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  ملخص البحث 
  

یهدف هذا البحث إلى بیان وتوضیح الجهود الجبارة التي بذلها علماء العقیدة   
في سبیل تثبیت عقائد الملة وتسدید البراهین واألدلة، ومن هذه الجهود جهودهم 

  .       في إثبات رؤیة المؤمن لربه في الدار اآلخرة
 منهج النص  هو-الذي هو نص تراثي-والمنهج المستخدم في البحث   

المختار، وهو اختیار القراءة الصحیحة من أي نسخة وجدت، مع عدم اتخاذ 
  .ًنسخة معینة أصال لهذا التحقیق

مقدمة، وقسم الدراسة، : ًوقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون البحث مكونا من  
في التعریف بالنص : في التعریف بالمؤلف، والثاني: األول: وفیه ثالثة مباحث

في وصف النسختین المخطوطتین لهذه الرسالة، مع بیان منهج : والثالثالمحقق، 
  . التحقیق

ثم أهم نتائج البحث، ثم قائمة المصادر . وقسم التحقیق، وفیه النص المحقق  
  .والمراجع

  

  :ومن أهم نتائج البحث
ً بذل علماء أهل السنة جهودا جبارة في سبیل تثبیت عقائد الملة وتسدید - ١

دلة، ومن أعظم هذه الجهود جهودهم في إثبات رؤیة المؤمن لربه البراهین واأل
ِفي اآلخرة، والرد على شبه المخالف في ذلك َُ. 

على أعظم داللة على عمق " إثبات رؤیة اهللا: " یحتوي النص المحقق المنشور- ٢
  .وأصالة ما تركه لنا علمائنا السابقون من تراث علمي محرر
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Abstract  
 

 The purpose of this research is to clarify and clarify the great 
efforts made by the scholars of faith in order to establish the 
doctrines of the religion and the proofs and from these efforts the 
studies to prove the believer's vision of his Lord in the Hereafter. 
 The methodology used in this research - which is a heritage 
text - is the approach to relying on the only version of this letter 
originally in the investigation and study. 
 The first is the definition of the author, the second is the 
definition of the text, and the third is the description of the only 
manuscript version of this letter. And the investigation section, in 
which the text is investigated. Then the main search results, then 
the list of sources and references. 
The most important results of the research: 
١- The scholars of the Sunna exerted great efforts in order to 

establish the doctrines of the religion and to confirm the 
proofs and evidence. One of the greatest efforts is to prove 
the believer's vision of his Lord in the Hereafter, and to 
respond to the semi-violator in that. 

٢- The text published investigator: "Proof of Allah's vision" 
contains the greatest indication of the depth and authenticity 
of what our former scientists left us from a scientific heritage. 
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F  
  

ًلذي تفضل على عباده المخلصین، فأحیاهم بالعلم، وجعل لهم نورا الحمد هللا ا  
یمشون به في الناس، وأیدهم بروح منه، فأزال عنهم في الحق كل التباس، وزادهم 
من خیره فجعلهم حملة العلم النبوي، وقادة الدین المحمدي، ینفون عنه تحریف 

والسالم على سیدنا محمد، والصالة . الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین
  . إلى یوم الدین وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان

  

 أ:  
فإن جهود علماء أهل السنة في بیان عقائد التوحید كثیرة ومتنوعة ال تدركها   

ق وخاطبت كافة المستویات، فلهم في بیانها من رالغایات، وقد شملت جمیع الط
لقصائد والمنظومات، فبلغوا في توضیح العقائد الكتب المطوالت والمختصرات، وا

أقصى الغایات، وحازوا قصب السبق في تحریر المقاصد وتقریر القواعد وبیان 
  .أوجه الدالالت

م َلَسالة اللطیفة في علم الكالم لعومن آثارهم العظیمة في هذا الباب هذه الر  
 الشیوخ في ِّمن أجل عشر الهجري، ورزین في القرن الثالثمبسالم المن أعالم اإل

 أحمد بن زیني دحالن  السید الهمامعلم المنقول والمعقول، أال وهو اإلمام
ا تمتعت به شخصیته من َمِ، فلقد كان له مكانة علمیة رفیعة بین أقرانه، لالحسني

استبحار في جوانب المعرفة، مع الذهن الثاقب، والرأي الصائب، والحجة المؤتاة، 
خصوم، مما تعج به الساحة العلمیة من نتاج فكري واالطالع على حجج ال

  .وعلمي، وما یدور فیها من جدل وحجاج
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ى الكتاب وموضوعه؛ إذ أنار منبئ عن مسُوهذه الرسالة التي بین أیدینا ت  
ِ توفیقا عظیما في إدحاض شبه َقِّفُالمؤلف فیها المحجة، وأبان الحجة، وقد و َ ُ ً ً

 في اآلخرة، وتبدید ما أثاروه )U(منین للباري المعتزلة القائلین بنفي رؤیة المؤ
 من دقائق أقوال علماء )~(حول هذه المسألة من شبهات مصطنعة، فأبان 

 منأهل السنة ما تنادي بشناعة مقالتهم إلى حقائق من العلم، ال یستغن الحریص 
  .ن عبادهِن یشاء مَدینه على االطالع علیها، وذلك فضل اهللا یؤتیه م

ٕن اهللا تعالى علي بخدمة هذه الرسالة القیمة واخراجها والعنایة بهاَ وقد م،هذا   َّ  ؛َّ
  .  وأهمیة موضوعها،ًنظرا لعلو منزلة مؤلفها

  

ا :  

  .قامت خطة البحث على مقدمة، وقسمین، وخاتمة
 فیها ألقسام البحث ُرتها بتوطئة للموضوع، وعرضتَّ فقد صد:أما المقدمة ·

  .ومكوناته
ه إلى ُمتف والكتاب، وقسَِّّه للدراسة حول المصنُصت فقد خصَّ:م األولوأما القس ·

  :ثالثة مباحث
 مؤلفاته، وفاته، ثناء ،مولده ونسبه ونشأته:  التعریف بالمؤلف:المبحث األول ·

  . العلماء علیه
  . التعریف بالكتاب المحقق:المبحث الثاني ·
  . منهج تحقیق النص المخطوط:المبحث الثالث ·
  .ه لتحقیق نص المخطوط والتعلیق علیهُصت فقد خصَّ:ا القسم الثانيوأم ·

  . ل إلیها هذا البحث فیها أهم النتائج التي توصَُّ فقد ذكرت:وأما الخاتمة
ً وأسأل اهللا العلي العظیم أن ینفع بهذا العمل، ویجعله لوجهه خالصا، إنه ،هذا  

م النصیر، وصل اللهم ى ونع المولٕتعالى خیر مسؤول وأفضل مأمول، وانه نعم
ً وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا، والحمد هللا رب العالمین،ى سیدنا محمدلع ً.  
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القسم الدراسي   
  وفیه ثالثة مباحث

  املبحث األول
  )١(التعريف باملؤلف

  :م ومه و -
وثالثین بعد المائتین واأللف من اثنتین  سنة، مكة المكرمة في  الشیخولد  

َ، ونشأ وتربى فیها، وعرف عن بیته بمكة المكرمة بأنه بیت علم الهجرة النبویة ِ ُ َّ
  . ودین
مفتي الشافعیة بالبلد  اإلمام العالمة، الجهبذ الفهامة،  فهوه،أما عن نسب  

 الحسني، أحمد بن زیني بن أحمد بن عثمان بن نعمة اهللاأبو العباس  :الحرام
   .عبد القادر الجیالني ینتهي نسبه إلى سیدنا

َّ فقد تربى في مكة المكرمة لدى أعرق وأكرم بیوت الحجاز أما عن نشأته،و  
ًعلما وفضال ونسبا، فبیت ال ً َ، عرف أهله دحالن بمكة المكرمة بیت علم ودینً ِ ُ

، وسماحة في بأخالقهم الفاضلة من تواضع ورأفة، ورحمة، وجهاد، وكفاح، ووفاء
َّ للمودة والسمعة الطیبة، تحدث عنهم كثیر من العلماء والمؤرخین، ٍلْمَالمعاملة، وح

  .َّوبینوا فضلهم وجودهم في خدمة الدین والعلم وأهله
ًفقد أنبته اهللا نباتا حسنا، وأفاض على ذاته الشریفة    ، فحفظ القرآن الحفظ والفهمً

                                                
لـــسید أحمـــد بـــن الـــسید زینـــي نفحـــة الـــرحمن فـــي بعـــض مناقــب الـــشیخ ا: انظــر فـــي ترجمتـــه) ١(

ومـا بعـدها، حلیـة البـشر فـي تـاریخ القـرن الثالـث ) ١٠٤ص(دحالن، فیوضات البحر الملي 
األعـالم الـشرقیة  ،)١/٢٢٩(، معجم المـؤلفین )١/١٢٩(، األعالم للزركلي )١/١٨١(عشر 

، ســـیر وتـــراجم علمـــاء مـــن القـــرن الرابـــع عــــشر )٩٩٠(، معجـــم المطبوعـــات ص )٢/٧٥(
  ).٦٧(للهجرة ص 
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 على یدلحرام على طلب العلم الشریف  وعكف بالمسجد االكریم في أول نشأته،
 وفاق أقرانه في عزمه وهمته، ثم أقبل على االشتغال بالعلوم، أشیاخ كثیرین،

 منها في ظ جملة من المتون في سائر الفنون،واستفادة المنطوق والمفهوم، وحف
أم البراهین لإلمام محمد بن یوسف السنوسي، وجوهرة التوحید لإلمام : علم الكالم

  .یم اللقانيإبراه
 لطیف المعاشرة، حسن المسایرة، سار في منهج العلم واألدب )~(كان و  

من صغره، یحبه الخاص والعام، واألهالي والحكام، حتى صار رئیس علماء 
أخذ العـلوم الشرعیة عن أفاضل فقد از، ومقدمهم في الحقیقة والمجاز، الحج

ق كثیر، حتى ولي إفتاء وأكابر من مكیین ویمنیـین ودمشـقیین ومصریین وخل
  .ًالشافعیة بمكة وكان مالزما لتدریس الحدیث بالخصوص

 محمد بن ، والسید األزهريالشیخ عثمان بن حسن الدمیاطي :ن أخذ عنهمَّفمم  
، والسید عبدالرحمن   عمر بن عبد اهللا الجفريوالسیدحسین بن عبد اهللا الحبشي، 

   .، وغیرهم كثیربن علي السقاف
 تلك الحال، إلى أن ظهرت علیه أمارات نجح اآلمال، وامتأل واستمر على  

 تولى في مكة المكرمةف. ِوطابه من نفائس العلوم، وطار ذكره في جمیع البالد
َّاإلفتاء والتدریس، وألف التآلیف العدیدة، الجامعة المفیدة، في كل فن من توحید 

فطبع فیها بعض  وفي أیامه أنشئت أول مطبعة بمكة وأصول، ومنقول ومعقول،
وأخذ عنه الكثیر من أهل الحرمین الشریفین، والوافدین إلیهما من جمیع  .كتبه

  .األقطار
السید أحمد بن حسن : منهم Fوتالمذته واآلخذون عنه أعداد كثیرة جدا،  

العطاس، والسید عبد اهللا بن علوي بن زین الحبشي، والسید حسین بن محمد بن 
  أبو بكر ابن محمد شطابن أحمد السقاف، والسیدلسید علوي حسین الحبشي، وا

  . السید الشاعر أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدینو ،البكري الدمیاطي
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وكان السید أحمد دحالن له الید الطولى، واالطالع التام، على مذاهب األئمة 
ًابا ًاألربعة، وكثیرا ما ترفع إلیه األسئلة، فیجیب عنها على المذاهب األربعة جو

ًشافیا، حتى أن الحكام في آخر وقته إذا حدثت حادثة ال یسألون غیره من 
  .العلماء

  

:  
َّألف كتبا كثیرة في شتى فروع فقد  له كتابات حسنة، وتألیفات مستحسنة،   ً ُ َّ

المعرفة الشرعیة، والبیانیة، والنحویة، والتاریخیة، والریاضیة، نذكر منها ما یختص 
رسالة في رؤیة الباري ذي الجالل، ورسالة في البعث : الكالمو  التوحیدبعلم

أهل السنة وغیرهم في خلق األفعال، رسالة في الفرق بین مذهب و والنشور،
 .سالة في الرد على بعض أهل الزیغ والبدعة والضاللور

  

و:  
 في طلب العلم، ونشره والعمل )اثنتان وسبعون سنة( كله مضى عمر السیدو  

     قرب األجل، فسافر إلى المدینة المنورة، في أواخر شهر ذي الحجة، به، حتى 
توفي ف. )e(، حیث اختار اهللا تعالى له جوار حبیبه ومصطفاه )ه١٣٠٣(سنة 

، ودفن في البقیع  في المحرم سنة أربع وثالثمائة وألف من الهجرة النبویة)~(
 أعلى اهللا مقامه، فیر، واجتمع على جنازته خلق كبیر، وجم غ،بالمدینة المنورة

  . وبلغه مرامه
  

 ءء ا:  
هو اإلمام األجل، والبحر  ":شطا الدمیاطي أبو بكر ل عنه تلمیذه السیدقا  

َّاألكمل، فرید عصره وأوانه، والمقدم على أقرانه في زمانه، شیخ العلم وحامل لوائه، 
كابر، ساللة السادة  وكوكب سمائه، خالصة األجالء األ)e(وحافظ حدیث النبي 

ْاألعزاء ذوي المفاخر، الجامع بین شرفي العلم والنسب، الحائز لفضیلتي المجد  ْ
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الموروث والمكتسب، سلطان العارفین في زمانه، وخاتمة المحققین في عصره 
ِوأوانه، عین أعیان الصوفیة األبرار، درة عقد العلماء األخیار، ركن الوالة والهدایة،  ُ

درایة، نور السادة المقربین، وبقیة السلف الصالحین، فخر بني هاشم بحر العلم وال
األكرمین، وبدر األشراف السادة المفلحین، صاحب األحوال والمقامات، والمراتب 
والدرجات العالیات، العارف باهللا، والدال علیه، والسائر بكل محب إلیه، البحر 

لباهر، شموس فضائله، لم یصبها الزاخر، والدر الفاخر، والغمام الماطر، والبدر ا
كسوف، وأقمار معارفه لم یلمسها خسوف، تصانیفه في أقسام العلوم صنوف، 
َوتآلیفه في مسامع الدهر أقراط وشنوف، شهد بنشر علومه العاكف والبادي،  ِ َ
ََوارتوى من بحر فهومه الظمآن والصادي، حامي ذمار الدین وعاضده، وقاطع 

  .)١("ضدهطریق المعتدین وخا
العارف باهللا،  ":وقال عنه السید أبو بكر بن عبد اهللا بن طالب العطاس  

والدال علیه بحاله وأفعاله وأقواله، الجامع للسر األحمدي، والمقام المحمدي، 
بواسطة طرق عدیدة، وفوائد مفیدة، الفائز الحائز، بما أودع من السر المصون، 

أهل الغلظة والجالفة باللین والرفق ، حتى كان یعامل ...والكنز المكنون المخزون
واللطافة، وسارت بذكر دعوته الركبان، إلى كل مكان كان، حتى صارت عادته 

  ".ودیدنه
فرید العصر واألوان، علي  ":قال عنه الشیخ عبد الرزاق بن حسن البیطارو  

الهمة عظیم الشأن، علم العلماء األعالم، وملجأ السادة الكرام، عمدة األفاضل، 
َبة ذوي الشمائل، من طار ذكره في األقطار، واشتهر فضله وقدره في النواحي ونخ

واألمصار، واعترف له ذوو اإلجالل، بأنه قد استوى على ذروة الكمال، ولي إفتاء 
الشافعیة بمكة عاصمة البالد الحجازیة، فازداد حبه لدى الخاص والعام، وعظمته 

                                                
  ). ١٣(في مناقب شیخنا سیدي أحمد دحالن ص  نفحة الرحمن: انظر) ١(
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ة، حسن المسایرة، سار في منهج وكان لطیف المعاشر، قلوب األهالي والحكام
العلم واألدب من صغره، واعتاد قطف ثمرات الرفعة من ابتداء عمره، وحضر 
دروس األفاضل، إلى أن جلس معهم على مائدة الفضائل ثم ال زال یترقى مقامه، 
ویخضع له مطلوبه ومرامه، إلى أن انفرد في جاللته، وانجلبت القلوب على 

  .)١("مهابته
لشاعر أبو بكر بن عبد الرحمن قصائد مثبتة في دیوانه یمدح فیها شیخه ولتلمیذه ا

  :السید أحمد دحالن، منها
            ـالن أحـمـد ــــــــــنـعـم إنـه الـفـرد ابـن دح

Fام الـورى طــرا وأوسـعـهـم عـلـماــــــإم * ُ  

 

َُّأغـــر بــنــي الــزهـ              ـراء إكــلـیـل تـاجـهـمـــــَ

  ي إرث آبـائــه قــســمـاــــــوأوفــرهــم فــ *

 

  یب ابن هاشـم ــــــــوأصبح في علیاء ش
  

  )٢(اـــــــالعصم یتیمة ذاك العقد والدرة  *
  

  
  

  
         
         

                                                
  ).١/١٨١(حلیة البشر : انظر) ١(
  ).١٠٩(فیوضات البحر الملي : انظر) ٢(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ١٢ -

 املبحث الثاني
  التعريف بالكتاب احملقق

  
ا :  

 :السید  تلمیذه المباشرلمؤلفها لة صحیحة النسبة إلى مؤلفها، فقد نسبالرسال  
 في بعض مناقب الشیخ السید نفحة الرحمن" : كتابهفي  بكر شطا الدمیاطيأبو

  .)١("أحمد بن السید زیني دحالن
ًثبتا في الورقة األولى من  جاء موكذلك فإن اسم الشیخ أحمد زیني دحالن قد  

  . التي بین یديَّالنسختین الخطیتین
ِّأما اسم الكتاب فقد دو   ناسخ في صفحة ، وكتب ال األولى في بدایة النسخةَنُ

في إثبات رؤیة المولى، والرد على منكري ذلك من هذه رسالة : "الغالف
 أحمد دحالن، مفتي : موالنا السید، باهللا المنانالمعتزلة، جمعها العارف

  ".  آمین،الشافعیة بمكة المحمیة، نفعنا اهللا به
مجموع مشتمل على : " في صفحة الغالفكتب الناسخ في النسخة الثانیةو  

تتعلق : هم یوم القیامة، الثانیةق برؤیة المؤمنین ربتتعل: األولى: )٢(]رسالتین[
أحمد زیني دحالن، نفع : بخلق األفعال، تألیف العالمة عدة أهل العرفان، السید

    ."اهللا به المسلمین، آمین
  

                                                
  ).١٩(نفحة الرحمن ص : انظر) ١(
  .ًهذه الكلمة مطموسة باألصل، أثبتها اجتهادا) ٢(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ١٣ -

  :و أ ه ا  ة أر
ول مؤلف یخرج لإلمام أحمد بن زیني دحالن إلى عالم المطبوعات في أنها أ - ١

 .هذا الفن
ٕأهمیة مؤلفها ومكانته بین علماء أهل عصره وزمانه، واجماع متكلمي أهل  - ٢

  .السنة والجماعة على الثناء علیه وتوقیره
في بنائها، واضحة في مادتها، محكمة في ، ثریة موضوعهافي أنها مفیدة  - ٣

 .أسلوبها
 على الرغم ، ووضوحها في هذه الرسالة، التي طرحها المصنفلمسائلدقة ا - ٤

  .من وجازتها
 
 



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ١٤ -

 املبحث الثالث
  وصف النسخ اخلطية ومنهج حتقيق النص

  

  :ْ ارك  م اج ا ا  إاُت
   :النسخة األولى  -١

 األوقافو  الحج التابعة لوزارةوهي نسخة محفوظة في مكتبة مكة المكرمة  
، ولها )٢٨(، علم التوحید )٢١٤/١١: (، تحت رقمبالمملكة العربیة السعودیة

  والشئون اإلسالمیةنسخة مصورة في مكتبة المخطوطات التابعة لوزارة األوقاف
  . عقائد) ٣٧٢٠٥: ( الكویت، برقم دولةفي

 وتقع ،، جمیلة الخط بالمداد األسود الواضحْتَبِتُوهذه النسخة كاملة جیدة، ك  
، وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بین ًسطرا) ٢٣: (ورقة، وسطورها) ١٩(في 

 كتابتها، لكن ن في هذه النسخة اسم الناسخ، وال مكانَّودُولم ی. ًتقریبا) ٨-٧(
من الهجرة ) ١٢٩٤(ل الناسخ تاریخ كتابتها، وذلك في شهر شعبان، سنة َّسج

  . المباركةالنبویة
  :النسخة الثانیة  -٢

 بدبي، في دولة اإلمارات العربیة  جمعة الماجدوهي نسخة محفوظة في مركز  
وهذه النسخة كاملة  ).٤٤٩٥٥٢ (: تحت رقم في مجموع فیه عدة رسائل،المتحدة،
) ٢٣: (ورقة، وسطورها) ١٨(، وتقع في المداد األسود الواضح بْتَبِتُجیدة، ك

َّولم یدون في هذه . ًتقریبا) ٨-٧(طر الواحد ما بین ًسطرا، وعدد الكلمات في الس ُ
ل الناسخ تاریخ كتابتها، وذلك في َّالنسخة اسم الناسخ، وال مكان كتابتها، لكن سج

  .من الهجرة النبویة المباركة) ١٢٩٦(شهر شعبان، سنة 
 -وهو ما ظهر لي أثناء التحقیق - إلى أن ناسخ هذه الرسالة وتجدر اإلشارة  

، ع-في الغالب -اعتمد في نسخها   إال أنها لى النسخة األولى التي بین یديَّ



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ١٥ -

 وهي التي نسخت  األولى، النسخة بتصحیح بعض األخطاء التي وقعت فيتمتاز
  .قبل هذه بسنتین

  

ا  ا ا:  
ًیهدف عملي في هذه الرسالة القیمة إلى إخراج النص سلیما في صورة حسنة،   

 هو منهج النص المختار، -و نص تراثيالذي ه-والمنهج المستخدم في البحث 
وهو اختیار القراءة الصحیحة من أي نسخة وجدت، مع عدم اتخاذ نسخة معینة 

  .ًأصال لهذا التحقیق
  

ا ا  ز ا    أ: 
  .ً بنسخ النص مراعیا في نسخه قواعد الرسم المعروفة الیوم في النسخُقمت  - ١
  .ًالمات الترقیم، وتقسیم الفقرات، وتشكیل النص كامال بوضع عُاهتممت  - ٢
ًفا لكلمة غریبة أو مصطلح ِّمعر:  على بعض المواضع من الرسالةُقتَّعل - ٣

 . شریفًجا لحدیث نبويِّ من كالم، أو مخرَمِبهًحا ما ُأِّغامض، أو موض
 .ها للرسالة بدراسة موجزة عن صاحبُقدمت  - ٤
 . وردت أسماؤهم في النص بإیجاز لبعض العلماء الذینُترجمت  - ٥
 إلى ُ وأشرت، ما أصاب كلمات النص من التحریف أو التصحیفُحتَّصح  - ٦

 .ذلك في الهامش
ة عبارته، وهو قق من صحف للتحِّصن عنها المَلَقَ إلى المصادر التي نُرجعت - ٧

ٕ ال ینقل النص كما هو في مصدره، وانما یتصرف فیه ببعض -في الغالب -
 .لى ذلك في هامش التحقیق عُهتَّالتغییر، وقد نب

  .ً فهرسا في آخر البحث للمصادر والمراجعُصنعت  - ٨
 



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ١٦ -

 القسم الثاني
  النص احملقق

  

  
  

  

قال الشیخ اإلمام، والبحر الهمام، وزمزم شراب الواصلین، ومنبع أسرار   
لكریم  السنیة، واإلشارات العلیة، المحفوف برعایة ا)١(العارفین، صاحب العبادات

أحمد بن المرحوم موالنا السید زیني دحالن، : المنان، شیخنا وأستاذنا السید
ك الرحمن، وأدام النفع به بجاه سیدنا محمد، سید ولد ِلَمـفسح في مدته ال

  :عدنان
  

   
ُوبه نستعین ِ َِ ْ َ ِ َ  

  

 ِهِبْحَصَ وِهِى آلَلَعَ، وٍدَّمَحُا مَنِدِّیَى سَلَ عُمَالالسََّ وُةَالالصََّ، وَینِمَالَعْ الِّبَ رِ هللاُدْمَحْال  
  . َینِعَمْجَأ

أَ ُْ:  
 ِةَّن السُُّلْه َأُهَرَكَا ذَ م)٢(ُهَ لَعَمْج َأْن َأِمْلِعْ الِةَبَلَ طْنِ مِاقَّذُ الحُضْعَي بِنَلَأَ سْدَقَف  

 ِةَیْؤُّ الرِاتَبْثِى إَلَ عِهِا بُوُّلَدَتْا اسَمَ، وِةَامَیِقْ الَمْوَ یْمُهَّبَ رَینِنِمْؤُمـْ الِةَیْؤُي رِ فِةَاعَمَجْالَو
 َعَمَا، وَهِوا بُكسََّمَي تِتَّ الِةَیْؤُّلرِ لَینِرِكْنُمـْ الِهَبُ شِانَیَ بَعَ، مِةَّیِلْقَعْالَ وِةَّیِعْمالسَّ ِةَّلِدْ اَألَنِم

                                                
 . العبارات) ١(
 . لهم) ٢(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ١٧ -

  .ِةَاعَمَجْالَ وِةَّن السُُّلْه َأْمِهْیَلَ عِهِ بَّدَا رَ مِانَیَب
 ِامَمِْ اإلِیرِسْفَتَ، كِةَاعَمَجْالَ وِةَّن السُِّلْه َأَدْنِ عِةَدَمَتْعُمْ الِبُتُكْ الَنِ مَكِلَ ذُتْصَّخَلَف  

 ِیرِسْفَّ التَنِمَ، و)٣(ِیهِاشَوَحَ و)٢(ِّيِاوَضْیَبْ الِةَمَّالَعْ الِیرِسْفَتَ، و)١(ِّيِازَّ الرِینِّ الدِرْخَف
ْمن َ، و)٤(ِّيِوطُی السُِّلَالَجْلِ لِورُثْنَمْ الِّرُّالدِبى َّمَسُمْال ، )٥(ِودُعي السُِّب َأِةَمَّالَعْ الِیرِسْفَتِ
  ، )٦(ِیبِطَخْالَو

                                                
ن الحـسین القرشـي، فخـر الـدین الـرازي، ذو الفنـون، المـتكلم المـشهور، هو محمد بن عمر بـ) ١(

تفــسیره المــشهور المــسمى : لــه مــن المؤلفــات). ه٦٠٦: (، وتــوفي ســنة)ه٥٤٣: (ولــد ســنة
  ).٢١/٥٠٠(سیر أعالم النبالء : انظر. بمفاتیح الغیب، والمحصول، والمحصل، وغیرها

ــدین) ٢(  البیــضاوي، الفقیــه النظــار، عــالم أذربیجــان هــو عبــد اهللا بــن عمــر الــشیرازي، ناصــر ال
تفـسیره المـشهور المـسمى بـأنوار التنزیـل : له من المؤلفـات). ه٦٩١: (وقاضیها، توفي سنة

  ). ١٧/٦٠٦(البدایة والنهایة : انظر. وأسرار التأویل، والطوالع، والمصباح في أصول الدین
ًه درســـا وتحـــشیة وتعلیقـــا، ومـــن حظـــي تفـــسیر البیـــضاوي بتتـــابع العلمـــاء علـــى االشـــتغال بـــ) ٣( ً

، وحاشــیة شــیخ زاده القوجـــوي )ه٩١١(حاشــیة جــالل الـــدین الــسیوطي  :حواشــیه المــشهورة
  ).ه١٠٦٩(، وحاشیة شهاب الدین الخفاجي )ه٩٥١(

 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد، المعـروف بجـالل الـدین الـسیوطي، اإلمـام الحـافظ، هو) ٤(
 الـدر المنثـور: مـن مـصنفاته ).ه٩١١(، وتوفي سـنة )ه٨٤٩: (ولد سنةالمؤرخ، األدیب، 

حـسن المحاضـرة :  انظـر.الجـامع الـصغیر مـن حـدیث البـشیر النـذیر، وفي التفسیر بالمـأثور
)١/٣٣٥.(  

هو أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي، الفقیه القاضي، المفسر الـشاعر، ولـد سـنة ) ٥(
َّ یـسمىللقـرآن الكـریملـه تفـسیر ). ه٩٨٢(، وتـوفي سـنة )ه٨٩٨( إرشـاد العقـل الـسلیم إلـى : ُ

  ).١/٢١٥( القرن العاشر النور السافر عن أخبار: انظر. مزایا الكتاب الكریم
لـه مـن ). ه٩٧٧(هو محمد بن أحمد الخطیب الـشربیني، فقیـه شـافعي، مفـسر، تـوفي سـنة ) ٦(

فـي اإلعانــة علـى معرفــة بعـض معــاني كـالم ربنــا الحكـیم الخبیــر، الـسراج المنیــر : المؤلفـات
  ).٦/٦(للزركلي  األعالم: انظر. الخصال المكفرة للذنوبو



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ١٨ -

 )٣(ِیدِحْوَّ التِةَرَهْوَ جِوحُرُ شْنِمَ، و)٢(ِّيِوسُن السَِّخْیَّلشِى لَرْبُكْ الِحْرَ شْنِمَ، و)١(ِنِازَالخَو
اَیهِاشَوَحَو

 ِبُتُكْ الَنِا مَمِهِرْیَغَ و،ٍمِلْسُمَ وِّيِارَخُبْ الْيَیحِحَصَ، كِیثِدَحْ الِبُتُ كْنِمَ، و)٤(

                                                
عالء الدین علي بن محمد الشیحي، المعروف بالخازن، فقیـه شـافعي، مفـسر، ولـد سـنة هو ) ١(

تفـــسیره المـــشهور لبـــاب التأویـــل فـــي : ، لـــه مـــن المؤلفـــات)ه٧٤١(، وتـــوفي ســـنة )ه٦٧٨(
  ). ٤/١١٥(الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة : انظر.  ومقبول المنقولمعاني التنزیل،

هــو محمــد بــن یوســف بــن عمــر بــن شــعیب الــسنوسي، المــتكلم، عــالم تلمــسان، وصــالحها، ) ٢(
مـن ). ه٨٩٥(، وتوفي سنة )ه٨٣٠(ولد سنة . وكبیر علمائها، ومن كبار المشهورین فیها

ـــه الكالمیـــة ـــرى: مؤلفات العقیـــدة عمـــدة أهـــل التوفیـــق والتـــسدید، و: ، مـــع شـــرحهاالعقیـــدة الكب
 وشــرحها، وتوحیــد أهــل العرفــان وتوحیــد )أم البــراهین(العقیــدة الــصغرى  وشــرحها، والوســطى

  ).١/٣٨٤(شجرة النور : انظر. اهللا بالدلیل والبرهان
إبـراهیم  لمؤلفـه أهـل الـسنة والجماعـةأحد أهـم متـون علـم العقیـدة عنـد : كتاب جوهرة التوحید) ٣(

، وهــو عبــارة عــن منظومــة شــعریة تتــألف مــن ـــ)ه١٠٤١: (، والمتــوفى ســنةالمــالكي اللقــاني
ــى . بیــت شــعري) ١٤٤( ــد اشــتهرت شــهرة واســعة، وذاع صــیتها حتــى عكــف العلمــاء عل وق

شــرحها، ووضــع الحواشــي والتقریــرات علــى شــروحها؛ لمــا وجــدوا فیهــا مــن الــسهولة والجمــع 
ْواالختــصار، وقـــد بنیـــت علــى رأي  َ  -١: ، ومـــن هـــؤالء الـــشراحt)( أبـــي الحـــسن األشــعريُِ

عمـدة المریـد : "َّ، صـاحب المـتن نفـسه، شـرحه فـي ثالثـة شـروح؛ كبیـر وسـماهإبـراهیم اللقـاني
هدایــة : "َّ، وصــغیر وســماه"تلخــیص التجریــد لعمــدة المریــد: "َّ، ووســط وســماه"لجــوهرة التوحیــد

ــد لجــو ــر بــن عبــد اهللا بــن محمــد األجهــوري-٢ ".هرة التوحیــدالمری : ، المتــوفى ســنة عبــد الب
 عبد الـسالم بـن إبـراهیم -٣". فتح القریب المجید بشرح جوهرة التوحید: "َّ، وسماه)ه١٠٧٠(

إرشـاد : "َّ شـرحه فـي شـرحین؛ صـغیر سـماه،)ه١٠٧٨: (اني، ابن المؤلف، المتوفى سنةاللق
  ". إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید: "َّ، ومتوسط وسماه"المرید

محمـد بـن محمـد الـسنباوي األزهـري،  -١": إتحـاف المریـد"من الذین وضعوا الحواشي علـى ) ٤(
حمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الحــــسني أ-٢). ه١٢٣٢: (، المتــــوفى ســــنةالمعــــروف بــــاألمیر

المزیـــد علــى إتحــاف المریـــد بــشرح جـــوهرة : "َّ وســماه،)ه١١٧٨: (الــسحیمي، المتــوفى ســـنة
  ".التوحید
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   .اَهِرْیَغَ، وِةَّتِّالس
ِیرا مِثَ كُتْفَذَحَو   ِفا مْوَ خ؛ِینِاهَرَبْالَ وِجَجُحْ الَنِ مُوهُرَكَا ذَّمً ي ِّدَؤُي تِتَّ الِةَالَطِْ اإلَنً

، َوبُلُقْ الُجِالَخُ تٍةَهْبُ شَّلَ كُیلِزُ یَكِلَ ذَّن َأِ اهللاَاءَ شْنِو إُجْرأََو ،ِةَلَالَمْالَ وِةَآمى السََّلِإ
  .ِوبُیُغْ الِمَّالَ عِلْضَفِ بِةَّن السُِّلْه َأُبَهْذَ مَكِلَذِ بُحِضَّتَیَو

ِیرا مِثَكَو - )١(َةَلِزَتْعُمْ الَّن َأْمَلْاع    )٣(ْمِهِّبَرِ لَینِنِمْؤُمْ الَةَیْؤُوا رُرَكْن َأ-)٢(ِةَعِدَتْبُمْ الَنً
َیال، وِحَتْسُ مَكِلَوا ذُلَعَجَ، وِةَامَیِقْ الَمْوَی ِیرا مِثَوا كُرَكْنَأً ي ِ فِةَدِارَوْ الِةَّیِعْم السَِّوصُصُّ النَنً

                                                
فیـه عـن اهللا وممـا یجـب ن): "٢٣٢ص(قال القاضي عبد الجبار فـي شـرح األصـول الخمـسة  )١(

تعالى الرؤیة، وهـذه مـسألة خـالف بـین النـاس، وفـي الحقیقـة الخـالف فـي هـذه المـسألة إنمـا 
ّیتحقـق بیننـا وبـین هـؤالء األشـعریة الـذین ال یكیفـون الرؤیـة، فأمـا المجـسمة فهـم یــسلمون أن 

َاهللا تعالى لو لم یكن جسما لما صح أن یرى، ونحن نسلم لهـم أن اهللا تعـالى لـو كـان جـ ًسما ًُ
 وقـال اإلمـام أبـو الحـسن األشـعري فـي ".َُلصح أن یرى، والكالم معهم فـي هـذه المـسألة لغـو

َأجمعــت المعتزلــة علـى أن اهللا ســبحانه ال یــرى باألبــصار، ): "١/١٣١(مقـاالت اإلســالمیین  ُ
أنــا : نــرى اهللا بقلوبنــا، بمعنــى: فقـال أبــو الهــذیل وأكثــر المعتزلـة: واختلفـت هــل یــرى بــالقلوب

  ".ه بقلوبنا، وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سلیمان ذلكنعلم
-) ٢/١٢٥" (اإللهیـات"وقد تكلم جعفر الـسبحاني فـي كتابـه . كالشیعة اإلمامیة، واإلباضیة) ٢(

امتنــاع رؤیــة اهللا : " عـن مــسألة الرؤیـة تحــت عنـوان-وهـو مــن الكتـب المعتمــدة عنـد الــشیعة
َانه ال یــرى باألبــصار ال فــي الــدنیا وال فــي اتفقــت العدلیــة علــى أنــه ســبح: "، فقــال"ســبحانه ُ

اآلخرة، وأما غیرهم فالكرامیة والمجسمة الذین یصفونه سـبحانه بالجـسم، ویثبتـون لـه الجهـة، 
ِّمــع عــد أنفــسهم مــن أهــل -َّجــوزوا رؤیتــه بــال إشــكال فــي الــدارین، وأهــل الحــدیث واألشــاعرة 

 قــالوا برؤیتــه یــوم القیامــة، وأنــه -هالتنزیــه وتحاشــیهم عــن إثبــات الجــسمیة والجهــة لــه ســبحان
ــبعض األحادیــث واســتظهارا مــن بعــض  ــة البــدر تبعــا ل ًینكــشف للمــؤمنین انكــشاف القمــر لیل ً

المیزان القـسط المـنهج والتطبیـق فـي دراسـة : " وانظر نفي الرؤیة في كتب اإلباضیة".اآلیات
  . وما بعدها) ٦( الحجري ص لعلي بن محمد" )(ونقد روایات رؤیة اهللا 

 ). ألن رأي تتعدى بنفسها(ربهم ) ٣(
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ى َنْد َأُهَ لْنَ مَكِلَ ذَفِرْعَا یَمَ، كٍةَادَرُ مِرْیَ غٍانَعَى مَلَا عَهِلْمَحِ ب؛اَهَضْعَوا بُلَّوَأَ، وَكِلَذ
   .ٍیمِقَتْسُ مٍعْبَطَ، وٍیمِلَ سٍقْوَا ذَ ذَانَكَ، وًةَفِرْعَم

ي ِى فَالَعَ تُا اهللاَاهَرْجي َأِتَّ الِورُماُألِ بَونُكسََّمَتَ یْمُهَّن َأَكِلَى ذَلَ عْمُهَلَمَي حِذَّالَو  
َرا عِادَى قَالَعَ تِ اهللاِنْوَ كْنَ عَونُلَهْذَیَ، وًةَادَا عَهَلَعَجَا، وَیْنُّالد ا َمَّیِ سَ ال؛ِةَادَعْ الِقْرَى خَلً
  .ِةَادَعْلِ لٌفِالَخُا مَهَرَثْك َأَّنِإَ، فِةَامَیِقْ الِمْوَ یِالَوْحي َأِف

 ُوصُصُّ النِهِ بْتَاءَا جَ مِّلُكِ بَونُنِمْؤُ یْمُهَّنِإَ ف،ِةَاعَمَجْالَ وِةَّنُّ السُلْها َأَّمأََو  
 ِةَلَأْسَمَ كًال؛ْقَ عٌیلِحَتْسُ مٌرْم َأَكِلَى ذَلَ عْبَّتَرَتَ یْمَ لُثْیَ، حَةَادَعْ الِتَفَالَ خْنِٕاَ وُةَّیِعْمالسَّ
 َنِ مَكِلَ ذِرْیَغَ، وِانَیزِمْالَ، وِاطَرِّالصَ، وِهِابَذَعَ وِهِیمِعَنَ وِرْبَقْ الِالَؤُسَ، وِةَیْؤُّالر
ي ِ فَانَ كْنِٕاَا، وَاهَضَتْقُمـِ بَونُنِمْؤُیَا، وَهِتَیقِقَى حَلَ عَوصُصُّ النَونُلِمْحَیَ، فِاتَّیِعْمالسَّ
  .ِةَادَعْ الِقْرَى خَلَ عٌرِادَى قَالَعَ تَ اهللاَّنِا، َألَیْنُّي الدِ فُادَتْعُمْ الَوُا هَمِ لًةَفَالَخُ مَكِلَذ

 ْتَامَا قَذِٕاَا، وَیْنُّي الدِ فَادَتْعُمْا الَهِتَفَالَخُمِ لَاءَیْشْ اَألِهِذَ هَونُرِكْنُیَ ف،ٌةَعِدَتْبُمْا الَّمأََو  
ا، َهِتَیقِقَ حِرْیَى غَلَا عَهَونُلِمْحَیَا، وَهَونُلِّوَؤُ یِوصُصُّ النِیحِحْصَتِ بُةَّجُحْ الُمِهْیَلَع
َان غَعَمِا بَهَونُرِّسَفُیَو ِعا عْطَ قٍةَادَرُ مِرْیٍ  ٍعْبَطَ، وٍیمِلَ سٍقْوَذَ، وٍةَِرفْعَى مَنْد َأُهَ لْنَ مَدْنً
  .)١(ٍیمِقَتْسُم
 ؛ِاتَوْصْاَألَ وِوفُرُحْي الِ فَمَالَكْوا الُرَصَحَ، وَّيِسْفَّ النَمَالَكْوا الُرَكْن َأْمُهَّن َأ:َكِلَ ذْنْمَف
ِكا بسَُّمَت  .ىَالَعَ تِ اهللاِنَ عِمَالَكْ الِةَفِ صَيْفَ نَكِلَى ذَلَا عْوَنَبَا، وَیْنُّي الدِ فِةَیِارَجْ الِةَادَعْالً
 ِهِاتَذِ بِمَالَكْ الُامَیِ قُیلِحَتْسَ یُهَّنِ، َألِمَالَكْلِ لٌقِالَ خُهَّن َأ:ًماِّلَكَتُ مِهِنْوَى كَنْعَ مَّنِإ: واُالَقَو

                                                
ــال الطبــري فــي تفــسیره  )١( ــأول بعــضهم فــي األخبــار التــي رویــت عــن رســول ): "١٢/١٧(ق ْوت َ ِ ُ َّ   

ـــأویالت، وأنكـــر بعـــضهم  )e(اهللا  ـــوم القیامـــة ت ـــة ربهـــم ی ـــة أهـــل الجن ـــول برؤی بتـــصحیح الق
ــك مــن قــول رســول اهللا  القــول فیــه إلــى عقــولهم، ُّ، وردوا )e(مجیئهــا، ودافعــوا أن یكــون ذل

 باألبصار، وأتوا في ذلك بـضروب مـن )U(ُفزعموا أن عقولهم تحیل جواز الرؤیة على اهللا 
  ".التمویهات، وأكثروا القول فیه من جهة االستخراجات
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  .)١(ِاتَوْصْاَألَ وِوفُرُحْي الِ فْمُهَدْنِ عِهِارَصِحْنِى؛ الَالَعَت
 ْمَلَ، وٍةَیرِثَ كَینِاهَرَبِ بَّيِسْفَّ النَمَالَكْوا الُتَبْث َأْمُهَّنِإَف ،ِةَاعَمَجْالَ وِةَّنُّ السُلْها َأَّمأََو  

 ْتَسْیَى، لَالَعَ تِ هللاٌةَفِ صَمَالَكْ الَّنِإ: واُالَقَو. ِاتَوْصْاَألَ وِوفُرُحْي الِ فُوهُرُصْحَی
  .)٢(ِتَیالِحَتْسُمْالَ وِاتَزِائَجْالَ وِاتَبِاجَوْ الِیعِمَى جَلَ عُّلُدَ ت،ٍاتَوْص َأَالَ وٍوفُرُحِب

 ِودُمُجْى الَلَ عٌّيِنْبَ مِاتَّیِعْم السََّنِا مَهِرْیَغَ وِةَیْؤُّلرِ لَینِرِكْنُمْ الَمَالَ كَّنَأ: ُلِاصَحْالَو  
 ٌرِادَ قَ اهللاَّنى َأَلِوا إُرُظْنَ یْمَلَا، وَیْنُّي الدِ فِةَیِارَجْ الِةَادَعْ الَعَ مِوفُقُوْالَ، و-ِةَدَالَبْ ال:ْيَأ-
  . ِةَادَعْ الِقْرَى خَلَع

 َنْوَرَ یَینِنِمْؤُمْ الَّنى َأَلَ عًةَبِاطَوا قُعَمْج َأِةَّن السَُّلْه َأَّن َأْمَلْاعَ فا؛َذَ هَتْمِلَا عَذِإ  
َال، وْقَ عٌةَزِائَ جَةَیْؤُّ الرَّنى َأَلَعَ، وِةَامَیِقْ الَمْوَ یْمُهَّبَر ِعا؛ لْرَ شٌةَبِاجً  ِوصُصُّالنِا بَهِوتُبُثً
   .)٣(ِةَرِاتَوَتُمْ الِةَّیِعْرَّ الشِةَّیِعْطَقْال

، ٌّيِلْقَ عٌالَحُا مَهِوتُُبى ثَلَ عُبَّتَرَتَ یَ الُهَّن َأ:ُاهَنْعَمَف :ًالْقَ عًةَزِائَا جَهِنْوَ كُانَیَا بَّمَأ  
 َانَا كَ مُّلُكَ، وِونُكالسَُّ وِةَكَرَحْ الِنَ عِمْجرِ الِّوُلُخَ، كِهِوتُبُثِ بُلْقَعْ الُمُكْحَ یَي الِذَّال َوُهَو
َزا عِائَج َال وْقً   .ِهِ بُانَمْیِْاإلَ وُهُولُبَ قُبِجَ یُهَ لًةَتِبْثُ مُةَّیِعْم السَُّوصُصُّ النِتَاءَجً

. ٌةَرِاضَّ نٍذِئَمْوَ یٌهُوُجُو[: ىَالَعَ تُهُلْوَ ق:ِةَیْؤُّلرِ لِةَتِبْثُمْ الِةَّیِعْمَّ السِوصُصُّ النَنِمَف  
 ُةَاوَرَط: -ِةَمَجْعُمْ الِادَّالضِب -  ُةَرْضَّالن. ]٢٣-٢٢:سورة القیامة []ٌةَرِاظَا نَهِّبَى رَلِإ

                                                
، )٥٣٩(شـــرح األصـــول الخمـــسة لعبـــد الجبـــار ص :  انظـــر رأي المعتزلـــة فـــي هـــذه المـــسألة)١(

  ). ١٩٣(ًضا ص المختصر في أصول الدین له أی
، )٣٧(اإلنــصاف للبــاقالني ص : لالطــالع علــى رأي أهــل الــسنة فــي هــذه المــسألة، انظــر) ٢(

   ).١٠٤(اإلرشاد للجویني ص 
البیــان عــن أصــول اإلیمــان للــسمناني ص :  انظــر فــي تفــصیل أدلــة أهــل الــسنة علــى ذلــك)٣(

  ).١/٥٢٦(، أبكار األفكار لآلمدي )٨٩(
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. )١(ٍءْيَ شِّلُ كْنِ مُمِاعَّ النُّضَالغ: ُرِاضَّالنَو. ِمَعِّ النِرَث َأْنِ مَكِلَذَا، وَهُالَمَجَ وِةَرْشَبْال
ٌةَورُرْسَم: ٌةَرِاظَن: ٌدِاهَجُ مَالَقَو

ُالحسن: ُةَرْضَّالن: يُِّرْصَبْ الُنَسَحْ الَالَقَو. )٢( ى َلَعَو. )٣(ُْ
: َالَقَ ف،)٤("ِنْیَلَالَجْال" ـــِ بىَّمَسُمْ الِهِیرِسْفَي تِف ُّيِوطُی السُُّلَالَجْ ال:ُمُهْنِ، مٌیرِثَى كَرَا جَذَه
  . )٥("ٌةَیئِضُ مٌةَنَسَ ح:ٌةَرِضاَن"

 َمْوَ یَینِصِلْخُمْ الَینِنِمْؤُمْ الُوهُجُ وَيِهَ، وٌةَیرِثَ كٌوهُجُو: ْي، َأِةَرْثَكْى الَلَ عُّلُدَ یُینِوْنَّالتَو  
 ٍةَي آیِى فَالَعَ تَالَا قَمَ، كُهَقَنْوَرَ وِیمِعَّلن اَةَرْضَا نَهْیَلَ عُدَاهَشُ، یٌةَلِّلَهَتُ مٌةَّیِهَ بِةَامَیِقْال
": ٌوهُجُو "ـــَف .]٢٤: سورة المطففین []ِیمِعَّ النَةَرْضَ نْمِهِهُوُجُي وِ فُفِرْعَت[: ىَرْخُأ
؛ ٌأَدَتْبُ مِةَرِكَّ النُوعُقُ وْتَّحَصَو. ٍةَرِاضَنِ بٌوبُصْنَم": ٍذِئَمْوَی"َ، وُهُرَبَخ": ٌةَرِاضَن"َ، وٌأَدَتْبَم
  . ٍیلِضْفَ تُامَقَ مَامَقَمْ الَّنَِأل

                                                
ًان مـشرقا ناضـرا، فیقـالاللون إذا كـ:  ومنه یقال)١( . أخـضر ناضـر، وكـذلك فـي جمیـع األلـوان: ً

ُنـضره  :یقـال. شجر ناضر، وروض ناضر: الذي له بریق من صفائه، وكذلك یقال: ومعناه َ َ َ
ُاهللا، فنــضر ینــضر، ونــضر ینــضر، ومنــه قــول المــصطفى  َ ُ َ ُُ َ ُ َ َْ ِْ َ ََ)e( :» َنــضر اهللا امــرأ ســـمع َّ َ

: قـالوا .، ومعناهـا واحـد"الناضـرة" اللغـة مختلفـة فـي تفـسیر وألفاظ أهل.  الحدیث»...مقالتي
التفــسیر : انظــر. مــسرورة، ناعمــة، مــضیئة، مــشرقة، مــسفرة، بهجــة؛ كــل هــذا مــن ألفــاظهم

  ). ٢٢/٥٠٤(البسیط للواحدي 
  ).٢٤/٧١(الطبري في تفسیره : t)(أخرج هذا القول لمجاهد بن جبر ) ٢(
  ).٢٤/٧١( الطبري في تفسیره :t)(أخرج هذا القول للحسن البصري ) ٣(
َسمي هذا الكتاب بتفسیر الجاللین نسبة إلى مؤلفیـه الجلیلـین) ٤( ِّ جـالل الـدین محمـد بـن أحمـد : ُ

، وهــو مــن )ه٩١١(، وجــالل الـدین عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر الـسیوطي )ه٨٦٤(المحلـي 
ًالتفاسیر القیمة المفیدة التي القت انتشارا واسعا، حیث قـام المحلـي بت فـسیر القـرآن مـن سـورة ً

َّالكهف وانتهى به إلى سورة الناس، وعندما شرع في تفسیر الفاتحة وافتـه المنیـة قبـل أن یـتم  ُ
ثم جاء السیوطي بعده فشرع في تفـسیر سـورة . كتابه تفسیر النصف األول من القرآن الكریم
  . البقرة، وأتم التفسیر إلى نهایة سورة اإلسراء

  ).١/٧٧٩(ین تفسیر الجالل: انظر) ٥(
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    ٌقِّلَعَتُم": اَهِّبَى رَلِإ"َو. ِأَدَتْبُمْلِ لٍانَ ثٌرَبَخ: -ِةَالَشُمْ الِءاَّالظِب -  "ٌةَرِاظَن: "ُهُلْوَقَو  
  . )١("ٌةَرِاظَن: "ُهُلْوَ قُرَبَخْالَ، وِأَدَتْبُمْلِ لٌةَفِص": ٌةَرِاضَن "َونُكَ یْن َأُّحِصَیَ، و"ٌةَرِاظَن"ـــ ِب

، ِالَحْ الِةَادَرِٕاَ وِّلَحَمْ الِرْكِ ذِیقِرَطِ ب،اَیهِي فِتَّ الِونُیُعْ الُرَظَ ن:ِوهُجُوْ الِرَظَنِ بُادَرُمْالَو  
ا؛ َهِابَحْص َأْنَ عِوهُجُوْالِ بَرَّبَما عَّنِٕاَ و،ْمِهِّبَى رَلِ إَونُرِاظَ نِوهُجُوْل اَابَحْص َأَّن َأ:ىَنْعَمْالَو
ا َهُرْكِ ذَونُكَیِلَ، وِهْجَوْي الِ فُرَهْظَا یَ مُلَمْك َأُهَّنِإَ، فِورُرى السَُّلَ عُونُكَا یَ مُّلَدا َأَهَّنَِأل
 َانَ كْوَ لْذِ؛ إ)٢(ِارَظِتْنِْى االَنْعَمِ بُهَّن َأَ، الُهُتَیقِقَ حِرَظَّ النَنِ مَادَرُمْ الَّني َأِ فُحَرْصَأ
 َ الْذِ؛ إٍذِئَنیِ حِوهُجُوْ الِرْكِذِى لَنْعَ مَالَف ،-)٣(ُةَلِزَتْعُمْ الُولُقَا یَمَك- ِارَظِتْنِْى االَنْعَمِب
  .ِوهُجُوْى الَلِ إُارَظِتْنِْ االُدَنْسُی

 َّن َأًةَبِاطَ قِةَاعَمَجْالَ وِةَّن السُُّلْه َأَعَمْجَأ ":ىَرْبُكْ الِحْرَي شِ فُّيِوسُنَّ السُخْیَّ الشَالَق  
ى َلَ عًةَبِاطَ قُةَابَح الصََّعَمْجَأَ، وِةَامَیِقْ الَمْوَ یْمُهَّبَ رَینِنِمْؤُمْ الُةَیْؤُر: ِةَیْ اآلَنِ مَادَرُمْال
ا َهِرِاهَوَى ظَلَ عٌةَولُمْحَا مَیهِ فَةَدِارَوْ الَیثِادَحْاَألَ وِاتَیْ اآلَّنَأَ، وِةَرِخْي اآلِ فِةَیْؤُّ الرِوعُقُو

                                                
تنظـر إلـى اهللا : "وقـال الكلبـي". إلـى اهللا نـاظرة: یریـد: ")( قال سیدنا عبد اهللا بن عبـاس )١(

تنظــر إلــى : "عكرمــة: وقــال". تنظــر إلــى ربهــا معاینــة: "وقــال مقاتــل". یومئــذ ال تحجــب عنــه
َّتنظــر إلـــى الخــالق، وحـــق لهــا أن تن: "وقــال الحـــسن". ًربهــا نظـــرا : وقــال أبـــو إســـحاق". ظـــرُ

ِّنضرت بنعیم الجنة، والنظر إلى ربها"   ).٢٢/٥٠٧(التفسیر البسیط للواحدي : انظر". ُ
ــال األزهــري ) ٢( ــال: "-وهــو الحكــم فــي اللغــة-ق ــه: َومــن ق ٌإلــى ربهــا نــاظرة[: إن معنــى قول ََ َِ َ ِّ َِ[ 

 انتظرتـه، إنمـا :ُنظـرت إلـى الـشيء بمعنـى: منتظرة، فقد أخطأ؛ ألن العرب ال تقـول: بمعنى
ًنظرت فالنا، أي: تقول َنظـرت إلیـه، لـم یكـن إال بـالعین، واذا قلـت: َفـإذا قلـت... انتظرتـه: ُ ُٕ :

ًنظرت في األمر، احتمل أن یكون تفكرا، وتدبرا بالقلب ً   ).١٤/٢٦٦(تهذیب اللغة : انظر". ُ
ًمنتـصرا لمـذهب المعتزلـة ومفـسرا لهـذ-) ٤/٦٦٣(قال الزمخـشري فـي الكـشاف ) ٣( ه اآلیـة علـى ً

محـال، فوجـب حملـه علـى معنـى : ًفاختصاصه بنظرهم إلیه لو كان منظـورا إلیـه: "-مذهبهم
أنـا إلـى فـالن نـاظر : یصح معه االختـصاص، والـذي یـصح معـه أن یكـون مـن قولـه النـاس

أنهـم ال یتوقعـون النعمـة والكرامـة إال : والمعنـى... ما یصنع بي، ترید معنـى التوقـع والرجـاء
  ".كما كانوا في الدنیا ال یخشون وال یرجون إال إیاهمن ربهم، 
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 ُفَلالسََّ وُةَابَح الصََّانَكَ، وِعَدِبْ الِلْه َأِورُهُ ظَلْبَ قَانَ كَكِلَ ذُّلُ، كٍیلِوَْأ تِرْیَ غْنِم
ِضا فْی َأَكِلَ ذَدَرَ وْلَ، بِیمِرَكْ الِهِهْجَى وَلِ إَرَظَّ النُهَونُلَأْسَیَى وَالَعَ تِى اهللاَلِ إَونُلِهَتْبَی ي ً
  .)١(")e( ِّيِبَّ النِةَیِعْد َأِضْعَب

 ،)٤(ِكَرْدَتْسُمْي الِ فُمِاكَحْالَ و،)٣(ُّيِانَرَبَّالطَ و،)٢(ُدَمْح َأُامَمِْ اإلُاهَوَا رَ م:َكِلَذِي بِنْعَیَو  
 )e( ِ اهللاَولُسَ رَّن، َأٍتِابَ ثِنْ بِدْیَ زِیثِدَ حْنِ م،)٦(ٍیمِعَو نُب َأُظِافَحْالَ و،)٥(ُّيِقَهْیَبْالَو
، ٍاحَبَ صِّلُي كِ فُهَلْه َأِهِ بَدَاهَعَتَ یْن َأُهَرَمَأَ، وٍتِابَ ثَنْ بَدْیَ زُهَمَّلَعَ، وَكِلَذِو بُعْدَ یَانَك
 َدْعَ بِشْیَعْ الَدْرَبَ، وِاءَضَقْ الَدْعَا بَضِّ الرَكُلَأْسي َأِّنِ إَّمُهَّالل« :ُهُظْفَلَ، وٍّمِهُ مِّلُ كَدْنِعَو
ِقا إْوَشَ، وَكِهْجَى وَلِ إِرَظَّ النَةَّذَلَ، وِتْوَمـْال   . »َكِائَقِى لَلً

 َالَق: َالَ قt)( ٍتِابَ ثِنْ بِدْیَ زْنَ ع،يُِّذِمْرِّ التِ اهللاِدْبَو عُب َأُیمِكَحْ ال:ًضاْی َأُاهَوَرَو  
                                                

انظــر نــص كــالم الـسنوسي فــي عمــدة أهــل التوفیــق . االقتبـاس هنــا فیــه شــيء مـن التــصرف) ١(
  ).٣٧٣(والتسدید له ص 

 t)(َّلـــم أجـــد هـــذه الروایـــة فیمـــا بـــین یـــدي مـــن مؤلفـــات ومرویـــات اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ) ٢(
  .المطبوعة

ــسیدة أم الــدرداء )٦٠٨٨: (، بــرقم)٦/١٦٥( فــي المعجــم األوســط أخرجــه الطبرانــي )٣( ، عــن ال
اللهــم إنــي أســألك الرضــا بعــد القــضاء، : " یقــولt)(كــان فــضالة بــن عبیــد : ، قالــت)(

وبــرد العــیش بعــد المــوت، ولــذة النظــر إلـــى وجهــك، والــشوق إلــى لقائــك، مــن غیــر ضـــراء 
  .)e(بها رسول اهللا وزعم أنها دعوات كان یدعو ". مضرة، وال فتنة مضلة

، t)(، عــن سـیدنا زیــد بــن ثابــت )١٩٠٠: (، بــرقم)١/٦٩٧(أخرجـه الحــاكم فــي المـستدرك ) ٤(
اللهـم إنـي أسـألك الرضــا « :َّ علمـه وأمـره أن یتعاهــد أهلـه فـي كـل صــباح)e(أن رسـول اهللا 

 ًبعد القضاء، وبرد العیش بعد الموت، ولـذة النظـر إلـى وجهـك، وشـوقا إلـى لقائـك، فـي غیـر
   .»ضراء مضرة، وال فتنة مضلة

الــدعاء عنــد الــصباح والمــساء، : بــاب، )١/٩٩(أخرجــه البیهقــي فــي كتابــه الــدعوات الكبیــر ) ٥(
  ).٤٢: (برقم

َّلــم أجــد هــذه الروایـــة فیمــا بــین یـــدي مــن مؤلفــات ومرویــات الحـــافظ أبــي نعــیم األصـــبهاني ) ٦(
  .المطبوعة والمتداولة
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، َكِهْجَى وَلِ إِرَظَّ النَةَّذَي لِنْقُزْ ارَّمُهَّالل :َكِائَعُي دِ فْلَعْاج«: )e( ِ اهللاُولُسَي رِل
           ُادَّدَّ الرُدَمْح َأِینِّ الدُابَهِ شُخْیَّ الشَالَق .)٢(»َكِائَقِى لَلِ إ)١(َقْوَّالشَو

: ُاهَنْعَ م»َكِائَعُي دِ فْلَعْاج«: ُهُلْوَق" :ِةَمْحَّ الرِاتَبِوجُى مَّمَسُمْ الِهِابَتِي كِ ف)٣(ُّيِفوالصُّ
  ."ِهِائَعُ دِّلُي كِف

 ٍرِاسَ یِنْ بَارَّمَ عْنَ ع،)٦(ُّيِقَهْیَبْالَ و،)٥(ُّيِائَسَّالنَ و،)٤(َةَبْیَي شِب َأُنْ ابَجَرْخأََو  
، ِبْیَغْال َكِمْلِعِ بَّمُهَّالل«: ِاتَوَعَّ الدِءَالُؤَهِو بُعْدَ ی)e( ِ اهللاَولُسَ رُتْعِمَ سَالَق، )(
ِرا لْیَ خَاةَیَحْ الَتْمِلَا عَي مِنِیْح َأ،ِقْلَخْى الَلَ عَكِتَرْدُقَو ُ اةَفَوْ الِتَانَا كَذِي إِنَّفَوَي، تً
ِرا لْیَخ ي ِ ف)٧(ِمْكُحْ الَةَمِلَ كَكُلَأْسَأَ، وِةَادَهَّالشَ وِبْیَغْي الِ فَكَتَیْشَخ َكُلَأْس َأَّمُهَّي، اللً
َیما الِعَ نَكُلَأْسَأَى، وَنِغْالَ وِرْقَفْي الِ فَدْصَقْ الَكُلَأْسَأَا، وَضِّالرَ وِبَضَغْال  َةَّرُقَ، وُیدِبَ یً
 َةَّذَ لَكُلَأْسَأَ، وِشْیَعْ الَدْرَب َكُلَأْسَأَ، وِاءَضَقْ الَدْعَا بَضِّ الرَكُلَأْسَأَ، وُعِطَقْنَ تَ الٍنْیَع

                                                
ق أعلــى الــدرجات وأعلــى المقامــات، إذا بلغهــا العبــد اســتبطأ الــشو: " قــال ذو النــون المــصري)١(

Gالموت شوقا إلى ربه، وحبا للقائه والنظر إلیه   ).١/٣٧٩(شعب اإلیمان للبیهقي : انظر". ً
  ).٦٣٦: (، برقم)٣/١٦٩( أخرجه الحكیم الترمذي في نوادر األصول )٢(
َّابــن الــرداد )٣( : ولــد ســنة. أدب، متــصوف، فقیــههــو أحمــد بــن أبــي بكــر القرشــي، فاضــل، متــ: َّ

ونــشأ بمكــة، ودخــل الــیمن فأقــام فــي زبیــد وصــار مــن خاصــة األشــرف إســماعیل، ) ه٧٤٨(
: لــه كتــب، منهــا). ه٨٢١: (تــوفي ســنة. وعلــت لــه شــهرة، وقــصده النــاس، وولــي القــضاة

. موجبــات الرحمـــة فــي الحـــدیث وعــزائم المغفـــرة، وكتابــان فـــي التــصوف مبـــسوط ومختـــصر
  ).٣/١٧٧(، أنباء الغمر )١/٢٦٠(لالمع الضوء ا: انظر

  ).٢٩٣٤٦: (، برقم)٦/٤٤(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ) ٤(
: نــوع آخــر مــن الــدعاء، بــرقم: ، فــي كتــاب الــسهو، بــاب)٣/٥٤(أخرجــه النــسائي فــي ســننه ) ٥(

)١٣٠٥.(  
 )e(مــا كــان یــدعو بــه النبــي : بــاب، )١/٣٤٤(أخرجـه البیهقــي فــي كتابــه الــدعوات الكبیــر ) ٦(

  ).٢٥١(: ویأمر أن یدعى به، برقم
  . الحق) ٧(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٢٦ -

، ٍةَّلِضُ مٍةَنْتِ فَالَ، وٍةَّرِضُ مَءاَّرَ ضِرْیَي غِ، فَكِائَقِى لَلِ إَقْوَّالشَ، وَكِهْجَى وَلِ إِرَظَّالن
   .»َینِدَتْهُ مًاةَدُا هَنْلَعْاجَ، وِانَمْیِ اإلِةَینِزِا بَّنِّیَ زَّمُهَّالل

: ىَالَعَ تِهِلْوَي قِا فَمَ، كُاتَّالذ: ِهْجَوْ الَنِ مُادَرُمْ ال،»َكِهْجَى وَلِ إِرَظَّلنا «:ُهُلْوَقَو  
 َّنِ؛ َألُهُاتَ ذ:ُادَرُمْالَ فِ اهللاُهْجَ وَرِكُا ذَمُثْیَحَف. ]٢٧: سورة الرحمن []َكِّبَ رُهْجَى وَقْبَیَو[
 ِّاصَوَ خْنِ مُهَّنِى؛ َألَالَعَ تِى اهللاَلَ عٌیلِحَتْسُ مِةَوصُصْخَمْ الِةَحِارَجْى الَنْعَمِ بَهْجَوْال

  .ِامَسْجْاَأل
ا َهِّبَى رَلِإ. ٌةَرِاضَّ نٍذِئَمْوَ یٌوهُجُو[: ىَالَعَ تِهِلْوَي قِ فt)( ٌكِالَ مُامَمِ اإلَالَق  

ى َّتَ حِهِائَیِلْوِى َألَّلَجَ ت؛ُهْوَرَ یْمَلَ فُهَاءَدْع َأَبَجَا حَّمـَل: "]٢٣-٢٢:سورة القیامة[]ٌةَرِاظَن
: ىَالَعَ تَالَ، قِابَجِحْالِ بَارَّفُكْ الْرِّیَعَ یْمَ لِةَامَیِقْ الَمْوَ یْمُهَّبَ رَونُنِمْؤُمْ الَرَ یْمَ لْوَلَ و".ُهْوأََر
   .)١("]١٥: سورة المطففین []َنُوُبُوُجْحَمَ لٍذِئَمْوَ یْمِهِّبَّن رَ عْمُهَّنِ إَّالَك[

َروي عَو   َ ِ َ سئل عُهَّنًضا، َأْی َأٍكِالَ مِامَمِْ اإلِنُ َ ِ  ]ٌةَرِاظَا نَهِّبَى رَلِإ[: ىَالَعَ تِهِلْوَ قْنُ
َما یْوَ قَّنِإ: ُهَ لَیلِقَو، ]٢٣: سورة القیامة[ . )٢("واُبَذَك: "ٌكِالَ مَالَقَ، ف"ِهِابَوَى ثَلِإ": َونُولُقً
ن َ عْمُهَّنِ إَّالَك[ :ىَالَعَ تِهِلْوَ قْنَ عْمُ هَنْیَأَ و!َفْی السََّفْیالسَّ: "َالَ قُهْنَ عٍةَایَوِي رِفَو
ى َلِ إَونُرُظْنَ یَاسَّ النَّنِإ: َالَ قَُّم ث!؟]١٥: سورة المطففین[]َونُبُوُجْحَمَ لٍذِئَمْوَ یْمِهِّبَّر

  .)٣("ِابَجِحْالِ بَارَّفُكْ الْبِّذَعُ یْمَ لْمُهَّبَ رَونُنِمْؤُمْ الَرَ یْمَ لْوَلَ و،ْمِهِنُیْعَأِى بَالَعَ تِاهللا

                                                
، )٢٣/٣٢٧(الواحــدي فــي التفــسیر البــسیط : t)(ممــن أورد هــذا األثــر عــن اإلمــام مالــك ) ١(

ـــان  ـــي فـــي الكـــشف والبی ، وابـــن )٥/٢٢٥(، والبغـــوي فـــي معـــالم التنزیـــل )١٠/١٥٤(والثعلب
  ).١٩/٢٦١(لقرآن ، والقرطبي في الجامع ألحكام ا)٤/٤١٦(الجوزي في زاد المسیر 

، والبغـوي فـي شـرح )٦/٣٢٦(أبـو نعـیم فـي الحلیـة : t)( أخرج هذا األثر عن اإلمـام مالـك) ٢(
ــة اهللا : ، بــاب)١٥/٢٢٩(الــسنة   فــي الجنــة ورضــاه عــنهم، والطیبــي فــي الكاشــف )U(رؤی

  ).٥٦٥٥: (رؤیة اهللا تعالى، برقم: ، باب)١١/٣٥٧٤(عن حقائق السنن 
: ، بـرقم)٣/٥١٨(الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة : أخرج هذه الروایة) ٣(

)٨٠٨.(  
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ِما بْوَ قُ اهللاَبَجَا حَّمـَل: "t)( ُّيِعِافَّ الشُامَمِْ اإلَالَقَو   ًما ْوَ قَّنى َأَلَ عَّلَ دِطْخالسًُّ
 -ُهَسْفَي نِنْعَی -  َیسِرْدِ إُنْ محمد بْنِوقُ یْمَ لْوَ لِهللاَا وَمَأ": َالَ قَُّم، ث"ىَضِّالرِ بُهَنْوَرَی
   .)١("اَیْنُّ الدِارَي دِ فُهَدَبَا عَمـَ لِادَعَمْي الِ فُهَّبَرى َرَ یُهَّنَأِب

ُیرِمْ اَألُةَمَّالَعْ الَالَق  
ى َلَ عِمَال السَِّدْبَ عِةَمَّالَعْ الِحْرَى شَلَ عِهِتَیِاشَي حِ ف)٢(

-، ِةَّبَحَمْالَ وِلَالَّ الدَلْهَأ: يِنْعَ، یَینِلَّلَدُمْ الِمَالَ كْنِا مَذَ هِّيِعِافَّ الشُمَالَكَو: "ِةَرَهْوَجْال
: ِلْضَفْ الُنْ محمد بَالَقَ و.)٣("ِهِاتَذِ لَةَادَبِعْ الُّقِحَتْسَى یَالَعَ تُاهللاَ فَّالِٕاَ، و-ِهِ بُا اهللاَنَعَفَن
  .)٤("ِهِتَیْؤُ رْنَ عِةَرِخْي اآلِ فْمُهَبَجَ؛ حِهِیدِحْوَ تِورُ نْنَا عَیْنُّي الدِ فْمُهَبَجَا حَمَك"

 ]ٌةَرِاظَا نَهِّبَى رَلِإ[: ىَالَعَ تِهِلْوَ قِیرِسْفَي تِوا فُطَّبَخَ تَةَیْؤُّوا الرُرَكْنا َأَّمـَ لُةَلِزَتْعُمْالَو  
                                                

ــشافعي )١( ــه فــي إثبــات : ، فــي بــاب)١/٤١٩( أخــرج البیهقــي فــي مناقــب اإلمــام ال مــا یــؤثر عن
، وجــاءه كتــاب )~(كنــت ذات یــوم عنـد الــشافعي : "الرؤیـة، عــن الربیــع بــن سـلیمان قــال
َكـال إنهـم عـن ربهـم یومئـذ لمحجوبـون[: - ذكـرهجـل-من الـصعید یـسألونه عـن قـول اهللا  ُ ُ َ َْ َ َ ْ ْ ْ َُ ٍ ِ َِّ ِِّ َّ َّ َ[ ،

ًلما حجـب اهللا قومـا بالـسخط دل علـى أن قومـا یرونـه بالرضـا: فكتب فیه قلـت : قـال الربیـع. ًَّ
واهللا لو لم یوقن محمد بن إدریس أنه یرى ربه في المعـاد : أو تدین بهذا یا سیدي؟ فقال: له

  ".لما عبده في الدنیا
ب جـده ، وهـو لقـمحمد بن محمد بـن أحمـد الـسنباوي المـالكي األزهـري، الـشهیر بـاألمیرهو ) ٢(

 .بالــصعیداألدنـى أحمــد، وســبب هــذا اللقــب أن جــده أحمــد وأبــاه عبــد القــادر كــان لهمــا إمــرة 
ــدیار المــصریة، وكــان رقیــق القلــب ــوم بال ــه الریاســة فــي العل ، لطیــف المــزاج، وقــد انتهــت إلی

وكــان ذا جــرأة فــي الحــق ال تأخــذه فــي اهللا لومــة الئــم، ولــه فــي ذلــك مواقــف مــشهودة مـــع 
لـــــه مـــــن المؤلفـــــات ). ه١٢٣٢: (، وتـــــوفي ســـــنة)ه١١٥٤: (ولـــــد ســـــنة. الكبـــــراء وغیـــــرهم

ــــد: الكالمیــــة ــــد شــــرح جــــوهرة التوحی ــــى إتحــــاف المری فهــــرس الفهــــارس : انظــــر. حاشــــیة عل
  ).٧/٢٩٨(، األعالم )١/١٣٣(

  ).٢٠٦(حاشیة األمیر على شرح الجوهرة ص : انظر) ٣(
شــرح عبــد : وانظــر كـذلك). ١٩/٢٦١(هـذا األثــر أورده القرطبـي فــي الجـامع ألحكــام القـرآن ) ٤(

  ). ٢٠٦(السالم على الجوهرة 
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ا َهُنْوَ ك:يِنْعَأ-ا َاهَنْعَى مَلَ عٌةَیِاقَب" ىَلِإ "َّنِإ: َالَ قْنَ مْمُهْنِمَ، ف]٢٣: سورة القیامة[
: ْي، َأٍافَضُ مِیرِدْقَى تَلَ عَمَالَكْ الَّنِٕاَ، وٌةَرِظَتْنُم: ىَنْعَمِب" ٌةَرِاظَن "َّنِٕاَ، و- ٍّرَ جَفْرَح
اَهِّبَ رِابَوَى ثَلِ إٌةَرِظَتْنُم

)١(.  
 ُرَظَن: ِهِ بُادَرُا یَمَّنِإ" ىَلِإ "ِةَمِلَكِي بِّدَعَتُمْ الَرَظَّ النَّنَأِ بْمِهْیَلَ عِةَّنُّ السُلْه َأَّدَرَو  

ى َّدَعَتَیَ، فُهُتْرَظَتْ ان:ىَنْعَمِ ب؛ُهُتْرَظَن: ُالَقُی: ِةَغُّ اللُةَّمِئ َأَالَق .ِةَغُّ اللِلْه َأِقاَبْطِإِ بِنْیَعْال
 ؛ِهْیَلِ إُتْرَظَن: ُالَقُ یَالَ و،]ْمُكِورُّن نِ مْسِبَتْقَا نَونُرُظْان[: ىَالَعَ تِهِلْوَي قِا فَمَ، كِهِسْفَنِب
  .)٢(ِنْیَعْ الَرَظَن: ىَنْعَمِ بْلَ ب؛ُهُتْرَظَتْان: ىَنْعَمِب

ُ یسند َ الْذِ؛ إَمَّدَقَا تَمَ كِوهُجُوْ الِرْكِذِى لَنْعَ مَالَ، فِارَظِتْنِْاال: ىَنْعَمِ بَانَ كْوَ ل:ًضاْیأََو   َ ْ ُ
 ِولُصُحِ بُونُكَا تَمَّنِ إُةَّنِمْالَ، وِانَنِتْمِْ االِهْجَى وَلَ عٌورةُكْذَ مُةَاآلیَو. ِوهُجُوْى الَلِ إُارَظِتْنِْاال
َّ منغُهَّنِ، َألِارَظِتْنِْاالِ بَ الِةَیْؤُّالر َ ، ِمَالْ اآلِةَلْمُ جْنِ مُارَظِتْنِْ االِلَ، بِةَّنِمْلِ لٌدِعْبُمَ و)٣(ٌصُ
 ْمَلَ، وَكِلَ ذُدِّیَؤُا یَ مِةَّني السُِّ فَاءَ جْدَقَا وَمَّیِ سَ، الِةَیْؤُّى الرَلَ عِةَیْ اآلُلْمَ حُبِجَیَف
  .ٌّيِلْقَ عٌالَحُ مِهْیَلَ عْبَّتَرَتَی

َضا، وْی َأًةَرِظَتْنُم: ىَنْعَمِب" ٌةَرِاظَن "َّنِ إ:َالَ قْنَ مِةَلِزَتْعُمْ الَنِمَو    ٌمْاس" ىَلِإ "َّنِٕاً
 ُةَرِظَتْنُم: ىَنْعَمْالَ، وٍّرَ جَفْرَ حَ، الُهَدْعَا بَمِ لٌافَضُ، م"ِءَالْاآل "ُدَرْفُ، مِةَمْعِّالن: ىَنْعَمِب
  ."ٌةَرِاظَن"ـــ ِ بٌولُعْفَ مْمُهَدْنِع" ىَلِإ"ـــ َف. اَهِّبَ رَمَعِن

 ،ُیمِل السَُّعْبَّ الطُاهَبْأَى یَنْعَمْا الَذَى هَلَ عِةَیْ اآلَلْمَ حَّنَأِ بِةَّنُّ السُلْه َأْمِهْیَلَ عَّدَرَو  
ى َلَ عْمُهَلَمَا حَمَو. ِبَرَعْ الِمَالَ كِعِاقَوَمِ بًةَفِرْعَم ُهَ لْنَ مُّلُ كُاهَبْأَ یْلَ، بُیمِقَتْسُمْ الُقْوَّالذَو
 َیدِر ُأْوَ لُهَّنَأِبَ، وِدِاسَفْل اُمِهِبَهْذَمِ لِبصَُّعَّالتَ وِادَنِعْالَ وِةَرَابَكُمْ الَّالِى إَنْعَمْا الَذَهِا بَهِیرِسْفَت

                                                
ـــة لهـــذه اآلیـــة) ١( ـــرآن لعبـــد الجبـــار : انظـــر فـــي تأویـــل المعتزل ، والكـــشاف )٢/٦٧٣(متـــشابه الق

  ).١/٢٤(، والمعتمد للبصري )٤/٧٢٢(للزمخشري 
  .٥/٢١٦لسان العرب : انظر في ذلك عند علماء أهل اللغة) ٢(
بــــالغین : مــــنغص: قولــــه: "كتــــب فــــي هــــامش الــــصفحة عنــــد هــــذا الموضــــع فــــي النــــسختین) ٣(

  ".التكدیر: المعجمة، من التنغیص، وهو



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٢٩ -

 ِیدِیْقَّلتِ لْنُكَ یْمَلَ، وِةَرِاصَبْ الِنْیَعْ الُّلَحَم َيِي هِتَّ الَوهُجُوْ الِهِادَنْسِإِ بصََّا خَمَ لَكِلَذ
ًضا ْیا َأَیْنُّ الدِارَي دِوا فُالَزَ یْمَ لَینِنِمْؤُمْ الَّنِإَى، فًنْعَ م-"ٍذِئَمْوَی "َوُهَو- ِفْرَّالظِب
  .َكِلَذَا كَیْنُّي الدِ فُرِافَكْ الِلَ، بِءَالْاآلَ وِ اهللاَةَمْعِ نَینِرِظَتْنُم

 ُّدَعُ یَارَظِتْنِْ االَّنِ؛ َألَولُقْعَمْ الُفِالَخُی ِامَقَمْا الَذَي هِ فِةَمْعِّ الن:ىَنْعَمِب" ىَلِإ "ُلْعَجَو  
  . اَهِلْهِ َألٌرِاضَ حِةَّنَجْ الُیمِعَنَ، وِمَالْ اآلَنِم

 ْنَ م:ًةَلِزْنَ مِةَّنَجْ الِلْهى َأَنْدَأ«: َالَ ق)( ُهَّن َأَوُهَ وًضا،ْی َأَولُقْنَمْ الُفِالَخُیَو  
ى َلَ عْمُهُمَرَكْأَ، وٍةَنَ سِفْل َأَةَیرِسَ مِهِرُرُسَ وِهِمَدَخَ وِهِیمِعَنَ وِهِاجَوْزَأَ وِهِانَنِى جَلِ إُرُظْنَی

. ٌةَرِاضَّ نٍذِئَمْوَ یٌوهُجُو[: )( أََرَ قَُّم ث.ًةَّیِشَعَ وًةَوْدُ غِ اهللاِهْجَى وَلِ إُرُظْنَ یْنَ م:ِاهللا
  . »]٢٣-٢٢:سورة القیامة []ٌةَرِاظَا نَهِّبَى رَلِإ

 ُنْابَ، و)٣(يُِّذِمْرِّالتَ، و)٢(ٍدْیَمُ حُنْ بُدْبَعَ، و)١(َةَبْیَي شِب َأُنْ اب:ُاهَوَ رُیثِدَحْا الَذَهَو  
، )٩(ٍیرِرَ جُنْابَ و،)٨(ُّيِانَرَبَّالطَ، و)٧(ِرِذْنُمْ الُنْابَ، و)٦(ِهْیَوَدْرَ مُنْابَ، و)٥(ُمِاكَحْالَ، و)٤(ٍیرِرَج
 َرِّسُ فْدَقَف. )e( ِّيِبَّ النِنَ، ع)( َرَمُ عِنْ ابِنَ، ع)١١(ُّيِقَهْیَبْ، وال)١٠(ُّيِنْطُقَارَّالدَو

                                                
  ).٣٤٠٠٠: (، برقم)٧/٣٤(أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ) ١(
  ).٨٢٠: (، برقم)٢/٣٤٠( بن حمید في مسنده أخرجه عبد) ٢(
  ).٢٥٥٣: (، في أبواب صفة الجنة، برقم)٤/٢٦٩(أخرجه الترمذي في سننه ) ٣(
  ).٢٤/٧٣(أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره جامع البیان في تأویل القرآن ) ٤(
  ).٣٨٨٠: (، برقم)٢/٥٥٣(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٥(
  .َّبین یدي من مؤلفاته المطبوعةلم أجده عنده فیما ) ٦(
  .َّلم أجده عنده فیما بین یدي من مؤلفاته المطبوعة) ٧(
  . أخرجه الطبراني في كتاب التفسیر المنسوب إلیه، أثناء تفسیره سورة القیامة)٨(
  .حذف الثاني: في أصل النسختین مرتین، ولعل الصواب) ابن جریر(تكرر ) ٩(
  ).١٧٢: (، برقم)٢٧٢( رؤیة اهللا تعالى ص أخرجه الدارقطني في كتابه) ١٠(
  ).٤١٨: (، برقم)١/٢٣٨(أخرجه البیهقي في كتابه البعث والنشور ) ١١(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٣٠ -

  .ُاهَوَهَ وُهَیْأَ رَعَبَّ اتَفِالَخُمْ الَّن َأَرَهَظَ، فِةَیْؤُّالرَ وِنْیَعْ الِرَظَنِ بُرَظَّالن
ا َاهَوَي رِتَّ الَةَیحِح الصََّیرةِثَكْ الَیثِادَحْ اَأل:ِولُقْنَمْ الَنِا مـًضْی َأْمِهْیَلَ عُّدَرُیَو  
 َینِنِمْؤُمْ الِةَیْؤُ رُاتَبْثِا إَیهِي فِتَّ الِنَن السُِّابَحْص َأْنِا مَمُهُرْیَغَ و،)٢(ٌمِلْسُمَ و)١(يُِّارَخُّالب
َا روَذَكَو. ِةَامَیِقْ الَمْوَ یْمُهَّبَر ُیا كِابَحَ صَونُرْشِ عِةَابَح الصََّنِ مَكِلَى ذَ Gِنَى عَوَ رْمُهُّل 
 ْتَغَلَى بَّتَ حْتَرَهَتْاشَ وْتَاعَ شِةَیْؤُّ الرَیثِادَح َأَّنِإ: "ْمُهُضْعَ بَالَ قْلَ، ب)e( ِّيِبَّالن
  ".ِرُاتَوَّ التَغَلْبَم

 ،)٧(ِّيِقَهْیَالبَ، و)٦(ِّيِنْطُقَارَّالدَ، و)٥(ِّيِائَسَّالنَو، )٤(ٍمِلْسُمَ، و)٣(ِّيِارَخُبْ الُةَایَوِ ر:اَهْنِمَف  
؟ ِةَامَیِقْ الَمْوَا یَنَّبَى رَرَ نْلَ، هِ اهللاَولُسَا رَی: واُالَ قَاسَّ النَّن َأ،t)( َةَرْیَرُي هِب َأْنَع
: َالَ، قَال: واُالَ، ق»!؟ٌابَحَا سَهَونُ دَسْیَ لِرْدَبْ الَةَلْیَ لِرَمَقْالي ِ فَونُارَمُ تْلَه«: َالَق

                                                
ً، فــي كتــاب التوحیــد، بابــا )٩/١٢٠(أفــرد اإلمــام محمــد بــن إســماعیل البخــاري فــي صــحیحه ) ١(

َّمستقال سـماه G" : ٌوجـوه یومئـذ ناضـرة[: قـول اهللا تعـالىبـاب ََ َِ ٍ ِ ْ َ ٌ ُ ٌى ربهـا نـاظرةَِإلـ. ُ ََ َِ ، جمـع فیـه "]ِّ
  . )U(األحادیث الصحیحة المتعلقة بإثبات رؤیة الباري 

ــاب اإلیمــان، بابــا )١/١١٢(أفــرد اإلمــام مــسلم بــن الحجــاج القــشیري فــي صــحیحه ) ٢( ً، فــي كت
ــة المــؤمنین فــي اآلخــرة ربهــم Gمــستقال فــي جمــع فیــه األحادیــث الــصحیحة  ،)( إثبــات رؤی

    .المتعلقة بذلك
ٍوجـوه یومئـذ [: ، فـي كتـاب التوحیـد، بـاب قـول اهللا)٩/١٢٨(أخرجه البخـاري فـي صـحیحه ) ٣( ِ َ ْ َ ٌ ُ ُ

ٌناضرة ََ ٌإلى ربها ناظرة. ِ ََ َِ َ ِّ   ).٧٤٣٧: (، برقم]َِ
: معرفة طریـق الرؤیـة، بـرقم: ، في كتاب اإلیمان، باب)١/١١٢(أخرجه مسلم في صحیحه ) ٤(

)٤٦٩.(  
ُّكــل [: قولـه تعـالى، فـي كتـاب التفـسیر، بــاب )١٠/٢٥٥(رى أخرجـه النـسائي فـي سـننه الكبــ) ٥( ُ

َُأمة تدعى إلى كتابها ِ َ ُِ ٍَ َِّ َ   ). ١١٤٢٤: (، برقم]ْ
  ).٧: (، برقم)١/١٠٤(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة اهللا تعالى ) ٦(
مـا جـاء فـي الحلـف :  بـاب، فـي كتـاب األیمـان،)١٠/٤١(أخرجـه البیهقـي فـي سـننه الكبـرى ) ٧(

  ).١٩٦٧٩: (برقم هللا تعالى،بصفات ا


