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ة واجلماعة يف رؤية هللا جل وعل عقيدة أهل السن
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مقدمة 

 احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
اليت يُنعم اخلالق جل وعال هبا  اجلليلة  النعم    وأخصّ   الكبرية   املنحي من أعظم  فإّن رؤية هللا تبارك وتعاىل هل

القيامة، فإّن أجّل نعيم اآلخرة و  ، هو رؤية هللا جل وعال والنظر إىل لذاتهأكرب  على عباده املؤمنني يوم 
وتعاىل، ومسا الكرمي  وجهه   منه  سبحانه  والقرب  وتعاىلع كالمه  اجلنة عطاًء تبارك  أهل  أُعطي  ما  فإنّه  ؛ 

تعاىل   الرومي رضي هللا  بن سنان  م عزَّ وجلَّ، ففي احلديث عن صهيب  َرهبّه إىل  النظر  إليهم من  أحّب 
ُ تَباَرَك وَتعاىل:   عنه: أّن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم قال: »إذا َدَخَل أْهُل اجلَنَّةه اجلَنََّة، قاَل: يقوُل اَّللَّ

فَ َيْكشه تُرهيُدو  قاَل:  الّناره؟  مهَن  نا  وتُ َنجّه اجلَنََّة،  ْلنا  ُتْدخه أََلْ  ُوُجوَهنا؟  تُ بَ يّهْض  أَلَْ  فَيقولوَن:  أزهيدُُكْم؟  شيًئا  ُف  َن 
رواية:  ويف  وجلَّ.  عزَّ  َرهبّههْم  إىل  النَّظَره  مهَن  إليههم  أَحبَّ  شيًئا  أُْعُطوا  َفما  هذهه    احلهجاَب،  َتال  ُُثَّ  وزاَد 

 («. ١٨١[« »أخرجه مسلم )٢٦]يونس: ( َن أْحَسُنوا احُلْسىن وزهايَدة  لهلَّذهي)اآليََة:
أدلة  ولقد الكرمي،    وردت عدة  الكتاب  العلمالصحيحة،    النبوية  السنة و يف  أهل  إمجاع  أّن   وثبوت  على 

البدر، وكما يرون الشمس ص  عياانً تبارك وتعاىل  املؤمنني يرون رهبم   ليلة  ا حوً أببصارهم كما يرون القمر 
اجلنة،   ويف  القيامة،  عرصات  يف  دوهنا سحاب،  يف    -ليس  األعلى  الفردوس  األعلى  العلي  هللا  نسأل 

 ، وأن نكون ممن يرى وجه ربّه تبارك وتعاىل.-اجلنة
 :  ، وهي كما يلي عدة مسائل احلديث عن هذا املوضوع يف  جاء ولقد

املسألة األوىل: األدلة من القرآن الكرمي.       
املسألة الثانية: األدلة من السنة النبوية.        

ة.         املسألة الثالثة: امجاع الصحابة والتابعني على اثبات الرؤي
 .      املسألة الرابعة: رؤية هللا جل وعال يف الدنيا وإن كانت جائزة عقاًل لكنها غري واقعة شرًعا
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 املسألة اخلامسة: رؤية هللا تعاىل يف الدنيا.                                                      
َثَك أنَّ حُمَمًَّدا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم رَ : قول  السادسة  سألةامل َأى  أّمنا عائشة رضي هللا تعاىل عنها َمن َحدَّ

 . َربَُّه فَقْد كذب 
 املسألة السابعة: الرؤية واالدراك.                                                              

 رؤية.                                     املسألة الثامنة: مسألة اختالف الطوائف يف اثبات ال
 املسألة التاسعة: مذهب املعتزلة يف الرؤية.                                                    
 املسألة العاشرة: الكفار ال يرون هللا تعاىل.                                                   

 .           ى النيب صلى هللا عليه وسلم ربّه سبحانه وتعاىل عياانً املسألة احلادية عشرة: هل رأ
 املسألة الثانية عشرة: احلكمة من أتخري الرؤية لآلخرة.                                        
 املسألة الثالثة عشرة: حكم من أنكر الرؤية.                                                  

 .  جة أهنا تستلزم التشبيه والتجسيم: الرّد على من نفى رؤية هللا تعاىل حبلرابعة عشرةا سألةامل
 املسألة اخلامسة عشرة: رؤية هللا تعاىل يف املنام. 
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 : على ثبوت رؤية هللا تبارك وتعاىل األدلة من القرآن الكرمي: األوىل سألةامل
 اثبات رؤية هللا جّل وعال يف اآلخرة، ومن ذلك: لقد وردت عدة أدلة يف القرآن الكرمي على 

ذيَو : قال هللا تعاىل:﴿ُوُجوه  أوًل  ِضَرة    َمىِٕ َا  ِإىَلى (  ٢٢)  َّنا   وجوه :  أي  ، [٢٣-٢٢:القيامة]   ﴾ (٢٣)  ََّنِظَرة  َرّبِِ
 ربنا   ذكر  فلقد  بذلك،  فتتمتع  أمرها،  ومالك   خالقها  ترى  انعمة،  حسنة  مشرقة  القيامة  يوم  السعادة  أهل
يدعو إىل إيثار اآلخرة، ببيان حال أهلها وتفاوهتم فيها، فقال يف جزاء املؤثرين لآلخرة على   ما  وعال  جل

َرة ﴾ اَنضه يَ ْوَمئهٍذ  القلوب، وهبجة   ،الدنيا: ﴿ُوُجوه   نعيم  فيه من  مما هم  هلا رونق ونور،  أي: حسنة هبية، 
َا اَنظهَرة ﴾ أي: تنظرالنفوس، ولذّ  إىل رهّبا سبحانه وتعاىل على حسب مراتبهم: منهم    ة األرواح، ﴿إهىَل َرهبّه

، ومنهم من ينظره كّل مجعة مرة واحدة، فيتمتعون ابلنظر إىل وجهه الكرمي،  امن ينظره كّل يوم بكرة وعشيً 
ومجاله الباهر، الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل هلم من اللذة والسرور 

 إىل مجاهلم، فنسأل هللا الكرمي أن جيعلنا معهم. بري عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا مجااًل ما ال ميكن التع
القيامة   َرة ﴾، أي: وجوه يومئذ، يعين يوم  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه وقال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ُوُجوه  

َحُسن من النعمة، ونضََّر هللا   انضرة: يقول حسنة مجيلة من النعيم؛ يقال من ذلك: َنُضَر وجه فالن: إذا
 تعاىل وجهه: إذا حسَّنه كذلك.

 .اوعن عكرهمة قال: تنظر إىل رهبا نظرً 
وقال اإلمام الطربي حدثنا حممد بن علّي بن احلسن بن شقيق، قال: مسعت أيب يقول: أخربين احلسني 

َرة ﴾ من النعيم ﴿إهىَل  َا اَنظهَرة ﴾ قال: أخربين يزيد النحوي،  بن واقد يف قوله تعاىل: ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه  َرهبّه
 .اعن عكرهمة وإمساعيل بن أيب خالد، وأشياخ من أهل الكوفة، قال: تنظر إىل رهبا نظرً 

إىل  تنظر  قال:  اَنظهَرة ﴾  َا  َرهبّه ﴿إهىَل  حسنة  قال:  َرة ﴾  اَنضه يَ ْوَمئهٍذ  ﴿ُوُجوه   تعاىل:  قوله  يف  احلسن،  وعن 
 تنضر وهي تنظر إىل اخلالق سبحانه وتعاىل.   اخلالق، وُحقَّ هلا أن
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َا اَنظهَرة ﴾ قال: هم ينظرون إىل هللا تفسري  وعن عطية العويف، يف   َرة  إهىَل َرهبّه قوله تعاىل: ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه
َوُهَو  جل وعال ال ُُتيط أبصارهم به من عظمته، وبصره حميط هبم، فذلك قوله تعاىل: ﴿ال ُتْدرهُكُه األْبَصاُر 

 يُْدرهُك األْبَصاَر﴾. 
ا انظهَرة ( اأْلَُوُل مهَن النَّْضَرةه الَّ  َرة . إهىل َرهبّه يته ههَي  وقال اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: )ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ انضه

ُمْشرهَقة  حَ  نهنَي  اْلُمْؤمه ُوُجوُه  َأْي  النَّظَره  مهَن  َوالثَّاينه  َوالنّهْعَمُة.  يَ ْنُضرُُهْم احْلُْسُن   ُ اَّللَّ َنَضَرُهُم  يُ َقاُل:  اَنعهَمة ،  َسَنة  
ُ اْمرَ  ْنُه احْلَدهيُث )َنضََّر اَّللَّ ْشرَاُق َواْلَعْيُش َواْلغهىَن، َومه اَنْضَرًة َوَنَضاَرًة َوُهَو اإْله ا   ًً َع َمَقاَليته فَ َوَعاَها(. إهىل َرهبّه مسَه

أَ  )انظهرَة (  َوَمالهكهَها  َخالهقهَها  ُصَهْيٍب  إهىَل  َحدهيُث  اْلَبابه  َويفه  اْلُعَلَماءه.  مُجُْهوُر  َهَذا  َعَلى  َا  َرهبّه إهىَل  تَ ْنظُُر  ْي 
وََكانَ  َوزهايَدة (.  احْلُْسىن  َأْحَسُنوا  )لهلَّذهيَن  تَ َعاىَل:  قَ ْولههه  عهْنَد  )يُوُنَس(  َمَضى يفه  َوَقْد  ُمْسلهم   ُعَمَر   َخرََّجُه  اْبُن 

يًَّة، ُُثَّ َتاَل َهذههه اآْليََة: ُوُجوه  يَ ْوَمئهذٍ يَ ُقوُل: َأْكَرُم أَهْ  َرة .  له اجْلَنَّةه َعَلى اَّللَّه َمْن يَ ْنظُُر إهىَل َوْجهههه ُغْدَوًة َوَعشه  انضه
احلَْ  وََكاَن  َنظَرًا.  َا  َرهبّه إهىَل  تَ ْنظُُر  قَاَل:  عهْكرهَمَة  َعْن  النَّْحوهيُّ  يَزهيُد  َوَرَوى  انظهَرة   ا  َرهبّه َرْت إهىل  ُنضّه يَ ُقوُل:  َسُن 

 وجوههم ونظروا إىل رهبم.
 

ُمْشرهَقة   َحَسَنة  هبَهيَّة  َأْي  النََّضاَرةه،  َرة ﴾ مهَن  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه تعاىل:﴿ُوُجوه   ابن كثري يف تفسري قوله  وقال اإلمام 
هه: يحه ُ، يفه َصحه َُه اَّللَّ اْلُبَخارهيُّ، َرِحه َرَواُه  َعَيااًن، َكَما  تَ رَاُه  َأْي:  اَنظهَرة ﴾  َا  َرهبّه َسََتَْوَن  ُكْم  "إهنَّ   َمْسُروَرة ، ﴿إهىَل 

 ( من حديث جرير رضي هللا عنه«. ٤٨٥، ٥٧٣، ٥٥٤) :»أخرجه البخاري، رقم "« َربَُّكْم َعَياانً 
 

َرة ﴾ ابلضاد أي يَ ْوَمئهٍذ انَّضه انعمة، ومنه ﴿َنْضَرَة    :وقال اإلمام ابن جزي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ُوُجوه  
َا انَ ٢٤ٱلنَّعهيمه﴾ ]املطففني:   َرهبّه النظر ابلعني، وهو نص  [ ﴿إهىَلٰ  املؤمنني إىل هللا    ظهَرة ﴾ هذا من  يف نظر 

تعاىل يف اآلخرة، وهو مذهب أهل السنة، وأنكره املعتزلة وأتولوا انظرة أبن معناه منتظرة، وهذا ابطل؛  
ألن نظر مبعىن انتظر يتعدى بغري حرف جر، تقول نظرتك أي انتظرتك، وأما املتعدي إبىل فهو من نظر 

نُهْم مَّن يَنظُُر إهلَْيَك﴾ ]يونس:العني  [.٤٣، ومنه قوله: ﴿َومه
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:  ق ]       ﴾َمزِيد  َوَلَديَنا  ِفيَها   َيَشۤاُءونَ   ماا  ََلُم*    ٱخلُُلودِ   يَومُ ِبَسَلـىم ذلك    ُخُلوَها: قال هللا تعاىل:﴿ٱدااثنيً 

﴿اْدُخُلوَها  ،  [٣٥  -  ٣٤ األبرار:  األتقياء  هلؤالء  يقال  من أي:  ابلسالمة  مقرواًن  دخواًل  أي:  بهَساَلٍم﴾ 
اآلفات والشرور، مأمواًن فيه مجيع مكاره األمور، فال انقطاع لنعيمهم، وال كدر وال تنغيص، ﴿َذلهَك يَ ْوُم 

 اخْلُُلوده﴾ الذي ال زوال له وال موت، وال شيء من املكدرات.

ما تعّلقت به مشيئتهم، فهو حاصل فيها وهلم فوق    ومعىن قوله تعاىل:﴿هَلُْم َما َيَشاُءوَن فهيَها﴾ أي: كلّ 
أذن مسعت، وال خطر على  الرحيم، مما ال عني رأت، وال  الرِحن  به  ثواب ميدهم  ذلك ﴿َمزهيد ﴾ أي: 
والتنعم   بسماع كالمه،  والتمتع  الكرمي،  هللا  وجه  إىل  النظر  وأفضله،  وأجله،  ذلك،  وأعظم  بشر،  قلب 

 نا منهم.بقربه، نسأل هللا تعاىل أن جيعل 
يهه أَنْ ُفُسُهْم َوتَ َلذُّ أَْعيُ نُ ُهْم. :وقال اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: )هَلُْم ما َيشاُؤَن فهيها( يَ ْعينه   َما َتْشَتهه

النَّظَ  اْلَمزهيُد   : َوَجابهر  َوقَاَل أََنس   النّهَعمه ممهَّا َلَْ ََيْطهْر َعَلى اَبهلههْم.  بهاَل  )َوَلَديْنا َمزهيد ( مهَن  تَ َعاىَل  َوْجهه اَّللَّه  ُر إهىَل 
ّه   النَّيبه إهىَل  َمْرُفوَعٍة  َأْخَباٍر  َذلهَك يفه  َوَرَد  َوَقْد  )تَ َعاىَل   قَ ْولههه   يفه   صلى هللا عليه وسلمَكْيٍف.   َأْحَسُنوا   لهلَّذهينَ : 

.ا َوْجهه  إهىَل  النَّظَرُ  الزّهاَيَدةُ : قَالَ ( َوزهايَدة  ) ،(احْلُْسىن  َّللَّه اْلَكرهميه
 

فهيَها﴾ وقال اإل َيَشاُءوَن  َما  تعاىل:﴿هَلُْم  قوله  البغوي يف تفسري  تَ َعاىَل َحَّتَّ    ،مام   َ اَّللَّ َيْسأَُلوَن  ُْم  َأهنَّ َوَذلهَك 
َيْسأَُلوُه، َوُهَو قَ ْولُُه: ﴿وَ  مهْن عهْندههه َما َلَْ   ُ َتههَي َمْسأَلَتُ ُهْم فيعطون ما شاؤوا، ُُثَّ يَزهيُدُهُم اَّللَّ   ، زهيد ﴾َلَديْ َنا مَ تَ ن ْ

: ُهَو النَّظَُر إهىَل َوجْ  .يَ ْعينه الزّهاَيَدَة هَلُْم يفه النَّعهيمه َما َلَْ ََيْطُْر بهَباهلههْم. َوقَاَل َجابهر  َوأََنس   هه اَّللَّه اْلَكرهميه
 

ه: معناه النظر إىل وجه هللا جل وعال، كقول  :وقال ابن جزي يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَلَديْ َنا َمزهيد ﴾ قيل
 [. ٢٦ٱحْلُْسىَنٰ َوزهاَيَدة ﴾ ]يونس: ﴿
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الكَ  اآليَةه  َهذههه  يف  َتعاىل  َوقَ ْولُُه  البيان:  أضواء  يف  الشنقيطي  َمزهيد ﴾وقال  ﴿َوَلَديْنا  بَ ْعُض    :قالَ ،  رهميَةه: 
، وُيْسَتْأَنُس لهَذلهَك بهَقْولههه َتعاىل: ﴿لهلَّذهيَن أْحسَ  زهيُد النَّظَُر إىل وْجهه اَّللَّه الَكرهميه

َ
ُنوا احُلْسىن وزهايَدة ﴾  الُعَلماءه: امل

نَّ احُلْسىن اجلَنَُّة، والزّهايَدُة النَّظَُر، والعهْلُم عهْنَد اَّللَّه َتعاىل.٢٦]يونس:  [، أله
 
 
﴿ااثلثً  تعاىل:  هللا  قال  كَ   ِذلاة    َوَل   َقَت   ُوُجوَهُهم  يَرَهقُ   َوَل   َوِزََیَدة  ٱحلُسَنى   َأحَسُنوا  لِِلاِذينَ   ۞:   ُأولـَۤىىِٕ

  وعال   جل  هللا  عبادة  أحسنوا  الذين  للمؤمنني  :أي  ، [٢٦:يونس ]   َخـىِلُدوَن﴾  ِفيَها  ُهم  ٱجلَناةِ   َأصَحـىبُ 
لعفو وا  واملغفرةُ   اجلنة،  يف  تعاىل  هللا  وجه  إىل  النظر  وهي  عليها،   وزايدة  اجلنُة،  وهنى،  أمر  فيما  فأطاعوه

هم  الصفات  هبذه  املتصفون  هؤالء  النار.  أهل  يلحق  ذلة، كما  وال  غبار  وجوههم  يغشى  وال  والرِحة، 
 أصحاب اجلنة ماكثون فيها أبًدا. 

قال: النظر إىل وجه    ،حلسىن وزايدة﴾وعن أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه قال: ﴿للذين أحسنوا ا
 رهبم.

 
وعن حذيفة رضي هللا تعاىل عنه يف قول هللا تعاىل: ﴿للذين أحسنوا احلسىن وزايدة﴾ قال: النظر إىل وجه 

 رهبم.
 

وقال الطربي حدثين حيىي بن طلحة الريبوعي قال: حدثنا شريك قال: مسعت أاب إسحاق يقول يف قول 
 قال: النظر إىل وجه الرِحن.  ، ﴿وزايدة﴾هللا تعاىل: 

 
قال: النظر إىل وجه رهبم. وقرأ: ﴿وال   ، وعن عبد الرِحن بن أيب ليلى: ﴿للذين أحسنوا احلسىن وزايدة﴾

 قال: بعد النظر إىل وْجه رهبم.  ،يرهق وجوههم قَت وال ذلة﴾

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 . سبحانه وتعاىل  الربّ النظر إىل ، وعن احلسن يف قول هللا تعاىل: ﴿للذين أحسنوا احلسىن وزايدة﴾

 
تَ َعاىَل: ﴿لهلَّذهيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىن َوزهايَدة ﴾ ُروهَي مهْن َحدهيثه أََنٍس قَاَل: ُسئهلَ    وقال اإلمام القرطيب: وقَ ْولُُه 

اَّللَّه   وسلمَرُسوُل  عليه  هللا  "تَ َعاىَل   قَ ْولههه   َعنْ   صلى  )قَالَ "  َوزهايَدة  :  ن ْ   يفه   اْلَعَملَ   َأْحَسُنوا  لهلَّذهينَ :   هَلُمُ   َياالدُّ
دّهيقه َوَعلهيّه ْبنه َأيبه طَالهٍب يفه اْلَكره   اَّللَّه   َوْجهه   إهىَل   النَّظَرُ   َوالزّهاَيَدةُ   اجْلَنَّةُ   َوههيَ   احْلُْسىن ( َوُهَو قَ ْوُل َأيبه َبْكٍر الصّه ميه

َوَأيبه ُموَسى َوُصَهْيٍب َواْبنه َعبَّاٍس يفه رهَوايٍَة، َوُهَو قَ ْوُل رهَوايٍَة. َوُحَذيْ َفَة َوُعَباَدَة ْبنه الصَّامهته وََكْعبه ْبنه ُعْجَرَة 
. يُح يفه اْلَبابه  مَجَاَعٍة مهَن التَّابهعهنَي، َوُهَو الصَّحه

 
نْ َيا  وقال اإلمام البغوي: وقَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿لهلَّذهيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزهاَيَدة ﴾ َأْي: لهلَّذهينه َأْحَسُنوا اْلَعمَ  َل يفه الدُّ

قَ ْوُل مَجَاَعٍة مهَن الصَّ  َهَذا   ، اْلَكرهميه َوْجهه اَّللَّه  النَّظَُر إهىَل  اجْلَنَُّة، َوزهاَيَدة : َوههَي  أَبُو  احْلُْسىَن، َوههَي  ُهْم  ن ْ َحابَةه، مه
بْ  َوُعَباَدُة  ُموَسى،  َوأَبُو  َوُحَذيْ َفُة،  َعْنُه،   ُ اَّللَّ َي  َرضه دّهيُق  الصّه قَ ْوُل  َبْكٍر  َوُهَو  ُهْم،  َعن ْ  ُ اَّللَّ َي  َرضه الصَّامهته  ُن 

 . ، َوالسُّدّهيّه  احلََْسنه، َوعهْكرهَمَة َوَعطَاٍء، َوُمَقاتهٍل، َوالضَّحَّاكه
 

إه  َا  أَْمثَاهله َعْشَر  حلََْسَنةه  ابه اأْلَْعَماله  ثَ َوابه  َتْضعهيُف  ههَي  تعاىل: ﴿َوزهاَيَدة﴾  َوقَ ْولُُه  ابن كثري:  اإلمام  ىَل وقال 
الُقُصور   مهَن  اجلْهَنانه  يفه  تعاىل   ُ اَّللَّ يُ ْعطهيههُم  َما  َوَيْشَمُل  أَْيًضا  َذلهَك  َعَلى  َوزهاَيَدة   ْعٍف،  ضه اَئةه  واحلُور  َسْبعهمه

ْن َذلهَك َوأَْعاَلُه النظُر إهىَل َوجْ  ُهْم، َوَما َأْخَفاُه هَلُْم مهْن قُ رَّةه أَْعنُيٍ، َوأَْفَضُل مه ، فَإهنَُّه زهاَيَدة   َوالرّهَضا َعن ْ هههه اْلَكرهميه
ريُ  قُّوهَنَا بهَعَملهههْم، َبْل بهَفْضلههه َوَرِْحَتههه، َوَقْد ُروهَي تَ ْفسه يعه َما أُْعُطوُه، اَل َيْسَتحه لنَّظَره إهىَل  أَْعَظُم مهْن مجَه  الزّهاَيَدةه ابه

، وَ  دّهيقه ، َعْن َأيبه َبْكٍر الصّه ، َوَعْبده اَّللَّه ْبنه َعبَّاٍس ]قَاَل اْلبَ َغوهيُّ َوأَبُو ُموَسى َوْجهه اَّللَّه اْلَكرهميه ُحَذيْ َفَة ْبنه اْلَيَمانه
َلى، َوَعْبُد الرَِّْحَنه ْبنُ  ، َوَعْبُد الرَِّْحَنه ْبُن َأيبه لَي ْ [، َوَسعهيُد ْبُن اْلُمَسيَّبه َسابهٍط، َوُُمَاههد ،    َوُعَباَدُة ْبُن الصَّامهته
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ُر ْبُن َسْعٍد، َوَعطَاء ، َوالضَّحَّاُك، َواحلََْسُن، َوقَ َتاَدُة، َوالسُّدّهيُّ، َوحُمَمَُّد ْبُن إهْسَحاَق، َوَغريُْ َوعهْكرهَمُة،   ُهْم َوَعامه
.  مهَن السََّلفه َواخْلََلفه

 
َرَاارابعً  َبـأَراَر َلِفي نَِعيٍم * َعَلى األأ   أي: إنّ ،  [ ٢٣-٢٢طففني:]امل ِئِك يـَنأُظُروَن ﴾: قال هللا تعاىل: ﴿ ِإنا األأ

أهل الصدق والطاعة لفي اجلنة يتنعمون، على األسرَّة ينظرون إىل رهبم سبحانه وتعاىل، وإىل ما أعدَّ هلم  
 من خريات. والنعيم: هو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن.

ٱألَ  ﴿َعَلى  تعاىل:  املزينة  ﴿َعَلى    ،[٢٣: املطففني]  يَنظُُروَن﴾  رَۤاىِٕكه وقوله  السرر  على  أي:   ﴾ اأْلَرَائهكه
 . سبحانه إىل ما أعّد هللا جل وعال هلم من النعيم، وينظرون إىل وجه رهبم الكرمي ابلفرش وينظرون

 
ٍت  اوقال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: ﴿إهنَّ األبْ رَاَر َلفهي نَعهيٍم﴾ َأْي: يَ ْوَم اْلقهَياَمةه ُهْم يفه نَعهيٍم ُمقهيٍم، َوَجنَّ 

يَ ْنظُُروَن يفه  َمْعَناُه:  قهيَل:  احلهَجال، ﴿يَ ْنظُُروَن﴾  َُتَْت  السُُّرُر  َوههَي:   ﴾ األرَائهكه َعمهيم ، ﴿َعَلى  َفْضل   فهيَها 
األ ﴿َعَلى  َمْعَناُه  َوقهيَل:  يَبهيُد.  َواَل  ي  يَ ن َْقضه اَل  الَّذهي  َواْلَفْضله  اخلَْرْيه  مهَن   ُ اَّللَّ أَْعطَاُهُم  َوَما  ائهكه رَ ُملكهم 

َرهبّهه  َعْن  ُْم  إههنَّ ﴿َكال  اْلُفجَّاُر:  أُولَئهَك  بههه  ُوصف  لهَما  ُمَقابَ َلة   َوَهَذا  َوَجلَّ.  َعزَّ  اَّللَّه  إهىَل  يَ ْوَمئهٍذ يَ ْنظُُروَن﴾  ْم 
ُْم يُ َباُحوَن النَّظََر إهىَل اَّللَّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهْم عَ  َم َلَمْحُجوبُوَن﴾ َفذََكَر َعْن َهُؤاَلءه َأهنَّ ههْم، َكَما تَ َقدَّ َلى ُسُررهههْم َوفُ ُرشه

أَْلَفْي َسَنٍة، ريََة  َلَمْن يَ ْنظُُر يفه ُمْلكههه َمسه يَ َرى أَْقَصاُه َكَما    يفه َحدهيثه اْبنه ُعَمَر: "إهنَّ أَْدََن أَْهله اجْلَنَّةه َمْنزهَلًة 
  يفه اْليَ ْومه َمرََّتنْيه". يَ َرى أَْداَنُه، َوإهنَّ أَْعاَلُه َلَمْن يَ ْنظُُر إهىَل اَّللَّه 

 
ُم  اخامسً  ِإَّنا  ۤ تعاىل:﴿َكلا قال هللا  ذ   راّبِِِم  َعن:  حقًّا،  [١٥]املطففني:﴾لاَمحُجوبُونَ   يَوَمىِٕ هلم    اوردعً   أي: 
عن أقواهلم الباطلة وأعماهلم الفاسدة إهنم عن رؤية رهبم يوم القيامة ملمنوعون، فليس األمر كما زعم    اوزجرً 

الكفار، بل إهنم يوم القيامة عن رؤية رهبم جل وعال حملجوبون. ويف هذه اآلية داللة على رؤية املؤمنني  
م سبحانه يف اجلنة.   رهبَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
وقال اإلمام الطربي: وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أّن يقال: إّن هللا تعاىل ذكره أخرب عن هؤالء القوم 

 أهنم عن رؤيته حمجوبون.  
ُْم َعْن َرهبّههْم يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾ قال: يكشف احلجاب فينظر إليه   وعن احلسن يف قوله تعاىل: ﴿َكال إههنَّ

 ُغْدوة وعشية. املؤمنون كّل يوم 
 وقال اإلمام الشافعي: يف هذه اآلية دليل على أّن املؤمنني يرونه عز وجل يومئذ. 

َلَمْحُجوبُوَن﴾   يَ ْوَمئهٍذ  َرهبّههْم  َعْن  ُْم  إههنَّ تعاىل: ﴿َكال  ابن كثري عند تفسري قوله  ولقد نقل ذلك عنه اإلمام 
جّه   ني ، ُُثَّ ُهْم يَ ْوَم اْلقهَياَمةه َمَع َذلهَك حَمُْجوبُوَن َعْن ُرْؤيَةه َرهبّههْم َوَخالهقهههْم. َأْي: هَلُْم يَ ْوَم اْلقهَياَمةه َمنزل  َونُ ُزل  سه

نهنَي يَ َرْونَُه َعزَّ  َماُم أَبُو َعْبده اَّللَّه الشَّافهعهيُّ: يفه َهذههه اآْليَةه َدلهيل  َعَلى َأنَّ اْلُمْؤمه  َوَجلَّ يَ ْوَمئهٍذ.قَاَل اإْله
َْفُهومه َهذههه َوَهَذا الَّ  ُ تعاىل، يفه َغايَةه احْلُْسنه، َوُهَو اْستهْداَلل  مبه َُه اَّللَّ َماُم الشَّافهعهيُّ، َرِحه اآْليَةه، َكَما    ذهي قَاَلُه اإْله

َا اَنظهَرة ﴾ ]اْلقهَياَمةه: َرة  إهىَل َرهبّه [. وََكَما َدلَّْت َعَلى ٢٢،٢٣َدلَّ َعَلْيهه َمْنُطوُق قَ ْولههه تعاىل: ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه
َرةه، الدَّاره اآْلخه ُْم َعزَّ َوَجلَّ يفه  نهنَي َرهبَّ اْلُمْؤمه ُرْؤيَةه  اْلُمتَ َواتهَرُة يفه  َحاُح  اأْلََحادهيُث الصّه أْلَْبَصاره يفه    َذلهَك  ُرْؤيَة  ابه

َرةه.   َعَرصات اْلقهَياَمةه، َويفه َرْوَضاته اجلْهَنانه اْلَفاخه
 

ُْم يَ ْعينه اْلُكفَّاَر )َعْن َرهبّههْم يَ ْوَمئهٍذ( َأْي:    وقال اإلمام ُْم( َأْي: َحقًّا إههنَّ القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: )َكالَّ إههنَّ
َرهبّهه  َعْن  ُْم  إههنَّ َبْل  يَ ُقوُلوَن،  لَْيَس َكَما  َأْي   ، َوَزْجر  َردْع   َوقهيَل: َكالَّ  )َلَمْحُجوبُوَن(.  اْلقهَياَمةه  يَ ْوَمئهٍذ   مْ يَ ْوَم 

 َلَمْحُجوبُوَن.  
َكاَن يفه َهذههه اآْليَةه    قَاَل الزَّجَّاُج: يفه َهذههه اآْليَةه َدلهيل  َعَلى َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يُ َرى يفه اْلقهَياَمةه، َوَلْواَل َذلهَك َما

وَ  حُيَْجُبوَن.  ُْم  هنَّ أبه اْلُكفَّاره  َمْنزهَلُة  َخسَّْت  َواَل  انظهَرة   فَائهَدة ،  ا  َرهبّه إهىل  َرة ،  انضه يَ ْوَمئهٍذ  ُوُجوه   ثَ َناُؤُه:  َجلَّ  قَاَل 
نهنَي يَ ْنظُُروَن إهلَْيهه، َوأَْعَلَم َأنَّ اْلُكفَّاَر حَمُْجوبُوَن َعنْ ٢٢ - ٢٣]القيامة:  ُ َجلَّ ثَ َناُؤُه َأنَّ اْلُمْؤمه  ُه. [ فََأْعَلَم اَّللَّ

َْولهَيائههه َحَّتَّ رَأَْوُه.  َوقَاَل َمالهُك ْبُن أََنٍس يفه َهذه   هه اآْليَةه: َلمَّا َحَجَب أَْعَداَءُه فَ َلْم يَ َرْوُه ََتَلَّى أله
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لرّهَضا. ُُثَّ قَاَل: أََما ، َدلَّ َعَلى َأنَّ قَ ْوًما يَ َرْونَُه ابه لسُّْخطه : َلمَّا َحَجَب قَ ْوًما ابه َواَّللَّه َلْو َلَْ يُوقهْن   َوقَاَل الشَّافهعهيُّ
نْ َيا.  حمَُ   مَُّد ْبُن إهْدرهيَس أَنَُّه يَ َرى َربَُّه يفه اْلَمَعاده َلَما َعَبَدُه يفه الدُّ

َرةه َعْن رُ  يدههه َحَجبَ ُهْم يفه اآْلخه نْ َيا َعْن نُوره تَ ْوحه : َلمَّا َحَجبَ ُهْم يفه الدُّ  ْؤيَتههه.  َوقَاَل احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضله
  تَ َعاىَل: َلَمْحُجوبُوَن: َأْي َعْن َكرَاَمتههه َوَرِْحَتههه مَمُْنوُعوَن.  َوقَاَل ُُمَاههد  يفه قَ ْولههه 

 
إثبات  اسادسً  دليل  على  تبارك وتعاىل فهي  لقاء هللا  الرؤية كذلك آَیت  به على  ُيستدِل  وإِن مما   :

 الرؤية، ومنها: 
 .[٤٤﴿ُتَهي َّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُه َساَلم ﴾ ]األحزاب: قوله تعاىل: -

اَّللََّ،   يَ َرْوَن  َأْي:  يَ ْلَقْونَُه﴾  ﴿يَ ْوَم  اْلُمْؤمهنهنَي،  ُتَهيَُّة  َأْي:  تعاىل:﴿ُتَهي َّتُ ُهْم﴾  قوله  تفسري  يف  البغوي  قال 
 ُ .تعاىل ﴿َساَلم ﴾ َأْي: ُيَسلّهُم اَّللَّ يعه اآْلفَاته  َعَلْيههْم، َوُيَسلّهُمُهْم مهْن مجَه

 
يفه   اْخُتلهَف  القرطيب:  َأْي َكاَن قال  تَ َعاىَل،  اَّللَّه  َعَلى  َفقهيَل  يَ ُعوُد،  َمْن  َعَلى  "يَ ْلَقْونَُه"  يفه  الَّذهي  الضَّمهريه 

اْلقهَياَمةه. َويفه ذَ  يَ ْوَم  نُ ُهْم مهْن َعَذابه اَّللَّه  يُ َؤمّه يًما، فَ ُهَو  نهنَي َرحه ْلُمْؤمه يَ ْلَقْونَُه. وَ ابه اْليَ ْومه  ُة  "ُتَهي َّتُ ُهْم" َأْي ُتَهيَّ لهَك 
لهبَ ْعضٍ بَ عْ  ههْم  َوَلُكْم مهْن َعَذابه اَّللَّه .  ضه لََنا  َأْي َساَلَمة   تَ َعاىَل، تعاىل  "َسالم "  يَُّة مهَن اَّللَّه  التَّحه َوقهيَل: َهذههه   .

يَ ْلَقْونَ  "يَ ْوَم  اْلُمَخافَاته  مهَن  أْلَْمنه  ابه رُُهْم  يُ َبشّه أَْو   ، اآْلفَاته مهَن  فَ ُيَسلّهُمُهْم  بَ ْعَد  اْلَمْعىَن:  اْلقهَياَمةه  يَ ْوَم  َأْي  ُه" 
 ُدُخوله اجْلَنَّةه.  

 
نهنَي مهَن اَّللَّه ُسْبحانَ  ْؤمه

ُ
ُه يَ ْوَم وقال الشوكاين يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ُتَهي َُّتهم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُه َسالم ﴾ أْي: ُتَهيَُّة امل

ْوته أْو عهْنَد البَ ْعثه أْو عهْندَ 
َ
ْم َلُه عهْنَد امل نُه َعزَّ وَجلَّ.لهقائههه   ُدُخوله اجلَنَّةه هي التَّْسلهيُم َعَلْيههْم مه
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ـ َات  ٱّللاِ   َأَجلَ   فَِإنا   ٱّللاِ   ِلَقۤاءَ   ُجواوقوله تـََعاىَل:﴿َمن َكاَن يَر   - :  أي   ،[ ٥: العنكبوت]   ٱلَعِليُم﴾  ٱلساِميعُ   َوُهوَ   َل
لذلك    تبارك وتعاىل  ي ضربه هللاالذ  األجل  أنّ   فليعلم  ليثيبه  القيامة  يوم  جّل وعال  هللا  لقاء  أيمل  كان  من

 آلت قريًبا، وهو السميع ألقوال عباده، العليم أبفعاهلم، ال يفوته منها شيء، وسيجازيهم عليها. 
ه، املشتاق لقربه ولقائه، املسارع يف مرضاته، أبشر بقرب لقاء احلبيب،  قال السعدي: اي أيها احملب لربّ 

إمن آت  وكل  آت،  إليه،  فإنه  الوصول  مؤمال  الرجاء،  مستصحبا  حنوه،  وسر  للقائه،  فتزود  قريب،  هو  ا 
ولكن، ما كل من يَدَّعهي يُ ْعَطى بدعواه، وال كل من متىن يعطى ما متناه، فإن اَّلّل مسيع لألصوات، عليم  

مبن يصلح  يف ذلك أانله ما يرجو، ومن كان كاذاب َل تنفعه دعواه، وهو العليم    ا ابلنيات، فمن كان صادقً 
 حلبه ومن ال يصلح.

 
تـََعاىَل:  - ُمَل   وقوله  أَناُكمأ  َواعأَلُموا   َ اّللا رِ ﴿َواتـاُقوا  َوَبشِِ ِمِننَي﴾  ُقوُه  واتقوا هللا    [، ٢٢٣]البقرة:  الأُمؤأ أي: 

على   وُمازيكم  يديه،  بني  واقفون  القيامة،  يوم  مالقوه  أنكم  واعلموا  نواهيه،  واجتناب  أوامره  ابمتثال 
وبّشر   النيب    -أعمالكم،  إىل وجهه    -أيها  والنظر  املقيم،  النعيم  لقاء رهبم من  عند  يسرهم  مبا  املؤمنني 

 الكرمي.
 
ُ ٱلاِذی رََفَع ٱلساَمـىو   -  ٱلشامسَ   َوَسخارَ   ٱلَعرشِ   َعَلى   ٱستَـَوىى   ثُا   تـََروََّنَا  َعَمد  ِبَغیِ   تِ اوقوله تـََعاىَل:﴿ٱّللا

لُ   مرَ بُِِر ٱألَ يُدَ   ىمَُّسمِ   أِلََجل   ََیِری   ُكلِ   َوٱلَقَمرَ  ـ َايَـىتِ   يـَُفصِِ :  أي   ، [٢: الرعد ]  تُوِقُنوَن﴾  رَبُِِكم  بِِلَقۤاءِ   َلَعلاُكم   ٱل
 العرش   على  وارتفع  عال  ُث  تشاهدوهنا،  دعائم  دون  مرفوعات  السماوات   خلق  الذي  هو  جّل وعال  هللا

الشمس  خلق  ملنافع  والقمر  الشمس  وَذلَّل  متثيل،  وال  تكييف  غري  من  سبحانه  به  يليق  علوًّا ه، كل من 
والقمر جيري ألمد حمدد يف علم هللا، يصرف سبحانه األمر يف السماوات واألرض مبا يشاء، يبني اآلايت 

 الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة، فتستعدوا له ابلعمل الصاحل. 
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وبياهن األدلة  فإن كثرة  السعدي:  اإلهلية،  قال  األمور  مجيع  يف  اليقني  أسباب حصول  من  ووضوحها،  ا 
 خصوصا يف العقائد الكبار، كالبعث والنشور واإلخراج من القبور.

 
 َوَرمَحة    ىَوُهد  ءَشی  لُِِكلِِ   ِصيل َوَتف  َأحَسنَ   ٱلاِذیۤ   َعَلى   ََتَاًما  ٱلِكتَـىبَ   ُموَسى  َنا وقوله تـََعاىَل: ﴿ثُا َءاتَي  -

  التوراة  موسى  أعطينا  أانّ   خنرب  ذُكهر  مبا  اإلخبار  بعد  ُث:  أي   ،[١٥٤:األنعام ]  ِمُنوَن﴾يُؤ   َرّبِِِم  بِِلَقۤاءِ   لاَعلاُهم
 ورِحة  احلق  على  وداللة  الدين،  يف  إليه  حيتاج  شيء  لكل  وتبييًنا  العمل،  إحسانه  على  جزاءً   للنعمة  متاًما
 . الصاحل ابلعمل له فيستعدوا القيامة يوم رهبم  بلقاء يؤمنوا أن  رجاء
 
َصاحِلًا﴾    - َعَمًل  فـَلأيَـعأَملأ  رَبِِِه  ِلَقاَء  يـَرأُجو  َفَمنأ َكاَن  تـََعاىَل:﴿  أي:  [ ١١0]الكهف:وقوله  أيها  -قل، 

هلؤالء املشركني: إمنا أان بشر مثلكم يوحى إيلَّ من ريب أمنا إهلكم إله واحد، فَمن كان َياف    -الرسول
ويرجو ثوابه يوم لقائه، فليعمل عماًل صاحلًا لربه موافًقا لشرعه، وال يشرك يف العبادة معه أحًدا عذاب ربه  

 .غريه
وَ   - َرّبِِِمأ  ُمَلُقو  ُمأ  َأَّنا َيظُنُّوَن  الاِذيَن  تـََعاىَل:﴿  رَاِجُعوَن ﴾ وقوله  ِإلَيأِه  ُمأ  يستيقنون    [، ٤٦]البقرة:   َأَّنا أي: 

ُماَلُقو   ُْم  العبادات ﴿َأهنَّ عليهم  خفف  الذي  فهذا  ُعوَن﴾  رَاجه إهلَْيهه  ُْم  ﴿َوَأهنَّ أبعماهلم  فيجازيهم  َرهبّههْم﴾ 
وأوجب هلم التسلي يف املصيبات، ونّفس عنهم الكرابت، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤالء هلم النعيم  

القوه يوم القيامة، وأهنم إليه  املقيم يف الغرفات العاليات، ألهنم هم الذين يوقنون أهنم واردون على رهبم وم
من   وغريها  الصالة  وعال، كانت  جل  ربّه   بلقاء  يؤمن  َل  من  وأما  أعماهلم،  على  ليجازيهم  راجعون 

 العبادات من أشّق األعمال عليه.
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 األدلة من السنة النبوية: املسألة الثانية: 
وعياانً  حقيقًة  َوَجلَّ  َعزَّ  هلل  املؤمنني  رؤية  ثبتت  أحاديث  لقد  عدة  يف  اآلخرة  الدار  ة  صحيح  نبوية  يف 

:  رِحه هللا تعاىل  قال اإلمام ابن كثري  ها وال ُتريفها وال أتوليها.، ال ميكن دفعها وال منعها وال ردّ ومتواترة
ُمْ  نهنَي َرهبَّ َحاُح اْلُمتَ َواتهَرُة يفه ُرْؤيَةه اْلُمْؤمه َرةه، ُرْؤيَة   وََكَما َدلَّْت َعَلى َذلهَك اأْلََحادهيُث الصّه  َعزَّ َوَجلَّ يفه الدَّاره اآْلخه

َرةه. أْلَْبَصاره يفه َعَرصات اْلقهَياَمةه، َويفه َرْوَضاته اجلْهَنانه اْلَفاخه  ومنها:  ابه
النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »إنَُّكْم   ففي احلديث عن جرير بن عبدهللا رضي هللا تعاىل عنه: أنّ   -١

 («.٧٤٣٥عهيااًن« »أخرجه البخاري ) َسََتَْوَن َربَُّكمْ 
  إىل   فَ َنظَرَ   ،صلى هللا عليه وسلمويف رواية عن جرير بن عبدهللا رضي هللا تعاىل عنه قال: »ُكّنا عهْنَد النيبّه  

َلةً   الَقَمره    فَإهنه   ُرْؤيَتههه،  يف  ُتضامُّونَ   ال  الَقَمَر،  هذا  تَ َرْونَ   كما  َربَُّكمْ   َسََتَْونَ   إنَُّكمْ :  َفقالَ   -  الَبْدرَ   يَ ْعينه   -  لَي ْ
ا فافْ َعُلوا ُُثَّ قَ رَأَ:على َصالٍة قَ ْبَل طُُلوعه الشَّْمسه وقَ ْبَل ُغرُ   تُ ْغَلُبوا  ال  أنْ   اْسَتطَْعُتمْ  َوَسبّهْح حَبْمده رَبّهَك قَ ْبَل )  وهبه

 («. ٥٥٤أخرجه البخاري )[، قاَل إمْساعهيُل: افْ َعُلوا ال تَ ُفوتَ نَُّكْم« »٣9]ق: (وعه الشَّْمسه وقَ ْبَل الُغُروبه طُلُ 
ُ َجريُر بُن َعبده هللاه َرضَي هللاُ  م كانوا عهنَد النيبّه   ويف هذا احلَديثه َُيربه   إىل   فَنظَرَ   ،صلى هللا عليه وسلم  عنه أهنَّ

،  الشَّهره   مهنَ   َعَشرَ   الرّابهعَ   لَيلةُ   وهي  الَبدره،   لَيلةَ   الَقَمره  ؤمهنونَ   أيُّها -  إنَّكم :  فقال  اهلهجريّه
ُ
  َربَّكم   سَُتَونَ   -امل

 حُمقَّقة  ال َشكَّ فيها،   ُرؤيةً  الَقَمرَ  هذا تَ َرْونَ  كما  القيامةه  يَومَ 
شدَّدةه، وَمعناه: ال يَنَضمُّ بَعُضكم إىل بَعٍض يف َوقته 

ُ
ومعىن قوله: »ال َتضامُّوَن« ُروهَي بَفتحه التاءه وامليمه امل

َوقته   َتفَعلوَن يف  ويُروى:  النَّظَره، كما  اهلالله وحْنوهه،  النَّظَره إىل  َتفَعلون عنَد  وَخفائهه كما  النَّظَره إلشكالهه 
ُدوَن  بَعُضكم  يَراه  ، فال  تَ َعب  ُرؤيَتهه وال  ُيصيُبكم ظُلم  يف  أْي: ال   ، املهيمه الّتاءه وََتفيفه  بَضمّه  »ُتضاُموَن« 

، أي: ال تَتزاِحون وال  بَعٍض، بل ُكلُّكم َتشََتهكوَن يف الرُّؤيةه، ويُروى: »تُ  ضامُّوَن« بَضمّه التاءه وَتشديده امليمه
 َتتلفون. 

َحثَّ  النيبُث    لهَتاليف   استهعداد    لكمُ   َيكونَ   أبنْ   تُغَلبوا«،  أاّل   اسَتطَعُتم  »فإنه :  بقولهه  صلى هللا عليه وسلم  هم 
 عن  َتغُفلوا  فال   الصَّالةه،  عنه   مَتَنعُ   اليت  ابألشياءه   االشتهغاله   أو   نَوٍم،  مهن  االستهطاعَة؛  تُنايف  اليت  الَغَلبةه   أسبابه 
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،  طُلوعه   قَبلَ   َصالةٍ  هاَتنْيه   الَفجُر،  وههيَ   الشَّمسه ُتَصلُّوا  أْن  يَعين:  فافَعلوا؛  الَعصُر،  وهي  ا،  ُغروهبه وقَبَل 
ا َهَذْينه  النيبُّ الصَّالَتنْيه يف  َقرأَ  َْمده   َوَسبّهحْ ):  مصلى هللا عليه وسل   لَوقْ َتنْيه، ُثَّ   الشَّْمسه   طُُلوعه   قَ ْبلَ   َربّهكَ   حبه

 حه والَعصره.الصُّب َصالتَه  أداءه  َفضلُ : احلَديثه  ويف[.٣9:ق] (اْلُغُروبه  َوقَ ْبلَ 
 
أنّ   -٢ عنه:  تعاىل  رضي هللا  األشعري  موسى  أيب  عن  احلديث  قال:   ويف  وسلم  عليه  هللا   النيب صلى 
م إال رداُء الكهربايءه على وجهههه  َجنَّتانه من ذهٍب  » آنهيَ تُ ُهما وما فيهما وما بنَي القومه وبنَي أن ينظروا إىل رهبّه

 («.١٨٠) ومسلم (، ٧٤٤٤) »أخرجه البخاري  يف جنةه َعْدٍن«. 
 
ويف احلديث عن صهيب بن سنان الرومي رضي هللا تعاىل عنه: أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:    -٣

ت ُ  أَلَْ  فَيقولوَن:  أزهيدُُكْم؟  شيًئا  تُرهيُدوَن  وَتعاىل:  تَباَرَك   ُ اَّللَّ يقوُل  قاَل:  اجلَنََّة،  اجلَنَّةه  أْهُل  َدَخَل  بَ يّهْض  »إذا 
ْلنا اجلَنَّ  ُف احلهجاَب، َفما أُْعُطوا شيًئا أَحبَّ إليههم مهَن  ُوُجوَهنا؟ أَلَْ ُتْدخه نا مهَن الّناره؟ قاَل: فَ َيْكشه َة، وتُ َنجّه

احُلْسىن وزهايَدة { ]يونس أْحَسُنوا  اآليََة: }لهلَّذهيَن  َتال هذهه  ُُثَّ  وزاَد  َرهبّههْم عزَّ وجلَّ. ويف رواية:  إىل  :  النَّظَره 
 («.١٨١) [« »أخرجه مسلم٢٦
 
ويف حديث الشفاعة للناس يوم القيامة، أخرب نبينا حممد صلى هللا تعاىل عليه وسلم فقال: فأْسَتْأذهُن   -٤

ًدا.  عَلى َريبّه يف دارههه فيُ ْؤَذُن يل عليه، فإذا رَأَيْ ُتُه وقَ ْعُت ساجه
»حُيْبَ  قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أّن  عنه،  تعاىل  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  عن  احلديث  ُس ففي 
فَ يَ  َمكانهنا،  مهن  فرُيهحيُنا  َربّهنا  إىل  اْسَتْشَفْعنا  َلوه  فَيقولوَن:  بذلَك،  يُههمُّوا  حَّتَّ  القهياَمةه  يَوَم  ُنوَن  ْؤمه

ُ
ْأُتوَن  امل

له ما تَ َقدََّم مهن َذنْبههه وما    ُ ،  آَدَم....وَلكهنه ائْ ُتوا حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم، َعْبًدا َغَفَر اَّللَّ أَتَخََّر، فَ َيْأُتوينه
يََدعَ  أْن   ُ اَّللَّ فَ َيَدُعينه ما شاَء  ًدا،  وقَ ْعُت ساجه رَأَيْ ُتُه  فإذا  فيُ ْؤَذُن يل عليه،  دارههه  َريبّه يف  ،  فأْسَتْأذهُن عَلى  ينه

ي، رَْأسه فأْرَفُع  قاَل:  تُ ْعَط،  وَسْل  ُتَشفَّْع،  واْشَفْع  ُيْسَمْع،  وُقْل  حُمَمَُّد،  اْرَفْع  بثَناٍء    فَيقوُل:  َريبّه  عَلى  فَأُْثينه 
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( البخاري  اجلَنََّة...«.»أخرجه  ُلُهُم  فَأُْدخه فأْخرُُج  َحدًّا،  يل  فَ َيُحدُّ  أْشَفُع  ُُثَّ  يُ َعلّهُمنهيهه،  يٍد  (،  ٧٤٤٠وَُتْمه
 («.١9٣ومسلم )

 
صلى هللا   ويف احلديث عن عدي بن حامت الطائي رضي هللا تعاىل عنه قال: »ُكْنُت عهْنَد َرسوله اَّللَّه   -٥

َلَة،   َيْشُكو   َأَحُدُُها  َرُجالنه  َفجاَءهُ   عليه وسلم   يََديه   بنْيَ   َأَحدُُكمْ   لََيقهَفنَّ  ُُثَّ ...السَّبهيله   َقْطعَ   َيْشُكو   واآلَخرُ   الَعي ْ
َنهُ  ليسَ  اَّللَّه  َنهُ  بي ْ جاب   وبي ْ مُ   تَ ْرمُجان   وال حه  . «(١٤١٣)  البخاري »أخرجه   «...له ُيََتْجه

  هللاه   يَديه   بنْيَ   العبدُ   سَيقهفُ   القهيامةه   يومه   يف  أنَّه   احلديث  هذا  يف  صلى هللا عليه وسلم  بينا حممدولقد بنيَّ ن
َنه ليس وجلَّ  عزَّ  َنه  بي ْ  . تَ ْرمُجانٍ  أو واسطةٍ   بُدونه  مباشرةً  وُيَكلّهُمه  حائل ، وبي ْ
قال:» أنَّ انًسا قاُلوا  ويف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه: أّن النيب صلى هللا عليه وسلم    -٦

ُ عليه وسلََّم: اي َرسوَل هللاه، هْل نَ َرى َربَّنا يَوَم القهياَمةه؟ فقاَل َرسوُل هللاه َصلَّى اَّللَُّ   عليه لهَرسوله هللاه َصلَّى اَّللَّ
َلَة الَبْدره؟ قالوا: ال اي َرسوَل هللاه، قاَل: هْل ُتضارُّوَن يف الشَّْمسه ليَس   وسلََّم: هْل ُتضارُّوَن يف ُرْؤيَةه الَقَمره لَي ْ

؟ قالوا: ال اي َرسوَل هللاه، قاَل: فإنَُّكْم تَ َرْونَُه....«.  (،  ٦٥٧٤،  ٦٥٧٣»أخرجه البخاري )  ُدوهَنا َسحاب 
 ( واللفظ له«.١٨٢ومسلم )

 
النيب صلى هللا    -٧ وفتنته، عن بعض أصحاب  الدجال  التحذير من  ولقد ورد يف احلديث يف معرض 

، يقرؤُه من َكرهَه َعمَلُه، أو يقرؤُه كلُّ ُمؤمهٍن، وقال: تعلَّموا أنَُّه َلن عليه وسل  م: »إنَُّه َمْكتوب  بنَي عينيهه كافر 
 (، وأصله عند البخاري«. ١/٨9»البداية والنهاية، البن كثري، ) يَرى أحد  منُكم ربَُّه حَّّت ميوَت«.

 
النيب صلى هللا عليه    -٨ أنَّه لن ويف رواية عن رجل: أّن  يرى أحد  منكم ربَّه حَّت    وسلم قال: »تعلَّموا 

احلديث إىل أّن رؤية هللا تبارك وتعاىل ستقع،    هذا  ويشري  («.٢9٦٣»صحيح اجلامع، األلباين، )  ميوَت«
 وهي متحققة يوم القيامة.
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َجابهٍر يفه    -9 َعْن  ُمْسلهٍم،  أَفْ رَاده  ابن كثري: َويفه  َيْضَحُك"وقال اإلمام  نهنَي  لهْلُمْؤمه يَ َتجلَّى   َحدهيثههه: "إهنَّ اَّللََّ 

اْلقهَياَمةه   :يَ ْعينه  اْلَعَرَصاته ،  يفه َعَرَصاته  يَ ْنظُُروَن إهىَل َرهبّههْم َعزَّ َوَجلَّ يفه  نهنَي  اْلُمْؤمه اأْلََحادهيثه َأنَّ  ، َففهي َهذههه 
»  («.١9١»أخرجه مسلم، ) َويفه َرْوَضاته اجْلَنَّاته

 
ثَ َنا ثُ َوير وقيل:  -١٠ ثَ َنا َعْبُد اْلَملهكه ْبُن َأْْبََر، َحدَّ ثَ َنا أَبُو ُمَعاوهيََة، َحدَّ َماُم َأِْحَُد: َحدَّ يزيد ْبنه َأيبه   َوقَاَل اإْله

َتَة، َعنه اْبنه ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّه     ُمْلكههه   يفه   ْنظُرُ لَي َ   َمْنزهَلةً   اجْلَنَّةه   أَْهله   أَْدَنَ   إهنَّ : "عليه وسلم  صلى هللا فَاخه
هه َوَخَدمههه. َوإهنَّ أَْفَضَلُهْم َمْنزهَلًة لَيَ ْنظُرُ سَ   أَْلَفيْ     إهىَل َوْجهه اَّللَّه َنٍة، يَ َرى أَْقَصاُه َكَما يَ َرى أَْداَنُه، يَ ْنظُُر إهىَل أَْزَواجه

 («.٢/١٣»مسند اإلمام أِحد بن حنبل، ) ُكلَّ يَ ْوٍم َمرََّتنْيه«
 

ثُ َوير قَ   -١١ ْبنه ُِحَْيٍد، َعنه َشبابة، َعْن إهْسرَائهيَل، َعْن  ْمهذهيُّ َعْن َعْبده  الَتّه اْبَن ُعَمَر.." َوَرَواُه    اَل: "مسَهْعُت 
وَكَ  قَ ْولُُه".  ُعَمَر،  اْبنه  َعنه  ُُمَاههٍد،  َعْن  ثُ َوير،  َعْن  َأْْبََر،  ْبُن  اْلَملهكه  َعْبُد  "َوَرَواُه  قَاَل:  َرَواُه  ذَ َفذََكَرُه،  لهَك 

 («.٣٣٣٠) َلَْ يَ ْرفَ ْعُه« »سنن الَتمذي الث َّْورهيُّ، َعْن ثُ َوير، َعْن ُُمَاههٍد، َعنه اْبنه ُعَمَر،
 

ويف احلديث عن صهيب بن سنان الرومي رضي هللا تعاىل عنه: أّن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم   -١٢
ُ تَباَرَك وَتعاىل: تُرهيُدوَن شيًئا أزهيدُُكْم؟ فَيقولوَن: أَلَْ تُ بَ يّهْض  قال: »إذا َدَخَل أْهُل اجلَنَّةه اجلَنََّة، قالَ  : يقوُل اَّللَّ

ُف احلهجاَب، َفما أُْعُطوا شيًئا أَحبَّ إليههم   نا مهَن الّناره؟ قاَل: فَ َيْكشه ْلنا اجلَنََّة، وتُ َنجّه مهَن  ُوُجوَهنا؟ أَلَْ ُتْدخه
َرهبّههْم عزَّ وجلَّ.   إىل  احُلْسىن وزهايَدة { ]يونس:  النَّظَره  أْحَسُنوا  اآليََة: }لهلَّذهيَن  َتال هذهه  ُُثَّ  وزاَد  ويف رواية: 

 («. ١٨١[« »أخرجه مسلم )٢٦
ويشري احلديث إىل أمر جليل عظيم، وهو فوز املؤمنني مبا وعدهم هللا تبارك وتعاىل به من دخول اجلنان، 

حَشر والقيامةه، ُثَّ فاَز ابجلَنَّةه فإنَّه يَعَلُم فاجلَنَُّة هي َجزاُء هللاه تعاىل لعهبادهه ا
َ
ملتَّقني املؤمهنني، وَمن رَأى هوَل امل
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مهقداَر نهعمةه هللاه وَفضلهه عليه؛ ومع ذلك فإنَّ الكرمَي الرَّحيَم يَتكرَُّم على عهبادهه أبفضالهه وَمثوبتهه، ويَزيُدهم 
 من نهَعمهه وَكرامتهه.

ان النَّيبُّ   ةه اجلَنََّة، فاستَقرُّوا فيها إبذن هللا  اجلَنَّ   أهلُ   َدَخل  إذا   أنَّه  صلى هللا عليه وسلمويف هذا احلَديثه َُيربه
أَزيدُكم؟« وهذا  م: »تُريدون شيًئا  بَعَد ُدخوهله تَباَرك وتعاىل  القيامةه، َيسأهُلم هللاُ  يَوَم  تبارك وتعاىل، وذلَك 

، فيقوُل أهُل من زايدةه الفضله والنّهعمةه، وهذا ا لسُّؤاُل مَتهيد  لهما سَيأت بعَد ذلك من بَيانه الزّهايدةه والفضله
 اَّللَّه ُهْم اجلَنَّةه: »أَلَْ تُبيّهض ُوجوَهنا؟« ُيشريوَن إىل َقوله هللاه َتعاىل: }َوأَّما الَّذهيَن ابْ َيضَّْت ُوُجوُهُهْم َففهي َرِْحَةه 

نا مَن الّناره؟«؛ فإنَّ تَبييَض الوجوه والرّهضا  [؛ »أ١٠٧فهيها خالهُدوَن{ ]آل عمران:   ْلنا اجلَنََّة، وتُ َنجّه َلَْ ُتْدخه
ُم اجلَنََّة وإجنائهم من الّناره كان ُمنتهى أَملههم؛ فال يَتخيَّلون ُوجوَد َشيٍء أفَضَل من هذا،  عنهم مع إدخاهله

ُف احلهجاَب عن   جابُه َتعاىل مَن النُّوره، َكما  ولكنَّ هللَا الكرمَي، أفضالُه ال تَنتهي، فَيكشه أعنُيه الّناظهرين، وحه
زًا بنَي هللاه عزَّ وجلَّ وبنَي َخلقههه، مادَّتُه الَّيت يَتكوَُّن مهنها   عىن: أنَّ هناَك حاجه

َ
جاَء يف َحديٍث لهُمسلهٍم، وامل

م ملّا رَأوا مَن النَّعيمه يف تهلَك الّداره،   م: أهنَّ ُل َجواهبه َفههُموا أن ال َمزيَد َعلى ذلَك النَّعيمه الَّذي  النُّوُر، وحاصه
َتعاىل هلُم وعَده َعلى لهسانه نَبيّهه حممد   ُز هللاُ  ّا أُعُطوُه، فحيَنئٍذ يُنجه صلى هللا  أُوُتوُه، وظنُّوا أن ال أفَضَل ممه

م  إىل  النَّظر  من  إليهم أحبَّ   شيًئا  أُعطوا  فما.  َعليهه   ُمت ََّفق    «...َربَّكمْ   َسََتَونَ   »إنَّكمْ :  َقولههه   يف  عليه وسلم  رهبّه
وسلم  النَّيبَّ   أنَّ   روايةٍ   ويف  وجلَّ،  عزَّ  عليه  َأْحَسنُ »َتال  صلى هللا  }لهلَّذهيَن  اآليَة:  هذه  َوزهايَدة {    احْلُْسىن  وا 

م، ومهصداُق  ٢٦]يونس: [«، فاحُلسىن: هي اجلَنَُّة اليت أدَخَلهم هللاُ تعاىل إاّيها، والزّهايدُة: هي النَّظُر إىل رهبّه
ا انظهَرة { ]القيامة:    ذلَك َقولُ  َرة  * إهىل َرهبّه : }ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ انضه َ هللا َتعاىل أنَّ َجزاَء  ٢٣،  ٢٢احلقّه [، فَبنيَّ

عيااًن،  م  َرهبَّ يَ َروَن  م  وأهنَّ ُمبَتههجًة،  ُمشرهقًة  هَبيًَّة  َحَسنًة  ُوجوُههم  َتُكوَن  أن  نيا:  الدُّ َعلى  رَة  اآلخه ؤثهريَن 
ُ
  امل

ثلهه َشيء . فَيتَمتَّعوَن اب  لنَّظَره إىل هللاه َتعاىل، ومَجالهه الباههره الَّذي ليَس َكمه
ُم اجلَنََّة.  : بَياُن َفضله هللاه جل وعال على املؤمننَي إبدخاهله  ويف احلديثه

 ويف احلديث: إثباُت َنظره املؤمنني إىل هللاه جل وعال يف اجلَنَّةه. 
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رأيُت رّبِِ عزا وجلا يف أحسِن "قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  أن نذكريف هذا املقام  ومن املفيد  
 ."صورةٍ 

رأيُت ريبّه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " : رضي هللا تعاىل عنهما عبدهللا بن عباسففي احلديث عن 
 ."عزَّ وجلَّ يف أحسنه صورةٍ 

( الَتمذي  )  مطواًل   ( ٣٢٣٤أخرجه  وأِحد  له،  السنة  ،  اخمتصرً   (٢٦٣٤واللفظ    ، (٤٦9)َتريج كتاب 
   ".إسناده صحيحاأللباين، 

رأيُت ريبّه عزَّ  "  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  :رضي هللا عنه  عن عبدالرِحن بن عائش احلضرميو 
فوضَع    :فيَم َيتصُم املألُ األعلى اي حممَُّد قلُت أنَت أعلُم أي ربّه مرتني قال  :وجلَّ يف أحسنه صورٍة فقالَ 

}وََكَذلهَك نُرهي   :اآليةكفَُّه بنَي كتفيَّ فوجدُت برَدها بنَي ثدييَّ فعلمُت ما يف السَّماءه واألرضه ُثَّ تال هذه  
يَم َمَلُكوَت السَّماواته واأْلَْرضه َولهَيُكوَن مهَن ا   : ْلُموقهنهنَي{ ُثَّ قاَل فيَم َيتصُم املألُ األعلى اي حممَُّد قلتُ إهْبراهه

وما هنَّ قلت املشُي على األقدامه إىل اجلمعاته واجللوُس يف املساجده خلَف  :يف الكّفاراته والدرجات قالَ 
كارهه من يفعْل ذلهَك يعهْش خبرٍي ومُيْت خبرٍي  

َ
وَيكوُن من خطيئتهه كيومه  الصَّلواته وإبالُغ الوضوءه أماكَنه يف امل

قالَ  نيام   والّناُس  ابللَّيله  يقوَم  وأن  السَّالمه  وبذُل  الطَّعامه  إطعاُم  الدَّرجاته  ومَن  أمُُّه  إيّنه   :ولدْتُه  اللَّهمَّ  قله 
تغفَر يل خطيئيت وترَِحَين وتتوَب عليَّ وإذا أردَت  املنكراته وحبَّ املساكنيه وأن  الطَّيّهباته وترَك  أسأُلك 

     ".فتنًة يف قوٍم فتوفَّين غرَي مفتونٍ 
 مة".حسن كما قال يف املقد، بن حجر العسقالين(، ال١/٣٣9)هداية الرواة "

ُ عَليهه وسلََّم ذاَت غداٍة رضي هللا عنه قال: "  معاذ بن جبلويف رواية عن   احتُبهَس عنَّا رسوُل اَّللَّه صلَّى اَّللَّ
، فخرَج سريًعا فثوّهَب ابلصَّالةه، فصلَّى رسوُل اَّللَّه صلَّى  من صالةه الصُّبحه حَّتَّ كدان نََتا ءى عنَي الشَّمسه

ُ عَليهه وسلََّم وَتوََّز يف صالتههه، فلمَّا سلََّم دعا بصوتههه فقاَل لَنا: عَلى مصافّهكم كما أنُتْم ُثَّ انفتَل إلينا   اَّللَّ
الغداَة: عنكُم  حبَسين  ما  إيّنه سأحدّهُثُكم  أما  ُقدّهَر يل   فقاَل:  ما  فصلَّيُت  فتوضَّأُت  اللَّيله  مَن  قمُت  أيّنه 

فنَعسُت يف صالت فاستثقلُت، فإذا َأان بريبّه تباَرَك وتعاىل يف أحَسنه صورٍة، فقاَل: اي حُممَُّد قلُت: ربّه  
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، قاهَلا ثالًًث قاَل: فرأيُتهُ  األعلى؟ قلُت: ال أدري ربّه ُم املألُ  وضَع كفَُّه بنَي كتفيَّ    لبَّيَك، قاَل: فيَم َيتصه
، قاَل:   حَّتَّ وجدُت برَد َأانملههه بنَي ثدييَّ، فتجلَّى يل كلُّ شيٍء وعَرفُت، فقاَل: اي حممَُّد، قلُت: لبَّيَك ربّه
 ، اجلماعاته إىل  األقدامه  َمشُي  قلُت:  هنَّ؟  ما  قاَل:   ، الكفَّاراته يف  قلُت:  األعلى؟  املألُ  َيتصُم  فيَم 

املس  ، واجللوُس يف  الطَّعامه فيَم؟ قلُت: إطعاُم  قاَل: ُثَّ   ، ْكروهاته
َ
امل الوضوءه يف  الصَّالةه، وإسباُغ  بعَد  اجده 

وترَك   ، اخلرياته فعَل  أسأُلَك  إيّنه  اللَّهمَّ  ُقل:  َسل.  قاَل:  نيام .  والنَّاُس  ابللَّيله  والصَّالُة   ، الكالمه ولنُي 
تغفهَر يل وترِحَ  ، وُحبَّ املساكنيه، وأن  فتنًة يف قوٍم فتوفَّين غرَي مفتوٍن، وأسأُلَك املنكراته ين، وإذا أردَت 

ا حق   عَليهه وسلََّم: إهنَّ  ُ حبََّك وحبَّ من حيبَُّك، وحبَّ عمٍل يقرّهُب إىل ُحبّهَك، قاَل رسوُل اَّللَّه صلَّى اَّللَّ
تعلَّموها ُثَّ  "فادُرسوها   ."( الَتمذي  )٣٢٣٥أخرجه  وأِحد  له،  واللفظ  صحيح    ،األلباينو ،  )٢٢١٦٢( 

 ". صحيح( ٣٢٣٥)الَتمذي 
ُ النَّيبُّ صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم بعًضا ممَّا َعلَّمه ربُّه سبحانَه مهن األعماله :  شرح احلديث يف هذا احلديثه يُبنيّه

َي هللاُ َعنه: "اح ، وفيه يَقوُل معاُذ بُن جبٍل رضه تَ َبس عنَّا رسوُل هللاه  الصَّاحلةه الَّيت َتكوُن سبَ ًبا لُغفرانه الذُّنوبه
ه إىل صالةه الفجره، "حَّتَّ كهْدان   "، أي: أتخَّر يف ُخروجه صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم ذاَت َغداٍة مهن صالةه الصُّبحه

  ، "، أي: حَّتَّ اقََتب طُلوُع الشَّمسه  نََتاءى عنَي الشَّمسه
أوَّ  الصَّالُة  أُقيَمت  أي:  ابلصَّالةه"،  فثُ وّهب  َسريًعا،  وقَتها،  "فخرَج  يُدرهكوا  حَّتَّ  وذلك  إليهم؛  خرَج  ما  َل 

ا على غريه   عَليه وسلَّم، وََتوَّز يف َصالتهه"، أي: خفَّف يف الصَّالةه يف طوهله "فصلَّى رسوُل هللاه صلَّى هللاُ 
أ بَصوتهه"،  "َدعا  الصَّالةه،  مهن  انَتهى  أي:  "فلمَّا سلَّم"،  عَليه وسلَّم،  منه صلَّى هللاُ  ي: انَدى يف  املعتاده 

الصَّحابةه، فقال هلم: "على َمصافّهكم كما أنتم"، أي: ابُقوا على َهيئتهكم وأنتم ُصفوف  ُكصفوفه الصَّالةه  
 وال تقوموا وال تَنصرهفوا، "ُثَّ انَفَتل إلينا"، أي: تَوجَّه وَُتوََّل إليهم النَّيبُّ صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم بَوجههه، فقال:

إيّنه سأُ  "،  "أَما  اللَّيله ُقمُت مهن  "أيّنه  الغداَة"، أي: سُأخربهُكم ما أخَّرين عنكم:  َعنُكم  حدّهُثكم ما حَبَسين 
والنُّعاُس:   َصالت"  يف  "فنَ َعسُت   ، الرَّكعاته مهن  أي:  يل"،  ُقدّهر  ما  فصلَّيُت  فتَوضَّأُت  مهنه،  بعًضا  أي: 

، "فاسَتثَقلُت"، أي: حَّتَّ غَلبه النَّ   وُم،  ُمقدّهماُت النَّومه
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"فإذا أان بريبّه تَباَرك وتعاىَل يف أحَسنه صورٍة"، أي: إنَّه يف أثناءه استهْثقالهه يف النَّومه رَأى ربَّه سبحانه وتعاىَل،  
ثلهه   وقولُه )تباَرك وتعاىَل(: فيه إشارة  إىل التَّنزيهه عمَّا ال يَليُق ابهلله تعاىل؛ فإنَّه منزَّه  عن كلّه نقٍص، وليس كمه

   . ُسبحانَه شيء  
أي:   األعلى؟"،  املألُ  ُم  ََيَتصه فيَم  "قال:  ربّهه،  لنهداءه  ُُميًبا  أي:  لبَّيك"،  قلُت: ربّه  "اي حممَُّد،  فقال هللاُ: 

  -يَبَحثون، واملألُ األعلى: األشراُف مهن املالئكةه املقرَّبني، قال النَّيبُّ صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم: "ال أدري ربّه 
 "، أي: جَعل هللاُ عزَّ وجلَّ َيسألُه هذا السُّؤاَل ثالَث مرَّاٍت؛ وذلك لهَبيانه أُهَّهيَّتهه،  -قاهلا َثالًثً 

ثَدَييَّ"، أي:   بنَي  لهه  بْرَد أانمه بنَي َكتهفيَّ حَّتَّ وَجدُت  "فرَأيُته وَضع َكفَّه  عَليه وسلَّم:  النَّيبُّ صلَّى هللاُ  قال 
وَصْدري قَ ْليب  على  برَبْدهها  بابه  َشَعرُت  واْنصه الرَِّحةه،  بُنزوله  قلبهه  يف  الَفْيَض  َيَضَع  أن  بذلك  أراَد  ، كأنَّه 

إىل   يُْدنوا  أن  أرادوا  إذا  امللوكه  َدْيَدنه  مهن  ألنَّ  عليه؛  الفضله  مبَزيده  ه  إايَّ ه  ََتْصيصه مهن  وهذا  عليه،  الُعلومه 
هم بْعَض خَدمههم يَضعون أيدهيَهم عليهم تَلطًُّفا هبم، وتع م، ووْضُع اليده نُؤمهُن به مهن غريه أنُفسه ظيًما لشأهنه

، بل يُوَكُل عهلُم الكيفيَّةه إىل هللاه تعاىل فاُت اخلَْلقه رُه مبا يُفسَُّر به صه  .تكييٍف وال متثيٍل وال تعطيٍل، وال نُفسّه
ُم " فَتجلَّى يل"، أي: انكَشف وظَهر للنَّيبّه صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم، " كلُّ شيٍء، وعَرفُت"، أي: فيما ََيتصه

ُم املألُ   "، قال هللاُ عزَّ وجلَّ: "فيَم ََيَتصه األعلى، فقال هللاُ عزَّ وجلَّ: "اي حممَُّد"، قلُت: "لبَّيك ربّه املألُ 
السُّؤاَل بعَدما انكَشف للنَّيبّه صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم شأُن ما يَ َتحدَّثون فيه،  األعلى؟"، أي: أعاد عليه ربُّه  

، أي: العهباداته الَّيت يَغفهُر ومَيحو هبا هللاُ عزَّ  "، أي: يَبَحثون ويَتكلَّمون يف الكفَّاراته قلُت: "يف الكفَّاراته
، فقال هللاُ عزَّ وجلَّ: " ما ُهنَّ؟"، أي: ما هي تهلك الكفَّاراُت؟ قال النَّيبُّ صلَّى وجلَّ الذُّنوَب والسَّيّهئاته

"، واملراُد هبا: َصالُة اجلَماعةه ابملسجده؛ ألنَّ املشَي هلا كما   هللاُ عَليه وسلَّم: "مْشُي األقدامه إىل اجلَماعاته
عنه َخطيئًة، حَّتَّ يَدُخَل املسجَد"،  ثَبَت يف تهلك الرّهوايةه: "ََل ََيُط ُخطوًة إالَّ رَفعه هللاُ هبا دَرجًة، وَحطَّ  

يف   الُوضوءه  "وإسباُغ  الصَّالةه،  بعَد  الصَّالةه  انتظاُر  به:  واملراُد  الصَّالةه"،  بعَد  املساجده  يف  "واجللوُس 
"، أي: على املكارههه، واملراُد: أنَّه يُبالهُغ يف ُوصوله املاءه إىل األعضاء، وخاصًة يف الرَبده الشَّ  ْكروهاته

َ
ديده، امل

قال هللاُ عزَّ وجلَّ: "ُثَّ فيم؟"، أي: وأيُّ شيٍء آخَر َيكوُن منه الكفَّاراُت؟ قال النَّيبُّ صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم: 
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"، أي: الرّهفُق  "، أي: للُمحتاجه والَفقريه، ويَدُخُل فيه إطعاُم الضَّيفه والقهَرى، "ولهنُي الكالمه "إطعاُم الطَّعامه
، "والصَّالُة ابللَّيله والنَّاُس نهيام "، مع اآلَخرين، وإذ ا كان األمُر يف الكالمه فمهن اأَلوىل يكوُن أيًضا ابألفعاله

 .أي: قياُم اللَّيله 
، أي: قال النَّيبُّ صلَّى هللاُ  -ويف روايٍة: قلتُ   -قال هللاُ عزَّ وجلَّ: "َسْل؟"، أي: اطُلْب حاَجَتك، "ُقل"

"، أي: أطُلُب مهنك العوَن على إقامةه أَوامهره الدّهينه واألعماله  عَليه وسلَّم: "اللَّهمَّ إيّنه   أسأَُلك فهعَل اخلرياته
ُب الذُّنوَب على صاحبهها،   "، أي: األعماله املنهيّه عنها مهن أقواٍل وأفعاٍل ُتوجه الصَّاحلةه، "وتَ ْرَك املنَكراته

َمن ك هنا:  ابملساكنيه  املراُد  وقيل:  املساكنيه"،  وألنَّ  "وُحبَّ  خاشًعا،  له  ًعا  خاضه هلله  ُمسَتكيًنا  قَلُبه  ان 
ُب حَمب ََّتهم أَلجلهه؛ فال حيُهبُّون إالَّ هلله عزَّ وجلَّ، واحلبُّ يف هللاه مهن  نيا ما يُوجه املساكنَي ليس عهنَدهم مهن الدُّ

بُّ ألهله اإلميانه وأهله طاعةه هللاه تعاىل يَقُرُب   حه
ُ
، وامل أن يَعَمَل بعَملههم، "وأن َتغفهَر يل"،  أوَثقه ُعرى اإلميانه

أو   َضاللًة  أي:  قوٍم"،  فهتنًة يف  أَردَت  "وإذا  بَرِحتهك،  َتشَمَلين  أي:  "وَترَِحَين"،   ، والسَّيّهئاته الذُّنوَب  أي: 
"وأسأُلك   الُعقوبُة،  أو  الضَّاللُة  تلك  َتشَمَلين  أن  دوَن  أي:  مفتوٍن"،  غرَي  "فتَوفَّين  ُدنيويًَّة،  ُحبَّك  ُعقوبًة 

وُحبَّ َمن حيُهبُّك، وُحبَّ عَمٍل يُقرّهُب إىل ُحبّهك"، أي: أان طالب  لهَمحبَّةه هللاه، وُحبّه الَعمله الَّذي يُؤدّهي 
 .فهْعُله إىل التَّقرُّبه مهن حَمبَّةه هللاه عزَّ وجلَّ 

َي هللاُ َعنهم: "إ  ا حق "، أي: إنَّ تهلك الرُّؤيَة حق ،  ُثَّ قال رسوُل هللاه صلَّى هللاُ عَليه وسلَّم ألصحابهه رضه هنَّ
"فاْدُرسوها"، أي: اْحَفظوا تلك الرُّؤيَة وما وَرد فيها مهن أوامهَر وُدعاٍء، "ُثَّ َتعلَّموها" قيل: أي: لهتَ ْعَلموها  

 . فَتكوَن سبًبا لهَمعرفتهكم لألعماله الصَّاحلةه 
  
 : هللا تبارك وتعاىل رؤيةعلى إثبات  األمة علماءوالتابعني و الصحابة إمجاع : الثالثة سألةامل

أمر  ُممع  عليه بني الصحابة الكرام رضي هللا تعاىل   هللا تبارك وتعاىل  رؤيةوإّن مما جيب ايضاحه أّن إثبات  
مجيعً  تعاىل  هللا  رِحهم  األمة  هذه  وسلف  والتابعني  أئمة  اعنهم،  بني  عليها  املتفق  األمور  من  وهو   ،

 . ، وهداة األانمالماإلس
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َْمده اَّللَّه ُُمَْمع  َعَلْيهه َبنْيَ الصََّحابَةه َوالتَّابهعهنَي َوَسَلفه َهذههه اأْلُمَّةه،  رِحه هللا تعاىل  قال اإلمام ابن كثري : َوَهَذا حبه
 . . وُهَداة اأْلَاَنمه ْساَلمه  َكَما ُهَو ُمت ََّفق  َعَلْيهه َبنْيَ أَئهمَّةه اإْله

نَّ اْلُمرَاَد به  ﴿إهىَل﴾ ُمْفَرُد اآْلاَلءه، َوههَي النّهَعُم، َكَما قَاَل الث َّْورهيُّ، َعْن َمْنُصورٍ َوَمْن   ، َعْن ُُمَاههٍد:  أَتَوََّل َذلهَك أبَه
َا. َرَواُه اْبُن َجرهيٍر مهْن َغرْيه َوْجهٍ  َتظهُر الث ََّواَب مهْن َرهبّه َا اَنظهَرة ﴾ فَ َقاَل تَ ن ْ َعنه ُُمَاههٍد. وََكَذا قَاَل أَبُو   ﴿إهىَل َرهبّه

أَْيًضا   اْلَقائهلُ -َصالهٍح  َهَذا  أَبْ َعَد  تَ َعاىَل:  ١٧)  فَ َقْد  قَ ْولههه  مهْن  ُهَو  َوأَْيَن  إهلَْيهه.  َذَهَب  فهيَما  َوأَْبَطَل  النُّْجَعَة،   )
ُْم َعْن َرهبّهه  َلَمْحُجوبُوَن﴾﴿َكال إههنَّ يَ ْوَمئهٍذ  تعاىل: َما َحَجب  [١٥]اْلُمطَفّهفهنَي:  ْم   ُ َُه اَّللَّ ، قَاَل الشَّافهعهيُّ، َرِحه

  صلى هللا عليه وسلم اَّللَّه اْلُفجَّاَر إهالَّ َوَقْد َعلم َأنَّ اأْلَبْ رَاَر يَ َرْونَُه َعزَّ َوَجلَّ. ُُثَّ َقْد تَ َواتَ َرته اأْلَْخَباُر َعْن َرُسوله 
َا َياقُ   َعَلْيهه   َدلَّ   مبه َا  ﴿إهىَل :  هُ قَ ْولُ   َوههيَ   اْلَكرهميَةه،  اآْليَةه   سه ثَ َنا :  جرير  ابن  قَالَ   اَنظهَرة ﴾  َرهبّه  إهمْسَاعهيلَ   ْبنُ   حُمَمَّدُ   َحدَّ

ثَ َنا  اْلُبَخارهيُّ، ثَ َنا  آَدُم،   َحدَّ َا  انَ   يَ ْوَمئهذٍ   ﴿ُوُجوه  :  احلََْسنه   َعنه   اْلُمَباَركُ   َحدَّ َرهبّه ﴿إهىَل  َحَسَنة ،  قَاَل:  َرة ﴾  ضه
.اَنظهَرة ﴾ قَاَل   ، وُحّق هَلَا َأْن تَنُضر َوههَي تَ ْنظُُر إهىَل اخْلَالهقه موضع تفسري   "تفسري ابن كثري  تَ ْنظُُر إهىَل اخْلَالهقه

 ". اآلية
 

أّن هللا   والصدق  التوحيد  أهل  واتَّفق  احلق  أهل  )وأمجع  تعاىل:  املقدسي رِحه هللا  عبدالغين  اإلمام  وقال 
يف كتابه جاء  اآلخرة كما  يف  يُرى  رسوله(.  تعاىل  عن  املقدسي، »  وصّح  عبدالغين  احلافظ   عقيدة 

 («. ٥٨)ص
 

وأئمة   والتابعون،  الصحابة  الرؤية  بثبوت  قال  )وقد  تعاىل:  هللا  رِحه  احلنفي  العز  أيب  ابن  اإلمام  وقال 
السنة   إىل  املنسوبون  الكالم  أهل  طوائف  وسائر  احلديث،  وأهل  الدين،  ابإلمامة يف  املعروفون  اإلسالم 

 («.١٥٣البن أيب العز، ) ،ة»شرح الطحاوي .واجلماعة(
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لة الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، فمن بعدهم من وقال اإلمام النووي رِحه هللا تعاىل: )قد تظاهرت أدّ 
للمؤمنني(.  اآلخرة  يف  تعاىل  هللا  رؤية  إثبات  على  األمة  )  سلف  للنووي،  مسلم،  صحيح    ٣»شرح 

/١٥.») 
 
: "أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعني ومن بعدهم، إىل من  تعاىل  رِحه هللاقال اإلمام ابن خزمية  و 

مجيع املؤمنني يرون خالقهم يوم    شاهدان من العلماء من أهل عصران: َل َيتلفوا وَل يشكوا وَل يراتبوا: أنّ 
 . "(٥٤٨/ ٢) ، البن خزمية، كتاب التوحيد""  القيامة عياانً 

"اأيضً   وقال ق:  أعلمت  أنّ وقد  َيتلفوا  َل  العلماء  أن  يف   بل  ال  اآلخرة  يف  خالقهم  يرون  املؤمنني  مجيع 
يف    الدنيا، ومن أنكر رؤية املؤمنني خالقهم يوم املعاد، فليسوا مبؤمنني، عند املؤمنني، بل هم أسوأ حااًل 

اليهود،   حنكي كالم  حنن  املبارك:  ابن  قال  واجملوس، كما  والنصارى،  اليهود،  من  العلماء  عند  الدنيا 
 ."(٥٨٥/ ٢)  ، البن خزمية، " كتاب التوحيد. والنصارى، وال نقدر أن حنكي كالم اجلهمية 

 
هللا عز    لم أنّ وقال أبو احلسن األشعري يف اإلابنة: "وقد روي عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وس

وا  هللا تعاىل ال تراه العيون يف اآلخرة، فلما كان  وي عن أحد منهم أنّ وجل تراه العيون يف اآلخرة، وما رُ 
 . [(٥١:اإلابنة، أليب احلسن األشعري، )ص] "اثبتت يف اآلخرة إمجاعً  على هذا ُمتمعني، وبه قائلني،..

 
هللاو  رِحه  القيم  ابن  الدالّ ا  وأمّ :  تعاىل  قال  وأصحابه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  على األحاديث  ة 

البجلي  أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وجرير بن عبد هللا  الرؤية: فمتواترة، رواها عنه 
وصهيب بن سنان الرومي وعبد هللا بن مسعود اهلذيل وعلي ابن أيب طالب وأبو موسى األشعري وعدي 

العقيلي وجابر بن بن حامت الطائي   وأنس بن مالك األنصاري وبريدة بن احلصيب األسلمي وأبو رزين 
عبد هللا األنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ًثبت وعمار بن ايسر وعائشة أم املؤمنني وعبد هللا بن 
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و بن  عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر 
العاص وحديثه موقوف، وأيب بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف، ورجل من 

 أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم غري مسمى.
ال  الصدر،  وانشراح  والتسليم  ابلقبول  تلقها  والسنن،  واملسانيد  الصحاح  من  أحاديثهم  سياق  فهاك 

الناظرين،    ،ا، فمن كذب هباابلتحريف والتبديل وضيق العطن، وال تكذب هب َل يكن إىل وجه ربه من 
 ُث ساق األحاديث.  . .. ".وكان عنه يوم القيامة من احملجوبني

 ". (٢9٦ص)  ، البن القيم اجلوزية،حادي األرواح إىل بالد األفراح"
ربنا: }ُوُجوه   قال اإلمام الطحاوي: والرؤية حق  ألهل اجلنة، بغري إحاطة وال كيفية كما نطق به كتاب  و 

َا اَنظهَرة { ]القيامة: َرة  * إهىَل َرهبّه  [ وتفسريه على ما أراد هللا تعاىل وعلمه.٢٣ - ٢٢يَ ْوَمئهٍذ اَنضه
 

:  وقال أبو   نه جازًا وعهراقًا وشاًما وميًنا، فكان من  ُزرعَة وأبو حامٍت الرازايَّ أدرَْكنا الُعَلماَء يف مجيعه األمصاره حه
رةه؛ يراه أهُل اجلَنَّةه أببصارههم، وَيسَمعوَن كالَمه كيف شاء،    ه تبارك وتعاىلأنَّ   ...  ذَهبههم:مَ  يُرى يف اآلخه

 (". ١9٨/ ١لاللكائي )ا  ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" . وكما شاء
 

ؤمننَي يَرْوَن هللاَ عزَّ وجلَّ يوَم  وقال أبو احلَسنه األشعريُّ:  
ُ
القيامةه أبعنُيه وجوهههم، على  أمَجعوا على أنَّ امل

َا اَنظهَرة  }  ما أخرَبَ به تعاىل يف قولهه تعاىل: َرة  * إهىَل َرهبّه يَ ْوَمئهٍذ اَنضه َ   ،(٢٣-٢٢:القيامة){  ُوُجوه     وقد بنيَّ
إش ودَفَع  عليه وسلَّم،  النَّيبُّ صلَّى هللاُ  للُمؤمننَي:  معىن ذلك  بَقولهه  فيه،  وَقولُه:    ، (ربَّكم عهياانً   )تَرْونَ كالَه 

الق تَرْوَن  القيامةه كما  يوَم  ربَّكم  رؤيتهه( )تَرْوَن  يف  ُتضاُموَن  ال  أبعنُيه َمَر،  تعاىل  رؤيَته  أنَّ   َ فبنيَّ .  الوجوه   ، 
    .[ (٢٣٧) ص: ، األشعري، رسالة إىل أهل الثغر]
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القريواينُّ: زيد  أيب  ابُن  أموره    وقال  مهن  األئمَُّة  عليه  أمجَعت  بهدعة   ممَّا  خالُفها  اليت  السَُّننه  ومهَن  الدّهاينةه، 
وَضاللة ... أنَّ هللَا ُسبحانَه يراه أولياُؤه يف املعاده أببصاره ُوجوهههم ال ُيضامُّوَن يف رؤيتهه، كما قال عزَّ وَجلَّ 

ةه النَّاسه يف الفهقهه واحلديثه على  يف كتابهه وعلى لسانه نبيّهه... وُكلُّ ما َقدَّْمنا ذهْكَره فهو َقوُل أهله السُّنَّةه وأئمَّ 
َمذَهبهه مهن  معلوم   ومنه  َقولهه،  مهن  منصوص   فمنه  مالٍك؛  َقوُل  وُكلُّه  بَ ي َّنَّاه،                 .  ما 

 ".    (١١٧-١٠٧:)، ص اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ" 
 

الصابوينُّ:   عثماَن  أبو  أنَّ وقال  السُّنَّةه  أهُل  ويَنظُرون َيشَهُد  أببصارههم،  وتعاىل  تبارك  م  َرهبَّ يَ َروَن  املؤمننَي   
  ". (٢٦٣:ص)، عقيدة السلف وأصحاب احلديث. "إليه

م يوَم القيامةه؟ قال: لو   قال رجل  ملالٍك: اي أاب عبده هللاه، هل يرى املؤمهنونقال أشَهُب بُن عبد العزيزه:  و    َرهبَّ
م يوَم   ُْم َعْن َرهبّههْم يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُونَ َل يَ َر املؤمهنون َرهبَّ ، فقال َكالَّ إههنَّ الُكفَّاَر ابحلهجابه   القيامةه َل يُ َعريّهه هللاُ 

:    ،[١٥]املطففني: مالهك  قال  يُرى؟  ال  هللَا  أنَّ  يَزُعمون  َقوًما  فإنَّ  هللاه،  عبده  أاب  اي  له:  فقال  روايٍة:  ويف 
 (".٥١٨/ ٣لاللكائي )، اقاد أهل السنة واجلماعةشرح أصول اعت") .)السَّيُف السَّيفُ 

 
ابُن َوهٍب:   القيامةه أبعيُنههموقال  يَنظُرون إىل هللاه عزَّ وَجلَّ يوَم  النَّاظهرون  بَن أنٍس يقوُل:   . مسعُت مالهَك 

 (".٥٥٥/ ٣لاللكائي ) ، اشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"
 

، جاء هبا كهتابه، وأخرَبَ هبا نبيُّه صلَّ الشَّافهعيُّ: اإلمام وقال  فات  ى هللاُ عليه وسلَّم هلله تباَرك وتعاىل أمساء  وصه
الَبْدره   أمََّته... ليلَة  القَمَر  يَرْوَن  كما  أببصارههم  القيامةه  يوَم  م  رهبَّ يَرْوَن  ؤمننَي 

ُ
امل  . .. وأنَّ 

َد بَن إدريَس الشَّافعيَّ، وقد جاَءته رُقعة  مهَن الصَّعيده فيها: ما تقوُل  وقال الرَّبيُع بُن ُسَليماَن: َحَضرُت حممَّ 
ُْم َعْن َرهبّههْم يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُونَ ) يف َقوله هللاه تبارك وتعاىل:   [، قال الشَّافعيُّ: )فلمَّا ١٥]املطففني:    (َكالَّ إههنَّ

م يَ َرونَه يف الرّهضا(. قال الرَّبيع: قلُت: اي أاب عبده    أن َحَجبوا هؤالء يف السََّخطه كان يف هذا َدليل  على أهنَّ
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َلَما َعَبد هللَا تعاىل    . هللاه، وبه تقوُل؟ قال: )نعم، وبه أديُن هللَا، لو َل يوقهْن حممَُّد بُن إدريَس أنَّه يرى هللاَ 
      ".٣/٥٦٠،  لاللكائيا ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"
 
َحنَبٍل:  اإلمام  قال  و  بُن  من  أِحُد  وسلَّم  عليه  هللاُ  صلَّى  النيبّه  عن  ُروهَي  القيامةه كما  يوَم  ابلرُّؤيةه  اإلمياُن 

حاحه        (".٣٥٣ص:)، مسائل اإلمام أِحد رواية أيب داود. "األحاديثه الصّه
 

َب، وقال: من قال: إنَّ هللَا ال يُرى، مسَهعُت أِحَد وذُكهَر له عن رُجٍل َشيء  يف الرُّؤيةه، فَغضه وقال أبو داوَد:  
 .[ (٣٥٣ص:) ، سائل اإلمام أِحد رواية أيب داودم. ] فهو كافهر

هلله تعاىل ذهْكرُه أمساء  وصفات  جاء هبا كتابُه، وأخرب هبا نبيُّه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أمََّته...  وقال ابُن جريٍر:  
القيامةه أببصارههم،  وذلك حنُو إخباره هللاه تعاىل   م يوَم  يَ َروَن َرهبَّ ان أنَّه مسيع  بصري ... وأنَّ املؤمنني  ذهْكرُه إايَّ

وسلَّم عليه  النيبّه صلَّى هللاُ  لَقوله  الَبْدره؛  ليلَة  الَقَمَر  يَ َروَن  وكما  َغياية ،  دوهَنا  ليس  الشَّمَس  يَ َرون  .  كما 
 (". ١٣٧ص:)، التبصري يف معاَل الدين"
 

أبو   املْقدهسي:  وقال  ريازي  الشّه الكافهرونَ الَفرَجه  املؤمهنون، وحُيَجُب عنه  يراه  القيامةه؛  يُرى يف  تعاىل      .هللاُ 
 (". ١٣٦ص:)، التبصرة يف أصول الدين على مذهب أِحد بن حنبل"
 

َا اَنظهَرة  ):  تعاىل   وقال السَّمعاينُّ: َقولُه للُمؤمهننَي يف    (إهىَل َرهبّه النَّظَُر إىل هللاه تعاىل ابألعنُيه، وهو ًثبهت   هو 
 . ("٦/١٠٦"تفسري السمعاين، ) .اجلنَّةه بَوعده هللاه تعاىل وخَبرَبه الرَّسول

 
َا اَنظهَرة  قوله تعاىل  تفسري  يف بيان  قال البَ َغويُّ و    وأكثَ ُر النَّاسه رضي هللا عنهما:  قال ابُن عبَّاٍس    (:)إهىَل َرهبّه

جابٍ  ا عهيااًن بال حه    (". ١٨٥/  ٥، )تفسري البغوي" .تنظُُر إىل َرهبّه
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، مهن طُُرٍق وقال ابُن كثرٍي:   حاحه رةه يف األحاديثه الصّه ثَ بَ َتت رؤيُة املؤمهننَي هلله َعزَّ وَجلَّ يف الدَّاره اآلخه قد 
، ال مي ُعهاُمتواترٍة عند أئمَّةه احلديثه  (". ٨/٢٧9"تفسري ابن كثري، ). كهُن َدفُعها وال َمن ْ

 
أفَضُل نعيمه اجلَنَّةه ُرؤيُة َوْجههه ومَساُع َكالمهه، فإنكاُر ذلك إنكار  لروحه اجلنَّةه الذي ما  وقال علي القاري:  

للُكفَّاره َعَدُم تكليمهه هلم ووقوُع احله  الَعذابه  ، كما أخرَبَ عنهم طابت ألهلهها إالَّ به، كما أنَّ أَشدَّ  جابه
اْلقهَياَمةه )بَقولهه تعاىل:   يَ ْوَم   ُ ُيَكلّهُمُهُم اَّللَّ أي: تكليَم تكرمٍي، وقال يف آيٍة ُأخرى هلم:   ،(١٧٤:البقرة)  (َواَل 

ُتَكلّهُمونه ) َواَل  فهيَها  تعاىل:  (١٠٨:املؤمنون )  (اْخَسُئوا  وبَقولهه  َعْن  )،  ُْم  إههنَّ َلَمْحُجوبُونَ َكالَّ  يَ ْوَمئهٍذ    ( َرهبّههْم 
 (". ٦٠ص:"شرح الفقه األكرب، ).(١٥املطففني:)
 

الشَّوكاينُّ  تعاىل  وقال  قوله  تفسري  اَنظهَرة  يف  َا  َرهبّه )إهىَل  إىل خالهقهها  ٢٣]القيامة:  (:  أي:  النَّظَره،  من  [ هذا 
قال   إليه، هكذا  تَنظُُر  أي:  أْمرهها انظهرة ،  األحاديُث  ومالهكه  به  تواتَ َرت  ما  به  واملراُد   ، العهلمه أهله  مجهوُر 

م يوَم القيامةه كما يَنظُروَن إىل الَقمره ليلَة الَبْدره. قال ابُن كثرٍي: وهذا   الصَّحيحُة من أنَّ العهباَد يَنظُروَن َرهبَّ
والتَّابعنَي وسَلفه هذه األمَّةه  الصَّحابةه  بنْي  أئمَّةه اإلسالمه  حَبْمده هللاه ُُمَمع  عليه  بنْي  ُمت ََّفق  عليه  ، كما هو 

 . "(٤٠٧/ ٥) ،تفسري الشوكاين". وُهداةه األانمه 
 

تعاىل، هو إقرارها واثباهتا  و   تبارك   يف رؤية هللا  اجملمع واملتفق عليها  وال شّك أّن عقيدة أهل السنة واجلماعة
 . سبحانه وتعاىل ا ومعبودان وموالانعطيات أهل اجلنة، وهي فضل عظيم هلم من ربنا وخالقنوهي أجّل أُ 

 : لماء يف نظم شيء من املتواترمتواترة، كما قال بعض الع ًثبتة   الرؤية  أّن األحاديث يف وال شكّ 
 واحتسب اومن بىن هلل بيتً  ....مما تواتر حديث من كذب 

 ومسح خفني وهذي بعض......... .ورؤية شفاعة واحلوض 
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 وعل يف الدنيا وإن كانت جائزة عقًل لكنها غی واقعة شرًعا:: رؤية هللا جل الرابعة سألةامل
إذ لو َل تكن ممكنة ملا سأهلا موسى ،  ال تقع يف الدنيا  هاممكنة، ولكن  ايف الدني  تبارك وتعاىل  رؤية هللا إّن  

الدنيا، لعجز أبص،  ربّه جّل وعال  السالمالصالة و عليه   العلم عدم رؤية هللا تعاىل يف  ار  ولقد عّلل أهل 
ضُعف عن رؤيتها ال    ،إذا حّدق الرائي البصر يف شعاعهااخللق، ال المتناع الرؤاي، كعجز الرائي للشمس  

بعينه يف   تعاىل  األولياء أو غريهم يرى هللا  نّ أ:  واّدعىمن قال  و   ،المتناع يف ذات املرئي، بل لعجز الرائي
 . الدنيا فهو مبتدع ضال، خمالف للكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمة

قال اإلمام النووي رِحه هللا تعاىل مبيًنا هذا املعىن: )أما رؤية هللا يف الدنيا، فقد قدمنا أهنا ممكنة، ولكن  
سلم، للنووي  »شرح صحيح م  اجلمهور من السلف واخللف من املتكلمني وغريهم أهنا ال تقع يف الدنيا(.

(٣٢٠/ ١.») 
وقال يف شرح الطحاوية: )وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رِحه هللا تعاىل هو احلق، فإّن الرؤية يف  

»شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية،    الدنيا ممكنة؛ إذ لو َل تكن ممكنة ملا سأهلا موسى عليه السالم(.
(٤٣٤/ ١.») 
 
يف الدنيا يقظة:   جّل وعال  ه على من زعم رؤية هللايف ردّ تعاىل:    ه هللااإلسالم ابن تيمية رِح قال شيخ  و 

بعينه يف الدنيا فهو مبتدع ضال، خمالف للكتاب   تعاىل األولياء أو غريهم يرى هللا  "من قال من الناس: إنّ 
وا  هؤالء يستتابون، فإن اتب  ما إذا ادعوا أهنم أفضل من موسى، فإنّ والسنة، وإمجاع سلف األمة، ال سيّ 

 ." (١٠٤/٧) ، البن تيمية، ُمموع الفتاوى " إال قتلوا"و 
 
، ال المتناع الرؤاي، كعجز الرائي اخللق  أبصار تعاىل يف الدنيا، لعجز  ل أهل العلم عدم رؤية هللا علّ لقد  و 

 للشمس إذا حّدق الرائي البصر يف شعاعها.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رِحه هللا تعاىل: )وإمّنا َل نره يف الدنيا لعجز أبصاران، ال المتناع الرؤاي، فهذه  
المتناع يف   رؤيتها ال  شعاعها، ضُعف عن  البصر يف  الرائي  إذا حدق  لعجز الشمس  بل  املرئي،  ذات 

الدار اآلخرة أكمل هللا تعاىل قوى اآلدميني حَّت أطاقهم رؤيته، وهلذا ملا َتّلى هللا   الرائي، فإذا كان يف 
تعاىل للجبل خرَّ موسى صعًقا؛ قال: سبحانك تبُت إليك، وأان أول املؤمنني أبنه ال يراك حي إال مات، 

ون عن رؤية املَلك يف صورته إال من أيده هللا جل وعال كما  وال ايبس إال تدهده، وهلذا كان البشر يعجز 
 («.٣٣٢/ ٢»منهاج السنة النبوية، البن تيمية، )  أيَّد نبينا صلى هللا عليه وسلم((.

»...فإذا كانت رؤية هللا يف الدنيا ال متكن، فإنه ال    وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رِحه هللا تعاىل:
، فدعوى غري صحيحة، فإن هللا  ما دعواهم، أن )لن( تفيد التأبيدكن يف اآلخرة. وأيلزم من ذلك أال مت

تعاىل قال يف أهل النار، إهنم لن يتمنوا املوت، أبدا مبا قدمت أيديهم، قال ذلك يف اليهود، وقال عن 
َنا َربَُّك﴾، أي ليهلكن ا وميتنا حَّت نسَتيح، فهنا متنوا  أهل النار يوم القيامة: ﴿َواَنَدْوا اَي َمالهُك لهيَ ْقضه َعَلي ْ

املوت، وسألوا هللا تعاىل أن يقضي عليهم، ولكن ال يتسىن هلم ذلك، قال: ﴿ إنكم ماكثون ﴾. وهلذا  
 ومن رأى النفي بلن مؤبدا.....فقوله اردد وسواه فاعضدا«. قال مالك رِحه هللا يف )الكافية(:

 («.٢٤9)  م»فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني، رق
 
 : رؤية هللا جل وعل يف الدنيا: اخلامسة سألةامل

  سبحانه  ب من عباده برؤيته كرم من حيُ سوف يُ للقد قضى هللا تعاىل أال يراه أحد  من خلقه يف الدنيا، و 
كما دّلت عدة أدلة على    اهلل جل وعال ال يُرى يف الدنيا، بل الرؤية تكون يف اآلخرة،ف  يف اآلخرة.   وتعاىل

 ذلك، ومنها: 
  تـََرىىِنی   َلن   قَالَ   ِإلَيكَ   أَنُظر  َأرِِنیۤ   َربِِ   قَالَ   ۥرَبُّهُ   ۥقال هللا تعاىل: ﴿َوَلماا َجۤاَء ُموَسىى ِلِميَقـىِتَنا وََكلاَمهُ   -١

 ُموَسىى  َوَخرا  ادَك   ۥَجَعَلهُ   لِلَجَبلِ  ۥرَبُّهُ  ََتَلاىى  فـََلماا تـََرىىِنی َفَسوفَ  ۥَمَكانَهُ  ٱستَـَقرا  فَِإنِ  ٱجلََبلِ  ِإىَل  ٱنُظر َولَـىِكنِ 
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  موسى  جاء وملّا: أي ،[١٤٣:األعراف] ٱملُؤِمِننَي﴾ َأوالُ  َوَأَّنَ  ِإلَيكَ  تُبتُ  ُسبَحـىَنكَ  قَالَ  َأفَاقَ  فـََلمااۤ  اَصِعق
وهنيه، طمع يف رؤية هللا جل  ا كلَّمه من َوْحيه وأمره  مب  ربه  وكلَّمه  ليلة،  أربعني  متام  وهو  احملدد  الوقت  يف

وعال فطلب النظر إليه، قال هللا تبارك وتعاىل له: لن تراين، أي: لن تقدر على رؤييت يف الدنيا، ولكن 
انظر إىل اجلبل، فإن استقر مكانه إذا َتلَّيُت له فسوف تراين، فلما َتّلى ربه للجبل جعله دكًّا مستواًي 

لما أفاق من َغْشيته قال: تنزيًها لك اي رب عما ال يليق ْباللك، ابألرض، وسقط موسى مغشيًّا عليه، ف
 إين تبت إليك مهن مسأليت إايك الرؤية يف هذه احلياة الدنيا، وأان أول املؤمنني بك من قومي. 

ُ عليه   -٢ ويف احلديث عن أّب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: »قاَم ِفينا َرسوُل هللِا َصلاى اّللا
َط ويـَرأفـَُعهُ  َبِغي له أنأ يَناَم، ََيأِفُض الِقسأ ِس َكِلماٍت، فقاَل: إنا اّللاَ عزا وجلا ل يَناُم، ول يـَنـأ ،  وسلاَم خبَمأ

 قـَبأَل َعَمِل الناهاِر، وَعَمُل الناهاِر قـَبأَل َعَمِل اللايأِل، ِحجابُُه النُّوُر، ويف ِروايَِة أّب  يـُرأَفُع إلَيأِه َعَمُل اللايألِ 
َخلأِقِه«   ِمن  َبَصُرُه  إلَيأِه  انـأتَـَهى  ما  ِهِه  وجأ ُسُبحاُت  َرَقتأ  أَلحأ لو َكَشَفُه  النااُر،  ٍر:  مسلم   َبكأ »أخرجه 

(١٧9.») 
ر   هذا  ويشري إىل كون  ويَتعاَهُدهم احلديث  وعظةه، 

َ
ابمل أصحابَه  يَتخوَُّل  وسلََّم  عليه  هللاُ  صلَّى  هللاه  سول 

فاٍت ال ُيضاهيه فيها أحد  من َخلقههه. م حيًنا بعَد حنٍي، ويُعرّهُفهم ما هلل عزَّ وجلَّ من صه  بَتذكريههم برهبّه
َرسولَ  أنَّ  عنه  ُموسى األشعريُّ َرضَي هللاُ  أبو  يَروي  احلديثه  قاَم يف    ويف هذا  عليه وسلََّم  هللاه صلَّى هللاُ 

َمسه مُجٍَل وَمعاٍن اتمٍَّة َتشتمهُل على َمواعهَظ وَتعاليَم يف الدّهينه؛ فأخرَبَهُم   أصحابهه ذاَت َمرٍَّة، فَخطَبَ ُهم، خبه
ةه، وال يَليُق به ُسبحانَه َجلَّ  النَّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ال أَيتيه النَّوُم، فهو دائُم اليَ َقظ

َفُة نَقٍص، وَيسَتحيُل على هللاه عزَّ وجلَّ   َشأنُه أن يَناَم؛ فإنَّ النَّوَم ُمستحيل  يف حقّهه جلَّ شأنُه؛ ألنَّ النَّوَم صه
]البقرة:   نَ ْوم {  َواَل  َنة   سه أَتُْخُذُه  }اَل  ُسبحانَه:  قاَل  ، كما  نَقص  به  يكوَن  يَن٢٥٥أن  وكيَف  ُمدبّهُر  [،  اُم 

؟!   السَّمواته واألرضه
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وأخرَبَهم أنَّ هللَا عزَّ وجلَّ مَيلهُك بَيدهه القهسَط، وهو ميزاُن العدله واألرزاقه الَّذي يَعدهُل به بنَي عهبادهه فُيضيّهُق 
كمٍة عنَده ُسبحانَه وتعاىَل، ومسُّهَي قهسطًا ألنَّ القهسَط الَعدُل، وابمليزانه  ُع عليهم؛ حله راُد ويُوسّه

ُ
 يَ َقُع العدُل، وامل

و  النَّازهلةه،  أرزاقههُم  ويُوَزُن من  رتفهعةه، 
ُ
امل العهباده  أعماله  يُوَزُن من  مبا  ويَرفُعه  امليزاَن  ََيفهُض  َتعاىَل  هللَا  قيَل:  أنَّ 

ُعه.  راُد ابلقهسطه الرّهزُق الذي هو قهسُط كلّه خملوٍق؛ ََيفهُضه فَيقَُتُه، ويَرفَ ُعه فُيوسه
ُ
 امل

َعَمله   رَبَ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم أنَّه يُرَفُع إىل هللاه َتعاىَل َعَمُل اللّهيله قْبَل َعَمله النَّهاره، وَعَمُل النَّهاره قْبلَ وأخ
ٍة أو سيّهئٍة يف ليلههم تُرَفُع إىل هللاه َتعاىَل، وما قاموا هبا يف هَنارههم   ، فما قاَم به العهباُد من أعماٍل صاحله اللّهيله
فما  ؛  اليومه إمتامه  إىل  يُنتظَُر  وال  فيه  يُ َتباطَأُ  ال  األعماله  َرْفَع  أنَّ  إىل  إشارة   هذا  ويف  َتعاىَل،  هللاه  إىل  تُرَفُع 
وهو   الئكُة، 

َ
امل هُم  األعماَل  يَرفُع  والَّذي  ابلنَّهاره،  َله  َعمه عمَّا  ل   ُمنفصه ليلهه  يف  أعماٍل  من  العبُد  أحَدَث 

لك قْبَل َرفعهه، ويف ذلك َحث  للعهباده أن يُراقهبوا هللاَ عزَّ وجلَّ يف ليلههم وهَنارههم؛ فَمن  ُسبحانَه أعَلُم بكلّه ذ
 كاَن هذا شأنَه وَجَبت ُمراقَبُته، وحقَّت عهبادتُه، ولزهَم اخلوُف من عهقابهه.

النُّوُر«، أي: جابُه  ُسبحانَه وتعاىل »حه عليه وسلََّم أنَّ هللاَ  عزَّ    وأخرَبَ صلَّى هللاُ  بنَي هللاُ  إنَّ هناك حاجزًا 
فيه   ليس  وهذا  انٍر،  من  احلهجاَب  هذا  أنَّ  روايٍة:  ويف  النُّوُر،  منها  يَتكوَُّن  اليت  مادَّتُه  خلقهه،  وبني  وجلَّ 

َتع ونُور ، كما مسَّى هللاُ  انر   هلا:  يُقاُل  ُموسى  هبا  اليت ُكلّهَم  الصَّافهيةه  النَّاره  مهثَل هذه  فإنَّ  ؛  انَر  تعاُرض  اىَل 
ظلهمةه كناره جهنََّم 

ُ
 فتهلك ال ُتسمَّى نُورًا.  -تعاىل عياًذا ابهلله  -املصباحه نُورًا، خبهالفه النَّاره امل

يَئنيه، ولو رَفَع احلقُّ ُسبحانَه ذلك احلهجاَب وأزاَله، ألحَرَقت ُسُبحاُت  واحلهجاُب: هو ما ُيسََتُ به بني الشّه
اية  وال َمًدى؛ فإنَّ ذلك َيسَتحيُل   َوجههه ما وَصَل إليه َبَصرُه عزَّ وجلَّ من َخلقههه، وليس لهَبصرهه َجلَّ شأنُه هنه

 عليه َجلَّ يف ُعالُه، ويَعين بهُسُبحات وجههه: هَباءه وَعَظَمَته وَجالَله ونُوَره. 
نيا، وُيكره  الدُّ مُمَتنهَعة  على مَجيعه اخلَلقه يف داره  : أنَّ ُرؤيَة هللاه  هبا َمن َيشاُء من عهبادهه يف  ويف احلديثه ُم هللاُ 

رةه.  اآلخه
ئقه به ُسبحانَه وتعاىل، ُدوَن   عىن الالَّ

َ
جاٍب أو غريهه، على امل ه، من حه َتعاىَل لنْفسه وفيه: إثباُت ما أثبَته هللاُ 

 َتعطيٍل، وال َتشبيٍه. 
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القه  ورفعه  والبصره،  الوجهه،  مَن  ُسبحانَه،  إثباُت صفاته هللاه  احلديث:  فكلُّها صفات   ويف  ه،  وَخفضه  ، سطه
 ًثبهتة  هلل ُسبحانَه وتعاىل على ما يَليُق ْباللهه. 

 .  وفيه: بياُن استحالةه النَّومه على هللاه ُسبحانَه وتعاىل؛ لَكونهه مَن النَّقائصه
 وفيه: أنَّ األعماَل تُرَفُع إىل هللاه تعاىل كلَّ يوٍم وكلَّ ليلٍة. 

 
هللِا    -٣ َرسوَل  َسأَلأُت  الغفاري رضي هللا عنه قال:  أّب ذر    رَأَيأتَ   هلأ   ، صلى هللا عليه وسلموعن 

 («.١٧٨»أخرجه مسلم )  أراُه"  أنِ   نُور  " : قالَ  رَباَك؟
  َلَسأَلأُتُه،   صلى هللا عليه وسلموَعنأ عبِد هللِا بِن َشِقيٍق، قاَل: قُلُت أَلّب ذرٍِ: لو رَأَيأُت َرسوَل هللِا    -٤

ءٍ   أيِِ   عن:  فقالَ  أَلُُه؟  ُكنأتَ   شيأ أَلُهُ   ُكنأتُ :  قالَ   َتسأ :  فقالَ   َسأَلأُت،  قدأ :  َذرٍِ   أبو  قالَ   رَباَك؟  رَأَيأتَ   هلأ   أسأ
 («.١٧٨ه مسلم )أخرج. نُورًا رَأَيأتُ 

ُ الّتابعيُّ عبُد هللاه بُن َشقيٍق أنَّه قاَل أليب َذرٍّ الغهفاريّه َرضَي هللاُ عنه: لو رأيُت َرس وَل ويف هذا احلديثه َُيربه
  أيّه   عن:  عنه   هللاُ   َرضيَ   َذرٍّ   أبو  فقالَ   أعَلَمها،  أن  أُريدُ   ُكنتُ   أشياءَ   عن  لَسألُته  صلى هللا عليه وسلمهللاه  

صلى هللا  ل عبُد هللا: كنُت أسألُه: هل رأيَت ربََّك؟ فأخرَبَه أبو َذرٍّ أنَّه سأَل النَّيبَّ  قا  َتسألُُه؟  كنتَ   َشيءٍ 
  ما :  أي  نورًا«،   »رأْيتُ :  صلى هللا عليه وسلم  النَّيبُّ   فقالَ   هللاه،  عبدُ   َيسأَله   أن  يُريدُ   كانَ   ما  مبهثل  عليه وسلم

 ، ليس له َوصف  أو أتويل . وبهذاتهه  به يَليقُ  نُور   َتعاىل هللاه   ونُورُ  النُّوَر، إال وجلَّ  عزَّ  هللاه  منَ  رأيتُ 
  وبنيَ   تعاىل  هللاه   بني  يكونُ   الذي  احلهجابُ   إاّل   هو  ما  صلى هللا عليه وسلموقيَل: إنَّ النُّوَر الذي رآه النَّيبُّ  

: قالَ   صلى هللا عليه وسلم  أنَّه  عنه  هللاُ   َرضيَ   األشعريّه   موسى  أيب  حديثه   من  ُمسلمٍ   عندَ   كما  عهبادهه،
جابُه َبَصرُه من َخلقهه«، إذا ما َكَشَف عن  وْجهه   ُسُبحاتُ   ألَحرقتْ   َكَشَفه  لو  النُّوُر،  »حه إليه  انَتهى  ه ما 

وىل عزَّ وجلَّ ما وَقَع عليه من َخلقهه، وليس لهَبصرهه َجلَّ شأنُه 
َ
ذاتهه الَعظيمةه ألحَرَق ما وَصَل إىل َبصره امل
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اية  وال َمًدى؛ فإنَّ ذلك َيستحيُل عليه َجلَّ يف ُعاله، ويَعين   بهُسُبحاته وجههه: هَباءه وعَظمَته وَجاللَه  هنه
 ونُوَره. 

 َمن  فمهنهم   لربّهه؛   صلى هللا عليه وسلموقده اخُتلهَف بنَي الصَّحابةه َرضَي هللاُ عنهم وَمن بَعَدهم يف ُرؤيةه النَّيبّه  
مُ   إاّل   ربَّه،  رأى  قد  صلى هللا عليه وسلم  أنَّه  األغَلبَ   إنَّ :  وقيلَ   نَفاها،  َمن  ومنهم  أثبَ َتها،    يف   اخَتلفوا  أهنَّ
وقَ َعت  مَ   فمهنهم  الرُّؤيةه؛  كيفيَّةه  قد  ا  أهنَّ إىل  ذَهَب  َمن  ، ومنهم  ابلَقلبه وقَ َعت  قد  الرُّؤاي  أنَّ  إىل  ذَهَب  ن 

 ابلَعنيه.
 
وعن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه: أِن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »ما من نيبٍِ إِل وقد   -٥

َع كلمي. قالوا:  أنذر قوَمه املسيَخ الداِجاَل، لقد أنذر نوح    َقوَمه ولَعلاه سُيدرُِكه بعُض من رأى أو َسَِ
أو َخی ، ولِكنأ سأقوُل لكم فيه قوًل مل    -يعين اليومَ -َی َرسوَل هللِا، فكيف قلوبُنا يوَمئٍذ. قال: ِمثُلها  

لن يرى أحد  منكم رباه حىت    يُقلأه نيبٌّ لَقوِمه: تعَلموَن أناه أعَوُر، وإنا رَباكم ليس أبعَوَر، وتعَلموَن أناه
َعَمَله«. َمن َكرَِه  يقرُؤه   ، عينيه كاِفر  بني  مكتوب   وأناه  األحوذي،    ميوَت،  العريب، ال»عارضة  بن 

 (، صحيح«. ٥/٧٥)
 
َها: َی أُماَتاهأ، هلأ    -٦ ُ َعنـأ ويف حديث مسروق بن األجدَِع رضي هللا عنه قال: قُلُت ِلَعاِئَشَة َرِضَي اّللا

َمن رََأى   َثَلٍث  ِمن  أنأَت  أيأَن  قـُلأَت،  مماا  َشَعِري  َقفا  لَقدأ   : َفقاَلتأ رَباُه؟  عليه وسلام  ُُمَماد  صلاى هللاُ 
َثَك أنا ُُمَماًدا صلاى هللاُ عليه وسلام رََأى رَباُه فَقدأ َكَذَب، ثُا قـََرَأتأ  َثَكُهنا فَقدأ َكَذَب: َمن َحدا : }َل  َحدا

رُِكهُ  ]األنعام:  ُتدأ َِبُی{  اخلأ اللاِطيُف  َوُهَو  َبأَصاَر  األأ ِرُك  يُدأ َوُهَو  َبأَصاُر  األأ َأنأ  ١0٣  لَِبَشٍر  }َوَما َكاَن   ،]
َأوأ ِمنأ َورَاِء ِحَجاٍب{ ]الشورى:   ًيا  ِإلا َوحأ  ُ يـَعأَلُم ما يف َغٍد فَقدأ  ٥١ُيَكلَِِمُه اّللا أناه  َثَك  [. وَمن َحدا

ِسُب َغًدا{ ]لقمان:  َكَذَب، ثُا قَـ  ِري نـَفأس  َماَذا َتكأ : }َوَما َتدأ َثَك أناه َكَتَم فَقدأ ٣٤َرَأتأ [. وَمن َحدا
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: }ََی أَيُـَّها الراُسوُل بـَلِِغأ َما أُنأِزَل ِإلَيأَك ِمنأ رَبَِِك{ ]املائدة:   [ اآليََة، وَلِكناُه رََأى  ٦7َكَذَب، ثُا قـََرَأتأ
ِيَل عليه الساَل  ِ« ِجْبأ  («. ٤٨٥٥» أخرجه البخاري ) ُم يف ُصورَتِِه َمراَتنيأ

 
َثَك أنا ُُمَماًدا صلاى هللاُ عليه وسلام    قول أِمنا عائشة رضي هللا تعاىل عنها  :السادسة  سألةامل َمن َحدا

اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدرهُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطهيُف اخْلَبهرُي{  : }اَل ُتْدرهُكُه  قوله تعاىل  ، ُُثَّ قَ رََأتْ رََأى رَباُه فَقدأ َكَذبَ 
ُ إهالَّ َوْحًيا أَوْ ١٠٣]األنعام:  َجاٍب{ ]الشورى: [، }َوَما َكاَن لهَبَشٍر َأْن ُيَكلّهَمُه اَّللَّ  [. ٥١مهْن َورَاءه حه

ُمتاِكئً في احلديث  ف ِعنأَد عاِئَشةَ عن مسروق بن األجدَِع رضي هللا عنه قال: ُكنأُت  رضي هللا تعاىل   ا 
ما عنها قُلُت:  الِفرأيََة،  هللِا  أعأَظَم على  فَقدأ  بواِحَدٍة منهنا  َتَكلاَم  َمن  َثلث   أاب عاِئَشَة،  : َی  فقاَلتأ  ،

ُ عليه وسلاَم رَأى رَباُه فَقدأ أعأَظَم على هللِا ا : َمن زََعَم أنا ُُمَماًدا َصِلى اّللا لِفرأيََة، قاَل: وُكنأُت  ُهنا؟ قاَلتأ
عزا وجلا: }َولقَ   ُ اّللا يـَُقِل  أملَأ  تـُعأِجِلييِن،  أنأِظرِييِن، ول  ِمِننَي،  املُؤأ أُما  فـَُقلُت: َی  ُت،  َفَجَلسأ رَآهُ ُمتاِكًئا    دأ 

: أَّن أوا ١٣[، }َولَقدأ رَآُه نـَزأَلًة ُأخأرى{ ]النجم:  ٢٣ابألُُفِق املُِبنِي{ ]التكوير:  ُل هِذه األُماِة [؟ فقاَلتأ
ِيُل، ملَأ أرَُه على ُصورَتِِه الايت ُخِلَق   ا هو ِجْبأ ُ عليه وسلاَم، فقاَل: إَّنا َسَأَل عن ذلَك َرسوَل هللِا َصِلى اّللا

الساماءِ   َ بنيأ ما  َخلأِقِه  ِعَظُم  ساد ا  الساماِء  ِمَن  َهِبطًا  ُمنـأ ُتُه  رَأَيـأ  ،ِ املَراَتنيأ  ِ هاَتنيأ غَی  األرأِض،    عليها  إىل 
اخلَِبُی{  اللاِطيُف  وهو  األَبأصاَر  ِرُك  يُدأ وهو  األَبأصاُر  رُِكُه  ُتدأ يقوُل: }ل  اّللاَ  أنا  َمعأ  َتسأ ملَأ  أَو   : فقاَلتأ

ملَأ ١0٣]األنعام:   أَو  يقوُل:[،  أنا اّللاَ  َمعأ  َتسأ ِمن ور   أوأ  ًيا  إِل وحأ  ُ اّللا ُيَكلَِِمُه  أنأ  لَِبَشٍر  اِء  }َوما كاَن 
: وَمن زََعَم  ٥١إناه َعِليٌّ َحِكيم { ]الشورى: ِحجاٍب أوأ يـُرأِسَل َرسوًل فُيوِحَي إبذأنِِه ما َيشاُء   [؟ قاَلتأ

ُ يقولُ  ُ عليه وسلاَم َكَتَم شيًئا ِمن ِكتاِب هللِا، فَقدأ أعأَظَم على هللِا الِفرأيََة، واّللا :  أنا َرسوَل هللِا َصِلى اّللا
ا  أيُّها  ]املائدة:  }َی  ِرسالََتُه{  بـَلاغأَت  َفما  تـَفأَعلأ  ملَأ  وإنأ  رَبَِِك  ِمن  إلَيأَك  أُنأِزَل  ما  بـَلِِغأ  [،  ٦7لراُسوُل 

ُ يقوُل: }ُقلأ ل يـَعأَلُم   : وَمن زََعَم أناه َُيأِْبُ مبا َيكوُن يف َغٍد، فَقدأ أعأَظَم على هللِا الِفرأيََة، واّللا َمن قاَلتأ
َرأضِ يف الساماواِت و   («. ١٧٧»أخرجه مسلم ) ؛[«٦٥الغَيأَب إِل اّللاُ{ ]النمل: األأ
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َها: َی أُماَتاهأ،  يف حديث  كذلك  و  َعنـأ  ُ ِلَعاِئَشَة َرِضَي اّللا مسروق بن األجدَِع رضي هللا عنه قال: قُلُت 

: لَقدأ َقفا َشَعِري مماا قـُلأَت، أيأَن أنأَت ِمن َثَلٍث َمن   هلأ رََأى ُُمَماد  صلاى هللاُ عليه وسلام رَباُه؟ َفقاَلتأ
َثَكُهنا فَقدأ َكَذَب: َمن َحدا  : }َل  َحدا َثَك أنا ُُمَماًدا صلاى هللاُ عليه وسلام رََأى رَباُه فَقدأ َكَذَب، ثُا قـََرَأتأ

]األنعام:   َِبُی{  اخلأ اللاِطيُف  َوُهَو  َبأَصاَر  األأ ِرُك  يُدأ َوُهَو  َبأَصاُر  األأ رُِكُه  َأنأ  ١0٣ُتدأ لَِبَشٍر  }َوَما َكاَن   ،]
أَ  ًيا  ِإلا َوحأ  ُ يـَعأَلُم ما يف َغٍد فَقدأ  ٥١وأ ِمنأ َورَاِء ِحَجاٍب{ ]الشورى:  ُيَكلَِِمُه اّللا أناه  َثَك  [. وَمن َحدا

ِسُب َغًدا{ ]لقمان:   ِري نـَفأس  َماَذا َتكأ : }َوَما َتدأ َثَك أناه َكَتَم فَقدأ ٣٤َكَذَب، ثُا قـََرَأتأ [. وَمن َحدا
: }ََی أَيُـَّها الراُسوُل بـَلِِ  [ اآليََة، وَلِكناُه رََأى  ٦7غأ َما أُنأِزَل ِإلَيأَك ِمنأ رَبَِِك{ ]املائدة:  َكَذَب، ثُا قـََرَأتأ

ِيَل عليه الساَلُم يف ُصورَتِ  ِ« ِجْبأ  («. ٤٨٥٥)، »أخرجه البخاري ِه َمراَتنيأ
 

َي هللاُ عنها: ؤمهننَي عائهشَة رضه
ُ
»اي أُمَّتاُه، َهل    ففي هذا احلَديثه حَيكي َمْسروُق بُن األجدَعه أنَُّه سأل أمَّ امل

« أي: قاَم »َشعري« فَ َزًعا وخوفًا »ممهَّا قُلَت« َهيبًة   رَأى حُمَمَّد  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم َربَُّه؟ َفقاَلْت: َلَقد َقفَّ
الرُّؤيةه ُمطلًقا، كَقوله  إنكارًا منها جلوازه  نيا، وليس هذا  الدُّ لُوقوعه ذلك يف    مهن اَّللَّه جل وعال، واستهحالًة 

م يف اجلنَّةه.   املعَتزهلةه؛ فأهُل السُّنَّةه واجلماعةه على أنَّ املؤمنني يَ َروَن َرهبَّ
: َكيَف يَغيُب فَ ْهُمَك َعن استحضاره َثالثة أشياَء ينبغي أالَّ تغَيب عنك؟ َمن رضي هللا تعاىل عنها  وسألَْته

 تقوُل ملن أخطأ: كَذْبَت. أخربك هبنَّ فَقْد َكَذَب يف َحديثههه، أي: أخطأ؛ فإنَّ الَعَربَ 
: َمن َحدََّثك أنَّ حُمَمًَّدا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم رَأى َربَُّه لَيلَة املهعراجه فَ َقد َكَذَب، ُُثَّ قَ رَأْت  أوُل هذه الثالثِ 

اخْلَبهريُ  اللَّطهيُف  َوُهَو  اأْلَْبَصاَر  يُْدرهُك  َوُهَو  اأْلَْبَصاُر  ُتْدرهُكُه  تعاىَل: }اَل  [. واسَتَدلَّْت ١٠٣{ ]األنعام:  قْوَله 
ُ إهالَّ َوْحًيا أَوْ  َي هللاُ عنها أيًضا بقولهه تعاىَل: }َوَما َكاَن لهَبَشٍر َأْن ُيَكلّهَمُه اَّللَّ َجاٍب{   عائشُة رضه مهْن َورَاءه حه

 [. ٥١]الشورى:
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َثَك أنَُّه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يَعَلُم ما يف َغٍد فَ َقْد َكَذَب، ُُثَّ قَ رَأْت: وأماا األمُر الثااين فقالت : وَمن َحدَّ
ُب َغًدا{ ]لقمان:   [، أي: وما تدري نَفس  مهن النُّفوسه كائنة  من كانت  ٣٤}َوَما َتْدرهي نَ ْفس  َماَذا َتْكسه
ُب غًدا من َعَمٍل؛ َأَخرْيًا أم َشرًّا، ومن   رزٍق قليٍل أو كثرٍي، فال يعَلُم الغيَب إال هللاُ َوْحَده، إالَّ ما ماذا تكسه

 اصطفى به عبًدا مهن عهبادهه. 
قالت الثااِلُث  ُُثَّ  واألمُر  فَ َقد َكَذَب،  بهَتبليغههه  َر  أُمه ممهَّا  َشيًئا  عليه وسلَّم َكَتَم  أنَُّه صلَّى هللاُ  َثَك  َحدَّ َوَمن   :
 [. ٦٧لَْيَك مهْن َربّهَك{ ]املائدة:وُل بَ لّهْغ َما أُْنزهَل إه قَ رَأْت: }اَي أَي َُّها الرَّسُ 

تُّ مهائة َجناٍح؛   ربيَل عليه السَّالم يف ُصورتههه َمرََّتنيه، تعين: له سه قالت: َوَلكهنَُّه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم رَأى جه
ألرضه يف األُُفقه األعلى، َوَمرًَّة يف السَّماءه عهنَد  نَتهى.  وذلك َمرًَّة ابه

ُ
درةه امل  سه

ُأْخَرى{   نَ ْزَلًة  َرآُه  }َوَلَقْد  تعاىل:  َقولهه  عن  وسلَّم  عليه  هللاُ  صلَّى  النَّيبَّ  سألت  أهنا  ُمسلٍم:  صحيحه  ويف 
ربيُل، َل أَره على ُصورتهه اليت ُخلهق عليها غرَي هاتنيه املرتني؛ رأيته منَهبهطًا  ١٣]النجم:   [ فقال: »إمنا هو جه

!«.  من السَّماءه س  ادًّا عهَظُم َخْلقهه ما بني السَّماءه إىل األرضه
َي هللاُ عنهما على أنَّ النَّيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم رأى رَبَّه عزَّ وجلَّ، لكن لَيَسْت   وَمذَهُب ابنه َعبَّاٍس َرضه

َي هللاُ  َعبَّاٍس َرضه ابنه  قلبيَّة ، كما يف رهوايةه ُمسلٍم عن  ُرؤية   بَقْلبهه«،  ُرؤاي َعنٍي، بل هي   عنهما قال: »رآه 
تعاىل ُفؤاَده حَّت يُدرهك ما َتراه   ثَ بََّت هللاُ  قيل: جَعَل هللاُ جل وعال لَقْلبه َبصرًا لرياه َكأنَّه يَرى ابلَعنيه، أو 

عليه وسلَّم: النَّيبَّ صلَّى هللاُ  َسألُت  تعاىل عنه: قد  َذرٍّ رضي هللا  أبو  هل    َعيُنه، ويف َصحيحه ُمسلٍم قال 
رَأْيَت َربَّك؟ فقال النَّيبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: »رَأْيُت نورًا«، وهذا الَقوُل من النَّيبّه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم 

قصوَد ابلنُّوره هو نوُر هللاه تبارك وتعاىل، أو أنَّه رأى نورًا َل مُيكّهْنه مهن ُرؤيَة هللاه ُسبحانَه وَتعا
َ
ىل،  حَيتمهُل أنَّ امل

جااًب من نُوٍر،   كما أوَضح ذلك يف الرّهوايَة األْخرى عن أيب ذرٍّ أْيًضا: »نور  َأَنَّ أراه؟!«، أي: رأْيُت حه
ربيُل عليه السَّالم.  جاب النُّور؟! وذكر مجع  أّن املقصوَد ابلرُّؤيةه هو جه  َفكيف أرى هللاَ تعاىل مع وجوده حه

: بَياُن أنَّ النَّيبَّ صلَّى  ربيَل عليه السَّالُم على َحقيَقتهه.ويف احلَديثه  هللاُ عليه وسلَّم رأى جه
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 على ماذا ُُيمل قول أِمنا عائشة رضي هللا تعاىل عنها؟
ابآلية فُيحمل قوهلا على نفي الرؤية من   نفت الرؤية استدالاًل ّمنا عائشة رضي هللا تعاىل عنها  إّن كون أ

أمجع عليه الصحابة  قد  والذي    واجلماعة،  قرر عند أهل السنةيف الدنيا؛ ألنه من املعلوم املت  ااخللق مجيعً 
َتصيص الزمان يف ُتقق قبيل  من  وهذا    .أّن هللا جل وعال يُرى يوم القيامة  ،الكرام رضي هللا تعاىل عنهم

 الرؤية، ويكون ذلك يف اآلخرة. 
فهو دليل على جواز الرؤية يوم القيامة كما استدّل أهل   ،فإذا ِحلنا اآلية على َتصيص نفي الرؤية ابلدنيا 

ّسر اإلدراك ابإلحاطة أبّن نفي اإلحاطة يفيد جواز الرؤية بدون  فُ   إذ السنة واجلماعة هبذه اآلية على الرؤية
إحاطة فكذا نفي الرؤية يف الدنيا خاصة يفيد جواز الرؤية يوم القيامة بداللة مفهوم الظرف وهو نوع من 

املخالفة، فإذا قيل يف تفسري اآلية على قول عائشة رضي هللا تعاىل عنها: ال تراه األبصار يف الدنيا  مفهوم
 يفيد أهنا تراه يوم القيامة. 

 
ابن كثري رِحه هللا تعاىل: )وهلذا كانت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها تثبت الرؤية  اإلمام  ولذلك قال  

ا وُتتج هبذه اآلية: }ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار{ فالذي نفته  يف الدار اآلخرة وتنفيها يف الدني
اإلدراك الذي هو مبعىن رؤية العظمة واجلالل على ما هو عليه فإّن ذلك غري ممكن للبشر وال للمالئكة  

 («. ٢١٦/ ٢»تفسري ابن كثري، ) وال لشيء(.
 
 الرؤية واإلدراك:  :السابعة سألةامل 

مما جيب توضيحه وبيانه أّن اإلدراك غري الرؤية؛ ألّن اإلدراك هو الوقوف على ُكنهه الشيء واإلحاطة  إّن  
والرؤية:   وهو  معناها  به،  السماء،  رأيت  قائل:  قال  فلو  إدراك،  بال  الرؤية  وُتصل  تكون  وقد  املعاينة، 

بكلّ  بصرُه  حيُهط  َل  أنه  مع  هذا،  بقوله  ي  صادق  فال  يدركها،  وَل  اإلدراك السماء،  الرؤية  ُتقق  من  لزم 
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واإلحاطة ابلشيء املرئي، ألّن اإلدراك هو اإلحاطة والرؤية هي النظر، وهللا جّلت قدرته وتعالت أمساؤه 
 وصفاته يُرى وال يُدَرك ُكنهه سبحانه وتعاىل.

[، فيه نفي لإلدراك واإلحاطة  ١٠٣]األنعام:     َوُهَو يُْدرهُك اأْلَْبَصاَر﴾قوله تعاىل: ﴿ اَل ُتْدرهُكُه اأْلَْبَصارُ إّن  و 
 ال نفي  للرؤية.

َا انَ تفسري  الطربي عن عطية العويف يف  اإلمام  قال   َرة  إهىَل َرهبّه ظهَرة ﴾ ]سورة  قوله تعاىل: ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه
، قال: هم ينظرون إىل هللا جل وعال، ال ُتيط أبصارهم به من عظمته، وبصره حييط  [٢٣-٢٢القيامة:  

 . "  ال تدركه األبصار  "  :تعاىل ، فذلك قولههبم
 

قتادة يف   "تفسري  وعن  تعاىل:  تدركه    قوله  أن  أعظم من  األبصار"، وهو  يدرك  األبصار وهو  تدركه  ال 
 األبصار.

 
قيل    "ال ُتدركه األبصارُ "  وقال أبو بكر اآلُجرّهي رِحه هللا تعاىل: )إن قال قائل: فما أتويل قوله عز وجل: 

يط به األبصار، وال ُتويه عز وجل، وهم يرونه من غري إدراك وال  له: معناها عند أهل العلم: أي: ال ُتُ 
صادق  وهو  السماء"،  "رأيت  الرجل:  يقول  رؤيته؛ كما  بكلّ يشكُّون يف  بصرُه  حيُهط  وَل  وَل    ،  السماء، 

 («.١٠٤٨/  ٢يدركها( »الشريعة، لآلجري، )
 

َ ُسْبَحانَُه   َاته وتعاىل  وقال اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: ﴿اَل ُتْدرهُكُه اأْلَْبصاُر﴾ َبنيَّ أَنَُّه ُمنَ زَّه  َعْن مسه
َحاطَ  اإْله َْعىَن  مبه ْدرَاُك  اإْله َها  ن ْ َومه  ، َوالرُّْؤيَُة  احْلُُدوثه  ، اْلَمْخُلوقَاته َسائهُر  ُتْدَرُك  َوالتَّْحدهيده، َكَما  فَ َقاَل  ةه  ًَثبهَتة . 

ّه    الزَّجَّاُج: َنَُّه َقْد َصحَّ َعنه النَّيبه َلُغ ُكْنُه َحقهيَقتههه، َكَما تَ ُقوُل: أَْدرَْكُت َكَذا وََكَذا، أله صلى هللا عليه َأْي اَل يُ ب ْ
ُنوَن  اأْلَ   ُتْدرهُكهُ   اَل : "َعبَّاسٍ   اْبنُ   َوقَالَ .  اْلقهَياَمةه   ْومَ ي َ   الرُّْؤيَةه   يفه   اأْلََحادهيثُ   وسلم نْ َيا، َويَ رَاُه اْلُمْؤمه ْبصاُر" يفه الدُّ

ا انظهَرة  "َوقَاَل السُّدّهيُّ  َرة  إهىل َرهبّه يَ ْوَمئهٍذ انضه َا يفه قَ ْولههه:" ُوُجوه   ْخَباره اَّللَّه هبه َرةه، إلهه َأْحَسُن َما . َوُهَو  يفه اآْلخه
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صاُر" اَل ُتُهيُط به وهو حييط  قهيَل لهَداَلَلةه الت َّْنزهيله َواأْلَْخَباره اْلَوارهَدةه بهُرْؤيَةه اَّللَّه يفه اجْلَنَّةه. َوقهيَل: "اَل ُتْدرهُكُه اأْلَبْ 
 هبا، َعنه اْبنه َعبَّاٍس أَْيًضا«. 

 
البسيت بَّان  حه ابُن  اأْلَْبَصارُ اَل " :  تعاىل  َقولُه :  يف صحيحه  وقال  ُتْدرهُكُه  ال  ١٠٣:]األنعام  "   معناه:  ا  فإمنَّ  ،

ُتدرهُكه األبصاُر، يُرى يف القيامةه وال ُتدرهُكه األبصاُر إذا رأَْته؛ ألنَّ اإلدراَك هو اإلحاطُة، والرُّؤيَة هي النَّظَُر،  
ُهه  ".   ١/٢٥9، صحيح ابن حبان "  .وهللاُ يُرى وال يُدَرُك ُكن ْ

 
قَ ْولُهُ وقال   َوأَمَّا  تعاىل:  البغوي رِحه هللا  الرُّْؤيَةه  تعاىل  اإلمام  َغرْيُ  ْدرَاَك  اإْله َأنَّ  ُعلهَم  اأْلَْبَصاُر﴾  ُتْدرهُكُه  : ﴿اَل 

َحاطَُة بههه، َوالرُّْؤيَُة: اْلُمَعايَ َنُة، َوَقْد َتُكو  ْدرَاَك ُهَو: اْلُوُقوُف َعَلى ُكْنهه الشَّْيءه َواإْله َنَّ اإْله ُن الرُّْؤيَُة بهاَل إهْدرَاٍك،  أله
ُ تَ َعاىَل يفه قهصَّةه ُموَسى "فَ َلمَّا تَ رَاَءى اجْلَْمَعانه قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى إهانَّ َلُمْدرَُكوَن قَاَل:   " )ُسوَرُة  قَاَل اَّللَّ َكالَّ

ُ ف َ   ،(٧٧َوقَاَل "اَل ََتَاُف َدرًَكا َواَل ََتَْشى" )ُسوَرُة طه،    ،(٦١الشَُّعرَاءه،   ْدرَاَك َمَع إهثْ َباته الرُّْؤيَةه، فَاَّللَّ نَ َفى اإْله
نْ َيا َواَل حُيَاُط بههه، قَاَل اَّللَُّ  يُ ْعَرُف يفه الدُّ َأْن يُ َرى مهْن َغرْيه إهْدرَاٍك َوإهَحاطٍَة َكَما  تَ َعاىَل: )َواَل  َعزَّ َوَجلَّ جَيُوُز   

: اَل ُتُهيُط  ، فَ نَ فَ (١١٠:هه عهْلًما(، )ُسوَرُة طهحيُهيُطوَن به  ، قَاَل َسعهيُد ْبُن اْلُمَسيَّبه َحاطََة َمَع ثُ ُبوته اْلعهْلمه ى اإْله
املخلوق  أبصار  َعطَاء : كلت  َوقَاَل  اأْلَْبَصاُر،  ُتْدرهُكُه    نيبههه  اَل  َوُمَقاتهل :  َعبَّاٍس  اْبُن  َوقَاَل  بههه،  َحاطَةه  اإْله َعنه 

نْ َيا، َوُهَو يُ َرى َرةه.   اأْلَْبَصاُر يفه الدُّ  («. ١٧٤/ ٣»معاَل التنزيل، للبغوي، ) يفه اآْلخه
 

جّل    ، أكثر مما تدل على أنه ال يُرى سبحانه وتعاىل على أنه يُرى   وإّن الناظر إىل ظاهر اآلية جيد أهنا تدلّ 
  على أنه ال يُرى؛ ألّن هللا تعاىل إمنا نفى اإلدراك، واإلدراك أخصّ   ا، بل إنه ليس فيها داللة إطالقً وعال

من الرؤية، ونفي األخص ال يستلزم نفي األعم، بل إمنا يقتضي وجود األعم، فنفي اإلدراك دليل على 
 وجود أصل الرؤية. 
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هللا تعاىل يُرى يوم    : »أنه جيب علينا أن نؤمن أبنّ رِحه هللا تعاىل   العثيمنيبن صاحل    قال العالمة حممد
هل يُدَرك كما يدرك الرائي وجه مرئيه؟ قلنا: ال. ال  القيامة، رؤية حق ابلعني، فإن قال قائل: وإذا رؤي  

اخْلَبهرُي﴾،   اللَّطهيُف  َوُهَو  اأْلَْبَصاَر  يُْدرهُك  َوُهَو  اأْلَْبَصاُر  ُتْدرهُكُه  ﴿ال  قال:  تعاىل  هللا  ألن  يدرك؛  أن  ميكن 
دالل غريب،  والعجب أن املنكرين لرؤية هللا يف اآلخرة، استدلوا هبذه اآلية، على أنه ال يرى، وهو است
على أنه ال    افإن اآلية تدل على أنه يرى، أكثر مما تدل على أنه ال يرى، بل إنه ليس فيها داللة إطالقً 

يُرى؛ ألّن هللا تعاىل إمنا نفى اإلدراك، واإلدراك أخص من الرؤية، ونفي األخص ال يستلزم نفي األعم، 
أصل الرؤية، وهلذا جعل السلف هذه اآلية،   بل إمنا يقتضي وجود األعم، فنفي اإلدراك دليل على وجود

 من األدلة على ثبوت رؤية هللا عز وجل يف اآلخرة، وهو استدالل صحيح واضح«.
 («.٢٤9): »فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني، رقم

 
 : اختلف الطوائف يف إثبات رؤية هللا تعاىل:الثامنة سألةامل

 : ة مذاهبثالث وهو على  ،تعاىلتبارك و يف إثبات رؤية هللا  الطوائفوقع اختالف بني لقد 
يف الدنيا، وال يف اآلخرة على  ال  ، فلم يُثبتها  ابإلطالقنفى رؤية هللا جل وعال    الطوائف من  : مناألول

حّد سواء، كاجلهمية، واملعتزلة، والرافضة وغريهم من الفرق الضالّة، وهذا مذهب املبتدعة الضالل إبمجاع  
 علماء السلف، وهو املذهب املخالف واملغاير ملذهب أهل السنة واجلماعة.  

أو هبا  يكذب  »وإمنا  تعاىل:  رِحه هللا  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يف    -حُيرفها    قال  الرؤية  أحاديث  أي: 
يكذّ   -اآلخرة   الذين  من  وحنوهم،  والرافضة  املعتزلة  من  تبهعهم  ومن  تعاىل اجلهمية،  هللا  بصفات  بون 

 («. ٣/٣9١»ُمموع الفتاوى، البن تيمية، ) وبرؤيته، وغري ذلك، وهم املعطلة شراُر اخللق واخلليقة«.
 

ُْقَتَضى َما َفههُموُه مهَن اآْليَةه: إهنَُّه اَل يُ َرى  : »رِحه هللا تعاىل  وقال اإلمام ابن كثري َوقَاَل آَخُروَن، مهَن اْلُمْعَتزهَلةه مبه
اْرَتَكُبوُه مهَن اجلَْ  َرةه. َفَخاَلُفوا أَْهَل السُّنَّةه َواجْلََماَعةه يفه َذلهَك، َمَع َما  نْ َيا َواَل يفه اآْلخه َا َدلَّ َعَلْيهه يفه الدُّ ْهله مبه
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َرُسولههه. بُ كهَتا َوُسنَُّة  اَّللَّه  َرهبّهَ   أَمَّا    إهىَل  َرة .  اَنضه يَ ْوَمئهٍذ  ﴿ُوُجوه   تَ َعاىَل:  فَ َقْولُُه  اَنظهَرة ﴾  اْلكهَتاُب،  ا 
َوقَاَل  [٢٢،٢٣]اْلقهَياَمةه: َلَمْحُجوبُوَن﴾ هللا  ،  يَ ْوَمئهٍذ  َرهبّههْم  َعْن  ُْم  إههنَّ ﴿َكال  اْلَكافهرهيَن:  َعنه  تَ َعاىَل 

َماُم الشَّافهعهيُّ:  .[١٥:طَفّهفهنيَ ]اْلمُ  نهنَي اَل حُيَْجُبون َعْنُه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل«. "قَاَل اإْله  َفَدلَّ َهَذا َعَلى َأنَّ اْلُمْؤمه
 

يُثبت رؤية هللا جل وعال ابإلالثاين يُرى يف  : من  الدنيا عيااًن، كما  يُرى يف  تعاىل  أّن هللا  فيزعم  طالق، 
املتصوفة من ، وهذا يقول به بعض  النبوية  السنةصحيح  و   الكرمي  عيااًن، وهو قول َيالف الكتاب اآلخرة  

 .خمالف للكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمةأنه مذهب  ، وال شكّ االُتادية واحللولية
تعاىل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رِحه هللا تعاىل: )من قال من الناس: إّن األولياء أو غريهم يرون هللا  

الدنيا فهو مبتدع ضاّل، خمالف للكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمة، ال سيما إذا ادَّعوا أهنم   بعينه يف 
 «.١٠٤/ ٧أفضل من موسى، فإّن هؤالء يستتابون، فإن اتبوا وإال قُتلوا( »ُمموع الفتاوى،  

نفى رؤية هللا  ويف اجلّنة، و   ،يف اآلخرة وذلك يف عرصات يوم القيامة  رؤية هللا جّل وعال  أثبتمن  :  الثالث
 أدلة الكتاب عليه  تظاهرت  وهو ما  ، وهذه هي عقيدة أهل السنة واجلماعة،  عال العيانية يف الدنياجل و 
ومن   وأئمة اإلسالم،  ،رضي هللا تعاىل عنهم والتابعون  وإمجاع الصحابة  النبوية الصحيحة،  والسنة  الكرمي

 اإلمجاع على ذلك لدى األئمة األعالم. ولقد نُقل  األمةهذه بعدهم من سلف 
قال اإلمام النووي رِحه هللا تعاىل: »قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، ومن بعدهم من  

 («. ١٥/  ٣سلف األمة على إثبات رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة للمؤمنني«. »شرح صحيح مسلم، للنووي )
رِحه احلنفي  العز  أيب  ابن  اإلمام  وأئمة    وقال  والتابعون،  الصحابة  الرؤية  بثبوت  قال  »وقد  تعاىل:  هللا 

السنة   إىل  املنسوبون  الكالم  أهل  طوائف  وسائر  احلديث،  وأهل  الدين،  ابإلمامة يف  املعروفون  اإلسالم 
 («. ١٥٣ص:»شرح الطحاوي، البن أيب العز احلنفي، )  واجلماعة«.

املقدسي رِحه هللا  و  اإلمام عبدالغين  أّن هللا  قال  والصدق  التوحيد  أهل  واتَّفق  احلق  أهل  تعاىل: »وأمجع 
تقي »عقيدة احلافظ    تعاىل يُرى يف اآلخرة كما جاء يف كتابه وصح عن رسوله صلى هللا عليه وسلم«.
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)الدين   املقدسي،  و (٥٨ص:عبدالغين  ا،  عقيدة  شرح  املؤتسي  املقدسيتذكرة  الغين  عبد  عبد    ،حلافظ 
 «.  البدر الرزاق بن عبد احملسن

 
هللا سبحانه    »هذا هو قول أهل السنة واجلماعة أنّ   وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رِحه هللا تعاىل:

رى يوم القيامة ابلبصر رؤية حقيقية؛ لكنه مع هذه الرؤية ال ميكن إدراكه عز وجل؛ ألنه أعظم وتعاىل يُ 
يبقى النظر مَّت تكون هذه الرؤية، نقول: هذه الرؤية  من أن تدركه احلواس أو اإلفهام أو اخلواطر؛ ولكن  

نظرً  النظر  ويبقى  اجلنة،  دخول  بعد  وتكون كذلك  اجلنة،  دخول  قبل  أي  القيامة،    اتكون يف عرصات 
القيامة؟ أم ماذا نقول؟ أما الكفار اخللّ   آخر، هل يراه كلّ  ص فإهنم ال يرون هللا عز  الناس يف عرصات 

ُْم َعْن َرهبهّهْم يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾، وأما املنافقون فإهنم يرون هللاوجل؛ لقول هللا تعاىل: ﴿كَ  يف    تعاىل  الَّ إههنَّ
عرصات القيامة، ُث ال يرونه بعد ذلك، وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم، وأما املؤمنون فإهنم يرون هللا عز  

 أن جيعلين وإخواين السامعني ممن وجل يف عرصات القيامة، كما يرونه بعد دخول اجلنة، أسأل هللا تعاىل
 شيء قدير. ينظر إىل هللا عز وجل، إنه على كلّ 

واملهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة، أن يؤمن اإلنسان أبّن هللا تعاىل يُرى يوم القيامة، ولكن مَّت  
ومَّت شاء، وكيف  هللا تعاىل يكشف هلم كما شاء،    يُرى؟ يُرى يف اجلنة، إذا دخل أهل اجلنة اجلنة، فإنّ 

تعاىل عن  واملنافقون، ُث حيتجب هللا  املؤمنون  يراه  الكافرون،  يراه  ال  القيامة،  فريونه يف عرصات  شاء، 
 («. ٢٤9): املنافقني. »فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني، رقم

 
 
 :هللا تبارك وتعاىل رؤيةلة يف مذهب املعتز : التاسعة سألةامل

يف اآلخرة واستدلوا على مذهبهم الضاّل بقول هللا تعاىل:﴿ اَل ُتْدرهُكُه    هللا جّل وعال  رؤيةلقد نفى املعتزلة  
 [. ١٠٣ْدرهُك اأْلَْبَصاَر﴾ ]األنعام:اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُ 
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إلدراك ليس ا  ويُرّد عليهم استدالهلم أبّن اآلية تنفي اإلدراك واإلحاطة وال تنفي الرؤية، وكما هو معلوم أنّ 
فلذلك ال يصح االستدالل   الدنيا واآلخرة.  اإلدراك اإلحاطة وهذا مستحيل يف  وإمنا معىن  الرؤية  مبعىن 

لكون اآلية تنفي اإلحاطة وال تنفي    ؛ هبذه اآلية على نفي الرؤية سواء كان ذلك يف الدنيا أو يف اآلخرة
ية تدل على أنه يُرى، أكثر مما تدل على أنه  الرؤية، والفرق بينهما ظاهر وجلي، كما سبق بيانه بكون اآل

على أنه ال يُرى؛ ألّن هللا تعاىل إمنا نفى اإلدراك، واإلدراك أخّص   اال يُرى، بل إنه ليس فيها داللة إطالقً 
من الرؤية، ونفي األخص ال يستلزم نفي األعم، بل إمنا يقتضي وجود األعم، فنفي اإلدراك دليل على 

 وجود أصل الرؤية. 
 

يُنكر رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة، بشبهة أييت ّبا من القرآن والسنة أو بشبهة عقلية ل أساس  والبعض  
موسى عليه الصلة    رؤية هللا تعاىل غی ممكنة يف اآلخرة؛ ألنِ   َلا من الصحة، فمنهم من قال: إنِ 

تـََراين  َلنأ  قَاَل  ِإلَيأَك  أَنأُظرأ  َأِرين  َربِِ  قال: ﴿قَاَل  َمَكانَُه  والسلم  تَـَقرا  اسأ فَِإِن  ََبِل  اجلأ ِإىَل  انأُظرأ  َوَلِكِن   
َف تـََراين﴾، وقرروا دليلهم ذلك، أبن )لن( تفيد التأبيد، والتأبيد يقتضي أن يكون هذا عام   يف   اَفَسوأ

 . الدنيا واآلخرة 
 

نكر رؤية هللا تعاىل يف  »والعجب أّن من الناس من يُ   قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رِحه هللا تعاىل:
اآلخرة، بشبهة أيت هبا من القرآن والسنة أو بشبهة عقلية ال أساس هلا من الصحة، فمنهم من قال: إن  

موسى عليه الصالة والسالم قال: ﴿قَاَل َربّه أَرهينه أَْنظُْر إهلَْيَك   رؤية هللا تعاىل غري ممكنة يف اآلخرة؛ ألنّ 
َوَلكهنه  تَ رَاينه  َلْن  )لن(    قَاَل  ﴾، وقرروا دليلهم ذلك، أبن  تَ رَاينه َفَسْوَف  َمَكانَُه  اْستَ َقرَّ  فَإهنه  اجْلََبله  إهىَل  اْنظُْر 

يف الدنيا واآلخرة، فيكون قوله تعاىل: لن تراين أي: يف   اتفيد التأبيد، والتأبيد يقتضي أن يكون هذا عامًّ 
ن موسى إمنا سأل هللا جل وعال الرؤية يف  الدنيا ويف اآلخرة، وال شك أن هذا لبس وإلباس وَتبيط؛ أل
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  تلك الساعة؛ بدليل أّن هللا تعاىل قال له: ﴿ َلْن تَ رَاينه َوَلكهنه اْنظُْر إهىَل اجْلََبله فَإهنه اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوفَ 
ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت إهلَْيَك َوَأاَن أَوَُّل  فَ َلمَّ   اَوَخرَّ ُموَسى َصعهقً   اتَ رَاينه فَ َلمَّا ََتَلَّى َربُُّه لهْلَجَبله َجَعَلُه دَكًّ 

 اْلُمْؤمهنهنَي﴾، 
، ما سأهلا موسى  على إمكانه، إذ لو َل تكن ممكنة عقاًل   الرؤية، يدلّ   عليه الصالة والسالم  وسؤال موسى

وذلك لقصوره وضعفه، عليه الصالة والسالم، لكن اإلنسان يف الدنيا ال يستطيع أن يرى هللا عز وجل؛  
هلذا أّن هللا تعاىل    وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: » واعلموا أنكم لن تروا ربكم حَّت متوتوا«؛ ويدلّ 

ملا َتّلى للجبل اندك اجلبل، وهو احلجر األصم، فكيف ميكن جلسم ابن آدم الضعيف، أن يثبت لرؤية  
أهنا غري شأن الدنيا، ويف اآلخرة من األمور ما ال ميكن  هللا عز وجل يف هذه الدنيا، أما يف اآلخرة فش 

الدنيا الحَتقت األرض ومن   اإطالقً  القيامة، لو حدث ذلك يف  يوم  الشمس قدر ميل  الدنيا، دنو  يف 
عليها، كون الناس يف املوقف َيتلفون فيعرقون، وَيتلفون يف العرق، ومنهم من يصل إىل كعبيه، ومنهم 

الدنيا، لكنه يف اآلخرة ممكن.  من يصل إىل ركبتيه، وم نهم من يصل إىل حقويه، هذا أمر ال ميكن يف 
أدّق من الشعر، وأحّد من السيف، أمر   اكون الناس ميشون على الصراط، وهو كما جاء يف مسلم بالغً 

ال ميكن يف الدنيا، وميكن يف اآلخرة. كون الناس يقفون مخسني ألف سنة، ال أيكلون وال يشربون، حفاًة  
 ، هذا ال ميكن يف الدنيا، وأمكن يف اآلخرة...«. راًة غراًل ع

ما دعواهم، أن )لن( فإذا كانت رؤية هللا يف الدنيا ال متكن، فإنه ال يلزم من ذلك أال متكن يف اآلخرة. وأ
التأبيد مبا  تفيد  أبدا  املوت،  يتمنوا  لن  إهنم  النار،  أهل  يف  قال  تعاىل  فإن هللا  غري صحيحة،  فدعوى   ،

َنا قدمت   َعَلي ْ لهيَ ْقضه  َمالهُك  اَي  القيامة: ﴿َواَنَدْوا  يوم  النار  أهل  وقال عن  اليهود،  قال ذلك يف  أيديهم، 
َربَُّك﴾، أي ليهلكنا وميتنا حَّت نسَتيح، فهنا متنوا املوت، وسألوا هللا تعاىل أن يقضي عليهم، ولكن ال 

 يف )الكافية(:  تعاىل هللا  يتسىن هلم ذلك، قال: ﴿ إنكم ماكثون ﴾. وهلذا قال مالك رِحه
  ومن رأى النفي بلن مؤبدا.....فقوله اردد وسواه فاعضدا.

 («.٢٤9:رقم) »فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني، 
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 : الكفار ل يرون هللا جل وعل: العاشرة سألةامل

قواهلم الباطلة  عن أ  ام وزجرً هل  اردعً يُعّد هذا  و ،  سبحانه وتعاىل  لقد حجب ربنا جّل وعال عن الكفار رؤيته
 وحمجوبون.  إهنم عن رؤية رهبم يوم القيامة ملمنوعون، فوأعماهلم الفاسدة

ُم    على ذلك   والدليل ۤ إههنَّ ذيَو   رَّهبّههم  َعنقول هللا تعاىل:﴿َكالَّ   حقًّا :  أي  ،[١٥:املطففني]  لََّمحُجوبُوَن﴾  َمىِٕ
وزجرً هل  اوردعً  فليس    ا م  ملمنوعون،  القيامة  يوم  رهبم  رؤية  إهنم عن  الفاسدة  وأعماهلم  الباطلة  أقواهلم  عن 

األمر كما زعم الكفار، بل إهنم يوم القيامة عن رؤية رهبم جل وعال حملجوبون. ويف هذه اآلية داللة على 
م سبحانه يف اجلنة.  رؤية املؤمنني رهبَّ

 األقوال يف ذلك ابلصواب أّن يقال: إّن هللا تعاىل ذكره أخرب عن  : وأوىلرِحه هللا تعاىل  قال اإلمام الطربي
 هؤالء القوم أهنم عن رؤيته حمجوبون. 

 
يف   احلسن  احلجاب تفسري  وعن  يكشف  قال:  َلَمْحُجوبُوَن﴾  يَ ْوَمئهٍذ  َرهبّههْم  َعْن  ُْم  إههنَّ تعاىل: ﴿َكال  قوله 

 فينظر إليه املؤمنون كّل يوم ُغْدوة وعشية.
 : يف هذه اآلية دليل على أّن املؤمنني يرونه عز وجل يومئذ.رِحه هللا تعاىل مام الشافعيوقال اإل

ابن كثري و  َلَمْحُجوبُوَن﴾    لقد نقل ذلك عنه اإلمام  يَ ْوَمئهٍذ  َرهبّههْم  َعْن  ُْم  إههنَّ تعاىل: ﴿َكال  عند تفسري قوله 
ني ،  جّه  ُُثَّ ُهْم يَ ْوَم اْلقهَياَمةه َمَع َذلهَك حَمُْجوبُوَن َعْن ُرْؤيَةه َرهبّههْم َوَخالهقهههْم. َأْي: هَلُْم يَ ْوَم اْلقهَياَمةه َمنزل  َونُ ُزل  سه

نهنَي يَ َرْونَُه َعزَّ  َماُم أَبُو َعْبده اَّللَّه الشَّافهعهيُّ: يفه َهذههه اآْليَةه َدلهيل  َعَلى َأنَّ اْلُمْؤمه  َوَجلَّ يَ ْوَمئهٍذ.قَاَل اإْله
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َْفُهومه َهذههه اآْليَ َوَهَذا الَّذهي   ُ تعاىل، يفه َغايَةه احْلُْسنه، َوُهَو اْستهْداَلل  مبه َُه اَّللَّ َماُم الشَّافهعهيُّ، َرِحه ةه، َكَما  قَاَلُه اإْله
َرة  إهىَل َرهبّهَ  وََكَما َدلَّْت َعَلى  [.  ٢٢،٢٣ا اَنظهَرة ﴾ ]اْلقهَياَمةه:  َدلَّ َعَلْيهه َمْنُطوُق قَ ْولههه تعاىل: ﴿ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه

َرةه، الدَّاره اآْلخه ُْم َعزَّ َوَجلَّ يفه  نهنَي َرهبَّ اْلُمْؤمه ُرْؤيَةه  اْلُمتَ َواتهَرُة يفه  َحاُح  اأْلََحادهيُث الصّه أْلَْبَصاره يفه    َذلهَك  ُرْؤيَة  ابه
َرةه.   َعَرصات اْلقهَياَمةه، َويفه َرْوَضاته اجلْهَنانه اْلَفاخه

 
ُْم يَ ْعينه اْلُكفَّاَر )َعْن َرهبّههْم  رِحه تعاىل  طيب  وقال اإلمام القر  ُْم( َأْي: َحقًّا إههنَّ يف تفسري قوله تعاىل: )َكالَّ إههنَّ

، َأْي لَْيَس َكَما يَ ُقوُلوَن، َبْل إه  ُْم َعْن َرهبّهه يَ ْوَمئهٍذ( َأْي: يَ ْوَم اْلقهَياَمةه )َلَمْحُجوبُوَن(. َوقهيَل: َكالَّ َردْع  َوَزْجر  ْم هنَّ
 يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُوَن.  

َكاَن يفه َهذههه اآْليَةه    قَاَل الزَّجَّاُج: يفه َهذههه اآْليَةه َدلهيل  َعَلى َأنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يُ َرى يفه اْلقهَياَمةه، َوَلْواَل َذلهَك َما
حُيَْجُبو  ُْم  هنَّ أبه اْلُكفَّاره  َمْنزهَلُة  َخسَّْت  َواَل  انظهَرة   فَائهَدة ،  ا  َرهبّه إهىل  َرة ،  انضه يَ ْوَمئهٍذ  ُوُجوه   ثَ َناُؤُه:  َجلَّ  َوقَاَل  َن. 

نهنَي يَ ْنظُُروَن إهلَْيهه، َوأَْعَلَم َأنَّ اْلُكفَّاَر حَمُْجوبُوَن َعنْ ٢٢ - ٢٣]القيامة:  ُ َجلَّ ثَ َناُؤُه َأنَّ اْلُمْؤمه  ُه. [ فََأْعَلَم اَّللَّ
َْولهَيائههه َحَّتَّ رَأَْوُه.  َوقَاَل َمالهُك ْبُن أََنٍس يفه    َهذههه اآْليَةه: َلمَّا َحَجَب أَْعَداَءُه فَ َلْم يَ َرْوُه ََتَلَّى أله

لرّهَضا. ُُثَّ قَاَل: أََما ، َدلَّ َعَلى َأنَّ قَ ْوًما يَ َرْونَُه ابه لسُّْخطه : َلمَّا َحَجَب قَ ْوًما ابه ْن َواَّللَّه َلْو َلَْ يُوقه   َوقَاَل الشَّافهعهيُّ
نْ َيا.    حُمَمَُّد ْبُن إهْدرهيَس أَنَُّه يَ َرى َربَُّه يفه اْلَمَعاده َلَما َعَبَدُه يفه الدُّ

َرةه َعْن رُ  يدههه َحَجبَ ُهْم يفه اآْلخه نْ َيا َعْن نُوره تَ ْوحه : َلمَّا َحَجبَ ُهْم يفه الدُّ  ْؤيَتههه.  َوقَاَل احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضله
 َوقَاَل ُُمَاههد  يفه قَ ْولههه تَ َعاىَل: َلَمْحُجوبُوَن: َأْي َعْن َكرَاَمتههه َوَرِْحَتههه مَمُْنوُعوَن.  

العاّلمة   العزيز  وقال  فإهنم حمجوبون عن هللا جل وعال، كما  عبد  الكفار  تعاىل: »أما  ابن ابز رِحه هللا 
ق ُ  َعَلى  رَاَن  َبْل  قوله: َكالَّ  يف  سبحانه  هبذا  يَ ْوَمئهٍذ  أخرب  َرهبّههْم  َعْن  ُْم  إههنَّ * َكالَّ  ُبوَن  َيْكسه َما َكانُوا  ُلوهبههْم 

ال يرونه، أما أهل اإلميان فريونه، وهذا    ، [، فهم حمجوبون عن رؤية هللا١٥-١٤َلَمْحُجوبُوَن ]املطففني:
]القي اَنظهَرة   َا  َرهبّه إهىَل   * َرة   اَنضه يَ ْوَمئهٍذ  ُوُجوه   سبحانه:  قوله  َرة   ٢٣-٢٢امة:معىن  اَنضه يَ ْوَمئهٍذ  ُوُجوه    ،]

َا  ٢٢]القيامة:   َرهبّه إهىَل  واجلمال،  واحلسن  البهاء  النضارة، وهي  من  واحلسن، انضرة  البهاء  من  يعين:   ،]
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جل وعال، وكما    منه وإحساانً   [، إليه سبحانه، تنظر إليه سبحانه، كما يشاء فضاًل ٢٣اَنظهَرة  ]القيامة:  
)لهلَّذه  تعاىل:  ]يونس:  قال  َوزهاَيَدة (  احْلُْسىَن  َأْحَسُنوا  احلسىن يف ٢٦يَن  الدنيا  أحسنوا يف  للذين  املعىن:   ،]

 اآلخرة وهي اجلنة، وزايدة: وهي النظر إىل وجه هللا عز وجل.
فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يعتقد ذلك، وأن يؤمن بذلك وأن يربأ إىل هللا من طريقة  

الذين   البدع،  أبطل  أهل  من  القول  هذا  ركاهبم،  يف  سار  ومن  واملعتزلة  ونفوها ك اجلهمية  الرؤية  أنكروا 
 الباطل وأضل الضالل، وجحد ملا بينه هللا تعاىل يف كتابه وما بينه رسوله عليه الصالة والسالم. 
م بذلك يف نسأل هللا أن ال حيجبنا من رؤيته، وأن يوفقنا ومجيع إخواننا املؤمنني لرؤيته جل وعال والتنع

 «. ، العالمة عبدالعزيز بن ابزنور على الدرب  »فتاوى القيامة ويف دار الكرامة.
 

هللا سبحانه    »هذا هو قول أهل السنة واجلماعة أنّ   وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رِحه هللا تعاىل:
ميكن إدراكه عز وجل؛ ألنه أعظم رى يوم القيامة ابلبصر رؤية حقيقية؛ لكنه مع هذه الرؤية ال  وتعاىل يُ 

من أن تدركه احلواس أو اإلفهام أو اخلواطر؛ ولكن يبقى النظر مَّت تكون هذه الرؤية، نقول: هذه الرؤية  
نظرً  النظر  ويبقى  اجلنة،  دخول  بعد  وتكون كذلك  اجلنة،  دخول  قبل  أي  القيامة،    اتكون يف عرصات 

ص فإهنم ال يرون هللا عز  ماذا نقول؟ أما الكفار اخللّ   الناس يف عرصات القيامة؟ أم  آخر، هل يراه كلّ 
ُْم َعْن َرهبهّهْم يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُوَن﴾، وأما املنافقون فإهنم يرون هللا يف    تعاىل  وجل؛ لقول هللا تعاىل: ﴿َكالَّ إههنَّ

م يرون هللا عز  عرصات القيامة، ُث ال يرونه بعد ذلك، وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم، وأما املؤمنون فإهن
وجل يف عرصات القيامة، كما يرونه بعد دخول اجلنة، أسأل هللا تعاىل أن جيعلين وإخواين السامعني ممن 

 شيء قدير. ينظر إىل هللا عز وجل، إنه على كلّ 
واملهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة، أن يؤمن اإلنسان أبّن هللا تعاىل يُرى يوم القيامة، ولكن مَّت  

هللا تعاىل يكشف هلم كما شاء، ومَّت شاء، وكيف    ى؟ يُرى يف اجلنة، إذا دخل أهل اجلنة اجلنة، فإنّ يُر 
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تعاىل عن  واملنافقون، ُث حيتجب هللا  املؤمنون  يراه  الكافرون،  يراه  ال  القيامة،  فريونه يف عرصات  شاء، 
 («. ٢٤9): املنافقني. »فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني، رقم

 
 ؟عياَّنً  هل رأى نبينا ُممد صلى هللا تعاىل عليه وسلم ربِه جل وعل : احلادية عشرة سألةامل

 عياانً    تعاىل عليه وسلم ربّنا جل وعالهل رأى نبينا حممد صلى هللا  :يف مسألة  أهل العلملقد اختلف  
   على قولني:
رضي هللا    َل يَر ربَّه يف ليلة املعراج، وهو قول مجهور الصحابة  صلى هللا عليه وسلمالنيب    أنّ :  القول األول
ذهب أِحد يف  وإليه  ،  ارضي هللا تعاىل عنهم مجيعً منهم: عائشة، وأبو هريرة، وابن مسعود،  و ؛  تعاىل عنهم

 . إحدى الروايتني عنه
الثاين  عليه وسلم  النيب    أنّ :  القول  ربَّهصلى هللا  وتعاىل  رأى  ابن   سبحانه  املعراج، وهو ًثبت عن  ليلة 

واحلسن، عكرمة،  ذهب  وإليه  وأنس،  مجيعً   عباس،  عنهم  تعاىل  هللا  وابن   ، ارضي  سليمان،  بن  والربيع 
خزمية، وكعب األحبار، والزهري، وعروة بن الزبري، ومعمر، واألشعري، وهو إحدى الروايتني عن أِحد،  

 [.١٣آُه نَ ْزَلًة ُأْخَرى ﴾ ]النجم:: ﴿ َوَلَقْد رَ تعاىلورجَّحه النووي؛ مستدلني بقوله 
أكثر الصحابة الكرام رضي هللا تعاىل عنهم إىل أنه صلى هللا عليه وسلم َل ير هللا    إليه  ذهبلذلك فالذي  

 :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، ومنها   .عز وجل بعينه ليلة املعراج
َها قَاَلتْ  ُ َعن ْ َي اَّللَّ ُ َعَلْيهه وَ " :ففي احلديث عن َعائهَشَة َرضه َثَك َأنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ َسلََّم رََأى َربَُّه فَ َقْد  َمْن َحدَّ

     (".٦٨٣٢"أخرجه البخاري، )  "ال ُتْدرهُكُه اأْلَْبَصارُ َكَذَب َوُهَو يَ ُقوُل 
َعبَّاسٍ و  اْبنه  ُأْخَرى:)قَالَ   رضي هللا عنهما  َعْن  نَ ْزَلًة  َرآُه  َوَلَقْد  رََأى  َما  اْلُفَؤاُد  بهُفَؤادههه    :قَالَ   (َما َكَذَب  َرآُه 

 (".٢٥٨أخرجه مسلم، ) ""  َمرََّتنْيه 
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ُ َعَلْيهه َوَسلََّم َهْل رَأَْيَت  "  :قَالَ رضي هللا تعاىل عنه  وَعْن َأيبه َذرٍّ   َربََّك قَاَل نُور  َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّه َصلَّى اَّللَّ
 (". ٢٦١، ) مسلم" أخرجه " َأَنَّ أراه

ما حدث معه يف معراجه    رضي هللا تعاىل عنهم   أصحابه النيب صلى هللا عليه وسلم    َيرب  ويف هذا احلديث
، دار يف خلد الكثريين مسألة  اإىل السموات العلى، وما رأى فيها من العجائب، وكيف كّلمه ربه جهارً 

رضي    -ربه ؟ وهو سؤال توجه به الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري    -صلى هللا عليه وسلم    -رؤية النيب  
  جّل وعال   . وأن هللا النور حجبه عن رؤية ربه فلم يره  ، فأجابه أبنّ صلى هللا تعاىل وسلم  للنيب  –هللا عنه  

، ويف اجلنة، لتكون رؤيته أعظم  خرة اآلادخر رؤيته لرياه املؤمنون يف  -كما ثبت يف أحاديث أخرى    -
    .عليهمتعاىل منن هللا 

مل    صلى هللا عليه وسلم    الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم على أنهوقد حكى بعض أهل العلم إمجاع  
، واستثىن بعضهم  ليلة املعراج، كاإلمام عثمان بن سعيد الدارمي يف كتاب الرؤية  سبحانه وتعاىل  ير ربه

 .َل يقل رآه بعيين رأسه  رضي هللا عنهما ابن عباس ، ألنّ م ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهماكال
 

القيم ابن  الدارمي يف كتاب الرؤية له إمجاع الصحابة    قال  رِحه هللا تعاىل: وقد حكى عثمان بن سعيد 
املعراج ليلة  ربه  ير  َل  أنه  ذلك،وبعض  ،على  قال  فيمن  ابن عباس  استثىن  ذل هم  ليس  يقول  ك  وشيخنا 

وعليه اعتمد أِحد يف إحدى الروايتني حيث    ،ابن عباس َل يقل رآه بعيين رأسه  ، فإنّ خبالف يف احلقيقة
على صحة    ولفظ أِحد لفظ ابن عباس رضي هللا عنهما ويدلّ   ،إنه رآه عز وجل وَل يقل بعيين رأسه  :قال

حجابه النور فهذا النور هو    : ما قال شيخنا يف معىن حديث أيب ذر رضي هللا عنه قوله يف احلديث اآلخر
 . ايث أيب ذر رضي هللا عنه رأيت نورً وهللا أعلم النور املذكور يف حد

 (. ١/١٢اجتماع اجليوش اإلسالمية، البن القيم، )"
رضي هللا تعاىل    أنه رآه بعينه وال ثبت ذلك عن أحد من الصحابة  يما يقتض   يوجد يف ظاهر األدلةوال

كما   على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدلّ  ما يدلّ  النبوية والسنة الكرمي الكتاب  يفوال  عنهم،
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ُ َعَلْيهه َوَسلََّم َهْل رَأَْيَت "  : قَالَ رضي هللا تعاىل عنه  َعْن َأيبه َذرٍّ  صحيح مسلم    يف َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَّه َصلَّى اَّللَّ
 (". ٢٦١، )مسلم" " أخرجه َربََّك قَاَل نُور  َأَنَّ أراه

 
رضي هللا    الصحيح عن ابن عباس   يفثبت    فالذي تعاىل: فصل وأما الرؤية    قال شيخ اإلسالم رِحه هللا

فمن  .  أنكرت الرؤية رضي هللا تعاىل عنها  ، وعائشة  "ه مرتنيه بفؤادرأى حممد ربّ "  :أنه قال  تعاىل عنهما 
بينهما فقال عائشة تعاىل عنها   الناس من مجع  ا  رضي هللا  رضي هللا    لعني وابن عباس أنكرت رؤية 

  رأى ، اترة يقول  مطلقة أو مقيدة ابلفؤاد  هي، واأللفاظ الثابتة عن ابن عباس  أثبت رؤية الفؤاد  عنهما
، وَل يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أبنه  صلى هللا عليه وسلم  ، واترة يقول رآه حممدسبحانه  حممد ربه

أحد أنه مسع أِحد يقول مام أِحد اترة يطلق الرؤية واترة يقول رآه بفؤاده وَل يقل  بعينه. وكذلك اإلرآه  
بعينه بعض كال رآه  أصحابه مسعوا  طائفة من  لكن  العني،  رؤية  منه  ففهموا  املطلق  ، كما مسع بعض مه 

ابن عب العنيالناس مطلق كالم  ففهم منه رؤية  بعينه وال  األ  وليس يف،  اس  رآه  أنه  يقتضى  ما  بت  ث دلة 
على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه    الكتاب والسنة ما يدلّ   ذلك عن أحد من الصحابة وال يف

وقد    . "نُور  َأَنَّ أراه"  : هل رأيت ربك فقالسألت رسول هللا   :صحيح مسلم عن أىب ذر قال  كما يف  أدلّ 
لذى ابركنا حوله  ى اىل املسجد االقصإرى بعبده ليال من املسجد احلرام  سبحان الذى أسقال تعاىل: )

أفتمارونه على  ):  تعاىل  كر ذلك أوىل، وكذلك قولهاه نفسه بعينه لكان ذُ ( ولو كان قد أر لنريه من آايتنا
الكربى  ما ربه  رأى من آايت  لقد  أوىل( يرى  ذلك  ذهْكُر  لكان  بعينه  رآه  ولو كان  ثب..  وقد  قال:  ت ُث 

ال ما انزع فيه بعضهم إالدنيا بعينه  أحد يف تعاىل نه ال يرى هللاأمة ابلنصوص الصحيحة واتفاق سلف األ
  يوم القيامة عياانً   تعاىل  املؤمنني يرون هللا  ة واتفقوا على أنّ خاصّ   صلى هللا عليه وسلم  من رؤية نبينا حممد

  . أه كما يرون الشمس والقمر
     (".٥٨٠/ ٦) ُمموع الفتاوى، البن تيمية،"
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 اجلمع بني األقوال: 
تقدم ذكره من أقوال يف مسألة رؤية هللا تبارك وتعاىل، فإنه ميكن اجلمع بني هذه األقوال على  بناًء على  و 

أم املؤمنني ونفي    رضي هللا عنهما  اجلمع بني إثبات ابن عباس  كون في،  "اجلمع أوىل من الَتجيح"  :قاعدة
عنها،  عائشة تعاىل  ُيُ   رضي هللا  رؤيأبن  على  وإثباته  البصر  رؤية  على  نفيها  القلبمل  ما  ة  وهذا   ،

، وغريُها  يف هذه املسألة  السفاريين يف لوامع األنواررّجحه اإلمام ابن حجر العسقالين يف فتح الباري، و 
 . من أهل العلم
: " ُث اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه وعن أِحد كالقولني، قلت: تعاىلهللا  رِحه  العسقالين    قال ابن حجر

أخبار   عباس  ابن  عن  مقيد جاءت  وأخرى  مقيدها...مطلقة  على  مطلقها  ِحل  فيجب  هذا  ة  وعلى 
رؤية   على  وإثباته  البصر  رؤية  على  نفيها  عائشة أبن حيمل  ونفي  عباس  ابن  إثبات  بني  اجلمع  فيمكن 

أعلم،  القلب حجر،"".  وهللا  البن  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  النيب    (،٤٧٤/ ٨)  فتح  رؤية  كتاب 
 ."  صلى هللا عليه وسلم لربه 

الو  »قال  األنوار:  لوامع  اجلمع    وإذا...سفاريين يف  فيمكن  حررانه  ما  ونفي علم  عباس  ابن  إثبات  بني 
مل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب كما قاله احلافظ ابن  أبن حيُ عائشة رضي هللا عنهم  
    (". ٢٥٤/ ٢) السفاريين، لوامع األنوار البهية، " » حجر يف شرح البخاري

 
ت عليه نصوص الشرع أنه صلى هللا عليه وسلم َل يره بعني رأسه، وما جاء عن بعض دلّ وقيل: أّن ما  

 .السلف من أنه رآه، فاملراد به الرؤية ابلقلب
ت عليه نصوص الشرع أنه صلى  قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رِحه هللا تعاىل: "التحقيق الذي دلّ 

وسلم َل يره بعني رأسه، وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه، فاملراد به الرؤية ابلقلب، كما يف  هللا عليه  
    ."(٣99/ ٣)  أضواء البيان، الشنقيطي،"   ".صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتني، ال بعني الرأس

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أنّ  الراجح  حممدً نبي  وقيل  وسلم  انا  عليه    رأى  وإمنا  واملعراج،  اإلسراء  ليلة  وجل  عز  ربه  ير  َل  صلى هللا 
 .السالم عليه جربائيل

 ليلة  ربه  ير  َل  صلى هللا تعاىل عليه وسلم  ِحه هللا تعاىل: الصواب أن نبيناابن ابز ر عبد العزيز  مة  قال العاّل 
 َضلَّ  َما * َهَوى إهَذا َوالنَّْجمه ": سبحانه  هللا قال كما  الصواب،  هو هذا جربائيل، رأى وإمنا واملعراج، اإلسراء

ُبُكمْ  -١]النجم:  اْلُقَوى  َشدهيدُ   َعلََّمهُ   *َوْحي  يُوَحى    إهالَّ   ُهوَ   إهنْ   *  اهْلََوى  َعنه   يَ ْنطهقُ   َوَما  *  َغَوى  َوَما  َصاحه
الصال[٥ عليه  جربائيل  هذا  ]النجم:،  مهرٍَّة  ُذو  والسالم،  فَاْستَ َوى  ٦ة  قوة  ذو  يعين:  ألُُفقه   َوُهوَ   * [،   ابه

فَ َتَدىلَّ  [٨-١]النجم:  َدانَ   ُُثَّ *  اأَلْعَلى جربائيل  يعين:  [،  9-٨]النجم:  أَْدَنَ   أَوْ   قَ ْوَسنْيه   قَابَ   َفَكانَ   *، 
 .يعين: من حممد عليه الصالة والسالم

[، يعين: أوحى جربائيل إىل عبده، يعين: إىل عبد هللا، الضمري يعود على  ١٠فََأْوَحى إهىَل َعْبدههه ]النجم:  
  َما   َعَلى  أَفَ ُتَماُرونَهُ   *   رََأى  َما   اْلُفَؤادُ   َكَذبَ   َما   * هللا ألنه معروف من السياق، فََأْوَحى إهىَل َعْبدههه َما أَْوَحى  

ْدَرةه   عهْندَ   *  ُأْخَرى  َلةً نَ زْ   َرآهُ   َوَلَقدْ   *  يَ َرى تَ َهى   سه هذا يف جربائيل، هذا هو   كلّ [،  ١٤  -١٠]النجم:  اْلُمن ْ
ه يف جربائيل ال يف هللا عز وجل هذا هو احلق، وقد وقع يف رواية شريك بن عبد هللا  ًّ املقام كل.الصواب 

ولكن أهل احلق .ولكنهم..لى أنه هو هللا جل وعال  ع  بن أيب منر عن أنس بعض األغالط، وذكر ما يدلّ 
اآلية يف جربائيل، وأنه هو الذي رآه حممد عليه    طوا شريًكا يف ذلك، فالصواب أنّ من أئمة احلديث غلّ 

  رآه   وكان  والسالم،  الصالة  عليه  جربائيل  هو  هذا  املنتهى   سدرة  عند  *الصالة والسالم، رآه نزلة أخرى  
  منها   جناح  كل  جناح،   ستمائة   وله   السدرة،  عند   ورآه  األفق،  يف   رآه  عليها،   هللا خلقه  اليت  صورته   يف  مرتني

 .  العظيمة هللا آايت  من وهذه البصر، مد
النيب   رضي هللا تعاىل عنه  ويف صحيح مسلم عن أيب ذر  رأيت  هل:  صلى هللا عليه وسلمقال: سألت 

صلى هللا عليه    فبني  ، !أراه  أَن   نور:  قال  اآلخر  اللفظ  ويف  نورًا،   رأيت:  والسالم  الصالة   عليه  فقال  ربك؟
  ال :  تعاىل  قوله  وتلت  ربه،   ير   َل  أنه   فأفادت   ذلك،  عن  عائشة  وسئلت  نورًا،  رأى  وإمنا   ربه،   ير  َل  أنه  وسلم
 .، يعين: يف الدنيا("١٠٣):األنعام"َر األَْبَصا يُْدرهكُ   َوُهوَ  األَْبَصارُ  ُتْدرهُكهُ 
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النيب   فرياه  اآلخرة  عليه وسلمصلى  وأما يف    يشاء  كما  اجلنة  يف  ويرونه  القيامة  يوم  يرونه  واملؤمنون،  هللا 
 ويراه  القيامة،  عرصات   يف  القيامة  يوم  يرونه  املؤمنني  أن  واجلماعة،  السنة  أهل  إبمجاع  هذا  وتعاىل،  سبحانه
ا يف اجلنة، كما تواترت به األخبار عن رسول هللا عليه الصالة والسالم أنه قال للصحابة:  أيضً   املؤمنون

قال: هل تضارون رؤية القمر ليلة    ، هل تضارون يف رؤية الشمس صحًوا ليس دوهنا سحاب ؟ قالوا: ال
ه ترون  ترونه كما  يعين:  ربكم كذلك،  سَتون  فإنكم  قال:  ال،  قالوا:  سحاب؟  دونه  ليس  ذه  البدر 

الشمس وهذا القمر، يعين: رؤية حقيقة، فهذا واضح يف إثبات الرؤية وأن املؤمنني يرون رهبم جل وعال  
 .يوم القيامة ويف دار الكرامة كما ترى الشمس وكما يرى القمر

ليس كمثله    ،له سبحانه  وهذا تشبيه للرؤية ابلرؤية ال ابملرئي، ليست تشبيه املرئي ابملرئي، ربنا ال شبيه 
الرسول    ،سبحانه   شيء وسلمولكن  عليه    الشمس   كرؤية  يقني  وأهنا  وضوحها  يف  الرؤية   شبه  صلى هللا 

  جل  نظري  وال  شبيه  له  فليس  سبحانه  املرئي  أما  فيها، شبهة   ال  يقينية  ًثبتة  واضحة  رؤية  أهنا:  يعين  والقمر،
 .واجلماعة السنة أهل قول هذا احلق، أهل قول هو وهذا وعال،

حديث أيب هريرة ومن حديث جرير بن عبد هللا البجلي ومن أحاديث  وقد ثبت هذا يف الصحيحني من  
يراه   القيامة  يوم  رؤية هللا جل وعال  إثبات  والسالم يف  الصالة  عليه  متواترة عن رسول هللا  أخرى كثرية 

 . املؤمنون، ويراه املؤمنون أيًضا يف اجلنة
ما الكفار فإهنم حمجوبون عن هللا جل وعال، كما أخرب هبذا سبحانه يف قوله: َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوهبههْم َما أ

ُبوَن   ُمْ   َكالَّ   * َكانُوا َيْكسه  فهم حمجوبون عن رؤية هللا [١٥-١٤:املطففني]  َلَمْحُجوبُونَ   يَ ْوَمئهذٍ   َرهبّههمْ   َعنْ   إههنَّ
َرة   ال يرونه، أتبارك وتعاىل   يَ ْوَمئهٍذ اَنضه َا   إهىَل   * ما أهل اإلميان فريونه، وهذا معىن قوله سبحانه: ُوُجوه     َرهبّه

]القيامة:  [23  -٢٢:القيامة]  اَنظهَرة   َرة   اَنضه يَ ْوَمئهٍذ  ُوُجوه   واحلسن، انضرة من ٢٢،  البهاء  يعين: من   ،]
َا  النضارة، وهي البهاء واحلسن واجلمال، إهىَل  [، إليه سبحانه، تنظر إليه، كما يشاء  ٢٣اَنظهَرة  ]القيامة: َرهبّه

وإحساانً   فضاًل  قالمنه  وكما  تعاىل:"  ،  َوزهاَيَدة  هللا  احْلُْسىَن  َأْحَسُنوا  للذين  ٢٦]يونس:  "لهلَّذهيَن  املعىن:   ،]
وجل عز  هللا  وجه  إىل  النظر  وهي  وزايدة:  اجلنة،  وهي  اآلخرة  يف  احلسىن  الدنيا  يف   .أحسنوا 
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واجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يعتقد ذلك، وأن يؤمن بذلك وأن يربأ إىل هللا من طريقة  فال
أبطل   من  القول  هذا  ركاهبم،  يف  سار  ومن  واملعتزلة  ونفوها ك اجلهمية  الرؤية  أنكروا  الذين  البدع،  أهل 

ا عليه  رسوله  بينه  وما  يف كتابه  تعاىل  هللا  بينه  ملا  وجحد  الضالل،  وأضل  والسالمالباطل   .لصالة 
والتنعم بذلك   سبحانه وتعاىل،  نسأل هللا أن ال حيجبنا من رؤيته، وأن يوفقنا ومجيع إخواننا املؤمنني لرؤيته 

 ".فتاوى العالمة ابن ابز، نور على الدرب " .يف القيامة ويف دار الكرامة
 
 إىل اآلخرة:  تبارك وتعاىل احلكمة من أتخی رؤية هللا: الثانية عشرة سألةامل

ألحٍد يف    تعاىل   جيعْلها هللا َلحيث  و يف اآلخرة،    لقد قضى هللا تبارك وتعاىل على عباده أهنم يرونه عياانً 
لكينياالد غيًبا،   ؛  عليها، كمسلم  عبد    يستعدَّ كلّ و   تبَقى  واحلصول  هبا  اآلخرة  باقي  للظفر  قد  فأمور 

الذي َل يطّلع عليه أحد  من العباد،    اجلنةكنعيم أهل  عن الناس، وَل يُطلهعهم عليها،    أخفاها هللا عز وجل
 وغريها مما أخفاه هللا تبارك وتعاىل يف اآلخرة.

"الرؤية هي النعمة العظيمة، والفائدة الكبرية، وَل جيعْلها هللا ألحٍد يف الدنيا :  عبداحملسن العباد  قال الشيخ
أن أمور اآلخرة قد أخفاها هللا  ستعدَّ كل مسلم للظفر هبا واحلصول عليها، كما  حَّت تبَقى غيًبا، وحَّت ي

ى النيب صلى هللا عليه عن الناس، وَل يُطلهعهم عليها، وال على ما يف اجلنة من النعيم، وملا صلَّ عز وجل  
ية، فمدَّ  ابلناس صالَة الكسوف، ُعرهضت عليه اجلنة وهو يصلي ابلناس، ورأى عناقيد العنب متدلوسلم  

يده ليتناول قطًفا منها، وكان الصحابة وراءه يصلُّون، فرَأَوا يَده الكرمية متتد، وَل يروا الذي ُمدَّت إليه، ُث  
عليه وملا فَ رَغ سألوه عن ذلك، فقال  إنه ُعرهضت عليه النار، فرجع الَقْهَقرى وَل يَعرهُفوا ملاذا فعل ذلك؟!  

والسالم:   يدي  الصالة  أخذ )َمَددُت  ولو  تركُته،  ُث  العنب،  من  عنقوًدا  بقَيته آلخذ  ما  منه  ألكلتم  تُه 
أن تكون أمور اآلخرة غيًبا، وأال تكون عالنية؛ ألهنا لو كانت عالنية َل    عز وجل  الدنيا(، فقد شاء هللا

 . "(١/٢يف شرحه لسنن أيب داود ) "ذكره   ابلغيب ممَّن ال يؤمن ابلغيب" يتميز َمن يؤمن
    : حكم من أنكر رؤية هللا جل وعل يف اآلخرة:لثة عشرةالثا سألةامل
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إّن الذي عليه مجهور العلماء أّن من جحد رؤية هللا تعاىل يف الدار اآلخرة بعد بلوغه العلم بذلك، فهو  
عند أهل    ، وما ثبت تر السنة الصحيحة، وصريح اإلمجاعكافر، لكونه قد خالف صريح النصوص، ومتوا

 . السنة واجلماعة
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رِحه هللا تعاىل: »والذي عليه مجهور السلف أّن من جحد رؤية هللا تعاىل يف  

تبلغه شرائع   الدار اآلخرة، فهو كافر، فإنّ  العلم ذلك، عرف ذلك كما يعرف من َل  يبلغه  كان ممن َل 
 لم له، فهو كافر«.اإلسالم، فإن أصرَّ على اجلحود بعد بلوغ الع

 («.٤٨٦/  ٦»ُمموع الفتاوى، البن تيمية، )
 

وأما إمجاع السلف فهو أمر مشهور ال َيفى على    وقال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رِحه هللا تعاىل: 
أحد، وهلذا صرح بعض العلماء، أبن من أنكر رؤية هللا جل وعال يف اجلنة فهو كافر؛ ألنه كّذب القرآن 

اهْلَُدى  والسنة، و  َلُه   َ تَ َبنيَّ َما  بَ ْعده  مهْن  الرَُّسوَل  ُيَشاقهقه  تعاىل: ﴿َوَمْن  السلف، وقد قال هللا  خالف إمجاع 
ريً  نهنَي نُ َولهّهه َما تَ َوىلَّ َوُنْصلههه َجَهنََّم َوَساَءْت َمصه ﴾، ولوال أننا نفضل الدعاء للمهتدين اَويَ تَّبهْع َغرْيَ َسبهيله اْلُمْؤمه

عليهم، لقلنا: نسأل هللا تعاىل أن حيتجب عمن أنكروا رؤيته يف اآلخرة، ولكننا ال نكفرهم   على الدعاء
الكتاب  جاء يف  مبا  ويؤمن  يقر  وأن  األمر،  عليه  التبس  ملن  اهلداية  تعاىل  هللا  نسأل  نقول:  بل  بذلك، 

 («.٢٤9):  »فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني، رقم والسنة«. 
يراه املؤمنون يوم  حيث  من أنكرها كفر،  و يف اآلخرة ًثبتة عند أهل السنة واجلماعة    تعاىل  رؤية هللالذا فإّن  

 . واجلماعة إبمجاع أهل السنةوهذا جلّنة كما يشاء القيامة ويرونه يف ا
يف اآلخرة ًثبتة عند أهل السنة واجلماعة من   تعاىل  : رؤية هللا رِحه هللا تعاىل  بن ابز  العالمة عبدالعزيز  قال

: ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ  ا يشاء إبمجاع أهل السنة كما قالأنكرها كفر، يراه املؤمنون يوم القيامة ويرونه يف اجلنة كم
َرة   َا  إهىَل *  اَنضه (،  َوزهاَيَدة    احْلُْسىَن   َأْحَسُنوا  لهلَّذهينَ )  :سبحانههللا    وقال   ،[٢٣-٢٢:القيامة]  (اَنظهَرة    َرهبّه

النيب    [.٢٦:يونس] هللا، وتواترت األحاديث عن    وجه   إىل   النظر  أبهنا   الزايدة  صلى هللا عليه وسلمفسر 
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  يف  يرى   فال   الدنيا   يف  أما  اجلنة،   ويف  القيامة   يوم  رهبم  يرون   املؤمنني  أبن   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  
 [.١٤٣:األعراف] تَ رَاينه  َلنْ : ملوسى وقال ،[١٠٣:األنعام] اأْلَْبَصارُ  ُتْدرهُكهُ  اَل  :قال كما   الدنيا

فالدنيا ليست حمل   "،حَّت ميوت   ربه  أحد   يرى  لن  أنه   واعلموا":  قال  أنه  صلى هللا عليه وسلموثبت عنه  
  أعلى نعيم أهل اجلنة، وهذه الدار ليست دار النعيم، دار األكدار   تعاىل  الرؤية نعيم، رؤية هللا   الرؤية؛ ألنّ 

 ودار األحزان ودار التكليف فال يرى يف الدنيا لكنه يرى يف اآلخرة يراه املؤمنون.
قال   كما  حمجوبون  عنه  فهم  الكفار  إههنَُّ ":  وتعاىل  سبحانه هللا  أما  يَ ْوَمئهذٍ َكالَّ  َرهبّههْم  َعْن    ْم 

 فالكفار حمجوبون عن هللا يوم القيامة واملؤمنون يرونه يف اآلخرة.  ،[١٥]املطففني:"ُجوبُونَ َلَمحْ 
 يف  جاء  نظر  فمحل  املنافقون  أما  ،سبحانه وتعاىل  ربه  ير  َل  صلى هللا عليه وسلموالصحيح أن الرسول  

لصراحة أبهنم يرونه  ليس فيه ا  لكن  منافقوها  وفيها  األمة  اليوم  هذا  أيت  أنه  على  يدل  ما  الرواايت   بعض
 . "(٢9٣١:)رقمشراط الساعة، ابب ذكر ابن صياد، أخرجه مسلم يف كتاب الفن وأ" ."يوم القيامة

 ". (٢٨/٤١٢) ،من فتاوى احلج ،ُمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز "
 
يف أصول اعتقاد أهل السنة من طريق مفضل بن غسان، قال: مسعت   تعاىل  أخرج الاللكائي رِحه هللا و

"عندي سبعة عشر حديثً  يقول:  بن معني  الربّ   احيىي  رؤية  أن  يدل على  مما  الرؤية كلها صحاح"   يف 
 سبحانه وتعاىل مما تواترت النصوص يف إثباهتا والداللة عليها.

 
  تعاىل   ارك عن رؤية هللا تعاىل؟ فقال: ما حجب هللاوقال علي بن املديين رِحه هللا تعاىل: سألت ابن املب

ُْم َعْن َرهبّههْم يَ ْوَمئهٍذ َلَمْحُجوبُوَن{ ]املطففني:إال عذّ   اعنه أحدً  [ فقلت  ١٥به، ُث قرأ قوله تعاىل: }َكالَّ إههنَّ
الرؤية  اأي: مفسرً -له   أهنا إلثبات  إنّ -اآلية على  أقوامً   :  األ  اعندان  ينكرون هذه  املعتزلة  حاديث،  من 

-ينزل إىل السماء الدنيا، ومنها: أن أهل اجلنة يرون رهبم، قال: فحدثين    جّل وعال  هللا  وذكروا منها: أنّ 
بنحو عشرة أحاديث يف هذا، وبني منهج أهل السنة، قال: أما حنن فإننا أنخذ ديننا    -أي: ابن املبارك  
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هللا  رسول  أصحاب  عن  دينهم  أخذوا  والتابعون  التابعني،  عن  عمن هذا  فهم  وسلم،  عليه  هللا  صلى   
 .سبحانه وتعاىل؟! أخذوه؟ فما سندهم فيما أخذوه يف نفي الرؤية ويف نفي النزول للربّ 

 
يزل   وَل  املاجشون:  بن  العزيز  عبد  وغريهم-وقال  اجلهمية  من  املبتدعة  الشيطان حَّت    -أي:  هلم  ميلي 

َرة  *جحدوا قول هللا تعاىل:   يَ ْوَمئهٍذ اَنضه َا اَنظهَرة { ]القيامة:}ُوُجوه   [ فقالوا: ال يراه أحد  ٢٣-٢٢إهىَل َرهبّه
  هبا أولياءه سبحانه وتعاىل.من خلقه يوم القيامة، وهلذا جحدوا أفضل كرامة يكرم هللا

 ومما نقل عن اإلمام أِحد يف الذين نفوا الرؤية، قال: من َل يقل ابلرؤية فهو جهمي. 
أيضً  يُ   اوقال  القيامة، فغضب لذلك غضبً وقد بلغه عن رجل قال: إن هللا ال  يوم  رِحه هللا    اشديدً   ارى 

من كان من    افقد كفر، وعليه لعنة هللا وغضبه كائنً   رى يوم القيامة هللا ال يُ   من قال: إنّ   تعاىل وقال: إنّ 
َرة  * إهىَل َرهبّهَ   . [٢٣-٢٢ا اَنظهَرة { ]القيامة:الناس، أليس هللا تعاىل يقول: }ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه

 
 قال مالك: من كذب ابلرؤية فهو زنديق. و 

جاءتنا، وكذلك يف سنة النيب صلى هللا    تعاىل  : إن الرؤية وأحاديثها نعلم أهنا حق من عند هللااوقال أيضً 
 سبحانه وتعاىل.  عليه وسلم، فهذه نصوص تثبت قضية الرؤية للربّ 

 
هللا يرين  ال  النساء  أن  تعاىل  هللا  رِحهم  العلم  أهل  بعض  ذكر  ما  اللطائف:  القيامة،   تعاىل  ومن  يوم 

، قالوا:  ارون رهبم فيزدادون حسنً واستدالهلم هبذا أن يوم اجلمعة هو يوم املزيد، وقد ورد حديث: )أهنم ي
فيقولون: قد بلغ منكم احلسن( وما ذلك إال لرؤيتهم للرب،   -أي: إىل أزواجهم-فريجعون إىل أهليهم  

أن الرؤية عامة للرجال والنساء،   ظاهر األدلة من الكتاب الكرمي والسنة النبوية الصحيحة تدّل علىولكن 
 ابهلل سبحانه وتعاىل. تكون ألهل اإلميانوللصغري والكبري، و 

 قال الناظم: و 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 وإىل السماء بغی كيف ينزل ....... رّبم اواملؤمنون يرون حقً 
الرسول صلى هللا عليه وسلم من   به  ملا جاء  املتبعني  ينطبق على  )واملؤمنون( هذا وصف  املؤلف:  قول 

 الكتاب والسنة.
القلب، فإنّ الرؤية احلقيقية احلسية، وهي  وهي  وقوله: )يرون رهبم(   رؤية    الرؤية ابألبصار، وليست رؤية 

 القلب كل يعرف ربه كما ذكر هللا سبحانه وتعاىل عن الكفار أبهنم يعرفون هللا تعاىل.
فهم   قلبية،  رؤية  نسميها  هذه  املسري،  على  يدل  واألثر  البعري،  على  تدل  البعرة  بصرية:  رؤية  وليست 

نثبتها هلليعرفون هبا رهبم سبحانه وتعاىل، لكن الرؤي البصرية احلسية، ولذلك    ة هنا للمؤمنني هي الرؤية 
 تعاىل.  تبارك

، فليست رؤية خيالية، وليست رؤية ُمازية كما يؤوهلا املبتدعة،  ال خيااًل   اوحسً   ا ( أي: صدقً اقوله: )حقً 
 العدم. فاملبتدعة يؤولون رؤية هللا تعاىل، ولذلك قال: )يرون رهبم( أي: خالقهم ورازقهم وموجدهم من 

 
ليس يف العلو، وقوهلم  تعاىل  هللا    : أن األشاعرة ينفون علو هللا سبحانه وتعاىل، ويقولون: إنّ ومن اللطائف

العلو    ا هذا ليس صحيحً  يثبتون الرؤية هلل تعاىل، وهلذا جند اجلهمية نفوا الرؤية ونفوا  بل ابطل، ولكنهم 
، ويقال: هناك مثة صفات مرتبطة بعضها ببعض، االستواء على العرش، والعلو، والنزول، والرؤية،  امجيعً 

ئمة أهل السنة:  فمن أثبت واحدة منها لزمه أن يثبت اجلميع، ألنه يَتتب بعضها على بعض، وهلذا قال أ
إن األشاعرة مضطربون، فقد قالوا: هللا ليس يف العلو، ولكنهم يقولون: هللا ميكن أن يرى، أو هللا يرى،  
فلما جاءهم هذا االضطراب قيل هلم: كيف يرونه؟ ابلنسبة ألهل اإلميان فقد ثبت يف صحيح مسلم كما 

فإذا اجلبار سبحانه وتعاىل( أما  يف حديث صهيب يف صحيح مسلم: )إذ سطع عليهم نور من وفقهم  
نثبت   أننا  املهم  يرى!  ندري من أي جهة  يرى يف غري جهة، ال  قالوا: إن هللا  فماذا سيعملون؟  هؤالء 
الرؤية لكن من غري جهة، وهبذا أصبحوا مضطربني يف قوهلم، ليسوا على منهج صحيح، أما أهل السنة  
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العلو، ولذلك رفع وا أبصارهم فإذا اجلبار سبحانه وتعاىل، وأصبحوا يرونه  فإهنم قالوا: إنه يُرى من جهة 
 رؤية حقيقية ليس كما يقوله املبتدعة. 

  ؤية هللا موقف السلف ممن أنكر ر ،  كتاب شرح المية ابن تيمية،  (٢/ ص١٣ج)   ، املكتبة الشاملة احلديثة"
 ". يف اآلخرة جّل وعال

 
 : ة أَّنا تستلزم التشبيه والتجسيمحبج  تعاىل على من نفى رؤية هللا الردِ : الرابعة عشرة سألةامل

  واإلمجاع.   الصحيحة  والسنة  الكرمي   رؤية هللا تعاىل يف اآلخرة ًثبتة ابلكتاب فإن مما سبق ايراده وبيانه أّن  
ال  ض، والقول هبذا القول ضالل وبطالن، إذ  التشبيه والتجسيم والتبعيإثبات    إثبات الرؤية  وال يلزم من

من خلقه، وال يشبهه شيء من   اهللا تعاىل ال يشبه شيئً   أهل السنة يعتقدون أنّ   له، فإنّ وال صحة  حقيقة  
مركبً  وليس  هللا  ا خلقه،  تعاىل  متفرقة،  أجزاء  وعال  من  ذلك   جّل  جسمً اكبريً   اعلوً   عن  وليس  مبعناه    ا ، 

 .فأكثر من جوهرين ا، وال مركبً ا، وال الفلسفي، فليس جسدً اللغوي، وال الكالمي
رُي(، ذات مقدسة، ليست كسائر الذوات   وتعاىل  نهولكنه سبحا اْلَبصه يُع  َوُهَو السَّمه ْثلههه َشْيء   ، )لَْيَس َكمه

هو سبحانه  أخرب  أببصارهم، كما  املؤمنون  يراه  األعلى،  العلي  نفسه  وتعاىل  وهو  نبيه عن  أخرب  وكما   ،  
، أو  اأو تشبيهً   اأن ينسب إىل نفسه كفرً   تعاىل  الذي ال ينطق عن اهلوى، ومعاذ هللا   صلى هللا تعاىل وسلم

 من ذلك. اواملؤمنون شيئً  صلى هللا عليه وسلم  ينسبه له رسوله
هلل،    االشمس والقمر تشبيهً   : " وليس تشبيه رؤية هللا تعاىل برؤيةتعاىل  قال ابن أيب العز احلنفي رِحه هللا

بل هو تشبيه الرؤية ابلرؤية، ال تشبيه املرئي ابملرئي، ولكن فيه دليل على علو هللا على خلقه. وإال فهل  
 . "(٢١9/ ١) ، البن أيب العز احلنفي،شرح الطحاوية" تعقل رؤية بال مقابلة؟

لعقله، أو يف عقله شيء؛ وإال فإذا   امكابرً رى ال يف جهة، فلرياجع عقله!! فإما أن يكون  ومن قال: يُ 
من مسعه   عليه كلّ   ؛ ردّ قال: يُرى، ال أمام الرائي وال خلفه، وال عن ميينه وال عن يساره، وال فوقه وال ُتته

 بفطرته السليمة.
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 ، بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغري جهة... علو ابلذات وهلذا ألزم املعتزلة من نفى ال 
 ، إال ملا وافقوهم على أنه ال داخل العاَل وال خارجه. هم املعتزلة هذا اإللزاموما ألزم

بنفسه، ال    ا قائمً   ارى ال يف جهة، أقرب إىل العقل من قول من أثبت موجودً يُ   اقول من أثبت موجودً   لكنّ 
 ، وال يف جهة. يرى

 ؟ اعدميً  اأو أمرً  وجودايً  اويقال ملن قال بنفي الرؤية النتفاء الزمها وهو اجلهة: أتريد ابجلهة أمرً 
 . رى ما ليس يف شيء موجود، ال يُ  التقدير: كلّ ، كان وجودايً  افإن أراد هبا أمرً 

؛ بل هي ابطلة، فإن سطح العاَل ميكن أن يُرى، وليس العاَل وهذه املقدمة: ممنوعة، وال دليل على إثباهتا
 يف عاَل آخر.

 فاملقدمة الثانية ممنوعة، فال نسلم أنه ليس يف جهة هبذا االعتبار" انتهى. ، اعدميً  اوإن أردت ابجلهة أمرً 
الرسول صلى هللا    احلق فيهما، واعتقاد أنّ   ، واعتقاد أنّ وأصل القضية هي اإلميان ابلكتاب والسنة أواًل 

وأنّ  املبني،  البالغ  بلغ  قد  وسلم  الزايدة،    تعاىل  هللا  عليه  لنا  شرح  وقد  بالغه كما حفظ كتابه،  حفظ 
إبثبات الرؤية، فكان هذا هو احلق   الصحيحة  ، وتواترت السنةسبحانه وتعاىل  وفسرها ابلنظر إىل وجه هللا 

 الذي ال ريب فيه، وما عدا ذلك فهي وساوس الشيطان. 
، وأن يزيل الظاهر  سبحانه وتعاىل  ولو كانت الرؤية منفية، للزمه صلى هللا عليه وسلم أن ينفيها عن ربه

َا اَنظهَرة ( فلما َل يكن تعاىل   من إثباهتا يف قوله  الكرمي  عليه القرآن  الذي دلّ  َرة  إهىَل َرهبّه : )ُوُجوه  يَ ْوَمئهٍذ اَنضه
هذا هو احلق الذي جيب    شيء من ذلك، بل كان منه صلى هللا عليه وسلم أتكيده وتقريره، علمنا أنّ 

 اعتقاده.
أ أواًل ومن  فليناَقش  الرؤية  االستدالل    نكر  ألصل  إنكاره  مع  نقاشه  يف  معىن  ال  إذ  السنة؛  إثبات  يف 

 العظيم. 
القيم ابن  قال  متواترة، كما  الرؤية  بالد    كتابه:   يف  تعاىل  رِحه هللا   اجلوزية  وأحاديث  األرواح إىل  "حادي 

النيب صلى هللا عليه "األفراح الدالة على الرؤية: فمتواترة  : " وأما األحاديث عن  ، رواها  وسلم وأصحابه 
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عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري وجرير بن عبد هللا البجلي وصهيب بن سنان الرومي  
وعبد هللا بن مسعود اهلذيل وعلي ابن أيب طالب وأبو موسى األشعري وعدي بن حامت الطائي وأنس بن  

احلصيب األسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد هللا األنصاري وأبو أمامة  مالك األنصاري وبريدة بن  
الباهلي وزيد بن ًثبت وعمار بن ايسر وعائشة أم املؤمنني وعبد هللا بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان  
  الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف، وأيب بن 

كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف، ورجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ى.غري مسمّ 

تلق والسنن،  واملسانيد  الصحاح  من  أحاديثهم  سياق  ال  افهاك  الصدر،  وانشراح  والتسليم  ابلقبول  ها 
ا وضيق  والتبديل  هباابلتحريف  فمن كذب  هبا،  تكذب  وال  وجلعطن،  إىل  يكن  َل  ربه ،  من   سبحانه   ه 

  البن القيم اجلوزية،   ،"حادي األرواح إىل بالد األفراح  . .. ".حملجوبنيالناظرين، وكان عنه يوم القيامة من ا
 . "، بتصرفحممد صاحل املنجد، اإلسالم سؤال وجواب موقع عن  نقاًل "  ".(٢9٦ص)
 
 
 :يف املنام جِل وعل رؤية هللا  :اخلامسة عشرة سألةامل

أهل   أبلقد ذكر  املنام  رؤية  نّ العلم  وتعاىل يف  تبارك  فيها مشاهبة    هللا  يكون  ولكن على وجه ال  ممكنة 
احلقيقة؛ ألنّ و ،  للمخلوقني ليس هو  رآه  ما  يشبهه شيء  جّل وعال  هللا  يكون  ال ف،  سبحانه وتعاىل  ال 

بد األحوال َتتلف حبسب حال الع  أنّ ، وذكر بعض أهل العلم كذلك  شبيه له وال كفء له جل وعال
ما كان من أصلح الناس، وأقرهبم إىل اخلري كانت رؤيته أقرب إىل الصواب والصحة، لكن   الرائي، فكلّ 

  ال يشبهه شيء تعاىل  تبارك و هللا    األصل األصيل أنّ   الصفة اليت يراها؛ ألنّ   لكيفية اليت يراها أوعلى غري ا
 سبحانه وتعاىل. 
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بل نقل بعضهم يف املنام ُتصل لكثري من املؤمنني،  جّل وعال    هللا   ةرؤي  نّ ولذلك قرر بعض أهل العلم أ
  مسلم" عن القاضي   ه لصحيح اإلماميف "شرح   رِحه هللا تعاىل  النووي اإلمام  ذكر  فقد  االتفاق على ذلك،  

  وصحتها. جواز رؤية هللا تعاىل يف املنام أنه قال: اتفق العلماء على رِحه هللا تعاىل عياض
  (".١/٣٢٠) ،مسلمصحيح  ى شرح النووي عل "
 

اإلمام أِحد    ورد أنّ فلقد    نه رأى هللا تعاىل مرات كثرية.أ  رِحه هللا تعاىل  بن حنبل  كى عن االمام أِحدوحيُ 
لسألته (  ١٠٠) يف املرة ال    تعاىل  مرة، فقال: لو رأيت هللا  (99سبحانه وتعاىل )ه  رأى ربّ   تعاىل  رِحه هللا

، فقال اي رب: ما أفضل عمل سبحانه وتعاىل  ، فرأى ربهتعاىل  عن أفضل عمل يُقّرب منه، فأكرمه هللا 
أِحد: كالمي،   يتقرب  اي  فقال:  املتقربون،  فقال هللاإليك عربه  فهم،  بغري  أو  بفهم  أِحد:  :  تعاىل  فقال 

 .بفهم وبغري فهم
يف املنام ذكرها ابن اجلزري يف كتابه النشر، وابن اجلوزي يف كتابه  جّل وعال  ه  فحكاية رؤاي اإلمام أِحد لربّ 

سّ  وقد  له،  الَتمجة  يف  النبالء  أعالم  سري  الذهيب يف  وذكرها  التبصرة،  ويف  أِحد  اإلمام  عنها  مناقب  ئل 
لربه ال أعرف صحتها، وقد  ر   بن ابزالشيخ عبدالعزيز   تعاىل   فقال: أما عن رؤية اإلمام أِحد  ِحه هللا 

 .قيل: إنه رأى ربه، ولكين ال أعلم صحة ذلك 
ومسألة أن اإلمام أِحد رأى ربه وردت، لكنها حممولة على أنه   قال الشيخ انصر بن عبد الكرمي العقلو 

  .رؤية حقيقية، ال قلبية وال عينية رآه يف احللم، وليست
 املنام  اتفاق العلماء على جواز رؤية هللا يف،  (٤٠:ص )، كتاب الرؤية،  املكتبة الشاملة احلديثةعن    "نقاًل 

 ". وصحتها
  

يف كاإلمام  وذكر   عن  البغوي  السنة"  "شرح  علي تابه  أبو  أِحد  بن  حممد  بن  حسني  القاضي  شيخه 
: "رؤية هللا يف املنام جائزة، قال معاذ عن النيب صلى هللا عليه أنه قال  شيخ الشافعية يف زمانه  املروروذي
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ظهور العدل والفرج واخلصب واخلري ألهل    -جلت قدرته-وسلم: )إين نعست فرأيت ريب( وتكون رؤيته  
ه جنة، أو مغفرة، أو جناة من النار، فقوله حق، ووعده صدق، وإن رآه  ذلك املوضع، فإن رآه فوعد ل

عنه فهو ُتذير من الذنوب؛ لقوله سبحانه وتعاىل: ﴿ أُْولَئهَك الَ    اينظر إليه فهو رِحته، وإن رآه معرضً 
َرةه َوالَ يَُكلّهُمُهُم اَّلّلُ َوالَ يَنظُُر إهلَْيههْم ﴾ ]سورة آل ع من متاع    ا [ وإن أعطاه شيئً ٧٧مران:َخاَلَق هَلُْم يفه اآلخه

الدنيا فأخذه فهو بالء وحمن وأسقام تصيب بدنه، يعظم هبا أجره، ال يزال يضطرب فيها حَّت يؤديه إىل 
 ."(٢٢٨-١٢/٢٢٧)   لبغوي،، لإلمام اشرح السنة"  الرِحة، وحسن العاقبة"

 
املسألة، حيث قال يف إكمال املعلم: "وَل  اختالف العلماء يف هذه  تعاىل    رِحه هللا   القاضي عياض نفى  و 

    (". ٧/٢٢٠) ، القاضي عياض،إكمال املعلم" ز صحة رؤية هللا يف املنام"َيتلف العلماء يف جوا
 

يف نقضه على املريسي: "وإمنا هذه الرؤية كانت يف املنام، ويف املنام   مام سعيد بن عثمان الدارمياإلوقال  
ورة، روى معاذ بن جبل عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  ص حال، ويف كلّ  ميكن رؤية هللا تعاىل على كلّ 

 .  يف أحسن صورة(فأاتين ريّب )صليت ما شاء هللا من الليل، ُث وضعت جنيب،  قال:
 ."(١٦٦٤٠ -١٥/٢٢)، أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري"
 
رضي هللا   على حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ايف األمساء والصفات تعقيبً  إلمام البيهقي:اقال و 

عليه حبديث أم الطفيل    يف الرؤية: "ُث ِحله بعض أهل النظر على أنه رآه يف املنام، واستدلّ  تعاىل عنهم
، وهو حكاية رؤاي  ابن عباس رضي هللا عنهما... إىل أن قال: "وهذا شبيه مبا روي عن رضي هللا عنهما

جيعله هللا تعاىل داللة للرائي على أمر سالف، أو   اهل النظر: رؤاي النوم قد يكون وُهً رآها يف املنام، قال أ
   ."(٣٦9-٣٦٨ /٢)لبيهقي، ، لاألمساء والصفات "  .  آنف على طريق التعبري"
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صورة من الصور   نه يراه يفإيف املنام ف ن رأى هللا عز وجليف الفتاوى: "وم شيخ اإلسالم ابن تيميةقال و 
يف أحسن  رة حسنة، وهلذا رآه النيب صلى هللا عليه وسلم رآه يف صو   ان كان صاحلً إحبسب حال الرائي 

 ".(٥/٢٥١) ، البن تيمية، ُمموع الفتاوى "  صورة..." 
 األمثال املضروبة رؤَی احلقيقة يف اليقظة، وَلا تعبی وأتويل ملا فيها من  رؤَی املنام َلا حكم غیومما ينبغي بيانه أِن 

 ، كما قرر ذلك شيخ اإلسلم ابن تيمية رمحه اله تعاىل، حيث قال: للحقائق 
ربّ  املؤمن  يرى  إميانه    سبحانه وتعاىل  ه"وقد  فإذا كان  ويقينه،  إميانه  متنوعة على قدر  املنام يف صورة  يف 

 ه، ورؤاي املنام هلا حكم غري ميانَل يره إال يف صورة حسنة، وإذا كان يف إميانه نقص رأى ما يشبه إ اصحيحً 
     .للحقائق..." يل ملا فيها من األمثال املضروبةرؤاي احلقيقة يف اليقظة، وهلا تعبري وأتو 

 . "(٣9٠ / ٣) ، البن تيمية،الفتاوى "ُمموع 
املنام، وحيصل للقلوب من املكاشفات اوقال أيضً  واملشاهدات ما يناسب حاهلا، ومن   : "لكن يُرى يف 

القلوب ُتصل   غالط، ومشاهدات  بعينه وهو  ذلك  رأى  أنه  يظن  قلبه حَّت  تقوى مشاهدة  الناس من 
 . "(٢٥/٥٤)  ، البن تيمية،ُمموع الفتاوى" العبد ومعرفته يف صورة مثالية" حبسب إميان 

 
ابن كثريقال  و  يله    اإلمام  َما َكاَن   ﴿ تعاىل:  قوله  تفسري  ﴾ عند  ُموَن  ََيَْتصه إهْذ  اأْلَْعَلى  ْلَمإَله  ابه عهْلٍم  مهْن 

يف أحسن صورة، فقال:    ..)فإذا أان بريب عز وجلا احلديث الذي رواه اإلمام أِحد. ([: "فأم٦9])ص:  
، فرأيته وضع كفه بني كتفي  اي حممد أتدري فيم َيتصم املأل األعلى؟ قلت: ال أدري اي رب، أعادها ثالًثً 

ى يل كل شيء وعرفت... فهو حديث املنام املشهور، ومن أانمله بني صدري، فتجلّ حَّت وجدت برد  
 . "(٧/٨١) ،تفسري ابن كثري" ة فقد غلط، وهو يف السنن من طرق"جعله يقظ

 
عز  ز أهل التعبري رؤية الباري يف كتاب التعبري: "جوّ  الباري فتحيف  العسقالين احلافظ ابن حجروقال 
   .لنيب صلى هللا عليه وسلموَل جيروا فيها اخلالف يف رؤاي ا، ايف املنام مطلقً  وجل
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(". ٦٤٧٨ -١9/٤٦9) ،العسقالين البن حجر ،فتح الباري "  
 

القاري لعاّل اوقال   املال  غري   مة  يرى  قد  الرائي  إذ  فيه،  إشكال  فال  املنام  يف  هذا  "إذا كان  املرقاة:  يف 
متشكاًل  يعد  املتشكل  َل  ُث  شكله،  بغري  واملتشكل  له  ،  بل  الرائي،  خلد  وال يف  الرؤاي،  يف  خبلل  ذلك 

الصالة  سباب ملا افتقرت رؤاي األنبياء عليهم ، ولوال تلك األ-أي التعبري-خر تذكر يف علم املنام أسباب أُ 
 ."(٢٠٦/   ٣) ، املال القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"  إىل تعبري" السالمو 
 

 ثالث مرات، وكانت  ا منامً قد رأيت ريب -وهلل تعاىل احلمد-روح املعاين: "فأان يف  العالمة اآللوسيوقال 
جهة املشرق،    اهً وله من النور ما له، متوجّ   ه ( بعد اهلجرة، رأيته جل شأنه١٢٤٦)  املرة الثالثة يف السنة

 (". 9/٥٢) ، اآللوسي،روح املعاين" نسيتها حَّت استيقظت"مين بكلمات أُ فكلّ 
 

 تبارك وتعاىل  رؤاي: ابب يف رؤية الربّ يف سننه يف كتاب ال  الدارميإلمام عبد هللا بن عبد الرِحن  اوبّوب  
 يف أحسن )رأيت ريّب   عبد الرِحن بن عائش عن الرسول صلى هللا عليه وسلم:  يف النوم، ُث ذكر حديث

على أنه فهم من احلديث عدم   ه يف املنام دخل اجلنة" وهذا يدلّ ( وأورد أثر ابن سريين: "من رأى ربّ صورة
 .  بدليل إيراده ألثر ابن سريينصلى هللا عليه وسلم   اخلصوصية ابلنيب

 ."(١٢ - ٣9٨/ ٦)  ، الدارمي،سنن الدارمي"
 

املنام، وذا غري  يف احلديث جواز رؤيته سبحانه يف..."يف إبطال التأويالت:  اءالقاضي أبو يعلى الفرّ وقال 
   ".(١/١٢٧إبطال التأويالت )" غريه من املؤمنني" ، أو يف حقّ هللا عليه وسلمصلى ه ممتنع يف حقّ 
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  بري: "وقد أنكر قوم رؤية الباري عز وجل يف البدر املنري يف علم التع املقدسي احلنبلي  إلمام الشهاب اوقال  
وأخالط ال حكم   إمنا هي وساوس  وقال:  املنام؛  ليس يف  اإلنكار  وهذا  بصحيح؛ ألان جعلنا    لذلك، 

احلاكم   قول: ربك عز وجلللرائي، وال نكابر الرائي فيما يراه، وغلب على ظنه ذلك، بل ن  ذلك أعمااًل 
عليك، فننظر فيمن حيكم فنعطيه من اخلري والشر على قدر ما يليق به من شهود الرؤاي، وكذلك نقول:  

ديئة فأنت على ت حسنة كنت على احلق، وإن كان يف صفات ر إنه حق سبحانه، فإذا كان يف صفا
 ."(١٨٤-١٨٣)، البدر املنري يف علم التعبري".  ابطل، وحنو ذلك"

 
"فإذا رأى هللا تعاىل أو النيب صلى هللا    يف الذخرية:  عباس أِحد بن إدريس القرايفشهاب الدين أبو الوقال  

، وهو أحد  ارآه قبيحً   ا، أو ملحدً ارآه حسنً   اضرب له بقدر حاله، فإذا كان موحدً فهي أمثلة تُ عليه وسلم  
 ".(٢٧٢-١٣/٢٧١)   ،الذخرية" ("  يف أحسن صورةصلى هللا عليه وسلم:)رأيت ريّب  التأويلني يف قوله

  
أبووقال   قتيبة(  اإلمام  )ابن  الدينوري  الرؤاي: "ابب معرفة األصول أتويل رؤية هللا    حممد  تعبري  يف كتابه 

مبكان مشل العدل ذلك املوضع، وأت أهله اخلصب   نام، قال املفسرون: من رأى هللا عز وجلتعاىل يف امل
 .  الرزق"ا واآلخرة، وعنده مفاتح هو احلق املبني، له الدني تعاىل هللا والفرح واخلري؛ ألنّ 

 ".(٢٢٢ - ٢١١)  ،تعبري الرؤاي"
 
 رى مثااًل يف صيد اخلاطر: "فإن قيل: فما تقولون يف رؤية احلق سبحانه؟ فنقول: يُ  اإلمام ابن اجلوزيقال و 

يَة  ، واملثال ال يفتقر إىل املساواة واملشاهبة، كما قال تعاىل: ﴿ أَنَزَل مهَن السََّماء َماء َفَساَلْت أَْوده ال مثاًل 
ح هذا أنه إمنا يرى من رأى  للقرآن، وانتفاع اخللق به، ويوض   [ فضربه مثااًل ١٧بهَقَدرهَها ﴾ ]سورة الرعد:

   .د، فوضح ما قلناه"ه قد توحّ منزّ  على هيئة خمصوصة، واحلق سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل احلق
 ". (٣٧٨)ص ، البن اجلوزي،صيد اخلاطر "
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او  الذهيبقال  املنام:    إلمام  رؤية  "فأما  النبالء:  أعالم  سري  مستفيضةيف  متعددة  وجوه  من   .فجاءت 
 ". (٣/١٤٦)، الذهيب، سري أعالم النبالء"
 

الكلي الكفوي يف كتاب  البقاء  أبو  منصور  وقال  أبو  اإلمام  "واستحال  تعاىل يف    ِحه هللار ات:  رؤية هللا 
   .بال مثال وال كيفية"املنام، واختاره احملققون، وإن جوزه بعض األئمة 

 ". (١/٧٤9) ، الكفوي،كتاب الكليات  "
 
اجلواب: ذكر :يف معرض جوابه على سؤال "رؤية هللا جّل وعال يف املنام"   ابن ابز   العالمة عبدالعزيز  قالو 

املنام،  يف  سبحانه وتعاىل  ه  شيخ اإلسالم ابن تيمية رِحه هللا تعاىل وآخرون أنه ميكن أن يرى اإلنسان ربّ 
احلقيقة؛ ألنّ  ليس هو  رآه  ما  يكون  لَْيَس  )تعاىل:  هللا  قال  سبحانه،    ال يشبهه شيء تعاىل    هللا  ولكن 

ريُ  يُع الَبصه ْثلههه َشْيء  َوُهَو السَّمه ، يرى يف  سبحانه  هفليس يشبهه، ميكن أن يكلمه ربّ   ،[١١]الشورى:  (َكمه
ربه يكلمه  أنه  الصسبحانه  النوم  من  أرى  مهما  لكن  حيوان  ،  صورة  أو  إنسان  صورة  صورة،  أي  ور، 

 .ال يشبهه شيء، ال شبيه له وال كفء له جل وعال تعاىل  هللا فليست هي هللا جل وعال، ألنّ 
ما    األحوال َتتلف حبسب حال العبد الرائي، فكلّ   يف هذا أنّ   تعاىل  وذكر الشيخ تقي الدين رِحه هللا

رؤيته أقرب إىل الصواب والصحة، لكن على غري الكيفية   كان من أصلح الناس، وأقرهبم إىل اخلري كانت
، فيمكن أن  سبحانه وتعاىل اليت يراها أو الصفة اليت يراها؛ ألن األصل األصيل أن هللا ال يشبهه شيء 

من   شيًئا  تشبه  يراها  مشخصة  صورة  هناك  ليس  ولكن  وافعل كذا،  له: كذا  يقال  أن  صواًت  يسمع 
  وقد   املنام،   يف  ربه   رأى  أنه   صلى هللا عليه وسلمقد روي عن النيب  و   .ثيلاملخلوقات، ليس له شبيه وال م

وضع يده   وأنه  ربه   رأى  أنه  طرق  عدة  يف  جاء  وقد  ربه،  رأى  أنه  صلى هللا عليه وسلم  النيب  عن  معاذ  رواه
بردها بني كتفيه، هذا ورد يف احلديث،   ثدييه حَّت وجد  أو بني  ثدييه  بردها بني  بني كتفيه حَّت وجد 
وألف فيه احلافظ ابن رجب رسالًة مساها اختيار األوىل يف شرح حادثة اختصام املأل األعلى، وهذا يدل  
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  صلى هللا عليه وسلم لعيان فال، أخرب النيب على أن األنبياء قد يرون رهبم ابلنوم، أما رؤية الرب يف الدنيا اب
ربه حَّت ميوت رواه مسلم يف الصحيح،    أحد  يرى   لن  أنه   واعلموا:  قال  ميوت   حَّت  ربه  أحد   يرى  لن  أنه

 من  مسلم  رواه   أراه   أَن  نور :  لفظ  ويف  نورًا   رأيت :  قال  ربك؟  رأيت  هل:  صلى هللا عليه وسلموملا سئل  
  أعلى  هللا  رؤية   ألن   الدنيا؛  يف  أحد  يراه  ال  أنه  فأخربت   ذلك   عن  عائشة  سئلت  وهكذا  ذر،  أيب  حديث

ل اجلنة، ألهل اإلميان يف الدار اآلخرة، والدنيا  أله إال  ُتصل ال فهي املؤمنني،  نعيم أعلى اجلنة، أهل نعيم
نعيم  أعظم  الرؤية  ألن  الرؤية؛  حمل  فليست  مشَتكة،  والطيبني  اخلبيثني  ودار  واالمتحان،  االبتالء  دار 

 .للرائي، قد ادخرها هللا لعباده املؤمنني يف دار الكرامة يف يوم القيامة
حبسب   تعاىل  َتتلف مثل ما قال شيخ اإلسالم رِحه هللا   عيها الناس لرهبم؛ فهي وأما هذه الرؤاي اليت يدّ 

صالحهم وتقواهم، وقد َييل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد َييل هلم ويوُههم 
أان   املاء وقال:  الشيخ عبدالقادر على عرش فوق  اجليالين،  أنه َتيل إىل عبدالقادر  يروى  أنه رهبم كما 

 .عدو هللا لست ريب؛ ألن أمر ريب أوامر ال تليق. نعمربك، فقال له: اخسأ 
فاملقصود: أن رؤية هللا عز وجل ممكنة يف الدنيا لكن على وجه ال يشبه فيها اخللق سبحانه وتعاىل، وإذا  
قد  له: ال تصل،  وقال  رآه  فلو  ربه وإمنا رأى شيطااًن،  ير  أنه َل  الشرع فهي عالمة  أمره بشيء َيالف 

يف، أو قال: ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك،  أسقطت عنك التكال
أو قال: ال حرج عليك يف أن أتكل الراب، فهذه كلها عالمات على أنه رأى شيطااًن وليس ربه، أن هذا  

 .الذي يكلمه ليس ربه وإمنا هو شيطان
للمخلوقني، بل رمبا مسع صواًت؛ لكن    الرؤية ممكنة ولكن على وجه ال يكون فيها مشاهبة  : أنّ فاخللصة

املخلوقني؛ ألنّ  تشبه  يراها  هناك شخصية  وتعاىل  تعاىل  هللا   ليست  سبحانه  له  وال كفء  له  شبيه   .ال 
 ومن عالمات صحة الرؤاي: أن تكون األوامر موافقة للشرع اليت يؤمر هبا، وأما إن كانت خمالفة للشرع

 .ربه. نعمفهي عالمة على أنه رأى شيطااًن وَل ير 
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؛  سبحانه وتعاىل  روى أنه رأى ربهالشيخ: ال أعرف صحتها عنه، يُ  املقدم: ما قيل عن رؤاي اإلمام أِحد؟
أ.ه عنه.  صحتها  أعرف  ال  ن"  .لكن  لفتاوى  الدرب،  على  عبدالعزيز  ور  رؤية  لعالمة  حكم  ابز،  بن 

   (".٦/٣٦٧) بن ابز العالمة عبدالعزيز ُمموع فتاوى  اإلنسان لربه يف املنام
 

  اء املفتوح: ابلنسبة لرؤية هللا عز وجل يف اللق  :تعاىل  يخ العالمة حممد صاحل العثيمني رِحه هللالش اوُسئل  
 .مؤمن من املؤمنني؟ هل يصح القول أبهنا ميكن أن تقع أليّ 

تعاىل  فأجاب  املنام  رِحه هللا  يف  تعاىل  "رؤية هللا  هذه    ألنّ   اطبعً   -الدنيايف  -:  نوم،  فيها  ليس  اآلخرة 
  ه رأى ربّ الذي أخرجه أهل السنن أن النيب صلى هللا عليه وسلم  جاءت يف حديث اختصام املأل األعلى،  

ال أعلم أهنا ًثبتة وال أدري تقع أم ال؟    صلى هللا عليه وسلم  لغري النيب  تعاىل  يف املنام، ورؤية هللا   سبحانه
يف املنام، وذكر شيخ اإلسالم أن اإلنسان    سبحانه  هرأى ربّ   تعاىل  مام أِحد رِحه هللا اإللكنه قد ذُكر أن  

حبسب متسكه ابلدين، يعين يراه رؤية    يضرب له مثاًل   ى ربه يف املنام، وذلك أبن هللا سبحان وتعاىلقد ير 
 ".(٣٠/١٧اللقاء املفتوح )" مسك ابلدين، فاهلل تعاىل أعلم"حسنة يكون يف ذلك مساعدة له على الت

  
كما يف ُتفة اجمليب: السؤال: هل يرى املؤمن ربه يف املنام مع  تعاىل    مقبل الوادعي رِحه هللااحملدث  وسئل  

  السلف أهّنم رأوا رهّبم يف املنام أم ال؟الدليل؟ وهل ثبت عن بعض 
فأجاب: "ليس هناك ما مينع، وقد جاء يف حديث معاذ وحديث عبد الرِحن ابن عائش وابن عباس، 

... لكن  سبحانه  هرأى ربّ   ىل احلجية، جاء فيها أّن النيب صلى هللا عليه وسلموبعضهم يقول: إهّنا ترتقي إ
ربه  اإلنسان  رأى  بش   سبحانه   لو  رآه  وأتى  الذي  يقبل؛ ألن  فال  املوجود  اإلسالمي  التشريع  يء َيالف 

حيتمل أن يكون رآه حقيقًة، وأن تكون وساوس نفس، كما جاء أن الرؤاي تنقسم إىل ثالثة أقسام: رؤاي  
عيه حَّت يقبل ما رآه يف من هللا، وحلم من الشيطان، وحديث نفس، وزايدة على هذا أن النائم ليس بو 

 ". (٦٨)س ، الشيخ مقبل الوادعي،اجمليبُتفة "   .منامه"
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الشريط -كما يف سلسلة اهلدى والنور  ف:  تعاىل  عالمة حممد انصر الدين األلباين رِحه هللااحملدث الوسئل  
 ."فأجاب: "يقال: هذا، وهللا أعلم : السؤال: هل متكن رؤية هللا يف املنام؟-الثاين

يف شرح كتاب اعتقاد أهل السنة: هل من املمكن   تعاىل  بن جربين رِحه هللا  العالمة عبدهللا  لشيخاوُسئل  
 ؟ تعاىل من السلف رأى هللا اأحدً  يف املنام؟ وهل ثبت أنّ  تعاىل رؤية هللا 

(  يف أحسن صورة)رأيت ريّب   املنام واقعة، والنيب صلى هللا عليه وسلم أخرب بقوله:  فأجاب: "الرؤية يف
( وهذا متثيل، والرؤاي املنامية دره، وقال: )حَّت وجدت برد أانمله بني صدريكر أنه وضع يده على صوذ 

هلل تعاىل، فاإلنسان يتخيل أنه رأى يف    ا إمنا هي خيال، وال يلزم منها أن يكون ذلك الذي رئي مشاهبً 
ربّ  الربّ سبحانه  هاملنام  يكون  أن  يلزم  ولكن ال  بكذا وكذا،  له  هتيأ  وأنه  وتعاىل    ،  لتلك    مماثاًل سبحانه 

الذ الشيء  لذلك  أو  الرائي"الرؤاي،  أمام ذلك  متّثل  السنة  "  ي  اعتقاد أهل  الشيخ عبدهللا  شرح كتاب   ،
 ". (٨/١١) اجلربين،
العزيز الراجحي:الشيوقال   املنام حق، كما قرر    : "رؤية الربّ -من موقعه على الشبكة  نقاًل   خ عبد  يف 

يف الفتاوى، ونقض التأسيس وغريها، لكن على وجه ال يكون فيه تشبيه؛    ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية
؛ كأن يقول: أان ربك، أان هللا، أو يرى ربه يف املنام على صورة حسنة، أو  اأو يسمع كالمً   اكأن يرى نورً 

رأى ربه يف صورة حسنة، وإن كان عمله غري    احسنً   ا غري ذلك على حسب عمله، فإن كان عمله صاحلً 
الرؤية أن يكون الربّ  هذه الرؤية من ضرب    مثل ما رآه؛ ألنّ   ذلك رأى ربه كذلك، وال يلزم من هذه 

امللك األمثال... وقال: "حديث ابن عباس: ))رأيت ريب يف صورة حسنة(( فقال: اي حممد فيم َيتصم 
حق، كما قال شيخ اإلسالم، واحلديث له طريقان خمتلفان ليس  املأل األعلى؟ هذه رؤاي منام وهي رؤاي  

أحواله أن يكون هبذه املنزلة، وإال   لغريه على قاعدة الَتمذي، وأقلّ   اهم ابلكذب، فيكون حسنً فيهما متّ 
فاحلديث مما يوجب العلم بثبوته أي اليقني، وأما حديث: ))رأيت ريب يف املنام يف صورة شاب موقر يف 
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 ."(٣٢١/ص١٨املعجم الكبري للطرباين )ج "  عالن من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب((خضر، عليه ن
 ". (٧/١٦) ،شرح ملعة االعتقاد" ".فهو حديث غري ًثبت

 
يراده، نسأل هللا العلي األعلى أن ينفع به وأن يكون من العلم النافع والعمل الصاحل، ونسأله  إهذا ما مت  

أن جيعلنا   وتعاىل  رّب  سبحانه  واحلمد هلل  رهبا انظرة،  إىل  اليت  الناضرة  الوجوه  أهل  أمجعني من  ووالدينا 
 العاملني.
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 املصادر واملراجع: 

 جامع البيان عن أتويل آي القرآن )تفسري الطربي(، لإلمام حممد بن جرير الطربي. -١
 بكر مشس الدين القرطيب. اجلامع ألحكام القرآن، )تفسري القرطيب(، لإلمام حممد بن أِحد بن أيب  -٢
 تفسري القرآن العظيم، )تفسري ابن كثري(، لإلمام عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري. -٣
 الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، للحافظ جالل الدين السيوطي. -٤
 التسهيل لعلوم التنزيل، أليب القاسم حممد بن أِحد بن حممد ابن جزي.    -٥
 احلافظ أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي. تنزيل معاَل ال -٦
 . أضواء البيان، حممد األمني الشنقيطي -٧
 .الشوكاينبن علي  دفتح القدير، حمم -٨
 تفسري السمعاين، أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين. -9

 روح املعاين، حممود شكري األلوسي البغدادي.  -١٠
 تفسري كالم املنان، الشيخ عبدالرِحن السعدي.تيسري الكرمي الرِحن يف  -١١
 املختصر يف التفسري، مركز تفسري. -١٢
 التفسري امليسر، ُممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.  -١٣
 صحيح البخاري، لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري. -١٤
 صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.  -١٥
 ام أِحد، أبو عبد هللا أِحد بن حممد بن حنبل الشيباين. مسند اإلم -١٦
 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين. -١٧
 سنن الَتمذي، احلافظ أبو عيسى حممد الَتمذي.  -١٨
 السنن الكربى، أليب عبد الرِحن أِحد بن شعيب بن علي النسائي. -١9
 القزويين.سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن ماجه  -٢٠
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 املعجم الكبري، أليب القاسم سليمان بن أِحد بن أيوب الطرباين.  -٢١
 اجلامع الصغري من حديث البشري النذير، لإلمام جالل الدين السيوطي.  -٢٢
 الَتغيب والَتهيب، لإلمام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا، أبو حممد، زكي الدين املنذري.  -٢٣
 مام أِحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي سنن البيهقي، لإل -٢٤
 من جوامع الكلم، للحافظ ابن رجب احلنبلي.  ا جامع العلوم واحلكم يف شرح مخيس حديثً  -٢٥
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لإلمام ابن حجر العسقالين.  -٢٦
 النووي.  ام أيب زكراي حيىي بن شرفشرح صحيح مسلم، لإلم -٢٧
 َتريج أحاديث املصابيح واملشكاة، لإلمام ابن العسقالين.هداية الرواة يف  -٢٨
 اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ، البن أيب زيد القريواين. -٢9
 شرح السنة، احلافظ أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي.  -٣٠
 الدارمي. سنن الدارمي، لإلمام أيب حممد عبدهللا بن عبدالرِحن -٣١
 املباركفوري. صفي الرِحن بن عبدهللا بن حممد حوذي،  عارضة األ -٣٢
 . بن أِحد بن حبان بن حبانلإلمام حممد صحيح ابن حبان،  -٣٣
 ، لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية. صحيح ابن خزمية -٣٤
 الشريعة، أليب بكر حممد بن احلسني بن عبدهللا اآلجري.  -٣٥
 الدين حممد أِحد بن ساَل السفاريين.لوامع األهنار البهية، مشس  -٣٦
 اكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب. -٣٧
 أِحد بن احلسني بن علي اخلرساين البيهقي. لإلماماألمساء والصفات،  -٣٨
املفات  -٣9 املصابيح،مرقاة  مشكاة  شرح  علي    يح  ابملال  املعروف  حممد  سلطان  بن  علي  احلسن  أبو 

 القاري.
 بطال التأويالت ألخبار الصفات، للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي.إ -٤٠
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 صيد اخلاطر، أليب الفرج عبدالرِحن بن علي بن حممد اجلوزي.  -٤١
 سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أِحد بن عثمان الذهيب.  -٤٢
 الكليات، أليب البقاء أيوب بن موسى الكفوي.  -٤٣
 الدينوري. عبدهللا بن مسلم بن قتيبة تعبري الرؤاي، لإلمام أبو حممد  -٤٤
 لإلمام عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري.البداية والنهاية،  -٤٥
 أبو العباس أِحد بن ادريس القرايف.الذخرية، لإلمام شهاب الدين  -٤٦
 البدر املنري يف علم التعبري، لإلمام الشهاب املقدسي احلنبلي.  -٤٧
 ابنة عن أصول الداينة، لإلمام علي بن امساعيل أيب احلسن األشعري. اإل -٤٨
 مشس الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي ابن القيم اجلوزية. لإلمامحادي األرواح إىل بالد األفراح،  -٤9
 مام مشس الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي ابن القيم اجلوزية. اجتماع اجليوش اإلسالمية، لإل -٥٠
 هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي.  لإلمامشرح اعتقاد أصول أهل السنة واجلماعة،  -٥١
 أهل الثغر، لإلمام علي بن امساعيل أيب احلسن األشعري. رسالة إىل -٥٢
 الصابوين.  عقيد السلف وأصحاب احلديث، أليب عثمان -٥٣
 مسائل اإلمام أِحد بن حنبل رواية أيب داود، لإلمام سليمان بن أشعث السجستاين.  -٥٤
 التبصري يف معاَل الدين، لإلمام حممد بن جرير الطربي. -٥٥
 عقيدة احلافظ تقي الدين عبدالغين بن عبدالواحد املقدسي.  -٥٦
 شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي. -٥٧
 التبصرة يف أصول الدين على مذهب أِحد بن حنبل، أليب الفرج الشريازي املقدسي.  -٥٨
 ُمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم أِحد بن عبداحلليم ابن تيمية.  -٥9
 منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم أِحد بن عبداحلليم ابن تيمية.  -٦٠
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 ُمموع فتاوى ومقاالت العالمة عبدالعزيز بن ابز.  -٦١
 ُمموع فتاوى العالمة حممد صاحل العثيمني.  -٦٢
. فتاوى نور على الدرب، العقيدة، البن عثيمني -٦٣   
 صحيح اجلامع، احملدث حممد انصر الدين األلباين. -٦٤
 صحيح الَتمذي، احملدث حممد انصر الدين األلباين. -٦٥
 احملدث حممد انصر الدين األلباين.َتريج كتاب السنة،  -٦٦
 شرح الفقه األكرب، أبو احلسن علي بن سلطان حممد املعروف ابملال علي القاري. -٦٧
 عقيدة السلف يف رؤية هللا تعاىل )أدلة وفوائد(، أبو أِحد حممد الغباشي.  -٦٨
 الدرر السنية -٦9
 املوسوعة العقدية -٧٠
 املوسوعة احلديثية الشاملة  -٧١
 املوسوعة الشاملة للتفسري  -٧٢
 لشاملة احلديثةاملكتبة ا -٧٣
 حممد صاحل املنجد الشيخ اإلسالم سؤال وجواب، موقع  -٧٤
 . صادق حممد اهلاديالشيخ نام، إُتاف األانم مبسألة رؤية هللا يف اليقظة وامل -٧٥
 ر.عبد الرزاق بن عبد احملسن البد د. ،حلافظ عبد الغين املقدسيتذكرة املؤتسي شرح عقيدة ا -٧٦
 داود، الشيخ عبداحملسن العباد.شرح سنن أيب  -٧٧
 شرح اعتقاد أهل السنة، الشيخ عبدهللا اجلربين.  -٧٨
 شرح ملعة االعتقاد، الشيخ عبدالعزيز الراجحي. -٧9
 ُتفة اجمليب، الشيخ مقبل الوادعي.  -٨٠
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 ة الصفح                                                                        فهرس املوضوعات:
    ٢                                                        املسألة األوىل: األدلة من القرآن الكرمي.
 ١٤                                                          املسألة الثانية: األدلة من السنة النبوية.

 ٢٢                                          اثبات الرؤية.املسألة الثالثة: امجاع الصحابة والتابعني على 
 ٢9           .املسألة الرابعة: رؤية هللا جل وعال يف الدنيا وإن كانت جائزة عقاًل لكنها غري واقعة شرًعا

 ٣٠                                                      رؤية هللا تعاىل يف الدنيا.املسألة اخلامسة: 
َثَك أنَّ حُمَمًَّدا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم رَ السادسة  سألةامل َأى  : قول أّمنا عائشة رضي هللا تعاىل عنها َمن َحدَّ

   ٣٥                                                                                  .َربَُّه فَقْد كذب 
 ٣٨                                                                  : الرؤية واالدراك.املسألة السابعة
 ٤١                                       : مسألة اختالف الطوائف يف اثبات الرؤية.املسألة الثامنة

 ٤٤                                                        : مذهب املعتزلة يف الرؤية.املسألة التاسعة
 ٤٦                                                      : الكفار ال يرون هللا تعاىل.املسألة العاشرة

 ٤9             .: هل رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ربّه سبحانه وتعاىل عياانً املسألة احلادية عشرة
 ٥٥                                           لآلخرة. ية عشرة: احلكمة من أتخري الرؤية املسألة الثان

 ٥٦                                                     عشرة: حكم من أنكر الرؤية. املسألة الثالثة 
 ٦٠      .جة أهنا تستلزم التشبيه والتجسيم: الرّد على من نفى رؤية هللا تعاىل حبعشرة الرابعة سألةامل

 ٦٣                                                  عشرة: رؤية هللا تعاىل يف املنام. اخلامسةاملسألة 
 ٧٣                                                                                 املصادر واملراجع  
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