
الباب الثالث

ابن كثير وقريش شهاب وتفسيرهما 

نحو اآليات القرآنية المستدلة على وعوع الرؤية

تفسير ابن كثير في آيات الرؤية.أ

1])23(نَاِظرَةٌ َربـَِّهاِإَىل ) 22(نَاِضرَةٌ يـَْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ [قوله تعاىل .1

مسرورة،مشرقةحسنةأيارة،النضمن} نَاِضرَةٌ يـَْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ { : 2قال ابن كثري 

إنكم: "صحيحهيف،- اهللارمحه-البخاري رواهكماعيانا،تراه: أي} نَاِظَرةٌ َربـَِّهاِإَىل { 

األحاديثيفاآلخرةالداريفوجلعزهللاملؤمننيرؤيةثبتتوقد. 3"َعَياناربكمسرتون

4سعيدأيبحلديثمنعها؛والدفعهاميكنالاحلديث،أئمةعندمتواترةطرقمنالصحاح،

القيامة؟يومربنانرىهلاهللا،رسوليا: قالواناساأن: - الصحيحنييفوما-5هريرةوأيب

فإنكم: "قال. ال: قالوا" َسَحاب؟ليسوالقمرالشمسرؤيةيفُتَضارُّونهل: "فقال

.6"كذلكربكمتـََرون

23- 22: القيامة 1
279، ص 8ج . م2006: ، الدار التوقيفية للرتاث، القاهرة تفسري القرآن العظيمابن كثري، 2
6998برقم صحيح البخاريحممد بن إمساعيل البخاري، 3
هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا ( هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال قلنا يا رسول اهللا: قال -رضي اهللا عنه –عن أيب سعيد اخلدري4

]ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ قوله تعاىل :باب/ 7001: صحيح البخاري برقم [ )فإنكم ال تضارون يف رؤية ربكم يومئذ إال كما تضارون يف رؤيتهما ( : قال. ال: قلنا). 
قالوا). ( :يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال:قال أناس: قال -رضي اهللا عنه –ةعن أيب هرير 5

مة كذلك جيمع اهللا الناس فيقول من  فإنكم ترونه يوم القيا( :ال يا رسول اهللا قال:قالوا). هل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ( : قال . ال يا رسول اهللا:
باب معرفة / 465: صحيح مسلم، برقم و . الصراط جسر جهنم:باب/ 6204: صحيح البخاري برقم ...) [ كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس

]طريق الرؤية 
، ، دار األفاق اجلديدة، بريوتجامع الصحيح املسمى صحيح مسلممسلم بن احلجاج،و . 6204: رقم ، صحيح البخاريحممد بن إمساعيل البخاري، 6

معرفة طريق الرؤية:باب/ 465: برقم 



البخاري،إمساعيلبنحممدحدثنا) : نقله ابن كثري كما( قال الطربي يف تفسريه، 

نَاِظَرةٌ َربـَِّهاِإَىل { حسنة،: قال} نَاِضرَةٌ يـَْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ { : احلسنعناملباركحدثناآدم،حدثنا

.7اخلالقإىلتنظروهيتَنُضرأنهلاوُحقّ اخلالق،إىلتنظرقال} 

لِلَِّذينَ ) 25(ُمْسَتِقيٍم ِصرَاطٍ ِإَىل َيَشاءُ َمنْ َويـَْهِديالسََّالمِ َدارِ ِإَىل َيْدُعوَواللَّهُ { قال تعاىل.2

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

)26({8

وزواهلا،عطبهاوسرعةالدنياتعاىلذكرملا: اآلية} السَّالمِ َدارِ ِإَىل يَْدُعوَواللَّهُ { قال 

.والنكباتوالنقائصاآلفات،من: أيالسالمدارومساهاإليها،ودعااجلنةيفرغَّب

أُولَِئكَ ِذلَّةٌ َوالقـَتَـرٌ ُوُجوَهُهمْ يـَْرَهقُ َوالَوزِيَاَدةٌ احلُْْسَىن َأْحَسُنوالِلَِّذينَ { ويف قوله 

}) 26(َخاِلُدونَ ِفيَهاُهمْ اْجلَنَّةِ َأْصَحابُ 

الداريفاحلسىنأبدلهالصاحلوالعملباإلميانالدنيايفالعملأحسنملنأنتعاىلخيرب

]60: الرمحن[ } اإلْحَسانُ ِإالاإلْحَسانِ َجزَاءُ َهلْ { : تعاىلقالكمااآلخرة،

سبعمائةإىلأمثاهلاعشرباحلسنةاألعمالثوابتضعيفهي} َوزِيَاَدة{ : وقوله

والرضاواُحلورالُقُصورمنناناجلَ يفاهللايعطيهممايشملأيضاً ذلكعلىوزيادةضعف،

زيادةفإنهالكرمي،وجههإىلالنظرُ وأعالهذلكمنوأفضلأعني،قرةمنهلمأخفاهوماعنهم،

الزيادةتفسريرويوقدورمحتهبفضلهبلبعملهم،الأعطوه،مامجيعمنأعظم

قال[عباسبناهللاوعبداليمان،بنوحذيفةالصديق،بكرأيبعنالكرمي،اهللاوجهإىلبالنظر

279، ص 8م، ج 2009: ، القاهرة ، الدار التوقيفية للرتاثتفسري القرآن العظيمابن كثري، 7
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وعبدليلى،أيببنالرمحنوعبداملسيب،بناوسعيد]الصامتبنوعبادةموسىوأبوالبغوي

وقتادة،واحلسن،والضحاك،عطاء،و سعد،بنوعامروعكرمة،وجماهد،سابط،بنالرمحن

.واخللفالسلفمنوغريهمإسحاق،بنوحممدوالسدي،

عمروحدثناالرحيمعبدابنحدثنا) : كما نقله ابن كثري ( قال الطربي يف تفسريه، 

صلىاهللارسولَ سألأنه: كعببنأيبّ حدثناالعالية،أبامسععمنزهريًامسعتسلمة،أيببن

اجلنة،: احلسىن: "قال} َوزِيَاَدةٌ احلُْْسَىن َأْحَسُنوالِلَِّذينَ { : وجلعزاهللاقولعنسلمو عليهاهللا

.9"وجلعزاهللاوجهإىلالنظر: والزيادة

10]) 35(َمزِيدٌ َوَلَديـَْناِفيَهاَيَشاُءونَ َماَهلُمْ [قوله تعاىل .3

أصنافأيمنوجدوااختارواهمام: أي} ِفيَهاَيَشاُءونَ َماَهلُمْ { :"قال ابن كثري 

َوزِيَاَدةٌ احلُْْسَىن َأْحَسُنوالِلَِّذينَ { : تعاىلكقوله} َمزِيدٌ َوَلَديـَْنا{ : وقوله. هلمأحضرطلبوااملالذ

رضي اهللا –مالك بنأنسوقد روى عن". الكرمياهللاوجهإىلالنظر: ]26: يونس[ }

.11مجعةكليفوجل،عزالرب،هلميظهر: أنه قال} مزيدولدينا{: وجلعزقولهيف-عنه 

َوَلِكنِ تـَرَاِين َلنْ قَالَ إِلَْيكَ أَْنظُرْ أَِرِين َربِّ قَالَ َربُّهُ وََكلََّمهُ ِلِميَقاتَِناُموَسىَجاءَ َوَلمَّا[ قوله تعاىل .4

ُموَسىَوَخرَّ َجَعَلهُ لِْلَجَبلِ َربُّهُ َجتَلَّىفـََلمَّاتـَرَاِين َفَسْوفَ َمَكانَهُ اْستَـَقرَّ فَِإنِ اْجلََبلِ ِإَىل اْنظُرْ 

].12)143(اْلُمْؤِمِننيَ أَوَّلُ َوأَنَاإِلَْيكَ تـُْبتُ ُسْبَحاَنكَ قَالَ أَفَاقَ فـََلمَّاَصِعًقا

262، ص 4م، ج 2009: ، القاهرة ، الدار التوقيفية للرتاثتفسري القرآن العظيمابن كثري، 9
35: ق 10
407، ص 7م، ج 2009: ، القاهرة ، الدار التوقيفية للرتاثتفسري القرآن العظيمابن كثري، 11
143: األعراف 12



لهوحصلتعاىل،اهللامليقاتجاءملاأنه- السالم عليه- موسىعنتعاىلاهللاخيرب

تـَرَاِين َلنْ قَالَ إِلَْيكَ أَْنظُرْ أَِرِين َربِّ {:فقالإليهينظرأنتعاىلاهللاسألتعاىلاهللامنيمالتكل

فاستدلالتأبيد،لنفيموضوعةالعلماء؛منكثريعلىهاهنا" لن"حرفأشكلوقد. }

األحاديثتواترتقدألنهاألقوال؛أضعفوهذا. واآلخرةالدنيايفالرؤيةنفيعلىاملعتزلةبه

عندسنوردهاكمااآلخرة،الداريفاهللايروناملؤمننيبأنوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولعن

.]22،23:القيامة[} )23(نَاِظرَةٌ َربـَِّهاِإَىل ) 22(نَاِضرَةٌ يـَْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ {: تعاىلقوله

} )15(َلَمْحُجوبُونَ يـَْوَمِئذٍ َعنْ مْ ِإنـَّهُ َكالَّ {: الكفارعنإخباراً وقال اهللا تعاىل

القاطعالدليلوبنياآلية،هذهبنيمجعاً الدنيا،يفالتأبيدلنفي: وقيل، ]15:املطففني[

: تعاىلقولهيفكالكالماملقامهذايفالكالمهذاإن: وقيل.اآلخرةالداريفالرؤيةصحةعلى

يفذلكتقدموقد} )103(اْخلَِبريُ اللَِّطيفُ َوُهوَ اْألَْبَصارَ يُْدرِكُ َوُهوَ رُ اْألَْبَصاتُْدرُِكهُ َال {

] .103:اآليةاألنعام[

فإنه} تـَرَاِين َفَسْوفَ َمَكانَهُ اْستَـَقرَّ فَِإنِ اْجلََبلِ ِإَىل اْنظُرْ َوَلِكنِ {: قولهيفجماهدوقال

فدكاجلبلوأقبليتمالك،الاجلبلإىلفنظر} لِ بَ جَ لْ لِ بُّهُ رَ َجتَلَّىفـََلمَّا{،خلقاً وأشدمنكأكرب

" الصعق"أنواملعروف.صعقاً فخراجلبل،يصنعما- عليه السالم –موسىورأىأوله،على

ذلككانوإنباملوت،قتادةفسرهكماالوغريه،عباسابنفسرهكماهاهنا،الغشيهو

ِإالَّ اْألَْرضِ ِيف َوَمنْ السََّماَواتِ ِيف َمنْ َفَصِعقَ الصُّورِ ِيف نُِفخَ وَ {: تعاىلكقولهاللغة،يفصحيحاً 

تدلقرينةهناكفإن] 68:الزمر[})68(يـَْنظُُرونَ ِقَيامٌ ُهمْ فَِإَذاأُْخَرىِفيهِ نُِفخَ ُمثَّ اللَّهُ َشاءَ َمنْ 



تكونإمناواإلفاقة} أَفَاقَ افـََلمَّ {: قولهوهيالغشي،علىتدلقرينةكهناأنكمااملوتعلى

.ماتإالالدنيامنأحديراهأنوإجالالوتعظيماتنزيها} ُسْبَحاَنكَ قَالَ {.غشيمن

.الرؤيةأسألكأن: جماهدقال} إِلَْيكَ تـُْبتُ {: وقوله

ارهواخت. إسرائيلبينمن: وجماهدعباسابنقال} اْلُمْؤِمِننيَ أَوَّلُ َوأَنَا{وقوله تعاىل 

قبلهكانقد: العاليةأبوقالوكذا. أحديراكالأنه: عباسابنعنأخرىروايةويف. جريرابن

وهذا.القيامةيومإىلخلقكمنأحديراكالأنهبكآمنمنأولأنا: يقولولكنمؤمنون،

.13اجتاهلهحسنقول

آيات الرؤيةتفسير قريش شهاب في.ب

14])23(نَاِظرَةٌ َربـَِّهاِإَىل ) 22(نَاِضرَةٌ يـَْوَمِئذٍ ُوُجوهٌ [قوله تعاىل .1

تدل على حتديد : "بقوله }نَاِظرَةٌ َربـَِّهاِإَىل { قريش شهاب فسر قوله تعاىل 

( كلمة و .. 

ولوكان . كثري من علماء أهل السنة) ناظرة 

، مث ينقل احلديث السابق الذي نقله "

. ايضاً ابن كثري

. ليس النظر) ناظرة ( مث ذكر مذهب املعتزلة الذين يفهمون بأن معىن 

ستطيعون أن ينظروا إىل اهللا، جبانب اآليات واألحاديث اليت على يرون أن أعني البشر ال ي

. زعمهم تؤكد على عدم استطاعة العبد عن النظر إليه تعاىل

473، ص 3م، ج 2009: ، القاهرة ، الدار التوقيفية للرتاثتفسري القرآن العظيمابن كثري، 13
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.]15)103(اْخلَِبريُ اللَِّطيفُ َوُهوَ اْألَْبَصارَ يُْدرِكُ َوُهوَ اْألَْبَصارُ ُتْدرُِكهُ َال [ كقوله تعاىل 

اإلنتظار، واإلنتظار هنا على زعمهم يعين إنتظار ب) ناظرة ( فلذلك يفهمون الكلمة 

كتب الفرق ( إذا أردت أن تزيد معرفتك عن هذه املسألة فارجع إىل كتب األصول . نعم اهللا

. 16"ولو أرى يف معرفة تفصيلها قليلة الفائدة). واألديان 

لِلَِّذينَ ) 25(ُمْسَتِقيٍم ِصرَاطٍ ِإَىل َيَشاءُ َمنْ َويـَْهِديالسََّالمِ َدارِ ِإَىل يَْدُعوَواللَّهُ { قوله تعاىل.2

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

)26({17

اعلموا ...":بقوله . وكذا فسر قريش شهاب هذه اآلية، أن املراد بدار السالم هي اجلنة

أن الشياطني يدعوكم إىل اهلالك باختيالكم عن بزينة الدنيا ومتاعها، واهللا دائماً يدعوكم إىل دار 

السالم، يعين دار األمن وهو اجلنة، ويرشد من يشاء إىل طريق واسع ومستقيم وهو دين 

.اإلسالم

ر، وبّني أن حياة الفجار يقول البقاعي عن اآليات السابقة اليت حذر لنا عن أنواع الضر 

ففي هذه اآلية بّني اهللا . 

... ". بأن دار الذي دعا اهللا الناس إليه هو الدار الذي خايل عن الضرر، وهو دار السالم

أُولَِئكَ ِذلَّةٌ َوَال قـَتَـرٌ ُوُجوَهُهمْ يـَْرَهقُ َوَال ةٌ َوزِيَادَ احلُْْسَىن َأْحَسُنوالِلَِّذينَ [ وقوله تعاىل 

])26(َخاِلُدونَ ِفيَهاُهمْ اْجلَنَّةِ َأْصَحابُ 

103: ام عناأل15
637- 636: ص م، 2002: ، لينتريى هايت، جاكرتا تفسري املصباحقريش شهاب، 16
26- 25: يونس 17



بعد أن بني اهللا على ترغيبه يف الدخول إىل دار السالم :"فقال عنها قريش شهاب 

يعين للذين يعملون . وقبلها قد ذكر اهللا الذين عصوا، فهذه اآلية بني اهللا فيها األجر لكل منهم

بأن هلم –يعين هؤالء الذين أرشدهم اهللا بالدخول إىل دار السالم –الصاحلات يف الدنيا 

وال يرهق وجوههم قرت األسود . أحسن اجلزاء، وهو اجلنة مع زيادة النعم اليت هي أكرب من اجلنة

."...

. اخلالف بني العلماء عن املراد بالزيادة يف هذه اآليةوذكر

إذا دخل أهل اجلنة : ((  يقول –صلى اهللا عليه وسلم –وذلك بأن النيب . وجه اهللا تعاىل

أمل تبّيض وجوهنا ؟ أمل: تريدون شيئاً أزيدكم ؟، فيقولون : يقول اهللا تبارك وتعاىل : اجلنة، قال 

َنا من النار ؟، قال  فيكشف احلجاب، فما أُعطوا شيئًا أحب إليهم من : تدخلنا اجلنة وتـَُنجِّ

". رواه مسلم من طريق صهيب)) 

اْلُمْؤِمِننيَ اللَّهُ َوَعدَ [ وهناك من يفسرها برضى اهللا، وذلك بالرجوع إىل قوله تعاىل 

َورِْضَوانٌ َعْدنٍ َجنَّاتِ ِيف طَيَِّبةً َوَمَساِكنَ ِفيَهاَخاِلِدينَ اْألَنـَْهارُ َحتِْتَهاِمنْ رِيجتَْ َجنَّاتٍ َواْلُمْؤِمَناتِ 

])72(اْلَعِظيمُ اْلَفْوزُ ُهوَ َذِلكَ َأْكبَـرُ اللَّهِ ِمنَ 

.اآلية

: وهو جيمع هذه اآلراء بقوله . جر اخلري وضعفه

".18كأن اجلمع بني هذه اآلراء أحكم، وألن كلها داخلة يف معىن الزيادة"

19]) 35(َمزِيدٌ َوَلَديـَْناِفيَهاَيَشاُءونَ َماَهلُمْ [قوله تعاىل .3
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يريدون :" فّسر هذه اآلية بقوله 

.20"يف كل وقت، ولدينا مزيد يعين من األشياء املعجبة وال ختطر بباهلم

َوَلِكنِ تـَرَاِين َلنْ قَالَ إِلَْيكَ أَْنظُرْ أَِرِين َربِّ قَالَ َربُّهُ وََكلََّمهُ ِلِميَقاتَِناُموَسىَجاءَ َوَلمَّا[ قوله تعاىل .4

ُموَسىَوَخرَّ َجَعَلهُ لِْلَجَبلِ َربُّهُ َجتَلَّىفـََلمَّاتـَرَاِين َفَسْوفَ نَهُ َمَكااْستَـَقرَّ فَِإنِ اْجلََبلِ ِإَىل اْنظُرْ 

].21)143(اْلُمْؤِمِننيَ أَوَّلُ َوأَنَاإِلَْيكَ تـُْبتُ ُسْبَحاَنكَ قَالَ أَفَاقَ فـََلمَّاَصِعًقا

عض ما بعد أن بني اهللا عن وعده، فهذه اآلية تبني عن ب"قال عنها قريش شهاب 

حصل حينئذ، يعين ملا جاء موسى للعبادة يف وقت الذي عيناه، وقال ربه املباشر إليه، يعين إىل 

ريب، : كما فعل هؤالء املقربون إليه " يا"فقال موسى بدون الذكر . -عليه السالم –موسى 

، أي لن لن تراين: فقال اهللا . أرين نفسك سبانه إّيل بكل احتمال الذي أعطاين بأن أنظر إليك

...تستطيع أن تنظر إّيل كما طلبت

فقال . فلما أفاق وهو يؤمن بأنه لن يستطيع أن يراه يف هذه الدنيا بأي طريق كان... 

تبت إليك، يعين لن أعد مبثل هذا الفعل . سبحانك، بأنه لن يتوّصل إليك أي نظر: موسى 

...وندمت من هذا الطلب

، ليس املراد به املظهر "أرين أنظر إليك"م موسى يف كال" أرين"أكد العلماء بأن اللفظ 

عليه –ألن كما قلت قبل هذا، أن موسى . على شكل اجلسم يف مكان معّني، بالنظر العني

وهو اهللا ليس اجلسم وال ميسه الوقت واملكان . من خملوخات اهللا الذي يعرف باهللا–السالم 

35: ق 19
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ي قصد به موسى طبعاً ليس مبثل هذا املراد وأن الذ" أرين"فاللفظ . وليس كمثله شيء ولو ُخمَيِّلة

. اللفظ الذي استعلمه موسى قد تكتب يف القرآن وباللغة العربية املتضمن على أكثر من معىن

أنا رأيتك حتبه، فاملراد ذلك بأنين رأيت هيئاتك وأحوالك اليت جعلين يف النهاية : فإذا قلت مثًال 

. كن أن نقول بأن ما قصده موسى هو رؤية اهللا بعقلهفهذا الرأي صحيح، ألن مم... بأنك حتبه

عليه - فكيف وبأي مظهر كان ذلك، ففي النهاية بأن اهللا تعاىل ال يقبل ما طلب به موسى 

. -السالم 

هذه اآلية قد جعلت حبثًا طويًال، خاصة لدي أهل العقيدة عن إمكانية وعدم 

فمن أراد أن يعرف اختالف اآلراء . أو اآلخرةاإلمكانية الناس النظر إىل اهللا، سواء يف الدنيا

أهم الشيء ال ميكن ألحد من الناس النظر إىل اهللا . وحجة لكل من هؤالء فلريجع إىل ذلك

من زعم أن : "-رضي اهللا عنها –كما قالت عائشة . - أقل شيء يف هذه الدنيا –تعاىل 

.  22يرى ربه، فكيف بغريه ؟؟فإذا كان الرسول الكرمي ال...". حممداً رأى ربه فقد أعظم،
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