َش ُح ال رعقيدر ِة َّ
الطحا ِوي َّ ِة
رْ
ادلرس احلادي عش
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا؛ أما بعد ...
مفعنا اليوم درس جديد من دروس َشح العقيدة الطحاوية وهو ادلرس احلادي عش.
اب
قال املؤلف رمحه هللا :ر(و ُّالر ْؤي ر ُة رح ٌّق ِ َِله ِْل الْ رجنَّ ِةِ ،بغ ْ ِرْي ا رح راط ٍة رو رَل رك ْي ِفيَّ ٍة؛ ر رمَك ن ررط رق ِب ِه ِك رت ُ
ِ
اَّلل
ِض ٌة ا رَل رر ِّبرا َنر ِظ رر ٌة} [الْ ِق ريا رم ِة ،]23 - 22 :روتر ْف ِس ُْي ُه عىل ما أراده َّ ُ
ر ِربنرا{ُ :و ُجو ٌه ي ر ْو رم ِئ ٍذ َنر ِ ر
ِ
ر
تر رع راَل روعر ِل رم ُه ،رو ُ ُّ
ُك رما رج راء ِِف ذكل من احلديث الصحيح عن الرسول ﷺ؛ فره رُو رمَك قرا رل،
رو رم ْعنرا ُه عر رىل رما َأ ررا ردَ ،ل ن ر ْد ُخ ُل ِف ر
لي ِبأرائِنا ،رو رَل ُمتر رو ِ ِّه ري ِبأَه رْوائِنرا؛ فران َّ ُه رما رس ِ رِل ِِف
ذكل ُمترأَ ِو ر
ِدي ِن ِه ا ََّل رم ْن رس َّ رِل ِ َّ َِّلل رع َّز رو رج َّل ولرسوهل ﷺ ،رو رر َّد ِع ْ رِل رما ْاشت ر رب ره عرلر ْي ِه ا رَل عرا ِل ِم ِه)ِ
ِ
ِ
هذه ال ِف ْقرة يتلكم فهيا املؤلف رمحه هللا عن عقيدة هممة ،هذه العقيدة من أعظم أس باب
اخلالف بي أهل الس نة وامجلاعة ،وأصل البدع من املتلكمي؛ ويه رؤية املؤمني لرّبم
بأبصارمه يوم القيامة.
أهل الس نة وامجلاعة يُثبتون هذه العقيدة؛ يقولون بأن املؤمني رس ر رْيون رّبم يوم القيامة
بأع ُيِنِ م ،وأهل البدع من اجلهمية واملُعزتةل يرنفون هذه الرؤية.
قال املؤلف :ر(و ُّالر ْؤي ر ُة رح ٌّق ِ َِله ِْل الْ رجنَّ ِة ِبغ ْ ِرْي ا رح راط ٍة رو رَل رك ْي ِفيَّ ٍة) الرؤية اثبتة ِلهل اجلنة؛
ِ
ر
ير ررون رّبم يوم القيامة ِف اجلنة ،وير ررون ره ِف امل ْحش.
ش أم َل؟
واختلف العلامء ِف املنافقي والكفار؛ هل ير ررونه ِف امل ر ْح ر ِ
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أما رو ُمه ِف النار؛ فال ،لكن ا ِخلالف ِف الكفار واملنافقي ِف امل ر ْح رش.
فْي ْون ره ِف امل ر ْح رش وير ررون ر ُه ِف اجلنة ،ورؤي ُت ُه نع ٌمي ِلهل اجلنة.
أما أهل اَلإميان؛ ر ر
وأهل الس نة وامجلاعة أ ْثبرتوا هذه احلقيقة؛ ِلثُبوِتِ ا ِف الكتاب وِف الس نة وَلإجامع السلف
الصاحل ريض هللا عِنم علهيا ،فاِلدةل اثبتة ِف الكتاب وِف الس نة وِف اَلإجامع وقد ن ررط رق
ّبا السلف رصاح ًة ،واِلدةل فهيا ُم ْح رَكر ٌة؛ فال ُُيالف ِف هذه املسأةل اإَل ضا ٌل ُم ْب رت ِد ٌع
صاحب هوى ،ترك اِلدةل امل ُ ْح رَكة وذهب ي ر رت رعل َّ ُق ابملُترشاّبات؛ اتباع ًا للهوى.
لهذا أثبت أهل الس نة وامجلاعة هذه العقيدة؛ فقال املؤلف :ر(و ُّالر ْؤي ر ُة رح ٌّق ِ َِله ِْل الْ رجنَّ ِة) عند
أهل الس نة وامجلاعةِ ( ،بغ ْ ِرْي ا رح راط ٍة) أي :وإان اكنوا ير رر ْون ر ُه؛ اإَل أهنم َل ُُييطون به؛ فهو تعاَل
ِ
ِ
ون ِبه ِعلْ ًما} [طه ،]110:كذكل
أعظم من أن ُُييط به العباد قال تبارك وتعاَل :ر{و رَل ُ ُِي ُيط ر
َل ُُييطون به رؤية كام ِف قوهل تبارك وتعاَل :ر{َل تُدْ ِر ُك ُه ْ َاِلبْ رص ُار} [اِلنعام ]103:أيَ :ل
ُُتيط به اِلبصار.
وهناك فر ْر ٌق بي اَلإحاطة والرؤية؛ ذلكل قال املؤلفِ ( :بغ ْ ِرْي ا رح راط ٍة) يعينَ :ل ير رر ْون ر ُه رؤية
ِ
يُدْ ِركون ره ّبا من ُك رو ْجه؛ اإحاطة اكمةلَ ،ل تدركه اِلبصار ّبذه الطريقة؛ لكِنم ير رر ْون ر ُه؛
فيؤمنون ّبذه اِلية ر{َل تُدْ ِر ُك ُه ْ َاِلبْ رص ُار} ،ويؤمنون بقول هللا تبارك وتعاَل{ُ :و ُجو ٌه ي ر ْو رمئِ ٍذ
ِض ٌة ا رَل رر ِ رّبا َنر ِظ رر ٌة} [القيامة ]23-22:تنظر اإَل هللا س بحانه وتعاَل؛ أي :ير رر ْون ره.
َنر ِ ر
ِ
هكذا أهل الس نة يؤمنون ابلكتاب لكهَ ،ل يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه ،وَل ر َْيعلون
ب ر ْعضر ه ُُيا ِل ُف ب ر ْعض ًا ويُعا ِر ُض ب ر ْعض ًا؛ فكتاب هللا تبارك وتعاَل وس نة نبيه ﷺ َل ر
تعارض
بيِنا ،وَل ي ر ْقدر ُح بعضها ِف بعض؛ بل ُلكُّها يُص ِدق بعضها بعض ًا ،اخلرلل عند أهل البِدر ع ومن
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ي رُس ِ ُِل تفسْي الكتاب والس نة اإَل عقهل؛ هذا يرقع عنده اخلرلل؛ فالرؤية حق ِلهل اجلنة بغْي
اإحاطة.
ر(و رَل رك ْي ِفيَّ ٍة) َل رك ْيفيَّة نعلمها ،ال رك ْي ِفيَّة موجودة لكننا َل نعلمها؛ فنقول( :بغْي ا ر
حاط ٍة وَل رك ْي ِفيَّ ْة
ِ
ر
ن ر ْعلر ُمها)؛ ِلن هللا س بحانه وتعاَل أخربَن ابلرؤية وحنن ن ر ْع رِل أن هذه الرؤية لها ك ْي ْفيَّة،
ولصفاته تبارك وتعاَل رك ْي ِفيَّة؛ ولكن َل ن ر ْعلر ُمها.
قوهل :ر ر
ِض ٌة ا رَل رر ِّبرا َنر ِظ رر ٌة} [الْ ِق ريا رم ِة)]23 - 22 :
(مَك ن ررط رق ِب ِه ِك رت ُ
اب ر ِربنرا ُ{و ُجو ٌه ي ر ْو رم ِئ ٍذ َنر ِ ر
ِ
ِض ٌة} يعينّ :بر ِ َّية رح رس نة{ ،ا رَل رر ِ رّبا َنر ِظ رر ٌة} تنظر اإَل رّبا.
{ ُو ُجو ٌه ي ر ْو رمئِ ٍذ َنر ِ ر
ِ
هذه أية واحضة ورصُية ِف املُراد ،ويوجد ِف الكتاب والس نة أدةل رصُية عىل هذه
العقيدة.
وَل َيوز ُتريف اِلدةل الشعية -واذلي ي رُسمونه التأويل -يك تامتىش مع البدع والضالَلت،
ورصُية ِف املُراد؛ فالواجب هو التسلمي لها ،وَل َيوز ُتريفها
اإذا جاءتنا نصوص واحضة ر
أو ما ي رُسمونه تأوي ًال.
معان؛ ا َّإَل أنه يكون معه من القررائِن و ِ
الس ياق ما ي ر ْمنر ُع
والكم العرب وإان اكن أحيا ًَن ر ُْي رت ِم ُل ر
الاحامتَلت وَل يُبقي اإَل معىن واحد ًا ،وهنا يكون النص رصُي ًا ِف املُراد.
ٍ
بفلسفات كثْية للتأويالت الباطةل -هذا ممكنِ -ف أ ِي الكم
من املمكن أن تأيت وتت رفلْ رسف
ميكن أن تفعل ذكل؛ ذلكل رَتِد أهل البِدر ع َل ي ر رت روقَّفون عن التأويالت والتحريفات لنصوص
الكتاب والس نة؛ هذا ممكن ِب رت ر ُّلكف وت ررصنُّع ،والكذب عىل اللغة العربية ميكن أن ر ُْي ُصل،
لكن اذلي عنده عِل؛ يعِل ِف قرارة نفسه أنه ُم ِبط ٌل ِف ِ
فعهل هذا.
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قال اذلهيب رمحه هللا ِف "اترخي اَلإسالم" بعد أن رذ رك رر الك ًما ُكف ِر اًّي ِل رب ْع ِضهم ،وحاول
البعض أن يتأول هل تأويالت حىت يرلْتر ِمس هل ال ُع ْذر فامي قال؛ كام يفعل كثْي من أهل البدع
لرؤوسهم اليوم؛ كام ي ر ْفعلون ِف الكم س يِد قُ ُطب وغْيه ،وكام يفعل أهل البِدر ع ِف نصوص
الس نة؛ ُُياولون ر ُْتريفها يك تامتىش مع أهواِئِ ِ م ،تأويالت فاسدة؛ قال:
رْ
الشع ِف الكتاب و ُّ
(اإن فرترحنا ابب الاعتذارات لالعتذار عن املرقاَلت ،روسلر ْكنا طريقة التأويالت
يبق ِف العامل ُك ْف ٌر وَل ضر ال ٌل ،وب ر رطلرت ُك ُت ُب ا ِمللرل والنِ رحل واختالف
امل ُ ْس رتحيالت؛ مل ر
ال ِف ررق).
هذا ِلجل تأويل اللكامت الواحضات اليت يكون فهيا ُك ْف ٌر ررصي ويتأولوهنا عن معانهيا،
كذكل اِلمر ِف تأويل النصوص احلق واليت تدل عىل العقيدة احلق؛ تُترأول تأويالت كهذه
التأويالت املس تحيالت.
ِض ٌة ا رَل رر ِ رّبا َنر ِظ رر ٌة}:
وقال ِف مثل هذا ابن أيب ال ِعز احلرنرفي؛ قال ِف أية ُ{و ُجو ٌه ي ر ْو رمئِ ٍذ َنر ِ ر
ِ
ر
(ويه من أظهر اِلدةل ،وأما من أىب اإَل ُتريفها مبا ي ُسميه تأو ًيال؛ فتأويل نصوص املعاد
واجلرنة والنار وا ِحلساب أسهل من تأويلها عىل أرابب التأويل ،وَل يشاء ُم ْب ِط ٌل أن يتأول
النصوص ُ ر
وُي ِرفرها عن رمو ِاض ِعها؛ اإَل رو رجدر من السبيل ما رو رجدر ه ُمترأ ِول هذه النصوص؛ وهذا
اذلي أفسد ادلنيا وادلين؛ وهكذا فعلت الهيود والنصارى ِف نصوص التوراة واَلإجنيل،
و رح رذ ررَن هللا أن نفعل ِمثْلرهُم ،وأىب امل ُ ِبطلون ا َّإَل سلوك سبي ِلهِم ،ومك جىن التأويل الفاسد
عىل ادلين وأههل من ِجناية ،فهل قُ ِت رل عامثن ريض هللا عنه اإَل ابلتأويل الفاسد ،وكذا ما
جرى ِف يوم اجلر رمل ِ
وصفي و رم ْقترل احل رُسي واحلرة ،وهل خرجت اخلوارج واعزتلت املُع ِزتةل
رورفرضر ْت رالروافض وافْ ر رَتقرت اِلمة عىل ٍ
ثالث وس بعي ِفرقة اإَل ابلتأويل الفاسد).
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هذا ما قاهل ابن أيب ال ِعز وقد أ ْح رسن ِف مسأةل التأويل الفاسد؛ الت َّ رسلُّط عىل نصوص
الشيعة ابلتأويالت الفاسدة امل ُ ْب ِطةل؛ فانظر اإَل التأويالت أين ت ِرصل.
التأويل َل يكون حقًا اإَل ِف رم ِ
وض ِعه اجلائز َشع ًا فقط ،تأويل الكم أهل الباطل َللتِامس
اِلعذار ِلهل الباطل :ابطل؛ كام قال اذلهيب -وقد ترقر َّد رم ن ر ْقل الكمه ِف ذكل ،-وتأويل
النصوص الشعية احلق اليت تردُ ُّل عىل ال رعقائِد الصحيحة ِل رَصِفها عن معانهيا الصحيحة؛
ابطل ،هذه التأويالت َل تكون تأويالت حصيحة؛ ِلهنا تكون بعيدة ُك ال ُب ْعد عن
الصواب؛ لوضوح املرقاَلت ورصا رحِتِ ا ِف املُراد.
َّ
هذا الالكم عن التأويل واحلر رذر من التأويل وادلفاع عن الباطل ابلتأويالت ،أو ررد احلق
ابلتأويالت؛ نوعان:
تأويل رلرد احلق؛ وهو اذلي حنن فيه ،وتأويل لدلفاع عن الباطل أو عن أههل؛ وهو ما ذكره
اذلهيب رمحه هللا؛ ُولكُّه ابطل.
اخلالصة واليت أردَنها؛ أنك اإذا أردت أن ترترأول وأن ُ رُت ِرف ِف الالكم فميكن ذكل؛ س ترجِ د
اإَل ذكل ً
سبيال ،حىت لو اكن ابلتَّ ر ُّلكف ،وحىت لو ُكنت أنت ِف قررارة نفسك تعِل أنك
ُم ْب ِطل للتلبيس؛ لكن احلق عليه نور؛ َل ر ُْيفى عىل ُمري ِد ِه.
ورصُية ِف املُراد ،ميكن أن ُ رُي ِرفها أهل الباطل وأن ي ر رت رعلَّقوا
فهذه اِلية اليت معنا واحضة ر
بيشء؟
نعم ميكن؟ كيف؟
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ابلنر رظر ،الفعل (ن ررظ رر)؛ يأيت ِف لغة العرب عىل وجوه؛ فرتر رعلَّقوا ّبذا ،لكن َل ُمتر رعلَّق هلم به؛
ِلن ِ
الس ياق اذلي يأيت به يرد ُّل عىل املُراد منه ،ويرتر رع َّي امل ُراد مع القرائِن.
(النر رظر) يأيت متر رع ِد ًًّي بنفسه؛ فيكون مبعىن الانتظار؛ {هل ي ر ْن ُظرون اإَل تأويهل} أي( :هل
يرنْتر ِظرون اإَل تأويهل) هنا َل يوجد حرف جر جاء بعده ،وتعدى بنفسه؛ فاكن معناه
الانتظار.
ويأيت ُمتر رع ِد ًًّي حبرف جر (ِف)؛ فيكون معناه التَّفكُّرَ { :أ رولر ْم ي ر ْن ُظ ُروا ِِف رملر ُك ِ
الس رم راو ِات
وت َّ
رو ْ َاِل ْر ِض} [اِلعراف]185:؛ ي ر رت رفكَّروا فهيا.
الس رما ِء فر ْوقره ُْم} [قَ { ،]6:أفر رال
ويأيت ُمتر رع ِد ًًّي بـ (اإَل)؛ ُفْياد به ن ررظ ُر العي { َأفر ر ِْل ي ر ْن ُظ ُروا ِا رَل َّ
ون ا رَل ْاَلب ِِل رك ْي رف ُخ ِلقر ْت} [الغاش ية]17:؛ النر رظر ابلعي.
ي ر ْن ُظ ُر ر
ِ ِ
ِض ٌة ا رَل رر ِ رّبا َنر ِظ رر ٌة} هو ُمتر رع ٍد بـ(اإَل)،
والنظر عندَن هنا ت رعدى بـ(اإَل){ُ :و ُجو ٌه ي ر ْو رمئِ ٍذ َنر ِ ر
ِ
تر ْن ُظر الوجوه اإَل رّبا.
وهناك قررينة اثنية ِف اِلية تردُ ل عىل أن املُراد ن ررظ رر العي َل ن ررظ رر القلب -كام يقول أهل
ِض ٌة ا رَل رر ِ رّبا َنر ِظ رر ٌة} الوجوه رم رحل النظر َل القلب؛ اإذن فهو
البِدر ع-؛ قال{ُ :و ُجو ٌه ي ر ْو رمئِ ٍذ َنر ِ ر
ِ
ن ررظر عي َل نظر قلب؛ هذه قرينة اثنية.
مفع هذا ِ
الس ياق وهذه القرينة؛ َل يُمكن ر ْمح ُل الالكم عىل غْي هذا املعىن؛ فاِلية واحضة
ورصُية ِف املُراد ،يردْ ر َُعها ويُقروهيا اِلدةل اِلخرى اليت تأيت ِف هذا الباب؛ مِنا قول هللا
ر
تبارك وتعاَلِ { :ل َّ َِّل رين أ َْح رس ُنوا الْ ُح ْس رىن رو ِز رًّي رد ٌة} [يونس( ]26:احل ُْس ىن) يه اجلنة
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و(الزًّيدة) يه النظر اإَل رو ْجه هللا تبارك وتعاَل؛ هكذا فر ََّّسها النيب ﷺ وفر ََّّسها الصحابة
ِ
ريض هللا عِنم واحلديث ِف "حصيح مسِل".
وادلليل الثالث من القرأن أيض ًا قال هللا تبارك وتعاَل { :ر َّالك اهنَّ ُ ْم رع ْن رر ِ ِّب ْم ي ر ْو رمئِ ٍذ
ِ
ون} [املطففي]15 :؛ اس تدل ّبذا ادلليل :اَلإمام الشافعي؛ فقال( :ملا ُحجِ رب
لر رم ْح ُجوبُ ر
السخْط؛ اكن هذا ً
دليال عىل أن أولياءه ير ررونه ِف ِالرىض)؛ اس تدَل ٌل قوي.
هؤَلء ِف حال ُّ
وأما اِلحاديث ِف هذا؛ فكثْية ُمتواترة ،مل تر ِرد عن حصايب وَل اثني وَل ثالثة وَل أربعة؛
بل ر َْج ٌع من الصحابة؛ قال بعض أهل ال ِع ِْل :برلر رغ حنو ثالثي حصابي ًا ،رووا هذه اِلحاديث
اليت فهيا الرؤية؛ فهيي ُمتواترة؛ مِنا :حديث أيب هريرة َأ َّن َنر ًسا قرالُوا ِل رر ُسولِ هللا ﷺ :رًّي
ول ِ
رر ُسو رل ِ
هللا ،ه ْرل نر ررى رربَّنرا ي ر ْو رم الْ ِق ريا رم ِة؟ فرقرا رل رر ُس ُ
ون ِِف ُر ْؤي ر ِة الْقر رم ِر
هللا ﷺ« :ه ْرل تُضر ُّار ر
لر ْي ر رةل الْ ربدْ ِر؟» قرالُوا :رَل رًّي رر ُسو رل ِ
ون ِِف َّ
راب؟»
الش ْم ِس لريْ رس دُوهنر را رَس ٌ
هللا ،قرا رل« :ه ْرل تُضر ُّار ر
قرالُوا :رَل رًّي رر ُسو رل ِ
هللا ،قرا رل " :فرانَّ ُ ُْك تر رر ْون ر ُه رك رذ ِ ركل".
ِ
هذا حديث أيب هريرة ،وورد من حديث أيب سعيد ،ومن حديث جرير بن عبد هللا؛
ُولكُّها ِف "الصحيحي" ،وغْيها من اِلحاديث؛ ُلكُّها تدل عىل رؤية املؤمني رّبَّ ُم يوم
القيامة.
واس تدل أهل البِدر ع بأدةل ِف هذه الرؤية مِنا :قول هللا تبارك وتعاَل{ :لر ْن تر رر ِان}
[اِلعراف ،]143:وقوهل تبارك وتعاَل :ر{َل تُدْ ِر ُك ُه ْ َاِلبْ رص ُار} [اِلنعام.]103:
{لر ْن تر رر ِان} هذه قالها هللا تبارك وتعاَل ملوىس ملا طلب من هللا تبارك وتعاَل أن يراه؛ فقال
{لن تر رر ِان} ،هذا ِف ادلنيا وليس ِف اِلخرة.
هلْ :
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ش َل قُدرة هلم ِف ادلنيا عىل رؤية هللا تبارك وتعاَل؛ ِلضر ْعف
قال أهل ال ِعِل :وهذا ِلن البر ر ر
قُوى البر رش ،و ْاس تردر لوا عىل هذا بقول هللا تبارك وتعاَل :ر{ولر ِك ِن ان ُْظ ْر ا رَل الْ رج رب ِل فرا ِن
ِ
ِ
وصالبرته َل يرثْبُت للتجل
ْاس ترقر َّر رم راكن ر ُه فر رس ْو رف تر رر ِان} [اِلعراف]143:؛ فاجلبل مع قُوتِ ِه ر
ِف هذه ادلار؛ فكيف ابلبش اذلي ُخ ِل رق من ضر ْعف ،أما يوم القيامة؛ ف ُي رم ِكِنم هللا س بحانه
وتعاَل من ذكل.
واس تدل أهل ال ِع ِْل ّبذه اِلية عىل أن الرؤية يوم القيامة ُممكنة أ ً
صالَ ،ل كام يقوهل أهل
البِدر ع بأهنا غْي ُم ْم ِكنة؛ قالواِ :لن هللا س بحانه وتعاَل مل يُ ْن ِكر عىل موىس هذا الطلرب من
أ ْص ِهل؛ قالوا :لو اكن غْي ُم ْمكن؛ ِلنكره عليه؛ كام أن رك رر عىل نوح سؤاهل جناة ابنه.
وأما قول هللا تبارك وتعاَل :ر{َل تُدْ ِر ُك ُه ْ َاِلبْ رص ُار} فقد فر ََّّسَن معناه؛ وهو اَلإحاطة،
واَلإحاطة غْي الرؤية؛ فال ُح رجة هلم ِف ذكل ،وحنن نُثْ ِبت الرؤية َل نُثْ ِبت اَلإحاطة وبيِنام
فر ْرق.
سَتون ربُك كام ترون هذا القمر َل تُضا ُّمون ِف
وِف احلديث تشبيه الرؤية ابلرؤية؛ اإنُك ر ر
رؤيته ،هذا تشبيه للرؤية ابلرؤية ،وليس تشبهي ًا للمريئ ابملريئ.
لكن ِف الرؤية وإاثبات الرؤية دليل عىل عُلُو هللا عىل خلقه ،فاخلرلْ ُق ير رر ْون ر ُه ِف ال ُعلُو تبارك
وتعاَل؛ ذلكل نفى اِلشاعرة رؤية هللا اإَل ِ رِجة؛ وهذا ضر الل اِلشاعرة؛ أثبتوا الرؤية ولكِنم
ن ر رفوا اجلهة؛ فقالواَ :ل ُيرى ِف ِجة ُمعينة َل أمام وَل خرلف وَل فوق وَل ُتت وَل يشء؛
فضر ِح رك مِنم ال ُعقرالء ،وت ر رسلَّط علهيم املُعزتةل وغرلربومه؛ فقالوا :كيف تُعقرل رؤية بال ُمقابةل
بغْي ِِجة ،فهذا الالكم ابطل ،فال يردْ ر َُع ُه الشع وَل العقل.
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ففي ذكل اإثبات للعلو أيض ًا؛ فرنى هللا ِف العلو؛ هذه عقيدتنا.
الالكم حول مسأةل الرؤية طويل ،وقد تلكَّم الشارح ابن أيب العز احلنفي رمحه هللا بالك ٍم
َجيل وطيِب و رح رسن وأنصح امجليع بقراءته؛ فهو ُمفيد ،ليس فقط ِف ابب رؤية هللا يوم
القيامة؛ بل حىت ِف طريقة َّالرد عىل أهل البدر ع ِف غْي هذا الباب؛ فالكمه نفيس ويُ ْن رصح
بقراءته.
رس ري به؛ فهذه املسأةل فهيا ِخالف ،والر ِاجح أنه مل
وأما رؤية النيب ﷺ هلل ِف ادلنيا عندما ُأ ِ
ريره.
نور أىن أراه " ،وقد ن ر رفت عائشة ريض هللا عِنا وغْي واحد
وقد سأهل أبو رذر؛ فقال هلٌ ":
من الصحابة والتابعي وغْيمه أن يكون النيب ﷺ رأى رربره؛ وهذا هو اِلصل الثابت :أن
هللا تبارك وتعاَل َل يراه أحد ِف ادلنيا ،أما ِف اِلخرة يوم القيامة؛ ف ر رْي ْونه.
قوهل :ر(و ُ ُّ
ُك رما رج راء ِِف ذكل من احلديث الصحيح عن الرسول ﷺ ر فره رُو ر رمَك قرا رل) كام قال
النيب ﷺُ ،ك ما جاء من اِلحاديث النبوية فهيا اإثبات الرؤية؛ فنحن نُثْبت الرؤية كام قال
عليه الصالة والسالم.
ورصي.
قوهل :ر(و رم ْعنرا ُه عر رىل رما َأ ررادر) عىل ما أراد النيب ﷺ ،ومعناها واحض ر
قوهلَ( :ل ندخل ِف ذكل متأولي بأرائنا) كام فعل اجلر ْه ِم َّية وامل ُ ْع ر ِزتةل.
ر(و رَل ُمتر رو ِ ِّه ري ِبأَه رْوائِنرا) نرتَّبِع هواَن ِف ذكل بأوها ٍم وضالَلتَ ،ل؛ بل نُؤمن ون ُ رس ِِل مبا جاء ِف
كتاب هللا وِف س نة رسول هللا ﷺ.
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وقد تقدَّم معنا معىن التأويل ،وهذا التأويل املنفي هو التأويل الباطل.
رصف اللفظ عن ظاهره لغْي دليل؛ هذا تأويل ابطل ،وحقيقة يُسمى
والتأويل الباطل هو ر ْ
ُتريف ًا ،أما التأويل مبعىن التفسْي أو التأويل مبعىن ما يؤول اإليه اِلمر -أي ما يرصْي اإليه
اِلمر-؛ فهذا حصيح وحق ،وليس هذا اببه ،وقد تقدم الالكم ِف هذا.
قوهل( :فران َّ ُه رما رس ِ رِل ِِف ِدي ِن ِه ا ََّل رم ْن رس َّ رِل ِ َّ َِّلل رع َّز رو رج َّل ولرسوهل ﷺ ر رو رر َّد ِع ْ رِل رما ْاشت ر رب ره عرلر ْي ِه
ِ
ِ
ِ
ا رَل عرا ِل ِمه) فنؤمن مبا جاء عن هللا وعن رسول هللا ﷺ عىل ُمراد هللا وعىل ُمراد رسوهل
ِ
ُ
ِ
ﷺ ،ن ُ رس ِِل ون ر ْنقاد ،ن رُص ِدق ْ
وُنلص العبادة هلل س بحانه وتعاَل ،وما َأ ْش ر ر
َك علينا ومل نس تطع
فهمه؛ فنر ِ ُ
َك ِعل رمه اإَل هللا تبارك وتعاَل؛ فهُناك أمور اس تأثر هللا س بحانه وتعاَل ِب ِعلْمها؛
كحقائق ما أخ ر رْرب هللا تعاَل عن نفسه من أسامء وصفات وحقائق اليوم اِلخر؛ فهذا مما
ر ُْيفى علينا؛ فنر ِ ُ
َك ِعلْ رمه اإَل هللا تبارك وتعاَل.
والكم املؤلف فيه وجوب التسلمي والانقياد ِلمر هللا تعاَل وحل َُْكه ،وعدم ُمعارضته ابلعقل
وابلهوى؛ وهذا ُلكُّه حق ،والاس تدَلل عليه تقدَّم.
قال املؤلف :ر(و رَل ترثْبُ ُت قردر ُم ْاَل ْس رال ِم ا ََّل عر رىل رظهْ ِر التسلمي والاستسالم)
ِ ِ
ون رح َّىت
اَلإسالم الصحيح َل بُ َّد فيه من التسلمي هلل س بحانه وتعاَل {فر رال رو ررب رِك رَل يُ ْؤ ِمنُ ر
ُ رُي َِكُوكر ِفميرا رَش ررر بريِْنر ُ ْم ُ َُّث رَل رَيِدُ وا ِِف َأنْ ُف ِسه ِْم رح رر ًجا ِم َّما قرضر يْ رت روي رُس ِل ُموا ت ر ْس ِلميًا}
[النساء.]65:
والاستسالم :هو الانقياد والطاعة ملا جاء عن هللا وعن رسوهل ﷺ.
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قال( :فر رم ْن ررا رم ِع ْ رِل رما ُح ِظ رر رع ْن ُه ِعلْ ُم ُه ،رول ر ْم ي ر ْقنر ْع ِابلت َّ ْس ِل ِمي فرهْ ُم ُه؛ رح رج رب ُه رم ررا ُم ُه رع ْن ِ
خالص
التَّ ْوحي ِد ،وصاِف امل ر ْع ِرفر ِة ،ر
إميان؛ فر ري رت رذبْ رذ ُب ب ر ْ ري ْال ُك ْف ِر رو ْاَلمي ر ِان ،روالتَّ ْص ِد ِيق
وحصي ِح اَل ِ
ِ
شأاكًَ ،ل ُم ْؤ ِمن ًا ُم رص ِدق ًا ،وَل جا ِحد ًا ُم رك ِذاب)ً
يب ،رو ْاَل ْق رر ِار واَلإناكر؛ ُم رو ْس رو رس ًا اتِئِ ًا َّ
روالتَّ ْك ِذ ِ
ِ
قوهل( :فر رم ْن ررا رم ِع ْ رِل رما ُح ِظ رر رع ْن ُه ِعلْ ُم ُه) يعين هناك من العلوم ما رح رج ربه هللا عن الناس؛
مثل ِع ِْل الكيفية؛ فهذا َل نطلبه وَل نتلكم فيه ،كام قال السلفَ :ل يُقال للصل ِل رم وَل
كيف؛ ت ُ رس ِِل ِلمر هللا س بحانه تعاَل وَل تر ْب رحث عن أش ياء مل تُ رب َّي كل.
قوهل :ر(ول ر ْم ي ر ْقنر ْع ِابلت َّ ْس ِل ِمي فرهْ ُمهُ) يعينُ :يريد أن ي ر ْفهم ما مل ُُيربه هللا س بحانه وتعاَل به ،و ْمل
يقتنع بأن ي رُس ِِل ِلمر هللا س بحانه وتعاَل؛ مفن اكن هذا حاهل ( :رح رج رب ُه رم ررا ُمهُ) أيُ :م ْب رتغاه
( رع ْن خالص التوحيد)ُ ،مبتغاه لعِل ما ُح ِظ رر عنه رح رج رب ُه عن خالص التوحيد( ،وصاِف
املعرفة ،وحصيح اَلإميان) قد قال هللا س بحانه وتعاَل { :رو رَل تر ْق ُف رما لريْ رس ر ركل ِب ِه ِع ْ ٌِل ا َّن
ِ
َص روالْ ُف رؤا رد ُ ُّ
ُك ُأولرئِ رك راك رن رع ْن ُه رم ْس ُئ ًوَل} [ا إَلرساء]36:
الس ْم رع روالْ رب ر ر
َّ
يب رو ْاَل ْق رر ِار واَلإناكر) هذا من مل
قوهل( :فر ري رت رذبْ رذ ُب ب ر ْ ري ْال ُك ْف ِر رو ْاَلمي ر ِان روالتَّ ْص ِد ِيق روالتَّ ْك ِذ ِ
ِ
ِ
ي رُس ِِل هلل وَل اإَل الرسول ،وي ر ْب رحث عن أش ياء ُح ِج ربت عنه؛ مفثل هذا يقع اتِئ ًا حائر ًا
ُمضطر ًاب ،مثل املُنافقي اذلين يكونون ُم رذب رذبي ُمضْ رط ِربيَ ،ل يكون عىل عقيدة راخسة
اثبتة؛ اإذ اإنه َل يعرف طريق الانقياد والاستسالم ِلمر هللا س بحانه وتعاَل ،اإمنا أدخل
نفسه ِف متاهات ،وهذا الوصف ينطبق متام ًا عىل املُتر رلكمي وعىل الفالسفة اذلين يتلكمون
ِف ُك يشء وخاصة ِف أمور الرب تبارك وتعاَل ،من أسامء وصفات وذات وغْي ذكل من
اِلش ياء اليت رح رجهبا هللا س بحانه وتعاَل عِنم؛ ف ريقرعون ِف حْية وضالل وتر رذبْ ُذب ،وما
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عندر مه يقي ِف أنفسهم؛ يتلكفونه ر ُّ
تلكفًا ،ف ري ْتذب رذبون بي ال ُكفر واَلإميان والترصديق
والتكذيب واَلإقرار واَلإناكر؛ هذا وصفهم.
أما أهل اَلإميان مفا عرفوه ووجدوه ِف كتاب هللا أو ِف س نة رسول هللا ﷺ؛ أمنوا روسلَّموا
وصدَّقوه وفرهِموه عىل فرهْ ِم سلفنا الصاحل ريض هللا عِنم ،وعىل ُمراد هللا وعىل
وانقادوا هل ر
ُمراد رسوهل ﷺ وانِتيى اِلمر عندمهَ -ل يوجد عندمه إاشاكل ،-وي ر ْبقرون ِف يقي من أمرمه
وامحلد هلل ،وَل يرقرعون ِف ُمخالفة أمر هللا س بحانه وتعاَل؛ اِلوامر اليت هنامه أن يقولوا فهيا
ما َل يعلمون.
(موسوسا اتِئًا ً
مكذاب) هذا وصفه حقيق ًة ،هذا
قوهل:
شأاك زائغًا َل مؤمنًا مصدقًا وَل جاحدً ا ً
ً
وصف ِلهل الَتدد والنِفاق ،مه دامئًا ِف شك وتردد وتذبْ ُذب؛ ِلهنم مل يأخذوا ابلتسلمي
والانقياد اذلي ُأ ِمروا به.
ُيريد املؤلف أن يقول كل :رس ِِل ِلمر هللا ،انْقرد ،ما جاءك اخلرب به؛ رفص ِدق ُه روس ِِل هل ،وما
ُحجِ رب عنك من ال ِعِل؛ فاسكت عنه وَل تبحث عنه ،واشغل نفسك مبا أمرك هللا به؛
بتعلمه والعمل به ،وَل تكن اكلفالسفة وامل ُ رت ر ِلكمي وأهل البدع والضالل؛ اذلين تلكموا
بالكم َل أاثرة عليه من عِل ،من ِبينة ،من أدةل؛ وإامنا يه اِلهواء .وهللا املُس تعان .وامحلد
هلل.
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