
الباب األول

مقدمة

خلفية البحث-أ

املتعبد بتالوته–صلى اهللا عليه وسلم –القرآن هو كالم اهللا الذي أنزله على عبده حممد 

وليس بإنزال القرآن فحسب، بل . دليل على فضله للناسوإنزال اهللا هذا القرآن. واملنقول إلينا نقًال متواتراً 

ليبني للناس ما نزل إليهم ويفصل هلم ما أمجل، ويفسر - لم صلى اهللا عليه وس–بعث اهللا الرسول حممد 

. هلم ما أشكل عليهم، ويدعوهم به إىل عبادة اهللا وحدة، ويبشرهم وينذرهم، ولتقوم عليهم احلجة

ٌة بـَْعَد الرُُّسلِ [ قال تعاىل  وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجَّ

1]َحِكيًما 

وما أنزل اهللا هذا القرآن إال هداية للناس، وهو كالم اهللا القدمي املنزل الذي قاله ومل يزل يقوله فطرفه 

أما طرفه اآلخر فهو املصحف الذي بني أيدينا، فعلينا التمسك به، فهو احلبل املتني الذي بيننا وبني . بيده 

. لباطل من بني يديه وال من خلفه وقد صانه اهللا من التحريف والتبديلربنا، ال يأتيه ا

2]ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن [ قال اهللا تعاىل 

القرآن هو نور احلياة الكاملة الذي فيه يشمل كل شيء، من األمور العقائدية والعبادات واملعامالت 

، ولكن قد تغري مفهومه -كما ذكرت يف اآلية السابقة –قرآن حمفوظ من التغيري والتحريف ال. وعلوم العامة

لذا ال بد أن حنل اآليات القرآنية بتحليل . حسب تغاير الزمان واملكان وحسب خلفية املفسر الفكرية

.صحيح ونفهمها بفهم سليم من خالل التفسريات الصحيحة هلا

165: النساء، اآلية 1
9: احلجر، اآلية 2



صلى اهللا –، ألنه كان -صلى اهللا عليه وسلم –آنية منذ بعثة حممد بدأ التفسري هلذه اآليات القر 

يفهم القرآن مجلة وتفصيال وأنه مبني له ولو مل يشمل مجيع اآليات، وإمنا يفسر اآليات اليت –عليه وسلم 

يفهمون القرآن كذلك، ألنه نزل –رضي اهللا عنهم –وكان الصحابة . أشكل الصحابة وصعب يف فهمها

إن : " - رمحه اهللا –كما ذكر ابن قتيبة . وإن كانوا ال يفهمون دقائقه، بل هم يتفاوتون يف فهمهبلغتهم 

العرب ال تستوي يف املعرفة جبميع ما يف القرآن، من الغريب واملتشابه، بل إن بعضها يفضل يف ذلك عن 

. 3"بعض 

لصحابة منهم اخللفاء األربعة سار هذا التفسري وتطّور من قرن إىل آخر، حىت اشتهر بالتفسري من ا

مل جند يف تفسريهم لآليات القرآنية اإلختالف . وبن مسعود وبن عباس وأّيب بن كعب وزيد بن ثابت وغريهم

ومل يصدر منهم أيضا . -–إال قليل 

حسب ما قرأت –اإلختالف يف تفسري اآليات القرآنية اليت تدل ع

.- وحبثت

. قضية رؤية اهللا يف اجلنة هلا أمهية كبرية يف معرفتهاف

الذي هو أشرف املعلومات –تبارك وتعاىل –الدين وأشرف العلوم فيه واليت كانت من معلومها اهللا 

. وأفضلها

، وهذا هو قول الصحابة والتابعني يف اجلنةوأ

:اليت تثبت ذلك منهاالقرآنيةومن األدلةوأئمة املسلمني،
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.4])23(نَاِظرَةٌ َربـَِّهاِإَىل ) 22(نَاِضَرةٌ يـَْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ [تعاىل قال.1

.5]) 35(َمزِيدٌ َوَلَديـَْناِفيَهاونَ َيَشاءُ َماَهلُمْ [تعاىل قال.2

تـَرَاِين َلنْ قَالَ ِإلَْيكَ أَْنظُرْ أَِرِين َربِّ قَالَ َربُّهُ وََكلََّمهُ ِلِميَقاتَِناُموَسىَجاءَ َوَلمَّا[ قال تعاىل .3

َوَخرَّ َجَعَلهُ لِْلَجَبلِ َربُّهُ لَّىجتََ فـََلمَّاتـَرَاِين َفَسْوفَ َمَكانَهُ اْستَـَقرَّ فَِإنِ اْجلََبلِ ِإَىل اْنظُرْ َوَلِكنِ 

].6)143(اْلُمْؤِمِننيَ أَوَّلُ َوأَنَاإِلَْيكَ تـُْبتُ ُسْبَحاَنكَ قَالَ أَفَاقَ فـََلمَّاَصِعًقاُموَسى

لِلَِّذينَ ) 25(ٍم ُمْسَتِقيِصرَاطٍ ِإَىل َيَشاءُ َمنْ َويـَْهِديالسََّالمِ َدارِ ِإَىل َيْدُعوَواللَّهُ [تعاىل قال.4

ِفيَهاُهمْ اْجلَنَّةِ َأْصَحابُ أُولَِئكَ ِذلَّةٌ َوَال قـَتَـرٌ ُوُجوَهُهمْ يـَْرَهقُ َوَال َوزِيَاَدةٌ احلُْْسَىن َأْحَسُنوا

.7])26(َخاِلُدونَ 

" الزيادة"مثال ذلك يف تفسري كلمة . فقد حصل اإلختالف بني املفسرين يف تفاسريهم هلذه اآليات

، أن 8ل ابن جرير الطربي كما نقله ابن كثري يف تفسريهيقو ].َوزِيَاَدةٌ احلُْْسَىن َأْحَسُنوالِلَِّذينَ [ وله تعاىل يف ق

خالفًا أن الزخمشري يف تفسري هلذه ". -عز وجل –النظر إىل وجه الرمحن :" الزيادة يف هذه اآلية مبعىن 

. وهو من خالل تفسرياته من املنكرين بإثبات الرؤية. 9"رضوان مغفرة من اهللا و : الزيادة :" الزيادة أنه قال 

واجلهمية واملعتزلة الذين ينفون هذه الرؤية، وهم يعتمدون على شبه واهية وتعليالت 10وخالفا للرافضة

23-22: القيامة 4
35: ق 5
143: األعراف 6
26- 25: يونس 7
263، ص 4ج .م2009: ، الدار التوفيقية للرتاث، القاهرة تفسري القرآن العظيمابن كثري، 8
131، ص 3ج . ھ1407: ، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان عن حقائق غوامض التنزيلالكشافالزخمشري، 9
، وكذلك على كل من تربأ من الصحابة- رضي اهللا عنهما –إسم يطلق على كل من تربأ من الشيخني أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب هي10



منها أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن اهللا يف جهة، ولو كان يف جهة لكان جسماً، واهللا منزه عن . باطلة

.، وغري ذلك من الشبه11ذلك

)) اهللا يف اجلنة رؤية ((حبثًا علميًا حتت املوضوع فلوجود هذا اخلالف رغب الباحث أن يكتب

:هذا املوضوع باآليات القرآنية اليت صدرت من تفسريين مشهورين، مها مبقارنة

مؤلفه وهو اإلمام تفسري القرآن العظيم الذي هو من أشهر ما دّون يف التفسري باملأثور، واعتىن فيه.1

عن مفسرى السلف، ففسر فيه كالم اهللا –رمحه اهللا –)ھ774ت ( اجلليل احلافظ ابن كثري 
12  .

سواء كان من طالب .2

عن –حفظه اهللا –اجلامعات أو عوام الناس، واعتىن فيه مؤلفه وهو األستاذ الدكتور قريش شهاب 

، وتفسري امليزان حملمد حسني طبأ ھ885مفسرى املعاصر كتفسري إبراهيم بن عمر البقائي ت 

طي، وتفسري مفاتح طبائي، وتفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب، وتفسري اجلاللني لإلمام السيو 

وهو مع ذلك كثري ما نقل يف تفسريه من تفسري امليزان حملمد . الغيب لفخر الدين الرازي وغري ذلك

.حسني طبأ طبائي، حبيث أنه دائماً يف أغلبية تفسريه ينقل كالماً منه

ة قضية رؤية اهللا يف اجلنة عند ابن كثري وقريش شهاب دراس((ذا البحث هو الكامل هلفموضوع 

.عسى أن ينفع به الباحث والقارئ من طالب العلم واملسلمني)). مقارنة

95-ص. ھ1419: مجعية احياء الرتاث االسالمي، كويت ،شرح العقيدة الواسطيةوزان، الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الف11
211، ص1ج . ھ1426: ، دار احلديث، القاهرة التفسري واملفسرونحممد حسني الذهيب، 12



بيان المصطلحات الواردة في البحث-ب

أن املنطقويف،والفصلللبحثالقضاةأوالقاضيعلىوتعرضفيهايتنازعومسألةاحلكم:قضية .1

موضوعايكونأنويصحلذاتهوالكذبالصدقحيتملوحممولموضوعمننمكوّ قولالقضية هي

.قضايا، ومجعهللربهنة

.14، أي النظر بالعني والقلب13بضم الراء مبعىن إدراك املرئي: الرؤية .2

.15جنان، ومجعهاآلخرةيفالنعيموداروالبستانوالشجرالنخلذاتاحلديقة:اجلنة .3

ن، علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآ: واصطالحًا . اإليضاح والتبيني: تفسري لغة .4

.16وتتمات لذلك

مفسر املعروف بتفسري القرآن العظيم مستندًا على األحاديث النبوية وآثار : ابن كثري .5

. السلف

.اسم كتاب البن كثري: تفسري القرآن العظيم .6

يسية الذي حياول أن يفسر القرآن على منهج التحليلي، هو مفسر اإلندون: قريش شهاب .7

.مع بيان املناسبات بني اآليات والسور

. اسم كتاب لقريش شهاب: تفسري املصباح .8

102، ص 38رأي، ج  : ، دار اهلداية، باب تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى، 13
291، ص 14رأي، ج : ، دار صادر، باب عربلسان الابن منظور، 14
140، ص 1اجليم، ج : ، دار صادر، باب لسان العربابن منظور، 15
324ص . ھ1393: ، منشورات العصر احلديث، الرياض مباحث يف علوم القرآنمناع القطان، 16



املعلومات عن قضية رؤية اهللا يف اجلنة مستندًا اىل تفسري القرآن إستخراج :قارنة دراسة امل.9

.لقريش شهابالعظيم البن كثري باملقارنة مع تفسري املصباح 

أسباب اختيار الموضوع-ج

:  الباحث إىل اختيار هذا املوضوع ما يليو من أهم األسباب اليت دفع

. ليعلم أن معرفة دين اإلسالم بالكلية هلا أمهية الكبرية، خاصة فيما يتعلق بالعقائد اليت هي أصوله.1

.وأن هذه الرؤية من أعظم نعيم ألهل اجلنة. منها إثبات رؤية املؤمن ربه يف اجلنة

سريات معرفة الغاية أو القصد من كالم اهللا تعاىل فيما يتعلق بإثبات رؤية املؤمن ربه من خالل تف.2

.وليسهل املؤمن يف الفهم والعمل به بأكمل شكل ويقني. املفسرين الصحيح له

، سواء كان من خالل سياق الكلمات أو املفردات أو املعاين أو غري معرفة إعجاز القرآن البالغي.3

.-تبارك وتعاىل –ليزيد إميان املرء وتقواه هللا . ذلك

حدود البحث وتحديده-د

:الباحث البحث فيما يلي رّكـزأفأّما حدود هذا البحث

مفهوم رؤية اهللا يف اجلنة عند ابن كثري من خالل تفسريه.1

مفهوم رؤية اهللا يف اجلنة عند قريش شهاب من خالل تفسريه.2

)ابن كثري وقريش شهاب ( البيان والتحليل بني رأيني .3

:فهو ما يلي وأما حتديد هذا البحث 

جلنة ؟ما موقف ابن كثري عن رؤية اهللا يف ا.1

ما موقف قريش شهاب عن رؤية اهللا يف اجلنة  ؟.2



وما كلمة سواء عن رؤية اهللا يف اجلنة عند ابن كثري وقريش شهاب ؟ .3

أهمية البحث وأغراضه-ه

:ما يلي تكمن أمهية البحث وهي

معرفة حقيقة رؤية اهللا تعاىل يف اجلنة.1

ريهخالل تفسمعرفة مفهوم رؤية اهللا يف اجلنة عند ابن كثري من .2

معرفة موقف رؤية اهللا يف اجلنة عند قريش شهاب من خالل تفسريه.3

:وأما األغراض اليت حتث الباحث هذه الدراسة وهي 

معرفة حقيقة رؤية اهللا يف اجلنة يف القرآن الكرمي.1

معرفة االختالف واالحتاد بني ابن كثري وقريش شهاب عن مفهوم رؤية اهللا يف اجلنة.2

يف كلية أصول الدين قسم التفسري واحلديثلنيل الشهادة اجلامعية .3

الدراسات السابقة- و

:من املؤلفات واملقاالت والرسائل اليت سبقت بدراسة هذا املوضوع ما يلي 

ذكر فيه الشيخ . للدكتور أمحد بن ناصر بن آل محد" رؤية اهللا تعاىل وحتقيق الكالم فيها " كتاب .1

. ء كانت نقلية أم عقلية مع املناقشة هذه األدلةاألقوال حنو هذه القضية مع ذكر أدلتهم، سوا

.م1991–ھ1411: الطبعة األوىل جبامعة أم القرى،  مبكة املكرمة 

الطبعة الثانية، مجعية . للدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان" شرح العقيدة الواسطية " كتاب .2

.لد واحدم، وطبع على جم1999–ھ1419: إحياء الرتاث اإلسالمي 



. حملمد بن صاحل العثيمني" تعليق خمتصر على كتاب ملعة اإلعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد " كتاب .3

.ھ1423: مدار الوطن للنشر . ھ1392طبع هذا الكتاب عدة طبعات، عام 

–ھ1406: لبنان –دار الكتاب العريب بريوت . لسيد سابق" العقائد اإلسالمية " كتاب .4

.م1985

، للحافظ أيب احلسن علّي بن عمر الدارقطين، حقق هذا الكتاب وعّلق عليه وخرّج "الرأية " اب كت.5

م، وطبع 1990–ھ1411:أحاديثه إبراهيم حممد العلي وأمحد فخري الرفاعي، الطبعة األوىل

.على جملدة واحدة

انا صرحيا وشرحا واضحا تكّلمت الكتب السابقة عن هذه القضية إمجاًال أو تفصيًال، فرّمبا وجدنا بي

منها، وأما هذا البحث فيأيت من جهة أخرى وهي البحث عن هذه القضية من خالل دراسة تفسريات 

 .

منهج البحث-ز

:وهو على ما يلي . ى املقارناشتملت هذه الدراسة على املنهج املوضوعي التحليل

يف اجلنة -تبارك وتعاىل - جبمع اآليات القرآنية اليت تتعلق بقضية رؤية املؤمن ربه قام الباحث.1

تفسري القرآن العظيم البن  : وقام الباحث.2

كثري وتفسري املصباح لقريش شهاب 

واآلثار اليت تتحدث عنها، مث خرجت األحاديث واألثار من مصادر اآلحاديثمجع الباحث.3

األساسية



بتحليل هذه التفسريات عن هذه القضية اليت صدرت من هذين الكتابني حتليال قام الباحث.4

علمياً 

قام الباحث.5

ية ومنهجية  أخرى وذلك مبوضوع

بعض الكلمات الغريبة واملصطلحات النادرة املوجودة يف البحث بإجيازشرح الباحث.6

أقوال العلماء عن هذه القضية مع عزو هذه األقوال إىل مصادرها األصليةذكر الباحث.7

بعض األعالم الواردة من خالل البحث ترمجة خمتصرةترجم الباحث.8

:كاآليت وهيالبحثهذافهمعلىالقارئتعنيالىتالالزمةالفهارسوضع الباحث.9

فهرس اآليات القرآنية.1

فهرس األحاديث واآلثار.2

فهرس األعالم الواردة ذكرهم يف البحث.3

املراجع العربية، : فهرس املصادر واملراجع مرتبة على احلروف، وقسمت إىل قسمني.4

واملراجع األجنبية

فهرس املوضوعات.5

خطة البحث-ح

:مخسة أبواب اشتمل البحث على



المقدمة: الباب األول 

خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع،وحدود البحث، وأمهية البحث : فتشتمل هذا الباب على 

.وأغراضه، وبيان املصطلحات الواردة يف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته

اب ومعرفة تفسيرهمادراسات عامة عن ترجمة ابن كثير وقريش شه: الباب الثاني 

ترمجة ابن كثري ومعرفة تفسريه: - أ

ويشتمل على نشأته وحياته العلمية، وشيوخه وتالميذته : ترمجة ابن كثري .1

.ومصنفاته وثناء العلماء عليه ووفاته

: حملة عن تفسري القرآن العظيم .2

.وطريقة مؤلفه فيه

تفسريهترمجة قريش شهاب ومعرفة : - ب

.ويشتمل على نشأته وحياته العلمية ومصنفاته: ترمجة قريش شهاب .1

ومنهجه: حملة عن تفسري املصباح .2

.وسبب كتابة هذا التفسري

ابن كثير وقريش شهاب وتفسيرهما نحو اآليات القرآنية المستدلة على وقوع الرؤية:الباب الثالث 

متهيد- أ

وتفسريه حنو تلك اآلياتابن كثري- ب

قريش شهاب وتفسريه حنو تلك اآليات- ج

ن كثير وقريش شهاب نحو آيات الرؤيةابدراسة تحليلية عن تفسير: لرابع الباب ا



التحليل عن - أ

حتديد آلة الرؤية.1

يف اجلسمية هللا تعاىل.2

إمكانية رؤية اهللا تعاىل.3

جهما يف تفسري آيات الرؤيةمنهعن والنقدالتحليل- ب

ابن كثري ومنهجه يف تفسري آيات الرؤية.1

قريش شهاب ومنهجه يف تفسري آيات الرؤية .2

مصادرمها يف آيات الرؤية- ج

ابن كثري ومصدره يف تفسري آيات الرؤية.1

قريش شهاب ومصدره يف تفسري آيات الرؤية.2

الخاتمة: الباب الخامس 

ومتمت . أهم النتائج  والدروس والعرب املستفادة من هذا البحثيف هذا الباب األخري كتب الباحث 

ذلك بوضع الفهارس الفنية من فهرس اآليات القرآنية، وفهرس األحاديث واآلثار، وفهرس املصادر واملراجع 

. فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات: مرتبة على احلروف، وذلك على قسمني 




