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  حجيتها وضوابطها
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  دادـإع

  خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد. د 
  أستاذ املساعد يف قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جامعة الطائف

  

  ملخص البحث 
احلمد هللا محدا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على من خرجت جوامع الكلم من فيـه،                

  :آله وأصحابه ومن أحبهم فيه ، وبعد وعلى 

الرؤيا من أنواع اإلهلام، لكن ان أطلق اإلهلام أريد به الكشف يف حـال اليقظـة وان كـان                    -١
  .الكشف يف املنام مسي رؤيا 

جيب : قيل  :  إذا كانت تتضمن ما يشهد له يف أصل الشرع ففي العمل ا أقوال             رؤية النيب    -٢
 .ال يلزم ا شيء :  وقيل يستأنس ا: يستحب وقيل : وقيل 

يف األمور اجلائزة أو املطلوبة اليت فيها سعة فتحمـل علـى             يرى الشاطيب جواز العمل بالرؤيا     -٣
البشارة أو النذارة فيعد لكلٍٍٍٍٍِ عدته، ونبه إىل انه ينبغي أال يلحق الرائي العجب ، فان الكرامة                 

 .كما أا خصوصية هي كذلك فتنة واختبار 
ية أن الرؤيا تعود بالنفع على صاحبها من حيث زيادة اإلميان، وال يلزم غريه قبول               يرى ابن تيم   -٤

ما جاء فيها كما انه يرى ان اجلواب يف الفتوى ال يعتمد فيه على الرؤى وإمنا على ما جاء يف                    
  .الكتاب والسنة، لكنه يرى إمكانية الترجيح بني األدلة باإلهلام والرؤيا الصاحلة  
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 ان رؤيا غري األنبياء تعرض على الوحي الصريح فان وافقته وإال مل يعمل ـا                يرى ابن القيم   -٥

وأنه مىت كانت الرؤيا صادقة أو تواطأت استحال خمالفتها للوحي وانه يعمل بـالرؤى علـى                
  سبيل االستئناس ويتأكد العمل ا إذا تواطأت 

ن يثبت احلكـم الـشرعي      الذي ترجح يف املسألة هو التوسط فمع كوننا نقطع بأنه ال ميكن أ             -٦
بالرؤى، إال أننا يف نفس الوقت ال نقول بإلغاء الرؤى وعدم اعتبارها بالكلـية، فالتوسط يف               
العمل ا هو الراجح الذي تظافرت عليه أقوال العلماء، فيعمل بالرؤى على وفق الـضوابط               

  : التالية

 نومـه شـرع وديـن       يف  حق ألنه معصوم فما رآه النيب        رؤيا النيب   : الضابط األول   
  .يستمد منه األحكام  بال خالف 

 يعمل ا بال خالف ال ألا حجة،         إذا أقرها الرسول     رؤيا الصحابة   : الضابط الثاين   
 هلا وهو من أدلة الشرع كما تقرر يف علم األصول فال حيتج بذلك علـى اعتبـار                  بل لتقرير النيب    

  رؤيا غريهم

ل بإثبات األحكام مطلقا، فال ترفع حكمـا، وال ختـصص           الرؤى ال تستق  : الضابط الثالث   
عاما، وال تقيد مطلقا، لعدم عصمة الرائي، فال عربة بالرؤى املقتضية خالف ما علـم مـن الـدين                   

  .    بالضرورة 

ال اعتداد بالرؤى اتفاقا إذا خالفت نصا شرعيا بأن اقتضت ترك واجب أو             : الضابط الرابع 
أو أدت إىل خرم قاعدة شرعية فهي قطعا ليست من اهللا بل مـن إلقـاء                ارتكاب حمرم أو حترمي مباح      

  الشيطان 

يعمل بالرؤيا املوافقة للضوابط على سبيل االسـتئناس مـع األخـذ يف             : الضابط اخلامس   
االعتبار أال يعتقد أا حكم هللا تعاىل وأال يلتزم ا على جهة املشروعية فعال أو تركـا، ومن باب أوىل                   

 ا غريه وهذا االستئناس يف مواضع أال يلزم:  

يستأنس بالرؤى إذا وافقت حكما شرعيا كفعل مندوب أو ترك مكروه : املوضع األول 
  .فيستحب العمل على وفقها 

يستأنس بالرؤى يف الترجيح بني األدلة املتعارضة إذا مل يتمكن الناظر فيها من  : املوضع الثاين   
  .الترجيح بينها بالنظر واالستدالل 
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يستأنس بالرؤى إذا اختلفت األقوال على العامي يف الفتوى وحتري فيها مث            : املوضع الثالث   
  .رأى رؤيا ترجح أحدها فال مانع من األخذ ا 

  .يستأنس بالرؤى إذا وافقها سبب ظاهر : املوضع الرابع 

  .يستأنس بالرؤى إذا دلت قرائن األحوال على صحتها : املوضع اخلامس

يستأنس بالرؤيا يف الترجيح عند خفاء املصلحة يف فعل مباح وتركه، : ساملوضع الساد
  .ويتأكد العمل ا إذا سبقتها استخارة 

  .يستأنس بالرؤيا عند احملدثني لبيان أحوال الرواة : املوضع السابع

يستأنس بالرؤى للوصول اىل حكم الوقائع من األدلة، وحل األلفاظ : املوضع الثامن
  .نصوص وتصنيف الكتب وحنو ذلك املشكـلة يف ال

وأخريا هذا جهد املقل، أضعه بني يدي طلبة العلم، راجيا من املوىل عز وجل، ان يعـم بـه     
  .النفع علما وعمال  آمني 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،،،

* * *  

  :ةـــمقدم
النـهى  احلمد هللا الذي أنزل الفرقان هدى وتبيان، فاسـتنبط منـه األحكـام أويل               

واألحالم، وبشر وأنذر عباده بالرؤى يف املنام، وحذرهم مما يلقيه الـشيطان مـن األحـالم،                
والصالة والسالم على سيدنا ورسولنا خري األنام، الذي بني لنا ما يكون من حديث النفس وما                

   .يكون من األوهام، وتبعه يف ذلك األئمة األعالم، والتابعون هلم بإحسان
  :وبعد 

 كثري من األصوليني على إحلاق مسألة رؤيا املنام مبسألة اإلهلام، لذا رأيـت              فقد جرى 
، أن أتطـرق    (١)" حقيقة اإلهلام ومدى االحتجاج به يف األحكام      "بعد أن من اهللا بإمتام موضوع       

ملسألة الرؤى واألحالم، وإىل أي مدى ميكن االعتماد عليها يف إثبـات األحكـام ؟ ويتأكـد                 
 يأمره أو ينهاه، فهل يكون ذلك دليال يلزم العمل مبقتـضاه ؟              النائم النيب    السؤال إذا رأى  
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  وهل يعرف به احلرام واحلالل ؟   أم أنه ال اعتبار له حبال ؟

من خالل هذه التساؤالت يظهر لنا أمهية البحث وضرورة االعتناء به، وباألخص يف             
   .هذا العصر الذي كثر فيه اهتمام العوام بالرؤى واألحالم

مث بعد االنتهاء من الدراسة األصولية، وجدت أن احلاجة ال زالـت ماسـة لوضـع                
ضوابط جتمع بني أقوال العلماء يف األصول وما نقل من الفروع،كما توضح هـذه الـضوابط                

  العمل بالرؤى واألحالم ، وتكون معينة على معرفة األشباه والنظائر والتفريع عليها   
 حتدد العمل بالرؤى استقيتها من أقوال األصـوليني مث              لذا قمت بصياغة ضوابط   

  ذكرت ما وقفت عليه من فروع فقهية يف حماولة لتخريج الفروع على األصول 
وقد حرصت على أن حتدد هذه الضوابط العمل بالرؤى واألحالم وأن تكون وسطا             

ا فهمته من أقـوال     بني اإلفراط يف ردها والتفريط يف االعتماد عليها بالكلية وذلك على وفق م            
  العلماء  

 يف كتاب خاص علـى النحـو        - حسب علمي    -ومل أجد من تطرق إىل هذه املسألة        
      (٢). الذي سرت فيه 

لذا عزمت على مجعها يف حبث مستقل، ليكون عونا ألهل الفتوى وطلبة العلم، واهللا              
 .اسأل أن ميدنا بعونه وتوفيقه وأن ينفع به كاتبه وقارئه  آمني 

    فقهية-دراسة أصولية   - حجيتها وضوابطها ، الرؤى الصادقة :  مسيته وقد
  : وقد جعلت البحث يف قسمني 

  .يف حجية الرؤى: القسم األول 
  :وقد اشتمل على مقدمة، ومتهيد، ومبحثني 

  .ففي أمهية البحث وسبب اختياره وخطة البحث  : أما املقدمة
يقتها، وأقسامها، وعالقتها باإلهلــام،    ففي معىن الرؤيا، وحق   : وأما التمهيـــد   

  .وموقف الفرق منها 
 وسبب االهتمام ا وبناء األحكـام        ففي إمكانية رؤية النيب      :وأما املبحث األول  
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  : عليها  وفيه مطلبان 
   .يف إمكانية رؤية النيب : املطلب األول
  .ا  و بناء األحكام عليهسبب االهتمام برؤية النيب : املطلب الثاين

  :ففي يف االحتجاج بالرؤى وفيه مطالب : وأما املبحث الثاين
  . يف منامه أو اقر ما رآه أصحابه يف االحتجاج مبا رآه النيب : املطلب األول
 . وغريه والعمل مبا قيل يف املنام يف االحتجاج برؤية النيب : املطلب الثاين

  .ألة يف بيان أقوال بعض األئمة يف املس: املطلب الثالث 
  .يف الترجيح بني األقوال يف املسألة : املطلب الرابع 
  :  وفيه مطلبان  ضوابط العمل بالرؤى وما يتفرع عليها من األحكام: القسم الثاين 

  يف بيان أمهية الضوابط ومعناها ومعىن القاعدة والفرق بينهما : املطلب األول   
  . وما يندرج حتتها مـن فروع يف بيان ضوابط العمل بالرؤى:  املطلب الثاين   

  .ففيها أهم نتائج البحث  : - نسأل اهللا حسنها -وأما اخلامتة 
  .وقد أحلقت البحث بتعريف مبصادره وفهرس للموضوعات 

والفضل هللا أوال وأخريا، فقد من بتوفيقي هلذا املوضوع، وأعانين على إمتامه، فإن كان             
ه، وإن كانت األخرى فمىن ومن الشيطان وإملامه وأسـأل          صوابا فتلك ِمنة أخرى من متام إنعام      

  اهللا سعة غفرانه، وعذري أين بذلت الوسع واستنفذت اجلهد 
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،،،

  
  .حجية الرؤى: القسم األول 

  .متهيد
  يف معىن الرؤيا، وحقيقتها، وأقسامها، وعالقتها باإلهلام، وموقف الفرق منها 

  الرؤيا واحللم معىن  •
ما يراه الشخص يف منامه، وقد تـسـهل        : فهي على وزن فُعلى، وهي      : أما الرؤيا   
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  .الرويا : اهلمزة فيقال  

  (٣).  إدراك املرء حباسة البصر، وقد تأيت مبعىن الرؤيا  -باهلاء - : والرؤية 
يراه النائم  الرؤيا ومها عبارة عما     :  وهي   - بضم الالم وسكوا     -مجع حلم   : واألحالم  

  (٤). يف نومه 
  :الفرق بني الرؤيا واحللم 

أما من حيث االستعمال اللغوي فان كل واحد منهما يستعمل موضع اآلخر ولكـن              
غلبت الرؤيا على ما يراه من اخلري والشيء احلسن، وغلب احللم على ما يـراه مـن الـشر                   

  (٦)     فالرؤيا اسم للمحبوب واحللم اسم للمكروه(٥)والقبيح مطلقا 
الرؤيا من اهللا واحللم مـن      ( وقد خيتص احللم بالرؤيا اليت تكون من الشيطان حلديث          

وظاهر احلديث أن اليت تضاف إىل اهللا ال يقال هلـا حلـم              : ((٨)، قال ابن حجر   (٧)) الشيطان  
  (٩)) واليت تضاف اىل الشيطان ال يقال هلا رؤيا وهو تصرف شرعي وإال فالكل يسمى رؤيا 

  لرؤيا حقيقة ا •
اختلف الناس يف كيفية الرؤيا قدميا وحديثا وصاروا إىل مذاهب           : ((١٠)قال القرطيب   

  .مضطربة قد عريت عن الربهان فأشبهت اهلذيان 
وبيان ذلك ان حقيقة الرؤيا إمنا هي من إدراكات النفس وقد غيب عنا معرفة              : قال  

          ا، بل إنا ال نعلم حقيقة كـثري ممـا          حقيقة النفس، فكان أوىل أال نعلم ما غيب عنا من إدراكا
انكشف لنا مجلته من إدراكات السمع والبصر واألذن وغريها وإمنا نعلم منها أمورا جمملـة ال                

  .تفصيلية 
وسبيل العاقل أال يطمع يف معرفة ما مل ينصب له دليل عقلي وال حسي وال مركـب                 

  .منهما إال أن خيرب بذلك الصادق 
أن املذهب الصحيح ما عليه أهل الـسنة وهـو أن اهللا            ( : (١١)مث نقل قول املازري     

سبحانه خيلق يف قلب النائم اعتقادات كما خيلقها يف قلب اليقظان وهو تبارك امسه يفعـل مـا                  
يشاء وال مينعه من فعله نوم وال يقظة فإذا خلق هذه االعتقادات فكأنه سبحانه جعلـها علمـا                 

  (١٢))  على أمور أُخر كالغيم علما على املطر 
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  : أقسام الرؤيا وبيان الرؤيا اليت هي مدار البحث  •
وقد قسم رسـول     : ( (١٣)أطال العلماء يف بيان أقسام الرؤيا حىت قال ابن عبد الرب            

الرؤيا ثالثة منها أهاويل    ( الرؤيا أقساما تغين عن قول كل قائل، مث روى بسنده حديث             اهللا  
قظته فرياه يف منامه ومنها جزء من ستة وأربعـني          الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم به يف ي         

   (١٤)) جزءا من النبوة
الرؤيا ثالثة فرؤيا الصاحلة بشرى من اهللا ورؤيا حتزين مـن            ((١٥)ويف صحيح مسلم    

  (١٦)) الشيطان ورؤيا مما حيدث املرء نفسه 
 قوله الرؤيا ثالث بشرى من اهللا أي مبشرة خبري وحمذرة عن شر فإن            : ( قال القرطيب   

   (١٧)التحذير عن الشر خري فتتضمنه البشرى 
  فإا حتزين وويل وختويف يدخله الشيطان على اإلنسان ليشوش يقظته : وأما الثانية 

هي اليت تكون عن أحاديث  نفس متوالية وشهوات غالبة ومهوم الزمة ينام             : والثالثة  
  (١٨)) عليها فريى ذلك يف نومه  فال التفات اىل هذا 

شهور يف أقسام الرؤيا وقد زاد بعض العلماء أقساما أخرى، قال ابن حجر             هذا هو امل  
مث أوصل األقسام  إىل سبعة على أنه عـاد فحـصر            ) ثالث  ( وليس احلصر مرادا من قوله      : 

  :املرائي يف قسمني هي 
وهي اليت تقع يف اليقظة على وفق ما وقعت يف النوم وهي رؤيا األنبيـاء               :  الصادقة  

  ن الصاحلني وقد تقع لغريهم بندور ومن تبعهم م
  (٢٠)إىل آخره ... ) وهي ال تنذر بشيء وهي أنواع  :  (١٩)واألضغاث  

    ومهما كانت أقسام الرؤى فان الذي يعنينا هنا هو الرؤيا الصادقة وهذا القـسم              
لكـل  هو الذي يعرب وهو الذي ينقله ملك الرؤيا من اللوح احملفوظ فان اهللا تعاىل أمره ان ينقل       

  (٢١)أحد أمور دنياه وأخراه علمه من علمه وجهله من جهله من اللوح احملفوظ 
   : (٢٢)وقد قال عنها ابن حزم 

ومنها ما يريه اهللا عز وجل نفس احلامل إذا صفت من أكدار اجلسد وختلـصت مـن                 
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األفكار الفاسدة، فيشرف اهللا تعاىل به على كثري من املغيبات اليت مل تأت بعد، وعلـى قـدر                   

مل ( أنه   تفاضل النفس يف النقاء والصفاء يكون تفاضل ما يراه يف الصدق، وقد جاء عن النيب                
 وهي الرؤيا الصاحلة يراها الرجل أو ترى له وأا جزء مـن             (٢٣)) يبق من النبوة إال املبشرات    

ستة وعشرين جزءا من النبوة إىل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة إىل جزء مـن سـبعني                   
 وهذا نص جلي على تفاضل الرؤيا يف الصدق والوضوح والصفاء من كل             (٢٤)ا من النبوة    جزء

  (٢٥)) ختليط 
هذه هي الرؤيا اليت هي موضع االهتمام ونقصدها هنا بالبحث وما عداها فله آداب              

  .وأحكام تعرضت هلا يف غري هذا البحث 
  : عالقة الرؤيا باإلهلام   •

ؤيا من أنواع اإلهلام، لكن إن أطلق اإلهلام أريد به          الذي يظهر من كالم العلماء أن الر      
الكشف يف حال اليقظة وان كان الكشف يف املنام مسي رؤيا وكالمها من إدراكات الروح اليت                

   (٢٦)يستوي عندها النوم واليقظة والليل والنهار 
ل واإلهلام حيصل يف حال النوم كاليقظة ؛ ألنه يتوقف على اإللقاء يف القلب حبيث يعق              

ما يلقى يف قلبه وهو ممكن يف حال النوم كإمكانه يف اليقظة ؛ الن اإلنسان يعقل ما يعرض لـه                    
    وكال من الرؤيا واإلهلام من أقسام الوحي  (٢٧).أثناء نومه، وإال مل تكن الرؤى واألحالم 

 …Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® ∴≤Ω↑Ω‰Ψ√ ⇐Κς… Σ©Ω∧ΠΨ∏Τς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ‚ΠςΜΞ† … يف قولـه تعـاىل       (٢٨)ووي  ـــقال الن 

†[ΤΤ∼⎯šΩ⎝  ≈  (٢٩) ) :  واجلمهور على أن املراد بالوحي يف اآلية اإلهلام والرؤية يف املنام فكالمهـا
   :(٣١)  وال خيتص باألنبياء بل حيصل لغريهم، يقول ابن تيمية (٣٠)) يسمى وحيا 
فالوحي يكون لغري األنبياء يقظة ومناما، وقد يكون بصوت هاتف يف نفس اإلنسان              ( 

   (٣٢)) . رجا عنها يقظة ومناماليس خا
. ويتفق اإلهلام أيضا مع الرؤيا يف أن كال منهما فيه إخبار مبا سيكون وما أشبه ذلك                 

  : ويفترقان يف 
أن اإلهلام ال يقع إال للخواص ويندر وقوعه، خبالف الرؤية يف املنام فإا تـشمل آحـاد                  -١
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   (٣٣).املؤمنني ويكثر وقوعها 
 . تأويل وال يرجع إىل قواعد مقررة أن اإلهلام ال حيتاج إىل -٢

    (٣٤). أما املنام فإنه يرجع إىل قواعد مقررة وله تأويالت خمتلفة 
وسبب عدم احتياج اإلهلام إىل تأويل هو أن اإلدراك احلاصل باإلهلام غالبا مـا         : قلت  

ـ                ل يكون واضحا جليا ألنه يكون يف اليقظة مع اكتمال إدارك احلواس  خبالف اإلدراك احلاص
  .  عن طريق الرؤيا فإنه يكون يف املنام مع ركود احلواس 

  : تنبيه 
مل أر يف شيء من األحاديث وصف اإلهلام مبا وصفت به الرؤيا إنـه              : (قال ابن حجر    

  (٣٥)  ) جزء من النبوة 
  :موقف الفرق من إثبات الرؤيا  •

، (٣٦)ة العني   فمن الطوائف من بالغ فيها وجعلها من رؤي       : اختلفت األقوال يف الرؤيا     
   (٣٧)ال حقيقة هلا وال دليل فيها : ومنهم من أنكرها بالكلية وقال 

وال أعلم بني أهل الدين واحلـق       : ( وأثبتها أهل السنة واجلماعة، يقول ابن عبد الرب         
من أهل الرأي واألثر خالفا يف ان الرؤيا الصادقة من اهللا وأا من النبوة وأن التصديق ا حق                  

  (٣٨)) يع حكمة اهللا ولطفه ما يزيد املؤمن يف إميانه وفيها من بد
 متفقة على أن الرؤيا الصاحلة      (٣٩)واألحاديث وإن اختلفت ألفاظها     : ( قال القرطيب   

  هلا بأا وحي مـن       من الرجل الصاحل جزء من أجزاء النبوة فهذه شهادة صحيحة من النيب             
 يقتبس األحكام من منامـات      قد كان النيب    و: ( قال  ) اهللا تعاىل وأا صادقة ال كذب فيها        

 وكل ذلك بناء علـى أـا وحـي          (٤٠)در  ــأصحابه كما فعل يف رؤيا األذان ويف ليلة الق        
  (٤١))  صحيح
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  املبحث األول

   وسبب االهتمام بها و بناء األحكام عليهاإمكانية رؤية النبي 
   وفيه مطلبان 

  املطلب األول
   إمكانية رؤية النبي 

 ورؤياه   يف املنام ممكنة ، فمن رآه على صفته املعروفة فقد رأى النيب               النيب   رؤية
  حق بال خالف بني أهل العلم، وأما من رآه على غري صفته ففيه خالف 

إن رؤياه حق على أي حال فإن مل تكن على صفته فهي رؤيا حتتاج إىل تأويل،                : فقيل  
األفعال مقبال عليه كان خريا للرائي وفيـه، وإن         فان رآه حسن اهليئة واألقوال و     : فهي أمثال   

  (٤٢) من ذلك شيء رأى خالف ذلك كان شرا له وفيه، وال يلحق النيب 
من رآين يف املنام    :  (  قال    ورؤياه ليست حبق، ألن النيب       إنه مل ير النيب     : وقيل  

ه اليت كان عليهـا     أي على صفت  ) من رآين : (  فقوله   (٤٣)) فقد رآين فان الشيطان ال يتمثل يب        
  (٤٤) ورؤيته حق يف الدنيا فقد رأى النيب 

 يف عدم متثل الشيطان به تكون ملن رآه على صورته احلقيقية الـيت                فعصمة النيب   
  رمحه اهللا إذا قص عليه رجل انه رأى الـنيب            (٤٥)كان عليها يف حياته وقد كان ابن سريين         

  (٤٦)مل تره :  يعرفها، قال صف يل الذي رأيته، فان وصف له صفة ال: قال 

 من طريـق عاصم بن     (٤٧)ووجدت له ما يؤيده فقد أخرج احلاكم        : ( قال ابن حجر  
صفه يل  :  يف املنام، قال      رأيت النيب    (٥٠)قلت البن عباس    :  قال   (٤٩) حدثين أيب    (٤٨)كليب  

     (٥٢))  فشبهته به، قال قد رأيته (٥١)فذكرت احلسن بن علي : قال 
 أي بصفته   -وعلى ذلك جرى علماء التعبري فقالوا إذا قال اجلاهل           ( :قال ابن حجر    

 - رأيت النيب  (٥٣))  فانه يسأل عن صفته فان وافق الصفة املروية وإال فال يقبل منه  
  :  إمنا تصح قطعا ألحد رجلني   عن العلماء ان رؤية النيب (٥٤)  وقد نقل القرايف 

بع يف نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثالـه       صحايب رآه فعلم صفته فانط    : احدمها  
  .املعصوم من الشيطان 

رجل تكرر عليه مساع صفاته املنقولة يف الكتب حىت انطبعـت يف نفـسه              : وثانيهما  
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  . فإذا رآه جزم برؤيته صفته 
  وأما غري هذين فال حيصل له اجلزم  يل حيتمل أنه رآه وحيتمـل أنـه مـن ختييـل                    

  (٥٥)) الشيطان
  طلب الثانيامل

  و بناء األحكام عليها  سبب االهتمام برؤية النبي
    سبق اإلشارة إىل ان الرؤى ضرب من اإلهلام وقد تعرض األصـوليون إلثبـات              

  فالرؤى داخلة يف ذلك على سبيل اإلمجال، لكن افرد األصوليون رؤية النيب              (٥٦)األحكام به   
      ملا صح يف اخلرب أن من رآه         - واهللا اعلم    - بالذكر وخصوها بالتفصيل وذلك     يف املنـام 

من رآين    (، وقوله   )من رآين يف املنام فقد رآين فان الشيطان ال يتمثل يب           : (فقد رآه قال    
   (٥٧)) فقد رأى احلق 

 بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صـدق،         وقد ذكر العلماء أن اهللا خص نبيه        
كذب على لسانه يف النوم واستحال تصور الشيطان        ومنع الشيطان أن يتصور يف صورته لئال ي       

على صورته يف اليقظة ولو وقع ذلك لدخل اللبس بني احلق والباطل ومل يوثق مبا جاء به خمافـة                   
من هذا التصور فحماها اهللا من الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده لتصح رؤيـاه يف الـوجهني                

    (٥٨)وتكون طريقا إىل علم صحيح ال ريب فيه 
 حق مل ميكن إلغاء اعتبارها بالكلية بل كان البد من النظر             تقرر أن رؤية النيب      فإذا

يف ما يرد فيها، وهلذا كانت موضع اهتمام األصوليني وحمط نظرهم يف معرفة ما يترتب عليهـا                 
  .واهللا اعلم
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  املبحث الثاني

  جاج بالرؤى واألحالم يف االحت
  املطلب األول

  يف منامه أو اقر ما رآه أصحابة  نبييف االحتجاج مبا رآه ال
 √Ω∨Ω⎝ Ω⇐†ς® ∴≤Ω↑Ω‰Ψ† …اتفق العلماء على أن رؤيا األنبياء وحي وهى داخلة يف قوله تعاىل             

⇐Κς… Σ©Ω∧ΠΨ∏Τς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ‚ΠςΜΞ… †[ΤΤ∼⎯šΩ⎝  ≈  (٥٩)  
ألا وحي وهو حمـروس ال      :    ومل أر خالفا يف أن رؤيا األنبياء حق قال ابن حجر            

  (٦٠)لل، خبالف رؤيا غريهم فإنه قد حيضرها الشيطان يدخله خ
 ال خالف يف العمل ا ال ألا حجة، بـل           وكذلك رؤيا الصحابة إذا اقرها النيب       

   :(٦١) هلا يقول الزركشي لتقرير النيب 
  (٦٢)) وال تثبت األحكام باملنام إال يف حق األنبياء أو تقريرهم ( 

   الثانياملطلب
  وغريه والعمل مبا قيل يف املنام  بي برؤية الناالحتجاج

  :حترير موضع اخلالف 
قبل اخلوض يف بيان حكم املسألة البد أن نبني أن موضع الرتاع فيما إذا مل تتـضمن                 

  الرؤيا ما خيالف الشرع  
 إما بترك واجب أو ارتكـاب حمـرم              أما ان تضمنت حكما خمالفا ملا ثبت عنه         

نقل أصحابنا وغريهـم االتفـاق      : داد ذه الرؤيا ، قال النووي       فاإلمجاع قائم على عدم االعت    
   (٦٣). على أنه ال يغري بسبب ما يراه النائم ما تقرر يف الشرع 

  عنها إذ لو كانت حقا مل خيـرب              والرؤيا عندئذ غري صحيحة ويرته املصطفى       
  (٦٤). ال ينسخ بعد موته شريعته الثابتة يف حياته مبا خيالف شرعه ألنه 

     وكذا إن تضمنت الرؤيا خرقا لقاعدة من قواعد الشريعة كما إذا اخربه النيب              
فمثـل   : ((٦٥)يف املنام بعدم احلكم بالشهادة بعد أن ثبتت عنده بشهادة عدلني   قال الشاطيب                
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   (٦٦)) هذه الرؤيا ال معترب هلا ألا خترم قاعدة من قواعد الشريعة 
 قال له عن حرام انه حالل أو عـني حكمـا مـن    لنيب ولو رأى ا: ( قال القرايف   

   (٦٧)) الشريعة قدمنا ما ثبت يف اليقظة على ما رئي يف النوم 
الف الشرع ويكون ذلك    من هذا يظهر لنا ان اخلالف فيما إذا مل تتضمن الرؤيا ما خي            

  :يف صورتني 
   يأمره أو  ينهاه  ان يري النيب : الصورة األوىل 
ان يرى انه فعل أو ترك كذا أو أُمر أو نهي عن كذا من غري رؤيـة                 : الصورة الثانية   

   املصطفي 
  : يأمر أو ينهى وهي رؤية النيب : حكم الصورة األوىل  

  : أقوال العلماء فيها 
سبق القول بأن رؤيا املنام داخلة يف اإلهلام ومن خالل فهمي للنصوص وأقوال العلماء            

حالم مقاربة لألقوال يف اإلهلام مع اختالف يسري وهلذا سـوف           رأيت أن األقوال يف الرؤى واأل     
أشري إىل ذلك عند سرد األقوال وأحاول ختريج ما مل ينقل من أقوال العلماء يف رؤيا املنام على                  

  ما نقل يف اإلهلام مستمدا من اهللا العون وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت واليه أنيب  
    (٦٨)ا وهذا مقتضى قول من رأى حجية اإلهلام  مطلقا أنه حجة يعمل : القول األول
رأينـا  : وهناك قوم استندوا يف أخذ األعمال إىل املقامات فيقولـون      : ( قال الشاطيب 

 فقال يل كذا    رأيت النيب   : اتركوا كذا واعملوا كذا ورمبا قال بعضهم        : قال  . فالنا الصاحل   
  (٦٩))  احلدود املوضوعة يف الشريعة وهو خطأ وأمرين بكذا فيعمل ا ويترك ا معرضا عن

إن الرؤيا ال تعد دليال مستقال وال تثبت حكما شرعيا وال ختصصه وال             : القول الثاين   
  .تقيده 

ال يقطع بأمر املنام و ال يبطل بسببه سـنة           : (٧٠)قال القاضي عياض    : ( قال النووي   
 هذا كالم القاضي وكذا قال غريه مـن         تثبت وال تثبت به سنة مل تثبت  وهذا بإمجاع العلماء،          

   (٧١))  أصحابنا وغريهم 
وال تعترب الرؤيا دليال شرعيا وال حيتج ا على جواز فعل أو       : ( (٧٢)وقال القرضاوي   
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 يف املنـام آمـرا      بل أزيد على ذلك ان رؤية النيب        : قال  .  ترك وال على منع أو استحباب       

أو شخص أو طائفة أو مبديا كراهته وسخطه علـى          بشيء أو ناهيا عن آخر مظهرا حبه ألمر         
فرد أو مجاعة أو موقف أو عمل كل ذلك ال يؤخذ به وال يثبت مبثله حكم شرعي من وجوب                   

  (٧٣). أو استحباب أو حترمي أو كراهية أو إباحة أو  والء أو براءة أو عداوة 
 كون رؤيا الـنيب     وبعد أن أكمل اهللا لنا الدين وأمت علينا النعمة ال جيوز أن ت            : قال  

مصدرا حلكم شرعي مل يثبت بالقران والسنة وهذا ما قرره احملققون من علماء األمة وردوا على                
  (٧٥))  على أا تكون حجة يلزم العمل ا (٧٤)) فان الشيطان ال يتمثل يب ( من احتج حبديث 

  : واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي 
 راٍو والرواية ال تؤخذ إال من متيقظ حاضر العقل،          بأن الرائي غاية ما يكون أنه     : أوال  

 (٧٦). أما النائم فليس من أهل التحمل والرواية الختالط ضبـطه 
وال جيوز إثبات حكم شرعي باملنام ألن حالة النوم ليـست حالـة             :     قال النووي   

 متيقظا ال   ضبط وحتقيق ملا يسمعه الرائي وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته أن يكون               
مغفال وال سيئ احلفظ وال كثري اخلطأ وال خمتل الضبط والنائم ليس ذه الصفة فلم تقبل روايته                 

   (٧٧) .الختالل ضـبطه 
والصحيح أن املنام ال يثبت حكما شرعيا وال بينة ألن النائم ليس            : ( وقال الزركشي   

   (٧٨)) من أهل التحمل والرواية لعدم ضبطه 
قد حدد أدلة األحكام ومل جيعل منها رؤيا أحد من البشر فلو كـان              إن الشرع   : ثانيا  

   أو نبه عليه أو أشار عليه ولو مرة املنام مما يتعبد به لبينه النيب 
تركت فيكم  : (   حيث قال     فإثبات األحكام باملنام خمالف لقول صاحب الشريعة        

 فهما اثنان فقط ال ثالث هلما ومن         (٧٩)) أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا وسنة نبيه           
  (٨٠).اعتمد على ما يراه يف نومه فقد زاد ثالثا 

وال يقال إن من احتج باإلمجاع والقياس زاد ثالثا ورابعا وكذا مـن احـتج               : قلت  
باألدلة املختلف فيها زاد خامسا وسادسا إىل آخره، الن مستند هذه األدلة الكتـاب والـسنة          
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ا كان له مستند من الكتاب والسنة، والقياس إمنا هو مظهر وإال فاحلكم           فاإلمجاع ال يصح إال إذ    
ثابت بالكتاب والسنة وهكذا يقال يف غريه من األدلة املختلف فيها، أما إثبات األحكام بالرؤى               

  .فال يوجد ما يدل على اعتباره يف الشرع ومل يقل به أحد من أئمة اهلدى واهللا اعلم 
 وهو منـهي    م باملنام يلزم منه جتديد وحي حبكم بعد النيب          ان إثبات األحكا  : ثالثا  
  (٨١). عنه باإلمجاع 

عدم عصمة الرائي فيتطرق الشك يف صحة الرؤيا وقـد جـاء يف احلـديث               : رابعا  
 ويتعـذر   (٨٢)الصحيح أن من الرؤى ما يكون من الشيطان ومنها ما يكون من حديث النفس               

  .اجلزم بواحد منها فيسقط االستدالل ا 
 فمن هنا كان غري حجة،      (٨٤)والنائم ليس على يقني من كالمه       :  (٨٣) قال السبكي   

فنقول للنائم الذي جاءت به الشريعة تصديقك يف انك رأيت ال يف انك مسعت، فإن قال                : قال  
حكم اهللا ال يتلقى إال من لفظ أو استنباط ولست يف شيء           : ال أمتري يف مساع نفسي، قلنا له        : 

 على قطع بأن مساعك تلقي للخطاب من تلك الصورة الظاهرة الـيت ال يتمثـل                منهما ولسنا 
   (٨٥)الشيطان ا 

ان الغالب يف الرؤى أن تكون على خالف ظاهرها فهي عادة تكون رموزا             : خامسا  
وإشارات ال يفطن إىل حقيقتها إال القليل، وقد يرى الشخص منامني متشاني يف وقتني خمتلفني               

 بعكس ما يفسر به اآلخر، وهلذا اتفق أهل العلم على ان الرؤيـا ال تـصلح                 فيفسر كل منهما  
  (٨٦)للحجة وال تتخذ دليال شرعيا 

رفـع   ( أن اهللا تعاىل مل يكلف عباده بشيء مما يقع هلم يف منامهم قـال                 : سادسا  
،  فقد رفع التكليف عن النائم حىت يستيقظ       (٨٧)) وعن النائم حىت يستيقظ     ... القلم عن ثالث    

  (٨٨)فال حيق له العمل بشيء يراه يف نومه ألنه ليس من أهل التكليف 

  (٨٩))  وعلى اجلملة فال يستدل بالرؤيا يف األحكام إال ضعيف املنة : ( قال الشاطيب 
هذا والذي ظهر يل بعد البحث والنظر يف األقوال أن موضع اإلمجـاع املنقـول يف                

   يستقل بإثبات حكم شرعي   ال تكون دليالاملسألة هو أن رؤيا النيب 
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  :  أما إذا كانت الرؤيا تتضمن ما يشهد له يف أصل الشرع ففي العمل ا أقوال 

  :القول األول  
 ال يلزم العمل ا وال جيوز ان يثبت بالرؤيا شيء وهذا القول صححه الزركشي بعد               

  "شرح الترتيب" يف (٩٠)أن نقله عن األستاذ أيب إسحاق 
بق من أن النائم ليس من أهل التحمل والرواية الخـتالط ضـبطه              واستدل له مبا س   

   (٩١)وألنه ال يثبت باملنام شيء إال يف حق األنبياء أو تقريرهم 
وما ذكروه من التعليل فيه نظر  فإن الـصيب إذا           : (  بقوله   (٩٢)واعترضه الربماوي   

ق ما رآه فلم ال يعمل      حتمل وأدى بعد البلوغ ما ضبطه قبل وعمل بقوله، فإذا ضبط النائم وحق            
 وال موافقة، فـان املوافـق ال حيتـاج إليـه            به ؟ والكالم فيما ليس فيه خمالفة ملا ورد عنه           

  (٩٣))  يف اليقظة واملخالف مطرح مبا روي عنه 
  : على هذا االعتراض فقال (٩٤)وأجاب الشوكاين

وال على غريه    أو فعله حجة عليه      ولو قدرنا ضبط النائم مل يكن ما رآه من قوله           ( 
 إذا قال فيها بقـول أو       ومل يأتنا دليل يدل على أن رؤيته يف النوم بعد موته            : من األمة، قال    

فعل يكون دليال وحجة بل قبضه اهللا إليه بعد أن أكمل هلذه األمة ما شرعه هلا على لسان نبيه                   
شريعة وبياا بـاملوت    ومل يبق بعد ذلك حاجة لألمة يف أمر دينها وقد انقطعت البعثة وتبليغ ال             

  (٩٥))  رسوال حيا وميتا وإن كان 
 يف املنام علـى     وفيما قاله الشوكاين نظر فقد جاءنا الدليل على أن رؤيته           : قلت  

، فإذا ثبت ذلك كان ما قاله أيضا حق فلم ال يعمـل بـه               (٩٦)صفته اليت كان عليها رؤيا حق       
ومىت كانت الرؤيا صادقة     : ( (٩٧)قال ابن القيم    استئناسا فيما مل يثبت اعتباره أو إلغاؤه ؟ وقد          

    (٩٨)) استحال خمالفتها للوحي بل ال تكون إال مطابقة لـه 
  :القول الثاين 

أدب "إن الرؤيا حجة يلزم العمل مبقتضاها، حكاه األستاذ أبو إسـحاق يف كتـاب               
لف شـرعا   دي بالذهاب اىل ذلك  ما مل خيـا        ـــوال بأس عن  : وجها للشافعية قال    " اجلدل
  . (٩٩) .ظاهرا 

   : (١٠٠)وقال العراقي 
 (١٠٢)رأيت يف جمموع عتيق منسوب البن الـصالح          : (١٠١)قال شيخنا األسنوي    ( 
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لألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين حكاية وجهني يف وجوب امتثـال          " آداب اجلدل "عن كتاب   
    واهللا اعلم    (١٠٣)) ررا األوامر احملكية عنه يف املنام، والشك يف أن حملهما ما مل خيالف شرعا مق

  : القول الثالث 
  إنه يستحب العمل على وفقها  

 أو   (١٠٤)  يأمره مبندوب أو ينهاه عن منهي عنـه           إذا رأى النيب    : (  قال النووي   
يرشده اىل فعل مصلحة  فال خالف يف استحباب العمل على وفقه الن ذلك ليس حكما مبجرد                 

   (١٠٥)) شيء واهللا اعلم املنام بل مبا تقرر من أصل ذلك ال
وإن أمره بشيء مل يثبـت عنـه يف          : ( (١٠٦)وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد        

   (١٠٧)) اليقظة خالفه استحب العمل به 
حيسن العمل بذلك ولكن ال سـبيل اىل اإلجيـاب          : وقال الشيخ تقي الدين السبكي      

   (١٠٨)الحتياج ذلك اىل دليل ظاهر يدل عليه 
الم النووي أن االتفاق على استحباب العمل بالرؤيا إمنا يكون إذا           يفهم من ك  : قلت  

تضمنت حكما جاء يف الشرع طلبه سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك ، ويف كالم ابن دقيق                  
العيد ما يفيد أنه يستحب العمل بالرؤيا بشرط أال ختالف ما ثبت عنه يف اليقظـة فيـدخل إذا                   

  أمره مبباح فيستحب العمل به 
 يأمره بفعل مستحب أو ترك مكروه أو فعل         ص هذا القول انه إذا رأى النيب        فملخ

  مباح  استحب للرائي فعله واهللا اعلم
  : القول الرابع 

إانه يعمل بالرؤى على سبيل االستئناس فتكون بشارة أو نذارة، وال يستأنس ـا إال               
  بعد عرضها على الكتاب والسنة ووجود ما يسوغها 

   :يقول الشاطيب 
ان الرؤيا من غري األنبياء ال حيكم ا شرعا على حال إال ان تعرض علـى مـا يف                   ( 

أيدينا من األحكام  الشرعية فإن سوغتها عمل مبقتضاها وإمنا فائدا البشارة أو النذارة خاصة               
وهذا هو االعتدال يف أخذها حسبـما فهم من الشرع         : ام فال، قال    ــوأما  استفادة األحك   

   (١٠٩)فيها 
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وإن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل جزء من              :  قال  

أجزائه واجلزء ال يقوم مقام الكل يف مجيع الوجوه بل إمنا يقوم مقامه يف بعض الوجـوه وقـد                   
  (١١٠)) صرفت إىل جهة البشارة والنذارة وهذا كـاف 

ي الصريح فإن وافقتـه وإال مل       ورؤيا غري األنبياء تعرض على الوح     :( وقال ابن القيم    
    (١١١)) يعمل ا 

اتفق أهل العلم على ان الرؤيا ال تصلح للحجة وإمنا هي تبـشري             : (وقال القرضاوي   
، وقد تعترب وتصلح لالستئناس ـا       (١١٢)) مبشرات   ( وحتذير وتنبيه وهلذا مساها الرسول      

 فمجـرد   (١١٣)ض أصحابه    برؤيا بع  فقط إذا وافقت حجة شرعية كما استبشر  ابن عباس           
   (١١٤)) االستبشار مبثل هذا ال يضر الن العمدة إمنا هو االستدالل الشرعي 

   :(١١٥)ويقول ابن احلاج 
 يف منامه وأمره بشيء أو اه عن شيء فيتعني عليه عرض      وعلى هذا من رأى النيب      

ا فإذا عرضـها    ذلك على الكتاب والسنة إذ أنه عليه الصالة والسالم إمنا كلف أمته باتباعهم            
   (١١٦))  فإن وافقتها علم ان الرؤيا حق وأن الكالم حق وتبقى الرؤيا تأنيسا لهعلى شريعته 

  وسيأيت ان شاء اهللا بيان املواطن اليت يستأنس فيها بالرؤى يف القسم الثاين 
ان يرى انه فعل أو ترك كذا أو أمر أو ي بكذا مـن غـري رؤيـة                  : الصورة الثانية   

  املصطفي 
  :يف سبب االهتمام بالرؤى : وطئة ت

 هو مـا صـح عـن        - واهللا اعلم    -سبب اهتمام األصوليني بالرؤى يف هذه الصورة        
 من النصوص اليت تفيد بأن من الرؤى ما يكون من اهللا وأا حق وأا جزء مـن                  املصطفي  

  : أجزاء النبوة وأا من املبشرات، من هذه النصوص 
إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها فإمنـا   : (  وقوله (١١٧) ..) الرؤيا من اهللا  : (قوله 

فرؤيا الصاحلة بشرى من      : ( وقوله   (١١٩)..) فرؤيا حق      : ( وقوله   (١١٨)) هي من اهللا      
مل يبق من النبوة إال املبشرات قالوا وما املبشرات قـال الرؤيـا     ( وله ـــ ق (١٢٠))اهللا 
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ن مل تكد رؤيا املؤمن تكذب ورؤيا املؤمن جزء من          إذا اقترب الزما   : (وقوله  (١٢١)) الصاحلة  
جزء من  :  (وقوله  (١٢٢) )ستة وأربعني  جزء من النبوة  وما كان من النبوة فانه ال يكذب 

  (١٢٣)) جزء من سبعني جزءا من النبوة (ويف رواية ) مخس وأربعني جزءا من النبوة 
ها ومساهـا أيـضا الـصادقة       رؤيا احلق هي املنتظمة اليت ال ختليط في       : قال القرطيب   

والصاحلة وهي اليت حيصل ا التنبيه على أمر يف اليقظة صحيح وهي اليت إذا صـدرت مـن                  
الصاحل جزء من أجزاء النبوة أي خصلة من خصال األنبياء اليت ا يعلمون الـوحي مـن اهللا                  

     (١٢٤)تعاىل
هاب أهله  وتعـذرت  إنه ملا كان العلم بأمور الديانة يذهب غالبه بذ:( قال ابن حجر    

 وقد انقطع   (١٢٥)النبوة يف هذه األمة عوضوا بالرؤى الصادقة ليجدد هلم ما قد درس من العلم               
 ومل يبق ما يعلم منه ما سيكون إال الرؤيا، وسبب احلصر يف الرؤيا مع أن اإلهلام                 الوحي مبوته   

وقوعها خبالف اإلهلـام    يشاركها بأن فيه أخبار مبا سيكون هو مشول الرؤيا آلحاد الناس وكثرة             
   (١٢٦). فإنه ال يقع إال للخواص ويندر وقوعه واهللا اعلم 

واحلاصل أن الرؤيا الصاحلة جزء من النبوة من حيث هي وحى واهلام منـامي وقـد                
) رؤيا املؤمن كـالم يكلم به اهللا عبده يف املنـام           (  قوله   (١٢٧)روي عن عبادة بن الصامت      

   (١٢٨)ويروى مرفوعا 
حصول الرؤى الصادقة اليت هي إهلام منامي لغري األنبياء كان البـد مـن              وإذا تقرر   

 من املبشرات ومـن أجـزاء       النظر فيها وعدم إلغائها بالكلية خصوصا وقد عدها الرسول          
  النبوة 

  هلذا كانت الرؤى واألحالم موضع النظر ولوال ذلك مل يكن هلا أن تشغل حيزا من               
  يني يف معرفة ما يبىن عليها من األحكام واهللا اعلم    االهتمام أو تكن حمط نظر األصول

  : حكم الصورة الثانية  
من خالل البحث الدقيق والنظر بإمعان يف أقوال العلماء ظهر يل أن األقوال يف هذه               

  : الصورة كما يلي 
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أن الرؤيا حجة يعمل ا وهذا مقتضى قول مـن رأى حجيــــة             : القول األول 

  (١٢٩)اإلهلام مطلقا 
أن الرؤيا ال تعد دليال مستقال وال تثبت حكما شرعيا وال ختصصه وال             : لقول الثاين   ا

تقيده، ومع إن اإلمجاع قائم على ذلك من أهل احلق ممن يعتد بقوهلم، إال أم اختلفوا فيما إذا                  
  : كانت الرؤيا تتضمن ما يشهد له يف أصل الشرع على قولني 

   (١٣٠)ال جيوز أن يثبت بالرؤيا شيء ال يلزم العمل ا و: القول األول 
  (١٣١)إنه يعمل بالرؤى على سبيل االستئناس فتكون مبشرة أو منذرة : القول الثاين 

 ما ميكن طرده من األقوال السابقة يف هـذه          - من خالل فهمي ألقوال العلماء       -هذا  
قتـضاها الن   الصورة وال ميكن ان يقال هنا ان الرؤيا حجة يلزم العمل ا أو يستحب العمل مب               

 وأيضا هناك فرق بني أمره      (١٣٢) حق والشيطان ال يتمثل به كما ورد يف احلديث           رؤيا النيب   
   وأمر وي غريه، وهلذا ال ميكن طرد هذين القولني يف هذه الصورةويه 

  
  املطلب الثالث

  يف بيان أقوال بعض األئمة يف املسألة
ئمة اتسمت بالدقة والتفـصيل يف      هذا ومن خالل البحث وقفت على أقوال بعض األ        

  :املسألة والتعرض جلوانب أغفلها الكثري لذا رأيت إمتاما للفائدة أن أفردها بالذكر وهي 
  :رمحه اهللا  رأي اإلمام الشاطيب : أوال 

يرى اإلمام الشاطيب أن الرؤى معتربة وتراعى بشرط أال خترم حكما شرعيا أو قاعدة              
  أو حكما شرعيا فهي من إلقاء الشيطان دينية، فان خرمت قاعدة شرعية 

 تصرف مبقتضى الرؤيا الصاحلة كان من فعل مثل ذلك          وملا ثبت أن النيب     : ( قال  
ممن اختص بشيء من هذه األمور على طريق من الصواب وعامال مبا ليس خبارج عن املشروع                

  : لكن مع مراعاة شرط ذلك والدليل على صحة ما تقدم أمران  
 عمل مبقتضى ذلك أمرا ويا وحتذيرا وتبشريا وإرشادا مع          أن النيب    : األمر األول 

أنه مل يذكر أن ذلك خاص به دون أمته فدل على أن األمة حكمهم يف ذلك حكمه شأن كـل                    
  . عمل صدر منه ومل يثبت دليل على االختصاص به دون غريه  
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إمنا مهـا    : ((١٣٣)  بالرؤى مث ذكر قول الصديق       عمل الصحابة   : األمر الثاين     
   (١٣٤)) أخواك وأختاك
 -كذا ذكر الشاطيب يف النوع الرابع من مقاصد الشريعة يف املسألة العاشرة مث              : قلت  

  :  وقفت على ما يبني هذا الكالم يف الدليل الثاين يف املسألة العاشرة حيث قـال  -بفضل اهللا 
خيصنا وما يعمه يعمنـا      فلقائل أن يقول قد مر قبل هذا أن ما خيص رسول اهللا             ( 

فإذا بنينا على ذلك فلكل من كان من أهل الكشف واالطالع أن حيكـم مبقتـضى اطالعـه                  
  :   واجلواب وكشفه فيقتضي جريان احلكم وراثة عن النيب 

أن هذا السؤال هو فائدة هذه املسألة وبسببه جلبت هذه املقدمـة ونكتـة املـسألة                
  : هــذا تقريرها 

مؤيد بالعصمة فكل ما أخرب عنه من جهة رؤيا نوم فهو مثـل مـا                اعلم أن النيب    
  .حكم به مما ألقي إليه امللك عن اهللا 

وأما أمته فكل واحد منهم غري معصوم بل جيوز أن تكون رؤياه حلما وما كان هـذا                 
  شأنه مل يصح أن يقطع به حكم 

 عليه حكـم  وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح فمما ال ينبين         
، وهم ال يعاملون أنفسهم إال بأمر مشترك جلميع األمة وهو جواز            إذا مل يشهد له رسول اهللا       

  اخلطأ مع أا إن صحت ال تفيد حكما شرعيا 
  :مث أشار إىل مسالة مهمة فقال 

وال يقال إن الظن أيضا معترب شرعا يف األحكام الشرعية كاملـستفاد مـن أخبـار                ( 
غريمها وما حنن فيه إن سلم انه ال يفيد علما مع االطراد واملطابقة فإنه يفيـد                اآلحاد والقياس و  
  ظنا فيكون معتربا

ما كان من الظنون معتربا شرعا فالستناده إىل أصل شرعي وما حنن فيه مل              : ألنا نقول   
  يستند إىل أصل قطعي وال ظين 

د الشرط وهو العصمة     فال يثبت بالنسبة إلينا لفق     فإن ثبت ذلك بالنسبة إىل النيب       
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   (١٣٥)) وإذا امتنع الشرط امتنع املشروط باتفاق العقالء 

يف األمـور اجلـائزة أو       (١٣٦)على أن الشاطيب صرح جبواز العمل بالرؤيا بـشرطه          
  :املطلوبة اليت فيها سعة وقد ذكر أوجها لذلك 

 أن يكون يف أمر مباح كأن يرى رؤيا تقتضي أن فالنـا يقـصده يف              : الوجه األول   
الوقت الفالين أو يعرف ما قصد إليه فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه أو يـتحفظ مـن                 

  جميئه إن قصده بشر، فهذا من اجلائز لكن ال يعامله إال مبا هو مشروع 
  :الوجه الثاين 

أن يكون العمل ا لفائدة يرجوها فال يلحقه عجب، فان الكرامة كما أا خصوصية              
  بار هي كذلك فتنة واخت

  :الوجه الثالث 
أن يكون يف الرؤى الصاحلة حتذير أو تبشري ليستعد لكلٍٍٍٍٍِ عدته فهـذا أيـضا جـائز                 

ذا أو ال يكون إن فعل كـذا فيعمل على وفق          ــزل إن مل يكن ك    ـبار عن أمر ين   ــكاإلخ
   (١٣٧)ذلك 

 وإمنا أفردت كالم الشاطيب ألمهيته وحىت ال يتوهم من وقف على كالمه يف املوضـع              
  .األول خالف ما ذهب إليه الشاطيب 

  : رأي ابن تيمية رمحه اهللا : ثانيا 
أشار ابن تيمية إىل جوانب مهمة يف املسألة فهو يرى أن النفع يعود علـى صـاحب                 
الرؤيا من حيث زيادة اإلميان  وال يلزم غريه قبول ما جاء فيها كما أن اجلواب يف الفتـوى ال                    

ى ما جاء يف الكتاب والسنة، وكما أنه يرى الترجيح بني األدلة            يعتمد فيه على الرؤى وإمنا عل     
  .باإلهلام كذا يراه أيضا بالرؤيا الصاحلة  

وقد يكشف لكثري يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا         : ( يقول ابن تيمية    
 من ذلك أمور كثرية لكن اجلواب على األسئلة العلمية يعتمد فيه على ما جـاء يف الكتـاب                 

والسنة وأما ما كشف لإلنسان من ذلك أو أخربه صادق فهذا ينتفع به من عِلمه ويكون ذلك                 
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مما يزيده إميانا وتصديقا مبا جاءت به النصوص وال جيب على مجيع اخللق اإلميان بغري ما جاءت                 
  .به األنبياء 

 علـى   فلهذا ال يعتمد أهل العلم واإلميان يف مثل مسائل العلم والـدين إال            : ( قال  
نصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة وأن كان عندهم يف بعض ذلك شـواهد وبينـات ممـا                 

  (١٣٨)) شاهدوه ووجدوه فذلك ينتفعون به هم يف أنفسهم 

وإذا استطاع اتهد أن يرجح بني األدلة املتعارضة بالنظر واالستدالل وجب الترجيح            
: ما بالقضاء والقدر وإما باالستخارة، قال     وإال رجحوا إما بسبب باطن من اإلهلام وإ       : ( به قال   

وتارة يرجح أحدهم إما مبنام وإما برأي مشري ناصح، وأما الترجيح مبجرد االختيـار واإلرادة               
   (١٣٩))  اليت ال تستند إىل أمر باطن وال ظاهر ال يقـول به أحد من أئمة العلم 

  :رأي ابن القيم رمحه اهللا  : ثالثا 

  : قيم يف نقاط  ميكن إجياز رأي ابن ال

  أن الرؤيا الصادقة من أسباب اهلداية وهي من أجزاء النبوة: األوىل 

  رؤيا غري األنبياء تعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإال مل يعمل ا : الثانية 

مىت كانت الرؤيا صادقة أو تواطأت استحال خمالفتها للوحي بل ال تكون إال             : الثالثة  
يه أو منبهة على اندراج قضية خاصة يف حكمه مل يعرف الرائي اندراجها فيه              مطابقة له منبهة عل   

  فيتنبه بالرؤيا 

  يعمل بالرؤى على سبيل االستئناس ويتأكد العمل ا إذا تواطأت : الرابعة 

بالرؤى على إثبات معرفة األموات لزائـريهم مـن         " الروح  " وقد استأنس يف كتابه     
وهـذه املرائـي وان مل تـصح        : ( ت باألحياء عند نومهم  قال       األحياء والتقاء أرواح األموا   

: مبجردها إلثبات ذلك، فإنا مل نثبت هذا مبجرد الرؤيا بل مبا ذكرناه من احلجج وغريها، قـال   
وهذه املرائي على كثرا وأا ال حيصيها إال اهللا قد تواطأت على هذا املعىن  وإذا تواطأت رؤيا                  

    (١٤٠)) واطؤ روايتهم له املؤمنني على شيء كان كت
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  : أشار ابن حجر إىل ذلك فقال : قلت 

 ان توافق مجاعة على رؤيا واحدة دال علـى صـدقها            (١٤١)ويستفاد من احلديث    ( 
   (١٤٢)) وصحتها كما يستفاد قوة اخلرب إذا ورد عن مجاعة 

ويف هذا احلديث داللة على عظم قـدر الرؤيـا وجـواز            : (  وقال يف موضع آخر     
) إليها يف االستدالل على األمور الوجودية بشرط أن ال خيالف القواعـد الـشرعية               االستناد  

   واهللا اعلم (١٤٣)
  

  املطلب الرابع
  يف الرتجيح بني األقوال يف املسألة

إن ملخص اخلالف يف الرؤى هو عـصمة        : من خالل النظر يف املسألة ميكن أن يقال         
د بالرؤى ومن قـال بعـصمتهم مـن غـالة           الرائي، فمن قال بعدم عصمة غري األنبياء مل يعت        

     (١٤٤)الصوفـية وغريهم رأى أا حجة 

وإذا فرعنا على قول أهل السنة واجلماعة من عدم عصمة غري األنبياء فإنه من هـذا                
اجلانب نقول بأن الرؤى ليست حجة لعدم العصمة واحتمال أن تكون من الشيطان فال يـدان                

  الناس بدين إال بدليل 

كن أن تكون الرؤى دليال مستقال تثبت به األحكام كاألدلة املختلف فيها             وعليه ال مي  
  فهذا القول ال يقو ل به أحد ممن يعتد به من علماء األصول من أهل السنة واجلماعة 

وقد حصل العلم القطعي واليقني الضروري وإمجاع السلف واخللف         : (   قال القرطيب 
ىل اليت هي راجعة إىل أمره ويه إال من جهة الرسل فمن            على ان ال طريق ملعرفة أحكام اهللا تعا       

ا آخر يعرف ا أمره ويه غري الرسل حبيث يستغىن عن الرسل فهـو              ــقال إن هناك طريق   
  (١٤٥) ) كافر

  



  ٢٧             خالد بن بكر آل عابد. د / دراسة أصولية-     الرؤى الصادقة حجيتها وضوابطها          
 

  ومع كوننا نقطع بأنه ال ميكن أن يثبت احلكم الشرعي بالرؤى إال أننـا يف نفـس                 
ها بالكلية فالتوسط يف العمل ا هو الراجح الـذي          الوقت ال نقول بإلغاء الرؤى وعدم اعتبار      

  تظافرت عليه أقوال العلماء 
  :قال ابن تيمية  

طريقا للحقائق مطلقا أخطأوا، كما اخطأ الـذين         (١٤٦) والذين أنكروا كون اإلهلام   ( 
   (١٤٧) ) جعلوه طريقا شرعيا على اإلطالق

  : لربانيني فقال وهلذا أثىن القرضاوي على املتوسطني يف املسألة ومساهم ا
إن هؤالء الربانيني من دعاة الوسطية اإلسالمية هم الذين مجعوا بني نور العقل ونور              ( 

القلب، نور العلم ونور اإلميان، واهتدوا بصحيح املنقول وصـريح املعقـول، ووفقـوا بـني                
 النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية، وردوا الفروع إىل األصـول واملـشتبهات إىل احملكمـات             
والظنيات إىل القطعيات فأثبتوا اإلهلام والرؤى الصادقة بشروطها ويف حدودها وأقاموا الـوزن             
بالقسط ومل خيسروا امليزان، ومل يطغوا فيه، وذا أووا من العلم إىل ركن شديد واعتصموا من                

  الدين حببل متني 
ـ              ق عـن   ان موقف أهل التوسط واالعتدال من حمققي علماء السنة هو الذي يعرب حب

وسطية املنهج اإلسالمي ووسطية األمة اإلسالمية فهم ال يغلقون بابا من أبواب املعرفة والوعي              
  (١٤٨))  فتحه اهللا لبعض أصفيائه يف بعض األوقات 

  
  القسم الثاني

  ضوابط العمل بالرؤى وما يتفرع عليها من األحكام
  :وفيه مطلبان 

  املطلب األول
  معىن القاعدة والفرق بينهمايف بيان أهمية الضوابط ومعناها و

    قبل ذكر ضوابط العمل بالرؤى البد من بيان أمهية الضوابط، فقد ذكر الزركشي
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أن الفقه عشرة أنواع آخرها معرفة الضوابط اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد إليها أصـوال                

 االستعداد ملراتـب    وهذا انفعها وأعمها وأكملها وأمتها وبه يرتقي الفقيه إىل        : ( وفروعا، قال   
      (١٤٩)) االجتهاد وهو أصول الفقه على احلقيقة 

وأشار النووي إىل أمهية هذه الضوابط والقواعد وانه حيتاج إليها طالب العلـوم وال              
  (١٥٠)يستغين عن مثلها من أهل الفقه إال املقتصرون على الرسوم 

ه قواعـد البيـت أي      األساس واألصل ملا فوقها ومن    : دة فهي يف اللغة   ــوأما القاع 
  (١٥١)   أساسه 

   (١٥٢)حكم كلي ينطبق على جزئياته فتعرف أحكامها منه : ويف االصطالح 
وهو لزوم شيء ال يفارقه يف كـــل        : ابط فهو يف اللغة من الضبط       ــوأما الض 

   (١٥٤)جماز " ضابط األمور: " ، واستعماله يف قولنا (١٥٣)شيء 
   (١٥٥)ن باب واحد ما جيمع فروعا م: والضابط يف االصطالح  

والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشاة ان           : (١٥٦)قال ابن السبكي    
   (١٥٧)يسمى ضابطا 

 وهذا ما جريت عليـه يف هـذا         (١٥٨)وهناك من ال يقصر الضابط على باب واحد         
   .البحث

  : ولعل اقرب ما يقال يف تعريف ما صغته من الضوابط أو القواعد هو أا 
كلية تتضمن أحكاما تشريعية عامه من أبواب متعددة يف القضايا الـيت            أصول فقهية   
    (١٥٩)تدخل حتت موضوعها 

بيان القواعد اجلامعة والـضوابط املـضطردات       : ( واملقصود منها كما قال النووي      
ومجع املسائل املتشاات والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه وحصر نفائس من              

   واهللا اعلم(١٦٠))  ات وبيان شروط كثري من األصول املتفرقات األحكام املتفرق
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  املطلب الثاني
  ضوابط العمل بالرؤى وما يندرج حتتها مـن فروع 

    وبعد نظرة فاحصة فيما قاله علماء األصول وما وقفت عليه من فروع ومن خالل              
لوضع ضـوابط حتـدد   فهمي لنصوص العلماء وتفريعام استلهمت اهللا الرشد وسألته التوفيق        

  :العمل بالرؤى واألحالم  فأقول وبه أستعني 
  : الضابط األول 

:  قال ابن القيم، حق ألنه معصوم فهي وحي وهو حمروس ال يدخله خلل        رؤيا النيب   
   (١٦١)) وهذا باتفاق األمة ( 

 يف نومه شرع ودين يستمد منـه األحكـام  ال            وينبين على ذلك ان ما رآه النيب        
  لك خالفا أعلم يف ذ

 (١٦٢)ومن أمثلته احلديث املشهور يف اختصام املأل األعلى الذي رواه معاذ بن جبـل               
    أن النيب    إين قمت من الليل فصليت ما قدر يل فنعست يف صاليت حىت استثقلت     : (  قال

) ٠٠٠فإذا أنا بريب عز وجل يف أحسن صورة فقال يا حممد أتدري فيم خيتصم املأل األعلـى ؟                   
   (١٦٣)    احلديث

 فقال أين رأيت البارحة عجبا، رأيـت        خرج رسول اهللا    ( ومن أمثلته أيضا حديث     
ورأيت رجال من   ....... رجال من أميت قد احتوشته املالئكة فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك            

أميت انتهى إىل أبواب اجلنة فغلقت األبواب دونه فجاءته شهادة أن ال إله إال اهللا فأخذت بيده                 
 (١٦٤)) لته اجلنة فأدخ

  : الضابط الثاين 
 يعمل ا بال خالف ال ألا حجة، بل لتقرير           إذا أقرها الرسول     رؤيا الصحابة   

 هلا وهو من أدلة الشرع كما تقرر يف علم األصول، فال حيتج بذلك على اعتبار رؤيـا                 النيب  
  .غريهم 

 فقال  (١٦٥) بن زيد   ومن أمثلة ذلك ما ورد يف حديث األذان الذي أريه عبد اهللا             
 فألق عليه ما رأيت فليـؤذن     (١٦٦)إا  لرؤيا حق ان شاء اهللا فقم مع بالل            : (ول  ــالرس
   (١٦٧)) به 
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أرى ان رؤياكم قد تواطأت يف الـسبع         (  لليلة القدر فقال     وكرؤيا الصحابة   

    (١٦٨)) األواخر فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر 
 حينما رأى الرجلني اللذين أسلما مجيعـا وكـان          (١٦٩)عبيد اهللا     وكرؤيا طلحة بن    

أحدمها أشد اجتهادا من اآلخر، فاستشهد اتهد مث مكث اآلخر بعده سنة مث تـويف، فـرأى                 
 : طلحة يف املنام أن اآلخر دخل اجلنة قبل الشهيد، فحدث طلحة بذلك فعجب الناس فقال                

هللا هذا كان أشد الرجلني اجتـهادا مث استـشهد          يا رسول ا  : من أي ذلك تعجبون، فقالوا      ( 
وأدرك : بلـى، قـال     : أليس قد مكث هذا سنة، قـالوا         : ودخل اآلخر اجلنة قبله، فقال      

فما بينهما أبعـد     : بلى، قال   : رمضان فصام وصلى كذا وكذا من  سجدة يف السنة، قالوا            
     واهللا اعلم (١٧٠)) مما بني السماء واألرض 
   : الضابط الثالث

الرؤى واألحالم ال تستقل بإثبات األحكام مطلقا وال ترفع حكما وال ختصص عامـا              
وال تقيد مطلقا لعدم عصمة الرائي، فال عربة بالرؤى املقتضية خالف ما علـم مـن الـدين                  

  بالضرورة
ودليل هذه القاعدة هو جمموع االدلة اليت استدل ا القائلون على عدم حجية الرؤى              

نه مل ينقل عن أحد من األئمة األربعة وال األئمة األعالم انه عد الـرؤى مـن                 واألحالم كما ا  
  (١٧١)األدلة 

  :ويندرج حتت ذلك 
وم وهو يقول له قوال يتضمن حكمـا        ــ يف الن  م رجل انه رأى النيب      ــلو زع 

  (١٧٢)شرعيا 
  :قال ابن الصالح 

   .هللا ال جيوز االعتماد يف ذلك على ما يراه يف النوم ومسعه من رسول ا( 
وعلى هذا درج أهل العلم وأهل  املعرفة املاضون وإمنا يعتمـد يف األحكـام               :  قال  

  (١٧٣)) الشرعية وحنوها على الدالئل الشرعية املعلومة واهللا اعلم 
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  : (١٧٤) الضابط الرابع 
ال اعتداد بالرؤى واألحالم اتفاقا إذا خالفت نصا شرعيا بأن اقتضت ترك واجب أو              

رمي مباح أو أدت إىل خرم قاعدة شرعية كلية، ألا حينئذ تكـون منـشئة               ارتكاب حمرم أو حت   
حلكم أو رافعة أو خمصصة له وقد تقرر أا ال تنتهض لذلك، فهي قطعا ليست من اهللا بل مـن                    

  إلقاء الشيطان 
  :  ويندرج حتت ذلك فروع  

مل يـصح    :   يف املنام يقول له غدا من رمضان قال النـووي            لو رأى النيب    : منها  
   (١٧٥)ونقل القاضي عياض اإلمجاع عليه : الصوم ذا املنام ال لصاحب املنام وال لغريه قال 

 يف املنام يقول يل غـدا       لو قال لنا قائل رأيت النيب        : ( (١٧٦)وقال القاضي حسني    
   (١٧٧)) صوموا لرؤيته (  يف اليقظة قال لنا رسول اهللا : من رمضان قلنا له 

 قال له يف املنام عن حالل انه حرام أو العكس أو عن حكم              لنيب  لو رأى ا  : ومنها  
   (١٧٨)من أحكام الشريعة 

   (١٧٩)قدمنا ما ثبت يف اليقظة على ما رأى يف النوم : قال القرايف 
 يف النوم قال له اذهب إىل موضع كـذا فاحفره فان           أن رجال رأى النيب     : ومنها  

لما أصبح ذهب إىل املوضع فحفره فوجـد فيـه     فخذه وال مخس عليك فيه، ف      (١٨٠)فيه ركازا   
الركاز واستفىت علماء عصره فأفىت بعضهم بأن ال مخس عليه لصحة الرؤيا وأفىت العز بن عبد                

 وأكثر ما يرتل املنام مرتلة      (١٨٢))ويف الركاز اخلمس     ( بأن عليه اخلمس لقوله      (١٨١)السالم  
  (١٨٣)احلديث السابق حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو اصح منه وهو 

وهذا فقه دقيق وعمل مبا تقتضيه قواعد الترجيح عند تعـارض األدلـة، وال              : قلت  
 فتعني مـا    ميكن ان يقال هنا بأن الدليل املتأخر ينسخ املتقدم الن النسخ ال ميكن بعد وفاته                

  ذكره العز رمحه اهللا  واهللا اعلم
امرأتك طالق ثالثا وهو جيـزم بعـدم   إن :  يف املنام وقال له     لو رأى النيب    : ومنها  

  . ال يقول إال حقا تطليقها فهل حترم عليه الن الرسول 
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  :قال القرايف 

اضطربت آراء الفقهاء يف ذلك بالتحرمي وعدمه لتعارض خربه بتحرميها يف النـوم             ( 
حتمال  يف اليقظة مقدم لتطرق اال     وإخباره يف اليقظة بأا مباحة له والذي يظهر يل أن إخباره            

  (١٨٤)) للرائي بالغلط 
ينبغي اجلزم بعدم وقوع الطالق إذا كان الزوج متيقنا من عدم تطليقهـا الن              : قلت  

عقد النكاح متيقن وزواله بالرؤيا مشكوك فيه واليقني ال يزول بالشك كما هو مقرر يف قواعد                
اء علـى هـذه     ، ويف اليقظة لو شك الزوج هل طلق أم ال ؟ مل يقع الطالق أيضا بن               (١٨٥)الفقه  

  فمن باب أوىل أال يقع باملنام  (١٨٦)القاعدة 
وهلذا أدرجت هذا الفرع حتت هذا الضابط فهو يدخل حتت حترمي املبـاح أو خـرم                

  قاعدة شرعية 
نعم لو شك الزوج يف الطالق مث رأى هذه الرؤيا ميكن عندئذ ان حيصل االضطراب               

  وجيرى فيها اخلالف واهللا اعلم
علـي  : (  فلما رآه قـال      (١٨٨) دخل على املهدي     (١٨٧)اضي  أن شريك الق  : ومنها  
رأيت يف منامي كأنك تطأ بـساطي       : ومل يا أمري املؤمنني ؟، قال       :  ، قال    (١٨٩)بالسيف والنطع   

يظهر لـك الطاعـة ويـضمر       : وأنت معرض عين فقصصت رؤياي على من عربها فقال يل           
عليه السالم وال معربك بيوسف عليـه       واهللا ما رؤياك برؤيا إبراهيم      : املعصية، فقال له شريك     
اخــرج  : ة تضرب أعناق املؤمنني، فاستحي املهـدي وقـال          ــالسالم فباألحالم الكاذب  

   (١٩٠)) عــين 
وهذه القصة تعضد األدلة اليت تثبت أنه ال اعتداد بـالرؤى إذا خالفـت الـشرع                

  واقتضت ارتكاب حمرم 
  : الضابط اخلامس 

ط على سبيل االستئناس مع األخذ يف االعتبار أال يعتقد          يعمل بالرؤيا املوافقة للضواب   
أا حكم هللا تعاىل وال يلتزم ا على جهة املشروعية فعال أو تركا ومن باب أوىل أال يلزم ـا                    

  غريه
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ودليل هذه القاعدة هو جمموعة النصوص اليت دلت على أن الرؤى الـصاحلة حـق               
  (١٩١)لى اعتبار الرؤى يف اجلملة  فان هذه النصوص تدل عوباألخص رؤيا النيب 

وأيضا ثبت ان الرؤيا الصاحلة من اهللا فإذا مل يكن هلا اعتبار بالكلية فال فائـدة              : قلت  
منها فهي عبث وهو حمال على اهللا فدل على انه البد من اعتبارها ولو بوجه وعلى هذا جـرى                   

  لشروط والضوابط  األصوليون فبينوا ما يترتب عليها من األحكام وما يتعلق ا من ا
 فليس على إطالقه بـل      (١٩٢)وأما ما ينقل عن بعض األئمة من عدم اعتبارها بالكلية           

حممول على استقالهلا بإنشاء األحكام أو إذا مل تتحقق شروطها أو مرادهم أال يعمل ا علـى                 
  سبيل اإللزام 

  :وعلى هذا يستأنس بالرؤى  يف مواضع منها 
  :املوضع األول 

ؤى إذا وافقت حكما شرعيا كفعل مندوب أو ترك مكروه فيـستحب            يستأنس بالر 
بال خالف الن ذلك ليس حكما مبجرد املنام بل مبا تقـرر            : ( العمل على وفقها، قال النووي      

  (١٩٣)واهللا اعلم  ) من أصل ذلك الشيء 
  : ويتفرع على هذا ما ال ينحصر من الفروع 

 صدقة أو نسك أو حـج أو عمـرة           يأمره بصالة أو صيام أو     لو رأى النيب    : منها
 ينـهاه عـن مكـروه    إىل آخره، أو رآه ... تطوعا أو بناء مسجد أو يأمره بالوصية بذلك   

  كالتدواي بالكي  وما أشبه ذلك فانه يستحب العمل على وفقها ألن هلا أصال يف الشرع
  : فقال " املغين" يف (١٩٤)وقد جرى على ذلك ابن قدامة 

 رأيت رسول اهللا    : (  انه قال     (١٩٥) وملا روي عن عمر      ..يكره التقبيل للصائم    
ألست تقبل وأنت صائم،    : يا رسول اهللا  ما شأين ؟  فقال          : يف املنام فرأيته ال ينظر إيلِّ، فقلت        

  (١٩٦)) فوالذي بعثك باحلق ال أقبل بعدها وأنا صائم : قال 
 فيعمل ا وال    (١٩٧)   ألمر مكروه وهو التقبيل أثناء الصوم       فالرؤيا تضمنت تنفريه    

   واهللا اعلم (١٩٨)عربة مبن شنع على ذلك 
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 : املوضع الثاين 

يستأنس بالرؤى يف الترجيح بني األدلة املتعارضة إذا مل يتمكن الناظر فيها من الترجيح             
وتارة يرجح أحدهم إما مبنام وإمـا       : ( بينها بالنظر واالستدالل، أشار إىل ذلك ابن تيمية فقال          

صح، وأما الترجيح مبجرد االختيار واإلرادة اليت ال تستند إىل أمر باطن وال ظاهر              برأي مشري نا  
   (١٩٩)) ال يقول به أحد من أئمة العلم 

  الترجيح بالرؤيا عند تعذر الترجيح بالنظر واالستدالل أوىل من التوقف : قلت 
 : املوضع الثالث 

 وحتري فيها مث رأى رؤيـا       يستأنس بالرؤى إذا اختلفت األقوال على العامي يف الفتوى        
  (٢٠٠)ترجح أحدها فال مانع من األخذ ا، وهذا نظري القول بالترجيح بتحكيم اخلاطر

    ويندرج حتت هذا ما إذا اقتضت الرؤيا ترجيح أحد األقوال يف املسائل اخلالفيـة              
ع كفعل ما اختلف يف وجوبه كالوتر واألضحية  أو ترك ما اختلف يف حترميه كأكل حلم الـسب                 

  ويسري النبيذ واهللا اعلم
  :ومن فروع ذلك 

متتعت فنهاين ناس عن ذلـك،      : (  أنه قال    (٢٠١)ما رواه مسلم عن أيب مجرة الضبعي        
مث انطلقت إىل البيت فنمت فأتـاين آت يف      : فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرين ا، قال          

:  فأخربته بالذي رأيت فقال      فأتيت ابن عباس  : عمرة متقبلة وحج مربور، قال      : منامي  فقال    
 بنحوه وفيه فقال ابن عباس أقم       (٢٠٢)ورواه البخاري    ) اهللا اكرب، اهللا اكرب، سنة أيب القاسم        

  (٢٠٣). عندي فاجعل لك سهما من مايل 
   (٢٠٤)) االستئناس بالرؤيا ملوافقة الدليل الشرعي .. ابن حجر ويؤخذ منه :  (قال 

ية التمتع على الدليل املقتضي خالف ذلـك        لعل مراده ترجيح دليل مشروع    : قلت  
:  قال ابن حجـر      (٢٠٦) ينهى عن املتعة كما رواه عنه مسلم         (٢٠٥)وقد كان عبد اهللا بن الزبري       
   واهللا اعلم (٢٠٧)وكان ال يراها إال للمحصر
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  : املوضع الرابع 
  (٢٠٨)يستأنس بالرؤى إذا وافقها سبب ظاهر، أشار إليه الشاطيب وهو وجيه 

ل بالسبب الظاهر معترب يف الشرع وتبىن عليه األحكام وشواهده كثرية           والعم: قلت  
املشهور حينما قتل من قال ال إله إال اهللا، فإا سبب لعصمة الدم (٢٠٩)  منها حديث أسامة 

ويف روايـة  ) هال شققت عن قلبه  : ( ومل يعمل بظاهرها ظنا أنه قاهلا تقية، فقال له الرسول       
 وأيـضا   (٢١٠)ومل  يزد على أن كررهـا        ) ال اهللا إذا جاءت يوم القيامة       فكيف تصنع بال اله إ    (

   وكذا يف تعامله مع (٢١١) األحكام على الظاهر يف احلكم بني املتخاصمني إجراؤه 
  (٢١٢). املنافقني 

فإذا تعضدت الرؤيا بسبب ظاهر عمل ا وليس فيه إثباتا لإلحكام مبجرد الرؤى وال              
  خرما حلكم شرعي 

  :لك ومن فروع ذ
ما لو حصل له رؤية نومية بان هذا املاء املعني مغصوب أو جنس وتعني معهـا سـبب                  

  ظاهر  فكالم الشاطيب يقتضي العمل على وفق ذلك، فيجوز له االنتقال اىل التيمم  
أما إذا مل يتعني مع الرؤيا سبب ظاهر فال يعمل ا، وال جيوز له االنتقال اىل التـيمم،                  

فيه حبكم الشريعة أمر آخر فال يترك اعتمادا على جمرد الرؤيا ولـو جـاز               الن الظاهر قد تعني     
ذلك جلاز نقض اإلحكام ا وإن ترتبت يف الظاهر موجباا وهذا غري صحيح حبـال الن فيـه                  

  (٢١٣)خرما حلكم شرعي فكذا ما حنن فيه 
عها أما إذا مل يؤد ذلك إىل خرم حكم شرعي فال حرج أن يعمل بالرؤيا ولو مل يتعني م                 

سبب ظاهر بأن يترك املاء الذي رأى أنه مغصوب أو جنس إىل ماء غريه وعندئذ يصري منـتقال                  
  (٢١٤)من جائز إىل مثله 

  : املوضع اخلامس 
يستأنس بالرؤى إذا دلت قرائن األحوال على صحتها، أشار إليه ابن القيم، وبني أن              

، مث أشار   (٢١٥)ليت تثبت بالقرائن    العمل مبقتضى القرائن معترب شرعا وأورد كثريا من األحكام ا         
   وما قاله وجيه(٢١٦)إىل ان الرؤى قد حتتف بقرائن أقوى مما ذكر فكان العمل ا أوىل 
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  : ومن فروع ذلك 

  لو رؤي شخص بعد موته يوصي هل تنفذ وصيته ؟
مل أقف على نص واضح يف املسألة لكن ومن خـالل النظـر يف أصـول الـشريعة                  

  : أقوال العلماء يف العمل بالرؤى أقول مستعينا باهللا وقواعدها العامة ومن خالل
  :ان هذه الوصية ال ختلو من حالتني 

  أن يوصي بفعل بر كبناء مسجد أو التصدق وما أشبه ذلك : احلالة األوىل 
أن يوصي بفعل واجب عليه كقضاء دين أو أداء أمانة أو رد عارية أو              : احلالة الثانية   

   ذلك مما مل يعلمه الورثة ومل تقم عليه بينةأداء زكاة أو حج وما أشبه
ان رضي الورثة بإنفاذها فال إشكال عندئذ فهي كالصدقة ملـورثهم           : فاحلالة األوىل   

وإنفاذها ال يقدح يف قواعد الشريعة الكلية وال خيالف أصال، فيعمل بالرؤيا استئناسا وال مانع               
  .منه 

نه عندئذ يؤدي إىل خمالفة قواعد الشريعة       أما إذا مل يرض الورثة فيحرم إنفاذ الوصية أل        
  : والنصوص الشرعية وبيانه 

أن امللك يزول باملوت واألصل أنه ال حيق لإلنسان التصرف يف ماله بعد موته النتقال               
امللكية إىل الورثة إال أن اهللا من على املؤمن فجعل له احلق بأن يوصي بثلث ماله وينفذ تـصرفه            

، وبعد املوت يفوت هذا احلق فاإللزام بإنفاذ الوصـية          (٢١٧)ه عز وجل    فيه بعد موته صدقة من    
اليت رؤيت يف النوم ينايف ما تقرر يف الشريعة من أنه ال ينفذ تصرف اإلنسان فيمـا ال ميلـك                    
وخمالف ملقتضى آيات وأحاديث املواريث اليت قسمت التركة على الورثة ومل جتعـل لغريهـم               

  نصيبا فيها
فيما لو أوصى بواجب عليه كما لو رؤي يف املنام يقول لفالن بـن               : اما احلالة الثانية  

فالن علي ألف فاقضوه أو له أمانة كذا وكذا فأدوه أو عارية كذا فردوها مث بعد التحقق وجد                  
األمر كما ذكر فالذي يظهر يل انه يلزم إنفاذها لداللة القرائن على ذلك وألن هذا من احلقوق                 

  جب أداؤها عنه بل هي مقدمة على اإلرث املتعلقة بذمة امليت في
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  ان هذا فيه إثبات للحكم الشرعي بالرؤيا إذا احتفت بالقرائن : وال يقال
ان وجوب قضاء الدين وأداء األمانة ورد العارية وحنوها ثابـت بأصـل             :  النا نقول 

 مبـا   الشرع والرؤيا ملا احتفت بالقرائن أظهرت هذا احلكم فلم يعمل هنا مبجرد الرؤيـا بـل               
   (٢١٨)احتفت ا من القرائن وهي معتربة شرعا يف إثبات األحكام 

ولعل هذا نظري ما يقال يف اللقطة فان عرفها صاحبها وظهر صحة كالمـه بـالقرائن     
  أعطيت له وإن مل حيصل اجلزم بأنه صاحبها  

لو دلت قرائن األحوال على ان هذا املاء مغصوب كأن وجد مثال يف إنـاء               : ومنها  
وب أو مع أشياء مغصوبة أو دلت على ان هذا املاء جنس لكونه مثال يف إناء يستعمل غالبا                  مغص

    واهللا اعلم(٢١٩)يف النجاسة فالعمل ذه القرائن معترب شرعا فإذا وافقته الرؤيا تأكد به 
ان فالنا عاملا فاعمل مبا يقول وما أشبه ذلك مل          : لو رأى يف النوم قائال يقول       : ومنها  

   (٢٢٠) العمل حىت يقوم له الشاهد يف اليقظة وإال كان عامال بغري شريعة يصح له
  :املوضع السادس 

 يستأنس بالرؤيا يف الترجيح عند خفاء املصلحة يف فعل مباح وتركه، ويتأكد العمل             
  ا إذا سبقتها استخارة

  :ومن فروع ذلك 
لك الشاطيب وجعله   لو رأى ما يقتضي تركه لتناول املباح جاز له العمل بذلك، ذكر ذ            

   (٢٢١)كما يترك اإلنسان أحد اجلائزين باملشورة 
 أو  (٢٢٢)  وأمثلة ذلك كثرية منها ما لو رأى رؤيا تقتضي نكاحه من امرأة أو عدمه               
  بيع أو شراء أو إجارة وحنو ذلك فانه يستأنس بالرؤيا يف اإلقدام واإلحجام واهللا اعلم

  : املوضع السابع 
  :دثني لبيان أحوال الرواة ومن فروع ذلك يستأنس بالرؤيا عند احمل

 يف املنـام     رأى النيب    (٢٢٣)ما حدث به اإلمام مسلم رمحه اهللا من أن محزة الزيات            
فما عرف منه إال شيئا يسريا مخـسة أو    (٢٢٤)ع من أبان بن أيب عياش ــفعرض عليه ما مس
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  (٢٢٥)ستة 

قرر من ضعف أبـان ال      هذا ومثله استئناس واستظهار على ما ت      : قال القاضي عياض    
  (٢٢٦)  أنه يقطع بأمر املنام 

من قال إذا أصـبح     : (  قال    عن أيب عياش ان رسول اهللا        (٢٢٧)ويف سنن أيب داود     
يارسول اهللا ان أبـا عيـاش   :  فيما يرى النائم فقال احلديث،  فرأى رجل رسول اهللا       ....) 

  (٢٢٨). حيدث عنك بكذا وكذا، قال صدق أبو عياش 
 ومل تكن الرواية عن أيب عياش مبجرد املنام الن الرؤيا ال تثبت األحكام              : (ويف شرحه   

  (٢٢٩)) وإمنا صارت الرؤيا تأييدا لروايته وطمأنينة لقلبه 
  :املوضع السابع  

يستأنس بالرؤى للوصول اىل حكم الوقائع من األدلة، وحل األلفاظ املـشكـلة يف             
  النصوص وتصنيف الكتب وحنو ذلك

 يشرح صدر املؤمن ملا فيه التوفيق بقدر صالحه وقدره عنده، وكلما            فان اهللا : وأخريا  
اجتهد العبد يف طاعة اهللا كلما ازداد توفيقا، وكم من مقيد حرمته معاصيه من نور اهللا، فمـن                  
علم مرتلته عند ربه عض عليها بالنواجذ وحرص عليها كل احلرص، فلم يزل رضى اهللا عنـه                 

تأتيه ألطاف اهللا يف منامه فيزداد يقينا وإميانا باهللا خبالف ما لـو             شغله الشاغل، لكنه قد يغفل ف     
كان التنبيه بغري املنام  وهذا مما متتاز به الرؤيا فهي اشد وقعا من نـصح الناصـحني و تنبيـه                     
الصاحلني ومن كان هذا حاله أدرك حقيقة ما رأى وفهم ما أُريد دون حاجة ملؤولني أو سـؤال                  

   ما فهم ويفتح اهللا على من يشاء معربين فهو ميتثل حبسب
  أسأل اهللا جلت قدرته ان مين علينا بشرف العبودية وان جيعلنا من عباده األتقيـاء               

  الصاحلني  آمني
أخريا هذا ما استطعت تقريره يف املسألة، اسأل اهللا عز وجل ان أكون قد وفقت فيما                

جيا من املوىل عز وجل، ان يفتح       وصلت إليه، وهو جهد املقل ، أضعه بني يدي طلبة العلم، را           
  عليهم مبا يصلح اخللل ويتم النقص واهللا على كل شيء قدير،،
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  وآخر دعوانا ان ا حلمد هللا رب العاملني،،،
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
    :ةــــــــــاخلامت

  - نسأل اهللا حسنها -
لسالم على من خرجت جوامع الكلم من       احلمد هللا محدا طيبا مباركا فيه، والصالة وا       

  :فيه، وعلى آله وأصحابه ومن أحبهم فيه ، وبعد 
  فان من قضايا العصر الرؤى واألحالم وما يترتب عليها من األحكام 

  : وبعد التأمل والنظر، ظهر أن رؤيا املنام هلا اعتبار يف الشرع، واليك أهم النتائج 
ص يف منامه وخص يف الشرع ما كـان مـن اهللا            املراد بالرؤى واألحالم ما يراه الشخ      -١

 بالرؤى وما كان من الشيطان باألحالم   
 حقيقة الرؤيا عند أهل السنة هي ان اهللا سبحانه خيلق يف قلب النائم اعتقـادات كمـا                  -٢

خيلقها يف قلب اليقظان، فإذا خلق هذه االعتقادات فكأنه سبحانه جعلها علمـا علـى               
  أمور أُخر كالغيم علما على املطر 

التصديق ا حق وفيها     ال خالف بني أهل احلق ان الرؤيا الصادقة من اهللا وأا من النبوة وأن               
 من بديع حكمة اهللا ولطفه ما يزيد املؤمن يف إميانه 

الرؤيا من أنواع اإلهلام، لكن ان أطلق اإلهلام أريد به الكشف يف حال اليقظة وان كان                 -٢
  الكشف يف املنام مسي رؤيا 

 مبنع الشيطان ان يتصور يف صورته لئال يكذب على لسانه يف النـوم              خص اهللا نبيه     -٣
 تحال تصور الشيطان على صورته يف اليقظة، هلذا أفرد األصوليون رؤية الـنيب              واس

  بالذكر وكانت موضع اهتمامهم وحمط نظرهم يف معرفة ما يترتب عليها واهللا اعلم
قيل :  إذا كانت تتضمن ما يشهد له يف أصل الشرع ففي العمل ا أقوال               رؤية النيب    -٤

 ال يلزم ا شيء : ا وقيل يستأنس : يستحب وقيل : جيب وقيل : 
الرؤيا الصاحلة من املؤمن حق وهي جزء من أجزاء النبوة ومن املبشرات، فيستأنس ا               -٥
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 ال يلزم ا شيء : إذا كانت تتضمن ما يشهد له يف أصل الشرع وقيل 

يف األمور اجلائزة أو املطلوبة اليت فيها سعة فتحمـل           يرى الشاطيب جواز العمل بالرؤيا     -٦
بشارة أو النذارة فيعد لكلٍٍٍٍٍِ عدته كما أنه البد يكون العمل ا لفائدة يرجوها فال             على ال 

 يلحقه عجب، فان الكرامة كما أا خصوصية هي كذلك فتنة واختبار 
يرى ابن تيمية أن الرؤيا تعود بالنفع على صاحبها من حيث زيادة اإلميـان، وال يلـزم                 -٧

ان اجلواب يف الفتوى ال يعتمد فيه على الـرؤى          غريه قبول ما جاء فيها كما انه يرى         
وإمنا على ما جاء يف الكتاب والسنة، لكنه يرى امكانية الترجيح بني األدلـة باإلهلـام                

  .والرؤيا الصاحلة  
يرى ابن القيم ان رؤيا غري األنبياء تعرض على الوحي الصريح فان وافقته وإال مل يعمل                 -٨

 تواطأت استحال خمالفتها للوحي وانه يعمل بالرؤى        ا وانه مىت كانت الرؤيا صادقة أو      
  على سبيل االستئناس ويتأكد العمل ا إذا تواطأت 

الذي ترجح يف املسألة هو التوسط فمع كوننا نقطع بأنه ال ميكن أن يثبـت احلكـم                 
الشرعي بالرؤى إال أننا يف نفس الوقت ال نقول بإلغاء الرؤى وعدم اعتبارها بالكلية فالتوسط               

  . العمل ا هو الراجح الذي تظافرت عليه أقوال العلماء يف
بعد نظرة فاحصة يف األصول والفروع وحماولة اجلمع والتوفيق، استلهمت اهللا الرشد            
وسألته التوفيق، لوضع ضوابط حتدد العمل بالرؤى ويسهل عليها التفريع، مدعمـة أغلبـها              

  :بالدليل وإليك ما فتح به اجلليل 
يف نومه شرع ودين      حق ألنه معصوم فما رآه النيب        رؤيا النيب  :الضابط األول 

  .يستمد منه األحكام  بال خالف
 يعمل ا بال خالف ال ألـا        إذا أقرها الرسول     رؤيا الصحابة   : الضابط الثاين   
 هلا وهو من أدلة الشرع كما تقرر يف علم األصول فال حيتج بـذلك               حجة، بل لتقرير النيب     

  .بار رؤيا غريهمعلى اعت
الرؤى ال تستقل بإثبات األحكام مطلقا فال ترفع حكما وال ختصص           : الضابط الثالث   

عاما وال تقيد مطلقا لعدم عصمة الرائي، فال عربة بالرؤى املقتضية خالف ما علم من الـدين                 
  .بالضرورة
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ك ال اعتداد بالرؤى اتفاقا إذا خالفت نصا شرعيا بأن اقتـضت تـر            : الضابط الرابع 
واجب أو ارتكاب حمرم أو حترمي مباح أو أدت إىل خرم قاعدة شرعية فهي قطعا ليست من اهللا                  

  بل من إلقاء الشيطان 
يعمل بالرؤيا املوافقة للضوابط على سبيل االستئناس مع األخذ يف          : الضابط اخلامس   

ال أو تركا ومن باب     االعتبار أال يعتقد أا حكم هللا تعاىل وأال يلتزم ا على جهة املشروعية فع             
  :أوىل أال يلزم ا غريه وهذا االستئناس يف مواضع 

يستأنس بالرؤى إذا وافقت حكما شرعيا كفعل منـدوب أو تـرك            : املوضع األول   
  .مكروه فيستحب العمل على وفقها 

يستأنس بالرؤى يف الترجيح بني األدلة املتعارضة إذا مل يتمكن الناظر           : املوضع الثاين   
  . الترجيح بينها بالنظر واالستدالل فيها من

يستأنس بالرؤى إذا اختلفت األقوال على العامي يف الفتوى وحتـري           : املوضع الثالث   
  .فيها مث رأى رؤيا ترجح احدها فال مانع من األخذ ا 

  .يستأنس بالرؤى إذا وافقها سبب ظاهر : املوضع الرابع 
  .ئن األحوال على صحتها يستأنس بالرؤى إذا دلت قرا: املوضع اخلامس 

يستأنس بالرؤيا يف الترجيح عند خفاء املصلحة يف فعـل مبـاح            : املوضع السادس   
  وتركه، ويتأكد العمل ا إذا سبقتها استخارة

  يستأنس بالرؤيا عند احملدثني لبيان أحوال الرواة : املوضع السابع 
ن األدلة، وحل األلفاظ    يستأنس بالرؤى للوصول اىل حكم الوقائع م      : املوضع الثامن     

  املشكـلة يف النصوص وتصنيف الكتب وحنو ذلك
   وأخريا هذا ما استطعت تقريره يف املسألة ، اسأل اهللا عز وجل ان أكون قد وفقت                
فيما وصلت إليه، وهو جهد املقل ، أضعه بني يدي طلبة العلم، راجيا من املوىل عز وجـل، ان                 

  لنقص واهللا على كل شيء قدير،،يفتح عليهم مبا يصلح اخللل ويتم ا
  ،،،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

كلمتان حبيبتان إىل الرمحن خفيفتان {  : قال رسول اهللا ، قالعن أيب هريرة 
 }على اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم 
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 اهلوامش والتعليقات
  مية باملدينة املنورة وهو حبث مت قبول نشره وهللا احلمد يف جملة اجلامعة اإلسال)    ١(
موقف اإلسـالم مـن اإلهلـام    "تطرق الدكتور يوسف القرضاوي هلذه املسألة عرضا يف كتابه        )    ٢(

وتعرض هلا أيضا الدكتور عبد ايد الصائغ       " والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى     
مها اهللا خريا على ما قدما،      ، فجزا ) رسالة ماجستري   " ( اإلهلام وداللته على األحكام   "يف كتابه   

واجلديد يف هذا البحث أين أفردت املسألة بالذكر واعتنيت بالقواعد األصولية وتتبعت ما ينبين 
  عليها من الفروع فكانت دارسة أصولية فقهية واهللا اعلم    

، فتح البـاري    )٣٠٣ - ٣٠٤(، املفردات للراغب    )١٤/٢٧٩) (رأى(لسان العرب   : انظر  )    ٣(
  )٢٤/١٢٦(، عمدة القاري )٦/٥(، املفهم للقرطيب )١٢/٣٥٢(

  )١٢/١٤٥) (حلم(، لسان العرب )١٢/٣٩٣(فتح الباري :  انظر )    ٤(
  )١٢/١٤٥) (حلم(لسان العرب :  انظر )    ٥(
  ) ٣/١١٣٦(، القبس )٨/٢٠٥(طرح التثريب ) ١١٦//٣(املعلم بفوائد مسلم :  انظر )    ٦(
صـحيح البخـاري    :  ، واحلديث متفق عليه  انظـر        ) ١/١٤٢(الصالح  فتاوى ابن   : انظر  )    ٧(

  )٤/١٧٧٢) (الرؤيا(، صحيح مسلم )٨/٦٨) (التعبري(
هـ زادت  ) ٧٧٣(امحد بن على العسقالين مث املصري، حمدث، حافظ، مؤرخ، أديب، ولد عام             )    ٨(

مـات  " ح الباري فت"يف احلديث والتاريخ والفقه واألصلني، من أمهها        ) ١٥٠( مصنفاته على   
معجم املؤلفني  ) ٧/٢٧٠(، شذرات الذهب    )٢/٣٦(الضوء الالمع   : هـ  انظر    ) ٨٥٢(عام  

)٢/٢٠     (  
  )٢٤/١٣٢(، وانظر عمدة القاري )١٢/٣٦٩(فتح الباري )    ٩(
هــ ،   ) ٥٧٨(أمحد بن عمر أبو العباس القرطيب، أحد األئمة املشهورين ولد يف قرطبة عام              )    ١٠(

شتهر، وكان يشار إليه بالتقدم يف احلديث والفقه والعربية، أخذ عنـه القـرطيب              عال صيته وا  
اجلامع ملقاصـد   " "خمتصر الصحيحني " "املفهم: "من مؤلفاته   " اجلامع إلحكام القران  "صاحب  
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، حسن  )١/٢٤٠(الديباج املذهب   :  هـ انظر   ) ٦٥٦(تويف يف اإلسكندرية عام     "  االصول
  )١٩٤(شجرة النور الزكية ) ٥/٢٧٣(لذهب ، شذرات ا)١/٤٥٧(احملاضرة 

( حممد بن علي نسبة إىل مازر بليدة جبزيرة صقلية، أصويل، متكلم، أديب، طبيب، ولد عـام                 )    ١١(
هـ تقريبا كان واسع الباع يف العلم مع حدة الذهن حىت بلغ درجة االجتهاد ، كان                )  ٤٥٣

، "شـرح الربهـان   " من مؤلفاته القيمة    إمام املالكية يف عصرة، حسن اخللق، مليح االسة،         
هــ  انظـر الـديباج       ) ٥٣٦(وله مؤلف يف الطب تـويف عـام         " املعلم  "،"شرح التلقني "
  )٢٠/١٠٤(، سري أعالم النبالء )١٢٧(، شجرة النور )٢/٢٥٠(

، شرح صحيح مـسلم     )٣/١١٦(، املعلم بفوائد مسلم     )٧ -٦/٦(املفهم للقرطيب   :  انظر  )    ١٢(
، وانظر أيضا مزيدا    )١٢/٣٥٣(، فتح الباري    )٨/٢٠٥(، طرح التثريب    )١٥/١٧(للنووي  

، أحكام القران البن العريب     )٣/١١٣٥(، القبس   )٩/١٢٣(من األقوال يف عارضة األحوذي      
)٣/١٠٧٣ (  

هـ رحل رحالت طويلة    ) ٣٦٨( يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب ولد يف قرطبة عام             )    ١٣(
: ضاء لشبونه، كان موفقا يف التأليف، معانا عليه، نفع اهللا مبؤلفاته ، منها              من أجل العلم، ويل ق    

، )٢/٣٦٧( هـ انظر الديباج    ) ٤٦٣( ، تويف بشاطبة عام     "الكايف"،  "االستيعاب"،  "التميهد"
  )٨/٢٤٠(، األعالم )١١٩(شجرة النور 

، طرح التثريب )٩/١٢٥ (، اجلامع إلحكام القران)١/٢٨٥(التمهيد البن عبد الرب :  انظر )    ١٤(
   )  ٢/١٢٨٥) (تعبري الرؤيا(واحلديث يف سنن ابن ماجة  ) ٨/٢٠٧(

هـ مسع من اإلمام أمحد وبن راهويه، كان أحد         ) ٢٠٦( مسلم بن احلجاج القشريي ولد عام       )    ١٥(
وغريهـا تـويف عـام      " الكىن"و" العلل"و" الصحيح"الثقات املأمونني، األئمة احلفاظ، صنف      

، شذرات الذهب   )٥/١٩٤(، وفيات األعيان    )١٢/٥٧٧( سري النبالء   : ـ  انظر    ه) ٢٦١(
)٢/١٤٤ (  
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، قال العراقي وهو يف صحيح البخاري من كالم         )٤/١٧٧٣) (الرؤيا(صحيح مسلم   : انظر  )    ١٦(

هـ انظر طـرح    . يقال الرؤيا ثالث فذكره قال البخاري وهو أبني  إ           : حممد بن سريين قال     
  )١٢/٤٠٧(، فتح الباري )٨/٧٧) (التعبري(  صحيح البخاري )٨/٢٠٧(التثريب 

  )٩/١٢٧(عارضة األحوذي ) ٦/١٨(املفهم للقرطيب :  انظر )    ١٧(
  )٦/٩(املفهم للقرطيب :  انظر )    ١٨(
مجع ضغث وهو احلزمة اليت تقبض بالكف من احلشيش املختلط، ويراد ـا هنـا األحـالم                 )    ١٩(

وقد جيتمع ألقيات الشيطان ومهوم الـنفس يف        : لها، قال القرطيب    املختلطة اليت ال يصح تأوي    
عمـدة  ) ١/١٤٢(فتاوى ابن الصالح    :   منام واحد فتكون أضغاث أحالم الختالطها انظر      

  )٦/٩(املفهم للقرطيب )  ١٢٧، ٢٤/١٣٩(القاري 
  )١٢/٣٥٤(فتح الباري : انظر )    ٢٠(
وكل اهللا بالرؤيا ملكـا     : بن حجر عن احلكيم قوله      كذا قال الكرماين ونقله عنه مجع ونقل ا       )    ٢١(

اطلع على أحوال ابن آدم من اللوح احملفوظ فينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثال فإذا                 
نام مثل له تلك األشياء على طريق احلكمة لتكون له بشرى أو نذارة أو معاتبـة والـشيطان                  

،  قال القرطيب وحيتاج يف ذلك إىل توقيـف          يلبس عليه رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنها        
الـذخرية  : انظـر  . من الشرع إذ جيوز ان خيلق اهللا تعاىل تلك التمثيالت من غـري ملـك            

، طرح التثريب    )٣٥٤-١٢/٣٥٣(، فتح الباري    ) ٤/٢٤١(، الفروق للقرايف    )١٣/٢٧٥(
فهم للقـرطيب   ، امل )٦٣/ ١( ،  مدارج السالكني     )٤/٢٩٢(،  املدخل البن احلاج      )٨/٢٠٦(
)٦/٩(  

علي بن أمحد بن حزم األندلسي، فارسي األصل، الفقيه، احلافظ، األديب، نـشأ يف رفاهيـة،             )    ٢٢(
رزق ذكاء مفرطا، تفقه أوال للشافعي مث أداه اجتهاده إىل األخذ بالظاهر، كان حسن الـنظم                

" ،  "احمللـى : " فاتـه   والنثر، فيه دين وخري، إال انه عيب عليه عدم تأدبه مع األئمة، من مؤل             
، )٣/٢٩٩( ،الـشذرات   )١٨/١٨٤( هـ انظر سري النبالء   ) ٤٥٦( ، مات عام    "األحكام

  ) ٣/٣٢٥( وفيات األعيان 
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  )٨/٦٩) ( التعبري ( رواه البخاري )    ٢٣(
  )٨/٦٨) (التعبري( ، صحيح البخاري )١٧٧٤-٤/١٧٧٣) (الرؤيا(انظر صحيح مسلم )    ٢٤(
  )  ٥/١٩(امللل واألهواء والنحل الفصل يف : انظر )    ٢٥(
  ) ١١٧(موقف اإلسالم من اإلهلام :  انظر )    ٢٦(
  )  ٦٥(املعرفة يف اإلسالم :  انظر )    ٢٧(

: كيف يقال إن الرؤيا إدراك مع أن النوم ضده فال جيتمع معه إدراك ؟، فاجلـواب                :        فإن قيل   
إن ذات  : تمع معه ، وقال األستاذ أبو إسـحاق         إن اجلزء املدرك من النائم مل حيله النوم فلم جي         

النفس إن عمها النوم فال إدراك وال منام وإن قام عرض النوم ببعضها قام إدراك املنام بالبعض                 
املفهم للقـرطيب   : اآلخر ولذلك فإن أكثر املنامات إمنا حتصل آخر الليل عند خفة النوم انظر              

الفـروق  ) ١٣/٢٧٢(الذخرية  ) ١٢/٣٥٣(فتح الباري   ) ٨/٢٠٦(، طرح التثريب    )٦/٧(
  )٩/١٢٥(اجلامع إلحكام القران ) ٤/٢٤٤(للقرايف 

هــ، كـان    ) ٦٣١(حيي بن شرف النووي نسبة إىل نوى قرية بسوريا حيث ولد فيها عام              )     ٢٨(
حمققا يف علمه، قواال للحق، تاركا للشهوات،  وترجيحه هو املعتمد عند الشافعية وبـاألخص       

مـات  " روضة الطـالبني    " "شرح صحيح مسلم    " "اموع  : "ي من مؤلفاته    إذا وافق الرافع  
، )٢/٤٧٦(، طبقات األسـنوي     )٨/٣٩٥(طبقات السبكي   : هـ  انظر    ) ٦٧٦(بنوى عام   

  )   ٤٧، ٣٩(، املذهب عند الشافعية )٨/١٤٩(األعالم 
  )٥١(الشورى  )    ٢٩(

  )٣/٦(شرح النووي على صحيح مسلم :  انظر      ) ٣٠(
هـ، مث رحل إىل الـشام،      ) ٦٦١(    أمحد بن عبد احلليم تقي الدين ابن تيمية ولد حبران عام               ) ٣١(

، "منهاج السنة   "،  "الفتاوى: "فاق العلماء يف معرفة الفقه، مل يلتزم مبذهب معني، من مؤلفاته            
جاهد رمحه اهللا إلقامة السنة والدفاع عن عقيدة السلف وتعرض لألذى وكثريا مـا اعتقـل                

ذيـل طبقـات احلنابلـة      : هـ  انظر    ) ٧٢٨(ب ذلك، مات معتقال بقلعة دمشق عام        بسب
  )١/١٤٤( ، الدرر الكامنة )٦/٥١(، شذرات الذهب )٤/٣٨٧(
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  )١٢/٣٩٨( جمموع  الفتاوى :  انظر )    ٣٢(
  )١٢/٣٧٦(فتح الباري :  انظر )    ٣٣(
  )١٢/٣٨٨(فتح الباري :  انظر )    ٣٤(
  )١٢/٣٨٨ (فتح الباري:  انظر )    ٣٥(
أي رؤيا بعني الرأس حقيقة، فمن رأى أنه يف الصني وهو يف األندلس فقد اخترعه اهللا يف ذلك                  )    ٣٦(

 قـال ابـن     الوقت بالصني، نقل ذلك عن صاحل قبة املعتزيل تلميذ النظام من الطبقة السابعة،            
 االعتـزال   فـضل : انظر  . وهذا محاق   : وهذا القول يف غاية الفساد وقال ابن العريب         : حزم

)  ٩/١٣٠(، عارضـة األحـوذي   )٥/١٩(الفصل يف امللل والنحل    ) ٢٨١(وطبقات املعتزلة   
  )١٣/٢٧١(، الذخرية )٣/١١٣٥(القبس 

وال ينكر الرؤيـا إال أهـل       :  وقال ابن عبد الرب      ، كذا قال ابن العريب    ،وهم القدرية تعسا هلم   )    ٣٧(
التمهيد البن عبـد الـرب      ) ٩/١٣٠(حوذي  عارضة األ :  انظر  . اإلحلاد وشرذمة من املعتزلة     

 أحكام القران البن العريب     ،)٣/١١٣٥(القبس  ) ٩/١٢٤(اجلامع إلحكام القران    ،)١/٢٨٥(
  )١٣/٢٧١(الذخرية ) ٣/١٠٧٣(

  )٩/١٢٤(اجلامع إلحكام القران ،)١/٢٨٥(التمهيد البن عبد الرب :  انظر )    ٣٨(
ويف رواية ستة وأربعني    ) س وأربعني جزءا من النبوة      ورؤيا املؤمن جزء من مخ     (مراده قوله   )    ٣٩(

  ) ١٧٧٤-٤/١٧٧٣) (الرؤيا(ويف رواية سبعني رواها مسلم 
حديث األذان هو الذي رأى فيه عبد اهللا  بن زيد رضي اهللا عنه األذان فقال الرسول صـلى                   )    ٤٠(

وأما حديث  ) ١/١٨٩ ) ( الصالة( رواه أبو داود    ) إا  لرؤيا حق ان شاء اهللا        ( اهللا عليه وسلم  
أرى ان رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر        ( رؤيا ليلة القدر فهو قوله صلى اهللا عليه وسلم            
) ٤/٢٥٦) (فضل ليلة القدر    ( رواه البخاري   ) فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األواخر        

  )٢/٨٢٢) (الصيام ( ومسلم 
  ) ٦/١٤(املفهم للقرطيب :  انظر )    ٤١(
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 ،)٢٤/١٤٠( عمدة القاري    ،)١٢/٣٨٤( فتح الباري    ،)٩/١٣١(عارضة األحوذي   : انظر  )    ٤٢(

  )٦/٢٢( املفهم للقرطيب ،)١٥/٢٥( شرح النووي على صحيح مسلم 
  )١٢/٣٨٦( فتح الباري ،)٨/٧١) (التعبري(صحيح البخاري : انظر )    ٤٣(
  )٦/٢٢(املفهم للقرطيب :  انظر )    ٤٤(
 كـان عاملـا بـالفرائض    ، أدرك ثالثني صـحابيا ، ريين األنصاري موىل انس حممد بن س)    ٤٥(

هـ انظر سري النـبالء  ) ١١٠( مات عام ، اشتهر بتعبري الرؤيا، كثري احلديث  ، ورعا ،والقضاء
  )  ١/١٣٨(  شذرات الذهب ،)١٤/١٨١( وفيات األعيان ،)٤/٦٠٦(

) ١٢/٣٨٤(انظر فتح الباري    . ه صحيح   إسناد: رواه ابن حجر بسنده عن ابن سريين وقال         )    ٤٦(
  )٢٤/١٤٠(عمدة القاري 

 هـ،) ٣٢١(، ولد يف عام      عرف باحلاكم لتقلده قضاء نيسابور     ،حممد بن عبد اهللا النيسابوري    )    ٤٧(
تاريخ " "علوم احلديث " "املستدرك: " من مؤلفاته    ، اتفق على إمامته وعظم قدره     ، حافظا ،كان

طبقـات ابـن الـسبكي      :  هـ وكان فيه تشيع انظـر       ) ٤٠٥(تويف فجأة عام    "  نيسابور
  )٣/١٧٦( شذرات الذهب ،)١/١٩٣( طبقات ابن شهبه ،)٤/١٥٥(

 كان من العباد حىت قيل      ، روى عن أبيه وعنه روى السفيانان وشعبة       ،عاصم بن كليب اجلرمي   )    ٤٨(
ـذيب  هـ   انظـر  ) ١٣٧(  مات عام ، رمي باإلرجاء، ثقة صدوق،انه أفضل أهل الكوفة   

  )٢٨٦( تقريب التهذيب ) ٥/٥٥( التهذيب 
 ثقـة   ، روى عن أيب موسى وأيب هريرة وعنه روى ابنـه عاصـم            ،كليب بن شهاب اجلرمي   )    ٤٩(

من الطبقة الثانية ووهم من ذكره يف الصحابة  انظر ذيب التهذيب            :  قال ابن حجر     ،صدوق
  )٤٦٢(تقريب التهذيب ) ٨/٤٤٥(

  ولد يف الشعب حينما حاصـرت        ،ترمجان القران ، حرب هذه األمة   ،القرشيعبد اهللا بن عباس     )    ٥٠(
 تويف بالطائف عـام     ، كان الناس يسألونه يف الفقه والشعر واألنساب       ،م  ــقريش بين هاش  

  )٤/٩٥( األعالم ،)٦/٢٥٨( االستيعاب ،)٦/١٣٠( اإلصابة : هـ انظر ) ٦٨(
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 ، حمتشما، كان جوادا،  وعق عنهلنيب هـ مساه ا) ٣( احلسن بن علي القرشي ولد عام )  ٥١(

 بويع باخلالفة بعد مقتل أبيه مث تنازل ا ملعاوية إصالحا ، من األعلى إىل الصدر يشبه النيب 
 سري ،)٢/٢٤٢( اإلصابة : هـ انظر) ٥٠( ، مات مســموما عام بني املسلمني

  ) ١/٥٥(  شذرات الذهب ،)٣/٢٤٥( الء ـــالنب
هـ ومل أقف عليه يف مظانه من املستدرك ولعله يف غريه واهللا            . وسنده جيد إ    : قال ابن حجر    )    ٥٢(

  )١٢/٣٨٤(فتح الباري :  اعلم  انظر 
  )١٢/٣٨٧(فتح الباري :  انظر )    ٥٣(
 كان إمامـا بارعـا يف الفقـه         ،هـ فقيه مالكي  ) ٦٢٦(  ولد عام    ،أمحد بن إدريس القرايف   )    ٥٤(

" وشرحه  " تنقيح الفصول : "  له مؤلفات عظيمة منها    ،سالمواألصول اخذ عن العز بن عبد ال      
 شجرة ،)١/٢٣٦(هـ انظر الديباج املذهب  ) ٦٨٤( تويف بالقاهرة عام     ،" الفروق ،"الذخرية
  )١٩٤( األعالم ،)١٨٨( النور

 ،)٤/٢٨٨(املدخل البن احلاج ) ١٣/٢٧٣( الذخرية ،)٤/٢٤٥(الفروق للقرايف : انظر )   ٥٥(
  )٥٦( اإلهلام موقف اإلسالم من

 البحـر احملـيط     ،)٢/٨٢٨( القواطع   ،)٣٨٢( تقومي األدلة    ،)٦٧٩(ميزان االصول   : انظر  )    ٥٦(
شـرح الكوكـب الـساطع      ) ٦٥٦(الغيث اهلامع   ) ٢/١٥٩( تشنيف املسامع    ،)٦/١٠٣(
 فـتح الـودود     ،)٢/٢٦٥( نشر البنـود     ،)٢/٣١٥(كشف األسرار للنسفي      ، )٢/٤٥٥(
 فصول  ،،)٢/٧٨٤(  التحبري   ،)١/٣٣٠(شرح الكوكب   ) ٤/١٥٩(أضواء البيان   ) ١٨٨(

 اإلهلام بني الرد والقبول     ،)٣/٢٣(  إحياء علوم الدين     ،)١٦/٥٣( احلاوي  )  ٣٥١(البدائع  
 اإلهلـام   ،)٤٣( موقف اإلسالم من اإلهلـام       ،)١٥٤( اإلهلام وداللته على األحكام      ،)١٦١(

  )٢٣(وأثره يف إثبات األحكام 
 ،)١٧٧٥، ٤/١٧٧٦) (الرؤيا( صحيح مسلم ،)٨/٧١،٧٢) (التعبري(خاري صحيح الب)    ٥٧(

  )١٢/٣٨٢(فتح الباري : وانظر 
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عمدة القاري  ) ١٢/٣٨٧(فتح الباري   ) ١٥/٢٥(شرح النووي على صحيح مسلم      : انظر  )    ٥٨(

)٢٤/١٤٠ (  
:  يسمى وحيا انظـر   فاملراد بالوحي يف اآلية اإلهلام والرؤية يف املنام فكالمها    ،)٥١(الشورى    )    ٥٩(

  )٣/٦(شرح النووي على صحيح مسلم 
  )١٢/٣٥٤(فتح الباري :  انظر )    ٦٠(
 ، أصـوليا  ،هـ كان فقيهـا   ) ٧٤٥( ولد يف عام     ، اإلمام العالمة  ،حممد بن عبد اهللا الزركشي    )    ٦١(

مؤلفاته يف األصول والفقه وقواعده واحلديث وعلوم القران واألدب شاهدة بأن           :  قلت   ،أديبا
" شرح صحيح البخـاري   : "له القدم الراسخ يف العلم مع سعة االطالع ومعرفة األقوال منها            

طبقات ابن شهبه   :  هـ انظر   ) ٧٩٤(تويف يف مصر عام     " اإلجابة" "الربهان يف علوم القران   "
  )  ٣/١٣٨(أنباء الغمر )  ٤/١٧( الدرر الكامنة ،)٣/١٦٨(

  .يأيت ان شاء اهللا يف القسم الثاين أمثلة ذلك  وس،)٦/١٠٦( البحر احمليط : انظر )    ٦٢(
  )١/١١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )    ٦٣(
  )١/٢٦٢(اإلعتصام :  انظر )    ٦٤(
 له القدم الراسـخ واإلمامـة       ، صاحلا ، ورعا ، كان إماما  ،إبراهيم بن موسى الغرناطي املالكي    )    ٦٥(

 فاق  ، حريصا على اتباع السنة جمانبا للبدع      ،ةالعظمى يف الفنون فقها وأصوال وتفسريا وعربي      
يف " شرح اخلالصة  "،"االعتصام "،"املوافقات: " له تآليف نفيسة منها      ،األكابر والتحق باألئمة  

 معجـم   ،) ٢٣١( شجرة النـور     ،)٤٦(نيل االبتهاج   : هـ انظر   ) ٧٩٠(النحو مات عام    
  )١/١١٨(املؤلفني 

  )٢٦٦/ ٢(املوافقات : انظر )    ٦٦(
  )  ١٣/٢٧٣(الذخرية :  انظر )    ٦٧(
القول حبجية اإلهلـام    : ال ان الرؤيا من اإلهلام فهو يكون يف املنام كما يكون يف اليقظة  انظر                )    ٦٨(

  )٥٦(وأدلته يف مصادر هامش 
  ) ١/٢٦٠(اإلعتصام :  انظر )    ٦٩(
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 حافظـا ملـذهب     ،هـ كان خطيبا بليغا   ) ٤٧٦( عياض بن موسى السبيت ولد يف سبته عام         )    ٧٠(

مات "ترتيب املدارك  "،"اإلملاع "،"الشفا: " عاملا بالنحو والتفسري له مؤلفات نافعة منها         ،مالك
 شـجرة   ،)٤/١٣٨(  شذرات الذهب    ،)٢/٤٦( الديباج  : هـ انظر   ) ٥٤٤(مبراكش عام   

  )١٤٠(النور 
  )٨/٢١٥(طرح التثريب ،)١/١١٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )    ٧١(

هــ  ) ١٣٤٧(م  ) ١٩٢٦( ولد يف عام     ، عامل أزهري معاصر   ،    يوسف بن عبد اهللا القرضاوي        )٧٢(
:  قاربت مؤلفاته املائة منها      ، له إسهامات كثرية يف جمال الدعوة      ، استقر به املقام يف قطر     ،تقريبا

علمـاء ومفكـرون    :  انظـر   "   احلالل واحلرام " "موقف اإلسالم من اإلهلام     " "فقه الزكاة "
  )١/٤٦١(فتهم عر

  )١٢٨ ،١٢٤(موقف اإلسالم من اإلهلام :  انظر )    ٧٣(
  )١٢/٣٨٦( فتح الباري ،)٨/٧١) (التعبري(صحيح البخاري : انظر )    ٧٤(
  ) ٥٦(موقف اإلسالم من اإلهلام :  انظر )    ٧٥(
  )٢/٣/١٠٣٥) (الد الثاين(الفوائد السنية : انظر )    ٧٦(
شرح النـووي علـى صـحيح مـسلم         ) ٣/١٠٣٥) (الد الثاين (ة  الفوائد السني : انظر  )    ٧٧(

  )١/٤٣( ذيب األمساء اللغات ،)٦/٢٨١(اموع للنووي ) ١/١١٥(
  )٦/١٠٦(البحر احمليط : انظر )    ٧٨(
 عند أهـل     وهذا حمفوظ معروف مشهور عن النيب     :  قال ابن عبد الرب      ،رواه اإلمام مالك  )    ٧٩(

 التمهيد البـن    ،)٢/٨٩٩) ( القدر( املوطأ  : انظر  ا عن اإلسناد    العلم شهرة يكاد يستغين     
 وعزاه السيوطي إىل احلاكم ومل أقف عليه يف املستدرك ذا اللفـظ             ،)٢٤/٣٣١( عبد الرب   
  )٣/١٠٩( املستدرك ،)٣/٢٤١( فيض القدير  ،)١/٥٠٥(اجلامع الصغري :  انظر ،واهللا اعلم

           ،)٤/٢٨٧(املدخل البن احلاج :  انظر )    ٨٠(
  )١/٢٦١(اإلعتصام :  انظر )    ٨١(
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شيطان ورؤيا مما حيـدث املـرء       الرؤيا ثالثة فرؤيا الصاحلة بشرى من اهللا ورؤيا حتزين من ال          )    (٨٢(

  )٤/١٧٧٣) (الرؤيا(صحيح مسلم )  نفسه
إمـام  ، مفـسر حنوي   ، أصـويل  ،هـ) ٦٨٣(علي بن عبد الكايف السبكي ولد يف سبك عام          )    ٨٣(

 كـان   ،  كان حمققا بارعا يف العلوم له يف الفقه االستنباطات اجلليلة والدقائق اللطيفة             ،لفقهاءا
 ،"االبتـهاج    "،"تفسري القران العظـيم   : "مؤلفا منها   ) ١٥٠(متواضعا حسن السمت له حنو      

 الـدرر الكامنـة     ،) ١٠/١٣٩(هـ انظر طبقات ابن السبكي      ) ٧٥٦(تويف عام   "  اإلاج"
  )٦/١٨٠( رات الذهب  شذ،)٣/١٣٤(

  ليس على يقني من ان ما مسعه يف منامه هو من كالم املصطفي : أي )    ٨٤(
الـد  (الفوائد الـسنية    : نقله عنه الربماوي وعزاه إىل باب الوصية من شرح املنهاج انظر            )    ٨٥(

  )٣/١٠٣٥) (الثاين
  )١٢٦( موقف اإلسالم  من اإلهلام : انظر )    ٨٦(
:  وقال احلـاكم     ، قال الترمذي حديث حسن      ،ن حبان واألربعة من حديث علي       رواه اب )    ٨٧(

صحيح ابن حبان   :  صحيح على شرط الشيخني وأخرجه البخاري موقوفا معلقا باجلزم انظر           
 ،)احلـدود ( سـنن أيب داود      ،)٤/٢٤) (احلـدود (  سنن الترمـذي     ،)١/١٧٨) (اإلميان( 
صحيح البخاري مـع  ) ٤/٣٨٨(املستدرك ) ١/٦٥٨)(الطالق(  سنن ابن ماجة    ،)٢/٥٤٥(

  ) .٩/٣٨٨)(النكاح (الفتح 
  ) ٤/٢٨٧(املدخل البن احلاج :  انظر )    ٨٨(
  ) ١/٢٦٤(االعتصام : انظر )    ٨٩(
 ثقة ثبتا يف    ، بلغ رتبة االجتهاد كان أحد أئمة الدين       ، أصويل فقيه  ،إبراهيم بن حممد اإلسفراييين   )    ٩٠(

( يف أصول الدين تويف نيـسابور عـام         " اجلامع "،يف األصول " ليقهتع: " من مؤلفاته    ،احلديث
 شـذرات   ،)١/٢٨(  وفيات األعيان    ،)٤/٢٥٦( طبقات ابن السبكي    : هـ انظر   ) ٤١٨

  )٣/٢٠٩( الذهب 
  )٢/٥٨٣( نثر الورود ،)٢/٢٦٨( نشر البنود ،)٦/١٠٦)(١/٦٢(البحر احمليط : انظر )    ٩١(
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ية يف مصر وهو حممد بن عبد الدائم النعيمي العسقالين ولــــد            بة اىل بِِِِرمة قر   ـــنس)    ٩٢(

 ،هـ  كان من أبرز تالميذ الزركشي وأخذ عن البلقيين وابن امللقن والعراقـي             ) ٧٦٣( عام  
النبـذة  : " مـن مؤلفاتـه      ، حسن اخلط  ، لطيف األخالق  ، كان متواضعا  ،أحد األئمة األجالء  

شرح صحيح البخاري   " "الفوائد السنية   "شرحها  وهي من أمجل ما نظم يف االصول و       " األلفية
  الـضـوء    ،)١/٩)(١جملـد (هـ انظر مقدمة الفوائد السنية      ) ٨٣١(ما ت رمحه اهللا عام      " 

  )٦/١٨٨(  األعالم ،)٧/١٩٧(  الشذرات ،)٢٨٠/ ٧(الالمع 
  )٣/١٠٣٥)(١جملد(الفوائد السنية : انظر )    ٩٣(
 من مؤلفاتـه    ، مفسر ،أصويل،هـ فقيه ) ١١٧٣(  عام    ولد بشوكان  ،حممد بن علي اخلوالين   )    ٩٤(

هـ انظر معجم   ) ١٢٥٠( تويف بصنعاء عام    " البدر الطالع  "،"فتح القدير  "،"إرشاد الفحول :"
  )٢/٢١٤( البدر الطالع ،)١١/٥٣(املؤلفني 

  ) ٢٤٩(إرشاد الفحول :  انظر )    ٩٥(
   ملبحث األول يف املطلب األول من  اانظر إمكانية رؤية النيب )    ٩٦(
 ولد عام   ، كان والده قيما ملدرسة اجلوزية فاشتهر بابن قيم اجلوزية           ،حممد بن أيب بكر الزرعي    )    ٩٧(

 ، كان ذا عبادة وجد    ، له القدم الراسخ يف العلم     ،هـ  الزم ابن تيمية وامتحن معه      ) ٦٩١( 
 ، مدارج الـسالكني   ،وقعني إعالم امل  ،زاد املعاد :  حظيت مؤلفاته بالقبول  منها       ،مالزما للذكر 

 الـدرر   ،)٢/٤٤٧( ذيل طبقات احلنابلـة     : هـ انظر   ) ٧٥١(ه اهللا عام    ــات رمح ــم
  )   ٦/١٦٨( شذرات الذهب ،)٤/٢١( الكامنة 

  )٣٨(وسيأيت بيان قول ابن القيم يف املسألة  صفحة ) ١/٦٢(مدارج السالكني :  انظر )    ٩٨(
والربماوي يف الفوائد السنية    ) ٦/١٠٦) (١/٦٣(لبحر احمليط   نقل الزركشي قول األستاذ يف ا     )    ٩٩(

  ) ٣/١٠٣٥)( الد الثاين(
كان من خـري أهـل      ،هـ) ٧٦٢( ولد يف القاهرة عام      ،أمحد بن عبد الرحيم الويل العراقي     )    ١٠٠(

:  مـن مؤلفاتـه      ، حسن اخللق  ، طلق الوجه  ،عصره بشاشة وصالبة يف احلكم وقياما يف احلق       
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الـضوء  : هـ انظـر    ) ٨٢٦( تويف يف عام     ،"التحرير على منهاج االصول     " "الغيث اهلامع "
  )  ٨/٢١( أنباء الغمر ،) ١/٣٣٦(الالمع 

 تقلد مناصب رفيعـة     ،هـ  ) ٧٠٤(  ولد يف إسنا     ،عبد الرحيم بن احلسن األسنوي القرشي     )    ١٠١(
ايـة  :" اتـه    مـن مؤلف   ، أخذ عنه الزركشي والعراقي وابن امللقن      ،مبشيخة الشافعية وغريها  

( الدرر الكامنة   : هـ انظر   ) ٧٧٢(مات بالقاهرة عام    " التمهيد"،"طبقات الشافعية  "،"السول
  )٢/٩٢( بغية الوعاة ،)٦/٢٢٣(  شذرات الذهب ،)٢/٤٦٤

 كان  ، استوطن دمشق  ،هـ) ٥٧٧( ولد عام    ، اإلمام احلافظ  ،عثمان بن عبد الرمحن الكردي    )    ١٠٢(
 مـن   ، ذا فصاحة وهيبـة ووقـار      ،ارفا بالتفسري واألصول والنحو    ع ،إماما يف الفقه واحلديث   

: هـ  انظر ) ٦٤٣(مات يف دمشق عام  " الفتاوى" "علوم احلديث   " "شرح مسلم   : "مؤلفاته  
 األعالم  ،)٥/٢٢١( شذرات الذهب   ) ١/٣٨٣(طبقات الداودي   ) ٢٣/١٤٠(سري النبالء   

)٤/٢٠٧(  
  )٨/٢١٥(طرح التثريب : انظر )    ١٠٣(
 أما ان كان للتحرمي فوجوب العمل ذا احلكم هو املتعني ال            ، فمراده ي الترتيه   ، أي مكروه  )   ١٠٤(

  االستحباب واهللا اعلم 
  )١/١١٥(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )    ١٠٥(
 ، جمدد املائة السابعة   ، كان أستاذ زمانه علما ودينا     ،هـ) ٦٢٥( ولد   ،حممد بن علي القشريي   )    ١٠٦(

 " ،"اإلمـام  " ،وشـرحه " اإلملـام   :"  من مؤلفاته    ،كثري السكينة والتهجد  ،ركان دائم الذك  
 ،)٦/٥(  شذرات الذهب    ،)٩/٢٠٧(هـ طبقات ابن السبكي     ) ٧٠٢( مات عام   " األحكام

  ) .٢/٥٨٧( ترتيب املدارك 
  )١/٦٣(نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط )    ١٠٧(
  )٣/١٠٣٥)( الد الثاين(نقله عنه الربماوي يف الفوائد السنية )    ١٠٨(
  )١/٢٦٠،٢٦٢(االعتصام : انظر )    ١٠٩(
  )١/٢٦١(اإلعتصام :  انظر )    ١١٠(
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  )١/٦٢(مدارج السالكني :  انظر )    ١١١(
 رواه  ،) مل يبق من النبوة إال املبشرات قالوا وما املبشرات قال الرؤيـا الـصاحلة                ( قال  )    ١١٢(

  ) ٨/٦٩) (التعبري ( البخاري 
   الضابط اخلامس املوضع الثالث ستأيت القصة ان شاء اهللا يف )    ١١٣(
  )١٢٦( موقف اإلسالم  من اإلهلام : انظر )    ١١٤(
:  قال ابن حــجر      ، ولد بفاس وتفقه ا مث انتقل إىل مصر        ،حممد بن حممد العبدري الفاسي    )    ١١٥(

لناس ويتساهلون فيها   مجع كتابا مساه املدخل كثري الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها ا            
هـ وقد جاوز الثمانني انظر الـدرر       ) ٧٣٧( وأكثرها مما ينكر وبعضها مما حيتمل مات عام         

  )١١/٢٨٤(  معجم املؤلفني ،)٤/٢٣٧( الكامنة 
  )٤/٢٨٧(املدخل البن احلاج : انظر )    ١١٦(
  )٤/١٧٧٢) (الرؤيا( صحيح مسلم ،)٨/٦٨) (التعبري( صحيح البخاري ،متفق عليه )    ١١٧(
  ) ٨/٦٨) (التعبري(صحيح البخاري )    ١١٨(
  ) ٤/٤٦٥) (الرؤيا(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح انظر سنن الترمذي )    ١١٩(
 فـتح   ،)٨/٧٧) (التعـبري (صحيح البخاري   :  وانظر   ،)٤/١٧٧٣) (الرؤيا(صحيح مسلم   )    ١٢٠(

  )١٢/٤٠٧(الباري 
  ) ٨/٦٩) (التعبري ( رواه البخاري : انظر )    ١٢١(
  ) ٤/١٧٧٤) (الرؤيا (ومسلم ) ٨/٦٩) ( التعبري ( رواه البخاري )    ١٢٢(
  )١٧٧٤-٤/١٧٧٣) (الرؤيا(هاتان الروايتان روامها مسلم يف )    ١٢٣(
  )٦/٩(املفهم للقرطيب :  انظر )    ١٢٤(
  )١٢/٤٠٦(فتح الباري : انظر )    ١٢٥(
  )١٢/٣٧٦(فتح الباري :  انظر )    ١٢٦(
 ، أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البـدريني        ، اإلمام القدوة  ،ت األنصاري عبادة بن الصام  )    ١٢٧(

 ،، كان طويال جسيما مجيال ال خياف يف اهللا لومة الئـم           شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا         
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 أسـد الغابـة     ،)٥/٣٢٢(هـ انظـر اإلصـابة      ) ٤٥( هـ وقيل   ) ٣٤(مات بالرملة عام    
  )  ٢/٥(سري النبالء ) ٣/١٦٠(

) ٧٠(املعرفة يف اإلسالم ) ١٢/٣٩٨( جمموع  الفتاوى ) ١/٦١(مدارج السالكني :    انظر )١٢٨(
 لكن قال ابن حجر ذكره يف ،حديث صحيح: واألثر عزاه السيوطي للطرباين يف الكبري وقال 

فتح الباري ) ٢/٦(نوادر االصول للترمذي وهو واه يف إسناده اجلنيد انظر اجلامع الصغري 
نوادر األصول يف أحاديث ) ٧/١٧٤(جممع الزوائد ) ٤/١٢( القدير فيض )١٢/٣٨٨(

  ٣٩٠ :١:الرسول ج
 وقد سبقت اإلشارة إىل ان الرؤيا       يف املبحث الثاين من املطلب الثالث،       راجع كالم الشاطيب    )    ١٢٩(

: القول حبجية اإلهلام وأدلتـه يف       : من اإلهلام فهو يكون يف املنام كما يكون يف اليقظة  انظر             
 ،)٦٧٩( ميزان االصول    ،)٦/١٠٣( البحر احمليط    ،)٥/١٢٠( القواطع   ،)٣٩٢(تقومي األدلة   

 حقيقـة   ،)٤/١٨٥( تيسري التحرير  ،)٣/١٠٢٩( الفوائد السنية    ،)٢/١٦٠(تشنيف املسامع   
  )٢٤(اإلهلام ومدى االحتجاج به يف األحكام  

. ن باب أوىل أال يثبت برؤيا غريه         فم ، شيء بأنه ال يثبت برؤيا النيب      : وهذا قول من قال     )    ١٣٠(
  )٢٥: (انظر صفحة 

  سيأيت بيان القائلني به وتوضيح مرادهم يف القسم الثاين )    ١٣١(
سبب االهتمام برؤيـة  يف املطلب الثاين من املبحث األول وهو سبق اإلشارة إىل ذلك     : انظر  )    ١٣٢(

  و بناء األحكام عليها  النيب 
 ذا خلق من اعلم قريش      ، كان سهال حمببا   ، ولد بعد الفيل بعامني    ،القرشي  عبد اهللا بن عثمان     )    ١٣٣(

) ٦/١٥٥( هـ  اإلصابة ) ١٣(باألنساب من مناقبه قتال املرتدين واستخالف عمر مات عام     
  )٢/١٨١(  ذيب األمساء )٦/٣٦١(أسد الغابة 

املدينة فلم جتذذه   وسقا من أرضه بالقرب من      ) ٢٠(ا  وسبب قوله هذا انه وهب لعائشة       )    ١٣٤(
إمنـا مهـا    : حىت مرض مرض املوت فرجع يف هبته وجعله مال وارث يقسم بني الورثة وقال               

 إىل أن محل زوجته حبيبة بنـت        إمنا هي أمساء فأشار     : ا   فقالت عائشة    ،أخواك وأختاك 
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 :  وقد نقل الباجي أن ذلك كان لرؤيا رآها واهللا أعلـم انظـر               ،خارجة أنثى فكان كما قال    
 ،)٢/٧٥٢) (األقضية(  املوطأ ،)٩/١٠١( مصنف عبد الرزاق     ،)٣/١٧٨( الطبقات الكبري   

  )١٢/٢٦٢( أوجز املسالك ،)٦/١٠٤(املنتقى للباجي 
  )٤/٨٢)(٢/٢٦٣( املوافقات : انظر )    ١٣٥(
  .وهو أال خيرم حكما شرعيا أو قاعدة دينية  )    ١٣٦(
  )٢/٢٧٤( املوافقات : انظر )    ١٣٧(
  )٢٤/٣٧٧(جمموع الفتاوى :  انظر )    ١٣٨(
  )٤٧٢-١٠/٤٧١(جمموع الفتاوى :  انظر )    ١٣٩(
  )١٢(الروح : انظر )    ١٤٠(
أرى   (  على ان ليلة القدر يف السبع األواخر قال          مراده حديث تواطؤ رؤيا الصحابة      )     ١٤١(

رواه ) اخر  ان رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر فمن كان متحريها فليتحرها يف السبع األو             
  )٢/٨٢٢) (الصيام ( ومسلم ) ٤/٢٥٦) (فضل ليلة القدر ( البخاري 

  )١٢/٣٨٠( فتح الباري : انظر )    ١٤٢(
  )٤/٢٥٧( فتح الباري : انظر )    ١٤٣(
  )٧٣(املعرفة يف اإلسالم : انظر )    ١٤٤(
يـان  وانظـر أضـواء الب    ) ١١/٤١(نقله عنه تلميذه القرطيب يف اجلامع ألحكام القـران          )    ١٤٥(

)٤/١٦١ (  
  )١١٧(موقف اإلسالم من اإلهلام :  انظر ومنه الرؤى )    ١٤٦(
  ) ٢٠/٤٢ (،)٤٧٣/ ١٠(انظر جمموع الفتاوى )    ١٤٧(
  )٢٥(موقف اإلسالم من اإلهلام :  انظر )    ١٤٨(
والزعم بأـا   ) ١٠( األشباه والنظائر البن جنيم        ،)٧١ -١/٦٩(املنثور يف القواعد    : انظر  )    ١٤٩(

  لفقه على احلقيقة حيتاج إىل نظر واهللا اعلمأصول ا
  )٢١(األصول والضوابط :انظر )    ١٥٠(
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  )٧٢٨(الكليات : انظر )    ١٥١(
األشـباه  ) ٦٤(خمتصر من قواعد العالئي واألسنوي  ) ١/٢٠(التلويح على التوضيح    : انظر  )    ١٥٢(

  )  ١/١١(والنظائر البن السبكي 
  )٧/٣٤٠) (ضبط(لسان العرب : انظر )    ١٥٣(
  )٣٧١) (ضبط(أساس البالغة : انظر )    ١٥٤(
  )٧٢٨(الكليات : انظر )    ١٥٥(
 ولد يف القاهرة عـام      ،عبد الوهاب بن علي السبكي نسبة إىل سبك من أعمال املنوفية مبصر           )    ١٥٦(

رفـع  : " من مؤلفاتـه     ، وذكاء مفرط  ، كان ذا ذهن وقاد    ، أفىت ودرس وصنف   ،هـ) ٧٢٧(
طبقات ابن : هـ انظر ) ٧٧١(مات بالطاعون عام "مجع اجلوامع "،"تكملة اإلاج"،"احلاجب  

األعـالم  ) ٦/٢٢١(  شـذرات الـذهب      ،)٢/٤٢٥( الدرر الكامنـة     ،)٣/١٠٤( شهبه  
)٤/١٨٤ (  

  )٢/٣٥٦( حاشية البناين ،)١/١١(األشباه والنظائر البن السبكي : انظر )    ١٥٧(
كذا عزاه إليه حمقق الكتاب الدكتور سعود       ،"اءاالستغناء يف الفرق واالستثن   "منهم البكري يف    )    ١٥٨(

ومنهم ابن رجب كما هو ظاهر يف قواعده فانه يصدر قولـه بقاعـدة              ) ١/٥٩(الثبييت  انظر    
  ويأيت بضابط واهللا اعلم 

أصـول  :  (  وقد اقتبسه من تعريف مصطفى الزرقـاء  ،هذا تعريف الندوي مع تغيري بسيط     )    ١٥٩(
ضمن أحكاما تشريعية عامة يف احلوادث اليت تـدخل حتـت           فقهية كلية يف نصوص موجزة تت     

  )٣٤( شرح القواعد الفقهية ،)٤٥(القواعد الفقهية : موضوعها انظر 
  )٢٢(األصول والضوابط : انظر )    ١٦٠(
  )١٢/٣٥٤( فتح الباري ،)١/٦٢(مدارج السالكني : انظر )    ١٦١(
 مـن أفـضل شـباب       ، باحلالل واحلرام   أعلم الناس  ،     معاذ بن جبل  اخلزرجي إمام الفقهاء           )١٦٢(

  اىل اليمن وعاد يف خالفة        بعثه الرسول    ، شهد املشاهد كلها   ،األنصار حلما وحياء وسخاء   
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: سنة انظر   ) ٣٨(هـ وعمره   ) ١٨(الصديق مث خرج اىل الشام فمات بطاعون عمواس عام          
  ) ٥/١٩٤( أسد الغابة ،)١٠/١٠٤( االستيعاب ،)٩/٢٩( اإلصابة 

) كتـاب تفـسري القـران       ( والترمذي يف سننه    ) ٥/٢٤٣(رجه اإلمام أمحد يف مسنده      أخ)    ١٦٣(
 وصححه األلباين مث نقل عن بعض العلماء تضعيفه         ،حديث حسن صحيح  : وقال  )  ٥/٣٤٢(

  ) اختيار األوىل( ة يف شرح احلديث والبن رجب رسال) ٣/١٤٧( وعدم ثبوته يف إرواء الغليل 
  ،) ٧/١٧٩(جممع الزوائـد    : انظر  .  الطرباين بإسنادين كالمها ضعيف      رواه: قال اهليثمي   )    ١٦٤(

  أفرد مساحة املفيت  الشيخ عبد العزيز آل الشيخ خطبة بليغة يف هذا احلديث : قلت 
 أري األذان يف الـسنة األوىل مـن         ، شهد العقبة واملشاهد كلها    ،عبد اهللا بن زيد اخلزرجي    )    ١٦٥(

هـ وصلى عليه عثمان انظـر أسـد        ) ٣٢(  مات عام    ،رةــ له أحاديث يسي   ،رةــاهلج
  )٢/٣٧٥(  سر النبالء ،)٦/٢٠٩( االستيعاب ،)٦/٩٠(  اإلصابة ،)٣/٢٤٧( الغابة 

 ،، من السابقني األولني الذي عـذبوا يف اهللا         مؤذن رسول اهللا     ،بالل بن أيب رباح احلبشي    )    ١٦٦(
هـ وله بضع   ) ٢٠( يف دمشق عام      تويف ، باجلنة حيث مسع صوت نعليه فيها      بشره الرسول   

  ) ٣٤٧/ ١(  سري النبالء ،)١/٢٤٣(  أسد الغابة ،)١/٢٧٣( اإلصابة : وستون سنة انظر 
وابن ماجه  ) ٤/٤٣(واإلمام أمحد يف املسند     ) ١/١٨٩) ( الصالة  ( رواه أبو داود يف السنن      )    ١٦٧(

 وقـد صـححه     ،ناده حسن وإس: وقال األلباين   ) ١/٢٣٢) (األذان والسنة فيها  ( يف السنن   
  )١/٢٦٥(مجاعة من األئمة كالبخاري والذهيب والنووي انظر إرواء الغليل 

  )٢/٨٢٢) (الصيام ( ومسلم ) ٤/٢٥٦) (فضل ليلة القدر ( رواه البخاري )    ١٦٨(
 وقي رسول اهللا ، كان حسن الوجه، أحد العشرة املبشرين باجلنة    ،طلحة بن عبيد اهللا القرشي      )    ١٦٩(

  هـ وعمـر اثنتـان     ) ٣٦( قتل يف وقعة اجلمل عام       ، اشتهر بالكرم  ،حد بيده فشلت   يوم أ
  )٣/٨٥(ن أسد الغابة ) ٥/٢٣٢( اإلصابة ،)١/٢٣(سري النبالء : وستون سنة انظر 

رواه ابن ماجة ذا اللفظ وصححه األلباين ورواه اإلمام أمحد يف املسند خمتصرا وقال الشيخ               )    ١٧٠(
 مـسند  ،)٢/٣٤٥) (تعبري الرؤيـا    (صحيح سنن ابن ماجة     : انظر   أمحد شاكر سنده صحيح     

  )١٦/١٧٠(اإلمام أمحد بتحقيق أمحد شاكر 
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  من البحث)  ٢٤(أقوال األصوليني يف  صفحة : انظر )    ١٧١(
  أي مل خيرب به يف اليقظة ومل يثبت يف الشرع )    ١٧٢(
  ) ١/٢٦٢(فتاوى ابن الصالح :  انظر )    ١٧٣(
يدخل ضمن الذي قبله فدليلهما واحد لكن أفرد بالذكر ألمهيته وملزيد البيـان             هذا الضابط   )    ١٧٤(

  واهللا اعلم   
  )٦/٢٨١( اموع : انظر )    ١٧٥(
 تفقه على القفال وخترج عليه األئمة كإمـام احلـرمني واملتـويل             ،احلسني بن حممد املروذي   )    ١٧٦(

أسـرار   "،"التعليقـة : "ن مؤلفاته   والبغوي كان يقال عنه حرب املذهب وله وجوه غريبة فيه م          
شـذرات  ) ٥/١٥( ،)٤/٣٥٦( هـ انظر طبقات ابن السبكي      ) ٤٦٢( تويف يف عام    " الفقه

  ) ١/٤٠٧(  طبقات األسنوي ،)٣/٣١٠(الذهب 
 وانظـر   ،)٣/١٠٣٥)(الد الثـاين    ( نقله عن القاضي حسني الربماوي يف الفوائد السنية         )    ١٧٧(

) الصيام  ( ومسلم  ) ٢/٢٢٧) (الصوم  ( اري  ـــواه البخ واحلديث ر ) ٦/٢٨١(اموع  
  )ا٢/٧٥٩( 

  أي مل خيرب به يف اليقظة ومل يثبت يف الشرع )     ١٧٨(
  )٤/٢٤٦(الفروق للقرايف :  انظر )    ١٧٩(
 أي املدفون فيها إما بفعل ادمي كالكرت وإما بفعـل إهلـي             ،املال املركوز يف األرض   : الركاز  )    ١٨٠(

 فـتح البـاري     ،)٣٧٢(التوقيـف   :املال املدفون يف اجلاهلية انظر      : لفقهاء   وعند ا  ،كاملعدن
)٣/٣٦٤(  

هــ طلـب    )٥٧٨(ولد بدمشق عام    ، سلطان العلماء  ،عبد العزيز بن عبد السالم السلمي     )    ١٨١(
 ، كان جيابه امللوك بقول احلـق     ، توىل التدريس واإلفتاء واخلطابة    ،العلم على كرب فجد واجتهد    

 ،)٨/٢٠٩(طبقات ابن الـسبكي     :  انظر   ،"قواعد األحكام   " " فسري القران ت: "من مؤلفاته   
  ) ٥/٣٠١( الشذرات ،)٢/٨٤( طبقات األسنوي 

  )٣/٣٦٤( فتح الباري ،)٢/١٣٧) (الزكاة(صحيح البخاري :  انظر )    ١٨٢(
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  )   ٢/١٠١(شرح الزرقاين على املوطأ : انظر )    ١٨٣(
   ،)٤/٢٤٥(روق للقرايف  الف،)  ١٣/٢٧٣(الذخرية : انظر )    ١٨٤(
  )٧٩( شرح القواعد الفقهية ،)٣١٦( انظر هذه القاعدة يف القواعد الفقهية )    ١٨٥(
  )٢٧٩، ٢/٢٥٦(املنثور يف القواعد : انظر )    ١٨٦(
 ، أشتهر بسرعة البديهة وقوة الذكاء     ،هـ) ٩٥( ولد عام    ،شريك بن عبد اهللا النخعي احلافظ     )    ١٨٧(

هـ انظر سري النبالء    ) ١٧٧( تويف يف عام     ، وكان عادال يف قضائه    ،توىل القضاء فترة مث عزل    
  )٢/٤٦٤(  وفيات األعيان ،)١/٢٨٧(الشذرات ) ٨/٨٠٠(

 ، ويل اخلالفة بعد أبيه فأخذ يف رد املظـامل         ،هـ) ١٢٧(  ولد عام    ،حممد بن املنصور العباسي   )    ١٨٨(
 وزاد يف   ،اشر األمـور بنفـسه     وكان يب  ، مليح الشكل  ، حمببا إىل الرعية   ، معطاء ،كان جوادا 

 وكانت خالفته عشر سنوات  انظر سـري أعـالم           ،هـ  ) ١٦٩(  مات عام    ،املسجد احلرام 
  )٥/٣٩١( تاريخ بغداد ،)١/٢٦٦(  شذرات الذهب ،)٧/٤٠٠( النبالء 

 يقال علي بالسيف والنطع  انظـر املعجـم          ،بساط من اجللد يقتل فوقه احملكوم عليه بالقتل       )    ١٨٩(
  )٩٣٠(الوسيط 

) ١/٢٦١(االعتـصام   : وانظـر   ) ٢٤٢(روى التميمي هذه القصة بإسناده يف كتابه احملن         )    ١٩٠(
  )١٣٤(موقف اإلسالم من اإلهلام 

من راين يف املنام فقـد        : ( حق فمنها قوله     أما النصوص اليت تدل على ان رؤيا النيب         )     ١٩١(
رواه مسلم  ) من رآين فقد رأى احلق        ( وقوله   ،متفق عليه ) رآين فان الشيطان ال يتمثل يب     

 صحيح  ،)٨/٧١،٧٢) (التعبري(صحيح البخاري   )  فان الشيطان اليتكونين  : (وزاد البخاري   
  )١٢/٣٨٢(فتح الباري :  وانظر ،)١٧٧٥، ٤/١٧٧٦) (الرؤيا(مسلم 

احلة من اهللا   الرؤيا الص   : : (        وأما النصوص اليت تدل على ان الرؤيا الصاحلة حق فمنها قوله            
إذا (    وقوله،رواه مسلم ..)   فرؤيا الصاحلة بشرى من اهللا   : (متفق عليه وقوله ..) 

) التعـبري ( انظر صحيح البخـاري      ،رواه البخاري ) رأى أحدكم رؤيا حيبها فإمنا هي من اهللا           
فـتح البـاري    : وانظـر   ) ٤/١٧٧٢،١٧٧٣) (الرؤيـا ( صحيح مـسلم     ،)٦٨،  ٨/٦٩(
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 ،هذا باإلضافة إىل ماسبق من ان رؤيا املؤمن جزء من أجزاء النبوة           ) ١٢/٣٦٩) ( ١٢/٣٨٦(
  من البحث ) ٣٢(انظر صفحة 

  من البحث) ٢٧( وانظر  صفحة ،)٦/١٠٦(البحر احمليط : انظر )    ١٩٢(
  ) ١/١١٥(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )    ١٩٣(
 ، كان ورعـا   ،هـ) ٤٥١(عام  ( ولد فيها عبد اهللا بن حممد اجلماعيلي نسبة اىل قرية بنابلس          )    ١٩٤(

 ، أدرك درجة االجتهاد   ، وفيه حلم وتؤده   ، عليه هيبة ووقار   ، جوادا ، حسن اخللق  ،تقيا متواضعا 
هــ  ) ٦٢٠( مات بدمشق عام    " املغين "،"روضة الناظر : "أثىن عليه  ابن تيمية من مؤلفاته        

  ) ٢٢/١٦٥(الء سري النب) ٥/٨٨(الشذرات ) ٤/١٣٣(انظر ذيل طبقات احلنابلة 
 كان إسالمه فتحا للمـسلمني      ، ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة      ،عمر بن اخلطاب بن نفيل    )    ١٩٥(

 قال ابن مسعود لو وضع      ، فرق اهللا به بني احلق والباطل      ، الفاروق  مساه الرسول    ،وفرجا هلم 
) ار العلمذهب تسعة أعش: ( وملا مات قال   ،علمه يف كفة وعلم الناس يف كفة لرجح علم عمر         

مل أر أحدا اقرأ لكتاب اهللا وال أقوم حبدوده وال أهيب يف صدور الرجـال مـن   : (وقال جابر  
 وأول من مسي أمري املؤمنني      ، وهو أول من اخذ الدرة وأول من مجع الناس يف التراويح           ،)عمر  

 ،)٤/١٤٥(أسـد الغابـة     :  هـ انظر   ) ٢٣( قتله أبو لؤلؤة اوسي عام       ،ومناقبه ال حتصي  
  )٧/٧٦(اإلصابة 

واألثر رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه والبيهقي يف السنن          )  ٤/٣٦٢(املغين البن قدامة    :  انظر  )    ١٩٦(
وقد ضعفه ابن معني وقال أبو      : الكربى وقال تفرد به عمر بن محزة قال صاحب اجلوهر النقي            

 الشيء وقال ابن حجـر      عمر بن محزة  :  وقال ابن حزم     ،هـ. أمحد الرازي أحاديثه مناكري  إ       
خمتلف يف توثيقه ومثله خيرج له مسلم يف        : ضعيف من السادسة وقال يف الفتح       : يف التهذيب   

 قلت ذكره ابن حبان يف الثقات لكنه قال وكان ممن خيطئ وعلى هذا فال مانع مـن                  ،املتابعات
:  اعلم  انظـر      األخذ مبا رواه على سبيل االستئناس به على احلكم كما فعل ابن قدامة  واهللا              

 ،)٣/٦٢( املصنف البـن أيب شـيبة        ،)٤/٢٣٢(السنن الكربى للبيهقي ومعه اجلوهر النقي       
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 الثقات البن   ،)١٠/٨٣( فتح الباري    ،)٤١١( ذيب التهذيب    ،)٦/٣٠٩(احمللى البن حزم    
  ) ٧/١٦٨(حبان 

 من السنن وقربة     سنة ،إا حسنة مستحبه  : ( وأغرب ابن حزم فقال      ،وهذا هو قول احلنابلة   )    ١٩٧(
 قال ونستحبها للصائم شابا كان أو كهال أو شيخا          ،من القرب إىل اهللا تعاىل اقتداء بالنيب          

هـ وهذا بناء على انه يرى ان اإلنزال        . إ  ) وال نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو مل يكن           
  ) ٣٠٧ ،٦/٣٠٤ ( احمللى البن حزم،)٤/٣٦٢(املغين البن قدامة : ال يفسد الصوم  ا نظر 

 والشرائع ال تؤخذ باملنامات السيما وقد أفىت رسـول اهللا           : ( منهم ابن حزم حيث قال      )    ١٩٨(
عمر يف اليقظة حيا بإباحة القبلة للصائم فمن الباطل ان ينسخ ذلك يف املنام ميتا نعوذ باهللا من                  

ة القبلة وهو يف ذلك      عمر بإباح  وقد أفىت رسول اهللا     : ( وقال صاحب اجلوهر النقي     ) هذا  
 تلك اإلباحة بعـد موتـه   الوقت أشد وأقوى منه حني رأى هذا املنام فمن احملال ان ينسخ           

  هـ       . إ )  حني كان عمر أسن واضعف من ذلك الوقت 
 يف اليقظة بـل مل      وهذا التشنيع يف غري حمله فلم يقل أحد ان الرؤيا نسخت ما قاله              :         قلت  

أرأيت لـو  (  من جواز القبلة وأا ال تفسد الصوم بقوله   حمل واحد فما بينهيتواردا على
 هلا واالستدالل بذلك علـى أـا        ال يتعارض مع تنفريه       )مضمضت من املاء وأنت صائم    

) ابغـض احلـالل إىل اهللا الطـالق        ( وقد يطلق املباح على املكروه كما يف قوله          ،مكروهة
نه يرى ان القبلة للصائم سنة هلذا أنكر االستشهاد ذا احلـديث            وسبب تشنيع ابن حزم هو ا     

 ،)٤/٢٣٢( اجلوهر النقـي     ،)٦/٣٠٩(احمللى البن حزم    : على أا مكروهة واهللا اعلم انظر       
وحديث قياس التقبيل علـى املضمـضة رواه أبـو داود           ) ١٢٩(موقف اإلسالم من اإلهلام     

وقال صـحيح علـى     )  ١/٤٣١(ملستدرك  وقد صححه احلاكم يف ا    )  ١/٧٢٦) (الصيام(يف
) ١/١٢(شرط الشيخني ومل خيرجاه وحديث الطالق رواه الـسيوطي يف اجلـامع الـصغري               

  وصححه 
  )٤٧٢-١٠/٤٧١(جمموع الفتاوى :  انظر )    ١٩٩(
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إذا أفتاه جمتهدان حبكمني خمتلفني واستويا يف ظنه ومل يترجح أحدمها على            : ( قال الزركشي   )    ٢٠٠(

  يتوقف :  الثاين  ،حيكِّم خاطره: األول  :  أقوال منها اآلخر ففيها
انه يلتفت على ان اإلهلام أهـو حجـة أم ال ؟             : (        وقد حكى إلِْكيا اهلراسي هذا اخلالف وقال        

  ) ٦/٣١٥( البحر احمليط ) ٤٥٢(سالسل الذهب : انظر )  فمن اعتربه حكَّم اخلاطر وإال فال 
 حدث عن ابن عمر وابن عباس وكان جيلسه ، أحد األئمة الثقات،ينصر بن عمران الضبع)    ٢٠١(

هـ  انظر سري ) ١٢٧(مات بسرخس عام ،معه على سريره  وعنه حدث احلمادان وشعبة 
  )  ٤/٩٥( ذيب التهذيب ،)٨/٤٦٥(  اجلرح والتعديل،)٥/٢٤٣( النبالء 

 صنف  ،د األعالم يف احلديث    أح ،هـ)١٩٤( حممد بن إمساعيل البخاري ولد يف خبارى عام         )    ٢٠٢(
هـ وفيـات   ) ٢٥٦(تويف بالقرب من مسرقند  عام       " التاريخ " ،"األدب املفرد  " ،"الصحيح  "

  )٦/٣٤( األعالم ،)٢/١٣٤(  ، شذرات الذهب)٤/١٨٨( األعيان 
) احلـج ( صحيح البخـاري     ،)٢/٩١١) (احلج(صحيح مسلم   : وذلك بسبب الرؤيا انظر     )    ٢٠٣(

)٢/١٥٢(  
  )  ٢/٤٣١(فتح الباري :ر انظ)    ٢٠٤(
 عظيم ، طويل الصالة، كان صواما، أول مولود بعد اهلجرة ،عبد اهللا بن الزبري القرشي)    ٢٠٥(

 أرسل إليه عبد امللك بن مروان عام ،هـ) ٦٤( بويع باخلالفة على احلجاز عام ،الشجاعة
ته أمه أمساء بنت  أخذ،هـ  احلجاج فحاصر الكعبة ستة أشهر مث قتل ابن الزبري وصلبه) ٧٣(

شذرات ) ٣/٣٦٣( سري النبالء ،)٥/٨٣(انظر اإلصابة .  ودفنته باملدينة أيب بكر الصديق 
  )١/٧٩( الذهب 

  )٢/٩٠٩) (احلج(صحيح مسلم : انظر )    ٢٠٦(
  )٣/٤٢٢(فتح الباري :  انظر ،ووافقه علقمة وإبراهيم)    ٢٠٧(
  ) . ٢/٢٦٧(املوافقات : انظر )    ٢٠٨(
 أمره ، خفيف الروح، كان شجاعا،ومواله   زيد بن حارثة الكليب حب رسول اهللا أسامة بن)  ٢٠٩(

  اعتزل الفتنة زمن علي ،على جيش لغزو الشام وفيه عمر ) ١٨(وعمره   الرسول 
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(  سري النبالء ،)١/٤٥( اإلصابة ،)١/٧٩(هـ انظر أسد الغابة ) ٥٤(دفن باملدينة عام 
٢/٤٩٦ (  

  )١/٩٨) (اإلميان(لم صحيح مس: انظر )    ٢١٠(
 ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُـونَ أَلْحـن        ، وِإنكُم تختِصمونَ  ،ِإنما أَنا بشر  : ( يقول   حيث كان   )    ٢١١(

 ،الَ يأْخذْ فَ، فَمن قَضيت لَه ِمن حق أَِخيِه شيئًا، وأَقِْضى لَه علَى نحِو ما أَسمع  ،ِبحجِتِه ِمن بعضٍ  
ورواه البخاري بنحوه   ) ٣/١٣٣٧) (األقضية  ( صحيح مسلم    ) فَِإنما أَقْطَع لَه ِقطْعةً ِمن النارِ     

  )  ٣/١٠١) ( املظامل(يف 
. ] سلوليعين ابن أيب[عمر أَالَ نقْتلُ يا رسولَ اللَِّه هذَا الْخِبيثَ ِلعبِد اللَِّه  فَقَالَ( ويف احلديث   )    ٢١٢(

رواه البخاري يف    ) الَ يتحدثُ الناس أَنه كَانَ يقْتلُ أَصحابه      « فَقَالَ النِبى صلى اهللا عليه وسلم       
  مع فتح الباري) ٦/٥٤٦) (املناقب(

  )٢/٢٦٧( املوافقات :   انظر )    ٢١٣(
  )٢/٢٧٢( املوافقات :  انظر )    ٢١٤(
يف القسامة باميان املدعني مع القرينة الظاهرة من اللوث ومنها  إثبـات          منها قتل املقسم عليه     )    ٢١٥(

  )٢٠-١٩( الروح : النسب بقرائن الشبه أي بالقيافة وغري ذلك انظر 
  )٢١( الروح : انظر )    ٢١٦(
 ان اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم وجعل ذلـك زيـادة لكـم يف                 قال    )     ٢١٧(

  .وضعفه ) ١/٢٦١(ي يف اجلامع الصغري أعمالكم  أخرجه السيوط
 لـذا رأيـت ان      ،وملا كان يف هذه احلالة قضاء للصحابة منهم أبو بكر ومالك بن عوف              )    ٢١٨(

معني احلكام يف مسألة القضاء بـالرؤى       " يكون بسطها يف حبث جعلته مستقال بالقضاء وهو         
  " واإلهلام 

  )٢/٢٦٧(املوافقات : انظر )    ٢١٩(
  )١/٢٦١( االعتصام :انظر )    ٢٢٠(
  ) ٢/٢٧٢(املوافقات : انظر )    ٢٢١(
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   رأى عائشة يف املنام قبل نكاحها  جتدر اإلشارة إىل ان الرسول )    ٢٢٢(
 ثقة  ، ورعا ، ثبتا ، كان إماما  ،هـ) ٨٠( ولد عام    ، احد القراء السبعة   ،محزة بن حبيب الزيات   )    ٢٢٣(

هـ ) ١٥٦( تويف يف حلون عام     " اءة محزة قر "،"كتاب الفرائض : "  من مؤلفاته    ،يف احلديث   
  ) ١/٢٤٠( شذرات الذهب ،)٢/٢١٦(  وفيات األعيان ،)٧/٩٠( سري النبالء : انظر 

 ، منكر احلديث،كان رجال صاحلا لكن فيه غفلة وبلي بسوء احلفظ،أبان بن فريوز البصري)    ٢٢٤(
 ،)١/٩٧( ذيب هـ انظر ذيب الته) ١٣٧(قال ابن معني حديثه ليس بشيء مات عام 

  )١/١٥( ميزان االعتدال ،)٨٧( تقريب التهذيب 
يـا  :  يف النوم فقلت رأيت النيب : وقد نقل ابن حجر عن العقيلي عن أمحد األبار انه قال   )    ٢٢٥(

ـذيب  ) ١/٢٥(صـحيح مـسلم     :  انظر   ،ال  : رسول اهللا أترضى أبان بن أيب عياش قال         
  )١/١٠٠(التهذيب 

  )  ١/١١٥(ول القاضي عياض يف شرح صحيح مسلم نقل النووي ق)    ٢٢٦(
هـ من فرسان احلديث وأحد حفـاظ       )٢٠٢( عام  (  ولد   ،سليمان بن األشعث السجستاين   )    ٢٢٧(

 تـويف   ، عرض السنن على اإلمام أمحـد فاستحـسنه        ، روى عنه الترمذي والنسائي    ،اإلسالم
قـات احلنابلـة     طب ،)٢/٢٩٣(  انظر طبقات ابـن الـسبكي        ،هـ) ٢٧٥( بالبصرة  عام    

  )٢/١٦٩(  الشذرات ،)١/١٥٩(
  )٢/٧٤١) (األدب( سن أيب داود : انظر )    ٢٢٨(
  )١٨-٢٠/١٧(بذل اهود : انظر )    ٢٢٩(

  
  
  
  
  

 



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم القرى   ٦٦

 
  

  املصادر واملراجع

  حتقيق على جباوي/ ط بدون / بريوت / دار املعرفة / البن العريب/ أحكام القران  .١

  ط بدون ، / بريوت / ة دار املعرف/ الغزايل  / إحياء علوم الدين  .٢

  ط بدون / دار الفكر  / الشوكاين / إرشاد الفحول  .٣

 - بريوت   -املكتب اإلسالمي   / حممد األلباين     / إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل         .٤
  ١٩٨٥- ٢ط 

   هــ١٣٨٥/ ط بدون / بريوت / دار بريوت، دار صادر /الزخمشري / أساس البالغة  .٥

معهد البحـوث العلميـة     /جامعة أم القرى    / حممد البكري     /  واالستثناء االستغناء يف الفرق   .٦
  الدكتور سعود الثبييت  :  هـ  حتقيق١٤٠٨، ١ط / مكة املكرمة / وإحياء التراث 

  مطبوع مع اإلصابة/ ابن عبد الرب / االستيعاب يف معرفة األصحاب  .٧

  بريوت، ط بدون / اث العريب دار إحياء التر/ ابن األثري / أسد الغابة يف معرفة الصحابة  .٨

:  هـ حتقيـق     ١٤١١،  ١ط  /بريوت  /دار الكتب العلمية    / البن السبكي   / األشباه والنظائر    .٩
  عادل عبد املوجود، على معوض

   هـ حتقيق حممد حافظ ١٤٠٣، ١ط / دمشق / دار الفكر / البن جنيم  / األشباه والنظائر  .١٠

  طه الزيين، مكتبة ابن تيمية. د : حتقيق/ ابن حجر /اإلصابة يف متييز الصحابة  .١١

  هـ١٤٠٦، ١ط / بريوت/دار البشائر اإلسالمية /النووي / األصول والضوابط  .١٢

  ١٤٠٣ط   / حممد األمني الشنقيطي /أضواء البيان يف إيضاح القران بالقران  .١٣

  البطحاء، ط بدون/ مكتبة الرياض احلديثة / الشاطيب / االعتصام  .١٤

   م١٩٨٦، ٧، بريوت، ط  /، دار العلم للماليني /ي خري الدين الزركل/األعالم  .١٥

حبث منشور يف جملة فكر وإبداع  الصادرة        / حممد على إبراهيم    . د/ اإلهلام بني القبول والرد      .١٦
   م٢٠٠٣، ١٧اجلزء / عن رابطة األدب احلديث 

 



  ٦٧             خالد بن بكر آل عابد. د / دراسة أصولية-     الرؤى الصادقة حجيتها وضوابطها          
 
  
املنورة عام  رسالة ماجستري مقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة        / اإلهلام وداللته على األحكام      .١٧

   هـ عداد الطالب عبدا يد الصائغ١٤٠٤

   هـ ١٤٠٦، ٢ط /بريوت / دار الكتب العلمية / ابن حجر /أنباء الغمر بأبناء العمر  .١٨

/ ط بـدون      / بـريوت   / دار الفكـر    /حممد الكاندهلوي   /  أوجز املسالك إىل موطأ مالك       .١٩
   هـ ١٤٠٠

  ١٤١٣، ١الكويت، ط/ وقاف الكويتية  وزارة األ/ بدر الدين الزركشي / البحر احمليط  .٢٠

  ط بدون / بريوت / دار املعرفة / حممد الشوكاين / البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع  .٢١

  ط بدون / الرياض /دار اللواء /خليل أمحد السهارنفوري /بذل اهود يف حل أيب داود  .٢٢

:  هـ، حتقيـق     ١٣٩٩،  ٢ط  /لفكر  دار ا /السيوطي  /بغية الوعاة يف أخبار اللغويني والنحاة        .٢٣
  حممد أبو الفضل 

  حتقيق ١٤٢١، ١الرياض، ط / مكتبة الرشد / عالء الدين املرداوي    / التحبري شرح التحرير     .٢٤
  عبد الرمحن اجلربين . د 

ط / ليبيـا   / دار مكتبة الفكـر     /بريوت  /دار مكتبة احلياة    /القاضي عياض   / ترتيب املدارك    .٢٥
  د بكري  هـ حتقيق أمح١٣٨٧بدون، 

 ١،١٤٢٠ط  / دار الكتب العلميـة     / بدر الدين الزركشي    / تشنيف املسامع جبمع اجلوامع        .٢٦
  احلسيين بن عمر  : حتقيق 

   هــ١٤٠٩، ١ط / الرياض / دار طيبة  / اإلمام البغوي / تفسري البغوى  .٢٧

 هـ حتقيق   ١٤١٢ط بدون،،   / ، بريوت   /دمشق  / دار القلم   / ابن حجر   / تقريب التهذيب    .٢٨
  مد عوامةحم

خليل :  حتقيق   ١٤٢١،  ١بريوت، ط     / دار الكتب العلمية    / أبو زيد الدبوسي    /تقومي االدلة      .٢٩
  امليس 

   هـ ١٣٧٧ط بدون، / بريوت / دار الكتب العلمية / التفتازاين / التلويح على التوضيح  .٣٠

، ٢ط  / يـة     اململكـة املغرب  / وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية     / البن عبد الرب    /  التمهيد   .٣١
  مصطفى العلوي، حممد البكري :  هــ حتقيق ١٤٠٢

 



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم القرى   ٦٨

 
  
  ط بدون/ بريوت /دار الكتب العلمية/النووي / ذيب األمساء واللغات .٣٢

، ١ط  / اهلند  / دائرة املعارف النظامية    / بريوت  / دار صادر   / البن حجر   / ذيب التهذيب    .٣٣
   هـ ١٣٢٦

د : حتقيق   / ١٤١٠  ١دمشق ، ط  / لفكر    دار ا / املناوي  / التوقيف على مهمات التعاريف      .٣٤
  رضوان الداية . 

  بريوت، ط بدون / دار الكتب العلمية / ابن أمري باد شاه / تيسري التحرير  .٣٥

الدكن، / مؤسسة الكتب الثقافية، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية         / البن حبان   / الثقات   .٣٦
   هــ١٣٩٨، ١ط  

  ط بدون /  بريوت/ ر دار الفك/السيوطي /اجلامع الصغري  .٣٧

، ٢/ مـصر، ط    /دار الكتـب املـصرية       /  حممد بن أمحد القرطيب     / اجلامع ألحكام القرآن   .٣٨
  .هـ ١٣٧٣

، ١ط  / اهلنـد   / مطبعة دائرة املعـارف العثمانيـة       / أبو حامت الرازي    / لــاجلرح والتعدي  .٣٩
   هــ١٣٧٣

  الكربى للبيهقيمطبوع مع السنن /عالء الدين بن علي املارديين /اجلوهر النقي  .٤٠

   ١٤٠٢ -دار الفكر، ط  /  البناين / حاشية البناين على مجع اجلوامع  .٤١

حتقيق عادل امحد، علـى      / ١٤١٤،  ١بريوت ط   / دار الكتب العلمية    / املاوردي  / احلاوي     .٤٢
  معوض

حبث منـشور يف    / د خالد بن بكر آل عابد       / حقيقة اإلهلام ومدى االحتجاج به يف األحكام         .٤٣
  عة اإلسالمية باملدينة املنورةجملة اجلام

  بريوت، ط بدون / دار اجليل / ابن حجر / الثامنة ةالدرر الكامنة يف أعيان املائ .٤٤

: ، حتقيق مصر، ط بدون  / دار الكتب احلديثة    / ابن حجر   / الثامنة   ةالدرر الكامنة يف أعيان املائ     .٤٥
  حممد جاد احلق

  ط بدون/  بريوت /دار الكتب العلمية / ابن فرحون  /الديباج املذهب .٤٦

 



  ٦٩             خالد بن بكر آل عابد. د / دراسة أصولية-     الرؤى الصادقة حجيتها وضوابطها          
 
  
  ط بدون/ القاهرة/دار التراث للطبع والنشر /ابن فرحون  /الديباج املذهب .٤٧

، ٢ط/ الكويـت   / وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمية       / اإلمام القرايف   / رة    ــالذخي .٤٨
   هــ١٤٠٢

  بريوت ، ط بدون / دار املعرفة / ابن رجب / ذيل طبقات احلنابلة  .٤٩

   هــ    ١٤٠٦ط بدون، / بريوت / لفكر دار ا/ابن القيم  / الروح  .٥٠

، ١القاهرة، مكتبة العلم جدة ط      /مكتبة ابن تيمية    / بدر الدين الزركشي    / سالسل الذهب      .٥١
  حممد املختار الشنقيطي .د:    حتقيق ١٤١١

  حممد عبد الباقي : ط بدون حتقيق /مكة املكرمة / املكتبة الفيصلية /ابن ماجة / سنن ابن ماجة  .٥٢

فهرسـة كمـال     /١٤٠٩ - ١ط  / دار اجلنان، الكتب الثقافية       /أبو داود   / اود  سنن أيب د   .٥٣
  احلوت 

   هــ١٤٠٨- ١ط-بريوت /  دار الكتب العلمية  / الترمذي / سنن الترمذي  .٥٤

  ط بدون/ بريوت / دار املعرفة / للبيهقي / السنن الكربى .٥٥

إشراف شـعيب   / بدون    مؤسسة الرسالة بريوت، ط     / احلافظ الذهيب     /  سري أعالم النبالء     .٥٦
  األرنؤوط

صـورة  / بريوت  /دار الكتاب العريب    / حممد خملوف   / شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية        .٥٧
   هـ ١٣٤٩عن الطبعة األوىل لعام 

  دار الفكر، ط بدون/  ابن العماد احلنبلي  / شذرات الذهب يف أخبار من ذهب   .٥٨

   هـ ١٤٠١/  دار الفكر / حممد الزرقاين / شرح الزرقاين على املوطأ  .٥٩

   هـ ١٤١٤، ٣ط /دمشق /دار القلم /أمحد الزرقا / شرح القواعد الفقهية  .٦٠

 هــ   ١٤٢٥،  ٢ط  / مكة املكرمة   / مكتبة نزار الباز    / السيوطي  / شرح الكوكب الساطع     .٦١
  حممد احلبيب: حتقيق 

 ١٤٠٠،  ١مركز البحث العلمي، جامعة أم  القرى، ط         / ابن النجار   / شرح الكوكب املنري     .٦٢
  حممد الزحيلي.نزيه محاد، د . حتقيق د

 



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم القرى   ٧٠

 
  
   هـ١٣٩٢ -  ٢ط-بريوت /  دار إحياء التراث / النووي  / شرح صحيح مسلم   .٦٣

دار / عالء الدين ابـن بلبـان       )/ اإلحسان بترتيب صحيح ابن حيان      (صحيح ابن حبان مع      .٦٤
  كمال احلوت :  هـ ضبطه ١٤٠٧، ١ط / بريوت / الكتب العلمية  

تركيا، ط بدون   / املكتبة اإلسالمية اسطنبول    / حممد ابن إمساعيل البخاري     / ي  صحيح البخار  .٦٥
   م١٩٨١، 

ط / مكتب التربية العريب لدول اخلليج      / اختصار األلباين   / ابن ماجة   / صحيح سنن ابن ماجة      .٦٦
   هـ ١٤٠٨، ٣

 حممـد : إشراف  / دار أحياء التراث العريب، بريوت        / مسلم ين احلجاج      / صحيح مسلم      .٦٧
  ٠ يعبد الباق

ط / بـريوت   / دار مكتبة احلياة    /مشس الدين السخاوي    / الضوء الالمع ألهل القرن التاسع       .٦٨
  بدون

 ١، ط   /بـريوت   / عـامل الكتـب     /ابن قاضي شهبه    / طبقات الشافعية   = طبقات ابن شهبه     .٦٩
   هـ ١٤٠٧/

بغـداد،  / ة  اجلمهورية العراقي / مجال الدين األسنوي    / طبقات الشافعية   = طبقات األسنوي    .٧٠
   اجلبوري عبدا هللا:  هـ حتقيق ١٣٩٠،  ١ط

/ دار الكتـب العلميـة      /  مشس الدين  الـداودي      / طبقات املفسرين     =  طبقات الداودي    .٧١
   هـ ١٤٠٣، ١ط / بريوت 

القاهرة / دار إحياء  الكتب العربية    / تاج الدين السبكي    / طبقات الشافعية = طبقات السبكي    .٧٢
  ود الطناحي، عبد الفتاح احللو حمم: ط بدون  حتقيق /  

على . د  :  هـ  حتقيق     ١٤٢١،  ١ط  / القاهرة  / مكتبة اخلاجني   /ابن سعد     / الطبقات الكبري    .٧٣
  حممد عمر

  ط بدون / بريوت /دار إحياء التراث العريب  /طرح التثريب  .٧٤

  ط بدون/ بريوت / دار الكتب العلمية / دار الباز للطباعة والنشر / عارضة األحوذي  .٧٥

   ،  ٤ط /الرياض /دار الشواف للنشر /حممد اذوب /لماء ومفكرون عرفتهم ع .٧٦

 



  ٧١             خالد بن بكر آل عابد. د / دراسة أصولية-     الرؤى الصادقة حجيتها وضوابطها          
 
  
  ط بدون / دار إحياء التراث / بدر الدين العيين / عمدة القاري  .٧٧

، ١بريوت،  ط      / دار الكتب العلمية    / ويل الدين العراقي    / الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع       .٧٨
  حممد حجازي:  حتقيق ١٤٢٥

عبـد  . حتقيق د   /١٤٠٦،  ١بريوت ، ط    / دار املعرفة   / ابن الصالح      /فتاوى ابن الصالح     .٧٩
  املعطي قلعجي،

  بإشراف حمب الدين اخلطيب/ بريوت  / دار املعرفة / ابن حجر العسقالين / فتح الباري  .٨٠

    ١٤١٢  -الرياض، ط  / عامل الكتب /حممد الواليت /فتح الودود على مراقي السعود  .٨١

  ط بدون / بريوت / املعرفة دار / القرايف  / الفروق  .٨٢

   هـ ١٤٠٦ط بدون ، / بريوت / دار املعرفة / ابن حزم  / الفصل يف امللل واألهواء والنحل  .٨٣

رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة أم القـرى يف         / الفناري  /فصول البدائع يف أصول الشرائع       .٨٤
لطالب ياسر حممد صـاحل     مكة املكرمة القسم الثاين من أول اإلمجاع إىل اية الكتاب إعداد ا           

  هوساوي 

أبو القاسم البلخي، القاضي عبد اجلبار، احلـاكم اجلـشمي           /فضل االعتزال وطبقات املعتزلة      .٨٥
  فؤاد السيد :   حتقيق ٢ط / الدار التونسية، تونس، املوسسة الوطنية  للكتاب، اجلزائر /

الـد  / يف جامعة االمـام         رسالة دكتوراه   /االمام الربماوي   / الفوائد السنية شرح األلفية        .٨٦
  حسن حممد مرزوقي. د :  حتقيق /  الثاين 

  ط بدون /  دار إحياء السنة النبوية /املناوي/ فيض القدير شرح اجلامع الصغري  .٨٧

   م١،١٩٩٢ط  / بريوت / دار الغرب اإلسالمي / ابن  العريب / القبس  .٨٨

  على عباس احلكمي . د :  حتقيق  / ١٤١٩، ١ط / ابن السمعاين / قواطع االدلة  .٨٩

   هـ ١٤٠٦، ١ط /دمشق / دار القلم / على الندوي /القواعد الفقهية  .٩٠

معهـد  /جامعة أم القرى    / الدكتور ناصر امليمان    / القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية        .٩١
   هـ١٤١٦/مكة املكرمة / البحوث العلمية وإحياء التراث 

   هـ ١٣١٦، ١ط /مصر / طبعة االمريية امل/ للنسفي / كشف األسرار  على املنار  .٩٢

 



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم القرى   ٧٢

 
  
عدنان درويـش،   .  مقابلة د    ١٤١٣،  ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط   / الكفوي  /  الكليات   .٩٣

  حممد املصري

   هـ ١٤١٠، ١ط  / بري وت / دار صادر / ابن منظور  / لسان العرب  .٩٤

  ط بدون /  دار الريان، دار الكتاب العريب /اهليثمي /جممع الزوائد  .٩٥

  ١٤١٢الرياض ، ط بدون ، / دار عامل الكتب  / ابن تيمية / تاوى  جمموع الف .٩٦

  دار الفكر ، ط بدون  / االمام النووي / اموع شرح املهذب  .٩٧

  تصحيح حسن طلبة/  هـ ١٣٨٧ط بدون، / مكتبة اجلمهورية العربية / البن حزم / احمللى  .٩٨

   هـ ١٤٠٨، ٢ط  / بريوت / دار الغرب اإلسالمي / حممد التميمي / احملن  .٩٩

ط / املوصـل   /مطبعة اجلمهور،   / ابن خطيب الدهشة    / خمتصر من قواعد العالئي واألسنوي         .١٠٠
  مصطفى البنجوي. د: م حتقيق ١٩٨٤، ١

  ط بدون / دار احلديث /ابن قيم اجلوزية / مدارج السالكني  .١٠١

   هـ ١٤٠١/دار الفكر / البن احلاج / املدخل  .١٠٢

، مجاد  ٢العدد    / جملة جامعة امللك عبد العزيز      /يم علي   حممد إبراه . د  / املذهب عند الشافعية     .١٠٣
   هـ ١٣٩٨الثانية، 

وبذيلـه  / ط بـدون      / بريوت  / دار الكتاب العريب      / احلاكم  / املستدرك على الصحيحني     .١٠٤
  التلخيص للذهيب 

/  هــ      ١٤١١،  ١ط  / بريوت  / دار الكتب العلمية    / احلاكم  / املستدرك على الصحيحني     .١٠٥
  طا حتقيق مصطفى ع

  ط بدون /  املكتب اإلسالمي / اإلمام أمحد / املسند   .١٠٦

   هـ بتحقيق أمحد شاكر ١٣٧٥ط بدون، / مصر / دار املعارف / اإلمام أمحد / املسند  .١٠٧

   هـ ١٤٠٩، ١ط /مؤسسة الكتب الثقافية / ابن أيب شيبة / املصنف  .١٠٨

  ألعظمي حبيب الرمحن ا: حتقيق / ط بدون  /  عبد الرزاق الصنعاين  / املصنف  .١٠٩

  ٠بريوت / دار أحياء التراث العريب    / مكتبة املثين/ عمر رضا كحالة /  معجم املؤلفني  .١١٠

 



  ٧٣             خالد بن بكر آل عابد. د / دراسة أصولية-     الرؤى الصادقة حجيتها وضوابطها          
 
  

عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلـف اهللا         . إبراهيم انيس، د  . د/املعجم الوسيط    .١١١
   ٢ط  / اسطنبول / املكتبة اإلسالمية /

 ،  ١مكـة املكرمـة، ط        /  دار عامل الفوائد     / عبدا هللا حممد القرين   . د  / املعرفة يف اإلسالم     .١١٢
١٤١٩  

: حتقيق  /  م   ١٩٩٢،  ٢ط    / بريوت  / دار الغرب اإلسالمي    / املازري    / املعلم بفوائد مسلم     .١١٣
  حممد النيفر 

  عبد اهللا  ٠، حتقيق د  ١٤٠٦القاهرة، ط األوىل،    / هجر للطباعة والنشر     /  ابن قدامة  / املغين .١١٤
  لو احلح عبد الفتا٠التركي، د

حممد . اعده د   / ط بدون     / مصر  / مكتبة االجنلو املصرية    / للراغب األصفهاين   / املفردات     .١١٥
  خلف اهللا 

 هـ حتقيق   ١٤١٧ ١ط  /  دمشق  /   دار الكلم الطيب       -دار بن كثري    /  للقرطيب  / املفهم     .١١٦
  حمي الدين مستو، يوسف بدوي،  امحد السيد، حممود بزال: 

   هـ ١٤٠٤،   ٤ط / بريوت / دار الكتاب العريب /للباجي/ مالك املنتقى شرح موطأ اإلمام  .١١٧

، ١الكويـت، ط  / وزارة األوقـاف الكويتيـة        / بدر الدين الزركشي    / املنثور يف القواعد     .١١٨
  تيسري حممود:  حتقيق ١٤٠٢

  عبد اهللا    دراز: ضبطه  / بريوت، ط بدون  /دار املعرفة /الشاطيب  / املوافقات  .١١٩

: حتقيـق   / ط بدون   / عيسي البايب احلليب    / دار إحياء الكتب العربية     / الك  لالمام م / املوطأ   .١٢٠
  حممد عبد الباقي 

 ١٤٢٢،  ١ط  /بريوت  /مؤسسة الرسالة   / يوسف القرضاوي   . د  / موقف اإلسالم من اإلهلام      .١٢١
  هـ 

 حتقيق  ١٤٠٤ ،   ١قطر،  ط    / دار إحياء التراث      /عالء الدين السمرقندي      / ميزان االصول    .١٢٢
   عبد اهللا  حممد: 

حتقيق علي البجاوي،   / ط بدون   / دار الفكر العريب    /الذهيب  / ميزان االعتدال يف نقد الرجال     .١٢٣
  فتحية البجاوي 

 



  هـ١٤٢٨ رمضان، ٤٢، ع ١٩ لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج جملة جامعة أم القرى   ٧٤

 
  

ط /مكة املكرمة   / دار عامل الفوائد    / حممد األمني الشنقيطي    / نثر الورود شرح مراقي السعود       .١٢٤
  على العمران:  هـ  حتقيق ١٤٢٦، ١

اللجنة املشتركة لنشر التراث اإلسالمي      / عبد اهللا الشنقيطي    / ود  نشر البنود على مراقي السع     .١٢٥
  ط بدون / بني املغرب واإلمارات  

/ املكتبة األلفيـة للـسنة النبويـة        / احلكيم الترمذي   / نوادر األصول يف أحاديث الرسول       .١٢٦
  .جملد حاسويب ) ٣٥٠٠/ (اإلصدار الثالث 

( ط بـدون      /  بريوت  / دار الكتب العلمية    /   أمحد التنسكيت / نيل االبتهاج بتطريز الديباج      .١٢٧
  )الديباج املذهب 

، ١ط  / بـريوت   /مؤسـسة الرسـالة     /حممد صدقي البورنو    /الوجيز يف قواعد الفقه الكلية       .١٢٨
   هـ ١٤٠٤

  إحسان عباس . د : دار صادر ن بريوت،  ط بدون ، حتقيق / ابن خلكان / وفيات األعيان  .١٢٩

  
  
  

 

 

  


