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 (والرؤية حٌق ألهل الجنة) (31)
وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد , بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين

 ..وعلى آله وصحبه أجمعين
أشار إىل أحد موضعي رؤية الباري يوم القيامة وهو ما يقع يف اجلنة  (والرؤية حٌق ألهل الجنة): فقال

فاملؤمنون يرون رهبم يف اجلنة قطعًا وقيل أن أعظمهم نعيمًا هو من يرى ربه يف اليوم مرتني , بداللة اآليات السابقة
يوم املزيد فتنصب هلم ودلت أحاديث أخر على أن أهل اجلنة خيرجون يف يوٍم يقابل يوم اجلمعة يف الدنيا يقال له 

املنابر من اللؤلؤ وكثبان املسك وبينما هم كذلك يف صنوف النعيم إذ أشرق عليهم رهبم من فوقهم فرأوه من فوقهم 
سبحانه وحبمده فازدادوا حسنًا وهباًء حىت إهنم إذا رجعوا إىل أهليهم يف منازهلم يقولوا هلم أهلوهم لقد ازددمت بعدنا 

 .ك إال بأثر تلك النظرة إىل رب العاملني نسأل اهلل أن يبلغنا وإياكم ذلكحسناً وهباًء وما ذا
 :وهلذا أنشد ابن القيم يف هذا املعىن قوله
 أمن بعدها يسلوا احملب املتيم   فيا نظرًة أهدت إىل الوجه نضرةً 

أما املوضع الثاين الذي جاءت به األدلة وثبت فهو رؤية املؤمنني لرهبم يف عرصات القيامة  ,هذا موضع: إذاً 
فقد ثبت يف صحيح البخاري وغريه من , واملقصود بعرصات القيامة العرصات مجع عرصة وهي مواقف احلساب

الصورة اليت يعرفون أنه حديث أيب سعيد وحديث أيب هريرة أن املؤمنني يرون رهبم يف عرصات القيامة يرونه على 
 ِإىَل ( 22) نَاِضرَة   يَ ْوَمِئذٍ  و ج وه  }فهذا مما ثبت باألدلة الصحيحة قال كما نطق به كتاب ربنا , رهبم سبحانه وحبمده

قوله وتفسريه على ما أراده اهلل تعاىل وعلمه مراده بالتفسري الكيفية فالكيفية هنا  [21 ,22: القيامة]{  نَاِظَرة   َرب َِّها
نفوضها إىل اهلل عز وجل وقوله وتفسريه يعين وكيفيته اليت هي عليها يف الواقع على ما أراده اهلل تعاىل وعلمه إذ أن 

جاء يف احلديث الصحيح ملا ذكر النيب هذا تقصر عنه علومنا اآلن إذ ال ميكن ألحد أن يرى ربه يف الدنيا وقد 
ويف هذا رد على ( واعلموا أنكم لن تروا ربكم حىت متوتوا: )الدجال وأنه يدعي األلوهية قالصلى اهلل عليه وسلم

 مدعي الكرامات من غالة الصوفية وغريهم الذين يزعمون أهنم رأوا اهلل يف الدنيا وأبصروه فيقال هلم وقد قال نبينا 
 .تروا ربكم حىت متوتواإنكم لن 

أما رؤيته سبحانه وتعاىل يف املنام فهذا أمر  ممكن لكن الذي يرى يف املنام نوع  من األمثال وليس احلقيقة 
صلى اهلل عليه ويرى اإلنسان صورًة تناسب إميانه وقد ثبت حديث اختصام املأل األعلى يف السنن وغريها أن النيب 

تأمل أفعل , أكمل إميان رأى ربه يف أحسن صورة فلما كان إميانه, (رة رأيت ريب يف أحسن صو :)قال وسلم
فهذا من , التفضيل يف قوله أحسن صورة؛ ألن إميانه أكمل من غريه ومن كان إميانه دون ذلك رأى ما يناسب إميانه
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بعض املؤمنني ولكن لفرمبا وقع هذا , حيث اإلمكان ممكن الرؤية باملنام يرى شيئًا حسنًا بقدر ما يف قلبه من إميان
الرؤية يف الدنيا ممتنعة والدليل على امتناعها أن نبيًا من أنبياء اهلل أويل العزم من الرسل طلب الرؤية فما أجيب 

 اجْلََبلِ  ِإىَل  اْنظ رْ  َوَلِكنِ  تَ رَاين  َلنْ  قَالَ  إِلَْيكَ  أَْنظ رْ  أَِرين  َربِّ  قَالَ }:  موسى عليه السالم قال سبحانه وتعاىل حاكياً عنه
فدل ,  [341: األعراف]{  َصِعًقا م وَسى َوَخر   دَكًّا َجَعَله   لِْلَجَبلِ  َربُّه   ََتَل ى فَ َلم ا تَ رَاين  َفَسْوفَ  َمَكانَه   اْستَ َقر   فَِإنِ 

ن الذي طلب الرؤية يف الدنيا إذ لو كان أحد  ميكن أن يرى ربه لرءاه موسى عليه السالم كليم الرمح امتناعذلك على 
 .رؤية اهلل لكن اهلل تعاىل أعلمه بأن هذا غري متاٍح يف الدنيا

واعلموا أن أهل السنة قاطبة على إثبات رؤية املؤمنني لرهبم سبحانه وتعاىل  وإمنا أنكر الرؤية املعتزلة ومن 
دلتهم األثرية فدليالن أحدمها قول أما أ, وافقهم من الروافض واخلوارج أنكروا الرؤية واستدلوا بأدلة أثرية وأدلٍة نظرية

قالوا هاهو اهلل تعاىل قد قال ملوسى لن تراين فهذا يدل على امتناع , [ 341/األعراف] -(َلْن تَ رَاين ) -اهلل تعاىل  
الرؤية واجلواب عن هذا سهل وهو أن نقول إن اهلل تعاىل نفى الرؤية يف الدنيا وحسب ولن عند العرب ال يلزم أن 

قد تنفي النفي الؤبد إذا قال اإلنسان لن أشرب اخلمر مثالً لكنها ال يلزم منها قد تكون يف شيء , في املؤبدتفيد الن
 :ولذلك قال اإلمام مالك, مؤقت كأن تقول مثالً لن أذهب لفالن وتريد اليوم أو اليوم وغداً وتذهب إليه بعد ذلك

 فقوله اردد وسواه فاعضدا ومن رأى النفي بلن مؤبداً 
ولو , [ 59/البقرة] -(َوَلْن يَ َتَمن  ْوه  أََبًدا )-:  يقال إن لن إذا أريد هبا التأبيد قرنت بأبدا كما قال اهلل تعاىلو 

لكان يف ذلك إحتمال أن يتمنوه يف وقٍت من األوقات فدل ذلك على أن لن تدل على التأبيد إال ( أبداً : )مل يقل
 .إذا اعتضدت بإحلاق لفظ التأبيد معها

ومما يدل , [ 341/األعراف] -(َلْن تَ رَاين )-:  هذا جواب عن استدالهلم األول بقول اهلل تعاىل ملوسى: اً إذ
على أن هذا األمر ممكن أنه ما كان لنيب مبنزلة موسى عليه السالم كليم الرمحن أحد أويل العزم من الرسل أن يطلب 

لو كان , مكلف أويل العزم من الرسل أن يطلب أمراً ممتنعًا لذاته أمراً ممتنعًا لذاته ماكان ميكن أن خيطر هذا عن نيبٍ 
ولو وقع منه ذلك وهو ممتنع  لذاته لعاتبه اهلل , هذا األمر ممتنعاً لذاته ما طلبه موسى وهو العارف باهلل سبحانه وتعاىل

فعاتبه [49: هود]{  احلَْقُّ  َوْعَدكَ  َوِإن   أَْهِلي ِمنْ  اْبيِن  ِإن  } :  تعاىل كما عتب على نوح عليه السالم حينما قال لربه
 ِمنَ  َتك ونَ  َأنْ  َأِعظ كَ  ِإينِّ  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما َتْسأَْلنِ  َفاَل  َصاِلحٍ  َغي ْر   َعَمل   ِإن ه   أَْهِلكَ  ِمنْ  لَْيسَ  ِإن ه  }:  ربه فقال
 أَِعظ كَ  ِإينِّ } أصله عجب اهلل تعاىل عليه ووعظه قال  أرأيتم ملا كان الطلب طلباً فاسداً يف, [44: هود]{ اجْلَاِهِلنيَ 

فلو كان سؤال موسى ألمٍر ممتنع يف ذاته فاسد يف أصله لعجب اهلل تعاىل  [44: هود]{ اجْلَاِهِلنيَ  ِمنَ  َتك ونَ  َأنْ 
 ِإىَل  اْنظ رْ  نِ َوَلكِ }: عليه لكن اهلل تعاىل مل يعجب عليه وقال لن تراين وحسب مث إنه أحاله على أمٍر ممكن وقال 
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مع أن اهلل تعاىل قادر  على أن جيعل اجلبل مستقراً فلما  ,[341: األعراف]{ تَ رَاين  َفَسْوفَ  َمَكانَه   اْستَ َقر   فَِإنِ  اجْلََبلِ 
أحاله على أمٍر ممكن دل على اإلمكان ولكن اهلل سبحانه وتعاىل مل يشأ أن جيعل ذلك يف هذه احلياة الدنيا وذلك 

يعطيه من القوة ما  واهلل أعلم أن قوى البشر ال تطيق النظر إىل اهلل تعاىل يف هذه احلياة الدنيا وأما يف اآلخرة فإن اهلل
 .يتمكنون به من الرؤية ويصمدون هلا أما يف الدنيا فإهنم ال يطيقون ذلك
{  اأْلَْبَصارَ  ي ْدرِك   َوه وَ  اأْلَْبَصار   ت ْدرِك ه   اَل }:  ومما استدل به منكر الرؤية من األدلة األثرية قول اهلل عز وجل

 ميكن أن يرى؛ ألن األبصار هي وسيلة املعاينة وقد نفى اهلل ذلك فقالوا هذا دليل  على أن اهلل ال,  [301: األنعام]
, وألهل السنة عن هذا االستدالل جوابان, [301: األنعام]{  اأْلَْبَصارَ  ي ْدرِك   َوه وَ  اأْلَْبَصار   ت ْدرِك ه   اَل }: وقال

: األنعام]{ اأْلَْبَصار   ت ْدرِك ه   اَل } لهاجلواب األول ما ذهبت إليه عائشة رضي اهلل عنها وغريها من أن املقصود بقو 
واجلواب الثاين قوهلم إن نفي اإلدراك ال يلزم منه نفي الرؤية ألن اإلدراك إحاطة أما الرؤية , أي يف الدنيا,  [301

 .فال يلزم منها إحاطة
 أليس أحدنا يرى القمر وال يدركه؟ أليس أحدنا يرى اجلبل وال يدركه؟ 
ترى اجلبل كمثلث خمروطي تراه لكن , أنت ترى القمر صفحًة مضيئة لكنك ال تدركه يف تفاصيله وتضاعيفه

فال يلزم من جمرد النظر اإلدراك وبالتايل , والدواب واهلوام وال تدرك جهته املقابلة, ال تدرك ما فيه من الشجر واحلجر
 .فال تعارض وال دليل يف نفي اإلدراك على نفي الرؤية

قد أودع اهلل تعاىل يف كتابه هذا املعىن يف موضع ال صلة له باملوضوع الصفات وهو قول اهلل تعاىل يف قصة و 
{ َكال   قَالَ ( 43) َلم ْدرَك ونَ  ِإن ا م وَسى َأْصَحاب   قَالَ  اجلَْْمَعانِ  تَ رَاَءى فَ َلم ا}:  موسى وفرعون قال اهلل تعاىل

حصل إدراك أم مل حيصل إدراك؟ مل حيصل , ؤية أم مل حتصل؟ حصلتأرأيتم حصلت ر ,  [42 ,43: الشعراء]
يعين قوم فرعون وقوم موسى /[ 43الشعراء] -(فَ َلم ا تَ رَاَءى اجلَْْمَعاِن )-: تأملوا يف اآلية يقول اهلل تعاىل, إدراك

 .وفعالً مل يقع إدراك[ 42 ,43: الشعراء]{ َكال   قَالَ ( 43) َلم ْدرَك ونَ  ِإن ا م وَسى َأْصَحاب   قَالَ }حصلت الرؤية 
إذاً هذه الردود تبطل ما ذهب إليه هؤالء النفاة نفاة الرؤية من , ميكن أن تقع رؤية دون أن يقع إدراك: إذاً 

 .املعتزلة والرافضة واخلوارج من نفي رؤية الباري
إنه يلزم من الرؤية أن يكون جسماً وأن يكون  :وأما استدالهلم بالعقل فإهنم يقولون يف توجيه أدلتهم يقولون

متحيزًا وهذه الدعاوى حنن حديث عهٍد هبا فقد قررنا ليلة البارحة أن األلفاظ اجململة اليت مل ترد يف كتاٍب وال سنة 
م حنتاج فيها إىل االستفصال فنقول ما مرادكم بذلك فلفظ اجلسم ولفظ التحيز أو احليز من األلفاظ اجململة نقول هل

أنتم اآلن تريدون أن تلزموننا بالزم هذا الالزم مل يرد يف الكتاب والسنة ال نفيه وال إثباته فال ننساق لكم ونسلمكم 
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 ماذا أردمت بقولكم جسم وحيز؟, قيادنا ونواثقكم
اهلل إن أردمت بذلك أن , إن أردمت بقولكم أو بنفيكم اجلسم أو إلزامكم بأن يكون اهلل جسماً إذا ثبتت الرؤية

تعاىل له ذات ال تشبه الذوات تقوم هبا صفاته من السمع والبصر والعلم واإلرادة وله عينان وله وجه  كرمي وله يدان 
مبسوطتان بالعطاء والنعم فحيا هاًل حنن نثبت ذلك وإن مسيتموه جسم حنن ال نعرب هبذا اللفظ ألنه مل يرد يف 

فإذا كان قولكم ,  غضاضة بل هذا هو الذي أمرنا اهلل تعاىل بهالكتاب وال يف السنة لكن نثبت هذا املعىن وال
يلزمكم بإثبات الرؤية إثبات هذا املعىن فنحن نلتزم به وال ندفعه بل نقره وليس يف ذلك أدىن حمذور بل هو عني 

 .املطلوب
إىل بعض  وإن قالوا إن املراد باجلسم أنه مركب  من أبعاض وأجزاء يفتقر بعضها إىل بعض وحيتاج بعضها

هذا خيالكم الفاسد هو , وال يلزم من إثبات الرؤية هلل عز وجل أن يكون اهلل تعاىل هكذا, فقلنا هذا جسم املخلوق
فنحن نثبت لربنا سبحانه وتعاىل ذاتًا ال تشبه الذوات تقوم هبا صفات وهذه , الذي أوجب لكم هذه التهيئات

 .يف اجلنةالذات هي اليت نثبت رؤيتها يف عرصات القيامة و 
 وأما قولكم بالتحيز فماذا تريدون باحليز؟ 

إن أردمت بقولكم التحيز يعين أنه حتيط به أحياز  أخرى فهذا ليس بالزم واهلل سبحانه وتعاىل ال حييط به 
وإن أردمت بالتحيز أن اهلل سبحانه وتعاىل بائن  من خلقه , ال ميكن أن حييط به شيء من خملوقاته, شيء من خملوقاته

منفصل  عنهم متميز ليس فيه شيء من خلقه وال يف خلقه شيء منه فنحن نلتزم بذلك وإن مسيتموه حتيزًا حنن ال 
نوافقكم على التسمية وال على اللفظ لكن معىن هذا حمل قبولنا واعتقادنا أن اهلل سبحانه وتعاىل له ذات  منفصلة  

وال حيلون فيه بل هو فوق مسواته مستٍو على عرشه بائن  من  عن عباده ال خيتلط فيها شيء من خملوقاته ال حيل فيهم
 .هذا جزء دعواهم, خلقه

أيضًا مما ادعوه عقاًل قالوا يلزمكم من إثبات الرؤية أن يكون يف جهة نفس الشيء نقول لفظ اجلهة من 
 األلفاظ اجململة ماذا تريدون بقولكم يف جهة؟

ونقوله مبلئ أفواهنا إن ربنا سبحانه , هة العلو فهذا عني ما نعتقدهإن أردمت أنه يلزم أن يكون اهلل تعاىل يف ج
وهلذا يطلع عليهم ويشرف عليهم سبحانه فهم , فوق مجيع خملوقاته وأنه يراه عباده من جهة العلو سبحانه وحبمده

 .يرون رهبم من فوقهم ونلتزم هبذا الالزم
يط به جهة املخلوقة فهذا ممتنع كما قلنا يف مسألة وإن زعمتم أن اجلهة مبعىن أنه حييط به شيء أو أهنا حت

إمنا هي  صلى اهلل عليه وسلمالتحيز وهبذا يتبني أن ما يتعلل به هؤالء النافون ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له نبيه 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

يع خيوط عنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وأن ما يعتصم به أهل السنة واجلماعة ركن  شديد وحصن  من
 .فهم اعتصموا بالنصوص فعصمهم اهلل تعاىل منها

لذلك تبني بطالن قول هؤالء النفاة من املعتزلة ومن اخلوارج ومن الروافض بنفي رؤية الباري والعجب لقوٍم 
حيرمون أنفسهم أعظم نعمة أهنم حريون أن حيرموا منه إذا كانوا ينفون عن اهلل عز وجل هذه امليزة اليت يشتاق إليها  

 دائماً احملبوب يتمىن رؤية حبيبه أليس كذلك؟, مؤمن أن يرى ربه كل
أنت لو قيل لك مثاًل عن عامٍل من , هذا أمر  مركوز  يف الفطر ما من أحٍد حيب أحدًا إال ويتمىن رؤيته

 .هلوجدت يف نفسك توقاً وشوقاً إىل رؤيت, كرمي  من الكرماء, شجاع  من الشجعان, وفاضٍل من الفضالء, العلماء
وهذا أمر  بني املخلوقني فكيف إذا كان رب العاملني أعظم حمبوب سبحانه وحبمده من نعمه ال تنقطع 
وخزائنه ال تنفذ ولطفه ظاهر  وخفي كيف ال تأهله القلوب وتنجذب إليه وتتمىن رؤيته بل إن هذا غاية األماين 

أن يرى يف احلقيقة حرمان  وخذالن وأهل  فالعجب من قوٍم حيكمون على أنفسهم هبذا احلرمان ويقولون ال ميكن
 (.وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقاءه)يف دعاءه  السنة يشتاقون لرؤية رهبم كما قال نبينا 

فإن أعظم نعيٍم يناله أهل اجلنة هو أن يتمنوا  النظر إىل رهبم عز وجل ويقابل هؤالء النفاة طائفة  من 
لذين يدعون رؤية اهلل يقظة ومنهم قوم  يضعون أحاديث موضوعه يثبتون فيها رؤية اهلل وهم ا, املخرفني كما أسلفت

يف األسانيد  توهييف الدنيا وقد ورد يف بعض كتب احملدثني على قانوهنم أن من أسند فقد برئ أحاديث موضوعه 
جعٍد قطط وأنه ينزل يوم عرفة جيب أن تربأ منها طريقة أهل السنة واجلماعة من أن اهلل تعاىل يرى على صورة شاٍب 

 .ويصافح الركبان وأنه على مجٍل أورق كل هذا الغثاء واهلراء الذي وضعه الوضاعون 
يف كتبه  -رمحه اهلل-ومن عجب أن أعداء السنة من الروافض يقتطعون بعض كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فيقول أحدهم يف بعض املناظرات الفضائية , وشيخ اإلسالم يسوق هذا الكالم على سبيل النكري, ويتهمونه بذلك
انظروا افتحوا هذا اجمللد من جملدات الفتاوى انظر يف صفحة كذا انظر ماذا يقول ابن تيمية مث يقرأ هذه األحاديث 
فيوهم السامعني بأن هذه مقالته وإمنا ساق هذا على سبيل اإلنكار والرد واقرأوا إن شئتم الوصية الكربى كيف رد 

, إلسالم هذه األحاديث املوضوعه وصفها بالوضع وأنكرها على من رواها وفسرها دون بيان وضعها وضعفهاشيخ ا
رمحه -لكن القوم أعين الروافض هم أصحاب الكذب قدميًا وحديثًا وهم أكثر أهل األهواء كذبًا كما قال الشافعي 

وافض فالكذب مهنتهم وَتارهتم وصنعتهم منذ من الر  ما رأيت من أهل األهواء أشد كذبًا على رسول اهلل  -اهلل
 .قدمي الدهر

وكذلك أيضًا الصوفية الذين يهمهمون ويغمغمون ويعيشون يف أحواٍل شيطانية يظنوهنا أحوااًل إميانية يتبدى 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

: وقد قال نبينا, هلم هيئات وأحوال يتالعب هبم الشياطني فيظنون أهنم رأوا اهلل أو تبدى هلم اهلل أو حنو ذلك
 .(واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)

وال يصح اإليمان بالرؤية ) عقب على هذه املسألة العظيمة مسألة الرؤية بقوله  -رمحه اهلل-مث إن الشيخ 
أن هذه  ,مراده بذلك قوله ألهل دار السالم أي اجلنة (ألهل دار السالم لمن اعتبرها منهم بوهٍم أو تأولها بفهم

: مث علل ذلك بقوله (ال يصح لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم: )قال, الرؤية ليست رؤيًة ميكن تكييفها
أي ال حيل ألحٍد أن ( إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنًى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم)

 .لها مبعىن حتريفهابتمثيلها وتكيفيها وال أيضاً بتأوييأول الرؤية 
إنكم سرتون :)فلو قال قائل املراد برؤية اهلل رؤية أنعامه ورؤية أفضاله لكان هذا حتريفًا فاسداً؛ ألنه قال

هذه دعاوى عريضة يدعيها احملرفون املأولون  , ومل يقل إنكم سرتون نعمة ربكم أو آالء ربكم أو فضائل ربكم( ربكم
إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنًى يضاف إلى الربوبية بترك ): قال كما يسمون أنفسهم وهي باطلة هلذا

  .(التأويل ولزوم التسليم
 .يعين التأويل الصحيح املقبول هو أن ترتك التأويل الفاسد وتبقى على األصل وتلزم التسليم

ه فطب به نفساً وقر به عينا وال تسلط علي صلى اهلل عليه وسلمفما أخرب اهلل به عن نفسه أو أخرب عنه نبيه 
 .معاول التحرييف اليت يسموها أصحاهبا تأويل

 !أرأيتم (وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه: )قال
وطائفٍة غلت بالنفي حىت نفت , طائفٍة غلت يف اإلثبات حىت كيفت الرؤية, هو أراد الرد على طائفتني: إذاً 

 .(في و التشبيه زل ولم يصب التنزيلومن لم يتوق الن): هلذا قال, الرؤية
فالواجب علينا فيما أضافه اهلل إىل نفسه من معاين الربوبية أن يثبت إثباتاً بال متثيل وننزه اهلل تعاىل تنزيهاً بال 

ربنا , فإن ربنا جل وعال موصوف  بصفات الوحدانية منعوت  بنعوت الفردانية ليس يف معناه أحد  من الربية, تعطيل
 َأَحد   الل ه   ه وَ  ق لْ {له الوحدانية , واحد  يف أفعاله ,واحد  يف صفاته, وتعاىل واحد  يف ذاته واحد  يف أمساءه سبحانه

 [ .4/اإلخالص] }(4) َأَحد   ك ف ًوا لَه   َيك نْ  وملَْ ( 1) ي وَلدْ  وملَْ  يَِلدْ  ملَْ ( 2) الص َمد   الل ه  ( 3)
أي أنه فرد  سبحانه ال يشاركه أحد  يف أي صفٍة من صفاته فهذا املعىن جيب أن  منعوت  بنعوت الفردانية

مث , ويف أفعاله, ويف صفاته, ويف أمساءه, توحيده يف ذاته, يكون راسخًا يف قلب كل مؤمن وهو توحيد رب العاملني
 .,واع العبادة لغري اهلل عز وجلينشأ عن هذا التوحيد العلمي التوحيد العملي فيوحده بعباداته وال يصرف شيئاً من أن

الذي ال , فلهذا كان توحيد الربوبية مستلزماً لتوحيد األلوهية ملا كان سبحانه هو الواحد األحد الفرد الصمد
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وعلى هذا قام سوق اإلسالم  ,مثيل له وال كفئ له وال ند له وال نظري كان هو املستحق للعباده وحده دون ما سواه
ليس في معناه أحٌد من ): فهذا التنازل بني التوحيدين ظاهر  جلي هلذا قال, وبعث أنبياء اهلل وأنزلت الكتب

 .(البرية
فهو    صلى اهلل عليه وسلموكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول ) رحمه اهلل قال

بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إال كما قال ومعناه على ما أراد ال ندخل في ذلك متأولين بآرائنا وال متوهمين 
هذا هو منهج السالمه  :(ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه صلى اهلل عليه وسلممن سلم هلل عز وجل ولرسوله

وال يستشنعه وال يرده وال يلوي أعناق  ومنهج العصمة أن يقبل اإلنسان كل حديٍث صحيح أتاه عن النيب 
 .أهل العربية النصوص بل يعتقده على معناه الذي خاطب به النيب 

, والصدق, العلم: متوافرة مسوغات قبول اخلرب أربعة صلى اهلل عليه وسلمفإن مسوغات قبول خرب النيب 
 .والنصح, والبيان

 ,ناصحًا حملدثه, مبينًا يف تعبريه, صادقًا يف خربه, مىت تقبل خرب كائنًا من كان أن يكون عاملًا مبا أخرب به
 .فإذا اجتمعت هذه األربعة ما عاد هناك أدىن ذرة وال موجب ألدىن تردد يف قبول اخلرب

 ,مصلى اهلل عليه وسل من أصدق الناس قيال؟ نبينا, صلى اهلل عليه وسلم فتأمل من أعلم الناس بربه؟ نبينا
فما دام أن  ,صلى اهلل عليه وسلم من أنصح األمة لألمة؟ نبينا ,صلى اهلل عليه وسلم من أبني الناس حديثاً؟ نبينا

ي مسوغ يتسلط هؤالء اجملرتئني ويقول ما أراد كذا فبأ ,صلى اهلل عليه وسلمهذه األمور األربعة جمتمعة يف حق نبينا 
 !سبحان اهلل, ليس مراده كذا مراده كذا, بل كذا

؟ أأنتم أبني بياناً وأحسن حديثاً من رسول  ؟ أأنتم أصدق قياًل من رسول اهللأأنتم أعلم باهلل من رسول اهلل 
 ؟؟ أأنتم أنصح يف األمة من رسول اهلل اهلل 

ال يسعكم ما وسع أصحابه الكرام رضوان اهلل عليهم مسعوا ما أخرب به فتلقوه بالقبول ومل يشرقوا عجباً لكم أ
خيطب  به كما شرقتم ومل يتلجلجوا أو جيمجموا عندما مسعوا هذا الكالم يأيت لقيظ بن عامر بن املنتفق ونبينا 

و يا رسول اهلل أ: ى ركبتيه فيقوللوا عينظر إليكم أزلني قنطني فيظل يضحك فيجث: خطبة  يقول فيها فيما قال
 .فيقول لن نعدم خرياً من رٍب يضحك, يضحك ربنا؟ فيقول نعم

أال يلزم من الضحك أسنان ولسان وهلوات وشفتني و و و إىل آخره مما يفرضه , مل يقل كيف يضحك
ي معىن من أخرب عن ربه باحلق والصدق فلم يتبادر إىل ذهنه أ صلى اهلل عليه وسلمهؤالء املتكلمون علم أن النيب 

أقر بأصل املعىن وعلم أن اهلل ليس كمثله شيء ومل ينشأ عنده ما نشأ عند , معاين النقص والعيب ومماثلة املخلوقني
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

صلى اهلل عليه وقد بعث النيب  (فهو كما قال وهو معناه على ما أراد ): هؤالء النفاة من هذه الواردات هلذا قال
ال جيوز أن يسلط الرأي على النص فإن اآلراء تتشتت , بلساٍن عريٍب مبني ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا وسلم

فال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا وال متومهني , اآلراء كثرية كل  يأيت من رأسه بصوت فتذهب وتضيع األمور
التسليم هلل عز وجل بأن يسلم العبد وجهه هلل وهو , فإنه ما سلم في دينه إال من سلم هلل عز وجل, بأهوائنا

ينقاد هلل عز وجل يضع نفسه يف  ,[329: النساء]{ حم ِْسن   َوه وَ  لِل هِ  َوْجَهه   َأْسَلمَ  مم نْ  ِديًنا َأْحَسن   َوَمنْ }حمسن  
موضع التلقي والقبول عن اهلل والرضى خبربه ال يقول أحكم على ذلك بعقلي فإن قبله عقلي مررت وإن أباه عقلي 

 .رددت ما هذا بإميان هذا إذعان  وتسليم  للعقل ال للرب
به ورد علم ما اشت صلى اهلل عليه وسلمفإنه ما سلم في دينه إال من سلم هلل عز وجل ولرسوله ): قال

يف حال االشتباه وهذا أمر  قد يقع عند بعض الناس أن يقع عندهم اشتباه و لبس يف مسألة من  (عليه إلى عالمه
 ِعْندِ  ِمنْ  ك ل   بِهِ  آَمن ا يَ ق ول ونَ }املسائل فحني إٍذ  يسلك طريقة الراسخني يف العلم وهي رد املتشابه إىل احملكم وقول  

رمبا جرى هذا مثاًل لبعض املؤمنني يف مسألة من املسائل أن , [7: عمران آل]{  اأْلَْلَبابِ  أ ول و ال  إِ  َيذ ك ر   َوَما َرب َِّنا
أشكل عليه معىًن من املعاين التبس عليه شيء من األشياء فحينئذ ال جيوز أن يقابله بالرد والرفض والنقد وإمنا يقول 

 .صدقت وسلمت صلى اهلل عليه وسلمآمن باهلل ومبا جاء عن اهلل ومبا جاء عن رسول اهلل 
وأسأل اهلل تعاىل أن يفتح علي وأن يشرح صدري وهو يف هذه األثناء جمتهد  يف طلب احلق ويعتصم باحملكم 

 .ويكل املتشابه إىل اهلل سبحانه وتعاىل حىت يرفع اهلل عنه هذا التشابه
 .ولعله يأيت هلذا إن شاء اهلل مزيد بيان يف الدرس القادم

 ..د وعلى آله وصحبه وسلم وصلى اهلل على نبينا محم
 


