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 الصحاب رؤى من وسلم عليه اهلل صلى النيب فسره مما اإلصابة
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 :ملخص

 فزل فسغ بعج أما ثع بعجه نبي ال مغ عمى والدالم والرالة وحجه هلل الحسج
 شاعتو عمى قمػبشا وفصخ وسمع عميو هللا صمى دمحم أمة مغ جعمشا أن عميشا هللا

 فدخىا التي الخؤػ  تمكع وسمع عميو هللا صمى دمحم نبيشا سشة ومغ سشتو ومحبة
 مشاميع في ليع يعخض كان مسا لرحابتو وسمع عميو هللا صمى الشبي

 نبخاسا لتكػن  ليع فيبيشيا وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل فييا فيدتذيخون 
 كثيخ عمييا يبشي إذ الشاس حياة في الخؤػ  ألىسية ونطخا    حياتيع ليع يزيء

 الشبي مشيج فيو مبيشا السػضػع ىحا اختخت فقج وتذاؤما تفاؤال حياتو مشيع
 التي التعمع شخق  مغ شخيقة وجعميا الخؤػ  تمظ تفديخ في وسمع عميو هللا صمى
 هللا صمى الشبي عطسة وبيان الشاس مغ كثيخ سمػك لتعجيل مشيجا عمييا يبشى
 بشتائج ختست ثع يػحى وحي إال ىػ إن اليػػ  عغ يشصق ما وأنو وسمع عميو

 خالرا يجعمو وأن بو يشفع أن وجل عد السػلى سائال بو يػصى وما البحث
 عد هللا حفع كسا وسػء مكخوه كل مغ وبالدنا بو يحفطشا وأن الكخيع لػجيو
 فكانت مرخ لسمظ الدالم عميو يػسف سيجنا رؤيا بتفديخ سابقا مرخ وجل
 القحط ويالت مغ لمبذخية ومشقحا األرض لخدائغ مػضعا مرخ الخؤيا بيحه

 والجػع.

 : االصابة، فدخ، الشبي، رؤػ، الرحابةالكمسات السفتاحية
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Abstract: 

     Praise be to God alone and peace and blessings be upon 
those who do not have a prophet after him. Then, after all, it 
is the grace of Allah that we should make of the nation of 
Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) and 
break our hearts for his obedience and the love of his Sunnah 
and from the Sunnah of our Prophet Muhammad (peace and 
blessings of Allaah be upon him). Which was presented to 
them in their dream Vescheron where the Messenger of 
Allah peace be upon him and show them to be a beacon 
illuminates their lives and given the importance of visions in 
the lives of people as many of them build his life optimistic 
and pessimistic I have chosen this subject indicating the 
approach of the Prophet peace be upon him in the 
interpretation of those Visions and make it a way of learning 
that builds Z them a method to modify the behavior of many 
people and the statement of the greatness of the Prophet 



ٕٔٛ 

 

peace be upon him and that what uttered from the passion 
that is only inspired revelation and then concluded with the 
results of research and recommended by the Lord Almighty 
to benefit from it and make it sincere to the face of the Holy 
and keep us and our country from all Abomination and bad 
as God Almighty saved Egypt by interpreting the vision of 
our Lord Joseph peace be upon him to the King of Egypt, 
this vision was Egypt a place of the treasuries of the earth and 
the savior of mankind from the scourge of drought and 
hunger and peace be upon him and blessed our Prophet 
Muhammad and his family and companions 

Key words: injury, interpretation, Prophet, visions, 
companions 
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 ـةــدمـاملق

احْلَمد هلل الَِّذي جعل الّنوم رَاَحة لألجساد، مثَّ توىف أنفسنا ِعْند ُحُلول الرقاد، 
َها  اْلَمْوت إىل يَ ْوم التناد، َويُ ْرسل اأْلُْخَرى إىل أجل فَيمسك الَِِّت قضى َعَلي ْ

 ُمَسّمى َفاَل ينقص اأْلََجل َواَل يُ َزاد
َها ِبَشارَة للطائعي ِبَا حصلوا  ة ووحيا ِإىَل اْلعباد، َفِمن ْ بُ وَّ وجعل الرُّْؤََي ُجْزءا من الن ُّ

َها إنذار للعاصي ملا َأْحَدثُوا من الْ   فساد.عليه  من الزَّاد َوِمن ْ
فنسأل هللا اْلَعفو َواْلَمْغِفَرة يَ ْوم يقوم األشهاد َوخري من ُسئل جّل َعن اأْلَْمثَال 
َماء سقفا ََمُْفوظًا ِباَل عماد وبسط اأَلْرض على املَاء َوجعل  واألنداد جعل السَّ

ًدا صلى هللا  َعَلْيِه اْْلَبال ََلَا كاألواتد لطفا ِمْنُه لَِئالَّ متيد ابلعباد.واْصطفى َُمَمَّ
َوسلم فَأْرسلُه إىل كل َحاضر وابد فصالة وسالمًا َعَلْيِه وَعلى آله َما هطل غمام 

ڃ  چ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  وسال َواد

 ٦٥األحزاب:  چڇ  ڇ  

 ......وبعــــــــــــد

فإنو مغ فزل هللا عد وجل عمى عباده أن يػفقيع لعسل صالح يتقخبػن بو إليو 
ومغ أجل ىحه األعسال الرالحة خجمة ديغ هللا عد وجل مغ خالل بيان 
أحاديث الشبي صمى هللا عميو وسمع وىجيو ألمتو وقج وفقشي هللا عد وجل 

 الختيار مػضػع ىحا البحث وعشػانو 
 ى هللا عميو وسمم من رؤى الرحابةاإلصابة مسا فدخه الشبي صم

 -وتبجو أىسية ىحا السػضػع فيسا يمي :

اىتسام القخآن الكخيع بالخؤيا الرالحة، وخاصة رؤػ األنبياء عمييع الرالة  -ٔ
( ٗٙ( وسػرة يػنذ آية )ٗٗ، ٖٗوالدالم، كسا في سػرة األنفال اآليتان )
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وغيخىا مغ اآليات ( ٕٚ( وسػرة الفتح )ٕٓٔوسػرة يػسف، وسػرة الرافات )
 (.ٔالستعمقة بالخؤػ )

اىتسام الدشة الشبػية بالخؤػ، فال تجج كتاًبا مغ كتب الحجيث إال ويفخد  -ٕ
 مؤلفو باًبا أو كتاًبا لمخؤػ والتعبيخ.

مكانة الخؤيا الرالحة في اإلسالم، مغ حيث كػنيا مغ مبذخات الشبػة  -ٖ
 وىي مبجأ الػحي.وجدًءا مغ أجدائيا، وكػن رؤيا األنبياء وحي، 

حاجة جسيع شبقات الشاس إلى معخفة حكيقة الخؤػ، وارتباشيا بحياتيع  -ٗ
 اليػمية فكثيًخا ما يتحجثػن عشيا، ويدألػن عشيا أىل الحكخ.

أن كثيخا مغ الشاس يقعػن فخيدة لمسغخضيغ الحيغ يدتغمػن اىتسام الشاس  -٘
يدسى بخؤيا الذيخ أحسج بالخؤػ فيشذخون أحيانًا الخؤػ الباشمة، )وليدت ما 

خادم السدجج الشبػؼ عغ األذىان ببعيج( وذلظ لتخويج أفكار معيشة أو تحقيق 
 مكاسب حدبية فكخية أو مادية .  

جيل  كثيخ مغ الشاس بذأن الخؤيا الرالحة، وكحا جيل بعزيع باآلداب  -ٙ 
التي يتأدب بيا السدمع عشجما يخػ ما يحب أو يخػ ما يكخه، واآلداب الستعمقة 

 بتأويميا ونحػ ذلظ مغ اآلداب واألحكام.

 

  -وقج اشتسل ىحا البحث عمى مقجمة وثالثة مباحث وخاتسة  :
 ن البحث وأىسيتو السقجمة وفييا بيان عشػا -ٔ
 بيان حكيقة الخؤيا السبحث األول : -ٕ

 السصمب األول: الخؤػ لغة واصصالحا.              
ْؤيا والُحُمع.                السصمب الثاني: الفخق بيغ الخُّ
 السصمب الثالث: الفخق بيغ الخؤيا والخؤية.              
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 السبحث الثاني :أقدام الخؤيا: -ٖ
 السصمب األول :أقدام الخؤيا وعالمة كل قدع :                      

 السصمب الثاني: دالالت الخؤيا.                     

السصمب الثالث: ماذا يفعل مغ رأػ رؤيا يحبيا أو رؤيا                      
 يكخىو.ا 

ميو السبحث الثالث : رؤػ الرحابة التي فدخىا ليع الشبي صمى هللا ع -ٗ
 وسمع.  

وفيو تدع وعذخون رؤية مغ رؤػ الرحابة التي فدخىا الشبي صمى هللا عميو 
 وسمع مسا استصعت حرخه والػقػف عميو مغ كتب الدشة الشبػية السصيخة .

 الخاتسة وفييا خالصة البحث وما تػصمت إليو مغ نتائج و تػصيات. -٘
والسشة وعميو وحجه  أسأل هللا سبحانو وتعالى التػفيق والدجاد ، وهلل الفزل

 االعتساد
 فيخس السخاجع  -6
 فيخس السهضهعات   -7

 ٨٨هود:  چی  ی  جئ  حئ  مئ     یىئ  ىئ  ىئ  یچ 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 



ٔٛٚ 

 

 
 األول املبحث

 بياى حقيقة الرؤيا
  -ويذتسل عمى ثالثة مظالب ىي:
 واصطالًحا لغة املطلب األول: الرؤى

جسع ُرْؤَيا وىي ما يخاه اإلندان في مشامو. عمى وزن ُفْعمى الخؤيا في المغة: 
ؤػ،  ْؤيا: ما رأيتو في مشامظ، وىي الخُّ كالدكيا والبذخػ، وقال ابغ مشطػر: والخُّ
ورأيت عشظ رؤػ حدشة: حمستيا وأْرأػ الخجل إذا كثخ رؤاه، بػزن ُرعاه، وىي 

ُرؤيا، عمى فعمى بال تشػيغ وجسع الخؤيا أْحالمو، جسع الخؤيا، ورأػ في مشامو 
  ٔرؤػ بالتشػيغ، مثل رعى.

والخؤيا ما يخػ في »وقال الخاغب األصفياني في معجع مفخدات ألفاظ القخآن: 
.واأللف فييا لمتأنيث ٕالسشام، وىػ فعمي، وقج يخفف فيو اليسدة فيقال بالػاو

 .ٖولحلظ لع تشرخف
 الخؤيا اصظالًحا: 

إذا عخفشا أن الخؤػ في المغة جسع رؤيا، وىي ما يخاه اإلندان في مشامو، فإنشا 
ال نجج فخًقا بيغ السعشى المغػؼ، والسعشى االصصالحي، وإنسا اختمف الشاس في 
بيان كيفية ىحه الخؤػ وحكيقتيا اختالًفا عطيًسا }َفَيَجػ هللُا الَِّحيَغ آَمُشػا ِلَسا 

 َٗحقِّ ِبِإْذِنِو َوهللُا َيْيِجؼ َمْغ َيَذاُء ِإَلى ِصَخاٍط ُمْدَتِكيٍع{ اْخَتَمُفػا ِفيِو ِمَغ الْ 

                                                           
، والقاموس احمليط للفريوز ٜٖٕٗ/صٙج/ مادة رأى ، الصحاح للجوىري ٜٕٚ/صٗٔ( لساف العرب ج ٔ

 .ٛ٘ٙٔآابدي ص
 ( حتقيق: ندمي ادلرعشلي، دار الفكر، بريوت.ٛٛٔ( معجم مفردات ألفاظ القرآف ) ٕ
 ( ادلكتبة العلمية، بريوت.ٕٚٗادلصباح ادلنري، أتليف أمحد بن دمحم الفيومي )(  ٖ
 .ٖٕٔسورة البقرة آية  ( ٗ



ٔٛٛ 

 

وسبب اختالفيع في حكيقة الخؤيا، ىػ إعخاضيع عغ الكتاب والدشة، ومحاولة 
 ٔالػقػف عمى أمػر ال تجرك بالعقػل.

وقال أبػ العباس القخشبي : رحسو هللا في كتابو السفيع: "وقج اختمف في كيفية 
ا قجيًسا وحجيًثا، فقال غيخ الذخعييغ أقػااًل مختمفة وصاروا فييا إلى الخؤي

محاىب مزصخبة قج عخيت عغ البخىان فأشبيت اليحيان، وسبب ذلظ التخميط 
 . ٕالعطيع؛ اإلعخاض عسا جاءت بو األنبياء مغ الرخاط السدتكيع

ة في ونتيجة ليحا الدبب تعجدت أقػاليع في الخؤيا، ومغ ىحه األقػال الباشم
  -تعخيف الخؤيا ما يمي:

القػل األول: قال صالح بغ قبة: إن الخؤيا حق، وما يخاه الشائع في نػمو 
صحيح كخؤية العيشيغ في اليقطة، فإذا رأػ اإلندان في السشام كأنو بأفخيكية 

 .ٖوىػ ببغجاد فقج اختخعو هللا سبحانو بأفخيكية في ذلظ الػقت 

ىحه العبارة فييا « إن الخؤيا حق»ه :قػلو ويتزح بصالن ىحا التعخيف مغ وجػ 
إجسال فإن كان السقرػد بيا أن الخؤيا الرالحة حق بسعشى أنيا ليدت 
خياالت باشمة، فيحا صحيح، أما إن كان قرجه بيحه العبارة أن ما يخاه الشائع 
كخؤية اليقطة فيحا ال يذظ عاقل في بصالنو فيػ في غاية الفداد والبصالن، 

قل يبصالنو ،وأما مغ شخيق العقل، فإن الشائع يخػ مغ األحالم مغ فالػاقع والع
كػنو مقصػع الخأس مثال، وىػ حي، وما أشبو ذلظ، فعمى ىحا القػل يكػن 

 ٗرأسو قج قصعت حكيقة وىػ حي، وىحا مغ الباشل بسكان.

                                                           
( تقدمي وحتقيق: دمحم الشاذيل النيفر، دار العرب اإلسالمي، بريوت الطبعة ٘ٔٔ/ ٖ( ادلعلم بفوائد مسلم ) ٔ

 ( ـ.ٕٜٜٔالثانية )
 ( ؼ.ٜٚٗٚ( سلطوط مصور يف جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، )ٕٙٔ/ ٗ( ادلفهم ) ٕ
 .  ٖٕٔ، ٔٚ/ص٘،  والفصل يف ادللل والنحل البن حـز جٕٔٔ/صٙج ادلواقف يف علم الكالـ لإلجيي ( ٖ
 ٙٗ( الرؤى عند أىل السنة واجلماعة وادلخالفني ص:  ٗ
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القػل الثاني: قال أكثخ السعتدلة: إن ما يخاه اإلندان في مشامو إنسا ىػ 
 .ٔة ال حكيقة ليا وال تجل عمى شيءتخيالت باشم

الخد: إن القػل بأن الخؤيا جسيعيا خياالت باشمة، قػل باشل وغخيب، حيث دل 
عمى أن الخؤيا تشقدع إلى  -صمى هللا عميو وسمع  -كتاب هللا وسشة رسػلو 

ثالثة أقدام ومشيا الخؤيا الرادقة، والتي مشيا رؤيا األنبياء والتي ىي مغ 
{الػحي.فسغ الكت ْؤَيا ِباْلَحقِّ  ٕاب قػلو تعالى: }َلَقْج َصَجَق هللُا َرُسػَلُو الخُّ

والخؤيا الحق ىي التي ال بج مغ وقػعيا وصجقيا، فيي ليدت مغ قبيل 
أضغاث األحالم.ومغ الدشة ما يؤكج ىحا السعشى عغ أبي ُىَخْيَخَة قال : قال 

ْؤَيا َثاَلث   َفُخْؤَيا َحقّّ َوُرْؤَيا يحجث بيا  رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  )الخُّ
.) ْيَصاِن َفَسْغ َرَأػ ما َيْكَخُه َفْمَيُقْع َفْمُيَرلِّ  ٖالخَُّجُل َنْفَدُو َوُرْؤَيا َتْحِديغ  مغ الذَّ

وقج ذكخ اإليجي في كتاب السػاقف في عمع الكالم أن قػل السعتدلة واألشاعخة 
 ػليغ في التعميل فقط.في الخؤيا أنيا خيال باشل، وإنسا فخق بيغ الق

                                                           
، ومقاالت اإلسالميني ٔٔٔ/صٙ( حتقيق: الدكتور عفيفي وادلوافق جٖٚٔ( جواىر الكالـ لإلجيي ) ٔ
 . ٚٓٔ/صٕج
 . ٕٚسورة الفتح آية  (  ٕ
اَبب يف أَتِْويِل الرُّْؤاَي ما ُيْسَتَحبُّ منها وما ُيْكرَُه كتاب/ الرؤاي، ابب/    ( أخرجو الرتمذي يف سننو ٖ
حدثنا َأمْحَُد بن أيب ُعبَػْيِد اَّللهِ السهِليِميُّ اْلَبْصرِيُّ حدثنا يَزِيُد بن ُزرَْيٍع حدثنا َسِعيٌد عن  ٕٕٓٛح /ٖٚ٘/صٗج

وقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف السنن الكربى، كاب و قَػَتاَدَة عن زُلَمهِد بن ِسريِيَن عن أيب ىريرة ب
بو وبلفظو ، وأخرجو ابن ماجو يف سننو كتاب /تعبريالرؤاي  ٙٗٚٓٔ/ٕٕٙ/صٙالتعبري، ابب إذا رأى ما يكره ج

َبَة ثنا َىْوَذُة بن َخِليَفَة ثنا ٜٖٙٓ/ حٕ٘ٛٔ/صٕاَبب الرُّْؤاَي َثاَلٌث ج َعْوٌؼ عن  حدثنا أبو َبْكِر بن أيب َشيػْ
زُلَمهِد بن ِسريِيَن بو وبلفظو ،وأخرجو الدارمي يف سننو كتاب/ ومن كتاب الرؤاي  اَبب/ الرُّْؤاَي َثاَلٌث 

 - ٕٖٛ/ ٖبو وبلفظو ، وصححو األلباين كما يف سلسلة األحاديث الصحيحة ) ٖٕٗٔ/حٛٙٔ/صٕج
ٖٖٓ.) 
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وأما الخؤيا فخيال باشل عشج الستكمسيغ، أما عشج السعتدلة فمفقج شخائط »فقال: 
 األصحاب عند وأما ،اإلدراك، مغ السقابمة وانبعاث الذعاع، وتػسط اليػاء

 .ٔلع يذتخشػا شيًئا مغ ذلظ، فألنو خالف العادة، والشػم ضج لإلدراك

لمستكمسيغ، فقال: والسشقػل عغ الستكمسيغ أنيا وقج ندب ىحا القػل األلػسي 
 ٕخياالت باشمة وىػ مغ الغخابة بسكان بعج شيادة الكتاب والدشة برحتيا.

وإن مغ الخؤيا ما يكػن مغ حجيث الشفذ وصػرة »وقال ابغ الكيع رحسو هللا: 
االعتقاد بل كثيخ مغ مخائي الشاس إنسا ىي مغ مجخد صػر اعتقادىع السصابق 

 ٖسصابق.وغيخ ال

صمى هللا عميو وسمع  -*  أما التعخيف الذامل لمخؤيا فيي ال  تعجوا قػل نبيشا 
فقج بيغ الخؤيا بياًنا واضًحا شافًيا فقدسيا إلى ثالثة أقدام: رؤيا حق مغ هللا  -

عد وجل، وهللا أعمع بكيفية ذلظ، ورؤيا باشمة فيي أضغاث أحالم مغ تيػيل 
آدم، أو مسا يحجث بو السخء نفدو في اليقطة  الذيصان وتحديشو وتسثيمو البغ

فيخاه في السشام كسا ذكخ ذلظ في حجيث أبي ىخيخة الدابق ذكخه، فشحغ ال نقػل 
كسا تقػل السعتدلة أن الخؤػ كميا خياالت باشمة ال حكيقة ليا، وال كسا تقػل 

َق الفالسفة أنيا مغ فعل الصبائع بل نقػل كسا يقػل ربشا عد وجل: }َلَقْج َصجَ 
{ وكسا يقػل نبيشا  ْؤَيا ِباْلَحقِّ الخؤيا » -صمى هللا عميو وسمع  -هللُا َرُسػَلُو الخُّ

 ٗ«.الرادقة مغ هللا، والحمع مغ الذيصان
 

 

                                                           
  ٔٔٔ/صٙ( ادلواقف ج ٔ
 ٕٛٔ/صٕٔروح ادلعاين ج(  ٕ
 (.ٜٕ( الروح )ٔ. ) ٜٕح صالرو (  ٖ
 ٚ٘الرؤى عند أىل السنة واجلماعة وادلخالفني ص: (  ٗ
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 -:واحُلُلم الرُّْؤيا بني الفرق املطلب الثاني:

  -:والحمع الخؤيا بيغ الفخق * 

 في اإلندان يخاه  ما تعشي المغة في الخؤيا أن األول، السبحث في لشا تبيغ
 بيشيا الفخق  فسا كحلظ، األمخ كان وإذا مزخوبة، أمثال عغ عبارة وىي مشامو،

 الحمع؟ وبيغ

 يخاه  ما وىػ الالم، وسكػن  الحاء ضع أو والالم الحاء بزع: الُحْمعُ  أن:والجػاب
 ٔ.الشائع

 بالفتح َحَمع مشو، تقػل الشائع، يخاه  ما: بالزع الُحُمع: )الرحاح في الجػىخؼ  قال
 .واْحَتَمع

 ٕ.أيًزا وَحَمْسُتو بكحا، َحَمْست: وتقػل

وقال ابغ مشطػر في لدان العخب: )الُحْمُع والُحُمع: الخؤيا، والجسع أْحالم، يقال: 
َحَمع إذا رأػ في السشام. يقال: َحَمع بالفتح، إذا رأػ وَتَحمَّع إذا ادعى الخؤيا 

 ٖكاذًبا.

وىػ ما يخاه اإلندان في مشامو مغ الخيخ والذخ، فالُحُمع بيحا السعشى المغػؼ، 
فيػ مخادف لمخؤيا، إال أنو غمب في االصصالح الذخعي استعسال الخؤيا في 

 الخيخ والذيء الحدغ، وغمب استعسال الحمع عمى خالفو.

يقػل ابغ األثيخ رحسو هللا: الخؤيا والحمع عبارة عسا يخاه الشائع في نػمو مغ 
لخؤيا عمى ما يخاه مغ الخيخ والذيء الحدغ، وغمب األشياء،، لكغ غمبت ا

                                                           
 .ٙٔٗٔمادة حلم، والقاموس احمليط صٙٗٔ/صٕٔلساف العرب ج ( ٔ
 ىػ(. ٜٜٖٔحتقيق: أمحد عبد الغفور العطار، دار العلم، بريوت، الطبعة الثانية ) ٖٜٓٔ/ص٘( الصحاح ج ٕ
 .ٖٗٗ/صٔم  ، النهاية يف غريب احلديث واألثر ج/مادة حل٘ٗٔ/صٕٔ( لساف العرب ج ٖ
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الحمع عمى ما يخاه مغ الذخ القبيح. ومشو قػلو تعالى: }َأْضَغاُث َأْحاَلٍم{ 
 ٕويدتعسل كل واحج مشيسا مػضع اآلخخ.ٔ

ودل عمى ىحا التفخيق أحاديث كثيخة، مشيا ما أخخجو البخارؼ رحسو هللا مغ 
اِلَحُة مغ  حجيث أبي َقَتاَدَة عغ الشبي  صمى ْؤَيا الرَّ هللا عميو وسمع  قال )الخُّ

ْذ مشو َوْلَيْبُرْق عغ ِشَساِلِو َفِإنََّيا اَل  ْيَصاِن فإذا َحَمَع َفْمَيَتَعػَّ ِ َواْلُحْمُع مغ الذَّ َّللاَّ
 َٖتُزخُُّه (.

الخؤيا مغ : »-صمى هللا عميو وسمع  -يقػل ابغ حجخ رحسو هللا: ضاىخ قػلو 
أن التي تزاف إلى هللا ال يقال ليا: )حمع( والتي « الذيصانهللا والحمع مغ 

تزاف إلى الذيصان ال يقال ليا: )رؤيا( وىػ ترخف شخعي وإال فالكل يدسى 
 ٗرؤيا، وقج جاء في حجيث آخخ )الخؤيا ثالث( فأشمق عمى الكل رؤيا .

 وليحا مغ فقو اإلمام البخارؼ رحسو هللا في كتابو الجامع الرحيح السدشج مغ
وسششو وأيامو أنو في كتاب التعبيخ  -صمى هللا عميو وسمع  -أحاديث الخسػل 

،   ٘وضع باًبا بعشػان الخؤيا مغ هللا  وباًبا آخخ بعشػان الحمع مغ الذيصان 
 واستجل بحجيث أبي قتادة الدابق لمتفخيق بيغ الخؤيا والحمع.

                                                           
 ٗٗسورة يوسف آية (  ٔ
  ٖٗٗص ٔ( النهاية يف غريب احلديث واألثر ج ٕ
( أخرجو البخاري كتاب/ التعبري ابب/ الرُّْؤاَي الصهاحِلَُة ُجْزٌء من ِستهٍة َوأَْربَِعنَي ُجْزًءا من النػُّبُػوهِة  ٖ
حدثنا ُمَسدهٌد حدثنا عبد اَّللهِ بن حيىي بن أيب َكِثرٍي َوأَثْػََن عليو َخيػًْرا َلِقيُتُو اِبْلَيَماَمِة عن  ٘ٛ٘ٙ/حٖٕٙ٘/صٙج

، وأبو داود يف سننو   ٕٕٔٙ/حٔٚٚٔ/صَٗمَة عن أيب قتادة بو ،، ومسلم كتاب/ الرؤاي جأبيو حدثنا أبو َسلَ 
،، و الرتمذي يف سننو كتاب/ الرؤاي ابب/ إذا  ٕٔٓ٘/ح ٖ٘ٓ/صٗكتاب/ األدب ابب/ ما جاء يف الرؤاي ج

َصِحيٌح، والنسائي يف السنن  وقاؿ :َوَىَذا َحِديٌث َحَسنٌ ٕٕٚٚ/حٖ٘٘/صٗرََأى يف اْلَمَناـِ ما َيْكَرُه ما َيْصَنُع ج
، وابن ماجو يف سننو كتاب/تعبري الرؤاي ٕٖٚٓٔ/حٖٕٕ/صٙالكربى ما يقوؿ إذا رأى يف منامو ما يكره ج

 .  ٜٜٖٓ/حٕٙٛٔ/صٕاَبب/ من رََأى ُرْؤاَي َيْكَرُىَها ج
 .ٜٕٙ/صٕٔفتح الباري شرح صحيح البخاري ج(  ٗ
 ٖٔٓ/صٗ، جٜٕٙ/صٗ من  هلل ج( صحيح البخاري كتاب التعبري / ابب الرؤاي ٘
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إلى الذيصان، أن هللا ولعل الحكسة وهللا أعمع في ندبة الخؤيا إلى هللا، والحمع 
عد وجل كخه أن يدسى ما كان مغ هللا وما كان مغ الذيصان باسع واحج، 
فذخع التفخيق بيغ الحق والباشل، بأن جعل الخؤيا ما كان مغ هللا، والحمع ما 

فيي مغ إلقائو  ٔكان مغ الذيصان، ألنو الحؼ يخيل بيا وال حكيقة ليا  ،
و لإلندان، كسا دلت عمى ذلظ األحاديث وتذػيذاتو وتالعبو ووسػستو وتحديش

 الكثيخة في ندبتيا إلى الذيصان وبيان عجاوتو لإلندان.

وىحا التفخيق بيغ الخؤيا واألحالم مغ االصصالحات الذخعية، وإن كان كل مغ 
الخؤيا والحمع مغ عشج هللا عد وجل، وإنسا ذلظ جار عمى أدب العبػدية مغ 

، كسا قال تعالى: }َما َأَصاَبَظ ٕذخ إلى غيخه إضافة الخيخ إلى هللا وإضافة ال
 [ِٜٚمْغ َحَدَشٍة َفِسَغ هللِا َوَما َأَصاَبَظ ِمْغ َسيَِّئٍة َفِسْغ َنْفِدَظ{ ]الشداء: 

**************************** 
  

                                                           
، ٖٓٚ/صٕٔدار الكتب العلمية، وفتح الباريج-ٛٙ/صٙإكماؿ إكماؿ ادلعلم شرح صحيح مسلم، ج(  ٔ

 . ٛٔٔ/صٓٔ( ، وإرشاد الساري جٖٜٖ
( وشرح العقيدة الطحاوية ٕٙٓ - ٛٚٔ( شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، البن القيم رمحو  هلل ) ٕ
 ادلكتبة اإلسالمية , ( طبعة ٖٙٙ - ٖٗٙ)
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 -:والرؤية الرؤيا بني الفرق: املطلب الثالث 

مشامو، أما الخؤية فيي الخؤيا مرجر رأػ، وىي مخترة بسا يخاه اإلندان في 
 مرجر رأؼ كحلظ، إال أنيا مخترة بسا يخاه اإلندان في اليقطة.

قال في القامػس السحيط )الخؤية: الشطخ بالعيغ وبالقمب( ، وقال في الرحاح: 
)الخؤية بالعيغ تتعجػ إلى مفعػل واحج، وبسعشى العمع تتعجػ إلى مفعػليغ، 

ية ، فالخؤية ىي الشطخ بالعيغ في اليقطة، يقال رأػ زيًجا عالًسا، ورأػ رأيا ورؤ 
والخأؼ بالقمب.وفخق بيغ الخؤيا والخؤية بتاء التأنيث مكان ألف التأنيث لمفخق 
بيغ ما يخاه الشائع وما يخاه اليقطان، ونطيخ ذلظ القخبة والقخبى، فالقخبة لمتقخب 

 ٔالسعشػؼ بعبادة هللا إليو، والقخبى لمتقخب الشدبي.

)الخؤيا بسعشى الخؤية، إال أنيا مخترة بسا كان مشيا في  قال في الكذاف:
السشام دون اليقطة، فال جخم فخق بيشيسا بحخف التأنيث فييا مكان تاء التأنيث 

 ٕكسا قيل في القخبى والقخبة(

وقج تكػن الخؤيا مرجر رأػ في اليقطة، وعمى ىحا تكػن الخؤيا بسعشى الخؤية 
ى رؤية العيغ ورد في القخآن الكخيع والدشة في اليقطة، واستعسال الخؤيا بسعش

 الشبػية وعشج أىل المغة وفي الذعخ العخبي.

ْؤَيا  فسغ استعسال القخآن الكخيع الخؤيا بسعشى الخؤية قػلو تعالى: }َوَما َجَعْمَشا الخُّ
  ٖالَِّتي َأَرْيَشاَك ِإالَّ ِفْتَشًة ِلمشَّاِس{

                                                           
، لساف العرب ٖٕٚٗ/صٙ، الصحاح للجوىري جٛ٘ٙٔ( القاموس احمليط للفريوز آابدي ص ٔ
 . ٔٛٔ/صٕٔ/ مادة رأى ، وروح ادلعاين لأللوسي ج٘ٙٙ، ٗٙٙ/صٔج
 ىػ(  ٜٜٖٔط/ دار الفكر ) ٖٖٓ/صٕالكشاؼ للزسلشري ج ٕ
 . ٓٙ( سورة اإلسراء آية  ٖ
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صمى هللا عميو  -، وىي ما رآه الشبي فالسخاد بالخؤيا في ىحه اآلية رؤية العيغ
ليمة أسخؼ بو مغ العجائب واآليات، وبحلظ صخح حبخ األمة وتخجسان  -وسمع 

 -القخآن عبج هللا بغ عباس رضي هللا عشيسا بأنو رؤية عيغ أرييا رسػل هللا 
ليمة أسخؼ بو مغ السدجج الحخام إلى السدجج  -صمى هللا عميو وسمع 
الدسػات العمى، فخأػ ما رأػ مغ آيات ربو الكبخػ، األقرى، وعخج بو إلى 

 واإلسخاء كان يقطة مغ أولو إلى آخخه.

فأخخج البخارؼ مغ حجيث ابغ عباس رضي هللا عشيسا في قػلو تعالى: }َوَما 
ْؤَيا الَِّتي َأَرْيَشاَك ِإالَّ ِفْتَشًة ِلمشَّاِس{ قال ىي: رؤيا عيغ أرييا رسػل هللا   -َجَعْمَشا الخُّ

 .ٔليمة أسخؼ بو إلى بيت السقجس -ى هللا عميو وسمع صم

يقػل ابغ األنبارؼ  رحسو هللا: "السختار في ىحه الخؤية أن تكػن يقطة وال فخق 
بيغ أن يقػل القائل: رأيت فالنا رؤية، ورأيتو رؤيا، إال أن الخؤية يقل استعساليا 

احج مشيسا في في السشام، والخؤيا يكثخ استعساليا في السشام، ويجػز كل و 
 ٕالسعشييغ

 ٖوالعخب تقػل: رأيت بعيشي رؤية ورؤيا.

واألدلة الدابقة مغ الكتاب والدشة تخد عمى مغ قال بأن الخؤيا مخترة بالسشام، 
بل الرػاب أن الخؤيا كالخؤية غيخ أنو غمب استعسال الخؤيا في السشام، وهللا 

 أعمع

*************************** 
                                                           

،  فتح الباري  ٖ٘ٚٙ/ح ٖٕٓ/صٚكتاب مناقب األنصار/ابب ادلعراج  ج  ( أخرجو البخاري يف صحيحو ٔ
وكتاب القدر ابب )وما جعلنا  ٜٖٛ/صٛكتاب التفسري، ابب )وما جعلنا الرؤاي اليت أريناؾ إال فتنة للناس( ج

  ٗٓ٘/صٔٔالرؤاي اليت أريناؾ إال فتنة للناس( ج
 ىػ(. ٚٓٗٔادلكتب اإلسالمي الطبعة الرابعة ) ،ٖ٘/ص٘( زاد ادلسري يف علم التفسري، البن اجلزري ج ٕ
 ، دار ادلعرفة، بريوت.ٕٔ/صٖ( تفسري البغوي ج ٖ
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 :أقسام الرؤيااملبحث الثاني 

 -ويذتسل عمى ثالثة مظالب ىي:
 املطلب األول :أقسام الرؤيا وعالمة كل قسم : 

 أواًل :أقدام الخؤيا وعالمة كل قدم :   

في مبحث الفخق بيغ الخؤيا والحمع، اتزح أن الخؤيا والحمع في األصل بسعشى 
شامو مغ الخيخ واحج في المغة، فتصمق الخؤيا ويخاد بيا كل ما يخاه اإلندان في م

والذخ، والحدغ والقبيح، وبشاء عمى ىحا التعخيف ندتصيع أن نقدع الخؤيا إلى 
 ثالثة أقدام، كسا دلت عمى ذلظ األحاديث الرحيحة.

أنو قدع الخؤيا إلى ثالثة أقدام كسا  -صمى هللا عميو وسمع  -فقج ثبت عشو 
  صمى هللا عميو في حجيثي أبي ىخيخة عغ أبي ُىَخْيَخَة قال : قال رسػل َّللاَِّ 

ْؤَيا َثاَلث  َفُخْؤَيا َحقّّ َوُرْؤَيا يحجث بيا الخَُّجُل َنْفَدُو َوُرْؤَيا َتْحِديغ  مغ  وسمع  )الخُّ
.) ْيَصاِن َفَسْغ َرَأػ ما َيْكَخُه َفْمَيُقْع َفْمُيَرلِّ  ٔالذَّ

 ثة:فالحجيث يػضح أن ما يخاه اإلندان في مشامو ال يخمػ مغ ىحه األقدام الثال

: رؤيا الحق الرالحة وىي مغ هللا عد وجل وليا عالمات القدم األول
ودالالت وىي التي تكػن جدءًا مغ الشبػة كسا قال الشبي صمى هللا عميو وسمع ، 
وبيا أيزًا يكػن الػحي لألنبياء كسا رأػ سيجنا إبخاليع في مشامو أن يحبح ولجه 

 دالم .إسساعيل عمييسا وعمى نبيشا أفزل الرالة وال

وعالمة ىحا القدع أنيا مغ هللا عد وجل، وما سػػ ذلظ فيػ أضغاث أحالم، 
 أو أحاديث نفذ ال حكع ليا وال تأويل ليا.

                                                           
 ( واحلديث سبق خترجيو يف مبحث تعريف الرؤاي اصطالحا ص  ٔ



ٜٔٚ 

 

والخؤيا الرالحة يخاىا العبج الرالح أو تخػ لو، أمخ يخز هللا بو مغ يذاء 
مغ عباده، تفزاًل مشو ونعسة، وىي جدء مغ الشبػة ، وىي رؤيا حق وصجق 

كسا أخخج البخارؼ ومدمع مغ حجيث َعاِئَذَة رضي هللا عشيا أنيا قالت:  مغ هللا
اِدَقُة  ْؤَيا الرَّ ُل ما ُبِجَغ ِبِو رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  مغ اْلَػْحِي الخُّ َأوَّ

ْبِح(  الحجيث. ٔفي الشَّْػِم َفَكاَن اَل َيَخػ ُرْؤَيا إال َجاَءْت ِمْثَل َفَمِق الرُّ

ي السصابقة لمػاقع، فتقع كسا ىي معبخة في السشام فال تحتاج إلى والرادقة ى
تعبيخ، وىي بيحا السعشى خاصة بالخؤيا الرالحة التي ال تحتاج إلى تعبيخ بل 
تقع معبخة في السشام.وقيل الرادقة ىي بسعشى الرالحة، وتذسل ما يحتاج إلى 

الخؤيا الرالحة ،  تعبيخ وما ال يحتاج إلى تعبيخ وىي بحلظ عامة لجسيع أنػاع
ٺ  ٿ      چ وىي بذخػ مغ هللا لعباده الرالحيغ كسا جاء في  قػلو تعالى 

ڦ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 2 چڦ    

وأنيا مسا يحبو الخائي وتدتخيح ليا نفدو ألن فييا البذخػ مغ هللا كسا في 
ميو وسمع  قال مغ َرَأػ ُرْؤَيا ُتْعِجُبُو حجيث أبي َقَتاَدَة َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ  صمى هللا ع

                                                           
صهاحِلَةُ ( أخرجو البخاري ِكَتاب التػهْعِبرِي اَبب/ أَوهُؿ ما بُِدَئ ِبِو رسوؿ اَّللهِ  ملسو هيلع هللا ىلص  من اْلَوْحِي الرُّْؤاَي ال ٔ
حدثنا حيىي بن ُبَكرْيٍ حدثنا اللهْيُث عن ُعَقْيٍل عن بن ِشَهاٍب وحدثين عبد اَّللهِ بن زُلَمهٍد ٔٛ٘ٙح ٕٔٙ٘/صٙج

الرهزهاِؽ حدثنا َمْعَمٌر قاؿ الزُّْىرِيُّ فََأْخبَػَرين ُعْرَوُة بو ، و مسلم كتاب/ اإلدياف اَبب َبْدِء اْلَوْحِي إىل رسوؿ  حدثنا عبد
، والرتمذي يف سننو كتاب/ ادلناقب عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص ٓٙٔ/حٜٖٔ/صٔاَّللهِ  ملسو هيلع هللا ىلص  ج

 . بلفظ مقارب  ٕٖٖٙ/حٜٙ٘/ص٘ج
 
    ٗٙ( سورة يونس آية  ٕ
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ْث بيا  ْث بيا َفِإنََّيا ُبْذَخػ ِمَغ َّللاَِّ عد وجل َوَمْغ َرَأػ ُرْؤَيا َيْكَخُىَيا َفاَل ُيَحجِّ َفْمُيَحجِّ
ْذ ِباَّللَِّ مغ َشخَِّىا(    َٔوْلَيْتُفْل عغ َيَداِرِه َوَيَتَعػَّ

يخاه اإلندان في مشامو مسا يقع لو : حجيث الشفذ الخؤػ وىي ما القدم الثاني
في مجخيات حياتو، مغ الخػاشخ التي تجخؼ مغ غيخ قرج، وىحا كثيخ في 
مخائي الشاس، كسغ يخػ أنو يأكل ويذخب ونحػ ذلظ مسا تحجث بو نفدو في 

وعالمة ىحا القدع أنو مغ األمػر السباحة، فال يُدخُّ كحال الخؤية  اليقطة.
غ الذيصان، ومثميا اليع والخػاشخ في اليقطة.وىحا الرالحة وال يحدن كالتي م
 ٕالقدع ال حكع وال داللة لو.

:ما كان مغ تالعب الذيصان باإلندان في مشامو وىػ إفداع مغ  القدم الثالث
الذيصان، فإن الذيصان يرػر لإلندان في مشامو ما يفدعو وجاء وصفو في 

ْؤَيا  في حجيث أبي َقَتاَدَة عغ رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َأنَُّو قال )الخُّ
ْيَصاِن َفَسْغ َرَأػ ُرْؤَيا َفَكِخَه مشيا شيئا  ْػُء مغ الذَّ ْؤَيا الدَّ ِ َوالخُّ اِلَحُة مغ َّللاَّ الرَّ
ْيَصاِن اَل َتُزخُُّه وال ُيْخِبْخ بيا َأَحًجا َفِإْن  ْذ ِباَّللَِّ مغ الذَّ َفْمَيْشُفْث عغ َيَداِرِه َوْلَيَتَعػَّ

. فػصف الشبي صمى هللا ٖػ ُرْؤَيا َحَدَشًة َفْمُيْبِذْخ وال ُيْخِبْخ إال مغ ُيِحبُّ (َرأَ 
 عميو وسمع رؤيا الدػء بأنيا مغ الذيصان 

                                                           
حدثنا عبد اَّللهِ حدثين أيب ثنا أبو َسِعيٍد ثنا َحْرٌب ٕٕٛٛٙ/حٜٖٓ/ص٘أمحد يف مسنده ج( أخرجو اإلماـ  ٔ

 عن أيب قتادة بو ،  ثنا حيىي عن أيب َسَلَمةَ 
 (ٕٔٔالرؤى عند أىل السنة واجلماعة وادلخالفني )ص: (  ٕ
وحدثين أبو الطهاِىِر أخربان عبد اَّللهِ بن َوْىٍب أخربين ٕٕٔٙ/حٕٚٚٔ/صٗج( أخرجو  مسلم كتاب / الرؤاي   ٖ

َعْمُرو بن احْلَاِرِث عن عبد َربِِّو بن َسِعيٍد عن أيب َسَلَمَة بن عبد الرمحن عن أيب قتادة بو ، و البخاري كتاب / 
ثنا ُسَلْيَماُف عن حيىي بن حدثنا َخاِلُد بن سَلَْلٍد حد ٘ٔٗ٘/ حٜٕٙٔ/ص٘الطب ابب / النفث يف الرقية ج

َسِعيٍد قاؿ مسعت أاََب َسَلَمَة  بو وبلفظ مقارب ، وأبو داود سننو كتاب/ األدب ابب/ ما جاء يف الرؤاي  
/ ٗ، والرتمذي يف سننو كتاب/ الرؤاي  اَبب إذا رََأى يف اْلَمَناـِ ما َيْكَرُه ما َيْصَنُع ج ٕٔٓ٘/حٖ٘ٓ/صٗج

ِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ، والنسائي يف سنن الكربى كتاب/ التعبري ابب/الرؤاي قاؿ َوَىَذا حَ  ٕٕٚٚ/حٖ٘٘ص
 بنحوه ،  ٕٚٙٚح ٖٖٛ/صٗبشرى من  هلل ج
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ومغ عالمات ىحا القدع وكػنو مغ الذيصان، مخالفتو لمذخع، كسا قال شيخ 
يغ فإنو اإلسالم ابغ تيسية رحسو هللا: وقج عمع الرحابة أن ما خالف الذخع والج

يكػن مغ الشفذ والذيصان، وإن كان بقجر هللا، وإن كان يعفى عشو صاحبو 
كسا يعفى عغ الشديان والخصأ ، ولحلظ االحتالم في السشام مغ الذيصان، 

 ٔفالشائع يخػ في مشامو ما يكػن مغ الذيصان. 

وقال ابغ الكيع رحسو هللا: إن خالفت الذخع ردت ميسا كان حال الخائي، ويحكع 
 ٕمى تمظ الخؤيا بأنيا مغ الذيصان، وأنيا كاذبة وأضغاث أحالم.ع

وىحا القدع مغ الخؤيا، ال حكع ليا وال تعبيخ ليا وال تشحر بذيء. وىي التي 
 إلى التحخز مشيا.  -صمى هللا عميو وسمع  -أرشجنا رسػل هللا 

يث وقج أسيب ابغ حجخ في أنػاع الخؤيا فداد أربعة أقدام عمى ما ورد في الحج
 الدابق عغ أبي ىخيخة 

قال ابغ حجخ : قمت وليذ الحرخ مخادا مغ قػلو )ثالث( لثبػت نػع رابع في 
حجيث أبي ىخيخة في الباب وىػ حجيث الشفذ وليذ في حجيث أبي قتادة وأبي 
سعيج سػػ ذكخ وصف الخؤيا بأنيا مكخوىة ومحبػبة أو حدشة وسيئة وبقي 

قال   ت عشج مدمع مغ حجيث جابخنػع خامذ وىػ تالعب الذيصان وقج ثب
جاء أعخابي فقال يا رسػل هللا رأيت في السشام كأن رأسي قصع فانا أتبعو وفي 
لفع فقج خخج فاشتجدت في أثخه فقال )ال تخبخ بتالعب الذيصان بظ في 

وفي رواية لو إذا تالعب الذيصان بأحجكع في مشامو فال يخبخ بو  ٖالسشام(
                                                           

  ٖٔٔ( الرؤى عند أىل السنة واجلماعة وادلخالفني ص:  ٔ
 ٔ٘/صٔ( مدارج السالكني ج ٕ
حدثنا  ٕٕٛٙحٙٚٚٔ/صِٗبِو يف اْلَمَناـِ جكتاب/الرؤاي  اَبب/ اَل خُيْربُ بِتَػَلعُِّب الشهْيطَاِف   صحيح مسلم(  ٖ

َبُة بن َسِعيٍد حدثنا لَْيٌث ح وحدثنا بن ُرْمٍح أخربان اللهْيُث عن أيب الزُّبَػرْيِعن جابر بلفظو ،ح ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن  قُػتَػيػْ َوَحده
ثَػَنا َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب ُسْفَياَف، َعْن  َبَة، َحده يف السنن الكربى  كتاب/  وأخرجه النسائي َجاِبٍر ،َأيب َشيػْ

  وأخرجه ابن ماجهأخربان قتيبة بن سعيد بو وبلفظو ، ٚ٘ٙٚ،  ٙ٘ٙٚ/حٜٖٔ/صٗالتعبري ابب/احللم ج



ٕٓٓ 

 

ما يعتاده الخائي في اليقطة كسغ كانت عادتو أن  الشاس ونػع سادس وىػ رؤيا
يأكل في وقت فشام فيو فخأػ أنو يأكل أو بات شافحا مغ أكل أو شخب فخأػ 

  0.أنو يتكيأ وبيشو وبيغ حجيث الشفذ عسػم وخرػص وسابع وىػ األضغاث

وضاىخ ما ذكخه ابغ حجخ وما زاده مغ أقدام ال يتعجػ ما ذكخ في الحجيث 
لقدسيغ الثاني والثالث ألنو إما مغ حجيث الشفذ أو مغ تخديغ وىػ داخل في ا

 الذيصان وتالعبو باإلندان في مشامو . 

******************************** 
 -املطلب الثاني: دالالت الرؤيا :

  ولمخؤيا الرالحة دالالت مشيا 

 أن الخؤيا الرالحة تجل عمى خيخ رائييا وصالحو غالًبا:  -0

ويجل عمى ذلظ ما أخخجو البخارؼ في صحيحو بدشجه مغ حجيث ابغ عسخ 
صمى هللا عميو  -إن رجاال مغ أصحاب رسػل هللا »رضي هللا عشيسا قال: 

 -صمى هللا عميو وسمع  -كانػا يخون الخؤيا عمى عيج رسػل هللا  -وسمع 
م حجيث ما شاء هللا، وأنا غال -صمى هللا عميو وسمع  -فيقػل فييا رسػل هللا 

الدغ وبيتي في السدجج قبل أن أنكح، فقمت في نفدي لػ كان فيظ خيخ( 
 ٕالحجيث 

                                                                                                                                       

ح/ ٕٚٛٔ/صٕكتاب/ تعبري الرؤاي  اَبب من َلِعَب ِبِو الشهْيطَاُف يف َمَناِمِو فال حُيَدِّْث ِبِو الناس يف سننو ج
ٍد ثنا أبو ُمَعاِويََة عن اأْلَْعَمِش بو وبلفظ مقاربحدثنا عَ ٕٜٖٔ يف مسنده  وأخرجه اإلمام أْحد ،ِليُّ بن زُلَمه

حدثنا عبد اَّللهِ حدثين أيب ثنا ُحَجنْيٌ َويُوُنُس قَااَل حدثنا اللهْيُث بن َسْعٍد بو وبنحوه ، ٕٔٛٗٔ/حٖٓ٘/صٖج
دلرء أحدا إذا رأى يف نومو بتلعب الشيطاف بو يف صحيحو ذكر الزجر عن أف خيرب ا وأخرجه ابن حبان

َثيِن اللهْيُث بو وبلفظو .-ٙ٘ٓٙ/حٕٓٗ/صٖٔج ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َمْوَىٍب قَاَؿ َحده َبَة قَاَؿ َحده  َأْخبَػَراَن اْبُن قُػتَػيػْ
 ٚٓٗ/صٕٔفتح الباري ج(  ٔ
بن ُعَمَر بن اخلَْطهاِب رضي  هلل عنهما  ( أخرجو البخاري يف صحيحو كتاب/ ادلناقب اَبب َمَناِقِب عبد اَّللهِ  ٕ
حدثنا ِإْسَحاُؽ بن َنْصٍر حدثنا عبد الرهزهاِؽ عن َمْعَمٍر عن الزُّْىرِيِّ عن َساِلٍِ عن بن  ٖٖٓ٘/حٖٚٙٔ/صٖج
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 أنيا تجل عمى تثبيت هللا لعباده السؤمشيغ:  -ٕ

يؤخح ذلظ مغ قػلو تعالى: }َأاَل ِإنَّ َأْوِلَياَء هللِا اَل َخْػف  َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَن * 
ْنَيا َوِفي اآْلِخَخِة اَل َتْبِجيَل الَِّحيَغ آَمُشػا َوَكاُنػا يَ  تَُّقػَن * َلُيُع اْلُبْذَخػ ِفي اْلَحَياِة الجُّ

 ِٔلَكِمَساِت هللِا َذِلَظ ُىَػ اْلَفْػُز اْلَعِطيُع{ 

 أنيا تجل عمى اىتسام صاحبيا بسا يخاه في السشام:  -ٖ

تعمقة بيحا فاإلندان إذا اىتع بذيء فإنو كثيًخا ما يخاه في مشامو، فيخػ رؤيا م
 الحؼ شغمو في اليقطة.

ولحلظ لسا كان الرحابة، رضػان هللا عمييع أجسعيغ، يذغل اإلسالم قمػبيع، 
كانػا وىع يتقمبػن في فخشيع يخون ما يذغل باليع وما ييتسػن بو في يقطتيع، 

 وانطخ إلى أؼ لػن مغ السخائي التي كانػا يخونيا.

إذا صمى الفجخ التفت إلى أصحابو  -صمى هللا عميو وسمع  -ولحا كان الشبي 
 ىل رأػ أحج مشكع رؤيا؟ فإن رأػ أحج رؤيا قريا .  »وقال: 

 أن رؤيا الدػء تجل عمى تالعب الذيصان باإلندان: -ٗ

كسا مدمع في صحيحو مغ حجيث جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشو قال جاء 
ر ! رأيت في فقال: يا رسػل هللا -صمى هللا عميو وسمع  -أعخابي إلى الشبي 

                                                                                                                                       

ُعَمرَ بلفظو ،وأخرجو اإلماـ  مسلم يف صحيحو  كتاب/ فضائل الصحابة اَبب/ من َفَضاِئِل عبد اَّللهِ بن ُعَمَر 
حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم َوَعْبُد بن مُحَْيٍد واللفظ لَِعْبٍد قاال أخربان  ٜٕٚٗ/حٕٜٚٔ/صٗي  هلل عنهما جرض

/ ٕابن ماجو يف سننو كتاب/ تعبري الرؤاي ابب/ تعبري الرؤاي جوأخرجو  عبد الرهزهاِؽ بو وبلفظو ،
عبد الرزاؽ يف مصنفو ،وأخرجو  ٖٖٓٙ/ حٙٗٔ/صٕأمحد يف مسنده جوأخرجو اإلماـ ،ٜٜٖٔ/حٜٕٔٔص
 ٘ٗٙٔ/حٜٔٗ/صٔج

/ ٚٗ٘/ ص٘ٔ،وأخرجو ابن حباف يف صحيحو  ذكر عبد  هلل بن عمر بن اخلطاب العدوي رضواف  هلل عليو ج
بْػرَاِىيَم بو ومبثلو ، وأخرجو إسحاؽ بن  -ٓٚٓٚح ِِ ْسَحاُؽ ْبُن ِإ ِِ ثَػَنا ِإ ٍد اأَلْزِديُّ َحده َأْخبَػَراَن َعْبُد اَّللهِ ْبُن زُلَمه
 . ٜٛٛٔ/حٜٔٔ/صٗاىويو يف مسنده جر 
 .ٗٙ - ٕٙسورة يونس (  ٔ
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صمى  -فقال رسػل هللا  السشام كأن رأسي ضخب فتجحخج فاشتجدت عمى أثخه.
وقال سسعت « ال تحجث بتمعب الذيصان بظ في مشامظ: »-هللا عميو وسمع 

ال يحجثغ أحجكع »بعج يخصب، فقال:  -صمى هللا عميو وسمع  -رسػل هللا 
 ٔبتمعب الذيصان بو في مشامو( 

******************************** 
  

                                                           
 ( واحلديث سبق خترجيو يف أقساـ الرؤاي ص  ٔ



ٕٖٓ 

 

 املطلب الثالث: ماذا يفعل مو رأى رؤيا حيبًا أو رؤيا  يلريًا 

الخؤيا إما أن تكػن صالحة فتكػن بذخػ مغ عشج هللا وقج عمسشا الشبي صمى 
هللا عميو وسمع ماذا نفعل عشج الخؤيا الرالحة وكحا ماذا يفعل مغ رأػ رؤيا 

ْؤَيا يكخىيا عغ أبي َقَتاَدَة يقػل سسعت الشبي   صمى هللا عميو وسمع  يقػل )الخُّ
ْيَصاِن فإذا َرَأػ أحجكع شيئا َيْكَخُىُو َفْمَيْشِفْث حيغ َيْدَتْيِقُع  ِ َواْلُحْمُع مغ الذَّ مغ َّللاَّ
ْذ مغ َشخَِّىا َفِإنََّيا اَل َتُزخُُّه(  وقال أبػ َسَمَسَة َوِإْن كشت أَلََرػ  َثاَلَث َمخَّاٍت َوَيَتَعػَّ

ْؤَيا  َٔأْثَقَل َعَميَّ مغ اْلَجَبِل فسا ىػ إال َأْن سسعت ىحا الحجيث فسا ُأَباِليَيا الخُّ

عغ أبي قتادة قال سسعت رسػل هللا  صمى هللا عميو وسمع  يقػل )الخؤيا عمى 
ثالثة مشازل فسشيا ما يحجث بيا الخجل نفدو فميذ ذلظ بذيء ومشيا ما يكػن 

غ هللا فإذا رأػ أحجكع الذيء يعجبو مغ الذيصان فإنيا لغ تزخه ومشيا رؤيا م
فميعخضو عمى ذؼ رأؼ ناصح فميتأول خيخا وليقل خيخا فإن رؤيا العبج الرالح 
جدء مغ ستة وأربعيغ جدءا مغ الشبػة( قال عػف بغ مالظ وهللا يا رسػل هللا 

 ٕلػ كانت حراة مغ عجد الحرا لكان كثيخا

اء أن يحسج هللا عمييا وأن فحاصل ما ذكخ مغ أدب الخؤيا الرالحة ثالثة أشي
 يدتبذخ بيا وأن يتحجث بيا لكغ لسغ يحب دون مغ يكخه

قال الشػوؼ : وأما قػلو  صمى هللا عميو وسمع  في الخؤيا السحبػبة الحدشو ال 
تخبخ بيا اال مغ تحب فدببو أنو اذا أخبخ بيا مغ ال يحب ربسا حسمو البغس 

تمظ الرفة واال فيحرل لو في  أو الحدج عمى تفديخىا بسكخوه فقج يقع عمى
  ٖالحال حدن ونكج مغ سػء تفديخىا 

                                                           
 احلديث سبق خترجيو يف أقساـ الرؤاي ص (  ٔ
 ٘ٗٚٓٔ/حٕٕٙ/صٙ( أخرجو النسائي يف السنن الكربى ما يفعل إذا رأى يف منامو الشيء يعجبو ج ٕ

أخربين أمحد بن بكار قاؿ حدثنا دمحم وىو بن سلمة عن بن إسحاؽ عن دمحم بن إبراىيم عن أيب سلمة بن عبد 
 .  ٕٗٗٛ/حٜٕٕ/صٕٔالرمحن بو وبلفظو ، وابن حجر يف ادلطالب العالية ابب الرؤاي ج

 ٖٓٚ/صٕٔ، فتح الباري ج ٛٔ/ص٘ٔ( شرح النووي على صحيح مسلم ج ٖ



ٕٓٗ 

 

وحاصل ما ذكخ مغ أدب الخؤيا السكخوىة أربعة أشياء أن يتعػذ باَّلل مغ شخىا 
ومغ شخ الذيصان وأن يتفل حيغ ييب مغ نػمو عغ يداره ثالثا وال يحكخىا 

يخة خامدة ألحج أصال ووقع عشج السرشف في باب القيج في السشام عغ أبي ىخ 
 ٔ وىي الرالة ولفطو )فسغ رأػ شيئا يكخىو فال يقرو عمى أحج وليقع فميرل(

 وزاد مدمع سادسة وىي التحػل عغ جشبو الحؼ كان عميو  

فعغ جابخ رضي هللا عشو عغ رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َأنَُّو قال إذا 
ْؤَيا َيْكَخُىَيا َفْمَيْبُرْق عغ  ْيَصاِن َرَأػ أحجكع الخُّ َيَداِرِه َثاَلًثا َوْلَيْدَتِعْح ِباَّللَِّ مغ الذَّ
ْل عغ َجْشِبِو الحؼ كان عميو(  َٕثاَلًثا َوْلَيَتَحػَّ

فميشفث وىػ نفخ لصيف بال ريق فيكػن التفل والبرق محسػليغ عميو مجازا 
قمت لكغ السصمػب في السػضعيغ مختمف ألن السصمػب في الخقية التبخك 

سا تقجم والسصمػب ىشا شخد الذيصان وإضيار احتقاره واستقحاره بخشػبة الحكخ ك
كسا نقمو ىػ عغ عياض كسا تقجم فالحؼ يجسع الثالثة الحسل عمى التفل فإنو 
نفخ معو ريق لصيف فبالشطخ إلى الشفخ قيل لو تفث وبالشطخ إلى الخيق قيل لو 

ما ذكخ سببا  براق قال الشػوؼ وأما قػلو فانيا ال تزخه فسعشاه ان هللا جعل
لمدالمة مغ السكخوه الستختب عمى الخؤيا كسا جعل الرجقة وقاية لمسال انتيى 
وأما الرالة فمسا فييا مغ التػجو إلى هللا والمجػء إليو وألن في التحخم بيا 
عرسة مغ األسػاء وبيا تكسل الخغبة وترح الصمبة لقخب السرمي مغ ربو 

ل تمظ الحال التي كان عمييا قال الشػوؼ عشج سجػده وأما التحػل فممتفاؤل بتحػ 

                                                           
 واحلديث سبق خترجيو يف مبحث تعريف الرؤاي اصطالحا ص(  ٔ
َبُة بن َسِعيٍد حدثنا لَْيٌث ح ٕٕٕٙ/حٕٚٚٔ/صٗ( أخرجو مسلم يف صحيحو كتاب / الرؤاي ج ٕ حدثنا قُػتَػيػْ

رْيِ عن َجاِبٍر، والنسائي يف السنن الكربى ابب/إذا رأى ما يكره وحدثنا بن ُرْمٍح أخربان اللهْيُث عن أيب الزُّبػَ 
بو وبلفظو ، وابن ماجو يف سننو كتاب تعبري الرؤاي ابب /من رأى رؤاي يكرىها  ٖ٘ٙٚ/حٜٖٓ/صٗج
 . ٕٕٛٗٔ/حٖٓ٘/صٖ، واإلماـ أمحد يف مسنده جٜٖٛٓ/حٕٙٛٔ/صٕج
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ويشبغي أن يجسع بيغ ىحه الخوايات كميا ويعسل بجسيع ما تزسشو فان اقترخ 
 ٔعمى بعزيا أجدأه في دفع ضخرىا بإذن هللا تعالى كسا صخحت بو األحاديث

*********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٖٔٚ/صٕٔفتح الباري ج(  ٔ
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 املبحث الثالث :
 رؤى الصحابة اليت فسريا هلم الهيب  

 

وىحه الخؤػ كان الرحابة يخونيا فيبادرون بقريا عمى الشبي صمى هللا عميو 
وسمع ليفدخىا ليع وكان الشبي صمى هللا عميو وسمع يفدخىا ليع قػال أو فعال 
كسا سشخػ مغ بيان ىحه الخؤػ وكان الشبي صمى هللا عميو وسمع ييجف مغ 

كل عمييع ويعمع خالل ىحه الخؤػ تعميع أمتو ما يشفعيع ويػضح ليع ما أش
أصحابو كيف يعبخون ىحه الخؤػ بيغ يجيو فيقخىع عمى تفديخىع أو يػضح ليع 

 ما أشكل عمييع فييا ، وىي عمى الشحػ التالي 

 ثالثة أقسار في حجختي -0

عغ عائذة رضي هللا تعالى عشيا رأيت كأن ثالثة أقسار سقصت في حجختي 
ن ترجق رؤياك يجفغ في بيتظ فدألت أبا بكخ رضي هللا عشو فقال يا عائذة إ

خيخ أىل األرض ثالثة فمسا قبس رسػل هللا  صمى هللا عميو وسمع  ودفغ قال 
لي أبػ بكخ يا عائذة ىحا خيخ أقسارك وىػ أحجىا ىحا حجيث صحيح عمى 

 ٔشخط الذيخيغ ولع يخخجاه وقج كتبشاه مغ حجيث أنذ بغ مالظ مدشجا

لو مشيا مػت الشبي  صمى هللا عميو قال الباجي أمدظ عغ تعبيخىا ألنو تبيغ 
وسمع  ألن القسخ يجل عمى الدمصان وعمى العمع الحؼ ييتجػ بو وعمى الدوج 
والػلج وسقػشيع في حجخىا دليل عمى دفشيع في حجختيا  ، وسشة الخؤيا إذا 
كان فييا ما يكخه أن ال تعبخ   قالت فمسا تػفي رسػل هللا  صمى هللا عميو 

                                                           
َثيِن عن َماِلٍك عن حيىي بن َسِعيٍد بو، و  ٛٗ٘/حٕٖٕ/صٔوطأ ج( أخرجو اإلماـ مالك يف ادل ٔ أخرجو َوَحده

حدثنا أبو بكر بن إسحاؽ الفقيو وعلي بن  ٓٓٗٗ/حٕٙ/صٖاحلاكم يف ادلستدرؾ كتاب/ ادلغازي والسرااي ج
رجو محشاد العدؿ قاال ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفياف قاؿ مسعت حيىي بن سعيد بو وبلفظو ، وأخ

 ،  ٕٙٔ/حٚٗ/صٖٕادلعجم الكبري جالطرباين يف 



ٕٓٚ 

 

يا قال ليا أبػ بكخ ىحا أحج أقسارك وىػ خيخىا   وقج كان وسمع  ودفغ في بيت
أبػ بكخ معبخا محدشا وفيو ما كانػا عميو في الخؤيا واعتقاد صحتيا وحدبظ 

 0أنيا جدء مغ ستة وأربعيغ جدءا مغ الشبػة ما لع يكغ أضغاث أحالم

وذلظ تأويل سقػط األقسار في حجخىا وفيو دليل عمى أن القسخ قج يكػن في 
 .ٕويل السمظ األعطع كالذسذ سػاءالتأ

وإنسا استأذنيا عسخ في ذلظ ورغب إلييا فيو ألن السػضع كان بيتيا وليا فيو 
حق وليا أن تؤثخ بو نفديا لحلظ فآثخت بو عسخ رضي هللا تعالى عشو وقج 
كانت عائذة رضي هللا تعالى عشيا رأت رؤيا دلتيا عمى ما فعمت حيغ رأت 

ختيا فقرتيا عمى والجىا لسا تػفي رسػل هللا  صمى ثالثة أقسار سقصغ في حج
 ٖهللا عميو وسمع  ودفغ في بيتيا فقال ليا أبػ بكخ ىحا أول أقسارك وىػ خيخىا

************************** 
 الدحابة التي تسظخ الدسن والعدل -8

ِ َصمَّى  ُث: َأنَّ َرُجاًل َأَتى َرُسػَل َّللاَّ عغ اْبَغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا، َكاَن ُيَحجِّ
ْسَغ َوالَعَدَل،  هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَل: ِإنِّي َرَأْيُت المَّْيَمَة ِفي الَسَشاِم ُضمًَّة َتْشُصُف الدَّ

، َوِإَذا َسَبب  َواِصل  ِمَغ اأَلْرِض َفَأَرػ الشَّاَس َيَتَكفَُّفػَن ِمْشيَ  ا، َفاْلُسْدَتْكِثُخ َوالُسْدَتِقلُّ
َساِء، َفَأَراَك َأَخْحَت ِبِو َفَعَمْػَت، ُثعَّ َأَخَح ِبِو َرُجل  آَخُخ َفَعاَل ِبِو، ُثعَّ َأَخَح ِبِو  ِإَلى الدَّ

َقَصَع ُثعَّ ُوِصَل. َفَقاَل َأُبػ َبْكٍخ: َيا َرُجل  آَخُخ َفَعاَل ِبِو، ُثعَّ َأَخَح ِبِو َرُجل  آَخُخ َفانْ 
ِ َلَتَجَعشِّي َفَأْعُبَخَىا، َفَقاَل الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع:  ِ، ِبَأِبي َأْنَت، َوَّللاَّ َرُسػَل َّللاَّ

ْسِغ َقاَل: َأمَّا الطُّمَُّة َفاإِلْساَلُم، َوَأمَّا الَِّحؼ َيْشُصُف ِمَغ ال« اْعُبْخَىا» َعَدِل َوالدَّ
َبُب الَػاِصُل  ، َوَأمَّا الدَّ َفالُقْخآُن، َحاَلَوُتُو َتْشُصُف، َفاْلُسْدَتْكِثُخ ِمَغ الُقْخآِن َوالُسْدَتِقلُّ

                                                           
 ٜٗ/صٕشرح الزرقاين ج(  ٔ
 ٜٗ/صٕٗالتمهيد البن عبد الرب ج(  ٕ
 ٕٕٕ/صٛعمدة القاري ج(  ٖ
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َساِء ِإَلى اأَلْرِض َفالَحقُّ الَِّحؼ َأْنَت َعَمْيِو، َتْأُخُح ِبِو َفُيْعِميَظ َّللاَُّ، ُثعَّ َيْأُخُح  ِمَغ الدَّ
ُجل  ِمْغ َبْعِجَك َفَيْعُمػ ِبِو، ُثعَّ َيْأُخُح ِبِو َرُجل  آَخُخ َفَيْعُمػ ِبِو، ُثعَّ َيْأُخُحُه َرُجل  ِبِو رَ 

ِ، ِبَأِبي َأْنَت،  ُل َلُو َفَيْعُمػ ِبِو، َفَأْخِبْخِني َيا َرُسػَل َّللاَّ آَخُخ َفَيْشَقِصُع ِبِو، ُثعَّ ُيَػصَّ
َأَصْبَت َبْعًزا َوَأْخَصْأَت »ِبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: َأَصْبُت َأْم َأْخَصْأُت؟ َقاَل الشَّ 

َثشِّي ِبالَِّحؼ َأْخَصْأُت، َقاَل: « َبْعًزا ِ َلُتَحجِّ ِ َيا َرُسػَل َّللاَّ  .ٔ«اَل ُتْقِدعْ »َقاَل: َفَوَّللاَّ
َحاَبُة َوَتْشِصُف ِبَزعِّ الصَّ   اِء َوَكْدِخَىا َأْؼ تقصخ قال الشػوؼ: َأمَّا الطُّمَُّة َفِيَي الدَّ

قميال قميال ويتكففػن يأخحون بأكفيع والدبب الحبل والػاصل ِبَسْعَشى اْلَسْػُصػِل 
ْسِذ  َباِح ِإَلى َزَواِل الذَّ َوَأمَّا المَّْيَمُة َفَقاَل َثْعَمب  َوَغْيُخُه ُيَقاُل َرَأْيُت المَّْيَمَة ِمَغ الرَّ

َواِل ِإَلى المَّْيلِ  َرَأْيُت اْلَباِرَحَة َقْػُلُو َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع )َأَصْبَت َبْعًزا  َوَمِغ الدَّ
َوَأْخَصْأَت َبْعًزا( اْخَتَمَف اْلُعَمَساُء ِفي َمْعَشاُه فقال ابغ ُقَتْيَبَة َوآَخُخوَن َمْعَشاُه 

َأْخَصْأَت ِفي ُمَباَدَرِتَظ َأَصْبَت ِفي َبَياِن َتْفِديِخَىا َوَصاَدْفَت َحِكيَقَة َتْأِويِمَيا وَ 
ِبَتْفِديِخَىا ِمْغ َغْيِخ َأْن آُمَخَك ِبِو ، َوَقاَل آَخُخوَن ىحا الحؼ قالو ابغ ُقَتْيَبَة َوُمَػاِفُقػُه 

ِفي َفاِسج  أِلَنَُّو َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقْج َأِذَن َلُو ِفي َذِلَظ َوَقاَل اْعُبْخَىا َوِإنََّسا َأْخَصَأ 
َخُه  ْسَغ َواْلَعَدَل َفَفدَّ َتْخِكِو َتْفِديَخ َبْعِزَيا َفِإنَّ الخَّاِئي َقاَل َرَأْيُت ُضمًَّة َتْشِصُف الدَّ

                                                           

1 -ٜٖٙٙحٕٕٛ٘/صٙكتاب/  التعبري ابب/ من ِل يَػَر الرُّْؤاَي أِلَوهِؿ َعاِبٍر إذا ِل ُيِصْب  ج  أخرجه البخاري(  
ثَػَنا حَيْىَي بْ  َبَة،َحده ثَػَنا اللهْيُث، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَػْيِد اَّللهِ ْبِن َعْبِد اَّللهِ ْبِن ُعتػْ أَفه اْبَن  ُن ُبَكرْيٍ، َحده

حدثنا َحاِجُب  ٜٕٕٙحٚٚٚٔ/صٗكتاب/ الرؤاي، اَبب/ يف أَتِْويِل الرُّْؤاَي ج   وأخرجه اإلمام مسلمَعبهاٍس ، 
وأخرجه ابن  دثنا دمحم بن َحْرٍب عن الزُّبَػْيِديِّ أخربين الزُّْىرِيُّ عن ُعبَػْيِد اَّللهِ بن عبد اَّللهِ بو وبلفظو،بن اْلَولِيِد ح

حدثنا يَػْعُقوُب بن مُحَْيِد بن  ٜٖٛٔ/ح ٜٕٛٔ/صٕيف سننو كتاب/تعبري الرؤاي  اَبب تَػْعِبرِي الرُّْؤاَي ج ماجه
َنَة عن الزُّْىرِيِّ عن ُعبَػْيِد اَّللهِ بن عبد اَّللهِ بو وبلفظ مقارب ،  وأخرجه الدارمي َكاِسٍب اْلَمَدينُّ ثنا ُسْفَياُف بن ُعيَػيػْ

رؤاي ، اَبب/ يف اْلُقُمِص َواْلِبْئِر َواللهََبِ َواْلَعَسِل َوالسهْمِن َوالتهْمِر َوَغرْيِ ذلك يف النػهْوـِ  يف سننو كتاب/ومن كتاب ال
أخربان دمحم بن َكِثرٍي حدثنا ُسَلْيَماُف ىو بن َكِثرٍي عن الزُّْىرِيِّ عن ُعبَػْيِد اَّللهِ بن عبد اَّللهِ بو  ٕٙ٘ٔ حٓٚٔ/صٕج

ذكر اخلرب الداؿ على إابحة إظهار ادلرء بعض ما حيسن من  -يف صحيحو  ابن حبان وأخرجهوبلفظ مقارب ، 
ثَػَنا َحْرَمَلُة ْبُن  -ٔٔٔحٖ٘ٔ/صٔالعلم إذا صحت نيتو يف إظهاره ج َبَة قَاَؿ َحده ُد ْبُن احلََْسِن ْبِن قُػتَػيػْ َأْخبَػَراَن زُلَمه

ثَػَنا اْبُن َوْىٍب قَاَؿ َأْخبَػَرانَ    يُوُنُس بو وبلفظو حَيْىَي قَاَؿ َحده



ٕٜٓ 

 

يُق َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو ِباْلُقْخآِن َحاَلَوِتِو َوِليِشِو َوَىَحا ِإنََّسا ُىَػ َتْفِديُخ اْلَعَدِل َوَتَخَك  جِّ الرِّ
ْسغِ  شَُّة َوِإَلى َىَحا َأَشاَر  َتْفِديَخ الدَّ شَُّة َفَكاَن َحقُُّو َأْن َيُقػَل اْلُقْخآُن َوالدُّ َوَتْفِديَخُه الدُّ

الصََّحاِوؼُّ َوَقاَل آَخُخوَن اْلَخَصُأ َوَقَع ِفي َخْمِع ُعْثَساَن أِلَنَُّو َذَكَخ ِفي اْلَسَشاِم َأنَُّو َأَخَح 
َبِب َفاْنَقَصَع ِبِو َوَذِلَظ يَ  يُق ِبَأنَُّو َيْأُخُح ِبِو ِبالدَّ جِّ َخُه الرِّ ُجلُّ َعَمى اْنِخاَلِعِو ِبَشْفِدِو َوَفدَّ

َرُجل  َفَيْشَقِصُع ِبِو ُثعَّ ُيػَصُل َلُو َفَيْعُمػ ِبِو َوُعْثَساُن َقْج ُخِمَع َقْيًخا َوُقِتَل َوُولَِّي َغْيُخُه 
َػاُب ِفي َتْفِديِخِه َأْن ُيْحَسَل َوْصُمُو  َعَمى واَِلَيِة َغْيِخِه ِمْغ َقْػِمِو َوَقاَل آَخُخوَن َفالرَّ

اْلَخَصُأ في سؤالو ليعبخىا.، وقيل  َأْخَصَأ ِفي ُسَؤاِلِو َأْن َيْعُبَخَىا َوِفي َتْعِبيِخِه َلَيا 
َكْػِنِو َأْقَدَع ِبَحْزَخِة الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوسمع َوَقاَل بغ ُىَبْيَخَة ِإنََّسا َكاَن اْلَخَصُأ لِ 

ُه َلَيْعُبَخنََّيا ِبَحْزَخِة الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َوَلْػ َكاَن اْلَخَصُأ ِفي التَّْعِبيِخ َلْع ُيِقخَّ 
 َعَمْيِو  

ي اأْلََحاِديِث َىَحا اْلَحِجيُث َدِليل  ِلَسا َقاَلُو اْلُعَمَساُء َأنَّ ِإْبَخاَر اْلُسْقِدِع اْلَسْأُمػَر ِبِو فِ 
ْبَخاِر َمْفَدَجة  َواَل َمَذقَّة  َضاِىَخة  َفِإْن َكاَن َلْع  ِحيَحِة ِإنََّسا ُىَػ ِإَذا َلْع َتُكْغ ِفي اإْلِ الرَّ

ْبَخاِر أِلَنَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َلْع َيَبخَّ َقَدَع َأِبي َبْكٍخ َلسَّا َرَأػ ِفي  ُيْؤَمْخ ِباإْلِ
َبِب َمَع ُعْثَساَن  ِإْبَخاِرِه ِمَغ اْلَسْفَدَجِة َوَلَعلَّ اْلَسْفَدَجَة َما َعِمَسُو ِمْغ َسَبِب اْنِقَصاِع الدَّ
َوُىَػ َقْتُمُو َوِتْمَظ اْلُحُخوُب َواْلِفَتُغ اْلُسَتَختَِّبُة َعَمْيِو َفَكِخَه ِذْكَخَىا َمَخاَفًة ِمْغ ُشُيػِعَيا َأْو 

ْفَدَجَة َلْػ َأْنَكَخ َعَمْيِو ُمَباَدَرَتَو َوَوبََّخُو َبْيَغ الشَّاِس َأْو َأنَُّو َأْخَصَأ ِفي َتْخِك َأنَّ اْلسَ 
َبِب َبْعَج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َوَكاَن ِفي  َتْعِييِغ الخَِّجاِل الَِّحيَغ َيْأُخُحوَن ِبالدَّ

 ِو َوَسمََّع أَْعَياَنُيْع َمْفَدَجة  ، َبَياِنِو َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ 

وفي قػلو ال تقدع دليل عمى أن أمخه بإبخار السقدع خاص السخاد ويحتسل مشعو 
إياه الجػاب ثالثة أوجو :أحجىا أن التعبيخ الحؼ صػبو رسػل هللا  صمى هللا 
عميو وسمع  في بعزو وخصأه في بعزو كان مغ جية الطغ ال مغ قبل 

ل يجػز أن يقع فيو الخصأ  ،كسا ضغ أنيع لػ تخكػا تمكيح الػحي فطغ رسػ 
الشخل لع يزخ ذكخ ىحا القػل أبػ بكخ الخصيب والثاني أنو عمع غيب فجاز 
أن يختز بو  ويخفيو عغ غيخه والثالث أنو لسا أقجم أبػ بكخ عمى تعبيخ 
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الخؤيا ولع يربخ لإلستفادة مغ الخسػل  صمى هللا عميو وسمع  مشعو اإلفادة 
  ٔالثانية كالعقػبة لمفعل 

َعاِبَخَىا َقْج ُيِريُب َوَقْج ُيْخِصُئ َوَأنَّ  َوِفي َىَحا اْلَحِجيِث َجَػاُز َعْبِخ الخؤيا وأن 
ْشاَلِق َوِإنََّسا َذِلَظ ِإَذا َأَصاَب َوْجَيَيا  ِل َعاِبٍخ َعَمى اإْلِ ْؤَيا َلْيَدْت أِلَوَّ  الخُّ

َقاَل اْلَقاِضي َوِفيِو َأنَّ َمْغ َقاَل ُأْقِدُع اَل َكفَّاَرَة َعَمْيِو أِلَنَّ َأَبا َبْكٍخ َلْع َيِدْد َعَمى َقْػِلِو 
ُأْقِدُع َوَىَحا الَِّحؼ َقاَلُو اْلَقاِضي َعَجب  َفِإنَّ الَِّحؼ ِفي َجِسيِع ُنَدِخ َصِحيِح ُمْدِمٍع َأنَُّو 

ِ يارسػل َثشِّي َوَىَحا َصِخيُح َيِسيٍغ َوَلْيَذ ِفيَيا ُأْقِدُع .  َقاَل َفَوَّللاَّ ِ َلُتَحجِّ  َّللاَّ

خِّ  ْؤَيا َعَمى اْلَخْيِخ َوِىَي ِعْشَجُه َعَمى الذَّ َقاَل اْلَقاِضي ِقيَل ِلَساِلٍظ َأَيْعُبُخ الخَُّجُل الخُّ
ِ َأِبالشُُّبػَِّة َيَتَمعَُّب ِىَي ِمْغ َأْجدَ  اِء الشُُّبػَِّة َقْػُلُو )َكاَن ِمسَّا َيُقػُل َفَقاَل َمَعاَذ َّللاَّ

أِلَْصَحاِبِو َمْغ َرَأػ ِمْشُكْع ُرْؤَيا( َقاَل اْلَقاِضي َمْعَشى َىِحِه المَّْفَطِة ِعْشَجُىْع َكِثيًخا َما 
 كان يفعل كحا كأنو َقاَل ِمْغ َشْأِنِو 

ؤَ  ْؤَيا َوالدُّ اِل َعْشَيا َوَتْأِويِمَيا َقاَل اْلُعَمَساُء َوُسَؤاُلُيْع وِفي اْلَحِجيِث اْلَحثُّ َعَمى ِعْمِع الخُّ
َمْحُسػل  َعَمى َأنَُّو َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُيَعمُِّسُيْع َتْأِويَمَيا َوَفِزيَمَتَيا َواْشِتَساَلَيا َعَمى 

 ، َٕما َشاَء هللا تعالى مغ اإلخبار بالغيب

اُر اْلَقَدِع ِإَذا َكاَن ِفيِو َمْفَدَجة  َوِفيِو َأنَّ َمْغ َقاَل ُأْقِدُع اَل َكفَّاَرَة َوَأنَُّو اَل ُيْدَتَحبُّ ِإْبخَ 
اَلُع َعَمْيِو  َعَمْيِو وَقاَل ابغ التِّيِغ ِفيِو َأنَّ اأْلَْمَخ ِبِإْبَخاِر اْلَقَدِع َخاصّّ ِبَسا َيُجػُز ااِلشِّ

اَلُع َعَمْيِو ِلُكلِّ َأَحٍج َوِمْغ َثعَّ َلْع َيَبخَّ َقَدَع َأِبي َبْكٍخ لِ  َكْػِنِو َسَأَل َما اَل َيُجػُز ااِلشِّ
 ُقْمُت َفَيْحَتِسُل َأْن َيُكػَن َمَشَعُو َذِلَظ َلسَّا َسَأَلُو ِجَياًرا َوَأْن َيُكػَن أَْعَمَسُو ِبَحِلَظ ِسخِّا 

ْؤَيا َوَعَمى َتْعِبيِخىَ  َؤاِل َعْشُو َوِفيِو اْلَحثُّ َعَمى َتْعِميِع ِعْمِع الخُّ ا َوَتْخِك ِإْغَفاِل الدُّ
اَلِع َعَمى َبْعِس اْلَغْيِب َوَأْسَخاِر الكائشات   َوَفِزيَمِتَيا ِلَسا َتْذَتِسُل َعَمْيِو ِمَغ ااِلشِّ

                                                           
 ٕٖٓ/صٕ( كشف ادلشكل ج ٔ
 ، ٖٔ/ص ٘ٔ( شرح النووي على مسلم ج ٕ
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ْؤَيا ِإالَّ َعاِلع  َناِصح  َأِميغ  َحِبيب    َوِفيِو َأنَُّو اَل َيْعُبُخ الخُّ

ْؤَيا َأْو َبْعِزَيا ِعْشَج ُرْجَحاِن اْلِكْتَساِن  َوَأنَّ ِلْمَعاَلِع ِبالتَّْعِبيِخ َأْن َيْدُكَت َعْغ َتْعِبيِخ الخُّ
ْكِخ َقاَل اْلُسَيمَُّب َوَمَحمُُّو ِإَذا َكاَن ِفي َذِلَظ ُعُسػم  َفَأمَّا َلْػ َكاَنْت  َعَمى الحِّ

ْبَخ َوَيُكػَن َعَمى أُْلَبٍة ِمْغ َمْخُرػَصًة ِبَػاِحٍج َمَثاًل َفاَل  َبْأَس َأْن ُيْخِبَخُه ِلُيِعجَّ الرَّ
 ُنُدوِل اْلَحاِدَثِة 

َوِفيِو َجَػاُز ِإْضَياِر اْلَعاِلِع َما َيْحُدُغ ِمَغ اْلِعْمِع ِإَذا َخَمَرْت ِنيَُّتُو َوَأِمَغ اْلُعْجَب 
أَْعَمُع ِمْشُو ِإَذا َأِذَن َلُو ِفي َذِلَظ َصِخيًحا َأْو َما  َوَكاَلُم اْلَعاِلِع ِباْلِعْمِع ِبَحْزَخِة َمْغ ُىػَ 

 َقاَم َمَقاَمُو 

ْفَتاِء َواْلُحْكِع َوَأنَّ ِلمتِّْمِسيِح َأْن يقدع عمى معمسو َأن  َوُيْؤَخُح ِمْشُو َجَػاُز ِمْثِمِو ِفي اإْلِ
 ٔيِفيجُه الحكع

ْفُزػل ِبَحْزَخة اْلَفاِضل ِإذا َكاَن مذارًا ِإَلْيِو َوَقاَل اْلكْخَماِني َوِفيو: َجَػاز َفْتَػػ اْلسَ  
 ِٕباْلعمِع واإلمامة. َوِفيو: َأن اْلَعالع قج يخصىء َوقج ُيِريب.

**************************************** 
 حمست أن رأسي قظع وأنا أتبعو -3

َعْغ َجاِبٍخ، َعْغ َرُسػِل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َقاَل أِلَْعَخاِبيٍّ َجاَءُه َفَقاَل: 
ِإنِّي َحَمْسُت َأنَّ َرْأِسي ُقِصَع َفَأَنا َأتَِّبُعُو، َفَدَجَخُه الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َوَقاَل: 

ْيَصاِن ِبَظ ِفي اْلَسَشامِ  اَل ُتْخِبْخ ِبَتَمعُّبِ »  «ِ الذَّ

وعشو َقاَل: َجاَء أَْعَخاِبيّّ ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَل: َيا َرُسػَل هللِا َرَأْيُت 
َصمَّى  ِفي اْلَسَشاِم َكَأنَّ َرْأِسي ُضِخَب َفَتَجْحَخَج َفاْشَتَجْدُت َعَمى َأَثِخِه، َفَقاَل َرُسػُل هللاِ 

 : ْيَصاِن ِبَظ ِفي َمَشاِمظَ »هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِلأْلَْعَخاِبيِّ ِث الشَّاَس ِبَتَمعُِّب الذَّ « اَل ُتَحجِّ
                                                           

 ٖٛٗ/ص ٕٔ( فتح الباري البن حجرج ٔ
 ٔٚٔ/ص ٕٗ( عمدة القاري ج ٕ



ٕٕٔ 

 

َثغَّ َأَحُجُكْع »َوَقاَل: َسِسْعُت الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َبْعُج، َيْخُصُب َفَقاَل:  اَل ُيَحجِّ
ْيصَ   ٔ«اِن ِبِو ِفي َمَشاِموِ ِبَتَمعُِّب الذَّ

قال السازرػ: يحتسل أن الشبي  صمى هللا عميو وسمع  عمع أن مشامو ىحا مغ 
األضغاث بػحي أوبجاللة مغ السشام دلتو عمى ذلظ أو عمى أنو مغ السكخوه 
الحؼ ىػ مغ تحديغ الذياشيغ وأما العابخون فيتكمسػن في كتبيع عمى قصع 

رقة الخائي ما ىػ فيو مغ الشعع أو مفارقة مغ الخأس ويجعمػنو داللة عمى مفا
فػقو ويدول سمصانو ويتغيخ حالو في جسيع أمػره إال أن يكػن عبجا فيجل عمى 
عتقو أو مخيزا فعمى شفائو أو مجيػنا فعمى قزاء ديشو أو مغ لع يحج فعمى 

 ، ٕأنو يحج أو مغسػما فعمى فخحو أو خائفا فعمى أمشو

يو عمى أن كل رؤيا كانت مغ ىحا الجشذ فال قال ابغ الجػزؼ : وىحا تشب
 ٖيشبغي أن يتحجث بيا فإنيا مغ الذيصان

********************************* 
  

                                                           
حدثنا  ٕٕٛٙحٙٚٚٔ/صٗالشهْيطَاِف ِبِو يف اْلَمَناـِ ج كتاب/الرؤاي  اَبب/ اَل خُيْربُ بِتَػَلعُّبِ   صحيح مسلم(  ٔ

َبُة بن َسِعيٍد حدثنا لَْيٌث ح وحدثنا بن ُرْمٍح أخربان اللهْيُث عن أيب الزُّبَػرْيِعن جابر بلفظو ،ح ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن  قُػتَػيػْ َوَحده
ثَػَنا َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيب ُسفْ  َبَة، َحده يف السنن الكربى  كتاب/  وأخرجه النسائي َياَف، َعْن َجاِبٍر ،َأيب َشيػْ

  وأخرجه ابن ماجهأخربان قتيبة بن سعيد بو وبلفظو ، ٚ٘ٙٚ،  ٙ٘ٙٚ/حٜٖٔ/صٗالتعبري ابب/احللم ج
ح/ ٕٚٛٔ/صٕكتاب/ تعبري الرؤاي  اَبب من َلِعَب ِبِو الشهْيطَاُف يف َمَناِمِو فال حُيَدِّْث ِبِو الناس يف سننو ج

ٍد ثنا أبو ُمَعاِويََة عن اأْلَْعَمِش بو وبلفظ مقاربٕٜٖٔ يف مسنده  وأخرجه اإلمام أْحد ،حدثنا َعِليُّ بن زُلَمه
ين أيب ثنا ُحَجنْيٌ َويُوُنُس قَااَل حدثنا اللهْيُث بن َسْعٍد بو وبنحوه ، حدثنا عبد اَّللهِ حدثٕٔٛٗٔ/حٖٓ٘/صٖج

يف صحيحو ذكر الزجر عن أف خيرب ادلرء أحدا إذا رأى يف نومو بتلعب الشيطاف بو  وأخرجه ابن حبان
ثَػَنا يَزِيُد ْبُن َمْوَىٍب قَاَؿ حَ -ٙ٘ٓٙ/حٕٓٗ/صٖٔج َبَة قَاَؿ َحده َثيِن اللهْيُث بو وبلفظو َأْخبَػَراَن اْبُن قُػتَػيػْ ) سبق . ده

  خترجيه عند الكالم على أقسام الرؤَي ص (
 ،  ٕٚ/ص٘ٔ( شرح النووي على صحيح مسلم ج ٕ
 ٜٚ/صٖ( كشف ادلشكل ج ٖ



ٕٖٔ 

 

 
  كأن ميدانا ندل من الدساء -4

عغ أبي بكخ رضي هللا عشو أن الشبي  صمى هللا عميو وسمع  قال: ذات يػم -
مغ رأػ مشكع رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميدانا ندل مغ الدساء فػزنت أنت 
وأبػ بكخ فخجحت أنت بأبي بكخ ووزن عسخ بأبي بكخ فخجح أبػ بكخ ووزن 

و رسػل هللا  عسخ وعثسان فخجح عسخ ثع رفع السيدان فخأيت الكخالية في وج
     ٔصمى هللا عميو وسمع  وسمع ىحا حجيث صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه

وأخخجو أبػ داود :ولع يحكخ اْلَكَخاِلَيَة قال َفاْسَتاَء ليا رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو 
 ٕوسمع  َيْعِشي َفَداَءُه ذلظ فقال ِخاَلَفُة ُنُبػٍَّة ُثعَّ ُيْؤِتي هللا اْلُسْمَظ مغ َيَذاءُ 

قالػا فسغ حيشئح لع يدأل أحجا إيثارا لدتخ العػاقب وإخفاء السخاتب فمسا كانت 
ىحه الخؤيا كاشفة لسشازليع مبيشة لفزل بعزيع عمى بعس في التعييغ خذي 

                                                           
حدثنا دمحم بن اْلُمثَػَنه ثنا دمحم بن عبد  ٖٗٙٗ/ حٕٛٓ/صٗسنن أيب داود كتاب/السنة ابب/ اخللفاء  ج ( ٔ

، سنن الرتمذي كتاب/ الرؤاي  اَبب ما جاء يف ُرْؤاَي النيب  رِيُّ ثنا اأْلَْشَعُث عن احلََْسِن عن أيب َبْكَرَة اَّللهِ اأْلَْنَصا
ْلَو ج حدثنا دمحم بن َبشهاٍر حدثنا اأْلَْنَصارِيُّ حدثنا َأْشَعُث عن احلََْسِن  ٕٕٚٛ/حٓٗ٘/صٗملسو هيلع هللا ىلص  اْلِميزَاَف َوالده

وبلفظو ،  قاؿ أبو ِعيَسى: ىذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح ، سنن النسائي الكربى كتاب / ادلناقب عن أيب َبْكَرَة 
أخربان دمحم بن بشار قاؿ ثنا دمحم بن عبد  هلل قاؿ ثنا  ٖٙٔٛح ٖٗ/ص٘ابب /فضائل أيب بكر وعمر وعثماف ج

 ٜٛٔٛح/  ٖٙٗ/صٗجأشعث عن احلسن عن أيب بكرة،  ،ادلستدرؾ على الصحيحني كتاب/ تعبري الرؤاي 
أخربان أبو عبد الرمحن دمحم بن عبد  هلل بن أيب الوزير ثنا أبو حامت دمحم بن إدريس الرازي ثنا دمحم بن عبد  هلل 

أخربين  ٖٚٗٗ/ حٗٚ/صٖاألنصاري ثنا األشعث عن احلسن، وأخرجو أيضا يف ادلستدرؾ على الصحيحني ج
حامت الرازي ثنا دمحم بن عبد  هلل األنصاري ثنا أشعث بن عبد ادللك أبو عبد الرمحن بن أيب الوزير التاجر ثنا أبو 

( احلمراين عن احلسن عن أيب بكرة هنع هللا يضر أف النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  بلفظو وزايدة ) فرأينا الكراىية يف وجو رسوؿ  هلل  ملسو هيلع هللا ىلص
 اىده حديث سعيد بن مجهاف عن سفينة وقاؿ:  ىذا حديث صحيح على شرط الشيخني وِل خيرجاه وش

 ٖ٘ٙٗح  ٕٛٓ/صٗ( أخرجو أبو داود مبعناه ج ٕ



ٕٔٗ 

 

أن يتػاتخ ويتػالى ما ىػ أبمغ في الكذف مغ ذلظ وهلل في ستخ خمقو حكسة 
  ٔبالغة ومذيئة نافحة وقيل غيخ ذلظ

: ِبَيْسِد َوْصٍل َوُسُكػِن ِسيٍغ َفَتاٍء َفَأِلٍف َفَيْسٍد َأْؼ َفَحِدَن. )َلَيا( َأْؼ: )َفاْسَتاَء( 
 ِ ْؤَيا )َرُسػُل َّللاَّ َيْعِشي( : َىَحا َقْػُل الخَّاِوؼ )َفَداَءُه(  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  -ِلمخُّ

( َأْؼ: َما َذَكَخُه الخَُّجُل ِمْغ ُرْؤَياُه، َأْؼ: َفَأْحَدَن الشَِّبيَّ صمى هللا عميو وسمع )َذِلظَ 
ِمْغ َأنَّ َتْأِويَل َرْفِع اْلِسيَداِن اْنِحَصاُط  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  -َوَذِلَظ ِلَسا َعِمَع 

َخِخ ِفي ُرْتَبِة اأْلُُمػِر َوُضُيػُر اْلِفَتِغ َبْعَج ِخاَلَفِة ُعَسَخ، َوَمْعَشى ُرْجَحاِن ُكلٍّ ِمَغ اآْل 
اْلِسيَداِن َأنَّ الخَّاِجَح َأْفَزُل ِمَغ اْلَسْخُجػِح، َوِإنََّسا َلْع ُيػَزْن ُعْثَساُن َوَعِميّّ أِلَنَّ ِخاَلَفَة 
َحاَبِة ِفْخَقة  َمَعُو َوِفْخَقة  َمَع ُمَعاِوَيَة، َفاَل َتُكػُن ِخاَلَفًة  َعِميٍّ َعَمى اْخِتاَلِف الرَّ

 َٕفًقا َعَمْيَيا. َذَكَخُه اْبُغ اْلَسَمِظ. "ُمْدَتِقخًَّة ُمتَّ 

: َدلَّ ِإَضاَفُة اْلِخاَلَفِة ِإَلى الشُُّبػَِّة َعَمى َأْن اَل ُثُبػَت ِفيَيا ِمْغ َشَمِب  يِبيُّ َقاَل الصِّ
ْيَخْيِغ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا  َعَمى َىَحا اْلُسْمِظ َواْلُسَشاَزَعِة ِفيِو أِلََحٍج َوَكاَنْت ِخاَلَفُة الذَّ

َوَكْػُن اْلَسْخُجػِحيَِّة اْنَتَيْت ِإَلى ُعْثَساَن َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َدلَّ َعَمى ُحُرػِل اْلُسَشاَزَعِة 
ِفيَيا َوَأنَّ اْلِخاَلَفَة ِفي َزَمِغ ُعْثَساَن َوَعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َمُذػَبة  ِباْلُسْمِظ َفَأمَّا 

 ْٖت ُمْمًكا َعُزػًضا . َبْعَجُىَسا َفَكانَ 
********************************** 

 

 امرأة تقص رؤياها على النبي ملسو هيلع هللا ىلص -5

َثَشا ُسَمْيَساُن ْبُغ اْلُسِغيَخِة َقاَل  وٍخ َقاَل َحجَّ َثَشا َشْيَباُن ْبُغ َفخُّ َأْخَبَخَنا َأُبػ َيْعَمى َقاَل َحجَّ
َثَشا َثاِبت  َقاَل  َقاَل َأَنُذ ْبُغ َماِلٍظ َكاَن َرُسػُل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َحجَّ

                                                           
 ٓ٘ٗ/صٗ( شرح الزرقاين ج ٔ
 ٜٖ٘ٔ/ص ٜ( مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح ج ٕ
 ٖٕ٘/ص ٕٔ( عوف ادلعبود وحاشية ابن القيم ج ٖ



ٕٔ٘ 

 

ْؤَيا َفَدَأَل َعْشُو ِإَذا َلْع َيُكْغ َيْعِخُفُو َفِإَذا ُأْثِشَي  ْؤَيا َفُخبََّسا َرَأػ الخَُّجُل الخُّ ُتْعِجُبُو الخُّ
ِ َرَأْيُت َكَأنَِّي  َعَمْيِو َمْعُخوًفا َكاَن أَْعَجَب ِلُخْؤَياُه ِإَلْيِو َفَأَتْتوُ  اْمَخأَة  َفَقاَلْت َيا َرُسػَل َّللاَّ

َلَيا اْلَجشَُّة  َٔأَتْيُت َفُأْخِخْجُت ِمَغ اْلَسِجيَشِة َفُأْدِخْمُت اْلَجشََّة َفَدِسْعُت َوْجَبًة اْنَتَحْت 
ُسػُل َّللاَِّ  صمى َفَشَطْخت َفِإَذا ُفالن  َوُفالن  َوُفالن  َفَدسَِّت اْثَشْي َعَذَخ َرُجال َكاَن رَ 

 َٖتْذَخبُ  ٕهللا عميو وسمع  َبَعَث َسِخيًَّة َقْبَل َذِلَظ َفِجيَء ِبِيْع َعَمْيِيْع ِثَياب  ُشْمذ  
َقاَل َفُغِسُدػا ِفيِو َقاَل َفَخَخُجػا  َ٘فِقيَل اْذَىُبػا ِبِيْع ِإَلى َنَيِخ اْلَبْيَحخِ  َٗأْوَداُجُيعْ 

َفَأَكُمػا ِمْغ ُبْدِخِه  َٙة اْلَبْجِر َفُأُتػا ِبَرْحَفٍة ِمْغ َذَىٍب ِفيَيا ُبْدَخة  َوُوُجػُىُيْع َكاْلَقَسِخ َلْيمَ 
 َمعَُهمْ  َوأََكْلتُ  أََراُدوا َما اْلفَاِكَهةِ  َما َشاُءوا َما ُيَقمُِّبػَنَيا ِمْغ َوْجٍو ِإال َأَكُمػا ِمغَ 

 فَأُِصيبَ  َوَكَذا َكَذا أَْمِرنَا ِمنْ  َكانَ  فَقَالَ  السَِّريَّةِ  تِْلكَ  ِمنْ  اْلبَِشيرُ  فََجاءَ 

                                                           
( ويف رواية اذليثمي يف موارد الظمآف )ارجتت( ومعَن انتحت الشيء: حنت يقاؿ حنتو فانتحت والشيء أخذ  ٔ

مادة حنت، إعراب المية  ٜٙٓ/ ص ٕ)ادلعجم الوسيط جحات شيئا ويروى انتحت أي اعرتضت منو ابدلن
 (ٖٛ/صٔالشنفرى ج

)اتج العروس َوِسَخٌة واألطلس الثوب اخللق  اٌب طُْلٌس ابلضهمّ ( األْطَلُس ثَػْوٌب من َحرِيٍر منسوٍج ليس بعريبٍّ وثِيَ  ٕ
 مادة طلس(ٕٗٔ/صٙمادة طلس، لساف العرب ج ٕ٘ٓ/صٙٔج
( الشخب السيالف وأصل الشخب ما خيرج من حتت يد احلالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة ويف  ٖ

                                                                                                           احلديث إف ادلقتوؿ جييء يـو القيامة تشخب أوداجو دما           
 مادة شخب( ٘ٛٗ/صٔ)لساف العرب ج

( ودج الودج عرؽ متصل الودج و الوداج عرؽ يف العنق ومها ودجاف ويف احملكم الودجاف عرقاف متصالف من  ٗ
أوداج غريه وىي عروؽ تكتنف احللقـو فإذا فصد ودج وقيل األوداج ما أحاط ابحللق  الرأس إىل السحر واجلمع

من العروؽ وقيل ىي عروؽ يف أصل األذنني خيرج منها الدـ وقيل الودجاف عرقاف غليظاف عريضاف عن ديني ثغرة 
 (ودج ٗٙٔ/ص٘النهاية يف غريب األثر  ج-مادة ودج  ٜٖٚ/صٕالنحر ويسارىا   ) لساف العرب ج

( أخرج ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة عن ابن عباس قاؿ: اف يف اجلنة هنرا يقاؿ لو البيدخ عليو قباب من ايقوت  ٘
حتتو حور انشئات يقوؿ أىل اجلنة انطلقوا بنا إىل البيدخ فيجيئوف فيتصفحوف تلك احلواري فاذا اعجب رجل 

 (ٜٗ/صٔمنهم جارية مس معصمها فتتبعو  )الدر ادلنثور ج
 ( والُبْسُر من التهْمر قبَل أف يُػْرِطَب، والواحدة ُبسرٌة، وأْبَسَر النهْخل صاَر ُبْسرًا بعَد ما كاف بَػَلحاً، الُبْسُر أولُو ٙ

َر طَْلٌع، مث خالؿ، مث بَػَلٌح، مث ُبْسٌر، مث رطب، مث دتر. الواحدة بسرة وبسرة، واجلمع بسرات وبسرات. وأَْبسَ 
/ ٕٓ٘/ صٚالعني ج -/ مادة بسرٜٛ٘/ ٕ)الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية )راً النخُل: صار ما عليو ُبسْ 

 مادة سرب(
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ُفالن  َوُفالن  َوُفالن  َحتَّى َعجَّ اْثَشْي َعَذَخ َرُجال َفَجَعا َرُسػُل َّللاَِّ  صمى هللا عميو 
ْتَيا َوَجَعَمْت َتُقػُل ِجيَء ِبُفالٍن َوُفالٍن َكَسا  ي ُرْؤَياِك َفَقرَّ وسمع  ِباْلَسْخأَِة َفَقاَل ُقرِّ

 0ُجُل (َقاَل الخَّ 

وقج استجل اإلمام الديػشي رحسو هللا بيحا الحجيث عمى أن الذيجاء في الجشة 
 ٕفقال: وأما الذيجاء فأكثخ العمساء عمى أنيع في الجشة( ثع ذكخ ىحا الحجيث

******************************** 
 له كان يكثخ الرالة من الميل -6

الخَُّجُل في َحَياِة الشبي  صمى هللا عغ ابغ ُعَسَخ رضي هللا عشيسا قال: كان 
َيا عمى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  َفَتَسشَّْيُت َأْن  عميو وسمع  إذا َرَأػ ُرْؤَيا َقرَّ

َيا عمى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  َوُكْشُت ُغاَلًما َشابِّا عدبا  َٖأَرػ ُرْؤَيا َأُقرُّ
الشبي  صمى هللا عميو وسمع  َفَخَأْيُت في اْلَسَشاِم َوُكْشُت َأَناُم في اْلَسْدِجِج عمى َعْيِج 

َكَأنَّ َمَمَكْيِغ َأَخَحاِني َفَحَلَبا ِبي إلى الشَّاِر فإذا ِىَي َمْصِػيَّة  َكَصيِّ اْلِبْئِخ وإذا ليا 
مغ الشَّاِر  َقْخَناِن َكَقْخَنْي اْلِبْئِخ وإذا فييا َناس  قج َعَخْفُتُيْع َفَجَعْمُت َأُقػُل أَُعػُذ ِباَّللَِّ 

أَُعػُذ ِباَّللَِّ مغ الشَّاِر َفَمِقَيُيَسا َمَمظ  آَخُخ فقال لي َلْغ ُتَخاَع َفَقَرْرُتَيا عمى َحْفَرَة 

                                                           
 ٖ٘ٔ/صٖ، وأخرجو اإلماـ أمحد يف مسند ج  ٜٕٖٛح ٗٗ/صٙ( أخرجو أبو يعلى يف مسنده ج ٔ
ح  ٛٔٗ/صٖٔ،وابن حباف يف صحيحو ذكر إعجاب ادلصطفى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرؤاي إذا قصت عليو  ج ٕٛٓٗٔح

بلفظ مقارب ، وعبد  ٖٓٛٔ/حٙٗٗ/صٔ، وأخرجو اذليثمي يف موارد الظمآف ابب رؤاي الصادؽ ج ٗ٘ٓٙ
وعزاه ألمحد عن أنس  ٜٕٕ/ص٘، وذكره ادلناوي يف فيض القدير ج ٕ٘ٚٔحٖٓٛ/صٔبن محيد يف مسند ج

 وقاؿ  رمز ادلصنف حلسنو وىو كما قاؿ أو أعلى فقد قاؿ اذليثمي رجاؿ أمحد رجاؿ الصحيح
 ٕٗٗ/صٔ( شرح الصدور بشرح حاؿ ادلوتى والقبور ج ٕ
( عزب الشيء عزواب بعد وخفي وفالف عزبة وعزوبة ِل يكن لو زوج فهو عازب ) ادلعجم الوسيط  ٖ
 /مادة عزب(ٜٛ٘/صٕج
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ِ لػ  ْتَيا َحْفَرُة عمى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  فقال ِنْعَع الخَُّجُل عبج َّللاَّ َفَقرَّ
ِ اَل َيَشاُم مغ المَّْيِل إال َقِمياًل(كان ُيَرمِّي ِبالمَّْيِل قال َساِلع  َفَكاَن عب  ٔج َّللاَّ

قال السيمب: ىحا الحجيث مسا فدخت فيو الخؤيا عمى وجييا، وفيو دليل عمى 
تػعج هللا عباده وجػاز تعحيبيع عمى تخك الدشغ. وقػل السمظ: )لع تخع، نعع 

ث. الخجل أنت لػ تكثخ الرالة بالميل( ىحه الديادة تفدخ سائخ شخق ىحا الحجي
وفيو: الحكع بالجليل؛ عبج هللا استجل عمى أن المحيغ أتياه ممكان؛ ألنيسا أوقفاه 
عمى جيشع ووعطاه بيا، والذيصان اليعع واليحكخ بالخيخ، فاستجل بػعطيسا 
وتحكيخىسا أنيسا ممكان. وقػلو: )لع تخع( ىحا خخج عمى ماراه، وعمى أنو ليذ 

ممكان فال يكػن كالميسا إال حًقا. وفيو:  مغ أىل مارآه ألنو إذا قام الجليل أنيسا
دليل عمى أن مافدخ فى الشػم فيػ تفديخ فى اليقطة؛ ألن الشبى عميو الدالم 
لع يدد فى تفديخىا عمى ما فدخىا السمظ. وفيو: دليل عمى أن أصل التعبيخ 
مغ قبل األنبياء؛ ولحلظ كانػا يتسشػن أن يخوا رؤيا فيفدخىا الشبى لتكػن عشجىع 

، وىػ محىب األشعخػ أن أصل التعبيخ بالتػقيف مغ قبل األنبياء وعمى أصال
ألدشتيع، كسا قال، لكغ السحطػظ عمى األنبياء وإن كان أصال فال يعع 

فيخد مالع  اشخاص الخؤيا، فال بج لمبارع فى ىحا العمع أن يدتجل بحدغ نطخه
                                                           

ما ( أخرجو البخاري يف صحيحو كتاب/ ادلناقب اَبب َمَناِقِب عبد اَّللهِ بن ُعَمَر بن اخلَْطهاِب رضي  هلل عنه ٔ
حدثنا ِإْسَحاُؽ بن َنْصٍر حدثنا عبد الرهزهاِؽ عن َمْعَمٍر عن الزُّْىرِيِّ عن َساِلٍِ عن بن  ٖٖٓ٘/حٖٚٙٔ/صٖج

ُعَمرَ بلفظو ،وأخرجو اإلماـ  مسلم يف صحيحو  كتاب/ فضائل الصحابة اَبب/ من َفَضاِئِل عبد اَّللهِ بن ُعَمَر 
ؽ بن إبراىيم َوَعْبُد بن مُحَْيٍد واللفظ لَِعْبٍد قاال أخربان حدثنا إسحا ٜٕٚٗ/حٕٜٚٔ/صٗرضي  هلل عنهما ج

/ ٕابن ماجو يف سننو كتاب/ تعبري الرؤاي ابب/ تعبري الرؤاي جوأخرجو  عبد الرهزهاِؽ بو وبلفظو ،
،وأخرجو  عبد الرزاؽ يف مصنفو ٖٖٓٙ/ حٙٗٔ/صٕأمحد يف مسنده جوأخرجو اإلماـ ،ٜٜٖٔ/حٜٕٔٔص
 ٘ٗٙٔ/حٜٔٗ/صٔج

/ ٚٗ٘/ ص٘ٔرجو ابن حباف يف صحيحو  ذكر عبد  هلل بن عمر بن اخلطاب العدوي رضواف  هلل عليو ج،وأخ
بْػرَاِىيَم بو ومبثلو ، وأخرجو إسحاؽ بن  -ٓٚٓٚح ِِ ْسَحاُؽ ْبُن ِإ ِِ ثَػَنا ِإ ٍد اأَلْزِديُّ َحده َأْخبَػَراَن َعْبُد اَّللهِ ْبُن زُلَمه

 . ٜٛٛٔ/حٜٔٔ/صٗراىويو يف مسنده ج
 ) واحلديث سبق خترجيه يف دالالت الرؤَي ص( 
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عل أصال يشز عميو إلى حكع التسثيل، ويحكع لو بحكع الذبيو الرحيح فيج
 ٔيقاس عميو كسا يفعل فى فخوع الفقو.

قال العيشي : وفيو جػاز السبيت في السدجج لمعدب كسا تخجع عميو في أحكام 
 ٕالسداجج وجػاز الشيابة في الخؤيا وقبػل خبخ الػاحج العجل

***************************** 
 يظيخ في الجشة  -7

ي اْلَسَشاِم َكَأنَّ في َيِجؼ َسَخَقًة مغ عغ بغ ُعَسَخ رضي هللا عشيسا قال رأيت ف -
اَل أَْىِػؼ بيا إلى َمَكاٍن في اْلَجشَِّة إال َشاَرْت ِبي إليو َفَقَرْرُتَيا عمى  َٖحِخيخٍ 

ْتَيا َحْفَرُة عمى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  فقال ِإنَّ َأَخاِك َرُجل   َحْفَرَة َفَقرَّ
ِ َرُجل  َصاِلح    َٗصاِلح  أو قال ِإنَّ َعْبَج َّللاَّ

ار كسا أن رواية حساد صخيحة في قال ابغ حجخ: إن حفرة قرت رؤياه الش
أن حفرة قرت رؤياه الدخقة ولع يتعخض في رواية سالع إلى رؤيا الدخقة 
فيحتسل أن يكػن قػلو إحجػ رؤياؼ محسػال عمى أنيا قرت رؤيا الدخقة أوال 

                                                           
 (ٛٗ٘/ ٜ( شرح صحيح البخارى البن بطاؿ ) ٔ
 ٕٙٔ/صٕٗ( عمدة القاري ج ٕ
 (ٕٖٙ/صٕ( فطعة من جيد احلرير ومجعها سرؽ )النهاية يف غريب األثر ج ٖ
ْستَػبػَْرِؽ َوُدُخوِؿ اجْلَنهِة يف أخرجو  ( ٗ حدثنا ُمَعلهى ٖٔٙٙ/حٕٗٚ٘/صٙاْلَمَناـِ جالبخاري كتاب/التعبري اَبب اإْلِ

اإلماـ مسلم كتاب/فضائل الصحابة مهنع هللا يضر  اَبب وأخرجو  بن َأَسٍد حدثنا ُوَىْيٌب عن أَيُّوَب عن اَنِفٍع عن بن ُعَمَر ،
َوَخَلُف بن  حدثنا أبو الرهبِيِع اْلَعَتِكيُّ ٕٛٚٗ/حٕٜٚٔ/صٗمن َفَضاِئِل عبد اَّللهِ بن ُعَمَر رضي  هلل عنهما ج

وبلفظ ِىَشاـٍ وأبو َكاِمٍل اجلَْْحَدرِيُّ كلهم عن مَحهاِد بن َزْيٍد قاؿ أبو الرهبِيِع حدثنا مَحهاُد بن َزْيٍد حدثنا أَيُّوُب بو 
ُعَمَر رضي  مقارب ،وأخرجو الرتمذي يف سننو كتاب/ كتاب ادلناقب عن رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص اَبب َمَناِقِب عبد اَّللهِ بن

َا يف  ٕٖ٘ٛ/حٓٛٙ/ص٘ هلل عنهما ج حدثنا َأمْحَُد بن َمِنيٍع حدثنا إمساعيل بن إبراىيم عن أَيُّوَب بو وبلفظ َكَأَّنه
 ٜٕٛٛحٛٚ/صَ٘يِدي ِقْطَعُة استربؽ وقاؿ: حديث حسن صحيح  ، وأخرجو النسائي يف السنن الكربى ج

ابن حباف يف صحيحو ذكر السبب الذي من أجلو ، و  ٜٗٗٗح ٘/صٕ،وأخرجو اإلماـ  أمحد يف مسنده ج
 . ٚ٘ٓٚ/حٕٛٗ/صٕٔيعلى يف مسنده جوأبو ،  ٕٚٓٚ/حٜٗ٘/ص٘ٔقاؿ رسوؿ  هلل  ملسو هيلع هللا ىلص  ىذا القوؿ ج
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ثع قرت رؤيا الشار بعج ذلظ وأن التقجيخ قرت إحجػ رؤياؼ أوال فال يكػن 
ضح لع أر مغ تعخض لو مغ الذخاح وال أزال لقػلو إحجػ مفيػم وىحا السػ 

 ٔأشكالو هللف الحسج عمى ذلظ

وأما دخػل الجشة في السشام فإنو يجل عمى دخػليا في اليقطة ألن في بعس 
وجػه الخؤيا وجيا يكػن في اليقطة كسا يخاه نرا ويعبخ دخػل الجشة أيزا 

قػه تجل عمى  بالجخػل في اإلسالم الحؼ ىػ سبب لجخػل الجشة وشيخان الدخقة
 ،  ٕالتسكغ مغ الجشة حيث شاء

قال العيشي : أن الدخقة قصعة مغ الحخيخ وقيل شقة مشو اإلستبخق أيزًا نػع 
مغ الحخيخ ، قػلو أىػؼ بيا بزع اليسدة مغ اإلىػاء وثالثيو ىػػ أؼ سقط 
وقال األصسعي أىػيت بالذيء إذا رميت بو ويقال أىػيت لو بالديف قػلو إالَّ 

إليو شيخان الدخقة قػة يخزقو هللا تعالى عمى التسكغ مغ الجشة حيث  شارت بي
 ٖيذاء.

********************************* 
 َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للا   َصلَّى ّللاَِّ  َرس ولِ  َجبِينِ  َعلَى َسَجدَ  َكأَنَّه   -8

َثَشا َيِديُج ْبُغ َىاُروَن، َقاَل: َأْخَبَخَنا َحسَّاُد ْبُغ  - َسَمَسَة، َعْغ َأِبي َجْعَفٍخ َحجَّ
، َعْغ ُعَساَرَة ْبِغ ُخَدْيَسَة ْبِغ َثاِبٍت، َعْغ َأِبيِو، َأنَُّو َرَأػ ِفي اْلَسَشاِم َكَأنَُّو  اْلَخْصِسيِّ
ِ َصمَّى  ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع، َوَذَكَخ َذِلَظ ِلَخُسػِل َّللاَّ َسَجَج َعَمى َجِبيِغ َرُسػِل َّللاَّ

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَل: هللاُ  وَح اَل » َعَمْيِو َوَسمََّع، َفَقاَل: ِإنَّ َرُسػَل َّللاَّ ِإنَّ الخُّ
وحَ  وحَ »، َأْو َقاَل: « َيْمَقى الخُّ وُح َيْمَقى الخُّ ِ  ٗـ َشظَّ َيِديُج ـ َفَأْقَشعَ « الخُّ َرُسػُل َّللاَّ

                                                           
 ٗٓٗ/صٕٔ( فتح الباري ج ٔ
 ٕٓٗ/صٕٔ( فتح الباري ج ٕ
 ٖ٘ٔ/صٕٗ( عمدة القاري ج ٖ
(  أقنع رأسو وعنقو رفعو وشخص ببصره حنو الشيء ال يصرفو عنو ويف التنزيل   مقنعي رؤوسهم   ادلقنع الذي  ٗ

يرفع رأسو ينظر يف ذؿ و اإلقناع رفع الرأس والنظر يف ذؿ وخشوع و أقنع فالف رأسو وىو أف يرفع بصره ووجهو 



ٕٕٓ 

 

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َرْأسَ  ُو، ُثعَّ َأَمَخُه َفَدَجَج ِمْغ َخْمِفِو َعَمى َجِبيِغ َرُسػِل َّللاَّ
  َٔصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ 

وقج فدخ لو الشبي صمى هللا عميو وسمع رؤياه تفديخًا فعميًا بأن مكشو مغ 
الدجػد عمى جبيشو صمى هللا عميو وسمع .وقج استجل ابغ الكيع رحسو هللا مغ 

عمى ما ذىب إليو مغ التقاء أرواح األحياء واألمػات، وكحا التقاء  ىحا الحجيث

                                                                                                                                       

ماء                                                     إىل ما حياؿ رأسو من السماء   وادلقنع الرافع رأسو إىل الس
 مادة قنع(  ٜٜٕ/صٛ) لساف العرب ج

حدثنا يزيد بن ىاروف قاؿ أخربان محاد بن سلمة  ٖ٘ٔ٘ٓ/حٕٛٔ/صٙ(أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ج ٔ
سنده ط الرسالة عن ايب جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزدية بن اثبت عن أبيو ، وأخرجو اإلماـ أمحد يف م

، َعِن اْبِن ُخَزدْيََة  ٕٕٛٛٔ/ح ٖٕٓ/صٖٙج ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن ُعَمَر ُىَو اْبُن فَاِرٍس، َأْخبَػَراَن يُوُنُس، َعِن الزُّْىرِيِّ َحده
، واحلارث بن أيب أسامة يف "مسنده" كما يف "إحتاؼ اخلرية" ٖٓٛ/ْٗبِن اَثِبٍت اأْلَْنَصارِيِّ ،، وأخرجو ابن سعد 

( من طريق عثماف بن عمر، هبذا اإلسناد.،، وأخرجو النسائي يف ٕٖ٘ٛ/حٕٕ٘/صٕٔ( ، والبغوي جٙٙٓٛ)
( عن أيب داود احلهراين، عن عثماف بن عمر، بو. لكن وقع فيو: عن عمو أخي خزدية قاؿ: ٖٓٙٚ"الكربى" )

وقد وقع مثل ذلك يف "اإلصابة" رأى فيما يرى النائم ... فذكره.،، وظاىره أف الذي رأى الرؤاي ىو أخو خزدية. 
وعزاه البن منده، لكن وقع يف مطبوعتو أخطاء واضطراب. ويف إسناد ابن منده مسي  ٛٚ٘/ٗالبن حجر 

صحايب احلديث عمارة، ومساه كذلك أبو نعيم يف "معرفة الصحابة"، ونقلو عنهما ابن األثري يف "أسد الغابة" 
( من طريق أيوب بن سويد، ٕٛٛٓ/ ح ٛٔٔ/ صٗوادلثاين" ج .،، وأخرجو ابن أيب عاصم يف "اآلحادٖٙٔ/ٗ

عن يونس بن يزيد، بو. ومسهى ابن خزدية عمارة، ووقع عنده التنصيص على صحبة أخي خزدية، لكن أيوب بن 
( عن عامر بن ٕ٘ٛٛٔسويد ضعيف. وأورده يف ترمجة عمارة بن اثبت مع أنو ِل يقع يف روايتو مسمى. ح )

أيضًا التنصيص على صحبة أخي خزدية، ومسهى فيو ابن خزدية عمارة، وعامر بن صاحل  صاحل الزبريي، وفيو
مرتوؾ.،، وقد روي احلديث عن صاحل بن أيب األخضر، عن الزىري، عن عمارة   ابن خزدية، عن خزدية بن 

( . وصاحل ضعيف.،، وأخرجو ابن حباف ٕٗٛٛٔاثبت. ِل يذكر أخا خزدية فيو، برقم )
من طريق عبد  هلل بن وىب، عن يونس بن يزيد، عن الزىري، عن خزدية بن اثبت،  -ٜٗٔٚ/حٜٛ/صٙٔج

، فهو ٕ٘ٔ/ٗأف خزدية بن اثبت ... وخزدية بن اثبت احلفيد ِل يرو عنو غري الزىري، وِل يوثقو غري ابن حباف 
بن خزدية بن رلهوؿ.،، واحلديث إسناده ضعيف لالختالؼ الذي وقع فيو على يونس بن يزيد وعلى الزىري، وا

اثبت كذا وقع ىنا مبهماً، ومسي يف طرؽ ضعيفة عمارة بن خزدية، ووقع من طريق ابن وىب عن يونس عند ابن 
حباف: خزدية ابن اثبت بن خزدية بن اثبت، أف خزدية بن اثبت أُرَِي ... وخزدية بن اثبت احلفيد رلهوؿ، وروي 

 عن الزىري إبسقاط أخي خزدية منو



ٕٕٔ 

 

أرواح األحياء في السشام فقال: )والسقرػد أن أرواح األحياء تتالقى في الشػم، 
 .ٔكسا تتالقى أرواح األحياء واألمػات(

قال الداعاتي :ومعشاه أن األرواح الرالحة تتالقى في الخؤيا وفي ذلظ مشكبة 
  ٕة.عطيسة لخديس

 كأن رأسو قظع -9

َثَشا َجِخيُخ ْبُغ َحاِزٍم َقاَل: ِقيَل ِلُسَحسَِّج ْبِغ ِسيِخيَغ: ِإنَّ  - َثَشا َعفَّاُن َقاَل: َحجَّ َحجَّ
ْثُت َأنَّ  ُفاَلًنا اَل َيْزَحُظ، َقاَل: َوِلَع اَل َيْزَحُظ؟ َفَقْج َضِحَظ َمْغ ُىَػ َخْيخ  ِمْشُو ُحجِّ

َيا َعَمْيِو َرُجل  َضحِ »َعاِئَذَة َقاَلْت:  َظ الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِمْغ ُرْؤَيا َقرَّ
: " َوَقْج َعِمْسُت َما « َضِحًكا َما َرَأْيُت َضِحَظ ِمْغ َشْيٍء َقطُّ َأَشجَّ ِمْشوُ  ، َقاَل ُمَحسَّج 
ْؤَيا َوَما َتْأِويُمَيا: َرَأػ َكَأنَّ َرْأَسُو ُقِصَع َفَحَىبَ  َيْتَبُعُو، َفالخَّْأُس الشَِّبيُّ َصمَّى هللُا  الخُّ

ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع،  َعَمْيِو َوَسمََّع، َوالخَُّجُل ُيِخيُج َأْن َيْمَحَق ِبَعَسِمِو َعَسَل َرُسػِل َّللاَّ
 َٖوُىَػ اَل ُيْجِرُكوُ 

********************************** 
 وشاء دمحمال تقهلها ما شاء هللا  -01

                                                           
 (.ٕٖ، ٕٓ( الروح ) ٔ
 ٕٚٔ/صٚٔ( بلوغ األماين ج ٕ
بو ،، وأخرجو احلارث يف مسنده = بغية  ٕٖٓ٘ٓ/ح ٕٛٔ/صٙ( أخرجو  ابن أيب شيبة يف مصنفو ج ٖ

ثَػَنا السهَكُن ْبُن اَنِفٍع , ثنا ِعْمرَاُف ْبُن ُحَدْيٍر ,  - ٖٛٚ/ حٗٗٚ/ صٕالباحث عن زوائد مسند احلارث ج َحده
يّنِ َرُجٌل ِإىَل النهيبِّ َصلهى  هلُل َعَلْيِو َوَسلهَم فَػَقاَؿ: ِإيّنِ رَأَْيُت يفَ اْلَمَناـِ أَفه " رَْأِسَي ُقِطَع َوأَ  َعْن َأيب رِلَْلٍز قَاَؿ َجاءَ 

ْنُت تَػْنظُُر ِإىَل رَْأِسَك ِإْذ ِبَِيِّ َعنْيٍ كُ »َجَعْلُت أَْنُظُر إِلَْيِو , قَاَؿ: َفَضِحَك َرُسوُؿ اَّللهِ َصلهى  هلُل َعَلْيِو َوَسلهَم مُثه قَاَؿ: 
َ قَاَؿ: فََأوهُلوا َقْطَع رَْأِسِو َمْوَت النهيبِّ َصلهى  هلُل َعلَ « ُقِطَع؟ ْيِو َوَسلهَم َوَنَظَرُه اتَِّباَعُو قَاَؿ: فَػَلْم يَػْلَبْث ِإاله قَِلياًل َحَّته ُتويفِّ

 ُسنػهَتُو "



ٕٕٕ 

 

َيا َأنَُّو َقاَل: َرَأْيُت ِفيَسا َيَخػ الشَّاِئُع َكَأنِّي  - َعْغ ُشَفْيِل ْبِغ َسْخَبَخَة، َأِخي َعاِئَذَة أِلُمِّ
َأَتْيُت َعَمى َرْىٍط ِمَغ اْلَيُيػِد، َفُقْمُت: َمْغ َأْنُتْع؟، َفَقاُلػا: َنْحُغ اْلَيُيػُد، َفُقْمُت: ِإنَُّكْع 

ِ، َقاُلػا: َوَأْنُتُع اْلَقْػُم َلْػاَل َأنَُّكْع َتُقػُلػَن: أَلَْنُتُع الْ  َقْػُم َلْػاَل َأنَُّكْع َتُقػُلػَن: ُعَدْيخ  اْبُغ َّللاَّ
، ُثعَّ َأَتْيُت َعَمى َرْىٍط ِمَغ الشََّراَرػ َفُقْمُت: َما َأْنُتْع؟ َقاُلػا:  َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء ُمَحسَّج 

ِ، َقاُلػا: َنْحُغ الشََّراَرػ،  َفُقْمُت: ِإنَُّكْع أَلَْنُتُع اْلَقْػُم َلْػاَل َأنَُّكْع َتُقػُلػَن: اْلَسِديُح اْبُغ َّللاَّ
، َفَمسَّا َأْصَبَح َأْخَبَخ ِبَيا َمغْ   َوَأْنُتُع اْلَقْػُم َلْػاَل َأنَُّكْع َتُقػُلػَن: َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء ُمَحسَّج 

« َىْل َأْخَبْخَت ِبَيا َأَحًجا؟»ِبَيا الشَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَل: َأْخَبَخ ُثعَّ َأْخَبَخ 
ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َخِصيًبا َفَحِسَج َّللاََّ َوَأْثَشى َعَمْيِو ُثعَّ  َفَقاَل: َنَعْع، َفَقاَم َرُسػُل َّللاَّ

َرَأػ ُرْؤَيا َوَأْخَبَخ ِبَيا َمْغ َأْخَبَخ ِمْشُكْع، َوِإنَُّكْع  َتُقػُلػَن  َقاَل: " َأمَّا َبْعُج، َفِإنَّ ُشَفْياًل 
َكِمَسًة َكاَن َيْسَشُعِشي اْلَحَياُء ِمْشُكْع َأْن َأْنَياُكْع َعْشَيا، َفاَل َتُقػُلػا: َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء 

 ُٔمَحسَّج  "

                                                           
ان َعفهاُف، قَاَؿ: ان اْبُن َسَلَمَة، قَاَؿ: ان َعْبُد اْلَمِلِك  – ٕ٘ٙ/ح٘ٙٔ/صٕ( أخرجو ابن أيب شيبة يف مسنده ج ٔ

/ ٜٕٙ/ صْٖٗبُن ُعَمرْيٍ، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحرَاٍش،  بلفظو ،، وأخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده ط الرسالة ج
ثَػَنا مَحهاُد ْبُن َسَلمَ  - ٜٕٗٙٓح ثَػَنا بَػْهٌز، َوَعفهاُف، قَااَل: َحده َة بو وبلفظو ، وابن ماجو يف سننو  َحده

اٍر ثنا ٕٛٔٔ/ح٘ٛٙ/صٔكتاب/الكفارات اَبب النػهْهِي َأْف يُػَقاَؿ ما َشاَء  هلل َوِشْئَت ج ـُ بن َعمه حدثنا ِىَشا
َنَة عن عبد اْلَمِلِك بن ُعَمرْيٍبنحوه سلتصرا،، وأخرجو الدارمي يف سننو ج  - ٕٔٗٚ/حٜٙٚٔ/صُٖسْفَياُف بن ُعيَػيػْ

ثاين اَن يَزِيُد ْبُن َىاُروَف، أَنْػَبَأاَن ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ بو وبلفظو ،، وابن أيب عاصم يف اآلحاد وادلَأْخبَػرَ 
ثَػَنا ُىْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، ان مَحهاُد ْبُن َسَلَمَة بو وبلفظو ،، وأبو يعلى يف مسنده  - ٖٕٗٚحٖٕٔ/ص٘ج َحده
ثَػَنا ُشْعَبُة بنحوه سلتصرا ،، وابن حَ  - ٘٘ٙٗ/حٛٔٔ/صٛج ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن ُعَمَر، َحده ثَػَنا َعْبُد اأْلَْعَلى، َحده ده

 ٕ٘ٚ٘/ حٕٖ/ صٖٔج -حباف يف صحيحو ذِْكُر الزهْجِر َعْن َأْف يَػُقوَؿ اْلَمْرُء يف أُُمورِِه َما َشاَء اَّللهُ َوَشاَء زُلَمهدٌ 
، قَاَؿ: حَ  َأْخبَػَراَن َأمْحَُد ْبنُ  - ثَػَنا احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ََبِْر ْبِن اْلبَػّرِيِّ ثَػَنا َأيب حَيْىَي ْبِن ُزَىرْيٍ احْلَاِفُظ بُِتْستَػَر، قَاَؿ: َحده ده

ثَػَنا َمْعَمٌر َعْن َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ بنحوه ،، وال ـُ ْبُن يُوُسَف قَاَؿ: َحده ثَػَنا ِىَشا طرباين يف ادلعجم الكبري قَاَؿ: َحده
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد - ٕٗٔٛ/ح ٕٖٗ/صٛج ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد الطهَياِلِسيُّ ثَػَنا اْلَعبهاُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْسَفاِطيُّ َحده

 اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ بو وبلفظو . 



ٕٕٖ 

 

شاء ُمَحسَّج َوَلِكغ ُقػُلػا َما َشاَء هللا ثعَّ )قج كشت أكخه لكع َأن َتقػُلػا َما َشاَء هللا وَ  
َما َشاَء ُمَحسَّج( َفيْكَخه َوشاء ُمَحسَّج إلييامو التَّْذِخيظ َوِإنََّسا َأَتى بحخف العصف  

 ٔ)ثع( لَكَسال اْلبعج مختَبة وزمانًا 

َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء  اَل َتُقػُلػا:»)َوِفي ِرَواَيٍة ُمْشَقِصًعا( َأْؼ: ِإْسَشاُدَىا )َقاَل: "  -
، َوُقػُلػا: َما َشاَء َّللاَُّ َوْحَجهُ  َأْؼ: َشاَء َغْيُخُه، َأْو َلْع َيَذْأ، َوُىَػ اَل ُيَشاِفي « "( ُمَحسَّج 

: َفِإْن  يِبيُّ َما َسَبَق ِمْغ َجَػاِز َما َشاَء َّللاَُّ ُثعَّ َشاَء ُفاَلن  َكَسا اَل َيْخَفى ،، َقاَل الصِّ
ْز ِفي اْسِسِو  ُقْمَت: َز َأْن َيُقػَل َما َشاَء َّللاَُّ ُثعَّ َشاَء ُفاَلن  َوَلْع ُيَخخِّ  -َكْيَف َرخَّ

َحْيُث َقاَل: ُقػُلػا َما َشاَء َّللاَُّ َوْحَجُه. ُقْمُت: ِفيِو َجَػاَباِن.  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع 
َسِة ِفي َقْػِلِيْع َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء ُمَحسَّج  َتْعِطيًسا َلُو َأَحُجُىَسا: َقاَل َدْفًعا ِلَسِطشَِّة التُّيْ 

 ِ ِجيَغ َوَمِذيَئُتُو َمْغُسػَرة  ِفي َمِذيَئِة َّللاَّ َوِرَياًء ِلُدْسَعِتِو، َوَثاِنيُيَسا: َأنَُّو َرْأُس اْلُسَػحِّ
َؤاِل َمْجفُ  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو  -ػع ؛ أِلَنَُّو َتَعاَلى، َوُمْزَسِحمَّة  ِفيَيا. َأُقػُل: َأْصُل الدُّ

، َواَل  -َوَسمََّع  َداِخل  ِفي ُعُسػِم ُفاَلٍن، َفَيُجػُز َأْن ُيَقاَل َما َشاَء َّللاَُّ ُثعَّ َشاَء ُمَحسَّج 
؛ أِلَنَّ  ُل َخَصأ  َفاِحر  ، َفَجَػاُبُو اأْلَوَّ ُيْع َلْػ َيُجػُز َأْن ُيَقاَل َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء ُمَحسَّج 

، َلَكاَن ِشْخًكا َجِميِّا اَل َمِطشًَّة ِلمتُّْيَسِة الَِّتي َذَكَخَىا،  َقاُلػا: َما َشاَء َّللاَُّ َوَشاَء ُمَحسَّج 
ْتَياِن ِباْلَػاِو، َمَع َأنَّ  ، َلِكْغ اَل ُيِفيُج َجَػاَز اإْلِ َوَجَػاُبُو الثَّاِني ِفي َنْفِذ اأْلَْمِخ َصِحيح 

ِ َتَعاَلى  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  -ِخِه َمِذيَئَة َغيْ  َأْيًزا ُمْزَسِحمَّة  ِفي َمِذيَئِة َّللاَّ
َوَلِكْغ ُقػُلػا َما  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  -ُسْبَحاَنُو، َوَأْيًزا َما َسَبَق ِمْغ َقْػِلِو 

َرِة، َوَلْػ َقاَل ُىَشا ُقػُلػا َما َشاَء َّللاَُّ ُثعَّ َشاَء َشاَء َّللاَُّ ُثعَّ َشاَء ُفاَلن  ِلُسَجخَِّد الخُّخْ 
، َلَكاَن َأْمَخ ُوُجػٍب َأْو َنْجٍب، َوَلْيَذ اأْلَْمُخ َكَحِلَظ، َمَع َأنَّ اْلَسِذيَئَة اْلُسْدَشَجَة  ُمَحسَّج 

اْلَسِذيَئِة اْلُكمِّيَِّة، َكَسا ِإَلى ُفاَلٍن ِإنََّسا ِىَي َمِذيَئة  ُجْدِئيَّة  اَل َيُجػُز َحْسُمَيا َعَمى 
 َٕرَمْدَنا ِإَلْيِو ِفيَسا َسَبَق ِمَغ اْلَكاَلِم، َوَّللاَُّ ُسْبَحاَنُو أَْعَمُع ِباْلَسَخاِم..

                                                           
 ٜٗٔ/صٕ( التيسري بشرح اجلامع الصغري ج ٔ
 ٜٚٚٗ/حٖٛٓٓ/صٚح مشكاة ادلصابيح ج( مرقاة ادلفاتيح شر  ٕ



ٕٕٗ 

 

*************************************** 
 الخؤيا التي شخع بيا األذان -00

َثَشا َأْخَبَخَنا َأْحَسُج ْبُغ َعِميِّ ْبِغ اْلُسَثشَّى قَ  - َثَشا َعْسُخو ْبُغ ُمَحسٍَّج الشَّاِقُج َقاَل َحجَّ اَل َحجَّ
َثَشا ُمَحسَُّج ْبُغ ِإْبَخاِليَع  َثَشا َأِبي َعِغ اْبِغ ِإْسَحاَق َقاَل َحجَّ َيْعُقػُب ْبُغ ِإْبَخاِليَع َقاَل َحجَّ

ِ ْبِغ َزْيِج ْبِغ َعْبِج  ِ ْبِغ التَّْيِسيُّ َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ َعْبِج َّللاَّ َثِشي َأِبي َعْبُج َّللاَّ َربِِّو َقاَل َحجَّ
َزْيٍج َقاَل َلْسا َأَمَخ الشَِّبيُّ  صمى هللا عميو وسمع  ِبالشَّاُقػِس ِلُيْزَخَب ِبِو ِلَيْجَتِسَع 
الِة َأَشاَف ِبي ِمَغ المَّْيِل َوَأَنا َناِئع  َرُجل  َعَمْيِو َثْػَباِن َأْخَزَخانِ   الشَّاُس ِإَلى الرَّ

ِ َأَتِبيُع الشَّاُقػَس َقاَل َفَسا َتْرَشُع ِبِو ُقْمُت  َوِفي َيَجِه َناُقػس  َيْحِسُمُو َفُقْمُت َيا َعْبَج َّللاَّ
الِة َقاَل َأَفال َأُدلَُّظ َعَمى َخْيٍخ ِمْغ َذِلَظ ُقْمُت َبَمى َقاَل ِإَذا َأَرْدَت  َأْدُعػ ِبِو ِإَلى الرَّ

َن َتُقػُل َّللاَُّ   َأْكَبُخ َّللاَُّ َأْكَبُخ َّللاَُّ َأْكَبُخ َّللاَُّ َأْكَبُخ َأْشَيُج َأْن ال ِإَلَو ِإال َّللاَُّ َأْشَيُج َأْن ُتَؤذِّ
ِ َأْشَيُج َأنَّ ُمَحسَّجا ِ َحيَّ  َأْن ال ِإَلَو ِإال َّللاَُّ َأْشَيُج َأنَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُل َّللاَّ َرُسػُل َّللاَّ

الِة َحيَّ َعَمى  الِة َحيَّ َعَمى اْلَفالِح َحيَّ َعَمى اْلَفالِح َّللاَُّ َأْكَبُخ َّللاَُّ َعَمى الرَّ الرَّ
الَة َّللاَُّ  َأْكَبُخ ال ِإَلَو ِإال َّللاَُّ ُثعَّ اْسَتْأَخَخ َغْيَخ َبِعيٍج ُثعَّ َقاَل َتُقػُل ِإَذا َأَقْسَت الرَّ

ِ َحيَّ َعَمى َأْكَبُخ َّللاَُّ َأْكَبُخ َأْشَيُج َأْن ال ِإَلَو ِإال َّللاَُّ  ًجا َرُسػُل َّللاَّ  َأْشَيُج َأنَّ ُمَحسَّ
الُة َّللاَُّ َأْكَبُخ َّللاَُّ َأْكَبُخ  الُة َقْج َقاَمِت الرَّ الِة َحيَّ َعَمى اْلَفالِح َقْج َقاَمِت الرَّ الرَّ

و وسمع  ال ِإَلَو ِإال َّللاَُّ َفَمْسا َأْصَبْحُت َغَجْوُت َعَمى َرُسػِل َّللاَِّ  صمى هللا عمي
ْن  َفَأْخَبْخُتُو َفَقاَل ِإنََّيا َلُخْؤَيا َحقٍّ ِإْن َشاَء َّللاَُّ ُقْع َفَأْلِق َعَمى ِبالٍل َما َرَأْيَت َفْمُيَؤذِّ
ُن ِبَحِلَظ َفَدِسَع ُعَسُخ  َفِإنَُّو َأْنَجػ َصْػًتا َفُقْسُت َمَع ِبالٍل َفَجَعْمُت ُأْلِقي َعَمْيِو َوُيَؤذِّ

ْوَراِء َفَقاَم َيُجخُّ ِرَداَءُه َيُقػُل َوالَِّحؼ َبَعَث ُمَحسًَّجا   َصْػَتُو َوُىػَ  ِفي َبْيِتِو َعَمى الدَّ
صمى هللا عميو وسمع  ِباْلَحقِّ أُلِريُت ِمْثَل َما َرَأػ َفَقاَل َرُسػُل َّللاَِّ  صمى هللا 

ِ اْلَحْسجُ  َّ   ٔعميو وسمع  لِلَفَِ
                                                           

( صحيح ابن حباف ذكر اخلرب ادلصرح ِبف النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  ىو الذي أمر بالال بتثنية األذاف وإفراد اإلقامة ال معاوية   ٔ
،،  سنن ابن ماجو ِكَتاب  ٜٚٙٔح ٖٚ٘/صٗكما توىم من جهل صناعة احلديث فحرؼ اخلرب عن جهتو  ج

حدثنا أبو ُعبَػْيٍد دمحم بن ُعبَػْيِد بن َمْيُموٍف اْلَمَدينُّ ثنا ٙٓٚ/حٕٖٕ/صٔلسُّنهِة فيها اَبب َبْدِء اأْلََذاِف جاأْلََذاِف َوا



ٕٕ٘ 

 

فقج أراد أن يتخح خذبتيغ   ىسا  اىتع الشبي لمرالة كيف يجسع الشاس ليا
الشاقػس وىػ خذبة شػيمة تزخب بخذبة أصغخ مشيا فيخخج مشيسا صػت 
كسا في الفتح وغيخه   يزخب بيسا ليجتسع الشاس لمرالة   وقيل لو انرب 
راية فإذا رآىا الشاس أذن بعزيع بعزا فمع يعجبو ذلظ فحكخ لو الكبع أؼ 

د فحكخ لو الشاقػس فقال ىػ مغ أمخ شبػر الييػد فقال ىػ مغ أمخ الييػ 
الشرارػ وكأنو كخىو أوال ثع أمخ بعسمو،  وقال ابغ عسخ كان السدمسػن حيغ 
قجمػا السجيشة يجتسعػن فيتحيشػن الرالة ليذ يشادػ ليا فتكمسػا يػما في ذلظ 
فقال بعزيع أنتخح ناقػسا مثل ناقػس الشرارػ وقال بعزيع بل بػقا مثل 

 ٔقخن الييػد 

الحافع : وقج حاول الدييمي الجسع بيغ الخوايتيغ وأن اآلذان قج فخض في قال 
الدساء ليمة اإلسخاء والسعخاج فتكمف وتعدف واألخح بسا صح أولى فقال بانيا 
عمى صحة الحكسة في مجيء األذان عمى لدان الرحابي أن الشبي سسعو 

غ فخض فػق سبع سسػات وىػ أقػػ مغ الػحي فمسا تأخخ األمخ باألذان ع
الرالة وأراد إعالميع بالػقت رأػ الرحابي السشام فقرو فػافق ما كان سسعو 
فقال إنيا لخؤيا حق وعمع حيشئح أن مخاد هللا بسا أراه في الدساء أن يكػن سشة 
في األرض وتقػػ ذلظ بسػافقة عسخ ألن الدكيشة تشصبق عمى لدانو والحكسة 

تشػية بقجره والخفع لحكخه بمدان أيزا في إعالم الشاس بو عمى غيخ لدانو ال
غيخه ليكػن أقػػ ألمخه وأفخخ لذأنو ، والثاني حدغ بجيع ويؤخح مغ عجم 
                                                                                                                                       

دمحم بن َسَلَمَة احْلَرهاينُّ ثنا دمحم بن إسحاؽ بو وبلفظو ،، سنن الدارمي كتاب الصالة اَبب يف َبْدِء اأْلََذاِف 
ن مُحَْيٍد ثنا َسَلَمُة حدثين دمحم بن إسحاؽ مبثلو وزايدة )وذاؾ أثبت( ،، أخربان دمحم ب ٚٛٔٔ/حٕٙٛ/صٔج

حدثنا عبد اَّللهِ حدثين أيب ثنا يَػْعُقوُب قاؿ أان أيب َعِن بن ِإْسَحاَؽ  ٕٗ٘ٙٔح/ٕٗ/صٗمسند أمحد بن حنبل ج
سألت دمحم بن  )ويف كتاب العلل أليب عيسى الرتمذي قاؿٖٕٚ/صٔبنحوه ،، تنقيح حتقيق أحاديث التعليق ج

فقاؿ ىو عندي صحيح ،وقاؿ الرتمذي أيضا  -يعين حديث دمحم بن إبراىيم التيمي  -إمساعيل عن ىذا احلديث 
 عن البخاري ال يعرؼ لعبد  هلل بن زيد إال حديث اآلذاف(     

 ٜٙٔ/صٔ( شرح الزرقاين ج ٔ



ٕٕٙ 

 

االكتفاء بخؤية عبج هللا بغ زيج حتى أضيف إليو عسخ لمتقػية التي ذكخىا ولع 
يقترخ عمى عسخ ليريخ في معشى الذيادة وجاء في رواية ضعيفة ما ضاىخه 

ا مؤولة فإن لفطيا سبقظ بيا بالل فيحسل عمى مباشخة أن بالال رأػ أيزا لكشي
 ٔالتأذيغ بخؤيا عبج هللا بغ زيج

وآشام السجيشة حرػن ألىميا   حتى نقدػا أو كادوا أن يشقدػا شظ مغ الخاوؼ 
، قال في فتح الػدود حتى نقدػا مغ نرخ أؼ ضخبػا بالشاقػس وجعمو بعزيع 

لقمت جػاب لػال وغيخ نائع بفتح  مغ التشكيذ بسعشى الزخب بالشاقػس ، وقػلو
الخاء السيسمة تأكيج لقػلو يقطان وقال بغ السثشى لقج أراك هللا خيخا ولع يقل 
عسخو لقج أراك هللا خيخا   ىحه جسمة معتخضة أؼ فقال رسػل هللا  صمى هللا 
عميو وسمع  لقج أراك هللا خيخا فسخ بالال لكغ ىحه الجسمة أؼ لقج أراك هللا خيخا 

واية بغ السثشى وليدت في رواية عسخو   قال   بغ أبي ليمى   مثل الحؼ في ر 
 ٕرأػ   عبج هللا بغ زيج   ولكغ لسا سبقت استحييت   أن أقز عميظ رؤياؼ

فقال إنيا   أؼ رؤياك   لخؤيا حق   أؼ ثابتة صحيحة صادقة مصابقة   
تعميق   فقع مع لمػحي أو مػافقة لإلجتياد   إن شاء هللا   تعالى لمتبخك أو لم

بالل فالق   بفتح اليسدة وكدخ القاف أؼ أمل   عميو ما رأيت فميؤذن   وفي 
ندخة فيؤذن   بو   أؼ بسا يمقى إليو   فإنو   أؼ بالاًل   أنجػ   أؼ أرفع   

صػتًا مشظ   قال الخاغب أصل الشجاء مغ الشجػ أؼ الخشػبة يقال صػت نجػ 
غ حيث إن مغ تكثخ رشػبة فسو حدغ أؼ رفيع واستعارة الشجاء لمرػت م

  ٖكالمو ويعبخ بالشجػ عغ الدخاء يقال فالن أنجػ كفا مغ فالن أؼ أسخى

                                                           
 ٜٜٔ/صٔ( شرح الزرقاين ج ٔ

 ٖٖٔ/صٕ( عوف ادلعبود ج ٕٕ
 ٕٖٔ/صٕادلفاتيح ج( مرقاة  ٖ



ٕٕٚ 

 

وقال اإلمام الشػوؼ: مغ ىحا الحجيث يؤخح استحباب كػن السؤذن رفيع 
الرػت حدشو   فقست مع بالل فجعمت ألكيو عميو   أؼ ألقشو لو   ويؤذن بو 

ان   عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو وىػ قال فدسع بحلظ   أؼ برػت األذ
في بيتو   جسمة حالية   فخخج   أؼ مدخعًا وفي رواية فجعل   يجخ رداءه   

أؼ وراءه   يقػل يا رسػل هللا والحؼ بعثظ بالحق لقج رأيت مثل ما أرؼ   ولعل 
ىحا القػل صجر عشو بعج ما حكي لو بالخؤيا الدابقة أو كان مكاشفة لو رضي 

وىحا ضاىخ العبارة   فقال رسػل هللا هللف   أؼ ال لغيخه   الحسج   هللا عشو 
 ٔحيث أضيخ الحق ضيػرًا وازداد في البيان نػرًا   

********************************* 

 

 شجخة تدجج هلل تعالى -08
ٍد اْلَباِىِميُّ ثشا دمحم بغ َيِديَج بغ ُخَشْيٍذ عغ اْلَحَدِغ بغ  - حجثشا أبػ َبْكِخ بغ َخالَّ

َك  ِ بغ أبي َيِديَج قال قال لي بغ ُجَخْيٍج يا َحَدُغ أخبخني َججُّ ُمَحسَِّج بغ ُعَبْيِج َّللاَّ
ِ بغ أبي َيِديَج عغ بغ َعبَّاٍس قال كشت ِعْشَج الشبي  صمى هللا عميو  ُعَبْيُج َّللاَّ

وسمع  َفَأَتاُه َرُجل  فقال إني رأيت اْلَباِرَحَة ِفيَسا يخؼ الشَّاِئُع َكَأنِّي ُأَصمِّي إلى َأْصِل 
َجَخُة ِلُدُجػِدؼ َفَدِسْعُتَيا َتُقػُل الميع  ْجَجَة َفَدَجْجُت َفَدَجَجْت الذَّ َشَجَخٍة َفَقَخْأُت الدَّ

بيا َأْجًخا َواْجَعْمَيا لي ِعْشَجَك ُذْخًخا قال بغ  اْحُصْط َعشِّي بيا ِوْزًرا َواْكُتْب لي
ْجَجَة َفَدَجَج َفَدِسْعُتُو يقػل في  َعبَّاٍس َفَخَأْيُت الشبي  صمى هللا عميو وسمع  َقَخَأ الدَّ

َجَخةِ   ُٕسُجػِدِه ِمْثَل الحؼ أخبخه الخَُّجُل عغ َقْػِل الذَّ

                                                           
 ٕٕٖ/صٕ( مرقاة ادلفاتيح ج ٔ
َعَواِت عن رسوؿ اَّللهِ  ملسو هيلع هللا ىلص   اَبب ما يقوؿ يف ُسُجوِد اْلُقْرآِف ج ٕ / ٘( أخرجو الرتمذي يف سننو ِكَتاب الده

 ح/ ٜٛٗص



ٕٕٛ 

 

نائع   حال فاعل أو مفعػل  رأيتشي الميمة   أؼ أبرخت ذاتي البارحة   وأنا  
قال ابغ حجخ رأػ ىشا قمبية ومغ ثع اتحج فاعميا ومفعػليا ألن ذلظ مغ 

خػاص أفعال القمػب وفيو أن العمع ال يشاسب الخؤيا ولحا عبخ عشو بقػلو   
كأني أصمي خمف شجخة فدججت   يحتسل أن تكػن الدججة صالتية واألضيخ 

ص( فدججت الذجخة لدجػدؼ فدسعتيا   أنيا سججة تالوة وأن اآلية آية   )
أؼ الذجخة   تقػل الميع اكتب لي   أؼ اثبت ألجمي   بيا   أؼ بدبب ىحه 
الدججة أو بسقابمتيا والزسيخ لمدججة السفيػمة مغ سججت   عشجك   ضخف 

ألكتب أؼ حيث ال يتبجل أو السخاد مغ فزمظ   أجخا   أؼ عطيسًا   وضع   
ذنبًا ثكياًل جديسًا   واجعميا لي   أؼ باعتبار  أؼ حط عشي بيا وزرًا   أؼ

ثػابيا   عشجك ذخخًا   أؼ كشدًا ضخيسًا قيل ذخخًا بسعشى أجخًا وكخر ألن مقام 
الجعاء يشاسب اإلششاب وقيل األّول شمب كشاية األجخ وىحا شمب بقائو سالسًا 
 مغ محبط أو مبصل وىحا ىػ األضيخ   وتقبميا مشي كسا تقبمتيا مغ عبجك

داود   عبجًا كخيسًا وفيو إيساء إلى أن سججة ) ص( لمتالوة وقػل ابغ حجخ ىػ 
مدمع لػ لع يعارضو ما ىػ صخيح في أنيا سججة شكخ مجفػع  بعجم التشافي 
بيغ كػنيا سججة تالوة وسججة شكخ قال ابغ السمظ يجػز كػن القائل ممكًا 

ى عميو الرالة ويجػز أن هللا تعالى خمق فييا نصقًا كسا في شجخة مػس
لتحتاج   والدالم قمت حالة الخؤيا خيالية محتاجة إلى التعبيخ وليدت محققة

إلى التأويل قال ابغ حجخ يحتسل أنو قرجىا ليبيغ مذخوعية ما سسعو أبػ 

                                                                                                                                       

َبُة حدثنا دمحم بن يَزِيَد بن ُخنَػْيٍس حدثنا احلََْسُن بن زُلَمه  ٕٖٗٗ ِد بن ُعبَػْيِد اَّللهِ بن أيب يَزِيَد قاؿ قاؿ يل حدثنا قُػتَػيػْ
 من بن ُجَرْيٍج أخربين ُعبَػْيُد اَّللهِ بن أيب يَزِيَد عن بن َعبهاٍس بلفظو، قاؿ أبو ِعيَسى ىذا َحِديٌث َغرِيٌب اَل نَػْعرُِفُو إال

لصهاَلِة َوالسُّنهِة فيها  اَبب ُسُجوِد اْلُقْرآِف سنن ِكَتاب ِإقَاَمِة ا ىذا اْلَوْجِو ويف اْلَباب عن أيب َسِعيٍد ،، وابن ماجو
 ح/ ٕٖٓ/صٕبلفظو ،، سنن البيهقي الكربى ج ٖ٘ٓٔ/حٖٖٗ/صٔج

وقاؿ رواه الرتمذي وآخروف إبسناد حسن  ٕٚٗٔح/ ٖٕٙ/صٕمبثلو ، وذكره يف خالصة األحكاـ ج ٜٖٙ٘
ريه وبفرض ضعفو يعمل بو ألنو ورواه احلاكم وقاؿ ىو صحيح ) قاؿ ابن حجر لكن صححو احلاكم وحسنو غ

 من الفضائل قلت قد سبق أف الغرابة ال تنايف الصحة واحلسن فال يلـز من كونو غريباً كونو ضعيفاً.( 



ٕٕٜ 

 

سعيج بالفعل الحؼ ىػ أبمغ مغ القػل فدسعت رسػل هللا قخأ سججة ثع سجج 
قال ابغ السمظ وىحا الجعاء   فقال   مثل ما أخبخه الخجل عغ قػل الذجخة 

مدشػن في سجػد التالوة لقخاءتو عميو الدالم رواه ابغ حبان في صحيحو 
والحاكع في مدتجركو وأقخه الحىبي عمى ترحيحو   إال أنو   أؼ ابغ ماجو   

لع يحكخ وتقبميا مشي كسا تقبمتيا مغ عبجك داود وقال التخمحؼ ىحا حجيث 
 . ٔغخيب 
 انكدخت كأن سارية بيتي -03

عغ َعاِئَذَة َزْوِج الشبي  صمى هللا عميو وسمع  قالت كانت اْمَخأَة  مغ أَْىِل  -
اْلَسِجيَشِة ليا َزْوج  َتاِجخ  َيْخَتِمُف َفَكاَنْت َتَخػ ُرْؤَيا ُكمََّسا َغاَب عشيا َزْوُجَيا َوَقمََّسا 

 عميو وسمع  َفَتُقػُل ان َزْوِجي َيِغيُب اال َتَخَكَيا َحاِماًل فتاتي َرُسػَل َّللاَِّ  صمى هللا
َخَخَج َتاِجًخا َفَتَخَكِشي َحاِماًل َفَخَأْيُت ِفيَسا َيَخػ الشَّاِئُع ان َساِرَيَة َبْيِتي اْنَكَدَخْت َوَأنِّي 
َوَلْجُت ُغاَلًما أعػرا فقال رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َخْيخ  َيْخِجُع َزْوُجِظ 

َتْيِغ أو َثاَلًثا َعَمْيِظ إن َشاَء هللا  َتَعاَلى َصاِلًحا َوَتِمِجيَغ ُغاَلًما َبخِّا َفَكاَنْت َتَخاَىا َمخَّ
ُكلُّ ذلظ َتْأِتي َرُسػَل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  فيقػل ذلظ ليا َفَيْخِجُع َزْوُجَيا 

  ِ صمى هللا عميو وسمع  َوَتِمُج ُغاَلًما َفَجاَءْت َيْػًما كسا كانت َتْأِتيِو َوَرُسػُل َّللاَّ
ْؤَيا فقمت ليا َععَّ َتْدَأِليَغ َرُسػَل َّللاَِّ  صمى هللا عميو  َغاِئب  وقج َرَأْت ِتْمَظ الخُّ

ِ فقالت ُرْؤَيا كشت ُأَراَىا َفآِتي َرُسػَل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع   وسمع  يا َأَمَة َّللاَّ
مت َفَأْخِبِخيِشي ما ِىَي قالت حتى َيْأِتَي فاسألو عشيا فيقػل َخْيًخا َفَيُكػُن كسا قال فق

ِ ما  رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َفَأْعِخَضَيا عميو كسا كشت أَْعِخُض َفَوَّللاَّ
َتَخْكُتَيا حتى َأْخَبَخْتِشي فقمت وهللا َلِئْغ َصَجَقْت ُرْؤَياِك َلَيُسػَتغَّ َزْوُجِظ َوَتِمِجيَغ 

ْلُت ُغاَلًما َفاِجًخا َفَقَعجَ  ْت َتْبِكي فقال ليا ما ليا يا َعاِئَذُة َفَأْخَبْخُتُو اْلَخَبَخ وما َتَأوَّ
ْؤَيا  ليا فقال رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َمْو يا َعاِئَذُة إذا َعَبْخُتْع لسدمع الخُّ

                                                           
 ٖٙٓٔح/ ٚٓٔ/صٖ( مرقاة ادلفاتيح ج ٔ



ٕٖٓ 

 

ْؤَيا َتُكػُن عمى ما َيْعُبُخَىا َصاِحُبَيا فَ  َساَت وهللا َفاْعُبُخوَىا عمى اْلَخْيِخ فإن الخُّ
 َٔزْوُجَيا وال ُأَراَىا إال َوَلَجْت ُغاَلًما َفاِجًخا

، فقج بيغ  ٕوذكخه ابغ حجخ في باب مغ لع يخ الخؤيا ألول عابخ إذا لع يرب
الشبي صمى هللا عميو وسمع لعائذة كيفية تعبيخ الخؤيا لراحبيا بسا ىػ خيخ 

ؤيا مغ قبل بالخيخ فكانت فمقج فدخ ليا الشبي صمى هللا عميو وسمع ليا نفذ الخ 
خيخا ثغ عبختيا ليا أم السؤمشيغ عائذة بغيخ ذلظ فعمسيا الشبي صمى هللا عميو 
وسمع الخفق براحب الخؤيا وعجم تعبيخىا بسا يدػؤه مغ باب التبذيخ وعجم 

 إدخال الحدن عمى نفدو وقمبو لعمسو بسا يزخه .  

*************************************** 

 كأن دلها أدليت من الدساء -04

ِ إني رأيت َكَأنَّ َدْلًػا ُدلَِّي مغ  -  عغ َسُسَخَة بغ ُجْشُجٍب َأنَّ َرُجاًل قال يا َرُسػَل َّللاَّ
َساِء َفَجاَء أبػ َبْكٍخ َفَأَخَح ِبَعَخاِقيَيا َفَذِخَب ُشْخًبا َضِعيًفا ُثعَّ جاء ُعَسُخ َفَأَخَح  الدَّ

َفَذِخَب حتى َتَزمََّع  َٖتَزمََّع ُثعَّ جاء ُعْثَساُن َفَأَخَح ِبَعَخاِقيَيا ِبَعَخاِقيَيا َفَذِخَب حتى
 ُٗثعَّ جاء َعِميّّ َفَأَخَح ِبَعَخاِقيَيا َفاْنَتَذَصْت َواْنَتَزَح عميو مشيا َشْيء  

                                                           
ْمِن َوالتهْمِر َوَغرْيِ ذلك يف النػهْوـِ ( سنن الدارمي ومن ِكَتاِب الرُّْؤاَي اَبب يف اْلُقُمِص َواْلِبْئِر َواللهََبِ َواْلَعَسِل َوالسه  ٔ
ِد بن َعْمِرو ٖٕٙٔح/ ٘ٚٔ/صٕج أخربان ُعبَػْيُد بن يَِعيَش حدثنا يُوُنُس ىو بن ُبَكرْيٍ أخربان بن إسحاؽ عن زُلَمه

 بن َعطَاٍء عن ُسَلْيَماَف بن َيَساٍر بلفظو  
 ٕٖٗ/صٕٔ( فتح الباري ج ٕ
خلشبة ادلعروضة على فم الدلو ومها عرقواتف كالصليب وقد عرقيت اللدلو إذا ( العراقي: مجع عرقوة الدلو وىو ا ٖ

 عرؽ ( ٕٕٔ/صٖركبت العرقوة فيها )النهاية يف غريب األثر ج
حدثنا دمحم بن اْلُمثَػَنه  ٖٚٙٗح/ٕٛٓ/صٗ( أخرجو أبو داود يف سننو كتاب يف السنة  اَبب يف اخْلَُلَفاِء  ج ٗ

ٍم ثنا مَحهاُد بن َسَلَمَة عن َأْشَعَث بن عبد الرمحن عن أبيو بلفظو ،، وأخرجو ابن أيب قاؿ حدثين َعفهاُف بن ُمْسلِ 
حدثنا ٜٖٔٗٓح/ٜٚٔ/صٙشيبة يف مصنفو كتاب اإلدياف والرؤاي ابب ما قالوا فيما خيرب بو الرجل من الرؤاي ج

حدثنا َأمْحَُد  ٜ٘ٙٙح/ ٖٕٔ/صٚعفاف قاؿ حدثنا محاد بن سلمة بو سلنصرا،، والطرباين يف ادلعجم الكبري ج
َبٍل ثنا ُىْدبَُة بن َخاِلٍد قَاال ثن ثَػَنا عبد اَّللهِ بن َأمْحََد بن َحنػْ ا مَحهاُد بن َسَلَمَة ح بن اْلَقاِسِم اجْلَْوَىرِيُّ ثنا َعفهاُف ح َوَحده



ٕٖٔ 

 

قال الخصابي: رأيت   أؼ في السشام   دلي   بريغة السجيػل مغ التجلية أؼ 
أعػاد تخالف بيشيا ثع تذج في عخػ الجلػ وتعمق بيا أرسل   فأخح بعخاقييا ىي 

الحبل واحجتيا عخقػة حتى تزمع أؼ شخب وافخا حتى روؼ فتسجد جشبو 
وضمػعو   فانتذصت انتذاط الجلػ اضصخابيا حتى يشتزح ماؤىا   وانتزح 

 عميو   أؼ عمي   مشيا   أؼ مغ الجلػ   شيء   أؼ شيء مغ الساء 

ي أبي بكخ فذخب شخبا ضعيفا فإنسا ىػ إشارة إلى قال الخصابي وأما قػلو ف
قرخ مجة أمخ واليتو وذلظ أنو لع يعر بعج الخالفة أكثخ مغ سشتيغ وشيء 

 ٔوبقي عسخ عذخ سشيغ وشيئا فحلظ معشى تزمعو وهللا أعمع

******************************** 

 كأن قسخًا وقع في حجخي  -05

ْي َصِفيََّة ُخْزَخة  فقال ليا الشبي صمى َّللاَُّ عميو َعِغ بغ ُعَسَخ قال كان ِبَعْيشَ    -
وسمع ما ىحه اْلُخْزَخُة ِبَعْيَشْيِظ فقالت قمت ِلَدْوِجي إني رأيت ِفيَسا َيَخػ الشَّاِئِع َقَسًخا 
َوَقَع في ِحْجِخؼ َفَمَصَسِشي وقال َأُتِخيِجيَغ َمِمَظ َيْثِخَب قالت وما كان َأْبَغُس إلي مغ 

 َقَتَل أبي َوَزْوِجي فسا َزاَل َيْعَتِحُر إلي فقال يا َصِفيَُّة إن َأَباِك َألََّب رسػل َّللاَِّ 
  ٕعمى اْلَعَخَب َوَفَعَل وفعل حتى  وفعل حتى   َذَىَب َذاَك مغ َنْفِدي  

                                                                                                                                       

اد بن سلمة ان إبن إسحاؽ ان احلجاج بن ادلنهاؿ ان مح ٖٙٛح/ٔٛ/صٕبو سلتصرا ، والروايين يف مسنده ج
حدثنا ىدبة ثنا محاد بن سلمة بو  ٔٗٔٔح ٓٗ٘/صٕمبثلو سلتصرا ، وأخرجو ابن أيب عاصم يف السنة ج

 سلتصراً. 
 ٕٗ٘/صٕٔ( عوف ادلعبود ج ٔ
حدثنا أبو ُزْرَعَة عبد الرمحن بن َعْمٍرو الدَِّمْشِقيُّ ثنا  ٚٚٔح/ٚٙ/صٕٗ( أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبري ج ٕ

ا مَحهاُد بن َسَلَمَة عن ُعبَػْيِد اَّللهِ بن ُعَمَر عن اَنِفٍع َعِن بن ُعَمَر،، وابن حباف يف صحيحو ذكر خرب اثلث َعفهاُف ثن
 ٚٓٙ/صٔٔيصرح ِبف الزجر عن ادلخابرة وادلزارعة اللتني هنى عنهما إَّنا زجر عنو إذا كاف على شرط رلهوؿ ج

أخربان أبو احلسن علي بن   ٛٙٔٛٔح/ ٖٚٔ/صٜى جوأخرجو البيهقي يف سنن الكرب  بو وبلفظو ، ٜٜٔ٘ح
دمحم ادلقرئ أنبأ احلسن بن دمحم بن إسحاؽ ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا محاد بن 

 سلمة أنبأ عبيد  هلل بن عمر فيما حيسب أبو سلمة عن انفع عن بن عمر رضي  هلل بنحوه 



ٕٖٕ 

 

وقج فدخ ليا القسخ الحؼ وقع في حجخىا بدواجيا مغ رسػل هللا صمى هللا عميو 
  . ٔوسمع وقج حجث ذلظ في خيبخ

********************************** 
 كأن في أصبعي سسشًا وعدالً  -06

ِ بغ َعْسِخو بغ العاصي َأنَُّو قال رأيت ِفيَسا َيَخػ الشَّاِئُع َلَكَأنَّ في  - عغ عبج َّللاَّ
ِإْحَجػ أصبعي َسْسشًا وفي اأُلْخَخػ َعَداًل َفَأَنا َأْلَعُقُيَسا فمسا َأْصَبْحُت َذَكَخُت ذلظ 

َخُسػِل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  فقال َتْقَخُأ اْلِكَتاَبْيِغ التَّْػَراَة َواْلُفْخَقاَن َفَكاَن لِ 
 َٕيْقَخُؤُىَسا

فكانت عبارة رسػل هللا رؤيا عبج هللا بغ عسخو السحكػرة في الدسغ والعدل 
أنيسا لذيئيغ مختمفيغ مغ أصميغ مختمفيغ وكانت عبارة أبي بكخ في حجيث 

ة أنيسا شيء واحج مغ أصل واحج فكان الخصأ الحؼ في ذكخ العبارة الطم
َػاُب فيو ما كان مغ رسػل هللِا  صمى هللا عميو وسمع   عشجىع ىػ ىحا وكان الرَّ

  ٖفي ِعَباَرِتِو ُرْؤَيا عبج هللِا بغ َعْسٍخو اْلَسْحُكػَرَة في ىحا الحجيث 

 ٗوقال ابغ حجخ: قمت ففدخ العدل بذيء والدسغ بذيء

********************************** 
                                                                                                                                       

أخربان ٜٚٙٔح/ ٜٚٙٔح/ٕٔٗ/صٔ،وأخرجو أبو احلسن اذليثمي موارد الظمآف ابب ما جاء يف خيرب ج 
خالد بن النضر بن عمر القرشي ادلعدؿ أبو يزيد ابلبصرة حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد بن سلمة 

 أنبأان عبيد  هلل بن عمر فيما حيسب أبو سلمة عن انفع عن ابن عمر بنحوه ،، 
 ٜٙٗ/صٔ( مسط النجـو العوايل ج ٔ
َبُة ثنا بن ذَلِيَعَة عن َواِىِب  ٚٙٓٚح ٕٕٕ/صٕ( مسند أمحد بن حنبل ج ٕ حدثنا عبد اَّللهِ حدثين أيب ثنا قُػتَػيػْ

حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد هلل بن أمحد بن  ٕٙٛ/صٔبن عبد اَّللهِ بلفظو ، وأبونعيم يف حلية األولياء ج
 وقاؿ :رواه أمحد وفيو ابن ذليعة وفيو ضعف ،  ٗٛٔ/صٚاذليثمي يف رلمع الزوائد ج حنبل بلفظو ، وذكره

 ٖ٘ٔ/صٕ، شرح مشكل االاثر ج ٖٕٛ/صٕ( الفقيو وادلتفقو ج ٖ
 ٖٙٗ/صٕٔ( فتح الباري ج ٗ



ٕٖٖ 

 

 رأى في السشام أنو يقبل الشبي صمى هللا عميو وسمم  -07

عغ ُخَدْيَسَة بغ َثاِبٍت انو َرَأػ في َمَشاِمِو انو ُيَقبُِّل الشبي  صمى هللا عميو وسمع   -
َفَأَتى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  َفَأْخَبَخُه ِبَحِلَظ َفَشاَوَلُو الشبي  صمى هللا عميو 

 ٔوسمع  َفَقبََّل َجْبَيَتُو 

ى هللا عميو وسمع وحقق وىحا مثل مغ رأػ أنو يدجج عمى جبيغ رسػل هللا صم
لو الشبي صمى هللا عميو وسمع رؤياه فيحا رأػ أنو يقبل الشبي صمى هللا عميو 
وسمع فحقق لو الشبي صمى هللا عميو وسمع رؤياه وفيو دليل عمى شجة حب 

 الرحابة لشبييع وانذغاليع بيحا الحب في السشام واليقطة . 

**************************** 
 أو قسخًا تخفع إلى الدساء كأن شسدا -08

عغ اْلَعبَّاِس بغ عبج اْلُسصَِّمِب فقال رأيت في اْلَسَشاِم كان َشْسًدا أو َقَسًخا َشظَّ  -
َساِء ِبَأْشَصاٍن ِشَجاٍد فحكخ ذلظ ِلمشَِّبيِّ  صمى  أبػ َجْعَفٍخ في األرض ُتْخَفُع إلى الدَّ

ػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  هللا عميو وسمع  فقال َذاَك بغ َأِخيَظ َيْعِشي رس
 َٕنْفَدوُ 

                                                           
حدثنا  ٕٖٙٚ/ح ٖٗٛ/صٗ( أخرجو النسائي يف السنن الكربى كتاب/التعبري ابب/ من رأى النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  ج ٔ

عبد اَّللهِ حدثين َأِِب ثنا دمحم بن َجْعَفٍر ثنا ُشْعَبُة حدثين أبو َجْعَفٍر ادلديين يَػْعَِن اخلطمي قاؿ مسعت ُعَماَرَة بن 
،حدثنا  ٕٜٕٔٔ/حٕٗٔ/صٍ٘ف حيدث عن خزدية بو ، واإلماـ أمحد يف مسنده جُعْثَماَف بن َسْهِل بن ُحنَػيْ 

وقاؿ  ٕٛٔ/صٚعبد اَّللهِ حدثين َأِِب ثنا دمحم بن َجْعَفٍر ثنا ُشْعَبُة بو وبلفظو ، وذكره اذليثمي يف رلمع الزوائد ج
 اؿ الصحيح . :رواه أمحد وفيو عمارة بن عثماف وِل يرو عنو غري أيب جعفر اخلطمي وبقية رجالو رج

اَبب/ يف اْلُقُمِص َواْلِبْئِر َواللهََبِ َواْلَعَسِل َوالسهْمِن َوالتهْمِر َوَغرْيِ  (أخرجو الدارمي يف سننو كتاب/ ومن كتاب الرؤاي  ٕ
قَاَف عن أخربان دمحم بن ِمْهرَاَف حدثنا ِمْسِكنٌي احْلَرهاينُّ عن َجْعَفِر بن بُػرْ  ٕٚ٘ٔ/ح ٖٚٔ/صٕذلك يف النػهْوـِ  ج

حدثنا علي بن حرب قاؿ   ٖٚٔٔ/حٔٗٔ/صٗيَزِيَد بن اأْلََصمِّ عن  العباس بو ،، وأخرجو البزار يف مسنده ج
ان ىاروف بن عمراف ادلوصلي قاؿ ان جعفر بن برقاف بو وبلفظ ) فقصصت ذلك على رسوؿ  هلل فقاؿ   ذاؾ وفاة 

س عن النيب صلى الو عليو وسلم وال نعلم لو طريقا إال بن أخيك  (  وىذا الكالـ ال نعلمو يروى إال عن العبا
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وقال الدييمي: كان عسو العباس قج قال لعمي إن ابغ أخي مات ال شظ وىػ 
مغ بشي آدم ، وكان مسا زاد العباس يقيشا بسػتو عميو الدالم أنو كان قج رأػ 
قبل ذلظ بيديخ كأن رفع مغ األرض إلى الدساء بأشصان فقريا عمى نبي هللا 

 ٔىػ ابغ أخيظفقال لو 

*********************************** 
 إذا رأيت الخطب فمتغتدل -09

أخبخني ابغ خثيع أن سميسان بغ عتيق أخبخه أن امخأة جاءت إلى أم سمسة  -
فقالت إني رأيت في السشام كأن فالنا يشكحشي فحكخت أم سمسة ذلظ لخسػل هللا  

 ٕفمتغتدل(صمى هللا عميو وسمع  فقال:إذا رأيت الخشب 

فقج فدخ ليا الشبي صمى هللا عميو وسمع حكسًا فقييًا وىػ أن السخأة كالخجل 
 تغتدل إذا رأت الساء )احتمست ( في مشاميا . 

******************************** 
 بأي عين كشت تشظخ إلى رأسك -81

عغ أبي مجمد قال جاء رجل إلى رسػل هللا  صمى هللا عميو وسمع  فقال  -
رأيت في السشام أن رأسي قصع وإني جعمت أنطخ إليو قال فزحظ رسػل  إني

هللا  صمى هللا عميو وسمع  ثع قال بأؼ عيغ كشت تشطخ إلى رأسظ إذا قصع قال 

                                                                                                                                       

وقاؿ : رواه البزار والطرباين ٕٗ/صٜابب/ يف رؤاي العباس  ج ىذا الطريق ،، وذكره اذليثمي يف رلمع الزوائد
 ورجاذلما ثقات . 

 ٖٗٗ/صٗ( الروض االنف ) كرامات ومعجزات( ج ٔ
أخربان دمحم بن بكر ان ابن جريج بو وبلفظو ،  ٜٔ٘ٔ/حٛٙٔ/صٗ( أخرجو إسحاؽ بن راىويو يف مسنده ج ٕ

 .  ٜ٘ٔ/ حٓٔ٘/صٕوذكره ابن حجر يف ادلطالب العالية ج
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فمع يمبث رسػل هللا  صمى هللا عميو وسمع  بعج ذلظ إال قمياًل حتى تػفي فأولػا 
    ٔباعو سششوقصع رأسو مػت الشبي  صمى هللا عميو وسمع  ونطخه إت

قال ابغ سيخيغ: وقال بأييسا كشت تشطخ إليو فمبث ما شاء هللا أن يمبث ثع 
 ٕمات  صمى هللا عميو وسمع  والشطخ إليو إتباع الدشة والخأس اإلمام

*********************************** 
 أىجي إلي جخاب تسخ  -80

زكخيا بغ إبخاليع حجثشي عبج الخحسغ بغ شيبة أخبخني بغ أبي فجيظ عغ  - 
رأػ مصيع بغ  ىػ بغ عبج هللا بغ مصيع العجوؼ عغ أبيو عغ ججه قال :

تسخ فقال رسػل هللا  صمى هللا عميو وسمع  ىل  ٖاألسػد أنو أىجػ لو جخاب
بأحج مغ ندائظ حسل فقال نعع بامخأة مغ بشى ليث أم عبج هللا قال فإنيا ستمج 

غالما فػلجت عبج هللا بغ مصيع فحىب بو إلى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  
 ٗفحشظ عبج هللا بتسخة ودعا فيو بالبخكة

                                                           
حدثنا السكن ٖٛٚ/حٗٗٚ/صٕ( أخرجو احلارث يف مسنده )زوائداذليثمي( ابب فيمن رأى أف رأسو قطع ج ٔ

  ٖٕ٘ٛ/حٕٙٗ/صٕٔية جبن انفع ثنا عمراف بن حدير عن أيب رللز بو ، وذكره ابن حجر ادلطالب العال
 ٕٙٗ/صٔ( منتخب الكالـ يف تفسري األحالـ ج ٕ

( اجلراب : وعاء الزاد وىو ابلكسر والعامة تفتحو واجلمع أجربة وجرب واجلريب من الطعاـ مقدار معلـو  ٖٖ
          وقيل اجلريب مكياؿ وىو أربعة أقفزة                                                                

 ( ٕٗصٔ)سلتار الصحاح مادة جرب ج
،، وذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  ٔٚ٘/حٕٖٔ/صٔ( أخرجو البخاري يف التاريخ األوسط ج ٗ
 ٕٓٚ/ حٖ٘ٔ/ص٘ج

عبد  هلل بن مطيع بن األسود العدوى القرشي مديَن روى عن أبيو روى عنو الشعيب ودمحم بن أِب موسى وروى بن 
زكراي بن إبراىيم عن أبيو عن جده قاؿ قاؿ مطيع بن األسود رأيت يف ادلناـ انو أىدى اىل جراب أِب فديك عن 

،،   دتر فذكرت ذلك للنيب  ملسو هيلع هللا ىلص  فقاؿ تلد امرأتك غالما فولدت عبد  هلل بن مطيع فذىبت بو اىل النيب  ملسو هيلع هللا ىلص 
وقاؿ :رواه الطرباين عن زكراي عن إبراىيم وِل  ٘ٛٔ/صٚري الرؤاي جوذكره اذليثمي يف رلمع الزوائد ابب /تعب

وقاؿ :واخرجو الطرباين وابن منده وغريمها  ٕٙ/ص٘أعرفهما ،، وذكره ابن حجر يف اإلصابة يف دتييز الصحابة ج
 من طريق زكراي بن إبراىيم بن عبد  هلل بن مطيع بو وقاؿ  )إسناده جيد(. 



ٕٖٙ 

 

ليجية بجخاب تسخ في السشام بغالم يخزق فقج فدخ الشبي صمى هللا عميو وسمع ا
 بو وقج رزق بعبج هللا كسا بذخ بو الشبي صمى هللا عميو وسمع .

******************************** 
 أما الخوضة فخوضة اإلسالم -88

عغ َخَخَشَة بغ اْلُحخِّ قال كشت َجاِلًدا في َحَمَقٍة في َمْدِجِج اْلَسِجيَشِة قال َوِفيَيا  -
ُثُيْع َحِجيًثا َحَدًشا قال  َشْيخ   ِ بغ َساَلٍم قال َفَجَعَل ُيَحجِّ َحَدُغ اْلَيْيَئِة وىػ عبج َّللاَّ

فمسا قام قال اْلَقْػُم مغ َسخَُّه أن َيْشُطَخ إلى َرُجٍل مغ أَْىِل اْلَجشَِّة َفْمَيْشُطْخ إلى ىحا 
ِو قال َفَتِبْعُتُو َفاْنَصَمَق حتى َكاَد َأْن قال فقمت وهللا أَلَْتَبَعشَُّو َفأَلَْعَمَسغَّ َمَكاَن َبْيتِ 

َيْخُخَج مغ اْلَسِجيَشِة ُثعَّ دخل َمْشِدَلُو قال َفاْسَتْأَذْنُت عميو َفَأِذَن لي فقال ما َحاَجُتَظ 
يا بغ َأِخي قال فقمت لو سسعت اْلَقْػَم َيُقػُلػَن لظ َلسَّا ُقْسَت مغ َسخَُّه ان َيْشُطَخ 

ِل اْلَجشَِّة َفْمَيْشُطْخ إلى ىحا َفَأْعَجَبِشي أن َأُكػَن َمَعَظ قال هللا أَْعَمُع إلى َرُجٍل مغ أَىْ 
ُثَظ ِمعَّ قالػا َذاَك أني َبْيَشَسا أنا َناِئع  ِإْذ َأَتاِني َرُجل  فقال لي ُقْع  ِبَأْىِل اْلَجشَِّة َوَسُأَحجِّ

عغ ِشَساِلي قال َفَأَخْحُت آِلُخَح فييا  َفَأَخَح ِبَيِجؼ َفاْنَصَمْقُت معو قال فإذا أنا ِبَجَػادَّ 
َساِل قال فإذا َجَػادُّ َمْشَيج  عمى  فقال لي اَل َتْأُخْح فييا َفِإنََّيا ُشُخُق َأْصَحاِب الذِّ
َيِسيِشي فقال لي ُخْح ىا ىشا َفَأَتى ِبي َجَباًل فقال ِلَي اْصَعْج قال َفَجَعْمُت إذا َأَرْدُت 

تي قال حتى َفَعْمُت ذلظ ِمَخاًرا قال ُثعَّ اْنَصَمَق ِبي حتى ان اصعج َخَخْرُت عمى إس
َساِء َوَأْسَفُمُو في األرض في أَْعاَلُه َحْمَقة  فقال ِلَي  أتى ِبي َعُسػًدا َرْأُسُو في الدَّ
َساِء قال َفَأَخَح ِبَيِجؼ  اْصَعْج َفْػَق ىحا قال قمت َكْيَف اصعج ىحا َوَرْأُسُو في الدَّ

قال فإذا انا ُمَتَعمِّق  ِباْلَحْمَقِة قال ُثعَّ َضَخَب اْلَعُسػَد َفَخخَّ قال َوَبِقيُت  َفَدَجَل ِبي
ُمَتَعمًِّقا ِباْلَحْمَقِة حتى َأْصَبْحُت قال َفَأَتْيُت الشبي  صمى هللا عميو وسمع  

َأْصَحاِب َفَقَرْرُتَيا عميو فقال َأمَّا الصُُّخُق التي َرَأْيَت عغ َيَداِرَك َفِيَي ُشُخُق 
َساِل قال وأما الصُُّخُق التي َرَأْيَت عغ َيِسيِشَظ َفِيَي ُشُخُق َأْصَحاِب اْلَيِسيِغ وأما  الذِّ
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ْساَلِم وأما اْلُعْخَوُة  َيَجاِء َوَلْغ َتَشاَلُو وأما اْلَعُسػُد َفُيَػ َعُسػُد اإْلِ اْلَجَبُل َفُيَػ َمْشِدُل الذُّ
ْساَلِم َولَ  ًكا بيا حتى َتُسػَت(َفِيَي ُعْخَوُة اإْلِ  .  ْٔغ َتَداَل ُمَتَسدِّ

ِ بغ َساَلم َوَىِحِه ُمْعِجَدة  َثاِنَية ، َحْيُث َأْخَبَخ َأنَُّو اَل َيَشاُل  :وىػ عبج َّللاَّ َقاَل اْلَبْيَيِقيُّ
َياَدَة، َوَىَكَحا َوَقَع، َفِإنَُّو َماَت َسَشَة َثاَلٍث َوَأْرَبِعيَغ ِفيَسا َذَكَخُه َأبُ  ػ ُعَبْيٍج اْلَقاِسُع الذَّ

َياَدُة , ُثعَّ َماَت  ابغ سالم وغيخه. َوِفيِو ُمْعِجَدة  ُأْخَخػ َحْيُث َأْخَبَخ ِبَأنَُّو اَل َيَشاُل الذَّ
 . َٕبْعَج َوَفاِة الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َوَلْع َيَشْمَيا

بغ سالم ال يسػت شييجا قال ابغ حجخ : وفيو مغ أعالم الشبػة أن عبج هللا 
فػقع كحلظ مات عمى فخاشو في أول خالفة معاوية بالسجيشة ونقل بغ التيغ عغ 
الجاودؼ أن القػم انسا قالػا في عبج هللا بغ سالم أنو مغ أىل الجشة ألنو كان 
مغ أىل بجر كحا قال والحؼ أوردتو مغ شخق القرة يجل عمى أنيع انسا أخحوا 

خيق الذسال إنظ لدت مغ أىميا وانسا قال ما كان ذلظ مغ قػلو لسا ذكخ ش
يشبغي ليع أن يقػلػا ما ليذ ليع بو عمع عمى سبيل التػاضع كسا تقجم وكخاىة 
أن يذار إليو باألصابع خذية أن يجخمو العجب ثع انو ليذ مغ أىل بجر 

 ٖأصال وهللا أعمع

********************************* 
                                                           

صحيحو كتاب / فضائل الصحابة ابب/ فضائل عبد  هلل بن سالـ  مسلم يف (أخرجو اإلماـ   ٔ
َبَة حدثنا َجرِيٌر عن اأْلَْعَمِش ٕٗٛٗ/حٖٜٔٔ/صٗج َبُة بن َسِعيٍد وإسحاؽ بن إبراىيم واللفظ لُِقتَػيػْ حدثنا قُػتَػيػْ

ثين أيب ثنا حدثنا عبد اَّللهِ حد ٖٖٕٛٛ/ حٕ٘ٗ/ص٘وأخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده جعن ُسَلْيَماَف بن ُمْسِهٍر 
 ٖٙٗ/صِٗإْسَحاُؽ بن يُوُسَف ثنا بن َعْوٍف عن زُلَمهٍد عن قَػْيِس بن عبادة قاؿ ،،واحلاكم يف  ادلستدرؾ ج

وقاؿ حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني وِل خيرجاه،والبيهقي يف  دالئل النبوة ابب رؤية عبد ٜٓٔٛ/ح
أخربان أبو عبد  هلل ٕٛ/صٚات على اإلسالـ حَّت ديوت فكاف كذلك ج هلل بن سالـ هنع هللا يضر يف منامو ما عرب ابلثب

احلافظ أخربان أبو احلسني أمحد بن عثماف األدمي حدثنا أبو قالبة حدثنا أزىر بن سعد حدثنا أبن عوف بو 
 وبلفظ مقارب ، 

 (ٕٙٗ/ ٙ( ، دالئل النبوة للبيهقي سلرجا )ٖ٘ٔ)ص:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -معجزات النيب (  ٕ
 ٜٜٖ/صٕٔفتح الباري ج(  ٖ
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 رؤيا أم الفزل -83

يا َرُسػَل َّللاَِّ رأيت َكَأنَّ في َبْيِتي ُعْزًػا  ٔعغ َقاُبػَس قال قالت ُأمُّ اْلَفْزلِ  - 
مغ أَْعَزاِئَظ قال َخْيًخا َرَأْيِت َتِمُج َفاِشَسُة ُغاَلًما َفُتْخِضِعيِو َفَػَلَجْت ُحَدْيًشا أو َحَدًشا 

لشبي  صمى هللا عميو وسمع  َفَػَضْعُتُو قالت َفِجْئُت ِبِو إلى ا َٕفَأْرَضَعْتُو ِبَمَبِغ ُقَثعٍ 
في َحْجِخِه َفَباَل َفَزَخْبُت َكِتَفُو فقال الشبي  صمى هللا عميو وسمع  َأْوَجْعِت اْبِشي 

 . َٖرِحَسِظ هللا

                                                           
( أـ الفضل امرأة العباس بن عبد ادلطلب امسها لبابة بنت احلارث اذلاللية وىي لبابة الكربى أسلمت قبل  ٔ

اذلجرة وقيل بعدىا وقاؿ ابن سعد أـ الفضل أوؿ امرأة آمنت بعد خدجية وروت عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  روى عنها ابناىا 
وعمري بن احلارث موالىا وآخروف وأخرج الزبري بن بكار وغريه من طريق إبراىيم بن عقبة عن كريب  عبد  هلل ودتاـ

عن بن عباس عن النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  األخوات األربع مؤمنات أـ الفضل وميمونة وأمساء وسلمى فأما ميمونة فهي أـ 
من أبيهما ومها بنتا عميس اخلثعمية وقاؿ ابن حباف ادلؤمنني وىي شقيقة أـ الفضل وأما أمساء وسلمى فأختامها 

                                    ماتت يف خالفة عثماف قبل زوجها العباس                                                                                         
 ( ٕٕٓٓٔ/ت ٕٙٚ/صٛ)إلصابة ج

( قثم بن العباس بن عبد ادلطلب بن ىاشم أخو عبد  هلل بن العباس وإخوتو أمو أـ الفضل قاؿ ابن السكن  ٕ
واخرج وغريه كاف يشبو النيب  ملسو هيلع هللا ىلص  وال يصح مساعو منو وقاؿ علي كاف قثم أحدث الناس عهدا برسوؿ  هلل  ملسو هيلع هللا ىلص  

قابوس بن سلارؽ قاؿ قالت أـ الفضل للنيب  ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت كأف يف بييت عضوا  البغوي من طريق مساؾ بن حرب عن
من اعضائك قاؿ خريا رأيت تلد فاطمة غالما ترضعينو بلَب ابنك قثم فولدت احلسن احلديث فهذا يدؿ على اف 

  فوؽ الثماف وقاؿ أبو بكر احلسن أصغر من قثم واف الذي قبلو يدؿ على اف سنو كاف يف آخر عهد النيب  ملسو هيلع هللا ىلص
الربدجيي قيل ال صحبة لو وواله على دلا استخلف مكة وقاؿ ابن حباف خرج مع سعيد بن عثماف بن عفاف اىل 

 ( ٙٛٓٚ/تٕٓٗ/ص٘مسرقند فاستشهد ىناؾ )اإلصابة يف دتييز الصحابة ج
حدثنا أبو َبْكٍر ثنا معاذ  ٖٕٜٖ/ حٖٜٕٔ/صٕ( سنن ابن ماجو كتاب/ تعبري الرؤاي ابب/ تعبري الرؤاي  ج ٖ

/  ٜٖٖ/صٙبن ِىَشاـٍ ثنا َعِليُّ بن َصاِلٍح عن مِسَاٍؾ عن قابوس بو ،، وأخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده ج
بن حدثنا عبد اَّللهِ حدثين َأِِب ثنا َعفهاُف ثنا ُوَىْيٌب قاؿ ثنا أَيُّوُب عن َصاِلٍح َأِِب اخْلَِليِل عن عبد اَّللهِ ٕٜٕٔٙح

بَػْوِؿ احلرث عن أُّـِ اْلَفْضِل بنحوه وزايدة ) فقلت اعطين ِإزَاَرَؾ أَْغِسْلُو فقاؿ إَّنا يُػْغَسُل بَػْوُؿ اجْلَارِيَِة َوُيَصبُّ على 
( وأخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبري ج ،، وأخرجو الكناين يف مصباح الزجاجة ابب  ٕٔٗ٘/حٖٕ/صٖاْلُغالَـِ

وقاؿ :ىذا إسناد رجالو ثقات وىو صحيح اف سلم من االنقطاع ،قاؿ ادلزي ٜٖٚٔ/حٚ٘ٔ/صٗتعبري الرؤاي ج
يف التهذيب واألطراؼ روى قابوس عن أبيو عن أـ الفضل قلت رواه أبو داود يف سننو عن مسدد والربيع بن 

 انفع أيب ثوبة قاال ثنا أبو األحوص عن مساؾ عن قابوس عن لبابة بنت احلارث مطوال . 
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وقج فدخ الشبي صمى هللا عميو وسمع ألم الفزل رؤياىا بأنيا تكفل الحدغ أو 
بشت رسػل هللا فيػ قصعة مغ الحديغ ابشا عمي بغ أبي شالب وابغ فاشسة 

الشبي صمى هللا عميو وسمع وعزػ مغ أعزائو وقج جعل رسػل هللا صمى هللا 
عميو وسمع كفالتو ورضاعو ألم الفزل كسا ورد ذلظ في بعس روايات الحجيث 

وكانت تخضعو مع ابغ ليا ىػ  ٔ) قال تمج فاشسة إن شاء هللا غالما فتكفميشو (
 قثع بغ العباس . 

********************************** 

 رؤيا التَّْدِبيِح في ُدُبِخ الرالة  -84   

حجثشا عبج َّللاَِّ حجثشي أبي ثشا ُعْثَساُن بغ ُعَسَخ أنا ِىَذام  عغ ُمَحسٍَّج عغ َكِثيِخ  -
اَلِثيَغ بغ َأْفَمَح عغ َزْيِج بغ َثاِبٍت قال ُأِمْخَنا َأْن ُنَدبَِّح في ُدُبِخ كل َصاَلٍة َثاَلثًا َوثَ 

َوَنْحَسَج َثاَلثًا َوَثاَلِثيَغ َوُنَكبَِّخ َأْرَبعًا َوَثاَلِثيَغ َفُأِتَى َرُجل  في اْلَسَشاِم ِمَغ األَْنَراِر 
َفِقيَل لو َأَمَخُكْع رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َأْن ُتَدبُِّحػا في ُدُبِخ كل َصاَلٍة 

ِو نعع قال َفاْجَعُمػَىا َخْسدًا َوِعْذِخيَغ َخْسدًا َكَحا َوَكَحا قال األنرارؼ في َمَشامِ 
َوِعْذِخيَغ َواْجَعُمػا فييا التَّْيِميَل فمسا َأْصَبَح َغَجا عمى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  

 . َٕفَأْخَبَخُه فقال رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َفاْفَعُمػا(
                                                           

 ٘ٓٔ/صٔ أحاديث اخلالؼ ج( التحقيق يف ٔ
،،وأخرجو الدارمي يف سننو اَبب التهْسِبيِح يف ُدبُِر ٕٓٗٙٔ/حٗٛٔ/ص٘( أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده ج ٕ

ِد بن ِسريِيَن عن َكِثرِي بن  ٖٗ٘ٔ/ حٖٓٙ/صٔالصالة ج ـُ بن َحسهاَف عن زُلَمه أخربان ُعْثَماُف بن ُعَمَر ثنا ِىَشا
أخربان أبو طاىر ان أبو  ٕ٘ٚ/حٖٓٚ/صٔاَثِبٍت بو وبلفظو ،، و ابن خزدية يف صحيحو جأَفْػَلَح عن َزْيِد بن 

بكر ان أبو قدامة عبيد  هلل بن سعيد حدثنا عثماف بن عمر بو وبنحوه ،، وأخرجو النسائي يف السنن الكربى 
اـ بن أخربان موسى بن حزاـ الرتمذي قاؿ أان حيىي بن آدـ عن بن إدريس عن ىش ٖٕٚٔ/ حٔٓٗ/صٔج

أخربان أبو بكر أمحد بن  ٕٜٛ/حٖٖٛ/صٔحساف بو ومبثلو ،،وأخرجو احلاكم يف ادلستدرؾ على الصحيحني ج
سلماف ثنا احلسن بن مكـر ثنا عثماف بن عمر بو وبلفظو وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد وِل خيرجاه هبذا 

الدثور ابألجور وليس فيها الرؤاي وىذه اللفظ إَّنا اتفقا على حديث مسي عن أيب صاحل عن أيب ىريرة ذىب أىل 
 الزايدة . 
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عجد أعشي ثالثا وثالثيغ قمت ىشا قال العيشي : قمت ما الحكسة في تعييغ ىحا ال
قج تعيغ ىحا العجد وقج اختمفت األعجاد في األحاديث الػاردة في ىحا الباب 
عمى وجػه مختمفة فػرد فيو كػنو ثالثا وثالثيغ وكػنو خسدا وعذخيغ ،وكػنو 
إحجػ عذخة كسا في بعس شخق حجيث ابغ عسخ ، وكػنو عذخا كسا في 

في حجيث  رواه التخمحؼ والشدائي ، وكحلظحجيث أنذ رضي هللا تعالى عشو 
سعج بغ أبي وقاص أخخجو الشدائي في عسل اليػم والميمة )ال يسشع أحجكع أن 
يدبح دبخ كل صالة عذخا ويكبخ عذخا ويحسج عذخا ( وكحا تحجيج األعجاد 

 بدبعيغ أو مائة تدبيحة 

اًل أن ثع الجػاب عغ وجو الحكسة في تعييغ ىحه األعجاد أنو يجب عميشا أو 
نتسثل في ذلظ وإن خفي عميشا وجيو ألن كالم الشبي  صمى هللا عميو وسمع  ال 
يخمػ عغ حكع وثانيا نقػل بسا أوقع هللا تعالى في قمػبشا مغ أنػاره التي يتجمى 
بيا في الغػامس وىػ أن االختالف في ىحه األعجاد الطاىخ أنو بحدب 

يقال في الحكخ مخة إنيا أدنى  اختالف األحػال واألزمان واألشخاص فيسكغ أن
ما يقال ألنيا ما تحتيا شيء وفي الدت إن األيام ستة فسغ ذكخ ست مخات 
فكأنو ذكخ في كل يػم مشيا مخة فتدتغخق أيامو ببخكة الحكخ وفي العذخ كل 
حدشة بعذخ أمثاليا بالشز وفي إحجػ عذخة كحلظ ولكغ زيادة الػاحجة عمييا 

ذ وعذخيغ إن ساعات الميل والشيار أربع لمجدم بتحقق العذخة وفي خس
وعذخون ساعة فسغ ذكخ خسدا وعذخيغ فكأنسا ذكخ في كل ساعة مغ 
ساعات الميل والشيار والػاحج الدائج لمجدم بتحققيا وفي ثالث وثالثيغ إنيا إذا 
ضػعفت ثالث مخات تكػن تدعا وتدعيغ فسغ ذكخ بثالث وثالثيغ فكأنسا ذكخ 

التدعيغ التي ورد بيا الحجيث وفي سبعيغ إنو إذا ذكخ هللا هللا بأسسائو التدعة و 
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بيحا العجد يحرل لو سبعسائة ثػاب لكل واحج مشيا وفي مائة القرج فييا 
 السبالغة في التكثيخ ألنيا الجرجة الثالثة لألعجاد . 

فإن قمت إذا نقز مغ ىحه األعجاد السعيشة أو زاد ىل يحرل لو الػعج الحؼ 
ذكخ شيخشا زيغ الجيغ في   شخح التخمحؼ   قال كان بعس وعج لو فيو قمت 

مذايخشا يقػل إن ىحه األعجاد الػاردة عقيب الرمػات أو غيخىا مغ األذكار 
الػاردة في الرباح والسداء وغيخ ذلظ إذا كان ورد ليا عجد مخرػص مع 
ثػاب مخرػص فداد اآلتي بيا في أعجادىا عسجا ال يحرل لو ذلظ الثػاب 

مى اإلتيان بالعجد الشاقز فمعل لتمظ األعجاد حكسة وخاصة تفػت الػارد ع
بسجاوزة تمظ األعجاد وتعجييا ولحلظ نيى عغ االعتجاء في الجعاء انتيى قال 
الذيخ فيسا قالو نطخ ألنو قج أتى بالسقجار الحؼ رتب عمى اإلتيان بو ذلظ 

تيان بحلظ العجد الثػاب فال تكػن الديادة مديمة لحلظ الثػاب بعج حرػلو عشج اإل
انتيى قمت الرػاب ىػ الحؼ قالو الذيخ ألن ىحا ليذ مغ الحجود التي نيى 
عغ اعتجائيا ومجاوزة أعجادىا والجليل عمى ذلظ ما رواه مدمع مغ حجيث أبي 
ىخيخة رضي هللا تعالى عشو قال قال رسػل هللا  صمى هللا عميو وسمع    )مغ 

وبحسجه مائة مخة لع يأت أحج يػم  قال حيغ يربح وحيغ يسدي سبحان هللا
الكيامة بأفزل مسا جاء بو إاّل أحج قال مثل ما قال أو زاد عميو( فإن قمت 
الذخط في ىحا أن يقػل الحكخ السشرػص عميو بالعجد متتابعا أم ال والذخط أن 
يكػن في مجمذ واحج أم ال قمت كل مشيسا ليذ بذخط ولكغ األفزل أن يأتي 

 . ٔاعي الػقت الحؼ عيغ فيوبو متتابعا وأن يخ 

******************************** 
 رؤيا ليمة القجر -85

                                                           
 ٜٕٔ/صٓٔ، شرح مشكل االاثر ج ٖٖٓ/صٕبتصرؼ .، فتح الباري ج ٖٔٔ/صٙ( عمدة القاري ج ٔ



ٕٕٗ 

 

عغ بغ ُعَسَخ رضي هللا عشيسا َأنَّ ِرَجااًل مغ َأْصَحاِب الشبي  صمى هللا عميو  -
ْبِع اأْلََواِخِخ فقال رسػل َّللاَِّ  صمى هللا  وسمع  ُأُروا َلْيَمَة اْلَقْجِر في اْلَسَشاِم في الدَّ

ْبِع اأْلََواِخِخ َفَسْغ كان ُمَتَحخِّيَيا  عميو وسمع  َأَرػ ُرْؤَياُكْع قج َتَػاَشَأْت في الدَّ
ْبِع اأْلََواِخخِ   َٔفْمَيَتَحخََّىا في الدَّ

قال ابغ حجخ: وحجيث التػاشؤ )أرػ رؤياكع قج تػاشأت عمى العذخ األواخخ( 
وإنسا أراد بالتػاشؤ التػافق قمت لع يمتدم البخارؼ إيخاد الحجيث بمفع التػاشؤ 

وىػ أعع مغ أن يكػن الحجيث بمفطو أو بسعشاه وذلظ أن أفخاد الدبع داخمة في 
أفخاد العذخ فمسا رأػ قػم أنيا في العذخ وقػم أنيا في الدبع كانػا كأنيع 
تػافقػا عمى الدبع فأمخىع بالتساسيا في الدبع لتػافق الصائفتيغ عمييا وألنو 

ػ البخارؼ عمى عادتو في إيثار األخفى عمى األجمى وفيو أيدخ عمييع فجخ 
أرػ رؤياكع قج تػاشأت في العذخ األواخخ( الحجيث ويدتفاد مغ الحجيث أن 
تػافق جساعة عمى رؤيا واحجة دال عمى صجقيا وصحتيا كسا يدتفاد قػة 

 ٕالخبخ مغ التػارد عمى األخبار مغ جساعة

                                                           
ْبِع اأْلََواِخِر ج ٔ َلِة اْلَقْدِر يف السه  ٜٓٚ/صٕ( أخرجو البخاري يف صحيحو كتاب/ صالة الرتاويح اَبب اْلِتَماِس لَيػْ

عبد اَّللهِ بن يُوُسَف أخربان َماِلٌك عن اَنِفٍع عن بن ُعَمَر بو ، وأخرجو مسلم يف صحيحو   حدثنا ٜٔٔٔ/ح
َلِة اْلَقْدِر َواحلَْثِّ على طََلِبَها َوبَػَياِف زَلَلَِّها َوأَْرَجى أَْوقَاِت طََلِبَها  كتاب/ الصياـ اَبب َفْضِل لَيػْ

مالك يف ادلوطأ واإلماـ  َماِلٍك بو وبلفظو ،وحدثنا حيىي بن حيىي قاؿ قرأت على  ٘ٙٔٔ/حٕٕٛ/صٕج
َثيِن زاَِيٌد عن َماِلٍك بو وبلفظو ، وابن حباف يف صحيحو ذكر األمر بطلب ليلة القدر ٜٚٙ/حٕٖٔ/صٔج َوَحده

ُد ْبُن َأيب َأْخبَػَراَن ُعَمُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ِسَناٍف قَاَؿ َأْخبَػَراَن َأمحَْ  -ٖ٘ٚٙ/حٕٖٗ/صٛدلن أرادىا يف السبع األواخر ج
أنبأ دمحم بن سلمة قاؿ أنبأ - ٜٜٖٖ/حٕٕٚ/صَٕبْكٍر َعْن َماِلٍك بو وبلفظو ،، والنسائي يف السنن الكربى ج

 عبد الرمحن بن القاسم قاؿ حدثين مالك بو وبلفظو . 
 ٜٖٚ/صٕٔ( فتح الباري قولو ابب التواطؤ على الرؤاي ج ٕ



ٕٖٗ 

 

خخ ألنو كأنو نطخ إلى الستفق عميو مغ قال العيشي : ولع يقل في العذخ األوا
الخؤيتيغ فأمخ بو ثع إن ىحا الحجيث دل عمى أن ليمة القجر في الدبع األواخخ 

 ٔلكغ مغ غيخ تعييغ

*********************************** 

 رؤيا من قتل نفدو -86

عغ جابخ أن الصفيل بغ عسخو رضي هللا عشو قال لمشبي  صمى هللا عميو  - 
وسمع  ىل لظ في حرغ ومشعة حرغ دوس فأتي رسػل هللا  صمى هللا عميو 
وسمع  لسحخخ لألنرار قال فياجخ الصفيل وىاجخ معو رجل مغ قػمو فسخض 

 ٖوفقصع رواجب ٕالخجل قال فزجخ أو كمسة شبيو فجاء إلى قخن فأخح مذقرا
فسات فخآه الصفيل في السشام فقال ما فعل هللا بظ قال غفخ لي بيجختي إلى 
الشبي  صمى هللا عميو وسمع  فقال ما شأن يجيظ قال قيل لي إنا لغ نرمح مشظ 

ما أفدجت مغ نفدظ قال فقريا الصفيل عمى الشبي  صمى هللا عميو وسمع  
   ٗفقال الميع وليجيو فاغفخ ورفع يجيو(

صمى هللا عميو وسمع صجق عمى ىحه الخؤيا ودعا ليحا السياجخ بأن كأن الشبي 
يغفخ هللا ليجيو ، وليذ في الحجيث ما يجل عمى جػاز قتل اإلندان لشفدو 

                                                           
َلِة ا ٔ  ٖٔٔ/صٔٔلَقْدِر يف السهْبِع األَواِخرِج( عمدة القاري ابُب اْلِتماِس لَيػْ
( ادلشقص : السهم العريض أو النصل                                                     )لساف العرب  ٕ
 / مادة شقص(ٜٗ/صٚج
/ص ٔ( الرواجب، وىي َمفاِصُل األصابع الاليت تَلي األانِمَل         )الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ج ٖ

 / مادة رجب(ٖٗٔ
حدثنا علي بن  ٖٜٙٙ/حٙٛ/صٗ( وأخرجو احلاكم يف ادلستدرؾ على الصحيحني ذكر فضل ادلهاجرين ج ٗ

ف دمحم بن الفضل ثنا محاد بن زيد ثنا حجاج محشاد العدؿ ثنا إمساعيل بن إسحاؽ القاضي ثنا أبو النعما
الصواؼ عن أيب الزبري بو وقاؿ : ىذا حديث صحيح على شرط الشيخني وِل خيرجاه ، وأخرجو البخاري يف 

حدثنا محاد بن زيد بو وبلفظو ، وأخرجو البخاري أيضا يف قرة العينني ٗٔٙ/حٕ٘ٔ/صٔاألدب ادلفرد ج
 بن يزيد بو وبلفظو ،، حدثنا أبو النعماف محاد ٚٛ/حٖٙ/صٔج



ٕٗٗ 

 

ولكغ الشبي صمى هللا عميو وسمع إنسا دعا لو لسا ثبت في رؤيا الصفيل أن هللا 
عميو وسمع ربو  قج غفخ لو بفزمو وعفا عسا بجر مشو وىشا دعا الشبي صمى هللا

 أن يعفػ عسا بقي مغ أمخ يجيو. 

*********************************** 

 رؤيا حال الشاس مع الجنيا -87

َعِغ بغ ِزْمٍل اْلُجَيِشيِّ قال كان رسػل َّللاَِّ صمى َّللاَُّ عميو وسمع إذا صمى  - 
ِ َوِبَحْسِجِه َوَأْسَتْغِفُخ َّللاََّ إنو كان َتػَّاًبا  ْبَح قال وىػ َثاٍن ِرْجَمُو ُسْبَحاَن َّللاَّ الرُّ

ْغ كانت ُذُنػُبُو في َيْػٍم َواِحٍج َسْبِعيَغ َمخًَّة ُثعَّ يقػل َسْبِعيَغ ِبَدْبِعِساَئٍة ال َخْيَخ ِلسَ 
ْؤَيا فيقػل ىل َرَأػ  َأْكَثَخ مغ َسْبعِساَئٍة ُثعَّ َيْدَتْقِبُل الشاس ِبَػْجِيِو وكان ُيْعِجُبُو الخُّ
ِ قال َخْيًخا َتَمقَّاُه َوَشخِّا َتَػقَّاُه َوَخْيًخا  َأَحج  ِمْشُكْع شيئا قال بغ ِزْمٍل فقمت أنا يا َنِبيَّ َّللاَّ

ِ َربِّ اْلَعاَلِسيَغ أقرز ُرْؤَياَك فقمت رأيت َجِسيَع ل شا َوَشخِّا عمى أَْعَجاِئَشا َواْلَحْسُج َّللَّ
ةِ  ٔالشاس عمى َشِخيٍق َرْحٍب َسْيٍل الِحبٍ  ُمْشَصِمِقيَغ فبيشا ىع  َٕوالشَّاُس عمى اْلَجادَّ

َؼ مثمو َيِخفُّ َرِفيًفا َوْيُقْصُخ َنَجاُه الصَِّخيُق عمى َمْخٍج لع َتَخ َعْيَشا َكَحِلَظ ِإْذ َأْشَفى ذلظ
حتى َأْشَفْػا عمى اْلَسْخِج َكبَُّخوا ُثعَّ  ٖفيو مغ َأْنَػاِع اْلَكأِل َوَكَأنِّي ِبالخَّْعَمِة اأُلوَلى

ْغُث َوَمَزْػا عمى  َرِكُبػا َرَواِحَمُيْع في الصَِّخيِق َفِسْشُيِع اْلُسْخِتُع َوِمْشُيِع اآلِخُح الزَّ
قال ُثعَّ َقِجَم ِعَطُع الشاس فمسا َأْشَفْػا عمى اْلَسْخِج َكبَُّخوا َفَقاُلػا َخْيُخ اْلَسْشِدِل ذلظ 

َفَكَأنِّي َأْنُطُخ ِإَلْيِيْع َيِسيُمػَن َيِسيًشا َوِشَساال فمسا رأيت ذلظ َلِدْمُت الصَِّخيَق حتى آِتي 

                                                           
ْنقاُد الهِذي اَل يَػنػَْقِطع ٔ

ُ
 ( َطرِيق َرْحب الِحٍب.الالِحُب: الطهرِيُق اْلَواِسُع ادل

/مادة حلَََب ، لساف العرب مادة ٖٕ٘/صٗ) النهاية يف غريب احلديث واألثر ج                                 
 (ٖٚٚ/صٔحلب ج

ُكُو َوَما َوَضَح ِمْنُو؛ َوقَاَؿ أَبو َحِنيَفَة: اجلادهة الطهرِيُق ِإىل اْلَماِء.       )لساف العرب (وجادهة الطهرِيِق: َمْسلَ  ٕ
 / مادة جدد(ٓٔٔ/صٖج
( الرهْعَلة األوىَل َوِىي اْلقطَعة من الفرساف َويُػَقاؿ جلَماَعة اخْلَيل رعيل               )غريب احلديث البن اجلوزي  ٖ
 (ٔٓٗ/صٔج



ٕٗ٘ 

 

ِمْشَبٍخ فيو َسْبَع َدَرَجاٍت َوَأْنَت في  َأْقَرى اْلَسْخِج فإذا أنا ِبَظ يا َرُسػَل َّللاَِّ عمى
إذا ىػ َتَكمََّع َيْدُسػ َفَيْفُخُع  ٔأَْعالَىا َدَرَجًة وإذا عغ َيِسيِشَظ َرُجل  آَدُم َشْذل  َأْقَشى

اْلَػْجِو َكَأنََّسا  ٕالخَِّجاَل ُشػال وإذا عغ َيَداِرَك َرُجل  َتارّّ ِرْبَعة  َأْحَسُخ َكِثيُخ َخْيالنِ 
َع َشْعُخُه ِباْلَساِء إذا ىػ َتَكمََّع َأْصَغْيُتْع لو ِإْكَخاًما وإذا َأَماَمَظ َشْيخ  َأْشَبُو الشاس ُحسِّ 

ِبَظ َخْمًقا َوَوْجًيا ُكمُُّكْع َتُؤمُّػَنُو ُتِخيُجوَنُو وإذا َأَماَم ذلظ َناَقة  َعْجَفاُء َشاِرف  وإذا أنت 
ِ َكَأنََّظ َتتَِّقيَيا  قال فانتفع فانتقع  َلْػُن رسػل َّللاَِّ صمى َّللاَُّ عميو يا َرُسػَل َّللاَّ

ْيِل الخَّْحِب الالِحِب  وسمع َساَعًة ُثعَّ ُسخَِّؼ عشو فقال َأمَّا ما َرَأْيَت ِمَغ الصَِّخيِق الدَّ
نْ  ْمُتْع عميو ِمَغ اْلُيَجػ َوَأْنُتْع عميو َوَأمَّا اْلَسْخُج الحؼ َرَأْيَت َفالجُّ َيا َفَحِلَظ ما ُحسِّ

َوُعَراَرُة َعْيِذَيا َمَزْيُت أنا َوَأْصَحاِبي لع َنَتَعمَّْق بيا شيئا ولع ُنِخْدَىا ولع ُتِخْدَنا ُثعَّ 
َجاَءِت الخَّْعَمُة الثَّاِنَيُة َبْعَجَنا َوُىْع َأْكَثُخ ِمشَّا ِضَعاًفا َفِسْشُيِع اْلُسْخِتُع َوِمْشُيِع اآلِخُح 

ْغُث َوَنْحُػُه عمى ذلظ ُثعَّ جاء ِعَطُع الشاس َفَساُلػا في اْلَسْخِج َيِسيًشا َوِشَساال  الزَّ
ِ َوِإنَّا إليو َراِجُعػَن َأمَّا أنت َفَسَزْيَت عمى َشِخيَقٍة َصاِلَحٍة فمع َتَدْل عمييا  َفِإنَّا َّللَّ

ْنَيا حتى َتْمَقاِني َوَأمَّا اْلِسْشَبُخ الحؼ َرَأْيَت فيو َسْبَع َدَرَجاٍت وأنا في أَْعمَ  ى َدَرَجٍة َفالجُّ
َسْبَعُة آالِف َسَشٍة وأنا في آِخِخَىا َأْلًفا َوَأمَّا الخَُّجُل الحؼ َرَأْيَت عمى َيِسيِشي اآلَدُم 
 ِ الُم إذا ىػ َتَكمََّع َيْعُمػ الخَِّجاَل ِبَفْزِل َصالِح َّللاَّ ْذُل َفَحِلَظ ُمػَسى عميو الدَّ الذَّ

َع َشْعُخُه  ِإيَّاُه َوالَِّحؼ َرَأْيَت عغ ْبَعُة اْلَكِبيُخ َخْيالِن اْلَػْجِو َفَكَأنََّسا ُحسِّ َيَداِرؼ التَّاُر الخِّ
ْيُخ الحؼ َرَأْيَت َأْشَبَو  ِ ِإيَّاُه َوَأمَّا الذَّ ِباْلَساِء َفَحاَك ِعيَدى بغ َمْخَيَع ُنْكِخُمُو إِلْكَخاِم َّللاَّ

الُم ُكمَُّشا َنُؤمُُّو َوَنْقَتِجؼ ِبِو َوَأمَّا الشاس ِبي َخْمًقا َوَوْجًيا َفَحِلَظ َأُبػَنا  ِإْبَخاِليُع عميو الدَّ
اَعُة َعَمْيَشا َتُقػُم ال َنِبيَّ َبْعِجؼ َوال ُأمََّة  الشَّاَقُة التي َرَأْيَت َوَرَأْيُتِشي َأتَِّقيَيا َفِيَي الدَّ

                                                           
( والقنا: احديداب يف األنف ; يقاؿ: رجل أْقَن األنف وامرأة قنواء                       ) سلتار الصحاح  ٔ

 / مادة قنا (ٕٔٙص: 
: ف، قَاؿَ ( َكِثرُي ِخيالِف اْلَوْجِو.واأَلْخَيل: طَائٌِر َأخضر َوَعَلى َجَناَحْيِو لُْمَعة خُتَاِلُف َلْونَُو، مسُِّي ِبَذِلَك للِخيال ٕ

َفُة مُثه اْستُػْعِمَل اْسِتْعَماَؿ اأَلمساء كاألَبرؽ َوحَنْوِِه،                          َوِلَذِلَك وجههو ِسيبَػَوْيِو َعَلى أَف َأصلو الصِّ
 / مادة خيل(ٜٕٕ/صٔٔ)لساف العرب ج



ٕٗٙ 

 

ع عغ ُرْؤَيا َبْعَجَىا ِإال َأْن َبْعَج ُأمَِّتي قال فسا َسَأَل رسػل َّللاَِّ صمى َّللاَُّ عميو وسم
ُثُو بيا ُمَتَبخًِّعا   .  َٔيِجيَء الخَُّجُل َفُيَحجِّ

قال الدمخذخؼ في الفائق:  الالحب: الصَِّخيق اْلَػاِسع السشقاد الَِّحؼ َيْشَقِصع. 
أشفى بيع: أشخف بيع. الخفيف والػريف: َأن يكثخ ماُؤه َونعستو. َقاَل: ... َيا 

ِخّف َبْقُمو ... الخَّعمة: اْلقصَعة مغ الفخسان. أكبُّػا رواحميع: َأؼ َلظ مغ َغْيث يَ 
أكبُّػا بَيا َفححف اْلَجار وأوصل اْلِفْعل. َواْلسْعَشى جعمػىا ُمكبَّة عمى قصع الصَِّخيق 
ْيء يعسمو ، وأكبَّ فاَلن عمى  والسزي ِفيِو مغ َقْػلظ: أكبَّ الخجل عمى الذَّ

َعَمْيِو غيخ َعادل َعشُو َواَل مذتغل بأمٍخ دونو ُيَقال: رتعت فاَلن َيْطمسو ِإذا أقبل 
ِبل ِإذا رعت َما َشاَءت وأرتعشاىا َواَل يكػن الختع ِإالَّ ِفي الخرب َوالدَعة.  اإْلِ
َوِمْشو: رتع فاَلن ِفي َمال فاَلن. لع يطمسػه: لع يعجُلػا َعشُو ُيَقال: َأخح ِفي َشِخيق 

ساال. َىَحا خيخ اْلسشدل: َيْعِشي َأنيع ركُبػا ِإَلى َما ِفي السخج َفَسا ضمع َيِسيشا َواَل ش
مغ السخعى فأوششػه وتخمَّفػا َعغ الخعمتيغ الستقجمتيغ. يدسػ: َيْعُمػ ِبَخْأِسِو َوَيجيو 
ِإذا تكمع. يفخع الخَِّجال: يصػليع. الّتاّر: اْلَعِطيع السستمئ. الذارف: السدشَّة. 

شُو: ُكذف مغ سخوت الثَّْػب عشي. سبعيغ بدبعسائة: َأؼ انتقع: تغّيخ. ُسخِّػ عَ 
                                                           

ٍد حدثنا َأمْحَُد بن النهْضِر الْ  ٙٗٔٛ/حٕٖٓ/صٛ( أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبري ج ٔ َعْسَكرِيُّ َوَجْعَفُر بن زُلَمه
اينُّ عن َمْسَلَمَة بن عبد اْلِفْراَييبُّ قَاال ثنا اْلَولِيُد بن عبد اْلَمِلِك بن ِمْسرٍَح احْلَرهاينُّ ثنا ُسَلْيَماُف بن َعطَا اْلُقَرِشيُّ احْلَره 

ِو أيب َمْشَجَعَة بن رِبِْعيٍّ اجلُْ  /ت ٜٕٖ/صٔوأخرجو ابن أيب حامت يف اجملروحني ج َهيِنِّ بو  ،اَّللهِ اجْلَُهيِنِّ عن َعمِّ
سليماف بن عطاء شيخ يروي عن مسلمة بن عبد  هلل اجلهين عن عمو أيب مشجعة بن ربعي ِبشياء  ٕٔٗ

وأخرجو البيهقي  موضوعة ال تشبو حديث الثقات فلست أدري التخليط فيها منو أو من مسلمة بن عبد  هلل ،
أخربان أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن ٖٙ/صٚابب ما روي يف رؤاي ابن زمل اجلهين جيف دالئل النبوة 

قتادة أخربان أبو عمر بن مطر أخربان جعفر بن دمحم بن احلسن بن ادلستفاض الفراييب قاؿ حدثين أبو وىب الوليد 
، وأخرجو ابن عساكر يف ضعف بن عبد ادللك بن عبد  هلل بن مسرح اجلراين بو وبنحوه  وقاؿ : ويف إسناده 

أخربان أبو عبد  هلل دمحم بن الفضل أان أبو بكر البيهقي أان أبو نصر بن قتادة ٕٕٙ/صٚٙاتريخ مدينة دمشق ج
أان أبو عمرو بن مطر أان جعفر بن دمحم بن احلسن بن ادلستفاض الفراييب حدثين أبو وىب الوليد بن عبد ادللك 

  ٕٙٗٔٗ/حٔٙٔ/ص٘ٔو وبنحوه ،وذكره ادلتقي اذلندي يف كنز العماؿ جبن عبد  هلل بن مسرح احلراين ب
 عن الضحاؾ بن نوفل  -وقاؿ:الطرباين  



ٕٗٚ 

 

وفي تأويل ىحه الخؤيا مغ معجدات  ٔأْسَتْغفخ سبعيغ استغفاره بدبعسائة َذْنب. 
الشبي صمى هللا عميو وسمع ما ال يخفى عمى أحج حيث أخبخ الشبي صمى هللا 

بيا أصحابو  عميو وسمع بأمػر مدتقبمية لع يصمع عمييا وقج كذفيا هللا لو فأخبخ
 وجاءت بعج ذلظ جمية مثل فمق الربح . 

************************************ 
 فسا بيشيسا أبعج مسا بين الدساء واألرض -88

ِ َأنَّ َرُجَمْيِغ مغ بمى َقِجَما عمى رسػل َّللاَِّ  صمى هللا  - عغ َشْمَحَة بغ ُعَبْيِج َّللاَّ
َفَكاَن َأَحُجُىَسا َأَشجَّ اْجِتَياًدا مغ اآْلَخِخ َفَغَدا  عميو وسمع  وكان ِإْساَلُمُيَسا جسيعا

اْلُسْجَتِيُج ِمْشُيَسا َفاْسُتْذِيَج ُثعَّ َمَكَث اآْلَخُخ َبْعَجُه َسَشًة ُثعَّ ُتُػفَِّي قال َشْمَحُة َفَخَأْيُت 
ج  مغ اْلَجشَِّة َفَأِذَن ِلمَِّحؼ في اْلَسَشاِم َبْيَشا أنا ِعْشَج َباِب اْلَجشَِّة إذا أنا ِبِيَسا َفَخَخَج َخارِ 

ُتُػفَِّي اآْلِخَخ ِمْشُيَسا ُثعَّ َخَخَج َفَأِذَن ِلمَِّحؼ اْسُتْذِيَج ُثعَّ َرَجَع إلي فقال اْرِجْع َفِإنََّظ لع 
  ِ َيْأِن لظ َبْعُج َفَأْصَبَح َشْمَحُة يحجث ِبِو الشاس َفَعِجُبػا ِلَحِلَظ َفَبَمَغ ذلظ َرُسػَل َّللاَّ

ُثػُه الحجيث فقال مغ َأؼِّ ذلظ َتْعَجُبػَن َفَقاُلػا يا صم ى هللا عميو وسمع  َوَحجَّ
َرُسػَل َّللاَِّ ىحا كان َأَشجَّ الخَُّجَمْيِغ اْجِتَياًدا ُثعَّ اْسُتْذِيَج َوَدَخَل ىحا اآْلِخُخ اْلَجشََّة 

ىحا َبْعَجُه َسَشًة قالػا  َقْبَمُو فقال رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  َأَلْيَذ قج َمَكثَ 
َشِة قالػا َبَمى  َبَمى قال َوَأْدَرَك َرَمَزاَن َفَراَم َوَصمَّى َكَحا َوَكَحا مغ َسْجَجٍة في الدَّ
َساِء  قال رسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  فسا َبْيَشُيَسا َأْبَعُج ِمسَّا بيغ الدَّ

 َٕواأْلَْرضِ 

                                                           
 . ٖٚٓ/صٖ( الفائق يف غريب احلديث ج ٔ
 
حدثنا دمحم بن ُرْمٍح  ٕٜٖ٘/حٖٜٕٔ/صٕ( أخرجو ابن ماجو يف سننو كتاب/ تعبري الرؤاي ابب/تعبري الرؤاي ج ٕ

ن َسْعٍد عن بن اذْلَاِد عن زُلَمهِد بن إبراىيم التػهْيِميِّ عن أيب َسَلَمَة بن عبد الرمحن بو  ، وأخرجو أَنْػَبَأاَن اللهْيُث ب
َبُة بن َسِعيٍد ثنا َبْكُر بن ُمَضٍر ٖٓٗٔ/حٖٙٔ/صٔاإلماـ أمحد يف مسنده  ج حدثنا عبد اَّللهِ حدثين أيب ثنا قُػتَػيػْ

اف يف صحيحو ذكر البياف ِبف من طاؿ عمره وحسن عملو قد يفوؽ َعِن بن اذْلَاِد بو وبلفظو ، وأخرجو ابن حب



ٕٗٛ 

 

بيان مذكل ىحه الخؤيا فزل العسل بيغ الشبي صمى هللا عميو وسمع في 
الرالح والسجاومة عميو فبيغ أن إدراك رمزان بالريام والكيام والرالة وسائخ 
القخبات تخفع صاحبيا إذا كان مخمرًا بيا فػق درجة الذييج الحؼ لع يؤد ىحه 
العبادات لدبقو بالذيادة وأن ما بيشيسا مغ درجات في الجشة أبعج مسا بيغ 

 .  الدساء واألرض

****************************************** 
 رؤيا سجهد الجواة والقمم  -89

حجثشا عبج َّللاَِّ حجثشي أبي ثشا بغ أبي عجؼ عغ ُحَسْيٍج عغ َبْكٍخ السدني قال  -
ْجَجَة  قال أبػ َسِعيٍج الخجرؼ رأيت ُرْؤَيا وأنا اكتب ُسػَرَة ص قال فمسا َبَمْغُت الدَّ

َواَة َواْلَقَمَع َوُكلَّ شيء بحزختي اْنَقَمَب َساِججًا قال َفَقَرْرُتَيا عمى  رأيت الجَّ
 ٔرسػل َّللاَِّ  صمى هللا عميو وسمع  فمع َيَدْل َيْدُجُج بيا

وسمع لمخؤيا ىشا فعميا بأنو لع يتخك الدجػد في فكان تفديخه صمى هللا عميو 
، إال أن الديمعي ذكخ ىحا الحجيث في نرب الخاية وقال :  سججة سػرة ص

وذكخ الجارقصشي في عممو اختالفا  ، واحتج بغ الجػزؼ في التحقيق لمقائميغ 
بأنيا سججة شكخ ال تالوة بحجيث أخخجو البخارؼ عغ بغ عباس قال رأيت 

                                                                                                                                       

ثَػَنا  -ٕٜٕٛ/حٕٛٗ/صٚالشهيد يف سبيل  هلل تبارؾ وتعاىل ج َأْخبَػَراَن ِعْمرَاُف ْبُن ُموَسى ْبِن رُلَاِشٍع قَاَؿ َحده
ٍد َوابْ  ثَػَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن زُلَمه ُن َأيب َحازِـٍ يزيد أحدمها َعْن َصاِحِبِو َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد يَػْعُقوُب ْبُن مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب َحده
،،وأخرجو الكناين يف مصباح  ٕٕٖٙ/حٖٔٚ/صٖاَّللهِ ْبِن اذْلَاِد بو وبلفظو ، والبيهقي يف السنن الكربى ج

بو  حدثنا دمحم بن رمح ثنا الليث بن سعد عن ابن اذلاد ٖٓٛٔ/حٛ٘ٔ/صٗالزجاجة ابب /تعبري الرؤاي ج
 وبلفظو . 

، وأخرجو البيهقي يف السنن الكربى  ٙٔٛٔٔ/حٗٛ/صٖ( أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده ج ٔ
وقد أخربان أبو احلسن علي بن دمحم ادلقرئ أنبأ احلسن بن دمحم بن إسحاؽ ثنا يوسف بن ٖٛٙ٘/حٕٖٓ/صٕج

 فيها( .  يعقوب ثنا مسدد ثنا ىشيم أنبأ محيد الطويل بو وبلفظ )فأخربتو فأمر ابلسجود
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 عميو وسمع  يدجج في ص قال ابغ عباس وليدت مغ عدائع الشبي  صمى هللا
 ، ٔالدجػد انتيى

قال الصحاوؼ في حاشيتو : وفي رواية فقال  صمى هللا عميو وسمع  نحغ أحق 
بيا مغ الجواة والقمع فأمخ أن تكتب في مجمدو وسججىا مع أصحابو كحا في 

مغ العدائع أؼ العشاية وقال الذافعي رضي هللا تعالى عشو سججة ص ليدت 
السؤكجات وإنسا ىي سججة شكخ تدتحب في غيخ الرالة وتحخم فييا عمى 

 ٕاألصح عشجىع

قال كسال الجيغ الديػاسي : فأفاد أن األمخ صار إلى السػاضبة عمييا كغيخىا 
مغ غيخ تخك واستقخ عميو بعج أن كان قج ال يعدم عمييا فطيخ أن ما رواه إن 

 ٖرةتست داللتو كان قبل ىحه الق

********************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٔٛٔ/صٕ( نصب الراية ج ٔ
 ٕٖٔ/صٔ( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ج ٕ
 ٕٔ/صٕ( شرح فتح القدير ج ٖ
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 اخلامتة

وبعج ىحا االستعخاض لجػانب متعجدة في مػضػع الخؤػ مغ خالل كتاب هللا 
وسشة رسػلو صمى هللا عميو وسمع  وتفديخ الشبي صمى هللا عميو وسمع لخؤػ 

 أصحابو قػاًل أو فعاًل نخمز مغ ىحا البحث إلى ما يمي 

هللا الحكيع آيات كثيخة تبيغ حكيقة الخؤػ، وأنيا ( أنو قج جاء في كتاب ٔ)
بالشدبة لألنبياء وحي، بل إن هللا جعل معجدة نبيو يػسف عميو الدالم تأويل 

 الخؤيا.

أحاديث تبيغ أن رؤيا األنبياء  -صمى هللا عميو وسمع  -( جاء عغ الشبي ٕ)
 وحي، وتبيغ أن رؤيا السؤمغ جدء مغ أجداء الشبػة . 

ء الحجيث اىتسػا بتمظ األحاديث فرشفػا ليا الكتب واألبػاب، ( أن عمساٖ) 
 ووضعػا العشاويغ لألبػاب التي تبيغ أحكام الخؤػ وحكيقتيا وعالقتيا بالشبػة.

( أن الخؤػ ليا أىسية في حياة الشاس، لكثخة وقػعيا وانذغال بعزيع بيا ٗ)
م الشاس بيغ غمػ وتفخيط وإفخاط، وكيف أن بعس السغخضيغ يدتغمػن اىتسا

 بالخؤػ فيشذخون باشميع مغ ىحا الصخيق.

( أن الخؤػ واألحالم في المغة بسعشى واحج، وىػ ما يخاه اإلندان في مشامو، ٘)
أما في الذخع فإن الخؤيا تصمق غالًبا عمى الرادقة التي ىي مغ هللا، واألحالم 

 عمى الكاذبة التي ىي مغ الذيصان.

الخؤية وىي ما يخاه اإلندان في اليقطة، وقج ( أن الخؤيا قج تصمق ويخاد بيا ٚ)
جاءت بعس األدلة بيحا اإلشالق، لكغ الغالب استعسال الخؤيا في السشام، 

 والخؤية في اليقطة.

 ( أن الشرػص الذخعية دلت عمى أن الخؤػ تشقدع إلى ثالثة أقدام:ٛ) 



ٕ٘ٔ 

 

 ( الخؤيا مغ هللا، وىي الرادقة.ٔ

 يشو وتخػيفو وتيػيمو.( األحالم مغ الذيصان، وىي مغ تحد ٕ

 ( حجيث الشفذ، وىي ما يحجث بو السخء نفدو في اليقطة ويخاه في السشام. ٖ

( أن الذيصان حخيز عمى تحديغ وتخػيف اإلندان حتى في السشام، ٜ)
ولحلظ جاءت التػجييات الشبػية بالتحخز مغ الذيصان بكثخة ذكخ هللا وقخاءة 

 القخآن والسعػذات.

بياء وحي، بل ىي أول مبجأ الػحي لألنبياء، لعرستيع مغ ( أن رؤيا األنٓٔ) 
الذيصان، ولحلظ ما جاء مغ الخؤػ عغ األنبياء فيجب اإليسان بسا دلت عميو 

 والعسل بحلظ أمًخا ونيًيا.

صمى هللا عميو  -( أن األحاديث جاءت متػاتخة في جػاز رؤية الشبي ٔٔ) 
 في السشام، وأن الذيصان ال يتسثل بو. -وسمع 

مغ رآني في السشام فديخاني : »-صمى هللا عميو وسمع  -( أن قػل الشبي ٕٔ) 
أن السخاد بحلظ أىل عرخه، أو يخاه في الكيامة رؤيا خاصة، أو « في اليقطة

 السخاد بيا تذبيو مغ رآه في السشام فكأنو رآه في اليقطة.

 ( أن عمع التعبيخ عمع صحيح دلت الشرػص الذخعية عمى صحتو.ٖٔ)

 أن تأويل الخؤيا مبشي عمى الكياس والسذابية بيغ الخؤيا وتأويميا،  (ٗٔ)

( جاءت األحاديث الكثيخة في بيان الخؤيا وآداب مغ رأػ رؤيا يحبيا كسا ٘ٔ)
 يمي:

 ) أن يحسج هللا عمييا،أن يدتبذخ بيا، أال يخبخ بيا إال مغ يحب( .

 لظ كسا يمي:( جاءت األحاديث في بيان آداب مغ رأػ رؤيا يكخىيا وذٙٔ)
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) أن يدتعيح باَّلل مغ الذيصان الخجيع ثالًثا، أن يدتعيح باَّلل مغ شخىا ، أن 
يتفل عغ يداره ثالًثا، أن يقػم فيرمي، أن يتحػل عغ جشبو الحؼ كان عميو 

 إلى الجشب اآلخخ، أال يخبخ بيا أحًجا فإنيا ال تزخه( .

السعبخ لمخؤيا العمع  ( أن تعبيخ الخؤيا مغ باب الفتػػ، ولحلظ يذتخط فيٚٔ)
 صمى هللا عميو وسمع .  -بكتاب هللا وسشة رسػلو 

وأخيًخا: ىحه حكيقة الخؤػ وأقداميا وعالقتيا بالشبػة، وأحكاميا وآدابيا، وما 
فدخه الشبي صمى هللا عميو وسمع مغ رؤػ أصحابو  فيشبغي لمسدمع أن يتعمع 

صمى هللا عميو  -رسػلو مغ ىجؼ نبيو وأن يكػن وقاًفا عشج كتاب هللا وسشة 
، ال يجاوزه بإفخاط ، وال يقرخ عشو بتفخيط فكال األمخيغ تزييع لذخع -وسمع 

 هللا، وعجم تعطيع لو.

 والحسج هلل عجد خمقو ورضا نفدو وزنة عخشو ومجاد كمساتو

 وغفخ هللا لي ولكع ولجسيع السدمسيغ، وجعمو حجة لي ال حجة عمي.

  وعلى آله وصحبه أيععي.وصلِّ اللهم وسلم على نبينا دمحم

 

************************** 

 

 تم بحسج هللا وتهفيقو ،،
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 املراجع
   القخآن الكخيم 
  اآلحاد والسثاني، تأليف: أحسج بن عسخو بن الزحاك أبه بكخ

، 0990 - 0400 -الخياض  -الذيباني، دار الشذخ: دار الخاية 
 أحسج الجهابخةالظبعة: األولى، تحقيق: د. باسم فيرل 

  اإلصابة في تسييد الرحابة، تأليف: أحسج بن عمي بن حجخ أبه
 -بيخوت  -الفزل العدقالني الذافعي، دار الشذخ: دار الجيل 

 ، الظبعة: األولى، تحقيق: عمي دمحم البجاوي 0998 - 0408
  إتحاف الخيخة السيخة بدوائج السدانيج العذخة،أبه العباس شياب الجين

بكخ بن إسساعيل بن سميم بن قايساز بن عثسان أحسج بن أبي 
ىـ(تقجيم: فزيمة الذيخ 841البهصيخي الكشاني الذافعي )الستهفى: 

الجكتهر أحسج معبج عبج الكخيسالسحقق: دار السذكاة لمبحث العمسي 
بإشخاف أبه تسيم ياسخ بن إبخاليسجار الشذخ: دار الهطن لمشذخ، 

 م 0999 -ىـ  0481الخياض الظبعة: األولى، 
  إعخاب المية الذشفخي السؤلف: أبه البقاء عبج هللا بن الحدين بن عبج

ىـ( السحقق: دمحم 606هللا العكبخي البغجادي محب الجين )الستهفى: 
بيخوت الظبعة:  –أديب عبج الهاحج جسخان الشاشخ: السكتب اإلسالمي 

 م 0984ىـ 0414األولى، 
 خو بن عبج الخالق البدار، البحخ الدخار، تأليف: أبه بكخ أحسج بن عس

بيخوت ,  -دار الشذخ: مؤسدة عمهم القخآن , مكتبة العمهم والحكم 
، الظبعة: األولى، تحقيق: د. محفهظ الخحسن زين 0419 -السجيشة 

 هللا
  / بغية الباحث عن زوائج مدشج الحارث، تأليف: الحارث بن أبي أسامة

جمة الدشة والديخة الحافع نهر الجين الييثسي، دار الشذخ: مخكد خ
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، الظبعة: األولى، 0998 - 0403 -السجيشة السشهرة  -الشبهية 
 تحقيق: د. حدين أحسج صالح الباكخي 

  ،تاريخ مجيشة دمذق وذكخ فزميا وتدسية من حميا من األماثل
تأليف: أبي القاسم عمي بن الحدن إبن لبة هللا بن عبج هللا الذافعي، 

، تحقيق: محب الجين أبي 0995 - بيخوت -دار الشذخ: دار الفكخ 
 سعيج عسخ بن غخامة العسخي 

  التحقيق في أحاديث الخالف السؤلف : جسال الجين أبه الفخج عبج
ىـ(السحقق : مدعج 597الخحسن بن عمي بن دمحم الجهزي )الستهفى : 

بيخوت الظبعة :  –عبج الحسيج دمحم الدعجنيالشاشخ : دار الكتب العمسية 
 0405األولى ، 

 فديخ األحالم = مشتخب الكالم في تفديخ األحالم )مظبهع بيامر ت
تعظيخ األنام في تعبيخ السشام لمشابمدي( السؤلف: يشدب لسحسج بن 

ىـ( وال ترح ندبتو لو الشاشخ: شخكة مكتبة 001سيخين )الستهفى: 
 0941 - 0359ومظبعة مرظفى البابي الحمبي وأوالده سشة الظبع: 

 م
 بيخوت،  -ف: البغهي، دار الشذخ: دار السعخفة تفديخ البغهي، تألي

 تحقيق: خالج عبج الخحسن العك 
  التسييج لسا في السهطأ من السعاني واألسانيج، تأليف: أبه عسخ يهسف

بن عبج هللا بن عبج البخ الشسخي، دار الشذخ: وزارة عسهم األوقاف 
، تحقيق: مرظفى بن أحسج 0387 -السغخب  -والذؤون اإلسالمية 

 الكبيخ البكخي. دمحم عبج  عمهي ,ال
  تشكيح تحقيق أحاديث التعميق ، تأليف: شسذ الجين دمحم بن أحسج بن

 -بيخوت  -عبج اليادي الحشبمي، دار الشذخ: دار الكتب العمسية 
 م، الظبعة: األولى، تحقيق: أيسن صالح شعبان0998
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  بعبج التيديخ بذخح الجامع الرغيخ السؤلف: زين الجين دمحم السجعه
الخؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابجين الحجادي ثم 

 –ىـ( الشاشخ: مكتبة اإلمام الذافعي 0130السشاوي القاىخي )الستهفى: 
 م 0988 -ىـ 0418الخياض الظبعة: الثالثة، 

  الجامع الرحيح السخترخ، تأليف: دمحم بن إسساعيل أبه عبجهللا
 -بيخوت  -البخاري الجعفي، دار الشذخ: دار ابن كثيخ , اليسامة 

 ، الظبعة: الثالثة، تحقيق: د. مرظفى ديب البغا0987 - 0417
  الجامع الرحيح سشن التخمحي، تأليف: دمحم بن عيدى أبه عيدى

-  -بيخوت  -دار إحياء التخاث العخبي  التخمحي الدمسي، دار الشذخ:
 ، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ وآخخون 

  الجخح والتعجيل، تأليف: عبج الخحسن بن أبي حاتم دمحم بن إدريذ أبه
 -بيخوت  -دمحم الخازي التسيسي، دار الشذخ: دار إحياء التخاث العخبي 

 ، الظبعة: األولى  ( 0958 - 0870
 :الجكتهر عفيفي  جهاىخ الكالم لإليجي تحقيق 
  حاشية الظحظاوي عمى مخاقي الفالح شخح نهر اإليزاح السؤلف: أحسج

ىـ السحقق:  0830تهفي  -بن دمحم بن إسساعيل الظحظاوي الحشفي 
لبشان  –دمحم عبج العديد الخالجي الشاشخ: دار الكتب العمسية بيخوت 

 0م عجد األجداء: 0997 -ىـ 0408الظبعة: الظبعة األولى 
  األولياء وطبقات األصفياء السؤلف: أبه نعيم أحسج بن عبج هللا حمية

بن أحسج بن إسحاق بن مهسى بن ميخان األصبياني )الستهفى: 
 ىـ0419بيخوت )طبعة  -ىـ( دار الكتب العمسية431

  خالصة األحكام في ميسات الدشن وقهاعج اإلسالم السؤلف : أبه زكخيا
ىـ( السحقق : 676محيي الجين يحيى بن شخف الشهوي )الستهفى : 

حققو وخخج أحاديثو: حدين إسساعيل الجسل الشاشخ : مؤسدة الخسالة 
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الجر  م0997 -ىـ 0408بيخوت الظبعة : االولى ،  –لبشان  -
 السشثهر

  ومعخفة أحهال صاحب الذخيعة السؤلف: أحسج بن الحدين دالئل الشبهة
بن عمي بن مهسى الُخْدَخْوِجخدي الخخاساني، أبه بكخ البييقي 

بيخوت الظبعة:  –ىـ( الشاشخ: دار الكتب العمسية 458)الستهفى: 
 ىـ 0415 -األولى 

  الخؤى عشج أىل الدشة والجساعة والسخالفين السؤلف: سيل بن رفاع بن
ي العتيبي أصل الكتاب: رسالة ماجدتيخ الشاشخ: دار كشهز سييل الخوق
 اشبيميا الخوح

  الخوض األنف في شخح الديخة الشبهية البن ىذام السؤلف: أبه القاسم
ىـ( 580عبج الخحسن بن عبج هللا بن أحسج الدييمي )الستهفى: 

السحقق: عسخ عبج الدالم الدالمي الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي، 
 م 8111ىـ/ 0480الظبعة: الظبعة األولى، بيخوت 

   لذخح صحيح البخاري تأليف شياب الجين أبهالعباس  إرشاد الداري
ىـ ، دار الكتب العمسية 983أخسج بن دمحم الذافعي القدظالني ت 

 بيخوت ، لبشان 
  روح السعاني في تفديخ القخآن العظيم والدبع السثاني، تأليف: العالمة

ن الديج محسهد األلهسي البغجادي، دار الشذخ: أبي الفزل شياب الجي
 بيخوت –دار إحياء التخاث العخبي 

  السكتب 53/ص5زاد السديخ في عمم التفديخ، البن الجدري ج ،
 ىـ(. 0417اإلسالمي الظبعة الخابعة )

  سمدمة األحاديث الرحيحة وشيء من فقييا وفهائجىا السؤلف: أبه
حاج نهح بن نجاتي بن آدم، عبج الخحسن دمحم ناصخ الجين، بن ال

ىـ( الشاشخ: مكتبة السعارف 0481األشقهدري األلباني )الستهفى: 
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سسط  لمشذخ والتهزيع، الخياض الظبعة: األولى، )لسكتبة السعارف(
 الشجهم العهالي

  سشن الجارمي، تأليف: عبجهللا بن عبجالخحسن أبه دمحم الجارمي، دار
، الظبعة: األولى، 0417 -بيخوت  -الشذخ: دار الكتاب العخبي 

 تحقيق: فهاز أحسج زمخلي , خالج الدبع العمسي
  الدشن الكبخى السؤلف: أحسج بن الحدين بن عمي بن مهسى

الُخْدَخْوِجخدي الخخاساني، أبه بكخ البييقي )الستهفى: 
ىـ(،السحقق: دمحم عبج القادر عظا،الشاشخ: دار الكتب العمسية، 458

  8113 -ىـ  0484لثالثة، لبشان، الظبعة: ا –بيخوت 
  الدشن الكبخى، تأليف: أحسج بن شعيب أبه عبج الخحسن الشدائي، دار

، الظبعة: 0990 - 0400 -بيخوت  -الشذخ: دار الكتب العمسية 
 األولى، تحقيق: د.عبج الغفار سميسان البشجاري , سيج كدخوي حدن

 ني سشن أبي داود، تأليف: سميسان بن األشعث أبه داود الدجدتا
، تحقيق: دمحم محيي الجين عبج -  -األزدي، دار الشذخ: دار الفكخ 

 الحسيج 
  الدشة ومكانتيا في التذخيع اإلسالمي،السؤلف: مرظفى بن حدشي

 -ىـ(،الشاشخ: السكتب اإلسالمي: دمذق 0384الدباعي )الستهفى: 
م  0988 -ىـ  0418لبشان،الظبعة: الثالثة،  –سهريا، بيخوت 

 )بيخوت(
 لدرقاني عمى مهطأ اإلمام مالك، تأليف: دمحم بن عبج الباقي بن شخح ا

، 0400 -بيخوت  -يهسف الدرقاني، دار الشذخ: دار الكتب العمسية 
 الظبعة: األولى

  شخح الرجور بذخح حال السهتى والقبهر السؤلف: عبج الخحسن بن أبي
ىـ( السحقق: عبج السجيج 900بكخ، جالل الجين الديهطي )الستهفى: 
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 -ىـ 0407لبشان الظبعة: األولى،  –عسة حمبي الشاشخ: دار السعخفة ط
 م0996

   :شخح العقيجة الظحاوية، تأليف: ابن أبي العد الحشفي، دار الشذخ
 ، الظبعة: الخابعة0390 -بيخوت  -السكتب اإلسالمي 

  شخح صحيح البخارى البن بظال السؤلف: ابن بظال أبه الحدن عمي
ىـ( تحقيق: أبه تسيم ياسخ بن 449)الستهفى: بن خمف بن عبج السمك 

الدعهدية، الخياض الظبعة: الثانية،  -إبخاليم دار الشذخ: مكتبة الخشج 
 م 8113 -ىـ 0483

  شخح مذكل اآلثار، تأليف: أبه جعفخ أحسج بن دمحم بن سالمة
 -ىـ 0418 -لبشان/ بيخوت  -الظحاوي، دار الشذخ: مؤسدة الخسالة 

 ولى، تحقيق: شعيب األرنؤو م، الظبعة: األ 0987
  شفاء العميل في مدائل القزاء والقجر والحكسة والتعميل السؤلف: دمحم

بن أبي بكخ بن أيهب بن سعج شسذ الجين ابن قيم الجهزية )الستهفى: 
ىـ( الشاشخ: دار السعخفة، بيخوت، لبشان الظبعة: 750

 م 0978ىـ/0398
  :أبه نرخ إسساعيل بن الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية السؤلف

ىـ( تحقيق: أحسج عبج الغفهر 393حساد الجهىخي الفارابي )الستهفى: 
  ىـ 0417بيخوت الظبعة: الخابعة  –عظار الشاشخ: دار العمم لمساليين 

  م 0987 -
  صحيح ابن حبان بتختيب ابن بمبان، تأليف: دمحم بن حبان بن أحسج أبه

 -بيخوت  -ة الخسالة حاتم التسيسي البدتي، دار الشذخ: مؤسد
 ، الظبعة: الثانية، تحقيق: شعيب األرنؤو 0993 - 0404
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   صحيح مدمم بذخح الشهوي، تأليف: أبه زكخيا يحيى بن شخف بن
 -بيخوت  -مخي الشهوي، دار الشذخ: دار إحياء التخاث العخبي 

 ، الظبعة الثانية 0398
 بن دمحم بن عبيج  صفة الجشة البن أبي الجنيا السؤلف: أبه بكخ عبج هللا

بن سفيان بن قيذ البغجادي األمهي القخشي السعخوف بابن أبي الجنيا 
ىـ( تحقيق ودراسة: عسخو عبج السشعم سميم الشاشخ: 880)الستهفى: 

 الدعهدية  -مرخ، مكتبة العمم، ججة  -مكتبة ابن تيسية، القاىخة
  البرخي الظبقات الكبخى، تأليف: دمحم بن سعج بن مشيع أبه عبجهللا

 بيخوت -الدىخي، دار الشذخ: دار صادر 
  عسجة القاري شخح صحيح البخاري، تأليف: بجر الجين محسهد بن أحسج

 بيخوت  -العيشي، دار الشذخ: دار إحياء التخاث العخبي 
  عهن السعبهد شخح سشن أبي داود، تأليف: دمحم شسذ الحق العظيم

م، الظبعة: 0995 -ت بيخو  -آبادي، دار الشذخ: دار الكتب العمسية 
 الثانية

  غخيب الحجيث السؤلف: جسال الجين أبه الفخج عبج الخحسن بن عمي بن
ىـ( السحقق: الجكتهر عبج السعظي أمين 597دمحم الجهزي )الستهفى: 

لبشان الظبعة: األولى،  –بيخوت  -القمعجي الشاشخ: دار الكتب العمسية 
0415 – 0985 

 السؤلف: أبه القاسم محسهد بن عسخو  الفائق في غخيب الحجيث واألثخ
ىـ( السحقق: عمي دمحم 538بن أحسج، الدمخذخي جار هللا )الستهفى: 

لبشان الظبعة:  –دمحم أبه الفزل إبخاليم الشاشخ: دار السعخفة -البجاوي 
 الثانية

  فتح الباري شخح صحيح البخاري السؤلف: أحسج بن عمي بن حجخ أبه
  0379بيخوت،  -شاشخ: دار السعخفة الفزل العدقالني الذافعي ال
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  فتح القجيخ السؤلف: دمحم بن عمي بن دمحم بن عبج هللا الذهكاني اليسشي
 -ىـ( الشاشخ: دار ابن كثيخ، دار الكمم الظيب 0851)الستهفى: 

 ىـ 0404 -دمذق، بيخوت الظبعة: األولى 
  الفرل في السمل واألىهاء والشحل السؤلف: أبه دمحم عمي بن أحسج بن

ىـ( الشاشخ: 456سعيج بن حدم األنجلدي القخطبي الظاىخي )الستهفى: 
 القاىخة –مكتبة الخانجي 

   الفكيو و الستفقو السؤلف: أبه بكخ أحسج بن عمي بن ثابت بن أحسج
قق: أبه عبج ىـ( السح463بن ميجي الخظيب البغجادي )الستهفى: 

 الدعهدية  -الخحسن عادل بن يهسف الغخازي الشاشخ: دار ابن الجهزي 
  فيض القجيخ شخح الجامع الرغيخ السؤلف: زين الجين دمحم السجعه بعبج

الخؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابجين الحجادي ثم 
لكبخى ىـ( الشاشخ: السكتبة التجارية ا0130السشاوي القاىخي )الستهفى: 

  0356مرخالظبعة: األولى،  -
  :القامهس السحيط، تأليف: دمحم بن يعقهب الفيخوزآبادي، دار الشذخ

 بيخوت –مؤسدة الخسالة 
  الكتاب السرشف في األحاديث واآلثار، تأليف: أبه بكخ عبج هللا بن دمحم

، 0419 -الخياض  -بن أبي شيبة الكهفي، دار الشذخ: مكتبة الخشج 
 لى، تحقيق: كسال يهسف الحهتالظبعة: األو 

 ( 0399الكذاف لمدمخذخي  / دار الفكخ )ىـ 
  كذف السذكل من حجيث الرحيحين السؤلف: جسال الجين أبه الفخج

ىـ( السحقق: 597عبج الخحسن بن عمي بن دمحم الجهزي )الستهفى: 
 الخياض –عمي حدين البهاب الشاشخ: دار الهطن 

 ال السؤلف: عالء الجين عمي بن كشد العسال في سشن األقهال واألفع
حدام الجين ابن قاضي خان القادري الذاذلي اليشجي البخىانفهري ثم 
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ىـ( السحقق: 975السجني فالسكي الذييخ بالستقي اليشجي )الستهفى: 
صفهة الدقا الشاشخ: مؤسدة الخسالة الظبعة: الظبعة  -بكخي حياني 
 م0980ىـ/0410الخامدة، 

 بن مكخم بن مشظهر األفخيقي السرخي، دار لدان العخب، تأليف: دمحم 
 بيخوت، الظبعة: األولى  -الشذخ: دار صادر 

  مجسع الدوائج ومشبع الفهائج، تأليف: عمي بن أبي بكخ الييثسي، دار
 –القاىخة , بيخوت  -دار الكتاب العخبي  الشذخ: دار الخيان لمتخاث/

0417  
 بجالقادر الخازي، دار مختار الرحاح، تأليف: دمحم بن أبي بكخ بن ع

، الظبعة: 0995 - 0405 -بيخوت  -الشذخ: مكتبة لبشان ناشخون 
 طبعة ججيجة، تحقيق: محسهد خاطخ 

  مجارج الدالكين بين مشازل إياك نعبج وإياك ندتعين السؤلف: دمحم بن
أبي بكخ بن أيهب بن سعج شسذ الجين ابن قيم الجهزية )الستهفى: 

رم باهلل البغجادي الشاشخ: دار الكتاب ىـ السحقق: دمحم السعت750
 م 0996 -ىـ  0406بيخوت الظبعة: الثالثة،  –العخبي 

  ،مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح السؤلف: عمي بن )سمظان( دمحم
ىـ( 0104أبه الحدن نهر الجين السال اليخوي القاري )الستهفى: 

 -ىـ 0488لبشان الظبعة: األولى،  –الشاشخ: دار الفكخ، بيخوت 
 م8118

  السدتجرك عمى الرحيحين، تأليف: دمحم بن عبجهللا أبه عبجهللا الحاكم
 -ىـ 0400 -بيخوت  -الشيدابهري، دار الشذخ: دار الكتب العمسية 

 م، الظبعة: األولى، تحقيق: مرظفى عبج القادر عظا0991
  مدشج إسحاق بن راىهيو، تأليف: إسحاق بن إبخاليم بن مخمج بن

 -السجيشة السشهرة  -الحشظمي، دار الشذخ: مكتبة اإليسان راىهيو  
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، الظبعة: األولى، تحقيق: د. عبج الغفهر بن عبج 0990 - 0408
 الحق البمهشي

  مدشج أبي يعمى، تأليف: أحسج بن عمي بن السثشى أبه يعمى السهصمي
 - 0414 -دمذق  -التسيسي، دار الشذخ: دار السأمهن لمتخاث 

 ولى، تحقيق: حدين سميم أسج، الظبعة: األ 0984
  مدشج اإلمام أحسج بن حشبل، تأليف: أحسج بن حشبل أبه عبجهللا

 مرخ  -الذيباني، دار الشذخ: مؤسدة قخطبة 

  مرباح الدجاجة في زوائج ابغ ماجو، تأليف: أحسج بغ أبي بكخ بغ
، الصبعة: ٖٓٗٔ -بيخوت  -إسساعيل الكشاني، دار الشذخ: دار العخبية 

 الثانية، تحقيق: دمحم السشتقى الكذشاوؼ 
 ( السكتبة العمسية، ٕٚٗالسرباح السشيخ، تأليف أحسج بغ دمحم الفيػمي )

 بيخوت.
 عبج الخزاق بن ىسام الرشعاني، دار الشذخ:  السرشف، تأليف: أبه بكخ

، الظبعة: الثانية، تحقيق: حبيب 0413 -بيخوت  -السكتب اإلسالمي 
 الخحسن األعظسي

  السظالب العالية بدوائج السدانيج الثسانية، تأليف: أحسج بن عمي بن
 -الدعهدية  -حجخ العدقالني، دار الشذخ: دار العاصسة/ دار الغيث 

ة: األولى، تحقيق: د. سعج بن ناصخ بن عبج العديد ىـ، الظبع0409
 الذتخي 

  من كتاب البجاية والشياية  -صمى هللا عميو وسمم  -معجدات الشبي(
البن كثيخ( السؤلف: أبه الفجاء إسساعيل بن عسخ بن كثيخ القخشي 

ىـ( تحقيق وتعميق: الديج إبخاليم 774البرخي ثم الجمذقي )الستهفى: 
 السكتبة التهفيكية  أمين دمحم.الشاشخ:
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  ،السعجم الكبيخ، تأليف: سميسان بن أحسج بن أيهب أبه القاسم الظبخاني
، الظبعة: 0983 - 0414 -السهصل  -دار الشذخ: مكتبة الدىخاء 

 الثانية، تحقيق: حسجي بن عبجالسجيج الدمفي 
 ( تأليف: إبخاليم مرظفى / أحسج الديات / 8+0السعجم الهسيط ،)

در / دمحم الشجار، دار الشذخ: دار الجعهة، تحقيق: مجسع حامج عبج القا
 المغة العخبية 

  ،معجم مفخدات ألفاظ القخآن  تحقيق: نجيم السخعذمي، دار الفكخ
 بيخوت.

  السعمم بفهائج مدمم  تقجيم وتحقيق: دمحم الذاذلي الشيفخ، دار العخب
 ( م0998اإلسالمي، بيخوت الظبعة الثانية )

   ر في جامعة اإلمام دمحم بن سعهد اإلسالمية، السفيم مخظه  مره
  ( ف.7497)

  مقاالت اإلسالميين واختالف السرمين السؤلف: أبه الحدن عمي بن
إسساعيل بن إسحاق بن سالم بن إسساعيل بن عبج هللا بن مهسى بن 

ىـ السحقق: نعيم 384أبي بخدة بن أبي مهسى األشعخي )الستهفى: 
 م 8115 -ىـ 0486ية الظبعة: األولى، زرزور الشاشخ: السكتبة العرخ 

  السشتخب من مدشج عبج بن حسيج، تأليف: عبج بن حسيج بن نرخ أبه
، 0988 - 0418 -القاىخة  -دمحم الكدي، دار الشذخ: مكتبة الدشة 

الظبعة: األولى، تحقيق: صبحي البجري الدامخائي , محسهد دمحم خميل 
 الرعيجي 

  حبان السؤلف: أبه الحدن نهر الجين عمي مهارد الظسآن إلى زوائج ابن
ىـ( السحقق: دمحم عبج 817بن أبي بكخ بن سميسان الييثسي )الستهفى: 

 الخزاق حسدة الشاشخ: دار الكتب العمسية
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  ،السهاقف السؤلف: عبج الخحسن بن أحسج بن عبج الغفار، أبه الفزل
ة ىـ( السحقق: عبج الخحسن عسيخ 756عزج الجين اإليجي )الستهفى: 

 -ىـ 0407بيخوتالظبعة: األولى،  -لبشان  -الشاشخ: دار الجيل 
  م0997

  مهطأ اإلمام مالك، تأليف: مالك بن أنذ أبه عبجهللا األصبحي، دار
مرخ ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج  -الشذخ: دار إحياء التخاث العخبي 

 الباقي
  نرب الخاية ألحاديث اليجاية، تأليف: عبجهللا بن يهسف أبه دمحم

، تحقيق: 0357 -مرخ  -الحشفي الديمعي، دار الشذخ: دار الحجيث 
 دمحم يهسف البشهري 

  الشياية في غخيب الحجيث واألثخ، تأليف: أبه الدعادات السبارك بن دمحم
 -ىـ 0399 -بيخوت  -الجدري، دار الشذخ: السكتبة العمسية 

 محسهد دمحم الظشاحي -م، تحقيق: طاىخ أحسج الداوى 0979

*********************** 
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