
 

  



 

  

 األستاذ الجامعي وعضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

 

 

 



 

  

 

  {الْحَمْدُ لِل َهِ رَب ِ الْعَالَمِينَ, الر َحْمَنِ الر َحِيمِ, َمالِكِ يَوْمِ الد ِينِ}
 د:ــــــــــعـــــــــــــوب

 رؤياه،، يطلب مين تعبري يأتيين سائل جديدإال و منذ سنوات،و، عادة ال خيلو يوم من األيامف
أنه ال علم لي بتعبري الرؤى، ومل يفتِح اهلل علّي يف  :ابالرغم أني قد كررت مراًر ،وتفسري حلمه

اهلل تبارك  الذي أيده كيوسف عليه السالم بادهمن ع ؛ فهو باب يؤتيه اهلل من يشاءكثرًيا هذا الباب

 .[12]سورة يوسف: { حطمظ مض خض حض }: قال فيه، فبه، وخصه مبّنه وفضله وتعاىل

 

ال يلزم أن كل عامل، أو شيخ، أو ولتصحيح التصور، واخلطأ احلاصل عند كثري من الناس أقول:  
هؤالء أكثر علماء األمة ليس فالتعبري؛ بعلم ة، أو من يظهر عليه مظهر الصالح أن يكون ملًما داعي

ر عّبيكان يذهب إىل ابن سريين ل رمحه اهلل يله وال كثريه، وهذا اإلمام مالكعندهم شيء منه ال قل
لتعرب له رؤيا رضي اهلل عنها يعود ألمساء بنت عميس رضي اهلل عنه وهذا الفاروق  ،له رؤياه

                                                           

 .الكريم كتابهاهلل جل جالله من سورة الفاحتة؛ تربًكا مبا بدأ  - 2

 ورأيت النساء أكثر الناس بهذا ولًعا، وأشدهم انشغاًلا، وأعمقهم تفكرًيا يف هذا األمر!. - 1
 سيأتيك الفرق بينهما قريًبا. - 3
(، 12/ 21راجع: تفسري الطربي ) ، ومثله ابن كثري، والبغوي،تعبري الرؤياأن املراد به  جماهد والسدينقل شيخ املفسرين الطربي بسنده عن  - 4

 (.112/ 4)  (، وتفسري البغوي373/ 4ن كثري )تفسري اب

عليه السالم فسأله اإلمام مالك كم بقي لي من العمر؟ فرفع ملك املوت كفه، وأشار بأصابعه  رمحه اهلل املشهورة يف رؤياه مللك املوت كقصته  -1
ام، أم مخس سنوات، فذهب البن سريين فقال: اخلمس، فلم يعلم اإلمام مالك ما عين باخلمس، أمخس ساعات بقي له من أجله، أم  مخسة أي



 

  

َمُر ْبُن اْلَخطَّاِب النَّاَس، : َخَطَب ُع، ْعن َأِبيِه، َقاَلْبِن أْسَلَم َعْن َزْيِد: )وروى ابن أبي شيبةرآها: فقد 
، َفاْسَتْعَبْرُتَها َأْسَماُء ِبْنُت ِقِد إَزاِري َثاَلَث َنَقَراٍت: إنِّي َرَأْيت ِفي َمَناِمي ِديًكا َأْحَمَر َنَقَرِني َعَلى َمْعَفَقاَل

، ومن أتقى وأعلم من الفاروق رضي (َياك، َقَتَلك َرُجٌل ِمَن اْلَعَجِمإْن َصَدَقْت ُرْؤُعَمْيٍس ، َفَقاَلْت : 
 ومع هذا مل مينحه اهلل هذه اخلصيصة، فكيف يدعيها من ال إميان، وال علم، وال خشية ،اهلل عنه

، كما سيأتي وتراه صباح مساء على القنوات، ووسائل التواصل االجتماعي ،من املتأخرين فيه
 !.بيانه

 

احلاكم يف  ىرو فقد الفاروق رضي اهلل عنه؛ما ورد عن  نفس عن احلسن رضي اهلل عنه قلو 
رأى احلسن بن علي رضي اهلل عنهما فيما يرى النائم بني )عن عمران بن عبد اهلل قال:  مستدركه

فقال: إن  فقّصها على سعيد بن املسيب ،[2]سورة اإلخالص: {يل ىل مل خل}عينيه مكتوًبا: 
 .(ومات رمحة اهلل عليه ،فقد حضر أجلك، قال: فُسمَّ يف تلك السنةصدقت رؤياك 

 

                                                                                                                                                                      

 لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع}ال شيء من ذلك إمنا أشار ملك املوت عليه السالم لقول اهلل تعاىل: 

؛ فهو ال علم له بهذا السؤال، بل هو من علم [34]سورة لقمان: {مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك
)َيا على أحد من خلقه، ويف البخاري ومسلم يف حديث عمر ونزول جربيل بصورة أعرابي ومنه:  الغيب الذي اختص اهلل بعلمه، ومل يطلعه

صلى اهلل عليه -وُل اهلِل ، ُثمَّ َتَلا َرُسِبَأْعَلَم ِمْن السَّاِئِل  ِفي َخْمٍس َلا َيْعَلُمُهنَّ ِإلَّا اهلُل ، َقاَل: َما اْلَمْسُئوُل َعْنَهاِبْرِني َمَتى السَّاَعُة؟ُمَحمَُّد، َأْخ
 جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع} :-وسلم

 ، وإن اختلفوا يف ثبوتها ملالك، لكنها وقعت البن سريين ملالك أو لغريه، وهذا ال يكاد خيتلف عليه. [34]سورة لقمان: {مه جه هن من حنخن
 .(74/ 22ترقيم عوامة ) -مصنف ابن أبي شيبة  - 2
كان سعيد بن املسيب من أعرب الناس ): -يعين الواقدي –قال حممد بن عمر  الطبقاتقال ابن سعد يف  ،انه رمحه اهللوكان أعرب أهل زم - 1

وهكذا يقول عنه ابن عبد الرب يف التمهيد: (، للرؤيا وكان أخذ ذلك عن أمساء بنت أبي بكر وأخذته أمساء عن أبيها أبي بكر رضي اهلل عنه
الرؤيا وكان يوسف عليه السالم أعلم الناس بتأويلها وكان نبينا صلى اهلل عليه وسلم حنو ذلك وكان أبو بكر )وأمجعوا أن ذلك يف تأويل 

الصديق من أعرب الناس هلا وحصل البن سريين فيها التقدم العظيم والطبع واإلحسان وحنوه أو قرب منه كان سعيد بن املسيب يف ذلك فيما 
 .(324/ 2واألسانيد )املعاني ذكروا( التمهيد ملا يف املوطأ من 

 .(272/ 3اهلندية )الطبعة  –املستدرك  - 3

 



 

  

ليعرب هلم  صلى اهلل عليه وسلم كانوا يأتون رسول اهلل رضوان اهلل عليهم هؤالء الصحابةبل  
خاصة وهو فتح  ،عن رؤاهم صلى اهلل عليه وسلم ، وملا سأهلمعلى علم ملا سألوه وارؤاهم، ولو كان
رضي  -َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب ففي البخاري ومسلم:  ، أو اكتساب من أحد،لسؤال أحدإهلي ال حيتاج 

ِإَذا َصلَّى الصُّْبَح َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -اهلل عنه 
 ."(" َفَيُقوُل َما َشاَء اهلُل ، َرَأى َأَحٌد ُرْؤَيا َقصََّها َفِإْن ،"اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟  َفَقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم

 

َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل  -رضي اهلل عنه  -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك حبان وأمحد وحسنه األرناؤوط: ابن وعند  
اَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟، ُتْعِجُبُه الرُّْؤَيا اْلَحَسَنُة ، َفُربََّما َق -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلِل 

: َفَجاَءِت َفِإَذا َرَأى الرَُّجُل ُرْؤَيا َسَأَل َعْنُه ، َفِإْن َكاَن َلْيَس ِبِه َبأٌس ، َكاَن َأْعَجَب ِلُرْؤَياُه ِإَلْيِه "، َقاَل
، ْت َلَها اْلَجنَُّة، َفَنَظْرُتاْلَجنََّة، َفَسِمْعُت ِبَها َوْجَبًة اْرَتجَّ اْمَرَأٌة َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، َرَأْيُت َكَأنِّي َدَخْلُت

صلى  -ُل اهلِلَوَقْد َبَعَث َرُسو-دَّْت اْثَنْي َعَشَر َرُجًلا َفِإَذا َقْد ِجيَء ِبُفَلاِن ْبِن ُفَلاٍن، َوُفَلاِن ْبِن ُفَلاٍن، َحتَّى َع
َأْوَداُجُهْم، َفِقيَل: َتْشُخُب  ، َعَلْيِهْم ِثَياٌب ُطْلٌسَقاَلْت: َفِجيَء ِبِهْم -َكِلَسِريًَّة َقْبَل َذ-اهلل عليه وسلم 

ُأُتوا ، َفَخَرُجوا ِمْنُه ُوُجوُهُهْم َكاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر ، ُثمَّ اْلَبْيَدِج، َفُغِمُسوا ِفيِه اْذَهُبوا ِبِهْم ِإَلى َنْهِر
ِمْن َفَما َيْقِلُبوَنَها ِلَوْجٍه، ِإلَّا َأَكُلوا  َوِجيَء ِبَصْحَفٍة ِمْن َذَهٍب ِفيَها ُبْسٌر َعُدوا َعَلْيَها، َفَقِبَكَراِسيَّ ِمْن َذَهٍب
َفَقاَل: َيا ، ، َوَأَكْلُت َمَعُهْم، َقاَل: َفَجاَء اْلَبِشرُي ِمْن ِتْلَك السَِّريَِّةَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، اْلَفاِكَهِة َما َأَراُدوا

، َحتَّى َعدَّ اِلاْثَنْي َعَشَر الَِّذيَن َعدَّْتُهُم ، َوُأِصيَب ُفَلاٌن َوُفَلاٌنَن ِمْن َأْمِرَنا َكَذا َوَكَذا، َكاَرُسوَل اهلِل
ا " ُقصِّي َعَلى َهَذ : " َعَليَّ ِباْلَمْرَأِة "، َفَجاَءْت، َفَقاَل:-صلى اهلل عليه وسلم-ْرَأُة، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل اْلَم

، وغريهما كثري، وأطوهلا حديث َفَقاَل الرَُّجُل: ُهَو َكَما َقاَلْت، ُأِصيَب ُفَلاٌن َوُفَلاٌن "(، "، َفَقصَّْتُرْؤَياِك
َأَتَياِني َفَأَخَذا ِبَيَديَّ َفَأْخَرَجاِني ِإَلى اْلَأْرِض " َلِكنِّي َرَأْيُت اللَّْيَلَة َرُجَلْيِنامللكني )الرجلني(، وأوله: )

 ...."( احلديثاْلُمَقدََّسِة

 
                                                           

 .(442/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  (ويف حديث علي رأيت ملكني وسيأتي يف آخر احلديث أنهما جربيل وميكائيلقال ابن حجر يف الفتح: ) - 2
 رواه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل. - 1



 

  

الصحابة بتعبري الرؤى،  كثري من منها ما يتعلق مبوضوعنا من عدم علم ،فوائد كثرية احلديثنيويف 
 جواز طلب تعبري الرؤى، وأنه ليس عيًبا، وإمنا الذي نعيبه: العلماء، ومنه كثري منومثلهم 

 االنشغال الزائد بأمرها. -2

 يعلم. سؤال عنها من يعلم ومن ال  -1

التعويل على املنامات كثرًيا، وجعلها كل شيء، حتى أني قرأت مرة بأن صحيفة عربية  -3
 لدولة أخرى؛ بسبب رؤيا!. دولتهالرئيس رمسية ا بإلغاء زيارة نشرت خرًب

يف  خمتصًرا اعاًم كتب فقًهاوفّرغت من وقيت أل ألزمت نفسي أسئلة، وإحلاح،ولكثرة ما رأيت من 
 ويسعف السائل يسد ثغرة كبرية لدى القارئ الكريم، الفقه اإلسالمي؛ لعله وأحكامها يف ،الرؤى

لم بها قبل هذا الوقت، ولعلي وجيد فيه فوائد مّجة كان األصل الع ا، ويهّدئ من روعه،طارًئإسعاًفا 
كثري من الناس يف شأن الرؤى وأحكامها، عند أصّحح بعض األخطاء الواقعة  -إن شاء اهلل-به 

 ،-بإذن اهلل-ا ثنايا هذه األسطر ما يشفي غليله، ويريح نفسه، ويزيل عنه عناء كثرًيوسيجد يف 
 ب اإلسالمية، وأقوال علماء األمة.واآلد وذلك باألدلة الشرعية،

 

 .املكال -حضرموت -اليمن

 



 

  

 

عن ملاذا احلديث عن أحكام  و لبعضهم، واستغراب قد يبدسؤال قد ينقدح يف أذهان بعض الناس
 ،ها املنفردة، ومؤلفاتها اخلاصةكون هلا أحكامتها الرؤى حتى توما هي األهمية اليت نال الرؤى،

فكان ال بد أن أجيب  وخالفاتها الفقهية، وأقواهلا احلديثية، ووزنها العلمي، وبيانها الشرعي، 
وستكون إجابيت عنه من خالل  يرد علينا،وأحتدث عنه قبل أن  عليه قبل أن يسأل أحد عنه،

 العناوين التالية، وما حتتها من أدلة ناصعة، وكلمات واضحة:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

، وأهمية وعظمتها ،وصدقها ،بعض أخبار الرؤى يف كتابه الكريم علينا لهجال جل قد قص اهللل
 جبار بعد تعبريها، وكيف أثرت على ما فيها، وما تناولته من قضايا يف ثناياها، وما محلت من خري

قصة رؤيا نيب اهلل يوسف عليه السالم وقلبت موازين كربى لديها، أعين  سياسة دولة مبا فيها،

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص} :عنه والده برؤياه كما أخرب اهللحّدث عندما 

ومع أنها مل تتحقق إال بعد عشرات  ،[4]سورة يوسف: {حف جف مغ جغ مع جع

وقد وقع تفسريها بعد أربعني سنة، وقيل: مثانني سنة، وذلك حني رفع ) ابن كثري:  السنني كما نقل

 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث} ، وهو سريره، وإخوته بني يديه:أبويه على العرش

 .([222]سورة يوسف: { مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض} امللك ورؤياه: وكذلك قصة

 خل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف

، بالرغم أنه كافر، ومع هذا [44-43:يوسف]  {ىم مم خم حم جم ىليل مل

 .فصدقت رؤياه، ويوسف مع أنه طفل ومع هذا صدقت رؤياه أيًضا

                                                           
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. سيأتي الرؤى يف سنةو - 2

 .(372/ 4تفسري ابن كثري ) - 1

رواه احلاكم والبيهقي وصححه  َقاَل: " ُرْؤَيا اأَلْنِبَياِء َوْحٌي " -رضي اهلل عنهما-اْبِن َعبَّاٍس وقد تقول لكنه نيب، وقد ثبت يف حديث  - 3
 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك} األلباني، مع شهادة قول اهلل له:

 فأقول نعم، وال خالف فيه، وإمنا مل يكن نبًيا يف طفولته، ووقت رؤياه هذه باتفاق، وإمنا أّهلته للنبوة. ،[221]سورة الصافات: {مت هب مب



 

  

 جح حجمج مث هت مت}: وقصتيهما يف سجنهعليه السالم عن صاحَبي يوسف  وقل

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح

 .[32]سورة يوسف: {حق مف خف حف مغجف جغ جعمع

 

 خل حل جل مك}: جل وعالواع الوحي بالنسبة لألنبياء كما يف قول املوىل بل كانت من أن

 خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

صلى اهلل عليه وهلذا قال  ،[221]سورة الصافات: {مت هب مب هئ مئ هي

 .رواه احلاكم والبيهقي وصححه األلباني " ُرْؤَيا اأَلْنِبَياِء َوْحٌي ": وسلم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 ستأتيك قصة حقيقية هي أغرب من اخليال يف باب الرؤى!. - 2



 

  

 .كن شعرية األذان إال برؤياومل ت

 .ومثل ذلك ليلة القدر

 ، وغري ذلك...حادثة اإلسراء واملعراجوبل 

 
 

                                                           

 -صلى اهلل عليه وسلم -وُل اهلِل َقاَل: )َلمَّا َأَمَر َرُس -رضي اهلل عنه  -اهلِل ْبِن َزْيِد  َعْن َعْبِدرواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وغريهم:  - 2
َيْحِمُل َناُقوًسا ِفي  َباِن َأْخَضَراِنَطاَف ِبي َوَأَنا َناِئٌم َرُجٌل َعَلْيِه َثْو َوُهَو َلُه َكاِرٌه ِلُمَواَفَقِتِه النََّصاَرى ِبالنَّاُقوِس ُيْعَمُل ِلُيْضَرَب ِبِه ِللنَّاِس ِلَجْمِع الَصَلاِة

، َفُقْلُت: َنْدُعو ِبِه ِإَلى الَصَلاِة ، َقاَل: َأَفَلا َأُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟ ، َفُقْلُت ِه ، َفُقْلُت: َيا َعْبَد اهلِل، َأَتِبيُع النَّاُقوَس؟، َقاَل: َوَما َتْصَنُع ِبِه؟َيِد
، َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل ، َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل ، َأْشَهُدُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل، َأْشَه، اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُرَفَقاَل: َتُقوُل: اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر  َلُه: َبَلى ،

َه ِإلَّا اهلُل ، َقاَل: الَصَلاِة ، َحيَّ َعَلى الَصَلاِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفَلاِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفَلاِح ، اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر ، َلا ِإَلَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل ، َحيَّ َعَلى 
ُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا وُل ِإَذا َأَقْمَت الَصَلاَة: اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر ، َأْشَهويف رواية: )ُثمَّ اْسَتأَخْرُت َغْيَر َبِعيٍد ُثمَّ َقاَل: َوَتُق (،ُثمَّ اْسَتأَخَر َعنِّي َغْيَر َبِعيٍد

، ا اهلُلاهلُل َأْكَبُر ، َلا ِإَلَه ِإلَّ اَمْت الَصَلاُة ، اهلُل َأْكَبُر، َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل ، َحيَّ َعَلى الَصَلاِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفَلاِح ، َقْد َقاَمْت الَصَلاُة ، َقْد َقاهلُل
َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل ، ِإنِّي َلمَّا َرَجْعُت ِلَما َرَأْيُت ِمْن اْهِتَماِمَك َرَأْيُت َرُجًلا  َفَأْخَبْرُتُه ِبَما َرَأْيُت -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَلمَّا َأْصَبْحُت َأَتْيُت َرُسوَل اهلِل 

صلى  -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل  َأنَُّه َيُقوُل: َقْد َقاَمْت الَصَلاُة ِه َثْوَبْيِن َأْخَضَرْيِن َفَقاَم َعَلى اْلَمْسِجِد َفَأذََّن ، ُثمَّ َقَعَد َقْعَدًة ُثمَّ َقاَم َفَقاَل ِمْثَلَها ، ِإلَّاَكَأنَّ َعَلْي
 َفِإنَُّه َأْنَدى َوَأَمدُّ َصْوًتا ِمْنَك ، َفَأْلِق َعَلْيِه َما ِقيَل َلَك َوْلُيَناِد ِبَذِلَك " ِإَلى اْلَمْسِجِد ، َفُقْم َمَع ِبَلاٍل : " ِإنََّها َلُرْؤَيا َحقٌّ ِإْن َشاَء اهلُل-اهلل عليه وسلم 

َوُهَو ِفي َبْيِتِه َخَرَج  ِنَداَء ِبَلاٍل ِبالَصَلاِة -هرضي اهلل عن -ُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفَلمَّا َسِمَع ُعَم َفَجَعْلُت ُأْلِقيِه َعَلْيِه َوُيَؤذُِّن ِبِه ِإَلى اْلَمْسِجِد َقاَل: َفُقْمُت َمَع ِبَلاٍل
 ، َفَذِلَك َأْثَبُت "َحْمُد: " َفللِه اْل-عليه وسلمصلى اهلل -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل  َيُجرُّ ِرَداَءُه َوَيُقوُل: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َيا َرُسوَل اهلِل َلَقْد َرَأْيُت ِمْثَل َما َرَأى

يَل َله: ِإنَّ ، َفَجاَءُه َفَدَعاُه َذاَت َغَداٍة ِإَلى اْلَفْجِر َفِقِإَلى الصََّلاِة -صلى اهلل عليه وسلم-وَل اهلِل ، َوَيْدُعو َرُسَأِبي َبْكٍر ُيَؤذُِّن ِبَذِلَكَقاَل: َفَكاَن ِبَلاٌل َمْوَلى 
 .، َفَثَبَت اْلَأْمُر َعَلى َذِلَك(رَّْت ِفي َتأِذيِن اْلَفْجِر"َفُأِق ، َفَصَرَخ ِبَلاٌل ِبَأْعَلى َصْوِتِه: الصََّلاُة َخْيٌر ِمْن النَّْوِمَناِئٌم -لمصلى اهلل عليه وس-َرُسوَل اهلِل 

، َة اْلَقْدِر ُثمَّ ُأْنِسيُتَها: " ُأِريُت َلْيَل-صلى اهلُل عليه وسلَّم - اهلِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل -رضي اهلل عنه -ٍس اْلُجَهِنيِّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَنْيرواه مسلم:  - 1
اْلَماِء  َفاْنَصَرَف َوِإنَّ َأَثَر -صلى اهلُل عليه وسلَّم -اهلِل  َقاَل: َفُمِطْرَنا َلْيَلَة َثَلاٍث َوِعْشِريَن ، َفَصلَّى ِبَنا َرُسوُل ،ا َأْسُجُد ِفي َماٍء َوِطنٍي "َوَأَراِني ُصْبَحَه

 .َوالطِّنِي َعَلى َجْبَهِتِه َوَأْنِفِه "
]سورة  {حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل} اآلية: - 3

 مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي} ، مع قوله:[2اإلسراء:
عن ابن عباس يف تفسريه لآلية  ، وإن كان يف اآلية خالف يف املراد بها ذكر البخاري[22]سورة اإلسراء: {نت مت زت رت يب ىب

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ} َأنَُّه َقاَل ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس أنها رؤيا عني وليست رؤيا منام: َف
رواه البخاري، قال  ُأْسِرَي ِبِه ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس(ِفي اْلَيَقَظِة َلْيَلَة   -صلى اهلل عليه وسلم- َعْيٍن ُأِرَيَها َرُسوُل اهلِل ِهَي ُرْؤَيا)َقاَل: " {ىئ

 .، واملسألة طويلة، هذا خمتصرها(422تفسري السعدي )ص:  (أكثر املفسرين على أنها ليلة اإلسراءالسعدي عند تفسريه لآلية الكرمية: )



 

  

 

 

 الرؤيا: الوحي به ُبدئ ما أّول ن نبينا صلى اهلل عليه وسلمومن عظيم أمر الرؤى يف ديننا أ
 -َعْن َعاِئَشَة  املتفق عليه الصبح كما يف احلديث فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال فكان الصادقة،

ِمْن اْلَوْحِي:  -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَلْت: )" َكاَن َأوََّل َما ُبِدَئ ِبِه َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنها
صلى اهلل عليه   هايرا أي   "( َءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّْبِح ِإلَّا َجا ِم، َفَكاَن َلا َيَرى ُرْؤَياالرُّْؤَيا الصَّاِدَقُة ِفي النَّْو

أي عائشة رضي اهلل – ريدويف هذا يقول أبو شامة: )ت، سواء بسواء امناًم رآها كما الواقع يفوسلم 
 .(السالم يف النوم من ذلك ملا رآه يقظة عليهما ، فكانت رؤيته جربيَليف صحتها وظهورها -عنها

 ؛سلم بالرؤياصلى اهلل عليه و دئابُتا منإماء العل قال القاضي رمحه اهلل وغريه من: )النوويقال و
 ،بأول خصال النبوة دئفُبويأتيه صريح النبوة بغتة فال حيتملها قوى البشرية  ،لئال يفجأه امللك

 ،ومساع الصوت ،احلديث اآلخر من رؤية الضوء يفوما جاء  ،من صدق الرؤيا ،وتباشري الكرامة
ب الـتأكيد على كالمي السابق وهذا أذكر كالم ومن با، (عليه بالنبوة ،والشجر ،وسالم احلجر

: الرؤيا الصاحلة الصادقة قد يراها الرجل قال املهلب: )نقًلا عن املهلب ابن بطال يف شرحه للبخاري
 النيب ص، وُخالنادر والوقت دون األوقات يف، إال أن ذلك يقع هلم والناس كلهماملسلم والكافر 

لئال يتسور بالكذب على  ؛صورته يف، ومنع الشيطان أن يتمثل لهاليه السالم بعموم صدق رؤياه كع
 .ي(، والرؤيا جزء من أجزاء الوحنومال يفلسانه عليه السالم 

 
                                                           

 .(73شرح احلديث املقتفى يف مبعث النيب املصطفى )ص:  - 2

 .(293/ 1لم )شرح النووي على مس - 1
" ُرْؤَيا اأَلْنِبَياِء َوْحٌي " رواه احلاكم والبيهقي وصححه : صلى اهلل عليه وسلمبل واألنبياء قبله عليهم الصالة والسالم؛ لعموم قوله  - 3

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك} ، وهلذا ملا رأى أبونا إبراهيم عليه السالم ذبح إمساعيل ويف املنام نّفذ أمر اهلل:األلباني
وهو شيخه القاضي حسني بن حممد  –ذكر البغوي يف "شرح السنة" عن اإلمام ، وقد [221]سورة الصافات:{هنجه من خن حن جن مم

يف املنام حق وال يتمثل الشيطان به، وكذلك مجيع األنبياء واملالئكة، وكذلك الشمس  رؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم)أنه قال:  –املروروذي 
 (.113/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  (والسحاب الذي فيه الغيث ال يتمثل الشيطان بشيء منهاوالقمر والنجوم املضيئة 

 .(122/ 9ـ البن بطال ) البخاريشرح صحيح  - 4

 
 



 

  

 

 

وسؤال  ،بها وسلم عليه اهلل صلى ما جاء من اهتمام النيبو شأنها الرؤى ومما يدل على أهمية 
 َرِضَي ُجْنُدٍب ْبُن َسُمَرُةعن  -وتقدم قريًبا- الصحيحنيففي  ،عن رؤاهم يف املنام -اوكثرًي-أصحابه

 َأَحٌد َرَأى َهْل: »ِلَأْصَحاِبِه َيُقوَل َأْن ُيْكِثُر ِممَّا َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َكاَن): َقاَل َعْنُه، اللَُّه
، زاد الطرباني ومسلم البخاريرواه  ،(َيُقصَّ َأْن ُهاللَّ َشاَء َمْن َعَلْيِه َفَيُقصُّ: َقاَل ،«ُرْؤَيا ِمْن ِمْنُكْم

"َخْيًرا َتَلقَّاُه، َوَشرًّا  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول للرائي قبل أن يقص رؤياه والبيهقي
 . ْص ُرْؤَياَك"َتَوقَّاُه، َوَخْيًرا َلَنا، َوَشرًّا َعَلى َأْعَداِئَنا، َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، اْقُص

 

صلى اهلل  ألنه ؛وهذا احلديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها: )يف التمهيد الرب قال ابن عبد
وقد  ،ليعلم أصحابه كيف الكالم يف تأويلها ؛ل عنها لتقص عليه ويعربهاأعليه وسلم إمنا كان يس

د من النعم اليت يما عّدد عليه فأثنى اهلل عز وجل على يوسف بن يعقوب صلى اهلل عليهما وعّد
 .(وتعليم تأويل األحاديث ،التمكني يف األرض :آتاه

 

 

 

 
 

 
                                                           

 .(323/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ) - 2



 

  

 

 

حني ما وردت به األحاديث الصحيحة  ، وأهميتها،ومن عظيم اهتمام الشرع اإلسالمي بالرؤى
: " َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن، ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنفا منها: أسوق بعًضومن أجزاء النبوة جعلها 

 اْلُمْسِلِم َوُرْؤَيا، َحِديًثا َأْصَدُقُكْم ُرْؤَيا َوَأْصَدُقُكْم، َتْكِذُب اْلُمْسِلِم ُرْؤَيا َتَكْد َلْم الزََّماُن اْقَتَرَب ِإَذا
 اعتدال به املراد قيل الزمان واقرتاب، ومسلم البخاري رواه " النُُّبوَِّة ِمَن ُجْزًءا َوَأْرَبِعنَي َخْمٍس ِمْن ُجْزٌء

ت اهلل كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة واحلق ثّبكأنه: الساعة؛ ف قيام قرب وقيل، والنهار الليل
 .املؤمنني بتلك الرؤى املبّشرة

 

  :قيل يف اقرتاب الزمان قوالنويف هذا يقول النووي: )

ق فيه األزهار، وتينع فيه و الزمان الذي تتفّت، وهتقارب الليل والنهار يف االعتدال: أحدهما 
ال يكون يف املنام أضغاث ؛ ف ذلك الزمان اعتدال األمزجة فيه، وموجب صدق الرؤيا يفالثمار

 .احبها، فإنَّ من موجبات التخليط فيها غلبة بعض األخالط على صاألحالم

ى اهلل عليه وسلم ـ عن النيب ـ صل وقد روي ،وثانيهما: أن املراد بذلك: آخر الزمان املقارب للقيامة
آخر  يف"ـ؛ أنه قال:  ، عن أبي هريرة ـ رضى اهلل عنهمن طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سريين

                                                           

، لكن دحضه الولوي نقًلا عن (371/ 2فيض القدير ) (كذب فضال عن أن تكذبمبالغة يف مل تكذب أي مل تقرب أن تقال يف فيض القدير: ) - 2
قرب حصوله، والنايف لقرب حصول الشيء أدّل  أن املراد: نفي الكذب عنها أصًلا؛ ألنَّ حرف النفي الداخل على "كاد" ينفي: والراجحالطييب: )

البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح  ([، ذكره الطييّب42]النور:  {َلْم َيَكْد َيَراَها ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه}قوله تعاىل:  على نفيه نفسه، ويدّل عليه
 .(37/ 37اإلمام مسلم بن احلجاج )

: املراد إذا قارب القيامة، زمان أن يعتدل ليله ونهاره، وقيلقال اخلطابي وغريه: قيل : املراد إذا قارب القال النووي نقًلا عن اخلطابي: ) - 1
، قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا (، واهلل أعلم ،أشهر عند أهل غري الرؤيا، وجاء يف حديث ما يؤيد الثانيواألول 

 ظاهره أنه على إطالقه، وحكى القاضي عن بعض العلماء أن هذا يكون يف آخر الزمان عند انقطاع العلم وموت العلماء والصاحلني ومن يستضاء
 (؛ ألن غري الصادق يف حديثه يتطرق اخللل إىل رؤياه وحكايته إياهارا وعوضا ومنبها هلم، واألول أظهعمله، فجعله اهلل تعاىل جابربقوله و

 (.412/ 7شرح النووي على مسلم )

 



 

  

 :ر الزمان املذكور يف هذا احلديثبآخ -واهلل أعلم  -: ويعين قلت، "الزمان ال تكذب رؤيا املؤمن
يث عبداهلل وسلم ـ بعد قتله الدجال املذكور يف حدزمان الطائفة الباقية مع عيسى ـ صلى اهلل عليه 

سبع سنني ليس بني  ، ثم ميكث يف الناسفيبعث اهلل عيسى ابن مريم": بن عمرو الذي قال فيه
، ثم يرسل اهلل رحًيا باردة من قبل الشام فال تبقي على وجه األرض أحًدا يف قلبه اثنني عداوة

تقدِّم ، فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه األمَّة بعد الصدر امل" أو إميان إال قبضتهمن خري مثقال ذرٍّ
أصدقكم رؤيا "، كما قال ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ : ، وكانت رؤياهم ال تكذب، وأصدقهم أقوااًلحااًل

 .("ا الرجل الصاحل جزء من النبوةرؤي "، وكما قال : "أصدقكم حديًثا 

 

من احلصر بزمن عيسى عليه السالم ومن معه، بل الراجح أن ذلك يف وال دليل على ما قاله النووي 
آخر الزمان عموًما، بغض النظر عن حتديده مع عيسى عليه السالم ومن معه أو غريه؛ لعموم لفظة 

" : سلمصلى اهلل عليه و -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َأِبي ُهَرْيَرَة  آخر الزمان يف حديث
 رواه البخاري ومسلم. "َوَأْصَدُقُهْم ُرْؤَيا َأْصَدُقُهْم َحِديًثا ،ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن َتْكِذُبَلا َتَكاُد  ِخِر الزََّماِنِفي آ

 

وقد مجع كالم العلماء يف معنى اقرتاب الزمان ابن حجر يف الفتح، وحصرها يف أقوال ثالثة، ورّجح  
إذا " :وحاصل ما اجتمع من كالمهم يف معنى قوله: )وقوة دينهم من ضعفه، فقال ،أنه يعود للناس

 :إذا كان املراد آخر الزمان ثالثة أقوال "اقرتب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب

 ،وتعذرت النبوة يف هذه األمة ،ملا يذهب غالبه بذهاب غالب أهله ؛أن العلم بأمور الديانة :أحدها
 .رس من العلمليجدد هلم ما قد د ؛ي الصادقةائعوضوا باملر

                                                           

 رواه البخاري ومسلم. - 2
 احلديث أصله عند مسلم بطوله. - 1

 وتقدم قريًبا. رواه البخاري ومسلم - 3

 وستأتي بعض ألفاظه. خاري ومسلمرواه الب - 4
 .(22/ 2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) - 1



 

  

يؤنس املؤمن  ،ويغلب الكفر واجلهل والفسق على املوجودين ،أن املؤمنني ملا يقل عددهم :والثاني
وعلى هذين القولني ال خيتص ذلك بزمان معني بل  ،وتسلية ،إكراما له ؛ويعان بالرؤيا الصادقة

 .صادق أصدقتكون رؤيا املؤمن ال االضمحاللكلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين يف 

 .(واهلل أعلم ،وأوهلا أوالها ،أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم :والثالث

 

بن اقال البن أبي مجرة كالًما طيًبا قبل هذا، ولفتة جيدة، ومعنى بليًغا: ) ابن حجر يف فتحه ونقل
ه الذي ال ا على الوجأبي مجرة معنى كون رؤيا املؤمن يف آخر الزمان ال تكاد تكذب أنها تقع غالًب

فيعربها العابر  ،قد خيفى تأويلها فإنهاخبالف ما قبل ذلك  ،فال يدخلها الكذب ،حيتاج إىل تعبري
واحلكمة يف اختصاص ذلك بآخر  ،فيصدق دخول الكذب فيها بهذا االعتبار ،فال تقع كما قال

 (اا وسيعود غريًببدأ اإلسالم غريًب) :ا كما يف احلديثالزمان أن املؤمن يف ذلك الوقت يكون غريًب
 .(فيكرم بالرؤيا الصادقة ،فيقل أنيس املؤمن ومعينه يف ذلك الوقت ،أخرجه مسلم

، أي  حتقق الرؤيا ال صدق الرائي ،صدق الرؤيا :فجعل ابن أبي مجرة رمحه اهلل املراد باحلديث
حقق على األرض اليت رآها يف زمنه حقيقة، بعكس ما لو وقعت يف زمن غري زمن الرائي فقد ال تت

 الواقع.

 

 

 

                                                           

 .(422/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 2
ِإْسَلاُم : "َبَدَأ اْل-صلى اهلل عليه وسلم  -هلِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا -رضي اهلل عنه  -َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد رواه مسلم وأمحد وأبو يعلى:  - 1

ِفي ُأَناِس ُسوٍء  ،، َقاَل: " ُأَناٌس َصاِلُحوَناْلُغَرَباُء َيا َرُسوَل اهلِل؟َفِقيَل: َمْن ، ِلْلُغَرَباِء َيْوَمِئٍذ ِإَذا َفَسَد النَّاُس " َسَيُعوُد َغِريًبا َكَما َبَدَأ، َفُطوَبىَو ،َغِريًبا
 .ويف رواية: )َفِقيَل: َمْن اْلُغَرَباُء َيا َرُسوَل اهلِل؟، َقاَل: " الَِّذيَن َيْصُلُحوَن ِإَذا َفَسَد النَّاُس "(، يُعُهْم "َثُر ِممَّْن ُيِطَكِثرٍي، َمْن َيْعِصيِهْم َأْك

 املرجع السابق. - 3



 

  

 

 

 ُجْزًءا َوَأْرَبِعنَي َخْمٍس ِمْن ُجْزٌء اْلُمْسِلِم َوُرْؤَيا :"السابقيف احلديث مّر من أجزاء النبوة كما  الرؤىبل  
 اهلُل َصلَّى أّن النَِّبيِّ :ومن ذلك ،ةالصحيحمن األحاديث  ويف غريه ،البخاري ومسلم رواه " النُُّبوَِّة ِمَن

 داود وأبو لرتمذيرواه ا "النُُّبوَِّة ِمَن ُجْزًءا َوَأْرَبِعنَي ِستٍَّة ِمْن ُجْزٌء الصَّاِلَحُة الرُّْؤَيا"َقاَل:  َوَسلََّم َعَلْيِه
 "النُُّبوَِّة ِمْن ُجْزًءا َسْبِعنَي ِمْن ُجْزٌء الصَّاِلَحُة الرُّْؤَيا": عمر ابن عن سلممل، ويف رواية األلباني وصححه

 .مسلماه رو

 وسعيت اليت متثله الرؤيا بالنسبة للنبوة، أو من أجزاء النبوة، يف العدد كثريةردت روايات قد وو 
، كما سيأتي هي الرواية األكثر عدًدا72و 72، و12، و49، و42، و41، و44، و42 تصاعدًيا: لرتتيبها

 .يف كالم اإلمام النووي رمحه اهلل

 

 أول كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أّن)"هذا:  معنى لعل علماءال من كثري قال ويف تفسري احلديث
 جربيل نزول قبل معه ذلك فاستمر، "(الصبح فلق مثل فتجيء الرؤيا يرى أنه الوحي به ُبدئ ما

 لثالث ورسالُته نبوُته استمرت والسالم الصالة عليه إنه ثم، أشهر ستة عليه السالم عليه
 بالنسبة أشهر ، يعين: ستةالنبوة من اجزًء وأربعني ستة من اًءجز نصيبها وكان، سنة وعشرين

 هذا :-كالطربي–، وقال بعض العلماءاجزًء وأربعني ستة من جزءهي  سنة وعشرين لثالث
 ، اجزًء وأربعني ستة من اجزًء رؤياه تكون: الصاحل فاملؤمن الرائي، حال اختالف إىل راجع االختالف

  .أي بعد من املؤمن ازًءج سبعني من اجزًء والفاسق
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اختالف آثار هذا الباب يف عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي قال ابن عبد الرب: )
ألنه حيتمل أن تكون الرؤيا الصاحلة من بعض من يراها  ؛-واهلل أعلم-باختالف تضاد وتدافع 

أو  ، اجزًءأو مخسني  ،اجزًءأو أربعة وأربعني  ،اجزًءأو مخسة وأربعني  ،اجزًءعلى ستة وأربعني 
 ،والدين املتني ،وأداء األمانة ،على حسب ما يكون الذي يراها من صدق احلديث ،اجزًءسبعني 

فعلى قدر اختالف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على األجزاء املختلفة  ،وحسن اليقني
 ،كانت رؤياه أصدق ،دق حديثهوص ،ويقينه ،فمن خلصت له نيته يف عبادة ربه ،واهلل أعلم ،العدد

قال اهلل عز وجل:  -واهلل اعلم-والنبوة كذلك  ،كما أن األنبياء يتفاضلون وإىل النبوة أقرب،

 .([11]سورة اإلسراء: {هبجت مب خب حب جب هئ}

 

 ،فحصل ثالث روايات وخري من فّصل النووي، ومجع روايات احلديث، ونقل أقوال العلماء فقال: )
ويف غري مسلم من رواية  ، اجزًءسبعني  :والثالثة ،مخسة وأربعني :والثانية ،عنيستة وأرب :املشهور

ومن  ،من مخسني :ويف رواية العباس ،من تسعة وأربعني :ويف رواية ، اجزًءمن أربعني  :بن عباسا
 .من أربعة وأربعني :ومن رواية عبادة ،ستة وعشرين :بن عمرارواية 

 

فاملؤمن الصاحل  ؛إىل أن هذا االختالف راجع إىل اختالف حال الرائيأشار الطربي  :قال القاضي
وقيل املراد أن اخلفي  ، اجزًءمن سبعني  اجزًءوالفاسق  ، اجزًءمن ستة وأربعني  اجزًءتكون رؤياه 

قال بعض العلماء  :قال اخلطابي وغريه ،واجللي جزء من ستة وأربعني ،منها جزء من سبعني

                                                           

 . (133/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ) - 2

 سبق ترقيمها تصاعدًيا؛ ألجل تيسري حفظها. - 1
، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي ا القاضي عياض رمحه اهلل وهويريد به دائًم - 3

 هـ.144ت اإلكمال يف شرح صحيح مسلموكتابه: 

 اني باعتبار املرئي) الرؤيا اليت رآها(.فالقول األول كان باعتبار الرائي، والقول الث - 4



 

  

وثالث عشرة  ،منها عشر سنني باملدينة ،ه و سلم يوحى إليه ثالثا وعشرين سنةأقام صلى اهلل علي
 . اجزًءوهي جزء من ستة وأربعني  ،وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى يف املنام الوحي ،مبكة

 

 ،ز به من النبوة جبزء من ستة وأربعنيّيوُم ،ا مما حصل لهوقيل املراد أن للمنامات شبًه :املازريقال 
وقد قدح بعضهم يف األول بأنه مل يثبت أن أمد رؤياه صلى اهلل عليه و سلم قبل النبوة ستة  :قال

قال  ،وحينئذ تتغري النسبة ،فلتضم إىل األشهر الستة ،وبأنه رأى بعد النبوة منامات كثرية ،أشهر
يف  ةغمردة بعد الوحي بإرسال امللك منألن املنامات املوجو ؛هذا االعرتاض الثاني باطل :املازري
حدى مثرات إوهو  ،خبار الغيبإن املنام فيه وحيتمل أن يكون املراد أ :قال ،فلم حتسب ،الوحي
ويبني  ،ا ليشرع الشرائعألنه جيوز أن يبعث اهلل تعاىل نبًي ؛وهو ليس يف حد النبوة، النبوة

ذا اجلزء من وه ،وال يؤثر يف مقصودها ،وال يقدح ذلك يف نبوته ،اوال خيرب بغيب أبًد ،األحكام
 .(واهلل أعلم ،اال صدًقإذا وقع ال يكون إ -خبار بالغيبوهو اإل -النبوة

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 ا.% من جمموع السنوات اليت ظل ينزل إليه الوحي فيها حقيقة ال مناًم42أي هذه الستة األشهر تساوي - 2
 .(12/ 21شرح النووي على مسلم ) - 1



 

  

 

 

يل كربتنا، وخيفف معاصًرا يف زمن حنن أحوج ملا يثلج صدورنا، ويز اواقًع ويهمنا ،بل ما هو أعظم
 إال النبوة من بعدي َقَيْب مل": قال وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه رسوَل َأنَّعنا ما حنن فيه: 

 رواه "له ُترى أو املسلم الرجل يراها الصاحلة الرؤيا: قال؟  اْلُمَبشَِّراُت وما: قالوا، اْلُمَبشَِّراُت
 كشف الستار :سلمأن النيب صلى اهلل عليه وزيادة: "ن عباس باعن ويف رواية مسلم  ،البخاري

كما يف رواية "، ...فقال ،ف خلف أبي بكروالناس صفو ،ورأسه معصوب يف مرضه الذي مات فيه
 أخرجه "اْلُمَبشَِّراُت َوَبِقَيْت، النُُّبوَُّة َذَهَبْت" :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ويف رواية أن البخاري،

َعْن ُعَباَدَة ْبِن ، ويف رواية الرتمذي وابن ماجه: حبان وابن خزمية ابن وصححه ماجه، وابن أمحد
 }َعْن َقْوِل اهلِل َتَعاَلى:  -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اهلِل  -اهلل عنه  رضي -الصَّاِمِت 

 اِلَحُة َقاَل: " ِهَي الرُّْؤَيا الصَّ، [23]سورة يونس: { ميخي حي جي يه ىه مه جه

 .، َأْو ُتَرى َلُه "َيَراَها اْلُمْؤِمُن

 

 

 

 

 

                                                           

وليس  ،ظاهر هذا مع االستثناء أن الرؤيا نبوة: )بأن الرؤيا هي نبوة، وهلذا نبه عليه املازري فقال -خطأ–وال يفهم أحد من هذا االستثناء  - 2
ا صوته ال يسمى أشهد أن ال إله إال اهلل رافًع :كمن قال ،ألن جزء الشيء ال يستلزم ثبوت وصفه ؛ملا مر أن املراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة ؛مبراد

 (ا من الصالةوإن كانت القراءة جزًء ،اال يسمى مصلًي ،القرآن وهو قائم ا منوكذا لو قرأ شيًئ ،ا من األذانوإن كانت جزًء ،وال يقال إنه أذن ،امؤذًن
 .(371/ 21ابن حجر ) -فتح الباري ، وانظر: (412/ 4شرح الزرقاني )



 

  

،  ال بد أن أنبه لضرورة ، َأْو ُتَرى َلُه "َيَراَها اْلُمْؤِمُن َحُة اِلْؤَيا الصَّ" ِهَي الرُّ وهنا يف احلديث السابق:
إخبار املسلم أخاه إذا رأى له رؤيا مبّشرة، وال يكتمها، بل هي أمانة عنده فليؤدها، بل أحياًنا قد 

َعْن ) مصّنفه:يراها شًرا؛ لعدم علمه خبفاياها فينبغي تعبريها، ومثاله ما رواه ابن أبي شيبة يف 
، َفَقاَل : َماَلك َأْعَرْضت َعنِّي ؟ َأْبَلَغك َشْيٌء َتْكَرُهُه ؟ َأِبي َبْكٍر َفَأْعَرَض َعْنُه: َمرَّ ُصَهْيٌب ِبَمْسُروٍق  َقاَل

 ،ك َمْغُلوَلًة إَلى ُعُنِقَك، َقاَل : َوَما َرَأْيت ؟ َقاَل : َرَأْيُت َيَدَيا َرَأْيتَها َلَك َكِرْهُتَهاإالَّ ُرْؤ ،َقاَل : اَل َواهلِل
ي َدْيِني إَلى َجَمَع ِل ؛ُبو َبْكٍر : ِنْعَم َما َرَأْيتَفَقاَل َلُه َأ ،: َأُبو اْلَحْشِر !ِمَن اأَلْنَصاِر ُيَقاَل َلُه َعَلى َباِب َرُجٍل

 .(َيْوِم اْلَحْشِر

 

: حديث الرؤيا من املبشراتيف  على تلك الروايات معلًقا امللقنيقول ابن وعود للحديث السابق: 
فال يبقي ما يعلم أنه سيكون إال الرؤيا الصاحلة، قيل: ومنه قوله  ،يريد أن الوحي ينقطع مبوته)

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك}تعاىل: 

قال املهلب: خرج لفظه على ، [12]سورة الشورى: {هي مي خي جيحي ٰه مه جه

الرؤيا الصادقة من اهلل اليت تسر رائيها،  هيت العموم، ومعناه على اخلصوص، وذلك أن املبشرا
؛ ليستعد ورمحة ،رفًقا به ؛اهلل للمؤمنا يريهقبل اهلل ال تسر رائيها  وقد تكون صادقة منذرة من

 ة.ات" خرج على األغلب من حال الرؤيفقوله: "مل يبق بعدي من املبشر ،هلنزول النبالء قبل بلوغ

 .؟اًنا وال جيد هلا حقيقة يف اليقظةفإن قلت: قد يرى الرؤيا احلسنة أحي

 

                                                           

 .(72/ 22ترقيم عوامة ) -مصنف ابن أبي شيبة  - 2



 

  

فاجلواب: أن الرؤيا خمتلفة األسباب، فمنها من وسوسة وحتزين للمسلم، ومنها من حديث النفس 
ووسوسة الشيطان  ،يف اليقظة فرياه يف نومه، ومنها ما هو وحي من اهلل، فما كان من حديث النفس

صلى  -ذب، وبنحو هذا ورد اخلرب عن رسول اهلل بل اهلل فإنه ال يكفإنه الذي يكذب، وما كان من ِق
يف تقسيم الرؤيا أنها ثالث:  -اهلل عنهرضي - وقد سلف حديث أبي هريرة -وسلم اهلل عليه 

 .(بشرى، وحديث النفس، وحتزين من الشيطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .تعاىل سيأتي كل هذا بتفاصيله إن شاء اهلل - 2

 ، مع تصرف يسري.(247 /31التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ) - 1



 

  

 

 

صحيحة، وأحاديث  من روايات ،فيما مضى ،هكذا يصور النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر الرؤى
 واملنحة اإلهلية، اهلبة الربانية، ومنحتى جعلها من أجزاء النبوة،  ،ناصعة، وكلمات موجزة

من املبشرات، ومن تلك املطمئنات للمؤمنني واملؤمنات، خاصة يف وقت  صلى اهلل عليه وسلم وجعلها
، وقد قال اهلل به األتقياء الفنت واألزمات، وحلول املدهلمات، ومن بقايا ما ترك األنبياء، وما خص

 ىن من خن حن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: املوىل، جل وعال

 َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه

 ، وكفى بها عظمة، وبهذه منة، ومبثلها كرامة، ومنحة، وعطية.[24-21]سورة يونس: { ُّ

 

مبا أخرب اهلل من  وأهل اإلميان، وحسبك ،وعلم تأويل الرؤيا من علوم األنبياءقال ابن عبد الرب: )
ذلك عن يوسف عليه السالم، وما جاء يف اآلثار الصحاح فيها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، 

ومن بعدهم من علماء املسلمني أهل السنة واجلماعة  ،والتابعني ،من الصحابة ،وأمجع أئمة اهلدى
شاء، وهي املبشرات على اإلميان بها، وعلى أنها حكمة بالغة، ونعمة مين اهلل بها على من ي

 .(الباقية بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم

 

ولقد  لكن الواجب أن تسر املؤمن مثل هذه الرؤى الصاحلة وال تغره، وتدفعه للعمل وال تقعده،و
، وانظر ملوقف (وال سيما إذا تواترت ،تسر املؤمن ،جنُد من جند اهللقال الذهيب عنها هي: )

سليم بن  فعن ، فال غرور، وال ركون، وال قعود،مامة حني جاءته رؤيا تسرهالصحابي اجلليل أبا أ

                                                           

 .(49/ 14التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ) - 2

 (.1/13)الفوائد الذهبية من سري أعالم النبالء  - 1



 

  

عامر قال: جاء رجل إىل أبي أمامة رضي اهلل عنه فقال: يا أبا أمامة إني رأيت يف منامي أن املالئكة 
وكلما جلست، قال أبو أمامة رضي اهلل عنه:  ،وكلما قمت ،وكلما خرجت ،تصلي عليك كلما دخلت

 خل حل جل}وأنتم لو شئتم صّلت عليكم املالئكة ثم قرأ:  ،دعونا عنكم ،االلهم غفًر

 ٰه مه جه هن من حن جن مم حم جم هل مل

 .([43 - 42]األحزاب:  {هب مب هئ مئهي مي خي حي جي

 

: َأْدَخْلت إْبَراِهيَم اْلُحَمْيِديَّ َعَلى َأِبي َعْبِد اللَِّه اآلداب: )َقاَل اْلَمرُّوِذيُّ ومثله ما نقله ابن مفلح يف
َوَذَكَرْت اْلَجنََّة، َفَقاَل: َيا َأِخي إنَّ َسْهَل ْبَن َسَلاَمَة  ،: إنَّ ُأمَِّي َرَأْت َلك َكَذا َوَكَذااَن َرُجًلا َصاِلًحا َفَقاَلَكَو

ِمَن َوَلا : الرُّْؤَيا َتُسرُّ اْلُمْؤإَلى َسْفِك الدَِّماِء َوَقاَل ، َوَخَرَج َسْهٌلُس ُيْخِبُروَنُه ِبِمْثِل َهَذاَكاَن النَّا
: )قال حممد بن واسع: حيث قال عن ابن واسع هيف توضيحما نقله ابن امللقن  ، وحّدث عنَتُغرُُّه(

 .الرؤيا بشرى للمؤمن وال تضره(

  

 

 

 

 

                                                           

 .دالئل النبوةالبيهقي يف  رواه - 2

 .(247/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية  - 1
 (.247/ 31التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ) - 3



 

  

 

 مسبق قبل تداوهلا،حتتاج لتعريف و ،سأستخدمها يف هذا الكتاب املختصروهناك ألفاظ 
عادة العلماء قدمًيا وحديًثا، وهلذا اشتهرت عندهم قاعدة كلية: احلكم والتعريف باملصطلحات 

وتفسري  على الشيء فرع عن تصّوره، وتصّور الشيء يكون بالتعريف به، وذكر مصطلحات أهله،
وعلماء التأويل هلم مصطلحاتهم اخلاصة، وكلماتهم املعتربة، وهلذا كان عنوان  كلمات فنه،

حكام الرؤى واألحالم، وقد تتعّجب من تكرار الرؤى ثم األحالم، الكتاب: خمتصر الكالم يف أ
يف هذه املباحث  عن هذا وغريه أليسا اللفظان هما مبعنى واحد، وجتد اجلواب وكأني بك تقول:

 اليت سأشري فيها باختصار لتعريفات مهمة يف مصطلحات أهل هذا الفن.

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

 

وقد حيفظها فيقصها يف  يف منامه،اليت يراها اإلنسان  تلك األمور، واألحداثوالرؤيا: هي 
رى يف ما ُي: )خمتصر تعريف املعجم الوسيطويف  يقظته، وقد ينساها، وال يعرف أنه رآها،

ويعّرفها صاحب تاج النوم بأنواع الرؤى، واألمر كذلك، ها عامة لكل ما ُيرى يف و، فجعل(النوم
ْكَنى بها عن ُي ،ليت َيْضرُبها َمِلك الرُّْؤيااألْمثاُل ا) :بأنهاالعروس نقًلا عن اجلوهري والزخمشري 

عند كالمنا عن  ، وسيأتي احلديث عن ملك الرؤيا(؛ نقَلُه اجلْوهِري والزََّمْخشريَأْعياِن اأُلموِر
 .حقيقة الرؤيا

 

 ه،يف مناملرؤيا فهي ما يراه الشخص وأما اوخنتم به ما قال ابن حجر يف الفتح: ) ،وأوسع من ذلك
ما جعلت فل ،كاليسرىهي يف األصل مصدر  :وقال الواحدي ،وقد تسهل اهلمزة ،وهي بوزن فعلى

والرؤية باهلاء إدراك املرء حباسة  :قال الراغب ،جريت جمرى األمساءُأا ملا يتخيله النائم امًس
: حنو ،ظريوعلى التفكر الن ،ا مسافرأرى أن زيًد: حنو ،وتطلق على ما يدرك بالتخيل ،البصر

اعتقاد أحد النقيضني على غلبة الظن  :وعلى الرأي وهو ،[43]سورة األنفال: { مك لك اك يق ىق}
مبعنى الرؤيا كقوله  قال بعض العلماء قد جتيء الرؤية :وقال القرطيب يف املفهم، انتهى

فزعم أن املراد بها ما  ،[22]سورة اإلسراء: { ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ } :تعاىل
 .(وكان اإلسراء مجيعه يف اليقظة ،صلى اهلل عليه و سلم ليلة اإلسراء من العجائب رآه النيب

 
                                                           

 .(312/ 2وسيط )املعجم ال - 2
 .(413/ 39تاج العروس من جواهر القاموس ) - 1
 أي كالم الراغب األصفهاني. - 3

 الرؤية البصرية احلقيقة قد تأتي مبعنى رؤيا املنام. أن ديير - 4

 .(311/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 1



 

  

 

 

كما يف لسان  ،وأما مصطلح احللم فتشكيله وضبطه بسكون الالم، وضمها، مع ضم احلاء يف كليهما
 .(إذا رَأى يف امَلنام ،ُمَيْحُل ،َحَلَم :يقال ،واجلمع َأْحالم ،الرُّْؤيا ،واحُلُلم ،احُلْلُم:  )قال العرب

على  ايراه النائم يف نومه، وجيمع أيًضما  :أي ،ُحْلم: رؤيا: )قالوا لة املعاجم العربيةكمويف ت
 .(حلومات

، واْحَتَلم ،َحَلم بالفتح :قول منهقال اجلوهري يف الصحاح: )احُلُلم بالضم: ما يراه النائم، تو
 .(ناةلم: بالكسر األواحِل، يًضاوتقول: َحَلْمت بكذا، وَحَلْمُته أ

نسان يف : كالهما ما يراه اإلالفرق بني احللم والرؤياوسيأتيك كالم صاحب الفروق اللغوية بأن: )
 ،احلسن، واحللم: ما يراه من الشر ءوالشياملنام، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من اخلري، 

 .(الشيطان " واحللم منالقبيح، ويؤيده احلديث: " الرؤيا من اهلل  ءوالشي

الرُّؤيا واحُلْلم عبارة عما يراه النائم يف نومه من األشياء لكن َغَلَبت الرؤيا على )ويقول ابن األثري: 

 مل}ومنه قوله  ،يراه من الشر والقبيح ْلم على ماوَغَلب احُل ،ما يراه من اخلري والشيء احلسن

 .(وُتَسكَّن ،وُتضم الم احُلُلم ،نهما موضع اآلخروُيستعمل كلُّ واحد م،[44]سورة يوسف: {ىليل

 

                                                           

 .(241/ 21لسان العرب ) - 2
 .(32لتعريفات الفقهية )ص: ا، وانظر: (137/ 3تكملة املعاجم العربية ) - 1
 .(232/ 1) -اجلوهري -الصحاح يف اللغة  - 3

َفِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم َشْيًئا َأِبي َقَتاَدَة َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: )الرُّْؤَيا ِمَن اهلِل َواْلُحُلُم ِمَن الشَّْيَطاِن،  رواه البخاري عن - 4
يف رواية البخاري: )الرُّْؤَيا الصَّاِلَحُة ِمَن َفْلَيْنِفْث، ِحنَي َيْسَتْيِقظ، َثاَلَث َمرَّاٍت، َوَيَتَعّوْذ ِمْن َشرَِّها، َفِإنََّها اَل َتُضرُُّه(رواه البخاري ومسلم، وَيْكَرُهُه 

 .ْلَيْبُصْق َعْن َيَساِرِه َوْلَيَتَعوَّْذ ِباللَِّه ِمْن َشرَِّها َفِإنََّها ال َتُضرُُّه (اللَِّه َواْلُحُلُم ِمَن الشَّْيَطاِن َفِإَذا َحَلَم َأَحُدُكْم ُحُلًما َيَخاُفُه َف
 .(293الفروق اللغوية )ص:  - 1

 .(2232/ 2النهاية يف غريب األثر ) - 2



 

  

 

 

 حم جم ىليل مل خل}عند قول املوىل جل وعال:  ،املذكورة يف القرآن ،وأما أضغاث األحالم

، فاملراد بها: تلك األحالم اليت ال تتميز من حيث أوهلا [44]سورة يوسف: {ىم مم خم

الواقع عادة، وتتداخل بعضها يف بعض، وقد وال مثيل هلا يف  وال تتضح يف جمملها، وآخرها،
ويف احملكم احمليط:  وأالعيب هازلة، ملا فيها من أحداث ساذجة، ؛يستحي من التحدث بها

 مل خل}: ضغاث، ويف التنزيلأ: له وال خري فيه، واجلمع تأويللم الذي ال : احلوالضِّغث)

: التباس الشيء بعضه ْغثوالضِّ ،خالط ليست برؤيا بينةأ، أي: رؤياك [44]سورة يوسف:{ ىليل

 . (ببعض

ويقال ملء الكّف من  ،وهو َقْبَضة حشيش خمتلط رطبها بيابسها "الضِّْغُث  )" :املصباح املنريويف 

 جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن} :ويف الّتنزيل ،أو مشاريخ ،أو حشيش ،ُقْضبان

ثّم  ،ن جيمعها أصلأن يكون له ُقضبا "الضِّْغِث"و األْصل يف  ،[44]سورة ص: {ٰذ يي ىي مي حيخي
 ؛واحدها ) ِضْغُث ُحُلٍم ( من ذلك ،أخالط منامات :أحالم "َأْضَغاُث"عمل فيما جيمع وَكُثر حتى اسُت

أحالم أخالط  "َأْضَغاُث  ، ويشبه هذا ما قال الرافعي: )"(ألنه يشبه الرؤيا الصادقة وليس بها
 (لرؤيا الصادقة وليس بهاألنه يشبه ا ؛منامات واحدها ) ِضْغُث ُحُلٍم ( من ذلك

وال يستقيم  ،بعضها ببعض فال تتميز خمارجها التبسإذا  :الرؤيا ثأضغا: ) تهذيب اللغةويقول يف 
 .(تأويلها

 
                                                           

 .(422/ 1احملكم واحمليط األعظم ) - 2

 .(321/ 1املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ) - 1
 .(321/ 1باح املنري يف غريب الشرح الكبري ): املص - 3
 .(41/ 3تهذيب اللغة ) - 4



 

  

وينشغل بها يف  ،يف يقظته ويفّكر فيها وجتول بها خواطره، ،وهي ما حيدث اإلنسان بها نفسه
 فرياها يف املنام، وهي أغلب ما يراه اإلنسان.غريه يف اليقظة  أو حيدث بها صحوه،

ما كان يف اليقظة يف خيال الشخص فريى ما  :حديث النفس وهو) :قاال جممع حبار األنوارويف 
 .(يتعلق به، وختويف الشيطان أي احللم أي املكروهات

 بسبب اهتمامه،فرياه يف منامه؛  ما يهتم به اإلنسان يف يقظته :أي ،ومساها املناوي برؤيا اهلمة
ا به فرياه يف ويبيت مهّم ،ما يهم به اإلنسان يف اليقظة :وهي ،والثالث رؤيا اهلمة: )فقال

 .(منامه

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .(123/ 1جممع حبار األنوار ) - 2
 .(22جامع تفاسري األحالم)تنبيه األفهام بتأويل األحالم( )ص:  - 1



 

  

 

 

ثم يبقى معنى لب املوضوع وهو التأويل، أو التعبري، أو التفسري للرؤيا، أو األحالم، أو حديث 
العبور من ظواهرها  :وهو ،تعبري خمتص بتفسري الرؤيااليقول املناوي: )النفس، أو األضغاث تلك، ف

، وهنا أفادنا التفريق بني (فإن التأويل يقال فيه ويف غريه ؛وهو أخص من التأويل ،إىل بواطنها
التعبري والتأويل، وأن التعبري أخص؛ ألنه ال يستعمل إال يف الرؤى، أما التأويل فيكون حتى يف 

 ل احلديث مبعنى تفسريه.غريها كتأويل القرآن، وتأوي

 

العبور من ظاهرها إىل  :وهو ،)التعبري خاص بتفسري الرؤياويقول ابن حجر مطابًقا ملا قال املناوي: 
 ،حكاه األزهري ،وقيل النظر يف الشيء فيعترب بعضه ببعض حتى حيصل على فهمه ،باطنها

وخصوا  ،تجاوز من حال إىل حالوهو ال ،ر بفتح ثم سكونْبوقال أصله من الَع ،وباألول جزم الراغب
وعرب القوم إذا ماتوا كأنهم  ،ور بضمتنيُببلفظ الُع ،أو يف سفينة أو غريها ،جتاوز املاء بسباحة

واالعتبار والعربة احلالة اليت يتوصل بها من معرفة  :قال ،جازوا القنطرة من الدنيا إىل اآلخرة
رتها بالتشديد عّبو ،ا بالتخفيف إذا فسرتهارت الرؤيويقال عَب ،املشاهد إىل ما ليس مبشاهد

 .(للمبالغة يف ذلك

 

 
 

                                                           

 .(234)ص: للمناوي التوقيف على مهمات التعاريف املسمى  التعاريف  - 2
 أي الراغب. - 1

 .(311/ 21ابن حجر ) -ي فتح البار - 3



 

  

 ملاذا جاء بلفظني: الرؤى واألحالم، أليستا واحدة؟!. ،عنوان الكتاب منوقد يستغرب مستغرب 

وهنا يأتي اجلواب: أن اللفظني خمتلفان؛ إذ الرؤيا خاصة مبا كان من اهلل تعاىل، مبعنى الرؤيا 
، بينما لفظ احللم إمنا هو خاص مبا يراه اإلنسان يف اليت تفيد خرًيا، أو حتذر من شر الصادقة

 منامه من حديث النفس، والشيطان.

يقول ابن هبرية: )الرؤيا ثالث أصناف: رؤيا من اهلل، وهي املبشرة باخلري، إما بانكشاف الشيء 
 نفسه، وإما يف مثال يكشف العرب. 

يرى املنادي يف ليلة أنه ينادي، والراعي أنه يصيح على اإلبل؛ فهذا ال كما  ،ورؤيا من حديث النفس
 تأويل له.

 .وختزين، فمن رأى ما يكره مل يقصه على أحد( ،انيطوالرؤيا الثالثة: ختويف من الش

 

: كالهما ما يراه االنسان يف املنام، لكن الفرق بني احللم والرؤيايقول صاحب الفروق اللغوية: )و
القبيح،  ءوالشي ،احلسن، واحللم: ما يراه من الشر ءوالشيرؤيا على ما يراه من اخلري، غلبت ال

الرؤيا اسم ويقول النووي: )، (الشيطان " ويؤيده احلديث: " الرؤيا من اهلل واحللم من
 .(للمحبوب، واحللم اسم للمكروه

                                                           

 .(92/ 2اإلفصاح عن معاني الصحاح ) - 2
َفِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم َشْيًئا َأِبي َقَتاَدَة َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: )الرُّْؤَيا ِمَن اهلِل َواْلُحُلُم ِمَن الشَّْيَطاِن،  رواه البخاري عن - 1

البخاري: )الرُّْؤَيا الصَّاِلَحُة ِمَن  ِفْث، ِحنَي َيْسَتْيِقظ، َثاَلَث َمرَّاٍت، َوَيَتَعّوْذ ِمْن َشرَِّها، َفِإنََّها اَل َتُضرُُّه(رواه البخاري ومسلم، ويف روايةَيْكَرُهُه َفْلَيْن
 .ُصْق َعْن َيَساِرِه َوْلَيَتَعوَّْذ ِباللَِّه ِمْن َشرَِّها َفِإنََّها ال َتُضرُُّه (اللَِّه َواْلُحُلُم ِمَن الشَّْيَطاِن َفِإَذا َحَلَم َأَحُدُكْم ُحُلًما َيَخاُفُه َفْلَيْب

 .(293الفروق اللغوية )ص:  - 3

 .(27/ 21شرح النووي على مسلم ) - 4



 

  

ثم قال:  (،وعلى الضَّّم اقتصر اجلوهريُّ ْؤَيا،بالضَّمِّ وِبَضمََّتْين: الرُّ :احُلْلُمويف تاج العروس: )
وَخّص  ،باخَلْير َفَخّص الُرْؤيا ؛ق بينهما الشارُعوفّر ،وعليه مشى أكثُر أهِل اللَّغة ،ْهَما ُمَتراِدفان)

 ْرَق بينهماوقد َأْوَضح الَف ، "احُلْلُم من الشَّْيطانو ،ُرْؤيا ِمَن اهلِلال": ) ؤّيده َحِديُث، وياحُلْلَم ِبِضّده

]سورة  { ىليل مل } :قلُت: ويؤّيده أيًضا قوُله تعاَلى، َية امَلواِهب يف األوائلصاحُب حاِش

 .(كّل منهما يف موضِع اآلَخِر وقد ُيْسَتْعَمل ،[44يوسف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 تقدم قريبا. - 2
 .(111/ 32تاج العروس من جواهر القاموس ) - 1



 

  

 

 

 ،شيءهذا ال وما حقيقة ذلك، وكيف يكون ملنام،وقد تتساءل كغريك يف كيفية حدوث الرؤيا يف ا
 ،حًيا يف اليقظةثم يعيده جل جالله، ومن جعل اإلنسان  بدأ اخللقواألمر ليس بغريب على من 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}قادر على حياته معنوًيا يف املنام: 

 يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

 .[41]سورة الزمر: {مت زت رت

 

على يد امللك  ،اىل يف قلب العبدتعدراكات خيلقها اهلل )إ: بأنها عن حقيقة هذه الرؤىقال العيين 
وقد تأتي مسرتسلة غري  ،فإنها قد تأتي على نسق ؛ونظريه يف اليقظة اخلواطر ،الشيطانو

قل هذا عن الشيخ أبي ُن ،اا مفهوًما وبرهاًنفإذا خلقها اهلل تعاىل على يد امللك كان وحًي ،حمصلة
منشأ اخلالف  :م أبو بكر بن العربيقال اإلما ،أنها اعتقادات :وعن القاضي أبي بكر ،إسحاق
فصار  ،ألنه ليس حقيقة ؛اا وهذا ليس إدراًكنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكا أو طائًرأ :بينهما

هل ُذ :قال ابن العربي ،ن االعتقاد قد يأتي على خالف املعتقدأل ؛القاضي إىل أنها اعتقادات
ن اهلل خيلق يف قلب النائم إ :وقال ،باملثل فاإلدراك إمنا يتعلق ؛لَثالقاضي عن أن هذا املرئي َم

فال مينعه من فعله نوم وال  ،فهو تعاىل يفعل ما يشاء ؛اعتقادات كما خيلقها يف قلب اليقظان
أو كان  ،ا على أمور أخر خيلقها يف ثاني احلالَمفإذا خلق هذه االعتقادات فكأنه جعلها عَل ،يقظة

ا على د الطريان وليس بطائر فقصارى أمره أنه أعتقد أمًرقد خلقها فإذا خلق يف قلب النائم اعتقا
 ،ا على املطرًمكما خيلق اهلل الغيم عَل ،ا على غريهَمفيكون ذلك االعتقاد عَل ،خالف ما هو عليه

ا يضرب من ر كل بالرؤيا ملًكفإن اهلل تعاىل قّد ؛حقيقة الرؤيا ما ينزعه امللك املوكل عليها :ويقال

                                                           

ي، نقلها النووي حبروفها عن املازري كما سيأتي، ولعل نسبة النووي أدق؛ فلقد وافقه ابن وهذه الكلمات اليت نقلها العيين عن ابن العرب - 2
 !.(313/ 21ابن حجر ) -فتح الباري حجر: 



 

  

 ،فهو ينسخ منها ،وقد اطلعه اهلل تعاىل على قصص ولد آدم من اللوح احملفوظ ،احلكمة األمثال
ليكون له بشارة  ؛فإذا نام متثل له تلك األشياء على طريق احلكمة ،اويضرب لكل على قصته مثًل

 .(ليكونوا على بصرية من أمرهم ؛أو نذارة أو معاتبة

 

ل رؤيا شيطانية ف تنسب الرؤيا للشيطان فنقو، وعن كيونقل النووي مذهب أهل السنة يف حقيقتها
ن اهلل خيلق يف قلب أ :قال اإلمام املازري مذهب أهل السنة يف حقيقة الرؤيا: )بالغرم ال خلق له

فال مينعه من فعله نوم وال  ،فهو تعاىل يفعل ما يشاء ؛النائم اعتقادات كما خيلقها يف قلب اليقظان
أو كان  ،ا على أمور أخر خيلقها يف ثاني احلالًمأنه جعلها عَلفإذا خلق هذه االعتقادات فك ،يقظة

ا على قد خلقها فإذا خلق يف قلب النائم اعتقاد الطريان وليس بطائر فقصارى أمره أنه أعتقد أمًر
 ،ا على املطركما خيلق اهلل الغيم علًم ،على غريها علًمفيكون ذلك االعتقاد  ،خالف ما هو عليه

وخيلق ما هو  ،ا على ما يسر بغري حضرة الشيطاناالعتقادات اليت جعلها علًمولكن خيلق الرؤيا و
وإن كان ال فعل  ،حلضوره عندها ؛افينسب إىل الشيطان جماًز ،لم على ما يضر حبضرة الشيطانَع

ال  "،الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطان" :وهذا معنى قوله صلى اهلل عليه و سلم ،له حقيقة
أضاف  :وقال غريه، واحللم اسم للمكروه ،فالرؤيا اسم للمحبوب ؛اان يفعل شيًئعلى أن الشيط

ن كانتا مجيعا من خلق اهلل تعاىل إخبالف املكروهة و ، إضافة تشريفالرؤيا احملبوبة إىل اهلل
 .(لكنه حيضر املكروهة ويرتضيها ويسر بها ،وال فعل للشيطان فيهما ،وبإرادتهوتدبريه 

 

فُنسبت  ،حلضوره عند تقديرها، أو خلقهاوذلك اذا ننسب رؤيا خاصة بالشيطان؛ فبني النووي مل
كما نسب أيوب عليه السالم املرض للشيطان بالرغم أنه يف حقيقته من اهلل؛ لكن من  ،إليه لذلك

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل}: معه تبارك وتعاىل باب األدب
                                                           

 .(137/ 3عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) - 2
 تقدم قريبا. - 1
 .(244/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية ، (27/ 21شرح النووي على مسلم ) - 3



 

  

فإنه أسند  ؛اد مراعاة األدب مع الّله تعاىلنيف هذا اإلس، قال شيخنا الزحيلي: )[42]سورة ص: {جه

ا، وإن كان اخلري والشر بيد الّله تعاىل حلكمة املرض والضرر الذي أصابه إىل الشيطان أدًب
 .(يعلمها

، وال جيوز أن يسلطه اهلل على أنبيائه ليقضي نسبه إىل الشيطان َمفإن قلت: ِلوقال الزخمشري: )
، وقد تكّرر يف يدع صاحلًا إال وقد نكبه وأهلكه و قدر على ذلك مل، ولوتعذيبهم وطره من أتعابهم

وطاعته له فيما وسوس  ،: ملا كانت وسوسته إليهسلطان له إال الوسوسة فحسب ؟ قلتالقرآن أنه ال 
سبه حيث مل ين ؛، وقد راعى األدب يف ذلكما مسه اهلل به من النصب والعذاب، نسبه إليهسببًا في

 .(، مع أنه فاعله وال يقدر عليه إال هوإىل اهلل يف دعائه

 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي ): ؛ إذ قالفتح البارينعود إىل حقيقة الرؤيا لكن من أخرًيا: و
أي  ،إما بأمسائها ،الرؤيا إدراكات علقها اهلل تعاىل يف قلب العبد على يدي ملك أو شيطان

قد تأتي  فإنها ؛ونظريها يف اليقظة اخلواطر ،ليطوإما خت ،أي بعبارتها ،وإما بكناها ،حقيقتها
 .وقد تأتي مسرتسلة غري حمصلة ،على نسق يف قصة

 

 ؛قاويل كثرية منكرةأسالميني وقال فيها غري اإل ،ر كالم الناس يف حقيقة الرؤياكُث :وقال املازري
ال يصدقون وهم  ،نوال يقوم عليها برها ،ألنهم حاولوا الوقوف على حقائق ال تدرك بالعقل

من  :فيقول ،طخالىل الطب ينسب مجيع الرؤيا إىل األفمن ينتمي إ ،قواهلمأبالسمع فاضطربت 
ملناسبة املاء طبيعة البلغم ومن غلبت عليه  ؛وحنو ذلك ،نه يسبح يف املاءأغلب عليه البلغم رأى 

وجاز أن جيري اهلل  ،ن جوزه العقلإوهذا و ،وهكذا إىل آخره ،الصفراء رأى النريان والصعود يف اجلو
ومن  ،غلطوالقطع يف موضع التجويز  ،وال اطردت به عادة ،العادة به لكنه مل يقم عليه دليل

                                                           

 .(331منتخب الكالم يف تفسري األحالم )ص: ، وانظر: (121/ 13تفسري املنري للزحيلي )ال - 2
 .(314/ 27تفسري األلوسي )، وانظر: (93/ 4الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ) - 1



 

  

فما حاذى  ،ن صور ما جيري يف األرض هي يف العامل العلوي كالنقوشإينتمي إىل الفلسفة يقول 
 ،ا ال برهان عليهلكونه حتكم ؛وهذا أشد فسادا من األول :قال ،بعض النقوش منها انتقش فيها
عراض ال ينتقش عراض واألكثر ما جيري يف العامل العلوي األوأ ،واالنتقاش من صفات األجسام

والصحيح ما عليه أهل السنة أن اهلل خيلق يف قلب النائم اعتقادات كما خيلقها يف قلب  :فيها قال
ومهما وقع منها  ،احلال فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى خيلقها يف ثاني ،اليقظان

وقد يتخلف  ،ونظريه أن اهلل خلق الغيم عالمة على املطر ،على خالف املعتقد فهو كما يقع لليقظان
وتلك االعتقادات تقع تارة حبضرة امللك فيقع بعدها ما يسر أو حبضرة الشيطان فيقع بعدها ما 

إعراضهم عما جاءت  :لشرعينيسبب ختليط غري ا :وقال القرطيب ،والعلم عند اهلل تعاىل ،يضر
وقد غيب عنا  ،دراكات النفسإأن الرؤيا إمنا هي من  :وبيان ذلك ،به األنبياء من الطريق املستقيم

بل كثري مما انكشف لنا  ،دراكاتهاإان كذلك فاألوىل أن ال نعلم علم وإذا ك ،علم حقيقتها أي النفس
ونقل القرطيب يف املفهم عن  ،يةة ال تفصيليلمنا نعلم منه أمور مجإدراكات السمع والبصر إمن 

فيمثل له صورة  ،ا يعرض املرئيات على احملل املدرك من النائمن هلل تعاىل ملًكإ :بعض أهل العلم
وتكون يف  ،وتارة تكون أمثلة ملعان معقولة ،فتارة تكون أمثلة موافقة ملا يقع يف الوجود ،حمسوسة

وإال فجائز أن  ،يما نقله عن امللك إىل توقيف من الشرعوحيتاج ف :قال ،احلالني مبشرة ومنذرة
ن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة يف التخيل جعلها إوقيل  :قال ،خيلق اهلل تلك املثاالت من غري ملك

 .(اهلل أعالما على ما كان أو يكون

 

 

 

 

                                                           

 .(222/ 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري )، وانظر: (313/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 2



 

  

وإمنا هناك قسم واقع، ق يف الحتقُّ أو ،أو له تعبري ،ليس كلما يراه اإلنسان يف منامه يصح أن يعّبر
وقبل أن أسوق شرح  بالنسبة جلملة ما ُيرى يف املنام، ،وهذا القسم نادر الوقوع عّبر،ُي واحد فقط

وما الذي يعرب منها مما ال يعرب، وال ُينشغل  ،وتفاصيلها ،وأمثلتها ،وعالماتها ،األقسام الثالثة
 فيه بياٌن يالذو ،وغريه يف صحيحه، ورواه مسلم أذكر احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام به،

 َفُرْؤَيا: َثَلاَثٌة الرُّْؤَيا "): َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ُهَرْيَرَة َأِبي ْنفَع :الرؤى قسامأل
 َعْوِف وَعْن، (" َنْفَسُه اْلَمْرُء ُيَحدُِّث مَّاِم َوُرْؤَيا الشَّْيَطاِن، ِمَن َتْحِزيٌن َوُرْؤَيا اهلِل، ِمَن ُبْشَرى الصَّاِلَحِة

 الشَّْيَطاِن ِمَن َأَهاِويُل ِمْنَها: َثالٌث الرُّْؤَيا ِإنَّ: ) َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْن َماِلٍك ْبِن
 ِستٍَّة ِمْن ُجْزٌء َوِمْنَها، َمَناِمِه ِفي َفَيَراُه َيَقَظِتِه ِفي الرَُّجُل ِبِه َيُهمُّ َما َوِمْنَها، آَدَم اْبَن ِبَها ِلَيْحُزَن

 حه األلباني.صّحو(  النُُّبوَِّة ِمَن ُجْزًءا َوَأْرَبِعنَي

 

 نص صريح أن الرؤى على أقسام ثالثة: نيففي احلديث

أو  له منمنذرة حمّذرة وتنقسم هذه إىل قسمني: إما مبّشرة مفرحة للمؤمن، وإما  ،رؤيا حق-2

 حض جض مص خص حص}: ومثاهلما من القرآن رؤيا يوسف، عنه ويبتعد ،فيتقيه شر عن

، وحتققت بقول [4]سورة يوسف: {حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث}اهلل: 

 جح حجمج مث هت مت} يف السجن: صاحَبيهرؤيا و، [222]سورة يوسف: { مننن زن رن

                                                           

 .وهي اليت مّساها احلديث بالصاحلة - 2
 .وسيأتي كيف يتعامل معهما - 1



 

  

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح

 خض حض جض} :كاملِلرؤيا و، [32]سورة يوسف: {حق مف خف حف مغجف جغ جعمع

 جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 مم خم حم جم ىليل مل خل خل حل جل مك لك خك حك

 .[44-43:يوسف]  {ىم

 

 وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ َسِمْعُت: َقاَل َقَتاَدَة ودليل ذلك حديث َأِبي، رؤيا شيطانية-1
 م(:ُلومسلم، وهذه الرؤيا) احُل، رواه البخاري الشَّْيَطاِن...( ِمَن َواْلُحُلُم اهلِل ِمَن )الرُّْؤَيا:َيُقوُل

 مض خض حض جض مص}: عليه تعود فائدة بال أو بعد نومه ،يف نومه املسلمحتزن وتقلق 

 ،[22]سورة اجملادلة: {جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط
وسيأتي -وكأنه مل ير شيئا ،، بل يسكت عنهاومن حوله ،ولذا يكره للمسلم أن يشغل بها نفسه

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعْن َجاِبٍر َعْن مسلم صحيح يف ثبت وخري مثال هلا ما، -التفصيل
 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَزَجَرُه، َأتَِّبُعُه َفَأَنا ُقِطَع َرْأِسي َأنَّ َحَلْمُت ِإنِّي: َفَقاَل َجاَءُه ِلَأْعَراِبيٍّ َقاَل َأنَُّه

 .مسلم رواه «اْلَمَناِم ِفي ِبَك الشَّْيَطاِن ِبَتَلعُِّب ُتْخِبْر َلا: »َوَقاَل َوَسلََّم

، كمن نام جائًعا فرأى ألوان الرؤىيف ولعلها األغلب  أو أضغاث األحالم، ،حديث النفس-3
كرجل نام أو  ،بني ماء أو يشربهمن نام على عطش شديد فرأى أنه يسبح و الطعام يأكله يف نومه،

فهذا من حديث النفس ال تعبري له وال يشغل  ،... وهكذاحيدث نفسه بالسفر فرأى أنه مسافروهو 
 به نفسه أبدا، ومثله.

 

                                                           

 .وتسّمى حلًما ال رؤيا، وقد تسّمى رؤيا من باب اجملاز، وسأستخدم هنا اللفظني - 2
 .وهي األسهل وستأتي أمثلـتها - 1



 

  

 

 

قال  ،هل العلم حول هذه األقسامبعض كالم أأسوق  يف أقسام الرؤى الثالثة وقبل التفاصيل
، إمنا الصحيح منها ما ا، وجيوز تعبريهمنامه يكون صحيًح نسان يفيس كل ما يراه اإلل)البغوي: 

أضغاث أحالم ال  ، وما سوى ذلكالرؤيا من نسخة أم الكتابعز وجل يأتيك به ملك  كان من اهلل
 .تأويل هلا

يريه ما حيزنه، وله مكايد حيزن بها و ، أون من فعل الشيطان يلعب باإلنسانوهي على أنواع قد يك

 مظ حط مض خض حض جض مص} :عنه ، كما أخرب اهلل سبحانه وتعاىلبين آدم

ومن لعب الشيطان  [،22]سورة اجملادلة: {جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع
 .يوجب الغسل، فال يكون له تأويل به االحتالم الذي

ر، والعاشق يرى نفسه يف ذلك األم ، أو حرفةوقد يكون ذلك من حديث النفس، كمن يكون يف أمر
 .ذلكيرى معشوقه وحنو 

واحلجامة، والرعاف،  ،ة، كمن غلب عليه الدم يرى الفصديكون ذلك من مزاج الطبيع وقد
اء يرى النار، ومن غلب عليه طبيعة الصفر ،واحلمرة، والرياحني، واملزامري والنشاط وحنوها

 ، يرىالصفر، والطريان يف اهلواء وحنوها، ومن غلب عليه السوداء ، واألشياءوالشمع، والسراج
ور، واملواضع اخلربة، ، والقبواألموات ،لمة والسواد، واألشياء السود، وصيد الوحوش، واألهوالالظ

 ،ثقل وحنو ذلك، ومن غلب عليه البلغم، يرى البياض، واملياهأو حتت  ،وكونه يف مضيق ال منفذ له
 .(، فال تأويل لشيء منهاواألنداء، والثلج، واجلمد، والوحل وحنوها

 
                                                           

 جحمح مج حج مث هت} ويشري يف كالمه لقول اهلل: يريد من علم الغيب؛ ألن الرؤى جزء منه، ولذلك النيب جعلها من أجزاء الوحي، - 2

 .[4]سورة الزخرف: {مك لك اك يق ىق يف ىف}وقوله:  [،39]سورة الرعد: {جس مخ جخ
 .(122/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  - 1



 

  

الرؤيا ثالث أصناف: رؤيا من اهلل، وهي املبشرة باخلري، إما بانكشاف الشيء رية: )ابن هبويقول 
 نفسه، وإما يف مثال يكشف العرب. 

ورؤيا من حديث النفس كما يرى املنادي يف ليلة أنه ينادي، والراعي أنه يصيح على اإلبل؛ فهذا ال 
 تأويل له.

 .رأى ما يكره مل يقصه على أحد( زين، فمنوحت ،انيطمن الشيا الثالثة: ختويف والرؤ

لقرطيب يف شرحه ملسلم: )وقوله: ورؤيا حتزين، ويلحق بالرؤيا احملزنة خمتصر لوأختم بكالم 
لشيطان، وكل ما ينسب ألنها من آثار ا ؛إذ كل ذلك مذموم ؛ات، واملهوِّالت، وأضغاث األحالماملفزع

يدخل فيه ما يالزمه املرء يف  -رواه مسلم– ه نفسه(و)قوله: ورؤيا ِممَّا حيدِّث املرء ب، إليه مذموم
 .يقظته من األعمال، والعلوم، واألقوال(

 

 تكون وال يرى الناس من كثري بل؛ رؤيا احلقيقة يف يكونيف منامهم  الناس يراه ما كل ليسإذن
، وبالتالي ام الشيطان باإلنسان يف املن تلّعب من تكون أو ،النفس ديثح من تكون بل؛ احًق رؤياه

فليتجاهلها، وال يكرتث بها، بعد عمله بآدابها اليت جاء بها نبينا صلى اهلل عليه وسلم؛ فإنها لن 
 .تضره بعد ذلك أبدا 

 

 

                                                           

 .(92/ 2اإلفصاح عن معاني الصحاح ) - 2
 .(23/ 2املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) - 1
(، وقال يف 412/ 3)واملختار وفاقا للمربد واملازني وابن عصفور وخالفا للجمهور الوقف على ) إذن ( بالنون( همع اهلوامع ) قال السيوطي: - 3

لنون( آخر جملدات اهلمع مرجًحا لكالمه السابق بالوقف عليها بالنون إذن: )و) إذن ( بالنون على املختار، وثالثها إن عملت فباأللف وإال فبا
، وإهماهلا (، وهنا أفاد القول الثالث وهو التفصيل بني إعماهلا ناصبة يف املضارع بشروطها كما جاءت يف كل كتاب اهلل122/ 3ع )همع اهلوام

 .يف كتابي األحاديث الصحاح يف أذكار املساء والصباح وأحكامها الفقهية 222انظر احلاشية ص فتكون بالنون.



 

  

 

وقد يقول قائل: فما هي العالمة اليت ميكن أن أمّيز بها رؤيا احلق، من حديث النفس، من احللم 
ى اهلل عليه وسلم قد بّين اختالًفا بني هذه املصطلحات، وأوضح فروًقا مادام والنيب صلالشيطاني، 

صلى اهلل  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َأِبي َقَتاَدَة كما يف حديث  ،بني هذه املنامات
َوِمْنَها َما َيُهمُّ ِبِه  ،ا اْبَن آَدَمِلَيْحُزَن ِبَه ؛: )" الرُّْؤَيا َثَلاَثٌة: ِمْنَها َأَهاِويُل ِمْن الشَّْيَطاِن-عليه وسلم

ى َأَحُدُكْم ُرْؤَيا َفِإْن َرَأ ،، ُبْشَرى ِمْن اهلِلْؤَيا الصَّاِلَحُةالرُّ َوِمْنَها ،الرَُّجُل ِفي َيَقَظِتِه، َفَيَراُه ِفي َمَناِمِه
 ،َوَلا ُيَحدِّْث ِبَها ِإلَّا َمْن ُيِحبُّ ،ُقصََّها ِإْن َشاَءَوْلَي ،، َفْلَيْحَمْد اهلَل َعَلْيَهاُيِحبَُّها، َفِإنََّما ِهَي ِمْن اهلِل

 (َوْلَيْنُفْث َفْلَيَتَحوَّْل َعْن َجْنِبِه الَِّذي َكاَن َعَلْيِه ،َفِإنََّما ِهَي ِمْن الشَّْيَطاِن َوِإْن َرَأى َما َيْكَرُه ،َوْلُيَفسِّْرَها
َوْلَيَتَعوَّْذ ِباهلِل ِمْن َشرَِّها، َوِمْن َشرِّ  ،َثَلاَث َمرَّاٍت ْن َيَساِرِهَوْلَيْبُصْق ِحنَي َيْسَتْيِقُظ َع) ويف رواية:

رواه  َفِإنََّها َلْن َتُضرَُّه "( ؛َوَلا ُيَفسِّْرَها ،َوَلا ُيْخِبْر ِبَها َأَحًدا ،َوْلَيُقْم َفْلُيَصلِّ ،الرَِّجيِم َثَلاًثا الشَّْيَطاِن
 الرتمذي وابن ماجه وأمحد وغريهم. البخاري ومسلم، وبعض ألفاظه عند

يراه يف ما وبالتالي فسأسعى هنا لتوضيح هذه الفروق، وبيان هذه العالمات؛ لكي يتميز لكل مسلم 
 اليت سأبدأ بها.و ،وهي رؤيا احلق ،نومه، فال ينشغل بكل ما يراه، إمنا مبا هو من اهلل منها

 

 

 
 



 

  

 

 

تفاصيلها، ليس فيها لبس،  امل، حمفوظة يف ذهن الرائي بأدقرؤيا احلق نادرة الوقوع، واضحة املع
، وتبدو ويبدو له يف قلبه أن يعربها وال يرتكها، ويرى ما يدفعه لذلك أو تناقضات، يط،أو ختال

واضحة أنها بشرى ربانية، أو حتذيرات إهلية من أي شيء ينوي أن خياطر به وحنوه، ويأتي يف 
فيها أمثال وإشارات يعقلها العلماء أو  ،سعى بالتالي ملعرفتهقرارة نفسه أنه لغز من اهلل في

 {هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي}املتخّصصون يف هذا اجملال: 

، وأمثال ذلك كثري من كرؤيا يوسف، وامللك، وصاحَبي يوسف عليه السالموهذه  ،[43]سورة العنكبوت:
 .الكتاب والسنة

، وأما غريها ل بها، وقصها على أهلهاهي اليت يسعى لتعبريها، وال باس باالنشغافقط فهذه 
فاالنشغال بها من الفضول، واحلديث عنها خمالفة الشرع الذي مل يأذن إال بالتحدث عن رؤى 

 .احلق

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

وال ظاهرة املداخل  : تكون غري واضحة املعامل،فعالمتها املناميف أما رؤيا تلّعب الشيطان باإلنسان و
وأضحوكات ال  ،وإمنا ملخبطة من هنا وهناك، وتفاهات ،ين أوهلا من آخرهاوال ُيعلم أ واملخارج،

وحتزن العبد، وختوفه، وتستولي عليه يف منامه، ويهتم بها يف يقظته دون  ،مثال هلا يف الواقع
 َعْن َجاِبٍر : َعْناحلديث السابق امثاهل، ووال خري حيصل عليها بعدها، بل تضره إن أوهلا فائدة منها،

، َأتَِّبُعُه َفَأَنا ُقِطَع َرْأِسي َأنَّ َحَلْمُت ِإنِّي: َفَقاَل َجاَءُه ِلَأْعَراِبيٍّ َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل ِلَرُسو
 مسلم. رواه «اْلَمَناِم ِفي ِبَك الشَّْيَطاِن ِبَتَلعُِّب ُتْخِبْر َلا: »َوَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَزَجَرُه

 

وال ينبغي له  اإلنسان منهي أن خيرب عن تلّعب الشيطان به يف منامه،ومن هذا احلديث يتبّين لنا أن 
بل  ،وقوعها حقيقة ينتظرأو  أو يشغل نفسه بها، ا عن أن يسعى لتعبريها،فضًل ،أن خيرب الناس بها

 .على السواء، وكأنه مل يَر شيئاهن جيعل هذا القسم والذي قبله)حديث النفس( وجودهن كعدم

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

فرياها يف  ألفكار والوساوس اليت تدور خباطر اإلنسان،تلك ا :وأما حديث النفس فعادة تكون
وقد تستولي عليه من بداية نعاسه، وتالزمه إىل يقظته؛ لشدته اهتمامه، وانشغاله بها  منامه،

وكذلك ما حيدث الناس به، وأعماله، نام، ل أن ينفسه قب اث بهخاصة ما حيّد فوق عادته،
بأمرها، كمن حيدث وأقواله يف اليقظة فيعيدها يف نومه؛ النشغاله بها عادة يف يقظته، واهتمامه 

، فر، أو باألكل، أو ينام على ظمإ فكل ذلك عادة يراه وإن مل حيفظه لكنه رآه فعالنفسه بالس
ر، والعاشق يرى يرى نفسه يف ذلك األم ، أو حرفةمركمن يكون يف أ): كالم البغوي وسبق معنا

واحلجامة، والرعاف، واحلمرة،  ،كمن غلب عليه الدم يرى الفصد، معشوقه وحنو ذلك
اء يرى النار، والشمع، ومن غلب عليه طبيعة الصفر ،والرياحني، واملزامري والنشاط وحنوها

الظلمة  ، يرىومن غلب عليه السوداءالصفر، والطريان يف اهلواء وحنوها،  ، واألشياءوالسراج
ور، واملواضع اخلربة، وكونه ، والقبواألموات ،والسواد، واألشياء السود، وصيد الوحوش، واألهوال

 ،ثقل وحنو ذلك، ومن غلب عليه البلغم، يرى البياض، واملياهأو حتت  ،يف مضيق ال منفذ له
 (لشيء منها ، فال تأويلواألنداء، والثلج، واجلمد، والوحل وحنوها
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 ،طان( هما الغالب يف رؤى الناسيب الشلّعتو ،لعل القسمني السابقني)حديث النفسوباختصار: ف
وبإحلاح  ،امتعبريهطلب و ،امغريهم باحلديث عنهيزعجون و ،ومع ذلك جتدهم يشغلون أنفسهم

 ،من حتزين الشيطان لإلنسان وما ذاك إال بالرغم النهي الوارد يف ذلك، ويقلق نفسه بهماشديد، 

 حط مض }: عليها للشر متى يقع منتظًر-وصحوه  نومه يف -ا ا مغموًمجلعله مهموًموالسعي 

وإذا  ،[22]سورة اجملادلة: {جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ
أو ما مّساها  ،فلم تبَق لنا إال رؤيا احلق ( طانيالش وتلّعب ،النفس رؤيا حديث)أخرجنا ما سبق

املسلم مع الرؤى  يتعامل كيف النبوية التوجيهات جاءت قدوالصَّاِلَحِة،  ق ِبالُرْؤَيااحلديث الساب
 .والتوجيهات اآلداب تلك دبتعدا أعّقب ثم األحاديث سأسوق وهنابأقسامها، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

تلك أسوق  وضوابطها، وكيف يتعامل املسلم معها، ولكي يتم انتقاء فقه أحاديث الرؤى، وآدابها،
 وحكمة تلك اآلداب:  والضوابط املستنبطة،ثم أعدد منها اآلداب املستخرجة منها، ،األحاديث سرًدا

: َيُقوُل َقَتاَدَة، َأَبا َسِمْعُت َحتَّى َفُتْمِرُضِني، الرُّْؤَيا َأَرى ُكْنُت َلَقْد: قال َسَلَمَة، َأَبي عن -2
: َيُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ َسِمْعُت ىَحتَّ ُتْمِرُضِني، الرُّْؤَيا َلَأَرى ُكْنُت َوَأَنا

 َرَأى َوِإَذا ُيِحبُّ، َمْن ِإلَّا ِبِه ُيَحدِّْث َفاَل ُيِحبُّ َما َأَحُدُكْم َرَأى َفِإَذا اللَِّه، ِمَن احَلَسَنُة الرُّْؤَيا»
 ِبَها ُيَحدِّْث َواَل َثاَلًثا، َوْلَيْتِفْل الشَّْيَطاِن، َشرِّ َوِمْن َشرَِّها، ِمْن ِباللَِّه َفْلَيَتَعوَّْذ َيْكَرُه َما

 َلَأَرى ُكْنُت ِإْن: »َسَلَمَة َأُبو َقاَل رواية ويف، ومسلم البخاري،رواه  «َتُضرَُّه َلْن َفِإنََّها َأَحًدا،
 .متفق عليه «ُأَباِليَها ُكْنُت َفَما اْلَحِديَث َهَذا َسِمْعُت َفَلمَّا اْلَجَبِل ِمَن َعَليَّ َأْثَقُل ِهَي الرُّْؤَيا

 

 وابن والرتمذي داود أبو رواه «َحِبيًبا َأْو َلِبيًبا ِإلَّا ِبَها ُيَحدُِّث َوَلا: »صحيح آخر حديث ويف -1
 .األلباني وصححه والدارمي  ماجة

 

 َرَأى ِإَذا: )  َيُقوُل َوَسلََّم ِهَعَلْي اللَّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمَع َأنَُّه اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْنو -3
 َغْيَر َرَأى َوِإَذا ،ِبَها َوْلُيَحدِّْث ،َعَلْيَها اللََّه َفْلَيْحَمِد اللَِّه ِمَن َفِإنََّها ُيِحبَُّها الرُّْؤَيا َأَحُدُكُم

 َلْن َفِإنََّها ِلَأَحٍد َيْذُكْرَها َوال ،َشرَِّها ِمْن َفْلَيْسَتِعْذ الشَّْيَطاِن ِمَن ِهَي َفِإنََّما َيْكَرُه ِممَّا َذِلَك
 .البخاري رواه(  َتُضرَُّه

 



 

  

 ُجْزٌء امُلْؤِمِن ُرْؤَيا): َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل الُعَقْيِليِّ َرِزيٍن َأِبي َعْنو -4
 ِبَها َتَحدََّث َفِإَذا ِبَها، َيَتَحدَّْث َلْم َما َطاِئٍر ِرْجِل َعَلى َوِهَي النُُّبوَِّة، ِمَن ُجْزًءا َأْرَبِعنَي ِمْن

 .األلباني حهوصّح والرتمذي داود أبو رواه (َسَقَطْت

 

 َما َأَحُدُكْم َرَأى َفِإْن:) َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ ُهَرْيَرَة َعِن َأِبي َعْن مسلم وعند -1
 (. النَّاَس ِبَها ُيَحدِّْث َوَلا لِّ،َفْلُيَص َفْلَيُقْم َيْكَرُه

 

 اهلِل ِمَن الرُّْؤَيا): َيُقوُل وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ َسِمْعُت: َقاَل َقَتاَدَة َأِبي حديث ويف  -2
 َمرَّاٍت، َثاَلَث َيْسَتْيِقظ ِحنَي َفْلَيْنِفْث َيْكَرُهُه َشْيًئا َأَحُدُكْم َرَأى َفِإَذا الشَّْيَطاِن، ِمَن َواْلُحُلُم
 الرُّْؤَيا) :البخاري رواية ويف، ومسلمالبخاري  (رواهَتُضرُُّه اَل َفِإنََّها َشرَِّها، ِمْن َوَيَتَعّوْذ

 َعْن َفْلَيْبُصْق َيَخاُفُه ُحُلًما َأَحُدُكْم َحَلَم َفِإَذا الشَّْيَطاِن ِمَن َواْلُحُلُم اللَِّه ِمَن الصَّاِلَحُة
 (.  َتُضرُُّه ال َفِإنََّها َشرَِّها ِمْن ِباللَِّه ْذَوْلَيَتَعوَّ َيَساِرِه

 
 الرُّْؤَيا َأَحُدُكُم َرَأى ِإَذا): َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوِل َعْن َجاِبٍر وَعْن -7

 َعْن َوْلَيَتَحوَّْل َثَلاًثا، َطاِنالشَّْي ِمَن ِباهلِل َوْلَيْسَتِعْذ َثَلاًثا َيَساِرِه َعْن َفْلَيْبُصْق َيْكَرُهَها،
 .مسلم رواه (َعَلْيِه َكاَن الَِّذي َجْنِبِه

 

 ُرْؤَيا َأَحُدُكْم َرَأى ِإَذا: )َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنو -3
( َشرَِّها ِمْن َوْلَيَتَعوَّْذ َخْيِرَها ِمْن اللََّه َوْلَيْسَأِل َثَلاًثا َيَساِرِه َعْن َوْلَيْتُفْل َفْلَيَتَحوَّْل َيْكَرُهَها
 .ماجه ابن سنن صحيح

 

 



 

  

: -صلى اهلل عليه وسلم-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه-َأِبي َقَتاَدَة  َعْن -9
َوِمْنَها َما َيُهمُّ ِبِه الرَُّجُل  ،َها اْبَن آَدَمالرُّْؤَيا َثَلاَثٌة: ِمْنَها َأَهاِويُل ِمْن الشَّْيَطاِن ِلَيْحُزَن ِب)"

، ُبْشَرى ِمْن اهلِل َفِإْن َرَأى َأَحُدُكْم الرُّْؤَيا الصَّاِلَحُة َوِمْنَها ،ِفي َيَقَظِتِه، َفَيَراُه ِفي َمَناِمِه
َوَلا ُيَحدِّْث ِبَها  ،َيُقصََّها ِإْن َشاَءَوْل ،، َفْلَيْحَمْد اهلَل َعَلْيَهاا، َفِإنََّما ِهَي ِمْن اهلِلُرْؤَيا ُيِحبَُّه

َفْلَيَتَحوَّْل َعْن َجْنِبِه  ،َفِإنََّما ِهَي ِمْن الشَّْيَطاِن َوِإْن َرَأى َما َيْكَرُه ،َوْلُيَفسِّْرَها ،ِإلَّا َمْن ُيِحبُّ
َثَلاَث  ُظ َعْن َيَساِرِهَوْلَيْبُصْق ِحنَي َيْسَتْيِق") ويف رواية: ،("َوْلَيْنُفْث ،الَِّذي َكاَن َعَلْيِه

َوَلا  ،َوْلَيُقْم َفْلُيَصلِّ ،الرَِّجيِم َثَلاًثا َوْلَيَتَعوَّْذ ِباهلِل ِمْن َشرَِّها، َوِمْن َشرِّ الشَّْيَطاِن ،َمرَّاٍت
، وبعض ألفاظه عند متفق عليه "(َفِإنََّها َلْن َتُضرَُّه ؛َوَلا ُيَفسِّْرَها ،ُيْخِبْر ِبَها َأَحًدا

 .مذي وابن ماجه وأمحدالرت

 

صلى  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأِبي َرِزيٍن َلِقيِط ْبِن َصِبَرَة اْلُعَقْيِليِّ  -22
َوِهَي َعَلى  : )" ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعنَي ُجْزًءا ِمْن النُُّبوَِّة-اهلل عليه وسلم 

ويف رواية: )الرُّْؤَيا َعَلى  (،َفِإَذا َحدََّث ِبَها َوَقَعْت َصاِحُبَها ٍر َما َلْم ُيَحدِّْث ِبَهاِرْجِل َطاِئ
َأْو َأْو َناِصًحا  ُثوا ِبَها ِإلَّا َعاِلًما َوَلا ُتَحدِّ َفِإَذا ُعبَِّرْت َوَقَعْت َطاِئٍر َما َلْم ُتَعبَّْر  ِرْجِل

 رتمذي وأبو داود وأمحد.رواه البخاري ومسلم وال "(َحِبيًبا

 

" ِإنَّ ): -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأَنٍس  -22
، َفِإَذا ُهَو َيْنَتِظُر َمَتى َيَضُعَها، َفَمَثُل َرُجٍل َرَفَع ِرْجَلُه الرُّْؤَيا َتَقُع َعَلى َما ُتَعبَُّر، َوَمَثُل َذِلَك

 ( رواه احلاكم.ُكْم ُرْؤَيا ، فَلا ُيَحدِّْث ِبَها ِإلَّا َناِصًحا ، َأْو َعاِلًما " َرَأى َأَحُد

: " َلا -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  -21
 رواه الرتمذي. ُتَقصُّ الرُّْؤَيا ِإلَّا َعَلى َعاِلٍم ، َأْو َناِصٍح "

 
 



 

  

 

 

 

بغض النظر عن اسم  رؤيا، رأى من وضوابط آداب ذكرت اليت األحاديث لنصوص بالنسبة ما سبق كان
تلك الرؤيا، ومصطلحها اخلاص بها، بل ترى أن بعض األحاديث مجعت بني كل الرؤى، وبعضها 

هذا العنوان  لفرز كل أعمل  هنا يف فكان لزًما أن ذكرت أدًبا واحًدا، وكّملت اآلداب أحاديث أخرى، 
 .السابقة األحاديث من ملّخصةو ذلك حتت كل عنوان ما خيصه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 يعلم أنها من اهلل تبارك وتعاىل. -2

 .عليها اهلل حيمد -1
 . بها بشرـيست -3
، وال يفّسرها له هذا احلبيب إال بشرط علمه، وإال فيكتفي حيّب من بها حيّدث -4

 .بالسماع
َوَلا  ،َفَلا ُيَحدِّْث ِبِه ِإلَّا َمْن ُيِحبُّ : "غريهم من ال االختصاص أهل من تعبريها يطلب -1

"، كما سبقت بها َأْو َناِصًحا ،َحدُِّثوا ِبَها ِإلَّا َعاِلًماَوَلا ُت ،َأْو َحِبيًبا ،ُيَحدُِّث ِبَها ِإلَّا َلِبيًبا
 الروايات اليت مضت.

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 يعلم أنها من الشيطان. -2

 .، ويف رواية سبقت: من شر الشيطاناثالًث الرجيم الشيطان من باهلل ستعاذةاال -1

 . )أعوذ باهلل من شّر هذه الرؤيا(مرات ثالث الرؤيا تلك شر من باهلل االستعاذة  -3

فال بأس، فيسأل  4مع رقم 3يسأل اهلل خريها، ويتعوذ باهلل من شرها )وإن مجع رقم -4
 .اهلل خريها، ويستعيذ باهلل من شرها(

 بدون الشفتني مع اللسان بطرف النفس إخراج: والنفث)مرات ثالث اليسار عن النفث  -1
"، ومعناه إخراج شيء من ريق، وأصرح  ، ويف رواية سبقت " َفْلَيْبُصْق(منه بقليل أو ريق

"، فليعمل بالنفث تارة، والبصق، والتفل َوْلَيْتِفْل َثَلاًثا منه رواية سبقت أيًضا: "
النفث والتفل  يفوقد اختلف العلماء )ووي نقًلا عن القاضي عياض: ، قال النأخرى

 التفل ريق يسري وال يفيشرتط  :قال أبو عبيد ،فقيل هما مبعنى وال يكونان إال بريق
شة عن نفث النيب صلى اهلل عليه وسئلت عائ :قال ،وقيل عكسه ،النفث يفيكون 

اعتبار مبا  وال :قال ،"معه يقكما ينفث آكل الزبيب ال ر" :الرقية فقالت يفسلم و
 .(يقصد ذلك خيرج عليه من بلة وال

 .آخر جنب إىل عليه كان الذي اجلنب من التحّول  -2

، وحتى لو ركعتني هلل صّلــيول وليتوضأ قمــيفل املزعجة، الرؤيا أو احلُلم هذا تكرر إذا -7
فالصالة  ؛منه وخاف ،مل يتكرر فإن نشط فليقم للصالة، أو كان أطار احللم عنه نومه

 . عالجه

 .فيه يفّكر أو به، شغلـين أو ،احللم بهذا أبًدا اأحًد حيّدث ال أن  -3

                                                           

 .(231/ 24شرح النووي على مسلم )  - 2



 

  

 آية قراءة ذكر الشروح بعض يف ورأيت: )قال ثامًناأدبًا  حجر ابن احلافظ زاد  -9
 .(الكرسي

 

 بلغ مهما احللم الشيطاني، لكذ ضّرهي لن فإنه بعضها أو واآلداب الضوابط بــتلك عمل ومن
، سابقة أحاديث من ذكرُت فيما وسلم عليه اهلل صلى النيب ذلك ضمن كما نفس الرائي؛ يف عظمته

 عموده.ون شاء اهلل كل تلك اآلداب؛ كونها رأس األمر ومن قام للصالة فقد كفته إ

 تضمنته ما جبميع ويعمل ،كلها اآلداب هذه بني الرائي جيمع أن وينبغي: )اهلل رمحه النووي يقول
، (األحاديث بذلك صرحت كما اهلل، بإذن ضررها دفع يف أجزأه بعضها على اقتصر فإن ات،الرواي

 :ثم قال ،وتعقبه احلافظ بأنه مل ير يف شيء من األحاديث االقتصار على واحدقال الزرقاني: )
ا قاله وال ريب أن الصالة جتمع ذلك كله كم "، أن االستعاذة كافية يف دفع شرها لكن أشار املهلب إىل"

واستعاذ  ،ونفث عند املضمضة يف الوضوء ،وبصق ،ألنه إذا قام يصلي حتول عن جنبه ؛القرطيب
 .(فيكفيه اهلل شرها ،ة ثم دعا اهلل يف أقرب األحوال إليه،قبل القراء

 

 

 

 
 

                                                           

وال يقربنك " :فان كان أخذه من عموم قوله يف حديث أبي هريرة ،اومل يذكر لذلك مستنًد، ثم قال: )(372/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 2
 د الرؤيا.( يعين يف الركعتني بعوينبغي أن يقرأها يف صالته املذكورة ،فيتجه "شيطان

 .(413/ 4شرح الزرقاني ) - 1

 املرجع السابق. - 3



 

  

 

 

 

 :أقوال العلماء يف احلكمة من اتباع تلك اآلداب وملخصها ونقل ابن حجر

 اذة من شرها: ألنها مشروعة عند كل أمر يكره.أما االستع -2
وأنه خييل بها بغرض حتزين  ،أما االستعاذة من الشيطان: ألن هذه الرؤيا منه  -1

 .اكما ذكرنا ذلك سابًق ،والتهويل عليه ،اآلدمي
وقيل  ،واستفزازه ،وإظهار احتقاره ،أما البصق أو التفل يسارًا: وذلك لطرد الشيطان  -4

وأما كونها  ،واهلواء املقارن للذكر احلسن ،ق للتربك بتلك الرطوبةبأن التفل أو البص
 اوأما كون البصق ثالًث ،ار وحنوهاألنها حمل األقذ؛من اليسار أو كون البصق عن اليسار 

 .اا لتكون وتًركونها ثالًثقيل للتأكيد و
صمة من وألن يف التحريم بها ع ؛إىل الرب سبحانه وتعاىل جلوءأما الصالة: ألن فيها   -2

 وبها تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب املصلى من ربه عند سجوده. ،السوء
 فإنه به يتفاءل العبد بتحول تلك احلال اليت كان عليها. للتفاؤلأما التحول: فهو  -7

 
 

 

 

 
                                                           

 .(372/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 2

 .(3ضوابط تعبري الرؤيا لعبداهلل الطيار )ص: حسب  - 1



 

  

 
 

هلل رؤيا احلق قد تكون يف البداية مقلقة خمّوفة حمزنة لكنها نذير وتنبيه من االقسم الثاني من 
: َقاَل ُعَمَر اْبِن مثال ذلك ما ثبت يف املتفق عليه َعِن ، ولعل ذلك دليل حب اهلل له،لذلك الرائي

 عليه اهلل صلى- النَِّبي َعَلى َقصََّها ُرْؤَيا َرَأى ِإَذا -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبي َعْهِد َعَلى الرَُّجُل )َكاَن
 َشابًّا ُغاَلًما َوُكْنُت َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى- النَِّبي َعَلى َفَأُقصََّها ْؤَياُر َأَرى َأْن َفَتَمنَّْيُت َقاَل -وسلم
 ِبِه اْنَطِلْق:  ِلآلَخِر َأَحُدُهَما َفَقاَل، َأَتَياِني َمَلَكْيِن َكَأنَّ َفَرَأْيُت - َقاَل - اْلَمْسِجِد ِفي َأَناُم َفَكْنُت،  َأْعَزَب

: َقاَل ُتَرْع َلْم: ِلي َفَقاَل آَخُر َمَلٌك َفَلِقَيَنا:  َقاَل النَّاِر ِمَن ِباللَِّه َأُعوُذ َأُقوُل َعْلُتَفَج:  َقاَل النَّاِر ِإَلى
 اِفيَه َوَرَأْيُت َقاَل اْلِبْئِر َكَقْرَني َقْرَناِن َلَها َوِإَذا،  َمْطِويٌَّة ِهي َفِإَذا،  النَّاِر َعَلى َوَقْفَنا َحتَّى ِبي َفاْنَطَلُقوا

 َرُسوِل َعَلى َحْفَصُة َفَقصَّْتَها،  َعَلْيَها َفَقَصْصُتَها َحْفَصَة َعَلى َغَدْوَت َأْصَبْحُت َفَلمَّا َقاَل َأْعِرُفُهْم ِرَجااًل
 َلْو اللَِّه َعْبُد الرَُّجُل ِنْعَم»  :-وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه
 .ومسلم اْلُبَخاِري َرَواُه ،َقِلياًل ِإالَّ اللَّْيِل ِمَن َيَناُم اَل َفَكاَن: َساِلٌم َقاَل«.  اللَّْيِل ِمَن َيُقوُم َكاَن

؛ حمفّزة له لفعل اخلري كانت أنها إال، عنهما اهلل رضي عمر بنال مفزًعا ظاهرها الرؤيافمع أن هذه 
 .اليت رآها يف منامه النارتلك  من نجيهي ما على وسلم عليه اهلل صلى النيب هدّل فقد

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ملن كان يعاني من كثرة تلك األحالم  عظيم وقد دل نبينا صلى اهلل عليه وسلم على عالج
َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى ف :يف نومه ، والكوابيس املرهقة لهالشيطانية املخيفة

َفَشَكا ِإَلْيِه َأَهاِويَل َيَراَها ِفي اْلَمَناِم، َفَقاَل: " ِإَذا َأَوْيَت ِإَلى ِفَراِشَك  -صلى اهلل عليه وسلم  - النَِّبيِّ
 ، َوِمْن َشرِّ ِعَباِدِه، َوِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنِي، َوَأْنِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَِّة، ِمْن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه َفُقْل: َأُعوُذ
 وحسنه األلباني. َيْحُضُروِن "

 

 -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو وعند الرتمذي وأبي داود وأمحد 
ْن َغَضِبِه : " ِإَذا َفِزَع َأَحُدُكْم ِفي النَّْوِم َفْلَيُقْل: َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّاِت ، ِم-صلى اهلل عليه وسلم 

َفَكاَن َعْبُد  ، قال: "َوِعَقاِبِه ، َوَشرِّ ِعَباِدِه ، َوِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنِي َوَأْن َيْحُضُروِن ، َفِإنََّها َلْن َتُضرَُّه "
ْنُهْم َصِغرًيا َلا َيْعِقُل َأْن َيْحَفَظَها اللَِّه ْبُن َعْمٍرو ُيَعلُِّمَها َمْن َبَلَغ ِمْن َوَلِدِه َأْن َيُقوَلَها ِعْنَد َنْوِمِه َوَمْن َكاَن ِم

 ".َكَتَبَها َلُه َفَعلََّقَها ِفي ُعُنِقِه

 

َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد َقاَل ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنِّي ُأَروَُّع ِفي  أن ويف موطأ اإلمام مالك:
ُقْل َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه " :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَناِمي َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه

املعجم "، زادت عائشة رضي اهلل عنها كما يف َوَشرِّ ِعَباِدِه َوِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنِي َوَأْن َيْحُضُروِن
يا رسول اهلل  :يسرية حتى جاء خالد بن الوليد فقالقالت عائشة فلم ألبث إال ليالي :)األوسط 



 

  

بأبي أنت وأمي والذي بعثك باحلق ما أمتمت الكلمات اليت علمتين ثالث مرات حتى أذهب اهلل 
، ويف رواية ضمن النيب صلى اهلل (ما أبالي لو دخلت على أسد يف حبسته بليل ،عين ما كنت أجد

 ".َوِباْلَحِريِّ َأْن َلا َيْقَرَبَك ،َفِإنَُّه َلا َيُضرَُّك عليه وسلم عدم الضرر على من قاهلا: "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(131/ 2املعجم األوسط ) - 2



 

  

 

ومع أن كل وقت يصح فيه التعبري، وتقع فيه الرؤيا صحيحة بغض النظر عن األوقات، لكن ذكر 
ِن ُجْنُدٍب َسُمَرَة ْب: العلماء بعد صالة الفجر أنه أفضل وقت لتعبري الرؤى، وذلك عند شرحهم حلديث

ِإَذا َصلَّى الصُّْبَح َأْقَبَل َعَلْيَنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -
، اهلُل "( اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟ " ، َفِإْن َرَأى َأَحٌد ُرْؤَيا َقصََّها ، " َفَيُقوُل َما َشاَء ِبَوْجِهِه َفَقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم

َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل  -رضي اهلل عنه  -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك وعند  حبان وأمحد وحسنه األرناؤوط: 
ُتْعِجُبُه الرُّْؤَيا اْلَحَسَنُة ، َفُربََّما َقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟،  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلِل 

 .احلديث، َكاَن َأْعَجَب ِلُرْؤَياُه ِإَلْيِه "، َفِإْن َكاَن َلْيَس ِبِه َبأٌس ى الرَُّجُل ُرْؤَيا َسَأَل َعْنُه ،َفِإَذا َرَأ

 

 ؛تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح أوىل من غريه من األوقات :قال املهلب: )نقًلا عن املهلب قال الزرقاني
وقلة شغله  ،وحلضور ذهن العابر ،ض له نسيانهالقرب عهده بها قبل ما يعر ؛حلفظ صاحبها هلا

وحيذر من  ،وليعرف الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه فيستبشر باخلري ،بالفكرة فيما يتعلق مبعاشه
ا ألمر ورمبا كانت إنذاًر ،فرمبا كان فيها حتذير من معصية فيكف عنها ؛ويتأهب لذلك ،الشر

 .(بريها أول النهارفهذه عدة فوائد لتع :قال ،افيكون له مرتقًب

 

 ؛وتعجيلها أول النهار ،واملبادرة إىل تأويلها ،وفيه استحباب السؤال عن الرؤياويقول النووي: )
وألن عهد الرائي قريب  ؛وألن الذهن مجع قبل أن يتشعب بأشغاله يف معايش الدنيا ؛هلذا احلديث

                                                           

 رواه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل. - 2
 .(412/ 4شرح الزرقاني ) - 1



 

  

أو  ،كاحلث على خري ،يستحب تعجيلهوألنه قد يكون فيها ما  ؛مل يطرأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه
 .(...وحنو ذلك ،التحذير من معصية

 

 ؛وتذكار رائيها ،حلضور فهم عابرها ؛عبارة الرؤيا بالغدوات أحسنويقول ابن سريين يف املنتخب: )
مع قول النيب صلى اهلل  ،همومه ومطالبه ألن الفهم أوجد ما يكون عند الغدوات من قبل افرتاقه يف

 .("اللهم بارك ألميت يف بكورها  ": م عليه وسل

 

وهذه العلل اليت ذكرها العلماء يف أهمية املبادرة لتأويل الرؤيا كافية ليندفع املسلم لتأويلها 
مادامت رؤيا حق، وكان سيعرضها عند العلماء من أهل التعبري، ال عند أصحاب الفضول والشر 

 والتقتري.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(31/ 21مسلم )شرح النووي على  - 2
َعْن َصْخٍر اْلَغاِمِديِّ رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: " اللَُّهمَّ َباِرْك ِلُأمَِّتي ِفي رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجه:  - 1

َجْيًشا ، َبَعَثُهْم َأوََّل النََّهاِر " ، َقاَل ُعَماَرُة ْبِن َحِديٍد الَبْجِليِّ: َوَكاَن َصْخٌر َرُجًلا َتاِجًرا  ُبُكوِرَها ، َوَكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِإَذا َبَعَث َسِريًَّة َأْو
 ، َوَكاَن ِإَذا َبَعَث ِتَجاَرًة ، َبَعَثُهْم َأوََّل النََّهاِر ، َفَأْثَرى َوَكُثَر َماُلُه.

 .(331منتخب الكالم يف تفسري األحالم )ص:  - 3



 

  

 

 

، والتجرؤ على الفتوى أن تعبري الرؤى فتوىعلى يف كتابه الكريم  تبارك وتعاىل اهلل لقد نّص
الدارمي،  رواه " َأْجَرؤُكْم على الُفْتيا َأْجَرؤُكْم على النَّاِر: "، ويف احلديثإثم، واقتحام للنار

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت} والقول على اهلل بال علم كبرية:

]سورة  {من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 جم هل مل خل حل جل مك}وتسويل شيطاني، وعمل إبليسي:  ،[33األعراف:

 .[229]سورة البقرة: {جن مم خم حم

 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}قال: ف وهذا ربنا جل وعال مسى تعبري الرؤى فتوى 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن} :وقال ،[42]سورة يوسف: {مب زب

]سورة  {مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني

 .[12]سورة يوسف: { حطمظ مض خض حض }بأنها فتح وإهلام رباني: ذكر و ،[42يوسف:

 



 

  

 أبالنبوة: مالك فقال؟ أحد كل الرؤى رأيعّب: ُسئل أنه مالك اإلمام عن الرب عبد ابن نقل وقد
، وخصيصة اختصها اهلل بها كان تعبريه منحة ربانية، عليه السالم )يريد أن يوسف ؟!يلعب

 حيسنها، من إال الرؤيا يعرب ال: أيًضا وقال(، النبوة من جزءًا وأربعني ستة جزء من ألنها ؛وكذلك
 وهي اخلري، على يعّبرها فهل: قيل ليصمت، أو خرًيا فليقل مكروًها رأى وإن به، أخرب خرًيا رأى فإن

 .بالنبوة يتالعب فال النبوة من جزء الرؤياف ال: فقال عليه؟ لتأّو ما على ؛ ألنهااملكروه على عنده

 

 فال رؤيا مائة عن يسأل سريين ابن كان: قال أنه انحّس بن هشام عن أيًضا الرب عبد ابن نقل وكذا
النوم،  يف رأيت ما يضرك ال فإنه ؛اليقظة يف وأحسن اهلل اتق: يقول أنه إال، بشيء فيها جييب

 .بويصي خيطئ والظن، بالظن أجيب إمنا: ويقول ذلك خالل يف جييب وكان

تعبري  : له تأييد إهلي يفالذهيبل عنه يوسف هذه األمة، وقال عنه هذا ابن سريين الذي قيو
 .، ومع هذا حيذر كل احلذر من أن يقول ما ال يعلمالشهاب العابربلّقب ، وُيالرؤى

 

ا أبًدبل ال يكون حاشية عزيز مصر أورع يف باب التعبري من بعض الناس يف زماننا الذين ال يتحاشون 

 مم خم حم جم ىليل مل خل}ويفتون فيما ال حيسنون:  ،من أن يقولوا ما ال يعلمون

 .!، فكيف جيرؤ عليها من يدعيهاإلسالمغري هذا قوهلم وهم على  ،[44]سورة يوسف: {ىم

 

                                                           

 ، وسيأتي.(241/ 4ابن مفلح ) -(، وانظر: اآلداب الشرعية 133/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد )  - 2

 .(279/ 3السراج املنري شرح اجلامع الصغري يف حديث البشري النذير ) - 1
سري  (كرها، وكان له يف ذلك تأييد إهليطول الكتاب بذقد جاء عن ابن سريين يف التعبري عجائب ي) :قال يف كتابه "سري أعالم النبالء" - 3

 .(223/ 4أعالم النبالء )



 

  

ال على وخري مثد خيطئ يف تعبريه، فكيف باجلاهل! ر نفسه والعامل بالرؤى قعّبأحيانا امل وإذا كان
بل أعلمهم بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،مع أنه من أعلم األمة اهلل عنهذلك الصديق رضي 

كان سعيد بن املسيب ": -يعين الواقدي  –حممد بن عمر  عن قال ابن سعد يف الطبقاتبهذا العلم، 
وأخذته أمساء عن أبيها أبي بكر  ،وكان أخذ ذلك عن أمساء بنت أبي بكر ،من أعرب الناس للرؤيا

 ". عنهرضي اهلل

وكان  ،وكان يوسف عليه السالم أعلم الناس بتأويلهاوهكذا يقول عنه ابن عبد الرب يف التمهيد: )
وحصل البن سريين  ،وكان أبو بكر الصديق من أعرب الناس هلا ،نبينا صلى اهلل عليه وسلم حنو ذلك

يف ذلك فيما  ،يبوحنوه أو قرب منه كان سعيد بن املس ،والطبع واإلحسان ،فيها التقدم العظيم
 .(ذكروا

  

يف هذا حبر إمام عامل رضي اهلل عنه  وهو ،معّلم أجيال يف هذا العلم الصديق رضي اهلل عنهف
وغزير علمه،  وفطنته، ،، وخري مثال على حسن تعبريهامللماتكان ُيفزع إليه يف بل  الشأن،

َأِبي يبة يف مصنفه بسنده إىل رضي اهلل عنها الذي رواه ابن أبي شتعبريه لرؤيا عائشة  وتبحره
َحتَّى َذَكَرْت َثاَلَث  ،: ِإنِّي َرَأْيت ِفي النَّْوِم َكَأنَّ َقَمًرا َوَقَع ِفي ُحْجَرِتينَّ َعاِئَشَة َقاَلْت أَلِبيَهاَأ): ِقاَلَبَة

 .(ِل اأَلْرِض : َثاَلَثٌةُر َأْه، ُدِفَن ِفي َبْيِتَك َخْيِمرار، َفَقاَل َلَها َأُبو َبْكٍر: إْن َصَدَقْت ُرْؤَياِك

 

، فسكت، بكر أبي على رؤياي فقصصت، حجرتي يف سقطن أقمار ثالثة )رأيتويف رواية قالت: 
روى ذلك خريها(،  وهو، أقمارك أحد هذا: بكر أبو لي قال، بييت يف وُدفن، اهلل رسول تويف فلما

 اإلمام مالك يف املوّطأ.

                                                           

 .(324/ 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد ) - 2

 .(72/ 22ترقيم عوامة ) -مصنف ابن أبي شيبة  - 1



 

  

عّبر رؤيا بني يَدي النيب صلى اهلل عليه  وذلك حني ،التعبري بعض رضي اهلل عنه أخطأ كله ومع هذا
 َأنَّ، َعبَّاٍس اْبِن عنوالقصة بنصها يف املتفق عليه:  ،(َبْعًضا وَأخَطْأَت َبْعًضا َأَصْبَتوسلم فقال له )

 السَّْمَن َتْنُطُف ُظلًَّة َمَناِماْل ِفي اللَّْيَلَة َرَأْيُت ِإنِّي): َفَقاَل، وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوَل َأتى َرُجاًل
 ِإَلى اأَلْرِض ِمَن َواِصٌل َسَبٌب َوِإَذا ،َواْلُمْسَتِقلُّ َفاْلُمْسَتْكِثُر ِمْنَها َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس َفَأَرى، َواْلَعَسَل
 ُثَم، ِبِه َفَعاَل آَخُر َرُجٌل ِبِه َأَخَذ ُثمَّ، ِهِب َفَعاَل آَخُر َرُجٌل ِبِه َأَخَذ ُثمَّ، َفَعَلْوَت ِبِه َأَخْذَت َفَأَراَك، السََّماِء

 َفَأْعُبَرَها َلَتَدَعنِّي َواهلِل، َأْنَت ِبَأبي اهلِل َرُسوَل َيا: َبْكٍر َأُبو َفَقاَل ُوِصَل ُثمَّ َفاْنَقَطَع آَخُر َرُجٌل ِبِه َأَخَذ
 اْلَعَسِل ِمَن َيْنُطُف الَِّذي َوَأمَّا، َفاإِلْساَلُم الظُّلَُّة َأمَّا: َقاَل ،اْعُبْر: وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيُّ َفَقاَل

 ِمَن اْلَواِصُل السََّبُب َوَأمَّا ،َواْلُمْسَتِقلُّ اْلُقْرآِن ِمَن َفاْلُمْسَتْكِثُر َتْنِطُف َحاَلَوُتُه، َفاْلُقْرآن َوالسَّْمِن
 َفَيْعُلو َبْعِدَك ِمْن َرُجٌل ِبِه َيْأُخُذ ُثمَّ، اهلُل َفُيْعِليَك ِبِه َتْأُخُذ؛ ْيِهَعَل َأْنَت الَِّذي َفاْلَحقُّ اأَلْرِض ِإَلى السََّماِء

، َفَأْخِبْرِني ِبِه َفَيْعُلو َلُه ُيَوصَّل ُثمَّ، ِبِه َفَيْنَقِطُع آَخُر َرُجٌل َيْأُخُذ ُثمَّ ،ِبِه َفَيْعُلو آَخُر َرُجٌل َيْأُخُذ ُثمَّ، ِبِه
 وَأخَطْأَت َبْعًضا َأَصْبَت" :وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيُّ َقاَل َأْخَطْاُت َأْم َأَصْبُت، َأْنَت ِبَأِبي، اهلِل َرُسوَل َيا

 .ُتْقِسْم( اَل: َقاَل َأْخَطْأُت ِبالَِّذي َلُتَحدِّثِني َفَواهلِل: َقاَل "،َبْعًضا

 

واء من ِقبل الرائي من كتب واجملازفة يف تعبري الرؤى، وس ،ألبّين خطورة التقّول كله؛ سقت ذلكو
أو يذهب  ا حتى يقرأ تلك الكتب، أو يبحث عن تعبريها يف قوقل،ففي الصباح تراه هائًم ؛لديه

 ، أو جترؤ من ال يعلم فيعربها فيَضل، وُيضل!.لبعض اجلهلة ليعّبرها له

 

 

 

 



 

  

 

فإنها  -عامل بها أو جاهل-ّبر أن الرؤيا إذا عّبرها املع -سبق بعضها-قد ثبت يف أحاديث صحيحة 
ذلك  على الرائي غري عامل بالتعبري على شر فسيقعما عّبرها، ومعنى ذلك: لو عّبرها تقع حسب 

، وبالتالي يتحّمل املعّبر ظلم ما لو وقعت على للرائي الشر، وهكذا لو عّبرها على خري فسيقع اخلري
 ُعبَِّرْت َفِإَذا ُتَعبَّْر َلْم َما َطاِئٍر ِرْجِل َعَلى ْؤَياالرُّ)ما عّبرها عليه يف الشر، ويف احلديث الصحيح: 

 رواه أبو داود وغريه وصّححه األلباني. (َوَقَعْت

 

 اْلَمِديَنِة َأْهِل ِمْن اْمَرَأٌة َكاَنِت: ومن عجيب ذلك ما حّدثت به َعاِئَشَة رضي اهلل عنها عن نفسها فَقاَلْت
، َحاِمًلا َتَرَكَها ِإلَّا َيِغيُب َوَقلََّما، َزْوُجَها َعْنَها َغاَب ُكلََّما ُرْؤَيا َتَرى َفَكاَنْت ،َيْخَتِلُف َتاِجٌر َزْوٌج َلَها

 ِفيَما َفَرَأْيُت، َحاِمًلا َفَتَرَكِني، َتاِجًرا َخَرَج َزْوِجي ِإنَّ: َفَتُقوُل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َفَتْأِتي
 َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل، َأْعَوَر ُغَلاًما َوَلْدُت َوَأنِّي، اْنَكَسَرْت َبْيِتي َساِرَيَة َأنَّ اِئُمالنَّ َيَرى

 اَتَراَه َفَكاَنْت «َبرًّا ُغَلاًما َوَتِلِديَن، َصاِلًحا َتَعاَلى اللَُّه َشاَء ِإْن َعَلْيِك َزْوُجِك َيْرِجُع، َخْيٌر: »َوَسلََّم
، َزْوُجَها َفَيْرِجُع، َلَها َذِلَك: َفَيُقوُل، َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َتْأِتي، َذِلَك ُكلُّ َثَلاًثا َأْو، َمرََّتْيِن

 ِتْلَك َرَأْت َوَقْد، َغاِئٌب َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َوَرُسوُل، َتْأِتيِه َكاَنْت َكَما َيْوًما َفَجاَءْت، ُغَلاًما َوَتِلُد
، ُأَراَها ُكْنُت ُرْؤَيا: َفَقاَلْت؟ اللَِّه َأَمَة َيا َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َتْسَأِلنَي َعمَّ: َلَها َفُقْلُت، الرُّْؤَيا
: َفُقْلُت: َقاَل َكَما َفَيُكوُن، َخْيًرا: َفَيُقوُل؟ َهاَعْن َفَأْسَأُلُه َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َفآِتي

 ُكْنُت َكَما، َعَلْيِه َفَأْعِرَضَها َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َيْأِتَي َحتَّى: َقاَلْت؟ ِهَي َما َفَأْخِبِريِني
 َوَتِلِديَن، َزْوُجِك َلَيُموَتنَّ ُرْؤَياِك َصَدَقْت َلِئْن َواللَِّه: ْلُتَفُق، َأْخَبَرْتِني َحتَّى َتَرْكُتَها َما َفَواللَِّه، َأْعِرُض
 َعَرْضُت ِحنَي ِلي َما: َوَقاَلْت، َتْبِكي َفَقَعَدْت، عربتها هلا( رضي اهلل عنها َفاِجًرا)يعين عائشة ُغَلاًما

 



 

  

؟ َعاِئَشُة َيا َلَها َما: َلَها َفَقاَل، َتْبِكي َوِهَي َسلََّمَو َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَدَخَل، ُرْؤَياَي َعَلْيِك
 َيا وإنكار( زجر َمْه)كلمة: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل،  َلَها َتَأوَّْلُت َوَما، اْلَخَبَر َفَأْخَبْرُتُه

، َصاِحُبَها َيْعُبُرَها َما َعَلى َتُكوُن الرُّْؤَيا َفِإنَّ، اْلَخْيِر َعَلى ُبُروَهاَفاْع الرُّْؤَيا ِلْلُمْسِلِم َعَبْرُتْم ِإَذا» َعاِئَشُة
وحّسن إسنادها ابن  والقصة رواها الدارمي «َفاِجًرا ُغَلاًما َوَلَدْت ِإلَّا ُأَراَها َوَلا، َزْوُجَها َواللَِّه، َفَماَت

 حجر.

 

دليل خطر ما فعلت، واألعظم من ذلك أن هلل عنها رضي افزْجر النيب صلى اهلل عليه وسلم لعائشة 
، ومل يعّبرها النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن رضي اهلل عنها املرأة وقع عليها ما عّبرته هلا عائشة

 ،اكما سبق يف احلديث، ومع أن املعّبر اجلاهل هذا يتحّمل إمًث ،تعبري الرؤيا تقع على تعبري األول
ا، وال يعّبرها له إال عامل، ال خيرب برؤياه إال من حيّب إن كانت خرًي ا واجب املسلم أنلكن أيًض

 َرَأى وليلتزم بالنصوص الواردة السابقة يف ذلك؛ حتى ال يقع يف احلرج، ويف املتفق عليه: ))ِإَذا
 َأْو َلِبيًبا ِإلَّا ِبَها دُِّثُيَح َوَلا: »صحيح آخر حديث ويف، ((ُيِحبُّ َمْن ِإلَّا ِبِه ُيَحدِّْث َفاَل ُيِحبُّ َما َأَحُدُكْم

 .األلباني وصّححه والدارمي  ماجة وابن والرتمذي داود أبو رواه «َحِبيًبا

 

 جض}ثم ليعلم املعرب فضوًلا لرؤى الناس أنها فتوى ولذا صاغ اهلل قول امللك بصيغة فتوى فقال: 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

وجعلها علًما  ،[43]سورة يوسف: {مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق

 حص مس }منه فادعاء ذلك العلم خطري، وكذب صريح ال على اخللق بل وعلى ربهم: 

 وقال يوسف عن نفسه: ،[12]سورة يوسف: { حطمظ مض خض حض جض مص خص

 مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس}

 .[222]سورة يوسف: {جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ



 

  

بعد نبيها صلى اهلل عليه  األمة مثله وهلذا جند إماًما حبًرا عظيًما يف هذا كابن سريين مل تعرف
َقاَل ِهَشاٌم ْبُن َحسَّاٍن : َكاَن اْبُن ) :كان ال يتجاسر على القول فيها وسلم، وصديقها رضي اهلل عنه،

اْلَيَقَظِة ، َفِإنَُّه َلا  ِسرِييَن ُيْسَأُل َعْن ِماَئِة ُرْؤَيا َفَلا ُيِجيُب ِفيَها ِبَشْيٍء إلَّا َأْن َيُقوَل : اتَِّق اللََّه َوَأْحِسْن ِفي
ُيْخِطُئ َيُضرَُّك َما َرَأْيت ِفي النَّْوِم َوَكاَن ُيِجيُب ِفي ِخَلاِل َذِلَك َوَيُقوُل : إنََّما ُأِجيُبُه ِبالظَّنِّ ، َوالظَّنُّ 

 .(َوُيِصيُب

 

خالد  نا األصمعي عن أبي املقدام أو قرة بنحدثحدثين سهل بن حممد قال ويقول ابن قتيبة: 
 :أو قال ،بن سريين يسأل عن الرؤيا فكنت أحزره يعرب من كل أربعني واحدةاكنت أحضر ) :قال

املوفق  ،احلافظ لألصول ،وهذه الصحيحة هي اليت جتول حتى يعربها العامل بالقياس ،أحزوه
علم سواء  ،يسأل عنها كل من رأى ،حديث يكذبه النظر :قالوا ،فإذا عربها وقعت كما عرب ،للصواب

ألن تفسري الرؤى علم من  ؛ذلك علم، وهذا من األمر الذي ال يسوغمنه أنه يعلم التأويل أم ال ي
والكذب فيه كذب على امللك؛ ألن اهلل جل وعال جعل املالئكة تضرب األمثال، فإذا فسر  ،العلوم

ه امللك وهو املفسر رؤيا وهي ليست برؤيا بل حبدس وختمني منه فكأنه قال للذي رأى هذا الذي قال
 .(كاذب

 

فما بال األدعياء الذي كثروا يف زماننا على وسائل التواصل االجتماعي، وعلى الشاشات، وعلى كل 
 يعلمون، ويفتون فيما ال يفقهون!. مكان يلوكون بألسنتهم، وخيوضون فيما ال

 

 
                                                           

 .(244/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية  - 2
 .(349تأويل خمتلف احلديث )ص:  - 1



 

  

 

 

ئك الذين يتجاسرون على الرؤيا كيف ، والعظة، وليعرف أولة؛ للعربأخرًيا أسوق مثاًلا وال لبأس أن
عظمة تعبريها عند أهلها، وكيف تدقيقهم على ألفاظها عند علمائها، وكيف يعرف األمثال 

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي}: ةالقرآنية أصحاب هذه املوهبة الرباني

 .[43]سورة العنكبوت: {هئ

 

املنعم بن  الرمحن بن عبد العباس أمحد بن عبدي أب يقول ابن القيم يف زاد املعاد عن شيخه العابر
وقال آخر: رأيت يف يدي خلخااًل وقد أمسكه : ) املعروف بالشهاب العاِبر يِنعمة بن سرور املقدس

وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالي فرتكه، فقلت له: فكان اخللخال يف يدك  ،وأنا ممسك له ،آخر
يف، فقلت له: أمك وخالك أملس، فقال: بل كان خشًنا تأملت منه مرة بعد مرة، وفيه شرار

 ،شريفان، ولست بشريف، وامسك عبد القاهر، وخالك لسانه جنس رديء يتكلم يف عرضك
فتشد منه  ،وحيتمي بك ،ويأخذ مما يف يدك، قال: نعم، قلت: ثم إنه يقع يف يد ظامل متعد

 .(وتقول: خلَّ خالي، فجرى ذلك عن قليل

 

ومبيًنا لكيفية استخراجه من مضى من معلومات من تلك معّلًقا على كالم شيخه،  قال ابن القيمثم 
ثم عاد إىل اللفظ بتمامه حتى أخذ منه: "خلَّ  ،قلت: تأمل أخذه اخلال من لفظ اخللخال): الرؤيا

إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه  ؛خالي" وأخذ شرفه من شرائف اخللخال، ودل على شرف أمه
لى الشرف اشتقاًقا هي يف أمر خارج عن ذاته، واستدل إذ شرفات اخلال الدالة ع ؛ليس بشريف

باألمل الذي حصل له خبشونة اخللخال مرة بعد  :على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم يف عرضه
بتأذيه به، وبأخذه من  :فهي خشونة لسان خاله يف حقه، واستدل على أخذ خاله ما يف يديه ؛مرة



 

  

على وقوع  :وجماذبة الرائي عليه ،األجنيب للخلخال خبشونته، واستدل بإمساك :يديه يف النوم
وقوله: "خلَّ  ،على اجملاذب له :اخلال يف يد ظامل متعد يطلب منه ما ليس له، واستدل بصياحه

وأنه  ،اجملاذب له:ويشد منه، واستدل على قهره لذلك  ،خالي" على أنه يعني خاله على ظامله
 ،ورسوخه يف علم التعبري ،ر، وهذه كانت حال شيخنا هذاعلى أن امسه عبد القاه :القاهر يده عليه

خرتام املنية له رمحه لصغر السن وا ؛ومسعت عليه عدة أجزاء ومل يتفق لي قراءة هذا العلم عليه
 .(اهلل تعاىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(221/ 3د املعاد يف هدي خري العباد )زا - 2



 

  

 

لزم  ،، وانتشارها حيث تواجدنالنا، وسهولتها علينا االجتماعي التواصل وسائل توّفر ومع
 تعبري أو، الطب أو ،الفتوى حيسنون بأنهم عربها النيالدّج من كثري بأنه: قد ادعى التنبيه

 وسائلجيعلون دعاويهم تلك  وإمنا عاقل، هفي يشك ال ،حمض كذب ذلك وكلإخل،  ...الرؤى

 نصب أو سحر، من يأخذونهم ملا يأخذونهم ثم النساء، خاصة ،الناس من السّذج لصيد

 نهانا قد ديننا كان إذا ،-األحالم تعبري -هذا جمالنا ويف ...عارة، أو ترويج إعالني، أو دأموال

 فكيف ،خبري أو ،لبيب أو ،حبيب على إال نقــصها أن ونهانا الرؤى، بتلك أنفسنا نشغل أن
 .!أولئكعلى  تقّص

 

وابن حبان  دوأمح والدارمي ماجه وابن والرتمذي داود أبووأخرًيا وسبق ما رواه البخاري ومسلم و
" َفَلا ُيَحدِّْث ِبِه ِإلَّا َمْن ُيِحبُّ، َوَلا ُيَحدُِّث ِبَها ِإلَّا َلِبيًبا، َأْو َحِبيًبا، ة بألفاظهم جمموعها: وابن أبي شيب

 ." أٌيي َرِذ أْو ،ادًّى َوَلا َعها إّلَصُقوال َت ،َوَلا ُتَحدُِّثوا ِبَها ِإلَّا َعاِلًما، َأْو َناِصًحا

 

 

 



 

  

 

االعتماد على الكتب اليت تتحّدث عن تعبري األحالم  ومما جيدر التنبيه عليه بأنه ال يكفي
أو من جمريات أحداث سابقة  ،ففي أحيان كثرية يكون تعبري الرؤيا من نفس ألفاظها ؛والرؤى
 َقاَل: َقاَل، َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْن صحيح مسلمومن ذلك ما جاء يف  ،أو أحواله وبعض شأنه ،للرائي

، َراِفٍع ْبِن ُعْقَبَة َداِر ِفي َكَأنَّا، النَّاِئُم َيَرى ِفيَما، َلْيَلٍة َذاَت َرَأْيُت: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل
 َقْد ِديَنَنا َوَأنَّ، اْلآِخَرِة ِفي َبَةَواْلَعاِق، الدُّْنَيا ِفي َلَنا الرِّْفَعَة َفَأوَّْلُت، َطاٍب اْبِن ُرَطِب ِمْن ِبُرَطٍب َفُأِتيَنا

رى وما أد الرؤيا من ضمن ألفاظها الواردة يف الرؤيا نفسها، صلى اهلل عليه وسلم ففّسر النيب «َطاَب
 وكذا اجلاهل الذي يسارع يف التقّول قبل أن يتم الرائي حديثه!. الكتاب بهذه األلفاظ واألحوال،

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

، ومن يف أيدي الناس بأن من رأى كذا فهو كذااليت ك قد تذكر الكتب اخلاصة بتعبري الرؤى ذلكثم 
 رأى غريه فيكون، أو لن يكون...ال صحة له، وليس عليه أثارة من علم، وينكره علماء التعبري،

نه ، ومن رأى أالطويل أنه مات فذاك دليل عمرهبما يشاع أن من رأى يف منامه فا: وأضرب لذلك مثًل
لكن ... أخرًيا أسنانه سقطت دليل موت أهله ونفسهعريس فذاك دليل قرب موته، وهكذا من رأى 

باختالف احلال  انالرؤيا وتعبريها خيتلفكل رأٍى؛ ف لوال ،ليس يف كل حال احلقيقة أن ذلك
 والزمان واملكان والدين والعرف...

 إىل شخص من ختتلف الرؤيا تعبري:) عبدالغين النابلسي -الشأنيف هذا  -ولذا قال اإلمام 
 عند فالسفرجل ؛آخر فصل إىل زمين فصل ومن، دين إىل دين ومن ،بيئة إىل بيئة ومن ،شخص

 من عند ورزق حيرمونها، من عند نكد امليتة وأكل وجالء، سفر العرب وعند ومجال، عز الفرس
 غالء واجلليد والثلج الصيف، يف وشر الشتاء، يف خري والشمس بالنار والتدفئة يستحلونها،

أهل هذا وهكذا كثري مما يعلمه  (،.خل..الباردة البالديف  وسعة وخصب احلارة، البالد يف وقحط
 ، وإن استأنس بها املسلم،حتتكم إليها الرؤيادائمة العموم فليس هناك قواعد حمّددة  ى، وعلالفن

 َلُه َفَقاَل النَّْوِم ِفي ُأَؤذُِّن َنْفِسي َرَأْيت َأَنا: َلُه َلَقاف ِسرِييَن اْبَن َرُجٌل : َسَأَلهذه القصة ذلكوخري مثال ل
 ُكلٌّ َفَوَجَد َتُحجُّ، َلُه: َفَقاَل اْلَأوَُّل َقاَلُه َما ِمْثَل َلُه َوَقاَل آَخُر َوَسَأَلُه َيُدك، َوُتْقَطُع َتْسِرُق ِسرِييَن:ُن اْب

 َواْلآَخُر َحَسَنٍة ِبِسَمٍة َهَذا َرَأْيُت: َفَقاَل َذِلَك ِفي َلابْن سْيرين ِقيَلَف ِفي الواِقِع، ِبِه َلُه ُفسَِّر َما ِمْنُهَما
 .َقِبيَحة ِبِسَمٍة

                                                           

وقد يتغري التأويل عن أصله باختالف حال الرائي كالغل يف النوم مكروه، وهو يف حق الرجل الصاحل قبض اليد عن الشر، وكان قال البغوي: ) - 2
ابن سريين قال: رأيت يف املنام كأني أؤذن ابن سريين يقول يف الرجل خيطب على املنرب: يصيب سلطانًا، فإن مل يكن من أهله يصلب، وسأل رجل 

  :قال حتج، وسأله آخر، فأول بقطع يده يف السرقة، فقيل له يف التأويلني، فقال: رأيت األول على سيماء حسنٍة، فأولت قوله سبحانه وتعاىل

 



 

  

قد يسّول الشيطان لبعض الناس أن يقولوا على سبيل اجلد أو املزاح: رأيت يف منامي كذا وكذا، أو 
ولقد ورد  نه رأى هو كذلك!إنفسه  ويقول عن السامع ا فيكذبحًق هارآيسمع أحد الناس حيدث رؤيا 

عن ابن عمر رضي ف ،اشيًئ هو مل يَرورؤيا الوعيد الشديد ملن يكذب أنه رأى  يف األحاديث الصحيحة
 "ى الفرى أن ُيري عينه ما مل َتَرمن أفر"قال:  -هلل عليه وسلم صلى ا -اهلل عنهما أن رسول اهلل 

لفرى من ادعى إىل غري أبيه، وأفرى الفرى من أرى أفرى ا"البخاري، ويف رواية ألمحد قال:  رواه
 :ايعين من أشد الكذب أن يقول الرجل كاذًب، "يا، ومن غّير ختوم األرضعينيه يف النوم ما مل تر

 .اوهو مل يَر شيًئ ،رأيت يف منامي كذا وكذا

من أعتى إن »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -وعن أبي شريح اخلزاعي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
أو طلب بدم اجلاهلية من أهل اإلسالم، أو َبصََّر عينيه  ،الناس على اهلل عز وجل من قتل غري قاتله

 رواه أمحد والطرباني.« يف النوم ما مل تبصر

 

من َتحلَّم حبْلم مل يره »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب 
ذب يوم م ُعومن حتّل»رواه البخاري، ويف رواية ألمحد: « تني ولن يفعلف أن يعقد بني شعريّلُك

يوم القيامة أن يعقد ف ّلُكومن حتلم »ويف رواية له:  ،«ة حتى يعقد شعريتني وليس عاقًداالقيام
م عذب ومن حتّل»ويف رواية له أيًضا:  ،«ذب ولن يعقد بينهما شعريتني وُعبني –أو قال  –شعريتني 

ورواه « م كلف أن يعقد شعريةومن حتّل»، ورواه أبو داود ولفظه: «رية وليس بعاقدحتى يعقد شع
                                                                                                                                                                      

 ]سورة {ىن من خن حن جن يم ىم } :ومل أرض هيئة الثاني، فأولت قوله عز وجل [،17]سورة احلج: {ىث نث مث زث}

 .(114/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  ([72يوسف:

 



 

  

ورواه  ،«م كاذًبا كلف يوم القيامة أن يعقد بني شعرتني ولن يعقد بينهمامن حتّل»الرتمذي ولفظه: 
ورواه ابن « ذلك من حتلم حلًما كاذًبا كلف أن يعقد بني شعريتني ويعذب على»ابن ماجه ولفظه: 

: ويف رواية ،«الذي ُيري عينيه يف املنام ما مل َيَر يكلف يوم القيامة أن يعقد بني شعرتني» :نحبا
رواه اإلمام أمحد، « ذب حتى يعقد بني طرفيها وليس بعاقدوُع ،فع إليه شعريةومن َتحلَّم كاذًبا دًُ»
ب يف ُحْلِمِه كلف من كذ»قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن علي رضي اهلل عنه عن النيب أخرًيا: و

 رواه اإلمام أمحد والرتمذي والدارمي واحلاكم.« يوم القيامة عقد شعرية

 

 ،وإذا قص إنسان على آخر رؤيا وزعم أنه رآها وهو كاذب فعربها لهجاء يف جامع تفاسري األحالم:) 
ا للوبال على وسبًب ،ا حلصول اخلري للمعربكانت سبًب ،اعناًد ؛أو كان رآها فلما عربت أنكر أنه رآها

ا على املعرب وال يلحق ا كان شًرا وعربها له بشر عامًدوإذا قص رؤياه على رجل وكانت خرًي ،القاص
 .(وال تبطل الرؤيا بتأويل خيالف التعبري ،الرائي من ذلك ضرر

 

 وإن صح الكالم عن ابن سريين بأن املعرب للكاذب حيصل له خري بتعبريه للرائي الكاذب، فذاك، وإال
األخري بأن الرائي إذا عرب له املعرب  -رمحه اهلل-فال دليل عليه، إال أن تكون التجربة، وأما كالمه 

خطًأ فال يقع على الرائي من تعبري العابر شيء، فهو خالف ما سبق من حديث عائشة حني عربت 
ّبرت وقعت، صح للمرأة رؤياها فوقع عليها، وكذلك األحاديث األخرى اليت سبقت بأن الرؤيا إذا ُع

 التعبري أو مل يصح.

 

الفتيان اللذان أتيا »وقد روى ابن جرير واحلاكم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: 
فلما أوََّل رؤياهما قاال: إنا كنا نلعب، قال  ،يوسف عليه الصالة والسالم يف الرؤيا إمنا كانا تكاذبا

                                                           

 .(9جامع تفاسري األحالم)تنبيه األفهام بتأويل األحالم( )ص:  - 2



 

  

احلاكم: صحيح على شرط قال  ،«[42]سورة يوسف: {مب خب حب جب هئ }يوسف: 

وكذا فسره جماهد وعبد الرمحن بن )قال ابن كثري: و، (ووافقه الذهيب يف تلخيصه ،الشيخني
، وما سبق فضًلا (م بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويلهزيد بن أسلم وغريهم، وحاصله أن من َتَحلَّ

 ،[24]سورة فاطر: {مي زي ري ٰى }عن األحاديث اليت سقتها قبل هذا يف وجوب العودة خلبري: 

]سورة  {جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف}

 .[32اإلسراء:

 

إذ جاء إليه رجل خيربه برؤيا  ؛-إضافة لقصة صاحيب يوسف-وأختم بقصة عملية البن سريين 
إنه من كذب فليس علّي من كذبه شيء، إن كنت رأيت هذا فستلد ): كاذبة فعلم ابن سريين كذبه فقال

قال هشام: فما لبث  ،الرجل قال: واهلل ما رأيت شيًئا وت ويبقى ولدها، فلما خرجامرأتك ومت
، وهذه الرواية عن ابن سريين (الرجل غري كثري حتى ولدت امرأته غالًما وماتت وبقي الغالم

تناقض ما سبق من نقل عنه يف جامع تفاسري األحالم، الذي يطعن بعضهم بنسبة الكتاب إليه، 
من الكتب اليت ُتنسب إىل ابن سريين يقال أنه ال يصح منها شيء، ومل يؤّلف يف هذا وكذلك غريه 

 شيًئا رمحه اهلل، وإمنا ُحفظت عنه قصص يف تعبريه فقط، وهو الظاهر، فليتنبه له.

 

 

 
                                                           

 ، (32272موسوعة التخريج )ص: ، و(391/ 4اهلندية ) -املستدرك  - 2
 .(392/ 4تفسري ابن كثري ) - 1
قال: قّص رجل على ابن سريين  -يعين ابن حسان  -ما رواه ابن عساكر يف "تارخيه" عن هشام ومن تأويله أيًضا : )(219كتاب الرؤيا )ص:  - 3

أقّص قال: رأيت كأن بيدي قدًحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي املاء، فقال له: اتق اهلل فإنك مل تر شيًئا، فقال الرجل: سبحان اهلل 
 ..(..عليك الرؤيا وتقول إنك مل تر شيًئا، فقال له



 

  

 

ت، وشخص، وزمان، بالنسبة لرؤيتها؛ ففي كل وق ،ال حيكمها مكان، وال زمان، وال حالوالرؤى 
. قد يرى رؤيا صاحلة، وكذلك بالنسبة لتعبريها قد يقع يف حلظة استيقاظه صدقها، كان..وم

وقد تتأخر أياًما، أو حتى سنوات ومع ذلك ستقع ستقع ال حمالة، وما قصة نيب اهلل يوسف عليه 
عن سلمان الفارسي : فالسننيالسالم عنا ببعيدة؛ فقد رآها يف صباه لكن مل تتحقق إال بعد عشرات 

ابن جرير رواه ابن أبي شيبة و« كان بني رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة»ضي اهلل عنه قال: ر
 .: على شرط البخاري ومسلم، وقال الذهيب يف تلخيصههواحلاكم يف مستدرك

 

السََّلاُم َبْعَد َأْرَبِعنَي  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َشدَّاٍد، َقاَل: " َوَقَعْت ُرْؤَيا ُيوُسَف َعَلْيِهوال دليل ملا روى البيهقي: 
 ؛ فال أقصى ألي رؤيا.َسَنًة، َوِإَلْيَها َتْنَتِهي َأْقصى الرُّْؤَيا "

 

 

 

 

 

                                                           

 .(291/ 4البيهقي ) -شعب اإلميان ، وانظر: (31/ 22ترقيم عوامة ) -مصنف ابن أبي شيبة  - 2

 .(434/ 2شعب اإلميان ) - 1



 

  

 

 الكتاب هلا؛يف هذا  بارزة وختصيص فقرات ،واالعتناء بها ،بد من ذكرها الهناك مسائل ثم 
مبا فيها من أحكام، وما حتتويه من خالف، ، وليكن املسلم على علم ، وكثرة السؤال عنهاألهميتها

وأن بعضها مع انتشاره ال يصح، بل قد ال حيل القول به، وبعضها ال دليل عليها، ومل يرد شيء يف 
أمرها، وأن أحاديث مثل رؤيته صلى اهلل عليه وسلم فيها تفاصيل كثرية، وأقوال عديدة، ومقاالت 

 وكبرية. ،طويلة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

الفقهاء يف كتبهم يف  ابعض الناس برؤيتهم هلل جل جالله يف املنام، ومع أن املسألة يتداوهليدندن 
باب املنامات والرؤى حتى نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على جواز وصحة رؤية اهلل تعاىل يف 

اتفاقهم، ال أراها إال جمازفة، وال يصح ، فوابن حجر وكذا  املنام، كما نقل النووي ذلك عنه
كيف يصح وهذه أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها تنكر على بعض الصحابة الذين وال قوهلم، 

                                                           

ن رآه االنسان على صفة ال تليق حباله من صفات أو، قال القاضي واتفق العلماء على جواز رؤية اهلل تعاىل يف املنام وصحتهاقال النووي: ) - 2
ن ذلك املرئي غري ذات اهلل تعاىل إذ ال جيوز عليه سبحانه وتعاىل التجسم وال اختالف األحوال خبالف رؤية النيب صلى اهلل عليه و األجسام أل

 شرح (أعلمسلم قال بن الباقالني رؤية اهلل تعاىل يف املنام خواطر يف القلب وهي دالالت للرأي على أمور مما كان أو يكون كسائر املرئيات واهلل 
 .(11/ 21النووي على مسلم )

وذكر البغوي يف (، ومل خيتلف العلماء يف جواز رؤية اهلل تعاىل يف املنام وساق الكالم على ذلكقال: ) (337/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 1
رؤية اهلل )أنه قال:  -زمانه وهو شيخه القاضي حسني بن حممد بن أمحد أبو علي املروروذي شيخ الشافعية يف-كتابه "شرح السنة" عن اإلمام 

ا عنه فهو يف املنام جائزة، فإن رآه فوعد له جنة أو مغفرة أو جناة من النار فقوله حق ووعده صدق. وإن رآه ينظر إليه فهو رمحته، وإن رآه معرًض
[. وإن أعطاه شيًئا 77]آل عمران:  {لُِّمُهُم اللَُّه َوَلا َيْنُظُر ِإَلْيِهْمُأوَلِئَك َلا َخَلاَق َلُهْم ِفي اْلَآِخَرِة َوَلا ُيَك}حتذير من الذنوب لقوله سبحانه وتعاىل: 

شرح  ة(ى يؤديه إىل الرمحة وحسن العاقبمن متاع الدنيا فأخذه فهو بالء وحمن وأسقام تصيب بدنه يعظم بها أجره ال يزال يضطرب فيها حت
 :(29جامع تفاسري األحالم )تنبيه األفهام بتأويل األحالم( )ص: ئي يف كتابه: ، وقال اإلحسا(117/ 21متنا وشرحا ) البغويالسنة ـ لإلمام 

 (.رؤية اهلل تعاىل ال تكون غالبا إال لألصفياء واألولياء لكرامتهم عليه وقد تقع لغريهم لكن نادرا)

 .(72/ 2الآللي املصنوعة ) - 2

نزهة ( ة يف التوحيد أنه رواه عشرة من الصحابة لكن ال يثبت منها طريقواحلديث جاء من عدة طرق عن الصحابة وقد ذكر ابن مندقال: ) - 1
 .(271/ 2« )ويف الباب»األلباب يف قول الرتمذي 

 .(227الدارقطين )ص:  -رؤية اهلل انظر:  ذكر األحاديث اليت رويت عن النيب أنه رأى ربه تبارك وتعاىل يف الدنياعقد فصًلا بعنوان:  - 3
، القاهرة، حتقيق : مربوك إمساعيل مربوك –ة اهلل، لإلمام علي بن عمر بن أمحد الدارقطين، الناشر : مكتبة القرآن راجع كتاب: رؤي - 4

 –وكتاب الدقاق: جملس إمالء يف رؤية اهلل تبارك وتعاىل ، ألبي عبداهلل حممد بن عبدالواحد بن حممد الدقاق، الناشر : مكتبة الرشد 
 م، حتقيق : الشريف حامت بن عارف العوني.2997الرياض، الطبعة األوىل ، 

 للتوجيري. (42كتاب الرؤيا )ص: وانظر  - 2

 .(91/ 37البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج ) - 2

 .(337/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 1

 .(121/ 7املسالك يف شرح موطأ مالك ) - 2

 .(337/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 1

 رواه البخاري ومسلم.  - 2

ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي  -صلى اهلُل عليه وسلَّم  -: َأنَّ ِرَجاًلا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن ُعَمَر ، ومتامه: رواه البخاري ومسلم - 2
: " َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر ، َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّيَها -صلى اهلُل عليه وسلَّم  - اْلَمَناِم ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل

 .َفْلَيَتَحرََّها ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر "
 .(239/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية  - 1

وانظر: السراج املنري شرح اجلامع ، القاضي حسني بن حممد املروروذي، نقًلا عن شيخه (113/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  - 2
 (.231/ 2(، و دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني )2174/ 3(، ومرقاة الصعود إىل سنن أبي داود )191/ 4الصغري يف حديث البشري النذير )

 .(9حالم( )ص: جامع تفاسري األحالم )تنبيه األفهام بتأويل األ - 1
وروى احلاكم يف مستدركه قصة إسالم الصحابي اجلليل خالد بن سعيد بن برؤيا رآها فقد خالد بن سعيد بن العاص ستأتي قصة إسالم  - 2



 

  

ادعوا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى اهلل يف ليلة اإلسراء واملعراج، وإذا كانت أنكرت هذا وهو 
ة، فكيف بغري رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ورؤيا حق وصدق، وبالعني اجملردة ال املنامي

 عائشة على دخلُت: قال في البخاري ومسلم: عن مسروقاهلل صلى اهلل عليه وسلم، ويف منامه: ف
: ُقلُت َشعري، له َقفَّ بشيٍء تكلَّْمَت لقد: ؟! فقالت ربَُّه حممٌد رَأى هل: فقلُت - عنها اهلل رضي -

 هو إمنا ؟ ِبَك ُيْذَهُب أْين: فقالت ،[23]سورة النجم: {هئ مئ خئ حئ جئ يي}: قرأُت ثم رويد،

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي}: قرأْت ثم  ،عليه السالم جربيل

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك}: ،[223]سورة األنعام: {ٌّ

 َأنَّ َزَعَم َمْن: »، وَقاَلْت[12]سورة الشورى: {هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من

 َبْيَن َما َسادٌّ َوَخْلُقُه ُصوَرِتِه ِفي ِجْبِريَل َرَأى َقْد َة، َوَلِكْناْلِفْرَي اهلل على َأْعَظَم َفَقْد َربَُّه َرَأى ُمَحمًَّدا
 رواه البخاري ومسلم. «اأُلُفِق

 

 ِبَواِحَدٍة َتَكلََّم َمْن َعاِئَشَة: َثَلاٌث َأَبا َيا َفَقاَلْت َعاِئَشَة ِعْنَد ُمتَِّكًئا ُكْنُت َقاَل َمْسُروٍق ويف لفظ ملسلم: َعْن
 اْلِفْرَيَة َأْعَظَم َفَقْد َربَُّه َرَأى ُمَحمًَّدا َأنَّ َزَعَم َمْن َقاَلْت ُهنَّ َما ُقْلُت اْلِفْرَيَة اهلِل َعَلى َأْعَظَم َقْدَف ِمْنُهنَّ

 تعاىل: هلُلا َيُقْل َأَلْم َتْعَجِليِني َوَلا َأْنِظِريِني اْلُمْؤِمِننَي ُأمَّ َيا َفُقْلُت َفَجَلْسُت ُمتَِّكًئا ُكْنُت َوقد َقاَل
 َأَنا عائشة َفَقاَلْت  ،[23]سورة النجم: {اك يق ىق يف} ،[13]سورة التكوير: {مج حج مث هت}

 عليه - ِجْبِريُل ُهَو ِإنََّما َفَقاَل:)) – َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى - اهلِل َرُسوَل َذِلَك َعْن َسَأَل اْلُأمَِّة َهِذِه َأوَُّل
 َسادًّا السََّماِء ِمْن ُمْنَهِبًطا َرَأْيُتُه اْلَمرََّتْيِن َهاَتْيِن َغْيَر َعَلْيَها ُخِلَق الَِّتي وَرِتِهُص َعَلى َأَرُه َلْم - السالم

 حي جي}َيُقوُل:  تعاىل اهلَل َأنَّ َتْسَمْع َلْم َفَقاَلْت: َأَو اْلَأْرِض(( ِإَلى السََّماِء َبْيَن َما َخْلِقِه ِعَظُم

َيُقوُل:  اهلَل َأنَّ َتْسَمْع َلْم َأَو ،[223نعام:]سورة األ {ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك}

 ، احلديث.[12]سورة الشورى: {هي مي خي جيحي ٰه مه



 

  

 

 جخ }: لكليمه موسى اهلل قال وقد كيف ،الدنيا يف العبد دام ما مستحيلةتبارك وتعاىل رؤياه ثم 

 َلْن:) وسلم عليه اهلل صلى قال وغريه مسلم عند الصحيح احلديث ، ويف[243]سورة األعراف: {مخ

 قال من بل، فهو عند مسلم وغريه ؛واحلديث ال نزاع يف صحته ،( َيُموَت َحتَّى َربَُّه ِمْنُكْم َأَحٌد َيَرى

 مهىه جه ين  }: تعاىل قوله نص وخالف أفحش فقدا أو يقظة يف الدنيا مناًم وقوعها جبواز

- التشبيه منه يلزم يف املنام تعاىل رؤيته جبواز لفالقو ،[22]سورة الشورى: {حي جي يه

 .كليا باالمتناع بالقول الباب هذا قطع فالواجب -باهلل نعوذ

وأما حديث رؤيته صلى اهلل عليه وسلم لربه تبارك وتعاىل فقد اختلف احملدثون يف صحته 
ومن صححه ، لي، ويشبهه الصنعاني الوائحتى ذكره السيوطي يف موضوعاته اختالًفا واسًعا،

هو ال يقاوم ما ثبت يف كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه فأوله تأويالت كثرية، وعلى العموم 
 -َعْن اْبِن َعبَّاٍس : املختلف فيه وسلم من عدم إمكانية رؤيته جل جالله يف الدنيا، ونص احلديث

: )" َأَتاِني اللَّْيَلَة َربِّي َتَباَرَك -ه وسلم صلى اهلل علي -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما 
ي ِفيَم َوَتَعاَلى ِفي اْلَمَناِم ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة َفَقاَل: َيا ُمَحمَُّد ُقْلُت: َلبَّْيَك َربِّ َوَسْعَدْيَك َقاَل: َهْل َتْدِر

َبْيَن َكِتَفيَّ َحتَّى َوَجْدُت َبْرَدَها َبْيَن َثْدَييَّ، َفَعِلْمُت َيْخَتِصُم اْلَمَلُأ اْلَأْعَلى؟، َفُقْلُت: َلا، َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه 
: َنَعْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض، َفَقاَل: َيا ُمَحمَُّد، َهْل َتْدِري ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمَلُأ اْلَأْعَلى؟، ُقْلُت

َقاَل: َوَما اْلَكفَّاَراُت َوالدََّرَجاُت؟ ُقْلُت: اْلَكفَّاَراُت: َمْشُي اْلَأْقَداِم َيْخَتِصُموَن ِفي اْلَكفَّاَراِت َوالدََّرَجاِت، 
ِإَلى اْلَجَماَعاِت، َواْلُجُلوُس ِفي اْلَمَساِجِد َبْعَد الصََّلَواِت(، ويف رواية: )َواْنِتَظاُر الَصَلاِة َبْعَد الَصَلاِة 

َوالدََّرَجاُت: ِإْفَشاُء السََّلاِم َوِلنُي اْلَكَلاِم َوِإْطَعاُم الطََّعاِم، َوالَصَلاُة َوِإْسَباُغ اْلُوُضوِء ِفي اْلَمْكُروَهاِت 
َوَلَدْتُه ُأمُّه  ِباللَّْيِل َوالنَّاُس ِنَياٌم َوَمْن ُيَحاِفْظ َعَلْيِهنَّ، َعاَش ِبَخْيٍر، َوَماَت ِبَخْيٍر َوَكاَن ِمْن ُذُنوِبِه َكَيْوِم

ُد، ِإَذا َصلَّْيَت َفُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِفْعَل اْلَخْيَراِت، َوَتْرَك اْلُمْنَكَراِت، َوُحبَّ اْلَمَساِكنِي َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ
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َوُحبَّ َمْن َك، َوَأْن َتْغِفَر ِلي َوَتْرَحَمِني َوِإَذا َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفْتَنًة َفاْقِبْضِني ِإَلْيَك َغْيَر َمْفُتوٍن َأْسَأُلَك ُحبَّ
 ، وحكم عليه الرتمذي بالغرابة.ى ُحبَِّك "( رواه الرتمذي وأمحدُيِحبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل ُيَقرُِّب ِإَل

حلشر أحاديث تدل على إمكانية رؤيته  يف كتابه رؤية اهلل وقد سعى الدارقطين رمحه اهلل
 ،نيب صلى اهلل عليه وسلم لربهرؤى منامية لل كتابه أثبت يف ،اثالثة عشر حديًث وساق ،تعاىل

 .وإن كانت تلك األدلة ال وزن هلا حديثًيا ،وللصحابة كذلك بأسانيده إليهم

 

 

قد صلى اهلل عليه وسلم: ف ، ومعلمنا، وقدوتنا، وسيدنا، وأحب اخللق إىل قلوبناأما رؤيا حبيبنا
ا؛ فقد راءه حًق على حقيقتهيف منامه  صلى اهلل عليه وسلمديث صحيح أن من رآه ما ح جاء يف غري

 رضي ُهَرْيَرَة َأِبي حديث المتناع الشيطان أن يتمّثل به صلى اهلل عليه وسلم، ومن تلك األحاديث
 ِفي َفَسَيَراِني اْلَمَناِم ِفي َرآِني )َمْن: َيُقوُل وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ َسِمْعُت: َقاَل، عنه اهلل

 :ومسلم، وحديث ِبي( أخرجه البخاري الشَّْيَطاُن َيَتَمثَُّل َواَل، -اليقظة يف رآني كأمنا وأ – اْلَيَقَظِة
أخرجه  «احَلقَّ َرَأى َفَقْد َرآِني َمْن: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َقاَل: َعْنُه َقاَل اللَُّه َرِضَي َأْبي َقَتاَدَة

 .(بي يتمثل ال الشيطان فإن حقًا رآني فقد املنام يف رآني من)، ويف رواية: ومسلم البخاري

 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عنه صلى اهلل عليه وسلم ف واألحاديث يف هذا الباب كثرية  متواترة
من رآني يف املنام فقد رآني؛ فإن الشيطان ال : »-صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل 

من رآني يف املنام »ويف لفظ ألمحد:  ،ن ماجه بهذا اللفظأمحد ومسلم وابرواه اإلمام « يتمثل بي
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ومن رآني يف املنام فقد رآني فإن »، ورواه البخاري ولفظه: «فقد رآني إن الشيطان ال يتشبه بي
، ورواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، ورواه اإلمام أمحد بنحوه ولفظه: «الشيطان ال يتمثل يف صورتي

من رآني فإني أنا »، ورواه الرتمذي ولفظه: «ني إن الشيطان ال يتصور بيمن رآني يف املنام فقد رآ»
من رآني يف املنام فقد رأى »، ويف رواية ألمحد وابن حبان: «هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي

من رآني يف املنام فقد رآني احلق إن الشيطان »، ويف رواية ألمحد: «احلق إن الشيطان ال يتشبه بي
من رآني يف املنام »، ويف رواية ألمحد والبخاري ومسلم وأبي داود: «أن يتشبه بيال يستطيع 

، هذا لفظ البخاري، ولفظ أمحد ومسلم وأبي داود «فسرياني يف اليقظة وال يتمثل الشيطان بي
زاد « من رآني يف املنام فسرياني يف اليقظة أو فكأمنا رآني يف اليقظة ال يتمثل الشيطان بي»

ال ابن سريين: إذا رآه يف صورته، وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل البخاري: ق
من رآني يف النوم فقد رآني إنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -

وم من رآني يف الن»رواه اإلمام أمحد ومسلم وابن أبي شيبة وابن ماجه، ويف رواية ملسلم: « صورتي
، وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال «فقد رآني فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه بي

من رآني يف املنام فقد رآني فإن الشيطان ال ينبغي له أن : »-صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
ي اهلل عنه رواه اإلمام أمحد والدارمي والرتمذي وابن ماجه، وعن أبي قتادة رض« يتمثل مبثلي

رواه اإلمام أمحد « من رآني فقد رأى احلق: »-صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل 
، «من رآني فقد رآني احلق»والبخاري ومسلم والدارمي وهذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ أمحد: 

ن ال يرتاءى وإن الشيطا»ويف رواية للبخاري: «. من رآني يف املنام فقد رأى احلق»ولفظ الدارمي: 
من رآني »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -، وعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل «بي

رواه اإلمام أمحد والبخاري وابن أبي شيبة وابن ماجه « فقد رأى احلق فإن الشيطان ال يتكونين
، ولفظ ابن «كون بيمن رآني فقد رآني احلق فإن الشيطان ال يت»وهذا لفظ البخاري، ولفظ أمحد: 

، وعن ابن عباس «من رآني يف املنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي»أبي شيبة وابن ماجه: 
من رآني يف املنام فإياي رأى فإن : »-صلى اهلل عليه وسلم  -رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 



 

  

من رآني »د، ولفظ ابن ماجه: رواه اإلمام أمحد وابن ماجه وهذا لفظ أمح« الشيطان ال يتخيل بي
 «.يف املنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي

 

وال خالف يف إمكانية رؤيته صلى اهلل عليه وسلم يف املنام، واخلالف يف تفسري األحاديث اليت تبني 
أن من رآه يف منامه فقد رآه فعًلا مع أن كل من رآه صلى اهلل عليه وسلم يصفه بغري وصف صاحبه، 

وقد ساق أقوال عض األلفاظ السابقة يف األحاديث، ذلك اخلالف يف أنه سرياه يف اليقظة، وبوك
 واحلاصل من األجوبة ستة:ثم قال: ) اإلثيوبي الَولَِّويالشراح 

أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل، ودّل عليه قوله يف الرواية األخرى: "فكأمنا رآني يف 
 اليقظة".

 ى يف اليقظة تأويلها، بطريق احلقيقة، أو التعبري.ثانيها: أن معناها سري

 ثالثها: أنه خاّص بأهل عصره، ممن آمن به قبل أن يراه.

 رابعها: أنه يراه يف املرآة اليت كانت له، إن أمكنه ذلك، وهذا من أبعد احملامل.

 املنام. خامسها: أنه يراه يوم القيامة مبزيد خصوصية، ال مطلق من يراه حينئذ، ممن مل يره يف

 .(سادسها: أنه يراه يف الدنيا حقيقًة، وخياطبه، وفيه ما تقدم من اإلشكال

 

منهم من قال إن الشيطان ال )عن أبي حممد بن أبي مجرة أنه قال:  كالًما طيًباذكر ابن حجر قد و
 وإن كان يف جارحة ،فمن رآه يف صورة حسنة فذاك حسن يف دين الرائي ،يتصور على صورته أصاًل

من جوارحه شني أو نقص فذاك خلل يف الرائي من جهة الدين. قال: وهذا هو احلق وقد جرب ذلك 
فوجد على هذا األسلوب، وبه حتصل الفائدة الكربى يف رؤياه حتى يتبني للرائي هل عنده خلل أو ال؟ 
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 ،فهو حق يف النوم أنه يعرض على سنته فما وافقها -صلى اهلل عليه وسلم  -وكذلك يقال يف كالمه 
واخللل إمنا هو يف مسع الرائي أو  ،وما خالفها فاخللل يف مسع الرائي، فرؤيا الذات الكرمية حق

 .ك(، قال: وهذا خري ما مسعته يف ذلبصره

 

وشبهها، وما ميكن  وبّينها املسالك يف شرح موطأ مالكيف  وساق ألفاظ األحاديث ابن العربي املالكي
، فلو رآه يف املنام بصفته املعلومة، -عليه الّسالم-أّما رؤيُة الّنيبِّ )فقال:  أن تشكل على بعضهم

 فهو إدراُك احلقيقة، وإن دلَّ على غرِي صفته، فهو إدراُك امِلَثاِل.

 فإن قيل: كيف يكوُن إدراُكه بصفته املعلومة حقيَقة، وهو قد َأِرَم كما جاء يف احلديث؟

 نبياَء ال ُتَغيُِّرهم األرُض.: إنَّ األ-وهو حقٌّ-قلنا عنه: قد قيل 

 إن قيل: فهل َيُردُّ اهلُل الرُّوح فرياه قائًما قاعًدا؟ف

قلنا: يكون إدراُك الذَّاِت حقيقة، وإدراك الّصفات إدراك امَلَثل ليس ألعيأّنها، وهذا باٌب َتَغاَطاُه من 
 مل يفهم صفاته فخلَط فيه.

 :وقد جاء هذا احلديث على أربعة ألفاظ ِصَحاٍح

 األّول: "َمْن َرآِني َفَقد َرآِني فإّن الشيطان َلا َيَتَمثَُّل ِبي".

 الّثاني: قوله: "من َرآِني َفَقد َرَأى احَلقَّ".

 الّثالث: "َفَسَيَراِني ِفي الَيَقَظِة".

 الّرابع: "َلَكَأنََّما َرآِني ِفي الَيَقَظِة" .

 راكه.أّما قوُله: "َمْن َرآِني" فقد بيَّنَّاه يف وجه إد
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 وأّما قوُله: "َفَقد رَأى احَلقَّ" فتفسرُيُه قوله: "إنَّ الشَّيَطاَن َلا َيَتَمّثُل ِبي".

قٌّ وَغيٌب وأّما قوله: "َفَسَيَراِني يف الَيَقَظِة" فيحَتِمُل أّن يكوّن معناه: سريى تفسري ما رأى؛ ألّنه ح
 ال معنى له، وال فائدَة يف هذا التَّخصيص. وقيل: معناه سرياني يف القيامة. وهذا، ألقاُه إليه امَلَلك

وأّما قوُله: "َفَكَأنََّما َرآِني" فتشِبيٌه، ووجهه: أّنه لو رآه يف الَيَقَظِة لرآُه حقًّا، وكذلك هذا يكون حقًّا، 
 وكان األّول حقًّا وحقيقة، ويكون الّثاني حقًّا متثيًلا وجماًزا.

 هو؟.فإن قيل: فإْن رآُه على خالف ِصَفِة ما 

قلنا: هي أمثاٌل، فإن رآه حسن اهليئة حسن األفعال واألقوال، ُمقِبًلا على الّرائي، كان خرًيا له 
 .(وفيه. ألنَّ رأى خالف ذلك، كان شرًّا له وفيه، وال يلحق الّنيّب من ذلك شيٌء

 

بني مجيع ما  )قلت ويظهر لي يف التوفيقوقال ابن حجر بعد سوقه لكالم املازري وغريه وأطال جًدا: 
وعلى  ،ولو كانت سائر الصفات خمالفة ،أن من رآه على صفة أو أكثر مما خيتص به فقد رآه :ذكروه

 ،فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه احلق الذي ال حيتاج إىل تعبري ،ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه
ويصح  ،حبسب ذلك ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل "،فقد رأى احلق" :وعليها يتنزل قوله

 .إطالق أن كل من رآه يف أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة(

 

يشرتط  وعلى العموم فأقرب األقوال للحق، وأوفقها للعقل ما نقله ابن حجر عن أبي مجرة، مع ما
أن يكون املرئي هو النيب صلى اهلل عليه وسلم بكامل صفاته اخلْلقية واخُلُلقية الثابتة يف وصفه 

ا: من صلى اهلل عليه وسلم كما يف السنة الصحيحة، وإال فليس بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، فمثًل
ا فاه ويهذي يف كالمه...، أو يأمره مبنكر، أو ينهاه عن معروف، ا فاغًرا ضاحًكا مسيًنا طويًلرأى رجًل
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رأيت   يصح أن يقول، والصلى اهلل عليه وسلم وحاشاه ،افهذا ليس النيب صلى اهلل عليه وسلم مطلًق
 ، ويتوجه يف تعبريه ما سبق من نقص يف دين الرائي.النيب عليه الصالة والسالم

 

 

 
 

 

 

أنه رأى النيب صلى اهلل عليه فيها لرؤيا زعم  ؛ل نفوس بعض احلمقى أن يرتك حكًما شرعًياقد تسّو
ان يأمر بذلك، أو أن ُيرى  وحاشاه عليه الصالة والسالم ،وسلم ينهاه عن معروف، ويأمره مبنكر

فكيف وهو يأمر بشر فيتبعه؛ إذ أن النائم مرفوع  ،كذلك، وحتى لو رآه يأمر خبري فال يلزمه اتباعه
وال حيل له أن يرتك أمًرا، وال أن يفعل نهًيا لرؤيا رآها باتفاق  عنه القلم أصًلا باتفاق الفقهاء،

َوَقْد وهلذا قال ابن مفلح: )هم النووي فيما سيأتي، الفقهاء أيًضا كما نقله غري واحد من الفقهاء من
َوَتْلِخيُصُه َأنَُّه َلا  َتَكلََّم اْلُعَلَماُء ِفيَما إَذا َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمَرُه ِفي َمَناِمِه َأْو َنَهاُه ،

، َوَأمَّا َما َلْيَس ِفيِه َأْمٌر َوَلا َنْهٌي ْيِنَنَظًرا إَلى َتْرِجيِح الدَِّليَل ؛ًعاُيَغيُِّر َما َتَقرََّر ِفي اْلَيَقَظِة َشْرًعا إْجَما
ِر ُمَقدَِّمِة َعْنُه َعَلْيِه الصََّلاُة َوالسََّلاُم ِفي اْلَيَقَظِة َفَهْل َيْلَزُم اْلَعَمُل ِبِه ؟ َقاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض : ِفي َأَواِخ

َزَة الزَّيَّاِت إنَُّه َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمَناِم َفَعَرَض َعَلْيِه َما َسِمَعُه ُمْسِلٍم َعْن َقْوِل َحْم
َلى َما : َوَهَذا َوِمْثُلُه اْسِتْئَناٌس َواْسِتْظَهاٌر َعُه إلَّا َشْيًئا َيِسرًيا َقاَلِمْن َأَباَن َيْعِني اْبَن َعيَّاٍش َفَما َعَرَف ِمْن

ُبت ِبِه ُسنٌَّة َوَلا َيْث ،َلا َأنَُّه َيْبُطُل ِبَسَبِبِه ُسنٌَّة َثَبَتْت ،َلا َأنَُّه َيْقَطُع ِبَأْمِر اْلَمَناِم ،َتَقرََّر ِمْن َضْعِف َأَباَن
 ، َوَهَذا ِبِإْجَماِع اْلُعَلَماِء اْنَتَهى َكَلاُمُه .َلْم َتْثُبْت

 



 

  

َوَغْيِرِهْم َفَنَقُلوا اِلاتَِّفاَق َعَلى َأنَُّه َلا ُيَغيَُّر ِبَسَبِب  ،ِمْن َأْصَحاِبَنا َواِويُّ: َوَكَذا َقاَل َغْيُرُهَأُبو َزَكِريَّا النَّ َقاَل
َفِإنَّ "ْد َرآِني َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَق": ا ُيَخاِلُف َهَذا َقْوَلُهَوَل ،َما َيَراُه النَّاِئُم َما َتَقرََّر ِفي الشَّْرِع

 ، َوَلِكْن َلا َيُجوُزَوَتَلبُِّس الشَّْيَطاِن ،، َوَلْيَسْت ِمْن َأْضَغاِث اْلَأْحَلاِمْؤَيَتُه َصِحيَحٌةَمْعَنى اْلَحِديِث َأنَّ ُر
 رَّاِئي .؛ ِلَأنَّ َحاَلَة النَّْوِم َلْيَسْت َحاَلَة َضْبٍط َوَتْحِقيٍق ِلَما َيْسَمُعُه الإْثَباُت ُحْكٍم َشْرِعيٍّ ِبِه

 

َلا َسيَِّئ اْلِحْفِظ َوَلا َوَقْد اتََّفُقوا َعَلى َأنَّ ِمْن َشْرِط َمْن ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َوِرَواَيُتُه َأْن َيُكوَن ُمَتَيقًِّظا َلا ُمَغفًَّلا َو
ُتْقَبْل ِرَواَيُتُه ِلاْخِتَلاِل َضْبِطِه ، َأمَّا إَذا َكِثرَي اْلَخَطِإ َوَلا ُمْخَتلَّ الضَّْبِط ، َوالنَّاِئُم َلْيَس ِبَهِذِه الصَِّفِة َفَلْم 

َأْو ُيْرِشُدُه إَلى  ،َأْو َيْنَهاُه َعْن َمْنِهيٍّ َعْنُه ،َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُمُرُه ِبِفْعٍل َمْنُدوٍب إَلْيِه
َبْل ِبَما  ،؛ ِلَأنَّ َذِلَك َلْيَس ُحْكًما ِبُمَجرَِّد اْلَمَناِماْلَعَمِل َعَلى َوْفِقِهَباِب َفَلا ِخَلاَف ِفي اْسِتْح ،ِفْعِل َمْصَلَحٍة

 ، َوَهَذا ُكلُُّه َمْعَنى َكَلاِم الشَّْيِخ َتِقيِّ الدِّيِن ْبِن َتْيِميََّة .َك الشَّْيِء اْنَتَهى َكَلاُمُهَتَقرََّر ِمْن َأْصِل َذِل

 

ى َوَقاَل الشَّْيُخ َتِقيُّ الدِّيِن ْبُن َدِقيِق اْلِعيِد ِفي َقْوِلِه : َصلَّ ،ًضا َلا َيْلَزُم اْلَعَمُل ِبِهَوَقاَل اْبُن َحْزٍم : َأْي
اْلَعَمُل ِبِه ؟ ِفيِه  : إنَُّه َهْل َيْلَزُم"ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت "اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 . (، َوَاللَُّه َأْعَلُماٌفِخَل

 

 

 

                                                           

 رواه البخاري ومسلم.  - 2

ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي  -صلى اهلُل عليه وسلَّم  -: َأنَّ ِرَجاًلا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن ُعَمَر ، ومتامه: رواه البخاري ومسلم - 1
: " َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر ، َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّيَها -صلى اهلُل عليه وسلَّم  - اْلَمَناِم ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل

 .َفْلَيَتَحرََّها ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر "
 .(239/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية  - 3



 

  

 

 

 

 
 

 

 

فكذلك حيرم عليه التمثل  ،وإذا كان الشيطان حيرم عليه التمثل بنبينا صلى اهلل عليه وسلم
؛ فكلهم هلم من -وكذلك املالئكة عليهم السالم-بغريه من أنبياء اهلل عليهم الصالة والسالم، 

بعثوا مبثل ما بعثه اهلل به من دعوة لتوحيده تبارك احلرمة ما هو له صلى اهلل عليه وسلم، و
يف املنام حق وال يتمثل  -صلى اهلل عليه وسلم  -)رؤية النيب وتعاىل، واإلميان به، قال البغوي: 

 ،والنجوم املضيئة ،والقمر ،الشيطان به، وكذلك مجيع األنبياء واملالئكة، وكذلك الشمس
، ويقول اإلحسائي يف جامع تفاسري شيطان بشيء منها(ال يتمثل ال ،والسحاب الذي فيه الغيث

 .(ورسله ،وكتبه ،وال مبالئكته ،وال يتمثل الشيطان يف الرؤيا باهللاألحالم: )

 

 

 

                                                           

وانظر: السراج املنري شرح اجلامع ، القاضي حسني بن حممد املروروذي، نقًلا عن شيخه (113/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  - 2
 (.231/ 2(، و دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني )2174/ 3(، ومرقاة الصعود إىل سنن أبي داود )191/ 4الصغري يف حديث البشري النذير )

 .(9حالم( )ص: جامع تفاسري األحالم )تنبيه األفهام بتأويل األ - 1



 

  

 

 

 

 
 

 

 

وهنا مسألة ترد كثرًيا وهي: هل أرواح األموات تتالقى يف املنام مع أرواح األحياء حبيث امليت خيرب 
من نعيم وعذاب، أو خيربه بدين عليه، أو بكنز له، أو بصدقة عنه، وغري احلي مبا حيصل له 

أرواح األحياء تتالقى يف النوم كما ذلك، وقد جزم ابن القيم يف كتابه الروح بتالقيها فقال: )
أن األرواح تتالقى يف اهلواء فتتعارف أو تتذاكر  :قال بعض السلف ،تتالقى أرواح األحياء واألموات

وقد وكل اهلل بالرؤيا الصادقة ملكا علمه  :قال ،ك الرؤيا مبا هو القيها من خري أو شرفيأتيها مل
وطبعها ومعارفها ال يشتبه عليه  ،وأهلمه معرفة كل نفس بعينها وامسها ومتقلبها يف دينها ودنياها

فتأتيه نسخة من علم غيب اهلل من أم الكتاب مبا هو مصيب هلذا  ،وال يغلط فيها ،منها شيء
فتارة  ،ويضرب له فيها األمثال واألشكال على قدر عادته ،يف دينه ودنياه ،إلنسان من خري وشرا

وحيذره من مكروه انعقدت  ،وينذره من معصية ارتكبها أو هم بها ،يبشره خبري قدمه أو يقدمه
يف ولغري ذلك من احلكم واملصاحل اليت جعلها اهلل  ،أسبابه ليعارض تلك األسباب بأسباب تدفعها

وجعل أحد طرق ذلك تالقى األرواح  ،نعمة منه ورمحة وإحسانا وتذكريا وتعريفا ؛الرؤيا
أو  ،قباله على اآلخرة عن منام رآهإالحه وزهده ووكم ممن كانت توبته وص ،وتذاكرها وتعارفها

                                                           

وروى احلاكم يف مستدركه قصة إسالم الصحابي اجلليل خالد بن سعيد بن برؤيا رآها فقد خالد بن سعيد بن العاص ستأتي قصة إسالم  - 2
ي أن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، والذي دفعته رؤيا منامية لسعادة الدنيا واآلخرة، بل أكرم سعادة على اإلطالق كيف ال وه



 

  

محه ، وال دليل على ما قال ابن القيم ر(وكم ممن استغنى وأصاب كنزا دفينا عن منام ،له يئُر
اهلل من ملك للرؤيا، وغري ذلك مما سبق؛ فهو من علم الغيب الذي حيتاج لنص صحيح صريح، مع 

 يي ىي مي خي}أن أهل التفسري يستدلون على ما ذكر ابن القيم بقول اهلل تعاىل: 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

يقول ابن جرير الطربي: )  ،[41]سورة الزمر: {مت زت رت يب ىب نب زبمب رب

واح األحياء واألموات تلتقي يف املنام، فيتعارف ما شاء اهلل منها، فإذا أراد مجيعها كر أن أرُذ
الرجوع إىل أجسادها أمسك اهلل أرواح األموات عنده وحبسها، وأرسل أرواح األحياء حتى ترجع إىل 

، ثم نقل عن السلف موافقتهم هلذا (أجسادها إىل أجل مسمى وذلك إىل انقضاء مدة حياتها
وقال بعض السلف يقبض أرواح األموات إذا ماتوا، وأرواح األحياء إذا ول، ويقول ابن كثري: )الق

اليت قد  { مئ زئ رئ ّٰ ِّ }ناموا، فتتعارف ما شاء اهلل تعاىل أن تتعارف 

 .(ماتت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى

 

عمري بن قصة ن ذلك وم ونعود لكالم ابن القيم الذي فّصل وبّين واستشهد بقصص واقعية ال حتصى،
حفره جتد اقم إىل موضع كذا وكذا من البيت ففقيل له  ،يف منامه يتُأأنه ) رضي اهلل عنه: وهب

                                                                                                                                                                      

وته يسلم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأدع احلاكم وروايته حيث قال: )كان إسالم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية قدميا وكان أول إخ
سلم آخذ أسلم قبل وكان بدؤا إسالمه أنه رأى يف النوم أنه وقف به على شفري النار كأن أباه يدفعه منها ويرى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و

ا رسول حبقوته ال يقع ففزع من نومه فقال أحلف باهلل أن هذه لرؤيا حق فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال أبو بكر أريد بك خريا هذ
ل اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه يف اإلسالم واإلسالم حيجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها فلقي رسو

من  اهلل عليه وسلم وهو بأجياد فقال يا حممد إىل ما تدعو فقال أدعو إىل اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وختلع ما كنت عليه
ى اهلل عليه وسلم عبادة حجر ال يضر وال ينفع وال يدري من عبده ممن مل يعبده قال خالد فإني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد إنك رسول اهلل صل

يده بإسالمه وأرسل أبوه يف طلبه من بقي من ولده ممن مل يسلم ورافعا مواله فوجده فأتوا به أباه أبا أحيحة فأنبه وبكته وضربه بصرمية يف 
خالد قد صدق حتى كسرها على رأسه ثم قال اتبعت حممدا وأنت ترى خالف قومه وما جاء به من عيب آهلتهم وعيبة من مضى من آبائهم فقال 

عز واهلل واتبعته فغضب أبوه أبو أحيحة ونال منه وشتمه ثم قال اذهب يا لكع حيث شئت واهلل ألمنعنك القوت فقال خالد إن منعتين فإن اهلل 
عليه وسلم وجل يرزقين ما أعيش به فأخرجه وقال لبنيه ال يكلمه أحد منكم إال صنعت به ما صنعت به فانصرف خالد إىل رسول اهلل صلى اهلل 

 (.143/ 3فكان يكرمه ويكون معه( املستدرك )
 .(31الروح )ص:  - 1

 .(193/ 12تفسري الطربي ) - 3

 .(221/ 7تفسري ابن كثري ) - 4



 

  

 ،حتفر حيث أمرهافقام عمري من نومه ف ،به ا ومات ومل يوِصوكان أبوه قد دفن ماًل ،مال أبيك
وكان ذلك عقب  ،هل بيتهوحال أ ،وحسن حاله ،فقضى دينه ،اا كثرًيوترًب ،فأصاب عشرة آالف درهم

 ،ربنا هذا الذي حيانا بدينه خري من هبل والعزى :يا أبت :فقالت له الصغرى من بناته ،إسالمه
 .(ا قالئلوإمنا عبدته أياًم ،ولوال أنه كذلك ما ورثك هذا املال

 

لب قال علي بن أبي طا)قال: ذكر رمحه اهلل قصة أعجب من قصة عمري بن وهب عن القريواني فثم 
شاهدناه و ،وما حديث عمري هذا واستخراجه املال باملنام بأعجب مما كان عندنا :القريوانى العابر

 ،ا برؤية األمواتا مشهوًرا صاحًلوكان رجًل يحممد عبد اهلل البغانش ييف عصرنا مبدينتنا من أب
فكان املرء  ،نهوكثر م ،حتى اشتهر بذلك ،ونقله ذلك إىل أهلهم وقراباتهم ،وسؤاهلم عن الغائبات

 ،فيعده خريا ،وله مال ال يهتدى إىل مكانه ،يأتيه فيشكو إليه أن محيمه قد مات من غري وصية
 .فيسأله عن األمر فيخربه به ،ويدعو اهلل تعاىل يف ليلته فيرتا آلة امليت املوصوف

فجاءت إليه  ،يعةمرأة عندها سبعة دنانري ودا من الصاحلات توفيت والرأة عجوًزن امأفمن نوادره  
ثم عادت إليه من  ،واسم امليتة صاحبتها بامسهاوأخربته  ،صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها

سبع خشبات جتدى الدنانري يف السابعة يف  من سقف بييت يعد :تقول لك فالنة :فقال هلا ،الغد
 .صف هلا ففعلت ذلك فوجدتها كما ُو ،خرقة صوف

 

                                                           

 املرجع السابق. - 2
وهي اليت تنام أياًما ثم  ،نية باملتسّفلةيعرف عندنا يف بعض املناطق اليم مبا البغانشيوليس هذا اإلمام  - 1

ية فهي سحر أقرب منها للتسّفل، أما الوالخبار أهل القبور حسب زعمها، وما قالوه هلا، وهي للفجور والتأتي بأ
رمحه اهلل وقدس سره وأعال -ا، ولذلك شيخنا العمراني أبعد عنها من املشرق للمغرب؛ كيف وهي ال تصلي أصًل

وهي كرامة من كراماته تعاىل ألوليائه  فهو من أولياء اهلل تعاىل، البغانشيكان يعدها مشعوذة، وأما  -نزله
 لإلمام ابن تيمية. أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، وملزيد تفصيل حول هذا أنصح بقراءة كتاب  البغانشيك



 

  

استأجرتين امرأة من أهل الدنيا على هدم دار هلا وبنائها  :اًبذظن به كرجل ال أ يوأخربن :وقال 
إىل  ماليواهلل  :قالت ؟مالك :فقلت ،ومن معها هيفلما أخذت يف اهلدم لزمت الفعلة  ،مبال معلوم

ت أن ماله ْلفِخ ،فلم جند له كثري شيء ،مات وكان ذا يسار كثري يلكن أب ،هدم هذه الدار من حاجة
لقد فاتك ما هو أهون  :فقال هلا بعض من حضر ،اأجد شيًئ يالدار لعلدت إىل هدم فعم ،مدفون

فلعله  ؛ت قصتك الليلةمتضني إليه وتسألينه أن يبّيفالن :قال ؟وما هو :قالت ،عليك من هذا
ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب  ،فذهبت إليه ،يرى أباك فيدلك على مكان ماله بال تعب وال كلفة

 ،وجاءت املرأة من عند الرجل ،إىل العمل رُتفلما كان من الغد بّك ،اسم أبيها عندهامسها و
 ،يةّناحِلفجعلنا حنفر حتت  :قال ،يةّنرأيت أباك وهو يقول املال يف احِل ين الرجل قال لإ :فقالت

ب واملرأة تستخف مبا فأخذنا يف التعّج :قال ،ويف جوانبها حتى الح لي شق وإذا املال فيه
ثم سألته  ،فمضت فأعلمته ،أعود إليه ولكين ،كان أكثر من هذا يمال أب :وتقول ،دتَجَو

حتت اجلابية املربعة  ياحفر :نه قال هلا أن أباك يقول لكإ :فلما كان من الغد أتت وقالت ،املعاودة
ا حتتها فأزلناها وحفرن ،ففتحت املخزن فإذا جبابية مربعة يف الركن :قال ،اليت يف خمزن الزيت

ففعلت فرجعت من عنده وعليها الكآبة  ،ثم دام بها الطمع يف املعاودة ،ا فأخذتها كبرًيفوجدنا كوًز
فقد جلس عليه عفريت من  يوأما ما بق ،ر هلاّدذت ما ُقَخقد َأ :نه رآه وهو يقول لهأزعم  :فقالت

، وصدق؛ فقد ذكر قصًصا (اواحلكايات يف هذا الباب كثرية جًد ،اجلن حيرسه إىل من قدر له
 كثرية يف كتابه الروح فلريجع إليه.

 

عن أبي أيوَب األنصاريِّ، عن النيبِّ صلى اهلل خرج الطرباني وابن أبي الدنيا وغريهم حديًثا بل أ
ن إنَّ نفَس املؤمِن إذا ُقبضْت َتلقَّاها أهُل الرمحِة ِمن عباِد اهلِل كما َتلقوَن البشرَي ِم»عليه وسلم قاَل: 

                                                           

 ، املتقدم قريبا.حممد عبد اهلل البغانشي اأبيريدون:  - 2

 هذا األجري على هدم الدار، وهو نفسه راوي القصة. - 1

 الطمع!. وكأنه أخذها - 3
 يريد إرثها من بعده قد استوفته مبا أخذت، والباقي للورثة سواها. - 4
 املرجع السابق. - 1



 

  

أهِل الدُّنيا َفيقولوَن: انُظروا صاحَبكم َيسرتيُح، فإنَّه كاَن يف كرٍب شديٍد، ثم َيسألوَنُه: ماَذا فعَل 
فالٌن وفالٌنة هل َتزوجْت؟ فإذا َسألوه عن الرجِل قد ماَت قبَلُه فيقوُل: أيهات قْد ماَت ذاَك َقبلي، 

ىل أهِل اهلاويِة، فبْئَست األمُّ وبئْسَت امُلربيُة، إنَّ فيقولوَن إنَّا هلِل وإنَّا إليه راجعوَن ُذهَب ِبِه إ
أعماَلكم ُتعرُض على أقاِرِبكم وعشاِئِركم ِمن أهِل اآلخرِة، فإْن كاَن خريًا فِرحوا واسَتْبشروا وَقالوا: 

يقولوَن: اللهمَّ هذا فضُلَك ورمحُتَك فَأمتْم نعمَتَك عليِه وَأِمْتُه عليها، وُيعرُض عليهم عمُل امُلسيِء ف
الفوائد  ره يف كتابه:، لكن الشوكاني ذَك«اللهمَّ َأْلِهْمُه عماًل صاحلًا َترضى ِبِه عنه وُتقرِّبه إليَك

 ، مما يوحي أنه حديث موضوع.اجملموعة يف األحاديث املوضوعة

 

يف  نيوالطربا ،أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتاب املوتوقال العراقي يف املغين عن محل األسفار: )
، ا على أبي أيوب بإسناد جيد، ورواه ابن املبارك يف الزهد موقوًفمسند الشاميني بإسناد ضعيف

وهو عند النسائي وابن حبان  ،ورفعه ابن صاعد يف زوائده على الزهد وفيه سالم الطويل ضعيف
 .(ه من حديث أبي هريرة بإسناد جيد حنو

 

قال رمحه فال تالقيهم وفقط،  ،فة املوتى ملن زارهموالغريب أن ابن القيم نقل اإلمجاع على معر
وقد تواترت اآلثار  ،والسلف جممعون على هذااهلل بعد أن ساق قصًصا كثرية، وأقواًلا عديدة: )

 ، ثم ذكر آثاًرا كثرية عن الصحابة والتابعني.(عنهم بأن امليت يعرف زيارة احلي له ويستبشر به

 

 ين}اهرها عدم مساع أهل القبور فقد أوهلا كثري من املفّسرين: وأما اآلية الكرمية اليت يف ظ

]سورة  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه

                                                           

 .(123الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة )ص:  - 2

 (.2134/ 1(، وانظر: املغين عن محل األسفار )417/ 9ختريج أحاديث اإلحياء ) - 1

 .(1الروح )ص:  - 3



 

  

يقول تعاىل ذكره: كما ال يقدر أن يسمع من يف القبور فهذا الطربي شيخ املفّسرين يقول: ) ،[11فاطر:
اهلل وبيان حججه من  كتاب اهلل فيهديهم به إىل سبيل الرشاد، فكذلك ال يقدر أن ينفع مبواعظ

 . (كان ميت القلب من أحياء عباده، عن معرفة اهلل، وفهم كتابه وتنزيله، وواضح حججه

 

كما ال يف معنى اآلية الكرمية: ) لومثله ابن كثري ومل ينقل سوى هذا القول بالرغم اخلالف احلاص
اهلداية والدعوة إليها، ار بيسمع وينتفع األموات بعد موتهم وصريورتهم إىل قبورهم، وهم كّف

، (كذلك هؤالء املشركون الذين ُكِتب عليهم الشقاوة ال حيلَة لك فيهم، وال تستطيع هدايتهم
أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم أي كما ال تسمع من مات كذلك ال : )وقوله وقل عن القرطيب

ادر للذهن من اآلية فقال: )وقيل تباملهو ، غري ابن جزي؛ فقد ذكر اخلالف، و(تسمع من مات قلبه
، وإمنا بعث ال يسمعون، فليس عليك أن تسمعهماملعنى أن أهل القبور وهم املوتى حقيقة )وقيل 

 . (لألحياء

هل تتالقي أرواح األحياء وأخرًيا: فقد عقد ابن القيم يف كتاب الروح باًبا وأطال فيه بعنوان: 
 .؟وأرواح األموات أم ال

واحلس والواقع من أعدل  ،كثر من أن حيصيها إال اهلل تعاىلأذه املسألة وأدلتها شواهد ه ثم قال: )

 خي} :وقد قال تعاىل ،قي أرواح األحياء و األموات كما تالقي أرواح األحياءفتال ؛الشهود بها

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

، ثم ([41]سورة الزمر: {مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ

                                                           

 .(419/ 12)تفسري الطربي  - 2

 .(143/ 2تفسري ابن كثري ) - 1
 .(192/ 24تفسري القرطيب ) - 3
 .(2234التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )ص:  - 4
 ميكن العودة إليه. (12الروح )ص:  - 1



 

  

 ،وأحكامها ،وباجلملة فهذا أمر ال ينكره إال من هو أجهل الناس باألرواح ختم الفصل بقوله: )
 .(وباهلل التوفيق ،وشأنها

 
 

 

 اوالقاعدة لديهم) رؤية أهل دار احلق حق(، وقد قيل أنه ،هر عند الناس أن رؤية املوتى حققد اشُت
ومثل هذه األمور ال بد هلا من  ،أنه مل يثبت يف ذلك أي نص شرعيبلكن احلقيقة  ،عن ابن سريين

 نصوص؛ كونها من علم الغيب.

 

بأي أو  ،أو بالتصّدق عنه ،ا يأمره بقضاء دينهوقد قال شيخنا العمراني فيما أذكر: من رأى ميًت
 اليلزم الرائي أن يفعل ما أمره به امليت، لكن ال حرج لو فعل أهله ما قال للرائي  شيء من ذلك فال

فيكون هذا  منا الترّبع، ال سيما إذا تأكدوا يف املنام على أن عليه دين لفالن،على سبيل الوجوب وإ
 من باب االستئناس بالرؤيا، ال من باب اإللزام، وهو نفسه ما مت نقله عن ابن مفلح عند كالمي عن: 

 .(رؤية النيب ال تغري حكًما)

دائن أن عليه أكثر فال يلزمهم ال أقل ، وأخرب الولو افرتضناهم رأوا ميتهم يقول هلم اقضوا دين فالن
، وبعض التفصيل عن هذا يأتي فيما اإللزام والوجوبال والترّبع ألنه من باب الظن  وال أكثر ؛

 سيأتي.
                                                           

أهوال ، و(23/ 1)ريينللسفالوامع األنوار البهية للسيوطي، و (93شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور )ص: ، وانظر، (34الروح )ص:  - 2
 .(193/ 12تفسري الطربي )، و(271للقرطيب )ص:  التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة، و(43)ص:  البن رجب القبور

 

 .33من كتابنا هذا ص - 1



 

  

 

 

 

 

 

ال ينبين عليها أي حكم وبدون استـثـناء كلها  -غري األنبياء-من الناس  قد أمجع الفقهاء بأن الرؤى
نت عظمة الرائي واملرئي، فمثاًل: من رأى أنه حلف على أن ال يقرب شيئا يف مهما كا شرعي
؛ ...خلاوال تلزمه أي كفارة، وهكذا من طلق زوجته أو نذر نذًر ،ه فعل ما حلف عليهفل ،منامه

 َرِضَي َعاِئَشَة كما يف احلديث الصحيح: َعْن من نومه يستيقظحتى أصاًل فالنائم مرفوع عنه القلم 
، َيْسَتْيِقَظ َحتَّى َالنَّاِئِم َعِن: َثَلاَثٍة َعْن َاْلَقَلُم )ُرِفَع:َقاَل  وسلم عليه اهلل صلى َالنَِّبيِّ َعْن، َعْنَها َاللَُّه

 .َيِفيَق( َأْو، َيْعِقَل َحتَّى َاْلَمْجُنوِن َوَعِن، َيْكُبَر َحتَّى َالصَِّغرِي َوَعِن

 

مادهم على الرؤى كمصدر من مصادر التشريع كالقرآن وأما جهاالت الصوفية، وأباطيلهم، واعت
والسنة، بل أعال منهما؛ ألنه حديث الرب إىل العبد، أو النيب صلى اهلل عليه وسلم مباشرة دون 

كما يزعمون، وهو اعتقاد انفردوا به عن سائر املسلمني، وضالل ساروا عليه دون  ،واسطة أحد

                                                           

 (.239/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية منهم ابن مفلح كما سيأتي يف  - 2

 من كتابنا هذا. 33وراجع ص  - 1

 



 

  

حد الصوفية أ أمحد بن إدريسوا بها املوّحدين، وهذا املؤمنني، وخرافات اعتمدوا عليها فخالف
فقد رآه حًقا وإن كان على غري صورته، وإذا أمره أو  -صلى اهلل عليه وسلم  -من رأى النيب ): يقول

فما أمره به يف النوم كأمره  -صلى اهلل عليه وسلم  -نهاه عن نهي، فإن كان يف الصورة املنعوت بها 
 ...(.وكذلك ما نهى عنه ه يتبع، يف اليقظة، وأن

 

املبشرات، وهي جزء من أجزاء النبوة فإما : )وقل مثله عن حميي الدين ابن عربي الصويف الكبري 
أن تكون من اهلل إليه، أو من اهلل على يدي بعض عباده إليه، وهي الرؤيا يراها الرجل املسلم، أو 

فإن كان حكًما تعبد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ترى له، فإن جاءته من اهلل يف رؤيا على يدي رسوله 
على الصورة اجلسدية اليت كان  -صلى اهلل عليه وسلم  -نفسه به وال بد، بشرط أن يرى الرسول 

عليها يف الدنيا، كما نقل إليه من الوجه الذي صح عنده ... إىل أن قال: لو رآه على صورته فيلزمه 
 ..(خذ به، وال يلزم غريه ذلك .. األ

 

 " َوْحٌي اأَلْنِبَياِء ُرْؤَيا" ؛ ألن: هلم اهللفلو رأوا شيئا فذاك وحي  عليهم الصالة والسالم أما األنبياء
وهلذا إبراهيم رأى رؤيا بأنه يذبح ولده إمساعيل فنفّذها حقيقة، كما كما جاء يف املتفق عليه، 

، لكن [221ات:]سورة الصاف {حن جن مم خم حم جم هل } :قص اهلل لنا ذاك يف كتابه الكريم
األنبياء ال غري، وحنن ال نتحدث عنهم عليهم الصالة والسالم؛ ألن النبوات قد انقطعت بعد نبينا 

 عليه وعليهم الصالة والسالم.

                                                           

أما هذا فقد حكم عليه بالكفر كثري ممن عاصروه وأتوا بعده منهم ابن تيمية وابن القيم، ، السين، الشهري، ري ابن العربي املالكيوهو غ - 2
 -وملا مثل النيب وعلى العموم يف موضوعنا قد ادعى أنه أّلف كتابه الكفري فصوص احلكم بأمر نبينا صلى اهلل عليه وسلم، والذي جاء فيه: )

موضع اللبنة، وأنا خامت  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبوة باحلائط من اللنب فرآها قد كملت إال موضع لبنة، فكان  -عليه وسلم  صلى اهلل
ويرى احلائط موضع لبنتني واللبنة من ذهب وفضة،  -صلى اهلل عليه وسلم  -األولياء، فال بد له من هذه الرؤيا، فريى ما مثله به رسول اهلل 

تني تنقص احلائط عنهما، وتكمل بهما لبنة الذهب ولبنة الفضة، فال بد أن يرى نفسه تنطبع يف موضع تلك اللبنتني، فيكون خامت فريى اللبن
 (.النبيني واألولياء وتلك اللبنتني فيكمل احلائط

 بتصّرف. (193الرؤى عند أهل السنة واجلماعة واملخالفني )ص:  - 1



 

  

 

جيعلون أحكام  نولعل أغرب قصة تطلع عليها يف هذا املوضوع هي تلك احلماقة اليت ارتكبها م

 يث}:اطينهم يف املنام هو أمرهم يف اليقظةاليقظة سواء بسواء، وأمر شيأحكام املنام ك

فقد  ،[212]سورة األنعام: {مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف

من بعض أهل قصة حدثت يف شبه القارة اهلندية مفادها: ) سيف الرمحن بن أمحد الدهلويذكر 
، بعض أوالدهم الذكور خاصة -أو يذحبون  -الدين والصالح والتقى حيث رأوا يف املنام أنهم ذحبوا 

فلما أصبحوا ظنوا منامهم إهلاًما وأمًرا وابتالًء هلم من اهلل، فقاموا وأجنزوا ما أمروا به يف زعمهم 
فذحبوا أبناءهم من أصالبهم كما يذبح الكبش مطرًحا وهو ينظر، وأحسنوا ذحبتهم يف زعمهم 

ا أخذوا ويا لفظاعة اجلهل، ومل ،وأحسنوا احتسابهم يف زعمهم، فيا هلول املنظر ،واحتسبوهم
واتبعنا فيه سنة سيدنا  ،مرنا بهونوقشوا قالوا: مل نأت إْمًرا، ومل حندث نكًرا، وإمنا أجنزنا ما ُأ

 ،إبراهيم عليه السالم، وال يعلمون أن منام األنبياء وحي، ومنام الصلحاء بشائر أو أضغاث أحالم
 (.أو إضالل شيطان ،وجمرد رؤيا منام

 

َوَقْد َتَكلََّم اْلُعَلَماُء ِفيَما إَذا َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمَرُه ) وسبق نقلي عن ابن مفلح قوله:
َتْرِجيِح  ِفي َمَناِمِه َأْو َنَهاُه ، َوَتْلِخيُصُه َأنَُّه َلا ُيَغيُِّر َما َتَقرََّر ِفي اْلَيَقَظِة َشْرًعا إْجَماًعا َنَظًرا إَلى

َمُل ِبِه ؟ ، َوَأمَّا َما َلْيَس ِفيِه َأْمٌر َوَلا َنْهٌي َعْنُه َعَلْيِه الصََّلاُة َوالسََّلاُم ِفي اْلَيَقَظِة َفَهْل َيْلَزُم اْلَع الدَِّليَلْيِن
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َقاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض : ِفي َأَواِخِر ُمَقدَِّمِة ُمْسِلٍم َعْن َقْوِل َحْمَزَة الزَّيَّاِت إنَُّه َرَأى النَِّبيَّ 

: ِسرًيا َقاَلَي َوَسلََّم ِفي اْلَمَناِم َفَعَرَض َعَلْيِه َما َسِمَعُه ِمْن َأَباَن َيْعِني اْبَن َعيَّاٍش َفَما َعَرَف ِمْنُه إلَّا َشْيًئا
َأنَُّه َيْقَطُع ِبَأْمِر اْلَمَناِم َلا َأنَُّه َيْبُطُل  َوَهَذا َوِمْثُلُه اْسِتْئَناٌس َواْسِتْظَهاٌر َعَلى َما َتَقرََّر ِمْن َضْعِف َأَباَن َلا

 ِبَسَبِبِه ُسنٌَّة َثَبَتْت َوَلا َيْثُبت ِبِه ُسنٌَّة َلْم َتْثُبْت ، َوَهَذا ِبِإْجَماِع اْلُعَلَماِء اْنَتَهى َكَلاُمُه .

 
                                                           

 .(292ص: كتاب الرؤيا )نقًلا من كتاب:  - 2



 

  

َحاِبَنا َوَغْيِرِهْم َفَنَقُلوا اِلاتَِّفاَق َعَلى َأنَُّه َلا ُيَغيَُّر ِبَسَبِب : ِمْن َأْصَأُبو َزَكِريَّا النََّواِويُّ: َوَكَذا َقاَل َغْيُرُه َقاَل
َفِإنَّ  "ْد َرآِني َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفَق": ا ُيَخاِلُف َهَذا َقْوَلُهَما َيَراُه النَّاِئُم َما َتَقرََّر ِفي الشَّْرِع َوَل

، َوَلِكْن َلا َيُجوُز الشَّْيَطاِن، َوَلْيَسْت ِمْن َأْضَغاِث اْلَأْحَلاِم َوَتَلبُِّس َصِحيَحٌة يِث َأنَّ ُرْؤَيَتُهَمْعَنى اْلَحِد
 إْثَباُت ُحْكٍم َشْرِعيٍّ ِبِه ؛ ِلَأنَّ َحاَلَة النَّْوِم َلْيَسْت َحاَلَة َضْبٍط َوَتْحِقيٍق ِلَما َيْسَمُعُه الرَّاِئي .

 

َشْرِط َمْن ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َوِرَواَيُتُه َأْن َيُكوَن ُمَتَيقًِّظا َلا ُمَغفًَّلا َوَلا َسيَِّئ اْلِحْفِظ َوَلا  َوَقْد اتََّفُقوا َعَلى َأنَّ ِمْن
َأمَّا إَذا  َضْبِطِه ، َكِثرَي اْلَخَطِإ َوَلا ُمْخَتلَّ الضَّْبِط ، َوالنَّاِئُم َلْيَس ِبَهِذِه الصَِّفِة َفَلْم ُتْقَبْل ِرَواَيُتُه ِلاْخِتَلاِل

َأْو ُيْرِشُدُه إَلى ِفْعِل  َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُمُرُه ِبِفْعٍل َمْنُدوٍب إَلْيِه َأْو َيْنَهاُه َعْن َمْنِهيٍّ َعْنُه
ُحْكًما ِبُمَجرَِّد اْلَمَناِم َبْل ِبَما َتَقرََّر  َمْصَلَحٍة َفَلا ِخَلاَف ِفي اْسِتْحَباِب اْلَعَمِل َعَلى َوْفِقِه ؛ ِلَأنَّ َذِلَك َلْيَس

 . ِمْن َأْصِل َذِلَك الشَّْيِء اْنَتَهى َكَلاُمُه ، َوَهَذا ُكلُُّه َمْعَنى َكَلاِم الشَّْيِخ َتِقيِّ الدِّيِن ْبِن َتْيِميََّة

 

ى اللَُّه ُخ َتِقيُّ الدِّيِن ْبُن َدِقيِق اْلِعيِد ِفي َقْوِلِه : َصلََّوَقاَل اْبُن َحْزٍم : َأْيًضا َلا َيْلَزُم اْلَعَمُل ِبِه َوَقاَل الشَّْي
: إنَُّه َهْل َيْلَزُم اْلَعَمُل ِبِه ؟ ِفيِه ِخَلاٌف ، "ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت "َعَلْيِه َوَسلََّم 

 . (َوَاللَُّه َأْعَلُم

 

 

 

                                                           

 رواه البخاري ومسلم.  - 2

ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي  -صلى اهلُل عليه وسلَّم  -: َأنَّ ِرَجاًلا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن ُعَمَر ، ومتامه: رواه البخاري ومسلم - 1
: " َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر ، َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّيَها -صلى اهلُل عليه وسلَّم  -اهلِل  اْلَمَناِم ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر ، َفَقاَل َرُسوُل

 .َفْلَيَتَحرََّها ِفي السَّْبِع اْلَأَواِخِر "
 .(239/ 4ابن مفلح ) -اآلداب الشرعية  - 3



 

  

 

 

 النيب أن مسلم صحيح ففي ؛الصدق حتريأمور منها:  الرؤيا صدق على يعني مماقد ذكر العلماء  أن 
، وطاعة اهلل ورسوله، احلالل وأكل، "حديثًا أصدقهم رؤيا وأصدقهم": قال وسلم عليه اهلل صلى

، وأن وب، وإحسان العمل الصاحل، وجتنب الذنوكثرة الذكر وذكر هلل تعاىل، ،طهارة على والنوم
يكون حاله كحال األنبياء كما قال القرطيب يف الفتح الباري فيما نقل عنه ابن حجر العسقالني: 

كرم به كرم بنوع مما ُأفُأ ،قال القرطيب املسلم الصادق الصاحل هو الذي يناسب حاله حال األنبياء)
صدقت رؤياهم أحيانا فذاك  ولو ،وأما الكافر والفاسق واملخلط فال ،األنبياء وهو االطالع على الغيب

وليس كل من حدث عن غيب يكون خربه من أجزاء النبوة كالكاهن  ،كما قد يصدق الكذوب
 .(واملنجم

 

أصدقكم رؤيا أصدقكم "وقوله: : )أيًضا يف موضع آخر من املفهم يف شرحه ملسلم يقول القرطيبو
إدراكه، فانتقشت فيه املعاني على  ، إمنا كان ذلك ألن: من كثر صدقه تنوِّر قلبه، وقوي"حديًثا

واالستقامة، وأيًضا فإن من كان غالُب حاله الصدق يف يقظته استصحب ذلك يف   وجه الصِّحة
نومه، فال يرى إال صدًقا. وعكس ذلك: الكاذب وامُلخلِّط َيفسد قلبه، وُيظلم، فال يرى إال ختليًطا 

                                                           

 .(321/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 2

 



 

  

يندُر فريى الصادُق ما ال يصح، ويرى الكاذب ما  وأضغاًثا، هذا غالب حال كل واحد من الفريقني، وقد
 .(يصح، لكن ذلك قليل، واألصل ما ذكرناه

 

ألن صادق احلديث يتنور قلبه، ويقوى إدراكه  "وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديًثا"ويقول ابن رسالن: )
ستصحب وقيل: من غلب صدقه يف اليقظة ا ،يث: "إن الصدق يهدي إىل الرب"املعاني؛ وملا يف احلد

ذلك يف منامه، والكاذب بعكس ذلك، فإن الكاذب يف حديثه تتطرق العلل إىل رؤياه وحكايته 
 .(أيًضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(22/ 2)للقرطيبفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم امل - 2
 .(297/ 29شرح سنن أبي داود البن رسالن ) - 1



 

  

 

 

 

 

كما نقل ابن  اوال بأس أن أشري هنا لقواعد حاكمة لعلم التعبري، وعبارات بعضها يكاد االتفاق عليه
واتفق أهل التعبري على أن القميص ام دين الرائي فقال: )حجر عن علماء التعبري أن القميص يف املن

، مع أخذ االعتبار مبا سبق (وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعدهيعرب بالدين
تفصيله من أن الرؤى ختتلف زماًنا، ومكاًنا، وأشخاًصا، وباليت قد ال تنضبط هذه القواعد يف كل 

 .رؤيا، ورائي

 

 .وإن كان الثاني ينقل بعض كالم األول  ،هذه القواعد عن إمامني جليلنيوأكتفي بنقل 

 : يف شرح السنة وإمامنا األول هو البغوي

                                                           

: " َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم ، -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -ما رواه البخاري ومسلم: َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ دليله  - 2
َليَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَعَلْيِه َقِميٌص َيُجرُُّه، َقاُلوا: َفَما ْيُت النَّاَس ُيْعَرُضوَن َعَليَّ َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص ِمْنَها َما َيْبُلُغ الثُِّديَّ َوِمْنَها َما ُدوَن َذِلَك ، َوُعِرَض َعَرَأ

 ".َأوَّْلَت َذِلَك َيا َرُسوَل اهلِل؟ ، َقاَل: " الدِّيَن

 .(392/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  - 1
 .92إىل  92وراجع كتابنا هذا من ص - 3

 .(112/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  - 4

 



 

  

 { ّٰ ِّ ُّ} لقوله سبحانه وتعاىل: ؛رب بالعهدفالتأويل بداللة القرآن، كاحلبل يع)

 .[223]سورة آل عمران:

]سورة  { ىل مل خل}  لقوله سبحانه وتعاىل: ؛ بالنجاةوالسفينة تعرب

 .[21العنكبوت:

 .[4]سورة املنافقون: { جعمع مظ حط جس}لقوله عز وجل:  ؛واخلشب يعرب بالنفاق

 .[74]سورة البقرة: { ريزي ٰى ين ىن نن }لقوله جل ذكره:  ؛واحلجارة تعرب بالقسوة

 .[22]سورة البقرة: { يت ىت نت}لقوله تبارك وتعاىل:  ؛واملرض بالنفاق

وكذلك ، [49]سورة الصافات: {من خن حن}ه وتعاىل: لقوله سبحان ؛والبيض يعرب بالنساء

 .[237]سورة البقرة: { جن يم ىم }لقوله سبحانه وتعاىل:  ؛اللباس

أي: ،[29]سورة األنفال: { ُّ َّ}لقوله سبحانه وتعاىل:  ؛واستفتاح الباب يعرب بالدعاء

 .تدعوا

 مي خي حي جي يه ىه}لقوله عز وجل:  ؛واملاء يعرب بالفتنة يف بعض األحوال 

 .[27-22]سورة اجلن: {ٰرٰى ٰذ ىي

 ىي مي خي حي جي يه ىه }لقوله سبحانه وتعاىل:  ؛وأكل اللحم الينء يعرب بالغيبة

 .[21]سورة احلجرات: {يي

يعرب باملصيبة والذل  ودخول امللك حملة، أو بلدة، أو دارًا تصغر عن قدره، وينكر دخول مثله مثلها
 .[34رة النمل:]سو {لك خك حك جك مق حق }لقوله تبارك وتعاىل:  ؛ينال أهله

                                                           

على أن )واتفق أهل التعبري  أي يعرب بالنساء فمن رأى لباًسا يف نومه فهي امرأة وهذا يناقض ما نقله ابن حجر من اتفاق أن القميص هو الدين: - 2
 .(392/ 21ابن حجر ) -فتح الباري  القميص يعرب بالدين وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده(



 

  

 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -ألن النيب  ؛ديث كالغراب، يعرب بالرجل الفاسقوأما التأويل بداللة احل
 .اها فويسقةمس -صلى اهلل عليه وسلم  -ألن النيب  ؛ةمساه فاسقًا، والفأرة تعرب باملرأة الفاسق

 . أة خلقت من ضلع أعوج""إن املر :-صلى اهلل عليه وسلم  -لقوله  ؛الضلع يعرب باملرأةو

 ."يا أجنشة رويدك ال تكسر القوارير" -صلى اهلل عليه وسلم  -لقوله  ؛والقوارير تعرب بالنساء

 

 .ب، لقوهلم: أكذب الناس الصواغونوالتأويل باألمثال كالصائغ يعرب بالكذ

 مص خص }تعاىل: قال اهلل  ،ر، لقوهلم: من حفر حفرة وقع فيهاوحفر احلفرة يعرب باملك

 .[43]سورة فاطر: { مضحط خض حض جض

                                                           

ِسُق : )" َخْمٌس ِمْن الدََّوابِّ ُكلَُّها َفَوا-صلى اهلُل عليه وسلَّم  -َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنها  -البخاري ومسلم: َعْن َعاِئَشَة  مارواه - 2
 .ُب اْلَعُقوُر َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقَرُب"(ُيْقَتْلَن ِفي اْلِحلِّ َواْلَحَرِم َوِفي الصََّلاِة َأْيًضا: اْلَحيَُّة ، َواْلُغَراُب اْلَأْبَقُع، َواْلَفأَرُة ، َواْلَكْل

رضي اهلل  -ة بشدة بعض الفقهاء، فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رواه البخاري ومسلم وأمحد ونصه بدون أي كلمة اعوج، بل قيل ال أصلها، وأنكر اللفظ - 1
 َلْن : )" اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيًرا َفِإنَّ اْلَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع َوِإنَّ َأْعَوَج َشْيٍء ِفي الضَِّلِع َأْعَلاُه-صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -

َها، َوَكْسُرَها َطَلاُقَها َفاْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َعَلى َطِريَقٍة َواِحَدٍة َفِإِن اْسَتْمَتْعَت ِبَها ، اْسَتْمَتْعَت ِبَها َوِفيَها ِعَوٌج َوِإْن َذَهْبَت ُتِقيُمَها َكَسْرَت َتْسَتِقيَم َلَك
 .َخْيًرا "(

ي اهلل عنه َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي َسَفٍر َفَكاَن اْلَبَراُء ْبُن رواه البخاري ومسلم وأمحد ونصه َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك رض - 3
، لصَّْوِت ، َفَحَدااَن َحَسَن اَيْحُدو ِبِنَساِئِه َوَكَماِلٍك َيْحُدو ِبالرَِّجاِل َوَكاَن َمَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُغَلاٌم َلُه َأْسَوُد ، ُيَقاُل َلُه: َأْنَجَشُة، 

 .َحَك َيا َأْنَجَشُة ، ُرَوْيَدَك  َلا َتْكِسِر اْلَقَواِريَر"(َفَأْعَنَقْت اْلِإِبُل َفَكاَن ِنَساُؤُه َيَتَقدَّْمَن َبْيَن َيَدْيِه َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَقاَل: َوْي

َأْكَذُب " :َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: بل رفعه اإلمام أمحد يف مسنده كحديث لرسول ا - 4
يعقوب إسناده ضعيف، فرقد: هو ابن "، لكن قال أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند أمحد: )النَّاِس َأْو ِمْن َأْكَذِب النَّاِس الصَّوَّاُغوَن َوالصَّبَّاُغوَن

واحلديث رواه ابن ماجة: من طريق عمر بن هرون الثقفي البلخي. عن همام، بهذا اإِلسناد. وقال البوصريي يف زوائده: ، السبخي، وهو ضعيف
 "إسناده ضعيف؛ ألن فرقد السبخي: ضعيف، وعمر بن هرون: كذبه ابن معني وغريه". وأصاب البوصريي يف التعليل األول. وقصر يف الثاني، فإن

 -، عن عفان 3119، عن عبد الصمد. و: 3131عمر بن هرون مل ينفرد به عن همام، فقد رواه أمحد هنا عن يزيد بن هرون. ورواه فيما سيأتي: 
الشيخ شعيب ، وقال عنه (33/ 3مسند أمحد ت شاكر ) (كلهم عن همام، فلم ينفرد به عمر بن هرون، حتى جيعل علة لضعفه

 .(91/ 4املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة ) (إسناده ضعيف)األرناؤوط:
اَل َلَها : َمْن َهَذا اْلَميُِّت ِمْنِك ؟ َحدََّثَنا َأُبو ُحَصْيٍن ؛ َقاَل : َمرَّ َداُوُد اْلَقصَّاُب ِباْمَرَأٍة ِعْنَد َقْبٍر َوِهَي َتْبِكي ، َفَرقَّ َلَها ، َفَققال الدينوري املالكي: ) - 1

/ 7اجملالسة وجواهر العلم ) (ُحْفَرًة َوَقَع ِفيَهاي . َقاَل : َوَما َكاَن َيْعَمُل ؟ َقاَلْت : َيْحُفُر اْلُقُبوَر . َقاَل : َأْبَعَدُه اهلُل ، َأَما َعِلَم َأنَّ َمْن َحَفَر َقاَلْت : َزْوِج



 

  

قوله سبحانه وتعاىل:  لقوهلم ملن وشى: إنه حيطب عليه، وفسروا ؛واحلاطب يعرب بالنمام 

 .بالنميمة ،[4]سورة املسد: {من زن رن}

 .لقوله: فالن أطول يدًا من فالن ؛ويعرب طول اليد بصنائع املعروف

 ىف}لقوهلم رمى فالنًا بفاحشة، قال اهلل عز وجل:  ؛رب الرمي باحلجارة والسهم بالقذفويع

 .[4]سورة النور: {ىق يف

 ويعرب غسل اليد باليأس عما يأمل، لقوهلم: غسلت يدي عنك.

 

كان يسمى ساملًا يعرب  والتأويل باألسامي، كمن رأى رجاًل يسمى راشدًا يعرب عن الرشد، وإن
: "رأيت ذات ليلة فيما -ى اهلل عليه وسلم صل -عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل ، بالسالمة

يرى النائم كأنا يف دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا يف الدنيا، 
قال ابن سريين: نوى التمر: نية السفر، وقد يعرب "، والعاقبة يف اآلخرة، وأن ديننا قد طاب

ألن  ؛ألن أوله سفر، والسوس بالسوء ؛ما يدل على املرض السفرجل بالسفر إذا مل يكن يف الرؤيا
 دل به عما ينسب إليه يف التأويل.أوله سوء، إذا ُع

 

ملخالفة باطنه ظاهره، إن مل يكن يف الرؤيا ما يدل على  ؛يل باملعنى كاألترج يعرب بالنفاقوالتأو
لسرعة ذهابه، ويعرب اآلس  ؛دل به عما ينسب إليهاملال، وكالورد والنرجس يعرب بقلة البقاء إن ُع

 ألنه يدوم. ؛بالبقاء
                                                                                                                                                                      

، ويبدو أن أحدهما (371/ 4األغاني ) (قع فيهاقال ابن هرمة من حفر حفرة سوء و، ويف كتاب األغاني نسبها األصفهاني البن هرمة: )(333
 متّثل بكالم صاحبه ال أنها له.

 (كانت متشي بالنميمة، واختاره ابن جرير {َحمَّاَلَة اْلَحَطِب  }عن جماهد، وعكرمة، واحلسن، وقتادة، والثوري، والسدي: قال ابن كثري: ) - 2
 .(121/ 3تفسري ابن كثري )

: " َرَأْيُت َذاَت َلْيَلٍة ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َكَأنَّا ِفي -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -ْبِن َماِلٍك  َعْن َأَنِسرواه مسلم:  - 1
 ي الدُّْنَيا َواْلَعاِقَبَة ِفي اْلآِخَرِة  َوَأنَّ ِديَنَنا َقْد َطاَب "رواه مسلمَداِر ُعْقَبَة ْبِن َراِفٍع، َفُأِتيَنا ِبُرَطٍب ِمْن ُرَطِب اْبِن َطاٍب َفَأوَّْلُت َأنَّ الرِّْفَعَة َلَنا ِف

 



 

  

 

 }لقوله سبحانه وتعاىل:  ؛، فكما أن اخلوف يف النوم باألمنوأما التأويل بالضد والقلب

واألمن فيه يعرب باخلوف، ويعرب البكاء بالفرح إذا ،[11]سورة النور: { يترث ىت نت مت زت

سمًا، ويعرب الطاعون باحلرب، واحلرب إال أن يكون تب -مل يكن معه رنة، ويعرب الضحك باحلزن 
بالطاعون، ويعرب العجلة يف األمر بالندم، والندم بالعجلة، ويعرب العشق باجلنون، واجلنون 
بالعشق، والنكاح، بالتجارة، والتجارة بالنكاح، وتعرب احلجامة بكتبة الصك، وكتبة الصك 

 ل عن املنزل.باحلجامة، ويعرب التحول عن املنزل بالسفر، والسفر بالتحو

ومن هذا القبيل أن العطش يف النوم خري من الري، والفقر خري من الغنى، واملضروب واجملروح، 
 واملقذوف أحسن حااًل من الضارب واجلارح، والقاذف.

 

وقد يتغري حكم التأويل بالزيادة والنقصان، كقوهلم يف البكاء: إنه فرح، فإن كان معه صوت ورنة، 
نه مال مكنوز، وكقوهلم يف اجلوز: إ ،فصاحل حك: إنه حزن، فإن كان تبسمًاالض فهو مصيبة، ويف

فهو غم،  سال على الوجه فهو خصومة، والدهن يف الرأس زينة، فإن فإن مسعت له قعقعة
والزعفران ثناء حسن فإن ظهر له وزن، أو جسد، فهو مرض، أوهم، واملريض خيرج من منزله وال 

ما مل ختتلف ألوانها، فإن اختلفت ألوانها إىل بيض  أ، والفأر نساءموته، وإن تكلم بريتكلم فهو 
 وسود، فهي األيام والليالي، والسمك نساء إذا عرف عددها، إن كثر فغنيمة.

 

وقد يتغري التأويل عن أصله باختالف حال الرائي كالغل يف النوم مكروه، وهو يف حق الرجل 
 ،يصيب سلطانًا :يقول يف الرجل خيطب على املنربالصاحل قبض اليد عن الشر، وكان ابن سريين 

فإن مل يكن من أهله يصلب، وسأل رجل ابن سريين قال: رأيت يف املنام كأني أؤذن قال حتج، وسأله 
آخر، فأول بقطع يده يف السرقة، فقيل له يف التأويلني، فقال: رأيت األول على سيماء حسنٍة، 



 

  

ومل أرض هيئة الثاني،  ،[17]سورة احلج: { ىث نث مث زث}فأولت قوله سبحانه وتعاىل: 

 .[72]سورة يوسف: {ىن من خن حن جن يم ىم } }فأولت قوله عز وجل 

 

وقد يرى الرجل يف منامه فيصيبه عني ما رأى حقيقة من والية أو حج أو قدوم غائب أو خري أو 
 :عاىلالفتح، فكان كذلك، قال اهلل سبحانه وت -صلى اهلل عليه وسلم  -نكبة، فقد رأى النيب 

عن خزمية بن ثابت عن عمه أن خزمية ، [17]سورة الفتح: { هتمث مت خت حت جت هب}

، فأخربه فاضطجع له -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى فيما يرى النائم، أنه سجد على جبهة النيب 
 .ق رؤياك" فسجد على جبهتهال: صّدوق

صلى  -ه، فقد رأى النيب مّيَس وقد يرى الشيء يف املنام للرجل، ويكون التأويل لولده أو قريبه أو
يف النوم مبايعة أبي جهل معه، فكان ذلك البنه عكرمة، فلما أسلم، قال عليه  -اهلل عليه وسلم 
صلى  -ورأى ألسيد بن العاص والية مكة، فكان البنه عتاب بن أسيد واله النيب  السالم "هو هذا"
 .مكة(( –اهلل عليه وسلم 

 

 وتأويلها على أقسام عدة: اهلل: أن الرؤيا رمحه كالم البغويوخمتصر 

 ُّ}كتأويل احلبل بالعهد كقوله تعاىل:  الكريم، قد تكون بداللة القرآن -2

 .[223]سورة آل عمران: { ّٰ ِّ

                                                           

ِة َرُجَلْيِن، َأنَّ َشَهاَدُخَزْيَمة ْبن َثاِبِت ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َثاِبٍت الَِّذي َجَعَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشَهاَدَتُه ِبرواه النسائي وابن حبان وغريهما: َعن  - 2
َفَأَتى ُخَزْيَمَة َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحدََّثُه،  ُخَزْيَمَة ْبَن َثاِبٍت ُأِرَي ِفي النَّْوِم َأنَُّه َسَجَد َعَلى َجْبَهِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم،

، وقال األلباني: ، َفَسَجَد َعَلى َجْبَهِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم«َصدِّْق ُرْؤَياَك»ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َقاَل: َقاَل: َفاْضَطَجَع َلُه َر
 صحيح لغريه.

 وما بعدها. (112/ 21متنا وشرحا ) البغويشرح السنة ـ لإلمام  - 1



 

  

النساء كقوله صلى اهلل عليه كتعبري القوارير ب النبوية، قد تكون بداللة السنةو -1
 : )يا أجنشة رويدك سوقًا بالقوارير(.وسلم

من حفر حفرة كالصائغ يعرب بالكذاب لقوهلم:  ،الناس ن باألمثال السائرة بنيقد تكوو -3
 .وقع فيها

كمن رأى رجاًل يسمى  ،قد يكون مستندًا إىل األمساء واملعاني: مبعنى التفاؤل فيهاو  -4
 راشدًا فيعرب بالرشد وساملًا يعرب بالسالمة.

يعرب واألمن  ،األمنكاخلوف يف النوم يعرب ب ،قد يكون التأويل بالضد والقلبو -1
 ...هذا خمتصر كالمه وأمثلته رمحه اهلل.والضحك باحلزن ،باخلوف

 

حتت عنوان  فيقول، ولو انتقلنا إلمامنا الثاني وهو ابن القيم ويف كتابه إعالم املوقعني
 : (االستفادة من ضرب األمثال )

مًا، ودل عباده على االعتبار قد ضرب اهلل سبحانه األمثال وصرفها قدرًا وشرعها ويقظة ومنا)
بذلك، وعبورهم من الشيء إىل نظريه، واستدالهلم بالنظري على النظري، بل هذا أصل عبارة 

فإنها مبنية على القياس والتمثيل،  ؛النبوة ونوع من أنواع الوحي الرؤيا اليت هي جزء من أجزاء
                                                           

هل: إعالم بكسر اهلمزة، أم أعالم بفتحها، حمل خالف ، ب له امسان: إعالم املوقعني عن رب العاملني، معامل املوقعني عن رب العاملني.الكتا - 2
 .ن اهلل ما جيب أن يعلمه من أحكاموجدل كبري، وبالكسر أشهر عند املتقدمني واملتأخرين، وأدل على ما يف الكتاب من أحكام تعلم املوقع ع

دليل يصلح للقطع بأن مؤلفه رمحه اللَّه وضعه هكذا أو هكذا، ألني أتذكر أني  -فيما أعلم-ال يوجد  ):فضيلة الشيخ: مصطفى الزرقاء يقول 
كباَر أهل الُفتيا والقضاء من الصحابة والتابعني على  -أي ابن القيم-فِذكُره  تتبعُت الدالئل كثرًيا، فلم أصل إىل نتيجة قطعية. ولكٍل دليل:

يتضّمن كثرًيا من الفقه والتوجيه والتأصيل الشرعي يف رأيِه وفهِمه واجتهاده:  -أي الكتاْب-نطاق واسع: ُيوحي بالفتح مجًعا )ِلَعَلم(، وكوُنه 
حد ُيوحي بالكسر، كأمنا هو خطاب للمتصّدين للفتوى والقضاء، املوّقعني عن اللَّه، فهو إعالم هلم. فتكون القضية فيه قضيَة ترجيح أل

د، وهذا الوجهني، استحساًنا باختالف التقدير، ال قضيَة خطأ وصواب، ألّن مدار اخلطأ والصواب يف أحدهما إمنا هو معرفُة ما وَضَع املؤلف وأرا
ها، وُطبعت وأما الفتح، فهذا الذي ذهب إليه األستاذ العالمة الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد، يف الطبعة اليت اعتَنى بإخراج(، ُيعرفمل 

هـ يف أربعة أجزاء، فقد َأثبت اهلمزة فوق األلف يف كالمه لبيان اختتام كل جزء من األجزاء األربعة، ويف 2374مبطبعة السعادة بالقاهرة سنة 
الشيخ بكر أبو زيد  وقد قّوى، مقصود له لإلشارة إىل هذا الضبط مفتتح فهرس كل جزء منها، ويف ختام كل فهرس منها أيًضا، مما َدلَّ على أن ذلك

 ب وغريهمبعنى )اإلخبار( "، كما قال الراغ -بكسر اهلمزة-)الفتح( وجوز )الكسر( يف جهد بذله يف مطابقة العنوان للمضمون فقال: "اإلعالم 
 املني بأحكام أفعال العبيد(الع واملوقع مبعنى املفيت والقاضي. فيكون املعنى مع تقدير متعلق اخلرب )إخبار املوقعني من القضاة واملفتني عن رّب

 .(7/ 2بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان )قيق أإعالم املوقعني عن رب العاملني حت

 .وما بعدها (292/ 2إعالم املوقعني ) - 1



 

  

لقمص تدل على الدين؟ فما كان فيها واعتبار املعقول باحملسوس، أال ترى أن الثياب يف التأويل كا
القميص  -صلى اهلل عليه وسلم  -من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو يف الدين كما أول النيب 

له بني الناس، فالقميص ا منهما يسرت صاحبه وجيّم، والقدر املشرتك بينهما أن كًلبالدين والعلم
 بني الناس.له ّموجي ،والعلم والدين يسرت روحه وقلبه ،يسرت بدنه

ملا يف كل منهما من التغذية املوجبة للحياة وكمال النشأة، وأن إذا  ؛ومن هذا تأويل اللنب بالفطرة
خلي وفطرته مل يعدل عن اللنب فهو مفطور على إيثاره على ما سواه، وكذلك فطرة اإلسالم اليت 

 فطر اهلل عليها الناس.

الذين بهم عمارة األرض كما أن البقر كذلك، مع عدم ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين واخلري 
بقرًا  -صلى اهلل عليه وسلم  -شرها وكثرة خريها وحاجة األرض وأهلها إليها، وهلذا ملا رأى النيب 

 .تنحر كان ذلك حنرًا يف أصحابه

بذره  ومن ذلك تأويل الزرع واحلرث بالعمل؛ ألن العامل زارع للخري والشر، والبد أن خيرج له ما
كما خيرج للباذر زرع ما بذره، فالدنيا مزرعة، واألعمال البذر، ويوم القيامة يوم طلوع الزرع 

 للباذر وحصاده.

واجلامع بينهما أن املنافق ال روح فيه وال ظل  ،ومن ذلك تأويل اخلشب املقطوع املتساند باملنافقني
 ؛تعاىل املنافقني باخلشب املسندة وال مثر، فهو مبنزلة اخلشب الذي هو كذلك؛ وهلذا شبه اهلل

                                                           

: " َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم ، -اهلل عليه وسلم  صلى -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يشري ملا رواه البخاري ومسلم:  - 2
َض َعَليَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَعَلْيِه َقِميٌص َيُجرُُّه، َقاُلوا: َفَما َرَأْيُت النَّاَس ُيْعَرُضوَن َعَليَّ َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص ِمْنَها َما َيْبُلُغ الثُِّديَّ َوِمْنَها َما ُدوَن َذِلَك ، َوُعِر

 .ْلَت َذِلَك َيا َرُسوَل اهلِل؟ ، َقاَل: " الدِّيَن"َأوَّ
َسْيَفُه َذا اْلَفَقاِر َيْوَم َبْدٍر َوهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َتَنفََّل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس رواه الرتمذي وأمحد:  - 1

، َوَرَأْيُت َأوَّْلُتُه َكْبَش اْلَكِتيَبِة، َفَفَقاَل: َرَأْيُت ِفي َسْيِفي ِذي اْلَفَقاِر َفلَّا َفَأوَّْلُتُه فلَّا َيُكوُن ِفيُكْم ، َوَرَأْيُت َأنِّي ُمْرِدٌف َكْبًشا  ُحٍدالَِّذي َرَأى ِفيِه الرُّْؤَيا َيْوَم ُأ
ِلَأْصَحاِبِه:  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل  ا ُتْذَبُح ، َفَبَقٌر َواهلُل َخْيٌر َفَبَقٌر َواهلُل َخْيٌرَأنِّي ِفي ِدْرٍع َحِصيَنٍة ، َفَأوَّْلُتَها اْلَمِديَنَة ، َوَرَأْيُت َبَقًر

َعَلْيَنا ِفيَها ِفي اْلَجاِهِليَِّة ، َفَكْيَف ُيْدَخُل َعَلْيَنا ِفيَها  َما ُدِخَل َلْو َأنَّا َأَقْمَنا ِباْلَمِديَنِة ، َفِإْن َدَخُلوا َعَلْيَنا ِفيَها َقاَتْلَناُهْم " َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل ، َواهلِل
ا َنِبيَّ َرأَيُه ، َفَجاُءوا َفَقاُلوا: َي -صلى اهلل عليه وسلم  -ِفي اْلِإْسَلاِم؟ ، َفَقاَل: " َشأَنُكْم ِإًذا ، َفَلِبَس َلأَمَتُه " َفَقاَلْت اْلَأْنَصاُر: َرَدْدَنا َعَلى َرُسوِل اهلِل 

 ."( -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَكاَن الَِّذي َقاَل َرُسوُل اهلِل  اهلِل َشأَنَك ِإًذا ، َفَقاَل: " ِإنَُّه َلْيَس ِلَنِبيٍّ ِإَذا َلِبَس َلأَمَتُه َأْن َيَضَعَها َحتَّى ُيَقاِتَل
 خكلك حك مقجك حق مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس جس} يريد قول اهلل: - 3

 .[4]سورة املنافقون: {جل مك



 

  

ألنهم أجسام خالية عن اإلميان واخلري، ويف كونها مسندة نكتة أخرى، وهي أن اخلشب إذا انتفع 
به جعل يف سقف أو جدار أو غريهما من مظان االنتفاع، وما دام مرتوكًا فارغًا غري منتفع به جعل 

 يف احلالة اليت ال ينتفع فيها بها.مسندًا بعضه إىل بعض، فشبه املنافقني باخلشب 

إلفساد كل منهما ما مير عليه ويتصل به، فهذه حترق األثاث واملتاع  ؛ومن ذلك تأويل النار بالفتنة
 واألبدان، وهذه حترق القلوب واألديان واإلميان.

حلصول هداية أهل األرض بكل منهما، والرتفاع  ؛تأويل النجوم بالعلماء واألشراف ومن ذلك
 شراف بني الناس كارتفاع النجوم.األ

 ومن ذلك تأويل الغيث بالرمحة والعلم والقرآن واحلكمة وصالح حال الناس.

ومن ذلك خروج الدم يف التأويل يدل على خروج املال، والقدر املشرتك أن قوام البدن بكل واحد 
 منهما.

ذنب صغري واألكرب ذنب  ومن ذلك احلدث يف التأويل يدل على احلدث يف الدين، فاحلدث األصغر
 كبري.

ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية يف التأويل بدعة يف الدين، فاليهودية تدل على فساد القصد 
 واتباع غري احلق، والنصرانية تدل على فساد العلم واجلهل والضالل.

ح ومن ذلك احلديد يف التأويل وأنواع السالح يدل على القوة والنصر حبسب جوهر ذلك السال
 ومرتبته.

والرائحة اخلبيثة  ،وطيب القول والعمل ،الثناء احلسن ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على
الذين ميوج  على اجلنود والعساكر والغوغاء بالعكس، وامليزان يدل على العدل، واجلراد يدل

بعيد بعضهم يف بعض، والنحل يدل على من يأكل طيبًا ويعمل صاحلًا، والديك رجل عالي اهلمة 
رجل أعمى  لك بسمه، واحلشرات أوغاد الناس، واخللدالصيت، واحلية عدو أو صاحب بدعة يه

يتكفف الناس بالسؤال، والذئب رجل غشوم ظلوم غادر فاجر، والثعلب رجل غادر مكار حمتال 



 

  

مراوغ عن احلق، والكلب عدو ضعيف كثري الصخب والشر يف كالمه وسبابه، أو رجل مبتدع متبع 
ثر له على دينه، والسنور العبد واخلادم الذي يطوف على أهل الدار، والفأرة امرأة سوء هواه مؤ

 فاسقة فاجرة، واألسد رجل قاهر مسلط، والكبش الرجل املنيع املتبوع.

 

)ومن كليات التعبري( أن كل ما كان وعاء للماء فهو دال على األثاث، وكل ما كان وعاء للمال 
فهو دال على القلب، وكل مدخول بعضه يف بعض وممتزج وخمتلط فدال كالصندوق والكيس واجلراب 

على االشرتاك والتعاون أو النكاح، وكل سقوط وخرور من علو إىل أسفل فمذموم، وكل صعود 
وليس  ،وكان ممن يليق به، وكل ما أحرقته النار فجائحة ،وارتفاع فمحمود إذا مل جياوز العادة

رق ما انكسر من األوعية اليت ال ينشعب مثلها؛ وكل ما خطف وُسيرجى صالحه وال حياته، وكذلك 
رف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو مل من حيث ال يرى خاطفه وال سارقه فإنه ضائع ال يرجى، وما ُع

 .عن عني صاحبه فإنه يرجى عودهيغب 

خري، وكل وكل زيادة حممودة يف اجلسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة 
زيادة متجاوزة للحد يف ذلك فمذمومة وشر وفضيحة، وكل ما رئي من اللباس يف غري موضعه املختص 
به فمكروه كالعمامة يف الرجل واخلف يف الرأس والعقد يف الساق، وكل من استقضى أو استخلف أو 

شهرة قبيحة، وكل ما أمر أو استوزر أو خطب ممن ال يليق به ذلك نال بالء من الدنيا وشرًا وفضيحة و
كان مكروهًا من املالبس فخلقه أهون على البسه من جديده، واجلوز مال مكنوز، فإن تفقع كان 

 .ل، فإن طار سافرقبيحًا وشرًا، ومن صار له ريش أو جناح صار له ما

واخلروج من األبواب  ،ومتكلمًا يدل على حياته ،وخروج املريض من داره ساكتًا يدل على موته
قة يدل على النجاة والسالمة من شر وضيق هو فيه وعلى توبة، والسيما إن كان اخلروج إىل الضي

فضاء وسعة فهو خري حمض، والسفر والنقلة من مكان إىل مكان انتقال من حال إىل حال حبسب حال 
 .رعاد إليه ما فارقه من خري أو شاملكانني، ومن عاد يف املنام إىل حال كان يف اليقظة 



 

  

 نب مب}ألن املوت رجوع إىل اهلل، قال تعاىل:  ؛لرجل رمبا دل على توبته ورجوعه إىل اهللوموت ا

واملرهون مأسور بدين أو حبق عليه هلل أو لعبيده، ووداع  ،[21]سورة األنعام: { زتمت رت يب ىب

 املريض أهله أو توديعهم له دال على موته.

 

لعلم التعبري ملن أحسن االستدالل بها، وباجلملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد 
خذت من وكذلك من فهم القرآن فإنه يعرب به الرؤيا أحسن تعبري، وأصول التعبري الصحيحة إمنا ُأ

]سورة  { ىل مل خل}فالسفينة تعرب بالنجاة، لقوله تعاىل:  ؛مشكاة القرآن

القلب، والبيض بالنساء،  وتعرب بالتجارة، واخلشب باملنافقني واحلجارة بقساوة  [21العنكبوت:
 .بالفتنة، وأكل حلم الرجل بغيبته واللباس أيضًا بهن، وشرب املاء

واملفاتيح بالكسب واخلزائن واألموال، والفتح يعرب مرة بالدعاء ومرة بالنصر، وكامللك يرى يف 
، والنعاس حملة ال عادة له بدخوهلا يعرب بإذالل أهلها وفسادها، واحلبل يعرب بالعهد واحلق والعضد

قد يعرب باألمن، والبقل والبصل والثوم والعدس يعرب ملن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا أدنى مبا هو 
خري منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار، واملرض يعرب بالنفاق والشك وشهوة الرياء، والطفل 

]سورة  { نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ}الرضيع يعرب بالعدو، لقوله تعاىل: 

 خضمض حض جض مص}والنكاح بالبناء، والرماد بالعمل الباطل، لقوله تعاىل:  ،[3القصص:

 .ور يعرب باهلدى، والظلمة بالضاللوالن ،[23]سورة إبراهيم: { جغ مع جع مظ حط

 

ومن هنا قال عمر بن اخلطاب حلابس بن سعد الطائي وقد واله القضاء، فقال له: يا أمري املؤمنني 
والنجوم بينهما نصفني، فقال عمر: من أيهما كنت؟ قال مع إني رأيت الشمس والقمر يقتتالن، 

ا، وال تقتل إال يف لبس القمر على الشمس، قال كنت مع اآلية املمحوة، اذهب فلست تعمل لي عمًل
                                                           

 ستجد من هنا نقوالت من كالم البغوي رمحه اهلل. - 2



 

  

فقال متوت، واحتج  تل يوم صفني، وقيل لعابر رأيت الشمس والقمر دخال يف جويف،من األمر، فُق

 مح جح مج حج هت مت خت جت هب خب حب جب} : بقوله تعاىل

وقال رجل البن سريين: رأيت معي أربعة أرغفة خبز فطلعت الشمس، فقال ، [22-7]القيامة: { جخ

 مئ زئ رئ ّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى }متوت إىل أربعة أيام، ثم قرأ قوله تعاىل: 

وأخذ هذا التأويل أنه محل رزقه أربعة أيام، وقال له آخر: رأيت كيسي  ،[42-41]سورة الفرقان: {نئ

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك} :، فقال أنت ميت، ثم قرأمملوءًا أرضة

 .[24]سورة سبأ: { مم

والنخلة تدل على الرجل املسلم وعلى الكلمة الطيبة، واحلنظلة تدل على ضد ذلك، والصنم يدل 
ملا تقدم  ؛ى العمل، واحرتاقه يدل على حبوطهعلى العبد السوء الذي ال ينفع، والبستان يدل عل

 .ة ثانية فإنه ينقض عهدًا وينكثهومن رأى أنه ينقض غزاًل أو ثوبًا لعبيده مريف أمثال القرآن، 

واملشي سويًا يف طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط املستقيم، واألخذ يف بنيات 
رضت له طريقان ذات ميني وذات مشال فسلك الطريق يدل على عدوله عنه إىل ما خالفه، وإذا ُع

لها، وظهور عورة اإلنسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به، وهروبه وفراره من شيء أحدهما فإنه من أه
جناة وظفر، وغرقه يف املاء فتنة يف دينه ودنياه، وتعلقه حببل بني السماء واألرض متسكه بكتاب 
اهلل وعهده واعتصامه حببله، فإن انقطع به فارق العصمة إال أن يكون ولي أمرًا فإنه قد يقتل أو 

 ميوت.

 

                                                           

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} لعله يريد قول املوىل: - 2

]سورة  {لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 .[122البقرة:



 

  

رب له من ليستدل الرائي مبا ُض ؛فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها امللك الذي قد وكله اهلل بالرؤيا
املثل على نظريه، ويعرب منه إىل شبهه، وهلذا مسي تأويلها تعبريًا، وهو تفعيل من العبور، كما أن 

الشيء حكم مثله  االتعاظ يسمى اعتبارًا وعربة لعبور املتعظ من النظري إىل نظريه، ولوال أن حكم
وحكم النظري حكم نظريه لبطل هذا التعبري واالعتبار، وملا وجد إليه سبيل، وقد أخربه اهلل 
سبحانه أنه ضرب األمثال لعباده يف غري موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إىل 

 .تعقلها، والتفكري فيها، واالعتبار بها، وهذا هو املقصود بها(
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وبعد أن سقت ما سقت من قواعد، وأصول، وكليات كربى يف علم تعبري الرؤى، ومن كالم العلماء 
رمحهم املوىل جل وجال، واستنباًطا من القرآن ليس إال، آن لي بعد ذلك أن سوق مناذج من تعبريه 

منها، بل هي مفاتيح لتعبري  وهي كالقواعد السابقة، وأعظم صلى اهلل عليه وسلم لرؤى أصحابه،
 ىه مه جه ين من خن حن جن}وتطبيق عملي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  الرؤى كلها،

، لكن سأسوق أربعني ال حيصى ره صلى اهلل عليه وسلم كثريومع أن ما عّب ،[4-3]سورة النجم: {يه
ة ما عّبر صلى اهلل أن تعلم عن كثر ويكفي ؛ بغية االختصار حتى ال يطول الكتاب، فقط رؤيا منها

رضي اهلل عنهم عن   عليه وسلم كان بعد الفجر يسأل أصحابهأنه صلى اهلل عليه وسلم من رؤى
 -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب رؤاهم: ف

ِهِه َفَقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟ " ، َفِإْن َرَأى َأَحٌد ُرْؤَيا َقصََّها ِإَذا َصلَّى الصُّْبَح َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْج
 .بخاري ومسلملُقوُل َما َشاَء اهلُل "( رواه ا، " َفَي

 

هلل صلى ا -َقاَل: )" َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َعْن َأِبي َبْكَرَة ُنَفْيِع ْبِن اْلَحاِرِث  -2
َذاَت َيْوٍم: َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُرْؤَيا؟ " ، َفَقاَل َرُجٌل: َأَنا ، َرَأْيُت َكَأنَّ ِميَزاًنا َنَزَل  -عليه وسلم 

رضي  -ِمْن السََّماِء ، َفُوِزْنَت َأْنَت َوَأُبو َبْكٍر ، َفَرَجْحَت َأْنَت ِبَأِبي َبْكٍر ، َوُوِزَن َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر 
َفَرَجَح َأُبو َبْكٍر ، َوُوِزَن ُعَمُر َوُعْثَماُن ، َفَرَجَح ُعَمُر ، ُثمَّ ُرِفَع اْلِميَزاُن ، َقاَل:  -اهلل عنها 

صلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل: ِخَلاَفُة ُنُبوٍَّة ، ُثمَّ  -" َفَرَأْيَنا اْلَكَراِهَيَة ِفي َوْجِه َرُسوِل اهلِل 
 "( رواه أبو داود والرتمذي. ُيْؤِتي اهلُل اْلُمْلَك َمْن َيَشاُء

 

 



 

  

صلى اهلل  -َقاَل: )َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى النَِّبيِّ  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل  -1
َع َفَتَدْحَرَج َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ، َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َكَأنَّ َرأِسي ُقِط -عليه وسلم 

َخْذُتُه َفَأَعْدُتُه  َفَتَبسََّم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَقاَل: ِإَذا َلِعَب ، َفَأَفاتََّبْعُتُه
الشَّْيَطاُن ِبَأَحِدُكْم ِفي َمَناِمِه ، فَلا ُيَحدِّْث ِبِه النَّاَس "( ويف رواية: " َيْعِمُد الشَّْيَطاُن ِإَلى 

 ُر النَّاَس؟ "( رواه مسلم وابن ماجه وأمحد.َأَحِدُكْم َفَيَتَهوَُّل َلُه، ُثمَّ َيْغُدو ُيْخِب

 

: - صلى اهلل عليه وسلم -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس  -3
َي ِإَليَّ َرَأْيُت ِفي َيَديَّ ِسَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب َفَكِرْهُتُهَما َوَأَهمَِّني َشأُنُهَما َفُأوِح )" َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم 

َعْنِسيَّ ِفي اْلَمَناِم َأْن اْنُفْخُهَما، َفَنَفْخُتُهَما َفَطاَرا َفَأوَّْلُتُهَما اْلَكذَّاَبْيِن اللََّذْيِن َأَنا َبْيَنُهَما اْل
 َصاِحَب َصْنَعاَء َوُمَسْيِلَمَة َصاِحَب اْلَيَماَمِة "( رواه البخاري ومسلم.

 
َقاَل: )" َقِدَم ُمَسْيِلَمُة اْلَكذَّاُب اْلَمِديَنَة َعَلى َعْهِد  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس  -4

ِفي َبَشٍر َكِثرٍي ِمْن َقْوِمِه َفَجَعَل َيُقوُل: ِإْن َجَعَل ِلي ُمَحمٌَّد  -صلى اهلل عليه وسلم  -النَِّبيِّ 
َوَمَعُه َثاِبُت ْبُن َقْيِس  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَأَتاُه َرُسوُل اهلِل اْلَأْمَر ِمْن َبْعِدِه َتِبْعُتُه  

صلى اهلل عليه  -َوُهَو الَِّذي ُيَقاُل َلُه: َخِطيُب َرُسوِل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -ْبِن َشمَّاٍس 
َعَلى ُمَسْيِلَمَة  ِقْطَعُة َجِريٍد َحتَّى َوَقَف -صلى اهلل عليه وسلم  -َوِفي َيِد النَِّبيِّ   -وسلم 

َك ِفي َأْصَحاِبِه َفَقاَل َلُه ُمَسْيِلَمُة: ِإْن ِشْئَت َخلَّْيَت َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَأْمِر ، ُثمَّ َجَعْلَتُه َلَنا َبْعَد
ْن : َلْو َسَأْلَتِني َهِذِه اْلِقْطَعَة َما َأْعَطْيُتَكَها، َوَل-صلى اهلل عليه وسلم  -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 

، َتْعُدَو َأْمَر اهلِل ِفيَك ، َوَلِئْن َأْدَبْرَت ، َلَيْعِقَرنََّك اهلُل َوِإنِّي َلَأَراَك الَِّذي ُأِريُت ِفيِه َما ُأِريُت
َوَهَذا َثاِبُت ْبُن َقْيٍس ُيِجيُبَك َعنِّي، ُثمَّ اْنَصَرَف َعْنُه "، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَسَأْلُت َعْن َقْوِل 

: " ِإنََّك َأَرى الَِّذي ُأِريُت ِفيِه َما ُأِريُت "، َفَأْخَبَرِني َأُبو -صلى اهلل عليه وسلم  - النَِّبيِّ
، َما َأَنا َناِئٌمَقاَل: " َبْيَن -صلى اهلل عليه وسلم  -َأنَّ النَِّبيَّ  -رضي اهلل عنه  -ُهَرْيَرَة 

ُتُهَما َوَأَهمَِّني َشأُنُهَما َفُأوِحَي ِإَليَّ ِفي اْلَمَناِم َأْن َرَأْيُت ِفي َيَديَّ ِسَواَرْيِن ِمْن َذَهٍب...َفَكِرْه



 

  

َعاَء اْنُفْخُهَما َفَنَفْخُتُهَما َفَطاَرا َفَأوَّْلُتُهَما اْلَكذَّاَبْيِن اللََّذْيِن َأَنا َبْيَنُهَما اْلَعْنِسيَّ َصاِحَب َصْن
 لم.َوُمَسْيِلَمَة َصاِحَب اْلَيَماَمِة( رواه البخاري ومس

 

صلى اهلل عليه  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ  -1
: " َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َأنِّي ُأَهاِجُر ِمْن َمكََّة ِإَلى َأْرٍض ِبَها َنْخٌل ، َفَذَهَب َوَهِلي ِإَلى -وسلم 

َذا ِهَي اْلَمِديَنُة َيْثِرُب ، َوَرَأْيُت ِفي ُرْؤَياَي َهِذِه َأنِّي َهَزْزُت َسْيًفا َأنََّها اْلَيَماَمُة ، َأْو َهَجُر ، َفِإ
َفاْنَقَطَع َصْدُرُه ، َفِإَذا ُهَو َما ُأِصيَب ِمْن اْلُمْؤِمِننَي َيْوَم ُأُحٍد ، ُثمَّ َهَزْزُتُه ِبُأْخَرى ، َفَعاَد 

هلُل ِبِه ِمْن اْلَفْتِح َواْجِتَماِع اْلُمْؤِمِننَي ، َوَرَأْيُت ِفيَها َبَقًرا ، َأْحَسَن َما َكاَن ، َفِإَذا ُهَو َما َجاَء ا
ِر َواهلُل َخْيٌر َفِإَذا ُهْم النََّفُر ِمْن اْلُمْؤِمِننَي َيْوَم ُأُحٍد ، َوِإَذا اْلَخْيُر َما َجاَء اهلُل ِبِه ِمْن اْلَخْي

 َد َيْوِم َبْدٍر" رواه البخاري ومسلم.َوَثَواِب الصِّْدِق الَِّذي آَتاَنا اهلُل َبْع

 

صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َتَنفََّل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس -2
ي َسْيَفُه َذا اْلَفَقاِر َيْوَم َبْدٍر َوهو الَِّذي َرَأى ِفيِه الرُّْؤَيا َيْوَم ُأُحٍد َفَقاَل: َرَأْيُت ِفي َسْيِفي ِذ -

 ، اْلَفَقاِر َفلَّا َفَأوَّْلُتُه فلَّا َيُكوُن ِفيُكْم ، َوَرَأْيُت َأنِّي ُمْرِدٌف َكْبًشا ، َفَأوَّْلُتُه َكْبَش اْلَكِتيَبِة
َوَرَأْيُت َأنِّي ِفي ِدْرٍع َحِصيَنٍة ، َفَأوَّْلُتَها اْلَمِديَنَة ، َوَرَأْيُت َبَقًرا ُتْذَبُح ، َفَبَقٌر َواهلُل َخْير 

ِلَأْصَحاِبِه: َلْو َأنَّا َأَقْمَنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَبَقٌر َواهلُل َخْيٌر َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
ِباْلَمِديَنِة ، َفِإْن َدَخُلوا َعَلْيَنا ِفيَها َقاَتْلَناُهْم " ، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل ، َواهلِل َما ُدِخَل 

ِة ، َفَكْيَف ُيْدَخُل َعَلْيَنا ِفيَها ِفي اْلِإْسَلاِم؟ ، َفَقاَل: " َشأَنُكْم ِإًذا ، َعَلْيَنا ِفيَها ِفي اْلَجاِهِليَّ
َرأَيُه  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَلِبَس َلأَمَتُه " ، َفَقاَلْت اْلَأْنَصاُر: َرَدْدَنا َعَلى َرُسوِل اهلِل 

َقاَل: " ِإنَُّه َلْيَس ِلَنِبيٍّ ِإَذا َلِبَس َلأَمَتُه َأْن َفَجاُءوا َفَقاُلوا: َيا َنِبيَّ اهلِل ، َشأَنَك ِإًذا ، َف
"( رواه الرتمذي  -صلى اهلل عليه وسلم  -َيَضَعَها َحتَّى ُيَقاِتَل َفَكاَن الَِّذي َقاَل َرُسوُل اهلِل 

 وأمحد.

 



 

  

: )" -سلم صلى اهلل عليه و -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر  -7
َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َكَأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َثاِئَرَة الشَّْعِر َتِفَلًة ُأْخِرَجْت ِمَن اْلَمِديَنِة ، َفُأْسِكَنْت 

 ِبَمْهَيَعَة  َوِهَي اْلُجْحَفُة َفَأوَّْلُت َأنَّ َوَباَء اْلَمِديَنِة ُنِقَل ِإَلْيَها"( رواه البخاري وأمحد.
 

: -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َنِس ْبِن َماِلٍك َوَعْن َأ -3
ْبِن " َرَأْيُت َذاَت َلْيَلٍة ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َكَأنَّا ِفي َداِر ُعْقَبَة ْبِن َراِفٍع، َفُأِتيَنا ِبُرَطٍب ِمْن ُرَطِب ا

ا ِفي الدُّْنَيا َواْلَعاِقَبَة ِفي اْلآِخَرِة  َوَأنَّ ِديَنَنا َقْد َطاَب "رواه َطاٍب َفَأوَّْلُت َأنَّ الرِّْفَعَة َلَن
 مسلم.

 
: " -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر  -9

، َقاُلوا: َفَما َأوَّْلَتُه َيا َرُسوَل اهلِل؟، ِفيَها َغْنٌم َكِثرَيٌة ِبيٌض ، َدَخَلْتُت َغَنًما َكِثرَيًة َسْوَداَءَرَأْي
َيْشُرُكوَنُكْم ِفي ِديِنُكْم َوَأْنَساِبُكْم "، َفَقاُلوا: اْلَعَجُم َيا َرُسوَل اهلِل؟ ، َقاَل:  َقاَل: " اْلَعَجُم

ْسَعَدُهْم ِبِه النَّاُس " رواه " َلْو َكاَن اْلِإمَياُن ُمَعلًَّقا ِبالثَُّريَّا ، َلَناَلُه ِرَجاٌل ِمَن اْلَعَجِم، َوَأ
 احلاكم.

 

َوَعْن َقْيِس ْبِن ُعَباٍد َقاَل: )ُكْنُت َجاِلًسا ِفي َمْسِجِد اْلَمِديَنِة ِفي َحَلَقٍة ِفيَها َسْعُد ْبُن َماِلٍك  -22
َفَدَخَل َعْبُد اهلِل ْبُن َسَلاٍم رضي اهلل عنه َرُجٌل َعَلى  -رضي اهلل عنهما  -َواْبُن ُعَمَر 

ْجِهِه َأَثُر اْلُخُشوِع ، َفَقاُلوا: َهَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة ، َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َتَجوََّز ِفيِهَما ُثمَّ َو
َخَرَج ، َفَتِبْعُتُه َفُقْلُت: ِإنََّك ِحنَي َدَخْلَت اْلَمْسِجَد َقاُلوا: َهَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة َفَقاَل: 

 ، َما َيْنَبِغي ِلَأَحٍد َأْن َيُقوَل َما َلا َيْعَلُم َوَسُأَحدُِّثَك ِلَم َذاَك ، َرَأْيُت ُرْؤَيا َعَلى ُسْبَحاَن اهلِل
َفَذَكَر ِمْن  -َفَقَصْصُتَها َعَلْيِه ، َرَأْيُت َكَأنِّي ِفي َرْوَضٍة  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعْهِد النَِّبيِّ 

َها َعُموٌد ِمْن َحِديٍد ، َأْسَفُلُه ِفي اْلَأْرِض ، َوَأْعَلاُه ِفي السََّماِء ِفي َوَسُط -َسَعِتَها َوُخْضَرِتَها 
َأْعَلاُه ُعْرَوٌة ، َفِقيَل ِلي: اْصَعْد َعَلْيِه ، َفُقْلُت: َلا َأْسَتِطيُع ، َفَأَتاِني َوِصيٌف َفَرَفَع ِثَياِبي 



 

  

َحتَّى َأَخْذُت ِباْلُعْرَوِة َفُكْنُت ِفي َأْعَلاَها، َفِقيَل  ِمْن َخْلِفي ، َفَقاَل: اْصَعْد َعَلْيِه ، َفَصِعْدُت
صلى اهلل عليه  -ِلي: اْسَتْمِسْك َفاْسَتْيَقْظُت َوِإنََّها َلِفي َيِدي ، َفَقَصْصُتَها َعَلى النَِّبيِّ 

َلاِم، َوِتْلَك اْلُعْرَوُة: َفَقاَل: " ِتْلَك الرَّْوَضُة: اْلِإْسَلاُم، َوَذِلَك اْلَعُموُد: َعُموُد اْلِإْس -وسلم 
 اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقى ، َفَأْنَت َعَلى اْلِإْسَلاِم َحتَّى َتُموَت "( رواه البخاري ومسلم.

 
صلى اهلل عليه  -َقاَل: َأَتى َرُجٌل إَلى َرُسوِل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس  -22

ي َرَأْيُت اللَّْيَلَة ِفي اْلَمَناِم ُظلًَّة َتْنِطُف السَّْمَن َواْلَعَسَل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّ -وسلم 
َفَأَرى النَّاَس َيَتَكفَُّفوَن ِمْنَها ِبَأْيِديِهْم، َفاْلُمْسَتْكِثُر ، َواْلُمْسَتِقلُّ َوَأَرى َسَبًبا َواِصًلا ِمْن 

َلْوَت، ُثمَّ َأَخَذ ِبِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَعَلا، ُثمَّ َأَخَذ السََّماِء ِإَلى اْلَأْرِض، َفَأَراَك َأَخْذَت ِبِه َفَع
 ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَعَلا ، ُثمَّ َأَخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر ، َفاْنَقَطَع ِبِه، ُثمَّ ُوِصَل َلُه َفَعَلا، َقاَل َأُبو َبْكٍر:

صلى اهلل عليه  -ْعُبَرنََّها، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َيا َرُسوَل اهلِل ِبَأِبي َأْنَت، َواهلِل َلَتَدَعنِّي َفَلَأ
: " اْعُبْرَها "، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َأمَّا الظُّلَُّة ، َفُظلَُّة اْلِإْسَلاِم، َوَأمَّا الَِّذي َيْنِطُف ِمْن -وسلم 

ُف النَّاُس ِمْن َذِلَك، السَّْمِن َواْلَعَسِل، َفاْلُقْرآُن ، َحَلاَوُتُه َوِليُنُه، َوَأمَّا َما َيَتَكفَّ
َفاْلُمْسَتْكِثُر ِمْن اْلُقْرآِن َواْلُمْسَتِقلُّ، َوَأمَّا السََّبُب اْلَواِصُل ِمْن السََّماِء ِإَلى اْلَأْرِض َفاْلَحقُّ 

َيْعُلو ِبِه، ُثمَّ الَِّذي َأْنَت َعَلْيِه ، َتأُخُذ ِبِه َفُيْعِليَك اهلُل ِبِه، ُثمَّ َيأُخُذ ِبِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َف
و َيأُخُذ ِبِه َرُجٌل آَخُر ، َفَيْعُلو ِبِه ، ُثمَّ َيأُخُذ ِبِه َرُجٌل آَخُر ، َفَيْنَقِطُع ِبِه، ُثمَّ ُيوَصُل َلُه َفَيْعُل

هلل صلى ا -ِبِه، َفَأْخِبْرِني َيا َرُسوَل اهلِل ِبَأِبي َأْنَت ، َأَصْبُت َأْم َأْخَطأُت؟ ، َقاَل َرُسوُل اهلِل 
: " َأَصْبَت َبْعًضا ، َوَأْخَطأَت َبْعًضا " ، َقاَل: َفَواهلِل َيا َرُسوَل اهلِل َلُتَحدَِّثنِّي -عليه وسلم 

: " َلا ُتْقِسْم" رواه البخاري -صلى اهلل عليه وسلم  -ِبالَِّذي َأْخَطأُت، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
 ومسلم.

 
َأنَُّه َقاَل: َرَأْيُت  -رضي اهلل عنهما  -َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو َوَعْن َواِهِب ْبِن َعْبِد اهلِل، َعْن  -21

ِفيَما َيَرى النَّاِئُم: َلَكَأنَّ ِفي ِإْحَدى ِإْصَبَعيَّ َسْمًنا، َوِفي اْلُأْخَرى َعَسًلا، َفَأَنا َأْلَعُقُهَما، 



 

  

َفَقاَل: " َتْقَرُأ اْلِكَتاَبْيِن:  -لم صلى اهلل عليه وس -َفَلمَّا َأْصَبْحُت َذَكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل اهلِل 
 التَّْوَراَة ، َواْلُفْرَقاَن "، َفَكاَن َيْقَرُؤُهَما. رواه أمحد.

 
صلى اهلل  -َقاَلْت: )َأَتْيُت َرُسوَل اهلِل  -رضي اهلل عنها  -َوَعْن ُأمِّ اْلَفْضِل ِبْنِت اْلَحاِرِث  -23

ي َرَأْيُت ُحْلًما ُمْنَكًرا اللَّْيَلَة، َقاَل: " َما هو؟ "، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّ -عليه وسلم 
ُقْلُت: ِإنَُّه َشِديٌد، َقاَل: " وَما هو؟ "، ُقْلُت: َرَأْيُت َكَأنَّ ِقْطَعًة ِمْن َجَسِدَك ُقِطَعْت َوُوِضَعْت 

َتِلُد َفاِطَمُة ِإْن  : " َرَأْيِت َخْيًرا،-صلى اهلل عليه وسلم  -ِفي ِحْجِري، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
َشاَء اهلُل ُغَلاًما ، َفَيُكوُن ِفي َحْجِرِك " ، َفَوَلَدْت َفاِطَمُة اْلُحَسْيَن ، َفَكاَن ِفي َحْجِري َكَما 

 َقاَل َرُسوُل اهلِل  صلى اهلل عليه وسلم َفَأْرَضْعُتُه ِبَلَبِن ُقْثٍم ( رواه احلاكم وأمحد.
 

َقاَلْت: )َلمَّا َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن اْلَمِديَنَة ،  -رضي اهلل عنها  -ْنَصاِريَِّة َوَعْن ُأمِّ اْلَعَلاِء اْلَأ -24
رضي اهلل عنه  َفَسَكَن  -اْقَتَرَعْت اْلَأْنَصاُر َعَلى َسَكِنِهْم ، َفَطاَر َلَنا ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن 

ُتُوفَِّي ، ُغسَِّل َوُكفَِّن ِفي َأْثَواِبِه " َفَلمَّا َدَخَل  ِعْنَدَنا َفَوِجَع َوَجَعُه الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه ، َفَلمَّا
" ُقْلُت: َرْحَمُة اهلِل َعَلْيَك َأَبا السَّاِئِب َفَشَهاَدِتي  -صلى اهلل عليه وسلم  -َرُسوُل اهلِل 

ُيْدِريِك َأنَّ  : " َوَما-صلى اهلل عليه وسلم  -َعَلْيَك ، َلَقْد َأْكَرَمَك اهلُل ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
اهلَل َقْد َأْكَرَمُه؟ " ، َفُقْلُت: ِبَأِبي َأْنَت َيا َرُسوَل اهلِل ، َفَمْن ُيْكِرُمُه اهلُل؟ ، َقاَل: " َأمَّا ُهَو 

ْفَعُل َفَقْد َجاَءُه اْلَيِقنُي ، َواهلِل ِإنِّي َلَأْرُجو َلُه اْلَخْيَر ، َواهلِل َوَأَنا َرُسوُل اهلِل ، َما َأْدِري َما ُي
ِبِه( ويف رواية: " َواهلِل َما َأْدِري َوَأَنا َرُسوُل اهلِل ، َما ُيْفَعُل ِبي َوَلا ِبُكْم " َفُقْلُت: َفَواهلِل َلا 
ُأَزكِّي َأَحًدا َبْعَدُه َأَبًدا َوَأْحَزَنِني َذِلَك ، َقاَلْت: َفِنْمُت َفُأِريُت ِلُعْثَماَن َعْيًنا َتْجِري ، َفِجْئُت 

َفَأْخَبْرُتُه َفَقاَل: " َذِلِك َعَمُلُه َيْجِري َلُه "( رواه  –صلى اهلل عليه وسلم  -َرُسوِل اهلِل  ِإَلى
 البخاري.

 



 

  

صلى اهلل  -َقاَل: )َكاَن ِرَجاٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر  -21
َفَيُقصُّوَنَها  -صلى اهلل عليه وسلم  -َرُسوِل اهلِل  َيَرْوَن الرُّْؤَيا َعَلى َعْهِد -عليه وسلم 

صلى اهلل عليه  -" َفَيُقوُل ِفيَها َرُسوُل اهلِل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعَلى َرُسوِل اهلِل 
صلى  -َما َشاَء اهلُل  َوُكْنُت َشابًّا َأْعَزَب ، َوُكْنُت َأَناُم ِفي اْلَمْسِجِد َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ  -وسلم 

اهلل عليه وسلم  َفُقْلُت ِفي َنْفِسي: َلْو َكاَن ِفيَك َخْيٌر ، َلَرَأْيَت ِمْثَل َما َيَرى َهُؤَلاِء، َفَلمَّا 
اْضَطَجْعُت َذاَت َلْيَلٍة ُقْلُت: اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم ِفيَّ َخْيًرا َفَأِرِني ُرْؤَيا َفَرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم 

ْيِن ِفي َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد َفَأَخَذاِني َفَذَهَبا ِبي ِإَلى النَّاِر، َفِإَذا َكَأنَّ َمَلَك
ِهَي َمْطِويٌَّة َكَطيِّ اْلِبْئِر ، َوِإَذا َلَها َقْرَناِن َكَقْرَنْي اْلِبْئِر، َوِإَذا ِفيَها ِرَجاٌل ِمْن ُقَرْيٍش َقْد 

لَِّقنَي ِبالسََّلاِسِل ُرُءوُسُهْم َأْسَفَلُهْم َفَجَعْلُت َأُقوُل: َأُعوُذ ِباهلِل ِمْن النَّاِر، َأُعوُذ َعَرْفُتُهْم ، ُمَع
 ِباهلِل ِمْن النَّاِر َفَلِقَيَنا َمَلٌك آَخُر ، َفَقاَل ِلي: َلْم ُتَرْع َخلَِّيا َعْنُه ِنْعَم الرَُّجُل َأْنَت َلْو ُكْنَت

 -َفَقصَّْتَها َحْفَصُة َعَلى النَِّبيِّ  -رضي اهلل عنها  -َقَصْصُتَها َعَلى َحْفَصَة ُتْكِثُر الَصَلاَة َف
صلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل: " ِإنَّ َعْبَد اهلِل َرُجٌل َصاِلٌح ، َلْو َكاَن ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيِل َقاَل 

 َقِليًلا( رواه البخاري ومسلم. َساِلٌم: َفَكاَن َعْبُد اهلِل َلا َيَناُم ِمْن اللَّْيِل ِإلَّا
 

صلى اهلل عليه  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب  -22
ِإَذا َصلَّى الصُّْبَح َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه َفَقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟ " ،  -وسلم 
ى َأَحٌد ُرْؤَيا َقصََّها ، " َفَيُقوُل َما َشاَء اهلُل َفَسَأَلَنا َيْوًما َفَقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم َفِإْن َرَأ

 ُرْؤَيا؟ " ، َفُقْلَنا: َلا ، َقاَل: " َلِكنِّي َرَأْيُت اللَّْيَلَة َرُجَلْيِن َأَتَياِني َفَأَخَذا ِبَيَديَّ َفَأْخَرَجاِني
ْلُمَقدََّسِة َفِإَذا َرُجٌل َجاِلٌس ، َوَرُجٌل َقاِئٌم ِبَيِدِه َكلُّوٌب ِمْن َحِديٍد ، َفُيْدِخُل َذِلَك ِإَلى اْلَأْرِض ا

اْلَكلُّوَب ِفي ِشْدِقِه َفَيُشقُّ ِشْدَقُه َحتَّى َيْبُلَغ َقَفاُه َوَمْنِخَرُه ِإَلى َقَفاُه ، َوَعْيَنُه ِإَلى َقَفاُه ، 
ْلَجاِنِب اْلآَخِر َفَيْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما َفَعَل ِباْلَجاِنِب اْلَأوَِّل ، َفَما َيْفُرُغ ِمْن َذِلَك ُثمَّ َيَتَحوَُّل ِإَلى ا

اْلَجاِنِب ، َحتَّى َيِصحَّ َذِلَك اْلَجاِنُب َكَما َكاَن ، ُثمَّ َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل ِمْثَل َما َفَعَل اْلَمرََّة 
اَن اهلِل ، َما َهَذاِن؟ ، َفَقاَلا: اْنَطِلْق ، اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْيَنا اْلُأوَلى ، َفُقْلُت: ُسْبَح



 

  

َعَلى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع َعَلى َقَفاُه ، َوَرُجٌل َقاِئٌم َعَلى َرْأِسِه ِبَصْخَرٍة ، َفَيْشَدُخ ِبَها َرْأَسُه ، َفِإَذا 
ِإَلْيِه ِلَيْأُخَذُه ، فَلا َيْرِجُع ِإَلى َهَذا َحتَّى َيِصحَّ َرْأُسُه َكَما  َضَرَبُه َتَدْهَدَه اْلَحَجُر ، َفاْنَطَلَق

ا َكاَن ، ُثمَّ َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما َفَعَل اْلَمرََّة اْلُأوَلى ، َفُقْلُت َلُهَما: ُسْبَحاَن اهلِل ، َم
، َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا ِإَلى َثْقٍب ِمْثِل التَّنُّور َأْعَلاُه َضيٌِّق َهَذاِن؟ ، َفَقاَلا ِلي: اْنَطِلْق ، اْنَطِلْق 

، َوَأْسَفُلُه َواِسٌع َفِإَذا ِفيِه َلَغٌط َوَأْصَواٌت ، َقاَل: َفاطََّلْعَنا ِفيِه ، َفِإَذا ِفيِه ِرَجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة 
َفِإَذا َأَتاُهْم َذِلَك اللَهُب َضْوَضئوا َواْرَتَفُعوا َحتَّى  َوِإَذا ُهْم َيْأِتيِهْم َلَهٌب ِمْن َأْسَفَل ِمْنُهْم ،

َكاُدوا َأْن َيْخُرُجوا، َفِإَذا َخَمَد َرَجُعوا َفُقْلُت َلُهَما: َما َهؤَلاء؟ ، َفَقاَلا ِلي: اْنَطِلْق اْنَطِلْق، 
النََّهِر َرُجٌل َساِبٌح َيْسَبُح َوَعَلى َشطِّ َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْيَنا َعَلى َنَهٍر ِمْن َدٍم َوِإَذا ِفي 

 َأْن النََّهِر َرُجٌل َبْيَن َيَدْيِه ِحَجاَرٌة َكِثرَيٌة ، َفَأْقَبَل الرَُّجُل الَِّذي ِفي النََّهِر ِلَيْخُرَج ، َفِإَذا َأَراَد
مَّ َيْرِجُع ِإَلْيِه ، ُكلََّما َرَجَع ِإَلْيِه َفَغَر َيْخُرَج َفَغَر َلُه َفاُه َفَأْلَقَمُه َحَجًرا ، َفَيْنَطِلُق َيْسَبُح ، ُث

َلُه َفاُه َفَأْلَقَمُه َحَجًرا ِفي ِفيِه ، َفَردَُّه َحْيُث َكاَن َفُقْلُت َلُهَما: َما َهَذاِن؟ ، َفَقاَلا ِلي: 
ِة َكَأْكَرِه َما َأْنَت َراٍء َرُجًلا اْنَطِلْق، اْنَطِلْق ، َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا َفَأَتْيَنا َعَلى َرُجٍل َكِريِه اْلَمْرآ

َمْرآًة، َوِإَذا ِعْنَدُه َناٌر َيُحشَُّها َوَيْسَعى َحْوَلَها ، َفُقْلُت َلُهَما: َما َهَذا؟ ، َفَقاَلا ِلي: اْنَطِلْق ، 
الرَِّبيِع َوِفيَها َشَجَرٌة  اْنَطِلْق ، َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى اْنَتَهْيَنا ِإَلى َرْوَضٍة َخْضَراَء ِفيَها ِمْن ُكلِّ َنْوِر

َعِظيَمٌة ، َوِفي َأْصِلَها َشْيٌخ َطِويٌل ، َلا َأَكاُد َأَرى َرْأَسُه ُطوًلا ِفي السََّماِء ، َوِإَذا َحْوَل الرَُّجِل 
ي: اْنَطِلْق اْنَطِلْق ِمْن َأْكَثِر ِوْلَداٍن َرَأْيُتُهْم َقطُّ ، َفُقْلُت َلُهَما: َما َهَذا؟ ، َما َهُؤَلاِء؟ ، َفَقاَلا ِل

َفَصِعَدا ِبي ِفي الشََّجَرِة َفاْنَتَهْيَنا ِإَلى َمِديَنٍة َمْبِنيٍَّة ِبَلِبِن َذَهٍب ، َوَلِبِن ِفضٍَّة  َلْم َأَر َقطُّ 
اَنا ِرَجاٌل َأْحَسَن ِمْنَها َفَأَتْيَنا َباَب اْلَمِديَنِة ، َفاْسَتْفَتْحَنا ، َفُفِتَح َلَنا ، َفَدَخْلَناَها َفَتَلقَّ

َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم َكَأْحَسِن َما َأْنَت َراٍء، َوَشْطٌر َكَأْقَبِح َما َأْنَت َراٍء َفَقاَلا َلُهْم: اْذَهُبوا َفَقُعوا 
ُعوا ِفي َذِلَك النَّْهر َوِإَذا َنَهٌر ُمْعَتِرٌض َيْجِري ، َكَأنَّ َماَءُه اْلَمْحُض ِفي اْلَبَياِض ، َفَذَهُبوا َفَوَق

ِفيِه ، ُثمَّ َرَجُعوا ِإَلْيَنا َقْد َذَهَب َذِلَك السُّوُء َعْنُهْم ، َفَصاُروا ِفي َأْحَسِن ُصوَرٍة ، َفَقاَلا ِلي: 
َهِذِه َجنَُّة َعْدٍن ُثمَّ َأْخَرَجاِني ِمْنَها َفَصِعَدا ِبَي الشََّجَرَة َفَأْدَخَلاِني َداًرا ِهَي َأْحَسُن َوَأْفَضُل ، 

ُشُيوٌخ َوَشَباٌب ، َفُقْلُت: َطوَّْفُتَماِني اللَّْيَلَة ، َفَأْخِبَراِني َعمَّا َرَأْيُت ، َفَقاَلا: َنَعْم ، َأمَّا ِفيَها 



 

  

الَِّذي َرَأْيَتُه ُيَشقُّ ِشْدُقُه ، َفَكذَّاٌب ُيَحدُِّث ِباْلَكْذَبِة ، َفُتْحَمُل َعْنُه َحتَّى َتْبُلَغ اْلآَفاَق ، 
ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ، َوالَِّذي َرَأْيَتُه ُيْشَدُخ َرْأُسُه ، َفَرُجٌل َعلََّمُه اهلُل اْلُقْرآَن ، َفُيْصَنُع ِبِه 

َفَناَم َعْنُه ِباللَّْيِل ، َوَلْم َيْعَمْل ِفيِه ِبالنََّهاِر(، ويف رواية: )َيْأُخُذ اْلُقْرآَن َفَيْرُفُضُه َوَيَناُم 
ُيْفَعُل ِبِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَأمَّا الرَِّجاُل َوالنَِّساُء اْلُعَراُة الَِّذيَن ِفي  َعْن الَصَلاِة اْلَمْكُتوَبِة

لنََّهِر ِمْثِل ِبَناِء التَّنُّوِر ، َفِإنَُّهْم الزَُّناُة َوالزََّواِني َوَأمَّا الرَُّجُل الَِّذي َأَتْيَت َعَلْيِه َيْسَبُح ِفي ا
َوَأمَّا  -عليه السالم  -ِإنَُّه آِكُل الرَِّبا َوالشَّْيُخ ِفي َأْصِل الشََّجَرِة ِإْبَراِهيُم َوُيْلَقُم اْلَحَجَر َف

اْلِوْلَداُن الَِّذيَن َحْوَلُه ، َفُكلُّ َمْوُلوٍد َماَت َعَلى اْلِفْطَرِة " ، َفَقاَل َبْعُض اْلُمْسِلِمنَي: َيا َرُسوَل 
: " َوَأْوَلاُد اْلُمْشِرِكنَي ، َوَأمَّا -صلى اهلل عليه وسلم-َفَقاَل ،  اهلِل َوَأْوَلاُد اْلُمْشِرِكنَي؟

، اُر اْلُأوَلى الَِّتي َدَخْلَتالرَُّجُل اْلَكِريُه اْلَمْرآِة الَِّذي ُيوِقُد النَّاَر ، َفَماِلٌك َخاِزُن النَّاِر ، َوالدَّ
 رواه البخاري ومسلم. ،اُر َعامَِّة اْلُمْؤِمِننَي "(َد
 

صلى اهلل عليه  -َقاَل: )َلمَّا َأَمَر َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -ْن َعْبِد اهلِل ْبِن َزْيِد َعَو -27
ِبالنَّاُقوِس ُيْعَمُل ِلُيْضَرَب ِبِه ِللنَّاِس ِلَجْمِع الَصَلاِة َوُهَو َلُه َكاِرٌه ِلُمَواَفَقِتِه  -وسلم 

ْيِه َثْوَباِن َأْخَضَراِن َيْحِمُل َناُقوًسا ِفي َيِدِه ، َفُقْلُت: َيا النََّصاَرى َطاَف ِبي َوَأَنا َناِئٌم َرُجٌل َعَل
َعْبَد اهلِل ، َأَتِبيُع النَّاُقوَس؟ ، َقاَل: َوَما َتْصَنُع ِبِه؟ ، َفُقْلُت: َنْدُعو ِبِه ِإَلى الَصَلاِة ، َقاَل: 

، : اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُرَلُه: َبَلى ، َفَقاَل: َتُقوُلَأَفَلا َأُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟ ، َفُقْلُت 
 ُمَحمًَّدا اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر ، َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل ، َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل ، َأْشَهُد َأنَّ

، َحيَّ َعَلى الَصَلاِة ، َحيَّ َعَلى الَصَلاِة ، َحيَّ َعَلى  َرُسوُل اهلِل ، َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل
ي اْلَفَلاِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفَلاِح ، اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر ، َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل ، َقاَل: ُثمَّ اْسَتأَخَر َعنِّ

َقاَل: َوَتُقوُل ِإَذا َأَقْمَت الَصَلاَة:  َغْيَر َبِعيٍد(، ويف رواية: )ُثمَّ اْسَتأَخْرُت َغْيَر َبِعيٍد ُثمَّ
 اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر ، َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل ، َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل ، َحيَّ َعَلى

، اهلُل َأْكَبُر اهلُل َأْكَبُر ، َلا  الَصَلاِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفَلاِح ، َقْد َقاَمْت الَصَلاُة ، َقْد َقاَمْت الَصَلاُة
َفَأْخَبْرُتُه ِبَما  -صلى اهلل عليه وسلم  -ِإَلَه ِإلَّا اهلُل ، َفَلمَّا َأْصَبْحُت َأَتْيُت َرُسوَل اهلِل 



 

  

ًلا َكَأنَّ َعَلْيِه َرَأْيُت َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل ، ِإنِّي َلمَّا َرَجْعُت ِلَما َرَأْيُت ِمْن اْهِتَماِمَك َرَأْيُت َرُج
نَُّه َثْوَبْيِن َأْخَضَرْيِن َفَقاَم َعَلى اْلَمْسِجِد َفَأذََّن ، ُثمَّ َقَعَد َقْعَدًة ُثمَّ َقاَم َفَقاَل ِمْثَلَها ، ِإلَّا َأ

ِإْن  : " ِإنََّها َلُرْؤَيا َحقٌّ-صلى اهلل عليه وسلم  -َيُقوُل: َقْد َقاَمْت الَصَلاُة َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
َشاَء اهلُل ، َفُقْم َمَع ِبَلاٍل ِإَلى اْلَمْسِجِد َفِإنَُّه َأْنَدى َوَأَمدُّ َصْوًتا ِمْنَك ، َفَأْلِق َعَلْيِه َما ِقيَل 

مَّا َلَك َوْلُيَناِد ِبَذِلَك " َقاَل: َفُقْمُت َمَع ِبَلاٍل ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَجَعْلُت ُأْلِقيِه َعَلْيِه َوُيَؤذُِّن ِبِه َفَل
ِنَداَء ِبَلاٍل ِبالَصَلاِة َوُهَو ِفي َبْيِتِه َخَرَج َيُجرُّ  -رضي اهلل عنه  -َسِمَع ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب 

 -ِرَداَءُه َوَيُقوُل: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َيا َرُسوَل اهلِل َلَقْد َرَأْيُت ِمْثَل َما َرَأى َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 
: " َفللِه اْلَحْمُد ، َفَذِلَك َأْثَبُت " َقاَل: َفَكاَن ِبَلاٌل َمْوَلى َأِبي َبْكٍر -وسلم  صلى اهلل عليه

ِإَلى الصََّلاِة ، َفَجاَءُه َفَدَعاُه  -صلى اهلل عليه وسلم  -ُيَؤذُِّن ِبَذِلَك ، َوَيْدُعو َرُسوَل اهلِل 
َناِئٌم ، َفَصَرَخ  -صلى اهلل عليه وسلم  -َل اهلِل َذاَت َغَداٍة ِإَلى اْلَفْجِر َفِقيَل َلُه: ِإنَّ َرُسو

ِبَلاٌل ِبَأْعَلى َصْوِتِه: الصََّلاُة َخْيٌر ِمْن النَّْوِم َفُأِقرَّْت ِفي َتأِذيِن اْلَفْجِر " ، َفَثَبَت اْلَأْمُر َعَلى 
 .الرتمذي وابن ماجه وأمحد وغريهم رواه َذِلَك(

 

صلى اهلل عليه  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل  -23
ُثمَّ  َفِإَذا َأَنا ِبالرَُّمْيَصاِء اْمَرَأِة َأِبي َطْلَحَة : )" َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم ، َرَأْيُتِني ِفي اْلَجنَِّة-وسلم 

َفِإَذا اْمَرَأٌة  ُمَربٍَّع ُمْشِرٍف ِمْن َذَهٍب َوَأَتْيُت َعَلى َقْصٍر َسِمْعُت َخْشَخَشًة َأَماِمي ، َفِإَذا ِبَلاٌل
َفَقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمْن اْلَعَرِب ، َفُقْلُت: َأَنا  َتَتَوضَُّأ ِإَلى َجاِنِب اْلَقْصٍر َفُقْلُت: ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر؟

َنا ُقَرِشيٌّ ، ِلَمْن َهَذا َعَرِبيٌّ ، ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر؟ ، َقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمْن ُقَرْيٍش ، ُقْلُت: َأ
اْلَقْصُر؟ ، َقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمْن ُأمَِّة ُمَحمٍَّد؟ ، ُقْلُت: َأَنا ُمَحمٌَّد ، ِلَمْن َهَذا اْلَقْصُر؟ ، َقاُلوا: 

َفَبَكى  ُمْدِبًرا "َتُه ، َفَولَّْيُت َفَذَكْرُت َغْيَر َفَأَرْدُت َأْن َأْدُخَلُه َفَأْنُظَر ِإَلْيِه ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب
صلى اهلل  -ِحنَي َسِمَع َذِلَك ِمْن َرُسوِل اهلِل  َوُهَو ِفي اْلَمْجِلِس -رضي اهلل عنه  -ُعَمُر 

رواه البخاري ومسلم َعَلْيَك َأَغاُر؟(   ، َأَوعليه وسلم َوَقاَل: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َيا َرُسوَل اهلِل
 .والرتمذي وأمحد

 



 

  

صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -يٍد اْلُخْدِريِّ َعْن َأِبي َسِعَو -29
ِمْنَها َما َيْبُلُغ الثُِّديَّ  َعَليَّ َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص  : " َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم ، َرَأْيُت النَّاَس ُيْعَرُضوَن-

، َقاُلوا: َفَما َعَلْيِه َقِميٌص َيُجرُُّه ْبُن اْلَخطَّاِب َو َوِمْنَها َما ُدوَن َذِلَك ، َوُعِرَض َعَليَّ ُعَمُر
 رواه البخاري ومسلم. " اهلِل؟ ، َقاَل: " الدِّيَن  َأوَّْلَت َذِلَك َيا َرُسوَل

 
: " -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن ُعَمَر َو -12

َحتَّى ِإنِّي َلَأَرى الرِّيَّ َيْخُرُج ِمْن َأْظَفاِري ،  ِح َلَبٍن، َفَشِرْبُت ِمْنُهِئٌم ُأِتيُت ِبَقَدَبْيَنَما َأَنا َنا
هلِل؟، َقاَل: " ، َقاُلوا: َفَما َأوَّْلَت َذِلَك َيا َرُسوَل ااْلَخطَّاِب "ُثمَّ َأْعَطْيُت َفْضِلي ُعَمَر ْبِن 

 رواه البخاري ومسلم. "اْلِعْلَم 

 
: )" -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -ْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعَو -12

َعَلْيَها َدْلٌو، َفَنَزْعُت  َوَرَأْيُتِني َعَلى َقِليٍب َرَأْيُت النَّاَس ُمْجَتِمِعنَي ِفي َصِعيٍد  َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم
َفَنَزَع  ، َفَأَتاِني َأُبو َبْكٍر ، َفَأَخَذ الدَّْلَو ِمْن َيِدي ِلُيِرحَيِني َأْسِقي النَّاَس اهلُلِمْنَها َما َشاَء 

َفَأَتى اْبُن اْلَخطَّاِب  -َيْغِفُر َلُه َضْعَفُه َواهلُل- ا َذُنوًبا َأْو َذُنوَبْيِن َوِفي َنْزِعِه َضْعٌفِبَه
 َأْحَسَن ِمْن َنْزِع ُعَمَر َعْبَقِريًّا ِمْن النَّاِس َيْنِزُع َفَلْم َأَر َتَحاَلْت ِبَيِدِه َغْرًباَفاْس َفَأَخَذَها ِمْنُه

رواه البخاري  َرِوَي النَّاُس َوَضَرُبوا ِبَعَطٍن َواْلَحْوُض َمْلآُن َيَتَفجَُّر "( َفَلْم َيَزْل َيْنِزُع َحتَّى
 ومسلم.

 
ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َلَها َزْوٌج َعاِئَشَة رضي اهلل عنها عن نفسها فَقاَلْت: َكاَنِت اْمَرَأٌة َعْن َو -11

َتاِجٌر َيْخَتِلُف، َفَكاَنْت َتَرى ُرْؤَيا ُكلََّما َغاَب َعْنَها َزْوُجَها، َوَقلََّما َيِغيُب ِإلَّا َتَرَكَها َحاِمًلا، 
ًرا، َفَتَرَكِني َحاِمًلا، َفَتْأِتي َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتُقوُل: ِإنَّ َزْوِجي َخَرَج َتاِج

َفَرَأْيُت ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َأنَّ َساِرَيَة َبْيِتي اْنَكَسَرْت، َوَأنِّي َوَلْدُت ُغَلاًما َأْعَوَر، َفَقاَل َرُسوُل 
ى َصاِلًحا، َخْيٌر، َيْرِجُع َزْوُجِك َعَلْيِك ِإْن َشاَء اللَُّه َتَعاَل»اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 



 

  

َفَكاَنْت َتَراَها َمرََّتْيِن، َأْو َثَلاًثا ُكلُّ َذِلَك، َتْأِتي َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل « َوَتِلِديَن ُغَلاًما َبرًّا
َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَيُقوُل: َذِلَك َلَها، َفَيْرِجُع َزْوُجَها، َوَتِلُد ُغَلاًما، َفَجاَءْت َيْوًما َكَما َكاَنْت 
َتْأِتيِه، َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َغاِئٌب، َوَقْد َرَأْت ِتْلَك الرُّْؤَيا، َفُقْلُت َلَها: َعمَّ 
َتْسَأِلنَي َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيا َأَمَة اللَِّه؟ َفَقاَلْت: ُرْؤَيا ُكْنُت ُأَراَها، َفآِتي 

اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَأُلُه َعْنَها؟ َفَيُقوُل: َخْيًرا، َفَيُكوُن َكَما َقاَل: َفُقْلُت: َرُسوَل 
َفَأْخِبِريِني َما ِهَي؟ َقاَلْت: َحتَّى َيْأِتَي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعِرَضَها َعَلْيِه، 

ُض، َفَواللَِّه َما َتَرْكُتَها َحتَّى َأْخَبَرْتِني، َفُقْلُت: َواللَِّه َلِئْن َصَدَقْت ُرْؤَياِك َكَما ُكْنُت َأْعِر
َلَيُموَتنَّ َزْوُجِك، َوَتِلِديَن ُغَلاًما َفاِجًرا)يعين عائشة عربتها هلا(، َفَقَعَدْت َتْبِكي، 

َل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوِهَي َوَقاَلْت: َما ِلي ِحنَي َعَرْضُت َعَلْيِك ُرْؤَياَي، َفَدَخ
َتْبِكي، َفَقاَل َلَها: َما َلَها َيا َعاِئَشُة؟ َفَأْخَبْرُتُه اْلَخَبَر، َوَما َتَأوَّْلُت َلَها،  َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َذا َعَبْرُتْم ِلْلُمْسِلِم الرُّْؤَيا ِإ»َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْه)كلمة زجر وإنكار( َيا َعاِئَشُة 
َفاْعُبُروَها َعَلى اْلَخْيِر، َفِإنَّ الرُّْؤَيا َتُكوُن َعَلى َما َيْعُبُرَها َصاِحُبَها، َفَماَت، َواللَِّه َزْوُجَها، 

 والقصة رواها الدارمي وحّسن إسنادها ابن حجر.« َوَلا ُأَراَها ِإلَّا َوَلَدْت ُغَلاًما َفاِجًرا

 

صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َو -13
َوَكاَنْت َتْحَت ُعَباَدَة ْبِن  َخاَلِتي ُأمِّ َحَراٍم ِبْنِت ِمْلَحاَن  ِإَذا َذَهَب ِإَلى ُقَباٍء ، َيْدُخُل َعَلى -

َيْوًما  -صلى اهلل عليه وسلم  -َها َرُسوُل اهلِل َفَدَخَل َعَلْي -رضي اهلل عنه  -الصَّاِمِت 
ُثمَّ اْسَتْيَقَظ  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَأْطَعَمْتُه، َوَجَلَسْت َتْفِلي َرأَسُه ، َفَناَم َرُسوُل اهلِل 

َأَتْضَحُك ِمْن  َفَقاَلْت: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َيا َرُسوَل اهلِل -َوَكاَنْت َتْغِسُل َرأَسَها  - َوُهَو َيْضَحُك
   ُغَزاًة ِفي َسِبيِل اهلِل ، َيْرَكُبوَن َثَبَج َهَذا اْلَبْحر َرَأْيُت َقْوًما ِمْن ُأمَِّتي ، َقاَل: " َلاَرأِسي؟

 اهلَل َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْمَمَثُلُهْم َمَثُل اْلُمُلوِك َعَلى اْلَأِسرَِّة "، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل ، اْدُع 
َقاَل: " َفِإنَِّك ِمْنُهْم " ، ُثمَّ َناَم ، َفاْسَتْيَقَظ َأْيًضا َوُهَو َيْضَحُك َفَقاَلْت: َوَما ُيْضِحُكَك َيا 

َكَما َقاَل ِفي  -َرُسوَل اهلِل؟ ، َقاَل: " َناٌس ِمْن ُأمَِّتي ، ُعِرُضوا َعَليَّ ُغَزاًة ِفي َسِبيِل اهلِل 
 َرُسوَل اهلِل ، اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم ، َفَقاَل: " َأْنِت ِمَن اْلَأوَِّلنَي " " ، َفَقاَلْت: َيا -اْلَأوَِّل 



 

  

َقاَل َأَنٌس: َفَخَرَجْت َمَع َزْوِجَها ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َغاِزًيا َأوََّل َما َرِكَب اْلُمْسِلُموَن اْلَبْحَر ِفي 
َفُصِرَعْت عن َدابَِّتَها ِحنَي َخَرَجْت ِمْن  -رضي اهلل عنه  -اَن َزَماِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَي

 .رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود قَّْت ُعُنُقَها َفَماَتْت(َفاْنَد اْلَبْحِر

 
صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َعْن ُبَرْيَدَة اْلَأْسَلِميِّ َو -14

: " َيا ِبَلاُل ، َحدِّْثِني ِبَأْرَجى َعَمٍل َعِمْلَتُه ِعْنَد َصَلاِة اْلَفْجِر -ه رضي اهلل عن -َلاٍل ِلِب -
َقاَل  َيَديَّ ِفي اْلَجنَّة َبْيَن َدفَّ َنْعَلْيَك  ِعْنَدَك َمْنَفَعًة ِفي اْلِإْسَلاِم، َفِإنِّي َقْد َسِمْعُت اللَّْيَلَة

ي َلا َأَتَطهَّْر ، َما َعِمْلُت َعَمًلا ِفي اْلِإْسَلاِم َأْرَجى ِعْنِدي َمْنَفَعًة ِمْن َأنِّ ِبَلاٌل: َيا َرُسوَل اهلِل
، َب اهلُل ِلي َأْن ُأَصلَِّي(ِفي َساَعِة ِمْن َلْيٍل َوَلا َنَهاٍر ، ِإلَّا َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُُّهوِر َما َكَت ُطُهوًرا 

، ِإلَّا َتَوضَّأُت  ا َصلَّْيُت َرْكَعَتْيِن ، َوَما َأَصاَبِني َحَدٌث َقطُّويف رواية: )َما َأذَّْنُت َقطُّ ِإلَّ
: " -اهلل عليه وسلم صلى  -، َوَرَأْيُت َأنَّ هلِل َعَليَّ َرْكَعَتْيِن ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ِعْنَدَها

 ."(ِبِهَما

 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلِل  َقاَلْت: )" ُسِحَر َرُسوُل -رضي اهلل عنها  -َعْن َعاِئَشَة َو -11
َفَيَرى َأنَُّه َيأِتي النَِّساَء َوَلا َيأِتيِهنَّ  َحتَّى َكاَن ُيَخيَُّل ِإَلْيِه َأنَُّه َصَنَع َشْيًئا َوَلْم َيْصَنْعُه

َأنَّ اهلَل  َحتَّى إَذا َكاَن َذاَت َيْوٍم َوُهَو ِعْنِدي ، َدَعا َوَدَعا، ُثمَّ َقاَل: َيا َعاِئَشُة ، َأَشَعْرِت
؟، َأَتاِني َرُجَلاِن ، َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد َرأِسي ، َواْلآَخُر ِعْنَد ِفيَما اْسَتْفَتْيُتُه ِفيِهَأْفَتاِني 

َقاَل: ؟، َقاَل: َوَمْن َطبَُّه الرَُّجِل؟، َقاَل: َمْطُبوٌب ِرْجَليَّ ، َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلْلآَخِر: َما َوَجُع 
َشْيٍء؟، َقاَل: ِفي  َقاَل: ِفي َأيِّ ِمْن َيُهوِد َبِني ُزَرْيٍق ، ُيَقاُل َلُه: َلِبيُد ْبُن اْلَأْعَصِم َيُهوِديٌّ

 (،ِفي ِبْئِر َذْرَواَن : ِفي ُجفِّ َطْلَعٍة َذَكٍر  َتْحَت َراُعوَفٍة َوُمَشاَطٍة َقاَل: َفَأْيَن ُهَو؟، َقاَل ُمْشٍط
ِباْلُمَعوَِّذَتْيِن ، َوَقاَل: ِإنَّ َرُجًلا ِمَن اْلَيُهوِد َسَحَرَك، َوالسِّْحُر ِفي  ويف رواية: )َفَأَتاُه ِجْبِريُل

َحتَّى  ِفي َناٍس ِمْن َأْصَحاِبِه -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَلْت: َفَأَتاَها َرُسوُل اهلِل  ِبْئِر ُفَلاٍن
َوَيْقَرَأ آَيًة، َفَجَعَل َيْقَرُأ َوَيُحلُّ، َحتَّى َقاَم َرُسوُل َفَأَمَرُه ِجْبِريُل َأْن َيُحلَّ اْلُعَقَد ،  اْسَتْخَرَجُه



 

  

ُثمَّ َرَجَع، َقاَلْت: َفَقاَل ِلي َرُسوُل  َكَأنََّما ُأْنِشَط ِمْن ِعَقاٍل -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلِل 
اْلِحنَّاِء َوَكَأنَّ  َيا َعاِئَشُة، َكَأنَّ َماَءَها ُنَقاَعُة ِحنَي َرَجَع -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلِل 

 ،َأَفَلا َأْحَرْقَتُه؟( -لم صلى اهلل عليه وس -َنْخُلَها ُرُءوُس الشََّياِطنِي َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل 
ويف رواية: )َأَفَلا َتَنشَّْرَت َفَقاَل: " َلا ، َأمَّا َأَنا َفَقْد  ،)َأَفَلا اْسَتْخَرْجَتُه؟( ويف رواية:

صلى اهلل عليه  -ِشيُت َأْن ُيِثرَي َذِلَك َعَلى النَّاِس َشرًّا ُثمَّ َأَمَر َرُسوُل اهلِل َشَفاِني اهلُل َوَخ
صلى اهلل عليه  -َقاَلْت: َفَكاَن الرَُّجُل َبْعُد َيْدُخُل َعَلى النَِّبيِّ  ِباْلِبْئِر َفُدِفَنْت -وسلم 
 (، رواه البخاري ومسلم.ْبُه َفَلْم َيْذُكْر َلُه َشْيًئا ِمْنُه ، َوَلْم ُيَعاِت -وسلم 

 
صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  -12

َوَكاَنْت َتْحَت ُعَباَدَة ْبِن  َخاَلِتي ُأمِّ َحَراٍم ِبْنِت ِمْلَحاَن  ِإَذا َذَهَب ِإَلى ُقَباٍء ، َيْدُخُل َعَلى -
َيْوًما  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَدَخَل َعَلْيَها َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -الصَّاِمِت 

ُثمَّ اْسَتْيَقَظ  -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَأْطَعَمْتُه، َوَجَلَسْت َتْفِلي َرأَسُه ، َفَناَم َرُسوُل اهلِل 
َأَتْضَحُك ِمْن  ْنَت َوُأمِّي َيا َرُسوَل اهلِلَفَقاَلْت: ِبَأِبي َأ -َوَكاَنْت َتْغِسُل َرأَسَها  - َوُهَو َيْضَحُك

 ُغَزاًة ِفي َسِبيِل اهلِل ، َيْرَكُبوَن َثَبَج َهَذا اْلَبْحِر َرَأْيُت َقْوًما ِمْن ُأمَِّتي َرأِسي؟ ، َقاَل: " َلا
  َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْمَمَثُلُهْم َمَثُل اْلُمُلوِك َعَلى اْلَأِسرَِّة "، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل ، اْدُع اهلَل

َفَقاَلْت: َوَما ُيْضِحُكَك َيا "، َقاَل: " َفِإنَِّك ِمْنُهْم " ، ُثمَّ َناَم َفاْسَتْيَقَظ َأْيًضا َوُهَو َيْضَحُك 
َكَما َقاَل ِفي  -َرُسوَل اهلِل؟ ، َقاَل: " َناٌس ِمْن ُأمَِّتي ، ُعِرُضوا َعَليَّ ُغَزاًة ِفي َسِبيِل اهلِل 

 " ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل ، اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم ، َفَقاَل: " َأْنِت ِمَن اْلَأوَِّلنَي " -اْلَأوَِّل 
َقاَل َأَنٌس: َفَخَرَجْت َمَع َزْوِجَها ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َغاِزًيا َأوََّل َما َرِكَب اْلُمْسِلُموَن اْلَبْحَر ِفي 

َفُصِرَعْت عن َدابَِّتَها ِحنَي َخَرَجْت ِمْن  -رضي اهلل عنه  -ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن  َزَماِن
 .رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داودقَّْت ُعُنُقَها َفَماَتْت( َفاْنَد اْلَبْحِر

 



 

  

ليه وسلم: " ِنْمُت ، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل ع -رضي اهلل عنها  -َوَعْن َعاِئَشَة  -17
َفَرَأْيُتِني ِفي اْلَجنَِّة، َفَسِمْعُت َصْوَت َقاِرٍئ َيْقَرُأ ، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ ، َقاُلوا: َهَذا َحاِرَثُة ْبُن 

اْلِبرُّ، َكَذِلَك اْلِبرُّ  " ، َقاَلْت:  النُّْعَماِن، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: َكَذِلَك
 ."( رواه أمحد والنسائي وابن حبانَأَبرَّ النَّاِس ِبُأمِِّه  َوَكاَن

 

َقاَل: )َكاَن َرُجَلاِن ِمْن ُقَضاَعَة َأْسَلَما َمَع  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اهلِل  -13
الَِّذي ُهَو  ْشِهَدَفاْسُت  ُدُهَما َأْفَضَل ِمْن اْلآَخِرَوَكاَن َأَح -صلى اهلل عليه وسلم  -َرُسوِل اهلِل 

ِفي اْلَمَناِم ،  َقاَل َطْلَحُة: َفُأِريُت اْلَجنََّة َسَنًة ، ُثمَّ ُتُوفَِّي َأْفَضُلُهَما ُثمَّ ُعمَِّر اْلآَخُر َبْعَدُه
ْرُت َذِلَك َفَرَأْيُت ِفيَها اْلُمَؤخََّر ِمْنُهَما ُأْدِخَل َقْبَل الشَِّهيِد ، َفَعِجْبُت ِلَذِلَك، َفَأْصَبْحُت َفَذَك

َوَحدَُّثوُه اْلَحِديَث ،  -صلى اهلل عليه وسلم  -ِللنَّاَس ، َفَعِجُبوا ، َفَبَلَغ َذِلَك َرُسوَل اهلِل 
َفَقاَل: " ِمْن َأيِّ َذِلَك َتْعَجُبوَن؟ " ، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل ، َهَذا َكاَن َأَشدَّ الرَُّجَلْيِن اْجِتَهاًدا 

صلى اهلل عليه وسلم  -َد ، َوَدَخَل َهَذا اْلآِخُر اْلَجنََّة َقْبَلُه ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ، ُثمَّ اْسُتْشِه
، َقاَل: " َوَأْدَرَك َرَمَضاَن ، َفَصاَم َوَصلَّى "، َقاُلوا: َبَلى : " َأَلْيَس َقْد َمَكَث َهَذا َبْعَدُه َسَنًة؟-

صلى اهلل عليه وسلم  -َقاُلوا: َبَلى؟ ، َقاَل َرُسوُل اهلِل  ،ِمْن َسْجَدٍة ِفي السََّنِة؟ " َكَذا َوَكَذا
ويف رواية: )" َما ُيْدِريُكْم َما َبَلَغْت ِبِه  ،السََّماِء َواْلَأْرِض "(: " َفَما َبْيَنُهَما َأْبَعُد ِممَّا َبْيَن -

َعَلى َباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ ٍر َمَثِل َنْهٍر َجاٍر َغْمإنََّما َمَثُل الصََّلَواِت اْلَخْمِس َك َصَلاُتُه؟
َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َنَهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت ، َما  َيْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت

ِنِه َشْيٌء، َقاَل: " َفَذِلَك َمَثُل َقاُلوا: َلا َيْبَقى ِمْن َدَر، َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء؟ " َتُقوُلوَن؟
 رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأمحد. اهلُل ِبَها اْلَخَطاَيا "( الصََّلَواِت اْلَخْمِس ، َيْمُحو

 
ِفي َيِدي ِقْطَعَة َقاَل: َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َكَأنَّ  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر ) -19

ِشرُي ِبَها ِإَلى َمْوِضٍع ِمْن اْلَجنَِّة ِإلَّا َطاَرْت ِبي ِإَلْيِه ، َقاَل: َفَقَصْصُتُه َعَلى ، َوَلا ُأِإْسَتْبَرٍق
صلى  -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َحْفَصَة ، َفَقصَّْتَها َحْفَصُة َعَلى النَِّبيِّ 



 

  

وأصله يف البخاري  واه الرتمذي،ر " ِإنَّ َعْبَد اهلِل َرُجٌل َصاِلٌح " -اهلل عليه وسلم 
 .ومسلم

 

صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: )" َكاَن َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك   -32
ُجُل ُتْعِجُبُه الرُّْؤَيا اْلَحَسَنُة ، َفُربََّما َقاَل: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم اللَّْيَلَة ُرْؤَيا؟، َفِإَذا َرَأى الرَّ -

ُرْؤَيا َسَأَل َعْنُه ، َفِإْن َكاَن َلْيَس ِبِه َبأٌس ، َكاَن َأْعَجَب ِلُرْؤَياُه ِإَلْيِه "، َقاَل: َفَجاَءِت اْمَرَأٌة 
َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، َرَأْيُت َكَأنِّي َدَخْلُت اْلَجنََّة، َفَسِمْعُت ِبَها َوْجَبًة اْرَتجَّْت َلَها اْلَجنَُّة، 

 -َنَظْرُت ، َفِإَذا َقْد ِجيَء ِبُفَلاِن ْبِن ُفَلاٍن، َوُفَلاِن ْبِن ُفَلاٍن، َحتَّى َعدَّْت اْثَنْي َعَشَر َرُجًلا َف
،  َقاَلْت: َفِجيَء ِبِهْم -َسِريًَّة َقْبَل َذِلَك  -صلى اهلل عليه وسلم  -َوَقْد َبَعَث َرُسوُل اهلِل 

، ِهَأْوَداُجُهْم، َفِقيَل: اْذَهُبوا ِبِهْم ِإَلى َنْهِر اْلَبْيَدِج، َفُغِمُسوا ِفي َعَلْيِهْم ِثَياٌب ُطْلٌس  َتْشُخُب
 َذَهٍب ، َفَقَعُدوا َعَلْيَها َفَخَرُجوا ِمْنُه ُوُجوُهُهْم َكاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر ، ُثمَّ ُأُتوا ِبَكَراِسيَّ ِمْن

 ا َأَراُدواَما َيْقِلُبوَنَها ِلَوْجٍه، ِإلَّا َأَكُلوا ِمْن اْلَفاِكَهِة َمَف ِمْن َذَهٍب ِفيَها ُبْسٌر َوِجيَء ِبَصْحَفٍة
َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل ، َوَأَكْلُت َمَعُهْم، َقاَل: َفَجاَء اْلَبِشرُي ِمْن ِتْلَك السَِّريَِّة

َلاٌن َوُفَلاٌن ، َحتَّى َعدَّ اِلاْثَنْي َعَشَر الَِّذيَن اهلِل ، َكاَن ِمْن َأْمِرَنا َكَذا َوَكَذا ، َوُأِصيَب ُف
: " َعَليَّ ِباْلَمْرَأِة "، َفَجاَءْت، -صلى اهلل عليه وسلم  -َعدَّْتُهُم اْلَمْرَأُة، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 

ُأِصيَب ُفَلاٌن َوُفَلاٌن ْت، َفَقاَل الرَُّجُل: ُهَو َكَما َقاَل َفَقاَل: " ُقصِّي َعَلى َهَذا ُرْؤَياِك "، َفَقصَّْت
 رواه أمحد وابن حبان وابن محيد."( 

 
َقاَل: )َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْسُجُد َعَلى َجْبَهِة  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن ُخَزْيَمَة ْبِن َثاِبٍت  -32

 - عليه وسلم صلى اهلل -َفَأْخَبْرُت ِبَذِلَك َرُسوَل اهلِل  -صلى اهلل عليه وسلم  -النَِّبيِّ 
َرأَسُه  -هلل عليه وسلم صلى ا -َفَقاَل: " ِإنَّ الرُّوَح لَتْلَقى الرُّوَح، َوَأْقَنَع َرُسوُل اهلِل 

صلى اهلل  -يِّ َفَوَضْعُت َجْبَهِتي َعَلى َجْبَهِة النَِّب -َقاَل َعفَّاُن ِبَرأِسِه ِإَلى َخْلِفِه  ، َهَكَذا
 .رواه النسائي وأمحد( -عليه وسلم 



 

  

ِإَذا َصلَّى ِبالنَّاِس اْلَغَداَة  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل َو -31
َأْقَبَل َعَلْيِهْم ِبَوْجِهِه، َفَقاَل؟ َهْل ِفيُكْم َمِريٌض َأُعوُدُه؟ َفِإْن َقاُلوا: اَل، َقاَل: َفَهْل ِفيُكْم 

َقاُلوا: اَل، َقاَل: َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُرْؤَيا َيُقصَُّها َعَلْيَنا؟ َفَقاَل َرُجٌل:  جَناَزٌة َأْتَبُعَها؟ َقاَل: َفِإْن
َتْيِن، َووُضَع َأُبو َبْكر ِإْحَدى اْلَكفَّ يْعْت ِفَرَأْيُت اْلَباِرَحَة َكَأنَُّه َنَزَل ِميَزاٌن مَن السََّماِء َفُوِض

اْلَكفَِّة  يِة، َفِجَئ ِبُعَمَر َفُوِضَع ِفِرَج َأُبو َبْكٍر ِمَن اْلَكفَّاْلَكفَِّة األْخَرى فثقلت ِبه، ُثمَّ ُأْخ يِف
اْلَكفَِّة َفَشاَل ِبِه ُعَمُر، ُثمَّ ُرِفَع ِبِه  يِجيَء ِبُعَثَماَن َفُوِضَع ِف َفَشاَل ِبِه َأُبو َبْكٍر، ُثمَّ

قال  ُلُهْم َعِن الرُّْؤَيا َبْعُد"َيْسَأ -صلى اهلل عليه وسلم  -اْلِميَزاُن، َفَما َكاَن َرُسوُل اهلل 
 احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وقال الذهيب: صحيح.

 
َعْن ُمْسِلٍم َقاَل: َأَتى َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، َرَأْيُت َو -33

َعَلى َرْأِسِه َرُجٌل ِفي َيِدِه ِمْرَزبٌَّة ِمْن َحِديٍد، ُكلََّما َأْخَرَج َرْأَسُه َضَرَب َرُجًلا َيْخُرُج ِمَن اْلَأْرِض َو
َذاَك »َرْأَسُه َفَيْدُخُل ِفي اْلَأْرِض، ُثمَّ َيْخُرُج ِمْن َمَكاٍن آَخَر، َفَيْأِتيِه َفَيْضِرُب َرْأَسُه، َقاَل: 

 .2رواه ابن أبي شيبة «ِبِه َذِلَك ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َأُبو َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم، َلا َيَزاُل ُيْصَنُع

 
صلى اهلل عليه  -َقاَل: " َخَرَج ِإَلْيَنا َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر  -34

مَّا اْلَمَقاِليُد ، َكَأنِّي ُأْعِطيُت اْلَمَقاِليَد َواْلَمَواِزيَن ، َفَأ: َرَأْيُت آِنًفا َذاَت َيْوٍم َفَقاَل -وسلم 
َفِهَي اْلَمَفاِتيُح، َفُوِضْعُت ِفي َكفٍَّة، َوُوِضَعْت ُأمَِّتي ِفي َكفٍَّة َفَرَجْحُت ِبِهْم، ُثمَّ ِجيَء ِبَأِبي 

"، َبْكٍر ، َفَرَجَح ِبِهْم، ُثمَّ ِجيَء ِبُعَمَر ، َفَرَجَح ِبِهْم، ُثمَّ ِجيَء ِبُعْثَماَن ، َفَرَجَح، ُثمَّ ُرِفَعْت 
 وصححه األلباني. َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َفَأْيَن َنْحُن؟ ، َقاَل: " َأْنُتْم َحْيُث َجَعْلُتْم َأْنُفَسُكْم "

 

                                                           

: َيا َعْبَد اهلل يُرُج ِمَن اأَلرِض َفُيَناِديِنَعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َساَفْرُت َسفًرا َفرَأْيُت َرُجًلا َيْخصة البن عمر رواه الديلمي وغريه ذكرني هذا احلديث بق - 2
ِرُب ِبَها َرأَسُه َيِدِه ِمْرَزَبٌة ِمْن َحِديٍد َفَيْض يَرُجٌل ِف ُج َعَلى َأَثِرِه، َأْو َكاَن ُيَناِدى الرَُّجَل اَل َيْعِرُفُه، َقاَل: َفَيْخُري َما َأْدِرى ُيَناِدى ِباْسِم، َفَو اهلليِاْسِقِن

 - عليه وسلم صلى اهلل - يًثا، َفَقِدْمُت َعَلى النَِّبَفَفَعَل َذِلَك َمرََّتْيِن َأْو َثال يُقوُل: َيا َعْبَد اهلل اْسِقِنُثمَّ َيْخُرُج ِمْن َمَكاٍن آَخَر َفَي اأَلْرِض، يَفَيِغيُب ِف
 َفأْخَبْرُتُه َفَقاَل: َذاَك َأُبو َجْهٍل اَل َيَزاُل ُيْفَعُل ِبِه َذِلَك ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ".



 

  

: )" -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه  -َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  -31
َعَلْيَها َدْلٌو، َفَنَزْعُت  َوَرَأْيُتِني َعَلى َقِليٍب ِعنَي ِفي َصِعيٍد َرَأْيُت النَّاَس ُمْجَتِم َبْيَنَما َأَنا َناِئٌم

َفَنَزَع  َأْسِقي النَّاَس ، َفَأَتاِني َأُبو َبْكٍر ، َفَأَخَذ الدَّْلَو ِمْن َيِدي ِلُيِرحَيِني ِمْنَها َما َشاَء اهلُل
َفَأَتى اْبُن اْلَخطَّاِب  -هلُل َيْغِفُر َلُه َضْعَفُه َوا -ا َذُنوًبا َأْو َذُنوَبْيِن َوِفي َنْزِعِه َضْعٌف ِبَه

 َأْحَسَن ِمْن َنْزِع ُعَمَر َفَلْم َأَر َعْبَقِريًّا ِمْن النَّاِس َيْنِزُع َتَحاَلْت ِبَيِدِه َغْرًباَفاْس َفَأَخَذَها ِمْنُه
رواه البخاري  ْوُض َمْلآُن َيَتَفجَُّر "(َرِوَي النَّاُس َوَضَرُبوا ِبَعَطٍن َواْلَح َفَلْم َيَزْل َيْنِزُع َحتَّى

  ومسلم وأمحد.

 
َعْن َقْيِس ْبِن َعبَّاٍد َقاَل ُكْنُت ِفي اْلَمْسِجِد َفَجاَء َرُجٌل ِفي َوْجِهِه َأَثٌر ِمْن ُخُشوٍع َفَدَخَل َو -32

َجنَِّة َفَلمَّا َخَرَج اتََّبْعُتُه َحتَّى َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َفَأْوَجَز ِفيَها َفَقاَل اْلَقْوُم َهَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْل
َمْنِزَلُه َفَدَخْلُت َمَعُه َفَحدَّْثُتُه َفَلمَّا اْسَتْأَنَس ُقْلُت َلُه ِإنَّ اْلَقْوَم َلمَّا َدَخْلَت َقْبُل  َدَخَل

وَل َما َلا َيْعَلُم َوَسُأَحدُِّثَك اْلَمْسِجَد َقاُلوا َكَذا َوَكَذا َقاَل ُسْبَحاَن اللَِّه َما َيْنَبِغي ِلَأَحٍد َأْن َيُق
َأنِّي ِلَم ِإنِّي َرَأْيُت ُرْؤَيا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقَصْصُتَها َعَلْيِه َرَأْيُت َك

َها َعُموُد َحِديٍد َأْسَفُلُه ِفي َرْوَضٍة َخْضَراَء َقاَل اْبُن َعْوٍن َفَذَكَر ِمْن ُخْضَرِتَها َوَسَعِتَها َوْسُط
ِفي اْلَأْرِض َوَأْعَلاُه ِفي السََّماِء ِفي َأْعَلاُه ُعْرَوٌة َفِقيَل ِلَي اْصَعْد َعَلْيِه َفُقْلُت َلا َأْسَتِطيُع 

ْيِه َفَجاَءِني ِمْنَصٌف َقاَل اْبُن َعْوٍن ُهَو اْلَوِصيُف َفَرَفَع ِثَياِبي ِمْن َخْلِفي َفَقاَل اْصَعْد َعَل
َفَصِعْدُت َحتَّى َأَخْذُت ِباْلُعْرَوِة َفَقاَل اْسَتْمِسْك ِباْلُعْرَوِة َفاْسَتْيَقْظُت َوِإنََّها َلِفي َيِدي َقاَل 

اِم َفَأَتْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقَصْصُتَها َعَلْيِه َفَقاَل َأمَّا الرَّْوَضُة َفَرْوَضُة اْلِإْسَل
َأمَّا اْلَعُموُد َفَعُموُد اْلِإْسَلاِم َوَأمَّا اْلُعْرَوُة َفِهَي اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقى َأْنَت َعَلى اْلِإْسَلاِم َحتَّى َو

 ( رواه البخاري ومسلم.َتُموَت َقاَل َوُهَو َعْبُد اللَِّه ْبُن َسَلاٍم

 

َرَأْيُت َكَأنَّ َدْلًوا »اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب، َأنَّ َرُجًلا َقاَل ِلَرُسوِلَو -37
ُأْدِلَيْت ِمَن السََّماِء، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َفَأَخَذ ِبَعَراِقيَها َفَشِرَب َوِفيِه َضْعٌف، ُثمَّ َجاَء ُعَمُر َفَأَخَذ 

 .رواه أبو داود وأمحد «ِبَعَراِقيَها َفَشِرَب َحتَّى ُتَضلَِّع



 

  

َعاِئَشَة أُلمَِّها َأنَُّه َرَأى ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َكَأنَُّه َمرَّ ِبَرْهٍط ِمَن  يُطَفْيِل ْبِن َسْخَبَرَة َأِخ َعْنَو -33
 َأنَّاْلَيُهوِد َفَقاَل َمْن َأْنُتْم َقاُلوا َنْحُن اْلَيُهوُد. َقاَل ِإنَُّكْم َأْنُتُم اْلَقْوُم َلْواَل َأنَُّكْم َتْزُعُموَن 

مٌَّد. ُعَزْيرًا اْبُن اللَِّه. َفَقاَلِت اْلَيُهوُد َوَأْنُتُم اْلَقْوُم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن َما َشاَء اللَُّه َوَشاَء ُمَح
ُم ُثمَّ َمرَّ ِبَرْهٍط ِمَن النََّصاَرى َفَقاَل َمْن َأْنُتْم َقاُلوا َنْحُن النََّصاَرى. َفَقاَل ِإنَُّكْم َأْنُتُم اْلَقْو
لَُّه َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه. َقاُلوا َوَأْنُتُم اْلَقْوُم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن َما َشاَء ال

 -صلى اهلل عليه وسلم-َوَما َشاَء ُمَحمٌَّد. َفَلمَّا َأْصَبَح َأْخَبَر ِبَها َمْن َأْخَبَر ُثمَّ َأَتى النَِّبىَّ 
َقاَل َعفَّاُن َقاَل َنَعْم. َفَلمَّا َصلَّْوا َخَطَبُهْم َفَحِمَد «. َهْل َأْخَبْرَت ِبَها َأَحدًا » َرُه َفَقاَل َفَأْخَب

ِإنَّ ُطَفْياًل َرَأى ُرْؤَيا َفَأْخَبَر ِبَها َمْن َأْخَبَر ِمْنُكْم َوِإنَُّكْم ُكْنُتْم » اللََّه َوَأْثَنى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل 
اَل َتُقوُلوا َما َشاَء اللَُّه » َقاَل «. اْلَحَياُء ِمْنُكْم َأْن َأْنَهاُكْم َعْنَها  يَكِلَمًة َكاَن َيْمَنُعِن ُلوَنَتُقو

 .رواه ابن ماجه وأمحد «َوَشاَء ُمَحمٌَّد 

 

صلى  - َقاَل: " َجاَءْت َمَلاِئَكٌة ِإَلى النَِّبيِّ -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل  -39
، َوَقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَّ اْلَعْيَن َناِئَمٌة ، اَل َبْعُضُهْم: ِإنَُّه َناِئٌمَوُهَو َناِئٌم ، َفَق -اهلل عليه وسلم 

، َفاْضِرُبوا َلُه َمَثًلا َفَقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَُّه نَّ ِلَصاِحِبُكْم َهَذا َمَثًلاَواْلَقْلَب َيْقَظاُن ، َفَقاُلوا: ِإ
، َوَقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَّ اْلَعْيَن َناِئَمٌة ، َواْلَقْلَب َيْقَظاُن ، َفَقاُلوا: َمَثُلُه َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى  َناِئٌم

َداًرا ، َوَجَعَل ِفيَها َمأُدَبًة َوَبَعَث َداِعًيا ، َفَمْن َأَجاَب الدَّاِعَي ، َدَخَل الدَّاَر ، َوَأَكَل ِمْن 
ْم ُيِجْب الدَّاِعَي ، َلْم َيْدُخْل الدَّاَر ، َوَلْم َيأُكْل ِمْن اْلَمأُدَبِة ، َفَقاُلوا: اْلَمأُدَبِة ، َوَمْن َل

َب َأوُِّلوَها َلُه َيْفَقْهَها ، َفَقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَُّه َناِئٌم ، َوَقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَّ اْلَعْيَن َناِئَمٌة ، َواْلَقْل
َفَمْن َأَطاَع  -صلى اهلل عليه وسلم  -َجنَُّة، َوالدَّاِعي ُمَحمٌَّد َيْقَظاُن، َفَقاُلوا: الدَّاُر اْل

عليه  صلى اهلل -، َوَمْن َعَصى ُمَحمًَّدا َفَقْد َأَطاَع اهلَل -ليه وسلم صلى اهلل ع -ُمَحمًَّدا 
 رواه ،"َفرََّق َبْيَن النَّاِس -صلى اهلل عليه وسلم-، َوُمَحمٌَّد َفَقْد َعَصى اهلَل -وسلم 

 البخاري وأمحد.

 



 

  

 -صلى اهلل عليه وسلم  -َقاَل: " َأَتى َرُسوَل اهلِل  -رضي اهلل عنهما  -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس  -42
 ِفيَما َيَرى النَّاِئُم َمَلَكاِن ، َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد ِرْجَلْيِه َواْلآَخُر ِعْنَد َرْأِسِه ، َفَقاَل الَِّذي ِعْنَد

ِعْنَد َرْأِسِه: اْضِرْب َمَثَل َهَذا َوَمَثَل ُأمَِّتِه ، َفَقاَل: ِإنَّ َمَثَلُه َوَمَثَل ُأمَِّتِه َكَمَثِل  ِرْجَلْيِه ِللَِّذي
َما  َقْوٍم َسْفٍر  اْنَتهوا ِإَلى َراِس َمَفاَزٍة  َفَلْم َيُكْن َمَعُهْم ِمْن الزَّاِد َما َيْقَطُعوَن ِبِه اْلَمَفاَزَة ، َوَلا

ِه ، َفَبْيَنَما ُهْم َكَذِلَك ، ِإْذ َأَتاُهْم َرُجٌل ِفي ُحلٍَّة  ِحَبَرٍة  َفَقاَل: َأَرَأْيُتْم ِإْن َوَرْدُت َيْرِجُعوَن ِب
ِبُكْم ِرَياًضا ُمْعِشَبًة َوِحَياًضا  ُرَواًء  َأَتتَِّبُعوِني؟ ، َفَقاُلوا: َنَعْم ، َفاْنَطَلَق ِبِهْم َفَأْوَرَدُهْم 

َوِحَياًضا ُرَواًء ، َفَأَكُلوا َوَشِرُبوا َوَسِمُنوا ، َفَقاَل َلُهْم: َأَلْم َأْلَقُكْم َعَلى ِتْلَك  ِرَياًضا ُمْعِشَبًة ،
اْلَحاِل؟ ، َفَجَعْلُتْم ِلي ِإْن َوَرْدُت ِبُكْم ِرَياًضا ُمْعِشَبًة َوِحَياًضا ُرَواًء َأْن َتتَِّبُعوِني؟ ، َفَقاُلوا: 

َأْيِديُكْم ِرَياًضا َأْعَشَب ِمْن َهِذِه ، َوِحَياًضا ِهَي َأْرَوى ِمْن َهِذِه ، َبَلى ، َقاَل: َفِإنَّ َبْيَن 
َفاتَِّبُعوِني ، َفَقاَلْت َطاِئَفٌة: َصَدَق ، َواهلِل َلَنتَِّبَعنَُّه ، َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: َقْد َرِضيَنا ِبَهَذا ، 

 ُنِقيُم َعَلْيِه " رواه أمحد.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

  

 

بغض النظر عن  ،من عجائب الرؤى اليت رآها أصحابها فقط بقص عشر رؤى هذا وأختم كتابي
 :ألبيها وأوهلا رؤيا بنت ثابت بن قيس بن مشاس خطيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،دينهم

َثاِبِت ْبِن َقْيِس بن َقاَل َعَطاٌء اْلُخَراَساِنيُّ: َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َفَأْدَخَلِني َرُجٌل َعَلى اْبَنِة  -2
َقاَلْت : َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  ُثمَّمشاس َرِضَي اهلل َعْنهما َفَحدََّثْتِني ِبِقصَِّة َثاِبٍت 

ْوُم َحِميًدا َوُتْقَتُل َشِهيًدا ، َوُيْدِخُلَك اللَُّه اْلَجنََّة " ، َفَلمَّا َكاَن َي َعَلْيِه َوَسلََّم : " َبْل َتِعيُش
َخَرَج َمَع َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد َرِضَي اهلل َعْنه ِإَلى ُمَسْيِلَمَة الكذاب قال : َفَلمَّا َلِقَي  اْلَيَماَمِة

َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُحِمَل َعَلْيِهْم فانكشفوا قال : َقاَل ِلَساِلٍم 
َرِضَي اهلل َعْنه : َما َهَكَذا ُكنَّا ُنَقاِتُل َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة 

َوَسلََّم ، ُثمَّ َحَفَر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ُحْفَرًة َفَحَمَل َعَلْيِهَما اْلَقْوُم ، َفَبِقَيا ُيَقاِتَلاِن حتى قتال 
ٍت َرِضَي اهلل َعْنه ِدْرٌع َلُه َنِفيَسٌة ، َفَمرَّ ِبِه َرُجٌل ِمَن رمحة اهلل عليهما ، َوَكاَنْت َعَلى َثاِب

اْلُمْسِلِمنَي َفَأَخَذَها َفَبْيَنا َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َناِئٌم ِإْذ َأَتاُه َثاِبُت ْبُن َقْيٍس َرِضَي اهلل َعْنه 
َأْن َتُقوَل : َهَذا ُحْلٌم َفُتَضيَِّعُه ، ِإنِّي َلمَّا  ِفي َمَناِمِه َفَقاَل : ِإنِّي ُأوِصيَك ِبَوِصيٍَّة ، ِإيَّاَك

ُقِتْلُت َأْمِس َمرَّ ِبي َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنِي َفَأَخَذ ِدْرِعي ، َوَمْنِزُلُه ِفي َأْقَصى اْلَعْسَكَر َوِعْنَد 
َفْأِت  َجَعَل َفْوَق اْلُبْرَمِة َرْحًلا ،ِخَباِئِه َفَرٌس َيْسَتنُّ ِفي ُطوِلِه َوَقْد َكَفَأ َعَلى الدِّْرِع ُبْرَمًة َو

َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد َرِضَي اهلل َعْنه َفُمْرُه َأْن َيْبَعَث ِإَلى ِدْرِعي َفَيْأُخَذَها ، َفِإَذا َقِدْمَت َعَلى 
دَّْيِن َكَذا وكذا ، َوِلي ِمَن َخِليَفِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخِبْرُه َأنَّ َعَليَّ ِمَن ال

الدَّْيِن َكَذا َوَكَذا ، َوُفَلاٌن َرِقيِقي َعِتيٌق ، َوُفَلاٌن . َوِإيَّاَك َأْن َتُقوَل : َهَذا ُحْلٌم َفُتَضيُِّعُه 

                                                           

إما الرائي، أو املرئي،  ،العجيبة، والغريبة، والعظيمة، واليت تأييد إهلي، وكرامة ربانية ألصحابهاآالف الرؤى  فهناكخشية اإلطالة وإال  - 2
 جتدها يف املراجع اليت سأذكرها يف احلواشي القادمة إن شاء اهلل.العموم  وعلى



 

  

َر ِإَلى ِخَباٍء ِفي َفَأَتى الرَُّجُل َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد َرِضَي اهلل َعْنه َفَأْخَبَرُه َفَبَعَث ِإَلى الدِّْرِع َفَنَظ
َأْقَصى اْلَعْسَكِر َفِإَذا ِعْنَدُه َفَرٌس ُيْسَتنُّ ِفي ُطوِلِه َفَنَظَر ِفي اْلِخَباِء َفِإَذا َلْيَس ِفيِه َأَحٌد 

ُد بُن َفَدَخُلوا َوَرَفُعوا الرَّْحَل َوِإَذا َتْحَتُه ُبْرَمٌة َفَرَفُعوَها َفِإَذا الدِّْرُع َتْحَتَها َفُأِتَي ِبِه َخاِل
اْلَوِليِد َرِضَي اهلل َعْنه َفَلمَّا َقِدَم اْلَمِديَنَة َحدََّث الرَُّجُل َأَبا َبْكٍر َرِضَي اهلل َعْنه ِبُرْؤَياُه 

ِبِت َثا َفَأَجاَز َوِصيََّتُه َبْعَد َمْوِتِه َفَلا َنْعَلُم َأَحًدا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُجوَِّزْت َوِصيَُّتُه َبْعَد َمْوِتِه َغْيَر
 . (ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّاٍس َرِضَي اهلل َعْنه

 

َقاَل: َقاَل َعْبُد امُلطَِّلِب: إنِّي َلَناِئٌم يف احِلْجِر  -رضي اللَّه عنه-َعْن َعِليِّ بِن َأِبي َطاِلٍب َو -1
َذَهَب َعنِّي، َقاَل:  َقاَل: ُقْلُت: وَما َطْيَبُة؟ َقاَل: ُثمَّ ،إْذ أَتاِني آٍت  فَقاَل ِلي: اْحِفْر َطْيَبَة

َقاَل: ُقْلُت:  َفَلمَّا َكاَن الَغُد َرَجْعُت ِإَلى َمْضِجِعي، َفِنْمُت ِفيِه، َفَجاَءِني، َفَقاَل: اْحِفْر َبرََّة
 َوَما َبرَُّة؟ َقاَل: ُثمَّ َذَهَب َعنِّي، َفَلمَّا َكاَن الَغُد َرَجْعُت ِإَلى َمْضِجِعي، َفِنْمُت ِفيِه، َفَجاَءِني

َقاَل: ُقْلُت: وَما امَلْضُنوَنُة؟ َقاَل: ُثمَّ َذَهَب َعنِّي، َفَلمَّا َكاَن الَغُد  ،َفَقاَل: اْحِفِر امَلْضُنوَنَة
َقاَل: ُقْلُت: وَما َزْمَزُم؟  َرَجْعُت ِإَلى َمْضِجِعي، َفِنْمُت ِفيِه، فَجاَءِني َفَقاَل: اْحِفْر َزْمَزَم

ُتَذمُّ َتْسِقي احَلِجيَج األْعَظَم، وِهَي َبْيَن الَفْرِث والدَِّم، ِعْنَد  قال: َلا ُتْنَزُف أَبًدا، وَلا
َقاَل: َفَلمَّا ُبيَِّن َلُه َشْأَنَها، َوُدلَّ َعَلى َمْوِضِعَها، ، ِعْنِد َقْرَيِة النَّْمِل َنْقَرِة الُغَراِب اأَلْعَصِم

اْبُنُه احَلاِرُث بُن َعْبِد امُلطَِّلِب، وَلْيَس َلُه َيْوَمِئٍذ  وَعَرَف أنَُّه َقْد َصَدَق، َغَدا ِبِمْعَوِلِه، وَمَعُه
َتُه، َوَلٌد َغْيُرُه، َفَحَفَر َفَلمَّا َبَدا ِلَعْبِد امُلطَِّلِب الطَّيَّ، َكبََّر َفَعَرَفْت ُقَرْيٌش أنَُّه َقْد أْدَرَك َحاَج

َها ِبْئُر أِبيَنا إْسَماِعيَل، وإنَّ َلَنا ِفيَها َحقًّا َفَأْشِرْكَنا إَلْيِه، َفَقاُلوا: َيا َعْبَد امُلطَِّلِب إنَّ  َفَقاُموا
َمَعَك ِفيَها، َفَقاَل: َما أَنا ِبَفاِعٍل، ِإن َهَذا اأَلْمَر َقْد ُخِصْصُت ِبِه ُدوَنُكْم، وُأْعِطيُتُه ِمْن 

ُنَخاِصَمَك ِفيَها، َقاَل: َفاْجَعُلوا  َبْيِنُكْم، َفَقاُلوا َلُه: فأْنِصْفَنا َفِإنَّا َغْيُر َتاِرِكيَك َحتَّى
َبْيِني وَبْيَنُكْم َمْن ِشْئُتْم ُأَحاِكُمُكْم إَلْيِه، َقاُلوا: َكاِهَنُة َبِني َسْعٍد "ُهَذْيٌم" َقاَل: َنَعْم، 

طَِّلِب وَكاَنْت ِفي َمْنِطَقِة َمَعاٍن ِمْن َمَشاِرِف الشَّاِم، َفَخَرَجُوا إَلْيَها، وَخَرَج َمَع َعْبِد امُل
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ِعْشُروَن َرُجًلا ِمْن َبِني َعْبِد َمَناٍف، وَخَرَجْت ُقَرْيٌش ِبِعْشِريَن َرجٍل ِمْن َقَباِئِلَها َفَلمَّا َكاُنوا 
ِبالَفِقرِي ِمْن َطِريِق الشَّاِم َأْو َحْذِوِه َفِنَي َماُء َعْبِد امُلطَِّلِب وأْصَحاِبِه، َفَظِمُئوا حتَّى أْيَقُنوا 

ِة، َفاْسَتْسَقْوا َمْن َمَعُهْم ِمْن َقَباِئِل ُقَرْيٍش، َفَأَبْوا َعَلْيِهْم، َفَقاُلوا: إنَّا ِبَمَفاَزٍة، باهَلَلَك
وَنْحُن َنْخَشى َعَلى أْنُفِسَنا ِمْثَل َما أَصاَبُكْم، َفَلمَّا َرَأى َعْبُد امُلطَِّلِب َما َصَنَع الَقْوُم، وَما 

َحاِبِه، َقاَل: َماَذا َتَرْوَن؟ َقاُلوا: َما َرْأُيَنا إلَّا َتَبٌع ِلَرْأِيَك، َفُمْرَنا َيَتَخوَُّف َعَلى َنْفِسِه وأْص
ِبَما ِشْئَت، َقاَل: َفِإنِّي أَرى َأْن َيْحِفَر ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُكْم ُحْفَرَتُه ِلَنْفِسِه ِبَما ِبُكُم اآلَن ِمْن 

َحاُبُه ِفي ُحْفَرِتِه ُثمَّ َواُروُه، حتَّى َيُكوَن آِخُرُكْم َرُجًلا اْلُقوَِّة، َفُكلََّما َماَت َرُجٌل َدَفَعُه أْص
َواِحًدا، َفَضْيَعُة َرُجٍل َواِحٍد َأْيَسُر ِمْن َضْيَعِة َرْكٍب َجِميًعا، َفَحَفُروا الُقُبوَر، ُثمَّ َقَعُدوا 

اللَِّه ِإنَّ إْلَقاَءَنا ِبَأْيِديَنا َهَكَذا ِلْلَمْوِت، َيْنَتِظُروَن امَلْوَت َعَطًشا، ُثمَّ ِإنَّ َعْبَد امُلطَِّلِب َقاَل: َو
َلا َنْضِرُب ِفي األْرِض وَلا َنْبَتِغي ِلَأْنُفِسَنا، َلَعْجٌز، َفَعَسى اللَُّه َأْن َيْرُزَقَنا َماًء ِبَبْعِض الِبَلاِد، 

َلمَّا اْنَبَعَثْت ِبِه، اْنَفَجَرْت ِمْن َتْحِت اْرَتِحُلوا، َوَقاَم َعْبُد امُلطَِّلِب ِإَلى َراِحَلِتِه َفَرِكَبَها، َف
أْصَحاُبُه، وَشِرُبوا َجِميًعا، واْسَتَقْوا ُثمَّ  ُخفَِّها َعْيُن َماٍء َعْذٍب، َفَكبَّر َعْبُد امُلطَِّلِب، َوَكبََّر

ا اللَُّه، َفَشِرُبوا واْسَتَقْوا، َدَعا الَقَباِئَل ِمْن ُقَرْيٍش، َوَقاَل َلُهْم: َهُلمُّوا ِإَلى امَلاِء، َفَقْد َسَقاَن
َلا وَعَرُفوا َفْضَل َعْبِد امُلطَِّلِب، َفَقاُلوا َلُه: َقْد َواللَِّه ُقِضَي َلَك َعَلْيَنا َيا َعْبَد اْلُمطَِّلِب، َواللَِّه 

ُهَو الِذي َسَقاَك َزْمَزَم، ُنَخاِصُمَك ِفي َزْمَزَم َأَبًدا، ِإنَّ الَِّذي َسَقاَك َهَذا امَلاَء ِبَهِذِه الَفَلاِة َل
َفاْرجْع ِإَلى ِسَقاَيِتَك َراِشًدا، َفَرَجَع وَرَجُعوا َمَعُه، وَلْم َيِصُلوا ِإَلى الَكاِهَنِة، وَخلُّوا َبْيَنُه 

َيْمَنُعوُه، وِحيَنِئٍذ َنَذَر َعْبُد امُلطَِّلِب َلِئْن آَتاُه اللَُّه َعَشَرَة أْبَناٍء وَبَلُغوا َأْن ، وَبْيَن َزْمَزَم 
 .(َلَيْنَحَرنَّ أَحَدُهْم ِعْنَد الَكْعَبِة

 

ْبِن اْلَخّطاِب اْلَخّطاِبّي اْلُبْسِتّي الّنْيَساُبوِرّي ، ْبُن ُمَحّمِد ْبِن إْبَراِهيَم َرَوى َأُبو َسْلَماَن َحَمُد  -3
ُقَرْيٍش ُسُنو َجْدٍب َقْد َأْقَحَلْت  َأّن َرِقيَقَة ِبْنَت َأِبي َصْيِفّي ْبِن َهاِشٍم َقاَلْت َتَتاَبَعْت َعَلى

الّظْلَف َوَأّرَقْت اْلَعْظَم َفَبْيَنا َأَنا َراِقَدٌة الّلُهّم َأْو ُمَهّدَمٌة َوَمِعي ِصْنَوى إْذ َأَنا ِبَهاِتِف َصّيٍت 
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ْم َهَذا إّباُن ُنُجوِمِه َيْصُرُخ ِبَصْوِت َصِحٍل َيُقوُل َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش إّن َهَذا الّنِبّي اْلَمْبُعوَث َمَعُك
َفَحّي َهًلا ِباْلَحَيا َواْلِخْصِب َأَلا َفاْنُظُروا ِمْنُكْم َرُجًلا ُطّواًلا ُعّظاًما َأْبَيَض َفّظا ، َأَشّم 

َرُجٌل َأَلا َأَلا َفْلَيْخُلْص ُهَو َوَوَلُدُه َوْلَيْدِلْف إَلْيِه ِمْن ُكّل َبْطٍن  َلْيِه اْلِعْرِننَي َلُه َفْخٌر َيْكِظُم َع
َفْلَيُشّنوا ِمْن اْلَماِء َوِلَيَمّسوا ِمْن الّطيِب َوْلَيُطوُفوا ِباْلَبْيِت َسْبًعا ، َأَلا َوِفيِهْم الّطيُب 
الّطاِهُر ِلَذاِتِه َأَلا َفْلَيْدُع الّرُجُل َوْلُيَؤّمْن اْلَقْوُم َأَلا َفِغْثُتْم َأَبًدا َما ِعْشُتْم . َقاَلْت 

ْذُعوَرًة َقْد َقّف ِجْلِدي ، َوَوِلَه َعْقِلي ، َفاْقَتَصْصت ُرْؤَياَي َفَواْلُحْرَمِة َواْلَحَرِم إْن َفَأْصَبْحت َم
َبِقَي َأْبَطِحّي إّلا َقاَل َهَذا َشْيَبُة اْلَحْمِد َوَتَتاّمْت ِعْنَدُه ُقَرْيٌش ، َواْنَفّض إَلْيِه الّناُس ِمْن ُكّل 

وا َواْسَتَلُموا َواّطَوّفوا ، ُثّم اْرَتَقْوا َأَبا ُقَبْيٍس َوَطِفَق اْلَقْوُم َيِدّفوَن َبْطٍن َرُجٌل َفَشّنوا َوَمّس
 -َقّروا ِبَذْرَوِة اْلَجَبِل َواْسَتَكّفْوا َجَناَبْيِه َفَقاَم َعْبُد اْلُمّطِلِب ، َفاْعَتَضَد اْبَن اْبِنِه ُمَحّمًدا 

َعَلى َعاِتِقِه َوُهَو َيْوَمِئٍذ ُغَلاٌم َقْد َأْيَفَع َأْو َقْد َكَرَب ُثّم َقاَل  َفَرَفَعُه -َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم 
الّلُهّم َساّد اْلَخّلِة َوَكاِشَف اْلُكْرَبِة َأْنَت َعاِلٌم َغْيُر ُمَعّلٍم َوَمْسُئوٌل َغْيُر ُمَبّخٍل َوَهِذِه 

ْيك َسَنَتُهْم َفاْسَمْعَن الّلُهّم َوَأْمِطْرَن َعَلْيَنا ِعِبّداُؤَك َوِإَماُؤك ِبَعِذَراِت َحَرِمك َيْشُكوَن إَل
َغْيًثا َمِريًعا ُمْغِدًقا ، َفَما َراُموا َواْلَبْيِت َحّتى اْنَفَجَرْت الّسَماُء ِبَماِئَها ، َوَكّظ اْلَواِدي 

 .(ِبَثِجيِجِه

 

عاص بن خالد بن سعيد بن الاحلاكم يف مستدركه قصة إسالم الصحابي اجلليل وروى  -4
بن عبد مشس بن عبد مناف، والذي دفعته رؤيا منامية لسعادة الدنيا واآلخرة،  أمية

بل أكرم سعادة على اإلطالق كيف ال وهي أن يسلم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 
كان إسالم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وسلم، وأدع احلاكم وروايته حيث قال: )

إسالمه أنه رأى يف النوم أنه وقف به على  ءقبل وكان بد قدميا وكان أول إخوته أسلم
شفري النار كأن أباه يدفعه منها ويرى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آخذ حبقوته 
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ال يقع ففزع من نومه فقال أحلف باهلل أن هذه لرؤيا حق فلقي أبا بكر بن أبي قحافة 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاتبعه  فذكر ذلك له فقال أبو بكر أريد بك خريا هذا رسول

فإنك ستتبعه وتدخل معه يف اإلسالم واإلسالم حيجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع 
فيها فلقي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو بأجياد فقال يا حممد إىل ما تدعو فقال 

عبادة  أدعو إىل اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وختلع ما كنت عليه من
حجر ال يضر وال ينفع وال يدري من عبده ممن مل يعبده قال خالد فإني أشهد أن ال إله 
إال اهلل وأشهد إنك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإسالمه وأرسل أبوه يف طلبه من 
بقي من ولده ممن مل يسلم ورافعا مواله فوجده فأتوا به أباه أبا أحيحة فأنبه وبكته 

يف يده حتى كسرها على رأسه ثم قال اتبعت حممدا وأنت ترى خالف وضربه بصرمية 
قومه وما جاء به من عيب آهلتهم وعيبة من مضى من آبائهم فقال خالد قد صدق واهلل 
واتبعته فغضب أبوه أبو أحيحة ونال منه وشتمه ثم قال اذهب يا لكع حيث شئت واهلل 

وجل يرزقين ما أعيش به فأخرجه  ألمنعنك القوت فقال خالد إن منعتين فإن اهلل عز
وقال لبنيه ال يكلمه أحد منكم إال صنعت به ما صنعت به فانصرف خالد إىل رسول اهلل 

 .(صلى اهلل عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه

 

مناقب »ابن اجلوزي يف  ما روى هألوليائالعجيبة، بل والكرامات الربانية  ومن الرؤيا -1
قال لي الشافعي: يا ربيع خذ ) الربيع بن سليمان قال: بإسناده إىل« اإلمام أمحد

كتابي وامض به وسلمه إىل أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل وأتين باجلواب، قال الربيع: 
فلما ر حنبل صالة الصبح فصليت معه الفج فدخلت بغداد ومعي الكتاب ولقيت أمحد بن

أخيك الشافعي من مصر، انفتل من احملراب سلمت إليه الكتاب وقلت له: هذا كتاب 
فقال أمحد: نظرت فيه؟ قلت: ال، وكسر أمحد اخلامت وقرأ الكتاب فتغرغرت عيناه 

صلى  -بالدموع، فقلت له: أي شيء فيه يا أبا عبد اهلل؟ فقال: يذكر أنه رأى النيب 

                                                           

الطبقات الكربى ، (21/ 3خمتصر تاريخ دمشق )، (113العهد املكي )ص:  -وسوعة يف صحيح السرية النبوية امل وانظر: ،(143/ 3املستدرك ) - 2
 .(11/ 2) يحياة الصحابة للكاندهلو، (72/ 22تاريخ دمشق )، (91/ 4)



 

  

يف املنام، فقال له: اكتب إىل أبي عبد اهلل أمحد بن حنبل واقرأ  -اهلل عليه وسلم 
 السالم وقل إنك سُتمتحن وُتدعى إىل خلق القرآن فال جتبهم يرفع اهلل لك عليه مين

علًما إىل يوم القيامة. قال الربيع: فقلت: البشارة فخلع قميصه الذي يلي جلده 
فدفعه إلي فأخذته وخرجت إىل مصر وأخذت جواب الكتاب وسلمته إىل الشافعي فقال 

فقال لي ، القميص الذي يلي جدهإليك؟ قلت:  لي: يا ربيع أي شيء الذي دفع
 .(الشافعي: ليس نفجعك به ولكن بله وادفع إلينا املاء حتى أشركك فيه

 
ما رواه شيخ اإلسالم أبو  اليت فيها مناقب لإلمام البخاري وصحيحه الرؤىومن  -2

كنت نائًما بني الركن واملقام )إمساعيل اهلروي بإسناده إىل أبي زيد املروزي قال: 
يف املنام فقال لي: يا أبا زيد إىل متى تدرس  -صلى اهلل عليه وسلم  -نيب فرأيت ال

تابك؟ قال: جامع حممد كتاب الشافعي وال تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول اهلل وما ك
مسعت  )بسند اخلطيب إىل الفربري يقول: ابن حجر هناك ونقل، (بن إمساعيل

نيب صلى اهلل عليه و سلم يف املنام جنم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول رأيت ال
خرج من قربه والبخاري ميشي خلفه فكان النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا خطا 

 .(خطوة خيطو حممد ويضع قدمه على خطوة النيب صلى اهلل عليه وسلم

 
 قصة رؤيا عظيمة، وكرامة جليلة ألبي بكر وعمر رضي اهلل عنهما،وذكر ابن القيم  -7

كان لي جار يشتم أبا )القريواني يف "كتاب البستان" عن بعض السلف قال: عن حكاها 
بكر وعمر رضي اهلل عنهما فلما كان ذات يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولين 

صلى  -فانصرفت إىل منزلي وأنا مغموم حزين فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول اهلل 
من »اهلل فالن يسب أصحابك قال: يف املنام فقلت: يا رسول  -اهلل عليه وسلم 

                                                           

 .(229مناقب اإلمام أمحد )ص:  - 2
 .(439/ 2ابن حجر ) -فتح الباري  - 1

 املرجع السابق. - 3



 

  

، فأخذتها «خذه هذه املدية فاذحبه بها»قلت: أبو بكر وعمر فقال: « أصحابي؟
فأضجعته وذحبته ورأيت كأن يدي أصابها من دمه فألقيت املدية وأهويت بيدي إىل 
األرض ألمسحها فانتبهت وأنا أمسع الصراخ من حنو داره فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: 

 .(مات فجأة فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح فالن

 
أخربني شيخ لنا ): نفسه قال القريواني ثم ذكر قصة هي أعجب لعلها من األوىل، وعن -3

صلى اهلل عليه  -من أهل الفضل قال: أخربني أبو احلسن املطليب إمام مسجد النيب 
ب أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما فبينا قال: رأيت باملدينة عجًبا، كان رجل يس -وسلم 

حنن يوًما من األيام بعد صالة الصبح إذ أقبل رجل وقد خرجت عيناه وسالتا على 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -خديه فسألناه ما قصتك؟ فقال: رأيت البارحة رسول اهلل 

ا، فقال وعلي بني يديه ومعه أبو بكر وعمر فقاال: يا رسول اهلل هذا الذي يؤذينا ويسبن
فقلت له: علي، « من أمرك بهذا يا أبا قيس؟: »-صلى اهلل عليه وسلم  -لي رسول اهلل 

وِأشرت إليه فأقبل عليَّ عليُّ بوجهه ويده وقد ضم أصابعه وبسط السبابة والوسطى 
وقصد بها إىل عيين فقال: إن كنت كذبت ففقأ اهلل عينيك وأدخل أصبعيه يف عيين 

 .(على هذه احلال فكان يبكي خيرب الناس وأعلن بالتوبةفانتبهت من نومي وأنا 

 
وإن نسيت ما نسيت لكن لن أنسى، ولن أغفل قصة الشهيد نور الدين زنكي العابد  -9

وقد دعتهم أنفسهم ): نور الدين علي بن أمحد السمهودي الزاهد األمري املبار، قال
إىل أمر عظيم ظنوا أنه  لشهيديف سلطنة امللك العادل نور الدين ا –يعين النصارى  –

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: يتم هلم

وذلك أن السلطان املذكور كان له تهجد يأتي  ،[31]سورة التوبة: {ىن من خن

                                                           

 .(239: الروح )ص - 2

 .(292الروح )ص:  - 1

 .(22/ 1التاريخ املعترب يف أنباء من غرب ) و،(132/ 4شذرات الذهب ) و،(211خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى )ص:  - 3



 

  

يف  -صلى اهلل عليه وسلم  -به بالليل وأوراد يأتي بها، فنام عقب تهجده فرأى النيب 
ني من هذين، فاستيقظ فزًعا نومه وهو يشري إىل رجلني أشقرين ويقول: أجندني أنقذ

ثم توضأ وصلى ونام فرأى املنام بعينه، فاستيقظ وصلى ونام فرآه أيًضا مرة ثالثة، 
فاستيقظ وقال: مل يبق نوم وكان له وزير من الصاحلني يقال له مجال الدين املوصلي 
فأرسل خلفه لياًل وحكى له مجيع ما اتفق له فقال له: وما قعودك، اخرج اآلن إىل 

ملدينة النبوية واكتم ما رأيت، فتجهز يف بقية ليلته وخرج على رواحل خفيفة يف ا
عشرين نفًرا وصحبته الوزير املذكور وماٌل كثري فقدم املدينة يف ستة عشر يوًما 
فاغتسل خارجها ودخل فصلى بالروضة وزار ثم جلس ال يدري ماذا يصنع. فقال الوزير 

صلى اهلل عليه  -إن السلطان قصد زيارة النيب  وقد اجتمع أهل املدينة يف املسجد:
وأحضر معه أموااًل للصدقة فاكتبوا َمْن عندكم فكتبوا أهل املدينة كلهم وأمر  -وسلم 

 -السلطان حبضورهم، وكل من حضر ليأخذ يتأمله ليجد فيه الصفة اليت أراها النيب 
االنصراف إىل أن له فال جيد تلك الصفة فيعطيه ويأمره ب -صلى اهلل عليه وسلم 

انقضى الناس، فقال السلطان: هل بقي أحد مل يأخذ شيًئا من الصدقة، قالوا: ال، 
فقال: تفكروا وتأملوا، فقالوا: مل يبق أحد إال رجلني مغربيني ال يتناوالن من أحد 
شيًئا وهما صاحلان غنيان يكثران الصدقة على احملاويج، فانشرح صدره وقال: علّي 

إليهما  -صلى اهلل عليه وسلم  -ما فرآهما الرجلني اللذين أشار النيب بهما؛ فأتي به
، فقال هلما: من أين أنتما؟ فقاال: من بالد املغرب «أجندني أنقذني من هذين»بقوله 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -جئنا حاجني فاخرتنا اجملاورة يف هذا العام عند رسول اهلل 
: أين منزهلما فأخرب بأنهما يف رباط بقرب فقال: أصدقاني، فصمما على ذلك، فقال

احلجرة فأمسكهما وحضر إىل منزهلما فرأى فيه مااًل كثرًيا وختمتني وكتًبا يف الرقائق 
ومل ير فيه شيًئا غري ذلك فأثنى عليهما أهل املدينة خبري كثري وقالوا: إنهما صائمان 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -الدهر مالزمان الصلوات يف الروضة الشريفة وزيارة النيب 
وزيارة البقيع كل يوم بكرة وزيارة قباء كل سبت وال يردان سائاًل قط حبيث سدَّا خلة 



 

  

أهل املدينة يف هذا العام اجملدب، فقال السلطان: سبحان اهلل، ومل يظهر شيًئا مما 
ًرا رآه، وبقي السلطان يطوف يف البيت بنفسه فرفع حصرًيا يف البيت فرأى سرداًبا حمفو

فارتاعت الناس لذلك، وقال السلطان عند ذلك:  ينتهي إىل صوب احلجرة الشريفة
أصدقاني حالكما، وضربهما ضرًبا شديًدا فاعرتفا بأنهما نصرانيان بعثهما النصارى 
يف زي حجاج املغاربة وأمالوهما بأموال عظيمة وأمروهما بالتحيل يف شيء عظيم 

م اهلل منه وهو الوصول إىل اجلناب الشريف خيلته هلم أنفسهم وتوهموا أن ميكنه
ويفعلوا به ما زينه هلم إبليس يف النقل وما يرتتب عليه فنزال يف أقرب رباط إىل 
احلجرة الشريفة وفعال ما تقدم وصارا حيفران لياًل ولكل منهما حمفظة جلد على زي 

إلظهار زيارة  املغاربة، والذي جيتمع من الرتاب جيعله كل منهما يف حمفظته وخيرجان
البقيع فيلقيانه بني القبور وأقاما على ذلك مدة فلما قربا من احلجرة الشريفة أرعدت 
السماء وأبرقت وحصل رجيف عظيم حبيث خّيل انقالع تلك اجلبال فقدم السلطان 
صبيحة تلك الليلة واتفق إمساكهما واعرتافهما فلما اعرتفا وظهر حاهلما على يديه 

له لذلك دون غريه بكى بكاًء شديًدا وأمر بضرب رقابهما فقتال حتت ورأى تأهيل اهلل 
الشباك الذي يلي احلجرة الشريفة وهو مما يلي البقيع، ثم أمر بإحضار رصاص 
عظيم وحفر خندًقا عظيًما إىل املاء حول احلجرة الشريفة كلها وأذيب ذلك الرصاص 

ا إىل املاء، ثم عاد إىل ملكه ومأل به اخلندق فصار حول احلجرة الشريفة سوًرا رصاًص
وأمر بإضعاف النصارى وأمر أن ال يستعمل كافر يف عمل من األعمال وأمر مع ذلك 

 .(بقطع املكوس مجيعها

                                                           

يف أنباء من (،و التاريخ املعترب 132/ 4(،و شذرات الذهب )211خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى )ص: وانظر:  ،(212الرؤيا للتوجيري )ص:  - 2
 .(22/ 1غرب )

رؤية نور والقصة مشهورة جًدا يف األوساط العلمية لكن رأيت الدكتور الصالبي ينكرها، وتعّرض هلا، وناقشها يف كتابه: الدولة الزنكية فقال: )
النيب صلى اهلل عليه وسلم يطلب الدين املتعلقة بالقرب الشريف : هناك قصة شائعة على ألسنة الناس وهي أن نور الدين رأى فيما يرى النائم 

فاستدعى نور الدين وزيره فعبَّره له بأن يف املدينة املنورة حدثًا، فخرج نور الدين  -وأشار إىل شخصني جتاهه  -منه أن ينقذه من رجلني أشقرين 
ما، فإذا هما اللذان رآهما يف منامه، إىل املدينة واستعرض سكانها للصدقة، فأتى كلهم إال رجلني جماورين من أهل األندلس، فأمر بإحضاره

 فسأهلما عن حاهلما وما جاء بهما، فأقرا بأنهما من الفرجنة، وصال لكي ينقال النيب صلى اهلل عليه وسلم من احلجرة الشريفة ووجدهما قد



 

  

 

 عندابن كثري يف "البداية والنهاية"  اذكره وأخرًيا: أذكر قصة مباركة، وعربة صادقة -22
روى أبو القاسم علي بن  )قال:ن عيسى بن داود بن اجلراح لوزير علي بل تهترمج

احملسن التنوخي عن أبيه عن مجاعة أن عطاًرا من أهل الكرخ كان مشهوًرا بالسنة 
ركبه ستمائة دينار ديًنا فأغلق دكانه وانكسر عن كسبه ولزم منزله وأقبل على 

 -الدعاء والتضرع والصالة ليالي كثرية فلما كان يف بعض تلك الليالي رأى رسول اهلل 
اذهب إىل علي بن عيسى الوزير فقد »يف املنام وهو يقول له:  - عليه وسلم صلى اهلل

، فلما أصبح الرجل قصد باب الوزير فلم يعرفه أحد «أمرته لك بأربعمائة دينار
فجلس لعل أحًدا يستأذن له على الوزير حتى طال عليه اجمللس وهّم باالنصراف، ثم 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -رأيت رسول اهلل قل للوزير إني رجل  احلجبة:إنه قال لبعض 
يف املنام وأنا أريد أن أقّصه على الوزير، فقال له احلاجب: وأنت صاحب الرؤيا، إن 
الوزير قد أنفذ يف طلبك رساًل متعددة. ثم دخل احلاجب فأخرب الوزير فقال: أدخله 
                                                                                                                                                                      

فاستغاث به أهل املدينة أن يبين هلم  حفر نقبًا حتت األرض من حتت حائط املسجد، فضربا أعناقهما، ثم أحرق بالنار، وركب عائدًا إىل الشام،
 وكتب اسم نور الدين على باب البقيع. ـه113سورًا حوهلا، فأمر ببنائه، فبين سنة 

والصالحية فقال : وهذه القصة ال  -وقد علق األستاذ إبراهيم الزيبق على هذه القصة يف حتقيقه لكتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية  
يف كتابه التعريف مبا أنسِت  ـه742ج العلمي، إذ إن أول من رواها هو حممد بن أمحد املطري، مؤذن احلرم النبوي، املتوفى سنة تثبت لدى املنه

 اهلجرة من معامل دار اهلجرة، وبني نور الدين مئة واثنتان وسبعون سنة، ثم إن إسناد هذه القصة مسلسل باجملاهيل، فقد مسعها املطري من
وقد مسعها يعقوب ممن حَّدثه من أكابر من  -وكان أبوه فراشًا من قوام املسجد الشريف  -جملاورين، وهو يعقوب بن أبي بكر طالب علم من ا

يف رسالة له دون إسناد  ـه771أدرك، ومل جيزم املطري بصحتها فقال: هكذا حدَّثين عمن حدثه وروى حنوها مجال الدين اإلسنوي املتوفى سنة 
دي يف وفاء الوفا، وهذا يعين أن القصة قد ذاعت بعد وفاة نور الدين، إذ مل يذكرها أحد ممن عاصر نور الدين من املؤرخني نقلها عنه السمهو

قصاء املالزمني له كابن عساكر وابن منقذ والعماد األصفهاني الكاتب وال من املتتبعني لسريته كابن األثري وأبي شامة مع شدة حرصهم على است
ها بكل مجيل، بل أنه مل يذكرها من أرخ للمدينة املنورة ممن عاصر تلك الفرتة كابن النجار يف " الدرة الثمينة " وقد نقلها عن أخباره وحتليت

العماد  املطري من جاء بعده من املؤرخني كاملراغي يف " حتقيق النصرة "، وابن قاضي شهبة يف الكواكب الدرية، والسمهودي يف وفاء الوفاء، وابن
" ومل يذكر أحد من املؤرخني أن نور الدين  ـه117ذرات الذهب، والربزجني يف " نزهة الناظرين ". ثم إن املطريَّ ذكر أن القصة وقعت سنة " يف ش

ج، كما حلزار املدينة يف تلك السنة، بل مل يذكروا أنه زارها يف أي من سين حكمه، بل إنهم مل يذكروا أنه حج أبدًا، فقد شغله جهاد الفرنج عن ا
( فقد وهم يف ذلك، إذ إن الذي حج هو أسد ـه112شغل صالح الدين بعده، وال عربة مبا ذكره الفاسي يف شفاء الغرام، من أن نور الدين حجَّ سنة )

لة نور الدين الدين شريكوه، وقد خرج نور الدين إىل لقائه يوم رجوعه . وقد يتساءل املرء : ما الباعت هلذه القصة، فأقول : رمبا أثارت تكم
من حماولة الصليبيني االستيالء على املدينة  -بإذن اهلل  -لسور املدينة وكتابة امسه عليه فكرة قدومه للمدينة، ثم اختلط هذا مع سيأتي 

 خططه، ( فقد أشيع وقتها أنهم كانوا يريدون نقل اجلسد الشريف إىل فلسطني فيما ذكر ابن جبري من رحلة واملقريزي يفـه173وذلك سنة )
ه فدمج اخليال بني احلدثني يف حدث واحد ليكشف عن هاجس أقلق بال املسلمني وقتئذ وهو أن ما فشل الصليبيون يف حتقيقه يف العلن سيحاولون

 (.272/ 3الدولة الزنكية ) (يف اخلفاء، فكانت هذه القصة واهلل أعلم

 



 

  

ته ومنزله علّي سريًعا فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يستعلم عن حاله وامسه وصف
وهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -فذكر ذلك له فقال له الوزير: إني رأيت رسول اهلل 

يأمرني بإعطائك أربعمائة دينار فأصبحت ال أدري من أسأل عنك وال أعرفك وال أعرف 
أين أنت وقد أرسلت يف طلبك إىل اآلن عدة رسل فجزاءك اهلل خرًيا عن قصدك إياي، 

صلى  -ألف دينار فقال: هذه أربعمائة دينار ألمر رسول اهلل ثم أمر الوزير بإحضار 
وستمائة هبة من عندي، فقال الرجل: ال واهلل ال أزيد على ما  -اهلل عليه وسلم 

فإني أرجو اخلري والربكة فيه، ثم أخذ  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمرني به رسول اهلل 
اليقني. فخرج ومعه األربعمائة منها أربعمائة دينار، فقال الوزير: هذا هو الصدق و

دينار فعرض على أرباب الديون أمواهلم فقالوا: حنن نصرب عليك ثالث سنني وافتح 
بهذا الذهب دكانك ودم على كسبك، فأبى إال أن يعطيهم من أمواهلم الثلث فدفع 

ال عليه احلول حتى ربح إليهم مائيت دينار وفتح حانوته باملائيت دينار الباقية فما ح
 .(لف دينارأ

 

وهبذا نكون قد انتهينا من كتابة ما أردنا، ونسأل اهلل أن يوفقنا لكل خري نوينا، ويثبتنا على كل 

 .، ويغفر لنا ولوالدين وللمسلمني ذنوبناخري عرفنا

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

 

 
 

                                                           

 .(223الرؤيا للتوجيري )ص: تاب: ، وانظر ك(314/ 2املنتظم )، (141/ 22البداية والنهاية ) - 2



 

  

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

املسمى: جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب تفسري الطربي 
هـ [، حتقيق/ أمحد حممد شاكر، الناشر : مؤسسة  322 - 114اآلملي، أبو جعفر الطربي، ] 

 م. 1222 -هـ  2412الرسالة، الطبعة : األوىل ، 

مساعيل بن عمر بن كثري القرشي تفسري ابن كثري املسمى تفسري القرآن العظيم، ألبي الفداء إ
هـ[، حتقيق/  سامي بن حممد سالمة، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع،  774- 722الدمشقي ] 

 م. 2999 -هـ 2412الطبعة : الثانية 

تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل، لإلمام/ حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ] 
 -عثمان مجعة ضمريية  -قيق وخترج ألحاديثه حممد عبد اهلل النمر هـ [، حت 122املتوفى 

 م. 2997 -هـ  2427سليمان مسلم احلرش، الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الرابعة ، 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، املؤلف : أبو القاسم حممود بن عمر 
 بريوت، حتقيق : عبد الرزاق املهدي. –زمي، دار النشر : دار إحياء الرتاث العربي الزخمشري اخلوار

اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنصاري 
هـ، احملقق : هشام مسري البخاري، الناشر : دار  272اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوفى : 

 م. 1223هـ/  2413ب، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة : عامل الكت

تفسري السعدي املسمى: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر بن 
السعدي.، حتقيق/ عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : األوىل 

 م. 1222-هـ 2412



 

  

املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، املؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر : دار التفسري 
 هـ. 2423دمشق، الطبعة : الثانية ،  –الفكر املعاصر 

 

صحيح البخاري: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه 
إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل، احملقق : حممد وأيامه، املؤلف : حممد بن إمساعيل بن 

 هـ.2411زهري بن ناصر الناصر، الناشر : دار طوق النجاة، الطبعة : األوىل 

صحيح مسلم: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
هـ(، احملقق: حممد فؤاد 122نيسابوري )املتوفى: املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ال

 بريوت. –عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي 

اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، تأليف: حممد بن فتوح احلميدي، دار النشر / دار ابن 
 لبواب.م، الطبعة: الثانية، حتقيق : د. علي حسني ا1221 -هـ 2413 -لبنان/ بريوت  -حزم 

اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان، املؤلف : حممد فؤاد عبد الباقى، دار النشر / دار الفكر ـ 
 بريوت.

اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، املؤلف : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، الناشر : دار 
 بريوت، حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون. –إحياء الرتاث العربي 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، املؤلف : أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب 
 هـ.2412النسائي، احملقق : مكتب حتقيق الرتاث، الناشر : دار املعرفة ببريوت، الطبعة : اخلامسة 

سنن أبي داود، املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي 
حَممَّد كاِمل قره بللي، الناشر: دار  - طاألرناؤوهـ(، احملقق: شَعيب 171السِِّجْستاني )املتوفى: 

 م. 1229 -هـ  2432الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 



 

  

بريوت،  –سنن ابن ماجه، املؤلف : حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، الناشر : دار الفكر 
 باقي.حتقيق : حممد فؤاد عبد ال

املعجم الكبري، املؤلف : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباني، الناشر : مكتبة العلوم 
 م، حتقيق : محدي بن عبداجمليد السلفي.2933 – 2424املوصل، الطبعة الثانية ،  –واحلكم 

 -دار احلرمني املعجم األوسط للطرباني، املؤلف : أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباني، الناشر : 
 عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. هـ، حتقيق : طارق بن عوض اهلل بن حممد ،2421القاهرة ، 

الروض الداني )املعجم الصغري(، املؤلف : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباني، الناشر 
م، حتقيق : حممد 2931 – 2421بريوت ، عمان، الطبعة األوىل ،  -: املكتب اإلسالمي ، دار عمار 

 شكور حممود احلاج أمرير.

موطأ اإلمام مالك )رواية حييى الليثي(، املؤلف : مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي، الناشر: 
 مصر، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي. –دار إحياء الرتاث العربي 

بارك بن حممد اجلزري ابن جامع األصول يف أحاديث الرسول املؤلف: جمد الدين أبو السعادات امل
مطبعة  -، الناشر : مكتبة احللواني طاألرناؤوهـ(، حتقيق: عبد القادر 222األثري )املتوفى : 

 مكتبة دار البيان، الطبعة : األوىل. -املالح 

 -سنن الدارقطين، املؤلف : علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، الناشر : دار املعرفة 
 م، حتقيق : السيد عبد اهلل هاشم مياني املدني.2922 – 2332بريوت ، 

 –سنن الدارمي، املؤلف : عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد الدارمي، الناشر : دار الكتاب العربي 
 هـ، حتقيق : فواز أمحد زمرلي ، خالد السبع العلمي.2427بريوت، الطبعة األوىل ، 

أبو عبد الرمحن النسائي، الناشر : مكتب املطبوعات  اجملتبى من السنن، املؤلف : أمحد بن شعيب
 م، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة.2932 – 2422حلب، الطبعة الثانية ،  –اإلسالمية 



 

  

السنن الكربى، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني، النسائي )املتوفى: 
أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، الناشر:  هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب،323

 م. 1222 -هـ  2412بريوت، الطبعة: األوىل،  –مؤسسة الرسالة 

هـ(، حتقيق: الدكتور عبد اهلل  413 - 334السنن الكبري أبو بكر أمحد بن احُلَسني بن عليٍّ البيهقي )
سالمية )الدكتور / عبد بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإل

 م. 1222 -هـ  2431السند حسن ميامة(، الطبعة: األوىل، 

بريوت،  –شعب اإلميان، ملؤلف : أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، الناشر : دار الكتب العلمية 
 ، حتقيق : حممد السعيد بسيوني زغلول.2422الطبعة األوىل ، 

عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو
القاهرة، الطبعة:  –هـ(، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: دار احلديث 142الشيباني )املتوفى: 

 م. 2991 -هـ  2422األوىل، 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املؤلف : حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، 
 .طاألرناؤوم، حتقيق : شعيب 2993 – 2424بريوت، الطبعة الثانية ،  –مؤسسة الرسالة  الناشر :

صحيح ابن خزمية، املؤلف : حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري، الناشر : 
 م، حتقيق : د. حممد مصطفى األعظمي.2972 – 2392بريوت،  -املكتب اإلسالمي 

 131ـ  219صنف : أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أبي شيبة العبسي الكويف )ُمصنف ابن أبي شيبة، امل
 هـ(، حتقيق : حممد عوامة. 

املستدرك على الصحيحني، املؤلف : حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، الناشر : 
 القادر عطا. م، حتقيق : مصطفى عبد2992 – 2422بريوت، الطبعة األوىل ،  –دار الكتب العلمية 

بريوت،  –شعب اإلميان، ملؤلف : أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، الناشر : دار الكتب العلمية 
 ، حتقيق : حممد السعيد بسيوني زغلول.2422الطبعة األوىل ، 



 

  

املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، املؤلف : أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن 
( رسالة علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن 27هـ(، احملقق : )311عسقالني )املتوفى : حجر ال

 –سعود، تنسيق : د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، الناشر : دار العاصمة ، دار الغيث 
 هـ.2429السعودية، الطبعة : األوىل ، 

حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن
القاهرة، الطبعة:  –هـ(، احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: دار احلديث 142الشيباني )املتوفى: 

 م. 2991 -هـ  2422األوىل، 

املغين عن محل األسفار، أبو الفضل العراقي، حتقيق أشرف عبد املقصود، الناشر مكتبة طربية، 
 مكان النشر الرياض.م، 2991 -هـ 2421سنة النشر 

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، 
هـ، حتقيق : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني 2379بريوت ،  -الناشر : دار املعرفة 

 الشافعي.

خلف بن عبد امللك بن بطال البكري  شرح صحيح البخاري ـ البن بطال، املؤلف : أبو احلسن علي بن
م، الطبعة : الثانية، 1223 -هـ 2413 -السعودية / الرياض  -القرطيب، دار النشر : مكتبة الرشد 
 حتقيق : أبو متيم ياسر بن إبراهيم.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، املؤلف : بدر الدين العيين احلنفي، مصدر الكتاب : ملفات 
 ل احلديث الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري.وورد من ملتقى أه

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف : أبو زكريا حييى بن شرف بن مري النووي، الناشر : 
 هـ.2391بريوت، الطبعة الثانية ،  –دار إحياء الرتاث العربي 



 

  

عمر بن إبراهيم القرطيب  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، املؤلف: أبو العباس أمحد بن
 -أمحد حممد السيد  -هـ(، حققه وعلق عليه وقدم له: حميي الدين ديب ميستو  212 - 173)

بريوت(، )دار الكلم  -حممود إبراهيم بزال، الناشر: )دار ابن كثري، دمشق  -يوسف علي بديوي 
 م. 2992 -هـ  2427بريوت(، الطبعة: األوىل،  -الطيب، دمشق 

يط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج، املؤلف: حممد بن علي بن آدم بن البحر احمل
 هـ(. 2432 - 2412الولوي، الناشر: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، ) اإلثيوبيموسى 

شرح سنن أبي داود، املؤلف: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني بن علي بن رسالن املقدسي 
هـ(، حتقيق: عدد من الباحثني بدار الفالح بإشراف خالد الرباط،  344)املتوفى: الرملي الشافعي 

مجهورية مصر العربية، الطبعة:  -الناشر: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الفيوم 
 م. 1222 -هـ  2437األوىل، 

 - 349السيوطي )مرقاة الصعود إىل سنن أبي داود، املؤلف: أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن 
لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ(، بعناية: حممد شايب شريف، الناشر: دار ابن حزم، بريوت  922

 م. 1221 -هـ  2433

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد، املؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد 
، احملقق : مصطفى بن أمحد العلوى و حممد عبد هـ(423الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوفى : 

 ، الناشر : مؤسسة القرطبة.البكريالكبري 

املساِلك يف شرح ُمَوطَّأ مالك، املؤلف: القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي املعافري 
ة بنت هـ(، قرأه وعّلق عليه: حممد بن احلسني السُّليماني وعائش143االشبيلي املالكي )املتوفى: 

احلسني السُّليماني، قدَّم له: يوسف الَقَرَضاوي، الناشر: َدار الَغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 
 م. 1227 -هـ  2413



 

  

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، حتقيق ، 
 وت.هـ، مكان النشر بري2422الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 

فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للعالمة حممد عبد الرؤوف املناوي، دار 
 م. 2994 -ه  2421لبنان الطبعة االوىل  -الكتب العلمية بريوت 

التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد 
هـ(، احملقق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الناشر: دار 324ملتوفى: الشافعي املصري )ا

 م. 1223 -هـ  2419سوريا، الطبعة: األوىل،  –النوادر، دمشق 

 -، املؤلف : احلسني بن مسعود البغوي، دار النشر : املكتب اإلسالمي يشرح السنة ـ لإلمام البغو
حممد زهري  -بعة : الثانية، حتقيق : شعيب األرناؤوط م، الط2933 -هـ 2423دمشق ـ بريوت ـ 

 الشاويش.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف : أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ابن األثري( ، 
حممود  - الزاويم، حتقيق : طاهر أمحد 2979 -هـ 2399بريوت ،  -الناشر : املكتبة العلمية 

 حممد الطناحي.

عن معاني الصحاح، املؤلف: حييى بن )ُهَبْيَرة بن( حممد بن هبرية الذهلي الشيبانّي، أبو اإلفصاح 
هـ(، احملقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، الناشر: دار الوطن، سنة 122املظفر، عون الدين )املتوفى: 

 هـ.2427النشر: 

وري، الناشر : دار تأويل خمتلف احلديث، املؤلف : عبداهلل بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدين
 ، حتقيق : حممد زهري النجار.2971 – 2393بريوت ،  -اجليل 

الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة، املؤلف : حممد بن علي بن حممد الشوكاني، الناشر : 
 هـ، حتقيق: عبد الرمحن حييى املعلمي.2427بريوت، الطبعة الثالثة ،  –املكتب اإلسالمي 

 



 

  

 يف غريب الشرح الكبري للرافعي، املؤلف : أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، املصباح املنري
 بريوت. –الناشر : املكتبة العلمية 

 -املعجم األوسط للطرباني، املؤلف : أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباني، الناشر : دار احلرمني 
 عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. هـ، حتقيق : طارق بن عوض اهلل بن حممد ،2421القاهرة ، 

املعجم الوسيط، املؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، دار 
 النشر : دار الدعوة، حتقيق / جممع اللغة العربية.

تاج العروس من جواهر القاموس، املؤلف : حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض، 
 امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلداية.

بريوت،  –لسان العرب، املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، الناشر : دار صادر 
 الطبعة األوىل.

العربية وعلق  هـ(، نقله إىل2322تكملة املعاجم العربية، املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوِزي )املتوفى: 
: مجال اخلياط، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، 22، 9: حممَّد َسليم النَعيمي، جـ 3 - 2عليه: جـ 

 م. 1222 - 2979اجلمهورية العراقية، الطبعة: األوىل، من 

، بد الرّزاق احلسيين ،، أبو الفيضتاج العروس من جواهر القاموس، املؤلف : حمّمد بن حمّمد بن ع
 ّقب مبرتضى ، الزَّبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر دار اهلداية.املل

معجم الفروق اللغوية احلاوي لكتاب ابي هالل العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين اجلزائري 
حتقيق مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املقدسة، تنظيم: الشيخ بيت اهلل 

هـ، 2421النشر االسالمي املوضوع: اللغة، ، الطبعة: األوىل، التاريخ: شوال املكرم  بيات ومؤسسة
 مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم.

التعريفات الفقهية، املؤلف: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م.1223 -هـ 2414م(، الطبعة: األوىل، 2932 -هـ 2427)إعادة صف للطبعة القدمية يف باكستان 



 

  

احملكم واحمليط األعظم، املؤلف : أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، حتقيق عبد 
 م.1222احلميد هنداوي، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 

: دار الفكر املعاصر ، التوقيف على مهمات التعاريف، املؤلف : حممد عبد الرؤوف املناوي، الناشر 
 هـ، حتقيق : د. حممد رضوان الداية.2422بريوت ، دمشق، الطبعة األوىل،  -دار الفكر 

 

الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة، املؤلف : حممد بن أبي 
 م.2971 – 2391بريوت ،  -لمية بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل) ابن القيم( الناشر : دار الكتب الع

زاد املعاد يف هدي خري العباد، املؤلف : حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم 
مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت،  -هـ(، الناشر : مؤسسة الرسالة، بريوت 712اجلوزية )املتوفى : 

 م.2994هـ /2421الطبعة : السابعة والعشرون ، 

لصدور بشرح حال املوتى والقبور للسيوطي حتقيق عبد اجمليد طعمة، حلب، الناشر دار شرح ا
 م، مكان النشر لبنان.2992 -هـ 2427املعرفة، سنة النشر 

 

األحاديث الصحاح يف أذكار املساء والصباح وأحكامها الفقهية، للمّؤلف نفسه/ عبداهلل رفيق 
هـ، اإلصدار الثاني، مكان النشر 2443م 1212السوطي، الناشر: مكتبة السوطي، سنة النشر 

 اليمن.

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، املؤلف : 
هـ(، الناشر : 2233مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي )املتوفى : 

 م. 2931 -هـ  2421 -دمشق، الطبعة : الثانية  –مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 



 

  

اجملالسة وجواهر العلم، املؤلف / أبو بكر أمحد بن مروان بن حممد الدينوري القاضي املالكي، دار 
 م، الطبعة : األوىل.1221 -هـ 2413 -لبنان/ بريوت  -النشر / دار ابن حزم 

بريوت، الطبعة الثانية، حتقيق :  -الفكر   األغاني، املؤلف : أبي الفرج األصفهاني، الناشر : دار
 مسري جابر.

 

الطبقات الكربى املؤلف : حممد بن سعد بن منيع اهلامشي أبو عبد اهلل، حتقيق زياد حممد منصور، 
 هـ، مكان النشر املدينة املنورة.2423الناشر مكتبة العلوم واحلكم، سنة النشر 

 بن حممد بن عبد العزيز بن امَلْرُزبان بن سابور بن معجم الصحابة، املؤلف: أبو القاسم عبد اهلل
هـ(، احملقق: حممد األمني بن حممد اجلكين، الناشر: مكتبة دار 327شاهنشاه البغوي )املتوفى: 

م، طبع على نفقة: سعد بن عبد العزيز بن عبد  1222 -هـ  2412الكويت، الطبعة: األوىل،  –البيان 
 احملسن الراشد أبو باسل.

ب اإلمام أمحد، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي مناق
هـ(، احملقق: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: دار هجر، الطبعة: 197)املتوفى: 

 .هـ 2429الثانية، 

مللك بن بشكوال غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة، املؤلف: خلف بن عبد ا
أبو القاسم، حتقيق د. عز الدين علي السيد ، حممد كمال الدين عز الدين، الناشر عامل الكتب، 

 هـ، مكان النشر بريوت.2427سنة النشر 

املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي، دراسة وحتقيق الدكتور حممد صادق احلامدي، دار القادري، 
 م.2933دمشق 

 



 

  

 ري األحالم البن سريين ، الناشر دار الفكر، مكان النشر بريوت.منتخب الكالم يف تفس

جامع تفاسري األحالم)تنبيه األفهام بتأويل األحالم(، أبو بكر حممد بن عمر اإلحسائي، الناشر 
 قطر. –م، مكان النشر الدوحة 2933 -هـ  2423دار الثقافة، سنة النشر 

ؤلف: سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتييب، أصل الرؤى عند أهل السنة واجلماعة واملخالفني، امل
 الكتاب: رسالة ماجستري، الناشر: دار كنوز اشبيليا.

هـ(، 2423كتاب الرؤيا، املؤلف: محود بن عبد اهلل بن محود بن عبد الرمحن التوجيري )املتوفى: 
 هـ.2421الناشر: دار اللواء، الطبعة: األوىل، 

: الناشرف : حممد بن عبدالواحد بن حممد األصبهاني أبو عبداهلل، رؤية اهلل تبارك وتعاىل، املؤل
 م، حتقيق : الشريف حامت بن عارف العوني.2997الرياض، الطبعة األوىل ،  –مكتبة الرشد 

: حتقيقالقاهرة،  –رؤية اهلل، املؤلف : علي بن عمر بن أمحد الدارقطين، الناشر : مكتبة القرآن 
 مربوك إمساعيل مربوك.

 

، املؤلف: موسى بن راشد «دراسة حمققة للسرية النبوية»لؤلؤ املكنون يف سرية النيب املأمون ال
العازمي، تقريظ: الدكتور حممد رواس قلعه جي، الشيخ عثمان اخلميس، الناشر: املكتبة 

 م. 1222 -هـ  2431العامرية لإلعالن والطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، 

النبوية البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد، حتقيق طه  السرية
 هـ، مكان النشر بريوت.2422عبد الرؤوف سعد، الناشر دار اجليل، سنة النشر 

السرية احللبية يف سرية األمني املأمون، علي بن برهان الدين احلليب، الناشر دار املعرفة، سنة 
 مكان النشر بريوت.هـ، 2422النشر 



 

  

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ 
 –لبنان، بريوت  –واملعاد، املؤلف : حممد بن يوسف الصاحلي الشامي، دار الكتب العلمية بريوت 

 م. 2993 -هـ  2424لبنان، الطبعة األوىل 

املصطفى، املؤلف : شهاب الدين أبي حممد عبد الرمحن بن إمساعيل  املقتفى يف مبعث النيب
 -الشارقة / اإلمارات  -الشافعي املعروف بأبي شامة املقدسي، دار النشر : مكتبة العمرين العلمية 

 م، الطبعة : األوىل، حتقيق : مجال عزون. 2999هـ /  2412

لف: أبو عمر، حممد بن محد الصوياني، السرية النبوية كما جاءت يف األحاديث الصحيحة، املؤ
 م. 1224 -هـ  2414الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: األوىل، 

اخلصائص الكربى، املؤلف / أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن أبي بكر السيوطي، دار النشر / دار 
 م.2931 -هـ 2421 -بريوت  -الكتب العلمية 

دراسة موثقة ملا جاء عنها يف القرآن الكريم واألحاديث املوسوعة يف صحيح السرية النبوية، 
الصحيحة والروايات التارخيية املعتمدة علميًا مرتبة على أعوام عمر النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 –)العهد املكي(، املؤلف: أبو إبراهيم، حممد إلياس عبد الرمحن الفالوذة، الناشر: مطابع الصفا 
 هـ. 2413مكة، الطبعة: األوىل، 

 

ه  743سري أعالم النبالء، تصنيف: االمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب املتوفى 
م، أشرف على حتقيق الكتاب وخرج أحاديثه :شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة  2374

 بناية صمدي وصاحلة. -شارع سوريا  -م مؤسسة الرسالة بريوت  2993ه  2423التاسعة 

د الذهبية من سري أعالم النبالء، املؤلف: فهد بن عبد الرمحن العثمان، مجع وإعداد: فهد الفوائ
اململكة العربية  -بن عبد الرمحن العثمان، الناشر: دار الشريف للنشر والتوزيع، الرياض 

 م. 2997 -هـ  2423السعودية، الطبعة: األوىل، 



 

  

العكري الدمشقي، دار النشر :: دار الكتب شذرات الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلي بن أمحد 
 العلمية.

ه.،  774البداية والنهاية، لإلمام احلافظ ابي الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوفى سنة 
حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي، طبعة جديدة 

 م. 2933هــ 2423حمققة الطبعة االوىل 

نتظم يف تاريخ امللوك واألمم، املؤلف : عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج، امل
 هـ.2313بريوت، الطبعة األوىل ،  –الناشر : دار صادر 

وهو كتاب جامع لتاريخ األنبياء وتاريخ اإلسالم وتراجم أئمته »التاريخ املعترب يف أنباء من غرب 
، املؤلف: جمري الدين العليمي عبد الرمحن بن حممد بن «اهلجري العظام إىل مبتدأ القرن العاشر

هـ(، حتقيق  913هـ واملتوفى بها سنة  322عبد الرمحن املقدسي احلنبلي )املولود بالقدس سنة 
ودراسة: جلنة خمتصة من احملققني، إشراف: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، 

 م. 1222 -هـ  2432الطبعة: األوىل، 
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