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    العاشرالعاشرالشريط الشريط       
 األسئلة

ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأِكٍد أنه واقع كقوله هذا فالن الواقف  أمامفإ  ن شفا،     /1س
 كذلإ حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى؛ كقوله أكلتم  ن شا،  ؟

 المشيئة في استعمال المسلم على درجتين: /ج

 ﴿   ق بمشفيئة   كمفا قفال لَّ عَ ا حقيقة التعليق؛ يعني أنَّ ما سيفعله مُ : أنه يُْقَصُد بهاألولىالدرجة 

ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ  َ [  ﴿29﴾]التكوير:َوَما تََشاُءوَن إَِّلا أَْن يََشاَء َّللاا ُ إِنا َّللاا َوَما تََشااُءوَن إَِّلا أَْن يََشااَء َّللاا

َل كَِلاَد َ)اًدا وَ [  وقفال ﴿30﴾]اإلنسفان:َكاَن َعِليًما َحِكيًما (إَِّلا أَْن يََشااَء 23ََّل تَقُاولَنا ِلَشاْءءإ إِِّيِاء عَاِعا

ُ َواْككُااْر َركاااَد إِكَا َِِّسااي َ  [  فففاذا كففان ايمففر يُعَلَففُق علففى المسففتقبل فانففه يتأكففد 24-23﴾]الكهفف :َّللاا
 لم يشأ لم يكن.ما شا، كان وما  ق ايمر على مشيئة  ؛ ينَّ استعمال المشيئة  يعني أن يُعَلَّ 

ايمفر وقفع ووقوعفه  تحقفق ايمفر بمشفيئة  ؛ ينَّ  تأكيفد( لإن شاء هللا: أن تكون )الثاِّية الدرجة
ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة    فال بأس أن يَُؤَكَد أي أمر وقع بكلمة ) ن شا،  ( ويقصد بها أنفه 

لُاوا ِمْراَر إِْن َشااَء ﴿    وعلفى هفذا جفا، ففي القفرآن قفول  تحقق ووقع بمشيئة    ُُ ََ اْد َوقَاا

ُ آِمِِّينَ  لُنا ﴿ [  بعد أن دخلوا  وكقوله 99﴾]يوس :َّللاا ُُ ِ لَتَاْد َي يَاا كِااْلَح َْ ُ َرسُاولَاُ الرُّ لَقَاْد َراَدَ  َّللاا

ِريَن َّلَ  ُ آِمِِّيَن ُمَحليِِقيَن ُرُءوَسكُْم َوُمقَريِ اعُونَ  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاا َُ  [.27﴾]الفتح:تَ

بالمناسبة بتعليق المشيئة: الكلمة المعروفة التي تروى عن شفيخ اإلسفالم ابفن تيميفة أنفه لمفا حف  
إن )قفال  (قاَ إن شااء هللا)فقفال لفه أحفد القضفاة  (إِّكام مِّراورون)قفال ف  الناس على جهاد التتفر
ة   يتحقفق  وهفذا يجفل أن   يعني أنفتم منصفورون والنصفر بمشفيئ ( شاء هللا تحقيقا َّل تعليقا

 ﴿ ِّْيَا َويَاْوَم وعد عباده ووعده حق أن ينصرهم إِِّااا لََُِِّّراُر ُرسُالََِّا َوالااِكيَن آَمُِّاوا عِاء اْلَحيَااِن الادُّ

ُ أَلَْ)ِلااكَنا أََِّااا َوُرسُااِلء﴿ [  وقففال 59﴾]غففافر:يَقُااوُم اأْلَْشااَ ادُ  قَااْد َولَ [  وقففال ﴿21﴾]المجادلففة:َكتَااَب َّللاا

(َوإِنا ُجِّاااااَدَِّا لَُ اااااْم 172(إِِّاُ اااااْم لَُ اااااْم اْلَمُِّراااااوُروَن 171َساااااكَقَْ  َكِلَمتَُِّاااااا ِلِعكَاِدَِّاااااا اْلُمْرَساااااِليَن 

 [  ونحو ذلإ من ايدلة.173-171﴾]الصافات:اْلغَاِلكُونَ 

ما حكم االحتجاج بالقدر على فعفل المكروهفات وتفرإ المسفتحبات  منفل أن يتفرإ اإلنسفان  /2س

 افل بعد الصالة  فاذا حاجه أحد قال: هذا بقضا،   وقدره؟النو
فِْعففْل لسنسففان فيففه عيفف  مففن تففرإ نَففمَّ القففدر ال يجففوز االحتجففاج بففه علففى المعايفف   فففاذا كففان  /ج

 فريضة أو فعل محرم  أو من ترإ نافلة أو فعل مكروه  فانه ال يجوز أن يحتج على ذلإ بالقدر. 

؛ ر على المصاي ؛  ذا أصي  اإلنسفان بمصفيبة َعلَّفَق ذلفإ بقفدر   و نما يجوز االحتجاج بالقد

ِ يَْ ااااِد تعليقففففه للقففففدر تطمففففئن الففففنفس ويكمففففل اإليمففففان والهففففدى ﴿فففففي ينففففه  ِمْن كِااااا ا َْ َوَمااااْن يُاااا

 [  ما شا،   كان  قدر   وما شا، فعل  هذا في المصائ . 11﴾]التغابن:قَْلكَاُ 

االحتجفاج بالقفدر علفى المعايف  لفيس فيفه ففي  مفن وسفائل الشفيطان؛ ينَّ هفذا  أما في المعاي  فانَّ 
اإلنسفان ُمَخيَفْر هفل يعمفل هفذا أو يعمفل  بل حجة على صفاحبه الفذي احفتج بفه؛ ينَّ  الحقيقة حجة 

ايمر الناني؟ فكونفه اختفار أحفد ايمفرين بارادتفه التفي توجهفت  لفى أحفد ايمفرين  وبقدرتفه التفي 
ين  فان احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التَبِعَة؛ ينفه كفان عنفده توجهت  لى أحد ايمر

وال للحسفا ؛ ين  هفذا هفو  كليف  رادة  ولو صح االحتجاج بالقفدر ففي المعايف  مفا بقفي معنفى للت
 معنى قول الجبرية.

م ما الففر  بفين معجفزات اينبيفا، القفرآن وهفل معجفزات اينبيفا، معجفزة بنفسفها كفالقرآن أ /3س

 ال؟
  ذكرنففا أنهففا آيففات وبففراهين ودالئففل  فلففف  ملسو هيلع هللا ىلصمعجففزات اينبيففا، ومنهففا معجففزات المصففطفي  /ج

ل مفن اسفتعمال قَفتَ المعجزة لف  حادث  ولهذا تارة يقع اإلشفكال ففي توجيفه بعف  ايمفور؛ ينفه يُنْ 
ذا يُنتبفه العلما، لها في أحد معانيها أو في كنير من معانيها  لى أن تُجعل حقيقة شرعية عامفة  وهف

كالم العلما، تقرير للحقائق فاذا كان االستعمال االصطالحي لهفم ففي ايلففا  لفم يفأت ففي  له  فانَّ 
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القرآن وال في السنة فينبغي أن يُْجعََل بِقََدِره  وأال يُزاد على ما استعملوه فيه  ولهذا لفف  المعجفزة 
َر لم يأت في القرآن وال في السنة  و نما فُ  -كما ذكرنا لكم- ِهَم ذلإ فهما وهفذا الفهفم صفحيح  ذا قُفد ِ

 بَقََدِرِه الشرعي ولم يُنتقل عنه  لى ما لم يأت به دليل. 
ولهذا نقول آيات اينبيا، والبراهين الدالة على صحة رساالتهم وعلفى أنهفم مرسفلون مفن عنفد   

قففدرة اإلنففس  مفا جففاؤوا بففه حففق  هففذه كلهففا دليففل صففدقها ففي نفسففها؛ ينهففا شففي، خففارج عففن وأنَّ 
والجن في ذلإ الزمان جميعا  فكل معجزة  كل آية  كل برهان  اقترن بدعوى النبوة فهفو خفارج 

وفي جميع اينبيفا، والمرسفلين؛ يننفا نقفول  نَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن قدرة اإلنس والجن جميعا  في النبي محمد 
َخاَطفُ  برسفالته مفن كل نبي يَُخاَطُ  به؛ يعني يَُخاَطُ  برسفالته اإلنفس الفذين بعفث ففيهم وكفذلإ يُ 

سمع رسفالته مفن الجفن  فلهفذا يقفع اإلعجفاز وتقفع الحجفة بفأن تكفون اايفة والبرهفان خارجفا عفن 
 مقدور اإلنس والجن جميعا. 

القفرآن  ففي وهذا هو في آيات وبراهين اينبيفا، والمرسفلين علفيهم صفلوات   وسفالمه  وكفذلإ 
 ه لمعارضة المعتر . فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاِطٌع في نفس

 وتدبر هذا في جميع اايات التي أوتيها اينبيا، والمرسلون عليهم صلوات   وسالمه.
 

 
ْؤيةُ حقٌّ يهِل الَجنَِّة  بِغَْيِر  َحاَطٍة وال َكْيفيٍَّة  كما نَطق به كتفاُ  رب ِنفا ﴿ُوُجفوهٌ يَْوَمئِفٍذ نَاِضفَرةٌ) ( ِلَفى 22والرُّ

 [  وتَْفسيُرهُ َعلى ما أراَدهُ   تَعالَى َوَعِلَمهُ.23-22ةٌ﴾]القيامة:َرب َِها نَاِ رَ 

فهفو كمفا قفال  َوَمعنفاهُ علفى مفا أراد  ال نَفْدخُل  ملسو هيلع هللا ىلصوكلُّ ما جاَ، في ذَلإ ِمَن الحديث الصَّحيح َعن الرسوِل 
ِميَن بأْهَوائنَا  فانَّهُ َمفا َسفلِ  لين بِآَرائنا  وال ُمتََوه ِ ِ م ففي دينفه  الَّ َمفْن َسفلََّم ز َعفزَّ َوَجفلَّ ولرُسفوِله في ذلإ ُمتَأَو 

   وردَّ عْلَم ما اْشتَبَهَ َعلَْيِه  لى َعاِلِمِه. ملسو هيلع هللا ىلص

 في الجنة.  هي مسألة رؤية الر  و  هذه المسألة مسألة ع يمة جدا  

رؤيفة  في جنفات النعفيم هفي أعفال مفا يَلتفذُّ بفه أهفل الجنفة  فأهفل الجنفة أعفال نعفيمهم ورؤية   

  وذلإ ينه منتهى الجمال؛ وين  في الرؤية الرضفا  وين  ففي الرؤيفة اإلكفرام  وين  وجه   

 .في الرؤية صالح القل  برؤية محبوبه 

؛ يعنفي أنهفا كل أنواع الجمال التفي يتعلفق بهفا المتعلقفون  نمفا هفي بعف  جمفال صففات الفر  ف

 ها جز، يتراحم به الناس.من من جمال الصفات  كما أن رحمة    شي،

فففي ذاتفه وصففاته وأفعالففه مفن جمالفه أففا  علففى هفذا الوجفود  فصففارت  وكفذلإ جمفال الحفق 

  :/  كما قال ابن القيم ـمن جماله  ايشيا، جميلة لما أفا  عليها 

وهاااو الجمياااَ علاااى الحقيقاااة 
 كيف

َّل وجماااااااَ سااااااائر هااااااك  
 األكوان

مااااان كعااااام آثاااااار الجمياااااَ 
 ـاــعرك 

در عِّااااااد ك  أولاااااى وأجاااااا
 العرعان

مفن أنفواع  تتعلفق بفه نففس الُمتَعَل ِفْق مفن جمفال مخلوقفات الفدنيا أووفكل جمفال يطمفع  ليفه الطفامع 
الجمال  وأفا  تلفإ  ذلإ أفا عند الرؤية والتلذذ بمن  بشي،فانه ليس  في الجنةالجمال والتلذذ 

  اللذات على من شا، من خلقه.

  ليها المشمرون. رَ مَّ التي شَ  الغاية هي رؤية ز ال قال بع  أهل العلم:  نَّ ولهذا 
أعلى نعيم الجنة وأع م نعيم الجنفة  د العابد  فانَّ بُّ عَ فاذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تَ 

َرنل 22﴿ُوُجاو ل يَْوَمئِاكإ َِّاِراَرنل   كمفا قفال أن يرى المؤمنفون ربهفم  َِ -22]القيامفة:(إِلَاى َركيَِ اا َِّاا

 رت  لى الرحمان فاكتست الوجوه ن رة وجماال وبها، وحسنى تبارإ ربنا وتعالى.ن  [ 23
َِ الَجِّاةِ قاَ  ٌَّ أله يةُ ح َْ  (والرُّ

وهفي حفق يهفل الجنفة فأهفل الجنفة  شفإ فيفه الرؤية نابتة  وهي حفق ال ِمْريَفة فيفه  وال  يعني أنَّ 

 ويتلذذون بذاإ النعيم. يرون ربهم 
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 (  َكْيفياةإ كِغَْيِر إَحاَطةإ وَّلقاَ 

ََّل تُْدِركُااُ   كمفا قفال سفبحانه ﴿ئفيال يمكفن أن تكفون باحاطفة للمر رؤيفة    فنفى اإلحاطفة؛ ينَّ 

كِيرُ  َُ رؤية عيفان؛ لكفن  [  فرؤية   103﴾]اينعام:اأْلَْكَراُر َوهَُو يُْدِرُد اأْلَْكَراَر َوهَُو اللاِطيُف اْل

َوََّل يُِحيطُااااوَن كِااااِا ﴿ علمففففا   مففففا ال يمكففففن أن يحففففاط بففففاز رؤيففففة ك ال يمكففففن أن يَُحففففاَط بففففاز 

نابت  وكذلإ الرؤية ال يحاط بها فال تُفْدَرْإ؛ ال تُفْدِرُإ  ل العلم باز ص[  ولكن أ110﴾]طه:ِعْلًما

   ولكن أصل الرؤية موجود.﴾ََّل تُْدِركُاُ اأْلَْكَرارُ ﴿ايبصار    الر َّ 

 ؛ ففانَّ   وهذا لفيس ففي الرؤيفة وحفدها ولكفن ففي كفل صففات   في اايات اإلحاطة ا  فالمنفي  ذ

 ورؤية.  دراكا   وال يحاط باز    سبحانه بذاته وبصفاته ال يحاط به علما  

 ن مفا هفي حفق علفى مفا جفا، ففي ايدلفة  و؛ ( يعنفي ال تُكيَّفُ  رؤيفة النفاس لفربهم وَّل َكْيفياةإ قال )

رؤيفة المفؤمنين ز  ففانَّ  -يعني بالناس المفؤمنين ففي الجنفة- س ز رؤية النا والكيفية منفية؛ ينَّ 

 لجنة تبع لصفاته  وصفات الر  في ا .ال تُْعَرُ  كيفيتها 

 :الخلود والسعادة ليست رؤية  حاطة وال تَُكيَّْ  بكيفيةوفي دار النعيم  فرؤية الرائي للر  

  َّين    في علوه ال يُْعلَُم كي  ذلإ. 

  َّوين    في رؤية المؤمنين  ليه ال تُْعلَُم كيفية ذلإ. 

  َّوين      الحجا  الذي يحجبه عن رؤية الخلق  ليه ال تُْعلَُم كيفية ذلإفي كش. 

 فربنا أعلى وأع م مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم. 
هففذه الرؤيففة  لكنهففا رؤيففة بالعيففان رؤيففة بففالعينين  فلففذلإ نُنْبِففُت الرؤيففة دون ن ففر فففي كيفف  تكففون

 ليست رؤية قل   و نما هي رؤية عينين  كما سيأتي ذلإ في ايدلة. 
 (كما َِّطَ كا كتاُب ركيِِّاكقولا   /وكما استدَ المرِّف 

أن يُْنَسففَ  القففول والنطفق والكففالم للقففرآن  هفذا مففن الففذي اسفتعمله أهففل العلففم كنيفرا   ذكرنفا لكففم أنَّ  

( ال بأس به ويستعمله كنيفر كما َِّطَ كا كتاُب ركيِِّا  فقوله )نون بذلإ من تكلم به وهو الر  يع
 من أهل العلم من المحققين وايئمة. 

َرنل 22﴿ُوُجو ل يَْوَمئِكإ َِّاِرَرنل ) قال  َِ فيهفا  نبفات رؤيفة  [( هذه اايفة23-22]القيامة:(إِلَى َركيَِ ا َِّا

ة تعلوهففا يَّففهِ ة بَ نََسفف( يعنففي حَ َِّاِرااَرنل سففتكون ) جففوه مففن رأى الففر  و وأنَّ  أهففل الجنففة للففر  

اار هللا امااَرأً )بقولففه  ملسو هيلع هللا ىلصالنُّضففرة والنَّضففرة  كمففا دعففا النبففي  ساامم مقااالتء عاداهااا كمااا  -اماارَا–ِّري

 هفو دعا له بنضفارة الوجفه يعنفي بالحسفن والبهفا، والزينفة والجمفال وهفذا  نمفا  الحديث 1(سمع ا

 يهل اإليمان.
إِلَاى َركيَِ اا ﴿يعني يوم القيامة تلإ الوجوه ناضرة حسنة بهية  وتلفإ الوجفوه  ﴾ُجو ل يَْوَمئِكإ َِّاِرَرنل وُ ﴿

َرنل  َِ  .  تن ر الوجوه  لى الر  ؛ يعني رائية ربها نا رة  لى الر   ﴾َِّا

 ووجه استشهاد المصن  بآية سورة القيامة من نالنة وجوه:
 َالوجا األو : 
ي بـ)الن ر عُ  أنَّ  كمفا سفيأتي بيفان ذلفإ ففي -معنفاه الرؤيفة  ( تفيفد أنَّ إِلَاى(  وتعديفة الن فر بفـ)إِلَاىد ِ

 .-المسائل
 .الِعيَان ( كان المراد رؤيةإِلَىمعاني فاذا عدي بـ)لقال نا رة  لى ربها  ونا رة  والن ر يأتي 

الوجا الثاِّء : 

لوجففوه هففي التففي تن ففر  لففى ربهففا  علففى الوجففوه  فجعففل ا مضففافا   أنففه َجعَففَل الن ففر  لففى الففر  

َرنل 22ُوُجو ل يَْوَمئِكإ َِّاِرَرنل ﴿قال َِ فالوجوه نفا رة  لفى ربهفا  ومحفل الرؤيفة والن فر  ﴾(إِلَى َركيَِ ا َِّا

 في الوجه هو العينان.
 الوجا الثالث : 
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الوجفوه الفذي يعلفو  الحبفور  والنضفرة: وهفي الحسفن والبهفا، والسفرور و﴾يَْوَمئِاكإ َِّاِراَرنل ﴿أنه قفال
واالطمئنان  هذا  نما يكون بالرؤية ينها منتهى النعيم واللذة  ال من االنت فار الفذي ال يُفْدَرى هفل 

 بعده نعيم أم بعده غير ذلإ.
هذا  نمفا هفو الرؤيفة ينفه أنفر  نَّ على أَ  لَّ ة دَ يَّ هِ ة بَ نَسَ يعني حَ   بالن ر صارت ناضرة هْ فكون ايوجُ 

ففر وجهففه  بففل ِمففَن الُمنتِ ففْر َمففْن  لففيس كففل ُمْنتَِ ففٍر للففر  فالرؤيففة  وأمففا مجففرد االنت ففار  يُنضَّ

 وسيأتي مزيد بيان أوجه االستدالل في المسائل  ن شا،   تعالى. في جهنم والعياذ باز  بسيكر
 وتَْفسيُر ُ َعلى ما أراَد ُ هللا تَعالَى َوَعِلَماُ(قاَ 

 ما أراَدهُ   تَعالَى َوَعِلَمهُ. َعلى ( يعني تفسير الن ر  لى الر  تَْفسيُر ُ )

 التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير:
 وذلإ أنَّهُ َجعََل الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق وينبتها: اإلحاطة والكيفية.

 فدل على أنَّهُ يُنْبُِت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكالم من  اهر الكالم.
َِ الَجِّاةِ قوله ) نَّ على أَ  فية دلَّ فلما نفى اإلحاطة والكي ٌَّ أله يةُ ح َْ  الرؤية على  اهرها. نَّ ( أَ الرُّ

 هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات. وهذا هو المعنى ايول لألشيا، 
 نقول هذا على ما يتبادر  لى الذهن  فصفة الرحمة معروفة  وصفة الكالم معرو   لى آخره. 

 هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية. والنوع الناني من التفسير

ُ   كمففا قففال سففبحانه ﴿تمففام المعنففى والكيفيففة ال يعلمهففا  ال    فففانَّ  ﴾]آل َوَمااا يَْعلَااُم تَاِْويلَاااُ إَِّلا َّللاا

 يل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية.أوفأراد بالت [  على َمْن َوقََ  هنا 7عمران:

بتمفام معنفاه ال نعلمفه     الكفريم  تفسفير الن فر  لفى الفر  الكفريم تفسير الن ر  لفى وجفه  ا  فاذ

 إ.لوتمام المعنى ال نعلمه كي  ذ هو حق  تفسيره على ما أراده   تعالى 
 كي  تُْعَطى العيون القدرة.

مفن كمفا ففي الصفحيح  3(َرأَْياُ  ُِّاوراً )وقفال  2؟(ُِّاورل أَِّياَى أََرا ُ )قيل له: أرأيت ربإ؟ قفال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ََ لَْن تََراِِّاء َولَِكاْن حديث أبي ذر  وموسى عليه السالم سأل ربه قال ﴿ ِ أَِرِِّء أََُِّْر إِلَْيَد قَا ََ َربي قَا
َِ َجعَلَااااااُ  اااااا تََجلااااااى َركُّااااااُ ِلْلَجكَااااا َِ عَاااااِنْن اْساااااتَقَرا َمَكاَِّااااااُ عََساااااْوَف تََراِِّاااااء عَلَما اَُِّاااااْر إِلَاااااى اْلَجكَااااا

من الحجفا  قفدر هفذه؛ أنملفة واحفدة       َ شَ ائفة من السل : كَ ط ت[  قال143﴾]ايعرا :َدكًّا

حجاكاا الِّاور ) ملسو هيلع هللا ىلصلن يقدر على ذلفإ  كفذلإ قفال  هُ فساح الجبل  فَُردَّ طل  الرؤية على موسى ينَّ 

 . 4(لو كشفا ألحرق  سُكحا  وج ا ما اِّت ى إليا كرر  من ُلقا

ون عندهم القدرة علفى الرؤيفة؟ وكيف  تكفون دهم القدرة على الرؤية  فكي  تكعنالناس ليس  ا  فاذ
قُواهُم؟ وكي  تكون قَُدُرهُم؟ وكي  يُعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلفإ علفى تمفام 

 معناه؟
 -بمفا يزيفد علفى  نبفات الرؤيفة وأنهفا حفق  يعنفي بتمفام معنفاه-تَْفسايُر ُ( هذا كله ال يُْعلَْم كمفا قفال )

   ال ندخل في ذلإ متأولين وال متوهمين  كما ذكر بعد ذلإ.على ما أراد   تعالى وعلمه
وهذه الكلمة تشبه مفا ذكفره ابفن قدامفة وغيفره عفن اإلمفام أحمفد وعفن اإلمفام الشفافعي ففي اايفات 

  أنهفم قفالوا: أمروهفا كمفا جفا،ت ال كيف  وايحاديث التي فيهفا  نبفات الصففات؛ صففات الفر  

 وال معنى. 
 يعنون بذلإ التأويل. -يعني اإلمامين  -التأويل على أنهم وهذه استدل بها بع  أهل 
 ال كي  فال نكي  الصفات.

 وال معنى ال ننبت المعنى بل نفو  المعنى والكيفية.
 مفرار الصففات كمفا جفا،ت معنفاه  وهذا ليس بمفراد  بفل المفراد مفن قفولهم ال كيف  وال معنفى أنَّ 

                                                
 (3282(/ الترمذي )461مسلم ) 2
 (462مسلم ) 3
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 الصفة ال تُنْبِتَُها  ال بما دل عليه  اهر الكالم.  نبات الصفات على ما دل عليه  اهر الكالم؛ ينَّ 
 ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحا  ليها المجسمة.

الفذي يخفال   فاهر  لفةؤؤالمعنى بقولهم ال كي  وال معنى؛ يعني المعنى الذي ذه   ليه الم يُ فْ ونَ
 الكالم  ويخال  اإلمرار كما جا،ت.

  ومفن تفأول المعنفى أو صفار مكيففا   بما يُْفَهْم  فمن كيَّ  فقد صار مجسما   اإلمرار كما جا،ت فاذا  
 فقد دخل في الكالم بما يخرج اللف  عن  اهره. 

لهذا قول القائل ال كي  وال معنى؛ يعني ال كي  كما يقول المجسمة وال معنى كما يقفول المؤولفة 

وايمفور  منها من  نبفات صففات الفر  بما يُْخِرُج تلإ اايات وايحاديث عن  اهرها المتبادر 

 تَْفسيُر ُ َعلى ما أراَد ُ هللا تَعالَى َوَعِلَماُ(.الغيبية بعامة  وهذا كما قال هنا )

َِ قاَ   َُّ ما جاَء عء كَلد ِمَن الحديث الراحيح َعن الرسو  (ع و كما قاَ وك

 بالتواتر. رؤية المؤمنين لربهم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد نبت عن النبي  
في  نبفات الرؤيفة  بأحاديفث  ملسو هيلع هللا ىلصجا،ت عن المصطفي  متواترا في أكنر من عشرين حدينا   عُدَّ ذلإ

 متنوعة  مختلفة في ألفا ها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة  فهي متواترة.

ينه  نكار للمتواتر مفن القفرآن وللمتفواتر  طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الر   رَ فَّ ولهذا كَ 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصمن سنة النبي 
ِميَن قاااَ   لين كَِِّرائِّاااع وَّل ُمتَااَوهيِ ِ َُ عااء كلااد ُمتَاااَوي ع ااو كمااا قاااَع َوَمعِّااا ُ علااى مااا أرادع َّل َِّااْدُ
 (.كاْهَوائَِّا

لين كَِِّرائِّاَّل ) ِ َُ عء كلد ُمتَاَوي  هذا ال اهر بتأويل. جْ رِ ( يعني نُخْ َِّْدُ
ِميَن كاْهَوائَِّا) الرؤية بكيفية أو يجل الكيفية ننففي  تْ بِ نُنْ ة  فَ نَيَّ عَ ( بما يجعل للرؤية كيفية مُ وَّل ُمتََوهيِ

 الرؤية كما ذه   ليه المعتزلة وكما ذه   ليه المجسمة.
الرؤيففة تكففون بكيفيففة  نَّ وا أَ ُمففهَّ الرؤيففة تكففون بكيفيففة فنفففوا  والمجسففمة توَ  فالمعتزلففة توهمففوا أنَّ 

 فأنبتوها على تلإ الكيفية.
 مسألة الرؤية مسائل: ففي هذه المسألة الع يمة /م الماتن  ذا تبين لإ هذا المعنى العام لكال

 :المسألة ايولى 
ففي عبادتفه سفبحانه بفأنواع العبفادة القلبيفة والعمليفة يفرى أن  اإلنعفام  بربفه  هِ ِقفلُّ عَ المؤمن في تَ  أنَّ 

 هُ عَفتَّ مفن دخفل الجنفة قفد رضفي   عنفه ومَ  عليه بأن يكون من أهل الجنة هفذا أع فم اإلنعفام؛ ينَّ 
ها وحبورها  وأفا  عليه الزيادة وهي رؤية وجه   الكريم. وسرورها بمالذ ِ

القل  بالمحبو  لم يهدأ له بال وال يقر له قفرار حتفى يلقفى  قَ لَّ عَ بالمحبو   و ذا تَ  قَ لَّ عَ ومن أح  تَ 
الااِك  يَُراليِء  هُاوَ بلذة الن ر  ليه ومحادنته وتحيتفه  كمفا قفال سفبحانه ﴿ عنه متمتعا   محبوبه راضيا  

ِمِِّيَن َرِحيًمااا  َْ َُّلَُماااِ  إِلَااى الُِّّااوِر َوَكاااَن كِاااْلُم ااِرَجكُْم ِمااْن ال ُْ (تَِحياااتُُ ْم يَااْوَم 43َعلَااْيكُْم َوَمَئئَِكتُاااُ ِليُ

 [  فهذا أعلى أنواع التمتع.44-43]ايحزا :يَْلقَْوَِّاُ َسَئمل َوأََعدا لَُ ْم أَْجًرا َكِريًما 

هذه من اللذات الحاضرة التي هفي  وتلذذ بتالوة القرآن وبالصالة  وعلم أنَّ  ا خشع ز والقل   ذ

وهفي الغايففة كمفا ذكففر العلمفا، التففي  الفتالوة والصففالة  فكيف  بففأع م اللفذات وهففو رؤيفة الففر  

ُرون  الذين تعلقت قلوبهم بالر   َر  ليها الُمَشم ِ  .َشمَّ

 :المسألة النانية 
 والجماعة جعلوا الرؤية حق  والرؤية بالعينين. أهل السنة أنَّ 

  وأجمع أهل التفسفير مفن الصفحابة ملسو هيلع هللا ىلصوهذه الرؤية جا،ت فيها آيات كنيرة وأحاديث متواترة عنه 
 والتابعين على القول بالرؤية  ولم ينكرها أحد من السل  الصالح رضوان   عليهم.

 الرؤية حق: ومن ايدلة على أنَّ 

كِيارُ َّلا ﴿ قول    َُ وقولفه  [ 103﴾]اينعفام:تُْدِركُاُ اأْلَْكَراُر َوهُاَو يُاْدِرُد اأْلَْكَرااَر َوهُاَو اللاِطياُف اْل

 ﴿ [ وقولفففففه 26﴾]يفففففونس:ِللااااااِكيَن أَْحَساااااُِّوا اْلُحْساااااَِّى َوِ يَااااااَدنل ﴿ ََعلَاااااى اأْلََرائِاااااِد يََُِّاااااُرون﴾[ 

َرنل 22﴿ُوُجو ل يَْوَمئِكإ َِّاِرَرنل  وقوله   [23المطففين: َِ  [ وقولفه 23-22]القيامفة:(إِلَى َركيَِ اا َِّاا
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لَُ اْم َماا يََشااُءوَن ﴿ [ وقولفه 15﴾]المطفففين:َكائا إِِّاُ اْم َعاْن َركيِِ اْم يَْوَمئِاكإ لََمْحُجوكُاونَ ﴿عن الكفار 

 [  ونحو ذلإ من ايدلة.35﴾] :عِيَ ا َولََدْيَِّا َمِ يدل 

كلها صالحة لالحتجاج بها علفى رؤيفة   سفبحانه  كقولفه   لقا،   ِذْكرُ  وكذلإ ايدلة التي فيها

َْ َعَماااااًئ َرااااااِلًحا َوََّل يُْشاااااِرْد كِِعكَااااااَدِن َركيِاااااِا سفففففبحانه ﴿ عََماااااْن َكااااااَن يَْرُجاااااوا ِلقَااااااَء َركيِاااااِا عَْليَْعَمااااا

تفه وهفو رؤيبلقفا،    ا طائفة مفن العلمفا، مفن السفل  فمفن بعفدهم بفأنَّ هَ رَ سَّ [  فَ 110]الكه :أََحًدا 

 المعرو  لغة.

-[ قفال نَْعلَفْ  44﴾]ايحفزا :تَِحياتُُ ْم يَْوَم يَْلقَْوَِّاُ َسَئمل َوأََعدا لَُ ْم أَْجاًرا َكِريًماا﴿ وكذلإ في قوله 
اللُّْقيَا هاهنا هي الرؤيفة  وذلفإ  : أجمع أهل اللغة على أنَّ -وهو من علما، اللغة المبرزين العارفين

وايدلة على ذلإ متنوعة  في كفل دليفل فيفه   ة وتحية وخطا  باللغة  ال برؤيةاه ال يمكن مالقينَّ 

َر بالسنة برؤية    ذكر الرؤية ز   .أو فيه ذكر اللقا،  أو ما فُس ِ
إِِّيكُاْم   ملسو هيلع هللا ىلصبلغت مبلف  التفواتر  فمنهفا قولفه  فكما ذكرت لكم ايدلة كنيرة جدا   ملسو هيلع هللا ىلصوأما من سنة النبي 

يَتِاِ الكدر ليلة التمام  وم القيامة َكَما تََرْونَ ستََرْوَن َركيكُْم ي َْ وَن عِء ُر  . 5(َّلَ تَُرامي

ونَ الشمس عء وسط الِّ اارع هاَ  تََرْونَ هَ ) ملسو هيلع هللا ىلصوالحديث ااخر قال فيه  قفالوا: ال.  (؟عي اا تَُراامي
ونَ ع هاَ اْلكَاْدرِ القمار ليلاة  تَاَرْونَ هاَ )قال  كماا َرْوَن َركيكُاْم ِنِّيكُْم ساتَ عا)قفالوا: ال. قفال  (عياا؟ تَُراامي

ونَ الشمس وسط الَ يرن َّل  تََرْونَ  ونَ القمر ليلة التمام َّل  تََرْونَ عي ا وكما  تَُرامي  .6(عيا تَُرامي

[  مففن 26﴾]يففونس:ِللاااِكيَن أَْحَسااُِّوا اْلُحْسااَِّى َوِ يَاااَدنل فففي تفسففير قولففه تعففالى ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصوفيففه أيضففا قولففه 

 .7(الَِّر إلى وجا هللا الكريم ال يادن)في حديث طويل  ملسو هيلع هللا ىلص  قال احديث صهي  

جِّتان من كهاب وماا عي مااع وجِّتاان مان عراة وماا )في وص  الجنة  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضا في البا  قوله 

 . 8(كشف الحجابعي ماع وليس كين القوم وكين أن يروا رك م إَّل أن يُ 

  وأن يغفر لنا ذنوبنا وآنامنفا  وأن نلقفاه وهفو را  عنفا  نسأل   سبحانه المن  والكرم لرؤيته 
 سبحانه  نه جواد كريم.

 هذه اايات وايحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة واضح الِداللة.
بلغت مبل  القطفع ففي  تواردهاو ه بتكانرهاكر ينوال نخو  في ذلإ بتقرير ايوجه اللغوية لما ذُ 

ينكر الرؤيفة  فالنا   ليست بخفية حتى قال اإلمام أحمد لمن قال له  نَّ  المسالة حيث  نَّ  هذه المسألة 
 هذه ال تحتمل التأويل  وليس نَمَّ فيها شبهة. قال: كافر  كافر. يعني ينَّ 

 :المسألة النالنة 
 الرؤية حق يهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة.  قول أهل السنة في الرؤية؛ أنَّ  أنَّ 

 رؤية سرور وتلذذ و كرام. يللمؤمنين ه والرؤية التي

 في الموق :  واختل  أهل السنة في رؤية   

  .هل هي للمؤمنين وحدهم 
  .أم للمؤمنين والمنافقين 
  على نالنة أقوال.  أم للناس جميعا 

 .-يعني قال بها طائفة  -وكل ايقوال في مذه  أهل السنة 
يعنفي هفل يفرى الكففار ربهفم -الخال  في هذه المسفألة   نَّ : /وكما قال اإلمام تقي الدين ابن تيمية 

ال ينبغفي أن تكفون مفن المسفائل التفي  -يوم القيامة أو ال يرونه؟ هفل يفراه المنفافقون أو ال يرونفه؟
ُد فيها الخال ؛ بل ايمر فيها خَ   هذا نص عبارته.  ي فِ يَُشدَّ

                                                
 (177(/ ابن ماجه )2551(/ الترمذي )4729(/ أبو داود )1466(/ مسلم )554البخاري ) 5

 (179(/ ابن ماجه )2554(/ الترمذي )469مسلم ) 6

 (187(/ ابن ماجه )2552(/ الترمذي )467مسلم ) 7

 (186(/ ابن ماجه )466مسلم )(/ 4878البخاري ) 8
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 والمذاه  فيها كما ذكرت لكم نالنة:
 الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. حديث على أنَّ فجمهور أهل السنة وال 
 ة كمفا نفصع عليفه ففي كتفا ذه   لفى ذلفإ ابفن خزيمف للمؤمنين والمنافقين  وممن 9وقال طائفة 

 التوحيد
  َّللمؤمنين والمنافقين والكفار. الرؤية للجميع  القول النالث: أن 

[  15﴾]المطفففين: َعاْن َركيِِ اْم يَْوَمئِاكإ لََمْحُجوكُاونَ َكائا إِِّاُ امْ الكفافر يُْحَجفْ  ﴿ واستدلوا على ذلفإ بفأنَّ 

الكالم ففي ااخفرة  وأمفا ففي  ؛ ينَّ ه قبل ذلإ لم يكن محجوبا  قالوا: فكونه ُحِجَ  يومئذ دلَّ على أنَّ 

 .الدنيا فالكل محجو  عن رؤية الر  

 وهذه ايقوال َجَمعَْت الن ر في الرؤية.

 ن:نوعا رؤية الر   ويبقى أنَّ 

َهففذه للمففؤمنين فففي الجنففة فوسففرور   حبففور كففرام ولففذة ونعففيم و نعففام و رؤيففة: الِّااوا األو
 وللمؤمنين في عرصات القيامة  فهي من الطمأنينة لهم. 

رؤية حسفا  وتقريفر وتعريف   فهفذه هفي التفي يمكفن أن يقفال:  نهفا مفرادة ففي  والِّوا الثاِّء

ع ثام يااتي م عاء )يار هاوعيا مِّاعقو األمةياتء   هللا أنا )حديث المنافقين فيما نبت في الصحيح 

الرورن التء رأوها من قكَع ثم يامرهم كالساجود عائ يساجدونع عيقولاون ِّحان هِّاا حتاى يااتء 
رب عاان سااا ع عيعرعوِّااا عيسااجد المَمِّااونع ويكقااى ماان لاام يكاان الااركِّاااع ثاام كعااد كلااد يكشااف 

فهذا يدل على أن  هذه الرؤيفة رؤيفة  10(مُلرا عء الدِّيا يريد أن يسجد عيعود َ ر  طكقا واحدا

الحفديث دل  وهفذا النفوع مفن الرؤيفة ال ينبغفي أن يكفون الخفال  فيفه؛ ينَّ  حسا تعري  ورؤية 
 عليه. 
نفه أجمفع أهفل السفنة علفى أنهفا للمفؤمنين هفي رؤيفة التفنعم والتلفذذ  و ففي   :الرؤية التي نقول ا  فاذ

 ضمن ذلإ رؤية التعري . 

   أعلم بكيفية ذلإ وتفسيره.ولتعري  والحسا  فهذه كٌُل يراه بحس  حاله ل وأما رؤية   

ال رؤيفة تعريف  وال  الكفافر ال يفرى    أما الكفار فعامة أهل العلم  ال من شذَّ وقفلَّ يقولفون  نَّ 

 الكافر محل العذا  والنكال. رؤية تلذذ من با  أولى؛ ينَّ 

َّ 15﴾]المطفففين:َكائا إِِّاُ اْم َعاْن َركيِِ اْم يَْوَمئِاكإ لََمْحُجوكُاونَ ﴿وأجابوا عن استداللهم بقوله تعالى  ن [  بفأ

( وهفم محجوبفون َكئا إِِّاُ ْم َعْن َركيِِ ْم يَْوَمئِاكإ لََمْحُجوكُاونَ (  )يَْوَمئِكإ بمفهوم ) هذا استدالل بالمفهوم 
 في الدنيا عن الرؤية وكذلإ محجوبون في ااخرة عن الرؤية.

َُ َعاااااْرَ  َركيِاااااَد عَاااااْوقَُ ْم يَْوَمئِاااااكإ ﴿ (  لفففففيس لهفففففا مفهفففففوم كمفففففا قفففففال يَْوَمئِاااااكإ )وكلمفففففة  َويَْحِمااااا

[  وففي آيفات كنيفرة 8﴾]التكفانر:ثُما لَتُْسااَلُنا يَْوَمئِاكإ َعاْن الِّاِعايمِ [  وكما في قوله ﴿17﴾]الحاقة:ثََماِِّيَةل 

هفا يحصفل ففي الفدنيا فرادون جنسفها أو بعف  أ(  وقد يكيَْوَمئِكإ عُل ِقَْت أشيا، تحصل يوم القيامة بـ)
  ما بالعموم أو بالخصوص. 

أنهفم ُحِجبُففوا يومئففذ ( لففيس لهفا مفهففوم  ال نفهفم منففه يَْوَمئِااكإ ) كلمفة أنففه االسفتدالل المقصفود مففن رد
بفل كفانوا محجفوبين نفم  فمعنى ذلإ أنهم قبل ذلفإ يعنفي قبفل الحجف  يومئفذ لفم يكونفوا محجفوبين 

ثُاما إِِّاُ اْم  َكئا إِِّاُ اْم َعاْن َركيِِ اْم يَْوَمئِاكإ لََمْحُجوكُاونَ )كن توعََّدهُم بين حالهم بقوله صاروا محجوبين ل
 فُحِجبوا نم صاروا صالين للجحيم .  (لََرالُوا الَجِحيم

 :المسألة الرابعة 
 أشهرها مذهبان: -يعني من خال  قول أهل السنة-متعددة  منها  مذاه  الناس في الرؤية

  :َالمكهب األو َ كفل النصفوص الفواردة ففي ذلفإ: وهفم  لَ وَّ مفذه  مفن منفع الرؤيفة وتفأ
  قففبلهم الجهميففة  والخففوارج بعامففة  واإلماميففة مففن الففرواف ؛ بففل الففرواف  المعتزلففة

                                                
 .انتهى الوجه األول من الشريط العاشر 9

  (472(/ مسلم )7439البخاري ) 10
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 كقول المعتزلة. الزيدية ينكرون الرؤية بعامة؛ ينَّ 
 وهذا القول له حججه واستدالالته ستأتي.

  مففن أنبففت الرؤيففة ولكففن قففال: الرؤيففة ليسففت  لففى جهففة  و نمففا ذه مفف :الثاااِّءالمااكهب 
   وهذا هو قول ايشاعرة ومن نحا نحوهم.تكون  دراكا  

 لفيس علفى العفرب ر  وأنَّ  الرؤية ممتنعة بانباتهفا  ووافقفوهم ففي أنَّ  فردُّوا قول المعتزلة في أنَّ 
 جهة. فقالوا الرؤية ال  لى -جهة العلو  -  سبحانه ليس في جهة 
  لى جهة؟ توكي  تكون رؤية   ذا  وليس

الففرواف  والزيديففة  طوائفف ُر هففذا القففول فففي زمننففا هففذا ْشففهِ أمففا قففول المعتزلففة والخففوارج  ويُ 
 واإلباضية من الخوارج ويستدلون له.

 :فمن أدلتهم

ِ أَِرِِّء أََُِّْر إِلَْيَد قَااحينما سأل موسى عليه السالم الرؤية ﴿ قوله  -1 ََ َربي ََ لَاْن تََراِِّاء َولَِكاْن قَا

 َِ     ى رؤيففة فَففه نَ[   لففى آخففره  قففالوا: وجففه االسففتدالل أنَّفف143﴾]ايعففرا :اَُِّااْر إِلَااى اْلَجكَاا

 وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية  والنفي بلن يفيد التأبيد.
النففي  التفي أدلفى بهفا أوائفل المعتزلفة مفن شفابههم  لفى يومنفا هفذا: أنَّ  والجوا  عن هذه الحجة

 بلن في اللغة ال يفيد التأبيد  و نما يفيد النفي المجرد.
وأمفا مففن قفال  نففه يفيفد التأبيففد وهفو الزمخشففري ففي الكشففا  وففي كتابففه المفصفل فففي النحفو فانففه 

 باطل  وردَّه ابن مالإ في الكافية الشافية بقوله:
عقولاااااااااا اردد وساااااااااوا   ومن رأى الِّفء كلن مَكدا

 دارعاع
 ابن هشام في أوضح المسالإ قال: وال تفيد تأبيد النفي خالفا لمن قاله.أيضا  هُ وردَّ 

َولَااْن يَتََمِّاااْو ُ [ يعنفي المففوت  فقفال )95﴾]البقففرة:َولَاْن يَتََمِّاااْو ُ أَكَاًداقففال ﴿    ويفدل علففى ذلفإ أنَّ 

م يتمنونفه يفوم القيامفة قفال ( نفى التمنفي  وأنبفت أنهفلَنْ ( وباستعمال )أَكًَداى بالتأبيد بكلمة )فَ ( فنَأَكًَدا

 ﴿ َإِِّاكُاْم َمااِكثُون ََ [ يعنفي ليميتنفا ربفإ قفال 77﴾]الزخفر :َوَِّاَدْوا يَاا َماِلاُد ِلايَْقِم َعلَْيَِّاا َركُّاَد قَاا

( لفم يففد التأبيفد المسفتغر  للفدنيا وااخفرة أَكَاًدا( وبكلمفة )لَانْ نفيفه بفـ) (  فدل على أنَّ إِِّاكُْم َماِكثُونَ )
 معا. 
 أفاد: ا  فاذ
ا استعمل )َولَْن يَتََمِّاْو ُ أَكًَداقوله ) : أنَّ أوَّلً   ( ال تفيد التأبيد. لَنْ ) على أنَّ  ( دلَّ أَكًَدا( أنه لَمَّ
 ً التأبيد؛ ينهم تمنفوا المفوت ففي ااخفرة  ففدلت علفى أنهفا تفيفد النففي  دْ فِ تُ  مْ كلمة لن لَ  : على أنَّ ثاِّيا

 في الدنيا.

الن فر فففي القففرآن وففي اللغففة يفيفد االنت ففار  وهفو أصففله  ولففيس  لوا:  نَّ ومفن أدلففتهم أنهفم قففا - 2
 أصل الن ر الرؤية  فاايات التي فيها ذكر الن ر تفيد االنت ار.

َْ يََُُِّْروَن إَِّلا ﴿ فقوله  ( إِلَاى َركيَِ اا 22﴿ُوُجاو ل يَْوَمئِاكإ َِّاِراَرنل يعني فهل ينت رون وقوله  (11)﴾عََ 

َرنل  َِ  ويستدلون عليه بقول الشاعر: ؛ يعني منت رة الفرج [23-22:]القيامةَِّا

وجااااااااو ل يااااااااوم كاااااااادرإ 
 ِّاَرا ل 

إلاااااى الااااارحمن يااااااتء 
 كالفئحِ 

 نا رات  لى الرحمن   قالوا معناها منت رات.
الشاهد اللغفوي لفيس علفى مفا قفالوا وهذا القول في االستدالل بمعنى الن ر واإلتيان عليه بهذا  

  فيكفون للفعفل معفاٍن متعفددة مختلففة بفأنواع ال تختلف  بفالتعبير كنيفرة جفدا  وذلإ أن اللغة فيها أفع
 التعبير  ومنها فعل:

 .اْنتََ َر ونََ َر  ومصدر ذلإ واسم الفاعل نا را  
 كلمة الن ر وما اْشتُقَّ منها: نَّ أَ  -وضحه الشارح وغيره من أهل اللغةأكما -وتبيين ذلإ أن يُقاَل 

                                                
 .18، محمد:43فاطر: (11)
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  َون المعنففى االنت فار؛ يعنفي تصفل  لففى المفعفول بنفسفها فيكفون معنففاه تتعفدى بنفسفها فيكف ة  تفار
 االنت ار.

  َتتعدى بـ)في( فيكون المعنى التفكر واالعتبار. ة  وتار 
  َتتعدى بـ) لى( فيكون المعنى الرؤيفة  وقفد يكفون مفع الرؤيفة االنت فار بحسف  السفيا    ة  وتار

يفة  ال يمكفن  ولفم يفأِت ففي أي شفاهد بفال رؤ لكن ال يمكن أن تتعدى بفـ) لى( ويكفون انت فارا  
الن فر يتعفدى بفـ) لى( ويكفون معنفاه االنت فار  في لغة العر  وال في القرآن وال في السنة أنَّ 

ى بـ) لى( صار معنفاه الرؤيفة  وقفد يكفون علفى قِلَّفْة مفع دَّ عَ المجرد من الرؤية  بل الن ر  ذا تَ 
 كالم ببيانها.الرؤية االنت ار  وهذا له ن ائر في اللغة يطول ال

َرنل 22﴿ُوُجو ل يَْوَمئِكإ َِّاِرَرنل  قوله  ا  فاذ َِ كونه عد ى اسم الفاعفل  ع[23-22﴾]القيامة:(إِلَى َركيَِ ا َِّا
َرنل ) َِ ( دل على أنَّ المراد الرؤية  وكونه أضفا  الن فر  لفى إِلَى( الذي يعمل عمل فعله عداه بـ)َِّا

 الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. الوجوه التي هي مكان الرؤية دل  على أنَّ 

[  قفالوا: فَنَفَفى 103﴾]اينعفام:ََّل تُْدِركُاُ اأْلَْكَراُر َوهَُو يُْدِرُد اأْلَْكَراارَ ﴿ من أدلتهم أيضا قوله  - 3

 اإلدراَإ  ونَْفُي اإلدراإ مستلزم النتفا، الرؤية.
 َّه قفد تفرى الشفي، ال يسفتلزم انتففا، الرؤيفة  فانَّفاإلدراإ  يَ ْففنَ هذا غلط كبيفر؛ ينَّ  والجوا  أن

وال تدركه؛ يعني ال تحيط بفه  فهفذه السفما، نراهفا وال أحفد يشفإ ففي أنفه يفرى السفما،  ولفو قلفت 
 يي أحد يرى السما،: هل تدرإ السما، رؤية وتحيط بها؟ 

ى وكمفا قفال فسيكون جوا  كل أحد: ال  يعني ال يدركها رؤية  و نما يرى منهفا مفا يمكنفه أن يفر

 ﴿ أَْرَحاُب ُموَسى إِِّاا لَُمْدَركُوَن ََ ا تََراَءا اْلَجْمعَاِن قَا ََ َكائا 61عَلَما [ ووجفه 62-61﴾]الشفعرا،:(قَا

الترائفي وهفو رؤيفة كفل جمفع اخفر فقفال  اإلدراإ أنبفت    يِ ْففنفى اإلدراإ  ومع نَ هُ الداللة أنَّ 
ا تَاَراَءا اْلَجْمعَاانِ ﴿ ََ أَْراَحاُب ﴿الجمفع رأى الجمفع وذاإ الجمفع رأى الجمفع ومفع ذلفإ هفذا  ﴾عَلَما قَاا

 ( يعني لن نُْدَرْإ يعني لن يُحاَط بنا.َكئا فقال موسى ) ﴾ُموَسى إِِّاا لَُمْدَركُونَ 
اإلحاطة يسفتلزم  نبفات الرؤيفة نقفي  مفا قفالوا   يُ فْ ى الرؤية؛ بل نَفَ نْ اإلحاطة ال يستلزم أن تُ  يُ فْ فنَ

 لناني من االستدالل عليهم بهذه ااية.وهو الوجه ا
 نففي اإلدراإ لفيس كمفاال   والقاعفدة المعروففة أنَّ  أنَّ الوجه الناني من االستدالل عليهم بهفذه اايفة 

  وذلفإ لكمفال سفعته ﴾ََّل تُْدِركُااُ اأْلَْكَراارُ ﴿قفال  كل نففي ففي القفرآن فكمالفه بانبفات ضفده  فربنفا 

ل اسفتغناه عفن خلقفه   لفى غيفر ذلفإ مفن أففراد صففات الجفالل سبحانه وتعالى وكمال علفوه وكمفا

 . للر  
ففي يُفَرى أو  في محل من ال وأَْصُل ذلإ نابتا   وهو أنه  إ ويكون المراد كماال  رَ فال يقال  نه ال يُدْ 

 الرؤية.  محل
م أر ولفف ولففم أر السففمع  منفال ذلففإ أنففإ لففو قلففَت:  ننففي لففم أر العقفل  ولففم أر الفهففم  ولففم أر القلفف  
نففي هفذه الرؤيفة لفيس  اإلبصار  وهكذا الصفات ولم أر الرحمة  ولم أر الرأفة   لفى آخرهفا  ففانَّ 

 ولكنإ عجزت. هذه ايشيا، تُرى  في أنَّ  كماال  
 ذا كفان ففي محفل مفا  ينإ متى ما قلت في شفي،  نفإ تفراه أو ال تدركفه رؤيفة  فانمفا يكفون كمفاال  

 يمكن أن يَُرى.
 فانه ليس من الكمال أن تَْنِفي الرؤية عنها. ال تَُرى أصال  أما ايشيا، التي 

كونفإ تنففي   فكونإ تنفي الرؤية عن الرحمفة ال يعفد هفذا كمفاال ففي الرحمفة  و نمفا هكفذا ُوِجفَدتْ 
 الرؤية عن اإلبصار واإلدراإ ال يدل على كمال فيها. 

فانففه يُففَرى  ولكنففه ال  أنففه ع ففيم  اإلدراإ يجففل يَ ْفففنَ أنَّ  اإلدراإ عففن الففر   يُ ْفففنَ لَّ دَ  ا  فففاذ

 يُْدَرْإ. 
 واإلدراإ ينقسم  لى قسمين:

  دراٌإ بُِرْؤيٍَة  
 و دراإ بعلمه 
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 [. 110﴾]طه:َوََّل يُِحيطُوَن كِِا ِعْلًمافي قوله سبحانه ﴿    اهُ فَ : نَواإلدراد كعلم

 في هذه ااية.  : نفاه   وإدراد الرَية

َوهُاَو يُاْدِرُد اأْلَْكَرااَر عليهفا قولفه بعفد النففي ﴿ ة ال في  دراإ العلفم  دلَّ وهذه ااية في  دراإ الرؤي

كِيرُ  َُ  [.103﴾]اينعام:َوهَُو اللاِطيُف اْل
ايبصفار هفي  اإلدراإ بفادراإ ايبصفار ينَّ  صَّ يعني يراهفا  وَخف ﴾يُْدِرُد اأْلَْكَرارَ ﴿كونه سبحانه ف

[  فلمفا قفال 103﴾]اينعفام:ْدِركُاُ اأْلَْكَراُر َوهَُو يُْدِرُد اأْلَْكَراارَ ََّل تُ فقال ﴿ السابق اإلدراإ  يِ فْ محل نَ
 المنفي هو  دراإ الرؤية ال  دراإ العلم. نَّ ا على أَ نَلَّ دَ  ﴾ََّل تُْدِركُاُ اأْلَْكَرارُ ﴿

 هفذه المسفألة مفن أطفول المسفائلووايدلة التي استدلوا بها متنوعة كنيرة  ال نُْشِغلُكُم بهفا معروففة 
المؤمن أحق بالحجة من غيفره  وفهفم الحجفة يكفون باينفاة  تتفأنى ففي  التي فيها الكالم  لكن دائما  

واسفتندوا  بتجرد ال نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قفوال   -وز الحمد-  فاننا نةاحتجاج أهل الس مِ هْ فَ 

وال ففي الغيبيفات  -  أصول صفات الفر -فيها  لى ايدلة  ويكون نَمَّ فيها شبهة ال في ايصول 

من الهفوى  ال يفدخلون متفوهمين بفأهوائهم وال متفأولين بفآرائهم وقلفوبهم   أْ رَّ بَ قولهم مُ  بعامة؛ ينَّ 
ون لنصفوص الفوحي  كمفا سفيأتي  ن لمو نما ينبتون ما نبت ففي الكتفا  والسفنة  و نمفا هفم مستسف

 شا،   في الدرس القادم باذن   تعالى.
أهفل السفنة علفى حسف   جَ َجفحُ  ونَ دُّ رُ لحجج عنفد المعتزلفة يحتجفون بمفا ذكرنفا ويَفا من العجي  أنَّ 

 أقوالهم بتفسير الن ر كما قلنا بأنها نا رة يعني منت رة   لى آخر ما ذكرت لكم. 
السنة وايحاديث في تفسير اايات وفي  نبات الرؤية وهي بالغة مبل  التفواتر ففانهم  أتتلكنهم  ذا 

 يعون حتى اإلبانة عن وجه ربها.يشرحون وال يستط
 .لهم قوال   هُ قَ فْ يعني أنهم يقلقون وال يحسنون  بانة  وال تَ 

وال  بعينفيَّ فمفا أحسفنوا جوابفا   سمعته بأُذُنََي وقرأت كالم بعضفهم أيضفا   وقد سمعت كالم بعضهم 
 به ايدلة من السنة.  ونَ وا  لى قول يردُّ صُ لَ خَ 

تأويفل نصفوص المعفاد والبعفث والقبفر والصفراط  أهل السفنة:  نَّ لهذا قال طائفة من المحققين من 
 -مفا يحصفل يعنفي ففي عرصفات يفوم القيامفة ومفا يحصفل ففي السفما، -والجنة والنار ونحفو ذلفإ 

أسففهل بكنيففر مففن تأويففل آيففات وأحاديففث الرؤيففة؛ ينهففا بلغففت مبلفف  التففواتر وأُِكففَدْت بففأنواعٍ مففن 
المفراد بهفا  اهرهفا علفى حقيقتهفا  بيفان بمفا يقطفع معفه السفامع أنَّ التأكيدات  وبُي ِنَفْت بفأنواعٍ مفن ال

هففذه ال يمكففن أن  حتفى عنففد قففول مفن يجيففز القففول بالمجفاز أو التأويففل الففذي ينحفو  ليففه ألئففإ  ففانَّ 
  بقطع.يجري عليها ما يجري على غيرها 

ولكفن يجف  علفى  السفالمة والعافيفة  الحجة فيها قوية وقاطعة و نما هو الهوى  نسفأل    نفاذ

 المؤمن الموحد أن يعلم ايدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلإ المسائل.
 ال  لى جهة فانه عجي . ى  دراكا  رَ أما قول ايشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا يُ 

يعنفي  لففى عقفل وفهففم  -قفول المعتزلففة ففي نففي الرؤيففة أقفر   لففى العقفل مفن قففول ايشفاعرة  ففانَّ 
 لقول الشارح  نَّ قول ايشاعرة أقر   لى العقل من قول من نفى. خالفا   -السامع 

 :بل الحقيقة العكس
ى الرؤية ينه ال ينبت العلو قال ما دام أننا ال ننبت العلو فالرؤية ال يمكفن أن تكفون  ال  لفى فَ من نَ
 جهة.

 اإلنسان كي  يرى؟ 
ه وال عن يمينه وال عن شماله ولفيس بفأعلى ليس أمامه وال خلف البد  لى جهة يراه  أما يرى شيئا  

 منه وال أسفل منه فكي  يراه؟ وأين يراه؟ 
 هذا العقل يرده.  شإ أنَّ  ال

   ففانَّ ى في جهفة العلفو ويُفَرى  دراكفا  رَ يعني ال يُ  ؛ولهذا نقول قول ايشاعرة  نه يَُرى ال  لى جهة
 .ول سمعا  وال مقب هو غير مقبول عقال  فللرؤية  هذا ولو كان  نباتا  

الرؤيفة تكفون علفى مفا  والواج   نبات النصوص التي جا، فيها ذلإ و نبات ما دلفت عليفه مفن أنَّ 
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  سففبحانه يطَّلففع  لففى أهففل الجنففة وأنففه يكشفف  الحجففا  فيرفعففون رؤوسففهم    وأنَّ أخبففر   

عفرب    وأنه سفبحانه مسفتٍو علفى عرشفه كمفا يليفق بجاللفه وع متفه  وأنَّ فين رون  لى الر  

 الرحمن فو  الجنة؛ يعني سق  الجنة  وهكذا في أدلة كنيرة. 

 في كل مكان  فكي  يُْقبَُل  نباته للرؤية؟ -سبحانه–وقال هو  فمن نفى علو الرحمن 

 قول ايشفاعرة عجيف  ولفيس لهفم حجفة مفن جهفة سفمعية وال مفن جهفة عقليفة   ال شفيئا   الشإ أنَّ 

عُفوا عليفه أنَّ  وهو أنهم أبطلوا: نفي علو   واحدا   فا  ؛ وأن ه سبحانه في كفل مكفان وفرَّ الرؤيفة لمَّ
 جا،ت بها ايدلة قالوا يَُرى ال  لى جهة وهذا باطل.

 :المسألة الخامسة 
  عامفة بفاإلنس والجفن  للرجفال وللنسفا،  وللمالئكفة أيضفا   رؤية المؤمنين ففي الجنفة لفربهم  أنَّ 

لُوَن َعلَاااايْ ﴿ ُُ َيِ كَااااابإ َواْلَمَئئَِكااااةُ يَااااْد (َسااااَئمل َعلَااااْيكُْم كَِمااااا َرااااكَْرتُْم عَااااِِّْعَم عُْقكَااااى 23ِ ْم ِمااااْن كُاااا

ارِ  في الجنة  وفي الجنفة المؤمنفون مفن  هم[  فالمالئكة في الجنة يعني طائفة من24-23﴾]الرعد:الدا

الجن واإلنس ومن الرجال والنسا،  ولفم يفدلَّ دليفل علفى اختصفاص الرؤيفة بالرجفال دون النسفا، 
 على اختصاص الرؤية باإلنس دون الجن  وهذه فيها أقوال: وال
 َالرؤية لسنفس دون الجفن  وهفذا خفال  الصفوا  كمفا ذكرنفا؛ ينَّ  من قال:  نَّ  :القوَ األو 

 فمن دخل الجنة رآه. مؤمناايات عامة في الرؤية في كل 

 الرؤية للرجال دون النسا،  واستدلوا على ذلإ بقولفه  :  نَّ القوَ الثاِّء ﴿ ُحاورل َمْقُراوَرا ل

يَامِ  ُِ  .عدم خروجهن من ذلإ القصر في الخيام يدل على [ وأنَّ 72﴾]الرحمن:عِء اْل

 ذ كفانوا مفن أهفل  الرجال والنسا، من المكلفين من الجن واإلنفس يفرون ربهفم  والصوا  أنَّ * 
 الجنة.
 :فعجي  ينَّ  االستدالل بااية امَّ أو

:ًينشؤهن   والحور خلق   في الحور ااية أوال   أوَّل   ،في الجنة وليسفوا مفن المكلففين   نشا

 في الدنيا.

 ً َإ َعلَاى اأْلََرائِاِد ُمتاِكئُاونَ قفال ﴿    أنَّ  :ثاِّيا اَئ َِ ففي  وقفال  [56﴾]يفس:هُاْم َوأَْ َواُجُ اْم عِاء 
ون هفم وأزواجهفم علفى فمفن نعفيم أهفل الجنفة أنهفم يتمتعف ﴾ َعلَى اأْلََرائِاِد يََُِّاُرونَ ااية ايخرى ﴿

و خراج النسا، مفن االتكفا، ضفده اايفة وكفذلإ  خفراجهم مفن الن فر   ايرائإ فيتكئون وين رون
 .ضده ااية

كمفا يفراه الرجفال؛  الرؤية للرجال دون النسا،  فالنسا، يرون ربهفم  لهذا نقول غلط من قال  نَّ 

جنة من الرجفال والنسفا، جميعفا   نسفأل ينهم مكلفون متعبدون  والنعيم عام لسنسان الذي يدخل ال
   الكريم من فضله.

 :المسألة السادسة 
 لربه  وهل حين المعراج رأى ربه أم ال؟ ملسو هيلع هللا ىلص رؤية النبي 

 اختل  فيها أهل العلم على أقوال:

 لربه ملسو هيلع هللا ىلص : من ينفي رؤية النبي وَ األوَـــالق.؛ يعني بعينيه 

 بالقل  أو بالعينين. : من ينبت الرؤية  ماءـاِّــالقوَ الث 
 التوق . والقوَ الثالث : 

 ؛ لكن هكذا قيل.والتوق  ال ينبغي أن يكون قوال  
 :َا قفال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وهو أنَّ  أما القوَ األو لم ير ربه  فهذا هو القول الذي عليه الجمفاهير  ولفـمَّ

قَافي لفت عائشفة: لقفد فقا رأى ربفه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبفي  قوما يقولفون  نَّ  مسحو  لعائشة رضي   عنها:  نَّ 
 :مما قلَت  وهذا مما يدل على -يعني وق  شعري-َشْعِر  

 .وأنهم قََدُروهُ سبحانه حق قدره - .تع يم الصحابة لربهم  -

وع ففيم  فففي قلففوبهم مهمففا علففت وع َُمففْت فانففه يعلمففون ع مففة الففر   ملسو هيلع هللا ىلصمنزلففة النبففي  وأنَّ  -
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 .ـصفاته 
 .َرأَى َرب هُ فَقَْد أَْعَ َم على   الِفْريَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن  ُمحمدا  م مما قلت  من زع قَ   َشْعِريقالت: لقد 

َْ َرأَْيَ  َركيدَ سئل فقيل له ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وفي حديث أبي ذر عند مسلم أنَّ    وففي (َرأَْياُ  ُِّاوراً )؟ قفال : َه

  12؟(ُِّورل أَِّاى أََرا ُ )الرواية ايخرى قال 

 نور وحجابه نور.    ( يعني الحجا   فانَّ َرأَْيُ  ُِّوراً قوله )

 .( يعني رأى الحجا   ولم ير الر  َرأَْيُ  ُِّوراً )
 يعني نَمَّ نور حاج  فكي  أراه؟  ُِّورل أَِّاى أََرا ُ(؟ ولهذا في الرواية النانية قال 

 ربه بعينيه في الدنيا. بل ال يرى أحدٌ   لم ير ربه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ين  وهذا هو الصحيح 
  رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسو   لى ابفن عبفاس  ملسو هيلع هللا ىلصمحمدا  قال  نَّ  من القوَ الثاِّء: اأما

 وقاله طوائ  قليلة من الناس  فهذا بنا، على آية سورة النجم  واالستدالل بها فيه ن ر.
  إالحديث دال على نفي الرؤية مع كالم عائشة  التوق  فال يصلح؛ ينَّ  الثالث: قوَالأما. 

نرجئها أو نطويها  والمسفألة مفن أراد المزيفد   مسائل كنيرة في رؤية   نكتفي بهذا القدر  ونَمَّ 
 فيها فليراجعها في م انها.

سأل   سبحانه أن يوفقني و ياكم لما يح  ويرضى وصلى   وسلم على نبينا محمد وعلفى آلفه أ
 (13).وسلم وصحبه
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