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  مبحث 

   لجو عز هللا رؤیة في

  إعداد : فضيلة الشيخ

  أىب عبد هللا

  عادل الشورجبى

  حفظه هللا
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  لجمبحث يف رؤية هللا عز و 

لتاء املربوطة هي الرؤية ألبصارالرؤية  :  

  الرؤ# : أللف املمدودة هي اليت تكون يف املنام  

  عزة واجلالل سواء رؤية ألبصار أو رؤ# يف املناماملعىن 'حاديث الرؤية هي رؤية رب ال

  تنقسم رؤية هللا عز وجل 4عتبار زمن الرؤية إىل ثالثة أقسام :  أوالً 

  يف األخرة  - ٣يف الدنيا                           -٢يف املنام                            -١

  <نياً  تنقسم الرؤية 4عتبار الرائي إىل قسمني : 

  ملسو هيلع هللا ىلصرؤية غري النيب  - ٢                                   ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب  -١

  لربه يف املعراج  ملسو هيلع هللا ىلصويضاف إىل هذه األشياء قسم خاص وهو رؤية النيب 

  يف الدنيا :  ملسو هيلع هللا ىلصأوالً رؤية املوىل عز وجل لغري النيب 

  س: هل من املمكن أن يرى أحد ربه يف الدنيا بعيين رأسه يف الدنيا يقظة ؟

  ا غري واقعة ه: هذه الرؤية ممتنعة يف الدنيا وإن كانت ممكنة لكناجلواب

  ممكنة لكنها غري واقعة ؟ يهس: ملاذا 

 تـََعلَُّموا: «أخربه َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  بـَْعضُ أن  اْألَْنَصارِيُّ  Wَِبتٍ  ْبنُ  ُعَمرُ اجلواب: روى اإلمام مسلم عن 
  )١(»َميُوتَ  َحىتَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـََرى َلنْ  أَنَّهُ 

ا غري واقعة لضعف البشر فإlم ال هالرؤية ممتنعة يف الدنيا وإن كانت ممكنة لكن : دل احلديث على أنوجه االستدالل
  يستطيعون ذلك بل اجلبل ما استطاع أن يقوم لرؤية هللا عز وجل 

 َجاءَ  َوَلمَّا ﴿فموسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم طلبها من هللا وحمال على األنبياء أن يطلبوا شيء مستحيل قال تعاىل
 فـََلمَّا تـَرَاِين  َفَسْوفَ  َمَكانَهُ  اْستَـَقرَّ  فَِإنِ  اْجلََبلِ  ِإَىل  اْنظُرْ  َوَلِكنِ  تـَرَاِين  َلنْ  قَالَ  إِلَْيكَ  أَْنظُرْ  أَِرِين  َربِّ  قَالَ  َربُّهُ  وََكلََّمهُ  ِلِميَقاتَِنا ىُموسَ 
  : األعراف]١٤٣[ ﴾اْلُمْؤِمِننيَ  أَوَّلُ  َوَأ�َ  ِإلَْيكَ  تـُْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  قَالَ  أَفَاقَ  فـََلمَّا َصِعًقا ُموَسى َوَخرَّ  دَك{ا َجَعَلهُ  لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َجتَلَّى

                                                           

 َصيَّادٍ  اْبنِ  ذِْكرِ  َبُ ) ١٦٩، ٢٢٤٥ /٤مسلم ( هأخرج -١



٣ 

 

: األعراف} [لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َجتَلَّى فـََلمَّا: {تـََعاَىل  قـَْولِهِ  ِيف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ روى اإلمام أمحد عن 
  )١(» اْخلِْنَصرِ  َطَرفَ  َأْخرَجَ  أَنَّهُ  يـَْعِين  َهَكَذا،: قَالَ  «: قَالَ ] ١٤٣

 ُموَسى َوَخرَّ { اجلََبلُ  َفَساخَ : " قَالَ  الُيْمَىن  ِإْصَبِعهِ  أُْمنَُلةِ  َعَلى ِإبـَْهاِمهِ  ِبَطَرفِ  ُسَلْيَمانُ  َوأَْمَسكَ  َهَكَذا،: َمحَّادٌ  قَالَ وىف رواية : 
  )٢(] "١٤٣: األعراف} [َصِعًقا

  وعليه : فإن الرؤية ممكنة عقًال غري واقعة لفعل 

 هللاَ  ِإنَّ : " فـََقالَ  َكِلَماٍت، ِخبَْمسِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  ِفيَنا قَامَ : قَالَ  ،األشعري ُموَسى َأِيب روى اإلمام مسلم عن 
َبِغي َوَال  يـََناُم، َال  َوَجلَّ  َعزَّ   قـَْبلَ  النـََّهارِ  َوَعَملُ  النـََّهاِر، َعَملِ  قـَْبلَ  اللَّْيلِ  َعَملُ  إِلَْيهِ  يـُْرَفعُ  َويـَْرفـَُعُه، اْلِقْسطَ  َخيِْفضُ  يـََناَم، َأنْ  َلهُ  يـَنـْ

 ِمنْ  َبَصرُهُ  إِلَْيهِ  انـْتَـَهى َما َوْجِههِ  ُسُبَحاتُ  َألَْحَرَقتْ  َكَشَفهُ  َلوْ  -  النَّارُ : َبْكرٍ  َأِيب  رَِوايَةِ  َوِيف  -  النُّورُ  ِحَجابُهُ  اللَّْيِل، َعَملِ 
   )٣(َخْلِقهِ 

 عمل قبل الليل عمل إليه يرفع معناه » اللَّْيلِ  َعَملِ  قـَْبلَ  النـََّهارِ  َوَعَملُ  النـََّهاِر، َعَملِ  قـَْبلَ  اللَّْيلِ  َعَملُ  إِلَْيهِ  يـُْرَفعُ  « معىن قوله
  .بعده الذي الليل عمل قبل النهار وعمل بعده الذي النهار

  وىف االصل مجال الوجه و اءه  ،وعظمته هءو ا وجالله تعاىل نوره أي »ُسُبَحاتُ  « قوله

َرُهمْ  أَوْ  اْألَْولَِياءَ  إنَّ : النَّاسِ  ِمنْ  قَالَ  َوَمنْ :   قال شيخ اإلسالم رمحه هللا نـَْيا ِيف  بَِعْيِنهِ  ا£ََّ  يـََرى َغيـْ َتدِعٌ  فـَُهوَ  الدُّ  ُخمَاِلفٌ  َضالٌّ  ُمبـْ
بُوا فَِإنْ  ُيْستَـَتابُوَن؛ َهُؤَالءِ  فَِإنَّ  ُموَسى ِمنْ  أَْفَضلُ  إنـَُّهمْ  ادََّعْوا إَذا ِسيََّما َال  اْألُمَِّة؛ َسَلفِ  َوِإْمجَاعِ  َوالسُّنَّةِ  لِْلِكَتابِ   قُِتُلوا، َوِإالَّ  َ̈

  )٤(أَْعَلمُ  َوَا£َُّ 

  وعليه : فإن مل تتحقق الرؤية ملوسى عليه السالم فغريه أوىل أن ال تتحقق له 

¬ كافر فهو الدنيا دار يف ربه يرى أنه زعم ومن:  قال اإلمام الرب_ارى يف شرح السنة)٥(.  

                                                           

ووافقه  ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذا) وقال : ٣٢٤٩واحلاكم ( مسلم شرط على صحيح إسناده) ١٢٢٦٠أخرجه أمحد ( -١
 )  ٣٠٧٤الذهيب والرتمذي (

 ) ٧/٧٤سنن الرتمذي ()  وصححه األلباين يف صحيح وضعيف ٣٠٧٤أخرجه الرتمذي ( -٢
 َوْجِههِ  ُسُبَحاتُ  َألَْحَرقَ  َكَشَفهُ  َلوْ  النُّورُ  ِحَجابُهُ : قـَْولِهِ  َوِيف  يـََناُم، َال  هللاُ  ِإنَّ : السََّالمُ  َعَلْيهِ  قـَْولِهِ  ِيف  َبٌ ) ١٧٩، ١/١٦١أخرجه مسلم ( -٣
 َخْلِقهِ  ِمنْ  َبَصرُهُ  إِلَْيهِ  انـْتَـَهى َما
 ) ٥١٢ /٦جمموع الفتاوى ( -٤
 ) ٦٨ /١شرح السنة ( -٥



٤ 

 

 َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـََرى َلنْ  أَنَّهُ  تـََعلَُّموا: «ملا قال  ملسو هيلع هللا ىلصأنه يف هذه احلالة يكون مكذً لرسول هللا والعلة يف ذلك : 
  »َميُوتَ  َحىتَّ 

  لربه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلص<نياً : رؤية النيب 

  الكالم يف هذه املسألة ينحصر يف ثالثة حماور : 

  يف الدنيا  لربه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب :  األول

  يف املنام لربه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب :  الثاين

  يف املعراج  لربه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب :  الثالث

  لربه عز وجل يف الدنيا عياkً  ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب  احملور األول :

  مل يرى ربه عز وجل يف الدنيا عيا�ً  ملسو هيلع هللا ىلصاتفق أهل السنة واجلماعة أن النيب 

نَـْيهِ  َربَّهُ  رََأى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى النَِّيبَّ  َأنَّ { ِفيهِ  َحِديثٍ  ُكلَّ  َأنَّ  َوِْجلُْمَلةِ «  :قال شيخ اإلسالم رمحه هللا } اْألَْرضِ  ِيف  بَِعيـْ
. َوَغْريِِهمْ  اْحلَِديثِ  أَْهلِ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمنيَ  ُعَلَماءِ  ِتَِّفاقِ  َِطلٌ  َكِذبٌ  َهَذا ُكلُّ  ...إىل أن قال... }اْألَْرضِ  إَىل  َلهُ  نـََزلَ  أَنَّهُ { َوِفيهِ 

نَـْيهِ  َربَّهُ  َرَأى أَنَّهُ  ادََّعى َمنْ  ُكلُّ  وََكَذِلكَ  يُعُهمْ  اتـََّفُقوا ِألَنـَُّهمْ  َواجلََْماَعِة؛ السُّنَّةِ  َأْهلِ  ِتَِّفاقِ  َِطلٌ  َفَدْعَواهُ  اْلَمْوتِ  قـَْبلَ  بَِعيـْ  َعَلى مجَِ
َينْ  َربَّهُ  يـََرى َال  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنْ  َأَحًدا أَنَّ   النَِّيبِّ  َعنْ  َمسَْعانَ  ْبنِ  النـَّوَّاسِ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  َصِحيحٍ  ِيف  َذِلكَ  ثـََبتَ وَ . َميُوتَ  َحىتَّ  َرْأِسهِ  بَِعيـْ

  . )١(»}َميُوتَ  َحىتَّ  َربَّهُ  يـََرى َلنْ  ِمْنُكمْ  َأَحًدا َأنَّ  َواْعَلُموا: قَالَ  الدَّجَّالَ  ذََكرَ  َلمَّا أَنَّهُ { َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى

: أن املخاطب يدخل يف مجلة من  »َميُوتَ  َحىتَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـََرى َلنْ  أَنَّهُ  تـََعلَُّموا«ووجه الداللة من حديث 
  هذا هو األصل إال إذا دل دليل أخر يدل على غري ذلك خاطبهم 

  لربه عز وجل يف الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصاحملور الثاين : رؤية النيب 

  وهى وقعت وصحت وثبتت 

 َصَالةِ  ِمنْ  َغَداةٍ  َذاتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولُ  َعنَّا اْحُتِبسَ : قَالَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ روى اإلمام أمحد والرتمذي عن 
 ِيف  َوَجتَوَّزَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولُ  َفَصلَّى ِلصََّالِة، فـَثـُوِّبَ  َسرِيًعا َفَخرَجَ  الشَّْمِس، َعْنيَ  نـَتَـرَاَءى ِكْد�َ  َحىتَّ  الصُّْبحِ 

َنا انـَْفَتلَ  ُمثَّ  »أَنـُْتمْ  َكَما َمَصافُِّكمْ  َعَلى: «لََنا فـََقالَ  ِبَصْوتِهِ  َدَعا َسلَّمَ  فـََلمَّا َصَالتِِه،  َبَسِين حَ  َما َسُأَحدِّثُُكمْ  ِإّينِ  أََما: " فـََقالَ  إِلَيـْ
                                                           

 ) ٣٨٩ /٣جمموع الفتاوى ( -١



٥ 

 

 َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  ِبَريبِّ  أَ�َ  فَِإَذا فَاْستَـثْـَقْلُت، َصَالِيت  ِيف  فـَنَـَعْستُ  ِيل  ُقدِّرَ  َما َفَصلَّْيتُ  فـَتَـَوضَّْأتُ  اللَّْيلِ  ِمنَ  ُقْمتُ  َأّينِ : الَغَداةَ  َعْنُكمُ 
، لَبـَّْيكَ : قـُْلتُ  ُحمَمَّدُ  #َ : فـََقالَ  ُصورٍَة، َأْحَسنِ  ِيف  َألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ : قَالَ  َربِّ

َ
، أَْدرِي َال : قـُْلتُ  اَألْعَلى؟ امل : قَالَ "  َثَالWً  قَاَهلَا َربِّ

، بـَْنيَ  أََ�ِمِلهِ  بـَْردَ  َوَجْدتُ  َحىتَّ  َكِتَفيَّ  بـَْنيَ  َكفَّهُ  َوَضعَ  فـَرَأَيـُْتهُ "  : قـُْلتُ  ُحمَمَُّد، #َ : فـََقالَ  َوَعَرْفُت، َشْيءٍ  ُكلُّ  ِيل  فـََتَجلَّى ثَْدَييَّ
، لَبـَّْيكَ  َألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ : قَالَ  َربِّ

َ
 اجلََماَعاِت، ِإَىل  األَْقَدامِ  َمْشيُ : قـُْلتُ  ُهنَّ؟ َما: قَالَ  الَكفَّارَاِت، ِيف : قـُْلتُ  اَألْعَلى؟ امل

َساِجدِ  ِيف  َواجلُُلوسُ 
َ
ْكُروَهاِت، ِيف  الُوُضوءِ  َوِإْسَباغُ  الصََّلَواِت، بـَْعدَ  امل

َ
 الَكَالِم، َوِلنيُ  الطََّعاِم، ِإْطَعامُ : قـُْلتُ  ِفيَم؟ ُمثَّ : قَالَ  امل

رَاِت، ِفْعلَ  َأْسَأُلكَ  ِإّينِ  اللَُّهمَّ : قـُْلتُ . َسلْ : قَالَ . نَِيامٌ  َوالنَّاسُ  ِللَّْيلِ  َوالصََّالةُ  ْنَكرَاِت، َوتـَْركَ  اخلَيـْ
ُ
َساِكِني، َوُحبَّ  امل

َ
 ِفرَ تـَغْ  َوَأنْ  امل

َنةً  أََرْدتَ  َوِإَذا َوتـَْرَمحَِين، ِيل  رَ  فـَتَـَوفَِّين  قـَْومٍ  ِيف  ِفتـْ  ،" ُحبِّكَ  ِإَىل  يـَُقرِّبُ  َعَملٍ  َوُحبَّ  حيُِبَُّك، َمنْ  َوُحبَّ  ُحبَّكَ  َوَأْسأَُلكَ  َمْفُتوٍن، َغيـْ
  .)١(»تـََعلَُّموَها ُمثَّ  فَاْدُرُسوَها َحقٌّ  ِإنـََّها: «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولُ  قَالَ 

  لربه يف املنام وهذه الرؤ# ليست حمل خالف بني العلماء وقد وقعت ملدينة  ملسو هيلع هللا ىلصوعليه : فقد أثبت العلماء رؤية النيب 

 تبارك ريب رأيت: " «قال أنه عنه صح وقد : روحه هللا قدس تيمية ابن اإلسالم شيخ قال:  قال العالمة ابن القيم
 ربه رؤية عن أخربهم مث الصبح، صالة يف عنهم احتبس ملا املدينة يف كان ولكن اإلسراء، يف هذا يكن مل ولكن"  »وتعاىل
 وال حق األنبياء رؤ# فإن حقا، رآه نعم: وقال تعاىل، هللا رمحه أمحد اإلمام بىن هذا وعلى منامه، يف الليلة تلك وتعاىل تبارك

  )٢(دب

: نسب إىل اإلمام أمحد أنه رأى ربه يف املنام وهذا كالم ال يصح وال يثبت وال يستقيم فمن ادعى أنه رأى ربه يف  ملحوظة
  املنام فهو كذاب خيشى عليه من الزندقة 

وقالوا صف لنا ربك هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأصحابه  ذه الرؤ# وقصها عليهم مل يرد مطلقاً أن الصحابة سألوا النيب  ملسو هيلع هللا ىلصفلما حدث النيب 
  مل يرد ، ولكن تقبلوا اخلرب بصدق وهذا هو الواجب علينا خٌرب يصدق 

  فإن قيل كيف رأه؟

  :اإلسراء ]٣٦[ ﴾ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تـَْقفُ  َوَال ﴿ : قال تعاىلاجلواب

  على ربه يف املنام ؟ ملسو هيلع هللا ىلصفإن قيل كيف تعرف النيب 

  أما غريه فال يصح وال يثبت  ملسو هيلع هللا ىلصليست إال له  : أوحى هللا إليه بذلك ، وهذه قيل

                                                           

 ) ٧٤٨) وصححه األلباين يف املشكاة (٣٢٣٥) والرتمذي (٥٤٠ /٢) وابن خزمية يف التوحيد (٢٢١٠٩أخرجه أمحد ( -١
 ) ٣٣ /٣زاد امليعاد ( -٢
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  :يف املعراج لربه عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب :  احملور الثالث

  ومرجع اخلالف يرجع إىل سببني :وقع اخلالف بني السلف يف هذا احملور 

  أن اخلرب الذى اشتمل على ثبوت الرؤية إن كان صحيحاً فهو غري صريح  -١

  وإن كان صرحياً فهو غري صحيح  -٢

  : هي اليت دل عليها الدليل الصحيح املشتمل على اخلرب الصريح  وضابط العقيدة اليت ال يقع فيها خالف

نـَْيا، ِيف  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى- لَِنِبيَِّنا الرُّْؤيَةَ  أَثـَْبتَ  َمنْ  نـَُعنِّفُ  َوالَ :  قال اإلمام الذهيب  هللاُ : نـَُقْولُ  َبلْ  نـََفاَها، َمنْ  َوالَ  الدُّ
  )١(ُمتَـَواِفرَةٍ  بُِنُصْوصٍ  ثـََبتَ  اآلِخرَةِ  ِيف  هللاِ  ُرْؤيَةُ  ِإذْ  اآلِخرَِة، ِيف  الرُّْؤيَةَ  أَْنَكرَ  َمنْ  َونـَُبدِّعُ  نـَُعنِّفُ  بـََلى أَْعَلُم، َوَرُسْولُهُ 

  وعدم التعنيف يف هذا احملور لثالثة أمور معتربة :

  ليس يف املسألة دليل قطعي الداللة جيب األخذ به نفياً أو إثبا¨ً  -١

  ال يتوقف بثبوËا على الرؤية  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبوة لنبينا  -٢

  وقع التنازع بني الصحابة يف املسألة  -٣

َها ثـُُبوتـَُها يـَتَـَوقَّفُ  َال  النـُّبـُوَّةَ  نَّ فَإِ  َوَأْعَلى، َأْعَظمَ  تـََعاَىل  الرَّبِّ  ُرْؤيَةُ  َكاَنتْ  َوِإنْ :  قال اإلمام ابن أىب العز احلنفي   )٢(ألبته َعَليـْ

  لرب عز وجل يف املعراج : ملسو هيلع هللا ىلصأقوال الصحابة يف رؤية النيب 

ا 4لقلب أو 4لعني وهذا قول ابن عباس وسائر الصحابة ، وكعب همن أثبت الرؤية مطلقًا ومل يقيدالقول األول : 

  األحبار ، وأىب هريرة ، والزهري ، ومعمر ، ولكن الرواية عن أنس وأىب هريرة أسانيدها ضعيفة 

 اْخلُلَّةُ  َتُكونَ  َأنْ  ُبونَ أَتـَْعجَ : قَالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمَة، َعنْ  قـََتاَدَة،روى ابن أىب عاصم واحلاكم وابن خزمية من طريق  -١
بـْرَاِهيمَ  -     )٣(َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ِلُمَحمَّدٍ  َوالرُّْؤيَةُ  السََّالُم، َعَلْيهِ  ِلُموَسى َواْلَكَالمُ  السََّالُم، َعَلْيهِ  ِإلِ

                                                           

 )١١٤ /١٠سري أعالم النبالء ( -١
 ) ٢٢٥ /١شرح الطحاوية ( -٢
احلاكم يف املستدرك ) ٤٧٩ /٢) وصححه األلباين يف ظالل اجلنة  وابن خزمية يف التوحيد (٤٤٢عاصم يف السنة (أخرجه ابن أىب  -٣
 )  ١١٤٧٥يف الكربى ( والنسائيووافقه الذهيب ،  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخارِيِّ ) ٣٧٤٧(
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: قَالَ .  »َربَّهُ  ُحمَمَّدٌ  َرَأى: «قَالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمَة، َعنْ  أَََن، ْبنِ  احلََْكمِ روى الرتمذي وابن أىب عاصم من طريق  -٢
 الَِّذي بُِنورِهِ  َجتَلَّى ِإَذا َذاكَ  َوْحيَكَ : «قَالَ  ؟] ١٠٣: األنعام} [اْألَْبَصارَ  يُْدرِكُ  َوُهوَ  اْألَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  َال { يـَُقولُ  ا£َُّ  أَلَْيسَ : قـُْلتُ 
  )١(»َمرَّتـَْنيِ  َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  َربَّهُ  َرَأى«: َوقَالَ : قَالَ .  »نُورُهُ  ُهوَ 

تَـَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  ُأْخَرى نـَْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ : {ا£َِّ  قـَْولِ  ِيف  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنْ روى الرتمذي  -٣ ُنـْ
 ِإَىل  فََأْوَحى] {١٤: النجم} [امل

 َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  َرآهُ  َقدْ : «َعبَّاسٍ  اْبنُ  قَالَ  أَْدىنَ  َأوْ  قـَْوَسْنيِ ] ٩: النجم} [قَابَ  َفَكانَ ] {١٠: النجم} [أَْوَحى َما َعْبِدهِ 
  )٢(»َوَسلَّمَ 

  )٣(»ِبَقْلِبهِ  َرآهُ : «قَالَ ] ١١: النجم} [رََأى َما الُفَؤادُ  َكَذبَ  َما{ َعبَّاٍس، اْبنِ روى الرتمذي عن  -٤

  القول الثاين : من نفى الرؤية مطلقاً وعلى رأسهم أم املؤمنني عائشة رضى هللا عنها 

 َتَكلَّمَ  َمنْ  َثَالثٌ  َعاِئَشَة، َأَ  #َ : فـََقاَلتْ  َعاِئَشَة، ِعْندَ  ُمتَِّكًئا ُكْنتُ : قَالَ  َمْسُروٍق،روى مسلم يف صحيح من حديث  -١
ُهنَّ  ِبَواِحَدةٍ   َأْعَظمَ  فـََقدْ  َربَّهُ  رََأى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ُحمَمًَّدا َأنَّ  َزَعمَ  َمنْ : قَاَلتْ  ُهنَّ؟ َما: قـُْلتُ  اْلِفْريََة، هللاِ  َعَلى أَْعَظمَ  فـََقدْ  ِمنـْ

 َوَلَقدْ : {َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  يـَُقلِ  أَملَْ  تـُْعِجِليِين، َوَال  أَْنِظرِيِين، اْلُمْؤِمِنَني، أُمَّ  #َ : فـَُقْلتُ  َفَجَلْسُت، ُمتَِّكًئا وَُكْنتُ : قَالَ  اْلِفْريََة، هللاِ  َعَلى
 َذِلكَ  َعنْ  َسَألَ  اْألُمَّةِ  َهِذهِ  أَوَّلُ  َأ�َ : فـََقاَلتْ  ؟]١٣: النجم} [أُْخَرى نـَْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ { ،]٢٣: التكوير} [اْلُمِبنيِ  ِْألُُفقِ  َرآهُ 

َا: «فـََقالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َها ُخِلقَ  الَِّيت  ُصوَرتِهِ  َعَلى أَرَهُ  ملَْ  ِجْربِيُل، ُهوَ  ِإمنَّ رَ  َعَليـْ  رَأَيـُْتهُ  اْلَمرَّتـَْنيِ، َهاتـَْنيِ  َغيـْ
َهِبطًا  اْألَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  َال : {يـَُقولُ  هللاَ  َأنَّ  َتْسَمعْ  ملَْ  أَوَ : فـََقاَلتْ  ،»اْألَْرضِ  ِإَىل  السََّماءِ  بـَْنيَ  َما َخْلِقهِ  ِعَظمُ  َساد{ا السََّماءِ  ِمنَ  ُمنـْ

 ِإالَّ  هللاُ  يَُكلَِّمهُ  َأنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما: {يـَُقولُ  هللاَ  َأنَّ  َتْسَمعْ  ملَْ  َأوَ  ،]١٠٣: األنعام} [اْخلَِبريُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  اْألَْبَصارَ  يُْدرِكُ  َوُهوَ 
 َأنَّ  َزَعمَ  َوَمنْ : قَاَلتْ  ؟،]٥١: الشورى} [َحِكيمٌ  َعِليٌّ  ِإنَّهُ  َيَشاءُ  َما Ñِِْذنِهِ  فـَُيوِحيَ  َرُسوًال  يـُْرِسلَ  أَوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحًيا

ًئا َكَتمَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ   َما بـَلِّغْ  الرَُّسولُ  أَيـَُّها #َ : {يـَُقولُ  َوهللاُ  اْلِفْريََة، هللاِ  َعَلى َأْعَظمَ  فـََقدْ  ِهللا، ِكَتابِ  ِمنْ  َشيـْ
 َأْعَظمَ  فـََقدْ  َغٍد، ِيف  َيُكونُ  ِمبَا ُخيِْربُ  أَنَّهُ  َزَعمَ  َوَمنْ : قَاَلتْ  ،]٦٧: املائدة} [رَِسالََتهُ  بـَلَّْغتَ  َفَما تـَْفَعلْ  ملَْ  َوِإنْ  َربِّكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنزِلَ 
  )٤(]٦٥: النمل} [هللاُ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  َمنْ  يـَْعَلمُ  َال  ُقلْ : {يـَُقولُ  َوهللاُ  اْلِفْريََة، هللاِ  َعَلى

                                                           

) قال حمقق السنة البن أىب عاصم د/ ٤٨٢ /٢( وابن خزمية) ٤٣٧(وابن أىب عاصم ) ١١٥٣٧) والنسائي (٣٢٧٩(الرتمذيأخرجه  -١
 ) حسن ٣٥٦٣) وقال االرنؤوط يف حتقيقه لسنن الرتمذي (٤٤٦٦) برقم (١/٣٠٩سم بن فيصل اسناده حسن (

  صحيح حسن) وقال األلباين يف الظالل ٩٠٦) والالكائى (٣٢٨٠أخرجه الرتمذي ( -٢
) رواية مساك بن ٣٥٦٥)وقال االرنؤوط يف حتقيقه لسنن الرتمذي (٤٨٩ /٢( وابن خزمية) ٩١٣١والالكائى ( )٣٢٨١(الرتمذيأخرجه  -٣

 )  وصححه األلباين يف الظالل  ١٧٦٦حدب روايته عن عكرمة فيها اضطراب وبقية رجاله ثقات ورواه مسلم (
 ) ١٧٧أخرجه مسلم ( -٤
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َرى َربِّهِ  آَ#تِ  ِمنْ  َرَأى َلَقدْ { َعْنُه، ا£َُّ  َرِضيَ  بن مسعود ا£َِّ  َعْبدِ  روى الشيخان عن   َرَأى«: قَالَ  ،]١٨: النجم} [الُكبـْ
  )١(»السََّماءِ  أُُفقَ  َسدَّ  َأْخَضرَ  َرفْـَرفًا

َباِينُّ، ِإْسَحاقَ  أَبُووىف رواية من طريق  . أَْدىنَ  َأوْ  قـَْوَسْنيِ  قَابَ  َفَكانَ { تـََعاَىل  ا£َِّ  قـَْولِ  َعنْ  ُحبَـْيشٍ  ْبنَ  زِرَّ  َسأَْلتُ : قَالَ  الشَّيـْ
ثـََنا: قَالَ ] ١٠: النجم} [أَْوَحى َما َعْبِدهِ  ِإَىل  فََأْوَحى   )٢(»َجَناحٍ  ِستُِّمائَةِ  َلهُ  ِجْربِيَل، َرَأى« أَنَّهُ : َمْسُعودٍ  اْبنُ  َحدَّ

  فإن قيل : هل هذا الدليل مل يصل إىل ابن عباس ؟ وهل خفى عليه ؟

  ؟ اجلواب ال ملسو هيلع هللا ىلصقيل: نعم ، وهل يف ذلك إشكال ؟ وهل هناك أحد مجع العلم كله بعد رسول هللا 

(الز#دة َختَْفى َقدْ  السُّنَّةَ  َأنَّ  َعَلى َدلِيلٌ  (مراجعة عمر أىب بكر يف قتال مانعي الزكاة)  اْلِقصَّةِ  َوِيف :  ابن حجرقال احلافظ 
َها َوَيطَِّلعُ  الصََّحابَةِ  َأَكاِبرِ  بـَْعضِ  َعَلى ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ) -اليت يف احلديث هي : أمرت أن أقاتل الناس   َعَليـْ

 َعَلى َذا َخِفيَ  َكْيفَ  يـَُقالُ  َوَال  ُختَالُِفَها ُسنَّةٍ  ُوُجودِ  َمعَ  َقِوَيتْ  َوَلوْ  اْآلرَاءِ  ِإَىل  يـُْلتَـَفتُ  َال  َوِهلََذا(عبد هللا بن عمر )  آَحاُدُهمْ 
  )٣(اْلُمَوفِّقُ  َوا£َُّ  ُفَالنٍ 

  القول الثالث : من قيد الرؤ� 4لقلب 

} ُأْخَرى نـَْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ ] {١١: النجم} [َرَأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما: {قَالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  اْلَعالَِيِة، َأِيب  َعنْ روى اإلمام مسلم 
  )٤(»َمرَّتـَْنيِ  بُِفَؤاِدهِ  َرآهُ : «قَالَ  ،]١٣: النجم[

  رأى نوراً  ملسو هيلع هللا ىلصالقول الرابع : قول من يقول أن النيب 

 َلوْ  ذرٍّ، ِألَِيب  قـُْلتَ : قَالَ  َشِقيٍق، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ روى اإلمام مسلم  - وهذا القول مأثور عن أىب ذر الغفار رضى هللا عنه 
 أَبُو قَالَ  َربََّك؟ رَأَْيتَ  َهلْ  َأْسأَلُهُ  ُكْنتُ : قَالَ  َتْسأَلُُه؟ ُكْنتَ  شْيءٍ  أيِّ  َعنْ : فـََقالَ  َلَسأَْلُتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  رَأَْيتُ 

  )٥(»نُورًا رَأَْيتُ : «فـََقالَ  َسأَْلُت، َقدْ : َذرٍّ 

  )٦(»أَرَاهُ  َأىنَّ  نُورٌ : «قَالَ  َربََّك؟ َرأَْيتَ  َهلْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ : قَالَ  َذرٍّ، َأِيب وىف لفظ عند مسلم عن 

                                                           

 ) ٣٢٨٣) والرتمذي (١٧٤) ومسلم (٣٢٣٣أخرجه البخاري ( -١
 ) ١٧٤) ومسلم (٣٢٣٢أخرج البخاري ( -٢
 ) ٧٦ /١فتح الباري ( -٣
 ) ١٧٦، ١/١٥٨أخرجه مسلم ( -٤
 ) ٣٢٨٢) والرتمذي (٢١٣١٣) وأمحد (١٧٨، ١/١٦١أخرجه مسلم ( -٥
 ) ١٧٨ ،١/١٦١أخرج مسلم ( -٦



٩ 

 

  القول اخلامس : وهو التوقف وهو قول سعيد بن جبري وقول الدارمي والذهيب وغريهم 

  وقفات �ملية مع النصوص الواردة يف الرؤية :

الرؤية أو على ثبوËا جند أن هذه اآل#ت ال تدل على  القرآنية اليت استدل  ا على نفي : لنظر إىل اآل#ت األوىل الوقفة
  ذلك 

: األنعام] هذ اآلية حتتمل ثالث ١٠٣[ ﴾اْخلَِبريُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  اْألَْبَصارَ  يُْدرِكُ  َوُهوَ  اْألَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  َال  ﴿تعاىلأوًال : قوله 
  معاىن : 

  » َذِلَك نُورُُه الَِّذي ُهَو نُورُُه، ِإَذا َجتَلَّى بُِنورِِه َال يُْدرُِكُه َشْيءٌ « ما قاله ابن عباس ملواله عكرمة  -١

الرؤية ،  نفييلزم منه ال اإلدراك هنا مبعىن اإلحاطة وعليه فنفى اإلحاطة ال يلزم منه نفى الرؤية ، بل نفى اإلحاطة  -٢
  فإذا ثبت له ذلك ال يلزم أنه أحاط به 

فال ألن لفظ األبصار إمنا يقع على أبصار اجلماعة  ﴾ اْألَْبَصارُ  ﴿أي ال تدركه أبصار الناس وهو الظاهر من لفظ  -٣
 لعني يقول يوجد من وال بصر، واحد امرئ لبصر يقال وإمنا ،]أبصار واحد امرئ لبصريوجد يف لغة العرب من يقول[ 

  .أبصار فكيف بصرين واحد امرئ

رأى ربه دون سائر  ملسو هيلع هللا ىلصوعليه : فلو قلنا أن األبصار ترى ربنا يف الدنيا لكان هذا معارضًا للنص، فأما إن قلنا أن النيب 
  رأى ربه مل يعظم على هللا الفرية   ملسو هيلع هللا ىلصاخللق ، فلم نقل أن األبصار قد رأت ر ا ، وعلى هذا فمن قال أن النيب 

 َما Ñِِْذنِهِ  فـَُيوِحيَ  َرُسوًال  يـُْرِسلَ  َأوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحًيا ِإالَّ  ا£َُّ  يَُكلَِّمهُ  َأنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما﴿ قال تعاىل:  اآلية الثانية
  : الشورى] ٥١[ ﴾َحِكيمٌ  َعِليٌّ  ِإنَّهُ  َيَشاءُ 

 ذلك الوقت فال يلزم من كلم يففليس يف اآلية معارضة لثبوت الرؤية ألنه مل يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن هللا عز وجل  
  ثبوت الرؤية ثبوت الكالم 

   ] ل: النم١٣[ ﴾أُْخَرى نـَْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ ﴿ (:النجم] وقوله تعاله ١١[ ﴾رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما ﴿: قال تعاىل اآلية الثالثة

  :النجم]١٨[ ﴾ اْلُكبـَْرى َربِّهِ  آَ#تِ  ِمنْ  َرَأى َلَقدْ  ﴿وقوله تعاىل

     ملسو هيلع هللا ىلصفهذه اآل#ت ال تدل داللة صرحية على إثبات رؤية النيب 



١٠ 

 

َا ا£ََّ  : أن قال اإلمام ابن خزمية  َربَّهُ  َرَأى أَنَّهُ  اْآليَةِ  َهِذهِ  ِيف  ا£َُّ  يـَْعَلمِ  َوملَْ  اْلُكبـَْرى َربِّهِ  آَ#تِ  ِمنْ  َرَأى أَنَّهُ  اْآليَةِ  َهِذهِ  ِيف  َأْخبَـرَ  ِإمنَّ
  )١(اْآليَةِ  َهِذهِ  Ûَِْويلِ  ِيف  تـَُغاِلطُوا َال  فـَتَـَفهَُّموا َوَعَال  َجلَّ  َربـََّنا ُهوَ  لَْيسَ  َربـََّنا َوآَ#تٍ  َوَعَال  َجلَّ 

َُعوَّلُ  إذِ  َنصٌّ  َوَال  أْيًضا قَاِطعٌ  ِفيهِ  فـََلْيسَ  بَِعْيِنهِ  رآه 'نه والقول:  قال القاضي عياض
 ِفيهَما والتَّنازعُ  النَّْجمِ  آيـََيت  َعَلى ِفيهِ  امل

  )٢(َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ  ُمَتواتِرٌ  قَاِطعٌ  أَثـَرَ  َوَال  ممُِْكنٌ  َهلَُما َواالْحِتمالُ  َمأثُورٌ 

رَْكَنا الَِّذي اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إَىل  اْحلَرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيًال  بَِعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ : {تـََعاَىل  قَالَ :   قال شيخ اإلسالمَ 
  )٣(َأْوَىل  َذِلكَ  ذِْكرُ  َلَكانَ  بَِعْيِنهِ  نـَْفَسهُ  أَرَاهُ  َقدْ  َكانَ  َوَلوْ } آَ#تَِنا ِمنْ  لُِنرِيَهُ  َحْوَلهُ 

  من قال 4لثبوت أو قال بعكس ذلك ، الوقفة الثانية : ليس يف السنة دليل قاطع صريح ألحد الفريقني 

  )٤(َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  يـَرَ  ملَْ  أَنَّهُ  َخبـََّرَها أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ  َعاِئَشةُ  َحتْكِ  ملَْ :  قال ابن خزمية

َها ا£َُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  ِإنَّ  ُمثَّ :  قال النووي  ِفيهِ  َمَعَها َكانَ  َوَلوْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولِ  َعنْ  ِحبَِديثٍ  الرُّْؤيَةَ  تـَْنفِ  ملَْ  َعنـْ
َا َلذََكَرْتهُ  َحِديثٌ  َباطَ  اْعَتَمَدتِ  َوِإمنَّ   )٥(اْآلَ#تِ  ِمنَ  اِالْسِتنـْ

أنه رأى احلجاب واملعىن  » نور أىن أراه« ولنظر إىل حديث أىب موسى األشعري ، وكذلك لنظر إىل حديث أىب ذر 
  من رؤيته  مينعينوبينه  بيينكيف أراه ، والنور حجاب 

  الوقفة الثالثة : قول ابن عباس بثبوت الرؤية 

 َهَذا َأنَّ  َعاملٍِ  ُكلُّ  يـَْعَلمُ  َوبَِيِقنيٍ  َربَُّه، َرَأى َقدْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َأنَّ  ِإثـَْباتُهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ثـََبتَ  فـََقدْ :  قال ابن خزمية
 أَوْ  ِبِكَتابٍ  ِإمَّا النـُّبـُوَِّة، َطرِيقِ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  َهَذا ِمْثلُ  يُْدَركُ  َوَال  َوالظُُّنوِن، َواْجلَِنانِ  َواْآلرَاءِ  ِْلُعُقوِل، يُْدَركُ  َال  الَِّذي اْجلِْنسِ  ِمنَ 

  )٦(ُمْصطًَفى َنِيبٍّ  بَِقْولِ 

  

                                                           

 ) دار العاصمة١/٣٩٨كتاب التوحيد البن خزمية ( -١
 ) ١/٢٣٧( املصطفى حقوق بتعريف الشفا -٢
 ) ٥١٠ /١٠جمموع الفتاوى ( -٣
 ) دار الرشد٢/٥٥٥كتاب التوحيد البن خزمية ( -٤
 ) ٣/٥شرح النووي على مسلم ( -٥
 ) دار الرشد٢/٥٥٥كتاب التوحيد البن خزمية ( -٦



١١ 

 

ُهنَّ  ِبَواِحَدةٍ  َتَكلَّمَ  َمنْ  َثَالثٌ  ،«(حديث عائشة اْحلَِديثَ  َهَذا َفذََكْرتُ : الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  قَالَ :  قال ابن خزمية  َعَلى أَْعَظمَ  فـََقدْ  ِمنـْ
  )١(»َعبَّاسٍ  اْبنِ  ِمنَ  ِ'َْعَلمَ  ِعْنَد�َ  َعاِئَشةُ  َما: «فـََقالَ  ِلَمْعَمٍر، .. »  اْلِفْريَةَ  هللاِ 

فعائشة نفت الرؤية وابن  السنة، أو الكتاب من القاطع النص وجود عدم عند النايف على مقدم املثبت:  الوقفة الرابعة
  منه االجتهاد ب من عباس أثبتها وإثباته هلا ليس

َينْ  َربَّهُ  رََأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن اْلُعَلَماءِ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  الرَّاِجحَ  أَنَّ  فَاْحلَاِصلُ :  النوويقال اإلمام  َلةَ  َرْأِسهِ  بَِعيـْ  لَيـْ
ْسرَاءِ   ِممَّا َهَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولِ  ِمنْ  ِلسََّماعِ  ِإالَّ  Ýَُْخُذونَهُ  َال  َهَذا َوِإثـَْباتُ  تـََقدَّمَ  ِممَّا َوَغْريِهِ  َعبَّاسٍ  بن ِحلَِديثِ  اْإلِ

َبِغي َال    )٢(ِفيهِ  يـَُتَشكَّكَ  َأنْ  يـَنـْ

فهو أوىل من الرتجيح إذا كان اجلمع ممكن من غري  التعارض ةحال يفبني األدلة هو األوىل  اجلمع: اخلامسة الوقفة

   تكليف 

َينْ  َرآهُ  يـَُقلْ  ملَْ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  فَِإنَّ  اْحلَِقيَقةِ  ِيف  ِخبَِالفِ  َذِلكَ  لَْيسَ :  قال شيخ اإلسالم  يـَْقَتِضي َما اْألَِدلَّةِ  ِيف  َولَْيسَ ...  رَْأِسهِ  بَِعيـْ
  )٣(َذِلكَ  َعَلى يَُدلُّ  َما َوالسُّنَّةِ  اْلِكَتابِ  ِيف  َوَال  الصََّحابَةِ  ِمنْ  َأَحدٍ  َعنْ  َذِلكَ  ثـََبتَ  َوَال  بَِعْيِنهِ  َرآهُ  أَنَّهُ 

  وعليه فاجلمع يتم حبمل نفى عائشة على الرؤية البصرية وإثبات ابن عباس على الرؤية القلبية 

  وعليه فما املقصود 4لرؤية القلبية؟

َلةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ُحمَمَّدٍ  قـَْلبُ  َيْكِذبْ  ملَْ  َأيْ ) رَأى َما اْلُفؤادُ  َكَذبَ  َما: (تـََعاَىل  قـَْولُهُ :  قال اإلمام القرطيب  اْلِمْعرَاِج، لَيـْ
  )٤(ُرْؤيَةً  تِْلكَ  ا£َُّ  َوَجَعلَ  تـََعاَىل  َربَّهُ  َرَأى َحىتَّ  فـَُؤاِدهِ  ِيف  َبَصرَهُ  َجَعلَ  تـََعاَىل  ا£ََّ  َأنَّ  َوَذِلكَ 

 َعَلى ِ£َِّ  َعاِلًما َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا£َُّ  َصلَّى ِألَنَّهُ  اْلِعْلمِ  ُحُصولِ  ُجمَرَّدَ  َال  اْلَقْلبِ  ُرْؤيَةُ  اْلُفَؤادِ  ِبُرْؤيَةِ  اْلُمرَادُ  ُمثَّ :  قال احلافظ
َوامِ   َال  َوالرُّْؤيَةُ  ِلَغْريِهِ  ِْلَعْنيِ  الرُّْؤيَةَ  َخيُْلقُ  َكَما قـَْلِبهِ  ِيف  ُخِلَقتْ  َلهُ  َحَصَلتْ  الَِّيت  الرُّْؤيَةَ  َأنَّ  بَِقْلِبهِ  َرآهُ  أَنَّهُ  َلهُ  أَثـَْبتَ  َمنْ  ُمرَادُ  َبلْ  الدَّ

  )٥(اْلعني ِيف  خبلقها اْلَعادة َجَرتِ  َوَلوْ  َعْقًال  َخمُْصوصٌ  َشْيءٌ  َهلَا ُيْشتَـَرطُ 

                                                           

 ) دار الرشد٢/٥٦١كتاب التوحيد البن خزمية ( -١
 )٣/٥شرح النووي على مسلم ( -٢
 )٥٠٩، ٥٠٧ /٦جمموع الفتاوى ( -٣
 ) ٢٠/٢١تفسري القرطيب ( -٤
 ) ٦٠٨ /٨( الباريفتح  -٥



١٢ 

 

يرون 'عينهم قادر على غري جيعل اخللق  فالذي: أن هللا سبحانه وتعاىل قادر على كل شيء  واملعىن بكالم ابن حجر
وعليه فا¬ سبحانه وتعاىل ئن من خلقه أي أنه ليس حاًال من خملوقاته ليس هو داخل يف شيء من خملوقاته وال ، ذلك 

  يف ذاته شيء من خملوقاته ، فليس يف ذات هللا شيء من خملوقاته وال يف خملوقاته شيء من ذاته 

  يف اجلنة جل<لثاً : رؤ� املؤمنني لر_م عز و 

أمجع أهل السنة واجلماعة على أن املؤمنني يرون هللا عز وجل يف اجلنة 'بصارهم ومل خيالف يف ذلك إال املعتزلة واخلوارج 
  والروافض 

  األدلة الشرعية على هذا اإلمجاع وعلى هذا املعتقد : 

َا ِإَىل ) ٢٢( َ�ِضرَةٌ  يـَْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ﴿ : قال تعاىل الدليل األول   : القيامة] ٢٣[ ﴾َ�ِظرَةٌ  َر ِّ

الت النظر يف لغة العرب �يت كما يلى :   استعما

الً  ْنَسانُ  فـَْليَـْنظُرِ ﴿ : التأمل العقلي بدل من التأمل البصرى مثال ذلك : قوله تعاىل أو :عبس] وقوله ٢٤[ ﴾َطَعاِمهِ  ِإَىل  اْإلِ
ِبلِ  ِإَىل  يـَْنظُُرونَ  أََفَال  ﴿تعاىل   :الغاشية] ١٧[ ﴾ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اْإلِ

  :النمل] ٣٥[ ﴾اْلُمْرَسُلونَ  يـَْرِجعُ  ِمبَ  فـََناِظرَةٌ  ِ َِديَّةٍ  إِلَْيِهمْ  ُمْرِسَلةٌ  َوِإّينِ ﴿ : انتظار الشيء وتوقعه وÛمله ومنه قوله تعاىل <نياً 

 َعَذابٌ  َولِْلَكاِفرِينَ  َواْمسَُعوا اْنظُْر�َ  َوُقوُلوا رَاِعَنا تـَُقوُلوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها #َ ﴿ : مبعىن الرعاية والعطف ومنه قوله تعاىل <لثاً 
  :البقرة] ١٠٤[ ﴾أَلِيمٌ 

وجوه ، ومل يكن هناك قرينة تصرفه ، وإذا أضيف إىل ال» إىل «، فالنظر إذا عدى ب  ه: النظر لعينني اللتني يف الوج رابعاً 
  جه فإنه يكون مبعىن النظر لعني اليت يف الو 

  شبهة وجوا_ا : 

لفالح Ýيت الرمحن إىل                   �ظرات بدر يوم جوهو :  قال حسان بن <بت  

  ر هللا عز وجل ومع ذلك معناه منتظرات إىل نص Ñيلفالنظر يف بيت الشعر أضيف إىل الوجوه وعدى 

أن هللا عز وجل ال يرى ألعني يف « : يف البيت قرينة جتعل النظر ال يكون إال مبعىن االنتظار وهى اجلواب يف الشبهة
  »الدنيا وحسان قال هذا يوم بدر



١٣ 

 

: ١٤٣[ ﴾إِلَْيكَ  أَْنظُرْ  أَِرِين  َربِّ  ﴿وجه أخر يف سورة يوم القيامة : اتفق املبتدعة مع أهل السنة على أن املراد من قوله تعاىل
ن النظر يف آية سورة القيامة ليس لعينني مع أن األدلة يف آية القيامة أاألعراف] أن النظر هنا لعينني ، فلماذا قالوا 

  أوضح منها يف سورة األعراف ، ففي آية القيامة أضيف إىل الوجوه وعدى Ñيل ، أما يف سورة األعراف ُعدى Ñيل فقط 

  الل من آية األعراف على ثبوت الرؤية الدليل الثاين : وجه االستد

  نيب هللا موسى فا¬ عز وجل مسع هذا من موسى عليه السالم وسكت  ما سأل: لو كانت الرؤية مستحيلة  الوجه األول

: أن هللا عز وجل مل ينكر على نيب هللا موسى سؤاله ومل يرد عليه السؤال وهذا يدل على أن السؤال جائز  الوجه الثاين
  والرؤية ممكنة 

أي يف الدنيا ومل يقل [ال أُرى ] فإن لن إذا دخلت على املضارع تفيد النفي يف  ﴾لن تراين  ﴿: قول تعاىل الوجه الثالث
 َعِليمٌ  َوا£َُّ  أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  ِمبَا أَبًَدا يـََتَمنـَّْوهُ  َوَلنْ  ﴿بيد إال إذا أضيفت بقرينة ، قال تعاىلاملستقبل وال تفيد النفي على التأ

َنا لِيَـْقضِ  َماِلكُ  #َ  َوَ�َدْوا ﴿:البقرة] وقال تعاىل٩٥[ ﴾ِلظَّاِلِمنيَ    :الزخرف] ٧٧[ ﴾َربُّكَ  َعَليـْ

 أَبـْرَحَ  فـََلنْ ﴿ النفي على التأبيد ما جاء بعدها االستثناء أو حىت ، قال تعاىلتفيد »  لن« : لو كانت  قال أئمة اللغة
رُ  َوُهوَ  ِيل  ا£َُّ  َحيُْكمَ  أَوْ  َأِيب  ِيل  Ýََْذنَ  َحىتَّ  اْألَْرضَ   َوَال  اْليَـُهودُ  َعْنكَ  تـَْرَضى َوَلنْ  ﴿:يوسف] وقال تعاىل٨٠[ ﴾اْحلَاِكِمنيَ  َخيـْ

  :البقرة] ١٢٠[ ﴾ِملَّتَـُهمْ  تـَتَِّبعَ  َحىتَّ  النََّصاَرى

: علق هللا تعاىل إمكان الرؤية وحصوهلا على أمر ممكن جائز وهى استقرار اجلبل فلو كانت الرؤية مستحيلة  الوجه الرابع
  ملا علقها على أمر ممكن 

 قوة البشر ال تتحمل الرؤية : هللا تعاىل جتلى للجبل أليس يف اإلمكان أن يتجلى ملوسى عليه السالم ولكن الوجه اخلامس
  يف الدنيا 

} لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َجتَلَّى فـََلمَّا: {تـََعاَىل  قـَْولِهِ  ِيف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ روى اإلمام أمحد عن 
  )١(» اْخلِْنَصرِ  َطَرفَ  َأْخرَجَ  أَنَّهُ  يـَْعِين  َهَكَذا،: قَالَ  «: قَالَ ] ١٤٣: األعراف[

  

                                                           

ووافقه  ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذا) وقال : ٣٢٤٩واحلاكم ( مسلم شرط على صحيح إسناده) ١٢٢٦٠أخرجه أمحد ( -١
 )  ٣٠٧٤الذهيب والرتمذي (



١٤ 

 

 َوَخرَّ { اجلََبلُ  َفَساخَ : " قَالَ  الُيْمَىن  ِإْصَبِعهِ  أُْمنَُلةِ  َعَلى ِإبـَْهاِمهِ  ِبَطَرفِ  ُسَلْيَمانُ  َوأَْمَسكَ  َهَكَذا،: َمحَّادٌ  قَالَ وىف رواية : 
  )١(] "١٤٣: األعراف} [َصِعًقا ُموَسى

  : هللا تعاىل كلم موسى بنص القرآن ، وملا جاز على هللا أن يكلم ويناجى جاز له أن يُرى  الوجه السادس

  : كل موجود ال بد أن يُرى ومن ال يُرى فهو معدوم  الوجه السابع

 ِفيَها ُهمْ  اْجلَنَّةِ  َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  ِذلَّةٌ  َوَال  قـَتَـرٌ  ُوُجوَهُهمْ  يـَْرَهقُ  َوَال  َوزَِ#َدةٌ  اْحلُْسَىن  َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ  ﴿: قال تعاىل الدليل الثالث
  :يونس] ٢٦[ ﴾َخاِلُدونَ 

  'lا النظر إىل وجه هللا تبارك وتعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصوجه االستدالل من اآلية : أن الز#دة هنا فسرها النيب 

 اْحلُْسَىن  َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ : {اْآليَةَ  َهِذهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولُ  َتَال : قَالَ  ،بن سنان ُصَهْيبٍ روى ابن ماجه عن 
 ا£َِّ  ِعْندَ  َلُكمْ  ِإنَّ  اْجلَنَّةِ  أَْهلَ  #َ : ُمَنادٍ  َ�َدى النَّاِر، النَّارِ  َوأَْهلُ  اْجلَنََّة، اْجلَنَّةِ  أَْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا: " َوقَالَ  ،] ٢٦: يونس} [َوزَِ#َدةٌ 
: قَالَ  النَّاِر؟ ِمنَ  َويـُْنِجَنا اْجلَنََّة، َويُْدِخْلَنا ُوُجوَهَنا، َويـُبَـيِّضْ  َمَوازِينَـَنا، ا£َُّ  يـُثـَقِّلِ  أَملَْ  ُهَو؟ َوَما: فـَيَـُقوُلونَ  يـُْنِجزَُكُموُه، َأنْ  يُرِيدُ  َمْوِعًدا

ًئا £َُّ ا َأَعطَاُهمُ  َما فـََوا£َِّ  ِإَلْيِه، فـَيَـْنظُُرونَ  احلَِْجاَب، فـََيْكِشفُ    )٢(" ِألَْعُيِنِهمْ  أَقـَرَّ  َوَال  -  إِلَْيهِ  يـَْعِين  - النََّظرِ  ِمنَ  ِإلَْيِهمْ  َأَحبَّ  َشيـْ

   :املطففني]١٥[ ﴾َلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  َر ِِّمْ  َعنْ  ِإنـَُّهمْ  َكالَّ  ﴿قال تعاىلالدليل الرابع : 

  على أن هللا عز وجل حيجب نوره عن أعداءه يوم القيامة ، إذن مبفهوم املخالفة أن األولياء ينظرون إىل ر م  اآليةدلت 

  )٣(َوَعَال  َجلَّ  َعْنهُ  َحمُْجوِبنيَ  لَْيُسوا اْلُمْؤِمِننيَ  َأنَّ  ُخمَاَلَفِتهِ  َمْفُهومِ  ِمنْ  يـُْفَهمُ  فَِإنَّهُ :  قال الشيخ الشنقيطي رمحه هللا

  آية املطففني : شبهة حول

  يف العتقادية ؟أهل األصول يف األحكام العملية فكقالوا : إنكم تستدلون مبفهوم املخالفة مع أنه فيه نزاع عند 

  :حالتني:  قال اإلمام الشوكاين : االستدالل مبفهوم املخالفة هو الصواب إال يف  اجلواب

 َلَعلَُّكمْ  ا£ََّ  َواتـَُّقوا ُمَضاَعَفةً  َأْضَعافًا الّرَِ  Ûَُْكُلوا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها #َ  ﴿إن خرج الكالم خمرج الغالب كقوله تعاىل -١
  : آل عمران] فهل معىن ذلك Ýكل القليل ؟ اجلواب :  ال١٣٠[ ﴾تـُْفِلُحونَ 

                                                           

 ) ٧/٧٤وضعيف سنن الرتمذي ()  وصححه األلباين يف صحيح ٣٠٧٤أخرجه الرتمذي ( -١
 )٤٧٢( اجلنة ظالل، وصححه األلباين  يف مسلم شرط على صحيح إسناده) ١٨٩٤١) وأمحد (١٨٧أخرجه ابن ماجه ( -٢
 ) ٢/٢٩٧أضواء البيان ( -٣



١٥ 

 

  ، فهل معىن ذلك أن ليس هناك رسول إال دمحم ؟ اجلواب ال  ملسو هيلع هللا ىلصمفهوم اللقب: مثال ذلك دمحم رسول هللا  -٢

  وأهل السنة مل يبنوا احلكم على هذه اآلية فقط ولكن هذا املفهوم يؤيد املنطوق يف اآل#ت األخرى وهى آية القيامة ويونس 

  شبهة وجوا_ا : 

  : األنعام] ١٠٣[ ﴾اْخلَِبريُ  اللَِّطيفُ  وَ َوهُ  اْألَْبَصارَ  يُْدرِكُ  َوُهوَ  اْألَْبَصارُ  ُتْدرُِكهُ  َال  ﴿قال تعاىل

 يـَُرى َال  الشَّْيءِ  َكْونَ  َأنَّ  َوَمْعُلومٌ  َوتـََعاَىل، ُسْبَحانَهُ  نـَْفَسهُ   ِ َا َميَْدحُ  اْآليَةَ  َهِذهِ  ذََكرَ  ، تـََعاَىل  ا£ََّ  َأنَّ :«  قال شيخ اإلسالم
 َال  َواْلَمْعُدومُ  يـَُرى، َال  أَْيًضا اْلَمْعُدومَ  َوِألَنَّ  ثـُُبوتِي{ا، أَْمرًا يـََتَضمَّنْ  ملَْ  ِإنْ  َمْدًحا َيُكونُ  َال  اْلَمْحضَ  النـَّْفيَ  ِألَنَّ  َمْدٍح، ِصَفةَ  لَْيسَ 

ً̈  يـََتَضمَّنُ  َال  الَِّذي اْلَمْحضَ  اْلَعَدمَ  أَنَّ  َوُهوَ  ُمْسَتِمرٌّ، َأْصلٌ  َوَهَذا .ِفيهِ  َمْدحَ  َال  الرُّْؤيَةِ  نـَْفيِ  ُجمَرَّدَ  أَنَّ  فـَُعِلمَ  ُميَْدُح،  َمْدحَ  َال  ثـُُبو
َا بِِه، نـَْفَسهُ  َيِصفُ  َوَال  َبلْ  بِِه، نـَْفَسهُ  الرَّبُّ  َميَْدحُ  َفَال  َكَماَل، َوَال  ِفيهِ  نِ  ِلنـَّْفيِ  َيِصُفَها َوِإمنَّ   )١(»ثـُُبوتٍ  َمْعَىن  اْلُمَتَضمِّ

  القيامة :األدلة من السنة على أن املؤمنني يرون ر_م يوم 

 يـَْقَطعُ  َمْعرَِفةً  ِ َا َأَحاطَ  َوَمنْ . َصَحابِي{ا َثَالِثنيَ  َحنْوُ  الرُّْؤيَةِ  َأَحاِديثَ  َرَوى َوَقدْ :  قال اإلمام ابن أىب الغز يف شرح الطحاوية
  )٢(قَاَهلَا الرَُّسولَ  ِ'َنَّ 

، َعْبدِ  ْبنِ  َجرِيرِ روى الشيخان عن  -١ َلةً  الَقَمرِ  ِإَىل  فـََنَظرَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِعْندَ  ُكنَّا: قَالَ  ا£َِّ  -  الَبْدرَ  يـَْعِين  - لَيـْ
 طُُلوعِ  قـَْبلَ  َصَالةٍ  َعَلى تـُْغَلُبوا الَ  َأنْ  اْسَتطَْعُتمْ  فَِإنِ  ُرْؤيَِتِه، ِيف  ُتَضامُّونَ  الَ  الَقَمَر، َهَذا تـََرْونَ  َكَما َربَُّكْم، َستَـَرْونَ  ِإنَُّكمْ : «فـََقالَ 

  )٣( }الُغُروبِ  َوقـَْبلَ  الشَّْمسِ  طُُلوعِ  قـَْبلَ  َربِّكَ  ِحبَْمدِ  َوَسبِّحْ : {قـَرَأَ  ُمثَّ  »فَافْـَعُلوا ُغُروِ َا َوقـَْبلَ  الشَّْمسِ 

  »ُتَضامُّونَ  - ُتَضاُمونَ «لتخفيف والتشديد » ُرْؤيَِتهِ  ِيف  ُتَضاُمونَ  الَ  «وىف رواية 

  تشبيه للرؤية لرؤية ال املرئي ملرئي» تـََرْونَ  َكَما  « ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

أي ال جتتمعون لرؤيته يف جهة وال يضم بعضكم إىل بعض فتختلفون يف رؤيته ، لتشديد »  ُتَضامُّونَ  الَ  « ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  
أول ليلة من  فيقول واحد : هو ذاك ، ويقول األخر : ليس بذاك ، على ما جرت به عادة الناس عند النظر إىل اهلالل

  الشهر 

لتخفيف أي ال ينالكم ظلم فرياه البعض دون البعض » ُتَضاُمونَ  «وقوله   
                                                           

 ) ٢/٣١٩منهاج السنة ( -١
 ) ط. الرسالة ٢١٨شرح الطحاوية ( -٢
 ) ٦٣٣) ومسلم (٥٥٤أخرجه البخاري ( -٣



١٦ 

 

 َعَلى َوُقْدَرِتكَ  اْلَغْيَب، بِِعْلِمكَ  اللَُّهمَّ «يدعو  ذا الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلص روى النسائي من حديث عمار بن #سر كان النيب -٢
رًا اْحلََياةَ  َعِلْمتَ  َما َأْحِيِين  اْخلَْلِق، رًا اْلَوفَاةَ  َعِلْمتَ  ِإَذا َوتـََوفَِّين  ِيل، َخيـْ  َوالشََّهاَدِة، اْلَغْيبِ  ِيف  َخْشيَـَتكَ  َوَأْسأَُلكَ  اللَُّهمَّ  ِيل، َخيـْ

َفُد، َال  نَِعيًما َوَأْسأَُلكَ  َواْلِغَىن، اْلَفْقرِ  ِيف  اْلَقْصدَ  َوَأْسأَُلكَ  َواْلَغَضِب، الّرَِضا ِيف  احلَْقِّ  َكِلَمةَ  َوَأْسأَُلكَ   َال  َعْنيٍ  قـُرَّةَ  َوَأْسأَُلكَ  يـَنـْ
َقِطُع، ةَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَمْوِت، بـَْعدَ  اْلَعْيشِ  بـَْردَ  َوَأْسأَُلكَ  اْلَقَضاِء، بـَْعدَ  الرَِّضاءَ  َوَأْسأَُلكَ  تـَنـْ  ِإَىل  َوالشَّْوقَ  َوْجِهَك، ِإَىل  النََّظرِ  َلذَّ
َنةٍ  َوَال  رٍَّة،ُمضِ  َضرَّاءَ  َغْريِ  ِيف  لَِقاِئكَ  ميَاِن، ِبزِيَنةِ  َزيِّنَّا اللَُّهمَّ  ُمِضلٍَّة، ِفتـْ   )١(»ُمْهَتِدينَ  ُهَداةً  َواْجَعْلَنا اْإلِ

   ملسو هيلع هللا ىلصد : فلو كانت الرؤية مستحيلة ما سأهلا النيب هالشا

 اْحلُْسَىن  َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ : {اْآليَةَ  َهِذهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ا£َِّ  َرُسولُ  َتَال : قَالَ  ،بن سنان ُصَهْيبٍ روى ابن ماجه عن  -٣
 ا£َِّ  ِعْندَ  َلُكمْ  ِإنَّ  اْجلَنَّةِ  أَْهلَ  #َ : ُمَنادٍ  َ�َدى النَّاِر، النَّارِ  َوأَْهلُ  اْجلَنََّة، اْجلَنَّةِ  أَْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا: " َوقَالَ  ،] ٢٦: يونس} [َوزَِ#َدةٌ 
: قَالَ  النَّاِر؟ ِمنَ  َويـُْنِجَنا اْجلَنََّة، َويُْدِخْلَنا ُوُجوَهَنا، َويـُبَـيِّضْ  َمَوازِينَـَنا، ا£َُّ  يـُثـَقِّلِ  أَملَْ  ُهَو؟ َوَما: فـَيَـُقوُلونَ  يـُْنِجزَُكُموُه، َأنْ  يُرِيدُ  َمْوِعًدا

ًئاشَ  ا£َُّ  َأَعطَاُهمُ  َما فـََوا£َِّ  ِإَلْيِه، فـَيَـْنظُُرونَ  احلَِْجاَب، فـََيْكِشفُ    )٢(" ِألَْعُيِنِهمْ  أَقـَرَّ  َوَال  -  إِلَْيهِ  يـَْعِين  - النََّظرِ  ِمنَ  ِإلَْيِهمْ  َأَحبَّ  يـْ

  رؤية املوىل عز وجل يف ساحة املوقف وعرصات يوم القيامة

  ثالثة أقوال ألهل العلم :   هل حتصل ألهل املوقف أم ال ؟

  املؤمننيرصات يوم القيامة خلصوص أوالً : الرؤية حتصل يف ع

َنُكمْ  َهلْ : الرب  فـَيَـُقولُ  « ملسو هيلع هللا ىلصودليلها : ما رواه البخاري عن أىب سعيد اخلدري وفيه يقول   َنهُ  بـَيـْ : فـَيَـُقولُونَ  تـَْعرُِفونَُه؟ آيَةٌ  َوبـَيـْ
  )٣(»َوُمسَْعةً  رَِ#ءً  £َِِّ  َيْسُجدُ  َكانَ  َمنْ  َويـَبـَْقى ُمْؤِمٍن، ُكلُّ  َلهُ  فـََيْسُجدُ  َساِقِه، َعنْ  فـََيْكِشفُ  السَّاُق،

  القول الثاين : الرؤية حتصل للمؤمنني وللمنافقني مث حيتجب هللا عز وجل عن املنافقني 

  القول الثالث : الرؤية ألهل املوقف قاطبة مث حيتجب هللا عز وجل عن املنافقني والكافرين 

  والرؤية اليت حتدث أو حتصل يف املوقف هي رؤية تعريف وتغريب للكافرين واملنافقني 

  مثال ذلك يف الدنيا : عرض اللص على السلطان  

                                                           

 ) ٢٤٩٧) وصححه األلباين يف املشكاة (١٨٣٢٥) وأمحد (١٣٠٥النسائي (أخرجه  -١
 )٤٧٢( اجلنة ظالل، وصححه األلباين  يف مسلم شرط على صحيح إسناده) ١٨٩٤١) وأمحد (١٨٧أخرجه ابن ماجه ( -٢
 ) ٧٤٣٩أخرجه البخاري ( -٣



١٧ 

 

َنا أُْنزِلَ  َلْوَال  ِلَقاَء�َ  يـَْرُجونَ  َال  الَِّذينَ  َوقَالَ  ﴿: قال تعاىل ودليل القول الثالث  ِيف  اْسَتْكبَـُروا َلَقدِ  َربـََّنا نـََرى أَوْ  اْلَمَالِئَكةُ  َعَليـْ
  :الفرقان] ٢١[ ﴾َكِبريًا ُعتـُو{ا َوَعتَـْوا أَنـُْفِسِهمْ 

 - : ليس يف وقوع الرؤية يف ساحة احلساب يوم القيامة أي حمظور وال إشكال ألlا ليست رؤية كرامة  ودليل القول الثاين

  وهذا ديل عقلي

  لقاء هللا عز وجل على قسمني :

  لقاء هللا عز وجل لعباده املوحدين لقاء إكرام وإنعام  -١

   لقاء امتهان وتعذيب لقاء هللا عز وجل للكافرين واملنافقني  -٢

  وكذلك رؤية هللا عز وجل فهي للموحدين إنعام وإكرام وهى للكافرين واملنافقني تعذيب وامتهان 

عن امللة ، ورؤية الكافرين لر م يف عرصات يوم القيامة يراعى فيها وعليه : فرؤية املؤمنني لر م يف اجلنة من أنكرها خرج 

  االيت : 

  جيوز السكوت عن هذه املسألة  -١

  ال جيب وال جيوز أن منتحن الناس  ا  -٢

  ال جيوز ألحد أن يطلق 'ن الكافرين واملنافقني يرون هللا هكذا Ñطالق وذلك ألمرين معتربين : -٣

  ت فهي رؤية إكرام أن الرؤية إذا أطلق - أ

للقاعدة األصولية : أن احلكم العام إذا كان ختصيص بعضه للفظ خروجًا عن اجلميل واالدب فال جيوز أن خنص  -ب

  هذا البعض بذلك البعض وال جيوز أن نطبقه عليه 

فيدخل يف الشيء الكالب واخلنازير واملبتدعة فال جيوز أن نقول رب » هللا رب كل شيء « :  قول االنسان  مثال ذلك

  اخلنازير ، أو رب الكالب ، ألن يف هذا اللفظ خروجاً عن اجلميل واألدب 

  : يف أحكام الرؤية السابق ذكرها يدخل فيها النساء  ملحوظة


