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 " واختالفهم يف صالة اجلمعة :البحرين أهل : يف " رسالته إىل شيخ اإلسالم قال 
 والذي أوجب هذا : 
ىل قريةب اقاالةةة أن وفدكم حدثوان أبشياء من الفرقةة واخخةتالب نية حم حةر اكةروا أن المةر  ل إ 

 " رؤية الكفار رهبم واكروا أن سبب الك اخختالب يف " 
وما ك ا نظن أن المر يبةة  ذةذا اقلة لة إىل هةذا ااةد فةالمر يف الةك خفية  مل وإاةا اقهةم الةذي  

 جيب على كل مسلم اعتقاده : 
اجل ةة عةةم مةا لةوالر  يف عرصةة الايامةة ونعةد مةا يةدخةون أن املؤمنني يرون رهبم يف الداار اخردر  

نةةه الحاثيةة  عةةن ال ةةع صةةةم م عةيةةه وسةةةم ع ةةد العةمةةاء لاةةدي  ه ف نةةه أخةة  صةةةم م عةيةةه 
 { ملأان نرى رن ا كما نرى الامر ليةة البدر والشمس ع د الظهرية خ يضام يف رؤيته وسةم } 

دوا م خمةصةةل لةةه وغايةةة موةةةوذ الةةذين عبةةو " رؤيتددس حدده ا س " عدد  أعلددى مرااددب   دد م ا نددة  
 الدين ه وإن كانوا يف الرؤية عةم ثرجا  عةم حلب قرذم من م ومعرفتهم نه مل 

ه فة ن كةان  ةن  كةافر  فهةومن ج ا رؤية هللا يف الاار اخردر  " أن  اللةة والذي عةيه مجهور " 
اجلحةةوث  مل يبةغةه العةةم يف الةةك عةرب الةةك كمةا يعةةرب مةن مل لبةغةةه شةراصر اإلسةةالم فة ن أصةةر عةةم

نعةةد نةةةوع العةةةم لةةه فهةةو كةةافر مل والحاثيةة  وا مر يف هةةذا كنةةرية مشةةهورة قةةد ثون العةمةةاء فيهةةا "  
  السدددنةه واكرهةةةا اقصةةة فون يف لةةةةدارقوأل ولع نعةةةيم ول جةةةري  "كتدددال الرؤيدددة "  كتبةةةا " منةةةل : 

حاق واخلةالل عبد م نن أمحةد نةن ح بةل وح بةل نةن إسةوقبةهم كانن نوة والاللحاصي وانن شاهل 
 وغريهم ملوالو اين 

فةة ول مةةا  " مسددةلة رؤيددة الكفددار "وغةةريهم مل ف مةةا واللةة ن وخرجهةةا أصةةحاذ الصةةحيا واقلةةاند  
نعةةد ثالئاصةةة سةة ة مةةن اسكةةرة وأملةةك عةةن  -فيمةةا نةغ ةةا  -انتشةةر الحةةالم فيهةةا ول ةةا ف ال ةةا  فيهةةا 

مةر أين مةا  " ثالثةة أقةوال "هةا عةةم الحالم يف هذا قةوم مةن العةمةاء ولحةةم فيهةا  خةرون فةاختةفوا في
عةمةةأ أن أول ةةةك اق تةفةةل فيهةةةا لالع ةةوا وخ ؛ةةةاجروا فيهةةا ه إا يف الفةةةرق النالثةةة قةةةوم فةةيهم فضةةةل 

 وهم أصحاذ س ة مل 
هةي ملة لة خ الكفدار " عدل ساحدهأن أ      والحالم فيها قريب من الحةالم يف ملة لة " ساسةبة 

أع االةةن نةةن أن خ يضةةيف فيهةةا وخ يهكةةر وقةةد ححةةي عةةن  يحفةةر فيهةةا لخلفةةاق والصةةحيا أيضةةا
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أنةةه قةةال : خ يصةةةم خةةة  مةةن ياةةول : إوةةم ااسةةبون مل والصةةواذ الةةذي عةيةةه اجلمهةةور أنةةه نشةةار 
يصةةةةم خةةةة  الفةةةريال نةةةل يحةةةاث اخلةةةالب نيةةة هم يرلفةةةر ع ةةةد التحايةةةف ه مةةةر أنةةةه قةةةد اختةةةة  فيهةةةا 

ااسةبون واختةةة  فيهةا غةةريهم مةن أهةةل العةةةم  وإن كةةان أكنةرهم ياولةةون : خاإلمةةام أمحةد أصةحاذ 
" قةةةةد يةةةةراث نةةةةه اإلحاتةةةةة للعمةةةةال وكتانتهةةةةا يف الصةةةةح   احلسددددالوأهةةةةل الحةةةةالم مل والةةةةك أن " 

وعرضةها عةةةم الحفةار ولةةوني هم عةةةم مةا عمةةةوا و وثة العةذاذ وناصةةه نةة وثة الحفةر وناصةةه فهةةذا 
و ن االةةة ا  لللةةةي ا  ليتبةةةل الضةةةرذ مةةةن االةةةاذ منةةةأ لخلفةةةاق مل وقةةةد يةةةراث " لالةةةاذ " 

أيهمةةا أرجةةةا : فالحةةافر خ حلةةة ا  لةةه لةةةو ن نلةةي اله ه إا أعمالةةةه كةهةةا حانوةةةة وإاةةا لةةةو ن لتظهةةةر 
 خفة موا ي ه خ ليتبل رجحان حل ا  له مل 

" أن م : هةل هةو الةذي يحةمهةم أم خ ل فةالار ن وااةدي  يةدخن عةةم أن  ابحلسدالوقد يةراث " 
م لةونيخ ولاريةر ولبحيةأ خ لحةةيم لاريةب ولحةر  ورمحةة وإن كةان مةن العةمةاء مةن م يحةمهم لحةي

 أنحر لحةيمهم مجةة مل
 والقوال النالثة يف " رؤية الحفار " : 

 :أحاعا
وهةذا قةول أكنةر العةمةاء اقتة خرين الكفار   يرون رهبم حبدا    املهردر للكفدر و  املسدر لدس أن  

 وغريهم مل اإلمام أمحد أصحاذ  وعةيه مجهور وعةيه يدل عموم كالم اقتادمل
 

 : الثاين
أنةةه يةةراا مةةن أتهةةر التوحيةةد مةةن مةةممأل هةةذا المةةة وم افايهةةا وغةة ا  مةةن أهةةل الحتةةاذ والةةك يف  

مةن أصمةة أع نحةر نةن خ  ةة عرصة الايامةة   اتكةب عةن اق ةافال فةال يرونةه نعةد الةك وهةذا قةول 
حنةةةوا يف حةةةدي  إليانةةةةه سةةةبحانه ولعةةةاىل سةةةم يف اقوقةةةة   الااضةةةةي أنةةةو يعةةةةموقةةةد اكةةةر أهةةةل اللةةة ة 

 اادي  اقشهور مل
 
 :  الثالث  
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  اتكةةةب عةةة هم لةةةيعظم  -كةةةالةذ إاا رأى اللةةةةوان   -أن الحفةةةار يرونةةةه رؤيةةةة لعريةةة  ولعةةةذيب 
وأصةةةحانه وقةةول غةةريهم ه وهةةم يف الصةةةول أع االةةن نةةن سةةامل عةةذاذم ويشةةتد عاةةاذم وهةةذا قةةةول 

مل وهةذا ماتضةم قةول مةن فلةر مام أمحد نن ح بل وأع سةهل نةن عبةد م التلة ي اإلم تلبون إىل 
قةةالوا أنةةو عبةةد م نةةن نوةةة اإلمةةام مةة هم أهةةل اللةة ة " الةاةةاء " يف كتةةاذ م للرؤيةةة ه إا تاصفةةة مةةن 

مةن كةان يرجةو لاةاء م فة ن أجةل { ويف قولةه : } الذين كفروا آبو  رذةم ولااصةه يف قول م : } 
الةةذين يظ ةةون أوةةم مالقةةو رذةةم { } وإوةةا لحبةةرية إخ عةةةم اخلاشةةعل { ويف قةةول م : }     م

قةةد خلةةر الةةذين كةةذنوا نةاةةاء { ويف قولةةه : } قةةال الةةذين يظ ةةون أوةةم مالقةةو م { ويف قولةةه : } 
اولةةه سةةبحانه { إن الةاةةاء يةةدل عةةةم الرؤيةةة واقعاي ةةة مل وعةةةم هةةذا اقعةةت فاةةد اسةةتدل اقنبتةةون نم 

 { ملو أيها اإلنلان إنك كاثح إىل رنك كدحا فمالقيه ولعاىل : } 
أل : مسعةةأ انةةن نوةةة مةةن قةةال " الةاةةاء " إاا قةةرن للتحيةةة فهةةو مةةن الرؤيةةة وقةةال أهةةل اللةة ة ومةةن  

وكةةةةان نغة ةةةةا ياةةةةول يف قولةةةةه : } أل العبةةةةا  أمحةةةةد نةةةةن اةةةة  الةغةةةةوي ياةةةةول : مسعةةةةأ عمةةةةر ال اهةةةةد 
{ أمجةةةر أهةةةل الةغةةةة أن الةاةةةاء هاه ةةةا خ يحةةةون إخ حتيةةةتهم يةةةوم يةاونةةةه سةةةالم { } ا لقةةةمم ل رحيمةةة

رؤيدة معاي ة ونظرة للنصةار مل وأمةا " الفريةف الول " فاةال نعضةهم : لةيس الةدليل مةن الاةر ن عةةم 
وجةةوا { وإاةةا الةةدليل  و  أخةةر منةةل قولةةه : } حتيةةتهم يةةوم يةاونةةه سةةالم قولةةه : } املددؤمنني رهبددم 

إن { وقولةةةةه : } لةةةةةذين أحلةةةة وا االةةةةت و وثة { وقولةةةةه : } إىل رذةةةةا انتةةةةرة { } انضةةةةرة  يوم ةةةذ
{ إىل سةم مةا يشةاءون فيهةا ولةدي ا م يةد { وقولةه : } عةةم الراصةك ي ظةرون { } النرار لفي نعيم 

 غري الك مل
 
ن أنيةه عةسةهيل نةن أع صةا  عةن يف صةحيحه ملةةم ومن أقوى مةا يتملةك نةه اقنبتةون : مةا رواا  

سةةةة ل ال ةةةةا  رسةةةول م صةةةةةم م عةيةةةه وسةةةةةم فاةةةةالوا : و رضةةةي م ع ةةةةه قةةةال : } أع هريةةةةرة عةةةن 
رسول م هل نرى رن ا يوم الايامة ل فاال : هل لضارون يف رؤيةة الشةمس ع ةد الظهةرية ليلةأ يف 

يف سةحاذ ل سحاذ ل قالوا : خ و رسول م قال : فهل لضارون يف رؤية الامر ليةةة البةدر لةيس 
قةةالوا : خ و رسةةول م قةةال : فوالةةذي نفلةةي نيةةدا خ لضةةارون يف رؤيةةة رنحةةم إخ كمةةا لضةةارون يف 
رؤيةةةة أحةةةد ا قةةةال : فيةاةةةم العبةةةد فياةةةول : أي فةةةالن أمل أكرمةةةك ل أمل أسةةةوث  ل أمل أ وجةةةك ل أمل 
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ظ  ةةةأ أنةةةك أسةةة ر لةةةك اخليةةةل واإلنةةةل وألركةةةك لةةةرأ  ولرنةةةر ل قةةةال : فياةةةول : نةةةةم و رذ قةةةال : ف
مالقةةي ل فياةةول : و رذ خ مل قةةال : فةةاليوم أنلةةا  كمةةا نلةةيتأل مل قةةال : فيةاةةم النةةاين فياةةول : أمل 
أكرمةةةك ل أمل أسةةةوث  ل أمل أ وجةةةك ل أمل أسةةة ر لةةةك اخليةةةل واإلنةةةل وألركةةةك لةةةرأ  ولرنةةةر ل قةةةال : 

أنلةةا  كمةةا فياةةول : نةةةم و رذ قةةال : فظ  ةةأ أنةةك مالقةةي ل فياةةول : و رذ خ مل قةةال : فةةاليوم 
نلةةيتأل مل   يةاةةم النالةة  : فياةةول لةةه منةةل الةةك مل فياةةول : و رذ  م ةةأ نةةك ونحتانةةك ونرسةةةك 
وصةةةيأ وصةةمأ ولصةةدقأ وينةةأل تةةري مةةا اسةةتواف فياةةال : أخ نبعةة  شةةاهدان عةيةةك فيتفحةةر يف 
نفله من يشهد عةي في تم عةةم فيةه وياةال لف ةذا : انواةي فت وةف ف ةذا وامةه وعظامةه نعمةةه 

 ململةم { مل إىل ه ا رواا ليعذر من نفله والك اق افف الذي س ط م عةيه والك 
  ي ةاثي م ةاث أخ لتبةر كةل أمةة مةةا  قةال : }  -وهةي منةل روايتةه سةواء صةةحيحة  -ويف روايةة غةريا  

أوليةةاءهم إىل اليهةةوث وال صةةارى كانةةأ لعبةةد قةةال : فتتبةةر أوليةةاء الشةةياتل الشةةياتل قةةال : والبعةةأ 
اةم أيهةا اقمم ةةون في لي ةا رن ةا وهةو رن ةةا فياةول : عةالم هةمخء قيةةام ل ف اةول حنةن عبةةاث م جهة م   نب

اقمم ةون عبةدانا وهةو رن ةا وهةو  لي ةا وينيب ةا وهةذا ماام ةا مل فياةول : أان رنحةم فامضةوا قةال : فيوضةةر 
سةةم  اجللر وعةيه كالليب من ال ةار طوة  ال ةا  فع ةد الةك حةةأ الشةفاعة   الةهةم سةةم الةهةم

قةةال : فةة اا جةةاءوا اجللةةر فحةةل مةةن أنفةةف  وجةةا مةةن اقةةال  ةةا  ةةةك يف سةةبيل م فحةةل خ نةةة اجل ةةة 
أنةةو نحةةر يدعونةه : و عبةةد م و ملةةم هةةذا خةري فتعةةال و عبةةد م و ملةةم هةةذا خةري فتعةةال فاةال 

ل ةع صةةم م رضي م ع ه و رسول م الك العبد خ لوى عةيه يدف لل ويةة  مةن  خةر فضةرذ ا
{ مل وهةةذا حةةدي  عةيةه وسةةةم عةةم م حبيةةه وقةال : والةةذي نفلةي نيةةدا إين لرجةو أن لحةةون مة هم 

 مل الكافر واملنافق يلقى ربس صحيا مل وفيه أن 
 

انةةةن خ  ةةةة وياةةةال : تةةةاهرا أن اخلةةةةف مجةةةيعهم يةةةرون رذةةةم فيةاةةةم م العبةةةد ع ةةةد الةةةك مل لحةةةن قةةةال 
ء " الذي يف اخل  غةري ال اصةي ه خ أن م لةراءى قةن قةال لةه هةذا وغري ا " الةااوالااضي أنو يعةم 

الاةول وهةمخء ياولةون : أخة  ال ةع صةةم م عةيةه وسةةم أن اقةمم ل يةرون رذةم ه لوةم قةالوا : هةل 
نرى رن ا ل والضمري عاصد عةم اقمم ل فذكر ال ع صةم م عةيه وسةةم أن الحةافر يةاةم رنةه فيوتةه 

الصةحيحل الك لتبر كل أمة ما كانأ لعبد   نعةد الةك يةراا اقمم ةون مل يبةل الةك أن يف    نعد
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أن ال ةا  قةةالوا : و : } أع هريةرة عةن سةعيد نةن اقلةةيب وعوةاء نةن ي يةد عةن ال هةري مةن حةدي  
رسةول م هةل نةرى رن ةا يةوم الايامةة ل قةال : هةل اةارون يف الامةر ليةةة البةدر لةيس ثونةه سةةحاذ ل 

وا : خ مل و رسول م مل قال : فهل اارون يف الشمس ليس ثووةا سةحاذ ل قةالوا : خ مل قةال : قال
فةة نحم لرونةةه كةةذلك اشةةر ال ةةا  يةةوم الايامةةة فياةةول : مةةن كةةان يعبةةد شةةي ا فةيتبعةةه فمةة هم مةةن يتبةةر 

ليهم الشمس ومة هم مةن يتبةر الامةر ومة هم مةن يتبةر الوواغيةأ ولباةم هةذا المةة فيهةا م افاوهةا فية 
م فياةةول : أان رنحةةم فياولةةون : هةةذا محان ةةا حةةر إلي ةةا رن ةةا فةة اا جةةاء رن ةةا عرف ةةاا ه فيةة ليهم م يف 
صةةورله الةةر يعرفةةون فياةةول : أان رنحةةم فياولةةون : أنةةأ رن ةةا فيعرفونةةه ويضةةرذ الصةةرا  نةةل تهةةراين 

رسةةةل وكةةةالم الرسةةةل جهةةة م فةةة كون أول مةةةن جةةةاو  مةةةن الرسةةةل أبمتةةةه ه وخ يةةةتحةم يوم ةةةذ أحةةةد إخ ال
يوم ذ الةهم سةم سةم ويف جه م كالليب منل شو  اللعدان هل رأيتم شو  اللةعدان ل قةالوا نعةم 
مل قةةةال : ف وةةةا منةةةل شةةةو  اللةةةعدان غةةةري أنةةةه خ يعةةةةم قةةةدر عظمهةةةا إخ م طوةةة  ال ةةةا  أبعمةةةاسم 

راث مةن أهةل ال ةار أمةر فم هم من يونف نعمةةه ومة هم ازةا ى حةر ي كةو حةر إاا أراث م رمحةة مةن أ
كةةان يعبةةد م في رجةةووم ويعرفةةووم آبمر اللةةكوث وحةةرم م عةةةم ال ةةار   م اقالصحةةة أن جرجةةوا مةةن

أن أتكةةل أثةةر اللةةكوث ه في رجةةون مةةن ال ةةار قةةد امتحشةةوا فيصةةب عةةةيهم مةةاء اايةةاة في بتةةون كمةةا 
وهةو  -ل بأ اابة يف محيل الليل   يفرع م من الاضةاء نةل العبةاث ويباةم رجةل نةل اجل ةة وال ةار 

فيابةل نوجهةه قبةل ال ةار فياةول : و رذ اصةرب وجهةي عةن ال ةةار  -دردأ  ا ندة  آردر أعدل الندار
قد قشبأل راها وأحرقأل اكاؤها فياول : هةل علةيأ إن فعةل نةك الةك أن خ للة ل غةري الةك ل 
فياول : خ وع لك فيعوي م مةا شةاء مةن عهةد ومينةاق فيصةرب م وجهةه عةن ال ةار فة اا أقبةل نةه 

تهةةا سةةحأ مةةا شةةاء م أن يلةةحأ   قةةال : و رذ قةةدمأل ع ةةد لذ اجل ةةة مل عةةم اجل ةةة ورأى ذك
فياةةول م لةةه : ألةةيس قةةد أعويةةأ العهةةوث واقينةةاق أن خ للةة ل غةةري الةةذي ك ةةأ سةة لأ ل فياةةول : 
و رذ خ أكون أشام خةاك مل فياول ه هل علةيأ إن أعويتةك الةك أن خ للة ل غةري الةك ل 

 الةةك فيعوةةي رنةةه مةةا شةةاء مةةن عهةةد ومينةةاق فيادمةةه إىل لذ فياةةول : خ مل وع لةةك خ أسةة ل غةةري
اجل ةةة فةة اا نةةة  لذةةا فةةةرأى  هر؛ةةا ومةةا فيهةةا مةةن ال ضةةةرة واللةةرور فيلةةحأ مةةا شةةاء م أن يلةةةحأ 

مةةةا أغةةةدر  ل ألةةةةيس قةةةد أعويةةةةأ  ثم فياةةةول : و رذ أثخةةةةأل اجل ةةةةة مل فياةةةول م : واةةةك و انةةةةن 
أعويةةةةةأ ل فياةةةةةول : و رذ خ خعةةةةةةأل أشةةةةةام خةاةةةةةك  العهةةةةةوث واقينةةةةةاق أن خ للةةةةة ل غةةةةةري الةةةةةذي
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فيضحك م م ه ه   يمان له يف ثخول اجل ةة فياةول : اةن مل فيتمةت حةر إاا اناوعةأ أم يتةه قةال 
{ مل م : من كذا وكذا أقبل يةذكرا رنةه حةر إاا انتهةأ نةه المةاين قةال م : لةك الةك ومنةةه معةه 

إن رسةةول م صةةةم م عةيةةه وسةةةم قةةال : ي م ع همةةا } رضةةأنةةو سةةعيد اخلةةدري لع هريةةرة قةةال 
: مل أحفظ مةن رسةول م صةةم م عةيةه وسةةم أنو هريرة { قال قال م : لك الك وعشرة أمناله 

لةةةك الةةةك وعشةةةرة : إين مسعتةةةه ياةةةول : } أنةةةو سةةةعيد { قةةةال لةةةك الةةةك ومنةةةةه معةةةه إخ قولةةةه : } 
 { ملأمناله 

خ يةةرث عةيةةه يف حدينةةه شةةي ا حةةر إاا قةةال أع هريةةرة مةةر وأنةةو سةةعيد :  ويف روايةةة يف الصةةحيا قةةال 
{ وعشةرة أمنالةةه : } أنةو سةعيد اخلةدري { قةال إن م قةال : الةك لةك ومنةةه معةه : } أنةو هريةرة 

أنةةو هريةةرة وأنةةو سةةعيد مل فهةةذا ااةةدي  مةةن أصةةا حةةدي  عةةةم وجةةه الر  وقةةد الفةةف أل هريةةرة و 
نعد أن لتبر كةل أمةة مةا كانةأ لعبةد مل وقةد روي جسة اث جيةد مةن حةدي  وليس فيه اكر الرؤية إخ 
جيمةةر م ال ةةا  يةةوم الايامةةة قةةال : في ةةاثي م ةةاث : و رضةةي م ع ةةه قةةال : } عبةةد م نةةن ملةةعوث 

أيها ال ا  ه أمل لرضوا من رنحةم الةذي خةاحةم وصةوركم ور قحةم أن يةو  كةل إنلةان مة حم إىل مةن  
و نةل قةن كةان يعبةد عيلةم شةيوان عيلةم ويتوىل قال : و نل قن كان يعبةد  كان يعبد يف الدنيا ل

حر  نل سم الشةكرة والعةوث وااكةر ويباةم أهةل اإلسةالم جنومةا ه فياةال سةم : ع ير شيوان ع يرا 
مةةا لحةةم خ ل وةاةةون كمةةا انوةةةف ال ةةا  ل فياولةةون : إن ل ةةا رل مةةا رأي ةةاا نعةةد ه قةةال : فياةةال : فةةبم 

نحةةةةم إاا رأيتمةةةةوا ل قةةةةالوا ني  ةةةةا وني ةةةةه عالمةةةةة إن رأي ةةةةاا عرف ةةةةاا مل قيةةةةل : ومةةةةا هةةةةو ل قةةةةالوا : لعرفةةةةون ر 
 { واكر اادي  مل يحش  عن ساق 

ففي هذا اادي  أن اقةمم ل مل يةروا قبةل خةيةه سةم خاصةة وأصةحاذ الاةول ا خةر ياولةون : معةت 
 تبعوا شي ا ملهذا مل يروا مر همخء ا سة الر يتبعها ال ا  فةذلك مل ي

أع عةةن عوةةاء نةةن يلةةار عةةن  يةةد نةةن أسةةةم أيضةةا مةةن حةةدي  الصةةحيحل يةةدل عةةةم الةةك مةةا يف  
قة ةةةا : و رسةةةول م هةةةل نةةةرى رن ةةةا يةةةوم الايامةةةة ل قةةةال رسةةةول م صةةةةم م عةيةةةه } سةةةعيد اخلةةةدري 

وسةةةم نعةةم مل فهةةل لضةةارون يف رؤيةةة الشةةمس للظهةةرية صةةحوا لةةيس معهةةا سةةحاذ ل وهةةل لضةةارون 
رؤية الامر ليةة البةدر صةحوا لةيس فيهةا سةحاذ ل قةالوا : خ و رسةول م قةال : مةا لضةارون يف  يف

رؤيةةةة م لبةةةار  ولعةةةاىل يةةةوم الايامةةةة إخ كمةةةا لضةةةارون يف رؤيةةةة أحةةةد ا مل إاا كةةةان يةةةوم الايامةةةة أان 
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صةةاذ إخ مةةمان لتتبةةر كةةل أمةةة مةةا كانةةأ لعبةةد فةةال يباةةم أحةةد كةةان يعبةةد غةةري م مةةن الصةة ام والن
ه أهةةةةل الحتةةةةاذ يتلةةةةاقوون يف ال ةةةةار حةةةةر إاا مل يبةةةةف إخ مةةةةن كةةةةان يعبةةةةد م مةةةةن نةةةةر وفةةةةاجر وغةةةة  

انةةن م مل فياةةول : كةةذنتم مةةا ع يةةر فياةةال سةةم : مةةا ك ةةتم لعبةةدون ل قةةالوا : ك ةةا نعبةةد اليهةةوث فيةةدعم 
ر إلةةيهم أخ لةةرثون اطةةذ م مةةن صةةاحبة وخ ولةةد فمةةااا لبغةةون ل قةةالوا : عوشةة ا و رذ فاسةةا ا فيشةةا

ال صةةةارى ل فيحشةةةرون إىل ال ةةةار ك وةةةا سةةةراذ اوةةةم نعضةةةها نعضةةةا فيتلةةةاقوون يف ال ةةةار   يةةةدعم 
انةن م فياةال سةم : كةذنتم مةا اطةذ م مةن اقلةيا فياال سم : مةا ك ةتم لعبةدون ل قةالوا : ك ةا نعبةد 

: فيشةةار إلةةيهم أخ لةةرثون ل  صةةاحبة وخ ولةةد فمةةااا لبغةةون ل فياولةةون مل عوشةة ا و رذ فاسةةا ا قةةال
فيحشةةرون إىل جهةة م ك وةةا سةةراذ اوةةم نعضةةها نعضةةا فيتلةةاقوون يف ال ةةار حةةر إاا مل يبةةف إخ مةةن  

قةةةةال :  -ويف روايةةةة  -كةةةان يعبةةةد م مةةةن نةةةر وفةةةاجر أةهةةةم م يف أث  صةةةورة مةةةن الةةةر رأوا فيهةةةا 
: فمةةةا ل تظةةةرون : لتتبةةةر كةةةل أمةةةة مةةةا   فيةةة ليهم اجلبةةةار يف صةةةورة غةةةري الصةةةورة الةةةر رأوهةةةا أول مةةةرة قةةةال

كانةةأ لعبةةةد قةةةالوا : و رن ةةةا فارق ةةةا ال ةةةا  يف الةةدنيا أفاةةةر مةةةا ك ةةةا إلةةةيهم ومل نصةةةاحبهم مل فياةةةول : أان 
مةرلل أو ثةالم ه حةر إن نعضةهم ليحةاث أن  -رنحم فياولون : نعوا لهلل م ةك خ نشةر  لهلل شةي ا 

نةةةه ذةةةا ل فياولةةةون : نعةةةم مل فيحشةةة  عةةةن سةةةاق فةةةال فياةةةول : هةةةل نيةةة حم وني ةةةه  يةةةة لعرفو  -ي اةةةةب 
يبام من كةان يلةكد هلل مةن لةاةاء نفلةه إخ أان م لةه لللةكوث وخ يباةم مةن كةان يلةكد نفاقةا 
وروء إخ جعةل م تهةةرا تباةةة واحةةدة كةمةا أراث أن يلةةكد خةةر عةةةم قفةاا   يرفعةةون رءوسةةهم وقةةد 

ا سددر : أان رنحةةم فياولةةون : أنةةأ رن ةةا مل   يضةةرذ  حتةةول يف الصةةورة الةةر رأوا فيهةةا أول مةةرة فاةةال
وحتةةةل الشةةةفاعة وياولةةةون : الةهةةةم سةةةةم سةةةةم قيةةةل : و رسةةةول م ومةةةا اجللةةةر ل قةةةال : علدددى جردددنم 

ثحض م لة فيه خوةاتي  وكالليةب وحلةحة لحةون ن كةد فيهةا شةويحة ياةال سةا : اللةعدان فيمةر 
جةةةاوث اخليةةةل والركةةةاذ ف ةةةا  ملةةةةم وخمةةةدو  اقمم ةةةون كوةةةرب العةةةل وكةةةال ق وكةةةالريا وكةةةالوري وك 

مرسةل ومحةةرث  يف انر جهة م حةةر إاا خةةذ اقمم ةةون مةةن ال ةار فوالةةذي نفلةي نيةةدا مةا مةةن أحةةد 
 { مل أبشد م اشدة هلل يف استاصاء ااف من اقمم ل هلل يوم الايامة إلخواوم الذين يف ال ار 

بةةل أن ياةةول : ليتبةةر كةةل قةةوم مةةا كةةانوا ففةةي هةةذا ااةةدي  مةةا يلةةتدل نةةه عةةةم أوةةم رأوا أول مةةرة ق
ه ف نةةةةه أخةةةة  يف أع هريةةةةرة يعبةةةدون مل وهةةةةي " الرؤيةةةةة الوىل " العامةةةة الةةةةر يف " الرؤيةةةةة الوىل " عةةةن 

الك اادي  للرؤية والةااء   نعد الك ياول ليتبر كل قوم ما كةانوا يعبةدون مل وكةذلك جةاء منةةه 
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رضةةي م ع ةةه قةةال : قةةال رسةةةول م أع هريةةرة عةةن أنيةةه عةةن العةةالء يف حةةدي  صةةحيا مةةن روايةةة 
جيمةةر م ال ةةا  يةةوم الايامةةة يف صةةعيد واحةةد   يوةةةر عةةةيهم رذ العةةاقل صةةةم م عةيةةه وسةةةم } 

فياةةةول : أخ يتبةةةر ال ةةةا  مةةةا كةةةانوا يعبةةةدون فيمنةةةل لصةةةاحب الصةةةةيب صةةةةيبه ولصةةةاحب ال ةةةار انرا 
ون ه ويباةةم اقلةةمون فيوةةةر عةةيهم رذ العةةاقل ولصةاحب التصةةوير لصةويرا فيتبعةةون مةا كةةانوا يعبةد

فياةةةول : أخ لتبعةةةون ال ةةةا  فياولةةةون : نعةةةوا لهلل م ةةةك م رن ةةةا وهةةةذا محان ةةةا حةةةر نةةةرى رن ةةةا وهةةةو 
إمرهم وينبتهم ه   يتوارى   يوةةر فياةول أخ لتبعةون ال ةا  فياولةون نعةوا لهلل م ةك م رن ةا وهةذا 

مل قةةالوا وهةةل نةةراا و رسةةول م ل قةةال : فةة نحم خ لتمةةارون يف رؤيتةةه  محان ةةا حةةر نةةرى رن ةةا وينبةةتهم
لةك اللاعة   يتوارى   يوةةر عةةيهم فيعةرفهم نفلةه   ياةول : أان رنحةم فةالبعوين فياةوم اقلةةمون 

 { ملويوضر الصرا  
 -أع ر يةةةن العايةةةةي وأنةةةل مةةةن هةةةذا كةةةةه يف أن " الرؤيةةةة الوىل " عامةةةة لهةةةل اقوقةةة  : حةةةدي   

يف انةن خ  ةة قد رواا مجاعة مةن العةمةاء ولةاةاا أكنةر ا ةدثل للابةول وقةد رواا  -اادي  الوويل 
" واكةةر أنةةه مل اةةت  فيةةه إخ للحاثيةة  النانتةةة قةةال فيةةه رسةةول م صةةةم م عةيةةه كتةةاذ التوحيةةد "  

أ : و فت رجةةةةون مةةةةن الصةةةةوى ومةةةةن مصةةةةارعحم فت ظةةةةرون إليةةةةه وي ظةةةةر إلةةةةيحم قةةةةال : قةةةةةوسةةةةم } 
رسةةول م كيةة  وهةةو شةة ذ واحةةد وحنةةن مةةلء الر  ن ظةةر إليةةه وي ظةةر إلي ةةا قةةال : أنب ةةك  نةةةل 
الةةةةةك يف  خء م ل : الشةةةةةمس والامةةةةةر  يةةةةةة م ةةةةةه صةةةةةغرية لروومةةةةةا يف سةةةةةاعة واحةةةةةدة ويةةةةةرونحم وخ 
مل  لضةةامون يف رؤيتهمةةا ولعمةةر إسةةك سةةو عةةةم أن يةةراكم ولرونةةه أقةةدر م همةةا عةةةم أن يةةروكم ولرو ةةا

قةةةأ : و رسةةول م فمةةا يفعةةل ن ةةا رن ةةا إاا لاي ةةاا ل قةةال : لعرضةةون عةيةةه لثيةةة لةةه صةةفحالحم وخ 
جفةم عةيةةه مة حم خافيةةة في خةذ رنةةك نيةدا غرفةةة مةن اقةةاء في ضةا ذةةا قةبةحم فةعمةةر إسةك مةةا جوةة  

ه منةةل وجةةه واحةةد مةة حم قوةةرة ف مةةا اقةةممن فتةةدف وجهةةه منةةل الريوةةة البيضةةاء ه وأمةةا الحةةافر فت ومةة
 -أو قةال  -اامم السوث ه إخ   ي صةرب نبةيحم صةةم م عةيةه وسةةم فيمةر عةةم أثةرا الصةااون 

{ واكةةر حةةدي  " الصةةرا  " مل ي صةةرب عةةةم إثةةرا الصةةااون ه قةةال : فيلةةةحون جلةةرا مةةن ال ةةار 
قةال : قةةأ : و أع ر يةن عةن جسة اث جيةد } أع ر يةن : قوعةة مةن حةدي  اللة ن وقد روى أهل 

ألةيس كةحةم يةةرى أل ر يةن ول م أكة ةا يةرى رنةه يةوم الايامةة ومةا  يةة الةك يف خةاةه ل قةال : و رسة
ل ظةرون إليةه { مل فهةذا ااةدي  فيةه أن قولةه : } الامر خمةيا نه ل قةةأ : نةةم مل قةال : فةاهلل أعظةم 
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نةةةةن عبةةةةد م عةةةةن انةةةةن خ  ةةةةة { عمةةةةوم جلميةةةةر اخلةةةةةف كمةةةةا ثل عةيةةةةه سةةةةياقه مل وروى وي ظةةةةر إلةةةةيحم 
وم مةةا مةة حم مةةن أحةةد إخ رضةةي م ع ةةه مرفوعةةا إىل ال ةةع صةةةم م عةيةةه وسةةةم قةةال : } ملةةعوث 

مةا غةر  ع ل  ثم ليةةة ياةول : انةن  -أو قةال  -سي ةو م نه كما جةو أحدكم للامةر ليةةة البةدر 
 { ملمااا أجبأ اقرسةل ل  ثم ما عمةأ فيما عةمأ ل انن  ثم انن 
فةمةةا رأوا ا يلتملةةك ذةةا هةمخء فاةةد الةك نعضةةهم ناولةةه سةبحانه ولعةةاىل : } فهةذا أحاثيةة   ة 

وياولةةون { واعتاةةدوا أن الضةةمري عاصةد إىل م وهةةذا غةةةط ه فةة ن م سةبحانه ولعةةاىل قةةال : }  لفةة 
فةمةةا رأوا { } قةةل إاةةا العةةةم ع ةةد م وإاةةا أان نةةذير مبةةل { } مةةر هةةذا الوعةةد إن ك ةةتم صةةاثقل 

{ فهةةذا يبةةل أن الةةذي رأوا هةةو  أ وجةةوا الةةذين كفةةروا وقيةةل هةةذا الةةذي ك ةةتم نةةه لةةدعون  لفةةة سةةي
{ ل وقيةةةةل هةةةةذا الةةةةذي ك ةةةةتم نةةةةه لةةةةدعون الوعةةةةد أي : اقوعةةةةوث نةةةةه مةةةةن العةةةةذاذ أخ لةةةةراا ياةةةةول : } 

والةةحوا أبشةةياء لرثة فهموهةةا مةةن الاةةر ن لةةيس فيهةةا ثخلةةة  ةةال مل وأمةةا الةةذين خصةةوا " للرؤيةةة " 
اقتاةةدمل  أع هريةةرة وأع سةةعيد فاسةةتدلوا  ةةدي   -مةةمم هم وم ةةافاهم  -د يف الظةةاهر أهةةل التوحيةة

كمةا اكران ةا وهةمخء الةذين ينبتةون رؤيتةه لحةافر وم ةافف إاةا ينبتووةا مةرة واحةدة أو مةرلل ق ةةافال " 
 رؤية لعري  "   اتكب ع هم نعد الك يف العرصة مل

 
 أ ترت الرحالة 

 ة مكتهة مشكا  اإلحالم 
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