


 
 
 
 

 
                                                        

 تأليف الدكتور
 إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان

 األخت/خلود بست فهد بن إبراهقم اتودعان عم  ااتنسيق ساعد يف اجل
 
 هــ 1437

 

 



 
 2 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 

                            

 
 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــةمقّدمـــــ
احلمد هلل وحده , والصالة والسالم على من ال نيب بعده ؛ حممد بن عبد هللا وعلى 

 : آله وصحبه , وسّلم تسليما كثريا , إىل يوم الدين , أما بعد
ابرك هللا فيها أن جتــمع يل  )أم انصر(فهذا كتاب طلبت فيه من أخيت / خلود
اري ومسلم , وكذلك يف السنن , أيب أحاديث الرؤى املوجودة يف الصحيحني البخ

داود , والرتمذي , والنسائي , وابن ماجة ,ويف مسند اإلمام أمحد , حماولة مين أن 
أجعله كموسوعة ألحاديث الرؤى وبداية أنطلق منها لتتبع مجيع أحاديث الرؤى 

بشيء من والتعليق عليها ,ف واحد ؤلّ ة النبوية , ومن َثمَّ مجعها يف م  املوجودة يف السنّ 
 . الفوائد .ولكن مل يتيسر ذلك لبعض الصوارف

مسامهة بسيطة مين إلثراء املكتبة اإلسالمية والعربية, َث حماولة جاّدة  وهذه الورقات
لتقريب هذا العلم الشريف, وتذليل تعلُِّمه وأمسيته : " الشذا والعبري بفوائد من 

 . وسيكون هذا هو اجلزء األّول" أحاديث التعبيـر
لكتاب عبارة عن : مقدمة , يتلوه أحاديث الرؤى, فأذكر احلديث َث الفوائد منه , وا

الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة  ؛ وكل فائدة أكتبها  اذكر مصدرها
وقد أعّدل يف العبارة قليال , أو أضيف , ومامل اذكر مصدره فهو من  أومن الّنت,,

ما كان متعلقا منها ابلرؤاي وبغريها , ومل استوعب مجيع استنباطي .وأذكر من الفوائد 
ة األحاديث اليت فوائد احلديث . والتزمت التوثيق يف تعريف الكلمات املبهمة , وصحّ 

َث , ووضعت خامتة للكتاب أوردهتا .ووضعت عنواان لكل حديث مع ترقيمه ,
 ل الرجوع لكل رؤاي. ه  س  للموضوعات ليم  ت  فهرس  

ذلك فهو ما أرجو وآمل, وهو من توفيق هللا عز وجل, وإن أخطـأت فإن أصب ت  يف 
فمن نفسي والشيطان, وأستغفر هللا من  زللي  وتقصريي, وحسيب أين أردت اخليـر, 

 وإفادة الغري. وابهلل التوفيق. وصلى هللا على نبينا حممد.
 املؤلف                                                            

 د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان                                      
             

ebrahim.f.w@gmail.com       
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 راتـمن اتسبّوة إال املُبشّ     ب  مل يـ  
 

 

 

من  قم ب  مل يـم », يقول:  قال: مسعت رسول هللا   هريرة عن أيب احلديث األال :
ويف رواية  (1) . «الرؤاي الصاحلة»شرات؟ قال: قالوا: وما املب« راتالنبوة إال املبشّ 
 (2) " . يراها املسلم, أو ترى لهاإلمام مسلم :" 

 من فوائد احلديث :
رات :  -1 البشرى اسم مبعىن البشارة,  وقيل: ,(3)  رىش  رة وهي الب  شِّ بم مجع م  الـم بمشِّ

 .ر لى املبشَّ وهو إدخال السرور والفرح ع,رة اسم فاعل للمؤنث من التبشري واملبشّ 
سواء رآها صاحبها , أو . كما فّسرها النيب   (4) ,واملراد ابملبشرة هنا الرؤاي الصاحلة

 (5) . تغري به بشرة الوجهتالبشارة كل خرب صدق و  رؤيت له .
هو يف معىن املاضي لكن املراد منه   (مل يبق من النبوة إال املبشرات:)قوله  -2

  (6) . زمانه كان غريها ابقيا منها فاملراد بعده إذ قبل زمانه وحال ,االستقبال
 م كّذب هللكافر   , وكل من اّدعى النبّوة فهو ليس هناك نيب بعد النيب  -3

  . (7)ورسوله 
أو ألن جزء الشيء  ,تشبيه أمر الرؤاي ابلنبوة : أّن الرؤاي ليست نبّوة , إّّنا املراد -4

ال  ؛أن ال إله إال هللا رافعا صوته أشهد :كمن قال,ال يستلزم ثبوت وصفه له 

                                                 

 .  6990رقم  9/31صحيح البخاري (  1)
 .  479رقم  1/348صحيح مسلم (  2)
 .  12/375فتح الباري البن حجر  ( 3)
 . 24/134عمدة القاري للعيين (  4)
 . 15/180املرجع السابق (  5)
 .  24/101 للكرماين بخاريالكواكب الدراري يف شرح صحيح ال (6)
 . موقع إسالم ويب .  9545من فتوى رقم  ( 7)
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وكذا لو قرأ شيئا من  ,وإن كانت جزءا من األذان,ن وال يقال إنه أذّ ,ان يسمى مؤذّ 
 . وإن كانت القراءة جزءا من الصالة,يا صلّ وهو قائم ال يسمى م  ,القرآن 
, رة وهي صادقة ذِ ن  م   من الرؤاي ما تكون فإنّ ,رات خرج لألغلب التعبري ابملبشّ  -5
 (1) . ملا يقع قبل وقوعه ليستعدّ ,ريها هللا للمؤمن رفقا به ي  
وال يبقى ما يعلم منه ما ,معىن احلديث أن الوحي ينقطع مبويت  :بن التنياقال  -6

وهو لألنبياء ابلنسبة ,عليه اإلهلام فإن فيه إخبارا مبا سيكون  ردّ وي  ,سيكون إال الرؤاي 
أيب هريرة رضي هللا عنه, عن  حديث : كما يف  ويقع لغري األنبياء,للوحي كالرؤاي 

ون, وإنه إن كان يف ث  دّ حم ـإنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم م  "قال:   النيب 
  واملـ حمّدث هو : املــ ل همم . (2) . أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب "

نه خمتص خبالف اإلهلام فإ , احلصر يف املنام لكونه يشمل آحاد املؤمنني  -7
 (3) . فإّنا ذكر املنام لشموله وكثرة وقوعه,ومع كونه خمتصا فإنه اندر ,ابلبعض 

لألمن من اللبس , وقع اإلهلام ملن اختصه هللا به   فلما انقطع الوحي مبوته -8
 (4) . يف ذلك

 (5) إثبات البشرى ابلرؤاي . -9
 (6) وانقطاع الوحي.,  فيه إشارة إىل قرب أجله  -10
 
 
 

                                                 

 . 376-12/375مستفاد من فتح الباري البن حجر  5-4من (  1)
 . 3469رقم  4/174صحيح البخاري (  2)
 . 12/376فتح الباري البن حجر (  3)
 مستفاد من املرجع السابق . 7-6من (  4)
 .3/130اإلثيويب مد بن عليحمل ومطالع األسرار البهاجة يف شرح سنن اإلمام ابن ماجهمشارق األنوار الوهاجة (  5)
 . 13/141 اإلثيويب مد بن عليحمل ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب(  6)
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 جزء من سنة اأربعني جزءا من اتسبوةترؤاي احليسة ا
 

   عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة, عن أنس بن مالك احلديث اتثاين :
الرؤاي احلسنة, من الرجل الصاحل, جزء من ستة وأربعني »قال:    أن رسول هللا 
   (1) .« جزءا من النبوة

 من فوائد احلديث : 
 احلسنة , أي الطّيبة , والّصاحلة .صفني : األول أهنا قـ ّيدت الرؤاي هنا بو  -1

 والثاين : أهّنا ليست من أي شخص , إّّنا من الصاحل , وليس غريه .
وإال فالصاحل قد يرى األضغاث ولكنه ,قال املهلب املراد غالب رؤاي الصاحلني  -2

بة لغل ؛خبالف عكسهم فإن الصدق فيها اندر , اندر لقلة متكن الشيطان منهم
  . ط الشيطان عليهمتسلّ 
 ,األنبياء ورؤايهم كلها صدق, األوىل : ثالث درجات  يف الرؤاي علىالناس  -3

الصاحلون واألغلب على رؤايهم الصدق ,الثانية :وقد يقع فيها ما حيتاج إىل تعبري 
من عداهم يقع يف رؤايهم الصدق , الثالثة :وقد يقع فيها ما ال حيتاج إىل تعبري ,

 ,فالغالب استواء احلال يف حقهم مستورون:وهي على ثالثة أقسام ,اث واألضغ
ويندر يف رؤايهم  وكفار,ويقل فيها الصدق ,والغالب على رؤايهم األضغاث  وفسقة

 (2) . الصدق جدا
رؤاي املؤمن الصاحل هي اليت تنسب إىل أجزاء : قال القاضي أبو بكر بن العريب  -4

 . ا وانتظامهاالنبوة ومعىن صالحها استقامته
, املسلم الصادق الصاحل هو الذي يناسب حاله حال األنبياء :قال القرطيب  -5
وأما الكافر والفاسق  .وهو االطالع على الغيب ,م بنوع مما أكرم به األنبياءرِ ك  فأ  

                                                 

 . 6983رقم  9/30صحيح البخاري (  1)
 . 12/362مستفاد من فتح الباري البن حجر  3-1من (  2)
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وليس كل  ,ولو صدقت رؤايهم أحياان فذاك كما قد يصدق الكذوب,ط فال واملخلّ 
 . ه من أجزاء النبوة كالكاهن واملنجمث عن غيب يكون خرب من حدّ 
 . للغالب فال مفهوم له فان املرأة الصاحلة كذلك الرجل ذكر (الرجل نم مِ :)قوله  -6
كذا وقع يف أكثر األحاديث ( جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة :)قوله -7

أخرجه من طريق أيوب عن . جزء من مخسة وأربعني :وملسلم من حديث أيب هريرة 
مسلم أيضا من حديث بن عمر جزء من سبعني ووقع عند . مد بن سريين عنهحم

وأخرجه الطرباين من وجه ,وكذا أخرجه بن أيب شيبة عن بن مسعود موقوفا .جزءا 
 (1) . آخر عنه مرفوعا وله من وجه آخر عنه جزء من ستة وسبعني وسندها ضعيف

 وقد استشكل كون الرؤاي جزءا من النبوة مع أن النبوة انقطعت مبوت النيب  -8
جزء من أجزاء النبوة حقيقة  فهي  فقيل يف اجلواب إن وقعت الرؤاي من النيب 

 : مالك الق ..وإن وقعت من غري النيب فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل اجملاز 
وإّنا أراد  ,أنه مل يرد أهنا نبوة ابقية :واجلواب. لعب ابلنبوة الرؤاي جزء من النبوة فال ي  

تكلم فيها ال ينبغي أن ي   ,أهنا ملا أشبهت النبوة من جهة االطالع على بعض الغيب
 . بغري علم

ذا فعلى ه .إن لفظ النبوة مأخوذ من اإلنباء وهو اإلعالم لغة قال ابن بطّال : -9
كما أن معىن النبوة نبأ صادق من   ,فاملعىن أن الرؤاي خرب صادق من هللا ال كذب فيه

 . فشاهبت الرؤاي النبوة يف صدق اخلرب ,هللا ال جيوز عليه الكذب
 ,حيتمل أن يراد ابلنبوة يف هذا احلديث اخلرب ابلغيب ال غري: وقال املازري -10

وهو غري  , غيب أحد مثرات النبوةأو تبشري فاخلرب ابل,وإن كان يتبع ذاك إنذار 
وإن مل خيرب يف ,مقصود لذاته ألنه يصح أن يبعث نيب يقرر الشرع ويبني األحكام 

واخلرب .وال يكون ذلك قادحا يف نبوته وال مبطال للمقصود منها ,طول عمره بغيب 

                                                 

 السابق .مستفاد من املرجع  7-4من (  1)
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وأما خصوص العدد فهو مما .وال يقع إال حقا  ,ابلغيب من النيب ال يكون إال صدقا
 غريه . ألنه يعلم من حقائق النبوة ما ال يعلمه ؛لع هللا عليه نبيهأط
أن املنام  :حيتمل أن يكون املراد من هذا احلديث: قال القرطيب يف املفهم -11

كما جاء يف احلديث اآلخر التؤدة واالقتصاد ,الصادق خصلة من خصال النبوة 
النبوة جمموع خصال :أي  .النبوةوحسن السمت جزء من ستة وعشرين جزءا من 

 (1) .وهذه الثالثة جزء منها ,مبلغ أجزائها ذلك 
النبوة أعم من الرسالة و  ة من النبأ مبعىن اخلرب.قّ تـم ش  م    معىن النبّوة يف اللغة : -12

هو من نبأه هللا بشرع ويف االصطالح : . وليس كل نيب رسوال, فكل رسول نيب 
يؤمر بتبليغ بعض األوامر يف قضية معينة, أو  نذر به أهل ذلك الشرع. وقدي  , سابق 

ومل أيت  ,وذلك كأنبياء بين إسرائيل إذ كانوا على شريعة التوراة, الوصااي واملواعظ 
أحد منهم بشرع جديد انسخ للتوراة, فتكون منزلته حينئذ مبنزلة اجملدد لتعاليم الرسل 

 (2) .السابقني
أن رؤاي املؤمن تقع  عىن احلديث :)قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف م -13

يضرهبا امللك للرائي, وقد تكون خربًا عن شيء واقع, أو شيء  صادقة ألهنا أمثال  
وإن   ,سيقع فيقع مطابقًا للرؤاي فتكون هذه الرؤاي كوحي النبوة يف صدق مدلوهلا

كانت ختتلف عنها وهلذا كانت جزءًا من ستة وأربعني جزءًا من النبوة, وختصيص 
حكمتها كأعداد الركعات  زء بستة وأربعني جزءاً من األمور التوقيفية اليت ال ت علماجل

 (3) ( .والصلوات
 
 

                                                 

 . 368-12/366فتح الباري البن حجر مستفاد من  11-8من (  1)
.نقال عن كتاب النبوات البن تيمية ص  15-14ن صف حممد عثماؤو عبد الر ل حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع(  2)

225-257  . 
 .موقع طريق اإلسالم . جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني اجمللد األول(  3)
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 اتدنقا احلقاة يف اتبشرى هلم: تفيري
 

 مصر أهل من رجل عن يسار بن عطاء عن املنكدر بن حممد عن   : اتثاتث احلديث

 (1){ الدنيا احلياة يف بشرىال هلم } تعاىل هللا قول عن   الدرداء ااب سألت : قال
 سألت,  هللا رسول سألت منذ ؛واحد رجل إال غريك أحد عنها سألين ما: فقال

 يراها الصاحلة الرؤاي هي ,نزلتأ   منذ غريك أحد عنها سألين ما: فقال  هللا رسول

  (2) . له ترى أو , املسلم
 : احلديث فوائد من
 وهو ,رشّ بم يـ   بكذا رم شّ بم  يقال: االستبشار, نم اسم ى:لم ع  فـ   وزن على : رى"ش  "الب   -1

 من أكثر اخلري يف البشري ويكون بشري, املخفف من الفاعل واسم أيضا, االستبشار
 يالسند وقال.ابخلري ضتاخت أطلقت وإذا لغة, والضم الباء, بكسر- والبشارة الشر,
 (3) وجهه. يف السرور وآاثر الطالقة أي بشار,االست من اسم (رش  البِ ) :هللا رمحه
 . العلم طلب يف السؤال أمهية -2
 . إليهم األمساء أبحب الفضل وأهل , العامل مناداة -3
 . جييب فيما الصدق يتحرّ  أن ؛ مسألة عن س ئل من أو , العامل على ينبغي -4
 . له الرجل بسؤال الصحايب فـمرمح   -5
 . فيه حرج ال السؤال وأن , اإلنسان جيهله عما السؤال مشروعية -6
 . العلم طلب يف اهلّمة -7
 . السؤال العلم مفاتيح من -8

                                                 

 . 64يونس آية سورة (  1)
. )وقال : حديث حسن ( .  2273رقم  4/534.سنن الرتمذي  27521رقم  45/512مسند اإلمام أمحد ( 2)

 .     1786رقم  4/392وصححه األلباين)مبجموع طرقه( يف السلسلة الصحيحة 
 . 15/97 اإلثيويب مد بن عليحمل ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب(  3)
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 .  رسوله وسّنة هللا كتاب يف ماكان العلم خري -9
 , ب شرى من هبا وأعظم , الدنيا احلياة يف والسرور , السعادة : الب شرى معاين من -10
 سبحانه أنّه اكم , الدنيا هذه يف ّركويمس   , ي س عدك الذي هو , سبحانه هللا من إهنا

 . بدياأل والفرح السرور وهي , ابجلنة اآلخرة يف أيضا سيبشرك
 .  النيب بسّنة تفسريه , آنالقر  تفسري مراتب من -11
 . العلم على الدرداء أيب حرص -12
 ويف املعتقد, صحيح يكون أبن دينه يف املوثوق العامل عن السؤال عند احلرص -13
 .  نبيه وسّنة , هللا كتاب من مستمدا علمه يكون أبن , علمه
رم  ت دخل اليت , الصادقة الرؤاي : هي الصاحلة والرؤاي -14  , والسرور , والفرح , الِبش 
 . له رؤيت أو هو رآها سواء , املسلم على
 هو فقيل امسه, يف مجيعا.واختلف وابمسه بكنيته مشهور :   الدرداء أبو -15
 عبد أو ثعلبة, أو مالك, أو عامر, فقيل: بيه,أ اسم يف لقب,واختلف وعومير عامر,
,  األنصاري اخلزرج بن كعب بن عدي بن عامر بن أمية بن قيس ابن وأبوه زيد, أو اَّللَّ

   . (1) فيها وأبلى أحدا وشهد بدر, يوم اخلزرجي.أسلم
  . األنبياء علم وهو , الشرعية العلوم من عظيم م  ل  عِ  الرؤاي -16
 منذ هللا من همال  م   كان من إالّ . العلم هذا معرفة يستطيع إنسان كلُّ  ليس -17
 تعّلم فقد , ذلك يف إمام عند وتعّلمم  , للتعّلم شديدة رغبة لديه كان أو , الصغر

    . (2)عند النيب    أبوبكر
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 اتشقطان من ااحلُُلمُ  هللا من اترؤاي
 

 هللا من الرؤاي» يقول:   النيب مسعت ل:قا  قتادة قتادة أيب عن  : اتراب  احلديث
 ثالث يستيقظ حني فلينفث يكرهه شيئا أحدكم رأى فإذا الشيطان, من م  ل  واحل   ,

 الرؤاي ألرى كنت وإن  » سلمة: أبو وقال «تضره ال فإهنا شرها, من ويتعوذ مرات,

 (1) «أابليها فما احلديث هذا مسعت أن إال هو فما اجلبل, من عليّ  أثقل  
 : احلديث فوائد من
 إشارة الرتمجة هذهو  ( الرقية يف النفث ابب :) وغريه احلديث هلذا البخاري ترجم -1

 بقوله كامتسّ , التابعني أحد يزيد بن كاألسود ,مطلقا النفث كره من على الرد إىل

 القرآن قراءة عند النفث كره من وعلى(2){ العقد يف النفااثت شر ومن:} تعاىل

 له حجة فال األسود فأما . (3)وغريه شيبة أيب بن لكذ أخرج النخعي كإبراهيم ,خاصة
 النفث ذمّ  منه يلزم وال . الباطل وأهل , السحرة نفث من كان ما املذموم ألن ذلك يف

 ما عليه فاحلجة النخعي وأما. الصحيحة األحاديث يف ثبوته بعد سيما وال , مطلقا
 بفاحتة قرأ أنه وفيها صةالق  النيب على قصوا فقد, اخلدري سعيد أيب حديث يف ثبت

 واضح فهو احلديث هذا وكذا ,ةحجّ  ذلك فكان  ذلك ينكر ومل(4) وتفل الكتاب

 .الداللة
 ريق بال : وقيل , الريق من خفيف شيء مع , الفم من اهلواء إبخراج يكون فثالن -2
.(5) 
 لرقيةل للمباشر فثنوال, واهلواء الرطوبة بتلك التربك : هو والنفث التفل فائدة -3

                                                 

 .  5747رقم  7/133صحيح البخاري (  1)
 . 4سورة الفلق آية (  2)
 . 23558رقم  5/45املصّنف يف األحاديث واألثر البن أيب شيبة  (  3)
 .  5749رقم  7/133 صحيح البخاري(  4)
 . 12/371.   10/209مستفاد من  فتح الباري البن حجر  2-1من (  5)
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  (1) . واألمساء الذكر من كتبي   ما الةسم غ  بِ  تربكي   كما , نسم احلم  كرللذِّ  املقارن
 املكروه من للسالمة سببا ذكر ما جعل هللا أن فمعناه, (هتضرّ  ال فإهنا) :قوله  -4

 التوجه من فيها فلما لصالةا وأّما . للمال وقاية الصدقة جعل كما, الرؤاي على املرتتب

 اوأمّ . واألدواء , والغموم , اهلموم من للعبد عصمة فيها وألنّ  , إليه واللجوء, هللا إىل
 . عليها كان اليت احلال تلك بتحول فللتفاؤل التحول
 , تضمنه ما جبميع ويعمل, كلها الرواايت هذه بني جيمع أن وينبغي: النووي قال -5
 . تعاىل هللا إبذن ضررها دفع يف هأأجز  بعضها على اقتصر فإن
 فيه كان ما يعين الرؤاي من النوع هذا أن اخلرب ظاهر:) املفهم يف القرطيب قال -6

 , الشيطان التختيّ  من ألنه ؛منه ابالستعاذة املأمور هو حتزين أو, ختويف أو, هتويل
 والتحول التفل من به أمر ما وفعل, هللا إىل التجائه يف صادقا منه الرائي استعاذ فإذا

 (2). (شيء منه يصبه ومل ,ذلك مكروه من خيافه وما, به ما عنه هللا أذهب؛ والصالة
 من الصاحلة أي: الرؤاي فقوله (الشيطان من واحللم هللا, من الرؤاي :)  ولهق معىن -7
 قوله: . شكره عليها ويكثر ,ظنه به ليحسن ؛ عبده هبا ربشّ ي   هللا من بشارة يعين: هللا,

 ؛ اإلنسان الشيطان يريها اليت هي املكروهة الرؤاي أي: وسكوهنا الالم بضم )واحللم(
 من يبصق أي: ينفث أن أمره فلذلك الشكر, من حظه لَّ قِ ويم  بربه, ظنه فيسوء ليحزنه
 وحتقريه, الشيطان طرد به يقصد كأنه؛ شره من ذويتعوّ  مرات, ثالث مشاله جهة

 واستقذاره.
 أيضا املوضع اهذ غري يف امشروع يكون املوضع, هذا يف مشروعا كان إذا النفث -8

  . عليه قياسا
  ها.شرّ  من يتوقع كان ما ألجل أي: اجلبل( من علي )أثقل قوله: -9
 كان فإن اعتقادات, النائم قلب يف ق  ل  خيم   تعاىل هللا أن الرؤاي حقيقة املازري: قال -10

                                                 

 املرجع السابق .(  1)
 . 12/372مستفاد من  فتح الباري البن حجر  6-4من (  2)
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 لىع كان وإن الشيطان, حضرة بغري هق  ل  خم  كان ؛ اخلري على عالمة االعتقاد ذلك
 هللا خلق الكل إذ حقيقة, له فعل ال إذ جمازا الشيطان إىل بسِ فن   حبضرته, فهو الشر
 كاان وإن ,املكروهة خبالف تشريف إضافة تعاىل هللا إىل احملبوبة أضيفت وقيل: تعاىل,
 (1) تعاىل. هللا خبلق
 , مكروهة رؤاي رأى إذا أنّه : اآلداب هذه فمن , وأحكام آداب هلا الرؤاي أنّ  -11
 ال هللا إبذن فإهنا . شرها من ويتعوذ مرات, ثالث يستيقظ حني يساره عن ينفث فإنّه
 . تضرّه
 . والبصاق ابلتعّوذ , هللا أبمر يذهب فهو , الشيطان ضعف -12
رمه وفيها , حوي فِر  , مايمس رّ  فيها الرؤاي -13  . اإلنسان وحي  زِن , ماي ك 
 وتكونأ , ,وتبّشر فتسرّ  , هبا ي ستأنس وإّّنا ,شرعيّ  ح كم منها خذؤ ي   ال الرؤاي -14

 . أحالم وأضغاث , نفس حديث أو , شيطانال من مكروهة
 , مّهها لم مامحمم  كثرة من الرائي :أنّ  هذا معاين من اجلبل( من عليّ  )أثقل   قوله: -15
 . كاهله على ثقيل مِحل كأهنا , كثريا فيها يفكر وأخذ
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 تكذب ال املؤمن رؤاي نّ أ اتّياعة عالمات من
 

 تكد مل الزمان اقرتب إذا " قال:   النيب عن  هريرة أيب عن : اخلامس احلديث

   (1)عليه .متفق . " ..حديثا أصدقكم رؤاي وأصدقكم تكذب, املسلم رؤاي
 : احلديث فوائد من
 وقيل . وهناره ليله يعتدل أن الزمان قارب إذا املراد :قيل الزمان( اقرتب )إذا : قوله -1

 الصواب بطال: ابن قال(2) . الرؤاي غري أهل عند أشهر لواألوّ . القيامة قارب إذا املراد

 ومراده والليايل, واألايم الساعات نقص الزمان بتقارب املراد الداودي: وقال الثاين, هو

 (3) الساعة. قيام قرب وذلك مرورها سرعة ابلنقص
 القاضي وحكى ,إطالقه على نهأ ظاهره حديثا( أصدقكم رؤاي )وأصدقكم : قوله -2

 العلماء وموت, العلم انقطاع عند ,الزمان آخر يف يكون هذا أن العلماء بعض عن

 هلم ومنبها وعوضا جابرا تعاىل هللا فجعله .وعمله بقوله يستضاء ومن والصاحلني
  . إايها وحكايته رؤايه إىل اخللل يتطرق حديثه يف الصادق غري ألنّ ؛ أظهر واألول
 على غالبا تقع أهنا تكذب تكاد ال ؛الزمان آخر يف املؤمن رؤاي كون معىن يل:وق -3

 ذلك اختصاص يف واحلكمة الكذب, يدخلها فال التعبري إىل حتتاج ال ؛املرئي الوجه

 اإلسالم بدأ احلديث: يف كما غريبا يكون الوقت ذلك يف املؤمن أن :الزمان آبخر

 رمك  في   ,الوقت ذلك يف هومعين   ,املؤمنِ  س  ن  أ   فيقلّ  مسلم, أخرجه غريبا وسيعود غريبا
  . الصادقة ابلرؤاي
 وبسط األمن وكثرة, العدل بسط عند؛ املهدي زمان املذكور ابلزمان املراد وقيل: -4

 , احلديث هذا يف املذكور الزمان آبخر أعلم وهللا املراد القرطيب: وقال والرزق, اخلري

                                                 

 . 2263م رق 4/1373. صحيح مسلم  7017رقم  9/37صحيح البخاري ( 1)
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 قتله بعد وسالمه, عليهما هللا صلوات مرمي, بنا عيسى مع الباقية الطائفة زمان
 كما , الزمان آخر يف ,الساعة قيام عند ذلك أنّ  والراجح والصحيح (1) الدجال.
 . أعلم وهللا . العلماء من وغريمها , والداودي , بطّال ابن ذلك رّجح
 . وحمبوبة , محيدة خصلة والصدق , ذميمة خصلة الكذب -5
 . الصدق على احلثّ  -6
( :)مل  قوله -7  اقرتب :)إذا قوله مع إيرادها فناسب, املقاربة أفعال من كاد تمكمد 

نِ  ,  بالغته على لّ يد وهذا . الزمان(  . ممن ِطِقه وح س 
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 طائر رجل على اترؤاي
 

 لج  رِ  على "الرؤاي :  هللا رسول قال قال:  رزين أيب عن  : اتيادس احلديث
 أو ,وادّ  على إال هاتقصُّ  "وال قال: وأحسبه قال: وقعت" ربتع   فإذا رّب عم تـ   مل ما طائر,
   (1) . رأي" ذي
 : احلديث فوائد من
 له قرارم  ال اهلواء يف يطري كان إذا الطائر   يعين: ممثمل ؛ هذا ":طائر   رِجلِ  "على قوله: -1
 منها يلحقه وال الرائي, على هاتعبري  من شيء   يثبت ال التعبري لم ب  قـم  الرُّؤاي أنّ  : واملعىن .

 خريًا تعبريها حكم   للرائي ثبتم  رمت  ع بّـ  فإذا كثريًة, أشياءم  الرُّؤاي تلك حتتمل بل ضرر ,
 . شرًّا أو كان
 إذا ألنه ابلتعبري؛ لعاملِ   ينبغي بل أحد, لكل ينبغي ال التعبريم  أبن  منه تصريح    -2
, وجه   على ي عرب رمبا جاهاًل  كان فإن تعبريه, حكم   الرائي يلحق عربَّ   ِمن فيلحق قبيح 
  ابلرائي. ضرر   تعبريه
  حكم ها. يلحقه يعين: الرائي؛ على الرُّؤاي تلك وقعت أي: "وقعت"؛ قوله: -3
 كان إن يعين: الـم ِحبّ  هو والوادّ  . بّ احل   هو الودُّ  "رأي ذي أو , وادّ  على إالّ " -4
 وجه   على يعربها يعين: للحبيب, احلبيب   يعرب كما ايعربه لك حبيًبا برؤايك حدَّثته ممن

 وعلم عقل صاحب أي , رأي ذو ولكنه لك, حبيًبا هبا حدَّثته ممن يكن مل وإن حسن ,

 (2) يغمُّك. وال يضرُّك وال ينفعك وجه   على, وِعل م بتعّقل يعربها فإنّه ,
 واحلق , الصواب وافقو  , صحيحا تعبريا ع رّبت إذا أي (وقعت تربّ ع   فإذا :) قوله -5

 . أحد كل لعرّب  .وإالّ  هللا أبمر تقع فإهّنا , سبحانه هللا قّدره الذي

                                                 

.وصححه األلباين يف صحيح ابن  3914رقم  2/1288. سنن ابن ماجة  5022رقم  4/464سنن أيب داود ( 1)
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 ذلك من هللا أبمر فتقع , احتماالهتا أبحد فت عرّب  , أوجه عّدة الرؤاي حتتمل قد -6

  . الوجه
 . غريه خبالف , اخلري إالّ  لصاحبه يريد ال واحملب الوادّ  -7
 . اختياره وأمهّية , الطيب الصاحب فضيلة -8
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 املسام يف بك اتشقطان ب  ع  ل  نـ  ب   خترب ال
 

 إين فقال: جاءه ألعرايب قال أنه  هللا رسول عن جابر عن : اتياب  احلديث
 بك الشيطان ببتلعّ  خترب "ال وقال:   النيب فزجره أتبعه, فأان عطِ ق   رأسي أنّ  حلمت
 (1) . املنام" يف
 : احلديث دفوائ من
 داللة أو,إليه أوحي بوحي , األضغاث من هذا منامه أنّ  مم لِ عم   يكون أن حيتمل -1

  الّشيطان. حتزين من هو الذي املكروه من أنّه على أو , ذلك على دلّته املنام من

 فيه ما مفارقة على داللة اجلملة على وجيعلونه , الرّأس قطع عن يتكّلمون عرّبونامل  -2
 فيدلّ  عبدا يكون أن إالّ  , أموره مجيع يف حاله رّـ تغيو , سلطانه لازو و , الّنعم نم الرائي

 فعلى مغموما أو , دينه قضاء فعلى وانمدي أو , شفائه فعلى مريضا أو, قهعت على

 حتم فّ  اليت والقرائن , الرائي حال حسب على ذلك وحنو . أمنه فعلى خائفا أو , فـمرمِجه

 (2) . الرؤاي
 , اليقني على مبينّ  .وهو ووحي , حقّ  هوتعبري  , اهلوى عن ينطق ال  النيب -3

 . واالجتهاد , الظنّ  على مبين فتعبريه , غريه خبالف , والقطع
 أو , اليقظة يف سواء , وختويفه , وحتزينه , اإلنسان إغواء على الشيطان حرص -4
 . املنام
 بينما , وختويف هتويل ألهّنا , الشيطان من احللم أنّ  على دلّ  حلمت( :)إينّ  قوله -5

 . الرمحن من الرؤاي
 , السائل يزجر أن للعامل أنّ  على يدلّ  مما , شديد بكالم هنره : أي :)فزجره( قوله -6
تكره مما أو , ي نكر مما السؤال كان إذا  . ذلك وحنو , ي س 

                                                 

 . 2268رقم  4/1776صحيح مسلم  ( 1)
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يف ظاهرها الرؤاي وهذه , ظاهرها على الرؤى ليست غالبا -7  لكذ ومع , جّدا خم 
 . منامه يف ابإلنسان الشيطان لتلّعب  النيب نسبها
 مورأ فهي , بعضهم يزعم كما , أحالمه وخيتارم  , ينتقيم  أن   اإلنسان يستطيع ال -8

 . سبحانه هللا يدبّرها وأمور , العبد إرادة عن خارجة
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 اترؤيـــــــــا أقيام
 

 ثالث الرؤاي إن :" قال   هللا رسول نع  مالك بن عوف عن : اتثامن احلديث

 فرياه يقظته يف الرجل به مُّ ه  يـم  ما ومنها . آدم ابن هبا نم ز  ليح   الشيطان من أهاويل منها

 هذا مسعت أنت له قلت قال " النبوة من جزءا وأربعني ستة من جزء ومنها . منامه يف
   هللا رسول من مسعته انأ .  هللا رسول من مسعته أان . نعم قال ؟  هللا رسول من
. (1) 

 : احلديث فوائد من
 : أقسام ثالثة إىل تنقسم الرؤاي أنّ  احلديث هذا يف  النيب بنّي  -1
 . وغريه , املسلم حيزن كي , الشيطان من هتاويل -أ     
 أو , النفس حديث وهي , نومه يف فرياه , يقظته يف اإلنسان فيه ي فّكر ما -ب  

 . األحالم أضغاث
 . النبّوة أجزاء من جزء هي اليت , الصادقة الرؤاي - جـ  
ر آدم ابن أذية على الشيطان حرص -2  . مايستطيع قد 
 .  النيب من ابلسماع التوثيق على وحرصه , التابعني أتّكد -3
 ذلك وبيان , للناس أقسامها توضيح على وحرصه , ابلرؤاي  النيب اهتمام -4

 . غموض أو لبس فيه ليس الذي الكايف , الشايف ابلبيان
 .  النيب من احلديث ومساع , الصحبة فضل -5
 . األكابر من ومساعه , العلم فضل -6

                                                 

. )قال البوصريي : إسناده صحيح . رجاله ثقات. مصباح الزجاجة يف  3907رقم  2/1285سنن ابن ماجه  ( 1)
.وصححه شعيب  1870رقم  4/488ححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( . وص4/155زوائد ابن ماجة 

. بلفظ )هتاويل (  6042رقم  13/407ويف حتقيقه لصحيح ابن حبان  . 5/63األرنؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجه 
مشكل بلفظ )هتاويل (.شرح  14827رقم  18/63.واملعجم الكبري له  6742رقم  7/24املعجم األوسط للطرباين 

 .بلفظ )هتويل( .وأصل احلديث يف الصحيحني . 2178رقم  5/418اآلاثر للطحاوي 
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 اتققظة يف فيرياه املسام يف  اتسيب رأى من
 

 يف رآين من" :يقول  هللا رسول مسعت : قال  هريرة أيب عن : اتناس  احلديث
 (2) . عليه متفق. "يب الشيطان مثليت وال ,(1) اليقظة يف فسرياين املنام
 : احلديث فوائد من
 الذي يل ف  صِ  : قال   النيب رأى أنه رجل عليه قصّ  إذا سريين بن حممد  كان -1

 . تره مل : قال , يعرفها ال ةً فم صِ  له فم صم وم  فإن   ؟ رأيته
 لقيأ وغيب   حقّ  ألنه ؛رأى ما تفسري فسريى : معناه اليقظة( يف فسرياين:) قوله -2

 كما قال ابن حجر  واملعىن أيضا. وحقيقة , حّقا القيامة يف فسرياين : معناه وقيل , فيه
 , وإالّ فإن كانت على ظاهرها, رأى احلق الذي قصد إعالم الرائي به  :أنّهرمحه هللا

أو إنذار من شر إما  ,أمرها ألهنا إما بشرى خبري ل  مِ ه  وال يـ  ,سعى يف أتويلها 
 .وإما لينبه على حكم يقع له يف دينه أو دنياه  ,ما لينزجر عنهوإ, ليخيف الرائي 

 وصحتها ,اليقظة يف الرؤايه تلك تصديق يريد : هللا رمحه بطال بنا قول ويؤّيده

 اليقظة يف القيامة يوم سرياه ألنه اآلخرة يف يراه أنه املراد وليس, احلق على وخروجها

 , الصحيح هو نظري يف وهذا . منهم يره مل ومن ,النوم يف رآه من أمته مجيع فرتاه,
  رأوا ألانس رؤى عدة عرّبت ولقد . هللا رمحة عليهما حجر وابن , بطّال ابن قال كما
    . أعلم وهللا. ذلك وحنو شرّ  من حتذير أو , خري على رؤاهم فدّلت ,  النيب
 . ضغاثاأل من رؤايه تكون أن ؛ صفته غري على  النيب أىر  من أن منه يلزم  -3
 الشيطان متممّثل من املنامية الرؤاي يف   النيب تنزيه (يب الشيطان يتمثل ال:)و  قوله -4

 من صمع   كما ابلعصمة وأليق, ةمم ر  احل   يف أبلغ فهو, منه شيء رؤاي أو , بشخصيّته
  . يقظته يف الشيطان

                                                 

 (. 1/208معىن اليقظة أي : االنتباه .)فتح الباري البن حجر ( 1)
 . 2266رقم  4/1775. صحيح مسلم  6993رقم  9/33صحيح البخاري ( 2)
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 على ليعمل , حمبته يف صادقا لكونه الرائي شوق تسكني   رؤيته فوائد من -5
 القيام ىعل وت نّشطه, احملب الشخص عمل من تزيد, احلبيب رؤاي أنّ  ,وذلك مشاهدته

 (1).احلياة مصاعب من فيه ماهو على يهسلّ وت   ,وأحسِنه, وجه أكمل على ابلعمل
 فال , بشيء أيمره   النيب رأى لو النائم أن ىعل التنبيه : احلديث من يؤخذ -6
 , تنفيذه يف حرج فال وافقه فإن , الشرع على يعرضه أن   نم البد بل , مباشرة له مي تِثل
 (2) . فال وإالّ 
 . البشر خري فهو , سبحانه ربّه عند منزلته وعلوّ  ,  النيب تكرمي -7
 :أي نم طم شم  من   مأخوذ , م ف سد متمّرد كل وهو , إبليس هو : الشيطان معىن -8
 (3) . هللا رمحة عن دم عم بـم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

بلفظ :)إذا رآه  9/33يح البخاري )تعليقا( . واألثر يف :صح 385-12/383مستفاد من فتح الباري  5-1من ( 1)
 .قال : وسنده صحيح . 12/383يف صورته( .  وفتح الباري البن حجر هبذا اللفظ 

 . 12/389املرجع السابق  ( 2)
 موقع معجم املعاين .( 3)
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 اترؤاي يف لنبات تعبري
 

 قال: عنهما هللا رضي عمر ابن أن عمر, بن هللا عبد بن محزة عن : اتعاشر احلديث

 ألرى إين حىت فشربت لنب, بقدح ت  ي  تِ أ   انئم, أان بينا» قال:   هللا رسول مسعت

 رسول اي لتهأوّ  فما قالوا: «اخلطاب بن عمر فضلي أعطيت َث أظفاري, يف خيرج يّ الرِ 

 (1) متفق عليه . «مل  العِ » قال: هللا؟
 : احلديث فوائد من
 فاللنب للصالح سببا وكوهنما . هبما النفع كثرة يف الشرتاكهما ابلعلم اللنب تفسري -1

 . املعنوي للغذاء والعلم البدين للغذاء
 أبنه العلم عن عرّب  أنه جهة من ؛احلديث يف للعلم الفضيلة وجه: رّـ املني بنا قال  -2

 أن على بناء قاله وهذا. انتهى بذلك وانهيك, هللا آاته مما ونصيب    النيب فضلة
 على الرؤاي مدار ألنّ  , اللنب وهي , املتقدمة النكتة عن وغفل الفضيلة ابلفضل املراد
 . الفضل على وليس , اللنب
 . عنه هللا رضي لعمر وتزكية , ومنقبة ضيلةف -3
 الوحي من األنبياء رؤاي كانت وإن, رهاظاه على ملالحت   نأ شأهنا من الرؤاي أنّ  -4

 . ظاهره على حيمل ما ومنها تعبري إىل حيتاج ما منها لكن
 صواخت   , هللا رسول وسنة ,هللا بكتاب الناس بسياسة العلم هنا ابلعلم املراد -5
 طاعته على الناس وابتفاق  بكر أيب إىل ابلنسبة مدته لطول بذلك  عمر

 الفتوح فيها يكثر فلم ,قصرية كانت  بكر أيب مدة فإن,  عثمان إىل ابلنسبة

 طول مع فيها  عمر فساس ذلك ومع ,االختالف يف األسباب أعظم هي اليت

 فانتشرت  عثمان خالفة يف اتساعا ازدادت َث , أحد خيالفه مل حبيث ,الناس مدته

 فنشأت .له قِ ل  اخلم  طواعية من  لعمر اتفق ما له فقيتّ  ومل, اآلراء واختلفت, األقوال
                                                 

 . 2391رقم  4/1859. صحيح مسلم  82رقم  1/27صحيح البخاري ( 1)
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 إال األمر ازداد فما  علي فلِ خ  واست  ,  قتله إىل األمر أفضى أن إىل الفنت َثمّ  ن  مِ 
 (1) . انتشارا الإ والفنت , اختالفا
 حقّ  , األنبياء رؤاي ألنّ  , حق رؤاي وهي , املنام يف رؤاي ,  للنيب الرؤاي هذه -6

 . تعاىل هللا من ووحي
 فيف , اهلداية أسباب ومن األشربة, أفضل من اللنب وه الذي الشراب هذا -7

 يل: فقيل مخر, فيه واآلخر لنب أحدمها إبانءين, وأتيت"  : يقول اإلسراء حديث
 الفطرة, أصبت أو الفطرة, يتدِ ه   يل: فقيل فشربته, اللنب فأخذت شئت, أيهما خذ

 . اهلداية سبابأ من اللنب بم ر  ش   فجعل  (2) "أمتك غوت اخلمر أخذت لو إنك أما
 يف خيرج يّ الرِ  ألرى إين حىت ) القدح ذلك من بم رم شم   أنه ذكر احلديث هذا يف -8

 من كان الذي العلم أن مبعىن .العلم من امتالء الشراب هذا من امتأل : أي (أظفاري
 (3) أظفاره. إىل وصل حىت ؛ جسده عم الشراب هذا آاثر
 هو ما إليه أضاف , جسما الريّ  جعل ملا نهكأ االستعارة, سبيل على الريّ  ورؤية -9
 . األظفار من خيرج مرئيا كونه وهو اجلسم, خواص من
 من خيرج الريّ  رأى حىت شرب ألنه فيه؛ درجته أحد يبلغ ال ابهلل   النيب م  ل  عِ  -10
 . أظفاره
 . دونه من على رؤايه الكبري قص مشروعية -11
 . العلم طلبة من حوله من على املسائل العامل إلقاء -12
 . العامل أمام الطلب أدب -13
 ستحضارال ماض   أنه واألصل املضارع, بصيغة رّـ عب (أظفاري يف خيرج :) قوله -14

 . أمامه ماثلة السامع يراها , ومستمرّة , حّية صورة فهي (4) . احلال صورة
                                                 

 . 7/46.  1/180بن حجر مستفاد من فتح الباري ال 5-1من ( 1)
 . 3437رقم  4/166صحيح البخاري ( 2)
 مستفاد من شرح كتاب العلم من صحيح البخاري للشيخ ابن جربين . املوقع الرمسي له . 8-6من ( 3)
 . 67-10/63 شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمديةمستفاد من  14-9من  ( 4)
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 فاالبن ,  عمر ألبيه والفضيلة , املنقبة هذه يروي , أبيه وعن ,  عمر ابن -15

 األب وكذلك , وعامل صحايب  أيب بعد األّمة أفضل وهو بل , وعامل , صحايب 
 . عنهما هللا رضي بكر
 . الصحابة من غريه على , اللنب من بفضلته وإيثاره ,  لعمر  النيب بُّ ح   -16
  .  شيء كل يف مبارك فهو ,  النيب فضل بركة -17
 . مالعل تلّقي يف السؤال أمهّية -18
 . وافر حبظّ  أخذ فقد أخذه فمن , األنبياء مرياث هو الِعل م -19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 25 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 ااتبقر اتيقف رؤاي تعبري
 

 املنام يف رأيت» قال:   النيب عن أراه, موسى أيب عن : عشر احلادي احلديث

 افإذ ,(1)هجر أو اليمامة أهنا إىل ليهم وم  فذهب خنل, هبا أرض إىل مكة من أهاجر أين
 ما هو فإذا صدره فانقطع سيفا, هززت أين هذه رؤايي يف ورأيت يثرب, املدينة هي

 جاء ما هو فإذا ,كان ما أحسن فعاد أبخرى هززته َث أحد, يوم املؤمنني من أصيب
 يوم املؤمنون هم فإذا خري وهللا   بقرا, فيها ورأيت املؤمنني واجتماع الفتح, من به هللا
 .«بدر يوم بعد هللا آاتان الذي الصدق, وثواب اخلري من به هللا جاء ما اخلري وإذا أحد,
       (2) . عليه متفق
 : احلديث فوائد من
 اليت الشهادة أحد غزوة يف وهو , لت  القم  وهو , البـمق ر على تدلّ  , البقر رؤية أنّ  -1
 (3) . مإليه هللا فساقها األولياء مراتب أعلى من الشهادةو   . الصحابة هبا هللا أكرم
 , نُّ ظ  أم  مبعىن ,اهلمزة بضم وهو رىأ   األصول يف كذا   النيب عن (رىأ  :) قوله -2

 دّقة وهذا ؟ ال أم الرفع صيغة شيخه من مسع هل , شكّ  هكأنّ  , البخاري هو : والقائل
 شيخ العالء بن حممد بكري أيب عن وغريه مسلم رواهو    (4) . هللا رمحه منه التحري يف

 (5) . برفعه جزموا بل اللفظة هذه بدون املذكور لسنداب البخاري
 أهل ذكره والذي, اهلاء بفتح وهلي رويناه التني بنا قال ي(لِ هم وم  فذهب) :قوله -3 

 غريه تريد وأنت, إليه كومه    ذهب إذا, اله  وم  لم أه   ابلفتح تل  وهم  :تقول ,بسكوهنا اللغة

                                                 

( .وهجر:مدينة معروفة 15/109)الكواكب الدراري للكرماين على مرحلتني من الطائف مدينة من اليمناليمامة : (1)
 ( .14/182وهي قاعدة البحرين .)املرجع السابق 

 . 7035رقم  9/41. صحيح مسلم  3622رقم  4/203صحيح البخاري ( 2)
 . 7/347فتح الباري البن حجر ( 3)
 . 7/376املرجع السابق ( 4)
 . 12/422حجر  فتح الباري البن (5)
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 (1) .واالعتقاد مه  الوم  : معناه وقيل . عم زم فـم  إذا ابلتحريك الوهم  ليوهم  لووهم  ومهت مثل
 من يشتق أن التعبري وجوه أحد وهذا, البطن بـمق ر   هذا من أخذ بـمقمًرا(قوله:) -4

  .مناسب معىن االسم
 . مكة وفتح , خيرب فتح هو  النيب قصده الذي اخلري -5
 (2) . الرؤاي مجلة من أنّه( خري وهللا  ) اخلرب يف قوله أبن إشعار  -6
 ,للتنزيه النهي أن بيان أو ,النهي قبل هذا كان : ,قيل يثرب املدينة   النيب مسى -7
 (3) .  يثرب املدينة فقال االمسني بني مجع وهلذا ,يعرفها ال من هبا خوطب أو
  املدينة. أهنا رأى حني من له يتبني مل إذا احلاجة وقت إىل البيان أتخري -8
 رئيت, ما حسب على الرؤاي فيها التأويل: من نوعان يهاف الرؤاي هذه املهلب: قال -9

 وهي , املدينة أرض إىل   هاجر أنّه حصلو  خنل"( هبا أرض إىل اجر)"أه قوله: وهو

  . خنل ذات
 احلرب حالة عن   رّـ فعب ,  أصحابه البقر فكانت , املثل ضرب وفيها -10

 البقر طبع كان ملاو   لرماح,اب شبهت القرون هيو   السالح من هلا ما أجل من ابلبقر

 رح  النَّ   هوشبّ  احلرب. رجال يفعل كما بقروهنا أنفسها عن والدفاع املباطحة,
  ابلقتل.
 للمقتول خري ؛هللا سبيل يف القتل ثواب من هللا عند ما يعين خري". "وهللا وقوله: -11

 (4) . أحد يوم تلهمق وهو هلم؛ خري هلم هعم نـ  ص   أن خري" و"هللا معىن: وقيل: الدنيا, من
 الذين وأولياؤه أنصاره الرجل سيف (صدره فانقطع سيفا هززت كأين :) قوله -12

 عمه, أو أخاه أو والده أو ولده السيف يكون وقد بسيفه. يصول  كما هبم يصول

 وقد وحجته, الرجل لسان وعلى والوديعة, الوالية على يدل وقد زوجته, يكون وقد
                                                 

 املرجع السابق . (1)
 . 7/377مستفاد من فتح الباري البن حجر  6-4من  (2)
 . 14/181الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري للكرماين  (3)
 . 233-32/232 . 20/205اإلفصاح عن معاين الصحاح البن هبرية  11-8من  (4)
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 ألحد تشهد اليت تعبريال أهل عند قرائنه حبسب ذلك وكل ر.جلائا السلطان على يدل

 أصحابه هنا  النيب وخص ووقته. نفسه يف يالرائ حال قرائن أو به, وختصها هالوجو 

  النيب حال قرائن عم احلرب يف استعماله على داللة ذلك وكون ,إايه ههلزّ  وأنصاره

 أعدائه. حماربة يف
  .  النيب من ةكبري  تفاؤل نظرة فيه احلديث -13
 (1) . املدينة إىل   النيب هجرة قبل أهّنا على تدلّ  الرؤاي هذه -14
 . محيدة عاقبته وأنّ  , الصدق فضيلة -15
 . هللا ماعّلمه إالّ  الغيبم  يعلم   ال  النيب -16
 ثالث الكالم يكرر دائما  ألنّه إّما )رأيت( لفظ  النيب يكرر مرّات ثالث -17

 أنّ  أو , الرؤاي هذه أمهّية على  منه أتكيد أنّه أو , السامع عليه يفهم كي مرات
 . أعلم وهللا , املعاين هذه لكل أو , ذلك يقتضي السياق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 232-7/231م للقاضي عياض مستفاد من إكمال املعلم بفوائد مسل 14-12من  (1)

 



 
 28 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 اترأس اثئرة يوداءات رأةملا رؤاي تعبري
 

 كأن رأيت» قال:   النيب أن أبيه: عن هللا, عبد بن سامل عن : عشر اتثاين احلديث
 - (1)ةفم ح  اجل   وهي - ةعم يـ  هِ مبم  قامت حىت املدينة, من خرجت الرأس, اثئرة سوداء امرأة
  (2) «إليها لقِ ن   املدينة وابء أن لتفأوّ 
 : احلديث فوائد من
 اللهم :"قال   أنه عنها هللا رضي عائشة فعن ,   النيب هو اإلخراج فاعل أن  -1

 هللا استجاب  حيث. (3)"اجلحفة إىل محاها وانقل وفيه, احلديث املدينة إلينا بحبّ 
 .  نبّيه دعاء سبحانه
 سند يف رواةال أحد وهو ,عقبة بن موسى قول من اجً رم د  م   (اجلحفة وهي:) قوله -2

 (4) . الزايدة هذه عن خال الرواايت أكثر فإن ,احلديث
 على يدلّ  وهذا(5) . انتشر إذا الشيء اثر من الرأس, شعر أي: الرأس اثئرة قوله: -3
 . ممن ظمرها وبشاعة , شكلها ق بح
 فهي , الظاهرة غري الرؤى من وهي . عرّبها الذي وهو ,  النيب رآها الرؤاي هذه -4

 , املثل به ضرب مما وهي). م عرّبا يكن مامل ؛ الرموز تلك فكّ  ألحد ليسو  , رموز ذات
 , امسها مجع مبا خروجها فتأول؛ لداءوا ,السوء السوداء اسم من شقّ  أنّه التمثيل ووجه
 (6) . (املدينة من خيرج الشر ويثري, يسوء الذي أنّ  ,رأسها شعر ثوران من لوأتوّ 

                                                 

وهي ميقات أهل مصر والشام وكان امسها  .طريق املدينة من مكة على أربع مراحلتقع قرية كبرية  اجلحفة هي : (1)
 ( .2/111.)معجم البلدان لياقوت احلموي  وإّنا مسيت اجلحفة ألن السيل اجتحفها,مهيعة 
 . 7038رقم  9/42صحيح البخاري  (2)
 . 1376رقم  2/1003. صحيح مسلم 1889رقم   3/23اري صحيح البخ (3)
 . 426-12/425مستفاد من فتح الباري البن حجر  2-1من  (4)
 . 24/165عمدة القاري للعيين  (5)
 . 12/426فتح الباري البن حجر  (6)

 



 
 29 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 اجلحفة أهل وكان اخلطايب: وقال . شرك دار يومئذ كانت ألهنا اجلحفة صّ خم  إّنا -5

 خاف ذاإ اإلسالم دار إىل جيبهم مل من على يدعو ما كثريا  وكان يهودا, ذاك إذ

 إىل د عاءه هللا فأجاب. عنه يشغلهم مبا يبتليهم أن هللا ويسأل الكفر, أهل معونة منه
 (1) . األبد آخر
 . وحقّ  , وحي   األنبياء رؤاي -6
 . الرؤاي وقوع حتقق -7
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 10/251عمدة القاري للعيين  (1)

 



 
 30 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 اتلفظ بدالتة اترؤاي تعبري
 

 "رأيت :  هللا رسول قال قال:  مالك بن أنس عن : عشر اتثاتث احلديث

 ابن بِ طم ر   من ب  طم ر  بِ  تينافأ   رافع, بن عقبة دار يف كأانّ  النائم, يرى فيما ليلة, ذات
  (1) . طاب" قد ديننا وأن اآلخرة, يف والعاقبة الدنيا, يف لنا الرفعة لتفأوّ  اب,طم 
 : احلديث فوائد من
 رطب له ليقا ,معروف الرطب من نوع هو طاب( بنا بطم ر   من ب  طم )بر  : قوله -1

 إىل مضاف وهي, طاب بنا وعرجون, طاب بنا وعذق, طاب بنا ومتر طاب بنا
  . املدينة أهل من رجل طاب بنا
 (2) .قواعده دتومتهّ  أحكامه واستقرت لم مم ك   أي طاب( قد ديننا نّ إ)و :  ولهق -2
 الر طب أنّ  بينهما: الفرق لكن التمر مجلة من الرطبقال الشيخ العصيمي :)  -3

 فيقال ابملاء مملوءاً  رطباً  ليِّنا التمر من كان فما التمر. من رطباً  ليِّناً  كان مبا خيتص اسم

 رفع   يف التمر له: ي قال الذي هو مكبوساً  مرصوصاً  جافاً  ايبساً  كان وما ر طب, له:
 (3) . (الناس
 طريق عن ت عرّب  أن مبعىن , األسلوب هذا خالل من الرؤاي يـرعبت متعلّ  يستفاد هأن -4

 يدلّ  احلديث وهذا , التعبري علم يف أصيل أصل وهو , االسم ذات من املعىن اشتقاق

 اآلخرة يف العقىب اشتق عقبة ومن, رافع اسم من الرفعة .فاشتق واضحة داللة , عليه

 , طّيبا أصبح : أي , ابطم  قد ينالدّ  أبنّ  , طاب اسم من واشتق. وأهله , الدين هلذا
  (4) . وكامال ماوات , هنيئا , حمسمنا

                                                 

 . 2270رقم   4/1779صحيح مسلم  (1)
 .  15/31النووي على صحيح مسلم  مستفاد من شرح 2-1من  (2)
 . ملتقى أهل احلديث . صاحل العصيمي لشيخلالفرق بني الرطب والتمر:  (3)
 . 95-93. ضوابط الرؤاي د. حممد الودعان ص  373-5/372اإلفصاح عن معاين الصحاح البن هبرية   (4)

 



 
 31 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 (1) دينه. وحال  حاله من يكون مبا له بشارةال فيه -5
 . حمالة ال وواقع , حق    النيب تعبري -6
 .  األخيار وأصحابه ,  الشريفة نفسه يعين :)كأاّن(  قوله -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 7/229إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض   (1)

 



 
 32 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 اجلسة أهل من رجل هذا قاتوا:
 

 املدينة, مسجد يف جالسا كنت قال: عباد, بن قيس عن : عشر راب ات احلديث

 ركعتني ىفصلّ  اجلنة, أهل من رجل هذا فقالوا: اخلشوع, أثر وجهه على رجل فدخل

 من رجل هذا قالوا: املسجد دخلت حني إنك فقلت: ه,وتبعت   خرج, َث فيهما, زجتوّ 
 يترأ ذاك: ملم  كث  وسأحدّ  يعلم, ال ما يقول أن ألحد ينبغي ما وهللا قال: اجلنة, أهل
 سعتها من ذكر - روضة يف كأين ورأيت عليه, اهم تـ  ص  صم فقم    النيب عهد على رؤاي

 أعاله يف السماء, يف وأعاله األرض, يف أسفله حديد, من عمود وسطها - وخضرهتا

 خلفي, من ثيايب فرفع ,(1)فصم ن  مِ  فأاتين أستطيع, ال قلت: ارق, يل: فقيل عروة,

 وإهنا فاستيقظت, استمسك له: فقيل ابلعروة, فأخذت أعالها, يف كنت حىت فرقيت

 العمود وذلك اإلسالم, الروضة تلك» قال: ,   النيب على فقصصتها يدي, لفي

 وذاك «متوت حىت اإلسالم على فأنت الوثقى, عروة العروة وتلك اإلسالم, عمود

         (2) متفق عليه . . سالم بن هللا عبد الرجل
 : احلديث فوائد من
 يف حلقة يف جالسا كنت  : قال مسلم رواية فيف . هيئته حب سن الصحايب ماماهت -1

 . اهليئة حسن شيخ وفيها, املدينة مسجد
 , اجلنة أهل من أبنه اإلخبار أصل ينكر ومل, اجلزم عليهم أنكر  أنه احتمال -2
 لهيدخ أن خشية ابألصابع إليه يشار أن وكراهة . املتواضع اخلائف املراقب شأن وهذا
  . العجب
  .  سالم بن لعبدهللا وفضيلة منقبة -3
 حيث كذلك فوقع, شهيدا ميوت ال  سالم بن هللا عبد أن النبوة أعالم من فيه -4

                                                 

 ( . 3/437ر امليم وفتحها وهو اخلادم .)الفائق يف غريب احلديث للزخمشري املنصف : بكس (1)
 .   2484رقم  4/1930. صحيح مسلم  3813رقم  5/37صحيح البخاري  (2)

 



 
 33 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 (1) . ابملدينة  معاوية خالفة أول يف ؛ فراشه على مات
 دينه يف قوته على هبا متسك ملن تدل اجملهولة والعروة احللقة التعبري أهل قال -5
 (2) . فيه خالصهوإ
 األخذ بعد أنه : املراد (يدي لفي وإهنا فاستيقظت, استمسك له: فقيل :) قوله -6

 فاصلة وقوع غري من األخذ حال استيقظت يعين, هلا الرتك قبل احلال يف استيقظ

 متسك كأهنا مقبوضة كانت االستيقاظ بعد يده كأن يدي يف أثرها أن أو , بينهما

 . شيئا
 األركان وهو اإلسالم بعمود , احلديد عمودو  , ابإلسالم الروضة  النيب عرّب  -7

 يكفر }فمن تعاىل قال ابهلل اإلميان الوثقى وابلعروة وحدها, الشهادة كلمة أو اخلمسة

  (3) .الوثقى{ ابلعروة استمسك فقد ابهلل ويؤمن ابلطاغوت
 . السرور صاحبها قلب على ت دِخل واليت , حةرِ واملف   , املبّشرة الرؤى من هذه -8
   , جّنته وإىل , هللا إىل ت قرّبه اليت الصاحلة األعمال  ويقّدم , يعمل أن املسلم على -9
 أو , الواجبات عن ويتقاعس , يجلسف , له رؤيت أو , رآها رؤاي إىل نيرك وال

 النيب له عرّبها الرؤاي هذه أنّ  من ابلرغم , عنه هللا رضي الصحايب .فهذا املستحّبات

, عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كان بن  , احلديث يف وثبت , قطعّية وهي
مسعود على شجرة جيتين هلم منها ,فهبت الريح وكشفت عن ساقيه فضحكوا 

 ومع(4) . : "والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد " ,فقال رسول هللا 
  . اهيزكي وال نفسه رىي وال , يتواضع هو ذلك
 . التعبري أهل على الرؤاي قصّ  مشروعّية -10

                                                 

 . 399-12/397مستفاد من فتح الباري البن حجر  4-1من  (1)
 . 12/401املرجع السابق  (2)
 من سورة البقرة .  256.واآلية  15/54ين مستفاد من الكواكب الدراري للكرما 7-6من  (3)

 



 
 34 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 من خري هذا مسجدي يف صالة" :  .قال النبوي املسجد يف اجللوس فضل -11
 (1) . عليه .متفق "احلرام املسجد إال سواه, فيما صالة ألف
 . عّباد بن قيس التابعي من فراسة هذه (اخلشوع أثر وجهه على رجل قوله:) -12
  . مؤمن كل غاية منتهى وهي , لغاليةا هللا سلعة اجلنة -13
 . املسلم حياة يف الصالة أمهية -14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1394رقم  2/1012. صحيح مسلم  1190رقم  2/60صحيح البخاري  (1)

 



 
 35 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

  اتسيب أمام يُعرّب   أبوبكر
 

 هللا رضي عباس, ابن أن ة,عتب بن هللا عبد بن هللا عبيد عن  : عشر اخلامس احلديث 
 (1)ةلّ ظ   املنام يف يلةالل رأيت إين فقال:   هللا رسول أتى رجال أن ث:دّ حي م  كانعنهما,

 وإذا واملستقل, فاملستكثر منها, (3)يتكففون الناس فأرى والعسل, السمن (2)فطِ ن  تـم 
 رجل به أخذ َث فعلوت, به أخذت فأراك السماء, إىل األرض من واصل (4)سبب

 فقال وصل. َث فانقطع آخر رجل به أخذ َث به, فعال آخر رجل به أخذ َث به, فعال

 «اعربها» :  النيب فقال فأعربها, لتدعين وهللا أنت, أبيب هللا, رسول اي بكر: أبو
 حالوته فالقرآن, والسمن العسل من ينطف الذي وأما فاإلسالم, الظلة أما قال:

 األرض إىل السماء من الواصل السبب وأما واملستقل, القرآن من فاملستكثر تنطف,

 َث به, فيعلو بعدك من رجل به أيخذ َث ,هللا فيعليك به أتخذ عليه, أنت الذي فاحلق
 به, فيعلو له يوصل َث به, فينقطع آخر رجل أيخذه َث به, فيعلو آخر رجل به أيخذ
 بعضا أصبت» :  النيب قال أخطأت؟ أم أصبت أنت, أبيب هللا, رسول اي فأخربين

 «مسِ ق  تـ   ال» قال: أخطأت, ابلذي يّن ثـم دِّ حم ت  لم  هللا رسول اي فوهللا قال: «بعضا وأخطأت
 "من ألصحابه يقول مما كان  هللا رسول أن : األخرى الرواية ويف. (5) عليه. متفق .

 .ظلة. رأيت هللا رسول اي فقال: جلر  فجاء قال له" أعربها فليقصها رؤاي منكم رأى
 (6) . احلديث

 

                                                 

 ( .4/2326لخطّايب الظ ّلة هي : السحابة .)أعالم احلديث ل (1)
 تنطف أي : تق ط ر  .)املرجع السابق ( . (2)
 ( .4/2326)أعالم احلديث للخطّايب  يتكففون أي : أيخذون أبكّفهم .  (3)
 سبب أي : حبل .)املرجع السابق ( . (4)
 . 2269رقم  4/1777. صحيح مسلم  7046رقم  9/43صحيح البخاري  (5)
 . 2269رقم  4/1778صحيح مسلم   (6)

 



 
 36 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

 : احلديث فوائد من
 فقال ًضا".بع وأخطأت بعًضا "أصبتم  :  قوله أتويل يف الناس اختلف  -1

 . هللا رسول ضرةحب ابلتعبري االفتيات يف وخطّأه الرؤاي أتويل يف صمّوبه إّنا بعضهم:
 السَّمن ومها ,شيئان الرؤاي يف املذكور أن ذلك يف اخلطأ موضع بعضهم: وقال  -2

 منهما واحد كل يـمع رب   أن حّقه وكان القرآن, وهو واحد شيء على فعربمها والعسل,

 (1) عليه. أ نزِل الذي الكتاب بيان ألهنا والسنة الكتاب وأهنما انفراده, على
 مل ما خمصوص ذلك :قلت   .القسم إببرار  أمر قد :قلتم  ن  إف م(سِ ق  تـ   )ال قوله  -3
 ال مبا أو ,وحنوه عثمان قتل بيان : مثل مفاسد منه يلزم ه  أبرَّ  لو وههنا. مفسدة فيه يكن
  .وحنوه الغيب أمر من يكون أبن؛ عليه االطالع جيوز
 . يصيب وقد خيطئ قد يـ عمرّبها من نّ إو , الرؤاي ريعبت جواز -4
 (2) . الناس على فتنة منه خشي إذا ؛ التعبري عن يسكت قد العامل إنّ  -5
 خطؤ فيه ما بنّي  لو   أنه: الداللة جهو  بعًضا( وأخطأت بعًضا )أصبت: قوله -6

 . مهتقدّ  الذي ال التعبري هو كان  بكر أيب
  . غري ال , التعبري جهة من هو  أبوبكر فيه وقع الذي اخلطأ أنّ  الصحيح -7
 الفنت من األايم تلك يف وقع ملا  عثمان هو به انقطع الذي أنّ  :والصواب  -8

 خالف أيًضا وهو شهيًدا, ومات , ابخلالفة ميسك أنه له هووصل   خلعه, وأرادوا

  الظاهر.
 عبارة والسمن العسل جعل يف خطأه إن قال: من قول األقوال هذه من واألمثل -9

 اخلطيب حكاه وكذا السنة, واآلخر القرآن أحدمها جيعل أن جيب كان بل, القرآن عن

 إىل إشارة والسمن العسل يكون أن جيوز وقالوا: العريب, ابن به وجزم التعبري أهل عن

                                                 

 . 2327-4/2326مستفاد من أعالم احلديث للخطّايب  2-1من   (1)
 . 24/138 للكرماين مستفاد من الكواكب الدراري 5-3من   (2)
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 (1) . والعمل العلم
 . تعّلمه جيوز الشريف العلم هذا أنّ  -10
 ويتمّرن , التلميذ فيه أخطأ ما ي صحح حىت , األستاذ أمام ابلتعبري أبس ال أنّه -11

 . فيه واملعرفة , اخلربة فيكتسب التعبري, على
 عليه ت عرض مل وهي , للرؤاي التعبري طلب أبن ,  النيب أمام  بكر أيب جرأة -12
ربه أن  النيب على أقسم وأيضا ,   . يهف وأخطأ أصاب فيما خي 
 , ذكره من فائدة ال ألنّه إّما , الرؤاي قصّ  الذي الرجل اسم احلديث راوي أهبم -13
 .  آخر العتبار ذكره أغفل أو , نسيه أنّه أو
  النيب من وتعّلم استفاد عنه هللا رضي .وهو تعبريه يف جمتهدا كان  أبوبكر -14

 من تعّلمت , عنها هللا رضي ؤمننيامل أمّ  عائشة ابنته وكذا , التعبري يف إماما وأصبح ,
  . معرّبة كانت , عنها هللا رضي أمساء وابنته , منه وتعّلمت ,  النيب
 . وأّمه  أببيه  النيب يـ ف دي  أبوبكر -15
 , ووحي , وِصدق .إمام يف التعبري , وتعبريه حّق  النيب  -16
 شأن من يقلل من على ردّ  هفي , هبا الصحابة واهتمام ,   ابلرؤاي النيب اهتمام -17
 يقول مما كان  هللا رسول أن : األخرى الرواية يف ماجاء هذا يؤّكد. العلم هذا

 . له" هارب  أع   فليقصها رؤاي منكم رأى "من ألصحابه
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 508-10/507مستفاد من الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري للكوراين  9-6من   (1)
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 عسهعما هللا رضي ععمر ثّ  أبوبكر اترؤاي يف حىت
 

   هللا رسول أن ,  هللا عبد عن هللا, عبد بن سامل عن  : عشر اتيادس احلديث
 ويف ذنوبني, أو ذنواب فنزع بكر أبو فقام ,(1)صعيد يف جمتمعني الناس رأيت» قال:
 عبقراي أر فلم غراب, بيده فاستحالت عمر أخذها َث له يغفر وهللا ضعف, نزعه بعض

 (2) .عليه متفق . «نطم عم بِ  الناس ضرب حىت , ه  يم ر  فـم  ريف  يـم  الناس يف
 : ديثاحل فوائد من
 . األخرى الشرعية العلوم من علم الرؤاي -1
 , ووحي , وِصدق .إمام يف التعبري , وتعبريه حّق  النيب  -2
 هو الذي عرّب هذه الرؤاي بنفسه . النيب  -3
 ابتداء العامل ابلفتوى قبل السؤال . -4
 كش ذنوبني", "أو ماًء, املآلى العظيمة الدلو هي: الذمنوب (وابً ن  ذم  فنزع:) قوله -5
 وأشهر. سنتان وهي , بكر أيب ةخالف مدة رصم قِ  إىل   به أشار الراوي, من
 أعباء من لحتمّ  ألنه نه؛م لتقصري   إليه الضعف نسبةم  به ي رِد   مل ف":ع  ضم  نـمز عه "ويف -6

 هللا رضي  عائشة قالت لذاو  ها,لِ حتمّ  عن تعجمز األمة كانت ما اهتامشقّ  أي: اخلالفة
 اشرأب , هلاضها ابجلبال نزل لو ما بكر أبيب فنزل ,   هللا رسول تويف" : عنها

 إىل إشارة الّضعف ذاه بل كسرها, أي: هاضها (3)" العرب وارتدت , ابملدينة النفاق
 . عمر أايم يف منها أقلّ  أايمه يف حالفتو  أن

                                                 

 ( .6/418كوراين الصعيد هو : الفضاء . )الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري لل (1)
 . 2392رقم  4/1860.صحيح مسلم  3633رقم  4/205صحيح البخاري (  2)
رقم  7/434املصّنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة  . 16848رقم  8/349السنن الكربى للبيهقي (  3)

رقم  1/98بل فضائل الصحابة ألمحد بن حن. 4318رقم  4/319واللفظ له . املعجم األوسط للطرباين  37055
وصحح األثر د.عبدالسالم بن حمسن آل عيسى يف أطروحة عباس :)إسناده صحيح( . هللا . قال حمققه وصي 68

  ( .450ص   دراسة نقدية يف املروايت الواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب الدكتوراه :)
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 الضعف أن السامعون ليتحقق ابملغفرة له  دعا قيل: ضعفمه", له يغِفر   "وهللا -7

  األعوان. وقلة ,الزمان تغريُّ  مقتضى من هو ,نزعه يف و جد ذيال
 الدَّلو هي:ر ب  والغم  (ابً ر  غم ) وحتولت وبن  الذَّ  انقلبت أي: (استحالت َثقوله:) -8

 يف عبقرايً  أرم  فلم) , اخلطاب بن عمر "فأخذها ثور, ِجلد من خذتّ تـ   اليت العظيمة
 . قطعه ويقطع ته,قوّ  ويقومى العجيب, عمله يعمل أي: فريه( يفري الناس
 حىت واملعىن املاء, حول اإلبل مناخ العمطمن :و (بِعمطمن الناس ضرب حىت) : قوله -9
 مثاًل  ذلك   النيب ضمربم عمطمنا. هلا وضربوا وأبركوها, إبلمهم, وأمرووا , الناس ىرو 

 هللا كرمأ ما إىل إشارة وهو األمصار. من عليهم فتح وما ,عمر زمان يف الناس التساع
 وحفظ, اإلسالم إبعزاز فيها القيام َثَّ  خالفته, مدة امتداد من  عمر به تعاىل

 (1) أهله. وتقوية حدوده
( أر )فلمقوله: -10  وكانوا قًرا,ب  عم  تسمى اجلن بلد أن تزعم العرب كانت عبقرايًّ

 (2) . العرف ذلك على فجرى غريب, أمر كل إليه ينسبون
 مل (عمر أخذها َث :) عمر عن وقوله (ذنوبني أو ذنواب فنزع ربك أبو فقام قوله:) -11
 بكر أيب خالفة فإن (أخذها َثّ ) قال: فإنه عمر قضية خبالف أبوبكر أخذها يقل

 ربك أيب من كانت عمر وخالفة, ساعدة بين سقيفة يف   الصحابة من كانت
 (3) . عنهما هللا رضي
 . عنهما هللا رضي وعمر بكر أليب وفضيلة منقبة فيه -12
 حياهتم به اّلذي املاء فيه بقليب املسلمني أمر  شبه حيث , بليغ تشبيه فيه -13

 وتدبري , مبصاحلهم قيامه هو وسقيه منها, هلم يستقي الذي هو وأمريهم وصالحهم,

 (4) . معاشهم شؤون
                                                 

 . 414-6/413شرح مصابيح السّنة البن مملمك 9-5من (  1)
 .  6/436إىل رايض أحاديث البخاري للكوراين الكوثر اجلاري  (2)
 .  10/492املرجع السابق  (3)
 . 10/209للربماوي  الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح  (4)
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 اترؤاي يف اتكذب عقوبة
 

 محتلّـ من» قال:   يبالن عن عنهما هللا رضي عباس ابن عن : عشر اتياب  احلديث
ــ بــني دِقــع  يـم  أن فلِّــك   هرم يـمــ مل محبل ــ  هللا رضــي عمــر ابــن عــنو  (1) .."يفعــل ولــن ريتني,عِ شم
 (2) . " تر مل ما عينيه يم رِ ي   أن ىرم الفِ  ىرم فـ  أم  من إن " قال:   هللا رسول أن : عنهما
 : احلديث فوائد من
  . لمهح   يف كذب من وذمُّ  , إَث   -1
 . لماح   رأى أنه عىادّ  أو , لماحل   لفتكّ  : أي حبلم( مم لّ )حتم : قوله -2
 . التعذيب من نوع فابلتكلّ  املراد -3
 أشـــد يكـــون قـــد ؛ اليقظـــة يف الكـــذب أن مـــع الوعيـــد فيـــه اشـــتد ّنـــاإ :الطـــربي القـــ -4

 املنـام يف الكـذب ألنّ , مـال أخـذ أو, حـدّ  أو, قتل يف شهادة تكون قد إذ, منه مفسدة

 .املخلـوقني علـى الكـذب مـن أشـد هللا علـى والكـذب, يـره مل ما أراه أنه هللا على كذب  
(3) 
 . ح ل مما الرؤاي تسمية -5
 الـــذي العلـــم مـــن نـــوع هـــو الـــذي الشـــعور مـــن الشـــتقاقهما ابلشـــعريتني التخصـــيص -6

 ملـا هرُّ ِسـ قلـت: احلبـوب؟ أنـواع مـن غـريه دون الشـعري ذكـر يف احلكمة : وقيل (4) . ادعاه
 مــن لــه إعالمــا غــريه دون الشــعري ذكــر فيــه فناســب فيــه وكــذب الشــعور مــن املنــام كــان
 (5) لفظه.
 وأشـــّده . بيـــذاكاأل أعظـــم: أي تفضـــيل أفعـــل أفـــرى (ىرم الِفـــ أفـــرى مـــن إنّ ): قولــه -7

                                                 

 . 7042رقم  9/42صحيح البخاري (  1)
 . 7043رقم  9/43املرجع السابق (  2)
 . 12/427مستفاد من فتح الباري البن حجر  4-1من (  3)
 . 10/504للكوراين  الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري مستفاد من  6-5من (  4)
 . 32/246التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللّقن (  5)
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 (1) . شيئا تراي مل ومها , الرؤاي عينيه إىل ينسب أن عقوبة
 . وحمّرمة , وذميمة سيئة خصلة الكذب -8
  هللا. مايـ غ ِضب   كلّ  وعن , الذنوب عن يبتعد أن استطاعته قدر املسلم على -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  12/430فتح الباري البن حجر  (  1)
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 ظاهرها على صادقة رؤاي
 

 املنــام يف رأيــت قــال: أابه أن اثبــت بــن خزميــة بــن مــارةع   عــن : عشــر اتثــامن احلــديث

 الـــروح, لتلقـــى الـــروح إن فقـــال: بـــذلك, فأخربتـــه ,  النـــيب جبهـــة علـــى أســـجد   كـــأين

  . (1) النيب جبهة على جبهته فوضع هكذا, رأسه  هللا سولر  عم نم قـ  أم فم 
 : احلديث فوائد من
 وحيتمـل, طأطأه إذا وأقنع, رأسه رفع إذا أقنع: يقال مشرتك لفظ هو :)فأقنع( قوله -1

 (2) . وخضوعا , ذال يطأطئه َث  ,ينظر رأسه يرفع أن :الوجهان يراد أن
 . ألصحابه  النيب حمبة -2
  رموزها. لفكّ  ذهين عص ف إىل حتتاج ال اليت؛ والواضحة , الظاهرة لرؤىا من ههذ -3
 . رؤايه الصحايب هلذا  النيب حقق -4
 . اخلصوصية هذه ألحد وليس ,  النيب جبسد التربّك -5
 إلقــرار , اســتثناء هــذا يكــون فقــد , هلل إالّ  يكــون وال , وخضــوع ذلّ  هيئــة الســجود -6

 ولــيس , يســري احننــاء أنّــه أو. م شــرّع  النــيب وألنّ  , صــحايبال هلــذا وجتــويزه ,  النــيب

 . أعلم وهللا , احلقيقي مبعناه بسجود
 . الباب هذا يف نصّ  واحلديث , املنام يف األرواح تالقي جواز -7
 وتقريــب , احلــال لتمثيــل , الســند رجــال أحــد أو الصــحايب قــول هــو قوله:)هكــذا( -8

 . للمتلّقي الصورة
 
 

                                                 

 "الكـــــربى" يف والنســـــائي ,215 و 5/214 وأمحـــــد ,381-4/380 ســـــعد وابـــــن ,11/78 شـــــيبة أيب ابـــــنمصـــــنف (  1)

 رقـم 16/99 حبـان ابـن صـحيح تقريب يف اإلحسان , ثقات( رجاله صحيح سند هذا :) األرنؤوط شعيب قال . 3/128
عّلق احلديث
 
 . 3262 رقم 7/781 الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين إسناده وصحح. 7149 عليه امل

  . 5/95فتح الباري البن حجر (  2)
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 اتقعمقص رؤاي تعبري
 

 أان بينـا» :  هللا رسول قال ل:اق  اخلدري سعيد أيب عن : عشر اتناس  احلديث
 دون مـا ومنهـا ,يّ د  الثـ  غبل ـيم  مـا منهـا ص,م ـق   وعليهم , عليّ  ونض  رم ع  يـ   الناس رأيت انئم,
 اي ذلــك لــتم أوّ  فمـا قــالوا: «.هجيــرّ  قمـيص وعليــه اخلطـاب بــن عمــر علـيّ   ضم رِ وع ــ ذلـك,
 (1) . عليه متفق. «ينالدِّ » قال: ؟هللا رسول
 : احلديث فوائد من
م بـمــ أصــله )بينــا( قولــه: -1 ــأ   ني  ــم   ()رأيــت   قولــه:و ألفا. فصــارت الفتحــة بعتش   مــن تقّ ش 

 .رالظاه هو واألول, العلم مبعىن الرؤاي منأو , اإلبصار مبعىن الرؤية
 يف لــه كـالقميص نسـانلإل والــدين . ابلـّدين القمـيص  النــيبّ  عبــّر  ين()الـدّ  قولـه:-2
 اإلنســان عــورة يســرت القمــيص أن كمــا. مكــروه كــل عــن وحيجبــه ,النــار مــن يســرته أنــه

 (2) . أعلم وهللا .االعتبار هبذا الدين لهأوّ  إّنا  ولعله
 آاثره بقـــاء علـــى يـــدل هوجـــرّ  , ينالـــدِّ  معنـــاه النـــوم يف القمـــيص : تعبـــريال أهـــل قـــال -3

 . به قتدىلي   وفاته بعد ملسلمنيا يف احلسنة هنِ نم وس  , اجلميلة
  . (3) أصحابه على الكبري وأثره ,  النيب بركة -4
  . واحد مبعىن والدين اإلميان وأن, اإلميان من األعمال أن -5
 . اإلميان أهل تفاضل -6
 . عنه هللا رضي عمرل ومنقبة فضيلة  -7
 . عنها العامل وسؤال الرؤاي تعبري  -8
 .وحنــوه إبعجــاب فتنــة خيــ  مل إذا , أصــحابه مــن الفاضــل علــى نــاءالث العــامل إشــاعة -9

                                                 

 . 2390 رقم 4/1859 مسلم صحيح . 23رقم  1/13صحيح البخاري (  1)
  .  1/118الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري  مستفاد من 2-1من ( 2)
  .  161-15/159شرح النووي على صحيح مسلم  مستفاد من 4-3من ( 3)

 



 
 44 الشذا والعبري بفوائد من أحاديث التعبري 

ــــتعلم فضــــله علــــى التنبيــــه  عمــــر علــــى الثنــــاء مــــن الغــــرض  -10  ويعامــــل ,منزلتــــه ل

 (1) . أبخالقه والتخلق به االقتداء يف ويرغب مبقتضاها
 رآهــاأو  , لــه رؤيــت أو, رآهــا الــذي الشــخص دائــرة عــن ختــرج ال الــرؤى غالــب أنّ  -11

  (2) ريه.لغ هو
 النـيب أبحاديـث التعبري أصول من أصل ؛ الرؤاي أحاديث من وغريه احلديث هذا -12 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 1/119.الكواكب الدراري للكرماين 2/602مستفاد من التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللّقن 10-5من ( 1)
 .   32/184ح لشرح اجلامع الصحيح البن امللّقن التوضي( 2)
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ر أنّ  اتغاتب  اتققظة يف تعبريه فهو اتسوم يف ماُفيّ 

 
يف  كِ ت  يـ  رِ قال هلا: " أ  , عن عائشة رضي هللا عنها, أن النيب  احلديث اتعشران :

عنها,  ف  شِ ويقول: هذه امرأتك, فاك   ة من حرير,قم رم املنام مرتني, أرى أنك يف سم 
 (1) متفق عليه .. ه "ضِ م  ـ  هذا من عند هللا ي ك  يم  , فأقول: إن  فإذا هي أنتِ 

 من فوائد احلديث :
  (2). د منهاجليّ :وقيل ,هو األبيض منه :قيل  (ة من حريرقم رم سم ) :قوله-1
مساه الرتمذي سالم عليه الهو جربيل  (ك يف سرقة حريرلم ـم جييء بك امليف رواية:) -2

    (3) . يف روايته
لكون  استنبط البخاري من هذا احلديث ؛جواز النظر إىل املرأة قبل الزواج . -3

ها وقد ورد ذلك يف أحاديث أصحّ .ليس على شرطه ؛ التصريح الوارد يف ذلك 
     فقال رسول هللا  أّن رجال من األنصار تزّوج امرأة, ":  حديث أيب هريرة

 "يف أعني األنصار شيئا فإنّ  ,فاذهب فانظر إليها :قال!  ال : قال؟ رت إليها أنظ: 
  (4) . أخرجه مسلم

 ,واخلرقة يف راحته ,كانت يف اخلرقة  ة عائشة رضي هللا عنها املراد أن صور  -4
فكشفت ) :قوله,وحيتمل أن يكون نزل ابلكيفيتني لقوهلا يف نفس اخلرب نزل مرتني 

بلفظ املضارع استحضارا  ـّرفعب (فأكشفها)رواية أيب أسامة يف  (عن وجهك الثوب
 , والسامع .ولتكون الصورة حّية , ماثلة أمام القاريء ال .احل لصورة

                                                 

 . 2438 رقم 4/1889 مسلم صحيح . 3895رقم  5/56صحيح البخاري (  1)
 . 1/131فتح الباري البن حجر   ( 2)
 (.9/210 للنووي مسلم صحيح شرح) رقةز   أو , ِصغمرما : أي شيئا ومعىن. 1424 رقم 2/1040 صحيح مسلم ( 3)
 . 1/322بن حجر ال فتح الباري ( 4)
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ويكون ,حيتمل أن يكون رأى منها ما جيوز للخاطب أن يراه :ر ّـ بن املنياقال  -5
ى ذلك أن رؤاي وكأنه محله عل,ة أي أكشفها عن الوجه قم رم للسم  (أكشفها)الضمري يف 
  . وأن عصمتهم يف املنام كاليقظة,األنبياء وحي 

يف الدنيا  كرامة , ورفعة , وعز  لعائشة رضي هللا عنها , فهي زوجة النيب   -6
 (1) واآلخرة .

فيما   من اإلمضاء, وهو اإلنفاذ, وقال ابن العريب: مل يشك  (هضِ م  ـ  ي) قوله : -7
الصالة والسالم, وحي وإّنا احتمل عنده أن تكون رأى فإن رؤاي األنبياء, عليهم 
ية. فإن للرؤاي امسا وكنية. فسموها أبمسائها وكنوها ن  الرؤاي امسا. واحتمل أن تكون ك  

أو  ,بكناها, وامسها أن خترج بعينها, وكنيتها أن خترج على مثاهلا, أو هي أختها
  (2) . تهاقرينتها أو جارهتا أو مسيّ 

, واملقصود أّن من رأى رؤاي  ّسر يف النوم فهو تفسريه يف اليقظةالغالب أّن ماف   -8
 الذي ورد يف املنام . له يف منامه , فإنّه يكتفي بتفسريها َثّ ف ّسرت

 (3) هو الـمملمك .  أّن الذي فّسر هذه الرؤاي للنيب  -9
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .    182-9/181 املرجع السابقمستفاد من  6-4من (  1)
 .   20/75عمدة القاري للعيين (  2)
 . 129مستفاد من ضوابط الرؤاي . د. حممد بن فهد الودعان ص  9-8من (  3)
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 اخلامتـــــــــــــة
 

 وأقول : وبعد هذه اجلولة القصرية يف هذه الورقات أختم
كابر أو جاهل , ر قيمة الرؤاي إال م  نكِ إن الرؤاي هلا أمهية يف حياة اإلنسان , وال ي  

 ىا يف أحايني كثرية , إال دليل علوسؤاله للصحابة عنه,هبا  وما اهتمام الرسول 
عليهم  ر هذا العلم , ومكانته , وأنه من العلوم الشرعية , وأنه من علوم األنبياءد  قم 

 , ومل يزل هذا العلم يصلنا متناقالً بني اخللف والسلف . السالمو الصالة 
وأقول : إن أفضل أقسام هذه العلوم هو ما كان منحة رابنية , َث صقلها صاحبها  

, وّنّاها حىت أتقنها , وال مينع أن يكون فراسة , وأن يكتسب ابلتعلم والدراسة , 
عظيم من , وهو ابب وتعليمه  فيربع فيه من فتح هللا عليه , فيثاب على تعلمه

 .فقد اتب بفضل هللا وكرمه عدد من الناس بسبب أتويل رؤايأبواب الدعوة إىل هللا .
ه حديث لِ ع  أو االشتغال بذلك كثريا , وجم  ,لكن ينبغي عدم التوسع يف ابب الرؤاي

الساعة يف اجملالس واالجتماعات , وترك غريه من العلوم الشرعية , اليت حيتاج هلا 
 املسلم يف حياته اليومية .

هذا وهللا أسأل أن ينفع به , وأن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي , وذخرًا يوم نلقاه , 
 وصلى هللا على نبينا حممد .
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