قاال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل 
ى أن فهذا يدل عل)1("  استكملت أتيت منزلكو منزلي. قاال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فل

  .عذاب القبر إلى يوم القيامة

ما "إنهما ليعذبان و ، فقال : مر على قبرين أن رسول اهللا : كذلك قول ابن عباس 
أما اآلخر فكان يمشي بالنميمة، ثم ا أحدهما فكان ال يستتر من البول، و يعذبان في كبير، أم

ف عنهما ما لم ه يخفِّ قال لعلَّ ، ثم رز في كل قبر واحدة، فغأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين
  )2("ييبسا

 

هو لمؤمنين فالجماعة على أن القبر له نعيٌم لجمع السلف الصالح من أهل السنة و أ
، فما من بيت خير حفرة من حفر النارهو فللكافرين ،كما له عذاب روضة من رياض الجنة

شيخنا األشقر إلى تلك  أشار، و )3(من عذاب اهللا أو للمؤمن من لحده قد استراح من أمر الدنيا 
، من عذابهو فوز بنعيم القبر وينجاألعمال التي ينبغي على المؤمن التحلي بها كي يالمعاني و 

  :نذكر منهاث النبوية الصحيحة، و معتمدًا في ذلك على األحادي

                                                            

، مسلم كتاب الرؤيا، رقم 1297الد المشركين، رقم أو صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في  )1(
4220. 

 .439، مسلم كتاب الطهارة، رقم 211صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقم،) 2(
 –ه 795ت  ،زين الدين عبد الرحمن السالمي البغدادي –ال القبور وأحوال أهلها إلى النشور هو انظر: أ )3(

 .158 ،156ص ،م2005 –ه 1426 ،1ط ،دار الغد الجديد، المنصورة مصر –تحقيق عاطف صابر شاهين 
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 االمتثال ألمر اهللا تعالى: - 1
يجعله في روضة من رياض الجنة، ويبعده ي ينجي اإلنسان من عذاب القبر، و إن الذ        

، واجتناب نواهيه، واإلكثار من األعمال الصالحة، االمتثال ألمر اهللا هو  عن عذاب القبر
 ألنها تحفظ اإلنسان المؤمن  وتحرسه في قبره .

"إن الميت ليسمع خفق أنه قال:  مصداقًا لما ورد في الحديث الطويل عن رسول اهللا       
وكان الصيام عن يمينه، نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنًا كانت الصالة عند رأسه، 

وف واإلحسان إلى وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعر 
، فيؤتى من عند رأسه، فتقول الصالة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، الناس عند رجليه

ثم يؤتى من فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، 
قبل رجليه: فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف واإلحسان إلى الناس: ما قبلي 

فيقال له: اجلس، فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له: ما هذا  مدخل.
الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني، حتى أصلي، فيقولون: إنك ستفعل، 

ا عما نسألك عنه، فقال: عمَّ تسألوني؟ فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، أخبرن
ما تشهد به؟ فيقول: أشهد أنه رسول اهللا، وأنه جاء بالحق من عند اهللا، فيقال: على ذلك 

اب الجنة، ، أبو حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء اهللا تعالى، ثم يفتح له باب من
: ذلك مقعدك منها، وما أعد اهللا لك فيها، فيزداد غبطة وسرورًا، ثم يفتح له باب فيقال له

عصيت اهللا]، فيزداد غبطة و اب النار، فيقال: ذلك مقعدك منها، وما أعدَّ اهللا لك فيها، [لأبو من
وسرورًا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدئ، وتجعل 

  .)2)(1(سم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة"نسمته في ن
  
  
  
  

                                                            

مال يوسف الحوت تحقيق ك –ه 235ت –بكر بن أبي شيبة ، أبو –) الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار 1(
 ، حسنه األلباني.12062رقم الحديث  ،56ص ،3ج –ه 1409 – 1ط –الرياض  –مكتبة الرشد  –
 .73ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )2(
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 :باهللا من عذاب القبر ةذاالستعا - 2
باهللا، لقد صح ما ُروي عن  رسول  ةاالستعاذكذلك الذي ينجي المرء من عذاب القبر         

ا باهللا من عذاب القبر، ذو ا باهللا من عذاب جهنم، استعيذو :"استعيأنه كان يقول لصحابته  اهللا 
  .)1(الممات" ا باهللا من فتنة المحيا و ذو واستعي ،باهللا من فتنة المسيح الدجالا ذو استعي
  .)2(فإن عذاب القبر حق" ،ا باهللا من عذاب القبرذو :" أيها الناس استعيوكان يقول أيضاُ       
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة  أن رسول اهللا  وكذلك ُروي عن ابن عباس       

أعوذ بك من و أعوذ بك من عذاب القبر، ، و جهنم " اللهم إني أعوذ بك من عذابمن القرآن: 
  .)4)(3(الممات" ، وأعوذ بك من فتنة المحيا و فتنة المسيح الدجال

 

، نتيجًة من فتنة القبر بين شيخنا رحمه اهللا أصناف المؤمنين الذين يعصمهم اهللا 
، ، مدلًال على ذلك بما ورد عن النبي ي تعصمهم  من فتنة القبر وعذابهألعمالهم الصالحة الت

، لقول رسول اهللا  دفاعًا عن دينه وأهله وأرضهمنهم الشهيد الذي استشهد في سبيل اهللاو 
كفى ببارقة " تنون في قبورهم إال الشهيد؟ قال:! ما بال المؤمنين يفمن أصحابه :عندما سئل

ل دفعة، أوللشهيد عند اهللا ست خصال: يغفر له في " : قوله و )5("السيوف على رأسه فتنة
ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع األكبر، ويوضع على رأسه 

                                                            

، 1يح، صحيح األدب المفرد، ج، صح3528، برقمباب في االستعاذة ،كتاب الدعوات ،سنن الترمذي )1(
 .242ص

 .23379، رقم مسند اإلمام أحمد، كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث السيدة عائشة  )2(
، مشكاة المصابيح، حي، صح3830ل اهللا، رقم سنن ابن ماجة كتاب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسو  )3(
 . 941، رقم297،ص1ج
 .75ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )4(

، صحيح الجامع الصغير حي، صح2026، رقم باب الشهيد ،سنن النسائي، كتاب الجنائز )5(
 . 4479، رقم827،ص2وزياداته،ج
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نها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور تاج الوقار الياقوتة م
  )1("العين، ويشفع في سبعين من أقربائه

،  ممتلكاتههله وُمقَّدرات وطنه و يرابط في سبيل اهللا يحرس أهو ثم المرابط الذي مات و 
له عمله  " كل ميت يختم على عمله إال الذي مات مرابطًا في سبيل اهللا؟ فإنه ينمي: لقوله 

  .)2("يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر
من يقتله بطنه فلن  ": ، لقول  النبي م الجمعةمات في يو أو كذلك من مات مبطونًا 

  .)4("ما من مسلم يموت يوم الجمعة إال وقاه اهللا فتنة القبر"قوله ، و )3("يعذب في قبره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

، سنن الترمذي، فضائل 2789سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل اهللا، رقم  )1(
، قال 16553، مسند اإلمام أحمد، مسند الشاميين، رقم 1586الجهاد، باب في ثواب الشهيد، رقم 

 رمذي:حديث حسن صحيح.الت
ود، و اد، أبو ،1546سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا، رقم  )2(

 .3823، رقم1124، ص2يح، مشكاة المصابيح، ج، صح2139، رقم الجهاد
، ومسند اإلمام 984، والترمذي، الجنائز رقم 2025سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب من قتله بطنه، رقم  )3(

 حديث حسن.  الترمذي قال،17591، رقم ل مسند الكوفيين، باب حديث سليمان بن صرد أو كتاب  ،أحمد
ومسند اإلمام أحمد، مسند  ،994سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة، رقم  )4(

، مشكاة ترمذي:حديث غريب، وحسنه األلباني، قال ال6294المكثرين من الصحابة، رقم 
 .1367، رقم431،ص1المصابيح،ج
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  انقضت.بعض العالمات الصغرى التي وقعت و ل: والمطلب األ 

قد العالمات الصغرى التي وقعت وال تزال مستمرة، و المطلب الثاني: 

  يتكرر وقوعها .

  المطلب الثالث: العالمات التي لم تقع.

  المطلب الرابع: العالمات الكبرى.
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، ولم يطلع عليها ملكًا مقربًا، اهللا تعالى بعلمهالساعة من األمور الغيبية الذي استأثرها 
َيْسَأُلوَنَك  {قال تعالى: قد صرح القرآن الكريم أن وقوعها من أسرار علم اهللا ، و وال نبيًا مرسالً 

اِت و اُقَلْت ِفي السَّمَ ثَ هو َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي َال ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ 
َلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َواْألَْرِض َال َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ َعْنَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه وَ 

َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما َيْسَأُلَك النَّاُس {: ال تعالى في آيٍة أخرىق) و 187: (األعراف }َال َيْعَلُموَن 
من األحاديث الدالة على و  ،)63(األحزاب: }لَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقِريًباِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدِريَك َلعَ 
تسألونني : " قبل أن يموت بشهر يقول قال : سمعت النبي  ذلك حديث جابر بن عبد اهللا 

، رهو مان واإلسالم واإلحسان المشكذلك حديث اإلي، و )1(" اهللإانما علمها عند عن الساعة، و 
"ما المسئول : ، فقال رسول اهللا عن الساعة عندما سأل جبريل عليه السالم رسول اهللا 

، عن ابن الخمسة التي ال يعلمهن إال اهللا ، وهي من مفاتح الغيب)2("عنها بأعلم من السائل
، ثم تال هذه مهن إال اهللا: " مفاتح الغيب خمس ال يعلقال ، عن النبي هللا عنهماعمر رضي ا

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا  {: اآلية ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنزِّ
، فكل هذه )3()34: (لقمان}َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر 

  . الساعة ال يعلمها إال اهللا وحده النصوص تدل على أن
ل لها عالمات تدل على قرب قد أخفى الساعة عن الخلق فقد جعوٕاذا كان اهللا

  .السنةتاب و ، وردت في الكوقوعها
، غير أن شيخنا )4(فصلوا الحديث فيه ه السلف الصالح رضوان اهللا عليهم، و هذا ما قال

  .)5(: م العالمات إلى أربعة أقسام، قساألشقر رحمه اهللا في كتابه القيامة الصغرى
  .عالمات الصغرى التي وقعت وانقضتالل: واأل 

  .قد يتكرر وقوعهالتي وقعت، وال تزال مستمرة، و العالمات الصغرى ا الثاني:
  . العالمات الصغرى التي لم تقع الثالث:

                                                            

 .4606ال تأتي مائة، رقم  صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله  )1(
 .صحيح  البخاري، كتاب اإليمان، سؤال جبريل النبي  )2(
 .4261، رقم هو صحيح  البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال  )3(
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر،  ،ومعه حاشية ابن القيم داود،انظر :عون المعبود شرح سنن أبي  )4(
 .285,290ص – 11ج ،ه1415 ،2ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –ه 1329ت
 .143ص –األشقر  –القيامة الصغرى انظر:  )5(
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  العالمات الكبرى . الرابع:
لهذه الموضوعات على  لهو اتنكيفية األشقر رحمه اهللا و يمكننا بيان موقف شيخنا و 

  اآلتي: و النح
  .)1(انقضت عض العالمات  الصغرى التي وقعت و : بلوالمطلب األ 

نقضت مستأنسًا بأقوال امن العالمات الصغرى التي وقعت و  ذكر شيخنا رحمه اهللا الكثير
 اإلبل، ونار الحجاز التي أضاءت أعناق ، وانشقاق القمرمنها بعثة رسول اهللا السابقين و 

  .ببصرى، وتوقف الجزية والخراج
ي القرآن كان شيخنا األشقر أثناء عرضه لكل عالمة يوضح رأيه مستدًال بما ورد فو 

  :الكريم والسنة النبوية، ومثال ذلك قوله رحمه اهللا
 :بعثة الرسول  - 1

سهل  السالم، عنبعثته وموته عليه الصالة و  من أشراط الساعة التي ذكرها رسول اهللا         
  قال: قال رسول اهللا: وعن )2(يشير بإصبعيه فيمد بهما" " بعثت أنا والساعة هكذا، و ،

"اعدد ستًا بين يدي الساعة: ، فقال: في غزوة تبوك قال : أتيت النبي  عوف ابن مالك 
  .)3(..."،موتي
 انشقاق القمر :  - 2

قال  ،اتفقوا على أن القمر انشق في عهد رسول اهللا   العلماء أن ذكر شيخنا رحمه اهللا        
بينما نحن مع "قال:  عن ابن مسعود و )، 1القمر: ( }اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمر {تعالى : 

فقال لنا رسول  ،فكانت فلقة وراء الجبل، وفلقة دونه ،بمنى إذ انفلق القمر فلقتين رسول اهللا 
  .)4(" اشهدوا  اهللا 

   

                                                            

  .161 ،145ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى ) 1(
، مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، 6022بعثت، رقم  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي  )2(

 .  5244رقم 
 .2940صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب ما يحذر من الغدر، رقم ) 3(
كتاب المناقب،  ،.، البخاري5011صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر، رقم  )4(

 .3364رقم 
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قد ى بعض العالمات الصغرى التي وقعت، وال تزال مستمرة، و عرض شيخنا رحمه اهللا إل

وعها، ومنها الفتوحات والحروب، خروج الدجالين أدعياء النبوة، الفتن، إسناد األمر إلى يتكرر وق
تداعي ، اة العراة رعاة الشاة في البنيانل الحفو اتطاد المسلمين، والدة األمة ربتها، و ، فسأهلهغير 
ًا من هذه األمة، المسخ الذي يعاقب اهللا به أقوامالقذف و مم على األمة اإلسالمية، الخسف و األ

خر ة آ، اختالل المقاييس، شرطالتجارة وقطع األرحام وفشاصة و ، تسليم الخاستفاضة المال
  : مثال ذلكالزمان الذين يجلدون الناس، و 

 :الفتوحاتالحروب و  - 1
الفتوحات كفتح لعالمات الصغرى الخاصة بالحروب و عن مجموعة من ا أخبر النبي          

غيرها مما ورد في رواية ، وهزيمة الفرس على أيدي المسلمين وكثرة المال و بالد الشام واليمن
إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا  " بينا أنا عند النبي قال:  عدي ابن حاتم 
قد أُنبئت عنها، قال: فإن ل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرها، و فقال يا عدي، ه ،إليه قطع السبيل

 ،حدًا إال اهللاطالت بك حياة لترين الظعينة  ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف أ
لئن طالت بك حياة طيِّئ الذين قد سعروا البالد ؟ و فأين دعار  ،بين نفسيو قلت فيما بيني 

لئن طالت بك ، و : كنوز كسرى ابن هرمزرى بن هرمز ؟ قاللتفتحن كنوز كسرى، قلت: كس
منه فال يجد أحدًا يقبله  فضة يطلب من يقبلهأو حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب 

، ألم أبعث بينه ترجمان، يترجم له، فيقولن، وليس بينه و يلقاهليلقين اهللا أحدكم يوم منه، و 
ظر ، فينأفضل عليك ؟ فيقول: بلىأعطك ماًال و  إليك رسوًال فيبلغك ؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم

: " فرأيت ينظر عن يساره فال يرى إال جهنم"، قال عدي عن يمينه فال يرى إال جهنم، و 
كنت فيمن افتتح كنوز كسرى ، و بالكعبة ال تخاف إال اهللا الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف

يخرج الرجل ملء كفه..."  ،القاسم ، أبو لئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي، و بن هرمز
)2(  

                                                            

 201 ،163ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )1(
، مسلم، كتاب الزكاة، رقم 3328صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، رقم ) 2(

1687. 
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وقد فتحت بالد بشرنا بفتح القسطنطينية،الهند، و  وأننا سنغز  كذلك أخبرنا رسول اهللا         
الحروب بين المسلمين ال زالت ، و القسطنطينية على يد محمد الفاتحفتحت ، و الروم بالدفارس و 

  . عم اإلسالم في جميع أرجاء العالميأن تكون العاقبة للمسلمين و  نسأل اهللا و ، أهل الشركو 
 : خروج الدجالين أدعياء النبوة - 2

أنه : "أنه سيخرج من أمته من يدعي النبوة، قال رسول اهللا فقد أخبر رسولنا الكريم        
  ،)1(سيكون في أمتي ثالثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي"

مسيلمة الكذاب، ، منهم قد خرج من ادعى النبوة في عهد الصحابة بعد وفاة رسول اهللا و        
في ، و كذلك في عصر التابعين خرج المختار الثقفي مدعيًا النبوة، و سجاحواألسود العنسي، و 

ال يزال يخرج هؤالء الدجالون ، و علي ابن الميرزا عباس النبوة العصور الحديثة ادعى حسين بن
اهللا ال تقوم الساعة " وٕانه و :الكذابون حتى يخرج آخرهم األعور الدجال كما قال رسول اهللا 

  .)2(" ألعور الدجالحتى يخرج ثالثون كذابًا آخرهم ا
 :إسناد األمر لغير أهله  - 3

أن من أشراط الساعة أن يتولى األمر من ال يستحقه، عن أبي  وقد ذكر رسول اهللا         
في مجلس يحدث القوم، إذ جاءه أعرابي، فقال : متى  بينما رسول اهللا  ":قال هريرة 

قال قوم: سمع ما قاله، فكره ما قال و في حديثه، فقال بعض ال الساعة؟ فمضى رسول اهللا 
قال: أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال: ها أنا بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه: 

كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد ت األمانة فانتظر الساعة، قال: و ذا يا رسول اهللا، قال: فإذا ضيع
 .)3(األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة "

هيبتها تتعلق بأن يتولى أمرها من هم أهٌل واضح من الحديث أن رفعة األمة و هو وكما       
عباد تولى أمرها الظلمة والمستبدون و أن ضياعها يتعلق بأن ي، و شجاعةً دينًا وخلقًا وحكمًة و  لذلك

                                                            

د، كتاب الفتن و اد، أبو ،2145سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء ال تقوم الساعة حتى يخرج كذابون،  )1(
، حي، صح21361نصار، رقم ، أحمد، باقي مسند األ3942، ابن ماجة، كتاب الفتن، رقم 3710والمالحم، رقم 

 .5406، رقم1488، ص3مشكاة المصابيح، ج
، 19318رقم  ،ل مسند البصريين، من حديث سمرة بن جندب عن النبي  أومسند اإلمام أحمد، كتاب  )2(

 .167، ص7، سلسلة األحاديث الصحيحة،جه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكمصحح
 .57مشغول في حديثه فأتم، رقم هو صحيح البخاري، كتاب العلم، باب، باب من سئل علمًا و )3(
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عليه فإذا نظرنا في تاريخ األمة اإلسالمية عبر العصور وجدنا دون عن دين اهللا. و يات البعهو لشا
تولى أمرها أشخاص  فقد ضاعت األمة اإلسالمية عندما ،صدق ما أشار إليه الرسول 

ال يعرفون أو ر المسلمين، المتع عن رعاية أمو ات و هو أشخاص تشغلهم الشأو ، ستبدون ظالمونم
  ينصحهم. أو ال يطيقون من يخالفهم الحق و 

 :تداعي األمم على أمة اإلسالم - 4

يرجع ذلك إلى أسباب متعددة منها إسناد ، و مازالت تتكررهذه العالمة وقعت و و           
، حبنا للدنيا وكراهيتنا والئنا لغير اهللا ، و ابتعادنا عن دينناو  ، وتفرقنااألمر لغير أهله

ى األكلة إلى قصعتها، يوشك األمم أن تداعى عليكم، كما تداع"  :، قال رسول اهللا للموت
ليقذفن اهللا في قلوبكم الَوهن، و  من قلة نحن يومئذ ؟ قال: بل أنتم يومئٍذ كثير،فقال قائل: و 
قد علل شيخنا ، و )1(" كراهية الموت: حب الدنيا و ما الَوهن ؟ قاليا رسول اهللا و  فقال قائل :

كان ، و األشقر واقع أمة اإلسالم اليوم بقوله:" قد طغى علينا في فترة سابقة الشعور بالنقص
ن آراء هؤالء المستشرقين قضية مسلمة، بل كان بعض األساتذة ذو من علمائنا يأخ كثيرٌ 

ردد بعض أبناء المسلمين ، و نظرهفال يقبل نقدًا في رأيه و اعتمادًا كليًا، يعتمد على آرائهم 
، وعلي أحمد أمينم، أمثال طه حسين، و نسبوها إلى أنفسهونقلوا كتبهم و  ،قوال المستشرقينأ

وأن نواجه  ،أن نطلق صفارات اإلنذارو  ،قد آن لنا أن ندق نواقيس الخطر، لحسن القط
الشيوعيون  غربيهامم رمتنا عن قوس واحدة شرقيها و األخطار التي تحيط بنا، إن األ

كذلك ما حدث من و ، )2(أصبحنا أضيع من األيتام على مأدبة اللئام"، و دهو اليوالصليبيون و 
"وٕامعانًا مساجدهم وأمور دينهم لبالدهم و  تركهمعلى موائد الغرب و شباب اإلسالم في إقبالهم 

، فحورب اإلسالم ء األمة يكمن في دينهاُزين للشباب أن بال–كما يقول شيخنا  –ي المكرف

                                                            

ي مسند ، أحمد، كتاب باق3745تداعي األمم على اإلسالم، رقم د، كتاب المالحم، باب في و اسنن أبي د )1(
 .5369، رقم1474، ص3، مشكاة المصابيح، ج، صحيح21363األنصار، رقم 

 –مقالة لألشقر بعنوان " بحوث المستشرقين شبيهة بأخبار المشعوذين "  ،722العدد –مجلة المجتمع  )2(
 .27ص
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عد المنادون ، و سخريةالدين ورجاله موضع هزء و  أصبح، و في ديار اإلسالم في كل الميادين
  . )1(متأخرين بل صنفوا في عداد المجرمين "عيين و بالعودة إلى اإلسالم رج

: 

مازالت تتكرر أحداثها التي وقعت و ، و عالمات الساعة التي وقعت وانتهتبعد عرضنا لو 
لم غيره من السلف الصالح من عالمات الساعة التي ا أن نذكر ما أشار إليه شيخنا و يجدر بن

والجماد  ة، تكليم السباع، انتفاخ األهلعودة جزيرة العرب جنات وأنهارا ،تقع، وهي تسعة عالمات
ب، إخراج األرض كنوزها المخبوءة، محاصرة المسلمين ، انحسار الفرات عن جبل من ذهاإلنس

  .نة األحالس والدهماء والدهيماء، وآخرها خروج المهدي، فتإلى المدينة، إحراز الجهجاه الملك
 يوضحها منكل عالمة منها يأتي بما يؤيدها و كان شيخنا رحمه اهللا أثناء حديثه عن و 

  :يهو السنة النبوية، أو كريم قرآن الال
 أنهارا.عودة جزيرة العرب جنات و  -1

مناخها الحار الذي ال يساعد على ، و اهجبالة العرب تمتاز بصحرائها، و معروف أن جزير         
لذلك فإن عودتها إلى جناٍت وأنهارا من عالمات القيامة التي أخبر بها النبي ا و الزراعة بأنواعه

هريرة ، أبو يومنا هذا، وهذا ما رواه ، ولم تقع إلى  عن رسول اهللا :وم " ال تقأنه قال
يفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله، فال يجد أحدًا يقبلها، وحتى الساعة حتى يكثر المال و 

  .)3(تعود أرض العرب جنات وأنهارا"

ثم نبه شيخنا إلى بعض األسباب التي تجعل أرض الجزيرة تعود أنهارا، وهي إما بسبب         
بسبب تغير مناخها الحار إلى مناخ لطيف أو حفر اآلبار، فيؤدي إلى وجود ماء  للزراعة، 

  .)4(واهللا أعلم  قد رجح شيخنا السبب الثاني،ة، و ل خضراء جميلهو صالح للزراعة، فتتحول إلى س

                                                            

قر بعنوان أهل السنة والجماعة أصحاب الخط األصيل في األمة مقالة لألش ،15العدد  –مجلة الفرقان  )1(
 .49ص –م 1990 ،ه1410سنة –اإلسالمية 

 .223 ،203ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )2(
، البخاري، 1681صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، رقم ) 3(

 83كتاب العلم، رقم 
 .203ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )4(
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 ات عن جبل من ذهب:انحسار الفر  -2

جفاف أرضه لسبٍب يعلمه اهللا، يعد من عالمات تراجع ماء نهر الفرات و أو نكشاف إن ا       
أنه  عن رسول اهللا  ، فيما رواه أبي ابن كعب أخبر بها النبي ، و الساعة التي لم تقع بعد

اس عليه، فيقتل من كل :" ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل النقال
  . )1(تسعون، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو"و مائة تسعة 

" يوشك الفرات أن َيحِسَر عن كنز ه قال:نأ عن رسول اهللا  هريرة ، أبو وكذلك ما رواه       
  .)2(من ذهب، فمن حضره فال يأخذ منه شيئًا "

َمن حضره األخذ منه لما ينشأ عن  وقد وضح شيخنا السبب في نهي رسولنا الكريم        
  . )3(أخذه من الفتنة واالقتتال وسفك الدماء

 انتفاخ األهلة:  - 3

ره كبيرًا، حتى يقال هو ظ ومن األدلة على اقتراب قيام الساعة، أن ُيرى الهالل عند بد       
  .)4(ثالثأو ساعة خروجه إنه لليلتين 

 الجماد اإلنس:تكليم السباع و   -4

أنه ال تقوم الساعة حتى يكلم السباع اإلنس، ويكلمه بعض أخبر رسول اهللا          
: " ال تقوم الساعة حتى يكلم السباع اإلنس، قال رسول اهللا ، سوطهأو الجمادات، كنعله 

  .)5(ويكلم الرجل عذبة سوطه، وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده "

  

                                                            

 .5152أشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى يسر الفرات عن جبل، رقم و صحيح مسلم، كتاب الفتن  )1(
 6586صحيح البخاري، كتاب الفتن، رقم  )2(
 .207ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )3(
 .204ص –األشقر  –: القيامة الصغرى انظر)4(
صحيح قال عنه الترمذي حديث حسن  ،2107رقم كتاب الفتن، باب ما جاء في كالم السباع، سنن الترمذي،)5(

 غريب.
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 ة:األرض كنوزها المخبوءإخراج   -5

 هذه آية من آيات اهللا تعالى، وهي عالمة من عالمات الساعة، أن يأمر اهللا           
األرض أن تخرج كنوزها التي في داخلها، يقول شيخنا رحمه اهللا: "عندما يرى الناس كثرة الذهب 

ي سبيل الحصول على هذا فويألمون ألنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي والفضة يزهدون فيه،
  .)1(العرض التافه"

 محاصرة المسلمين إلى المدينة:  -6

"من أشراط الساعة أن ُيهزم المسلمون، وينحسر ظلهم، ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم        
  .)2(في المدينة المنورة"

 

 
اله العلماء ما قالسنة، و لصغرى الواردة في الكتاب و حديثنا عن عالمات الساعة اوبعد 

، وهن رسول اهللا  وردت في حديث، التي أن نشير إلى أشراط الساعة الكبرى، ينبغي عنها
 " مانحن نتذاكر، فقال:علينا و  اطلع النبي : عشر عالمات، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال

، فذكر الدخان "لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آياتإنها ذكر الساعة. قال: "تذاكرون"؟ قالوا، ن
عيسى ابن مريم عليهما السالم، ويأجوج  زولنوالدابة، وطلوع الشمس من مغربها، و الدجال، و 
مأجوج، وثالثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر و 

ذكر أنها متتابعة إذا وقعت إحداهن ، و )3(" الناس إلى محشرهم، تطرد ذلك نار تخرج من اليمن
لى وقعت يتبعها و األ ، فإذا الحبةإذا انقطع سلكه الذي ينتظم حباتهتبعتها األخريات مثل العقد 

                                                            

 .208ص –األشقر  –القيامة الصغرى ) 1(
 .209ص –األشقر  –) القيامة الصغرى 2(
 .5162صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في التي تكون قبل الساعة، رقم  )3(
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اآليات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع ": ، فقد قال رسول اهللا بقية الحبات
  . )1(بعضها بعضًا "

ي: و اف ال خالف فيه، كما ذكر الطحبوقوع هذه العالمات عند أهل السل اإليمانو 
نؤمن بطلوع ول عيسى ابن مريم عليه السالم، و نز نؤمن بأشراط  الساعة من خروج الدجال و "و 

  .  )2(" الشمس من مغربها، وخروج دابة األرض من موضعها
 القول فيها شارحًا ومفصالً  هذه اآلياتكثيرًا من شقر رحمه اهللا ل شيخنا األو اقد تنو 

، مستأنسًا بأقوال من سبقوهحيحة و األحاديث الصحسب ترتيب وقوعها، مستدًال باآليات القرآنية و 
غير أنه جعل خروج المهدي من العالمات الصغرى التي لم تقع، خالفًا لبعضهم الذين جعلوها 

ل بيان موقف شيخنا او ذلك، ونحستاذ الدكتور صالح الرقب في من العالمات الكبرى، ووافقهم األ
  األشقر رحمه اهللا من هذه العالمات، وكيفية عرضه لها.

 خروج المهدي:  ًال:أو 

أفاض شيخنا األشقر رحمه اهللا في الحديث عن المهدي واسمه وصفاته، وأكثر من         
هو النصوص النبوية الصحيحة الدالة عليه، وموقف الفرق اإلسالمية منه، ووقت خروجه، وهل 

  .)3(المال حثوًا؟  والخليفة الذي يحث

سنة النبوية، وما قاله وكان شيخنا األشقر أثناء حديثه عن المهدي يستأنس بما ورد في ال       
أنه قال:  عن رسول اهللا  منها ما رواه عبد اهللا بن مسعود العلماء عن مرتبة هذه األحاديث و 

  . )4(يواطئ اسمه اسمي"  ،"ال تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي

لبعث اهللا  لم يبق من الدهر إال يوم، و" لأنه قال: عن رسول اهللا  وما رواه علي         
  .)1(رجًال من أهل بيتي، يملؤها عدًال، كما ملئت جورًا"

                                                            

 ،بن العاص   ومسند اإلمام أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن عمر  )1(
، ووافقه الذهبي، وقال األلباني: هو كما قاال، سلسلة األحاديث ، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم6743

 .1762، رقم 261، ص4الصحيحة، ج
 .166ص –رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب  )2(
 .213,223ص ،انظر: المصدر السابق )3(
، 3733المهدي، رقم د، كتاب و اد، أبو ،2156سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي، رقم  )4(

 .5452، رقم1501، ص3، مشكاة المصابيح، جحسنه األلباني
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الساعة حتى  تمتلئ " ال تقوم أنه قال: عن رسول اهللا  سعيد الخدري ، أبو وما رواه
كما عدًال، من  أهل بيتي  يملؤها قسطًا و أو عدوانًا، ثم يخرج رجل من عترتي، األرض ظلمًا و 
  .)2(عدوانًا"ملئت ظلمًا و 

ل البيت، اسمه محمد بن عبد رجل من المسلمين من آهو مما سبق يتبين أن المهدي و 
، يبعثه ربه في آخر أحد األئمة المهديينهو ، و ، من ولد الحسن ابن فاطمة بنت رسول اهللا اهللا

 .ظلماً دًال  بعد أن ملئت جورًا و ، يمأل األرض عالزمان خليفة يكون حكماً 
ا قاله هذا متدل على موعد خروج المهدي صراحًة، و اديث أما وقت خروجه فال يوجد أحو 

غيره بعد أن ذكر بعض األحاديث التي رواها مسلم عن أمهات شيخنا األشقر رحمه اهللا و 
: رواية عائشة رضي اهللا عنها قالت منهاإليه ولكنها ليست بالصريحة، و  المؤمنين التي ترشد
نعت شيئًا في منامك لم تكن ، صرسول اهللافي منامه، قالت: فقلنا، يا  "عبث رسول اهللا 

، حتى إذا ن أمتي يؤمون البيت برجل من قريش، قد لجأ بالبيت: العجب أن ناسًا متفعله، فقال
، فيهم خسف بهم، فقلنا: يا رسول اهللا، إن الطريق قد يجمع الناس، قال: نعم كانوا بالبيداء
يصدرون مصادر شتى، يبعثهم اهللا واحدًا، و المجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكًا و المستبصر 
  .)3(" على نياتهم
، فإذا ث إليه بعث، فيبع" يعوذ عائذ بالبيت: : قال رسول اهللا لمة قالترواية أم سو 

ببيداء من األرض خسف بهم، فقلت: يا رسول اهللا، فكيف بمن كان كارهًا، قال يخسف  كانوا
  .)4("لكنه يبعث يوم القيامة على نيتهو ، به معهم

                                                                                                                                                                          

، 734المبشرين بالجنة، رقم  ، أحمد، مسند العشرة3734رقم  ،د، كتاب المهدي، باب البابو اد، أبو سنن )1(
 .5299، رقم938، ص2، صحيح الجامع الصغير وزياداته، جصحيح

 قال الحاكم ،10887، رقم مسند اإلمام أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري  )2(
، 4حيحة، ج: هو كما قاال، سلسلة األحاديث الص، ووافقه الذهبي، وقال األلبانيصحيح على شرط الشيخين

 .40ص
، البخاري، 2884ف بالجيش الذي يؤم البيت، رقم صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الخس) 3(

 .1975كتاب البيوع، 
 .5131رقم  ،صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت )4(
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ئذ بالبيت الذي يؤيده اهللا بنصره، والذي شيخنا األشقر هل هذا الخارج العا ثم تساءل
، فال يعلم ذلك ل: ال يوجد دليل على ذلك صراحةً المهدي ؟ ثم قاهو طغى يهلك اهللا به من ظلم و 

  .))1إال اهللا 
اإليمان لجماعة في امه اهللا قد سلك مسلك أهل السنة و واضح فإن الشيخ رحهو كما و 

أن يحة التي ُذكر فيها المهدي صراحة، و ، وهي عقيدة موافقة لألحاديث الصحبهذه العالمة
اء اإلسالم ويهزم الظلم والكفر، ، ليرفع لو ح راشد يبعثه اهللا في آخر الزمانالمهدي حاكم صال
  .)2(جوراً بعد أن ملئت ظلمًا و  ،ويمأل األرض عدالً 

  : الدخان:ثانياً 
، السابق ذكره، وهي من لى العالمات العشرة الواردة في حديث رسول اهللا أو وهي         

، كما نص عليه القرآن الكريم بقوله )3(العالمات الكبرى التي تقع قبل أن تقوم القيامة
  ) 11، 10(الدخان}َيْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب َأِليمٌ  ،لسََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي ا{تعالى:
 فتنة الدجال:ًا: ثالث

ال، وهي من أشراط الساعة إن من أعظم الفتن التي تمر على بني آدم فتنة الدج
 قال: قام رسول اهللا  وما من نبي إال وأنذر قومه هذه الفتنة، عن عبد اهللا بن عمر الكبرى،

إني ألنذركموه، وما من نبي إال أهله، ثم ذكر الدجال، فقال:" هو في الناس فأثنى على اهللا بما 
قد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قوًال لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وٕان اهللا ليس 

  .)4("بأعور

                                                            

 .222ص –األشقر  –انظر :القيامة الصغرى  )1(
يوسف بن يحيى بن علي المقدس السلمي  –المهدي عليه السالم هو عقد الدرر في أخبار المنتظر و ) 2(

 –مكتبة المنار للنشر  –تحقيق الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني  –ه 658ت –الشافعي 
 م .1989 –ه 2,1410ط –الزرقاء، األردن 

 .229ص –األشقر  –)انظر: القيامة الصغرى 3(
، مسلم، اإليمان، 2829صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي، رقم )4(

 .246كتاب اإليمان، رقم 
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أمته  "ما بعث نبي إال أنذر:، قال: قال رسول اهللا وفي رواية أخرى، عن أنس
  .)1(مكتوب كافر" األعور الكذاب، أال إنه أعور وٕان ربكم ليس بأعور، وٕان بين عينيه

"إنه لم تكن فتنة في األرض، منذ ذرأ أنه قال:  أمامه الباهلي عن النبي ، أبو وقد روى
أنا نبيًا إال حذر أمته من الدجال، و لم يبعث  ٕان اهللا لدجال، و اهللا ذرية آدم أعظم من فتنة ا

  . )2("  خارج فيكم ال محالةهو آخر األنبياء، وأنتم آخر األمم، و 

شيخنا األشقر فقد تحدث في فتنة الدجال موضحًا سبب التسمية، وحال المسلمين في أما 
عصر خروج الدجال، والمعركة الكبرى بين المسلمين والصليبيين، وصفاته عالماته وٕامكاناته 
وقدراته، وبطالن ربوبيته، ومكان خروجه ومدة مكثه في األرض، وأتباعه، وحماية مكة والمدينة 

  منه، وكيفية هالكه وهالك أتباعه. وطريقة النجاة

غيره في القول بأن السر في تسمية و )3(ثم تابع شيخنا رحمه اهللا أئمة السلف كابن األثير
المسيح: الذي أحد شقي وجهه ممسوح، ال إلى "أن عينه الواحدة ممسوحة، و  الدجال بالمسيح يعود

مريم، فإنه فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مفعول، المسيح عيسى ابن هو ال حاجب، فعين له و 
  .)4(الدجال: الكذاب"يمسح المريض فيبرأ بإذن اهللا، و  سمي به، ألنه كان

فقد حذرنا ، عالمة كبرى من عالمات الساعةا كانت فتنة الدجال فتنة عظمى، و ولم
ا جب البعد عنه خشية االفتنان به، لمأو من خطورتها ونبه األمة بعدم االلتقاء به، و  رسول اهللا 

:" من سمع ذلك في قوله الخارقة التي تنطلي على الناس، و يأتي به من بعض األعمال 
                                                            

 .5219، مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم 6598صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال،  )1(
أبو  ،4067رقم،وخروج عيسى ابن مريم وخروجسنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال  )2(
 .7873، رقم1300، ص2وزياداته، ج الجامع الصغير، صحيح صحيح، 3764المالحم، رقم،دو اد
الحسن عز الدين ابن األثير، المؤرخ ، أبو علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانّي الجزري،هو )3(

م في جزيرة ابن عمر، سكن الموصل، تجّول في 1160 –ه 555ولد سنة اإلمام، من العلماء بالنسب واألدب. 
البلدان، وعاد إلى الموصل، كان منزله مجمع الفضالء واألدباء، من تصانيفه  الكامل في اثني عشر مجلدا، 

تاريخ  ،مرتب على السنين، أسد الغابة في معرفة الصحابة  في خمس مجلدات كبيرة، مرتب على الحروف
 331ص 4الزركلي جم .1233 –ه 630م يتمه، توفي عام لو الموصل 

ت  –مجد الدين بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير  –جامع األصول في أحاديث الرسول ) 4(
 –مكتبة دار البيان  –مطبعة المالح  –مكتبة الحلواني  – 1ط –تحقيق عبد القادر األرناؤوط  –ه 606سنة 
 .235ص –لألشقر  –، أنظر: القيامة الصغرى 203ص ،4ج
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يحسب أنه مؤمن، فيتبعه، مما يبعث به من هو اهللا إن الرجل ليأتيه و  وبالدجال فلينأ عنه، ف
  . )1("الشبهات

ال يستطيعوا مواجهته و منون عليه، و بكثيٍر من صفاته، كي يتعرف المؤ  وكذلك أخبرنا 
رأى الدجال في الرؤيا، وجاء في وصفه  أن رسول اهللا  يغتروا بباطله، فعن عبد اهللا بن عمر 

في رواية أخرى عن . و )2(أحمر، جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه طافية" ،" رجل جسيمله:
:" إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن ال تعقلوا، عبادة بن الصامت قال: قال رسول اهللا 

ال عور، مطموس العين، ليست بناتئة و إن المسيح الدجال رجل قصير، أفحج، جعد، أ
  .)3("أنكم لن تروا ربكمفاعلموا أن ربكم ليس بأعور، و  ،حجراء،فإن ألبس عليكم

لألمة من فتنة الدجال على عدم االلتقاء به بل بين لألمة  ولم يقتصر تحذير النبي 
على  مجموعة من صفات الدجال التي يعرف بها لتقوم عليهم الحجة، وهذا يبين حرص النبي 

أمته عندما يعدد أبرز الصفات المالزمة للدجال دون غيره وهي:                                                    

 :)4(عور الدجال -1

عين، وهي تشبه التي تنقض ربوبيته، أنه أعور الن أبرز الصفات المالزمة للدجال و إ        
أعور أنه قال عن الدجال: "  عن النبي  هذا واضح فيما رواه ابن عمر العنبة الطافية، و 

  .)5("العين اليمنى، كأنها عنبة طافية

                                                            

م ل مسند البصريين، رقأو ، أحمد، كتاب 3762د، كتاب المالحم، باب خروج الدجال، رقم و اسنن  أبي د )1(
 .6299. رقم1080، ص2، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج، صحيح19118

 .3185صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، رقم  )2(
، ، أحمد، كتاب باقي سنن األنصار3763د، كتاب المالحم، باب خروج الدجال، رقم و اسنن أبي د )3(

 .2459، رقم483، ص1، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج، صحيح31701
 .243ص –األشقر  –مة الصغرى انظر: القيا )4(
، 3184رقم  ،اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذتو صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا  )5(

 .248رقم  ،مسلم، كتاب اإليمان
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عينه اليمنى عوراء :" و قال أن رسول اهللا  سعيد ، أبو وكذلك ما رواه
جاحظة ال تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب 

  .)1("دري
 :)2(كلمة كافر المكتوبة بين عينيه  -2

، عن رسول اهللا والتي يعرفها القارئ وغيره من المؤمنين، كما روى أنس ابن مالك         
  :األعور الكذاب، أال إنه أعور، وٕان ربكم ليس بأعور،  أنذر أمته"ما بعث نبي إال قال
( ك ف ر) كما نقل أو ٕان كتابة كلمة كافر بين عينيه . و )3("ٕان بين عينيه مكتوب كافرو 

ن "على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقة جعلها اهللا آية وعالمة م عن النووي  رحمه اهللا األشقر
ه وٕابطاله، ويظهرها اهللا تعالى لكل مسلم كاتب وغير كذبجملة العالمات القاطعة بكفره و 

  .)4(فتنته"و ته و اكاتب، ويخفيها عمن أراد شق

 ليس له عقب: -3

  .)5(""ال يولد له، أن الدجال عقيم فقد أخبر رسولنا الكريم        

فكيف يكون رب  ،تدل على بطالن ربوبيته وهذه الصفات السابقة التي ذكرها رسول اهللا       
  . ؟العيبيستطيع أن يزيل عن نفسه النقص و  ال، و أعور العين، أفحج القدمينهو و 

  :موقف األشقر من الدجال

أنه أعظم الجماعة في اإليمان بوجود الدجال، و شقر رحمه اهللا منهج أهل السنة و اتبع األ
هذه األحاديث التي ذكرها  "عن القاضي عياض رحمهما اهللا:)1(فتنة حيث قال ما قاله النووي 

                                                            

الحاكم  ، قال عنه11328مسند اإلمام أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري، رقم )1(
 .63، ص1، قصة المسيح الدجال، جأعجب حديث في ذكر الدجال

 .244ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )2(
، مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم 6598صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم  )3(

5219. 
 .245ص –األشقر  –القيامة الصغرى ) 4(
 .5209 ،الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم صحيح مسلم، كتاب )5(
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ه شخص بعينه ابتلى أنحجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، و غيره في قصة الدجال مسلم و 
ر هو ي يقتله، ومن ظتعالى من إحياء الميت الذأقدره على أشياء من مقدورات اهللا اهللا به عباده، و 

له، وأمره السماء أن تمطر  الخصب معه، وجنته وناره، ونهريه، وٕاتباع كنوز األرضزهرة الدنيا و 
، ثم يعجزه اهللا  بعد ذلك فال فيقع كل ذلك بقدرة اهللا ومشيئته، فتمطر، واألرض أن تنبت فتنبت

يثبت اهللا الذين ، و ال غيره، ويبطل أمره، ويقتله عيسى عليه السالمقدر على قتل ذلك الرجل و ي
مره من أبطل أ، خالفًا لمن أنكره و ارالفقهاء والنظميع المحدثين و ج، هذا مذهب أهل السنة و آمنوا

  .)2(بعض المعتزلة "الخوارج والجهمية و 

  ثالثًا: خروج الدابة:
على أن هذه الدابة تخرج في آخر الزمان، عندما يكثر الشر،  ورد في الكتاب والسنة

َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ِمَن َوإَِذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم {)، قال تعالى:3ويعم الفساد، وتكلم الناس وتخاطبهم(
  ).82(النمل:}اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكاُنوا ِبآَياِتَنا َال ُيوِقُنونَ 

  رابعًا: طلوع الشمس من مغربها:
تطلع من المغرب، خالفًالما الشمس  ألنواضحة الدالة على قيام الساعة وهي عالمة       

رسول اهللا  وهذا مصداقًا لما أخبر به المشرق، طلوعها منهو و جبلت عليه قبل قيام الساعة 
": ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين

  .)5()4("ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
                                                                                                                                                                          

زكريا، محيي الدين، عالمة ، أبو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعّي،هو )1(
من قرى حوران، بسورية واليها نسبته. تعلم في دمشق، وأقام م في نوا1233 –ه 631يث. ولد عام بالفقه والحد

المنهاج في شرح صحيح مسلم في خمس و بها زمنا طويال. من كتبه تهذيب األسماء واللغات ومنهاج الطالبين 
في سوريا. أنظر: جزء  ،م .في نوا1277 –ه 676األربعون حديثا النووية شرحها كثيرون. توفي سنة و مجلدات، 
تحقيق:  ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو المؤلف:،عتقاد السلف في الحروف واألصواتفيه ذكر ا

 .149ص 8الزركلي ج،األعالم،6,9ص – 1أحمد بن على الدمياطي، مكتبة األنصار للنشر والتوزيع ط
ن سالم العمراني الحسن يحيى بن أبي الخير ب، أبو –االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار ) 2(

 1ط –أضواء السلف للنشر الرياض  –تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف  –ه 558توفي  –اليمني الشافعي 
 .260ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  ،806ص،3ج،م1999،ه1419 –
  .295ص –األشقر  –) انظر: القيامة الصغرى 3(
  . 4209) صحيح البخاري، كتب تفسير القرآن، باب ال تنفع نفسًا إيمانها، رقم 4(
  .294ص  –األشقر  –) انظر: القيامة الصغرى 5(
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  .)1(:زول عيسى ابن مريم عليهما السالم: ناً خامس

من براءة عيسى عليه عن موقف أهل السلف موقف شيخنا األشقر رحمه اهللا  لم يخرج
: ، مصداقًا لقوله تعالىرفعه إلى السماء  وأن اهللا  ،م مما نسب إليه من القتل والصلبالسال

َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم َوإِنَّ َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اللَِّه َوَما َقَتُلوُه َوَما {
َبْل َرَفَعُه  ،الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا

ك موقفهم من نزوله في آخر لكذو  ،)157,158:(النساء}اللَُّه ِإَلْيِه َوَكاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما 
م عند المنارة البيضاء شرقي " ينزل عيسى ابن مري،مصداقًا لقول رسول اهللا الزمان
  .)2("دمشق

على األرجح عند اصطفاف هو أما الزمن الذي  سينزل فيه عيسى عليه السالم ف
السالم فيرفض عيسى ه المقاتلين المسلمين لصالة الفجر، فيرجع اإلمام ليؤم المسلمين عيسى علي

، " فبينما هم يعدون للقتال: : قال رسول اهللا قال ، ففي الحديث عن أبي هريرة عليه السالم
، وفي حديث آخر عن )3("فأمهم ،، إذ أقيمت الصالة فينزل عيسى ابن مريمن الصفوفيسوو

على الحق " ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون يقول: ، أنه سمع رسول اهللا جابر بن عبد اهللا 
: ، فيقول، فيقول أميرهم : تعال فصل لنام: فينزل عيسى ابن مريظاهرين إلى يوم القيامة، قال

  . )5)(4(" تكرمة اهللا هذه األمة ،عض أمراء، إن بعضكم على بال

 قد وافق شيخنا رحمه اهللا علماءنا في نزول عيسى عليه السالم  تابعًا لرسولنا و 
واضحة في يامة الصغرى أن األحاديث صريحة و ، حيث قال في كتابه القمحكمًا لشريعة القرآن

"أمهم" أو ، أما ما جاء في الحديث " فأّمكم" )رجل من هذه األمة ( أمة محمد هو أن اإلمام 
م فيهم كتاب اهللا تبارك ، بل المراد أنه حكّ المراد بها أنه أمهم في الصالة : عيسى فليسأي

                                                            

 269ص –األشقر  –) انظر: القيامة الصغرى 1(
 .5228رقم  ،صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ذكر الدجال وصفته وما بعد )2(
 .7157رقم  ،تن وأشراط الساعة، باب في فتح قسطنطينة وخروج الدجال  ونزولصحيح مسلم، كتاب الف )3(
 .225صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا، رقم ) 4(
 .270ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى ) 5(
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عدم تقدم عيسى ابن مريم عليهما السالم لإلمامة يدل على ، و ).)1، أي أمهم بكتاب اهللا تعالىو 
  .)2(لذلك فإنه يصلي خلف ذلك الرجل الصالح ، و تابعّا لشريعة القرآن، حاكمًا بهأنه جاء 

  :عليه السالمأعمال عيسى 

قيامه بالدعوة إلى اهللا يصحبها عليه السالم إلى األرض مرة أخرى، و  إن نزول عيسى
  :غيره لما ورد في السنة الصحيحة وأهمهامجموعة من األعمال التي يقوم بها دون 

 القضاء على الدجال:  -1

فبعد نزوله عند المنارة  ،مواجهة الدجالهو ل عمل يقوم به عيسى عليه السالم أو إن          
:" ، قال رسول اهللا )3(يتوجه مع جيش المسلمين إلى بيت المقدس حيث وجود  الدجال ،البيضاء

دي، كلهم هو فإذا انصرف، قال عيسى: افتحوا الباب، فُيفتح ووراءه الدجال، معه سبعون ألف ي
ينطلق هاربًا و ب الملح في الماء ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذو 

  .)4(د.."هو ...، فيدركه عند باب اللد الشرقي، فيقتله، فيهزم اهللا الي

خبر عن نزول عيسى عليه السالم أ أن الرسول كما ورد في حديث أبي هريرة أو          
 تركه واء، فلب الملح في المذو اهللا، ذاب كما ي و" فإذا رآه عدصالته مع المؤمنين ثم قال:و 

 . )5(لكن يقتله اهللا بيده، فيريهم دمه في حربته"النذاب حتى يهلك، و 

 :وهما من أشراط الساعة الكبرى ،مأجوجالقضاء على يأجوج و  -2

بعد أن يقضي عيسى عليه السالم على الدجال وفتنته، يخرج يأجوج ومأجوج في           
وٕانهما يعيثون في األرض فسادًا، ، السالمزمانه، وهما أمتان كثيرتا العدد، من ذرية آدم عليه 

عيسى عليه السالم عليهم، فيهلكهم اهللا استجابًة لدعائه، فيصبحون موتى، ال يبقى منهم يدعو  ف

                                                            

 .271ص –نظر: المصدر السابق) ا1(
 .272ص –انظر: المصدر السابق )2(
 .273ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )3(
د، كتاب و ادو ، وأب4067رقم  ،سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج )4(

 .1302، ص2، صحيح الجامع الصغير وزياداته،جحي، صح3764المالحم، رقم 
 .5157رقم  ،صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في فتح قسطنطينة وخروج الدجال ونزول )5(
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" ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم اهللا منه (أي من :كما جاء في قوله )1(أحد 
حى اهللا إلى أو كذلك إذ هو الدجال)، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما 

عيسى، إني قد أخرجت عبادًا لي، ال يدان ألحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث اهللا 
ائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما أو ن، فيمر يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلو

صر نبي اهللا عيسى وأصحابه، حتى ون: لقد كان بهذه مرة ماء، وُيحفيها، ويمر آخرهم، فيقول
يكون رأس الثور ألحدهم خيرًا من مائة دينار ألحدكم اليوم، َفَيْرغب نبيُّ اهللا عيسى وأصحابه، 

فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي اهللا ، مفيرسل اهللا عليهم الّنَغَف في رقابه
عيسى وأصحابه إلى األرض، فال يجدون في األرض موضع شبر إال مأله زهمهم ونتنهم، 
َفَيْرَغُب نبيُّ اهللا عيسى وأصحابه إلى اهللا، فيرسل طيرًا كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث 

مدر وال وبر، فيغسل األرض حتى يتركها  شاء اهللا، ثم يرسل اهللا مطرًا، ال يكن منه بيت
  .)2("كالزلقة

 تحكيم شريعة اإلسالم: -3

يتفرغ لنشر  ،مأجوجوفتنة يأجوج و  ،ى عليه السالم على فتنة الدجالبعد أن يقضي عيس         
حكمًا عدًال،  اهللا لينزلن ابن مريم:" و قال رسول اهللا  ،يعم الرخاء في زمانهشريعة اإلسالم،  و 

يسعى عليها،  لتتركن القالص، فالقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، و ليفليكسرن الصليب، و 
يمكث في ، و )4)(3(نَّ إلى المال فال يقبله أحد"يدعوللتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد و و 

األرض في :"فيمكث قال: قال رسول اهللا  األرض أربعين عامًا كما روي عن أبي هريرة 
  . )5(يصلي عليه المسلمون" أربعين سنة ثم يتوفى، و 

                                                            

 .274ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )1(
 .5228رقم  ،ما بعدهو صفته و باب ذكر الدجال  ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،صحيح مسلم )2(
، البخاري، كتاب    221صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا، رقم  )3(

 .2296المظالم والغصب، رقم 
 .275ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى  )4(
 ، صحيح، صحيح الجامع الصغير وزياداته،3766مالحم، باب خرج الدجال، رقم د، كتاب الو اسنن أبي د )5(
 .5386، رقم950، ص2ج
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دعائه على ، و إن نزول عيسى عليه السالم، وقضائه على الدجال خالصة القول:و 
أشراط الساعة  األرض عدًال من ملئهحكمه بالشريعة المحمدية، و و  ،يأجوج ومأجوج بالموت
عة كما يقول الجماوأجمع عليها أهل السنة و  األحاديث النبويةت القرآنية و الكبرى التي أكدتها اآليا

اإلجماع فقد أجمعت األمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل  اوأم اهللا:"السفاريني رحمه 
الشريعة، وٕانما أنكر ذلك الفالسفة والمالحدة ممن ال يعتد بخالفه، وقد انعقد إجماع األمة على 

أن عيسى عليه السالم يصلي وراء المهدي صالة و  دية ...أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحم
وال يقدح ذلك في نبوته، وكذلك يسلم إليه تابوت بني إسرائيل وكل ما معه من آالت  ،الفجر
  .)1(األمر"

  خروج يأجوج ومأجوج:ًا: سادس
أن السد  من ذرية آدم عليه السالم، وقد أخبر رسول اهللا أمتان كثيرتا العدد،  وهما
عن زينب بنت )2(القرنين ليمنعهم من الخروج قد ُفتح في عصره فتحة صغيرة،ذو الذي أقامه 

ال إله إال اهللا ويل للعرب من شر قد : "دخل عليها يومًا فزعًا، يقول ، أن رسول اهللا جحش 
اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه اإلبهام والتي تليها، قالت 

  .)3("لت يا رسول اهللا أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث زينب بنت جحش: فق

  سابعًا:النار التي تحشر الناس:
أن آخر اآليات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن،  ذكر رسول اهللا 

(أشراط الساعة)نار تخرج من اليمن، :"وآخر ذلك تحشر الناس إلى محشرهم،قال رسول اهللا 
  .)5()4(تطرد الناس إلى محشرهم"

  
  

   
                                                            

 . 95 ،94ص ،2ج –السفاريني  –لوامع  األنوار البهية  )1(
 .281ص –األشقر  –انظر: القيامة الصغرى ) 2(
 .3097) صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم 3(
 .5162ساعة، رقم ) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اآليات التي تكون قبل ال4(
 .296ص –األشقر  –) انظر: القيامة الصغرى 5(



183 
 

 

  
  

 
 

 
 

  النشور.البعث و ل: والمطلب األ 

  النشور.األدلة على البعث و لب الثاني: المط

  أحوال الناس يوم القيامة.المطلب الثالث: 

  الشفاعة.المطلب الرابع: 

  الحساب والجزاء.المطلب الخامس: 

 الميزان.المطلب السادس: 

 

 

 

 

 



184 
 

 

، المجتمعلبعث) أصل سعادة الفرد و إن اإليمان بالرجعة إلى الحياة مرًة أخرى (اإليمان با
الهم يجازيهم على أعم، و يحاسبهمسيبعث الخلق بعد موتهم و فإن اإلنسان إذا آمن بأن اهللا 

أما الكفر بالبعث ، و الخير والفضيلة واألمان في المجتمعلضالل، فيعم ن االنحراف وايبتعد ع
جمعت ، لذلك أحرافًا في مسيرة البشر في الحياةالنشور يحدث شقوة للنفس البشرية كما يحدث انو 

ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها {، قال تعالى: الرسل ُأقوامهمجميع األنبياء و  أنذر به، و ية كلهااو عليه الشرائع السم
َل اللَُّه ِمْن َشْيٍء  ،رٌ َلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيَفْوٌج َسأَ  َقاُلوا َبَلى َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َما َنزَّ

َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا {:تعالى، وقال )8,9(الملك:  }ِإْن َأْنُتْم ِإالَّ ِفي َضَالٍل َكِبيرٍ 
اُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربُِّكْم أبو َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها ُفِتَحتْ 

  .)71الزمر:( }َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفِرينَ 

مواضع كثيرة من كتابه عن مشهد هذا اليوم العظيم العجيب في  قد أخبرنا اهللا و 
وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلونَ  {: هلالعزيز كقو  َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمْن  ،َوُنِفَخ ِفي الصُّ

ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم  ،ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ َبَعثََنا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّ 
  ).53، 51(يس}َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُرونَ 

في كتابه القيامة الكبرى ما يكون في هذا اليوم  ولقد وضح لنا شيخنا األشقر رحمه اهللا 
البراهين ًا من األدلة و كثر مُ ، و ذا اليومعن المكذبين به اً تحدثمشاهد متنوعة، مأحوال و ال و هو من أ

ذلك كما أشار د.عبد السميع العرابيد ل م واألحاديث الصحيحة المؤيدةالواردة في آيات القرآن الكري
  .)1(إلى ذلك في بحثه

السنة النبوية آن الكريم و بيان منهج شيخنا األشقر رحمه اهللا في االستدالل بالقر  ويمكن  
  أثناء عرضه لهذه الموضوعات فيما يلي:

  

  
                                                            

 ،مؤتمر األشقر –منهج أ.د عمر األشقر في اإلستدالل بآيات اهللا تعالى في كتابيه القيامة الكبرى والصغرى  )1(
 م.2014 ،ه1435 –غزة  –الجامعة اإلسالمية 
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  :المكذبون بهذا اليوم 

لهم وذمهم وكفرهم، قال قد ذكر القرآن قو الرجعة، وأنكروا البعث، و  كثير من الناس رفض
َلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم أو َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم َأِإَذا ُكنَّا ُتَراًبا َأِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد {:تعالى

 قال)، و 5الرعد: (}َلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونأو َلِئَك اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم وَ أو وَ 
َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َربِِّهْم َقاَل  وَولَ  ،َوَقاُلوا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثينَ {:تعالى

  .)30 ،29(األنعام:  }ُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ ذو َأَلْيَس َهَذا ِباْلَحقِّ َقاُلوا َبَلى َوَربَِّنا َقاَل فَ 

النشور على ثالثة شقر رحمه اهللا المكذبين بالبعث و صنف شيخنا األوقد 
  أصناف:

  :مالحدة: اللوالصنف األ 

يون، ألنهم ينكرون وجود الخالق، الشيوعوهم الذين يؤمنون بالطبيعة ومنهم الفالسفة و 
بل يجب مناقشتهم  ،ال يحسن مناقشتهم في اليوم اآلخرلذلك ؟! و النشورفكيف يؤمنون بالبعث و 

 . )1(وحدانيتهبوجود الخالق و 

  :المنكرون بالبعثالخالق، و المؤمنون ب: الصنف الثاني

َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن {،قال تعالى يعترفون بوجوده وخلقه للمخلوقاتباهللا و  هؤالء يؤمنون
أن قدرة ينكرون البعث والنشور، ويقولونبهم لكنو ) 25لقمان:(}اِت َواْألَْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَّهُ و اَخَلَق السَّمَ 

الموت، فهم يستبعدون عودة اإلنسان حيًا سميعًا بصيرًا بعد أن  عاجزة على إحيائهم بعد اهللا 
َباُؤَنا َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َأِإَذا ُكنَّا ُتَراًبا َوآ{:هلكما حكى القرآن ذلك عنهم بقو ، )2(وضع في التراب

َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطيُر ، َلُمْخَرُجونَ َأِئنَّا 

                                                            

، 61ص ،م2008 ،ه1429 –التوزيع و دار النفائس للنشر  –عمر سليمان األشقر –انظر: القيامة الكبرى ) 1(
 .3ص والنشور األدلة على البعث  –دروس الشيخ عمر األشقر 

 .3ص ،–عنوان سبب إنكار الكافر للبعث ب –انظر: دروس الشيخ عمر األشقر  )2(
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)، وهؤالء جادلهم اهللا وضرب لهم البراهين والحجج لبيان قدرته على 67,68(النمل:}ينَ األول
  . )1(النشورالبعث و 

  ائهم:هو المؤمنون بالمعاد وفق أ: الصنف الثالث

، )2(ية "او الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السم" هؤالء هم
  .صنف من المكذبين دون الحديث عنهمقد اكتفى شيخنا بالتعريف بهذا الو 

ومما يجدر ذكره أن كتب السابقين من السلف الصالح لم تخُل من الحديث عن هذه       
بين أنواع تيمية رحمه اهللا لهذا الموضوع، و  بن، فقد تعرض شيخ اإلسالم االثالثة األصناف

 "إن، فقد قال:المنافقين من المسلمينالفالسفة و والنصارى و  داليهو عث والنشور من بين بالبالمكذ
يزعمون أن أهل الجنة إنما  ،الجنة د والنصارى ينكرون األكل والشرب والنكاح فيهو ن اليمار فالك

وهم يقرون مع ذلك بحشر  ،يتمتعون باألصوات المطربة واألرواح الطيبة مع نعيم األرواح
األجساد مع األرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفالسفة ومن 

. وطوائف من الكفار وافقهم فيقرون بحشر األرواح فقط وأن النعيم والعذاب لألرواح فقط
والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية فال يقرون ال بمعاد األرواح؛ وال األجساد. وقد بين اهللا 

أمر معاد األرواح واألجساد ورد على الكافرين والمنكرين   تعالى في كتابه على لسان رسوله
هذه األمة الذين ال يقرون بألفاظ  لشيء من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال. وأما المنافقون من

مثال ضربت لنفهم المعاد رة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أهو القرآن والسنة المش
  )3("الروحاني

 

مما يبعث على ترسيخ هذا ، م عدة أدلة على هذا الحدث العظيموضح القرآن الكري
  .التمسك بدين اهللا ، و في القلوب، فيبعث على العملالمعتقد 

                                                            

 61ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )1(
 .62ص –األشقر  –القيامة الكبرى  )2(
 .60ص –األشقر  –، أنظر: القيامة الكبرى 314 ،.313ص ،4ج –ي شيخ اإلسالم ابن تيمية أو مجموع فت) 3(
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ألدلة المثبتة للبعث استخلص شيخنا رحمه اهللا من الكتاب الكريم مجموعة من اوقد       
  :نذكر منها، و )1(ذكر عند كل دليل ما يعضده من اآلياتوالنشور، و 

 :اإلخبار بوقوع القيامة -1

ما يحدث فيها من بعث ونشور، وحساب وعقاب، وجنٍة بوقوع القيامة، و  فقد أخبر اهللا        
في بعض اآليات على وقوع هذا اليوم،  ونار، ونوع في أساليب اإلخبار عنها، فقد أقسم اهللا 

)، وفي آيات 87(النساء:}َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َال َرْيَب ِفيهِ هو اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ {قال تعالى: 
َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َكَأْن َلْم َيْلَبثُوا ِإالَّ َساَعًة ِمَن النََّهاِر {:خرى ذم المشركين المكذبين بهذا اليوم فقالأ

  .)2()45(يونس:  }َيَتَعاَرُفوَن َبْيَنُهْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبِلَقاِء اللَِّه َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدينَ 

 :لىو األخرى بالنشأة األ  لى النشأةاالستدالل ع -2

ل، و في كتابه عن قدرته على الخلق الثاني بقدرته على الخلق األ أخبر اهللا           
َيا َأيَُّها {قادر على إعادة خلقهم مرة ثانية، قال تعالى:  األولىفالقادر على خلقهم في المرة 

َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمْن النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا 
 ُنْخِرُجُكْم ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ثُمَّ 

َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَال َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم  ِطْفًال ثُمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكمْ 
َذِلَك ،َبِهيجٍ  َشْيًئا َوَتَرى اْألَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوجٍ 

َوَأنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َال َرْيَب ِفيَها  ،اْلَحقُّ َوَأنَُّه ُيْحِي اْلَمْوَتى َوَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ هو ِبَأنَّ اللََّه 
قد استقر في فطرة الناس أن اإلعادة أسهل من )، و 7، 5(الحج: }َوَأنَّ اللََّه َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبور

َوَضَرَب َلَنا َمَثًال  {:، وقال تعالى)3(يعيد مثله أو الذي صنع شيئًا يسهل عليه أن يعيده البداءة ف
ِبُكلِّ َخْلٍق هو َل َمرٍَّة وَ أوُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأْنَشَأَها  ،َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ 

  ).79، 78(يس:  }َعِليمٌ 

                                                            

 .76 ،63ص  ،األشقر –انظر: القيامة الكبرى ) 1(
 .63ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )2(
بعنوان أنواع األدلة التي ذكرت في  ،، دروس الشيخ عمر األشقر66ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )3(

 .2ص ،القرآن للرد على منكري البعث



188 
 

 :خلق األعظم قادر على خلق ما دونهالقادر على  -3

أعظم من خلق هو ما  لقد لفت القرآن نظرنا إلى أنه يوجد من مخلوقات اهللا         
َواْألَْرِض َأْكَبُر ِمْن َخْلِق  السماواتَلَخْلُق {األرض، قال تعالى: مثل خلق السموات و اإلنسان، 

على خلق اإلنسان، وٕاعادة خلقه يوم القيامة  بهذا يكون قدرة اهللا )، و 57(غافر: }النَّاسِ 
َلْم َيَرْوا َأنَّ اللََّه أو ،َوَقاُلوا َأِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا َأِإنَّا َلَمْبُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا{: ، قال تعالى أيسر

َعَل َلُهْم َأَجًال َال َرْيَب ِفيِه َفَأَبى َواْألَْرَض َقاِدٌر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َوجَ  السماواتالَِّذي َخَلَق 
  .)1() 99 ،98(اإلسراء:  }الظَّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفوًرا 

ولعل األدلة التي ساقها شيخنا رحمه اهللا على البعث والنشور، قد أشار إليها علماؤنا 
  )2(السابقون، أمثال اإلمام ابن القيم في كتابه إعالم الموقعين عن رب العالمين 

 
 م في دار الدنيا، وقد بين لهاعمالعظيم، باختالف أتختلف أحوال الناس في هذا اليوم 

واألتقياء  عصاة الموحدين،أحوال الناس على ثالثة أصناف، الكفار، و  رحمه اهللا األشقر شيخنا
  .الصالحين

 :حال الكفارل:واأل  لصنفا
فيها القرآن الكريم  اهللا في هذا المبحث بعض المشاهد التي وصف عرض شيخنا رحمه

مستدًال على ذلك بعدٍد من اآليات القرآنية، ومن  ،ندامةوما هم عليه من ذل وحسرة و  حال الكفار
  :هذه المشاهد

وِر {، كما في قوله تعالى : هم من القبور بعد النفخ في الصورمشهد خروج - 1 َوُنِفَخ ِفي الصُّ
َقاُلوا َيا َوْيَلَنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن  ،َفِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلونَ 

 ) . 52 ،51(يس:}َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن 

                                                            

بعنوان أنواع األدلة التي ذكرت في  ،، دروس الشيخ عمر األشقر68ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى )  1(
 .7ص ،القرآن للرد على منكري البعث

 108ص ،1ج –م 1991 ،ه1411 – 1ط –دار الكتب العلمية بيروت  –ابن القيم  –إعالم الموقعين  )2(
،115. 
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ل المنظر، كما هو أفئدتهم خالية إال من ل، و هو حيث أبصارهم خاشعة لشدة الحال بعثهم، - 2
ُرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص {يتضح في قوله تعالى:  َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخِّ

 ).43 ،42(إبراهيم: }اءٌ هو ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم ، ِفيِه اْألَْبَصارُ 

َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْآلِزَفِة ِإِذ {صورة الفزع الذي هم عليه في ذلك الموقف، كما في قوله تعالى:- 3
 .)1()18(غافر: }اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَال َشِفيٍع ُيَطاعُ 

أعمال الكفار الحسنة في الدنيا ال تُقبل عند اهللا وال تنفعهم في ومما يجدر ذكره أن         
الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم  ،ْم ِباْألَْخَسِريَن َأْعَماًال ُقْل َهْل ُنَنبُِّئكُ {:اآلخرة، قال تعالى

َكَفُروا ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال ُنِقيُم َلِئَك الَِّذيَن أو ،َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا
  103(الكهف: }ا آَياِتي َوُرُسِلي ُهُزًواذو َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا َواتَّخَ  ،َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا

،106.(  

 :الفساد، قال تعالىالشتراكهم في الضالل و ضهم البعض مشهد تخاصم أهل النار مع بع- 4
َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل الَِّذي ، َوَقاُلوا َيا َوْيَلَنا َهَذا َيْوُم الدِّينِ  ،َفِإنََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفِإَذا ُهْم َيْنُظُرونَ {

ِمْن ُدوِن اللَِّه َفاْهُدوُهْم ِإَلى  ،اْحُشُروا الَِّذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكاُنوا َيْعُبُدونَ  ،ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبونَ 
َوَأْقَبَل  ،َبْل ُهُم اْلَيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ  ،َما َلُكْم َال َتَناَصُرونَ ، َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلونَ  ،ِصَراِط اْلَجِحيمِ 

 ،َقاُلوا َبْل َلْم َتُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ  ،َقاُلوا ِإنَُّكْم ُكْنُتْم َتْأُتوَنَنا َعِن اْلَيِمينِ  ،َلى َبْعٍض َيَتَساَءُلونَ َبْعُضُهْم عَ 
 ،َفَحقَّ َعَلْيَنا َقْوُل َربَِّنا ِإنَّا َلَذاِئُقونَ  ،َوَما َكاَن َلَنا َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن َبْل ُكْنُتْم َقْوًما َطاِغينَ 

ِإنَُّهْم  ،ِإنَّا َكَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِمينَ  ،َفِإنَُّهْم َيْوَمِئٍذ ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ  ،ينَ أو َفَأْغَوْيَناُكْم ِإنَّا ُكنَّا غَ 
واضح من قوله هو )، وكما 35، 19(الصافات: }َكاُنوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِبُرونَ 

َعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل {تعالى في موضٍع آخر:  َوَبَرُزوا ِللَِّه َجِميًعا َفَقاَل الضُّ
َعَلْيَنا َأَجِزْعَنا َأْم َهَداَنا اللَُّه َلَهَدْيَناُكْم َسَواٌء  وَأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه ِمْن َشْيٍء َقاُلوا لَ 

  .)2() 21(إبراهيم : }َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيصٍ 

  

                                                            

 .107,111ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى ) 1(
 .116ص –انظر: المصدر السابق )2(
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  : حال عصاة الموحدين:الصنف الثاني
ين اقترفوا بعض المعاصي والذنوب، ، الذهذا الصنف من الناس هم المؤمنون الموحدون

  :واألحوالهم يوم القيامة، ومن هذه المشاهد شيخنا رحمه اهللا عن مشاهدوقد تحدث 
 :مانعوا الزكاة -1

األحاديث الصحيحة في بيان أن حمه اهللا على اآليات القرآنية، و قد اعتمد شيخنا ر و        
  :  )1(العذاب الذي يلحق الممتنعين عن أداء الزكاة يكون يوم القيامة على وجوه 

شجاع أقرع، له زبيبتان، فيطوق عنقه، ويقول أتي المال لصاحبه على شكل وهيئة : يلواأل 
"من أتاه اهللا ماًال فلم : قال: قال رسول اهللا  لصاحبه أنا ماُلك، أنا كنُزك، عن أبي هريرة 

، ثم يأخذ يطوقه يوم القيامةيؤد زكاته، مثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان، 
َوَال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما {: ، أنا كنزك .ثم تالبلهزمتيه يعنى بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك

ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ هو َخْيًرا َلُهْم َبْل هو آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  (آل  }َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَّ
  . )3()2()"180عمران: 

:" يؤتى بجنس المال الذي منع زكاته، فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من نار، الثاني
غنمًا، أرسل على صاحبه فعذب به"، أو بقرًا أو ثم عذب به صاحبه، وٕان كان المال حيوانًا، إبًال 

َة َوَال ُيْنِفُقوَنَها{:ويؤيد ذلك قوله تعالى ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ
ُرُهْم َهَذا َما هو َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوظُ  ،ِبَعَذاٍب َأِليمٍ 

  .)4()34,35(التوبة: }ُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ ذو َكَنْزُتْم ِألَْنُفِسُكْم فَ 

 ترف األغنياء:  - 2

يقصد به األثرياء المنعمون الذين يحبون الدنيا وزخرفها، ويكثرون من التمتع بنعيمها،        
فإن ،كف عنا جشاءكألحد أصحابه: "  ، فقد قال رسول اهللا )5(يضيق عليهم يوم القيامة 

                                                            

  .130ص –األشقر  –القيامة الكبرى انظر: ) 1(
 .4199صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب وال يحسبن الذين بخلوا بما أتاهم اهللا، رقم  )2(
 .130ص –األشقر –القيامة الكبرى انظر:  )3(
 .131صالمصدر السابق )4(
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أن المثقلون الذين يغرقوا  ، كما أخبرنا )1(" أكثرهم شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة
زا العقبات او الثراء الفاحش وال يؤدون حقه، ال يستطيعون أن يتجأنفسهم بحب المال وجمعه، و 

قالت: قلت ألبي الدرداء: مالك ال تطلب كما يطلب  ، عن أم الدرداء )2(ال يوم القيامة هو األو 
  .)3("كؤودًا ال يجوزها المثقلون"إن أمامكم عقبًة يقول:  فالن؟ فقال: إني سمعت رسول اهللا 

 :ب عن رعيتهحتجِ الحاكم المُ  - 3

" من َوِلي من أمر :يحتجب اهللا عن الوالي الذي احتجب عن رعيته، قال رسول اهللا         
، احتجب اهللا عنه يوم دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهمفاحتجب  ،الناس شيئاً 

  ).4"(القيامة

  :الصنف الثالث: حال األتقياء

نعيم  ما اختصوا به مناألشقر رحمه اهللا عن حال األتقياء الموحدين و تحدث شيخنا 
جزاًء بما كانوا يعملون، حيث يفزع الناس وهم ال ،القيامةالدرجات التي يستحقونها يوم والمنازل و 

ومنهم من  ،م اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظلهمنهم يظله، و يفزعون، وال يحزنون كما يحزن الناس
منهم يدخله الجنة، و يرًا ثم يعفوا عنه و منهم  من يحاسبه اهللا حسابًا يس، و يدخل الجنة بغير حساب

الدرجات التي يجزون بها في ذلك يجلسهم اهللا على منابر من نور وغير ذلك من المنازل و  من
َال َيْسَمُعوَن ،ونَ َلِئَك َعْنَها ُمْبَعدُ أو ْسَنى ِإنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلحُ {:، قال تعالى)5(اليوم العظيم 

َال َيْحُزُنُهُم اْلَفَزُع اْألَْكَبُر َوَتَتَلقَّاُهُم  ،َتَهْت َأْنُفُسُهْم َخاِلُدونَ َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفي َما اشْ 
َأَال {: تعالى في آية أخرى)، وقال 103، 101:األنبياء( }اْلَمَالِئَكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 

َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي  ،الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقونَ  ،ِلَياَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ أو ِإنَّ 
، )64، 62:(يونس }اْلَعِظيمُ اْلَفْوُز هو اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْآلِخَرِة َال َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك 

                                                            

األطعمة، رقم كتاب  ،، ابن ماجه2402رقم  ،باب منه ،سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )1(
 .343، رقم672، ص1صحيح، سلسلة األحاديث الصحيحة، ج ،3341

 .139ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى ) 2(
  .139صانظر: المصدر السابق  )3(
، صحيح صحيح ،21061رقم  ،، باب حديث معاذ بن جبل مسند اإلمام أحمد، كتاب مسند األنصار  )4(
 .6594، رقم1122، ص2جامع الصغير وزياداته، جال
 .164، 147ص- األشقر –نظر: القيامة الكبرى ا )5(
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األنقياء تتحدث عن األتقياء  آليات التيا والناظر في صفحات القرآن الكريم يجد الكثير من
  فيها من نعيم.  ما وعدهم اهللاعن أعمالهم التي ارتقوا بها إلى تلك المنازل العلى، و و األصفياء 

 
ِلي َيْشَفُع َشفاعًة وَتَشفََّع: َطلب. والشَِّفيُع: الشَّاِفُع، َواْلَجْمُع وَشَفع هي الطلب، الشفاعة لغًة:

  .َمْن َيْشَفُع َشفاعًة حَسنة، ُشَفعاء، واْسَتْشَفَع بُفالن َعَلى ُفَالٍن وَتَشفَّع َلُه ِإليه فَشفََّعه ِفيهِ 
ِلْلَمِلِك ِفي َحاَجٍة يسَأُلها ِلَغْيِرِه. وَشَفَع ِإليه: ِفي والشَّفاعُة: َكَالُم الشَِّفيِع ، ءُ الشََّفاَعُة الدُّعاقيل:و 

لى ُفَالٍن َمْعَنى َطَلَب ِإليه. والشَّاِفُع: الطَّاِلُب ِلَغْيِرِه َيَتَشفَُّع ِبِه ِإلى اْلَمْطُلوِب. ُيَقاُل: َتَشفَّْعُت ِبُفَالٍن إِ 
  .)1(َفَشّفَعني ِفيِه، َواْسُم الطَّاِلِب َشِفيعٌ 

  عند ربه ألمته . هي تشفع النبي  :اصطالحاً  الشفاعة
، لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب:"قال  عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا 

، بعد أن يشتد البالء ، فتكون الشفاعة يوم القيامة)2("ت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامةفجعل
، خاتم النبيين  ، وبعد طول بحٍث يقوم رسول اهللا ، فيبحثوا عمن يشفع لهم عند اهللا بالناس
، فيشفع ألمته عند ربه ليخلص العباد مما هم فيه من ما تأخرفر له ما تقدم من ذنبه و الذي غ

ثم ، عن الشفاعة، فذكر بعض أحاديث الشفاعة قد تحدث شيخنا رحمه اهللا ال المحشر، و هو أ
 ،العباد من هذا الموقف العظيم عند المحشر ليخلص األولىمرتين على أن الشفاعة تكون  بين

فيخرجوا من النار، ثم  ، بعد دخولهم النار فيشفع لهم رسول اهللا والثانية تكون للموحدين العصاة
  .)3(تحدث عن الشفاعة المقبولة، والشفاعة المرفوضة وأنواعها، مفرقًا بينهما 

  أحاديث الشفاعة:

  مكانها منها:وكيفيتها وزمانها و عن الشفاعة تتحدث أحاديث كثيرة  رسول اهللا  قال       

:" يجمع اهللا المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو قالأن النبيعن أنس ابن مالك        
استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس، 
خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من 

                                                            

 .184ص ،8ج –ابن منظور  –لسان العرب ) 1(
 .299، مسلم، كتاب اإليمان، رقم 583صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، رقم  )2(
 165,183ص – األشقر –انظر: القيامة الكبرى ) 3(
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خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا نوحا فإنه أول مكاننا هذا ،  فيقول لست هناك ويذكر لهم 
رسول بعثه اهللا إلى أهل األرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب 
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي 

لمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم أصابها ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه اهللا التوراة وك
ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته وروحه فيأتون 

عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا 
ت له ساجدا فيدعني ما فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقع

شاء اهللا أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي 
بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا 

فأحمد فيدعني ما شاء اهللا أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجدا فيدعني ما شاء اهللا أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما 

: يخرج من النار من  في النار إال من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود ، قال النبي بقي 
قال ال إله إال اهللا وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال ال إله إال 
اهللا وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان في 

  .)1("به ما يزن من الخير ذرةقل

يوما بلحم فرفع إليه الذراع   :" أتي رسول اهللا و في حديث آخر عن أبي هريرة قال
وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك يجمع 
اهللا يوم القيامة األولين واآلخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 

ول بعض الناس الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وما ال يحتملون فيق
لبعض أال ترون ما أنتم فيه أال ترون ما قد بلغكم أال تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول 
بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ 

يه أال ترى فيك من روحه وأمر المالئكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن ف

                                                            

  .6861صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى لما خلقت بيدي، رقم  )1(
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إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله وٕانه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون 
ال نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى األرض وسماك اهللا عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك أ

ترى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله وٕانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا 

فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي اهللا وخليله من أهل األرض اشفع لنا إلى ربك   إلى إبراهيم 
 ترى إلى ما نحن فيه أال ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم أال

غضبا لم يغضب قبله مثله وال يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري 
فيقولون يا موسى أنت رسول اهللا فضلك اهللا برساالته   اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى 

الناس اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول لهم وبتكليمه على 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وٕاني   موسى 

فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى 
في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى  أنت رسول اهللا وكلمت الناس

إن ربي قد غضب اليوم ربك أال ترى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى 

ن يا محمد أنت رسول اهللا وخاتم األنبياء وغفر اهللا فيأتوني فيقولو  غيري اذهبوا إلى محمد 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك أال ترى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا 
فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح اهللا علي ويلهمني من محامده وحسن 

ا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع الثناء عليه شيئا لم يفتحه ألحد قبلي ثم يقال ي
رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من ال حساب عليه من 
الباب األيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبواب والذي نفس محمد 

وهجر أو كما بين مكة  بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة
  .)1("وبصرى

  أنواع الشفاعة :

                                                            

 .287صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة بها، رقم  )1(
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  ًال: الشفاعة المقبولة:أو 
من خالل فهمه لألحاديث النبوية أن الشفاعة تكون على األشقر رحمه اهللا ذكر شيخنا 

  .)1(نواع الشفاعة نوعين من أ
ليخلصهم  ، يشفع لهم رسول اهللا ا يطول وقوف الناس في يوم المحشرعندمهو و  ل:والنوع األ 

  .)2(ال المحشر هو من أ
ن ، فيخرجهم مذنوب المسلمين الذين دخلوا النارفي أهل ال شفاعة رسول اهللا  النوع الثاني:

  .يدخلهم الجنةالنار و 
  :)3(ثم ذكر شيخنا رحمه اهللا أنواع أخرى من الشفاعة منها 

  شفاعته  فيدخلهم الجنة ،حسناتهم سيئاتهمت او في أناس تس. 
  شفاعته  من أهل الجنة ليرفع درجاتهم أكثرفي أناس.  

  :)4(: الشفاعة المرفوضة ثانياً 
لذلك فإن اهللا لم الد مخلد في النار، و خهو ، فولم يؤمن وهي الشفاعة لمن أشرك باهللا 

، عن النبي ، عن أبي هريرة السالم ألبيه ألنه مات على الشركيقبل شفاعة نبيه إبراهيم عليه 
 ر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة، وعلى وجه آز يلقى :" قال

ه: فاليوم ال أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب، إنك ، أبو ألم أقل لك: ال تعصني؟ فيقول لهإبراهيم:
وعدتني أنك ال تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي األبعد؟ فيقول اهللا تعالى، إني 

طخ، تلمبذيخ هو كافرين. ثم يقال إلبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا حرمت الجنة على ال
  .)5("فيؤخذ بقوائمه، فيلقى في النار

 

 

                                                            

 181ص   –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )1(
 .116ص –انظر:المصدر السابق)2(
 181ص –انظر: المصدر السابق )3(
 183ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )4(
 .3101خليال، رقم  إبراهيمصحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالى واتخذ اهللا  )5(
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ديه للحساب والجزاء يوم القيامة، ويعرفهم بأعمالهم جميع مخلوقاته بين ي يحشر اهللا 
يشمل نار، و أو عصيان، وما يستحقونه من جنٍة أو وما قاموا به من طاعة  ،التي عملوها

  .)1(، ووزن األعمال د عليهمهو شهادة الشلعباده و  الحساب ما يقوله اهللا 
والحساب منه اليسير، ومنه العسير، ومنه التكريم، ومنه التوبيخ، والتبكيت، ومنه الفضل 

  . )2(، رب العالمين والصفح، ومتولي ذلك أكرم األكرمين
  )3(عباده عليها  األسس التي يحاسب اهللا 

مستندًا إلى  ،ُيحاسب عليها العباد يوم الحساب ألسس التيرحمه اهللا القواعد واوضح شيخنا 
  :رحمته بعباده، نذكر منهاتدل على عدل اهللا و هذه القواعد و  السنة،ما ورد في القرآن و 

 :العدل التام -1
ثُمَّ {أن في هذا اليوم ال ظلم، بل العدل كله في هذا اليوم، قال تعالى: أعلمنا اهللا          

َواْآلِخَرُة {قال تعالى في موضٍع آخر: )، و 281(البقرة: }ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ 
  . )4() 77النساء:(} َخْيٌر ِلَمِن اتََّقى َوَال ُتْظَلُموَن َفِتيًال 

 :يؤاخذ أحد بجريرة غيرهال  -2
ال يعاقب أحد على عمل غيره، فكل نفس بما كسبت اسب و ، فال يحوهذا من عدل اهللا         

َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس {رهينة، إن خيرًا فخير، وٕان شرًا فشر، فال يحمل أحد وزر غيره، قال تعالى: 
 }ُأْخَرى ثُمَّ ِإَلى َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ ِإالَّ َعَلْيَها َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر 

 يشمل جميع ية، ألن عدل اهللااو هذه القاعدة اجتمعت عليها جميع الشرائع السم)، و 164(األنعام:
َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما {الجان، الحيوان والطير، قال عز من قائل: لين واآلخرين، اإلنس و و مخلوقاته، األ

ْنَساِن ِإالَّ َما  ،َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى، َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى ،ِفي ُصُحِف ُموَسى َوَأْن َلْيَس ِلْإلِ
  .)5() 36,41(النجم:  }َفىو ثُمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْأل  ،َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى، َسَعى

                                                            

  .185ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )1(
 .185انظر: المصدر السابق  )2(
 .195,207ص –انظر: المصدر السابق )3(
 .195ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )4(
 .196ص ،انظر: المصدر السابق )5(



197 
 

 :العباد على ما قدموه من أعمال عإطال -3
غير ذلك، قال أو أن يطلع عباده على ما قدموه من أعمال صالحة  فمن عدل اهللا          

َأنَّ َبْيَنَها  وَيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَ {:تعالى
َوُكلَّ ِإْنَساٍن {:)، ويكون ذلك بإعطاء كل إنسان كتابه، قال 30(آل عمران :  }َبِعيًداَوَبْيَنُه َأَمًدا 

اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم ،َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمْنُشوًرا
ذا الكتاب جميع األعمال صغيرها وكبيرها، الصالح منها في ه) و 14 ،13سراء(اإل} َعَلْيَك َحِسيًبا

َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا {:الطالح: قال و 
 َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدااْلِكَتاِب َال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإالَّ 

  ).49(الكهف: }

 مضاعفة الحسنات دون السيئات: -4
َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه {أنه يضاعف الحسنات لعباده،قال تعالى:  إن من رحمة اهللا         

ذلك مثل المنفق في سبيل إلى سبعمائة ضعف ويزيد و وقد تصل )، 160(األنعام:}َعْشُر َأْمثَاِلَها
َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ {: قال ،اهللا

) أما السيئة فتكتب 261(البقرة: }َعِليمٌ  ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسعٌ 
  ) .160(األنعام: }َوَمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَال ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها{:سيئة ويحاسب العبد عليها فقد قال 

أنها ُتَضاعف، مثل قراءة  وضح شيخنا رحمه اهللا بعض األعمال التي أخبر الرسول         
في سبيل اهللا،  التحميد والتكبير، ومن هذه األعمال أيضًا المنفقو القرآن، وكذلك التسبيح 

  .)1(رحمًة بعباده ن، وكثير من األعمال التي يضاعفها اهللا يوالصائم، والصابر 
 :المنافقيند على الكفرة و هو ة الشإقام -5

واستدل دًا على خلقه حتى ال يكون لهم عذر، هو بين شيخنا رحمه اهللا أن اهللا يبعث ش         
د الرسل الذين بعثهم اهللا إليهم، هو من هؤالء الشت أن هناك أكثر من شهيد عليهم، و من اآليا

  األرض، والمالئكة.د كذلك األيام والليالي و هو من الشو ضاءه، أعو  وكذلك جلود اإلنسان
ين متعددة في مواضع مختلفة عما يحدث يوم او ل شيخنا رحمه اهللا ضمن عناو وقد تن        

د هو والع الحساب مثل ما ُيسأل عنه العباد، وما عملوه في الدنيا، وعن النعيم الذي يتمتعون به،

                                                            

 .203 ،199ص ،األشقر –انظر: القيامة الكبرى  )1(
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. )1(الفؤاد، وذكر من اآليات واألحاديث ما يعضد به كالمه و البصر والمواثيق، وعن السمع و 
وكذلك تحدث عن اقتصاص المظالم بين الخلق، وكيف يكون االقتصاص يوم القيامة، وكذلك 

يكون االقتصاص للبهائم بعضها من بعض، ومتى يكون االقتصاص للمؤمنين بعضهم من كيف 
  .)2(بعض

 
العباد، ثم يجازيهم على  لوزن أعمال وبعد انتهاء الحساب ُينصب الميزان، ينصبه اهللا 

، قال القرطبي رحمه اهللا : قال العلماء:" وٕاذا انقضى الحساب كان بعده وزن األعمال، أعمالهم
ألن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير األعمال، والوزن إظهار 

.)3(مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها"  
  ًال: تعريف الميزان:أو 

  اسم لآللة التي توزن بها األشياء. الميزان لغة:
معرفة قدر الشيء، يقال: وزنته وزنًا وزنة، والمتعارف في الوزن عند العامة: ما يقدر  والوزن:

  .)4(بالقسط والقبان 
، )5(ميزان حقيقي ال يقدر قدره إال اهللا تعالى"هو " :عرف شيخنا رحمه اهللا الميزان، فقال

وزن فيه السموات واألرض لوسعت . و ، فل:" يوضع الميزان يوم القيامة قال رسول اهللا 
فتقول المالئكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول اهللا تعالى: لمن شئت من خلقي، فتقول المالئكة: 

، وتمتاز هذا الميزان بأنه "دقيق حساس ال يزيد وال )6("سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

                                                            

 .213 ،208ص –انظر:المصدر السابق)1(
 ،236 ،227ص –انظر: المصدر السابق )2(
عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري ، أبو –التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة  )3(

مكتبة دار المنهاج  –تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم  –هـ 671ت  ،الخزرجي شمس الدين القرطبي
 .715ص ،1ه ج1425 ،1ط –الرياض  –للنشر والتوزيع 

 .522ص ،لراغب األصفهانيا –مفردات غريب القرآن  )4(
 .237ص –األشقر  –القيامة الكبرى  )5(
تحقيق  –ه 405ت –عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا النيسابوري ، أبو –المستدرك على الصحيحين )6(

رقم  ،629ص ،4ج –م 1990 –ه 1411 ،1ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –مصطفى عبد القادر عطا 
 ، صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.8739الحديث 



199 
 

َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَل {، قال تعالى: )1(ينقص"
  ).47(األنبياء: }َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبينَ 

  )2(: ثانيًا :عدد الموازين

  .ينلعلى قو  تعددهوحدة الميزان و  العلم اختلفوا فيذكر شيخنا رحمه اهللا أن أهل 
: لكل عمل ميزان، قال تعالىأو العلماء أن لكل شخص ميزان خاص به، : ذهب بعض لواأل 
: حمه اهللا حيث قال) ومن هؤالء العلماء السفاريني ر 47:(األنبياء}َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسطَ {
ميزان واحد لجميع األمم، ولجميع أكثر، فاألشهر أنه أو واحد هو اختلف في الميزان هل "

  ، وقيل: إنه لكل أمة ميزان.واألرض السماواتال كفتاه كأطباق األعم
األظهر : : لكل واحد من المكلفين ميزان. قال بعضهم)3(وقال الحسن البصري رحمه اهللا 

: قولهو ، )47:األنبياء(}اْلَمَواِزينَ َوَنَضُع {: ، لقوله تعالىوازين يوم القيامة ال ميزان واحدإثبات م
ألفعال أن يكون ألفعال القلوب ميزان، و  بعدعلى هذا فال ي) و 8:(األعراف}َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنهُ {

 .)4("لما يتعلق بالقول ميزانالجوارح ميزان، و 
ل على تعدد األعمال الجمع في اآلية يد، و فذهب إلى أن الميزان واحد أما الرأي اآلخر

، ل بكثرة من يوزن عملهشكَ ال يُ " و هذا ما رجحه ابن حجر فقال:ين، و المواز  ليساألشخاص و أو 
  .)5("لقيامة ال ُتَكّيف بأحوال الدنياألن أحوال ا

  .)6(: : الذي يوزن في الميزانثالثاً 
  ذكر شيخنا رحمه اهللا أن العلماء اختلفوا في الموزون على عدة أقوال:       

                                                            

 .237ص –األشقر  –القيامة الكبرى  )1(
 .238 ،237ص –انظر: المصدر السابق )2(
  سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر األمة في زمنه.، أبو الحسن بن يسار البصري،هو )3(
م  في المدينة، وشبَّ في كنف علي 642 –ه 21النساك. ولد عام أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان هو و 

 –ه 110فيها  سنة في تو و ية، سكن البصرة و ابن زياد والي خراسان في عهد مع الربيع بن أبي طالب، واستكتبه
 .226ص 2الزركلي جم .728

 .238ص –األشقر  –، أنظر: القيامة الكبرى 186ص ،2ج –السفاريني –لوامع األنوار البهية ) 4(
 ،ه1379 –بيروت  –دار المعرفة للنشر  –ابن حجر العسقالني  –فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 5(
 .238ص –األشقر  –، أنظر: القيامة الكبرى 538ص ،13ج
 .241,245ص –األشقر  –انظر: القيامة الكبرى  )6(
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  األعمال نفسها:: الذي يوضع في الميزان هي األول
الصحيح أن األعمال هي التي توزن، " و عند ابن حجر العسقالني فقال:جح ار الهو كما        

أثقل من حسن  من شيء يوضع في الميزان ما:"قال، عن رسول اهللا عن أبي الدرداء
  . )2)(1("الخلق

  الثاني: الذي يوزن العامل نفسه:
، فيثقلون ن يوم القيامة في الميزان أنفسهمعلى أن العباد يوزنو  كذلك فقد دلت النصوص

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن ،الطالحةأو مقدار أعماله الصالحة يخفون بأو في الميزان 
 اللَِّه َجَناُح بعوضة"ِإنَُّه َلَيْأِتي الرَُّجُل اْلَعِظيُم السَِّميُن َيْوَم اْلِقَياَمِة َال َيِزُن ِعْنَد َقاَل: َرُسوِل اللَِّه 
  )3(" )105اْلَكْهِف: ({َفَال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا}وقال اقرءوا 

 عن ابن مسعود فقد ُذكر يؤتى بالرجل النحيف فإذا به في الميزان أثقل من الجبال، و 
"مم :، فقال رسول اهللا أنه كان رقيق الساقين، فجعلت الريح تلقيه، فضحك القوم منه

الذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان " و : يا نبي اهللا من رقة ساقيه، قال:؟ " قالواتضحكون
  )4("من أحد

  صحائف األعمال:هو الثالث: الذي يوزن إنما 
"إن اهللا سيخلص رجًال من :قال، أن رسول اهللا بن العاص  وعن عبد اهللا بن عمر 
يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجًال كل سجل مثل مد  أمتي على رؤوس الخالئق

البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: ال يا رب فيقول: أفلك 
عذر؟ فيقول: ال يا رب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه ال ظلم عليك اليوم، فتخرج 

، وأن محمدًا رسول اهللا، فيقول احضر وزنك، فيقول: يا رب بطاقة فيها: أشهد أن ال إله إال اهللا

                                                            

ود، كتاب األدب، رقم اد، أبو ،1926سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم  )1(
 .5724، رقم998، ص2، صحيح الجامع الصغير وزياداته، ج، صحيح4166

المكتبة التجارية الكبرى  –زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي ،) فيض القدير شرح الجامع الصغير2(
 .483ص ،5ج–ه 1356 – 1ط –مصر  –للنشر 

، 4360لئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت، رقم أو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  ) صحيح3(
 .4991مسلم، صفة القيامة والجنة والنار، رقم 

، 3792رقم ، مسند اإلمام أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد اهللا بن مسعود ) 4(
 .416،رقم238، ص1، جحسنه األلباني في غاية المرام
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ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فقال: إنك ال تظلم، قال: فتوضع السجالت في كفة والبطاقة 
ا رجحه هذا مو ، )1(في كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، فال يثقل مع اسم اهللا شيء"

وبها َتخف. ، تثقل بالكتب فيها األعمال مكتوبةن الموازين الصحيح أ" و القرطبي رحمه اهللا، فقال:
َأنه روي (َأنَّ ميزان بعض بني آدم كاد َيِخف بالحسنات هو وقد روي في اْلخبر ما ُيحقق ذلك، و 

لك يرجع ِإلى وزن ما كتب فيه ذفقد علم أن ،  ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه" فيثقل)فيوضع فيه َرق مكتوٌب فيه" َال 
نفس اْألَعمال، وَأن اللََّه سبحانه يخفف الميزان ِإذا َأراد، ويثقله ِإذا َأراد بما يوضع في  اَألعمال ال

ُحِف الَِّتي ِفيَها اْألَْعَمالُ  هذا القول رجحه كذلك بعض العلماء غير القرطبي ، و )2("كفَتيه من الصُّ
  .غيرهو  )3(منهم السفاريني

ه اهللا بين األقوال ، بل جمع رحميرجح رأيًا دون اآلخره اهللا فلم أما شيخنا األشقر رحمو         
، فقد دلت النصوص هصحف أعمالالعامل وعمله و هو ن الذي يوزن لعل الحق أالثالثة فقال:" و 

وزن الواحد لم تنف النصوص المثبتة لو أن كل واحد من هذه الثالثة يوزن،  التي سقناها على
ت الوزن للثالثة المذكورة بين النصوص إثبا، فيكون مقتضى الجمع منها أن غيره ال يوزن

  .)4(" جميعها

أنه صالح في حقيقة الميزان، و مما يحسن ذكره في ختام هذا المبحث أقوال السلف ال
  :الجماعةما هي عقيدة أهل السنة و يجب اإليمان به ك

توزن أجمع أهل السنة على اإليمان بالميزان وأن أعمال العباد )5(إسحاق الزجاج، أبو قال
  .)1(يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل باألعمال

                                                            

، ابن ماجة، 2563يشهد أن ال إله إال اهللا، رقم هو سنن الترمذي، كتاب اإليمان، باب ما جاء فيمن يموت و ) 1(
مشكاة  ،، صححه األلباني6699، رقم ، اإلمام أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة4290كتاب الزهد، رقم 

 .5559، رقم1542، ص3، جالمصابيح
 .165ص– 7ج –محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ،تفسير القرطبي –الجامع ألحكام القرآن ) 2(
 .184ص ،2ج –السفاريني  –أنظر لوامع األنوار البهية  )3(
شقر في اثبات منهج الشيخ األ ،،كتاب مؤتمر العالمة د.عمر األشقر245ص –األشقر  –القيامة الكبرى ) 4(

 .389ص،1ج–أ.د. محمود الشوبكي ،قضايا العقيدة
إسحاق الزجاج. كان فاضًال، دينًا، حسن االعتقاد، عالمًا ، أبو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل،هو )5(

 ؟) .311واللغة توفي سنة (و بالنح
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  .)2("والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما يشاء اهللا أن توزن":وقال اإلمام أحمد

والحاصل أن اإليمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة قال السفاريني: و 
َلِئَك ُهُم أو {َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه فَ :فالكتاب ما ذكرناه، وقوله تعالى واإلجماع،
َلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم ِبَما َكاُنوا ِبآَياِتَنا أو َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه فَ ، اْلُمْفِلُحونَ 
  .)3(إلى غير ذلك من اآليات )9 – 8األعراف: (َيْظِلُموَن}

هما إلى النار، و  ٕاماان يحشر الناس إما إلى الجنة و االنتهاء من الميز وبعد الحساب و 
  .ير الذي يصير إليه العباد جميعاً المقر األخ

  

                                                                                                                                                                          

 .538ص ،13ج ،ابن حجر العسقالني –فتح الباري شرح صحيح البخاري  )1(
 .161ص –الحسن علي بن إسماعيل بن أبي موسى األشعري، أبو –رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب ) 2(
  .184ص ،2ج –السفاريني  –لوامع األنوار البهية ) 3(
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  مقدمة:

يه، ال يفوتنا أن نتحدث عن أهم بعض األحداث الواقعة فبعد حديثنا عن يوم القيامة و 
ينتهي بهما مصير الخلق ن تنتهي بهما األحداث السابقة، و الَذيوأعظم حدثين في يوم القيامة، و 

  .رأجمعين، وهما الجنة والنا

لقد أخبر اهللا عز وجل أنه البد لإلنسان من رحلة يرحلها من الدنيا إلى اآلخرة، إنها "
رحلة تبتدئ من سكرات الموت واالحتضار وتنتهي بالبعث والنشور الذي أنكره كثير من 

ة وأهل النار، وقد المالحدة، وينقسم الناس خالل هذه الرحلة إلى قسمين ال ثالث لهما: أهل الجن
ذكرنا ربنا جل جالله ونبينا عليه الصالة والسالم ما يالقي أهل الجنة أثناء الرحلة من البشرى 

  .)1(" والنعيم، وما يالقي أهل النار من البشاعة والزجر والعذاب األليم
ووعد  ،ؤمنين بالجنة، ووعد المخلق الجن واإلنس لعبادته مما ال شك فيه أن اهللا  
يث عن النار قبل النار الحدم شيخنا األشقر في كتابه الجنة و قد قد، و الكافرين بالنارو العصاة 

، ولعله أراد بذلك أن الكثير من أهل الذنوب يخرجون من ، مخالفًا لعنوان كتابهالحديث عن الجنة
خلق أجمعين لعله أراد بذلك أن الأو اهللا ورحمته وسعت كل شيء،  والنار إلى الجنة، وأن عف

َوإِْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما {يعرضون على النار قبل دخولهم الجنة، قال تعالى: 
  .)71مريم:(}َمْقِضيًّا

 ،مخلوقتان في بداية كتابه "الجنة والنار "أن الجنة والنار  ذكر شيخنا األشقر رحمه اهللا      
عنه قوله "إن الجنة  الذي نقل )3(ياو ، كالطح)2(الجماعة واتبع في هذا أئمة وعلماء أهل السنة و 

                                                            

  .1ص ،حياة البرزخ –دروس الشيخ عمر األشقر  )1(
 ،هـ774ري ثم الدمشقي تالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البص،، أبو انظر :البداية والنهاية )2(

 1997 ،هـ 1418 ،1ط –دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  ،تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي
 .436ص ،20ج –م 
جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزدي الحجري ، أبو اإلمام العالمة الحافظهو )3(

فضل، فقد جمع بين الفقه و رجل علم هو ه، و 239الحنفي، ولد بطحا في صعيد مصر عام  الطحاويالمصري 
في الفقه الحنفي ...  الطحاويمن مؤلفاته شرح معاني اآلثار وشرح مشكل اآلثار، ومختصر ،غير ذلكو والحديث 

 ،9باز وآخرون ص تعليق الشيخ عبد العزيز بن –ة الطحاويه . شرح العقيدة 321وغيرها، توفي رحمه اهللا عام 
دار الصحابة للطباعة  –ة تعليق عبد اآلخر حماد الغنيمي الطحاويالمنحة اإللهية في تهذيب شرح العقيدة 

 .12ص –م 1996 ،ه1416 ،2ط ،النشر بيروت لبنانو 
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" قوله:ية او معقبًا في شرحه للعقيدة الطح)1("، ثم نقل ما قاله ابن أبي العز الحنفيوالنار مخلوقتان
  )2(..." ،النار مخلوقتان موجودتان اآلناتفق أهل السنة على أن الجنة و 

(آل }ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ {: كقوله تعالى عن الجنة ،ذا القولأحاديث تؤيد هوذكر آيات و         
قول رسول ، و )131(آل عمران:  }َواتَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِرينَ  {، عن النار) و 133: عمران

كان من أهل الجنة فمن  إن ،العشيو مقعده بالغداة  " إن أحدكم إذا مات عرض عليه:اهللا 
: هذا مقعدك حتى يبعثك اهللا يوم كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال ٕان، و أهل الجنة
  . )4)(3("القيامة

  ل شيخنا حديثه عن النار في المطالب اآلتية: اوثم تن        

 

علماء في مكانها على ثالثة أقوال، فقال ذكر اختالف المكان النار، و تحدث عن  فقد        
التوقف هو الرأي الثالث ف أمابعضهم هي في األرض السفلى، وقال آخرون: هي في السماء، و 

  .في ذلك

                                                            

الحسن علي بن عالء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ، أبو اإلمام العالمة صدر الدينهو ) 1(
كذلك جده كان قاضي للقضاة، تولى التدريس بعدة مدارس في و ه قاضيًا ، أبو ه، كان731ولد سنة  الدمشقي،

دمشق ثم تولى قضاء الحنفية فيها، من مصنفاته التنبيه على مشكالت الهداية، النور الالمع فيما يعمل به في 
ليق الشيخ عبد العزيز بن باز تع –ة الطحاويشرح العقيدة ،ه792ة، توفي سنة الطحاويالجوامع، شرح العقيدة 

 .12ص –ة تعليق عبد اآلخر حماد الغنيمي الطحاوي، المنحة اإللهية في تهذيب شرح العقيدة 10آخرون صو 
 .614ص ،2ج –تحقيق شعيب األرناؤوط  –ابن أبي العز الحنفي  –ة الطحاويشرح العقيدة  )2(
كتاب  ،، مسلم1290رقم ،باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ،كتاب الجنائز ،أخرجه :البخاري )3(

 .5110رقم  ،أهلهاو الجنة صفة نعيمها 
  ،م2008 –ه 1429ط  –دار النفائس للنشر والتوزيع  –عمر سليمان األشقر  –انظر: الجنة والنار  )4(

 .18 ،13ص
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استدل على رأيه بأقوال وقد ذهب شيخنا األشقر رحمه اهللا، إلى رأي القائلين بالتوقف، و 
، أي: تقول فيها ر" وتقف عن النال:ء المسلمين السابقين، كالحافظ السيوطي الذي قاعلما

  .)1("لم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك، فبالوقف، أي محلها، حيث ال يعلمه إال اهللا

في الحديث عن النار، عن سعتها، وبعد قعرها، وعن دركاتها، شيخنا رحمه اهللا  ثم أفاض
  . )2(أهلهاوأبوابها ومم توقد، وأنها تؤثر على الدنيا و 

السنة تتكلم، فقال:" الذي يقرأ النصوص من الكتاب و ترى و  هللا أن النارشيخنا رحمه اذكر و       
تاب العزيز أن النار ترى أهلها ، ففي الكتي تصف النار يجدها مخلوقًا يبصر، ويتكلم، ويشتكيال
نقها وغيظها ، فعند ذلك تطلق األصوات المرعبة الدالة على مدى حمون إليها من بعدهم قادو 

، القرآن الكريم، والسنة الصحيحةمن  ، وبرهن كعادته على صحة قوله)3("ء المجرمينعلى هؤال
ل رسول اهللا )، وقو 12(الفرقان: }ِإَذا َرَأْتُهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَزِفيًرا{: ه تعالىلكقو 
:،تسمعان، ولسان ينطق، أذنان و  ،لها عينان تبصران " يخرج يوم القيامة عنق من النار

  .)4(" بالمصورينمع اهللا إلهًا آخر، و  بكل من دعا، و إني ُوكلت بثالثة بكل جبار عنيد :تقول

 

، أما العصاة بقاء من فيها ممن يستحقون البقاء، و لكتاب والسنة على أبدية النارا نص
األحاديث و  اآليات ما أكثر، و بشفاعة الشافعين، و من الموحدين فيخرجون منها برحمة اهللا 

َال ُيَفتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه  ،ي َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن فِ {تعالى:  هلكقو ، الدالة على ذلك
  )74,75(الزخرف:}ُمْبِلُسونَ 

                                                            

االعتبار مما ورد في ذكر النار وأ صحاب لي أو ، نقًال عن يقظة 21ص ،األشقر –انظر: الجنة والنار  )1(
 –تحقيق د.أحمد حجازي السقا  –ه 1207ت  ،محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري –النار 

 .47ص –م 1987 ،ه1298ط –القاهرة  –دار األنصار  –الناشر مكتبة عاطف 
 .22,38ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )2(
 .34ص –المصدر السابق )3(
، صحيح، صحيح الجامع 2497ب ما جاء في صفة النار، رقم سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، با )4(

 .8050، رقم1338، ص2الصغير وزياداته، ج
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وأهلها فيها  ،ة ال تبيدخالد" النار شقر رحمه اهللا هذه المسألة بقوله:قد وضح شيخنا األو         
هو وهذا  )1("المشركين فهم فيها خالدونكفرة و أما الال يخرج منها إال عصاة الموحدين، و ، و خالدون

  . )2(الجماعة مذهب أهل السنة و 

المعتزلة، لف وهم سبعة، الجهمية، الخوارج و ق المخالفة لرأي السثم تحدث عن الفر 
: إن اهللا هو أما القول السابع ف، و )3(قول أبي هذيل العالف و ، إمام االتحادية ابن عربي، دهو الي

بقيها شيئًا، ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدًا تنتهي ، ثم ييخرج منها من يشاء، كما ورد في األحاديث
م عن هذه الفرق المخالفة الجماعة في حديثهو قد تابع شيخنا رحمه اهللا أهل السنة ، و )4(إليه 

  وأما أبدية النار ودوامها، فللناس في ذلك ثمانية أقوال:أبي العز الحنفي: "، كقول ابن لمنهجهم
  أن من دخلها ال يخرج منها أبد اآلباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. أحدها:

ن بها لموافقتها ذو نارية يتلذ  أن أهلها يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة والثاني:
  التحادية ابن عربي الطائي! !لطبعهم! وهذا قول إمام ا

أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها، ويخلفهم فيها قوم آخرون،  الثالث:
َوَقاُلوا :{اهللا تعالى، فقال عز من قائل ، وأكذبهم فيه، وقد أكذبهمد للنبي هو الي وهذا القول حكاه

َمْعُدوَدًة ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا َفَلْن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما 
َلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم أو َبَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه فَ  ،َلى اللَِّه َما َال َتْعَلُمونَ عَ 

  ).80,81:البقرة( ِفيَها َخاِلُدوَن}
  يخرجون منها، وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الرابع:

                                                            

 .39ص –األشقر  –الجنة والنار ) 1(
الطيب محمد صديق خان بن حسن ،، أبو لي االعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النارأو نظر: يقظة  )2(

 .41ص ،علي ابن لطف اهللا الحسيني البخاري الِقنَّوجيبن 
الهذيل العالف: من ، أبو محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد اهللا بن مكحول العبدّي، مولى عبد القيس،هو )3(

الهذيل على ، أبو اشتهر بعلم الكالم. قال المأمون: أطل،م753 –ه 135أئمة المعتزلة، ولد في البصرة عام 
كإطالل الغمام على األنام. له مقاالت في االعتزال ومجالس ومناظرات. وكان حسن الجدل قوي الحجة، الكالم 

سريع الخاطر. كف بصره في آخر عمره، له كتب كثيرة، منها كتاب سّماه ميالس على اسم مجوسي أسلم على 
 م.850 –ه 235عام توفي بسامراء  ،يده
 39,42ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )4(
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وهذا قول الجهم وشيعته، !أنها تفنى بنفسها، ألنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه! الخامس:
  .ي ذلك بين الجنة والناروال فرق عنده ف

  .قول أبي الهذيل العالف تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا، ال يحسون بألم، وهذا السادس:
أن اهللا يخرج منها من يشاء، كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا، ثم يفنيها، فإنه جعل  السابع:

  لها أمدا تنتهي إليه.
أن اهللا تعالى يخرج منها من شاء، كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار، بقاء ال  الثامن:

  .)1("انقضاء له
تلميذه ابن لمسلمين شيخ اإلسالم ابن تيمية و أيده عالمان من أعالم افقد القول السابع أما         

ابن  األشقر رأيي قد ناقش شيخناالجماعة، و أهل السنة و  ، وهذا مخالف لعقيدةرحمهما اهللالقيم 
  ابن القيم في عدة أمور هي:يمية و ت

ٕان ة الحق و أن نجهر بكلمرحمه اهللا األشقر يستفاد من قول شيخنا ، و : أن هذا القول باطلاألول
  .كانت مخالفة لمن نحب

خطأ فله أجر المجتهد إن أجوز ذم الشيخين بسبب هذه المقولة، ألنهما مجتهدان، و : ال يالثاني
  )2(علما الحق في خالف قولهما التبعاه  ولوٕان أصاب فله أجران، و 

ي و اجاء في مجموع فت ، حيثالنار يم قول آخر يقول بعدم فناءابن الق: أن البن تيمية و لثالثا
الجماعة على أن من المخلوقات قد اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة و و شيخ اإلسالم:" 

 لم يقل بفناء جميع المخلوقات إالالجنة والنار والعرش وغير ذلك، و ال يفنى بالكلية كما ال يعدم و 
هذا قول ، و نحوهمن المعتزلة و من وافقه مو  ، كالجهم بن صفوانطائفة من أهل الكالم المبتدعين

، فال يجوز مة وأئمتها"، فإذا كان لهما قوالنجماع األاطل يخالف كتاب اهللا وسنة رسوله، و ب
  .)3(أيهما األخيرل و أو ما ما لم ُيعرف أي القولين قولههو الجزم بأن القول بفناء النار 

                                                            

، لوامع األنوار 625ص ،2ج ،تحقيق شعيب األرناؤوط –ابن أبي العز الحنفي  –ة الطحاويشرح العقيدة  )1(
 .234ص ،2ج –السفاريني  –البهية 

 .43ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )2(
 .44ص ،انظر: المصدر السابق )3(
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األدلة التي احتج بها شيخ اإلسالم وابن القيم على فناء النار، بعضها غير صحيح،  لرابع:ا
والصحيح منها غير صريح، بل يمكن حمله على غير فناء النار، بل على فناء النار التي يكون 

  .)1(فيها عصاة الموحدين

سبب  جرائمهم التي هي النار المخلدين فيها، وبينثم تحدث شيخنا رحمه اهللا عن أهل 
: "لقد أطال القرآن في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها خلودهم في النار فقال رحمه اهللا

  .)2(الخلود في النيران"

وترك ، ف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين، عدم القيام بالتكاليعنده الكفر والشرك أهمهاو       
اق، الكبر، كفرة الجن ، النفزعماء الكفرالضالل و طاعة رؤساء منها ، و االلتزام بالضوابط الشرعية

رعون، في القرآن والسنة، منهم ف، ثم ذكر أشخاص بأعينهم في النار ورد أسماءهم في النار
السنة بنصوص من القرآن و  ًا على ما قالهمؤكد، امرأتهلهب و ، أبو وامرأة نوح وامرأة لوط، ومنهم

لنَّاِس َلِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمَالِئَكِة َواأو ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر {كقوله تعالى: )3(
: قوله تعالى)، و 161,162البقرة:(}َخاِلِديَن ِفيَها َال ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم ُيْنَظُرونَ  ،َأْجَمِعينَ 

َلُهْم َناُر َجَهنََّم َال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوَال ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها َكَذِلَك َنْجِزي  َوالَِّذيَن َكَفُروا{
ِإنَّ اللََّه َال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن :{قوله تعالىو ، )36(فاطر: }ُكلَّ َكُفورٍ 

ما دام ذنبهم ال يغفره اهللا فهم ، و )48(النساء: }ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًماَيَشاُء َوَمْن 
ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه {قال تعالى: )4(محرومون من الجنة مخلدون في النار 

إذا صار أهل الجنة إلى :" قوله ) و 72(المائدة :}ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصارٍ اُه النَّاُر َوَما أو اْلَجنََّة َومَ 
ادي ، ثم ين، ثم يذبحالنارلموت حتى يجعل بين الجنة و ، جيء باالنار أهل النار إلى، و الجنة

يزداد يزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، و ، فمنادي: يا أهل الجنة ال موت، يا أهل النار ال موت
  .)5("النار حزنًا إلى حزنهمأهل 

                                                            

 .44ص –األشقر  –الجنة والنار  )1(
 51ص  –المصدر السابق  )2(
 .57 ،47ص –انظر: المصدر السابق )3(
 .29ص –األشقر  –انظر: التوحيد محور حياة  )4(
كتاب الجنة وصفة نعيمها  ،، مسلم6066النار، رقم و صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة ) 5(

 5088وأهلها، رقم 



210 
 

 

ن على قدر ذنوبهم ثم يخرجون كذلك تحدث شيخنا رحمه اهللا عن أهل النار الذين ُيعذبو 
التي تدخلهم النار رغم أنهم مؤمنون موحدون، فقال رحمه اهللا:" الذين عن جرائمهم ، و منها

لكن لهم ذنوب كثيرة ، و حيد الذين لم يشركوا باهللا شيئاً منها هم أهل التو ، ثم يخرجون يدخلون النار
الى، ثم يخرجون تعدًا يعلمها اهللا تبارك و دَ ، فهؤالء يدخلون النار مُ ، فخفت موازينهمحسناتهمفاقت 

  . )1("حمته أقوامًا لم يعملوا خيرًا قطيخرج اهللا بر ، و بشفاعة الشافعين

أن النبوية  السنةوب التي أخبرت اآليات القرآنية و هللا بعض الذنشيخنا رحمه ا ثم وضح       
  :هذه الذنوب التي تحدث عنها شيخنامن أهلها يعذبون بسببها في النار، و 

قاتل النفس  ،، الِكبر، الكذب على الرسول الفرق المخالفة للسنة، الممتنعون من الهجرة      
، عدم اإلخالص ين يشربون في آنية الذهب والفضةالذ، بغير حق، آكل الربا، الكاسيات العاريات

  .)2(، المنتحرلمفي طلب الع

، كقوله تعالى قوله بالكثير من النصوص القرآنية، واألحاديث النبوية، وأقوال العلماءأيد و 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا {: في قاتل النفس بغير حق ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن {:عنهمتعالى  يقول اهللا ي الرباوأما آكل ،)93(النساء:  }َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا  ُقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت َواتَّ ، اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ آَمُنوا َال َتْأُكُلوا الرِّ

: يا اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا:"قول رسول اهللا ،و )131 ،130(آل عمران:  }ِلْلَكاِفِرينَ 
وأكل  ،ل النفس التي حرم اهللا إال بالحققت، و السحر وما هن ؟ قال : " الشرك باهللا، و رسول اهللا

قوله .و )3("  تقذف المحصنات المؤمنات الغافالو ، التولي يوم الزحفالربا، وأكل مال اليتيم، و 
" :من ، و دى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبداً في نار جهنم يتر هو من تردى من جبل فقتل نفسه ف

                                                            

 .58ص –األشقر  –الجنة والنار  )1(
 .70 ،58ص –انظر: المصدر السابق )2(
، مسلم، كتب 2560صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى إن الذين يأكلون أموال، رقم ) 3(

 .129اإليمان، رقم 
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من قتل ها أبدًا، و ، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيتحسًّ سمًا فقتل نفسه
  .)1(" خالدًا مخلدًا فيها أبداً ، يتوّجأ بها في بطنه في نار جهنم نفسه بحديدة  فحديدته في يده

واضح من حديث شيخنا األشقر رحمه اهللا أنه لم يخرج عن أهل السنة هو كما و 
لنار على اختالف ذنوبهم اإال أنه أثناء عرضه ألهل  ،والجماعة في ذكره لبعض ذنوب المؤمنين

، وكذلك ذكر شيخنا )2(كبرال يخلدون في النار كالبعض أصحاب الذنوب فيمن يخلدون و  قد كرر
كقاتل النفس  ،في النار مع من ال يخلدون في النار بعض الذنوب التي توجب خلود أصحابها

  .)3(المنتحر–قاتل نفسه و  ،بغير حق

 

األدلة من الكتاب اعتمادًا على ،أن أهل النار هم أكثر الخلقالشيخ رحمه اهللا ذكر 
ى كثرة من يدخل النار من بني آدم، وقلة من :"جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة علوالسنة، فقال

  .)4("يدخل الجنة منهم

)، 20(سبأ: }َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس َظنَُّه َفاتََّبُعوُه ِإالَّ َفِريًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ {:قال تعالى       
  ).85(ص:}َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمِعينَ {:وقال تعالى

معه النبي و ، و معه الرهطمم فرأيت النبي و عرضت علّي األ" قول رسول اهللا وكذلك        
اء تدل على كثرة األنبيوهذه القلة التي أيدت الرسل و )5("ليس معه أحد، والنبي و الرجالنالرجل و 

سعمائة وتسعة ت أحاديث كثيرة أن نصيب النار من الناس تنقد بي، و أهل النار من األمم السابقة
قال :  سعيد الخدري ، أبو ، كما روىأن نصيب الجنة واحد من األلف، و تسعون من كل ألفو 

في يديك، ثم يقول: أخرج يقول اهللا: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير " : قال رسول اهللا 
بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب 

                                                            

، مسلم، كتاب 5333صحيح البخاري، كتاب الطب، باب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، رقم  )1(
 .158اإليمان، رقم 

  63، ص54ص -األشقر  –الجنة والنار) انظر 2(

  .70،ص63ص –المصدر السابق ) انظر3(

 .71ص – مصدر السابقال)4(
 .323، مسلم، كتاب اإليمان، رقم 5311صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من لم يرق، رقم ) 5(
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رى، ولكن عذاب اهللا ارى وما هم بسكاالصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سك
فإن من يأجوج شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول اهللا، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، 

ومأجوج ألفًا ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. 
قال: فحمدنا اهللا وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني ألطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن 

  .  )1("اع الحماركالرقمة في ذر أو سود، مثلكم في األمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور األ

ل النار من عصاة الموحدين، أكثر أهالنساء هن شيخنا األشقر رحمه اهللا أن  ثم بين
يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن " منها: رسول اهللا  مستدًال كعادته على ذلك بأحاديث

  )2(."شيرعأكثر أهل النار " فقلن: ولم ذلك يا رسول اهللا؟ قال: " تكثرن اللعن، وتكفرن ال
  ، )3("" إن أقل ساكني الجنة النساءقال: عن عمران بن حصين عن النبي و 

ذكر شيخنا رحمه اهللا أن سبب كثرة أهل النار من النساء لما يغلب عليهن من حب و 
أقوال العلماء ن العمل لآلخرة، واستدل على رأيهب، فيضعفن عاهاهو وزينتها، وٕاتباع النفس  الدنيا

كثير منهن صالحات ، ثم وضح شيخنا رحمه اهللا أن هناك )4(السابقين كقول القرطبي في التذكرة 
ومع ذلك ففيهن صالحات كثير، يقمن حدود اهللا، ويلتزمن شريعته ويطعن اهللا :" فقال رحمه اهللا

 ورسوله، ويدخل منهن الجنة خلق كثير، وفيهن من يسبقن كثيرًا من الرجال بإيمانهن وأعمالهن
  .)5(" الصالحة

أن أجسادهم تكون ضخمة و الكفار  أحجامأشكال و  نثم تحدث شيخنا األشقر رحمه اهللا ع
  .)6("لة ال يقدر قدرها إال الذي خلقهم: " يدخل أهل الجحيم النار على صورة ضخمة هائجدًا فقال

  .)6("خلقهم
  

                                                            

، مسلم، كتاب اإليمان، رقم 4372ترى الناس سكارى، رقم و صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  )1(
327. 

 .114، مسلم، كتاب اإليمان، رقم 293صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم  )2(
 .4921صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار، رقم ) 3(
 .78ص –األشقر –انظر: الجنة والنار  )4(
 .79ص –المصدر السابق )5(
 .81ص –ر السابق المصد )6(
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. )1("مسيرة ثالثة أيام للراكب المسرع " ما بين منكبي الكافر في النار:قال رسول اهللا 
، مثل أحد، وغلظ جلده ناب الكافرأو " ضرس الكافر، :قال: قال رسول اهللاوعن أبي هريرة 

  .)2("مسيرة ثالث

وأربعون ذراعًا، وٕان " إن غلظ جلد الكافر اثنان :: قال رسول اهللا وعنه أيضًا أنه قال       
  )3(" ما بين مكة والمدينة ضرسه مثل أحد، وٕان مجلسه من جهنم

وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه :"ثم علل سبب ضخامة أجساد الكفار فقال
رحمه اهللا  النووين علماء المسلمين السابقين كاإلمام الكثير م في ذلك يوافقهو و ، )4("وآالمه
اإليمان به إلخبار الصادق " هذا كله لكونه أبلغ في إيالمه، وكل هذا مقدور هللا تعالى يجب :قال
: "ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم، وأعظم في بقوله ذلك رحمه اهللا معلالً  ابن كثير كذلك. و )5(به "

  .)6()56النساء: (}قوا العذابذو لي{تعبهم ولهيبهم، كما قال شديد العقاب: 

لضريع طعام أهل النار، ا ، بأن)7(شيخنا األشقر رحمه اهللا السلف الصالح  ثم وافق
لحميم والغساق والصديد والمهل، شرابهم اوشجر الزقوم، وجمر جهنم، والغسلين والغساق  و 

                                                            

، 5091باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها، رقم  ،صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )1(
 .6069البخاري، كتاب الرقائق، رقم 

 .5090صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها، رقم  )2(
مشكاة  ،، صححه األلباني2500لنار، رقم سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل ا )3(

 .5675، رقم1580، ص3، جالمصابيح
 .82ص –األشقر  –الجنة والنار  )4(
  ،ه676ت   ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، أبو –المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )5(

 –األشقر  –، انظر الجنة والنار 186ص ،17ج ،ه1292 ،2ط ،الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت
 .82ص

تحقيق محمد أحمد عبد  –ه 774ت –الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ، أبو –النهاية في الفتن والمالحم  )6(
 –،أنظر الجنة والنار 169ص ،2ج –م 1988 –ه 1408ط –دار الجيل للنشر بيروت لبنان  –عبد العزيز 

 .82ص –األشقر 
 ،هـ774ت ،الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،، أبو تفسير القرآن العظيم )7(

 .217ص ،8ج –م  1999 ،هـ1420 ،2ط –دار طيبة للنشر والتوزيع  ،تحقيق سامي بن محمد سالمة
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لك بالكثير من اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة استدل على ذلباسهم من النار والقطران، و و 
  .)1(أقوال العلماء السابقينو 

أكثر الكفار نعيم الدنيا، نسي ب يُ أن هذا العذا، و عذاب أهل الناركما تحدث عن شدة 
  كأنهم لم يروا نعيمًا قط.قات السعادة والهناء فيها، و أو و 

النار دركات بعضها أشد  : " لما كانتت عذاب أهل النار، فقالاو ثم وضح بعد ذلك تف        
 ، ثم ساق األدلة الدالة على ذلك من)2("تون في العذاباو ًال من بعض كان أهلها متفهو عذابًا و 

َوَلْن َتِجَد َلُهْم  ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ {: السنة، كقوله تعالىالكتاب و 
ن أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع هو:"إن أقول رسول اهللا ، و )145:النساء(}َنِصيًرا
  )3("أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغهفي 

  

  

  

                                                            

  .83,87ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )1(
 .91ص –المصدر السابق )2(
  .313، مسلم، كتاب اإليمان، رقم 6076صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم  )3(
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جزاًء لعباده المتقين، فيها من صنوف النعيم الحسي  هي الدار التي أعدها اهللا 
  والمعنوي ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر. 

  :بن أبي سلمى ، قال زهيرالعرب تسمي النخيل جنَّةبستان و : الالجنة لغةً 

  من الواضح تسقي جنَّة ُسُحقا  كأنَّ عينيَّ في غرَبي ُمَقتَّلةٌ 

  .)1(جمعها جنان الجنة الحديقة ذات الشجر و و 

الثواب قال:" الجنة هي الجزاء العظيم، و فها الشيخ األشقر رحمه اهللا فعر : الجنة اصطالحاً 
ال يعكر نقص، و ، وهي نعيم كامل ال يشوبه أهل طاعتهليائه و و أل ، الذي أعده اهللا الجزيل

فيما  ، قال رسول اهللا )2(استيعابه ة النعيم يعجز العقل عن إدراكه و عظممن ... و صفوه كدر،
ال خطر على أذٌن سمعت و  العبادي الصالحين ما ال عيٌن رأت و أعددت ل":يرويه عن رب العزة

  . )3("قلب بشر

 

 تنقية المؤمنين قبل دخول الجنة:تصفية و -1    

راط يقفون على قنطرة بين الجنة شيخنا رحمه اهللا أن المؤمنين بعد أن يجتازوا الصأشار         
، إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا بعض نالنار، ثم يهذبون وُينقُّون، وذلك بأن ُيقتص لبعضهم مو 

، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارًا، ليس ألحد عند اآلخر مظلمة، وال يطلب بعضًا بشيء
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة :" رسول اهللا هذه المعاني دل عليها قول و 

ص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا تبين الجنة والنار فيق

                                                            

 .99ص ،13ج –ابن منظور  –انظر: لسان العرب  )1(
 .113ص –األشقر  –الجنة والنار ) 2(
، مسلم، باب 3005صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم  )3(

 .  5050الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم 
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أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده ألحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
  .  )2()1("الدنياكان في 

 الذين يدخلون الجنة بغير حساب:-2

بين أنه ال أناس يدخلون الجنة بغير حساب، و  أن هناكاألشقر رحمه اهللا ثم بين شيخنا          
" عرضت علي :، قال رسول اهللا )3(يدخلون صفًا واحداً  حيثلهم حتى يدخل آخرهم، أو يدخل 

يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه األمم فأخذ النبي يمر معه األمة والنبي 
الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤالء أمتي قال ال ولكن انظر 
إلى األفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤالء أمتك وهؤالء سبعون ألفا قدامهم ال حساب عليهم 

فقام  ،وون وال يسترقون وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلونقال كانوا ال يكت؟ موال عذاب قلت ولِ 
اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل  :قال،إليه عكاشة بن محصن فقال ادع اهللا أن يجعلني منهم

وذكر شيخنا على أنهم قد يكونوا هم )4("آخر قال ادع اهللا أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة
هم ء هم الذين سماهم الحق بالمقربين، و لعل هؤالاهللا: "و قون فقال رحمه السابقون السابِ 

ُبوأو ، َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ  {في قوله تعالى:،السابقون ، ِفي َجنَّاِت نَ َلِئَك اْلُمَقرَّ
، َوَقِليٌل ينَ األولُثلٌَّة ِمَن {،)5(قليل من اآلخرينين و األول)، وهؤالء ثلة من 12 ،10:(الواقعة}النَِّعيمِ 

  ).14 ،13(الواقعة: }ِمَن اْآلِخِرينَ 

 دخول عصاة المؤمنين الجنة: -3

 ثم وضح شيخنا رحمه اهللا أن العصاة من المؤمنين يخرجون من النار بشفاعة النبي         
، عن رسول اهللا سعيد الخدري ، أبو منها ما رواه)6(وذكر العديد من األحاديث الدالة على ذلك

 :أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم ال يموتون فيها وال يحيون ولكن ناس أصابتهم فقال "
                                                            

 .6054رقم  ،صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة) 1(
 .117ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )2(
 .120ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )3(
كتاب  ،، مسلم6059صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، رقم  )4(

 .323باب  ،اإليمان
 .121ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )5(
 .125ص –انظر: المصدر السابق )6(



218 
 

ذن بالشفاعة فجيء بهم أُ  ،قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أو النار بذنوبهم 
ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا ، ضبائر أي (جماعات جماعات) فبثوا على أنهار الجنة ضبائر
، أن رسول ما رواه جابر بن عبد اهللا ، و )1(فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل"عليهم 

:" يخرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير ويخرج قال اهللا 
من النار من قال ال إله إال اهللا وكان في قلبه مثقال برة من خير ويخرج من النار من قال ال 

  .)2(له إال اهللا وكان في قلبه مثقال ذرة من خير"إ

آخر على قصة آخر رجل يخرج من النار و الدالة  األحاديثبشيخنا رحمه اهللا  وأتبع ذلك        
 النار أهل آخر ألعلم إني " :  لنبيا  قال عنه اهللا رضي اهللا عبد عنمنها،  أهل الجنة دخوالً 

 الجنة فادخل اذهب اهللا فيقول كبوا النار من يخرج رجل دخوال الجنة أهل وآخر منها خروجا
 الجنة فادخل اذهب فيقول مألى وجدتها رب يا فيقول فيرجع مألى أنها إليه فيخيل فيأتيها
 فإن الجنة فادخل اذهب فيقول مألى وجدتها رب يا فيقول فيرجع مألى أنها إليه فيخيل فيأتيها

 تضحك أو مني تسخر فيقول الدنيا أمثال عشرة مثل لك إن أو أمثالها وعشرة الدنيا مثل لك
 أهل أدنى ذاك يقول وكان نواجذه بدت حتى ضحك  اهللا رسول رأيت فلقد الملك وأنت مني
  )4()3("منزلة الجنة

  

  

                                                            

 .271صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب إثبات الشفاعة وٕاخراج الموحدين من النار، رقم  )1(
، صححه 2518ة جهنم، رقم ، الترمذي، كتاب صف4303ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، رقم  )2(

  .األلباني
  .273يمان، رقم ،مسلم، كتاب اإل6086) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (3

 .131ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )4(
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مخلدون فيها، ن الجنة خالدة ال تفنى وال تبيد، وأن أهلها خالدون وضح شيخنا رحمه اهللا أ
قوله بما ورد في الكتاب شيخنا أيد و ، )2(الجماعة قول أهل السنة و هو و  ،)1(ن هو ال ينتال يموتون و 

اِلَحاِت َكاَنْت {: ة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى، فاآليات الدالوالسنة ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
من ) و 107,108(الكهف: }َخاِلِديَن ِفيَها َال َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًال ، َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًال  َلُهمْ 

من يدخل الجنة ينعم ال يبأس ال تبلى " فقال: عن الرسول ، هريرة ، أبو األحاديث ما رواه
ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وٕان لكم أن :" قوله و )3("ثيابه وال يفنى شبابه

تحيوا فال تموتوا أبدا وٕان لكم أن تشبوا فال تهرموا أبدا وٕان لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا فذلك 
هذا النداء )، و 43: عراف(األ }ِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ أو َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة  {:قوله 

  .يكون في الجنة ألهل الجنةوالخطاب 

عامة أهل السنة هذا ما أنكره ، و )4(على من قال بفناء الجنة اهللا أنكر شيخا رحمه وقد 
، السلف الصالحأنها ال تفنى من أقوال كعادته استدل على أبدية الجنة و ، و )5(والجماعة من قبل

يعلم ، فهذا مما الجنة، وأنها ال تفنى وال تبيدية قوله :"فأما أبدية و افقد نقل عن شارح الطح
َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت  {:، قال تعالىبالضرورة أن الرسول أخبر به

  )6("أي غير مقطوع)108د:هو (} ذٍ ذو َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيَر َمجْ  السماوات

  

  

                                                            

 .137ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )1(
 .345ص –القاهرة  –مطبعة المدني  ،751ت –ابن قيم الجوزية  –حادي األرواح إلى بالد األفراح  )2(
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى ونودوا، رقم  )3(

5068. 
 .139ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )4(
تحقيق محمد رشاد سالم  ،728ت –ابن تيمية  –انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية  )5(
 .310ص ،1ج –م 1986 ،ه1406 ،1ط –الناشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  –
تحقيق  –ابن أبي العز الحنفي  –ة الطحاوي،نقًال عن شرح العقيدة 139ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار ) 6(

 .622ص ،2ج –تحقيق شعيب األرناؤوط 



220 
 

 

 

نازل كٌل حسب تون في المو اسكانها متفاألشقر رحمه اهللا أن للجنة درجات، و بين شيخنا 
الرسل عليهم صلوات ربي بين األنبياء و  كذلك وضح أن هناك تفاضالً ، و عمله ودرجة إيمانه

فقال ،)1(أقوال العلماء من السلف الصالحو السنة ذلك من الكتاب و تدل على اس، و هسالمو 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم يَ {:تعالى ْصَالَها َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

ُكالًّ  ،َلِئَك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًراأو ُمْؤِمٌن فَ هو َسْعَيَها وَ ، َوَمْن َأَراَد اْآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى اَن َعَطاُء َربَِّك َمْحُظوًراُنِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما كَ  ، اْنُظْر َكْيَف َفضَّ

أن أهل اآلخرة  ، فقد وضح اهللا )21 ،18(اإلسراء:}َتْفِضيًال َبْعٍض َوَلْآلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر 
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم اللَُّه َوَرَفَع  {:قال تعالى، و يتفاضلون فيها ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّ

َشاَء اللَُّه َما اْقَتَتَل الَِّذيَن و َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َولَ 
َشاَء و َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيَِّناُت َوَلِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكَفَر َولَ  ِمْن َبْعِدِهْم ِمنْ 

ْلَنا َبْعَض النَِّبيِّيَن  {:قال تعالى)، و 253(البقرة:}اللَُّه َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنَّ اللََّه َيْفَعُل َما ُيِريُد  َوَلَقْد َفضَّ
عن  ،هريرة ، أبو السنة ما رواه ما يؤيده من )وأما55(اإلسراء: }وَد َزُبوًراو اٍض َوآَتْيَنا دَ َعَلى َبعْ 

إن في الجنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا ما بين قوله:"  رسول اهللا 
وأعلى سط الجنة أو سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه فإذا الدرجتين كما بين السماء واألرض 

:" إن أهل الجنة قوله و ،)2("رش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنةالجنة أراه قال فوقه ع
أو يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في األفق من المشرق 

والذي المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم قال بلى 

                                                            

 .147ص –األشقر  –النار و انظر: الجنة ) 1(
 .2581صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا، رقم )2(
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ير المؤمنين في أعلى خ، و للجنة درجاتفإن )1("نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا المرسلين
  .)2(حهذا ما أجمع عليه السلف الصال، و درجات الجنة

 ما رواه المغيرة ابن شعبة أن رسول اهللا )3(أدناهم منزلةلجنة منزلة و يكون أعلى أهل او 
رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة هو الجنة منزلة ؟ قال :سأل موسى ربه ما أدنى أهل :"قال

ا أخذاتهم ذو الَجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول :أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخ
فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ِملك َملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك 

لك ما رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله و  الخامسة رضيتِمثله فقال في و  همثلو  هومثله وِمثل
لئك الذين غرست أو اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب، قال: رب فأعالهم منزلة قال 

كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال 
ا ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َفَال َتْعَلُم َنْفٌس مَ  {ومصداقه في كتاب اهللا عز وجل 

  .)4()"17(السجدة: }َيْعَمُلونَ 

، وسينالها إن شاء اهللا خير لوسيلة، فال ينالها إال شخص واحدتسمى اأما المنزلة العليا و 
:"إذا بقوله  رسول اهللا  أشار إليه، وهذا ما ))5خلق اهللا أجمعين نبينا محمد بن عبد اهللا 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه 
بها عشرا ثم سلوا اهللا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا 

  .)6(فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة "هو أن أكون أنا و وأرج

                                                            

، مسلم كتاب 3016صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم  )1(
 .5059الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم 

 –تحقيق أحمد محمد شاكر  ،ه210ت  –جعفر الطبري ، أبو –يل القرآن أو انظر: جامع البيان في ت) 2(
 .277ص –ابن تيمية  –، اإليمان 342ص ،18ج ،م2000 –ه 1420 ،1ط –مؤسسة الرسالة 

 .153ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار ) 3(
 .276صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم  )4(
 .  154ص –األشقر  ،انظر: الجنة والنار )5(
 .577صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم) 6(
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وأنهار الجنة  تهاتربالجنة وما فيها، و  عنالحديث شيخنا األشقر رحمه اهللا  م فصلث
قانها سيريحها، وكذلك تحدث عن أشجار الجنة و يونها، وعن قصور الجنة وخيامها، ونورها و عو 

  . )1(طيورها، ثم تحدث عن دواب الجنة و وثمارها ووصف هذه األشجار

أن وما فيها من جمال وحسن وبهاء، و  ،الجنةالسنة النبوية آن العظيم و قد بين القر و   
مصداقًا لما ورد من تصوير بديع الحسن بخياله، لى هذا الجمال و اإلنسان ال يستطيع أن يصل إ

قلنا يا رسول اهللا أخبرنا عن الجنة "قال:   هريرة ، أبو منها ما رواه نذكرفي الكتاب والسنة،و 
ِمالطها المسك األذفر حصباؤها الياقوت واللؤلؤ ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة 

وتربتها الورس والزعفران من يدخلها يخلد ال يموت وينعم ال يبأس ال يبلى شبابهم وال تخرق 
َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر  {:قوله تعالىو ، )2("ثيابهم

 ِفيَها ِمْن ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّاِرِبيَن َوَأْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوَلُهمْ 
هار ، فأنهار الجنة ليس من الماء فحسب بل هناك أن)15(محمد:}ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم 

عين عيون الجنة ففيها عين الكافور و  أماو ،هار من الخمر، وأنهار من العسلمن اللبن، وأن
، َعْيًنا ْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًراِإنَّ اْألَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن كَ {بيل فقد قال تعالى:عين السلسو  التسنيم

ُروَنَها َتْفِجيًرا َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن {:قوله تعالى)، و 6 ،5اإلنسان:(}َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ُيَفجِّ
َوِمَزاُجُه ِمْن  {:قوله تعالى)، و 18 ،17(اإلنسان:}َعْيًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًال  ،ِمَزاُجَها َزْنَجِبيًال 

َلِكِن  {:ى)، وأما قصور الجنة فقال تعال28 ،27(المطففين:}، َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَُّبونَ َتْسِنيمٍ 
ِه َال ُيْخِلُف الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َوْعَد اللَّ 

 أما خيامها فهي خيام عجيبة فهي من لؤلؤة كما وصفها رسول اهللا و ، )20:ر(الزم}اللَُّه اْلِميَعاَد 
 ":إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميال للمؤمن فيها بقوله

جمال هذه ثمارها و ، وأما أشجارها و )3(أهلون يطوف عليهم المؤمن فال يرى بعضهم بعضا"
َوُعُيوٍن،َوَفَواِكَه ِممَّا ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظَالٍل {:األشجار فاآليات الدالة عليها كثيرة منها قوله تعالى

 ، ِفي ِسْدرٍ ِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِمينِ َوَأْصَحاُب اْليَ  {:، وقوله تعالى)42 ،41(المرسالت: }نَ هوَيْشتَ 
                                                            

 .175ص ،157ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )1(
 .9367رقم ،مسند اإلمام أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين )2(
، 5070خيام الجنة وما للمؤمنين فيها،رقم صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة) 3(

 .4501،البخاري،تفسير القرآن



223 
 

 }َمْمُنوَعةٍ ، َال َمْقُطوَعٍة َوَال ْسُكوٍب، َوَفاِكَهٍة َكِثيَرةٍ ، َوَماٍء مَ َوَطْلٍح َمْنُضوٍد، َوِظلٍّ َمْمُدودٍ  ،َمْخُضودٍ 
، وذكر شيخنا ما قاله ابن كثير في تفسير هذه اآليات "وٕاذا كان السدر الذي )33 ،27(الواقعة:

النبق، وشوكه كثير، والطلح الذي ال يراد منه في الدنيا هو في الدنيا ال يثمر إال ثمرة ضعيفة و 
الثمرة الواحدة منها تتفتق إال الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، حتى إن 

عن سبعين نوعًا من الطعوم، واأللوان، التي يشبه بعضها بعضًا، فما ظنك بثمار األشجار، التي 
تكون في الدنيا حسنة الثمار، كالتفاح، والنخل، والعنب، وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين، 

ت، وال خطر على قلب بشر، نسأل واألزاهير؟ وبالجملة فإن فيها ما ال عين رأت، وال أذن سمع
  )1(اهللا منها من فضله "

 
َمها على المشركين و  فقد وعد اهللا  ومن  ،)2(الكافرين المؤمنين الموحدين الجنة، وحرَّ

 القرآن الكريم على دخول أمته الجنة، نجد أن حرص النبي لعباده، و  حبهرحمة اهللا تعالى و 
هذه اآليات الدالة على وّجها الناس إلى األعمال التي يستحق أهلها الجنة، و  والسنة النبوية

 َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  {:تعالىهذا نجده في قوله و ،منها اإليمان واألعمال الصالحة كثيرةاألعمال 
اِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج مُ  َطهََّرٌة الصَّ

 تعالى وهذا نجده في قوله ، ومن هذه األعمال اإلخالص هللا)57(النساء:}َوُنْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِليًال 
، ِفي َجنَّاِت َلِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلوٌم، َفَواِكُه َوُهْم ُمْكَرُمونَ أو ، اللَِّه اْلُمْخَلِصينَ  ِعَبادَ  ِإالَّ  {: تعالى
ذكر الكثير من أحاديثه تبين  ، أما في السنة فنجد رسول اهللا )43 ،40(الصافات:}النَِّعيمِ 

بابا يقال له الريان إن في الجنة :" ، قوله التي من عملها استحق الجنة منها توضح األعمالو 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه 

بشير ابن الخصاصية جاء  أنه ما ُيروى، و )3(فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد"
عبده بايعه قال فاشترط علي شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا يل  السدوسي النبي 

ورسوله وأن أقيم الصالة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة اإلسالم وأن أصوم شهر رمضان وأن 
                                                            

تحقيق عبد  ،ه774ت –ابن كثير  –، نقًال بتصرف من البداية والنهاية 169ص –األشقر  –الجنة والنار  )1(
 .314ص ،2ج–م 2002 ،ه1418 ،1ط –النشر و دار هجر للطباعة  –اهللا بن عبد المحسن التركي 

 .177,180ص –األشقر  –نة والنار انظر: الج )2(
 .1763، البخاري، كتاب الصوم، رقم 1947صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم ) 3(
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اهللا ما أطيقهما الجهاد والصدقة فإنهم  أجاهد في سبيل اهللا فقلت : يا رسول اهللا أما اثنتان فو
زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من اهللا فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت 

د هن رسل أهلي وحمولتهم قال فقبض ذو اهللا ما لي إال غنيمة وعشر  لموت والصدقة فوا
قال قلت يا يده ثم حرك يده ثم قال فال جهاد وال صدقة فلم تدخل الجنة إذًا،  رسول اهللا 

وعلى ذلك عقب شيخنا األشقر بأن الجنة  )1("، قال فبايعت عليهن كلهنرسول اهللا أنا أبايعك
، فإذا لبشير إنك تبايع لتنال جنة الخلد الرسول لها، وهذا ما بينه  اإلعدادويجب  سلعتها غالية

ر أن يبايع عليهن يفبهذا السؤال أدى الرغبة لدى بش! لم تجاهد وتتصدق فكيف تنال هذه الجنة؟
  األحاديث الدالة على األعمال التي تدخل الجنة كثيرة نكتفي منها بما ذكرنا..فاآليات و )2(جميعًا 

 
 

  الصحابة حياة ، في زمنختالف الرجال والنساءرحمه اهللا اعرض شيخنا األشقر 
النساء : اختصم الرجال و ، مستندًا لقول ابن سيرين)3(حول أكثر سكان الجنة النساء أم الرجال

ل زمرة تدخل الجنة على أو":فقال: "قال رسول اهللا  أيهم أكثر في الجنة فسألوا أبا هريرة 
صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد ال 
اختالف بينهم وال تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء 

قال كثر سكان أهل الجنة من النساء، و واضح من الحديث أن أهو كما ، و )4("حمها من الحسنل
، )5(":" ُأريت النار فإذا أكثر أهلها النساءآخرون أن أكثر سكانها من الرجال لقول رسول اهللا 

قول ابن حجر العسقالني: ، ك)6(ثم ذكر شيخنا رحمه اهللا اجتهاد العلماء في التوفيق بين الحديثين
، فقد جمع لنار أن يكن أقل ساكني أهل الجنةكونهن أكثر أهل ا المخالفة أي فيلزم تأنه ال 

                                                            

، ضعفه 20946رقم  ،حديث بشير ابن الخصاصية السدوسي  ،مسند األنصار  –مسند اإلمام أحمد  )1(
 .16األلباني، تحقيق كلمة اإلخالص، ص

 ،ه1420 ،1ط –دار النفائس للنشر والتوزيع –األشقر  –أحداث الحياة و انظر: جولة في رياض العلماء  )2(
 .35,36ص ،م2000

 186ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )3(
 .3007رقم  ،صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )4(
 .28ان، باب كفران العشير وكفر دون كفر، رقم صحيح البخاري، كتاب اإليم )5(
 .186ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )6(
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بذلك يكن أكثر من الرجال يثين أن النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار و العسقالني بين الحد
  .)1(وجودّا في الخلق

ة وخروج بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعأما القرطبي فقد وفق بين النصين         
رحمة أرحم الراحمين كن أكثر ذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين و ، فإعصاة الموحدين من النار

  .)2(أهل الجنة
 

 :أطفال المؤمنين - 1
، وهذا فقد ذكر شيخنا األشقر رحمه اهللا أن أطفال المسلمين في الجنة إن شاء اهللا          

ريم، ما ورد في القرآن الك على قوله في دناست، و )3(الجماعةقول جمع من أهل السنة و هو الرأي 
آَمُنوا َوالَِّذيَن {من هذه األدلة قوله تعالى:واألحاديث النبوية، وأقوال الصحابة، وأقوال العلماء، و 

يََّتُهْم َوما َأَلْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ  يَُّتُهْم ِبِإيماٍن َأْلَحْقنا ِبِهْم ُذرِّ  اْمِرٍئ ِبما َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ
في ي ابن أبي طالب قول عل، كالصحابة ه بعضما قالكذلك )، و 21(الطور: }َكَسَب َرِهينٌ 

) أن أطفال المسلمين في الجنة 38(المدثر: }ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ ُكلُّ نَ  {تفسير قوله تعالى: 
:" من قول الرسول  ذهبوا إلى هذا القول مما فهموه،وأما العلماء فقد )4(ألنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا 

 ": أيما امرأة مات لها ثالثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال
، ألنه أصل الرحمة هو لى بأن يحجب أو يه ، أبو النار عن"إن من يكون سببًا في حجب )5("واثنان

  .)6(سببها"الرحمة و 
 في مصيرقد توقفوا بعض أهل العلم من السلف الصالح  مما ينبغي اإلشارة إليه هنا أنو 

إلى جنازة صبي من  ُدعي رسول اهللا " :قالت ذلك لحديث عائشة ، و أطفال المسلمين
األنصار فقلت يا رسول اهللا طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه 

                                                            

 .325ص ،6ج –ابن حجر العسقالني  –انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 1(
 186ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )2(
 1036ص –القرطبي  –انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ) 3(
 . 715ص ،30ج –الفخر الرازي  –) انظر: مفاتح الغيب 4(
 .1172صحيح البخاري، كتاب الجنائز، فضل من مات له ولد فاحتسب،رقم )5(
 –ابن حجر العسقالني  –نقًال عن فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،189ص –األشقر  –الجنة والنار  )6(
 .244ص ،3ج
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غير ذلك يا عائشة إن اهللا خلق للجنة أهال خلقهم لها وهم في أصالب آبائهم وخلق أو قال 
  )1(" للنار أهال خلقهم لها وهم في أصالب آبائهم

، عائشة أم المؤمنين آخر في حديث  تفسيركان له قد فأما شيخنا األشقر رحمه اهللا 
، حيث قال:" لعل الصواب أن الحديث يشير أنه ال يجوز أن نجزم لواحد بعينه أنه من أهل الجنة

عدم الهجوم على ذلك كي ال يتجرأ الناس هو الثاني مر األنشهد لهم مطلقًا بالجنة، و  ٕان كناو 
  .)2(حاصل في زماننا"هو على مثل هذا كما 

   :أطفال المشركين -2
  مها:أهعلى أقوال )3(أطفال المشركينمصير حديثًا في ديمًا و اختلف العلماء ق

"سألت ربي الالهين من ذرية البشر احتجوا على ذلك بقول رسول اهللا ، و أنهم في الجنة :األول
عندما ُسئل" من في الجنة قال النبي في  احتجوا أيضًا بقوله "، و أن ال يعذبهم فأعطانيهم

  )4("الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة
نار،واستدلوا على رأيهم أو ال يحكم لمعين منهم بجنة في مشيئة اهللا تعالى، و يدخلون أنهم  الثاني:

، اهللا فيهمخ اإلسالم:"والصواب أن يقال ، قال شي)5(":"اهللا أعلم بما كانوا عاملينبقول النبي 
جاء في عدة أحاديث أنهم يوم نار، و أو يحكم لمعين منهم بجنة ال ، و أعلم بما كانوا عاملين

من عصى دخل ، و ن فمن أطاع دخل الجنةهو ينمرون و القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، يؤ 
  )6(النار"

  
  
  

                                                            

 .4813رقم  ،كل مولود يولد على الفطرةصحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى  )1(
 .191ص –األشقر  –الجنة والنار ) 2(
، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي 215ص –ابن قيم الجوزية  –انظر: حادي األرواح إلى بالد األفراح  )3(
 .288ص ،6ج –بيروت  –دار الكتب العلمية  ،ه1252ت  –المباركفوري  –
 .246ص ،3ج –ابن حجر العسقالني  –انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )4(
 .6109البخاري، كتاب القدر، باب اهللا أعلم بما كانوا عاملين، رقم  )5(
 –دار الكتب العلمية  ،728ت –ابن تيمية  ،ي و ا، نقًال من مجموع فت194ص –األشقر  –الجنة والنار  )6(
 .659ص ،6ج –م 1987 –ه 1408 ،1ط
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جزاًء بما  ،ةعمتمن لذة و أهلها فيها يجده ما نعيم الجنة و بعض تحدث شيخنا األشقر عن 

شرابهم، وعن لباس آنية طعامهم و وشرابهم، وخمر أهلها و تحدث عن طعامهم قد ف كانوا يعملون،
عهم وتالقيهم اجتماأهلها وحليهم، وعن فرش أهل الجنة وخدمهم، ثم تحدث عن سوق الجنة و 

  .)1(نساء أهل الجنة وعن الحور العين، ثم تحدث عن وحديثهم في الجنة
ن اآليات أن الجنة فيها كل مشتهى، في كثير موصف القرآن الكريم  مما ال شك فيه أنو 

عن المفصل إلجمال الشامل لكل شيء من النعيم، و جاءت اآليات منها اوكل ما لذ وطاب، و 
َفَال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن  {:جمال ذلك في قوله تعالىبهائها، أما اإلجمالها و و نعيم الجنة 

النعيم  األخرىاآليات  بعض لتفصَّ )، وقد 17(السجدة:}ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
  :اآلتي وعلى النح السابقةالمذكور في اآلية 

)، وقوله 73لزخرف:(ا }َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثيَرٌة ِمْنَها َتْأُكُلونَ  {: المآكل فقد قال اهللا تعالى
فمن :)، أما المشارب21 ،20(الواقعة: }نَ هوَوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشتَ  ،َهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّرونَ َوَفاكِ {:تعالى

خمر الجنة خالي من العيوب ، و على عباده من أهل الجنة الخمر المشارب الذي يتفضل اهللا 
َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة  {:: فقد قال تعالى)2(الصحةواآلفات التي تذهب العقل و 

ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس  {:نهار بأنها بيضاء في قوله تعالىووصف هذه األ ،)15محمد:(}ِللشَّاِرِبينَ 
        ، )47 ،46(الصافات:} ِفيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعْنَها ُيْنَزُفوَن َال  ،َبْيَضاَء َلذٍَّة ِللشَّاِرِبينَ  ،ِمْن َمِعينٍ 
ُهْم  {:كقوله تعالى ،ذلك ففيها آيات كثيرة ونحئون عليه من الفرش والسرر و أما ما يتكالفراش: و 

 }َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلينَ اًنا خو إ{:قوله تعالى)، و 56(يس:}َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَالٍل َعَلى اْألََراِئِك ُمتَِّكُئوَن 
 ُمتَِّكِئيَن َعَلْيَها ُمَتَقاِبِلينَ  ،َعَلى ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ  {:في سورة الواقعة قوله و ، )47(الحجر:
لخدمتهم  هم ولدان ينشئهم اهللا : إن الخدم لسكان الجنة ، خدم أهل الجنة)16 ،15(الواقعة:

تعالى في وقال ربنا تبارك و )،17(الواقعة:}َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن  {فقد قال تعالى :

                                                            

 .241ص،213ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار  )1(
 221ص –المصدر السابقانظر: )2(
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َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا  {:وصف هؤالء الغلمان 
  ).19(اإلنسان:}

كمالها وبهائها حسنها و نعيم الجنة و ألوان وأشكال و اآليات الدالة على أنواع لعل و 
غير ذلك ... و عن الحور العينعن نساء أهلها وجمالهن، و نقطع، و الثمار الذي ال ي، و كالظالل

  .ال يتسع المقام بذكرهاكثيرة جدًا 
فق او ي، ملذاتها بأبلغ وصفاألشقر رحمه اهللا الجنة ونعيمها، و هكذا وصف شيخنا و 
أجمع عليه أهل السنة  وصفٌ هو أقوال العلماء، و ن والسنة و ل بالقرآاالستدالعلى القائم منهجه 

  .)1(الجماعة من السلف الصالحو 
 

ملذاتها رؤية الصالح على أن أعظم نعيم الجنة و الجماعة من السلف أجمع أهل السنة و 
، اعتمادًا )2(تعالى هي رؤية بصريةأن الرؤية هللا ، و وجه ربهم الكريم في جنات النعيم أهل الجنة
، ِإَلى ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ  {: يتجلى ذلك في قوله تعالىو السنة النبوية، ا ورد في الكتاب و على م

:" إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال قول رسول اهللا )، و 23 ،22(القيامة:}َربَِّها َناِظَرةٌ 
أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تضامون في رؤيته فإن استطعتم 

َكالَّ ِإنَُّهْم {:المشركين مصداقًا لقوله تعالىهذا النعيم على الكفار و  ، وقد حرم اهللا )3("فافعلوا
  ).15(المطففين:}َعْن َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبونَ 

ة على منهج في هذه المسألة العظيم قد سار شيخنا رحمه اهللا ومما سبق ذكره يتبين أن      
معتقد أهل قًة، ثم بين أدلتها من الكتاب، و حقي، حيث وضح أن رؤية اهللا أهل السنة والجماعة

، وأتبع ذلك في الدنيا عدم رؤية اهللا ف الصالح في إثباتها في اآلخرة و الجماعة من السلالسنة و 
  . )4(ظيمةبذكر موقف العلماء من المخالفين لهذه المسألة الع

                                                            

الحسين يحيى العمراني اليمني ، أبو –انظر: هامش االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار ) 1(
 .7ص –ابن قيم الجوزية  –، حادي األرواح 636ص ،2ج ،الشافعي

ابن  –القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم و ، العواصم 53ص –حنيفة النعمان ،، أبو انظر: الفقه األكبر) 2(
 .118 ،115ص ،5ج –عبد اهللا عز الدين من آل الوزير، أبو –الوزير 

،مسلم، كتاب المساجد ومواضع 521صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، فضل صالة العصر، رقم  )3(
 .1002رقم ،الصالة

 .254 ،245ص –األشقر  ،نة والنارانظر: الج )4(
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المزيد الذي وعد اهللا هو النظر إلى وجه اهللا تعالى ؤيد للرؤية حقيقًة قوله:" و ومما يؤكد موقفه الم
، وقد فسرت الحسنى )26(يونس:}ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  {:به المحسنين في قوله تعالى 

الفرق التي نفت  ، ال كما تزعم بعضاهللا حقيقةرؤية م، و الزيادة بالنظر إلى وجه اهللا الكريبالجنة و 
  )1("رؤية اهللا تعالى

ء على إثبات هذه وقد استأنس شيخنا األشقر رحمه اهللا على صحة قوله بأقوال العلما
ِإَلى َربَِّها {، مثل اإلمام مالك رحمه اهللا عندما أجاب على معنى قوله تعالى:المسألة العظيمة

لم ير و : لقالإلى اهللا يوم القيامة بأعينهم، و ون اإلمام مالك :الناس ينظر  )،فقال23(القيامة:}َناِظَرةٌ 
َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم  {: عن الكفار بالحجاب، فقال تعالى، لم يعبر اهللالمؤمنون ربهم يوم القيامة

  .)2()15المطففين:(}َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبونَ 
في اآلخرة،  ثم ذكر شيخنا األشقر رحمه اهللا  الفرق المخالفة التي منعت رؤية اهللا 

عرض أدلتهم التي استدلوا بها على عدم رؤية اهللا وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج واإلمامية، و 
 تتمثل أدلتهم على ما و ،لهم باطٌل مردود عليهم بالكتاب والسنةثم وضح أن قو  ،في اآلخرة

قوله و ،)143األعراف:(}َقاَل َلْن َتَراِني{:، في قوله تعالى)3(إليه بما ورد في القرآن العظيم ذهبوا
بين ا األشقر رحمه اهللا هذه األدلة و )،ثم استعرض شيخن103(األنعام:}َال ُتْدِرُكُه اْألَْبَصارُ  {:تعالى

، مستندًا بما نقله حقيقًة يوم القيامة أنها ال تعارض معتقد السلف الصالح في إثبات رؤية اهللا 
يات ال ، بقوله أن هذه اآلية في الرد عليهمو االعقيدة الطح عن ابن أبي العز الحنفي في شرح
  "من وجوه: ، وتدل على ثبوت رؤية اهللا تعارض معتقد أهل السنة والجماعة

أنه ال يظن بكليم اهللا ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما ال يجوز  :األول
  عندهم من أعظم المحال.هو عليه، بل 

ِإنِّي َأِعُظَك {أن اهللا لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله، وقال:  الثاني:
  ) 46د:هو ( }َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 

                                                            

 246ص –األشقر  –الجنة والنار بتصرف يسير  )1(
محمد الحسين بن ، أبو محيي الدين –، نقًال عن شرح السنة 246ص –األشقر  –انظر: الجنة والنار ) 2(

 –المكتب اإلسالمي  –تحقيق شعيب األرناؤوط  –ه 516ت  –مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
 .230، 229 ص ،15ج –م 1983 ،ه2014 ،2ط –بيروت  –دمشق 

 .241ص ،2ج –السفاريني لوامع األنوار البهية، ، 248 ،247ص –األشقر  ،انظر: الجنة والنار )3(
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ال تجوز رؤيتي، أو رى، )، ولم يقل: إني ال أُ 143األعراف:(}َلْن َتَراِني {أنه تعالى قال: "الثالث:
لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. أال ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل أو 

طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى ال تحتمل 
  .)1("ف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالىقواه رؤيته في هذه الدار، لضع

رَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتقَ {يوضح الوجه الثالث قوله تعالى: الرابع:
، الدار. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصالبته ال يثبت للتجلي في هذه )143(األعراف: }َتَراِني

  .فكيف بالبشر الذي ُخلق من ضعف؟
أن اهللا سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا، وذلك ممكن، وقد علق به  الخامس:
كانت محاًال لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام. والكل  والرؤية، ول

  عندهم سواء. 
، فإذا جاز أن يتجلى )143(األعراف:  }ى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّاَفَلمَّا َتَجلَّ  {:قوله تعالى السادس:

ليائه في دار أو جماد ال ثواب له وال عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله و هو للجبل، الذي 
  كرامته؟ ولكن اهللا أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف.

أن اهللا كلم موسى، وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كالمه بغير  السابع:
  .)2(بإنكار كالمه، وقد جمعوا بينهما لى بالجواز. ولهذا ال يتم إنكار رؤيتهأو واسطة، فرؤيته 

إنما : أن اهللا تعالى هو فاالستدالل بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، و  وأما اآلية الثانية:
ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، أما العدم المحض فليس 
بكمال فال يمدح به، وٕانما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرًا وجوديًا، كمدحه بنفي السِّنة 

واإلعياء،  والنوم، المتضمن كمال القيومية، وفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب
المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، المتضمن كمال صمديته وغناه، 
ونفي الظلم، المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه، 

  المتضمن كمال علمه وٕاحاطته، ونفي المثل، المتضمن لكمال ذاته وصفاته.

                                                            

 .251ص -الجنة والنار، األشقر)1(
، 1األرناؤوط، جشرح الغقيدة الطحاوية، تحقيق شعيب ، 252، 251ص –، األشقر انظر: الجنة والنار) 2(

 .214، 213ص
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محض لم يتضمن أمرًا ثبوتيًا، فإن المعدم يشارك الموصوف في  ولهذا لم يتمدح بعدم
والمعدوم فيه، فإن المعنى: إنه ُيرى وال يدرك وال هو ذلك العدم، وال يوصف الكامل بأمر يشترك 

) يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل 103األنعام:(}َال ُتْدِرُكُه اْألَْبَصارُ  {:يحاط به، فقوله: 
هو اإلحاطة بالشيء، و هو شيء، وأنه لكمال عظمته ال يدرك بحيث يحاط به، فإن " اإلدراك " 

 ،َفَلمَّا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكونَ  {قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى:
)، فلم ينف موسى الرؤية، وٕانما نفى اإلدراك، فالرؤية واإلدراك كل 61,62(الشعراء:} َقاَل َكالَّ 

هو منهما يوجد مع اآلخر وبدونه، فالرب تعالى يرى وال يدرك، كما يعلم وال يحاط به علمًا، وهذا 
الذي فهمه الصحابة واألئمة من اآلية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير اآلية. بل هذه الشمس 

  .)1(لوقة ال يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه"المخ
، كما جاءت الصالح من إثبات الرؤية البصرية بهذا الرد القوي يتضح لنا مذهب السلفو 

العبد المؤمن من نعيٍم في  أعظم ما يعطاههذا أفضل و السنة النبوية، و لنصوص من الكتاب و ا
  . النظر إلي وجهه الكريمب، نسأل اهللا الكريم المنان أن يكرمنا الجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

تحقيق  ،ابن أبي العز الحنفي –ة الطحاوي، نقًال عن شرح العقيدة 251,253ص –األشقر  –الجنة والنار ) 1(
 . 213,214ص –شعيب األرناؤوط 
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  اإليمان بالقدر: 

لتي ال يتم إيمان العبد من أركانه الستة ا ركنٌ و ، من أصول اإليمان اإليمان بالقدر أصلٌ 
  .)1(المذكور سابقًا كما جاءت في حديث جبريل عليه السالم  ،إال بها

، السنة النبويةمن القرآن و  أمٌر مسلٌم به للنصوص الدالة عليهوجوب اإليمان بالقدر إن 
َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َقَدًرا  {:قوله تعالى)، و 49(القمر: }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ  {:قوله تعالى ك

 :لىقوله تعا، و )8(الرعد: }َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ  {:قوله تعالى)، و 38(األحزاب:}َمْقُدوًرا 
ال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن :" قوله و  ،)2(الفرقان:}َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديًرا{

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأني رسول اهللا بعثني بالحق، وأنه مبعوث بعد الموت، ويؤمن 
  )2(" بالقدر كله

ال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن ال إله إال اهللا وأني محمد رسول اهللا :"وقوله
  .)3(" بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر

وقد عرض شيخنا األشقر رحمه اهللا عقيدة القدر في كتابه الموسوم بالقضاء والقدر، 
وتفريقًا بينهما، مقدمًا تعريف القدر على القضاء، ،والقدر تعريفًا بهمال حديثه عن القضاء او فتن

وبين أركان اإليمان بالقدر، وتحدث عن أفعال العباد، ثم عرض أراء المذاهب فيه، ووضح 
ل توضيح ذلك في او ختم ببيان ثمار اإليمان بالقدر، ونحالسبب في ضالل العباد في بابه، و 

  المطالب اآلتية.

 

اْلُقْدَرُة إذا و  )4(" القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته"القدر لغًة: 
وصف بها اإلنسان فاسم لهيئة له بها يتمّكن من فعل شيء ما، وٕاذا وصف اهللا تعالى بها فهي 

والَقْدُر ...غير اهللا بالقدرة المطلقة معنى وٕان أطلق عليه لفظانفي العجز عنه، ومحال أن يوصف 

                                                            

  .48) سبق ذكره، ص1(
 .92رقم الحديث  ،87ص ،1ج –) المستدرك على الصحيحين للحاكم 2(
، مشكاة المصابيح ،، صحيح2070قدر خيره وشره، رقمباب ما جاء في اإليمان بالالترمذي، كتاب القدر، ) 3(
 .104، رقم37، ص1ج
 .62ص –ابن فارس  –مقاييس اللغة ) 4(
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يقال: َقدََّرِني اهللا ، ةَ والتَّْقِديُر: تبيين كّمّية الشيء. يقال:َقَدْرُتُه وَقدَّْرُتُه، وَقدََّرُه بالّتشديد: أعطاه اْلُقْدرَ 
ال يكون كذا، إّما على سبيل أو أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا ...على كذا وقّواني عليه

، )3(الطالق:}َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً {الوجوب، وٕاّما على سبيل اإلمكان. وعلى ذلك قوله: 
)1()" 23المرسالت:(}َفَقَدْرنا َفِنْعَم اْلقاِدُرونَ {بإعطاء اْلُقْدَرِة عليه. وقوله: 

ه للقدر بقوله :"القضاء والحكم أبادي تعريفونقل شيخنا األشقر رحمه اهللا عن الفيروز 
 )2(التفكر في تسوية األمر" ومبلغ الشيء، والتقدير التروية و 

ما سبق : عرف األشقر رحمه اهللا القدر شرعًا كما نقله عن السفاريني بقوله:" القدر شرعاً 
قدر مقادير الخالئق وما يكون من كائن إلى األبد، وأنه هو به العلم وجرى به القلم، مما 

، وعلى قات معلومة عنده تعالىأو نها ستقع في أ في األزل، وعلم األشياء قبل أن تكون 
  .)3(" صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها

  قد بين األشقر رحمه اهللا أن التعريف للقدر يشمل أمرين:و      

ما شاء أن يوجده، وحدد صفات المخلوقات التي  علم اهللا األزلي الذي حكم فيه بوجود" :األول
يريد إيجادها، وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته، فاألرض والسماء أحجامهما 
وأبعادهما وطريقة تكوينهما وما بينهما وما فيهما كل ذلك مدون علمه في اللوح المحفوظ تدوينًا 

  دقيقًا وافيًا.
الذي سبق علمه وجرى به قلمه، فيأتي الواقع  وده على النح: إيجاد ما قدر اهللا إيجاالثاني
  .)4(" د مطابقًا للعلم السابق المكتوبهو المش

                                                            

 .658 ،657ص –الراغب األصفهاني  –المفردات في غريب القرآن ) 1(
 ،ه1429 –األردن ،عمان –دار النفائس للنشر والتوزيع  –عمر سليمان األشقر  –القضاء والقدر  )2(

تحقيق  ،هـ 817ت  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،،نقًال عن القاموس المحيط21ص ،م2008
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ،إشراف محمد نعيم العرقُسوسي ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 460ص ،م 2005 ،هـ 1426 ،8ط –لبنان  –والتوزيع، بيروت 
ابن  –، مقاييس اللغة 348ص ،1ج –السفاريني  –، لوامع األنوار البهية 21ص –األشقر –القضاء والقدر  )3(

 .757ص ،1ج –فارس 
 .22ص ،األشقر ،القضاء والقدر )4(
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فعال، وكّل واحد منهما على وجهين: أو فصل األمر قوال كان ذلك هو " :القضاء لغةً 
أي:  )23:اإلسراء( }ِإالَّ ِإيَّاهُ َوَقضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا {:إلهّي، وبشرّي. فمن القول اإللهّي قوله تعالى

اٍت ِفي و اَفَقضاُهنَّ َسْبَع َسم{: تعالى ومن الفعل اإللهّي قوله ...أمر بذلك
ومن القول البشرّي نحو: قضى الحاكم بكذا، ...إشارة إلى إيجاده اإلبداعّي )12:فصلت(}َيْوَمْينِ 

 .)1() 200:البقرة( }َقَضْيُتْم َمناِسَكُكمْ َفِإذا {فإّن حكم الحاكم يكون بالقول، ومن الفعل البشرّي: 
  )2(في األزل باألشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل" القضاء اصطالحًا:" علم اهللا 

  الفرق بينهما:

  القدر قوالنللعلماء في التفرقة بين القضاء و ذكر شيخنا األشقر رحمه اهللا أن        

القدر وقوع الخلق على وزن الذي حكم اهللا به في األزل، و بق العلم الساهو "القضاء  أحدهما:
هو ، واستدل على هذا الرأي بقول ابن حجر العسقالني:" القضاء )3(األمر المقضي السابق" 

  .)4(تفاصيله" و القدر جزئيات ذلك الحكم لحكم الكلي اإلجمالي في األزل، و ا

استدل على هذا الخلق، و هو القضاء الحكم السابق، و هو سابق، فالقدر عكس القول ال اآلخر:
قدَّرًا عن الخطابي الذي قال: " القدر اسم لما صار مُ ال العلماء السابقين كابن بطال و الرأي بأقو 

القضاء ، أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض، و القبضفعل القادر، كالهدم والنشر و 
) أي خلقه 12(فصلت: }اٍت ِفي َيْوَمْينِ و اَفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسمَ {في هذا معناه الخلق، كقوله تعالى :

  الراجح.هو ، وهذا )5(" 

                                                            

 675ص ،الراغب األصفهاني –المفردات في غريب القرآن ) 1(
 .160ص –ه1402 ،8ط –دمشق –الفكردار  –محمد سعيد رمضان البوطي  –كبرى اليقينيات الكونية) 2(
 .24ص –األشقر  –القضاء والقدر  )3(
، أبو أحمد بن علي بن حجر ،، نقًال عن فتح الباري شرح صحيح البخاري24ص –األشقر –القضاء والقدر )4(

عمدة رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي،  ،1379،بيروت –دار المعرفة ،الفضل العسقالني الشافعي
ت  ،الحنفى بدر الدين العينى محمد محمود بن أحمد بن حسين الغيتابى،، أبو القاري شرح صحيح البخاري

  .145ص ،23ج –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  ،هـ855
سليمان حمد بن داود،، أبو شرح سنن أبي  ،، نقًال عن معالم السنن25ص –األشقر  –القضاء والقدر  )5(

 ،هـ 1351 ،1ط ،حلب –المطبعة العلمية  ،هـ388ت ،إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابيمحمد بن 
 .322ص ،4ج ،م1932
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القضاء من اهللا تعالى أخص من القدر، ألّنه الفصل بين وبناء على هذا القول يكون "
  )1(الفصل والقطع"هو دير، والقضاء التقهو التقديرين، فالقدر 

َوَكاَن {:قال تعالى ،من كتاب اهللا بآياتي الرأصحة هذا استدل شيخنا رحمه اهللا على و 
َوإَِذا َقَضى  {:. وقال )71مريم:(}َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا {:ال، وق)21مريم: (}َأْمًرا َمْقِضيًّا

  .)117البقرة:( }َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 
أمران متالزمان، ال ينفك أحدهما عن أنهما:"  والقدرالقضاء ي فن يالقول الجمع بينو 

القضاء، فمن رام هو القدر، واآلخر بمنزلة البناء و هو اآلخر، ألن أحدهما بمنزلة األساس و 
  .)2(" بينهما فقد رام هدم البناء ونقضهالفصل 

 
َعِلم في األزل  الجماعة إلى أن اهللا أهل السنة و شقر رحمه اهللا :"ذهب قال شيخنا األ        
كائن، وأن مشيئته هو كتب في اللوح المحفوظ كل ما ن في هذا الكون صغيره وكبيره، و ما سيكو 

لكنهم ال اد لهم مشيئة وٕارادة حقيقيتان، و في عباده ماضية فال يقع في كونه إال ما يشاؤه، وأن العب
  .)3(يخرجون عما قدره وشاءه" 

، من أقر )4(الجماعة على أربع مراتب اإليمان بالقدر عند أهل السنة و  وعلى هذا يقوم        
، فقد اختل إيمانه كثرأأو من انتقص واحدًا منها ن إيمانه بالقدر يكون مكتمًال، و بها جميعًا فإ

  األركان هي:بالقدر، و 
  ::العلماألولالركن 

ه محيٌط بكل شيء، يعلم ما كان، علم،عالم بكل شيءأنه ، و فيجب اإليمان بعلم اهللا         
أرزاقهم عالم بحال مخلوقاته آجالهم و هو فكان كيف يكون،  وما سيكون، يعلم ما لم يكن لو 
خلقهم يعلم أهل النار قبل أن ي، يعلم أهل الجنة، و من سعيدحوالهم، يعلم َمن من عباده شقي و أو 

                                                            

 .25ص –األشقر  –القضاء والقدر ) 1(
، النهاية في غريب 323ص ،4ج –الخطابي  –، نقًال عن معالم السنن 25ص –القضاء والقدر األشقر  )2(

ت  ،السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثيربو ، أمجد الدين ،الحديث واألثر
 –محمود محمد الطناحي  ،ىو اتحقيق طاهر أحمد الز  –م 1979 ،هـ1399 ،بيروت –المكتبة العلمية  ،هـ606
 .186ص ،15ج –ابن منظور  –، لسان العرب 78ص ،4ج
 .53ص –األشقر  –أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم  )3(
، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 29ص ،1ج –حنيفة النعمان ،، أبو انظر الفقه األكبر) 4(

  ،تاب والسُّنَّة، شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية في ضوء الك63ص –ابن قيم الجوزية  ،والتعليل
 .47ص ،مطبعة سفير، الرياض،سعيد بن علي بن وهف القحطاني
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أنهم و يعلم عمل األطفال الذين يموتون صغارًا ل من علمه تعالى أنهويخلق السموات واألرض، و 
  العقل.شيخنا على هذا الركن من الكتاب والسنة و استدل ، و )1(كبروا 

َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ هو َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِإالَّ {:فمن الكتاب، قوله تعالى        
َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َياِبٍس ِإالَّ ِفي  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمنْ 

َعاِلُم اْلَغْيِب هو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ هو {:قوله تعالى، و )59األنعام:(}ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
  ).22الحشر:(}َوالشََّهاَدةِ 
أنه كان في جنازة فأخذ : عن رسول اهللا  من السنة، ما رواه علي ابن أبي طالب و         

شيئا فجعل ينكت به األرض فقال:" ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة قالوا يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما 

من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل  من كان
َوَأمَّا َمْن َبِخَل  ،َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى ،َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى ،َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى{،،أهل الشقاوة ثم قرأ

 )2() 5,10(الليل: }َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُعْسَرى ،َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى ،َواْسَتْغَنى
  :)3(أما األدلة العقلية التي استنتجها شيخنا رحمه اهللا تعالى و 
ٕاال على أن اهللا علم به قبل خلقه، و  جليةجود المخلوقات فيه داللة واضحة و وجود الكون، وو  - 1

 كيف يجيد األشياء بدون علم مسبق؟! هذا مستحيل.
ٕاتقانها يستلزم علم الفاعل، ألن الفعل المحكم المتقن ال يصدر عن غير المخلوقات و إحكام  - 2

 علم.
إخباره عن نصر الروم على الفرس وحصل الوقائع قبل وقوعها، كإخباره باألحداث و  - 3
 انتصرت الروم على الفرس بضع سينين.   و 

  :)4(: الكتابةالركن الثاني
ودلت ،كتب مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ اإليمان بأن اهللا تعالى من باب علمه

َما {: السنة على أن اهللا كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، قال تعالىوص من الكتاب و النص
ى اللَِّه َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعلَ 

ِفي َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ِفي السََّماِء َواْألَْرِض ِإنَّ َذِلَك  {:قوله تعالىو )22الحديد:(}َيِسيٌر 
إن أول ما خلق اهللا :"  اهللا رسول لو قومن السنة ،)70الحج:(}ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 

                                                            

 .26,28ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )1(
 .4568باب فسنيسره للعسرى، رقم  ،صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن )2(
 .29ص –األشقر  –نظر: القضاء والقدر  )3(
 .30ص ،انظر: المصدر السابق )4(
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بن العاص  وما رواه عبد اهللا بن عمر و )، 1"(القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى األبد
السماوات واألرض كتب اهللا مقادير الخالئق قبل أن يخلق يقول:"  قال: سمعت رسول اهللا 

  .)2("قال وعرشه على الماء  بخمسين ألف سنة

  :)3(: المشيئةالركن الثالث
ما لم يشأ لم و ، فما شاء اهللا كان، مشيئته نافذة، وقدرته شاملة وجوب اإليمان بأن اهللا       

النصوص الدالة ، و ، فال يكون إال ما يريد كن، فال شيء يكون إال بمشيئته، وعظيم قدرتهي
، )82يس:(}ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ {:على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى

َأنََّنا َنزَّْلَنا ِإَلْيِهُم اْلَمَالِئَكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء ُقُبًال َما  وَولَ  {:قوله تعالى و 
َوَما  {:قوله تعالى)، و 111(األنعام: }َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َيْجَهُلونَ 

  .)29التكوير:(}اَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمينَ َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيشَ 
يفترقان فيما لم وما سيكون، و درته الشاملة يجتمعان فيما كان قالنافذة و  "ومشيئة اهللا       

  )4(كائن" هو يكن وال 
غير هو وأما الذي ال يريده اهللا ف ،كان بقدرته تعالى وهذا يدل على أن ما يريده اهللا       

مشيئته ليس لعدم قدرته تعالى، ومن اآليات الدالة على قدرته ومشيئته معًا، قوله و كائن بإرادته 
أََلْم َتَر  {:قوله تعالىو ، )253البقرة:( }َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنَّ اللََّه َيْفَعُل َما ُيِريدُ َشاَء اللَُّه  وَولَ {: تعالى 

َشاَء َلَجَعَلُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه  وِإَلى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَ 
تدل على أن ما شاء يكن وما ال كثيرة، و الدالة على قدرته وحدها واآليات ،)45الفرقان:(}َدِليًال 

  .)5(يشاء ال يكن بقدرته وعظمته
  
  

                                                            

، قال الترمذي: حديث حسن 3241) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ن والقلم، رقم 1
  صحيح.

 .4797رقم  ،موسى عليهما السالمو باب حجاج آدم  ،كتاب القدر ،أخرجه مسلم )2(
 32ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )3(
 .32ص –األشقر  –لقضاء والقدر ) ا4(
 .33ص –األشقر  –والقدر  انظر: القضاء )5(
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  الركن الرابع: الخلق:
جدهم، فال خالق أو كونهم و الذي خلق الخلق، و هو ق كل شيء، فخال اإليمان بأن اهللا 

َأيَُّها َيا {السنة، منها قوله تعالى: جاء في الكتاب و مما يدل على هذا ما ، و ال رٌب سواه و غيره 
ِثيًرا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال كَ 

َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى  السماواتالَِّذي َخَلَق هو {:قوله تعالىو ، )1(النساء:}َوِنَساء
الذي قدر كل هو ، تدل على أن اهللا ، و واآليات في ذلك كثيرة)، 4(الحديد:}َعَلى اْلَعْرشِ 

  .)1(حفظهالذي أحاط خلقه بعنايته ورعايته و هو ، و خلقهو ، شيء

 

 
، وُيؤمنون كذلك أن اهللا  تعالىالجماعة أن العباد وأفعالهم من خلق اهللاُيؤمن أهل السنة و       
  يعلم ما هم فاعلون، وُيؤمنون أن كل ذلك مكتوٌب عنده في اللوح يعلم ما سيخلقه من عباده و

ب الخلق اإليمان بتقدم علم اهللا سبحانه بما يكون من إكساالمحفوظ، يقول البيهقي رحمه اهللا:"
، وهذا القول )2(وغيرها، من المخلوقات وصدور جميعها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها"

، وقد استدل على ذلك )3(سار عليه شيخنا األشقر رحمه اهللا فقال:" أفعال العباد مخلوقة مقدرة" 
  السنة النبوية منها:و بالعديد من النصوص القرآنية 

َأْعَلُم هو ِإنَّ َربََّك  {:قوله تعالىو ،)96الصافات:(}َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ  {كقوله تعالى:       
  .)125النحل:(}َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن هو ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه وَ 

  استدل من األحاديث النبوية على أن:و  
 :)4(جرت بها المقادير أعمال العباد جفت بها األقالم، و  - 1

:يا رسول اهللا أرأيت ما نعمل فيه، أمر رسول اهللا  فقد سأل عمر بن الخطاب          
فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما :"فيما قد فرغ منه ؟ فقال أو مبتدأ، أو مبتدع 

                                                            

 .33ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )1(
تحقيق أحمد  ،هـ458ت  ،بكر البيهقي، أبو أحمد بن الحسين بن علي ،االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )2(

 .132ص –ه 1401 – 1ط –بيروت  –دار اآلفاق الجديدة   ،عصام الكاتب
 .34ص –األشقر  –القضاء والقدر  )3(
 .35ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )4(
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من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل 
 )1("للشقاء
 )2(رأهل الناعلم اهللا بأهل الجنة و  -2

، فقعد  كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللا عن علي رضي اهللا عنه قال:"         
وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال:" ما منكم من أحد وما من 
نفس منفوسة إال كتب مكانها من الجنة والنار وٕاال قد كتبت شقية أو سعيدة" قال رجل: يا 
رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 

:" أما أهل  قال لسعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةأهل ا
َفَأمَّا {السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء ثم قرأ

َبِخَل َواْسَتْغَنى، َوَكذََّب  َمْن َأْعَطى َواتََّقى، َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى، َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى، َوَأمَّا َمنْ 
 .)3()10، 5(الليل:} ِباْلُحْسَنى، َفَسُنَيسُِّرُه ِلْلُعْسَرى 

فريٌق في م إلى فريقين، فريٌق في الجنة، و قسمهن ظهره ذريته و خلق آدم ثم أخرج م -3
 . )4(النار

آَدَم ِمْن ُظهورِِهْم  َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني{عن هذه اآلية  ُسئل عمر بن الخطاب          
يََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَيامَ  ِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن ُذرِّ

آدم  إن اهللا خلق:"ُيسأل عنها فقال  فقال: سمعت رسول اهللا )، 172(األعراف:}َهَذا َغاِفِلينَ 
ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا 

هل : إن اهللا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أرسول اهللا ففيم العمل قال :فقال رسول اهللا 
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله اهللا الجنة وٕاذا خلق العبد للنار 

  )5("استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله اهللا النار
أن اهللا كتب أهل الجنة في كتاب وختم عليه، وكتب أهل النار في كتاب وختم عليه، فال  - 4

 ال ينقص منهم أبدًا.و ُيزاد فيهم، 
                                                            

 .2061، رقم الترمذي، كتاب القدر،باب ما جاء في الشقاء والسعادة) سنن 1(
 .36ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر ) 2(
 .4567كذب بالحسنى، رقمو صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، قوله ) 3(
 .37ص –األشقر  –لقضاء والقدر انظر: ا )4(
ود، كتاب السنة، رقم و اد، أبو ،3001سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة األعراف، رقم  )5(

 لم يتم دراسته،1395، مالك، كتاب الجامع، رقم 294، أحمد، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم 4081
 . 95، رقم 34، ص1، جاأللباني
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وفي يده كتابان  قال: خرج علينا رسول اهللا عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص          
فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا ال يا رسول اهللا إال أن تخبرنا فقال:" للذي في يده اليمنى 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ُأجمل على آخرهم 

ن رب العالمين فيه فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب م
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ُأجمل على آخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم 
أبدا فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول اهللا إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن 

يختم له بعمل صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وٕان َعِمل أي عمل وٕان صاحب النار 
بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد أهل النار وٕان عمل أي عمل ثم قال رسول اهللا 

  .)1("فريق في الجنة وفريق في السعير
 :)2(التقدير اليومي التقدير السنوي للمخلوقات و  - 5

ادير المقهذه األرض بخمسين ألف سنة، و سموات و قدر اهللا مقادير عباده قبل أن يخلق ال        
نه يوجد تقديران تقدير حولي سنوي، السنة أمكتوبة في اللوح المحفوظ، وعِلمنا من الكتاب و 

...، وهذا ُينقل من حياة، ورزق ومطر ويكتب فيه مقادير الخالئق في هذا العام من موت و و 
َأْمًرا ِمْن  ،ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ  ،ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِرينَ  {، اللوح المحفوظ

تقدير يومي، يسوق فيه المقادير إلى المواقيت التي قدرت ، و )4,5الدخان:(}ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلينَ 
  )3(لها فيما سبق

 
منهم ا من آمن به كما ذكرنا سابقًا، و ، فمنهرق اإلسالمية في موقفها من القدراختلفت الف      

أنه ال يعلم باألشياء إال بعد  ،تعالى اهللا عما يقولون ،من أنكره وضل عن الهدى، وزعموا
لم يكتب مقادير  حصولها، وأنه يعلم بالموجودات بعد خلقها وٕايجادها، ويزعمون أن اهللا 

ل من قال بهذا القول معبد الجهني، ثم بعد ذلك تبنت أو الخالئق قبل خلق السموات واألرض، و 
وقد سماهم رسول اهللا  ،)4(بن عبيد  وعمر و المعتزلة هذا الرأي الفاسد، بزعامة واصل بن عطاء، 

 فقد روى ابن عمر بمجوس هذه األمة ، عن رسول اهللا ،هذه  القدرية مجوس:"قال

                                                            

، وقال عنه: 2067سنن الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن اهللا كتب كتابًا ألهل الجنة وأهل النار، رقم ) 1(
 حديث حسن غريب صحيح.

 40ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر )2(
 .40المصدر السابق ص )3(
 .53ص –نظر: المصدر السابق ا )4(
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أنكروا القدر وأقروا سموا بذلك ألنهم"و ، )1("األمة، إن مرضوا فال تعودوهم وٕان ماتوا فال تشهدوهم
وقد .)2("العبد؛ حيث زعموا أنه خالق لفعلههو بالشرع، وُسّموا بذلك ألنهم أثبتوا خالقًا غير اهللا و 

، جاء في الحديث عن )3(على أمته هذا الضالل الذي وقعت فيه هذه الفرقة  خاف رسول اهللا 
، ف ما أخاف على أمتي من بعدي ثالث: إيمان بالنجوم، وتكذيب بالقدرأخو :"قوله رسول اهللا 

  .)4("وحيُف السلطان
وقد حكمت األئمة على هذه الفرقة الضالة بالكفر ألنها لم تقر بعلم اهللا، وأنكرت خلق اهللا 

والحكم عليها وجدناه في كثير من كتب السلف ، وهذا الموقف من هذه الفرقة )5(ألفعال العباد 
من دون اهللا وهذا أو فمن أنكر خلق أفعال العباد فقد زعم أنه يوجد خالق آخر مع اهللا  الصالح،"

الكفر، لهذا ثبت عن كثير من السلف وصف القدرية المنكرين لخلق أفعال العباد بأنهم هو 
العباد الذين يخلقون أفعالهم.فثبت بهذا كله أن حيث زعموا مع اهللا خالقين وهم ، مجوس هذه األمة

  .)6("اإليمان بالقدر بمراتبه األربع بينه وبين التوحيد تالزم فينتقض التوحيد بالتكذيب بالقدر

 
نجتهد ونتعب و ب القدر وقال أصحابها: لم نعمل تعد الجبرية من الفرق التي ضلت في با        

  يعلم أننا من أهل الجنة أم من أهل النار.نحن عاملين، و  إذا كان اهللا تعالى يعلم ما
فهؤالء يؤمنون بالقدر، ويؤمنون بأن اهللا عالم بكل شيء، وخالق كل شيء، ولكنهم زعموا         

سباب، فتركوا أن كل شيٍء خلقه اهللا يحبه ويرضاه، وكذلك زعموا أنه ال حاجة للعمل واألخذ باأل
  األعمال الصالحة.

                                                            

حابة، رقم ، أحمد، كتاب مسند المكثرين من الص4071باب القدر، رقم ،ود، كتاب السنةو اسنن أبي د )1(
 .107، رقم38، ص1، جمشكاة المصابيح ،، حسنه األلباني5327

 –م 2004هـ/1425ط  –دار أطلس الخضراء  ،محمد بن عبد الرحمن الخميس ،شرح الرسالة التدمرية) 2(
 .415ص

 .54ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر ) 3(
 –مكتبة ابن تيمية  –تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي  –سليمان بن أحمد الطبري  –المعجم الكبير  )4(

 .8113رقم الحديث  ،289ص – 8ج ،2ط –القاهرة 
 .57ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )5(
بن سالم العمراني اليمني الحسين يحيى بن أبي الخير ،، أبو االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار )6(

 .59ص ،1ج ،اليمني الشافعي
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أبطل احتجاجهم بالقدر على ترك شقر رحمه اهللا لهؤالء الجبرية، و وتصدى شيخنا األ        
العمل، وأقام الحجة عليهم مستدًال باآليات القرآنية وأقوال السلف الصالح، والبراهين العقلية 

  ي:اآلت وويمكن بيان شيخنا وأدلته على بطالن قولهم على النح
قال شيخنا رحمه اهللا "لقد ترك هؤالء العمل احتجاجًا بالقدر قبل وقوعه، واحتجوا بالقدر 
على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع، ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر 

  . )1(الضالل، ألن جميع ذلك خلق اهللا فلم التفريق؟" و واإليمان، وأهل الهدى 
يحب ما هو العقيدة الفاسدة زعمهم (الجبرية ) أن اهللا خلق كل شيء و ومن آثار هذه 

الكذب، ويحب الذنوب والمعاصي كما حب الكفر ويحب السرقة و خلق ويرضاه، فزعموا أن اهللا ي
يحبه ويرضاه، هو جده فأو و  ذلك حسب زعمهم أن كل شيء خلقه اهللا يحب الطاعة والعبادة، و 

ترك األخذ باألسباب، ألنه ال فائدة منها فالذي يريده اهللا الح، و آثارها كذلك ترك العمل الصومن 
، وزنا وعقوق يقوموا باألعمال الفاسدة من ظلم ، فجعلهمعمل صالحأو فال ينفع معه دعاء  ماضٍ 

ٕارادته، وما يقع من المفاسد والجرائم مقدر اهللا، ألن ما يفعلونه قدر اهللا و والدين، وٕاباحة ما حرم 
  )2(البد منه. 

، وأمثال ابن )3(ثم ذكر شيخنا أقوال سلفنا الصالح فيهم، أمثال ابن تيمية رحمه اهللا       
  .)5(، والسفاريني )4(القيم

وٕان ما قالت به هذه الفرقة يؤدي إلى الكفر، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من         
  السلف الصالح، فهم أكثر سوًء من القدرية، كقول السفاريني رحمه اهللا:

زنديق، وخارج عن سواء السبيل، وعادم  لمحتج بقدر اهللا على معاصي اهللا تعالىوا"        
الدين، ومباين التوفيق، والباري جل شأنه قد أرسل الرسل قاطبة بتحصيل  التحقيق، ومارق من

المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وفي االحتجاج على المعاصي بالقدر انعكاس ما 
  .)6("جاءت به الرسل من تعظيم النهي واألمر

                                                            

 .72,73ص –األشقر  –القضاء والقدر ) 1(
 .73ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )2(
 .463ص ،8ج –ابن تيمية  –ي الكبرى و اانظر: الفت )3(
 .110ص –ابن قيم الجوزية  –انظر: شفاء العليل  )4(
 .292ص ،1ج –السفاريني  –انظر: لوامع األنوار البهية  )5(
 .311ص ،1ج ،المصدر السابق )6(



244 
 

ط حيث ال فعل للعبد ورد ثم بين شيخنا األشقر رحمه اهللا أن الجبرية وقعوا في التفري        
  عليهم من عدة وجوه:

  :)1(" : "خطؤهم في إطالق اسم الجبر على ما يؤديه اإلنسان من أفعالالً أو 
بين شيخنا أن لفظ الجبر لم يرد في الكتاب والسنة، وٕانما ورد القضاء والقدر والخلق،          

، وهذا ما نفهمه من قول فيجب على اإلنسان أن يستعمل ألفاظ جاءت بها النصوص الشرعية
: رجل يقول عن ابن حنبل  بي عبد اهللا، يعني اإلمام أحمدقلت أل"، قال: رحمه اهللا يذِ روَ المَ 

{َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب اهللا أجبر العباد على المعاصي، فقال: هكذا ال نقول، وأنكر ذلك، وقال: 
ُتوا اْلِكَتاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَن أو النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدََّتُهْم ِإالَّ ِفْتَنًة ِللَِّذيَن َكَفُروا ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذيَن 

ُنوَن َوِلَيُقوَل الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن ُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤمِ أو آَمُنوا ِإيَماًنا َوَال َيْرَتاَب الَِّذيَن 
هو بَِّك ِإالَّ َماَذا َأَراَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد رَ 

على من قال  رحمه اهللا أنكر سفيان الثوريكذلك . و )31المدثر: ( }َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى ِلْلَبَشرِ 
  . )2(" إن اهللا جبل العباد"جبر، وقال: 

إن اهللا تعالى جبر العباد بهذا " من قال :أيضًا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا قالو        
عن أن مبطل فإن اهللا أعلى وأجل قدرا من أن يجبر أحدا وٕانما يجبر غيره العاجز هو المعنى ف

الذي جعل هو يجعله مريدا للفعل مختارا له محبا له راضيا به واهللا سبحانه قادر على ذلك ف
المريد للفعل المحب له الراضي به مريدا له محبا له راضيا به فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر 

وٕاما بباطل  المخلوق مثل ما يجبر السلطان والحاكم واألب وغيرهم من يجبرونه إما بحق المخلوقُ 
  .)3(" إكراههم لغيرهم على الفعلهو وٕاجبارهم 

  : ثانيًا: إنكار اختيار العبد ألفعاله نقص في العقل
إن َمن أنكر فعل العباد فقد ألغى عقولهم، فنحن نعلم أن حركتنا غير حركة الجماد ونعلم         

أن هناك حركة اضطرارية وحركة اختيارية، فمن الحركات االضطرارية التي ال إرادة وال اختيار 
التي  األفعالوأعضاء جسم اإلنسان الداخلية، ومن الحركات و  في إيجادها حركة القلب والرئتين

                                                            

 .78ص –األشقر  –القضاء والقدر  )1(
 308ص ،1ج –السفاريني  –لوامع األنوار البهية ) 2(
 .463ص ،8ج –ابن تيمية  –ي الكبرى و االفت )3(
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تمعنا في آيات الذكر نظرنا و  ونومه و... ولو كله وشربه وزواجه من إرادة اإلنسان وفعله، أ
َوَجاَء ِمْن َأْقَصى  {:الحكيم لوجدنا كثير من اآليات تنسب األفعال لمن قام بها كقوله تعالى

َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه  {:قوله تعالى)، و 20(يس:}اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلينَ 
  .)1() 103(الصافات:}ِلْلَجِبينِ 

  يرضاه:قدره يحبه و كل شيء خلقه اهللا و  : زعموا أناً ثالث
جد الكفر والمعاصي والذنوب والشرك، ولكنه كرهها أو ألن اهللا هذا الزعم باطل و           

  .)2(لذلك كرهها وكره من يعملهاجدها ابتالًء واختبارًا و أو فقد  وأبغضها، وأمر العباد باالبتعاد عنها،

  زعموا أنه من آمن بالقدر عليه ترك األخذ باألسباب: رابعًا:
 ، فاإلنسان يحتاج مع اإليمان بالقدر العمل، فاهللا هذا خطأهم أيضًا في معرفة القدرو       

أن يرزق العبد رزقًا فقد جعل لهذا الرزق سببًا، وٕاذا قدر  ٕاذا قدر اهللا أسبابها، و قّدر النتائج و 
اهللا فالنًا أن يدخل الجنة، فقد جعل لدخولها أسباب كاألعمال الصالحة من صيام وصدقة  

  صالة...
  السنة بكثرة منها:و ونجد الحث على العمل واألخذ باألسباب في الكتاب 

اللَِّه و ُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعدُ َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطعْ  {:كقوله تعالى
ُكم أما من و ) 15(الملك:}َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقهِ  {:قوله تعالىو )، 60األنفال:(}َوَعُدوَّ

غزوة بدر، و ، مليئة باألخذ باألسباب كهجرة الرسول  الصحابة و السنة فحياة الرسول 
  وغزوة الخندق، وغيرها كثير.  

فاألخذ باألسباب من قدر اهللا تعالى، إال أنه ال يجب أن يعتمد العبد عليها وحدها، بل       
  .)3(منشئها و يجب أن يصحبها بجميل التوكل على خالقها 

  :ترك العمل: يحتجون بالقدر على خامساً 
ملته شاء اهللا لي أن أعمل هذا العمل لع واحتجوا الجبرية بالقدر على ترك العمل، فقالوا ل       

وب، وظلم كذلك احتجوا بالقدر على فعل المعاصي والذنوهكذا تركوا العمل الصالح والعبادة، و 
 و قوة، ولليس لنا في ذلك حوٌل والمشيئته، و و  ، فقالوا هذه إرادة اهللا الناس والفساد في األرض

رض فسادًا، وهذا كان االحتجاج بالقدر هكذا صحيحًا ألصبح الجميع يقتل ويسرق ويعيث في األ

                                                            

 .81ص –األشقر  ،انظر: القضاء والقدر )1(
 .82ص  ،انظر: المصدر السابق )2(
 86 ،83ص –األشقر  ،انظر: القضاء والقدر) 3(
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أنه يجب علينا اإليمان  )1(وهذا ما فقهه علماؤنا وسلفنا  ،ٕاال يعم الفساد في الحياةال يكون البتة و 
أن نحتج به على بالقدر ولكن ال يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما ال يجوز لنا 

  .   )2(مخالفتنا للشرع 

  :ن قولهم التسوية بين المختِلَفين:يلزم مسادساً 
الطالح، بين من يعمل ة بين جميع العباد، بين الصالح و التسليم برأيهم يؤدي إلى التسوي        

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن  َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا{:ومن ال يعمل، وهذا مخالف لقول اهللا تعالى الصَّ
ارِ   ،َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ {، وقوله تعالى:):ص28(}ِفي اْألَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ

  .)36 ،35القلم:(}َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 
د عليها جه، فقد ر أو رد عليها بعدة ذكرها الشيخ األشقر رحمه اهللا و  وهذه الشبهة التي        

رد الشيخ األشقر رحمه اهللا كأمثال ابن تيمية رحمه اهللا حيث  و، بنحسلفنا الصالح رحمهم اهللا
متناقض ال يجعله حجة هو وال يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم: إال و قال: "

من وافقه على غرضه وٕان كان عدوا هللا اه بل يعادي من آذاه وٕان كان محقا ويحب هو في مخالفة 
ق نفسه ووجده ال بحسب أمر ذو اه وغرضه و هو بحسب  ،كون حبه وبغضه ومواالته ومعاداتهفي

ته. إذ ال يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد. فإن هذا و ااهللا ونهيه ومحبته وبغضه وواليته وعد
جاز أن يحتج كل أحد بالقدر و إذ لمستلزم للفساد الذي ال صالح معه والشر الذي ال خير فيه؛ 

لما عوقب معتد وال اقتص من ظالم باغ وال أخذ لمظلوم حقه من ظالمه ولفعل كل أحد ما 
  .)3(" يشتهيه من غير معارض يعارضه فيه وهذا فيه من الفساد ما ال يعلمه إال رب العباد

مًرا.  أَ َألنفسهم فعًال َوَال ُقدرة والوٌم ال يثبتون قو "وقال ابن تيمية رحمه اهللا في موضع آخر:       
ر دُهْم ِفي اْحِتَجاِجِهْم بالق، وَ ي فيكون َأكفر اْلَخلقهينحل عن اَألمر والن ثُم من َهؤَُالء من

عل يبغضونه، وال بد لهم ولكل َأحد من دفع الضرر فد من فعل يحبونه و َال ب متناقضون، إذ
 ًدا، َوَال َأْن يذموا َأح ت سواسية لم يمكنهمااْلحسنات َوالسّيئالحاصل بَأفعال اْلمعتدين، َفِإَذا جعلوا 

ذلك مْن  ولناس من َأنفسهم كلَما يشتهيه ُمشتٍه، ونحوا ليدفعوا ظالًما، َوَال يقابلوا مسيًئا، وَأن يبيح
  .)4(" آدم و يعيش عليها بني الاْألُمور الَّت

                                                            

ت  ،عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،، أبو انظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل )1(
قيدة شرح الع،2001 ،هـ 1421 ،1ط –عادل مرشد، وآخرون مؤسسة الرسالة  ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،هـ241

 .136ص ،1ج –تحقيق شعيب األرناؤوط  –ابن أبي العز الحنفي  –ة الطحاوي
 .88، 87ص –األشقر  ،انظر: القضاء والقدر )2(
 .301ص ،2ج –ابن تيمية  –ي و امجموع الفت) 3(
 .126ص ،1ج –ابن تيمية  –ي الكبرى و االفت )4(
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  :في القدر الجماعةذهب أهل السنة و م: المطلب الرابع
لوا في باب القدر، والردود وبعد أن عرض شيخنا األشقر رحمه اهللا مذاهب الذين ض       
فقال رحمه اهللا:" هم يؤمنون بأن  ،يدة أهل السنة والجماعة في القدر، ختم حديثه ببيان عقعليهم

 ما نهاهم عنه فيجتنبوه، وال يجوز لهمفيفعلوه، و  العباد مطالبون بمعرفة ما أمرهم به اهللا 
، وذكر أقوالهم عن القدر مكتفيًا بما قاله ثالثة من )1(المنكر"و االحتجاج بالقدر على فعل القبائح 

دفعًا لإلطالة نكتفي ببيان مذهبهم من القدر بما ي، و او الطح –اآلجري–أعالمهم وهم ابن تيمية 
ن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة إ" :قاله ابن تيمية

أن اهللا خالق هو ون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان: و األولوكان عليه السابقون 
كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع األعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من 

د وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فال يكون في أفعال العبا
قادر على كل شيء وال يشاء هو الوجود شيء إال بمشيئته وقدرته ال يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل 

كان كيف يكون وقد و قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لهو شيئا إال و 
ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر اهللا مقادير الخالئق قبل أن يخلقهم: قدر آجالهم دخل في 

ة فهم يؤمنون بخلقه لكل و اوأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشق
وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه باألشياء قبل أن تكون وتقديره لها  شيء

  )2(" قبل أن تكونوكتابته إياها 
وسلف األمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما  وقال في موضع آخر :"        

ومتفقون على اإليمان بوعده ووعيده الذي نطق به  ،أمرهم اهللا به منهيون عما نهاهم اهللا عنه
م فعله بل هللا الحجة ومتفقون أنه ال حجة ألحد على اهللا في واجب تركه وال محر  ،الكتاب والسنة

  .)3(" البالغة على عباده
ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء  وقال أيضًا في موضع ثالث:"        

والقدر وأن اهللا خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم اهللا عليه مع قولهم إن 

  )4(" ء اهللالعباد ال يشاءون إال أن يشا
  

                                                            

 .53ص –األشقر  ،أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج األصيل والصراط المستقيم )1(
 .450 ،449ص ،8ج –ابن تيمية  –ي و امجموع الفت) 2(
 452ص ،المصدر السابق )3(
 .459ص ،المصدر السابق )4(
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 بينها شيخنا األشقر رحمه اهللا،، أشار إليها العلماء، و إن لإليمان بالقدر ثمارًا طيبة جليلة
:)1(منها و يشعر بها كل من آمن به  

 الشرك، فال يتم اإلقرار بتوحيد اهللا وقدره تنجي اإلنسان من الكفر و  اإليمان بقضاء اهللا - 1
ما لم يشأ لم لوقات، وأنه ما شاء اهللا كان، و إال لمن أقر أن اهللا وحده الخالق لجميع المخ

 يكن.
ال نفور من المصائب، بل قدر يجعل المسلم يمضي بال يأس، وال تشاؤم، و اإليمان بال  - 2

فإذا أصيب العبد بالسراء  ما أخطأه لم يكن ليصيبه،لم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، و يع
َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي  {:ٕاذا أصابه ضراء صبر، فكان خيرًا له، قال تعالىشكر، و 

ِلَكْيَال  ،اْألَْرِض َوَال ِفي َأْنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 
ا آَتاُكْم َواللَُّه َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوَال َتْفَرُحوا ِبمَ 

 . ) 22,23الحديد:(}َفُخورٍ 
واإلكثار من األعمال الصالحة، واالبتعاد عن اإليمان بالقدر يدفع اإلنسان إلى االجتهاد،  - 3

مع  يجعله يتوكل على اهللا تاب إلى اهللا، و فعل معصية رجع و الذنوب، وٕان المعاصي و 
 األخذ باألسباب.

علم أن كل ما أصابه مكتوٌب له، وعلم أن لكل إنسان أجل، آمن المسلم بالقدر إذا  - 4
هذا اإليمان يجعل فال يجزع وال يخاف من الموت، و  اإلنسان ال يموت قبل انتهاء أجلهو 

الطغيان  بال خوف ن األعداء و هو يواجو سبيل اهللا،  المجاهدين يذهبون إلى الجهاد في
َمْوَالَنا َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل هو ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلَنا  {، قال تعالى:)2(

 . )51التوبة:(}اْلُمْؤِمُنونَ 
وبهذا يجعل اإلنسان المؤمن بالقدر يعيش مرتاح البال، مطمئن النفس، تجعله يستسلم هللا 

 ، يرضاه.لما يحبه و اهللا أن يوفقنا يفوض أمره هللا تعالى، نسأل و  
   

                                                            

 .109,112ص –األشقر  –انظر: القضاء والقدر  )1(
 29,30ص –األشقر  –انظر: جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة  )2(
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  اصطالحا.و  معنى العقيدة لغة:األولالمطلب 

  أهميتها.خصائص العقيدة و المطلب الثاني:

  .اإلسالمية مصادر العقيدة: المطلب الثالث
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  :العقيدة لغةً أوًال: 

ُعُقودًا. وَعَقْدُت األْعَقاُد والُعُقوِد: جماعة َعْقِد الِبناء. وَعقََّدُه َتْعِقيدًا أي جعل له عقد:قال الفراهيدي:
الحبل َعْقدًا، ونحوه فاْنَعَقَد والُعُقَدُة: َمْوضُع العقد من النظام ونحوه. وَتَعقََّد السَّحاُب: إذا صار 

  .)1(كأنه َعْقد َمْضُروٌب َمْبِنيّ 

واحد يدل على شّد وِشّدة ُوثوق، وٕاليه ترجع  الدال أصلعقد العين والقاف و ": قال ابن فارسو 
 }ُفوا بِاْلُعُقودِ أو {:، قال تعالى الجمع عقودو  العقدهو ، و وعاقدته مثل عاهدته.فروع الباب كلها

 }ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اْألَْيَمانَ   َوَلِكنْ {:: عقد اليمين، ومنه قوله تعالى، والعقد)1(المائدة:
: إيجابه... وعقد قلبه وعقدة النكاح  وكل شيء: وجوبه وٕابرامه، والعقدة في البيع)، 89(المائدة:

  )2(كذا فال ينزع عنه، واعتقد الشيء: َصُلَب، واعتقد اإلخاء: ثبت"على 

دَِّد ِلْلَكْثَرِة. "والُعْقَدُة: َحْجُم الَعْقد، َواْلَجْمُع ُعَقد. َوُخُيوٌط معقَّدة: شُ :أيضاً  ابن منظور وقال
َمْعُقوٌد، َوَكَذِلَك اْلَعْهُد؛ َوِمْنُه ُعْقَدُة النَِّكاِح؛ وانعَقَد َعْقُد اْلَحْبِل اْنِعَقاًدا. هو َعَقْدُت اْلَحْبَل، فَ َوُيَقاُل:

  .)3("َوَمْوِضُع اْلَعْقِد ِمَن اْلَحْبِل: َمْعِقٌد، َوَجْمُعُه َمعاِقد

  .الحبل أي شدهمنه َعَقَد و  ،أصل الفعل َعَقدَ  ،الوثوقفالعقد إذًا هو الشدة و 

  

  

  

                                                            

تحقيق  د  ،هـ170ت  ،بن تميم الفراهيدي البصريو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر ،، أبو كتاب العين) 1(
 .140ص ،1ج –مادة عقد  –دار ومكتبة الهالل   ،مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي

تحقيق عبد  ،هـ395ت  –الحسين ، أبو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، ،معجم مقاييس اللغة )2(
 .86ص ،4ج –م1979 ،هـ1399 ،دار الفكر  ،السالم محمد هارون

الفضل" جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي ت و محمد بن مكرم بن على "أب،) لسان العرب3(
 .296ص ،3ج ،هـ 1414 ،3ط ،بيروت –در دار صا ،هـ711
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  :العقيدة اصطالحاثانيًا: 

اختلف علماء العقيدة في تعريفهم لها في االصطالح الشرعي إال أن تعريفاتهم دارت         
  .ضمون واحد وٕان اختلفت في ألفاظها، ومن هذه التعريفاتحول م

 )2(االعتقاد دون العمل " نفس هفيهي ما يقصد  العقائد:")1(قال الجرجاني - 1
االعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل، مثل: اعتقاد وجوب وجود ":)3(السفاريني قال - 2

  )4(القادر المختار ووحدانيته"
:" التصديق بالشيء أو الجزم به دون شٍك أو ريبة، فهي هي العقيدةإن  سيد سابق وقال - 3

به. واإليمان بمعنى التصديق . يقال: آمن بمعنى اإليمان، يقال: أعتقد في كذا أي آمن 
 .)5(" بالشيء أي صدق به تصديقًا ال ريب فيه وال شك معه

ق بها النفوس، وتطمئن إليها القلوب، التي ُتصدِّ  رهي: "األمو  هبقول )1(حسن البنا وعرفها - 4
  .)2(وتكون يقينا عند أصحابها، ال يمازجها ريب وال يخالطها شك "

                                                            

الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي، ولد في ، أبو عالم الشرق السيد الشريف، علي بن محمد بن علي،هو ) 1(
جرجان في الثامن من شعبان سنة أربعين وسبعمائة هجري، اهتم باللغة العربية وعلومها، ومصنفاته تزيد على 

بالعربية وبعضها بالفارسية، منها اإلشارات والتنبيهات، األصول المنطقية، تفسير الخمسين مصنفًا، بعضها كتبت 
 ،وقد وافته المنية في يوم األربعاء السادس من ربيع اآلخر سنة ست عشرة وثمانمائة هجرياً وين وغيرها.االزهر 

 ،1ط –ين تونسي تحقيق نصر الد –بشيراز، ودفن فيها في قبٍر كان قد بناه لنفسه. التعريفات للجرجاني 
 .14,16ص –م 2007

دار  ،تحقيق جماعة من العلماء ،هـ816ت ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،التعريفات )2(
 .153ص –م 1983،هـ1403  ،1ط –لبنان  –الكتب العلمية بيروت 

العون: عالم بالحديث ، أبو ، شمس الدين،النابلسي السفارينيبن سليمان محمد بن أحمد بن سالم هو ) 3(
م، رحل إلى دمشق فأخذ عن 1702 –ه 1114واألصول واألدب،  ولد في سفارين من قرى نابلس عام 

مكتبة  -محمد بن صالح العثيمين  -شرح العقيدة السفارينية علمائها. وعاد إلى نابلس فدّرس وأفتى، وتوفي فيها.
 . 9ص -م2008 -ه1429 -1ط - الصفا

، أبو شمس الدين ،لبهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةلوامع األنوار ا )4(
 ،2ط –دمشق  –مؤسسة الخافقين ومكتبتها  ،هـ1188ت  –العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 

 .4ص ،1ج ،م1982 ،هـ1402
بدون  –بدون طبعة  ،لبنان –بيروت  –دار الكتاب العربي  –ه 1420ت–سيد سابق  –العقائد اإلسالمية  )5(

 .8ص –سنة 
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ليست أمورا عملية، بل أمور  عنده هي:" العقيدةفوأما شيخنا عمر األشقر رحمه اهللا  - 5
علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، ألن اهللا أخبره بها بطريق كتابه، أو بطريق 

 .)")3وحيه إلى رسوله 

المذكورة في قوله  أركان اإليمان الستة هي عقائد التي أمرنا اهللا باعتقادهاوًأصول ال
ِه َال {آَمَن الرَُّسوُل  ِبَما أُنِزَل ِإَلْيهِ ِمن رَّبِّهِ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكٌل آَمَن ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسلِ :تعالى

ُق  )، 285}(البقرة : ْيَك اْلَمِصيرُ إِلَ َطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا وَ َقاُلوْا َسِمْعَنا َوأَ َبْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه وَ ُنَفرِّ
 هكتبو  همالئكتو  باهللا تؤمن أن اإليمانر بقوله:"هو في حديث جبريل المش وحددها الرسول 

 . ورسوله ويجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا هللا .)4("بالبعث تؤمنو  هرسلو  هبلقائو 

:" حتى تصبح هذه األصول عقيدة البد أن نصدق وٕالى ذلك أشار شيخنا رحمه اهللا بقوله       
شك كانت  ظنا ال عقيدة، يقول صاحب أو بها تصديقا جازما ال ريب فيه، فإن كان فيها ريب 

و(ِفي الّدين) َما يْقصد به  المعجم الوسيط: "العقيدة : الحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده
:{ِإنََّما ، والدليل على ذلك قوله تعالى)5("وبعثه الرسل مل كعقيدة وجود اهللاِالْعِتَقاد دون اْلع

: {َذِلَك تبارك وتعالى )وقال15(الحجرات:اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم َيْرَتاُبوا}
(آل ِلَيْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه}: {َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس  وقال )،2(البقرة:اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه }

اْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم ِفي َرْيِبِهْم و : {تعالى هلو قبذم المشركين المرتابين و ،)9عمران:
  .)45(التوبة:َيَتَردَُّدوَن}

                                                                                                                                                                          

م  في المحمودية، تخرج بمدرسة دار 1906 –ه 1324حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا، ولد عام هو ) 1(
ه الموافق 1368، تم اغتياله عام ين) بمصران المسلمخو العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعليم،. مؤسس جمعية (اإل

 ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،183ص 2،جاألعالم  للزركلي،م12/2/1949
دار الندوة العالمية   ،إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

 .198,199ص ،1ج –ه 1420 ،4ط –للطباعة والنشر والتوزيع 
 . 379ص–م 1992–ه 1412–بدون طبعة  –اإلمام حسن البنا  –مجموعة رسائل  )2(
 ،م2010 ،ه1431ط–األردن  –عمان  –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  –األشقر  –العقيدة في اهللا  )3(

 .12ص
 .48، رقم صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي )4(
(إبراهيم  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،، نقًال عن المعجم الوسيط13ص –األشقر  –العقيدة في اهللا  )5(

 .614ص ،2ج –دار الدعوة  ،مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)
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اصطالحا  فإن العقيدة ،وكما هو واضح من التعريفات السابقة عند القدماء والمحدثين
هي: التصديق الجازم والمؤكد بقضايا العقيدة ومسائلها الواردة في الكتاب والسنة من اإليمان باهللا 

ال شك فيه وال الذي وبمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره أي اإليمان الجازم 
  ريب.   

 

  العقيدة:ال: خصائص أو 

الفاسدة لحاضرة عن غيرها من العقائد السابقة واالصحيحة لقد تميزت العقيدة اإلسالمية 
جلية، إال أن شيخنا األشقر رحمه اهللا لم يفرد الحديث ها البشر بخصائص واضحة نعالتي ص

 عنها في كتبه، بل جاءت متناثرة في دروسه ومؤلفاته، ويمكننا تلخيصها وبيانها على النحو
  اآلتي: 

 :)1(ربانيةعقيدة -1

وأكد ، العقيدة اإلسالمية من عند اهللا  وليست من صنع البشر، فهي ربانية موحى بها
، فقال تعالى : رالبش صنع ربنا عز وجل في كتابه الكريم على هذه الخصيصة ونفي كونها من

يماُن َولِكْن َجَعْلناُه ُنوًرا َنْهِدي أو َوَكذِلَك { َحْينا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرنا ما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َوال اإلِْ
 السماواتِبِه َمْن َنشاء ِمْن ِعباِدنا َوإِنََّك َلَتْهِدي ِإلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم، ِصراِط اللَِّه الَِّذي َلُه ما ِفي 

  .)52,53(الشورى:}َأال ِإَلى اللَِّه َتِصيُر اْألُُمورُ  َوما ِفي اْألَْرضِ 

وذهب شيخنا إلى مثل هذا المعنى بقوله:" العقيدة الصحيحة، وهي تلك العقائد التي 
صور أن تختلف جاءت بها الرسل الكرام، وهي عقيدة واحدة، ألنها منزلة من العليم الخبير، وال يت

.ألن العقيدة الصحيحة اليوم ال توجد إال في من زمان إلى زمان..من رسول إلى رسول و 
ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه {قال تعالى: ، )2(" اإلسالم، ألنه الدين المحفوظ الذي تكفل اهللا بحفظه

  )9الحجر:( }َلَحاِفُظونَ 

                                                            

 .43ص ،م1990 ،ه1410 ،2ط –التوزيع و دار النفائس للنشر  –األشقر  –أصيلة  إسالمية نحو ثقافة) 1(
 .14ص –األشقر  –العقيدة في اهللا )2(
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َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن  {:بتبليغها إلى الناس فقال تعالى وأمر رسوله   
َم َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َال َيْهِدي اْلَقوْ 

  )67(المائدة:}اْلَكاِفِرينَ 

 يعتقدونالذين كما زعم المالحدة من عنده لم يأت بشيٍء  الرسول إن فذلك على بناًء و 
كان وحيًا من أم عقيدة  به من شريعة جاءكل ما يعد  واضع هذه العقيدة، بل هو أن محمداً 
  .عند اهللا

لم تمتد إليها يد البشر ويد العبث  ،فوقد احتفظت العقيدة اإلسالمية بهذه الخصيصة
  .اإلسالمي تصورًا اعتقاديًا ربانياً وتغيرها كما تغيرت بقية العقائد فبقي التصور 

 عقيدة الفطرة:-2

وال تناقضها طبائع اإلنسان وٕانما تتأثر  ،العقيدة وجدت بوجود اإلنسان الذي يولد عليها
لم ، ن فطرة اإلنسان ال تحتاج إلى دليل على معرفة اهللا":"إيقول شيخنا الفاضل رحمه اهللا ببيئته،

النفوس القرآن يقرر أن الفطر السليمة، و يطل القرآن في االستدالل على وجود اهللا تعالى، ألن 
أمر  التي لم تتقذر بأقذار الشرك، تقر بوجوده من غير دليل، وليس كذلك فقط، بل إن توحيده 

ِتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَّ {فطري بدهي قال تعالى :
)هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي الحظها الباحثون 30الروم:(}ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيِّمُ 

وهي أن األمم جميعًا اتخذت معبودات تتجه إليها   –التي درسوا تاريخها  –في تاريخ األديان
  وتقدسها.

كان التوجه إلى اهللا أمرًا فطريًا لما عبد الناس في مختلف العصور آلهة  وا: لوقد يقال هن
المرء إلى االتجاه إلى الخالق، لكن اإلنسان تحيط به مؤثرات  ووالجواب: أن الفطرة تدع ،شتى

فما يغرسه اآلباء في نفوس األبناء، وما يلقيه ،كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق
ة، فال و اب والمعلمون والباحثون في أفكار الناشئة يبدل هذه الفطرة ويقذرها، ويلقي عليها غشالكتّا

قال: قال  على صدق هذا الذي قررناه، عن أبي هريرة  وقد نص الرسول ق، تتجه إلى الح
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ولم )1(""أو يمجسانهينصرانه، أو دانه هو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ي": رسول اهللا 
  )2(يقل ُيسلماِنه، ألن اإلسالم موافق للفطرة

 وسطية متوازنة: عقيدة-3
عقيــــــدة فهــــــي  ،التــــــوازن فــــــي أمــــــور الفــــــردعقيــــــدة اإلســــــالمية تحــــــث علــــــى الوســــــط و إن ال

الطبيعـــــة  هـــــي وســــط بـــــين الــــذين ينكــــرون كـــــل مــــا وراء ،وســــط ال تجــــد فيهـــــا إفراطــــا وال تفريطــــاً 
ـــــه حواســـــهم ـــــم تصـــــل إلي ـــــين ممـــــا ل ـــــون للعـــــالم أكثـــــر مـــــن ، وب ـــــذين يثبت ـــــهإال ، وهـــــي وســـــط فـــــي ل

ن يصـــرف شــــيئًا مــــن اهتمامــــه لنفســــه فهــــي كمــــا توجــــب علـــى اإلنســــان العبــــادة تــــأمره بــــأ ،العبـــادة
ه عــــن ونهتــــ ،جعلتــــه يصــــرف همــــه للــــدار اآلخــــرة، وجعلــــت هــــذا مــــن العبــــادة، و مجتمعــــهه و الدوأو 

، وهـــــذا مـــــا أكـــــده )3(الجســـــدأن ينســـــى نصـــــيبه مـــــن الـــــدنيا، وكـــــذلك وازنـــــت بـــــين مطالـــــب الـــــروح و 
عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عمـــــرو قـــــال :"  فـــــي الحـــــديث بقولـــــه لعبـــــد اهللا ابـــــن عبـــــاس  رســـــول اهللا 

ــــى، قــــال: دخــــل علــــي رســــول اهللا  ــــم أخبــــر أنــــك تقــــوم الليــــل وتصــــوم النهــــار؟ قلــــت بل فقــــال: أل
فــــــال تفعــــــل قــــــم ونــــــم وصــــــم وأفطــــــر، فــــــإن لجســــــدك عليــــــك حقــــــا، وٕان لعينــــــك عليــــــك حقــــــا، وٕان 

عليــــــك حقــــــا، وٕان لزوجــــــك عليــــــك حقــــــا، وٕانــــــك عســــــى أن يطــــــول بــــــك عمــــــر وٕان مــــــن لــــــزورك 
ـــدهر كلـــه،  ـــذلك ال ـــام فـــإن بكـــل حســـنة عشـــر أمثالهـــا ف ـــة أي حســـبك أن تصـــوم مـــن كـــل شـــهر ثالث
قــــال: فشــــددت فشــــدد علــــي، فقلــــت: فــــإني أطيــــق غيــــر ذلــــك، قــــال: فصــــم مــــن كــــل جمعــــة ثالثــــة 

ل: فصــــم صــــوم نبــــي اهللا داود، أيــــام، قــــال: فشــــددت فشــــدد علــــي، قلــــت: أطيــــق غيــــر ذلــــك، قــــا
  ).4"(قلت: وما صوم نبي اهللا داود؟ قال: نصف الدهر

 الكمال:الشمول و -4
العقيدة تشمل جميع مناحي الحياة، حيث هي وحدها التي ُتعطي اإلنسان تصورًا كامًال 

تزال عن نفسه وعن الكون والحياة، كما ُتعطي تفسيرًا للقضايا الكبرى التي شغلت فكره وعقله وال 
تشغله، فاإلنسان مازال يتساءل عن أصله ونشأته، ومصيره ونهايته، وعالقته بخالقه ومنشئه، 

                                                            

، مسلم كتاب القدر، رقم 1296رقم  ،الد المشركينأو صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في  )1(
1296. 

 .78 – 77ص –األشقر  –)العقيدة في اهللا 2(
 .49ص –األشقر  –إسالمية أصيلة  نحو ثقافة) انظر: 3(
  .5669صحيح البخاري، كتاب األدب، باب حق الضيف، رقم ) 4(
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من عند اهللا  اهألن.)1(ودوره في هذا العالم، فالعقيدة لشمولها وكمالها تجيب عن هذه التساؤالت
 ، وهذا مصداقاً العزيز الحكيم، المتصف بجميع صفات الكمال والمنزه من كل صفات النقص

ْسَالَم {لقوله تعالى: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ
  )3(المائدة:}ِديًنا

 :األدلة المقنعةو  نيهابر ثابتة واضحة تعتمد على العقيدة -5
العقيدة ثابتة ال تقبل التغيير مع مرور الزمـان، وال التحريـف والتزييـف مـع تعاقـب األجيـال 

وهـي عقيـدة مبرهنـة ال تكتفـي في مختلف مناصبهم العلمية والدنيويـة وتعـدد مجالسـهم ومـؤتمراتهم، 
 مــن تقريــر قضــاياها بــاإللزام المجــرد والتكلــف الصــارم، وال تقــول كمــا تقــول بعــض العقائــد األخــرى

القــرآن كتابهــا  بــل يقــول ،" أغمــض عينيــك ثــم اتبعنــي"أو " أمــن ثــم اعلــم "أو :"أعتقــد وأنــت أعمــى "
ال تكتفــي  وكــذلك)،64النمــل:،111(البقــرة:}َصــاِدِقينَ  ُكْنــُتمْ  ِإنْ  ُبْرَهــاَنُكمْ  َهــاُتوا ُقــلْ  {بصــراحة:الكــريم 

قضــاياها بالحجــة الدامغــة، ليهمــا أساســا لالعتقــاد بــل تتبــع عبمخاطبــة القلــب والوجــدان واالعتمــاد 
ــوالبرهــان الناصــع، والتعليــل الواضــح، الــذي يملــك أزِ  ، ويقــول )2(ة العقــول، ويأخــذ الطريــق للقلــوبمَّ

  .)3("علماؤها:"إن العقل أساس النقل.. والنقل الصحيح ال يخالف العقل الصريح

  :ثانيا: أهمية العقيدة

لها  ألمةحاجة ا من خالل أمور كثيرة تبين الصحيحةأهمية العقيدة اإلسالمية  ظهرت
، نسانإلاسعادة ففوق كل حاجة، ضرورية فهي وحاجة اإلنسان إلى العقيدة  ،في كل زمان ومكان

  .مبدعه خالقه و عبد ربه يأن تكون إال ال  رغدهه، و سرور ، و هونعيم

                                                            

 .49ص –األشقر  –إسالمية أصيلة  نحو ثقافة، 15ص –األشقر  –) انظر: العقيدة في اهللا 1(
–األشقر –ة مقالة بعنوان نظرة في تاريخ العقيد ،م2006 ،ه1427 –العدد الخمسون –مجلة الفرقان )2(

 .36ص
أحمد محمد أمان بن علي جامي ،، أبو الصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيه )3(

 ،1ط–المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية  ،هـ1415ت  –علي 
 .386ص ،هـ1408
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، ألن العقائد عقيدة من أهم العلوم على اإلطالق، بالنسبة للفرد المسلملذلك فإن علم الو 
الحصون التي واألسس التي يقوم عليها بنيانه، و ،هي األصول التي تبنى عليها فروعهفي اإلسالم 

  .)1(لشك وأعاصير التضليل والتزيينالبد منها لحماية عقيدة المسلم من أخطار ا

لم يخرج شيخنا األشقر رحمه اهللا عما قاله العلماء من السلف الصالح في أهمية العقيدة و 
بدون هذه هو ، إذ ية لإلنسان ضرورة الماء والهواء:" العقيدة اإلسالمية ضرور جميعًا فقالللخلق 
  .)2("يدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجودهالعق

  فالعقيدة لها أهمية عظيمة منها:

فهم اإلنسان العقيدة الصحيحة يؤدي إلى معرفته لخالقه ورازقه ومدبر شؤونه، فيؤدي إلى  - 1
  .  )3(وحده دون غيرهعبوديته هللا 

هي الركيزة واألساس التي تقوم عليها المبادئ والشرائع، فالذي تغلغل في قلبه االعتقاد  - 2
بأن اهللا يراقبه، ويعتقد بأن أعماله تعرض عليه في اليوم اآلخر أمام الخالئق، يتراجع عن 

 .)4(ظلمه وطغيانه والتعالي في األرض
ال في سبيل تحقيق ما يعتقدونه وهم راضون مالعقيدة تدفع أصحابها لبذل النفس وال - 3

 .)5(مطمئنون
تحرر عقل اإلنسان من الخرافة والفساد والوهم، وتدله على مصدر وجوده ومصدر وجود  - 4

  .  )6(الكون، وتبصره بمصيره بعد الحياة 

                                                            

 ،لبنان –دار الندوة الجديدة، بيروت  ،ه1429ت –الشيخ حسن محمد أيوب  –تبسيط العقائد اإلسالمية )1(
 20ص ،م 1983 ،هـ 1403 ،5ط
 .15ص –األشقر  –العقيدة في اهللا ) 2(
األشقر  –مقالة بعنوان نظرة في تاريخ العقيدة  ،م2006 ،ه1427 –العدد الخمسون  –انظر: مجلة الفرقان  )3(
 .36ص –
مقالة بعنوان ،م1980،ه1400 ،75العدد –، مجلة المجتمع 81ص ،إسالمية أصيلة نحو ثقافةانظر:  )4(

 .27ص –األشقر  –رقابة اهللا هي الضمانة ضد الطغيان والفساد 
 .82ص –األشقر  ،إسالمية أصيلة نحو ثقافةانظر: ) 5(
 .85ص –انظر:المصدر السابق)6(



259 
 

هي الجواب الشافي عن كل  األشقر رحمه اهللا العقيدة عندمما ذكرناه تبين لنا أن و 
" العقيدة اإلسالمية يقول:حيث وفيها راحة اإلنسان وسعادته  ،وهي الشفاء من كل داء ،تساؤل

إلنساني، بل تحيره: من ال تزال تشغل الفكر ات التي شغلت، و وحدها هي التي تجيب عن التساؤال
جد موجد؟ وما صفاته؟ وما أسماؤه؟ ولماذا أوجدنا وأو من أين جاء هذا الكون ؟ من الو ؟ أين جئت

هل هناك عوالم غير منظورة ن؟ وما دورنا في هذا الكون؟ وما عالقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ و الكو 
هل بعد هذه عاقلة مفكرة غير هذا اإلنسان؟ و هل هناك مخلوقات هذا العالم المشهود؟ و  وراء

عليه يرى حياة إن كان الجواب باإليجاب؟ "و كيف تكون تلك الالحياة حياة أخرى نصير إليها؟ و 
قة شقر أنه "ال توجد عقيدة سوى العقيدة اإلسالمية اليوم تجيب على هذه األسئلة إجابة صاداأل

له به ال تثق دمن يعتق الم هو الحقيقة التي ليس قبلها وال بعدها أي حقيقة . فاإلس)1("مقنعة
 ،فيشغله عن عبادته لربه ،بعيدأو ره الشك من قريب و اال يسو  ،وال تهلكه المجاهيل ،الهموم

! أال ٍة هذهأي حير "يقول األشقر رحمه اهللا:،ثم دعوته لدينه الذي تكمن فيه السعادة في الدارينو 
، هذه يستحق أبناء هذا القرن الذين فقدوا المعرفة بالحقائق الكبرى التي ال تستقيم حياتهم إال بها

المسلم الذي يدري، وأين هؤالء من جاع  والعقد النفسية ؟! و تسبب األالهموم التي تمأل النفس و 
ٕاذا به يسير و "، )2("هدوء البالالحقائق فإذا به يجد برد اليقين، و  يعرف معرفة مستيقنة كل هذهو 

ده يصبح ... فباإلسالم وحيم إلى غاية مرسومة يعرف معالمها، ويدري غايتهافي طريق مستق
الوجود،  دوره في هذاما اإلنسان يدري من أين جاء، وٕالى أين المصير، يدري لماذا هو موجود، و 

َأَفَمْن َيْمِشي ُمِكبًّا َعَلى {قال تعالى:، "من ال يدريصدقًا، وفرق بين من يدري و و يدري ذلك حقًا 
  .)3()22(الملك:} َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّْن َيْمِشي َسِويًّا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

 
لها مصدران ال ثالث لهما وهما، القرآن و  ،فال تثبت إال بدليل من الشارعية العقيدة توقيف

، ال يكون إال على الكتاب والسنةما صح من السنة النبوي، ألن إجماع السلف الصالح و ،الكريم

                                                            

 15ص –األشقر  –العقيدة في اهللا  )1(
 –مقالة لألشقر بعنوان نظرة في تاريخ العقيدة  –م 2006 –ه 1427 –العدد الخمسون  –مجلة الفرقان  )2(

 .36ص
 .17,19ص –األشقر  –العقيدة في اهللا ) 3(
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م فيما لهوَ عَ فأما أهل السنة فمُ  ":)1(يقول البيهقيوهذا ما أكده علماؤنا من السلف الصالح، 
  .)2(" والسنةيعتقدون: الكتاب 

قيدة مقصورا على الكتاب والسنة من تبعهم في تلقي العلذلك كان منهج السلف الصالح و 
فما دل عليه الكتاب والسنة في حق اهللا تعالى آمنوا به، واعتقدوه وعملوا به، وما لم يدل عليه 

{ َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَال عالى ورفضوه، يقول اهللا تعالى:نفوه عن اهللا تال سنة رسوله كتاب اهللا و 
  .)123(طه:َال َيْشَقى }و َيِضلُّ 

، كما قال ظم ما مّن اهللا به على هذه األمةالسنة من أعوال ريب أن االعتصام بالكتاب و 
كان من أعظم ما  في معرض حديثه عن السلف الصالح:" و شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا

  .)3("لكتاب والسنةليهم: اعتصامهم باأنعم اهللا به ع

ولقد سار شيخنا األشقر رحمه اهللا في عرضه لمسائل العقيدة على منهج أهل السنة 
ومما يدل على  والجماعة، فاعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية في إثبات العقيدة اإلسالمية،

تاريخ العقيدة ليس هناك كتاب في األرض يوضح ذلك قوله رحمه اهللا في كتاب العقيدة في اهللا: "
  .)4(" دق إال كتاب اهللا سبحانه وتعالىبص

  ثم ذكر األسباب التي تدل على ذلك:
ا ما نعرفه قبل عشرة آالف عام أن ما نعرفه عن التاريخ قبل خمسة آالف عام قليل، أمّ " - 1

فيعتبر أقل من القليل، وما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل ال يدري علم التاريخ من شأنها شيئًا، 
  ."فإن كثيرًا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ اإلنسانيلذا 

                                                            

يسابور عام بيهق، بنبكر: من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد من قرى ، أبو أحمد بن الحسين بن علي،هو )1(
شاء البيهقي أن و ، ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وقال الذهبي: لم994 –ه 384

يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته باالختالف. صنف زهاء ألف جزء، منها 
 ،للزركليم، انظر األعالم 1066هـ،  458توفي عام   وغيرها،السنن الكبرى عشر مجلدات، والسنن الصغرى، 

 . 116,117ص ،1ج
القاسم علي بن الحسن بن ، أبو ثقة الدين، ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري )2(

 .345ص –ه 1404  ،1ط –بيروت  –دار الكتاب العربي   ،هـ571ت  ،هبة اهللا المعروف بابن عساكر
تحقق عبد الرحمن بن  ،هـ728ت  ،العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، أبو تقي الدين ،يو امجموع الفت )3(

 ،المملكة العربية السعودية ،المدينة النبوية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،محمد بن قاسم
 .28ص ،13ج –م 1995 ،هـ1416

 .291ص –األشقر  ،العقيدة في اهللا )4(
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 أن الحقائق التي ورثها اإلنسان اختلطت بباطل كثير، بل ضاعت في أمواج متالطمة" - 2
على ذلك أن كتابة تاريخ  ا يدلُّ في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف، وممَّ 

حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشّق األمور، فكيف بتاريخ 
  ."يمتّد إلى فجر البشرية؟ !

  أن قسمًا من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في األرض، بل في السماء. - 3
  نَّ اللََّه َال َيْخَفى إ{"بس فيه هو اهللالذا فإن الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي ال ل

  )1()5أل عمران:(}َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السََّماءِ 
مصـــــــادر العقيـــــــدة عنـــــــد أهـــــــل الســـــــنة قـــــــال شـــــــيخنا رحمـــــــه اهللا فـــــــي درٍس مـــــــن دروسه:"

وعنــــد األئمــــة األربعــــة مثــــل اإلمــــام أحمــــد، واإلمــــام الشــــافعي، وأئمــــة أهــــل الحــــديث هــــي: القــــرآن 
وصـــــــحيح الحـــــــديث، وقـــــــد خالفـــــــت المعتزلـــــــة فـــــــي هـــــــذا وقـــــــالوا: ال نقبـــــــل مـــــــن الحـــــــديث غيـــــــر 

فــــــــي غيــــــــر العقيــــــــدة، ثــــــــم جــــــــاء بعــــــــض علمــــــــاء األصــــــــول أو المتــــــــواتر، ســــــــواء فــــــــي العقيــــــــدة 
كانـــــــت صـــــــحيحة، وال بـــــــد أن و ين، فقـــــــالوا: العقيـــــــدة ال تؤخـــــــذ مـــــــن أحاديـــــــث اآلحـــــــاد ولالمتـــــــأخر 

يكــــــون الحــــــديث متــــــواتر، وهــــــذا كــــــالم غيــــــر صــــــحيح، ألن القــــــرآن وصــــــحيح األحاديــــــث همــــــا 
  .)2("مصدرا العقيدة، والعقائد توقيفية، أي:أنها ال تؤخذ إال من القرآن وصحيح الحديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .291صالمصدر السابق  )1(
 –درس بعنوان القرآن الكريم والحديث الصحيح هما مصدرا العقيدة  –من دروس الشيخ عمر األشقر  )2(

 .15ص
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  اعتمادهم العقل.وتأويالتهم و  والمتكلمين الفالسفةموقفه من :ولالمطلب األ 

  موقفه من الصوفية. : ثانيالمطلب ال
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بيان موقفه منها يمكن الت و يأو كثرة التوالفالسفة يعتمدون العقل و يرى األشقر أن الفلسفة 
  :على النحواآلتي

بأن الموضوع  ،الدينعلماء في التفرقة بين الفلسفة و قول الرحمه اهللا األشقر شيخنا ذكر 
دف ، إذ يزعم الفالسفة أن مباحثهم تههو الموضوع ذاته الذي يعالجه الدينالذي تعالجه الفلسفة 

لسعادة اإلنسانية عاجًال وآجًال، معرفة السبيل الذي يحقق او ، معرفة أصل الوجود وغايتهإلى 
م الدين. ثم هما كذلك موضوع علالفلسفة بقسميها العلمي والعملي، و هذان هما موضوع علم و 

ة اختالف كبير. الفلسفذلك إال أن االختالف بين الدين و : على الرغم من يعلق موضحًا بقوله
  :لفان فيفهما يخت

 المنابع:المصادر و  -1

الفلسفة في كل "سار األشقر على نهج العلماء السابقين في موقفه من الفالسفة فقال إن 
يتحكم فيه كل ما في طبيعة اإلنسان من قيود وحدود وتدرج بطيء في  )عمل إنساني(صورها
ابتعاد أو اقتراب والضالل، و حول، وتقلب بين الهدى قابلية للتغير والتول إلى المجهول، و الوص

عن درجة الكمال . ولذا فإن أساطين الفلسفة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من التأثر بالبيئة، فكانت 
  .)1(" تصوراتهم ومعتقداتهم فيها صدى كبير لما يحيط بهم

لنأخذ على ذلك مثًال ( أفالطون) فإنا إذا درسنا  "ثم يسوق األشقر مثاًال على ذلك قائًال:
األسطورة، ويضمنها أفكاره  ينشئنتاجه رأيناه يردد األساطير التي سادت في عصره، بل إنه 
  .   )2(" ومعتقداته، بل إن كثيرًا من معتقداته وآرائه هي أساطير في ذاتها

فالطون على ئة الوثنية أيستدل على ذلك بما قاله العقاد في أفالطون : " غلبت البيو 
أنصاف أرباب ال محل لها في تفكيره بحكم العادة وتواتر المحسوسات، فأدخل في عقيدته أربابًا، و 

  . )1(" ديانات التوحيد

                                                            

 .39ص –األشقر  –العقيدة في اهللا  )1(
 .40ص –المصدر السابق )2(
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 السبيل:المنهج و -2

اإلنسانية، ويجعلونها  الفالسفة كثير منهم يبدؤون بدراسة النفس"أن رحمه اهللايرى األشقر 
نه، فتكلموا في إدراكهم العلم: وأنه تارة يكون بالحس، وتارة عليه، ويفرعون عاألصل الذي يبنون 

  تارة بهما. بالعقل، و 

، ثم األصل الذي ال يحصل علم إال بها : هيوجعلوا العلوم الحسية، والبدهية ونحوها
 ،القلقريبة منهم، من األمور الطبيعية والحسابية، واألخزعموا أنهم إنما ُيدركون بذلك األمور ا

ا يمثلون ذلك في أصول علم لهذي يبنون عليه سائر العلوم، و ذفجعلوا هذه الثالثة هي األصل ال
كالسواد –الكالم، بأن الواحد نصف االثنين، وأن الجسم ال يكون بمكانين، وأن الضدين 

م الطبيعي ، ثمصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطقكثير من الال يجتمعان ... و  –والبياض
كالم:في تجد المصنفين في الكالم يبدؤون بمقدماته في الاضي وثم ينتقل إلى العلم اإللهي، و الريو 

منهم إلى حدوث العالم وٕاثبات ُمحدثه، و  من جنس المنطق ثم ينتقلونهو ، و النظر والعلم والدليل
العلم  لأو ، كما يفعله الفيلسوف في إلى الموجود والمعدوم وأقسامه من ينتقل من تقسيم المعلومات

  .)2(" اإللهي ...

وقد وضح أ.د. صالح الرقب موقف األشقر من أهل الكالم بقوله:" لقد قام الشيخ عمر          
ي مسألة صفات اهللا عز وجل، فبين أنهم مقاالت المتكلمين من زيف، خاصة ف بكشف ما في

الى التي وردت في ن اهللا تعالى عن مشابهة المخلوقين، فنفوا صفات اهللا تعهو يزعمون أنهم ينز 
يًال فاسدًا، يصرفها أو يل هذه الصفات تأو الكتاب والسنة، بحجة أنها توهم التشبيه، وذهبوا إلى ت

  ).3("عن معانيها الحقة الثابتة هللا تعالى

يقررون التوحيد في  الغاية التي يرمي إليها المتكلمون الذين لقد بين شيخنا األشقر أن
هو المراد يظنون أن هذا وحدانية الخالق، وأنه ال شريك له، و النظر هي إثبات كتب الكالم و 

                                                                                                                                                                          

 .40صالمصدر السابق  )1(
  41,42ص –األشقر  –العقيدة في اهللا  )2(
أ.د.صالح  –د الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السلفية هو ج –الدكتور عمر األشقر ) مؤتمر العالمة 3(

  .326ص ،1ج ،الرقب
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مظنة أن يشكك في الحقائق  عمقفإن النظر العقلي المتونتيجة لذلك كله ، )1((ال إله إال اهللا)بِ 
غيره ما يصرح بأن النظر بس واالشتباه والضالل والحيرة، وتجد في كالم الغزالي و يوقع في اللو 

قياسات تتنازع، فإما أن يكاد ينتهي إلى يقين، وٕانما هي شبهات تتقارع و عمق فيه ال العقلي المت
ما أن يعجز فيرضى بما وقف عنده وال سيما إذا كان موافقا لهواه، إ نتهي الناظر إلى الحيرة، و ي
ا النهج البشري إال لم يعط هذتلك المتناقضات حتى يفاجئه الموت.و ٕاما أن ال يزال يتطوح بين و 

، بخالف العقيدة التي أقامتها  تصلح بلسما للروح، وال شفاء ألمراض النفسمعرفة باردة، ال
  .)2(" نصوص القرآن

يؤدي ويوضح شيخنا أن إفراطهم في االعتماد على العقل عند تفسيرهم ألمور العقيدة 
ن كثيرا من بني اإلنسان على مدار الزمان يستنكفون عن إتباع إ :"إلى كثير من الخطأ حيث قال

عما وراء الكون المشهود  لون أن يعرفوا الحقيقةو ايحالذين جاءوا بالخبر الصادق، و الرسل 
عن  ستكبارن ِلما جاء به الرسل َمن وصل األمر بهم إلى االو بعقولهم، ...ولقد كان الرافض

َها اْسَتْيَقَنتْ :{َوَجَحُدوا ِبَها وَ الكفر بما جاءوا به مع اعتقاده صدق المرسلين قال تعالى متابعتهم و 
  ).14}(النمل:َأنُفُسُهْم ُظْلمًا َوُعُلوّ 

ألنه مجال الحتماالت كثيرة تحول دون  ما جاءت به الرسل ال يفيد اليقينزعم هؤالء أن و 
  .)3(" تحصيل اليقين المطلوب

"ومما بين فساد مناهج المتكلمين أن كبراء علماء المتكلمة كالرازي والجويني 
على اشتغالهم به، وأنهم لم يستفيدوا منه سوى جمع القيل والقال، والشهرستاني قد أعلنوا ندمهم 

  ).4وقد تمنوا الموت على دين العجائز"(

   

                                                            

  . 326ص) المصدر السابق 1(
 –مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  –د. عمر سليمان األشقر –أصل االعتقاد  –) 4نظرة في أصول الفقه ( )2(

 .12ص ،م1990 ،ه1410 ،1ط –ن األردنعما –دار النفائس للنشر والتوزيع  –الكويت 
 .7ص ،د.عمر سليمان األشقر–أصل االعتقاد  ،)4نظرة في أصول الفقه ( )3(
أ.د.صالح  –د الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السلفية هو ج –) مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر  4

  .327ص ،1ج ،الرقب
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آراءهم يبين شيخنا معتقدات الصوفية الباطلة في معرفة الغيبيات رافضا طرقهم مفندا 

 عوالمربهم و  من الصوفية يزعم أن لهم طريقا خاصا يعرفون به اً :"إن كثير المفتقرة إلى الدليل يقول
:" حدثني قلبي عن طريق الكشف والتجليات المزعومة، فيقول أحدهم ، وهيالغيب واألحكام

يزعم قائلهم أن طريقهم هذا أقوم ألن طريق العلماء حديث فالن عن فالن عن فالن عن ي"و رب
  .ب عن الربريل وطريقهم حديث القلعن جب رسول اهللا 
قوم طريقهم ال تهو الطريق الذي رضيه اهللا لنا، و نسوا أن الدين الذي جاءنا عن اهللا و 

قد أدخل الشيطان بهذا الطريق حكم، وال يقم على اعتماده دليل، و ال به حجة وال تثبت به عقيدة و 
  )1(.من الباطل على أصحاب هذا الطريق كثيرا

وقد لخص أ.د. صالح الرقب موقف شيخنا األشقر رحمه اهللا من الصوفية بقوله:"من 
المناهج المخالفة للمنهج اإلسالمي المنهج الصوفي الذي ُيغرق في التعبد، ويستحدث أنماطًا من 

م الرسول  توجه كثير من أصحابه الذين أرادوا العبادات لم يشرعها اهللا تبارك وتعالى... وقد قوًّ
الليل كله، وصيام الدهر أبدًا، أو أرادوا االنقطاع إلى العبادة واعتزال النساء أو تحريم اللحم،  قيام

  )2، وأن من رغب عن سنته فليس منه"(وبيََّن لهم أن ذلك كله مخالف لسنته 

"ثم بين ما حذر منه شيخنا األشقر رجال الفكر من خطورة ما يقوم به المستشرقين من 
الصوفية المنحرفة، المتمثل في (وحدة الوجود) كما في مؤلفات:ابن عربي، أحياء المعتقدات 

  ).3والحالج، وابن سبعين وغيرهم من فالسفة الصوفية"(

ومما سبق يتبين لنا موقف األشقر رحمه اهللا من الفالسفة والمتكلمين والصوفية، وكيف 
التي أدت إلى اختالف األمة، فرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهجهم المليء بالمفاسد 

  وترتَّب عليها أخطار كبيرة جمَّة كما يوضح ذلك في أحد دروسه بقوله: 

                                                            

 .13ص –د.عمر سليمان األشقر –أصل االعتقاد  ،)4نظرة في أصول الفقه ()1(
أ.د.صالح حسين –الشيخ عمر األشقر في نشر العقيدة السلفية  ،جهود) مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر2

  كثرة العقائد الفاسدة. ،، نقًال من دروس الشيخ عمر األشقر327ص،1ج –الرقب 
أ.د.صالح حسين –عمر األشقر في نشر العقيدة السلفية الشيخ  ،جهود) مؤتمر العالمة الدكتور عمر األشقر3

  كثرة العقائد الفاسدة. ،، نقًال من دروس الشيخ عمر األشقر327ص،1ج –الرقب 
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إن المنهج الفلسفي الكالمي والمنهج الفلسفي الصوفي لم يستطع كالهما أن يقيم األمة "
من عثارها، بل كان من نتيجة منهجهم البالء الذي أصاب الفكر اإلسالمي، وحدوث شرخ هائل 

ي هذا الفكر، وقد أحدث علماء الكالم في الماضي من الخالف والفرقة واالنقسام ما يكفي ف
بعضه لهجر هذا المنهج، وقد أقعد المنهج الصوفي المسلمين عن الجهاد ومحاربة الشرك، وكان 
من أسباب الضياع الذي أصاب المسلمين، ولم يفلح المنهجان في إصالح حال األمة، ولم 

أن يصد هجمات الخصوم الفكرية والعقائدية، فحري بهما أال يستطيعا إصالح  يستطيع أحدهما
حال األمة في الحاضر، وأال يستطيعا مواجهة العقائد التي يموج بها القرن العشرين في شرق 

  العالم وغربه.
أحد هو إن الذي يحارب المنهج اإليماني القرآني النبوي الذي يتمثل في المنهج السلفي 

حاقد ال يريد باألمة خيرًا، وبعض هذين و إما جاهل بهذا المنهج ال يعلم حقيقته، وٕاما عدرجلين: 
الصنفين لجأ إلى تحريف المنهج الخير إذ بدأ يكتب في المنهج ليحرفه ويفسده، وظهرت كتب 
 ظاهرها أنها كتب سلفية، والحقيقة أن فيها انحرافًا وعودة إلى المنهج االعتزالي، ولكن باطل هؤالء

  .)1(ال يروج على من عرف المنهج والسبيل"

  

                                                            

 .11ص،بعنوان التراث فيه الغث والثمين والحق والباطل–دروس الدكتور عمر األشقر ) 1(



268 
 

أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة و   

حياته العالم الرباني مليئة بالدروس والمواعظ والعبر، وعلى امتداد  لقد كانت حياة هذا
ع، تواضٕاخالص و و خشية سبعين عامًا، فقد كانت بساتين علم وعبادة وُخُلق، و زت او التي تج

، أما علمه فقد كان بحق أخالق الدكتور رحمه اهللا، هذه ب َنفس، وحسن معشر، ولين جانبِطيو 
 :لها في اآلتياجمإتائج والتي يمكن الن عدد منقد توصلت الباحثة إلى ، و اً سوعيمو  اً عالم

شيخنا األشقر شخصية ريادية وضعت بصمات واضحة في كثير من تعد شخصية  - 1
 .اإلسالميةالمجاالت التي تخدم األمة 

ت كتبه زادًا فكانعلمًا بارزًا من علماء أمتنا و بحق عالمًا موسوعيًا  يعد شيخنا األشقر - 2
 .لطالب العلم الشرعي

ث كان يقف مدافعًا قويًا يناضل ويكافح الطاغين كان الشيخ غيورًا على دين اهللا حي - 3
 المكذبين.و المنكرين و 

في عرض العقيدة اإلسالمية  العقيدةالصالح من أهل لقد اتبع الشيخ منهج السلف  - 4
 بذل الشيخ جهدًا علميًا متميزًا في التأصيل لمذهب السلف.التأصيل لها، و و 

الدعوة إلى اهللا تعالى بجملة من الخصائص د تميز أسلوب الشيخ في التأليف و لق - 5
قرب المأخذ، والبعد لة العبارة و هو لمعاصرين، منها: سته عن غيره من العلماء اميز 

 .االختصاروضوح، والتركيز و الما كتب، والدقة و اإلخالص فيالتكلف والصدق و عن 
ة في بناء الفرد بدور العقيدانه بدور العقيدة في تحقيق النصر، وتحرير فلسطين، و إيم - 6

 .من خالل الجماعة
درين للدفاع المتصلقد ترك شيخنا بصمة واضحة وأثرًا كبيرًا بين العلماء والدارسين و  - 7

 . ماعةالجالسنة و عن منهج أهل 
خاصة بفي كتبه و أحيى شيخنا رحمه اهللا تراث علمائنا األفذاذ من سلفنا الصالح  - 8

ذلك بطريقة عرضه وكيفية شرحه ومناقشاته رحمهما اهللا و ابن القيم تراث ابن تيمية و 
 استدراكاته الجمة.و 
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 التوصيات:

واأليام من خالل عقد المؤتمرات دهم هو وجالعلماء أمثال هؤالء التعريف ب - 1
 في الجامعات والمؤسسات الثقافية. الدراسية

 تناوللى حث الدارسين عدراسة مؤلفات الشيخ عمر األشقر وشرحها و  - 2
 رسائلهم العلمية .موضوعاتها في أبحاثهم و 

لفات الشيخ األشقر المختصة بوضع اقتباسات من مؤ التعليمية  وصية الجهاتت - 3
الفلسطينية كونه علمًا بارزًا بين علماء خاصة في المقررات والمناهج التعليمية و 

 .األمة
ة بخاصكتب الشيخ األشقر و  توزيعو بطباعة المعنية العلمية و توصية الجهات  - 4

 .العقائدية على الطلبة الشرعيين
األشقر في مراحل الدروس المستفادة من سيرة الشيخ الدكتور عمر أخذ العبر و  - 5

 العلمية.حياته الدعوية و 
دينهم الذين  تأسي بالعلماء العاملين بعلمهم الغيورين علىعلى طلبة العلم ال - 6

 .قضوا عمرهم على ذلك، ومنهم الشيخ عمر األشقر رحمه اهللا
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بالدراســة الشــيخ عمــر ســليمان األشــقر وجهــوده العلميــة فــي عــرض العقيــدة، تناولــت الباحثــة       
المعاصــرين فــي نشــر وقــد حرصــت الباحثــة علــى إبــراز جهــود أحــد علمــاء أهــل الســنة والجماعــة 

العقيــدة اإلســالمية ســهلة وميســرة فــي جميــع األقطــار واألمصــار، وحاولــت أن أســلط الضــوء علــى 
  منهجه ومبادئه .

  لدراسة إلى أربعة فصول مقسمة إلى مباحث ومطالب.وقد قسمت ا       

اســـمه ونســـبه ومولده،نشـــأته وطلبـــه ويشـــمل الفصـــل األول: ســـيرته الشخصـــية والعلميـــة والدعويـــة، 
، مكانتــه العلميــة، ومؤلفاتــه، وأعمالــه، وعقيدتــه، العلــم، شــيوخه وتالميــذه، صــفاته وأخالقــه، ووفاتــه
  ه الدعوي.وجهوده في نشأة حركة حماس وجهادها،ونشاط

الفصــل الثــاني: موقفــه مــن مســائل الخــالف فــي قضــايا التوحيــد، ويشــمل أقســام التوحيــد، والعالقــة 
، موقـــف األشـــقر مـــن مســـائل بينهـــا، توحيـــد الربوبيـــة، توحيـــد اإللوهيـــة، توحيـــد األســـماء والصـــفات

 الخــالف فـــي قضــايا اإليمـــان بالمالئكـــة، موقــف األشـــقر مــن مســـائل الخـــالف فــي قضـــايا اإليمـــان
  بالكتب السماوية، موقف األشقر من مسائل الخالف في قضايا اإليمان بالرسل واألنبياء.

الفصل الثالث:موقف األشقر مـن مسـائل الخـالف فـي قضـايا اإليمـان بـاليوم اآلخـر، ويشـمل القبـر 
النـــار، الجنـــة، موقـــف األشـــقر مـــن مســـائل عذابـــه ونعيمـــه، أشـــراط الســـاعة، أحـــداث يـــوم اآلخـــر، 

  قضايا اإليمان بالقدر.الخالف في 

ـــدة وخصائصـــها ومصـــادرها، موقـــف  الفصـــل الرابـــع: مـــنهج األشـــقر العقـــدي، ويشـــمل معنـــى العقي
  األشقر من بعض الفرق.

وفي الختام ذيلت البحث بخاتمة تحتوي على أهـم النتـائج و التوصـيات التـي توصـلت إليهـا        
  الباحثة.  
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Abstract 

The researcher studies the works of the Islamic scholar Omar 
SulimanAlashqar and his scientific research in presenting the Islamic 
doctrine. The study explains the great scientific deeds of one of the 
Sunni contemporary scholars in explaining the Islamic creed in an easy 
manner in all countries.  

The study is divided into four chapters which are also divided into a 
number of topics. 

Chapter one presents the biography of Alashqar, his education and 
efforts in the Islamic Dawaa (call for Islam). This includes his genealogy, 
place of birth, his early education, his famous teachers and students, his 
scientific achievements, his works and his efforts in the establishment of 
the Islamic Resistance Movement.  

The second chapter presents Omar Alashqar's opinions pertaining to the 
questions of disagreement related to monotheism including the belief in 
the Oneness of the Worship of Allah, the Oneness of the Lordship of 
Allah and the belief in Most Beautiful Names and Lofty Attributes of 
Allah. It also presents his opinions pertaining to questions of 
disagreement related to the belief in the angels, heavenly books and 
messengers. 

The third chapter explains Alashqar's standing point pertaining to 
questions of disagreement related to the belief in the Day of Judgment 
including life in the grave; its torture and comfort, signs of the Day of 
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Judgment, events of the Day of Judgment, Hell, Heaven and belief in 
fate and destiny.   

The fourth chapter explains Alashqar's understanding of Islamic creed 
including the meaning of creed, its characteristics, sources and his 
attitude towards some Muslin groups.  

The study ends with a number of findings and recommendations.  
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  رقم الصفحة  رقمهااسم السورة و   اآليات
  ح  19مل:نال  } ...ِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ أو َقاَل َربِّ {
  11  87النساء: }َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا {

  26  7اإلسراء:  } ...ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها{

  45  1المائدة: }ُفوا ِباْلُعُقودِ أو {

  45  89المائدة:  }َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اْألَْيَمانَ {

  47  285البقرة:  } ...{آَمَن الرَُّسوُل  ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيهِ ِمن رَّبِّهِ َواْلُمْؤِمُنونَ 

  47  15الحجرات: }...{ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه 

  47  2البقرة:  {َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه }

  47  9آل عمران:  {َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه}

  47  45التوبة:  اْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم ِفي َرْيِبِهْم َيَتَردَُّدوَن }و {

  48  52,53الشورى: }...َحْينا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرنا أو َوَكذِلَك {

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  {   48  9الحجر:  }ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

  49  67المائدة: } ...َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربِّك{

َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس (َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن 
 }...ْيَهاَعلَ 

  49  30الروم:

  106 ،51  3المائدة: }...َمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأتْ {

  51  64،النمل:111البقرة: }َصاِدِقيَن  ُكْنُتمْ   ِإنْ   ُبْرَهاَنُكمْ  َهاُتوا ُقلْ   {

ـــــــــْن َيْمِشـــــــــي { ـــــــــى َوْجِهـــــــــِه َأْهـــــــــَدى َأمَّ ـــــــــا َعَل َأَفَمـــــــــْن َيْمِشـــــــــي ُمِكبًّ
 }...ٍ ِويًّاسَ 

  53  22الملك:

  54  123طه:  َال َيْشَقى }و اتََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ  { َفَمنِ 

  55  5أل عمران:  }اْألَْرِض َوَال ِفي السََّماءِ  نَّ اللََّه َال َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفيإ{

  58  14النمل:  اْسَتْيَقَنْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلمًا َوُعُلّو}و :{َوَجَحُدوا ِبَها 

َمدُ  ،اللَُّه َأَحدٌ هو ُقْل {،    65، 102  1,4اإلخالص: }...َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلدْ  ،اللَُّه الصَّ

   65        11الشورى: }...السَِّميُع هو ْيٌء وَ َلْيَس َكِمْثِلِه شَ {

  67  21,22البقرة :  }...َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ َيا {

  67  102األنعام: }...ِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوهُ َخاهو َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َال ِإَلَه ِإالَّ {

  57,76  162,164األنعام: }...ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَّهِ  {

اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسَماُء أو ُقِل اْدُعوا اللََّه  {
 }اْلُحْسَنى

  68  110اإلسراء:

  70  15سبأ :   َربٌّ َغُفوٌر }و {َبْلَدٌة َطيَِّبٌة 

  73  61الكھف: }َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا {
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 }...َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَّهِ  {
  

  71  30الروم : 

  72  35,36الطور :  }...وَن َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلقُ  {

  73  258البقرة :  }...َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِّهِ  {

  95,96األنعام :  }...النََّوى ُيْخِرُج و {ِإنَّ الّلَه َفاِلُق اْلَحبِّ 
  

73  

  74  23الملك :   } ...َ َصاَر َواْألَْفِئَدةَ اْألَبْ َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع وَ  الَِّذي َأنَشَأُكمْ هو {ُقْل 

  74  5يونس :  }...اْلَقَمَر ُنورًا و الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء هو {

  76,102  65:مريم }َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا {:

َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ و { 
  َأَنا َفاْعُبُدوِن } 

  76  25األنبياء : 

  77  59,64النمل: }...َواْألَْرَض  السماواتَأمَّْن َخَلَق {

  77  62د : هو   { اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه } 

  77  59األعراف :  ..{َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اللََّه 

  77  65األعراف :   { اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه } 

  77  85األعراف :   { اْعُبُدوْا الّلَه َماَلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه } 

ْهُت َوْجِهَي   ِللَِّذي َفَطَر    77,82  79األنعام : }  ...ِنيفاً اَألْرَض حَ و  السماوات{ِإنِّي َوجَّ

ُســــوٍل ِإالَّ ُنــــوِحي ِإَلْيــــِه َأنَّــــُه َال ِإَلــــهَ و {  َمــــا َأْرَســــْلَنا ِمــــن َقْبِلــــَك ِمــــن رَّ
  ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن }

  25األنبياء : 
  

77  

  74  22 ،21البقرة :  }...َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم  {

  78  28البقرة :  .يُكمْ َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحيِ {

  78  21,24الروم :  }...َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم  {

  79  189,195األعراف: }...ا َزْوَجَهاالَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنهَ هو {

  80  84,89المؤمنون : }ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن  {

  80  5البينة :   }َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن  {

  81,89  110الكهف:  } ...ْل َعَمًال َصاِلًحا{َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعمَ 

َكُحبِّ ُهْم {َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه َأنَدادًا ُيِحبُّونَ 
  }..الّله

  83  165البقرة : 

  83  13التوبة :  }...{َأَال ُتَقاِتُلوَن َقْومًا نََّكُثوْا َأْيَماَنُهمْ 

ُف    83  175آل عمران :   } ...واءُه َفَال َتَخاُفوُهْم ِليَ و أ{ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيَطاُن ُيَخوِّ

  84  55األعراف :  }اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن {

  84  153البقرة :   {َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِلي َوَال َتْكُفُروِن }

  } ...ْم {َوَال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفَأنَساُهْم َأنُفَسهُ 
  

  85  19الحشر : 
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َياُم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {   84        183البقرة :  }...ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

  84  97البقرة :  }َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال  {

  86  123التوبة :  }...ْم ِمَن اْلُكفَّاِر َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذيَن َيُلوَنكُ  {

َة َوَال ُيْنِفُقوَنَها ِفي {   86  34,35التوبة : }...َسِبيِل اللَّهِ  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

ــــــــــــٍة َعْرُضــــــــــــَها  { ــــــــــــْم َوَجنَّ ــــــــــــْن َربُِّك ــــــــــــَرٍة ِم ــــــــــــى َمْغِف َوَســــــــــــاِرُعوا ِإَل
 }..السماوات

  86 134 ،133آل عمران : 

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمبَ {   213البقرة :  }...شِِّريَن َوُمْنِذِرينَ َكاَن النَّاُس ُأمَّ
  

88  

  88  22البقرة :  }َفَال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًدا {

  18يونس :  }...ُهْم َوَال َيْنَفُعُهْم َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َال َيُضرُّ  {
  

89  

ِحــــــَي ِإَلْيــــــَك َوإَِلــــــى الَّــــــِذيَن ِمــــــْن َقْبِلــــــَك َلــــــِئْن َأْشــــــَرْكَت أو َوَلَقــــــْد  {
 }َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 

  89  65الزمر : 

  89  72المائدة :   }اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم هو َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه  {

ْسَالِم ِدينً  {  85آل عمران :  }...ا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْ
  

90  

  97 ،90  68العنكبوت :  }...ْلَحقِّ اَكذََّب بِ أو َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا  {

  91  33األنعام :  }َيْجَحُدونَ  اللَّه َفِإنَُّهْم َال ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبآَيات{

  91  47المؤمنون :   }َقاُلوا َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َوَقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن  {

  91  34البقرة : }...ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى وَ  َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا {

  91  3األحقاف :  }َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا ُأْنِذُروا ُمْعِرُضوَن  {

  91  35,36الكهف :  }...َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتِبيدَ هو َوَدَخَل َجنََّتُه وَ  {

  94  5طه:   {الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى } 

  96  41ألحزاب :ا }اَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا اللََّه ِذْكًرا َكِثيرً  {

  96,103  180األعراف :   } اَوِللَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبهَ {

ـــــــينَ  ،الـــــــم { ـــــــًدى ِلْلُمتَِّق ـــــــَب ِفيـــــــِه ُه ـــــــاُب َال َرْي ـــــــَك اْلِكَت الَّـــــــِذيَن  ،َذِل
 }ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب 

  97  1,3البقرة : 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه {
 }َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلهِ 

  97  285البقرة : 

  106,107(البقرة :  }...َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  {:
  

98  

اْدُعوا الرَّْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اْألَْسَماُء أو ُقِل اْدُعوا اللََّه {
 }اْلُحْسَنى

  98  110اإلسراء : 

  99  148األعراف :  }...َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه  {

 ،100,102,104  11الشورى :   }السَِّميُع اْلَبِصيرُ هو َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء وَ  {
105  
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  102      65مريم :   }{َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا

  102  22البقرة :   }َفَال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَداًدا  {

  ،َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلينَ   ،ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ {
 }َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن 

  102  180,182الصافات :

الرَّْحَمُن هو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة هو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ هو {
 }الرَِّحيمُ 

  102  22,24الحشر:

ــــــا َوَذُروا الَّــــــِذيَن ُيْلِحــــــُدوَن { ــــــاْدُعوُه ِبَه َوِللَّــــــِه اْألَْســــــَماُء اْلُحْســــــَنى َف
 }ِفي َأْسَماِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

  180األعراف:
  

98، 100  

   104         59النساء:  }...{َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه 

  104  60النحل:   َ{ِللَِّه اْلَمَثُل اَألْعَلى}

َواْألَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًال  السماواتَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق {
 } ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

  104  191آل عمران :

  25فاطر: }َوإِْن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهمْ  {
  

98  

  106  115النساء : }...َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى {

ُقوا و ا ِميعً جَ َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َ  {   106  103آل عمران :  }َال َتَفرَّ

َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم  {
 }َعْن َسِبيِلهِ 

  109  153األنعام : 

ــــــِه  { ــــــِذْكِر اللَّ ــــــِه َأَال ِب ــــــِذْكِر اللَّ ــــــوُبُهْم ِب ــــــِئنُّ ُقُل ــــــوا َوَتْطَم ــــــِذيَن آَمُن الَّ
 }َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

  109  28الرعد : 

  109  82النساء : }َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالًفا َكِثيًرا و َولَ  :

  111  22الفجر:  }َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا {

  111  79الشعراء :  }ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن هو َوالَِّذي {

  112  7الحشر :  }اهو َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنتَ ُه ذو َوَماآَتاُكُم الرَُّسوُل َفخُ {

  112  180الحشر :  }َوِللَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها  {

َوَقــــاُلوا َمــــا ِهــــَي ِإالَّ َحَياتَُنــــا الــــدُّْنَيا َنُمــــوُت َوَنْحَيــــا َوَمــــا ُيْهِلُكَنــــا  {
 }ِإالَّ الدَّْهُر 

  115  24الجاثية : 

ـــــِإْذِن  { ـــــَك ِب ـــــى َقْلِب ـــــُه َعَل َل ـــــُه َنزَّ ـــــْن َكـــــاَن َعـــــُدوًّا ِلِجْبِريـــــَل َفِإنَّ ـــــْل َم ُق
 }اللَِّه ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ 

  117  97البقرة : 

  117  15,21التكوير :  }...اْلَجَواِر اْلُكنَِّس  ،َفَال ُأْقِسُم ِباْلُخنَّسِ {

  77الزخرف :  }َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ  {
  

118  

َمْن َكاَن َعُدوًّا ِللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل َفِإنَّ اللََّه {
 }ِلْلَكاِفِرينَ  وَعدُ 

  118  98البقرة :

  119  102البقرة : }...َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن  الشََّياِطينُ  وَواتََّبُعوا َما َتْتلُ {
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  119  18ق : }ِمْن َقْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ  َما َيْلِفظُ {

  120  1فاطر:}...َواْألَْرِض َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال  السماواتاْلَحْمُد ِللَِّه َفاِطِر {

  120  5,6النجم : }ِمرٍَّة َفاْسَتَوىذو ،َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى {

  31يوسف : }...َفَلمَّا َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ  {
  

120  

  121  1فاطر: }...َواْألَْرِض  السماواتاْلَحْمُد ِللَِّه َفاِطِر {

َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناثًا {
 }َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلونَ 

  122  19الزخرف :

  122  70 ،69د :هو   }...َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإْبَراِهيَم ِباْلُبْشَرى{

  122  20األنبياء :  }ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َال َيْفُتُرونَ  {

  122  15,16عبس :   }ِكَراٍم َبَرَرةٍ  ،ِبَأْيِدي َسَفَرةٍ {

ـــــوَن { ـــــَرُهْم َوَيْفَعُل ـــــا َأَم ـــــَداٌد َال َيْعُصـــــوَن اللَّـــــَه َم ـــــَالٌظ ِش ـــــٌة ِغ َمَالِئَك
 }َما ُيْؤَمُرونَ 

  123  6التحريم : 

، َوالنَّاِشَراِت َنْشًرا ،َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا ،َواْلُمْرَسَالِت ُعْرًفا{
 }َفاْلُمْلِقَياِت ِذْكًرا،َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا

  124  1,5المرسالت :

 ،َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا ،َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا ،َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا{
 }َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا ،َفالسَّاِبَقاِت َسْبًقا

  124  1,5النازعات :

افَّاِت َصفًّا{   124  1,3الصافات :   }َفالتَّاِلَياِت ِذْكًرا ،َفالزَّاِجَراِت َزْجًرا ،َوالصَّ

ــــــــي { َواْلَمَالِئَكــــــــُة ُيَســــــــبُِّحوَن ِبَحْمــــــــِد َربِِّهــــــــْم َوَيْســــــــَتْغِفُروَن ِلَمــــــــْن ِف
 }اْألَْرضِ 

  125  5الشورى : 

  125  4الطور: }الَبيِت الَمعُمورِ و {

  125  28األنبياء :  }َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ {

افُّونَ  ،ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ َوَما ِمنَّا { َوإِنَّا َلَنْحُن  ،َوإِنَّا َلَنْحُن الصَّ
 }اْلُمَسبُِّحونَ 

  126  164,166الصافات :

ْلَنا َعَلْيِهْم و ُقْل لَ { َكاَن ِفي اْألَْرِض َمَالِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلَنزَّ
 }ِمَن السََّماِء َمَلًكا َرُسوًال 

  127  95اإلسراء :

ـــٌك َولَ { ـــِزَل َعَلْيـــِه َمَل ـــْوَال ُأْن ـــاُلوا َل ـــُر ثُـــمَّ و َوَق ـــا َمَلًكـــا َلُقِضـــَي اْألَْم َأْنَزْلَن
ــــــْيِهْم و َولَ ،َال ُيْنَظــــــُرونَ  ــــــَنا َعَل ــــــًال َوَلَلَبْس ــــــاُه َرُج ــــــا َلَجَعْلَن ــــــاُه َمَلًك َجَعْلَن
 }َما َيْلِبُسونَ 

  127  8,9األنعام : 

ْلَنا و َولَ {   127  111األنعام :   }...ِإَلْيِهُم اْلَمَالِئَكةَ َأنََّنا َنزَّ

َل َعَلى  { َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ
 }َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل 

  129  136النساء :

  129  136البقرة : }...ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا  {

  130  136النساء : }...َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبهِ  {
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  130  40األعراف :   }...ِإنَّ الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها{

  130  1,3األعراف : }...َ ِكَتاٌب ُأْنِزَل ِإَلْيَك  ،المص{

  133  1,4:آل عمران }...اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم هو اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ  ،الم {

ْسَالُم  {   133  19: آل عمران  }ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اإلِْ

  133  13الشورى :  }...َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا {

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ  {
 }َأَنا َفاْعُبُدوِن 

  134  25األنبياء : 

  134  133البقرة :  }...َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوتُ {

  134  36,55النجم: }...َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى  {

يَها َوُيْخِرُجُكْم ثُمَّ ُيِعيُدُكْم فِ  ،َواللَُّه َأْنَبَتُكْم ِمَن اْألَْرِض َنَباًتا{
 }ِإْخَراًجا

  135  17,18نوح :

  135  126البقرة : }...َوإِْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا  {

  135  73,76طه :  }...إنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا {

  136  41 ،36النجم :  }...َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى {

  136  14,19األعلى :   }...َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى،َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى {

ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي  { َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُحوَن   }الصَّ

  136  105األنبياء : 

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم  {
  }النَّاُس ِباْلِقْسطِ 

  136  25الحديد : 

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم {   136  151,153األنعام: }...ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرَّ

  137  55 ،54مريم : }...َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه  {

َالَة لِ  {   137  14طه : }ِذْكِريِإنَِّني َأَنا اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّ

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا أو وَ { َالِة َوالزَّ   137  31مريم :  }َصاِني ِبالصَّ

ــــى  { ــــَياُم َكَمــــا ُكِتــــَب َعَل ــــْيُكُم الصِّ ــــوا ُكِتــــَب َعَل ــــا َأيَُّهــــا الَّــــِذيَن آَمُن َي
 }الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 

  137  183البقرة :

  137  27الحج :  }َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاًال {

  138  48المائدة :  )48(المائدة :}ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا  {

َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم  { َياِم الرَّ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ
 }ِلَباٌس َلُهنَّ 

  138  187البقرة:

َم َعَلْيُكْم  {   139  50: آل عمران  }َوِألُِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

  141  48: المائدة }...ًقا َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ  {

  141  31المدثر :  }...َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكًة {

َال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه  ،َوإِنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيزٌ  {
 }َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ 

  141  41,42فصلت : 
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اْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرُِّق َبْيَن {
 }َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه 

  143  285البقرة : 

  143  1,3النبأ :   }َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ  ،َعمَّ َيَتَساَءُلونَ  {

  143  3التحريم :  }َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيرُ  {

  143  51الحجر :  }َوَنبِّْئُهْم َعْن َضْيِف ِإْبَراِهيَم. {

  143  47طه :  }َفْأِتَياُه َفُقوَال ِإنَّاَرُسوَال َربَِّك  {

  144  44 المؤمنون :  }ثُمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرى {

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى {
 }الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه 

  144  52الحج : 

َلًصـــــا َوَكـــــاَن َرُســـــوًال َواْذُكـــــْر ِفـــــي اْلِكتَـــــاِب ُموَســـــى ِإنَّـــــُه َكـــــاَن ُمخْ {
 }َنِبيًّا

  145  51مريم : 

  145  52الحج :  }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَال َنِبيٍّ  {

  146  84: آل عمران }...ُقْل آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل َعَلْيَنا {

َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ َقاُلوا َما َأْنَزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن   {
 }َشْيٍء 

  146  91األنعام :

  146  150,151 :النساء  }...ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباللَِّه َوُرُسِلهِ  {

  147  105الشعراء :  }َكذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِلينَ  {

  147  123الشعراء : }َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن  {

  147  160 الشعراء :  }َكذََّبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِليَن  {

  147  136البقرة :  }...ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأْنِزَل  {

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ َأْن َقاُلوا َأَبَعَث  {
 }اللَُّه َبَشًرا َرُسوًال 

  149  94اإلسراء : 

  149  34المؤمنون :  }َوَلِئْن َأَطْعُتْم َبَشًرا ِمْثَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا َلَخاِسُروَن  {

  149  24القمر : }َفَقاُلوا َأَبَشًرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَِّبُعُه ِإنَّا ِإًذا َلِفي َضَالٍل َوُسُعٍر  {

َنَرى أو َوَقاَل الَِّذيَن َال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َلْوَال ُأْنِزَل َعَلْيَنا اْلَمَالِئَكُة  {
 }َربََّنا 

  149  21الفرقان :

َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اْألَْسَواِق َلْوَال  {
 }ِذيًراُأْنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه نَ 

  149  7الفرقان : 

  150  58مريم :  }...َلِئَك الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن أو {

  150  94,95اإلسراء :  }...َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم  {

  150  9األنعام :  } َعَلْيِهْم َما َيْلِبُسونَ َجَعْلَناُه َمَلًكا َلَجَعْلَناُه َرُجًال َوَلَلَبْسَنا و َولَ {

  151  67المائدة :  }...َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربِّكَ  {

الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساَالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوَال َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ  {
 }اللَّهَ 

  151  39األحزاب : 
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َل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرو و {:   151  44النحل :  }نَ َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ

  151  97النحل :  }ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة هو ُأْنَثى وَ أو َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر 

َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر  {
 }َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيم

  151  13النساء : 

  151  56الكهف :    }َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِرينَ {

ــــــِإْن َأْعَرُضــــــ { ــــــَذْرُتُكْم َصــــــاِعَقًة مِ َف ــــــْل َأْن ــــــَل َصــــــاِعَقِة َعــــــاٍد وا َفُق ْث
 }َوَثُمودَ 

  152  13فصلت :

َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها  {
 } َوَلُه َعَذاٌب ُمِهينٌ 

  152  14النساء : 

  152  257البقرة :  }...اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت  {

َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َودًّا َوَال ُسَواًعا َوَال َيُغوَث َوَيُعوَق {
 }َوَنْسًرا 

  152  23نوح : 

ٌة َبْعَد ُرُسًال ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ  {  َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ
 }الرُُّسِل 

  153  165النساء : 

  153  134طه : }...َأنَّا َأْهَلْكَناُهْم ِبَعَذاٍب ِمْن َقْبِلِه َلَقاُلوا و َولَ {

  153  21: األحزاب }...َقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  {

  153  48المائدة :  }َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه  {

  154  110الكهف :  }...ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى  {

  154  33:آل عمران }...ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا {

  154  161: عمران لآ }...َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُغلَّ َوَمْن َيْغُلْل َيْأِت {

  154  6,7األعلى :  }ِإالَّ َما َشاَء اللَّهُ  ،َسُنْقِرُئَك َفَال َتْنَسى {

  154  17 ،16القيامة :  }...َال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ  {

َل َعَلْيَنا َبْعَض و َولَ  { ثُمَّ َلَقَطْعَنا  ،َألََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمينِ  ،لاألقاويَتَقوَّ
 }ِمْنُه اْلَوِتينَ 

  155  46 ،44الحاقة :

  155  67المائدة :  }...َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن  َيا َأيَُّها الرَُّسولُ   {

  156  70د : هو  }...َفَلمَّا َرَأى َأْيِدَيُهْم َال َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم  {

  156  150األعراف :  }...َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا {

  159  116,121طه :  }...َلَك َوِلَزْوِجكَ و َفُقْلَنا َيا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعدُ  {

  159  16 ،15القصص :  }...َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَُّه  {

  160  24,25،ص }َفَغَفْرَنا َلُه َذِلكَ  ،َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَنابَ  {

ُم َما َأَحلَّ اللَُّه َلكَ {   160  1: التحريم }...َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ

  160  1,4عبس :  }... َأن َجاءُه اْألَْعَمى ،َعَبَس َوَتَولَّى{

  160  68 :األنفال  }... َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتمْ  {

  161  69 :النساء }...َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّينَ  {
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ْلَنا َبْعَض النَِّبيِّيَن َعَلى َبْعٍض {   162  55اإلسراء: }...َوَلَقْد َفضَّ

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِتلْ  { ُسُل َفضَّ   163  253البقرة :  }..َك الرُّ

ُسِل و لُ أو َفاْصِبْر َكَما َصَبَر  {   163  35األحقاف :  }اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

  163  35الشورى :  }...َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا  {

  163  7األحزاب : }... َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميثَاَقُهمْ  {

  163  125النساء :  }َواتََّخَذ اُهللا ِإْبَراِهيَم َخِليًال  {

  163  124البقرة :  }ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما  {

  164  87الحجر :  }َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا مَِّن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم  {

  167  177البقرة :   }..َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 

  167  136نساء : ال }...َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلهِ {

  167  185آل عمران :  }...َوإِنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  {

  171  46 ،45غافر :  }...َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب  {

َتْيِن  {   171  101التوبة : }َسُنَعذُِّبُهْم َمرَّ

  171  47الطور:  }إِنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َعذابًا ُدوَن ذِلَك و {

  178  187األعراف :  }...َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها  {

  178  63األحزاب : }...َيْسَأُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها  {

ُل اْلَغْيثَ  {   178  34لقمان :  }...ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنزِّ

  179  1القمر :  } اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمر {

  1910  157,158النساء :  }...َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم  {

  196  8,9الملك :  }...ُكلََّما ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها {

  196  71الزمر: }...َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا{

وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث  {   196  51,53يس: }...َوُنِفَخ ِفي الصُّ

  197  5الرعد :  }...َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم َأِإَذا ُكنَّا ُتَراًبا َأِإنَّا َلِفي {

  197  30 ،29األنعام :  }.وِثينَوَقاُلوا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبعُ {

  197  25لقمان: }َواْألَْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَّهُ  السماواتَوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق {

  197  67,68النمل: }...َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َأِإَذا ُكنَّا ُتَراًبا َوآَباُؤَنا َأِئنَّا {

  198  87:النساء  }َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َال َرْيَب ِفيهِ هو اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ {

  198  45: يونس }...َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َكَأْن َلْم َيْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمَن النََّهارِ 

  199  5,7الحج: }...َيا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكمْ {

ــــــْن ُيْحــــــ { ــــــاَل َم ــــــُه َق ــــــَثًال َوَنِســــــَي َخْلَق ــــــا َم ِي اْلِعَظــــــاَم َوَضــــــَرَب َلَن
 }...َوِهَي َرِميٌم 

  200  78,79يس:

  200  57غافر :   }َواْألَْرِض َأْكَبُر ِمْن َخْلِق النَّاسِ  السماواتَلَخْلُق {

  200  98,99اإلسراء :  }... َوَقاُلوا َأِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا َأِإنَّا َلَمْبُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا{

وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلونَ َوُنِفَخ ِفي {   201  51,52يس:  الصُّ
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  201  42,43إبراهيم:  }..َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُمونَ {

  201  18غافر : }...َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْآلِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر {

ــــــُئُكْم ِباْألَْخَســــــِريَن َأْعَمــــــاًال { ــــــْل َهــــــْل ُنَنبِّ الَّــــــِذيَن َضــــــلَّ َســــــْعُيُهْم  ،ُق
 }...ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا 

  201  103,106الكهف:

  201  19,35الصافات }...َفِإنََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفِإَذا ُهْم َيْنُظُروَن 

َعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا {   202  21إبراهيم : }...َوَبَرُزوا ِللَِّه َجِميًعا َفَقاَل الضُّ

  203  180آل عمران :  }...َوَال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه {

َة َوَال ُيْنِفُقوَنَها {    203  34,35التوبة : }...َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

  203  101,103األنبياء  }...َلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن أو ِإنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسَنى {

  204  62,64يونس  }...ِلَياَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ أو َأَال ِإنَّ {

  209  281البقرة : }َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ ثُمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس {

  209  77النساء : }َواْآلِخَرُة َخْيٌر ِلَمِن اتََّقى َوَال ُتْظَلُموَن َفِتيًال {

  209  164األنعام :  }...َوَال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها َوَال َتِزُر َواِزَرٌة {

  209  36,41: النجم  ..."َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى  ،ُصُحِف ُموَسى َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي{

ــــــا { ــــــٍر ُمْحَضــــــًرا َوَم ــــــْت ِمــــــْن َخْي ــــــٍس َمــــــا َعِمَل ــــــْوَم َتِجــــــُد ُكــــــلُّ َنْف َي
 }...َعِمَلتْ 

  209  30: آل عمران

َوُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا 
 }...َيْلَقاُه َمْنُشوًرا 

  209  13,14اإلسراء :

  209  49الكهف :  }..َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيهِ {

  210  160األنعام : }ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثَاِلَهاَمْن َجاَء {

  210  261البقرة : }...َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثلِ {

  210  16األنعام : }َوَمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَال ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها{

اْلِقْســــــــَط ِلَيـــــــْوِم اْلِقَياَمـــــــِة َفــــــــَال ُتْظَلـــــــُم َنْفــــــــٌس َوَنَضـــــــُع اْلَمـــــــَواِزيَن {
 }...َشْيًئا

  213 ،212  47األنبياء :

  213  8األعراف : }َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنهُ {

  214  105اْلَكْهِف:   {َفَال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا} 

َلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن أو َمَواِزيُنُه فَ  {َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن َثُقَلتْ 
...{ 

  215  9 – 8األعراف: 

  216  71مريم: }َوإِْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا {

  217  133:آل عمران }ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ {

  217  131: آل عمران  }َواتَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِرينَ  {

  218  12الفرقان:  }ِإَذا َرَأْتُهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَزِفيًرا{

  218  74,75الزخرف: }...ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن {
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  219  80,81البقرة: }...{ َوَقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما َمْعُدوَدًة 

  221  161,162البقرة : }...ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّارٌ  {

  221  36(فاطر: }... َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنَّمَ 

  221  48النساء : }...َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلكَ  ِإنَّ اللََّه َال َيْغِفرُ 

َم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنَّةَ {   221  72المائدة :  }...ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرَّ

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها{   222  93النساء:  ...َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفةً {   222  130,131آل عمران: }...َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْأُكُلوا الرِّ

  223  20سبأ: }...َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس َظنَُّه َفاتََّبُعوُه {

  223  85ص:  }َأْجَمِعينَ َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم {

  225  145النساء :  }...ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ {

  229  10,12الواقعة : }ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ  ،َلِئَك اْلُمَقرَُّبونَ أو ،َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ  {

  229  13,14الواقعة :  }َوَقِليٌل ِمَن اْآلِخِرينَ  ،ينَ األولثُلٌَّة ِمَن  {

اِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم {   230  107,108الكهف :  }...ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

  230  43األعراف :   }ِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن أو َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة  {

  230  108د:هو  }...َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها  {

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاءُ  {   231  18,21اإلسراء: }...َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضٍ  { ُسُل َفضَّ   231  253البقرة: }...ِتْلَك الرُّ

ْلَنا َبْعَض النَِّبيِّيَن َعَلى َبْعٍض َوآَتْيَنا دَ {   231  55اإلسراء:   }وَد َزُبوًراو اَوَلَقْد َفضَّ

  223  17السجدة: }...َفَال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن  {

  233  15محمد: }...َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَها َأْنَهاٌر  {

  233  5,6اإلنسان: }..ِإنَّ اْألَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا {

  233  17,18اإلنسان: }...َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنَجِبيًال {

  233  27,28المطففين:  }َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَُّبونَ  ،َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيمٍ  {

  233  20الزمر: }...َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف  {

  234  41,42المرسالت: }نَ هو ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظَالٍل َوُعُيوٍن،َوَفَواِكَه ِممَّا َيْشتَ {

  234  27,33الواقعة: }...َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِمينِ  {

اِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت {   234  57النساء: }...َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

  234  40,43الصافات: }..َلِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلومٌ أو ،ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصينَ {

يَُّتُهْم ِبِإيماٍن {   236  21الطور: }...َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذرِّ

  236  38المدثر: }ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ  {

  238  17السجدة:  }...َفَال َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُينٍ  {

  238  73الزخرف: }َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثيَرٌة ِمْنَها َتْأُكُلونَ  {

  238  20,21الواقعة:  }نَ هو َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشتَ  ،َوَفاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّرونَ  {

  238  15محمد: }َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّاِرِبينَ  {
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  238  46,47الصافات:  }...َبْيَضاَء َلذٍَّة  ،ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِعينٍ  {

  238  56يس: }ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَالٍل َعَلى اْألََراِئِك ُمتَِّكُئونَ  {

  238  47الحجر: }اًنا َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلينَ أخو {

  238  15,16الواقعة: }ُمتَِّكِئيَن َعَلْيَها ُمَتَقاِبِلينَ  ،َعَلى ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ {

  238  17الواقعة: }َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدونَ  {

  238  19اإلنسان: }...َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم {

  239  22,23القيامة: }ِإَلى َربَِّها َناِظَرةٌ  ،ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ  {

  239  15المطففين:  }َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبونَ  {

  239  26يونس:  }ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة  {:

  240  23القيامة: }ِإَلى َربَِّها َناِظَرةٌ {

  240  15المطففين:  }َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبونَ  {

  240  143األعراف: }َقاَل َلْن َتَراِني{

  240  103األنعام:  }َال ُتْدِرُكُه اْألَْبَصارُ  {

  241  143األعراف:   }...َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه {

  241  46د:هو  }ِإنِّي َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ {

  241  143األعراف: }َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّاَفَلمَّا {

  241  61,62الشعراء:  }...َفَلمَّا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى  {

  244  49القمر: }ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ  {:

  244  38األحزاب: }َوَكاَن َأْمُر اللَِّه َقَدًرا َمْقُدوًرا {

  244  8الرعد:  }َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ  {

  244  2الفرقان:  }َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديًرا {

  245  3الطالق:  }َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً {

  245  23المرسالت: }َفَقَدْرنا َفِنْعَم اْلقاِدُرونَ {

  245  23:اإلسراء  }َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ َوَقضى َربَُّك َأالَّ {:

  245,246  12:فصلت }اٍت ِفي َيْوَمْينِ و اَفَقضاُهنَّ َسْبَع َسم{

  245  200:البقرة }َفِإذا َقَضْيُتْم َمناِسَكُكمْ {

  247  21مريم:   }َوَكاَن َأْمًرا َمْقِضيًّا {

  247  117البقرة:  }َوإَِذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ  {

  247  71مريم: }َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيًّا{

  248  59األنعام: }...هو َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِإالَّ {

  248  22الحشر:  }َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ هو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ هو {

  248  5,10الليل: }...َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى  ،َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى{

  248  22الحديد: }... َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اْألَْرضِ {

  248  70الحج: }...َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ِفي السََّماِء َواْألَْرضِ  {
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  249  82يس: }...ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه {

ْلَنا ِإَلْيِهُم اْلَمَالِئَكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتىو َولَ {   249  111األنعام: }...َأنََّنا َنزَّ

  249  29التكوير: }َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمينَ  {

  249  253البقرة:  }َشاَء اللَُّه َما اْقَتَتُلوا َوَلِكنَّ اللََّه َيْفَعُل َما ُيِريدُ و َولَ {

  249  45الفرقان: }...َشاَء و َأَلْم َتَر ِإَلى َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَ  {

  249  1النساء: }...َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم {

  249  4الحديد: }... َواْألَْرَض ِفي السماواتالَِّذي َخَلَق هو {

  250  96الصافات: }َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ  {

  250  125النحل:  }...َسِبيِلهِ َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن هو ِإنَّ َربََّك  {

  251  5,10الليل: }...َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى  ،َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى {

  251  172األعراف: }...ِرِهْم هو َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ظُ {

  252  4,5الدخان: }...ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن  {

  254  31المدثر:   } ...{َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكةً 

  255  20يس: }...َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى {

  256  103الصافات: }َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبينِ  {

  256  60األنفال:  }...َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة  {

  256  15الملك: }َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقهِ  {

اِلَحاِت َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا {   256  :ص28  }... الصَّ

  256  35,36القلم: }...  َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ  {

  258  22,23الحديد:  }... َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي {

  259  51التوبة:  }...ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلَنا  {
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  القرآن الكريم 
  المصادر: كتب الشيخ عمر األشقر.

، 1ط ،عمان ،ائسدار النف ،ألشقرا الهادية إلى اهللا والمعرفة به، أسماء اهللا الحسنى - 1
  .م2004ه، 1423

، دار النفائس–عمر سليمان األشقر د.،والجماعةصفاته في معتقد أهل السنة و أسماء اهللا  - 2
  م.2003،ه1424 ،6ط ،األردن ،عمان

 ،ر سليمان األشقرعم ،والصراط المستقيمالجماعة أصحاب المنهج األصيل أهل السنة و  - 3
  م.1993 ،ه1413 ،1ط ،عمان األردن،دار النفائس

 –دار النفائس للنشر والتوزيع  ،ان األشقرعمر سليم، وعلميةمؤتمرات دعوية  بحوث في - 4
  م.2007،ه1427، 1ط ، األردن، عمان

، 2ط ،الكويت ،مكتبة الفالح ،األردن ،عمان ،دار النفائس، راألشق ،التوحيد محور حياة - 5
 م.1991 ،ه1411

  م.2008، ه1429ط  ،والتوزيعدار النفائس للنشر ، عمر سليمان األشقر، والنارالجنة  - 6
 ،1ط ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،األشقر ،وأحداث الحياةجولة في رياض العلماء  - 7

  م.2000 ،ه1420
 ،، األردنعمان ،والتوزيعدار النفائس للنشر ، عمر سليمان األشقر، والرساالتالرسل  - 8

  م.2008،ه1429
،  7ط ،عمان األردن ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األشقر، صحيح القصص النبوي - 9

 م.2007 ،ه1428
  عمر سليمان األشقر. ،من حياتي صفحات -10

، عمان ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،عمر سليمان األشقر، عالم المالئكة األبرار -11
  .م2008 ،ه1429ط ،األردن

، األردن، والتوزيع عمانالنشر و دار النفائس للطباعة  ،األشقر ،العقيدة في اهللا -12
  م.2010 ،ه1431ط

، عمان ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،ن األشقرعمر سليما ،والقدرالقضاء  -13
 م .2008 ،ه1429،األردن
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م 2008 ،ه1429 ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،عمر سليمان األشقر، القيامة الصغرى -14
.  

  م.2008 ،ه1429 ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،عمر سليمان األشقر، يامة الكبرىالق -15
 ،2ط ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،عمر سليمان األشقر، ةسالمية أصيلثقافة إو نح -16

 م .1990،ه1410
مكتبة الفالح للنشر  ،د.عمر سليمان األشقر،االعتقاد أصل ،)4نظرة في أصول الفقه ( -17

 م.1990 ،ه1410 ،1ط ،عمان األردن ،والتوزيعدار النفائس للنشر  ،الكويت ،والتوزيع
دار النفائس للنشر ،د.عمر سليمان األشقر،اإليمان باهللا ،مالقيواحة اإليمان عند ابن  -18

 األردن ،عمان –التوزيع و 
دار  ،عمر سليمان األشقر، ، اإليمان بالمالئكة األطهارواحة اإليمان عند ابن القيم -19

  األردن. ،عمان ،والتوزيعالنفائس للنشر 

  المجالت:
نظرة في تاريخ  مقالة بعنوان ،م2006 ،ه1427، العدد الخمسون ،مجلة الفرقان - 1

 األشقر. ،العقيدة
مقالة بعنوان أهل السنة  ،م1990 ،ه1410الفرقان العدد الخامس عشر مجلة  - 2

 عمر سليمان األشقر. ،الجماعةو 
بعنوان أهل  مقالة،م1990ويولي ،ه1410الحجة ذو ،العدد التاسع، مجلة الفرقان - 3

 ، عمر سليمان األشقر.الجماعةو السنة 
مقالة بعنوان "الذين يسعون  ،م1980 ،ه1400سنة  ،479العدد ،المجتمعمجلة  - 4

  ، عمر سليمان األشقر.الدمارو إلى الهالك 
مقالة بعنوان قضايا هامة في دراسة  ،1978،ه1398 ،418العدد ،مجلة المجتمع - 5

  لألشقر  –العقيدة 
بعنوان عندما بدأت دعوة مقالة  ،م1981 ،ه1401 ،545العدد ،مجلة المجتمع - 6

 لألشقر . ،التوحيد
:" بحوث المستشرقين شبيهة بأخبار بعنوانمقالة  ،722العدد ،جلة المجتمعم - 7

  .لألشقرالمشعوذين " 
مقالة بعنوان رقابة اهللا هي الضمانة ،م1980،ه1400 ،75العدد ،مجلة المجتمع - 8

  .عمر األشقر ،الفسادو د الطغيان ض
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  :دروس الشيخ
ث الصحيح هما الحديو درس بعنوان القرآن الكريم  ،دروس الشيخ عمر األشقر - 1

 .مصدرا العقيدة
 .ية يؤدي إلى توحيد اإللوهيةبعنوان توحيد الربوب ،دروس الشيخ عمر األشقر - 2
 .بعنوان القواعد التي قام بها الدين اإلسالمي ،دروس الشيخ عمر األشقر - 3
 .اصطالحاً و بعنوان اإلله لغًة  ،دروس الشيخ عمر األشقر - 4
 عدم اإلشراك به.و بعنوان عبادة اهللا وحده  ،شيخ عمر األشقردروس ال - 5
بعنوان ضرورة اجتماع الجانب العقدي مع الجانب  ،دروس الشيخ عمر األشقر - 6

 العملي في اإليمان.
بعنوان أهل اإليمان الصادق يفوقون أهل العبادات ،دروس الشيخ عمر األشقر - 7

 الكيرى. 
 بعنوان أعظم الذكر. ،قردروس الشيخ عمر األش - 8
 اجتناب المحرمات.و بعنوان أداء الفرائض ،دروس الشيخ عمر األشقر - 9
 بعنوان استمرار العبودية هللا تعالى  ،دروس الشيخ عمر األشقر -10
بعنوان من قال إن الصفات من المتشابه  ،دروس الشيخ الدكتور عمر األشقر -11

 ُيستفصل عن مراده .
 .حسنى التي عدها الحافظ ابن حجراهللا الأسماء  ،من دروس الشيخ عمر األشقر -12
 بعنوان دراسة حول المالئكة.، دروس الشيخ عمر األشقر -13
 أعماله.و بعنوان توكيل اهللا للمالئكة بحفظ اإلنسان  ،دروس الشيخ عمر األشقر -14
 النشور .و األدلة على البعث ، دروس الشيخ عمر األشقر -15
 للبعث. بعنوان سبب إنكار الكافر ،دروس الشيخ عمر األشقر -16
بعنوان أنواع األدلة التي ذكرت في القرآن للرد على  ،دروس الشيخ عمر األشقر -17

 منكري البعث.
 حياة البرزخ . ،دروس الشيخ عمر األشقر -18

 المصادر: 
، أبــو الفضــل تحقيـق محمــد ،ه911ت  ،جــالل الــدين الســيوطي ،وم القـرآناإلتقـان فــي علــ - 1

 م .1974 ،ه1294ط ،لمصرية العامة للكتابالهيئة ا ،إبراهيم
، واء الســـلفأضـــ ،محمـــد بـــن خليفـــة بـــن علـــي التميمـــي ،اآلثـــار المرويـــة فـــي صـــفة المعيـــة - 2

 م .2002 –ه 1422 ،1ط، السعودية، الرياض
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الحــافظ ابــن و العالمــة ابــن القــيم و األثبــات فــي مخطوطــات األئمــة شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  - 3
 ،الريـاض ،الملـك فهـد الوطنيـةمكتبـة  ،تأليف علي بـن عبـد العزيـز بـن علـي الشـبل ،رجب
 م.2002 ،ه1423ط

عبـد الـرزاق  ،فـي صـفة االسـتواء دراسـة تحليليـة ر عن اإلمام مالك رحمه اهللاهو األثر المش - 4
 م .2000 –ه 1421 –الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  –بن عبد المحسن البدر 

وخـــرج أحاديثـــه وعلـــق حققـــه ،هــــ458 ت ،بكـــر البيهقـــي، أبـــو ،األســـماء والصـــفات للبيهقـــي - 5
 –المملكــة العربيــة الســعودية ،مكتبــة الســوادي، جــدة ،عليــه: عبــد اهللا بــن محمــد الحاشــدي

 .م1993 ،هـ 1,1413ط
 –دار الصـميعي  ،محمـد بـن عبـد الـرحمن الخمـيس ،فةأصول العقيدة عند اإلمام أبي حني - 6

 بدون طبعة . ،السعودية
م بــن إســماعيل بــن العبــاس بــن مــرداس بكــر أحمــد بــن إبــراهي،، أبــو اعتقــاد أئمــة الحــديث - 7

دار   ،تحقيــــق محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الخمــــيس ،هـــــ371ت  ،اإلســــماعيلي الجرجــــاني
 هـ .1412  ،1ط –الرياض  –العاصمة 

ت  ،بكــر البيهقــي، أبــو أحمــد بــن الحســين بــن علــي ،االعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد - 8
 ه .1401 ،1ط ،بيروت ،ديدة،  دار اآلفاق الجتحقيق أحمد عصام الكاتب ،هـ458

 م.1991 ،ه1411، 1ط ،دار الكتب العلمية بيروت، ابن القيم ،إعالم الموقعين - 9
ــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي ،األعــالم -10 ت  ،خيــر ال

 م.2002 ،15ط –دار العلم للماليين  ،هـ1396
مكتبــة  ،تحقيــق محمــد حامــد الفقــي ،لجوزيــةابــن قــيم ا ،إغاثــة اللهفــان مــن مصــايد الشــيطان -11

 السعودية .، ، الرياضالمعارف
مرعـي بـن  ،يـل األسـماء والصـفات واآليـات المحكمـات والمشـتبهاتأو يل الثقـات فـي تـو اأق -12

مؤسســة  ،ق شــعيب األرنــاؤوطيــحقت ،هـــ1033 ت ،يوســف بــن أبــى بكــر المقدســي الحنبلــى
 ه1406 1ط ت،بيرو  ،الرسالة

ن الحسـن يحيــى بـن أبــي الخيـر بــ،، أبـو المعتزلــة القدريـة األشــرارد علـى االنتصـار فـي الــر  -13
 ،تحقيـــق ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز الخلـــف،ه558تـــوفي  ،ســـالم العمرانـــي اليمنـــي الشـــافعي

 م.1999،ه1419 ،1ط ،ء السلف للنشر الرياضأضوا
، ت زيــن الــدين عبــد الــرحمن الســالمي البغــدادي، وأحــوال أهلهــا إلــى النشــورال القبــور هــو أ -14

ـــــق عـــــاطف صـــــابر شـــــاهين ،ه795 ـــــد ،تحقي ، 1ط ،المنصـــــورة مصـــــر ،دار الغـــــد الجدي
 م.2005 ،ه1426
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 ،المكتــب اإلســالمي ،لبــانيتحقيــق محمــد ناصــر الــدين األ ،728ت  ،ابــن تيميــة ،اإليمــان -15
 م.1996 ،ه1416 ،5ط  ،بيروت ،عمان

بهــادر مــد ب عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــدر الــدين مح، أبــو ،البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه -16
 م.1994،ه1414، 1ط،، دار الكتبيه794ت ،الزركشي

الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي ،، أبــو البدايــة والنهايــة -17
طباعـة والنشـر والتوزيـع دار هجـر لل ،تحقيق عبـد اهللا بـن عبـد المحسـن التركـي ،هـ774ت

 م. 1997 ،هـ 1418 ،1ط ،واإلعالن
 بدون طبعة. ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ابن قيم الجوزية ،دائع الفوائدب -18
، ه276ت ،محمـــد عبـــد اهللا بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري، أبـــو ،تأويـــل مختلـــف الحـــديث -19

 م.1999 ،ه1419 ،2ط –مؤسسة اإلشراق  ،المكتب اإلسالمي
يــدة، ، دار النــدوة الجده1429ت ،الشــيخ حســن  محمــد أيــوب ،تبســيط العقائــد اإلســالمية -20

 م. 1983 ،هـ 1403 ،5ط ،لبنان ،بيروت
دار المعرفـة بيـروت  ،تحقيق محمد حامـد الفقـي ،ابن قيم الجوزية ،التبيان في أقسام القرآن -21

 لبنان . –
القاسـم ، أبـو ثقـة الـدين، ،تبيين كذب المفتري فيمـا نسـب إلـى اإلمـام أبـي الحسـن األشـعري -22

 –دار الكتـاب العربـي   ،هــ571ت  ،علي بن الحسن بن هبة اهللا المعـروف بـابن عسـاكر
 ه .1404  ،1ط –بيروت 

 –دار الكتـــب العلميـــة  ،ه1252ت  ،المبــاركفوري،شــرح جـــامع الترمـــذيتحفــة األحـــوذي ب -23
 بيروت.

 بدون طبعة. –تحقيق نجاح عوض صيام  ،لإلمام الشوكاني ،تحفة الذاكرين -24
 ،6ط،الريــاض ،بيكــان، مكتبــة العتحقيــق محمــد بــن عــودة الســعودي ،ابــن تيميــة ،التدمريــة -25

 م .2000 ،ه1421
عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح ، أبـو ،وأمور اآلخرةالتذكرة بأحوال الموتى  -26

يـق د.الصـادق بـن محمـد بـن تحق ،هــ671، ت األنصاري الخزرجي شـمس الـدين القرطبـي
 ه .1425 ،1ط ،الرياض ،والتوزيعمكتبة دار المنهاج للنشر  ،إبراهيم

محمــد بــن علــي بــن  ،محمــد بــن إســماعيل الصــنعاني ،ادعتقــاد عــن أدران اإللحــتطهيــر اال -27
الريـــاض  ،مطبعـــة ســـفير ،بـــاد البـــدرتحقيـــق عبـــد المحســـن بـــن حمـــد الع ،محمـــد الشـــوكاني

 ه.1424 ،1ط ،السعودية،
 م.2007 ،1ط –تحقيق نصر الدين تونسي  –التعريفات للجرجاني  -28
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تحقيـق جماعـة  ،هــ816ت ،علي بن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني ،التعريفات -29
 لبنان . –دار الكتب العلمية بيروت  ،من العلماء

تحقيــق ســامي بــن  –الفــداء إســماعيل بــن عمــر ابــن كثيــر ، أبــو –تفســير القــرآن العظــيم  -30
 م.1999 –ه 1420 ،2ط –التوزيع و دار طيبة للنشر  –محمد سالمة 

دار الفكـر  –د.وهبة بن مصطفى الزحيلي  –المنهج و الشريعة و في العقيدة التفسير المنير  -31
 ه.1418 ،2ط –دمشق  –المعاصر 

تحقيـق محمــد عــوض  ،ه370ت –محمـد بــن أحمـد بــن األزهـري الهــروي  –تهـذيب اللغــة  -32
 م .2001 – 1ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –مرعب 

 –ســليمان بــن عبــد اهللا بــن عبــد الوهــاب  – تيســير العزيــز الحميــد فــي شــرح كتــاب التوحيــد -33
 ،1ط –دمشـــق  –بيـــروت  –المكتـــب اإلســـالمي  ،يشو اتحقيـــق زهيـــر الشـــ –ه 1223ت

 م.2002 –ه 1422
تحقيق عبد الرحمن بن معال  ،ه1276ت –تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  -34

 م .2000 ،ه1420 – 1ط –مؤسسة الرسالة  –اللويحق 
تحقيــق أحمــد محمــد  ،ه210ت  –جعفــر الطبــري ، أبــو –يــل القــرآن أو تجــامع البيــان فــي  -35

 م.2000 –ه 1420 ،1ط –مؤسسة الرسالة  –شاكر 
الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وســـننه  -36

عبـــد اهللا البخـــاري الجعفـــي تحقيـــق ، أبـــو محمـــد بـــن إســـماعيل ،وأيامـــه = صـــحيح البخـــاري
دار طـوق النجـاة (مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة تـرقيم   ،بن ناصر الناصـرمحمد زهير 

 ه.1422 ،1ط –محمد فؤاد عبد الباقي) 
تحقيـق  –ه 671ت –شـمس الـدين القرطبـي  –تفسـير القرطبـي  –الجامع ألحكـام القـرآن  -37

 – 2ط –القـــــــــــاهرة  –دار الكتـــــــــــب المصــــــــــرية  ،ٕابـــــــــــراهيم اطفــــــــــيشو أحمــــــــــد البردونــــــــــي 
 م.1964،ه1384

زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن ،، أبـو يه ذكر اعتقـاد السـلف فـي الحـروف واألصـواتجزء ف -38
 .1تحقيق أحمد بن على الدمياطي، مكتبة األنصار للنشر والتوزيع ط ،شرف النووي

عبـد اهللا شـمس الـدين بـن محمـد بـن ،، أبـو د علماء الحنفيـة فـي إبطـال عقائـد القبوريـةهو ج -39
 ،ه1416 ،1ط –ر الصـــــيمعي للنشـــــر دا،ه1420ت  –أشـــــرف بـــــن قيصـــــر األفغـــــاني 

 م .1996
 القاهرة –مطبعة المدني  ،751ت –ابن قيم الجوزية  –حادي األرواح إلى بالد األفراح  -40
هـاجر محمـد السـعيد ، أبـو تحقيـق –جـالل الـدين السـيوطي  –الحبائك في أخبار المالئـك  -41

 م .1985 ،ه1405 – 1ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –بسيوني زغلول 
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الحســن علــي بــن إســماعيل بــن أبــي موســى ، أبــو –رســالة إلــى أهــل الثغــر ببــاب األبــواب  -42
الناشــر عمــادة البحــث  –تحقيــق عبــد اهللا شــاكر محمــد لجنيــدي  –ه 324ت –األشــعري 

 ه .1413ط –السعودية  –المدينة المنورة  ،العلمي بالجامعة اإلسالمية
مكتبـة  –بيـروت  –مؤسسـة الرسـالة  –الجوزيـة ابن قيم  –زاد المعاد في هدي خير العباد  -43

 م.1994 –ه 1415 ،27ط –الكويت  –المنار اإلسالمية 
أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر  ،سلســلة األحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها -44

مكتبـة المعـارف ، هــ1420،الدين، بن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، األشـقودري األلبـاني
 .1ط الرياضللنشر والتوزيع، 

 ،عبـد اهللا محمـد بـن يزيـد القزوينـي، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد، أبو ابن ماجة ،سنن ابن ماجه -45
فيصـل عيسـى البـابي  ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،هـ تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي273ت

  الحلبي.
 ير بـن شـداد بـن عمـروسـليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بشـ داود،، أبو داودسنن أبي  -46

المكتبـــــة  ،تحقيـــــق محمـــــد محيـــــي الـــــدين عبـــــد الحميـــــد ،هــــــ275ت ،ِجْســـــتانيي السِّ األزد
  بيروت ،العصرية، صيدا

عيسـى ، أبو محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  ،سنن الترمذي -47
) 3)ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي (جــ 2، 1تحقيق وتعليق:أحمد محمد شـاكر (جــ  ،هـ279ت 

شــركة مكتبــة ومطبعــة  ،)5، 4المــدرس فــي األزهــر الشــريف (جـــ وٕابــراهيم عطــوة عــوض 
  م. 1975 ،هـ 1395 ،2ط –مصر  –مصطفى البابي الحلبي 

 –تحقيـق أحمـد يوسـف الـدقاق  –سليمان حمد بن محمد بن الخطاب ، أبو –شأن الدعاء  -48
 م .1992 –ه 1412 – 3ط –دار الثقافة العربية للنشر 

محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي ، أبــو محيــي الســنة، ،شــرح الســنة -49
 ،المكتـب اإلسـالمي ،يشو امحمـد زهيـر الشـ،ؤوطاتحقيق: شعيب األرنـ،هـ516ت ،الشافعي

 .م1983 ،هـ1403 ،2ط ،دمشق، بيروت
بــــن أبــــي بكــــر جــــالل الــــدين  عبــــد الــــرحمن ،والقبــــورشــــرح الصــــدور بشــــرح حــــال المــــوتى  -50

، 1ط ،، لبنــــاندار المعرفــــة –مــــة حلبــــي تحقيــــق عبــــد المجيــــد طع ،ه911ت ،الســــيوطي
 م.1996،ه1417

مؤسسـة ، ألرنـؤوطتحقيق شعيب ا ،792ت ،ابن أبي العز الحنفي ،ويةاشرح العقيدة الطح -51
 م .1997 –ه 1417 ،10ط –بيروت ،الرسالة للنشر

دار إحيــاء التــراث  ،ه676ت ،محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي ،شــرح صــحيح مســلم -52
 ه .1393 ،2ط ،بيروت ،العربي
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عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي  ،الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى -53
  .88ص – 1ج ،هـ2,1407ط عمان –هـدار الفيحاء 544الفضل توفى ، أبو السبتي،

معرفـة دار ال ،ابـن قـيم الجوزيـة ،والتعليـلالحكمـة و القـدر و شفاء العليـل فـي مسـائل القضـاء  -54
 م . 1978،ه1398 ،لبنان ،بيروت –

 تمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري، ،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري55
، دار الصـديق للنشـر والتوزيـع ،حقق أحاديثه وعلق عليه: محمـد ناصـر الـدين األلبـاني، هـ256
  م 1997 -هـ  1418 ،4ط

 ، محمد ناصر الدين األلباني، بدون طبعة.صحيح الجامع الصغير وزياداته 57
الصـفات اإللهيـة فـي الكتـاب والســنة النبويـة فـي ضـوء اإلثبــات والتنزيـه،، أبـو أحمـد محمــد  58

هـــ، المجلــس العلمــي بالجامعــة اإلســالمية، المدينــة 1415ت  ،أمــان بــن علــي جــامي علــي
  .م1986 –ه 1406،  2ط–المنورة، المملكة العربية السعودية 

 ،، تحقيـق محمـد بـن خليفـة التميمـي748ت ،شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،العرش 59
 ،ه1424، 2ط ،المدينـــــة المنـــــورة ،الناشـــــر عمـــــادة البحـــــث العلمـــــي الجامعـــــة اإلســـــالمية

 م . 2003
محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان األنصــاري المعــروف بــأِبي ،، أبــو العظمــة 60

دار   ،وريتحقيــق رضــاء اهللا بــن محمــد إدريــس المبــاركف ،هـــ369ت  ،الشــيخ األصــبهاني
  هـ.1408 ،1ط، الرياض ،العاصمة

، بــدون لبنــان ،بيــروت ،العربــي دار الكتــاب ،ه1420ت ،ســيد ســابق ،د اإلســالميةالعقائــ 61
 بدون سنة . ،طبعة

ى بــن علــي يوســف بــن يحيــ ،هــو المهــدي عليــه الســالمعقــد الــدرر فــي أخبــار المنتظــر و  62
 تحقيــق الشــيخ مهيــب بــن صــالح بــن عبــد الــرحمن ،ه658ت ،المقــدس الســلمي الشــافعي

 م .1989،ه2,1410ط ،، األردنالزرقاء ،مكتبة المنار للنشر ،البوريني
أضـــواء  ،، أبـــو محمـــد أشـــرف بـــن عبـــد المقصـــود،تحقيـــق ،ابـــن تيميـــة ،العقيـــدة الواســـطية 63

 م .1999 ،ه1420 ،2ط  ،الرياض ،ف للنشرالسل
 د محمــود بــن أحمــد بــن حســين الغيتــابىمحمــ،، أبــو عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري 64

 بيروت . ،، دار إحياء التراث العربيهـ855ت  ،الحنفى بدر الدين العينى
مشـتملة علـى تعليقـات الشـيخ  ،للعالمة ابـن أبـي العـز الحنفـي ،ويةاعن شرح العقيدة الطح 65

 م  .2005 –ه 1426 ،1ط –آخرون و عبد العزيز بن باز 
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ن علــي الحســني بــ إبــراهيممحمــد بــن  ،ســنة أبــي القاســمواصــم فــي الــذب عــن القو العواصــم  66
، 3ط، بيـروت ،مؤسسة الرسـالة ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،ه840ت  ،القاسمي آل الوزير

 م .1994،ه1415
محمد أشرف بن أمير بـن علـي  ،معه حاشية ابن القيمداود،و عون المعبود شرح سنن أبي  67

 ه.1415 ،2ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ه1329، تبن حيدر
 ،محمــــــود شــــــكري بــــــن أبــــــي الثنــــــاء األلوســــــي،ة األمــــــاني فــــــي الــــــرد علــــــى النبهــــــانيغايــــــ 68

السـعودية  ،الريـاض ،مكتبـة الرشـد ،، أبـو عبـد اهللا بـن منيـر آل زهـو يتحقيق،ه1242ت
 م.2001 ،ه1422، 1ط،
ــــة المــــرام فــــي تخــــريج أحاديــــث الحــــالل والحــــرام 69 ــــاني ،غاي ــــدين األلب  ، تمحمــــد ناصــــر ال

  ه.1405 – 3، طبيروت –المكتب اإلسالمي  ،هـ1420
الفضـــل العســـقالني ، أبـــو أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر ،فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري 70

رقـــم كتبـــه وأبوابـــه وأحاديثـــه محمـــد فـــؤاد عبـــد  ،1379 ،بيـــروت –دار المعرفـــة   ،الشـــافعي
 الباقي .

تـأليف محمـد بـن  ،ه150تـوفي عـام  ،وب ألبي حنيفة النعمان ابن ثابتمنس،رالفقه األكب 71
 م.1999،ه1,1419ط ،اإلمارات العربية ،مكتبة الفرقان للنشر –ن الخميس عبد الرحم

 م.1997 –ه 1417 ،1ط –ي و اتحقيق عمر الفرم ،ابن قيم الجوزية –فقه السيرة  72
 ه.1412 ،17ط،القاهرة ،بيروت ،دار الشروق،سيد قطب ،في ظالل القرآن 73
ثـــم زيـــن الـــدين محمـــد بـــن تـــاج العـــارفين الحـــدادي  ،فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير 74

  .ه1356 ،1ط ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى للنشر ،ي القاهرياو المن
تحقيـق مكتـب  ،هــ 817ت  ،مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي ،القاموس المحيط 75

مؤسســـة الرســـالة  ،إشـــراف محمـــد نعـــيم العرقُسوســـي ،تحقيـــق التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة
 م. 2005 ،هـ 1426 ،8ط –لبنان  –لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ل

ـــل 76 ـــد اهللا ،قـــانون التأوي بكـــر بـــن العربـــي المعـــافري اإلشـــبيلي ، أبـــو القاضـــي محمـــد بـــن عب
مؤسسـة ،جدة ،القبلة للثقافة اإلسالميةدار  ،، تحقيق محمد السليمانيه543ت –المالكي 

 م.1986 ،ه1406 ،1ط –بيروت  ،علوم القرآن
، محمـد ناصـر الـدين األلبـاني ،قصة المسيح الدجال ونـزول عيسـى عليـه الصـالة والسـالم 77

  .هـ1421 ،1، طاألردن –عمان  -المكتبة اإلسالمية ، هـ1420ت
خان الحسيني البخـاري الطيب محمد صديق ، أبو ،الثمر في بيان عقيدة أهل األثر قطف 78

 ه.1421 ،1ط ،السعودية ،وقافواألوزارة الشؤون  اإلسالمية  ،ه1307ت  ،الِقنَّوجي
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 ،8ط ،دمشـــــق ،دار الفكـــــر ،محمـــــد ســـــعيد رمضـــــان البـــــوطي ،كبـــــرى اليقينيـــــات الكونيـــــة 79
 ه .1402

 ،بن تمــيم الفراهيــدي البصــريو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــر ،، أبــو كتــاب العــين 80
 دار ومكتبة الهالل .  ،ت د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ،هـ170توفي 

بكـر بـن أبــي شـيبة، عبـد اهللا بــن محمـد بــن ،، أبــو الكتـاب المصـنف فــي األحاديـث واآلثـار 81
، مكتبـة تحقيـق كمـال يوسـف الحـوت ،هــ235ت  ،إبراهيم بن عثمان بن خواسـتي العبسـي

  ه.1409، الرياض، الرشد
منهج أ.د.عمـر األشـقر فـي االسـتدالل بآيـات  ،تمر العالمة الدكتور عمر األشقركتاب مؤ  82

 أ.د.عبد السميع العرابيد.،والصغرىاهللا تعالى في كتابيه القيامة الكبرى 
 عبـد الـرحمن بـن –بـن جـرجيس  داودالتلبيس على قلب و كشف ما ألقاه ابليس من البهرج  83

ر عزيــز بــن عبــد اهللا الزيــتحقيــق عبــد ال،ه1285ت ،حســن بــن محمــد بــن ســليمان التميمــي
 التوزيع. و دار العاصمة للنشر  ،آل حمد

، هـــ795ت ،عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي ،كلمــة اإلخــالص وتحقيــق معناهــا 84
  .1، طخرج أحاديثها: العالمة المحدث محمد ناصر الدين األلباني

عـــادل الحنبلـــي حفـــص ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي بـــن ، أبـــو ،اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب 85
 الشـــيخ علـــيو تحقيـــق الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  ،ه775ت ،الدمشـــقي النعمـــاني

 م .1998 ،ه1419 ،1ط –لبنان  –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،محمد معوض
الفضـل" جمـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري  ومحمد بـن مكـرم بـن علـى "أبـ ،لسان العرب 86

 بيروت. –دار صادر  ،هـ711اإلفريقى توفي  الرويفعى
ــــدرة المضــــية فــــي عقــــد الفرقــــة لوامــــع األنــــوار ال 87 بهيــــة وســــواطع األســــرار األثريــــة لشــــرح ال

ت  –العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبلــي ، أبــو شــمس الــدين ،المرضــية
 دمشق . –مؤسسة الخافقين ومكتبتها  ،هـ1188

، مكتبـــة الرشـــد ،ن الشـــيخناصـــر بـــن علـــي عـــايض حســـ،مباحـــث العقيـــدة فـــي ســـورة الزمـــر 88
 م.1995 ،ه1415 ،1ط ،السعودية ،الرياض

عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي أبو  ،السنن الصغرى للنسائي ،المجتبى من السنن 89
مكتــــب المطبوعــــات  ،غــــدة، أبــــو تحقيــــق عبــــد الفتــــاح ،هـــــ303ت  ،الخراســــاني، النســــائي

  حلب ،اإلسالمية
 ،هـــ728ت  ،العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة، أبــو تقــي الــدين ،يو امجمــوع الفتــ 90

 ،مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف ،تحقــق عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم
 م.1995 ،هـ1416 ،المملكة العربية السعودية ،المدينة النبوية
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 . 379ص–م 1992، ه1412–بدون طبعة  ،اإلمام حسن البنا ،مجموعة رسائل 91
 –ه 751ت  ،لقــيم الجــوزيابــن ا ،وٕايــاك نســتعينمــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد  92

 ،ه1416 ،3ط ،دار الكتــــاب العربــــي بيــــروت ،ق محمــــد المعتصــــم بــــاهللا البغــــداديتحقيــــ
 م .1996

، 2ط،مكتبــة الســوادي للتوزيــع ،د.عثمــان جمعــة ضــميرية،مــدخل لدراســة العقيــدة اإلســالمية 93
 م .1996،ه1417

محمد بن حمدويه عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن ،، أبو المستدرك على الصحيحين 94
تحقيـق  ،هـ405ت  ،الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع بن ُنعيم بن الحكم الضبي
  م.1990 ،ه 1411 ،1ط ،بيروت ،، دار الكتب العلميةمصطفى عبد القادر عطا

بـن عبـد الخـالق بـن  وبكـر أحمـد بـن عمـر ،، أبـو مسند البزار المنشـور باسـم البحـر الزخـار 95
تحقيـق محفـوظ الـرحمن زيـن اهللا،  ،هــ292ت ،العتكي المعروف بالبزار خالد بن عبيد اهللا

وصـبري  ،)17إلى  10وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  ،)9إلى  1(حقق األجزاء من 
 1ط –المدينــة المنــورة  ،مكتبــة العلــوم والحكــم  ،)18عبــد الخــالق الشــافعي (حقــق الجــزء 

  م.2009م، وانتهت 1988بدأت 
، مسـلم بـن الحجـاج  ،ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا المسند الصحيح الم 96

دار إحيــاء  ،تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،هـــ261ت  ،الحســن القشــيري النيســابوريأبــو 
 بيروت. –التراث العربي 

محمــــد بــــن عبــــد اهللا الخطيــــب العمــــري، أبــــو عبــــد اهللا، ولــــي الــــدين،  ،مشــــكاة المصــــابيح 97
، 3، طبيــروت –المكتــب اإلســالمي  ،األلبــاني محمــد ناصــر الــدين ، هـــ741، تالتبريــزي
1985.  

، أحمد بن محمد بن علـي الفيـومي ثـم الحمـوي، ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 98
 بيروت. –المكتبة العلمية  ،هـ770وت نح –العباس أبو 

ن الخطـاب سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـداود،، أبـو شـرح سـنن أبـي  ،معالم السنن 99
 ،هـــــ 1351 ،1ط ،حلــــب –المطبعــــة العلميــــة  ،هـــــ388ت ،البســــتي المعــــروف بالخطــــابي

 م.1932
القاســـم ، أبـــو ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر اللخمـــي الشـــامي، ،المعجـــم الكبيـــر 100

 –القـاهرة  –مكتبـة ابـن تيميـة   ،هــ تحقيـق حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي360 ،الطبراني
  . 2ط

(إبـراهيم مصـطفى / أحمـد الزيـات / حامـد  ،مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة ،المعجم الوسـيط 101
 دار الدعوة .  ،عبد القادر / محمد النجار)
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تــوفي  ،الحســين، أبــو أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، ،معجــم مقــاييس اللغــة 102
 دار الفكر.  ،ت عبد السالم محمد هارون ،هـ395

حمد بن عمر بن الحسن ابن الحسين التيمي الملقب بفخـر عبد اهللا م، أبو –مفاتح الغيب  103
 ه .1420 ،3ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  – 606ت  –الدين الرازي 

دار  ،هـــه571ت –ابـــن قـــيم الجوزيـــة  –اإلرادة و منشـــور واليـــة العلـــم و مفتـــاح دار الســـعادة  104
 بدون طبعة. –بيروت  –الكتب العلمية 

تحقيـــق صـــفوان  ،ه502ت –الراغـــب األصـــفهاني  ،الكـــريمالمفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن  105
ــــ ــــدار الشــــامية  –دار القلــــم  –ي داودعــــدنان ال  ،ه1412 ،1ط –بيــــروت  –دمشــــق  –ال

 . 337 – 336ص
مصـر  –مؤسسـة األهـرام  –لجنـة مـن علمـاء األزهـر  –المنتخب في تفسير القـرآن الكـريم  106

 م .1995 ،ه 1416 ،18ط   –
دار  –يـة تعليـق عبـد اآلخـر حمـاد الغنيمـي و اح العقيدة الطحالمنحة اإللهية في تهذيب شر  107

 م.1996 ،ه1416 ،2ط ،النشر بيروت لبنانو الصحابة للطباعة 
عبـد العزيـز بـن حمـد بـن ناصـر بـن  –منحة القريب المجيب في الرد على ُعّبـاد الصـليب  108

 بدون طبعة. –ه 1244ت –عثمان آل معمر 
تحقيق محمـد  ،728ت –ابن تيمية  –الشيعة القدرية منهاج السنة النبوية في نقض كالم  109

 ،ه1406 ،1ط –الناشــــر جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســـــالمية  –رشــــاد ســــالم 
 م.1986

زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف ، أبـــو –المنهـــاج شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج  110
 ه.1292 ،2ط ،الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت  ،ه676ت   ،النووي

عبد الـرحمن بـن حسـن بـن محمـد بـن  –المورد العذب الزالل في كشف شبه أهل الضالل  111
، 1ط  –الســـــــــعودية  –الريـــــــــاض  –دار العاصـــــــــمة  ،ه1285ت –ســـــــــليمان التميمـــــــــي 

 ه.1412 – 3ط  -هـ1349
مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات موســوعة األلبــاني فــي العقيــدة، محمــد ناصــر األلبــاني،  112

  .م 2010 -هـ  1431، 1، طاليمن –راث والترجمة، صنعاء اإلسالمية وتحقيق الت
النـــدوة العالميـــة للشـــباب  ،الموســـوعة الميســـرة فـــي األديـــان والمـــذاهب واألحـــزاب المعاصـــرة 113

دار النــدوة العالميــة   ،إشــراف وتخطــيط ومراجعــة: د. مــانع بــن حمــاد الجهنــي ،اإلســالمي
 ه.1420 ،4ط –للطباعة والنشر والتوزيع 
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 –ه 774ت –الفــداء إســماعيل بــن عمــر ابــن كثيــر ، أبــو –المالحــم و النهايــة فــي الفــتن  114
 –ه 1408ط  –دار الجيــــل للنشــــر بيــــروت لبنــــان  –تحقيــــق محمــــد أحمــــد عبــــد العزيــــز 

 م.1988
السـعادات المبـارك بـن محمـد ابـن عبـد ، أبـو مجد الـدين ،النهاية في غريب الحديث واألثر 115

 ،هـــ1399 ،بيــروت –المكتبــة العلميــة  ،هـــ606ت  ،األثيــرالكــريم الشــيباني الجــزري ابــن 
 محمود محمد الطناحي. ،ىو اتحقيق طاهر أحمد الز  –م 1979

محمــد صــديق خــان بــن  –صــحاب النــار وألــي االعتبــار ممــا ورد فــي ذكــر النــار أو يقظــة  116
الناشـر  –تحقيق د.أحمد حجازي السـقا  –ه 1207ت  ،حسن بن علي الحسيني البخاري

 م.1987 ،ه1298ط –القاهرة  –دار األنصار  – مكتبة عاطف
 

  شبكة المعلومات الدولية إنترنت:
a. .موقع إسالميات 
b. .المركز الفلسطيني اإلعالمي 
c. الموسوعة الحرة. ،ويكيبيديا 
d. .الرسالة موقع المسلم 
e.  شرح الشيخ  ،السنة د.عمر األشقرو محاضرة سلسلة العقيدة في ضوء القرآن

 محمد إسماعيل المقدم .
Video playback 

f. .رسالة ابنه د.أسامة عمر األشقر 
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  الصفحة  الموضوع
  ت  إهداء 
  ث  تقديرشكر و 
  ج  عرفانو شكر 

  خ  المقدمة
  1  عمر األشقر: سيرته الشخصية والعلمية والدعويةالشيخ : األولالفصل 

  2  سيرته الشخصية: األولالمبحث 
  3  مولده و نسبه و : اسمه األولالمطلب 

  3  نسبه و اسمه 
  3  مولده

  3  :نشأتهالثاني المطلب
  4  المطلب الثالث: طلبه العلم

  5  تالميذه و : شيوخه المطلب الرابع
  5  ًال : شيوخهأو 

  8  ء آخرونعلما
  9  تالميذهثانيًا : 

  10  أخالقهو المطلب الخامس:صفاته 
  10  التواضع -1
  11  األناةو لحلم ا -2
  11  اإلخالصو الصدق  -3
  12  الجودو السخاء  -4
  13  الوقار -5
  13  الصبر -6

  14  المطلب السادس: وفاته
  15  عقيدتهو مؤلفاته و المبحث الثاني: مكانته العلمية 

  16  ثناء العلماء عليهو : مكانته العلمية  األولالمطلب 
  20  مؤلفاتهو المطلب الثاني : كتبه 

  20  ًال : مصنفاته في العقيدة أو 
  27  أصولهو صنفاته في الفقه ثانيًا : م

  31  مصنفاته في الدعوة ثالثًا :
  35  وظائفهو المطلب الثالث: أعماله 
  35  المطلب الرابع: عقيدته
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  37  في الدعوة إلى اهللا جهودهالمبحث الثالث: 
  38  جهادهاو في نشأة حركة حماس  جهوده: األولالمطلب 

  40  المطلب الثاني: منهجه في االتصال بالناس 
  40  المطلب الثالث: نشاطه الدعوي

  45  التوحيدالخالف في قضايا موقف األشقر من مسائل : الفصل الثاني
  46  العالقة بينها: أقسام التوحيد و األولالمبحث 

  47  مقدمة: معنى التوحيد وأهميته
  48  : أقسام التوحيداألولالمطلب 

  50  المطلب الثاني: العالقة بين أنواع التوحيد الثالثة
  52  المبحث الثاني: توحيد الربوبية

  53  : معنى الربوبيةاألولالمطلب 
  53  ًال : الربوبية لغةً أو 

  53  ثانيًا : توحيد الربوبية اصطالحًا 
  54  المطلب الثاني : منهج األشقر في إثبات توحيد الربوبية

  54  دليل الفطرة -1
  55  اإليجادو دليل الخلق  -2
  56  اإلتقان و دليل العناية  -3

  58  : توحيد اإللوهيةالمبحث الثالث
  59  : تعريف توحيد اإللوهيةاألولالمطلب 

  61  المطلب الثاني: منهج األشقر في إثبات توحيد اإللوهية
  61  : األدلة العقليةالً أو 

  61  التفكر في خلق اهللا و التأمل  -1
  61  تبصر اإلنسان في نفسه -2

  62  : األدلة النقلية ثانياً 
  62  خلقهعظائم قدرته في  -1
  63  اهللا المتصرف بخلقه دون غيره  -2

  63  المطلب الثالث: شروط صحة العبادة 
  63  اإلخالص  -1
  64  الصدق  -2
  64  المتابعة للرسول  -3

  65  المطلب الرابع: أنواع العبادة 
  65  : العبادات االعتقادية الً أو 

  66  : العبادات العملية القلبية ثانياً 
  66  الحب  -1
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  66  الخوف  -2
  67  اإلخالص  -3

  68  : العبادات القولية ثالثاً 
  68  الشهادتان  -1
  68  الدعاء -2
  68  الذكر  -3

  68  : العبادات البدنية رابعاً 
  69  الصالة  -1
  69  الصيام -2
  69  الحج  -3
  69  الجهاد بالنفس -4
  69  : العبادات المالية خامساً 
  69  الزكاة المفروضة  -1
  70  صدقات التطوع  -2
  70  العقيقة و النفقة و األضحية و الكفارات  -3

  71  المطلب الخامس: نواقض التوحيد 
  71  : الشركالً أو 

  72  : الشرك األكبراألول
  73  : الشرك األصغر الثاني
  73  : الكفر ثانياً 

  74  كفر تكذيب  -1
  74  استكبار و كفر إباء  -2
  74  كفر إعراض -3
  74  كفر شك  -4
  75  كفر نفاق  -5

  75  ثالثًا: النفاق 
  75  النفاق األكبر  -1
  75  النفاق األصغر  -2

  76  الصفاتو المبحث الرابع: توحيد األسماء 
  77  الصفات و : تعريف توحيد األسماء األولالمطلب 

  78  صفاته و المطلب الثاني: فائدة العلم بأسماء اهللا 
  80  الصفات عند األشقر و المطلب الثالث: أسس توحيد األسماء 

   80رسوله و  : إثبات ما أثبته اهللا الً أو 
  81  صفاته كلها كاملة علياو ها حسنى : اإليمان الكامل أن أسماء اهللا كلثانياً 
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  83  كل صفات النقص و التمثيل و عن التشبيه  :تنزيه الباري ثالثاً 
  84  : إجراء نصوص الصفات على ظاهرها .رابعاً 

  85  التفصيل في اإلثبات و : اإلجمال في النفي خامساً 
  86  صفاتهو : الوقف في أسماء اهللا سادساً 
  87  الصفات و : ترك البحث في كيفية الذات اإللهية سابعاً 

  89  الصفاتو في تقرير األسماء األشقر  الرابع:خصائص المنهج السلفي عند المطلب
  89  األسلمو األعلم و المذهب األكمل هو : مذهب السلف الً أو 

  91  االعتدال و  : التوسطثانياً 
    91السنة في التعرف على الحق الذي يريده اهللا و : االقتصار على الكتاب ثالثاً 
  92  السكينة في قلوب أصحابه و : يلقى هذا المنهج الطمأنينة رابعاً 

  92  االختالفو االنسجام ال التناقض و : التوافق خامساً 
  92  معانيهو : منهج ميسر في أسلوبه سادساً 

  93  اختياره ألسماء اهللا الحسنىالمطلب الخامس: منهج األشقر في 
  99  األسماء الحسنى المختارة عند الشيخ 

  102  اإليمان بالمالئكة مسائل الخالف في قضايا : موقف األشقر منالمبحث الخامس
  103  كيفيته و : اإليمان بالمالئكة األولالمطلب 

  103  : اإليمان بالمالئكةالً أو 
  104  : كيفية اإليمان بالمالئكة ثانياً 

  105  صفاتهم المطلب الثاني: أسماء المالئكة و 
  105  : أسماء المالئكة الً أو 

  108  ثانيًا: صفات المالئكة
  108  الصفات الَخلقية   -  أ
  110  الصفات الُخلقية   - ب

  112  أصنافهم و المطلب الثالث: أعمال المالئكة 
  115  يرسل اهللا رسله من المالئكة  مالمطلب الرابع: لماذا ل

اإليمان بالكتب مسائل الخالف في قضايا المبحث السادس: موقف األشقر من 
  السماوية

116  

  117  : وجوب اإليمان بالرساالت كلهااألولالمطلب 
  117  المطلب الثاني: كيفية اإليمان بالرساالت 

  120  السماويةاالختالف بين الكتب و المطلب الثالث: مواضع االتفاق 
  121  : مواضع االتفاق الً أو 

  121  الدين الواحد  -1
  122  مسائل العقيدة  -2
  123  القواعد العامة  -3



309 
 

  125  : مواضع االختالف ثانياً 
  126  اختالف العبادات -1
  126  الصوم  -  أ
  127  الوضوء  - ب
  127  ستر العورة  -2
  127  األمور المحرمة  -3
  128  من الرساالت السابقة خاتمةب الرابع : موقف الرسالة الالمطل

اإليمان بالرسل  مسائل الخالف في قضايا  المبحث السابع : موقف األشقر من
  األنبياء و 

129  

  130  الفرق بينهما و الرسول و : التعريف بالنبي األولالمطلب 
  130  : التعريف بالنبي الً أو 

  130  : التعريف بالرسول ثانياً 
  130  النبيو  الرسول : الفرق بينثالثاً 

  133  حاجة البشرية إليهمو : اإليمان بالرسل المطلب الثاني
  133  جميعاً األنبياء و : اإليمان بالرسل الً أو 

  134  : حاجة الخلق إلى رسل الرحمن. ثانياً 
  136  ليس مالئكةو كون الرسل آدميين  :المطلب الثالث
  138  األنبياءو : وظائف الرسل المطلب الرابع

   138الدعوة إلى اهللا و : التبليغ الً أو 
  138  التوضيح و : البيان ثانياً 
  138  اإلنذار و : التبشير ثالثاً 

  139  رابعًا: إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
  139  العقديو : تقويم االنحراف الفكري خامساً 
  139  : إقامة الحجة على الخلقسادساً 
  140  : القدوة الحسنة سابعاً 
  140  القيادةو : السياسة ثامناً 

  141  الخامس: أمور تفرد بها األنبياءالمطلب 
  141  ًال: الوحيأو 

  141  : العصمة ثانياً 
  147  ال تنام قلوبهمثالثًا: األنبياء تنام أعينهم و 

  148  : تخيير األنبياء عند الموترابعاً 
  148  : أمور تفرد بها األنبياء بعد موتهم خامساً 

  149  : تفاضل األنبياء والرسلالمطلب السادس
  150  العزم هم أفضل الرسل  ولأو : الً أو 
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   151: فضل الرسول الخاتم محمد ثانياً 
  153  اليوم اآلخرب الخالف في قضايا اإليمان موقف األشقر من مسائل:الفصل الثالث

  154  نعيمهو : القبر عذابه األولالمبحث 
  155  مقدمة:

  156  : عذاب القبر األولالمطلب 
  159  المطلب الثاني: نعيم القبر 

  161  المطلب الثالث: الذين يعصمون من فتنة القبر
  163  المبحث الثاني: أشراط الساعة

  165  انقضت و : بعض العالمات الصغرى التي وقعت األولالمطلب 
    165بعثة الرسول  -1
  165  انشقاق القمر -2

  166  قد يتكرر وقوعهاأو ،مستمرةال تزال و المطلب الثاني: العالمات الصغرى التي وقعت 
  166  الفتوحاتو الحروب  -1
  167  خروج الدجالين أدعياء النبوة  -2
  167  إسناد األمر لغير أهله -3
  168  تداعي األمم على أمة اإلسالم  -4

  169  المطلب الثالث: العالمات التي لم تقع
  169  أنهارا و عودة جزيرة العرب جنات  -1
  170  انحسار الفرات عن جبل من ذهب -2
  170  انتفاخ األهلة -3
  170  الجماد اإلنسو تكليم السباع  -4
  171  إخراج األرض كنوزها المخبواة -5
  171  محاصرة المسامين إلى المدينة -6

  171  المطلب الرابع: العالمات الكبرى
  172  أوًال: خروج المهدي

  174  ثانيًا: الدخان
  174  ًا : فتنة الدجالثلثا

  177  موقف األشقر من الدجال
  178  رابعًا: طلوع الشمس من مغربها

  179  : نزول عيسى ابن مريم عليهما السالماً خامس
  180  أعمال عيسى عليه السالم

  182  مأجوجو ًا: خروج يأجوج سادس
  182  النار التي تحشر الناس ًا:سابع

  183  المبحث الثالث: أحداث يوم القيامة 
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  184  النشور و : البعث األولالمطلب 
  185  المكذبون بهذا اليوم 

  186  النشورو المطلب الثاني: األدلة على البعث 
  188  المطلب الثالث: أحوال الناس يوم القيامة

  188  : حال الكفاراألولالصنف 
  190  لصنف الثاني: حال عصاة الموحدينا

  191  : حال األتقياء الصنف الثالث
  192  المطلب الرابع: الشفاعة

  192  أحاديث الشفاعة
  194  أنواع الشفاعة

  194  ًال: الشفاعة المقبولةأو 
  195  : الشفاعة المرفوضة ثانياً 

  195  الجزاءو المطلب الخامس: الحساب 
  197  المطلب السادس: الميزان 

  198  : تعريف الميزانالً أو 
  198  : عدد الموازين ثانياً 
  199  : الذي يوزن في الميزان ثالثاً 

  205  المبحث الرابع: النار 
  206  مة:مقد

  207  : مكان النار األولالمطلب 
  208  المطلب الثاني: أبدية النار 

  212  المطلب الثالث: الذين ال يخلدون في النار 
  213  المطلب الرابع: أكثر الخلق في النار 

  217  المبحث الخامس: الجنة 
  218  اصطالحاً و الجنة لغًة 

  218  دخول الجنة  عند: األولالمطلب 
  218  تنقية المؤمنين فبل دخول الجنة و تصفية  -1
  219  الذين يدخلون الجنة بغير حساب -2
  219  دخول عصاة المؤمنين الجنة -3
  221  .خلود أهلهاخلود الجنة و :نيالثا  المطلب

  222  ، واألعمال الموجبة لها.: درجات الجنةثالثالمطلب ال
  222  درجات الجنةًال: أو 

  225  موجبة لهااألعمال الثانيًا: 
  226  فيها مكان األطفال،و ابع: أكثر سكان الجنةر المطلب ال
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  226  ًال: أكثر سكان الجنة.أو 
  227  ثانيًا: مكان األطفال فيها

  227  أطفال المؤمنين،1
  228  أطفال المشركين،2

  229  المطلب الخامس: نعيم أهل الجنة، ورؤيتهم هللا تعالى.
  229  : نعيم أهل الجنة الً أو 

  230  ؤيتهم هللا تعالى.ر  ثانيًا:
  234  اإليمان بالقدرالخالف في قضايا  مسائل المبحث السادس: موقف األشقر من

   245  الفرق بينهما تعريف القضاء والقدر لغًة واصطالحًا و  
  238  : أركان اإليمان بالقدر األولالمطلب 
  238  : العلم األولالركن 
  239  : الكتابة الثانيالركن 

  240  : المشيئةالركن الثالث
  241  : الخلقالركن الرابع

  241  أفعال العباد المطلب الثاني: 
  241  ًال: القائلون أنها من خلق اهللاأو 

  243  المكذبون بالقدر ثانيًا: 
  244  : التاركون للعمل اتكاًال على القدرلثالثالمطلب ا
  249  الجماعة في القدر السنة و : مذهب أهل لرابعالمطلب ا
  250  : ثمار اإليمان بالقدرخامسالمطلب ال

  251  الفصل الرابع: منهج الشيخ العقدي
  252  المبحث األول: معنى العقيدة وخصائصها ومصادرها 

  253  المطلب األول:معنى العقيدة لغًة واصطالحاً 
  253  أوًال: العقيدة لغةً 

  253  ثانيًا: العقيدة اصطالحاً 
  256  المطلب الثاني: خصائص العقيدة وأهميتها

  256  أوًال: خصائص العقيدة
  259  ثانيًا: أهمية العقيدة

  261  المطلب الثالث: مصادر العقيدة اإلسالمية
  264  المبحث الثاني: موقفه من بعض الفرق

  265  المطلب األول: موقفه من الفالسفة والمتكلمين وتأويالتهم واعتمادهم العقل
  267  المطلب الثاني: موقفه من الصوفية

  270  التوصياتالخاتمة وأهم النتائج و 
  272  ملخص البحث
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  272  فهرس اآليات 
  285  فهرس األحاديث 
  288  فهرس األعالم 

  289  المراجع صادر و مفهرس ال
  304  فهرس الموضوعات 

 

 

  


