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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ,,أما بعد, والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرياً إىل يوم الدين

ال كأحٍد من الورى واهلل تعاىل يستجيب الدعوات ويقيض , واهلل يغضب ويرىض)  -رمحه اهلل-يقول املؤلف 

وال غنى عن اهلل تعاىل طرفة عني ومن استغنى عن اهلل طرفة عني فقد كفر  يشء وال يملكه يشء ويملك كل, احلاجات

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ )- نا والرؤية حٌق ألهل اجلنة بغري إحاطٍة وال كيفية كام نطق به كتاب رب, وصار من أهل احلني

ةٌ  َا َناظَِرةٌ (*)َناِِضَ وتفسريه عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلمه وال يصح اإليامن بالرؤية ألهل , [ 22/22القيامة] -(إىَِل َرِّبه

 دار السالم ملن اعتربها منهم بوهٍم أو تأوهلا بفهم إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنًى يضاف إىل الربوبية برتك

فإن ربنا جل وعال , التأويل ولزوم التسليم وعليه دين املسلمني ومن مل يتوق النفي أو التشبيه زل ومل يصب التنزيل

 .(موصوٌف بصفات الوحدانية ومنعوٌت بنعوت الفردانية ليس يف معناه أحٌد من الربية 

 ..عبده ونبيه حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل, بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني

واهلل يغضب ويرىض ال كأحٍد ): يذكر ما يتعلق بصفات رب العاملني فقال يف عقيدته هذه -رمحه اهلل-ال زال املؤلف 

أثبت الطحاوي لربه ما أثبته لنفسه وهو إثبات الغضب والرضا ومها صفتان فعليتان من صفات رب  (من الورى 

 .العاملني

 سبحانه وبحمده يغضب غضبًا حقيقيًا ال يامثل غضب امددميني كام أ ه سبحانه يرىض رضًا حقيقي ال يامثل فاهلل

َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا )- :وقد أثبت اهلل تعاىل لنفسه الغضب يف غري آية يف كتابه فقال سبحانه وتعاىل, رضا املخلوقني

ُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ًدا َفَجَزا ُ َعَلْيِه  ُمَتَعمه أضاف اهلل الغضب وأسنده إىل نفسه , [ 32/النساء] -(ِفيَها َوَغِضَب اَّللَّ

ُ َعَلْيهِ )  .أي أغضبونا, [ 55/الزخرف] -(َفَلامَّ َآَسُفوَنا اْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم )- : وقال سبحانه وتعاىل,  (َوَغِضَب اَّللَّ

ُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه )- : ه الرضا فقالوكذلك ما يقابله من الرضا فإن اهلل تعاىل أثبت لنفس , [8/البينة] -(َرِِضَ اَّللَّ

إن ريب غضب )أثبت له هذين الوصفني فقال يف حديث الشفاعة الطويل وكذلك أثبته له نبيه , فأثبت لنفسه الرضا

 .فأثبت لربه هذا الوصف, (غضبًا مل يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط

فكان الواجب علينا بناًء عىل ما قعدناه , (وسخط لكم كذا وكذا, إن اهلل رِض لكم كذا وكذ:)لك يف الرضا قالوكذ

من وجوب إثبات ما أثبته الرب لنفسه وأثبته له نبيه ونفي ما نفاه الرب عن نفسه أو نفاه عنه نبيه أن نثبت لربنا هذين 
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والرضا من الصفات الفعلية املتعلقة بمشيئته وهذ فرق ما بني  فالغضب, الوصفني وما ماثلهام من الصفات الفعلية

 .أن الصفة الذاتية مالزمٌة لذات الرب التنفك عنه كعلمه وسمعه وبرصه وحكمته وقدرته, الصفة الذاتية والفعلية

هلل تعاىل فغضب ا, رتفاع أسباِّبااوالصفات الفعلية هي متعلقة بمشيئته وحكمته التي توجد بوجود أسباِّبا وترتفع ب

وقد رشق يف هذا األمر النفاة من , مقروٌن بأسبابه ورضاه مقروٌن بأسبابه فإنه سبحانه وتعاىل حكيٌم يف مجيع صفاته

يدية أبوا أن يثبتوا هلل رتى الصفاتية من األشاعرة واملاتوح, املعطلة عىل اختالف طبقاهتم من اجلهمية فمن دوهنم

 يمكن أن نثبت هلل غضبًا وال رضًا ملا؟ وقالوا إنه ال, امتعاىل هذين الوصفني وما عىل شاكلته

 الغضب من صفات املخلوقني والرضا من صفات املخلوقني فكيف نثبت ذلك للرب؟: قالوا 

لكن الغضب الذي أثبته الرب لنفسه ليس : قالوا , قلنا هلم قد أثبت الرب لنفسه هذا فيسعنا أن نثبت ما أثبت لنفسه

د بالغضب املقصود به غضبًا  د بالرضا اإلنعام أو إرادة  االنتقامأو إرادة  االنتقامحقيقيًا وال رضًا حقيقيًا بل املرا واملرا

أو أهنم أولومها إىل صفٍة أخرى  االنتقامخملوق وهو اإلنعام أو  يشءأي بمعنى أهنام أولومها عن حقيقتهام إلي"إنعام 

 .االنتقاموبعضهم يقول إرادة ,  االنتقامالغضب هو : فبعضهم يقول, وهي اإلرادة

فقلنا هلم بام أ كم أثبتتم هلل , كل ذلك من إثبات الوصف احلقيقي, والرضا ونحوه الرمحة هي اإلنعام أو إرادة اإلنعام

فإن قالوا لكن , واإلرادة من صفة املخلوقني فأثبتوا له الغضب إذ الغضب من صفات املخلوقني, تعاىل اإلرادة

قلنا هلم والغضب الذي نثبته هلل غضٌب يليق به والرضا الذي نثبته هلل رضًا يليق , تها هلل إرادة تليق بهاإلرادة التي نثب

هذا غضب املخلوق كام : قلنا هلم, واهلل منزٌه عن ذلك, االنتقاملكن الغضب هو غليان دم القلب لطلب : قالوا , به

األمرين فإن أبيتم الغضب فعليكم أن تأبوا اإلرادة وإن أثبتم أن اإلرادة التي يثبتوهنا هلل ميل النفس يف إختيار أحد 

اإلرادة فأثبتوا الغضب فإنه ال فرق بني ما أثبتموه كاإلرادة والسمع والبرص واحلياة والعلم والكالم والقدرة وال ما 

ء الفرح والضحك والعجب والنزول واالنفيتموه كالرضا و  وأخرب ِّبا نبيه  فإهنا كلها أخرب اهلل ِّبا عن نفسه, ستوا

وجيب أن يفرد الكالم فيها عىل نسٍق واحد ال يفرق بني ذايٍت وفعيل بل يسار فيها عىل قانوٍن واحد من اإلثبات 

 .واإلقرار واإلمرار

فيتم يعني أ تم ن" يلزمكم فيام أثبتموه نظري ما فررتم منه فيام نفيتموه : فلذلك نجد أهنم متناقضون ونقول هلم

رضا والغضب والسخط واملحبة والرمحة وغري ذلك يلزمكم فيام أثبتموه نفس الالزم الذي لالصفات الفعلية كا
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نقول , فررتم منه فيام نفيتموه فأ تم حينام نفيتم الصفات الفعلية نفيتموها زعاًم منكم بان هذا من صفات املخلوقني

والعلم واإلرادة واحلياة , أوصاٌف للمخلوقني فالسمع والبرص الصفات السبعة التي أثبتموها فيها أيضاً  ءنفس اليش

 .والكالم ولقدرة من صفات املخلوقني أيضاً 

ن قلتم تلك نثبتها عىل الوجه فإن قلتم هذه صفاٌت للمخلوق فكذلك أيضًا السمع والبرص من صفات املخلوق وإ

 .ئق باهللوهذه نثبتها عىل الوجه الال: يضاً ق باهلل فنقول أالئال

د وائص طريقة أهل السنة واجلامعة االوِّبذا يتبني لكم معارش اإلخوان واألخوات ومن بلغ أن من خص ن أطرا

ختالف ريقة املبتدعة تتسم بالتناقض واالبعضهم يصدق بعضًا وأ ه ال تناقض فيه بوجٍه من الوجوه يف حني أن ط

 .ما ينقضونه يف موضع آخر وأهنم يقولون يف موضع

-سبحانه وتعاىل صفة الغضب وصفة الرضا ولكن مع تنزهيه عن مماثلة املخلوقني كام احرتز املصنف  نثبت هلل: إذاً 

  (ال كأحٍد من الورى:)بقوله -رمحه اهلل

ر العينني وانتفاخ األوداجافال يقولن قائل الغضب هو , ٍق بهأي نثبت ذلك عىل وجٍه مدئ وهتجج الصوت , محرا

 من قال لك أن غضب اخلالق هكذا؟ كل هذا غضب املخلوق, وثورة النفس

فام محلك عىل التعطيل إال لوثة التشبيه ولو أعطيت النصوص حقها ومستحقها , فأ ت إنام شبهت أوالً وعطلت ثانياً 

 .وهكذا يف سائر الصفات الفعلية, ما احتجت إىل هذ األمر وال طابت نفسك بخرب اهلل وخرب نبيه

 (لدعوات ويقيض احلاجاتواهلل تعاىل يستجيب ا): ثم إنه قال

ِذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن )- :قال اهلل تعاىل, هذا من صفات كامله وموجبات محده سبحانه أ ه يستجيب الدعوات  َوُهَو الَّ

ونحو ذلك من امديات الدالة عىل أن , (إن ريب لسميع الدعاء: )وقال إبراهيم عليه السالم [ 25/الشورى] -(ِعَباِدهِ 

أ ه ما من مسلٍم يدعوا اهلل يف األرض دعوة إال أعطاه ِّبا )ويف احلديث الصحيح , يستجيب الدعوات اهلل تعاىل

, أي أن اإلجابة هلا ثالثة صور ما من إنسان يدعوا اهلل يف األرض دعوة إال والبد ان جييبه( إحدى ثالث خصال

 كيف تكون اإلجابة؟

إما أن , (ع عنه من الرش مثلها أو يدخرها له أحوج ما يكون إليها إما أن يعجل اهلل له دعوته أو يدف) يقول النبي 

يعجل له دعوته فيستجيب له وإما أن يدفع عنه من الرش مثلها بحيث ال يظهر أ ه أجيبت دعوته ولكن يدفع اهلل عنه 
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من نبٍي إال  ما: )أو يدخرها له أحوج ما يكون إليها كام قال النبي, من الرش ما هو بحجم تلك الدعوة أو أكرب

 .فقد تدخر الدعوة إىل يوم القيامة, (وتعجل دعوته يف الدنيا وادخرت دعويت شفاعًة ألمتي يوم القيامة

إن اهلل ينزل إىل السامء : ) ربنا سبحانه يستجيب الدعوات ويف احلديث الصحيح حديث النزول يقول النبي: إذاً 

( ين فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرين فأغفر لهمن يدعو: الدنيا حني يبقى ثلث الليل امدخر فيقول

اِع إَِذا َدَعانِ )- : وقال سبحانه وتعاىل, وذلك كل ليلة  -(َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنهي َفِإينه َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 ,[ 681/البقرة]

أهيا الناس أربعوا عىل :) أصواهتم بالدعاء والذكر فقاليف غزوة وصعدوا ثنيًة طفق أصحابه يرفعون  وملا كان النبي 

 .أو كام قال( أ فسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبًا إنام تدعون سميعًا قريبًا جميبا

فاهلل تعاىل يستجيب الدعوات وهذا يدلنا معرش اإلخوان واألخوات عىل عظم تفريطنا يف اغتنام هذه الصفة العظيمة 

, يارب إال وأعطاك اهلل عز وجل  ,يارب :وغوث امللهوفيني واملكروبني ما أن متد يديك وتقول وهي إجابة الداعيني

ومع ذلك فام أكثر تفريطك فاهلل تعاىل يستجيب الدعوات ويقيض احلاجات أي باملعنى السابق ولكنه مزيد بيان؛ ألن 

لدعوات تكون أعم من ذلك كغفران وا, الدعوة أعم من احلاجة فقد تكون احلاجة أمراً وجوديًا سيعى يف حتصيله

 .الذنوب وتكفري السيئات ورفعة الدرجات ونحو ذلك

الدعاء هو : )وينبغي للعبد املؤمن أن يعمر قلبه بالتعلق باهلل تعاىل رغبًة ورمحة فإن الدعاء هو العبادة كام قال النبي

قيقة العبادة فعاًل تظهر من خالل الدعاء وإن كان فيه ضعف لكن ح( الدعاء مخ العبادة)ويف بعض األلفاظ ( العبادة

نطراح بني يديه والعلم بكامل غناه وكامل قدرته وكامل رمحته إىل غري فتقار إىل اهلل عز وجل واالار االملا فيه من إظه

ا ذلك من املعاين التي تتداعى يف القلب عند القيام ِّبذه العبادة الرشيفة ولذلك كان ربنا حيبها ويسخط عىل من تركه

 .كام يف احلديث( أكرم عىل اهلل من الدعاء يشء ليس)

 :وقال الناظم

 وبني آدم حني يسأل يغضُب ** الرب يغضب إن تركت سؤاله                         

والرب سبحانه وتعاىل إمل تسأله , وهذا هو الواقع امددمي إذا ألححت عليه بالطلب مرة فمرة تربم منك وتضايق

 (.من مل يسأل اهلل يغضب عليه:)ء يف حديثغضب عليك كام جا
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 (يشء وال يملكه يشءل ويملك ك): ثم قال

فاهلل تعاىل , األرض كام نطقت بذلك آٌي كثر ما يفيف السموات و اهلل تعاىل مالك يوم الدين سبحانه هو املالك له ما 

 .يشء وال يملكه يشء يملك كل

 (وال غنى عن اهلل تعاىل طرفة عني)

وهلذا كان من أسامءه القيوم , فإنه ال يمكن للعبد أن يقوم إال باهلل تعاىل,  طرفة عني وال أقل من ذلكال غنى عن اهلل 

ومن استغنى )فال قيام ألحٍد إال باهلل تعاىل وهلذا قال املؤلف , وقد تقدم معنا أن القيوم هو القائم بنفسه املقيم لغريه

 .من أهل احلني يعني من أهل اهلالك (عن اهلل طرفة عنٍي فقد كفر وصار من أهل احلني

 (من استغنى عن اهلل طرفة عني)

يعني من اعتقد بأ ه يمكن أن يستغني عن اهلل طرفة عني فهذا من موجبات الكفر إذ ال قيام للعبد وال حتقيق للربوبية  

فمن زعم أ ه , ن الوجوهإال باعتقاده بأن اهلل تعاىل هو خالقه ومالكه ورازقه ومعده وممده فال غنى له عنه بوجٍه م

 .يستغنى عن اهلل تعاىل طرفة عني فهو حرٌي باهللكة

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا : وملا وقع من بعض السفهاء أن ركب أصحابه مرًة وقالوا 

قومًة قوية حتى ألقاه ودق عنقه؛  فقام به بعريه: أما أ ا فإين مقرٌن ِّبذا قال: كان معه بعري ضعيف هزيل قال, ملنقلبون

وهذا يقول أما أ ا , يؤدب عباده ِّبذا, [62/الزخرف] -(َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرننِيَ )- : اهلل تعاىل يقول, أل ه قال قوالً عظيامً 

فيجب عىل العبد دومًا أن يشعر بحاجته , فادعى استغناءه عن اهلل عز وجل فلحقه ما حلقه, فإين مقرٌن هلذا

ره وافتقاره إىل اهللواض  .طرا

هذا القلب حينام يدق هذه , أوضح مثال أهيا األخوان هذا النفس الذي يرتدد بصدورنا لو انقطع هللك اإلنسان

لية منذ أن خلقك إىل أن متوت ربام تعمر مئة سنة وهو يدق لو توقف حلظة انتهى اإلنسان لو انقطع الدم  الدقات املتوا

 .ال قيام له إال باهلل تعاىل, فال غنى للعبد عن ربه عز وجل, ابن آدم عن الدماغ لبضع ثواين هلك

ومبحث الرؤية يلحقه العلامء بموضوع اإليامن باهلل , ثم إن املصنف انتقل إىل مبحٍث آخر وهو مبحث الرؤية

لصفات ال لكون وتارة يلحقونه بموضوع اإليامن باليوم امدخر؛ أل ه له تعلق باألمرين فتعلقه بباب ا, وصفاته تارة

د ِّبا أن اهلل يرى, الرؤية من صفات اهلل فإن هذا ثابت بصفة البرص فاهلل تعاىل يسمع ويرى كام , ليست الرؤية هنا يرا
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نِي َمَعُكاَم َأْسَمُع َوَأَرى)- : قال سبحانه اَفا إِنَّ بل املقصود بالرؤية هنا رؤية املؤمنني لرِّبم , [ 61/طه] -(َقاَل اَل ََتَ

فلهذا كان له تعلٌق بباب الصفات وهلا تعلٌق بباب اإليامن باليوم امدخر لكون , يعني أ ه يمكن يرى سبحانه وتعاىل

 فلذلك جيري إدراجها تارًة يف مباحث الصفات وتارًة يف, الرؤية مما جيري يوم القيامة يف عرصات القيامة ويف اجلنة

 .لتعلقها بذات اهلل سبحانه وتعاىل هل يمكن أن يرى الرب أم ال يمكن من هذا الوجه, مباحث اليوم امدخر

َا (*)وجوه يومئذ ناِضة ) -: والرؤية حٌق ألهل اجلنة بغري إحاطٍة وال كيفية كام نطق به كتاب ربنا:)فقال إىَِل َرِّبه

 .اهلل تعاىل وعلمه وتفسريه عىل ما أراده[ 22/22القيامة] -(َناظَِرةٌ 

تر ترة وثبت باإلمجاع, الرؤية مما ثبت بالتوا أما ثبوته يف الكتاب يف بضع آيات منها , ثبت بالكتاب وثبت بالسنة املتوا

َا َناظَِرةٌ (*)وجوه يومئذ ناِضة ) -: امدية التي استدل ِّبا املؤلف وهي قول اهلل تعاىل [ 22/22القيامة] -(إِىَل َرِّبه

ونظر إذا تعدى بإىل فإن معناه عند , إىل رِّبا ناظرة من النظر, من النرضه وهي البهاء واحلسن والرونق فناِضة األوىل

بخالف إذا تعدى بفي فإنه يعني التأمل نظر يف املسألة يعني تأملها فتكون رؤية عينية , العرب هو املعاينة باألبصار

 -(لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا احْلُْسنَى َوِزَياَدٌة )- :اهلل عز وجلأما إذا تعدى بإىل فإهنا رؤية برصية ومن أدلة ذلك قول 

هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها )- :بأهنا النظر إىل وجهه الكريم و من أدلة ذلك قول اهلل تعاىل فرسها الرسول [ 21/يونس]

ه اهلل الكريم ومن أدلة ذلك يف سورة فرس املزيد بأ ه النظر إىل وج أيضًا فرسها النبي ,  [25/ق] -(َوَلَدْينَا َمِزيدٌ 

ملا  -رمحه اهلل-يف حق أهل اجلنة فقال , [ 22/املطففني] -(عىل األرائك ينظرون ) - : املطففني قال اهلل تعاىل

ُ )- حجب ؤلئك يف السخط نظر هؤالء يف الرضا إذ أن اهلل تعاىل قال يف أول السورة عن الكافرين  هنَّ
ِمْ َكالَّ إِ  ْم َعْن َرِّبه

 .[ 65/املطففني]-(َيْوَمِئٍذمَلَْحُجوُبونَ 

[ 22/املطففني] -(عىل األرائك ينظرون ) - : ثم ملا جاء ذكر األبرار قال, إذًا حرموا من لذة النظر إىل وجهه الكريم

فهذه أدلة , فلام حجب أوئلك بسبب سخط اهلل عليهم نظر هؤالء بسبب رضا اهلل عنهم نظروا إليه سبحانه, 

 .الكتاب

تر حتى أ شد ابن حجر  ترة بيتني ضمنهام  -رمحه اهلل-وأما أدلة السنة فقد بلغت مبلغ التوا يف ذكر األحاديث املتوا

ً معنويًا يف البيت الثاين فقال  ترا تر توا ً لفظيًا يف البيت األول وما توا ترا ترا توا  : -رمحه اهلل-ذكرا ما توا

تر حديث من ك                           ومن بنى هلل بيتًا واقرتب** ذب مما توا
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تر لفظي حديث  تره توا من بنى هلل بيتًا بنى اهلل له )وحديث ( من كذب عيل متعمدًا فليتبوء مقعده من النار)هذا توا

 (بيتًا يف اجلنة

 :ثم قال

 ومسح خفني وهذي بعضها **   ورؤيٌة شفاعٌة واحلوض                          

تر املعنوي وهي الرؤية والشفاعة واحلوض حوض نبينا  ومسح اخلفني كل هذا ثبت بالسنة  فذكر أمورًا ثبتت بالتوا

ً معنوياً  ً توترا ترا  .متوا

يف كتابه عقيدة السلف وأهل احلديث  -رمحه اهلل -ومن أشهر األدلة عىل ذلك فقد ساق اإلمام أبو عثامن الصابوين 

إنكم سرتون ربكم كام ترون القمر ليلة البدر ال تضامون يف )رؤية منها احلديث املشهور نصوصًا كثرية يف إثبات ال

ال , فقوله إنكم سرتون ربكم كام ترون القمر ليلة البدر تشبيٌه للرؤية بالرؤية( ال تَضامون يف رؤيته)ويف لفظ ( رؤيته

ة بالرؤية أي كام أ نا ننظر إىل القمر ليلة البدر رؤيًة للمرئي باملرئي فليس يف هذا تشبيٌه للرب بالقمر وإنام تشبيٌه للرؤي

فكذلك يرى املؤمنون رِّبم عىل هذه الصفة بال ضيٍم يلحقهم وال , ال حيصل معها ضيم وال حيصل معها ازدحام

سألك لذة النظر وأ) عاء النبي فهذا من أشهر األحاديث بإثبات الرؤية وغريها كثري كد, اكتظاٍظ وازدحام يزعجهم

 .فسأل ربه لذة النظر إىل وجهه( ىل وجهك والشوق إىل لقائكإ

: أثبت الرؤية كام أثبتها أهل السنة وقد انعقد إمجاع أهل السنة واجلامعة عىل هذه القضية فقال -رمحه اهلل -فاملصنف 

 (والرؤية حٌق ألهل اجلنة)

فاملؤمنون يرون رِّبم يف , لة امديات السابقةأشار إىل أحد موضعي رؤية الباري يوم القيامة وهو ما يقع يف اجلنة بدال 

اجلنة قطعًا وقيل أن أعظمهم نعياًم هو من يرى ربه يف اليوم مرتني ودلت أحاديث أخر عىل أن أهل اجلنة خيرجون يف 

يف يوٍم يقابل يوم اجلمعة يف الدنيا يقال له يوم املزيد فتنصب هلم املنابر من اللؤلؤ وكثبان املسك وبينام هم كذلك 

من فوقهم سبحانه وبحمده فازدادوا حسنًا وِّباًء حتى إهنم إذا  هذ أرشق عليهم رِّبم من فوقهم فرأوصنوف النعيم إ

رجعوا إىل أهليهم يف منازهلم يقولوا هلم أهلوهم لقد ازددتم بعدنا حسنًا وِّباًء وما ذاك إال بأثر تلك النظرة إىل رب 

 .كالعاملني نسأل اهلل أن يبلغنا وإياكم ذل

 :وهلذا أ شد ابن القيم يف هذا املعنى قوله
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 أمن بعدها يسلوا املحب املتيُم ** فيا نظرًة أهدت إىل الوجه نرضًة                          

أما املوضع الثاين الذي جاءت به األدلة وثبت فهو رؤية املؤمنني لرِّبم يف عرصات القيامة , هذا موضع: إذاً 

فقد ثبت يف صحيح البخاري وغريه من , ة العرصات مجع عرصة وهي مواقف احلسابواملقصود بعرصات القيام

حديث أيب سعيد وحديث أيب هريرة أن املؤمنني يرون رِّبم يف عرصات القيامة يرونه عىل الصورة التي يعرفون أ ه 

َا (*)مئذ ناِضة وجوه يو) -فهذا مما ثبت باألدلة الصحيحة قال كام نطق به كتاب ربنا , رِّبم سبحانه وبحمده إِىَل َرِّبه

ده بالتفسري الكيفية فالكيفية هنا نفوضها [ 22/22القيامة] -(َناظَِرةٌ  قوله وتفسريه عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلمه مرا

إىل اهلل عز وجل وقوله وتفسريه يعني وكيفيته التي هي عليها يف الواقع عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلمه إذ أن هذا تقرص 

الدجال وأ ه  علومنا امدن إذ ال يمكن ألحد أن يرى ربه يف الدنيا وقد جاء يف احلديث الصحيح ملا ذكر النبي  عنه

ويف هذا رد عىل مدعي الكرامات من غالة الصوفية ( واعلموا أ كم لن تروا ربكم حتى متوتوا : )يدعي األلوهية قال

 .إنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا  وغريهم الذين يزعمون أهنم رأوا اهلل يف الدنيا وأبرصوه فيقال هلم وقد قال نبينا 

م فهذا أمٌر ممكن لكن الذي يرى يف املنام نوٌع من األمثال وليس احلقيقة ويرى أما رؤيته سبحانه وتعاىل يف املنا

رأيت ريب يف :)قال اإلنسان صورًة تناسب إيامنه وقد ثبت حديث اختصام املأل األعىل يف السنن وغريها أن النبي 

تأمل أفعل التفضيل يف قوله أحسن صورة؛ , ةأكمل إيامن رأى ربه يف أحسن صور فلام كان إيامنه , (أحسن صورة 

فهذا من حيث اإلمكان ممكن الرؤية باملنام , ألن إيامنه أكمل من غريه ومن كان إيامنه دون ذلك رأى ما يناسب إيامنه

عىل  فربام وقع هذا يف بعض املؤمنني ولكن الرؤية يف الدنيا ممتنعة والدليل, يرى شيئًا حسنًا بقدر ما يف قلبه من إيامن

امتناعها أن نبيًا من أ بياء اهلل أويل العزم من الرسل طلب الرؤية فام أجيب موسى عليه السالم قال سبحانه وتعاىل 

يِن َوَلِكِن اْنُظْر إىَِل اجْلََبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسوْ ) - : حاكيًا عنه يِن َفَلامَّ ََتَىلَّ  َف َقاَل َربه َأِريِن َأ ُْظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَرا َتَرا

ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ فدل ذلك عىل إمتناع الرؤية يف الدنيا إذ لو كان أحٌد , [ 662/األعراف] -(َربُّ

 يمكن أن يرى ربه لرءاه موسى عليه السالم كليم الرمحن الذي طلب رؤية اهلل لكن اهلل تعاىل أعلمه بأن هذا غري

 .متاٍح يف الدنيا

واعلموا أن أهل السنة قاطبة عىل إثبات رؤية املؤمنني لرِّبم سبحانه وتعاىل  وإنام أ كر الرؤية املعتزلة ومن وافقهم 

أما أدلتهم األثرية فدليالن أحدمها قول اهلل , من الروافض واخلوارج أ كروا الرؤية واستدلوا بأدلة أثرية وأدلٍة نظرية
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يِن َلْن ) - تعاىل  قالوا هاهو اهلل تعاىل قد قال ملوسى لن تراين فهذا يدل عىل امتناع الرؤية , [ 662/األعراف] -(َتَرا

واجلواب عن هذا سهل وهو أن نقول إن اهلل تعاىل نفى الرؤية يف الدنيا وحسب ولن عند العرب ال يلزم أن تفيد 

مؤقت  يشء ب اخلمر مثاًل لكنها ال يلزم منها قد تكون يفقد تنفي النفي الؤبد إذا قال اإلنسان لن أرش, النفي املؤبد

 :ولذلك قال اإلمام مالك, كأن تقول مثاًل لن أذهب لفالن وتريد اليوم أو اليوم وغدًا وتذهب إليه بعد ذلك

 فقوله اردد وسواه فاعضدا ** ومن رأى النفي بلن مؤبدًا                            

 :مل يقل ولو, [ 35/البقرة] -(َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأبًَدا )- : ويقال إن لن إذا أريد ِّبا التأبيد قرنت بأبدا كام قال اهلل تعاىل

لكان يف ذلك إحتامل أن يتمنوه يف وقٍت من األوقات فدل ذلك عىل أن لن تدل عىل التأبيد إال إذا اعتضدت  (أبداً )

 .بإحلاق لفظ التأبيد معها

يِن )- : هذا جواب عن استدالهلم األول بقول اهلل تعاىل ملوسى :إذاً  ومما يدل عىل أن , [ 662/األعراف] -(َلْن َتَرا

 ً هذا األمر ممكن أ ه ما كان لنبي بمنزلة موسى عليه السالم كليم الرمحن أحد أويل العزم من الرسل أن يطلب أمرا

لو كان هذا , لف أويل العزم من الرسل أن يطلب أمراً ممتنعًا لذاتهممتنعًا لذاته ماكان يمكن أن خيطر هذا عن نبٍي مك

ولو وقع منه ذلك وهو ممتنٌع لذاته لعاتبه اهلل , األمر ممتنعًا لذاته ما طلبه موسى وهو العارف باهلل سبحانه وتعاىل

فعاتبه , [ 65/هود] -(نَّ َوْعَدَك احْلَقُّ إِنَّ اْبنِي ِمْن َأْهيِل َوإِ ) - : تعاىل كام عتب عىل نوح عليه السالم حينام قال لربه

ُه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِينه َأِعُظَك َأْن ) - : ربه فقال ُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك إِنَّ َتُكوَن ِمَن إِنَّ

إِينه َأِعُظَك   : قاليف أصله عجب اهلل تعاىل عليه ووعظه  أرأيتم ملا كان الطلب طلبًا فاسداً , [ 61/هود] -(اجْلَاِهلنِيَ 

فلو كان سؤال موسى ألمٍر ممتنع يف ذاته فاسد يف أصله لعجب اهلل تعاىل عليه [ 61/هود] -(َأْن َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهلنِيَ 

َلِكِن اْنُظْر إىَِل اجْلََبِل َفِإِن وَ )- : لكن اهلل تعاىل مل يعجب عليه وقال لن تراين وحسب ثم إنه أحاله عىل أمٍر ممكن وقال

يِن  ً فلام أحاله عىل أمٍر , [ 662/األعراف] -(اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَرا مع أن اهلل تعاىل قادٌر عىل أن جيعل اجلبل مستقرا

هلل أعلم أن قوى ممكن دل عىل اإلمكان ولكن اهلل سبحانه وتعاىل مل يشأ أن جيعل ذلك يف هذه احلياة الدنيا وذلك وا

البرش ال تطيق النظر إىل اهلل تعاىل يف هذه احلياة الدنيا وأما يف امدخرة فإن اهلل يعطيه من القوة ما يتمكنون به من 

 .الرؤية ويصمدون هلا أما يف الدنيا فإهنم ال يطيقون ذلك

 -(ُكُه اأْلَبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَبَْصاَر اَل ُتْدرِ )- : ومما استدل به منكر الرؤية من األدلة األثرية قول اهلل عز وجل
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فقالوا هذا دليٌل عىل أن اهلل ال يمكن أن يرى؛ ألن األبصار هي وسيلة املعاينة وقد نفى اهلل ذلك , [ 602/األ عام]

بانهذا اال وألهل السنة عن, [ 602/األ عام] -(اَل ُتْدِرُكُه اأْلَبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَبَْصاَر )-: وقال , ستدالل جوا

 -(اَل ُتْدِرُكُه اأْلَبَْصاُر )-اجلواب األول ما ذهبت إليه عائشة رِض اهلل عنها وغريها من أن املقصود بقوله 

واجلواب الثاين قوهلم إن نفي اإلدراك ال يلزم منه نفي الرؤية ألن اإلدراك إحاطة أما , أي يف الدنيا,  [602/األ عام]

 .منها إحاطةالرؤية فال يلزم 

 أليس أحدنا يرى القمر وال يدركه؟ أليس أحدنا يرى اجلبل وال يدركه؟ 

ه لكن ال , أ ت ترى القمر صفحًة مضيئة لكنك ال تدركه يف تفاصيله وتضاعيفه ترى اجلبل كمثلث خمروطي ترا

رد النظر اإلدراك وبالتايل فال يلزم من جم, والدواب واهلوام وال تدرك جهته املقابلة, تدرك ما فيه من الشجر واحلجر

 .فال تعارض وال دليل يف نفي اإلدراك عىل نفي الرؤية

وقد أودع اهلل تعاىل يف كتابه هذا املعنى يف موضع ال صلة له باملوضوع الصفات وهو قول اهلل تعاىل يف قصة موسى 

َءى اجْلَْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا مَلُْدَرُكونَ )- : وفرعون قال اهلل تعاىل [ 16/12الشعراء] -(َقاَل َكالَّ ( * )َفَلامَّ َتَرا

تأملوا يف امدية يقول , حصل إدراك أم مل حيصل إدراك؟ مل حيصل إدراك, أرأيتم حصلت رؤية أم مل حتصل؟ حصلت, 

َءى اجْلَْمَعا)-: اهلل تعاىل َقاَل َأْصَحاُب ) -يعني قوم فرعون وقوم موسى حصلت الرؤية /[ 16الشعراء] -(ِن َفَلامَّ َتَرا

ا مَلُْدَرُكونَ   .وفعاًل مل يقع إدراك [16/12الشعراء] -(َقاَل َكالَّ ( * )ُموَسى إِنَّ

ة من املعتزلة إذًا هذه الردود تبطل ما ذهب إليه هؤالء النفاة نفاة الرؤي, يمكن أن تقع رؤية دون أن يقع إدراك: إذاً 

 .والرافضة واخلوارج من نفي رؤية الباري

ً : وأما استدالهلم بالعقل فإهنم يقولون يف توجيه أدلتهم يقولون إنه يلزم من الرؤية أن يكون جساًم وأن يكون متحيزا

ال سنة نحتاج وهذه الدعاوى نحن حديث عهٍد ِّبا فقد قررنا ليلة البارحة أن األلفاظ املجملة التي مل ترد يف كتاٍب و

ستفصال فنقول ما مرادكم بذلك فلفظ اجلسم ولفظ التحيز أو احليز من األلفاظ املجملة نقول هلم أ تم فيها إىل اال

امدن تريدون أن تلزموننا بالزم هذا الالزم مل يرد يف الكتاب والسنة ال نفيه وال إثباته فال ننساق لكم ونسلمكم قيادنا 

 كم جسم وحيز؟ماذا أردتم بقول, ونواثقكم

إن أردتم بذلك أن اهلل تعاىل له , إن أردتم بقولكم أو بنفيكم اجلسم أو إلزامكم بأن يكون اهلل جساًم إذا ثبتت الرؤية
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ذات ال تشبه الذوات تقوم ِّبا صفاته من السمع والبرص والعلم واإلرادة وله عينان وله وجٌه كريم وله يدان 

نحن نثبت ذلك وإن سميتموه جسم نحن ال نعرب ِّبذا اللفظ أل ه مل يرد يف  مبسوطتان بالعطاء والنعم فحيا هالً 

فإذا كان قولكم يلزمكم , الكتاب وال يف السنة لكن نثبت هذا املعنى وال غضاضة بل هذا هو الذي أمرنا اهلل تعاىل به

 .حمذور بل هو عني املطلوببإثبات الرؤية إثبات هذا املعنى فنحن نلتزم به وال ندفعه بل نقره وليس يف ذلك أدنى 

ء يفتقر بعضها إىل بعض وحيتاج بعضها إىل بعض فقلنا هذا  د باجلسم أ ه مركٌب من أبعاض وأجزا وإن قالوا إن املرا

هذا خيالكم الفاسد هو الذي , وال يلزم من إثبات الرؤية هلل عز وجل أن يكون اهلل تعاىل هكذا, جسم املخلوق

نثبت لربنا سبحانه وتعاىل ذاتًا ال تشبه الذوات تقوم ِّبا صفات وهذه الذات هي  فنحن, أوجب لكم هذه التهيئات

 .التي نثبت رؤيتها يف عرصات القيامة ويف اجلنة

 وأما قولكم بالتحيز فامذا تريدون باحليز؟ 

من  يشء بهإن أردتم بقولكم التحيز يعني أ ه حتيط به أحياٌز أخرى فهذا ليس بالزم واهلل سبحانه وتعاىل ال حييط 

وإن أردتم بالتحيز أن اهلل سبحانه وتعاىل بائٌن من خلقه منفصٌل , من خملوقاته يشء ال يمكن أن حييط به, خملوقاته

منه فنحن نلتزم بذلك وإن سميتموه حتيزاً نحن ال نوافقكم  يشء من خلقه وال يف خلقه يشء عنهم متميز ليس فيه

هذا حمل قبولنا واعتقادنا أن اهلل سبحانه وتعاىل له ذاٌت منفصلٌة عن عباده ال  عىل التسمية وال عىل اللفظ لكن معنى

ته مستٍو عىل عرش من خملوقاته ال حيل فيهم وال حيلون فيه يشء خيتلط فيها هذا , بائٌن من خلقه هبل هو فوق سموا

 .جزء دعواهم

نقول لفظ اجلهة من األلفاظ  ءهة نفس اليشأيضًا مما ادعوه عقاًل قالوا يلزمكم من إثبات الرؤية أن يكون يف ج

 املجملة ماذا تريدون بقولكم يف جهة؟

ونقوله بملئ أفواهنا إن ربنا سبحانه فوق , إن أردتم أ ه يلزم أن يكون اهلل تعاىل يف جهة العلو فهذا عني ما نعتقده

م ويرشف عليهم سبحانه فهم يرون وهلذا يطلع عليه, مجيع خملوقاته وأ ه يراه عباده من جهة العلو سبحانه وبحمده

 .رِّبم من فوقهم ونلتزم ِّبذا الالزم

أو أهنا حتيط به جهة املخلوقة فهذا ممتنع كام قلنا يف مسألة التحيز وِّبذا  يشء وإن زعمتم أن اجلهة بمعنى أ ه حييط به

ي خيوط عنكبوت وإن أوهن البيوت إنام ه يتبني أن ما يتعلل به هؤالء النافون ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له نبيه 
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لبيت العنكبوت وأن ما يعتصم به أهل السنة واجلامعة ركٌن شديد وحصٌن منيع فهم اعتصموا بالنصوص فعصمهم 

 .اهلل تعاىل منها

لذلك تبني بطالن قول هؤالء النفاة من املعتزلة ومن اخلوارج ومن الروافض بنفي رؤية الباري والعجب لقوٍم 

أعظم نعمة أهنم حريون أن حيرموا منه إذا كانوا ينفون عن اهلل عز وجل هذه امليزة التي يشتاق إليها  حيرمون أ فسهم

 دائاًم املحبوب يتمنى رؤية حبيبه أليس كذلك؟, كل مؤمن أن يرى ربه

وفاضٍل , علامءأ ت لو قيل لك مثاًل عن عاملٍ من ال, هذا أمٌر مركوٌز يف الفطر ما من أحٍد حيب أحدًا إال ويتمنى رؤيته

 .لوجدت يف نفسك توقًا وشوقًا إىل رؤيته, كريٌم من الكرماء, شجاٌع من الشجعان, من الفضالء

ئنه ال  وهذا أمٌر بني املخلوقني فكيف إذا كان رب العاملني أعظم حمبوب سبحانه وبحمده من نعمه ال تنقطع وخزا

وتتمنى رؤيته بل إن هذا غاية األماين فالعجب من تنفذ ولطفه ظاهٌر وخفي كيف ال تألهه القلوب وتنجذب إليه 

قوٍم حيكمون عىل أ فسهم ِّبذا احلرمان ويقولون ال يمكن أن يرى يف احلقيقة حرماٌن وخذالن وأهل السنة يشتاقون 

 (.وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقاءه)يف دعاءه  لرؤية رِّبم كام قال نبينا 

اجلنة هو أن يتمنوا  النظر إىل رِّبم عز وجل ويقابل هؤالء النفاة طائفٌة من املخرفني كام فإن أعظم نعيٍم يناله أهل 

وهم الذين يدعون رؤية اهلل يقظة ومنهم قوٌم يضعون أحاديث موضوعه يثبتون فيها رؤية اهلل يف الدنيا وقد , أسلفت

عه وهي يف األسانيد جيب أن تربأ ورد يف بعض كتب املحدثني عىل قانوهنم أن من أسند فقد برئ أحاديث موضو

منها طريقة أهل السنة واجلامعة من أن اهلل تعاىل يرى عىل صورة شاٍب جعٍد قطط وأ ه ينزل يوم عرفة ويصافح 

ء الذي وضعه الوضاعون   .الركبان وأ ه عىل مجٍل أورق كل هذا الغثاء واهلرا

يف كتبه  -رمحه اهلل-اإلسالم ابن تيمية ومن عجب أن أعداء السنة من الروافض يقتطعون بعض كالم شيخ 

فيقول أحدهم يف بعض املناظرات الفضائية , وشيخ اإلسالم يسوق هذا الكالم عىل سبيل النكري, ويتهمونه بذلك

انظروا افتحوا هذا املجلد من جملدات الفتاوى انظر يف صفحة كذا انظر ماذا يقول ابن تيمية ثم يقرأ هذه األحاديث 

 بأن هذه مقالته وإنام ساق هذا عىل سبيل اإلنكار والرد واقرأوا إن شئتم الوصية الكربى كيف رد فيوهم السامعني

شيخ اإلسالم هذه األحاديث املوضوعه وصفها بالوضع وأ كرها عىل من رواها وفرسها دون بيان وضعها 

ء كذبًا كام قال لكن القوم أعني الروافض هم أصحاب الكذب قدياًم وحديثًا وهم أكثر أهل ا, وضعفها ألهوا
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ء أشد كذبًا عىل رسول اهلل  -رمحه اهلل-الشافعي  من الروافض فالكذب مهنتهم وَتارهتم  ما رأيت من أهل األهوا

 .وصنعتهم منذ قديم الدهر

اًل إيامنية يتبدى هلم  ٍل شيطانية يظنوهنا أحوا وكذلك أيضًا الصوفية الذين هيمهمون ويغمغمون ويعيشون يف أحوا

: وقد قال نبينا, وأحوال يتالعب ِّبم الشياطني فيظنون أهنم رأوا اهلل أو تبدى هلم اهلل أو نحو ذلك هيئات

 .(واعلموا أ كم لن تروا ربكم حتى متوتوا )

وال يصح اإليامن بالرؤية ألهل دار ) عقب عىل هذه املسألة العظيمة مسألة الرؤية بقوله  -رمحه اهلل-ثم إن الشيخ 

 (اعتربها منهم بوهٍم أو تأوهلا بفهمالسالم ملن 

ده بذلك قوله ألهل دار السالم أي اجلنة  ال يصح ملن اعتربها : )قال, أن هذه الرؤية ليست رؤيًة يمكن تكييفها, مرا

إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنًى يضاف إىل الربوبية برتك ): ثم علل ذلك بقوله (منهم بوهم أو تأوهلا بفهم

 .أي ال حيل ألحٍد أن يأول الرؤية بتمثيلها وتكيفيها وال أيضًا بتأويلها بمعنى حتريفها( زوم التسليمالتأويل ول

د برؤية اهلل رؤية أ عامه ورؤية أفضاله لكان هذا حتريفًا فاسدًا؛ أل ه قال ومل ( إنكم سرتون ربكم:)فلو قال قائل املرا

هذه دعاوى عريضة يدعيها املحرفون املأولون كام , بكميقل إنكم سرتون نعمة ربكم أو آالء ربكم أو فضائل ر

إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنًى يضاف إىل الربوبية برتك التأويل ولزوم ): يسمون أ فسهم وهي باطلة هلذا قال

  (التسليم

 .يعني التأويل الصحيح املقبول هو أن ترتك التأويل الفاسد وتبقى عىل األصل وتلزم التسليم

فطب به نفسًا وقر به عينا وال تسلط عليه معاول التحرييف التي يسموها  خرب اهلل به عن نفسه أو أخرب عنه نبيه فام أ

 .أصحاِّبا تأويل

 !أرءيتم (وعليه دين املسلمني ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب التنزيه: )قال

, وطائفٍة غلت بالنفي حتى نفت الرؤية, ى كيفت الرؤيةطائفٍة غلت يف اإلثبات حت, هو أراد الرد عىل طائفتني: إذاً 

 .(ومن مل يتوق النفي و التشبيه زل ومل يصب التنزيل): هلذا قال

, فالواجب علينا فيام أضافه اهلل إىل نفسه من معاين الربوبية أن يثبت إثباتًا بال متثيل وننزه اهلل تعاىل تنزهيًا بال تعطيل

ربنا سبحانه , فإن ربنا جل وعال موصوٌف بصفات الوحدانية منعوٌت بنعوت الفردانية ليس يف معناه أحٌد من الربية
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ُ َأَحدٌ )- له الوحدانية , واحٌد يف أفعاله, واحٌد يف صفاته, ءهوتعاىل واحٌد يف ذاته واحٌد يف أسام ُ (*)ُقْل ُهَو اَّللَّ اَّللَّ

َمدُ   .[ 6/اإلخالص] -(َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ (*)مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلدْ (*)الصَّ

فهذا املعنى جيب أن يكون راسخًا  منعوٌت بنعوت الفردانية أي أ ه فرٌد سبحانه ال يشاركه أحٌد يف أي صفٍة من صفاته

ثم ينشأ عن هذا , ويف أفعاله, ويف صفاته, ويف أسامءه, توحيده يف ذاته, يف قلب كل مؤمن وهو توحيد رب العاملني

ع العبادة لغري اهلل عز وجل  .,التوحيد العلمي التوحيد العميل فيوحده بعباداته وال يرصف شيئًا من أ وا

الذي ال مثيل , ة مستلزمًا لتوحيد األلوهية ملا كان سبحانه هو الواحد األحد الفرد الصمدفلهذا كان توحيد الربوبي

ه وعىل هذا قام سوق اإلسالم وبعث , له وال كفئ له وال ند له وال نظري كان هو املستحق للعباده وحده دون ما سوا

وكل ما ( ليس يف معناه أحٌد من الربية ): قالفهذا التنازل بني التوحيدين ظاهٌر جيل هلذا , أ بياء اهلل وأ زلت الكتب

فهو كام قال ومعناه عىل ما أراد ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا  جاء يف ذلك من احلديث الصحيح عن الرسول 

ئنا فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هلل عز وجل ولرسوله  هذا , ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله  وال متومهني بأهوا

وال يستشنعه وال يرده وال  هو منهج السالمه ومنهج العصمة أن يقبل اإلنسان كل حديٍث صحيح أتاه عن النبي 

 .أهل العربية يلوي أعناق النصوص بل يعتقده عىل معناه الذي خاطب به النبي 

فرة مسوغات قبول اخلرب أربعة فإن مسوغات قبول خرب النبي   .والنصح ,والبيان, والصدق, العلم: متوا

فإذا اجتمعت , ناصحًا ملحدثه, مبينًا يف تعبريه, صادقًا يف خربه, متى تقبل خرب كائنًا من كان أن يكون عاملًا بام أخرب به

 .هذه األربعة ما عاد هناك أدنى ذرة وال موجب ألدنى تردد يف قبول اخلرب

من أ صح األمة , ن أبني الناس حديثًا؟ نبينام, من أصدق الناس قيال؟ نبينا, فتأمل من أعلم الناس بربه؟ نبينا

فبأي مسوغ يتسلط هؤالء املجرتئني ويقول ما  فام دام أن هذه األمور األربعة جمتمعة يف حق نبينا , لألمة؟ نبينا

ده كذا, أراد كذا بل كذا ده كذا مرا  !سبحان اهلل, ليس مرا

؟ أأ تم أبني بيانًا وأحسن حديثًا من رسول اهلل  ن رسول اهلل ؟ أأ تم أصدق قياًل م أأ تم أعلم باهلل من رسول اهلل 

 ؟  أأ تم أ صح يف األمة من رسول اهلل ؟ 

عجبًا لكم أال يسعكم ما وسع أصحابه الكرام رضوان اهلل عليهم سمعوا ما أخرب به فتلقوه بالقبول ومل يرشقوا به كام 

خيطب خطبٌة يقول  لكالم يأيت لقيظ بن عامر بن املنتفق ونبينا رشقتم ومل يتلجلجوا أو جيمجموا عندما سمعوا هذا ا
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يا رسول اهلل أهو يضحك ربنا؟ : ينظر إليكم أزلني قنطني فيظل يضحك فيجثوا عىل ركبتيه فيقول: فيها فيام قال

 .فيقول لن نعدم خرياً من رٍب يضحك, فيقول نعم

ات وشفتني و و و إىل آخره مما يفرضه هؤالء أال يلزم من الضحك أسنان ولسان وهلو, مل يقل كيف يضحك

أخرب عن ربه باحلق والصدق فلم يتبادر إىل ذهنه أي معنى من معاين النقص والعيب  املتكلمون علم أن النبي 

ومل ينشأ عنده ما نشأ عند هؤالء النفاة من هذه  يشء أقر بأصل املعنى وعلم أن اهلل ليس كمثله, ومماثلة املخلوقني

بلساٍن عريٍب مبني ال ندخل يف ذلك  وقد بعث النبي  (فهو كام قال وهو معناه عىل ما أراد ): هلذا قال الواردات

ال جيوز أن يسلط الرأي عىل النص فإن امدراء تتشتت امدراء كثرية كٌل يأيت من رأسه بصوت فتذهب , متأولني بآرائنا

ئنافال ندخل يف ذلك متأولني, وتضيع األمور فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هلل عز ,  بآرائنا وال متومهني بأهوا

 َوُهَو )- التسليم هلل عز وجل بأن يسلم العبد وجهه هلل وهو حمسن , وجل
ِ
َّ
ِ

َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلل

التلقي والقبول عن اهلل والرىض بخربه ال يقول ينقاد هلل عز وجل يضع نفسه يف موضع , [ 625/النساء] -(حُمِْسٌن 

 .أحكم عىل ذلك بعقيل فإن قبله عقيل مررت وإن أباه عقيل رددت ما هذا بإيامن هذا إذعاٌن وتسليٌم للعقل ال للرب

 (ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هلل عز وجل ولرسوله ): قال

شتباه و لبس يف مسألة من املسائل فحني إٍذ  ايقع عند بعض الناس أن يقع عندهم وهذا أمٌر قد شتباه يف حال اال 

ُر إاِلَّ ) - يسلك طريقة الراسخني يف العلم وهي رد املتشابه إىل املحكم وقول  كَّ نَا َوَما َيذَّ َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربه

أن أشكل عليه معنًى من  ربام جرى هذا مثاًل لبعض املؤمنني يف مسألة من املسائل, [ 7/رانآل عم] -(ُأوُلو اأْلَْلَباِب 

من األشياء فحينئذ ال جيوز أن يقابله بالرد والرفض والنقد وإنام يقول آمن باهلل وبام جاء عن  ءلتبس عليه يشااملعاين 

 .صدقت وسلمت اهلل وبام جاء عن رسول اهلل 

ن يفتح عيل وأن يرشح صدري وهو يف هذه األثناء جمتهٌد يف طلب احلق ويعتصم باملحكم ويكل وأسأل اهلل تعاىل أ

 .املتشابه إىل اهلل سبحانه وتعاىل حتى يرفع اهلل عنه هذا التشابه

 .اهلل مزيد بيان يف الدرس القادم ولعله يأيت هلذا إن شاء

 ..وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 


