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مقدمة 


مقدمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  ربِّ  هلل  احلمد 
األنبياء واملرسلني سيدنا و موالنا حممد وعىل  أرشف 
حياة  كانت  فلقد  بعد  ا  أمَّ الطاهرين  الطيبني  بيته  آل 
عىل  اعتمدت  بدائية  السابقة  العصور  يف  اإلنسان 
املحسوسات يف األعم األغلب، فهي ختتلف عام نحن 
أصبح  الذي  العلمي  والرقي  م  التقدُّ من  اليوم  عليه 
التعامل فيه مع األمور غري املرئية أمرًا معتادًا يف حياتنا 
اليومية كانتقال الصورة والصوت عرب األثري والفضاء 
و  واملوبايل  اإلنرتنت  وشبكة  للفضائيات  اخلارجي 
ترسل  التي  األجهزة  و  بعد،  عن  التحكم  أجهزت 
األمور  من  غريها  إىل  الصناعية  األقامر  إىل  الذبذبات 
العوامل  اكتشاف  إىل  إضافة  حرصها،  يطول  التي 
ال  التي  األمور  من  وغريها  احليَّة  للكائنات  ة  املجهريَّ
اليوم- مع هذه  ُترى بالعني املجردة، فتعامل اإلنسان 
أو ذبذبات أو صور ال  التي تصدر إشارات  األجهزة 
نراها يف الفضاء اخلارجي ولكن نؤمن بوجودها رغم 
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نفي رؤية اهلل 

عدم إمكان رؤيتها- أصبح أمرًا معتادًا ال ينكره أجهل 
الناس، فلذا أصبح من السهل االعتقاد باألمور الغيبية 
غري املرئية، وأما اإلنسان يف العصور القديمة فلم يصل 
ل إليه اإلنسان يف العرص احلارض، فكانت  إىل ما توصَّ
أو  يؤمن  ال  فهو  املحسوسة،  باألمور  تنحرص  حياته 
يصعب عليه اإليامن واالعتقاد إالَّ باملحسوسات، فلم 
يتقبَّل أغلب البرش آنذاك فكرة عدم إمكان رؤية اخلالق 
موسى  ِمن  اليهود  وطلب  األوثان،  عبادة  كثرت  لذا 
رؤية اهلل تعاىل، وجعلوها رشطًا إليامهنم، فأخربهم اهلل 
وانتقلت  تعاىل،  اهلل  رؤية  من  البرص  متكن  بعدم  تعاىل 
هذه الفكرة إىل بعض املسلمني عن طريق اليهود، فراح 
الكثري منهم يلتمس اخللوات معتقدًا جتيلِّ اخلالق فيها، 
واألمر الَّذي يدعو إىل التعّجب واالستغراب منهم هو 
أو يف اآلخرة،  الدنيا  تعاىل يف  إرصارهم عىل رؤية اهلل 
وكأنَّ القوم مل يؤمنوا باهلل تعاىل إذا مل يروه ! كام رصحَّ 
أنه  إدريس  بن  حممد  ُيوِقن  مل  :»لو  قائاًل  أئمتهم  أحد 
القول  يرى اهلل ملا عبد اهلل تعاىل«)1). !!، فام أشبه هذا 
َنَرى اهلل  َحتَّى  َلَك  ُنْؤِمَن  َلْن  اليهود: ﴿َيا ُموَسى  بقول 

 /  3 الاللكائي:  اهلل  هلبة  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  رشح   (1(
506، حتقيق: د. أمحد سعد محدان، دار طيبة - الرياض، ط. 

1402هـ.
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مقدمة 

َجْهَرًة﴾]البقرة: 55[. 
العقيدة  هذه  هشاشة  تثبت  تي  الَّ األمــور  وِمــن 
فيها؛  واضطراهبم  الشديد  اختالفهم  هو  وبطالهنا 
فقد اضطربوا يف مسألة رؤية اهلل عزَّ وجل اضطرابًا مل 
يسبق له مثيل يف أيِّ مسألة ِمن مسائلهم اخلالفية حتَّى 
ذهبوا إىل تسع عرشة مقالة يف رؤية اهلل تعاىل؛ فاختلفوا 
فقط،  اآلخرة  يف  يرى  أو  واآلخرة  الدنيا  يف  ُيَرى  هل 
ل  فاختلفوا يف زمان ومكان رؤيته إىل أربعة أقوال: األوَّ
والقول  ة،  خاصَّ اجلنة  يف  تعاىل  اهلل  يرون  م  أهنَّ زعموا 
والقول  القيامة،  يوم  ُيَرى  تعاىل  اهلل  أنَّ  زعموا  الثاين 
والقول  مبارشة،  املوت  بعد  ُيَرى  أنَّه  زعموا  الثالث 
الرابع: أنه ُيَرى يف الدنيا واآلخرة. كام اختلفوا يف كيفية 
ل أنَّه ُيَرى بالعني  ة مذاهب: األوَّ رؤية اهلل تعاىل إىل ِعدَّ
دة، والثاين أنه ُيَرى بال كيف، والثالث أنه يتجىلَّ  املجرَّ
ُيَرى  وإنام  بالعني،  ُيَرى  ال  والرابع:  آدم،  صورة  عىل 
بحاسة سادسة خيلقها اهلل تعاىل يوم القيامة، كام اختلفوا 
ل ال يراه إالَّ  يف َمن يرى اهلل تعاىل إىل ثالثة أقوال: األوَّ
مؤمنهم  املوقف  أهـل  مجيع  يراه  والثاين:  املؤمنون، 
الكفار،  دون  املنافقـون  يــراه  والثالث:  وكافرهم، 
يؤدي  والتعارض  االختالف  و  التضارب  هذا  فكلُّ 
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نفي رؤية اهلل 

الرباءة  أصالة  إىل  والرجوع  األقــوال  هذه  تساقط  إىل 
إمكان  صفة  وهي  تعاىل  هلل  احلادثة  الصفة  هذه  ِمن 
الرؤية ألنَّ األصل هو ثبوت صفات اهلل تعاىل وعدم 
حدوثها، ومن صفات اهلل تعاىل صفة عدم الرؤية، فال 
يراه اإلنسان يف الدنيا وكذا يف اآلخرة فهي صفة ثابتة ال 
، وقد وردت آيات عديدة يف القرآن الكريم تنفي  تتغريَّ
األحاديث  بعض  وردت  كام  تعاىل،  اهلل  روية  إمكان 
وكذلك  تعاىل.  اهلل  رؤية  إمكان  تنفي  السنَّة  كتب  يف 
اإلمامية،  ِمن  تبعهم  وَمن   البيت أهل  مذهب 
الدنيا  يف  بامتناعها  قائلون  والزيدية  املعتزلة  ومذهب 
بالعقل،  الرؤية  نفي  عىل  اإلمامية  واستدلَّ  واآلخرة، 
والنقل عن أهل البيت، ومن أدلتهم العقلية أنَّ 
الرؤية ال تصحُّ إالَّ عىل األجسام أو اجلوهر أو األلوان، 
وهي تستلزم أن يكون املرئي بجهة أو مكان، واإلشارة 
واإلشــارة  واملكان  واجلهة  به،  واالتصال  املرئي  إىل 
حمال  وذلك  ملواضعها،  خارجي  تشخيص  واالتصال 

عىل اهلل تعاىل، الستلزامه التجسيم املحال. 
اس أهم ما حيتاجه املحاور  هذا وقد مجع هذا الكرَّ
من األدلة القرآنية و احلديثية و األدلة العقلية التي تثبت 
اآلخرة،  يف  أو  الدنيا  يف  تعاىل  اهلل  رؤية  نظرية  بطالن 
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مقدمة 

الشبهات واإلشكاالت  إىل اإلجابة عن بعض  إضافة 
رؤية  مسألة  املخالف طرحها يف  اعتاد  تي  الَّ واألوهام 
اهلل تعاىل، ونسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكراس نافعًا 

إلخواننا املؤمنني وملن يطلب طريق الرشاد. 
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حكم منكري الرؤية 

حكم منكري الر�ؤية

السنة يف مسألة رؤية اهلل   لقد تشدد بعض علامء 
تعاىل حتى ذهبوا إىل تكفري َمن مل يؤمن هبا، وِمن هؤالء 
َُد  َأمحمْ َماُم  ِ »َفاإلمْ رشيد  حممد  الشيخ  قال  احلنابلة؛  إمام 

َيِة«)1).  ؤمْ َر ُمنمِْكِري الرُّ َكفَّ
هلم  يكن  مل  بل  استدالل،  أيَّ  ذلك  يف  يقبلوا  ومل 
تنفي  التي  األحاديث  من  حديث  أيِّ  لسامع  استعداد 
ث  حُيدِّ َمن  كلَّ  ولعنوا  األمر  هذا  يف  دوا  فتشدَّ الرؤية، 
هذه  ِمثل  يف  النظر  يقبلوا  فلم  الرؤية،  ينفي  بحديث 
الصحيح  العلمي  املنهج  بذلك  خمالفني  األحاديث 
لدراسة األحاديث؛ فقد قيل ألمحد بن حنبل»يف رجل 
اهلل ال  أن  العطوف  أيب  بحديث عن رجل عن  حيدث 
ُيَرى يف اآلخرة فقال: لعن اهلل من حيدث هبذا احلديث 

َزى اهلل هذا«)2).  اليوم، ثم قال َأخمْ

األعراف/آية:  رشيد:118/9]سورة  ملحمد  املنار  تفسري   (1(
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
األصول  علم  إىل  الوصول  سلم  برشح  القبول  معارج   (2(
للحافظ بن أمحد حكمي:1 / 341، حتقيق: عمر بن حممود 
ط.األوىل؛  السعودية،  الدمام-   ، القيم  ابن  دار  عمر،  أبو 

1410 هـ- 1990 م.
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ببعضهم  وصل  فقد  والشتم،  باللعن  يكتفوا  ومل 
احلال إىل إصدار حكم القتل ضدَّ كّل َمن مل يؤمن برؤية 
اهلل تعاىل إذ ذكروا أنه قيل ملالك: إهنم يزعمون أن اهلل 

ال ُيرى، فقال مالك: السيف السيف!!
ف الفكري منذ الِقَدم  واستمرَّ هذا اجلمود والتطرُّ
وحتَّى عرصنا احلارض، فقد غاىل مفتي السعودية عبد 
اهلل  رؤية  ينكر  َمن  بأن  فأفتى:  فتواه  يف  باز  بن  العزيز 
ُيَصىلَّ خلفه، وهو كافر،  سبحانه وتعاىل يف اآلخرة ال 
»حادي  كتابه  يف  القيم  ابن  ذكره  بام  لذلك  واستدّل 
إّن  ملالك:  قيل  أنــه  وغــريه  الطربي  ذكــر  األرواح«: 
قومًا يزعمون أّن اهلل ال ُيرى يوم القيامة، فقال مالك: 

السيف السيف. 
الفكري  السنَّة هلذا اجلمود  تنبَّه بعض علامء  وقد 
فعل  كام  علمية  بروح  املسألة  يناقش  فراح  والتطّرف، 
الشيخ حممد رشيد، فأخذ يعلل سبب تكفري أمحد بن 

حنبل ملنكري الرؤية فقال:
َدَقٍة، اَل أِلَنَّ  َا َصاِدَرٌة َعنمْ َزنمْ تَِقاِدِه فِياَم َنَرى َأهنَّ اِلعمْ
ِمُن  امُلؤمْ ِلُم  امُلسمْ َتدُّ  َيرمْ بَِحيمُْث  َدَقٌة،  َزنمْ َسُه  َنفمْ نمَْكاَر  ِ اإلمْ َهَذا 
بِِه َولَِسانِِه َوَعَمِلِه إَِذا َفِهَم َأنَّ آَياِت  َها بَِقلمْ بِالنُُّصوِص ُكلِّ
َوَرَد  َما  إَِليمِْه  ُيَردُّ  ِذي  الَّ ُم  امُلَحكَّ ُل  َصمْ األمْ ُهَو  َيِة  ؤمْ الرُّ ِي  َنفمْ
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حكم منكري الرؤية 

ُل ُهَو امُلَوافُِق  َوَّ َباِتَا؛ إِِذ األمْ ََحاِديِث يِف إِثمْ َياِت َواألمْ ِمَن اآلمْ
ِزِم ِعنمَْدُه  َتلمْ َخِر امُلسمْ ِل َوُهَو التَّنمِْزيُه، ُدوَن اآلمْ ِل َوالنَّقمْ َعقمْ لِلمْ
لَِردِّ  اَل  النُُّصوِص   َ َبنيمْ ِع  لِلمَْجممْ َتأمِْويُلُه  َواِجِب  المْ بِيِه  لِلتَّشمْ

ٍء ِمنمَْها .  َشمْ
َاِحَد ملَِا َليمَْس  َل َوَكَذا اجلمْ ُذُروَن امُلَتَأوِّ نَِّة َيعمْ ُل السُّ َوَأهمْ
ُروَنُه  ُيَكفِّ َفاَل  وَرِة  ُ بِالضَّ يِن  الدِّ ِمَن  ُلوًما  َمعمْ َعَليمِْه  ُممَْمًعا 

بُِمَخاَلَفتِِه لِلظََّواِهِر)1). 
وقال أيضًا يف سياق تضعيف حجة تلك الفتاوى 

التكفريية فقال:
ِعيَِّة.  َقطمْ ياَمِن المْ ِ َيُة َليمَْستمْ ِمنمْ ُأُصوِل اإلمْ ؤمْ الرُّ

ِة َنصٌّ  يَّ َبرَصِ َيِة المْ ؤمْ ُه َليمَْس يِف الرُّ َم َأنَّ َقدمْ ُعِلَم ِمَّا َتَقدَّ
اَلَلِة  َوالدَّ َواَيِة  الرِّ َقطمِْعيُّ  ُمَتَواتٌِر  ُلَغِويٌّ  َواَل  ُأُصــوِلٌّ 
يِن  الدِّ ِمَن  ُلوَمِة  املمَْعمْ َعَليمَْها  َمِع  امُلجمْ َعَقاِئِد  المْ ِمَن  َعُلَها  جَيمْ
يِن  َتبمِْليِغ الدِّ إَِليمِْه يِف  َعى  ِمَّا َكاَن ُيدمْ َوَليمَْستمْ  وَرِة،  ُ بِالضَّ
َأومْ  َهُلَها  جَيمْ َمنمْ  َيُكوُن  بَِحيمُْث  َساَلِة  َوالرِّ ِحيِد  التَّومْ ِمَن 
ِذي  ِم إاِّل َعىَل الَّ ِعلمْ اَم ِهَي ِمنمْ َغِريِب المْ ُينمِْكُرَها َكافًِرا، َوإِنَّ
ملَِنمْ  فِتمْنًَة  َكاَن  اَم  َوُربَّ َعاِرفنَِي،  المْ ِكَباُر  آِن  ُقرمْ المْ ِمَن  َتنمْبُِطُه  َيسمْ
َوُعَلاَمَء  النُّظَّاِر  ِكَباَر  إِنَّ  َحتَّى  َكاَن -  َوَكَذلَِك  ُدوهَنُممْ - 

األعراف/آية:  رشيد:118/9]سورة  ملحمد  املنار  تفسري   (1(
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
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َواِرَدِة  المْ الثَّاَلِث  َياِت  اآلمْ ِمَن  ُكلٍّ  يِف  َتَلُفوا  اخمْ َقِد  َبَياِن  المْ
ِقَياَمِة)3).  َوالمْ َراِف)2)،  عمْ َواألمَْ َعاِم)1)،  َنمْ األمْ ُسوَرِة  يِف  فِيَها: 
َقاِعَدُة يِف ِديِن  ُضُهممْ َنافَِيًة، َوالمْ ُضُهممْ ُمثمْبَِتًة َوَبعمْ َفَجَعَلَها َبعمْ
َة اَل َتُقوُم َعىَل مَجِيِع  ُجَّ َحِة َأنَّ احلمْ ممْ يَعِة السَّ ِ َِة َوالرشَّ محمْ الرَّ
َذُروَن  ُممْ ُيعمْ اَلَلِة ُلَغًة، َوَأهنَّ ِفنَي إاِّل فِياَم َكاَن َقطمِْعيَّ الدَّ امُلَكلَّ

ِه)4).  ِ َهاِم يِف َغريمْ َفمْ تاَِلِف األمْ بِاخمْ
وقال أيضًا:

َكاِن  َأرمْ ِمنمْ  نًا  َوُركمْ ًة  َعامَّ َعِقيَدًة  َتُكوَن  َأنمْ  َأَراَد  »َلومْ 
التَّأمِْويَل،  َتِمُل  حَتمْ اَل  حَيٍة  رَصِ آَيٍة  يِف  َذلَِك   َ َلَبنيَّ يــاَمِن  ِ اإلمْ
إَِحاَطٍة  َواَل  َكيمٍْف  باَِل  ِعَياًنا  َبمَْصاِر  بِاألمْ ُيَرى  ُه  بَِأنَّ َناطَِقٌة 
يِف  ــاَمَن  ي ِ اإلمْ َف  َعرَّ ِحنَي    النَّبِيُّ َوَلَقاَل  مْثِيٍل،  مَت َواَل 
َوَماَلِئَكتِِه  بِاهللِ  ِمَن  ُتؤمْ »َأنمْ  لِِه:  َقومْ َد  َبعمْ يَل  ِ ِجربمْ َحِديِث 

ْبَصاَر  ُيْدِرُك الَْ َوُهَو  ْبَصاُر  ُتْدِرُكُه الَْ )1) يعني قوله تعاىل:﴿لَ 
برُِي﴾]األنعام:103[. َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ

َقاَل  ُه  َربُّ َمُه  )2) يعني:قوله تعاىل:﴿َوَلَّا َجاَء ُموَسى لِِيَقاتِنَا َوَكلَّ
َبِل َفإِِن  َربِّ َأِرِن َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَراِن َوَلكِِن اْنُظْر إَِل اْلَ
ا  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل  ُه  َربُّ لَّ  َتَ َفَلمَّ  َتَراِن  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ 
َوَأَنا  إَِلْيَك  ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك  َقاَل  َأَفاَق  َفَلمَّ  َصِعًقا  ُموَسى  َوَخرَّ 

ُل اُلْؤِمننَِي﴾]األعراف/143[. َأوَّ
ا َناظَِرٌة﴾  ٌة إَِل َربَِّ )3) يعني قوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ

]القيامة/22، 23[.
األعراف/آية:  رشيد:137/9]سورة  ملحمد  املنار  تفسري   (4(
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
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ُممْ  َرهبَّ َن  َيَرومْ ِمننَِي  امُلؤمْ َوَأنَّ  ِخِر:  اآلمْ ِم  َيومْ َوالمْ َوُرُسِلِه  َوُكُتبِِه 
بِيٍه، َوأَلََمَر  ِخَرِة بَِأبمَْصاِرِهممْ ِعَياًنا باَِل َكيمٍْف َواَل َتشمْ يِف اآلمْ
َعنمُْه  َوَلَتَواَتَر  اَلِم،  سمْ ِ اإلمْ يِف  ُخُل  َيدمْ َمنمْ  لُِكلِّ  َهَذا  ِقنِي  بَِتلمْ
ُلوًما  َمعمْ َيُكوَن  َحتَّى  َذلَِك  َعىَل  ُي  َرمْ اجلمْ َحابِِه  َأصمْ َوَعنمْ 
َومَلَا  ِخاَلٌف،  فِيِه  َوَقَع  مَلَا  َوإًِذا  وَرِة،  ُ بِالضَّ يِن  الدِّ ِمَن 
ــِة  َي ُرؤمْ َعنمْ  اَها  إِيَّ وٍق  ُ ــ�مْ َم ــَؤاَل  ُس َعاِئَشُة  َتنمَْكَرتمْ  اسمْ
َذلَِك،  َظاِم  تِعمْ اسمْ ِمِن  ُرَها  َشعمْ َقفَّ  َحتَّى  ِه  لَِربِّ   النَّبِيِّ
جِلَِميِع  ِخَرِة  اآلمْ يِف  َتُكوُن  َيَة  ؤمْ الرُّ َأنَّ  َتِقُد  َتعمْ َكاَنتمْ  َوَلومْ 
  رَبَتمْ ُحُصوهَلَا لِلنَّبِيِّ َتكمْ َتنمَْكَرتمْ َواسمْ مَلَا اسمْ ِمننَِي  امُلؤمْ
َواِح  َأرمْ ِمنمْ  َأقمَْوى  فِيَها  ُروَحُه  أِلَنَّ  َلُه؛  تَِياًزا  اممْ َيا  نمْ الدُّ يِف 
ُه َحتَّى  ُ ِخَرِة َفَيطِيُق َما اَل ُيطِيُقُه َغريمْ ِمننَِي يِف اآلمْ َساِئِر امُلؤمْ
تَِياَز  ُموَسى - َصىلَّ اهلل َعَليمِْه َوَسلََّم - َوَلَقاَستمْ َهَذا ااِلممْ
َعَليمِْهممْ   - اهلل  َصَلَواُت  َعَليمِْه   - تَِياِزِه  بِاممْ النَّاِس  َعىَل 
َغيمِْب؛  ِ املمَْاَلِئَكِة ِمنمْ َعامَلِ المْ َيِة املمَْاَلِئَكِة َوَغريمْ ِي َوُرؤمْ َوحمْ بِالمْ
َعامَلِ اَل يِف َعامَلِ  َراِج يِف َذلَِك المْ َليمَْلَة املمِْعمْ ُه َكاَن  َأنَّ َعىَل 

ِض«)1).  َرمْ األمْ
فمسألة رؤية اهلل تعاىل من املسائل الكالمية التي 
منهم  فريق  ولكلِّ  املسلمني،  علامء  آراء  فيها  اختلفت 

األعراف/آية:  رشيد:137/9]سورة  ملحمد  املنار  تفسري   (1(
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
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أدلته وحججه اخلاصة التي تستند إىل الكتاب والسنة، 
فال جيوز تكفري منكري الرؤية إذا كان سبب إنكارهم 
يستند إىل اآليات القرآنية، واألحاديث الرشيفة إضافة 
وتشبيه  تعاىل،  هلل  اجلسمية  إثبات  الرؤية  استلزام  إىل 
بالرؤية يؤدِّي إىل تنزه  اخلالق باملخلوق، وعدم القول 

اخلالق من صفات املخلوقني. 
رؤية  تنفي  تي  الَّ والعقلية  النقليَّة  األدلة  وسنذكر 

اهلل تعاىل باألبصار. 
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الآيات القراآنية التي ت�صرح بعدم

اإمكان ر�ؤية اهلل تعاىل

لقد ذكر القرآن الكريم آيات عديدة ترصح بعدم 
زمان،  أو  بمكان  تقييد  دون  تعاىل من  اهلل  رؤية  جواز 
اهلل  يعاقب  ذنٌب  الرؤية  طلب  بأنَّ  يفيد  بعضها  وأن 

تعاىل عليه، وهي كام ييل: 
الآية الأوىل:تفيد أن موسى يتوب إىل اهلل تعاىل 

ِمن طلب الرؤية، وأّنه أول املؤمنني الَّذين يؤمنون بأنَّ 
اهلل تعاىل ال ُيرى، وذلك قوله تعاىل:

ُه َقاَل َربِّ َأِرِن  َمُه َربُّ ﴿َوَلَّا َجاَء ُموَسى لِِيَقاتِنَا َوَكلَّ
َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ  َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَراِن َوَلكِِن اْنُظْر إَِل اْلَ
ا َوَخرَّ  ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ لَّ َربُّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِن َفَلمَّ َتَ
َوَأَنا  إَِلْيَك  ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك  َقاَل  َأَفاَق  َفَلمَّ  َصِعًقا  ُموَسى 

ُل اُلْؤِمننَِي﴾]األعراف/143[.  َأوَّ
فلو كانت الرؤية من أفضل نعم اجلنَّة كام يزعمون 
من  نعمة  طلب  ألن  الرؤية  طلب  من  موسى  تاب  ملا 

نعم اجلنَّة يف احلياة الدنيا ال يعد ذنبًا. 
الآية الثانية:تفيد نزول العذاب عىل َمن طلب 

رؤية اهلل تعاىل ِمن بني إرسائيل، قال اهلل تعاىل:
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َنَرى  َحتَّى  َلَك  ُنْؤِمَن  َلْن  ُموَسى  َيا  ُقْلُتْم  ﴿َوإِْذ 
َتنُْظُروَن﴾  َوَأْن��ُت��ْم  اِعَقُة  الصَّ َفَأَخَذْتُكُم  َج��ْه��َرًة  اهلل 
ويستفظع  الرؤية  يستعظم  تعاىل  فاهلل  ]البقرة/55[. 
سؤاهلا ويقّبحه ويعّد اإلنسان قارصًا عن أنمْ يناهلا عىل 
وجه ينزل العذاب عند سؤاهلا، فلو كانت الرؤية أمرًا 
مكنًا يوم القيامة، لتلّطف عليهم اهلل تعاىل، وأخربهم 
بأهّنم سريونه يف احلياة اآلخرة ال يف احلياة الدنيا، ولكن 
ثّم  نرى أّن اهلل تعاىل يقابلهم بنزول الصاعقة فيقتلهم 

 .حيييهم بدعاء موسى
الآية الثالثة:تفيد أن طلب رؤية اهلل تعاىل ذنب 
نزول  إثاًم من طلب  يعاقب اهلل تعاىل عليه، وهو أكرب 

كتاب من السامء، وذلك يف قوله تعاىل:
ِمَن  كَِتاًبا  َعَلْيِهْم  َل  ُتنَزِّ َأْن  اْلكَِتاِب  َأْهُل  ﴿َيْسَأُلَك 
َأِرَنا اهلل  َفَقاُلوا  َأْكَبَ ِمْن َذلَِك  َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى  َمِء  السَّ
ُذوا اْلِعْجَل ِمْن  َ اِعَقُة بُِظْلِمِهْم ُثمَّ اتَّ ُم الصَّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُ
َوَآَتْينَا ُموَسى  َذلَِك  َفَعَفْوَنا َعْن  اْلَبيِّنَاُت  ُم  َما َجاَءْتُ َبْعِد 
اهلل  رؤية  كانت  فلو  ُمبِينًا﴾]النساء/153[،  ُسْلَطاًنا 
ظلاًم،  الرؤية  طلب  سمي  ملا  القيامة  يوم  مكنة  تعاىل 
جوازها  عن  إرسائيل  بنو  ــرِبَ  ألُخمْ و  احلّد  عن  وتعّديًا 
يوم القيامة، وملا ُعوِقبوا عىل هذا الطلب السيام أنَّ بني 
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يعبدوه  صناًم  هلم  جيعل  أنمْ  موسى  ِمن  طلبوا  إرسائيل 
فلم ُيَعاَقبوا عىل طلبهم هذا بل نصحهم موسى، وبني 

هلم وجه خطئهم كام جاء يف قوله تعاىل:
َقْوٍم  َعَل  َفَأَتْوا  اْلَبْحَر  ائِيَل  إِْسَ بَِبنِي  ﴿َوَجاَوْزَنا 
ا َكَم  ْم َقاُلوا َيا ُموَسى اْجَعْل َلنَا إَِلً َيْعُكُفوَن َعَل َأْصنَاٍم َلُ
ٌ َما ُهْم  َهُلوَن إِنَّ َهُؤَلِء ُمَتبَّ ُكْم َقْوٌم َتْ ٌة َقاَل إِنَّ ْم آِلَ َلُ
ا  فِيِه َوَباطٌِل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َقاَل َأَغرْيَ اهلل َأْبِغيُكْم إَِلً
َلُكْم َعَل اْلَعاَلنَِي﴾]األعراف: 138 - 140[ َوُهَو َفضَّ
فيقال ملن زعم أن رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة من 
اهلل  ذم  ملا  صحيحًا  زعمك  كان  لو  اجلنة:  نعم  أعظم 
تعاىل طلب الرؤية وملا وصفه بالظلم ألنَّ طلب النعمة 
امرأة  طلبت  فقد  ظلاًم،  ى  ُيَسمَّ ال  اجلنة  أو  النعيم  أو 
فرعون قرصًا يف اجلنة، فمدحها القرآن عىل طلبها هذا 
اِْمَرَأَة فِْرَعْوَن إِْذ  َآَمنُوا  ِذيَن  َب اهلل َمَثًل لِلَّ فقال: ﴿َوَضَ
نِي ِمْن فِْرَعْوَن  نَِّة َوَنجِّ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِل ِعنَْدَك َبْيًتا ِف اْلَ

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّالنَِِي﴾ ]التحريم/11[.  َوَعَملِِه َوَنجِّ
وقد استنكر القرآن الكريم طلب الرؤية استنكارًا 
ياَمِن وحذر املسلمني  ِ َر بِاإلمْ ُكفمْ ِل المْ شديدًا، ووصفه بَِتَبدُّ
َكَم  َرُسوَلُكْم  َتْسَأُلوا  َأْن  ُت��ِري��ُدوَن  ﴿َأْم  فقال:  منه 
َفَقْد  يَمِن  بِاْلِ اْلُكْفَر  ِل  َيَتَبدَّ َوَمْن  َقْبُل  ِمْن  ُموَسى  ُسئَِل 
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الثعلبي:                           قال   ،]108 بِيِل﴾]البقرة:  السَّ َس��َواَء  َضلَّ 
ُسئَل  ﴿َكَم  َرُسوَلُكْم﴾حممدًا.  َتْسَأُلوا  َأْن  ُتِريُدوَن  ﴿َأْم 
ُموَسى ِمن َقْبُل﴾ سأله قومه فقالوا: أرنا اهلل جهرة)1). 

ُسئَِل  ﴿َكَم  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  القرطبّي  وقال 
ُموَسى ِمْن َقْبُل﴾:»سؤاهلم إياه أن يرهيم اهلل جهرة«)2). 
النعم  أعظم  من  تعاىل  اهلل  رؤيــة  تكون  فكيف 
وحذر  ياَمِن  ِ بِاإلمْ َر  ُكفمْ المْ ِل  بَِتَبدُّ طلبها  تعاىل  اهلل  ووصف 
املسلمني منها؟! خصوصًا وأنَّ القرآن الكريم مل يرتك 
نعمة ِمن نعم اجلنة إاّل ذكرها، فكيف يرتك ذكر أفضل 

نعمة؟!
فلو كانت رؤية اهلل تعاىل من أفضل نعم اجلنَّة كام 
أين  فِمن  الكريم،  القرآن  تركها  ملا  الرؤية  مثبتو  يزعم 

هلم هبذا االفرتاء عىل اهلل تعاىل؟!
اآلية الرابعة: تذم الكفار لطلبهم رؤية اهلل تعاىل، 

)1) الكشف والبيان للثعلبي:257/1]سورة البقرة، اآليات: 
107-109[، دراسة وحتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور، 
األوىل؛  ط.  بريوت-لبنان،  الــعــريب،  ــرتاث  ال إحياء  دار 

1422هـ-2002م.
البقرة/ للقرطبي:49/2]سورة  القرآن  ألحكام  اجلامع   (2(
سمري  هــشــام  وصححه:الشيخ  بــه  اعتنى  آيـــــة:108[، 
بريوت-لبنان،  الــعــريب،  الـــرتاث  إحــيــاء  دار  الــبــخــاري، 

ط.األوىل؛ 1422هـ-2002م.
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وذلك يف قوله تعاىل:
َعَلْينَا  ُأْنِزَل  َلْوَل  لَِقاَءَنا  َيْرُجوَن  َل  الَِّذيَن  ﴿َوَقاَل 
َوَعَتْوا  َأْنُفِسِهْم  ِف  وا  اْسَتْكَبُ َلَقِد  نَا  َربَّ َنَرى  َأْو  اْلََلئَِكُة 

ا َكبرًِيا﴾ ]الفرقان: 21[ ُعُتوًّ
اهلل  رؤية  مطلقة  بصورة  اخلام�سة:تنفي  الآي��ة 

تعاىل بالبرص؛ قال اهلل تعاىل:
َوُهَو  اْلَْبَصاَر  ُي��ْدِرُك  َوُهَو  اْلَْبَصاُر  ُتْدِرُكُه  ﴿َل 

برُِي﴾]األنعام/103[  اللَّطِيُف اْلَ
فهي  هلل،  مثيل  يكون  أن  ال�ساد�سة:تنفي  الآي��ة 
تعاىل؛  اهلل  عن  والتشبيه  اجلسمية  و  الــرؤيــة  تنفي 
ِميُع  السَّ َوُه��َو  ٌء  َشْ َكِمْثلِِه  تعاىل:﴿َلْيَس  اهلل  قــال 

اْلَبِصرُي﴾]الشورى: 11[
وهكذا ُيالَحظ َأنَّ اآلَياِت املتقدمة تنِفي رؤية اهلل 
تعاىل بالبرص بصورة رصحية و واضحة بخالف اآليات 
الرؤية فإهنا ال تدلُّ عىل  إثبات  التي يستدلون هبا عىل 
ِذيَن  ﴿لِلَّ تعاىل:  كقوله  رصحية،  بصورة  يزعمون  ما 
ْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ ]يونس: 26[، وسيأيت ذكر  َأْحَسنُوا اْلُ

اآليات التي يستدلون هبا عىل رؤية اهلل تعاىل. 
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نفي ر�ؤية اهلل تعاىل يف الأحاديث �الآثار

تنفي  السنة  كتب  عديدة يف  أحاديث  لقد وردت 
رؤية اهلل تعاىل نذكر طائفة منها:

احلديث الأوَّل

فينظر  ِقَياَمِة،  المْ َم  َيومْ اهلل  ُمُه  َسُيَكلِّ املسلم  أن  يفيد 
يوم  اهلل  دليل عىل عدم رؤية  فهو خري  يرى شيئًا!  فال 

القيامة. 
ِمْن  ِمنُْكْم  »َما   النَّبِّي َقاَل  البخاري:...  قال 
َوَبْينَُه  اهلل  َبنْيَ  َلْيَس  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  اهلل  ُمُه  َوَسُيَكلِّ إِلَّ  َأَحٍد 
اَمُه، ُثمَّ َينُْظُر َبنْيَ َيَدْيِه  ُتْرُجَاٌن، ُثمَّ َينُْظُر َفَل َيَرى َشْيًئا ُقدَّ
َوَلْو  النَّاَر  َيتَِّقَي  َأْن  ِمنُْكْم  اْسَتَطاَع  َفَمِن  النَّاُر،  َفَتْسَتْقبُِلُه 

بِِشقِّ َتَْرٍة«)1). 
َأَحٌد  ِمنُْكْم  اهلل:»َما  َرُسوُل  أيضًا:َقاَل  وقال 
َأْيَمَن  َفَينُْظُر  َتْرُجَاٌن،  َوَبْينَُه  َبْينَُه  َلْيَس  ُه،  َربُّ ُمُه  َسُيَكلِّ إِلَّ 
ِمنُْه  َأْش��َأَم  َوَينُْظُر  َعَملِِه،  ِمْن  َم  َقدَّ َما  إِلَّ  َيَرى  َفَل  ِمنُْه 

)1) صحيح البخاري: 1191]كتاب الرقاق/باب من نوقش 
وعّلق  أحاديثه  خّرج   ،  ]6539: حديث  عذب-  احلساب 
اخلامسة؛   . ط   ، ار  نصَّ حسن  حممود  حممد  حممود  عليه: 

2007م – 1428هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
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َيَدْيِه َفَل َيَرى إِلَّ النَّاَر  َبنْيَ  َوَينُْظُر  َم،  َفَل َيَرى إِلَّ َما َقدَّ
َمُش  ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة«. َقاَل األَعمْ تِْلَقاَء َوْجِهِه، َفاتَّ
َة َعنمْ َخيمَْثَمَة ِمثمَْلُه َوَزاَد فِيِه »َوَلْو  ُن ُمرَّ ُرو بمْ َثنِي َعممْ َوَحدَّ
بَِكلَِمٍة َطيَِّبٍة«)1). وروي هذا احلديث يف صحيح مسلم 

أيضًا)2). 

احلديث الثاين

أن  أحد  يستطيع  وال  أبــدًا،  يرى  ال  اهلل  أنَّ  يفيد 
القيامة أو يف اجلنَّة؛ حيث جاء  يراه بعد املوت أو يوم 
فيه:»َما َينَْبِغي لََحٍد َأْن َيَرى اهلل«، فإن قيل:هذا خيتص 

باحلياة الدنيا. 
لزمن  خمصص  احلــديــث  لفظ  إنَّ  ف����اجل����واب: 
املصدرية   » »َأنمْ فإنَّ  اهلل«،  َيَرى  بقرينة»َأنمْ  االستقبال 
يف  فالرؤية  لالستقبال،  املضارع  الفعل  زمن  ُتَعنيِّ 
يف  جاء  واحلديث  االستقبال؛  بزمن  منتفية  احلديث 

كالم  التوحيد/باب  ]كتاب   1357 البخاري:  صحيح   (1(
الرب عز وجل يوم القيامة- حديث:7512[، خّرج أحاديثه 
ار، ط . اخلامسة؛  وعّلق عليه: حممود حممد حممود حسن نصَّ

2007م – 1428هـ ، دار الكتب العلمية، بريوت.
)2) صحيح مسلم :394 ]ح. 67-)1016(- كتاب الزكاة/ 
املختار  مؤسسة  مترة[،  بشق  ولو  الصدقة  عىل  احلث  باب 
للنرش والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
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سنن ابن ماجة:
ابمِْن  َعِن  َشَباَبُة  َثنَا  َشيمَْبَة َحدَّ َأيِب  ُن  بمْ ِر  َبكمْ َأُبو  َثنَا  َحدَّ
ِن  بمْ َسِعيِد  َعنمْ  َعَطاٍء  ِن  بمْ ِرو  َعممْ ِن  بمْ ِد  حُمَمَّ َعنمْ  ٍب  ِذئمْ َأيِب 
اْلَيَِّت  »إِنَّ  َقاَل:  النَّبِيِّ َعِن  َرَة  ُهَريمْ َأيِب  َعنمْ  َيَساٍر 
ِه َغرْيَ َفِزٍع  الُِح ف َقْبِ ُجُل الصَّ َيِصرُي إَِل اْلَقْبِ َفُيْجَلُس الرَّ
ف  ُكنُْت  َفَيُقوُل:  ُكنَْت  فِيَم  َلُه:  ُيَقاُل  ُثمَّ  َمْشُعوٍف  َولَ 
ٌد َرُسوُل  ُجُل َفَيُقوُل: ُمَمَّ اِلْسَلِم. َفُيَقاُل َلُه: َما َهَذا الرَّ

ْقنَاُه.  اهلل َجاَءَنا بِاْلَبيِّنَاِت ِمْن ِعنِْد اهلل َفَصدَّ
َفُيَقاُل َلُه: َهْل َرَأْيَت اهلل َفَيُقوُل: َما َينَْبِغي لََحٍد َأْن 
َيْطُِم  إَِلْيَها  َفَينُْظُر  النَّاِر  ِقَبَل  ُفْرَجٌة  َلُه  َفُيْفَرُج  اهلل.  َيَرى 

َبْعُضَها َبْعًضا َفُيَقاُل َلُه: اْنُظْر إَِل َما َوَقاَك اهلل...« )1). 
صحيح  يف)  األلــبــاين  الــديــن  ــارص  ن حممد  ــال  ق
احلديث:  هذا  ذكر  بعد  ماجة(  ابن  سنن  وضعيف 

»صحيح«. 
أيب  عن  بسنده  حبان  ابن  احلديث  هذا  وروى 

هريرة أيضًا)2). 

القرب  ذكــر  الــزهــد/بــاب  مــاجــه:692]كــتــاب  ابــن  سنن   (1(
دار  الدين،  شمس  نصها:أمحد  ضبط   ،]4268 والبىل-ح. 
1423هـــ- ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب 

2002م.
شعيب  حتقيق:   ،489  /  16 حبان:  ابن  صحيح  ينظر:   (2(
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احلديث الثالث

نفي عائشة إلمكان رؤية اهلل تعاىل؛ قال مسلم:
َعاِئَشَة،  ِعنمَْد  ُمتَِّكًئا  ُكنمُْت  َقاَل  وٍق  ُ َمــ�مْ َعنمْ   ...
ِمنمُْهنَّ  بَِواِحَدٍة  َم  َتَكلَّ َمنمْ  َثاَلٌث  َعاِئَشَة  َأَبا  َيا   : َفَقاَلتمْ
َيَة. ُقلمُْت َما ُهنَّ َقاَلتمْ َمنمْ َزَعَم  ِفرمْ َظَم َعىَل اهلل المْ َفَقدمْ َأعمْ
َيَة. َقاَل  ِفرمْ َظَم َعىَل اهلل المْ ُه َفَقدمْ َأعمْ ًدا َرَأى َربَّ َأنَّ حُمَمَّ
َأنمْظِِرينِي  ِمننَِي  امُلؤمْ ُأمَّ  َيا  َفُقلمُْت:  ُت  َفَجَلسمْ ُمتَِّكًئا  َوُكنمُْت 
بِالُُفِق  َرآُه  َوَجلَّ ﴿َوَلَقْد  َعزَّ  َيُقِل اهلل  مْ  َأمَل َجِلينِي  َتعمْ َوالَ 
ُل َهِذِه  اُلبنِِي﴾، ﴿َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى﴾. َفَقاَلتمْ َأَنا َأوَّ
ُهَو  َم  َفَقاَل:»إِنَّ  اهلل َرُسوَل  َذلَِك  َعنمْ  َسَأَل  ِة  األُمَّ
َهاَتنْيِ  َغرْيَ  َعَلْيَها  ُخلَِق  التي  َعَل ُصوَرتِِه  َأَرُه  َلْ  يُل  ِجْبِ
ا ِعَظُم َخْلِقِه َما َبنْيَ  َمِء َسادًّ َتنْيِ َرَأْيُتُه ُمنَْهبًِطا ِمَن السَّ اْلَرَّ
َيُقوُل      اهلل  َأنَّ  َمعمْ  َتسمْ مْ  َأَومَل َفَقاَلتمْ  الَْرِض«.  إَِل  َمِء  السَّ
﴿لَ ُتْدِرُكُه الَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك الَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف 
َأْن  لَِبَشٍ  َكاَن  ﴿َوَما  َيُقوُل  اهلل  َأنَّ  َمعمْ  َتسمْ مْ  َأَومَل برُِي﴾  اْلَ
ُيْرِسَل  َأْو  ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمْن  َأْو  َوْحًيا  إِلَّ  اهلل  َمُه  ُيَكلِّ

ُه َعِلٌّ َحكِيٌم﴾...)1).  َرُسولً َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

هـ-   1414 الثانية؛  ط.  الرسالة،  مؤسسة  ـــؤوط،  األرن
1993م.

)1) صحيح مسلم :88 ]ح. 287-)177(- كتاب اإليامن/ 
للنرش  املختار  مؤسسة  املنتهى[،  ســـدرة  ــر  ذك يف  ــاب  ب
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فعائشة هنا تذكر م�وق وكأهنا تقول له: كيف 
ِرُكُه  َمعمْ َأنَّ اهلل َيُقوُل ﴿الَ ُتدمْ تعتقد برؤية اهلل تعاىل أمل َتسمْ
َبرُِي﴾؟!،  ِرُك األَبمَْصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخلمْ األَبمَْصاُر َوُهَو ُيدمْ
ًيا َأومْ ِمنمْ  أمل تعرف أن اهلل ال يكلِّم البرش مبارشة إاِلَّ َوحمْ
َوَراِء ِحَجاٍب، فإذا كان الكالم مبارشة ال جيوز، فكيف 

جتوز الرؤية؟!
احلديث:»َفُعِلَم  هذا  ذكر  بعد  رشيد  حممد  قال 
َيِة  ُرؤمْ َعىَل  ِم  النَّجمْ ُسوَرِة  َداَلَلَة  َتنمِْفي  َعاِئَشَة  َأنَّ  َهَذا  ِمنمْ 
َيِة  ؤمْ ُفوِع، َوَتنمِْفي َجَواَز الرُّ َِديِث املمَْرمْ ِه بِاحلمْ  لَِربِّ النَّبِيِّ
لِِه َتَعاىَل:  اَلِل بَِقومْ تِدمْ َيا بِااِلسمْ نمْ ََياِة الدُّ َلًقا َأومْ يِف َهِذِه احلمْ ُمطمْ
َأْن  لَِبَشٍ  َكاَن  :﴿َوَم��ا  ُلُه  َوَقومْ اْلَْبَصاُر﴾  ُتْدِرُكُه  ﴿َل 
فَلومْ  ِحَجاٍب﴾«)1)  َوَراِء  ِمْن  َأَو  َوْحًيا  إِلاّ  اهللُ  َمُه  ُيَكلِّ
ُيَطاَلُب  َعِقيَدًة  كانت  أو  ثابتة  ِخَرِة  اآلمْ يِف  َيُة  ؤمْ الرُّ َكاَنِت 

ا مَلَا َجِهَلتمَْها َعاِئَشُة.  ياَمِن هِبَ ِ ِلُموَن بِاإلمْ امُلسمْ
وجاء يف صحيح البخاري:

 َعاِئَشَة َقاِسُم َعنمْ  المْ َبَأَنا  َأنمْ ٍن  ِن َعومْ ابمْ »... َعِن 
َظَم، َوَلِكنمْ َقدمْ  ُه َفَقدمْ َأعمْ ًدا َرَأى َربَّ َقاَلتمْ َمنمْ َزَعَم َأنَّ حُمَمَّ

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
األعراف/آية:  رشيد:134/9]سورة  ملحمد  املنار  تفسري   (1(
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
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َ األُُفِق«)1).  ُقُه َسادٌّ َما َبنيمْ يَل يف ُصوَرتِِه، َوَخلمْ ِ َرَأى ِجربمْ
وجاء يف صحيح مسلم:

ُلُه  َقومْ َن  َفَأيمْ لَِعاِئَشَة  ُقلمُْت  َقاَل:  وٍق  ُ َم�مْ َعنمْ   ...«
إَِل  َفَأْوَحى  َأْدَنى  َأْو  َقْوَسنْيِ  َقاَب  َفَكاَن  َفَتَدلَّ  َدَنا  ﴿ُثمَّ 

َعْبِدِه َما َأْوَحى﴾ ؟. 
وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  يُل  ِ ِجربمْ َذاَك  اَم  إِنَّ  : َقاَلتمْ
يِف  ِة  املمَْرَّ َهِذِه  يف  َأَتاُه  ُه  َوإِنَّ َجاِل  الرِّ ُصوَرِة  يف  َيأمْتِيِه  َكاَن 

اَمِء«)2).  تِي ِهي ُصوَرُتُه َفَسدَّ ُأُفَق السَّ ُصوَرتِِه الَّ
وٍق  ُ َم�مْ عن:»...  أيضًا  مسلم  صحيح  يف  وجاء 
ُه  ٌد َربَّ َتاهمْ َهلمْ َرَأى حُمَمَّ َقاَل ُقلمُْت لَِعاِئَشَة َيا ُأمَّ
َثاَلٍث  ِمنمْ  َأنمَْت  َن  َأيمْ ُقلمَْت،  ِمَّا  َشَعِري  َقفَّ  َلَقدمْ  َفَقاَلتمْ 
 ًدا حُمَمَّ َأنَّ  َثَك  َحدَّ َمنمْ  َكَذَب،  َفَقدمْ  َثَكُهنَّ  َحدَّ َمنمْ 
الَْبَصاُر  ُتْدِرُكُه  ﴿لَ  َقَرَأتمْ  ُثمَّ   . َكَذَب  َفَقدمْ  ُه  َربَّ َرَأى 
برُِي﴾. ﴿َوَما َكاَن  َوُهَو ُيْدِرُك الَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ

قال  إذا  اخللق/باب  بدء  594]كتاب  البخاري:  صحيح   (1(
أحدكم آمني- حديث :3234[ ، خّرج أحاديثه وعّلق عليه: 
ار ، ط . اخلامسة؛ 2007م –  حممود حممد حممود حسن نصَّ

1428هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
)2) صحيح مسلم :88 ]ح. 290-)177(- كتاب اإليامن/ 
باب معنى قول اهلل عز وجل ﴿َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى﴾وهل 
للنرش  املختار  مؤسسة  اإلرساء[،  ليلة  ربه   النبي رأى 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
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َمُه اهلل إِلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب﴾ َوَمنمْ  لَِبَشٍ َأْن ُيَكلِّ
﴿َوَما  َقَرَأتمْ ُثمَّ  َكَذَب  َفَقدمْ  َغٍد  يف  َما  َلُم  َيعمْ ُه  َأنَّ َثَك  َحدَّ
َكَتَم  ُه  َأنَّ َثَك  َحدَّ َوَمنمْ  َغًدا﴾  َتْكِسُب  َماَذا  َنْفٌس  َتْدِري 
ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ ﴿َيا َأيُّ َفَقدمْ َكَذَب ُثمَّ َقَرَأتمْ
ُصوَرتِِه  يف   يَل ِ ِجربمْ َرَأى  َوَلِكنَُّه  اآلَيَة،  َربَِّك﴾  ِمْن 
وٍق)2).  «)1). ورواه مسلم أيضًا بإسناده عن َم�مُْ ِ َتنيمْ َمرَّ

 وٍق َعنمْ َعاِئَشَة ُ وقال البخاري:»... َعنمْ َم�مْ
َكَذَب  َفَقدمْ  ُه  َربَّ َرَأى   ًدا حُمَمَّ َأنَّ  َثَك  َحدَّ َمنمْ  َقاَلتمْ 
]األنعام/103[  اْلَْبَصاُر﴾  ُتْدِرُكُه  ﴿َل  َيُقوُل  َو  َوهمْ
َو َيُقوُل الَ  َغيمَْب َفَقدمْ َكَذَب، َوهمْ َلُم المْ ُه َيعمْ َثَك َأنَّ َوَمنمْ َحدَّ

َغيمَْب إاِلَّ اهلل«)3).  َلُم المْ َيعمْ

القرآن/سورة  تفسري  906]كــتــاب  البخاري:  صحيح   (1(
عليه:  وعّلق  أحاديثه  خــّرج   ،  ]4855: حديث  النجم- 
ار ، ط . اخلامسة؛ 2007م –  حممود حممد حممود حسن نصَّ

1428هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
)2) صحيح مسلم :88 ]ح. 289-)177(- كتاب اإليامن/ 
باب معنى قول اهلل عز وجل ﴿َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى﴾وهل 
للنرش  املختار  مؤسسة  اإلرساء[،  ليلة  ربه   النبي رأى 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
)3) صحيح البخاري: 1334]كتاب التوحيد/باب قوله تعاىل: 
ةِ اْلَتنُِي﴾- حديث :7380[ ، خّرج  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ﴿إِنَّ اهللَ ُهَو الرَّ
، ط .  ار  أحاديثه وعّلق عليه: حممود حممد حممود حسن نصَّ

اخلامسة؛ 2007م – 1428هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
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فلو كانت رؤية اهلل تعاىل مكنة يوم القيامة ملا قالت 
عائشة:»َلَقدمْ َقفَّ َشَعِري ِمَّا ُقلمَْت«، وملا استشهدت عىل 
عدم الرؤية بقوله تعاىل: ﴿َل ُتْدِرُكُه اْلَْبَصاُر﴾، فعائشة 
تريد نفي الرؤية مطلقًا، أي سواء كانت الرؤية يف الدنيا 
أو يف اآلخرة، ودليل أهنا تريد نفي إمكان الرؤية مطلقًا 
هو تفسري أحد كبار علامء السنَّة لقوهلا حيث قال ابن 
فإنام معناه  تدركه األبصار  أنه ال  حبان:»وخرب عائشة 
ال تدركه األبصار يف الدنيا ويف اآلخرة إالَّ َمن يتفضل 

عليه ِمن عباده بأن جيعله أهال لذلك«)1). 
ولكن ابن حبان أخطأ عندما ف�َّ اإلدراك بمعنى 
ملا  اإلحاطة  بمعنى  اإلدراك  كان  لو  ــه  ألنَّ اإلحاطة، 
بقوله   النبي رؤية  عدم  عىل  عائشة  استشهدت 

تعاىل:
والعـــرتض  اْلَْب������َص������اُر﴾،  ُت�����ْدِرُك�����ُه  ﴿َل 
عليها)م�وق(بأن اآلية ال تصلح هلا شاهدًا، فسكوت 
وق(ينبئ عن فهمه ملعنى اإلدراك بمعنى الرؤية،  ُ )َم�مْ
عىل  دليل  خري  وق  ُ َمــ�مْ وسكوت  عائشة  واستشهاد 

داللة اإلدراك يف اآلية عىل معنى الرؤية. 

ابن حبان:1 / 259، حتقيق: شعيب األرنؤوط،  )1) صحيح 
مؤسسة الرسالة، ط. الثانية؛ 1414 هـ- 1993 م.



29

رؤية اهلل يف األحاديث الرشيفة

 عائشة إنَّ   ...« بقوله:  الــرازي  م  توهَّ وقد 
معرفة  فنقول:  الــرؤيــة،  نفي  يف  اآليــة  هبــذه  كت  متسَّ

مفردات اللغة إنام تكتسب من علامء اللغة«)1). 
احلجازية،  لغتها  جتهل  عائشة  أنَّ  يعني  فهذا 
العرب،  لسان  صاحب  األفريقي  منظور  ابــن  وأنَّ 
من  أفهم  اللغة  صحاح  صاحب  الرتكي  واجلوهري 
عائشة يف لغتها، وأفهم من أهل احلجاز يف لغتهم ألهنم 
علامء  من  أحد  يقلها  مل  املقولة  وهذه  اللغة،  علامء  من 
اللغة، ألهنم يأخذون معاين مفردات اللغة من العرب 
الترصف  وهذا  بأشعارهم،  ويستشهدون  ــل،  األوائ
ليس غريبًا ِمن بعض علامء اجلمهور، فرتاهم يسقطون 
عائشة إذا اقتضت احلاجة إلسقاطها، ويرفعون غريها 
َمر بمْن َراِشد  ملوافقة قول الغري ألهوائهم، كام »َقاَل َمعمْ
َعاِئَشة  َما  َعبَّاس)2):  َوابمْن  َعاِئَشة  تاَِلف  اِخمْ َذَكَر  ِحني 
َبَت  َأثمْ َعبَّاس  اِبمْن  إِنَّ  ُثمَّ  َعبَّاس،  اِبمْن  ِمنمْ  َلَم  بَِأعمْ ِعنمَْدَنا 
م َعىَل النَّايِف، َهَذا َكاَلم َصاِحب  َشيمًْئا َنَفاُه َوامُلثمْبِت ُمَقدَّ

الغيب( للرازي:105/13]سورة  الكبري)مفاتيح  التفسري   (1(
العلمية، بريوت-لبنان،  الكتب  االنعام/اآلية: 103[، دار 

ط.الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
أنَّ عائشة نفت رؤية  باختالف عائشة وابن عباس  )2) يقصد 

النبي يف املعراج لربه، وان ابن عباس أثبتها.
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ِرير)1)«.  التَّحمْ
ولنا أن نتساءل هنا ونقول: ملاذا قدمتم ابن عباس 
هنا وأخذتم برأيه، ومل تأخذوا برأيه عندما أفتى بحلية 
إل  ِمنُْهنَّ  بِِه  اْسَتْمَتْعُتْم  ﴿َفَم  تعاىل:  قوله  وقرأ  املتعة، 

ى﴾)2)؟!  أجل ُمَسمَّ
أهواءكم  توافق  عباس  ابن  روايــة  رأيتم  فمتى 
وإذا وجدتم رواية عائشة  ِمن عائشة،  أعلم  بأنه  قلتم 
:»خ��ذوا   اهلل رســول  قال  قلتم  أهواءكم  توافق 
ثلثي دينكم من هذه المرياء«)3). فأين األمانة العلمية 

واإلنصاف؟!! 

)1) رشح صحيح مسلم لإلمام النووي:9/3]كتاب اإليامن/
أزهر  مدير  امليس  راجعه:الشيخ   ،]286 )77(-ح.  باب 
ـــ- 1407ه ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان، 

1987م.
)2) جاء يف الكشف والبيان للثعلبي: 286/3]سورة النساء/
اآليــات:22-28[:»روى داود عن أيب نضة قال: سألت 
ابن عباس عن املتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قلت: بىل، 
مسمى﴾؟  أجل  إل  ِمنُْهنَّ  بِِه  اْسَتْمَتْعُتْم  ﴿َفَم  تقرأ:  فام  قال: 
قلت: ال أقرأها هكذا. قال ابن عباس: واهلل هلكذا أنزهلا اهلل، 

]أقسم ابن عباس[ ثالث مّرات«.
للرازي: 31/32]سورة  الغيب(  الكبري )مفاتيح  التفسري   (3(
العلمية، بريوت-لبنان،  الكتب  دار  القدر/اآليتان:2، 3[، 

ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ. 



31

رؤية اهلل يف األحاديث الرشيفة

إدراك األبصار يف  يندفع قول من زعم أن  وهبذا 
هذه اآلية ال يراد به الرؤية. 

َمُه  له: ﴿َوَما َكاَن لَِبَشٍ َأْن ُيَكلِّ قال ابن حجر: »َقومْ
اهلل إِلاّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب﴾

َذَهَبتمْ  َما  َعىَل  َعاِئَشة  بِِه  َتَدلَّتمْ  اِسمْ َثاٍن  َدلِيل  ُهَو 
ُه ُسبمَْحانه َوَتَعاىَل َحرَصَ  ِريره َأنَّ َية، َوَتقمْ ؤمْ ي الرُّ إَِليمِْه ِمنمْ َنفمْ
ي بَِأنمْ ُيلمِْقي يِف  َوحمْ ُجٍه، َوِهَي المْ ِه يِف َثاَلَثة َأومْ ِ ِليمه لَِغريمْ َتكمْ
ِحَجاب،  َوَراِء  ِمنمْ  بَِواِسَطٍة  ُيَكلِّمُه  َأومْ  َيَشاء،  َما  عه  َرومْ
تَِفاء  اِنمْ َتلمِْزم َذلَِك  َفَيسمْ َفُيَبلِّغُه َعنمُْه،  إَِليمِْه َرُسواًل  ِسل  َأومْ ُيرمْ

َية َعنمُْه َحاَلة التََّكلُّم« )1).  ؤمْ الرُّ
فإن قيل: إنَّ ابن عباس أثبت الرؤية؟

قلنا: قد أجاب ابن حجر العسقالين عن ذلك بأنَّ 
ابن عباس كان يريد من الرؤيا الرؤيا بالقلب؛ فقد قال:
َعالَِية َعنمْ  ِلم ِمنمْ َطِريق َأيِب المْ َرَجُه ُمسمْ »َوِمنمَْها َما َأخمْ
َرَأى﴾         َما  اْلُفَؤاد  َكَذَب  ﴿َما  َتَعاىَل  له  َقومْ يِف  َعبَّاس  ِن  اِبمْ
 ِ َتنيمْ َمرَّ بُِفَؤاِدِه  ُه  َربَّ َرَأى  َقاَل:  ُأْخَرى﴾  َنْزَلة  َرآُه  ﴿َوَلَقْد 
بَِقلمْبِِه  َرآُه  َقاَل:  َعبَّاس  ِن  اِبمْ َعنمْ  َعَطاء  َطِريق  ِمنمْ  َوَلُه   .

784/8]كــتــاب  العسقالين:  حجر  البــن  الباري  فتح   (1(
أصلها:  حقق   ،]4855 1/ح.  53/باب  التفسري/سورة 
عبد العزيز بن باز، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. 

األوىل؛ 1410هـ- 1989م.



32

نفي رؤية اهلل 

َطِريق  ِمنمْ  ِه  َدَويمْ َمرمْ ُن  اِبمْ َرَجُه  َأخمْ َما  َذلَِك  ِمنمْ  ح  َ َوَأرصمْ
 مْ َيَرُه َرُسول اهلل ِن َعبَّاس َقاَل: مَل ًضا َعنمْ اِبمْ َعَطاء َأيمْ
َبنيمْ  ع  َممْ اجلمْ ِكن  َفُيممْ َهَذا  َوَعىَل   . بِِه  بَِقلمْ َرآُه  اَم  إِنَّ بَِعيمْنِِه، 
َعىَل  يَها  َنفمْ حُيمَْمل  بَِأنمْ  َعاِئَشة  ي  َوَنفمْ َعبَّاس  ِن  اِبمْ َبات  إِثمْ

َقلمْب«)1).  َية المْ َباته َعىَل ُرؤمْ َبرَص َوإِثمْ َية المْ ُرؤمْ
وقال مسلم:

َعنمْ  ٌص  َحفمْ َثنَا  َحدَّ َشيمَْبَة  َأيِب  ُن  بمْ ِر  َبكمْ َأُبو  َثنَا  »َحدَّ
بِِه«)2).  ِن َعبَّاٍس َقاَل َرآُه بَِقلمْ َعبمِْد املمَِْلِك َعنمْ َعَطاٍء َعِن ابمْ

ن رسول اهلل من  فلو كانت الرؤية مكنة لتمكَّ
رؤيتة يف املعراج. 

احلديث الرابع

قال مسلم:
َثنَا َوِكيٌع َعنمْ َيِزيَد  ُن َأيب َشيمَْبَة َحدَّ ِر بمْ َثنَا َأُبو َبكمْ »َحدَّ

)1) فتح الباري البن حجر العسقالين: 782/8-783]كتاب 
أصلها:  حقق   ،]4855 1/ح.  53/باب  التفسري/سورة 
عبد العزيز بن باز، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. 

األوىل؛ 1410هـ- 1989م.
)2) صحيح مسلم :87 ]ح. 284-)176(- كتاب اإليامن/ 
َرى﴾وهل  َلًة ُأخمْ باب معنى قول اهلل عز وجل ﴿ َوَلَقدمْ َرَآُه َنزمْ
للنرش  املختار  مؤسسة  اإلرساء[،  ليلة  ربه   النبي رأى 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
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ِن َشِقيٍق َعنمْ َأيِب َذرٍّ  َراِهيَم َعنمْ َقَتاَدَة َعنمْ َعبمِْد اهلل بمْ ِن إِبمْ بمْ
َت َربََّك َقاَل:" ُنوٌر  ُت َرُسوَل اهلل :َهلمْ َرَأيمْ َقاَل َسَألمْ

َأنَّى َأَراُه"«)1). 
ومعنى احلديث كام جاء يف لسان العرب: »كيف 
رؤيته«)2)،  من  يمنع  النور  َأن  َأي  النور  وحجابه  َأراه 
فنفى النبي حممد إمكان رؤية اهلل تعاىل وهذا النفي 
يف  وال  األرض،  يف  رؤيته  يمكن  فال  مقيد  غري  مطلق 
 السامء، وال يوم القيامة حتى يف عروج النبي حممد
فيها  رأى  عظيمة  خارقة  معجزة  يعدٌّ  الَّذي  السامء  إىل 
املالئكة، و أشياء أخرى، ومل يتمكن من رؤية اهلل تعاىل. 

احلديث اخلام�س

قال مسلم:
 َرُسوُل اهلل فِينَا  َقاَم  َقاَل  ُموَسى  َأيِب  َعنمْ   ...«
ِس َكِلاَمٍت َفَقاَل:"إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ لَ َينَاُم َولَ َينَْبِغى  بَِخممْ
ْيِل  َلُه َأْن َينَاَم َيِْفُض اْلِقْسَط َوَيْرَفُعُه ُيْرَفُع إَِلْيِه َعَمُل اللَّ
ْيِل ِحَجاُبُه  َقْبَل َعَمِل النََّهاِر َوَعَمُل النََّهاِر َقْبَل َعَمِل اللَّ

)1) صحيح مسلم :89 ]ح. 291-)178(- كتاب اإليامن/ 
باب قوله عليه السالم: نور أنَّى أراه[، مؤسسة املختار للنرش 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
إحياء  دار  منظور:322/14]نور[،  البن  العرب  لسان   (2(

الرتاث العريب، بريوت-لبنان، ط. الثالثة.
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َلْو َكَشَفُه لَْحَرَقْت  النَّاُر -  َبْكٍر  َأِب  ِرَواَيِة  َوِف  النُّوُر - 
ُه ِمْن َخْلِقِه"«)1).  ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتَهى إَِلْيِه َبَصُ

قال النووي يف تفسري هذا احلديث:
والسرت  املنع  اللغة  يف  فأصله  احلجاب  ــا  »وأم
واهلل  املحدودة  لألجسام  تكون  إنام  احلجاب  وحقيقة 
من  املانع  هنا  ــراد  وامل واحلــد  اجلسم  عن  منزه  تعاىل 
يمنعان  ناًرا ألهنام  أو  نوًرا  املانع  ذلك  ى  َسمَّ و  رؤيته، 
ِمن اإلدراك يف العادة لشعاعهام واملراد بالوجه الذات 
انتهى إليه برصه ِمن خلقه مجيع املخلوقات  واملراد بام 
الكائنات  بجميع  حميط  وتعاىل  سبحانه  بــرصه  ألن 
لو  والتقدير:  للتبعيض  ال  اجلنس  لبيان  »ِمن«  ولفظة 
ى نوًرا أو نارًا  أزال املانع ِمن رؤيته وهو احلجاب املسمَّ

وجتىل خللقه ألحرق جالل ذاته مجيع خملوقاته«)2). 

)1) صحيح مسلم :89 ]ح. 293-)179(- كتاب اإليامن/ 
النُّوُر  »ِحَجاُبُه  لِِه  َقومْ َوِف  َينَاُم«.  الَ  اهللَ  لِِه»إِنَّ  َقومْ يف  باب 
ِمْن  ُه  َبَصُ إَِلْيِه  اْنَتَهى  َما  َوْجِهِه  ُسُبَحاُت  لَْحَرَق  َكَشَفُه  َلْو 
ط.  القاهرة،  والتوزيع-  للنرش  املختار  مؤسسة  َخْلِقِه«[، 

األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
الــنــووي:17/3]كــتــاب  لــإلمــام  مسلم  صحيح  رشح   (2(
امليس  راجعه:الشيخ   ،]293 )79(-ح.  اإليــامن/بــاب 
ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان،  أزهر  مدير 

1407هـ-1987م.
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دائاًم  تعاىل  اهلل  رؤية  استحالة  يفيد  احلديث  فهذا 
تي تفيد انتفاء  بسبب تقييده بـ)لو( الرشطية االمتناعية الَّ
رشطها وجواهبا، أي: انتفاء كشف احلجاب، فكشف 
أدَّى  تعاىل احلجاب  اهلل  إن كشف  متنع ألنه  احلجاب 
عندما  الدك  ِمن  للجبل  حصل  كام  اخللق،  إحراق  إىل 
ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه  لَّ َربُّ جتىل اهلل له؛ قال اهلل تعاىل:﴿َفَلمَّ َتَ
ومَحمُْل  َصِعًقا﴾]األعراف/143[.  ُموَسى  َوَخرَّ  ا  َدكًّ
هذا احلديث عىل الرؤية يف الدنيا دون القيامة تعسف 
الدنيا  باحلياة  الدالة عىل اختصاصه  القرائن  ِمن  خللوه 

دون اآلخرة. 

احلديث ال�ساد�س

َقاَل  َعبَّاٍس  ِن  ابمْ َعِن  مسلم:»...  صحيح  يف  جاء 
ُأْخَرى﴾  َنْزَلًة  َرآُه  َما َرَأى﴾ ﴿َوَلَقْد  اْلُفَؤاُد  َكَذَب  ﴿َما 

 .(1(» ِ َتنيمْ َقاَل: َرآُه بُِفَؤاِدِه َمرَّ
ال  بالقلب  تكون  الرؤيا  أن  عىل  دليل  خري  فهذا 
بالعني لقوله عّز وجّل ﴿َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأى﴾، أي 

كتاب   -)176(-285 ]ح.   88-87: مسلم  صحيح   (1(
َنْزَلًة  َرَآُه  ﴿َوَلَقْد  وجل  عز  اهلل  قول  معنى  باب  اإليــامن/ 
مؤسسة  اإلرساء[،  ليلة  ربه   النبي رأى  ُأْخَرى﴾وهل 
 - األوىل؛ 1426هـ  القاهرة، ط.  والتوزيع-  للنرش  املختار 

2005م.
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مل يره بالبرص ولكن رآه بالفؤاد. 

احلديث ال�سابع

فقد  تعاىل؛  اهلل  ِمن رؤية  املالئكة  يفيد عدم متكن 
»إن   :اهلل رسول  قال  قال:  عباس  ابن  عن  روي 
يرفع  قدميه ل  يوم خلقه صافًا  منذ  اهلل خلق إسافيل 
ما  نوًرا  سبعون  وتعال  تبارك  الرب  وبني  بينه  بصه 
الرتمذي  »رواه  اح��رق«.  إل  منه  يدنو  نور  ِمن  منها 

وصححه«)1). 
 َسِط ِمنمْ َحِديِث َأَنٍس َومْ ايِنُّ يِف األمْ رَبَ َرَوى الطَّ
إِنَّ  َق��اَل  ��َك؟  َربَّ َت��َرى  َه��ْل  يَل  ِجْبِ »َس��َأْل��ُت  ُفوًعا  َمرمْ
َأْدَناَها  َرَأْيُت  َوَلْو  ُنوٍر،  ِمْن  ِحَجاًبا  َسْبِعنَي  َوَبْينَُه  َبْينِي 
َأْلَف  »َسْبِعنَي  ِظ:  بَِلفمْ ِه  َويمْ َسمَّ َعنمُْه  َوَرَواُه  ْقُت«  َلْحَرَ
َأنَّ  ــرِي  َثِ األمْ ــِن  اِلبمْ النَِّهاَيِة  َويِف  َوَن��اٍر«  ُنوٍر  ِمْن  ِحَجاٍب 
َلْو  ِحَجاًبا  َسْبُعوَن  اْلَعْرِش  ُدوَن  »هلل  َقاَل:   يَل ِ ِجربمْ
نَا« »َوَهِذِه  َربِّ َدَنْوَنا ِمْن َأَحِدَها َلَْحَرَقْتنَا ُسُبَحاُت َوْجِه 
نَاِد  سمْ ِ نَى، َوإِنمْ َكاَنتمْ َضِعيَفَة اإلمْ َواَياُت َصِحيَحُة املمَْعمْ الرِّ

النار  صفة  ]باب   ،  245 للتربيزي:3/  املصابيح  مشكاة   (1(
املكتب  األلباين،  الدين  نارص  وأهلها[، حتقيق: حتقيق حممد 
اإلسالمي ، بريوت-لبنان، ط. الثالثة؛ 1405هـ- 1985م.



37

رؤية اهلل يف األحاديث الرشيفة

َحاِح«)1).  ُدَها ِمَن الصِّ ملَِا ُيَؤيِّ
لرأته  ُيَرى  كان  لو  تعاىل  اهلل  بأنَّ  َهم  ُيفمْ هنا  ومن 
تعاىل،  اهلل  ِمن  األقرب  ألهنا  خملوق  كلِّ  قبل  املالئكة 
اتصال  وعىل  معه،  وتتكلَّم  الرمحن  كالم  تسمع  فهي 
ُذ أوامره، ومنهم محلة العرش،          مستمرٍّ مع اهلل تعاىل، ُتنَفِّ
ِمْقَداُرُه  َكاَن  َيْوٍم  ِف  إَِلْيِه  وُح  َوال��رُّ اْلََلئَِكُة  و﴿َتْعُرُج 
ن  تتمكَّ لن  فــإذا   ،]4 َسنٍَة﴾]املعارج:  َأْل��َف  َخِْسنَي 

املالئكة من رؤيته، فكيف يراه اإلنسان؟!

احلديث الثامن

رداء  ألنَّ  القيامة  يوم  واقعة  غري  الرؤية  أنَّ  يفيد 
الكربياء هو الذي حيول دون الرؤية؛ قال البخاري:

َأنَّ  َأبِيِه  َعنمْ  َقيمٍْس  ِن  بمْ اهلل  َعبمِْد  ِن  بمْ ِر  َبكمْ َأيِب  َعنمْ 
ٍة، آنَِيُتُهَم َوَما فِيِهَم  َرُسوَل اهلل َقاَل:»َجنََّتاِن ِمْن فِضَّ
َوَجنََّتاِن ِمْن َذَهٍب آنَِيُتُهَم َوَما فِيِهَم، َوَما َبنْيَ اْلَقْوِم َوَبنْيَ 
َجنَِّة  ف  َوْجِهِه  َعَل  اْلكِْبِ  ِرَداُء  إِلَّ  ِْم  َربِّ إَِل  َينُْظُروا  َأْن 

َعْدٍن«)2). 

األعراف/آية:  رشيد:124/9]سورة  ملحمد  املنار  تفسري   (1(
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
)2) صحيح البخاري: 910]كتاب تفسري القرآن/باب قوله: 
العلمية،  الكتب  دار   ،]4878 ح.  َجنََّتاِن﴾،  ُدوِنَِم  ﴿َوِمْن 

بريوت-لبنان، ط.اخلامسة؛ 2007م- 1428هـ.
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اهلل  َعبمِْد  ِن  بمْ ِر  َبكمْ َأيِب  َعنمْ   ... مسلم  صحيح  ويف 
ٍة  ِن َقيمٍْس َعنمْ َأبِيِه َعِن النَّبِي َقاَل:»َجنََّتاِن ِمْن فِضَّ بمْ
آنَِيُتُهَم َوَما فِيِهَم َوَجنََّتاِن ِمْن َذَهٍب آنَِيُتُهَم َوَما فِيِهَم َوَما 
َياِء  اْلكِْبِ ِرَداُء  إِلَّ  ِْم  َربِّ إَِل  َينُْظُروا  َأْن  َوَبنْيَ  اْلَقْوِم  َبنْيَ 

َعَل َوْجِهِه ف َجنَِّة َعْدٍن«)1). 
تَِجاِب  َياِء: ُهَو َما َيتَِّصُف بِِه ِمنمْ إَِراَدِة احمْ ِ ِكربمْ فِرَداُء المْ
هذا  اعتربوا  أهنم  العجيب  ومن  َيتِِه.  ُرؤمْ َعنمْ  ــنُيِ  َعمْ األمْ
احلديث دلياًل عىل رؤية اهلل تعاىل؛ فقد »قال الكرماين 
ما حاصله إن رداء الكربياء مانع عن الرؤية، َفَكَأنَّ يف 
فإنه  الكربياء  رداء  إالَّ  قوله  بعد  تقديره  حذفا  الكالم 
إليه«)2).  بالنظر  الفوز  فيحصل هلم  برفعه  يُمنُّ عليهم 
األصل  أنَّ  ل:  األوَّ لسببني؛  جيــوز  ال  احلــذف  وهــذا 
حمذوف،  تقدير  دون  ظاهره  عىل  حيمل  أن  الكالم  يف 
إىل  يستند  ال  االعتباطي  احلذف  هذا  الثاين:  والسبب 
اللغة  أيِّ قاعدة لغوية أو نحوية، فال جيوز يف مثله يف 

)1) صحيح مسلم :89 ]ح. 296-)180(- كتاب اإليامن/ 
باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رهبم[، مؤسسة املختار 
 - 1426هـ  األوىل؛  ط.  القاهرة-مرص،  والتوزيع،  للنرش 

2005م.
يف  جاء  ما  للمباركفوري:197/7]باب  األحوذي  حتفة   (2(
لبنان،   – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  اجلنة[،  غرف  صفة 

الطبعة:األوىل؛ 1410 هـ-1990م
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العربية، فاحلديث رصيح بعدم جواز الرؤية ومحله عىل 
تقدير حمذوف مكابرة إلثبات صحة مذهبهم يف رؤية 

اهلل تعاىل. 
»َقاَل  معلِّقًا عىل هذا احلديث:  وقال حممد رشيد 
َمايِنِّ  ِكرمْ اًل َعِن المْ َفتمِْح َنقمْ ِحِه ِمَن المْ ُن َحَجٍر يِف رَشمْ َافُِظ ابمْ احلمْ
 ُ َيَة اهللِ َغريمْ َتِض َأنَّ ُرؤمْ ِه ِمَن امُلَتَشاهِبَاِت: َظاِهُرُه َيقمْ َد َعدِّ َبعمْ

َواِقَعٍة، َوَأَجاَب - َأيمْ :
ِب النََّظِر؛ إِذمْ ِرَداُء  ُهوَمُه َبَياُن ُقرمْ َمايِنُّ - بَِأنَّ َمفمْ ِكرمْ المْ
َ َعنمْ َزَواِل املمَْانِِع  َيِة، َفَعربَّ ؤمْ َياِء اَل َيُكوُن َمانًِعا ِمَن الرُّ ِ ِكربمْ المْ
َياِء  ِ ِكربمْ َداِء – َو َحاِصُلُه َأنَّ ِرَداَء المْ َبمَْصاِر بِإَِزاَلِة الرِّ َعِن األمْ
َد  َبعمْ ِديُرُه  َتقمْ ًفا  َحذمْ َكاَلِم  المْ يِف  َفَكَأنَّ  َيِة،  ؤمْ الرُّ َعِن  َمانٌِع 
 ... ِعِه  بَِرفمْ َعَليمِْهممْ  َيُمنُّ  ُه  »َفإِنَّ َياِء  ِ ِكربمْ المْ ِرَداُء  إاِّل   « لِِه:  َقومْ
اِظ  إىَِل آِخِر َما َقاَلُه - َوفِيِه ِمَن التََّكلُِّف َما اَل َينمَْبِغي حِلُفَّ
َتِزَلِة  ِميَِّة َوامُلعمْ َهمْ تَِداُد بِِه، َوُهممْ ُينمِْكُروَن َعىَل اجلمْ نَِّة ااِلعمْ السُّ

 .(1(» َثُل ِمنمُْه ِمنمْ َتأمِْوياَلِتِممْ ِمثمَْلُه، َوَما ُهَو َأممْ

ـــورة  ـــد:124/9-125]س ـــي رش ملحمد  املــنــار  تفسري   (1(
سنة  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة   ،]144 األعراف/آية: 

النرش: 1990 م.
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اأِدلَّة املعتزلة العقلية على عدم ر�ؤية اهلل 

االعتزال عىل عدم  استدل أصحاب مذهب  لقد 
الوجوه  ومن  نقليَّة،  و  عقلية،  بوجوه  تعاىل  اهلل  رؤية 
سليمة  كانت  إذا  احلاسة  أن  »أوهلــا:  ييل:  ما  العقلية 
املعتربة حاصلة  الرشائط  املرئي حارضًا وكانت  وكان 
البعيد  البعد  وال  القريب  القرب  حيصل  ال  أن  وهي 
وال حيصل احلجاب ويكون املرئي مقاباًل أو يف حكم 
املقابل فإنه جيب حصول الرؤية، إذ لو جاز مع حصول 
هذه األمور أن ال حتصل الرؤية جاز أن يكون بحضتنا 
بوقات وطبالت وال نسمعها وال نراها وذلك يوجب 

السفسطة . 
القرب  انتفاء  إن  فنقول:  هــذا  ثبت  إذا  قالوا: 
املقابلة  وحصول  واحلجاب،  البعيد  والبعد  القريب 
أن  لوجب  رؤيته  فلو صحت  متنع،  تعاىل  اهلل  يف حق 
يكون املقتض حلصول تلك الرؤية هو سالمة احلاسة 
حاصالن  املعنيان  وهذان   . رؤيته  تصح  املرئي  وكون 
لوجب  رؤيته  تصح  بحيث  كان  فلو   . الوقت  هذا  يف 
أن حتصل رؤيته يف هذا الوقت . وحيث مل حتصل هذه 

الرؤية علمنا أنه متنع الرؤية . 
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مقاباًل  كان  مرئيًا  كان  ما  كل  أن  الثانية:  واحلجة 
أو يف حكم املقابل واهلل تعاىل ليس كذلك، فوجب أن 

متتنع رؤيته . 
كيف  هلم  ويقال  القايض:  قال  الثالثة:  واحلجة 
منهم  يقرب  أن  إما  ؟  النار  أهل  دون  اجلنة  أهل  يراه 
أو يقابلهم فيكون حاهلم معه بخالف أهل النار وهذا 
يوجب أنه جسم جيوز عليه القرب والبعد واحلجاب . 
أهل  إن  قلتم  إن  القايض:  قال  الرابعة:  واحلجة 
يرونه يف كلِّ حال حتى عند اجلامع وغريه، فهو  اجلنة 
باطل، أو يرونه يف حال دون حال وهذا أيضًا باطل؛ 
يبعد.  وأخرى  يقرب  مرة  تعاىل  أنه  يوجب  ذلك  ألن 
اللذات، وإذا كان كذلك وجب  وأيضًا فرؤيته أعظم 
يروه يف  فإذا مل   . أبدًا  الرؤية  لتلك  أن يكونوا مشتهني 
بعض األوقات وقعوا يف الغم واحلزن وذلك ال يليق 

بصفات أهل اجلنة ...«)1). 

 106  /  13 للرازي:  الغيب(  )مفاتيح  الكبري  التفسري   (1(
]سورة االنعام/اآلية:103[، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
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اأدلَّة علمائنا العقلية على عدم ر�ؤية اهلل 

العقلية  والرباهني  الكريمة  ــات  اآلي ــت  دلَّ لقد 
واألخبار املتواترة عن أهل بيت الرسول صلوات اهلل 
عليهم عىل امتناع رؤية اهلل تعاىل مطلقًا أي يف الدنيا أو 
ة العقلية الدالة عىل امتناع رؤية  يف اآلخرة، و ِمن األدلَّ

اهلل تعاىل ما ييل: 
أن  يعلم  العقل  بنور  استضاء  َمن  كلَّ  ًل-أنَّ  اأوَّ
الرؤية البرصية ال يمكن وقوعها وال تصورها إالَّ أن 
يكون املرِئي يف جهة ومكان ومسافة خاصة بينه وبني 
رائيه، وال بدَّ أن يكون مقاباًل لعني الرائي وكّل ذلك 
من  التنزيه  أهل  بإمجاع  مستحيل  تعاىل  اهلل  عىل  متنع 

األشاعرة وغريهم)1). 

ا أتباع ابن تيمية فهم يثبتون اجلهة هلل تعاىل وأنه يعاين؛ قال  )1) وأمَّ
شيخهم خالد بن عبد اهلل بن حممد املصلح يف الدرس السابع 
عند رشحه ملعة االعتقاد: »وكذلك خالف يف هذا األشاعرة، 
أهل  لكنهم خيالفون  يرون رهبم،  املؤمنني  بأن  يقولون:  فهم 
السنة واجلامعة يف هذا اإلثبات، فيقولون: يرونه من غري معاينة 
وال مواجهة، وهذا القول انفردوا به دون سائر الناس، وهو 
من عجائب األقوال؛ ألن إثبات الرؤية يف غري جهة ومن غري 
معاينة أمر ال يعقل، إذ البد للرؤية من أن يكون املرئي يف جهة 

وأن يعاين، وإال فال تقع رؤية«.
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ا أن تقع عىل اهلل كلِّه فيكون  إمَّ الرؤية  أنَّ  ثانياً- 
الناحية  فراغ  يشغل  حمصورًا  متناهيًا  حمــدودًا  مركبًا 
تقع عىل  أن  ا  وإمَّ النواحي  بقية  منه  فتخلو  فيها  املرئي 
بًا متحّيزًا وكّل ذلك ما يمنعه  ضًا مركَّ بعضه فيكون ُمَبعَّ
ويربأ منه أهل التنزيه من األشاعرة وغريهم مَّن يقول 

بالرؤية. 
إليه  مشاٌر  العني  بجارحة  مرئي  كلَّ  أنَّ  ثالثاً- 
وغريهم  األشاعرة  ِمن  التنزيه  وأهــل  العني  بحدقة 
ينزهون اهلل تعاىل عن أن يشار إليه بحدقة كام ينزهونه 

عن اإلشارة إليه بأصبع أو غريها. 
رابعاً- أنَّ الرؤية بالعني البارصة ال تكون يف حيِّز 
املمكنات ما مل تتصل أشعة البرص باملرئي ومنزهو اهلل 
تعاىل ِمن األشاعرة وغريهم ممعون عىل امتناع اتصال 

شء ما بذاته جلَّ وعال. 
خام�ساً-أنَّ االستقراء يشهد أنَّ كلَّ متصور البدَّ 
ا حمسوسًا أو متخياًل ِمن أشياء حمسوسة، أو  أن يكون إمَّ
تي فطر عليها؛ فاألول  قائاًم يف نفس املتصور بفطرته الَّ
وكاحلالوة  بالبرص  املحسوسة  وألــواهنــا  كــاألجــرام 
والثاين  بالذائقة،  املحسوسة  ِمن  ونحومها  ــرارة  وامل

كقول الشاعر: 
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 ، َجدمْ أعالُم ياقوٍت ُنرِشمْ ... َن َعىل رماح من َزَبرمْ
أشياء  ة  ِعدَّ ِمن  مركبًا  املخيلة  تدركه  ما  ونحوه 
احة والعناء  أدركه البرص، والثالث: كاألمل واللذة والرَّ
وال�ور واحلزن ونحوها ما يدركه اإلنسان ِمن نفسه 
إنَّ اهلل سبحانه متعاٍل عن هذا كله مل  بفطرته، وحيث 

يكن تصوره مكنا. 
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الر�ؤية تنايف �صفات اهلل

فمن  تعاىل؛  اهلل  صفات  ينايف  بالرؤية  القول  إنَّ 
صفات اهلل تعاىل أنَّه غنيٌّ لقوله تعاىل: ﴿َواْسَتْغنَى اهللُ 
َمَواِت  السَّ ِف  َما  ﴿هللِِ   ،]6 َحِيٌد﴾]التغابن:  َغنِيٌّ  َواهللُ 
ِميُد﴾ ]لقامن: 26[، ﴿َيا  َواْلَْرِض إِنَّ اهللَ ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَ
ِميُد﴾  ا النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إَِل اهللِ َواهللُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَ َ َأيُّ
]فاطر: 15[، فاهلل تعاىل خالق كلَّ شء، وِمن خملوقات 
اهلل تعاىل الزمان واملكان، فإذا قيل إنَّ اهلل تعاىل ال يرى 
لزم  اجلنَّة  يف  أو  القيامة  يوم  ُيرى  وإنَّام  الدنيا  احلياة  يف 
احتياج اهلل تعاىل إىل الزمان و املكان الذي ُيرى فيه ألنَّ 
الزمان واملكان سيكونان الوسيلة والواسطة لرؤية اهلل 
تعاىل، كام أنَّ البث التلفزيوين ال ُيَرى وهو بحاجة إىل 
األقامر الصناعية وإىل جهاز التلفاز وغريه كي نتمكن 
إىل  بحاجة  تعاىل  اهلل  برؤية  القول  فكذلك  رؤيته،  من 
نقص  صفة  هي  الصفة  وهــذه  لرؤيته  ومكان  زمــان 
وعدم كامل وحاش هلل من ذلك؛ ألنَّ اهلل تعاىل ال حيتاج 
إىل خملوقاته بحيث تصفونه بأنه ال ُيَرى إالَّ يف اجلنَّة أو 

يوم القيامة. 
وال  اآلخرة  يف  ُيَرى  تعاىل  اهلل  إنَّ  قيل  إذا  ثانياً: 
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ُيَرى يف الدنيا لزم وصف اهلل تعاىل بصفتني متضادتني 
ابن  قال  واآلخــرة.  الدنيا  يف  ثابتة  تعاىل  اهلل  وصفات 

تيمية: 
ُلوِقنَي  »بَِأنَّ ِصَفاِت اهلل َتَعاىَل َليمَْستمْ َكِصَفاِت املمَْخمْ
َأومْ  ُحُدوُثُه  ِمنمُْه  َزُم  َيلمْ َما  ُكلِّ  َعنمْ  ٌس  ُمَقدَّ ٌه  ُمنَزَّ ــُه  َوَأنَّ

ُصُه«)1) َنقمْ
َ ِمن حال  ثالثاً: إنَّ ِمن صفات املخلوقات التغريُّ
َا  إىل حال وِمن صفة إىل صفة بِِخاَلِف ِصَفاِت اهلل َفإهِنَّ
َباِقَيٌة ثابتة، فاهلل تعاىل حيٌّ قيُّوٌم يف الدنيا واآلخرة، فال 
ختتلف صفاته يف الدنيا عن صفاته يف اآلخرة، فكيف 
تي عليها يف الدنيا وهي عدم إمكان رؤيته  تتغري صفته الَّ
عن صفته يف اآلخرة وهي إمكان رؤيته؟! فالتغريُّ ِمن 

صفات املخلوقات ال ِمن صفات اهلل تعاىل. 
فإن قيل: إنَّ التغريُّ حيصل يف صفة رؤية اهلل تعاىل 
القدم ويبرصها  ملخلقاته، فقبل خلقها ال يبرصها ِمن 

بعد خلقها. 
أنه  وهو  هنا  تعاىل  اهلل  صفة  تتغري  مل  فاجلواب: 
بصري وستبقى هذه الصفة ثابتة له وال تنتقل إىل ضدها، 

البن  الصفات  يف  واملجاز  احلقيقة  يف  املدنية  الرسالة   (1(
تيمية:1/ 4.
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إىل  ستنقلب  فإهنا  الدنيا  يف  رؤيته  عدم  صفة  بخالف 
ضدها وهي جواز الرؤية يف اآلخرة وهذا حمال، وقد 
وصف اهلل تعاىل نفسه بأنَّه ال ُيَرى، فال جيوز أن نصفه 

بضد ما وصفه به نفسه. 
قال  تتبدل؛  ال  ثابتة  تعاىل  اهلل  كلامت  إنَّ  رابعًا: 
يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ  ْلِق اهلل َذلَِك الدِّ اهلل تعاىل:﴿َل َتْبِديَل ِلَ
اهلل  نفى  ]الروم: 30[، وقد  َيْعَلُموَن﴾  َل  النَّاِس  َأْكَثَر 
﴿ تعاىل:  قوله  منها  عديدة  بآيات  رؤيته  إمكان  تعاىل 
َوَقاَل الَِّذيَن َل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا َلْوَل ُأْنِزَل َعَلْينَا اْلََلئَِكُة َأْو 
ا َكبرًِيا﴾  وا ِف َأْنُفِسِهْم َوَعَتْوا ُعُتوًّ نَا َلَقِد اْسَتْكَبُ َنَرى َربَّ
تبديل  منه  يلزم  ُيَرى  اهلل  بأنَّ  فالقول   ،]21 ]الفرقان: 
كلامت اهلل تعاىل وهذا غري مكن. قال اهلل تعاىل: ﴿اهلل 
َل إَِلَه إِلاّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َل َرْيَب فِيِه َوَمْن 

َأْصَدُق ِمَن اهلل َحِديًثا﴾]النساء: 87[. 
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خمالفة الوهابية للأدلة العقلية

إنَّ ِمن األمور العجيبة خمالفة الوهابية العقالء يف 
األمور العقلية، فهم يثبتون هلل تعاىل اجلسمية، واجلهة، 
أقواهلم  نذكر  ييل  وفيام  بالبنان،  إليه  يشار  فوق  وأنه 

تي خالفوا هبا إمجاع املسلمني: الغريبة الَّ

القول الأول: اهلل ج�سم

اهلل  رؤية  ِمن  األمر  لزمهم  إذا  أنَّه  الوهابية  يرى 
فإنَّه  ِمن ذلك،  لدهيم  مانع  فال  يكون جساًم،  أن  تعاىل 

جسٌم، ولكنه ال كاألجسام؛ قال ابن عثيمني:
والرد عليهم: "إن كان يلزم من رؤية اهلل تعاىل أن 
يكون جساًم، فليكن ذلك، لكننا نعلم علم اليقني أنه ال 
﴿َلْيَس  يقول:  تعاىل  اهلل  ألّن  املخلوقني؛  أجسام  يامثل 

ِميُع اْلَبِصرُي﴾]الشورى: 11[،  ٌء َوُهَو السَّ َكِمْثلِِه َشْ
أحدثه  ما  إثباتًا  أو  نفيًا  باجلسم  القول  أن  عىل 

املتكلمون وليس يف الكتاب والسنة إثباته وال نفيه")1)
اخلالق  تشبيه  ينفي  ال  كاألجسام  ال  وقــوهلــم 
رشحه:   ،458/1 تيمية:  البن  الواسطية  العقيدة  رشح   (1(
أحاديثه:سعد  خرج  العثمني،  الصالح  حممد  الشيخ  سامحة 

بن فواز الصميل، دار ابن اجلوزي.
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التي تشغل حيزًا من  الكتلة  باملخلوق ألن اجلسم هو 
الفراغ وهلا وزن، فهل يف عقيدة الوهابية أن اهلل تعاىل 

له ثقل و وزن؟!

القول الثاين: اهلل له وزن

اهلل  أن  »أخربك  كعب:  قال  تيمية:»...  ابن  قال 
جعل  ثم  مثلهن  األرض  ومــن  سموات  سبع  خلق 
واألرض  الدنيا  السامء  بني  كام  سامءين  كــّل  بني  ما 
وكثفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فام يف 
ما  أول  يف  العال  كأطيط  أطيط  هلا  إال  سامء  الساموات 
يرحتل من ثقل اجلبار فوقهن« وهذا األثر وإن كان هو 
رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب 
أهل  ورواية  الصحابة  تلقاه عن  ما  يكون  أن  وحيتمل 
وال  يدافعها  ال  هو  شاهد  عندنا  ليس  تي  الَّ الكتاب 
يصدقها وال يكذهبا فهؤالء األئمة املذكورة يف إسناده 
ومل  وغريهم  هم  به  حدثوا  وقد  األئمة  أجلِّ  ِمن  هم 
فلو  فوقهن«  اجلبار  ثقل  »من  قوله:  فيه من  ما  ينكروا 
كان هذا القول منكًرا يف دين اإلسالم عندهم مل حيدثوا 

به عىل هذا الوجه. 
فيام  ــي  األزج يعىل  أبــو  القايض  ذلــك  ذكــر  وقــد 
طريق  من  ذكــره  وقد  الصفات  أحاديث  من  خرجه 
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حدثني  أيب  حدثني  حنبل  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  السنة 
أبو املغرية حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها 
خالد بن معدان أنه كان يقول إن الرمحن سبحانه ليثقل 
عىل محلة العرش من أول النهار إذا قام املرشكون حتى 

إذا قام املسبحون خفف عن محلة العرش. 
قال القايض وذكر أبو بكر بن أيب خيثمة يف تارخيه 
مقدار  فإن  فيه:  وذكر  مسعود  ابن  عن  حدثنا  بإسناده 
فتعرض  ساعة  عرشة  اثنتا  عنده  أيامكم  من  يوم  كّل 
فيه  فينظر  اليوم  النهار  أول  باألمس  أعاملكم  عليه 
ثالث ساعات فيطلع منها عىل ما يكره فيغضبه ذلك 
جيدونه  العرش  حيملون  الذي  بغضبه  يعلم  َمن  فأول 
يثقل عليهم فيسبحه الذين حيملون العرش وذكر اخلرب 
القايض فقال أعلم أنه غري متنع محل اخلرب عىل ظاهره 
وأن ثقله حيصل بذات الرمحن إذ ليس يف ذلك ما حييل 

صفاته«)1). 
َلَيِئطُّ  ـــُه  »إنَّ وقــولــه:  اخلــطــايب:  سليامن  أبــو  قــال 
إذ  به،  يئط  حتى  وعظمَتُه  جالَلُه  ليعجز  ُه  إنَّ بِِه«معناه: 
ِة  اَم يكوُن لُِقوَّ إِنَّ اكِب  ِل بالرَّ حمْ كان معلومًا أنَّ َأطِيَط الرَّ

)1) بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية البن تيمية 
احلراين:574-573/1.
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تاَِملِِه«)1).  ِزِه عِن احمْ َقُه َولَِعجمْ ما َفومْ
فهل  تعاىل،  هلل  والــوزن  اجلسمية  أثبتوا  أن  وبعد 
كذلك  كان  وإذا  الفراغ؟  من  حيزًا  اجلسم  هذا  يشغل 

فهل يمكن حتديد اجلهة التي يشغلها؟ 
اجلواب ستجده فيام ييل:

القول الثالث: اهلل له مكان وحّد 

وقال األثرم: قلت ألمحد: حيكى عن ابن املبارك: 
فقال   » بَِحدٍّ السابعة عىل عرشه  السامء  ربنا يف  »نعرف 

أمحد: هكذا هو عندنا«)2). 
تلبيس  كتابه  يف  تيمية  ــن  اب ــرب  اخل ــذا  ه وذكـــر 

اجلهميةج1، ص436. 
وأنَّه  تعاىل،  هلل  والوزن  اجلسمية  أثبتوا  أن  وبعد 
يشغلها  التي  اجلهة  حتديد  مع  الفراغ  من  حيزًا  يشغل 
يف  له  سكني  عنوان  هناك  فهل  السابعة،  السامء  وهي 

هذه السامء؟ فهذا ما قالوا به يف القول التال:

دِّ هللِ َعزَّ َوَجلَّ للدشتي:50 ، حتقيق وتعليق:أيب  َبات احلمَْ إِثمْ  (1(
عمر أسامة بن عطايا العتيبي.

دِّ هللِ َعزَّ َوَجلَّ للدشتي:19 ، حتقيق وتعليق:أيب  َبات احلمَْ إِثمْ  (2(
عمر أسامة بن عطايا العتيبي.
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القول الرابع: اهلل ي�سكن يف اجلنَّة

عىل  منده  ابن  احتجَّ  وقد  تيمية:»قال:  ابن  قال 
عىل  تعاىل  اهلل  بأن  القرآن  نطق  ملا  بأنه  اجلهة  إثبات 
العرش وأنه يف السامء وجاءت السنة بمثل ذلك وبأن 
يف  أمكنة  األشياء  وهــذه  ذلك  يف  وأنــه  مسكنه  اجلنة 

أنفسها فدلَّ عىل أنه يف مكان. 
منده  ــن  واب الــقــايض  مــن  الــكــالم  ــذا  وه قلت: 
ونحومها يقتض أن اجلهة أمر وجودي وهلذا حكوا عن 
النفاة أنه ليس يف جهة وال خارًجا منها وأهنا غريه ويف 
ِمن  ما يقتض أن اجلهة واحلد هي  الذي سيأيت  كالمه 
اهلل تعاىل وهو ما حاذى لذات العرش فهو املوصوف 
بأنه جهة وحّد ثّم ذكر أن ذلك من صفات الذات«)1). 
وبعد كّل هذا التجسيم والتحديد، أجازوا رؤيته 

واإلشارة باليد إليه:

القول اخلام�س: اهلل ي�سار اإليه باليد

إليه  يشار  ما  باجلسم  يراد  »وقد  تيمية:  ابن  قال 
يرى  تعاىل  واهلل  الصفات،  به  تقوم  ما  أو  يرى  ما  أو 
عند  الناس  إليه  ويشري  الصفات  به  وتقوم  اآلخرة  يف 

البن  الكالمية  بدعهم  تأسيس  يف  اجلهمية  تلبيس  بيان   (1(
تيمية:436/1.
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الدعاء بأيدهيم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم«)1). 
له صفات كصفات  بل جعلوا  بذلك  يكتفوا  ومل 

البرش وشكاًل كشكل آدم!

القول ال�ساد�س: اهلل قاعد على الكر�سي يف اجلنَّة

»يأتوين  قــال:   اهلل رســول  حدثنا  أنس  عن 
حتى أميش بني أيدهيم، حتى نأيت باب اجلنة، فأستفتح، 
كريس  عىل  قاعدًا  فأجده  ريب  عىل  فأدخل  ل،  فيؤذن 

العزة، فأخّر له ساجدًا«)2). 
القول ال�سابع:�سورة اآدم على �سورة الرحمن

ــوُل  َرُس ــاَل  َق ــاَل  َق ــَرَة  ــَريمْ ُه َأيِب  مسلم:َعنمْ  روى 
ِن َحاتٍِم اهلل َويِف َحِديِث ابمْ

َأَخ��اُه  َأَح��ُدُك��ْم  َقاَتَل  ـــاَل:»إَِذا  َق   النَّبِيِّ َعــنمْ 
َفْلَيْجَتنِْب اْلَوْجَه َفإِنَّ اهلل َخَلَق آَدَم َعَل ُصوَرتِِه«)3). 

عىل  الرد  تيمية:58/2]فصل:  البن  النبوية  السنة  منهاج   (1(
وجوب اتباع مذهب اإلمامية[، خرج أحاديثه وعلق عليه: 

حممد أيمن الشرباوي، دار احلديث، القاهرة-مرص.
حتقيق   ، للدشتي:75-74  ــلَّ  َوَج َعــزَّ  هللِ  ــدِّ  احلمَْ ــَبــات  إِثمْ  (2(

وتعليق:أيب عمر أسامة بن عطايا العتيبي.
الرب  كتاب  )3) صحيح مسلم :1096]ح. 115-)2612(- 
والصلة واآلداب/ باب النهي عن رضب الوجه[، مؤسسة 
األوىل؛ 1426هـ -  القاهرة، ط.  والتوزيع-  للنرش  املختار 

2005م.
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محود  ألَّف  وقد  الرمحن،  صورة  عىل  روايــة  ويف 
التوجيري وهو أحد مشايخ الوهابية كتابًا يف هذا الشأن 
صورة  عىل  آدم  خلق  يف  اإليــامن  أهل  »عقيدة  أســامه: 
إىل  عائد  فيه  الضمري  بأنَّ  فيه:»والقول  جاء  الرمحن«. 
غري اهلل تعاىل هو قول اجلهمية ومن تبعهم عىل قوهلم 
الباطل من علامء أهل السنَّة يف املائة الثالثة فام بعدها«)1)
وقال ابن باز يف مقدمته هلذا الكتاب:»وقد أجاد 
أن  وهو  املسألة  هذه  يف  احلق  هو  ما  وأوضــح  وأفــاد 
الضمري يف احلديث الصحيح يف خلق آدم عىل صورته 

يعود إىل اهلل عز وجل«. 

القول الثامن:ال�ستلقاء وو�سع اإحدى الرجلني على الأخرى

ٍ قال: بينا أنا جالس إذ  »... عن عبد اهلل بن ُحننَيمْ
جاءين قتادة بن النعامن فقال ل: انطلق بنا يا بن حنني 
إىل أيب سعيد اخلدري، فإين قد أخربت أنه قد اشتكى. 
فانطلقنا »حتى دخلنا« عىل أيب سعيد فوجدناه مستلقيًا 
وجلسنا.  فسلمنا،  الي�ى،  عىل  اليمنى  رجله  رافعًا 
ِل أيب سعيد َفَقَرَصَها  فرفع قتادة بن النعامن يده إىل ِرجمْ

الرمحن:6،  صورة  عىل  آدم  خلق  يف  اإليــامن  أهل  عقيدة   (1(
ط.الثانية؛  السعودية،  العربية  الرياض-اململكة  اللواء،  دار 

1409هـ-1989م.
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يا بن آدم!  َصًة شديدًة فقال أبو سعيد: سبحان اهلل  َقرمْ
لقد أوجعني! فقال له: ذلك أردت. فقال: إن رسول 
اهلل قال: »إن اهلل عز وجل لا قىض خلقه استلقى 
ينبغي  ل  وقال:  الخ��رى،  عل  رجليه  إحدى  فوضع 
ال  سعيد:  أبو  فقال  هذا«  يفعل  أن  خلقي  من  لحد 

جرم، واهلل ال أفعله أبدًا«)1). 
أمحد  اهلل  عبد  أبــو  قــال  بسنده  الدشتي  وروى 
وجل  »وهلل عز  اهلل:  الشيباين رمحه  حنبل  بن  حممد  بن 
عىل  وجل  عز  واهلل  حيملونه،  محلة  وللعرش  عــرٌش، 
ويتكلم،  يتحرك،  ِه،  بَِحدِّ أعلم  واهلل   ، حدٌّ وله  عرشه، 

وينظر، ويضحك، ويفرُح«)2). 
شبَُّهوا  التي  األوصــاف  من  القدر  هبذا  ونكتفي 
املسلمني،  إمجاع  بذلك  خمالفني  باملخلوق  اخلالق  هبا 
ٌء﴾]الشورى:  َشْ َكِمْثلِِه  تعاىل:﴿َلْيَس  قوله  وخمالفني 
11[، فجعلوا له مكانًا معينًا ُيشار إليه باأليدي، وهذا 

خيالف قوله 
َيْعَلُم  اْلَْرِض  َوِف  َمَواِت  السَّ ِف  اهلل  تعاىل:﴿َوُهَو 
َتْكِسُبوَن﴾]األنعام:3[،  َما  َوَيْعَلُم  َوَجْهَرُكْم  ُكْم  ِسَّ

دِّ هللِ َعزَّ َوَجلَّ للدشتي:79 ، حتقيق وتعليق:أيب  َبات احلمَْ إِثمْ  (1(
عمر أسامة بن عطايا العتيبي.

دِّ هللِ َعزَّ َوَجلَّ للدشتي:31. َبات احلمَْ )2) إِثمْ
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فاهلل تعاىل ليس يف مكان معني، وال شبيه له وال مثيل. 
ردَّ  وقد  املسلمني،  عقيدة  عن  غريبة  العقيدة  وهذه 
علامء أهل السنَّة قدياًم وحديثًا عليها، ومن ردَّ عليهم 
عيّل  الدين  تقي  احلسن  أبو  الشيخ  القدماء  العلامء  من 
يف  756هـ  سنة  املتوفَّ  الكبري  السبكي  الكايف  عبد  بن 
به  يردُّ  زفيل«  ابن  عىل  الرد  يف  الصقيل  كتابه»السيف 

عىل نونية ابن القيم و هو تلميذ ابن تيمية. 
السلفي  املذهب  أتباع  نجد  أننا  املؤسف  ومن 
آرائهم  يف  فون  يتطرَّ النصوص  بظواهر  أخذهم  بعد 
خالفهم  َمن  كلَّ  رون  ُيَكفِّ أو  قون  ُيَفسِّ م  أهنَّ حتى  دائاًم 
ِمن  سواهم  دون  حقٍّ  عىل  أهنم  ويعتقدون  الرأي،  يف 
األرض،  وجــه  عىل  الناس  أعلم  ــم  وأهنَّ املسلمني، 
حممود  حممد  أبو  وهو  القدماء،  علامئهم  أحد  يقول 
)املتوفَّ  الدشتي  اآلنمي  ــدران  ب بن  القاسم  أيب  بن 
سنة661هـ(: »وال يكون عىل وجه األرض أحٌد أعلم 
بالكتاب والسنة من أصحاب احلديث، فمن خيالفهم 
وال يقول ما قالوه، وال يعتقد ما اعتقدوه؛ فهو مبتدع 

ضال مضل«)1). 

وتعليق:أيب  حتقيق   ، للدشتي:8  َوَجلَّ  َعزَّ  هللِ  دِّ  احلمَْ َباِت  إِثمْ  (1(
عمر أسامة بن عطايا العتيبي.
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باع اليهود اتِّ

إنَّ عقيدة إمكان رؤية اهلل تعاىل هي عقيدة مكتسبة 
تعاىل  اهلل  وأنَّ  بالتجسيم،  يعتقدون  الَّذين  اليهود  ِمن 
عىل صورة اإلنسان، ولذلك طلبوا ِمن موسى رؤية اهلل 
والرؤية  التجسيم  عقيدة  تيمية  ابن  اقتبس  وقد  تعاىل، 
منهم ولذا تراه يوافقهم يف عقيدة التجسيم ويصححها، 
فقد قال:»وقد علم أن التوراة ملوءة بإثبات الصفات 
ينكر رسول  النفاة جتسيام، ومع هذا فلم  التي تسميها 
وال  ذلــك،  من  شيئا  اليهود  عىل  وأصحابه   اهلل
ذكروا  إذا  اليهود  أحبار  كان  بل  مسمون،  أنتم  قالوا 
عند النبّي شيًئا من الصفات أقرهم الرسول عىل 
ذكر  الذي  احلرب  حديث  يف  كام  يصدقه  ما  وذكر  ذلك 
واألرض  للساموات  وتعاىل  سبحانه  الرب  إمساك  له 
َحقَّ  اهللَ  َق��َدُروا  تعاىل:﴿َوَما  قوله  تفسري  يف  املذكور 
َقْدِرِه﴾]الزمر : 67[، وقد ثبت ما يوافق حديث احلرب 
 من غري وجه من حديث  النبيِّ الصحاح عن  يف 

ابن عمر وأيب هريرة وغريمها«)1). 

الشيعة  كـــالم  ــقــض  ن يف  ــة  ــوي ــب ــن ال ــة  ــســن ال ــهــاج  ــن م  (1(
والقدرية:249/2]فصل: الرد عىل نفاة صفات اهلل تعاىل[، 
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ومن الشواهد عىل اكتساب ابن تيمية عقيدته ِمن 
اليهود، والنصارى هو قوله:»فَمن نظر فيام بأيدي أهل 
الكتاب ِمن التوراة واإلنجيل علم علاًم يقينًا ال حيتمل 
النقيض أن هذا وهذا جاءا ِمن مشكاة واحدة السيام يف 
التوراة مطابقة  فإن  التوحيد واألسامء والصفات  باب 
للقرآن موافقة له موافقًة ال ريب فيها، وهذا ما يبني أن 
ما يف التوراة ِمن ذلك ليس هو ِمن املبدل الذي أنكره 
عليه  صدقهم  الذي  احلق  من  هو  بل  القرآن،  عليهم 
وهلذا مل يكن النبي وأصحابه ينكرون ما يف التوراة 
وال  اليهود  يدله  ما  ذلك  جيعلون  وال  الصفات  ِمن 
يعيبوهنم بذلك ويقولون هذا تشبيه وجتسيم كام يعيبهم 
النفاة ويقولون: إن هذا ما حرفوه بل  بذلك كثري من 
عليه  صدقهم  ذلك  من  شيئًا  ذكروا  إذا  الرسول  كان 
عن  الصحيحني  يف  هو  كام  احلرب  خرب  يف  صدقهم  كام 
عبد اهلل بن مسعود، ويف غري ذلك...«)1). فهذه وثيقة 
توراتم  إتباع  و  اليهود  بإتباع  تيمية  ابن  من  اعرتاف 

املحرفة. 

دار  الــشــرباوي،  أيمن  حممد  عليه:  وعلق  أحاديثه  خرج 
احلديث، القاهرة-مرص.

9/3]الوجه  تيمية:  البن  والنقل  العقل  تعارض  درء   (1(
الكنوز  اخلامس والعرشون[، حتقيق: حممد رشاد سامل، دار 

األدبية ، الرياض، ط.1391هـ.
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الأدلة القراآنية ملثبتي الر�ؤية

يستدلُّ املثبتون لرؤية اهلل تعاىل يوم القيامة ببعض 
تي ال تدلُّ  اآليات القرآنية الـُمخَتَلف يف تفسريها، والَّ
بصورة رصحية و واضحة عىل الرؤية، فكلُّها متشاهبة 
آية واحدة  القرآن الكريم  َكر يف  ُيذمْ وليست حمكمة ومل 
ُيَرى بخالف اآليات  أنَّ اهلل  حمكمة واضحة تدلُّ عىل 
عىل  الداللة  وواضحة  حمكمة،  ا  فإهنَّ الرؤية  تنفي  تي  الَّ
تي  عدم إمكان رؤية اهلل تعاىل، وفيام ييل نذكر اآليات الَّ
يستدلُّون هبا عىل رؤية اهلل تعاىل ثمَّ نذكر الردود التي 

ُتبطل استدالهلم :
ٌة  الآية الأوىل: قوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ

ا َناظَِرٌة﴾]القيامة/22، 23[ َ  إَِل َربِّ
بَِسَلٍم  تعاىل:﴿اْدُخُلوَها  قوله  الثانية:  والآي��ة 
َمِزيٌد﴾  َوَلَدْينَا  فِيَها  َيَشاُءوَن  َما  ْم  َلُ  ُلوِد اْلُ َيْوُم  َذلَِك 

]ق: 34، 35[. 
َأْحَسنُوا  ِذيَن  ﴿لِلَّ تعاىل:  قوله  الثالثة:  والآي��ة 

ْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ ]يونس: 26[ اْلُ
ِْم  ُْم َعْن َربِّ والآية الرابعة: قوله تعاىل: ﴿َكلَّ إِنَّ

َيْوَمئٍِذ َلَْحُجوُبوَن﴾ ]املطففني: 15[
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َأَنا َبَشٌ  َم  إِنَّ قوله تعاىل: ﴿ُقْل  والآية اخلام�سة: 
َيْرُجو  َكاَن  َفَمْن  َواِحٌد  إَِلٌه  ُكْم  إَِلُ َم  َأنَّ إَِلَّ  ِمْثُلُكْم ُيوَحى 
ِه  َربِّ بِِعَباَدِة  ْك  ُيْشِ َوَل  ا  َصاِلً َعَمًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ لَِقاَء 

َأَحًدا﴾ ]الكهف: 110[. 
َرَأْي��َت  ﴿َوإَِذا  تعاىل:  قوله  ال�ساد�سة:  والآي����ة 
]20 َك��بِ��رًيا﴾]اإلنــســان:  َوُم��ْل��ًك��ا  َنِعيًم  َرَأْي���َت   َث��مَّ 
آَمنُوا  الَّ��ِذي��َن  ــاىل:﴿إِنَّ  ــع ت قوله  ال�����س��اب��ع��ة:  والآي�����ة 
ْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزل﴾  اِت َكاَنْت َلُ اِلَ َوَعِمُلوا الصَّ

]الكهف: 107[. 
ُت��ْدِرُك��ُه  تــعــاىل:﴿َل  الثامنة:قوله  والآي�������ة 
اللَّطِيُف  َوُه���َو  اْلَْب���َص���اَر  ُي����ْدِرُك  َوُه���َو  اْلَْب���َص���اُر 
ــة  األدلَّ هــذه  عىل  وللرد  ــام:103[.  ــع ��بِ��رُي﴾]األن اْلَ

يقال: 

الرد على دليلهم الأوَّل

﴿ُوُج��وٌه  تعاىل:  بقوله  الرؤية  مثبتو  استدلَّ  لقد 
 ،]23 َناظَِرٌة﴾]القيامة/22،  ا  َ َربِّ إَِل    ٌة  َناِضَ َيْوَمئٍِذ 
م يرون اهلل تعاىل يوم القيامة أو بعد املوت،  فزعموا أهنَّ
أو يف اجلنَّة عىل اختالفهم يف ذلك. والصحيح أن النظر 
أمور  ذلك  ودليل  اإلبصار  به  ــراد  ُي ال  اآليــة  هذه  يف 

عديدة نجملها بالردود التالية: 
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الرّد الأول: ما رصح به إمام املف�ين عند السنَّة، 
املخزومي  احلجاج  أبو  املكي  َجــربمْ  بن  وهو»ماهد 
عبد  قال  السائب...  أيب  ابن  السائب  موىل  املقري 
السالم بن حرب عن مصعب :كان أعلمهم بالتفسري 
ماهد وباحلج عطاء. وقال الفضل بن ميمون: سمعت 
ثالثني  عباس  ابن  عىل  القرآن  عرضت  يقول:  ماهًدا 

مرة... وقال ابن معني، وأبو زرعة:ثقة. 
رأيت  ما  كهيل  بن  سلمة  عن  الــثــوري:  وقــال 
أحدا أراد هبذا العلم وجه اهلل تعاىل إالَّ عطاء وطاوًسا 
ابن  عىل  القرآن  قرأت  قال:  ماهد  وعن  وماهًدا... 
فيم  أسأله  آية  كل  عند  أقف  عرضات  ثالث  عباس 
نزلت وكيف كانت؟... وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها 
فقيها ورعا  كان  ابن حبان:  وقال  احلديث.  كثري  عاملا 
عاملا  قارئا  كان  الطربي:  أبو جعفر  وقال  متقنا.  عابدا 
آخر  يف  الذهبي  وقال  ثقة...  تابعي  مكي  العجيل  قال 
ترمجته: أمجعت األمة عىل إمامة ماهد واالحتجاج به. 

وقال الذهبي: قرأ عليه عبد اهلل بن كثري«)1). 

الــعــســقــالين:48/8- حجر  ــن  الب التهذيب  تــذيــب   (1(
50]حرف امليم: من اسمه ماهد[، ضبط ومراجعة: صدقي 
مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت-

لبنان، ط.األوىل؛ 1415هـ- 1995م.
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نَّة يف ماهد نذكر  وبعد أن عرفنا أقوال علامء السُّ
تفسريه هلذه اآلية:

الرد الأول
 تف�سري جماهد

»أخرج ابن جرير عن ماهد يف قوله: ﴿إَِل 
ا َناظَِرٌة﴾]القيامة/23[ قال: تنتظر منه الثواب«)1).  َ َربِّ
تفسري  يف  بــل  التفسري،  هبــذا  ماهد  ينفرد  ومل 
أمر  »تنتظر  عمر:  بن  اهلل  عبد  والصحايب  عكرمة)2)، 
النظر هنا  إن  :»وقيل:  تفسريه  القرطبي يف  قال  رهبا«؛ 
انتظار ما هلم عند اهلل من الثواب. وروي عن ابن عمر 
وماهد. وقال عكرمة: تنتظر أمر رهبا. حكاه املاوردي 

عن ابن عمر وعكرمة أيضًا«)3). 

للسيوطي:476/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (1(
القيامة/اآليات: 20-25[، دار الكتب العلمية ، بريوت-

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
)2) عكرمة موىل بن عباس الذي قالوا عنه أنه من أوعية العلم، 
وإمام يف التفسري، ووثقه غري واحد، قال عكرمة: »كل شء 

أحدثكم يف القرآن، فهو عن ابن عباس«.
)3) اجلامع ألحكام القرآن:74/19]سورة القيامة/آية: 22-
25[، اعتنى به وصححه: الشيخ هشام سمري البخاري، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، ط. األوىل؛ 1422هـ-

2002م.



67

األدلة القرآنية ملثبتي الرؤية

شيبة:  أيب  ابن  قال  صالح؛  أبو  ها  ف�َّ وكذلك 
َصالٍِح:         َأيِب  َعنمْ  اَمِعيَل،  إسمْ َعنمْ  ُمَعاِوَيَة،  َأُبو  َثنَا  »َحدَّ
ا َناظَِرٌة﴾  َ ٌة﴾ َقاَل: َحَسنٌَة ﴿إَل َربِّ ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ

َا«)1).  ]القيامة/22، 23[َقاَل: َتنمَْتظُِر الثََّواَب ِمنمْ َرهبِّ
وأخرجه ابن جرير أيضًا)2). 

بن  اهلل  تفسري ماهد، و عكرمة، وعبد  يؤيِّد  وما 
تَِظاِر  ااِلنمْ نَى  بَِمعمْ النََّظِر  اَمَل  تِعمْ اسمْ أنَّ  صالح  وأيب  عمر، 
َينُْظُروَن إِلاّ  لِِه تعاىل: ﴿َما  آِن الكريم، َكَقومْ ُقرمْ المْ َكثرٌِي يِف 
ُموَن﴾ ]يس/49[،  َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم َيِصِّ
وقوله تعاىل: ﴿َهْل َينُْظُروَن إِلاّ َأْن َيْأتَِيُهُم اهلل ِف ُظَلٍل ِمَن 
اْلَغَمِم َواْلََلئَِكُة﴾ ]البقرة/210[، وقوله تعاىل  ﴿َهْل 
َينُْظُروَن إِلاّ َأْن َتْأتَِيُهُم اْلََلئَِكُة َأْو َيْأِتَ َربَُّك َأْو َيْأِتَ َبْعُض 
َآَياِت﴾ ]األنعام/158[، ﴿َهْل َينُْظُروَن إِلاّ َتْأِويَلُه َيْوَم 
َيْأِت َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل 
قِّ َفَهْل َلنَا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلنَا َأْو ُنَردُّ َفنَْعَمَل  نَا بِاْلَ َربِّ

أيب  واآلثــــار البــن  األحــاديــث  املــصــنّــف يف  الــكــتــاب   (1(
ضبطه   ،]35356 األعىل/ح.  عبد  شيبة:209/7]حديث 
العلمية،  الكتب  دار  شاهني،  السالم  عبد  حممد  وصححه: 

بريوت- لبنان، ط.الثانية؛ 2005م- 1426هـ.
للسيوطي:476/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (2(
القيامة/اآليات: 20-25[، دار الكتب العلمية ، بريوت-

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
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َعنُْهْم  َوَضلَّ  َأْنُفَسُهْم  وا  َخِسُ َقْد  َنْعَمُل  ُكنَّا  الَِّذي  َغرْيَ 
َينُْظُروَن  ﴿َهْل  وَن﴾]األعراف/53[،  َيْفَرُ َكاُنوا  َما 
َفَعَل  َكَذلَِك  َربَِّك  َأْمُر  َيْأِتَ  َأْو  اْلََلئَِكُة  َتْأتَِيُهُم  َأْن  إِلاّ 
َأْنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلكِْن  َظَلَمُهُم اهلل  َوَما  َقْبلِِهْم  ِمْن  الَِّذيَن 
اَعَة  السَّ إِلاّ  َينُْظُروَن  ﴿َهْل  ]النحل/33[،  َيْظلُِموَن﴾ 
]الزخرف/66[،     َيْشُعُروَن﴾  َل  َوُهْم  َبْغَتًة  َتْأتَِيُهْم  َأْن 
ٍة َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع اُلْرَسُلوَن﴾  ِديَّ ﴿َوإِنِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم ِبَ
ٍة﴾  ٍة َفنَظَِرٌة إَِل َمْيَسَ ]النمل: 35[، ﴿َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَ

]البقرة: 280[. 

الرد الثاين 
تف�سري ابن راهويه

قال إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظيل التميمي 
املروزي، أبو يعقوب ابن راهويه ولد سنة )161 هـ- 

وتويف سنة: 238 هـ (:
ا َناظَِرٌة﴾  َ ٌة إَِل َربِّ »وقوله: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ
]القيامة: 22، 23[ يقول: يومئذ مرشقة إىل اهلل، ناظرة 

إىل اجلنة)1)«. 

الغفور  عبد  الدكتور  حتقيق:  راهويه:673/3،  ابن  مسند   (1(
عبد احلق حسني برد البلويس، مكتبة اإليامن ، املدينة املنورة، 

ط. األوىل؛ 1412
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عمر،  بن  اهلل  عبد  الصحايب  تفسري  خالل  ومن 
املف�ين ماهد وغريهم من  والتابعي عكرمة، وإمام 
أئمة علامء السنَّة يتضح أن اآلية ال داللة فيها عىل رؤية 
اهلل تعاىل، فهي غري حمكمة، وال يصحُّ بناء عقيدة الرؤية 

عليها. 
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�صبهة �ا�صتباه

الكلبي  الغرناطي  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  قال 
املتوفَّ سنة 741هـ:

وجوه يومئذ نارضة بالضاد أي ناعمة ومنه نضة 
النعيم إىل رهبا ناظرة هذا من النظر بالعني وهو نص يف 
نظر املؤمنني إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة وهو مذهب أهل 
معناها  بأن  ﴿ناظرة﴾  وتأولوا  املعتزلة  وأنكره  السنة 
منتظرة، وهذا باطل ألن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغري 
املتعدي  انتظرتك وأما  حرف جر، تقول: نظرتك أي 
َمْن  ﴿َوِمنُْهْم  قوله:  ومنه  العني،  نظر  ِمن  فهو  بـ»إىل« 

َينُْظُر إَِلْيَك﴾ )1). 

اجلواب

اجلواب عىل هذا االشتباه يكون ِمن وجوه: 
الوجه الأول: ال يشرتط يف الفعل »َنَظَر« التعدي 
الفعل  يأيت  بل  بالعني،  النظر  بمعنى  كان  إذا  بـــ»إىل« 
تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  والدليل  بنفسه،  متعديًا  »َنَظَر« 
)1) التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي الكلبي:165/4]سورة 
ط.  بريوت-لبنان،  العريب،  الكتاب  دار  القيامة/آية:23[، 

الرابعة؛ 1403 هـ- 1983م



72

نفي رؤية اهلل 

َمْت  َقدَّ َما  اْلَْرُء  َينُْظُر  َيْوَم  َقِريًبا  َعَذاًبا  َأْنَذْرَناُكْم  ا  ﴿إِنَّ
]النبأ: 40[،  ُتَراًبا﴾  ُكنُْت  َلْيَتنِي  َيا  اْلَكافُِر  َوَيُقوُل  َيَداُه 
فام: اسم موصول مفعول به لينظر، قال أمحد بن حممد 
اخلراط أستاذ النحو يف جامعة اإلمام حممد بن سعود يف 
املدينة املنورة:»»ما«: اسم موصول مفعول به و»نظر« 

قد يتعدى بنفسه«)1). 
اْلَْرُء﴾  َينُْظُر  »﴿َيْوَم  اآلية:  هذه  تفسري  يف  وجاء 
مه من خري ورش. و »ما« موصولة،  ُيشاِهد ما قدَّ أي: 
الذي  ينظر  أي:  استفهامية،  أو  ــذوف،  حم والعائد 
فالفعل  ــداه؟«)2).  ي قدمت  شٍء  أيُّ  أو:  يداه،  قدمته 
بحرف  اقرتانه  بدون  بنفسه  املفعول  إىل  ى  تعدَّ »َنَظَر« 

اجلر»إىل«، ومعناه النظر بالعني. 
بحرف  ى  ُمعدَّ الفعل»انمُْظُروا«غري  ورد  وكذلك 

اجلر»إىل« ومعناه النظر بالعني وذلك يف قوله تعاىل: 
آَمنُوا  ِذيَن  لِلَّ َواُلنَافَِقاُت  اُلنَافُِقوَن  َيُقوُل  ﴿َي��ْوَم 

للخراط: 1 /  الكريم  القرآن  إعراب  املجتبى من مشكل   (1(
583، ]سورة النازعات/آية رقم: 40[.

ــن  الب ــد  ــي ــج امل ـــرآن  ـــق ال تــفــســري  يف  املـــديـــد  ــر  ــح ــب ال  (2(
ــأ[، حتــقــيــق:عــمــر أمحــد  ــب ــن عــجــيــبــة:223/8]ســورة ال
الثانية؛  ط.  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  الــراوي، 

2005م-1426هـ.
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َوَراَءُك��ْم  اْرِجُعوا  ِقيَل  ُنوِرُكْم  ِمْن  َنْقَتبِْس  اْنُظُروَنا 
فِيِه  َباطِنُُه  َباٌب  َلُه  بُِسوٍر  َبْينَُهْم  َب  َفُضِ ُنوًرا  َفاْلَتِمُسوا 
 ]13 اْلَعَذاُب﴾]احلديد:  ِقَبلِِه  ِمْن  َوَظ��اِه��ُرُه  ُة  ْحَ الرَّ
:انتظرونا  األول  وجهني  حيتمل  فالفعل﴿انُظُروَنا﴾ 
قوله:  القرطبي:»فاملراد من  قال  إلينا،  أنظروا  والثاين: 
فقد  إليهم،  نظروا  إذا  إلينا، ألهنم  انظروا  ﴿انُظُروَنا﴾ 
أنوارهم  وكانت  عليهم  أقبلوا  ومتى  عليهم،  أقبلوا 
بتلك األنوار، وإن كانت هذه  من قدامهم استضاءوا 
احلالة إنام تقع عند مسري املؤمنني إىل اجلنة، كان املراد 
االنتظار  هو  يكون  أن  حيتمل  ﴿انُظُروَنا﴾  قوله:  من 

وأن يكون النظر إليهم«)1). 
انتظرونا...  عجيبة:»﴿انُظُروَنا﴾أي:  ابن  وقال 

وقيل: من النظر، أي: التفتوا إلينا وَأبمْرِصونا«)2). 
»نظر«بمعنى  الفعل  بأن  قالوه:  ما  يبطل  وهبذا 

يًا بحرف اجلر »إىل«.  النظر بالعني ال يأيت إالَّ متعدِّ

)1) التفسري الكبري )مفاتيح الغيب( للرازي: 196/29]سورة 
احلديد/اآلية: 13[، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. 

الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
ــن  الب ــد  ــي ــج امل ـــرآن  ـــق ال تــفــســري  يف  املـــديـــد  ــر  ــح ــب ال  (2(
أمحد  حتقيق:عمر  ــد[،  ــدي احل ــورة  ــة:316/7]س ــب ــي ــج ع
الثانية؛  ط.  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  الــراوي، 

2005م-1426هـ.
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اجلر  بحرف  املتعدية  »نظر«  أن  الثاين:  الوجه 
بالعني؛  الرؤية  عىل  الداللة  معناه  يف  يشرتط  ال  »إىل« 
أهلك،  بمعنى  تأيت  أهنا  منها  عديدة  بمعاين  تأيت  ا  ألهنَّ

كقول الشاعر لبيد: 
يف قروم سادة ِمن قومه

فابتهل إليهم  الدهُر  َنَظَر 
]أي[ فاجتهد يف إهالكهم)1). 

ا قوهلم َنَظر الدهُر إليهم فمعناه  »قال أبو عيل، وأمَّ
. وقال: حكاه  َتَهلمْ أهلكهم وأنشد:َنَظر الدهُر إليهم فابمْ

اخلليل«)2). 
ومعناه  إىل  اجلر  بحرف  ى  تعدَّ هنا  نظر  فالفعل 
حرف  مع  الفعل»َنَظَر«  كون  يلزم  ال  وحينئذ  أهلك، 

اجلر إىل بمعنى نظر العني. 
»إىل«  اجلر  بحرف  ى  »ينظرون«ُمعدَّ الفعل  وورد 
تعاىل:﴿َأَفَل  قوله  يف  وذلك  بالعني  النظر  به  يراد  وال 
َكْيَف  َمِء  السَّ َوإَِل   ُخلَِقْت َكْيَف  بِِل  اْلِ إَِل  َينُْظُروَن 
َباِل َكْيَف ُنِصَبْت َوإَِل اْلَْرِض َكْيَف  ُرفَِعْت َوإَِل اْلِ
ُسطَِحْت﴾]الغاشية: 17 - 20[،«أي أينكرون البعث 

)1) أساس البالغة للزخمرشي :34 ]ب هـ ل[.
حتقيق:  التشعث[،  108/1]باب  سيده:  البن  املخصص   (2(
 – خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 

لبنان، ط. األوىل؛ 1417هـ 1996م.
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قال  التأمل؛  فهذا حّض عىل  اعتبار،  نظر  ينظرون  فال 
الراغب:»فذلك حث عىل تأمل حكمته يف خلقها«)1). 
»إىل«  اجلر  بحرف  يًا  متعدِّ »َينمُْظر«  الفعل  وورد 
طُف كام يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن  بمعنى: يَرحُم أو يعمْ
َل َخَلَق  ُأوَلئَِك  َقلِيًل  َثَمنًا  َوَأْيَمِنِْم  بَِعْهِد اهلل  وَن  َيْشَرُ
َيْوَم  إَِلْيِهْم  َينُْظُر  َوَل  اهلل  ُمُهُم  ُيَكلِّ َوَل  اْلِخ��َرِة  ِف  ْم  َلُ
عمران:  ]آل  َألِيٌم﴾  َعَذاٌب  ْم  َوَلُ يِهْم  ُيَزكِّ َوَل  اْلِقَياَمِة 

 ،]77
َينُْظُر  تعاىل:»﴿َوَل  قوله  الدرويش:معنى  وقال 
هلم،  اهللّ  ِمن  مقًتا  بخري  عليهم  يعطف  وال  إَِلْيِهْم﴾ 
َتَعطَّفمْ  بمعنى  إليك،  اهللُ  َنَظَر  إلَّ  أنمُْظرمْ  القائل:  كقول 

عيلَّ تعطََّف اهللُ عليك بخري ورمحة«)2). 
ال  إَِلْيِهْم﴾  َينُْظُر  ﴿َوَل  طنطاوي:»قوله:  وقال 
يعطف عليهم وال يرمحهم وال حيسن إليهم، وذلك كام 
واعطف  ارمحني  يريد:   ، إلَّ انظرمْ  لغريه:  القائل  يقول 

)1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم:553]نظر[، ضبطه 
العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  وصححه:إبراهيم 

بريوت-لبنان، ط.2004م- 1425هـ.
)2) إعراب القرآن وبيانه ملحي الدين درويش: 1 / 543]سورة 
آل عمران/ اآليات 76 - 77[، دار اإلرشاد، سوريه، ط. 

الرابعة؛ 1415 هـ.
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 .(1(» عيلَّ
﴿َوَل  قوله:  »وأمــا  املخصص:  كتاب  يف  وجاء 

محهم«)2).  َينُْظُر إَِلْيِهْم﴾ فمعناه ال َيرمْ
وروى البخاري بسنده قول :

َيْوَم  إَِلْيِهْم  اهلل  َينُْظُر  لَ  :»َثَلَثٌة   اهلل َرُســوُل 
اْلِقَياَمِة ...«)3). 

َعــنمْ  َذرٍّ  َأيِب  َعــنمْ  ــن:  ع بسنده  مسلم  وروى 
َوَل  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اهلل  ُمُهْم  ُيَكلِّ َل  َقاَل:»َثَلَثٌة    النَّبِيِّ
فقد  َألِيٌم«...)4).  َعَذاٌب  ْم  َوَلُ يِهْم  ُيَزكِّ َوَل  إَِلْيِهْم  َينُْظُر 
ال  بمعنى  املتقدمني  احلديثني  يف  َينمُْظُر(  )الَ  لفظ  ورد 
الفضل عياض بن موسى بن  أبو  القايض  يرحم؛ قال 

)1) التفسري الوسيط للقرآن الكريم ملحمد سيد طنطاوي )شيخ 
األزهر (:55/2]سورة آل عمران[.

حتقيق:  التشعث[،  108/1]باب  سيده:  البن  املخصص   (2(
 – خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 

لبنان، ط. األوىل؛ 1417هـ 1996م.
)3) صحيح البخاري: 425]كتاب املساقاة/باب إثم من منع 
أحاديثه  خّرج   ،  ]2358 حديث:  املــاء-  من  السبيل  ابن 
ار ، ط . اخلامسة؛  وعّلق عليه: حممود حممد حممود حسن نصَّ

2007م – 1428هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
)4) صحيح مسلم: 58 ]ح. 171 -)106(- كتاب اإليامن/ 
باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار[، مؤسسة املختار للنرش 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
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ال  ثالثة  »وقوله  املالكي:  السبتي  اليحصبي  عياض 
ينظر اهلل إليهم أي ال يرمحهم«)1). 

م:  وقال إمام السنة النووي يف رشح احلديث املتقدِّ
»ومعنى ال ينظر إليهم أي يعرض عنهم ونظره سبحانه 

وتعاىل لعباده رمحته ولطفه هبم«)2). 
»إىل«  اجلر  بحرف  متعديًا  »لينظر«  الفعل  وورد 

ِل وذلك يف قوله تعاىل: بمعنى: ليتأمَّ
اْلَاَء  َصَبْبنَا  ا  َأنَّ  َطَعاِمِه إَِل  ْنَساُن  اْلِ ﴿َفْلَينُْظِر 
ا َفَأْنَبْتنَا فِيَها َحبًّا َوِعنًَبا  َصبًّا ُثمَّ َشَقْقنَا اْلَْرَض َشقًّ
َوَفاكَِهًة   ُغْلًبا َوَحَدائَِق   َوَنْخل َوَزْيُتوًنا   َوَقْضًبا

ا﴾]عبس: 24 - 31[.  َوَأبًّ
بحرف  ى  معدَّ النظر  فيه  استعمل  مــوارد  فهذه 
هنا  النظر  وميء  العني،  رؤية  به  يراد  ــر»إىل«وال  اجل
مبطٌل  الرؤية-  بمعنى  ليس  وهو   - ـــ»إىل«  ب ى  معدَّ

)1) مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار:12/2]حرف النون/
ودار  العتيقة  املكتبة  النرش:  دار  والوهم[،  االختالف  فصل 

الرتاث. 
)2) رشح صحيح مسلم للنووي:475/2]كتاب اإليامن/باب 
بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار[، راجعه:فضيلة الشيخ خليل 
1407هـ- األوىل؛  ط.  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  امليس، 

1987م
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للحرص الَّذي زعمه الغرناطي وغريه)1) من كون النظر 
املتعدي بـ»إىل« ال يأيت إالَّ بمعنى نظر العني. 

جاءت  انتظر  بمعنى  نظر  الثالث:أنَّ  ال��وج��ه 

 /  1: الشيخ  آل  لصالح  الطحاوية  العقيدة  رشح  يف  جاء   (1(
تاَرًة تتعدى بنفسها  ُتقَّ منها:  النظر وما اشمْ 136: »َأنَّ كلمة 
بنفسها  املفعول  إىل  تصل  يعني  االنتظار؛  املعنى  فيكون 
املعنى  فيكون  بـ)يف(  تتعدى  وتاَرًة  االنتظار.  معناه  فيكون 
التفكر واالعتبار. وتاَرًة تتعدى بـ)إىل( فيكون املعنى الرؤية، 
ال  لكن  السياق،  بحسب  االنتظار  الرؤية  مع  يكون  وقد 
يمكن أن تتعدى بـ)إىل( ويكون انتظارًا بال رؤية، ال يمكن، 
يف  وال  القرآن  يف  وال  العرب  لغة  يف  شاهد  أي  يف  يأِت  ومل 
السنة أنَّ النظر يتعدى بـ)إىل( ويكون معناه االنتظار املجرد 
الرؤية،  معناه  بـ)إىل( صار  ى  َتَعدَّ إذا  النظر  بل   ، الرؤية  من 
يف  نظائر  له  وهذا  االنتظار،  الرؤية  مع  ِقلَّةمْ  عىل  يكون  وقد 
اللغة يطول الكالم ببياهنا«. وجاء يف تفسري القرطبي :»قال 
الثعلبي: وقول ماهد إهنا بمعنى تنتظر الثواب من رهبا وال 
يراه شء من خلقه ، فتأويل مدخول ، ألن العرب إذا أرادت 
َينُْظُروَن  ﴿َهْل  تعاىل:  قال  كام  نظرته؛  قالوا  االنتظار  بالنظر 
اَعَة﴾، ﴿َهْل َينُْظُروَن إِلاّ َتْأِويَلُه﴾، و ﴿َما َينُْظُروَن إِلاّ  إِلاّ السَّ
َصْيَحًة َواِحَدًة﴾ وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت 
الوجه فال  إىل، وذكر  بذكر  النظر مقرونا  إذا كان  فأما   ، فيه 
قول  إن  األزهري:  وقال  والعيان.  الرؤية  بمعنى  إال  يكون 
ماهد تنتظر ثواب رهبا خطأ؛ ألنه ال يقال نظر إىل كذا بمعنى 
رؤية  إال  ليس  فالن  إىل  نظرت  القائل:  قول  وإن  االنتظار، 
إذا  إليه:  نظرت  يقولون  ألهنم  العرب؛  تقوله  كذلك  عني، 

أرادوا نظر العني ، فإذا أرادوا االنتظار قالوا نظرته«.
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اخلليل  ذلــك  ذكــر  وقــد  »إىل«،  اجلــر  بحرف  متعدية 
فقالوا:»ويقول  وغريمها  منظور  وابــن  الفراهيدي، 
أي  إليَك،  ُثمَّ  اهلل  إىل  انُظُر  يرجوه:إِنَّام  ل  للُمَؤمَّ القائل 

َلَك«)1).  َل اهلل ثم فضمْ أَتوقَّع فضمْ
وقال الزخمرشي:

أنا إىل فالن ناظر ما يصنع يب،  »ِمن قول الناس: 
تريد معنى التوقع والرجاء . ومنه قول القائل: 

ُت إَليمَْك ِمنمْ ملك َوإَذا َنَظرمْ
َتني نَِعام ُر ُدوَنَك ِزدمْ َبحمْ َوالمْ

الظهر  وقت  بمكة  مستجدية  رسوية  ُت  وَسِمعمْ
مقائلهم،  إىل  ويـــأوون  أبــواهبــم،  الناس  يغلق  حني 
أهنم  واملعنى:  وإليكم،  اهلل  إىل  ظَِرة  ُنَويمْ ُعَييمْنَتِي  تقول: 
ال يتوقعون النعمة والكرامة إال ِمن رهبم، كام كانوا يف 

الدنيا ال خيشون وال يرجون إال إياه«)2). 

حتقيق:  ــفــراهــيــدي:156/8،  ال للخليل  العني  كتاب   (1(
السامرائي،  إبراهيم  الدكتور   ، املخزومي  مهدي  الدكتور 
العرب  ولسان   ،1410 الثانية؛  ط.  اهلجرة،  دار  مؤسسة 
البن منظور:191/14]نظر[، تصحيح:أمني عبد الوهاب 
وحممد الصادق العبيدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-

لبنان، ط.الثالثة.
القيامة/ لــلــزخمــرشي:650/4]ســورة  الكشاف  تفسري   (2(
آية:22[، رتبه وضبطه وصححه: حممد عبد السالم شاهني، 
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م  ُت إَليمَْك( يف قول الشاعر املتقدِّ وُردَّ عىل أنَّ )َنَظرمْ
ال  االنتظار  ألن  االنتظار  بمعنى  ال  السؤال  بمعنى 
محل  ألنَّ  الرد  هذا  يف  حجة  ال  و  العطية)1).  يستعقب 
النظر بمعنى السؤال يأباه معنى البيت إذا يصري املعنى: 
مراد  وإنام  اللغة،  يف  وارد  غري  وهذا  إليك(،  )سألُت 

الشاعر: )انتظرت إىل نعمك أو عطائك(. 
وقال حممد رشيد: 

نَى]أي  املمَْعمْ هِبََذا  نظر[  ِمَل]الفعل  ُتعمْ اسمْ ُه  َأنَّ »َوَثَبَت 
ًيا بِــ )إىَِل(«)2).  انتظر[ ُمَتَعدِّ

ى  معدَّ االنتظار  بمعنى  ميء)نظر(  شواهد  ومن 
بـ»إىل«قول جرير:

وينازلوَن إذا يقاُل نزال
منمْ كلَّ أبيَض يستضاُء بوجهِه

نظَر احلجيِج إىل خروِج هالِل)3)

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط. الرابعة؛ 2006م- 
1427هـ.

ــرازي:  ــل ل الــغــيــب(  الكبري)مفاتيح  ينظر:التفسري   (1(
الكتب  دار  22و23[،  اآليتان:  القيامة/  202/30]سورة 

العلمية، بريوت- لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
اهليئة  املنار:117/9]سورة األعراف/آية: 144[،  )2) تفسري 

املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
)3) ديوان جرير: 500/1.
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بمعنى  »ناظر«  الفاعل  اسم  ميء  شواهد  ومن 
منتظر قول مجيل بثينة:

ِت، َلنَاظٌِر إين إليِك، بام َوَعدمْ
نظَر الفقرِي إىل الغنيِّ املكثر)1). 

تِنِيمْه  أي: إينِّ منتظٌر إليك بسبب وعدك الَّذي َوَعدمْ
كانتظار الفقري إىل الغنيِّ املكثِر. 

وقد وهم القرطبي يف تفسري هذا البيت فقال:»أي 
أرق  واخلضوع  الــذل  نظر  ألن  بــذل؛  إليك  أنظر  إين 
األبيات  باقي  ذلك  عىل  والدليل  املسؤول«)2).  لقلب 
التي تلت هذا البيت والتي تدل عىل أن املراد منه:إليِك 
أنظر  لقوله:»إين  معنى  ال  ذلك  إىل  إضافة  منتظر)3). 

الفرج  أليب  واألغـــاين   ،44  / بثينة:1  مجيل  ـــوان  دي  (1(
دار  الثانية،  ط.  جابر،  سمري  حتقيق:  األصفهاين:108/8، 

الفكر ، بريوت-لبنان.
)2) اجلامع ألحكام القرآن:75/19]سورة القيامة/آية: 22-
25[، اعتنى به وصححه: الشيخ هشام سمري البخاري، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، ط. األوىل؛ 1422هـ-

2002م.
)3) حيث قال مجيل بثينة: 

إينِّ إليِك بام وعدِت لناظٌر
ثِِر نظَر الفقرِي إىل الَغنِيِّ امُلكمْ

َيِعُد الديوَن وليس ُينمِْجُز موعدًا
هذا الغريُم لنا وليس بُمعِ�ِ
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تِنِيمْه«.  إليك بذل بسبب وعدِك الَّذي َوَعدمْ
وقال حسان: 

وجوٌه يوم بدٍر ناظِراٌت
إىل الرمحن يأيت بالفالِح)1)

أي منتظرة للرمحة التي تنزل عليهم. 
منتظرة  ﴿َناظَِرٌة﴾بمعنى  لفظ  أنَّ  عىل  يدلُّ  وهذا 
��ا  َ َربِّ إَِل   ٌة َناِضَ َي��ْوَم��ئِ��ٍذ  تــعــاىل:﴿ُوُج��وٌه  قوله  يف 
الفاعل  اسم  لــورود   ،]23  ،22 َناظَِرٌة﴾]القيامة: 
ى  »َناظِر«بمعنى منتظر يف الشعر والنثر حال كونه ُمَعدَّ

بحرف اجلر»إىل«. 
نظرتك  االنتظار:  يف  قوهلم  أنَّ  ال��راب��ع:  الوجه 
اإلنسان  ملجيء  االنتظار  يف  ذلك  إنام  جرٍّ  حرف  بغري 
يقال  إذا كان منتظرًا لرفده ومعونته، فقد  فأما  بنفسه، 
الرجل: وإنام نظري إىل اهلل ثم  إليه كقول  فيه: نظرت 
إليك، وقد يقول ذلك من ال يبرص، ويقول األعمى يف 

َد الذي َتِعِدينَنِي ما أنِت والَوعمْ
مْطِِر إالَّ كربق سحابٍة مل مُت

قلبي نصحُت له فَردَّ نصيحتي
تِيِه فمنه َتَكثَِّري فَمَتى َهَجرمْ

)1) رشح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ :1 / 136.
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مثل هذا املعنى: عيني شاخصة إليك)1). 
 ]23 ]القيامة:  َناظَِرٌة﴾  ا  َ َربِّ ﴿إَِل  تعاىل:  فقوله 
وإنَّام  بنفسه،  تعاىل  اهلل  ملجيء  االنتظار  منه  املراد  ليس 
حذف  تقدير  عىل  وثوابه  تعاىل،  اهلل  لرمحة  االنتظار 

املضاف أي: إىل ثواب رهبا ناظرة أي: منتظرة. 
لفظ            أنَّ  ــدالً  ج سلمنا  لو  اخل��ام�����س:  ال���وج���ه 
﴿َناظَِرٌة﴾يراد به النظر بالعني، فتقديم اجلار واملجرور 
والزخمرشي  البالغة  علامء  قرره  كام  احلرص  يفيد  عليه 
يف تفسري الكشاف، ألنَّه إذا تقدم اجلار واملجرور عىل 
لِِه تعاىل:﴿َأَل إَِل اهللِ َتِصرُي  عامله أفاد معنى احلرص َكَقومْ
اْلُُموُر﴾]الشورى/53[، وقوله تعاىل:﴿َوَأنَّ إَِل َربَِّك 
: اَل إىَِل ِسَواُه، َومَلَّا َكاَن َعَدُم  اُلنَْتَهى﴾ ]النجم/42[ َأيمْ
اًل َوَجَب مَحمُْل النََّظِر  اًل َوَنقمْ َا َممْنُوٌع َعقمْ ِ َرهبِّ َنَظِرِهممْ إىَِل َغريمْ
َتنمَْتظُِر  اَل  َا  َأهنَّ نَى  بَِمعمْ تَِظاُر،  ااِلنمْ َوُهَو  َخِر  اآلمْ نَاُه  َمعمْ َعىَل 
ِه )2). فلو كان املراد به الرؤية القتىض أهنم  ِ َ ِمنمْ َغريمْ رَيمْ اخلمْ

ــلــرازي:  ل الــغــيــب(  الكبري)مفاتيح  التفسري  ينظر:   (1(
الكتب  دار  22و23[،  اآليتان:  القيامة/  201/30]سورة 

العلمية، بريوت- لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
)2) ينظر: تفسري الكشاف للزخمرشي:649/4]سورة القيامة/
آية:22[، رتبه وضبطه وصححه: حممد عبد السالم شاهني، 
دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط. الرابعة؛ 2006م- 
رشــيــد:117/9]ســورة  ملحمد  املنار  تفسري  و  ـــ،  1427ه
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عقاًل  معروف  هو  ما  مع  تعاىل  اهلل  غري  شيئًا  يرون  ال 
ملا أعد اهلل  ونقاًل من رؤية بعضهم لبعض، ورؤيتهـم 
﴿إَِل  أنَّ  من  ما زعموه  يبطل  وحينئٍذ  النعيم،  من  هلم 

ا َناظَِرٌة﴾ بمعنى النظر بالعني.  َ َربِّ
بسمو  العلامء  اعــرتف  لقد  ال�����س��اد���س:  ال��وج��ه 
فنون بالغة القرآن ومن هذه الفنون فن الوصل وهو 
العطف بالواو بني مجلتني متناسبتني تتفقان يف اخلربية 
و اإلنشائية لفظًا ومعنى أو معنى فقط وبينهام مناسبة 
تامة، فال جيوز العطف بالواو إذا مل يكن بني اجلملتني 

مناسبة يف املعنى وال ارتباط كقولك:
عيلٌّ كاتٌب احلامُم طائٌر. 

احلامم،  وطــريان  عيّل  كتابة  بني  مناسبة  ال  فإنَّه 
فاملانع من العطف هو التباين بني اجلملتني وهلذا وجب 
وال  للربط  يكون  العطف  ألنَّ  العطف  وترك  الفصل 
اجلملتني  ارتباط  اجلملتني، ومن شواهد  هنا بني  ربط 
تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  بينهام يف  التامة  املناسبة  مع 
َجِحيٍم﴾  َلِفي  اَر  اْلُفجَّ َوإِنَّ   َنِعيٍم َلِفي  اْلَْب��َراَر  ﴿إِنَّ 
يف  متفقتان  اجلملتني  فكال   ،]14  ،13 ]االنفطار: 

سنة  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة   ،]144 األعراف/آية: 
النرش: 1990 م.
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اآلية  يف  األبرار(  لفظ)  وكذلك  ومعنًى،  لفظًا  اخلربية 
اجلحيم(،  يقابله)  و)النعيم(  )الفجار(،  يقابله  األوىل 
ا  َ َربِّ إَِل   ٌة َناِضَ َيْوَمئٍِذ  ﴿ُوُجوٌه  تعاىل:  قوله  وكذلك 
ا َفاِقَرٌة﴾  ٌة َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِبَ َناظَِرٌة َوُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َباِسَ
وترابطها  اآليــات  فانسجام   ،]25  -  22 ]القيامة: 
وتقابلها من حيث املعنى يأبى تفسري لفظ ناظرة بمعنى 
الواو  بينها  توسطت  التي  اآليات  فهذه  بالعني،  النظر 
قّسمت الناس يومئذ إىل طائفتني؛ طائفة سعيدة تنتظر 
تعيسة  مكفهّرة  ــرى  واألخ اجلنَّة،  ودخــول  اهلل  رمحة 
وانتظار  التعاسة،  يقابلها  فالسعادة  العذاب،  تنتظر 
هي  األوىل  والطائفة  العذاب،  انتظار  يقابله  الرمحة 
بام  مرشقة  مبتهجة  أي  ٌة﴾  َن��اِضَ َيْوَمئٍِذ  ﴿ُوُج��وٌه 
َناظَِرٌة﴾ أي منتظرة  ا  َ َربِّ ترجوه من ثواب اهلل ﴿إَِل 
مقابلة  األخــرى  والطائفة  جنته،  ودخــول  لرمحته 
َيْوَمئٍِذ  أحواهلا﴿َوُوُجوٌه  يف  األوىل  للطائفة  ومباينة 
العذاب  من  تتوقعه  ملا  مكفهّرة  كاحلة  أي  ٌة﴾  َباِسَ
َفاِقَرٌة﴾ أي تتوقع أن ينزل هبا ما  ا  ِبَ ُيْفَعَل  َأْن  ﴿َتُظنُّ 
يقطع فقار ظهورها، ولو ُف�ِّ النظر هنا بالرؤية لتقطع 
وذهب  رباطها،  وتفكك  ــات،  اآلي بني  الوصل  هذا 
انسجامها، إذ التقابل بني الرؤية وما وصفت به تلك 
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العربية  البالغة  فتأبى  فقارها،  يقطع  أمــرًا  ظنها  ِمن 
القرآن الكريم محل لفظ ﴿َناظَِرٌة﴾ عىل معنى  وبالغة 
املعنى وانسجامه،  الرؤية، ألن ذلك يؤدِّي إىل تفكك 

وخيّل برتابط اآليات مع بعضها البعض. 
الوجه ال�سابع:مل يرد يف كالم العرب إسناد النظر 
إىل الوجوه واملراد منه الرؤية، إذ يتع�َّ احلصول عىل 
شاهد له يف كالم العرب، فكيف جيوز وروده يف القرآن 

الكريم مع خلو اللغة منه؟! 
تعاىل:        قوله  يف  كام  مازي  إسناٌد  ــه  »إنَّ قيل:  فإن 
ال  النهر  يف  جيري  واملاء  اْلَْنَ��اُر﴾  تَِها  َتْ ِمْن  ��ِري  ﴿َتْ
غري  يف  املجاز  تقبلوا  أن  يلزمكم  بأنه  ُأِجيَب  النهر« 
تعاىل: ﴿َيُد اهلل﴾  الكريم كقوله  القرآن  اآلية من  هذه 

]الفتح/10[، ونحوها ما أنكرتم املجاز فيه. 
الوجوه،  ال  القلوب  حمله  االنتظار  إن  قيل:  فإن 

فكيف ينتظر الوجه؟. 
وارد يف  الوجوه عىل أصحاهبا  فاجلواب:إن محل 
لفظًا  الوجوه  إىل  أسند  وإن  فاالنتظار  الكريم،  القرآن 
إليها  الظن  إسناد  جاز  ولذلك  معنًى،  ألصحاهبا  فهو 
ُيْفَعَل  َأْن  َتُظنُّ   ٌة َباِسَ َيْوَمئٍِذ  تعاىل:﴿َوُوُجوٌه  قوله  يف 
ا َفاِقَرٌة﴾]القيامة: 24، 25[، كام جاز إسناد اخلشوع  ِبَ
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َيْوَمئٍِذ  تعاىل:﴿ُوُجوٌه  قوله  إليها يف  والنصب  والعمـل 
َخاِشَعٌة﴾]الغاشية: 2[، ويؤكده قوله ِمن بعد:﴿َتْصَل 
ْم َطَعاٌم إِلاّ ِمْن  َناًرا َحاِمَيًة ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ آنَِيٍةَلْيَس َلُ

يٍع﴾]الغاشية: 4 - 6[.  َضِ
منه  يستلزم  ال  شء  إىل  الثامن:النظر  ال��وج��ه 
الرؤية، قال الراغب: »يقال نظرت إىل كذا إذا مددت 

طرفك إليه رأيته أو مل تره«)1). 
النظر  ألنَّ  عنه  متأخرة  النظر  عن  ُمَسبََّبة  فالرؤية 
والرؤية  لرؤيته،  التامسًا  اليشء  نحو  احلدقة  تقليب 
تكون  هــذا  وعــىل  التقليب،  بعد  بالبارصة  اإلدراك 
اآلية  يف  داللة  فال  وحينئذ  النظر،  ِمن  أخصَّ  الرؤية 
ال  اليشء  إىل  النظر  ألن  تعاىل  اهلل  رؤية  عىل  الكريمة 

يشرتط به الرؤية. 
الكريمة  اآلية  يف  »إىل«  لفظ  التا�سع:أنَّ  الوجه 
قال  النعمة؛  بمعنى  اسم  هو  وإنَّام   ، جرٍّ بحرف  ليس 
املرتىض:»هاهنا وجه غريب يف اآلية حكى عن بعض 
املتأخرين ال يفتقر معتمده إىل العدول عن الظاهر أو 
إىل تقدير حمذوف وال حيتاج إىل منازعتهم يف أن النظر 

)1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم:553]نظر[، ضبطه 
العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  وصححه:إبراهيم 

بريوت-لبنان، ط.2004م- 1425هـ.
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عليه  االعتامد  يصح  بل  حيتملها  ال  أو  الرؤية  حيتمل 
النظر املذكور يف اآلية هو االنتظار بالقلب  سواء كان 
ا﴾  َ أم الرؤية بالعني، وهو أن حيمل قوله تعاىل:﴿إَِل َربِّ
]القيامة: 23[ إىل أنه أراد نعمة رهبا ألن اآلالء: النعم، 
َأىَل مثل َرَمى،  َقَفا و  ويف واحدها أربع لغات األمثل: 
وإىَِل مثل ِمَعى، وإل مثل حني قال أعشى بكر بن وائل:

أبيض ال يرهب اهلزال
وال يقطع رمحا وال خيون إل. 

أراد أنه ال خيون نعمة. وأراد تعاىل: إىَل رهبا فأسقط 
التنوين لإلضافة]أي أصله: إىًِل[، فان قيل: فأي فرق 
بني هذا الوجه وبني تأويل َمن محل اآلية عىل أنه أراد 
به إىل ثواب رهبا ناظرة بمعنى رائية لنعمه وثوابه، قلنا: 
ذلك الوجه يفتقر إىل حمذوف ألنه إذا جعل إىل حرفًا 
ومل يعلقها بالرب تعاىل فالبد من تقدير حمذوف، ويف 
تقدير حمذوف ألن  إىل  يفتقر  ذكرناه ال  الذي  اجلواب 
إىل فيه اسم يتعلق به الرؤية وال حيتاج إىل تقدير غريه . 

واهلل أعلم بالصواب«)1). 
الوجه العا�سر:إقرار بعض علامء السنَّة بضعف 

بدر  حممد  السيد  حتقيق:  املرتىض:28/1،  للسيد  األمال   (1(
الدين النعساين احللبي، ط.األوىل؛ 1325هـ- 1907 م.
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االستدالل هبذه اآلية عىل ثبوت الرؤية؛ كابن عاشور 
الذي قال يف تفسري اآلية: »فداللة اآلية عىل أن املؤمنني 
اإلمجال  عىل  اهلل  بذات  متعلقة  رؤية  بأبصارهم  يرون 
بأن  املعتزلة  تأوهلا  تأويالت  الحتامهلا  ظنية،  داللــة 
املقصود رؤية جالله وهبجة قدسه التي ال ختول رؤيتها 

لغري أهل السعادة«)1). 

)1) التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عاشور:353/29]سورة 
القيامة/آية:22[، دار سحنون للنرش والتوزيع ، تونس ط. 

1997 م.
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اإ�صكال � رد

باالنتظار يف  النظر  أنَّ تفسري  أشكل بعضهم عىل 
ل:أن يف  الوجه األوَّ الكريمة ال يمكن لوجهني؛  اآلية 
األوفياء  لعباده  اهلل  إكرام  مع  يتناف  تنغيصًا  االنتظار 
يوم القيامة، والوجه الثاين:أن انتظار رمحة اهلل ِمن قبل 
عباده املؤمنني أمر حاصل يف الدنيا، فكيف يوعدون به 

يف اآلخرة؟

الرد

اآلية الكريمة وما بعدها تصور لنا يوم احلساب، 
والدخول  اهلل  رمحة  ينتظر  صنف  صنفان؛  الناس  وأنَّ 
ُيْفَعَل  َأْن  ﴿َتُظنُّ  ب  سيعذَّ أنه  يظن  وصنف  اجلنَّة،  يف 
ار  الفجَّ دخول  قبل  وهذا   ،]25 َفاِقَرٌة﴾]القيامة:  ا  ِبَ
ثابت  وهذا  اجلنَّة،  إىل  األبرار  دخول  وقبل  النار،  إىل 
فاالنتظار  إنكاره،  جيوز  وال  النبوية  والسنَّة  القرآن  يف 
فيه رسور  بل  كان ألمر حمبوب،  إذا  تنغيصًا  يكون  ال 

ولّذة، وإذا كان االنتظار ألمر خميف ففيه أمل وعذاب. 
عن  خيتلف  الدنيا  فانتظار  الثاين  الوجه  ــا  وأمَّ
مأمونة؛  غري  عواقبه  الدنيا  انتظار  ألنَّ  اآلخرة  انتظار 
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وهل  مــصــريه،  بنتيجة  عـــارف  غــري  ــان  ــس اإلن ألّن 
أعامل  من  األيام  له  ختفيه  فام  فيها،  االمتحان  سيجتاز 
مأمونة  عاقبته  القيامة  يوم  يف  واالنتظار  متيقن،  غري 
َعَلْيِهُم  ُل  باجلنة﴿َتَتنَزَّ البشارة  له  تزف  املالئكة  ألنَّ 
نَِّة الَّتِي ُكنُْتْم  وا بِاْلَ َزُنوا َو َأْبِشُ اُفوا َوَل َتْ اْلََلئَِكُة َألَّ َتَ

ُتوَعُدوَن﴾]فصلت: 30[. 

الرد على دليلهم الثاين

عىل  الرؤية  مثبتو  به  يستدل  الذي  الثاين  الدليل 
تعاىل:              قوله  هو  الكريم  القرآن  ِمن  تعاىل  اهلل  رؤيــة 
َيَشاُءوَن  َما  ْم  َلُ  ُلوِد اْلُ َيْوُم  َذلَِك  بَِسَلٍم  ﴿اْدُخُلوَها 
تفسري  يف  فقالوا   ،]35  ،34 ]ق:  َمِزيٌد﴾  َوَلَدْينَا  فِيَها 
قوله تعاىل: ﴿َوَلَدْينَا َمِزيٌد﴾ إنَّ جابر وأنس قاال:»هو 

النظر إىل وجه اهلل الكريم«. 
وُيَردُّ قوهلم ِمن وجوه عديدة:

تدلُّ  اآلية  أنَّه ال داللة ظاهرة يف  الأوَّل:  الوجه 
عىل أنَّ املراد من املزيد هو رؤية اهلل تعاىل. 

وأنــس هو  ما روي عن جابر  ال��ث��اين:  ال��وج��ه 
رأهيام الشخيص وليس بحجة ألنَّ الذي روي يف كتب 
السنة عن الصحابة أهنم اختلفوا يف رؤية اهلل تعاىل)1). 

 النبي رؤيــة  يف  عباس  وابــن  عائشة  اختالف  راجــع   (1(
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اآلية  الصحيح هلذه  التفسري  أن  الثالث:  الوجه 
هو :أن املؤمنني يسألون اهلل تعاىل حتى تنتهي مسألتهم 
مل  ما  عنده  ِمــن  اهلل  يزيدهم  ثم  ــاءوا،  ش ما  فيعطون 
يسألوه، وهو قوله: ﴿َوَلَدْينَا َمِزيٌد﴾، يعني الزيادة هلم 

يف النعيم ما مل خيطر بباهلم. 

الرد على دليلهم الثالث

ِذيَن  وما يستدلون به عىل الرؤية قوله تعاىل: ﴿لِلَّ
َوَل  َقَرٌ  ُوُجوَهُهْم  َيْرَهُق  َوَل  َوِزَياَدٌة  ْسنَى  اْلُ َأْحَسنُوا 
نَِّة ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾ ]يونس:  ِذلٌَّة ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اْلَ
وجه  إىل  النظر  والزيادة  اجلنة  فقالوا:»احلسنى   ،]26

اهلل«. 
وللجواب عىل ذلك يقال:

الرد الأوَّل: ليس يف اآلية لفظ رصيح يدل عىل 
رؤية اهلل تعاىل، ولفظ﴿َوِزَياَدٌة﴾ ليس فيه داللة قريبة 
أو بعيدة عىل رؤية اهلل تعاىل، فلفظة الزيادة مبهمة غري 

دالة عىل الرؤية وضعًا وال استعامالً. 

النووي:9/3]كتاب  لإلمام  مسلم  صحيح  رشح  يف:  لربه 
امليس  راجعه:الشيخ   ،]286 )77(-ح.  اإليــامن/بــاب 
ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان،  أزهر  مدير 

1407هـ-1987م.
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تفسري  يف  الصحابة  اختلف  ال����ث����اين:  ال�����رد 
 بــن أيب طالب ــيّل  فـــروي عــن ع الــزيــادة؛  ــذه  ه
َأْرَبَعُة  ا  َلَ َواِح��َدٍة  ُلْؤُلَؤٍة  ِمْن  ُغْرَفٌة  َياَدُة:  قال:»الزِّ أنَّه 

َأْبَواٍب«)1). 
ْسنَى  ِذيَن َأْحَسنُوا اْلُ ُلُه: ﴿لِلَّ ِن َعبَّاٍس، َقومْ وعن»ابمْ
لِِه: ﴿َوَلَدْينَا َمِزيٌد﴾ ]ق:35[،  َوِزَياَدٌة﴾ َقاَل: ُهَو ِمثمُْل َقومْ
َوَقاَل:           ِلِه.  َفضمْ ِمنمْ  َوَيِزيُدُهممْ   ، بَِعَمِلِهممْ َيُقوُل:جَيمِْزهيِممْ 
يَِّئِة َفَل  ا َوَمْن َجاَء بِالسَّ َسنَِة َفَلُه َعْشُ َأْمَثاِلَ ﴿َمْن َجاَء بِاْلَ
ُيَْزى إِلَّ ِمْثَلَها َوُهْم لَ ُيْظَلُموَن﴾]األنعام:160[)2)«. 
ََسُن َيُقوُل يِف َهِذِه  وروي»َعنمْ َقَتاَدَة، َقاَل: َكاَن احلمْ
َياَدُة:  ْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ َقاَل: الزِّ ِذيَن َأْحَسنُوا اْلُ اآلَيِة:﴿لِلَّ

ٍف)3)«.  َثاهِلَا، إىَِل َسبمِْعاِمَئِة ِضعمْ ُ َأممْ ََسنَِة َعرشمْ بِاحلمْ
ََسنَاِت  احلمْ ِمَن  َواِحــَدٌة  نَى  ُسمْ احلمْ آَخــُروَن:  »َوَقــاَل 
َوَقاَل   ... ِ المَْعرشمْ مَتَاِم  إىَِل  ِعيُف  التَّضمْ َياَدُة:  َوالزِّ  . بَِواِحَدٍة 
ِزَياَدٌة  َياَدُة:  َوالزِّ ِمثمُْل َحَسنٍَة .  نَى: َحَسنٌَة  ُسمْ آَخُروَن: احلمْ

يونس/اآلية:26/ح.  الــطــربي:552/6]ســورة  تفسري   (1(
العلمية، بريوت-لبنان، ط.الرابعة؛  17649[، دار الكتب 

2005م-1426هـ.
يــونــس/اآليــة:26/ح.  املــصــدر:552/6]ســورة  نفس   (2(

.]17652
يــونــس/اآليــة:26/ح.  املــصــدر:552/6]ســورة  نفس   (3(

.]17654
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َما  َياَدُة  الزِّ آَخُروَن:  َوَقاَل  ــَواٌن...  َوِرضمْ اهلل  ِمَن  ِفَرٌة  َمغمْ
َيا....«)1).  نمْ ُطوا يِف الدُّ ُأعمْ

هذا  تفسري  يف  املف�ون  اختلف  الثالث:  ال��رد 
اللفظ؛ قال الرازي:»وأما اللفظ الثالث: وهو الزيادة، 
فنقول: هذه الكلمة مبهمة، وألجل هذا اختلف الناس 

يف تفسريها، وحاصل كالمهم يرجع إىل قولني: 
سبحانه  اهلل  رؤيــة  منها  املــراد  األول:أن  القول 
وتعاىل... القول الثاين:أنه ال جيوز محل هذه الزيادة عىل 
وجوه:األول:  ذلك  عىل  ويدّل  املعتزلة  قالت  الرؤية. 
أن الدالئل العقلية دلَّت عىل أن رؤية اهلل تعاىل متنعة. 
والثاين: أن الزيادة جيب أن تكون من جنس املزيد عليه، 
ورؤية اهلل تعاىل ليست من جنس نعيم اجلنة . الثالث: 
روي  ما  هو  الباب  هذا  يف  به  متسكتم  الذي  اخلرب  أن 
اخلرب  وهذا  تعاىل،  اهلل  وجه  إىل  النظر  هي  الزيادة،  أن 
يوجب التشبيه؛ ألن النظر عبارة عن تقليب احلدقة إىل 
املرئي يف اجلهة؛ ألن  يقتض كون  املرئي، وذلك  جهة 
يوجب  أيضًا  املخصوص، وذلك  للعضو  اسم  الوجه 
التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ ال يمكن محله عىل الرؤية، 

يــونــس/اآليــة:26[،  ــورة  ــربي:552/6]س ــط ال تفسري   (1(
ــة؛  ــع ــراب ط.ال ــان،  ــن ــب ــريوت-ل ب العلمية،  الــكــتــب  دار 

2005م-1426هـ.
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اجلبائي:  قال  هذا  وعند  آخر،  شء  عىل  محله  فوجب 
ما  هي  والزيادة  املستحق،  الثواب  عن  عبارة  احلسنى 
قال:   . التفضل  من  الثواب  هذا  عىل  تعاىل  اهلل  يزيده 
أما  املف�ين؛  وأقوال  القرآن  يدل عىل صحته  والذي 
ن  َيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهم ماّ القرآن: فقوله تعاىل:﴿لُِيَوفاّ
َفْضلِِه﴾]فاطر: 30[، وأما أقوال املف�ين: فنقل عن 
واحدة.  لؤلؤة  من  غرفة  الزيادة  قال:  أنه   عيل
والزيادة  احلسنة،  هي  احلسنى  أن  عباس:  ابن  وعن 
سبعامئة  إىل  أمثاهلا  عرش  احلسن:  وعن  أمثاهلا  عرش 
ورضوانه.  اهلل  مغفرة  الزيادة  ماهد:  وعن  ضعف، 
ورضوانه وعن يزيد بن سمرة: الزيادة أن متر السحابة 

بأهل اجلنة«)1)
أن  اآلية  هلذه  تفسريهم  يف  الرابع:زعموا  ال��رد 
الزيادة هي رؤية املؤمنني هلل تعاىل، وأهنا أعظم النعيم، 
»دلت  قالوا:  فقد  رواياتم،  يناقض  هذا  تفسريهم  و 
املنافقني يرونه  أن  األحاديث الصحيحة الرصحية عىل 
يف عرصات القيامة والكفار أيضًا كام يف الصحيحني يف 

63]سورة  الغيب(للرازي:17/  الكبري)مفاتيح  التفسري   (1(
بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار   ،]26 يونس/اآلية: 

ط.الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
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حديث التجيل يوم القيامة«)1). 
تعاىل  اهلل  رؤية  تكون  هنا:كيف  نتساءل  أن  ولنا 
أيضًا؟!  يراه  واملنافق  الكافر  كان  إذا  النعم  أعظم  من 
فهذا هو التناقض بعينه الذي يبطل زعمكم وادعاءكم 

بالرؤية. 
لُِتَف�ِّ  ذكروها  تي  الَّ األحاديث  اخلام�س:  الرد 
ضعيف،  سندها  ألن  فيها  حجة  ال  بالرؤية  اآلية  هذه 
فمنها ما رواه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، فقال: »حدثني 
أبو خيثمة حدثنا روح بن أسلم حدثنا محاد بن سلمة 
حدثنا ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن صهيب: 
أن النبي قال يف هذه اآلية للذين أحسنوا احلسنى 

وزيادة قال هو النظر إىل اهلل عزَّ وجل«)2). 
ــاب د. حمــمــد ســعــيــد ســامل  ــت ــك ال ـــال حمــقــق  ق

القحطاين:»إسناده ضعيف«. 
التفاسري:»]وزيادة[  صفوة  يف  الصابوين  وقال 

)1) توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام 
إبراهيم بن عيسى: 2 / 569، حتقيق:  القيم ألمحد بن  ابن 
ط.  بريوت-لبنان،   ، اإلسالمي  املكتب  الشاويش،  زهري 

الثالثة؛ 1406
حتقيق:   ،]444 ]ح.   243  /  1 أمحد:  بن  اهلل  لعبد  السنة   (2(
الدمام-  ، القيم  ابن  دار  القحطاين،  سامل  سعيد  حممد  د. 

السعودية، ط. األوىل؛ 1406هـ.
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»َوَرَد هذا يف حديث  الكريم  اهلل  إىل وجه  النظر  وهي 
صحيح أخرجه مسلم يف اإليامن أن الزيادة هي النظر 
وهذا  الصابوين،  زعم  هكذا  الكريم«،  اهلل  وجه  إىل 
أمــور؛  أربعة  عليه  يــرد  مسلم  رواه  ــذي  ال احلديث 
تعاىل﴿َوِزَياَدٌة﴾  قوله  تفسري  عىل  فيه  دليل  ل:ال  األوَّ
َمن  لكلِّ  ظاهر  وهو  الكريم،  لوجهه  النظر  بمعنى 

ل يف لفظ احلديث، واحلديث هو:  يتأمَّ
َثنِي َعبمُْد  َة َقاَل َحدَّ ِن َميمَْ�َ ُن ُعَمَر بمْ َثنَا ُعَبيمُْد اهلل بمْ َحدَّ
ُبنَايِنِّ  ُن َسَلَمَة َعنمْ َثابٍِت المْ َثنَا مَحَّاُد بمْ ِديٍّ َحدَّ ُن َمهمْ َِن بمْ محمْ الرَّ
  ِن َأيِب َليمْىَل َعنمْ ُصَهيمٍْب َعِن النَّبِيِّ َِن بمْ محمْ َعنمْ َعبمِْد الرَّ
نََّة - َقاَل - َيُقوُل اهللُ َتَباَرَك  نَِّة اْلَ َقاَل »إَِذا َدَخَل َأْهُل اْلَ

َوَتَعاَل ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم؟
نََّة  اْلَ ُتْدِخْلنَا  َأَلْ  ُوُجوَهنَا  ُتَبيِّْض  َأَلْ  َفَيُقوُلوَن:   
َجاَب َفَم ُأْعُطوا  نَا ِمَن النَّاِر - َقاَل - َفَيْكِشُف اْلِ َوُتنَجِّ

 .(1(» ِْم َعزَّ َوَجلَّ َشْيًئا َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمَن النََّظِر إَِل َربِّ
آيات  من  آية  أي  بتفسري  ح  يرصِّ مل  احلديث  فهذا 

القرآن الكريم. 

)1) صحيح مسلم :90 ]ح. 297-)181(- كتاب اإليامن/ 
َوَتَعاىَل[،  ُممْ ُسبمَْحاَنُه  ِمننَِي يف اآلِخَرِة َرهبَّ امُلؤمْ َيِة  َباِت ُرؤمْ إِثمْ باب 
األوىل؛  ط.  القاهرة،  والتوزيع-  للنرش  املختار  مؤسسة 

1426هـ - 2005م.
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الأمر الثاين: أنَّ النظر ال يلزم أن يكون بمعنى 
َت  الرؤية، قال الراغب: »يقال نظرت إىل كذا إذا مَددمْ

طرفك إليه رأيته أو مل تره«)1). 
احلديث  يف  احلجاب  كشف  ال��ث��ال��ث:  الأم�����ر 
ورفع  اإلكرام  مزيد  عن  كناية  يكون  أن  جيوز  م  املتقدِّ
وهذا  املحدود،  غري  العطاء  أبواب  وفتح  الدرجات، 
الَّذي يتعني أن حيمل عليه كشف احلجاب والنظر إىل 
تي تنفي  اهلل يف احلديث؛ لدفع التعارض بني آيات اهلل الَّ

 . الرؤية وأحاديث رسوله
ُن َسَلَمَة  م فيه مَحَّاُد بمْ الأمر الرابع: احلديث املتقدِّ
ضعفه  الذي  متيم  موىل  َسَلَمة  أبو  البرصي  دينار  بن 

بعض علامء اجلرح والتعديل؛ حتى قال عنه األلباين: 
»أن محاد)2) له أوهامًا« )3). 

)1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم:553]نظر[، ضبطه 
العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  وصححه:إبراهيم 

بريوت-لبنان، ط.2004م- 1425هـ.
)أنَّ  والصحيح:  برفع محاد  )أن محاد(  األلباين:  قال  )2) هكذا 
مرفوعًا. وخربها  منصوبًا  يكون  أن  اسم  ألّن   )... محــادًا 
وكذلك أخطأ بقوله:»له أوهامًا« ، والصحيح أن يقول:»له 

ر. أوهاٌم«برفع أوهام ألنه مبتدأ مؤخَّ
نارص  ملحمد  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  سلسلة   (3(
العربية  اململكة  الرياض -  املعارف،  األلباين:333/2، دار 

السعودية، ط. األوىل؛ 1412 هـ - 1992 م.
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»وقال البيهقي: هو أحد أئمة املسلمني إالَّ أنه ملا 
كرب ساء حفظه فلذا تركه البخاري...«)1). 

عاصم  بن  عيّل  يف  ألمحد  قلت  الذهيل:  ــال  »وق
سلمة  بن  محــاد  كــان  أمحــد:  فقال  خطأ،  له  ــرت  وذك
خيطئ و أومى أمحد بيده خطأ كبريًا ومل َيَر بالرواية عنه 

بأًسا«)2). 

رت الزيادة بالروؤية روايات الطربي التي ف�سَّ

هبا  االستدالل  يصح  ال  روايــات  الطربي  روى 
عىل أنَّ الزيادة يف اآلية املتقدمة تدّل عىل الرؤية، وذلك 
ألنَّ أغلبها تنقل لنا أقوال الصحابة أو التابعني الذين 
وا الزيادة يف اآلية املتقدمة بالنظر إىل وجه اهلل مع ما  ف�َّ
تي نسبت إىل  ا الَّ فيها من ضعف السند كام سيأيت، وأمَّ
الرمحن بن  رسول اهلل فمنها مرسلة كمروية عبد 
مهدي عن النبي )3)، فإنَّه ليس من الصحابة حتى 

العسقالين:425/2]حرف  حجر  البن  التهذيب  تذيب   (1(
احلاء:من اسمه محاد[، ضبط ومراجعة:صدقي مجيل العطار، 

دار الفكر، ط. األوىل؛ 1415هـ- 1995.
)2) نفس املصدر:706/5]حرف العني: من اسمه عيّل[.

يــونــس/ الــــطــــربي:551/6]ســــورة  تفسري  يــنــظــر:   (3(
بريوت- العلمية،  الكتب  دار   ،]17640 ــة:26/ح.  اآلي

لبنان، ط.الرابعة؛ 2005م-1426هـ.
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وقد  محاد)1)،  فيها  واألخرى  مبارشة،   عنه يروي 
م بيان ضعفه وأنَّه صاحب أوهام، واألخرى فيها  تقدَّ
محيد  ابن  ا  فأمَّ املختار)2)؛  بن  وإبراهيم  محيد  بن  حممد 
ضعفاء  يف  عدي  ابن  ذكره  الــرازي،  اهلل  عبد  أبو  فهو 
الرجال، فقال:»حدثني حممد بن ثابت سمعت بكر بن 
مقبل يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول:ثالثة ليس 

هلم عندنا حماباة فذكر فيهم حممد بن محيد... 
 سمعت ابن محاد يقول: قال السعدي: حممد بن 

محيد الرازي كان رديء املذهب غري ثقة«)3). 
و»قال يعقوب بن شيبة السدويس: حممد بن محيد 

الرازي كثري املناكري. 
وقال البخاري: حديثه فيه نظر. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

يــونــس/ الــــطــــربي:551/6]ســــورة  تفسري  يــنــظــر:   (1(
بريوت- العلمية،  الكتب  دار   ،]17641 ــة:26/ح.  اآلي

لبنان، ط.الرابعة؛ 2005م-1426هـ.
)2) ينظر: نفس املصدر:551/6]سورة يونس/اآلية:26/ح. 

.]17646
)3) الكامل يف ضعفاء الرجال البن ُعدّي اجلرجاين:529/7-
530]1759/138حممد بن محيد[، حتقيق: عادل أمحد عبد 
املوجود و عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان، ط.األوىل؛ 1418هـ-1997م.
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رديء  اجلــوزجــاين:  يعقوب  بن  إبراهيم  وقــال 
املذهب غري ثقة. 

محيد  ــن  اب عــن  عندي  الـــرازي:  فضلك  ــال  وق
مخسون ألف حديث ال أحدث عنه بحرف.... وقال 
أبو العباس أمحد بن حممد األزهري: سمعت إسحاق 
بن منصور يقول: أشهد عىل حممد بن محيد وعبيد بن 

إسحاق العطار بني يدي اهلل أهنام كذابان)1)«. 
ــن املــخــتــار فــقــال ابــن حجر  وأّمـــا إبــراهــيــم ب
ُزَنيمْج:  بذاك«. وقال  ابن معني: »ليس  العسقالين:قال 

تركته ومل يرضه. 
وقال البخاري: »فيه نظر«. 

»يتقي  وقال:  الثقات  يف  حبان  بن  وذكره  قلت: 
حديثه من رواية بن محيد عنه«)2). 

وهكذا تسقط هذه الروايات التي ذكرها الطربي 
فال حجة فيها. 

)1) تذيب الكامل للمزي:653/8]باب امليم/5794-حممد 
العلمية،  الكتب  بن محيد[، حتقيق:عمرو سيد شوكت، دار 

بريوت-لبنان، ط.األوىل؛ 2004م-1425هـ.
العسقالين:180-179/1  حجر  البن  التهذيب  تذيب   (2(
ومراجعة:  ضبط  إبراهيم[،  اسمه  من  ــف:  األل ]حــرف 
صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت-لبنان، ط.األوىل؛ 1415هـ- 1995م.
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تف�سري بع�س ال�سحابة اأو التابعني

تفسري  تفيد  والتي  الطربي  تي ذكرها  الَّ الروايات 
﴿ِزَي��اَدٌة﴾  تعاىل:  لقوله  التابعني  أو  الصحابة  بعض 
هبا،  االســتــدالل  يصح  ال  تعاىل،  وجــه  إىل  بـالنظر 
فالروايات  سندها؛  ل:ضــعــف  األوَّ لسببني؛  وذلــك 
عن  منها  الطربي:اثنتان  رواهــا  تي  الَّ األوىل  اخلمس 
اثنتان منها عن عامر بن سعيد، واخلامسة  أيب بكر، و 
اآلية  يف  الزيادة  وا  ُ ف�َّ أهنم  تزعم  وهي  حذيفة،  عن 
الروايات ال  «)1). وهذه  ِممْ َرهبِّ ِه  إىَِل َوجمْ املتقدمة:»النََّظُر 
يصح االستدالل هبا لضعف سندها بسبب وجود أيب 
عبيد  بن  اهلل  عبد  بن  عمرو  وهو  سندها،  يف  إسحاق 
جالل  ذكره  فقد  بالتدليس،  املشهور  الكويف  السبيعي 
عنه:  وقال  املدلسني،  أسامء  كتابه  يف  السيوطي  الدين 
»مشهور بالتدليس«)2). وذكره ابن حجر العسقالين يف 

املرتبة الثانية من املدلسني)3). 

يـــونـــس/ ــــــورة  ــــــربي:549/6]س ــــــط ال ــري  ــس ــف ت  (1(
العلمية،  الكتب  دار  اآليــــة:26/ح.17629-17625[، 

بريوت-لبنان، ط.الرابعة؛ 2005م-1426هـ.
)2) أسامء املدلسني:1 / 77، ]حرف العني/عمرو بن عبد اهلل 
دار  نصار،  حسن  حممود  حممد  حتقيق:حممود  إسحاق[،  أبو 

اجليل، بريوت-لبنان، ط.األوىل.
العسقالين:37/1]املرتبة  حجر  البن  املدلسني  طبقات   (3(
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بن  الشافعي:»عمرو  احللبي  الدين  برهان  وقال 
عبد اهلل السبيعي: 

وقد ذكره أيضا فيهم ابن الصالح قال الذهبي يف 
ميزانه يف ترمجته من أئمة التابعني بالكوفة و اثباتم إال 
أنه شاخ ونيس ومل خيتلط وقد سمع منه سفيان بن عيينة 
عيينة:  ابن  قال  الفسوي  عن  نقل  ثم  قليال،  تغري  وقد 
قال  ثالث  معنا  ليس  املسجد  يف  إسحاق  أبو  حدثنا 
الفسوي: فقال بعض أهل العلم :كان قد اختلط وإنام 

تركوه مع ابن عيينة الختالطه« )1). 
وذكره الذهبي يف الضعفاء عند ترمجته لسليامن بن 

مهران األعمش، فقال:
املــبــارك  ــن  اب بــن زمــعــة: سمعت  ــب  »قـــال وه
وأبو  األعمش  الكوفة  أهل  حديث  أفسد  يقول:"إنام 
إسحاق". وقال جرير:" سمعت مغرية يقول:" أهلك 
أبو إسحاق و أعمشكم هذا". كأنه عنى  الكوفة  أهل 

الثالثة[، حتقيق: د. عاصم بن عبد اهلل القريويت، مكتبة املنار، 
عامن، ط.األوىل؛ 1403 هـ - 1983م.

الدين  لربهان  باالختالط  الرواة  من  رمي  بمن  االغتباط   (1(
احللبي الشافعي )املتوف: 841هـ(: 1 / 273، حتقيق: عالء 
الدين عيل رضا، دار احلديث ، القاهرة –مرص، ط. األوىل؛ 

1988م.
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الرواية عمن جاء«)1). 
ا الرواية السادسة التي رواها الطربي، وفيها أن  وأمَّ
أبا إسحاق قد ف�َّ قوله تعاىل:﴿َوِزَياَدٌة﴾فقال:»النظر 
إىل وجه الرمحن)2)«. فهي ضعيفة ألنَّ يف سندها حييى 
بن طلحة الريبوعي يروي عن رشيك عن أيب إسحاق، 
بن طلحة  وقال:»حييى  الضعفاء  الذهبي يف  ذكره  فقد 
الريبوعي عن رشيك قال النسائي:" ليس بيشء"«)3)، 
وذكره النسائي يف الضعفاء واملرتوكني وقال عنه:»ليس 

بيشء«)4). 

للذهبي:445/1]2628-سليامن  الضعفاء  يف  املغني   (1(
القايض،  حازم  الزهراء  حتقيق:أيب  األعمش[،  مهران  بن 
1418هـ- ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار 

1997م.
يونس/اآلية:26/ح.  الــطــربي:549/6]ســورة  تفسري   (2(
العلمية، بريوت-لبنان، ط.الرابعة؛  17630[، دار الكتب 

2005م-1426هـ.
بن  للذهبي:520/2]6996-حييى  الضعفاء  يف  املغني   (3(
دار  القايض،  حازم  الزهراء  حتقيق:أيب  الريبوعي[،  طلحة 
1418هـــ- ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب 

1997م.
)4) الضعفاء واملرتوكني للنسائي:253/1]641-باب الياء[، 
مؤسسة  احلــوت،  يوسف  وكــامل  الضناوي  حتقيق:بوران 
 ، ـــ  1405ه ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  الثقافية،  الكتب 

1985م
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التهذيب  تذيب  يف  العسقالين  حجر  ابن  وذكره 
وقال:»قال النسائي:"ليس بيشء"، وذكره بن حبان يف 

»الثقات« وقال:" كان يغرب عن أيب نعيم وغريه". 
وَخطَّأه  اجلنيد  بن  احلسني  بن  عيّل  َبُه  وَكذَّ قلت:   

الصغاين«)5). 
ا الرواية السابعة والثامنة التي روامها الطربي  وأمَّ
تعاىل:                     قوله  فــ�َّ  األشــعــري  موسى  ــا  أب أنَّ  ففيهام 
فهي  الرمحن«)6).  وجه  إىل  فقال:»النظر  ﴿َوِزَي��اَدٌة﴾، 
ضعيفة لوجود أيب بكر اهلذل فيها الذي وصفه علامء 
اجلرح والتعديل بالضعف والكذب، واسمه:»سلمى 
وهو  بــرصي  اهلــذل  بكر  أبــو  سلمى  بن  اهلل  عبد  بن 
 ... حدثنا  احلمريي...  الرمحن  عبد  بن  محيد  بنت  ابن 
مزاحم بن زفر الكويف، قال: سألت شعبة عن أيب بكر 

اهلذل، فقال:دعني ال أِقيء. 
قال:سمعت  الصرييف،  عىل  بن  عمرو  حدثنا... 

الياء:من  حجر:250/9]حرف  البن  التهذيب  تذيب   (5(
اسمه حييى/7854-حييى بن طلحة بن أيب كثري الريبوعي[، 
ضبط ومراجعة:صدقي مجيل العطار، دار الفكر، بريوت-

لبنان، ط.األوىل؛ 1415هـ-1995م.
يونس/اآلية:26/ح.  الــطــربي:550/6]ســورة  تفسري   (6(
بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  17631و17632[، 

ط.الرابعة؛ 2005م-1426هـ.
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يرضه،  فلم  اهلذل،  بكر  أبا  ذكر  سعيد  بن  يعنى  حييى 
ومل اسمعه وال عبد الرمحن حيدثان عنه بيشء قط قال: 
وسمعت يزيد بن زريع يقول عدلت عن أيب بكر اهلذل 

عمدًا. 
حدثنا ... حييى بن معني، قال: كان غندر يقول: 

كان أبو بكر اهلذل إمامنا وكان يكذب. 
حدثنا عبد الرمحن انا أبو بكر بن أيب خيثمة، فيام 
، قال: سمعت حييى بن معني يقول: أبو بكر  كتب إلَّ

اهلذل ليس بيشء. 
بكر  أبو  يقول:  أيب  سمعت  الرمحن  عبد  حدثنا 
اهلذل ليس بقوي لني احلديث يكتب حديثه وال حيتج 
به. حدثنا عبد الرمحن قال سئل أبو زرعة عن أيب بكر 

اهلذل فقال: برصي ضعيف)1)«. 
ا الرواية التاسعة التي رواها الطربي ففيها أنَّ  وأمَّ
»إِنَّ   :اهلل رسول  عن  يروي  األشعري  موسى  أبا 
بَِصْوٍت  نَِّة  اْلَ َأْهَل  ُينَاِدي  ُمنَاِدًيا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْبَعُث  اهلل 
ْسنَى َوِزَياَدًة،  َلْم َوآِخَرُهْم: إِنَّ اهللَ َوَعَدُكُم اْلُ ُيْسِمُع َأوَّ

)1) اجلرح والتعديل للرازي:4 /287-288]باب السني:باب 
سلمى-1365/6484[،  يسمى  من  العلم  عنه  روى  من 
العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حتقيق:مصطفى 

بريوت-لبنان، ط.األوىل؛ 14422هـ-2002م.
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ْحَِن«)1).  الرَّ َوْجِه  إَِل  النََّظُر  َياَدُة  َوالزِّ نَُّة،  اْلَ ْسنَى  َفاْلُ
هبا  االحتجاج  يصح  وال  أيضًا  ضعيفة  الرواية  وهذه 
ألهنا رويت عن طريق أبان بن أيب عياش الذي وصف 
بالكذب؛ قال الذهبي:»أبان بن أيب عياش فريوز. وقيل 
دينار الزاهد أبو إسامعيل البرصي. أحد الضعفاء وهو 

تابعي صغري، حيمل عن أنس وغريه. 
وهو من موال عبد القيس. قال شعيب بن حرب: 
حتى  محار  بول  ِمن  أرشب  إلن  يقول:  شعبة  سمعت 
أروى أحّب إلَّ من أن أقول: حدثنا أبان بن أيب عياش. 
وروى ابن إدريس وغريه عن شعبة قال: إلن يزين 

الرجل خري ِمن أن يروى عن أبان.... 
مهدي  حدثني  لشعبة:  قلت  إدريس:  ابن  وقال 
بن ميمون، عن سلم العلوي، قال: رأيت أبان بن أيب 
عياش يكتب عن أنس بالليل، فقال شعبة: سلم يرى 

اهلالل قبل الناس بليلتني. 
أتيت  عباد:  بن  عباد  قال  حنبل:  بن  أمحد  وقال 
شعبة أنا ومحاد بن زيد، فكلمناه يف أن يمسك عن أبان 
أراين  ما  فقال:  ذلك  بعد  فلقيهم  قال:  عياش  أبى  بن 

يونس/اآلية:26/ح.  الــطــربي:550/6]ســورة  تفسري   (1(
العلمية، بريوت-لبنان، ط.الرابعة؛  17633[، دار الكتب 

2005م-1426هـ.
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يسعني السكوت عنه. 
قال أمحد: هو مرتوك احلديث، كان وكيع إذا مر 

عىل حديثه يقول رجل، وال يسميه، استضعافا له. 
وقال حييى بن معني: مرتوك. وقال مرة: ضعيف. 
وقال أبو عوانة: كنت ال أسمع بالبرصة حديثا إال 
جئت به أبان، فحدثني به عن احلسن حتى مجعت منه 

مصحفا، فام أستحل أن أروى عنه. 
وقال أبو إسحاق السعدي اجلوزجاين: ساقط. 

وقال النسائي: مرتوك، ثم ساق ابن عدى ألبان 
مجلة أحاديث منكرة. 

وقال يزيد بن هارون: قال شعبة: داري ومحاري 
يف املساكني صدقة إن مل يكن أبان بن أيب عياش يكذب 
لوال  أبيه عن شعبة:  احلديث.... وقال عبدان عن  يف 
احلياء من الناس ما صليت عىل أبان.... وقال معاذ بن 
معاذ: قلت لشعبة: أرأيت وقيعتك يف أبان تبني لك أو 

غري ذلك ؟ فقال: ظن يشبه اليقني. 
وقال عبد اهلل بن أمحد بن شبويه: سمعت أبا رجاء 
يقول: قال محاد بن زيد: كلمنا شعبة يف أن يكف عن 
أبان بن أيب عياش لسنه وأهل بيته، فضمن أن يفعل، 
ثم اجتمعنا يف جنازة فنادى من بعيد: يا أبا إسامعيل، 
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إين قد رجعت عن ذلك، ال حيل الكف عنه، ألنَّ األمر 
دين...«)1). 

ا الرواية العارشة، وما بعدها حتى الرواية الرابعة  وأمَّ
عرشة التي رواها الطربي فهي عن عبد الرمحن بن أيب 
إىل  تعاىل:﴿َوِزَياَدٌة﴾فقال:»النظر  قوله  ف�َّ  الذي  ليىل 
وجه رهبم)2)«. فال يصح االحتجاج هبا ألن تفسري عبد 
الرمحن بن أيب ليىل لآلية ليس بحجة فهو من التابعني، 

وهو يعرب عن رأيه الشخيص. 
االستدالل  يصح  ال  بسببه  الذي  الثاين  السبب 
بالروايات املتقدمة للطربي هو أن قول الصحايب ليس 
بحجة عندنا، وكذلك عند بعض علامء السنة فال يصح 
أبو حامد حممد  العلامء  االحتجاج بقوله، ومن هؤالء 

بن حممد الغزال الَّذي قال: 
ُل  َقــومْ ُهــوَمــِة:  املمَْــومْ ُُصـــوِل  ِمــنمْ األمْ الثَّايِن  ـــُل  َصمْ »األمْ

َحايِبِّ .  الصَّ

ــرف  ــي:124/1-126]ح ــب ــذه ــل ل ــدال  ــت االع مــيــزان   (1(
حتقيق  و  ـــــة  دراس األلــــــــف/15)2156(-أبــــــــان[، 
عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  حممد  عيل  وتعليق:الشيخ 
ط.الثانية؛  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود، 

2008م-1429هـ.
يونس/اآلية:26/ح.  الــطــربي:550/6]ســورة  تفسري   (2(
بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار   ،]17638-17634

ط.الرابعة؛ 2005م-1426هـ.
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ٌة  ُحجَّ َحايِبِّ  الصَّ َهَب  َمذمْ َأنَّ  إىَل  ٌم  َقومْ َذَهَب  َوَقدمْ 
ِقَياَس،  المْ َخاَلَف  إنمْ  ٌة  ُحجَّ ــُه  َأنَّ إىَل  ٌم  َوَقـــومْ َلًقا،  ُمطمْ
َة  َخاصَّ َوُعَمَر  ٍر  َبكمْ َأيِب  ِل  َقــومْ يِف  َة  ُجَّ احلمْ َأنَّ  إىَل  ٌم  ــومْ َوَق
َأنَّ  إىَل  ٌم  َوَقومْ َبْعِدي«  ِمْن  َذْيِن  بَِاللَّ لِِه:»اْقَتُدوا  لَِقومْ

َفُقوا .  اِشِديَن إَذا اتَّ َُلَفاِء الرَّ ِل اخلمْ َة يِف َقومْ ُجَّ احلمْ
َغَلُط  المْ َعَليمِْه  جَيُوُز  َمنمْ  َفإِنَّ  ِعنمَْدَنا  َباطٌِل  ُكلُّ  َوالمْ
لِِه، َفَكيمَْف  َة يِف َقومْ َمُتُه َعنمُْه َفاَل ُحجَّ مْ َتثمُْبتمْ ِعصمْ ُو َومَل همْ َوالسَّ
َمُتُهممْ  َعى ِعصمْ ََطأِ ؟ َوَكيمَْف ُتدَّ ممْ َمَع َجَواِز اخلمْ هِلِ حُيمَْتجُّ بَِقومْ
ٍم  َقومْ َمُة  ِعصمْ ُر  ُيَتَصوَّ َوَكيمَْف  ؟  ُمَتَواتَِرٍة  ٍة  ُحجَّ  ِ َغريمْ ِمنمْ 
ُصوَماِن ؟  َتِلُف املمَْعمْ تاَِلُف ؟ َوَكيمَْف خَيمْ جَيُوُز َعَليمِْهممْ ااِلخمْ
َحاَبِة  َحاَبُة َعىَل َجَواِز خُمَاَلَفِة الصَّ َفَقتمْ الصَّ َكيمَْف َوَقدمْ اتَّ
تَِهاِد،  بِااِلجمْ َخاَلَفُهاَم  َمنمْ  َعىَل  َوُعَمُر  ٍر  َبكمْ َأُبو  ُينمِْكرمْ  َفَلممْ 
َيتَّبَِع  تَِهاِد َعىَل ُكلِّ ُممَْتِهٍد َأنمْ  َجُبوا يِف َمَساِئِل ااِلجمْ َبلمْ َأومْ
َوُوُقوُع  َمِة  ِعصمْ المْ َعىَل  لِيِل  الدَّ تَِفاُء  َفانمْ ؟  ِسِه  َنفمْ تَِهاَد  اجمْ
حُيُهممْ بَِجَواِز خُمَاَلَفتِِهممْ فِيِه َثاَلَثُة  ِ تاَِلِف َبيمْنَُهممْ َوَترصمْ ااِلخمْ

ٍة َقاطَِعٍة...«)1).  َأِدلَّ

الرد على دليلهم الرابع

اآلية الرابعة التي يستدلون هبا عىل رؤية اهلل تعاىل 

)1) املستصفى يف علم األصول للغزال:168، تصحيح:حممد 
 – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  الشايف،  عبد  السالم  عبد 

لبنان، ط. 1417هـ- 1996 م.
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َلَْحُجوُبوَن﴾  َيْوَمئٍِذ  ِْم  َربِّ َعْن  ُْم  إِنَّ ﴿َكلَّ  تعاىل:  قوله 
]املطففني: 15[، فزعموا أن ختصيص الكفار باحلجب 
يكونون  ال  املؤمنني  أن  عىل  يدل  تعاىل  اهلل  رؤية  عن 
حمجوبني عن رؤية اهلل عز وجل. أي يفهم من اآلية أن 
املؤمنون يرونه، وهذا املفهوم يسمى مفهوم املخالفة، 

وليس يف منطوق اآلية ما يفيد ذلك. 
وُيَردُّ عىل زعمهم هذا بردود عديدة:

اهلل  رؤية  عىل  باآلية  استدالهلم  أنَّ  الأول:  ال��رد 
بل  اآلية  بمنطوق  وا  يستدلُّ مل  تعاىل غري صحيح ألهنم 
إال  به  يعمل  ال  املخالفة  ومفهوم  املخالفة،  بمفهوم 
بعض العلامء، وإنام يعمل به يف املسائل الفرعية الظنية 
املسائل  يف  املخالفة  مفهوم  أمثلة  ومن  العقائد.  يف  ال 
زكاة«،  السائمة  الغنم  :»يف   النبي قول  الفرعية: 

فاملفهوم منه أن الغنم املعلوفة ليس فيها زكاة. 
يكن  مل  اللغة  يف  حمجوب  لفظ  أنَّ  الثاين:  ال��رد 
من  هذا  عن  املعتزلة  »أجابت  ولذا  واحدة،  داللة  ذا 
وجوه أحدها: قال اجلبائي: املراد أهنم عن رمحة رهبم 
حمجوبون أي منوعون، كام يقال يف الفرائض: اإلخوة 
حيجبون األم عىل الثلث، ومن ذلك يقال: ملن يمنع عن 
الدخول هو حاجب، ألنه يمنع من رؤيته وثانيها: قال 
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أبو مسلم: ﴿َلَْحُجوُبوَن﴾ أي غري مقربني، واحلجاب 
الرد وهو ضد القبول، واملعنى هؤالء املنكرون للبعث 

غري مقبولني عند اهلل وهو املراد من قوله تعاىل:
ُمُهُم اهلل َوَل َينُْظُر إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَل  ﴿َوَل ُيَكلِّ

يِهْم﴾]آل عمران: 77[. ُيَزكِّ
عن  عبارة  ليس  احلجاب  القايض:  قال  ثالثها: 
األمري،  عن  فالن  حجب  يقال:  قد  فإنه  الرؤية،  عدم 
وإن كان قد رآه من البعد، وإذا مل يكن احلجاب عبارة 
أن حيمل  الرؤية سقط االستدالل، بل جيب  عن عدم 

عىل صريورته منوعًا عن وجدان رمحته تعاىل. 
عنه  حمجوبني  كوهنم  الزخمرشي:  قال  راب��ع��ه��ا: 
عىل  يؤذن  ال  ألنه  وإهانتهم،  هبم  لالستخفاف  متثيل 
إال  عنهم  حيجب  وال  لدهيم،  للمكرمني  إال  امللوك 

املهانون عندهم«)1). 
وقال الرشيف الريض: 

من  منوعون  أهنم  هاهنا  احلجاب  بذكر  »واملراد 
ودار  جنته،  دخول  عن  مذودون  سبحانه،  اهللّ  ثواب 
مقامته. وأصل احلجب املنع. ومنه قولنا يف الفرائض: 

)1) التفسري الكبري )مفاتيح الغيب( للرازي: 31 / 87 ]سورة 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  املطففني/اآليتان:17-7[، 

لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
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أي  السدس.  إىل  الثلث  عن  األم  حيجبون  ــوة  اإلخ
يمنعوهنا من الثلث، ويرّدوهنا إىل السدس. ومن ذلك 
رّد  أي  األمــري.  باب  عن  فالن  حجب  قوهلم:  أيضا 
عنه، ودفع دونه. وجيوز أن يكون كذلك معنى آخر، 
وهو أن يكون املراد أهنم غري مقربني عند اهلل سبحانه 
بصالح األعامل واستحقاق الثواب. فعرّب سبحانه عن 
عن  حيجب  املقىص  املبعد  ألن  باحلجاب.  املعنى  هذا 

األبواب، ويبعد من اجلناب«)1).  
لفظ )حمجوب( يف  بأن  لو سلَّمنا  الثالث:  ال��رد 
ُيرى،  ال  معناه:  أنَّ  وهي  واحدة  داللة  له  اآلية  هذه 
فحينئٍذ إذا قيل: زيٌد حمجوٌب عنَّا، فمعناه أننا ال نراه، 
وليس املعنى أنه ال يرانا، وإذا قيل: نحن حمجوبون عن 
زيٍد فمعناه هو ال يرانا، وليس املعنى أننا ال نراه، ففي 
مفعول،  اسم  أنَّ صيغة ﴿َلَْحُجوُبوَن﴾  الكريمة  اآلية 
ونائب الفاعل ضمري يعود إىل الكفار أو املنافقني، فلو 
ظاهر  صار  ُيرى،  أن  منوع  لفظ)حمجوب(معناه  كان 
املنافقني هم املحجوبون  الكافرين و  )إِنَّ  معنى اآلية: 

سبحانه:       361]قوله  القرآن:  مازات  يف  البيان  تلخيص   (1(
له:  م  َلَْحُجوُبوَن﴾، حققه وقدَّ َيْوَمئٍِذ  ِْم  َربِّ َعْن  ُْم  إِنَّ َكلَّ   ﴿
ط.  بريوت-لبنان،  األضواء،  دار  حسن،  الغني  عبد  حممد 

الثانية؛ 1406هـ- 1986م.
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عنه،  حمجوبون  ألهنم  يراهم  ال  فاهلل  تعاىل(  اهلل  عن 
وليس معناها أهنم ال يرون اهلل تعاىل ألنَّ اآلية مل تقل: 
ُْم  إنَّ اهلل تعاىل حمجوب عنهم، بل قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ
حينئذ  اآلية  فظاهر  َلَْحُجوُبوَن﴾،  َيْوَمئٍِذ  ِ��ْم  َربِّ َعْن 
سيكون ختصيص اهلل تعاىل باحلجب عن رؤية الكافرين 
أو املنافقني، وال داللة فيها عىل أهنم ال يرونه، فمفهوم 
املخالفة عىل هذا سيكون أن املؤمنني غري حمجوبني عن 
الكافرين،  يرى  وال  املؤمنني  يرى  فاهلل  وجل،  عز  اهلل 
واملؤمنون ال يرونه، وبدون شك هذا ليس مراد اآلية، 
فثبت أن لفظ ﴿َلَْحُجوُبوَن﴾يف هذه اآلية ال يراد منه 
عدم الرؤية كام زعموا، وال بدَّ أن حيمل عىل معنى آخر 
غري معنى الرؤية، وقد محله بعض املف�ين عىل معنى 
حمجوبون عن إحسانه، وقيل: عن كرامته، وقيل: عن 
هبذه  استدالهلم  يسقط  وهبذا  ومغفرته.  وثوابه  رمحته 

اآلية عىل رؤية اهلل تعاىل.

الرد على دليلهم اخلام�س

تعاىل:  قوله  تعاىل  اهلل  رؤية  عىل  به  يستدلون  وما 
ُكْم إَِلٌه َواِحٌد  َم إَِلُ َم َأَنا َبَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِلَّ َأنَّ ﴿ُقْل إِنَّ
َوَل  ا  َصاِلً َعَمًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربِّ لَِقاَء  َيْرُجو  َكاَن  َفَمْن 
لوا  فأوَّ  ،]110 َأَحًدا﴾]الكهف:  ��ِه  َربِّ بِِعَباَدِة  ْك  ُي��ْشِ
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مجيع  يف  القول  ــرازي:»وكــذا  ال قال  بالرؤية؛  اللقاء 
اآليات املشتملة عىل اللقاء«)1). 

اجلواب

من العجب أن الرازي الذي زعم محل اللقاء عىل 
يف�  نراه  اللقاء  عىل  املشتملة  اآليات  مجيع  يف  الرؤية 
اللقاء بغري معنى الرؤية، وذلك»قوله: ﴿الَِّذيَن َيُظنُّوَن 
واخلالص  ثوابه  نيل  يتوقعون  أي  ِْم﴾  َربِّ َلُقو  مُّ ُم  َأنَّ
هبذه  استدلَّ  بأنَّه  غريه  يرمي  تراه  ثمَّ  عقابه«)2).  من 
اآلية عىل الرؤية، ويذكر رد املعتزلة عليهم الذي يكون 

أقوى من ردودهم، وهذا نص قوله:
ِْم﴾  َلُقو َربِّ »استدل بعض األصحاب بقوله: ﴿مُّ

عىل جواز رؤية اهلل تعاىل. 
الرؤية  يفيد  ال  اللقاء  لفظ  املعتزلة:  وقالت 
فقوله  اآلية  أما  والعرف.  واخلرب  اآلية  عليه  والدليل 
َيْلَقْوَنه﴾  َيْوِم  إَِل  ُقُلوِبِْم  ِف  نَِفاًقا  ﴿َفَأْعَقَبُهْم  تعاىل: 
]التوبة: 77[ واملنافق ال يرى ربه، وقال: ﴿َوَمن َيْفَعْل 

 107  /  13 للرازي:  الغيب(  )مفاتيح  الكبري  التفسري   (1(
]سورة االنعام/اآلية:103[، دار الكتب العلمية، بريوت-
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)2)نفس املصدر: 3 / 47 ]سورة البقرة/اآليتان:45و46[.
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َذلَِك َيْلَق َأَثاًما﴾]الفرقان: 68[ وقال تعاىل يف معرض 
َلُقوه﴾ ]البقرة:  ُقوا اهلل َواْعَلُموا َأنَُّكم مُّ التهديد: ﴿َواتَّ
تثبت  والرؤية ال  واملؤمن،  الكافر  يتناول  فهذا   ]223
وأما  الرؤية.  عن  عبارة  ليس  اللقاء  أن  فعلمنا  للكافر 
اخلرب فقوله)1): »من حلف عل يمني ليقتطع با مال 
املراد  وليس  غضبان«  عليه  وهو  اهلل  لقي  مسلم  امرئ 
رأى اهلل تعاىل ألن ذلك وصف أهل النار، وأما العرف 
فهو قول املسلمني فيمن مات: لقي اهلل، وال يعنون أنه 
القرب من  به  يراد  فاللقاء  وأيضًا  اهلل عز وجل،  رأى 
يقول  ولذلك  بينهام.  احلجاب  يزول  وجه  عىل  يلقاه 
كان  وإن  بعد  لقيته  ما  األمري:  عن  حجب  إذا  الرجل 
قد رآه، وإذا أذن له يف الدخول عليه يقول: لقيته، وإن 
ولقيت  شديدًا  جهدًا  فالن  لقي  ويقال:  رضيرًا،  كان 
من فالن الداهية. والقى فالن محامه، وكل ذلك يدل 
عىل أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية. ويدل عليه أيضًا 
ُقِدَر﴾]القمر:  َقْد  َأْمٍر  َعَل  اْلَاُء  ﴿َفاْلَتَقى  تعاىل:  قوله 
12[. وهذا إنام يصح يف حق اجلسم وال يصح عىل اهلل 

تعاىل«)2). 

.1) يقصد به رسول اهلل(
)2) التفسري الكبري )مفاتيح الغيب( للرازي: 3 / 48 ]سورة 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  البقرة/اآليتان:45و46[، 
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اللقاء  فيها  ذكر  عديدة  آيــات  وردت  وقد  هذا 
الَّ��ِذي��َن  ���ا  ﴿َوَأمَّ تعاىل:  كقوله  الــرؤيــة  منه  ــراد  ي وال 
ِف  َفُأوَلئَِك  اْلِخ���َرِة  َولِ��َق��اِء  بِآَياتِنَا  ُب��وا  َوَك��ذَّ َك��َف��ُروا 
تعاىل:  وقوله   ،]16 ـــروم:  وَن﴾]ال ُمْ���َضُ اْل��َع��َذاِب 
بِلَِقاِء  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا  الَِّذيَن  َقْوِمِه  ِمْن  اْلَ��َ�ُ  ﴿َوَق��اَل 
بَِم  تعاىل:﴿َفُذوُقوا  وقوله   ،]33 اْلِخَرِة﴾]املؤمنون: 
َنِسيُتْم لَِقاَء َيْوِمُكْم﴾]السجدة: 14[، فاملراد من اللقاء 
هنا احلضور يوم القيامة للحساب، وال داللة فيه عىل 

الرؤية. 

الرد على دليلهم ال�ساد�س

الدليل السادس الذي يستدل به مثبتو الرؤية عىل 
رؤية اهلل تعاىل ِمن القرآن الكريم هو قوله تعاىل:﴿َوإَِذا 

َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيًم َوُمْلًكا َكبرًِيا﴾]اإلنسان: 20[
اآلية  هذه  يف  القراآت  إحدى  »فإن  الرازي:  قال 
أن  عىل  املسلمون  وأمجع  الالم  وك�  امليم  بفتح  َمِلًكا 
هبذه  التمسك  وعندي  تعاىل  اهلل  إالَّ  ليس  امللك  ذلك 

اآلية أقوى من التمسك بغريها«)1). 

لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
 108  /  13 للرازي:  الغيب(  )مفاتيح  الكبري  التفسري   (1(
]سورة االنعام/اآلية:103[، دار الكتب العلمية، بريوت-



119

األدلة القرآنية ملثبتي الرؤية

اجلواب

هذه القراءة شاذة فال يستدّل هبا عىل رؤية اهلل تعاىل 
ألنَّ الرؤية من املسائل العقائدية فال يستدّل عليها إالّ 
التي ال حيتجُّ هبا  الشاّذة  بالقراءات  القطعية ال  باألدّلة 
اآلية  العقيدة، وِسَياق  عىل احلكم الرشعي فضاًل عن 
يدّل عىل أنَّه هو امُللمْك بضّم امليم وسكون الاّلم وكأّنه 
سبحانه يقول: وإذا رميت ببرصك اجلنّة رأيت نعياًم ال 

يوصف وُملكًا كبريًا ال يقدر قدره)1). 
ْم ِمَن اهللِ  َلُ اُلْؤِمننَِي بَِأنَّ   ِ واآلية نظري قوله:﴿َفَبشِّ

َفْضًل َكبرِيًا﴾ ]األحزاب/47[. 

الرد على دليلهم ال�سابع

اهلل  رؤيــة  عىل  هبا  يستدلون  التي  السابعة  اآليــة 
اِت  اِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  تعاىل قوله تعاىل:﴿إِنَّ 
]الكهف: 107[،  ُنُزل﴾  اْلِفْرَدْوِس  َجنَّاُت  ْم  َلُ َكاَنْت 
قال الرازي: »دلَّت هذه اآلية عىل أنه تعاىل جعل مجيع 
عىل  فيها  واالقتصار  للمؤمنني  نزالً  الفردوس  جنات 
النزل ال جيوز بل ال بدَّ وأن حيصل ُعَقيمْب النزل ترشيف 

لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
والعقل  والسنة  الكتاب  ضوء  يف  اهلل  رؤية  كتاب  ينظر:   (1(

جلعفر السبحاين.
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أعظم حاالً من ذلك النزل وما ذاك إال الرؤية«)1). 

اجلواب

ِمن  ال  الرؤية  عىل  دليل  أّي  اآليــة  هذه  يف  ليس 
قريب وال من بعيد، وادعاء الرازي يف غري حمله، وهذا 

من أوهام الرازي. 

الرد على دليلهم الثامن

تي يستدلون هبا عىل رؤية اهلل تعاىل  اآلية الثامنة الَّ
اْلَْبَصاَر  ُيْدِرُك  َوُهَو  اْلَْبَصاُر  ُتْدِرُكُه  تعاىل:﴿َل  قوله 
الرازي:  قال  103[؛  برُِي﴾]األنعام:  اْلَ اللَّطِيُف  َوُهَو 
األلف  عليها  دخل  مجع  ﴿اْلَْبَصاَر﴾صيغة  لفظ  »إنَّ 
ُت��ْدِرُك��ُه  ﴿َل  فقوله:  االستغراق  تفيد  فهي  ــالم  وال
يفيد  فهذا  األبصار،  مجيع  يراه  ال  أنه  اْلَْبَصاُر﴾يفيد 

سلب العموم وال يفيد عموم السلب. 
السلب  هذا  ختصيص  فنقول:  هذا  عرفت  إذا 
أفــراد  بعض  يف  احلكم  ثبوت  عــىل  ــدّل  ي باملجموع 
َبُه  املجموع، أال ترى أن الرجل إذا قال: إنَّ زيدًا ما رَضَ

َبُه بعُضهم .  كلُّ الناِس، فإنه يفيد أنَّه رَضَ
 108  /  13 للرازي:  الغيب(  )مفاتيح  الكبري  التفسري   (1(
]سورة االنعام/اآلية:103[، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان، ط. الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
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الناِس،  كلُّ  به  آَمَن  ما   حممدًا إنَّ  قيل:  فإذا 
ُتْدِرُكُه  الناِس، وكذا قوله: ﴿َل  به بعُض  أنه آمن  أفاد 
األبصار، فوجب  ِرُكُه مجيع  ُتدمْ اَل  أنه  اْلَْبَصاُر﴾معناه: 
أن يفيد أنه تدركه بعُض األبصار . أقىص ما يف الباب 
َهبمْ  فنقول:   . اخلطاب  بدليل  متسك  هذا  يقال:  أن 
ال  أن  بتقدير  ألن  صحيح  دليل  أنــه  إال  كذلك  أنــه 
البتة كان ختصيص هذا السلب  حيصل اإلدراك ألحد 
باملجموع ِمن حيث هو مموع عبثًا، وصون كالم اهلل 

تعاىل عن العبث واجب«)1). 

اجلواب

)األبصار(  كلمة  عىل  الداخلة  والالم  األلف  إنَّ 
م  ليست لتعريف اجلنس كي تفيد االستغراق كام توهَّ
الرازي، وإنَّام هي لتعريف العهد أي األبصار املعهودة 
من  املراد  أن  ذلك  عىل  والدليل  الناس،  أبصار  وهي 
ال  العقالء،  أبصار  هي  الكريمة  اآليــة  يف  األبصار 
مجيع أبصار املخلوقات التي منها العاقل وغري العاقل 
فاأللف  األبصار،  مجيع  استغراق  تفيد  أهنا  يقول  كي 

الغيب( للرازي:102/13]سورة  الكبري)مفاتيح  التفسري   (1(
العلمية، بريوت-لبنان،  الكتب  االنعام/اآلية: 103[، دار 

ط.الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
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والالم يف )األبصار( هي للعهد الذهني، أي: األبصار 
املعهودة يف أذهاننا، وهم العقالء، وهذه األلف والالم 
إذا دخلت عىل صيغة اجلمع ال تفيد االستغراق جلميع 
الْبَصاُر﴾ال  ُتْدِرُكُه  تعاىل:﴿لَّ  فقوله  اجلنس،  أفراد 

يفيد سلب العموم، كام توهم الرازي)1). 
إضافة إىل ذلك أنَّ سلب العموم ال يكون مطَّردًا 
م فيه النفي عىل أداة العموم، فعلامء  يف كلِّ موضع تقدَّ
قد  ألنَّه  القرائن  أو  السليم  الذوق  إىل  وَنُه  َيُردُّ البالغة 

شمول  ى  ويسمَّ فرد  لكلِّ  فيه  النفي  يكون  السلب  عموم   (1(
أداة  أداة العموم كــ)كل و مجيع( عىل  بتقديم  النفي ويكون 
من  أحد  يفلح  ال  املعنى:  يفلح،  ال  ظامل  كلُّ  نحو:  النفي 
الظلمة، ويشرتط أن تكون أداة العموم غري معمولة ملا بعدها 
أو  لفظًا  تقدمت  سواء  للفعل  معمولة  كانت  فإن  مثِّل،  كام 
تأخرت أفاد الكالم سلب العموم ونفي الشمول غالبًا نحو: 

، ومل أصنعمْ كلَّ ذنٍب. كلَّ ذنٍب مل أصنعمْ
نفي  ى  ويسمَّ غالبًا  للمجوع  فيه  النفي  يكون  العموم  وسلب 
الشمول، ويكون بتقديم أداة النفي عىل أداة العموم نحو: مل 
يضب زيٌد كلَّ األوالد. فيحتمل أنَّه رضب بعض األوالد، 
وحيتمل نفي الضب عن اجلميع كام جاء نفي حمبة اهلل تعاىل 
عن اجلميع يف قوله تعاىل:﴿إِنَّ اهلل َل ُيِبُّ ُكلَّ ُمَْتاٍل َفُخوٍر﴾ 
اْلَْبَصاُر﴾  ُتْدِرُكُه  ﴿َل  تعاىل:  قوله  يف  ــا  18[.وأمَّ ]لقامن: 
أداة للعموم، فزعم  النفي فقط وال توجد  أداة  فقد تقدمت 
﴿اْلَْب��َص��اُر﴾  لفظ  يف  العموم  لعدم  صحيح  غري  ــرازي  ال

فيسقط استدالله.
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ال  السلب  عموم  واملــراد  العموم  عىل  النفي  م  يقدَّ
سلب العموم كقوله تعاىل:﴿إِنَّ اهلل َل ُيِبُّ ُكلَّ ُمَْتاٍل 
فرد،  لكّل  شامل  هنا  فالنفي   ،]18 ]لقامن:  َفُخوٍر﴾ 
وهبذا يتضح عدم صحة قول الرازي. ألنَّه غري مطَّرد 

بل مقيَّد بالذوق السليم و القرائن. 

بقية �سبهة الرازي

ثمَّ أردف الرازي قائاًل:
الرؤية  عن  عبارة  البرص  إدراك  أن  نسلم  »ال 
عبارة  اللغة  أصل  يف  اإلدراك  لفظ  أن  عليه:  والدليل 
َأْصَحاُب  ﴿َق��اَل  تعاىل:  قال  والوصول  اللحوق  عن 
مللحقون  أي   ]61 ]الشعراء:  َلُْدَرُكوَن﴾  ا  إِنَّ ُموَسى 
90[أي  ]يونس:  اْلَغَرُق﴾  َأْدَرَك��ُه  إَِذا  ﴿َحتَّى  وقال: 
حلقه، ويقال: أدرك فالن فالنًا، وأدرك الغالم أي بلغ 
احللم، وأدركت الثمرة أي نضجت . فثبت أن اإلدراك 

هو الوصول إىل اليشء . 
إذا عرفت هذا فنقول: املرئي إذا كان له حد وهناية 
وأدركه البرص بجميع حدوده وجوانبه وهناياته، صار 
كأن ذلك اإلبصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكًا، 
أما إذا مل حيط البرص بجوانب املرئي مل تسم تلك الرؤية 
إدراكًا. فاحلاصل أن الرؤية جنس حتتها نوعان: رؤية 



124

نفي رؤية اهلل 

مع  والرؤية  اإلحاطة.  مع  ال  ــة  ورؤي اإلحاطة.  مع 
اإلحاطة هي املسامة باإلدراك فنفي اإلدراك يفيد نفي 
يوجب  ال  النوع  ونفي  الرؤية،  نوعي  من  واحد  نوع 
تعاىل  نفي اإلدراك عن اهلل  يلزم من  فلم  نفي اجلنس. 
الرؤية عن اهلل تعاىل، فهذا وجه حسن مقبول يف  نفي 

االعرتاض عىل كالم اخلصم«)1). 

اجلواب

قوله »ال نسلم أن إدراك البرص عبارة عن الرؤية« 
يف غري حملِّه خصوصًا وأنَّ عائشة قد استدلت عىل عدم 
رؤية النبي لربه بقوله تعاىل: ﴿َل ُتْدِرُكُه اْلَْبَصاُر 
]األنعام:  برُِي﴾  اْلَ اللَّطِيُف  َوُهَو  اْلَْبَصاَر  ُيْدِرُك  َوُهَو 
ملا  الرؤية  بمعنى  لإلدراك  عائشة  فهم  ولوال   ،]103
لربه   النبي رؤية  عدم  عىل  اآلية  هبذه  استشهدت 
كام  باملرئي  اإلحاطة  بمعنى  اإلدراك  كان  لو  كذلك   .
ة  لِِصحَّ اآلية  هبذه  عائشة  استشهدت  ملا  الرازي  زعم 
االعرتاض عليها حينئٍذ بأن النبي رأى ربه ولكن 
الرازي لإلدراك  تفسري  إنَّ  ثمَّ  كاماًل،  ببرصه  يدركه  مل 

الغيب( للرازي:104/13]سورة  الكبري)مفاتيح  التفسري   (1(
العلمية، بريوت-لبنان،  الكتب  االنعام/اآلية: 103[، دار 

ط.الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
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بإحاطة البرص جلميع حدود وجوانب وهنايات املرئي 
أننا ال نحيط  التي نراها  يرد عليه كون معظم األشياء 
هبا ألننا نراها من جهة واحدة فقط وال نحيط بجميع 
غري  الصفة  هذه  فتكون  وهناياتا،  وجوانبها  حدودها 
يقال  أن  يصح  األشياء  بقية  ألن  تعاىل،  باهلل  ة  خمتصَّ
اإلخبار  فائدة  ما  فحينئذ  األبصار(،  تدركها  )ال  عنها 
هبذه الصفة عن اهلل تعاىل إذا كانت معظم املخلوقات 

كذلك؟!
ثمَّ من أين هلم أن حيملوا هذه اآلية عىل أهنا صفة 
هلل تعاىل يوم القيامة وليس فيها قرينة قريبة أو بعيدة تدّل 
عىل أن اهلل تعاىل يرى يوم القيامة ولكن ال يدرك؟!!! 

إضافة لذلك فإنَّ صفات اهلل تعاىل أزلية ال ختتص 
بزمن دون آخر، فكيف يكون من صفته أنَّه ال ُيَرى يف 

الدنيا ويرى يوم القيامة؟!!
والتجسيم  التشبيه  يستلزم  الرازي  قول  وإنَّ  هذا 
ألنه جعل اهلل تعاىل له حد وهناية والبرص ال يدركه كلَّه. 
قال أمحد بن عيل املكنى بأيب بكر الرازي اجلصاص 

احلنفي:
ُي��ْدِرُك  َوُه��َو  اْلَْب��َص��اُر  ُتْدِرُكُه  :﴿َل  َتَعاىَل  له  َقومْ
ُو  َنحمْ اللُُّحوُق،  ُلُه  َأصمْ َراَك  دمْ ِ اإلمْ إنَّ  ُيَقاُل:  اْلَْبَصاَر﴾ 
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َرَك  َرَك َأَبا َحنِيَفَة، َوَأدمْ َرَك َزَماَن املمَْنمُْصوِر، َوَأدمْ لِك: َأدمْ َقومْ
َوالثََّمَرَة،  َع  رمْ الزَّ َرَك  َوَأدمْ ِج،  النُّضمْ َحاَل  َق  حَلِ َأيمْ  الطََّعاَم 
َبرَصِ  المْ َراُك  َوإِدمْ َجاِل  الرِّ َحاَل  َق  حَلِ إَذا  ُغاَلَم  المْ َرَك  َوَأدمْ
ِل  َأهمْ  ِ َبنيمْ ِخاَلَف  اَل  ُه  أِلَنَّ اُه؛  إيَّ َيتِِه  بُِرؤمْ َلُه  حُلُوُقُه  ِء  مْ لِليشَّ
نَاُه  َمعمْ ًصا  َشخمْ ي  بَِبرَصِ ت  َركمْ َأدمْ َقاِئِل:  المْ َل  َقومْ َأنَّ  َغِة  اللُّ
َحاَطَة  ِ اإلمْ َراُك  دمْ ِ اإلمْ َيُكوَن  َأنمْ  جَيُوُز  َواَل  ي،  بَِبرَصِ ته  َرَأيمْ
ُلُه َتَعاىَل:              َلُه، َفَقومْ ِرًكا  يٌط باَِم فِيِه َوَليمَْس ُمدمْ َبيمَْت حُمِ أِلَنَّ المْ
َوَهَذا  َبمَْصاُر،  األمْ َتَراُه  اَل  نَاُه:  َمعمْ اْلَْبَصاُر﴾  ُتْدِرُكُه  ﴿َل 
َتْأُخُذُه  ﴿لَ  َتَعاىَل:  لِِه  َكَقومْ َبمَْصاِر)1)  األمْ َيِة  ُرؤمْ ِي  بِنَفمْ ٌح  مَتَدُّ

ن باآليات  )1) هذه التفاتة مجيلة من اجلصاص وذلك ألنَّ املتمعِّ
اخلالق  متــدح  معرض  يف  جيدها  ــة  اآلي هــذه  عىل  املتقدمة 
يف  تأّمل  ألقل  يظهر  ولعله   ، وجالله  وعظمته  قدرته  ببيان 
ِمَن  يَّ  اْلَ ِرُج  ُيْ َوالنََّوى  بِّ  اْلَ َفالُِق  اهللَ  التالية:﴿إِنَّ  اآليات 
َفالُِق   ُتْؤَفُكوَن َفَأنَّى  َذلُِكُم اهللُ  يِّ  اْلَ ِمَن  اْلَيِِّت  َوُمِْرُج  اْلَيِِّت 
ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذلَِك  ْيَل َسَكنًا َوالشَّ ْصَباِح َوَجَعَل اللَّ اْلِ
َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا 
 َيْعَلُموَن لَِقْوٍم  ْلنَا اْلَياِت  َقْد َفصَّ َواْلَبْحِر  اْلَبِّ  ا ِف ُظُلَمِت  ِبَ
َقْد  َوُمْسَتْوَدٌع  َفُمْسَتَقرٌّ  َواِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  َأْنَشَأُكْم  الَِّذي  َوُهَو 
َمِء  السَّ ِمَن  َأْنَزَل  الَِّذي  َوُهَو   َيْفَقُهوَن لَِقْوٍم  اْلَياِت  ْلنَا  َفصَّ
ُنْخِرُج  ا  ِمنُْه َخِضً َفَأْخَرْجنَا  ٍء  ُكلِّ َشْ َنَباَت  بِِه  َفَأْخَرْجنَا  َماًء 
َوَجنَّاٍت  َدانَِيٌة  ِقنَْواٌن  َطْلِعَها  ِمْن  النَّْخِل  َوِمَن  اكًِبا  ُمَرَ َحبًّا  ِمنُْه 
اْنُظُروا  ُمَتَشابٍِه  َوَغرْيَ  ُمْشَتبًِها  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ َأْعنَاٍب  ِمْن 
 ُيْؤِمنُوَن لَِقْوٍم  َلَياٍت  َذلُِكْم  ِف  إِنَّ  َوَينِْعِه  َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  إَِل 
َوَبنَاٍت  َبننَِي  َلُه  َوَخَرُقوا  َوَخَلَقُهْم  نَّ  اْلِ َكاَء  ُشَ هللَِِّ  َوَجَعُلوا 
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َباَت  ِسِه َفإِنَّ إثمْ ِيِه َعنمْ َنفمْ َح اهلل بِنَفمْ ِسنٌَة َوَل َنْوٌم﴾ َوَما مَتَدَّ
بَِحاٍل،  َنِقيِضِه  َباُت  إثمْ َجاِئٍز   ُ َفَغريمْ ٌص،  َوَنقمْ َذمٌّ  ِه  ِضــدِّ
َوَل  ِسنٌَة  َتْأُخُذُه  ﴿َل  بِــ  َفِة  الصِّ َقاُق  تِحمْ اسمْ َبَطَل  َلومْ  َكاَم 
َيِة  ِي ُرؤمْ َح بِنَفمْ ٍص، َفَلامَّ مَتَدَّ مْ َيبمُْطلمْ إالَّ إىَل ِصَفِة َنقمْ َنْوٌم﴾ مَل
َكاَن  إذمْ  بَِحاٍل؛  َوَنِقيِضِه  ِه  ِضدِّ َباُت  إثمْ جَيُزمْ  مْ  مَل َعنمُْه  َبرَصِ  المْ
خَممُْصوًصا  َيُكوَن  َأنمْ  جَيُوُز  َواَل  ٍص  َنقمْ ِصَفِة  َباُت  إثمْ فِيِه 
ا َناظَِرٌة﴾ أِلَنَّ  َ ٌة إَل َربِّ لِِه َتَعاىَل ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ بَِقومْ
َعنمْ  ُرِوَي  َكاَم  الثََّواِب  تَِظاُر  انمْ ِمنمُْه  ملََِعاٍن،  حُممَْتِمٌل  النََّظَر 
مْ جَيُزمْ  َلِف، َفَلامَّ َكاَن َذلَِك حُممَْتِماًل لِلتَّأمِْويِل مَل مَجَاَعٍة ِمنمْ السَّ

اُض َعَليمِْه باَِم اَل َمَساَغ لِلتَّأمِْويِل فِيِه .  رِتَ ااِلعمْ
َلومْ  ِعلُم  المْ هِبَا  امُلَراُد  اَم  إنَّ َيِة  ؤمْ الرُّ ُة يِف  ِويَّ املمَْرمْ َباُر  َخمْ َواألمْ
ِذي اَل َتُشوُبُه ُشبمَْهٌة َواَل  وَرِة الَّ ُ ، َوُهَو ِعلُم الضَّ تمْ َصحَّ

َمَواِت  السَّ َبِديُع   َيِصُفوَن َعمَّ  َوَتَعاَل  ُسْبَحاَنُه  ِعْلٍم  بَِغرْيِ 
ُكلَّ  َوَخَلَق  َصاِحَبٌة  َلُه  َتُكْن  َوَلْ  َوَلٌد  َلُه  َيُكوُن  َأنَّى  َواْلَْرِض 
ُهَو  إِلاّ  إَِلَه  َل  ُكْم  َربُّ اهللُ  َذلُِكُم   َعلِيٌم ٍء  َشْ بُِكلِّ  َوُهَو  ٍء  َشْ
ٍء َوكِيٌل َل ُتْدِرُكُه  ٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ َخالُِق ُكلِّ َشْ
برُِي﴾ ]األنعام:  اْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ
تيمية  تبعًا البن  السلفية  لقد حاول بعض  95 - 103[. و 
يف  غريه  ملشاركة  مدحًا  يعدُّ  ال  الرؤية  عدم  بأنَّ  االعرتاض 
ا ال ُتَرى؟، فيجاب بأنَّ املسلمني  ذلك كالرياح واألرواح فإهنَّ
اتفقوا عىل أنَّ قوله تعاىل:﴿َل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوَل َنْوٌم﴾متّدح هبذه 
يف  تشاركه  الكواكب  تقولوا:بأنَّ  أن  يمكنكم  فهل  الصفة، 

ذلك ألهنا ال تنام؟!
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ُهوَرٌة  ِم َمشمْ ِعلمْ نَى المْ َيَة بَِمعمْ ؤمْ ُكوُك؛ أِلَنَّ الرُّ ِرُض فِيِه الشُّ َتعمْ
َغِة«)1).  يِف اللُّ

وقوله:»والرؤية مع اإلحاطة هي املسامة باإلدراك 
الرؤية«  يفيد نفي نوع واحد من نوعي  فنفي اإلدراك 
السبحاين يف  الشيخ جعفر  ردَّ عليه  فقد  غري صحيح، 
والعقل(  والسنّة  الكتاب  ضوء  يف  الـّلـه  كتابه)رؤيـــة 
قائاًل: ونحن بدورنا نسأله: ما الدليل عىل أّن اإلدراك 
إذا اقرتن بالبرص يكون بمعنى اإلدراك االحاطي، مع 
أننا نجد خالفه يف األمثلة التالية، نقول: أدركت طعمُه 
أو رحيُه أو صوتُه، فهل هذه بمعنى أحطنا إحاطة تامة 
الدرك باألدوات املذكورة من  أنه بمعنى مرد  هبا، أو 
أدرك  قوهلم  مثل  اإلحاطة،  بصورة  اختصاص  غري 
الرسول، فهل هو بمعنى اإلحاطة بحياته أو يراد منه 
أصحاب  من  أحد  يفّ�ه  ومل  مّرتني،  أو  مّرة  إدراكــه 

املعاجم بام ذكره الرازي. 
ببعض  اقرتنت  إذا  اللفظة  أّن  الكالم:  وحاصل 
املعنى  حيمل  والــســمــع  كالبرص  اإلدراك  أدوات 
والسامع،  الرؤية  عىل  والوصول،  اللحوق  أي  الكيّل 

اإلنعام/باب  للجصاص:169/4]سورة  القرآن  أحكام   (1(
النهي عن مالسة الظاملني[ حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، ط.1405هـ.
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وأما  ال،  أو  اإلحاطة  وجه  عىل  اإلدراك  كان  ســواء 
نفس  بمعنى  تكون  القرينة  عن  اللفظة  جتــّردت  إذا 
َقاَل  اْلَغَرُق  َأْدَرَكُه  إَِذا  ﴿َحتَّى  سبحانه:  قال  اللحوق، 
ائِيَل َوَأَنا ِمَن  ُه لَ إِلَه إِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبنُو إِْسَ آَمنُْت َأنَّ
َقُه  اُلْسلِِمنَي﴾]يونس:90[ ومعنى اآلية: ﴿َحتَّى إَِذا َلِ
وقال:       استسلم  املاء  يف  غائصًا  نفسه  ورأى  اْلَغَرَق﴾ 

﴿آَمنُْت.﴾. 
اْلَبْحِر  ِف  َطِريقًا  ْم  َلُ ْب  ﴿َف��اْضِ سبحانه:  وقال 
ال  أي  َتَْشى﴾]طه:77[،  َولَ  َدَرك��ًا  ��اُف  َتَ لَ  َيَبسًا 
بني  ختاف حلوق فرعون وجيشه بك وبمن معك من 

إرسائيل. 
َق��اَل  ��ْم��َع��اِن  اْلَ َت���َراَءى  ــال سبحانه: ﴿َف��َل��مَّ  وق
َلُْدَرُكوَن﴾ ]الشعراء:61[ فأثبت  ا  إِنَّ َأْصَحاُب ُموَسى 
الرؤية ونفى الدرك، وما ذلك إالّ الّن اإلدراك إذا ُجّرد 
بمعنى  بل  بتاتًا،  الرؤية  بمعنى  يكون  ال  املتعّلق  عن 

اللحوق. 
نعم إذا اقرتن بالبرص يكون متمّحضًا يف الرؤية من 
االحاطي  بالنوع  ونوع، وختصيصه  نوع  بني  فرق  غري 

ألجل دعم مذهبه افرتاٌء عىل اللغة. 
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الأدلة احلديثية ملثبتي الر�ؤية
يستدل املثبتون لرؤية اخلالق يوم القيامة بأحاديث 

يعتقدون بصحتها، وهي كام ييل:

احلديث الأوَّل

َرُسوَل  َيا  ُأَناٌس:  َقاَل  َقاَل:  َرَة  ُهَريمْ َأبِى  َعنمْ   ...«
وَن ف  ُتَضارُّ َفَقاَل:»َهْل  ِقَياَمِة؟  المْ َم  َيومْ نَا  َربَّ َنَرى  اهلل َهلمْ 
َرُسوَل  َيا  الَ  َقاُلوا:  َسَحاٌب؟«.  ُدوَنَا  َلْيَس  ْمِس،  الشَّ
وَن ف اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر، َلْيَس ُدوَنُه  اهلل . َقاَل:»َهْل ُتَضارُّ
ُكْم َتَرْوَنُه  َسَحاٌب ؟«. َقاُلوا: الَ َيا َرُسوَل اهلل . َقاَل:»َفإِنَّ
َكاَن  َمْن  َفَيُقوُل  النَّاَس  اهلل  َيَْمُع  َكَذلَِك،  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
ْمَس، َوَيْتَبُع  َيْعُبُد َشْيًئا َفْلَيتَّبِْعُه، َفَيْتَبُع َمْن َكاَن َيْعُبُد الشَّ
الطََّواِغيَت،  َيْعُبُد  َكاَن  َمْن  َوَيْتَبُع  اْلَقَمَر،  َيْعُبُد  َكاَن  َمْن 
َغرْيِ  ف  اهلل  َفَيْأتِيِهُم  ُمنَافُِقوَها،  فِيَها  ُة  الُمَّ َهِذِه  َوَتْبَقى 
ُكْم . َفَيُقوُلوَن َنُعوُذ  وَرِة الَّتِي َيْعِرُفوَن َفَيُقوُل َأَنا َربُّ الصُّ
نَا  َربُّ َأَتاَنا  َفإَِذا  نَا،  َربُّ َيْأتَِينَا  َحتَّى  َمَكاُننَا  َهَذا  ِمنَْك،  بِاهلل 
َأَنا  َفَيُقوُل  َيْعِرُفوَن  وَرِة الَّتِي  َفَيْأتِيِهُم اهلل ف الصُّ َعَرْفنَاُه، 
ِجْسُ  ُب  َوُيْضَ َفَيْتَبُعوَنُه  نَا،  َربُّ َأْنَت  َفَيُقوُلوَن   . ُكْم  َربُّ

َجَهنََّم«....«)1). 

الرصاط  الرقاق/باب  1195]كتاب  البخاري:  صحيح   (1(
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وروى مسلم هذه الرواية أيضًا)1). 
وهناك رواية أخرى مثلها رواها مسلم فقال:

ِري َأنَّ َناًسا يف َزَمِن َرُسوِل  ُدمْ »... َعنمْ َأيِب َسِعيٍد اخلمْ
ِقَياَمِة؟  َم المْ نَا َيومْ اهلل َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل َهلمْ َنَرى َربَّ
ُرْؤَيِة  ف  وَن  ُتَضارُّ َقاَل:»َهْل  اهلل:»َنَعْم«.  َرُسوُل  َقاَل 
َوَهْل  َسَحاٌب؟  َمَعَها  َلْيَس  َصْحًوا  بِالظَِّهرَيِة  ْمِس  الشَّ
فِيَها  َلْيَس  َصْحًوا  اْلَبْدِر  َلْيَلَة  اْلَقَمِر  ُرْؤَيِة  ف  وَن  ُتَضارُّ
وَن  ُتَضارُّ َقاَل:»َما  َرُسوَل اهلل.  َيا  َقاُلوا: الَ  َسَحاٌب؟«. 
وَن  ُتَضارُّ َكَم  إِلَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  اهلل  ُرْؤَيِة  ف 
لَِيتَّبِْع  ٌن  ُمَؤذِّ َن  َأذَّ اْلِقَياَمِة  َيْوُم  َكاَن  إَِذا  ا  َأَحِدِهَ ُرْؤَيِة  ف 
َغرْيَ  َيْعُبُد  َكاَن  َأَحٌد  َيْبَقى  َفَل  َتْعُبُد.  َكاَنْت  َما  ٍة  ُأمَّ ُكلُّ 
َيَتَساَقُطوَن ف  إِلَّ  َوالَْنَصاِب  الَْصنَاِم  ِمَن  ُسْبَحاَنُه  اهلل 
النَّاِر َحتَّى إَِذا َلْ َيْبَق إِلَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهلل ِمْن َبرٍّ َوَفاِجٍر 
ُكنُْتْم  َما  ْم  َلُ َفُيَقاُل  اْلَيُهوُد  َفُيْدَعى  اْلكَِتاِب  َأْهِل   ِ َوُغبَّ
َما  َكَذْبُتْم  َفُيَقاُل  اهلل.  اْبَن  ُعَزْيَر  َنْعُبُد  ُكنَّا  َقاُلوا  َتْعُبُدوَن 

ج� جهنم- حديث :6573[ ، خّرج أحاديثه وعّلق عليه: 
ار ، ط . اخلامسة؛ 2007م –  حممود حممد حممود حسن نصَّ

1428هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت .
كتاب   -)182(-299 ]ح.   91-90: مسلم  صحيح   (1(
للنرش  املختار  َيِة[، مؤسسة  ؤمْ الرُّ َطِريِق  ِرَفِة  َمعمْ باب  اإليامن/ 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
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َقاُلوا َعطِْشنَا  َتْبُغوَن  َفَمَذا  َوَلٍد  ِمْن َصاِحَبٍة َولَ  َذ اهلل  َ اتَّ
إَِل  وَن  َفُيْحَشُ َتِرُدوَن  َألَ  إَِلْيِهْم  َفُيَشاُر  َفاْسِقنَا.  نَا  َربَّ َيا 
ِف  َفَيَتَساَقُطوَن  َبْعًضا  َبْعُضَها  َيْطُِم  اٌب  َسَ َا  َكَأنَّ النَّاِر 
َتْعُبُدوَن  ُكنُْتْم  َما  ْم  َلُ َفُيَقاُل  النََّصاَرى  ُيْدَعى  ُثمَّ  النَّاِر. 
َذ  َ ْم َكَذْبُتْم. َما اتَّ َقاُلوا ُكنَّا َنْعُبُد اْلَِسيَح اْبَن اهلل. َفُيَقاُل َلُ
ْم َماَذا َتْبُغوَن َفَيُقوُلوَن  اهلل ِمْن َصاِحَبٍة َولَ َوَلٍد. َفُيَقاُل َلُ
نَا َفاْسِقنَا. - َقاَل - َفُيَشاُر إَِلْيِهْم َألَ َتِرُدوَن  َعطِْشنَا َيا َربَّ
َبْعًضا  َبْعُضَها  اٌب َيْطُِم  َا َسَ َكَأنَّ إَِل َجَهنََّم  وَن  َفُيْحَشُ
َفَيَتَساَقُطوَن ف النَّاِر َحتَّى إَِذا َلْ َيْبَق إِلَّ َمْن َكاَن َيْعُبُد اهلل 
َأَتاُهْم َربُّ اْلَعاَلنَِي ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل  َتَعاَل ِمْن َبرٍّ َوَفاِجٍر 

ف َأْدَنى ُصوَرٍة ِمَن الَّتِي َرَأْوُه فِيَها. 
َتْعُبُد.  َكاَنْت  َما  ٍة  ُأمَّ ُكلُّ  َتْتَبُع  َتنَْتظُِروَن  َفَم  َقاَل 
ْنَيا َأْفَقَر َما ُكنَّا إَِلْيِهْم َوَلْ  نَا َفاَرْقنَا النَّاَس ف الدُّ َقاُلوا َيا َربَّ
ِمنَْك  بِاهلل  َنُعوُذ  َفَيُقوُلوَن  ُكْم.  َربُّ َأَنا  َفَيُقوُل  ُنَصاِحْبُهْم. 
َتنْيِ َأْو َثَلًثا - َحتَّى إِنَّ َبْعَضُهْم  ُك بِاهللِ َشْيًئا - َمرَّ لَ ُنْشِ
َفَتْعِرُفوَنُه  آَيٌة  َوَبْينَُه  َبْينَُكْم  َهْل  َفَيُقوُل  َينَْقلَِب.  َأْن  َلَيَكاُد 
ا َفَيُقوُلوَن َنَعْم. َفُيْكَشُف َعْن َساٍق َفَل َيْبَقى َمْن َكاَن  ِبَ
َولَ  ُجوِد  بِالسُّ َلُه  َأِذَن اهلل  إِلَّ  َنْفِسِه  تِْلَقاِء  ِمْن  َيْسُجُد هللِ 
َظْهَرُه  اهلل  َجَعَل  إِلَّ  َوِرَياًء  َقاًء  اتِّ َيْسُجُد  َكاَن  َمْن  َيْبَقى 
ُثمَّ  َقَفاُه.  َعَل  َخرَّ  َيْسُجَد  َأْن  َأَراَد  َم  ُكلَّ َواِح��َدًة  َطَبَقًة 
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َل ِف ُصوَرتِِه الَّتِي َرَأْوُه فِيَها  وَّ َيْرَفُعوَن ُرُءوَسُهْم َوَقْد َتَ
ُب  نَا. ُثمَّ ُيْضَ ُكْم. َفَيُقوُلوَن َأْنَت َربُّ ٍة َفَقاَل َأَنا َربُّ َل َمرَّ َأوَّ
ْم  َسلِّ اللُهمَّ  َوَيُقوُلوَن  َفاَعُة  الشَّ َوَتِلُّ  َجَهنََّم  َعَل  ْسُ  اْلِ

ْم«....«)1).  َسلِّ

مناق�سة احلديث الأوَّل

ملناقشة احلديث املتقدم يقال:
ًل:- وردت فيه عبارات إن محلت عىل احلقيقة  اأوَّ
كقوله:  وجــل،  عزَّ  باخلالق  تليق  ال  معاين  إىل  أدت 
وَرِة الَّتِي َيْعِرُفوَن«، وقوله»َوَقْد  »َفَيْأتِيِهُم اهلل ف َغرْيِ الصُّ
َأَنا  َفَقاَل  ٍة  َم��رَّ َل  َأوَّ فِيَها  َرَأْوُه  الَّتِي  ُصوَرتِِه  ف  َل  ��وَّ َتَ
ُكْم«يدّل عىل أنَّ اهلل تعاىل له صور ال صورة واحدة،  َربُّ
إالَّ  تكون  ال  الصورة  ألن  بعينه،  التجسيم  هو  وهذا 
ابن  غلط  وقد  املازري  النووي:»قال  قال  لألجسام؛ 
وقال:»هلل  ظاهره  عىل  فأجراه  احلديث)2)  هذا  يف  قتيبة 
تعال صورة ل كالصور« وهذا الذي قاله ظاهر الفساد 
واهلل  حمدث  مركب  وكل  الرتكيب  تفيد  الصورة  ألن 

كتاب   -)183(-302 ]ح.   93-91: مسلم  صحيح   (1(
للنرش  املختار  َيِة[، مؤسسة  ؤمْ الرُّ َطِريِق  ِرَفِة  َمعمْ باب  اإليامن/ 

والتوزيع- القاهرة، ط. األوىل؛ 1426هـ - 2005م.
َقاَتَل  َقاَل:»إَِذا    النَّبِيِّ َعنمْ  َحاتٍِم  ِن  ابمْ َحِديِث  يِف  يعني:   (2(
َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلَيْجَتنِْب اْلَوْجَه َفإِنَّ اهللَ َخَلَق آَدَم َعَل ُصوَرتِِه«.
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مصورًا  فليس  مركبًا  هو  فليس  بمحدث  ليس  تعاىل 
التأليف والرتكيب  فيتضمنان  ... وأما جسم وصورة 
يف  قتيبة  ابن  من  العجب  قال  احلــدوث.  دليل  وذلك 
قوله:»صورة ل كالصور«... ويقال له أيضا: إن أردت 
بقولك صورة ال كالصور أنه ليس بمؤلف وال مركب 
فليس بصورة حقيقة وليست اللفظة عىل ظاهرها« )1). 
ثانياً:- هذه الرواية تدل عىل أن اهلل تعاىل يتحول 
وهذا  أخــرى،  إىل  ــورة  ص ومــن  آخــر  إىل  شكل  من 
تنزه  التي  احلدوث  سامت  من  سمة  التغري  و  التحول 
تعاىل  اهلل  لصفات  مناٍف  احلدوث  ألنَّ  اخلالق،  عنها 

األزلية الثابتة. 
وَرِة  الصُّ َغ��رْيِ  ِف  اهلل  »َفَيْأتِيِهُم  ثالثاً:-عبارة: 
أنَّ  أو  باألجسام  حتلُّ  اهلل  ذات  أن  تفيد  َيْعِرُفوَن«  الَّتِي 
متعّددة  صــورًا  سبحانه  هلل  فكأّن  فيه،  حتلُّ  األجسام 
اهلل  وكأنَّ  اآلخر.  البعض  وينكرون  بعضها  يعرفون 
تعاىل مرئيٌّ يف الدنيا هلذه األمة بَمن فيها من املنافقني، 

النووي:403/16]كتاب  لإلمام  مسلم  صحيح  رشح   (1(
رضب  عن  النهي  )32(-باب  واآلداب/باب  والصلة  الرب 
امليس  راجعه:الشيخ   ،])2612(-112 ــه/ح.  ــوج ال
ط.األوىل؛  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان،  أزهر  مدير 

1407هـ-1987م.
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وهم يعرفون صورته حتى إذا جاءهم يف غريها أنكروا 
واستعاذوا باهلل منه !! 

صورة  إىل  صــورة  من  حتول  اهلل  أن  يعني  وهــذا 
أخرى وحل يف الصورة الثانية، فهذا جتسيم لذات اهلل 
تعاىل ووصف اهلل بصفة غري صحيحة تفيد أنه عزَّ وجل 
يتغري من صورة لصورة ومن حال حلال، واهلل أزّل غري 
حادث وال هو حمّل للحوادث إضافة إىل أنه ال تدركه 
)َنُعوُذ  وقالوا:  الصورة  تلك  أدركوا  فكيف  األبصار، 
عىل  تقبلوه  ومل  احلديث  هذا  أولتم  وإذا  ِمنمَْك(،  بِاهلل 
ظاهره كنتم قد عارضتم أنفسكم ألنكم رفضتم تأويل 
صفات اهلل تعاىل يف القرآن الكريم كصفة اليد والوجه 

وغريمها، فكيف تقبلون التأويل يف هذا احلديث؟!!
الذهاب  ثم  باإلتيان،  تعاىل  اهلل  وصف  راب��ع��اً:- 
والعودة يف صورة أخرى يفض إىل التشبيه، وهو تشبيه 
اخلالق باملخلوق، فإن قيل: إن صفات اهلل تعاىل أيضًا 
التشبيه ككونه كريم و عليم وسميع ونحو  إىل  تؤدي 
حسيَّة،  ال  معنوية  األمــور  هذه  أنَّ  فاجلواب  ذلــك، 

بخالف الضحك واإلتيان. 
أيضًا  فالرؤية  برؤيته،  تعاىل  اهلل  إتيان  ل  ُأوِّ وإنمْ 
تفيد تشبيه اخلالق باملخلوق ألهنا من الصفات احلسية 
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ابن  مذهب  أنَّ  إىل  إضافة  البرش.  هبا  اتصف  التي 
يقبلوهنا عىل  بل  اهلل  يؤولون صفات  وأتباعه ال  تيمية 
العثيمني يف رشح  ظاهرها، ولذا قال حممد بن صالح 

ألفية ابن مالك عند ذكر مبحث كان وأخواتا:
املذهب،  أجل  من  للنص  حتريًفا  يعترب  »وهــذا 
أي:   ]22 ]الفجر:  َربَُّك﴾  األشاعرة:﴿َوَجاَء  كقول 
؛  َهبِِهممْ ُر{ من أجل إيش؟ َمذمْ ُلوا }َأممْ وجاء أمُر ربِّك، َدخَّ
إنَّ الذي يأيت أمُر اهلل وليس اهللُ«. فلم يقبل التأويل بل 

أخذ بظاهر النص. )1). 
خام�ساً:- الرواية األخرية تفيد أهنم قد رأوا اهلل 
َعامَلنَِي  تعاىل قبل يوم القيامة، وذلك قوله: »َأَتاُهممْ َربُّ المْ
ُه فِيَها«. ولنا  تِي َرَأومْ َنى ُصوَرٍة ِمَن الَّ ُسبمَْحاَنُه َوَتَعاىَل يف َأدمْ

ُه هبا ؟! أن نتساءل: متى كانت هلل تعاىل صورة َرَأومْ
يوم  جاءهم  إذا  حتى  رهبم  املسلمون  رأى  فمتى 
ينكرونه  هبا  رأوه  التي  الصورة  غري  صورة  يف  القيامة 
فيها  رأوه  التي  الصورة  يف  جاءهم  وإذا  يعرفونه  وال 

عرفوه وقالوا أنت ربنا ؟!

)1) وذكر علامء النحو أنَّ املضاف حيذف لقيام قرينة تدّل عليه، 
:﴿َوَجاَء  كقوله  بإعرابه  فيعرب  مقامه  إليه  املضاف  ويقام 
َربَُّك﴾ ]الفجر: 22[أي أمُر ربِّك فحذف املضاف وهو أمر 

وأعرب املضاف إليه وهو ربك بإعرابه
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الصحيحة  اهلل  بصورة  معرفتهم  أن  قيل:  فــإن 
من  يعرفوه  أن  إلمكان  تعاىل  رؤيته  تقدم  تستلزم  ال 

أوصافه يف القرآن وِمن وصف رسول اهلل له. 
يف  أو  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  أوصاف  إن  فاجلواب: 
هذه  لنا  ذكرتم  وهالَّ  معينة،  صورة  هلا  ليس  احلديث 
اآليات أو األحاديث التي تبني هذه الصورة املزعومة 

التي يعرفوهنا؟!
َيِة  بُِرؤمْ َتَعاىَل  اهلل  ــِة  َي ُرؤمْ الرواية  شبهت  �سابعاً:- 
ِر، فهو من تشبيه  َبدمْ المْ َليمَْلَة  َقَمِر  َوالمْ ِس يِف الظَِّهرَيِة  ممْ الشَّ

اخلالق بمخلوقاته، واهلل تعاىل ال شبيه له وال نظري. 
م يرونه بال كيف،  ثامناً:- زعم مثبتو الرؤية أهنَّ
أن  بينت  التي  املتقدمة  الروايات  وهذا خالف رصيح 
يف  رصيح  وذلك  واضحة،  بكيفية  تكون  تعاىل  رؤيته 
َلْيَس ُدوَنَا َسَحاٌب؟«  ْمِس  وَن ف الشَّ ُتَضارُّ »َهْل  قوله 
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتَرْوَنُه  ُكْم  »َفإِنَّ َقاَل  اهلل.  َرُسوَل  َيا  الَ  َقاُلوا 
والشمس  والقمر،  الشمس  ترون  كام  يعني  َكَذلَِك«؛ 
قوله:  ذلــك  ويؤيد  ظــاهــرة،  بكيفية  يريان  والقمر 
يعرفون«  التي  صورته  غري  صورة  ف  ربم  »فيأتيهم 
وقوله من بعد: »فيأتيهم ربم ف صورته التي يعرفون« 
أن  يف  واضح  املزعومتني  بني صورتيه  ما  متييزهم  فإن 
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الرؤية بكيفية، فكيف يدعي مدع بعد هذا أهنم يرونه 
بال كيف؟!

احلديث الثاين

َرُسوَل  َيا  نَا:  َقاَل:ُقلمْ ِريِّ  ُدمْ اخلمْ َسِعيٍد  َأيِب  َعنمْ   ...«
ِف  ُتَضاُروَن  »َهْل  َقاَل  ِقَياَمِة؟  المْ َم  َيومْ نَا  َربَّ َنَرى  َهلمْ  اهلل 
اَل  نَا:  ُقلمْ َصْحًوا«؟  َكاَنْت  إَِذا  َواْلَقَمِر  ْمِس  الشَّ ُرْؤَي��ِة 
َكاَم  إاِّل  َمِئٍذ  َيومْ َربُِّكممْ  َيِة  ُرؤمْ يِف  ُتَضاُروَن  اَل  َفإِنَُّكممْ  َقاَل 
لَِيْذَهْب ُكلُّ  ُمنَاٍد  َقاَل: »ُينَاِدي  ُثمَّ  َيتِِهاَم  ُرؤمْ يِف  ُتَضاُروَن 
لِيِب  الصَّ َأْصَحاُب  َفَيْذَهُب  َيْعُبُدوَن  َكاُنوا  َما  إَِل  َقْوٍم 
َمَع َصلِيبِِهْم َوَأْصَحاُب اْلَْوَثاِن َمَع َأْوَثاِنِْم َوَأْصَحاُب 
َبرٍّ  ِمْن  َيْعُبُد اهلل  َكاَن  َمْن  َيْبَقى  تِِهْم َحتَّى  آِلَ َمَع  ٍة  آِلَ ُكلِّ 
بَِجَهنََّم  ُيْؤَتى  ُثمَّ  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  اٌت  َ َوُغ��بَّ َفاِجٍر  َأْو 
َتْعُبُدوَن  ُكنُْتْم  َما  لِْلَيُهوِد  َفُيَقاُل  اٌب  َسَ َا  َكَأنَّ ُتْعَرُض 
هلل  َيُكْن  َلْ  َكَذْبُتْم  َفُيَقاُل  اهلل،  اْبَن  ُعَزْيَر  َنْعُبُد  ُكنَّا  َقاُلوا 
َتْسِقَينَا،  َأْن  ُنِريُد  َقاُلوا:  ُتِريُدوَن؟  َفَم  َوَلٌد،  َوَل  َصاِحَبٌة 
ُبوا َفَيَتَساَقُطوَن ِف َجَهنََّم، ُثمَّ ُيَقاُل لِلنََّصاَرى:  َفُيَقاُل اْشَ
اهلل،  اْبَن  اْلَِسيَح  َنْعُبُد  ُكنَّا  َفَيُقوُلوَن:  َتْعُبُدوَن؟  ُكنُْتْم  َما 
َفُيَقاُل: َكَذْبُتْم َلْ َيُكْن هلل َصاِحَبٌة َوَل َوَلٌد، َفَم ُتِريُدوَن؟ 
ُبوا َفَيَتَساَقُطوَن ِف  َفَيُقوُلوَن ُنِريُد َأْن َتْسِقَينَا، َفُيَقاُل: اْشَ
َجَهنََّم، َحتَّى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اهلل ِمْن َبرٍّ َأْو َفاِجٍر َفُيَقاُل 
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َفاَرْقنَاُهْم  َفَيُقوُلوَن  النَّاُس  َذَهَب  َوَقْد  َيْبُِسُكْم  َما  ْم  َلُ
ُينَاِدي  ُمنَاِدًيا  َسِمْعنَا  ا  َوإِنَّ اْلَيْوَم  إَِلْيِه  ِمنَّا  َأْحَوُج  َوَنْحُن 
نَا، َقاَل:  َم َننَْتظُِر َربَّ لَِيْلَحْق ُكلُّ َقْوٍم بَِم َكاُنوا َيْعُبُدوَن َوإِنَّ
َل  بَّاُر ِف ُصوَرٍة َغرْيِ ُصوَرتِِه الَّتِي َرَأْوُه فِيَها َأوَّ َفَيْأتِيِهْم اْلَ
ُمُه إِلاّ  نَا َفَل ُيَكلِّ ُكْم َفَيُقوُلوَن َأْنَت َربُّ ٍة، َفَيُقوُل َأَنا َربُّ َمرَّ
اْلَْنبَِياُء َفَيُقوُل: َهْل َبْينَُكْم َوَبْينَُه آَيٌة َتْعِرُفوَنُه؟ َفَيُقوُلوَن: 
اُق. َفَيْكِشُف َعْن َساِقِه َفَيْسُجُد َلُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن َوَيْبَقى  السَّ
َيْسُجَد  َكْيَم  َفَيْذَهُب  َوُسْمَعًة،  ِرَياًء  هلل  َيْسُجُد  َكاَن  َمْن 
َبنْيَ  َفُيْجَعُل  ْسِ  بِاْلَ ُيْؤَتى  ُثمَّ  َواِحًدا  َطَبًقا  َظْهُرُه  َفَيُعوُد 

َظْهَرْي َجَهنََّم... 
َثنَا ... َعنمْ َأَنٍس َريِضَ  ُن ِمنمَْهاٍل َحدَّ اُج بمْ َوَقاَل َحجَّ
َبُس اُلْؤِمنُوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة   َقاَل: »ُيْ اهلل َعنمُْه َأنَّ النَّبِيَّ
ُينَا  نَا َفرُيِ وا بَِذلَِك َفَيُقوُلوَن َلْو اْسَتْشَفْعنَا إَِل َربِّ َحتَّى ُيِمُّ
ُرُج  ًضا َيُقوُل َفَأخمْ ُتُه َأيمْ ِمْن َمَكانِنَا...« َقاَل َقَتاَدُة: »َوَسِمعمْ
الثَّانَِيَة  َأُعوُد  ُثمَّ  َنََّة  اجلمْ ِخُلُهممْ  َوُأدمْ النَّاِر  ِمنمْ  ِرُجُهممْ  َفُأخمْ
ُتُه  َرَأيمْ َفإَِذا  َعَليمِْه  ِل  َذُن  َفُيؤمْ َداِرِه  يِف  َريبِّ  َعىَل  َتأمِْذُن  َفَأسمْ
ُت َساِجًدا َفَيَدُعنِي َما َشاَء اهلل َأنمْ َيَدَعنِي، ُثمَّ َيُقوُل:  َوَقعمْ
َقاَل  َط  ُتعمْ َوَسلمْ  عمْ  ُتَشفَّ َفعمْ  َواشمْ َمعمْ  ُيسمْ َوُقلمْ  ُد  حُمَمَّ َفعمْ  ارمْ
ُمنِيِه َقاَل ُثمَّ  ِميٍد ُيَعلِّ نِي َعىَل َريبِّ بَِثنَاٍء َوحَتمْ َفُع َرأمْيِس َفُأثمْ َفَأرمْ
َنََّة . َقاَل َقَتاَدُة  ِخُلُهممْ اجلمْ ُرُج َفُأدمْ ا َفَأخمْ َفُع َفَيُحدُّ ِل َحدًّ َأشمْ
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ِخُلُهممْ  ِرُجُهممْ ِمنمْ النَّاِر َوُأدمْ ُرُج َفُأخمْ ُتُه َيُقوُل: َفَأخمْ :َوَسِمعمْ
َذُن ِل  َتأمِْذُن َعىَل َريبِّ يِف َداِرِه َفُيؤمْ َنََّة ُثمَّ َأُعوُد الثَّالَِثَة َفَأسمْ اجلمْ
ُت َساِجًدا َفَيَدُعنِي َما َشاَء اهلل َأنمْ  ُتُه َوَقعمْ َعَليمِْه، َفإَِذا َرَأيمْ
عمْ  ُتَشفَّ َفعمْ  َواشمْ َمعمْ  ُيسمْ َوُقلمْ  ُد  حُمَمَّ َفعمْ  ارمْ َيُقوُل  ُثمَّ  َيَدَعنِي 

َطهمْ ...«)1).  َوَسلمْ ُتعمْ

مناق�سة احلديث الثاين

احلديث  ما ورد عىل  نفس  احلديث  يرد عىل هذا 
ل، ويضاف إليه قوله:»َهْل َبْينَُكْم َوَبْينَُه آَيٌة َتْعِرُفوَنُه  األوَّ
ُكلُّ  َلُه  َفَيْسُجُد  َساِقِه  َعْن  َفَيْكِشُف  اُق،  السَّ َفَيُقوُلوَن 
ُمْؤِمٍن«، فتزعم هذه الرواية أنَّ العالمة التي بينهم وبني 
واملنافقون  املؤمنون  يعرف  فال  الساق،  هي  تعاىل  اهلل 
رهبم إالَّ عن طريق الساق، وهذه الساق مهولة!فهل 
فونا كيف تكون هذه الساق السيام وأن  يمكنكم أن تعرِّ
علامءكم اختلفوا فيها؛ قال النووي: »وف�َّ ابن عباس 
ومجهور أهل اللغة وغريب احلديث الساق هنا بالشدة 
تضبه  مثل  وهذا  مهول  وأمر  شدة  عن  يكشف  أي 

التوحيد/باب  )1) صحيح البخاري: 1345- 1346]كتاب 
 - َناظَِرٌة﴾  ا  َ َربِّ إَِل  ٌة  َناِضَ َيْوَمئٍِذ  تعاىل:﴿ُوُجوٌه  اهلل  قول 
حديث :7440[ ، خّرج أحاديثه وعّلق عليه: حممود حممد 
– 1428هـ ،  ار ، ط . اخلامسة؛ 2007م  حممود حسن نصَّ

دار الكتب العلمية ، بريوت .
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عىل  احلرب  قامت  يقولون  وهلذا  األمر  لشدة  العرب 
ر  شمَّ شديد  أمر  يف  وقع  إذا  اإلنسان  أن  وأصله  ساق 
القايض  قال  به  لالهتامم  ساقه  عن  وكشف  ساعده 
عياض، وقيل املراد بالساق هنا نور عظيم وورد ذلك 

 .يف حديث عن النبي
قال ابن فورك: ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنني 

عند رؤية اهلل تعاىل من الفوائد واأللطاف. 
قال القايض عياض: وقيل قد يكون الساق عالمة 
عىل  املالئكة  من  مجاعة  ظهور  من  املؤمنني  وبني  بينه 
خلقة عظيمة ألنه يقال ساق من الناس كام يقال رجل 
من جراد، وقيل قد يكون ساق خملوًقا جعله اهلل تعاىل 
وقيل:  املعتادة،  السوق  عن  خارجة  للمؤمنني  عالمة 
كان  وما  عنهم  الرعب  ــة  وإزال اخلوف  كشف  معناه 
غلب عىل قلوهبم من األهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم 

عند ذلك ويتجىل هلم فيخرون سجًدا«)1). 
الساق غري معلومة عىل وجه  أنَّ هذه  فاحلاصل: 
اليقني، فإذا جهلوا معرفتها يف الدنيا ومل يتفق علامؤهم 

النووي:29/3-30]كتاب  لإلمام  مسلم  صحيح  رشح   (1(
راجعه:الشيخ   ،])183(302 )81(-ح.  اإليــامن/بــاب 
امليس مدير أزهر لبنان، دار القلم، بريوت-لبنان، ط.األوىل؛ 

1407هـ-1987م.
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هلم  تكون  فكيف  العالمة)الساق(،  هذه  معنى  عىل 
عالمة ملعرفة اهلل تعاىل يوم القيامة؟!

واألمر العجيب أهنم مل يعرفوا اهلل تعاىل ِمن صفاته 
التي ُوِصَف هبا يف القرآن الكريم كقوله تعاىل: ﴿َلْيَس 
الساق  ِمن  عرفوه  بل   ،]11 ٌء﴾]الشورى:  َشْ َكِمْثلِِه 
ها بعض علامئهم بجسم فجعلها ساق عظيمة  تي ف�َّ الَّ
تي اعتادوا أن يروها، فقال:  جدًا خارجة عن السوق الَّ
»قد يكون ساق خملوقا جعله اهلل تعاىل عالمة للمؤمنني 

خارجة عن السوق املعتادة«)1). 
إضافة إىل ذلك ما توحيه العبارة التالية يف احلديث 
واحللول:»َفَأْسَتْأِذُن  والتشبيه  التجسيم  ِمن  م  املتقدِّ
َوَقْعُت  َرَأْيُتُه  َف��إَِذا  َعَلْيِه،  ِل  َفُيْؤَذُن  َداِرِه  ِف  َربِّ  َعَل 
سول  الرَّ عندها  يستأذن  دار  ب  للرَّ فصار  َساِجًدا«!!، 
؟!!، ثمَّ يؤذن له بالدخول فيدخل  للّدخول عىل الربِّ
الرسول وعندما يراه يف داِرِه يقع ساجدًا!، وهذا يعني 
ه  أنَّ هناك مكانًا حيوي الرب وحييط به، واهلل تعاىل ُمنزَّ

عن احللول واجلسمية، فال حيويه مكان. 

النووي:29/3-30]كتاب  لإلمام  مسلم  صحيح  رشح   (1(
راجعه:الشيخ   ،])183(302 )81(-ح.  اإليــامن/بــاب 
امليس مدير أزهر لبنان، دار القلم، بريوت-لبنان، ط.األوىل؛ 

1407هـ-1987م.
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احلديث الثالث

َثنِي َعبمُْد  َة َقاَل َحدَّ ِن َميمَْ�َ ُن ُعَمَر بمْ َثنَا ُعَبيمُْد اهللِ بمْ َحدَّ
ُبنَايِن  ُن َسَلَمَة َعنمْ َثابٍِت المْ َثنَا مَحَّاُد بمْ ِدي َحدَّ ُن َمهمْ َِن بمْ محمْ الرَّ
 ِن َأبِى َليمْىَل َعنمْ ُصَهيمٍْب َعِن النَّبِي َِن بمْ محمْ َعنمْ َعبمِْد الرَّ
نََّة - َقاَل - َيُقوُل اهلل َتَباَرَك  نَِّة اْلَ َقاَل »إَِذا َدَخَل َأْهُل اْلَ
َوَتَعاَل ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم َفَيُقوُلوَن َأَلْ ُتَبيِّْض ُوُجوَهنَا 
َفَيْكِشُف   - َقاَل   - النَّاِر  ِمَن  نَا  َوُتنَجِّ نََّة  اْلَ ُتْدِخْلنَا  َأَلْ 
ِْم  َجاَب َفَم ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ إَِلْيِهْم ِمَن النََّظِر إَِل َربِّ اْلِ

 .(1(» َعزَّ َوَجلَّ
ُن َسَلَمَة، وقد ُتُكلِّم فيه كام  هذه الرواية فيها مَحَّاُد بمْ
تقدم ِذكر ذلك يف»الرد عىل دليلهم الثالث« حتى قال 

األلباين:»أنَّ محاد له أوهامًا«)2). 
وبسقوط سنده ال يصار إىل مناقشة متنه. 

)1) صحيح مسلم :90 ]ح. 297-)181(- كتاب اإليامن/ 
َوَتَعاىَل[،  ُممْ ُسبمَْحاَنُه  ِمننَِي يف اآلِخَرِة َرهبَّ امُلؤمْ َيِة  َباِت ُرؤمْ إِثمْ باب 
األوىل؛  ط.  القاهرة،  والتوزيع-  للنرش  املختار  مؤسسة 

1426هـ - 2005م.
لأللباين:  واملــوضــوعــة  الضعيفة  ــث  ــادي األح سلسلة   (2(
333/2، دار املعارف، الرياض- اململكة العربية السعودية، 

ط.األوىل؛ 1412 هـ - 1992 م.
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احلديث الرابع

مَحَّاُد  َثنَا  َحدَّ َقااَل  اُن  َوَعفَّ ُموَسى  ُن  بمْ َحَسُن  َثنَا  َحدَّ
َدَة َعن  ُبرمْ َأيِب  ٍد َعن ُعاَمَرَة َعن  َزيمْ ِن  بمْ ُن َسَلَمَة َعن َعيِلِّ  بمْ
ُع  َعِريِّ َقاَل:َقاَل َرُسوُل اهلل :»يَْجَ َشمْ َأيِب ُموَسى األمْ
هلل  َبَدا  َفإَِذا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َصِعيٍد  ِف  اْلَُمَم  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل 
َكاُنوا  َما  َقْوٍم  لُِكلِّ  َمثََّل  َخْلِقِه  َبنْيَ  َيْصَدَع  َأْن  َوَجلَّ  َعزَّ 
نَا  َربُّ َيْأتِينَا  ُثمَّ  النَّاَر  ُيْقِحُموَنُْم  َحتَّى  َفَيْتَبُعوَنُْم  َيْعُبُدوَن 

َعزَّ َوَجلَّ َوَنْحُن َعَل َمَكاٍن َرفِيٍع َفَيُقوُل َمْن َأْنُتْم؟
َفنَُقوُل: َنْحُن اُلْسلُِموَن، َفَيُقوُل َما َتنَْتظُِروَن؟

 . نَا َعزَّ َوَجلَّ َفَيُقوُلوَن: َننَْتظُِر َربَّ
َفَيُقوُلوَن  َرَأْيُتُموُه؟  إِْن  َتْعِرُفوَنُه  :َوَهْل  َفَيُقوُل  َقاَل 
ُه  إِنَّ َنَعْم  َفَيُقوُلوَن  َتَرْوُه،  َوَلْ  َتْعِرُفوَنُه  َكْيَف  َفَيُقوُل  َنَعْم 
ا  َ َأيُّ وا  َأْب��ِشُ َفَيُقوُل  َضاِحًكا  َلنَا  َفَيَتَجلَّ  َلُه،  ِعْدَل  َل 
ِف  َمَكاَنُه  َجَعْلُت  إِلاّ  َأَحٌد  ِمنُْكْم  َلْيَس  ُه  َفإِنَّ اُلْسلُِموَن 

انِيًّا«)1).  ا َأْو َنْصَ النَّاِر َيُوِديًّ

)1) مسند أمحد بن حنبل: 498/4]408/4[، ]ح.19676/
عبد  السالم  عبد  حممد  أحاديثه:  رقم  الكوفيني[،  مسند 
ط.األوىل؛  لبنان،  بــريوت-  العلمية،  الكتب  دار  الشايف، 

1413هـ-1993م.
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مناق�سة احلديث الرابع

تعاىل؛  تنسب اجلهل هلل  باهلل  والعياذ  الرواية  هذه 
نَا َعزَّ َوَجلَّ َوَنْحُن َعَل َمَكاٍن َرفِيٍع  فتقول: »ُثمَّ َيْأتِينَا َربُّ
َما  َفَيُقوُل  اُلْسلُِموَن،  َنْحُن  َفنَُقوُل:  َأْنُتْم؟،  َمْن  َفَيُقوُل 
«. وكأنَّ اهلل  نَا َعزَّ َوَجلَّ َننَْتظُِر َربَّ َتنَْتظُِروَن؟، َفَيُقوُلوَن: 

تعاىل ال يعرفهم! وال يعرف ماذا ينتظرون!
َلنَا  »َفَيَتَجلَّ  الــروايــة:  تقول  ذلــك  إىل  إضافة 
يضحك؟  أنَّه  عرفوا  كيف  هنا:  والسؤال  َضاِحًكا«، 
فالضحك هو الصوت الذي حيدثه اإلنسان عند تأثره 
أنه  فعرفوا  تعاىل  اهلل  قهقهة  سمعوا  فهل  واستغرابه، 
إنه ضاحك، وعىل أي  فقالوا  مه  تبسُّ أو رأوا  يضحك 
باملخلوق،  اخلالق  تشبيه  ِمن  هذا  كّل  خيلوا  فال  حال 
تشبه  التي  الرواية  هذه  عىل  االعتامد  يمكن  ال  وهبذا 
اجلهل﴿ُسْبَحاَنُه  تعاىل  هلل  وتنسب  باملخلوق  اخلالق 

َوَتَعاَل َعمَّ َيِصُفوَن﴾]األنعام: 100[. 
التي  األحــاديــث  من  به  يستدلون  ما  أهــم  هــذا 
ضعيفة  أخرى  روايــات  وهناك  بصحتها،  يعتقدون 
املتن ال تصلح لالستشهاد هبا  السند أو غري صحيحة 

نذكرها مع بيان سبب ضعفها، وهي كام ييل:
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الرواية الأوىل

»حدثني أبو بكر الصاغاين حدثنا أبو نعيم حدثنا 
                    عباس ابــن  عــن  عطية  عــن  ســابــور  بــن  سلمة 
حسنها  يعني   ]22 ]القيامة:  ٌة﴾  َناِضَ َيْوَمئٍِذ  ﴿ُوُجوٌه 
إىل رهبا ناظرة قال نظرت إىل اخلالق عز و جل ]قال د. 

حممد سعيد سامل القحطاين[: إسناده ضعيف«)1). 

الرواية الثانية

عن  ثابت  بن  عيل  حدثنا  منيع  بن  أمحد  »حدثني 
القرظي يف قوله  موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب 
عز و جل وجوه يومئذ نارضة قال نض اهلل عز و جل 
سعيد  حممد  د.  ]قال  إليه  للنظر  حسنها  الوجوه  تلك 

سامل القحطاين[: إسناده ضعيف«)2). 

الرواية الثالثة

»وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: قال 
ٌة إَِل  رسول اهلل يف قول اهلل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ
إىل  ينظرون   »: قال   ]23  ،22 ]القيامة:  َناظَِرٌة﴾  ا  َ َربِّ

)1) السنة لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل: 1 / 262، دار ابن القيم 
– الدمام، ط. األوىل ، 1406، حتقيق: د. حممد سعيد سامل 

القحطاين.
)2) نفس املصدر: 1 / 260.
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رهبم بال كيفية وال حد حمدود وال صفة معلومة«)1). 
البرصية  الرؤية  نفي  منه  يفهم  احلديث  وهــذا 
معني،  بحد  وحتديدها  معينة،  بكيفية  تكيفها  منع  ألنَّه 
فالنتيجة ال يصدق عىل مثل  ووصفها بصفة معلومة، 

هذه الرؤيا بالرؤية البرصية. 

الرواية الرابعة

ٍر  ُثَويمْ َعنمْ  اِئيُل  َ إرِسمْ َثنَا  َحدَّ ٍد  حُمَمَّ ُن  بمْ  ُ ُحَسنيمْ َثنَا  َحدَّ
َأْهِل  َأْدَنى  »إِنَّ  َقاَل    النَّبِيِّ إىَِل  َرَفَعُه  ُعَمَر  ِن  ابمْ َعِن 
ِرِه  نَِّة َمنِْزَلًة الَِّذي َينُْظُر إَِل ِجنَانِِه َوَنِعيِمِه َوَخَدِمِه َوُسُ اْلَ
ِمْن َمِسرَيِة َأْلِف َسنٍَة َوإِنَّ َأْكَرَمُهْم َعَل اهللِ َمْن َينُْظُر إَِل 
َيَة:﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ  َوْجِهِه ُغْدَوًة َوَعِشيًَّة« ُثمَّ َتاَل َهِذِه اآلمْ
األرنؤوط:  شعيب  تعليق  َناظَِرٌة﴾)2)  ا  َ َربِّ إَِل  ٌة  َناِضَ

إسناده ضعيف جدًا . 

للسيوطي:470/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (1(
بريوت-  ، العلمية  الكتب  دار   ،]25-20 القيامة/اآليات: 

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
]ح.5316/  ،]64/2[88/2 حنبل:  بن  أمحد  مسند   (2(
مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب[، رقم أحاديثه: حممد عبد 
لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  دار  الشايف،  عبد  السالم 

ط.األوىل؛ 1413هـ-1993م.
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الرواية اخلام�سة

وأخرج الدار قطني يف الرؤية عن أيب هريرة قال: 
والخرين  لني  الواّ اهلل  جع  »إذا   :اهلل رسول  قال 
فوقف  الؤمنني،  إل  وجل  عز  الرب  جاء  القيامة  يوم 
تعرفون ربكم  فيقول: هل  عليهم والؤمنون عل كوم 
عز وجل؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه . فيقول لم 
نفسه  عرفنا  إن  فيقولون:  ربكم؟  تعرفون  هل  الثانية: 

عرفناه . 
وجوههم  ف  فيضحك  وج��ل  ع��ز  ل��م  فتجل 

فيخرون له سجدًا«)1). 
فهو  تعاىل،  اهلل  إىل  الضحك  ينسب  احلديث  هذا 
خاصة  الضحك  صفة  ألنَّ  باإلنسان،  تعاىل  اهلل  يشبه 

باإلنسان دون غريه، واهلل تعاىل ليس كمثله شء. 

الرواية ال�ساد�سة

عن  قطني  ــدار  وال محيد  بن  وعبد  أمحد  وأخــرج 
جابر عن النبي: »أن اهلل ليتجل للناس عامة وتل 

للسيوطي:471/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (1(
القيامة/اآليات: 20-25[، دار الكتب العلمية ، بريوت-
األلباين  وصحح  ط.2004م-1424هـ.  ط.الثانية؛  لبنان، 

هذا احلديث يف كتابه السلسلة الصحيحة.
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لب بكر خاصة«)1). 
علامء  من  مجاعة  بشهادة  موضوع  احلديث  وهذا 
خليل  بن  حممد  املحاسن  أبــو  عنه  قــال  فقد  السنّة، 
بن  عيل  الدين  نور  وقال  »موضوع«)2)،  القاوقجي: 
»وما  القاري:  عيل  باملال  املشهور  سلطان  بن  حممد 
الصديق  فضل  يف  السنة  إىل  املنتسبني  جهلة  وضعه 
وأليب  القيامة  يوم  عامة  للناس  يتجىل  اهلل  إن  حديث 
بكر خاصة.«)3)، وقال السيوطي: »رواه اخلطيب عن 
أنس مرفوعا وقال ال أصل له... و رواه أبو نعيم عن 
وهو  اخلتيل  خالد  بن  حممد  إسناده  ويف  مرفوعا  جابر 

كذاب«)4). 

للسيوطي:471/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (1(
القيامة/اآليات: 20-25[، دار الكتب العلمية ، بريوت-

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
أمحد  فّواز  حتقيق:   ،55  / للقاوقجي:1  املرصوع  اللؤلؤ   (2(

زمرل، دار البشائر اإلسالمية، بريوت-لبنان.
املــعــروف  املــوضــوعــة  ــار  ــب األخ يف  املــرفــوعــة  األرسار   (3(
باملوضوعات الكربى: 1 / 476، حتقيق: حممد الصباغ، دار 

األمانة ، بريوت -لبنان، ط. 1391 هـ - 1971م.
الدين  جلالل  املوضوعة  األحاديث  يف  املجموعة  الفوائد   (4(
وأهل  األربعة  اخللفاء  مناقب  330]بــاب   / يوطي:1  السُّ
ومناقب  م  الصحابة عموما وخصوصًا  البيت وسائر 

غريهم من الناس[، دار الكتب العليمة، بريوت-لبنان.
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خالد  بن  حممد  به  »تفرد  أيضًا:  السيوطي  وقال 
وهو كذاب« )1). 

يف  العجلوين  اجلراحي  حممد  بن  إسامعيل  وقال 
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث 
 عىل ألسنة الناس :»وباب فضائل أيب بكر الصديق
اهلل  إن  كحديث:  املوضوعات  من  املشهورات  أشهر 

يتجىل للناس عامة وأليب بكر خاصة«)2). 

الرواية ال�سابعة

أيب  عن  وصححه  قطني  والدار  النسائي  »أخرج 
قال:  ؟  ربنا  نرى  هل  اهلل  رسول  يا  »قلنا  قال:  هريرة 
»هل ترون الشمس ف قوم ل غيم فيه وترون القمر ف 
ليلة ل غيم فيها؟« قلنا: نعم قال: »فإنكم سرون ربكم 
عز و جل حتى إن أحدكم ليحاض ربه ماضة فيقول 
عبدي: هل تعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول: أل تغفر ل 

؟ فيقول: بمغفرت رصت إل هذا«)3). 
يوطي: 1 /  للسُّ املوضوعة  املصنوعة يف األحاديث  الآلل   (1(

263، دار الكتب العليمة، بريوت-لبنان.
)2) كشف اخلفاء للعجلوين: 2 / 419 ، دار الكتب العلمية ، 

بريوت-لبنان، ط.الثالثة؛ 1408 هـ- 1988 م.
للسيوطي:471/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (3(
القيامة/اآليات: 20-25[، دار الكتب العلمية ، بريوت-

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
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الرواية الثامنة

ُن َسَلَمَة َعنمْ  َثنَا مَحَّاُد بمْ ُن َخالٍِد، َحدَّ َبُة بمْ َثنَا ُهدمْ »َحدَّ
ُت  َدَة َقاَل َوَفدمْ ُقَرِشِّ َعنمْ َأيِب ُبرمْ ٍد َعنمْ ُعاَمَرَة المْ ِن َزيمْ َعيِلِّ بمْ
َمُل يِف َحَواِئِجنَا  ِذي َيعمْ ِن َعبمِْد املمَِْلِك َفَكاَن الَّ َولِيِد بمْ إىَِل المْ
ُت إَِليمِْه  َعِزيِز َفَلامَّ َقَضيمُْت َحَواِئِجي َرَجعمْ ُن َعبمِْد المْ ُعَمُر بمْ
ُت  َذَكرمْ إيِنِّ  َلُه  ُقلمُْت  ِمنمُْه  َقُربمُْت  َفَلامَّ  يمُْخ  الشَّ َردَّ  َما  َفَقاَل 
ُت  َثنِي بِِه َأيِب َعنمْ َرُسوِل اهلل َقاَل: َسِمعمْ َحِديًثا، َحدَّ
اْلِقَياَمِة َذَهَب ُكلُّ  َيْوُم  َرُسوَل اهلل َيُقوُل: »إَِذا َكاَن 
التَّْوِحيِد  َأْهُل  َوَبِقَي  ْنَيا  الدُّ ِف  َيْعُبُدوَن  َكاُنوا  َما  إَِل  َقْوٍم 
ا  ْم َما َتنَْتظُِروَن َوَقْد َذَهَب النَّاُس َقاُلوا إِنَّ َلنَا َربًّ َفَقاَل َلُ
ْم إَِذا َرَأْيُتُموُه َتْعِرُفوَنُه  ْنَيا َلْ َنَرُه َفُيَقاُل َلُ ُكنَّا َنْعُبُدُه ِف الدُّ
ْم َوَكْيَف َتْعِرُفوَنُه َوَلْ َتَرْوُه َفَقاُلوا  َفَيُقوُلوَن َنَعْم َفُيَقاُل َلُ
ْم َعْن ِحَجاٍب َفَينُْظُروَن إَِل اهللِ  ُه ل ِشْبَه َلُه َفَيْكِشُف َلُ إِنَّ
ًدا َوَيْبَقى َقْوٌم ِف ُظُهوِرِهْم  وَن َلُه ُسجَّ َتَباَرَك َوَتَعاَل َفَيِخرُّ
َيْقِدُروَن  َفل  َيْسُجُدوا  َأْن  يُدوَن  َفرُيِ اْلَبَقِر  َصَياِص  ِمْثُل 
َساٍق  َعْن  ُيْكَشُف  َيْوَم  َتَعاَل  اهللِ  َقْوُل  َوُهَو  َذلَِك  َعَل 
َتَعاَل  اهللُ  َفَيُقوُل  َيْسَتطِيُعوَن  َفل  ُجوِد  السُّ إَِل  َوُيْدَعْوَن 
َرُجٍل  ُكلِّ  َبَدَل  َجَعْلُت  َفَقْد  ُرُءوَسُكْم  اْرَفُعوا  ِعَباِدي 
ِمنُْكْم َرُجل ِمَن اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى ِف النَّاِر« َفَقاَل ُعَمُر 
َت  َدَة آهللَِّ الَِّذي ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو َلَسِمعمْ َعِزيِز أليَِب ُبرمْ ُن َعبمِْد المْ بمْ



153

األدلة احلديثية ملثبتي الرؤية

َعىَل  َلَفُه  َتحمْ َفاسمْ َهَذا   ِاهلل َرُسوِل  َعنمْ  َثَك  َحدَّ َأَباَك 
اَمٍن]قال األلباين[: إسناده ضعيف لضعف  َذلَِك َثالَثَة َأيمْ

عيل بن زيد وهو ابن جدعان« )1). 

الرواية التا�سعة

قال:  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  قطني  الدار  »أخرج 
واحدًا  واحدًا  القيامة  يوم  بكم  وجل  عز  اهلل  ليخلون 
القرب منه أقرب من هذا،  املسألة حتى تكونوا يف  يف 

وأشار إىل شء قريب«)2). 
شء  إىل  يشري  ألنه  مسم  بل  مشبه  الراوي  فهذا 
العبد  بني  الفاصلة  املكانية  املسافة  مقدار  لبني  قريب 

ورّبه. 

الرواية العا�سرة

ُن  بمْ مَحَّاُد  َنا  رَبَ َأخمْ َقاَل  َهاُروَن  ُن  بمْ َيِزيُد  َثنَا  َحدَّ »َقاَل 
ِه  ِن ُعُدٍس َعنمْ َعمِّ ِن َعَطاٍء َعنمْ َوِكيِع بمْ ىَل بمْ َسَلَمَة َعنمْ َيعمْ
)1) السنة لعمرو بن أيب عاصم:1 / 280-281]ح. 630-
نارص  حممد  حتقيق:  غضبي[،  رمحتي  سبقت  اهلل  قول  باب 
املكتب  م،   1993 هـ-   1413 الثالثة؛  ط.  األلباين،  الدين 

اإلسالمي ، بريوت – لبنان.
للسيوطي:472/6]سورة  املأثور  التفسري  يف  املنثور  الدر   (2(
القيامة/اآليات: 20-25[، دار الكتب العلمية ، بريوت-

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
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نَا َيَرى اهللَ َعزَّ َوَجلَّ  َأيِب َرِزيٍن َقاَل:ُقلمُْت َيا َرُسوَل اهللِ َأُكلُّ
ِقِه َقاَل »َيا َأَبا َرِزيٍن َأَلْيَس  ِقَياَمِة َوَما آَيُة َذلَِك يِف َخلمْ َم المْ َيومْ
َيا َرُسوَل اهللِ  َبىَل  ُقلمُْت  َقاَل  ُمْلًِيا بِِه«  اْلَقَمَر  َيَرى  ُكْم  ُكلُّ
إسناده  األرنؤوط:  شعيب  قال  َأْعَظُم«)1).  »َفاهللُ  َقاَل 

ضعيف جلهالة حال وكيع بن عدس. 

مناق�سة الروايات املتقدمة

منطق  يف  إليه  الركون  يصّح  ال  الروايات  هذه 
الرشع والعقل بوجوه:

ا ضعيفة اإلسناد.  الأوَّل:ألهنَّ
هلل  تثبت  فهي  الكريم،  للقرآن  خمالفتها  الثاين: 
تعاىل  اهلل  وتشبه  اجلسامنية،  ــوازم  ول اجلسم  صفات 

بمخلوقاته. 
الرؤية  تثبت  التي  ــات  ــرواي ال مجيع  ال��ث��ال��ث: 
واألخرى  اجلنَّة،  يف  الرؤية  يثبت  فبعضها  متضاربة؛ 
تثبت الرؤية يف ساحة املحرش فيحصل التضارب بينها 
الروايات  هذه  عىل  االعتامد  يصح  ال  لذا  فتتساقط. 

]ح.16192/  ،]11/4[15/4 حنبل:  بن  أمحد  مسند   (1(
مسند املدنيني[، رقم أحاديثه: حممد عبد السالم عبد الشايف، 
دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط.األوىل؛ 1413هـ-

1993م.
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القلب  وعقد  اإلذعان  فيها  املطلوب  ألنَّ  العقائد  يف 
ونفي الريب والشك عن وجه اليشء، وهو ال حيصل 
الكريم  للقرآن  املخالفة  اإلسناد  الضعيفة  األخبار  من 

واملتضاربة. 
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الدليل العقلي ملثبتي الر�ؤية

يف  تعاىل  رؤيته  جواز  إىل  السنة  أهل  أكثر  ذهب 
الدنيا عقاًل، فقالوا: إنَّ رؤية اهلل تعاىل جائزة يف الدنيا 
استقرار  عىل    موسى  رؤية  علق  تعاىل  ألنه  عقاًل، 
اْنُظْر  َوَلكِِن  َتَراِن  قال:﴿َلْن  تعاىل  اهلل  إنَّ  أي:  اجلبل، 
َتَران﴾]األعراف:  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِِن  َبِل  اْلَ إَِل 
واملعلق  مكن،  أمر  نفسه  يف  اجلبل  واستقرار   ،]143
مكنا  اجلبل  استقرار  كان  ملا  أي:  مكن،  املمكن  عىل 
مل  متنعة  كانت  لو  وألهنا  مكنة،  تعاىل  اهلل  رؤية  كانت 
ألنَّ  إَِلْيَك﴾  َأْنُظْر  َأِرِن  ﴿َربِّ  بقوله:  موسى  يسأهلا 
اهلل  حقِّ  يف  واملستحيل  اجلائز  عليه  خيفى  ال  موسى 
تعاىل، فهو ال يطلب املحال، فدلَّ سؤال موسى عىل أنَّه 
كان يعتقد جوازها فتكون جائزة وإالَّ لزم جهل موسى 
َيمتنع . هذا ملخص وهم  النبّي بام جيوز عىل اهلل وبام 

مثبتي الرؤية وشبهتهم. 

رد دليلهم العقلي

الدنيا  يف  تعاىل  اهلل  رؤية  جواز  عىل  استدلوا  لقد 
 : عقاًل بدليلني؛ األول تعليق الرشط عىل أمر مكن أيمْ
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و  اجلبل،  باستقرار  الرؤية  جواز  اشرتط  تعاىل  اهلل  إنَّ 
هذا  عن  وأجاب  مكنة،  فالرؤية  مكن  اجلبل  استقرار 
بن  الطاهر  حممد  الشيخ  وهو  السنة  علامء  أحد  الوهم 
«)1)ألنَّ الغالب  عاشور قائاًل: »علق الرشط بحرف »إنمْ
التعريض  أو  الــرشط  وقــوع  نــدرة  مقام  يف  استعامهلا 
هلل  معلوًما  مكانه  يف  اجلبل  استقرار  كان  وملا  بتعذره 
انتفاؤه صح تعليق األمر املراد تعذر وقوعه عليه بقطع 
النظر عن دليل االنتفاء فلذلك مل يكن يف هذا التعليق 
حجة ألهل السنة عىل املعتزلة تقتض أن رؤية اهلل تعاىل 
من  علامئنا  ِمن  كثري  اعتاد  ملا  خالًفا  تعاىل  عليه  جائزة 
َتَران﴾ ليس بوعد  االحتجاج بذلك، وقوله﴿َفَسْوَف 
َت��َران﴾  ﴿َل��ْن  قوله:  سبق  ألنَّ  الفرض  عىل  بالرؤية 
املقصود  بأن  إيذان  ولكنه  الرؤية  السائل  طامعية  أزال 
القوة  عجز  اليقني  رأي  يرى  أن  اجلبل  إىل  نظره  ِمن 
ثبات  عدم  ِمن  باألحرى  تعاىل  اهلل  رؤية  عن  البرشية 
يستقر  ال  اجلبل  أن  الكالم:  قوة  فصارت  اجلبل  قوة 

َبِل  اْلَ إَِل  اْنُظْر  َوَلكِِن  َت��َراِن  قال﴿َلْن  تعاىل  اهلل  يعني:إنَّ   (1(
143[.فذكر  َتَران﴾]األعراف:  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِِن 
اجلبل  فاستقرار  رشطها،  حصول  يندر  التي  «الرشطية  »إنمْ
بمنزلة»لو«التي  هنا  «الرشطية  »إنمْ ألنَّ  متنع  بل  نادر،  أمر 

يمتنع حصول رشطها بداللة قرينة السابق.
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مكانه ِمن التجيل الذي حيصل عليه فلسَت أنَت بالذي 
تراين ألنك ال تستطيع ذلك، فمنزلة الرشط هنا منزلة 
قرينة  بداللة  »لو«  بحرف  احلاصل  االمتناعي  الرشط 

السابق«)1). 
ا دليلهم الثاين بطلب موسى الرؤية، فيجاب  وأمَّ
عنه بأنَّ موسى كان عاملًا بعدم إمكان رؤية اهلل تعاىل، 
احلارضين  اجلامعة  عىل  تعاىل  شأنه  إظهار  أراد  ــام  وإنَّ
َجْهَرًة﴾  اهلل  ﴿َأِرَنا  له:  القائلني  رؤيته  والطالبني  معه 
اجلواب  ليسمعوا  القول  ذلك  فقال   ،]153 ]النساء: 
ب ـ ﴿َلْن َتَران﴾]األعراف: 143[، وليعلموا أنَّ رؤيته 
غري مكنة، ولريجعوا عن اعتقادهم . والذي يدلُّ عىل 
أنَّ السؤال وطلب الرؤية مل يكن باختيار موسى أمور:

الأمر الأوَّل: الذي يدلُّ عىل أن السؤال وطلب 
 موسى ترصيح  هو  موسى  باختيار  يكن  مل  الرؤية 
قوله  يف  جــاء  كام  السفهاء  فعل  من  كــان  ذلــك  ــأنَّ  ب
َفَلمَّ  لِِيَقاتِنَا  َرُجًل  َسْبِعنَي  َقْوَمُه  ُموَسى  تعاىل:﴿َواْخَتاَر 
َقْبُل  ِمْن  َأْهَلْكَتُهْم  ِشْئَت  َلْو  َربِّ  َقاَل  ْجَفُة  الرَّ ُم  َأَخَذْتُ
فِْتنَُتَك  إِلاّ  ِهَي  إِْن  ِمنَّا  َفَهاُء  السُّ َفَعَل  بَِم  لُِكنَا  َأُتْ اَي  َوإِيَّ

ــورة  ــور:92/9-93]س ــاش ع البــن  والتنوير  التحرير   (1(
األعراف/آية:143[، دار سحنون للنرش والتوزيع ، تونس، 

ط. 1997 م.
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ا َمْن َتَشاُء َوَتِْدي َمْن َتَشاُء َأْنَت َولِيُّنَا َفاْغِفْر َلنَا  ُتِضلُّ ِبَ
نَا َوَأْنَت َخرْيُ اْلَغافِِريَن﴾]األعراف: 155[.  َواْرَحْ

َيا  ُقْلُتْم  تــعــاىل:﴿َوإِْذ  اهلل  قوله  ال��ث��اين:  الأم���ر 
َفَأَخَذْتُكُم  َجْهَرًة  اهلل  َنَرى  َحتَّى  َلَك  ُنْؤِمَن  َلْن  ُموَسى 
اآلية  فهذه  ]البقرة/55[.  َتنُْظُروَن﴾  َوَأْنُتْم  اِعَقُة  الصَّ
ترصح بأن طلب الرؤية كان ِمن بني إرسائيل، وجعلوه 

رشطًا إليامهنم. 
كان  وإنام  باختياره  الرؤية  يطلب  مل   فموسى
برغبة من الذين اختارهم موسى مليقات اهلل، فلام رجعوا 
وجدوا قومهم قد عبدوا العجل، و يدل عىل هذا قوله 
َل َعَلْيِهْم كَِتاًبا ِمَن  ُتنَزِّ َأْن  تعاىل:﴿َيْسَأُلَك َأْهُل اْلكَِتاِب 
َأِرَنا اهللَ  َفَقاُلوا  َأْكَبَ ِمْن َذلَِك  َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى  َمِء  السَّ
ُذوا اْلِعْجَل ِمْن  َ اِعَقُة بُِظْلِمِهْم ُثمَّ اتَّ ُم الصَّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُ
َوَآَتْينَا ُموَسى  َذلَِك  َفَعَفْوَنا َعْن  اْلَبيِّنَاُت  ُم  َما َجاَءْتُ َبْعِد 
ُمبِينًا﴾]النساء/153[، فهذه اآلية ترصح بأنَّ  ُسْلَطاًنا 
وذلك  ثانيًا،  العجل  اختاذ  ثّم  أوالً  كان  الرؤية  طلب 
﴿ُثمَّ  تعاىل:  قوله  أي  للتعقيب  تفيد  التي  بُثمَّ  للعطف 
اْلِعْجَل﴾. فتبنيَّ أن عبادة العجل حصلت بعد  ُذوا  َ اتَّ
طلبهم رؤية اهلل تعاىل، وبعد صعقهم، وليس كام تومهه 
بعض مف�ي العامة ِمن أنَّ حضورهم للميقات كان 
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ألجل التوبة من عبادة العجل. والَّذي يؤيد هذا ما قاله 
 :» الثعالبي: »وقوله تعاىل: ﴿ُثمَّ اتذوا العجل﴾: »ُثمَّ
ثم  التقديُر؛  األمِر،  َنفمْس  يف  ال  األخبار،  يف  للرتتيب 
َل، وذلك أنَّ اختاَذ  الِعجمْ ُذوا  َأن اختَّ ِرِهممْ  أممْ َقدمْ كان ِمنمْ 
ِذيَن  ِر امُلِضِّ إىل املناجاِة، ومل يكن الَّ ِل كان عند أممْ الِعجمْ
ذوه كانوا َقدمْ  َل، لكنَّ الذين اختَّ ُصِعُقوا ِمَِّن اختذوا الِعجمْ

جاءتم البيِّنَاُت«)1). 
اختذ  ِمَِّن  ُصِعُقوا  ِذيَن  الَّ يكن  الثعالبي:»ومل  فقول 
أناس  هم  العجل  عبدوا  الَّذين  بأن  إقرار  َل«،  الِعجمْ
ِذيَن ُصِعُقوا من اختذ العجل،  آخرون، فإذا مل يكونوا الَّ
عبادة  عن  لالعتذار  ذهبوا  قال:إهنم  َمن  زعم  فبطل 
الثعالبي بل  م مل يعبدوا العجل كام يقول  العجل، ألهنَّ
ملاذا  يذنبوا  مل  فإذا  العجل،  اختذوا  الذين  هم  الباقون 

يذهبون للتوبة عن فعل مل يفعلوه وفعله غريهم؟!!!
فالنتيجة: أن ذهاهبم مل يكن لغرض التوبة. 

الأمر الثالث: الذي يدلُّ عىل أن السؤال وطلب 
الرؤية  طلب  أنَّ  هو  موسى  باختيار  يكن  مل  الرؤية 

)1) اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن للثعالبي:400/1]تفسري 

سورة النساء/آية 153[، حققه:أبو حممد الغامري اإلدرييس، 
1416هـ-  األوىل؛  لبنان، ط.  العلمية، بريوت-  الكتب  دار 

1996م.
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يف  ذلك  وكــان  واحــدة  مرة  هو  وإنــام  مرتني  يتكرر  مل 
امليقات. ثمَّ بعد أنمْ رجع موسى من امليقات وجدهم 
َجاَء  تــعــاىل:﴿َوَلَّ��ا  لقوله  وذلــك  العجل،  عبدوا  قد 
إَِلْيَك  َأْنُظْر  َأِرِن  َربِّ  َقاَل  ُه  َربُّ َمُه  َوَكلَّ لِِيَقاتِنَا  ُموَسى 
َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِِن  َبِل  اْلَ إَِل  اْنُظْر  َوَلكِِن  َتَراِن  َلْن  َقاَل 
َوَخرَّ  ا  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل  ��ُه  َربُّ لَّ  َتَ َفَلمَّ  َت��َراِن  َفَسْوَف 
َوَأَنا  إَِلْيَك  ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك  َقاَل  َأَفاَق  َفَلمَّ  َصِعًقا  ُموَسى 

ُل اُلْؤِمننَِي﴾]األعراف/143[.  َأوَّ
بعد  حصلت  العجل  عبادة  أن  عىل  يدل  والذي 
َيا  َق��ْوِم��َك  َع��ْن  َأْعَجَلَك  تعاىل:﴿َوَما  قوله  امليقات 
ُموَسى َقاَل ُهْم ُأوَلِء َعَل َأَثِري َوَعِجْلُت إَِلْيَك َربِّ 
ُهُم  َوَأَضلَّ َبْعِدَك  ِمْن  َقْوَمَك  َفَتنَّا  َقْد  ا  َفإِنَّ َقاَل   لَِرْض
 َفَرَجَع ُموَسى إَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل َيا  اِمِريُّ السَّ
ُكْم َوْعًدا َحَسنًا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد  َيِعْدُكْم َربُّ َأَلْ  َقْوِم 
َفَأْخَلْفُتْم  ُكْم  َربِّ ِمْن  َغَضٌب  َعَلْيُكْم  َيِلَّ  َأْن  َأَرْدُت��ْم  َأْم 
َوَلكِنَّا  بَِمْلكِنَا  َم��ْوِع��َدَك  َأْخَلْفنَا  َما  َمْوِعِديَقاُلوا 
َأْلَقى  َفَكَذلَِك  َفَقَذْفنَاَها  اْلَقْوِم  ِزينَِة  ِمْن  َأْوَزاًرا  ْلنَا  ُحِّ
﴾ ]طه/83-87[، فالنتيجة أن طلب الرؤية  اِمِريُّ السَّ

مل يكن باختيار موسى وإنام كان بطلب قومه. 
الأمر الرابع: الذي يدلُّ عىل أن السؤال وطلب 
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الرؤية مل يكن باختيار موسى هو أّن طلب الرؤية كان 
يف امليقات، وليس هناك ميقاتان بل هو ميقات واحد 
لقوله تعاىل: ﴿َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجًل لِِيَقاتِنَا 
ِمْن  َأْهَلْكَتُهْم  ِشْئَت  َلْو  َربِّ  َقاَل  ْجَفُة  الرَّ ُم  َأَخَذْتُ َفَلمَّ 
َفَهاُء ِمنَّا إِْن ِهَي إِلاّ فِْتنَُتَك  لُِكنَا بَِم َفَعَل السُّ اَي َأُتْ َقْبُل َوإِيَّ
ا َمْن َتَشاُء َوَتِْدي َمْن َتَشاُء َأْنَت َولِيُّنَا َفاْغِفْر َلنَا  ُتِضلُّ ِبَ

نَا َوَأْنَت َخرْيُ اْلَغافِِريَن﴾]األعراف/155[.  َواْرَحْ
السؤال  أن  يــدلُّ عىل  الــذي  الأم����ر اخل��ام�����س: 
بعض  قول  هو  موسى  باختيار  يكن  مل  الرؤية  وطلب 
قوم  ِمن  كان  الرؤية  طلب  أن  ذكروا  الذين  املف�ين 

موسى:
فقد جاء يف الدر املنثور:»أخرج عبد بن محيد عن 
الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاش . إن بني إرسائيل 
ابن عمنا ومنا وتزعم  قالوا: ذات يوم ملوسى: ألست 
نرى  حتى  لك  نؤمن  لن  فإنَّا  العزة،  رب  ت  كلمَّ أنك 
اهلل جهرة، فلامَّ أن أبوا إالَّ ذلك أوحى اهلل إىل موسى: 
أن اخرت من قومك سبعني رجاًل . فاختار موسى ِمن 
فلامَّ   . ثم قال هلم: اخرجوا  قومه سبعني رجاًل خرية، 
برزوا جاءهم ما ال قبل هلم به فأخذتم الرجفة، قالوا: 
األمر  ِمن  ل  ليس  موسى:  هلم  فقال   . نا  ردَّ موسى  يا 
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شء سألتم شيئًا فجاءكم، فامتوا مجيعًا، قيل: يا موسى 
َلْو  َربِّ  ﴿َق��اَل  الرجعة؟  أين  إىل  رب  قــال:   . ارجــع 
َفَهاُء  لُِكنَا بَِم َفَعَل السُّ اَي َأُتْ ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوإِيَّ
ِذيَن  لِلَّ ﴿َفَسَأْكُتُبَها  قوله  إىل   ]155 ]األعراف:  ِمنَّا﴾ 

َيتَُّقوَن﴾]األعراف: 156[«)1). 
وجاء يف تفسري الكشف والبيان :

ذلك  أتوا  مّلا  إهّنم  والسدي:  إسحاق  ابن  »فقال 
املكان قالوا ملوسى: اطلب لنا نسمع كالم رّبنا فقال: 
عمود  عليه  وقع  اجلبل  من   موسى دنا  فلاّم  أفعل، 
فيه  ودخل  موسى  وَدنا  كلَّه  اجلبل  يغيش  حّتى  الغامم 
وقال للقوم: ادنوا وكان موسى إذا كلََّمه ربَّه وقع عىل 
جبهته نور ساطع ال يستطيع أحد ِمن بني إرسائيل أن 
إذا  القوم حّتى  إليه، فضب دونه احلجاب ودنا  ينظر 
دخلوا يف الغامم وهو عمود فسمعوه وهو يكّلم موسى 
يأمره فيها: افعل ال تفعل فلام فرغ انكشف عن موسى 
الغامم فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حّتى 

نرى اهلل جهرة، فأخذتم الصاعقة فامتوا مجيعًا«)2). 

األعراف/آية  للسيوطي:237/3]سورة  املنثور  الــدر   (1(
ط.2004م- بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار   ،]154

1424هـ.
لــلــثــعــلــبــي:288/4-289]ســورة  والــبــيــان  الكشف   (2(
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ويف تفسري البحر املحيط :»اختلفوا يف هذا امليقات 
فقال  غــريه،  أو  التوراة  ونــزول  املناجاة  ميقات  أهو 
وهو  عباس:  ابن  عن  صالح  أبو  ورواه  البكال  نوف 
اختار  وأنه  أحواله  من  جرى  ما  بعض  فيه  بنّي  األّول 
فقال  وسبعني،  اثنني  فكانوا  رجال  ستة  سبط  كل  من 
فقال:  وا،  فتشاحُّ بسبعني  أمرت  فإنَّام  اثنان  ليتخلف 
يوقنا  بن  كالب  فقعد  حض،  َمن  أجر  فله  قعد  َمن 
ويوشع بن نون، واستصحب السبعني بعد أن أمرهم 
هبم  خرج  ثمَّ  ثياهبم  روا  ويطهِّ ويتطّهروا  يصوموا  أن 
يف  يأتيه  أنمْ  رّبه  أمره  وكان  ربِّه  مليقات  سيناء  طور  إىل 
سبعني ِمن بني إرسائيل فلام َدنا موسى ِمن اجلبل وقع 
الغامم حتَّى تغشى اجلبل كّله وَدنا موسى  عليه عمود 
ودخل فيه وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتَّى إذا دخلوا يف 
يأمره  يكلِّم موسى  الغامم وقعوا سّجدًا فسمعوه وهو 
وينهاه افعل وال تفعل، ثم انكشف الغامم فأقبلوا إليه 
فطلبوا الرؤية فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم فقالوا:             
جهرة﴾قال  اهلل  نرى  حتى  لك  نؤمن  لن  موسى  ﴿يا 
أن  يريد  إليك﴾  أنظر  أرن  ﴿رباّ  فقال  الزخمرشي: 

األعراف، اآليات:153-156[، دراسة وحتقيق :اإلمام أيب 
حممد بن عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، 

ط. األوىل؛ 1422هـ-2002م.



166

نفي رؤية اهلل 

﴿لن  :بــ  فأجيب  جهته،  من  واإلنكار  الرّد  يسمعوا 
هو  وقيل:  انتهى،  وصعقوا  اجلبل هبم  تران﴾ورجف 
فقال  التوراة،  املناجاة ونزول  ميقات آخر غري ميقات 
وهب بن منبه: قال بنو إرسائيل ملوسى إن طائفًة تزعم 
أّن اهلل ال يكلمك، فخذ منا َمن يذهب معك ليسمعوا 
كالمه فيؤمنوا، فأوحى اهلل تعاىل إليه أن خيتار ِمن قومه 
أنت وهارون  ارتِق هبم اجلبل  ثم  ِمن خيارهم  سبعني 
سألوا  كالمه  سمعوا  فلامَّ  ففعل  يوشع،  واستخلف 

موسى أن يرهيم اهلل جهرة فأخذتم الرجفة« )1)
ويف تفسري مقاتل:»﴿واختار موسى َقْوَمُه َسْبِعنَي 
ستة،  ستة  سبطًا،  عرش  اثني  من  لِِّيَقاتِنَا﴾،  َرُج��ًل 
أمرين  إنام  موسى:  قال  رجاًل،  وسبعني  اثنني  فصاروا 
ربى بسبعني رجاًل، فمن قعد عنِّي فلم جييء فله اجلنة، 
﴿لِِّيَقاتِنَا﴾،  يوقنا،  بن  وكالب  نون،  بن  يوشع  فقعد 
هبم،  فانطلق  يومًا،  األربعني  يعنى  مليعادنا،  يعنى 
فرتكهم يف أصل اجلبل، فلام نزل موسى إليهم، قالوا: 

حيَّان:397/4-398]سورة  أليب  املحيط  البحر  تفسري   (1(
وحتقيق:الشيخ  دراسة  األعــراف/اآليــتــان:156-155[، 
دار  معّوض،  حممد  عيل  والشيخ  املوجود،  عبد  أمحد  عادل 
2007هـــ- ط.الثانية؛  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب 

1428م.
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﴿َأِرَنا اهلل َجْهَرًة﴾ ]النساء: 153[، فأخذتم الرجفة، 
يعنى املوت عقوبة ملا قالوا، وبقى موسى وحده يبكي، 
﴾ ما أقول لبنى إرسائيل  ُم الرجفة َقاَل َربِّ ﴿َفَلمَّ َأَخَذْتُ
﴿َلْو  ربِّ  خيارهم،  أهلكت  وقد  إليهم  رجعت  إذا 
اَي﴾  َوإِيَّ َقْبُل  ن  ﴿مِّ أمتهم،  يعنى  َأْهَلْكَتُهْم﴾،  ِشْئَت 
لُِكنَا﴾ عقوبة ﴿بَِم  أن يصحبوين، ﴿َأُتْ قبل  ِمن  معهم 
َفَعَل السفهآء ِمنَّآ﴾، وظنَّ موسى أنام عوقبوا باختاذ 

بنى إرسائيل العجل، فهم السفهاء.
ما  يعنى  فِْتنَُتَك﴾،  إِلَّ  ِهَي  ﴿إِْن  موسى:  فقال 
َتَشآُء  ﴿َم��ن  بالفتنة  ��ا﴾  ِبَ ﴿ُت��ِض��لُّ  ــالؤك،  ب إال  هي 
َلنَا  فاغفر  َولِيُّنَا  َأنَت  َتَشآُء  ﴿َمن  الفتنة  َوَتِْدي﴾من 
فلم  قال:  الغافرين﴾]آية: 155[،  َخرْيُ  َوَأنَت  وارحنا 

يعبد العجل منهم إاّل اثنا عرش ألفًا«)1). 
ومل  الرؤية،  باستحالة  عارًفا  كان   فموسى
يكن طالبًا بسؤاله املستحيل وإنَّام أراد أن يربهن لقومه 
حتَّى  طلبها  يف  ـوا  ألـحُّ بعدما  مستحيل  أمر  الرؤية  أن 
َجْهَرًة﴾  َنَرى اهلل  َلَك َحتَّى  ُنْؤِمَن  َلْن  قالوا ﴿َيا ُموَسى 

]البقرة: 55[. 

ــراف/  األع ســلــيــامن:413/1]ســورة  بن  مقاتل  تفسري   (1(
آية:143[، حتقيق: أمحد فريد، دار الكتب العلمية ، بريوت-

لبنان، ط. األوىل؛ 1424 هـ - 2003 م
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بقصة  استدالهلم  يبطل  الذي  ال��ث��اين:  الدليل 
هبذه  أماليه:»استدل  يف  املرتىض  السيد  قاله  ما  موسى 
يرى  تعاىل ال  أنه  املوحدين عىل  العلامء  من  كثري  اآلية 
باألبصار من حيث نفي الرؤية نفيا عاما بقوله تعاىل: 
﴿َلْن َتَران﴾ ]األعراف: 143[، ثم أكد ذلك بأن علق 
الرؤية باستقرار اجلبل الذي علمنا أنه مل يستقر وهذه 
يعلقونه  اليشء ألهنم  تبعيد  للعرب معروفة يف  طريقة 
بام يعلم أنه ال يكون كقوهلم ال كلمتك ما أضاء الفجر 

وطلعت الشمس، وكقول الشاعر:
إذا شاب الغراب رجوت أهيل

وصار القري كاللبن احلليب.. 
وما جيرى هذا املجرى قوله تعاىل ﴿َوَل َيْدُخُلوَن 
َياِط﴾]األعراف:  اْلِ َسمِّ  ِف  َمُل  اْلَ َيلَِج  َحتَّى  نََّة  اْلَ
40[، وليس ألحد أن يقول إذا علق الرؤية باستقرار 
تكون  أن  فيجب  تعاىل  مقدوره  يف  ذلك  وكان  اجلبل 
كان  لو  بأنه  تعاىل  مقدوره  يف  أيضا  به  معلقة  الرؤية 
علق  كام  يستحيل  بأمر  لعلَّقه  التبعيد  بذلك  الغرض 
سم  يف  اجلمل  ولوج  من  يستحيل  بأمر  اجلنة  دخوهلم 
اخلياط وذلك أن تشبيه اليشء بغريه ال جيب أن يكون 
من مجيع الوجوه وملا علَّق وقوع الرؤية باستقرار اجلبل 
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الرؤية وما عدا ذلك  أنه ال يستقر علم نفي  وقد علم 
واستقرار  مقدورة  وغري  مستحيلة  الرؤية  كون  ِمن 
اجلبل بخالفها خيرج عن ما هو الغرض يف التشبيه عىل 
أنه إنام علق تعاىل جواز الرؤية باستقرار اجلبل يف تلك 
احلال التي جعله فيها دكا وذلك حمال ملا فيه من اجتامع 
االستحالة  يف  الرؤية  جــواز  مرى  فجرى  الضدين 
وليس جيب يف كل ما علق بغريه أن جيرى مراه يف سائر 
وجوهه حتى إذا كان أحدمها مع انتفائه مستحيال كان 
اآلخر بمثابته مستحيال ألنَّ تعليق دخول الكفار اجلنة 
إنامَّ علق بولوج اجلمل يف سم اخلياط ودخول الكفار 
اجلنة مل يكن مستحياًل بل معلوم أن األول يف املقدور 
وهذه  املقدور  فيه  ليس  والثاين  حيسن  ال  كــان  وإن 
اجلملة كافية يف تأويل هذه اآلية وبيان ما فيها واحلمد 

هلل وحده«)1). 
بقصة  استدالهلم  يبطل  الذي  الثالث:  الدليل 
الرؤية  طلب   موسى أنَّ  سلَّمنا  إنمْ  هو   موسى
أمرًا  قومه فطلب  إرادة هداية  ولكن طلبه كان ألجل 
حماالً وهو يعلم أنَّه حمال لغرض تنبيههم عىل خطئهم 

الشيخ  حتقيق:   ،128-127/4 املرتىض:  للسيد  األمال   (1(
أمحد بن األمني الشنقيطي، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى 

املرعيش النجفي، ط. األوىل؛ 1325 - 1907 م.
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أمرًا حماالً  فادعى  قومه  أراد هداية   إبراهيم أن  كام 
وهو يعلم أنه حمال لغرض تنبيه قومه عىل خطئهم، كام 
َكْوَكًبا  َرَأى  ْيُل  اللَّ َعَلْيِه  جاء يف قوله تعاىل: ﴿َفَلمَّ َجنَّ 
َرَأى  َفَلمَّ   اْلفِلنَِي َقاَل َل ُأِحبُّ  َأَفَل  َفَلمَّ  َهَذا َربِّ  َقاَل 
اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َربِّ َفَلمَّ َأَفَل َقاَل َلئِْن َلْ َيِْدِن َربِّ 
َباِزَغًة  ْمَس  الشَّ َرَأى  َفَلمَّ   الِّنَي الضَّ اْلَقْوِم  ِمَن  َلَُكوَننَّ 
َقْوِم إِنِّ َبِريٌء  َيا  َأَفَلْت َقاَل  َفَلمَّ  َأْكَبُ  َقاَل َهَذا َربِّ َهَذا 
َمَواِت  ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السَّ ُكوَن إِنِّ َوجَّ َّا ُتْشِ ِم
كنَِي﴾]األنعام: 76 -  َواْلَْرَض َحنِيًفا َوَما َأَنا ِمَن اُلْشِ
ز إلبراهيم أن يكرر كلامت  غ وجوَّ 79[، فالذي سوَّ
الرشك هو إرشاد قومه وتنبيههم عىل ضاللتهم كام أنه 
تعاىل:       قوله  يف  وذلك  الغرض  لنفس  الكذب  د  تعمَّ
تِنَا َيا إِْبَراِهيُمَقاَل َبْل َفَعَلُه  ﴿َقاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا بِآِلَ
َينْطُِقوَن﴾]األنبياء:  َكاُنوا  إِْن  َفاْسَأُلوُهْم  َهَذا  َكبرُِيُهْم 
التي  الدعوة  أساليب  من  أسلوب  فهذا   ،]63  ،62
إِْبَراِهيَم  آَتْينَاَها  ُتنَا  ُحجَّ بقوله:﴿َوتِْلَك  تعاىل  اهلل  أيدها 
َحكِيٌم  ��َك  َربَّ إِنَّ  َنَشاُء  َمْن  َدَرَج��اٍت  َنْرَفُع  َقْوِمِه  َعَل 
َعلِيٌم﴾]األنعام: 83[، فكذلك موسى أراد هداية 
ال  وهذا  الرؤية  فطلب  خطئهم  عىل  وتنبيههم  قومه 

يعني أنَّ الرؤية جائزة ألنَّ موسى طلبها. 
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عقاًل  جائزة  تعاىل  رؤيته  كانت  لو  يقال:  كذلك 
أرسل  وملا  ظلاًم،  سامه  وملا  عظياًم،  أمًرا  طلبها  ُعدَّ  ملا 
ُموَسى  َسَأُلوا  تعاىل:﴿َفَقْد  قال  وملا  صاعقة  عليهم 
اِعَقُة  ُم الصَّ َأْكَبَ ِمْن َذلَِك َفَقاُلوا َأِرَنا اهلل َجْهَرًة َفَأَخَذْتُ

بُِظْلِمِهْم﴾]النساء: 153[. 
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اعرتا�ض �رد

اعرتض بعضهم بأنَّ موسى لو مل يسأل الرؤية 
لنفسه ملا تاب عن سؤاله إضافة لذلك لو سأل الرؤية 
ولقال:ربِّ  إَِلْيَك﴾،  َأْنُظْر  َأِرِن  يقل:﴿َربِّ  مل  لغريه 

أرهم ينظرون إليك. 
اجلواب: إّن موسى سارع إىل التوبة لشعوره 
يعلمها اهلل  نية حسنة  له  بام سأل، وإن كانت  بالتورط 
تعاىل، وإنام املقام يقتض االستئذان من اهلل قبل اإلقدام 
قوله:»رب  عدم  سبب  ــا  وأمَّ السؤال.  هذا  مثل  عىل 
وعدم  لنفسه  الرؤية  طلب  ألنَّ  إليك«  ينظرون  أرهم 
كليم  لكونه  الرؤية  باستحالة  إقناعهم  يف  أبلغ  حتققها 
تعذرت  فإذا  مرتبتهم،  من  أعىل  فمرتبته  ورسوله  اهلل 

عليه كانت عليهم أشدَّ تعّذرًا. 
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�صوؤال �صلفي

أصحاب  كان  أين  قائاًل:  السلفية  بعض  يتساءل 
موسى عندما طلب موسى الرؤية؟

اجلواب

نفس  هو  موسى  إليه  ذهــب  الــذي  امليقات  إن 
اثنان  معه  فكان  قومه،  به موسى  اختار  الذي  امليقات 
وسبعون رجاًل والباقي يف مرصهم، فقد جاء يف تفسري 
مقاتل:»﴿واختار موسى َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجًل لِِّيَقاتِنَا﴾، 
من اثني عرش سبطًا، ستة ستة، فصاروا اثنني وسبعني 
رجاًل، قال موسى: إنام أمرين ريب بسبعني رجاًل، فمن 
نون،  بن  يوشع  فقعد  اجلنة،  فله  جيئ  فلم  عنِّي  قعد 
يعني  مليعادنا،  يعني  ﴿لِِّيَقاتِنَا﴾،  يوقنا،  بن  وكالب 
اجلبل،  أصل  يف  فرتكهم  هبم،  فانطلق  يومًا،  األربعني 
َجْهَرًة﴾  اهلل  ﴿َأِرَن���ا  قالوا:  إليهم،  موسى  نزل  فلام 
]النساء: 153[، فأخذتم الرجفة، يعني املوت عقوبة 

ملا قالوا، وبقى موسى وحده يبكي«)1). 

)1) تفسري مقاتل بن سليامن: 417/1، ]سورة األعراف/آية: 
بريوت-  العلمية،  الكتب  دار  فريد،  أمحد  حتقيق:   ،]155

لبنان، ط. األوىل، 1424 هـ - 2003 م.
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فامليقات هو واحد، وقال السلفي الشنقيطي: 
»وقوله هنا: ﴿َو َواَعْدَناُكْم َجانَِب الطُّوِر الْيَمَن﴾ 
األظهر أن ذلك الوعد هو املذكور يف قوله: ﴿َوَواَعْدَنا 
﴿َوإِْذ  وقوله:   ،﴾ بَِعْشٍ َوَأْتَْمنَاَها  َلْيَلًة  َثلثنَِي  ُموَسى 

َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعنَي َلْيَلًة﴾ « )1). 
وجاء يف تفسري التحرير والتنوير:

»تذكري بنعمة أخرى نشأت بعد عقاب عىل جفاء 
بعثناكم﴾،  ﴿ثم  قوله:  هو  والنعمة  املنة  فمحل  طبع 
قوله:                 يف  تقدم  كام  لبنائه  وتأسيس  له  متهيد  قبله  وما 
﴿وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة﴾ ]البقرة: 51[ اآلية. 
قالوا  أهنم  وذلك  املخاطبني  أسالف  هم  والقائلون 

ملوسى ﴿لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة﴾. 
والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن 
روى  اآليــات،  ترتيب  ظاهر  هو  كام  العجل  عبادتم 
ذلك البغوي عن السدي، وقيل: إن ذلك سألوه عند 
اختارهم  الذين  السبعون  هم  السائلني  وأن  مناجاته 
بالكهنة  التوراة  يف  عنهم  املعرب  وهم  للميقات  موسى 

وبشيوخ بني إرسائيل«)2). 

)1) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: 74/4، 
للطباعة  الفكر  دار  والدراسات،  البحوث  مكتب  حتقيق: 

والنرش، بريوت –لبنان، ط. 1415 هـ - 1995م. 
)2) التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عاشور: 506/1]سورة 
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رد على اإ�صكال

موسى  واعــد  تعاىل  اهلل  أن  السلفية  بعض  زعم 
للميقات،  ذهابه  عند  موسى  مع  أحد  يكن  ومل  أوالً 
فكلَّمه اهلل تعاىل وطلب موسى رؤية اهلل، ثمَّ عاد ومعه 
ثمَّ  العجل،  يعبدون  قومه  فوجد  لقومه،  التوراة  نسخ 
إىل اهلل  ليعتذروا  ِمن قومه سبعني رجاًل  اختار موسى 
األحداث  هذه  وترتيب  للعجل،  قومهم  عبادة  عن 
َلْيَلًة  َثَلثنَِي  ُموَسى  ﴿َوَواَعْدَنا  تعاىل:  قوله  يف  جاءت 
َوَقاَل  َلْيَلًة  َأْرَبِعنَي  ��ِه  َربِّ ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعْشٍ  َوَأْتَْمنَاَها 
َوَل  َوَأْصلِْح  َقْوِمي  ِف  اْخُلْفنِي  َهاُروَن  ِلَِخيِه  ُموَسى 
َمُه  َوَكلَّ لِِيَقاتِنَا  ُموَسى  َجاَء  َوَلَّا   اْلُْفِسِديَن َسبِيَل  َتتَّبِْع 
ُه َقاَل َربِّ َأِرِن َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَراِن َوَلكِِن اْنُظْر  َربُّ
ُه  َربُّ لَّ  َتَ َفَلمَّ  َتَراِن  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِِن  َبِل  اْلَ إَِل 
َقاَل  َأَفاَق  َفَلمَّ  َصِعًقا  ُموَسى  َوَخرَّ  ا  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل 
ُل اْلُْؤِمننَِي َقاَل َيا ُموَسى  ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ
َما  َفُخْذ  َوبَِكَلِمي  بِِرَساَلِت  النَّاِس  َعَل  اْصَطَفْيُتَك  إِنِّ 
ِمْن  اْلَْلَواِح  ِف  َلُه  َوَكَتْبنَا   اكِِريَن الشَّ ِمَن  َوُكْن  َآَتْيُتَك 

البقرة/آية: 51[، دار سحنون للنرش والتوزيع، تونس ط. 
1997 م.
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ٍة  بُِقوَّ َفُخْذَها  ٍء  َشْ لُِكلِّ  َوَتْفِصيًل  َمْوِعَظًة  ٍء  َشْ ُكلِّ 
 َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا بَِأْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي
بَِغرْيِ  اْلَْرِض  ِف  وَن  ُ َيَتَكبَّ الَِّذيَن  َآَي��اِتَ  َعْن  ُف  َس��َأرْصِ
َسبِيَل  َيَرْوا  َوإِْن  ا  ِبَ ُيْؤِمنُوا  َل  َآَيٍة  ُكلَّ  َيَرْوا  َوإِْن  قِّ  اْلَ
َيتَِّخُذوُه  َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ  َيتَِّخُذوُه َسبِيًل َوإِْن  ْشِد َل  الرُّ
 َغافِلنَِي َعنَْها  َوَكاُنوا  بَِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ ُْم  بَِأنَّ َذلَِك  َسبِيًل 
ْم  َأْعَمُلُ َحبَِطْت  اْلَِخ��َرِة  َولَِقاِء  بَِآَياتِنَا  ُبوا  َكذَّ َوالَِّذيَن 
ُموَسى  َقْوُم  َذ  َ َواتَّ  َيْعَمُلوَن َكاُنوا  َما  إِلَّ  َزْوَن  ُيْ َهْل 
ُه  َأنَّ َيَرْوا  َأَلْ  َلُه ُخَواٌر  َبْعِدِه ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجًل َجَسًدا  ِمْن 
 َظالنَِِي َوَكاُنوا  ُذوُه  َ اتَّ َسبِيًل  َيِْديِْم  َوَل  ُمُهْم  ُيَكلِّ َل 
َلْ  َلئِْن  َقاُلوا  َضلُّوا  َقْد  ُْم  َأنَّ َوَرَأْوا  َأْيِديِْم  ِف  ُسِقَط  َوَلَّا 
يَن َوَلَّا َرَجَع  اِسِ نَا َوَيْغِفْر َلنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اْلَ نَا َربُّ َيْرَحْ
ُموَسى إَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل بِْئَسَم َخَلْفُتُموِن ِمْن 
بَِرْأِس  َوَأَخَذ  اْلَْلَواَح  َوَأْلَقى  ُكْم  َربِّ َأْمَر  َأَعِجْلُتْم  َبْعِدي 
ُه إَِلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ إِنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِن َوَكاُدوا  َأِخيِه َيُرُّ
اْلَقْوِم  َمَع  َعْلنِي  َتْ َوَل  اْلَْعَداَء  ِبَ  ُتْشِمْت  َفَل  َيْقُتُلوَننِي 
تَِك  الظَّالنَِِي َقاَل َربِّ اْغِفْر ِل َوِلَِخي َوَأْدِخْلنَا ِف َرْحَ
ْم  ُذوا اْلِعْجَل َسَينَاُلُ َ اِحنَِي إِنَّ الَِّذيَن اتَّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ
َنْجِزي  َوَكَذلَِك  ْنَيا  الدُّ َياِة  اْلَ ِف  َوِذلٌَّة  ِْم  َربِّ ِمْن  َغَضٌب 
َبْعِدَها  ِمْن  َتاُبوا  ُثمَّ  يَِّئاِت  السَّ َعِمُلوا  َوالَِّذيَن   يَن اْلُْفَرِ
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َسَكَت  َوَلَّا   َرِحيٌم َلَغُفوٌر  َبْعِدَها  ِمْن  َربََّك  إِنَّ  َوَآَمنُوا 
ُهًدى  ُنْسَختَِها  َوِف  اْلَْلَواَح  َأَخَذ  اْلَغَضُب  ُموَسى  َعْن 
ِْم َيْرَهُبوَن َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه  ِذيَن ُهْم لَِربِّ ٌة لِلَّ َوَرْحَ
َلْو  َربِّ  َقاَل  ْجَفُة  الرَّ ُم  َأَخَذْتُ َفَلمَّ  لِِيَقاتِنَا  َرُجًل  َسْبِعنَي 
َفَهاُء  لُِكنَا بَِم َفَعَل السُّ اَي َأُتْ ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوإِيَّ
ا َمْن َتَشاُء َوَتِْدي َمْن َتَشاُء  ِمنَّا إِْن ِهَي إِلَّ فِْتنَُتَك ُتِضلُّ ِبَ
اْلَغافِِريَن﴾  َخرْيُ  َوَأْنَت  نَا  َواْرَحْ َلنَا  َفاْغِفْر  َولِيُّنَا  َأْنَت 
هو  موسى  أنَّ  والنتيجة  ]األعــــراف/155-142[. 

الذي طلب الرؤية بنفسه، وأنَّ امليقاتني خمتلفان. 

اجلواب

اختيار  أن  عىل  ــات  اآلي هــذه  يف  دليل  يوجد  ال 
موسى لقومه جاء بعد رجوعه من امليقات، فإّن ترتيب 
موسى  ميقات  أن  يعني  ال  السورة  هذه  يف  ــات  اآلي
األمر  كان  فلو  رجاًل،  السبعني  ميقات  ثم  أوالً،  كان 
َقْوَمُه  ُموَسى  ﴿َواْخ��َت��اَر  تعاىل:  قوله  لعطف  كذلك 
ألن  بالواو،  وليس  بالفاء،  لِِيَقاتِنَا...﴾  َرُجًل  َسْبِعنَي 
ال  ا  فإهنَّ الواو،  بخالف  بالعطف  للرتتيب  تفيد  الفاء 
تعاىل:  قوله  ذلك  ودليل  بالعطف  الرتتيب  عىل  تدّل 
ُكْم  َأنَّ َوِعَظاًما  ُتَراًبا  َوُكنُْتْم  ِمتُّْم  إَِذا  ُكْم  َأنَّ ﴿َأَيِعُدُكْم 
إِلَّ  ِهَي  إِْن   ُتوَعُدوَن لَِا  َهْيَهاَت  َهْيَهاَت   ُمَْرُجوَن
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ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثنَِي﴾]املؤمن َحَياُتنَا الدُّ
ون/35-37[، فلو كانت الواو للرتتيب لكانت هذه 
املوت،  بعد  باحلياة  يؤمنون  الكفار  أن  عىل  تدّل  اآلية 
فليس مرادهم حياة بعد املوت ألهنم مل يكونوا يعرتفون 
به فلم يبق مرادهم إال احلياة التي قبل املوت ولو كانت 
الواو مرتبة لتناقض كالمهم هذا مع وروده يف القرآن 
العظيم، فتبني أن الواو يف قوله تعاىل: ﴿َواْخَتاَر ُموَسى 
َقْوَمُه َسْبِعنَي َرُجًل لِِيَقاتِنَا﴾ ال تفيد إرادة الرتتيب، وأن 

حضورهم إىل امليقات كان ألجل رؤية اهلل تعاىل. 
أن  منه  يفهم  الــذي  املف�ين  بعض  قول  ثانيًا: 
وكذلك  م  تقدَّ الذي  مقاتل  كقول  واحدًا  كان  امليقات 
﴿َوَواَعْدَناُكْم  هنا:  وقوله  الشنقيطي:  السلفي  قول 
الوعد  ذلــك  أن  األظهر  الْي��َم��َن﴾  ال��طُّ��وِر  َج��انِ��َب 
َلْيَلًة  َثلثنَِي  ُموَسى  ﴿َوَواَعْدَنا  قوله:  يف  املذكور  هو 
﴾، وقوله: ﴿َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعنَي  َوَأْتَْمنَاَها بَِعْشٍ
والتنوير  التحرير  صاحب  قول  وكذلك  َلْيَلًة﴾)1). 

املتقدم فإنه ذكر قولني يف هذه املسألة. 
التاسع  اجلزء  يف  رضا  رشيد  السيد  عقد  »ولقد 

)1) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي: 74/4، 
للطباعة  الفكر  دار  والدراسات،  البحوث  مكتب  حتقيق: 

والنرش، بريوت –لبنان، ط. 1415 هـ - 1995م. 
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سورة  آية  تفسري  سياق  يف  طوياًل  فصاًل  تفسريه  ِمن 
اهلل عز وجل  رؤية  آنًفا عىل مسألة  املذكورة  األعراف 
وأقوال  أحاديث  ِمن  فيها  وقيل  روي  ما  كثرًيا  وأورد 
للنصوص،  متنوعة  وتأويالت  كالميني  وخالفات 
وانتهى به الكالم إىل القول إنه ليس هناك نّص قطعي 
من  وليست  البرصية.  الرؤية  عىل  والداللة  الرواية 
العقائد الدينية الضورية العلم كام أهنا ليست ما كان 

يدعى إليها يف تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة. 
و نحن بدورنا نقول إنه ليس يف القرآن فيام يتبادر 
لنا من النصوص شء رصيح وقطعي بإمكان رؤية اهلل 
املامثلة  ينفي عنه  الدنيا واآلخرة. وفيه ما  عز وجل يف 
ألي شء ما ال يمكن أن يتحقق أي معنى من معاين 
إدراك  احتامل  ينفي  ما  وفيه  هبا  إاّل  البرصية  الرؤية 
األبصار له. ويف األحاديث املأثورة ما فيه نفي إلمكان 
الرؤية مطلًقا. وإذا كان ِمن احلقِّ أن يقال إن األحاديث 
ة السند  تي تذكر إمكان ذلك يف اآلخرة عديدة وقويَّ الَّ
وال يصح إنكارها، فإنَّ اتصال األمر باحلياة األخروية 
الَّتي جيب اإليامن  يسوغ عطفها عىل هذه احلياة املغيبة 
هبا عىل إطالقها. ونحن نرى بعد أن اخلالف واجلدل 
والكالم يف هذه املسألة وأمثاهلا ما يتصل بذات اهللّ عز 
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اإلهلية  باحلقيقة  متصل  ألنه  ورائه  من  طائل  ال  وجل 
الكربى التي جيب اإليامن بوجوب وجودها استدالال 
بحث  يف  الدخول  دون  الرسل  ورساالت  الكون  من 
إىل  منه  الوصول  إىل  سبيل  ال  الذي  ماهيتها  أو  كنهها 
املحكم  القرآين  الضابط  مالحظة  مع  إجيابية،  نتيجة 
القاطع الذي ينطوي يف اآلية ]11[ من سورة الشورى 
ومع  َبِصرُي،  المْ ِميُع  السَّ َوُهــَو  ٌء  َشمْ َكِمثمِْلِه  َليمَْس  وهو 
اهللّ  بذات  يتصل  فيام  املستعملة  األلفاظ  أنَّ  مالحظة 
من  للسامعني  والتمثيل  للتقريب  تستعمل  إنام  تعاىل 
البرش بأسلوب خطاهبم ومفهوماتم فال حمل للدخول 

بسببها يف متاهات ال هناية هلا«)1). 

)1) التفسري احلديث أليب يعقوب السجستاين حممد عزة دروزة: 
201/2- 202، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
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ادعاء �صلفي باطل

هي  تعاىل  اهلل  رؤية  أن  الوهابية  بعض  زعم  لقد 
يف  تعاىل  اهلل  ــة  رؤي وأن   البيت أهــل  مذهب 
أدعية  ببعض  الشيعة، واستدلوا  ثابتة يف كتب  اآلخرة 
اإلمام زين العابدين، وبام جاء يف كتاب لئال األخبار 
ملحمد التوسريكاين حيث نقل من حديث طويل يصف 
صوتا  يسمعون  إذ  كذلك  وفيه:»فبيناهم  اجلنة-  أهل 
منقلبكم  ترون  كيف  اجلنة  أهل  يا  العرش:  حتت  من 
الثواب ثوابنا،  ؟ فيقولون: خري املنقلب منقلبنا وخري 
جاللك  أنوار  إىل  النظر  واشتهينا  الصوت  سمعنا  قد 
وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته وال ختلف امليعاد، فيأمر 
فريكبون  حجاب  ألــف  سبعون  فيقوم  احلجب  اهلل 
فيسريون  واحللل  احليل  وعليهم  والرباذين  النوق  عىل 
دار  وهي  السالم،  دار  إىل  ينتهوا  حتى  الشجر  ظل  يف 
فيسمعون  والكرامة،  وال�ور  والنور  البهاء  دار  اهلل 
الصوت فيقولون: يا سيدنا سمعنا لذاذة منطقك، فأرنا 
نور وجهك، فيتجىل هلم سبحانه وتعاىل حتى ينظرون 
إىل نور وجهه - تبارك وتعاىل – املكنون ِمن عني كّل 
يتاملكون حتى خيروا عىل وجوههم سجدا  فال  ناظر، 
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فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم. 
قال: فيقول: عبادي ! ارفعوا رؤوسكم ليس هذه بدار 
عمل إنام هي دار كرامة ومسألة ونعيم قد ذهبت عنكم 
اللغوب والنصب، فإذا رفعوها رفعوها وقد أرشقت 
يقول:  ثم  ضعفا...  سبعني  وجهه  نور  من  وجوههم 
العرش  حتت  من  ريح  فتأتيهم  طيبوهم  مالئكتي  يا 
بمسك أشد بياضًا من الثلج تغري وجوههم وجباههم 
نور  إىل  النظر  فيستمكنون من  املثرية  وجنوهبم تسمى 
وجهه، فيقولون: يا سيدنا حسبنا لذاذة منطقك والنظر 
حوال،  به  نبتغي  وال  بدال  به  نريد  ال  وجهك  نور  إىل 
فيقول الرب تبارك وتعاىل:إين أعلم أنكم إىل أزواجكم 
فيقولون:  إليكم مشتاقات،  أزواجكم  وأن  مشتاقون، 
فيقول:   ! ؟  عبادك  نفوس  يف  بام  أعلمك  ما  سيدنا  يا 
يف  أرواحكم  وأسكنت  خلقتكم،  وأنا  أعلم  ال  كيف 
أبدانكم، ثم رددتا عليكم بعد الوفاة فقلت: اسكني 
قال:  أزواجكم،  إىل  ارجعوا  مسكن،  خري  عبادي  يف 
فيقولون: يا سيدنا اجعل لنا رشطا، قال: فإن لكم كل 
مجعة زورة مابني اجلمعة إىل اجلمعة سبعة آالف سنة ما 

تعدون... «. 
نجران،  أيب  ابن  األنوار:عن  بحار  يف  روي  وما 
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عن عاصم بن محيد، عن أيب عبد اهلل قال: »ما من 
إل  القرآن  ف  ثواب  وله  إل  العبد  يعمله  حسن  عمل 
صلة الليل، فإن اهلل ل يبني ثوابا لعظيم خطرها عنده 
ُْم  َربَّ َيْدُعوَن  اْلََضاِجِع  َعِن  ْم  ُجنُوُبُ ﴿َتَتَجاَف  فقال: 
َخْوًفا َوَطَمًعا﴾ إل قوله: ﴿َيْعَمُلوَن﴾«)1). ثم قال: »إن 
فإذا كان  الؤمنني ف كل يوم جعة،  هلل كرامة ف عباده 
يوم المعة بعث اهلل إل الؤمن ملكًا معه حلة فينتهي 
إل باب النة فيقول: استأذنوا ل عل فلن، فيقال له: 
هذا رسول ربك عل الباب، فيقول: لزواجه أي شء 
أباحك  وال��ذي  سيدنا  يا  فيقلن:  ؟  أحسن  عل  ترين 
إليك  بعث  هذا  من  أحسن  شيئا  عليك  رأينا  ما  النة 
ربك، فيتزر بواحدة ويتعطف بالخرى فل يمر بيشء 
إل أضاء له حتى ينتهي إل الوعد، فإذا اجتمعوا تل 
لم الرب تبارك و تعال، فإذا نظروا إليه خروا سجدا 
فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود 
ول يوم عبادة قد رفعت عنكم الؤونة، فيقولون: يارباّ 
فيقول:  النة،  أعطيتنا  أعطيتنا؟  ما  أفضل  شء  وأي 
الؤمن  فريجع  ضعفا،  سبعني  أيديكم  ف  ما  مثل  لكم 
ف كل جعة بسبعني ضعفا مثل ما ف يديه، وهو قوله:        

)1) السجدة /آية: 16، 17.
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ليلة  ليلها  إن  المعة،  يوم  وهو  َمِزيٌد﴾)1).  ﴿َوَلَدْينَا 
التسبيح  من  فيها  فأكثروا  أزه��ر،  يوم  ويومها  غ��راء 
ممد  عل  والصلة  اهلل  عل  والثناء  والتهليل  والتكبري 

وآله، قال: فيمر الؤمن فل يمر بيشء«. 
وجاء يف بحار األنوار: عن االسدي، عن النخعي، 
عن النوفيل، عن البطائني، عن أيب بصري، عن أيب عبد 
اهلل قال: قلت له: أخربين عن اهلل عز وجل هل يراه 
يوم  قبل  رأوه  وقد  »نعم  قال:  ؟  القيامة  يوم  املؤمنون 
القيامة«. فقلت: متى ؟ قال: »حني قال لم:  ﴿َأَلْسُت 
َقاُلوا َبَل﴾)2)«، ثم سكت ساعة ثم قال: »وإن  ُكْم  بَِربِّ
الؤمنني لريونه ف الدنيا قبل يوم القيامة، ألست تراه ف 

وقتك هذا« ؟. 
فأحدث  فداك  جعلت  له:  فقلت  بصري:  أبو  قال 
هبذا عنك ؟ فقال: »ل فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر 
وكفر،  تشبيه  ذلك  أن  قدر  ثم  تقوله  ما  بمعنى  جاهل 
عم  اهلل  تعال  بالعني  كالرؤية  بالقلب  الرؤية  وليست 

يصفه الشبهون واللحدون«
يف   العابدين زيــن  ــام  اإلم بقول  واستدلوا 

)1) سورة ق/آية: 35.
)2) سورة األعراف/آية: 172.
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لِقآئَِك  َي��ْوَم  َأْعُينَنا  الــســجــاديــة:»َوَأْق��ِرْر  الصحيفة 
بُِرْؤَيتَِك«.

 ، َعَلَّ إَلْيَك  بِالنََّظِر  آخر:»َواْمنُْن  دعاء  يف  وقال 
َعنِّي  ْف  َت��ْصِ َول   ، إَلَّ َواْلَعْطِف  اْل��ُودِّ  بَِعنْيِ  َواْن��ُظ��ْر 

َوْجَهَك«
وقال يف دعاء آخر:»َوَمنَْحَتُه بِالنََّظِر إل َوْجِهَك«. 
ُجْب ُمْشتاِقيَك َعِن النََّظِر إَل  وقال ف دعاء آخر:»َول َتْ
َجِيِل ُرْؤَيتَِك«. وقال يف دعاء آخر:»َواْجَعْل فِيم ِعنَْدَك 

َرْغَبتِي َشْوقًا إل لِقائَِك«

اجلواب

يرد عىل هذه الشبهة أمور عديدة:
اأوًل: الرواية األوىل نقلها التوسريكاين من بحار 

األنوار 
هبا  تفرد  مرسلة  ــة  رواي وهي  املجليس  للعالمة 

املجليس. 
الروايات  هذه  عىل  علَّق  املجليس  ثانياً:العالمة 
ــواره  أن نــور  إمــا مشاهدة  الــروايــة  من  قــائــاًل:»املــراد 
رؤيتهم  جعل  الذين  بيته  وأهل  النبّي  أو  له،  املخلوقة 
تي يعربَّ عنها بالرؤية،  الَّ بمنزلة رؤيته، أو غاية املعرفة 

واألول أنسب هبذا املقام«. 
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بنور  هلم  ظهر  أي  هلم  جتىلَّ  »بيان:  أيضًا:  وقال 
من أنوار جالله )فإذا نظروا إليه( أي إىل ذلك النور، 

وحيتمل أن يكون التجيل للقلب والنظر بني القلب«. 
ثالثًا: َف�َّ أمري املؤمنني املراد من الرؤية بأهنا 
األنوار  بحار  يف  جاء  فقد  بالبرص،  ال  بالقلب  تكون 
عن  عيسى،  ابن  عن  سعد،  عن  املجليس:  للعالمة 
 عبداهلل أيب  عن  املوصيل  احلسن  أيب  عن  البزنطي، 
أمري  يا  فقال:   الؤمنني أمري  إل  حب  »ج��اء  قــال: 
الؤمنني هل رأيت ربك حني عبدته ؟ فقال: ويلك ما 
كنت أعبد رًبا ل أره. قال: وكيف رأيته قال: ويلك ل 
تدركه العيون ف مشاهدة البصار، ولكن رأته القلوب 

بحقائق اليمن«. 
عندما  تعاىل  اهلل  رؤية   املؤمنني أمري  نفى  وقد 
الشيخ  قــال  تعاىل؛  اهلل  وصــف  اليهودي  منه  طلب 

الصدوق:
أخربين أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس 
ومخسني  ــع  أرب سنة  هبمدان  ل  ــازه  أج فيام  الكندي 
العطار  يعني  سهل  بن  حممد  حدثنا  قال:  وثالثامئة، 
قال:  وثالثامئة،  مخس  سنة  كتابه  من  لفظا  البغدادي 
عامرة  حدثني  قال:  البلوي  حممد  بن  اهلل  عبد  حدثنا 
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بن زيد، قال: حدثني عبد اهلل بن العالء قال: حدثني 
صالح بن سبيع، عن عمرو بن حممد بن صعصعة بن 
بن  مسلم  املعتمر  أيب  عن  أيب  حدثني  قال:  صوحان 
أوس، قال: حضت ملس عيّل يف جامع الكوفة، 
فقام إليه رجل مصفر اللون - كأنه من متهودة اليمن 
- فقال: يا أمري املؤمنني صف لنا خالقك وانعته لنا كأنا 
ربَّه وعظمه عز وجل   إليه، فسبح عيّل نراه وننظر 

وقال:
َّا، َو ل باطَِن  ُل ل َبِدَئ ِم ْمُد هللِ الَّذي ُهَو اْلَوَّ »َاْلَ
فيم، َو ل ُماِزَج َمَع ما، َو ل حاَل بِم، َلْيَس بَِشَبٍح َفرُيى، 
ل  َو  َفُيَتناهى،  غاَيٍة  بِذي  ل  َو  َأ،  َفُيَتَجزَّ بِِجْسٍم  ل  َو 
َو ل كاَن  َف،  َفُيَتَكشَّ بُِمْسَتِرٍ  َو ل  َف،  َفُيَتَصَّ بُِمْحَدٍث 
اْلَُكيَِّف  ُتَكيَِّف  َاْن  اْلَْوهاُم  َبْل حاَرِت  َيكْن،  َلْ  َاْن  َبْعَد 
َيَزْل بِل َمكاٍن، َو ل َيُزوُل ِلْختِلِف  لِْلَْشيآِء، َو َمْن َلْ 
يُِّل  َتَ ِمْن  اْلَبعيُد  َشأٍن،  َبْعَد  َشْأٌن  َيْغلُِبُه  ل  َو  اْلَْزم��اِن، 
َع��لَُّم  وِب،  ُ ال���ضُّ َو  اْلَْش��ي��آِء  َع��ِن  اْلَُتعال  اْلُقُلوِب، 
ْلِق َعنُْه َمنِْفيٌَّة، َو َسآئُِرُهْم َعَلْيِه َغرْيُ  اْلُغُيوِب، َفَمعاُن اْلَ
ل  َو   ، وآسِّ بِاْلَ ُيْدَرُك  ل  َكْيِفيٍَّة،  بَِغرْيِ  اْلَْعُروُف  َخِفيٍَّة، 
ُيقاُس بِالنَّاِس، ل ُتْدِرُكُه اْلَْبصاُر َو ل ُتيُط بِِه اْلَْقداُر، 
َكْيَف  َو  اْلَْوه��اُم.  َعَلْيِه  َتَقُع  ل  َو  اْلُعُقوُل،  ُرُه  ُتَقدِّ ل  َو 
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َلْ  َمْن  اْلِفصاِح،  باْلَْلُسِن  ُينَْعُت  َو  بِاْلَْشباِح،  ُيوَصُف 
َينَْأ ُهَو َعنْها  ُلْل ف اْلَْشيآِء َفُيقاَل ُهَو فيها كائٌِن، َو َلْ  َيْ
بِاْفِراٍق،  َعنْها  َيْبُعْد  َلْ  َو  بِاْلتِصاٍق  ِمنْها  َيْقُرْب  َلْ  بآئٌِن، 
َبْل ُهَو ف اْلَْشيآِء بِل َكْيِفيٍَّة، َو ُهَو َاْقَرُب اَِلْينا ِمْن َحْبِل 
ُلِق اْلَْشيآَء  َبِه ِمْن ُكلِّ َبعيٍد، َلْ َيْ اْلَوريِد، َو َاْبَعُد ِمَن الشَّ
َبْل  ٌة،  َاَبِديَّ َقْبَلُه  َاوآئَِل كاَنْت  ِمْن  َاَزلِيٍَّة، َو ل  ُاُصوٍل  ِمْن 
َر َفَاْحَسَن  َر ما َصوَّ َخَلَق ما َخَلَق، َو َاْتَقَن َخْلَقُه، َو َصوَّ
بيَِشٍء  َفَلْيَس  ِه  ُعُلوِّ ف  َد  َتَوحَّ َمْن  َفُسْبحاَن  ُصوَرَتُه، 
اِجاَبُتُه  اْنتِفاٌع،  َخْلِقِه  ِمْن  َاَحٍد  بِطاَعِة  ل  َو  اْمتِناٌع،  ِمنُْه 
مواِت َو اْلََرضنَي  اعنَي َسيَعٌة، َو اْلَآلئَِكُة َلُه ف السَّ لِلدَّ
َم ُموسى بِل َجواِرَح َو َاَدواٍت، َو ل َشَفٍة َو  ُمطيَعٌة، َكلَّ
فاِت َو َمْن َزَعَم َانَّ  واٍت، ُسْبحاَنُه َو َتعال َعِن الصِّ ل َلَ

ْلِق َمُْدوٌد، َفَقْد َجِهَل اْلالَِق اْلَْعُبوَد... «)1).  اِلَه اْلَ
الصحيفة  يف  العابدين  زين  اإلمــام  قول  راب��ع��اً: 

السجادية، املناجاة الثانية عرشة: مناجاة العارفني:
»بسم اهلل الرحن الرحيم

َيلِيُق  َكم  َثنآئَِك،  ُبُلوِغ  َعْن  الَْلُسُن  ِت  َقُصَ إِلي 
َجالَِك،  ُكنِْه  إْدراِك  َعْن  اْلُعُقوُل  َوَعَجَزِت  بَِجللَِك، 

)1) التوحيد للشيخ الصدوق: 78 ]بيانه يف معنى اإلرادتني[، 
حتقيق وتصحيح وتعليق: السيد هاشم احلسيني، منشورات 

مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة. 
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َوْجِهَك،  ُسُبحاِت  إل  النََّظِر  ُدوَن  الَْبصاُر  ِت  َواْنَحَسَ
َعْن  بِاْلَعْجِز  إلَّ  َمْعِرَفتَِك  إل  َطِريقًا  لِْلَخْلِق  َعْل  َتْ َوَلْ 

َمْعِرَفتَِك...«. 
الّدعاء  أيــضــًا:  السجادية  الصحيفة  يف  وجــاء 
األّول: وكان من دعائه إذ ابتدأ بالدعاء بالتحميد 
ل  ِل بِل َأوَّ ْمُد هللِ الوَّ هلل عز وجّل والثناء عليه فقال:»اْلَ
ْت  َكاَن َقْبَلُه، َو الِخر بَِل آِخر َيُكوُن َبْعَدُه. الَِّذي َقُصَ
َعْن ُرْؤَيتِِه َأْبَصاُر النَّاظِِريَن، َو َعَجَزْت َعْن َنْعتِِه َأوهاُم 
َعُهْم  اْخَرَ َو  َابتَِداَعًا،  ْلَق  اْلَ بُِقْدَرتِِه  اْبَتَدَع  َاْلَواِصِفنَي. 
َعَل َمِشيَّتِِه اخَراعًا، ُثمَّ َسَلَك ِبِْم َطِريَق إَراَدتِِه، َوَبَعَثُهْم 
َمُهْم إلْيِه، َول  ِف َسبِيِل َمَبَّتِِه. ل َيْملُِكوَن َتأِخريًا َعَم َقدَّ
َرُهْم َعنُْه، َو َجَعَل لُِكلِّ ُرْوح  مًا إَل َما َأخَّ َيْسَتطِيُعوَن َتَقدُّ

ِمنُْهْم ُقوَتًا َمْعُلومًا َمْقُسومًا ِمْن ِرْزِقِه...«)1)
خام�ساً: قول اإلمام الباقر الذي ينفي الرؤية، 
فقد جاء يف الكايف: حممد بن أيب عبد اهلل، عمن ذكره، 
هاشم  أيب  القاسم  بن  داود  عن  عيسى،  بن  حممد  عن 
اجلعفري قال: قلت أليب جعفر: ال تدركه اإلبصار 
وهو يدرك األبصار؟ فقال: »يا أبا هاشم أوهام القلوب 
السند  بوهك  تدرك  قد  أنت  العيون،  أبصار  من  أدق 

)1) الصحيفة السجادية: 32، الدعاء األول.
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ببصك  تدركها  ول  تدخلها،  ل  التي  والبلدان  والند 
وأوهام القلوب ل تدركه فكيف أبصار العيون؟!«)1). 
ينفي  الذي   اهلل عبد  أيب  اإلمام  �ساد�ساً:قول 
رؤية البرص هلل تعاىل، كام جاء يف الكايف: حممد بن حييى، 
عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ابن أيب نجران، عن 
قوله:﴿َل  يف   اهلل عبد  أيب  عن  سنان،  بن  اهلل  عبد 

ُتْدِرُكُه اْلَْبَصاُر﴾ ]األنعام: 103[ .
قال: »إحاطة الوهم أل ترى إل قوله: ﴿َقْد َجاَءُكْم 
بص  يعني  ليس   ]104 َربُِّكْم﴾]النعام:  ِمْن  َبَصائُِر 
ليس   ]104 ]النعام:  َفلِنَْفِسِه﴾  َأْبَصَ  ﴿َفَمْن  العيون 
َفَعَلْيَها﴾]النعام:  َعِمَي  ﴿َوَمْن  بعينه  البص  من  يعني 
104[ ليس يعني عمى العيون إنم عنى إحاطة الوهم 
كم يقال: فلن بصري بالشعر، و فلن بصري بالفقه، و 
فلن بصري بالدراهم، و فلن بصري بالثياب، اهلل أعظم 

من أن يرى بالعني«)2). 
حممد  عن  إدريس،  بن  عن:أمحد  الكليني  وروى 

إبطال  يف  التوحيد/باب  99/1]كتاب  للكليني:  الكايف   (1(
ط.السابعة؛  طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الــرؤيــة[، 

1388هـ.ش.
إبطال  يف  التوحيد/باب  ]كتاب   98/1 املصدر:  )2)نفس 

الرؤية[.



193

الدليل العقيل ملثبتي الرؤية

بن عبد اجلبار، عن صفوان بن حييى، عن عاصم ابن 
 قال: ذاكرت أبا عبد اهلل محيد، عن أيب عبد اهلل
فيام يروون من الرؤية فقال: »الشمس جزء من سبعني 
جزًءا من نور الكريس والكريس جزء من سبعني جزًءا 
من  جزًءا  سبعني  من  جزء  والعرش  العرش  نور  من 
نور الجاب والجاب جزء من سبعني جزًءا من نور 
السر فإن كانوا صادقني فليمُ�وا أعينهم من الشمس 

ليس دونا سحاب«)1). 
عن:  روي  فقد   الرضا اإلمــام  قول  �سابعاً: 
أمحد بن إدريس، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان 
عىل  ِخله  ُأدمْ أنمْ  ث  املحدِّ ة  قرَّ أبو  سألني  قال:  حييى  بن 
أيب احلسن الرضا فاستأذنته يف ذلك فأذن ل فدخل 
بلغ  حتى  واألحكام  واحلرام  احلالل  عن  فسأله  عليه 
ة: إنا روينا أن اهلل قسم  سؤاله إىل التوحيد فقال أبو قرَّ
الرؤية والكالم بني نبيني فقسم الكالم ملوسى وملحمد 
اهلل  عن  البلغ  »فمن   :احلسن أبو  فقال  الرؤية، 
اْلَْبَصاُر﴾  ُتْدِرُكُه  ﴿َل  والنس  الن  من  الثقلني  إل 
]النعام: 103[، ﴿َوَل ُيِيُطوَن بِِه ِعْلًم﴾]طه: 110[، 

إبطال  يف  التوحيد/باب  98/1]كتاب  للكليني:  الكايف   (1(
ط.السابعة؛  طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الــرؤيــة[، 

1388هـ.ش.
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ٌء﴾]الشورى: 11[، أليس ممد«؟   و﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ
قال: بىل. 

قال: »كيف ييئ رجل إل اللق جيًعا فيخبهم 
اهلل  بأمر  اهلل  إل  يدعوهم  وأن��ه  اهلل  عند  من  جاء  أنه 
 ،]103 ]النعام:  اْلَْب��َص��اُر﴾  ُت��ْدِرُك��ُه  ﴿َل  فيقول:  
و﴿َل��ْي��َس   ،]110 ]ط��ه:  ِع��ْل��ًم﴾  بِ��ِه  ُيِيُطوَن  ﴿َوَل 
رأيته  أنا  يقول  ثم   ،]11 ٌء﴾]ال��ش��ورى:  َشْ َكِمْثلِِه 
أما  البش؟!  صورة  عل  وهو  علًم  به  وأحطت  بعيني 
تستحون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بذا أن يكون 
يأت من عند اهلل بيشء، ثم يأت بخلفه من وجه آخر«؟! 
َن��ْزَل��ًة  َرآُه  ﴿َوَل��َق��ْد  يقول:  فإنه  قــّرة:  أبــو  قــال 
ُأْخَرى﴾]النجم: 13[، فقال أبو احلسن: »إن بعد 
هذه الية ما يدلُّ عل ما رأى؛ حيث قال: ﴿َما َكَذَب 
فؤاد  كذب  ما  يقول:   ]11 ]النجم:  َرَأى﴾  َما  اْلُفَؤاُد 
ممد ما رأت عيناه، ثم أخب بم رأى فقال ﴿َلَقْد َرَأى 
اهلل غري  فآيات  اْلُكْبَى﴾]النجم: 18[،  ِه  َربِّ آَياِت  ِمْن 
اهلل وقد قال اهلل:﴿َوَل ُيِيُطوَن بِِه ِعْلًم﴾ ]طه: 110[، 
ووقعت  العلم  به  أحاطت  فقد  البصار  رأت��ه  ف��إذا 
فقال  بالروايات؟  فُتكذب  ة:  قــرَّ أبو  فقال  العرفة«. 
للقرآن  مالفة  الروايات  كانت  »إذا   :احلسن أبو 
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كذبتها. وما أجع السلمون عليه أنه ل ياط به علًم ول 
تدركه البصار وليس كمثله شء؟« )1). 

يف  روي  فقدر   ،اهلادي اإلمــام  قول  ث��ام��ن��اً: 
الكايف أيضًا: »عن أمحد بن إسحاق قال: كتبت إىل أيب 
فيه  اختلف  وما  الرؤية  عن  أسأله   الثالث احلسن 
الرائي  بني  يكن  ل  ما  الرؤية،  »ل توز  فكتب:  الناس 
عن  الواء  انقطع  فإذا  البص  ينفذه  ]ل[  هواء  والرئي 
الرائي والرئي ل تصح الرؤية، وكان ف ذلك الشتباه، 
لن الرائي متى ساوى الرئي ف السبب الوجب بينهم 
لن  التشبيه  ذل��ك  وك��ان  الشتباه  وج��ب  ال��رؤي��ة  ف 

السباب لبد من اتصالا بالسببات«)2). 

إبطال  يف  التوحيد/باب  96/1]كتاب  للكليني:  الكايف   (1(
ط.السابعة؛  طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الــرؤيــة[، 

1388هـ.ش.
إبطال  يف  التوحيد/باب  ]كتاب   97/1 املصدر:  نفس   (2(
الرؤية[. وورد يف هامش كتاب الكايف توضيحًا هلذه الرواية 
فقال: »حاصل الكالم أنه استدل عىل عدم جواز الرؤية 
بأهنا تستلزم كون املرئي جسامنيًا ذا جهة وحيز، وبني ذلك 
البرص  ينفذه  هواء  واملرئي  الرائي  بني  يكون  أن  البد  بأنه 
يكون  أن  أمكن  وان  الشعاع  بخروج  الرؤية  كون  وظاهره 
كناية عن حتقق األبصار بذلك وتوقفه عليه فإذا مل يكن بينهام 
هواء وانقطع اهلواء وعدم الضياء الذي هو أيًضا ِمن رشائط 
الرؤية عن الرائي و املرئي مل تصح الرؤية بالبرص، وكان يف 
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هذا وقد روي يف الكايف عن حممد بن أيب عبد اهلل، 
عن عيل بن أيب القاسم، عن يعقوب بن إسحاق قال: 
كتبُت إىل أيب حممد أسأله: كيف يعبد العبد ربَّه وهو 
ال يراه؟ فوقع: يا أبا يوسف جل سيدي وموالي 
هل  وسألته:  قال:  ُيَرى،  أن  آبائي  وعىل  عيلَّ  واملنعم 
تبارك  اهلل  »إن   :َع فوقَّ ربه؟   اهلل رسول  رأى 
 .(1(» وتعال أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحبَّ

أهل  أئمة  أنَّ  نعلم  مة  املتقدِّ األحاديث  وِمن هذه 

يعنى  االشتباه  واملرئي،  الرائي  بني  اهلواء  كون  يف  أي  ذلك 
املرئي وماثله  الرائي متى ساوى  شبه كّل منهام باآلخر ألن 
وجب  الرؤية  يف  بينهام  أوجب  الذي  السبب  إىل  النسبة  يف 
االشتباه ومشاهبة أحدمها اآلخر يف توسط اهلواء بينهام وكان 
يف ذلك التشبيه أي كون الرائي واملرئي يف طريف اهلواء الواقع 
بينهام يستلزم احلكم بمشاهبة املرئي بالرائي من حيث الوقوع 
صورة  ذا  متحيًزا  فيكون  بينهام  اهلواء  كون  ليصح  جهة  يف 
وضعية فان كون اليشء يف طرف خمصوص من طريف اهلواء 
وتوسط اهلواء بينه وبني شء آخر سبب عقيل للحكم بكونه 
يف جهة ومتحيزا و ذا وضع وهو املراد بقوله: ألن األسباب 
تعليال  ذلك  يكون  أن  وحيتمل  باملسببات  اتصاهلا  من  البد 
جلميع ما ذكر من كون الرؤية متوقفة عىل اهلواء إىل آخر ما 

ذكر«.
إبطال  يف  التوحيد/باب  95/1]كتاب  للكليني:  الكايف   (1(
السابعة؛  ط.  طهران،  اإلسالمية،  الكتب  دار  الــرؤيــة[، 

1388هـ.ش.
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علاًم  وجل،  عز  هلل  البرصية  الرؤية  البيتينفون 
ُتبنيِّ   عنهم كثرية  أخــرى  أحاديث  هناك  بــأنَّ 
الدنيا واآلخرة،  مذهبهمبنفي رؤية اهلل تعاىل يف 

كر هنا ألجل االختصار.  ومل ُتذمْ
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اأقوال علمائنا يف الر�ؤية

تعاىل  اهلل  ـــة  رؤي امــتــنــاع  عــلــامؤنــا  أثــبــت  لــقــد 
اآليات  لتضافر  اآلخــرة  ويف  الدنيا  احلياة  يف  بالبرص 
أقول  ولرصيح  خمتلفة،  بدالالت  نفيها  عىل  القرآنية 
م  تقدَّ كام  باألبصار  اهلل  لرؤية  املعصومنيالنافية 
التجسيم  إثبات  الرؤية  الستلزام  إضافة  بعضها، 
من  املــراد  وا  فــ�َّ وقد  وعال،  جلَّ  للخالق  والتشبيه 

الرؤية 
بالرؤية القلبية؛ قال الشيخ الصدوق:

»معنى الرؤية الواردة يف األخبار العلم، وذلك أن 
يوم  كان  فإذا  ارتياب وخطرات،  و  دار شكوك  الدنيا 
ثوابه  يف  وأموره  اهلل،  آيات  ِمن  للعباد  كشف  القيامة 
اهلل  قدرة  حقيقة  ويعلم  الشكوك  به  يزول  ما  وعقابه 
عز وجل، وتصديق ذلك يف كتاب اهلل عز وجل ﴿َلَقْد 
َك  َفَبَصُ ِغَطاَءَك  َعنَْك  َفَكَشْفنَا  َهَذا  ِمْن  َغْفَلٍة  ِف  ُكنَْت 
اْلَيْوَم َحِديٌد﴾]ق: 22[، فمعنى ما روي يف احلديث أنه 
وجل:      عز  كقوله  يقينًا،  علاًم  َلم  ُيعمْ أي  ُيَرى  وجل  عز 
َعَلُه َساكِنًا  َتَر إَِل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َلَ ﴿َأَلْ 
ْمَس َعَلْيِه َدلِيل﴾]الفرقان: 45[ وقوله:  ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ
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ِه﴾]البقرة: 258[،  ﴿َأَلْ َتَر إَِل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم ِف َربِّ
َوُهْم  ِدَياِرِهْم  ِمْن  َخَرُجوا  الَِّذيَن  إَِل  َتَر  وقوله:﴿َأَلْ 

ُأُلوٌف َحَذَر اْلَْوِت﴾]البقرة: 243[.
وقوله:﴿َأَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل﴾ 
]الفيل: 1[، وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست من 
ُه  َربُّ لَّ  َتَ ﴿َفَلمَّ  وجل:  عز  اهلل  قول  وأما  العني،  رؤية 
ملا ظهر عز وجل  لِْلَجَبِل﴾]األعراف: 143[، فمعناه 
اجلبال  هبا  يكون  التي  اآلخــرة  آيات  من  بآية  للجبل 
رسابا والتي ينسف هبا اجلبال نسفا تدكدك اجلبل فصار 
ترابا ألنه مل ُيطِق محل تلك اآلية، وقد قيل: إنه بدا له 

من نور العرش«)1). 
﴿َما  قوله:  يف  ما  يشعر  الطباطبائي:»...  وقال 
َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴾]النجم: 11[، ِمن نسبة الرؤية 
النفس  هو  به  املراد  كون  يف  شبهة  ال  الذي  الفؤاد  إىل 
عىل  املعلق  الصنوبري  اللحم  دون  الشاعرة  اإلنسانية 

يسار الصدر داخال. 
َعَل  َراَن  َب��ْل  تــعــاىل:﴿َك��لَّ  قوله  ذلــك  نظري  و 
َيْوَمئٍِذ  ِْم  َربِّ َعْن  ُْم  إِنَّ َيْكِسُبوَنَكلَّ  َكاُنوا  َما  ُقُلوِبِْم 

)1) التوحيد للشيخ الصدوق: 129]باب ما جاء يف الرؤية[، 
مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت-لبنان، ط. األوىل؛ 

1427هـ-2006م.
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الذي  أن  عىل  دلَّ   ،]15  ،14 َلَْحُجوُبوَن﴾]املطففني: 
تي  الَّ الــذنــوب  و  املعايص  ريــن  تعاىل  عنه  حيجبهم 
رهّبم  بني  و  أنفسهم  أي  قلوهبم  بني  فحال  اكتسبوها 
لــرأوه  رأوه  لو  و  املشاهدة،  ترشيف  عن  فحجبهم 

بقلوهبم أي أنفسهم ال بأبصارهم و أحداقهم. 
و قد أثبت اهلل سبحانه يف موارد ِمن كالمه قساًم 
تعاىل:                              كقوله  اجلارحة  رؤيــة  وراء  الرؤية  ِمــن  آخــر 
ِحيَمُثمَّ  اْلَ ُونَّ  اْلَيِقنِيَلَرَ ِعْلَم  َتْعَلُموَن  َلْو  ﴿َكلَّ 

َا َعنْيَ اْلَيِقنِي﴾]التكاثر:5 - 7[ ُونَّ َلَرَ
َمَلُكوَت  إِْب��َراِه��ي��َم  ُن���ِري  ﴿َوَك���َذلِ���َك  وقــولــه: 
اْلُوِقننَِي﴾]األنعام:  ِمَن  َولَِيُكوَن  َواْلَْرِض  َمَواِت  السَّ
من  السابع  اجلــزء  يف  اآليــة  تفسري  تقدم  وقــد   ،]75
الكتاب، وبينَّا هناك أن امللكوت هو باطن األشياء ال 

ظاهرها احلسوس. 
فبهذه الوجوه يظهر أنه تعاىل يثبت يف كالمه قسام 
احلسية،  البرصية  الرؤية  وراء  املشاهدة  و  الرؤية  من 
و هي نوع شعور يف اإلنسان يشعر باليشء بنفسه ِمن 
غري استعامل آلة حسية أو فكرية، و أن لإلنسان شعوًرا 
بربه غري ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر و استخدام 
الدليل بل جيده وجدانا ِمن غري أن حيجبه عنه حاجب، 
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و ال جيره إىل الغفلة عنه إال اشتغاله بنفسه و بمعاصيه 
موجود  أمر  عن  غفلة  ذلك  مع  هي  و  اكتسبها،  تي  الَّ
يف  فليس  أصله  من  و  بالكلية  علم  زوال  ال  مشهود 
كالمه تعاىل ما يشعر بذلك البتة بل عرب عن هذا اجلهل 
بالغفلة و هي زوال العلم بالعلم ال زوال أصل العلم. 
العقل  يؤيده  و  سبحانه،  كالمه  بينه  ما  فهذا 
أئمة  عن  األخبار  من  ورد  ما  كذا  و  براهينه،  بساطع 
تعاىل  كالمه  من  ينجيل  الذي  و   ...البيت أهل 
للصاحلني  يتم  اللقاء  و  بالرؤية  املسمى  العلم  هذا  أن 
من عباد اهلل يوم القيامة كام يدل عليه ظاهر قوله تعاىل: 
َناظَِرٌة﴾]القيامة:22،  ا  َ َربِّ ٌةإَِل  َناِضَ َيْوَمئٍِذ  ﴿ُوُجوٌه 
أما  و  الترشيف،  هبذا  الترشف  موطن  فهناك   ،]23
يف  منغمر  و  ببدنه،  مشتغل  اإلنسان  و  الدنيا  هذه  يف 
غمرات حوائجه الطبيعية، و هو سالك لطريق اللقاء 
كدحا  ربه  إىل  كادح  ربه،  بآيات  الــضوري  العلم  و 
حق  له  يتم  لن  العلم  هذا  طريق  يف  بعد  فهو  ليالقيه 
إَِل  َكاِدٌح  إِنََّك  ْنَساُن  اْلِ ا  َ َأيُّ يالقي ربه، قال تعاىل:﴿َيا 
َربَِّك َكْدًحا َفُمَلِقيِه﴾]اإلنشقاق: 6[، و يف معناه آيات 
كثرية أخرى تدل عىل أنه تعاىل إليه املرجع و املصري و 

املنتهى، و إليه يرجعون و إليه يقلبون. 
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فهذا هو العلم الضوري اخلاص الذي أثبته اهلل 
تعاىل لنفسه و سامه رؤية و لقاء«)1). 

املرتقب  »كــان  السبحاين:  جعفر  الشيخ  وقــال 
من  آخر  قسم  إىل  اإلشارة  والكالم  احلديث  أئمة  من 
يناهُلا  واألبصار،  األعني  عىل  يتوّقف  ال  الذي  الرؤية 
َلْو  سبحانه:﴿َكلَّ  قال  املؤمنني،  من  فاألمثل  األمثل 
َعنْيَ  َا  ُونَّ َلَرَ ِحيَمُثمَّ  اْلَ ُونَّ  اْلَيِقنِيَلَرَ ِعْلَم  َتْعَلُموَن 
اليقني يرى  اْلَيِقنِي﴾]التكاثر:5 - 7[، فمن علم عني 
مادية وال برص  بعني  النشأة ال  ِمن هذه  هليب اجلحيم 
جسامين، إّنام هي رؤية أخرب عنها الكتاب وال تتوقف 
وليس  واملشاهبة،  التجسيم  وال  واملقابلة  اجلهة  عىل 
العلم  فإّن  القطعي،  العلَم  اآلية  يف  الرؤية  من  املراد 
سبحانه:﴿َوَكَذلَِك  قال  الرؤية،  غري  قطعيًا  كان  إن 
َمَواِت َواْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن  ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت السَّ

اْلُوِقننَِي﴾]األنعام: 75[«)2)

-200/8 الطباطبائي:  للعالمة  القرآن  تفسري  يف  امليزان   (1(
201]سورة األعراف، اآلية: 138-154[، حتقيق: الشيخ 
بريوت-لبنان،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  سلامن،  باقر  أياد 

ط. األوىل؛ 1427هـ-2006م.
للعالمة  والعقل  والسنّة  الكتاب  ضوء  يف  الّلـــه  رؤيـــة   (2(

الشيخ جعفر السبحاين: 109.
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اختلف اأهل ال�صنَّة يف ر�ؤية النبي هلل تعاىل

اختلف علامء أهل السنَّة يف رؤية النبي لربه 
بعينيه ليلة املعراج فذهبوا إىل أربعة أقوال: 

بعينيه  ربه  رأى   النبي أن  الأول:  ال��ق��ول 
ليلة املعراج، واختار هذا القول النووي، وأبو احلسن 
األشعري وأتباعه؛ قال النووي:»إن الراجح عند أكثر 
ليلة  رأسه  بعيني  ربه  رأى   اهلل رسول  أن  العلامء 
اإلرساء حلديث ابن عباس وغريه ما تقدم واثبات هذا 
ال يأخذونه إالَّ بالسامع ِمن رسول اهلل هذا ما ال 

ينبغي أن يتشكك فيه «)1). 
احلسن  أيب  عــن  املــقــاالت  أصــحــاب  »وحــكــى 

األشعري ومجاعة ِمن أصحابه أنه رآه «)2). 
ليلة  ربــه  ير  مل   النبي أن  ال���ث���اين:  ال��ق��ول 
بعينيه، وإنام رآه بعني قلبه. قال النووي:»عن عبد اهلل 

)1) رشح صحيح مسلم لإلمام النووي: 9/3]كتاب اإليامن/
أزهر  مدير  امليس  الشيخ  راجعه:   ،]286 )77(-ح.  باب 
1407هـ- األوىل؛  ط.  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان، 

1987م.
)77(-ح.  اإليــامن/بــاب  7/3]كــتــاب  املصدر:  نفس   (2(

.]283
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َما  اْلُفَؤاُد  َكَذَب  ﴿َما  تعاىل:  قوله  يف   مسعود بن 
ستامئة  له  جربيل  »رأى  قال:   ،]11 َرَأى﴾]النجم: 
جناح«. هذا الذي قاله عبد اهلل هو مذهبه يف هذه 
اآلية، وذهب اجلمهور ِمن املف�ين إىل أن املراد انه رأى 
ربه سبحانه وتعاىل، ثمَّ اختلف هؤالء، فذهب مجاعة 
إىل أنَّه رأى ربَّه بفؤاده دون عينيه، وذهب مجاعة 
إىل أنه رآه بعينيه؛ قال اإلمام أبو احلسن الواحدي: قال 
املف�ون هذا إخبار عن رؤية النبّي ربه عز و جل 
ليلة املعراج قال بن عباس وأبو ذر وإبراهيم التيمي رآه 
بقلبه قال وعىل هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة وهو 
أن اهلل تعاىل جعل برصه يف فؤاده أو خلق لفؤاده برصًا 

حتى رأى ربه رؤية صحيحة كام يرى بالعني)1)«. 
َعبَّاس  ــِن  اِبمْ َعنمْ  َجــاَءتمْ  »ُقلمُْت:  حجر:  ابن  قال 
ُمطمَْلقَها  مَحمْل  َفَيِجب  ُمَقيََّدة،  ــَرى  َوُأخمْ َلَقة  ُمطمْ َبار  َأخمْ
نَاٍد  بِإِسمْ النََّساِئيُّ  َرَجُه  َأخمْ َما  َذلَِك  َفِمنمْ  ُمَقيَّدَها،  َعىَل 
ِرَمة َعنمْ  ًضا ِمنمْ َطِريق ِعكمْ َأيمْ َاِكم  َحُه احلمْ َصِحيح َوَصحَّ
َراِهيم  بمْ إِلِ ُلَّة  اخلمْ َتُكوَن  َأنمْ  َجُبوَن  َأَتعمْ َقاَل:  َعبَّاس،  ِن  اِبمْ

10/3]كــتــاب  الــنــووي:  لإلمام  مسلم  صحيح  رشح   (1(
امليس  الشيخ  راجعه:   ،]287 )77(-ح.  اإليــامن/بــاب 
األوىل؛  ط.  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان،  أزهر  مدير 

1407هـ-1987م.
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َمَة  ُن ُخَزيمْ َرَجُه اِبمْ ٍد ؟ َوَأخمْ َية ملَُِحمَّ ؤمْ َكاَلم ملُِوَسى َوالرُّ َوالمْ
َِديث.  احلمْ ِة«  ُلَّ بِاخلمْ َراِهيم  إِبمْ َطَفى  اِصمْ اهللَّ  »إِنَّ  ِظ  بَِلفمْ
َسَلَمة  َأيِب  بمْن  اهلل  َعبمْد  َطِريق  ِمنمْ  َحاق  إِسمْ ُن  اِبمْ َرَج  َوَأخمْ
ُه ؟  د َربَّ ِن َعبَّاس: َهلمْ َرَأى حُمَمَّ َسَل إىَِل اِبمْ َن ُعَمر َأرمْ َأنَّ اِبمْ
ِلم ِمنمْ َطِريق  َرَجُه ُمسمْ . َوِمنمَْها َما َأخمْ َسَل إَِليمِْه َأنمْ َنَعممْ َفَأرمْ
َكَذَب  َتَعاىَل:﴿َما  له  َقومْ يِف  َعبَّاس  ِن  اِبمْ َعنمْ  َعالَِية  المْ َأيِب 
َرَأى  ُأْخَرى﴾َقاَل:  َنْزَلة  َرآُه  ﴿َوَلَقْد  َرَأى﴾  َما  اْلُفَؤاد 
ِن َعبَّاس  . َوَلُه ِمنمْ َطِريق َعَطاء َعنمْ اِبمْ ِ َتنيمْ ُه بُِفَؤاِدِه َمرَّ َربَّ
ِه  َدَويمْ ُن َمرمْ َرَجُه اِبمْ ح ِمنمْ َذلَِك َما َأخمْ َ بِِه َوَأرصمْ َقاَل: َرآُه بَِقلمْ
مْ َيَرُه َرُسول  ِن َعبَّاس َقاَل: مَل ًضا َعنمْ اِبمْ ِمنمْ َطِريق َعَطاء َأيمْ
ع  َممْ ِكن اجلمْ بِِه. َوَعىَل َهَذا َفُيممْ اَم َرآُه بَِقلمْ اهلل بَِعيمْنِِه، إِنَّ
يَها َعىَل  ي َعاِئَشة بَِأنمْ حُيمَْمل َنفمْ ِن َعبَّاس َوَنفمْ َبات اِبمْ َبنيمْ إِثمْ
َيِة  بُِرؤمْ املمَُْراد  ُثمَّ  َقلمْب.  المْ َية  ُرؤمْ َعىَل  َباته  َوإِثمْ َبرَص  المْ َية  ُرؤمْ
 ُه أِلَنَّ ِعلمْم،  المْ ُحُصول  د  ُمَرَّ اَل  َقلمْب  المْ َية  ُرؤمْ ُفَؤاد  المْ
ُه َرآُه  َبَت َلُه َأنَّ َوام. َبلمْ ُمَراد َمنمْ َأثمْ َكاَن َعاملًِا بَِاهلل َعىَل الدَّ
َكاَم  َقلمْبه  يِف  ُخِلَقتمْ  َلُه  َحَصَلتمْ  تِي  الَّ َية  ؤمْ الرُّ َأنَّ  بِِه  بَِقلمْ
ء  َشمْ هَلَا  رَتَط  ُيشمْ اَل  َية  ؤمْ َوالرُّ ِه،  ِ لَِغريمْ  ِ َعنيمْ بِالمْ َية  ؤمْ الرُّ خَيمُْلق 
َعنيمْ «)1).  ِقَها يِف المْ َعاَدة بَِخلمْ اًل، َوَلومْ َجَرتمْ المْ خَممُْصوص َعقمْ

783/8]كــتــاب  العسقالين:  حجر  البــن  الباري  فتح   (1(
أصلها:  حقق   ،]4855 1/ح.  53/باب  التفسري/سورة 
عبد العزيز بن باز، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. 
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 ربه يف املنام عىل  القول الثالث: »رأى النبيُّ
الذهب«)1).  نعال  رجليه  يف  شطط  شاب  أمرد  صورة 
خضري  بن  عيل  الشيخ  قال  تيمية؛  ابن  مذهب  وهذا 

اخلضري يف الزناد يف رشح ملعة االعتقاد)1 / 54(:
»ثم هل رآه رؤية قلب ومنام يف الدنيا أم ال ؟

ابن  اختيار  وهــو  املنام،  يف  رآه  أنــه  والصحيح 
تيمية، وهو مضمون قوله)2): »رأيت رب ف أحسن 
صورة«، وهذا املشهور بحديث اختصام املأل األعىل. 

وهذا احلديث ألَّف فيه ابن رجب رسالة« 
القول الرابع: التوقف يف املسألة؛ قال النووي: 

»ووقف بعض مشاخينا يف هذا«)3). 
ل  ِهم« َقومْ ُطبِّي يِف » املمُْفمْ ُقرمْ َح المْ قال ابن حجر: »َرجَّ
ِقنَي،  املمَُْحقِّ ِمنمْ  َاَمَعة  اجلمْ َوَعَزاُه  َأَلة  املمَْسمْ َهِذِه  يِف  َوقمْف  المْ
َتَدلَّ  َباب َدلِيل َقاطِع، َوَغاَية َما اِسمْ ُه َليمَْس يِف المْ اُه بَِأنَّ َوَقوَّ

األوىل؛ 1410هـ- 1989م.
)1) تفسري املظهري ملظهري حممد ثناء اهلل: 6699/1، حتقيق: 

غالم نبي تونيس، مكتبة رشديه، باكستان، ط.1412 هـ.
2) يقصد به النبي(

)3) رشح صحيح مسلم لإلمام النووي: 7/3]كتاب اإليامن/
أزهر  مدير  امليس  الشيخ  راجعه:   ،]283 )77(-ح.  باب 
1407هـ- األوىل؛  ط.  بريوت-لبنان،  القلم،  دار  لبنان، 

1987م.
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َقاَل  لِلتَّأمِْويِل،  َقابَِلة  ُمَتَعاِرَضة  َظَواِهر   ِ اِئَفَتنيمْ لِلطَّ بِِه 
ِة  َِدلَّ بِاألمْ فِيَها  َتِفي  َفَيكمْ َعَمِليَّات  المْ ِمنمْ  َأَلة  املمَْسمْ َوَليمَْستمْ 
إاِلَّ  فِيَها  َتِفي  َيكمْ َفاَل  َتَقَدات  املمُْعمْ ِمنمْ  ِهَي  اَم  َوإِنَّ نِّيَّة،  الظَّ

َقطمِْعّي«)1).  لِيِل المْ بِالدَّ

783/8]كــتــاب  العسقالين:  حجر  البــن  الباري  فتح   (1(
أصلها:  حقق   ،]4855 1/ح.  53/باب  التفسري/سورة 
عبد العزيز بن باز، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. 

األوىل؛ 1410هـ- 1989م.
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ر�ؤيا اهلل يف املنام

من األمور العجيبة أنَّه قد أجاز علامء السنَّة رؤيا)1) اهلل 

تعاىل يف املنام؛ قال األلويس: »ومن الناس من محل الرؤية 

كالم  وظاهر  املنامية،  الرؤية  عىل  قطني  الــدار  روايــة  يف 

من  سمعته  الذي  وهو  تض  ال  فيها  الكيفية  أن  السيوطي 

وإذا  خالفية،  واملسألة  أرسارهم،  تعاىل  اهلل  قدس  املشايخ 

صح ما قاله املشايخ وأفهمه كالم السيوطي فأنا وهلل تعاىل 

احلمد قد رأيت ريب منامًا ثالث مرات وكانت املرة الثالثة 

يف السنة السادسة واألربعني واملائتني واأللف بعد اهلجرة، 

املرشق  جهة  متوجهًا  له  ما  النور  من  وله  شأنه  جل  رأيته 

يف  مرة  ورأيت  استيقظت،  حني  أنسيتها  بكلامت  فكلمني 

سرت  وبينه  وبيني  تعاىل  يديه  بني  اجلنة  يف  كأين  طويل  منام 

إىل  أن يذهب يب  فأمر سبحانه  ألوانه  بلؤلؤ خمتلف  حبيك 

مقام عيسى عليه السالم ثم إىل مقام حممد فذهب يب 

إليهام فرأيت ما رأيت وهلل تعاىل الفضل واملنة«)2). 

ِم  تمْ َما ُيَرى يِف النَّومْ َعَرَب َخصَّ )1) قال صاحب تفسري املنار: إنَّ المْ
َيِة«. ؤمْ ِم»الرُّ َيَقَظِة بِاسمْ َلِِف، َوَما َيَقُع يِف المْ َيا« بِاألمْ ؤمْ ِم »الرُّ بِاسمْ

العظيم(:  القرآن  تفسري  يف  املعاين  األلــويس)روح  تفسري   (2(
ضبطه   ،]153-143 ــات:  اآلي ــراف  األع 50/5]ســـورة 
العلمية،  الكتب  دار  عطية،  الباري  عبد  عيل  وصححه: 
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أن  ثبت  هل  الشيخ:  »وسئل  عثيمني:  ابن  وقال 
النبّي رأى اهلل عز وجل يف اليقظة ويف املنام؟

اليقظة  يف  وجل  عز  اهلل  ــة  »رؤي بقوله:  فأجاب 
أن  ما  عباس  ابن  عن  روي  ما  حتى  تثبت،  مل 
النبي رأى ربه بعينه. وال يمكن ألحد أن يرى اهلل 
﴿َربِّ  قال:  ملا  موسى  ألن  يقظة  بعينه  الدنيا  يف  تعاىل 
َأِرِن َأْنُظْر إَِلْيَك﴾ قال اهلل له: ﴿َوَلَّا َجاَء ُموَسى لِِيَقاتِنَا 
ُه َقاَل َربِّ َأِرِن َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَراِن َوَلكِِن  َمُه َربُّ َوَكلَّ
لَّ  َبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِن َفَلمَّ َتَ اْنُظْر إَِل اْلَ
ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلمَّ َأَفاَق َقاَل  ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ َربُّ
اْلُْؤِمننَِي﴾]األعراف:  ُل  َأوَّ َوَأَنا  إَِلْيَك  ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك 
143[، أما يف املنام فقد ورد حديث يف السنن صححه 
وقد  املنام  يف  ربه  رأى   النبي أن  احلفاظ  من  كثري 
رشح ابن رجب هذا احلديث يف رسالة خمترصة فأحيل 

السائل عليها«)1). 
وبعضهم أنكر الرؤيا يف املنام؛ قال ابن املطرز: )يِف 
َيُقوُل إينِّ  َحبِيَّ  الرَّ : إنَّ  ِن ُمَضٍّ بمْ ََد  ِقيَل أِلمَحمْ َواِقَعاِت(  المْ
ٌء)2).  م َليمَْس َكِمثمِْلِه َشمْ ُت اهلل يِف املمَْنَاِم َفَقاَل َذلَِك َوهمْ َرَأيمْ

بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
)1) مموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمني: 11 / 2.

)2) املغرب يف ترتيب املعرب أليب الفتح نارص الدين بن املطرز: 
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وسئل أحد مشايخ الوهابية فقيل له: هل يستطيع 
الكالم  صحة  ومــا  املنام،  يف  ربــه  يــرى  أن  أحــد  كــّل 
املنسوب إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل- حول 

هذا املوضوع؟
نعم رؤية اهلل يف املنام ثابتة يثبتها مجيع الطوائف، 
ِمن  اجلهمية  إالَّ  املنام  الرؤية يف  يثبتون  الطوائف  مجيع 
املنام،  اهلل يف  رؤية  أنكروا  للرؤية حتَّى  إنكارهم  شدة 

يقول شيخ اإلسالم:
إال  املنام  يف  اهلل  رؤيــة  أثبتوا  الطوائف  مجيع  إن 
رؤية  أنكروا  حتى  للرؤية  إنكارهم  شدة  ِمن  اجلهمية 
اهلل يف املنام، وال يلزم ِمن هذا التشبيه، وَيَرى اإلنساُن 
ربَّه عىل حسب اعتقاده؛ فإن كان اعتقاده صحيحا رأى 
ربَّه  رأى  سيًِّئا  اعتقاده  كان  وإن  ربه يف صورة حسنة، 
التشبيه،  يلزم من هذا  اعتقاده، وال  تناسب  يف صورة 
وملا كان النبّي صحيحا يف اعتقاده قال يف احلديث 

الصحيح:»رأيت رب ف أحسن صورة« يف املنام)1). 
حسب  عــىل  ــه  ربَّ اإلنــســان  »ويـــرى  قوله  فِمن 

خمتار،  احلميد  عبد  و  فاخوري  حممود  حتقيق:   ،270  /  2
مكتبة أسامة بن زيد، حلب-سورية، ط. األوىل؛ 1979م.

)1) رشح االقتصاد يف االعتقاد لعبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد 
الرمحن الراجحي: 1 / 371.
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اعتقاده؛ فإن كان اعتقاده صحيًحا رأى ربَّه يف صورة 
وجه  له  صورة  يف  ربه  يرى  الوهايب  أنَّ  يعني  حسنة« 
و  ُخنصـر،  و  اإلنسان،  أصابع  بعدد  وأصابع  ويدان 
قدمان، و رجالن واضعهام عىل الكريس، و له ساق، 
و عني، وأذن، ويضحك أحسن الضحك ويقعد عىل 
أصابع!!!،  أربع  إالّ  الكريس  من  يفضل  فام  الكريس 
التجسيم  إىل  تدعو  األوصـــاف  هبــذه  ــورة  ص فرؤية 
َمِن  وتشبيه اخلالق باملخلوق. قال اهلل تعاىل:﴿َأَفَرَأْيَت 
َسْمِعِه  َعَل  َوَخَتَم  ِعْلٍم  َعَل  اهلل  ُه  َوَأَضلَّ َهَواُه  ُه  إَِلَ َذ  َ اتَّ
ِديِه ِمْن َبْعِد اهلل  َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَل َبَص�ِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْ

ُروَن﴾]اجلاثية: 23[.  َأَفَل َتَذكَّ
وقد نفى أئمة أهل البيت إمكان رؤيا اهلل يف 

م ذكر أقواهلم)1).  املنام، كام تقدَّ

)1) جاء يف كتاب روضة الواعظني: سئل الصادق: هل يرى 
اهلل يف املعاد ؟ فقال »سبحان اهلل تبارك وتعال عن ذلك علوا 
كبريا إن البصار ل تدرك إل ما له لون وكيفية واهلل خالق 
اللوان، والكيفية«. وقيل له: إنَّ رجاًل رأى ربه يف منامه 
فام يكون ذلك؟ فقال: »ذلك رجل ل دين له، إن اهلل تعال ل 

يرى ف اليقظة، ول ف النام، ول ف الدنيا، ول ف الخرة«.
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اأين ير�ن اهلل تعاىل؟

لقد اختلفوا يف مكان الرؤية، فذهب مجاعة إىل أن 
إىل  آخرون  وذهب  واآلخرة،  الدنيا  يف  يرى  تعاىل  اهلل 
َجاَء  تعاىل: ﴿َوَلَّا  قوله  الدنيا، ودليلهم  يرى يف  أنَّه ال 
ُه َقاَل َربِّ َأِرِن َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل  َمُه َربُّ ُموَسى لِِيَقاتِنَا َوَكلَّ
َلْن َتَران﴾]األعراف: 143[، وحديث »إنكم لن تروا 
ربكم حتى توتوا«)1). ولكنَّهم اختلفوا يف تعيني وقت 

الرؤية بعد احلياة الدنيا، فذهبوا إىل أقوال:
املــوت،  بعد  تكون  الرؤية  أنَّ  الأول:  ال��ق��ول 
بأن  يعتقدون  أهنم  السنَّة  أهل  من  مجاعة  مذهب  وهو 
تدّل  رواية يف مسلم  املوت، وهناك  بعد  تكون  الرؤية 
َثابٍِت  ُن  بمْ ُعَمُر  يِن  ــرَبَ َوَأخمْ ِشَهاٍب  ُن  ابمْ َقاَل  ذلك:  عىل 
 اهلل َرُسوِل  َحاِب  َأصمْ ُض  َبعمْ ُه  رَبَ َأخمْ ُه  َأنَّ األَنمَْصاِري 
ُه  اَل»إِنَّ جَّ الدَّ النَّاَس  َر  َحذَّ َم  َيومْ َقاَل   اهلل َرُسوَل  َأنَّ 
َيْقَرُؤُه  َأْو  َيْقَرُؤُه َمْن َكِرَه َعَمَلُه  َبنْيَ َعْينَْيِه َكافٌِر  َمْكُتوٌب 

40/2]ســـورة  الشنقيطي:  ملحمد  البيان  ــواء  أض ينظر   (1(
األعراف/آية: 149[، حتقيق مكتب البحوث والدراسات، 
ط.  بريوت-لبنان،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  النارش 

1415هـ - 1995م. 
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ُه  ُه َلْن َيَرى َأَحٌد ِمنُْكْم َربَّ ُموا َأنَّ ُكلُّ ُمْؤِمٍن«. َوَقاَل: »َتَعلَّ
َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َيُموَت«)1). 

ذهبا  الرازي  القطب  و  شيخه  إّن  األلويس  وقال 
إىل أن موسى رأى ربه بعد الصعق ألن الصعق موت، 

وهذا نص كالمه:
يف  اختلفوا  قد  الناس  إنَّ  نقول:  كّله  هذا  وبعد 
ال،  أم  الطلب  هذا  بعد  ربه  رأى  هل   موسى أنَّ 
الصعق  قبل  ال  يره  مل   أنه إىل  اجلامعة  أكثر  فذهب 
إنه رآه بعد الصعق   :وال بعد. وقال الشيخ األكرب
وكان الصعق موتًا، وذكر أنه سأل موسى عن ذلك 
فأجابه بام ذكر، واآلية عندي غري ظاهر يف ذلك، وإىل 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي يف تقرير كالم 

للزخمرشي«)2). 
القول الثاين: أنَّ الرؤية تكون يف اجلنَّة 

استدلوا عىل أن رؤية اهلل تعاىل تكون يف اجلنة بام 

الساعة/ أرشاط  و  الفتن  1217]كتاب  مسلم:  صحيح   (1(
باب ذكر ابن صياد-ح. 169[، مؤسسة املختار، القاهرة-

مرص، ط. األوىل؛ 1426هـ- 2995م.
العظيم(:  القرآن  تفسري  يف  املعاين  األلــويس)روح  تفسري   (2(
ضبطه   ،]153-143 ــات:  اآلي ــراف  األع 51/5]ســـورة 
العلمية،  الكتب  دار  عطية،،  الباري  عبد  عيل  وصححه: 

بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
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ييل:
نََّة  نَِّة اْلَ  َقاَل:»إَِذا َدَخَل َأْهُل اْلَ »... َعِن النَّبِيِّ
- َقاَل - َيُقوُل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَل: ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم 
نَا ِمَن  نََّة َوُتنَجِّ َفَيُقوُلوَن َأَلْ ُتَبيِّْض ُوُجوَهنَا َأَلْ ُتْدِخْلنَا اْلَ
َجاَب َفَم ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ  النَّاِر - َقاَل - َفَيْكِشُف اْلِ

 .(1(» ِْم َعزَّ َوَجلَّ إَِلْيِهْم ِمَن النََّظِر إَِل َربِّ
َأبِيِه  َقيمٍْس َعنمْ  ِن  بمْ َعبمِْد اهللَِّ  ِن  بمْ ِر  َبكمْ َأبِى  و»... َعنمْ 
فِيِهَم  َوَما  آنَِيُتُهَم  ٍة  ِمْن فِضَّ َقاَل: »َجنََّتاِن    النَّبِيِّ َعِن 
اْلَقْوِم َوَبنْيَ  َبنْيَ  َوَجنََّتاِن ِمْن َذَهٍب آنَِيُتُهَم َوَما فِيِهَم َوَما 
َياِء َعَل َوْجِهِه ف َجنَِّة  ِْم إِلَّ ِرَداُء اْلكِْبِ َأْن َينُْظُروا إَِل َربِّ

َعْدٍن«)2). 
القول الثالث: أن الرؤية تكون يوم احلرش

َأيِب  عن:َعنمْ  بسنده  البخاري  رواه  ما  ودليلهم 
نَا  َربَّ َنَرى  َهلمْ  اهلل  َرُســوَل  َيا  ــاٌس  ُأَن َقاَل  َقــاَل:  َرَة  ُهَريمْ
َلْيَس  ْمِس،  الشَّ ف  وَن  ُتَضارُّ َفَقاَل:»َهْل  ِقَياَمِة؟  المْ َم  َيومْ

)1) صحيح مسلم: 90 ]ح. 297-)181(- كتاب اإليامن/ 
َوَتَعاىَل[،  ُممْ ُسبمَْحاَنُه  ِمننَِي يف اآلِخَرِة َرهبَّ املمُْؤمْ َيِة  َباِت ُرؤمْ إِثمْ باب 
األوىل؛  ط.  القاهرة،  والتوزيع-  للنرش  املختار  مؤسسة 

1426هـ - 2005م.
باب  اإليامن/  كتاب   -)180(-296 ]ح.  املصدر  نفس   (2(

ُممْ ُسبمَْحاَنُه َوَتَعاىَل[. ِمننَِي يف اآلِخَرِة َرهبَّ َيِة املمُْؤمْ َباِت ُرؤمْ إِثمْ
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»َهْل  َقاَل:  اهلل.  َرُسوَل  َيا  الَ  َقاُلوا:  َسَحاٌب؟«.  ُدوَنَا 
َسَحاٌب؟«.  ُدوَنُه  َلْيَس  اْلَبْدِر،  َلْيَلَة  اْلَقَمِر  ف  وَن  ُتَضارُّ
اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتَرْوَنُه  ُكْم  َقاَل:»َفإِنَّ اهلل.  َرُسوَل  َيا  الَ  َقاُلوا 
َشْيًئا  َيْعُبُد  َكاَن  َمْن  َفَيُقوُل  النَّاَس  اهلل  َيَْمُع  َكَذلَِك، 
َكاَن  َمْن  َوَيْتَبُع  ْمَس،  الشَّ َيْعُبُد  َكاَن  َمْن  َفَيْتَبُع  َفْلَيتَّبِْعُه، 
َيْعُبُد اْلَقَمَر، َوَيْتَبُع َمْن َكاَن َيْعُبُد الطََّواِغيَت، َوَتْبَقى َهِذِه 
الَّتِي  وَرِة  الصُّ َغرْيِ  ِف  اهلل  َفَيْأتِيِهُم  ُمنَافُِقوَها،  فِيَها  ُة  الُمَّ
ُكْم. َفَيُقوُلوَن َنُعوُذ بِاهلل ِمنَْك، َهَذا  َيْعِرُفوَن َفَيُقوُل َأَنا َربُّ
نَا َعَرْفنَاُه َفَيْأتِيِهُم اهلل  نَا، َفإَِذا َأَتاَنا َربُّ َمَكاُننَا َحتَّى َيْأتَِينَا َربُّ
ُكْم. َفَيُقوُلوَن َأْنَت  وَرِة الَّتِي َيْعِرُفوَن َفَيُقوُل َأَنا َربُّ ف الصُّ

ُب ِجْسُ َجَهنََّم «...)1).  نَا، َفَيْتَبُعوَنُه َوُيْضَ َربُّ
جيعلها  والروايات  األقــوال  يف  التضارب  وهذا 

تتساقط وال دليل فيها عىل الرؤية. 

الرصاط  الرقاق/باب  1195]كتاب  البخاري:  صحيح   (1(
ج� جهنم- حديث: 6573[، خّرج أحاديثه وعّلق عليه: 
 – اخلامسة؛ 2007م  ار، ط.  نصَّ حممود حممد حممود حسن 

1428هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.
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من يرى اهلل تعاىل؟!

نذكر  الرؤية  مكان  يف  اختالفهم  ذكرنا  أن  بعد 
املؤمنون  إالَّ  يراه  يرونه، فقيل: ال  الذين  اختالفهم يف 
وقيل: يراه مجيع أهل املوقف مؤمنهم وكافرهم، وقيل: 
الثالثة  ــوال  األق وهــذه  الكفار،  دون  املنافقون  يــراه 
املتعارضة واملتضاربة تنسب إىل إمام واحد ِمن أئمتهم؛ 
الرصحية  الصحيحة  األحاديث  »دلَّت  القيم:  ابن  قال 
بل  القيامة،  عرصات  يف  تعاىل  يرونه  املنافقني  أن  عىل 
والكفار أيًضا كام يف الصحيحني ِمن حديث التجيل يوم 
القيامة، وسيمرُّ بك عن قريب إن شاء اهلل تعاىل، ويف 
هذه املسألة ثالثة أقوال ألهل السنة احدها: أن ال يراه 
مؤمنهم  املوقف  أهل  يراه مجيع  والثاين:  املؤمنون،  إال 
وكافرهم، ثم حيتجب عن الكفار فال يرونه بعد ذلك، 
والثالث: يراه املنافقون دون الكفار، واألقوال الثالثة 

يف مذهب أمحد وهي ألصحابه« )1). 

)1) حادي األرواح إىل بالد األفراح البن قيم اجلوزية: 67 / 
وتعاىل  تبارك  رؤيتهم رهبم  والستون: يف  اخلامس  5]الباب 
بأبصارهم جهرة كام يرى القمر ليلة البدر وجتليه هلم ضاحكا 

إليهم[، مطبعة املدين، القاهرة.
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وجاء يف رشح قصيدة ابن القيِّم: »دلَّت األحاديث 
الصحيحة الرصحية عىل أن املنافقني يرونه يف عرصات 
حديث  يف  الصحيحني  يف  كام  أيضًا  والكفار  القيامة 

التجيل يوم القيامة«)1). 
عن  قطني  ــدار  وال محيد  بن  وعبد  أمحد  وأخــرج 
جابر عن النبّي: »أن اهلل ليتجىل للناس عامة وجتىل 

أليب بكر خاصة«)2). 
قال إمام السنة العالمة أبو العباس أمحد بن حممد 

بن املهدي ابن عجيبة املتوفَّ سنة 1224هـ:
عىل  فيجلس  عباده،  لفصل  يتجىّل  أنه  ورد  »وقد 

كرسيه« )3). 
أحاديث  ِمن  ناجتة  األقوال متضاربة، وهي  فهذه 

)1) توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام 
569، حتقيق:  إبراهيم بن عيسى: 2 /  القيم ألمحد بن  ابن 
ط.  بريوت-لبنان،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري 

الثالثة؛ 1406
املأثور للسيوطي: 471/6]سورة  التفسري  املنثور يف  الدر   (2(
بريوت- العلمية،  الكتب  دار   ،]25-20 القيامة/اآليات: 

لبنان، ط. الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
)3) البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد البن عجيبة: 115/8 
الكتب  دار  الـــراوي،  أمحــد  عمر  حتقيق:  القلم[،  ــورة  ]س

العلمية، بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
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متضاربة، وقد حاول بعضهم الدفاع عن هذا التضارب 
ثّم  القيامة،  يوم  تعاىل  اهلل  يرون  الكافرين  فقال:»إنَّ 
حيجبون فال يرونه بعد ذلك لتكون هلم الرؤية ح�ة 
وعذابًا«، وهذا االدِّعاء ال أساس له ِمن الصحة لعدم 

َن أتيتم به؟ وجود دليل يدلُّ عليه، فِمنمْ أيمْ
اهللُ  لو كان زعمكم صحيحًا ألدخل  إضافة هلذا 
لتكون عليهم  منها  ثم خيرجهم  أيضًا،  اجلنََّة  الكافرين 

ح�ة وعذابًا، وهذا مل يثبت، فتبنيَّ بطالن دفاعكم. 
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كيف ير�ن اهلل 

ذهب بعض علامء السنَّة إىل أن اهلل تعاىل يرى يف 
اجلنَّة واختلف هؤالء اختالفًا شديدًا يف كيفّية رؤية اهلل 
تعاىل، فذهب بعضهم إىل أنَّه يرى بالعني؛ »قال مالك 
القيامة  يوم  وجل  عزَّ  اهلل  ينظرون  الناس  أنــس:  بن 

بأعينهم« )1)
والقول الثاين: أنه ُيَرى بال كيف؛ قال األلويس: 
»وما ذكره الزخمرشي عن األشياخ أهنم قالوا: إنه تعاىل 

ُيَرى بال كيف هو املشهور«)2). 
و»قال بعض العدلية فيهم: 

ومجاعة سموا هواهم ُسنَّة
جلامعة محر لعمري موكفه

نعيم: 6 /356، ]38- أيب  احلافظ  األولياء لإلمام  )1) حلية 
مالك بن أنس/ح. 8911[، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. الثالثة؛ 

2007م-1427هـ.
العظيم(:  القرآن  تفسري  يف  املعاين  األلــويس)روح  تفسري   (2(
ضبطه   ،]153-143 ــات:  اآلي ــراف  األع 50/5]ســـورة 
العلمية،  الكتب  دار  عطية،،  الباري  عبد  عيل  وصححه: 

بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
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ُفوا قد شبهوه بخلقه وختوَّ
وا بالبلكفه)1).  ُ شنع الورى فتسرتَّ

شكل  عىل  يرونه  أهنم  زعموا  الثالث:  والقول 
إنسان؛ قال ابن عجيبة:

أي:  َس��اٍق﴾  َعْن  ُيْكَشُف  ﴿َي��ْوَم  تعاىل:  »وقوله 
آدم،  ذاته، عىل صورة  نور  ِمن  بنور  لعباده  يتجىّل  يوم 
آدم  خلق  اهلل  »إن  احلديث:  ويف  اآلدمي،  هلذا  ترشيفًا 
تي يتجىّل هبا لعباده يف  عل صورته« أي: عىل صورته الَّ
املحرش ويف اجلنة، وال يفهم هذا إالَّ الغواصون يف بحر 

األحدية«)2). 
قال ابن عجيبة أيضًا:

وال  جتلياته،  مجيع  يف  اهلل  يعرفون  »فالعارفون 
التجيلِّ  ينكرونه يف شء منها، وأّما ما ورد يف حديث 
األول ألهل املحرش فُينكرونه، ويقولون: » حتَّى يأتينا 
رّبنا«، فإنام يقول ذلك علامُء الظاهر، أهل الدليل، وأما 

العظيم(:  القرآن  تفسري  يف  املعاين  األلــويس)روح  تفسري   (1(
ضبطه   ،]153-143 ــات:  اآلي ــراف  األع 46/5]ســـورة 
العلمية،  الكتب  دار  عطية،،  الباري  عبد  عيل  وصححه: 

بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
)2) البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد البن عجيبة: 115/8-
116]سورة القلم[، حتقيق: عمر أمحد الراوي، دار الكتب 

العلمية، بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
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لل�ِّ  سرتًا  وسكتوا  وه،  ــرُّ وأق عرفوه  فقد  العارفون 
إىل  العريب احلامتي  ابن  به، ولذلك كتب  الَّذي عّرفهم 
أنمْ  اليوم، قبل  باهلل  فك  ُنعرِّ تعال  الرازي فقال:  الفخر 

يتجىّل لك يوم القيامة، فُتنكره فيمن ُينكره. 
يكشف  أنه  سبحانه  اهلل  أخرب  الورجتبي:  وقــال 
ُعرفائه عن  و  ُمشتاقيه  و  لعشاقه وأحبابه  الشهود  يوم 
كشف  وهو  هلم،  منها  ويتجىّل  اخلاصة،  صفاته  بعض 
يف سرت الَغرية عن أرسار الِقَدم، فُيشاهدوهنا، فُيدَعون 
حتَّى  العظمة،  أنوار  غشيتهم  حيث  ِمن  السجود  إىل 
العظمة  موضع  فإهنا  الصفة؛  رّس  َكشِف  يف  حيرقوا  ال 
الذات تظهر يف  أنوار أرسار  وُبُدّو لطائف  والكربياء، 
بعده،  بقاء  ال  فناء  يفنيهم  ال  حتى  االلتباس،  لباس 
واملقصود منه زوائد املحبة، والنظر إىل وجود العظمة. 
جتىّل  إنام  تعاىل  احلق  أّن  كالمه:  وحاصل  قلت: 
لعباده يف الصورة اآلدمية، حتى كشف عن ساقه ِغريَة 
يكشف  بقوله:  املراد  يظهر، وهو  أن  الربوبية  عىل رس 
لعشاقه عن بعض صفاته، ويتجىل منها أي: من تلك 
لو  وأيضًا:  الغرية.  سرت  يف  كشف  وهو  هلم،  الصورة 
الحرتقوا،  واسطة  بال  جربوته  أرسار  عن  هلم  كشف 
يف  هلم  يظهر  رؤيته،  ليطيقوا  صفاته  بأنوار  جتىّل  لكن 
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ليبقوا  اآلدمية،  الصورة  إظهار  وهو  االلتباس،  لباس 
بني فناء وبقاء، بني سكر وصحو، ولو جتىّل بأرسار ذاته 
بال  وفنوا  صحو،  بال  سكروا  أو  الحرتقوا،  األصلية 

بقاء. واهلل تعاىل أعلم«)1). 
ولكن  ساق،  وال  ثمَّ  كشف  وال  النسفي:  »قال 
كنّى به عن شدة األمر؛ ألهنم إذا ابتلوا بالشّدة َكشفوا 
عن الساق، وقال: كشفت احلرب عن ساقها، وهذا كام 
تقول للشحيح: يده مغلولة، وال يد َثمَّ وال غل، وإنام 
هو كناية عن البخل، وأّما َمن شّبه فِلضيق ِعطفه وقّلة 
املشبَّه؛  زعم  كام  األمر  كان  ولو  البيان،  علم  يف  نظره 
معهودة  ساق  ألهنا  ف؛  ُيعرَّ أن  الساق  حقِّ  من  لكان 
أحاديث  نقل  فقد  الثعلبي،  انظر  قلت:  هـ.  أ  عنده. 
احلرش، وكلها تدّل عىل أنَّ كشف الساق حقيقة، وذكر 
حديث أيب موسى أنَّ النبي قال: »﴿يوم ُيكشف 
سجدًا«،  له  ون  يرُّ عظيم،  نور  عن  قال:  ساق﴾  عن 
بإثمد  عينيه  وَمن كّحل  بتاممه،  ثم ذكر حديث احلرش 
التوحيد اخلاص مل يصعب عليه أمثال هذه املتشاهبات؛ 
إذ احلق جّل جالله غري حمصور، بل يتجىّل كيف شاء، 

عجيبة:  البــن  املجيد  الــقــرآن  تفسري  يف  املــديــد  البحر   (1(
116/8]سورة القلم[، حتقيق: عمر أمحد الراوي، دار الكتب 

العلمية، بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
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وقد ورد أنه يتجىّل لفصل عباده، فيجلس عىل كرسيه، 
وورد أيضًا يف حديث كشف الساق: أنه يتقّدم أمامهم 
بعد كشف الساق وسجود املؤمنني له، ثم ينطلق هبم 
إىل اجلنة. ذكر احلديث املنذري وغريه، ونقله املحيش 
إِل  َينُظُروَن  البقرة، عند قوله: ﴿َهْل  الفايس يف سورة 
أاّن َيْأتَِيُهُم اهلل﴾]البقرة: 210[ اآلية، وليس هذا جتسيم 
وال حرص؛ إذا ما يف الوجود إالّ جتليات احلق، ومظاهر 

ذاته« )1). 
فقد جاء يف  بأنواع شتَّى؛  يتجىلَّ  الرابع:  القول 
أنواع  عىل  جتليات  سبحانه  هللّ  »إن  املظهري:  التفسري 
شتى منها جتليات صورته و ذلك يف عامل املثال و ليس 
املنام  يف  ربه   النبي رأى  كام  احلقيقة  يف  روية  هي 
الذهب  نعال  رجليه  يف  شطط  شاب  أمرد  صورة  عىل 
و عند ذلك التجيل يقول القائلون يف املوقف نعوذ باهلل 
منك ال نرشك باهللّ شيًئا، و منها ما يكون عىل غري شبه 
الظلِّية... ومنها ما  و مثال يف املوقف و فيه شائبة من 
يكون يف اجلنة بال شائبة الظلية املعرب عنها بقوله تعاىل 

)1) البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد البن عجيبة: 115/8 
الكتب  دار  الـــراوي،  أمحــد  عمر  حتقيق:  القلم[،  ــورة  ]س

العلمية، بريوت-لبنان، ط. الثانية؛ 2005م-1426هـ.
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للذين أحسنوا احلسنى و زيادة«)1). 
وال  معاينة  غري  ِمن  يرى  أنَّه  اخلام�س:  القول 
بن  خالد  الشيخ  قــال  األشــاعــرة؛  قــول  وهــذا  جهة، 
فهم  »األشاعرة،  السلفي:  املصلح  حممد  بن  اهلل  عبد 
يقولون: بأن املؤمنني يرون رهبم، لكنهم خيالفون أهل 
من  يرونه  فيقولون:  اإلثبات،  هذا  يف  واجلامعة  السنة 
به دون  انفردوا  القول  غري معاينة وال مواجهة، وهذا 
إثبات  ألن  ؛  األقوال  عجائب  من  وهو  الناس،  سائر 
إذ  يعقل،  ال  أمر  معاينة  غري  ومن  جهة  غري  يف  الرؤية 
يعاين،  وأن  جهة  يف  املرئي  يكون  أن  من  للرؤية  البد 

وإال فال تقع رؤية«)2). 
قال أبو حيان األندليس: »ذهب أكثر املسلمني إىل 
وله  فوق  جهة  يف  يرى  الكرامية:  فقال  الرؤية.  إثبات 
حتت، ويرى جساًم، وقالت املشبهة: يرى عىل صورة، 
متمكنًا،  مقاباًل، وال حماذيًا، وال  السنة: ال  أهل  وقال 
هيئة،  وال  صورة  عىل  وال  نًا،  متلوِّ وال  متحيزًا،  وال 

)1) تفسري املظهري ملظهري حممد ثناء اهلل: 6699/1، حتقيق: 
غالم نبي تونيس، مكتبة رشديه، باكستان، ط.1412 هـ

املصلح:  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  خلالد  االعتقاد  ملعة  رشح   (2(
اإلسالمية،  الشبكة  موقع  بتفريغها  قــام  صوتية  دروس 

الدرس السابع. 
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يعلمون  املؤمنون،  يراه  بل  اجتامع وجسمية،  وال عىل 
وقد  قبل.  كذلك  علموه  كام  املخلوقات  بخالف  أنه 
اهلل  رؤية  يف  الثابتة  الصحيحة  األحاديث  استفاضت 

تعاىل، فوجب املصري إليها «)1). 
يدركه  ال  املراد  أن  سلمنا  »أنا  ال�ساد�س:  القول 
املبرصون بأبصارهم لكنه ال يفيد املطلوب أيًضا جلواز 
هلذه  مغايرة  سادسة  بحاسة  تعاىل  اهلل  إدراك  حصول 
نقل  فقد  الكويف،  بن عمرو  يدعيه رضار  كام  احلواس 
عنه أنه كان يقول: إن اهلل تعاىل ال يرى بالعني وإنام يرى 
بحاسة سادسة خيلقها سبحانه له يوم القيامة، واحتج 
نفي  ختصيص  عىل  دلَّت  إهنا  فقال:  اآلية)2)  هبذه  عليه 
إدراك اهلل تعاىل بالبرص وختصيص احلكم باليشء يدّل 
عىل أنَّ احلال يف غريه بخالفه فوجب أن يكون إدراك 
اهلل تعاىل بغري البرص جائزا يف اجلملة، وملا ثبت أن سائر 
احلواس املوجودة اآلن ال يصلح لذلك ثبت أنه تعاىل 

اآليات:  البقرة/  ــورة  371/1]س املحيط:  البحر  تفسري   (1(
املوجود، والشيخ  الشيخ عادل  54-57[، دراسة وحتقيق: 
عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط. 

الثانية؛ 2007م-1428هـ.
ْبَصاَر  ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك الَْ )2) وهي قوله تعاىل: ﴿لَ ُتْدِرُكُه الَْ

برُِي﴾ ]األنعام: 103[ َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ
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اهلل  رؤية  حتصل  هبا  سادسة  حاسة  القيامة  يوم  خيلق 
تعاىل وإدراكه «)1). 

َافُِظ  ذكرها»احلمْ ــوال  أق ة  عــدَّ ال�����س��اب��ع:  ال��ق��ول 
ا  َ َربِّ إَِل  ٌة  َناِضَ َيْوَمئٍِذ  ِسرِي﴿ُوُجوٌه  َتفمْ َعىَل  َكاَلِم  المْ يِف 
ُه:  ُبَخاِريِّ َما َنصَّ ِحيِد ِمَن المْ ِح ِكَتاِب التَّومْ َناظَِرٌة﴾ ِمنمْ رَشمْ
ٌم: حَيمُْصُل  نَاَها، َفَقاَل َقومْ َيَة يِف َمعمْ ؤمْ َبَت الرُّ َتَلَف َمنمْ َأثمْ َواخمْ
ِه ِمَن  ِ ِ َكاَم يِف َغريمْ َعنيمْ َيِة المْ ُم بِاهلل - َتَعاىَل - بُِرؤمْ ِعلمْ اِئي المْ لِلرَّ
»َكَم  َباِب:  المْ َحِديِث  يِف  لِِه  َقومْ ِق  ِوفمْ َعىَل  َوُهَو  ِئيَّاِت،  املمَْرمْ
َوَذلَِك  َكيمِْفيَِّة،  َوالمْ َهِة  ِ اجلمْ َعِن  ٌه  ُمنَزَّ ُه  َأنَّ إاِلَّ  اْلَقَمَر«  َتَرْوَن 

ِعلمِْم.  ٌر َزاِئٌد َعىَل المْ َأممْ
َ َعنمَْها  ِعلمُْم، َوَعربَّ َيِة المْ ؤمْ : إِنَّ املمَُْراَد بِالرُّ ُضُهممْ َوَقاَل َبعمْ
َبُتَها إىَِل َذاتِِه  نمَْساِن نِسمْ ِ َا ُحُصوُل َحاَلٍة يِف اإلمْ ُضُهممْ بَِأهنَّ َبعمْ

ِئيَّاِت.  َبمَْصاِر إىَِل املمَْرمْ َبُة األمْ ُصوَصِة ؛ نِسمْ املمَْخمْ
ٍم  َوِعلمْ ٍف  ُع َكشمْ َنومْ ِمِن هللِ  املمُْؤمْ َيُة  ُرؤمْ  : ُضُهممْ َبعمْ َوَقاَل 
َواِب  َرُب إىَِل الصَّ ِعلمِْم، َوَهَذا َأقمْ َضُح ِمَن المْ ُه َأَتمُّ َوَأومْ إاِلَّ َأنَّ
َب بِِه َمنمْ َقاَل: إِنَّ املمَُْراَد  ِل ا هـ. ُثمَّ َذَكَر َما َتَعقَّ َوَّ ِمَن األمْ
َرُب إىَِل  ُه َأقمْ َخِر: إِنَّ ِل اآلمْ َقومْ اَم َقاَل يِف المْ ِعلمُْم، َوإِنَّ َيِة المْ ؤمْ بِالرُّ

لآللويس:  املثاين  والسبع  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   (1(
ضبطه   ،]110-84 اآليـــات:  األنــعــام  233/4]ســــورة 
العلمية،  الكتب  دار  عطية،  الباري  عبد  عيل  وصححه: 

بريوت- لبنان، ط.الثانية: 2005م-1426هـ.
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َوَهَذا  ِديِد،  التَّحمْ َوَعَدِم  ِويِض  التَّفمْ ِمَن  فِيِه  ملَِا  َواِب  الصَّ
 « ِكَتاِب  يِف  َضَحُه  َوَأومْ َغَزاِلُّ  المْ بِِه  َقاَل  ِذي  الَّ ُهَو  نَى  املمَْعمْ
َبَيانِِه  ِمنمْ  َياَء  حمْ ِ اإلمْ َقَرَأ  َمنمْ  َهُد  ُيعمْ »باَِم  َياِء  حمْ ِ اإلمْ ِمَن  املمََْحبَِّة 

َوَفَصاَحتِِه«)1). 

)1) تفسري املنار ملحمد رشيد: 133/9]سورة األعراف/آية: 
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
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اأ�ل من ينظر اإىل اهلل الأعمى

»أخرج أبو الشيخ عن احلسن  قال: أول َمن 
ينظر إىل اهلل تبارك وتعاىل األعمى« )1). 

من هذه الرواية نفهم أن الرؤيا ليست برصية وإالَّ 
ن األعمى ِمن النظر.  ملا متكَّ

املأثور للسيوطي: 475/6]سورة  التفسري  املنثور يف  الدر   (1(
بريوت- العلمية،  الكتب  دار   ،]25-20 القيامة/اآليات: 

لبنان، ط.الثانية؛ ط.2004م-1424هـ.
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اختلف اأهل ال�صنة يف الر�ؤية

إنَّ التخبط واالختالف الشديد يف جواز رؤية اهلل 
وجل  عزَّ  الباري  برؤية  القول  أنَّ  عىل  يدّل  وجل  عزَّ 
الدين اإلسالمي، فلو كان  ُأدخلت يف  تي  الَّ البدع  من 
فيه  ظهر  ملا  تعاىل  اهلل  عند  ِمن  صــادرًا  بالرؤية  القول 
املتفق  األمور  ِمن  وألصبح  الشديد،  االختالف  هذا 
عليها بني املسلمني كاتفاقهم بوجوب الصالة والصوم 
الواجبة وكاتفاق املسلمني  واحلج وغريها من األمور 
وهذه  ملحرمات،  من  ونحوها  والزنا  اخلمر  بحرمة 
احلجة العقلية- وهي أنَّ القول الصادر من اهلل تعاىل ال 
اختالف فيه- أثبتها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم حمتجًا 
هبا عىل كون القرآن من عند اهلل تعاىل، وذلك يف قوله 
َغرْيِ  ِعنِْد  ِمْن  َكاَن  َوَلْو  اْلُقْرَآَن  ُروَن  َيَتَدبَّ ﴿َأَفَل  تعاىل: 
وهذا  ]النساء/82[،  َكثرًِيا﴾  اْختَِلًفا  فِيِه  َلَوَجُدوا  اهلل 
يعني أنَّ القول الصادر ِمن عند غري اهلل تعاىل نجد فيه 
اختالفًا، كام هو احلال يف شأن الرؤية، فقد اختلفوا يف 
رؤية البارئ باألبصار عىل تسع عرشة مقالة كام قال أبو 
وهذا  اإلسالميني«)1).  يف:»مقاالت  األشعري  احلسن 

احلسن  أليب  املصلني  واخــتــالف  اإلسالميني  مقاالت   (1(
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الوضع  عىل  يدلُّ  والتناقض  واالختالف  االضطراب 
املقاالت  هذه  بعض  سنستعرض  ييل  وفيام  والكذب. 

واالدعاءات. 
القول الأوَّل: قالوا: جيوز أن نرى اهلل باألبصار 
يف  تلقاه  من  بعض  يكون  أن  ننكر  ولسنا  الدنيا  يف 
األجسام  يف  احللول  بعضهم  عليه  وأجاز  الطرقات، 
مل  يستحسنونه  إنسانًا  رأوا  إذا  احللول  وأصحاب 
رؤيته يف  أجاز  كثري من  وأجاز  فيه.  اهلهم  لعلَّ  يدروا 
الدنيا مصافحته ومالمسته ومزاورته إياهم وقالوا أن 
املخلصني يعانقونه يف الدنيا واآلخرة إذا أرادوا ذلك. 

حكى ذلك عن بعض أصحاب مض وكهمس)1). 
تعاىل  اهلل  عىل  جيوز  من  تيمية:»ومنهم  ابن  قال 
املعانقة واملالمسة واملجالسة يف الدنيا ومنهم من يزعم 
ودم  حلم  أبعاض  و  وجوارح  أعضاء  ذو  تعاىل  اهلل  أن 

عىل صورة اإلنسان له ما لإلنسان من اجلوارح«)2). 

العريب، بريوت- الرتاث  إحياء  دار  األشعري: 1 / 213، 
لبنان.

احلسن  أليب  املصلني  واخــتــالف  اإلسالميني  مقاالت   (1(
العريب، بريوت- الرتاث  إحياء  دار  األشعري: 1 / 213، 

لبنان.
حترير  271/2]فصل:  تيمية:  البن  النبوية  السنة  منهاج   (2(
عليه:  وعلق  أحاديثه  خرج  اهلل[،  هبا  تسمى  التي  األســامء 
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وقال أيضًا: »كثري ِمن اجلهال أهل احلال وغريهم 
خيطوا  وأنــه  الدنيا  يف  عيانا  اهلل  يــرون  إهنــم  يقولون 

خطوات« )1). 
القول الثاين: ُحِكَي عن أصحاب عبد الواحد 
عىل  ُيَرى  سبحانه  اهلل  إنَّ  يقولون:  كانوا  أهنم  زيد  بن 

قدر األعامل فمن كان عمله أفضل رءاه أحسن)2). 
أن  يزعم  من  النساك...  تيمية:»ويف  ابــن  قــال 
العبادة تبلغ هبم إىل أن يروا اهلل ويأكلوا من ثامر اجلنة 
ويعانقوا احلور العني يف الدنيا وحياربوا الشياطني«)3). 

الزمان  ابن تيمية:»ويف هذا  قال  الثالث:  القول 

حممد أيمن الشرباوي، دار احلديث، القاهرة-مرص.
حترير  273/2]فصل:  تيمية:  البن  النبوية  السنة  منهاج   (1(
عليه:  وعلق  أحاديثه  خرج  اهلل[،  هبا  تسمى  التي  األســامء 

حممد أيمن الشرباوي، دار احلديث، القاهرة-مرص.
احلسن  أليب  املصلني  واخــتــالف  اإلسالميني  مقاالت   (2(
الــعــريب،  الــــرتاث  ــاء  ــي إح دار   ،214  /  1 األشـــعـــري: 
تيمية:  البن  النبوية  السنة  منهاج  وينظر:  بريوت-لبنان، 
خرج  اهلل[،  هبا  تسمى  التي  األسامء  حترير  271/2]فصل: 
احلديث،  دار  الشرباوي،  أيمن  حممد  عليه:  وعلق  أحاديثه 

القاهرة-مرص.
حترير  271/2]فصل:  تيمية:  البن  النبوية  السنة  منهاج   (3(
عليه:  وعلق  أحاديثه  خرج  اهلل[،  هبا  تسمى  التي  األســامء 

حممد أيمن الشرباوي، دار احلديث، القاهرة-مرص.
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إنه  ويقول  اجلميلة  الصور  يف  بحلوله  يقول  من  منهم 
بمشاهدة األمرد يشاهد معبوده أو صفات معبوده أو 
من  ثم  لألمرد،  يسجد  من  هؤالء  ومن  مجاله  مظاهر 
يتعبد  لكنه  العام  واإلحتــاد  باحللول  يقول  من  هؤالء 
بمظاهر اجلامل ملا يف ذلك من اللذة له فيتخذ إهله هواه، 
وهذا موجود يف كثري من املنتسبني إىل الفقر والتصوف 
ومنهم من يقول إنه يرى اهلل مطلقًا وال يعني الصورة 

اجلميلة بل يقولون إهنم يرونه يف صور خمتلفة«)1). 
أهنم  يظنون  النساك  من  »كثري  ال��راب��ع:  ال��ق��ول 
حيصل  أنه  ذلك  وسبب  بأعينهم  الدنيا  يف  اهلل  يرون 
من  وعبادته  تعاىل  اهلل  ذكر  بسبب  قلبه  يف  ألحدهم 
أن  يظن  حتى  الظاهر  حسه  عن  به  يغيب  ما  األنــوار 
الظاهرة وإنام هو موجود يف  بعينه  يراه  ذلك هو شء 
قلبه، ومن هؤالء من ختاطبه تلك الصورة التي يراها 
خطاب الربوبية وخياطبها أيضا بذلك ويظن أن ذلك 
نفسه  وإنام هو موجود يف  عنه  اخلارج  يف  كله موجود 
إذا رأى ربه يف صورة بحسب حاله  للنائم  كام حيصل 

والقدرية:  الشيعة  كالم  نقض  يف  النبوية  السنة  منهاج   (1(
خرج  اهلل[،  هبا  تسمى  التي  األسامء  حترير  272/2]فصل: 
احلديث،  دار  الشرباوي،  أيمن  حممد  عليه:  وعلق  أحاديثه 

القاهرة-مرص.
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الغلط  ويقع  وقبله  زماننا  يف  كثريا  تقع  األمور  فهذه 
منهم حيث يظنون أن ذلك موجود يف اخلارج، وكثري 
أو  أو عرشا  نوًرا  الشيطان ويرى  له  يتمثل  من هؤالء 
أنا  أنا ربك ومنهم من يقول  العرش ويقول  نوًرا عىل 
نبيك وهذا قد وقع لغري واحد وِمن هؤالء َمن ختاطبه 
اهلواتف بخطاب عىل لسان اإلهلية أو غري ذلك ويكون 

املخاطب له جنيا كام قد وقع لغري واحد«)1). 
القول اخلام�س: قال ابن تيمية:»وأهل الوحدة 
وابن  عريب  ابن  كأصحاب  الوجود  بوحدة  القائلون 
سبعني وابن الفارض يدعون أهنم يشاهدون اهلل دائام 
فإن عندهم مشاهدته يف الدنيا واآلخرة عىل وجه واحد 
إذ كانت ذاته الوجود املطلق الساري يف الكائنات«)2). 
ويؤكد  دمشقية:  سعيد  حممد  الرمحن  عبد  وقال 
»فإذا  فيقول  الدنيا  الرؤية يف  الكردي هذه  أمني  حممد 
فيه:  وصــدق  جهاده  حق   - الذكر  أي   - فيه  جاهد 

والقدرية:  الشيعة  كالم  نقض  يف  النبوية  السنة  منهاج   (1(
خرج  اهلل[،  هبا  تسمى  التي  األسامء  حترير  272/2]فصل: 
احلديث،  دار  الشرباوي،  أيمن  حممد  عليه:  وعلق  أحاديثه 

القاهرة-مرص.
)2) نفس املصدر: 273/2]فصل: حترير األسامء التي تسمى 

هبا اهلل[.
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سبحانه  احلــق  جناب  ــة  رؤي وهــي:  النتيجة  ظهرت 
مع  عليها  واملداومة  الدوام  عىل  البصرية  بعني  وتعاىل 
املجاهدة التامة يكون دائاًم يف التقرب وأبًدا يف التحبب 

حتَّى تنتهي مراقبته إىل املشاهدة ِمن غري حجاب«)1)
حامد  أيب  مذهب  اضطراب  ال�ساد�س:  القول 
بأنه تعاىل  العلم  التاسع  الغزال؛ وذلك قوله:»األصل 
عن  مقدسا  واملــقــدار  الصورة  عن  منزها  كونه  مع 
الدار  يف  واألبصار  باألعني  مرئي  واألقطار  اجلهات 
 ٌة اآلخرة دار القرار لقوله تعاىل:﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ
لقوله عز  الدنيا تصديًقا  يرى يف  َناظَِرٌة﴾ وال  ا  َ َربِّ إَِل 
اْلَْبَصاَر﴾  ُي��ْدِرُك  َوُه��َو  اْلَْبَصاُر  ُتْدِرُكُه  وجــل:﴿َل 
ولقوله تعاىل يف خطاب موسى ﴿َلْن َتَران﴾ «)2). 

املحسوسات  حّب  إال  يفهم  مل  من  شعر  »وليت 
كيف يؤمن بلذة النظر إىل وجه اهلل تعاىل وماله صورة 

وال شكل... قال بعضهم: 
وهجره أعظم من ناره

ووصله أطيب من جنته 

)1) الطريقة النقشبندية: 91/1.
]كتاب   138/1 الغزال:  حامد  أليب  الدين  علوم  إحياء   (2(
بريوت- املعرفة،  دار  التاسع[،  العقائد/األصل  قواعد 

لبنان، ط. األوىل؛ 1425 هـ-2004م.
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وما أرادوا هبذا إال إيثار لذة القلب يف معرفة اهلل 
تعاىل عىل لذة األكل والرشب والنكاح فإن اجلنة معدن 

متتع احلواس فأما القلب فلذته يف لقاء اهلل فقط« )1). 
وقال أيضًا:

»أعلم أن املدركات تنقسم إىل ما يدخل يف اخليال 
من  واملتشكلة  املتلونة  واألجسام  املتخيلة  كالصور 
أشخاص احليوان والنبات وإىل ماال يدخل يف اخليال 
كذات اهلل تعاىل وكّل ما ليس بجسم كالعلم والقدرة 
تي  واإلرادة وغريها... وهذه املشاهدة والتجيل هي الَّ
من  يفهم  ال  أن  برشط  حق  الرؤية  فإذن  رؤية  تسمى 
خمصوص  متصور  متخيل  يف  اخليال  استكامل  الرؤية 
بجهة ومكان فإن ذلك ما يتعاىل عنه رب األرباب علوا 
كبريا بل كام عرفته يف الدنيا معرفة حقيقية تامة ِمن غري 
اآلخرة  يف  فرتاه  وصورة  شكل  وتقدير  وتصور  ختيل 
بعينها هي  الدنيا  املعرفة احلاصلة يف  كذلك، بل أقول 
تي تستكمل فتبلغ كامل الكشف والوضوح وتنقلب  الَّ
مشاهدة وال يكون بني املشاهدة يف اآلخرة واملعلوم يف 
الدنيا اختالف إال ِمن حيث زيادة الكشف والوضوح 

-1612/2 الــغــزال:  حامد  أليب  الدين  علوم  إحياء   (1(
دار  والــرضــا[،  ــس  والــشــوق واألن املحبة  ــاب  1613]كــت

املعرفة، بريوت-لبنان، ط. األوىل؛ 1425 هـ-2004 م.
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كام رضبناه من املثال يف استكامل اخليال بالرؤية، فإذا مل 
يكن يف معرفة اهلل تعاىل إثبات صورة وجهة فال يكون 
يف استكامل تلك املعرفة بعينها وترقيها يف الوضوح إىل 
ال  بعينها  هي  ألهنا  وصورة  جهة  أيًضا  الكشف  غاية 
تفرتق منها إال يف زيادة الكشف كام أن الصورة املرئية 
هي املتخيلة بعينها إال يف زيادة الكشف وإليه اإلشارة 
وبأيمنم  أيديم  بني  نورهم  تعاىل:﴿يسعى  بقوله 
يقولون ربنا أتم لنا نورنا﴾ إذ متام النور ال يؤثر إال يف 
زيادة الكشف وهلذا ال يفوز بدرجة النظر والرؤية إال 
العارفون يف الدنيا ألن املعرفة هي البذر الذي ينقلب يف 
اآلخرة مشاهدة كام تنقلب النواة شجرة واحلب زرًعا 
ومن ال نواة يف أرضه كيف حيصل له نخل ومن مل يزرع 
اهلل  يعرف  مل  من  فكذلك  الزرع  حيصد  فكيف  احلب 
تعاىل يف الدنيا فكيف يراه يف اآلخرة وملا كانت املعرفة 
درجات  عىل  أيًضا  التجيل  كان  متفاوتة  درجات  عىل 
اختالف  إىل  باإلضافة  التجيل  فاختالف  متفاوتة 
املعارف كاختالف النبات باإلضافة إىل اختالف البذر 
وقوتا  وحسنها  وقلتها  بكثرتا  حمالة  ال  ختتلف  إذ 
وضعفها، فإن قلت فهذه الرؤية حملها القلب أو العني 
يف اآلخرة فاعلم أن الناس قد اختلفوا يف ذلك وأرباب 
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البصائر ال يلتفتون إىل هذا اخلالف وال ينظرون فيه بل 
العاقل يأكل البقل وال يسأل عن املبقلة، وَمن يشتهي 
رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إىل أن رؤيته 
الرؤيا ولذتا سواء  يقصد  بل  أو جبهته  ختلق يف عينه 
وظرف  حمل  العني  فإن  غريها،  أو  بالعني  ذلك  كان 
القدرة األزلية  أن  فيه  له واحلق  إليه وال حكم  ال نظر 
أحد  عن  بالقصور  عليها  نحكم  أن  جيوز  فال  واسعة 
األمرين هذا يف حكم اجلواز فأما الواقع يف اآلخرة من 

اجلائزين فال يدرك إال بالسمع 
السنة واجلامعة من شواهد  ما ظهر ألهل  واحلق 
الرشع أن ذلك خيلق يف العني ليكون لفظ الرؤية والنظر 
وسائر األلفاظ الواردة يف الرشع مرى عىل ظاهره إذ 

ال جيوز إزالة الظواهر إال لضورة واهلل تعاىل أعلم«)1)
القايض  املنام:»قال  يف  يرى  أّنه  ال�سابع:  القول 
عياض: مل خيتلف العلامء يف جواز صحة رؤية اهلل تعاىل 
يف املنام، وإن رئي عىل صفة ال تليق بجالله من صفات 
األجسام ؛ لتحقق أن ذلك املرئي غري ذات اهلل تعاىل؛ 
احلــاالت،  اختالف  وال  التجسيم،  عليه  جيوز  ال  إذ 

-1613/2 الــغــزال:  حامد  أليب  الدين  علوم  إحياء   (1(
دار  والــرضــا[،  ــس  والــشــوق واألن املحبة  ــاب  1617]كــت

املعرفة، بريوت-لبنان، ط. األوىل؛ 1425 هـ -2004م.
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بخالف رؤية النبي فكانت رؤيته تبارك وتعاىل يف 
النوم من باب التمثيل والتخييل. وقال القايض أبو بكر 
- رمحه اهلل -: رؤية اهلل تعاىل يف النوم أوهام وخواطر 
به باحلقيقة، ويتعاىل سبحانه  تليق  بأمثال ال  القلب  يف 
وتعاىل عنها، وهي دالالت للرائي عىل أمر ما كان أو 
يكون، كسائر املرئيات. وقال غريه: رؤية اهلل يف املنام 
حقٌّ وصدٌق ال كذب فيها ؛ ال يف قول وال يف فعل «)1). 
القول الثامن: »نقل أن رضار بن عمرو الكويف 
يرى  وإنــام  بالعني،  يرى  ال  تعاىل  اهلل  إن  يقول:  كان 

بحاسة سادسة خيلقها اهلل تعاىل يوم القيامة «)2). 
خيلق  اهلل  إن  البكرية  »وقالت  التا�سع:  ال��ق��ول 

صورة يوم القيامة ُيَرى فيها وُيَكلِّم خلقه منها« )3)

العبَّاس  أليب  مسلم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  ملا  املفهم   (1(
: )8 / 156(]كتاب الرؤيا/ من باب رؤية النبي%  القرطبيُّ
يف املنام[، وفيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث 
امليم/ح.  171/6]حــرف  املناوي:  ملحمد  النذير  البشري 
الكتب  دار  السالم،  عبد  أمحد  وصححه:  ضبطه   ،]8688

العلمية، بريوت-لبنان، ط. الثالثة؛ 2006م- 1427هـ.
)2) التفسري الكبري)مفاتيح الغيب( للرازي: 103/13]سورة 
العلمية، بريوت-لبنان،  الكتب  االنعام/اآلية: 103[، دار 

ط.الثانية؛ 2004م- 1425هـ.
احلسن  أليب  املصلني  واخــتــالف  اإلسالميني  مــقــاالت   (3(
األشعري: 1 / 215، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان.
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أنه جيوز  النجار  »وقال احلسني  العا�سر:  القول 
أن حيول اهلل العني إىل القلب وجيعل هلا قوة العلم فيعلم 

هبا ويكون ذلك العلم رؤية له أي علاًم له«)1). 
ََقاِئِق  احلمْ ُصوفِيَُّة  ــا  »َوَأمَّ ع�سر:  احل��ادي  القول 
يِف  ِخُلوهَنَا  ُيدمْ ِمنمُْهممْ  َدِة  َوحمْ المْ ِل  َأهمْ ُهوُر  َفُجممْ َتِقلُّوَن  املمُْسمْ
ُوُجوِد َليمَْس ِعنمَْدُهممْ إاِلَّ  َدِة المْ َدِة، َفُغاَلُة َوحمْ َوحمْ َمَساِئِل المْ
َيَة هِبََذا  ؤمْ ُوُجوٌد َواِحٌد َلُه َمَظاِهٌر َوَمَاِل، َفُهممْ ُيثمْبُِتوَن الرُّ
نُوَن َأنَّ  ، َيعمْ ِئيُّ َواِحٌد ِعنمَْدُهممْ اِئيُّ َواملمَْرمْ تَِباِر َوإاِلَّ َفالرَّ ااِلعمْ
 - َتَعاىَل   - َفاهللُ   ، بِّ الرَّ  ُ َعنيمْ َعبمَْد  َوالمْ َعبمِْد،  المْ  ُ َعنيمْ بَّ  الرَّ
َسُه باَِم َيَتَجىلَّ فِيِه ِمنمْ ُصَوِر َعبِيِدِه َأومْ َما َشاَء ِمنمْ  َيَرى َنفمْ

ِقِه « )2).  َخلمْ
ــَدِة  َوحمْ َحاُب  َأصمْ ــا  »َوَأمَّ ع�سر:  ال��ث��اين  ال��ق��ول 
لَِعبمِْدِه  َيَتَجىلَّ  َتَعاىَل  بَّ  الرَّ َأنَّ  َهُبُهممْ  َفَمذمْ ِمنمُْهممْ  ُهوِد  الشُّ
ًيا َكاِماًل  لِّ ِخَرِة جَتَ َ َكاِمٍل، َويِف اآلمْ ًيا َغريمْ لِّ َيا جَتَ نمْ ِمِن يِف الدُّ املمُْؤمْ
ِسِه، َوَعنمْ ُكلِّ َما ِسَوى  َعبمُْد هِبََذا التََّجيلِّ َعنمْ َنفمْ نَى المْ َفَيفمْ
اَل  ِرَكِة  املمُْدمْ ُروِحِه  بُِكلِّ  َيَراُه  َوُهَو  ُه،  َ َغريمْ َيَرى  َفاَل  ِه  َربِّ
َفاِرِض فِيِه إَِذا َما َبَدتمْ َليمْىَل  ِن المْ ، َوِمنمْ َكاَلِم ابمْ بَِعيمْنَيمِْه َفَقطمْ

احلسن  أليب  املصلني  واخــتــالف  اإلسالميني  مــقــاالت   (1(
األشعري: 1 / 55، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان.
)2) تفسري املنار ملحمد رشيد: 137/9]سورة األعراف/آية: 
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
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َواِح  َرمْ اَم َتُكوُن لأِلمْ ِة إِنَّ َبارِصَ َيَة بِآَلِة المْ ؤمْ ، َفإِنَّ الرُّ نُيٌ َفُكيلِّ َأعمْ
َم  َساِد املمَُْقيََّدِة بُِسنَِن اهللِ َكاَم َتَقدَّ َجمْ ُبوَسِة يِف َهَياِكِل األمْ املمَْحمْ
َقِليَلٌة  َوُكًوى  َنَوافُِذ  َلُه  ٍن  ِسجمْ يِف  ُبوِس  َكاملمَْحمْ َفِهَي  آنًِفا، 
ِن،  جمْ ِه ِمَّا َوَراَء السِّ ِ َض َما حُيَاِذهَيا ُدوَن َغريمْ َيَرى ِمنمَْها َبعمْ
َن  َتِلَفِة، َواَل َيَرومْ َوِر املمُْخمْ يِه َتَعاىَل يِف الصُّ لِّ ُيثمْبُِتوَن جَتَ َوُهممْ 
ََحاِديَث يِف َذلَِك  َذلَِك حُمَااًل جَيُِب َتأمِْويُلُه ؛ َبلمْ ُيبمُْقوَن األمْ

َلِف« )1).  ُهوِر السَّ َعىَل َظاِهِرَها َكُجممْ
القول الثالث ع�سر: أن اهلل تعاىل ال يرى بمرتبة 
كتاب  يف  جاء  فقد  الربوبية،  بمرتبة  ويرى  األلوهية 

فيض القدير
يرى  إنام  هبا  يرى  ال  تعاىل  واهلل  األلوهية  »مرتبة 

بمرتبة الربوبية«)2). 
ــة اهلل يف  ال يمكن رؤي ع�����س��ر:  ال���راب���ع  ال��ق��ول 
بعض  يف  مكنة  ا  فإهنَّ األنبياء  لبعض  إالَّ  الدنيا  احلياة 
يف  جاء  كام  ؛  املــوت  بعد  املؤمنون  يــراه  و  ــوال،  األح

)1) تفسري املنار ملحمد رشيد: 144/9]سورة األعراف/آية: 
144[، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة النرش: 1990 م.
البشري  أحاديث  من  الصغري  اجلامع  رشح  القدير  فيض   (2(
النذير ملحمد املناوي: 351/2]حرف اهلمزة/ح. 1831[، 
العلمية،  الكتب  دار  السالم،  عبد  أمحد  وصححه:  ضبطه 

بريوت-لبنان، ط. الثالثة؛ 2006م- 1427هـ.
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كتاب فيض القدير: »)إنكم ( أهيا املؤمنون ) لن تروا 
فإذا   ) متوتوا  حتى  جلَّ  و  عزَّ  ( يقظة  بأعينكم   ) ربكم 
أما  الكيفية  عن  منزهة  رؤية  اآلخرة  يف  رأيتموه  متم 
والسالم  الصالة  عليهم  األنبياء  فلغري  يقظة  الدنيا  يف 
منوعة ولبعض األنبياء عليهم الصالة والسالم مكنة 

يف بعض األحوال كام يف تفسري القايض« )1). 
القول اخلام�س ع�سر: امتنع كثري ِمن القول انه 
يرى يف الدنيا ومن سائر ما أطلقوه وقالوا انه يرى يف 
قائلون  فقال  آخر،  رضب  يف  أيضًا  واختلفوا  اآلخرة 
نرى جساًم حمدودًا مقاباًل لنا يف مكان دون مكان، وقال 
وهو  مكان  كل  يف  جل  و  عز  اهلل  ذات  األثري:  زهري 
مستو عىل عرشه، ونحن نراه يف اآلخرة عىل عرشه بال 
كيف، وكان يقول: إن اهلل جييء يوم القيامة إىل مكان مل 
يكن خالًيا منه وانَّه ينزل إىل السامء الدنيا ومل تكن خالية 
منه، واختلفوا يف رؤية اهلل عز و جل باألبصار هل هي 
له  إدراك  قائلون: هي  له باألبصار أم ال، فقال  إدراك 
ُيَرى  قائلون:  وقال  باألبصار،  يدرك  وهو  باألبصار 

البشري  أحاديث  من  الصغري  اجلامع  رشح  القدير  فيض   (1(
النذير ملحمد املناوي: 707/2]حرف اهلمزة/ح. 2546[، 
العلمية،  الكتب  دار  السالم،  عبد  أمحد  وصححه:  ضبطه 

بريوت-لبنان، ط. الثالثة؛ 2006م- 1427هـ.
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واختلفوا  باألبصار،  يدرك  وال  باألبصار  سبحانه  اهلل 
يف رضب آخر، فقال قائلون: نرى اهلل جهرة ومعاينة، 
وقال قائلون: ال نرى اهلل جهرة وال معاينة، ومنهم َمن 
جيوز  ال  يقول:  من  ومنه  رأيته،  إذا  إليه  أحدق  يقول: 
وحفص  رضار  منهم  قائلون  وقــال  إليه،  التحديق 
يوم  لنا  خيلق  ولكن  باألبصار  يرى  ال  اهلل  إن  الفرد: 
هبا  فندركه  هذه  حواسنا  غري  سادسة  حاسة  القيامة 
عىل  املعتزلة  وأمجعت  احلاسة...  بتلك  هو  ما  وندرك 
أن اهلل ال يرى باألبصار واختلفت هل يرى بالقلوب، 
بقلوبنا  يرى  اهلل  إن  املعتزلة:  وأكثر  اهلذيل  أبو  فقال 
بمعنى إنا نعلمه هبا وأنكر ذلك الفوطي وعباد، وقالت 
املعتزلة و اخلوراج وطوائف من املرجئة وطوائف من 
الزيدية: إن اهلل ال يرى باألبصار يف الدنيا واآلخرة وال 
جيوز ذلك عليه، واختلفوا يف الرؤية هلل باألبصار: هل 
جيوز أن تكون؟ أو هي كائنة ال حمالة عىل مقالتني: فقال 
قائلون: جيوز أن يرى اهلل سبحانه يف اآلخرة باألبصار، 
ُيَرى باألبصار،  انه  وقال: نقول إنه بتاتا، وقال نقول: 
القرآن  يف  وبام  املروية  باإلخبار  نقول  قائلون:  وقال 
بتاتا يراه املؤمنون. وكّل  انه يرى باألبصار يف اآلخرة 
املجسمة إالَّ نفًرا يسرًيا يقول بإثبات الرؤية وقد يثبت 
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الرؤية من ال يقول بالتجسيم «)1). 
وهكذا يتضح للقارئ الكريم هشاشة فكرة رؤية 
التي  بالنصوص  االستدالل  صحة  وعدم  تعاىل،  اهلل 
من  فهي  الرؤية،  يف  كلمتهم  اختالف  مع  اعتمدوها 

البدع الدخيلة عىل اإلسالم. 

احلسن  أليب  املصلني  واخــتــالف  اإلسالميني  مقاالت   (1(
العريب،  الــرتاث  إحياء  دار   ،217-213  /  1 األشعري: 

بريوت-لبنان.
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اخلامتة

رؤية  إمكان  نفي  مة  املتقدِّ املباحث  يف  بَِت  ُأثمْ لقد 
اهلل تعاىل باألبصار يف الدنيا واآلخرة، فُذِكَرت اآليات 
تي تدلُّ عىل تنزيه اهلل تعاىل عن إمكان رؤيته،  القرآنية الَّ
عدم  عىل  الة  الدَّ السنَّة  عند  الصحيحة  األحاديث  ثمَّ 
امتناع  عىل  العقلية  األدلة  ثمَّ  تعاىل،  اهلل  رؤية  إمكان 
رؤية اهلل تعاىل، ثم ُذِكَرِت األدلة القرآنية ملثبتي الرؤية 
ــَرِت  ُذِك ذلك  وبعد  عليها،  الشافية  ــردود  ال ذكر  مع 
بصحتها  يعتقدون  تي  الَّ الرؤية  ملثبتي  احلديثيَّة  ة  األدلَّ
ة أدَّت  تي روتا صحاحهم، ُثمَّ ُنوِقشت مناقشة جادَّ والَّ
إىل تداعيها وَبيَّنَتمْ عدم صحت الركون إليها، كام َذَكَر 
صحاحهم  غري  يف  ُرويت  تي  الَّ الروايات  البحث  هذا 
مع بيان ضعف سندها و عدم صحتها بحيث ال تصلح 
لالستشهاد هبا عىل رؤية اهلل تعاىل، إضافة إىل ذلك فقد 
تمَّ إبطال الدليل العقيل ملثبتي الرؤية مع الرد عىل كثري 

ِمن شبهاتم و ادعاءاتم. 
الرؤية  مثبتي  بني  اخلالفية  املسائل  ُبيِّنَت  وقد 
واختالفهم  تعاىل،  هلل   النبي رؤية  يف  كاختالفهم 
يف رؤية اهلل تعاىل يف املنام، واختالفهم يف زمان ومكان 
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رؤية اهلل تعاىل، و اختالفهم يف تشخيص الذين يرون 
تعاىل،  اهلل  رؤية  كيفّية  تعيني  يف  واختالفهم  تعاىل،  اهلل 
الرؤية، وهكذا  ملثبتي  خمتلفًا  مع ذكر مخسة عرش قوالً 
تعاىل  اهلل  رؤية  فكرة  هشاشة  الكريم  للقارئ  يتَِّضح 
منكر  تكفري  إىل  األمر  هبم  وصل  حتَّى  هلا  طبَُّلوا  تي  الَّ

الرؤية. 
اليسري،  اجلهد  هذا  منَّا  يتقبَّل  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
يسعى  وملن  املؤمنني،  وجلميع  للمحاور  نافعًا  وجيعله 
هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخــر  واحلقيقة،  احلــق  ملعرفة 
األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب 
الطيبني  بيته  آل  وعىل  حممد  وموالنا  سيدنا  واملرسلني 

الطاهرين. 
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